שאלות ותשובות הוראת מנכ"ל 4.18

 .1שאלה:
אנו חברה שהוכרה ע"י רשות החדשנות כחברה מסורתית .אנו ממוקמים במרכז הארץ – היינו
שמחים לבדוק האם ישנה אפשרות להשתלב בתוכנית  4.18לצורך גיוס מהנדס פיתוח ?
תשובה:
הוראת מנכ"ל  4.18מיועדת לעסקים שיוקמו יועתקו או ירחיבו את פעילותם באזורי עדיפות
לאומית או בירושלים בלבד.
אזורי עדיפות לאומית מוגדרים בסעיף  3.3להוראה.
(סעיף  , 4.1סעיף .)3.3

 .2שאלה:
.1האם זהו חייב להיות עובד חדש שמועסק?
.2האם אנחנו צריכים לעבור לירושלים? או אם יש לנו כבר סניף שם  ,אז זה גם בסדר.
תשובה:
 .1על פי ההוראה ,הסיוע יינתן בגין העסקתם של עובדים חדשים בלבד .עובדים חדשים ,הם
עובדים אשר נקלטו בחברה החל מהמועד הקובע ,קרי .01.01.2019
(סעיפים )19 ,4.2 ,3.25
 .2ניתן להגיש בקשה להרחבת מיזם ,לקליטת עובדים נוספים באתר קיים של התאגיד,
באזורי עדיפות לאומית וירושלים.
(סעיף .)3.17 ,4.1.3

 .3שאלה:
התוודענו לאחרונה לתוכנית הסיוע שלכם  .4.18נשמח לשוחח עם מי מטעמכם ולהבין האם אנו
עומדים בקריטריוני הסף להגשת בקשת סיוע.
חשוב לי לידע כי החברה קיבלה אישור סיוע בתוכנית  4.17ותקופת הסיוע בתוכנית עוד לא
הסתיימה.
תשובה:

ראשית ,הוועדה היא שבוחנת את עמידת הבקשות בתנאי הסף ,ולכן בחינתם תיעשה לאחר הגשת
בקשה.
(סעיף )7.2
שנית ,תנאי הסף במסלול  4.17שונים מתנאי הסף במסלול  ,4.18ואישור הבקשה במסלול  4.17אין
בה כדי להעיד על עמידה בתנאי הסף של מסלול זה .תנאי הסף של המסלול קבועים בסעיף 5
להוראה.
ביחס לשאלתך בעניין קבלת סיוע בהינתן כתב אישור במסלול  -4.17ניתן לקבל סיוע על פי הוראה
זו ,אם כתב האישור הקודם הוא באחד ממסלולי התעסוקה ,ומתקיימים התנאים הבאים
במצטבר:


במועד הגשת הבקשה מבקש הסיוע העסיק לפחות  75%ממספר העובדים
שאושר לו בכתב אישור קודם.



הסיוע יינתן רק בגין תוספת העובדים מעבר לקבוע בכתב אישור קודם.

(סעיף .)14.2

 .4שאלה:
רציתי לוודא כי אכן תנאי הסף הם מצטברים והאם יש הטבות לחברות מתחילות  /ללא הכנסות.
אנחנו ללא הכנסות בכלל – כרגע בשלבי מו"פ .האם אפשרי בכלל להגיש בקשה למסלול הטבה זה?
תשובה:
תנאי הסף למסלול הינם מצטברים .תאגיד "לרבות צד קשור" ,נדרש לעמוד במחזור המכירות
הקבוע בהוראה בשנה שקדמה להגשת הבקשה .לא ניתן לאשר תכנית לתאגיד ללא הכנסות ,ככל
שאין לו "צד קשור" שעומד בתנאי זה ובתנאים נוספים בהוראה.
(סעיף  5ברישא.)3.27 ,5.3 ,

 .5שאלה:
האם "צד קשור" כולל חברת אם היושבת במרכז?
תשובה:
צד קשור הינו כל אחד מאלה:


חברה-בת ,חברה מסונפת וחברה קשורה ,כהגדרתן בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח-
.1968



בעל שליטה בתאגיד.



כל אישיות משפטית שבעל השליטה בו  -במישרין או בעקיפין  -הוא בעל השליטה
במבקש הסיוע.



תאגיד בבעלות תאגיד אחר באותו תחום או שהיה בבעלותו של תאגיד אחר באותו
תחום בשנה האחרונה;



תאגיד בבעלות תאגיד אחר אשר בעל השליטה בו הוא גם בעל שליטה בתאגיד אחר
באותו תחום או שהיה בבעלות תאגיד אחר כאמור בשנה האחרונה.

לשאלתכם ,התשובה היא כן ,שכן אין חובה ש"הצד הקשור" יעמוד בתנאי ההוראה לעניין היותו
באזור עדיפות לאומית או בירושלים.
(סעיף .)3.27

 .6שאלה:
היינו מפעל מאושר בעבר .ממוקמים באזור תעשיה צפוני באשקלון .האם אנו יכולים להיות זכאים
לתמיכה במסגרת מסלול זה ?
במידה וזכאים ,האם זה ישפיע על זכאות אחרת אם אנו מעוניינים לגשת במסגרת מסלול מענקים
בחוק לעידוד השקעות הון ?
תשובה:
ראה תשובה לשאלה  .1אזור תעשיה באשקלון אינו נמנה ברשימת אזורי עדיפות לאומית ,על כן לא
ניתן להגיש בקשה במסגרת הוראת מנכ"ל .4.18
לעניין כפל ההטבות מול מסלולים אחרים ראה סעיף  14.1להוראה.
ביחס לשאלתך בנוגע להשפעה על הזכאות במסלולים אחרים ,כל בקשה לקבלת כתב אישור ברשות
להשקעות נבחנת בהתאם להוראותיו ,נהליו ולמדיניות של המסלול ,וזאת בין אם מדובר במסלול
לפי הוראות מנכ"ל או מסלול מענקים לפי החוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט.1959-
(סעיף  , 4.1סעיף .) 14.1

 .7שאלה:
חברה  Xאשר משרדיה ממוקמים באזור עדיפות לאומית ועובדיה מועסקים ופועלים בתחומי חברת
 Yבאזור עדיפות לאומית .שתי החברות בבעלות אותו בעל שליטה .שאלתי היא האם נוכל להגיש
בקשה למענק סיוע לעובדים חדשים בשכר גבוה אם אנו כרגע מעסיקים פחות מ  15עובדים
כשהתכנון הוא להמשיך בקליטת עובדים לפיתוח הפרויקטים של חברה  Xאשר רק בינואר  19החלה
בקליטת עובדים באופן מאסיבי?

תשובה:
ככל שחברת  Yעונה להגדרת "צד קשור" ,הרי שע"פ תנאי הסף של ההוראה על חברת  Xו/או ,Y
להעסיק לפחות  15משרות מלאות בחודש שקדם למועד הגשת הבקשה.
ראה גם תשובות לשאלות 4 :ו.5-
(ס' .) 5.3 , 5.4

 .8שאלה:
אודה לקבלת מענה לשאלות הבאות:
 .1לצורך עמידה בתנאי סף ( 5.3תנאי מחזור הכנסות) האם ניתן להסתמך במספרי השוואה
שבדוח ( 2019במקום דוח כספי של שנת  )2018וזאת לאור העובדה כי החל משנת  2019לפי
תקן חשבונאי חדש שעל החברה ליישם ,הכנסות  2018בדוח  2019יעלו על  25מיליון שח.
 .2בהתאם לסעיף  7.2.5.7להוראה – ניקוד הבקשה  -חדשנות טכנולוגית :שת"פ טכנולוגי עם
חברות אחרות או עם האקדמיה בהקשר לתוכנית העסקית – אודה לפירוט נוסף לגבי
הנושא :האם ניתן לכלול גם מנטורינג לסטודנטים באקדמיה? שילוב פיתוחי החברה
בתוכנית לימודים במוסדות אקדמאיים?
תשובה:
 .1יש להגיש דוחות כספיים מבוקרים ומאושרים (סולו) ,בתוספת אישור רו"ח והסבר לשינוי
השיטה החשבונאית בה החברה נוקטת והאם מדובר בתקן המחייב את החברה .הנושא
יובא לדיון בוועדה במסגרת הדיון בבקשה.
(סעיף  4.6.5לנוהל)

 .2הציון באמת מידה זו נקבע על פי חוות דעת של בודק מקצועי מטעם הרשות לחדשנות,
כאשר במסגרת אמת מידה זו ,נבחנים בין היתר שת"פ טכנולוגיים שבהם החברה רוכשת
(כולל זכויות שימוש) או מקבלת ,ידע/טכנולוגיה מהאקדמיה או מחברה אחרת ,גם בצורה
של מחקר משותף או יעוץ .כל בקשה תיבחן לגופה.
(סעיף )7.2.5.7

 .9שאלה:
רציתי לברר אם חברת  Xיכולה להשתתף בפרויקט? החברה אומנם ממשלתית אך פועלת בסביבה
תחרותית.
תשובה:

על החברה לעמוד בכל סעיפי הגדרת "מיזם" המפורטים בהוראה.
לעניין חברות ממשלתיות ,על פי סעיף  3.17.4להוראה ,קיימים  3תנאים מצטברים לדיון בחברה
שהיא חברה ממשלתית:
 .1חברה ממשלתית הפועלת בשוק תחרותי,
 .2הכנסותיה אינן מתעריף או סובסידיה ממשלתית,
 .3חברה שאינה חברה מתוקצבת.
עמידת החברה הממשלתית בהגדרה תיבדק ע"י הרשות להשקעות מול רשות החברות הממשלתיות.
אין הדבר גורע מהחובה לעמוד ביתר התנאים המפורטים בהגדרת "מיזם".
(סעיף )5.2 , 3.17

