
 2019 לאפריל 7, ירושלים

 
תכנית  4.44הוראת מנכ"ל  –קובץ שאלות ותשובות 

 להעלאת הפריון בתעשייה 
 

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

 
 : ותהבהר

 

 על פי מפת העדיפות, שנכתב לגביה בסעיף  רשימת היישובים הקובעת והמעודכנת
)להלן:  "בתעשייה הפריון להעלאת תכנית נוהל"להוראה, שתהא מפורטת ב 3.1.2

 :הבא בקישור 11מופיעה כנספח "הנוהל"( 
 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/economy_dgi_instructions_04_

44 
 

 10להוראה, מופיע כנספח  3.2הנזכר בסעיף  פיננסי סיכון דירוג סעיפי ניקוד פירוט 
 בקישור לעיל. 

 

  לנוהל חל שינוי במקום : "תכנית עסקית באופן מקוון בתכנת  5.3.1.2בסעיף
 עסקית באופן מקוון בתכנת "קלכלית"". "תכנית "יזמית"", יבוא:

 

  ינוסח מעתה כך לנוהל 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

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

 

 
 :שלהלן מהחלופות אחת פי על ניסיון בעל הוא 3.2.2

 
בעלות לחברות תעשייתיות  או טכנולוגי תפעולי או ניהולי בייעוץ ניסיון שנותשלוש  3.2.2.1

, תעשייתית חברה אותה של האחרונה הפעילות בשנת ₪ מיליון 30 לפחות של מחזור מכירות
 ;ההוראה חתימת למועד שקדמו השנים 3 - ב רלבנטיים ייעוץ פרוייקטי צעיברצוי שיועץ זה 

 זה בסעיף היועץ להגדרת לדרישות העונה ייעודי ייעוץ צוות דרך להגשה האפשרות ניתנת
 .ובלבד ש'התכנית להעלאת פריון העבודה' תיחתם על ידי כל צוות הייעוץ
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 הנהלה חבר/ל"מנכ מדווח של ברמה טכנולוגיה/תפעול בניהול ניסיון שנות חמש  3.2.2.2
, ₪מיליון  30 לפחות של מכירות מחזורי /בעלים /במפעל סיוןינבעל רצוי . כללי ניהול או

 .התפעולית נותיהמצו בתחום פעילויות 2 לפחות הוביל הוא בתקופתו כאשר
 

 יצרף, לעיל המפורטים הכשירות בתנאי המלווה היועץ עמידת דבר הוכחת לצורך  3.2.3

 על המעידים אחרים מסמכים או אסמכתאות, תעודות: לבקשה, הבקשה מגיש

 :)לרבות כאשר מדובר בצוות ייעוץ, ולגבי כל הצוות( 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 
חדות תאכעסק החבר בה .1

התעשיינים אשמח לדעת אם 
העסק שלנו מתאים לתוכנית 

 הנ"ל
 17מעסיק   X שם העסק : 

 6 -עובדים מחזור שנתי כ
 מש"ח.

עומדים להשקיע היות ואנו 
ברכישת ציוד דפוס חדש 
 בכדי להגדיל את הפריון

אני מבקש לדעת אם אנו 
מתאימים לתוכנית הנ"ל או 

 לתוכנית אחרת
 

 
 הליך השאלות והתשובות נועד ליתן הבהרות לתנאי ההוראה והנוהל.

 
כל בקשה צריכה להיות מוגשת על פי תנאי ההוראה והנוהל ותיבחן 

 כנקוב בהם. 
 

שאלתכם אם משהו לא היה ברור בהוראה או בנוהל, כל לא ברי מ
 בקשה שתוגש תיבחן ותידון על ידי הוועדה לפי הכללים. 

 
 

 
 

 להצטרף רוצים אנחנו 2
 הפריון העלאת לתוכנית
 .בתעשיה

 הם הסף שתנאי מבין אני
 .לאומית עדיפות אזור

 שעבור לוודא רוצה אני
 התעשיה אזור זאת תוכנית

 ברשימה נכלל תבור אלון
 

 

אזור תעשייה אלון תבור משתייך לנפת יזרעאל ולכן נחשב לאזור 
 עדיפות לאומית. 

 
 

3   
 עסקים להגיש אפשר האם

 לבנים בייצור העוסקים
 ?הבנייה לתעשיית ואבנים

 
 

שמעוניינים להוראה התכנית מיועדת לתאגידים  4.1על פי סעיף 
להעלות את רמת הפריון במפעל או בקו ייצור במפעל ובלבד שעיקר 

בלשכה המרכזית  Cהפעילות באחד מענפי התעשייה בסדר 
 לסטטיסטיקה. 

 
 לנוהל ההוראה מפורט סיווג הלמ"ס לתעשייה. 5בנספח 

 
 
 

 : 5.2.2 סעיף לעניין 4
 אינה" שהחברה הכוונה מה

 האם" ? החוק בתנאי עומדת

 
במידה ולחברה יש אתרים שונים של אותו מפעל, ואותו מפעל מקבל 

סיוע מכוח החוק לעידוד השקעות הון, או יכול לקבל סיוע מכוח 



 רק מדובר האם? לפרט ניתן
 ?היצוא בתנאי
, אתרים שני בעלת חברה
 מייצא -' א באזור אחד אתר
 מענקים תכנית ובעל ל"לחו

 השני האתר, השקעות במרכז
 מייצא לא - ירושלים באזור

 תכנית מקבל ולא ל"לחו
 להגיש ניתן האם. מענקים

 העלאת במסלול בקשה
 השני האתר עבור הפריון

 ועומדת במידה, בירושלים
 אותו עבור הסף תנאי ביתר
 ? אתר

 

, לא ניתן השקעות הון משום שהוא עומד בתנאי החוקהחוק לעידוד 
 ל. להגיש בקשה במסלול זה עבור האתרים של אותו מפע

 
במידה ולחברה יש מספר מפעלים שונים )ולא אתרים שונים של אותו 

מפעל(, הסיוע על פי ההוראה יכול להינתן רק למפעל העונה על 
להוראה, כאשר אותו מפעל אינו זכאי  3.5הגדרת "מפעל" בסעיף 

לקבל סיוע על פי התנאים המנויים בחוק עידוד והמפעל עומד בכללי 
 . ם להחלטת וועדה בנושא()ובהתא ההוראה ונהליה

 
 
 

האם אזור תעשיה מישור  5
 אדומים נכלל בתכנית

 

 
 

אזור תעשייה מישור אדומים משתייך לעיריית מעלה אדומים שאינה 
 מוגדרת אזור עדיפות לאומית. לכן אינו נחשב אזור עדיפות לאומית. 

 
 

האם ניתן לבקש מענק עבור  6
מפעלים בפריפריה הסובלים 

חשמל ירודה הפוגעת מאיכות 
 להם בפריון?

הכוונה היא האם ניתן לבקש 
מענק עבור ציוד המשפר את 

איכות החשמל ומעלה את 
 הפריון?

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ככל שהנתונים  הכל בכפוף לבחינה מקצועית שתובא בפני הוועדה. 
צמצום אובדן חומרי גלם וצמצום פחת בעקבות הפרעות  על יצביעו

לכלול את ההשקעה  הוועדה תשקולבנתונים,  יגובה והדברחשמל, 
 במסגרת המסלול. 

 

מפעל לייצור פסטה טרייה,  7
המעתיק את מיקום המפעל 
שלו מאבן יהודה לאזור בית 

 שמש )א.ת. הרטוב(.
 

 11למפעל הכנסות בסך של כ 
ממכירות בארץ, ₪ מיליון 

ורציתי לבדוק האם מפעל 
כזה זכאי למענקים ממשרד 

עות הכלכלה על ההשק
 במפעל החדש.

 
האם נדרש שיהיה יצוא כמו 

 בחוק עידוד השקעות הון?
 

https://www.gov.il/he/D
epartments/policies/eco

nomy_dgi_instructions_0
44_4 

 

 
 א אינו חלק מתנאי הסף להגשת בקשה במסלול פריון.וביצוע ייצ

 
 .ל"המנכ להוראות 5 סעיף ראולתנאי הסף המלאים 

 
  לפי ההוראה. עדיפות לאומיתאזור אזור תעשיה הר טוב אינו 
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מאתר  בקישור המצ"ב
התכנית אין התייחסות 

 ליצוא.
 
 

לאחרונה נחשפתי ל"תכנית  8
להעלאת הפריון 

דעתי שלעניות  בתעשייה"
מאוד מתאימה לנו ואנו 

 זכאים לה.

ותיקה בתחום  חברה
אשר נותנת  הפלסטיק, מחזור

שרות לתעשייה ולרשויות 
המקומיות במחזור בפלסטיק 

צריכה )לא נפל \לאחר שימוש
 post תעשייתי(,

consumer plastic 
recycling. 

לאחרונה נאלצנו להתמודד  
עם קשיים רבים שנבעו 

 מירידת מחירי הסחורות
בעולם ומתחרות פרועה מול 

המציפות את השוק,  מדינות
ובראשן  כמו סעודיה

טורקיה. לצורך התאמה 
ושיפור יכולותינו  לשוק

אנו משדרגים  התחרותיות
את המפעל בעלות של כשני 

מליון ש"ח הכוללים השקעה 
בציוד )מחו"ל ומהארץ( וכן 

 מערך הבקרה. בשידרוג

אנו  כיצד ברצוני לברר 
לב בתוכנית יכולים להשת

 ומה נדרש מאיתנו לבצע.

 

 
 

 כל בקשה תיבחן לגופה על פי תנאי ההוראה ונהליה. 
 

 לחברה בהתאם ל"המנכ להוראות 5 סעיף ראו המלאים הסף לתנאי
 .המבקשת

אינם נכללים  Eמסדר  בענפים יםהפועל שמבקשים תשומת הלב,
של  Cהמיועד רק למפעלים שעיקר פעילותם לפי סדר  במסלול זה

 . לעיל( 3 הלמ"ס )ראה תשובה לשאלה
 
 

 

9  
מדוע אזור התעשייה ברקן 

אינו נכלל ברשימת ישובי 
 עדיפות לאומית?

 
 

 
 

אזור תעשייה ברקן משתייך למועצה האזורית שומרון. על פי החלטת 
הממשלה לא ניתן מענה לאזור זה ולכן ההוראה לא חלה על אזור 

 תעשייה זה. 
 
 
 
 

 מוטב מפעל - פריון מסלול 10
 
אם חברה שאינה עומדת ה

בתנאי החוק לקבלת מענקים 
מפני שהיא נמצאת תחת 

"המפעל המוטב" לפי חוק 
עידוד השקעות הון, זכאית 

לגשת למסלול העלאת פריון? 
)חברה תעשייתית באזור א' 

 
  ל"המנכ הוראותל 5 סעיף ראו המלאים הסף לתנאי

 
המקבלים הטבות מכוח החוק לעידוד  על פי תנאי הסף מפעלים

 להגיש בקשה במסלול זה. זכאים םאינ  1959-השקעות הון, התשי"ט
 
 

 



ומייצאת לחו"ל, אך החוק 
מונע ממנה מלקבל מענקי 

 השקעות(.
 

 הממשלה - 4.0 תעשייה 11
 שקל מיליון 60 מקציבה

 התעשייה ופריון לחדשנות
   בפריפריה

 
אני מנהלת הכספים של 

 Yחברת 
להודעתכם אני פונה בהתאם 

הנ"ל שפורסמה בעניין 
הקצאת תקציבים למפעלים 

באזורי פיתוח לצורך חדשנות 
, אבקש לדעת מה התהליך 
לרישום לתוכנית . מדובר 

במפעל לייצור הדברה 
ביולוגית שמחזור המכירות 

מיליון  10שלו הינו מתחת ל
 ש"ח .

 
 להלן ההודעה :

 
 
-http://www.smart

factory.co.il/%2הממשלהD
מיליון%2D60%2Dמקציבה

2%D%2שקלD%2לחדשנותD
בפ%2Dהתעשייה%2Dופריון

 htmlריפריה.
 
 

כמו כן, אבקש לדעת אם 
הדבר רלוונטי למפעל שאושר 

גרת תוכנית לו מענק במס
מענקים והתוכנית עדיין לא 

 נסגרה .
 

 
ובפרט התנאי  ל"המנכ להוראות 5 סעיף ראו  המלאים הסף לתנאי

 להוראה.  5.2.2הקבוע בסעיף 
 

 במסלול למענק בקשה הגשת 12
 הפריון להגדלת

 
אשמח לקבל הוראות בדבר 

הגשת בקשה עבור מענק 
במסלול להגדלת הפריון של 

 משרד הכלכלה . 
 

 
 

 ההוראה. נוהל ל 5בסעיף  מופיעים הגשת הבקשה הפרטים בדבר 
 

 
 

בהוראה  11בהמשך לנספח  13
"רשימת יישובי עדיפות 

 לאומית ".
אנו מקימים מפעל תעשייתי 
יצרני בפארק התעשייה י.ש. 

מיזם המשותף   גת, אשר הינו
לעיריית קרית גת, למועצה 

 אזורית שפיר ויואב.
קרית  11בבדיקה של נספח 

גת אינה מוגדרת כאזור 

 
אזור תעשייה קריית גת משתייך לנפת אשקלון מחוז דרום, משכך 

 . בהוראה זו אינו נכלל ברשימת אזורי העדיפות הלאומית
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עדיפות לאומית, אך פארק 
התעשייה י.ש. גת מוצג 

באתרי מועצה אזורית שפיר 
ויואב כאזור מוכר ובעל 

 עדיפות לאומית.
אנו עומדים בתנאי התוכנית 

כמפעל תעשייתי ומבקשים 
לקבל תשובה האם פארק 
התעשייה י.ש. גת מוגדר 

"ברשימת יישובי עדיפות 
הגשת לאומית" וזאת לצורך 

 בקשה.
 

14 support for Israeli 
Industry and Ind4.0 

products 
 

can you send me 
information regarding 
requests for the financial 
support as mentioned 
below. 

 
 ראו קישור באתר משרד הכלכלה

 
https://www.gov.il/he/departments/policies/economy_dgi_instr

uctions_04_44 
 
 

 

 פריון תכנית-רבעוני דיווח 15
 

האם בתכנית במסלול פריון 
יש לשלוח את הדיווחים 
במערכת השנהב או לפי 

  הטופס הקיים באתר?
 
 

 
במערכת לשלוח את הדיווחים יש  םיעד להוצאת נוהל מעודכן לדיווח

  וזאת לאחר מינוי גוף מלווה לחברה.  "שנהב" הממוחשבת
 
 

16  
 30%ה כיצד מודדים את 

  ?פריון
 

כמו כן אנחנו מקבלים מענקי 
השקעות האם אנחנו יכולים 

או בגלל , לקבל מענקים אלו 
שאנחנו מקבלים מענקי 

השקעות ,אנחנו לא יכולים 
 ?לקבל מענקי פריון

 
 
 
 

 
 10ואת סעיף  3.11-3.13לבחון את סעיף לעניין חישוב הפריון יש 

 להוראות המנכ"ל.
 

להוראת  5.2.2ראו תנאי הסף הקבוע בסעיף  -לגבי קבלת המענקים 
 המנכ"ל .

 
 
 

 
 

 

17  
יש לנו כתב אישור בתוקף 

 במסלול מענקים.
האם יש דרך בכל זאת להגיש 
בקשה להגדלת הפריון על אף 

 כתב האישור?
 
 

 

 

 
תנאי הסף ראו  -במסלול מענקים לגבי כתב האישור התקף 

 .להוראת המנכ"ל 5.2.2הקבוע בסעיף 
 
 
 

 

https://www.gov.il/he/departments/policies/economy_dgi_instructions_04_44
https://www.gov.il/he/departments/policies/economy_dgi_instructions_04_44


חברתנו ממוקמת באיזור  18
אזור  –התעשייה רהט 

  –עדיפות לאומית 
ועוסקת בהנצלת ברזל 

ומתכות אל ברזליות 
 כאלומיניום ,נחושת וכו'

 ללא תהליך ייצור מהותי .
בהשקעה ברצוננו לרכוש ציוד 

במפעל ₪ מיליון  7 -של כ
לטיפול ופירוק מנועים 

שבסוף התהליך המתכות 
יחליפו יבוא ייבוא במחירים 

 תחרותיים ובזמינות גבוה .
לצורך עזרה בהשקעה 

ברצוננו לדעת אם אנחנו 
 יכולים להיכלל בתוכנית 

 
 

אינה עומדת בתנאי הסף  הפרטים בשאלה, נראה כי הפעילותעל פי 
 שנים 5 של ניסיון הסיוע משום שאין למבקש ,5.2.4סף ותנאי  5.2.1

 .הבקשה נשואת הפעילות בתחום
 
 
 

 .ל"המנכ להוראות 5 סעיף ראו המלאים הסף לתנאי
של בסיווג הענפי  Cכמו כן, יש לבחון את הפעילות בהתאם לסדר 

 .(3)ראו תשובה לשאלה  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 

 
 

 ERPהאם השקעה במערכת  19
 נחשבת השקעה הונית?

האם ניתן לבסס תכנית 
שלמה על השקעה עיקרית 

? כלומר, ככל ERPבמערכת 
וכלל אין השקעות נוספות 
בציוד )רק השקעות רכות 

 נוספות(.
 

איך מסווגת פעילות בחברה 
מחזור  2018אשר בשנת 

 75ההכנסות שלה עולה על 
מיליון שקלים, ואילו 

, 2016-2018בממוצע בשנים 
-10ההכנסות הינו בין מחזור 

 מיליון שקלים? 75

האם פעילות בינונית או 
 קטנה?

 
האם סניף של חברה זרה 

 יכול להגיש בקשה?
 

חברה ממוקמת באזור 
עדיפות לאומית. במהלך 

תקופת התכנית עוברת 
החברה לאזור שאינו עדיפות 

 לאומית.

האם ישנה אפשרות להגיש 
מלכתחילה, או שבמקרה כזה 

 המענק מתבטל?
 
 

 הקשורה לרצפת הייצור יכולה להיחשב כהשקעה הונית. ERPמערכת 
להוראות המנכ"ל  4.6יש לשים לב לרכיבים המפורטים בסעיף 

 ולסעיפי החובה שעל המבקש לעמוד בהם.
 
 
 
 
 
 

סך הכנסות  -פעילות בינונית בהוראות המנכ"ל.  4.2.3ראו סעיף 

בשנה בישראל של הפעילות הייצורית העומדת בבסיס הבקשה 
הקלנדרית שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיה 

בישראל בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה לא 
 .₪מיליון  200ולא עלו על ₪ מיליון  75-פחתו מ

 
 
 
 
 
 

אם הוא תאגיד הרשום בישראל ועונה על תנאי הסף, אין מניעה 
 להגשת הבקשה.

 
 
 
 
 
 

התכנית מיועדת לאזורי עדיפות לאומית לנוהל,  1.2לפי סעיף 
במקרים של מעבר במהלך "תקופת התכנית", התכנית  ובירושלים.

 להוראת המנכ"ל.  18תובא לביטול בהתאם לסעיף 

האם  –מפעל במרחב דרום   20

ניתן למפעל בקרית גת לגשת 

למסלול פריון ? לפי הנספחים 

של המסלול קרית גת אינה 

 
 

 . 13ראה תשובה לשאלה 
 
 
 



לפי  ישוב באזור עדיפות. אך

אתר רשות ההשקעות אנחנו 

 ממוקמים באזור עדיפות א'. 

 
 
 

אם –מפעל במרחב דרום  21

מפעלינו נמצא בישוב המוכר 

כאזור פיתוח א' או אזור 

עדיפות באתר הרשות 

להשקעות, אך אינו נמצא 

ברשימה שפורסמה עם 

המסלול כנספח, האם מותר 

 פריון ?לנו לגשת למסלול 

 

 
ניתן להגיש בקשות באזורי עדיפות לאומית כהגדרתם בהוראה 

 ובירושלים. 
 
 
 
  

 
 
 

 לפי  – צפון במרחב מפעל 22
, פריון למסלול הנוהל הגדרת

 מתקשים ממכרינו ורבים אנו
 מתאימים יועצים במציאת

 הגדרת לפי למסלול להגשה
 . 3.2 בסעיף הנוהל
 טכנולוגי רקע בעל יועץ האם

 אך מוכח תפעולי/ניהולי או
 רב פרויקטים 3 של נסיון ללא

 תפעולית מצוינות של שנתיים
 יכול האחרונות השנים 5 -ב

 ? להתקבל

 
ראו הבהרה בראש יועץ המלווה לעמוד בתנאי הכשירות. על ה

 .הגדרת "יועץ מלווה" לנוהל 3.2המסמך לסעיף 

אנחנו   –מפעל במרחב צפון  23

מתקשים במציאת יועצים 

העונים להגדרות הנוהל 

ע במצויינות המדגישים יד

שאינם ( 3.2תפעולית )סעיף 

מחברות הייעוץ הגדולות 

שדורשות עלויות מאד 

 גבוהות להגשה. 

האם ניתן להגיש דרך יועץ 

העונה לדרישות אך שלא 

פרוייקטים רב  3ביצע 

שנתיים במצוינות תפעולית ? 

האם יש יועצים עם אישורים 

תם מראש שלא נשלם ס

עלויות גבוהות ליועץ שלא 

 יכול להגיש ?

 
על היועץ המלווה לעמוד בתנאי הכשירות. ראו הבהרה בראש 

 לנוהל הגדרת "יועץ מלווה". 3.2המסמך לסעיף 



האם ברקן  –מפעל בברקן  24

שנחשב אז"פ א' יכול להגיש 

 למסלול פריון ? 

 

 

 
 .9ראה תשובה לשאלה 

–מפעל בא.ת. נאות חובב  25

התעשייה שלנו לא אזור 

נמצא ברשימת היישובים 

המוכרים כאזור עדיפות 

דעת אם לאומית. נשמח ל

 מותר לנו להגיש למסלול ?

 
 

מדובר באזור תעשייה שהוא אזור עדיפות לאומית.  –נאות חובב 
 משכך ניתן להגיש בקשה עבור אזור תעשייה זה.

 

אנחנו  –ל אמפעל בעמק יזרע 26

ל, אמפעל קיבוצי בעמק יזרע

האם מותר לנו לגשת למסלול 

  פריון ? 

 

 
ככל שהמפעל ממוקם באזור תעשייה בנפת יזרעאל הוא נחשב אזור 

 עדיפות לאומית. 
 

 –מפעל בא.ת. אלון תבור  27

אנחנו ממוקמים באזור 

תעשיה אלון תבור ולא 

יודעים אם אנחנו זכאים 

להגיש במסלול כיוון ואין 

אזורי תעשיה ברשימת 

האם אנחנו זכאים הישובים. 

להגיש למסלול פריון ? האם 

קיימת רשימת אזורי תעשייה 

 מעבר לרשימת הישובים ?

 

 
 . 2ראה תשובה לשאלה 

 

שלום,  –מפעל במרחב צפון  28

אנחנו חלק מחברה גדולה 

 200בעלת מחזור הגדול מ 

מליון ש"ח. האם מותר לנו 

להגיש בקשה למסלול פריון 

במידה וניתן להפריד קו 

צור יחיד מתוך קווי הייצור יי

  באתר הייצור שלנו ? 

 

 משני ליותר לא אך ,במפעל ייצור לקוו בקשה להגישהמגיש יכול 
 שונים מפעלים בשני ייצור קווי שני או ,אחד במפעל יצור קווי

 הנהלת תנוהל הבקשה ינשוא ייצורה וויקובלבד שב במצטבר
של המפעל בו ממוקם הקו  ומחזור הפעילות נפרדת עצמאית חשבונות

 ₪.מיליון  200לא יעלה על  או הקווים
 

 יש לשים לב לעמידה בשאר תנאי הסף והוראות המנכ"ל.

חיפשנו  –מפעל במרחב צפון  29

בהוראת המנכל תכנית 

לדוגמא ולא מצאנו. האם 

ניתן להעלות דוגמא לתכנית 

 . ההוראה לבנוהלבקשה מפורטים  לצרף נדרש אשר מסמכים
עסקית שאותה מגישים  לצרף תכנית יש כחלק ממסמכי הבקשה

ראו  - לנוהל 5.3.1.2באופן מקוון באמצעות תכנת "קלכלית" )סעיף 
 .מסמך זה(הבהרה בראש 

על פי ) העבודהלהעלאת פריון  תכניתגם , ישנה בין יתר המסמכים
 :את כל אלו בין היתרתכנית זו צריכה לפרט  (להוראה 3.17סעיף 



הגשה נדרשת ? מה נדרש 

מעבר לדוחות אקסל עם 

כדי להוכיח  ניתוח רווחיות

  כדאיות ? 

 

 

 

 

 

 

 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 רקע, הנוכחי בתפקיד

 ותרומתם מטרתם, ההשקעה רכיבי של מפורט תיאור 
 .בפריון המוצע לגידול

 ביצוע לאחר ראשונה פעילות משנת והפסד רווח דוח תחזית 
 .ההשקעה

 למימוש ההשקעות תכנית לתרומת התייחסות חשובה 
 .העסקית התחזית

 
מסמך זה( יש הסבר לנוהל ההוראה )ראה קישור בראש  10נספח ב

לגבי הנתונים שנבדקים באמת מידה "דירוג סיכון פיננסי של 
התאגיד", בתכנית להעלאת פריון העבודה יש להתייחס גם 

 . לפרמטרים שבנספח זה
 

אנחנו  –מפעל במרחב צפון  30

 250מפעל עם מחזור הגדול מ 

אך מייצרים מוצר ₪ ליון ימ

יחיד בכל קו עם ניתור מלא 

להראות הפרדה ויכולים 

חשבונאית כיחידת רווח 

והפסד. האם מותר לנו 

להגיש למסלול ולהימדד 

 ברמת קו ?

 

 לעיל.  28ראו תשובה לשאלה 

 –מפעל בא.ת. דרום אשקלון  31

שלום, לא מצאנו את אזור 

התעשייה שלנו בדרום 

אשקלון ברשימת הישובים 

 )אזורי תעשייה לא מצויינים

שם(. האם אנחנו יכולים 

    לגשת למסלול פריון ? 

 
 
 
 
 

 
 

אזור תעשייה זה משתייך לעיריית אשקלון ולכן לא נחשב לאזור 
 עדיפות לאומית לעניין ההוראה. 

 
 

אנו –מפעל במרחב דרום  32

ממוקמים באזור עדיפות 

לאומית אך לאתר הייצור 

 200שלנו מחזור גבוה מ 

עם זאת, אנחנו ₪.  מליון

 . 28ראו תשובה לשאלה 



יכולים לנתר ולהפריד את 

כלל קווי הייצור למרכזי 

 עלות שונים. 

האם מותר לנו להגיש בגין  

קו אחד/בניין אחד מבין 

 הבניינים באתר הייצור ?

 

 

 
ברצוני  -מפעל במרחב צפון  33

להגיש בקשה למסלול פריון, 

אך מנהל התפעול שלנו אינו 

עומד בדרישות המחמירות 

שנים של יעוץ תפעולי,  10של 

מליון  50ומחזורנו נמוך מ 

בנוהל(. האם  3.2.2.2)סעיף 

ישנה דרך לגשת למסלול 

מבלי לשלם הון ליועצים 

 חיצוניים ? 

 
 תכנית להיערך ע"י יועץ מלווה.לנוהל, על ה 3.17ע"פ סעיף 

על היועץ המלווה לעמוד בתנאי הכשירות. ראו הבהרה בראש 
 לנוהל הגדרת "יועץ מלווה". 3.2המסמך לסעיף 

 
עבור עלות הכנת  לגבי סכום ההשתתפות להוראה 4.11.1ראה סעיף 

 .תכנית העלאת הפריון בעבודה

 –מפעל במרחב ירושלים  34

האם ניתן להעלות תכנית 

הגשה לדוגמא או מספר 

דוגמאות כדי שיהיה ניתן 

להבין מה מצופה מאיתנו 

בכדי לקבל את הסיוע 

 הממשלתי ?

 

 

 

 

 

 לעיל.  29ראו תשובה לשאלה 
 

איך  –מפעל במרחב ירושלים  35

אני יכול לדעת אם חברת 

הייעוץ שלי עומדת בדרישות 

הוראת המנכ"ל  להגשה על פי

? 

 

 
 3.2על היועץ המלווה לעמוד בתנאי הכשירות אשר נקבעו בסעיף 

 לנוהל תכנית להעלאת הפריון.
 לנוהל. 3.2ראו הבהרה בראש המסמך לסעיף 

 

האם  –מפעל במרחב צפון  36

ניתן להגיש בפעם השנייה 

 להוראת המנכ"ל.  11.2ראה סעיף לא, 



למסלול פריון אם מדובר 

ברשימת השקעות חדשה 

 מהפעם הקודמת ?

 

 

אנחנו –מפעל במרחב צפון  37

נמצאים ברשימת הישובים 

המוכרים לפי הנספח, 

ויודעים מהן ההשקעות 

שברצוננו לעשות. האם עדיין 

עלינו להעזר ביועץ חיצוני 

להגשה ? הם דורשים המון 

 כסף להגשה.

 

 

 
 מלווה.לנוהל, על התכנית להיערך ע"י יועץ  3.17ע"פ סעיף 

על היועץ המלווה לעמוד בתנאי הכשירות. ראו הבהרה בראש 
 לנוהל הגדרת "יועץ מלווה". 3.2המסמך לסעיף 

 
 העונה הסיוע מבקש אצל עובדבהתאם לנוהל היועץ יכול להיות גם 

 בנוהל ההוראה. המפורטים התנאים על
 

 להוראה. 4.11.1ראה סעיף  -לגבי ההשתתפות בעלות הכנת התכנית 
 

האם  –מפעל במרחב צפון  38

להמיר השקעות הון  מותר

רכות להשקעה במכונות 

במידה וביצענו כבר בשנים 

האחרונות תהליך מצויינות 

 ( במפעל ?OPEXתפעולית )

 

 

להוראת  4.6הם מרכיבי חובה, ראה סעיף  2-ו 1מרכיבים  לא,
 .המנכ"ל

האם  –מפעל במרחב צפון  39

אנחנו יכולים לקחת יועץ 

רקע במצוינות  שאין לו

תפעולית אם אנחנו לא 

 מגישים השקעות רכות ?

 

 
 לנוהל, על התכנית להיערך ע"י יועץ מלווה. 3.17ע"פ סעיף 

על היועץ המלווה לעמוד בתנאי הכשירות. ראו הבהרה בראש 
 לנוהל הגדרת "יועץ מלווה". 3.2המסמך לסעיף 

 
תוכנית ללא בהוראות המנכ"ל לא ניתן להגיש  4.6בהתאם לסעיף 

 .2 -ו1ים מרכיבבהשקעות 
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מפעל קטן עם עלויות גבוהות 

₪ מליון  30במחזור שנמוך מ 

)מתחת לדרישות שפורסמו 

 בנוהל(. 

בהגדרות הנוהל קיימת 

דרישה בהגשה של הדרג 

המפעלי שיכול להגיש 

 למסלול. האם מנהל התפ"י

ומנהל הכספים שלנו יכולים 

 
 .37ראה תשובה לשאלה 

 



להגיש אותנו למסלול אם יש 

להם את שנות הנסיון אך לא 

 את המחזור המבוקש ? 
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מצאנו היכן קיים מידע בדבר 

פריסת הסיוע בהתאם לאבני 

 הדרך במסלול ?

 

 להוראת המנכ"ל. 4.14פריסת הסיוע מפורטת בסעיף 
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האם אנחנו זכאים להגיש 

במסגרת המסלול להגדלת 

הפריון ? לא מצאנו את 

 הישוב ברשימה בנספחים.

 
 . 5ראה תשובה לשאלה 
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וקיבלנו בעבר מסלול מענקים 

שהסתיים לגמרי ולא עמדנו 

בכלל היעדים של היצוא )לא 

מענקים נוכל להגיש למסלול 

חדש(. האם ניתן כעת לגשת 

 למסלול הגדלת הפריון ?

 יש לבחון עמידה בכל תנאי הסף המוגדרים בהוראות המנכ"ל
 

במסלול מענקים לפי החוק לעידוד השקעות הון, לגבי תוכנית קודמת 
רשות הרק אם היא נסגרה/בוטלה והתקבל אישור על כך מניתן לגשת 

 השקעות.ל
 

בעבר אינה מעידה  "מפעל בר תחרות"יעדי יש לשים לב שאי עמידה ב
לכן, צריך  ,בר תחרות לתוכניות כיוםמפעל על אי עמידה בתנאי 

  להוראה.  5.2.2לוודא שאין עמידה בתנאי הסף 
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מותר להגיש במסלול 

להגדלת הפריון השקעות 

בתחום הסייבר ? במידה וכן 

כיצד נמדדת ההשקעה בפריון 

? 

 באחד היא הייצורית הפעילותש הואתנאי סף להגשת בקשה אחד מ

 . לסטטיסטיקה המרכזית בלשכה C בסדר השונים התעשייה מענפי
 

 .ההוראה לנוהל 4פירוט השקעות מזכות מופיע בסעיף 
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לא מבינים מה מצופה 

בהגשה למסלול  מאיתנו

הגדלת הפריון. האם ניתן 

להעלות כנספח תכנית 

 לדוגמא להגשה ?

 
 לעיל.  29ראו תשובה לשאלה 

 

האם חברה שמעבירה  46
פעילותה ממספר מקומות 
לאתר אחד, ובמסגרת זו, 

משדרגת חלק מקוי הייצור, 
עומדת בתנאי הסף להגשת 

 תכנית להעלאת הפריון? 
 

לפיו צריך להיות למבקש הסיוע  5.2.4אחד מתנאי הסף הוא סעיף 
שנים בתחום הפעילות נשואת הבקשה. פעילות חדשה  5ניסיון של 

  אינה עומדת בתנאי הסף. 

 


