
 2019 ליולי  18ירושלים, 

 4.54 ל"מנכ הוראת – ותשובות שאלות קובץ

 בתעשייה מתקדם ייצור טכנולוגיות להטמעת מסלול

התשובות לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי הוראת המנכ"ל ונוהל ההוראה. רק תשובות 

 .מחייבות את המשרד -שפורסמו באתר האינטרנט 

 

 הבהרות:

  תקף גם לגבי  המשרדהאינטרנט של בדף ההוראה באתר המופיע  17.04.2019 שו"ת מיוםהקובץ
  מקצה זה.

  והנוסח הקובע הוא כדלקמן להוראה שונה, 3.15.2נוסח סעיף: 
, ממשלתית לחברה סיוע יינתן לא וכן סטטוטורי לתאגיד סיוע יינתן לא כי, יובהר. 3.15.2"

 סובסידיה או מתעריף אינן שהכנסותיה ובלבד, תחרותי בשוק הפועלת ממשלתית חברה למעט
 הרשות י"ע תיבדק בהגדרה הממשלתית החברה עמידת. מתוקצבת חברה ושאינה, ממשלתית
  ".הממשלתיות החברות רשות מול להשקעות

  להוראה שונה, והנוסח הקובע הוא כדלקמן: 6.2.6נוסח סעיף 
 ".הייצור וי/קו ים/ממוקם בו במפעל או הבקשה נשוא במפעל עובדים 5-250 בין הסיוע למבקש"

  ( יש לתקן את התשובה לתשובה הבאה:5.)3בתשובה לשאלת  17.4.2019בקובץ השו"ת מיום 

, הוועדה שתסבור הזמן לפרק, הוועדה י"ע ויאושרו יוכרו  ERP רישיונות /תוכנות שעלויות ככל"
 ".להוראה 4.7.2 בסעיף כאמור לתקרה עד וזאת רכה כהשקעה ולא הונית כהשקעה יסווגו הן
 

 

 תשובה  שאלה
 בשוק הפועלת ממשלתית חברה . האם1

 או/ו אינן מסובסידיה הכנסותיה, תחרותי
שלה  ההשקעות פעילות, ממשלתי תעריף

 אינה החברה, מהכנסותיה ממומנת
 לבקשת הסף תנאי בכל ועומדת מתוקצבת

 סיוע לקבלת בקשה להגיש רשאית, סיוע
 ?מתקדם ייצור טכנולוגיות הטמעת עבור

 

 להוראה המסלול מיועד לתאגידים. 4.1עפ"י סעיף 
המופיעה בקובץ זה, שונה נוסח  2בהתאם להבהרה מס' 

  ראה לעיל.  – 3.15.2סעיף 

האם תוכל להינתן הקלה במסגרת . 2
הקצאת המסלול למעבר לייצור מתקדם 

בבעלות ממשלתית להגשה של חברה  2019ב
? 

 .1ראה תשובה לשאלה מס' 
 

 Cסדר  –אנו מפעל המייצר מזון מוכן  א.  .3
ארוחות מוכנות בשר ועוף  – 1075סעיף 

 מרכיבים לפחות.  2המכילות 
הארוחות בקו שבו מתוכננת ההשקעה 
עוברות הקפאה ולאחר מכן מסופקות 

ללקוחות הכוללים חברות תעופה, גופים 
מוסדיים וחברות פרטיות )ייצור בקבלנות 

 משנה לחברות מזון(.
האם למרות שפעילות הייצור כוללת גם 

הפעילות הייצורית היא להוראה " 6.2.1א. על פי סעיף 

בלשכה המרכזית   C באחד מענפי התעשייה השונים בסדר

 ".לסטטיסטיקה
  של הלמ"ס ( 2011) האחיד של ענפי הכלכלהעל פי הסיווג 

 - 1075ייצור מוצרי מזון ,תת ענף  - 10, ענף ראשי Cסדר 
 .ייצור מזון מוכן

ענף זה כולל ייצור ארוחות ומאכלים מוכנים )כלומר -תת
עברו הכנה, תיבול ובישול( מוצרים אלה נשמרים בהקפאה 
או בקופסאות שימורים כדי לשמר את טריותם; לא מדובר 



הכנת ארוחות מוכנות למטוסים , ניתן 

 Cלהכליל את פעילות המפעל תחת סדר 
 ?1075סעיף 

 
אולם,  עובדים 250במפעל עובדים מעל ב. 

היקף כ"א בפעילות קו הייצור שבו מבוצעות 
 250 –ההשקעות, כולל כ"א עקיף נמוך מ 

 עובדים.
של פעילות הקו, האם ניתן להתייחס לכ"א  

כולל כ"א עקיף, בלבד ולהיכלל בתוכנית 
 המענקים לייצור מתקדם?

 
אנו בשלבים מתקדמים של קבלת היתר ג. 

בנייה והקמת מפעל חדש שימוקם בנמל 
התעופה, חלף המפעל הקיים. תחילת 

בספטמבר  1-הבנייה צפוייה להיות ב
ותחילת הפעילות כעבור שנתיים. האם ניתן 

וד מתקדם למפעל תחת יהיה לרכוש צי
 הוראת השעה האמורה?

 

בהכנת ארוחות לצריכה מידית, כמו במסעדה, אלא 
 בארוחות שנארזות במפעל ונמכרות לצרכן. מוצרים אלה

חייבים להכיל לפחות שני מרכיבים עיקריים )פרט 

 .לתבלינים וכד'( על מנת שייחשבו לארוחה
 

ככל שפעילות החברה עבור חברות התעופה עונה להגדרה זו 

 ועומדת בתנאי סף זה להוראה.  Cאזי נכללת בסדר  –
 
 
 
 

תוקן, ונוסחו כאמור בתנאי הסף להוראה  6.2.6ב. סעיף 
 לעיל בחלק ההבהרות. 

 
 
 
 
 
 :ת המנכ"ל )לא הוראת שעה(להורא 4.1על פי סעיף . ג

המסלול מיועד לתאגידים המעוניינים להטמיע טכנולוגיות "
קדם, ייצור מתקדם או לשדרג לטכנולוגיות ייצור מת

במפעל  (קיים או חדש)במפעל בתאגיד או בקו ייצור 
 .."בתאגיד

משמע המסלול מיועד למפעל קיים ולא להקמת מפעל 
 חדש. 

 
בתנאי הסף  6.2.4סעיף יודגש כי גם על פי 

שנים בפעילות באחד  5למבקש הסיוע ניסיון של להוראה:"

 ..."בלמ''ס   Cמענפי התעשייה השונים בסדר 
להוראה כי מקבל הסיוע  14.2סעיף . 4

במסלול ייצור מתקדם לא יכול להשתתף 
בתכנית פריון, השאלה אם זה חל גם 

 ים?במקרה של שני אתרים נפרד
אתרים )אחד באזור  2אם יש חברה עם 

עדיפות לאומית והשני לא( האם ניתן להגיש 
בקשה לפריון באתר אחד ובקשה לייצור 

 מתקדם באתר השני?
 

להוראה, "מקבל סיוע" לא יכול  14.2על פי האמור בסעיף 
להשתתף בתכניות ובמסלולים שפורטו בסעיף, לרבות 

לפי , ש"מקבל סיוע"מסלול פריון. יחד עם זאת, הגורם 
, של תנאי ההוראה הוא למעשה "מפעל" כהגדרתו בהוראה

. תאגיד )אתר מסוים רק עבור פעילותו, הנה"ח נפרדת וכו'(
מזה ש"מקבל משכך, ככל שמדובר בבקשה ל"מפעל" אחר 

 סיוע" לפי הוראה זו, אזי ניתן. 
 
 

אשר אינן   ERPהכרה בעלויות רישיונות . 5
האם  –צור מתקדם עונות להגדרה של יי

  יוכרו בהוצאות עקיפות או כהוצאות רכות?

 לבקש רשאי הסיוע מבקשלהוראה קובע כי: " 4.7.2סעיף 
 לייצור טכנולוגיות לא שהן הוניות בהשקעות להכיר

 הטכנולוגיות הטמעת לצורך דרושות הן אך, מתקדם
 הכרה. החדשניות
 הבודק של ד''חוו להמלצת בהתאם תהיה כאלה בהשקעות
 יעלה לא אלה השקעות שיעור. הוועדה והחלטת המקצועי

 בתכנית ההשקעות מסך %10 על
 6.4 בסעיף כמשמעותה ההשקעה לתקרת ובכפוף המאושרת

 ".להוראה

יוכרו   ERPרישיונות תוכנות/  כלומר, ככל שעלויות
, הן , לפרק הזמן שתסבור הוועדהויאושרו ע"י הוועדה

וזאת עד לתקרה  רכההשקעה כיסווגו כהשקעה הונית ולא 
 .להוראה 4.7.2כאמור בסעיף 

 
 

 



 

 


