
 

במועצה מקומית  הידע עתירת לתעשייה להשכרה מבנים מסלול שם הנוהל:

 ירוחם

 משרד הכלכלה

 והתעשייה
 4.59 :הוראת מנכ"ל 'מס

 הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלהפרק ראשי: 

 2:מהדורה : השקעות הוניותפרק משני

 26.12.19:הנוהל הוצאת תאריך חיצוני סוג הנוהל:
מתוך  1עמוד 

16 
 03.10.2021: עדכון תאריך

 

 

 תוכן עניינים

 2 ....................................................................................................... מטרה .1

 2 .................................................................................................... הגדרות .2

 2 ................................................................................... אופן הגשת הבקשה .3

 7 .......................................................................................... בדיקת הבקשה .4

 8 ................................................................................... דיון הוועדה בבקשה .5

 8 ....................................................................................... פרוטוקול הוועדה .6

 9 .......... ה, הפקדת ערבות ביצוע, אגרת חוב וכתב התחייבותמימוש הודעת הזכיי .7

 12 .................................................................................... קבלת כתב אישור .8

 12 ........................................................................................ מינוי גוף מלווה .9

 13 ............................................................................................. חובת דיווח .10

 13 ............................................................................................................ דיווח בכתב .10.1

 13 ............................................................................................... דוחות שצריך להגיש .10.2

 14 ........................................................................... החשבונותניהול מערכת  .11

 14 ..................................................... שינויים בתכנית שאושרה על ידי הוועדה .12

 15 ..................................................................................... אישור ביצוע סופי .13

 15 .............................................................................. התשלומיםאופן ביצוע  .14

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. .............................................................. גבייה .15

 16 .................................................................................................. נספחים .16



 

במועצה מקומית  הידע עתירת לתעשייה להשכרה מבנים מסלול שם הנוהל:

 ירוחם

 משרד הכלכלה

 והתעשייה
 4.59 :הוראת מנכ"ל 'מס

 הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלהפרק ראשי: 

 2:מהדורה : השקעות הוניותפרק משני

 26.12.19:הנוהל הוצאת תאריך חיצוני סוג הנוהל:
מתוך  2עמוד 

16 
 03.10.2021: עדכון תאריך

 

 

 

 מטרה .1

 ולהסדיר את הנושאים הבאים: לפרטמטרת נוהל זה הינה 

  .סיועה לקבלת בקשותה הגשתאופן  .1.1

 בוועדה. דחייתן/בחינת הבקשות משלב קליטת הטפסים ועד אישורן .1.2

 אגרת חוב וכתב התחייבות., מימוש הודעת הזכייה והפקדת כתב ערבות הביצוע .1.3

 לאחר קבלת כתב האישור. התשלומים העברת אופן .1.4

 הגשת דיווחים בתכנית המאושרת.  .1.5

 הגדרות .2

 אחרת נאמר אם אלא, בהוראה המופיעה ההגדרה השונים למונחים תיוחד אלו בנהלים

 במפורש בנוהל זה:

 "מקצועיבודק " .2.1

דיווחי התכנית העסקית, בדיקת הבקשה, שהמשרד התקשר עמו לשם  אדם ו/או גוף

 . עמידתו בתנאי ההוראה וכתב האישורמקבל הסיוע לרבות 

 "כתב אישור"  .2.2

  ,הוועדהלמתן הסיוע המבוקש, בתנאים ובשיעור כפי שייקבעו על ידי  הועדהאישור 

  אשר נחתם על ידי יו"ר הוועדה וחשב המשרד.

 אופן הגשת הבקשה .3

 : אלקטרוני בדואר לנוהל 1 נספח באמצעות פרטים מילוי טופס יגיש הסיוע מבקש .3.1

yazamim@inbal.co.il  
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 בדואר הסיוע מבקש יקבל, ההשקעות ברשות פרטים מילוי טופס קבלת לאחר .3.2

 ."שנהב" מערכת בתוך בתכנית להשתתפות מקוונת לבקשה קישור חוזר אלקטרוני

 הפעולות 2 את יבצע הסיוע מבקש" שנהב" למערכת ההתחברות פרטי קבלת לאחר .3.3

 :הבאות

מקוונת וישדר את הבקשה  בצורה "שנהב"במערכת  הטופס את ימלא .3.3.1

 ."(הבקשה המקוונת)להלן: " במערכת שנהב

שהגיש באופן מקוון, יחתים את מורשי המקוונת ידפיס את טופס הבקשה  .3.3.2

להלן, יסרוק את כל אלו, ויזין  הנדרשיםהחתימה בתאגיד, יצרף את הנספחים 

 . "שנהב"אותם במערכת 

 :המקוונת לבקשה לצרף שיש המסמכים להלן .3.4

 

 מסמכי חובה לצירוף לבקשה המקוונת )"מסמכי יסוד"( 3.4.1

 מספר נספח הערות פירוט המסמך הנדרש

תכנית עסקית 

הכוללת תכנית 

 מימון

 3.11סעיף 

 להוראה
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 ימים מהמועד האחרון להגשת בקשות 10ים בתוך מסמכים שניתן להשל 3.4.2

 מסמכי היסוד( והומצאו נקלטה שהבקשה בתנאי)

 הערות פירוט המסמך הנדרש מקרה מס'

1 
בעלות על 

 הקרקע 

אישור עו"ד ב"כ מבקש 

הסיוע באשר לזכויותיו 

של מבקש הסיוע 

בקרקע עליה יוקם 

 הבניין, הכוללת פירוט:

  כתובת 

  גוש 

 חלקה 

 תת חלקה 

  היכן מתנהל

הרישום בנוגע 

לקרקע )רשות 

מקרקעי 

ישראל/לשכת 

 רישום מקרקעין(.

  אישור לכך שמבקש

הסיוע עומד 

בתנאים המפורטים 

 בהוראה. 

 

 5.3.1סעיף 

 להוראה

יש לצרף את הנסח 

המתאים כאסמכתא 

 למכתב

2 

בעל הסכם 

פיתוח על 

הקרקע 

עבור 

 הקמת בניין

 5.3.2סעיף 

 להוראה 

3 

בעל הסכם 

שכירות 

 ארוך טווח 

 5.3.3סעיף 

 להוראה 
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4 

התחייבות 

על הסכם 

שכירות 

 עתידי 

התחייבות חתומה על 

ידי מורשי החתימה של 

התאגיד לפיה יהיה בעל 

 6הסכם שכירות בתוך 

חודשים ממועד כתב 

 האישור 

 5.3.4סעיף 

 להוראה 

עם המצאת הסכם 

השכירות יוגשו 

המסמכים הנדרשים 

 1-3כמפורט בשורות 

 לעיל 

5 

בקשה 

להמלצה 

להקצאת 

 קרקע 

אסמכתא ממנהל אזורי 

תעשיה במשרד 

הכלכלה בדבר הגשת 

בקשה להקצאת קרקע 

  6.2לפי הוראת מנכ"ל 

 5.3.5סעיף 

 להוראה

עם קבלת ההמלצה 

להקצאת הקרקע יוגשו 

המסמכים הנדרשים 

 1-3כמפורט בשורות 

 לעיל

6 

בעל הסכם 

פיתוח או 

המלצה 

להקצאת 

קרקע עבור 

מפעל 

 מסוים 

אסמכתא בדבר פניה 

ומנהל אזורי לרמ"י 

תעשייה לשינוי יעוד 

הקצאת הקרקע לאור 

 הסכם הפיתוח

 5.3.6סעיף 

 להוראה 

עם המצאת הסכם 

פיתוח מתוקן או המלצה 

להקצאת קרקע מתוקנת 

יוגשו המסמכים 

הנדרשים כמפורט 

 עילל 1-3בשורות 

7 
בכל 

 המקרים 

 הסכמי

 כוונות מכתבי/השכירות

 להשכרת שטחים בבניין 

סעיף 

7.4.2.2 

 להוראה

ככל שקיימים במועד 

 הגשת הבקשה 

8 
בכל 

 המקרים 

קבלה על תשלום דמי 

 טיפול 
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9 
בכל 

 המקרים 

היתר בניה/בקשה 

 לשינויים בהיתר בניה 
 

ככל שקיימים במועד 

 הגשת הבקשה

10 
בכל 

 המקרים
   דו"ח רשם חברות מלא

11 
בכל 

 המקרים

 כספיים דו"חות

 ומאושרים מבוקרים

 שלפני הקלנדרית לשנה

 הבקשה הגשת

 

 דוחות לו אין ואם

 יגיש זו לשנה מבוקרים

 בצירוף סקורים חות"דו

 שאין כך על ח"רו אישור

 מבוקרים חות"דו עדיין לו

12 
בכל 

 המקרים

 המנהלים הצהרת

 בשם לחתום המוסמכים

 התאגיד

  3נספח 

13 
בכל 

 המקרים

בקשה לפתיחת/עדכון 

 זכאי בארץ
  4נספח 
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 באופן המידע כל ולמסירת נאות גילוי לחובת מגיש הבקשה את מחייבת הבקשה הגשת .3.5

מורשי  ידי על יחתמו לה הנלווים והמסמכים הבקשה הגשת כאשר ומלא מדויק, נכון

 .בתאגיד החתימה

ע"ג הבקשה המקוונת  הפרטים מילוי כי ימצא אם או, בבקשה חסרים מסמכים ימצאו אם .3.6

על ידי הבודק המקצועי למבקש בהתאם לסוג  ותוחזר תיקלט לא הבקשה, תקין אינו

המסמך החסר. במכתב דרישת ההשלמות, יפורטו המסמכים והפרטים הנדרשים 

 להשלמה. 

נספחיה הסרוקים וכלל  הבקשה שידור מועד הוא הבקשה לקליטת הקובע המועד .3.7

"שנהב", ובלבד ששאר המסמכים כאמור  . לעיל למערכת3.4.1בהתאם לאמור בסעיף 

 ,בקשות להגשת האחרון מהמועד קלנדריים עשרה ימיםלעיל הומצאו עד  3.4.2בסעיף 

 ."(הקובע המועד)להלן: " במערכת "שנהב" נקלטההמקוונת  שהבקשה ובתנאי

שנקבע להגשת  האחרון המועד לאחר שתגיעעם מסמכי יסוד  בקשה תטופל לא .3.8

 הבקשות.

סיוע המעוניין לקבל הקצאת קרקע נדרש להגיש, במקביל, בקשה מלאה למינהל  מבקש .3.9

"מתן  6.2איזורי תעשייה במשרד הכלכלה והתעשייה, והכל בהתאם להוראת מנכ"ל 

המלצות להקצאת קרקע בפטור ממכרז באזורי תעשייה", ולציין בטופס הבקשה לפי 

 כי הגיש בקשה כאמור.  4.59הוראת מנכ"ל 

 ההבקש בדיקת .4

 המנכ"ל.   להוראת 7מס' תיעשה כאמור בפרק  .4.1

  



 

במועצה מקומית  הידע עתירת לתעשייה להשכרה מבנים מסלול שם הנוהל:

 ירוחם

 משרד הכלכלה

 והתעשייה
 4.59 :הוראת מנכ"ל 'מס

 הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלהפרק ראשי: 

 2:מהדורה : השקעות הוניותפרק משני

 26.12.19:הנוהל הוצאת תאריך חיצוני סוג הנוהל:
מתוך  8עמוד 

16 
 03.10.2021: עדכון תאריך

 

 

 

 בבקשה הוועדה דיון .5

חוות דעתו של הבודק המקצועי, תתכנס הוועדה בכפוף לאישור יו''ר  תקבל לאחר .5.1

 הוועדה. 

 לפני מועד הדיון.  שבועהודעה לחברי הוועדה בדבר התכנסותה יינתן לפחות  מתן .5.2

 אשר בקשה כל עבור נלווה חומר ובו יום סדר, מנהל המסלול יכין, הועדה יינודי לקראת

 :הבאים הפרטים את ,היתר בין ,יכלול

 תסקיר הבקשה הכולל את ניקוד הבקשה בהתאם לאמות המידה. .5.2.1

 ;ההקצאה לרשות העומד תקציבה .5.2.2

 ;הבקשה מגיש פרטי .5.2.3

 ;העסקית התכנית .5.2.4

לעניין התכנית העסקית להקמת בניין  והמלצתו המקצועי הבודק דעת חוות .5.2.5

 להשכרה לתעשייה עתירת הידע. 

 דעת המהנדס/אדריכל והמלצתו לעניין ההיתכנות התכנונית. חוות .5.2.6

 .התכנסותה מועד לפני אחד משבוע יאוחר לא, הוועדה לחברי יועבר החומר העתק .5.3

 ועבור הוועדה בפני ויציגישתתף בדיוני הוועדה ו/או המהנדס/אדריכל הבודק המקצועי  .5.4

 .בדיקתו ממצאי את, בקשה כל

 פרוטוקול הוועדה  .6

. בפרוטוקול יפורט אם מסלולה מנהלרשם פרוטוקול על ידי יבכל דיון של הוועדה י .6.1

 הבקשה עמדה בתנאי הסף אם לאו והניקוד אותו קיבלה בגין עמידתה באמות המידה.

מבקש החליטה הוועדה כי דרושה בדיקה נוספת לשם קבלת החלטה בדבר בקשת  .6.2

 , יירשמו בפרוטוקול הבדיקות הנדרשות.הסיוע
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סכום הסיוע ושיעור הסיוע  :, יוגדרו בפרוטוקולבקשההוועדה לאשר את ה החליטה .6.3

כמו כן,  .הוועדה י"ע שאושרסיוע ב )לרבות עלות למטר מרובע(, ההשקעות המזכות

 אבני דרך, ככל שנקבעו על ידי הוועדה.יפורטו 

, יירשמו בפרוטוקול ההחלטות מבקש הסיועהוועדה שלא לאשר את בקשת  החליטה .6.4

 והנימוקים לדחיית הבקשה. 

סיום כתיבת הפרוטוקול הוא יופץ ללשכה המשפטית לבחינה, ולאחר מכן יועבר  לאחר .6.5

 לחברי הוועדה להערות. 

 למנהל המסלולמבקש להגיש תיקון לכתוב בפרוטוקול, יעביר ושנכח בישיבה  ועדהחבר  .6.6

יפעל  מנהל המסלולימי עבודה מיום הפצת הפרוטוקול להערות.  3את עמדתו בתוך 

לבירור הנושא, יעביר את העמדה לשאר חברי הוועדה, וידאג לתיקון הפרוטוקול אם 

נציג דה ולבחינת התברר כי יש מקום לכך. כל בקשת תיקון, תועבר לידיעת יו"ר הווע

 .ת שמלווה את הוועדההמשפטי היועצת

ויופץ לחברי הוועדה בדואר  או ממלא מקומו הפרוטוקול הסופי ייחתם על ידי יו"ר הוועדה .6.7

 אלקטרוני.

 , הפקדת ערבות ביצוע, אגרת חוב וכתב התחייבותהזכייה הודעת מימוש .7

 ערבות .7.1

 .5 נספחהמופיע בלהוראה, תוגש בנוסח  9.1.1הערבות, כאמור בסעיף  .7.1.1

ידי הלשכה -הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם על .7.1.2

המרכזית לסטטיסטיקה, מדד הבסיס ויום הבסיס הינם יום מתן הודעת 

 הזכייה. 

  הערבות חילוט .7.1.3
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 בהתחייבות עמד לא הסיוע מקבל אםלחלט את הערבות  תרשאי הוועדה

 ל"מנכ בהוראת, האישור בכתב שנקבעה הוראה קיים לא או עצמו על שלקח

 למבקש ששולם תשלום של כספי החזר לצורך או להשקעות הרשות נהלי או

 הסיוע ביטול של במקרה וכן לקבלו זכאי היה לא כי התברר מכן ולאחר הסיוע

 בהוראה. כמפורט

  ערבות ביצוע תוקף  .7.1.4

 128לפחות ו הזכייה הודעת מכתב מתאריך החל יהא הערבות תוקף .7.1.4.1

)ככל שלא אושרו אורכות כאלו ואחרות על פי תנאי  ממנו חודשים

. מבניהם המאוחר לפי, הסופי הביצוע אישור למועד עד אוההוראה( 

 תוקף מועד תום לפני סופי ביצוע אישור הסיוע מקבל קיבל אם, אולם

 עם בחזרה הערבות את לקבל, לבקשתו, הסיוע מקבל רשאי, הערבות

 . סופי ביצוע אישור קבלת

 5%ד על שיעור של ועמשנת הפעלה יופחת סכום הערבות וי כלבתום  .7.1.4.2

. באחריות מקבל הסיוע לפנות מקבל הסיועמיתרת הסיוע לה זכאי 

 למשרד בבקשה ליישום הפחתה זו. 

 ביצוע ערבות תוקףהארכת  .7.1.5

 טרם, האמורה התקופה תום לפני יום 90 חל אשר ובמועד במידה

 תוקף את להאריך הסיוע מקבל באחריות, הסופי הביצוע אישור התקבל

הרשות להשקעות ולפיתוח  י"ע ייקבע אשר למועד עד הערבות

 אישור לקבלת הצפוי המועד לאחר יום 90 חל ואשר התעשייה והכלכלה

 לפני סופי ביצוע אישור הסיוע מקבל קיבל אם, אולם. הסופי הביצוע

 עם בחזרה הערבות את לקבל הסיוע מקבל רשאי, הערבות תוקף תום

 .הסופי הביצוע אישור קבלת

 הערבות הוצאות .7.1.6

 הסיוע בלבד. קבלעלויות הוצאת הערבות יחולו על מ
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 חוב אגרת .7.2

להבטחת סילוקם המלא והמדויק של כל הסכומים המובטחים לרבות תוספת  .7.2.1

ולרבות כל סכום שייתוסף בכל זמן שהוא  7 בנספחריביות והצמדות כהגדרתן 

ו/או בתוקף כל דין אחר, על  (חדשנוסח )לפקודת החברות  165ובתוקף סעיף 

מקבל הסיוע לשעבד בשעבוד צף לטובת המדינה את כלל נכסיו לרבות הבניין, 

עם הגבלה שלא ליצור שיעבודים נוספים ברשם החברות, אלא בהתאם 

 .לתנאים בכתב ההתחייבות

תהליכי הרישום יתבצעו בהתאם להנחיות הגוף המלווה שימונה כאמור  .7.2.2

 לנוהל זה. 9בסעיף 

  השעבוד מימוש .7.2.3

אם מקבל  לממש את אגרת החוב באמצעות מימוש השעבוד, תרשאי הוועדה

הסיוע לא עמד בהתחייבות שלקח על עצמו או לא קיים הוראה שנקבעה בכתב 

או לצורך החזר כספי של  או נהלי הרשות להשקעות בהוראת מנכ"ל, האישור

תשלום ששולם למבקש הסיוע ולאחר מכן התברר כי לא היה זכאי לקבלו וכן 

 בהוראה.במקרה של ביטול הסיוע כמפורט 

 אגרת החוב ורישום השעבוד הוצאות .7.2.4

 הסיוע בלבד. קבליחולו על מורישום השעבוד  אגרת החובהוצאת  עלויות
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 כתב התחייבות .7.3

 המוכרות ההשקעות לסעיפי בהתאם המאושרתהתכנית  ליישום לפעול יחל מקבל הסיוע

 התחייבות כתב אתמהגוף המלווה  שקיבל לו אישר שמנהל המסלול לאחר לו שאושרו

 . ידו על חתום 6ח כנספהמצורף 

 קבלת כתב אישור .8

בתוך  כאמור לעיל, אגרת חוב וכתב התחייבות מקבל סיוע אשר הפקיד ערבות ביצוע .8.1

להשקעות ולפיתוח התעשייה  הרשות פי הוראה זו מטעם-על אישור כתב יקבל יום 30

 . והכלכלה

 המזכה ההשקעה היקף, המאושרת התכנית נושא את, היתר בין, יכלול האישור כתב .8.2

 ההשקעות רשימת את הכולל נספח, הסיוע ושיעור סכום, הוועדה י"ע שאושרה בסיוע

הרשות  מנהל י"ע ייחתם האישור כתב. הוועדה שתקבע אחר תנאי וכל בסיוע המזכות

 המשרד. וחשב להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה

 , אגרת חוב וכתב התחייבותביטול כתב אישור בגין אי הפקדת ערבות ביצוע .8.3

רשאית בתוך הזמן האמור,  התחייבות וכתב חוב אגרת, ביצוע ערבותללא הפקדת 

 .הסיוע לבטל את זכייתו של מבקש הוועדה

 מלווהמינוי גוף  .9

לאחר קבלת כתב האישור, יש לפנות לרשות ההשקעות למינוי גוף מלווה באמצעות טופס  .9.1

 .  "שנהבהמקוונת "בקשה מקוון במערכת 

את טופס הבקשה המקוון, המלא והחתום יש לשלוח לגב' אורנה חפץ, מרכזת בכירה  .9.2

 .Guf.mellave@economy.gov.ilהשקעות, ברשות ההשקעות לדואר האלקטרוני: 
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 חובת דיווח .10

 בכתב  דיווח .10.1

 שחל שינוי כל .הבקשה הגשת לאחר המשפטי במעמדו שחל שינוי כל על .10.1.1

 לאחר, העניין לפי, מטעמו מי או שלו הקבלני בסיווג או המשפטי במעמדו

 הבנייה סיום למועד ועד הבקשה הגשת

, זה לעניין. עבודות תחילת אישור קבלת לאחר בשטח עבודות תחילתעל  .10.1.2

(, בנייה רישוי) והבנייה התכנון בתקנות כמשמעותו -" עבודות תחילת אישור"

 .2016 -ו"תשע

 התכנון בתקנות הגדרתוכ -. לעניין זה, "שלד"הבנייןסיום בניית שלד  על .10.1.3

 .1970 -ל"תש(, ואגרות תנאיו, להיתר בקשה) והבניה

 . הבנייןסיום בניית  על .10.1.4

ימים מקבלתה אצל מקבל  60גמר תועבר לרשות להשקעות תוך  תעודת .10.1.5

 רישוי) והבנייה התכנון בתקנות משמעותהכ -הסיוע. לעניין זה, "תעודת גמר" 

 .2016 -ו"תשע(, בנייה

 משטח המבנה התעשייתי. 50%הגעה לאכלוס של על  .10.1.6

, בתכנית האישור בכתב שנקבעו ככל הביצוע במועדי שחל עיכוב כלעל  .10.1.7

 .בהוראה ונהליההעסקית, 

 שצריך להגיש חות"דו .10.2

 יוגש, השקעות בוצעו לא אם גם, המאושרת התכנית בביצוע התקדמות"ח דו .10.2.1

 :כדלקמן

ל ממועד כתב האישור ועד לתום חודשים, הח 6-אחת ל -הסיוע  בתקופת .10.2.1.1

 .8 לנספחתקופת הסיוע בהתאם 

 .   8 נספחחודשים בהתאם ל 12-אחת ל –בתקופת ההפעלה  .10.2.1.2
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אחר מועד תום הבנייה, יש להגיש ל -10 נספחהשקעות על פי  גמרח "דו .10.2.2

למחלקת ביקורת ביצוע השקעות ברשות להשקעות דיווח על גמר ביצוע 

 התכנית המאושרת. הדיווח יכלול את הפרטים הבאים:

 השינויים אשר הוכנסו לאחר הוצאת כתב האישור ואושרו על ידי הוועדה. .10.2.2.1

מאכלסים את הבניין שאושר על חוזה שכירות בר תוקף עם המפעלים ש .10.2.2.2

 ידי הוועדה.

, ההפעלה תקופת תום ממועד חודשים 3-מ יאוחר יוגש לא סופי-ביצוע דו"ח .10.2.3

 .בנוהל 9 בנספח הקבועה( הפורמט) לתבנית בהתאם

 

 ניהול מערכת החשבונות .11

 ההשקעות כל לגבי החשבונות הנהלת במסגרת נפרדת חשבונות מערכת ינהלמקבל הסיוע  .11.1

בצורה שתאפשר את  וישמרו יתועדו המסמכים כנית המאושרת.במסגרת הת המזכות

 איתורם בקלות.

 המקובלים החשבונאות לכללי בהתאם יבוצעו אלה בחשבונות החשבונאים הרישומים .11.2

ביצוע התוכנית  במסגרת התקבל או שהוצא סכום כל ובדיקת זיהוי שיאפשר ובאופן

 שהוצאו מקור מסמכי פי על ייערך, הנפרדת החשבונות הנהלת בספרי הרישום .המאושרת

 .לתאגיד

מסלול ל" שייך בחותמת חתום יהא ,החשבונות בהנהלת הרישומים את המבסס מסמך כל .11.3

סמנכ"ל כספים  של ידו ובחתימת" מיעוטים ייישוב –בניינים להשכרה לתעשייה עתירת הידע 

 .כנית המאושרתהת ביצוע עבור אהי העלות כי המאשר

 

 שינויים בתכנית שאושרה על ידי הוועדה .12
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בבקשה לסיוע וכתב האישור במהלך בתכנית המאושרת ביחס למפורט  בקשות לשינויים .12.1

ויבוצעו לאחר קבלת אישור "שנהב" המקוונת  באמצעות המערכת ישלחו מסלולתקופת ה

 ובפרט:

 מועד כתב האישור ו/או של חלק מכתב האישור; הארכת .12.1.1

  .ההשקעות בין סעיפי העברה .12.1.2

 כל בקשה נדרשת להיות מנומקת ומגובה באסמכתאות הרלוונטיות לביצוע התכנית .12.2

 .שאושרה

בודק ה ידי על ויוחזרו יקלטו לא, שיימצא שאינן תקינות או בקשות שלא תהיינה מלאות .12.3

מקבלת מכתב  יום קלנדריים 14תוך  השלמות ביצוע לצורך הבקשה למגישהמקצועי 

 הנדרשים והפרטים המסמכים יפורטועם החזרת הבקשה, . הדרישה אצל מגיש הבקשה

 . להשלמה

במקרה של אי השלמת מסמכים, הטיפול בבקשה יסתיים ותשלח על כך הודעה למגיש  .12.4

 הבקשה.

 אישור.  כתבעדכון ל מקבל הסיועל ישלחהוועדה,  ידי עלשינוי שאושר  כל לאחר .12.5

 אישור ביצוע סופי .13

ועמידת  דיווחי מקבל הסיוע את תבחן והכלכלה התעשייה ולפיתוח להשקעות הרשות

 פיקי הבדיקה לתוצאות ובהתאם ,ההפעלה תקופת בתוםמקבל הסיוע ב"אכלוס מלא" 

 אישור: "להלן) סופי ביצוע ח"דו קבלת לאחר ימים 150-מ יאוחר ולא סופי, ביצוע אישור

  ."(פעלהה תקופת בתום סופי ביצוע

 תשלומים אופן ביצוע ה .14

 בהוראה . 4.14יהיה בהתאם לקבוע בסעיף מתן הסיוע  .14.1
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 2:מהדורה : השקעות הוניותפרק משני

 26.12.19:הנוהל הוצאת תאריך חיצוני סוג הנוהל:
מתוך  16עמוד 

16 
 03.10.2021: עדכון תאריך

 

 

תנאי כתב ההוראה, הסיוע יהיה זכאי למלוא הסיוע שאושר, אם עמד בכל תנאי  קבלמ .14.2

ובכפוף להמצאת כל הדיווחים הנדרשים בהתאם להוראה ולכתב  ,והבקשה האישור

 האישור.

 שבוצעו המזכות ההשקעות עבור רק שהוצאו על ידי מבקש הסיוע תהיה בהוצאות ההכרה .14.3

 .בפועל לאחר הגשת הבקשה

 

  נספחים .15

 טופס מילוי פרטים. – 1נספח 

 טכנולוגית. עצמה לפי תעשייה ענפי - 2נספח 

 התאגיד. בשם לחתום המוסמכים המנהלים הצהרת  – 3נספח 

 עדכון פרטי זכאי. – 4נספח 

 כתב ערבות. - 5נספח 

 .התחייבות כתב– 6נספח 

 .חוב אגרת –7נספח 

 דיווח על התקדמות.  – 8נספח 

 .סופי ביצוע"ח דו – 9נספח 

 דיווח על סיום השקעות. – 10נספח 

 קריטריונים לבדיקת דירוג הסיכון הפיננסי.  – 11נספח 

  זמנים. ותלוח – 12נספח 
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