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הגשת בקשות עד  –מענקים להקמת נציגות שיווקית בסין, בהודו וביפן  הנדון:
2015.09.17 

 
לאחרונה מינהל  (, פרסם"מדינות היעד"להגדיל את ייצוא החברות הישראליות לסין, הודו ויפן )להלן  במטרה .1

סיוע להקמת נציגות שיווקית  –על 'קול קורא' )תכנית ייעודית סין, הודו ויפן  הכלכלה הודעה סחר חוץ במשרד
 דלקמן:כ ((3.2הוראת מנכ"ל )
 

טרם אושר. במסגרת קול קורא  2015בקול קורא זה טרם נקבע מאחר ותקציב המדינה לשנת  התקציב היקף .2
הבקשות המלאות הראשונות שיוגשו לפי סדר הגשתן. רק במידה ולאחר בחינת הבקשות הללו  20דונו יזה י

 נו הבקשות הנותרות על פי סדר הגשתן.יוותר תקציב בתכנית, יבח
 

  :במצטברתנאי סף לקבלת הסיוע הוא התקיימות התנאים הבאים  .3
 

התאגיד הפונה לבקשת סיוע הינו תאגיד אשר התאגד בישראל ומרכז פעילותו בישראל, המבקש לקבל  .3.1
ו/או שירותים המסופקים על ידו לאחד משווקי היעד שהינם,  ידו סיוע בגין יצוא מוצרים המיוצרים על

 כאמור, סין, הודו או יפן.
מיליון  200-מיליון ל 15( נע בין 2014מחזור המכירות בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה )שנת  .3.2

₪. 
 אחוזים מסך מחזור המכירות. 10היצוא השנתי הוא לפחות  .3.3
 .₪מיליון  20ית שקדמה להגשת הבקשה אינו עולה על היצוא השנתי למדינות היעד בשנה הקלנדר .3.4
התאגיד לא מעסיק ולא העסיק בששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה, עובדים במדינת היעד אשר  .3.5

 סך היקף משרותיהם גדול מחמש משרות מלאות.
פעילות שלא הייתה קיימת טרם הגשת הבקשה הכוללת בין היתר:  -התאגיד מבצע "פעילות חדשה" .3.6

של מוצר/ טכנולוגיה/ שירות חדש לשוק היעד או מהלך שיווקי חדש שמטרתו להגדיל את היצוא החדרה 
 לשוק היעד.

 
מהוצאות התאגיד המוכרות במסגרת התכנית והתקרה השנתית תעמוד על  50%שיעור התמיכה יעמוד על  .4

 תקרה נפרדת.יש לא כולל בטא סייט, שלה  ₪ 700,000
 

  להקמת נציגות שיווקית:להלן פירוט ההוצאות המוכרות  .5
לשנה במשך שלוש  ₪ 500,000השתתפות בעלויות הצבת עובד חברה או חברת בת במדינת היעד, עד  .5.1

 שנים.
 לשנה במשך שלוש שנים. ₪ 300,000השתתפות בעלות יועץ מקומי, עד  .5.2
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לשנה במשך שלוש  ₪ 200,000השתתפות בעלויות הפעלת משרד במדינת היעד, ניהול ובקרה עד  .5.3
 ים.שנ

למימון הוצאות הנדרשות להוכחת  ₪ 400,000בבטא סייט והתקנה מסחרית ראשונה עד תפות תהש .5.4
 של הטכנולוגיה/המוצר למשך שלוש שנים. מקומייישום 
 

 המעוניינים להגיש בקשה ייעשו זאת על גבי טופס מקוון. .6
 

 בכל שנה קלנדרית ניתן להגיש בקשה עבור שוק יעד אחד. .7
 

 ם לאמות המידה הבאות:הבקשות תדורגנה בהתא .8
 

מידת ההתאמה של המוצר ו/או השירות לשוק היעד; היתרון היחסי של המוצר ו/או  -המוצר/השירות .8.1
 35עד  –השירות למול המתחרים בשוק היעד; פוטנציאל הגידול בהיקף המכירות כתוצאה ממתן סיוע 

 נקודות.
שנתי בהיקפים הנדרשים לחדירה מידת מוכנות התאגיד והנהלתו להתחייב למהלך תלת  -התאגיד .8.2

 נקודות. 40עד  –למדינת היעד ובכלל זה חוסנה הפיננסי של החברה 
מפעילות התאגיד במדינת היעד )במונחי גידול ביצוא, גידול  -התרומה העשויה לצמוח למשק הישראלי .8.3

 נקודות. 25עד  –( מהדווכבמצבת כוח האדם 
 משישים נקודות. יאושרו רק בקשות אשר קיבלו ציון כולל הגבוה .8.4

 
חברה שקיבלה סיוע מהתכנית והגדילה את מכירותיה במדינות היעד, תחויב בתשלום תמלוגים בשיעור של  .9

 מגידול מכירותה במדינות היעד, ביחס לשנה הקלנדרית בה אושרה הבקשה. 3%
ה לא תשלום התמלוגים אשר יבוצע מדי שנה, יחל עבור היקף הייצוא של השנה הקלנדרית הראשונה שב

תהיה החברה זכאית להחזר הוצאות במסגרת התכנית ויתפרס לתקופה של עד חמש שנים או עד להחזר 
 סכום הסיוע שניתן לחברה מן הקרן לרבות הצמדה, לפי המוקדם.

 
 

 .11:00בשעה  17/09/2015הוא  בקשה להגשת האחרון המועד
 
 

 הגשתה חשיבות רבה. לאופןו מועדנציין שלקול קורא זה תקציב מוגבל ולכן ל
 

 :במשרדנו התמריצים למחלקת פנו בנושא, אנא וייעוץ שאלה בכל
 
 המס. חטיבת תמריצים, מחלקת שותף, מנהל גיל, נדב ח"רו

 ngil@deloitte.co.ilל: ", דוא03-6085378טלפון: 
 המס. חטיבת ,תמריצים מחלקתאלי כרמל, 

 ecarmel@deloitte.co.il ל: ", דוא03-7181674 :טלפון
 המס. חטיבת ,תמריצים מחלקת ,אפרים רן

  refraim@deloitte.co.ilל: ", דוא6085479-03 :טלפון
 , מחלקת תמריצים, חטיבת המס.אביב שלו

 avshalev@deloitte.co.il, דוא"ל: 03-6085278טלפון: 
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 .לרשותכם בכל הסבר נוסף ככל שיידרשאנו עומדים 

 

או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת /אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו

 . החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו

 

 

 ,בכבוד רב

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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