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פ"מענקים לביצוע מו



פ"מענקים להשקעה במו

הסיוע שניתן

מהתקציב 75%מענק בשיעור  מירבי של •
המאושר

₪  אלף 100תקציב מקסימלי של •

תנאי סף עיקריים

70עלעלולאשמכירותיותעשייתיתאגיד•

.דולרמיליון

היערכותאומייצורנבעההכנסתומרבית•

הטכנולוגיהבענפימוצריםלייצור

מעורבתאומסורתיתמעורבת,המסורתית

עילית

מכינת  

פ"מו

אזור גיאוגרפי

כל הארץ

תוקף מסלול

פתוח

על מה ניתנת התמיכה

פ שלהן זקוקות למיקוד ולהכוונה"או לחברות אשר פעילויות המו, פ ובהובלת תהליכי חדשנות"סיוע לחברות שמעולם לא התנסו במו



פ"מענקים להשקעה במו

הסיוע שניתן

פ  "מהוצאות המו30-70%תמיכה בשיעור של 
המאושרות

תנאי סף עיקריים

מרבית הכנסת התאגיד נבעה מייצור של  
,  מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית

מעורבת עילית ועילית, מעורבת מסורתית 

ת"מופ

מסלול  

פ  "מו

בתעשיית  

הייצור

אזור גיאוגרפי

כל הארץ

תוקף מסלול

פתוח

על מה ניתנת התמיכה

חברות המעוניינות בהטמעת תהליכי חדשנות טכנולוגית באמצעות פיתוח מוצרים חדשניים או פיתוח ושיפור הייצור



פ"מענקים להשקעה במו

הסיוע שניתן

פ  "מהוצאות המו60%תמיכה בשיעור של עד 
המאושרות

תנאי סף עיקריים

מיליון דולר70-הכנסות נמוכות מ

-או מעורבהחברה פועלת בענף התעשייה עילי 
עילי

מסלול  

מעבר  

מפיתוח  

לייצור

אזור גיאוגרפי

כל הארץ

תוקף מסלול

פתוח

על מה ניתנת התמיכה

בפיתוח תהליכי ייצור חדשניים או בתהליך ייצור למוצר חדשניומעונייניותחברות המעוניינות המייצרות או נערכות לייצור בישראל 



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)

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

15:00שעה , 14.10.2020עד 



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 מסלול

15:00עד שעה , 15.10.2020עד 



מענקים להשקעות באוטומציה וייצור מתקדם

תנאי סף עיקריים

.₪מיליון 200עד  מחזור שנתי 

מסלול 

לתמיכה  

בייצור  

תעשייתי  

הנותן  

-פתרונות ל
COVID 19

אזור גיאוגרפי

כל הארץ

על מה ניתנת התמיכה

('וכול'אלכוג, כפפות, חלוקים, לדוגמת מסכות)מיגון נשימתי ועורי •

('מכשירי דימות וכו, מנשמיםלרבות )מכשור רפואי •

אספטיקה•

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

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

COVID 19-הנותן פתרונות ל

הסיוע שניתן

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

.  החברה

תוקף מסלול

הסתיים



מענקים לעידוד תעסוקה



מענקים לעידוד תעסוקה
עיקר תנאי סף עיקריים

:כלהלן,בלבדישראליתאזרחותתעודתבעליעובדים

עבדולא29.2.20-הלבין1.1.20-השביןבתקופההתעסוקהשירותבלשכתעבודהכדורששנרשםמי•

.פרישהגיללבין18גילביןוהוא,30.4.20-העדרישומוממועדהחל

אצלעבדוכן,30.4.20-ל1.3.20-השביןבתקופה,יותראוימים30למשךת"לחלהוצאאושפוטרמי•

.פרישהגיללבין18גילביןוהוא,2020פברוארבחודשת"לחלאותוהוציאאושפיטרמעסיקאותו

:הבאיםהתשלומיםלאחדשזכאימי•

.2020מאיחודשעבור,הקורונהנגיףתקנותבמסגרת,ומעלה67לבנימיוחדהסתגלותמענק-א

.2020מאיחודשעבורהכנסההבטחתגמלתב-

.2020מאיחודשעבוראבטלהדמי-ג

שכרשמשתכריםמוגבלותעםעובדיםלעניין,חותלפלחודש3,300₪הינוהעובדשכר

.לפחותח"ש1,875–מותאםמינימום

.החודשאותומתוםימים60תוך,מהחודשיםאחדכלבעבור,למענקהבקשההגשת

מענקים  

להחזרת  

עובדים  

ת"מחל

מסלולים

2020ספטמברעדיוני–'אמסלול•

2020אוקטוברעדיולי–'במסלול•

הסיוע שניתן

נקלטואושהוחזרולעובדיםמענק

:כלהלן,לעבודה

4-ל875₪–31.5עד19.4בין•

.לעובד(כ"סה3,500₪)חודשים

4-ל1,875₪–31.10עד1.6בין•

.לעובד(כ"סה7,500₪)חודשים



מענקים לעידוד תעסוקה

הסיוע שניתן

חודשים24–הסיועתקופת

השכרמעלות25%–ראשונהשנה

השכרמעלות15%–שנייהשנה

מסלול 

לקליטת  

עובדים  

חדשים  

בעסקים

הקלות עיקריות במשבר  

הקורונה

.מהירמסלולפתיחת•

המינימאליהשכרעלות•

.8,000₪-להופחתה

המינימאליההעסקהמשך•

'הרגילים'במסלולים

.חודשים24-להופחת

יכוליםמאושריםמפעלים•

ובתנאיבקשהלהגיש

מהתוכנית75%-בשעמדו

.המאושרת

אזורי סיוע-' מסלול א

הסיוע שניתן

חודשים12–הסיועתקופת

השכרמעלות25%–ראשוניםחודשים6

השכרמעלות15%–12עד7חודשים

מסלול מהיר קורונה

תוקף מסלול

בהקפאה

אוכלוסיות-' מסלול ג

עלות שכר 

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

העסקת אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך

לפחות90%לפחות70%

מספר עובדים מינימאלי

1.8.2020שהועסקו החל מיום , עובדים לפחות4

אזור גיאוגרפי

כל הארץעדיפות לאומית וירושלים

מספר עובדים מינימאלי

משרה50%החל מהעובד הראשון בהיקף של 

עובד גר באזור הסיוע או משתייך  

לאחת האוכלוסיות
לפחות90%

כל הארץעדיפות לאומית וירושלים



מענקים לעידוד תעסוקה

מענקים  

לשימור  

עובדים  
–קיימים 

השקעות  

הון 

חישוב היקף המענק המקסימאלי

,פגיעתועלנמדדהעסקבהםהחודשיםבמהלךבעסקשהועסקההמינימאליתהעובדיםכמות)X(לעובד7,000₪)

:להלןמהמפורטיותרולא

100תהיההמקסימליתהמוכריםהעובדיםכמות-מחזור₪מיליון20-100שביןקטנהפעילותעםלמפעל-א

.עובדים

.עובדים200תהיההמקסימליתהמוכריםהעובדיםכמות-₪מיליון100-200שביןבינוניתפעילותעםלמפעל-ב

.עובדים300תהיההמקסימליתהמוכריםהעובדיםכמות-₪מיליון200-400שביןגדולהפעילותעםלמפעל-ג

.עובדים400תהיההמקסימליתהמוכריםהעובדיםכמות-₪מיליון400מעלגדולהפעילותעםלמפעל-ד

הסיוע שניתן

.2021הוצאות שיווק ואחזקה עד לחודש יוני , בעבור השקעות הון50%מענק בשיעור של 

תנאי סף עיקריים

מרץשבחודשיםמפעל

יוניעדמרץאו2020ואפריל

-בירדומכירותיו,2020

75%עלושמרלפחות25%

בהשוואההעובדיםממצבת

.אשתקדהמקבילהלתקופה

מכירותמחזורבעלהמפעל

בשנתלפחותח"מלש20של

2019.

אזור גיאוגרפי

כל הארץ



מענקים לעידוד תעסוקה

מסלול 

להכשרת  

עובדים  

חדשים
טרם נפתח



מענקים להשתתפות בהוצאות  

קבועות



מענקים להשתתפות בהוצאות הקבועות

₪מיליון 20עד  מחזור שנתי 

בחודשים מרץ  לפחות במכירות 25%ירידה של 

2020ואפריל 

400,000₪עד 

(  לפי נוסחה)

3פעימה 

2020מרץ ואפריל 

15.9.2020עד 

תנאי סף עיקריים

גובה המענק

מועד אחרון להגשה

₪מיליון 400עד  מחזור שנתי 

בחודשים מאי ויוני  לפחות במכירות 40%ירידה של 

:כלהלן, 2020

לפחות40%–ח"מלש100עדשלמחזורעםחברות

לפחות60%–ח"מלש100-200שלמחזורעםחברות

לפחות80%–ח"מלש200-400שלמחזורעםחברות

500,000₪עד 

(  לפי נוסחה)

5פעימה 

(ומדי חודשיים)אוגוסט –יולי / יוני –מאי 

16.11.2020עד 



מימון ואשראי



קרן ההלוואות בערבות מדינה במשבר הקורונה

.ח"מלש400עדמחזור

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים

תנאי ההלוואה

תנאי סף עיקריים

.גרייסחודשי12עםשנים5עד–פריסה

100ועדמהמחזור8%עד–ההלוואהסכום

.ח"מלש

.בלבד5%עד–פיקדון

.לפחותח"מלש200שלמחזור

.לפחותעובדים100מעסיק

הקנייןאוהיצרנייםמהנכסים50%לפחות

.בישראלרשומיםהרוחני

קטניםלעסקיםבקרןהלוואההתקבלהלא

ובינוניים

הקרן לעסקים גדולים

.גרייסחודשי12עםשנים5עד–פריסה

10ועדמהמחזור24%עד–ההלוואהסכום
.ח"מלש

.בלבד5%עד–פיקדון

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

השנייה

אושקיבלואלהשלמזוגבוההסיכוןברמתעסקים
הכלליהמסלולבמסגרתהלוואותלקבליכולים

להתמודדעצמאיתתזרימיתיכולתלהםשאיןעסקים
מהפגיעהכתוצאהשנוצרוהתזרימייםהצרכיםעם

אשראיקבלתבאמצעותלרבות,העסקיתבפעילותם
במסגרתשלאאחראשראיאוהכלליבמסלולמהבנק

.הקרן

במחזורומעלה50%שלירידהשיציגועסקים
יוניבחודשאומאיבחודשאואפרילבחודשהמכירות

.אשתקדהמקבילהלתקופהביחס

הקרן לעסקים בסיכון מוגבר

.גרייסחודשי12עםשנים5עד–פריסה

20ועדמהמחזור24%עד–ההלוואהסכום
.ח"מלש

.בלבד5%עד–פיקדון

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

השנייה


