
כלי סיוע לפעילות 
בינלאומית של משרד 

הכלכלה והתעשייה



דבר שר הכלכלה והתעשייה
ומקור  הישראלי  בהיותו קטר הצמיחה של המשק  ישראל,  לכלכלת  גדולה  הישראלי חשיבות  ליצוא 
מרכזי לתעסוקה יציבה ולשגשוג כלכלי וחברתי. היצואנים הם חוד החנית של התעשייה הישראלית 

ומתמודדים בהצלחה מרובה בשווקים זרים מול חברות מתחרות.

לאור זאת, משרד הכלכלה והתעשייה שם  כמטרה את הרחבת מעגל החברות המייצאות והכנסת עוד 
ועוד חברות לעולם היצוא. לשם כך, מפעילות יחידות המשרד מספר רב של כלים, שנועדו לתת מענה 
לצרכים השונים של חברות לאורך מחזור חייהן, על מנת לסייע להן להיכנס למעגל היצוא, לפרוץ 

לשווקים הבינלאומיים ולהוסיף ולצמוח. 

בחוברת זו ריכזנו למענכם את יחידות המשרד התומכות בפעילות בינלאומית ואת הכלים שהן מפעילות 
לשם כך. אני מעודד אתכם להשתמש בכלים אלה כקרש קפיצה לכניסה לכלכלה הגלובלית. צוותי 

היחידות עומדים לרשותכם בכל עת וישמחו לסייע לכם להיעזר בתוכניות הפתוחות בפניכם.

משרד הכלכלה והתעשייה הנו הבית של היצואנים הישראלים, ובכוונתי להמשיך ולפעול כדי שעסקים 
נוספים ייהפכו ליצואנים, וביחד עם היצואנים הקיימים יוסיפו לגדול, להתפתח ולהוביל את הצמיחה 
את  לקדם  נצליח  ובנחישות  במאמץ  אך  לפנינו,  רבים  אתגרים  עוד  קיימים  הישראלי.  המשק  של 
התעשייה הישראלית בכלל ואת היצוא הישראלי בפרט לעבר שיאים חדשים, למען כלכלה ישראלית 

חזקה וחברה איתנה.
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כלי סיוע לפעילות בינלאומית של משרד הכלכלה והתעשייה 23 דבר שר הכלכלה והתעשייה



המינהל פועל באמצעות שלושה כלים מרכזיים:

מערך נספחים 
המינהל מפעיל מערך של 43 נספחים מסחריים בפרישה עולמית, 
אשר תפקידם המרכזי הוא לקדם יצוא במגוון דרכים, וביניהן ארגון 

משלחות, ארגון תערוכות, עריכת סמינרים מקצועיים, פתיחת דלתות 
בחברות ובגופי ממשל בשוקי היעד וסיוע בנושאי רגולציה ונושאים 
אחרים. המינהל אף פועל מול מוסדות פיננסיים בינלאומיים, כגון 

הבנק העולמי, הבנק לפיתוח אמריקה הלטינית ועוד, במטרה 
להגביר את החשיפה של התעשייה הישראלית לשווקים בחו"ל 
ולעודד השתתפותן של חברות ישראליות בפרויקטים בשווקים 

מתעוררים. 

בשנה האחרונה ביצע מערך הנספחים כ-500 פעילויות לקידום 
יצוא, ו-1,500 חברות קיבלו סיוע פרטני המותאם לצורכיהן. 

כתוצאה מפעילות זו, מערך הנספחים היה שותף למאות סיפורי 
הצלחה של חברות ישראליות אשר ביצעו עסקאות בהיקף של יותר 

מחצי מיליארד דולר.

הסכמי סחר וכלי מדיניות
המינהל יוזם ומנהל משא ומתן על הסכמי סחר חדשים, מעדכן 
באופן שוטף הסכמי סחר קיימים, פועל להסרה של חסמי סחר 
ומייצג את מדינת ישראל בארגונים הכלכליים הבינלאומיים, כמו 

 .OECD-וה )WTO( ארגון הסחר העולמי

לצד תחזוקה של הסכמי אזור סחר חופשי הקיימים עם ארצות 
הברית, האיחוד האירופי, מדינות אפט"א, טורקיה, קנדה, מקסיקו, 

ארגון מרקוסור, קולומביה ופנמה, מינהל סחר חוץ מנהל כיום משא 
ומתן על כינון של הסכם אזור סחר חופשי עם סין, וייטנאם, קוריאה 

הדרומית, האיחוד האירו-אסייתי )רוסיה, בלארוס, קזחסטן, קירגיזסטן 
וארמניה( ואוקראינה. התרומה השנתית של הסכמי אזור הסחר 

החופשי לקהילת היצואנים מוערכת במאות מיליוני דולרים כתוצאה 
מאי תשלום מכס.

מערך כלי סיוע לתעשייה – המינהל מפעיל מערך של קרנות 
המסייעות לחברות ישראלית לפעול בחו"ל. עם הקרנות נמנות 
תוכנית של"ב – שער לשיווק בינלאומי, שהושקה בשנת 2017 
ומיועדת לתמוך ביצואנים מתחילים ולסייע בבניית יכולות שיווק 

בינלאומי ובמאמצי פריצה לשווקים הבינלאומיים; תוכנית כסף חכם, 
המסייעת לפרוץ לשוק חדש ולהקים נציגות שיווקית במדינות היעד; 

קרן הפרויקטים והמכרזים הבינלאומיים, המסייעת לחברות לגשת 
למכרזים בינלאומיים או לקיים "פיילוט" שיווקי; ותוכנית המאגדים 

המסייעת להקמת מתקן הדגמה שיווקי בינלאומי. 

תוכניות התמיכה של מינהל סחר חוץ 
של"ב – שער לשיווק בינלאומי

התוכנית מיועדת למבקשי סיוע בעלי היקפי יצוא קטנים המעוניינים 
להרחיב את פעילותם או שלא ייצאו בעבר ומעוניינים לייצא 

ולשווק מוצרים המיוצרים על ידם או שירותים המסופקים בשווקים 
הבינלאומיים ובכך להשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות, אגב 

התמקדות בפיתוח היכולות השיווקיות בשווקים הבינלאומיים.

חברות שהיקף היצוא השנתי שלהן נמוך מ-250 אלף דולר ומחזור 
המכירות שלהן נע בין 500 אלף ש"ח ל-50 מיליון ש"ח, או אם 

מחזור המכירות שלהן קטן מ-500 אלף ש"ח והן גייסו שני מיליון 
ש"ח – זכאיות להגיש בקשה לתמיכה עבור פעילות שיווקית בחו"ל. 
גובה הסיוע המרבי הוא 50 אחוז מהוצאות השיווק, עד לתקרה של 

200 אלף ש"ח על פני 24 חודשים. 

כסף חכם

התוכנית מסייעת לחברות בהרחבת פעילותן בשווקים הבינלאומיים, 
על ידי תמיכה במהלך שיווקי אסטרטגי חדש המצריך השקעה 

משמעותית בתשתית השיווקית בחו"ל. 

חברות שהיקף הייצוא השנתי שלהן גבוה מ-250 אלף דולר ומחזור 
המכירות השנתי שלהן נמוך מ-200 מיליון ש"ח זכאיות להגיש 

בקשה לתמיכה עבור פעילות שיווקית בחו"ל. חברות שיאושרו זכאיות 
לסיוע של 50 אחוז מהוצאות השיווק שלהן לשוק היעד עד 500 אלף 

ש"ח, ובמדינות יעד מועדף – הודו, סין ויפן – עד מיליון ש"ח. יש גם 
תנאים מועדפים לחברות ממגזר המיעוטים.

קרן הפרויקטים הבינלאומיים

הקרן מסייעת לחברות ישראליות לגשת לפרויקטים בחו"ל, על ידי 
תמיכה בביצוע הוכחת היתכנות )פיילוט( טרם ביצוע הפרויקט 

בחו"ל או בהגשת הצעה למכרז לפרויקט בחו"ל.

חברות שמחזור המכירות שלהן נמוך מ-200 מיליון ש"ח זכאיות 
להגיש בקשה לתמיכה בקיום הוכחת היתכנות אצל לקוח פוטנציאלי 
או בהתמודדות במכרז בינלאומי. חברות שיאושרו זכאיות להשתתפות 

בגובה של עד 50 אחוז מן ההוצאות המוכרות. עבור סקר היתכנות, 
חברות שיאושרו זכאיות לסכום כולל של עד 500 אלף ש"ח, ועבור 

הגשת הצעה למכרז – לסכום כולל של עד 400 אלף ש"ח. כששווי 
הפרויקט או המכרז נע בין 500 אלף דולר למיליון דולר, הסיוע 

המרבי הוא 200 אלף ש"ח.

מאגדי תשתית

התוכנית מסייעת לקבוצה של חמש חברות ויותר בהקמה, תפעול 
ושיווק של מתקן הדגמה מסחרי במדינת יעד, שיאפשר גידול 

משמעותי בהיקף המכירות שלהן. 

קבוצה של חמש חברות ישראליות לפחות, שהיקף היצוא המצרפי 
שלהן הוא לפחות שני מיליון דולר והיקף היצוא של כל אחת מהן 

בנפרד עולה על מאה אלף דולר, זכאית להגיש בקשת תמיכה. 
מאגדים שיאושרו זכאים להשתתפות בגובה של עד 50 אחוז מן 
ההוצאות המוכרות; היקף התמיכה הכספי המרבי שלו יזכה כל 

מאגד שיאושר הוא עד חמישה מיליון ש"ח בשנה הראשונה, שלושה 
מיליון ש"ח בשנה השנייה ושני מיליון ש"ח בשנה השלישית. 

מינהל סחר חוץ
מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה אמון על גיבוש ויישום מדיניות סחר החוץ של מדינת ישראל, 
במטרה להגביר את כושר התחרות של התעשייה הישראלית בשווקים הבינלאומיים. המינהל פועל להגדיל 

את היצוא, לגוון אותו ולהרחיב את מעגל החברות היצואניות. 

הערות חשובות
•  הפרטים לעיל הינם מידע כללי לגבי התכניות. לפרטים מלאים בנוגע לתנאי הסף והיקף הסיוע יש 	

 www.economy.gov.il/ipf לקרוא את הוראות המנכ"ל ונהלי התכניות המפורסמים 
בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה להוראות המנכ"ל, יגבר נוסח הוראות המנכ"ל.

• 	www.economy.gov.il/ipf -טפסים להגשת בקשות ופרטי קשר ניתן למצוא ב

• 	 www.economy.gov.il/fta -פרטים נוספים לגבי מניהל סחר חוץ ופרטי קשר ניתן למצוא ב

• 	www.economy.go.il/erm :פניה ישירה לנספחים המסחריים ניתן לעשות באמצעות הטופס המקוון באתר

כלי סיוע לפעילות בינלאומית של משרד הכלכלה והתעשייה 45 מינהל סחר חוץ



Countryמפת הנספחויות Tel E-mail
AUSTRALIA - Sydney +(61.2) 9388-0382 sydney@israeltrade.gov.il

BELGIUM - Brussels +(32.2) 373-5534/5 brussels@israeltrade.gov.il

BRAZIL - Sao Paulo +(55.11) 3032-3511 saopaulo@israeltrade.gov.il

BRAZIL -  Rio +(55.21) 2546-9886 rio@israeltrade.gov.il

CHILE – Santiago +(56) 2-2750-0517 santiago@israeltrade.gov.il

CHINA – Beijing +(86.10) 8532-0664 beijing@israeltrade.gov.il

CHINA - Chengdu +(86) 2868-719-500 chengdu@israeltrade.gov.il

CHINA - Guangzhou +(86. 20) 8513-0518/9 guangzhou@israeltrade.gov.il

CHINA - Hong Kong +(85.22) 821-7509 hongkong@israeltrade.gov.il

CHINA - Shanghai +(86.21) 6010-2500 shanghai@israeltrade.gov.il

COLOMBIA - Bogota +(57.1) 327-7514 bogota@israeltrade.gov.il

FRANCE - Paris +(33.1) 4076-5560 paris@israeltrade.gov.il

FRANCE - OECD +(33.1) 4076-5521 oecd@israeltrade.gov.il

GERMANY - Berlin +(49.30) 206-4490 berlin@israeltrade.gov.il

GERMANY - Munich +(49.89) 5434-86506 munich@israeltrade.gov.il

INDIA - Bangalore +(91.80) 4936-5320 Bangalore@israeltrade.gov.il

INDIA - New Delhi +(91.11) 3041-4518 delhi@israeltrade.gov.il

INDIA - Mumbai +(91.22) 6160-0500 mumbai@israeltrade.gov.il

ITALY - Milano +(390.2) 7601-5545 milano@israeltrade.gov.il

JAPAN - Tokyo +(81.3) 3264-0398 tokyo@israeltrade.gov.il

KOREA (Republic of South Korea) - Seoul +(82.2) 723-6121/2 seoul@israeltrade.gov.il

MEXICO - Mexico City +(52.55) 5201-1511 mexico@israeltrade.gov.il

NETHERLANDS - Hague +(31.70) 376-0514 hague@israeltrade.gov.il

PERU - Lima +(51.1) 9633-9709 lima@israeltrade.gov.il

POLAND - Warsaw +(48.22) 597-0514 warsaw@israeltrade.gov.il

ROMANIA - Bucharest +(40.21) 302-8508/9 bucharest@israeltrade.gov.il

RUSSIAN FEDERATION - Moscow +(7.495)7972-737/8/9 moscow@israeltrade.gov.il

SINGAPORE +(65) 6834-9220 singapore@israeltrade.gov.il

SOUTH AFRICA - Johannesburg +(27.11) 783-9605 johannesburg@israeltrade.gov.il

SPAIN - Madrid +(34.91) 782-9520/9 madrid@israeltrade.gov.il

SWITZERLAND - Geneva +(41.22) 716-0507 geneva@israeltrade.gov.il

TAIWAN - Taipei +(886.2) 2757-7221/2 taipei@israeltrade.gov.il

THAILAND - Bangkok +(66.2) 204-9241 bangkok@israeltrade.gov.il

TURKEY - Istanbul +(90.212) 317-6513 istanbul@israeltrade.gov.il

UNITED KINGDOM - London +(44.207) 957-9525 london@israeltrade.gov.il

UKRAINE - Kiev +(380.44) 586-1552/3 kiev@israeltrade.gov.il

U.S.A - Chicago +(1.312) 332-2160 chicago@israeltrade.gov.il

U.S.A - Houston +(1.713) 599-0290 houston@israeltrade.gov.il

U.S.A - San Francisco +(1.415) 986-2701 sanfrancisco@israeltrade.gov.il

U.S.A - New York +(1.212) 499-5610 newyork@israeltrade.gov.il

U.S.A - Washington +(1-202) 364-5695 washington@israeltrade.gov.il

VIETNAM - Hanoi +(84.43) 843-3140 vietnam@israeltrade.gov.il

פרטי הקשר של כלל הנציגויות הכלכליות-מסחריות של משרד הכלכלה בעולם

נספחות*

משרד קדמי

 * נספחויות קניה וגאנה 
   ייפתחו במהלך שנת 2018

כלי סיוע לפעילות בינלאומית של משרד הכלכלה והתעשייה 67 מפת הנספחויות



מייצרים הזדמנויות עבורך
מכון היצוא מעמיד את הידע, הניסיון העשיר וקשריו הבינלאומיים 

הרבים לרשות היצואנים וזאת על ידי החטיבות השונות המותאמות 
לצרכיהם המגוונים של היצואנים הישראליים.

חטיבת ענפים טכנולוגיים
החטיבה פועלת במטרה להגדיל את ההזדמנויות העסקיות עבור 

היצואנים הישראלים בתחומים הטכנולוגיים, עם דגש על יצירת 
קשרים עסקיים איכותיים ברחבי העולם. במסגרת פעילותה 

השוטפת, יוזמת החטיבה מפגשים עסקיים אפקטיביים, הסכמים 
לשיתופי פעולה ופעילות שיווקית בתערוכות. היחידה פועלת לחיבור 
בלתי אמצעי בין חברות ישראליות לגורמים עסקיים ומוסדיים בעולם, 

וכן לפתיחת דלתות ליצואנים אצל אינטגרטורים.

ענפי היצוא המיוצגים בחטיבה הם: תקשורת, מדיה דיגיטלית, תוכן, 
קולנוע וטלוויזיה, תעופה וחלל, ביטחון המולדת )HLS(, סייבר, מדעי 

החיים, אגרוטכנולוגיה, טכנולוגיות מים, תעשיית הרכב ופרויקטים 
בינלאומיים. כמו כן, בחטיבה פועלת יחידה המרכזת את פעילות 

המכון אל מול השוק הסיני. יחידה זו פיתחה שירותים ממוקדים לשוק 
מורכב זה, שמטרתם לייעץ, להכין את החברות לפגישות וכן לסייע 

בפולו-אפ ובהבנת התרבות העסקית. 

חטיבת מוצרי צריכה
חטיבה זו מהווה צומת של מידע עסקי רב חשיבות ליצואני מוצרי 
הצריכה. החטיבה ממוקדת ביצירה והרחבת הזדמנויות עסקיות 

ליצואנים הישראליים, תוך יצירת קשרים עם הנהלות של רשתות 
קמעונאיות מובילות וחיבור לקניינים מובילים בתחום, ייזום מפגשים 

עסקיים בתערוכות בין-לאומיות, קישור לסוכנים ומפיצים, חשיפה 
באמצעי התקשורת ובקרב לקוחות פוטנציאלים. החטיבה יוזמת 
ומציעה ליצואנים ליטול חלק בפעולות שיווק מגוונות כמו ביקורי 
קניינים ועיתונאים ומפגשים עם לקוחות באתרים שונים בחו"ל.

הענפים המיוצגים בחטיבה הם: מזון ומשקאות, תוצרת טרייה 
ויין, מוצרים לבית ולמשפחה, DIY, קוסמטיקה וטואלטיקה, אריזה, 

טקסטיל, אופנה ותכשיטים, יודאיקה וחפצי-חן.

חטיבת התערוכות
בכל שנה, החטיבה יוזמת, מקימה ומנהלת ביתנים לאומיים בכ-40 

תערוכות בינלאומיות מובילות ברחבי העולם.

חטיבת קשרי חוץ
החטיבה אחראית לארגון משלחות עסקיות נכנסות ויוצאות ויוזמת 

תוכניות הדדיות עם שותפים מרחבי העולם.

המרכז ללימודי יצוא וסחר בינלאומי
המרכז מציע מגוון אירועי הכשרה, לרבות קורסים, סדנאות וסמינרים 

בהיבטים מגוונים של השיווק הבינלאומי. 

חטיבת כלכלה ושירותים מקצועיים
יחידה כלכלית

•  מנתחת ומפרסמת מידע וסקירות כלכליות על מדינות 	
ועל שוקי יעד ליצוא הישראלי. 

ליצואן המתחיל
• מתחילים לייצא בדרך הנכונה	
• מייצאים באמצעות האינטרנט	
• קרנות ותוכניות סיוע ממשלתיות	

תוכניות ייעודיות למגזרים
• קידום היצוא בחברה הערבית 	
• קידום היצוא בחברה החרדית	

מידע ומודיעין עסקיים
• לידים, הזדמנויות ומכרזים	
• מידע תומך החלטות ומידענות עסקית	
• איתור שוקי מטרה, מיפוי וסקירת שווקים	
• מודיעין תחרותי וסקירת מתחרים	

איתור שותפים פוטנציאליים
• איתור שותפים עד לקביעת פגישות	
•  ליווי ארוך טווח בשוק היעד באמצעות חברות פיתוח 	

עסקי בינלאומי גישור על פערי תרבות ושפה

שירותי ייעוץ בסחר הבינלאומי
• אסטרטגיה שיווקית	
• בחירת שוק יעד	
• תוכנית שיווקית	
• הכנת חומרים שיווקיים	
• תקינה ורגולציה בינלאומיות	
• שיווק מקוון – און ליין	
• היערכות לתערוכה בינלאומית	
• חוזים והסכמים מסחריים	
• הגנת קניין רוחני	
• הסכמי סחר ועוד	

מכון היצוא
פותחים בפניך עולם של כלים, שירותים והזדמנויות להצלחה בינלאומית

מכון היצוא הנו עמותה ללא כוונות רווח. מטרתו לתמוך ביצואנים ישראלים ובמי שמעוניינים להתחיל לייצא ולסייע בבניית 
יכולות ובפיתוח קשרים עסקיים, שיתופי פעולה ושותפויות אסטרטגיות עם גורמים מחו"ל. מאז הקמתו בשנת 1958 מהווה 

מכון היצוא בית לאלפי יצואנים ישראלים ומעניק להם בכל שנה מגוון שירותים וכלים להצלחה בינלאומית.

קשרים עסקיים, שירותי מידע וייעוץ, השתתפות בתערוכות בינלאומיות ומגוון פעילויות הם רק חלק מכלי הסיוע שמעניק 
מכון היצוא לחברות היצוא הישראליות. בזכות הניסיון הרב במגוון התחומים הנלווים לתהליך היצוא ובאמצעות 19 ענפי 
יצוא שונים מתחומי מוצרי הצריכה והטכנולוגיות, נהנים היצואנים הישראלים משירותים ומפעילויות המקדמים את היצוא 
הישראלי ברחבי העולם. מכון היצוא עובד בשיתוף פעולה עם נספחי המסחר והכלכלה המוצבים בחו"ל, עם נציגי פיתוח 
עסקי מקומיים, עם נציגים דיפלומטיים, עם נספחי מסחר זרים המכהנים בישראל ועם ארגוני סחר בינלאומיים, לטובת 

קידום היצוא הישראלי.

 התאמת סל שירותי מכון היצוא 
לצרכים שלך

זקוקים לעזרה בבחירת התוכנית המתאימה לכם במכון היצוא?
זקוקים למענה בעולמות היצוא?

נשמח לסייע בהכוונה ובהתאמה של "סל שירותים" לצורכיכם.
 assist@export.gov.il :ליצירת קשר

WWW.EXPORT.GOV.IL
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המערך הבינלאומי
רשות החדשנות מציעה מגוון מסלולי שיתופי פעולה בינלאומיים 

במסגרת מחלקות גיאוגרפיות )אירופה, יבשות אמריקה, אסיה-
פסיפיק( והדסק לשיתופי פעולה עם תאגידים בינלאומיים. תוכניות 

ומסלולים אלה מנוהלים על ידי פורומים המשותפים לרשות 
החדשנות )באמצעות המערך הבינלאומי( ולארגוני העמיתים בחו"ל, 

המגדירים יחד את תכני התוכנית, מפרסמים קולות קוראים, מסייעים 
לאתר שותפים לפרויקטים ומתאמים את בדיקת הפרויקטים ואת 

אישורם בשני הצדדים. המערך הבינלאומי מסייע ב"שידוך" בין 
שותפים בארץ ובחו"ל ליצירת מיזמי מו"פ משותפים, בארגון מפגשים 

עם חברות ומשקיעים, בהשתתפות בכנסים ותערוכות ועוד.

תוכניות המערך הבינלאומי
תוכניות דו-לאומיות לתמיכה מקבילה

 G2G התוכניות הדו-לאומיות לתמיכה מקבילה הן נגזרות של הסכמי
בינלאומיים ושל הסכמי ביצוע בין סוכנויות ממשלתיות ואזוריות, 

המהוות פלטפורמות לקידום חדשנות טכנולוגית בין גופי תעשייה 
ומחקר.

מטרת התוכניות: קידום שיתופי פעולה בינלאומיים במחקר ובפיתוח 
מבוססי חדשנות, על מנת להגביר את כושר התחרות והיתרון היחסי 

של החברות הישראליות בשוק העולמי. מלבד קבלת מענק כספי 
המאפשר לפזר את הסיכון הקיים במימון הפרויקט, התוכנית מציעה 

גם סיוע בחיפוש שותפים טכנולוגיים ועסקיים ותמיכה ממשלתית 
בפרויקט.

הסכמים רב-לאומיים – מסגרות בינלאומיות באירופה 
לשת"פ במו"פ וחדשנות

תוכניות המסגרת למו"פ וחדשנות של האיחוד האירופי מהוות 
את הפלטפורמה הגדולה בעולם לשיתוף פעולה בינלאומי 

במו"פ בין גופים מעולם המסחר והתעשייה ובין קבוצות מחקר 
באקדמיה. תוכניות אלה מתחדשות בכל כמה שנים. התוכנית 

הנוכחית, Horizon 2020, התחילה לפעול בשנת 2014 ותסתיים 
בשנת 2020, ותקציבה הכולל עומד על כ-77 מיליארד אירו. ישראל 
עתידה להשקיע בקופת התוכנית כמיליארד אירו לאורך שבע שנות 
קיומה. התוכנית מעניקה מימון ישיר ליצירת מאגד )קונסורציום( בין 

כמה שותפים לפעילות מו"פ וחדשנות של התעשייה, האקדמיה, 
מכוני מחקר, ארגונים ציבוריים ופרטיים ועוד. כמו כן, התוכנית 
מפעילה מסלול תמיכה להגשה בודדת על ידי חברה קטנה או 

.SME Instrument – בינונית

רשות החדשנות
רשות החדשנות מופקדת על מדיניות החדשנות בישראל. הרשות היא גוף ציבורי, עצמאי ונטול אינטרסים, 
הפועל למען מערכת החדשנות בישראל ובמשק כולו. תפקידה לטפח ולפתח את משאב החדשנות בישראל, 

אגב יצירת תשתיות וחיזוק היסודות המבניים המספקים את המסגרת לתמיכה בתעשיית הידע כולה.

חזון הרשות הוא להביא לשגשוג כלכלי באמצעות חדשנות טכנולוגית. מטרותיה ותפקידיה של רשות החדשנות הם אחריות 
לפיתוח תשתית החדשנות בישראל; שימור מעמדה הבינלאומי של ישראל כ"אומת הסטארט-אפ"; חלוקת מענקים ותמיכה 
תקציבית למו"פ טכנולוגי חדשני; קידום והנעה של תהליכים, חוקים ורפורמות בממשלה והנעת מהלכים גדולים בשיתוף 
ציבורי ופרטי; וחיבור המשק הישראלי לתעשיית החדשנות הגלובלית, באופן שיוביל לייזום ולביסוס של הסכמים בינלאומיים 
עם מדינות ותאגידים רב-לאומיים ויקדם את מטרות החוק בהיבטי שת"פ בינלאומי בתחום המו"פ או החדשנות. הגשמת 
מטרות אלה נעשית דרך מערך משוכלל של זירות חדשנות: זירת הזנק, זירת חברות בצמיחה, זירת תשתיות טכנולוגיות, 

זירת ייצור מתקדם, זירה חברתית-ציבורית והמערך הבינלאומי. 

הערות חשובות
•  הפרטים לעיל הם בגדר מידע כללי בלבד לגבי התוכניות והמסלולים. 	

www.innovationisrael.org.il לפרטים מלאים יש לפנות לאתר רשות החדשנות בעמוד

קרנות דו-לאומיות

הקרנות הדו-לאומיות הן ישויות משפטיות נפרדות אשר מופעלות 
בעקבות הסכמים שנחתמו בין ממשלת ישראל ובין ממשלות 

המדינות השותפות בכל קרן. המדינות מעבירות לקרנות הדו-
לאומיות סכום כסף שנועד למימון פרויקטי מו"פ משותפים בין 

חברות ישראליות ובין חברות זרות.

כיום קיימות ארבע קרנות דו-לאומיות – BIRD )ישראל-ארצות 
 KORIL ,)ישראל-סינגפור( SIIRD ,)ישראל-קנדה( CIIRDF ,)הברית

)ישראל-קוריאה הדרומית(.

מסלול התאמת מוצרים לשווקים מתפתחים

זהו מסלול מיוחד שפותח במסגרת התוכניות הדו-לאומיות, מתוך 
הבנת חשיבות הפעילות מול השווקים המתעוררים והצורך להקל על 

חברות בפעילותן מול שווקים אלו. המסלול תומך בהתאמת מוצרים 
להודו, לסין, לאמריקה הלטינית ולאפריקה.

מטרת המסלול: לאפשר לחברות להתאים את מוצריהן לשוק היעד 
בהיבטים של שינוי תהליכי ייצור, רגולציה, שפה, אקלים ועוד.

שת"פ במו"פ עם תאגידים רב-לאומיים

מסלול זה מיועד לשיתופי פעולה בינלאומיים בין תאגידים זרים ובין 
חברות ישראליות.

מטרת המסלול: לאפשר לחברות ישראליות ליצור קשרים עם 
תאגידים רב-לאומיים ולהשתלב בפעילות הטכנולוגית והשיווקית 

שלהם. המסלול מעודד יצירת קשרים ושיתופי פעולה אסטרטגיים 
בין הצדדים.
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הרשות להשקעות ולפיתוח 
התעשייה והכלכלה 

הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה פועלת מכוח החוק לעידוד השקעות הון התשי"ט-1959. 
והכלכלה",  התעשייה  ולפיתוח  להשקעות  ל"רשות  ההשקעות"  "מרכז  השם  שונה   1.1.2017  ביום 

וזאת במסגרת תיקוני חקיקה של החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959.

החוק  מכוח  מענקים  מסלול  עיקריים:  סיוע  מסלולי  כמה  קיימים  מספר  והכלכלה  ולפיתוח התעשייה  להשקעות  ברשות 
(מנהלי)  מחיה  יוקר   / תחרות  מסלולי  (מנהלי),  הסביבה  איכות  מסלולי  (מנהלי),  תעסוקה  מסלולי  הון,  לעידוד השקעות 

ומסלולי תיעוש הבנייה (מנהלי).
המסלולים המנהליים פועלים מכוח החלטות ממשלה וסיכומים בין-משרדיים במסגרת הוראות מנכ"ל.

 יעדיה ותפקידיה של הרשות להשקעות 
ולפיתוח התעשייה והכלכלה

• עידוד השקעות הון ויוזמה כלכלית, באופן שבו תינתן עדיפות 	
לחדשנות ולפעילות באזורי פיתוח לשם פיתוח כושר הייצור של 

משק המדינה

• שיפור יכולתו של המגזר העסקי להתמודד בתנאי תחרות בשווקים 	
בינלאומיים ויצירת תשתית למקומות עבודה חדשים ובני קיימא

החוק לעידוד השקעות הון מהווה אמצעי מרכזי במדיניות עידוד 
והגברה של הצמיחה הכלכלית בישראל בכלל ובפריפריה בפרט.

בחוק ובתקנות שהותקנו לפיו נקבעו שני סוגי תמריצים והם 
הטבות מס ומענקי הון ותמריצים לפריפריה: 

תמריצי הטבות מס ומענקי הון, שמטרתם העיקרית היא . 1
הגברת הצמיחה במשק. תמריצים אלו מכוונים לעודד השקעות 

במשק לרבות השקעות זרות לשם הגברת הצמיחה הכלכלית, 
במרכז ובפריפריה.

תמריצים לפריפריה: תמריצים )מענקים ומס חברות מופחת של . 2
7.5 אחוזים בפריפריה לעומת 16 אחוזים במרכז הארץ( שנועדו 

להשפיע על פיזור התעשייה ברחבי הארץ ולהגביר פעילות 
והשקעות בפריפריה, במטרה לצמצם את אי-השוויון האזורי 

ולעודד צמיחה בת–קיימא.

ההטבות לעידוד התעשייה ניתנות בהקמה ובהרחבה של מפעל 
תעשייתי, בשני מסלולים מרכזיים – מסלול מענקים ומסלול הטבות 

במס. כל מסלול פועל בנפרד מהמסלול האחר וללא תלות באחר, וכך 
מפעל ששוכן באזור פיתוח א' יכול לקבל גם הטבות מס וגם מענקים.

פירוט המסלולים 
• מסלול המענקים נותן מעמד "מפעל מאושר" לתוכניות 	

השקעות, המזכות במענקים ובהטבות מכוח חוק עידוד השקעות 
הון התשי"ט-1959. שיעור המענקים בגין השקעות המוכרות 

ברכוש קבוע הוא 20 אחוז. ניתן לקבל מענק נוסף של עד עשרה 
אחוזים בנגב, בפריפריה בצפון וביישובי שדרות ועוטף עזה. מסלול 

המענקים מופעל על ידי הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה 
 והכלכלה, ומכוחו ניתן מענק השקעה לחבר בני אדם שהוא 

בעל "מפעל מאושר". במסלול זה מפעל מועדף יכול על פי החוק 
 ליהנות גם מהטבות מס, ללא צורך לבחור במסלול אחד 

מבין השניים.

•  מסלול פריון )הוראת מנכ"ל 4.44(  	
מסלול אשר מיועד לתעשייה המקומית למפעלים קטנים ובינוניים.

מטרת התכנית הינה להביא לגידול של לפחות 30% בשיעור 
הפריון במפעל.שיעור הסיוע הינו כ-30% מההשקעות עד תקרה 

 של 3 מיליון שקלים.
איזור גיאוגרפי – מחוז צפון, ירושלים ואיזור עדיפות לאומית. 

•  מסלולי נגב מזרחי )הוראת מנכ"ל 4.46( - השקעות הון 	
סיוע של עד 30% מגובה ההשקעות עבור הקמה או העתקה של 

מפעלים לרשויות המקומיות ערד, דימונה וירוחם בשל היותן, בין 
היתר, רשויות גדולות ומרכזיות בדרום, אשר פיתוחן הכלכלי יעניק 

להן ולסביבתן חוסן כלכלי-חברתי ויהפוך אותן למוקדי משיכה 
עבור משקיעים ומעסיקים.

•  מסלול הטבות המס 	
מופעל על ידי רשות המסים ומכוחו "חברה מועדפת" נהנית 

משיעור מס מופחת. 

להלן עיקרי הטבות המס ל"חברה המועדפת":
שיעור מס מופחת למפעלי תעשייה מייצאים )לפחות 25 אחוז  «

 מהמחזור(: 16 אחוז במרכז הארץ ו-7.5 אחוזים בפריפריה 
)אזור פיתוח א'(.

מס מופחת על משיכת דיבידנד בשיעור 20 אחוז ופחת מואץ. «

•  מסלול בנייה להשכרה למגורים: 	
מסלול זה ניתן על פי הפרק השביעי לחוק עידוד השקעות הון. 

זכאי להטבה מי שבונה בניין אשר מחציתו מיועדת להשכרה 
למגורים והדירות להשכרה מושכרות במשך חמש שנים מתוך 
שבע השנים הראשונות. ההטבה הניתנת במסגרת מסלול זה 

היא פחת מואץ בשיעור 20 אחוז לשנה ומס מופחת על הכנסה 
חייבת מהשכרה או ממכירה של דירה בבניין חדש להשכרה 
בשיעור של 20 אחוז ליחיד ו-11 אחוז לחברה. בשנת 2016 

אושרו 45 תוכניות במסלול זה בהיקף השקעות של 2.6 מיליארד 
ש"ח, לבניית 1,221 יחידות דיור.

מסלולי תעסוקה עיקריים
מסלולי תעסוקה נותנים הטבות למפעלים על פי מתווה של 

השתתפות בעלות העסקת עובדים חדשים באזורי הפריפריה ובעלות 
העסקת עובדים חדשים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בשוק 

התעסוקה נמוך. 
• תוכנית שכר גבוה )הוראת מנכ"ל 4.18( – מטרת המסלול 	

לעודד יצירת משרות בשכר גבוה ולהעלות את שיעור הצמיחה 
באזורי עדיפות לאומית. 

• תוכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בישראל )הוראת 	
מנכ"ל 4.17( – מטרת המסלול לתמרץ מעסיקים לשלב ולקלוט 
אוכלוסיות ממגזרים ששיעור השתתפותן בשוק התעסוקה נמוך. 

• תוכנית סיוע לקליטת עובדים עם מוגבלויות בעסקים 	
בישראל )הוראת מנכ"ל 4.28(.

• תוכנית לשילוב מתמחים מהאוכלוסייה הערבית בתעשייה 	
עתירת הידע )הוראת מנכ"ל 4.20(.

• תוכנית סיוע להעסקת סטודנטים המשתתפים בתוכנית 	
"הטובים לתעשייה" )הוראת מנכ"ל 4.32(.

• מסלול תעסוקה נגב מזרחי – מטרת המסלול לעודד העסקת 	
עובדים ביישובים דימונה, ערד וירוחם.

• תוכנית לשילוב מתמחים יוצאי אתיופיה בתעשייה עתירת 	
 הידע )הוראת מנכ"ל 4.43(  מענק תעסוקה של עד 40% 

 עבור העסקת סטודנטים יוצאי אתיופיה במקצוע טכנולוגי המוכר 
ע"י המל"ג.

מסלולי איכות הסביבה
מסלולי איכות הסביבה פועלים במשותף עם המשרד להגנת 

הסביבה, משרד התשתיות, רשות הגז והרשות לחדשנות, אשר 
מעודדים חיבור למערכות גז טבעי וסיוע בהפחתת פליטות מזהמים. 

בשנת 2016 מסלול הפחתת פליטות לא היה פעיל.

 מסלול סיוע במימון חיבור למערכת חלוקת גז טבעי 
)הוראת מנכ"ל 4.5( – המסלול מיועד לעודד ולתמרץ צרכני גז גדולים 

להתחבר לרשת הגז הטבעי. התמריץ יהיה השתתפות בעלויות 
החיבור למערכת החלוקה של הגז הטבעי ובעלויות הסבת המערכות 

הפנימיות של מתקני הלקוח לשימוש בגז טבעי.
מסלול להפחתת פליטות גזי חממה )הוראת מנכ"ל 4.41(

שת"פ עם המשרד להגנת הסביבה, לתמיכה בפרויקט או פרויקטים 
להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית, על ידי צמצום 

צריכת החשמל, באופן עקיף או ישיר  המסלול מנוהל בשיתוף הרשות 
להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה במשרד הכלכלה והתעשייה, 

רשות החדשנות, המשרד להגנת הסביבה ומשרד התשתיות 
הלאומיות, האנרגיה.

מסלולים בהכנה:
• מסלול יצור מתקדם - הפעלת תכנית להטמעת טכנולוגיות ייצור 	

מתקדם בתעשייה  

• מסלול סייבר	

בשנת 2017 נכנסו לתוקף תיקוני חקיקה שיזמו הרשות להשקעות 
ולפיתוח התעשייה והכלכלה ומשרד האוצר, העוסקות במתן הטבות 

במס על הכנסה הנובעת מקניין רוחני שבבעלות מפעל מועדף 
טכנולוגי, הפחתת שיעור מס חברות בפריפריה למפעל מועדף, 
במקום 9% ל-7.5%, הטבות במס למשיכת דיבידנד של מפעל 

טכנולוגי, ביטול ועדת ערר והגבלת משך זמן למתן להחלטה בדבר, 
שינוי שם מרכז ההשקעות, לרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה 
והכלכלה, שינוי אופן מדידת "בר-תחרות" )יצוא(, באופן שיקל על 

עמידה בתנאי זה.  מתן מענק של עד 10% נוספים למפעלים 
השוכנים בעומק הפריפריה במחוז צפון )אשכול פריפריאלי 1-4(,  

וכן למפעלים השוכנים ביישובי שדרות ועוטף עזה, הכללת מפעל עם 
יצור מתקדם, המקדם חדשנות, בהגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף", 

שינוי תקנות יצוא עקיף.

כלי סיוע לפעילות בינלאומית של משרד הכלכלה והתעשייה 1213 הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה



מערך המעוף. 1
מערך המעוף הנו המערך הארצי לסיוע לעסקים וליזמים של 

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, הכולל כ-45 סניפים הפזורים 
ברחבי הארץ. 

באמצעות סניפי המעוף, מעניקה הסוכנות לעסקים וליזמים את 
מכלול הכלים והשירותים הנדרשים להם, בהתאמה לצורכי העסק 

והפיתוח האזורי ותוך ליווי העסק לאורך זמן. 

סניפי המעוף מספקים לעסקים שירותים שונים, בהם: מתן מידע 
על כלל כלי הסיוע הקיימים בשוק, אבחון צרכים ומיפויים, הפניה 

לשירותים מסובסדים של ייעוץ מקצועי, ליווי בתהליכים ביורוקרטיים, 
ביצוע הדרכות וכנסים מקצועיים, הפניה למקורות מימון ועוד. 

 השירותים העיקריים הניתנים על ידי סניפי 
המעוף של הסוכנות

ייעוץ וליווי עסקיים – ניתן להיעזר ביועצים מקצועיים במגוון 
תחומים, במטרה לשפר את תהליכי העבודה והניהול, לסייע 

למנהלים להחדיר שיטות ניהול חדשניות, לעודד את השימוש 
בטכנולוגיות מתקדמות ולהטמיע את התכנון העסקי ככלי ניהולי 
לפיתוח עסקים. סניפי המעוף מסייעים ליזמים ולעסקים קיימים 
בהכנת תוכנית עסקית אשר תשמש כתוכנית פעולה של העסק 

 לשנים הבאות. מטרה נוספת של התוכנית היא להקל את הגישה 
 של ציבור בעלי העסקים למקורות מימון, על ידי סבסוד תהליך 

הכנת בקשות האשראי.

פעילויות הדרכה – סניפי המעוף מציעים קורסים וסדנאות 
המותאמים ספציפית לעסקים קטנים ובינוניים וליזמים. בין הנושאים 

הנלמדים: הקמת עסק וניהולו, שיווק, קורס ליצואנים קטנים 
 ומתחילים, מחשוב ואינטרנט, סחר אלקטרוני, קורס לעידוד 

יזמות ועוד. 

מידע והכוונה – נוסף לשימוש במאגרי מידע המצויים בסניפי 
המעוף לטובת הפונים, מרוכז בהם מידע רב על כלים רלוונטיים 

 שאותם מפעילים גורמים אחרים לטובת יזמים ובעלי עסקים 
קטנים ובינוניים.

רגולציה וחקיקה. 2
הסוכנות פועלת לייצור סביבה רגולטורית המתאימה לעסקים קטנים 

ובינוניים, מנטרת חקיקה ורגולציה, נותנת חוות דעת להצעות חוק 
ולהחלטות ממשלה, לוקחת חלק ברפורמות, פועלת מול הכנסת 

ומייצגת את קולם של העסקים הקטנים, פועלת להנגשת רכש 
ציבורי לעסקים קטנים באמצעות הסרת חסמים ומשמשת ככתובת 

לפניות של עסקים קטנים בכל הנוגע לרגולציה מכבידה.

פעילות בתחום מימון ואשראי. 3
שתי קרנות השקעות פרטיות )Private Equity(א. 

 לתמיכה בעסקים בינוניים
סקטור העסקים הבינוניים, אשר תורם רבות לתוצר הישראלי 

ומעסיק עובדים רבים, אינו נגיש להון צמיחה )הון המיועד 
להרחבה או לבנייה מחדש של פעילות, לכניסה לשווקים 

חדשים או למימון רכישה משמעותי(. הקרנות נועדו לפתור כשל 
זה על מנת לתרום לצמיחת העסקים הבינוניים בישראל. כיום 

פועלות שתי קרנות – פנינסולה וקוגיטו קפיטל בהיקף כולל של 
900 מיליון ש"ח – אשר מעמידות מימון לצורכי צמיחה.

 הקרן להלוואות בערבות המדינהב. 
הקרן מנגישה לעסקים קטנים ובינוניים בישראל אשראי למגוון 

מטרות. הקרן מעמידה כ-4,500 הלוואות בשנה )בהיקף של 
 כשני מיליארד ש"ח( הניתנות על ידי המערכת הבנקאית 

)כיום משתתפים בתוכנית ארבעה בנקים: מזרחי, לאומי, אוצר 
 החייל ומרכנתיל(. 

ההלוואות ניתנות לתקופה של חמש שנים, בריבית העסקית 
המקובלת בשוק, והן מיועדות הן לעסקים קיימים והן לעסקים 

חדשים: הקרן מסייעת לעסקים קיימים להשיג אשראי הן 
 למטרות צמיחה והן לשיפור התזרים השוטף )הון חוזר(

עסקים חדשים מקבלים תנאים מועדפים ברמת הביטחונות 
הנדרשת, כאשר מטרת ההלוואה היא סיוע בהקמת העסק 

)השקעות והון חוזר נדרש לתחילת הפעילות( 

 תוכנית לעידוד הפריון בתחום המסחר והשירותיםג. 
לאחרונה, במסגרת התוכנית לחיזוק הצפון, יצאה הסוכנות 

בתוכנית חדשה לעידוד הפריון בקרב עסקים קטנים ובינוניים 
הפועלים בתחום המסחר והשירותים )במחוז הצפון( במטרה 

להגביר את כושר התחרותיות של עסקים אלה. הסיוע במסגרת 
תוכנית זו יינתן באמצעות השתתפות של 50 אחוז ועד 500 

אלף ש"ח בהוצאות שנוטלים על עצמם גורמים עסקיים 
המתחייבים לבצע אחד מאלה: לפתח או להטמיע פתרונות 

חדשניים לתהליכי ניהול, אספקה או שירותים.

 תוכנית סיוע להגברת בטיחות המזון ולהעלאת איכותוד. 
התוכנית נועדה לסייע לעסקים קטנים ובינוניים שהם מפעלי 

בשר ביישום תוכנית בטיחות מזון ולעסקים קטנים ובינוניים 
שהם מפעלי מזון ללא גלוטן בביצוע הליך לקבלת תקן GMP או 

יישום תוכנית בטיחות מזון. המימון הממשלתי עבור ההוצאות 
המוכרות, לפי הפירוט בסעיף 3.4 להוראת המנכ"ל, הנו 

בשיעור של 50 אחוז מסך תוכנית העבודה המאושרת ועד 
לתקרה של 250 אלף ש"ח.

 הסוכנות לעסקים 
קטנים ובינוניים

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים אחראית לקידום מגזר העסקים הקטנים והבינוניים (עד מאה מועסקים), 
במשק,  העסקי  מהתוצר  מחצית  מעל  מייצרים  אלו  עסקים  בישראל.  עסקים  מיליון  מחצי  יותר  המונה 

מעסיקים 61 אחוז מהמועסקים במגזר העסקי ומהווים 99.5 אחוז מהעסקים במדינה. 

הפעילויות העיקריות של הסוכנות לטובת העסקים הקטנים והבינוניים נחלקות בין פעולות של סיוע ישיר לעסק ובין פעולות 
שמטרתן יצירת סביבה עסקית תומכת, שמאפשרת לעסקים להתפתח, למצות את הפוטנציאל העסקי שלהם ולהתחרות.
וגופי שלטון  הסיוע,  כלי  מושא  עיקריים: העסקים, שהם  קהלים  שני  מול  ביצוע,  ויכולות  מדיניות  גיבוש  יכולות  לסוכנות 

וחקיקה שפעולותיהם משפיעות על עסקים קטנים ובינוניים.

פעילות בתחום המחקר, המדיניות והקשרים . 4
 הבינלאומיים

במסגרת פעילות המחקר, הסוכנות אוספת נתונים על מצב 
העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, מבצעת מחקרים וסקרים 

על עסקים ומבצעת פעילות הערכה לגבי הפעילויות השונות 
שלה במטרה לבחון את נחיצותן ולשפרן.

כלי סיוע לפעילות בינלאומית של משרד הכלכלה והתעשייה 1415 הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים



אשרא – החברה הישראלית 
לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ

בכל מקום בעולם, תהיו בטוחים
אודות אשרא

אשרא היא חברה ממשלתית, שנוסדה בשנת 
1957 במטרה לעודד את היצוא הישראלי ולסייע 

במזעור סיכונים פוליטיים ומסחריים ובקבלת מימון 
לעסקאות יצוא.

תחומי פעילותה כוללים ביטוח עסקאות יצוא באשראי לטווח בינוני 
וארוך )משנה עד 15 שנים(, ביטוח השקעות ישראליות בחו"ל ומתן 

ערבויות חזויות – ערבות נגדית לערבויות כספיות בנקאיות.

אשרא נהנית מערבות מדינה מלאה לפעילותה, ולפיכך בנק ישראל 
מכיר בפוליסות שהחברה מנפיקה כשוות ערך לערבויות המדינה.

אשרא היא החברה הישראלית היחידה הפועלת בתחומה בישראל. 
היא מעמידה לרשות היצואנים הישראלים מגוון רחב של תוכניות 

ביטוח ומסלולי ליווי וייעוץ, המאפשרים מזעור סיכונים, קבלת מימון 
והכרה מיידית בהכנסה.

אשרא היא ECA – Export Credit Agency, כמקובל ברוב הארצות 
המפותחות בעולם, וככזו היא חברה באיגוד החברות לביטוח סיכוני 

סחר חוץ )Berne Union( ולה קשרי עבודה הדוקים עם גופים 
בינלאומיים. 

אשרא מבטחת חלק ניכר מהיצוא הישראלי לטווח בינוני וארוך 
לשווקים מתפתחים וגם למדינות יציבות, מתועשות ומפותחות. ביטוח 

זה חיוני לקבלת מימון מהמערכת הבנקאית והוא מאפשר הכרה 
מיידית בהכנסה.

ביטוח באשרא מקנה הגנה בפני הסיכונים הבאים:

סיכונים פוליטיים
• מלחמה, הפיכה, מהומות	
• הפקעה, הלאמה, החרמה	
• הגבלות על המרה והעברה של מט"ח	

סיכונים מסחריים
• פשיטת רגל או אי תשלום מתמשך	

אשרא חולקת את הניסיון והידע שצברה במשך 60 שנות פעילותה 
עם היצואנים הישראלים ומספקת להם מידע אמין ומעודכן על 

התרחשויות מקרו-כלכליות ועל אירועים פוליטיים וכלכליים במדינות 
היעד ליצוא.

אשרא מטפלת בעסקאות שהיקפן נע בין מאות אלפי דולרים למאות 
מיליוני דולרים ושמרביתן מתבצעות בשווקים מתפתחים, המאופיינים 

בסביבה כלכלית ופוליטית בלתי יציבה ובסיכוני אשראי גבוהים. כמו 
כן, החברה מספקת פתרונות לסיכונים מסחריים במדינות מפותחות.

עם לקוחות אשרא נמנות חברות יצוא מהמובילות במשק הישראלי, 
המביאות אל שולחנה עסקאות גדולות, מורכבות וייחודיות. לצד זה, 
החברה מתאימה פתרונות העונים לצורכיהם של יצואנים קטנים 

ובינוניים.

אנחנו מתאימים לכל עסקה את הפתרון הביטוחי והמימוני 
האופטימלי, המאפשר לייצא "בראש שקט" והופך עסקאות באשראי 

לעסקאות במזומן.
תיק הביטוח של אשרא מכיל עסקאות יצוא בהיקף של כשני מיליארד 

דולר במגוון תחומים, ובהם תשתיות, אנרגיה, טיפול במים, ציוד 
וידע רפואיים, אלקטרוניקה, חשמל, מחשבים, תקשורת, חקלאות 

ותעשייה.

הפרוטוקול הפיננסי
דוגמה לפתרון ייחודי שמציעה אשרא לעסקאות בסין, בווייטנאם 
ובבלרוס היא פרוטוקול פיננסי בין ישראל למדינות הללו. הסכם 

יעיל במיוחד הינו הפרוטוקול הפיננסי בין ישראל לסין, שהורחב שוב 
ושוב כתוצאה מביקוש הולך וגובר, שכן מאז חתימתו ביטחה החברה 

במסגרתו מאות עסקאות בהיקף מצטבר של יותר ממיליארד דולר.
הפרוטוקול הפיננסי הנו הסכם מסגרת בין שתי מדינות שמטרתו 

להמריץ סחר חוץ ביניהן באמצעות יצירת תשתית פיננסית עדיפה. 
הפרוטוקול הפיננסי מייצר נתיב מהיר וזול יותר לביטוח אשראי 

בעסקאות יצוא.
הממשלה במדינת היבואן מוציאה ערבות לתשלום של הגוף הרוכש, 

וממשלת ישראל מגבה בערבות מדינה את הפוליסות שאשרא 
 מוציאה למערכת הבנקאית. ערבות המדינה מוזילה את 

 מימון העסקה בצורה משמעותית ומאפשרת קבלת אשראי 
לתקופות ארוכות.

הפרוטוקול הפיננסי עם סין
הפרוטוקול הפיננסי הראשון עם סין נחתם בשנת 1995 והיווה 

תשתית לחתימה של מאות הסכמים בהיקף של מאות מיליוני דולרים 
בתחומי בריאות, מים, תקשורת, חקלאות וחינוך.

כמה חברות בינלאומיות החלו לייצר בישראל על מנת לייצא לסין 
באמצעות הפרוטוקול.

תוכנית ערבויות נגדיות לבנקים עבור ליצואנים 
קטנים ובינוניים

השימוש בערבויות הנו נרחב מאוד בסחר הבינלאומי. עד כה, החוסר 
בפתרון בתחום זה היווה חסם לגידול בפעילות היצוא והוביל לאובדן 

פרויקטים.
הפתרון שמציעה אשרא – התוכנית למתן ערבויות נגדיות לבנקים 

לצורך הנפקת ערבויות חוזיות. התוכנית, שהיקפה מאה מיליון דולר, 
מיועדת לתמוך ביצואנים קטנים ובינוניים, המייצאים לכל העולם, 

בעלי מחזור יצוא של עד 50 מיליון דולר בשנה. 
התוכנית נותנת מענה לצורכי היצואנים בתחום הנפקת ערבויות 

חוזיות כגון ערבות מכרז, ערבות ביצוע, ערבות מקדמה, ערבות 
אחריות וערבות תחזוקה, שאותן מתבקשים היצואנים להנפיק 

לטובת קונים בחו"ל כתנאי לזכייה בעסקאות יצוא. 

אילו ערבויות נכללות בתוכנית?

מדובר בערבויות מסוג Back-to-back )ערבות נגדית( לערבויות 
כספיות בנקאיות, אשר מחליפות חלק ניכר מהביטחונות שהיצואן 

נדרש להעמיד לבנקים בעסקאות יצוא. התוצאה היא שיפור בנזילות 
והפניית ביטחונות פנויים לשימושים אחרים. מדובר למעשה 

בהעמדת אובליגו חוץ-בנקאי, שישמש מקור מימון נוסף להבטחת 
ערבויות כתחליף לשימוש באובליגו בבנק; אובליגו שיינתן ליצואנים 

ללא דרישה לביטחונות נזילים או אחרים לטובת אשרא. 
• התוכנית מהווה פתרון מצוין לקשיי נזילות – תוספת נזילות 	

משמעותית באמצעות שחרור נזילות לפעילות השוטפת )הון חוזר( 
ללא צורך בהעמדת ביטחונות אשרא

• העמדת אובליגו חוץ-בנקאי שישמש מקור מימון נוסף להבטחת 	
ערבויות, כתחליף לשימוש באובליגו בבנק

• הרחבת הפעילות – התוכנית פותחת דלתות לחברות יצואניות 	
הנמנעות כיום מלגשת למכרזים ולחתום על עסקאות בשל 
המגבלות הקיימות על פעילותן במוסדות הפיננסיים. בכך 

תאפשר התוכנית ליצואנים לבצע עסקאות שאחרת לא היו 
יוצאות אל הפועל

•  לקבלת פרטים נוספים, תנאי סף והסברים בקרו באתר אשרא:	
www.ashra.gov.il 

• 	 contact@ashra.gov.il :או צרו קשר בדוא"ל 
או בטלפון: 03-5631714,  03-5631700

• טפסים להגשת בקשות לביטוח ולערבויות ניתן למצוא באתר שלנו 	
באמצעות לשונית "המוצרים שלנו" < "טופסי בקשה" 

•  ניתן לפנות אלינו באופן מקוון באמצעות לשונית 	
www.ashara.gov.il  צור קשר" באתר"

• 	,alexa@ashra.gov.il :פנייה לאגף שיווק 
 03-5631767   03 -5631793

• 	 mariak@ashra.gov.il :פנייה לאגף ערבויות 
03-5631783

• כתובתנו: דרך מנחם בגין 65, ת.ד. 20208, תל אביב, 6120102	

כלי סיוע לפעילות בינלאומית של משרד הכלכלה והתעשייה 1617 אשרא – החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ



 הרשות לשיתוף פעולה 
תעשייתי וקידום השקעות זרות

אודות הרשפ"ת
הרשות להשקעות זרות ולשיתוף פעולה תעשייתי שבמשרד הכלכלה 
והתעשייה מופקדת על ניהול רכש הגומלין של מדינת ישראל מתוקף 

תקנות חובת מכרזים )חובת שיתוף פעולה תעשייתי( התשס"ז, 
2007. החברות המחויבות לרכש גומלין הן ספקי חוץ שזכו במכרזים 

של משרדי הממשלה, חברות ממשלתיות, חברות עירוניות, קופות 
חולים או כל "גוף מזמין" שהתקנות חלות עליו. 

מהו רכש גומלין?
רכש גומלין הנו שיתוף פעולה תעשייתי המבוצע בדרכים שונות, 
ובהן: קניית מוצרים ושירותים כחול-לבן, קבלנות משנה מקומית, 

שיתוף פעולה במו"פ, השקעות וסיוע שיווקי של החברה המחויבת 
ליצואן הישראלי בחו"ל, הכול על בסיס תחרותי.

תפקידה של הרשפ"ת
מינוף ההוצאה הממשלתית ליצירת הזדמנויות עסקיות ותעסוקתיות, 
כגון הבאת טכנולוגיות חדישות מחו"ל, הגברת השקעות זרות במו"פ, 

הגברת היצוא ופתיחת שווקים חדשים. כמו כן, הרשפ"ת פועלת 
באמצעות הכלים שבידיה לחיזוק תעשיות, עסקים ועבודה בפריפריה 

ובאזורי עדיפות לאומית.
הרשפ"ת שוקדת על ייזום, מעקב, בקרה ותיאום פעילויות של שיתוף 

פעולה תעשייתי הנובעות מהתחייבויותיהם של ספקי חוץ לרכש 
גומלין בישראל ופועלת כגוף מחבר בין הספקים המחויבים לחברות 

ישראליות המעוניינות להשתלב בפעילות רכש הגומלין. לשם כך, 
לרשפ"ת נציגות בניו יורק והיא נעזרת בנספחים המסחריים של 

ישראל בארצות השונות.

תחומי פעילות
הרשפ"ת מחולקת לתחומי פעילות חדשים, על פי לקוחותיה המרכזיים: 

תחום גופים מזמינים, תחום ספקי חוץ ותחום תעשייה ישראלית. 

Invest in Israel
פעילות הרשות בתחום קידום ההשקעות הזרות, תחת המותג 

Invest in Israel, היא בבחינת One Stop Shop מטעם הממשלה 
המיועד למנעד רחב של משקיעים זרים פוטנציאליים וקיימים – 
חברות רב-לאומיות, משקיעים פרטיים, קרנות השקעה וחברות 

המחויבות ברכש גומלין בישראל, איתן היא פועלת לבניית מערכת 
יחסים ופעילות מקומית ארוכת טווח. 

היתרון של המותג Invest in Israel נעוץ ביכולתו לדבר בשפה 
ובקצב העסקי של לקוחות מהמגזר הפרטי, לצד קידום פעילות 

במסגרת המערך הממשלתי.
Invest in Israel מציע שירות מקצה לקצה עבור המשקיע הזר, 

באפיקים הבאים:

קידום השקעות זרות
• עריכת כנסים בחו"ל ובישראל, בהשתתפות גורמים עסקיים 	

וממשלתיים בכירים, ישראלים וזרים.

• ארגון וליווי משלחות מחו"ל לישראל ומישראל לחו"ל, והפגשתן עם 	
גורמי מפתח בתעשייה, באקדמיה ובממשל. 

• שיווק כלכלת ישראל כיעד להשקעות זרות באמצעים מסורתיים 	
ודיגיטליים, בשפות שונות, במטרה למתג את ישראל כיעד 

אטרקטיבי להשקעות זרות.

• הרשות מהווה מרכז ידע בתחום ההשקעות הזרות והסביבה 	

הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות הוקמה כתוצאה מאיחוד הרשפ"ת והמטה 
לקידום השקעות זרות, מתוך ראייה רחבה כי ניתן למנף שת"פ תעשייתי (רכש גומלין) מטעם 

המדינה, לקידום מטרות רחבות של השקעות זרות ישירות ואיכותיות בכלכלה הישראלית.

• 	 www.ica.gov.il לפרטים נוספים היכנסו לאתר

•  אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר:	
Rashpat@economy.gov.il  ,02-6662410

• אנחנו כאן בשבילכם –	

www.InvestInIsrael.gov.il :לפרטים נוספים היכנסו לאתר 

 מוזמנים ליצור עמנו קשר: 

 טלפון: 02-6662410  

 InvestInIsrael.News@economy.gov.il :דוא"ל 

העסקית בישראל ומנגישה ידע זה למשקיעים פוטנציאליים 
במגוון ערוצים.

• מערך הנספחים המסחריים של משרד הכלכלה והתעשייה, 	
המתפרש על פני יותר מ-40 ערים שונות ברחבי העולם 

המפותח והמתפתח, פועל בממשק ישיר עם הרשות למינוף 
שיתופי פעולה תעשייתיים )רכש גומלין( ליצירת הזדמנויות 

עסקיות ותעסוקתיות ולהגברת השקעות זרות במו"פ.

סיוע לביצוע השקעה בפועל
• ברשות פועלים מנהלי תחומים שונים בעלי מומחיות בסקטורים 	

ספציפיים, ובכלל זה אוטומוטיב, מדעי החיים, אנרגיות 
מתחדשות, מים, אירוספייס, מתכת ועוד, אשר מלווים את 

המשקיע הפוטנציאלי החל מהבעת העניין הראשונית ועד ביצוע 
ההשקעה בפועל.

• בכלל זה, מיקומה ומעמדה של Invest in Israel בתוך הממשלה 	
מאפשר למשקיעים הזרים מגע ידידותי ומהיר עם מקבלי 

ההחלטות הרלוונטיים להם.

• חיבור בין חברות זרות מחויבות ברכש גומלין לחברות ישראליות 	
במטרה לייצר שיתופי-פעולה תעשייתיים והשקעה באופן שיוצר 
יתרון הדדי והופך מחויבות רגולטורית להזדמנות עסקית אמיתית.

שירות לאחר השקעה
• במסגרת Invest in Israel פועל מרכז שירות למשקיעים 	

זרים, הנועד לסייע ולתת מענה בשלל נושאים ואתגרים שעמם 
מתמודדים חברות זרות ומשקיעים זרים.

•  סיוע בביצוע השקעות חוזרות והרחבת פעילות של חברות 	
ומשקיעים בעלי פעילויות קיימות בישראל.

• Invest in Israel מקדם יצירת אקלים ידידותי להשקעות זרות 	
באמצעות טיפול בחסמים, למען המשך והרחבה של פעילות 

 חברות שכבר פועלות בישראל, אגב שיתוף פעולה 
מלא עם הגורמים הרלוונטיים.

 הרשות להשקעות זרות 
ולשיתוף פעולה תעשייתי

אודות הרשפ"ת
הרשות להשקעות זרות ולשיתוף פעולה תעשייתי שבמשרד הכלכלה 
והתעשייה מופקדת על ניהול רכש הגומלין של מדינת ישראל מתוקף 

תקנות חובת מכרזים )חובת שיתוף פעולה תעשייתי( התשס"ז, 
2007. החברות המחויבות לרכש גומלין הן ספקי חוץ שזכו במכרזים 

של משרדי הממשלה, חברות ממשלתיות, חברות עירוניות, קופות 
חולים או כל "גוף מזמין" שהתקנות חלות עליו. 

מהו רכש גומלין?
רכש גומלין הנו שיתוף פעולה תעשייתי המבוצע בדרכים שונות, 
ובהן: קניית מוצרים ושירותים כחול-לבן, קבלנות משנה מקומית, 

שיתוף פעולה במו"פ, השקעות וסיוע שיווקי של החברה המחויבת 
ליצואן הישראלי בחו"ל, הכול על בסיס תחרותי.

תפקידה של הרשפ"ת
מינוף ההוצאה הממשלתית ליצירת הזדמנויות עסקיות ותעסוקתיות, 
כגון הבאת טכנולוגיות חדישות מחו"ל, הגברת השקעות זרות במו"פ, 

הגברת היצוא ופתיחת שווקים חדשים. כמו כן, הרשפ"ת פועלת 
באמצעות הכלים שבידיה לחיזוק תעשיות, עסקים ועבודה בפריפריה 

ובאזורי עדיפות לאומית.
הרשפ"ת שוקדת על ייזום, מעקב, בקרה ותיאום פעילויות של שיתוף 

פעולה תעשייתי הנובעות מהתחייבויותיהם של ספקי חוץ לרכש 
גומלין בישראל ופועלת כגוף מחבר בין הספקים המחויבים לחברות 

ישראליות המעוניינות להשתלב בפעילות רכש הגומלין. לשם כך, 
לרשפ"ת נציגות בניו יורק והיא נעזרת בנספחים המסחריים של 

ישראל בארצות השונות.

תחומי פעילות
הרשפ"ת מחולקת לתחומי פעילות חדשים, על פי לקוחותיה המרכזיים: 

תחום גופים מזמינים, תחום ספקי חוץ ותחום תעשייה ישראלית. 

Invest in Israel
פעילות הרשות בתחום קידום ההשקעות הזרות, תחת 

 One Stop Shopהיא בבחינת ,Invest in Israel המותג
מטעם הממשלה המיועד למנעד רחב של משקיעים זרים 

פוטנציאליים וקיימים – חברות רב-לאומיות, משקיעים 
פרטיים, קרנות השקעה וחברות המחויבות ברכש גומלין 

בישראל, במסגרת הפעילות לבניית מערכת יחסים ופעילות 
מקומית ארוכות טווח. 

היתרון של המותג Invest in Israel נעוץ ביכולתו לדבר בשפה 
ובקצב העסקי של לקוחות מהמגזר הפרטי, לצד קידום פעילות 

במסגרת המערך הממשלתי.

Invest in Israel מציע שירות מקצה לקצה עבור המשקיע הזר, 
באפיקים הבאים:

קידום השקעות זרות
עריכת כנסים בחו"ל ובישראל, בהשתתפות גורמים עסקיים 	 

וממשלתיים בכירים, ישראלים וזרים.

ארגון וליווי משלחות מחו"ל לישראל ומישראל לחו"ל, והפגשתן עם 	 
גורמי מפתח בתעשייה, באקדמיה ובממשל. 

שיווק כלכלת ישראל כיעד להשקעות זרות באמצעים מסורתיים 	 
ודיגיטליים, בשפות שונות, במטרה למתג את ישראל כיעד 

אטרקטיבי להשקעות זרות.

הרשפ"ת היא חלק מהרשות להשקעות זרות ושיתוף פעולה תעשייתי, רשות חדשה במשרד הכלכלה 
והתעשייה שנוצרה מאיחוד הרשפ"ת עם המטה לקידום השקעות. הרשות שמה לה למטרה למנף 

שיתוף פעולה תעשייתי לקידום מטרות נוספות ורחבות של השקעות זרות ישירות איכותיות בתעשייה 
והכלכלה הישראלית. 

 	 www.ica.gov.il לפרטים נוספים היכנסו לאתר

 אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר:	 
Rashpat@economy.gov.il  ,02-6662410
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