
פותחים דלתות לשווקים בעולם

למידע נוסף על מינהל סחר חוץ:
לאתר משרד הכלכלה והתעשייה   |  לבלוג המינהל 

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה מגבש 

ישראל  מדינת  של  החוץ  סחר  מדיניות  את  ומוביל 

התעשייה  של  התחרות  כושר  את  להגביר  במטרה 

וגיוון של הייצוא הישראלי  הישראלית, למען הגדלה 

ומשיכת השקעות זרות באמצעות מספר כלים: מערך 

הנספחים הכלכליים, ייזום וכינון הסכמי סחר לשיפור 

לשיווק  מימוניים  סיוע  כלי  ישראל,  של  הסחר  תנאי 

בין-לאומי ופיקוח על הייצוא הדו שימושי והאב”כ.

https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_economy
https://israel-trade.net


מינהל סחר חוץ מפעיל מערך של כ-45 נספחויות כלכליות במרכזים הכלכליים 
החשובים בעולם, אשר תפקידן להגדיל את היצוא הישראלי, למשוך השקעות 
זרות לישראל ולקדם את היחסים הכלכליים של ישראל עם הכלכלות החשובות 

בעולם.

ייזום  ביניהן:  היצוא,  לקידום  דרכים  במגוון  פועלות  הכלכליות  הנספחויות 
עסקיות  פגישות  תיאום  לחו”ל,  עסקיות  משלחות  ארגון  כלכליות,  פעילויות 
בתערוכות לאומיות ובין-לאומיות, ארגון משלחות כלכליות ומסחריות לישראל, 
עריכת סמינרים מקצועיים, פתיחת דלתות בחברות וגופי ממשל בשווקי היעד, 

וכן סיוע בנושאי רגולציה המקשים על תהליך היצוא. 

זרות,  השקעות  ומשיכת  יצוא  לקידום  פעילויות  כ-700  בוצעו   2019 בשנת 
טופלו כ-3,300 פניות יזומות מכ-1,500 חברות ומערך הנספחים היה שותף 
לבצע  הצליחו  אשר  עסקיות  חברות  של  הצלחה  סיפורי  מ-320  בלמעלה 
עסקאות בהיקף של למעלה מ-900 מיליון  דולר בעקבות סיוע של נספחויות 

משרד הכלכלה והתעשייה.
לפועל  והוצאה  הכלכלית  הנספחות  ניהול  על  אמונים  הכלכליים  הנספחים 
בכל  זרות.  השקעות  ומשיכת  הישראלי  היצוא  לקידום  ויוזמות  פעילויות  של 
נספחות כלכלית מפעיל הנספח הכלכלי מספר קציני וקצינות סחר מקומיים, 
המהווים גשר בין חברות פרטיות/גופים ציבוריים/גורמי ממשלה בשוקי היעד 

לבין חברות ישראליות המעוניינות ליצא. 

קידום ייצוא

מים נקיים ל-9 מיליון הודים:

הנספח הכלכלי של משרד הכלכלה והתעשייה בבנגלור, יצר קשר עם יו”ר תאגיד המים העירוני 

של  וידע  בטכנולוגיה  התאגיד  את  לעניין  במטרה  תחתיו,  הפועל  ההנדסה  וצוות  בנגלור  של 

חברות ישראליות בכלל תחומי המים מתוך הבנה שישראל נתפסת כמעצמה בכל הקשור לניהול 

הכלכלית  הנספחות  ייחודית.  וטכנולוגיה  ושפכים  מים  תשתיות  ותפעול  הקמת  מים,  מדיניות 

 BWSSB –( חיברה בין חברת תהל לבין תאגיד המים וכתוצאה מכך חברת המים של בנגלור

Bangalore Water Supply and Sewerage Board(, חתמה עם קבוצת תהל הישראלית 

על הסכם לשיקום ולשיפור תשתיות אספקת המים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים, במימון 

הרשות  של  ציבורי  במכרז  זכתה  שלה,  ההודית  הבת  חברת  באמצעות  תהל,  חיצוני.  גוף  של 

בנגלור,  בעיר  אב  בתי  ל-42,000  וטיפול בשפכים  מים  המוניציפלית אשר אחראית לאספקת 

שגם בה, בדומה לערים אחרות בהודו, נושא המים עומד בראש סדר העדיפויות.  

טכנולוגיה ישראלית תסייע להדברת זבובים בגאנה:

זבוב הפירות במטעים. החברה  ייחודי להדברת  החברה הישראלית Biofeed מספקת פתרון 

משרד  של  הכלכלית  הנספחות  ידי  על  שאורגנה  ישראליות  חברות  של  במשלחת  השתתפה 

הכלכלה והתעשייה בגאנה. הנספחות תיאמה לחברת Biofeed מספר פגישות שכתוצאה מהן 

היא קיבלה מספר רב של בקשות רכישה ממספר רב של חברות וארגוני מגדלים בגאנה. לאור 

זאת, המפיץ של החברה בגאנה החליט לבצע רכישה משמעותית ראשונה של המוצר על מנת 

לספק את הביקושים שנוצרו. בנוסף, ארגנה הנספחות פגישה לחברה עם שר החקלאות, דבר 

שסייע משמעותית בהחשת תהליך הרישוי של המוצר בגאנה המסתיים בימים אלו, ואיפשר גם 

הוא את העסקה.

ליצירת קשר עם אגף קידום יצוא, שאחראי על פעילות מערך הנספחים הכלכליים: 

Foreign-trade@economy.gov.il

סיפורי הצלחה:

mailto: Foreign-trade@economy.gov.il


מדיניות סחר והסכמים בין-לאומיים

פתרון בהסרת חסם סחר:
תקן )תו   CE אישורי  הנפיקה  הבריטית   INTERTEK חברת 
על סמך האישורים חניתה.  אירופאי( למוצרי חברת עדשות 
קוריאה כגון:  רבות  במדינות  לשיווק  מוצריהם  נרשמו  הללו 
הדרומית, טאיוואן, ברזיל, מקסיקו ועוד. חברת עדשות חניתה
6 לה שבעוד  הודיעו  ובו   INTERTEK מכתב מחברת  קבלה 
למוצרים ה-CE  שלהם  אישורי  המכתב,  ממועד  חודשים 
ולכן יבוטלו  ויסקו-אלסטיים(  וחומרים  )מזרקים  המשלימים 
ציינו יותר תחת האישור הקיים. במכתבם  יוכלו לשווקם  לא 
כי ההודעה היא בעקבות הנחיה גורפת של משרד הבריאות
הבריטי כי בשל ריבוי המוצרים שמטופלים תחת גוף זה עליו
.private label-כ שמתויגים  במוצרים  מהטיפול  להיפרד 
חשוב לציין שללא המוצרים המשלימים הללו החברה לא יכולה
CE למכור את המוצר העיקרי שלה וכן שהליך קבלת אישורי
הינו הליך ארוך ומורכב שנמשך בין שנה לשנתיים. בעקבות
פניית החברה לאגף, פנו נציגי האגף לנציגי משרד הבריאות
הבריטי באמצעות הנספח הכלכלי בלונדון. כתוצאה מהפניה
הרשמית והסיוע של האגף ניתנה לחברה ארכה עד למציאת
הישראלי ליצוא  המצטברת  התועלת  חלופי.  מוסמך  גוף 

כתוצאה מהסרת חסם הסחר מוערכת במיליוני דולרים.

פתרון בעיות במכס:
)אס”ח( חופשי  סחר  אזור  הסכם  של  לתוקף  כניסתו  לאחר 
אורוגוואי ארגנטינה,  )ברזיל,  מרקוסור  למדינות  ישראל  בין 
זכאיות אשר  בישראל  שמקורן  סחורות  ב-2010,  ופרגוואי( 
להטבת מכס מתוקף ההסכם, הופנו בנמלי ברזיל אוטומטית
ע”י היצוא  מסמכי  בדיקת  הצריך  אשר  הצהוב”  ל”מסלול 
פקידי המכס בנמלים. צעד זה גרם לעיכובים של 7-10 ימים
הוודאות לחוסר  בנוסף  המכס.  מתחנות  המכולות  בשחרור 
שהדבר יצר מבחינת זמני האספקה, עלות אחסנת הסחורה
משלוח. לכל  גבוהות  עלויות  הוסיפה  העיכוב  בזמן  בנמל 
במקרים רבים, בשל הסיבות הנ”ל, נמנעו חברות ישראליות
מלבקש פטור ממכס במסגרת ההסכם והעדיפו לשחרר את
חברת של  פנייה  בעקבות  מלא.  מכס  תשלום  תוך  הסחורה 
הנספח פעל  ז’נרו,  דה  בריו  הכלכלית  הנספחות  אל  בז”ן 
הכלכלי מול גורמי הממשל הרלוונטיים בברזיל ונמצא פתרון
לבעיה. מאז היצוא הישראלי מופנה ישירות ל”מסלול הירוק”
ונהנה משחרור מהיר של הסחורות ובפטור ממכס. התועלת
הנספחות מפעילות  כתוצאה  הישראלי  ליצוא  המצטברת 

מוערכת בעשרות מיליוני דולרים מידי שנה.

סיפורי הצלחה:

ליצירת קשר עם אגף מדיניות סחר והסכמים
בין-לאומיים ניתן לפנות לדוא”ל:

IsraelFTAs@Economy.gov.il

מינהל סחר חוץ אחראי על ניהול המשא ומתן על הסכמי סחר חופשי – הסכמים בין
מכסים הורדת  ידי  על  המדינות  בין  הסחר  את  לפשט  שמטרתם  סחר  וגושי  מדינות 

הדדית, קביעת כללי מקור, הסרת חסמים רגולטורים ועוד.
שירותים ישראליות  לחברות  מציע  ההסכמים,  ניהול  על  האחראי  סחר  מדיניות  אגף 

הכוללים בין השאר:
מתן מידע והסבר על הסכמי סחר קיימים, לרבות בירור שיעור המכס וכללי מקור.

קבלת מידע וסיוע בפתרון קשיים רגולטוריים או חסמי סחר שיצואנים נתקלים בהם
במדינות היעד.

בקשות לקבלת הטבות מכס ביצוא או ביבוא במסגרת מו”מ  על הסכמי הסחר.
סיוע במיפוי תהליכי יבוא לשווקי היעד.

טיפול בהיבטים שונים הנוגעים לסחר בשירותים.
דרכי התמודדות עם האתגרים החדשים של אחריות תאגידית.

מתן מידע על הסכמי ארגון הסחר העולמי )WTO( לרבות הסכם GPA, הסכם הרכש
שונות במדינות  ממשלתי  רכש  במכרזי  בהשתתפות  לתעשייה  וסיוע  הממשלתי, 

בעולם.
ייצוג ישראל בארגונים בין-לאומיים: ארגון הסחר העולמי )WTO( והארגון לשיתוף

.)OECD( פעולה ולפיתוח כלכלי
בנוסף, מו”מ על הסכם אזור סחר חופשי

מתנהל עם:

האיחוד האירופי
)1995 ,1975(

מרקוסור )2007(- ארגנטינה,
ברזיל, פרגוואי, אורוגוואי

ארה”ב
)1985(

קולומביה
* )2013(

אפט”א )1992, 2018(*
שוויץ, נורבגיה, איסלנד, ליכטנשטיין

פנמה
)2020(

טורקיה
)1997(

אוקראינה
* )2019(

קנדה
)2018 ,1997(

בריטניה
* )Brexit-2019, בכפוף ל(

מקסיקו
)1999(

קוריאה הדרומית
)2019, המו”מ הסתיים(

גוואטמלהוייטנאםסין

האיחוד הכלכלי האירו-אסייתי
רוסיה, בלרוס, קזחסטן, ארמניה וקירגיזסטן

* ההסכם טרם נכנס לתוקף

הן
םיש  שלי כשני  כיום  מכסים  הסחר  הסכמי 

מהיצוא הישראלי והן מהיבוא הישראלי.
הסכמי סחר חופשי עליהם ישראל חתומה:

mailto: IsraelFTAs@Economy.gov.il


כלי סיוע לתעשייה

גו-ארק 
 החברה עוסקת בפיתוח תוכנה למניעת תאונות בטיחות בתעשייה. החברה זכתה בסיוע של תכנית של”ב לשוק 
האמריקאי בשנת 2017. במסגרת התכנית קיבלה החברה תמיכה כספית בהוצאות השיווקיות שכללו פעילות 

מול אינטגרטורים ועבודה ישירה מול לקוחות. 
כחלק מהצלחתה, חתמה החברה על  הסכם עם חברת Dekra הגרמנית הפועלת בשוק האמריקאי. כמו כן, 
פתרונות החברה הוטמעו במספר חברות גדולות כגון: חברת התעופה המובילה בצפ”א, בחברה לעיבוד מזון 
הגדולה בארה”ב ומספר בתי זיקוק בטקסס ולואיזיאנה. החברה הציגה גידול במכירות לשוק האמריקאי  מ-1 

מיליון $ ב-2018 לצפי של 3 מיליון $ ב-2019.

 SolidRun חברת
בעולם,  שונות  חברות  שמשרתות  וחסכוניות,  מודולריות  זעירות,  מחשב  משובצות  מערכות  ומייצרת  מפתחת 
רשת  פתרונות  חכמות,  ערים  בהם  מגוונים  ליישומים   )IoT( הדברים של  האינטרנט  בעולמות  חברות  בעיקר 

מתקדמים, אוטומציה, בית חכם ותעשיה 4.0.
2015 עם תכנית שיווק לארה”ב. בהמשך קיבלה החברה תמיכה  סולידרן נכנסה לתוכנית “כסף חכם” בשנת 
לכניסה לשוק היפני ולשוק הגרמני. תכנית כסף חכם סייעה לחברה במימון ההשקעה בפעילויות שיווק ובכללן: 
השתתפות בתערוכות, הפקת חומרים שיווקים, תרגום חומרים לשפות שווקי היעד ושכירת אנשי שיווק מקומיים. 
לאחר התחלה צנועה, מערכות המחשוב הזעיר ופתרונות הרשת של החברה צברו אהדה בעולם והמכירות של 
וב-2019 חלה עליה  4.6 ב-2017,  9 מיליון דולר לעומת  זינקו. ב-2018 היקף המכירות כבר עמד על  החברה 

נוספת של לפחות 15% מהייצוא הכללי.  עיקר היצוא מיועד לארה”ב, אירופה, יפן ואוסטרליה.

לפרטים נוספים:
https://go.gov.il/ipf

* במסגרת ההוראה ניתנים תנאים מיוחדים לאוכלוסיות שונות.

סיפורי הצלחה:

פרטי קשר:
MF@economy.gov.il :טלפון: 074-7502578   |   דוא”ל

לפרטים נוספים:
https://go.gov.il/ipf

פרטי קשר:
SHALAV@economy.gov.il :טל’: 074-7502577 | דוא”ל

מערך כלי סיוע לתעשייה נועד לסייע לחברות הישראליות לחזק את יכולותיהן השיווקיות 
לתמוך   - התכניות  מטרת  ייעודיות.  מימוניות  תכניות  מספר  בעזרת  הבין-לאומי  בשוק 
בהוצאות השיווק הבין-לאומי ולהעניק ליווי מקצועי לחברות הרוצות להשקיע בשיווק בין-
תמיכה: תכניות  שתי  המערך  מפעיל  זו  למטרה  היצוא.  את  להגדיל  במטרה  וזאת  לאומי, 

תוכנית של”ב )שער לשיווק בין-לאומי(
התוכנית מיועדת לחברות בעלות היקפי ייצוא קטנים )עד 1 מלש”ח(, המעוניינות להרחיב 
מוצרים  ולשווק  ליצא  להתחיל  ומעוניינות  בעבר  יצאו  שטרם  לחברות  או  פעילותן,  את 

המיוצרים על ידיהן ו/או שירותים המסופקים על ידיהן בשווקים הבין-לאומיים.  
חברה שהשתתפותה בתוכנית תאושר, תוכל לזכות בסיוע לטובת: כתיבת תכנית שיווקית, 
שיווק  מערכי  פיתוח  היעד,  בשוק  עובד  מימון  יצוא,  מנהל  מימון  היצוא,  בתחום  הכשרות 
והצגת  כלי שיווק מקוונים, פרסום, תקינה  יצירת  וצינורות הפצה, השתתפות בתערוכות, 

המוצרים בשוקי היעד, טיסות ועוד.

גובה הסיוע המירבי: 
סיוע של 50% מההוצאות למשך 24 חודשים בסכום כולל של עד 300 אלף ₪ לשוק היעד.

החברה תלווה באופן שוטף במשך כל תקופת פעילותה בתכנית על ידי יועץ שיווקי מטעם 
התכנית והנספח הכלכלי במדינת היעד.

תוכנית “כסף חכם”
1 מיליון ש”ח, המעוניינות להיכנס לשוק יעד חדש או שמעוניינות להרחיב את  התוכנית מיועדת לחברות שמייצאות מעל 

פעילותן בשוק קיים באמצעות שינוי האסטרטגיה השיווקית. 
חברה שהשתתפותה בתוכנית תאושר תוכל לזכות בסיוע לקידום פעילותה לטובת פיתוח מערכי שיווק וצינורות הפצה, מימון 
והצגת המוצרים בשווקי היעד  כלי שיווק מקוונים, טיסות, פרסום, תקינה  יצירת  עובד בשוק היעד, השתתפות בתערוכות, 

ועוד.

גובה הסיוע המירבי: 
סיוע של 50% מההוצאות למשך שנתיים בסכום כולל של עד 500,000 ₪. תכניות שיווק למדינות יעד מועדף - הודו , סין ויפן 
- גובה הסיוע המרבי גבוה יותר ומשך זמן התכנית ארוך יותר. החברה תלווה באופן שוטף במשך כל תקופת פעילותה בתכנית 

על ידי יועץ שיווקי מטעם התכנית והנספח הכלכלי במדינת היעד. 

https://go.gov.il/ipf 
mailto: MF@economy.gov.il
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מוצר דו-שימושי הוא מוצר או רכיב במוצר, שירות או טכנולוגיה, המיועדים לשימוש אזרחי, אך יכולים  לשמש 
גם למטרות צבאיות )או לטרור(.   

מטרת הפיקוח על היצוא הדו-שימושי והאב”כ בעולם היא מניעת הפצה של כלי נשק וטכנולוגיות, לרבות 
נשק להשמדה המונית, לגורמים המקדמים טרור בין-לאומי.

כרגולטור המהווה את הרשות המוסמכת, האגף לפיקוח על היצוא הדו-שימושי במינהל סחר חוץ אמון על 
מימוש מטרות הפיקוח. האגף פועל לאפשר ככל הניתן את זרימת הסחר המפוקח מישראל ואליה ושיפור 
תנאי התחרות בשווקים הגלובליים עבור התעשייה הישראלית המפוקחת, תוך שמירה על ביטחון לאומי 

ועל שיקולי מדיניות חוץ.

מי צריך רישיון לייצוא מוצר, שירות או טכנולוגיה דו-שימושיים?
דו- אזרחיים  שירותים  או  טכנולוגיה,  במוצר,  משולב  רכיב  מוצר,  ביצוא  עוסק/ת  אשר  חברה  או  אדם  כל 
ומנויים ברשימות הפיקוח, מחויב/ת על פי חוק לפנות  ו/או המצויים בתחום האב”כ  שימושיים מפוקחים 

לקבלת רישיון מטעם משרד הכלכלה והתעשייה. 
הישראליות,  הפיקוח  רשימות  פי  על  הנדון  המוצר  של  עצמי”  “סיווג  לבצע  היצואן   על  החוק,  פי  על 
נדרש  הוא   - אלה  רשימות  נמצא תחת  במידה שהמוצר  והתעשייה.  המפורסמות באתר משרד הכלכלה 

ברישיון יצוא, אחרת יהיה חשוף לסנקציות הקבועות בחוקי מדינת ישראל.

כדאי לדעת:
יכולות לחול במקרים מסוימים דרישות   )re-export – יצוא של רכיב מפוקח שיובא לישראל( ביצוא חוזר 
רישיון ליצוא חוזר מטעם מדינת המקור של הרכיב או מדינה זרה אחרת, וזאת  במקביל לדרישת הרישיון 

הישראלי.

פיקוח על ייצוא דו-שימושי ואב”כ

פרטי הקשר של כלל הנספחויות הכלכליות של משרד הכלכלה והתעשייה ברחבי העולם

ליצירת קשר עם אגף הפיקוח על יצוא דו-שימושי ואב"כ:
DU@economy.gov.il 

אוסטרליה )סידני(
+61-2-93880-382

Sydney@israeltrade.gov.il

איטליה )מילאנו(
+39-02-7601-5545

Milano@israeltrade.gov.il

ארה"ב )וושינגטון(
+1-202-364-5695

Washington@israeltrade.gov.il

ארה"ב )יוסטון(
+1-713-5990-290

Houston@israeltrade.gov.il

ארה"ב )ניו יורק(
+1-646-779-6878

Newyork@israeltrade.gov.il

ארה"ב )סן פרנסיסקו(
+1-415-986-2701

Sanfrancisco@israeltrade.gov.il

בלגיה )האיחוד האירופי, בריסל(
+32-2-3735-534/5

Brussels@israeltrade.gov.il

ברזיל )סאו פאולו(
+55-11-3095-3111

Saopaulo@israeltrade.gov.il

ברזיל )ריו דה ז'נרו(
+55-21-3259-9148/58

Rio@israeltrade.gov.il

בריטניה )לונדון(
+44-20-7957-9525

London@israeltrade.gov.il

גאנה )אקרה(
+233-302-743838

Accra@israeltrade.gov.il

גרמניה )ברלין(
+49-30-2064-490

Berlin@israeltrade.gov.il

גרמניה )מינכן(
+49-89-5434-86506

Munich@israeltrade.gov.il

דרום אפריקה )יוהנסבורג(
+27-11-7839-605

Johannesburg@israeltrade.gov.il

דרום קוריאה )סיאול(
+82-2-723-6121/2

Seoul@israeltrade.gov.il

הודו )בנגלור(
+91-80-4940-6513

Bangalore@israeltrade.gov.il

הודו )מומבאי(
+91-22-6160-0520

Mumbai@israeltrade.gov.il

הודו )ניו דלהי(
+91-11-3041-4518

Delhi@israeltrade.gov.il

הולנד )האג(
+31-70-3760-514/3

Hague@israeltrade.gov.il

הונג קונג
+852-2821-7509

Hongkong@israeltrade.gov.il

ויאטנם )האנוי(
+84-24-3718-7510

Vietnam@israeltrade.gov.il

טאיוואן )טייפה(
+886-2-2757-7221

Taipei@israeltrade.gov.il

יפן )טוקיו(
+81-3-3264-0398

Tokyo@israeltrade.gov.il

מקסיקו )מקסיקו סיטי(
+52-55-5201-1510/1

Mexico@israeltrade.gov.il

סין )בייג'ינג(
+86-10-8532-0561

Beijing@israeltrade.gov.il

סין )גואנגז'ו(
+86-20-8513-0518/9

Guangzhou@israeltrade.gov.il

סין )צ'נגדו(
+86-2868-719-520

Chengdu@israeltrade.gov.il

סין )שנגחאי(
+86-21-6010-2507/8

Shanghai@israeltrade.gov.il

סינגפור 
 +65-68-349-217

Singapore@israeltrade.gov.il

ספרד )מדריד(
+34-91-782-9502/9

Madrid@israeltrade.gov.il

פולין )ורשה(
+48-22-5970-514

Warsaw@israeltrade.gov.il

פרו )לימה(
+51-1-418-0516

Lima@israeltrade.gov.il

צ'ילה )סנטיאגו(
+56-2-2750-0517

Santiago@israeltrade.gov.il

צרפת )פריז(
+33-1-4076-5560

Paris@israeltrade.gov.il

)OECD( צרפת
+33-1-4076-5521

Oecd@israeltrade.gov.il

קולומביה )בוגוטה(
+57-1338-4587

Bogota@israeltrade.gov.il

קניה )ניירובי(
+254-20-4927518

Nairobi@israeltrade.gov.il

רומניה )בוקרשט(
+40-21-302-8508/9

Bucharest@israeltrade.gov.il

רוסיה )מוסקבה(
+7-495-7972-738

Moscow@israeltrade.gov.il

)WTO( שוויץ
+41-22-7160-509

Geneva@israeltrade.gov.il

תאילנד )בנגקוק(
+66-2-2049-241

Bangkok@israeltrade.gov.il

mailto: DU@economy.gov.il


פריסת הנספחויות הכלכליות


