ארגון העסקים הגדול בישראל

למען המגזר העסקי
וכלכלת ישראל

איגוד לשכות המסחר
ארגון העסקים והמעסיקים

הגדול בישראל
הארגון פועל למען קידום
האינטרסים הלגיטימיים
של החברים בו ,של מגזר המסחר
והשירותים ושל המגזר העסקי
כולו .פעולותיו מבוצעות מול
רשויות המדינה כולן ומול כל
גורם בעל השפעה על פעילותו
של המגזר העסקי.
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באיגוד חברים עסקים

קטנים,

בינוניים

וגדולים,

השייכים בעיקר
למגזר המסחר והשירותים:
יבואנים ,יצואנים,
נותני שירותים עסקיים ואישיים,
סיטונאים וקמעונאים.
העסקים החברים באיגוד
פועלים במסגרת חטיבות ענפיות,
על פי תחום עיסוק ענפי,
ויחד מהווים פלטפורמה
רבת השפעה.

שערי האיגוד פתוחים לכל עסק
הפועל בישראל,

ללא הבחנה סקטוריאלית.
4

באיגוד

 6לשכות מסחר

אזוריות  -אוטונומיות:
תל־אביב והמרכז,
חיפה והצפון,
באר־שבע והנגב,
ירושלים,
נצרת,
אילת.
ניהול הייצוג הארצי של האיגוד נעשה
ממטה לשכת המסחר תל־אביב והמרכז.

5

ארגון העסקים הגדול בישראל

עקרונות יסוד
קידום כלכלת ישראל על בסיס תחרות חופשית.
מניעת העדפות סקטוריאליות.
	קידום סחר חופשי בייצוא ובייבוא מול ארצות העולם
ופיתוח הסחר הבינלאומי של ישראל.
הגנה על זכויות היסוד של המעסיקים.
צמצום הביורוקרטיה והרגולציה במשק.
	צמצום העלויות הכבדות של המונופולים
המוחלטים בבעלות המדינה.
שלילת הפליליזציה של הניהול העסקי.
	יצירת תחרות הוגנת בכל השירותים הניתנים לאזרח
ולמגזר העסקי ,כולל שירותי תשתית.
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	מניעת הכבדות על המגזר העסקי בחקיקה ראשית
וחקיקת משנה.
הגינות ביחסי מעסיק-עובד ודאגה לרווחת העובד.
צמצום נטל המס ,הן על יחידים והן על עסקים.
	יצירת שירות ציבורי הבנוי על יסודות של יעילות
ומסירות לתושב.
	יצירת מערכת פיננסית יציבה והבטחת
הערך הכספי של החוסכים.
	התערבות מינימאלית בתנודות שערי המטבע
של השקל מול הדולר.
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הכוח הייצוגי
וגודלו במשק
איגוד לשכות המסחר הוא ארגון הגג
של המגזר העסקי החופשי בישראל.
האיגוד מייצג  240ענפי משק ,בהם תתי ענפים ,ענפי משנה
וענפי משק מרכזיים.

כולם יחד מהווים את עיקר מגזר המסחר והשירותים,
שאחראי על  69%מהתוצר העסקי במשק
ו־ 71%מהתעסוקה במגזר העסקי (על פי נתוני הלמ"ס).
בנוסף ,חברים באיגוד גם מפעלי תעשייה הנהנים משירותי
האיגוד ,מכוח בחירתם החופשית.

ייצוג האיגוד

נעשה
מול גורמים ממסדיים,
הכנסת ,משרדי הממשלה,
רשויות המדינה השונות וגופי חוץ,
בשורה של נושאים ,הן ברמת המאקרו והן ברמה הענפית.
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מגזר המסחר והשירותים

בית היוצר של מקומות העבודה בישראל

1,685,050

422,000

מקור :הלמ"ס לוח מועסקים לשנת 2015
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הגידול במספר המועסקים
ב 20-השנים האחרונות

1,800,000

 118%מסחר ושירותים
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מקור :דו"ח בנק ישראל לשנת  ,2015הלמ"ס לוח מועסקים לשנת  ,2015החל משנת  2011חל שינוי בסדרה
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מס' המועסקים

1,200,000

מבנה התעסוקה
במגזר העסקי

מקור :הלמ"ס לוח מועסקים לשנת 2015
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תוספת המועסקים
(באלפים) בעשור

מסחר ושירותים

2005

2015

תוספת מצטברת תוספת ב%-

1,131

1,685

554

49%

מגזר ציבורי*

754

1,219

465

62%

תעשייה

392

422

30

8%

אחר

217

318

101

46%

מקור :הלמ"ס ,בנק ישראל
*	לא כולל חברות ממשלתיות ,על בסיס נתוני רשות החברות ,מס' המועסקים בחברות הממשלתיות עמד בשנת 2014
על  58,468מועסקים.
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מרכיבי סחר החוץ של ישראל – 2015
(ב-מיליוני )$

עודף או גרעון

יבוא

יצוא

סחורות (ללא יהלומים)

55,034

50,570

(-)4,464

יהלומים

6,284

7,195

911

שירותים

22,409

34,473

12,064

סה"כ

83,727

92,238

8,511

מקור :הלמ"ס
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מאבקים מרכזיים
למען ביסוס וחיזוק המגזר העסקי
הפחתת נטל מס הארנונה

הוצאת רכיב מדד השכר במגזר הציבורי ,העולה בהתמדה,
מהנוסחה לחישוב שיעור מס הארנונה השנתי וצמצום "האישורים
החריגים" להעלאת מס הארנונה ,ובקרה על תופעה זו.

בלימת מגמת הפליליזציה של תחום הניהול העסקי
צמצום המגמה המתמדת להוסיף בחקיקה עוד ועוד עבירות פליליות,
שמגדילות את הסיכון של כל מעסיק נורמטיבי להיות עבריין.

איזון ביחסי מעסיק-עובד
מאבק לאיזון נכון בין זכויות המעסיק לבין זכויות העובדים.

שמירה על זכויות היסוד של המעסיקים
הגנה על חופש הביטוי ,חופש החוזים ,זכות הקניין וזכויות בסיסיות
אחרות.

הפחתת העלויות המושתות על ידי המונופולים
המוחלטים בבעלות המדינה
בלימת העלויות המוטלות על המגזר העסקי על ידי המונופולים
המוחלטים שבבעלות המדינה ,כגון חברת נמלי ישראל ,מכון
התקנים ,חברת החשמל ,נמלי הים ונמלי האוויר.
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ריסון וצמצום ביורוקרטיה מסואבת ועודף רגולציה
מאבק מתמיד לשיפור רמת השירות של המגזר הציבורי,
צמצום הביורוקרטיה והפחתת נטל הרגולציה.

הפחתת נטל המס על חברות ויחידים
מאבק להפחתת נטל המס על המגזר העסקי והגדלת ההכנסה
הפנויה של היחיד שהיא מנוע צמיחה.

מניעת הגנה מופרזת חסרת איזון על הצרכן
קידום איזון הולם בין זכויות העסק לבין זכויות הצרכן.

מאבק עקבי נגד שביתות במגזר הציבורי
מניעת נזקים למגזר העסקי כתוצאה משביתות במשק ,באמצעות
פניות לבית הדין הארצי לעבודה לקבלת צווי מניעה נגד השביתה
ופעילות הסברה מעמיקה.

צמצום גודלו של המגזר הציבורי
בלימת גידולו הפראי של המגזר הציבורי והשבת האיזון בין גודל
המגזר הציבורי לזה העסקי.

מאבק ביוזמות חקיקה בלתי הוגנות בנושא הגנת הסביבה
שינוי תפיסות שגויות הרואות בדרך שטחית ופשטנית את היבואן
או היצרן כמזהמים את הסביבה.

הפחתת המיסוי על כלי רכב
הפחתת המיסוי המוטל על יבוא כלי רכב והשימוש בהם,
כחלק מהמאבק להגדלת ההכנסה הפנויה של התא המשפחתי.
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מאבקים ישירים
למען מגזר המסחר והשירותים
ביטול אפליות סקטוריאליות
יצירת שוויון בעסקים לביטול ולמניעת אפליות סקטוריאליות ,כגון
שיעורי מס נמוכים על עבודת משמרות ,עבודה מועדפת לחיילים
משוחררים ,הטבות מס ייחודיות ליצואנים בלבד ,סיווגי ארנונה,
מכסים על מוצרי יבוא ופיתוח הפריפריה.

יבוא חופשי גם של מוצרי מזון
הפחתה עד לביטול מוחלט של מכסי המגן המוטלים על מוצרים
מיובאים ,בכלל זה מוצרי מזון ,לצורך יצירת משק תחרותי; הוזלת
יוקר המחייה לצרכן והפחתת מחירים משמעותית בענף המזון.

שינוי מערך התקינה של ישראל
ביטול חסמי יבוא לא מכסיים על יבוא מוצרי צריכה החייבים
בבדיקות התאמה לתקן הייחודי למדינת ישראל ,והפחתת עלויות
בדיקות ההתאמה .פעולות אלו מסייעות בהגברת התחרותיות
במשק והפחתת יוקר המחייה לציבור בכללותו.

שינוי חוק עידוד השקעות הון
ביטול האפליה המגזרית במתן הטבות מס מופלגות על פי חוק:
שיעור מס החברות ושיעור המס בגין משיכת דיבידנד.
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ייצוג ענפי
האיגוד מעניק דרך קבע ייצוג ל־ 240ענפים ותתי
ענפים ,מתוכם למעלה מ 80-חטיבות ענפיות וארגונים עסקיים
גדולים ,המייצגים קשת עסקים נרחבת ויוצרים מסגרת רבת
השפעה במגזרי המשק השונים.

כל חטיבה מלווה ומנוהלת על ידי מנהל
תחום ענפי ,בעל השכלה בתחומי משפט ,כלכלה וניהול

המרכז את הפעילות האדמיניסטרטיבית ,התפעולית והמקצועית-
רגולטורית של עבודת החטיבה.
לצד מנהל התחום פועלים יושב ראש והנהלה ,הנבחרים מבין
החברים בחטיבה.

מנהל התחום מקיים פעילות שוטפת עם
רשויות השלטון ,לרבות משרדי הממשלה ,הכנסת ,מול

הרשויות המקומיות ועוד; בדרך של קשרי עבודה שוטפים ,ניהול
דיוני עבודה מקצועיים ,השתתפות בוועדות מקצועיות ,ניהול הליכים
משפטיים ,והשתתפות בישיבות וועדות הכנסת השונות .כל זאת מול
הרגולטור הרלוונטי לכל ענף.

מנהל התחום מעדכן מיידית את חברי החטיבה ,במידע
ממשי ופרטני ,לרבות עדכוני חקיקה ,תזכירי חוק ,חוזרים והנחיות
מרשויות השלטון ,כמו כן ,מתקיימים מפגשים חטיבתיים לקבלת
החלטות ,ימי עיון וכנסים במגוון נושאים ענפיים.
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חטיבות ענפיות מרכזיות
רפואה ופרמצבטיקה

ענף התרופות
ענף ציוד ומכשור רפואי
ארגון יבואני ציוד דנטלי
ענף התמרוקים
חטיבת מכונים אורטופדיים
פורום אבזור רכב נכים
ארגון תל"ם (תרופות ללא מרשם)
חטיבת מרפאות כירורגיות פרטיות
שולחן מגדלי קנביס רפואי

חשמל ,אלקטרוניקה ותקשורת

חטיבת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה לבית
חטיבת מזגנים
פורום חברות התקשורת
חטיבת רכיבים למוצרי חשמל ואלקטרוניקה
פורום חברות הצ'ילרים

מסחר וקמעונאות

ענף הצעצועים
חטיבת מוצרים לתינוקות
חטיבת רשתות קמעונאיות
חטיבת נשק ומטווחים
איגוד החברות לשיווק ישיר בישראל
איגוד רשתות שיווק המזון
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פורום יבואני האופניים בישראל
חטיבת העוסקים בציוד דייג וצלילה

רכב ותחבורה
ארגון החלפים לרכב
הארגון הישראלי להשכרת רכב וליסינג
חטיבת יבואני רכב דו גלגלי
חטיבת יבואנים ישירים של צמיגים
חטיבת יבואני ציוד מכני הנדסי
חטיבת יבואני מלגזות
איגוד מכוני הרישוי
ארגון חברות ההסעה
איגוד סחר רכב (משומש) בישראל
ארגון קציני בטיחות עצמאיים בתעבורה
חטיבת הצמיגיות

תשתיות ,מים ואנרגיה
חטיבת חברות תמ"א  38והתחדשות עירונית
חטיבת חברות הגז הקטנות
ארגון תחנות דלק וסוכנים
החטיבה לטיפול ומחזור מים אפורים

משאבי אנוש וסיעוד
האיגוד הארצי של החברות למשאבי אנוש
עמותת חברות הסיעוד
ארגון א.ב.א (ארגון בתי אבות)
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התאחדות תאגידי כח אדם זר לבנין
פורום הלשכות הפרטיות לחקלאות

ספקי שירותים

חטיבת העוסקים בתערוכות
חטיבת הבטיחות ,הבריאות ואיכות הסביבה
חטיבת כיבוי אש
פורום יבואני זיקוקין
חטיבת המכללות ובתי הספר
העמותה לתיירות רפואית
פורום חברות הגברה ותאורה
חטיבת המאמנים העסקיים
חטיבת נותני שירותים לעסקים
חטיבת יועצים לעסקים
ארגון הגג למלחמה בזיופים והפרת זכויות יוצרים
חטיבת מפיקים וספקים לאירועים המוניים

מים וחקלאות

חטיבת הזרעים
התאחדות החקלאים החדשה
איגוד משווקי פירות וירקות
החטיבה לטיפול ולמחזור מים אפורים

פיננסים ושוק ההון

בתי השקעות
איגוד מנהלי תיקי השקעות
איגוד תעודות סל
פורום חברות כרטיסי אשראי
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פורום זירות מסחר
איגוד החברות למתן אשראי חוץ בנקאי
פורום מנהלי הסדרים פנסיונים
פורום קרנות להשקעה

מזון ומשקאות

ענף המזון והמשקאות
חטיבת תוספי תזונה
חטיבת יבואנים ישירים של משקאות משכרים
חטיבת מזון ותכשירים לבעלי חיים
פורום יבואני דגים ובשר
פורום מזון לתינוקות
איגוד שירותי קייטרינג לעסקים ומוסדות

סחר חוץ
	ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים
חטיבת הבלדרות הבינלאומית
ענף חברות הייצוא ומשרדי קניות

תעשיות קלות

חטיבת לוחות עץ מתועשים
חטיבת חברות בטחוניות קטנות ובינוניות
חטיבת פלדה לבניין
יבואני אינסטלציה וכלים סניטריים
חטיבת סוכני עץ
פורום יצרני ומשווקי שקיות
ענף הכימיקלים
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שירותים פרטניים
לחברי לשכת המסחר
תל אביב והמרכז
הלשכה מעניקה

סל שירותים רחב ומגוון,

המותאם לעסקים גדולים ,בינוניים וקטנים,
במטרה לשפר את הביצועים העסקיים,
לחסוך זמן ניהולי ולצמצם עלויות.

צוות הלשכה מורכב מעורכי דין,
כלכלנים ,משפטנים ,מנהלי עסקים
ויועצים המומחים בתחומם,
המעניקים שירותים

המותאמים לצורכי העסק.
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יעוץ בתחומי המשפט העסקי ,צרכנות ויחסי עבודה.
	איתור הזדמנויות עסקיות ,לקוחות ומפיצים בחו"ל.
	ארגון משלחות לתערוכות ואירועים בינלאומיים,
חלקם במימון.
קידום קשרים עסקיים בחו"ל בתחומי הייבוא והייצוא.
	אירוח משלחות עסקיות מחו"ל בארץ וארגון
משלחות סחר לחו"ל.
	הפעלת מפגשי נטוורקינג ,מועדונים עסקיים
ופורומים אינטראקטיביים.
סיוע בבניית תכניות עסקיות.
בדיקת עלויות ארנונה ושילוט.
	סיוע בתחום המיסוי ובקבלת הסדרי מימון.
	אישורי מסמכים ותעודות מקור בסחר חוץ.
	מידע ועדכונים בנושאי יבוא ,מכס ותקינה.
	ערוצי מידע עדכניים באמצעות אתר האינטרנט,
פייסבוק ,מידעונים והפצות ממוקדות.
	ספרות עסקית במגוון נושאים מקצועיים כגון :ניהול שרשרת
הספקה ,סחר בינ"ל ,יבוא וייצוא ,אנגלית עסקית ומסחרית ועוד.
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יחידות שירות ייחודיות
במסגרת לשכת המסחר תל אביב והמרכז

קרנה אטא
הנפקת דרכון
מסחרי למעבר מכס
לדוגמאות מסחריות,
לצורך כניסה או
מעבר זמניים של
מגוון טובין בין
מדינות החתומות על
אמנת הקרנה ,ללא
צורך בתשלומי מסים
או הפקדת פיקדונות
בארצות הייבוא
הזמני.

24

המרכז למידע
עסקי

המכללה
העסקית

איתור ספקים,
חברות ומוצרים
בארץ ובעולם;
איתור מכרזים של
גופי ממשל ,חברות
ציבוריות מהארץ
ומהאיחוד האירופי;
הפקת נתוני סחר
חוץ; דוחות עסקיים
על חברות בארץ
ובעולם; מידע על
תערוכות וכנסים
בארץ ובעולם;
סקירות שוק ,סקירות
ענפיות ועוד.

מגוון קורסים,
ימי עיון
והשתלמויות,
בתחומי סחר
בינלאומי ,שיווק,
מכירות ,ניהול משא
ומתן ,חשבונאות
וכספים ,יעוץ עסקי,
אנגלית עסקית
ומסחרית ,רכש
ולוגיסטיקה ,ניהול
ועוד.

לשכות

של:
מיסודם
חוץ
לסחר
השירות
של:
מיסודם
לסחר חוץ
השירות
לשכות
ארגון התאגידים

ארגון התאגידים

המוסד הישראלי
לבוררות עסקית

המוסד הישראלי
לבוררות עסקית
ע"ש פרופ' סמדר אוטולוגי ז"ל
מייסודו של איגוד לשכות המסחר

ארגון התאגידים של סוכני המכס
והמשלחים הבינלאומיים

לשכות שירות
לסחר חוץ

מועדון
צרכנות עוגן

המוסד הישראלי
לבוררות עסקית

הלשכה מפעילה
שלוש לשכות
שירות לסחר
חוץ ביד אליהו,
נתב"ג ואשדוד.
אלו מעניקות
שורה של שירותים
חיוניים במחירים
אטרקטיביים לציבור
העוסקים בסחר
בינלאומי ,ביניהם
הפקת רשימוני
יבוא וייצוא מסחרי,
הפקת רשימוני יבוא
אישי ,הפקת תקציר
יבואן ועוד.

מועדון צרכנות בלעדי
המעניק לחברי
הלשכה ועובדיהם
מגוון הטבות והנחות
במוצרי צריכה,
תרבות ,פנאי ,נופש
ועוד .ההטבות ניתנות
למימוש באמצעות
כרטיס אשראי ייחודי
הפועל בשיתוף
עם "לאומי קארד"
ובאמצעות כרטיס
מועדון אישי נטען.

המוסד הוותיק ביותר
בארץ ,המתמחה
בפתרון סכסוכים
בדרכי בוררות וגישור
במגזר העסקי.
המוסד עוסק בכל
ענפי המשפט,
לרבות מקרקעין,
תקשורת ,בנייה,
ועוד .הבורר נבחר
על ידי הצדדים מתוך
רשימת בוררים
המותאמים על פי
כישוריהם לסכסוך.
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עריכה והפקה:
אגף דוברות והסברה

ארגון העסקים הגדול בישראל

בית לשכת המסחר
רח' החשמונאים  ,84תל אביב6713203 ,
טל' 03-5631010

www.chamber.org.il

