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מכונות  , מההשקעה במבנים 20%מענקים בשיעור של –

 הרחבת והעתקת מפעלים, וציוד בהקמת

 בלבד' באזור פיתוח א–

 הגידול במכירות אומתוך המכירות  25%יצוא : תנאי סף–

 פתוח גם ליצואנים עקיפים–

 מתוכנית ההשקעה 50%עד : השקעה במבנים –

 שנים ממועד האישור 5עד  –ביצוע ההשקעה –

גובה , פיריוןהגדלת , חדשנות: ציון בהתאם לקריטריונים –

 .ועוד, יציבות פיננסית, מיקום, שכר

 

 רשות ההשקעות –מענקי השקעה 



 הגשת הבקשה יוכרו השקעות שבוצעו החל ממועד –

טיפול בבקשה לכל היותר עד תום השנה העוקבת לשנת  –

 הגשת הבקשה

  35%-ו, 65% -המענק משולם עם התקדמות ההשקעה –

 לאחר סיום ההשקעה ואישור מרכז ההשקעות

שדרות ועוטף עזה ויישובי הצפון באשכול פריפריאלי  , בנגב–

 10%עדמענק של תוספת :  1-4

 :הטבות מיוחדות לעוטף עזה –
 (50%במקום )מהיקף תוכנית ההשקעה  80%הכרה במבנים עד •

 מתוכנית ההשקעה 7%עד , הכרה בהוצאות מיגון•

 (65%במקום )מהמענק תוך כדי ביצוע ההשקעה  80%העברת •

 

 רשות ההשקעות –מענקי השקעה 



 פתיחת תיק בקשה לתכנית במרכז ההשקעות 

 .  של הבודק  המקצועי  לקבלת חוות דעת" יזמית"העברת הבקשה ונתוני ה

שיוגש למנהלת   לתסקירתצורף חוות הדעת . קבלת חוות דעת מהבודק  המקצועי
 ד לעניין החדשנות"בבקשה ביחד עם חו לדיוןמרכז ההשקעות 

 ביחס ליתר הבקשות בצנרתודירוג הבקשה י קריטריונים לאישור תכנית "עפ ציוןקבלת 

 לדיון במנהלההבאת הבקשה 

 בהתאם להחלטת מנהלהאי אישור / אישור הכנת 
4 

תהליך הטיפול בהגשת בקשה למסלול  

 מענקים



,  מענקי השקעה במכונות –( גם ללא תנאי יצוא" )פיריון"מסלול 1.

בהמשך  –באזור הצפון , ₪מיליון  60בתקציב , ושיפור תהליכים

 השנה

 –ירוחם וערד , מענקים למפעלים בדימונה –" נגב מזרחי"מסלול 2.

 בהמשך השנה  

על רכיב ההכנסות   12%מס בשיעור  –טכנולוגי מועדף מפעל 3.

 רוחני במפעלים עתירי טכנולוגיהמקניין 

 (יצוא 25%" )מפעל בר תחרות"אופן חישוב 4.

 

 ועדכוניםשינויים  –עידוד השקעות הון 



 עקיפיםליצואנים הקלות .   5

 זמן קצוב, פישוט תהליכים –ערר ועדת .   6

 

 

 

 

 

 

 

 

 ועדכוניםשינויים  –עידוד השקעות הון 



 מסך המכירות 25%מס חברות מופחת למפעלים שמייצאים מעל –

 :  שיעור המס המופחת –

 במרכז הארץ 16%•

 באזור פיתוח א 7.5%•

 אפשרי במקביל למסלול מענקים–

 ללא תלות בהשקעה  –

 כולל יצואנים עקיפים–

 אין צורך בהגשת בקשה מראש –התנהלות מול רשות המסים –

 

מפעל )מס חברות מופחת ליצואנים 

 (מועדף



במפעל שנקלטים חדשים עובדים בשכר השתתפות, 
 .השכר מעלות 37.5% עד של בשיעור

 חודשים 30התמיכה תינתן במשך. 

 (.עובדים 2 –בעוטף עזה )עובדים לפחות  5קליטת 

מוגבלים וחד  , מיעוטים, קליטת עובדים ממגזרי חרדים
אפשרית  –מהמגזר הכללי . אפשרית בכל הארץ –הוריות 

 .רק באזורי פיתוח

יותר גבוה ניקוד שמקבלות הבקשות : מכרזי מסלול –  
 .זוכות

מענקים למסלול חלופי. 

 2017שני רבעון  –צפי למקצה הבא 

 

 קליטת עובדים –מענקי תעסוקה 



25% של ממוצע בשיעור מענקים – גבוה שכר מסלול  

  : חודשים 48 של לתקופה ,חדשים עובדים של שכר מעלות

 2.5 פי בשכר ;לפחות עובדים 15 קליטת – גבוה שכר מסלול•

   במשק הממוצע מהשכר

  מהשכר 1.5 פי בשכר ;לפחות עובדים 80 קליטת – עוגן מסלול•

 במשק הממוצע

  עדיפות באזורי ייפתח ,השנה בהמשך .בלבד בירושלים פתוח כיום•

 נוספים

 

שדרות – אלה בימים שפתוחים נוספים ייעודיים מסלולים 

 מוגבלויות בעלי ,עזה ועוטף

 

 מסלולים נוספים –מענקי תעסוקה 



 חודשים 6 גרייס, שנים 12עד של הלוואות לתקופה •

 פ תעשייתי"שדרוג טכנולוגי ומו, השקעה במכונותלמטרות •

 ₪מיליון  25-100לחברות עם מחזור בין •

 מהיקף מחזור שנתי 15%הלוואה עד •

 הון עצמי בלבד 10%•

 (ללא פיקדון)אישית ערבות + שעבוד הנכס בלבד •

בשיתוף  )אוצר החייל , מרכנתיל, מזרחי, לאומי: בנקים •

 (מוסדיים

 BDSK-גיזה ו –הגופים הבודקים •
 

 

 הלוואות לטווח ארוך בערבות מדינה



 

ניתן  )מילוי שאלון והגשת תוכנית עסקית לגוף המתאם 1.

 (במקביל גם ליידע את הבנק

 בדיקה כלכלית של הגוף המתאם2.

נשלח   –המלצה שלילית )מועברת לבנק  –המלצה חיובית 3.

 (מכתב לעסק

 בדיקה והמלצה של הבנק4.

 דיון והחלטה בועדת אשראי של הקרן5.

 מימוש ההלוואה בבנק6.
 

 

 תהליך -קרן בערבות מדינה 



 אורן הרמבם

 מנהל היחידה למימון ותמריצים ממשלתיים

 התאחדות התעשיינים

03-5198807 
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