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  .454מס'                    בתעשייה מתקדם ייצור טכנולוגיות להטמעת מסלול

 כללי .1

המקוון  ההתפתחות הטכנולוגית בשנים האחרונות מחברת בין המרחב הפיזי למרחב .1.1
הקונבנציונליים לתהליכים ייצור התכנון והמשנה את תהליכי , ו)הדיגיטלי( למרחב האנושי

יצירת לצורך  ניטור, איסוף וניתוח נתוני ייצור, קישוריותזרימת מידע,  םאשר במרכז חכמים
ייעול, הוזלת עלויות, הגדלת רווחים, : הםי, בינערך בתהליכי הייצור או שרשרת האספקה

התפתחות זו מכונה גם  מישות בייצור.הגברת יכולות השליטה, התחזוקה, הגיוון והג
המהפכה (. בין המדינות המובילות את industry 4.0"המהפכה התעשייתית הרביעית" )

 , ניתן למצוא את ארה"ב, גרמניה, שוויץ וסינגפור.התעשייתית הרביעית

מרבית התעשייה הישראלית מורגלת בתהליכי תכנון וייצור בשיטות קונבנציונליות  .1.2
היתר, פריון נמוך, העברת היצור למדינות בהן היצור מתבצע על ידי  , ביןשתוצאתם

, עובדים בשכר נמוך, חוסר יכולת להתמודד "בזמן אמת" עם השונות והתנודות בביקוש
. על כן, משרד הכלכלה והתעשייה תהליכי הגלובליזציהוחוסר היכולת להתמודד עם 

הרשות "-"המשרד" ו) פיתוח התעשייה והכלכלהלבאמצעות הרשות להשקעות ו
מבוסס לעודד מפעלים תעשייתיים לבצע את המעבר לייצור , בהתאמה( מבקש "להשקעות

industry 4.0  חדשניות טכנולוגיות של  ההכרוך בהטמעהשתתפות בסיכון באמצעות
 ."(המסלולמתקדם בתעשייה )להלן: " להטמעת טכנולוגיות ייצור סיוע מסלול במסגרת

 בדבר ''חיזוק כושר התחרות של התעשייה הישראלית'' ממשלההבהחלטת  ןמעוג המסלול .1.3
 . 11.01.2018 מתאריך 3392( מספר)

הקצאה שיטת "כל הקודם זוכה" ו שיטת שילוב שלעל בסיס יינתן במסלול  הסיוע .1.4
 תחרותית.

 מטרה .2

 טכנולוגיות הטמעתלקבלת סיוע עבור  והקריטריונים הכללים את לפרט נועדה ההוראה
כמפורט  השגת התוצאות הרצויותבמפעל לצורך  או בקו ייצור במפעל מתקדם ייצור

 .5בסעיף 

 תהגדרו .3

בהוראת מנכ"ל זו תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה, זולת אם נאמר 
 אחרת במפורש בגוף ההוראה:

 עדיפות לאומית"  אזורי" .3.1

 ,לאומית יישובים ואזורים אשר נקבעו על ידי הממשלה כאזורים בעלי עדיפות .3.1.1
פרק כ''ו לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני  כהגדרתם בהחלטת ממשלה, לפי
קבע אשר ת 2009-(, התשס''ט2010-2009חקיקה ליישום התכנית הכלכלית 

מפת עדיפות לאומית כללית המאפשרת מתן הטבות ותמריצים בתחום הכלכלה 
 והתעשייה, כפי תוקפה מעת לעת )להלן: "מפת עדיפות"(.

 נוהל"במפורטת והמעודכנת על פי מפת עדיפות, ההיישובים הקובעת  רשימת .3.1.2
  ."(הנוהל: "להלן" )בתעשייה מתקדם ייצור טכנולוגיות להטמעת תכנית
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 "פיננסי סיכון דירוג" .3.2

 והסביבה הסיוע מבקש מצב ניתוח לאור הסיוע במתן הסיכון את האומד דירוג .3.2.1
, והארוך הבינוני ,הקצר בטווח בהתחייבויותיו עמידתו וסיכויי פועל הוא בה העסקית

 . בהתאם למפרט הקבוע בנוהל

 נתונים: הבאים הפרמטרים פי-על, היתר בין, ייעשה הפיננסי הסיכון דירוג .3.2.2
 לרבות) קשורות חברות(, עיסוק, ותק, ענף, גודל) הסיוע מבקש על דמוגרפיים

 מנהלי תחקור, פיננסיים ונתונים כספיים חות"דו'(, וכו אחיות חברות, בעלויות
 דיווחי, כלכליים-מקרו נתונים, הענף מצב, המבקש דירוגי של היסטוריה, המבקש
 נתונים ניתוח, שעבודים ניתוח, ענפיות מידע ממסלקות מידע, לקוחות /ספקים
  .וכדומה פעילות, מגמה, ניהול: כגון נוספים

 "יועץ מלווה" .3.3

, המשרד ידי על נקבעו אשר כשירויות בתנאי העומד הסיוע מבקש של עובד או חיצוני יועץ
  .בנוהל כקבוע

 מתקדם" ייצור" .3.4

 ו/או מידע זרימת ,אשר במרכזן חדשניותבטכנולוגיות  המשתמשיםתהליכי ייצור  .3.4.1
 בין ייצור נתוני חישוב מתקדמים שלו ניתוח ,איסוף או/ו ניטור או/ו קישוריות

 .האספקה שרשרת או הייצור בתהליך שונים חלקים

אשר במרכזן, זרימת  חדשניותבטכנולוגיות תומכי ייצור המשתמשים תהליכים  .3.4.2
מידע ו/או קישוריות ו/או ניטור ו/או איסוף, ניתוח וחישוב מתקדמים של נתוני ייצור 

 .בין חלקים שונים בתהליך הייצור או שרשרת האספקה

 טכנולוגיות באחד מהתחומים הבאים –" חדשניותלעניין זה, "טכנולוגיות  .3.4.3
 :(בהם השגור השימוש שפת ושז כיוון באנגלית הם המונחים)

3.4.3.1. Advanced Robotics 

3.4.3.2. Additive Manufacturing 

3.4.3.3. Predictive Maintenance 

3.4.3.4.  Industrial Internet of Things (IIoT) 

3.4.3.5.  Advanced process control  

3.4.3.6. Augmented reality 

3.4.3.7. Factory Digitization & Integration 

3.4.3.8. Advanced Data Analytics  

3.4.3.9. Big data  

3.4.3.10. Advanced Materials  

 "מפעל" .3.5

 :במצטבר הבאים התנאים בו ומתקיימיםבבעלות תאגיד,  שהוא בישראל מפעל

 .עצמאית חשבונות הנהלת בעל .3.5.1

 .מסוים באתר מרוכזת הייצורית פעילותו .3.5.2



  
 
 
 
 
 
 

 17מתוך  3עמוד 

 

 C סדר התעשייה מענפי באחד ייצורית פעילות היא המס בשנת פעילותו עיקר .3.5.3
 או כולה, שפעילותו אחר מפעל, מכרה: מאלה אחד כל למעט ,ס"הלמ פי על

 לחוק א20 בסעיף אלה מונחים כהגדרת טבע משאב של הפקה היא, חלקה
 של להפקה או לחיפוש מפעל, 2011-א"התשע, טבע ממשאבי רווחים מיסוי
 כהגדרתו מאושר חקלאי מפעל, 1952-ב"התשי, הנפט בחוק כהגדרתו נפט

כי  ,. יובהר1980-א"התשמ, בחקלאות הון השקעות לעידוד לחוק 4 בסעיף
הפעילויות הבאות לא ייחשבו פעילות ייצורית: אריזה, בניה, מסחר, תחבורה, 
 החסנה, מתן שירותי תקשורת, מתן שירותים סניטריים ומתן שירותים אישיים.

 ממוצע או, הבקשה הגשת למועד שקדמה הקלנדרית בשנה בישראל הכנסותיו .3.5.4
, הבקשה הגשת למועד שקדמו הקלנדריות השנים בשלוש בישראל הכנסותיו

 .ח"ש מיליון 200 על עלו לא

 "משרה" .3.6

מלאה  משרהבין אם היא  ,מועסק בה( 3.8)כהגדרתו בסעיף משרה שהעובד כל  .3.6.1
 או חלקית; 

 המלאות המשרות כל של סכימה: כדלקמן עשהיי מפעלב המשרות חישוב .3.6.2
 (.שלם מספר אינה המתקבלת התוצאה אם גם) והחלקיות

 "משרה מלאה" .3.7

  ;חודשיות שעות 182 לפחות עבד בה מועסקעובד השה משרה .3.7.1

 החל אישי הסכם או קיבוצי הסכם שקיים או בחוק אחרת הגדרה של במקרה .3.7.2
 להגדרה בהתאם - מלאה למשרה אחרת הגדרה בו וקיימת, הסיוע מבקש על

 בהסכם שמדובר ככל". מלאה משרה" עבור שכר שיינתן ובתנאי האמורה
 .חודשיות שעות 173 -מ תפחת לא מלאה משרה, אישי העסקה

 "עובדים"  .3.8

 .מפעלובאתר ה המפעלעל ידי ישירות אזרחי ישראל או תושבי ישראל המועסקים 

 "עלות שכר" .3.9

, כפי שהיא מפורטת בדוחות הכספיים המבוקרים ע"י המפעל או כפי שהיא  שכר עלות
 .126מפורטת בטופס 

   C" סדר"ענפי תעשייה  .3.10

 .בנספח המצורף לנוהלבלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והמפורטים  כהגדרתם 

 "מוסף"ערך  .3.11

 ,Earnings Before Interest, Taxes) והפחתות, פחת, מסים, ריבית לפני רווח
Depreciations, Amortizations - EBITDA ( הכוללת השכר עלות בתוספת )ישיר שכר 

 .)עקיף ושכר

 "למשרה מוסף"ערך  .3.12

 .משרות מספר חלקי מוסף ערך

 "לשעה מוסף"ערך  .3.13

 )כולל שעות נוספות(. עבודה שעות חלקי מוסף ערך
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 "קו ייצור" .3.14

, מוצר לכדי ומעובדים לתחנה מתחנה גלם חומרי עוברים בו ייצור של עקבי תהליך
 מתקיימים בו שני התנאים הבאים:ש

 .3.5הוא מתבצע במפעל כהגדרתו בסעיף  3.13.1

 .בעל הנהלת חשבונות עצמאיתהוא  3.13.2

 "תאגיד" .3.15

, יובהר ישראל. מדינת דיני פ"ע ופועל כדין בישראל התאגד אשר אדם בני חבר .3.15.1
, הזולת אצל לעבודה עובדיו של אדם כח שירותי במתן שעיסוקו תאגיד כי

 כוח קבלני ידי על עובדים העסקת חוק לפי" אדם כוח קבלן" להגדרת בהתאם
 ;יוכר לצורך הוראה זו לא, 1996-ו"תשנ, אדם

 ;ממשלתית לחברה סיוע יינתן לא וכן סטטוטורי לתאגיד סיוע יינתן לא .3.15.2

 "תאגיד קשור" .3.16

 .במגיש הבקשה בעקיפין או במישרין, ששולט מי .3.16.1

 .מגיש הבקשה בידי היא, בעקיפין או במישרין, בו שהשליטה תאגיד .3.16.2

 לגביו שמתקיימות מי בידי היא, בעקיפין או במישרין, בו שהשליטה תאגיד .3.16.3
  הבאות, כולן או חלקן: ההוראות

 מסוג לפחות 10%-ב קרוב עם יחד או קרוב באמצעות, לבד החזקה .3.16.3.1
 אמצעי" - זה לעניין, הבקשה במגיש שליטה אמצעי של מסוים

 .1988 - ח"התשכ ערך ניירות בחוק כמשמעותם": שליטה

 פעילותו את, קרוב עם יחד או קרוב באמצעות, לבד לכוון היכולת .3.16.3.2
 של תפקיד ממילוי רק הנובעת יכולת למעט, הבקשה מגיש של

 .בתאגיד אחרת משרה או דירקטור

 ובני זוג בן של צאצא, צאצא, אח, הורה הורי, הורה, זוג בן -" קרוב" .3.16.3.3
 עובד, שותף, סוכן שהוא אחר אדם כל וכן, מאלה אחד כל של זוגם

 .כפיף או

מסונפת  חברה, קשורה למגיש הבקשה חברה, בת של מגיש הבקשה חברת .3.16.4
 נמצאת בשליטה או השולטת בכל אחת מחברות אלו וחברה למגיש הבקשה

 ערך ניירות בחוק מחברות אלו, כהגדרתם אחת כל של ישירה או עקיפה
 .1968-ח"תשכ

 המסלולעקרונות  .4

או לשדרג  מתקדם ייצור להטמיע טכנולוגיות המעוניינים לתאגידים מיועד המסלול .4.1
 ,בתאגיד מפעלב (חדש או קיים) ייצור בקו או בתאגיד במפעל ,מתקדם ייצור טכנולוגיותל

 כאמורהרצויות תוצאות ההמפעל על פי רשימת  שבחר תוצאותאת הלהשיג  ושיש בהן
 התעשייה מענפי נמנה על אחד של המפעלים עיסוקם שעיקר ובלבד. להוראה 5בסעיף 
 "(. סיוע מבקש: "להלן) לסטטיסטיקה המרכזית בלשכה C בסדר השונים
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  הוראה זופעולות ההטמעה המוכרות במסגרת  .4.2

 או נרכש ידע, בין אם מדובר בייצורי ו/במפעל או בקו ייצור מתקדםל טכנולוגיות הטמעת
 :עשה באחד האופנים הבאיםית בארץ או בחו"ל, ,מפותח

אמצעי ייצור  הטמעתשיטות ייצור חדשניות המתבססות על  ה שלהטמעבאמצעות  .4.2.1
 .חדשניים

או זרימת מידע  המאפשרות חדשניותת מידע וטכנולוגי באמצעות הטמעה של .4.2.2
בין חלקים  ייצור נתונישל  וחישוב מתקדמים ניתוח ,איסוף או/ו ניטור אוו/קישוריות 

 .הייצור או שרשרת האספקה כישונים בתהלי

ייצור או ייצור עצמי של הבתהליכי  חומרים מתקדמים באמצעות הטמעה של .4.2.3
 .מוצר ביניים או מוצר סופיחומרים מתקדמים להשבחת 

 הבקשה בבסיס העומדת י ייצור(ו)מפעל או קו/ הייצורית הפעילות של המכירות מחזור .4.3

הייצורית  הפעילות של המכירות מחזור לגודל בהתאם בקשתו את יגיש הסיוע מבקש
בו נשוא הבקשה או המפעל הכנסתו של המפעל ש, ובלבד הבקשה בבסיס העומדת

 :₪מיליון  200ממוקם/ים קו/וי הייצור אינה עולה על 

 הקלנדרית בשנההפעילות הייצורית בישראל של  הכנסותסך  –פעילות זעירה  .4.3.1
 השנים בשלוש בישראל הכנסותיו ממוצע או, הבקשה הגשת למועד שקדמה

 .₪ מיליון 10-מ פחתו הבקשה הגשת למועד שקדמו הקלנדריות

 הקלנדרית בשנה הפעילות הייצוריתבישראל של  הכנסות סך –פעילות קטנה  .4.3.2
 השנים בשלוש בישראל הכנסותיו ממוצע או, הבקשה להגשת שקדמה

 על עלו ולא ₪ מיליון 10 -מ פחתו לא הבקשה הגשת למועד שקדמו הקלנדריות
 .₪ מיליון 75

 ריתהקלנד בשנההפעילות הייצורית בישראל של  הכנסות סך -פעילות בינונית  .4.3.3
 השנים בשלוש בישראל הכנסותיו ממוצע או, הבקשה הגשת למועד שקדמה

 על עלו ולא ₪ מיליון 75-מ פחתו לא הבקשה הגשת למועד שקדמו הקלנדריות
 .₪ מיליון 200

  מתקדם ייצור טכנולוגיות להטמעתתכנית עבודה גיבוש  .4.4

תוצאות כמפורט  2 ותכלוללהוראה,  3.3על ידי יועץ מלווה כהגדרתו בסעיף  תיערך התכנית
להוראה, שייבחנו  5.1.2מדדי תוצאה כמפורט בסעיף  3להוראה, ולפחות  5.1.1בסעיף 

 אשר תכנית עבודה גם תוכר כי, יובהר ."(העבודה תכניתבתום תקופת המסלול )להלן: "
לתכנית  הנדרשות ההתאמות שבוצעו ובלבד, ההוראה פרסום לפני חודשים 6נערכה 

 .בהוראה אמורכ

 ומענק בונוס שיעור הסיוע .4.5

 יתר הארץ תאזור עדיפות לאומי 

ע והסישיעור 
 השוטף

מהתכנית  20%
 המאושרת

 מהתכנית המאושרת 15%

 מענקשיעור 
 בונוס

מהתכנית  10%
 המאושרת

 מהתכנית המאושרת. 5%
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 תקרות ההשקעה .4.6

סוג  
 הפעילות

תקרת 
סך 

ההשקעה 
 המזכה

תקרת ההשקעה  
המקסימלית 

להשקעות 
 הוניות

 ההשקעהתקרת 
 המקסימלית

 רכות להשקעות

גובה הסיוע 
) כולל  המקסימלי

 מענק בונוס(

פעילות 
 זעירה

מיליון  1
 ₪ 

 ₪ אלף  300עד  ₪ אלף  150עד   ₪ מיליון 1עד  

פעילות 
 קטנה

מיליון  3
 ₪ 

 ₪ אלף  900עד   ₪  אלף 450עד   ₪מיליון  3עד 

פעילות 
 בינונית

מיליון  5
 ₪ 

 ₪ מיליון  1.5עד   ₪מיליון  750עד  ₪ מיליון  5עד 

 השתתפות בהשקעות הוניות  .4.7

 3.4בסעיף  "מתקדם ייצור"בהגדרת כמפורט " חדשניות טכנולוגיות"השקעה ב .4.7.1
 להוראה. 

 לייצור טכנולוגיות לא שהן הוניות בהשקעות להכיר לבקש רשאי הסיוע מבקש .4.7.2
 הכרה. החדשניות הטכנולוגיות הטמעת לצורך דרושות הן אך ,מתקדם

 והחלטת המקצועי הבודק של ד''חוו להמלצת בהתאם תהיה כאלה בהשקעות
ההשקעות בתכנית  מסך 10% על יעלה לא אלה השקעות שיעור .הוועדה

 . להוראה 4.6כמשמעותה בסעיף המאושרת ובכפוף לתקרת ההשקעה 

 השתתפות בהשקעות רכות  .4.8

בדרך של   מפעלשל עובדי ה האנושי ההון העצמת נתן בעבוריהסיוע י .4.8.1.1
 תפעול ,השבחה, שדרוגלצורך  תפות בהכשרות מקצועיות של עובדיםהשת

 הבאת לרבות, ייצור מתקדםבחדשנית טכנולוגיה  ומערכות ציודשל והטמעה 
 .דין לכל ובהתאם, כך לצורך ל"מחו מומחים

, עסקיים במודלים חדשנות, במוצרים חדשנות, תהליכית חדשנות קידום .4.8.1.2
 , ובלבד שיש בהםביניהם שילוב או עיצובית חדשנות ,הלקוח תבחוויי חדשנות

 תחרותיים. יתרונות

 השקעות מזכות(. -)להלן השקעות הוניות והשקעות רכות .4.9

 עבודה ההשתתפות בעלות הכנת תכנית  .4.10

בנוסף לסיוע האמור בסעיף  רשאימבקש סיוע שבקשתו אושרה ע"י הוועדה,  .4.10.1.1
על  שנערכהעבודה הלקבל סיוע עבור עלות הכנת תכנית  ,להוראה 4.8-ו 4.7

לצורך הגשת הבקשה שכיר המועסק במבקש הסיוע,  שאינו ידי יועץ מלווה
 בהתאם לסכומים הבאים:

 הכנת עבור ששילם מהסכום 30% – פעילות זעירה או קטנה .4.10.1.2
 ;₪ 30,000 של הסכום על יעלה שלא ובלבד, תכנית העבודה

תכנית  הכנת עבור ששילם מהסכום 30% – פעילות בינונית .4.10.1.3
 .₪ 40,000 של הסכום על יעלה שלא ובלבד, העבודה
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 מסלול מבקש סיוע שקיבל סיוע כספי עבור הכנת תכנית עבודה במסגרת .4.10.1.4
 משנה מסלול) "הייצור בתעשיית טכנולוגית חדשנות עידוד" 36' מס הטבה
אינו זכאי לקבל סיוע טכנולוגית, חדשנות הלאומית לרשות ה( של פ"למו מכינה

 במסגרת סעיף זה.

 -תקופת מועד ההכרה בהשקעות המזכות  .4.11

 תקופת סיום ועד מסלולל הבקשה הגשת ממועד החל שיבוצעו מזכות השקעות רק יוכרו
שאינו שכיר  תכנית העבודה על ידי יועץ מלווה . בנוסף, תוכר ההוצאה בעבור הכנתהסיוע

חודשים לפני פרסום ההוראה ובוצעו  6, ובלבד שהוצאה עד המועסק במבקש הסיוע
  ההתאמות הנדרשות לתכנית העבודה, כנדרש בהוראה. 

 תקופת הסיוע .4.12

 חודשים ממועד כתב האישור. 36הסיוע ניתן לתקופה של 

 המסלולתקופת  .4.13

לא תעלה על שהוראה הוחובות הדיווח המחויבות על פי  סיועתקופה המורכבת מתקופת ה
 . חודשים 44

 :המסלולפריסת הסיוע לאורך תקופת  .4.14

 המזכות ההשקעות של שוטף לביצוע במקביל נתןייששיעור הסיוע השוטף  .4.14.1.1
 .בהתאם לקבוע בנוהל , יהיה שהוצגו בתכנית העבודה

 ובכפוף ,העבודה לתכניתיינתן לאחר הוצאת אישור ביצוע סופי מענק בונוס  .4.14.1.2
 . להוראה 13במדדי התוצאה כפי שנקבע בסעיף  הסיוע מבקש לעמידת

 ככל שהמע"מ ניתן לקיזוז על ידי מקבל הסיוע, סכום המע"מ לא יוכר כחלק מההשקעה  .4.15

 . המזכה בסיוע
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 תוצאות רצויות ומדדי תוצאה  .5

י הייצור ואו בקו/במפעל  3.4.3הטמעת טכנולוגיות לייצור מתקדם כמפורט בסעיף  לצד .5.1
 הרצויות התוצאות את לבחור נדרש הסיוע מבקש, זו הוראה במסגרת המוכרותבמפעל, 

על ידי רשות ההשקעות  שיבחנו התוצאה ומדדי שיתקבלו כתוצאה מפעולות ההטמעה
 במועד  םהרלוונטיי הנתונים את להציג נדרש הסיוע מבקש, כן על. המסלול תקופת בתום

 נשואת הפעילות מצב) שנבחרו התוצאה ומדדי הרצויה לתוצאה ביחס, הבקשה הגשת
 (:ואחרי לפני הבקשה

ולהציג  להלן ותהמפורטהתוצאות מ תוצאות רצויות 2לבחור  חייבהסיוע  מבקש .5.1.1
 תוצאות")להלן:  לקראתןוהביצוע  בתכנית העבודה את שלבי ההתארגנות

 :"(רצויות

 .הייצור יו/קו או התעשייתי המפעל של העסקיות התוצאות שיפור .5.1.1.1

ייצור חדשניות לת ושיפור תהליך ייצור קיים על ידי הטמעה של טכנולוגי .5.1.1.2
 מתקדם.

 תוטכנולוגי הטעמת בעקבות חדש מוצר ייצור או קיים מוצר שיפור .5.1.1.3
 .מתקדם ייצורחדשניות ל

 .לפחות 15%-ב הייצורית הפעילות של הפריון הגדלת .5.1.1.4

לשם בחינת עמידתו בתוצאות  מדדי תוצאה 3לבחור לפחות  חייבע והסי מבקש .5.1.2
והביצוע  את שלבי ההתארגנותעבודה ולהציג בתכנית ה ,על ידו שנבחרוהרצויות 
 :"(תוצאה מדדי)להלן: " לקראתם

 גידול במכירות. .5.1.2.1

 .חסכון בעלויות .5.1.2.2

 גידול ברווח התפעולי. .5.1.2.3

 שיפור בתזרים המזומנים .5.1.2.4

 .שהוטמעה לטכנולוגיה בזיקה העובדים שכר העלאת .5.1.2.5

 .יחידת זמן הגדלת תפוקה פר .5.1.2.6

 .הקטנת זמני ייצור והרכבה .5.1.2.7

 .הפחתת פחת .5.1.2.8

 .יצירת ערך חדש לשרשרת האספקה .5.1.2.9

 .אינטגרציה של מוצרים ותהליכים חכמים .5.1.2.10

 .פתיחת שווקים חדשים .5.1.2.11

 .התרחבות לקהל לקוחות חדש .5.1.2.12

הפוגמים בהליך  למצבים מיוחדיםבקו הייצור יכולת תגובה מידית יצירת  .5.1.2.13
 .הייצור

 המוגדרים בינלאומיים איכות תקנילפני  איכות המוצר וסטנדרטיזציה .5.1.2.14
 (.ISO) הבינלאומי התקינה ארגון ידי על

 .בהוראהלהגדרתו בהתאם  העלאת ערך מוסף לשעה .5.1.2.15
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 .בהוראה  תובהתאם להגדר העלאת ערך מוסף למשרה .5.1.2.16

 .הפסולת של המפעל ומיחזור הפחתת זיהום .5.1.2.17

  הוספת מדדי תוצאה .5.2

מדדי תוצאה שאינם מנויים בסעיף  , במועד הגשת הבקשה,מבקש הסיוע רשאי להציג
בכפוף ו 5.1.1המנויות בסעיף  , ובלבד שהם תוצר ישיר של אחת מהתוצאות הרצויות5.1.2

 לקבלת המלצת בודק מקצועי ואישור הוועדה.

  התוצאה אות הרצויות ומדדיצהיחס בין תכנית העבודה לתו .5.3

 : כדלקמן תוצאה ומדדי רצויות פרק העוסק בתוצאותהיתר,  בין, תכלול העבודה תכנית

 .רצויה לתוצאה מקושר התוצאה להיות על מדד .5.3.1

 לתוכן הרלוונטיות מדידה ביחידות מוצגים להיות צריכים התוצאה מדדי כל .5.3.2
 (. דולרים או בשקלים יוצג במכירות גידול: לדוגמא) המוצג

 וכן הבקשה הגשת במועד הרלוונטיים הנתונים את להציג יש תוצאה מדד בכל .5.3.3
 על בהתבסס העבודה תכנית ביצוע לאחר הצפויים לנתונים נפרדת עמודה
 .תוצאה מדד לכל הרלבנטיות המדידה יחידות

 נאי סףת .6

 :לתאגידתנאי הסף שיבחנו ביחס  להלן .6.1

 המנהל חשבונות בהתאם לכל דין.  בישראל רשום תאגיד הוא הסיוע מבקש .6.1.1

  .סיכון פיננסי בדירוג 8-ל 1 בין של סיווגהסיוע הוא בעל  מבקש .6.1.2

 .פירוק או נכסים כינוס של בהליך נמצא ואינו מוגבל חשבון בעל אינו הסיוע מבקש .6.1.3

 .למשרד מוסדרים בלתי חובות אין הסיוע למבקש .6.1.4

 0.4' מס והתעשייה הכלכלה משרד ל"מנכ הוראת בתנאי עומד הסיוע מבקש .6.1.5
 הנדרשת הצהרה לבקשתו וצרף" חברתית אחריות בקיום סיוע התניית: "בנושא

 .(הבקשה בטופס)מצורף  זו להוראה בהתאם

 לחשבון ₪ 1,500 בסך הדואר לבנק הפקדה על קבלה לבקשתו צירף הסיוע מבקש .6.1.6
 ולפיתוח להשקעות הרשות, והתעשייה הכלכלה משרד לפקודת, 0000107' מס

 לציין חייב בקבלה .בנקאית העברה או רגיל תשלום בשובר והכלכלה התעשייה
 יוחזרו לא הטיפול דמי כי, יובהר. הסכום את שהפקיד כמי הסיוע מבקש שם את

 .הוועדה י"ע נדחתה או/ו נפסלה בקשתו אם גם הסיוע למבקש

עבור ההשקעות  אחרממשלתי גורם מבקש הסיוע לא קיבל או מקבל סיוע כספי מ .6.1.7
 המזכות הנזכרות בבקשתו;

וי /ין אם התכנית מוגשת לגבי מפעל או לגבי קוב - להלן תנאי הסף שיבחנו ביחס למפעל .6.2
  -יצור במפעל י

בלשכה המרכזית  Cהפעילות הייצורית היא באחד מענפי התעשייה השונים בסדר  .6.2.1
 לסטטיסטיקה.

-התשי"ט ,הפעילות הייצורית אינה עומדת בתנאי החוק לעידוד השקעות הון)א(  .6.2.2
 .)להלן:"חוק עידוד"( לעניין מסלול מענקים 1959
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 .אין למפעל עבורו הוגשה בקשת הסיוע כתב אישור בתוקף במסלול מענקים)ב( 

נשואת הבקשה עונה להגדרה של "פעילות זעירה" או "פעילות  הייצורית הפעילות .6.2.3
מפעל בו השל הכנסות  -. במקרה של קו/וי ייצור קטנה" או "פעילות בינונית"

 .4.3  כאמור בסעיף₪ מיליון  200לא יעלו על  , נשוא הבקשה,פועל/ים קו/וי הייצור

אחד מענפי התעשייה השונים בסדר פעילות בבשנים  5ניסיון של  למבקש הסיוע .6.2.4
C סדר תעשייה ב וככל שהבקשה היא עבור קו/י ייצור, קו הייצור הוא בענף  בלמ''ס
C אם אופן ההתאגדות של אותו מפעל  .בו שנים 5למפעל יש ניסיון של  בלמ''ס

שונה משפטית והפעילות הייצורית נמשכה ברצף ולא הושפעה משינוי צורת 
 ההתאגדות, אין מניעה להגיש בקשה.

 

כחלק  להוראה 4.4כהגדרתה בסעיף  עבודהה תכנית את הגישהסיוע  מבקש .6.2.5
  .במסלול לסיוע מהבקשה

 .בתחום הפעילות נשואת הבקשה עובדים 250-5 בין הסיוע למבקש .6.2.6

 הוועדה .7

 :  יהיו שחבריה ועדה בידי תיעשה זו בהוראה הסיוע מקבלי בחירת .7.1

  ר;"יו –הרשות להשקעות מנהל .7.1.1

 ;להשקעות הרשות מנהל מ"ומ חבר –להשקעות הרשות מטעם מסלולה מנהל .7.1.2

 ;חבר – והתעשייה הכלכלה משרד ל"מנכ נציג .7.1.3

 ;חבר – האוצר במשרד ב הכלליהחש שמינה החשב הכללי נציג .7.1.4

שמינה הממונה על התקציבים במשרד  האוצר במשרד תקציבים אגף נציג .7.1.5
 ; חבר – האוצר

 :מוזמן

 נציגו. או המשפטי היועץ .7.1.6

 הוועדה עבודת סדרי .7.2

 ביניהם הוועדה מחברי 3 לפחות הוא הוועדה י"ע החלטה לקבלת חוקי מניין .7.2.1
 .החשב הכלליונציג  מ"מ או ר"יו

 נוכח בכל ישיבות הוועדה.היועץ המשפטי יהיה  .7.2.2

משפטיים.  םבענייני תכריעאו נציגו  משרדה מטעם המשפטי היועץ עמדת .7.2.3
 . התקציב ביצוע שעניינם בנושאים תכריע, נציג החשב הכללי עמדת

 . ישיבותיה לש פרוטוקול תערוך הוועדה .7.2.4

 הוועדה  סמכויות .7.3

 : זה ובכלל, זו ל"מנכ הוראת הפעלת לשם הדרושה החלטה כל לקבל סמכות לוועדה

 ;השונות הבקשות את לבחון .7.3.1

 ;שנדרש ככל, להצעותיהם הבהרות מהמבקשים לבקש .7.3.2
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, ידיעות דרישת לרבותהמבקשים  של מצגיהם בחינת לצורך פעולה כל לעשות .7.3.3
 ;"תכנית העבודה" לביצוע בקשר אחרות וראיות מסמכים

 ;לדחותה או בחלקה או במלואה בקשה לקבל .7.3.4

בהוראה,  שנקבעוהמידה  ואמות, בהתאם לתנאי הסף הסיועעל מתן  להחליט .7.3.5
 בהתאם לתקציב הקיים ובהתאם לפרטי הבקשה. 

לפי שיקול  ,קש כלשהובאחד או להחליט שלא לבחור במ ממבקש ביותר לבחור .7.3.6
את לאשר  הוועדהרשאית  ,בשל נימוקים מקצועיים שירשמו. כמו כן ,דעתה

  מענק במלואו או בחלקו.ה

 ;מוטעות או מסויגות, תמותנו חסרות, חלקיות בקשות לפסול .7.3.7

 .הסיועהאישור הניתן למקבל  בבכת דרך ואבני יעדים, תנאים לקבוע .7.3.8

 .להוראה 19 בסעיף כמפורט הערבות וחילוט הסיוע ביטול בדבר החלטה לקבוע .7.3.9

 ;קשור תאגידשל  במתן סיוע כאשר מוגשת יותר מבקשה אחת תעדוף לקבוע .7.3.10

 את סדרי עבודת הוועדה; לקבוע .7.3.11

 ;לעת מעת המשרד באתר יפורסמו הנהלים. זו הוראה להפעלת נהלים לקבוע .7.3.12

 לערוך מעקב שוטף אחר ביצוע ההוראה בהתאם להוראות התכנית. .7.3.13

 וריכוזן קליטת הבקשותמוסמך לפעול ליישום הוראת מנכ"ל זו החל מהליך  המסלולמנהל  .7.4
בפיקוח על להכנת כל החומר הדרוש לוועדה לצורך קבלת החלטותיה וכלה  עובר

 התקיימות התנאים לקבלת הסיוע.

צוות עובדים אשר יפעל בהתאם  המסלול, ימנה מנהל 7.4לשם ביצוע האמור בסעיף  .7.5
 להנחיותיו.

 הגשה הבקשה, בחינתה ואישורה .8

 הבקשה הגשת .8.1

 בנהלי, בהוראה כמפורט, במסלול להשתתפות הבקשה את יגיש הסיוע מבקש .8.1.1
 .ובמודעה התכנית

 .כדין וחתומים ערוכים כשהם יצורפו לבקשה הנלווים המסמכים .8.1.2

 באופן, בחירתו לפי, מסלולב להשתתפות בקשה להגיש יכול הסיוע מבקש .8.1.3
 חשבונות הנהלת תנוהל הבקשה נשוא ייצור וי/קו/מפעל כללש ובלבד, הבא

 :נפרדת עצמאית

 .בתאגידאחד  למפעל סיוע בקשת להגיש .8.1.3.1

  .בתאגיד אחד במפעלאחד  ייצור לקו בקשה להגיש .8.1.3.2

 שתקרת ובלבד, בתאגיד במפעל אחדקווי ייצור  2 -ללהגיש בקשה  .8.1.3.3
 של הסך את תעבור לא קווי הייצור 2בעבור  המזכה ההשקעה סך
 אינה הייצור וי/קו ים/ממוקם בו המפעל של והכנסתו, ₪ מיליון 5

 . ₪ מיליון 200 על עולה

 הסיוע מבקש לבקשת ביחס יבחנו ההשקעות ותקרת המידה אמות .8.1.3.4
 . בכללותה
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 בחינת הבקשה .8.2

הבקשות הראשונות שיוגשו  70, העומד לרשות המסלול לאור מגבלת התקציב .8.2.1
מנהל  לנוהל 5.5בהתאם לתאריך הקובע כמפורט בסעיף  ,מסגרת המקצהב

 כדלקמן:יפעל  המסלול

 .לנוהל 6לפי סעיף  יםהמקצועי יםבודקה בדיקתל הבקשות יועברו .8.2.1.1

שבדיקתן  הבקשות 70 כל הוועדה בפני לדיון יובאו מכן לאחר .8.2.1.2
וועדה פני הבלדיון  יובאו הסף תנאי את שעברו בקשות. הסתיימה

 "ריושיקבע  במועדיםמהגבוה לנמוך,  ,המידה באמות הניקוד לפי
 ובכפוף ליתרת התקציב העומד לרשות המסלול.  הוועדה

יתר הבקשות  –שהוגשו  הבקשות הראשונות 70-הוועדה ל החלטת לאחר .8.2.2
למתואר לעיל בהתאם  ,לכל פעימה בקשות 10של  בפעימותיטופלו במקצה 

  .ובכפוף לקיומה של יתרה תקציבית

-ל עד שיהיו הוועדה ר"יו שיקבע במועדיםיתקיים בבקשות  הדיון .8.2.2.1
 . הבקשה הוגשה שבה התקציב שנת תום לפני ימים 30

ביותר  הגבוהשל הבקשה בעלת הציון  ביחס לציון הבקשות ידורגו .8.2.2.2
 . הראשונות הבקשות 70 מבין

 :הבאות המידה אמות פי על ייעשה הבקשות דירוג .8.2.3

 ציון מדד אמת מידה 

: 15.04.18מיום  3738אמת מידה זו תיבחן לפי החלטת ממשלה  עדיפות לאומית  1
" הדיון המשך - לאומית עדיפות כבעלי ואזורים יישובים הגדרת"

 )להלן: "ההחלטה"(. 

 המסווגות רשויות מקומיות מפעלים הממוקמים ב
אזורי תעשייה מפעלים בו 4-1באשכולות פריפריאליים 

אזורי תעשייה  .הממוקמים ברשויות מקומיות כאמור
המשותפים למספר רשויות מקומיות, אשר לפחות אחת 

, יסווגו לעניין סעיף זה 4-1מהן באשכול פריפריאלי 
 .נקודות 10: יקבלוו 4-1אשכול פריפריאלי ב
 

 1הכללית כמשמעותה בסעיף מפה מפעלים הממוקמים ב 
 4-1 באשכולות פריפריאליים להחלטה, ושאינם מסווגים

  .נק' 7יקבלו: 
 

 

 נקודות 0: יקבלו בארץ היישובים יתר 
 
 

10 

 נקודות

סיווג ה 2

של  תעשייתיה

 15 נקודות 15 - מסורתית תעשייה

 נקודות 10 – מסורתית מעורבת תעשייה נקודות

 נקודות 5 – עילית מעורבת תעשייה
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 לפיהמפעל 

 טכנולוגית עצמה

 נקודות 0 – עילית תעשייה

דירוג סיכון  3

 פיננסי

 י"עפ שייקבע( 8-1 בטווח) פיננסי סיכון דירוג לפי תיבחן הבקשה

 המתמחה להשקעות הרשות מטעם מקצועי בודק של ד"חו

 : הפיננסיים הסיכונים בתחום

 ;נקודות 15 יינתנו - 1 סיכון דירוג .1

 ;נקודות 12 יינתנו – 2 סיכון דירוג .2

 ;נקודות 10 יינתנו – 3 סיכון דירוג .3

 ;נקודות 8 יינתנו - 4 סיכון דירוג .4

 ;נקודות 7 יינתנו – 5 סיכון דירוג .5

 ;נקודות 5 יינתנו – 6 סיכון דירוג .6

 ;נקודות 3 יינתנו - 7 סיכון דירוג .7

 .זו מידה באמת נקודות יינתנו לא  – 8 סיכון דירוג .8

15 

 נקודות

תכנית  איכות 4

העבודה 

להטמעת 

טכנולוגיות ייצור 

 מתקדם

ה המוצעת בתכנית איכות הטכנולוגיבאמת מידה זו נבחנת 

 רמת החדשנות של הטכנולוגיה המוצעתהעבודה. כלומר, 

במסגרת הבקשה והתאמתה להגדרה של ייצור המתקדם 

 שפורטה לעיל.

 10בהתאם לפירוט ראה נספח 

     40 

 נקודות

 מדדי איכות 5

 התוצאה

 ילקחת ובנוסף באמת מידה זו תבחן איכות מדדי התוצאה 

בהנחה שהם ריאליים ביחס  התוצאה מדדי  שאפתנות בחשבון

 למבקש הסיוע, בהתאם לחוות דעת של הבודק המקצועי. 

20 

 נקודות
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 אישור הבקשה .8.3

תשלח הודעה בדבר הזכייה בה יצוין כי קבלת כתב האישור  –הבקשה אושרה .8.3.1
 להלן. 10מותנית בהפקדה של ערבות ביצוע כמפורט בסעיף 

 שלח הודעה מנומקת למבקש הסיוע.ת –נדחתה הבקשה  .8.3.2

 דיון חוזר .9

ועדה, כולה או מקצתה, רשאי להגיש בקשה לדיון חוזר ורואה עצמו נפגע מהחלטת הה .9.1
 .מכתב הזכייהשליחת ימים ממועד  45בתוך 

עדה, בין היתר, אם עובדות שהוצגו בעת שקיבלה את ובמסגרת הדיון החוזר, תתחשב הו .9.2
החלטתה לא הוצגו בפניה כראוי. יובהר כי, לא תתאפשר הצגת נתונים חדשים שלא הוצגו 

  .לבקשת הסיוע בפני הוועדה בעת מתן החלטתה

 בלבד.על כל החלטה פעם אחת גיש בקשה לדיון חוזר להניתן  .9.3

 מימוש הודעת הזכייה והפקדת ערבות ביצוע .10

כתב  כתנאי לקבלת ,"(הסיוע מקבלמבקש סיוע שבקשתו אושרה על ידי הוועדה )להלן: " .10.1
: יום ממועד ההודעה על החלטת הוועדה על מתן הסיוע )להלן 21יפקיד בתוך  ,האישור

ישראלית (, ערבות בנקאית אוטונומית או ערבות מחברת ביטוח "הזכייה הודעת"
 1981-שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א

  .מסך הסיוע שאושר על ידי הוועדה 5%לפקודת המשרד, בסכום של 

 כאמור בנוהל.יהיו הפקדת הערבות וחילוטם תנאי  .10.2

 חובות מקבל הסיוע .11

 זו מהוראה הנובעות בהתחייבויות, האישור כתב תנאי בכל מתחייב לעמוד הסיוע מקבל .11.1
 .הבקשה במסגרת נטל אותן ובהתחייבויות והנוהל

 ,חודשים 12-אחת ל ,הוצאות כספיותלו גם אם לא היו  התקדמותמקבל הסיוע יגיש דוח  .11.2
 הקבועה בנוהל. )הפורמט( ממועד כתב האישור בהתאם לתבניתהחל 

כלל זה המסכם את כל פרטי ביצוע התכנית המאושרת ו סופי-מקבל הסיוע יגיש דוח ביצוע .11.3
 ,"(סופי ביצוע דוח)להלן: "הרצויות והתוצאות  מדדי התוצאהלבהתאם  העמידה ביעדיה

 הקבועה בנוהל. )הפורמט( חודשים ממועד כתב האישור בהתאם לתבנית 39-לא יאוחר מ

 לאחר או הבקשה הגשת לאחר המשפטי במעמדו שחל שינוי כל על ידווח הסיועמקבל   .11.4
 .האישור כתב קבלת

 אישור ביצוע סופי .12

 הסיוע תקופת בתום הסיוע מקבל שהגיש הסופי הביצוע דוח את תבחן להשקעות הרשות .12.1
 .התוצאה במדדי תועמידאת  ובכלל זה

 המאושרת המזכה מההשקעה  50%עבור ביצוע של לפחות  .12.2

 חודשים מקבלת דו''ח הביצוע הסופי 5אישור ביצוע סופי בתוך  הרשות להשקעות תעביר
 :במצטבר הבאים התנאים בכל עמדמקבל הסיוע ש ובלבד"(  סופי ביצוע אישור: "להלן)
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 . לב בתום פעלמקבל הסיוע  .12.2.1

 .ובנוהל בהוראה הקבועים במועדים דיווח .12.2.2

 .והעביר את כל המידע שנדרש ממנו ההשקעות רשות עם פעולה שיתף .12.2.3

 מאושרתמזכה המההשקעה ה 50%-מ פחות של ביצוע עבור .12.3

מקבל תבטל את כתב האישור ו ,לתכנית סופי ביצוע אישור תפיק לאהרשות להשקעות 
 .להוראה  19.2.1כקבוע בסעיף  הסיוע שקיבל להחזיר הסיוע יידרש

 תשלום מענק בונוס .13

 תשלוםאת התאשר הרשות להשקעות  ,12.2כאמור בסעיף  ,סופי ביצוע אישור התקבל .13.1
 :אם מקבל הסיוע עמד במדדי התוצאה כאמור להלן ''בונוס מענקשל ''

מקבל הסיוע צריך לעמוד עמידה מלאה בלפחות  –תוצאה מדדי  3אם בחר רק  .13.1.1
 . בתכנית המאושרת תוצאה מדדי 3 תוךממדדי תוצאה  2

מקבל הסיוע צריך לעמוד עמידה מלאה  –מדדי תוצאה או יותר 4אם בחר  .13.1.2
מדדי תוצאה מתוך מספר מדדי התוצאה עליהם התחייב בתכנית  3בלפחות 

  המאושרת. 

 הטבות כפל .14

 או/ו טכנולוגית חדשנותלהלאומית  רשותהמ סיוע לקבל איסור חל הסיוע תקופת במשך .14.1
 זו.להוראה  בהתאם שאושרה העבודה בתכניתופעולות  מרכיבים בגין מהממשלה

מסלולים הבאים: בתכניות וב להשתתף, מקבל הסיוע לא יכול המסלול במשך תקופת .14.2
 מסלול(, הקצאותיה כל על) 4.54' מס בתעשייה מתקדם ייצור טכנולוגיות להטמעת מסלול

 בתעשייה הפריון להעלאת תכנית, 1959 -ט"התשי, הון השקעות לעידוד החוק לפי מענקים
 קטנים עסקים בקרב המחשוב לקידוםותכנית  (הקצאותיהעל כל  4.44)הוראת מנכ"ל 

  (.4.56)הוראת מנכ"ל  ובינוניים

 

 רוחני קניין .15

 ישראל. במדינת מתחייב לשמור על דיני הקניין הרוחני כפי שינהגו מעת לעת מקבל הסיוע

 המחאת זכויות וחובות .16

הסיוע, לאחר  קבלרשאי מ ,להמחאת זכויות וחובות. עם זאת משרד היא להתנגדהמדיניות  .16.1
קבלת כתב האישור, להגיש בקשה להסבת זכויות וחובות בהתאם להוראת מנכ"ל זו 

 לשיקול דעתה של הוועדה. 

י לכל חובות העבר אאושרה ההסבה ע"י מורשי החתימה של המשרד, יהיה הנסב אחר .16.2
 בגין כתב האישור של המסב.

 פרסום פרטי מקבל הסיוע באתר המשרד  .17
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, בהקצאה ויזכה שבמידה לכך מסכים, זו הוראה לפי הבקשה את המגיש סיוע מבקש .17.1
 הבאים הפרטים לגביו שיוחלט אחר במקום או המשרד של האינטרנט באתר יפורסמו

 : לזכייתו בנוגע

 ;והמיקום הגיאוגרפי של המפעל פועל הוא בו הענף, הסיוע מקבל שם .17.1.1

  .וסכום הסיוע שאושרה תכנית העבודהמרכיבי  .17.1.2

 מי באמצעות לרבות, מבקשי הסיוע נתוניב שימוש לעשות רשאית הרשות להשקעות .17.2
הרשות  של אחר צורך כל או התכנית יעילות בחינת, סקרים, מחקרים לצורך, מטעמו

 .הבלעדי דעתה שיקול ולפי להשקעות

 פיקוח ובקרה .18

 .םדרישת לפי נתונים םמטעמ מי או, למשרד, לוועדה ימציא הסיוע מקבל .18.1

לבקר את פעולותיו, לפקח על ביצוע כתב  לאפשר בכל עת למשרדמקבל הסיוע מתחייב  .18.2
האישור במועדים ובתנאים שיקבעו על ידם ולפעול על פי הנחיות המשרד, כפי שתינתנה 

 מעת לעת.

 של המשרד. ושל מורשי החתימה כל שינוי בכתב האישור יידרש לאישור מראש של הוועדה .18.3

 ביטול סיוע .19

במקרים המפורטים להלן תראה הוועדה הפרה יסודית של תנאי הוראה זו ותהיה רשאית  .19.1
כולו, או חלקו, הן זה ששולם והן זה שטרם שולם, ולדרוש את  הסיועלהחליט על ביטול 

החזר החלק ששולם בתוספת ריבית והפרשי הצמדה, כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית 
תהיה הוועדה רשאית לחלט את  ,בפועל. כמו כןוהצמדה, מיום תשלומם ועד יום החזרתם 

 ערבות הביצוע. 

 הם: 19.1 המקרים לעניין סעיף .19.2

לא עמד בהתחייבות שלקח על עצמו או לא קיים הוראה שנקבעה  מקבל הסיוע .19.2.1
שנקבע  כתב האישור או תנאי ,בהוראת מנכ"ל זו, הוראת אחריות חברתית

 . או לא קיבל אישור ביצוע סופי בהחלטת הועדה

בפסק דין סופי וחלוט בבית משפט בישראל  מקבל הסיוע הורשעהרשעת  .19.2.2
 ;בעבירה על דיני הקניין הרוחני של מדינת ישראל

 18.2לא שיתף פעולה עם ביקורת המשרד בהתאם לאמור בסעיף  מקבל הסיוע .19.2.3
 ;עילל

 ;נכנס להליך של כינוס נכסים או פירוק מקבל הסיוע .19.2.4

 ;בעת הגשת הבקשה או לאחריה מתן נתונים כוזבים .19.2.5

 אינו משמש למטרות שלשמן הוא ניתן.הסיוע  .19.2.6

 תקציב  .20

 המאושר ולתקציבו, התקציב למגבלות, בשנה שנה מדי התקציב לאישור כפוף הסיוע מתן .20.1
 .המשרד של



  
 
 
 
 
 
 

 17מתוך  17עמוד 

 

 נוצלה שלא התקציב יתרת תועבר ,אחד במקצה זה תקציב של מלא ניצול יהיה ולא במידה .20.2
 . התקציב שנת תום לפני ימים 30-ל עד וכך הלאה פת נוס פעימה לטובת

 מועד להגשת הבקשות .21

 5לדואר אלקטרוני כאמור בסעיף  לרשות להשקעותיוגשו  במסלוללהשתתפות  בקשות .21.1
 לעיל.  8.1לנוהל ההוראה, וכאמור בסעיף 

"מועד הגשת  :הגשת בקשות יפורסם במודעה בעיתונות ובאתר המשרד )להלןלהמועד  .21.2
 אשר יוגשו לאחר המועד האחרון שנקבע לא ידונו.  בקשות בקשות"(.

 

 תחולה .22

 .תוקף הוראה זו מיום חתימתה

 

 

 רינסקישי 

 

 המנהל הכללי      

 

 "ח סיון תשע"טכירושלים, 
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