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 כללי .1

לגרוע מהוראותיה. ו של הנוהל ואין בכוח ,6.10 להשלים את הוראת מנכ"ל נועד והל זהנ .1.1

 לבין ההוראה, תגבר ההוראה.  והלבכל סתירה בין הנ

 

 מטרה .2

 ולהסדיר את הנושאים הבאים: לפרטמטרת נוהל זה הינה 

 בקבלת סיוע. פירוט ההשקעות המזכות .2.1

  .סיועה לקבלת בקשותה הגשתאופן  .2.2

 בוועדה. דחייתן/בחינת הבקשות משלב קליטת הטפסים ועד אישורן .2.3

 ., אגרת חוב וכתב התחייבותמימוש הודעת הזכייה והפקדת כתב ערבות הביצוע .2.4

 ביטול כתב האישור. .2.5

 לאחר קבלת כתב האישור. התשלומים העברת אופן .2.6

 מערכת החשבונות.ניהול  .2.7

 .הגשת דיווחים בתכנית המאושרת .2.8

 

 הגדרות .3

 אחרת נאמר אם אלא, בהוראה המופיעה ההגדרה השונים למונחים תיוחד בנוהל זה

 במפורש בנוהל זה:

 "מקצועי"בודק  .3.1

התוכנית  התכנית העסקית,, בדיקת הבקשהשהמשרד התקשר עמו לשם  אדם ו/או גוף

  .עמידתו בתנאי ההוראה וכתב האישורלרבות  מקבל הסיוע דיווחי האדריכלית,

 

  ההשקעות המזכותפירוט  .4

 :ותשתיות בינוי השקעות .4.1

 המתחם ומתקניו על כל המשתמע מכך.  הכרוכות בבנייתהשקעות 
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 : רכות הוניות השקעות .4.2

, אגרות בניה והיטלי פיתוח עירוניים, שיווק , שירותי יעוץ נוספיםהוצאות עבור שירותי עוגן

כהגדרתו  –פעילות יצרנית בתחום הפודטק  עבורחדש ציוד  קנייתופרסום המתחם, 

קבלת  ממועד החל שיבוצעו מזכות השקעות רק יוכרו .בהוראה )לרבות פיילוטים לייצור(

 הון בהשקעות להכיר יהיה ניתן .הסיוע תקופת סיוםל ועד המאושרת לתכנית כתב האישור

 (. אסמכתאות להעברת בכפוף) ההפעלה תקופת כל לאורך הוצאו אם גם  רכות והשקעות

 

 אופן הגשת הבקשה .5

את כל המסמכים המפורטים להלן לתיבת הדואר האלקטרוני:  יגיש הסיוע מבקש .5.1

industrialfoodtech@economy.gov.il . 

במשרדי מנהל בנוסף, המסמכים הנדרשים להגשה בעותק קשיח, כפי שיפורט להלן, יוגשו  .5.2

 .  לעילהדוא"ל לתיבת אלקטרוני גם בעותק , 3אזורי תעשייה בקומה 

לבקשת הסיוע כשהיא זה.  לנוהל 1 נספח באמצעות סיועהבקשת מבקש הסיוע יגיש את  .5.3

 :הבאים המסמכים יש לצרף את, החתימה מורשי י"מלאה וחתומה ע

 

אופן  פירוט הצרופות הנדרשות נדרש להגשה מס'

 ההגשה

 דרישות מיוחדות

 

 צפי, הנדרשת ההשקעה תכנית עסקית 1

 תמהיל, ההכנסות

 המימון דרכי, ההוצאות

 קודם ניסיון, ואיכותם

מתחם למפעלי  בהקמת

 מבקש שלבי היערכות, מזון

 ,המתחם להקמת הסיוע

 מבקש יכולת עלות למ"ר,

 ולעמוד אותה לממש הסיוע

 של כלכלית כדאיות, בה

 .זמנים ולוחות התכנית

 

 7בהתאם לנספח  בדוא"ל
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סט תוכניות  2

 אדריכליות

; 1:500 מ"קנ סביבהתכנית 

 קומה וכל קרקע קומת תכנית

 מקטע; 1:200 מ"קנ, נוספת

 כל את המפרט 1:100 מ"קנ

 קבלת משלב הייצור שרשרת

 לאחסון ועד הגלם חומרי

 חתכים שני. המוגמר המוצר

; 1:200 מ"קנ, עקרוניים

 . הדמיות, מבטים, חזיתות

 

בדוא"ל 

ובעותק 

 קשיח

 נערכו על ידי אדריכל 

  בהעתקות או צילומים

גבי בגודל אחיד על 

גיליון/גיליונות 

ס"מ( אופקי  100/70)

כאשר הצפון כלפי 

מעלה. ההגשה 

תיעשה על גבי קאפה 

מ"מ ארוז  8

בתיק/חבילה קשיחה 

 וסגורה.

הצהרת  3

 מנהלים 

טופס הצהרה של מנהלי 

התאגיד על כל 

ההתחייבויות הנדרשות על 

 פי ההוראה והנוהל

 2בהתאם לנספח  בדוא"ל

קורות חיים  4

ותעודות 

 אדריכל 

יועץ  או לתאגיד חיצוני יועץ

העובד בתאגיד מבקש הסיוע 

שמתקיימים בו התנאים 

 הבאים במצטבר:

 מוסד בוגר אדריכל 

 או בארץ מוכר אקדמי

  ל."בחו

 בפנקס הרשום אדריכל 

 והאדריכלים המהנדסים

 פי חוק המהנדסים על

-ח"התשי, והאדריכלים

1958 . 

 

  בדוא"ל

אסמכתאות  5

 קבלן
רישום כדין של הקבלן 

 התכנון כהגדרתו בתקנות

(, בנייה רישוי) והבנייה

והוא בעל   2016 -ו"תשע

שנים  5ניסיון של לפחות 

בהקמת מבנים בהיקף של 

מ"ר ומעלה, ביניהם  5,000

הקמה של פרויקטים שאינם 

 בתחום המגורים.

 

  בדוא"ל
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דו"ח רשם  6

 חברות מלא 

  בדוא"ל 

דו"חות  7

 כספיים 

 מבוקרים כספיים דו"חות

 הקלנדרית לשנה ומאושרים

 ואם,  הבקשה הגשת שלפני

 לשנה מבוקרים דו"חות לו אין

 סקורים חות"דו יגיש זו

 כך על ח"רו אישור בצירוף

 חות"דו עדיין לו שאין

 ;מבוקרים

 

  בדוא"ל

ה על קבל 8

תשלום דמי 

 טיפול 

קבלה על הפקדה לבנק 

. ₪ 3,000הדואר בסך 

, לפקודת 21420מס' חשבון 

משרד הכלכלה והתעשייה, 

 מינהל איזורי תעשייה 

בשובר תשלום רגיל או  בדוא"ל

 העברה בנקאית

בקשה  9

לפתיחת 

עדכון זכאי 

 בארץ

 3בהתאם לנספח  בדוא"ל 
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מסמכים  10

להגשה 

במקרה של 

החזקה 

בקרקע  על פי 

 2חלופה 

 בהוראה 

  כתובת, גוש, חלקה ותת

של הקרקע עליה חלקה 

  ייבנה המתחם.

  היכן מתנהל הרישום

בנוגע לקרקע: רשות 

מקרקעי ישראל, לשכת 

כולל  –רישום המקרקעין 

צירוף הנסח המתאים 

 כאסמכתה למכתב.

  במקרה שבמועד הגשת

הבקשה טרם נחתם 

הסכם שכירות על 

מבקש –מתחם/קרקע

הסיוע יציג התחייבות 

חתומה של מורשי 

חתימה של התאגיד, 

ה, יהיה בעל הסכם לפי

חודשים  6שכירות בתוך 

 ממועד כתב האישור. 

  היתר בנייה/בקשה

 –לשינויים בהיתר בניה 

ככל שקיים מבנה בעת 

 הגשת הבקשה.

אישור עו"ד בא כוח מבקש  בדוא"ל

הסיוע, באשר לזכויותיו של 

מבקש הסיוע בקרקע עליה 

 . יוקם המתחם
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 באופן המידע כל ולמסירת נאות גילוי לחובת מגיש הבקשה את מחייבת הבקשה הגשת .5.4

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

 .בתאגיד החתימה

לתיבת  )כולל נספחים( שליחת הבקשה במלואה מועד הוא הבקשה לקליטת הקובע המועד .5.5

 . industrialfoodtech@economy.gov.il הדואר הבאה:

 .תידחה על הסף שנקבע להגשת הבקשות האחרון המועד לאחר שתגיע בקשה .5.6

  

 בבקשה הוועדה דיון .6

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

 :הבאים הפרטים את ,היתר בין

 ;הבקשה מגיש פרטי .6.1

 תסקיר הבקשה הכולל את ניקוד הבקשה בהתאם לאמות המידה.  .6.2

 . ותיווהמלצ המקצועי הבודק דעת חוות .6.3

 ממצאי את, בקשה כל ועבור הוועדה בפני ויציגבדיוני הוועדה  ףישתת, הבודק המקצועי

 . ובדיקת

 

 כתב התחייבותה, הפקדת ערבות ביצוע, אגרת חוב, הזכיי הודעת מימוש .7

 ורישום הערת אזהרה.

 ערבות .7.1

 .לנוהל זה 14נספח ב להוראה תוגש בנוסח המופיע  10הערבות כאמור בסעיף  .7.1.1

 - הערבות חילוט .7.1.2

לחלט את הערבות אם מקבל הסיוע לא עמד בהתחייבות שלקח על  תרשאי הוועדה

מינהל נהלי באו  בהוראת מנכ"ל, עצמו או לא קיים הוראה שנקבעה בכתב האישור

לצורך החזר  , כולה או חלקה,רשאית הועדה לחלט הערבות . כמו כןאיזורי תעשייה

וכן במקרה  ,התברר כי לא היה זכאי לקבלווכספי של תשלום ששולם למבקש הסיוע 

 בהוראה.של ביטול הסיוע כמפורט 

 - תוקף ערבות ביצוע .7.1.3

לסיום  ועד הזכייה הודעת מכתב מתאריך החל יהא הערבות תוקף .7.1.3.1

, ככל אורכות  תנאי למתן תוקף הערבות יעודכן כ.  תקופת המחוייבות

 על ידי הועדה לאורך תקופות המסלול ובהתאם אליהן. שאלו יאושרו 

 הערבות הוצאות .7.1.4

 הסיוע בלבד. קבלעלויות הוצאת הערבות יחולו על מ

mailto:industrialfoodtech@economy.gov.il
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 אגרת חוב .7.2

 לרבות המובטחים הסכומים כל של והמדויק המלא סילוקם להבטחת .7.2.1.1

 סכום כל ולרבות 15 בנספח כהגדרתן והצמדות ריביות תוספת

 נוסח) החברות לפקודת 165 סעיף ובתוקף שהוא זמן בכל שייתוסף

הנכסים המפורטים את  לשעבדיש , אחר דין כל בתוקף או/ו( חדש

 שיעבודים ליצור הגבלה עם צף בשעבוד המדינה לטובת בנספח האג"ח

 במרשם החברות. נוספים

 מינהל איזורי תעשייה.תהליכי הרישום יתבצעו בהתאם להנחיות  .7.2.1.2

 -אגרת החוב מימוש  .7.2.1.3

אם מקבל הסיוע לא עמד בהתחייבות  אגרת החובאת יממש המשרד 

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

או לצורך החזר כספי של תשלום ששולם  מינהל אז"תנהלי באו  מנכ"ל

למבקש הסיוע ולאחר מכן התברר כי לא היה זכאי לקבלו וכן במקרה 

 בהוראה.של ביטול הסיוע כמפורט 

 אגרת החוב הוצאות .7.2.1.4

 הסיוע בלבד. קבליחולו על מ אגרת החובעלויות הוצאת 

 כתב התחייבות .7.3

 המוכרות ההוצאות לסעיפי בהתאם התכנית העסקית ליישום לפעול יחל מקבל הסיוע

 חתום( 16 נספח) התחייבות כתב את שקיבל לו אישר שמנהל המסלול לאחר לו שאושרו

 . ידו על

 רישום הערת אזהרה .7.4

 הערת אזהרה על הנכס, בהתאם לחלופה של בעלות על הקרקעמקבל הסיוע ידאג לרשום 

  ובהתאם להנחיות שתוציא הועדה לעניין זה.    ,הרלוונטית
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 קבלת כתב אישור .8

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

 . מינהל איזורי תעשייה פי הוראה זו מטעם-על אישור

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

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

 מינהל איזורי תעשייה מנהל י"ע ייחתם האישור כתב. הוועדה שתקבע אחר תנאי וכל בסיוע

 המשרד. וחשב

 אי הפקדת ערבות ביצוע ביטול כתב אישור בגין .8.3

בתוך הזמן ורישום הערת אזהרה  התחייבות כתב חוב אגרת, ביצוע ערבותללא הפקדת 

 .הסיוע לבטל את זכייתו של מבקש רשאית הוועדההאמור, 

 

 ומסירת מסמכים דיווח חובת .9

 :מינהל איזורי תעשייה לידי המסמכים הבאים את להעביר מתחייב הסיוע מקבל .9.1

 .קבלת הסכם הפיתוחממועד  חודשים 12 תוךהיתר בנייה  .9.1.1

 המתחם. להקמת ומפרטים כמויות כתבי, תכניות .9.1.2

 הוא הסיוע שמבקש ככל, קבלן לבניית המתחם בדבר העסקת הצהרה/אישור .9.1.3

בפועל בעצמו  במתחם הבנייה עבודות את מבצע הוא לפיה הצהרה צירף, הקבלן

חודשים ממועד כתב  12 ההצהרה יוצגו בתוך/אישור בדבר העסקהעל פי כל דין. 

 . (2)נספח  האישור

סביבה ויועץ רישוי  איכות יועץ, מזון בטיחות יועץ בדבר העסקת הצהרה/אישור .9.1.4

יועצים בתחומים  אישור בדבר העסקתעסקים לטובת ניהול ותפעול המתחם. 

אישורי  את להציג יששונים בהתאם לשירותים אותם יתחייב לספק. 

 .( 2)נספח  האכלוס"עם תחילת "תקופת הצהרה /ההעסקה

 תעשייה:  איזורי מינהל לידי הבאים הדיווחים את להעביר מתחייב הסיוע מקבל .9.2

  .הבקשה הגשת לאחר המשפטי במעמדו שחל שינוי כל על .9.2.1

 לפי, מטעמו מי או שלו הקבלני בסיווג או המשפטי במעמדו שחל שינויעל כל  .9.2.2

 .הבנייה סיום למועד ועד הבקשה הגשת לאחר, העניין

 אישור", זה לעניין. עבודות תחילת אישור קבלת לאחר בשטח העבודה תחילתעל  .9.2.3

 -ו"תשע(, בנייה רישוי) והבנייה התכנון בתקנות כמשמעותו -" עבודותתחילת 

2016. 

 והבניה התכנון בתקנות כהגדרתו -. לעניין זה, "שלד"המתחםעל סיום בניית שלד  .9.2.4

 .1970 -ל"תש(, ואגרות תנאיו, להיתר בקשה)
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 . אכלוסוקבלת טופס  מתחםסיום בניית על  .9.2.5

 .הבנוי במתחםשטח המ 50%הגעה לאכלוס של על  .9.2.6

 נהליה, בהוראה, האישור בכתב שנקבעו ככל הביצוע במועדי שחל עיכוב כלעל  .9.2.7

 .העסקיתובתכנית 

 כמפורט להלן:  חות"מקבל הסיוע מתחייב להעביר את הדו .9.3

 יוגש, השקעות בוצעו לא אם גם, המאושרת התכנית בביצוע התקדמות"ח דו .9.3.1

 :כדלקמן

ל ממועד כתב האישור ועד חודשים, הח 6-אחת ל - הסיוע בתקופת .9.3.1.1

 .12 לנספחלתום תקופת הסיוע בהתאם 

   .12 פחנסם בהתאם לחודשי 12-אחת ל – בתקופת ההפעלה .9.3.1.2

למנהל יה, יש להגיש לאחר מועד תום הבני -13נספח ח גמר השקעות על פי "דו .9.3.2

השינויים ת. הדיווח יכלול את גמר ביצוע התכנית המאושרדיווח על אזורי תעשיה 

 אשר הוכנסו לאחר הוצאת כתב האישור ואושרו על ידי הוועדה.

 .ההפעלה תקופת תום ממועד חודשים 3-מ יאוחר יוגש לא סופי-ביצוע דו"ח .9.3.3

חשב י, והקבועים בהוראה דווח לוועדה על פי המועדים האמורים לעילישלא  מקבל סיוע  .9.4

 .ווכל לקבל החזר על הוצאותייולא  בלתי מוסדר למשרד הכלכלה ותעשייה כבעל חוב

 

 ניהול מערכת החשבונות .10

 ההשקעות כל לגבי החשבונות הנהלת במסגרת נפרדת חשבונות מערכת ינהלמקבל הסיוע  .10.1

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

 איתורם בקלות.

 המקובלים החשבונאות לכללי בהתאם יבוצעו אלה בחשבונות החשבונאים הרישומים .10.2

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

תכנית ל" שייך בחותמת חתום יהא ,החשבונות בהנהלת הרישומים את המבסס מסמך כל .10.3

 העלות כי המאשרסמנכ"ל כספים  של ידו ובחתימת" פודטק תעשייתי –מיקרו תעשייה 

 .כנית המאושרתהת ביצוע עבור אהי
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 שינויים בתכנית שאושרה על ידי הוועדה .11

בבקשה לסיוע וכתב האישור במהלך בתכנית המאושרת ביחס למפורט  בקשות לשינויים .11.1

, בטרם דוא"ל למנהל התוכנית ויועברו לאישור הועדהבאמצעות  ישלחו תכניתתקופת ה

 בפרט:. ביצועם וכתנאי לאישורם

 מועד כתב האישור ו/או של חלק מכתב האישור; הארכת .11.1.1

  .ההשקעות העברה בין סעיפי .11.1.2

 כל בקשה נדרשת להיות מנומקת ומגובה באסמכתאות הרלוונטיות לביצוע התכנית .11.2

 .שאושרה

 , שייחתםאישור מעודכן כתב מקבל הסיועל ישלחהוועדה,  ידי עלשינוי שאושר  כל לאחר .11.3

 . וחשב המשרד והכלכלה מינהל איזורי תעשייהמנהל  ידי על

 יובהר כי לא ניתן לבצע שינויים כלשהם ללא אישור הוועדה מראש ובכתב. 

 פירוט רכיבי תקופת אורך התכנית .12

 התקופות ניתן להאריך אתשיקול דעת הועדה הפירוט הבא, כאשר בפי פרוסה על  התכנית

 :המפורטות להלן

 

 הערות מספר החודשים התקופות

תקופת המצאת 

 היתר בנייה

 6להארכה של אפשרות  מקבלת הסכם פיתוח מרמ"י חודשים 12עד 

 חודשים

 24אפשרות להארכה של  חודשים ממועד כתב האישור 36עד  סיועתקופת ה

 .נוספים חודשים

תחילת תקופת 

 האכלוס

"סיום הבנייה", כהגדרתו  ממועדחודשים  12 עד

 בהוראה.

 6 של להארכה אפשרות

בהחלטת  נוספים חודשים

הועדה וכל ארכה נוספת 

באישור הועדה ומטעמים 

 .שירשמו

 60חודשים מתוך  48חודשים  במצטבר או  48 תקופת הפעלה

 חודשים מתום תקופת תחילת האכלוס, לפי העניין

 

 ומתן דיווחים השלמת

 סופי ביצוע אישור

  הפעלהה תקופת מתום חודשים שלושה עד

מתן אישור ביצוע 

 סופי

 ממועד חודשים כחמישה תוך להימסר צפוי

 בשלב השלמת דיווחים הידע השלמת

 

 שמירה על צביון  חודשים מסוף תקופת ההפעלה 60 בות תקופת מחוי
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 נספחים  .13

 

 .תעשייה-מיקרו מתחם מומלצים לתכנון קווים –נספח א  .13.1

  פודטק תעשייתי.  –מתקנים במתחם מיקרו תעשייה  –נספח ב  .13.2

 פודטק תעשייתי. –אספקת שירותים במתחם מיקרו תעשייה  -נספח ג'  .13.3

 מידע תכנוני.  –נספח ד'  .13.4

 . בקשהמילוי פרטים והגשת טופס  – 1נספח  .13.5

 .התאגיד בשם לחתום המוסמכים המנהלים הצהרת - 2נספח  .13.6

 .בארץ זכאי עדכון/לפתיחת בקשה - 3נספח  .13.7

  .אחזקת בעלי מניות - 4נספח  .13.8

 ."שטחים סחירים" - 5נספח   .13.9

 .מפעלים בהגדרת פודטקהקריטריונים לבחינת עמידת  – 6נספח  .13.10

  .לבחינת התוכנית העסקיתקריטריונים  - 7נספח  .13.11

 קריטריונים הנדסיים לפיתוח תשתית המקרקעין לתעשייה.   – 8נספח  .13.12

 טבלת הוצאות פיתוח לדונם.  – 9נספח  .13.13

 החזר תשלום הוצאות פיתוח ליזם לאחר ביטול.  – 10נספח  .13.14

 בקשה לדיון חוזר. –11נספח  .13.15

 .ח התקדמות"דו -12נספח   .13.16

 .ח גמר השקעות"דו –13נספח  .13.17

 .כתב ערבות -14נספח  .13.18

 .אגרת חוב –15נספח   .13.19

 .התחייבות כתב –16  נספח .13.20
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