
מעוף לעסקים

לבחור את הנתיב הנכון לעסק



מעוף  
מערך הסיוע של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה

. ת לבעלי עסקים ויזמים בראשית הדרךעסקיוהכוונההדרכה,ייעוץ,מידעמרכז▪

סיוע בשיפור הביצועים העסקיים  -מטרה▪

ובינונייםקטניםומפעלים עסקיםובפיתוח וצמיחה של 

לצרכים ולקצב של כל עסק, שירות מותאם אישית לגודל▪

סניפים ברחבי הארץ במחיר מסובסד40–מ בלמעלההשירות  ניתן ▪

אחידות וסודיות לכל אורך התהליך  , תוך שמירה על שקיפות

שרותי מעוף הינם בפיקוח ובמימון משרד הכלכלה והתעשייה  ▪

חברות ומפעלים ויזמים בראשית הדרך, בעלי עסקים–לקוחות  בשנה25,000מעל ▪



בארץמעוףסניפיתספרי

שמונהקרית •

טבריה •

נצרת •

עפולה •

קצרין •

פינהראש •

צפת •

שאןבית •

פאחםאלאום •

סחנין •

נתניה •

הרצליה •

נהריה •

חיפה •

ירכא •

באקה אל גרביה •

כרמיאל •

טייבה •

אביבתל •

ברקבני •

ירושלים •

תקווהפתח •

לציוןראשון •

אריאל •

רמלה •

שבעבאר •

אשדוד •

אילת •

אשקלון •

גתקרית •

דימונה •

אופקים •

שדרות •

רהט •

שפרעם •

כסייפה •

חורה •



מעוףשירותי ? מה מגיע לכם



אישי-עסקיייעוץ

מ לשעה "מע+ 80₪שעות ייעוץ בעלות  סמלית של 450עד 

ומכירותשיווק●

פיננסיניהול●

כלליניהול●

ארגוניייעוץ●

ותפעוללוגיסטיקה●

מידעטכנולוגיות●

ייבוא/ייצוא●

הסביבהאיכות●

ציבורירכש●

תקינה●

תעשייתיעיצוב●

אנרגטיתהתייעלות●

עסקיםלרישוילווי●



סיוע בגיוס מימון  

מלווים אותך בתהליך הגשת בקשת מימון  

פיתוח עסק קיים והון חוזר, להקמת עסק

מיפוי צרכי האשראי✓

איתור מקורות מימון ✓

הכנת תכנית עסקית  ✓

בנקים  /ליווי לפגישות עם נציגי קרנות✓



פנים ארגונית למנהלים הדרכה

לשעה אקדמית₪ 585-עלות סמלית ומסובסדת 

שווק  פיננסים

באינטרנט  
מיומנויות  

ניהוליות  



בתהליכי שרשרת האספקה  , התייעלות בניהול המשאבים בעסק▪

הרכש וניהול המלאי, והלוגיסטיקה

.  י מעצב תעשייתי"הגדלת האטרקטיביות של המוצרים ע▪

י ליווי לתקינה  "הרחבת מאגר הלקוחות והגשה למכרזים ע▪

...(  'איכות הסביבה וכד, אבטחת איכות, תו ירוק, תו תקן)

י מומחים לחדשנות וסדנאות ליצירתיות  "פיתוח מוצרים חדשים ע▪

הטמעת מערכת מידע לייעול תהליכי עבודה▪

מגדילים את הפריון עם מעוף
בנייה ותיירות  , מסחר, שירותים, תעשייה קלאסית

עובדים  11-100



"תור הצפון"פרוייקט
עידוד רכש מעסקים קטנים ובינוניים בצפון  



לפרטים נוספים  

www.economy.gov.il



סיוע לתעשייה המסורתית 

תכנית להעלאת הפריון▪

תכנית להטמעת חדשנות  ▪

טכנולוגית  

סיוע לתעשייה 

מסלול מענקים בגין השקעות  ▪

בציוד ומבנים

ניהול וקידום אזורי תעשיה ▪

תכניות –הגיע זמן צפון 

ל "בינופרוייקטיםמכרזים , סיוע ליצואנים

תכנית שער לשילוב בינלאומי  ▪

תכנית כסף חכם▪

תכנית מאגדי תשתית  ▪

ל"קרן סיוע בפרויקטים ומכרזים  בינ▪

סיוע למעסיקים 

תכנית לקליטת עובדים▪

מאוכלוסיות מיוחדות  

תכנית לקליטת עובדים בשכר גבוה  ▪

לפרטים נוספים  

www.economy.gov.il



מעוףעםעסקים
אנחנו לשירותכם  

לאנשיחיבור

מנוסיםמקצוע
מעמיקההבנה

בעסקים

עםהדוקקשר

משרדי

ממשלה

רלוונטיים

עםהדוקקשר

מימוןמקורות

מגוונים

ת  התאמ

השרותים

שלכםלצרכים



ולהתראות במעוף  תודה

www.maof.co.il

1-700-72-7772

file://systemati-dc/Public/שווק ופרסום/מצגות/סרטון - עסקים 11+.mp4
http://www.maof.co.il/

