
כדאי לדעת

המרכז ליצואנים קטנים במכון היצוא משמש כתובת מובילה לחברות 

ועסקים המתעניינים בפריצה לשוקי חו¢ל¨ באמצעות מודל מוכנות¨ 

היערכות וייצוא שפותח במרכזÆ  מעל ∞∞∑ יצואנים בשנה נעזרים במגוון 

השירותים המוצעים במרכז∫

הכרות עם שירותי מכון היצוא וכלי סיוע נוספים ליצואן• 

ייעוץ אישי בנושאים שיווקיים ומקצועיים• 

מידע והכוונה לשירותים שונים על פי צרכי החברה• 

פיתוח חומרי עזר וערכות ליצואן הקטן והמתחיל• 

אתר אינטרנט אינפורמטיבי ליצואנים קטנים• 

קשר שוטף עם המרכז¨ מאפשר ליצואנים הקטנים כניסה מבוקרת 

Æלתהליך הייצוא¨ תוך מזעור סיכונים וחסכון בעלויות

תוכנית תבל
עסקים במגזר הערבי מתחילים לייצא



יצוא∫ ההזדמנות העסקית הגדולה שלך

היקף הייצוא מישראל צומח בכל שנה ומדינת ישראל הפכה בשנים האחרונות למדינה בעלת היקף 

Æיצוא מרשים גם בקנה מידה בין≠לאומי

זירות מסחר חדשות נפתחות בכל העולם¨ שווקים חדשים נולדים והשוק המקומי בישראל הפך קטן 

מדי לחברות המקומיותÆ עסקים רבים בישראל מוצאים את עצמם פועלים בשוק תחרותי¨ תוך חתירה 

Æמתמדת לאיתור מקורות הכנסה נוספים

הייצוא משמש כמנוע צמיחה ופיתוח¨ בולם ומצמצם סיכונים בשוק המקומי ומביא ליציבות וניצול נכון 

של כושר הייצור של העסקÆ  ההזדמנויות בייצוא לשוק הבין≠לאומי הן הדרך המשמעותית ביותר לצמיחה 

לאורך זמן¨ אולם המעבר מהארץ לחו“ל אינו פשוטÆ תהליך הכניסה לשוק העולמי מורכב ודורש יד 

מכוונת¨ של מומחים בעלי ניסיוןÆ כאן נכנס מכון היצוא הישראלי לתמונהÆ עם ניסיון עשיר בפיתוח עסקי 

 Æומגוון שירותים נלווה לאורך כל תהליך הייצוא (Networking) ברחבי העולם¨ רשת קשרים מקצועית

מכון היצוא מייעץ¨ מדריך ומכוון את היצואן בראשית דרכו ומומחי המכון מאתרים ומחברים יצואנים 

Æמהארץ עם הזדמנויות עסקיות המתאימות להם בשוק העולמי

גם אתה יכול לצמוח בשוק העולמי¨ עם המומחיות והסיוע של מכון היצוא

תוכנית תבל∫ עסקים במגזר הערבי מתחילים לייצא

מכון היצוא הישראלי¨ מינהל סחר חוץ במשרד התמ¢ת והרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי¨ הדרוזי 

והצßרקסי במשרד ראש הממשלה¨ מפעילים את תוכנית תבל שמיועדת לקידום חברות בעלות פוטנציאל 

לייצוא¨ המעוניינות להתחיל לייצא וחסרות את הניסיון והכלים לפתוח דלתות בעולםÆ התוכנית מעניקה 

Æסיוע בכניסה לתהליך הייצוא וליווי מקצועי מתמשך בפיתוח הייצוא והשיווק בעולם

מטרת התוכנית ליצור בקרב החברות מודעות לחשיבות הייצוא¨ מחויבות לתהליך מסודר של הערכות 

Æוסיוע מתמשך בדרך לייצוא

øמה כוללת התוכנית

ייעוץ והכוונה ע¢י המרכז ליצואנים קטנים

אבחון ראשוני למוכנות החברה לייצוא ≠ ללא תשלום• 

הכנת תוכנית שיווק ראשונית באמצעות יועץ שיווק בין≠לאומי ©עד ∞≥ שעות® ≠ ללא תשלום  • 

ליווי שיווקי ראשוני ליישום התוכנית ©עד ∞≤ שעות® ≠ השתתפות התוכנית עד •∞∏ מהעלות• 

סיוע ביישום תוכנית השיווק

קבלת מידע עסקי שיווקי באמצעות יחידת המידע במכון היצוא ©בשווי ∞∞∞¨∏ ש¢ח® ≠ ללא תשלום• 

ייעוץ של יועצים מקצועיים ©עד ≥± שעות® ≠ ללא תשלום• 

ייעוץ בהערכות לקראת תערוכה בין≠לאומית ©עד π שעות® ≠ ללא תשלום• 

איתור סוכנים ומפיצים באמצעות תוכנית ייחודית במכון היצוא ≠ השתתפות התוכנית עד •∞∏ מהעלות• 

הכשרה מקצועית בתחומי הייצוא

קורס ניהול יצוא ושיווק בין≠לאומי של מכון היצוא ≠ השתתפות התוכנית עד •∞∏ מהעלות לעובד• 

אחד בחברה   

קורסים וימי עיון נוספים במכון היצוא ≠ השתתפות התוכנית עד •∞∏ מהעלות בשלושה ימי עיון• 

הערות

קבלת ההטבות מותנית בעמידה בתקנון התוכנית• 

יועץ שיווק מתוך מאגר יועצים שיווקיים מוכרים ע“י משרד התמ“ת ומכון היצוא• 

יועץ מקצועי מתוך מאגר היועצים של מכון היצוא• 

להצטרפות לתוכנית תבל

מכון היצוא הישראלי

fathi@export.gov.il ¨∞μ¥≠¥μ∑∞∑π± ∫פתחי אמארה¨ מנהל התוכנית לקידום המגזר הערבי לייצוא¨ נייד

leib@export.gov.il ¨∞≥≠μ±¥≤∏≤¥ ∫ßמנחם לייב¨ מנהל מרכז יצואנים קטנים¨ טל


