
 

 משרד הכלכלה והתעשייה

 9103101, ירושלים 3166ת הממשלה, ת"ד י, קרי5בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 

 

 והתעשייה כלי סיוע משרד הכלכלה
 2020דצמבר 

 

לסייע לציבור על ידי מתן מידע כללי, ראשוני ובלתי מחייב בלבד. המידע הניתן כאן אינו מסמך זה נועד 

מחליף, מוסיף, גורע או משנה מהוראת כל דין או נוהל, והוא כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת. בכל 

 .נייןבהוראות המנכ"ל או בנהלים, לפי העמקרה של ספק או סתירה, יקבעו ההוראות שבחוק, בתקנות, 

 

 אזורי תעשייה 

 והשתתפות בהוצאות פיתוח  מתן המלצות להקצאת קרקע בפטור ממכרז - 6.2הוראת מנכ"ל  .1

  לרשות מקרקעי  יכול להמליץ מינהל אז"ת במשרד הכלכלה והתעשייהבמסגרת הוראה זו

על בפטור ממכרז. בנוסף,  למפעל שתחום עיסוקו תעשייה או מלאכהישראל על הקצאת קרקע 

הוצאות הפיתוח באזורי תעשייה בהם מינהל אז"ת השתתפות ב תנאי ההוראה ניתן לקבלפי 

 הוא הגורם המפתח. 

 :לצורך בפטור ממכרז הקצאת קרקע המלצה לתאגיד או יחיד אשר מבקשים  מגיש הבקשה

; תעשייתי או מפעל שתחום עיסוקו הוא מלאכה )למעט מוסכים( הקמה או הרחבה של מפעל

ה לצורך הקמת מבנה תעשייה מלצה יםייה או רשות מקומית אשר מבקשמינהלת אזור תעש

; תאגיד או יחיד המבקש הרשאה לשימוש , הכל בהתאם לנהלי המשרד ונהלי רמ"ילהשכרה

 זמני בקרקע לצורך הקמת מתקן חלוץ לתעשייה מתחדשת. 

  :תחרותי. , אלא אם מדובר במקצה לא מוגבל בזמן -לגבי קבלת המלצה מועד אחרון להגשה

 .כמפורט בהוראה -ולגבי השתתפות בהוצאות הפיתוח 

  :תקף באזורי פיתוח א' כהגדרתם בתוספת השנייה לחוק לעידוד אזור בו תקף כלי הסיוע

 ובאיו"ש בהתאם לקבוע בהוראה. 1959-השקעות הון, התשי"ט

 https://www.gov.il/he/departments/policies/economy_dgi_instructions_06_02 

 

 רכים בהן ניתן להגיש פניות:הד

 י:פניה באמצעות דואר אלקטרונOrit.Icher@Economy.gov.il   

  :074-7502440פניה באמצעות טלפון 

 באתר פניות הציבור של משרד הכלכלה והתעשייה: 

 https://apps.moital.gov.il/PublicInquiries/SendMail.aspx 

https://www.gov.il/he/departments/policies/economy_dgi_instructions_06_02
mailto:Orit.Icher@Economy.gov.il
https://apps.moital.gov.il/PublicInquiries/SendMail.aspx
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  בתעשייה השקעות

 מסלולי תעשייה  .1

 1959-מכוח החוק לעידוד השקעות הון תשי"ט -מסלול מענקים  .א

  מסלול מכוח החוק לעידוד השקעות הון, במסגרתו, בעליו של מפעל תעשייתי יכול להגיש תכנית לקמתו

או הרחבתו של מפעל תעשייתי או של חלק ממנו, וככל שיקבל כתב אישור ממינהלת הרשות להשקעות 

 מסך ההשקעה שאישרה 20%מענק של  ויעמוד בתנאי האישור, החוק ותקנותיו, יהיה זכאי  לקבל 

נוספים ניתן  10%  בניינים, מכונות וציוד אחר שהם בבעלות המפעל.בגין המאושרת המנהלה בתוכנית 

לקבל בהתאם ל"נוהל לקביעת שיעור המענק למפעלים בנגב, בשדרות, ביישובי עוטף עזה ובצפון 

 ".1.1.2017למפעל שבקשתו אושרה מיום  1-4באשכול פריפריאלי 

 :כהגדרתם בתוספת השנייה לחוק א'  אזור פיתוחבתחומי מצוי ה ,מפעל תעשייתי מגיש הבקשה(

 תחרות" בהתאם לתנאים המפורטים בחוק. -"ברשעומד בתנאי מפעל  לעידוד השקעות הון(, 

 :לא יוכרו השקעות  אישור הבקשה כפוף לקיומו של תקציב. לא מוגבל בזמן. תאריך אחרון להגשה

 שבוצעו טרם הגשת הבקשה.

 נוהל בעניין מתן מענקים  –אזור פיתוח א' )באיו"ש קיים מסלול מנהלי סיוע: אזור בו תקף כלי ה

 .ביו"ש(

 https://www.gov.il/he/service/aid_to_encourage_investments 

 

 מתווה תמיכה רציפה ומתווה מפעל תעשייתי ראשוני נוהל מנהלה בדבר  .ב

 טכנולוגית, שנועד לסייע לחברות בתחומים  בשיתוף הרשות הלאומית לחדשנות נוהל של המינהלה

חדשניים ופורצי דרך כדי שהפיתוח שלהם יביא להקמת "מפעל תעשייתי" בישראל. הנוהל קובע כללים 

הכללים  יב עמידה בתנאי החוק לעידוד השקעות הון. שונים לדיון בבקשות של חברות מסוג זה ומחי

אפ לעבור ממו"פ לייצור -לחברות סטארטהייחודיים לדיון בבקשות שיוגשו במסגרת הנוהל נועד לסייע 

ככל שיינתן כתב אישור ממינהלת הרשות להשקעות ותהיה עמידה בתנאי האישור, מתקדם בישראל. 

מסך ההשקעה שאישרה המנהלה בתוכנית  20%של מענק  החוק ותקנותיו, יהיה זכאי  לקבל 

נוספים ניתן לקבל בהתאם  10%  בניינים, מכונות וציוד אחר שהם בבעלות המפעל.בגין המאושרת 

ל"נוהל לקביעת שיעור המענק למפעלים בנגב, בשדרות, ביישובי עוטף עזה ובצפון באשכול פריפריאלי 

 .1.1.2017למפעל שבקשתו אושרה מיום  4-1

 אפים של טכנולוגיה עילית -חברות בענפי תעשייה וסטארט -מתווה "מפיתוח לייצור" -הבקשה מגיש

או בענפי תעשייה של טכנולוגיה מעורבת עילית בתהליך מתקדם או לאחר סיום התהליך של פיתוח 

 מוצר פורץ דרך, שפיתוחו אושר ברשות החדשנות. 

 אפ שעדיין לא -תעשייתי וחברות סטארט מפעל -"ראשוני תעשייתי "מפעל מתווה -מגיש הבקשה

הוגדרו כחרושתיות אך כבר פיתחו מוצר בתחום חדשני, כשהייצור הלא חרושתי מיועד לאישור 

 רגולטורי )רישוי( של המוצר. 

https://www.gov.il/he/service/aid_to_encourage_investments


 

 משרד הכלכלה והתעשייה

 9103101, ירושלים 3166ת הממשלה, ת"ד י, קרי5בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 

  :לא  . אישור הבקשה כפוף לקיומו של תקציב. לא מוגבל בזמןתאריך אחרון להגשה

 יוכרו השקעות שבוצעו טרם הגשת הבקשה.

 אזור פיתוח א'. בו תקף כלי הסיוע:  אזור 

 procedure-https://www.gov.il/he/departments/policies/mitvim 

  

  תכנית להגדלת הפריון בתעשייה - 4.44מנכ״ל הוראת  .ג

 השקעה או שדרוג בציוד הטכנולוגי, שיפור  יוכיחואשר  בתעשייהת להעלאת הפריון ותכניתמיכה ב

המצוינות התפעולית, שדרוג והשבחת ההון האנושי, קידום חדשנות והתייעלות במשאבים ובחומרי 

 הגלם. 

 :תאגידים המעוניינים להתייעל ולהעלות את רמת הפריון שלהם בענפי התעשייה  מגיש הבקשה

 ובירושלים. *השונים באזורי עדיפות לאומית

 :מדובר במסלולים שנפתחים כל שנה מזה מספר שנים. המסלול סגור כעת.  מועד אחרון להגשה

יש להתעדכן באתר משרד  , אולם זה מותנה בקבלת תקציב.2021בכוונתנו לפתוח אותם גם לשנת 

 הכלכלה והתעשיה.

  :לאומית וירושלים. *אזורי עדיפותאזור בו תקף כלי הסיוע 

https://www.gov.il/he/departments/policies/economy_dgi_instructions_04_44 

 

  הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם במפעל או בקו ייצור במפעל - 4.54הוראת מנכ״ל  .ד

 ייצור במפעל, לצורך שיפור  טכנולוגיות ייצור מתקדם במפעל או בקווי המסלול מסייע בהטמעת

המענה מהיר והחברות לא נדרשות בהוכחת תוצאות עסקיות בגין הטמעת  .התוצאות של המפעל

 בלבד.  20% –, ביתר הארץ 30% *הטכנולוגיות. שיעור המענק באזור עדיפות לאומית

 :מפעלים.  מגיש הבקשה 

 :מדובר במסלולים שנפתחים כל שנה מזה מספר שנים. המסלול סגור כעת.  תאריך אחרון להגשה

יש להתעדכן באתר משרד  , אולם זה מותנה בקבלת תקציב.2021בכוונתנו לפתוח אותם גם לשנת 

 הכלכלה והתעשייה.

 :כל הארץ, תעדוף עדיפות לאומית אזור בו תקף הסיוע*. 

 54-04-instructions-dgi-https://www.gov.il/he/departments/policies/economy 

 

 1959 -מכוח החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט  מסלול הטבות מס לבנייה להשכרה למגורים .ה

 ( לחוק לעידוד השקעות הון, במסגרתו בעל בניין יכול 1ל הטבת מס מכוח הפרק השביעי )מדובר במסלו

להגיש תכנית להקמתו, הרחבתו, רכישתו של נכס שהוא בניין להשכרה למגורים כמשמעותו בסעיף 

א לחוק, ויוכל לקבל הטבת מס מרשות המסים בגין השכרת ומכירת הדירות, ככל שישכיר לפחות 53

שנים לפחות משבע  חמש ות בבניין, שהן מחצית משטח הרצפות של הבניין, לתקופה שלמחצית מהדיר

https://www.gov.il/he/departments/policies/mitvim-procedure
https://www.gov.il/he/departments/policies/economy_dgi_instructions_04_44
https://www.gov.il/he/departments/policies/economy-dgi-instructions-04-54
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, השנים מסיום הבניה ויעמוד בשאר תנאי החוק ונהלי הרשות להשקעות לעניין זה

 .רק השביעי לחוק עידוד השקעות הוןלפ

  :יש להגיש הון( חוק לעידוד השקעות 1בעלים של בניין העומדים בתנאי הפרק השביעי )מגיש הבקשה ,

 את הבקשה לפני סיום הבניה.

  :לא מוגבל בזמן.תאריך אחרון להגשה 

  :כל הארץ.אזור בו תקף כלי הסיוע 

 benefits-tax-https://www.gov.il/he/service/residential 

 

 מסלולי תעסוקה  .2

 בישראלקליטת עובדים נוספים תכנית סיוע ל – 4.17הוראת מנכ"ל  .א

  קרי: חרדים,  ,נמוך תעסוקהעד לסייע בקליטת עובדים ששיעור השתתפותם בהמיומסלול

, האוכלוסייה הערבית, לרבות דרוזים, בדואים וצ'רקסים, עובדים עם מוגבלויות והורים יחידים

 . באמצעות השתתפות בשכרם

  :בעלי עסקים המעוניינים להעסיק עובדים מהאוכלוסיות האמורות. מגיש הבקשה 

 :מדובר במסלולים שנפתחים כל שנה מזה מספר שנים. המסלול סגור כעת.  מועד אחרון להגשה

יש להתעדכן באתר משרד  , אולם זה מותנה בקבלת תקציב.2021בכוונתנו לפתוח אותם גם לשנת 

 הכלכלה והתעשייה.

  :עדיפות לאומית*קיימים שני מסלולים, מסלול אחד תקף באזורי אזור בו תקף כלי הסיוע 

 ובירושלים ומסלול נוסף תקף בכל הארץ.

 dgi_instructions_04_17https://www.gov.il/he/departments/policies/economy_ 

 

 תכנית שכר גבוה - 4.18הוראת מנכ"ל  .ב

  המסלול נועד לסייע בקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל ולעודד השקעות במשק ויצירת

הקמת מיזמים מסוג זה באזורים אלה  .ובירושלים עדיפות לאומית*משרות בשכר גבוה באזורי 

היקף  .משפיעה מאוד על יצירת מרכזי תעסוקה איכותיים ועל פעילות כלכלית בסביבתם הגאוגרפית

  מעלות השכר לתקופה בת שנתיים. 25%הסיוע עומד על 

  :משקיעים המעוניינים להקים, להרחיב, להוסיף או להעתיק מיזמים בשכר גבוה מגיש הבקשה

 וירושלים.  פות לאומית*עדילאזורי 

  :מדובר במסלולים שנפתחים כל שנה מזה מספר שנים. המסלול סגור כעת. מועד אחרון להגשה

יש להתעדכן באתר משרד  , אולם זה מותנה בקבלת תקציב.2021בכוונתנו לפתוח אותם גם לשנת 

 הכלכלה והתעשייה.

  :לאומית וירושלים. *אזורי עדיפותאזור בו תקף כלי הסיוע 

 https://www.gov.il/he/departments/policies/economy_dgi_instructions_04_18 

 

https://www.gov.il/he/service/residential-tax-benefits
https://www.gov.il/he/departments/policies/economy_dgi_instructions_04_17
https://www.gov.il/he/departments/policies/economy_dgi_instructions_04_18


 

 משרד הכלכלה והתעשייה

 9103101, ירושלים 3166ת הממשלה, ת"ד י, קרי5בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 

 בתעשייה הערבית מהאוכלוסייה מתמחים לשילוב תכנית - 4.20הוראת מנכ"ל  .ג

 הידע עתירת

  תכנית סיוע למעסיקים המבקשת לסייע בהגברת שילוב סטודנטים ובוגרי תואר ראשון

מהאוכלוסייה הערבית, לרבות דרוזים, בדואים וצ'רקסים, הלומדים מקצועות טכנולוגיים, 

חדשים.  18לתקופה של  40%-30%בתעשייה עתירת הידע ושירותים מתקדמים. היקף הסיוע נע בין 

 )שירותים מתקדמים(  המסלול לענפים נוספים יש כוונה להרחיב אתה, השנה, עקב משבר הקורונ

 ורמות השכלה נוספות )הנדסאים(.

  :מהאוכלוסיות האמורותחדשים בעלי עסקים המעוניינים להעסיק עובדים מגיש הבקשה . 

  :מדובר במסלולים שנפתחים כל שנה מזה מספר שנים. המסלול סגור כעת. מועד אחרון להגשה

יש להתעדכן באתר משרד  , אולם זה מותנה בקבלת תקציב.2021לפתוח אותם גם לשנת  בכוונתנו

 הכלכלה והתעשייה.

  :כל הארץ. אזור בו תקף כלי הסיוע 

 /economy_dgi_instructions_04_20https://www.gov.il/he/departments/policies 

 

 בישראל בעסקים מוגבלות עם עובדים לקליטת סיוע מסלול - .824הוראת מנכ"ל  .ד

 העובד של השכר בעלות השתתפות תוך בישראל בעסקים מוגבלויות עם עובדים בקליטת סיוע . 

 שנים. 3מעלות השכר למשך  33% -היקף הסיוע

  :מהאוכלוסיות האמורות חדשיםבעלי עסקים המעוניינים להעסיק עובדים מגיש הבקשה. 

  :מדובר במסלולים שנפתחים כל שנה מזה מספר שנים. המסלול סגור כעת. מועד אחרון להגשה

יש להתעדכן באתר משרד  , אולם זה מותנה בקבלת תקציב.2021בכוונתנו לפתוח אותם גם לשנת 

 הכלכלה והתעשייה.

 כל הארץ.י הסיוע: אזור בו תקף כל 

https://www.gov.il/he/departments/policies/economy_dgi_instructions_04_28 

 

 ירושלים מזרח משכונות ערביות נשים להעסקת"ל מנכ הוראת .ה

 השכר בעלות השתתפות תוך בישראל בעסקים ערביות משכונות מזרח ירושליםנשים  בקליטת סיוע 

 חדשים. 24מעלות השכר למשך  30% -היקף הסיוע . ותהעובד של

  :ההאמור ייהחדשות מהאוכלוס עובדותבעלי עסקים המעוניינים להעסיק מגיש הבקשה . 

  :העובדות צריכות להיות משכונות מזרח ירושלים.  כל הארץ.אזור בו תקף כלי הסיוע 

  :יש  , אולם זה מותנה בקבלת תקציב.2021לשנת ת המסלול בכוונתנו לפתוח אמועד אחרון להגשה

 להתעדכן באתר משרד הכלכלה והתעשייה.

 

 

 

https://www.gov.il/he/departments/policies/economy_dgi_instructions_04_20
https://www.gov.il/he/departments/policies/economy_dgi_instructions_04_28


 

 משרד הכלכלה והתעשייה

 9103101, ירושלים 3166ת הממשלה, ת"ד י, קרי5בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 

 הוראת מנכ"ל להעסקת עובדים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב .ו

 תוך בישראל בעסקים בנגבעובדים מהאוכלוסייה הבדואית  בקליטת סיוע 

 חדשים. 24מעלות השכר למשך  25%-30% -היקף הסיוע . בדיםהעו של השכר בעלות השתתפות

  :ה.האמור ייהחדשים מהאוכלוס עובדיםבעלי עסקים המעוניינים להעסיק מגיש הבקשה 

  :כל הארץ. העובדים צריכים להיות מהאוכלוסיה הבדואית בנגב.אזור בו תקף כלי הסיוע 

  :יש  , אולם זה מותנה בקבלת תקציב.2021לשנת ת המסלול בכוונתנו לפתוח אמועד אחרון להגשה

 .והתעשייה להתעדכן באתר משרד הכלכלה

 

 הדרכים בהן ניתן להגיש פניות:

 י לרשות ההשקעות:פניה באמצעות דואר אלקטרונ@Economy.gov.il2Gila.Cohen  

 י למסלולי התעסוקה: פניה באמצעות דואר אלקטרונ    m.taasuka@Inbal.co.il 

 :03-9778782 -, מסלולי תעסוקה 074-7502244 -רשות ההשקעות  פניה באמצעות טלפון 

  מסלולי תעסוקה:באתר 

 prog-https://www.gov.il/he/departments/topics/employment 

 באתר פניות הציבור של משרד הכלכלה והתעשייה: 

 s.moital.gov.il/PublicInquiries/SendMail.aspxhttps://app 

 

 

 

 

 

 

 סיוע לעסקים

 ייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים .1

  התכנית שמה דגש על מיפוי מקצועי של צרכי העסק, ליווי אישי ועסקי ותכנון של חבילת ייעוץ

  קי.העסמודולרית, המורכבת ממסלולי התמחות שונים בהובלת מיטב היועצים בשוק 

  :יזמים, בעלי עסקים המעוניינים בליווי עסקי, עסקים הנמצאים בתהליכי התרחבות מגיש הבקשה

עובדים ומעוניינות להטמיע תהליכי  100ופיתוח עסקי ו/או להבראת העסק, חברות המעסיקות עד 

  חדשנות או פנייה לשווקים חדשים.

  :לא מוגבל בזמן.תאריך אחרון להגשה 

  :כל הארץ.אזור בו תקף כלי הסיוע 

 https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr1.aspx 

 

mailto:Gila.Cohen2@Economy.gov.il
mailto:m.taasuka@Inbal.co.il
https://www.gov.il/he/departments/topics/employment-prog
https://apps.moital.gov.il/PublicInquiries/SendMail.aspx
https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr1.aspx


 

 משרד הכלכלה והתעשייה

 9103101, ירושלים 3166ת הממשלה, ת"ד י, קרי5בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 

 מסלול יוזמים עסק .2

  חבילת שירותים בעלות מופחתת שכוללת: קורס יזמות ייעודי, ייעוץ פרטני וסיוע

 בגיבוש תוכנית עסקית. 

  :מיזם או לעסק חדש שמעוניינים בהכוונה כדי להצליח ו/או בעלי עסק בעלי רעיון למגיש הבקשה

 .חדש המעוניינים להצעיד אותו קדימה

  :לא מוגבל בזמן.תאריך אחרון להגשה 

  :כל הארץ.אזור בו תקף כלי הסיוע 

 https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr4.aspx 

 

 ליווי למימון  .3

  ליווי צמוד של מומחים בתחום שיבחנו את נתוני העסק, יבצעו בדיקת היתכנות, יסייעו לאתר את

מקורות המימון המתאימים וילמדו אתכם להציג את הפוטנציאל של העסק. בדרך זו תוכלו להגדיל 

מערך מעוף מסלול מיוחד, עקב הקורונה מציע את הסיכויים לקבל מימון ולעשות זאת בזמן קצר. 

המומחים הפיננסיים של מעוף ברחבי הארץ יסייעו  -מסובסד ומזורז של התוכנית ליווי למימון 

 בהגשת בקשות להלוואה, במילוי הטפסים ובהגשת המסמכים לאישור הבקשה.

  :יזם המעוניין להשיג מימון להקמת עסק חדש ו/או בעל עסק קיים המעוניין לפתח מגיש הבקשה

 . ת השקעה או הון חוזראת העסק ולהשיג מימון לטוב

  :לא מוגבל בזמן.תאריך אחרון להגשה 

 כל הארץ: אזור בו תקף כלי הסיוע. 

 https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr2.aspx  

 

 הדרכות וקורסים .4

  ובינוניים מציעה באופן מסובסד ובעלות מופחתת, מערך ארצי של הדרכות, הסוכנות לעסקים קטנים

השירות ניתן במגוון  .קורסים וסדנאות להקניית הידע והכלים העסקיים הדרושים להצלחת העסק

תחומים ומיועד להכשרת בעלי עסקים, להכשרת עובדים בצוות של העסק, וכן, להקנות את הידע 

 .ים עסק חדשהרלוונטי ליזם שמעוניין להק

 :בעלי עסקים, יזמים שמעוניינים להקים עסק חדש מגיש הבקשה. 

  :לא מוגבל בזמן.תאריך אחרון להגשה 

 כל הארץ.: אזור בו תקף כלי הסיוע 

 https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr50.aspx 

 

 

 

 

https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr4.aspx
https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr2.aspx
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 משרד הכלכלה והתעשייה

 9103101, ירושלים 3166ת הממשלה, ת"ד י, קרי5בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 

 ות להקצאת קרקע בפטור ממכרז והשתתפות בהוצאות פיתוחליווי לקבלת המלצ .5

 מנהל אזורי תעשייה בתהליך הגשת הבקשה ל בעלות מופחתת ליווי צמוד והכוונה

 פיתוח.בפטור ממכרז והשתתפות בהוצאות הקצאת קרקע במשרד הכלכלה והתעשייה ל

 :לצורך הקמה בפטור ממכרז הקצאת קרקע המלצה לתאגיד או יחיד אשר מבקשים  מגיש הבקשה

תאריך אחרון ; תעשייתי או מפעל שתחום עיסוקו הוא מלאכה )למעט מוסכים( או הרחבה של מפעל

 .לא מוגבל בזמןלהגשה: 

  :הליווי ניתן בכל הארץ. הכלי תקף באזורי פיתוח א' כהגדרתם בתוספת אזור בו תקף כלי הסיוע

 .ובאיו"ש בהתאם לקבוע בהוראה 1959-השנייה לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט

 https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr6.aspx 

 

 תכנית "מרחב עסקי" .6

  עסקים  10שעות ייעוץ וליווי עסקי באופן מסובסד ובעלות מופחתת לקבוצות של מעל  200עד

 הפועלות במרחב עסקי משותף ו/או עסקים בעלי אינטרס משותף. 

 :עסקים הפועלות במרחב עסקי משותף ו/או עסקים בעלי אינטרס  10קבוצות של מעל  מגיש הבקשה

 משותף. 

  :לא מוגבל בזמן.תאריך אחרון להגשה 

  :כל הארץאזור בו תקף כלי הסיוע. 

 https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr7.aspx 
 
 

 קרן לעסקים במצוקה באזורי עדיפות לאומית  .7

  לעסקים שנקלעו להפסדים וקיים בהם חשש לפיטורי עובדים, בגיבוש סיוע באמצעות הלוואות

 תכנית הבראה לכדאיות כלכלית ופוטנציאל צמיחה.

 :אשר נקלעו להפסדים וקיים חשש ממשי  עדיפות לאומית*עסקים הנמצאים באזורי  מגיש הבקשה

 לפיטורי עובדים.

 :לא מוגבל בזמן. מועד אחרון להגשה 

  :אזורי עדיפות לאומית*אזור בו תקף כלי הסיוע. 

 https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr40.aspx. 

 

 קהילת מעוף לעסקים  .8

  הקהילות מאפשרות לחבריהן, בעלי ובעלות עסקים עם מכנה משותף, להתייעץ יחד, ליהנות מתמיכה

קבוצתית ותחושת שייכות ולנצל את הכלים והכח של קהילה עסקית חזקה לקידום הפעילות 

 להצטרפות לקהילה הרלוונטית יש לעקוב אחרי הפייסבוק. העסקית שלהם ושל חברי הקהילה.

https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr6.aspx
https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr7.aspx
https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr40.aspx


 

 משרד הכלכלה והתעשייה

 9103101, ירושלים 3166ת הממשלה, ת"ד י, קרי5בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 

 :ים ובעלי עסקים, בהתאם לאזור פעילות, מכנה משותף וקהלי יזמ מגיש הבקשה

 היעד המוגדרים באודות הקהילה.

 :לא מוגבל בזמן. מועד אחרון להגשה 

  :כל הארץ.אזור בו תקף כלי הסיוע 

 https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr54.aspx 

 

 הלוואות .9

 קבלת הלוואה בערבות מדינה בתנאים נוחים: ריבית נמוכה, תהליך קצר  - הלוואות בערבות המדינה

 שנים, אפשרות לדחיית תשלום ראשון בחצי שנה 5-ונוח, תשלומים ל

  :תעשיינים, יצואנים, חקלאים, ₪, מיליון  100יזמים, עסקים בעלי מחזור הכנסות עד מגיש הבקשה

 עמותות חברתיות, יהלומנים

 :לא מוגבל בזמן. מועד אחרון להגשה 

  :כל הארץ.אזור בו תקף כלי הסיוע 

 https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr10.aspx 

 קרן מיועדת לסייע לבעלי עסקים יוצאי אתיופיה באמצעות הלוואות  - קרן הלוואות ליוצאי אתיופיה

 לעסק.₪  50,000של עד 

  :שנים. 15ליזמים או בעלי עסקים בני העדה האתיופית הנמצאים בארץ מעל מגיש הבקשה 

 :לא מוגבל בזמן. מועד אחרון להגשה 

  :כל הארץ.אזור בו תקף כלי הסיוע 

 https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr41.aspx 

 הקרן בערבות מדינה  - קרן מיוחדת בערבות מדינה מוגדלת ותנאי הלוואה משופרים לעסקים

ות מופחתים, בשיעור מוגדל של מעמידה מסלול מיוחד בהליך מזורז, בריבית מוזלת, עם ביטחונ

ערבות מדינה וללא עמלות או תשלומים נוספים. המסלול מיועד להעמדת הלוואות למימון הון חוזר 

 לעסקים שנקלעו לקשיים תזרימיים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה.

  :בעלי עסקיםמגיש הבקשה. 

 :31/12/21 מועד אחרון להגשה. 

  :כל הארץ.אזור בו תקף כלי הסיוע 

 https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr56.aspx 

 

 סיוע לעסקים ששימרו עובדים בתקופת משבר הקורונה מענק .10

  מענק סיוע חד פעמי מיוחד שמטרתו לסייע למעסיקים במימון עלויות ההעסקה בגין עובדים

 שנמשכה העסקתם גם לאחר החמרת הגבלות הפעילות. 

https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr54.aspx
https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr10.aspx
https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr41.aspx
https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr56.aspx


 

 משרד הכלכלה והתעשייה

 9103101, ירושלים 3166ת הממשלה, ת"ד י, קרי5בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 

 :והכנסותיהם ייפגעו ₪ מיליון  400-עסקים שמחזורם השנתי נמוך מ מגיש הבקשה

עור , אך עדיין המשיכו להעסיק שי2020אוקטובר -בחודשים ספטמבר 25%מעל 

 .  2020משמעותי מעובדיהם בחודשים ספטמבר ואוקטובר 

 :30/06/2021 מועד אחרון להגשה. 

  :כל הארץ.אזור בו תקף כלי הסיוע 

 https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr60.aspx 

 

 לעסקים שנפגעו בצורה משמעותית בעקבות משבר הקורונההנחה בארנונה  .11

  וכן פטור מלא מתשלום 2021בארנונה לעסקים שנפגעו באופן ניכר עד יוני  95%סיוע בהנחה של ,

במחזורי העסקאות  25%לעסקים שנפגעו במעל  2020הארנונה לחודשים ספטמבר ואוקטובר 

 )בכפוף לתיקון התקנות על ידי שר הפנים(.

 בעלי עסקים קשה:מגיש הב   

 :2022סוף שנת  מועד אחרון להגשה. 

  :כל הארץ.אזור בו תקף כלי הסיוע 

 https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km5.aspx 

 

 הדרכים בהן ניתן להגיש פניות:

  י:אלקטרונפניה באמצעות דוארOrit.Icher@Economy.gov.il   

  :074-7502440פניה באמצעות טלפון 

 באתר פניות הציבור של משרד הכלכלה והתעשייה :

v.il/PublicInquiries/SendMail.aspxhttps://apps.moital.go 

 

 

  סיוע לייצוא

 

 . 5.12בהתאם להוראת מנכ"ל  –שער לשיווק בינלאומי  –תכנית של"ב  .1

  שלא חברות או  ם,להרחיב את פעילות המעונייניםהיקף יצוא נמוך  לעסקים בעליהתכנית מיועדת

ובכך  לאחד או שני שוקי יעדשירותים ולחדור  לייצא ולשווק מוצרים או ותייצאו בעבר ומעוניינ

להשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות, תוך התמקדות בפיתוח היכולות השיווקיות בשווקים 

ניתן כהחזר חלקי של הוצאות השיווק לשוקי היעד. התכנית כוללת בין היתר  הסיוע .הבינלאומיים

ושיווק מקוון, תקינה,  פרסום, טיסות, היעד בשוקי שיווק עובדי, שראלבי יצוא מנהל הוצאותסיוע ב

 שזכה עסק לכל שיווקי יועץ של ליווי מספקת התכנית, כן כמוייעוץ משפטי. ו תערוכותבהשתתפות 

 .בתכנית הפעילות תקופת כל למשך בתמיכה

https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr60.aspx
https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km5.aspx
mailto:Orit.Icher@Economy.gov.il
https://apps.moital.gov.il/PublicInquiries/SendMail.aspx


 

 משרד הכלכלה והתעשייה

 9103101, ירושלים 3166ת הממשלה, ת"ד י, קרי5בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 

  :אשר  עסקים המתחילים לשווק לחו"ל שירותים ו/או מוצריםמגיש הבקשה

העומדים בתנאי הסף המפורטים  "ח בשנהמלש 1 השנתי שלהם אינו עולה עלהיצוא 

 .5.12בהוראת מנכ"ל 

 :מדובר במסלולים שנפתחים כל שנה מזה מספר שנים. המסלול סגור כעת.  תאריך אחרון להגשה

יש להתעדכן באתר משרד  , אולם זה מותנה בקבלת תקציב.2021בכוונתנו לפתוח אותם גם לשנת 

 הכלכלה והתעשייה.

 עדיפות לאומית*כל הארץ, תעדוף אזורי : אזור בו תקף כלי הסיוע . 

 -Call_for_bids/internationalhttps://www.gov.il/he/departments/publications/

gateway-marketing 

 

 . 5.10בהתאם להוראת מנכ"ל  –סיוע בשיווק מוצרים ושירותים לחו"ל  -תכנית כסף חכם .2

  בייצוא, עבור כניסה לשוק חדש או שינוי מהותי  ןעסקים בעלי ניסיוסיוע בהגדלת היקף המכירות של

היה זכאי לסיוע בהוצאות ישנבחר להשתתף בתכנית  עסק. באסטרטגיית השיווק לשוק קיים

הכספיות הכרוכות במימושה, לשם קידום השיווק והמכירות בשוק היעד ולליווי יועצים שיווקיים 

הודו , סין ויפן יכולות לקבל תמיכה  –תכניות שיווקיות לשוקי יעד מועדף לאורך תקופת התכנית. 

ניתן כהחזר חלקי של הוצאות השיווק לשוקי  הסיוע. בהיקף גבוה יותר ולתקופת זמן ארוכה יותר

 פרסוםטיסות,  שכר עובדים ויועצים בשוק היעד, הוצאותסיוע ב התכנית כוללת בין היתר היעד.

 יועץ של ליווי מספקת התכנית, כן כמוייעוץ משפטי. ו תערוכותבושיווק מקוון, תקינה, השתתפות 

 .בתכנית הפעילות תקופת כל למשך בתמיכה שזכה עסק לכל שיווקי

  :מלש"ח המבקשים להיכנס לשוק חדש או  1בעלי ייצוא שנתי של לפחות עסקים מגיש הבקשה

תנאי הסף  מלש"ח. 200לשנות אסטרטגיית שיווק בשוק קיים, ובעלי מחזור כספי שלא עולה על 

לוסיית קיימות הקלות בתנאי הסף לעסקים בבעלות אוכ .5.10המלאים מפורטים בהוראת מנכ"ל 

 מיעוטים.

 :מדובר במסלולים שנפתחים כל שנה מזה מספר שנים. המסלול סגור כעת.  תאריך אחרון להגשה

יש להתעדכן באתר משרד  , אולם זה מותנה בקבלת תקציב.2021בכוונתנו לפתוח אותם גם לשנת 

 הכלכלה והתעשייה.

 עדיפות לאומית*כל הארץ, תעדוף אזורי : אזור בו תקף כלי הסיוע. 

 https://www.gov.il/he/departments/policies/economy_dgi_instructions_05_10 

 

 סיוע ליצוא באמצעות מערך הנספחים הכלכליים של משרד הכלכלה והתעשייה .3

  מפעילים צוותים מקומיים  מרכזי סחר ובירות כלכליות בעולם 50-בהנספחים הכלכליים הפרושים

המהווים גשר בין חברות ישראליות המעוניינות לייצא לבין חברות פרטיות / גופים ציבוריים / גורמי 

 ממשלה בשוקי היעד. כמו כן מסייעים במשיכת השקעות זרות. 

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/international-marketing-gateway
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/international-marketing-gateway
https://www.gov.il/he/departments/policies/economy_dgi_instructions_05_10


 

 משרד הכלכלה והתעשייה

 9103101, ירושלים 3166ת הממשלה, ת"ד י, קרי5בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 

  :פעילותן בשווקים  חברות בעלות כושר יצוא המעוניינות לפתח אתמגיש הבקשה

חדשים או קיימים, מוזמנות לפנות אל מערך הנספחים הכלכליים של משרד 

 . הכלכלה והתעשייה באמצעות טופס פניה אלקטרוני

 :לא מוגבל בזמן. תאריך אחרון להגשה 

 כל הארץ: אזור בו תקף כלי הסיוע. 

 :לפנייה למערך הנספחים הכלכליים לחצו כאן 

https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getHtmlForm.aspx?formType=ftadmin

moital.gov.il@ 

 

 הדרכים בהן ניתן להגיש פניות:

 י:פניה באמצעות דואר אלקטרונ trade@Economy.gov.il-foreign  

  :074-7502626פניה באמצעות טלפון 

 באתר פניות הציבור של משרד הכלכלה והתעשייה :

https://apps.moital.gov.il/PublicInquiries/SendMail.aspx 

 

 

 

 

 תמיכה בתעשייה

 

 המרכז להתייעלות במשאבים .1

  סיוע של מינהל תעשיות בשיתוף המשרד להגנ"ס הכולל יעוץ פרטני מסובסד לזיהוי הזדמנויות

והפחתת ההשפעה הסביבתית במוצרים ובתהליכי ייצור. המרכז מתמקד בייעול  לשיפור הפיריון

השימוש בחומרי גלם, מים ואנרגיה וכן מעבר לתפיסות סביבתיות מתקדמות בתעשייה. בכך מגדיל 

-50%את רווחיות המפעל תוך הקטנת ההשפעה הסביבתית שלו. אחוז המענק הממשלתי נע בין 

ת משבר הקורונה, ניתנים כלי סיוע נוספים הכוללים ייעוץ וליווי בהתאם לגודל העסק. בעקבו 70%

 בתהליכי התייעלות במערך הייצור, המלאי ושרשראות האספקה. 

 :מפעלי תעשייה יצרניים ברחבי הארץ.  מגיש הבקשה 

 :לא מוגבל בזמן.  מועד אחרון להגשה 

  :כל הארץ. אזור בו תקף כלי הסיוע 

 https://www.rec.co.il/ 

 

https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getHtmlForm.aspx?formType=ftadmin@moital.gov.il
https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getHtmlForm.aspx?formType=ftadmin@moital.gov.il
mailto:foreign-trade@Economy.gov.il
https://apps.moital.gov.il/PublicInquiries/SendMail.aspx
https://www.rec.co.il/


 

 משרד הכלכלה והתעשייה

 9103101, ירושלים 3166ת הממשלה, ת"ד י, קרי5בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 

 המכון לייצור מתקדם .2
  קידום כושר התחרות של התעשייה מוטת הייצור בישראל על ידי שיפור הפריון

באמצעות קידום תפיסות ניהול וטכנולוגיות של ייצור מתקדם בתעשייה. המכון מציע שירותי ייעוץ 

ן וזיהוי הזדמנויות, ייעוץ להתאמת פתרונות מתאימים וליווי בהטמעתו. מסובסדים הכוללים אבחו

. עקב 70%-50%שיעור הסבסוד משתנה בהתאם לגודל העסק, אחוז המענק הממשלתי נע בין 

 הקורונה הורחב היקף הסיוע למפעלים נוספים. 

 :מפעלי תעשייה יצרניים ברחבי הארץ.  מגיש הבקשה 

 :בזמןלא מוגבל  מועד אחרון להגשה. 

  :כל הארץ.אזור בו תקף כלי הסיוע 

 www.advm.org.il 

 

 סימביוזה תעשייתית  .3

 המיועד לכל בעל עסק או חברה יצרנית. הסיוע כולל  סיוע של מינהל תעשיות בשיתוף המשרד להגנ"ס

יעוץ וליווי חברות ועסקים ליצירת שיתופי פעולה כך שתוצרי הלוואי והפסולות של צד אחד ישמש 

כמשאב עבור האחר. התהליך יוצר חיסכון תפעולי על ידי שימוש חוזר בחומרים ובמוצרים, מחזור 

 י ושיפור סביבתי לשני הצדדים. או השבה, ועקב כך נוצר חיסכון ורווח כספ

 :כל ארגון. מגיש הבקשה  

 :בכפוף לאישורים  2021-בכוונתנו לפתוח את המסלול בהמסלול סגור כעת.  מועד אחרון להגשה

 .הנדרשים

  :כל הארץ.אזור בו תקף כלי הסיוע 

 

 הדרכים בהן ניתן להגיש פניות:

 י: פניה באמצעות דואר אלקטרונArik.Ryvkin@economy.gov.il  

  :074-7502444פניה באמצעות טלפון 

 באתר פניות הציבור של משרד הכלכלה והתעשייה :

https://apps.moital.gov.il/PublicInquiries/SendMail.aspx 

 

 לבן -כחולתוצרת 

 לבן ל"תו מיוצר בישראל"-רישום יצרנים ומוצרים כחול .1

 לבן באמצעות  -מטה כחול לבן במשרד הכלכלה והתעשייה פועל לקידום רכש של מוצרים כחול

תכנית פעילות בפלטפורמות שיווקיות סימונם  ב"תו מיוצר בישראל" וחשיפתם לציבור הרחב ע"י 

במגוון ערוצי מדיה )דיגיטל, טלוויזיה, רדיו וכו'(. יצרנים ישראלים בעלי תו "מיוצר בישראל" יכולים 

לבן למוצרים המסומנים ב"תו מיוצר בישראל" -להצטרף ליוזמות לקידום מכירה של מוצרים כחול

 ול לבן". ולקטלוג המוצרים של מטה כחול לבן באתר "קונים כח

http://www.advm.org.il/
mailto:Arik.Ryvkin@economy.gov.il
https://apps.moital.gov.il/PublicInquiries/SendMail.aspx


 

 משרד הכלכלה והתעשייה

 9103101, ירושלים 3166ת הממשלה, ת"ד י, קרי5בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 

 :יצרנים המייצרים בישראל.  מגיש הבקשה 

 :לא מוגבל בזמן.   מועד אחרון להגשה 

  :הארץ.כל אזור בו תקף כלי הסיוע 

 https://www.gov.il/he/service/made_in_israel_label_registration 

 

 הפעלת תכניות חינוכיות להקניית ערכי כחול לבן וחשיפת התעשייה הישראלית לציבור .2

  מטה כחול לבן מקדם את המודעות לחשיבות העדפה של תוצרת הארץ וחשיפה של התעשייה

הישראלית בקרב הציבור והרחב ובפרט בקרב  בני נוער וצעירים, המשמשים כסוכני שינוי בחברה, 

תכניות חינוך והסברה בבתי הספר ובקהילה. התוכניות השונות הינן בהיקף ארצי באמצעות הפעלת 

ומתקיימות בשיתוף משרד החינוך, אגפי חינוך ומחלקות נוער וצעירים ברשויות המקומיות, 

תעשיינים ובעלי עסקים. במסגרת תכני הלימוד של חינוך כחול לבן ניתן דגש על הכרות עם התעשייה 

חדשנות ויזמות כחול לבן ומשמעויותיה, חינוך להעדפת תוצרת הארץ הישראלית, חשיפה ל

 ומשמעותה הכרה וזיהוי מוצרים ישראלים בטרם רכישתם ועוד.

 :לבן מרכזת את -. יחידת כחולרשויות מקומיות שירצו לקחת חלק בתכנית הלימודית מגיש הבקשה

 כלל הבקשות מהציבור ומפנה לגורמים הרלוונטיים.

 לא מוגבל בזמן. שה: מועד אחרון להג 

  :כל הארץ.אזור בו תקף כלי הסיוע 

 education-white-and-https://www.gov.il/he/departments/guides/blue 

 

 טיפול ומענה לפניות הציבור בנושא העדפת תוצרת הארץ  .3

 לבן מקבל, בודק ומטפל בפניות המגיעות מיצרנים ומהציבור -כחלק מהשירות לתעשייה, מטה כחול

לבן והתעשייה הישראלית כגון מקרים בהם -הרחב. הפניות נוגעות בכל תחומי העיסוק של מטה כחול

עולה חשש להדרה ממכרזים, אי מתן העדפה לתוצרת הארץ בהתאם לחוק חובת המכרזים התשנ"ב 

(, פניות שונות בנושאי מדיניות וכן 1995-ותקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ 1992 –

שאלות בנוגע לקבלת אישור לסמן מוצרים ב"תו מיוצר בישראל", יצירת חיבורים עם גורמי רכש, 

 תלונות על סימון שגוי בתו ועוד.

 :הקהל הרחב. מגיש הבקשה 

 כל הארץ. :אזור בו תקף כלי הסיוע 

  לא מוגבל בזמן. אחרון להגשה:תאריך 

 

 

 

 

 

https://www.gov.il/he/service/made_in_israel_label_registration
https://www.gov.il/he/departments/guides/blue-and-white-education


 

 משרד הכלכלה והתעשייה

 9103101, ירושלים 3166ת הממשלה, ת"ד י, קרי5בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 

 :הדרכים בהן ניתן להגיש פניות 

 י:פניה באמצעות דואר אלקטרונ madeinisrael@economy.gov.il  

  :074-7502414פניה באמצעות טלפון 

 באתר פניות הציבור של משרד הכלכלה והתעשייה :

https://apps.moital.gov.il/PublicInquiries/SendMail.aspx 

 

 

 הגדרות:

יישובים ואזורים אשר נקבעו על ידי הממשלה כאזורים בעלי עדיפות לאומית,  :* אזורי עדיפות לאומית

כהגדרתם בהחלטת ממשלה, לפי פרק כ''ו לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית 

אשר תקבע מפת עדיפות לאומית כללית המאפשרת מתן הטבות  2009-(, התשס''ט2009-2010הכלכלית 

לכלה והתעשייה, כפי תוקפה מעת לעת. רשימת היישובים הקובעת והמעודכנת ותמריצים בתחום הכ

 על פי מפת עדיפות, מפורטת בהוראות המנכ"ל השונות.

 

mailto:madeinisrael@economy.gov.il
https://apps.moital.gov.il/PublicInquiries/SendMail.aspx

