
 

 2019 לאפריל 17, ירושלים

 
  4.54הוראת מנכ"ל  –קובץ שאלות ותשובות 

 מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה
 

 רק. ההוראה ונוהל ל"המנכ הוראת ממסמכי נפרד בלתי חלק מהוות לשאלות התשובות
 .המשרד את מחייבות - האינטרנט באתר שפורסמו תשובות

 
 הבהרות: 

 

  להוראה, שתהא מפורטת  3.1, שנכתב לגביה בסעיף עדיפות לאומיתיישובי רשימת
)להלן: "הנוהל"(  "בתעשייה נוהל מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם"ב

 :הבא בקישור 8מופיעה כנספח 
 
 

-dgi-https://www.gov.il/he/departments/policies/economy

54-04-instructions 

 

 להוראה, מופיע כנספח  8.2.3הנזכר בסעיף  פיננסי סיכון דירוג סעיפי ניקוד פירוט
 בקישור לעיל.  9

 

  ובו מפורטים ענפי התעשייה בסדר  11התווסף לנוהל ההוראה נספחC   .של הלמ"ס
 נספח זה מופיע בקישור לעיל. 

 

  שעות.  182שעות ייכתב  186יתוקן כך שבמקום   להוראת המנכ"ל 3.7סעיף 
 

  מסלול: "יתווסףלהוראה יתוקן כך שלאחר המילה "הבאים:"  14.2סעיף 
 "(, הקצאותיה לכ על) 4.54' מס היבתעשי מתקדם ייצור טכנולוגיות להטמעת

 

  לנוהל ינוסח מעתה כך: 3.2הבהרה לגבי הגדרת "יועץ מלווה" סעיף 

 " מלווה יועץ"   3.2
 

 במצטבר הבאים התנאים בו שמתקיימים הסיוע במבקש העובד יועץ או לתאגיד חיצוני יועץ
 (:3.2.2-ו 3.2.1)
 

 :הבאות מהחלופות אחת פי על פורמלית השכלה בעל הוא   3.2.1
 
 באחד, ג"המל י”ע המוכר גבוהה להשכלה ממוסד לפחות ראשון תואר בעל הוא3.2.1.1 

 .מדעים/עסקים מנהל/  ניהול/  כלכלה/  בהנדסה: הבאים מהתארים
: הבאים מהתארים באחד ל"בחו מוכר לימודים ממוסד לפחות ראשון תואר בעל הוא 3.2.1.2
 .מדעים/עסקים מנהל/  ניהול/  כלכלה/  בהנדסה

 
 :שלהלן מהחלופות אחת פי על ניסיון בעל הוא 3.2.2
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 בעלות תעשייתיות לחברות ניהולי/  טכנולוגי/ תפעולי בייעוץ ניסיון שנות 3 בעל הוא 3.2.2.1
 חברה אותה של האחרונה הפעילות בשנת ₪ מיליון 20 לפחות של מכירות מחזור

 .תעשייתית
 מתקדם לייצור החדשניות הטכנולוגיות מתחומי מאחד בלפחות פעילויות ביצע זה שיועץ רצוי

 בעלות לחברות, ההוראה חתימת למועד שקדמו השנים 3 - ב(, בהוראה להגדרתן בהתאם)
 חברה אותה של האחרונה הפעילות בשנת ₪ מיליון 20 לפחות של מכירות מחזור

 .תעשייתית
 זה בסעיף היועץ להגדרת לדרישות העונה ייעודי ייעוץ צוות דרך להגשה האפשרות ניתנת
 .הייעוץ צוות כל ידי על תיחתם' מתקדם ייצור טכנולוגיות להטמעת התכנית'ש ובלבד

 
 חבר/  ל"מנכ מדווח של ברמה טכנולוגיה/תפעול בניהול ניסיון שנות 5 בעל הוא 3.2.2.2
 . כללי ניהול או הנהלה

 הפעילות בשנת ₪ מיליון 20  לפחות של מכירות מחזור י/בעל ים/במפעל ניסיון  בעל רצוי
 אחד בלפחות פעילויות הוביל הוא בתקופתו כאשר, תעשייתית חברה אותה של האחרונה
 (. בהוראה להגדרתן בהתאם) מתקדם לייצור החדשניות הטכנולוגיות מתחומי

 
 
 

 יצרף, לעיל המפורטים הכשירות בתנאי המלווה היועץ עמידת דבר הוכחת לצורך  3.2.3
 על המעידים אחרים מסמכים או אסמכתאות, תעודות: לבקשה, הבקשה מגיש

 (:הצוות כל ולגבי, ייעוץ בצוות מדובר כאשר לרבות) אלו כל
 .3.2.1 בסעיף כמפורט אקדמית השכלה על המעידה תעודה 3.2.3.1 
, השאר בין) ובאסמכתאות במידע מגובה לעיל 3.2.2 בסעיף כנדרש רלבנטי ניסיון 3.2.3.2 

 נכתב עבורם הלקוחות ורשימת שכתב עסקיות תכניות, קודמים עבודה מקומות על מידע
 (.עמם קשר ליצירת ופרטים העסקיות תכניות

 
 

 תשובה שאלה 
1.  

אשמח לקבל את מפרט התכנית 
 במייל חוזר

 
 
 

 
 לבקשה מפורטים בנוהל ההוראה.  לצרף נדרש אשר מסמכים

: יחד עם מסמכי הבקשה תכניות יושם אל לב כי נדרש להגיש שתי
ותכנית העבודה להטמעת  ,לנוהל( 5.3.3תכנית עסקית )סעיף 

 לנוהל(.  5.3.1טכנולוגיות ייצור מתקדם )סעיף 

 5.3.1העבודה להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם )סעיף  בתכנית
 יפורטו בין היתר את כל אלו:לנוהל( 

 נשואת בפעילות ותק החברה, ותק פעילות, :החברה על רקע 
 .ספקים לקוחות, מוצרים, מגוון הבקשה,

 והמנהלים הבעלים על ומידע קשורים צדדים. 

 ותק ושנות בתחום ותק שנות :תפקידים בעלי ניסיון 

 .והכשרה ותעודות מקצועי הנוכחי, רקע בתפקיד

 2  מדדי 3 ולפחות ,להוראה 5.1.1 בסעיף כמפורט תוצאות 

 בתום שייבחנו ,להוראה 5.1.2 בסעיף כמפורט תוצאה
 .המסלול תקופת

 ביצוע לאחר ראשונה פעילות משנת והפסד רווח דוח תחזית 

 .ההשקעה

 למימוש ההשקעות תכנית לתרומת התייחסות חשובה 
 .העסקית התחזית

 



לנוהל ההוראה )ראה קישור בראש מסמך זה( יש הסבר  9בנספח 
יננסי של לגבי הנתונים שנבדקים באמת מידה "דירוג סיכון פ

יש להתייחס התאגיד", בתכנית להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם 
 גם לפרמטרים שבנספח זה .

 
2  

 
 

הממוקמת באזור  חברה האם 
פיתוח א' בעלת מפעל מוטב יכולה 

לגשת למסלול זה, שכן בהתאם 
לחוק לעידוד השקעות הון חברות 

בעלות מפעלים מוטבים אינן 
לגשת למסלול  יכולות יכולות

  מענקים.
 
 

 
 

  ל."המנכ להוראות 6 סעיף ראו המלאים הסף לתנאי
 

על פי תנאי הסף מפעלים המקבלים הטבות מכוח החוק 
אינם זכאים להגיש   1959-לעידוד השקעות הון, התשי"ט

 בקשה במסלול זה.
 
 
 

האם יש לפרוס את תוכנית   .1  3
 3העבודה וההשקעות הצפויות ל 

 שנים?

–אנחנו מפעל לייצור רהיטים     .2
האם אנו מוגדרים כאחד מענפי 

 ?Cהתעשייה בסדר 

לא ברור מה הוא שיעור       .3
האם  -הסיוע והמענק בונוס

 האחוזים נכונים?

a.        האם  -15%סיוע שוטף
 –שנים  3הכוונה לכל שנה למשך 

 ?45%כלומר סה"כ 

b.       מהתוכנית  5%מענק בונוס 

 כומי תקרות ההשקעה ס      .4

ייצור השקעה בטכנולוגיות    .5
תוכנת חיתוך לנגריה,  – מתקדם

תוכנת תכנון ואופטימיזציה, 
, מסופונים, אפליקציה ERPתוכנת 

האם כל  –לליקוט, הפצה, מכירות 
הסעיפים הללו יכולים להיכלל 

ומה סכום  תחת ההגדרה 
ההשקעה המקסימלי בגינו יינתן 

 מענק?

השקעה מקסימלית  תקרת      .5
 - ₪ מליון  3עד  – להשקעה הונית

מסך ההשקעה?  10%לא יעלה על 
ייעוץ וליווי לאורך הפרוייקט של  –

יועץ מערכות מידע/ייעוץ ארגוני/ 
 -חומרה/תשתיות /הטמעה/ייעוץ 

 
 44תקופת המסלול הינה להוראה  4.11-4.13ע"פ סעיפים  .1

חודשים ממועד כתב  36-חודשים ותקופת הסיוע הינה ל
 האישור.

הגשת הבקשה  השקעות מזכות יוכרו רק אם בוצעו ממועד
למעט החריג המופיע בסיפא של ) ועד לסיום תקופת הסיוע

  .(4.11סעיף 
החברה יכולה להציג תכנית בה היא משלימה את יוער, כי 

  כלל ההשקעות והעמידה ביעדים בתקופה קצרה מכך.
 

של המפעל צריך  הפעילות עיקר.  להוראה 4.1 סעיף ראה  .2
 המרכזית בלשכה C בסדר התעשייה מענפי באחד להיות

 . לסטטיסטיקה
 
 .לתעשייה ס"הלמ סיווג מפורט ההוראה לנוהל 11 בנספח        

 
להוראות  4.5מופיע בסעיף שיעורי הסיוע ומענק הבונוס  .3

על פי  .להוראה 4.6שאותו יש לקרוא עם סעיף  המנכ"ל
האמור שם, באזורים שאינם עדיפות לאומית הסיוע הוא 

שאושרה לחברה ועד תקרת מההשקעה  15%בה של בגו
. סיוע זה ניתן במקביל לביצוע 4.6ההשקעה שבסעיף 

ההשקעות בפועל ואישורן על ידי הרשות להשקעות. לגבי 
 להוראה.  13מענק הבונוס ראו סעיף 

 
 

 
 להוראות המנכ"ל. 4.6תקרת ההשקעות מופיעה בסעיף   .4

 לנוהל ההוראה.  4ראו סעיף לעניין השקעות מזכות, 
 
 
 
 

השקעות  10%ניתן להכיר עד  7.7.2וראת מנכ"ל סעיף ע"פ ה .5
הוניות שהן לא טכנולוגיות לייצור מתקדם, אך הן דרושות 

 לצורך הטמעת הטכנולוגיה.  
וניתן ההשקעות שתוארו בשאלה אינן השקעות הוניות 

מסך ההשקעה  15%להכיר בהן כהשקעות רכות עד 
 המאושרת.

 



האם  –מחשבים,וויפיי,שרתים 
 סעיפים אלו נכונים?

תקרת השקעה מקסימלית        .6
אלף  450ד ע – להשקעות רכות

הדרכת עובדים בלבד? או  –ש"ח 
 שיש עוד נושאים שיכולים להיכלל?

 –סיוע בגין הכנת תוכנית       .7
האם מדובר בתוספת מעל סכום 

מהסכום  30%המענק של עד 
ששולם להכנת התוכנית ועד 

 ?40,000או מתוך ה ₪?  40,000

 

 

 – 5.3לפי נוהל המסלול, סעיף    . 8
 הבהרה:

a.       5.3.1- האם  -תוכנית עבודה
אפשר לקבל פורמט? מה אמורה 

 לכלול? 

b.      5.3.3- מה  -תוכנית עסקית
 אמורה לכלול? איך בנויה?

 

 

 
 
 
 
 
 

 4.8מופיעה בסעיף הגדרת ההשתתפות בהשקעות רכות  .6
 לנוהל. 4.1.2להוראות המנכ"ל ובסעיף 

 
 
 
 
 

מדובר  . לגבי פעילות בינונית למשל,להוראה 4.10סעיף  ראו .7
מהסכום ששולם עבור הכנת התכנית, ובלבד שלא  30%-ב

 אש"ח. 40 יעלה על הסך של
 

 
 

 לעיל. 1ראה תשובה לשאלה  .8
 
 
 
 
 
 

  
 
               

 
 
 
 
 

עמדתכם בהוראת אנא הבהרת  4

מסלול להטמעת  – 4.54מנכ"ל 

טכנולוגיות ייצור מתקדם 

 לסעיפים להלן בהוראת המנכ"ל:

הגדרת יועץ  – 3.3סעיף        .1

 מלווה:

האם יועץ מלווה שהינו שכיר 

בחברת ייעוץ כלכלי נכלל 

 ההגדרה?

 -הגדרת מפעל  – 3.5סעיף        .2

בסעיף צוין כי הפעילות הינה 

 בעלת הנהלת חשבונות נפרדת: 

 200האם תאגיד מחזור כולל מעל 

 -  שברשותו קווי ייצור₪, מיליון 

 200נפרדים שמחזורם מתחת ל 

פעילות שניתנת  -₪ מיליון 

 
 

 .לנוהל  3.2 בסעיף מופיעה הגדרת יועץ מלווה  .1
 ".יועץ מלווה"הגדרת לעדכון  ראה בראשית מסמך זה

 
 
 

נבחן גודל מחזור המכירות של , להוראה 4.3ע"פ סעיף  .2
העומדת בבסיס הבקשה, ובלבד הפעילות הייצורית 

שהכנסתו של המפעל נשוא הבקשה או המפעל בו ממוקם/ים 
  ₪.מיליון  200קו/וי הייצור אינו עולה על 

 
להוראה קו ייצור צריך  3.14. כאמור בסעיף שאלה לא מובנת .3

 להוראה.  3.5לפעול בתוך מפעל כהגדרתו בסעיף 
 
 
 

להוראות המנכ"ל, חברה בעלת מחזור מכירות  4.3ע"פ סעיף  .4
 ."פעילות זעירהכ"מיליון ש"ח יכולה להגיש בקשה  10עד 

 
 
 



להפרדה באמצעות מערכת 

הנהלת  כרטיסי

)הכנסות רשומות  חשבונות 

פרדת, הוצאות ישירות בכרטסת נ

בכרטסת נפרדת, שכ"ע לעובדים 

ישירים בכרטסת נפרדת( יכולה 

 להגיש בקשה עבור קו הייצור ?

קוו ייצור תת  3.14סעיף        .3

בעל הנהלת  -  (3.13.2) 2סעיף 

 חשבונות נפרדת: 

חברה בעלת מס' פעילויות ויש 

פעילות שניתנת להפרדה וזיהוי 

כללת בהנהלת החשבונות, האם נ

 בהוראה?

מחזור מכירות  4.3סעיף        .4

  –בבסיס הבקשה 

האם חברה שמחזור מכירותיה 

אך צפויה  3,000,000כיום הוא כ 

למחזור  2019-2020לגדול בשנת 

יכולה לקבל ₪  6,000,000של כ 

תקצוב השקעה מזכה לפי הגדרת 

 חברה קטנה?

תקרות  – 4.6סעיף        .5

 השקעה:

ת לבצע האם החברה מחויב

השקעות רכות? האם ניתן שכל 

ההשקעות יהיו הוניות? במכונות 

 וציוד?

השתתפות  – 4.10סעיף        .6

 בעלות הכנת תכנית העבודה:

האם ייעוץ דרך חברת ייעוץ כלכלי 

 נכלל בהגדרה?

כיצד נמדדת עמידת החברה        .7

 ביעדים ולמשך איזה תקופה?

למבקש הסיוע  6.1.4סעיף        .8

 אין חובות לא מוסדרים למשרד

האם חברה שנמצאת בהליכי 

ערער/השגה/בית משפט מול 

ע"פ הנוהל והוראות המנכ"ל אין חובה לביצוע השקעות  .5
 רכות.

 
 

יועץ מלווה  , שתוקן בפתח מסמך זה,לנוהל 3.2ע"פ סעיף  .6
 יכול שיהיה יועץ חיצוני לתאגיד.

 
 

לאורך "תקופת המסלול" עמידת החברה ביעדים תיבחן ע"פ  .7
 להוראה.  4.13כמשמעותה בסעיף 

 להוראה.  12אישור ביצוע סופי לתכנית יינתן בהתאם לסעיף               
 

להוראה ותנאי הסף  6.2.2בסעיף  ראשית, ראו תנאי הסף .8
 להוראה.  6.1.4סעיף ב

להוראה והוא מצוי  6.2.2ככל מבקש הסיוע עומד בתנאי סעיף 
טרם הוכרע, ניתן בהליך משפטי בנוגע לחוב תלוי ועומד ש

להתנות כך שתשלום  ,, וככל שתאושריהיה לדון בבקשה
 הסיוע הכספי ייעשה רק לאחר פתרון סוגיית החוב. 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



רשות ההשקעות במסלול מענקים 

 הרגיל רשאית לגשת להקצאה?

 
להוראת המנכ"ל,  4.7לעניין סעיף  5

"השקעות הוניות", האם ניתן 
בהשקעות בטכנולוגיה להכיר 

חדשנית שעונה להגדרת ההוראה 
אך כבר קיימת במפעל והמבקש 

מעוניין לבצע השקעות נוספות 
 בטכנולוגיה זו?

 

יוכרו רק השקעות מזכות שיבוצעו החל להוראה,  4.11ע"פ סעיף 
 .ובהתאם לאמור בסעיף זה ממועד הגשת הבקשה

עובדים בשדרות,  4אנחנו מפעל של  6
 באז"ת שער הנגב.ממוקמים 

 
המפעל בקשיים כלכליים עמוקים 

הכוללים חובות לספקים בהיקף 
ש"ח כתוצאה ממצב  600Kשל 

בריאותי לקוי של מנהל המפעל 
 דאז, וכשלים טכניים נוספים.

 
גוייסתי לתפקיד לפני כחודש, 

בתקווה להוציא את המפעל 
  מהקשיים בע"ה.

 
 1.5-המחזור של המפעל הוא כ

בל הרווח הגולמי מליון בשנה, א
נמוך יחסית בגלל עלויות חומרי 

 הגלם.
אשמח לדעת האם נוכל להשתלב 

בקטגוריות לסיוע, ומה 
 הפרוצדורה הנדרשת.

 
 תודה!

 

 
 
 
 
 
 
 

להוראת  6בסעיף הקבועים בהתאם לתנאי הסף  בקשת המפעל תיבחן
הקבוע בסעיף  יש לשים לב לדירוג סיכון פיננסי מינימלי המנכ"ל.

חברה שנמצאת בקשיים כלכליים עמוקים ספק אם  ,להוראה 6.1.2
 תעמוד בתנאי זה.
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להוראת המנכ"ל,  3.7בסעיף  .1

 186 -מוגדרת משרה מלאה כ
שעות עבודה. למיטב הבנתנו 

שינו את מספר שעות העבודה 
. אודה להבהרה לעניין 182 -ל

 זה.
 

 להוראה(  14כפל הטבות )סעיף  .2
יש לחברה כתב במקרה בו 

האם  –אישור במסלול קודם 
ניתן להגיש בקשה נוספת 

 במקצה הנוכחי?
בנוסף, האם ניתן להגיש 

בקשה נוספת בגין אותו קו ייצור 
 או מפעל?

אם לחברה יש כתב אישור 
קודם בתכנית ייצור מתקדם ו/או 

האם ניתן להגיש בקשה  –בפריון 
 נוספת במקצה הנוכחי?

 
שעות  182 -במסגרת מסמך זה יתוקן האמור בסעיף ל .1

יכול שמשרה מלאה תוגדר בצורה  3.7.2ע"פ סעיף עבודה. 
  לחוק או להסכם קיבוצי. אחרת, בהתאם

 
 

 ייצור טכנולוגיות להטמעת במסלול אישור כתב שקיבל מי .2
 יוכל לא(, הקצאותיה כל על) 4.54' מס בתעשייה מתקדם

 של עוקבות בהקצאות, המסלול תקופת במשך להשתתף
 . זה מסלול

 
לא ניתן להגיש בקשה נוספת עבור קו ייצור נוסף למפעל 

שכבר ניתן בגינו כתב אישור בהקצאה קודמת. על פי סעיף 
אפשרויות להגשת בקשות ובקשה לשני קווי ייצור  3יש  8.1.3

 צריכה להיות אחודה. 
 

אם למקבל הסיוע יש כתב אישור בתכנית  14.2על פי סעיף 
תתף בתכנית זו במשך להעלאת הפריון הוא לא יוכל להש

 תקופת המסלול בתכנית הפריון. 
 
 



בנוסף, האם ניתן להגיש 
בקשה נוספת בגין אותו קו ייצור 

 או מפעל?
 
האם חברה שעוברת מקום  .3

ובעקבות המעבר מקימה מפעל 
חדש יכולה להגיש בקשה 

כאשר ההשוואה היא לעומת 
 המצב במפעל הקיים?

 

כל מקרה ייבחן לגופו על ידי הבודק המקצועי והוועדה. בכל  .3
להוראה למבקש הסיוע  6.2.4מקרה יודגש כי על פי סעיף 

 שנים בפעילות  התעשייתית ברצף. 5צריך להיות ניסיון של 
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 שלום 

בהמשך לכנס היועצים שנערך 

 היום,

האם תוכר השקעה בהטמעת 

טכנולוגיות של סטארטאפים 

חדשים במפעל תעשייתי )בטא 

 סייט( ?

 

 
 
 
 

באופן פרטני ע"י הבודקים בתוכנית ובהתאמה  תיבחןההשקעה 
רשות ההשקעות אינה מגבילה עבודה עם להוראת המנכ"ל והנוהל. 

 חברות הזנק.
 

בהמשך לכנס היועצים היום עלתה  9

לטכנולוגיות שאלה קריטית בנוגע 

המקבלות תמיכה במסגרת 

  המסלול.

בפרטי התמיכה בהוראת המנכל 

ניתן מענק להשקעות בבגי דאטא 

  וענן.

תמיכות בטכנולוגיות מסוג זה 

)רשיון  כשירותלרבות ניתנות 

 חודשי( על ידי ספק חיצוני. 

בחלק בהרבה מהמקרים, מדובר 

בקישוריות  ביותר ההכרחי

שיה ובמעבר לייצור מתקדם )תע

4.0 .) 

עלות שירות זה הינו החלק הארי 

בהשקעות )לעומת הסנסורים 

  למשל(.

נודה להתייחסות כי טכנולוגיות 

  אלו יקבלו מענק

 למרות שמדובר בשירות.

 

 
 SaaSע"י ספק חיצוני במודל  תןהני עבור שירותה בהוצאניתן להכיר 

)Software as a Service( ,המתאים לקטגוריות היצור המתקדם ,
כלומר, ברשימת ההשקעות  .בלבד הראשונה השירות שנת בעבור

 בבקשה יש לציין עלות עבור שנת השירות הראשונה בלבד. 
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מה –מפעל ממרכז הארץ  .1

גובה המענק למפעל באזור 

תעשייה אלפי מנשה 

)בחלק מההגדרות כלול 

 באזור עדיפות לאומית( ?

האם  -ממרחב דרום מפעל  .2

רכישה של רובוטים 

( refurbish"מוחדשים" )

מהיצרן המקורי, כולל 

אחריות של היצרן תוכר 

 בתוכנית ההשקעות ?

האם  -מפעל מנאות חובב  .3

נאות חובב נחשבת לאזור 

 עדיפות לאומית ?

 –מפעל ממרחב דרום  .4

שלום, האם ניתן לפרסם 

רשימת אזורי תעשייה 

המוכרים כאזורי עדיפות 

אומית )להבין אם זכאים ל

( 30%לסכום התמיכה של 

 ? 

  

 
 
 
 
 

אזור תעשייה אלפי מנשה מצוי במערב השומרון.  על פי  .1
החלטת הממשלה לא ניתן מענה לאזור זה ולכן אינו בבחינת 

אזור עדיפות לאומית. יוזכר, כי להוראה זו ניתן לגשת גם 
 מאזורים שאינם אזורי עדיפות לאומית. 

 
 ההשקעות כל כי יובהר, המפעל למיקום להתייחס מבלי .2

 מדיניות פ"ע .חדש בציוד השקעות להיות צריכות ההוניות
 .מחודש ציוד ברכישת להכיר ניתן לא ההשקעות רשות

 
מדובר באזור תעשייה שהוא אזור עדיפות  –נאות חובב  .3

 לאומית. משכך ניתן להגיש בקשה עבור אזור תעשייה זה.
 

בקישור  8עדיפות לאומית מופיעה כנספח יישובי רשימת  .4
 בפתח מסמך זה. ש
 

ניתנו  הנחשבים לאזורי עדיפות לאומית, לגבי אזורי תעשייה
 תעשייה שאזורי, מענים פרטניים במסגרת מסמך זה. יובהר

 . לאומית עדיפות אזור בבחינת הם שבע באר בנפת
 

יוזכר, כי להוראה זו ניתן לגשת גם מאזורים שאינם אזורי 
 עדיפות לאומית. 
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בהמשך לפניות רבות מתעשיינים 

ברחבי הארץ ריכזנו מטה את 

השאלות שלהם. למיטב ידיעתנו 

לא מצאנו להן מענה בהוראת 

 המנכ"ל ו/או בנספחים.

  

להלן שאלות מרוכזות למסלול 

 המעבר לייצור מתקדם:

אנו  -מפעל ממרכז הארץ  .1

מתקשים במציאת יועצים 

מתאימים להגשה למסלול 

לפי הגדרת הנוהל בסעיף 

. לפי הגדרת הנוהל 3.2

למסלול ייצור מתקדם 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לנוהל. ראו בפתח מסמך זה  3.2מופיעה בסעיף הגדרת יועץ מלווה 
 תיקון להגדרה. 

 
 
 
 
 
 
 



היועץ נדרש גם לידע 

במצויינות תפעולית וגם 

טכנולוגיה מה שכמעט ולא 

 קיים לידיעתנו.

האם יועץ בעל רקע 

טכנולוגי או 

 ניהולי/תפעולי מוכח ללא

יכול  OPEXנסיון ב 

 להגיש אותנו למסלול ? 

 -מפעל ממרכז הארץ  .2

שלום, לא הצלחנו להבין 

האם ניתן להגיש הטמעת 

טכנולוגיות ייצור מתקדם 

במרלו"ג של המפעל 

)לדוגמא פריסת סנסורים 

 ורובוט סידור למלאי( ?

האם  -מפעל במרחב צפון  .3

ניתן להגיש תכניות בעזרת 

 יועץ שיש לו פחות נסיון

ממה שרשום בנוהל ? 

בהיבטים הטכנולוגיים 

)שקיימים מעט שנים( 

קשה מאד להשיג יועצים 

 בתחום.

 

 

 –מפעל ממרכז הארץ  .4

שלום, הנוהל להגשה 

מחייב יועץ בעל רקע 

)מצויינות  OPEXב

תפעולית(. אם אנחנו לא 

מעוניינים להשקיע ב 

OPEX וגם להבנתנו זה

האם  -לא חובה במסלול 

יועץ פרטי ניתן להגיש דרך 

 10בעל רקע טכנולוגי )

 ? IOTשנים( בתחום ה

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. הייצור בתהליכי ערך ליצירת סיוע מתן לשם נועדה ל"המנכ הוראת
 בסעיף מוגדר מפעל כאשר", תעשייתיים מפעלים"ל מיועד ההוראה

 שמדובר ככל". ייצורית פעילות עיקר"ש היתר בין, להוראה 3.5
 מפעל של שלוחה הוא אם וגם יצרני מפעל אינו שהוא הרי" ג"מרלו"ב

 עבורו לקבל ניתן לא, יצרנית פעילותו שעיקר
 
 
 
 
 
 

 .3.2 בסעיף בנוהל מופיעה מלווה יועץ הגדרת
 ראו בפתח מסמך זה תיקון להגדרה. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .3.2 בסעיף בנוהל מופיעה מלווה יועץ הגדרת

 להגדרה.ראו בפתח מסמך זה תיקון 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



מפעל ממרכז הארץ  .5

שלום, אנחנו לא   -

מצליחים להשיג יועץ 

שאינו מחברת ייעוץ 

לטובת ההגשה למסלול, 

מהבנתנו ההגבלות על 

הרקע )נסיון ביעוץ + ידע 

טכנולוגי( בעייתיות כיוון 

ומדובר בעיקר 

בטכנולוגיות חדשות שאין 

 מחים בארץ.להן הרבה מו

האם ניתן שסמנכ"ל 

הכספים שלנו יגיש את 

התכנית בליווי של חברת 

הרובוטיקה שמספקת את 

 הרובוט שאנחנו רוצים ? 

 -מפעל ממרכז הארץ  .6

שלום רב, ההגדרות 

שפורסמו ליועצים 

מגבילות אותנו רק 

לחברות הייעוץ הגדולות, 

מה שמוריד את כדאיות 

בקשת ההשקעה כי הן 

ף רק כדי דורשות המון כס

 להגיש אותנו לתכניות.

האם ניתן להגיש תכניות 

דרך ₪ מתחת למליון 

 יועצים אחרים ?

היכן  -מפעל מצפון הארץ  .8

קיים מידע בדבר פריסת 

הסיוע בהתאם לאבני 

  הדרך בתכנית ? 

 -מפעל במרחב צפון  .9

שלום, אם קיבלנו בעבר 

מענק במסלול מענקים 

שהסתיים, אך כיום אין 

יל את באפשרותנו להגד

 
 

 .3.2 בסעיף בנוהל מופיעה מלווה יועץ הגדרת
  ראו בפתח מסמך זה תיקון להגדרה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .3.2 בסעיף בנוהל מופיעה מלווה יועץ הגדרת
  ראו בפתח מסמך זה תיקון להגדרה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 להוראה.  13-ו 12לנוהל, סעיפים  9סעיף 

 
 
 
 

 
, אם הפעילות הייצורית עומדת בתנאי 6.2.2הוראות מנכ"ל בסעיף 

חוק עידוד השקעות הון לעניין מסלול מענקים החברה אינה רשאית 
 לגשת למסלול זה.

אם המפעל אינו עומד בתנאי החוק אין מניעה להגיש בקשה במסלול 
 זה, ובלבד שהתכנית הקודמת נסגרה לחלוטין.

 
 

 
 
 



מותר להגיש  –הייצוא 

 למסלול ייצור מתקדם ?

האם  -מפעל במרחב צפון  .10

מפעל שקיבל בעבר תמיכה 

במסלול מענקים 

שהופסקה כיוון ולא עמד 

ביעדים, אך החזיר את 

המענק )לפי דרישת 

הרשות( יכול להגיש 

 למסלול לייצור מתקדם ?

 –מפעל ממרכז הארץ  .11

שלום, קיבלנו תמיכה 

במסגרת ההקצאה 

קודמת אך לא על כל ה

התכנית שהגשנו. האם 

ניתן להגיש לעוד תכנית 

חדשה עם יעדים מוגדלים 

? או לפחות לקבל הכרה 

בהשקעות חדשות במקום 

אלו שלא אושרו בהגשה 

 הקודמת ?

 –מפעל ממרכז הארץ  .12

שלום, אנחנו מפעל מאזור 

המרכז העוסק בתעשיית 

הפארמה. האם המסלול 

מכיר במכונת טבלטציה 

לפס הייצור  חדישה

(FETTE במסגרת )

 הטכנולוגיות המוכרות ?

 -מפעל ממרכז הארץ  .13

במסגרת נוהל מסלול 

 4.2ייצור מתקדם סעיף 

לעניין הגנת סייבר , כיצד 

תתבצע המדידה בהתאם 

להשקעה בהגנת סייבר ? 

האם הוכחה לכך שיש 

הגנת סייבר לפריצה 

 למפעל תספק ?

 
 

, אם הפעילות הייצורית עומדת בתנאי 6.2.2הוראות מנכ"ל בסעיף 
חוק עידוד השקעות הון לעניין מסלול מענקים החברה אינה רשאית 

 לגשת למסלול זה.
מד בתנאי החוק אין מניעה להגיש בקשה במסלול אם המפעל אינו עו

 ., ובלבד שהתכנית הקודמת נסגרה לחלוטיןזה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שה נוספת למפעל שכבר ניתן לו כתב אישור לא ניתן להגיש בק
 14.2בהקצאה קודמת. ראה גם התיקון בפתח מסמך זה לגבי סעיף 

 להוראה. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ההשקעה תיבחן באופן פרטני ע"י הבודקים בתוכנית ובהתאמה 
להוראת המנכ"ל והנוהל. רשות ההשקעות אינה מאשרת או פוסלת 

 יצור פרטניות באופן גורף.-טכנולוגיות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ההשקעה תיבחן באופן פרטני ע"י הבודקים בתוכנית ובהתאמה 
להוראת המנכ"ל והנוהל. כחלק מהתהליך, יוודאו הבודקים כי הגנת 

 הסייבר המבוקשת תהיה מקושרת באופן ישיר לרצפת הייצור.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

להוראה יוכרו רק השקעות מזכות שיבוצעו החל  4.11ע"פ סעיף 
 הבקשה )למעט חריג המופיע בסיפא של הסעיף(.ממועד הגשת 



 –מפעל ממרכז הארץ  .14

ין במידה ולא עברה עדי

חצי שנה מאז הרכישה, 

האם מותר להגיש למסלול 

השקעות שבוצעו בסוף 

 ? שנה שעברה במפעל 

 –מפעל ממרחב דרום  .15

האם ניתן להגיש בקשה 

למענק להשקעות לקו 

ייצור אם קיבלנו בעבר 

סיוע באותו אתר במסגרת 

 מסלול מענקים ?

אנו  –מפעל ממרחב דרום  .16

מעוניינים ברכש של 

רובוטים לקו הייצור. 

האם יועץ בעל רקע 

תפעולי יכול להגיש אותנו 

למסלול בשיתוף מנהל 

הכספים של המפעל ? אין 

להם נסיון במפעלים 

ובטכנולוגיות כפי שכתוב 

 בהוראות מנכ"ל.

 

 

 

 –מפעל במרכז הארץ  .17

האם ניתן להגיש בקשה 

?  עם צוות של יועצים

האם תהיה הכרה בסכום 

ייעוץ גבוה לייעות 

במקרים כאלו ? )אנחנו לא 

משיגים יועץ שעונה על 

 הקטגוריה(

 –מפעל ממרחב דרום  .18

האם תוכר השקעה 

ברובוט שעבר חידוש על 

ידי היצרן ובעל תעודת 

 אחריות ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 להוראה.  14להוראה וסעיף  6.1.7ראו סעיף 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 .3.2 בסעיף בנוהל מופיעה מלווה יועץ הגדרת
  ראו בפתח מסמך זה תיקון להגדרה.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

להוראת המנכ"ל קובע את גובה תקרת ההשתתפות בעלות  4.10סעיף 
הכנת תכנית העבודה. לא תוכר חריגה מתקרה זו. לגבי צוות יועצים 

 ראה התיקון להגדרת "יועץ מלווה" בפתח מסמך זה. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .חדש בציוד השקעות להיות צריכות ההוניות ההשקעות כל כי יובהר
 .מחודש ציוד ברכישת להכיר ניתן לא ההשקעות רשות מדיניות פ"ע
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


