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שאלותותשובותהוראתמנכ"ל4.44–תכניתלהעלאתהפריוןבתעשייה 


הערהכללית:המשרדמודיעכיבמסגרתהליךזהמתוקןסעיף3.3,סעיף,5.6
7.2וסעיף11להוראהוכןסעיף4.1.2.4לנוהל .


הנוסחהמחייבשלסעיף3.3הואכדלהלן :

" 3.3יועץ המועסק בתאגיד או שהוא עוסק מורשה העומד בתנאי הכשירויות אשר נקבעו על
ידי המשרד כקבוע בנוהל  ''.


הנוסחהמחייבשלסעיף5.6להוראההואכדלהלן :
'' 5.6מבקש הסיוע הוא בעל סיווג של  8-1בדירוג סיכון פיננסי''.



הנוסחהמחייבשלסעיף11להוראההואכדלהלן :

''המבקש מקבל הסיוע יישם את מרכיבי התכנית אותם בחר בהתאם לסדר המתאים והנכון
עבור המפעל ובלבד שיעמוד בכל תנאי ההוראה והנוהל''.




הנוסחהמחייבשלסעיף4.1.2.4לנוהלהואכדלהלן :
'' 4.1.2.4תשלום ליועץ המלווה שאינו מועסק כשכיר בתאגיד עבור הכנת התכנית להעלאת
פריון העבודה שנערכה לאחר פרסום ההוראה" :


הנוסחהמחייבשלסעיף7.2להוראההואכדלהלן :
''סעיף  7.2בחינת הבקשה
דירוג הבקשות ייעשה על פי אמות המידה הבאות'':
סעיף  7.2.3יימחק.




לשאלותוהתשובותמצורפים :
רשימת היישובים במחוז צפון – הוראת מנכ''ל 4.44
מפ''ל ,פירוט ניקוד סעיפי דירוג סיכון פיננסי

שאלותותשובותהוראתמנכ"ל4.44–תכניתלהעלאתהפריוןבתעשייה 
שאלה 1
האם קיימת חובה על המפעל הזוכה להקצות הון מניות נפרע ? ואם כן מה שיעורו ?
תשובה – על פי סעיף  9להוראה קיימת חובה להפקיד ערבות בסכום של  5%מסך הסיוע
שאושר על ידי הוועדה .לפיכך ,אין חובה להקצות הון מניות.
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שאלה 2
האם מפעל שיש לו כתב אישור ממרכז השקעות יכול להגיש בקשה לתוכנית להעלאת פריון
בתעשייה?

תשובה – תנאי סף להגשת הבקשה" :מבקש הסיוע אינו זכאי לקבל סיוע על פי חוק עידוד
השקעות הון ,תשי"ט – ( ."1959סעיף  .5.5להוראת המנכ"ל)

שאלה 3
א .סעיף " 5.5מבקש הסיוע אינו זכאי לקבל סיוע על פי חוק עידוד השקעות הון – "1959
האם הכוונה היא שהמבקש שהוא זכאי להגיש בקשה אינו מפעל בר תחרות?

תשובה – הכוונה היא שמי שעומד בתנאי החוק לעידוד השקעות הון התשי''ט( ,1959 -להלן
– ''חוק עידוד'') לרבות מי שיש לו כתב אישור בתוקף מכח חוק עידוד ,אינו זכאי לקבל סיוע
לפי הוראת מנכ"ל .4.44
ב .סעיף " 5.10מבקש הסיוע לא קיבל או לא מקבל סיוע ממשלתי עבור ההשקעות
המזכות הנזכרות בבקשתן" – האם מפעל שמקבל סיוע במסגרת מסלול תעסוקה
רשאי לגשת למסלול פיריון?

תשובה – מסלולי התעסוקה מעניקים סיוע בדמות מענק השתתפות בשכר להעסקה של
עובדים חדשים בהתאם לתנאים בהוראות ובנהלי מסלולי התעסוקה השונים .הסיוע הניתן
במסגרת הוראה  4.44אינו נוגע לשכר עבודה ,לפיכך ,ניתן להגיש גם במסלול פריון.
ג .סעיף  7.2בחינת הבקשה :סעיף מספר  3ניקוד לגבי מחזור מכירות של המפעל המבקש
– ככל שהיקף המכירות של המפעל המבקש נמוך יותר  ,הניקוד בסעיף זה שהמפעל
המבקש יקבל יהיה נמוך יותר – מדוע סעיף ניקוד זה רלוונטי למסלול פריון?

תשובה  -ישנו מתאם חיובי בין פדיון לפריון .לפי סקר תעשייה של הלמ"ס לשנת  2013עולה
שבמפעלים עם פדיון שנתי של  50מיליון  ₪ומעלה הערך המוסף הגולמי למשרה לשנה עומד על
 394אלף  ,₪הגבוה ביותר בתעשייה .לשם המחשה במפעלים שבהם הפדיון השנתי הוא 30-
 49.9מיליון  ₪הערך המוסף הגולמי למשרה עומד על  192אלף ש"ח לשנה.
יתרה מכך ,מפעלים עם פדיון שנתי של  50מיליון  ₪ומעלה מהווים כמעט  80%מסך הערך
המוסף הגולמי של התעשייה ,כ 83%-מסך התפוקה התעשייתית ו 86%-מסך ההשקעה
הגולמית של התעשייה .למעלה מ 60%-מההשקעה הגולמית של מפעלים אלו ,היא במכונות
וציוד.
בהינתן המשאבים המוגבלים ,המשרד מבקש לבחור את המועמדים בעלי הפוטנציאל הגבוה
ביותר לביצוע תכנית ההשקעות (כאשר בין  80% - 70%מההשקעות הן עבור מכונות וציוד)
באופן המיטבי ביותר.

שאלה 4
התחולה שרשומה בתכנית הינה החל מאוגוסט  -2008האם אכן כך?
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תשובה  -בסעיף  20להוראה נכתב שתוקף הוראה זו מיום חתימתה .ככתוב בתחתית ההוראה,
ההוראה נחתמה ביום .10.8.2017
שאלה 5
 .1האם ישנו קול קורא פתוח וניתן להגיש בקשות?
 .2האם מדובר במכרז?

תשובה  -הסיוע יינתן על בסיס הקצאהתחרותית .ניתן להגיש בקשות עד ליום 3.12.2017
בשעה  .15:00הבקשות יבחנו ע"י הוועדה בהתאם לאמור בסעיף  7להוראת המנכ"ל  .4.44לא
מדובר במכרז לפי חוק חובת המכרזים ,התשנ''ב.1992-
שאלה 6
מפעל תעשייתי בגבול הצפון ,המעסיק עובדים רבים ומבצע גם יצוא-מעוניין לבצע פעולות
ייעול .בין היתר מעוניין המפעל לרכוש ציוד נוסף למפעל .בבירור שערך מסתבר שניתן לרכוש
הציוד הנדרש במצב מצוין מיד שניה ,בעלות נמוכה באופן משמעותי לעומת ציוד זהה
חדש .אנו מבקשים אישורכם להכללת ציוד זה בתכנית להעלאת הפריון במפעל זה.

תשובה - :בסעיף  4.1.1.1לנוהלהתכנית להעלאת הפריון בתעשייה נכתב מפורשות " :ציוד
ומכונות חדשים ומתקדמים;".
לפיכך ,לא ניתן לקבל סיוע על רכישת ציוד משומש.
שאלה 7
בימים אלה אנחנו עומדים להגיש בקשה למשרד הכלכלה "מסלול סיוע לקליטת עובדים
נוספים בעסקים בישראל-הוראת מנכ"ל  "4.17ברצוני לדעת ,האם הגשת בקשה במסלול
לסיוע קליטת עובדים חדשים ,ימנע מהחברה להגיש בקשה למענק פריון.

תשובה – ראה תשובה לשאלה  3ב'.

שאלה 8
אנו מפעל ......הממוקם באזור הצפון ,מגדל העמק
 .1מעוניינים להשתתף בתכנית להעלאת הפריון.
הוכרנו כמפעל מאושר  ,האם המסלולים מתנגשים?
.2

האם חברה מייצאת יכולה להשתתף?

תשובה  -ראה תשובה לשאלה  3א'.


שאלה 9
א .נודה להבהרה לגבי סעיף  5.5להוראה .האם תוכלו לפרט למה הכוונה ב"אינו זכאי
לקבל סיוע עפ"י חוק לעידוד השקעות הון" ?

תשובה – ראה תשובה לשאלה  3א'.
ב .במידה ומבקש הסיוע היה זכאי בעבר וגם קיבל סיוע בעבר על פי חוק עידוד השקעות
הון ,אך כעת כבר לא זכאי ,האם יכול להגיש בקשה תחת הוראה  ?4.44ממתי נמדד

עמוד  3מתוך 21

האם היה זכאי לקבל סיוע תחת החוק? וכיצד נמדד עכשיו שאינו יכול לקבל סיוע
תחת החוק?

תשובה – באם מבקש הסיוע ,במועד הגשת הבקשה ,אינו עומד בתנאי חוק עידוד  ,והוא עומד
ביתר התנאים לרבות תנאי הסף במסלול זה ,הוא רשאי להגיש בקשה.

שאלה 10
 .1אם לחברה שלנו ....יש מה שנקרה " מרכז השקעות " האם בקשה זו או תכנית זו במידה
ותאושר מבטלת את " מרכז ההשקעות " ?

תשובה – ראה תשובה לשאלה  3א' .במידה והחברה עומדת בתנאי חוק עידוד היא אינה
זכאית לגשת למסלול זה.
 .2אבקש לדעת מה המועד האחרון להגשת הבקשה ?

תשובה – ניתן להגיש בקשה עד לתאריך  3.12.2017בשעה .15:00
שאלה 11
שמי  ......מנהל כספים בחברת ......בע"מ.
החברה עוסקת בתחום התעשייה המסורתית והתכנית משתלבת היטב עם תכניות החברה
וצרכיה ......אנו נמצאים לקראת השקעה העונה לקריטריונים ומעוניינים להירשם לתכנית
העלאת הפריון וקבלת המענק.
מתי ניתן להירשם ואילו פרטים נדרשים לביצוע הרישום ?

תשובה – ניתן להגיש בקשה עד לתאריך  3.12.2017בשעה  .15:00הכללים המלאים ובהם אופן
ההשתתפות וגובה הסיוע ,מופיעים בהוראת המנכ"ל  4.44ובנוהל "תכנית להעלאת הפריון
בתעשייה" המפורסמת באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה בלינק הבא:
http://economy.gov.il/IICS

שאלה 12
בקשר לתנאי הסף בסעיף " :5.5מבקש הסיוע אינו זכאי לקבל סיוע על פי החוק לעידוד
השקעות הון ,תשי"ט:"1959-
 .1האם חברה שמפעלה נמצא באזור פיתוח א' איך הייצוא שלה נמוך מ 25%-מכלל
הכנסותיה זכאית להגיש בקשה?

תשובה – ראה תשובה 3א'  .סיוע על פי ההוראה יכול לקבל רק מי שאינו זכאי לקבל סיוע על
פיהתנאים המנויים בחוק עידוד.
 .2האם יש רף כמותי לשיעור הייצוא שמונע מחברה להגיש בקשה לפי הוראת ממנכ"ל
 4.44ומחייב אותה להגיש לפי החוק לעידוד השקעות הון?

תשובה  -ראה תשובה לשאלה  3א'.
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 .3במידה ולחברה יש מספר מפעלים שונים – האם החברה יכולה להגיש בקשה על מפעל
שאינו מייצא לחו"ל בעוד המפעלים האחרים  ,בגינם לא תוגש בקשה ,כן מייצאים
לחו"ל?

תשובה  -סיוע על פי ההוראה יכול לקבל רק מפעל העונה להגדרת ''מפעל'' בסעיף  3.5להוראה
והוא אינו זכאי לקבל סיוע על פי התנאים המנויים בחוק עידוד והמפעל עומד בכללי ההוראה
ונהליה.
 .4האם חברה בעלת כתבי אישור במפעל מאושר שהסתיימו או שבוטלו וכיום אינה
מסוגלת להגיש בקשה לפי החוק לעידוד השקעות הון כי הייצוא שלה נמוך מדי –
יכולה להגיש בקשה לפי הוראת מנכ"ל ?4.44

תשובה – ראה תשובה לשאלה  9ב'.
 .5האם חברה בעלת כתב אישור קיים ופעיל במסלול תעסוקה (הוראת מנכ"ל )417.
יכולה להגיש בקשה לפי הוראת מנכ"ל ?4.44

תשובה – ראה תשובה לשאלה  3ב'.
 .6האם מדובר בהקצאה של כל הקודם זוכה?

תשובה – ראה תשובה לשאלה .5
שאלה 13
אני מבקש לדעת פרטים נוספים לגבי מתן המענק ,חלקו הראשון ויתרת המענק .לפי הבנתי
את הכתוב  65%מהמענק יינתנו עם ביצוע ההשקעה והיתרה ניתן בסיום התוכנית לפי אחוזי
העמידה ביעדים.
שאלתי :האם במקרה בו המפעל לא עמד ביעדי התוכנית המפעל ידרש להחזיר את החלק
שכבר התקבל ( )65%או שחלק זה יתקבל כמענק ללא תנאי (מלבד תנאי התוכנית כמובן)?

תשובה -
ראה סעיף  4.8בהוראה (הכוללת דוגמא להמחשה) וכן סעיף  16בנוהל.
שאלה 14
יש לי שאלה לגבי מונח המשמש בשתי דרכים שונות במסמך וברצוני לקבל הבהרה.
בהוראה עצמה ,עמוד  ,4סעיף  , 4.22מרכיב :2
בסעיף זה מתקיים התייחסות למונח "מצוינות תפעולית" המוכר גם כ Operational
 Excellenceובקיצור –  .OPEXזהו מונח ידוע בז'רגון העוסקים בשיפור תפעולי.
באותו סעיף משמש שוב המונח  OPEXכקיצור (מה שנדמה כקיצור) של המונח החשבונאי
 operating expensesבמשמעו כהוצאות תפעול.
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אלו שני דברים שונים (המביאים שניהם לתוצאה רצויה ,אך הביצוע והמדידה של כל אחד
מהם יהיה שונה)
באופן כללי התוכנית מתייחסת לצמצום הוצאות והגדלת הערך המוסף לשעה כך ששני
המושגים מתאימים .בהמשך המסמך יש התייחסות נוספות למצוינות תפעולית (וטוב שכך).
השאלה :למה בדיוק הכוונה בסעיף  .2במילים אחרות :בבואי לענות על התנאים בסעיף 2
במה עלי להתמקד.

תשובה – הכוונה לשיפור המצוינות תפעולית –  Operating Excellenceשתכליתה להביא
לשיפור בהוצאות התפעוליות  .Operational Expensesנדרש להציג תכנית לשיפור המצוינות
התפעולית.

שאלה 15
מהו המועד האחרון למקצה הראשון להגשת הבקשות ? (והאם ידועים המועדים הבאים).לא
הצלחתי לאתרם במסמכים או באתר.

תשובה – ראה תשובה לשאלה .5
שאלה 16
אני רוצה לוודא ,היות ואין בעמוד ההוראה באתר המשרד פירוט מתאים .האםאורעקיבא
נחשבתלמחוזהצפון לעניין ההוראה?

תשובה – רשימת היישובים במחוז צפון מפורטת ברשימה המצורפת להלן שכותרתה :רשימת
היישובים במחוז צפון – הוראת מנכ''ל .4.44
שאלה 17
א .חברת  .......היא חברה יצרנית שנמצאת בקיבוץ מצובה בגליל המערבי .כיצד אני יכול
להגיש בקשה ?

תשובה – ראה תשובה לשאלה  ,11בקשה ניתן להגיש בהתאם לקבוע בסעיף  7להוראה.
ב .האם אני יכול לבצע את הבקשה לבד או שאני צריך יועץ חיצוני?

תשובה –הנך יכול כל עוד הנך עומד בתנאים הקבועים בנוהל בסעיף  .3.2ל''יועץ מלווה'' .ברם
אם הנך היועץ המלווה לתכנית ואתה מועסק בתאגיד כשכיר לא ניתן יהיה לקבל סיוע עבור
עלות הכנת התכנית (סעיף  4.1.2.4לנוהל) לפיכך:
סעיף  3.3להוראה יתוקן כך שבמקום הכתוב בו היום:
"גורם חיצוני ובלתי תלוי במבקש הסיוע ,העומד בתנאי הכשירויות אשר נקבעו על ידי המשרד
כקבוע בנוהל''
ייכתב:
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'יועץ המועסק בתאגיד או שהוא עוסק מורשה העומד בתנאי הכשירויות אשר נקבעו על ידי
המשרד כקבוע בנוהל''.
נוהל  4.1.24תוקן כך שבמקום הכתוב בו היום :
'' 4.1.2.4תשלום ליועץ המלווה עבור הכנת התכנית להעלאת פריון העבודה שנערכה לאחר
פרסום ההוראה":
ייכתב בו:
'' 4.1.2.4תשלום ליועץ המלווה שאינו מועסק כשכיר בתאגיד עבור הכנת התכנית להעלאת
פריון העבודה שנערכה לאחר פרסום ההוראה" :

שאלה 18
בסעיף  1בהוראת המנכ"ל  4.44נאמר – ואני מצטט -
" במרבית הענפים הישראליים  .....בתעשייה המסורתית.........קצב צמיחת הפריון
בעבודה.........נמוך ,בהשוואה למדינות ה- OECD ,ומהווה חסם צמיחה מרכזי למשק
הישראלי" .
" בהחלטת הממשלה ....הוטל על משרד הכלכלה והתעשייה......לגבש תכנית להעלאת פריון
העבודה בענפי התעשייה המסורתית והמעורבת מסורתית במחוז הצפון )להלן" :התכנית"(.
האם יש כאן בשורה לתעשיינים ?? בוודאי!!!!
בהמשך הסעיף בהוראה וכן בסעיף  1בנוהל לאותה הוראה נאמר – ואני מצטט –
" הואיל ורמת פריון העבודה והשינוי בו תלויים במספר גורמים.....התכנית מציעה דרכי פעולה
שונות אשר יש בהן בכדי לשפר את מדדי הפריון......בלפחות " .... %30
" תכנית זאת נועדה לסייע לענפי התעשייה המסורתית להעלות את רמת הפריון בעבודה וכן
לסייע להם לשפר את כושר התחרות ".


האם התכנית המוצעת תסייע להעלאת הפריון ??

כמדומני  ,שלא !!!!

אם מאן דהוא חשב או חושב שניתן להעלות את הפריון בתעשייה ב 30%-אחוז באמצעות
מכרז שיזכה את הזוכים בו בשלושה מיליון  ₪לכל היותר ,ומנגד ,מחייב את אותם זוכים
להשקיע  7מיליון  ₪בנוסף ,אינו אלא טועה בלשון עדינה.
יעד של  30%אינו ריאלי ואינו יישים כלל ,יש להוריד את הדרישה ולקבוע רף נמוך הרבה יותר
( )7% - 5%כך שיהווה יעד ראוי ומאתגר מספיק.
כמובן שישנן עוד נקודות שאינן ברורות ואעלה חלק מהן.
תנאי סף (כפי שמופיע בהוראת מנכ"ל)
 .1מבקש הסיוע עונה להגדרה של "מפעל קטן" או "מפעל בינוני"  -אם מטרתה של
התוכנית הינה העלאת הפריון  ,והמדידה מתבצעת באמצעות גידול באחוז הפריון
 ,מדוע חלק מתנאי הסף הינו סה"כ הכנסותיו של אותו מפעל ?????
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תשובה – ראה תשובה לשאלה  3ג'.
 .2למבקש הסיוע בין  20-250עובדים  -אם מטרתה של התוכנית הינה העלאת הפריון ,
והמדידה מתבצעת באמצעות גידול באחוז הפריון  ,מדוע חלק מתנאי הסף הינו מספר
העובדים במפעל ???

תשובה – כיוון שמספר העובדים משפיע על בחינת הפריון בכמה מישורים :הן בציון הבקשה
והן בנוסחת הפיריון.


כאשר הנוהל מדבר על כמות עובדים  ,לא ברור האם הכוונה היא למספר משרות או
למספר ראשים (עובדים) בפועל ??

תשובה – מספר משרות מלאות  -ראה האמור בסעיפים  3.9 ,3.8ו 3.10-בהוראת המנכ"ל.


מדוע ישנה חובה להגיש את התוכנית באמצעות יועץ ?? למיטב זכרוני משרד הכלכלה
מתנגד לאותם "מאעכרים" !

תשובה – בהתאם לאמור בסעיף  4.3בהוראת המנכ"ל  ,4.44התכנית להעלאת פריון
העבודה תערך ע"י יועץ מלווה כהגדרתו בסעיף  3.3להוראה .היועץ המלווה צריך לעמוד
בתנאי כשירויות שנקבעו על ידי המשרד כמפורט בסעיף  3.2לנוהל תכנית להעלאת הפריון
בתעשייה היות ויש לו הנסיון ,הכשרה וכלים להכנת תכנית להעלאת פריון בעבודה.


את הבקשה כולל תכנית מסודרת יש להגיש עד ליום  ,03-12-17בהתחשב בעובדה כי
אנו בתקופת טרום חגים ,ברור מעל כל ספק כי הזמן אינו מאפשר הכנת תכנית
אמיתית וטובה שתפגע במטרה.

תשובה –משך הזמן מיום פרסום ההוראה ועד למועד הגשת הבקשות עפ"י ההוראה ,בניכוי
ימי שישי ושבתות וכן ערבי חג ו החגים (לא כולל ימי חול המועד) מסתכם ב  60ימי עבודה
.מנסיוננו מדובר בזמן סביר להגשת הבקשה באופן מיטבי וזאת בהתחשב בסיוע שיינתן
לחברות במילוי הבקשות ע"י יועצים מומחים כהגדרתם בהוראת המנכ"ל.


הנוסחה לחישוב "ערך מוסף" הינה  -סה"כ הרווח לפני מסים ריבית פחת והפחתות
בתוספת עלות השכר הכוללת (ישיר ועקיף) .במפעל תעשייתי הכולל פעילות של
שיווק  ,התקנה  ,מתן שרות.... ,האם לצורך עלות השכר יש לקחת בחשבון עלויות
שכר של סוכני מכירות ,מודדי שטח ,מתקינים ,אנשי שרות ?????..

תשובה – נדרש לקחת כלל הוצאות השכר של כלל עובדי המפעל ובכלל זה עובדים עקיפים
דוגמת מנהלים ,אנשי שיווק מכירות וכספים.


האם הנוהל מתייחס לעניין הגדלת הפריון באמצעות הקטנת מספר עובדים ?! הרי
מפעל תעשייתי שיקטין את מספר העובדים בכ 23% -ייראה כמפעל שהגדיל את
הפריון ב .30%-אני מניח שלא זו כוונת המשורר !
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תשובה – הנוהל מיועד להגדלת הפריון של עובדי המפעל לאורך זמן .הקטנת מספר העובדים,
ללא תכנית שיפור פריון המורכבת מהשקעות בציוד והשקעות בשיפור המצוינות התפעולית
וביצוע בפועל של התכנית לא תביא למתן סיוע על פי תנאי התכנית.
שאלה 19
אנו מעוניינים להצטרף לתוכנית פריון לצפון ,רציתי לדעת מה הם השלבים הראשונים שעלינו
לעשות על מנת להשתתף בתוכנית ?

תשובה – ראה תשובה לשאלה .11




שאלה 20
אנו מעוניינים לדעת האם המסלול החדש שנפתח בנוגע למתן מענקים למפעלים מענפי
התעשייה המסורתית המקיימים את התכנית להעלאת פריון העבודה בהתאם להוראת מנכ"ל
4.44
האם למועד הגשת הבקשה ישנו חשיבות? האם מדובר במכרז שבו כל הקודם זוכה או שאין
השפעה לזמן הגשת הבקשה כל עוד זה עומד בדד ליין הסופי שנקבע על ידיכם.
נשמח לקבל תשובה ברורה בנושא עקב כך שהנוסח בנוהל אינו ברור.

תשובה – ראה תשובה לשאלה .5

שאלה 21
הנוהל בעניין המסלול להעלאת הפריון בתעשייה (הוראת מנכ"ל  )4.44לא ברור בעניין -האם
ישנה חשיבות למועד ההגשה?
כך שמי שהוגש קודם יכול לזכות קודם ובכך עלול להיגמר התקציב לבקשות הבאות.
נודה לקבל תשובה ברורה ומהירה בעניין.

תשובה – ראה תשובה לשאלה  5וראה סעיף  7להוראת המנכ"ל " 4.44הגשת הבקשה ,בחינתה
ואישורה".

שאלה 22
א .שם המפעל אותו אני מנהל הוא  .......בע"מ .המפעל שוכן בקיבוץ ....בגליל התחתון
סמל ....המפעל מייצא בין  25%ל 45% -מתוצרתו ומעסיק כ 90 -עובדים .המפעל
מייצר .....בארץ ובעולם .סיווג המפעל על פי הטבלה של הסיווג האחיד הינו תעשיה
מסורתית סמל  20או  .36על מפת הישובים – הישוב  .....מוגדר אזור פיתוח ב' .כיוון
שכך איננו זכאים לתכנית מענקים על פי חוק עידוד השקעות הון .ברצוני לברר האם
לאור נתוני בסיס אלה אנו עומדים בתנאי הסף המצוין בהוראת המנכ"ל של התכנית
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בסעיפים  ,5.5בה מצוין כתנאי סף שהמבקש אינו זכאי לקבל סיוע לפי חוק עידוד
השקעות הון.

תשובה – מבקש הסיוע לפי הוראה  4.44זכאי להגיש בקשה ובלבד שהוא אינו עומד בתנאי
חוק עידוד .על פי סעיף  7להוראת המנכ"ל  4.44הוועדה היא המוסמכת לבחון עמידה
בתנאי סף וכן לאשר או לדחות את הבקשה.
ב .אשמח לקבל הסבר יותר ברור איך נקבע הדירוג הפיננסי המצויין בסעיף  5.6להוראת
המנכ"ל בתנאי סף.

תשובה – רצ"ב מסמך מפ"ל המפרט את ניקוד סעיפי דירוג סיכון פיננסי המהווה חלק
בלתי נפרד מהשאלות והתשובות וממסמכי הוראת מנכ"ל  4.44ונהליה.
בהתאם לכך יש לתקן את ההוראה באופן שבסעיף  5.6במקום הכתוב" :מבקש הסיוע הוא
בעל ציון של  2ומעלה בדירוג סיכון פיננסי , ".ירשם " :מבקש הסיוע הוא בעל ציון דירוג
סיכון פיננסי בין ."8 – 1
ג .בסעיף  11.1להוראת המנכ"ל רשום כי המבקש ייחל ביצוע של מרכיב  1ורק אחרי זה
את מרכיב  ,2הייתי רוצה להבין יותר מה כוונתכם היות ומתן הסתם הליווי הייעוצי
לשיפור מרכיבי הפריון אמור להתבצע במקביל לאורך כל תקופת הביצוע.

תשובה -בהתאם לשאלה יתוקן סעיף  11.1בהוראה באופן הבא :ימחקו הסעיפים
הקטנים  11.1ו 11.2-ובמקומם יכתב כך'' :מקבל הסיוע יישם את מרכיבי התכנית אותם
בחר בהתאם לסדר המתאים והנכון עבור המפעל ובלבד שיעמוד בכל תנאי ההוראה
והנוהל''.
ד .באיזה שלב בתכנית ייבדק העמידה ביעד הפריון ,ולאיזה תקופת בדיקה? כלומר האם
הרבעון האחרון לתכנית הביצוע או תקופה אחרת?

תשובה – ראה סעיף  12לנוהל תכנית להעלאת הפריון בתעשייה "חובת דיווח" .

שאלה 23
 )1בתנאי הסף של התכנית (סעיף  ) 5לא כתוב שמגיש הבקשה לסיוע צריך להיות מ"אזור
הצפון" כהגדרתו בסעיף  3.4בנוהל .האם המשמעות היא שגם מגישי בקשה שאינם
מאזור הצפון יכולים להגיש בקשה לסיוע?

תשובה – על פי סעיף  1.2להוראת המנכ"ל  ,4.44מכוח החלטת ממשלה  2262מיום
 ,8.1.2017התכנית נועדה עבור מחוז הצפון כהגדרתו בסעיף  3.4להוראת המנכ"ל .4.44
 )2בסעיף  7.2.3רשום " דירוג הבקשות ייעשה לפי אמות המידה הבאות – " :לאמפורט
דברבסעיףזה!!!! בהקשר הזה יש שתי שאלות הבהרה כדלהלן )1 :האם יש עדיפות
לבקשות שמוגשות מוקדם יותר קלנדרית עד מועד הסגירה של הבקשות?  )2האם יש
עדיפות בדרוג ל"מפעלים קטנים" כהגדרתם בסעיף  3.7בנוהל?  )3האם יש עדיפות
למגיש בקשה מאזור הצפון כהגדרתו בסעיף ?3.4
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תשובה – סעיף  7.2.3הינו טעות סופר – הכתוב בסעיף זה אמור להופיע תחת הכותרת של
סעיף  . 7.2לפיכך ,ההוראה תתוקן כך שייכתב:
''סעיף  7.2בחינת הבקשה
דירוג הבקשות ייעשה על פי אמות המידה הבאות'':
סעיף  7.2.3ימחק
.
)1ראה תשובה לשאלה .5
)2ראה סעיף  7.2להוראה סעיף קטן  3בטבלה" :מחזור המכירות של המפעל"
)3ראה תשובה לשאלה  )1( 23לעיל.
 )3בסעיף  3.13מופיעה ההגדרה של "ערך מוסף" כ"רווח לפני ריבית  ,מיסים ,פחת
והפחתות בתוספת עלות השכר הכוללת" .האם הכוונה היא ה  EBIDITAכהגדרתה
פחות עלות השכר הכוללת?

תשובה – ערך מוסף מוגדר כ  EBIDITAבתוספת עלות השכר הכוללת של המפעל.
 )4בסעיף  7.2שכותרתו " בחינת הבקשה מופיעים קריטריונים ונקודות דרוג לכל סעיף.
בסעיף מספר  1קיים ציון "חלקי מספר המשרות של המפעל בעל מספר המשרות
הגדול ביותר מבין הבקשות שהוגשו במקצה" בסעיף מספר  3שכותרתו "מחזור
המכירות של המפעל" כתוב "....חלקי מחזור המכירות השנתי הממוצע של 3
המפעלים עם המחזור השנתי הגבוה ביותר בין הבקשות שהוגשו" האםהמשמעות
היאשבתכניתקייםיתרוןמובנהבניקודלמפעליםגדוליםוחסרוןמובנהלמפעלים
קטנים?

תשובה – ראה תשובה לשאלה  3ג'.
 )5בהמשך לפרסום של מסלול פריון ב  , 16.8.17קיים בנוהל סעיף אחד שיש לי לגביו
שאלה .הסעיף הוא  5.5בנוהל שאומר "מבקש הסיוע אינו זכאי לקבלת סיוע לפי חוק
עידוד השקעות הון  " 1959האם המשמעות היא שאם מפעל הוא "בר תחרות" והוא
מפעל תעשייתי הוא אינו זכאי להגיש בקשה במסלול פריון?

תשובה – ראה תשובה לשאלה  3א'.

שאלה 24
להלן שאלות בנוגע למסלול פריון:
 .1האם יו"ר החברה או מנכ"ל החברה שעומד בתנאים של מומחה מאושר על פי הוראת
הנוהל יכול לאשר/לחתום על תוכנית הפריון?

תשובה – ראה תשובה לשאלה .17
 .2האם חברה שיש לה אישור המדען הראשי לתעשייה מסורתית תסווג כתעשייה
מסורתית לפי התוכנית.

תשובה – בהתאם לאמור בסעיף  3.12להוראת המנכ"ל  ,4.44סיווג ענפי התעשייה יהיה
בהתאם להגדרתם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
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 .3מבוקש שתוקף התוכנית לגבי השקעות יהיה מתחילת השנה ולא מתאריך הגשת
הבקשה (בדומה למסלול תעסוקה שמקבל העסקת עובדים מתחילת השנה) – זאת
במטרה לכלול השקעות מהותיות שכבר נעשו מתחילת השנה ,ולא לפגוע בהשוואתיות
מול שנים הבאות של הגידול בפריון( .הכוונה שהפריון יגדל אולם על ההשקעות שיש
להם חלק ישיר בגידול בפריון לא מקבלים תמיכה היות ובוצעו לפני הגשת הבקשה
במהלך שנת .)2017

תשובה-לגבי המועד הקובע להכרה בהשקעות – ראה סעיף  4.2לנוהל תכנית להעלאת הפריון
בתעשייה.
 .4לחברות רבות גידול בפריון של  30%לכלל המפעל  -אינו מעשי – קל וחומר בהיקפי
ההשקעה ובטווחי הזמן הנוכחיים .מבוקש שתאשרו את הגידול בפריון גם להשקעה
בחלק של מפעל.

תשובה  -כאשר המפעל מעוניין לבצע תכנית להעלאת פריון רק בחלק מהמפעל (כדוגמת
מחלקה ,קו יצור וכד') ככל שתוגש בקשה עבור מפעילות מפעל ,הבחינה תיעשה בהתאם לחלק
המפעל אליו מתייחסת התכנית ובלבד שמגיש הבקשה יתחייב במסגרת הבקשה לנהל הנהלת
חשבונות נפרדת בגין הפעילות נשואת התכנית המאושרת וניתן יהיה לבחון את התכנית בעת
העמידה ביעדים בהתאם להוראה ולנוהל.
 .5בהנחה שנעשתה עבודה מקדימה ברשות ההשקעות בעניין הגדלת הפריון  -מבוקש
שתפרסמו אותה לעיון הציבור כך שהמפעלים יוכלו לקח דוגמא ולהבין ממנה.

תשובה  -העבודה שנעשתה ברשות להשקעות הסתמכה על חוות דעת של מספר גורמים
מקצועיים ולא אוחדה לכלל מסמך כולל .יחד עם זאת ,בכנס ההסברה שיתקיים ב,24.10.17-
תוצג מצגת הכוללת את עקרי עקרונות המסלול ותופץ לציבור התעשיינים

שאלה 25
 .1מהי שנת הבסיס להשוואת הגידול בפריון – שנת  2016או  – ?2017התוכנית מוגשת
במהלך שנת  2017כאשר שנת  2016הינה השנה האחרונה שיש דוח כספי מבוקר.

תשובה  -שנת הבסיס עבור מכירות הינה שנה שקדמה להגשת הבקשה דהיינו :בקשה שמוגשת
בשנת  ,2017שנת הבסיס לבחינת הנתונים הכספיים לשנת .2016
לעניין העובדים – בסיס העובדים הינו מספר המשרות (כאמור בסעיפים  3.8ו 3.9-ו3.10-
להוראה) נכון למועד הגשת הבקשה.
 .2כעבור כמה שנים מבוצעת ההשוואה לגידול בפריון –  3שנים?  4שנים?

תשובה  -בתום תקופת התכנית בהתאם לאמור בסעיף  4.7בהוראת מנכ"ל .4.44
שאלה 26
אני רוצה בבקשה לבדוק האם מפעל שיש לו כתב אישור ממרכז השקעות יכול להגיש בקשה
לתוכנית להעלאת פריון בתעשיה -הוראתמנכ"ל" 4.44 :תכניתלהעלאתהפריוןבתעשייה"? .

תשובה – ראה תשובה לשאלה  3א'.
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שאלה 27
בדקנו בנספח  5את השתייכות מפעלנו לתעשיה מסורתית או מעורבת מסורתית .מתברר
שמפעלנו מוגדר כתעשיה מעורבת עילית .מפעל  ...........הממוקם באזור התעשיה ......עוסק
בייצור מוצרי צריכה בתחום נקיון המטבח והבית .מוצרי כביסה ,מוצרי הדברה .מוצרי נקיון
וכביסה לשוק המוסדי .תרסיסים לניקוי וטיפוח הבית ,תרסיסים לניקוי ותחזוקת הרכב.
מפעלנו כיום עתיר עבודת כפיים ואנו מתכננים לשלב בו אמצעי ייצור מתקדמים ואוטומציה.
לפני מספר חודשים סיימנו בהצלחה תכנית של המדען הראשי – פיתוח מוצר חדש –......
במסגרת תכנית המדען הראשי ,הוכרנו כתעשיה מסורתית.
אודה על בדיקתכם לגבי השתייכותנו לסוג תעשיה שאנו מאמינים כי הינה מסורתית.

תשובה – ראה תשובה לשאלה  )2( 24לעיל.

שאלה 28
שאלות הבהרה בנוגע לתנאי סף:
 .1במטרות של התכנית נכתב כי התכנית מיועדת לחברות במחוז הצפון ,אך
בתנאי הסף ובהוראה עצמה לא מצוין בשום מקום שרק מפעלים ממחוז
הצפון זכאים להגיש בקשה -נודה להתיחסותכם .בנוסף ההגדרה "מחוז
הצפון" מפנה להגדרה של משרד הפנים -אפשר לפרט לענין זה? האם חיפה
הינה חלק ממחוז הצפון?

תשובה – ראה תשובה לשאלה .16
 .2ברשימה של סיווג ענפי התעשייה (נספח  )5יש גם ענף "מסורתית" גם "
מסורתית מעורבת" אבל בנוסף "עילית" ו"עילית מעורבת" .נשאלת השאלה
האם גם עילית ועילית מעורבת נכנסות להגדרה של "ענפי תעשייה מסורתית"
בנוהל?

תשובה – ראה תשובה לשאלה  .24על פי סעיף  1.2להוראת המנכ"ל  ,4.44התכנית
מיועדת להעלאת פריון העבודה בענפי התעשייה המסורתית והמעורבת מסורתית
במחוז צפון.
 .3האם תנאי המחזור נמדדים ביחס לכל חברה או ביחס לדוחות מאוחדים יחד
עם חברה אם?

תשובה – תנאי המחזור נמדדים בהתאם לדו"חות של מגיש הבקשה.
 .4סעיף  5.3להוראה קובע כי על מבקש הסיוע להגיש תכנית להעלאת פריון
העבודה -האם הכוונה לתכנית המוזנת בתוכנת היזמית? האם נדרשת כתיבה
של תכנית נוספת?
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תשובה –ראה סעיף  3.18להוראת מנכ"ל .4.44
 .5סעיף  5.4להוראה קובע כי למבקש הסיוע בין  20-250עובדים .ביחס לאיזו
שנה מודדים את מספר העובדים? האם ביחס למצבת כוח האדם ביום הגשת
הבקשה או ממוצע עובדים לשנת ?2016

תשובה – מספר העובדים נמדד בהתאם להוראות סעיפים  3.9 ,3.8ו – 3.10
בהוראת המנכ"ל ביום הגשת הבקשה.
האם עובדי כוח אדם או עובדים של חברות קשורות הנותנים שירותים
לחברה נספרים כעובדים במפעל לצורך תנאי הסף?

תשובה  -ראה סעיף  3.10להוראת המנכ"ל .4.44
מה קורה אם לאחר הגשת הבקשה חל גידול במספר העובדים או קיטון,
וכתוצאה מכך לאחר בחינת הבקשה כבר לא עומדים בתנאי העובדים?

תשובה – ראה סעיף  10להוראת מנכ"ל " 4.44חובות מקבל הסיוע" וסעיף 17
להוראה בדבר "ביטול סיוע".
האם הבחינה היא לפי משרות או לפי עובדים?

תשובה -ראה האמור בסעיף  3.8ו –  3.9בהוראת המנכ"ל .4.44
 .6סעיף  5.5להוראה קובע כתנאי סף כי מבקש הסיוע אינו זכאי לקבל סיוע על
פי החוק לעידוד השקעות הון.
האם חברה שממוקמת במחוז הצפון אך לא באזור א' יכולה להגיש בקשה
(לחברה יש יצוא וזכאית להטבות מס מכח חוק עידוד השקעות הון ,אך לא
זכאית למענקים שכן אינה ממוקמת באזור פיתוח א)?

תשובה –ראה תשובות לשאלה  3א' ולשאלה .22
 .7האם חברה בעלת מפעל מוטב (שאינה זכאית למענקים מכיוון שבחרה
במסלול הטבות מס) יכולה להגיש בקשה? (לחברה יש יצוא מעל ?)25%

תשובה – ראה תשובה לשאלה  3א'.
 .8חברות שאינן יצואניות לא זכאיות לסיוע מכח חוק עידוד השקעות הון .ביחס
לאיזו שנה בודקים עמידה בתנאי היצוא? האם ביחס לשנת הגשת הבקשה
( )2017או ביחס לשנה שקדמה להגשת הבקשה? מה המשמעות לגבי חברה
שבמועד הגשת הבקשה לא הייתה יצואנית אך במהלך תקופת התכנית הפכה
להיות יצואנית ולכן עומדת בתנאים לקבלת סיוע מכח החוק לעידוד השקעות
הון?
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תשובה – ראה תשובה לשאלה 3א'.
האם יש מגבלות על חברות שיש להן יצוא עקיף בהגשת בקשה?

תשובה  -ראה תשובה לשאלה  ,3בשים לב לסעיף 18א(ג)( )2לחוק עידוד.
 .9סעיף  5.6קובע כתנאי סף כי מבקש הסיוע הוא בעל ציון של  2ומעלה בדירוג
סיכון פיננסי -האם מדד זה נקבע על ידיכם במהלך בדיקת הבקשות?

תשובה – ראה תשובה לשאלה  22ב'.
" .10מפעל" מוגדר בסעיף  3.5כתאגיד שעיקר פעילותו היא פעילות ייצורית באחד
מענפי התעשייה המסורתית .האם חברה שיש לה שני תחומי פעילות נפרדים
האחד ייצורי והשני מסחרי ,יכולה להגיש בקשה בגין החלק הייצורי?

תשובה – ראה סעיף  1.2להוראה וראה הגדרת "מפעל" בסעיף  3.5להוראה,
כאשר עיקר הפעילות של המפעל בשנת מס צריך להיות מפעילות ייצורית.

בהמשך לכך ,האם מדידת תנאי הסף לעניין מחזור המכירות יחושב ביחס
למפעל הייצורי או לכלל הכנסות התאגיד הכוללות גם את החלק המסחרי,
בשים לב לכך כי מנוהלת הנהלת חשבונות נפרדת לכל סקטור פעילות?

תשובה -בכפוף לעמידת המפעל בתשובה שניתנה לשאלה מחזור המכירות יחושב
על כלל הפעילות ,מסחרית ותעשייתית ביחד.
 .11האם חברה שיש לה שני מפעלים והמחזור הכספי הכולל שלה עולה על 200
מיליון  ₪יכולה להגיש בקשה בגין אחד ממפעליה בהנחה שמחזור המכירות
המיוחס לאותו מפעל נמוך מ 200 -מיליון שקלים?
בהמשך לכך ,במידה והתשובה היא שלילית ,האם ניתן להגיש התחייבות
לפיצול המפעלים לחברה נפרדת לאחר הגשת הבקשה והדבר ייחשב כעמידה
בתנאי הסף?

תשובה –– כן ,ראה תשובה  4לשאלה .24
 .12הניקוד על פי אמות המידה לפי סעיף  7.2להוראה מסתכם לציון של  .50מהו
הציון הנדרש לצורך מעבר?

תשובה  -מדובר בהקצאה תחרותית ,לפיכך ,ככל שהבקשות תקבלנה ציון גבוהה
יותר יש להן סיכוי יותר טוב לזכות וזאת בכפוף לאמור ב סעיף  7להוראה ובפרט
סעיפים  7.2.1ו 7.2.2-להוראת המנכ"ל .4.44

שאלות בנוגע למדידת הפריון ולגבי התכנית להעלאת הפריון:
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" .13ערך מוסף" מוגדר בסעיף  3.13כ EBITDA -בתוספת עלות השכר הכוללת,
כאשר למעשה הוגדר כי העלייה בפריון נמדדת לפי הערך המוסף למשרה
ולשעה .האם נדרש להראות שיפור בשני המדדים ביחד ב 30% -או רק באחד
מהם? כלומר ,האם נדרש לגדול ב 30%-בכל אחד מהשורות שיש במדדים או
ב 30%-בסך מדדי הפריון ו 30%-בסך מדדי התפעול ,או ב 30%-בסך הכל של
כל המדדים יחד .האם המדידה של הפריון נמדדת אך ורק בהתאם לדוחות
הכספיים או שיינתן משקל גם להתייעלות בתפוקה פר עובד?
לצורך העניין העלאת מחירי המוצרים תוביל לעלייה ברווחים אך בפועל לא
תהיה התייעלות בפריון ,ולפי ההגדרות בהוראה עדין מדובר בשיפור במדדים.
נודה להבהרה.

תשובה -נדרש להראות עלייה של  30%מכל אחד ממדדי הפריון בנפרד – עליה של  30%בערך
מוסף לשעה ועליה של  30%בערך מוסף למשרה .לא נדרש להראות שיפור במדדי
התפעול של  30%דווקא ,לצורך קבלת מלוא המענק ,אולם מובן כי ללא שיפור במדד
התפעול לא ניתן יהייה להגיע לשיפור בפריון.
מצב של עליה משמעותית במחירי המוצרים ללא עליה עוקבת בעלויות הייצור השונות
הוא אפשרי תיאורטית אך לא סביר בתעשייה המסורתית.
 .14מהי נקודת הבסיס לחישוב ההתייעלות בפריון .האם מדדי שנת ?2016
בהוראה לא מציינים ביחס לאיזו שנה נמדד הפריון .בטפסים נדרשים נתונים
של  3שנים אחורה אך אין על כך כל התייחסות בהוראה או בנהלים.
איך מודדים בפועל את השיפור בפריון? לפי אילו מדדים? מהי הנוסחה?
בטפסים מתייחסים גם למדדי תפעול (פחת ,אפקטיביות ציוד ,עלויות חרושת
לטון וכו') לא ברור כיצד ניתן להוכיח שאכן יש שיפור במדדים -האם
ההתייחסות היא רק לנתוני ה .EBITDA -דרושה הבהרה בעניין זה בנוגע
לשנת הבסיס או נתוני הבסיס ואופן חישוב הפריון.

תשובה – ראה תשובה לשאלה .25
" .15תכנית להעלאת פריון העבודה" מוגדרת בסעיף  3.18ומתייחסת ל3-
מרכיבים :השקעה בציוד טכנולוגי ומערכות הקשורות לשרשרת האספקה,
שיפור מצוינות תפעולית ,שדרוג והשבחה של הון אנושי ,ותכנית עסקית
שהוגשה ביזמית וכן באופן פיזי .האם פרט לתכנית העסקית המוגשת בתכנת
היזמית נדרשת (באופן פיזי) כתיבה של תכנית הכוללת את כל הרכיבים
האמורים אשר מצביעה על ההתכנות לשיפור הפריון ב ?30% -האם התכנית
העסקית בתכנת היזמית הינה בהתאם לתכניות עסקיות המוגשות ביזמית
לצרכי תכניות אחרות במשרד הכלכלה (תכנית מענקים) או שמדובר בטפסים
ייעודיים לתכנית הפריון?

תשובה -אופן הגשת הבקשה מפורט בסעיף  5לנוהל תכנית להעלאת הפריון
בתעשייה שם נכתב בין היתר ,כי יש לצרף את התכנית להעלאת פריון העבודה.
תוכנית זו מוגדרת בסעיף  3.18להוראת מנכ"ל  4.44וכוללת גם תכנית עסקית
שהוגשה באופן פיזי ובאופן מקוון בתוכנת "יזמית".
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 .16במידה שיש לצרף גם תכנית שתיכתב על ידי היועץ המלווה (פרט לתכנית
בתכנת היזמית) מה צריכה לכלול תכנית כאמור? לאיזה מדדים צריכה
להתייחס? האם מספיקה בחינת המצב התפעולי והטכנולוגי בחברה לשנת
 ?2016נודה על פירוט בנוגע לרכיבי התכנית הכתובה והיקפה.

תשובה -התכנית צריכה לכלול את כל הכתוב בהגדרתה בסעיף  3.18להוראת
המנכ"ל  4.44והמפורט בהוראה עצמה (בעיקר סעיף  4.2להוראת המנכ"ל .)4.44
 .17בטפסים מתייחסים גם למדדי תפעול  -פחת ,אפקטיביות ציוד ,עלויות
חרושת ועלויות מלאי) .אילו רכיבים ועלויות נכללים בכל אחד מהמדדים ומה
הנוסחה לחישוב המדדים הללו?
תשובה  -אפקטיביות ציוד – : OEE

מדד זה בא למעשה לספק מידע אודות כמה זמן מתוך זמן המכונה מאפשר עבודה
בקצב מקסימאלי להכנת פריטים תקינים .על מנת להביא זמן זה למקסימום,
נהוג לייצר תוכנית שמטפלת ומפחיתה את כל הזמנים והמצבים שבהם המכונות
לא עובדות .
פחת חו"ג בתהליך לטון :
חומר הגלם שאובד בתהליך הייצור ביחס לטון תוצר מוגמר או יחידת מוצר
מוגמרת
עלויות חרושת לטון :
כלל עלויות החרושת ביחס לטון תוצרת גמורה או יחידת מוצר מוגמרת
עלויות מלאי לטון

לצורך העניין מדד עלויות מלאי/יחידות מוצר .אם הכוונה למלאי בדוחות
הכספיים הרי מדובר בכל המלאי שיש בחברה (מלאי חומרי גלם ,תוצרת
גמורה ומלאי בתהליך) .במקרה הזה באיזה יחידות מוצר מחלקים אותו?
האם ביחידות תוצרת גמורה ,תוצרת בתהליך או כמות חומרי גלם? דרושה
בהבהרה בעניין זה בנוגע למרכיבים ומהות של כל אחד מהמרכיבים במדדים
ומה הנוסחה בכל אחד מהם.

תשובה  -נדרש לנתח ולבחון את כלל עלויות המלאי מכל הסוגים אל מול יחידות
מוצר שנמכרו וסופקו .התכנית תבחן איזה מרכיבי עלויות מלאי נדרש לשפר.
האם בכל אחד מהמדדים ,הן פריון והן תפעול ,נדרש לפרט את הפעולות
שצפויות להתבצע לשיפור הפריון ומה שיעור ההשפעה על הפריון בכל אחד
מהפעולות בנפרד.

תשובה – התכנית נדרשת להציג ניתוח אילו מדדי תפעול הם המשמעותיים ביותר
למפעל המסוים וכיצד תטפל התכנית בשיפורם על מנת שיביא לשיפור מדדי הפריון.
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 .18במרכיב של השקעה בציוד ,האם צריך להגדיר אילו מכונות הולכים לקנות או
שמספיק להגדיר את הערכת גובה ההשקעה? האם נדרש להגדיר איזה
מכונות הולכים להחליף ולציין מאיזה סיבה? האם נדרש להעריך בשלב הזה
את ההשפעה הצפויה על הפריון פר מכונה?

תשובה -התכנית צריכה להיות מפורטת ונדרש לפרט את מהות ההשקעה וכיצד
היא צפויה לשפר את הפריון .אילו עלויות ייצור תחסוך החלפת הציוד או כיצד
החלפת הציוד תגביר את התפוקה של העובדים הקיימים .יחד עם זאת ,ביום
 24.10.2017יתקיים כנס הסברה בנושא והתכנית תוצג באופן מפורט.
 .19במרכיב של שדרוג והשבחה של הון אנושי ,כיצד ניתן למדוד את ההשפעה
הצפויה של הכשרות לצוות על הפריון בחברה ולכמת את שיעור השיפור
בפריון? מה המדדים שיש להתבסס בכימות ההשפעה של השבחת הון אנושי
על הפריון?

תשובה – שיפור ההון האנושי צפוי לאפשר הפעלת ציוד ייצור מתקדם .כמכלול
הנושא צריך להביא לשיפור הפריון.
 .20במרכיב של שיפור מצוינות תפעולית האם צריך להגדיר ברמת הסעיף באילו
מוקדי הוצאות צפויים להתייעל? האם צריך להציג תכנית אופרטיבית
להתייעלות בסעיפי ההוצאות?

תשובה – נדרש להציג ניתוח מפורט של מבנה הוצאות התפעול של המפעל ,באיזה
הוצאות תפעול תתמקד תכנית השיפור וכיצד ועד כמה שיפור הוצאות התפעול
ישפיע על שיפור מדדי הפריון.
 .21בנספחים ישנן טבלאות שיש למלא ,לפיכך נשמח להבהרה בנוגע למספר
שורות בטבלאות הנ"ל:
 מספר עובדים במשרה מלאה – האם מדובר במספר ממוצע של עובדים
לאורך שנה או מספר עובדים בסוף שנה?

תשובה -ראה תשובה לשאלה  28סעיף.5


מספר משרות – האם מדובר במספר ממוצע של משרות לאורך שנה או מספר
משרות בסוף שנה?

תשובה – מספר משרות כאמור בתשובה קודמת במועד הגשת הבקשה .


עלות שכר –האם העלות כוללת תשלומי פיצויי פיטורין שנרשמים כחלק
מעלות השכר ,אך מהווים תשלום נקודתי?

תשובה  -העלות כוללת תשלומי פיצויי פיטורין שמופרשים באופן שוטף לטובת
העובד .יחד עם זאת ,אירועים חריגים כגון :השלמת פיצויי פיטורין באופן חריג
ליחיד או לקבוצה ,ינוטרל וינתן הסבר מפורט אודות הניטרול.
שאלות הבהרה בנוגע להשקעות המאושרות:
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 .22בסעיף  4.2לנהלים נכתב כי יאושרו השקעות שבוצעו החל ממועד הגשת
התכנית .נא הבהרתכם שאכן המועד הקובע לגבי בקשות שיוגשו לפני ה-
 3/12הינו מועד הגשת התכנית בפועל? האם ציוד שהוזמן אך טרם התבצע
התשלום במועד הגשת הבקשה יאושר? האם ציוד שהוזמן אך טרם הגיע
לארץ במועד הגשת הבקשה יאושר?

תשובה – ראה סעיף  4.2לנוהל תכנית להעלאת הפריון בתעשייה ,המועד להכרה
בהשקעות מזכות הוא מועד הגשת התכנית בפועל כאמור בסעיף  16.3לנוהל זה ,ההכרה
תהיה בהוצאות שבוצעו בפועל לאחר הגשת הבקשה.
 .23האם ניתן לקבל השקעות במבנה ,שינויים שיפוצים?

תשובה -ראה פירוט השקעות מזכות בסעיף  4בנוהל תכנית להעלאת הפריון.
 .24מה כוללות השקעות לצורך שיפור המצוינות התפעולית? האם גם ציוד לצורך
שיפור תהליכי מדידה ובקרה? מערכות ממוחשבות לייעול תהליכי ניהול?
תוכנות לצורך תכנון הייצור?

תשובה – ראה תשובה לשאלה  28סעיף .23
 .25מה כוללות השקעות רכות?

תשובה -ראה תשובה לשאלה  28סעיף .23

שאלה 29
קוראים לי  .....ואני המנהל הכלכלי של חברת ....אשר יושבת באתר גרנות (מפעלי גרנות מול
קיבוץ גן שמואל).
לצורך בדיקת עמידה בתנאי סף לתוכנית העלאת הפריון ,אני רוצה לבדוק האם אנו משויכים
למחוז צפון כפי שהוגדר ע"י הוראת המנכ"ל . 4.44

תשובה – ראה תשובה לשאלה .16
שאלה 30
 .1מכונה שהוזמנה לפני הגשת הבקשה ,אך טרם הגיעה לארץ ,האם תכירו בהשקעה זו?

תשובה – ראה תשובה לשאלה  28סעיף .22
 .2תאגיד אחד עם מחזור הגבוה מ 200-מיליון שח ,אך יש לו כמה מפעלים בכמה אתרים
שכל אחד מהם עם מכירות של פחות מ 200-מיליון .האם יוכל להגיש בקשה עבור אותו
מפעל בודד שנמצא בצפון?

תשובה  -מפעל יכול להגיש בקשה אם הוא עונה על ההגדרה של סעיף  3.5להוראה ולעניין
מחזור המכירות ,מחזור המכירות שלו אינו עולה על  200מליון ש"ח.
 .3מדידת גידול הפיריון  -האם אפשרי למדוד ברמת במחלקה/חטיבה בה מבוצע
השיפור ,ולא ברמת התאגיד כולו?
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תשובה – ראה תשובה לשאלה  24סעיף .4
 .4השקעה רכה בתוכנית מצוינות תפעולית בשיעור של  20-30אחוז מהתוכניות כולה -
האם כולל גם השקעות במערכות מידע ,חיישנים ובקרים וכדומה?

תשובה  -השקעות מזכות לעניין מצוינות תפעולית במסגרת התכנית להעלאת הפריון
בתעשייה מפורטות בסעיף  4.1.2לנוהל.

שאלה 31
שמי  ....מנהל כספים של חברה בעלת מפעל יצרני באזור התעשייה בקיסריה.
שאלתי לגבי המסלול שבנידון:
אנו נמצאים בתהליך של השקעה בתוכנת  ERPכוללת שנועדה לשפר את התהליכים ברצפת
הייצור.
האם ניתן להגיש בקשה לתוכנית לקבלת מענק ההשקעה .סדר גודל העלות הינה כ800-900 -
אלף  .₪סכום זה כולל רכישת התוכנה ,שעות ייעוץ ,איפיון ,פיתוח והטמעה .אנו עונים על
שאר הקריטריונים ברמת מחזור ופעילות.

תשובה – ראה תשובה לשאלה .16

שאלה 32
חברתנו מתכננת לרכוש מערכת רובוטיקה מתקדמת למפעלהתה הממוקם בגליל.
לפי אחד מהקריטריונים בתוכנית ,נדרש כי הכנסות המפעל תהיינה בטווח בין  20ל200 -
מיליון ש"ח בשנה.
אם בוחנים את דוח החברה ,המאגד פעילויות נוספות בתחום המזון (בעיקר פעילות הפצה),
הרי שמחזור ההכנסות השנתי עולה על  200מ' .₪
אולם אם בוחנים את פעילות התה בפני עצמה ,אשר לדעתנו היא שצריכה לעמוד במבחן ,הרי
שזו נמוכה מ –  200מ'  .₪אשמח אם נוכל לתאם עמכם  ,או עם נציג כלשהו המייצג את
המשרד ,פגישה בה נציג את הנתונים.

תשובה  -ראה תשובה  30סעיף .2
שאלה 33
 האם חברה יצרנית המוכרת את מוצריה לחברה אחות ,והחברה האחות משווקת את
מוצריה ,יכולה להגיש בקשה לתכנית?

תשובה  -השאלה אינה ברורה.


האם "ענפי ייצור אחרים" בנספח  5הוא סעיף סל? אלו ענפים נכללים בסעיף זה?
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תשובה – הרשימה נלקחה מהלמ"ס .בסעיף 32בררשימת הלמ''ס המדברת על ''ענפי ייצור
אחרים'' ישנה הפניה להערה  5הכוללת הגדרה של ענפי התעשייה הכלולים בסעיף זה.


האם התקנת מערכות בקרה ואוטומציה נכללות בהשקעות רכות.
תשובה -ראה תשובה לשאלה  30סעיף .4

שאלה 34
באתר של משרד הכלכלה קיסריה משויכת למחוז חיפה והצפון .האם זה מספק?

תשובה  -ראה תשובה לשאלה .16

שאלה35
יש לי שאלה לגבי תנאי הסף של "מפעל קטן" אם לא עומדים בתנאי הסף של הכנסת מינימום
של  20מיליון ש"ח באחוז קטן האם אפשר להתמודד על בסיס פרמטרים אחרים כגון יצוא
עובדים.

תשובה – על פי תנאי סף  5.1להוראת מנכ"ל  4.44צריך לעמוד בהגדרת "מפעל קטן" או "מפעל
בינוני".

עמוד  21מתוך 21

