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 כללי .1

 והגדלת בבניה מרקמית רוויה של מבני מגורים התיעוש הרחבתב לסייע הנועד תכנית זו .1.1
 .הבנייה בענף הפריון

ואין בכוחם של הנהלים כדי לגרוע  ,4.39 נועדו להשלים את הוראת מנכ"ל נהלים אלו .1.2
 מהוראותיה. בכל סתירה בין הנהלים לבין ההוראה, תגבר ההוראה. 

 מטרה .2

 ולהסדיר את הנושאים הבאים: לפרטמטרת נוהל זה הינה 

 .הביצוע ערבות כתב והפקדת הזכייה הודעת מימוש .2.1

 לאחר קבלת כתב האישור. התשלומים העברת אופן .2.2

 הגדרות .3

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

 במפורש בנוהל זה:

 "כתב אישור"  .3.1

נחתם על ידי  אשר  הוועדהלמתן הסיוע המבוקש, בתנאים שייקבעו על ידי  הועדהאישור 

  .המשרד של חתימהה מורשי

 "צוות" .3.2

 .4.39לצורך יישום הוראת מנכ"ל  המסלול מנהלשמונה על ידי  צוות

 בבקשה הוועדה דיון .4

 תתכנס הוועדה בכפוף לאישור יו''ר הוועדה.  ,חוות דעתו של הבודק המקצועי תלאחר קבל .4.1

 לפני מועד הדיון.  שבועמתן הודעה לחברי הוועדה בדבר התכנסותה יינתן לפחות  .4.2

 אשר בקשה כל עבור נלווה חומר ובו יום סדר, תוכניתה מנהל יכין, הועדה יינודי לקראת .4.3
 :הבאים הפרטים את היתר בין יכלול

 ;הבקשות עבור העומד התכנית תקציב .4.3.1

 ;הבקשה מגיש פרטי .4.3.2

 ;הבקשה מגיש''י ע גשהשהו הבקשהעיקרי  .4.3.3

 .פרטי הפרויקט שעבורו נרכש הציוד .4.3.4

 .התכנסותה מועד לפני אחד משבוע יאוחר לא, הוועדה לחברי יועבר החומר העתק .4.4

, בקשה כל ועבור ,הוועדה בפני יציגו ,בדיוני הוועדה לפי הצורך ישתתף ,הבודק המקצועי .4.5
 .בדיקתו ממצאי את

 פרוטוקול הוועדה  .5

. בפרוטוקול יפורט אם הבקשה תוכניתה מנהלפרוטוקול על ידי  רשםיי הוועדה של דיון בכל .5.1
 לא. ואםעמדה בתנאי הסף 
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, הסיוע מבקשהוועדה כי דרושה בדיקה נוספת לשם קבלת החלטה בדבר בקשת  החליטה .5.2
 .הנדרשות הבדיקות בפרוטוקול יירשמו

 סיועה ושיעור סכום, עלות הציוד :בפרוטוקול יוגדרו, בקשהה את לאשר הוועדה החליטה .5.3
יש היתר  האם עבורו משמש הציוד שאושר,( שיש)ככל הפרויקט  שם, שאושר ע"י הוועדה

 הציוד שאושרבאמצעות הפרויקט באתר  הבנייה עבודות תחילתמשוער ל מועדבנייה, 
 .ות הבנייהסיום עבודמשוער לומועד 

, יירשמו בפרוטוקול ההחלטות הסיוע מבקשהוועדה שלא לאשר את בקשת  החליטה .5.4
 והנימוקים לדחיית הבקשה. 

 ייחתם, לפרוטוקול הערות הועדה לחברי יהיו ולא במידה. הועדה חברי לכל יופץ הפרוטוקול .5.5
 .עבודה ימי 3 בתוך בדיון שנכח מ"מ או הוועדה ראש יושב ידי על הישיבה פרוטוקול

 המסלול למנהלמבקש להגיש תיקון לכתוב בפרוטוקול, יעביר וחבר ועדה שנכח בישיבה  .5.6
יפעל לבירור  המסלול מנהלימי עבודה מיום הפצת הפרוטוקול להערות.  3את עמדתו בתוך 

הנושא, יעביר את העמדה לשאר חברי הוועדה, וידאג לתיקון הפרוטוקול אם התברר כי יש 
 מקום לכך. כל בקשת תיקון, תועבר לידיעת יו"ר הוועדה ולבחינת היועץ המשפטי.

הפרוטוקול הסופי ייחתם על ידי יו"ר הוועדה או ממלא מקומו ויופץ לחברי הוועדה בדואר  .5.7
 אלקטרוני.

  ערבות ביצוע אות נוספות לענייןהור .6

 ביצוע ערבות תוקף הארכת .6.1

, להוראה 10.9 -ו 9.2 בסעיפים האמורה התקופה תום לפני יום 90 חל אשר ובמועד במידה
, הציוד רכישת ממועד חודשים 24 של תקופה חלפה טרם או סופי ביצוע אישור התקבל טרם

 תוקף להארכת האחריות. הערבות תוקף את להאריך הסיוע מקבל על, מבינהם המאוחר
 .הסיוע מקבל על הינה הערבות

  הערבות הוצאות .6.2

 הסיוע בלבד. קבלעלויות הוצאת הערבות יחולו על מ

 קבלת כתב אישור .7

 שם את, היתר בין, יכלול אשר אישור כתב יקבל ביצוע ערבות הפקיד אשר סיוע מקבל .7.1
בעל ההיתר, שם מקבל  שם ,שאושר הציוד משמש עבורו (המגורים )ככל שיש פרוייקט
 י"ע שאושרה סיועב המזכה ההשקעה היקףאם מקבל הסיוע אינו בעל ההיתר,  –הסיוע 
 הציוד באמצעותהבנייה  באתר הבנייה עבודות תחילת מועד,  ,שאושר הסיוע סכום ,הוועדה
 . הוועדה שתקבע אחר תנאי כל כןו המשוער ות הבנייהעבוד סיום מועד ,שאושר

 המשרד. של החתימה מורשי י"ע ייחתם האישור כתב .7.2

 בקשה לדיון חוזר .8

 יום 30דיון חוזר על החלטת הוועדה בתוך  לבקשהסיוע או מקבל הסיוע רשאים  מבקש .8.1
 פעם החלטה כל על חוזר לדיון בקשה להגיש. יובהר כי ניתן הוועדה החלטת קבלתממועד 

 .בלבד אחת

 .iic@economy.gov.il אלקטרוני דואר באמצעות יוגשו וצרופותיה חוזר לדיון בקשה .8.2
 ,את הבקשה לדיון חוזר לבחינתו של הבודק המקצועי מסלולה מנהל יעביר, הצורך במידת

 טרם העברת הבקשה לדיון בוועדה.
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 בעת שהוצגו עובדות באם, היתר בין, הועדה תתחשב, לסיוע בבקשה החוזר הדיון במסגרת .8.3
 נתונים הצגת תתאפשר לא, כי יובהר. כראוי בפניה הוצגו לא החלטתה את הוועדה שקיבלה
 .החלטתה מתן בעת הוועדה בפני הוצגו שלא חדשים

 ובקרה חובת דיווח .9

 :במועדים הבאים להשקעות לרשות בכתב ידווחהסיוע  מקבל .9.1

ההיתר ייבדק על ידי  –מקבל סיוע אשר הציג היתר במועד הגשת הבקשה  .9.1.1
 הבודק המקצועי במועד בחינת הבקשות. 

מי שצירף לבקשתו, בקשה להיתר או בקשה לשינויים בהיתר ידווח על קבלת  .9.1.2
מועד  ימים לאחר 30-ההיתר או טופס התרת שינויים בהיתר לא יאוחר מ

בכל מקרה ההיתר יועבר לא  קבלתם. ההיתר ייבדק על ידי הבודק המקצועי.
 קבלת כתב האישור. יום שה חודשים מיאוחר משי

  .עם קבלתו אישור תחילת עבודות""העתק מ .9.1.3

במועדים הבאים ויתאם עימם מפגש באתר לרשות להשקעות מקבל הסיוע ידווח בכתב  .9.2
 :בהתאם לציוד הבנייה המתועשת המאושר הבנייה

 :תבניות מתועשותברכישת  .9.2.1

 ;בו במועד הגעת תבניות מתועשות לאתר הבנייה וטרם השימוש .9.2.1.1

 ;בתום בניית הקומה הטיפוסית האחרונה בפרויקט .9.2.1.2

 בסיום בניית שלד הבניין. .9.2.1.3

 :צריח רןוגברכישת מעליות לבנייה וע .9.2.2

 ;מעליות בנייה לאתר הבנייה וטרם השימוש בוהגעת במועד  .9.2.2.1

לרבות עבודות  בתום בניית קומה הטיפוסית האחרונה בפרויקט .9.2.2.2
 .פנים גמר

 ברכישת פיגומים: .9.2.3

 ;לאתר הבנייה וטרם השימוש בו הפיגומיםהגעת במועד  .9.2.3.1

 פירוק הפיגומים. לפני .9.2.3.2

 :מכונות עזרברכישת  .9.2.4

המאושר לאתר הבנייה וטרם השימוש  מכונות עזרבמועד הגעת  .9.2.4.1
 בו;

 במהלך השימוש של מכונות העזר באתר הבנייה. .9.2.4.2

 

 

 ניהול מערכת החשבונות .10

 ההשקעות כל לגבי החשבונות הנהלת במסגרת נפרדת חשבונות מערכת ינהלמקבל הסיוע  .10.1
בצורה שתאפשר את  וישמרו יתועדו המסמכים .התוכנית המאושרת במסגרת המזכות

 איתורם בקלות.
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 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

ל"מסלול  שייך בחותמת חתום יהא ,החשבונות בהנהלת הרישומים את המבסס מסמך כל .10.3
 העלות כי המאשרסמנכ"ל כספים  של ידו ובחתימת" תמיכה ברכש ציוד בניה מתועשת

 .התוכנית המאושרת ביצוע עבור הינה

 כספי הסיוע הינם בגדר הכנסה ויש לדווח עליהם למס הכנסה.יובהר כי,  .10.4

  בכתב האישורשינויים  .11

הדואר  באמצעות ישלחו התכנית תקופת במהלךהאישור  בכתב לשינויים בקשות .11.1

 הוועדה ובפרט: אישור קבלת לאחר ויבוצעו, iic@economy.gov.ilהאלקטרוני 

 ;הארכה בקשות .11.1.1

  .ובלבד שהציוד טרם נרכש ההשקעה המזכה העברה בין סעיפי .11.1.2

 הודעה בדבר שינוי שם תאגיד. .11.1.3

 הודעה בדבר שינוי בפרטי הקשר של התאגיד. .11.1.4

 הודעה בדבר שינוי כתובת התאגיד. .11.1.5

  בתאגיד המניות בעלי בהרכב שינוי - בתאגיד המניות בעלי לשינוי בקשה .11.1.6

 (.חלקי או מלא באופן)                

 .ההגדרות בסעיף כמפורט - התאגיד סיווג לשינוי בקשה .11.1.7

 לשינוי סיווג קבלני  בקשה .11.1.8

 

mailto:iic@economy.gov.il
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11.1.9.  

 הרלוונטיות באסמכתאות ומגובה מנומקת להיות נדרשתהאישור  לשינויים בכתב בקשה כל .11.2
 .לביצוע התכנית המאושרת

 הצוות ידי על ויוחזרו יקלטו לא, תקינות שאינן שיימצא או מלאות תהיינה שלא בקשות .11.3
 עםימי עבודה מיום הפנייה להשלמה.  14תוך  השלמות ביצוע לצורך הבקשה למגיש

 הושלמה שלא בקשה. להשלמה הנדרשים והפרטים המסמכים יפורטוהחזרת הבקשה, 
 .תסגר, הקבוע במועד כנדרש

למגיש  ותשלח על כך הודעה לשינוי הבקשה תטופל לא, מסמכים השלמת אי של במקרה .11.4
 .הבקשה

 שייחתם ,אישורה כתבעדכון ל הסיוע למקבל ישלחהוועדה,  ידי עלשינוי שאושר  כל לאחר .11.5
 . המשרד של החתימה מורשי ידי על

 אישור ביצוע סופי .12

 לתוצאות ובהתאם ,המסלול תקופת בתום דיווחי מקבל הסיוע את הרשות להשקעות תבחן .12.1
מבודק מקצועי  ח"דו קבלת לאחר ימים 90-מ יאוחר ולא ,סופי ביצוע אישור פיקת הבדיקה
 בתום סופי ביצוע אישור: "להלן) השלמת השימוש בציוד שאושר באתר הבנייהבדבר 
  ."(המסלול תקופת

ע"י  תוחזראישור ביצוע סופי ניתן לצורך קבלת יתרת המענק, אולם, הערבות הבנקאית  .12.2
חודשים ממועד  24תקופה של  או לאחר תום הביצוערק בתום תקופת השקעות לרשות ה

 .מבניהם, המאוחר רכישת הציוד

 

 תשלומים אופן ביצוע ה .13

 10 בסעיף כאמוריו בחובות עמד הסיוע שמקבל ולאחר באופן הבא יתבצע סיועה מתן .13.1
 :ל"המנכ הוראתל

של  הבנייה לאתרהמאושר  הציוד הגעת עם יינתןהמאושר  מהסיוע 50% .13.1.1
, בהתאם במקום שנכח מקצועי בודק אישור ולאחר תוחשבוני הצגת, הפרויקט

 בהוראה. 16לסעיף 

 לאחר סיום בניית הקומה הטיפוסית האחרונה המאושר ישולם סיועמה 25% .13.1.2
 .במקוםשנכח  המקצועי בודק שלולאחר אישור 

הרשות  ידי על אישור שניתן לאחר המאושר ישולם)יתרת הסיוע(  סיועמסך ה 25% .13.1.3
  בהשקעה המזכה.השקעות כי הסתיים השימוש ל

 , תנאי כתב האישור והבקשהההוראהסיוע אם עמד בכל תנאי להסיוע יהיה זכאי  קבלמ .13.2
 , ובכפוף להמצאת כל הדיווחים הנדרשים בהתאם להוראה ולכתב האישור.והוראות הדין

 .והאחרים הדרושים לצורך התשלום ההנדסיים המסמכים כל להשלמת בכפוף םישול הסיוע .13.3

 הוצאות עבור ורק לעיל כמפורט המזכות ההשקעות עבור רק תהיה בהוצאות ההכרה .13.4
והומצאו בגינן חשבוניות. וזאת החל ממועד הגשת הבקשה למסלול ועד  בפועל שבוצעו
 להוראה.  4.6תקופת הביצוע, כאמור בסעיף לסיום 

כמו כן יוגשו לרשות להשקעות או מי מטעמה חשבוניות מקור המופנות לתאגיד מקבל הסיוע  .13.5
 בגין כל פריט מייצור מקומי או מיובא. או



 

                     מתועשת בנייה ציוד ברכש לתמיכה מסלול שם הנוהל:

 משרד הכלכלה
 והתעשייה

 4.39 :הוראת מנכ"ל 'מס

 הרשות להשקעותפרק ראשי: 

 1: מהדורה מסלולי השקעות הונית:  פרק משני

 11/01/2017:הנוהל הוצאת תאריך חיצוני הנוהל:סוג 
 7מתוך  7עמוד 

 12/11/2019: עדכון תאריך

 

 

 .מ"מע כולל אינובעבור ציוד בנייה מתועשת  הסיוע לתשלום סכום .13.6

לכל פריט בעל שווי מהותי יהיה זיהוי חד ערכי, בין אם על ידי מספר זיהוי שניתן על ידי  .13.7
 היצרן או מספר טבוע שניתן על ידי היזם עצמו והוא בלתי ניתן להעברה.

 לסיוע מקוון בקשה טופס באמצעות שבוצעו מזכות הוצאות על לדווח הבקשה מגיש על .13.8
   הרשות להשקעות. במערכת, התכנית לביצוע המדווחת בתקופה שבוצעו השקעות המפרט
 גוף  - מלווה לגוף  מהרשות אישור הסיוע מקבל שקיבל לאחר תתבצע המערכת פתיחת

 הבקשות לבדיקת ואחראי ביצועה שלבי בכל התכנית לליווי להשקעות הרשות על שהוסמך
 .היזם חשבון אל הכספים ולהעברת
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