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הנדון :סיוע למפעלים מתחומי התעשייה המסורתית במחוז הצפון שישפרו את פריון
העבודה  -הגשת בקשות עד  3בדצמבר 2017
במטרה לעודד השקעות שייתרמו להעלאת פריון העבודה )תוצר מקומי גולמי לשעת עבודה( בתעשייה המסורתית
ובתעשייה המעורבת מסורתית במפעלים במחוז הצפון בלבד ,פרסם לאחרונה משרד הכלכלה והתעשייה באמצעות
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה )לשעבר מרכז ההשקעות( הודעה על הקצאה חדשה לפי הוראת
מנכ"ל  4.44כדלקמן.
נבהיר כי במושג פריון העבודה ההוראה מתייחסת לשיפור במדדי "ערך מוסף למשרה" שהינו ערך מוסף חלקי מספר
המשרות וכן "ערך מוסף לשעה" שהינו ערך מוסף חלקי שעות עבודה )כולל שעות נוספות( .ערך מוסף מוגדר כרווח
לפני ריבית ,מסים ,פחות והפחתות ) EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and
 (Amortizationsבתוספת עלות השכר הכוללות )שכר ישיר ושכר עקיף(.
תנאים עיקריים להגשת בקשה בהקצאה זו:
 .1מבקש הסיוע הינו תאגיד הממוקם במחוז הצפון ,שעיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית באחד מענפי
התעשייה המסורתית או מעורבת מסורתית )כהגדרתן בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה( .הכוונה ,בין היתר,
לענפים הבאים :מוצרי מזון ,טקסטיל ומוצרי הלבשה ,נייר ,רהיטים ,פלסטיק וגומי .רשימת הענפים המלאה
מפורטת בנספח להוראת המנכ"ל.
 .2למעט כל אחד מאלה :מכרה ,מפעל אחר שפעילותו ,כולה או חלקה ,היא הפקה של משאב טבע ,כהגדרת
מונחים אלה בסעיף 20א לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע ,התשע"א ,2011-מפעל לחיפוש או להפקה של נפט
כהגדרתו בחוק הנפט ,התשי"ב ,1952-מפעל חקלאי מאושר כהגדרתו בסעיף  4לחוק לעידוד השקעות הון
בחקלאות ,התשמ"א.1980-
 .3למבקש הסיוע ניסיון של  5שנים בתחום פעילות המפעל.

 .4למבקש הסיוע בין  20ל 250-עובדים.
 .5מבקש הסיוע עומד באחת החלופות הבאות:
 .5.1הכנסותיו בישראל בשנת  2016או ממוצע הכנסותיו בישראל לשנים  2014-2016לא פחתו מ 75-מיליון ₪
ולא עלו על  200מיליון ) ₪להלן "מפעל בינוני"(.
 .5.2הכנסותיו בישראל בשנת  2016או ממוצע הכנסותיו בישראל לשנים  2014-2016לא פחתו מ 20-מיליון ₪
ולא עלו על  75מיליון ) ₪להלן "מפעל קטן"(.
 .6מבקש הסיוע אינו זכאי לקבל סיוע על פי החוק לעידוד השקעות הון ,תשי"ט) 1959-להלן "החוק"( .כלומר ,מי
שזכאי להגיש בקשה לפי החוק )בין היתר עומד בתנאי "מפעל בר תחרות" לרבות ייצוא לחו"ל( ,עליו להגיש
בקשה במסלול מענקים לקבלת מעמד של "מפעל מאושר" של הרשות להשקעות.
 .7מבקש הסיוע לא קיבל או מקבל סיוע כספי ממשלתי עבור ההשקעות המזכות הנזכרות בבקשתו.
 .8בכוונת מבקש הסיוע לגבש "תכנית להעלאת פריון העבודה" בשיעור של  30%לפחות המורכבת מהמרכיבים
הבאים:
 .8.1מרכיב  :1השקעה ו/או שדרוג בציוד טכנולוגי של ציוד ומערכות הקשורות לשרשרת האספקה ,על מנת
לשפר מדדים תפעוליים כדוגמת  ,Overall Equipment Effectivenessפוטנציאל ייצור קיים לשעת עבודה
ומדדים תפעוליים שונים לשיפור אפקטיביות הייצור במפעל בהתאם לציוד בו .מרכיב זה הינו מרכיב חובה.
 .8.2מרכיב  :2שיפור המצוינות התפעולית הצפוי למפעל .Operating Expenses -מרכיב זה הינו מרכיב חובה.
 .8.3מרכיב  :3שדרוג ,השבחה והעצמת ההון האנושי לתפעול ציוד ומערכות מתקדמות ,על מנת להעלות את
יכולותיהם המקצועית והטכנולוגית של העובדים .מרכיב זה הינו מרכיב רשות.
 .8.4מרכיב  :4ייעוץ אסטרטגי לפיתוח מוצרים ו/או יעוץ לחדשנות מוצרים והגדלת הערך המוסף .מרכיב זה הינו
מרכיב רשות.
 .9ה"תכנית להעלאת פריון העובדה" תיערך על ידי יועץ מלווה שמתקיימים בו התנאים המצטברים:
 .9.1יועץ המועסק בתאגיד או שהוא עוסק מורשה.
 .9.2הוא בעל תואר ראשון לפחות ממוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בהנדסה ,כלכלה
או ניהול.
 .9.3הוא בעל ניסיון על פי אחת מהחלופות שלהלן:
 10שנות ניסיון בייעוץ תפעולי או ניהולי לחברות תעשייתיות ,הכולל לפחות  3פרויקטים רב
.9.3.1
שנתיים של מצוינות תפעולית בין השנים  ,2012-2017במפעלים בתעשייה המסורתית או המעורבת
מסורתית עם מחזור מכירות של לפחות  50מיליון  ₪בשנת הפעילות האחרונה של אותה חברה
תעשייתית.
 10שנות ניסיון בניהול תפעול ברמה של מדווח מנכ"ל או חבר הנהלה או ניהול כללי בשני
.9.3.2
מפעלים בתעשייה המסורתית או המעורבת מסורתית בעלי מחזור מכירות של לפחות  75מיליון .₪
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תקרת ההשקעות המזכות ,שיעור הסיוע ופריסת הסיוע:
 .10במבקש סיוע שעונה לחלופה מפעל קטן -תקרת ההשקעות המזכות לא תעלה על  5מיליון  .₪שיעור הסיוע הוא
 30%מסך ההשקעות המזכות המאושרות ,אך לא יותר מ 1.5-מיליון .₪
 .11במבקש סיוע שעונה לחלופה מפעל בינוני -תקרת ההשקעות לא תעלה על  10מיליון  .₪שיעור הסיוע הוא 30%
מסך ההשקעות המזכות המאושרות ,אך לא יותר מ 3-מיליון .₪
 .12ההשקעות המזכות יוכרו רק החל ממועד הגשת הבקשה לתכנית ועד סיום תקופת הסיוע שהינה  36חודשים
המתחילים ממועד כתב האישור .ההשקעות המזכות הינן:
 .12.1השקעות הון :מרכיב  :1השקעה ו/או שדרוג בציוד טכנולוגי של ציוד ומערכות הקשורות לשרשרת
האספקה :ציוד ומכונות חדשים מתקדמים ,ציוד תעבורה לשימוש בתוך תחומי המפעל )למעט רכב מנועי פרטי
כמשמעותו בפקודת התעבורה( ,התקנת ציוד ,מחשבים ותקשורת לרצפת הייצור.
 .12.2השקעות רכות:
 .12.2.1מרכיב  :2שיפור המצוינות התפעולית ,תהליכי ניהול ,תכנון ,מדידה ובקרה .הסיוע יינתן בהתאם
למדדי ביניים שיוצגו ב"תכנית להעלאת פריון העבודה".
 .12.2.2מרכיב  :3שדרוג ,השבחה והעצמת ההון האנושי לתפעול ציוד ומערכות מתקדמות .הסיוע יינתן
בגין הכשרות מקצועיות של העובדים ,לרבות הבאת מומחים מחו"ל לצורך כך ,ובהתאם לכל דין.
 .12.2.3מרכיב  :4ייעוץ אסטרטגי לפיתוח מוצרים ו/או יעוץ לחדשנות מוצרים בלבד והגדלת הערך המוסף.
הסיוע יינתן עבור שירותי הייעוץ כאמור לעיל.
 .12.2.4תשלום ליועץ המלווה עבור הכנת ה"תכנית להעלאת פריון העבודה" שנערכה לאחר פרסום
ההוראה .עבור מפעל קטן 30% -מהסכום ששילם מבקש הסיוע עבור התכנית ובלבד שלא יעלה על
סכום של  30אלף  .₪עבור מפעל בינוני 30% -מהסכום ששילם מבקש הסיוע עבור התכנית ובלבד שלא
יעלה על סכום של  40אלף  .₪תוכר גם תכנית אשר נערכה  6חודשים לפני פרסום ההוראה ,ובלבד
שבוצעו ההתאמות הנדרשות כאמור בהוראה.
 .12.3חלוקה בין סוגי ההשקעות ב"תכנית להעלאת פריון העבודה" תהיה כדלקמן :בין  70-80אחוזים מסך
ההשקעות המזכות עבור השקעות הוניות )כהגדרתן לעיל( ,ובין  20-30אחוזים בהתאמה עבור השקעות
רכות .יובהר כי סך החלוקה בין סוגי ההשקעות רכות והוניות צריך להיות  .100%לדוגמה :השקעה בשיעור
של  75%בהשקעות הוניות ,מחייבת השקעות רכות בשיעור של .25%
 65% .13מסך הסיוע ייתנן במקביל לביצוע שוטף של השקעות המזכות וכן לעמידת מבקש הסיוע באבני הדרך כפי
שייקבעו על ידי הוועדה ו"התכנית להעלאת פריון העבודה" שאושרה על ידי הוועדה.
 35% .14מסך הסיוע )יתרת הסיוע( יינתן לאחר הגשת "דוח ביצוע סופי" ואישורו ,ובכפוף לעמידת מבקש הסיוע ביעדי
"התכנית להעלאת פריון העבודה".
 .15תקופת הסיוע עבור יישום "התכנית להעלאת פריון העבודה" הינה לתקופה של  36חודשים ממועד כתב האישור.
חובת הדיווח בגין התכנית לא תעלה על  44חודשים ממועד כתב האישור.
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בחינת הבקשות וסדרי ההגשה:
 .16הגשת בקשה תעשה בצורה של מכרז ,אשר בו תאגידים יגישו בקשה למשרד הכלכלה והתעשייה וידורגו
בהתאם לקריטריונים מסוימים.
 .17הקריטריונים הנבחנים על ידי הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה ,בבואה לבחון מתן סיוע לחברה
פלונית :מספר המשרות במפעל ,הסיווג התעשייתי של המפעל ,מחזור המכירות של המפעל ושיעור שיפור הפריון
המוצע על פי "התכנית להעלאת פריון העבודה".
 .18הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסך  1,500ש"ח שלא תוחזר .הזוכים בהקצאה יידרשו להפקיד ערבות
בגובה של  5%מסכום המענק המאושר.
ניתן להגיש בקשות החל מתאריך  3בספטמבר  2017משעה .9:00
המועד האחרון להגשת בקשה בהקצאה זו הינו  3בדצמבר  2017עד לשעה .15:00
לצפייה בהודעה על פרסום ההקצאה  -לחצו כאן.
נציין שלהקצאה זו תקציב מוגבל וכן קיים מועד סופי להגשת בקשות בהן ולכן לעיתוי הגשת הבקשה ,ולאופן
הגשתה חשיבות רבה.
בכל שאלה וייעוץ בנושא ,אנא פנו למחלקת התמריצים במשרדנו:
רו"ח נדב גיל ,שותף ,מנהל מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טלפון.03-6085378 :
רו"ח אלי כרמל ,מנהל ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טלפון.03-7181674 :
רו"ח רן אפרים ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טלפון.03-6085479 :
רו"ח אביב שלו ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טלפון.03-6085278 :
אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת
החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו.
בכבוד רב,
בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
© כל הזכויות שמורות
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