
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

 .לציבור והמפורסמת התקפה המלאה ל"המנכ הוראת נויה המחייב

  

מדינת ישראל אות סחר חוץ של : "3.13 ל"מנכ הוראת

  "ליצואנים

 כללי . 1

על תרומתם  בישראלמבקש לציין ולשבח את היצואנים והתעשייה משרד הכלכלה  1.1
ופועלם לקידום המשק והכלכלה הישראלית באמצעות הענקת אות סחר החוץ של 

 נבחרים.מדינת ישראל ליצואנים 

 אות"-ו אר "יצואן מצטיין"ותקטגוריות:  2-אותות סחר החוץ יוענקו, אחת לשנה, ב 1.2
 היצוא".

 

 

 

 



 
 
 
 : "תכנית כסף חכם"5.10הוראת מנכ"ל  

 עיקרי ההוראה  . 2
  

  
                                    אות סחר חוץ עבור מינהל סחר חוץ עם התקשרות פרטי . 3

  

 יםאות סחר חוץ של מדינת ישראל ליצואנ 3.13הוראת מנכ"ל 

קטגוריות אות סחר 
  חוץ

 יועד ליצואנים מצטיינים קטנים, בינוניים וגדולים. מ - אות יצואן מצטיין .1

 מיועד ליצואנים מצטיינים בענף היהלומים. –אות יצואן מצטיין בענף היהלומים  .2

 תרומה דולר בשנה שתרם מיליון 150 של מינימלי ייצוא היקף מיועד ליצואן בעל – אות הייצוא .3
 ל"בחו בשווקים הישראלית התעשייה של שמה ולהאדרת, למיצובו, הישראלי ליצוא מיוחדת
  סחר. אות חלוקת למועד שקדם העשור לאורך

מספר האותות 
שיוחלקו בכל 

  קטגוריה

ליצואנים  2ליצואנים קטנים,  2אותות יצואן מצטיין מתוכם  6יחולקו   – מצטיין יצואן אות .1
 ליצואנים גדולים. 2-בינוניים ו

 חולק אות יצואן מצטיין ליצואן אחד מענף היהלומים.י - בענף היהלומים מצטיין יצואן אות .2

  צוא אחד ליצואן אחד. יחולק אות י - אות היצוא .3

מי רשאי להגיש 
 מועמדות

, דולר מיליון 20 לבין דולר מיליון 5 בין היה שלו השנתי הייצוא שהיקף  תאגיד -קטן  יצואן .1
 חוץ. סחר אות חלוקת למועד שקדמו בשנתיים, שנה בכל

דולר,  מיליון 50לבין  דולר מיליון 20 בין היה תאגיד שהיקף הייצוא השנתי שלו -יצואן בינוני  .2
  .חוץ סחרבשנתיים שקדמו למועד חלוקת אות  בכל שנה,

 מיליון 150 לבין דולר ליוןמי 50 שהיקף הייצוא השנתי שלו היה בין תאגיד -יצואן גדול  .3
 תיים שקדמו למועד חלוקת אות סחר חוץ.שנה, בשנדולר, בכל 

היקף היצוא 
לצורך  יהמינימל

  השתתפות

 למועד שקדמו בשנתיים, שנה בכל, דולר מיליון 5 מעל ייצא המועמד - מצטיין יצואן אות .1
  ". החוץ סחר אות" חלוקת

 נתייםבש, שנה בכל, דולר מיליון 40 מעל ייצא המועמד - היהלומים בענף מצטיין יצואן אות .2
  ".חוץ סחר אות" חלוקת למועד שקדמו

 שקדמו השנים מחמש אחת בכל, בשנה, דולר מיליון 150 מעל ייצא המועמד – הייצוא אות .3
  .חוץ סחר אות" חלוקת למועד

אמות המידה 
לבחירת 

  המועמדים

  ".חוץ סחר אות" חלוקת למועד שקדמו בשנתיים היצוא בהיקפי הרציף היקף הגידול .1
  . לאומית עדיפות באזורי לתעסוקה תרומה .2
  .קיימא בר ופיתוח הסביבה על ושמירה הגנה .3
  .במועמד האנושי ההון של תעסוקתי גיוון קידום .4
  .במועמד תהליכית/טכנולוגית/שיווקית חדשנות .5
 מוסף ערך ליצירת המוכוונת המועמד של ייעודית פעילות – לקהילה ותרומה מעורבות .6

  .כסף שוות או כספית תרומה, הקהילה עם פעולה שיתופי, עובדים התנדבות: כגון בקהילה

    
  וכלכלה מחקר  תחום מנהל, אוהד בלומברגמר 
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