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חלוקת אזורים בארץ

מרכז הארץ

היתרכל 

עדיפות לאומית

נקבע לפי החלטת ממשלה  

אזור פיתוח א

נקבע לפי התוספת השנייה  
לחוק לעידוד השקעות הון
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–החוק לעידוד השקעות הון 
הטבות מס ומענקים
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מס חברות מופחת

מרכז הארץאזור פיתוח א

7.5%16%מפעל מועדף

7.5%12%מפעל טכנולוגי

ניכוי מס על דיבידנד

פחת מואץ

טכנולוגי מיוחד/ רווח הון במפעל טכנולוגי 

הטבות מס מתוקף חוק עידוד

5%8%מפעל מועדף מיוחד

6%6%מפעל טכנולוגי מיוחד
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מענקי השקעה מתוקף חוק עידוד

?התכניתלמי מיועדת 

מפעלים תעשייתיים▪

בלבד' אפ"אז▪

יצואנים▪

?מה מקבלים

,  מההשקעות המאושרות20%▪
בהתאם לתקרת ההשקעה  
שנקבעת לפי גודל המפעל

התכניתנוספים בסוף 10%עד ▪
למפעלים בנגב או בצפון

ציוד , השקעות הוניות בציוד▪
מחשוב  , תשתיות, בנייה, נלווה
.ועוד

?מה התנאים העיקריים

עמידה בתנאי מפעל בר תחרות▪

התכניתעמידה ביעדי ▪
, עובדים, מכירות, השקעות)

(פריון וחדשנות, שכר

הקצאת הון מניות▪

העמדת שעבוד צף לטובת  ▪
המדינה

חוזה שכירות ארוך טווח▪



מסלולי מענקים נוספים



מסלול להטמעת  
טכנולוגיות ייצור מתקדם

מסלולי תעסוקה לאזורי  
סיוע

תכנית לקידום הפריון

מענקים לאזורי עדיפות לאומיתתכניות
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INDUSTRY

4.0
ERP



מסלול להטמעת  
טכנולוגיות ייצור מתקדם

מסלולים לעידוד הייצוא תכנית להפחתת פליטות  
גזי חממה

מענקים לכל הארץתכניות
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INDUSTRY

4.0

(ועוד4.43, 4.20, 4.17-מסלולים מסוימים ב)ישנם מסלולי תעסוקה ייעודיים לכל הארץ , בנוסף✓



ניהול אסטרטגיית המענקים במפעל
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הקיימות  התכניותהכרת מכלול 

תכנון מפת תמריצים ותזמון ההשקעות הצפויות

בניית בקשות איכותיות העונות לדרישות הנהלים  
והחברה

עמידה בהוראות ההגשה המנהלתיות

יישום ודיווח בהתאם לנהלים ועמידה בלוחות הזמנים
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EY | Assurance | Tax  | Transactions | Advisory

About EY
EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory 
services. The insights and quality services we deliver help build trust and confidence in the 
capital markets and in economies the world over. We develop outstanding leaders who 
team to deliver on our promises to all of our stakeholders. In so doing, we play a critical 
role in building a better working world for our people, for our clients and for our 
communities.

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of 
Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young 
Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. 
For more information about our organization, please visit ey.com.

© 2019  Kost Forer Gabbay & Kasierer

All Rights Reserved

ED None

This material has been prepared for general informational purposes only and is not 
intended to be relied upon as accounting, tax, or other professional advice. Please refer to 
your advisors for specific advice.
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!תודה על ההקשבה

Inbal.Shachar@il.ey.com–ענבל שחר 
Anat.Weisman@il.ey.com–ענת ויסמן 
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