
 
 

 

 7102אוגוסט                                       

 מחוז צפוןב מענקים למפעלים מענפי התעשייה המסורתית –תוכנית להעלאת הפריון בתעשייה 

 מענפי התעשייה המסורתית מסלול חדש להגברת הפריון למפעלים משיקה בימים אלה, הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה במשרד הכלכלה

 . במחוז צפון

 . ל"מההשקעה בכפוף לתנאים בהוראת המנכ 01%היקף הסיוע הינו בשיעור של 

 :להלן עיקרי התנאים לקבלת המענק

 
 
 ?הגישמי זכאי ל

היא , כולה או חלקה, מפעל אחר שפעילותו, מכרה: למעט כל אחד מאלה תאגיד שעיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית
מפעל לחיפוש או , 7100-א"התשע, א לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע71הפקה של משאב טבע כהגדרת מונחים אלה בסעיף 

שקעות הון לחוק לעידוד ה 4מפעל חקלאי מאושר כהגדרתו בסעיף , 0597-ב"התשי, להפקה של נפט כהגדרתו בחוק הנפט
 .0591-א"התשמ, בחקלאות

 

 
עיקר פעילותו של 

 המפעל

             
  המוגדרים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפי העוצמה , באחד מענפי התעשייה המסורתית או התעשייה המעורבת מסורתית            
 .להטכנולוגית ומפורטים בנספח המצורף לנוה            

 

 
היקף מחזור 
המכירות של 

 המפעל

או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים , מפעל אשר הכנסותיו בישראל בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה -מפעל קטן  .0
 .₪מיליון  29ולא עלו על ₪ מיליון  71 -הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה לא פחתו מ

 
או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש , שקדמה למועד הגשת הבקשה מפעל אשר הכנסותיו בישראל בשנה הקלנדרית -מפעל בינוני  .7

 .₪מיליון  711ולא עלו על ₪ מיליון  29-השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה לא פחתו מ
 

 מספר העובדים
            
 עובדים 71-791בין            

 

 
המיקום 

הגיאוגרפי של 
 המפעל

            
           
 מחוז צפון           



 
 

 

השיפור הנדרש 
 במדדי הפריון

 (ערך מוסף למשרה וערך מוסף לשעה)במדדי פריון העבודה  01%שיפור של לפחות            

 
תקרת ההשקעות 

 המזכות

 .₪מיליון  9תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על  -מפעל קטן  .0
 

 .₪מיליון  01תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על  -מפעל בינוני  .7

 
ההשקעות 

 המזכות

למעט רכב מנועי פרטי כמשמעותו ) ציוד תעבורה לשימוש בתוך תחומי המפעל; ציוד ומכונות חדשים מתקדמים –השקעות הון  .0
 .מחשבים ותקשורת לרצפת הייצור; התקנת ציוד (בפקודת התעבורה

 
הסיוע יינתן בהתאם למדדי ביניים שיוצגו , מדידה ובקרה, תכנון, בתהליכי ניהול (OPEX) שיפור המצוינות התפעולית -השקעות רכות  .7

שירותי ייעוץ אסטרטגי , י כל דין''ל לצורך כך ועפ"הכשרות מקצועיות לרבות הבאת מומחים מחו; בתכנית להעלאת פריון העבודה
 .או יעוץ לחדשנות מוצרים בלבד והגדלת הערך המוסף/לפיתוח מוצרים ו

 

 
 הסיוע ףהיק

 .₪מיליון  0.9 -אך לא יותר מ, מסך ההשקעות המזכות המאושרות 01%שיעור הסיוע הוא  -מפעל קטן  .0
 

 .₪מיליון  0 -אך לא יותר מ, מסך ההשקעות המזכות המאושרות 01%שיעור הסיוע הוא  -מפעל בינוני  .7
החלוקה בין 
ההשקעות 
ההוניות 

 להשקעות הרכות

           
  מרכיב)בהתאמה עבור השקעות רכות  71%-01%ובין ,  (0מרכיב )מסך ההשקעות המזכות עבור השקעות הוניות  21%-91%בין             

 .011%כי סך החלוקה בין סוגי ההשקעות רכות והוניות צריך להיות , יובהר(4או  0,  7            

 
 משך הסיוע

         
 חודשים  03   
 

 

 20:00 שעהל 7102/72100: עד ליום המועד האחרון להגשת בקשות הוא 

 לחץ כאןוהנספחים להגשה  4.44ל  "להוראת המנכ

 :ממשלתיים ותמריצים למימון היחידה אל לפנות ניתן וסיוע נוספים לפרטים
 .matana@industry.org במייל או\ו 03-5198802/7 בטלפון אברמוביץ מתן ממשלתיים ולתמריצים למימון היחידה רכז

http://economy.gov.il/legislation/ceoinstructions/pages/04-44.aspx

