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 1.2020תמריצים חוזר 

: חוץ סחר מינהל של ל"לחו בשיווק לסיוע תכניות

 "בינלאומי לשיווק שער"-ו" חכם כסף"

 

 

  שלום לכולם,

 

"שער -ו ת "כסף חכם"וחדש בתכני יםמקצ להתפרסם יםבשבועות הקרובים עתיד

פרסם  לאחרונה וזאת במטרה לסייע לתאגידים המשווקים לחו"ל.לשיווק בינלאומי" 

 שינויים של הודעה, חוץ סחר מינהל יחידת באמצעות, והתעשייה הכלכלה שרדמ

תאריכי המקצים החדשים  (.ב"של" )בינלאומי לשיווק שער"ו" חכם כסף" בתכניות

 יימסרו בהמשך.

 

להגשת בקשות במסגרת התוכניות כוללים בעיקר עמידה  תנאי הסף העיקריים

ת מיועדת למגוון רחב של חברות והתכני במספר קריטריונים של ייצוא ומחזור מכירות.

שירותי  :הינם התכניתמ השירותים שהוחרגו ועוד.טק -, הייTMTבתחומי התעשייה, 

שירותים פיננסיים, שירותי בידור, ייעוץ משפטי, ייצוג  סחר, שירותי ייעוץ, שירותי תיווך

חינוך, עריכת סקרים בישראל ושירותי  דת, ספורט,של גורם זר בישראל, שירותי 

המוצרים המיוצרים על ידו או שירותים המסופקים על ידו וכן הוחרג עסק ש תיירות

 .לשוק היעד מיועדים לגורמים צבאיים בלבד

 

כגון: יועצים מקומיים המתמחים בשווקי היעד, הכשרה  הוצאותהסיוע יינתן בגין 

בתחום הייצוא, השתתפות בתערוכות וכנסים, כלי שיווק ומכירה אינטרנטיים, הצגת 

כולל התקנת מתקן הדגמה מסחרי, הקמת מערכי שיווק והפצה -השירותים/המוצרים

   ועוד.ל, פרסום, איסוף מידע, תקינה, ייעוץ משפטי, ביטוח, טיסות "בחו

 



עסקים שבקשתם תאושר יזכו להשתתפות מההוצאות המוכרות בתכנית "כסף חכם" 

 בשיעורים הבאים:

  500,000-מסך התכנית המאושרת ולא יותר מ 50% -בשוק היעד .₪ 

  בשוק יעד מועדף שהינו אחד השווקים הבאים: סין, הודו, יפן וכן אזור הסחר של

 ₪. 750,000-מסך התכנית המאושרת ולא יותר מ 50% -קונג -הונג

  לגבי מבקש סיוע שבו בעלי המניות מקרב בני אוכלוסיית המיעוטים מחזיקים

 500,000-מסך התכנית המאושרת ולא יותר מ 75% -מהבעלות  50%-ביותר מ

 .לשוק יעד מועדף₪  750,000-לשוק יעד ולא יותר מ₪ 

 

עסקים שבקשתם תאושר יזכו להשתתפות בתכנית "שער בינלאומי לשיווק" 

 מההוצאות המוכרות בשיעורים הבאים:

  תאגידים שבקשתם תאושר ייזכו להשתתפות מההוצאות המוכרות בשיעורים

 ₪. 300,000-מסך התכנית המאושרת ולא יותר מ 50% -הבאים: בשוק היעד 

  לגבי מבקש סיוע שבו בעלי המניות מקרב בני אוכלוסיית המיעוטים מחזיקים ביותר

 ₪. 300,000-מסך התכנית המאושרת ולא יותר מ 75% -מהבעלות  50%-מ

 

סיוע והיקף הייצוא חודשים. עסק אשר קיבל  24-הסיוע יינתן לתקופה שלא תפחת מ

 3%יחוייב בתמלוגים בשיעור ₪ מיליון -או ב 50%שלו גדל בשוק היעד בשיעור של 

 מגידול היקף הייצוא במדינת היעד.

 

הועדה בוחנת את הבקשות לפי אמות מידה הכוללות, בין היתר, התאמה לשוק היעד, 

כירות השנתי של מוכנות, ניסיון ומחויבות, תרומה למשק, איתנות פיננסית ומחזור המ

 המבקשת. 

 

ולסייע להן להיוועץ עמנו סוגיות הנ"ל רלוונטיות לגביהן חברות אשר האנו מזמינים 

 להיערך בהתאם.

 

 לחצו כאן - בהודעת משרד הכלכלה והתעשייהלצפייה 
 

 לחצו כאן - לצפייה בחוזר המלא
 

 

 למידע ופרטים נוספים:

שותף, מנהל מחלקת תמריצים ומיסוי, חטיבת  רו"ח )משפטן( צביקה לייבוביץ,

 073-3994157טל': , Deloitteהמס, 

  ,Deloitte מחלקת תמריצים ומיסוי, חטיבת המס, ,אביב אליעזר שלורו"ח 

   03-6085278טל': 

 
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.

 כל הזכויות שמורות.© 
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