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תוכנית הסיוע החדשה
של מינהל סחר חוץ  מסייעת 

לחברות בהגדלת היקף המכירות 
בשווקים הבינלאומיים

משרד הכלכלה

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה משיק תכנית חדשה שתאפשר 
במסגרת  הבינלאומיים.  בשווקים  המכירות  היקף  את  להגדיל 
התכנית, יכיר מנהל סחר חוץ בהוצאות ייעודיות לשיווק מוצרים 
בשווקי  השיווק  מאמצי  לקידום  שירותים  לרכישת  או  בחו"ל 
היעד, לרבות: איסוף מידע, ביטוח, הכשרה בתחום היצוא, הצגת 
המוצרים/השירותים כולל הקמת מתקן הדגמה מסחרי, הקמת 
מערכי שיווק והפצה לחו"ל, השתתפות בתערוכות וכנסים, איתור 
יועצים מקצועיים המתמחים בשווקי היעד, כלי שיווק ומכירה 

אינטרנטיים, פרסום ותקינה. 
מנכ"ל  להוראת  יינתן בהתאם  "כסף חכם"  תוכנית  הסיוע במסגרת 
המשרד שמספרה 5.10, שפורסמה ביום 18.08.2014 ומפרטת את תנאי 

הסף להשתתפות בתכנית. 

סך התקציב הכולל לתוכנית בשנים 2014-2015 הינו  50 מיליון ₪ ותקרת 
השתתפות המשרד במימון ההוצאות המוכרות הינה חמש מאות אלף ₪ 

לחברה. 

הפרטים המלאים, תנאי הסף, אמות המידה, טופס הגשת הבקשה,
נהלי התוכנית והוראתה מפורסמים באתר משרד הכלכלה בכתובת: 

www.economy.gov.il/ipf
מועדי הגשת הבקשות לפי מקצים:

7/10/2014 4/9/2014 ועד  מיום   מקצה ראשון -  
31/12/2014 8/10/2014 ועד  מיום   מקצה שני -   
31/03/2015 1/1/2015 ועד  מיום    מקצה שלישי -  
30/06/2015 1/4/2015 ועד  מיום   מקצה רביעי -  

בכל מקצה ידונו 80 הבקשות המלאות הראשונות שייקלטו, בקשה מלאה 
שתוגש לאחר מילוי מכסת מקצה מסוים, תועבר על ידי המשרד בלבד 

לבחינת הוועדה במסגרת המקצה הבא.  

חברה שקיבלה סיוע מהתכנית והגדילה את מכירותיה במדינת היעד, תחויב 
בתשלום תמלוגים כמפורט בהוראה * הבקשות יוגשו באופן מקוון באמצעות 
טופס הבקשה באתר וצירוף המסמכים הנדרשים * בקשות לא מלאות, שבעת 
הגשתן לא יכללו את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים לא יקלטו במערכת עד 
להשלמת כל הפרטים * הודעה בדבר מקצה ייעודי לחברות אשר בהן בעלי 
המניות מקרב בני האוכלוסייה הערבית מחזיקים ביותר מ 50% מהבעלות, 
תפורסם בנפרד * בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו להוראות 

המנכ"ל – יגבר נוסח הוראת המנכ"ל. 
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