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נוהל להקלות לעסקים  -כנית שער לשיווק בינלאומי כנית כסף חכם ותת –כלי סיוע : הנדון

  בעקבות משבר נגיף הקורונה

 

  רקע:

נוהל זה בא לקבוע הקלות בעקבות משבר נגיף הקורונה לתכניות כסף חכם ושער לשיווק בין לאומי 

 , בהקצאות השונות(. 5.10 –ו  5.12)לפי הוראות מנכ"ל 

נגיף הקורונה גרם למשבר עולמי בכל החזיתות. צפוי כי לרוב העסקים בארץ ובעולם לא יהיה קל 

ידי ביטוי, בצמצום היכולת של העסקים ליישם את להתאושש מהמשבר הנוכחי והדבר יבוא ל

ת, בין היתר בשל קשיים באפשרויות הקיימות והתוכנית השיווקית שאושרה להן במסגרת התוכני

 לטוס פיזית לפגישות במדינות היעד וכך גם האפשרות לקיים תערוכות מקצועיות. 

רום שהותקנו, ישנם עסקים לאור הנחיות הממשלה, כפי שאלו באות לידי ביטוי בתקנות שעת חי

שסגורים כעת, חלק עובדים במתכונת חלקית/חירום, וישנם עסקים אשר נאלצו לפטר עובדים או 

 להוציאם לחל"ת ונראה כי ייקח לעסקים זמן לא מבוטל להתאושש מהמשבר. 

  

 תחולה:

במידה  העסקים(. –) להלן  01/03/2020נוהל זה יחול על העסקים להם כתב אישור בתוקף ביום 

 תיעשה הערכת מצב מחודשת.  ויידרש

 

 ההקלות: 

  הארכת תקופת הסיוע  .1

 : מצב קיים

להוראת המנכ"ל, כל עסק בתכנית זכאי להגיש  4.2 בהתאם לסעיף  -בתוכנית כסף חכם 

 בקשה בהמלצת היועץ השיווקי להארכת תקופת הסיוע עד שנה נוספת ללא תוספת תקציב.

להוראת המנכ"ל, כל עסק בתכנית זכאי להגיש בקשה  4.2 בהתאם לסעיף  -בתוכנית של"ב 

חודשים נוספים מעבר  6בהמלצת היועץ לליווי מעקב ובקרה להארכת תקופת הסיוע עד 

 למספר החודשים המצוינים בכתב האישור ללא תוספת תקציב  .

 

 

 

 

 :ההקלה
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תאושר הארכה אוטומטית ללא תוספת תקציב, באופן גורף, לכלל  -בתוכנית כסף חכם 

 חודשים נוספים שיתווספו למספר החודשים המצוינים בכתב האישור.  6העסקים בעוד 

ו לא יהיו מעוניינים כלל בהארכה, יעדכנו חודשים, א 6 -עסקים שיהיו מעוניינים בפחות מ

 בהתאם את רכזת התכנית.

אוטומטית ללא תוספת תקציב, באופן גורף, לכלל  תאושר הארכה -ת של"ב בתוכני

 חודשים נוספים שיתווספו למספר החודשים המצוינים בכתב האישור.  6העסקים בעוד 

חודשים, או לא יהיו מעוניינים כלל בהארכה, יעדכנו  6 -עסקים שיהיו מעוניינות בפחות מ

 בהתאם את רכזת התכנית.

 

   ההוצאות המוכרות יהעברה בין סעיפ .2

 מצב קיים

להוראת המנכ"ל, בסמכות רכז התכנית לאשר   9.2בהתאם לסעיף  -בתוכנית כסף חכם 

מסך ההוצאות  20%פעם אחת בכל שנה קלנדרית העברה ביו סעיפים עד לשיעור של 

 המוכרות . 

להוראת המנכ"ל, בסמכות רכז התכנית לאשר, פעם   9.4.1בהתאם לסעיף  -בתוכנית של"ב 

מסך תקציב התכנית  50%אחת בכל שנה קלנדרית, העברה בין סעיפים עד לשיעור של 

 המאושרת.
 

 ההקלה

תנתן לעסקים אפשרות לבקש העברה בין סעיפים נוספת לשנה  -בתוכנית כסף חכם 

ות המוכרות באישור מסך ההוצא 40%הנוכחית, גורפת לכלל העסקים, בשיעור של עד 

 מנהל מערך כלי סיוע לתעשייה. 

תנתן לעסקים אפשרות לבקש העברה בין סעיפים נוספת לשנה הנוכחית,  -בתוכנית של"ב 

מסך תקציב התכנית המאושרת באישור מנהל  50%גורפת לכלל העסקים, בשיעור של עד 

 מערך כלי סיוע לתעשייה.

   

 שכר עובד בשוק יעד .3

 מצב קיים

לנוהל, ניתן לאשר בסעיף שכר עובד בשוק   4.1.3.1בהתאם לסעיף  -כסף חכם  בתוכנית

 מתקרת הסיוע המרבי. 40%היעד עד 

 ההקלה

, 50% -תקרת הסיוע המרבי בסעיף שכר עובד בשוק היעד תוגדל עד ל -בתוכנית כסף חכם 

בסעיף , בכפוף להגשת בקשה להעברה בין סעיפים כמפורט 2020שיוכר החל מחודש ינואר 

2. 

 

 ייעוץ משפטי .4
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 מצב קיים

 4.11.2וסעיף  5.10לנוהל הוראת מנכ"ל  4.6.2בהתאם לסעיף  -תוכנית כסף חכם ושל"ב 

מתקרת  5%, תקרת הסיוע המרבי לסעיף ייעוץ משפטי תעמוד על 5.12לנוהל הוראת מנכ"ל 

 הסיוע.

 ההקלה

בסעיף ייעוץ משפטי תוגדל תקרת הסיוע המרבי  -ביחס לתוכנית כסף חכם ולתוכנית של"ב 

, ובתנאי שתוגש בקשה להעברה בין סעיפים כמפורט 2020החל מחודש ינואר  10% -עד ל

 לה יצורפו אסמכתאות המעידות על הקשר הישיר למשבר נגיף הקורונה. 2בסעיף 

 

 שכר מנהל יצוא /פיתוח עסקי בינלאומי .5

 מצב קיים

 50%של מנהל יצוא לא יעלה על  לנוהל, שכרו  4.3בהתאם לסעיף  -בתוכנית של"ב 

 מהתקציב.

 ההקלה 

, 2020, שיוכר החל מחודש ינואר 65% -שכרו של מנהל יצוא לא יעלה על -בתוכנית של"ב 

 . 2בכפוף להגשת בקשה להעברה בין סעיפים כמפורט בסעיף 

 

 – נוספות הנחיות .6

 כלשהי, באופן בקשה לאשר הוועדה של דעתה משיקול לגרוע כדי זה בנוהל באמור אין

 ומנימוקים העניין לנסיבות בהתאם והכל,כלשהי, בקשה לאשר לא חלקי, או או מלא

 .שיירשמו

 

 – תחולה  .7

 .המשרד באתר פרסומו מיום זה נוהל תחולת
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