
תעשיותמינהל
כלי תמיכה וסיוע לתעשייה

2018כנסי מחוזות 



קצת על  
המינהל

שירות למגזר העסקי

מכסות יבוא מזון▸

2ג2אישורי ▸

רישיונות יבוא▸

כלי סיוע לתעשייה

תכניות סטודנטים  ▸
להשמה בתעשייה

המכון לייצור  ▸
מתקדם

עיצוב מדיניות כלכלית

העדפת תוצרת ▸
הארץ במכרזים 

ציבוריים

ד"וחווהמלצות ▸
להקצאות קרקע

ייצוג התעשייה  ▸
בוועדות משרד  

הכלכלה ומשרדים 
.  אחרים
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.עובדים14כ "עובדים בסהבמינהל



כמעצב  המינהל
מדיניות כלכלית

1חלק 
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העדפת 
תוצרת הארץ  
במכרזים 
ציבוריים

במרכיב המחיר 15%מתן העדפה של ▸
.במכרזים ציבוריים למוצר ישראלי

:  רפורמה לקביעת מקוריות המוצר▸
משיטת הערך המוסף לשיטת סיווגי 

מכס

המדינה מעניקה הטבה במכרזים ציבוריים 
.לתעשייה מקומית
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ביקור  

במפעל  

ומפגש עם  

היזם

בחינת  

התכנית  

העסקית  

וסיוע  

בשיפורה

המלצה  

תומכת או  

מתנגדת  

למינהל

אזורי  

תעשייה 

המלצות  
להקצאת  
קרקע באזורי  
עדיפות  
לאומית
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ייצוג 
התעשייה  
בוועדות  
משרדיות



כמפעילהמינהל
כלי סיוע לתעשייה

2חלק 
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שיתוף עם ידידי עתידים

מיזם משותף עם  ▸
"ידידי עתידים"

מיועד לסטודנטים  ▸
להנדסה ומדעי  

המחשב

הטובים לתעשייה

10מלגה לסטודנט של ▸
ח"אש

20מענק למפעל של ▸
ח"אש

הסטודנט יבצע  : 1תנאי▸
התמחות או פרויקט  

במפעל בשנה האחרונה  
ללימודים

לאחר תום  : 2תנאי▸
הלימודים יישאר 

במפעל לעבודה במשך  
.שנה

עתידים לתעשייה

מלגות לימודים ומחיה  ▸
30-בגובה של כ

בשנה לסטודנטח"אש

השתלבות  : תנאי מרכזי▸
של הסטודנט במפעלים  

, הנכללים בתכנית
במהלך השנתיים 

.האחרונות ללימודים
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תכנית לעידוד השתלבות סטודנטים ממקצועות טכנולוגיים  
בתעשייה במהלך הלימודים  ( מדעים מדויקים ועוד, הנדסה)

.ולאחריהם

02-6662692| אברהם ( ואי'ג)יוסף : המינהלאיש הקשר מטעם 

תכניות  
סטודנטים  
לפיתוח הון 
אנושי 
בתעשייה



:שירותי המכון המרכזיים
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המכון לייצור  
מתקדם

הקמת תשתית טכנולוגית  
שתתמוך בפעילויות המכון  

,  ותאפשר לתעשיינים
וחוקרים  אפיסטים-סטארט

פ ולבחון את  "לבצע מו
הטכנולוגיה שלהם

דרך  סיסטם-חיזוק האקו
, יצירת מוקד ידע בתחום

ניהול קהילת חדשנות וביצוע  
,  חיבורים בין תעשייה

אקדמיה ויזמים

ליווי וייעוץ למפעלים 
בהטמעה ופיתוח טכנולוגיות  

ייצור מתקדם בייצור



כמפעילהמינהל
כלים ושירותים למגזר העסקי

3חלק 
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חלוקת  
מכסות מזון

ניהול ועדת המכסות המשרדית וביצוע של ▸
.הקצאת המכסות בפועל

הגבינה  , הליכים תחרותיים בתחום הבשר הטרי▸
ליבוא מוצרים במחיר מקסימום  , הצהובה ועוד

.במכסה הפטורה ממכס באופן וולונטרי
פתיחת מכסות חדשות בהתאם לצורכי השוק או ▸

.המשק

.חלוקת מכסות ליבוא מזון בפטור ממכס

02-6662399| הכהן -פאני דוויק: המינהלאיש הקשר מטעם 

11



12

הסדרת  
הסחר  
במוצרים 
שונים

.לצו יבוא חופשי2ג2אישור ליבוא מוצרים שונים בהתאם לסעיף 

מוצרים מסוכנים

,  אישור ליבוא לייזרים
זיקוקין ומשחקים  

מסוכנים

יבוא לשם יצוא

אישור לייבא חומרי גלם  
המיועדים ליצוא בפטור  

מעמידה בתקן

יבוא בדים

יבוא בדים ממדינות 
יחסים  עימןשאין 

דיפלומטיים

משקאות משכרים

רישיון ליבוא משקאות 
משכרים
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!תודה
:פרטי קשר

טל חכים▸

▸054-3033315
▸Tal.hakim@economy.gov.il


