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 פעולות ברשות

 לאחר הפקת כתב אישור 
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  –המפעל 
תהליכים מול הרשות לאחר  

 קבלת כתב האישור
 קבלת כתב אישור

 הרחבת המפעל/ הקמת

קבלת מענקים ודיווחים  
 לרשות 

 קבלת אישור ביצוע סופי

בקשות  
למחלקת  
 לקוחות

בקשות  
 למענק  

דיווח  
שוטף 
 שנתי

 דוח סופי
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בדיקת הבקשה 
 הגוף המלווה   " עי

 גוף מלווה 
הגשת בקשה  
י "לקבלת מענק ע

 החברה

 אישורים
תקינות 
 הנתונים

בדיקה  
 הנדסית

 מסמכים

אישור 
 הנדסי

בקשה להעברת 
 תשלום מענקים 

 תהליך תשלום מענקים



 ?מהו –שנתי דיווח שוטף 
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בדיקת היבטי ביצוע ביעדים ובתנאי התוכנית ובהם בתנאי •
 בזמן אמת  " מפעל בר תחרות"
 

 מטרה

במהלך תקופת ביצוע ההשקעות לאחר קבלת דרישה  •
 מהרשות

 

 עיתוי הגשת דוח

 

 .ב"שנהח מקוון במערכת "הכנת דו•

 .י החברה לרשות"נשלח בדואר ע•
 אופן ההגשה

 

פריון  , ע"שכ, עובדים, מחזור -עמידה ביעדי התכנית•
 וחדשנות

 עמידה בתנאים נוספים•

 היקף ביצוע השקעות ההון•

 "מפעל בר תחרות"עמידה בתנאי •
 

 

 הבדיקה

 במהלך ביצוע השקעות ועד הגשת דוח ביצוע סופי•
עדכון יעדים והגשת 

 בקשות
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 .אישור לסיום ביצוע תכנית ההשקעה•

ביעדי התכנית , נבדקת עמידה בתנאי הסף•
המאושרת ומאפשר קבלת יתרת המענקים ודיון 

 (תוגש/באם הוגשה)בבקשה חדשה 

 מטרה

מגמר ביצוע השקעות ההון או שלושה חודשים •
 .מבינהםמתום מועד הביצוע לפי המוקדם 

 עיתוי הגשת דוח

 

 .ב"שנהח מקוון במערכת "דו•

חתימה בתאגיד    מורשיי "נשלח בדואר חתום ע•
 .ח מבקר"ובחתימת רו

 אופן ההגשה

 נהלים וחוק, עמידה בתנאי האישור•
 עיקרי הבדיקה 

 ?מהו –דיווח סופי 



דגשים בבדיקת דוח ביצוע סופי 

 (ס""דב)

 כללי -התאגיד•

 סקירת תכניות משנים עברו•

 למידת התכנית המאושרת•

 מיקום•

ההכנסות מפעילות   –מפעל תעשייתי •
במפעל התעשייתי נשוא התכנית  ייצורית

 המאושרת

תקופת ביצוע ההשקעות נבדקת מיום  •
שנים מיום כתב  5הבקשה ולא עולה על 

 האישור

 (1פרק )כללי 
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דגשים בדיקת דוח ביצוע סופי  

 המשך( ס""דב)
 

 התאמת ההשקעות לדוחות הנדסיים  •
 בדיקות דוחות הגוף המלווה•
 בחינת שינויים פנימיים שאושרו•
 בדיקת ציוד מאושר אצל קבלני משנה•
 בדיקה והתאמה לטופס פחת  •
 

 ביצוע השקעות

 (6פרק , 5ופרק  2פרק )

מההשקעה   24%הון מונפק ונפרע בשיעור •
 .המאושרת

 הנפקת הון המניות במקביל לביצוע ההשקעות•

 השוואה לדוחות ההקצאה ולדוחות הכספיים    
  

בדיקת הון 
 מניות

 (7פרק )
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דגשים בדיקת דוח ביצוע סופי  

 המשך( ס"דב)

בתכנית הרחבה עד מחצית   50%ביצוע של •
 השנה

 בתכנית הקמה 40%ביצוע של •
בציוד יצרני בלבד  הבדיקה מההשקעות •

עד מחצית השנה המבוקשת ואשר  שנרכשו 
 מראות גידול במחזור הנובע מכך

שנת  
 הפעלה
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( ס""דב)דגשים בדיקת דוח ביצוע סופי 

 (4פרק )יעדים עסקיים  –המשך 

 נומינלי סולו ממחזור השנה שלפני שנת בקשה•
 תוספת מחזור הכנסות 

 מספר עובדים  תוספת העובדים ממועד הגשת הבקשה  •

 פריון

 לעובד ממוצע שכר

 

מתוכם יבדקו  . שעל החברה לעמוד בבקשה 3החברה תציע •
 .סעיפים בלבד 2

כ ציון מקסימאלי בפרמטר  "סה 2.5ניקוד כל סעיף יעמוד על •
 .5זה 

 חדשנות
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 עמידה ביעדים

 חישוב אחוזי עמידה

30% 

25% 

20% 

10% 

10% 

5% 

100% 

30% 

45% 

25% 

 ללא

 ללא

 ללא

100% 
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דגשים בדיקת דוח ביצוע סופי  

 המשך –( ס"דב)

 יצוא ישיר •

ח מבקר של היצואן הישיר "מצריך אישור רו  -יצוא עקיף •
/ שעליו להיות מפעל מאושר, דרכו מבוצע הייצוא העקיף

תקנות חדשות צפויות  -  902מועדף או  טופס / מוטב
 בנושא

 י סוכן  "יצוא ע•

ניתן לבחור בעת  01/01/2017בבקשות שהוגשו מ •
 :הגשת הבקשה

מהכנסות ממכירות המפעל המיוחסות לכלל   25%•
 .מכירות המפעל

מהכנסות ממכירות המפעל המיוחסות לחלק   25% •
 המפעל שנוסף בהרחבה

מפעל  בר 
 תחרות

 (4.3, 4.2פרק )
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 אחוזי עמידה ביעדים

 סמכויות החלטה

 קבלת החלטה

 המקצועיתהמחלקה 

 מנהלה

 מנהלה

 משקולת
 80%מעל 

 בעוטף עזה 70%מעל 

 60-80%בין 

 בעוטף עזה   50-70%בין 

 60%מתחת 

 בעוטף עזה  50%מתחת ל 
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 מ מעזה"ק 0-7עוטף עזה 
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אי עמידה 
בתנאי 
 האישור  

ביטול כתב  
 אישור

 אישור ביצוע סופי

 של תכנית ההשקעות המאושרת

יתרת  
זכאות 
 למענקים

הוצאת  
אישור  

 ביצוע סופי

עמידה  
בתנאי 
 האישור

 סיום בדיקת דוח ביצוע  סופי 

 תהליכים

 חדשותטיפול בבקשות 

שנות הפעלת   7לאחר  שיעבודים שיחרור

 התוכנית
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תום לב ושיתוף   –תנאי מקדמי •
 פעולה לאורך חיי התכנית

היקף עמידה ביעדים ובתנאי •
 האישור  

מידת ההשפעה של המפעל על  •
 האזור ובפרט לנושא התעסוקה

 איתנות פיננסית•

השפעת ההחזר על המשך קיום  •
 התאגיד

 אובדן לקוח עיקרי•
 ירידה משמעותית בשער החליפין•
 אי הצלחה בכניסה לשוק חדש•
 פיתוח שנכשל•
סיבות שאינן קשורות להתנהלות  •

 סיבות ביטחוניות: התאגיד  כגון

שיקולים 
לקביעת החזר 

 ההטבות 

חלקי או  , מלא)
(ללא החזר  

 שיקולים -החזר הטבות



 הקפאת תהליכי ביטול

לאפשר לתאגיד לשפר  
 ביצועי העמידה ביעדים

 -עד שנה  
בסמכות  
מחלקת  
 ביקורת

  7טרם חלפו 
שנים משנת  
ההפעלה של  

התכנית  
 המאושרת

סיכוי סביר  
מוכח לכך  
שבתקופת  

ההקפאה יחול  
שיפור בנתוני  

ו /מועסקים או
ו  /מחזורים או

 .יצוא

אי עמידה 
מלאה או  

חלקית ביעדים 
העסקיים של  

התכנית  
או / המאושרת ו

בתנאי מפעל בר 
 .תחרות

בתקופה זו לא  
 ישולמו מענקים
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 להקפאהדוגמא 
 19999/9999: תכנית/ תיק   XXXX : שם החברה

   24% :הון       16.12.2012 : כתב אישור
שנת הפעלה 

 :מבוקשת
   20% :שיעור המענק   2014

שנת הפעלה 
 :מאושרת

2014   
סכום המענק 

 :שניתן
680,356   

   הרחבה :  מטרה
תקופת  
 :ההשקעה

 2012-2014    

              
     יעדי התוכנית

תסקיר החטיבה  
 המקצועית

     יעד תוספת קיים

     28,481 10,800 17,681 מחזור
     61 21 40 עובדים

          
 בחינת עמידה ביעדים

     קיים  
שנת 

 הפעלה
      

   ממוצע 2015 2014 2013 2012 2011  
   27,934 27,541 28,328 23,575 20,645 17,681 הכנסות

   10,253 9,860 10,647       הפרש שנתי
   75 73 76 63 40 40 עובדים

   35 33 36       הפרש שנתי
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 ממוצע שלוש שנים שקדמו לשנת ההפעלה -מחזור בסיס * 

 עמידה בתנאי מפעל בר תחרות

  
ממוצע תלת שנתי  

 *בבסיס 
     שנת הפעלה      

 ממוצע 2015 2014 2013 2012 2011 2011-2013  

 21,841 21,025 22,656 23,575 20,645 17,681 20,634 הכנסות

 1,207 391 2,022         הפרש שנתי

 250 300 200 85 33 132 83 יצוא

 167 217 117         הפרש ייצוא

אחוז תוספת  
 היצוא

        6% 55% 14% 

                

     בחינת עמידה ביעדים לפי משקולות

 משקל  

תוספת 
י "עפ

תכנית  
 עסקית

ביצוע  /תוספת
 בפועל

אחוז   
 ביצוע

     משוקלל

     24% 95% 10,253 10,800 25% מכירות

     45% 100% 35 21 45% עובדים

     30% 100% 10,467 10,467 30% השקעות

     99%   י חוק"אין עמידה עפ יצוא
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 01/01/2017חקיקה עיקריים סיכום שינויי 

 

על המפעל התעשייתי  ( 2()ג)18בסעיף •
להמציא למפעל  ( היצואן הישיר)האחר 

אישור בדבר ( היצואן העקיף)התעשייתי 
היצוא העקיף בהתאם לתקנות עידוד  

 .השקעות הון
 

 יצוא עקיף

 

לכתבי אישור שאושרו במנהלה לאחר  •
יתווסף מענק נוסף בשיעור של   01/01/2017

,  שדרות, מענק נגב"בהתאם לנוהל  10%עד 
יישובי עוטף עזה ובצפון באשכול פריפריאלי  

1-4" 

ברשויות  )מענק צפון 
המקומיות ואזורי תעשיה  

במחוז צפון המשויכים לאשכול  
לפי פרסומי   1-4פריפריאליות 

 (ס"הלמ

 שדרות ועוטף עזה

תכנית אשר תוגשנה החל מתאריך •
תוכלנה לבחור כיצד למדוד את   01/01/2017

 "מפעל בר תחרות"עמידתן בתנאי 

מחלק המפעל שנוסף בשל ההרחבה או   25%
 מכלל מחזור המכירות של החברה 25%

 ( א()3()ד)א18בהתאם לסעיף •

 מפעל בר תחרות

 

הבחירה תתבצע בעת הגשת  
 .הבקשה ולא ניתנת לשינוי בהמשך

 



 

 

 אנשי קשר

 
 

   

 מייל טלפון תפקיד שם

מנהלת מחלקת ביקורת   רונית שני ח"רו

 וביצוע השקעות

02-6662841 
Ronit.Shani@Economy.gov.il 

  בוחן מלווה ישראל נצר ח"רו

 ביקורת וביצוע השקעות

02-6662842 
Israel.Netzer@Economy.gov.il 

 ביקורת וביצוע השקעות ח שי דרגן"רו

 

02-6662846 
Shai.Daragan@Economy.gov.il 

 ביקורת וביצוע השקעות ח אלי לוי"רו

 

02-6662285 
@economy.gov.il2Eli.Levy 
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 אנשי קשר

 
 

   

 מייל טלפון תפקיד שם

ביקורת ביצוע   מיכל וגנר

 השקעות

02-6662836 
Michal.Wagner@Economy.gov.il 

ביקורת ביצוע   חפץ אורנה

 השקעות

02-6662832 
Orna.Chefetz@Economy.gov.il 

ביקורת ביצוע   מן'אתי תורג

 השקעות

 

02-6662838 
Eti.Turjeman@Economy.gov.il 

 ביצוע השקעות חזי מחלב

 

02-6662221 
Yakov.Gilad@economy.gov.il 

 02-6662596 ביצוע השקעות יעקב גלעד
Hezi.Machlev@economy.gov.il 
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