
 
 

 'של"ב'תכנית 

  1נספח 

 2019 - 'ב"של'לתכנית  בקשה הגשת טופס למילוי הנחיות

ר נמצא באתר אש "בקשה מקוון טופס" גבי על תוגש 'ב"של' תוכנית במסגרת הסיוע בקשת

 האינטרנט של התכנית.

 הבקשה.יש למלא את כל השדות שבטופס 

אזור, איחוד  ולאיעד בלבד ) מדינותיש להזין עד שתי   -לשימת ליבכם, בכוונה לשוק יעד 

 אירופי וכדומה(.

 תחשב כשלמה, יש להקפיד על צירוף המסמכים שלהלן: עסקעל מנת שבקשת ה

 תכנית פעולה שיווקית  -)יש להוריד מהטופס המקוון( 1/1/2019עדכני נכון ליום  2נספח  .1

בגופן אריאל, גודל עברית שפה בת כתובה ו. על התכנית להישמולאה ע"ג תבנית ייעודית

 מודפסים. עמודים 8ובהיקף מקסימלי של , עם מרווח של שורה וחצי 11

שמולאה  הצעת תקציב -)יש להוריד מהטופס המקוון(  1/1/2019עדכני נכון ליום  3נספח  .2

 עבור רק מימון יינתן – )מנהל יצוא₪.  00,0004 עדע"ג קובץ ייעודי, ובהיקף כספי של 

 (. הבקשה הגשת טרם חודשים 6 עד – חדש עובד גיוס

  . אי חריגה מהתקרות המצוינותאחד מתנאי הסף בתכנית הינו לשימת ליבכם,  .3

 .עסקקו"ח של צוות הניהול ב .4

 .תעודת התאגדות וכן דו"ח עדכני מרשם החברות .5

, לשנתיים הקלנדריות הקודמות להגשת ע"י רו"ח עסקדוחות כספיים מאושרים של ה .6

 הבקשה.

 .דו"ח סקור/מאזן בוחן לשנה של הגשת הבקשה .7

לשנתיים הקלנדריות הקודמות לשנת הגשת הבקשה, לרשויות המע"מ  עסקדיווחי ה .8

המציגים את דיווחי ההכנסות החייבות והפטורות לתקופות אלה. במידה וסך ההכנסות 

במסגרת  עסק"מ אינו תואם את היקפי היצוא על פי הצהרת ההפטורות על פי דיווחי מע

, המסביר את הפערים עסקהבקשה, עליה לצרף מכתב בחתימת רו"ח המבקר של ה

 .)למעט במקרים בהם קיים ביאור מתאים בדוחות הכספיים המבוקרים שהוצגו(

 לפי חוקורישום במע"מ ובמס הכנסה וכן כל האישורים הדרושים אישור על ניהול ספרים  .9

 .(1976– ו תשל") מס אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת עסקאות גופים ציבוריים

 .)עד חצי שנה טרם ההגשה( מהבנק על ניהול חשבון בנק עדכניאישור  .10

 הצהרות המצויות בטופס הבקשה האלקטרוני לאחר שנחתמו ונסרקו כמפורט: .11

 .הצהרות כלליות 10.1

 .הצהרה בדבר נכונות המידע 10.2

 .אחריות חברתיתהצהרת  10.3

 .הצהרת חובות 10.4

 .הצהרה בדבר איתנות פיננסית 10.5

בתחום הדואלי, יש לצרף את עמדת האגף לפיקוח על היצוא  עסק עוסקבמידה וה 10.6

 .הביטחוני במשרד הביטחון

להוראה, עליה לצרף אישור חתום  5.3.2והחברה עומדת בתנאי הסף לפי סעיף  במידה .12

ומעלה בשלוש ₪ מיליון  2ו, כאמור גיוס של אודות היקף הגיוס ומועד רו"ח מבקרע"י 

  להגשת הבקשה. שקדמוהשנים 

 

  בכל שאלה וסיוע, ניתן לפנות

 02-6662665, בטלפון מס': , מרכזת התכניתחני אלקובילגב' 

   shalav@economy.gov.il  דואר אלקטרוניאו באמצעות 
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