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היינמןנועה 

מינהל סחר חוץ, פאסיפיק-מנהלת אסיה
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מטרת העל של הממשלה בתחום היצוא

הגדלת הייצוא

2022מיליארד דולר עד סוף 120יעד של 

מיליארד דולר  102.3ייצוא של 
2016לעומת 6.4%עליה של 2017בשנת 

6.4%+

2016 2017
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מטרות העל של מינהל סחר חוץ

קידום ייצוא

קידום השקעות זרות
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מינהל סחר חוץ

קרנות ייעודיות לתמיכה  

כספית ביצואנים  
הסכמי סחר מערך נספחים מסחריים
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מסחריותנספחויות43מינהל סחר חוץ מפעיל 
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?איך הנספחים יכולים לסייע

איתור מפיצים קניינים וסוכנים

חיבור לרשת סופרמרקטים  

ילה'בצ

סקרי שוק

המזון באנגליהשוק 

בעיות רגולציה וממשל

מסחרי בסיןסימן 

משלחות נכנסות ויוצאות
לדרום אפריקה DIYמשלחת

בעיות מול המכס

שחרור מכולות בפוליןאי 

תיאום פגישות בתערוכות

בעקבות השתתפות  עסקה 
ב"בארה RSAבתערוכת 

חיבור למשקיעים זרים

של תאגיד ענק בחברה השקעה 

ישראלית

פ"קידום הסכם מו

בין חברה  מיזם משותף  

מקסיקנית לחברה ישראלית
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במספרים2017שנת 

ערך סיפורי הצלחה

דולר900,000,000

250
משלחות עסקיות

4700-כ
ERMפניות 

1500-כ
חברות פונות

220מעל 
סיפורי הצלחה
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מפת הסכמי הסחר

משא ומתן מתנהלהסכמי סחר חופשי עליהם חתמה ישראל

OECD-ובארגון הWTO-ישראל חברה בארגון ה* 

(1985)ב "ארה

א"אפט

(1992 ,2018)

(1997)טורקיה 

(1999)מקסיקו 

האירופיהאיחוד 

(1975,1995)

(2007)מרקוסור

(2013)קולומביה 
בתהליך אשרור*

(2018, 1997)קנדה 

אשרורבתהליך *

אוקראינה

וייטנאם

סין

(2018)פנמה 

קוריאה. ד

,  בלרוס קזחסטן, רוסיה

קירגיסטן וארמניה

הודו

2018-מ הסתיים ב"המו* בתהליך אשרור*

בצנרת

גיאורגיה

תאילנד

2018-מ הסתיים ב"המו*

בריטניה

גוואטמלה

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/flags/us-flag.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/flags/us-flag.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/flags/ca-flag.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/flags/ca-flag.html
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אגף כלי סיוע לתעשייה

עבור מה

מה מקבלים

למי מיועד

מה מחזירים

ב"של

בניית יכולות שיווק

פריצה לשווקים בינלאומיים

מההוצאות50%
₪אלף 200עד 
חודשים24-ל

יצואנים מתחילים

ייצוא$ אלף 250-פחות מ

מהגידול במכירות לשוק  3%

שנים או עד 5היעד על פני 

החזר הסיוע

כסף חכם

–ל "הרחבת פעילות שיווק בחו
מהלך שיווקי חדש

*מההוצאות50%
חודשים24-ל-₪ אלף 500עד 

שנים בהודו סין יפן3-ל₪ עד מיליון 

יצואנים בינוניים

ייצוא$ אלף 250מעל 

מהגידול במכירות לשוק  3%

שנים או עד 5היעד על פני 

החזר הסיוע
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*2018סיוע כלי 

כסף חכם 

סיוע לפריצה בשוק חדש: המטרה•

,חברות242הגישו •

אושרו151

ח"מלש72כ מענקים שאושרו "סה•

קרן הפרויקטים

שיווקי והגשה  סייטבטא : המטרה•

ל"למכרז בינ

אושרו14, חברות32הגישו •

ח"מלש5מענקים שאושרו כ "סה•

ב"של

בניית יכולות וסיוע בצעדים  : המטרה•

ראשונים

אושרו  82, חברות146הגישו •

ח"מלש15שאושרו מענקים כ "סה•

"כסף חכם"לא כולל מקצה למגזר מיעוטים ב* 

258
חברות נתמכו

–בהיקף של כ 

ח "שמיליון 95

מאגדי תשתית

הקמת מתקן  : המטרה•

ל"הדגמה שיווקי בינ

11אושרו בקשות של •

ח"משל3חברות בהיקף של 
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