
 

 
 

 

 

 2015דצמבר  30 

 הנחיות לדיווח בתכנית "כסף חכם"

 

 להלן הנחיות לאופן הדיווח על התקדמות בתוכנית השיווק ועל הוצאות בגינן החברה מבקשת החזר. 
 

בו תפורט ההתקדמות בביצוע התוכנית  קלנדרי לרבעוןאחת  "דו"ח ביצוע ותשלום"על החברה להגיש למרכזת התכנית  .1

 ודרישה לתשלום ההוצאות שהוכרו לה.

 חברה הפועלת בשני שווקי יעד תגיש דו''ח נפרד לכל שוק.
 

 . מרכזת התוכניתשנשלח לחברה ע"י על גבי טופס ייעודי  יום מתום הרבעון 45את הדו"ח יש להגיש עד  .2

 . וחותמת החברה הכספים/חשב שלהמנהל , מנכ"ל החברהדו"ח זה ייחתם על ידי 
 

, פירוט תאריכי הפעילות, לפי סעיף ההוצאהומטרתן פירוט של ההוצאות  דיווח על התקדמותכם בתכנית, וכן הדו"ח יכלול .3

 שקלים חדשים )ההחזר יבוצע בשקלים חדשים בלבדרגומן לותו שולממטבע בו גובה ההוצאות ב, תאריך ביצוע העסקאות

 . (וללא מע"מ
 

בוצעו  לאגם אם ה מחויבת להגיש את הדו"ח בכל רבעון קלנדרי ולמלא דיווח בדבר התקדמותה בתכנית ברבעון המדווח. חבר .4

 התקדמות בלשונית "דו"ח התקדמות רבעוני".ההוצאות שהוכרו לה במסגרת התכנית יש להעביר דיווח מילולי על 
 

, תלושי שכר ואישורים אחרים כמפורט בסעיפי ההוצאה תשלוםהוכחות את הדו"ח והאסמכתאות הנדרשות ובכללם חשבוניות,  .5

  .יש לשלוח בדואר אלקטרוני ובדואר רגיללנהלי התכנית,  15וכנדרש בסעיף 
 

6.  

 סריקה ברורה וקריאה של האסמכתאות לאימייל יש לצרף, mf@economy.gov.ilאת הדו"ח האלקטרוני יש לשלוח לכתובת  .7

 .המפורטות לעיל
 

 יש לשלוח לכתובת הבאה:הנדרשות האסמכתאות ואת הדו"ח החתום 

, ירושלים 3166, קריית הממשלה, ת"ד 5"מערך כלי סיוע, מינהל סחר חוץ, תוכנית כסף חכם, בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 

9103101" 

 , לא תבוצע בדיקה של בודק התשלומים.רגיל ודואר אלקטרוני ללא קבלת הדו"ח והאסמכתאות בדואר
 

  .את סעיף ההוצאה הרלוונטיעליהן לציין ואת האסמכתאות למספר יש  .8
 

מסמכים נוספים או בהבהרות נוספות, יישלח דו"ח ליקויים עליו יש להשיב יזדקק ל התכניתשל במידה ובודק התשלומים  .9

 במידה ולא תתקבל כל תגובה מצד החברה, יצא דיווח בהתאם. .ימי עסקים 3בדוא"ל בתוך 
  

בהתאם לרבעון  בפועל ושולמו יהיה ממועד חתימת כתב האישור ורק עבור הוצאות שבוצעו שאושרומועד ההכרה בהוצאות  .10

 . המדווח
 

מולא שי  )נספח י'( יש למלא "דו"ח שנתי על היקף היצוא לצורך תשלום תמלוגים" ,בסוף כל שנה קלנדרית במהלך התכנית .11

 .שלהמבקר וייחתם ע"י החברה ורו"ח 
 

 מיזוג, מכירה וכו'(.שינוי שם, על כל שינוי שחל בחברה בתקופת פעילותה בתכנית ) יש לדווח למרכזת התכנית .12
 

ולא תוכל לקבל החזר על  חברה שלא תדווח על פי המועדים האמורים לעיל, תחשב כבעלת חוב בלתי מוסדר למשרד הכלכלה .13

 .הוצאותיה
 

 .שיידרשהבהרות ומסמכים נוספים ככל  על החברה לספק .14

 תכנית "כסף חכם"



 

 
 

 

 ההוצאות המוכרות בתכניתפירוט בדבר 

 אופן דיווח מיקום ההוצאה סוג ההוצאה שם הסעיף

ייעוץ והקמת מערכי 

 שיווק

 בלבד שוק היעד יועצים מקצועיים

 בשוק היעד חשבונית מגורם חיצוני 

 הוכחת תשלום* 

 חוזה התקשרות עם היועץ 

 הצהרה במידת הצורך** 

שכירת משרדים ומרכזי 

 הפצה בחו"ל
 בלבד שוק היעד

 חשבונית מגורם חיצוני 

 הוכחת תשלום* 

 חוזה שכירות של משרד או מרכז הפצה 

 הצהרה במידת הצורך** 

 –שכר עובד בחו"ל 

תשלום למנהל משרד 

 מנהל שיווקו/או 

 שוק היעד

 חשבונית מגורם חיצוני 

 הוכחת תשלום*  

 חוזה/הסכם עבודה עם העובד 

 תלושי שכר 

  הוכחה לשהיית העובד במדינת היעד כגון חוזה, תשלום

שכ"ד, אישור עבודה וכו' )מתייחס רק למנהל משרד / 

 מנהל שיווק ישראלי בשוק היעד( 

 הצהרה במידת הצורך** 

התמחות בשוק 

 היעד

 היעדשוק מקומי / שוק  איסוף מידע

 חשבונית מגורם חיצוני 

 הוכחת תשלום* 

 הצהרה במידת הצורך** 

 מקומי / שוק היעדשוק  מקצועית הכשרה

 חשבונית מגורם חיצוני 

 הוכחת תשלום* 

 הצהרה במידת הצורך** 

 פרסום ושיווק מקוון

 מקומי / שוק היעדשוק  פרסום

 חשבונית מגורם חיצוני 

 הוכחת תשלום* 

 הצהרה במידת הצורך** 

כלי שיווק ומכירה 

 אינטרנטיים
 מקומי / שוק היעדשוק 

 חשבונית מגורם חיצוני 

 הוכחת תשלום* 

 הצהרה במידת הצורך** 

 תערוכות והדגמות

השתתפות בתערוכות 

 וכנסים
 בלבד שוק היעד

 יש לציין את מועד התערוכה בדו"ח הדיווח הרבעוני 

 חשבונית מגורם חיצוני 

 הוכחת תשלום* 

 הצהרה במידת הצורך** 

הצגת המוצרים / 

 שירותים
 בלבד שוק היעד

 חשבונית מגורם חיצוני 

  תשלוםהוכחת* 

 חוזה/הסכם שכירת השטח למתקן הדגמה 

  הוכחה בדבר קיום ההדגמה כמפורט בנהלי התכנית

  3.4.2.3בסעיף 

 הצהרה במידת הצורך** 

 תקינה וביטוח

 מקומי / שוק היעדשוק  תקינה

 חשבונית מגורם חיצוני 

 הוכחת תשלום* 

 הצהרה במידת הצורך** 

 מקומישוק  סיכוני סחר חוץ ביטוח
  מגורם חיצוניחשבונית 

 הוכחת תשלום* 



וכו'. חשבון בנק, תדפיס כרטיסי אשראי אישורי העברה בנקאית, תדפיסקבלה ממקבל התשלום, כהוכחת תשלום ניתן לצרף * 

 יש לצרף הצהרה במקרים הבאים:**

  כתובות בשפה האנגלית או העברית לאכאשר האסמכתאות 

  לחברת הבת בשוק היעדכאשר החשבונית או כל אסמכתא אחרת ממוענת.

על ההצהרה להיות חתומה בידי מורשה חתימה של החברה. 

נוסחי ההצהרות נמצאים באתר המשרד. 

מומלץ לעבור היטב על הוראת המנכ"ל ונהלי התכנית לפני כל הגשה על מנת שתוכלו לממש בצורה הטובה ביותר את התקציב 

שניתן.  

מר עומרי אשכנזי, מבקר החשבונות של מערך כלי סיוע לתעשייה, יסייע לכם בכל שאלה בהגשת הדו"ח.

 . azy@economy.gov.ilOmri.Ashken, כתובת מייל: 6662537-02מס' טלפון 

בכל שאלה. אלינואל תהססו לפנות 

שלכם ולרשותכם,

________________________________________________

 סידיס-שרה דיאמנט

 מרכזת התכנית

 עומרי אשכנזי

 מבקר חשבונות

https://www.gov.il/he/Departments/policies/economy_dgi_instructions_05_10
http://www.economy.gov.il/ipf
mailto:Omri.Ashkenazy@economy.gov.il

