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 מכרזי מסלול תעסוקה•

 קרן לעידוד השיווק להודו לסין וליפן•

 לעידוד השיווק" כסף חכם"תכנית •

 סיוע בהשתתפות בסקרי שוק ומכרזים בינלאומיים•

 לים'האנגהצעה לתיקון חוק •

 ")מענק נגב"כולל (עדכון נהלי מרכז השקעות •

 הטבות ליישובי שדרות ועוטף עזה•

 פתיחת מכרזי חממות טכנולוגיות חדשות•

 פ לחברות מתחילות"מסלול תמיכה במו•

 תעסוקה

הודו סין  
 יפן

חוק 
 לים'האנג

פ "מו
בחברות  
 מתחילות

 כסף חכם
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פ"לחוק המו 7' תיקון מס  

 2015באוגוסט  10התפרסם ביום •

 פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, החוק לעידוד מחקר•

 הקמת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית•

 )המדען הראשי(ל הרשות "מנכ-

 מועצת הרשות-

 ועדות המחקר-

 1.1.2016 -תחולה החל מ•

 ל"ל והעברת ידע לחו"ביטול סעיפי העברת ייצור לחו•
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וועדות  
 המחקר

מועצת 
 הרשות

ל "מנכ
 הרשות
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 תמריצים בתחום הסייבר

 6.7.2014מיום  1815החלטת ממשלה •

 הקמת קריית הסייבר הלאומית בבאר שבע•

 בקרייההטבות מס לחברות הסייבר •

 2016-2024מענקי תעסוקה למעסיקים בקריית הסייבר בתקופה •

 עידוד שימור וייבוא זכויות קניין רוחני לישראל•

 ל"טרם פורסם מנגנון ליישום ההחלטה הנ•

 

 הסייברתעשיית הגנת  לתיעדוף) פ הגנת הסייבר"קידום מו( ה"קידמ תוכניתהקמת •

 לקידום טכנולוגיות סייבר ביטחוניות ולאומיות גם יחד) פ סייבר דואלי"מו( ד"מס תוכניתהקמת •
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פ לתעשייה המסורתית"תכניות מו  

 תמיכה בחברות בתחום התעשייה המסורתית לעידוד פעילויות  •

 פ לצורך התמודדות בתחרות גלובאלית"חדשנות ומו 

 
 
 
 

 2015הוראת שעה לפטור מתשלום תמלוגים למדען הראשי במהלך •

 )מסכום התכנית 75%עד (מימון לשדרות ועוטף עזה  25%מתן תוספת של •
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פלסטיק  
 מזון נייר עץ טקסטיל מתכת וגומי
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 הצעת חוק לעידוד חברות 
פ ציבוריות"מו  

 ה"פמבשבועות האחרונים פורסם תזכיר חוק לתיקון •

 פ ציבוריות"קידום השקעות בחברות מו –מטרתו •

 )₪מיליון  200-1,000   -שווי שוק (התמקדות בחברות בינוניות •

 :שינויים עיקריים•

בקרן  ) 75%עד (על אחזקותיה  ג"לקופריבית / הפרשי הצמדה/ פטור ממס על דיבידנד◦
 טכנולוגיה עילית

כהפסד הון   מיידפ תוכר "כך שהשקעה במניות חברת מו 2016-2018הוראת שעה לשנים ◦
 )₪מיליון  5ומוגבל בסכום השקעה של  לים'האנגבדומה לחוק (

פ במקום  "חיוב במס רווח הון על עליית ערך אופציות של חברות מו –ליחידים בעלי שליטה ◦
 שיעור מס שולי

 1.1.2016 –תאריך תחילה מוצע •
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 לתשומת ליבכם 

 עדכון הצו לקביעת אזורי עדיפות לאומית•

 שינוי צפוי בחוק עידוד השקעות הון•

 מכרז תעסוקה במסלול שכר גבוה באזורי עדיפות לאומית•

 2020Hבמסגרת  2016-2017פרסום תכנית העבודה לשנים •

 2016במהלך " תעשייה ירוקה"מסלולי תמיכה ל•

 טיפול בהוצאת ידע והוצאת ייצור לחברות נתמכות מדען ראשי•

 בדיקת זכאות להטבות במסגרת דוחות מס והשגת אישורים שנתיים במועד•
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