
 

 

202106.03.|    2021/12חוזר מס'   

 

הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה  -תמיכות ומענקים   

הכלכלה מספר מסלולים לקבלת תמיכות ומענקים ממשרד  כי נפתחו לידיעתכםהרינו להביא 
 והתעשייה כמפורט להלן:

תאריך אחרון  
 להגשת בקשה

 התכנית   מטרת התכנית  הסיוע 

30.06.2021 

 

עבור ביצוע השקעות המסלול מעניק סיוע 
 הוניות והשקעות רכות.

מההשקעה   50%שיעור הסיוע הינו  
 .המאושרת

מפעלים שמצאו עצמם 
נפגעים במכירות ושימרו 
עובדים ועובדות במהלך 

-זכאים ל –משבר הקורונה 
 מענק במסגרת המסלול 50%

קבלת סיוע בביצוע  
השקעות הון בכפוף 

 לשימור עובדים

 

29.07.2021 

 

מההשקעות המזכות,  30%בשיעור של סיוע 
בהתאם לגודל הפעילות: זעירה, קטנה או 

 בינונית 

התכנית להעלאת הפריון 
בתעשייה מציעה דרכי פעולה 

שונות אשר יש בהן בכדי 
לשפר את מדדי הפריון  

)הערך המוסף למשרה והערך 
 30%המוסף לשעה( בלפחות 

וכך להעלות את רמת פריון 
 .העבודה במפעל

סיוע להעלאת קבלת 
 הפריון בתעשייה 

02.08.2021 

 

תקרת ההשקעה המזכה בו   -מסלול ראשי 
 5 -נקבעת בהתאם לגודל הפעילות ועד

 .מיליון שקלים 

 10%באזורי עדיפות לאומית   -מענק בונוס 
  5%מהתכנית המאושרת, ביתר הארץ 

 . מהתכנית המאושרת

                               –מסלולים מהירים 
מסלול זה מיועד לסייע  –  תת מסלול א◄

למפעלים תעשייתיים שלהם פעילות 
בינונית ותקרת   זעירה/קטנה/ ייצורית

  200,000ההשקעה המזכה הינה על סך 
 .שקלים

מסלול זה מיועד לסייע  –  תת מסלול ב◄
למפעלים תעשייתיים שלהם פעילות 

זעירה/קטנה/בינונית ותקרת  ייצורית 
  750,000ההשקעה המזכה הינה על סך 

 .שקלים

באזורי   -שיעורי הסיוע במסלולים אלה 
מהתכנית המאושרת,  30%עדיפות לאומית 

 .מהתכנית המאושרת 20%ביתר הארץ 

התכנית נועדה לסייע  
בהטמעת טכנולוגיות ייצור  

מתקדם במפעל או בקווי 
שיפור ייצור במפעל, לצורך 
 .התוצאות של המפעל 

 

קבלת סיוע  
להטמעת טכנולוגיות  

 ייצור מתקדם 

 



 

   

  

 

2.08.18|    15/2018חוזר מס'   

 בכבוד רב,
 

 עמית, חלפון 
רואי חשבון   

–למידע נוסף והגשת הבקשות   

הון בכפוף לשימור עובדים:  תקבלת סיוע בביצוע השקעו
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/grant-04-62 

 קבלת סיוע להעלאת הפריון בתעשייה:  
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/grant-04-44-052021 

 

 קבלת סיוע להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם:
https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/grant-04-54-0521 

 

 משרדנו ערוך לסייע לכם ככל שיידרש בבדיקת הזכאות והגשת הבקשות.

 

חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להפנות את תשומת הלב לאמור אין להזדקק לתוכן  

  .בו

 .או הדרכה כלשהי נשמח לעמוד לרשותכם/ במידה ודרושים לכם הסברים נוספים ו

        לעדכונים שוטפים נוספים ניתן להתעדכן בדף הפייסבוק שלנו

 

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/grant-04-62
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/grant-04-44-052021
https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/grant-04-54-0521
https://www.facebook.com/PKF-Amit-Halfon-1529123157123394/

