
 

 

 

 

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

 .לציבור והמפורסמת התקפה המלאה ל"המנכ הוראת

 עסקים בקרבהמחשוב תכנית לקידום " :4.56ל "מנכ הוראת

 " ובינוניים קטנים

 כללי .1

ומהווה  OECD -מדינות ה –פריון העבודה בישראל בממוצע נמוך בהשוואה למדינות המפותחות  1.1

  .חסם צמיחה מרכזי למשק בישראל

על מנת לקדם את רמת הדיגיטציה בעסקים קטנים ובינוניים ככלי ניהול ותפעול אשר ייעלו וישפרו את  1.2

מבקשת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה )להלן: "הסוכנות",  רמת הפריון,

, בתחום התעשייה המסורתית "המשרד" בהתאמה( לפעול לקידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינוניים

 .כמפורט להלן את כושר התחרותיותבאמצעות כך ולהגביר , המסחר והשירותים

 .תחרותית הקצאה בסיס על ניתן הסיוע 1.3
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 ההוראהעיקרי  .2

 
 

ית הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים עבור התכנפרטי התקשרות עם  .3
 ל"קידום המחשוב" 

                                                           
1 http://www.cbs.gov.il/publications12/economic_activities11/pdf/detail_h.pdf 

   "בתחום התעשייה ובינוניים קטנים עסקים בקרבקידום המחשוב " 4.56 ל"מנכ הוראת

רשאי להגיש מי 
 בקשה לסיוע

 

  מיליון 100 עד שלבעל מחזור כספי שנתי ₪. 

 על ידי הלשכה המרכזית  כהגדרתםהענפי הכלכלה הבאים לאחד מ משתייך העסקי הגורם
 :20111הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה  –לסטטיסטיקה 

 מעורבת מסורתית תטכנולוגיעצמה מסורתית או  תטכנולוגיהמסווגים בעצמה התעשייה  ענפי .1..1
התעשייה לפי עצמה  ענפי "סיווג – לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על כהגדרתם
 .טכנולוגית"

 .Sמסדר  96-ו 95, וענפים G, H, I, J, Nענפי מסחר ושירותים הנמצאים בסדר עסקים מ .2..1

  
 

 שהדוח ובלבד רצופות שנתיים של מבוקרים כספיים דוחות לו ויש האחרונות בשנתיים פעיל היה 
  .הבקשה הגשת מועד לפני משנה יותר לא אושר האחרון

 

 , המסחר והשירותיםהתעשייה מסורתית ומעורבת מסורתיתבינוניים בתחום קטנים ועסקים מקצה ל סוג המקצה

צורת 
ההתאגדות של 

 העסק

ת כלכלית או שותפו – העסקית לפעילותו ניתן שהסיוע ובלבד עוסק מורשה, חברה בע"מ, תאגיד ללא כוונת רווח
 רשומה

 המסחר והשירותים, התעשייה מסורתית ומעורבת מסורתית תחום פעילות

  מחשוב ואוטומציה הוצאות בגין תכנית מטרת הסיוע
חודשים 24עד  משך הסיוע  

 מסך התוכנית המאושרת   40%   סיועשיעור ה

 ₪אלף  500 עד תקרת הסיוע 

 ההוצאות
   המוכרות

 או התפעול עלויות רכש מערכות ממחושבות במערך הייצור

 עלויות רכש מערכות מחשוב לבקרה ואוטומציה

 עלויות קידום החדשנות באמצעות תכנות מחשוב במערך הניהול, המלאי והספקים

 במערך המכירותעלויות קידום החדשנות 

 עלויות הטמעת טכנולוגיות חדשניות 

 מסך תכנית המחשוב( 30%עלויות חומרה ורכיבים פיזיים )עד 

  

   
 מנהלת תחום מימון ניהול מענקים, אידית ברזני
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02-6662370  

    Michshuv@economy.gov.il 
 

    
 ירושלים, 5 ישראל בנק' רח
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