
הרשות להשקעות  
ולפיתוח התעשייה  

 והכלכלה
 "מבט חדש"
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 מבט חדש



 מבט חדש
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 החוק לעידוד השקעות הון

 מסלול מענקים  



 מחלקת ניהול לקוחות מעניקה ליווי ללקוחותיה מהגשת הבקשה
 .ח הביצוע הסופי בגינה"למפעל מאושר ועד להגשת דו

 

 

3 

הגשת  
בקשה  
למפעל  
 מאושר

הגשת  
ח "דו

ביצוע  
 סופי  

שינויים  
שינוי  פנימיים

מיקום  
 אתר

הארכת  
מועד  
 ביצוע

שינוי 
בהרכב 
 הבעלות

הסבת  
כתב 

 האישור

 מבט חדש

 :הן ברמת התכנית והן ברמת התאגיד, בהן עשויה החברה להידרש לשינויים הבאים, שנות ביצוע 5 -כ



 פתיחת תיק לתכנית  

 .  חוות דעת מקצועית וחוות דעת לעניין חדשנותהעברת הבקשה לקבלת 

לתסקיר יצורפו חוות הדעת המקצועית וחוות הדעת לעניין  , הכנת תסקיר לבקשה
 .חדשנות

 .י ציון הבקשה ומוכנותה לדיון"עפ, הבאת הבקשה לדיון במנהלה

 בהתאם להחלטת מנהלהאי אישור / אישור הכנת 
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 תהליך הטיפול בבקשה ברשות להשקעות

 מבט חדש
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 (:בחודשים)משך זמן ממוצע לטיפול בבקשה 

2016 2015 2014-2015 2012-2013 

6.5 
8 

10 

20 

 מבט חדש



 :תנאי הסף הקבועים בחוק
 
 

 "תעשייתי"מפעל 

 " תחרות-בר"מפעל 

 'אזור פיתוח א

 !המלצה                                         
הקריטריונים והנהלים המופיעים באתר , יש לקרוא את עיקרי החוק

 .המשרד לפני שניגשים למילוי הבקשה

 מבט חדש
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 מכלל המחזור

 מתוספת המחזור



 אופן הגשת הבקשה

 טופס בקשה ממוחשב הורדת

 קבלת אישור  כניסה לטופס  הממוחשב

 "יזמית" -כניסה לאתר התכנית העסקית 

 תשלום אגרה

 קבלת קוד וסיסמא

 עותקים חתומים 2 -משלוח הבקשה והנספחים במייל ו

 מבט חדש



 :לרבות, טופס הבקשה יוגש בשני עותקים למחלקת ניהול לקוחות 
 

 .החברהתעודת רישום . 1      
 או   , ד"ח או עו"י רו"בחברה חתום עהרכב בעלי מניות אישור על . 2      

 .תדפיס מעודכן מרשם החברות         
 .ק חברה'או צילום צ, חברהניהול חשבון אישור בנק על . 3     
 .קניין רוחניהתחייבות . 4     
 .    אי קבלת כפל הטבותהצהרה על . 5      
 .לרבות שכר מינימוםשמירת זכויות עובדים תצהיר על . 6      
 י בעלי"חתום עהסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי . 7      

 .שליטה יחידים בחברה           
 .שמירת חוקי סביבהתצהיר על . 8     
 .לפרסום תכניתהסכמה . 9     
 .  אין מסלול מוטב פעילהצהרה כי . 10     
 .מ"פתיחת תיק במס הכנסה ומעאישור על . 11     

 מבט חדש
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 הוגשו מלוא המסמכים 
הבקשה נקלטת ויוצא מכתב לחברה 

 !!!להמשך התהליך" אור ירוק"
 
 

 לא הוגשו מלוא המסמכים 
 יוצא מכתב תזכורת לחברה להשלמת  , ימי עסקים 21לאחר

 .המסמכים הנדרשים

9 
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 דגשים בהגשת הבקשה

המנהלה רשאית לדון בבקשות שהתקבלו באותה  •
 !  שנת תקציב או בשנת התקציב שקדמה לה

 !!!חשוב מאוד עיתוי הגשת הבקשה •

מועד הגשת 
 הבקשה

למערכת  התאריך הראשוני בו משודרת הבקשה •
ובתנאי שהוגשו מלוא המסמכים ולא  " יזמית"

 .ימי עסקים מתאריך זה 51חלפו 

תאריך קובע  
 להכרה בהשקעות

 .יעדים ריאלייםתכנית ההשקעות תכלול •
במועד  הינם הנתונים הקיימים נתוני הבסיס •

ולא יפחתו מהנתונים בסיום   הגשת הבקשה
 (.ככל שקיימת)התכנית הקודמת 

 יעדי התכנית

ליכולת  " נורה אדומה"מהווה הון עצמי שלילי •
 איתנות פיננסית .החברה לבצע את התכנית העסקית
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 דגשים בהגשת הבקשה

 .מההשקעה 50%לא יעלו על סעיפי המבנים •
,  מ"בצ, משומש, ציוד משרדי :ההשקעה לא תכלול•

 .ושונות, (שלא לרצפת הייצור)מחשוב 
 .קרקע בבעלותתתאפשרנה על  -השקעות במבנים •

הרכב ההשקעה  
 המבוקשת

 .שנים 10+5 -יוצג חוזה שכירות ל -מבנה שכור •
 .יוצג אישור הקצאת קרקע -מבנה בבעלות •

 

הבעלות על 
 המבנה

 .אינן זכאיות -בעלות מלאה •
 .זכאיות בהתאם לחלקיות ההחזקה -בעלות חלקית •

חברות בבעלות  
 ממשלתית

, של חברות, לא תאושרנה שתי בקשות או יותר•
 "צדק חלוקתי" .  באותה שנה, בבעלות זהה או בעיקרה זהה



 מבט חדש

 תנאים מקדמיים לדיון בבקשה במסלול מענקים
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תכנית  
קודמת  
במסלול 
 מענקים

 ס"דבהוגש 

 החברה עומדת
 .בתנאי סף

80% -עומדת ב  
לפחות מיעדי  

 התכנית

ניתן לדון בבקשה 
 החדשה

באמור  )אין עמידה 
 (.לעיל

ניתן לדון בבקשה 
רק לאחר השלמת 

 ס"בדבהטיפול  
טרם הוגש  

ניתן לדון לאחר   ס"דב
  ס"הדבהגשת 

 ובדיקתו

ניתן אישור  
 ביצוע סופי

ניתן לדון בבקשה 
 החדשה

כתב האישור  
 בוטל

ניתן לדון בבקשה 
 5יופחתו )החדשה 

 (מציון הבקשה' נק



 מבט חדש

 -המשך-
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תכנית  
קודמת  
פעילה 

במסלול 
 תעסוקה

טרם ניתן  
אישור  

 ביצוע סופי

 מעסיק לפחות
העובדים ' ממס 75%

 .אליו התחייב

 75%ביצע לפחות 
 מאורך התכנית

ניתן לדון בבקשה 
 החדשה

באמור  )אין עמידה 
 (.לעיל

ניתן לדון לאחר  
התקדמות בביצוע  
התכנית או סיום 

 הטיפול בה

כתב האישור  
 בוטל

ניתן לדון בבקשה 
 החדשה  

ניתן אישור  
 ביצוע סופי

ניתן לדון בבקשה 
 החדשה



 י סוגי בקשות"סדר העלאת הבקשות לדיון עפ

14 כל סוג של בקשות כאמור לעיל מנוקד בנפרד ומובא לדיון בנפרד. 

 .הקמה בקשות לאישור תכניות•

הרחבה שכוללות העתקת  בקשות לאישור תכניות •
 . 'פעילות לאזור פיתוח א

שלתאגיד לא  בקשות לאישור תכניות הרחבה •
שנים   10 -לפחות ב)השקעות בעבר אושרה תכנית 

 (.   האחרונות

שלתאגיד אושרה  בקשות לאישור תכניות הרחבה •
 (.השנים האחרונות 10 -ב)תכנית השקעות בעבר 



 אופן חלוקת התקציב בין חברות גדולות 
 :בינוניות -לחברות קטנות 
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 גדולות
 20% 

/  זעירות
/  קטנות

 בינוניות
 

 80% 



 תקרת השקעה המזכה במענק
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תקרת  
 ההשקעה  

 ₪ מיליון  5

 ₪מיליון  20

 ₪מיליון  50

 ₪מיליון  125

 **עובדים

 10עד 

 75עד 

 250עד 

 250מעל 

*  הכנסות
 (₪במיליוני )

 10עד 

10-75 

75-200 

 200מעל 

 גודל חברה

 חברה זעירה

 חברה קטנה

 חברה בינונית

 חברה גדולה

 .שנים אחרונות 3או בממוצע של , הכנסות החברה בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה*
 .נכון למועד הגשת הבקשה, עובדים במשרה מלאה** 



 תשלום המענק
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 ההטבות -מסלול מענקים 

18 

 מבט חדש



 הבקשות   לתעדוףאמות מידה 

מיקום  
גאוגרפי    

20% 

 עלות שכר    
10% 

יציבות  
פיננסית    

10% 

תכנית קודמת 
 מבוטלת       

5%- 

השקעה  
לעובד        

10% 

חדשנות  
טכנולוגית     

20% 

-סיווג סוציו
  אקונומי  

20% 

הגדלת פריון  
10% 

19 



 :20% -מיקום גיאוגרפי . 1

      וזאת באופן הבאניקוד גבוה יותר לתכניות הרחוקות יותר יינתן: 

מרחק מרבי מקריית  )נקודת הייחוס לבקשות מהדרום  קריית מלאכי •

 (.מלאכי  עד ירוחם

 (מיקנעם ועד מטולה מירבימרחק )נקודת הייחוס לבקשות מהצפון יוקנעם •

 .נקודות 7של ניקוד קבוע  יקבלובקשות מירושלים ויהודה שומרון •

יקבלו  בקשות משדרות ויישובי עוטף עזה כהגדרתם בתוספת השנייה לחוק •

 (.נקודות 20-אך לא יותר מ)נקודות  5של תוספת 

נקודות ובלבד שכלל הניקוד   5של יקבלו תוספת בקשות מירוחם ודרומה •

 .נקודות 100שלהן לא יעלה על 

     20 



 :10% -עלות שכר . 2

לכלל  ( עלות מעביד)הממוצע ניקוד גבוהה יותר ככל שעלות השכר יינתן   •
 .גבוהה יותר( לא כולל בעלי שליטה)העובדים המועסקים במפעל 
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 ערך מרבי ערך מזערי

 משכר המינימום 120% חרדים/יישוב מעוטים לא
מהשכר הממוצע  120%

 במשק

 שכר מינימום *חרדים/יישוב מיעוטים
מהשכר הממוצע  80%

 במשק

מתושביהם נמנים עם אוכלוסיית   80% -יישובים ש ": יישובי מיעוטים וחרדים"*
 .המיעוטים או אוכלוסיית החרדים



 :20% -אקונומי -סיווג סוציו. 3

של הישוב שבו אקונומי  -הסוציו יותר ככל שהסיווג  גבוה ניקודיינתן •
 :כדלקמן, יותר נמוךממוקם המפעל 
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 ניקוד *אקונומי-דירוג סוציו

1-3 20 

4 16 

5 14 

6 12 

7 10 

8-10 7 

 .י פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה"עפ* 



 :10% -יציבות פיננסית ויכולת מוכחת . 4

 ויחושבי הבודק המקצועי "יינתן עהניקוד באמת מידה זו ,

 :סמך הנתונים הבאים-על, בין היתר

 

 

 

 

חברת  )סמך נתוני חברות קשורות -בבקשות להקמה הניקוד יינתן על

 (.חברות אחיות, האם
23 

רווחיות מינוף 

נזילות הון עצמי 

ותק כללית תחזית והתרשמות 



 .-5% -תכנית קודמת מבוטלת . 5

 :10% -השקעה לעובד . 6
 

 ניקוד גבוה יותר ככל שהיחס בין תוספת העובדים למפעל לבין יינתן
 :כמפורט להלן, סכום ההשקעה גבוה יותר
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 ניקוד השקעה לעובד

 10 ח"ש 200,000עד 

 8 ח"ש 200,001 -ח "ש 400,000

 6 ח"ש 400,001 -ח "ש 600,000

 4 ח"ש 600,001 -ח "ש 1,000,000

 2 ח"ש 1,000,001 -ח "ש 2,000,000



 :10% -הגדלת פריון . 7

"עלות שכר כוללת שנתית של כלל   -" הפריון לעובד בשנת הבסיס
המועסקים במפעל בתוספת רווח לפני מס בשנה הקלנדרית שקדמה למועד  

 .הגשת הבקשה מחולק במספר המשרות באותה שנה

"בשינויים , כמפורט בשנת בסיס -" הפריון לעובד בשנת תפוקה מלאה
 .המתחייבים
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 ניקוד שיעור הגידול בפריון

 0 10% -מתחת ל

14%-10% 7.5 

 10 ומעלה 15%



 :  20% -חדשנות טכנולוגית . 8

 :להלן המרכיבים
 4 -( קיים או בהקמה)החדשנות הכללית המאפיינת את המפעל . א
   2.5 -תהליכית המאפיינת את תכנית ההשקעה המבוקשת /החדשנות הטכנולוגית. ב
   3 -החדשנות המאפיינת את המוצרים המקושרים לתכנית ההשקעה המבוקשת . ג
   2 -ההשקעה המבוקשת בהקשר ישיר לתכנית פ "יישום תהליכי מו. ד
   2.5 -ידע ייחודי בהקשר לתכנית ההשקעה המבוקשת / יישום של קניין רוחני . ה
   2 -משופרים בהקשר לתכנית ההשקעה המבוקשת /הטמעה של תקנים חדשים. ו
החדשנות המאפיינת את הציוד והבינוי הכלול במסגרת תכנית ההשקעה  . ז

   4 -המבוקשת 
 

 

לרשות להשקעות תוגש חוות דעת של בודק מקצועי שתמליץ על הניקוד בכל רכיב. 
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 :דוגמאות כלליות

 להגשת כבסיס הקריטריונים לידיעת החשיבות המחשת•
 החברה סיכויי את תגדיל אשר מקסימאלי ציון בעלת בקשה

 .המענק לקבלת

27 



 :להמחשת חשיבות הכרת תקרת ההשקעה - 1דוגמא 

חברה זעירה 
 -'מקרה א×

 .ח"מיליון ש 20החברה מגישה בקשה להשקעה בסך     

מקרה ב'-  

 .ח"מיליון ש 5החברה מעדכנת את הבקשה להשקעה בסך     
 

 

גובה ההשקעה  , במידה והבקשה תאושר, ל"בשני המקרים הנ
"  זעירה"שכן מדובר בחברה ח "מיליון ש 5המאושרת לא יעלה על 

 .י הכללים זוהי תקרת ההשקעה המזכה במענק עבורה"ועפ
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 :ציון בקשת החברה בשני המקרים שבדוגמא

השקעה  
 מבוקשת

מיקום  
 גיאוגרפי  

מדד  
 סוציו

עלות 
 שכר

חדשנות  
 טכנולוגית

יכולת 
פיננסית  

 מוכחת

השקעה  
 לעובד

 ביטול
 תכניות

גידול 
 פריון

 ציון

  מקרה
 'א

20  
מיליון  

 ₪ 
3 12 7.3 8 6 0 0 10 46.3 

מקרה  
 'ב

5  
מיליון  

 ₪ 
3 12 7.3 8 6 4 0 10 50.3 

 .עובדים 6התכנית הינה  במסגרת, במפעל תוספת המועסקים* 
 !כל נקודה חשובהאולם עשוי להבדיל בין אישור לדחייה               , הבדל זניח ,לכאורה* 

29 



שיעור ההשקעה במבנה  : "להמחשת הכלל - 2דוגמא 
 "50%לא יעלה על ביחס לכלל ההשקעה המזכה במענק 

 -'מקרה א×

בסעיפי כאשר ההשקעה ח "מיליון ש 40סך -חברה מגישה בקשה על     
 .והשאר בציודח "מיליון ש 30ס "המבנים הינה ע

מקרה ב'- 

כאשר ח "מיליון ש 20את הבקשה להשקעה בסך  מעדכנתל "החברה הנ     
 .ומחציתה בסעיפי ציודמחציתה בסעיפי מבנים 

 

גובה ההשקעה  , במידה והבקשה תאושר, ל"בשני המקרים הנ
מחצית בסעיפי מבנים ומחצית , ח"מיליון ש 20המאושרת לא יעלה על 

 .  בסעיפי ציוד
30 



 :ציון בקשת החברה בשני המקרים שבדוגמא

31 

השקעה  
 מבוקשת

מיקום  
 גיאוגרפי  

מדד 
 סוציו

עלות 
 שכר

חדשנות  
 טכנולוגית

יכולת 
פיננסית  

 מוכחת

השקעה  
 לעובד

 ביטול
 תכניות

גידול 
 פריון

 ציון

  מקרה
 'א

40  
מיליון  

 ₪ 
3 12 7.3 8 6 2 0 10 48.3 

מקרה  
 'ב

20  
מיליון  

 ₪ 
3 12 7.3 8 6 4 0 10 50.3 

 .עובדים 30התכנית הינה  במסגרת, במפעל תוספת המועסקים* 
 !כל נקודה חשובהאולם עשוי להבדיל בין אישור לדחייה              , הבדל זניח ,לכאורה* 



מעורבות ושותפות  , היכרות עם הכללים
 פעילה של היזמים מובילים להצלחה

 בהצלחה
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 02-6662855 לבנה זגורי
מנהלת תחום בכירה מחלקת  

 levana.zagury@economy.gov.il ניהול לקוחות    

 02-6662860 רות רובינשטיין

מוצרי צריכה ומזון  , טקסטיל

 .ותעשיות קלות
 Ruth.Rubinstein@economy.gov.ilבוועדת ההשגה    הטיפול מרכזת  

 02-6662823 חיה ענזרות
 .ענף המתכת

 haya.anzarout@economy.gov.il מרכזת הטיפול בוועדת מנהלה

 vardaroni.cohen@economy.gov.il מסלול מענקים - לשכהמנהלת    02-6662829 ורדה רוני כהן 

 02-6662857 דפנה דהאן
בד לא  , כימיה, גומיו פלסטיקה

 dafna.dahan@economy.gov.il ומחזורביו טכנולוגיה , ארוג

 02-6662850 אפרת דרעי
תוכנה  , רכיבים אלקטרוניים

 efrat.deri@economy.gov.il עיבוד שבביו מכשור רפואי

 02-6662862 שולמית חממי
בקשות במסלול מענקים  קליטת 

 shula.hamami@economy.gov.il וטיפול בענף מגורים להשכרה   
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 !שמרו איתנו על קשר

mailto:levana.zagury@economy.gov.il
mailto:Ruth.Rubinstein@economy.gov.il
mailto:haya.anzarout@economy.gov.il
mailto:vardaroni.cohen@economy.gov.il
mailto:dafna.dahan@economy.gov.il
mailto:efrat.deri@economy.gov.il
mailto:shula.hamami@economy.gov.il


 

 שעות קבלת קהל
 

 'ד', ג', א: ימים

 9:00-12:00: בשעות

 .קבלת קהל תתקיים בתיאום מראש

 .ביתר הימים לא תתקיים קבלת קהל
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