
כלי סיוע לייצוא

חני אלקובי

סחר חוץמינהל
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מטרות העל של מינהל סחר חוץ

קידום ייצוא

קידום השקעות זרות
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מינהל סחר חוץ

קרנות ייעודיות לתמיכה  

כספית ביצואנים  
הסכמי סחר מערך נספחים מסחריים
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שותפים לעשייה בתחום היצוא

ממשלה  
משרד החוץ•

משרד האוצר•

משרדי ממשלה נוספים•

מכון היצוא•

רשות החדשנות•

רשות ההשקעות ופיתוח התעשייה  •

והכלכלה

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים•

אשרא•

היחידה להשקעות זרות ושיתוף  •

פעולה תעשייתי

מכון התקנים•

ארגוני תעשיה ומסחר

התעשייניםהתאחדות •

המסחרלשכות איגוד •

•IATI

לאומיות-דומסחר לשכות •

איגוד התעשייה הקיבוצית•
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מסחריותנספחיות43מינהל סחר חוץ מפעיל 
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?איך הנספחים יכולים לסייע

איתור מפיצים קניינים וסוכנים

חיבור לרשת סופרמרקטים  

ילה'בצ

סקרי שוק

המזון באנגליהשוק 

בעיות רגולציה וממשל

מסחרי בסיןסימן 

משלחות נכנסות ויוצאות
לדרום אפריקה DIYמשלחת

בעיות מול המכס

שחרור מכולות בפוליןאי 

תיאום פגישות בתערוכות

בעקבות השתתפות  עסקה 
ב"בארה RSAבתערוכת 

חיבור למשקיעים זרים

של תאגיד ענק בחברה השקעה 

ישראלית

פ"קידום הסכם מו

בין חברה  מיזם משותף  

מקסיקנית לחברה ישראלית
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מפת הסכמי הסחר

משא ומתן מתנהלהסכמי סחר חופשי עליהם חתמה ישראל

OECD-ובארגון הWTO-ישראל חברה בארגון ה* 

(1985)ב "ארה

א"אפט

(1992 ,2018)

(1997)טורקיה 

(1999)מקסיקו 

האירופיהאיחוד 

(1975,1995)

(2007)מרקוסור

(2013)קולומביה 
בתהליך אשרור*

(2018, 1997)קנדה 

אשרורבתהליך *

אוקראינה

וייטנאם

סין

(2018)פנמה 

קוריאה. ד

,  בלרוס קזחסטן, רוסיה

קירגיסטן וארמניה

הודו

2018-מ הסתיים ב"המו* בתהליך אשרור*

בצנרת

גיאורגיה

תאילנד

2018-מ הסתיים ב"המו*

בריטניה

גוואטמלה

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/flags/us-flag.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/flags/ca-flag.html
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אגף כלי סיוע לתעשייה

עבור מה

מה מקבלים

למי מיועד

מה מחזירים

ב"של

בניית יכולות שיווק

פריצה לשווקים בינלאומיים

מההוצאות50%
₪אלף 200עד 
חודשים24-ל

יצואנים מתחילים

ייצוא$ אלף 250-פחות מ

מהגידול במכירות לשוק  3%

שנים או עד 5היעד על פני 

החזר הסיוע

כסף חכם

–ל "הרחבת פעילות שיווק בחו
מהלך שיווקי חדש

*מההוצאות50%
חודשים24-ל-₪ אלף 500עד 

שנים בהודו סין יפן3-ל₪ עד מיליון 

יצואנים בינוניים

ייצוא$ אלף 250מעל 

מהגידול במכירות לשוק  3%

שנים או עד 5היעד על פני 

החזר הסיוע
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בניית יכולות וסיוע בצעדים  •

ראשונים בייצוא

השתתפות במימון הוצאות  •

50%שיווקיות של עד 

200ובסכום כולל של עד 

שנתייםלמשך ₪ אלף 

השתתפות בבניית  75%•

יכולות

הכרה בכתיבת תכנית  •

שיווקית טרם הגשת  

הבקשה

ב"של–שער לשיווק בינלאומי 

ב"של

הקמת מערכי  

ל"שיווק והפצה לחו

פרסום 

ושיווק מקוון

תערוכות  

והדגמות

,  הוצאות משפטיות

תקינה וביטוח

התמחות  

בשוק היעד
יועצים  

מקצועיים

הכנת תכנית  

שיווקית

טיסות

מנהל ייצוא
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השתתפות במימון הוצאות  •

50%שיווקיות של עד 

500ובסכום כולל של עד 

למשך שנתיים₪ אלף 

₪  מיליון 1עד : יפן/ סין/ הודו•
שנים3למשך 

"כסף חכם"

" כסף חכם"

הקמת מערכי  

ל"שיווק והפצה לחו

פרסום 

ושיווק מקוון

תערוכות  

והדגמות

,  הוצאות משפטיות

תקינה וביטוח

התמחות  

בשוק היעד

יועצים  

מקצועיים

שכר עובד  

טיסות
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ליווי צמוד

נספח מסחרי

יועץ שיווקי מקצועי מלווה
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מערך כלי סיוע-תהליך הגשת בקשה

קל

מהיר

ידידותי  

למשתמש

התהליך

היכרות של  

מנהלי החברה

מוכנות ומחויבות

תרומה למשק

דגשים בהגשה
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*2018סיוע כלי 

קרן הפרויקטים

שיווקי והגשה  סייטבטא : המטרה•

ל"למכרז בינ

חברות33הגישו •

*אושרו14•

ח"מלש5מענקים שאושרו כ "סה•

טרם הסתיימו דיוני הוועדה הנוגעים למקצה האחרון* 

266
חברות אושרו

–בהיקף של כ 

ח "שמיליון 96

מאגדי תשתית

הקמת מתקן  : המטרה•

ל"הדגמה שיווקי בינ

11אושרו בקשות של •

ח"מלש3חברות בהיקף של 

כסף חכם 

סיוע לפריצה בשוק  : המטרה•

חדש

חברות249הגישו •

*אושרו151•

72כ מענקים שאושרו "סה•

ח"מלש

ב"של

בניית יכולות וסיוע  : המטרה•

בצעדים ראשונים

חברות161הגישו •

אושרו  90•

16כ מענקים שאושרו "סה•

ח"מלש



פרטי קשר

שער לשיווק בינלאומי-ב"תכנית של❖
shalav@economy.gov.il

:כסף חכם"תכנית ❖
MF@economy.gov.il

mailto:shalav@economy.gov.il
mailto:MF@economy.gov.il


תודה רבה


