
למרכז  בקשה  להגשת  מעשית  סדנה  מקיים  התעשיינים,  התאחדות  ובשיתוף  שעריו  את  פותח  ההשקעות  מרכז 
ההשקעות לאישור תוכנית השקעות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון. 

מטרת הסדנה: הנגשת המידע והקריטריונים בהגשת הבקשה לתוכנית מאושרת, הענקת כלים יישומיים ומעשיים תוך הצגת הדגשים 
בהליך הבקשה. הסדנה משלבת בין ידע ותרגול אישי בכיתת מחשבים.

קהל היעד: סדנה זו מיועדת לעובדי המפעלים בלבד; מנכ"לים, סמנכ"לי כספים, חשבים וכלכלנים במפעלים עצמם.
עלות: לחברי התאחדות התעשיינים: 475 ₪ | לאחרים: 975 ₪, בתוספת מע"מ כחוק

*תנאי תשלום: לחברי התאחדות – שוטף 30+ | אחרים- תשלום מראש 
**דמי ביטול: ביטול לאחר ה-6.1.16 או אי הגעה לסדנה יחייב ב50% מעלות הסדנה. 

סדנה צפונית  בנושא:

הגשת בקשה ודיווחי ביצוע לתכנית מאושרת

ג'ון ברייס מדיאטק הייטק | שדרות ההסתדרות 46 חיפה

מבט חדש!ההשקעותמרכז  מרחב צפון

9:30-10:00
  10:00-10:30

10:30-11:30

 11:30-12:00
   12:00-12:15

12:15-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

התכנסות והרשמה 
סוגיות בהגשת דיווחים שנתיים לדו"ח ביצוע סופי

-דגשים לבדיקה השנתית ודו"ח ביצוע סופי לתכנית מאושרת
-ביצוע השקעות ועמידה ביעדים העסקיים ובתנאי כתב האישור   

 והחוק
גב' רונית שני, מנהלת המחלקה לביקורת ביצוע השקעות, 

משרד הכלכלה

דו“ח ביצוע סופי במערכת המחשוב של מרכז ההשקעות
-הכוונה מקצועית וטכנית למילוי דוח ביצוע סופי

מר ישראל נצר, מרכז בכיר במחלקה לביקורת ביצוע 
השקעות, משרד הכלכלה

הפסקה
הכרת מערכת מחשוב "שנהב" להגשת בקשות ועדכונים

גב' עינב הלל, מנהלת פרוייקט במערכות מידע, חברת ענבל

תיאור תהליך הגשת בקשה לשחרור מענק
-הכוונה מקצועית וטכנית למילוי בקשה לשחרור מענק

-הצגת נוהל בקרה ע"י גופים מלווים
גב' תמי רודיך, מנהלת אגף שירותי ניהול ובקרה למרכז

ההשקעות, חברת ענבל
הצגת עיקרי נוהל לעדכון תוכניות ותאגיד

הכוונה מקצועית וטכנית בהגשת בקשה לשינויים פנימיים
גב' לבנה זגורי, מנהלת תחום בחינת תכניות, משרד הכלכלה
גב' עינב הילל, מנהלת פרויקט במערכות מידע, חברת ענבל

סיכום הסדנה  
מר נחום איצקוביץ, מנהל מרכז ההשקעות, משרד הכלכלה

9:30-10:00
 10:00-10:10

10:10-10:15

 10:15-10:30

 10:30–11:30

 11:30-12:00
 12:00-13:00

   13:00-13:30

13:30-14:00

התכנסות והרשמה 
דברי פתיחה 

מר ליאור אפלבאום, מנהל מרחב צפון, התאחדות התעשיינים
מר נחום איצקוביץ, מנהל מרכז ההשקעות, משרד הכלכלה

סקירת תכנית הסדנה
גב' לבנה זגורי, מנהלת תחום בחינת תוכניות השקעה, משרד 

הכלכלה
עקרי נוהל בקשה: להקמה/ הרחבה/ העתקה והרחבה

דגשים למילוי טופס בקשה
גב' לבנה זגורי, מנהלת תחום בחינת תוכניות השקעה, משרד 

הכלכלה
מילוי טופס בקשה במערכת המחשוב של מרכז ההשקעות

הכוונה מקצועית וטכנית למילוי טופס בקשה
גב' עינב הילל, מנהלת פרויקט במערכות מידע, חברת ענבל

הפסקה
הכנת תכנית עסקית במערכת "יזמית"

הכוונה מקצועית וטכנית למילוי תוכנית עסקית
מר אמנון רפפורט, מנכ"ל חברת פלניום תוכנות בע"מ (כותב 

ובעל תוכנה "יזמית")
חדשנות

מר אבנר שדמי, ר' תחום תעשיה מסורתית, המדען הראשי 
משרד הכלכלה

דגשים בתוכנית הכלכלית והפיננסית
רו"ח רוחמה סלמן, משרד רוחמה סלמן

יום רביעי |  20.1.16יום רביעי |  13.1.16
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