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8.2011 תמריציםחוזר   
 עסקים בקרב והחדשנות הפריון להגדלת תכנית
 במחוז והשירותים המסחר בתחום ובינוניים קטנים
 2018 למארס 18 עד בקשות הגשת – הצפון

 

 

 שלום לכולם, 

עסקים קטנים ובינוניים הפועלים במחוז במטרה לעודד פעולות של הגדלת פריון בקרב 
הצפון בתחום המסחר והשירותים, פרסם לאחרונה משרד הכלכלה והתעשייה, 
באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, הודעה על תכנית מענקים חדשה, 

 . 4.50הוראת מנכ"ל בהתאם ל

הסיוע ניתן עבור מימון הוצאות המיועדות להגדלת הפריון והחדשנות כגון: עלויות 
הטמעת טכנולוגיות חדשות, שיפור מערך הניהול, המלאי והספקים, עלויות רכש 

מערכות בקרה ואוטומציה, שיפור מערכי השיווק ועוד. הסיוע לזוכים בתכנית זו יהיה 
היקף התקציב בהקצאה ₪. אלף  500ך התכנית ועד לתקרה של מס 50%בשיעור של 

 ₪.מיליון  30הנוכחית הינו 

 תנאי הסף המצטברים העיקריים להגשת בקשה לתכנית זו:

  המבקש הינו אחד מהבאים: עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע"מ, שותפות
 כלכלית(-רשומה או תאגיד ללא כוונת רווח )הסיוע ניתן לפעילותו העסקית

  מיליון  100מחזור מכירות של המבקש הינו עד ₪ 

http://economy.gov.il/Legislation/CEOInstructions/Pages/04_50.aspx


 .פעילות המבקש הינה בתחום המסחר והשירותים במחוז הצפון בלבד 

 .2018במארס  18הגשת בקשות עד ליום 

 כאן צולח -לצפייה בחוזר המלא 
 

"תכנית להגדלת  – 4.50לצפייה בהוראת מנכ"ל 
הפריון והחדשנות בקרב עסקים קטנים ובינוניים 

 לחצו כאן -בתחום המסחר והשירותים" 
 

 למידע ופרטים נוספים:

 שותף, מנהל מחלקת תמריצים, חטיבת המס, ,רו"ח נדב גיל

 03-6085378טל': 
   שותף, מחלקת תמריצים, חטיבת המס, ,רו"ח )משפטן( צביקה לייבוביץ

 .073-3994157טל': 

 
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.© 

 
 

    
 

 

 

www.deloitte.co.il 

 
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and 
their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not 
provide services to clients.  Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.    

 
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected 
network of member firms in 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they 
need to address their most complex business challenges. Deloitte’s more than 263,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. 

 
Brightman Almagor Zohar & Co. (Deloitte Israel) is the member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited in Israel. Deloitte Israel is one of Israel’s leading 
professional services firms, providing a wide range of world-class audit, tax, consulting, financial advisory and trust services. Through 83 partners and directors 
and approximately 1000 employees the firm serves domestic and international clients, public institutions and promising fast-growth companies whose shares 
are traded on the Israeli, US and European capital markets.  

 
© 2018 Brightman Almagor Zohar & Co. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 

 

 
 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/incentives_alerts/2018/1_2018.pdf
http://economy.gov.il/Legislation/CEOInstructions/Pages/04_50.aspx
http://economy.gov.il/Legislation/CEOInstructions/Pages/04_50.aspx
mailto:ngil@deloitte.co.il
mailto:tleybovich@deloitte.co.il
http://www2.deloitte.com/global/en/footerlinks/about-deloitte.html
https://www.linkedin.com/company/deloitte-brightman-almagor-zohar?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.facebook.com/deloitteisrael/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/DeloitteIsrael
https://www2.deloitte.com/il/en/footerlinks/contact-us.html

