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 איצקוביץ  נחום 

 להשקעותמנהל הרשות 

 
 

 
 מנהל הרשות להשקעותלשכת 

 02-6662828/7/6: טלפון 
 investmentcenter@Economy.gov.il: מייל 

 
 
 

 כנס תעשיינים והייטק
 2018פברואר 



 

פועלת והכלכלה התעשייה ולפיתוח להשקעות הרשות  
  ,ממשלה והחלטות הון השקעות לעידוד החוק מכוח

 .פעילות תחומי במגוון

במשק הון השקעות בתחומי ,הרשות פעילות עיקרי, 
 ,בתעשייה מתקדם ויצור והחדשנות הפיריון עידוד
 מסלולים ,מעסיקים תמרוץ באמצעות תעסוקה עידוד

 .ריכוזיים בשווקים תחרות ועידוד ירוקים

שקלים מיליוני 901 הינו הרשות של הרשאה תקציב.  
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 קצת עלינו



 תחומי פעילות הרשות 

מסלולי  
 מענקים

מסלולי  
פריון  

 וחדשנות

שחיקת  
שער  
 חליפין

עידוד  
השקעות  

 זרות

מסלולי  
 תחרות

מסלולי  
כלכלה  
 ירוקה

מסלולי  
 תעסוקה

יצור  
 מתקדם
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  2018תקציב הרשאה לשנת 

 ח"מלש 700תקציב מזומן 
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 הרשאה להתחייב בשקלים שם המסלול

 349,000,000 מסלול מענקים

 66,350,000 מסלול תעסוקה כללי  

 55,350,000 מסלול תעסוקה בשכר גבוה

 74,000,000 מסלול להפחתת פליטות

 20,000,000 מסלול חיבור מפעלים לגז

 29,500,000 מסלול תחרות  

 100,000,000 עתודה למסלולים חדשים

 40,000,000 מסלול פריון  

 5,000,000 מסלול לעידוד מתמחים מיעוטים

 14,000,000 בקרה על תכניות

 2,000,000 (  הטבות באזורי תעשייה מרחביים+ תיעוש בנייה)אחר 

  

 755,200,000 כ,סה

 52,000,000 יצור מתקדם

 פריון
60,000,000 

 תיעוש בנייה
34,000,000 

כ"סה  901,200,000 



שיתופי פעולה ומתווים  
 חדשים

מפעל  "ומתווה מענקים ( המדען הראשי)פ בין הרשות לחדשנות "שת

 "ראשוני

פ בין מנהל סחר חוץ לרשות להשקעות לעניין סיוע בשיווק וייצוא  "שת 

 "תכנית כסף חכם"        

פ בין מנהל סחר חוץ לרשות להשקעות לעידוד השקעות זרות"שת 

 אשראשיתוף פעולה עם 

 למציאת מיקום אתר לחברות זרות ומקומיות ת"אזשיתוף פעולה עם 
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 בקשות בשנה 100 -טיפול שוטף כ
 חברות זרות בפעילות שוטפת 300-כ

 הקמה והרחבה של מפעלים•

 עידוד תעסוקה בשכר גבוה בפריפריה•

 שינוי בעלי מניות•

 הסבות•

 רכישות•

 מיזוגים•

 הארכות מועד ביצוע•

 אישורים עקרוניים•

 שינויים פנימיים בסעיפי השקעות•

 שינוי מקום אתר•

 ת"אזסיוע באיתור מיקום למפעלים בשיתוף עם •

 

 

 השקעות זרות
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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
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 מטרות החוק



 תנאי סף
 מסלול מענקים

 חוק עידוד השקעות הון

 (.לחוק 51על פי סעיף )מפעל תעשייתי 1.

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

ביצע מכירות של -, ('ג18סעיף )מפעל בר תחרות עומד בהגדרת 3.
מכירות  כ "מסה), תושביםמיליון  15לשוק שגודלו מעל  25%

                            (.החברהבהתאם לבחירת , או מתוספת המחזור

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

ומחוז  , עוטף עזה, ומפעלים בשדרות, 100דרומית לקו , בנגב
 (.1-4צפון באשכול פריפריאלי 

 .  הן ממסלול המענקים והן מהטבות מס במקבילניתן ליהנות 
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 ייצור מתקדם
 יצור מתקדם בכל הארץ –מתווה חדש 

 

חברות  אשר מטרתו לעודד , מתווה משותף של הרשות להשקעות והרשות לחדשנות טכנולוגית
בישראל לייצר מוצרים מתקדמים בטכנולוגיות ייצור מתקדמות באמצעות עידוד וסיוע לאורך 

 .שלבי הפיתוח והייצור הנדרשים
  

 :מתווים 3 כולל זה מערך

 ייצור וטכנולוגיות מוצרים ,רוחני קניין (רכש י"ע) להטמיע או/ו לפתח חברות עידוד – רציפה תמיכה מתווהא-

 .(עידוד חוק במסגרת) לייצור פ"מו בין רצף יצירת תוך ,ומתקדמים חדשניים

 ,רגולציות לצורך לייצור הנדרשים ,חדשניים מתחומים חברות עידוד – ראשוני תעשייתי מפעל מתווהב-

 .(עידוד חוק במסגרת)  בישראל לייצר

  הון השקעות ביצוע ,החדשנות רשות בסיוע מתקדם ליצור תכנית הכנת ,המסורתית בתעשייה מתקדם יצורג-

 .(מנהלי מסלול באמצעות) ההשקעות רשות בסיוע
 

 ,ח כל שנה"מלש 40: 2019-2020שנת , ח "מלש 52 -2018שנת : תקציב
 ח"מלש 132כ "סה 
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רמת הפריון הנמוכה מהווה אחת הבעיות המרכזיות  
 של כלכלת ישראל

פריון העבודה בישראל נמצא בפער משמעותי מול המדינות 
 OECDמממוצע  25% -בכנמוך : המפותחות

בשנים האחרונות יש מודעות גדלה לחשיבות של הגדלת הפריון  
 10 במשק



עקרונות 
 מסלול פריון

בשיעור  30%מטרת התכנית הינה להביא לגידול של לפחות 
 לעומת הפריון בעת הגשת הבקשה, הפריון במפעל

לצורך הפעלת המסלול נבנתה מתודולוגיה למדידה של התכניות  
הן בנקודת הכניסה , בכל אחד מהפרמטרים בתכנית העסקית

 (.העמידה ביעדים)והן בנקודת הסיום ( הבחירה בתכניות)

מיליון  3מההשקעות עד תקרה של  30%-הינו כשיעור הסיוע 
 .שקלים

 .ירושלים ואזורי עדיפות לאומית, מחוז צפון –גיאוגרפי  איזור

ח ירושלים "מלש 60, ח צפון"מלש 40 -2018שנת : תקציב
 .ועדיפות לאומית

 .      ח כל שנה"מלש 60 – 2019-2020שנת            
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מדדי הפריון שישמשו לבחינת אפקטיביות 
 תכניות שיפור הפריון

 ערך מוסף  למשרה

 

 ערך מוסף 

 מספר משרות

 ערך מוסף  לשעה

 

 ערך מוסף 

 שעות עבודה

 :ערך מוסף
 ,Earnings Before Interest, Taxes)לפני ריבית מסים פחת והפחתות  רווח

Depreciations, Amortizations - EBITDA ) שכר  )בתוספת  עלות השכר הכוללת
 (ישיר ושכר עקיף

  מספר
 :משרות

 בסיום שנת המס  ( התקיימות יחסי עובד מעביד)מספר המשרות 

 עלות שכר שנתית כוללת   :עלות שכר
12 



עקרונות 
 התכנית

את הרכיבים הבאיםותכלול " יועץ מלווה"י "התכנית תיערך ע: 

או שדרוג בציוד טכנולוגי של ציוד ומערכות הקשורות לשרשרת  /השקעה ו
 .  האספקה

ציוד תעבורה לשימוש  , ציוד ומכונות חדשים מתקדמים: הסעיף כולל
 .התקנת ציוד ומחשבים ותקשורת לרצפת הייצור, בתוך תחומי המפעל

ת  
עו

ק
ש

ה
ת

יו
ונ

ה
 

,  (OPEX-operating expenses)שיפור המצוינות התפעולית הצפי למפעל 
 .  מדידה ובקרה, תכנון , תהליכי ניהול

מרכיבי 
 חובה

 .הסיוע יינתן בהתאם למדדי ביניים שיוצגו בתכנית להעלאת פריון העבודה

על מנת  , השבחה והעצמת ההון האנושי לתפעול ציוד ומערכות מתקדמות, שדרוג
 .  להעלות את יכולותיהם המקצועיות והטכנולוגית של העובדים

ת  
עו

ק
ש

ה
ת

כו
ר

 

 .הסיוע יינתן בגין הכשרות מקצועיות של העובדים

 .  או יעוץ לחדשנות מוצרים והגדלת הערך המוסף/יעוץ אסטרטגי לפיתוח מוצרים ו

מרכיבי  
 רשות

 . הסיוע יינתן עבור שירותי הייעוץ

1 

2 

3 

4 
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חלוקת ההשקעות המזכות  

 בתכנית

 ההשקעות המזכות
 

ציוד ומכונות  –הון השקעות 
ציוד תעבורה ; חדשים מתקדמים

לשימוש בתוך תחומי המפעל  
למעט רכב מנועי פרטי כמשמעותו )

;  התקנת ציוד; (בפקודת התעבורה
 .מחשבים ותקשורת לרצפת הייצור

 

 

שיפור המצוינות   -רכות השקעות 
,   OPEX בתהליכי ניהול התפעולית 

הכשרות , מדידה ובקרה, תכנון
מקצועיות לרבות הבאת מומחים  

ייעוץ שירותי , כךל לצורך "מחו
או יעוץ /אסטרטגי לפיתוח מוצרים ו

 .מוצריםלחדשנות 
 .עיצוב מוצר, ייעוץ מלווה
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 80%  
עבור  

השקעות 
 הוניות  
 1מרכיב 

 עבור 20%
השקעות  

 רכות  
מרכיבים  

 4 -ו 3, 2

החל ממועד הגשת  יוכרו רק השקעות מזכות שיבוצעו 
חודשים   36 -תקופת הסיוע הבקשה לתכנית ועד סיום 

 .ממועד כתב האישור

 



 תקרות השקעות מזכות  

 
שקלים במיליוני  

 בינוני קטן זעיר סוג המפעל

 10 5 1 תקרת השקעה כוללת

 כוללתקרת מענק 

 3 1.5 0.3 (מההשקעות המזכות 30%)

 הוניתתקרת השקעה 

 8 4 0.8 (מההשקעה הכוללת 80%) 

  20%)רכה     תקרת השקעה 

 (מההשקעה הכוללת

 

0.2 1 2 

 0.5 0.25 0.05 מינימום השקעה רכה

 15 200-75 75-20 20עד  5 מחזור מכירות



פריסת הסיוע לאורך 
 תקופת התכנית

גובה הסיוע יהיה על פי היחס בין  : חישוב יתרת הסיוע יהיה כדלקמן
על פי התכנית להעלאת הפריון ובין  " שיעור שיפור הפריון המתוכנן"
ובתנאי ששיעור שיפור הפריון במפעל לא  , "שיעור שיפור הפריון בפועל"

                                                        .  30% -יפחת מ
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 מסלולי תעסוקה
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 מסלולי תעסוקה
 

 מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים במחוז צפון

 עידוד העסקת אוכלוסיות ששיעור השתתפותם בתעסוקה נמוך

 עידוד העסקה במשרות איכותיות בשכר גבוה בפריפריה

 עידוד העסקת אנשים עם מוגבלויות

 שילוב מתמחים ממגזר המיעוטים בתעשיות עתירות ידע

 הטובים לתעשייה
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 :התכנית מורכבת מחמישה מסלולים

 

תכנית סיוע לקליטת עובדים 
 4.17מ "נוספים בישראל ה

 

.באזורי הסיועמסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים   

ביישובי עוטף עזהמסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים   

.ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוךמסלול אוכלוסיות   

ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך        מסלול אוכלוסיות 
.ביישובי עוטף עזה ויישובי הדרום  

. במחוז צפוןמסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים   

1 

2 

3 

4 

5 
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 תנאי סף המסלול

 מסלול א

 סיוע לקליטת עובדים נוספים 

 באזורי הסיוע   

מהשכר הממוצע   75%עלות שכר חודשית מינימאלית של 1.

 .במשק

מכלל  70%עובדים חדשים כאשר לפחות  5 העסקת מינימום2.

העובדים החדשים יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן 

 .      בתעסוקה נמוך

 'ב מסלול** 

 סיוע לקליטת עובדים נוספים

 ביישובי עוטף עזה 

מהשכר הממוצע   75%עלות שכר חודשית מינימאלית של 1.

 .במשק

 .עובדים חדשים מכלל האוכלוסייה 2 העסקת מינימום2.

 'ג מסלול

אוכלוסיות ששיעור השתתפותן 

 נמוך בתעסוקה

 

מהשכר   75%-עלות שכר חודשית מינימאלית שלא תפחת מ1.
 .הממוצע במשק

מכלל  90%עובדים חדשים כאשר לפחות  5 העסקת מינימום 2.

העובדים החדשים יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן 

 .    בתעסוקה נמוך

 'מסלול ד** 

אוכלוסיות ששיעור השתתפותן 

נמוך ביישובי עוטף עזה   בתעסוקה

 וביישובי הדרום

 

מהשכר  75%-עלות שכר חודשית מינימאלית שלא תפחת  מ1.
 .הממוצע במשק

מכלל  70%עובדים חדשים כאשר לפחות  2העסקת מינימום 2.

העובדים החדשים יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן 

 .בתעסוקה נמוך

 '  מסלול ה

סיוע לקליטת עובדים נוספים במחוז 

 1-4צפון רשויות בפריפריאליות 

 

 .₪ 10,000עלות שכר חודשית מינימאלית של 1.

מכלל  50%עובדים חדשים כאשר לפחות  5 העסקת מינימום2.

העובדים החדשים יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן 

 .  בתעסוקה נמוך
 ". תעסוקה איכותית"על מבקש הסיוע  לעמוד בפרמטרים של הגדרת 3.
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 .באזורי עדיפות לאומיתקליטת עובדים נוספים בשכר גבוה •

יצירת מקומות עבודה איכותיים  ופעילות כלכלית •
 .בפריפריה

 מטרה

 
בענף  התכנית מיועדת לעסקים בישראל הפועלים •

ומבקשים להעתיק  פיתוח תוכנה ובתחום הסייבר, התעשייה
סניף חדש באזורי עדיפות /או להרחיב או להקים שלוחה

 .לאומית
 

 משתתפים

 שנים 4הסיוע לתקופה של •

עד תקרת , מעלות שכר העובד 25%שיעור ממוצע של •
 .שקלים 30,000שכר של 

 הסיוע

קליטת עובדים נוספים בעסקים 
בישראל באזורי עדיפות לאומית  

 4.18בעלות העסקה גבוהה 
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תנאי סף: 
   .חדשים עובדים 15  מינימום העסקת•
 .לאומית עדיפות באזורי מתגוררים החדשים מהעובדים 60% לפחות•

 
עלות השכר: 

 
 

 
 

 
 

 (שאושר המקורי לתקציב בכפוף) השונות השכר קבוצות בין ניוד יתאפשר
הסיוע ניתן בדרך של הקצאה תחרותית. 

 
 
 

קליטת עובדים נוספים בעסקים 
בישראל באזורי עדיפות לאומית  

 4.18בעלות העסקה גבוהה 
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 שיתופי פעולה בין משרדיים

 מסלולים ירוקים
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מסלול סיוע לחיבור למערכת  
 חלוקת גז טבעי

    4.5ל   "הוראת מנכ
 (  פ עם משרד האנרגיה"שת)
 

 , סיוע במימון עלויות החיבור למערכת החלוקה של הגז הטבעי
 .לרבות עלויות ההסבה של המערכות הפנימיות לשימוש בגז טבעי

 

לפי גודל  , מסלולים-הסיוע ניתן בכל אזורי הארץ ובכל המגזרים ומתחלק לשני תת
 .צרכנים בינוניים וצרכנים גדולים: הצריכה

 

 המסלולים וגובה הסיוע  
 
 -1מטר מעוקב ונמוכה מ  100,000 -עבור צריכה שנתית הגבוהה מ - צריכה בינונית•

 .שקלים 1,125,000סכום כולל של  עומד הסיוע על -מטר מעוקב   מיליון
 
עומד הסיוע   -מיליון מטר מעוקב ומעלה  1שהינה  עבור צריכה שנתית - צריכה גבוהה•

 .שקלים 650,000על סכום כולל של 
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    4.41ל   "הוראת מנכ
   

על ידי צמצום  , להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטיתלתמיכה בפרויקט או פרויקטים 
 .באופן עקיף או ישיר, צריכת החשמל

 תנאי סף

 טון פליטות 1,220=  ש"קוטאלף  200חסכון שנתי של לפחות  

 טון פליטות 1שקלים לכל  100התמיכה לא תעלה על  :יעילות
 ח"אלש 500השקעה מינימלית 

 ח"אלש 400לחברה עד  מירבימחזור מכירות 
 

,  המסלול מנוהל על ידי הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה במשרד הכלכלה והתעשייה
האנרגיה ומשרד  , משרד התשתיות הלאומיות, המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף עם רשות החדשנות

 .האוצר

 

 תנאי השתתפות במסלול  

 .הפרויקט המבוצע להיכלל באחד מענפי הפעילות הזכאים  על
 
 

 

מסלול להפחתת פליטות גזי 
 חממה
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 מסלולים אחרים
 

 בשווקים ריכוזיים -מסלול לעידוד תחרות 
 

 ( מ"פ עם משרד רוה"שת)בהכנה  –מסלול סייבר 
 

סיוע להפקות סרטים   -בהכנה –מסלול הפקת סרטים 
פ עם משרד  "שת. )י חברות זרות במדינת ישראל"ע

 (.מ ומשרד האוצר"משרד רוה, התרבות והספורט
 
 
 

 

 שיתופי פעולה בין משרדיים
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 כלל הזהב
 !כלל זהב

 בסוגיה, בשאלה, נתקלתם בבעיה

 ?בנושא לא ברור התוכנית שלכם

 !דברו אתנו בזמן אמת
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 תודה על ההקשבה
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