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סיכום ישיבת הועדה למפעלים קטנים ובינוניים – 31.2.3.52

השתתפו :
תעשיינים :ליאור לוי – ביסקול ויו"ר הוועדה למפעלים קטנים ובינוניים ,אורי לעדן – סולמות חגית,
אורי סגרה – ריביירה ,גרשון גולדנברג – תעשיות לכיש ,דב בלאט ,דובי פרומוביץ – רומולד
טכנולוגיות ,דוד ברזילי – מ.ברזילי עבודות מתכת ,זיו פרבר – אוטוקור ,יעקב אזרן – בלו-ביי
טכנולוגיות מים ,ישי פרידמן – קונצפט לרוקחות ,ליאורה בירנהק-מרקוס ,מרדכי אלגרבלי – רקח,
עפרה חן – נגב מינרלים תעשייתיים ,רוני חתן – תעשיות מתכת שתולה ,רני גלזר – תבור
אלקטרוניקס ויו"ר פורום דור ההמשך ,רונן ניסן – פורום תעשיות טכנולוגיות הנדסיות.
התאחדותהתעשיינים:יהלבן-נר,נתנאלהיימן,דנהאלמן-וישקין

עיקרי הדיון :
 .1ברכות לאורן על הולדת ביתו בו ביום

 .4ברכות לרני גלזר והצגת פורום דור ההמשך כחלק מפעילות האגף החל מינואר .3.52ליאור
והחבריםברכואתרניעלבחירתוכיו"רפורוםדורההמשך.רניגלזרחברהוועדהויו"רהפורום
הציגאתפעילותהפורום :ההנהלההחלה בפעילותנמרצתלהגדרתחזון,מטרותויעדי הפורום,
רענוןמאגרחבריו,והקמתצוותיעבודהלפיתוחהנושאיםהבאים:היבטיםמקצועייםוחברתיים
בסוגיותבניהולהעסקהמשפחתיוהעברהבין-דורית,סיוריםוהרצאותמקצועיות , networking,
גיבושביןחבריהפורום,מנטורינגוהכשרות.
 חבריהוועדהיעקבאזרןוליאורהבירנהקמרקוס(יו"רהפורוםלשעבר)הציעולשתף
מניסיונםכדילקדםאתההנהלההחדשהבפעילותה.

 .3ליאור לוי עדכן על מעקב אחר הנושאים שנידונו בישיבת הוועדה הקודמת מיום  ,31.5.52על
קידום הקרן להשקעות  Private Equityבמפעלים קטנים ובינוניים ביוזמת ההתאחדות וכן
שמנכ"ל ההתאחדות אמיר חייק ישתתף בישיבת הועדה הבאה שתתקיים ביום .52.1.52
עוד עדכן ליאור כי במענה לבקשתו ,הנשיא ביקש מאגף התקשורת לעשות כל מאמץ כדי
לכלול ציטוט המיוחס למפעלים קטנים ובינוניים בכל הודעת מקרו כלכלה היוצאת מלשכת
נשיא/מנכ"ל ההתאחדות.
 .2הצגת יוזמת האגף לתיקון החוק לעידוד עסקים קטנים ובינוניים – האגףיזםתיקוניםלחוק
עידוד עסקים קטנים ,בברכת נשיא ההתאחדות .לאחר סקירה על הצעת החוק שמקדמת
הסוכנות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה ,קיימנו דיון בהשתתפות עו"ד יוסי לוי ,שותף מנהל
משרדלוי,מי-דןושות'וצוותוכיצדיכולהההתאחדותלקדםאתהצעותיהלשינויהצעתהחוק:
 רכש ממשלתי ממפעלים ועסקים קטנים ובינוניים
 קיצור ימי אשראי בעסקאות עם גופים ציבוריים 
 קיבוע פטור מתמלוגים במענקי מדען ראשי
 תעדוף מפעלים קטנים ובינוניים בחוק לעידוד השקעות הון
 הלוואות לטווח ארוך בערבות מדינה
 תקצוב עידוד השיווק לחו"ל ב 3..-מלש"ח לשנה
 בדיוןהעלוחבריהועדהאתהצורךבנגישותלמקבלי החלטותבכירים בממשלהכדילהבהיר
להםאתהמשמעותשלהצעותינולה"חולקדםאותה,למשלשרהאוצריאירלפיד.


סוכם  :הקמנו צוות מצומצם להמשך טיפול שיקדם את הנושא מטעם הועדה .ליאור הטיל על
דודי ברזילי לעמוד בראש הצוות .חברי הצוות הנוספים  :ישי פרידמן ,יעקב אזרן וליאורה
בירנהק מרקוס.
 .5קידום יוזמת האגף לרכש חשמל מיצרנים פרטיים במפעלים קטנים ובינוניים – עו"ד נדב
אולגןממשרדעו"דארדינסטבןנתןוצוותוהציגו ההצעהשהאגףיזםלהסכםגנריעבורמפעלים
קטניםובינונייםחבריההתאחדות,לרכשחשמלמוזלמיצרניחשמלפרטיים .כיוםפועליםמספר
יח"פים,אשרמוכריםאתהחשמלהמיוצרבמתקניהםלצרכניםפרטיים,כאשרהתעריףבעסקה
נגזר כשיעור הנחה (בד"כ בין  5% - )11%מרכיב הייצור מתעריף חברת החשמל .בשנים
הקרובות עתידים להצטרף אליהם עוד מספר יחפ"ים .לאחר דיון במודל ההסכם ,חברי הועדה
ציינו:
 רףהכניסהעבורכלמפעלעומדעל6מלש"חלשנהלעלויותלצריכתחשמל.
 המודלמתאיםרקלצרכןתעו"זורקבמתחגבוה.
 המודלאטרקטיבירקלצרכןשצריכתוקבועהוצורךבעלויותמעלחצימיליון.₪
 המודלככה"נפחותרלוונטילמקו"ב,והחסכון האפשריעומדעל 5%-11%בלבדמעלות
החשמל.
סוכם:
 צוות האגף ישלח פרטים על ההצעה בדוא"ל וחברי הועדה יבחנו את נתוני צריכת החשמל
השנתית שלהם כדי להחליט אם ההצעה כדאית עבורם .לאחר מכן ועל סמך תגובות
החברים,יוקםצוותהיגוילהמשךטיפולמולהגורמיםהנוגעיםבדבר.
 במהלך הדיון חברי הועדה העלו שאלות בנושא הסבה לגז טבעי ועל מענקי אנרגיה
המוצעים למפעלים על ידי הממשלה .סוכם כי נתנאל היימן ,מנהל מחלקת כלכלת עסקים
באגףכלכלהורגולציהישלחמצגתהסוקרתאתתחוםהגזהטבעי.
בהקשרלכך ,יו"רהאגףעדכןאתחבריהועדהעליוזמתנולהקמת קרן למימון הסבה לגז
טבעי בשיתוף בנק לאומי;התקיימוכברמספרפגישותעםנציגיהבנק,ונראיתהתקדמות,
תוצגלחבריהועדהלאחרגיבושהמודלהמוסכםעלהצדדים.

 .6קידום היוזמה למיזמים משותפים הפוטנציאליים לקבל את אישור ('פטורי סוג') הרשות
להגבלים עסקיים – עו"ד אלה צ'רטוק ממשרד עו"ד עמית פולק מטלון הציגה את הנושא
והתקיים דיון . חברי הועדה מעוניינים לקבל זמן נוסף לחשוב על תחומים רלוונטיים וסוכם
שהתחומיםצריכיםלהיותבהתאםלנושאיםהללו:
 הסכם לרכש משותף (שאינו מוגדר כ'-תשומות') בתחומיםשאינםהליבהשלרצפתהייצור
כמוהוזלתעלויותליסינג,נסיעותעסקיותלחו"לוכו'.
 הסכם צרכנות כמומועדוןאשראי/צרכנותכגון"חבר".
סוכם  :דנה תוציא פניה לחברי הועדה לגבי הסכמי רכישה משותפים
 .7עדכון על התקדמות עבודת צוות מו"פ וחדשנות במפעלים קטנים ובינוניים–גרשוןגולדנברג
עדכן על פעילות הצוות עד כה ,שמטרותיו :( )1לגרום למספר גדול יותר של חברות תעשייה
מסורתית קטנות ובינוניות ,להיכנס לתהליך של חדשנות ופיתוח ,תוך שימוש בכלי המדען
הראשי .()4 להציעשינוייםורעיונות לכליםודרכיפעולהלהנגשת כלי המדעןהראשילמפעלים
קטניםובינונייםמהתעשייההמסורתית.לאחרשהתקייםדיוןוהועלושאלות,סוכם:
 לאחרשנקבלאתההסכמההעקרוניתשללשכתהמדעןהראשילשינוייםשהצוותהציעלמר
אבנרשדמי,נעדכןעלהתקדמות.
 יש להגביר את הנגישות על כלי המדע"ר לתעשייה המסורתית באמצעות קמפיין תקשורתי
של ההתאחדות ,ארגון ימי עיון ייעודיים לנושא מחקר ופיתוח והטמעת חדשנות ,וכן להזמין
תעשייניםשהצליחולקבלאישורמהמדע"רלבקשותיהם.

 .8מימון למפעלים הקטנים והבינוניים :מרדכיאלגברליהעלהבפניחבריהועדהכיכרגעישכסף
זמין וזול בשוק ההון שאינו מנוצל לטובת חברות קטנות ובינוניות וכדאי לנצל את זה כל עוד
הריבית נמוכה.על אף שישנה הקלה בדרישות הדיווח שמוטלות עלחברות ציבוריות ,יש צורך
בהקלותנוספותבתהליךהרישום,והפחתתתדירותהגשתהדוחותועוד.
סוכם :יש לקדם את הנושא בפגישה נפרדת ואת הנושא יובילו מרדכי ,ליאור וגרשון.

רשמה:דנהאלמןוישקין,עו"ד

