
 ץמינהל סחר חו

 מנהלת מחלקת סין, מיכל נידם וקסמן



 מטרת העל של הממשלה בתחום היצוא
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 הייצואהגדלת 

 2022דולר עד סוף מיליארד  120של יעד 



 :מינהל סחר חוץ פועל ליישם את מדיניות הממשלה בתחום היצוא באמצעות שלושה כלים מרכזיים

 ץמינהל סחר חו
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קרנות ייעודיות לתמיכה  

 כספית ביצואנים  
 מערך נספחים מסחריים הסכמי סחר



 נספחים מסחריים   45מפעיל מינהל סחר חוץ 

 נציגות מקומית
 נספחות
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45 
30 

 התפתחות הפריסה של מערך הנספחים המסחריים

2007 

Economic Mission 

New Delhi Bangkok 

New York Beijing 1 

Paris Berlin 

Sao Paulo Brussels 

Seoul Bucharest 

Singapore Chicago 

Stockholm Geneva 

Sydney Houston 

Taipei Istanbul 

The Hague London 

Tokyo Los Angeles 

Toronto Madrid 

Vienna Mexico City 

Warsaw Milano 

Washingtom Moscow 

Economic Office 

Lisbon Budapest 

Montreal Copenhagen 

Prague Dublin 

Sofia Helsinki 

St. Petersburg   

2018 

- + 

Economic Mission 

Stockholm Bangalore 

Vienna Beijing 2 

Toronto 

Chicago 
Bogota 

  Guangzhou 

  Hanoi 

  Hong Kong 

  Johannesburg 

  Kiev 

  Mumbai 

  Munich 

  OECD 

  Rio De Janeiro 

  Shanghai 

  Changdu 

  Lima 

  Santiago 

  Nairobi 

  Accra 

Economic Office 

Budapest Osaka 

Helsinki 

Lisbon   

Prague   

Sofia   



 ?איך הנספחים יכולים לסייע

6 

  איתור מפיצים קניינים

 וסוכנים

 שוקסקרי 

 וממשלבעיות רגולציה 

 מסחרי בסיןסימן 

 ויוצאותמשלחות נכנסות 

 המכסבעיות מול 

 מכולותשחרור אי 

 בתערוכותתיאום פגישות 

בעקבות השתתפות  עסקה 
 ב"בארה  RSAבתערוכת 

 זריםחיבור למשקיעים 

של תאגיד ענק בחברה השקעה 

 ישראלית



 במספרים 2017שנת 
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2017 
250 

משלחות  

 עסקיות

 מעל

220 
סיפורי  

 הצלחה

 -כ

1,500 
 חברות פונות

 -כ

4,700  
 פניות

 ערך סיפורי ההצלחה

900,000,000$ 



 מהיצוא 75%מערך הסכמי הסחר החופשי מכסה 
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 משא ומתן מתנהל הסכמי סחר חופשי עליהם חתמה ישראל

 OECD-ובארגון ה WTO-ישראל חברה בארגון ה* 

 (1985)ב "ארה

 (1992) א"אפט

 (1997)טורקיה 

 (1999)מקסיקו 

 האירופיהאיחוד 

(1975,1995) 

 (2007) מרקוסור

 (2013)קולומביה 
 עדיין לא אושרר*

 (2018, 1997)קנדה 

 אוקראינה

 וייטנאם

 סין

 (2018)פנמה 

 2018 -במ הסתיים "המו*

 קוריאה. ד

,  בלרוס קזחסטן, רוסיה

 קירגיסטן וארמניה

 הודו

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/flags/us-flag.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/flags/ca-flag.html


 אגף כלי סיוע לתעשייה
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 קרן הפרויקטים והמכרזים הבינל' כסף חכם של"ב

 עבור מה

 מה מקבלים

 למי מיועד

 מה מחזירים

 בניית יכולות שיווק

 פריצה לשווקים בינלאומיים

 מההוצאות 50%

 ₪אלף  200עד 
 חודשים 24-ל

 יצואנים מתחילים

 ייצוא$ אלף  250-פחות מ

מהגידול במכירות לשוק היעד   3%

 שנים או עד החזר הסיוע 5על פני 

 –ל "הרחבת פעילות שיווק בחו
 מהלך שיווקי חדש

 *מההוצאות 50%

 חודשים 24-ל -₪ אלף  500עד 

 שנים בהודו סין יפן 3-ל₪ עד מיליון 

 יצואנים בינוניים

 ייצוא$ אלף  250מעל  

מהגידול במכירות לשוק היעד   3%

 שנים או עד החזר הסיוע 5על פני 

 פיילוט או התמודדות במכרז

 מההוצאות 50%

 ₪ אלף  500עד 

 חודשים 12-ל

 (lead)למי שיש ליד 

 הסיועגובה 
 ויש זכיהבמידה 



 שותפים לעשייה בתחום היצוא
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 ממשלה  
 משרד החוץ•

 משרד האוצר•

 משרדי ממשלה נוספים•

 מכון היצוא•

רשות ההשקעות ופיתוח התעשייה  •

 והכלכלה

 הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים•

 רשות החדשנות•

 אשרא•

היחידה להשקעות זרות ושיתוף  •

 פעולה תעשייתי

 מכון התקנים•

 ארגוני תעשיה ומסחר

 התעשייניםהתאחדות •

 המסחרלשכות איגוד •

•IATI 

 לאומיות-דומסחר לשכות •

 איגוד התעשייה הקיבוצית•



 כלים לשמור על קשר עם התעשייה
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 (ERM)יצואנים מערכת פניות 

 israel-trade.net המינהלבלוג 

 ניוזלטר 

 הבלוג המקומי

 (Facebook, LinkedIn)רשתות חברתיות 



 תודה רבה

Israel-trade.net 


