
2020יוני 

נגיף הקורונה
מידע עדכני -מסלולי סיוע 



37,200ואושרו 51,600נידונו  , 67,600הוגשו : קרן הלוואות

(.  מיליארד18תקציב כולל )₪ מיליארד 13.84: סכום

,  22ואושרו 61הוגשו :קרן הלוואות לעסקים גדולים
₪מיליון 1,044:סכום

(  ₪מיליארד 6תקציב כולל )

ומעלה במחזור המכירות בחודש  50%ירידה של :קרן הלוואות בסיכון

(₪מיליארד 4תקציב כולל )אפריל או בחודש מאי 

פטור לשלושה חודשים:ארנונה

יצוא+ שוק מקומי , וקופאסח"בסס, מסגרת לחברות כלל: ביטוח אשראי
(  $מיליון 750מסגרת של כ )

(1)כלים ממשלתיים עיקריים לתעשיינים 



צפוי להיפתח במחצית  -ת "מענק עבור החזרת עובדים מחל: מענק תעסוקה

2020יולי 

₪  מיליון 100מסלולי ייצור מתקדם בתקציב של :רשות ההשקעות

3.9להגשה עד ה 

כולל  , מסלולי קורונה ופתיחת מקצים בכל הזירות:רשות החדשנות

זירת ייצור מתקדם

רשת ביטחון  , (₪מיליון 30כ )פתיחת מקצה ביוני לסיוע ליצוא : יצוא

(  ₪מיליון 30כ )לטיסות מטען 

(2)כלים ממשלתיים עיקריים לתעשיינים 



מסלול עסקים קטנים בינוניים  -קרן הלוואות קורונה 

מחזור עסקים בשנה  
שקדמה לבקשה הינו עד  

ח”מלש400

שנים פריסה מתוכם  5עד 
חודשי גרייס12עד 

16%סכום ההלוואה עד 
מגובה המחזור השנתי  

ח”מלש20ועד , 2019

תשלום מלא של הריבית  
י המדינה בשנה  ”ע

הראשונה

הוכחת העסק כי נקלע  
בעקבות  תזרימייםלקשיים 

מציאות הקורונה

החל מהשנה השנייה  
ריבית ממוצעת של  , ואילך

1.5%+ פריים 

פקדון בלבד5%עד 

כאןלפרטים נוספים לחץ 

https://govextra.gov.il/mof-gloans-corona/


בסיכוןמסלול ייעודי לעסקים -קרן הלוואות קורונה 
במסגרת המסלול הייעודי  . ביוני נפתח מסלול לעסקים בסיכון מוגבר שמטרתו להרחיב את הסיוע הניתן לעסקים נוספים21-ב

:הגופים המממנים יעמידו הלוואות לעסקים עבורם מתקיימים התנאים הבאים

עסקים שפעילותם נפגעה  
כלכלית בצורה משמעותית  

בשל התפשטות הקורונה

עסקים המאופיינים ברמת  
סיכון גבוהה מזו של אלה 
שקיבלו או יכולים לקבל 

הלוואות במסגרת המסלול  
.הכללי

עסקים שאין להם יכולת 
עצמאית  תזרימית

להתמודד עם הצרכים 
התזרימיים

עסקים שיציגו ירידה של  
ומעלה במחזור 50%

המכירות בחודש אפריל או 
בחודש מאי

עסקים שלא קיבלו הלוואה 
.במסלול הכללי בקרן

גובה ההלוואות במסגרת  
16%המסלול יהיה עד 

מהמחזור השנתי או
. ₪מיליון 10עד 

כל שאר התנאים יהיו זהים 
לתנאי ההלוואות במסלול 

הכללי

כאןלפרטים נוספים לחץ 

https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/june/y1_220620.pdf


מסלול עסקים גדולים-קרן הלוואות קורונה 

מחזור עסקים בשנה  
שקדמה לבקשה עולה על 

ח”מלש200

שנים פריסה מתוכם  5עד 
חודשי גרייס12עד 

מגובה המחזור 8%עד 
ולא יותר , 2019

₪’ מ100מ 

עבור חברות הייטק יהיה  
8%סכום ההלוואה 

מסך  8%מהמחזור או 
למעט הוצאות  , ההוצאות

100אך לא יותר מ , המימון

ח”מלש

הוכחת העסק כי נקלע  
לקשיים תזרימיים בעקבות  

מציאות הקורונה

100העסק מעסיק לפחות 
עובדים בישראל

מהנכסים  50%לפחות 
היצרניים או הקניין הרוחני 
של העסק רשומים בישראל

לא קיבל הלוואה בקרן  
לעסקים נפגעי הקורונה  
מסלול עסקים קטנים  

.ובינוניים

כאןלפרטים נוספים לחץ 

https://govextra.gov.il/mof-gloans-corona/


ושער לשיווק בינלאומי  " כסף חכם"תוכניות הסיוע 

21.7.2020המועד האחרון להגשת התוכניות הוא 

מאה החברות הראשונות שיגישו את התוכנית שלהן בצורה מלאה יבדקו ולאחר מכן 
.במסגרת התקציב שיישאר ייבדקו שאר החברות

.  מיליון ש״ח והיקף יצוא מינימלי בסך מיליון שקלים200מיועדת לחברות בעלות היקף מכירות עד התכנית•

.סיוע לחברות ישראליות במטרה לחדור לשווקים נוספים ולהשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות•

השתתפות במימון ההוצאות השיווקיות וליווי מקצועי של יועצים המתמחים בשוק היעד•

.  מהתכנית השיווקית50%אלף ש״ח המהווים 750עד לחצי מיליון ש״ח ולשווקים מועדפים עד ל •

"כסף חכם"תכנית 

התוכנית מיועדת לחברות בעלות היקף יצוא נמוך המעוניינות להרחיב את פעילותן  •

או שירותים ומטרתה להעניק סיוע לחדור  /או לחברות שלא ייצאו בעבר ומעוניינות להתחיל לייצא ולשווק מוצרים ו•
.  לשווקים הבינלאומיים

,  הסיוע ניתן באמצעות השתתפות במימון של ההוצאות השיווקיות וליווי מקצועי של יועצים המתמחים בשוק היעד•
.  השיווקיתמהתכנית50%אלף ש״ח המהווים 150עד ל 

תכנית שער לשיווק בינלאומי

כאןלפרטים נוספים לחץ 

https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/smart-money-prog
https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/international-marketing-gateway
https://www.industry.org.il/index.php?dir=site&page=union_articles&op=item&cs=6482&category=3034


Industry 4.0תוכנית מעבר לייצור מבוסס
מסלול להטמעת -ראשי מסלול

.  טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה
המסלול מיועד לפעילות  

גדולה /בינונית/קטנה/זעירה

400למפעלים עם מחזור של עד 
ח"מלש

-בקשות ניתן להגיש החל מה
ועד  08:00מהשעה 18/06/20

.15:00בשעה03/09/20

תקרת ההשקעה המזכה נקבעת  
10-בהתאם לגודל הפעילות ועד

.מיליון שקל

:שיעור הסיוע במסלול הראשי

מהתכנית20%שיעור הסיוע באזורי עדיפות לאומית •
.המאושרתמהתכנית15%ביתר הארץ , המאושרת

במקביל לביצוע שוטף של ההשקעות המזכות וכן •
לעמידת מבקש הסיוע באבני הדרך כפי שנקבעו  

.שתאושר" תכנית העבודה"ב

מהתכנית10%באזורי עדיפות לאומית : מענק בונוס•
.  המאושרת מהתכנית5%ביתר הארץ , המאושרת

דיגיטציה  -תת מסלול א׳ מסלול מהיר 
מסלול זה . ואוטומציה בעידן הקורונה

בו תקרת  , מיועד למפעלים תעשייתיים
200,000ההשקעה המזכה הינה ע״ס 

.שקל

דיגיטציה  -תת מסלול ב׳ מסלול מהיר 
מסלול זה . ואוטומציה בעידן הקורונה

בו תקרת  , מיועד למפעלים תעשייתיים
750,000ההשקעה המזכה הינה ע״ס 

.שקל

                           

      

            

               

            

             

   לף  150  מיליו   1  מיליו   1             

   לף  450  מיליו   3  מיליו   3            

   לף  750  מיליו   5  מיליו   5               

  מיליו   1 מיליו   10 מיליו   10             

 

-המסלולים המהירים 

₪  מיליון 200למפעלים עם מחזור של עד 

כאןלפרטים נוספים לחץ 

https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/june/mank2206.pdf


מס     רש    חדשנ    

ת"מופמסלול 

₪ וחצי מיליון 3עד 

פונה למפעלי תעשייה המעוניינים להטמיע תהליכי  
:חדשנות טכנולוגית באמצעות

פיתוח מוצרים חדשנים•

שיפור ופיתוח מוצרים קיימים•

פיתוח ושיפור תהליכי ייצור שיסייעו למפעל  •
לצמוח במהירות לאחר משבר הקורונה

פ "מסלול מכינת המו

₪ ' א75עד 

פ  "נועד לסייע לחברות שמעולם לא התנסו במו
ובהובלת תהליכי חדשנות

במסגרת מסלול זה מקבלות החברות השתתפות  
.במימון הוצאות ייעוץ במספר תתי מסלולים

כאןלפרטים נוספים לחץ 

https://innovationisrael.org.il/gov-aid#utm_source=facebook&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=gov_aid


ראש אגף כלכלה| נתנאל היימן 

natanel@industry.org.il

כלכלן המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות  | דניאל פינטו 

natanel@industry.org.il

:  נחנו כ   בשבילכם

mailto:natanel@industry.org.il
mailto:natanel@industry.org.il

