
 

 
 

 ז"תשע, אלול ב"כ   ,  אביב-תל      
 7132, ספטמבר 31                        

 
 לכל חברי התאחדות               

  7102/02ל  "חוזר מנכ                   
 לכבוד 

 ת/ת הכללי/המנהל 
  

 תי/נכבדי
 
 

 תמריצים ממשלתיים לחיזוק התעשייה הישראלית :הנדון

 

אל מול משרד הכלכלה והתעשייה הנני שמח לבשר כי בהמשך לפעילות התאחדות התעשיינים 
בימים אלה עומדים לרשותכם מגוון תמריצים ומענקים , והגורמים הממשלתיים הרלוונטיים

,  ת בפריפריה ובמרכז הארץממשלתיים משמעותיים אשר נועדו לחזק את התעשייה הישראלי
 .חלקם לראשונה ללא תנאי יצוא 

 :להלן המענקים הממשלתיים המרכזיים לתעשייה

  מתן מענקים להעלאת הפריון בתעשייה במחוז צפון–  

 711 -71בעלי מחזור מכירות בהיקף של  , מפעלים קטנים ובינוניים הממוקמים במחוז צפון
אשר בכוונתם לבצע . או המעורבת מסורתית\מענף התעשייה המסורתית ו, ח בשנה"מלש

 . רכישת ציוד ומכונות חדשים מתקדמים והשקעות נוספות: השקעות הון כגון

זאת בכפוף להתניות , מההשקעה  11%רשאים להגיש בקשה לקבלת מענק בהיקף של 
 . השונות וליישום תוכנית סדורה להעלאת פריון

 71.21.3להגשת בקשה עד ליום המועד האחרון 

 לחץ כאןלפרטים נוספים 

 מתן תמריצים ממשלתיים למפעלים תעשייתים להקמה או העתקת מפעל לנגב המזרחי -   

 
. דימונה או ירוחם, מפעלים המעוניינים להקים או להעתיק את מפעלם ממרכז הארץ לערד

: מההשקעה מסך ההשקעות ההוניות כגון 11%יכולים להגיש בקשה לסיוע בשיעור של עד 
 . הכשרות מקצועיות ועוד, תוכנות": רכות"מבנים ובנוסף עבור השקעות , ציוד , מכונות

 23191.3ד ליום המועד האחרון להגשה בקשה ע

 לחץ כאןלפרטים נוספים 

 
 
 
 
 
 

http://www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/44(1).pdf
http://www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/446.pdf


 

 
 

 

  320פטור מתמלוגים במענקי מדען ראשי לתעשייה המסורתית בשנת. –  

בשנת תעניק גם "( המדען הראשי)"הרשות לחדשנות , בעקבות פעילות התאחדות התעשיינים
שיגישו בקשות לתמיכה בתוכניות , תנאים מועדפים למפעלים מהתעשיות המסורתיות 7132

ההטבות המשמעותיות ביותר הן פטור מתשלום . פיתוח של מוצרים או תהליכי ייצור חדשים
( בכל מקרה לא יהיה צורך להחזיר את המענק שניתן עבור הוצאות הפיתוח, כלומר)תמלוגים 

התמיכה . שנות של תוכנית הפיתוח תיעשה ביחס ליכולות החברהוכן בחינת רמת החד
והיא כפופה לעמידה , המיוחדת במפעלים מהתעשייה המסורתית כוללת היבטים נוספים

 .בתנאי סף
 7.1.21.3המועד האחרון להגשה 

 
 לחץ כאןלפרטים נוספים בחוזר הרשות 

 
  תוכנית ייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים  –

דגש על ושם " מעוף"השירות ניתן בסניפי , ייעוץ עסקי של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
הייעוץ כולל ליווי אישי ותכנון של חבילת ייעוץ והדרכה בתחומי . מיפוי עסקי של המפעל

ייעוץ בתחום העיצוב , ייעוץ שיווקי, ייעוץ ייבוא, ייעוץ ארגוני: התמחות שונים כגון
שעות ייעוץ  351-מהעלות ובהיקף של כ  01% -הייעוץ מסובסד בשיעור של כ. התעשייתי ועוד

קיימת אפשרות להגדיל את היקף שעות הייעוץ במסגרת פרויקט , דל החברהבהתאם לגו
 .פריון וחדשנות

 לחץ כאןלפרטים נוספים 

  כסף חכם" –מימון הוצאות שיווק בשווקים בינלאומיים" –  

המכירות לשווקים בינלאומיים חדשים תוך  מטרת תכנית זו הינה להגדיל את היקף
 .התמקדות בפיתוח יכולות שיווקיות בשוק יעד אשר יוגדר מראש

ל או "הוצאות ייעודיות לשיווק מוצרים בחו 51%משרד הכלכלה יממן עד , במסגרת התכנית
 .לרכישת שירותים לקידום השיווק בשווקי יעד ובשווקי יעד מועדפים

וזאת בהתאם להיקף ,  מייצאות כיום ייצוא ישיר מינימאליהסיוע יינתן לחברות אשר 
 .מחזור המכירות של החברה

 לחץ כאןלפרטים נוספים 

   סיוע במימון תערוכה בינלאומית–  

 בעבור   , להשתתפות בתערוכה בינלאומית  $1,111מכון היצוא מעניק סיוע בהיקף של עד         

 המענק ניתן לחברות  . י הנהלת התערוכה"שכירת שטח ושירותים נלווים המסופקים ע       

 הסבסוד , מיליון דולר 31אלף דולר ועד  311המייצאות בשנה הקלנדרית האחרונה בהיקף של        

 . ניתן לחברות המציגות לראשונה בתערוכה       

 

 לחץ כאןלפרטים נוספים 

 

http://www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/2(157).pdf?utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+13.12.2016+
https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr1.aspx
http://www.economy.gov.il/InternationalAffairs/InternationalProjectsFinancing/MF/Pages/smartmoney.aspx
http://www.export.gov.il/heb/About/ExportExMimun/


 

 
 

     הדרום בישובי אנרגיה לצרכני אנרגטית בהתייעלות לפרויקטיםמענק  – 

פרויקטים להצעות  לקבלתמפרסם מכרז  אנרגיה לשימור האגףמשרד האנרגיה באמצעות       
 . הדרום בישוביבהתייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה לצרכני אנרגיה 

כל פרויקט  עלות. ₪ 211,111סך של  על תעלה לא בודדת זוכה הצעה עבור  המשרד השתתפות      
 פרויקט כל של האנרגטי החיסכון. מ"מע כולל ₪ 511,111של  מסך תפחת לא האנרגיהלצרכן 

בשעה  120.3..21לא יאוחר מיום יש להגיש את הבקשה . לשנהש "קוט 711,111-מ יפחת לא
.0:00. 

 לחץ כאןלפרטים נוספים 

  לתעשייהמענקי סיוע לקליטת עובדים חדשים נוספים –  

 
 75%במסגרת תוכנית זו ניתן לקבל השתתפות בשכר העובדים החדשים בשיעור ממוצע של 

הדגש העיקרי הינו שילוב של ,  חודשים בהתאם למסלול הרלוונטי 11 -למשך תקופה של כ
מסלולים המסווגים על פי  8 -ישנם כ. אוכלוסיות מוחלשות וחיזוק כח העבודה של התעשייה

 . בהמשך השנה צפוי להיפתח מקצה נוסף. פי וקריטריונים נוספיםמיקום גיאוגר

 

 לחץ כאןלפרטים נוספים 

 

 

ניתן לפנות אל רכז היחידה למימון ותמריצים ממשלתיים מתן , פרטים ולתמריצים נוספים, לסיוע

 matana@industry.org.ilאו במייל   6257780-157/  25388817-11/' בטל, אברמוביץ

 

 
 

 ,בברכה

 רובי גינל

 

http://energy.gov.il/informationforpublic/tenders/documents/2017/tender118_2017.pdf
http://www.industry.org.il/_UploadsCl/dbsAttachedFiles/all.pdf
mailto:matana@industry.org.il

