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 6.2022 תמריצים חוזר 
הגשת  -תכנית "כסף חכם" לסיוע בשיווק לחו"ל 

 14/7/2022-בקשות החל מ
 

 

 לכולם.ן, שלום  
 

במטרה לסייע לתאגידים המשווקים לחו"ל, מפרסם משרד הכלכלה והתעשייה,  
.  ) 5.10(הוראת מנכ"ל  באמצעות יחידת מינהל סחר חוץ, את תכנית "כסף חכם" 

תנאי הסף העיקריים להגשת בקשות במסגרת התוכנית כוללים בעיקר עמידה  
 .במספר קריטריונים של ייצוא ומחזור מכירות, כמפורט בהמשך

 
מכל רחבי הארץ  מטרת התכנית היא סיוע כספי וליווי מקצועי לחברות ישראליות 

המשווקות לחו"ל, במטרה להשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות לשווקים  
היקף התקציב   .בינלאומיים, תוך התמקדות בפיתוח היכולות השיווקיות בשוק 

 מיליון ₪.   90במקצה הנוכחי הינו 
 

http://www2.deloitte.com/us/en.html


ת בקשות במסגרת התוכניות כוללים בעיקר עמידה  תנאי הסף העיקריים להגש
במספר קריטריונים של ייצוא ומחזור מכירות. התכנית מיועדת למגוון רחב של  

  .טק ועוד -היי , ,TMTחברות בתחומי התעשייה
 

הסיוע יינתן בגין הוצאות כגון: פיתוח מערכי שיווק וצינורות הפצה ובכללם יועצים  
פות בתערוכות וכנסים, קמפיינים פרסומיים ושיווק  מקצועיים ושכר עובדים, השתת

דיגיטאלי, ביטוח, תקינה ועלויות משפטיות, ליווי מקצועי של יועץ שיווקי מנוסה  
מומחה בשוק היעד, הוצאות נסיעה, ליווי והכוונה של הנספח המסחרי במדינת  

  .היעד 
 

 :ק התכנית מחולקת לשני מסלולים, בהתאם להיקף ניסיון הייצוא של העס 
  1-צאו בהיקף הנמוך מ ימיועד ליצואנים שלא ייצאו בעבר או י  - יצואן מתחיל  .1

  . מיליון ₪
מיליון שקלים   200מיועד ליצואנים בעלי היקף מכירות של עד  - יצואן מנוסה  .2

 .מיליון ₪  1וייצוא של לפחות 
 

עסקים שבקשתם תאושר יזכו להשתתפות בהוצאות המוכרות בשיעורים של בין  
₪ ובעסק המשתייך לאוכלוסיית   500,000מסך התכנית המאושרת ועד  30-50%
 .₪  600,000 -מסך התכנית המאושרת ועד  75% - מיעוטים

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

  , הנמוך מביניהם,או במיליון ₪  50%הייצוא שלו גדל בשוק היעד בשיעור של 
 .מגידול היקף הייצוא במדינת היעד  3%יחוייב בתמלוגים בשיעור 

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

היעד, מוכנות, ניסיון ומחויבות, תרומה למשק, איתנות פיננסית ומחזור המכירות  
  .השנתי של המבקשת 

 
אנו מזמינים חברות אשר הסוגיות הנ"ל רלוונטיות לגביהן להיוועץ עמנו ולסייע להן  

 להיערך בהתאם. 
במקצה ייבחנו תחילה  .  14/07/2022החל מיום בקשות בשיטת מכרז ניתן להגיש 

בחנו בקשות נוספות בכפוף  יהבקשות הראשונות שיוגשו במלואן, לאחריהן י 150
 . ליתרת התקציב 

 
 לחצו כאן  –חוזר המלא  צפייה בל
 

 לחצו כאן  –  5.10מנכ"ל להוראות 
 

 למידע ופרטים נוספים: 
   ,  Deloitteשותף, מנהל קבוצת התמריצים, חטיבת המס,  ,רו"ח נדב גיל 

 . 073-3994157טל': 
 . 03-6085278טל':  ,  Deloitteמחלקת תמריצים, חטיבת המס, ,רו"ח אביב שלו 

 . 073-3994301טל':  Deloitteהמס,  חטיבת  תמריצים, מחלקת , דרוקר   נתן כלכלן 
 
 

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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