
תמריצים ממשלתיים  ,קרנות מימון

להשקעות וחדשנות

–יום עיון רכישת חברות 
שיקומן והבראתן

2018יוני , המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות



?על מה נדבר

קרנות מימון1.

–מרכז ההשקעות 2.
מסלול מענקים–

מסלול תעסוקה–

נטו תעשייה–

רשות החדשנות3.



להשיג את  –תמריצים ממשלתיים 
המקסימום עבור המפעל

לצורכיסיועכליוהתאמתצרכיםאבחון–

החברה

,לסיועבקשותהגשתנהליאודותמידע–

סףבתנאיועמידהקריטריוניםבדיקת

הבקשותבהגשתדגשיםומתןהכוונה–

בירוקרטיותבעיותופתרוןחסמיםשחרור–

בתהליך



?כיצד יכולים לסייע לכם

להקמהותמריציםבמענקיםוסיועהכוונה–

מפעליםוהרחבה

נכסיםבאיתורסיוע–

ארנונהעלויותמחיריהשוואת–

כבאות,עסקיםרישוי:ברגולציהוסיועליווי–

..ועוד



ולאו  , הביטחונותמרכיב –ההטבה העיקרית •

דווקא הריבית

אך אפשרי למפעלים עם  , לא למפעלים במצוקה•

רמת סיכון גבוהה יותר מהמקובל

!בידי הבנק–המילה האחרונה •

תנאי הכרחי במרבית הקרנות–ערבות אישית •

קרנות מימון



קהל יעדקרן

היקף הלוואה 

מקסימאלי  

(ח"מלש)

משך  

הלוואה 

בשנים

בטחונות  

נדרשים
בנקיםריביות

קרן בערבות מדינה

"השקעותמסלול "
₪1512מליון100עדמחזור

שעבוד  

המכונות

לשוק  בהתאם 

ולחברה

,  מזרחי, לאומי

אוצר  , מרכנתיל

החייל

קרן בערבות מדינה

כללימסלול 
₪8525%מליון100עדמחזור

ריבית השוק  

בפועל  ממוצע 

P+2.5%

,  מזרחי, לאומי

אוצר  , מרכנתיל

החייל

קרן בערבות מדינה

"מסלול יצואן"

.₪מליון100עדמחזור

לפחות250,000$שליצוא
12525%

בהתאם לשוק  

ולחברה

,  מזרחי, לאומי

אוצר  , מרכנתיל

החייל

–קרן צפונה 

דרומה  

100עדמחזור,פריפריה

₪מליון
2540%P+1.5%מזרחי טפחות

קרן קורת
בנגבאובגליל

₪מליון22עדמחזור
0.75550%P+1.75%לאומי

קרן פועלים  

לעסקים  
₪3625%Pמליון50עדמחזור פועלים1.9% +

קרן לאומי 

Innovfin
$1-1050%מיליון 8חדשנותפעילותעםחברות

בהתאם לשוק  

לאומיולחברה

קרנות מימון למפעלי תעשייה



פ תעשייתי"שדרוג טכנולוגי ומו, למטרות השקעה במכונות•

₪מיליון 25-100לחברות עם מחזור בין •

מהיקף מחזור שנתי15%הלוואה עד •

חודשים6גרייס, שנים12לתקופה של עד •

הון עצמי בלבד10%•

ערבות אישית+ שעבוד הנכס בלבד •

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

(מוסדיים

BDSK-גיזה ו–הגופים הבודקים •

הלוואות לטווח ארוך בערבות מדינה



דולר  250,000מינימום , ₪מיליון 100לחברות עם מחזור עד •

יצוא

מהיקף מחזור שנתי12%הלוואה עד •

חודשים6גרייס, שנים5לתקופה של עד •

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

(מוסדיים

BDSK-גיזה ו–הגופים הבודקים •

הלוואות ליצואנים 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 



BDSK, גיזה–הגופים המתאמים 1.

אין חובה להתלוות ביועץ–אפשר להגיש עצמאית 2.

–כגון , יש פתרונות למקרים בעייתיים–ערבות אישית חובה 3.
'בעלים זר וכד, חברה ציבורית

שחרור בטחונות הדרגתי4.

דוחות מבוקרים של שנה חולפת5.

מגבלת שכר ומשיכת דיבידנד6.

חוזרת/ בקשה להלוואה משלימה 7.

סוגיות–קרן בערבות מדינה 



,  פנינסולה: שתי קרנות השקעה שזכו במכרז מטעם המדינה •

קוגיטו

Mezzanine-וEquity: השקעות עם מרכיבי הון וחוב •

שלא השקיעו בהן  , ₪מיליון 10-100לחברות בעלות מחזור בין •

קרנות אחרות בעבר 

ח"מיליון ש3-40בין : היקף השקעה •

רכישות, התרחבות, השקעות–מתאים לצורכי צמיחה •

קרנות השקעה בעסקים בינוניים



ריבית  + צמודת מדד , שנים10-סיוע באמצעות הלוואת בלון ל•
פריים  

:  עיקרייםתנאי סף •
עובדים20מינימום –

מיקום באזור עדיפות לאומית–

יחסים פיננסיים שליליים ותזרים מזומנים שלילי–

מענה שלילי מהקרן בערבות מדינה–

:  י משקיע "להזרמת הון עmatching-הסיוע ניתן כ•
1:1–משקיע חיצוני חדש –

עם הכרה בהשקעות שבוצעו בשנתיים  , 1:1.5–קיים ( בעלים)משקיע –
שקדמו להגשת הבקשה

קרן סיוע למפעלים במצוקה



מכונות  , מההשקעה במבנים20%מענקים בשיעור של –

הרחבת והעתקת מפעלים, וציוד בהקמת

בלבד' באזור פיתוח א–

מתוך הגידול במכירות25%יצוא : תנאי סף–

פתוח גם ליצואנים עקיפים–

מתוכנית ההשקעה50%עד : השקעה במבנים –

שנים ממועד האישור5עד –ביצוע ההשקעה –

גובה , פיריוןהגדלת , חדשנות: ציון בהתאם לקריטריונים –

.ועוד, יציבות פיננסית, מיקום, שכר

מרכז 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

10%תוספת של עד: תוספת מענק בנגב ובצפון–

מרכז ההשקעות–מענקי השקעה 



אין גמישות, לפי חוק–( 25%)יעד יצוא •

קיימת גמישות–תעסוקה ומכירות , יעדי השקעות•

תום לב  :ויתור להחזר מענקים /החלטה על דרישה•

;הרעה במצב השוק;פ עם מרכז ההשקעות"ושת
כישלון בכניסה לשווקים או בפיתוח  ;אובדן לקוח מרכזי

סיבה חיצונית אחרת;מוצר

היקף עמידה : החלטה על שיעור החזר המענקים •
השעה על ;השפעה על התעסוקה באזור;ביעדים

איתנות פיננסית וקיום החברה  

החזרי מענקים–אי עמידה ביעדים 



מס חברות )באזור פיתוח א 7.5%: 2017-החל מ–מס חברות מפעל מועדף 1.

(23%בשיעור 2018בשנת –כללי 

על רכיב ההכנסות מקניין רוחני12%מס בשיעור –מפעל טכנולוגי מועדף 2.

מכלל המכירות או מהגידול 25%–" מפעל בר תחרות"גמישות באופן חישוב 3.

במכירות

בחוק ובתקנות–הקלות ליצואנים עקיפים 4.

פישוט תהליכים–ועדת ערר 5.

מיועד לאזורי עדיפות  –( מענקי השקעה גם ללא תנאי יצוא)פיריוןמסלול 6.

אשתקד יריית הפתיחה בצפון, לאומית

—במה התחדש –עידוד השקעות הון 
2017-2018?



כולל תקציב  , אוכלוסיות מיוחדות ושכר גבוה–מסלולי תעסוקה . 7

ניתן להגיש–מסלול ייעודי לשכר גבוה בצפון 

ניתן  –( הפחתת פליטות)מסלול מענקים להתייעלות אנרגטית . 8

להגיש

(לענף הבשר וללא גלוטן, בהמשך למחלבות)מסלול תחרותיות . 9

מסלול  , ייצור מתקדם–" נטו תעשייה"מסלולים חדשים בעקבות . 10

במהלך השנה ייפתחו מקצים חדשים–פריון 

(המשך)עידוד השקעות הון 



מסך המכירות25%מס חברות מופחת למפעלים שמייצאים מעל –

:  שיעור המס המופחת –

במרכז הארץ16%•

בפריפריה7.5%•

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



שנקלטיםחדשיםעובדיםבשכרהמדינההשתתפות➢

.השכרמעלות37.5%עדשלבשיעור,במפעל

.חודשים30התמיכה תינתן במשך ➢

(.עובדים2–בעוטף עזה )עובדים לפחות 5קליטת ➢

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

.רק באזורי פיתוח

–יותרגבוהניקודשמקבלותהבקשות:מכרזימסלול➢
.זוכות

.מענקיםלמסלולחלופי➢

קליטת עובדים–מענקי תעסוקה 



? מה נטו

!!!נטו תעשייה
רשות ההשקעות



2018תקציב לשנת 

הרשאה להתחייב בשקליםשם המסלול

349,000,000מסלול מענקים

66,350,000מסלול תעסוקה כללי  

55,350,000מסלול תעסוקה בשכר גבוה

74,000,000מסלול להפחתת פליטות

20,000,000מסלול חיבור מפעלים לגז

29,500,000מסלול תחרות  

100,000,000עתודה למסלולים חדשים

40,000,000מסלול פריון  

5,000,000מסלול לעידוד מתמחים מיעוטים

14,000,000בקרה על תכניות

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

755,200,000כ"סה

52,000,000יצור מתקדם

פריון
60,000,000

תיעוש בנייה
34,000,000

901,200,000כ"סה



?2018-מה מחכה לנו ב 

•DDIפ  "הכשרת מנתחי במידע במפעלים בשת

ומשרד האוצר GOOGLEעם 

מסלול חדש משותף לרשות החדשנות ומרכז  •

ותעשייה מסורתית  סטארטאפיםההשקעות 

בפריפריה

יצור מתקדם•

מסלול פריון  •



DDIמידע ניתוחGoogle



!כל הארץ–ייצור מתקדם 

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

.הפיתוח והייצור הנדרשים

:מתווים3כוללזהמערך

מוצרים,רוחניקניין(רכשי"ע)להטמיעאו/ולפתחחברותעידוד–רציפהתמיכהמתווה-א

.(עידודחוקבמסגרת)לייצורפ"מוביןרצףיצירתתוך,ומתקדמיםחדשנייםייצורוטכנולוגיות

לצורךלייצורהנדרשים,חדשנייםמתחומיםחברותעידוד–ראשוניתעשייתימפעלמתווה-ב

.(עידודחוקבמסגרת)בישראללייצר,רגולציות

ביצוע,החדשנותרשותבסיועמתקדםליצורתכניתהכנת,המסורתיתבתעשייהמתקדםיצור-ג

.(מנהלימסלולבאמצעות)ההשקעותרשותבסיועהוןהשקעות

,כל שנהח"מלש40: 2019-2020שנת , ח"מלש2018-52שנת : תקציב
ח"מלש132כ "סה



נקודת תורפה משמעותית של התעשייה 

הפריון-

פריון העבודה בישראל נמצא בפער משמעותי מול 
מממוצע  25%-נמוך בכ: המדינות המפותחות

OECD



מסלול הפריון-התוצאה 
ם ואזורי עדיפות לאומית-י, מחוז צפון

בשיעור הפריון  30%מטרת התכנית הינה להביא לגידול של לפחות 
במפעל

מההשקעות עד תקרה של  30%-שיעור הסיוע הינו כ•
מיליון שקלים3

:תקציב•

ם ואזורי  -יח"מלש60, צפוןח"מלש2018-40-ב-
עדיפות לאומית

כל שנהח"מלש60–2019-2020-ב-



פ  "כלי סיוע למו

וחדשנות



מהות פעילות המדען הראשי

באמצעות  , עידוד ביצוע מחקר ופיתוח

י מתן מענקים "ע, השתתפות בסיכון

פ המוכרות  "כשיעור מתוך הוצאות המו

במסגרת התוכנית  



(1984)פ "חוק המו–הבסיס 

וקליטת כוח אדם מדעי יצירת מקומות עבודה בתעשייה•
;וטכנולוגי

; תשואה עודפת למשק הישראלייצירת •

תוך ניצול והרחבה של פיתוח תעשיה עתירת מדע •
התשתית הטכנולוגית והמדעית ומשאבי האנוש הקיימים 

;במדינה

הגדלת הפריון וקידום החדשנות  , הצמיחהעידוד •
;ובכלל זה בנגב ובגליל, הטכנולוגית בתעשייה בישראל

של וייצוא שיפור מאזן התשלומים של המדינה על ידי ייצור •
;מוצרים עתירי מדע שיפותחו בה

.בדרך של עידוד מחקר ופיתוח בתעשייהוהכל•



השתתפות  : עיקרון אחד , מגוון מסלולים

בסיכון
חדשמסלול–ת"מופ•

פ עם אקדמיה"שת–ומגנטוןמגנט •

ביוטכנולוגיה•

חברות מתחילות•

פ עם חברות רב לאומיות"שת•

פ בינלאומי"שת•

תנופה•

מסלול חדש ותמיכה מוגדלת–מכינת חדשנות •

....ועוד•



מהכנסותיו בשנה שקדמה להגשת הבקשה נבעה מייצור תעשייתי  50%לפחות 1.

-המעורבתאו בענפי הטכנולוגיה המסורתיתשל מוצרים בענפי הטכנולוגיה 

מסורתית

דפוס, נייר, עץ, עור, הלבשה, טקסטיל, טבק, משקאות, מזון: מסורתי•

מתכת, קרמיקה וחומרי בניין, פלסטיק,גומי, מוצרי נפט גולמי: מעורב מסורתי•

?ת"מופלמי מיועדת תכנית 



מהכנסותיו בשנה שקדמה להגשת הבקשה נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים  50%לפחות . 2

שני התנאים הבאים  והעונה במועד ההגשה על עילית -המעורבתבענפי הטכנולוגיה 

:במצטבר

.עובדים3-אך לא פחות מ, מכלל העובדים30%מספר עובדי הייצור בו הינו לכל הפחות •

.עובדים25-אך לא יותר מ , מכלל העובדים10%פ בו הינו לכל היותר "מספר עובדי המו•

,  מכשירי חשמל וציוד חשמלי, ייצור מכונות, קוסמטיקה, כימיקלים: עילי-מעורב•

ואורתופדידנטלי, ציוד רפואי, ספינות, כלי רכב

.ייצור כלי טיס וחלל, מכשור אלקטרוני ואופטי, מחשבים,תרופות:עילי•

ת"מופהמשך 



?מה מקבלים 

מהיקף תוכנית הפיתוח  50%-30%בשיעור של : מענק •
המאושרת

10%תוספת מענק –' אזור פיתוח א•

מתקציבן מבוצע30%לתכניות אשר לפחות 10%תוספת •

מכון, מרכז הפלסטיקה והגומי, מכון המתכות)במכון מחקר 

(הקרמיקה

1.3%בשיעור של מופחתתשלום תמלוגים : החזר תמלוגים •
,  עד לתקרת המענקים, מכל הכנסה הקשורה לידע שנתמך

.  בתוספת ריבית לייבור



פ מוכרות"הוצאות מו

.עלות כוללת למעביד–משרה לעובד 100%-ל₪ 30,000תקרת שכר של :  שכר•

.35,000₪תקרת השכר עד :  ל"מנכ•

.תקורה על כלל הוצאות השכר20%לפי מקדם של –תקורות •

.פ"חומרים מתכלים הנצרכים במלואם במהלך תכנית המו•

(בגין שנה33%)פחת –ציוד •

פ בהיקף  "קבלן משנה בעל עניין או שמבצע את עיקר תכנית המו–קבלני משנה •

.מחויב בהגשת דוחות ברמת מגיש בקשה30%-של למעלה מ

יועצים•

בתקרה  , פטנטים5עד -לרבות הוצאות עורך פטנטים , הוצאות רישום–פטנטים •

.לפטנט₪ 140,000של 



פ נוספות "הוצאות מו

₪  500,000–פיתוח תבניות לשילוב בקו הייצור •

₪  250,000–רכישת ידע •

מהיקף התוכנית15%עד –ל "הוצאות מסחור ושיווק לחו•

₪  25,000הדרכות לעובדים עד תקרה של •



:לחברות תעשיית הייצור אשר מקיימות את התנאים הבאים

מחזור המכירות בשנה שקדמה למועד הגשת הבקשה נמוך. 1

;ב"ארה$ מיליון 70-מ

המוצר המפותח במסגרת התכנית סווג כמוצר בענפי. 2

או, מסורתית-או התעשייה המעורבת, התעשייה המסורתית

;המעורבת עילית

מרבית ייצור תוצרי התכנית יתבצע בישראל. 3

2020פטור מתמלוגים עד 



שנים ומקיימות את  3לחברות תעשיית הייצור אשר נתמכו מעל 

:התנאים הבאים

מחזור המכירות בשנה שקדמה למועד הגשת הבקשה נמוך. 1

;ב"ארה$ מיליון 70-מ

המוצר המפותח במסגרת התכנית סווג כמוצר בענפי. 2

או, מסורתית-או התעשייה המעורבת, התעשייה המסורתית

;המעורבת עילית

מרבית ייצור תוצרי התכנית יתבצע בישראל. 3

?מה מחזירים

1.3%שיעור תמלוגים מופחת 



?מה מעניין את הרשות בהגשת הבקשה

רמת החדשנות–היבט טכנולוגי •

היתכנות שיווקית ועסקית–שיווקי /היבט כלכלי•

פיננסי, ניהולי–היבט יכולות החברה •

רמת הסיכון של החברה•

טיפ קטן הקפידו על בהירות הטפסים והנתונים  •



בעלות על הידע

על כל הידע  , בעלות החברה הנתמכת•
.  שיפותח בתמיכת המדען הראשי

ניתן  . עדיפות לחברות שמייצרות בארץ•
בכפוף לאישור ועדת  , ל"להעביר ייצור לחו

.  מחקר ותשלום תקרה מוגדלת

ללא , איסור העברת ידע שיפותח לגורם אחר•
קבלת אישור מועדת המחקר



העברת ידע

מחייבת אישור אך ללא –העברת ידע בארץ •

"קנס"

":קנס"מחייבת אישור עם –ל "העברת ידע לחו•



?פ"עדיין לא מוכנים למו

מכינת חדשנות
הפריוןלהגדלתמתקדמיםייצורתהליכיהטמעת.א

ייצורתהליכישדרוגואוחדשיםמוצריםפיתוח.ב

טכנולוגיתהתכנותבדיקת.ג

בתהליכיקיימותטכנולוגיותלבעיותפתרוןאיתור.ד

הייצור

?מקבליםמה

פעולהכיוונילגיבושהייעוץמעלות66%בשיעורהשתתפות
K75₪עדשלבתקציבהחדשנותבתחוםלמפעל

תהליכישדרוגאומוצרלפיתוחת"למופתוכניתהגשת:המטרה•
ייצור



יעוץ לשדרוג עסקי וניהולי במפעל קטן ובינוני
תכנית המעוף

מיפוי עסקי➢

עבודהתכניתמקבל הואסופושב, ומקיףמעמיקמיפוישירותלמפעל מציעהמעוף

.והתייעלותוהעסקהצמחת-שתכליתה, תמפורט

ייעוץ  ➢

הדרכההעסקיםלבעליומספקיםהמעוףעםעובדיםמומחיםיועצים שלרבמספר

ותפעוללוגיסטיקה,הסביבהאיכות, יצוא,רכש,שיווק,פיננסי:תחומיםבמגווןאישית

.’וכו

שעות ייעוץ בהתאם לנהלים ולגודל 150העסקים זכאים לקבל עד , במסגרת התכנית

.מ לשעת ייעוץ"מע+ ח "ש80ההשתתפות העצמית של העסק הינה עד -העסק 



מתן אברמוביץ

ראש תחום מימון ותמריצים ממשלתיים

המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות

התאחדות התעשיינים

03-5198802/7

052-4752286

matana@industry.org.il

:פנו אלינו 


