
הרשות להשקעות פותחת את שעריה ובשיתוף התאחדות התעשיינים מקיימת סדנה מעשית להגשת בקשה לאישור 
תוכנית השקעות, במסגרת החוק לעידוד השקעות הון.

מטרת הסדנה: הנגשת המידע והקריטריונים בהגשת הבקשה לתוכנית מאושרת, הענקת כלים יישומיים ומעשיים תוך 
הצגת הדגשים בהליך הבקשה. הסדנה משלבת בין ידע ותרגול אישי בכיתת מחשבים.

קהל היעד: הסדנה מיועדת לעובדי המפעלים בלבד; מנכ"לים, סמנכ"לי כספים, חשבים וכלכלנים.
עלות כולל מע“מ: לחברי התאחדות התעשיינים: 250 ₪ | לאחרים: 702 ₪ 

 9:00–9:30

 9:30–9:50

9:50-10:00

10:00-10:30

10:30-11:30

11:30-12:00

12:00-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

התכנסות והרשמה 

דברי פתיחה 
משרד  להשקעות,  הרשות  מנהל  איצקוביץ',  נחום  מר 

הכלכלה והתעשייה
התאחדות  דרום,  מרחב  מנהל  חצבני,  אביב  מר 

התעשיינים

סקירת תכנית הסדנה
ניהול לקוחות, הרשות  זגורי, מנהלת מחלקת  לבנה  גב' 

להשקעות, משרד הכלכלה והתעשייה

דגשים  הרחבה,  העתקה/  להקמה/  בקשה:  נוהל  עיקרי 
למילוי טופס בקשה

ניהול לקוחות, הרשות  זגורי, מנהלת מחלקת  לבנה  גב' 
להשקעות, משרד הכלכלה והתעשייה

מילוי טופס הבקשה – תכנית עסקית במערכת המחשוב 
למילוי  וטכנית  מקצועית  הכוונה  להשקעות  הרשות  של 

טופס הבקשה-תכנית עסקית
מידע, חברת  פרויקט במערכות  הילל, מנהלת  עינב  גב' 

ענבל 
מר אמנון רפפורט, חברת פלניום

הפסקה

מילוי טופס הבקשה – תכנית עסקית - תרגול 

חדשנות
ד"ר עפרה לוטן, הרשות הלאומית לחדשנות

דגשים בתוכנית הכלכלית והפיננסית
מר שי קורן, חברת תבור

יום שלישי | 24.7.18יום שלישי | 17.7.18 
התכנסות והרשמה 

הכרת מערכת מחשוב "שנהב" – הגשת בקשות ועדכונים
חברת  מידע,  במערכות  פרויקט  מנהלת  הילל,  עינב  גב' 

ענבל

נוהל  הצגת  מענק,  לקבלת  בקשה  הגשת  תהליך  תיאור 
וטכנית  מקצועית  הכוונה  המלווים,  הגופים  ידי  על  בקרה 

למילוי בקשה למענק 
גב' אופירה כהן, מנהלת אגף שירותי ניהול ובקרה, חברת 

ענבל

הצגת עיקרי נוהל לעדכון תכניות ותאגיד, הכוונה מקצועית 
וטכנית למילוי בקשה לשינויים פנימיים

הרשות  לקוחות,  ניהול  מחלקת  מנהלת  זגורי,  לבנה  גב' 
להשקעות, משרד הכלכלה והתעשייה

גברת עינב הילל, מנהלת פרויקט במערכות מידע, חברת 
ענבל

הפסקה

לתוכנית  סופי  ביצוע  דו"ח  בהגשת  ודגשים  סוגיות 
סופי  ביצוע  ודו"ח  השנתית  לבדיקה  דגשים  המאושרת, 
לתכנית מאושרת ביצוע השקעות ועמידה ביעדים העסקיים 

ובתנאי כתב האישור והחוק
גב' רונית שני, מנהלת המחלקה לביקורת ביצוע השקעות, 

הרשות להשקעות, משרד הכלכלה והתעשייה

דו"ח ביצוע סופי במערכת המחשוב של הרשות להשקעות 
הכוונה מקצועית וטכנית למילוי דוח ביצוע סופי

גב' רונית שני, מנהלת המחלקה לביקורת ביצוע השקעות, 
משרד הכלכלה והתעשייה

סיכום הסדנה
משרד  להשקעות,  הרשות  מנהל  איצקוביץ',  נחום  מר 

הכלכלה והתעשייה

לפרטים: 
danaa@industry.org.il ,08-6466705 ,דנה (שדה) אופיר

ולפיתוח  להשקעות  הרשות  לקוחות,  ניהול  מחלקת  מנהלת  זגורי,  לבנה 
Levana.Zagury@Economy.gov.il ,02-6662855 התעשייה והכלכלה

להרשמה > לתשלום >

 9:00–9:30

 9:30–10:00

 10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

http://sp1.industry.org.il/MAI.Crm.WebPortal/Subscribe.aspx?assign=1&trainingid=%7bEEDB3004-9868-E811-BFBD-00505682000E%7d
https://pay.tranzila.com/moai/9599

