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

 .לציבור והמפורסמת התקפה המלאה ל"המנכ הוראת

 "לפיתוח מוצרים עתירי עיצובתכנית " : 4.19 ל"מנכ הוראת

 כללי .1

מנת לעודד את השימוש בעיצוב תעשייתי -התכנית לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב הוקמה על

 ולהגביר את כושר התחרותיות.בקרב התעשייה המסורתית והמעורבת 

זו יינתן באמצעות השתתפות חלקית של משרד הכלכלה והתעשייה  הוראההסיוע במסגרת 

בתהליכים בהם העיצוב )להלן: "המשרד"(, בהוצאות שנוטלים על עצמם גורמים עסקיים 

מתחייבים לפתח מוצר או קו מוצרים חדש, שדרוג התעשייתי מהווה חלק מהותי בפיתוח ו

 ים קיימים ו/או פיתוח אריזות חדשות עד לשלב גמר אב טיפוס, )להלן: "התכנית"(.מוצר
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תכנית לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב 4.19ל "מנכ הוראת  

מי רשאי 

להגיש בקשה 

 לסיוע

 

 כאי להשתתף בתכנית גורם עסקי הממלא אחר כל התנאים הבאים במצטבר : ז

 התעשייה המסורתית או התעשייה המסורתית מעורבתתחום עיסוקו של הגורם העסקי בענפי 

"סיווג ענפי התעשייה לפי עוצמה טכנולוגית",  -כהגדרתו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

בדיקת עמידה בתנאי סף זה תתבצע על בסיס טופס אישור לצורך ניכוי מס, או אישור הלמ"ס על 

 סיווג הגורם העסקי כהגדרתם בלמ"ס.

 עובדים.  100עסיק עד הגורם העסקי מ

הליך הפיתוח אצל הגורם העסקי מתבצע בישראל והניהול והשליטה על הגורם העסקי 

 מתקיימים בישראל.

בנושא: "התניית סיוע בקיום אחריות  0.4הגורם העסקי ממלא אחר תנאי הוראת מנכ"ל מס' 

 ו."הוראת אחריות חברתית"( וצרף את הנדרש בהתאם להוראה ז :חברתית" )להלן 

הגורם העסקי אינו בעל חשבון מוגבל, אינו נמצא בתהליך של כינוס נכסים, פירוק, פשיטת רגל 

   .וכיוצ"ב ואין לו חובות בלתי מוסדרים למשרד

 .הגורם העסקי אינו מקבל סיוע מהממשלה בגין פעולות להן ניתן סיוע במסגרת ההוראה

 

 

 

 בתחום התעשייה מסורתית ומעורבת מסורתיתמקצה לכלל העסקים הקטנים והבינוניים  סוג המקצה

צורת 

ההתאגדות של 

 העסק

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

 או שותפות רשומה

 תעשייה מסורתית ומעורבת מסורתית תחום פעילות

מוצר או קו מוצרים חדש, שדרוג מוצרים קיימים ו/או פיתוח אריזות  פיתוחעיצוב,  הוצאות בגין תכנית  מטרת הסיוע

 .לשלב גמר אב טיפוס חדשות עד

 חודשים 24עד  משך הסיוע

סיועשיעור ה  מסך התוכנית המאושרת   60%   

 אלף ש"ח 200  תקרת הסיוע

 ההוצאות

   המוכרות
 פיתוח המוצר לויותע

 ;עלות העסקת מעצב תעשייתי



 

 

  

 

 הסוכנות לעסקים קטנים ובינונייםפרטי התקשרות עם  .2

    

 

 הנדסי;עלות תכנון 

  עלות ייצור מודלים ואב טיפוס;

 עיצוב אריזה.

 המאושרת(הפיתוח מתכנית  10%ופטנטים )לא יעלה על  תקינה, תחיקה

 ;בחו"לבארץ ורישום פטנטים 

 ;בחו"לבארץ ו רישום שם מסחרי

בחו"ל בארץ התאמה ורישיונות לדרישות תקן וטיב בחו"ל, לרבות קבלת אישורי בארץ והוצאות תקינה 

 .וייעוץ משפטי הקשור לפיתוח השיווק

 המאושרת(. הפיתוח תכניתממהיקף  5%עלות שיווק וקידום מכירות )קד"מ( )עד 

 .בתנאי שלא מדובר בעובד קבוע של הגורם העסקיההוצאות האמורות בסעיף זה יוכרו 
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