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 מנוע הצמיחה של כלכלת ישראל –הייצוא 

 הגדלת היצוא  
 2020מיליארד דולר עד סוף  100

 היצואניות החברות הגדלת מספר 

 גיוון היצוא 
 )סקטוריאלית וגיאוגרפית(



 :קרן הפרויקטים והמכרזים
סיוע בהתמודדות במכרז או 

 ביצוע הוכחת היתכנות

 עבודה על מול חברות יעד זרות

סיוע לחברות מול רגולטורים  
 זרים

הקמת מתקן   –מאגדי תשתית 
 הדגמה שיווקי למספר חברות

קיום פעילויות ממוקדות  
 סקטוריאליות

ייצוג ישראל בארגונים  
 בינלאומיים

 הסרת חסמי סחר קידום ייצוא ומשיכת השקעות מימוניתתכניות תמיכה 

מהלך שיווקי   – ב וכסף חכם"של
 אסטרטגי

בפניות פרטניות של  טיפול 
 הסכמי סחר חופשי ישראליםיצואנים 

 תחומי פעילות



סיוע לחברות ישראליות בקידום היצוא  
  מימונייםבאמצעות כלים 

 סחר חוץ במינהלמערך כלי סיוע 

כסף  
 חכם

קרן  
הפרויקטים  
והמכרזים  

 ל"הבינ

 ב"של

 מאגדי תשתית



 

 2016 -כלי סיוע במספרים 

 כסף חכם 
 סיוע לפריצה בשוק חדש: המטרה•

 .  אושרו100, חברות 200הגישו •

  ח"מלש 47.7כ מענקים שאושרו "סה•

 קרן הפרויקטים•
שיווקי   סייטבטא : המטרה•

 ל"והגשה למכרז בינ

 חברות 24הגישו •

כ מענקים  "סה. אושרו 11•
 ח"מלש 2.9שאושרו 

 מאגדים תשתיתיים•
 ל"הקמת מתקן הדגמה שיווקי בינ: המטרה•

 5(מאגד חקלאי לברזיל : מאגדים 3אושרו •
 7(כיה 'מאגד ערים חכמות לצ, )חברות
 ).  חברות 5(ומאגד חקלאי לקליפורניה ) חברות

  8.5כ מענקים שאושרו "סה. חברות 17כ "סה•
 ח"מלש

128 
   ח"מיליון ש 55 –חברות נתמכו בהיקף של כ 



 :סיוע
 

בניית יכולות וסיוע בצעדים ראשונים  •
 בייצוא

 
במימון הוצאות שיווקיות  השתתפות •

 200ובסכום כולל של עד  50%של עד 
 שנתייםלמשך ₪ אלף 

 
 בבניית יכולות השתתפות 75%•

 
הכרה בכתיבת תכנית שיווקית טרם  •

 הגשת הבקשה
 

 :תנאי סף
 

בשתי  $ אלף  250 -מתחת לייצוא •
 .להגשהשקדמו  הקלנדריותהשנים 

 
  50עד ₪ אלף  500מכירות בין מחזור •

בשלוש  ₪ מיליון  2או גיוס של ₪ מיליון 
 להגשההשנים שקדמו 

 
 "כסף חכם"עומד בתנאי סף של לא •

 ב"של –שער לשיווק בינלאומי 

ב"של  

הקמת מערכי  
 ל"שיווק והפצה לחו

פרסום 
 ושיווק מקוון

תערוכות  
 והדגמות

,  הוצאות משפטיות
 תקינה וביטוח

התמחות  
 בשוק היעד

יועצים  
 מקצועיים

הכנת תכנית  
 שיווקית

 טיסות

 מנהל ייצוא



 :סיוע

  50%השתתפות במימון הוצאות שיווקיות של עד •
 למשך שנתיים₪ אלף  500ובסכום כולל של עד 

 שנים 3למשך ₪ מיליון 1עד : יפן/ סין/ הודו•

 :תנאי סף

 מהלך שיווקי חדש/חדששוק •

 ₪ מיליון  200מחזור מכירות עד •

באחת משתי השנים $ אלף  250יצוא מעל •
 .  שקדמו להגשה הקלנדריות

  10חברות שמחזור המכירות שלהן היה מעל •
 ,₪מיליון 

 $אלף  100 -רף היצוא יורד ל

לחברות המחזיקות כתב אישור תקף מעל שנה •
,  במסגרת מסלול המענקים של מרכז ההשקעות

 לא נדרש היקף יצוא

רף היקף היצוא יורד , לחברות ממגזר המיעוטים•
.  וללא הגבלה על מחזור המכירות$, אלף  100 -ל

לא , "תבל"של תכנית ' לחברות בוגרות שלב ב
 יצואנדרש היקף 

 "כסף חכם"

" כסף חכם"  

הקמת מערכי  
 ל"שיווק והפצה לחו

פרסום 
 ושיווק מקוון

  תערוכות
 והדגמות

,  הוצאות משפטיות
 תקינה וביטוח

התמחות  
 בשוק היעד

יועצים  
 מקצועיים

 שכר עובד  

 טיסות



 קרן הפרויקטים והמכרזים הבינלאומיים

השתתפות במימון הוכחת  : 'מסלול א
 היתכנות 

מההוצאות המוכרות ולא  50%המענק הכספי יהיה עד •
 ₪אלף  500 –יותר מ

 $חצי מיליון שווי הפרויקט לפחות •

השתתפות במימון הכנת הצעה  : 'מסלול ב
 למכרז

מההוצאות המוכרות ולא  50%המענק הכספי יהיה עד •
 ₪אלף  400 –יותר מ

 $אלף  500שווי הפרויקט לפחות •
 

 חודשים 12יינתן לתקופה של המענק 
 

 :תנאי סף
 
 ₪ מיליון  200מחזור מכירות עד •
 או מסמכי מכרז) Letter of Intent(מכתב מזמין מלקוח •
  30%החברה אינה מקבלת מימון מהמזמין העולה על •

 מעלות העבודה  
 החברה אינה שותפה פוטנציאלית לרווחי הפרויקט•
חלקה של החברה בפרויקט חייב להיות בעל ערך מוסף •

מיליון דולר ערך מוסף  2לפחות או  35%ישראלי של 
 לפי הנמוך מבניהם, לא כולל רווח, ישראלי

 

קרן  
הפרויקטים  
והמכרזים  
 הבינלאומיים

שירותי ייעוץ  
ל"בארץ ובחו  

רכישת מסמכי  
 המרכז

הוצאת נסיעה למדינת  
)ל"טיסות ואש(היעד   

שכירת קבלני משנה  
ל"בישראל ובחו  

רכישת ציוד  
 וחומרים

שכר  
 עובדים



 הסיוע -קרן מאגדי תשתית 

החזר ההוצאות של הקמת מתקן  50%עד •
 :לל ושיווקו ועד "ההדגמה בחו

 ,₪מיליון  5: ' אשנה 
 ,₪מיליון  3: 'בשנה 
 ₪מיליון  2: 'גשנה 

 

 :תנאי סף•

 חברות 5לפחות •

'  מ 2-אלף דולר לחברה ו 100יצוא של לפחות •
 דולר יצוא למאגד

ישנם חריגים מוגדרים שמאפשרים תמהיל (
 )אופטימלי

 החברותעדיפות למאגדים בהם יש סינרגיה בין •

 .  חודשים בתכנית 36מקסימום •

בכל שנה נדרשת הגשת בקשה מחודשת לאותה  •
 . השנה

 חודשים 12 -אפשרות הארכה ב•

 

 

קרן מאגדי  
 תשתית 

 טיסות

 שירותי ייעוץ

 הובלה ושינוע

תכנון הנדסי של  
 מתקן ההדגמה

ציוד  , חומרים
 והתקנה

אגרות  , רישיונות
 וביטוח

 עלויות משפטיות

 פרסום ושיווק מקוון

 שכר עובד



 סיפורי הצלחה

 :קרן הפרויקטים והמכרזים הבינלאומיים
 

 -של כבשווי להתמודדות במכרז ₪ אלף  64חברה קיבלה סיוע בגובה 
 וזכתה במכרז₪ מיליון  16

 
התמיכה מקרן הסיוע בפרויקטים ומכרזים עזרה לחברתנו להשקיע  "

וזאת מתוך ידיעה כי במקרה ולא  . בצורה אופטימלית במענה למכרז
אנו השתמשנו בכספי התמיכה   . נזכה חלק מן ההשקעה יוחזר לנו

.  וכן עם הלקוח הסופי, להעמיק את הקשר עם השותף המקומי
 ."התמיכה אפשרה לנו ללא ספק לשפר את ההצעה ואת המענה

 :קרן מאגדי תשתית
 

  373חברה שהייתה חברה במאגד קיבלה מענק בגובה 
הפעילות במאגד הייתה תחילת הפעילות  . ₪אלף 

₪ מיליון  34-ל₪ אלף  268-במדינת היעד והייצוא גדל מ
 .  שנים 3הייצוא למדינה גדל על פני 

 
י הצוות הישראלי  "עוגם י הנספחות "לווה עהמאגד "

התוצאה  , אשר ללא עזרתם פרויקט זה לא היה קם
 ...לקוחותהייתה בהחלט מרשימה ומשכה הרבה 

ועדיין עוזר  במאגד עזר אין ספק שהפרסום שנעשה 
 :כסף חכם "במדינהלקדם את העסקים שלנו 

 
-הייצוא למדינת היעד גדל מ.₪אלף  280חברה קיבלה מענק בגובה 

 .על פני שנתיים₪ מיליון  7.3ל₪ מיליון  3.3
 
, בניית מערך הפצה, תכנית כסף חכם אפשרה לנו לחדור לשוק"

כבר אחרי שנה רואים  . שיווק ומכירות לשוק זה והגדלת מכירות
תודה על כל . הרחבה בכמות הלקוחות ובצפי ההזמנות לשנה הבאה

 "העזרה והתמיכה של התכנית



 מאל זועבי'ג// תודה רבה 

Jamal.Zoabi@economy.gov.il | www.economy.gov.il/ipf  
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