
 

 בקשה מלאה
חברה שבקשתה נקלטה באופן מלא, תקבל 

 ימי עבודה 5הודעה בדואר אלקטרוני תוך 

 השלמת מסמכים
חברה שבבקשתה חסרים נתונים, תוחזר 

ורסם תאריך יפ לביצוע השלמות.לחברה 
 אחרון לביצוע השלמות

חברה שלא 
תעמוד במועד 

שפורסם, 
 בקשתה תדחה

 

 עם הצעה לתכנית שיווקית ותקציבית הגשת הבקשה

 
 

  בדיקת הבקשה
 

 בדיקה מקצועית
בדיקה מקיפה של יועץ שיווקי 

שייתן חו"ד לוועדה בדבר עמידת 
 באמות המידה החברה

 תנאי סף
בדיקה של הבקשה לעמידה 

 בתנאי הסף של התכנית

 בדיקה פיננסית
פיננסי שייתן  בודקבדיקה ע"י 

לוועדה על יכולתה  חו"ד
 של החברה   תהכלכלי

 דיון הוועדה 
להוראה,  3.1עיף ועדה שמונתה ע"י מנכ"ל משרד הכלכלה והרכבה מפורט בס

 תתכנס לצורך קבלת החלטה בדבר החברות שימשיכו בתוכנית או דחייתן
 

 אישור
חברה שנבחרה ע"י הוועדה להשתתף בתכנית 

תקבל הודעה בכתב באמצעות הדוא"ל להתנעת 
 התהליך לבניית תכנית פעולה ותקציב

 דחייה
חברה שהשתתפותה בתכנית נדחתה ע"י 

קבל הודעה חתומה ע"י יו"ר הוועדה ת
  הוועדה

 

 כתב התחייבות
לכתב האישור יצורף כתב התחייבות. 

על החברה להחזירו חתום לרכז 
מיום  עבודה ימי 10התכנית בתוך 

 הוצאת כתב האישור.

 יישום התכנית
לאחר החזרת כתב ההתחייבות תקבל החברה הודעה בדוא"ל המאשר לה ליישם את 

תכנית הפעולה. לאורך כל ההפעלה של תכנית הפועלה, תלווה החברה ע"י יועץ 
 ויפקח על התקדמותה בתכנית. שיסייעשיווקי 

 

 כתב אישור
על בסיס החלטת הוועדה יישלח 

ימי עבודה כתב  30לחברה בתוך 
אישור כשהוא חתום ע"י יו"ר הוועדה. 

מועד כתב האישור יהיה מועד ההכרה 
 בהוצאות

 בקשה להעברה בין סעיפים
חברה רשאית להגיש לוועדה פעם 
אחת במהלך תקופת ההפעלה של 

חודשים  12התכנית ולפני שתמו 
מתחילתה בקשה לשינוי סעיפים 

 בכתב האישור
 

 הגשת דו"ח התקדמות וביצוע
על החברה להגיש בכל שלושה 

דיווח על  חודשים קלנדריים
התקדמותה בתכנית ודרישה להחזר 

 תשלומי ההוצאות שהוכרו לה.
 

 הארכת התקופה של 
 תכנית הפעולה

 להגיש לוועדה בקשה חברה רשאית
להאריך את התקופה של מימוש 

  חודשים נוספים 12 -הסיוע ב
 (ללא תוספת תקציב)

 בקשה לדיון חוזר
חברה רשאית לערער על 

 30החלטת הוועדה בתוך 
יום ממועד שליחת 
 ההחלטה לחברה

 

 

 תכנית "כסף חכם" –תרשים זרימה 

 חו"ד נספח מסחרי
הנספח חו"ד מקיפה של 

המסחרי עבור הוועדה מהיבט 
 מדינת היעד

 

 תשלום תמלוגים
תמלוגים  תשלםחברה שהגדילה את היקפי היצוא שלה לשוק היעד בתום שנתיים 

מהשנה הקלנדרית  שנים 5על היקף ההגדלה משנת הבסיס משך  3%שנתיים של 
 .הראשונהבה לא תינתן תמיכה

 


