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מטרות העל של הממשלה בתחום היצוא
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יעד של -הגדלת ייצוא 
דולר עד סוף  מיליארד 104

2020

-היצוא גיוון היצואניםמספר הגדלת 
גיאוגרפי, סקטוריאלי



:מינהל סחר חוץ פועל ליישם את מדיניות הממשלה בתחום היצוא באמצעות שלושה כלים מרכזיים

ץמינהל סחר חו
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קרנות ייעודיות לתמיכה  
כספית ביצואנים   הסכמי סחר מערך נספחים מסחריים



שותפים לעשייה בתחום היצוא
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ממשלה  
משרד החוץ•
משרד האוצר•
משרדי ממשלה נוספים•
מכון היצוא•
רשות ההשקעות ופיתוח התעשייה  •

והכלכלה
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים•
רשות החדשנות•
אשרא•
היחידה להשקעות זרות ושיתוף  •

פעולה תעשייתי
מכון התקנים•

ארגוני תעשיה ומסחר
התעשייניםהתאחדות •
המסחרלשכות איגוד •
•IATI

לאומיות-דומסחר לשכות •
איגוד התעשייה הקיבוצית•



נספחים מסחריים  45מפעיל מינהל סחר חוץ 

נציגות מקומית
נספחות
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במספרים2017שנת 
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2017
250

משלחות  
עסקיות

מעל

220
סיפורי  
הצלחה

-כ

1,500
חברות פונות

-כ

4,700
פניות

ערך סיפורי ההצלחה
900,000,000$



מהיצוא75%מערך הסכמי הסחר החופשי מכסה 
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משא ומתן מתנהלהסכמי סחר חופשי עליהם חתמה ישראל

OECD-ובארגון הWTO-ישראל חברה בארגון ה* 

(1985)ב "ארה

(1992)א"אפט

(1997)טורקיה 

(1999)מקסיקו 

האירופיהאיחוד 
(1975,1995)

(2007)מרקוסור

(2013)קולומביה 
עדיין לא אושרר*

(2015, 1997)קנדה 
השדרוג עדיין לא אושרר*

אוקראינה

וייטנאם

סין

פנמה
2015מ הסתיים ב "המו*

קוריאה. ד

,  בלרוס קזחסטן, רוסיה
קירגיסטן וארמניה

הודו

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


המחשה-התועלת בהסכם אזור סחר חופשי 
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100 100 (בסין)מחיר המוצר לפני מכס 

(בסין)10%מכס 

(בסין)מחיר כולל מכס 

מחיר בהינתן הסכם  
בין ישראל לסיןח"אס

1010

110110

110100-110



אגף כלי סיוע לתעשייה
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'הבינלקרן הפרויקטים והמכרזים חכםכסף ב"של

עבור מה

מה מקבלים

למי מיועד

מה מחזירים

בניית יכולות שיווק
פריצה לשווקים בינלאומיים

מההוצאות50%
₪אלף 200עד 
חודשים24-ל

יצואנים מתחילים
ייצוא$ אלף 250-פחות מ

מהגידול במכירות לשוק היעד  3%
שנים או עד החזר הסיוע5על פני 

–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 היעד  3%
שנים או עד החזר הסיוע5על פני 

פיילוט או התמודדות במכרז

מההוצאות50%
₪  אלף 500עד 
חודשים12-ל

(lead)למי שיש ליד 

הסיועגובה 
ויש זכיהבמידה 



בהודו-מאגדי תשתית 

(בהודו)תפעול ושיווק של מתקן הדגמה שיווקי , הקמה

מההוצאות50%
₪מיליון 10עד 
חודשים36-ל

קבוצה של חמש חברות ומעלה

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

אגף כלי סיוע לתעשייה
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עבור מה

מה מקבלים

למי מיועד

מה מחזירים



2017-כלי סיוע במספרים 
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כסף חכם 
סיוע לפריצה  : המטרה•

בשוק חדש

,חברות210הגישו •
אושרו161

72כ מענקים שאושרו "סה•
ח"מלש

קרן הפרויקטים
שיווקי  סייטבטא : המטרה•

ל"והגשה למכרז בינ

אושרו14, חברות30הגישו •

3.6מענקים שאושרו כ "סה•
ח"מלש

תשתיתמאגדים 
הקמת מתקן  : המטרה•

ל"הדגמה שיווקי בינ

בקשות להגדלת אושרו •
תקציב של שני מאגדים  
פעילים בסכום כולל של  

ח"מלש1.4

חברות נתמכו247

ח "מיליון ש88–בהיקף של כ 

חדש–ב "של
בניית יכולות וסיוע  : המטרה•

בצעדים ראשונים

אושרו  66, חברות125הגישו •

11שאושרו מענקים כ "סה•
ח"מלש



כלים לשמור על קשר עם התעשייה
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(ERM)יצואנים מערכת פניות 

israel-trade.netהמינהלבלוג 

ניוזלטר שבועי

הבלוג המקומי

(Facebook, LinkedIn)רשתות חברתיות 
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מערך הנספחים הכלכליים בסין  



בסין  הנספחויותפריסה של 
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X2ינג 'בייג

נגדו'צ
שנגחאי

ואו'גואנגג הונג קונג



צוות הנספחים בסין  -נעים להכיר 
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ביקורים בישראל  
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2018מאי 
2018יוני 



פעילות מתוכננת  מיקום  חודש  תחום  תערוכה

Asian Financial Forumסיוע לחברות + ביתן מידע הונג קונג  ינוארתחומי  רב

CMEFביתן לאומי  שנחאי  אפרילרפואיציוד

China Beauty Expoביתן לאומישנחאימאיקוסמטיקה

Guizhou Big Data Expo לאומי  ביתןו'גויזמאידאטאביג

Sino Dentalלאומי  ביתןינג'בייגיוני  דנטל

2018-פעילות בתערוכות מרכזיות בסין ב
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2018–קידום תערוכות בישראל ב
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קידום הביתן הישראלי בתערוכות בינלאומיות  

19



פעילות פרטנית וטיפול בפניות חברות ישראליות  
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236

498

552

610

2014 2015 2016 2017

2014-2017חברות ישראליות לנספחי סין פניות

המידע לקוח ממערכת ניהול פניות של מנהל סחר חוץ 
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הערות  \שאלות 



תודה רבה

Tomer.heyvi@economy.gov.il

mailto:Tomer.heyvi@economy.gov.il

