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7.2011 תמריציםחוזר   
מעבר  במטרה לעודד בנייה לקבלניסיוע כספי 

 לבנייה בשיטות מתועשות

 

 

 שלום לכולם,

 

רשומים  קבלנים לעודדשמטרתם סיוע חדשים, לאחרונה פורסמו שני מסלולי 

במסגרת . מבנייה קונבנציונלית לבנייה מתועשתהמבצעים עבודות בנייה, לעבור 



הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה על ידי מסלולים אלה יינתן סיוע כספי 

 .עם משרדי ממשלה נוספים)לשעבר מרכז ההשקעות(, בשיתוף 

 .ש"חמיליון  52עד הינו כולל לשני המסלולים התקציב ה

 

 המסלולים הינם:

  בנייה מתועשתמסלול לתמיכה ברכש ציוד  .1

 . ש"חאלף  500מסך התכנית המאושרת, ועד  50%גובה הסיוע הינו בשיעור של 

 

 תכנית להגדלת התיעוש בבנייה מרקמית רוויה של מבני מגורים .2

o  למבקש סיוע ש"ח 3,000,000, ועד לדירה ש"ח 20,000עד גובה הסיוע הינו. 

o  ש"ח 25,000)בת קיימא(: גובה הסיוע הוא עד  בנייה ירוקהעבור בנייה בתקן 

 .למבקש סיוע ש"ח 3,750,000לדירה, ועד 

 

 הינם: אלו יםתנאי הסף העיקריים להגשת בקשה במסלול

 בקש הסיוע הינו תאגיד.מ 

  :מבקש הסיוע עומד בהגדרה "קבלן מבצע" שהינו אחד מאלה 

o לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות  ,5או סוג  4 – 1 קבלן בסיווג ג' סוגים

אשר התקשר  1988-הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, התשמ"ח

בהסכם בכתב עם קבלן ראשי או יזם בנייה לביצוע בפועל של עבודות 

 הבנייה, כולן או חלקן, בפרויקט.

o  קבלן ראשי שהתקשר בהסכם עם יזם הבנייה לביצוע עבודות הבנייה, כולן

 , ובנוסף:רויקט בניה מרקמית רוויה למגורים או יזם בנייהאו חלקן, בפ

 .הוא מבצע את עבודות הבנייה בפועל, כולן או חלקן .א

 .5או סוג  4 – 1הוא בסיווג ג' של סיווג קבלנים סוגים  .ב

 

 לחצו כאן –לחוזר המלא 
 

"מסלול לתמיכה ברכש ציוד בנייה  4.39 מנכ"ללהוראת 
 לחצו כאן – מתועשת"

 

"תכנית להגדלת התיעוש בבנייה  4.40להוראת מנכ"ל 
 לחצו כאן –מרקמית רוויה של מבני מגורים" 

 
 

 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085378שותף, מנהל מחלקת תמריצים, חטיבת המס, טל': , רו"ח נדב גיל

 03-7181674מחלקת תמריצים, חטיבת המס, טל': מנהל, , רו"ח אלי כרמל

 

 
אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין 

 מטרת החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו.
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