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מסלולי הסיוע של הרשות  
להשקעות ולפיתוח התעשייה  

והכלכלה

 לבנה זגורי
 הרשות להשקעות  מנהל .ס

 ולפיתוח התעשייה והכלכלה



 ולפיתוח התעשייה והכלכלה  להשקעות הרשות 
במגוון תחומי  , פועלת מכוח החוק לעידוד השקעות הון והחלטות ממשלה

 .פעילות
    עיקרי פעילות הרשות

 עידוד השקעות הון במשק •
 מעסיקים תמרוץעידוד תעסוקה באמצעות •
 מסלולים ירוקים  •
 והחדשנות בתעשייה הפיריוןעידוד •
 עידוד תחרות בשווקים ריכוזיים•
 עידוד תיעוש הבנייה בשיטות מתקדמות•
 

 .מיליון שקלים 720-כ: 2019תקציב הרשאה לשנת 
 

 

 קצת עלינו

2 



 
 
 
 
 
 

מסלולי  
 מענקים

מסלולי  
פריון  

 וחדשנות

שחיקת  
שער  
 חליפין

עידוד  
השקעות  

 זרות

מסלולי  
 תחרות

מסלולי  
כלכלה  
 ירוקה

מסלולי  
 תעסוקה

יצור  
 מתקדם

3 

 פעילות ומסלולי הסיוע



 ).לחוק 51על פי סעיף (מפעל תעשייתי 1.

 ).מחוז דרום ומחוז ירושלים, מחוז צפון(' באזור פיתוח א2.

 25%ביצוע יצוא בשיעור של ) 'ג18סעיף (עומד בהגדרת מפעל בר תחרות 3.

 

 מענקים והטבות מס                           

 )ציוד ומבנים(מענק על השקעות ברכוש קבוע  20%

ומחוז  , עוטף עזה, ומפעלים בשדרות, 100מענק נוסף למפעלים דרומית לקו  10%עד 
 .1-4צפון באשכול פריפריאלי 

 . הן ממסלול המענקים והן מהטבות מס במקבילניתן ליהנות 

 יתר האזורים 'אזור א מס מופחת

 4 16% 7.5% שיעור מס חברות

 מסלול מענקים
 תנאי סף



 

אשר מטרתו  , מתווה משותף של הרשות להשקעות והרשות לחדשנות טכנולוגית
חברות בישראל לייצר מוצרים מתקדמים בטכנולוגיות ייצור מתקדמות לעודד 

 .באמצעות עידוד וסיוע לאורך שלבי הפיתוח והייצור הנדרשים

 :מתווים 2 כולל זה מערך

 טכנולוגית בעצמה התעשייה בענפי לחברות מיועד  - "לייצור מפיתוח" מתווה

  ,לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה הגדרת פי על עילית מעורבת בעצמה או עילית

  פורץ מוצר פיתוח של התהליך סיום לאחר או ,מתקדם בתהליך נמצאות אשר

 .דרך

  חרושתי לא שעדיין תעשייתי למפעל מיועד - "ראשוני תעשייתי מפעל" מתווה

  לאישור מיועד חרושתי הלא כשהייצור ,חדשני בתחום מוצר פיתח כבר אך

  יעבור ,הרגולציה לאישור ובכפוף המתווה שבסוף מנת על ,המוצר של רגולטורי

   .חרושתי לייצור המפעל
                                            

 עמק  המוות יצור פ"מו 5
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נכנסו לתוקף תיקוני חקיקה שיזמו הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה   2017בשנת 

 .והכלכלה משרד האוצר ורשות המיסים

 : עיקרי תיקוני החקיקה

 בלבד 7.5%-בפריפריה למס חברות הפחתת •

,  צפוןבמחוז  1-4פריפריאלי למפעלים באשכול  10%נוסף של עד ) צפון(מענק •

 וליישובי שדרות ועוטף עזה

לפיה  , התיקון כאמור קובע הקלה(באופן שיקל על קבלת האישור  –תיקון תקנות יצואן עקיף •

 המפעל האחר או של רואה החשבון שלו  ויינתן על ידי נושא משרה של אישור המפעל האחר יכול 

   ).של המפעל האחריומצא על ידי רואה החשבון לפני התיקון התקנה קבעה כי האישור (     

 25%כ המחזור "או מסה 25%בחירה מתוספת המחזור " תחרות-בר"תיקון אופן מדידת •

 תיקוני חקיקה



 
 
 
  

בעבודה הפריון צמיחת קצב הישראליים הענפים במרבית 
  מרכזי צמיחה חסם ומהווה  OECD– ה למדינות בהשוואה ,נמוך

   .הישראלי למשק

 

פעולה דרכי מציעה בתעשייה הפריון להעלאת התכנית 
  והערך למשרה המוסף הערך( הפריון מדדי לשיפור שונות
 פריון רמת את להעלות ובכך 30% בלפחות )לשעה המוסף

   .במפעל העבודה
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 תכנית להעלאת  
 הפריון בתעשייה



פריון העבודה בישראל נמצא בפער משמעותי מול  
 OECDמממוצע  25% -בכנמוך : המדינות המפותחות

בשנים האחרונות יש מודעות גדלה לחשיבות של הגדלת  
 8 הפריון במשק

 רמת הפריון הנמוכה  
 אחת הבעיות המרכזיות  מהווה 

 כלכלת ישראלשל 



 .הקצאה תחרותיתהסיוע ניתן על בסיס •

 מההשקעות המאושרות 30%מענק בשיעור של •

חודשים ממועד כתב   36 –ליישום התכנית תקופת הסיוע •
 .האישור

 :המענקפריסת •

65% -  לעמידת  במקביל לביצוע שוטף של ההשקעות המזכות וכן
 .מבקש הסיוע באבני הדרך 

35% -  ואישורו" סופי-דוח ביצוע"לאחר הגשת  , 

 .ובכפוף לעמידת מבקש הסיוע ביעדי התכנית               
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  10עד  הייצוריתסך ההכנסות של הפעילות  –זעירה פעילות •
 .₪מיליון  1תקרת השקעה מזכה , ₪מיליון 

 
  75-10מ   הייצוריתסך ההכנסות של הפעילות  -פעילות קטנה •

 .₪מיליון  5תקרת השקעה מזכה , ₪מיליון 
 

-200מ  הייצוריתסך ההכנסות של הפעילות  -פעילות בינונית •
 .₪מיליון  10תקרת השקעה מזכה , ₪מיליון  75
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 המכירות  גודל מחזור לפי סיווג  
 הייצוריתהפעילות של 



 חברות   54 -כתבי אישור ל אושרו •
 ₪מיליון   282 -השקעת חברות בסך של  כ•
 ₪  מיליון  84 -כ  –סך המענקים •
 המאושרותמסך ההשקעות המזכות  30%  -שיעור הסיוע •
 :הרכב השקעות מזכות•

 80%-70%(השקעות הוניות  ( 
 30%-20%(השקעות רכות( 
 

 ח"מיליון ש 60:  2019תקציב לשנת •
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 2018תכנית הפריון בשנת 



מתקדם  מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור 
 בתעשייה

 4.54ל "הוראת מנכ



לעודד מפעלים תעשייתיים לבצע את 
  industry 4.0המעבר לייצור מבוסס 

באמצעות  ) המהפכה התעשייתית הרביעית(
השתתפות בסיכון הכרוך בהטמעה של 

טכנולוגיות חדשניות במסגרת מסלול סיוע  
להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם  

 .בתעשייה
 

 מטרת המסלול



 להוראה 3.4.3כהגדרתן בסעיף " בטכנולוגיות חדשניות"השקעה 

. 

על  , השבחה והעצמת ההון האנושי לתפעול ציוד ומערכות מתקדמות, שדרוג
 .  מנת להעלות את יכולותיהם המקצועיות והטכנולוגית של העובדים

 חדשנות עיצובית וכיוצא בזה, חדשנות במוצרים, קידום חדשנות תהליכית
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מדדי תוצאה כמפורט   3תוצאות רצויות ולפחות  2על התכנית לכלול 
 להוראה   5בסעיף 
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ותכלול את הרכיבים הבאים" יועץ מלווה"י "התכנית תיערך ע: 

 עקרונות התוכנית



תוצאות רצויות שיתקבלו   2מבקש הסיוע נדרש לבחור 
 כתוצאה מפעולות ההטמעה  

וי  /התוצאות העסקיות של המפעל התעשייתי או קושיפור 1.
 .הייצור

תהליך ייצור קיים על ידי הטמעה של טכנולוגיות  שיפור 2.
 . חדשניות לייצור מתקדם

מוצר קיים או ייצור מוצר חדש בעקבות הטעמת שיפור 3.
 הטכנולוגיות

 .לפחות 15% –ב  הייצוריתהפריון של הפעילות הגדלת 4.

 תוצאות רצויות



 מדדי תוצאה   3מבקש הסיוע נדרש לבחור לפחות 
 לשם בחינת עמידתו בתוצאות הרצויות

 .גידול במכירות–
 .חסכון בעלויות–
 .ברווח התפעוליגידול –
 המזומנים בתזריםשיפור –
 .העלאת שכר העובדים בזיקה לטכנולוגיה שהוטמעה–
 .הגדלת תפוקה פר יחידת זמן–
 .הקטנת זמני ייצור והרכבה–
 .הפחתת פחת–
 .יצירת ערך חדש לשרשרת האספקה–
 .אינטגרציה של מוצרים ותהליכים חכמים–
 .פתיחת שווקים חדשים–
 .התרחבות לקהל לקוחות חדש–
 .יצירת יכולת תגובה מידית בקו הייצור למצבים מיוחדים הפוגמים בהליך הייצור–
 ).ISO(איכות המוצר וסטנדרטיזציה לפני תקני איכות בינלאומיים המוגדרים על ידי ארגון התקינה הבינלאומי –
 .העלאת ערך מוסף לשעה בהתאם להגדרתו בהוראה–
 .העלאת ערך מוסף למשרה בהתאם להגדרתו  בהוראה–
 .הפסולת של המפעל ומיחזורהפחתת זיהום –

 
 

 מדדי תוצאה
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 שיעור הסיוע

עם הוכחת   10%+מסך ההשקעות המזכות המאושרות 20%עדיפות לאומית אזורי 
 תוצאות

 הוכחת תוצאותעם + 5%המאושרות מסך ההשקעות המזכות  15% -הארץ יתר 

 סוג הפעילות
תקרת סך ההשקעה  

 המזכה

תקרת ההשקעה  
המקסימאלית להשקעות  

 הוניות

תקרת ההשקעה  
המקסימאלית  
 להשקעות רכות

 אלף שקלים 150עד  מיליון שקלים 1עד  מיליון שקלים 1 פעילות זעירה

 אלף שקלים 450עד  מיליון שקלים 3עד  מיליון שקלים 3 פעילות קטנה

 אלף שקלים 750עד  מיליון שקלים 5עד  מיליון שקלים 5 פעילות בינונית

 שיעור הסיוע ותקרת ההשקעות



 בקשות בשנה 100 -טיפול שוטף כ
 חברות זרות בפעילות שוטפת 300-כ

 הקמה והרחבה של מפעלים•
 עידוד תעסוקה בשכר גבוה בפריפריה•
 שינוי בעלי מניות•
 הסבות•
 רכישות•
 מיזוגים•
 הארכות מועד ביצוע•
 אישורים עקרוניים•
 שינויים פנימיים בסעיפי השקעות•
 שינוי מקום אתר•
 ת"אזסיוע באיתור מיקום למפעלים בשיתוף עם •
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 השקעות זרות



 רקסים'וצבדואים , לרבות דרוזים, תכנית לשילוב סטודנטים מהאוכלוסייה הערבית 4.20ל "הוראת מנכ•
 29.01.2019: ניתן להגיש בקשות בין התאריכים –עתירת ידע  בתעשייההלומדים מקצועות טכנולוגיים 

   15:00בשעה  08.04.2019 –
 

ניתן להגיש בקשות   –מסלול סיוע לקליטת עובדים עם מוגבלות בעסקים בישראל  4.28ל "הוראת מנכ•
 15:00עד השעה  08.04.2019 –29.01.2019: בין התאריכים

 
הוראה התפרסמה לפני  :  מסלול לעידוד התחרות בשוק מוצרי המזון ללא גלוטן – 4.37ל "הוראות מנכ•

 15:00עד השעה  31.03.2019 –מועד אחרון להגשה . כשבועיים
 

ניתן  . סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטי – 4.41ל "הוראת מנכ•
   04.04.2019 – 29.01.2019: להגיש בקשות בין התאריכים

 
תכנית שכר  – 4.18-קליטת עובדים ששיעור השתתפות בשוק העבודה נמוך  ו – 4.17ל  "הוראת מנכ•

 .יפורסמו בעוד כחודשיים, גבוה
 

 –הטעמת טכנולוגיות ייצור מתקדם  – 4.54-תכנית להגדלת הפריון בעבודה ו – 4.44: ל"הוראות מנכ•
 .יפורסמו בימים הקרובים

 
 מענק עבור שיטות בניה מתקדמות יפורסם במהלך השנה –מסלול תיעוש בניה •
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 סטטוס מסלולים מנהליים



 כלל הזהב
 !זהבכלל 

 בסוגיה, בשאלה, נתקלתם בבעיה

 ?בנושא לא ברור התוכנית שלכם

 !בזמן אמתאתנו דברו 
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 ההקשבהעל תודה 
 
 

 המצגת מיועדת לצרכי הסברה בלבד
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