
 

 

 

 תאריך: _________
 לכבוד

 מחלקת ביקורת ביצוע השקעות
 הרשות להשקעות
  5רחוב בנק ישראל 

 ירושלים
 

  בקשה לקבלת מענק הנגב
 
 נתונים כלליים 
 

 שם התאגיד: 
 

 שנת יסוד : מספר תאגיד:
 
 

 כתובת משרד רשום : המפעל : כתובת ומיקום
 
 

 : שור ביצוע סופיבאי היקף  ההשקעה המאושרת מספר תכנית: מספר תיק: 
  

תאריך הוצאת אישור ביצוע  שנת הפעלה:
 סופי:

 איש קשר בחברה:
 טלפון:

 
 

 נתונים לגבי מספר העובדים והשכר המשולם לפי תפקידים במפעל 
 
שנים )שנת  3ממוצע  לפני אישור התכנית 

 ההפעלה+שנתיים קדימה(
 הערות

מספר העובדים  תפקידים
 במשרה מלאה

סה"כ שכר 
"ח שנתי בש

)כלל העובדים 
 בתפקיד(

מספר העובדים 
 במשרה מלאה

סה"כ שכר 
שנתי בש"ח 

)כלל העובדים 
 בתפקיד(

 

      עובדי ייצור

      עובדי מו"פ

עובדי שיווק 
 ופקידות

     

      צוות ניהול

עובדי לוגיסטיקה 
 ואחזקה

     

      הנהלה בכירה

      אחר:______

      סה"כ:
 



 

 

 

 יםהצהרת מנהל 
 

אנו מצהירים כי הנתונים הכלולים בבקשה זו מתאימים לדיווחי החברה לרשויות המס והביטוח הלאומי. ידוע לנו כי אם 
לפעול  תרשאי תהיה הרשותיחול שינוי בנתונים ששמשו לביצוע חישוב מענק הנגב )כמו ירידה במספר העובדים ושכרם( 

 את עד לסיום תוקף כתב האישור .לביטול כתב האישור והחזרת המענקים ששולמו  וז
     

                   _____________ 
 חתימה וחותמת  מנכ"ל שם פרטי שם משפחה תאריך

     
 _____________ סמנכ"ל כספים                  

 חתימה וחותמת   שם פרטי שם משפחה תאריך
 

 
 נספחים: 

 
 נתוני העסקה בתכנית המאושרת פירוט -  נספח א'

 שהוגש למס ההכנסה( 126ניתן להגיש כנספח א' העתק מטופס   –)לחילופין 
 

 
 נתוני העסקה בתכנית המאושרת  ריכוז  -  נספח ב'

 וגש למס ההכנסה( שה 126)על פי המפורט בנספח א' או על פי הנתונים בטופס 
 

 הצהרת רואה חשבון        - נספח ג'
 
 

                     
 



 

 

 

 
 

 נתוני העסקה בתכנית המאושרת פירוט  –נספח א'  
 

 שהוגש למס ההכנסה( 126ניתן להגיש כנספח א' העתק מטופס   –)לחילופין 
 

 .31.12. עד יום ____01.01השנה הקלנדרית שחלה מיום: ___ –תקופת הדוח 
 

 תפקיד העובד שם סידורי מס
 מגורים  כתובת

 קבועה

העובד תושב 
 הנגב
 כן/לא

 ישראלי  עובד
 כן/לא

העסקה  חודשי
 חהדו" בתקופת

 המשרה היקף
 באחוזים

משרה  היקף
=)חודשי   משוקלל
(* היקף 12העסקה/

 שנתי שכר המישרה

 הערות

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

נא הוסף 
                   שורות

 

                   כ"סה
 

 



 

 

 

 
 כנית המאושרתנתוני העסקה בת ריכוז -נספח ב'  

 
 שהוגש למס ההכנסה( 126)על פי המפורט בנספח א' או על פי הנתונים בטופס 

 
 

 אחוז סה"כ 

/צפון תושבי הנגבהעובדים  מספר
/שדרות 1-4באשכול פריפריאלי 

 *ויישובי עוטף עזה
  

 

 העובדים הישראלים מספר

  

 

 מספר המשרות המלאות במפעל

  

 

 מלאה במשרה  ממוצע שנתי שכר

  

 

 מלאה במשרה  ממוצע שנתי שכר
 ללא הנהלה

 

 

 
 יש לציין עובדים בהתאם לאזור המענק המבוקש , התואם את מיקום המפעל *
 
 

 דעת רואה החשבון של התאגיד חוות - נספח ג'
 

  רואה חשבוןהצהרת 
 

 
השכר לשנת _______ ואת נתוני התעסוקה ו בזהמיום ___/___/___ המצורפת  הנגב  הבקשה לקבלת מענק את  בקרנו

 .ה הכלולים ב
לחוות דעה על הבקשה בהתבסס על  תפקידנו הנושל החברה.  וההנהלהל הנה באחריות הדירקטוריון ”הנ הבקשה

 ביקורתנו.
ביקורת מקובלים וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בבקשה הצגה  לתקניאת ביקורתנו בהתאם  ערכנו

סבורים שביקורתנו  אנו ללה בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבבקשה.. ביקורתנו כמהותיתמטעה 
 נאות לחוות דעתנו. בסיסמספקת 

ידינו לשם זיהוי(  על)והמסומנים  , על נספחיהבבקשה הכלוליםלעיל, הנתונים   כאמור, בהתבסס על בדיקתנו לדעתנו
 ________  . משקפים באופן נאות את נתוני התעסוקה והשכר לשנת 

לידיעתנו מידע על אי עמידה בתנאי כתב האישור ,נוהלי  באלדווח, כי במהלך בדיקתנו כאמור לעיל, לא  הננוכן,   כמו
 . 1959 טהשקעות הון ,התשי" לעידודהשקעות והוראות החוק ל הרשות

 
 ליום ________________. הנםשל התאגיד  האחרוניםהכספיים המבוקרים  הדוחות

     
                        _____________ 

רואה  חתימה וחותמת המקום שם פרטי שם משפחה תאריך
  השבון

 


