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'מפעל באזור פיתוח א

לחוק 51מפעל תעשייתי כהגדרתו בסעיף 
ייצוריתפעילות –

יצוא בשיעור של -" תחרות-בר"מפעל 
מתוספת המחזור/מכלל המחזור25%

–חוק לעידוד השקעות הון 
מסלול מענקים

?מי זכאי לסיוע



תקרת השקעה מזכה

פעילות גדולהפעילות בינוניתפעילות קטנהפעילות זעירה
הכנסות

בהיקף הנמוך 
₪ מיליון 10-מ

הכנסות
בהיקף של

₪מיליון 10-75

הכנסות
בהיקף של

₪מיליון 75-200

הכנסות בהיקף של
או  /לפחות ו₪ מיליון 200

עובדים250-למעלה מ

₪מיליון 125עד ₪מיליון 50עד ₪מיליון 20עד ₪מיליון 5עד 



הסיוע

מההשקעה המאושרת20%מענק קבוע

עד

10%

20%

מענק נוסף
מההשקעה המוכרת באישור ביצוע סופי 10%עד 

, ומפעלים בשדרות, 100למפעלים דרומית לקו )
(  1-4עוטף עזה ומחוז צפון באשכול פריפריאלי 

הטבות במס
7.5%מס מופחת בשיעור של 

מנוהל ברשות המיסים
7.5%



מתווים משותפים עם רשות החדשנות

מטרה
עידוד חברות בישראל לייצר מוצרים מתקדמים 

בטכנולוגיות ייצור מתקדמות באמצעות עידוד  
.וסיוע לאורך שלבי הפיתוח והייצור הנדרשים

פ"מו ייצור

עמק המוות



"מפיתוח לייצור"מתווה 
מוצר טכנולוגי

?מי זכאי לסיוע

מפעל תעשייתי בענפי תעשייה בעצמה  
מעורבת עילית /טכנולוגית עילית

בשלב מתקדם של 
סיום תהליך פיתוח/פיתוח

מוצר פורץ דרך



עמק המוות-"מפעל תעשייתי ראשוני"מתווה 
פארמה-ביו, טכנולוגי-מוצר ביו

?מי זכאי לסיוע

מפעל תעשייתי לא חרושתי

פיתוח מוצר בתחום חדשני

הייצור הלא חרושתי מיועד לאישור  
רגולטורי של המוצר



–4.44ל "הוראת מנכ
תכנית להעלאת הפריון בתעשייה

קצב צמיחת הפריון  
בעבודה בישראל נמוך  
ומהווה חסם צמיחה  
מרכזי למשק הישראלי

דרכי פעולה התכנית מציעה
שונות לשיפור מדדי הפריון  

ובכך להעלות את  30%בלפחות 
רמת פריון העבודה במפעל



מסלול פריון

?מי זכאי לסיוע

יישובים באזורי עדיפות לאומית וירושלים

ח"מיליון ש200הכנסות המפעל עד 

פעילות המפעל לא עומדת בתנאי החוק  
לעידוד השקעות הון לעניין מענקים



שיעור הסיוע וגובה הסיוע המקסימלי

פעילות זעירה  
הכנסות בהיקף הנמוך  

₪ מיליון 10-מ

מסך  30%
ההשקעות המזכות 

₪ אלף 300ועד 

פעילות קטנה
הכנסות בהיקף של 

₪מיליון 10-75

מסך  30%
ההשקעות המזכות 

₪מיליון 1.5ועד 

פעילות בינונית
-75הכנסות בהיקף של 

₪מיליון 200

מסך  30%
ההשקעות המזכות 

₪מיליון 3ועד 



תכנית להעלאת הפריון

החלוקה בין ההשקעות ההוניות להשקעות הרכות

תקרת השקעה  

מזכה

-השקעות הוניות

תקרת ההשקעה

השקעה מינימלית ומקסימלית-השקעות רכות 

השקעה מקסימליתהשקעה מינימלית

₪  ₪200,000 ₪50,000  800,000עד ₪  מיליון 1פעילות זעירה

₪  מיליון ₪1  ₪250,000מיליון 4עד ₪  מיליון 5פעילות קטנה

₪  מיליון ₪2  ₪500,000 מיליון 8עד ₪ מיליון 10פעילות בינונית



מדדי הפריון

רווח לפני ריבית מסים פחת 
בתוספת  ( EBITDA)והפחתות 

שכר  )עלות השכר הכוללת 
(ישיר ושכר עקיף

ערך 
מוסף

מספר  
משרות

עלות 
שכר

מספר המשרות  
התקיימות יחסי עובד  )

בסיום שנת המס ( מעביד

עלות שכר  
שנתית כוללת 

ערך מוסף למשרה

EBITDAעלות שכר

מספר משרות

ערך מוסף  
למשרה

ערך מוסף  לשעה

EBITDAעלות שכר

שעות עבודה

ערך מוסף  
לשעה



מסלול להטמעת  -4.54ל "הוראת מנכ
טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה

תהליכי התכנון והייצור  
הקונבנציונליות בתעשייה מובילים  

חוסר  , ייצור במדינות זרות, לפריון נמוך
יכולת להתמודד עם השונות והתנודות  

בביקוש ועם תהליכי הגלובליזציה  

עידוד מפעלים תעשייתיים לבצע  
את המעבר לייצור מבוסס  

industry 4.0   באמצעות
השתתפות בסיכון הכרוך בהטמעה  

של טכנולוגיות חדשניות



מסלול להטמעת טכנולוגית יצור  
מתקדם בתעשייה

?מי זכאי לסיוע

מפעל תעשייתי

ח"מיליון ש200הכנסות המפעל עד 

כל הארץ: אזור גיאוגרפי



שיפור של לפחות שני מדדי תוצאה
על פי התכנית שלהלן  

שיפור בפריון 

(ייצוא" )תחרות-בר"מוצר חדשני ו

מוסף גבוה-מוצר בעל ערך

שיפור משמעותי במוצר

שיפור משמעותי בתוצאות העסקיות  
(פיתוח שווקים, הכנסות, רווח גולמי, רווח נקי)

גידול משמעותי בשכר העובדים



שיעור הסיוע
מסלול ייצור מתקדם

יתר הארץ

מסך ההשקעות המזכות המאושרות15%
עם הוכחת תוצאות5%

אזורי עדיפות לאומית

מסך ההשקעות המזכות המאושרות20%
(בונוס)הוכחת תוצאות עם 10%



שיעור הסיוע וגובה הסיוע המקסימלי

פעילות זעירה  
הכנסות בהיקף הנמוך  

₪ מיליון 10-מ

פעילות קטנה
הכנסות בהיקף של 

₪מיליון 10-75

פעילות בינונית
-75הכנסות בהיקף של 

₪מיליון 200



מסלול ייצור מתקדם–תקרת ההשקעה 

היקף

הכנסות

תקרת השקעה

מזכה

–השקעות רכות 

תקרת השקעה

₪150,000₪  מיליון ₪1 מיליון 10-נמוך מפעילות זעירה

₪450,000₪  מיליון ₪3מיליון 10-75פעילות קטנה

₪750,000₪  מיליון ₪5מיליון 75-200פעילות בינונית



סיכום

הרשות להשקעות מציעה מגוון  
מסלולי סיוע

-פישוט תהליך הגשת הבקשות
וקיום " כלית-קל"פיתוח תוכנת 

סדנאות וכנסים

ליווי של גורם מקצועי בכל 
לרבות ליווי חיצוני  , מסלול

ח"באמצעות שני משרדי רו

נשמח לעמוד לשירותכם  
בכל נושא



אנשי קשר

מחלקת ניהול לקוחות
02-6662855הרשות להשקעותסגנית מנהל , לבנה זגורי

02-6662823מנהלת מחלקת ניהול לקוחות,חיה ענזרות
02-6662860מסלול פריון, אתי שחף

מחלקת ביקורת ביצוע השקעות
02-6662841מנהלת המחלקה, רונית שני

02-6662842ישראל נצר
02-6662846ישי דרגן

מסלולי תעסוקה
02-6662236מנהל המחלקה וסגן מנהל הרשות להשקעות, יגאל גורביץ

02-6662078כלכלן, גיל אלוני
02-6662856מנהלת תחום בקרה וביקורת  , אפרת דבש

02-6662828מנהל הרשות להשקעותלשכת

חברת ענבל
03-9778065תמיכה טכנית

סיוע בהגשת בקשות
054-6693779ח נועם עמיצור"רו

04-6124503(שחר/ ניר )ח ניר נחמני "משרד רו



23

כלל  
הזהב

נתקלתם
,בשאלה, בבעיה

בנושא לא ברורבסוגיה
?התוכנית שלכם

דברו אתנו
!בזמן אמת



תודה


