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  2012 יוני   
  56/12פר חוזר מקצועי מס  

 למפעלים שעיקר הפריון בדבר תוכנית מענקים להגדלת 51/12מקצועי ה נובהמשך לחוזר
נקבע המסחר והתעסוקה , עשייההת משרדבהודעת כי ,  ברצוננו לעדכנכם -מכירותיהם בישראל 

  .12:00 עד השעה ,2012 ביולי 18 הינושהמועד האחרון להגשת הבקשות 

 וביחס לבקשות אחרות שיבחנו ולכן מומלץ הבקשות ידורגו על פי איכות הגשתן כי ,יודגש
  . בהתאם על מנת לעמוד בלוחות הזמניםךלהיער בקבלת הסיוע םהמעוניינילמפעלים 

  
 על הכריזו -המסחר והתעסוקה , עשייההת משרד עם פעולה בשיתוף האוצר משרד כי ,נזכיר
 שעיקר מפעלים של פריוןה להגדלת הוניות השקעות לעודד במטרה ,חדש סיוע מסלול

  .ייצורית כפעילות מסווגת ופעילותם) ומעלה 75% (בישראל מכירותיהם
 מיליון 10-מ יותר לא אך ,ומבנים בציוד ההשקעות מסך 20% בסך מענק מקנה החדש ולמסלה
  . ח"ש

  :כדלקמן ,העדיפות אזורי מפת פי על הישובים ברשימת למפעלים יינתן המענק
  .הקיים במפעל לעובד הפריון דלתלהג השקעות תוספת בעבור •
 מספר את להעסיק התחייבות תוך - עדיפות לאזור המרכז מאזור קיים מפעל העתקת בעבור •

  .העתקתו לפני במפעל שהיו העובדים
 תוך - ) הקיים המפעל העתקת ללא (עדיפות באזור קיים מפעל של פעילות הרחבת בעבור •

  .חדשים עובדים להעסקת התחייבות
  .בתקופת ההשקעות העובדים עסקתלה ההתחייבות •

  המענק לקבלת המידה אמות
לעומת  לעובד השנתי מהפריון 10% -ל מעבר ההשקעה בסיום לעובד השנתי הפריון הגדלת •

  .הבסיס שנת
   .המבקש של הפיננסי הסיכון מדד •
 . שבו מצוי המפעל לעומת שיעור האבטלה הארציהיישובי האבטלה שיעור •

   :כי, יצוין
 ביטוח מחברת ערבות או אוטונומית בנקאית ערבות להפקיד יש האישור כתב לקבלת תנאיכ •

  ).לצרכן המחירים למדד צמודה תהא הערבות (המאושר מהמענק 5% בסך
 . להשקעות שכלולות בתוכניות אחרות למענקיםמענקים כפל יינתנו לא •
 הזוכים -  תהקובע עדהוהו ידי על שנקבעו ,מידה אמות פי על תנוקד לדיון המוגשת בקשה כל •

  .ביותר הגבוה הניקוד את קיבלו אשר המבקשים יהיו בסיוע

  

  :אל לפנות ניתן, נוספים ופרטים מידה באמות עמידה, הסיוע למסלול התאמה לבדיקת
  il.org.mbt@eyal , 3632125-520 :בטלפון, אייל לבנת) משפטן(ח "רו
 il.org.mbt@avim  ,3287049-052 בטלפון ,אלמגור אבי ח"רו

  בישראל מכירותיהם שעיקר מפעלים של הפריון להגדלת מענקים -תזכורת 
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