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 2018סיוע כלי 

 כסף חכם 
 סיוע לפריצה בשוק חדש: המטרה•
 ,חברות 224הגישו •

 אושרו 166
  ח"מלש 80כ מענקים שאושרו "סה•

 קרן הפרויקטים
שיווקי והגשה   סייטבטא : המטרה•

 ל"למכרז בינ
 אושרו 14, חברות 32הגישו •
  5.4מענקים שאושרו כ "סה•

 ח"מלש

 ב"של
בניית יכולות וסיוע בצעדים  : המטרה•

 ראשונים
 אושרו   90, חברות 146הגישו •
 ח"מלש 16.1שאושרו מענקים כ "סה•

281 
 חברות נתמכו

 –בהיקף של כ 

 ח  "שמיליון  104

 מאגדי תשתית
הקמת מתקן  : המטרה•

 ל"הדגמה שיווקי בינ

  11אושרו בקשות של •
 ח"מלש 3חברות בהיקף של 
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 אגף כלי סיוע לתעשייה

 עבור מה

 מה מקבלים

 למי מיועד

 מה מחזירים

 ב"של

 בניית יכולות שיווק
 פריצה לשווקים בינלאומיים

 מההוצאות 50%
 ₪אלף  200עד 
 חודשים 24-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

 *מההוצאות 50%
 חודשים 24-ל -₪ אלף  500עד 

 שנים בהודו סין יפן 3-ל₪ עד מיליון 

 יצואנים בינוניים
 ייצוא$ אלף  250מעל  

מהגידול במכירות לשוק   3%
שנים או עד  5היעד על פני 

 החזר הסיוע

מיליון   1או ₪ אלף  500מההוצאות ועד תקרה  75%מלבד חברות מגזר ערבי המקבלות * 
 במדינות יעד מועדף
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 מערך כלי סיוע -תהליך הגשת בקשה

 קל

 מהיר

ידידותי  
 למשתמש

 התהליך

היכרות של  
 מנהלי החברה

 מוכנות ומחויבות

 תרומה למשק

 דגשים בהגשה
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בניית יכולות וסיוע בצעדים  •
 ראשונים בייצוא

 
השתתפות במימון הוצאות  •

  50%שיווקיות של עד 
 200ובסכום כולל של עד 

 שנתייםלמשך ₪ אלף 
 
הכרה בכתיבת תכנית  •

שיווקית טרם הגשת  
 הבקשה

 

 

 

 ב"של –שער לשיווק בינלאומי 

ב"של  

 תקינה

פרסום 
 ושיווק מקוון

תערוכות  
 והדגמות

,  הוצאות משפטיות
 ביטוח

התמחות  
 בשוק היעד

יועצים  
 מקצועיים

הכנת תכנית 
 שיווקית

 טיסות

 מנהל ייצוא
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השתתפות במימון הוצאות  •
  50%שיווקיות של עד 

 500ובסכום כולל של עד 
 למשך שנתיים₪ אלף 

/  הודו: מדינות יעד מועדף•
₪ מיליון 1עד : יפן/ סין

 שנים 3למשך 

תנאים מיוחדים למגזר •
 הערבי

 

 

 "כסף חכם"

" כסף חכם"  

הקמת מערכי  
 ל"שיווק והפצה לחו

פרסום 
 ושיווק מקוון

תערוכות  
 והדגמות

,  הוצאות משפטיות
 ביטוח

התמחות  
 בשוק היעד

יועצים  
 מקצועיים

 שכר עובד  

 טיסות

 תקינה
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 ליווי צמוד

 נספח מסחרי

 יועץ שיווקי מקצועי מלווה
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 שינויים בצנרת

   שקלייםתנאי סף  –עדכוני דרישות -
 

 למשק באמות המידההמשקל של תרומה הגדלת -
 
 .הגדלת מחזור מכירות מקסימלי הזכאי להיכנס לתכנית –ב "תנאי סף של-
 
 הכרה ביועצים מקצועיים בארץ –חכם כסף -
 
 התניית חלק מהתמיכה בעמידה ביעדים-
 
 .לכסף חכםבכניסה ב לא צריך להוכיח מהלך שיווקי חדש "בוגר של-
 
 

 



 פרטי קשר

שער לשיווק בינלאומי -ב"תכנית של 
shalav@economy.gov.il 

 
 כסף חכם"תכנית: 

MF@economy.gov.il 
 
 

mailto:shalav@economy.gov.il
mailto:shalav@economy.gov.il
mailto:MF@economy.gov.il
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