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השקת כלי הסיועכנס 

לשיווק בינלאומי

2018ינואר 
נחום איצקוביץ  

מנהל הרשות להשקעות



פועלת מכוח החוק הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה 
.במגוון תחומי פעילות, לעידוד השקעות הון והחלטות ממשלה

עידוד תעסוקה  , בתחומי השקעות הון במשק, עיקרי פעילות הרשות
והחדשנות  הפיריוןעידוד , מסלולים ירוקים, מעסיקיםתמרוץבאמצעות 
עידוד תיעוש הבנייה בשיטות , עידוד תחרות בשווקים ריכוזיים, בתעשייה
.מתקדמות

700תקציב מזומן , מיליארד שקלים1של הרשות הינו תקציב הרשאה 
.מיליון שקלים

קצת עלינו
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מסלולי 
מענקים

מסלולי 
פריון 

וחדשנות

שחיקת  
שער 
חליפין

עידוד  
השקעות  

זרות

מסלולי 
תחרות

מסלולי 
כלכלה 
ירוקה

מסלולי 
תעסוקה

יצור  
מתקדם

תחומי פעילות
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2018תקציב הרשאה לשנת 

להתחייב בשקליםהרשאה שם המסלול

349,000,000מסלול מענקים

66,350,000מסלול תעסוקה כללי  

55,350,000מסלול תעסוקה בשכר גבוה

74,000,000מסלול להפחתת פליטות

20,000,000מסלול חיבור מפעלים לגז

29,500,000מסלול תחרות  

100,000,000עתודה למסלולים חדשים

40,000,000מסלול פריון  

5,000,000מתמחים מיעוטיםלעידוד מסלול 

14,000,000בקרה על תכניות

2,000,000(תעשייה מרחבייםהטבות באזורי+ תיעוש בנייה)אחר 

755,200,000כ"סה
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שיתופי פעולה ומסלולים  

חדשים

מפעל ראשוני"ומסלול מענקים ( המדען הראשי)הרשות לחדשנות פ בין "שת"

לעניין סיוע בשיווק וייצוא  לרשות להשקעות פ בין מנהל סחר חוץ "שת

"תכנית כסף חכם"

להשקעות לאיתור חברות ומשקיעים שיביאו לביצוע  בין מנהל סחר חוץ לרשות פ "שת

נוספות  בישראל( הרחבות/הקמות)השקעות 

השתתפות בתערוכות בין לאומיות

 אשראשיתוף פעולה עם

 למציאת מיקום אתר לחברות זרות ומקומיותת"אזשיתוף פעולה עם
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על האובניים

 שקיבלו כתבי אישור, ולפיתוח והתעשייה הכלכלהמסלול משותף לעידוד לקוחות הרשות להשקעות ,

שטרם מיצו את , הדבר מיועד למפעלים קטנים ובינוניים. לפנות לסחר חוץ לקבלת סיוע לעידוד יצוא

ומעוניינים לגדול באמצעות  . שלהם מחוץ לגבולות המדינה( פיתוח שווקים)פוטנציאל הגדילה 

.שווקיםאסטרטגית פיתוח 

 נספחויותעבודה ממוקדת מול

מסלול יצור מתקדם

 עדכניפיריוןמסלול



השקעות זרות
בקשות בשנה100-טיפול שוטף כ

חברות זרות בפעילות שוטפת300-כ

הקמה והרחבה של מפעלים•
עידוד תעסוקה בשכר גבוה בפריפריה•

שינוי בעלי מניות•

הסבות•

רכישות•

מיזוגים•

הארכות מועד ביצוע•

אישורים עקרוניים•

שינויים פנימיים בסעיפי השקעות•

שינוי מקום אתר•
ת"אזסיוע באיתור מיקום למפעלים בשיתוף עם •
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עידוד השקעות הון 
ויוזמה כלכלית

מתן עדיפות לחדשנות  
ואזורי פיתוח

שיפור כושר הייצור  
של המשק

שיפור יכולתו של 
המגזר העסקי 

להתמודד בתנאי  
תחרות בסביבה 

הבינלאומית

יצירת תשתיות  
למקומות עבודה 
חדשים וברי קיימא מטרות  

החוק
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תנאי סף במסלול מענקים  

במסגרת חוק עידוד ומס מופחת

(.לחוק51על פי סעיף )מפעל תעשייתי 1.

(.מחוז דרום ומחוז ירושלים, מחוז צפון)' באזור פיתוח א2.

25%ביצע מכירות של -( 'ג18סעיף )עומד בהגדרת מפעל בר תחרות 3.
.                              מיליון תושבים15לשוק שגודלו מעל 

מההשקעה על ציוד מכונות ומבנים בהתאם לכללי  20%המענק הינו  
מענק נוסף למפעלים דרומית לקו  10%עד )הרשות להשקעות והחוק 

ומחוז צפון באשכול פריפריאלי  , עוטף עזה, ומפעלים בשדרות, 100
1-4.)

.  הן ממסלול המענקים והן מהטבות מסבמקבילניתן ליהנות 

יתר האזורים'אזור אמס מופחת

7.5%16%9שיעור מס חברות



יצור מתקדם בכל הארץ–מסלול חדש 

טכנולוגיה חדשנית + ידע :   הגדרה
יצור מוצר בעל ערך מוסף גבוה=  תוצאה 

במוצרים עקב דרישות משתנות   CHANGEABILITYאפשרות לשינויים  תכופים 
.בשוק 

תכנון המוצר ותכנון היצור מבוצעים באופן הדוק ומשולב תוך שימוש במודלים  
.ממוחשבים וסימולציות על מנת להגיע לאופטימיזציה של המוצר וייצורו

הרגילותהיצור המתקדם מאפשרות יצור מוצרים שלא ניתן ליצר בשיטות שיטות 

כל שנהח"מלש40: 2019-2020שנת , ח"מלש2018-52שנת : תקציב

ייצור מתקדם
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רמת הפריון הנמוכה מהווה אחת הבעיות המרכזיות של  
כלכלת ישראל

25%-בכנמוך : מול המדינות המפותחותפער משמעותי פריון העבודה בישראל נמצא ב
OECDמממוצע 

בשנים האחרונות יש מודעות גדלה לחשיבות של הגדלת הפריון במשק



פריוןמסלול עקרונות 

בשיעור הפריון  30%מטרת התכנית הינה להביא לגידול של לפחות 

לעומת הפריון בעת הגשת הבקשה, במפעל

לצורך הפעלת המסלול נבנתה מתודולוגיה למדידה של התכניות בכל אחד  

והן ( הבחירה בתכניות)הן בנקודת הכניסה , מהפרמטרים בתכנית העסקית

(.העמידה ביעדים)בנקודת הסיום 

מיליון שקלים3מההשקעות עד תקרה של 30%-שיעור הסיוע הינו כ

.ירושלים ואזורי עדיפות לאומית, צפוןמחוז –גיאוגרפי איזור

ירושלים ועדיפות לאומיתח"מלש60, צפוןח"מלש2018-40שנת : תקציב

.      כל שנהח"מלש60–2019-2020שנת 
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מדדי הפריון שישמשו לבחינת אפקטיביות תכניות שיפור הפריון

ערך מוסף

מספר משרות

ערך מוסף  למשרה

ערך מוסף

שעות עבודה

ערך מוסף  לשעה

:ערך מוסף
 ,Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations)לפני ריבית מסים פחת והפחתות רווח

Amortizations - EBITDA ) (שכר ישיר ושכר עקיף)בתוספת  עלות השכר הכוללת

מספר

:משרות
בסיום שנת המס  ( התקיימות יחסי עובד מעביד)מספר המשרות 

עלות שכר שנתית כוללת  :עלות שכר

חלקי הפריון בעת הגשת התכנית, פריון התכנית בתפוקה מלאה לפי לוחות זמנים כפי שמופיעים בתכנית העסקית, עקרון המדידה של הפריון יהיה

מדדי פריון אלה יאפשרו בין השאר השוואה בין לאומית: הערה



מסלולי תעסוקה
מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים במחוז צפון

עידוד העסקת אוכלוסיות ששיעור השתתפותם בתעסוקה נמוך

בתעסוקה ( מתמחים ועובדים)עידוד העסקת אוכלוסיית יוצאי אתיופיה 

איכותית  

עידוד העסקה במשרות איכותיות בשכר גבוה בפריפריה

עידוד העסקת אנשים עם מוגבלויות

שילוב מתמחים ממגזר המיעוטים בתעשיות עתירות ידע

הטובים לתעשייה
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שיתופי פעולה בין משרדיים

מסלולים ירוקים
4.5ל   "הוראת מנכ-מסלול סיוע לחיבור למערכת חלוקת גז טבעי  

(  פ עם משרד האנרגיה"שת)

4.21ל "הוראת מנכגזי חממה להפחתת פליטות מסלול 
(  פ עם המשרד להגנת הסביבה"שת)

מסלולים אחרים

ריכוזייםבשווקים -מסלול לעידוד תחרות 

(  מ"פ עם משרד רוה"שת)בהכנה –מסלול סייבר 

(  פ עם משרד הבינוי והשיכון"שת)-תיעוש הבנייה

15



מסלול לעידוד תחרות בשווקים מקומיים

למקסם את כושר התחרות של יצרנים קטנים ובינוניים בענפים ריכוזיים בשוק במטרה 
.  המקומי

יעד משני  )להשפיע על רמת המחירים של מוצרים בענפים ריכוזיים , במידת האפשרוכן 
(.  בלבד

, הפועלים בשוק המקומי, תעשייתיים קטנים ובינונייםלעידוד מפעלים , מנהליפועל מסלול 
על מנת לחדור לענף תוך הגדלה משמעותית של נתח השוק , להתחרות ביצרנים הריכוזיים

.   של המפעל

(  מוצרים ללא גלוטן, ענף הבשר, ענף החלב)
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תודה על ההקשבה

17


