
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 הנו המחייב המסמך. מחייב נוסח ואינו ההוראה לקוראי כשירות הניתן בלבד מידע תמצית הנו זה נוסח

 .לציבור והמפורסמת התקפה המלאה ל"המנכ הוראת

 מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם :4.54ל "מנכ הוראת

)תת מסלול א' ותת מסלול  מסלולים מהירים 2 -בהוראה זו שלושה סוגי מסלולים:  מסלול ראשי ו
 .ב'(
 

  כללי .1

, בין שתוצאתםמרבית התעשייה הישראלית מורגלת בתהליכי תכנון וייצור בשיטות קונבנציונליות  1.1

היתר, פריון נמוך, העברת היצור למדינות בהן היצור מתבצע על ידי עובדים בשכר נמוך, חוסר 

תהליכי , וחוסר היכולת להתמודד עם יכולת להתמודד "בזמן אמת" עם השונות והתנודות בביקוש

פיתוח התעשייה לבאמצעות הרשות להשקעות ו. על כן, משרד הכלכלה והתעשייה בליזציההגלו

 industry 4.0מבוסס לעודד מפעלים תעשייתיים לבצע את המעבר לייצור מבקש  והכלכלה

סיוע  ימסלול הכרוך בהטמעה של טכנולוגיות חדשניות במסגרתהשתתפות בסיכון באמצעות 

 .ם בתעשייהלהטמעת טכנולוגיות ייצור מתקד

המסלולים המהירים הינם מסלולים חד פעמיים להטמעת טכנולוגיות יצור מתקדמות לסיוע  1.2

 לתעשייה בהוראת שעה בעקבות המשבר שיצר נגיף הקורונה.

 ".תחרותית הקצאה" שיטת בסיס על יינתןהראשי  במסלול הסיוע 1.3

 הסיוע במסלולים המהירים יינתן על בסיס שיטת "כל הקודם זוכה" 1.4

 

 



 
 
 
 
 
 

 : "תכנית כסף חכם"5.10הוראת מנכ"ל 

 . עיקרי ההוראה2

 מתקדם ייצור טכנולוגיות להטמעת מסלול: 4.54 ל"מנכ הוראת

 מי זכאי לגשת

 :במצטבר הבאים התנאים בו ומתקיימיםבבעלות תאגיד,  שהוא בישראלמפעל  –תעשייתי  מפעל

 .עצמאית חשבונות הנהלת בעל .1

 .מסוים באתר מרוכזת הייצורית פעילותו .2

 ,ס"הלמ פי על C סדר התעשייה מענפי באחד ייצורית פעילות היא המס בשנת פעילותו עיקר .3
 משאב של הפקה היא, חלקה או כולה, שפעילותו אחר מפעל, מכרה: מאלה אחד כל למעט
, 2011-א"התשע, טבע ממשאבי רווחים מיסוי לחוק א20 בסעיף אלה מונחים כהגדרת טבע

 מאושר חקלאי מפעל, 1952-ב"התשי, הנפט בחוק כהגדרתו נפט של להפקה או לחיפוש מפעל
כי  ,. יובהר1980-א"התשמ, בחקלאות הון השקעות לעידוד לחוק 4 בסעיף כהגדרתו

הפעילויות הבאות לא ייחשבו פעילות ייצורית: אריזה, בניה, מסחר, תחבורה, החסנה, מתן 
לעיל, בענפי  . בנוסף לאמורשירותי תקשורת, מתן שירותים סניטריים ומתן שירותים אישיים

תוכר פסולת כתשומה בתהליך הייצור, על אף שאינו מופיע כלשונו,  Cהתעשייה הבאים בסדר 
 ובלבד שמתקיימת הפעילות המנויה בענף התעשייתי:

 ייצור מוצרי מזון. – 10, ענף ראשי Cסדר 

 מזוקק. ייצור קוק ומוצרי נפט גולמי – 19, ענף ראשי Cסדר 

 ייצור כימיקלים ומוצריהם. – 20, ענף ראשי Cסדר 

 ייצור מוצרי גומי ופלסטיק. – 22, ענף ראשי Cסדר 

 ייצור מוצרים אחרים על   בסיס מינרלים אל מתכתיים.  – 23, ענף ראשי Cסדר 

מחזור )והשבה( חומרים. בענף משנה זה תוכר אך ורק פעילות  -  Eבסדר 3830ענף משנה  .4
משניים מתכתיים ליצירת חומרי גלם )מוצרי -ים אלשל עיבוד גרוטאות וחומרי פסולת מתכתי

 ביניים מעובדים(, למען הסר ספק, לא יוכרו פעילויות של השבת חומרים מזרמי פסולת. 
 הכנסותיו ממוצע או, הבקשה הגשת למועד שקדמה הקלנדרית בשנה בישראל הכנסותיו .5

 הקלנדריות השנים בשלוש, הכספיים לדוחות בהתאם, בישראל הקבוצה הכנסות כולל בישראל
 .ח"ש מיליון 200 על עלו לא, הבקשה הגשת למועד שקדמו

 

הפעילות 
הייצורית בגינה 

ניתן להגיש 
 בקשת סיוע

 תנוהל הבקשה נשוא ייצור קו/וי/מפעל שלכל ובלבדכל אחד מאלה,  על סיוע בקשת להגיש ניתן
 :נפרדת עצמאית חשבונות הנהלת

 אחד בתאגיד. למפעל סיוע בקשת להגיש .1
 אחד במפעל אחד בתאגיד.  ייצור לקו בקשה להגיש .2
 המזכה ההשקעה סך שתקרת קווי ייצור במפעל אחד בתאגיד, ובלבד 2 -ללהגיש בקשה  .3

 .₪ מיליון 5 של הסך את תעבור לא קווי הייצור 2בעבור 

היקף מחזור 
המכירות של 

הפעילות 
הייצורית נשואת 

)המפעל  הבקשה
התעשייתי או קו 

 הייצור(

 למועד שקדמה הקלנדרית בישראל של הפעילות הייצורית בשנה סך הכנסות – פעילות זעירה .1
 הגשת למועד שקדמו הקלנדריות השנים בשלוש בישראל הכנסותיו ממוצע או, הבקשה הגשת

 .₪ מיליון 10-מ פחתו הבקשה
 שקדמה הקלנדרית בשנה בישראל של הפעילות הייצורית הכנסות סך – פעילות קטנה .2

 למועד שקדמו הקלנדריות השנים בשלוש בישראל הכנסותיו ממוצע או, הבקשה להגשת
 .₪ מיליון 75 על עלו ולא ₪ מיליון 10 -מ פחתו לא הבקשה הגשת

 שקדמה הקלנדרית בישראל של הפעילות הייצורית בשנה הכנסות סך - פעילות בינונית .3
 למועד שקדמו הקלנדריות השנים בשלוש בישראל הכנסותיו ממוצע או, הבקשה הגשת למועד
 .₪ מיליון 200 על עלו ולא ₪ מיליון 75-מ פחתו לא הבקשה הגשת

 



 
 
 
 
 
 

 : "תכנית כסף חכם"5.10הוראת מנכ"ל 

מספר העובדים 
במפעל 

התעשייתי או 
 –בקו הייצור 

מסלול ראשי 
 בלבד

 עובדים בתחום הפעילות נשואת הבקשה. 250-5בין 

 גיאוגרפי מיקום
מפעל ה של

התעשייתי או קו 
 הייצור

 כל הארץ

 
 הסיוע שיעור
 הסיוע וגובה

 בהתאם השוטף
 לפעילות
 הייצורית

 

 בארץ התעשייתי המפעל למיקום ביחס( ייצור קו או תעשייתי מפעל) הייצורית הפעילות סוג

 וגובה שיעור
 הבונוס מענק

 לפעילות בהתאם
 – הייצורית

מסלול ראשי 
  בלבד

 בארץ התעשייתי המפעל למיקום ביחס( ייצור קו או תעשייתי מפעל) הייצורית הפעילות סוג

סוג  הפעילות 
הייצורית )מפעל 

 או קווי ייצור(

  הרכות להשקעות ההוניות ההשקעות בין החלוקה

 
 ההשקעה סך תקרת

 המזכה

  ההשקעה תקרת
 להשקעות המקסימלית

 הוניות

 המקסימלית תקרת ההשקעה
 רכות להשקעות

פעילות 
 זעירה

 ₪ אלף  150עד   ₪ מיליון 1עד  ₪ מיליון 1

פעילות 
 קטנה

 ₪ אלף 450עד   ₪מיליון  3עד  ₪ מיליון 3

פעילות 
 בינונית

 ₪  אלף 750עד  ₪ מיליון  5עד  ₪ מיליון 5

ההשקעות 
 המזכות

מסלול 
 ראשי

  –השקעות הוניות  .1

 :השקעה באחת מטכנולוגיות ייצור מתקדםAdvanced Robotics; Additive 
Manufacturing; ;Predictive Maintenance Industrial Internet of Things 

(IIoT;) Advanced process control; ;Augmented reality Factory 
Digitization & Integration; Advanced Data Analytics ; Big data ;

Advanced Materials  

 לצורך דרושות הן אך, מתקדם לייצור טכנולוגיות לא שהן הוניות השקעות 
 10% על יעלה לא אלה השקעות שיעור. החדשניות הטכנולוגיות הטמעת

 .המבוקשת ההשקעה מסך
 אסטרטגי שדרוג השבחה והעצמת ההון האנושי,  ייעוץ –השקעות רכות  .2

 במודלים חדשנות, במוצרים חדשנות, תהליכית לחדשנות מוצרים, יעוץ לפיתוח
 .בעיצוב לחדשנות הלקוח, ייעוץ יתיבחוו חדשנות, עסקיים



 
 
 
 
 
 

 : "תכנית כסף חכם"5.10הוראת מנכ"ל 

מסלולים 
 מהירים

באמצעות השקעה באחד , במפעל או בקו/וי ייצור ייצור מתקדםל טכנולוגיות הטמעת
 להוראה. 22המפורטים בסעיף  או יותר מסעיפי ההשקעה

 תקופת הסיוע

מסלול 
 ראשי

 .ממועד כתב האישור חודשים 36ביצוע ההשקעות של   תקופת במהלך יינתן הסיוע

תת 
 מסלול א'

 .ממועד כתב האישור חודשים 6ביצוע ההשקעות של   תקופת במהלך יינתן הסיוע

תת 
 מסלול ב'

 .ממועד כתב האישור חודשים 12ביצוע ההשקעות של   תקופת במהלך יינתן הסיוע

 תכניתתקופת ה

מסלול 
 ראשי

 .ממועד כתב האישור חודשים 44+ תקופת דיווח לא תעלה על  הסיועתקופת 

תת 
 מסלול א'

 .ממועד כתב האישור חודשים 7+ תקופת דיווח לא תעלה על  הסיועתקופת 

תת 
 מסלול ב'

 .ממועד כתב האישור חודשים 13+ תקופת דיווח לא תעלה על  הסיועתקופת 

תוצאות הרצויות 
 –ומדדי תוצאה 
מסלול ראשי 

 בלבד

 נדרש הסיוע מבקש, במפעל הייצור וי/בקו או במפעל מתקדם לייצור טכנולוגיות הטמעת לצד
כן ולהוראה  6כאמור בסעיף  ההטמעה מפעולות כתוצאה שיתקבלו רצויות תוצאות 2 לבחור

 בתום השקעותל רשותה ידי על שיבחנו להוראה, 6 , כאמור בסעיףתוצאה מדדי 3לבחור לפחות 
 . המסלול תקופת

 
 "מסלול להטמעת טכנולוגיות לייצור מתקדם: "4.54 ל"מנכ הוראת בעבור התקשרות פרטי .2

    

  

    
03-9778782  /074-7122341  

     

Manufacturing@economy.gov.il 

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