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.  הרשות להשקעות יוזמת ומארגנת פעולות למען עידוד ההשקעות בישראל

מטפחת קשרים בין משקיעים ובעלי עניין לבין משרדי ממשלה ורשויות 

ומייעצת  , מציעה לשרים מסלולי תמיכה וכללים להפעלתם. אחרות

 . לממשלה בעניינים הנוגעים לתעשייה ולהשקעות אחרות

 

,  ופלטפורמה ביצועית מאידך, הרשות משמשת ככלי לקביעת מדיניות מחד

פיקוח ובקרה על תכניות השקעות  , תפעול, בעלת יכולת מוכחת ליצירה

 .    בשיתוף עם משרדי הממשלה השונים, מגוונות

 ...קצת עלינו
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פועלת מכוח החוק לעידוד השקעות  ולפיתוח התעשייה והכלכלה להשקעות הרשות 
 .במגוון תחומי פעילות, הון והחלטות ממשלה

 

 תמרוץעידוד תעסוקה באמצעות , בתחומי השקעות הון במשק, עיקרי פעילות הרשות
עידוד תחרות , והחדשנות בתעשייה הפיריוןעידוד , מסלולים ירוקים, מעסיקים

 .עידוד תיעוש הבנייה בשיטות מתקדמות, בשווקים ריכוזיים

 

מיליון   700תקציב מזומן , מיליארד שקלים 1.3של הרשות הינו תקציב הרשאה 
 .שקלים

 

היקף  , מיליארד שקלים 50-בהיקף השקעות של כתכניות פעילות  2000-ברשות כ
 .מיליארד שקלים 5-מענקים של כ

  

 

 ...עוד קצת עלינו
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 דיווח מקוון –שדרוג טכנולוגי 

 צמצום זמן טיפול בבקשות

 "מאכערים"הצמצום ומיגור תופעת 

 טיפול בגביית כספי ציבור

 ח"כלכלנים ורו, ארגון ליחידה וקליטת עובדים מקצועיים-רה

 פרסום אישורים וביטולים -שקיפות

 לים וחשבים בתעשייה  "קיום סדנאות מקצועיות לסמנכ

 דיגיטאלי   QR,עלון אנשי קשר, ניוזלטר לתעשיינים, אתר אינטרנט עדכני

 ,צמצום הליכים בירוקרטים

 השירותיותפישוט הנהלים והגברת 
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 (אינטל)טיפול בחברות אסטרטגיות  –מסלול מועדף מיוחד 

איכותיות  דגש על הבאת חברות זרות  –חוק עידוד השקעות הון 

 והשקעות חוזרות שלהן

 (  מנהלי)מסלול פריון וחדשנות 

 גלוטן, בשר, חלב – ( מנהלי)מסלול תחרות ויוקר מחייה 

 ערד, ירוחם, לרשויות דימונה( מנהלי)מסלול נגב מזרחי 
  

 

 תעשייה -פעילויות שוטפות 
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 מסלולי תעסוקה –פעילויות שוטפות 
 

 עידוד העסקת אוכלוסיות ששיעור השתתפותם בתעסוקה נמוך

בתעסוקה ( מתמחים ועובדים)אוכלוסיית יוצאי אתיופיה עידוד העסקת 

 איכותית  

 עידוד העסקה במשרות איכותיות בשכר גבוה בפריפריה

 עידוד העסקת אנשים עם מוגבלויות

 מסלול שכר גבוה בירושלים

 שילוב מתמחים ממגזר המיעוטים בתעשיות עתירות ידע

 הטובים לתעשייה

 מסלול עוטף עזה

הבאת מפעלי תעשייה להעסקת עובדים באזורי  , (נגב)מסלול בדואים 

 .וכן ברשויות הבדואיות בדרום, תעשייה צמודים למגזר המיעוטים
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 פעילויות שוטפות

 

 מסלולים ירוקים
 מסלול גז

 פליטותמסלול להפחתת 
 
 

 מסלולים אחרים
 מסלול סייבר

 תיעוש הבנייה
 השכרה למגורים
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עידוד השקעות הון  
 ויוזמה כלכלית

מתן עדיפות  
לחדשנות ואזורי  

 פיתוח

שיפור כושר הייצור  
 של המשק

שיפור יכולתו של  
המגזר העסקי  

להתמודד בתנאי  
תחרות בסביבה  

 הבינלאומית

יצירת תשתיות  
למקומות עבודה  
 חדשים וברי קיימא

 מטרות החוק לעידוד השקעות הון
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 תנאי סף במסלול מענקים  

 חוק עידוד ומס מופחתבמסגרת 

 (.לחוק 51על פי סעיף )מפעל תעשייתי 1. 

 (.מחוז דרום ומחוז ירושלים, מחוז צפון)' באזור פיתוח א2.

  25%ביצע מכירות של -( 'ג18סעיף )עומד בהגדרת מפעל בר תחרות 3.
 .                              מיליון תושבים 16לשוק שגודלו מעל 

מההשקעה על ציוד מכונות ומבנים בהתאם לכללי  20%המענק הינו  
מענק נוסף למפעלים דרומית לקו   10%עד )הרשות להשקעות והחוק 

ומחוז צפון באשכול פריפריאלי  , עוטף עזה, ומפעלים בשדרות, 100
1-4.) 

 .  הן ממסלול המענקים והן מהטבות מס במקבילניתן ליהנות 

 יתר האזורים 'אזור א מס מופחת

 9 16% 7.5% שיעור מס חברות



 נוספים 10%מענק נוסף  של עד 

 

 100מי שמקום מושבו דרומית לקו רוחב 

 מפעלים בשדרות וביישובי עוטף עזה

 1-4היישוב או אזור התעשייה בו ממוקם המפעל שייך לאשכול פריפריאלי 
 במחוז צפון
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 תיקוני חקיקה

 .  באופן שיקל על תנאי היצוא, "תחרות-מפעל בר"רת הגדשינוי ב

סעיף  –הכללת יישובי שדרות ועוטף עזה לעניין מענק הנגב  - נגבמענק 

 (.  א) 25סעיף  2017יישום החלטת ממשלה -(ג)ג  40

, נוספים 10%עד )הגדלת שיעור המענק  –לעומק הפריפריה מענק צפון

על פי ,  4-1לגבי מפעלים שנכללים באשכול פריפריאלי (  30%כ עד "סה

 .ס"הלממדד הפריפריאליות של 
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 .עררלעניין ועדת מעבר הוראות , השגהוקביעת ועדת  ועדת עררביטול 

 שם מרכז ההשקעותשינוי 

 תקנות יצוא עקיףשינוי 

הגדלת פער המס  ) 7.5%-ל 9%-למפעל מועדף מ הפחתת מס חברות

 (בין המרכז לפריפריה

 "מפעל טכנולוגי מועדף"הכללת יצור מתקדם לעניין קניין רוחני בהגדרת 

 

 תיקוני חקיקה
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המתקשות לקבל אישור  , התיקון בא לתת מענה לחברות

באמצעות היצואן  , בגין היצוא העקיף אותו הן מבצעות

התקנות מחייבות את היצואן הישיר לספק אישור , הישיר

 .בהתקיים התנאים המפורטים בתקנות, ליצואן העקיף

 תקנות יצוא עקיף
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 שיעורי מס חברות

 מסלול

אזור פיתוח 

 שאר הארץ '  א

שיעור מס חברות 

 רגיל

 מועדף רגיל

(9%במקום )   
7.5% 16% 24% 

 24% 8% 5.0% מועדף מיוחד

 24% 12% 7.5% מועדף טכנולוגי מועדף

מועדף מועדף טכנולוגי 

 24% 6% 6.0% מיוחד
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 כלל הזהב
 

עם  , בזמן אמת, בתכניותבבעיות ושינויים יודעת לטפל , רשות ההשקעות

גילוי הבעיות בדיעבד מצריך לרוב התערבות משפטית ומעבירה את  , התהוותם

שלרוב יכולת התמרון של מקבלי ההחלטות  , העניין להכרעה משפטית

 מצטמצמת ופועלת לרעת החברה
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 אתגרים עתידיים
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 לחיזוק הפריפריה בצפון" תכנית צפון"

 תכנית נגב מזרחי

 .בשכר גבוה בעומק הפריפריהעידוד יצירת מקומות תעסוקה איכותיים 

תוך , באמצעות מסלולי תעסוקה מנהליים( צד הביקוש)עידוד תעסוקה 
נשים ערביות והעדה  , גברים חרדים)התמקדות באוכלוסיות היעד  

 (.האתיופית

 והנגשתושיפור השירות , שקיפות, שינוי המבנה הארגונייישום 
 .לתאגידים לקוחות הרשות

 תוכנה אחודה לבקשה ולתכנית העסקית



 שיתופי פעולה לסיוע לתעשיינים
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כסף  תכנית",וייצואסיוע בשיווק לעניין סחר חוץ מנהל פ עם "שת

לגדול באמצעות המעוניינים , ובינונייםקטנים ותכנית למפעלים " חכם

 .נספחויות 3ממוקדת מול עבודה . אסטרטגית פיתוח שווקים

 אשראשיתוף פעולה עם 

 למציאת מיקום אתר לחברות זרות ומקומיות ת"אזשיתוף פעולה עם 

 



 מסלולים חדשים
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 בפריפריהלעידוד פריון בתעשייה המקומית מסלול 

פ ונמצא בשלבי פיתוח מתקדמים אולם לפני שלב  "מולאחר " מפעל ראשוני"למסלול 

 .התעשייתיהקמת המפעל 

 (מפעלים חיוניים)סיוע להיערכות באיומי סייבר מסלול 

 (חברות בניה וקבלני ביצוע)לעידוד תיעוש הבנייה מסלול 

 , גלוטןללא , חלב, בשר: יוקר המחיהמסלולי 

 .על האובניים לחם מקמח מלא        



 !תודה על ההקשבה
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