מענקים ,מימון וכלים להאצת
הפעילות הכלכלית במשבר
הקורונה
מועד עדכון 21.9.2020

תעשיינים יקרים,

כחלק מההתמודדות עם המשבר הכלכלי לאור התפשטות נגיף קורונה ,פועלת התאחדות התעשיינים על מנת להביא להשקעה ממשלתית מאסיבית במסלולי
המענקים ,המימון והאשראי ,התעסוקה וכן בכלי סיוע כלכליים תומכים נוספים על מנת להגדיל את ההשקעות בתעשייה והמשק ,לצמצם את האבטלה ולהחזיר את
המשק למסלול של צמיחה.
בחודשים האחרונים ,הוכיחה התעשייה את מחויבותה הבלתי מתפשרת לאיתנותו של המשק ,להבטחת אספקת מוצרים ושירותים חיוניים בייצור מקומי ובפיתוח
והתאמת יכולות ייצור לתמיכה בצרכי מערכת הבריאות.
התעשייה הוכיחה כי היא קטר הצמיחה המרכזי שביכולתו להניע את הכלכלה הישראלית קדימה!
לאור האמור לעיל ,קיימים היום מגוון מענקים וכלי סיוע ממשלתיים העומדים לרשותכם – וכולם מרוכזים פה! וכמובן ניתן להיכנס בכל שלב לסנן התמריצים
בכל שלב ,תוכלו לפנות אל
דניאל פינטו ,כלכלן היחידה לייעוץ עסקי וחדשנותdanielp@industry.org.il | 03-5198802 | 052-3319433 ,
אורית רמון ,אגף הכשרה מקצועיתoritr@industry.org.il | 03-5198746 | 054-8181371 ,
אביב חצבני ,ס.ראש אגף כלכלהavivh@industry.org.il | 03-5198809 | 052-6893720 ,
בברכה,
רובי גינל

מנכ"ל

וקטור כלי המענקים והכלים הממשלתיים
מו"פ

מכינת
מו"פ

מופ"ת

השקעות

חוק
עידוד

הגדלת
פיריון

תעסוקה

מענקי
החזרה
מחל"ת

קליטת
עובדים
חדשים

מפיתוח
לייצור

ייצור
מתקדם

מסלול
מהיר

מענקי
שימור
עובדים

מרץ-אפריל

קרן
בערבות
מדינה

פעימה 3

מסלול
מהיר א’
250K
מסלול
מהיר ב’
750K

השתתפות בהוצאות
קבועות

מימון
וביטוח אשראי

COVID 19

פחת
מואץ
פעימה 5

חברות
בסיכון
מוגבר

חברות
בסיכון
מוגבר

מאי-יוני

מענקי
הכשרת
עובדים

פעימות
הבאות
מדי
חודשיים

ביטוח
אשראי

חברות
קטנות
ובינוניות

מענקים לביצוע מו"פ

מענקים להשקעה במו"פ
על מה ניתנת התמיכה
סיוע לחברות שמעולם לא התנסו במו"פ ובהובלת תהליכי חדשנות ,או לחברות אשר פעילויות המו"פ שלהן זקוקות למיקוד ולהכוונה

הסיוע שניתן
מכינת
מו"פ

תנאי סף עיקריים

• מענק בשיעור מירבי של  75%מהתקציב
המאושר

• תאגיד תעשייתי שמכירותיו לא עלו על 70
מיליון דולר.

• תקציב מקסימלי של  100אלף ₪

• מרבית הכנסתו נבעה מייצור או היערכות
הטכנולוגיה
בענפי
מוצרים
לייצור
המסורתית ,מעורבת מסורתית או מעורבת
עילית

אזור גיאוגרפי
כל הארץ

תוקף מסלול

פתוח

מענקים להשקעה במו"פ
על מה ניתנת התמיכה
חברות המעוניינות בהטמעת תהליכי חדשנות טכנולוגית באמצעות פיתוח מוצרים חדשניים או פיתוח ושיפור הייצור

מופ"ת

הסיוע שניתן

מסלול
מו"פ
בתעשיית
הייצור

תמיכה בשיעור של  30-70%מהוצאות המו"פ
המאושרות

תנאי סף עיקריים
מרבית הכנסת התאגיד נבעה מייצור של
מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית,
מעורבת מסורתית  ,מעורבת עילית ועילית

אזור גיאוגרפי
כל הארץ

תוקף מסלול

פתוח

מענקים להשקעה במו"פ
על מה ניתנת התמיכה
חברות המעוניינות המייצרות או נערכות לייצור בישראל ומעונייניות בפיתוח תהליכי ייצור חדשניים או בתהליך ייצור למוצר חדשני

מסלול
מעבר
מפיתוח
לייצור

הסיוע שניתן

תנאי סף עיקריים

אזור גיאוגרפי

תוקף מסלול

תמיכה בשיעור של עד  60%מהוצאות המו"פ
המאושרות

הכנסות נמוכות מ 70 -מיליון דולר

כל הארץ

פתוח

החברה פועלת בענף התעשייה עילי או מעורב-
עילי

מענקים לעידוד השקעות

מענקים להשקעות באוטומציה וייצור מתקדם

חוק עידוד
השקעות
הון

הסיוע שניתן

תנאי סף עיקריים

אזור גיאוגרפי

הקלות עיקריות במשבר הקורונה

•  20%מענק מסך
ההשקעות המאושרות.

• התאגיד הינו מפעל
בהתאם
תעשייתי,
לסעיף  51בחוק.

אזור פיתוח א'
בהתאם לרשימת
היישובים הכלולים
בתוספת השנייה
בחוק.

• הארכת תקופת ביצוע של תכניות מאושרות
משנתיים לחמש שנים ,ללא צורך בהגשת בקשה
להארכה.

•  10%מענק נוסף
בנגב,
למפעלים
בשדרות ,ביישובי עוטף
צפון
ובמחוז
עזה
באשכול פריפריאלי 1-
.4

• מס מופחת בשיעור
של  7.5%באזורי
פיתוח ו 16%-במרכז
הארץ.

• מיקום המפעל באזור
פיתוח א'
• המפעל מוגדר כ"-בר-
תחרות" המייצא 25%
לפחות לשוק המונה
מעל  14מיליון תושבים.

• חברה שדיווחה על ביצוע  100%מההשקעות
המאושרות ,תידרש להגיש דו"ח ביצוע סופי בתוך 3
חודשים ממועד השלמת ביצוע ההשקעות.

תוקף מסלול

• יורחב שיקול דעת המנהלה ,לאשר עמידה ביעדים גם
לחברות אשר עמדו ב 70% -מהיעדים ועמדו בסף של
"מפעל בר תחרות".

פתוח

• יורחב שיקול דעת המנהלה בשיקולים לדרישת החזר
חלקי של הטבות ויתווסף שיקול "השפעת נגיף
הקורונה"

מענקים להשקעות באוטומציה וייצור מתקדם
על מה ניתנת התמיכה
תאגידים המעוניינים להתייעל ולהעלות את רמת הפריון במפעל בבעלות התאגיד או בקווי יצור במפעל

תוכנית
להעלאת
הפיריון
בתעשייה

הסיוע שניתן

תנאי סף עיקריים

אזור גיאוגרפי

הקלות עיקריות במשבר הקורונה

מסך
מענק
30%
ההשקעות המזכות ולא
יותר מ 4.5-מיליון ,₪
בהתאם לגודל החברה.

• מחזור שנתי עד
 400מיליון .₪

אזורי עדיפות לאומית או ירושלים

• הקטנת יעד שיפור הפריון לשיעור 24%
(במקום )30%

• מס' עובדים – 5
עד  350עובדים.
• חברות הנהנות
חוק
מהטבות
עידוד לא יכולות
להגיש

• הגדלת סכום המענקים המקסימלי מ3-
מלש"ח ל 4.5-מלש"ח.

תוקף מסלול
עד  ,14.10.2020שעה 15:00

מענקים להשקעות באוטומציה וייצור מתקדם
על מה ניתנת התמיכה
מפעלים תעשייתיים אשר מעוניינים לבצע את המעבר לייצור מבוסס תעשייה 4.0

מסלול
להטמעת
טכנולוגיות
ייצור
מתקדם

מסלול ראשי

מסלול מהיר קורונה

תנאי סף עיקריים

הסיוע שניתן

הסיוע שניתן

• מחזור שנתי עד  400מיליון
.₪

 20-30%מענק מסך
ההשקעות המזכות ולא
יותר מ 10-מיליון ,₪
בהתאם לגודל החברה.

מסלול א' – עד 30%
מתוך השקעה של עד
 250אלף .₪

מסלול ב' – עד 30%
מתוך השקעה של עד
 750אלף .₪

• מס' עובדים –  5עד 350
עובדים.
• חברות הנהנות מהטבות
חוק עידוד לא יכולות להגיש

אזור גיאוגרפי
כל הארץ

תוקף מסלול
עד  ,15.10.2020עד שעה 15:00

הקלות עיקריות במשבר הקורונה
• מסלול מהיר א' – ללא צורך בליווי יועץ
טכנולוגי.

מענקים להשקעות באוטומציה וייצור מתקדם
הסיוע שניתן

מסלול
לתמיכה
בייצור
תעשייתי
הנותן
פתרונות ל-
COVID 19

 20-30%מענק מסך ההשקעות המזכות
ולא יותר מ 10-מיליון  ,₪בהתאם לגודל
החברה.

על מה ניתנת התמיכה
• מיגון נשימתי ועורי (לדוגמת מסכות ,חלוקים ,כפפות ,אלכוג'ל וכו')
• מכשור רפואי (לרבות מנשמים ,מכשירי דימות וכו')
• אספטיקה

• דיאגנוסטיקה ובדיקות (לרבות מכשירי מדידה ובקרה ,ריאגנטים ,מטושים ,וכו')

תנאי סף עיקריים
מחזור שנתי עד  200מיליון .₪

אזור גיאוגרפי
כל הארץ

תוקף מסלול
הסתיים

• בסמכות הוועדה לאשר מוצר אשר נותן פתרון להתמודדות עם נגיף הקורונה ,שאינו נמנה
ברשימת המוצרים המפורטים לעיל ,ובלבד שניתנה חוות דעת בודק מקצועי שמדובר במוצר
הנותן פתרונות לCOVID 19 -

מענקים לעידוד תעסוקה

מענקים לעידוד תעסוקה
עיקר תנאי סף עיקריים

הסיוע שניתן
מענק לעובדים שהוחזרו או נקלטו
לעבודה ,כלהלן:

מענקים
להחזרת
עובדים
מחל"ת

• בין  19.4עד  ₪875 – 31.5ל4-
חודשים ( ₪3,500סה"כ) לעובד.
• בין  1.6עד  ₪1,875 – 31.10ל4-
חודשים ( ₪7,500סה"כ) לעובד.

עובדים בעלי תעודת אזרחות ישראלית בלבד ,כלהלן:
•

מי שנרשם כדורש עבודה בלשכת שירות התעסוקה בתקופה שבין ה 1.1.20 -לבין ה 29.2.20 -ולא עבד
החל ממועד רישומו עד ה ,30.4.20 -והוא בין גיל  18לבין גיל פרישה.

•

מי שפוטר או הוצא לחל"ת למשך  30ימים או יותר ,בתקופה שבין ה 1.3.20 -ל ,30.4.20 -וכן עבד אצל
אותו מעסיק שפיטר או הוציא אותו לחל"ת בחודש פברואר  ,2020והוא בין גיל  18לבין גיל פרישה.

•

מי שזכאי לאחד התשלומים הבאים:
א-

מענק הסתגלות מיוחד לבני  67ומעלה ,במסגרת תקנות נגיף הקורונה ,עבור חודש מאי .2020

ב-

גמלת הבטחת הכנסה עבור חודש מאי .2020

ג-

דמי אבטלה עבור חודש מאי .2020

מסלולים
• מסלול א' – יוני עד ספטמבר 2020
• מסלול ב' – יולי עד אוקטובר 2020

שכר העובד הינו  ₪ 3,300לחודש לפחות ,לעניין עובדים עם מוגבלות שמשתכרים שכר
מינימום מותאם –  1,875ש"ח לפחות.
הגשת הבקשה למענק ,בעבור כל אחד מהחודשים ,תוך  60ימים מתום אותו החודש.

מענקים לעידוד תעסוקה
מסלול א'  -אזורי סיוע

מסלול מהיר קורונה

מסלול ג'  -אוכלוסיות

הסיוע שניתן

מסלול
לקליטת
עובדים
חדשים
בעסקים

הסיוע שניתן

• פתיחת מסלול מהיר.

תקופת הסיוע –  24חודשים

תקופת הסיוע –  12חודשים

שנה ראשונה –  25%מעלות השכר

 6חודשים ראשונים –  25%מעלות השכר

שנה שנייה –  15%מעלות השכר

חודשים  7עד  15% – 12מעלות השכר

מספר עובדים מינימאלי

מספר עובדים מינימאלי

 4עובדים לפחות ,שהועסקו החל מיום 1.8.2020

החל מהעובד הראשון בהיקף של  50%משרה

אזור גיאוגרפי
עדיפות לאומית וירושלים

כל הארץ

עדיפות לאומית וירושלים

 70%לפחות

 90%לפחות
עלות שכר

עלות שכר של  ₪ 8,000ולא יותר מ₪ 16,000-

• עלות השכר המינימאלי
הופחתה ל.₪ 8,000 -
• משך ההעסקה המינימאלי
'הרגילים'
במסלולים
הופחת ל 24-חודשים.

כל הארץ

• מפעלים מאושרים יכולים
להגיש בקשה ובתנאי
שעמדו ב 75%-מהתוכנית
המאושרת.

 90%לפחות

תוקף מסלול

העסקת אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך
עובד גר באזור הסיוע או משתייך
לאחת האוכלוסיות

הקלות עיקריות במשבר
הקורונה

בהקפאה

מענקים לעידוד תעסוקה
הסיוע שניתן

תנאי סף עיקריים

מענק בשיעור של  50%בעבור השקעות הון ,הוצאות שיווק ואחזקה עד לחודש יוני .2021

שבחודשים מרץ
מפעל
ואפריל  2020או מרץ עד יוני
 ,2020מכירותיו ירדו ב-
 25%לפחות ושמר על 75%
ממצבת העובדים בהשוואה
לתקופה המקבילה אשתקד.

חישוב היקף המענק המקסימאלי
מענקים
לשימור
עובדים
קיימים –
השקעות
הון

( ₪ 7,000לעובד)(Xכמות העובדים המינימאלית שהועסקה בעסק במהלך החודשים בהם העסק נמדד על פגיעתו,
ולא יותר מהמפורט להלן:
א-

למפעל עם פעילות קטנה שבין  20-100מיליון  ₪מחזור  -כמות העובדים המוכרים המקסימלית תהיה 100
עובדים.

ב-

למפעל עם פעילות בינונית שבין  100-200מיליון  - ₪כמות העובדים המוכרים המקסימלית תהיה  200עובדים.

ג-

למפעל עם פעילות גדולה שבין  200-400מיליון  - ₪כמות העובדים המוכרים המקסימלית תהיה  300עובדים.

ד-

למפעל עם פעילות גדולה מעל  400מיליון  - ₪כמות העובדים המוכרים המקסימלית תהיה  400עובדים.

המפעל בעל מחזור מכירות
של  20מלש"ח לפחות בשנת
.2019

אזור גיאוגרפי
כל הארץ

מענקים לעידוד תעסוקה

מסלול
להכשרת
עובדים
חדשים

טרם נפתח

מענקים להשתתפות בהוצאות
קבועות

מענקים להשתתפות בהוצאות הקבועות

תנאי סף עיקריים

פעימה 3

פעימה 5

מרץ ואפריל 2020

מאי – יוני  /יולי – אוגוסט (ומדי חודשיים)

מחזור שנתי עד  20מיליון ₪

מחזור שנתי עד  400מיליון ₪

ירידה של  25%לפחות במכירות בחודשים מרץ
ואפריל 2020

ירידה של  40%לפחות במכירות בחודשים מאי ויוני
 ,2020כלהלן:
חברות עם מחזור של עד  100מלש"ח –  40%לפחות

חברות עם מחזור של  100-200מלש"ח –  60%לפחות
חברות עם מחזור של  200-400מלש"ח –  80%לפחות

גובה המענק
מועד אחרון להגשה

עד ₪ 400,000

עד ₪ 500,000

(לפי נוסחה)

(לפי נוסחה)

עד 15.9.2020

עד 16.11.2020

מימון ואשראי

קרן ההלוואות בערבות מדינה במשבר הקורונה
הקרן לעסקים קטנים ובינוניים
תנאי ההלוואה

תנאי סף עיקריים

הקרן לעסקים גדולים

פריסה – עד  5שנים עם  12חודשי גרייס.

הקרן לעסקים בסיכון מוגבר
פריסה – עד  5שנים עם  12חודשי גרייס.

סכום ההלוואה – עד  24%מהמחזור ועד 20
מלש"ח.

פריסה – עד  5שנים עם  12חודשי גרייס.

סכום ההלוואה – עד  24%מהמחזור ועד 10
מלש"ח.

פיקדון – עד  5%בלבד.

סכום ההלוואה – עד  8%מהמחזור ועד 100
מלש"ח.

פיקדון – עד  5%בלבד.

ריבית – תשלום מלא ע"י בשנה הראשונה,
וריבית ממוצעת של פריים  1.5% +מהשנה
השנייה

פיקדון – עד  5%בלבד.

ריבית – תשלום מלא ע"י בשנה הראשונה,
וריבית ממוצעת של פריים  1.5% +מהשנה
השנייה

מחזור עד  400מלש"ח.

מחזור של  200מלש"ח לפחות.

עסקים ברמת סיכון גבוהה מזו של אלה שקיבלו או
יכולים לקבל הלוואות במסגרת המסלול הכללי

מעסיק  100עובדים לפחות.

עסקים שאין להם יכולת תזרימית עצמאית להתמודד
עם הצרכים התזרימיים שנוצרו כתוצאה מהפגיעה
בפעילותם העסקית ,לרבות באמצעות קבלת אשראי
מהבנק במסלול הכללי או אשראי אחר שלא במסגרת
הקרן.

לפחות  50%מהנכסים היצרניים או הקניין
הרוחני רשומים בישראל.

לא התקבלה הלוואה בקרן לעסקים קטנים
ובינוניים

עסקים שיציגו ירידה של  50%ומעלה במחזור
המכירות בחודש אפריל או בחודש מאי או בחודש יוני
ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

