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קישור לאתר רשות החדשנות

01/01/2021תאריך התחלה:

31/12/2021תאריך סיום:

12מס' חודשי הבקשה:

פיתוח חטיפי "צ'יפס" עתירים בחלבון ומופחתי 

פחמימות ושומן
נושא הבקשה:

מספר ברשם )ח.פ.(/ מספר ת.ז )של יזם מוביל )תנופה((:

נכון לתאריך:

שם החברה/ שם יזם מוביל )תנופה(:

מופ"ת - מסלול הטבה מס' 36 א' 
נא לבחור מסלול/ תת מסלול מהרשימה

מס' חברה ברשות החדשנות:

מסמך תקציב מבוקש:

תקופת הביצוע המבוקשת: 01/01/2021

חטיפי הכפר בע"מ

55555

11223344

(1)פרטים כלליים וריכוז הוצאות -גליון ראשי 

בהתאם לכתוב 

בקובץ הבקשה

לבחור !! חשוב

ת"מופמסלול 
תאריך ההגשה

ואת כולםבלבן על החברה למלא רק את התאים הצבועים
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אחוז מהתקציבסה"כ מבוקשסוג ההוצאהמס'
שנות אדם 

מבוקשות

297,66827.30%1.33שכר

59,5345.46%תקורה לשכר

357,20132.76%סה"כ שכר

93,3008.56%חומרים וציוד מתכלה2

290,60026.66%קבלני משנה בארץ

200,00018.35%קבלני משנה בחו"ל

0קבלני משנה מוסד מחקר

490,60045.00%סה"כ קבלני משנה

9,1110.84%ציוד ופחת4

30,0002.75%שונות5

0שיווק6

110,00010.09%התאמת מוצר ותיקוף שוק

0ציוד ייעודי7

1,090,212100.00%סה"כ10

890,21281.65%סה"כ בארץ11

ריכוז התקציב המבוקש )נקלט אוטומטית מתוך הגליונות(

שם  מנהל המחקר

אימאן ג'אברין
שם  מנהל הכספים/יועץ טכנולגי )מכינת מו"פ( שם  המנכ"ל

גולן גולניאיתן גלילי

3

1

(2)פרטים כלליים וריכוז הוצאות -גליון ראשי 

כל הערכים  

מתמלאים  

באופן 

אוטומטי מן 

הגליונות  

הבאים

אין למלא

למלא פרטי 

מובילי המחקר
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מס' 

סד'
תפקיד במחקרתואר מקצועישם משפחה + שם פרטי

קוד 

שכר

שכר חודשי 

)₪(

עלויות 

סוציאליות 

לחודש )₪(

חלקיות 

משרה 

)%(

שיעור תעסוקה 

בתוכנית מו"פ זו 

)%(

מס' 

חודשים

סה"כ שכר כולל 

מבוקש בהתאם 

לתקרות

שנות אדם 

מבוקשות
שכר בפועל

גולן גולני1
מהנדס 

מכונות
120,0004,464100%40%12117,4270.40293,568מנהל המו"פ

ניסים ישראלי2
הנדסאי 

חשמל
114,5003,236100%40%535,4720.1788,680מנהל אחזקה

114,0003,125100%35%1059,9380.29171,250ניהול ניסויי מעבדהלבורנטיתרויטל יזרעלי3

114,0003,125100%25%625,6880.13102,750ניהול ניסויי מעבדהלבורנטיתלילה ג'ובראן4

425,0005,750100%10%1236,9000.10369,000ניהול התכניתמנכ"לאיתן גלילי5

16,0001,415100%50%622,2440.2544,487ייצור לנסיונותעובד ייצורחביב חביבי6

נתוני שכר בגין חודש ממוצע לעובד תקציב מבוקש לתוכנית המו"פפרטי העובד

93,50021,115297,6681.331,069,735

20%18,7004,22359,534213,947

112,20025,337357,2011.331,283,682

תקורה לשכר:

סה"כ משכורות + תקורה:

סה"כ משכורות:

(1)שכר -גליון כוח אדם 

בעובדים המבצעים  רקניתן להכיר 

פ ישיר במסגרת התכנית"מו

למלא את הנתונים לגבי כל  

העובדים בתכנית

תקורה  20%

אוטומטיתמתווספת 

התאים הכחולים  

מחושבים אוטומטית

למלא קוד שכר 

לפי האפשרויות  

קישור-בהיפר
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קוד שכר-( 2)שכר -גליון כוח אדם 

תחליפי כוח אדם שעיקר  

מתבצעת לאעבודתם 

,  פיזית בחברה עצמה

ידווחו בסעיף קבלני משנה

קוד 

תיאורשכר

רגיל1

עובד חברת כ"א/חליף כ"א2

מנכ"ל4

איש סגל אקדמי בשבתון5

איש סגל אקדמי6

סטודנט בעל מלגה7

תושב חוזר8

מנכ"ל תאגיד הזנק9

סטודנט דוקטורנט תשתיות11

13

מנכ"ל או מנהל מו"פ 

בחברת חממה/ מנכ"ל חברת 

מעבדה/ מנהל המעבדה 

לחדשנות

14

עובד במסלול אנליזה 

מוסדים

8,000100%

35,000100%

35,000100%

30,000

תקרת אחוז התעסוקה בתוכנית 

מו"פ זו )ההזנה מוגבלת לתיקרות(

100%

100%

35,000100%

100%

42,000

30,000

6,000

75%

תקרת שכר+סוציאליות )אין מיגבלה 

בהזנת הנתונים(

30,000

100%

35,000

30,000100%

30%
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מס' 

חומר

 סוג החומרים )תאור הפריט או 

הסוג(

המכלול בו משתלב הפריט 

המבוקש

מחיר יחידה 

בש"ח
כמות

קוד מחיר )נא 

להקיש על התאים(

האם ההוצאה היא לצד קשור?

במידה וכן- הסבר

במידה ולא- למלא "לא"

הסכום המבוקש 

בש"ח

3,000לאמחירון5600ניסויי מעבדהקמח תפו"א )ק"ג(1

2,800לאמחירון8350ניסויי מעבדהקמח טף )ק"ג(2

6,400לאמחירון8800ניסויי מעבדהמגוון חלבונים צמחיים )ק"ג(3

5,000לאמחירון51,000ניסויי מעבדהשמנים צמחיים )ליטר(4

2,700לאמחירון10270ניסויי מעבדהעמילנים מורכבים )ק"ג(5

8,000לאמחירון42,000ניסויים בפיילוט במפעל ובגרמניהקמחים )ק"ג(6

40,000לאמחירון85,000ניסויים בפיילוט במפעל ובגרמניהמגוון חלבונים צמחיים )ק"ג(7

2,500לאמחירון10250ניסויים בפיילוט במפעל ובגרמניהעמילנים )ק"ג(8

3,300לאמחירון6550ניסויים בפיילוט במפעל ובגרמניהשמנים צמחיים )ליטר(9

2,000לאאמדן2,0001פיתוח והתאמת אריזהלמינטים שונים )מ"ר(10

4,000לאאמדן8500לניסויים במעבדה ובפיילוטחומרי ניקוי וסניטציה )ליטר(11

5,000לאאמדן10500לכלל הניסוייםתבלינים )ק"ג(12

5,000לאאמדן50010לכלל הניסוייםצבעי מאכל טבעיים )ליטר(13

3,600לאאמדן30012לניסויים במעבדה ובפיילוטציוד מעבדה מתכלה14

גליון חומרים
רכיבים לבניית 

אבות טיפוס  

שאין להם  )

(שימוש אחר

חומרים 

מתכלים 

הנצרכים  

בתכנית

חומרים לניסויי  

פיילוט

לציין יחידות
93,300סה"כ

0%0תקורה

93,300סה"כ
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290,600ארץסה"כ0סה"כ פריפריה

200,000חו”ל

490,600סה"כ קב"מ

גליון קבלני משנה

לבחור קבלני  

בארץ/ל"משנה בחו

הצעת  )לבחור קוד עלות 

(אומדן, מחירון, חוזה, מחיר

מהות העבודה )לדוגמא: תכנות, 

מכניקה וכו'(

שם קבלן המשנה )יש לרכז את 

כל הקב"מ לפי מהות העבודה(

קב"מ 

בארץ או 

בחו"ל

סוג ההתקשות 

)במחיר קבוע או 

לפי שעה(

מחיר יחידה 

בש"ח

כמות / 

שעות 

העסקה

קוד עלות )נא 

להקיש על התאים(

האם ההוצאה היא לצד קשור?

במידה וכן- הסבר

במידה ולא- למלא "לא"

הסכום 

המבוקש בש"ח

0שורה זו - לא למילוי

58,800לאהצעת מחיר196300מחיר לפי שעהארץיהודה הלויטכנולוג מזון

49,000לאהצעת מחיר196250מחיר לפי שעהארץאילן שחרמומחה אקסטרוזיה

40,000לאחוזה40,0001מחיר קבועארץא.ג. רגולציהמשרד יעוץ רגולציה

9,800לאהצעת מחיר19650מחיר לפי שעהארץנילי חציליתזונאית קלינית

100,000לאהצעת מחיר100,0001מחיר קבועארץפלסגל בע"מהתאמת למינט ואריזה

ביצוע ניסויים בקנה מידה 

חרושתי
EXTRUDEXIA GMBH200,000לאהצעת מחיר200,0001מחיר קבועחו”ל

3,000לאמחירון5060מחיר קבועארץבקטולאבבדיקות מעבדה

30,000לאהצעת מחיר30,0001מחיר קבועארץא.צ. טעימות בע"ממבחני טעימה
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9,111סה"כ

שם היצרןתאור הציוד או הפריט
תאריך רכישה 

)dd/mm/yy(

אחוז השימוש 

בציוד בתיק

מס' חודשי 

השימוש 

בתיק

עלות הציוד
פחת מבוקש 

לתקופת המ"פ

מערבל סטפאן 5 

ק"ג

 Stephan

 Machinery
15/10/2018100%6.0010,0001,667

מסוע זעיר - 

נירוסטה

הראל תעשיות 

מתכת
15/10/2018100%6.006,0001,000

15/10/2018100%8.0020,0004,444תוצרת סיןמיני אקסטרודר

תנור אפייה זרימה 

מאולצת
AEG15/10/2018100%8.004,000889

ציוד מעבדה )מד 

לחות, מאזניים, 
15/10/201880%10.005,0001,111מגוון יצרנים

גליון ציוד

מועד התקנת  

הציוד בחברה

בהתחשב בכלל 

שימושי הציוד  

בחברה

במועד בהתחשב 

התקנת הציוד

ותכנית העבודה
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גליון התאמת מוצר ותיקוף שוק

לבחור קוד עלות  

,  חוזה, הצעת מחיר)

(אומדן, מחירון

הפעילותמס' סידורי
תוצאות הפעילות 

בתכנית המו"פ

קוד עלות )נא 

להקיש על 

התאים(

הסכום 

המבוקש 

בש"ח

האם ההוצאה היא לצד קשור?

במידה וכן- הסבר

במידה ולא- למלא "לא"

1ANUGA לא60,000אמדןהצגת המוצריםתערוכת

2
קידום ומיתוג החטיפים 

בחו"ל

חשיפת המוצרים והמותג 

במדיות שונות ומובילי 

דעה בתחום

לא30,000אמדן

טיסות ואש"ל3
תערוכות, מפגש עם 

לקוחות פוטנציאלים
לא10,000אמדן

לא10,000אמדןמיתוגסקר שוק4

110,000סה"כ

קהלמולבקשהמגיששלפעילות:מוצרוהתאמתשוקתיקוףהגדרת

,משקיעים,ל"בינדעהמובילי,משתמשים,לקוחות)פוטנציאלייעד

המוצרהתאמתלצורך(היעדבשוקאחריםפעילים,מתחרים,קולגות

ולכןחדשיםמוצריםלפיתוחוחיוניחדשידעלומייצרתאשר,לשוק

.ממנונפרדבלתיחלקמהווה
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תוצאות הפעילות / שם מזהה לפטנטהפעילותמס'

סוג ההוצאה: יש 

לסמן "פטנט" או 

"אחר"

מספר פטנט

מחיר יחידה/ 

מחיר לשעת 

יצור בש"ח

כמות/ מס' 

שעות יצור

קוד מחיר )נא 

להקיש על 

התאים(

האם ההוצאה היא לצד קשור?

במידה וכן- הסבר

במידה ולא- למלא "לא"

הסכום 

המבוקש בש"ח

תקציב לפטנט 

בשנים 

הקודמות

הסכום 

המבוקש בש"ח 

מוגבל בתקרות

20,000020,000לאאמדן123,12320,0001פטנטרישום פרוביז'ינאלפטנט1

10,00010,000אמדן10,0001אחרבמסגרת הניסוי בגרמניהטיסות )עבור 2 עובדים(2

גליון שונות

יש לבחור את 

סוג ההוצאה

30,000030,000סה"כ
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הכרה בהוצאות ייחודיות למסלול




