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 יעדי הממשלה בתחום הייצוא
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 )סקטוריאלי וגיאוגרפי(הגדלת וגיוון הייצוא 

 הייצואניותהחברות הגדלת מספר 



 השותפים שלכם לדרך -תמיכה בייצוא 
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 ממשלה  
 חוץסחר  מינהל•
 הייצואמכון •
היחידה להשקעות זרות  •

 ושיתוף פעולה תעשייתי
 ניוטקתכנית •
וקרנות   פ"מתימו\ראשימדען •

 לאומיותפ דו "מו
 א"אשר•

 ארגוני תעשיה ומסחר
 התעשייניםהתאחדות •
 המסחרלשכות איגוד •
 לאומיות-דומסחר לשכות •
•IATI 
 איגוד התעשייה הקיבוצית•



פעילויות יזומות  
וטיפול בפניות וליווי  

 חברות ישראליות

,  פתיחת דלתות, ידע
,  קיצור זמן ותהליכים

איתור  , פיתוח עסקי
 וזיהוי הזדמנויות  

 

 נספחים מסחריים   41מינהל סחר חוץ מפעיל 
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 נציגות מקומית
 נספחות



 השותפים שלכם לדרך -הנספחים 

5 

מערך הנספחים מומחה בליווי  
 :חברה בשוק היעד באמצעות

סוכנים  , קניינים, איתור מפיצים•
 ועוד

 אספקת מידע מקצועי  •
 משלחות נכנסות•
 משלחות יוצאות•
תאום פגישות וליווי בתערוכות  •

 דגל
 חיבור למשקיעים זרים•
 חיבור לגורמים ממשלתיים•

 

 
 

Presenter
Presentation Notes
שתהיה דוגמא מוכנה לכל נקודה כאן (לפי ראות עיניו של ראש הצוות שמעביר את המצגת)



 מהייצוא 66%החופשי מכסה מערך הסכמי הסחר 

 (1992) א"אפט (1985) ב "ארה

 (1997)קנדה 

 (1997)טורקיה 

 (2007) מרקוסור (1975,1995) האירופיהאיחוד  (1999)מקסיקו 

 (2013)קולומביה 

 הסכמי סחר חופשי עליהם חתמה ישראל

 הסכמים בתהליך

 אוקראינה פנמה

 הודו

בלרוס , רוסיה
 וארמניה, קזחסטן

 סין וייטנאם  
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 עדיין לא בתוקף*
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Presentation Notes
מחלקת הסכמי סחר במנהל סחר חוץ עוסקת בייזום הסכמי אזור סחר חופשי, ניהול המשא ומתן עליהם, תחזוקם ושדרוגם. תהליכים אלו נעשים בשיתוף התעשייה הישראלית, תוך מיפוי צרכיה ודרישותיה.הסכמי אזור סחר חופשי מהווים פלטפורמה לפתיחת השווקים של המדינות השותפות להסכם. כל הסכם עוסק במגוון תחומים המסייעים לתעשייה הישראלית ולצרכן הישראלי, ביניהם:הפחתת מכסים הדדית:מגבירה את היתרון התחרותי של היצרן הישראלי אל מול התעשייה המקומית במדינת היעד ואף מעבר לכך - אל מול יצרנים זרים אחרים;מוזילה מוצרים מיובאים ומגבירה את התחרות בשווקים הישראליים, תחרות המשפרת את המוצרים והשירותים שמקבל הצרכן הישראלי ומוזילה את מחיריהם;הגברת הסחר בשירותים: דרך הסרת חסמים רגולטוריים לסחר והעלאת השקיפות והוודאות המשפטית בנוגע לתנאי הפעילות העסקית בשווקים הזרים;קידום השקעות: הגנה הדדית על השקעות מפני סיכונים הכרוכים בהשקעות בינלאומיות, וכן עיגון מנגנוני יישוב סכסוכים בין מדינה למדינה ובין משקיע למדינה;רכש ציבורי: הענקת מעמד שוויוני לחברות ישראליות, ביחס לחברות מקומיות, בגישה למכרזים של גופי ממשל וגופים ציבוריים אחרים במדינות עמן נחתם ההסכם;יצירת מנגנונים לחיזוק שיתוף הפעולה הכלכלי, הטכני והמחקרי בין המדינות. לאחר החתימה על הסכם הסחר, המחלקה מקיימת פגישות תקופתיות עם השותפים בהן היא בוחנת, בין היתר, את הצורך לעדכונם ו\או הרחבתם. כמו-כן, המחלקה מקיימת באופן שוטף דיאלוגים עם גופי רישום ורגולציה זרים על מנת לפתוח חסמי סחר המקשים על התעשייה הישראלית, ועל מנת לפתור בעיות נקודתיות בהן נתקלים ייצואנים ישראליים בממשק עם המדינה הזרה.

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


 מדיניות והסכמי סחר
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מ על הסכמי  "יזום וניהול מו
 סחר

 
 ועדכון הסכמי סחר תיחזוק

 
 לייצואבחסמים טיפול 

 
 ושקיפותםתהליכי ייבוא שיפור 

ייצוג ישראל בארגון הסחר  
 העולמי

 
 OECD-רחבה בפעילות 

 
ועדות כלכליות עם  ניהול 

 סחרשותפי 
 

 סיוע בייצוא שירותים



 Responsible Business(היחידה להתנהגות עסקית נאותה •
(Conduct   מרכזת את הפעילות להתמודד עם דה לגיטימציה
 :מול התעשייה באמצעות) חרם(כלכלית 

 כלים כלליים ותפורים אישית להתמודד עם דה לגיטימציה כלכלית•

ל  "התעשייה ומחזיקי העניין בארץ ובחו, הממשלהעבור מרכז ידע •
 שמתמודדים עם דה לגיטימציה כלכלית  

בנוסף היחידה פועלת  לעזור לתעשייה להתמודד עם האתגרים •
 )Corporate Responsibility(החדשים של עולם אחריות התאגידית 

, חוקי עבודה, איכות הסביבה:  התנהגות עסקית נאותה בשרשרת האספקה •
 שחיתות וכדומה

 טקסטיל ושוק ההון  , חקלאות , מינראלי קונפליקט:  סקטורים חדשים•

 

 התנהגות עסקית נאותה

8 

Presenter
Presentation Notes
מאז מבצע צוק איתן אנו עדים להתגברות של יוזמות חרם (BDS – Boycott, Divest, Sanctions) שמטרתן פגיעה בהשקעות בישראל ובפעילות הכלכלית של חברות ישראליות, במיוחד בחברות שיש להן פעילות בשטחים. חברות שנתקלות בבעיות של חרם, ביטול עסקאות או כל פגיעה אחרת על רקע היותן חברות ישראליות – מוזמנות לפנות אלינו לקבלת סיוע דיסקרטי מותאם אישית.תחום אחריות תאגידית: ישראל אימצה את הקווים המנחים של ה-OECD לחברות רב לאומיות בשנת 2002 ובהתאם לכך מאז היא חברה בוועדת ההשקעות של ה-OECD. דוגמה לפעילות בתחום אחריות תאגידית – תחום מינרלי הקונפליקט. תחום זה התחיל כיוזמה לא מחייבת של ה-OECD להגברת השקיפות בשימוש במינרלים שמקורם באזורי קונפליקט. ארה"ב אימצה את ההנחיות בחקיקה שלה, כך שהן הפכו למחייבות לכל חברה שסוחרת עם חברה אמריקאית, וגם האיחוד האירופי בעיצומו של תהליך. היחידה ערכה מספר סמינרים להגברת המודעות בנושא וכן מסייעת באופן פרטני לחברות הזקוקות לכך. אנו לרשותכם בעזרה בהתמודדות עם קבלת תלונות או הגשת תלונות במסגרת מנגנון ה-OECD או בכל סוגיה אחרת הקשורה באחריות תאגידית. 



 כסף חכם

 סיוע לפריצה בשוק חדש :המטרה

במימון פעילויות שיווקיות ויצירת תהליך ממוקד  השתתפות  :האמצעי
בשיתוף עם מערך הנספחים המסחריים של משרד הכלכלה וליווי יועצים  

 שיווקיים  

באחת  $250k-$10mשל ייצוא והיקף ₪ מיליון  100מכירות עד : תנאי סף
,  50%לפני ההגשה מעניקות השתתפות של  הקלנדריותמשתי השנים 

מעניקות השתתפות  $10m-$50mבין וייצוא ₪ מיליון  200מכירות עד 
קיימים גם מקצים ייעודים לאוכלוסייה  . במדינות מתפתחות 35%של 

  ערבית

 קרן הפרויקטים

 ל"בטא סייט שיווקי והגשה למכרז בינ :המטרה

 השתתפות במימון סקר היתכנות והגשת הצעה למכרז :האמצעי

שווי פרויקט מינימאלי בסקר  , ₪ מיליון400מכירות עד  :תנאי סף
 .$500kלמכרז שווי פרויקט מינימאלי בהצעה  ,$2mהיתכנות 

 סיוע לקידום הייצוא  כלי 

2014 

52 
 ח"מיליון ש

   חולקו לחברות

9 

Presenter
Presentation Notes
קרן הפרויקטים- אם רלוונטי לחברה, יש לציין את העבודה מול המוסדות הפיננסיים (הבנק העולמי, קרן המטבע וכדומה)



 מאגדים תשתיתיים

 ל"הקמת מתקן הדגמה שיווקי בינ :המטרה

ל  "מימון חלקי של הוצאות לטובת הקמת מתקני הדגמה בחו :האמצעי
 ) .₪מיליון  5עד (ושיווקו 

אלף דולר ותקרת   100של ייצוא מינימום , חברות 5מינימום  :תנאי סף
ניתן יהיה לשלב חברות גדולות וקטנות יותר  (₪ מיליון  100מכירות של 

 )על פי פרמטרים מוגדרים שיאפשרו תמהיל אופטימלי

 

 יפן -סין  - קרן הודו

 יפן   -סין  –הקמת נציגות שיווקית בהודו  :המטרה

ומענק חד פעמי  , במימון הקמת נציגות שיווקיתהשתתפות  :האמצעי
 ראשונההתקנה מסחרית /סייטלהקמת בטא 

  10%מינימאלי  ייצוא היקף , ₪ מיליון  15-200מכירות בין  :תנאי סף
 ₪מיליון  20למדינת היעד עד  ייצוא , לשנה

 סיוע לקידום הייצוא  כלי 

2014 

52 
 ח"מיליון ש

   חולקו לחברות
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 )ERM( ייצואניםמערכת פניות •

 //:trade.net-israelhttp  המינהלבלוג •

•Newsletter שבועי 

 הבלוג המקומי•

 )Facebook, LinkedIn(רשתות חברתיות •

 פלטפורמת ההתייעצות עם התעשייה•

 ועידות וכנסים מקצועיים•

 

 כלים לשמור על קשר עם התעשייה
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Presentation Notes
אחידות בטיפול בכל הנספחויותבקרה של המטה על איכות השירותקבלת כל הפרטים הנדרשים לטיפול כבר בפנייה הראשונה      וקיצור משך הטיפולאיסוף וריכוז מידע על קהל הלקוחותניתוח צורכי קהל הלוקחות ושיפור המוצרים והשירותים      הניתנים על ידי מינהל סחר חוץ ומערך הנספחיםועידת סחר חוץשפות בלוג מקומי- אנגלית, גרמנית, פורטוגזית, ספרדית, רוסית, יפנית, סינית, טייוואנית, קוריאנית, פולנית, רומנית, איטלקית, צרפתית, תאית, הולנדית, תורכית, אוקראינית, ווייטנאמית.

http://israel-trade.net/


 סיפורי הצלחה
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 סיאול : נספחות
הקוריאני של גופי  לארגון  Modelityחברת  אתהנספחות חיברה את , לאחר משלחת משקיעים לישראל: תמצית הסיוע

החברה  , בסופו של תהליך. בתחום תוכנות פיננסיות לאינטגרטורהמוסדיים אשר בתורו יצר קשר מועיל ההשקעה 
אושר מימון בסך  , לצד זאת. פ אסטרטגי עם שותף קוריאני והחלו בהתקנות ראשוניות בקוריאה"הישראלית חתמה על שת

 .קוריאה -פ ישראל"אלף דולר לפרויקט משותף אשר ימומן על ידי קרן המו 100

 נרו'ז-ריו דה : נספחות
החברה נתקלה במחסום רגולטורי אל מול שלטונות המס  , במסגרת פעילותה של קבוצת בזן בברזיל: תמצית הסיוע

,  בהתערבות הנספחות). מוצרים במסלול צהוב במקום במסלול הירוקהתבצעה העברת , למרות הסכם הסחר(במדינה 
 .מיליון דולר 10המחסום הרגולטורי הוסר והחברה ניצלה מהפסד של למעלה מ 

 מילאנו : נספחות
בשילוב  . יבואן איטלקי בכל מוניטין/לחבור למפיץ, Ceremonie, הנספחות סייעה לחברת התה הישראלית: תמצית הסיוע

בה נכח גם קצין , Esselunga, אורגנה פגישה עם רשת המרכולים הגדולה באיטליה, כוחות של הנספחות ושל היבואן
בעקבות הפגישה המוצלחת ולאחר ליווי החברה הישראלית אל מול הרשת האיטלקית על ידי הנספחות  . הסחר בנספחות

 .Esselungaהחלה לייצא מוצרי תה לאיטליה אשר נמכר בסניפי הרשת  Ceremonieחברת , בכל שלבי התהליך

Presenter
Presentation Notes
סיפורי ההצלחה המובאים כאן אינם מחייבים שימוש שלכם. אתם מוזמנים להציג סיפורי הצלחה אחרים ובלבד שניתן לפרסמם.



 אוהד כהן, תודה רבה
Ohad.Cohen@Economy.gov.il 

israel-trade.net 


	כלי הסיוע לייצוא
	יעדי הממשלה בתחום הייצוא
	תמיכה בייצוא - השותפים שלכם לדרך
	מינהל סחר חוץ מפעיל 41 נספחים מסחריים 
	הנספחים - השותפים שלכם לדרך
	מערך הסכמי הסחר החופשי מכסה 66% מהייצוא
	מדיניות והסכמי סחר
	התנהגות עסקית נאותה
	כלי סיוע לקידום הייצוא 
	כלי סיוע לקידום הייצוא 
	כלים לשמור על קשר עם התעשייה
	סיפורי הצלחה
	תודה רבה, אוהד כהן

