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 7.2022 תמריצים חוזר 
 -מענקים להשקעות בייצור מתקדם לעידוד הפריון

 08/09/2022הגשת בקשות עד 
 

 

 לכולם.ן, שלום  
 

משרד הכלכלה והתעשייה, באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה  
לייצור מתקדם    לאחרונה הודעה על הקצאה חדשה במסלולוהכלכלה, פרסם 

 .) 4.68(הוראת מנכ"ל  לעידוד הפריון 
 

  תעשייה תאגידים מכל רחבי הארץ המשתייכים לאחד מענפי ה ם קהל היעד ה
 להשקיע בשילוב הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם במפעלם.    יםעוניינשמ

 
מגיש בקשה שבקשתו   . בחוזר המלאההקצאה כוללת שלושה מסלולים כמפורט  

,  מיליון ₪ כתלות במאפייני המפעל  4.5אושרה עשוי להיות זכאי למענק של עד 
 והמסלול.  גובה ההשקעה

 
תנאי הסף העיקריים להגשת בקשות במסגרת התוכנית כוללים בעיקר עמידה  

ההוראה קובעת קדימות   .כמפורט בחוזר המלא כמותיים  במספר קריטריונים 

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


מהחברה הערבית   למפעליםמפעלים הנמצאים באזורי עדיפות לאומית וירושלים,  ל
 בי הבדואים בנגב או מפעל מהנגב המזרחי. ו מייש ים מפעללו
 

 .   15:00, בשעה 2022 בספטמבר 8 בשיטת מכרז ניתן להגיש עד ליוםבקשות  
 
 לחצו כאן  –חוזר המלא  צפייה בל
 

 לחצו כאן  –  4.68מנכ"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':  Deloitteמחלקת תמריצים, חטיבת המס, , כלכלן נתן דרוקר 

 
 

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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