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מהות התמיכה בחברות
הקמה תפעול ושיווק של מתקן הדגמה מסחרי במדינת 

יעד שיאפשר גידול משמעותי בהיקף המכירות של החברות 
המשתתפות בתכנית. 

פעילויות נתמכות 
מאגד שהשתתפותו בתוכנית תאושר יוכל לזכות בסיוע בהובלה, 

שינוע, תכנון הנדסי, עלויות חומרים, שירותי ייעוץ והוצאות נוספות 
לטובת הקמה, תפעול ושיווק המתקן. 

גובה הסיוע המירבי
השתתפות בגובה של עד 50% מן ההוצאות המוכרות כאשר 

היקף התמיכה הכספי המרבי לו יזכה כל מאגד שיאושר הוא עד 5 
מיליון ₪ בשנה הראשונה, 3מיליון ₪ בשנה השנייה ו-2 מיליון ₪ 

בשנה השלישית. 

תנאי סף עיקריים:
קבוצה של חמש חברות ישראליות לפחות שהיקף היצוא המצרפי 
שלהן הוא לפחות 2 מיליון דולר ארה"ב והיקף היצוא של כל אחת 
מהן בנפרד עולה על 100 אלף דולר ארה"ב באחת משתי השנים 

הקודמות להגשת הבקשה. 
חברות שתקרת מחזור המכירות השנתי שלהן הינה יותר מ 

100מיליון ₪ וחברות שהיקף היצוא שלהן נמוך מ-100 אלף דולר 
יכולות להשתתף במאגד בתנאים מסוימים המפורטים בהוראה. 

תמלוגים/החזר מענק
תמלוגים ישולמו על פי התקנות המפורטות בהוראת המנכ"ל של 

התוכנית. 

הערות חשובות
ניהול המאגד יבוצע בידי מנהל מוגדר שייבחר על ידי החברות. 
הקמת המאגד מותנית במינימום של 5 חברות שותפות למאגד.

הגשת הבקשה תיעשה באתר: 
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פרטי קשר
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גיבוש  על  אמון  הכלכלה  במשרד  החוץ  סחר  מינהל 
ויישום מדיניות סחר החוץ של מדינת ישראל, במטרה 
הישראלית  כושר התחרות של התעשייה  את  להגביר 

בשווקים הבין–לאומיים. 

מערך כלי סיוע לתעשייה הינו אחת מזרועותיו הביצועיות 
של המינהל ונועד לסייע לחברות הישראליות לחזק את 
מגוון  בעזרת  הבין-לאומי  בשוק  השיווקיות  יכולותיהן 

תכניות ייעודיות

מאגדי תשתית



מהות התמיכה בחברות
התוכנית מיועדת למבקשי סיוע בעלי היקפי יצוא קטנים המעוניינים 

להרחיב את פעילותם או שלא ייצאו בעבר ומעוניינים לייצא ולשווק 
מוצרים המיוצרים על ידם ו/או שירותים המסופקים בשווקים 

הבינלאומיים ובכך להשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות, תוך 
התמקדות בפיתוח היכולות השיווקיות בשווקים הבינלאומיים. 

פעילויות נתמכות
חברה שהשתתפותה בתוכנית תאושר תוכל לזכות בסיוע לטובת 

כתיבת תכנית שיווקית, הכשרות בתחום הייצוא, פיתוח מערכי שיווק 
וצינורות הפצה, השתתפות בתערוכות, יצירת כלי שיווק אינטרנטיים, 

פרסום, תקינה והצגת המוצרים בשווקי היעד. 

גובה הסיוע המירבי
סיוע של עד 50% מההוצאות )למעט סעיפים בנהלי התכנית שבהם 

מצוין אחרת( למשך 24 חודשים בסכום כולל של עד 400 אלף ₪ 
לשוק היעד )סך הסיוע המרבי 200אלף ₪(

תנאי סף עיקריים: 
היקף הייצוא השנתי הישיר של החברה בכל אחת משתי השנים א. 

הקלנדריות הקודמות למועד הגשת הבקשה הינו עד 250,000 
דולר ארה"ב

בנוסף, אחת מהחלופות הבאות: ב. 
מחזור המכירות של החברה בשנה הקלנדרית שקדמה . 1

למועד הגשת הבקשה לא קטן מ-500,000 ₪ ולא גדול מ- 
.₪ 50,000,000

החברה גייסה הון בהיקף של 2,000,000 ₪ ומעלה בשלוש . 2
השנים הקלנדריות, שקדמו להגשת הבקשה ובלבד שמחזור 

המכירות של החברה בשנה הקלנדרית, שקדמה למועד הגשת 
הבקשה, קטן מ- 500,000 ₪.

החברה אינה עומדת באחת החלופות הקבועות בסעיף 5.3 ג. 
להוראת מנכ"ל 5.10:"תכנית כסף חכם". 

תמלוגים/החזר מענק 
 תמלוגים ישולמו על פי התקנות המפורטות בהוראת המנכ"ל 

של התוכנית. 

הערות חשובות 
החברה תלווה באופן שוטף במשך כל תקופת פעילותה בתכנית, 	 

ע"י יועץ שיווקי מטעם התכנית והנספח המסחרי במדינת היעד. 
ניתן להגיש בקשה אחת בלבד בכל שנה קלנדרית וזאת בין אם 	 

הבקשה מתייחסת לשוק יעד אחד או לשני שווקי יעד. 

fwww.economy.gov.il/ip :הגשת הבקשה תיעשה באתר
פרטי קשר
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מהות התמיכה בחברות
השגת גידול משמעותי בהיקף המכירות של החברות המשתתפות 

בתכנית בשוק יעד בינלאומי אחד שיוגדר מראש, תוך התמקדות 
בפיתוח היכולות השיווקיות בשוק זה. 

פעילויות נתמכות 
חברה שהשתתפותה בתוכנית תאושר תוכל לזכות בסיוע לקידום 
פעילותה לטובת פיתוח מערכי שיווק וצינורות הפצה, השתתפות 
בתערוכות, יצירת כלי שיווק אינטרנטיים, טיסות, פרסום, תקינה 

והצגת המוצרים בשווקי היעד. 

גובה הסיוע המירבי
סיוע של עד 50% מההוצאות למשך שנתיים בסכום כולל של עד 

500 אלף ₪, או 1,000,000 ₪ למשך שלוש שנים לשוק יעד 
מועדף )הודו, סין או יפן(. 

תנאי סף עיקריים: 
פעילות חדשה: פיתוח שוק יעד חדש שלא פעלו בו קודם לכן או א. 

בקשה לשווק לראשונה מוצר או שירות בשוק בו החברה פעילה 
או חברה המבקשת לנקוט במהלך שיווקי חדש בשוק בו היא 

פעילה. 
חברות ישראליות שתקרת מחזור המכירות השנתי שלהן הינה ב. 

עד 200 מיליון ₪, והן בעלות היקף יצוא ישיר מעל 250 אלף 
דולר ארה"ב )באחת מהשנתיים הקלנדריות שקדמו לתכנית(, יזכו 

לתמיכה של עד 50% מההוצאות המוכרות. חברות ישראליות 
 שתקרת מחזור המכירות השנתי שלהן הינה בין 10 

ל- 200 מיליון ₪, זכאיות לגשת לתוכנית מרף ייצוא של 100 אלף 
דולר ארה"ב לפחות )בשנה הקלנדרית הקודמת לתכנית( 

תמלוגים/החזר מענק
תמלוגים ישולמו על פי התקנות המפורטות בהוראת המנכ"ל של 

התוכנית. 

הערות חשובות
החברה תלווה באופן שוטף במשך כל תקופת פעילותה בתכנית, ע"י 
יועץ שיווקי מטעם התכנית והנספח המסחרי במדינת היעד. כמו כן, 

החברה תוכל להיעזר בשלל הכלים של מינהל סחר חוץ. במסגרת 
ההוראה יתאפשרו מקצים ייעודים לאוכלוסיות שונות. 
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מהות התמיכה בחברות
סיוע לחברות ישראליות לגשת לפרויקטים בחו"ל על ידי הוכחת 

היתכנות )פיילוט( טרם ביצוע פרויקט בחו"ל, או הגשת הצעה למכרז 
לפרויקט בחו"ל. 

פעילויות נתמכות
חברה שהשתתפותה בתוכנית תאושר, תוכל לזכות בין השאר בסיוע 

לרכישת מסמכים, שכירת יועצים ,שכירת קבלני משנה ונסיעות 
לטובת ביצוע סקר היתכנות או הגשת הצעה למכרז . 

גובה המענק המירבי
השתתפות בגובה של עד 50% מן ההוצאות המוכרות. עבור הוכחת 
היתכנות סכום כולל של עד 500 אלף ₪ ועבור הגשת הצעה למכרז 

סכום כולל של עד 400 אלף ₪. כששווי הפרויקט/ מכרז הינו בין 
500 אלף למיליון דולר ארה"ב, הסיוע המירבי הוא 200 אלף ₪.

תנאי סף עיקריים: 
שווי הפרויקט/ מכרז הינו לפחות חצי מיליון דולר ארה"ב א. 
החברה אינה מקבלת מימון מלא מהמזמין לביצוע עבודה ואינה ב. 

שותפה פוטנציאלית לרווחי הפרויקט. 
המצאת מסמכים מטעם המזמין המעידים על כוונתו להוציא ג. 

פרויקט לביצוע או מסמכי מכרז שפורסם. 

תמלוגים/החזר מענק
 החזר המענק יבוצע על פי התקנות המפורטות בהוראת 

המנכ"ל של התוכנית. 

הערות חשובות
הגדרת הוכחת היתכנות – 

מבוצעת עבור מזמין על ידי החברה באמצעות הדגמת מוצרי החברה 
ושירותיה, יכולותיה הטכנולוגיות ועל ידי התקנה מסחרית בקנה 
מידה מוגבל. מטרת הוכחת ההיתכנות היא לבדוק האם החברה 

יכולה לבצע את הפרויקט באופן כלכלי כדאי עבור המזמין. 
הפרויקט יהיה בעל ערך ישראלי מוסף של 35% לפחות או לפחות 

או שני מיליון דולר לא כולל רווח. 

 הגשת הבקשה
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להלן פרטי תוכניות הסיוע ליצוא:

קרן הפרויקטים הבינלאומייםכסף חכם של"ב – שער לשיווק בינלאומי 


