
 

 
 

18.06.2020 

 נכבדיי,

 שלום רב,

  ומורחבחדש  הפתיחת מקצ – ייצור מתקדםמעבר לל מענקים

 

נפתח בימים אלו מפעילות ההתאחדות לרתום מענקים לטובת התעשייה היצרנית בישראל, כחלק 

  מקצה חדש של המסלול לייצור מתקדם ברשות ההשקעות.

מלש"ח  400למפעלים עם מחזור של עד המסלול העדכני הורחב  ,פעילות משותפתבמסגרת 

 . מלש"ח 200במחזור של עד  למפעלים והתווספו שני תתי מסלול בהגשה מהירה

 

להגדיל את כושר הארץ רחבי בכל לעודד ולסייע למפעלי תעשייה יצרנית  הינהמטרת המסלול 

 במטרה להקלמתקדמות על ידי הטמעת טכנולוגיות הייצור והעלאת פריון העבודה של המפעלים 

   .4.0ה יתעשיעידן טכנולוגי של מעבר לאת ה

 .15:00בשעה  03.09.20ניתן להגיש בקשות במקצה זה עד תאריך 

 

מיליון ₪, בהתאם     3עד תקרת מענק של  ו  מלש"ח  10עד    מסך ההשקעות  20%-30% יעור הסיוע:ש

 .כרשום בהוראת המנכ"ל למחזור הפעילות ומיקום המפעל

 

 

 וג הפעילות ס
תקרת סך ההשקעה 

 המזכה

תקרת ההשקעה 

 להשקעות הוניות

תקרת ההשקעה 

 להשקעות רכות

 אלף ₪ 150 מיליון ₪ 1 מיליון ₪ 1 פעילות זעירה

 אלף ₪ 450 מיליון ₪ 3 מיליון ₪ 3 פעילות קטנה

 אלף ₪ 750 מיליון ₪ 5 מיליון ₪ 5 פעילות בינונית

 מיליון ₪ 1 מיליון 10₪ מיליון 10₪ פעילות גדולה

 

 

 :מהירתתי המסלול החדשים בהליך הגשה  2 נוספו הראשילמסלול 

 וללא הגשת תכנית עבודה:  מפורט מטהכ  במרכז הארץ  השקעה גם באוטומציה  םבתוכ  יםכוללאלו  

 

 א"ש. 200ס "תקרת השקעה מזכה הינה ע –דיגיטציה ואוטומציה  –מסלול א' תת 

קצר החתום ע"י מנכ"ל התאגיד/סמנכ"ל /חשב התאגיד ויכלול   מכתב התחייבותמבקש הסיוע יגיש  

 .פרטים כללים על התאגיד, מהות הבקשה בקצרה, היקף ההשקעה ומרכיביה

 

 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/economy-dgi-instructions-04-54


 

 
 

 א"ש. 750ס "תקרת השקעה מזכה הינה ע –דיגיטציה ואוטומציה  -מסלול ב' תת 

ל/קו הייצור, תכנית תמציתית ותכלול פרטים כלליים על התאגיד בעל המפעמבקש הסיוע יגיש 

כנית יצורף מכתב ולת .ללא יעדים - המהות הבקשה, מטרת התכנית, היקף ההשקעה ומרכיבי

התחייבות של התאגיד בעל המפעל, החתום ע"י מנכ"ל/סמנכ"ל/חשב התאגיד, לביצוע תכנית 

 .'העבודה לתת מסלול ב

 

 לחצו כאן:  של התאחדות התעשיינים למרכז המידע לתמריציםלקישור 

 

דניאל פינטו, כלכלן המחלקה לייעוץ עסקי  לאגף כלכלה: ניתן לפנותץ ייעופרטים נוספים ול

 וחדשנות

  Danielp@industry.org.il | 3319433-052|  0251988-03 :טלפון

 

 

 בברכה,

 רובי גינל

 מנכ"ל 

http://www.industry.org.il/index.php?dir=site&page=grants&op=show&cs=6
mailto:Danielp@industry.org.il

