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על החברה לעבור תנאי סף:
 .1מפעל תעשייתי הממוקם באז"פ א' כהגדרתו בתוספת השנייה לחוק.
" .2מפעל בר תחרות"-כהגדרתו בסעיף  18ב' לחוק.
 .3לא הוגשה או אושרה במקביל בקשה במסלול תעסוקה (למעט מפעלים
המעסיקים אנשים עם מוגבלויות).

המלצה!
יש לקרוא את הקריטריונים ,הנהלים והחוקים המופיעים באתר המשרד
לפני שניגשים למילוי הבקשה.
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הענפים שלא נכללים במסגרת החוק:
• מכרה ,מחצבים ,נפט ,מפעל חקלאי מאושר
• ענפי השירותים למיניהם
• חקלאות כולל בתי קירור
• מפעלים שאינם באזור פיתוח א'
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 תרשים מסכם של התהליך -הגשת בקשה ותכנית
עסקית מקיפה ע"י
החברה
קליטת
הבקשה

בחינת בקשה והתכנית
העסקית ע"י המנהל
המקצועי

בחינת הבקשה ע"י
המחלקה לבחינת
תכניות

קבלת חוות
דעת
מקצועיות

דיון בישיבת החלטה שלילית
מכתב שלילה
מנהלה
החלטה חיובית

כתב אישור
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 הגשת הבקשה -המנהלה רשאית לדון בבקשות שהתקבלו באותה שנת תקציב או בשנת
התקציב שקדמה לה! (סעיף  18א')
החל משנת  2014כל הבקשות מוגשות באופן מקוון!
לו"ז מחייב הגשת שני המסמכים:
• טופס בקשה מלא
• יזמית
התאריך הקובע להכרה בהשקעות הכלולות בבקשה הוא הגעת שני
המסמכים במלואם.

במידה ולא מוגשים שני המסמכים במלואם תוך  51יום ,הבקשה נסגרת ,ולא
נשמר התאריך בו הוגשה.
ראה נוהל חדש מעודכן לנושא "תהליך הגשת הבקשה"
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חלק א':
טופס הבקשה יוגש בשני עותקים למחלקה לבחינת תכניות ,לרבות:
 .1תעודת רישום החברה.
 .2אישור על הרכב בעלי מניות בחברה חתום ע"י רו"ח או עו"ד ,או
........תדפיס מעודכן מרשם החברות.
 .3אישור בנק על ניהול חשבון חברה ,או צילום צ'ק חברה.
 .4התחייבות קניין רוחני.
 .5 1הצהרה על אי קבלת כפל הטבות.
 .6תצהיר על שמירת זכויות עובדים לרבות שכר מינימום.
 .7הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי חתום ע"י בעלי שליטה
........יחידים בחברה.
 .8תצהיר על שמירת חוקי סביבה.
 .9הסכמה לפרסום תכנית.
 .10הצהרה כי אין מסלול מוטב פעיל
 .11אישור על פתיחת תיק במס הכנסה ומע"מ
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חלק ב':

קבלת אישור קליטה לאחר הגשת הבקשה מהווה
"אור ירוק" להמשך התהליך!!!
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הגשת התכנית העסקית באמצעות
"תוכנת יזמית".
היזמית תכלול * :תכנית השקעות
* יעדי התכנית
* מידע על שיווק
* דוחות כספיים
* מדדי כדאיות
* כל חומר רלוונטי נוסף בהתאם
לשיקול דעת החברה

 בהתאם לנהלי מרכז ההשקעות החדשים קיימים זמני תקן מחייבים הקובעים זמן
מקסימלי למילוי הבקשה והגשת התכנית העסקית  -יזמית.

7

מבט חדש

 חדשנות ופריון -בתכניות חדשות המוגשות למרכז ההשקעות  -ניתן לכלול
שני פרמטרים חדשים :חדשנות ופריון.
 חדשנות :יצירת ערך מוסף באמצעות פתרונות חדשים לצרכים
קיימים או באמצעות יצירת פתרונות לצרכים חדשים.
 פריון :עלות שכר כוללת שנתית של המפעל בתוספת רווח לפני מס,
בשנת התפוקה המלאה ,מחולק במספר המשרות המלאות בממוצע
שנתי אשר הועסקו במפעל באותה שנה.
 הגדלת פריון  -בהתאם להחלטת מנהלה חברות יקבלו ציון בהתאם
לשיעור הפריון 0 :0%-9% :נקודות
 7.5 :10%-14%נקודות
 15%ומעלה 10 :נקודות
8

מבט חדש

קבלת כתב אישור

אישור הבקשה

 בקרה - עפ"י נהלים חדשים ,ייערך מפגש עם החברה אחת לשנה -






בקרוב יהיה טופס מקוון שהחברה תמלא פעם בשנה ויכלול מידע מפורט על התקדמות
התכנית העסקית ,יעדים ,ביצוע וכד'.
דוחות ביצוע תקופתיים  -במסגרת בקשה להארכת מועד ביצוע (כל שנה).
דיווחים שוטפים על ביצוע התכנית בדיקת גוף מלווה  -אישור בקשות למענקים לאחר
בדיקת ואישור מהנדס.
ביקורות נוספות במהלך ביצוע התכנית ,כאמור כל שנה בטופס מקוון (ע"י רו"ח חיצוניים,
גורמים מקצועיים במרכז ההשקעות ודיווח שוטף של החברה).
עם סיום התכנית  -הגשת דב"ס ,בדיקתו ואישורו
ביקורת לאחר אישור דב"ס :שנתיים ,חמש שנים ולפני שחרור השעבוד.
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 היבטים מעשיים בעבודה מול מרכז ההשקעות - .1תכניות חדשות המוגשות למרכז ההשקעות עולות לדיון תוך
 2שנות תקציב.
מגבלת שתי שנות תקציב  -הגשה בעיתוי נכון( .סמוך לביצוע)
 .2יעדים הינם התחייבות .יש להגיש תכנית ויעדים ריאליים.
 .3הבקשה טרם נדונה

חל שינוי

תוגש בקשה לעדכון

מיקום ,יעדים ,מוצרים
חדשנות ופריון

נימוקים
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 .4תכנית ההשקעות תכלול פירוט מלא בסעיפי הציוד והמבנים-
לא תכלול :ציוד משומש (מקומי ומיובא),
ציוד אחר,
בצ"מ,
ציוד משרדי ,מחשוב שלא מיועד לרצפת הייצור וכד'.

 .5אגרת חוב
תאגיד אשר אושרה לו תכנית במסלול מענקים ,חייב ליצור שעבוד
שוטף ללא הגבלה בסכום על נכסיו ,לטובת מדינת ישראל.
השעבוד הנ"ל יהיה בתוקף עד לקבלת אישור ביצוע סופי והפעלת
התכנית ומיועד להבטחת החזר מענקים באם יידרש במידה ולא
תבוצע התכנית שאושרה והחברה לא תעמוד ביעדיה.
התאגיד יתחייב שלא ליצור שעבוד ו/או משכון על הרכוש המשועבד
ו/או חלק ממנו ללא הסכמת המדינה מראש ובכתב.
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 .6כאשר תכנית מתייחסת להשקעות בציוד הממוקם במבנה שכור ,על
החברה להמציא עד לדיון בתכנית חוזה שכירות ארוך טווח ל 10 -שנים
עם אופציה ל 5 -שנים נוספות.
 .7בכתבי אישור הכוללים מבנה הנבנה ע"י החברה בעלת כתב האישור,
אותה חברה חייבת להיות גם הבעלים של הקרקע עליה מוקם המבנה.
 .8הקצאת קרקע כאשר התכנית כוללת מבנה  -מהווה תנאי מקדמי לדיון
 ....במנהלה  -אישור הקצאת הקרקע יהיה מרשות מקרקעי ישראל
(לא המלצת גורם מקצועי פנימי במשרד  -כמו אזו"פ).
 שים לב! כיום על פי מדיניות מרכז ההשקעות כיום לא מאשרים תכניות
למבני תעשיה להשכרה.
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 .9מבנה הנכלל בתכנית ההשקעות המבוקשת יאושר עד לשיעור של 50%
מההשקעה בסעיף זה.
סייג :מפעלים הנמצאים בעוטף עזה ( 0-7ק"מ) זכאים לאישור
....................ההשקעות במבנה עד ל 80% -מההשקעה בתכנית בהתאם
לשיקול דעת המנהלה ונהליה.
 .10שינויים בתכנית שאושרה תוך כדי ביצוע שוטף מחייבים בקשה
המוגשת למרכז ההשקעות וקבלת אישור על כך מראש.
דוגמאות לשינויים ועדכונים :שינויים בציוד ,מכירת ציוד ,מכירת
ציוד ,גריעת ציוד או מכונה ושינויי בעלות  /הסבות וכד'.
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 .11ייצוא ישיר  -הסכמים וחוזים עתידיים עם חברות בחו"ל ,מידע על
......מחזורים וייצוא בשנים האחרונות.
 .12ייצוא עקיף  -הגדרה" :מפעל תעשייתי המייצר ומוכר מוצר ,שהוא
רכיב במוצר אחר ,המיוצר ע"י מפעל תעשייתי אחר" ומיוצא על ידו.
לעניין מפעל חדש ומפעל קיים:
* מפעל חדש :הסכמים עם החברות המייצאות אשר מוצר
החברה מהווה רכיב במוצר הסופי המיועד לייצוא.
* מפעל קיים :מידע על מחזורים וייצוא עקיף בשנים
האחרונות (מגובה במסמכים ואישור רו"ח של החברות
המייצאות וכולל פירוט הלקוחות שלהם הוא מוכר את
הרכיב  ,מחזורים ואחוז הייצוא העקיף מהמחזורים).
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 .13תכנית פתוחה מחייבת הגשת דוח ביצוע סופי לפני דיון בתכנית
החדשה.
עד לדיון כאמור ייבדק הדוח לרבות יעדי התכנית הקודמת ע"י
המחלקה המקצועית ויוצגו במנהלה בעת הדיון.

 .14איתנות פיננסית והון עצמי חיובי  -הון עצמי שלילי מהווה "נורה
אדומה" ליכולת החברה לבצע את התכנית העסקית.
הון עצמי שלילי יכול לגרום לאי אישור התכנית ע"י המנהלה.
(מומלץ לאפס את ההון לפני הדיון בתכנית).
 .15צדק חלוקתי 2 -בקשות או יותר בבעלות זהה או חלקית מומלץ
להגיש את הבקשה עם התכנית העסקית הטובה יותר.
לא תאושרנה שתי בקשות או יותר באותה בעלות מלאה או חלקית
באותה שנה.
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 .16חברות בבעלות ממשלתית לא מקבלות אישור במסגרת חוק לעידוד
השקעות הון  ,בעלות חלקית תקבל אישור על החלק שאינו ממשלתי.
 .17התאמת יעדים לאחר אישור התכנית  -במקרים שהיקף התכנית
שאושרה ע"י המנהלה קטנה משמעותית מהתכנית המקורית.
ניתן לבקש התאמת יעדים בהתאם להיקף התכנית שאושרה ובלבד
שהמנהלה אישרה לחברה את הקטנת היעדים.
 .18עקרון הריכוזיות  -הכוונה לחברה שחלקה בשוק המוצר אותו היא
מייצרת מהווה  75%מהשוק.
עקרון זה עבר בכנסת ובדיון בוועדת הכספים.
הדיון במנהלה צריך להיות תואם להחלטת הכנסת ,לפיכך מומלץ לא
להגיש בקשה במקרה זה.
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 .19העסקת אנשים עם מוגבלויות א .מעלה את ניקוד הבקשה
ב .מאפשר לקבל כפל מענקים בשני
המסלולים  -תעסוקה ומענקים.

לאחרונה ,אישרה המנהלה בהתאם להחלטת ממשלה
הקלות שונות למפעלים בעוטף עזה ( 0-7ק"מ) ,הן
בקריטריונים להעלאה לדיון והן לגבי מרכיבי ההשקעה
(מבנים וציוד).
כמו כן ניתן למפעלים אלה אפשרות לעדכן את התכנית
בסעיפים מיוחדים של מיגון העובדים.
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המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור במגזין
אלקטרוני זה לבין הוראות החוק ,הוראת המנכ"ל ,הנהלים ו\או הנספחים  -יגבר נוסח החוק,
הוראת המנכ"ל ,החוק ו\או הנספח הרלוונטי.
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