אגף כלכלה
המחלקה לכלכלת עסקים
תמריצים וכלי סיוע ממשלתיים לתעשייה ,מעודכן אוגוסט 1023
לרשות התעשייה בישראל עומדים כלי סיוע ממשלתיים במגוון תחומים ,שמטרתם עידוד ותמרוץ המפעלים לביצוע פעולות השקעה,
מו"פ ,שיווק לחו"ל ,קליטת עובדים ועוד .מרבית כלי הסיוע מופעלים ע"י משרד התמ"ת.
להלן סקירה תמציתית על כלי הסיוע והתוכניות השונות.
לפרטים המלאים ,ניתן לפנות אל האחראים על התוכניות.
לקבלת ייעוץ ,הכוונה וליווי במימוש המענקים וההטבות ,ניתן לפנות אל התאחדות התעשיינים :
נתנאל היימן ,מנהל המחלקה לכלכלת עסקים ,דוא"ל natanel@industry.org.il :
אביב חצבני ,כלכלן המחלקה ,דוא"ל avivh@industry.org.il :

אגף כלכלה
המחלקה לכלכלת עסקים
תחום

תוכנית

התמיכה הניתנת

עידוד השקעות הון –
מענקים

באזור עדיפות א'  :עד 10%
מההשקעה במבנים ,מכונות
וציוד.

תנאי סף עיקריים

מס חברות מופחת :
בשנים : 1022-1021
 22%במרכז 20% ,בפריפריה.

השקעות הון
עידוד השקעות הון –
הטבות מס למפעלים
מייצאים (ללא תלות
בהשקעה)

בשנת : 1023
 21.2%במרכז 7% ,בפריפריה
שנת  1021ואילך:
 28%במרכז 9% ,בפריפריה

לפחות  12%ייצוא לשוק
המונה מעל  21מיליון
תושבים

פרטים מלאים ואיש קשר
במשרד התמ"ת

מרכז השקעות
לאתר לחץ כאן
איש קשר :איתי יחזקאלי
טלפון; 01 -8881616 :
דוא"לitay@moital.gov.il :

הערות נוספות  /מועד
אחרון

אגף כלכלה
המחלקה לכלכלת עסקים
תחום

תוכנית

התמיכה הניתנת

מסלול להגדלת פריון
(מענקים למפעלים לא
מייצאים)

 10%מסך ההשקעה המאושרת
ולא יותר מ 20-מלש"ח

תנאי סף עיקריים

פרטים מלאים ואיש קשר
במשרד התמ"ת

הערות נוספות  /מועד
אחרון

יותר מ 72%-מהכנסות
המפעל בישראל.
המפעל שוכן באזורי
עדיפות לאומית.

השקעות הון

מפעלי עוגן בפריפריה

מענק עד  10%מההשקעה,
אפשרות לתוספת  2%נוספים
בהתאם להקדמת ההקמה ,החזר
עלויות העתקה עד לגובה 22
מלש"ח

הפריון השנתי לעובד יגדל
בלפחות  20%לאחר
ההשקעה.
לא הוגשו בקשות סיוע
במסלולים אחרים במרכז
ההשקעות
ביצוע השקעה במינימום
 300מלש"ח ,והעסקת
 120עובדים בתחילה,
ולאחר שנתיים לפחות
 100עובדים

מרכז השקעות
לאתר לחץ כאן
איש קשר :איתי יחזקאלי
טלפון; 01 -8881616 :
דוא"לitay@moital.gov.il :

מקצה בלוחות זמנים
מוגבלים ,יש לעקוב
אחרי הפרסומים

אגף כלכלה
המחלקה לכלכלת עסקים
תחום

תוכנית

התמיכה הניתנת

תעסוקה

מסלול עוגן

השתתפות בשכר העובדים.
בשיעור של עד  12%מעלות
השכר בשנה הראשונה ,יורד
באופן דיפרנציאלי עד  2%סיוע
בשנה הרביעית.

תנאי סף עיקריים

פרטים מלאים ואיש קשר
במשרד התמ"ת

מחזור שנתי של לפחות
 200מלש"ח
גיוס לפחות  200עובדים
חדשים בתוך  1שנים
מקס' מיום קבלת האישור.
שכר העובדים החדשים
יהיה לפחות פי 2.2
מהשכר הממוצע במשק.
לפחות  80%מהעובדים
הנקלטים יהיו תושבי
פריפריה ושיועסקו למשך
 1שנים לפחות
הקמה באזור עדיפות

מרכז השקעות
לאתר לחץ כאן
איש קשר :איתי יחזקאלי
טלפון; 01 -8881616 :
דוא"לitay@moital.gov.il :

הערות נוספות  /מועד
אחרון

אגף כלכלה
המחלקה לכלכלת עסקים
תחום

תוכנית

התמיכה הניתנת

מסלול שכר גבוה

השתתפות בשכר העובדים.
בשיעור של עד  12%מעלות
השכר בשנה הראשונה ,יורד
באופן דיפרנציאלי עד  2%סיוע
בשנה הרביעית.

תנאי סף עיקריים

פרטים מלאים ואיש קשר
במשרד התמ"ת

הערות נוספות  /מועד
אחרון

מחזור שנתי של לפחות
 200מלש"ח

תעסוקה

גיוס לפחות  22עובדים
בתוך  1שנים מקס' מיום
קבלת האישור.
שכר העובדים החדשים
יהיה לפחות פי 1.2
מהשכר הממוצע במשק.
לפחות  80%מהעובדים
הנקלטים יהיו תושבי
פריפריה ושיועסקו למשך
 1שנים לפחות
הקמה באזור עדיפות

מסלול תעסוקה –
מענקים לקליטת עובדים
בתעשייה

השתתפות בשכר עובדים
חדשים ,בשיעור של עד כ32%-
מעלות השכר ,למשך  30חודשים

קליטה של  2עובדים
לפחות באזורי הפריפריה,
או  :חרדים ,מיעוטים,
מוגבלים וחד הוריות בכל
רחבי הארץ

מרכז השקעות
לאתר לחץ כאן
איש קשר :אשר שטרית
טלפון01 -8881680 :

שני מסלולים :
 כללי – רק באזורי סיוע
 העסקת מיעוטים
מקצה בלוחות זמנים
מוגבלים ,יש לעקוב אחרי
הפרסומים

אגף כלכלה
המחלקה לכלכלת עסקים
תחום

תוכנית

התמיכה הניתנת

תנאי סף עיקריים

מחקר ופיתוח

מענק בשיעור 10-20%
מהתקציב המאושר של תוכנית
המו"פ

תוכנית מו"פ לפיתוח
מוצר או תהליך חדשני

פרטים מלאים ואיש קשר
במשרד התמ"ת
לשכת המדען הראשי
לאתר לחץ כאן
איש קשר :לידיה לזנס
טלפון; 02-6662465 :
דוא"ל:
lidial@ocs.moital.gov.il

הערות נוספות  /מועד
אחרון




אזור פיתוח א' תוספת
של  20%למענק ,קו
עימות תוספת של
12%
לתעשייה המסורתית
– פטור מהחזר
תמלוגים

מחקר ופיתוח
מגנ"ט  -עידוד הפיתוח
וההטמעה של טכנולוגיות
גנריות

היקף המענק לחברה יהיה
בשיעור של עד  88%מהתקציב
המאושר ,היקף המענק למוסד
המחקר יהיה בשיעור של 60%
מהתקציב המאושר

קיומה של תכנית לפיתוח
טכנולוגיה גנרית על ידי
קונסורציום של חברות
וגוף אקדמי

לשכת המדען הראשי
לאתר לחץ כאן
איש קשר :לידיה לזנס
טלפון; 02-6662465 :
דוא"ל:
lidial@ocs.moital.gov.il

פטור מתמלוגים

אגף כלכלה
המחלקה לכלכלת עסקים
תחום

מחקר ופיתוח

תוכנית

התמיכה הניתנת

תנאי סף עיקריים

פרטים מלאים ואיש קשר
במשרד התמ"ת

הערות נוספות  /מועד
אחרון

מגנטון – עידוד העברת
הטכנולוגיה מהאקדמיה
לתעשייה

היקף מענק בשיעור של עד 88%
מהתקציב המאושר ,ועד לתקרה
של ₪3,100,000

טכנולוגיה חדשנית
המיושמת לראשונה
בתעשייה ישראלית,
שת"פ בין מפעל לגוף
אקדמי

לשכת המדען הראשי
לאתר לחץ כאן
איש קשר :לידיה לזנס
טלפון; 02-6662465 :
דוא"ל:
lidial@ocs.moital.gov.il

פטור מתמלוגים

קרן הזנק

השתתפות של עד 81.2%
מהתקציב המאושר של התוכנית,
עד לתקרה של ₪ 812,000

יזמים בעלי תוכנית עם
מרכיב פיתוח טכנולוגי
בתחומי האנרגיה

לשכת המדען הראשי
לאתר לחץ כאן
איש קשר :לידיה לזנס
טלפון; 02-6662465 :
דוא"ל:
lidial@ocs.moital.gov.il

מקצה בלוחות זמנים
מוגבלים ,יש לעקוב אחרי
הפרסומים

מסלול תנופה

תמיכה בשלב של קדם מו"פ,
השתתפות של עד 62%
מההשקעה ,ועד לתקרה של
₪ 120,000

יזמים ועסקים קטנים
ובינוניים (עד 200
עובדים)

לשכת המדען הראשי
לאתר לחץ כאן
איש קשר :לידיה לזנס
טלפון; 02-6662465 :
דוא"ל:
lidial@ocs.moital.gov.il

חמישה מסלולים:
יזמים מתחילים,
עיצוב תעשייתי,
שדרוג תעשייה מסורתית,
שת"פ טכנולוגי ותנופה
ירוקה.

אגף כלכלה
המחלקה לכלכלת עסקים
תחום

תוכנית

התמיכה הניתנת

עיצוב תעשייתי

תוכנית המענקים
לפרויקטי עיצוב

שיעור ההשתתפות של עד כ-
 80%מעלות הפרויקט ועד לסך
של .₪ 100,000

תנאי סף עיקריים
המפעל עוסק בענפי
תעשייה המסורתית או
המסורתית מעורבת
מעסיק עד  200עובדים
יצואן בינוני  -יצואן
שמחזורו הכספי בין 10-
 200מיליון  ,₪או שהיקף
היצוא שלו בין  7-10מיליון
₪

מימון  -שיווק
לחו"ל

הקרן לעידוד השיווק
לחו"ל

מימון בהיקף של עד  20%מסך
ההוצאות המוכרות (לא יעלה על
 1מיליון )₪

יצואן קטן  -יצואן שטרם
התחיל לייצא או שהיקף
היצוא שלו הוא עד וכולל
סכום של  7מיליון ש"ח
בשנה ומחזורו הכספי
הכולל אינו עולה על 10
מיליון ש"ח.

פרטים מלאים ואיש קשר
במשרד התמ"ת

הערות נוספות  /מועד
אחרון

הסוכנות לעסקים קטנים
ובינוניים
לאתר לחץ כאן
איש קשר :יוני פסטרנק
טלפון ;09-9221167 :דוא"ל:
yoni@techtrends.co.il

ארבל לוין
מנהל תחום מימון ,הסוכנות
לעסקים קטנים ובינוניים,
משרד התמ"ת
01-8881891
Arbel.Levin@moital.gov
.il

מקצה בלוחות זמנים
מוגבלים ,יש לעקוב אחרי
הפרסומים

אגף כלכלה
המחלקה לכלכלת עסקים
תחום

שיווק לחו"ל

תוכנית

התמיכה הניתנת

תנאי סף עיקריים

מאגדים

השתתפות בשיעור של 20%
בהוצאות השיווק המוכרות בשנה
הראשונה 10% ,בשנה השנייה ו
–  30%בשנה השלישית.

מינימום  2חברות

הודו סין

סיוע כספי של עד ₪ 700,000
לחברה יצואנית המבקשת
להקים נציגות שיווקית בהודו
ו/או בסין ,לכל שנה במשך שלוש
שנים

מחזור מכירות בין  10ל-
 100מלש"ח
יצוא שנתי של לפחות
 20%מהמכירות
יצוא למדינות היעד שאינו
עולה על  30%מסך היצוא
השנתי או על  10מלש"ח

ריכוז כל כלי הסיוע
ליצואנים קטנים

בהתאם לתוכנית  :ייעוץ ,ליווי
והנחיה ,איתור שותפים
אסטרטגיים ,הפניה למקורות
מימון ועוד

פרטים מלאים ואיש קשר
במשרד התמ"ת
הסוכנות לעסקים קטנים
ובינוניים
לאתר לחץ כאן
איש קשר :יהודית דר
טלפון ;01-8881371 :דוא"ל:
Yudith.dar@moital.gov.i
l

סימה אמיר,
לאתר לחץ כאן

התאחדות התעשיינים
לאתר לחץ כאן
אשת קשר :יעל לוקש
טל03-2296608/7 :
דוא"ל:
yael@industry.org,il

הערות נוספות  /מועד
אחרון
סיוע לחדירה לשווקים
חדשים או למוצרים
חדשים באופן משותף
למספר חברות

אפשרות לקבלת מענק חד
פעמי להקטנת בטא סייט
להוכחת יישום מקומי של
הטכנולוגיה  /המוצר

אגף כלכלה
המחלקה לכלכלת עסקים
תחום

תוכניות ייעוץ

תוכנית















חונכות עסקית
הקמת עסק
ניהול כללי ופיננסי
שיווק ומכירות
ארגוני
תפעולי ולוגיסטי
ניהול איכותי
חדשנות ויצירתיות
עיצוב תעשייתי
ייצוא ושיווק לחו"ל
הגנת מט"ח
הטמעה של מערכות
המחשוב
איכות הסביבה
תקינה

התמיכה הניתנת

תנאי סף עיקריים

פרטים מלאים ואיש קשר
במשרד התמ"ת

עד  10עובדים -
השתתפות במימון שעות
הייעוץ עד היקף של 100
שעות יעוץ

השתתפות במימון שעות הייעוץ
הניתנות:
במסגרת התכנית ועד 200
שעות ייעוץ ישתתף העסק
בעלות בסך  60ש"ח לשעת יעוץ.
בגין כל שעת ייעוץ מעבר ל -
 200שעות הייעוץ הראשונות
ישתתף העסק בעלות בסך 210
.₪

הערות נוספות  /מועד
אחרון

עד  200עובדים
יש לממש את התוכניות
המהלך  1שנים מיום
הפעלתה

הסוכנות לעסקים קטנים
ובינוניים
לאתר לחץ כאן
איש קשר :יוני פסטרנק
טלפון ;09-9221167 :דוא"ל:
yoni@techtrends.co.il

בין  10-20עובדים
השתתפות במימון שעות
הייעוץ עד היקף של 300
שעות יעוץ
בין  20-200עובדים
השתתפות במימון שעות
הייעוץ עד היקף כולל של
 100שעות

אגף כלכלה
המחלקה לכלכלת עסקים
תחום

תוכנית ייעוץ -
אנרגיה

אנרגיה

תוכנית

תכנית ייעוץ
להתייעלות אנרגטית
ופיתוח בר קיימא
בעסקים

מענקי התייעלות
אנרגטית (למימון
פרויקטים להפחתת
פליטות גזי חממה)

התמיכה הניתנת

תנאי סף עיקריים

השתתפות במימון שעות הייעוץ
הניתנות:

 2-200עובדים

במסגרת התוכנית ישתתף
העסק בעלות בסך  ₪ 30לשעת
ייעוץ

סיוע של עד  10%מההשקעה ,או
בהתאם להפחתה בפועל .סיוע
של עד  12%נוספים בגין יישום
טכנו' ישראלית

צריכת אנרגיה שנתית
העולה על ₪ 200,000
הפחתת פליטות עד
לשנת  1010לפחות.
הפרויקט אינו הפקת
אנרגיה מתחדשת
הזכאית לתעריף מועדף.
הפרויקט אינו משמש
להחלפת שימוש בדלקים
לייצור אנרגיה ממזוט או
סולר לגז טבעי.

פרטים מלאים ואיש קשר
במשרד התמ"ת
הסוכנות לעסקים קטנים
ובינוניים והמשרד להגנת
הסביבה
לאתר לחץ כאן
חברת טקטרנדס
טל 072-2155550 :

המשרד להגנת הסביבה
לאתר לחץ כאן
טל 01-8223783 :

הערות נוספות  /מועד
אחרון

כחלק מתוכנית הייעוץ של
הסוכנות לעסקים קטנים
ובינוניים

ישנם שלושה מסלולים:
תמיכה לפי סך השקעה,
ותמיכה בהתקנות של
טכנולוגיות ישראליות
מקצה בלוחות זמנים
מוגבלים ,יש לעקוב אחרי
הפרסומים

אגף כלכלה
המחלקה לכלכלת עסקים
תחום

תוכנית
מימון עלויות חיבור
למערכת חלוקת הגז
הטבעי

התמיכה הניתנת

צרכן בינוני או גדול,
הצורך בין 200,000
למיליון קוב בשנה.
סיוע של עד כ 120,000-ש"ח

ומימון עלויות הסבת
מערכות פנים מפעליות

מימון סקרי אנרגיה –
משרד התשתיות

תנאי סף עיקריים

קיים הסכם חתום עם
חברת החלוקה
בוצע תשלום עבור חיבור
לצינור ההולכה

השתתפות עד ל 60%-מעלות
הסקר ,ועד ל,₪ 200,000 -
מותנה בביצוע פרויקטים
שנמצאים ככדאים כלכלית

צרכן אנרגיה של לפחות
 ₪ 20,000בשנה

משרד התשתיות
אשת קשר :יפה אוזנה
טל ; 01-2008788 :דוא"ל:
yozana@mni.gov.il
למכרז לחץ כאן

עסקים קטנים ובינוניים,
בעלי מחזור של 20 – 6
מלש"ח

מט"י חדרה
איש קשר :טל צוקר
טל ;01-8318626 :דוא"ל:
talzucker@matihadera.org.il

אנרגיה
מימון סקרי אנרגיה –
מט"י חדרה "עסק ירוק"

פרטים מלאים ואיש קשר
במשרד התמ"ת

הערות נוספות  /מועד
אחרון

השתתפות עד ל 60%-מעלות
הסקר ,מותנה בביצוע פרויקטים
שנמצאים ככדאים כלכלית

מוגבל במועד הגשה

התחייבות לביצוע
ההמלצות
אין תקציב פנוי

אגף כלכלה
המחלקה לכלכלת עסקים
לפרטים נוספים ,לקבלת ייעוץ ובחינת התאמת כלי הסיוע והתוכנית ,ניתן לפנות אל :
נתנאל היימן ,מנהל המחלקה לכלכלת עסקים ,מייל natanel@industry.org.il :
אביב חצבני ,כלכלן המחלקה ,מייל avivh@industry.org.il :

