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דיווח על פעילות החברה בשוק היעד
הנחיות כלליות
יש למלא את הטופס ולשלוח אותו בצירוף מסמכים נוספים במידת הצורך ,לרכזת התכנית
ולכתובת דוא"ל .icfund@economy.gov.il
יש להקפיד על חתימה של נציג החברה וחותמת החברה.
הנתונים עליהם יש לדווח מתייחסים לפעילות החברה במדינת היעד בחצי שנת הפעילות
האחרונה.
תאריך_________:
 (1פרטי החברה והבקשה
שם החברה

מספר חברה ברשם החברות )ח"פ(

מועד תחילת הפעילות בתכנית
המועד בו החלה החברה לדווח על הוצאות

התקופה בגינה מוגש הדו"ח

פרטי איש הקשר של החברה בארץ
תפקיד
שם

דוא"ל

פרטי איש הקשר של החברה במדינת היעד
תפקיד
שם

דוא"ל

טלפון

טלפון

כתובת הנציגות במדינת היעד:

האם נוצר קשר עם הנספח המסחרי במדינת היעד :כן/לא
אם כן ,באיזו דרך? )טלפונית ,פגישה ,אי-מייל ,השתתפות באירוע ועוד(
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 (2נתונים חשבונאים/כמותיים
היקף מכירות החברה בשוק היעד
בחצי השנה שקדמה להגשת הדו"ח
סך הוצאות החברה הנוגעות לשוק היעד
שהוצאו במסגרת התכנית
*יש לצרף דו"ח חשבונאי לתקופת הדיווח.
 (3אירועים משמעותיים מבחינת החברה שהתרחשו בשוק היעד
כגון :מגמות כלכליות בשוק היעד; כניסת מתחרים לשוק; השקת מוצר חדש; מהלך שיווקי
מקומי; הגשת מכרזים; חתימה על חוזי מכירה; התקדמות בתחום הרגולטורי; התקדמות בהליך
הקמת חברה בשוק היעד; איתור שותפים/מפיצים; אזכורים של החברה ופעילותה בכלי
התקשורת המקומיים; ביקורים של נציגי החברה הבכירים בשוק היעד; פגישות עם לקוחות
פוטנציאלים; ביקורים של לקוחות או שותפי החברה בישראל; השתתפות בכנסים ותערוכות.
תיאור האירוע
מועד התרחשות
סוג האירוע
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*ניתן לצרף כקובץ נפרד.
 (4שינויים מהותיים שחלו בחברה – כללי
כגון :שינוי מבנה הבעלות בחברה; שינויים פרסונאליים בהנהלת החברה; שותפים חדשים; גיוסי
הון; תביעות משפטיות; פיטורים; סגירת מפעלים; הרחבת פעילות בשווקים אחרים.

 (5תיאור מצב החברה ע"פ סעיפי ההוצאות המוכרות
א .כוח אדם
פירוט העובדים המועסקים במדינת היעד
שם העובד

אזרחות העובד

תיאור התפקיד

היקף משרה

עלות
העובד

העסקת

תחילת
העסקה
MM/YYYY

מועד

* בדיווח הראשון לוועדה או עבור עובד חדש יש לצרף העתק של חוזה העסקה.
* במידה ועובד ישראלי עבר להתגורר במדינת היעד – יש לצרף הצהרת מנכ"ל

פרט מהם השינויים שהתרחשו במצבת כוח אדם בתקופת הדיווח

ב .ייעוץ מקומי
שם חברת הייעוץ/היועץ בה נעזרת החברה
מיקום משרדי חברת הייעוץ
מועד תחילת ההתקשרות עם חברת הייעוץ
עלות שכירת שירותי חברת הייעוץ
פרט את תעריפי התשלום כפי שהוסכמו עם
היועץ
אתר אינטרנט של חברת הייעוץ/היועץ
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* יש לצרף העתק של חוזה שכירת שירותי הייעוץ.
עבודתו של היועץ – מהן הפעילויות שבהן עסק היועץ? כיצד פעילויות אלו השפיעו על פעילות
החברה?

ג .עלויות לוגיסטיות הכרוכות בהפעלת משרד במדינת היעד וכן עלויות ניהול ובקרה בשל
פעילות החברה במדינת היעד

כתובת המשרד
גודל המשרד )מ"ר(
עלות שכירת המשרד בממוצע לחודש
* יש לצרף העתק של חוזה השכירות ותמונות של המשרד.
עלויות שוטפות ,שירותים ורכישות משמעותיות הנוגעות להפעלת המשרד
כגון :ניקיון ,אבטחה ,תמיכה טכנית ,תחזוקה.
עלות
מועד תשלום/רכישה
שירות/פריט

ד .בטא-סייט והתקנה מסחרית ראשונה
תאר את הפעילויות שהתרחשו במהלך תקופת הדיווח הנוגעות לבטא-סייט

הוצאות משמעותיות הנוגעות לבטא סייט
מועד רכישה
פריט

עלות רכישה

 (6ניצול תקציב התכנית
סעיף תמיכה

תקציב שאושר לשנת תקציב שמומש
הפעילות

עלויות הצבת עובד)ים( במדינת היעד
עלויות שירותי ייעוץ מקומי במדינת היעד
עלויות לוגיסטיות הכרוכות בהפעלת משרד
במדינת היעד וכן עלויות ניהול ובקרה בשל
פעילות החברה במדינת היעד
בטא-סייט והתקנה מסחרית ראשונה
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 (7יעדים ותכניות לחצי שנת הפעילות הבאה
מהם היעדים של החברה לחצי שנת הפעילות הבאה? כיצד החברה מתכוונת לממש יעדים אלו?

פרט אלו שינויים מהותיים עתידים לחול בחברה.
כגון :שינוי מבנה הבעלות בחברה; שינויים פרסונאליים בהנהלת החברה; שותפים חדשים; גיוסי
הון; תביעות משפטיות; פיטורים; סגירת מפעלים; הרחבת פעילות בשווקים אחרים.

 (8הצהרה
אני החתום מטה מצהיר על נכונות המידע המוצג בדיווח זה.
שם מגיש הדו"ח

חתימת מגיש הדו"ח

שם סמנכ"ל כספים

חתימת סמנכ"ל כספים

שם מנכ"ל

חתימת מנכ"ל

תאריך הגשת הדו"ח

חותמת החברה

4

