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 תכנית 4.44הוראת מנכ"ל  –קובץ שאלות ותשובות 

 להעלאת הפריון בתעשייה

 

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

ניתן  7.4.2019. את קובץ השו"ת מיום 7.4.2019יובהר שעל מקצה שני זה, חל קובץ שו"ת מיום 
 למצוא בדף ההוראה באתר המשרד. 

 
 

 
 

 תשובה שאלה 
במייל פרסומי שקיבלתי  .1

נאמר שתכנית הסיוע 
להעלאת הפריון בתעשייה 

היא באזורי עדיפות לאומית 
ובירושלים, בעוד שבהוראות 

מדובר באחד המנכ"ל אין 
מתנאי הסף וישנה 

התייחסות בעיקר למדד 
 הפריפריאליות.

האם מיקום גיאוגרפי באזורי 
עדיפות לאומית ובירושלים 

 הוא תנאי סף?

כי התכנית להעלאת  מפורשות מצוין 4.44להוראת המנכ"ל  1.2בסעיף 
הדבר גם  הפריון בתעשייה היא לאזורי עדיפות לאומית וירושלים.

שבהתאם  11.1.2018מתאריך  3392משלה מספר קבוע בהחלטת המ
שאינו באזורים תאגיד ללא ניתן להגיש בקשה לה נכתבה ההוראה. 

 אלו. 
 

 

 בקשה שהגישה חברה האם 2
 המסלול של האחרון במקצה

 להגיש תוכל, הפריון להעלאת
 ייצור קו עבור נוספת בקשה

 ?הנוכחי במקצה אחר
 

 כתב שקיבל סיוע מקבלכי : "מצוין  4.44בהוראת מנכ"ל  11.2בסעיף 
 יוכל לא, קודמות בהקצאות 44.4 ל"מנכ הוראות במסגרת אישור
 הקודמת בבקשה נכללו שלא השקעות בגין זה במקצה אישור לקבל

 קיים אישור לכתב בתוספת מדובר שכן ,ייצור קו/מפעל באותו
 משיקולי זה מסוג בקשות לאשר לא להשקעות הרשות ומדיניות

 ." תקציב
 דמי את ששילמה חברה  3

 בקשה הגשת עבור הטיפול
 מסלול של קודם במקצה

, מתקדם ייצור טכנולוגיות
 בסופו הבקשה את הגישה לא
 להגיש ומעוניינת דבר של

 של הנוכחי במקצה בקשה
 – הפריון להעלאת התוכנית

 בדמי להכיר ניתן האם
 ?ידה על שולמו שכבר הטיפול

 הסיוע למבקש יוחזרו לא הטיפול דמי, ועל פי האמור בהוראה ככלל
, עם זאת, מהשאלה הוועדה י"ע נדחתה או/ו נפסלה בקשתו אם גם

עולה כי דמי הטיפול שולמו אך הבקשה כלל לא הוגשה ולכן ניתן יהיה 
להכיר בדמי הטיפול ששולמו על ידי החברה לצורך טיפול בבקשה 

אסמכתא על שתוגש על ידה במסלול זה. לצורך כך, נדרש יהיה להציג 
 התשלום שבוצע.



 תעשיה, יצרנית חברה 4
 היום הנמצאת מסורתית
 מעוניינת לגשת בירושלים

 קווי להרחבת, 4.44 לתוכנית
 .הקיימים הייצור

 
 באזור קרקע רכשה החברה
 לא, אדומים מישור תעשיה

, לבנות והחלה" עדיפות"ב
 18-24 שבעוד להניח סביר
 .לשם תעבור חודש

 
 החדש הייצור קוו התקנת
 לפני וחייב בירושלים תעשה

 מאחר, הכשרות בגלל פסח
 חודש 24 ל הינה והתוכנית

 שבעוד, להשפיע אמור האם
 יועתק המפעל שנתיים
 ?אדומים למישור

היא להביא להעלאת פריון העבודה  4.44מטרתה של הוראת מנכ"ל 
ומכאן, חברה אשר  בתעשייה באזורי עדיפות לאומית ובירושלים

לאזור שאינו מוגדר  במהלך תקופת התכנית, להעתיק פעילותהעתידה 
 לא תוכל לקבל סיוע מכוח הוראה זו.  ,כעדיפות לאומית

 
 
 
 
 

 אשר, בינוני גודל בסדר מפעל 5
 סך על בקשה להגיש ברצונו

 8 עד במקום) ₪ ליוןימ 1 של
 השקעות להגיש יכול(, ליוןימ

 500 מ הנמוך בסכום רכות
 היחס מהו, כן אם?  ₪ אלף

 הון השקעות בין הנדרש
 ? לרכות

 אלף 500ן צורך בהשקעות רכות בסך אי₪ מיליון  1עבור השקעה בסך 
מסך ההשקעות  5%ההשקעות הרכות הנדרשות מהוות במינימום ₪. 

כך שבמקרה זה,  מסך ההשקעות המזכות. 20%המזכות ובמקסימום 
מתבקשת השקעה מינימלית ₪ מיליון  1עבור השקעה הונית בסך 

והשקעה רכה מקסימלית עד לסך של ₪  50,000בהשקעות רכות בסך 
200,000  .₪ 

חברה שקיבלה כתב אישור  6
עבור  12/2018בפריון  ב 

מפעל ליצור תרופות ומבקשת 
לקבל את אישורנו העקרוני 

שבאפשרותה להתמודד 
במקצה חדש של תכנית 

הפריון עבור מפעל ליצור 
תוספי מזון, אשר נפרד 

לחלוטין ממפעל התרופות 
ומיתר הפעילויות. ההפרדה 

באה לידי ביטוי 
אולמות יצור נפרדים, \באזורי

מחסנים נפרדים, כוח אדם 
וציוד יצורי נפרד ויעודי לכל 

מפעל. גם במערכת הנהלת 
החשבונות קיימת הפרדה 

ברישום בין תרופות לתוספי 
 מזון.

, מקבל סיוע שקיבל כתב אישור 4.44להוראת מנכ"ל  11.2על פי סעיף 
במסגרת הוראה זו בהקצאות קודמות, יוכל להגיש בקשה חדשה על פי 

בקו יצור או  הממוקם באתר אחר במפעל שונההוראה זו ככל ומדובר 
 והוועדה תיבחן את הבקשה החדשה לגופה.  במפעל אחר שונה

  
 
 

פעילות חברה בה מתקיימת  7
מזה מספר רב של שנים 
ומתכוונת להרחיב את 

הפעילות באתר אחר ע"י 
הקמת מפעל נוסף באתר 

נוסף. האם היא יכולה להגיש 
בקשה בתכנית להעלאת 

 הפריון בתעשייה.

להוראה שהוא תנאי סף, למבקש הסיוע צריך  5.2.4בהתאם לסעיף 
ת משום שנים בתחום הפעילות נשואת הבקשה, זא 5להיות ניסיון של 

שמטרת ההוראה להגדיל את רמת הפריון הקיימת. לכן, לא ניתן 
 להגיש בקשה עבור תכניות שמשמעותן הקמת מפעלים חדשים.

 


