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מענקים לעידוד השקעות



מענקים להשקעות באוטומציה וייצור מתקדם

הסיוע שניתן

מסךמענק20%•

.המאושרותההשקעות

נוסףמענק10%•

,בנגבלמפעלים

עוטףביישובי,בשדרות

צפוןובמחוזעזה

-1פריפריאליבאשכול

4.

בשיעורמופחתמס•

באזורי7.5%של

במרכז16%-ופיתוח

.הארץ

תנאי סף עיקריים

מפעלהינוהתאגיד•

בהתאם,תעשייתי

.בחוק51לסעיף

באזורהמפעלמיקום•

'אפיתוח

-בר"-כמוגדרהמפעל•

25%המייצא"תחרות

המונהלשוקלפחות

.תושביםמיליון14מעל

חוק עידוד  

השקעות  

הון

אזור גיאוגרפי

'  אזור פיתוח א

רשימת  בהתאם ל

הכלולים היישובים

בתוספת השנייה  

.בחוק

תוקף מסלול

פתוח

הקלות עיקריות במשבר הקורונה

מאושרותתכניותשלביצועתקופתהארכת•

בקשהבהגשתצורךללא,שניםלחמשמשנתיים

.להארכה

מההשקעות100%ביצועעלשדיווחהחברה•

3בתוךסופיביצועח"דולהגישתידרש,המאושרות

.ההשקעותביצועהשלמתממועדחודשים

גםביעדיםעמידהלאשר,המנהלהדעתשיקוליורחב•

שלבסףועמדומהיעדים70%-בעמדואשרלחברות

."תחרותברמפעל"

החזרלדרישתבשיקוליםהמנהלהדעתשיקוליורחב•

נגיףהשפעת"שיקולויתווסףהטבותשלחלקי

"הקורונה

http://apps.moital.gov.il/DevelopmentAreas/DevelopmentAreasA.aspx


מענקים להשקעות באוטומציה וייצור מתקדם

הסיוע שניתן

מסךמענק30%

ולאהמזכותההשקעות
,₪מיליון4.5-מיותר

.החברהלגודלבהתאם

תנאי סף עיקריים

עדשנתימחזור•
.₪מיליון400

5–עובדים'מס•

.עובדים350עד

הנהנותחברות•

חוקמהטבות

יכולותלאעידוד

להגיש

תוכנית  

להעלאת  

הפיריון

בתעשייה  

אזור גיאוגרפי

עדיפות לאומית או ירושליםאזורי 

הקלות עיקריות במשבר הקורונה

24%לשיעורהפריוןשיפוריעדהקטנת•

(30%במקום)

ייצורבמסלולפעילהלתכניתבמקבילהגשה•

מתקדם

3-מהמקסימליהמענקיםסכוםהגדלת•

.ח"מלש4.5-לח"מלש

על מה ניתנת התמיכה

המעוניינים להתייעל ולהעלות את רמת הפריון במפעל בבעלות התאגיד או בקווי יצור במפעלתאגידים

תוקף מסלול

בהקפאה



מענקים להשקעות באוטומציה וייצור מתקדם

הסיוע שניתן

מסךמענק20-30%

ולאהמזכותההשקעות

,₪מיליון10-מיותר
.החברהלגודלבהתאם

תנאי סף עיקריים

מיליון400עדשנתימחזור•

₪.

350עד5–עובדים'מס•

.עובדים

מהטבותהנהנותחברות•

להגישיכולותלאעידודחוק

מסלול 

להטמעת  

טכנולוגיות 

ייצור  

מתקדם

אזור גיאוגרפי

כל הארץ

הקלות עיקריות במשבר הקורונה

יועץבליוויצורךללא–'אמהירמסלול•

.טכנולוגי

על מה ניתנת התמיכה

4.0מפעלים תעשייתיים אשר מעוניינים לבצע את המעבר לייצור מבוסס תעשייה 

מסלול ראשי

הסיוע שניתן

30%עד–'אמסלול

עדשלהשקעהמתוך
.₪אלף250

30%עד–'במסלול

עדשלהשקעהמתוך
.₪אלף750

מסלול מהיר קורונה

תוקף המסלול

מסלול ראשי

בהקפאה

מסלולים מהירים

בהקפאה



מענקים לעידוד תעסוקה



מסלול הסיוע לשילוב מתמחים מהאוכלוסייה הערבית בענפי התעשייה עתירת הידע

מענק  

קליטת  

עובדים

הוצאותבעבור10,000₪בגובהנוסףפעמיחדמענק–ומעלהמתמחים5בהעסקת
(ועודגיוסעלויות,מנחים,הכשרותלרבות)מנהלתיות

(רקסים'וצבדואים,דרוזיםלרבות,ערבים)הערביתהאוכלוסייהתחתנכללהמועסק•

מדעים,הטכנולוגייםמהמקצועות,הנדסאיםאואקדמאיתוארבוגריאוסטודנטים•
.הנדסהאומדויקים

.לפחותמשרה50%-במועסקים•

8,000₪שלשכרעלות)מלאהלמשרהלפחות6,890₪הינוברוטוהשכרגובה•
.(לפחות

.לפחותחודשים18עלתעמודההעסקהתקופת•

קשורהבחברהאובחברההבקשההגשתטרםהחודשים6-בהועסקלאהמתמחה•

הסיוע הניתן

למשרה₪ 115,200ולא יותר מסכום של , חודשים18למשך מעלות השכר40%השתתפות של 

תנאי סף עיקריים

מענפיועסקיםחברות1.
עתירתהתעשייה

.הידע

2שלישירההעסקה2.
לפחותמתמחים

50%שלמשרהבהיקף
18שללתקופה,ומעלה

.חודשים

שלברוטושכרעלות3.
לפחות8,000₪

.מלאהלמשרה

להגשתהאחרוןהמועד4.
22.03.21:בקשות
בשיטת,13:00בשעה

זוכההקודםכל

אזור גיאוגרפי

כל הארץ



מענקים להשתתפות בהוצאות  

קבועות



מענקים להשתתפות בהוצאות הקבועות

20עד  מחזור שנתי 
₪מיליון 

25%ירידה של 

ואפריללפחות 

בחודשים  במכירות 

2020מרץ 

400,000₪עד 

(  לפי נוסחה)

3פעימה 

2020מרץ ואפריל 

15.11.2020עד 

תנאי סף עיקריים

גובה המענק

מועד אחרון להגשה

₪מיליון 400עד  מחזור שנתי 

לפחות במכירות  40%ירידה של 
:כלהלן, 2020בחודשים מאי ויוני 

ח"מלש100עדשלמחזורעםחברות
לפחות40%–

100-200שלמחזורעםחברות
לפחות60%–ח"מלש

200-400שלמחזורעםחברות
לפחות80%–ח"מלש

-אוקטובר-החל מחודשים בספטמבר
במכירות25%ירידה של לפחות 

500,000₪עד 

(  לפי נוסחה)

5פעימה 

-ספטמבר/ אוגוסט -יולי/ יוני -מאי 
אוקטובר

15.02.2021עד 

5פעימה 

דצמבר-נובמבר

₪מיליון 400עד  מחזור שנתי 

לפחות במכירות  25%ירידה של 
,  2020דצמבר -בחודשים נובמבר

:כלהלן

100עדשלמחזורעםחברות
לפחות25%–ח"מלש

100-200שלמחזורעםחברות
לפחות40%–ח"מלש

200-400שלמחזורעםחברות
לפחות60%–ח"מלש

500,000₪עד 

(  לפי נוסחה)

15.04.2021עד 



מענק שימור עובדים

מענק  

שימור  

עובדים

חישוב היקף המענק המקסימאלי

הסיוע שניתן

העובדיםלאחוזובהתאםהעסקשלהעסקאותבמחזורהירידהלהיקףבהתאם,מזכהלעובד5,000₪בגובהפעמי-חדמענק
.2020פברואר-ינוארבחודשיםהעובדיםלמצבתבהשוואההזכאותתקופתבמהלךהעסקששימר

תנאי סף עיקריים

שיעור פגיעה במחזור•
עסקים שהכנסותיהם נפגעו מעל 

אוקטובר  -בחודשים ספטמבר25%
לעומת התקופה המקבילה  , 2020

.2019בשנת 
מסלול מאוחר

עסקים שעיקר התקבולים השוטפים  
שלהם מתקבלים בפיגור של  

ימים מיום ביצוע 30-למעלה מ
מ על בסיס "העסקה ומדווחים למע

הפגיעה בהכנסות תיבחן  , מזומן
דצמבר  -עבור החודשים נובמבר

2020

זכאות למענק הוצאות קבועות•
השתתפות  "העסק זכאי למענק 

רשות  של" בהוצאות קבועות
-המיסים עבור חודשים ספטמבר

או עבור חודשים  , 2020אוקטובר 
במסלול  2020דצמבר -נובמבר

המאוחר

לא קיבל מענקים לעידוד תעסוקה•
העסק לא קיבל כספים עבור  

החודשים ספטמבר או אוקטובר  
במסגרת חוק מענק לעידוד  2020

נגיף  ( )הוראת שעה)תעסוקה 
, 2020-ף"התש, (הקורונה החדש

הניתן על ידי שירות התעסוקה
העסק אינו זכאי למענק עידוד  

תעסוקה מרשות השקעות במשרד  
הכלכלה והתעשייה

30.06.21מועד אחרון להגשה 

שיעור הירידה במחזור 

המכירות

אחוז

שימור העובדים
עובד הזכאי למענק

מהמצבה80%בעבור כל עובד נוסף מעל לפחות40%80%עד 25%

מהמצבה70%בעבור כל עובד נוסף מעל לפחות60%70%עד 40%

מהמצבה55%בעבור כל עובד נוסף מעל לפחות80%55%עד 60%

מהמצבה40%בעבור כל עובד נוסף מעל לפחות80%40%מעל 



מימון ואשראי



קרן ההלוואות בערבות מדינה במשבר הקורונה

.ח"מלש400עד-מקסימלימחזור

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים

תנאי ההלוואה

תנאי סף עיקריים

.גרייסחודשי12עםשנים5עד–פריסה

100ועדמהמחזור8%עד–ההלוואהסכום

.ח"מלש

.בלבד5%עד–פיקדון

.ומעלהח"מלש200שלמחזור

.לפחותעובדים100מעסיק

הקנייןאוהיצרנייםמהנכסים50%לפחות

.בישראלרשומיםהרוחני

קטניםלעסקיםבקרןהלוואההתקבלהלא

ובינוניים

הקרן לעסקים גדולים

.גרייסחודשי12עםשנים5עד–פריסה

20ועדמהמחזור40%עד–ההלוואהסכום
.ח"מלש

.בלבד5%עד–פיקדון

,הראשונהבשנהי"עמלאתשלום–ריבית
מהשנה1.5%+פרייםשלממוצעתוריבית

השנייה

אושקיבלואלהשלמזוגבוההסיכוןברמתעסקים
הכלליהמסלולבמסגרתהלוואותלקבליכולים

להתמודדעצמאיתתזרימיתיכולתלהםשאיןעסקים
מהפגיעהכתוצאהשנוצרוהתזרימייםהצרכיםעם

אשראיקבלתבאמצעותלרבות,העסקיתבפעילותם
במסגרתשלאאחראשראיאוהכלליבמסלולמהבנק

.הקרן

במחזורומעלה40%שלירידהשיציגועסקים
יוניבחודשאומאיבחודשאואפרילבחודשהמכירות

.אשתקדהמקבילהלתקופהביחס

הקרן לעסקים בסיכון מוגבר

.גרייסחודשי24עםשנים10עד–פריסה

20ועדמהמחזור40%עד–ההלוואהסכום
.ח"מלש

.בלבד5%עד–פיקדון

,הראשונהבשנהי"עמלאתשלום–ריבית
מהשנה1.5%+פרייםשלממוצעתוריבית

השנייה



:לפרטים נוספים פנו אלינו

אביב חצבני מנהל המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות▪

avivh@industry.org.il ,052-6893720

כלכלן המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות, דניאל פינטו▪

danielp@industry.org.il ,052-3319433

mailto:avivh@industry.org.il
mailto:danielp@industry.org.il

