
כלי סיוע מעודכנים לתעשייה

2020יולי 







ח"מלש50תקציב 



ייעוץ מסובסד במתודולוגיה ייחודית הכוללת

המרכז להתייעלות במשאבים



סימביוזה תעשייתית

גלםבין מפעלים לשם הפיכת פסולות לחומרי חיבור 

שנת פיילוט הסתיימה בהצלחה  

אלפי זרמי פסולת זוהו, מאות לקוחות גויסו•

8.5תועלת כספית של : עסקאות בוצעו35•

20,000וצמצום פסולת בהיקף של ח"מלש

טון

עסקאות מבשילות עם פוטנציאל  240•

וצמצום פסולת  ח"מלש300תועלת של 

טון1,200,000בהיקף של 

ס"בהגנהפרויקט בשיתוף אשכול שלטון מקומי הפעלה מלאה של -2020במהלך 



כלי הסיוע של מינהל תעשיות

המכון לייצור מתקדם

כולל  ₪ 2,000)עלות סמלית –אבחון 1.

(מ"מע

ייעוץ  2.

הטמעה  3.

המרכז להתייעלות במשאבים

(מ"כולל מע₪ 2,000)עלות סמלית –מיפוי 1.

ייעוץ  2.

שיעור הסבסודגודל המפעל

70%ח"מיליון ש20עד –מפעל קטן 

₪50%  מיליון 100עד 20–בינוני מפעל 

50%ח"מיליון ש400עד 100מפעל גדול 

שיעור הסבסודגודל המפעל

70%ח"מיליון ש75עד –מפעל קטן 

₪50%  מיליון 200עד 75–בינוני מפעל 

₪50%  מיליון 200מפעל גדול מעל

₪ מיליון 20של 2020תוספת תקציבית ל 



מסלולי ההמשך ברשות ההשקעות

מסלול ייצור מתקדם

מסלול ראשי1.

200השקעות עד -' תת מסלול א2.

₪אלף 

השקעות עד  –' תת מסלול ב3.

750,000 ₪

פריוןמסלול 

מסלול ראשי1.

היקף השקעות על פי גודל המפעל

יתר הארץ

מסך ההשקעות המזכות המאושרות15%
(בונוס)תוצאות עם הוכחת 5%

אזורי עדיפות לאומית
מסך ההשקעות המזכות המאושרות20%
(בונוס)עם הוכחת תוצאות 10%

לאומית או ירושליםאזורי עדיפות 
המאושרותמסך ההשקעות המזכות 30%



אבחון

ייעוץ

הטמעה

1

2

3

שעות  סבסוד 

על ידי ייעוץ

המכון  

סימליתעלות 

כולל  ₪ 2,000

מ"מע

התאמה

ייעוץ

השקעה  

הונית

סבסודגודל המפעל

70%הכנסות₪ מיליון 20עד –קטן

₪50% מיליון 100עד 20–בינוני

ח"מיליון ש400עד 100-גדול 
50%

באמצעות  20%-30%מימון שיעור סבסוד מכון לייצור מתקדם

רשות ההשקעות כתלות במיקום  

המפעל

עד השקעה  מסלול מהיר •

₪אלף 200כוללת של 
עד השקעה  מסלול מהיר •

₪  אלף 750של כוללת 
אלף 700מעל מסלול עיקרי •

  ₪

זיהוי ההזדמנויות

טכנולוגיה



ייעוץאבחון

12

שעות  סבסוד 

על ייעוץ

המרכז

סימליתעלות 

כולל  ₪ 2,000

מ"מע

הטמעה

סבסודגודל המפעל

70%הכנסות₪ מיליון 75עד –קטן

₪50% מיליון 200עד 20–בינוני

מיליון200מעל –גדול 
50%

פיריוןמסלול שיפור מרכז להתייעלות במשאביםשיעור סבסוד 

יפורסם בקרוב

זיהוי ההזדמנויות



adi@yail.co.il

www.rec.co.ilwww.advm.org.il




