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מסלולי השקעות הון

נגב מזרחי
הוראת  

ל"מנכ
4.46

בדואים
הוראת  

ל  "מנכ
4.49

שימור  
עובדים  
הוראת  

ל"מנכ
4.62

עוטף עזה  
מסלול  

להעתקה  
והקמת 
מפעלים  



 

 
 

 

2020עיקרי עשייה 

תוצאות צפויות
המענק שאושר

ח"במיליוני ש
שאושר במיליוני  תקציב

ח"ש
בקשות שאושרו מסלול

מתוכם לייצוא כ  1,932,100,936תוספת הכנסות 
85%

7,900-משרות בסיס כ
עובדים770ותוספת מועסקים 

278 278 73
מענקיםמסלול 

24%יתרום לגידול בפריון בלפחות המסלול 36 40 25 פריוןמסלול 

המסלול מעודד הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם 
,  הפריוןהעלאת, לצורך שיפור תוצאות עסקיות

מוצר/ שיפור תהליך ייצור 

31.6 40 42 מתקדם  מסלול יצור 
מסלול ראשי

15.6 60 127 מסלול יצור מתקדם  
מסלולים מהירים

יתנו פתרונות  אשרמוצרים אשר ייצור
להתמודדות עם נגיף   הקורונה

3.5 20 3
Covid 19

9,200-שימור משרות של כ 27 150 65
שימור עובדים

ח"מלש392-תקציב מאושר כ, אישורים335אושרו 



 

 
 

 

Industry 4.0-מעבר למגמות 
(התאחדות התעשיינים)2020תוצאות הסקר השנתי 

זאת כאשר, השנים הקרובות3מקרב התעשיינים ציינו כי בכוונתם לבצע השקעות נוספות בטווח של 53%-כ
I4.0מתוכם עתידים לשלב השקעות 72.5%-כ
(.שנים5מעל )לעין בטווח הנראה דיווחו שאינן בכוונתן לבצע השקעות 22%-כ" רק"

חברות160-הסקר נערך בקרב למעלה מ**



 

 
 

 

Industry 4.0-מעבר למגמות 
(התאחדות התעשיינים)2020תוצאות הסקר השנתי 

חברות160-הסקר נערך בקרב למעלה מ**



 

 
 

 

'מפעל באזור פיתוח א01

מתוספת המחזור/ מכלל המחזור25%יצוא בשיעור של " תחרות-בר"מפעל 02

פעילות ייצורית–לחוק 51כהגדרתו בסעיף " מפעל תעשייתי"03

מסלול מענקים–הון החוק לעידוד השקעות 
והגברת הצמיחה הכלכלית בישראל בכלל  עידוד מהווה אמצעי מרכזי במדיניות , הסיוע העיקרי ברשות להשקעותמסלול 

(.ברכוש קבוע של ציוד ומבנים)מעמד של מפעל מאושר לתכניות השקעה של מפעלים תעשייתיים נותן . ובפריפריה בפרט
תנאי הסף

מההשקעה המאושרת20%מענק קבוע

עד 
10%

20%

,  100למפעלים דרומית לקו )מההשקעה המוכרת באישור ביצוע סופי 10%עד מענק נוסף
( 1-4עוטף עזה ומחוז צפון באשכול פריפריאלי , בשדרותמפעלים 

ברשות המיסיםמנוהל 7.5%מס מופחת בשיעור של הטבות במס

סיוע
ה

שיעור 

7.5%



 

 
 

 

הרשות להשקעות והרשות לחדשנות-מתווי חדשנות 

המטרה
פ  "אפ לעבור ממו-סיוע ותמרוץ חברות סטארט

.  לייצור מתקדם בישראל

פ"מו ייצור

עמק המוות

-----------------



 

 
 

 

(מוצר טכנולוגי)מתווה מפיתוח לייצור 

מפעל תעשייתי בענפי תעשייה  
/בעצמה טכנולוגית עילית

מעורבת עילית  

/בשלב מתקדם של פיתוח
סיום תהליך

פיתוח

מוצר פורץ דרך



 

 
 

 

"  מפעל תעשייתי ראשוני"מתווה 
פארמה-ביו/ טכנולוגי -מוצר ביו

הייצור הלא 
חרושתי מיועד  

לאישור רגולטורי  
של המוצר

פיתוח 
מוצר  

בתחום  
חדשני

מיועד  
למפעל  

תעשייתי
לא חרושתי

המטרה
,  בסוף המתווה ובכפוף לאישור הרגולציה

.יעבור המפעל לייצור חרושתי



 

 
 

 

מסלול הטבות מס לבנייה להשכרה למגורים

לחוק לעידוד השקעות הון עוסק  1המסלול נועד להגדיל את היצע הדירות המיועדות להשכרה בישראל זאת במסגרת פרק שביעי 
.במתן הטבות מס לבניינים להשכרה למגורים

.זהו כלי סיוע ממשלתי המאפשר לרשות להשקעות להשפיע על שוק השכירות בישראל

:המסלולהטבות 
פחת מואץ-
:הטבות מיסוי-

20%' ודיב11%מס על הכנסות של –בחברה 
על כל ההכנסות 20%ליחיד מס של 

:התנאים

מי שבונה בניין אשר  
לפחות מחציתו מיועד  

להשכרה למגורים  

הדירות להשכרה  
מושכרות במשך

7שנים מתוך 5
השנים הראשונות  

עמידה במגבלות דמי  
שכירות והוראות נוהל  

השכרה למגורים



 

 
 

 

4.44בתעשייה הפריון תכנית להעלאת 

בתנאי  מפעל תעשייתי שאינו עומד 
החוק לעידוד השקעות הון  

מסלול מענקיםלעניין 

עדיפות לאומית וירושליםאזור ח"מיליון ש200הכנסות המפעל עד 

: התנאים

.₪מיליון 3של המזכות ועד לתקרת מענק מההשקעות 30%הינו :הסיועשיעור 

ובכך להעלות את רמת פריון  30%התכנית מציעה דרכי פעולה שונות לשיפור מדדי הפריון בלפחות 
.במפעלהעבודה 

חודשים36:תקופת הסיוע 



 

 
 

 

4.44בתעשייה הפריון תכנית להעלאת 

מדדי הפריון

רווח לפני ריבית מסים פחת 
(  EBITDA)והפחתות 

בתוספת עלות השכר הכוללת 
(שכר ישיר ושכר עקיף)

ערך 
מוסף

מספר  
משרות

עלות  
שכר

מספר המשרות 
התקיימות יחסי עובד )

בסיום שנת המס ( מעביד

עלות שכר  
שנתית כוללת 

ערך מוסף למשרה

EBITDAעלות שכר

מספר משרות

ערך מוסף 
למשרה

ערך מוסף  לשעה

EBITDAעלות שכר

שעות עבודה

ערך מוסף  
לשעה



 

 
 

 

4.54מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם 

הממשלההמסלול הראשי מעוגן בהחלטת 
(2018ינואר )3392מספר " התעשייהחיזוק כושר התחרות של ''

תהליכי התכנון והייצור הקונבנציונליות  
ייצור  , בתעשייה מובילים לפריון נמוך

חוסר יכולת להתמודד עם  , במדינות זרות
השונות והתנודות בביקוש ועם תהליכי  

הגלובליזציה  

עידוד מפעלים תעשייתיים לבצע את  
 industry 4.0המעבר לייצור מבוסס 

באמצעות השתתפות בסיכון הכרוך 
בהטמעה של טכנולוגיות חדשניות

4.54ל "הוראת מנכ



 

 
 

 

מתקדםמסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור 
המסלול המלא  

:התנאים

מפעל תעשייתי שאינו עומד  
בתנאי החוק לעידוד השקעות הון  

לעניין מסלול מענקים
כל הארץ: אזור גיאוגרפיח"מיליון ש200עד הכנסות 

שיעור הסיוע
יתר הארץ

מסך ההשקעות המזכות המאושרות15%
*(בונוס)תוצאות עם הוכחת 5%

אזורי עדיפות לאומית
מסך ההשקעות המזכות המאושרות20%
*(בונוס)עם הוכחת תוצאות 10%

חודשים36:תקופת הסיוע 

.ובכפוף לעמידה במדדים ותוצאות, סופיאישור ביצוע מענק בונוס יינתן לאחר הוצאת *



 

 
 

 

הסיוע  שיעור 
מהתכנית המאושרת30%באזורי עדיפות לאומית 

מהתכנית המאושרת  20%ביתר הארץ 

מסלול ב

מסלול א

תקרת ההשקעה המזכה  
.200,000₪ס "הינה ע

, מילוי טופס קצר בלבד
.אין צורך ביועץ

6הסיוע ניתן לתקופה של 
.חודשים

תקרת ההשקעה המזכה  
.750,000₪ס "הינה ע

י  "מילוי טופס קצר שיוכן ע
יועץ העונה לתנאי  

.בהוראההכשירויות 

12הסיוע ניתן לתקופה של 
.חודשים

מתקדםמסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור 
המסלולים הקצרים



 

 
 

 

מסלול השקעות הון לשימור עובדים  
4.62ל "הוראת מנכ

עם פנדמיה כתוצאה מהתפרצות והתפשטות נגיף2020מתמודד מאז חודש ינואר , וישראל כחלק ממנו, העולם
. COVID–19הקורונה 

לפחות75%המסלול מיועד לסייע למפעלים בכל הארץ אשר שימרו עובדים בשיעור של 

(  2020יוני -מרץלמספר משרות הבסיס בעיצומו של משבר נגיף הקורונה בחודשים ביחס )

.במפעלםמעוניינים לבצע השקעות הוניות והשקעות רכות ואשר 

השקעות רכות
ציוד ומכונות שאושרו •

במסגרת התכנית כהשקעות 
.הוניות

.ל"מחומומחים הבאת •
.שיווקהוצאות •

השקעות הוניות
ברכישת מכונות השקעות 

,  וציוד חדש והתקנת ציוד זה
השקעות במערכות  , וכן

והתאמות במבנה המפעל  
התעשייתי הרשומים כרכוש  

.קבוע בספרי החברה

המקצה פתוח להגשת בקשות עד ליום  
15:00עד לשעה 30/06/21



 

 
 

 

מסלול השקעות הון לשימור עובדים  
דגשים-4.62ל  "הוראת מנכ

הסיוע ניתן על בסיס  
כל הקודם זוכה שיטת

הסיוע ניתן לתקופה  
חודשים  12של כ

ממועד כתב האישור 
50%שיעור הסיוע 

מההשקעות המזכות
מקבל הסיוע מחוייב  
להעסיק לפחות את  

מספר המשרות  
עדהמינימלי 
2022לתום שנת 



 

 
 

 

מסלולים חדשים מכוח החלטות ממשלה

מבנה להייטק בירוחם
₪מיליון 4

,  תחומית-כחלק מהתכנית הרב
הוחלט לגבש תכנית סיוע 

להשכרה  להקמת מבנה 
, עתירת ידע בירוחםלתעשייה 

היות והתעשייה עתירת הידע  
מנוע בישראל מהווה את 

של המשק הישראלי  הצמיחה 
ובעלת השפעות תעסוקתיות  

.וכלכליות חשובות למשק

,3741החלטת ממשלה )
(4.59ל "הוראת מנכ

העתקת  /הרחבת/הקמת
מפעלים ביישובי  
שדרות ועוטף עזה

מינהליולהפעיל מסלול לגבש "
עבור מפעלים 2021-2022בשנים 

שאינם עומדים בתנאי החוק 
הקמה או העתקה  לטובת לעידוד 

של מפעלים ביישובי עוטף עזה 
לשם הגברת הייצור לשוק 

5המקור התקציבי בסך . המקומי
יבוא מהיתרות  ח"מלש

בהחלטה  10התקציביות שבסעיף 
4328".

,  566החלטת ממשלה )
(31/12/22עד 4328

,  31/12/22עד 4662החלטת ממשלה )
התייחסות של משרד נתקבלה טרם 

(ח"מלש4האוצר מבוקש 

הקמת מבנה הייטק  
באילת

לגבש תכנית סיוע להקמת  "
טק  -מבנה להשכרה להיי

טק  -ולשירותים בתחום ההיי
.  אילותבאילת ובחבל 

יקצה  , לצורך יישום סעיף זה
משרד הכלכלה והתעשייה  

מתקציבו     
."  2021בשנת ח"מלש4

הקמת מבני הייטק  
ביישובי שדרות  

ועוטף עזה

,  תכנית סיוע להקמהלגבש "
הרחבה או שיפוץ מבנים  

להשכרה להייטק ביישובי  
התקציבי  המקור , עוטף עזה

יבוא מהיתרות  ח"מלש9בסך 
10התקציביות שבסעיף 

".4328בהחלטה 

4328, 566החלטת ממשלה )
(31/12/22עד 

ביישובי מבנה להייטק 
המיעוטים  

₪מיליון 10

המשך  )3780החלטת ממשלה 
2019בשנת "(: 922להחלטה 

ממסגרת  ח"מלש10יוקצו 
התקציב המאושר של המשרד  

לשוויון חברתי עבור הקמת  
."מבנה נוסף במסגרת התוכנית

922החלטת ממשלה )
הוארכה באמצעות 

עד  468החלטה מספר 
,2021סוף 

(4.57ל "הוראת מנכ



 

 
 

 

תודה על ההקשבה  


