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הפחתת הבלו
הפחתנו את הבלו על הפחם

הקלה תזרימית
יזמנו הקלות תזרימיות 

במשבר האומיקרון

ייצור מתקדם
במסלולי הפריון והייצור 

המתקדם הוגשו כ־170 הגשות 
והושקעו כ־60 מיליון שקל

ים פתוח
הובלנו את המאבק בפקק 

שנוצר בנמלי ישראל

זול ומהיר
בלמנו את עליית תעריפי 

המסופים בנמלים
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התאחדות התעשיינים 
פעלה, גם השנה, 

למען חבריה ⋅ 
אלה ההישגים 

והניצחונות שאפשרו 
לתעשייה להמשיך 

ולפעול בכל הכוח

פחות בירוקרטיה
הפחתנו את הרגולציה מול 

רשות מקרקעי ישראל

בטיחות ויעילות
שיפרנו את תקנות התכנון 
והבנייה בהיבטי כיבוי אש

הפחתת מיסים
דחינו את מס הפחמן והפחתנו 

את מיסוי השמנים  

בסקרי שביעות רצון לשנת 
 2022, התאחדות התעשיינים  

קיבלה ציון 90 בשירות

 שנת 2022
במספרים

 93

חברות תעשייתיות 
הצטרפו בשנה החולפת 
להתאחדות התעשיינים

7,151

פעילויות ייעוץ התקיימו 
בשנת 2022

5,936

תעשיינים עברו קורסים 
וימי עיון והדרכה
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הגז חוזר לזרום
חידשנו את מתן המענקים 

לחיבור גז טבעי

התייקרות הארנונה
עצרנו את ההעלאות 

החריגות בארנונה

התייעלות אנרגטית
חילקנו מענקים 

להשקעות בפרויקטים 
להתייעלות אנרגטית

מחיר המים
מיתנו את עליית תעריפי 

המים והגדלנו את 
ההנחה לצרכן גדול 

עובדים במרץ
מנענו שביתות בנמלי הים  

חברות וחברים יקרים,
התאחדות התעשיינים המשיכה השנה 

במתן דגש להתאמת השירותים לצורכי 
התעשיינים ובראשם הצורך המשמעותי 
בעובדים מקצועיים. בין היתר, בעקבות 
פעילות ההתאחדות אושרה כמות שיא 
של עובדים פלשתינים וזרים לתעשייה 

ולהייטק; בסיוע יחידות ההתאחדות הוגשו 
מאות בקשות להתחדשות טכנולוגית וייצור מתקדם להגדלת פריון 

העבודה; ערכנו ירידי תעסוקה רבים בשיתוף גורמים מקצועיים; 
ביצענו הכשרות ממוקדות לנושאי קליטת ושימור עובדים; ובימים 

האחרונים אף הושק קמפיין דיגיטלי לעידוד תעסוקת צעירים 
בתעשייה והקמנו כלי דיגיטלי להשמת עובדים בתעשייה ובהייטק.

גם בשנת 2023 נמשיך בפיתוח שירותים חדשים לחברים, ובין היתר 
ניתן דגש על תוכניות לעידוד רובוטיקה בפסי הייצור, שירותי ייעוץ 

בנושאים נוספים, הקמת פורומים וענפי פעילות נוספים ועוד.

אני שמח לעדכן כי גם בשנה החולפת המשיכה התאחדות 
התעשיינים לצמוח, ו־93 חברות חדשות הצטרפו להתאחדות. השנה 

פעלנו תחת תוכנית מיוחדת להנגשת שירותי ההתאחדות לחברות 
אשר ממעטות להיעזר בה. במסגרת זו הגענו למאות חברות אשר 

נעזרו בהתאחדות לראשונה ואף צורפו לפעילויות בפורומים 
ובוועדות השונות. לשמחתנו, סקרי שביעות הרצון מעידים על 

שביעות רצון רבה והציון הממוצע עומד על 90. 

בהזדמנות זו נשוב ונציע לקחת חלק פעיל בפעילויות ההתאחדות: 
בהכשרות הממוקדות, בפעילויות הוועדות, ההנהלות והפורומים 

השונים והמגוונים הפועלים במסגרת ההתאחדות באיגודים, 
באגפים ובמרחבים השונים. 

גם בשנת 2023 נבחרת ההתאחדות ואנוכי נשמח לעמוד לרשותכם/ן.

רובי גינל

מנכ"ל התאחדות התעשיינים

לי
יו

עלייה מתונה
מיתנו את עליית תעריפי 

 החשמל

ממשיכים לבנות
קבענו את תקנות הפטור 

לבנייה בתעשייה
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תעסוקה חופשית
מנענו הגבלות על 

העסקת פליטים 


