מדינת ישראל
המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל

נוהל סיוע לחברות למטרת עידוד תעסוקה איכותית בפריפריה
החברתית ,בנגב ובגליל לשנת 2019
 .1רקע
המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל (להלן" -המשרד") רואה חשיבות רבה בצמצום
הפערים בין יישובי הנגב והגליל והפריפריה החברתית לבין יישובי מרכז הארץ .בהחלטת
הממשלה מספר  631מיום ה ,1/11/2015-נקבע כי אחד מיעדי המשרד יהיה "הגדלת הצמיחה
הכלכלית וצמצום פערי ההזדמנויות בפריפריה החברתית" .עוד נקבע בהחלטה כי המשרד
יוכל להקצות משאבים לטובת הטבות ותמריצים בתחום התעסוקה ,לשם קידום כושר
הייצור והשבחת ההון האנושי בפריפריה ,יצירת מקומות תעסוקה יציבים ,הגדלת שיעור
ההשתתפות בכוח העבודה וצמצום האבטלה.
המשרד מבקש במסגרת נוהל זה לעודד מקומות עבודה חדשים איכותיים (תעסוקה
איכותית) .הנוהל פונה לחברות המוכנות לקלוט עובדים חדשים לתעסוקה איכותית להגיש
בקשות לקבלת סיוע מהמשרד .גובה הסיוע שיינתן לכל חברה והתנאים לסיוע יוגדרו בהמשך
הנוהל .עוד יובהר כי הסיוע לא יינתן לכל החברות אלא הוא יינתן על פי ניקוד תחרותי.

 .2מטרות
הנוהל בא להגדיר ולפרט אודות התנאים הנדרשים לקבלת תקציבי סיוע והקריטריונים
לניקוד הבקשות שיוגשו לשיפוט.

 .3הגדרות
" נגב" ו"גליל" – כהגדרתם בחוק הרשות לפיתוח הנגב ,התשנ"ב 1991-ובחוק הרשות
לפיתוח הגליל ,התשנ"ג ,1993-בהתאמה.
" פריפריה חברתית"-
רשויות מקומיות העונות על אחת מההגדרות הבאות:
 .1רשויות מקומיות המסווגות באשכול חברתי-כלכלי  1-4לפי דירוג הלמ"ס העדכני
ביותר ואינן מצויות באזור הנגב או באזור הגליל לפי הגדרות המשרד.
 .2מועצות אזוריות באשכול חברתי-כלכלי  5ומעלה לפי דירוג הלמ"ס ( )2015ואינן
מצויות באזור הנגב או באזור הגליל לפי הגדרות המשרד ,שבתחומן יישוב אחד
או יותר המסווג באשכול חברתי-כלכלי  1-4לפי דירוג הלמ"ס ( .)2015מינימום
התושבים בסך היישובים הנדרש על מנת להיכלל בתוכנית הינו  5,000תושבים.
 .3רשימת הישובים והשכונות בפריפריה מתעדכנת באתר המשרד:
http://negev-galil.gov.il/MediaCenter/Tenders/Documents/rashuyot2019.pdf
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 תעסוקה איכותית – תעסוקה איכותית מתייחסת לתעסוקה הכוללת את כל הפרמטרים
הבאים:
א .גובה השכר הכוונה לשכר יסוד כהגדרתו בנוהל ולכל הפחות  30%מעל שכר
המינימום (לפחות  )₪ 6,890בחודש.
ב .התמדה בתעסוקה/ביטחון תעסוקתי .שיעור העובדים המועסקים בחברה לפחות 24
חודשים ברציפות לצד שיעור העובדים המועסקים במשרה חלקית בחברה.
ג .סביבת עבודה .מדדים המכמתים לחץ בעבודה – שעות עבודה ארוכות ,היקף
השעות הנוספות ,מקום עבודה המצריך עבודה פיסית משמעותית או חשיפה לקור,
חום או חומרים מסוכנים.
 אתר – המיקום הגאוגרפי בו יועסקו העובדים.
 בעל שליטה  -מי שמחזיק ,במישרין או בעקיפין ,לבד או יחד עם אחר ,ב 50%-לפחות
מזכויות האחזקה בתאגיד.
 הוועדה – ועדת תמיכות בראשות המנהל הכללי או נציג מטעמו ,ראש אגף בכיר תכנון
מדיניות ,ראש אגף בכיר פריפריה חברתית ,חשב המשרד או נציג מטעמו ,היועץ המשפטי
או נציג מטעמו .הוועדה רשאית להקים ועדת משנה לצורך בחינה ראשונית של הבקשות
ולהיעזר בגורמי מקצוע חיצוניים.
 העתקה -העברת פעילות החברה ממחוזות תל אביב ,מרכז ,חיפה וירושלים (לפי חלוקת
המחוזות של משרד הפנים) לנגב או לגליל או לפריפריה החברתית.
" חרדים"  -יהודים שומרי מצוות ,אשר ייחודם בהקפדה הדתית שהם נוהגים בדרכי
חינוך ,אופי הקהילה ואורחות החיים ,המבחינים בינם לבין שאר היהודים שומרי
המצוות ,ואשר מתקיימים בהם אחד או יותר מהתנאים הבאים ,להנחת דעתה של
הוועדה (כהגדרתה לעיל) :הוא למד במוסד לימוד חרדי מוכר על ידי משרד החינוך;
מקומות הלימוד של ילדיהם עד גיל  18הם מוסדות לימוד חרדיים ,מוכרים שאינם
רשמיים או מסוג "פטור" ,שרישיונותיהם מוסדרים על ידי האגף לחינוך מוכר שאינו
רשמי במשרד החינוך .על פי הגדרת החלטת הממשלה  869מיום ה.20/12/2015-
 עולה חדש  -עולה הוא אדם שעלה לישראל וקיבל מעמד "עולה" ממשרד הפנים על פי חוק
השבות תש"י  .1950לצורך הנוהל ,עולה חדש ייחשב כעולה חדש מיום קבלת מעמד
"עולה" ממשרד הפנים למשך  10שנים.
 מיעוטים – אזרחי מדינת ישראל שאינם יהודים.
 בעלי מוגבלויות  -אדם עם מוגבלות מוגדר כאדם עם לקות פיזית ,נפשית או שכלית
לרבות קוגניטיבית ,קבועה או זמנית אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום
אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים .מתוך חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
התשנ"ח.1999-
 הקמת שלוחה – הקמת או שיפוץ מבנה בבעלות החברה ,בנגב או בגליל או בפריפריה
החברתית לצורך קליטת העובדים החדשים והרחבת הפעילות.
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 הכשרות מקצועיות – הכשרות המיועדות להכשרה או הסבה מקצועית עבור העובדים
החדשים שיקלטו בחברה בלבד ולא עבור עובדים קיימים.
" השכר הממוצע במשק"  -שכר ממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים שפורסם על-
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הידוע בעת הגשת הבקשה לסיוע.
 מבקש הסיוע  -חברה המגישה בקשה לסיוע בהתאם להוראה זו.
 משרה מלאה  -משרה שהמועסק בה עבד לפחות  182שעות חודשיות .במקרה שקיים
הסכם קיבוצי או הסכם אישי החל על מבקש הסיוע ,וקיימת בו הגדרה אחרת למשרה
מלאה  -בהתאם להגדרה האמורה ובתנאי שיינתן שכר עבור "משרה מלאה".
 משרות בסיס – המספר הממוצע החודשי של העובדים בשנה שקדמה ליום פרסום הנוהל.
 שכר יסוד  -רכיב השכר הבסיסי במשכורתו של כל עובד .למען הסר ספק ,שכר זה אינו
כולל שכר בגין שעות נוספות ,בונוסים ,תמריצים וכדומה.
 עובדים – אזרחי או תושבי ישראל המועסקים ישירות על ידי החברה .יילקחו בחשבון רק
מועסקים במשרה מלאה.
 עובד חדש – עובד שנקלט אצל מבקש הסיוע מיום אישור הסיוע והילך או עובד שהועסק
אצל מבקש הסיוע והעתיק את מקום מגוריו לנגב או לגליל.
 חברה  -חברה שהתאגדה בישראל כדין ופועלת ע"פ דיני מדינת ישראל.
 חברה-בת ,חברה מסונפת וחברה קשורה ,כהגדרתן בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-
 התקופה לקליטת עובדים חדשים :עד  12חודשים מהיום בו הועבר אישור לחברה כי
תוכנית העבודה שלה אושרה וגובה התקציב שעומד לרשותה.
 תקופת העסקה :כל עובד חדש יועסק לתקופה שלא תפחת מ 30-חודשים .יובהר בזאת כי
החברה רשאית לפטר עובד חדש שנקלט לעבודה והעובד רשאי להתפטר מהעבודה.
במקרה כזה ,החברה תקלוט עובד חדש במקומו ,בהתאם לתנאים שנקבעו בנוהל
ולאישור בכתב שניתן לחברה.
 קליטת עובדים :החברה מתחייבת לקלוט להעסקה מלאה לפחות  5עובדים חדשים,
לתקופה שלא תפחת מ 30-חודשים .גובה שכר היסוד של עובדים אלה לא יפחת מ 30%
מעל שכר המינימום ,כלומר לפחות  6,890ש"ח לחודש .יובהר כי מדובר בתוספת עובדים
למצבת העובדים הקיימת נכון ליום פרסום הנוהל .לפחות עובד אחד חדש יתווסף בכל
רבעון של השנה ובתנאי שכלל העובדים עליהם התחייבה החברה יקלטו עד לתום שנה
מיום קבלת ההתחייבות.

 .4עקרונות הנוהל
א.

הנוהל מתבסס על  2עקרונות מרכזיים ומשלימים :החברה תקלוט עובדים חדשים
לתעסוקה איכותית והמשרד יקצה לה מענק לרכישת ציוד ואמצעים נדרשים או
באמצעות ביצוע עבודות שיפוץ ובנייה ,תשתיות וכדומה או השתתפות בהיסעי עובדים או
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ב.

ג.
ד.

ה.
ו.

ז.

ח.

ט.

הכשרות מקצועיות/הסבות מקצועיות .יודגש כי המשרד לא משתתף בשכר העובדים
בשום צורה שהיא והמענק מיועד אך ורק לרכישת ציוד ,אמצעים או עבודות המפורטות
במסגרת נוהל זה.
החברה תגיש תוכנית עבודה כמפורט בנוהל המתבססת על קליטת עובדים חדשים ולוחות
זמנים לקליטתם ,לצד הציוד או האמצעים או העבודות שיבוצעו על ידי החברה לשם
קבלת המענק .לאחר שייקלטו לעבודה לפחות  2עובדים חדשים ,החברה תוכל להגיש
דרישות לתשלום המענק מהמשרד .תשלומי המענק יבוצעו על פי תוכניות העבודה
שהוגשו על ידי החברה ,לוחות הזמנים שהוגדרו על ידה וקצב קליטת העובדים .המענק
לא ישולם במלואו עד לעמידת החברה בכל התחייבויותיה לקליטת עובדים לתעסוקה
איכותית .עוד יודגש כי תשלומי המשרד לחברה עבור הצטיידות ,היסעים ,שיפוצים
וכדומה יבוצעו על סמך ביצוע בפועל והגשת האסמכתאות הנדרשות.
רכישת הציוד והאמצעים או עבודות הבנייה ,השיפוץ והתשתיות ,יסתיימו לא יאוחר מ-
 12חודשים מלוח הזמנים שייקבע בין המשרד לחברה ומתחילת קליטת העובדים.
ההשתתפות בהיסעי העובדים תהא לתקופה של שנה אחת .גובה ההשתתפות ייקבע
בהתאם לניקוד הבקשה ,מספר העובדים הנדרש להיסעים ,עלות ההיסעים ותנאים
נוספים שיפורטו בהמשך.
ההכשרות/ההסבות המקצועיות ,יסתיימו לא יאוחר מ 12-חודשים מיום אישור הסיוע
התקציבי לחברה.
מיום אישור תוכנית העבודה והתקציב ,החברה מתחייבת להעסיק במשרה מלאה תוך
שנה מיום האישור לפחות  5עובדים חדשים ולהתחייב להעסקתם לתקופה שלא תפחת מ-
 30חודשים.
החברה מחויבת לשלם שכר לעובדים בתקופת ההכשרה על פי חוקי ודיני העבודה .כל
עובד שיסיים את תקופת ההכשרה וייקלט לעבודה ,יקבל מיד לאחר מכן את מלוא תנאי
השכר עליהם התחייבה החברה במסגרת נוהל זה .ככל שלא נדרשת הכשרה או
שההעסקה מתחילה באופן מידי ,החברה תשלם לכל עובד את מלוא תנאי השכר עליהם
התחייבה במסגרת נוהל זה באופן מידי .למען הסר ספק ,בתקופת ההכשרה בלבד,
החברה רשאית לשלם לעובד שכר הנמוך מ ₪ 6,890-לחודש ובכל מקרה לא פחות משכר
המינימום .תקופת ההכשרה בשום מקרה לא תעלה על  6חודשים.
לפחות  70%מהעובדים החדשים שייקלטו לעבודה כחלק מנוהל זה ,נדרשים להתגורר
באחד מיישובי הנגב והגליל או הפריפריה החברתית עד  12חודשים מיום אישור תקציב
הסיוע.
חברה שבקשתה לתקצוב בשנת  2017אושרה ,רשאית להגיש בקשה נוספת בשנת 2019
בכפוף לעמידה בתנאים הבאים:
א .החברה לא תוכל לקבל סיוע עבור אותו הנושא ולאותה המחלקה שלגביהם
קיבלה סיוע בשנים קודמות לנוהל (( )2016-2017לשם המחשה :במקרה ובקשתה
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י.

התייחסה למחלקה ספציפית היא תצטרך להדגיש כי בקשה זו מיועדת למחלקה
חדשה וכיו"ב);
ב .החברה תוכיח למשרד כי עמדה ב 75%-מסך התחייבויותיה על פי הנוהל הקודם.
כלומר ,יש להציג אסמכתאות לקליטת לפחות  75%מסך העובדים כפי
שהתחייבה אליהן בשנה הקודמת ,בנוסף להגשת אסמכתאות על ביצוע (שיפוץ,
הכשרות וכד') של  75%לפחות מסך העבודות שאושרו בתכנית.
ג .החברה תידרש להתחייב לקלוט לעבודה לפחות  10עובדים חדשים נוספים (מעבר
להתחייבויותיה בשנים הקודמות);
הסיוע התקציבי שיאושר לחברה אחת יהיה על פי הרשום בטבלה הבאה:

מספר
העובדים
בחברה ביום
פרסום
הנוהל

תנאי סף לתמיכה:
מספר העובדים
החדשים שהחברה
מחויבת לקלוט
כתנאי לתמיכה
תקציבית
5

מספר העובדים
החדשים שהחברה
רשאית לקלוט מעבר
למספר העובדים
שהחברה מחויבת
לקלוט בתנאי הסף.
0
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גובה התמיכה התקציבית לכל
עובד חדש שייקלט לעבודה
בחברה

 ₪ 55,000 .1לעובד .סה"כ:
.₪ 275,000
מקסימאלית
 .2תמיכה
לחברה .₪ 275,000
.1
.2
.3
.1
.2

.3

.4
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 ₪ 55,000ל 6-עובדים
סה"כ
הראשונים.
.₪ 330,000
 ₪ 60,000לכל עובד נוסף
מעבר ל .6-מקסימום
.₪ 360,000
מקסימאלית
תמיכה
לחברה.₪ 690,000 :
 ₪ 55,000ל 6-עובדים
סה"כ
הראשונים.
.₪ 330,000
 ₪ 60,000לכל עובד נוסף
מעבר ל 6-עד ל12-
מקסימום
עובדים.
.₪ 360,000
 ₪ 65,000לכל עובד נוסף
מעבר ל 12-עד ל17-
מקסימום
עובדים
.₪ 390,000
מקסימאלית
תמיכה
לחברה.₪ 1,080,000 :
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76-100

9

16

מעל 101
עובדים

15

20

.1
.2

.3

.4

.5

 ₪ 55,000ל 6-עובדים
סה"כ
הראשונים.
.₪ 330,000
 ₪ 60,000לכל עובד נוסף
מעבר ל 6-עד ל12-
מקסימום
עובדים.
.₪ 360,000
 ₪ 65,000לכל עובד נוסף
מעבר ל 12-עד ל17-
מקסימום
עובדים
₪ 390,000
 ₪ 70,000לכל עובד נוסף
מעבר ל 17-ועד ל25-
מקסימום
עובדים
.₪ 560,000
מקסימאלית
תמיכה
לחברה.₪ 1,640,000 :

 ₪ 55,000 .1לעובד.
מקסימאלית
 .2תמיכה
לחברה.₪ 1,925,000 :

 .5תנאי סף
א.

ב.

מיקום גאוגרפי :החברה ממוקמת באחד מיישובי הנגב ,הגליל או הפריפריה החברתית או
שבכוונתה לעבור תוך  12חודשים ,לכל היותר ,לאחד מיישובי הנגב ,הגליל או הפריפריה
החברתית או להקים שלוחה/סניף באחד מיישובי הנגב ,הגליל או הפריפריה החברתית.
הבקשה רלוונטית עבור מוקד אחד (סניף  /שלוחה) ,במידה והחברה מתכננת להקים יותר
ממוקד אחד יש להגיש כל מוקד בהגשה נפרדת .במקרה של הקמת שלוחה או העתקה לא
יבוצע תשלום עד לביצוע ההעתקה או הקמת השלוחה בפועל.
מחזור כספי:
המחזור הכולל של החברה
בשנה שקדמה להגשת
הבקשה (לרבות חברות אם,
וחברות
בנות
חברות
קשורות)
נמוך מ 2.5-מלש"ח
בין

 2.5מלש"ח ל100-

התניות

אינה רשאית להגיש בקשה במסגרת נוהל זה.
העמדת ערבות בנקאית לרשות המשרד בגובה 5%

מלש"ח

מהסכום שיאושר לה ,לכל תקופת הסיוע.

גבוה מ 100-מלש"ח

א .תוספת גבוהה יותר של עובדים נוספים מעבר לקבוע
בנוהל.
ב .התקצוב בגין כל עובד זהה ללא מדרגות.
ג .החברה אינה מקבלת תמיכה ממשרד ממשלתי
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כלשהו בגין אותה פעילות.
ד .העמדת ערבות בנקאית לרשות המשרד בגובה 5%
מהסכום שיאושר לה ,לכל תקופת הסיוע.
ג.
ד.
ה.

ו.

ז.

ח.

לפחות מחצית מהעובדים בחברה (נכון ליום פרסום הנוהל) מרוויחים שכר הגבוה ב10%-
ומעלה משכר המינימום במשק .לאורך זמן ובאופן קבוע.
לפחות  10%מהעובדים בחברה (נכון ליום פרסום הנוהל) מרוויחים ,לכל הפחות ,את
השכר הממוצע במשק לפחות  24חודשים .לאורך זמן ובאופן קבוע.
בקשה דומה לא הוגשה למשרדי הממשלה השונים או למרכז ההשקעות ולא תוקצבה
על ידם .דהיינו ,ככל שהמשרד יממן הוצאות הכשרות ,שיפוצים או הצטיידות ,החברה
יכולה להגיש בקשה למשרד ממשלתי אחר עבור השתתפות בשכר עובדים או השתתפות
בהוצאות אחרות .לא ניתן לקבל כפל תמיכות עבור אותה ההוצאה.
כמו כן ,לא ניתן להתחייב עבור אותם עובדים שעבורם החברה התחייבה בתכניות תמיכה
ממשלתיות נוספות.1
לשם דוגמא :חברה שזכתה לסיוע היסעים ממשרד הכלכלה והתעשייה ,אינה רשאית
להגיש בקשה במסגרת נוהל זה לסבסוד היסעים ,אלא ,אך ורק להצטיידות ,שיפוצים או
הכשרות .על החברה להגיש תכנית עסקית ותכנית תקציבית מפורטת בהתאם לפירוט
הנדרש בנספח י'.
תקופת ההעסקה המינימאלית של כל עובד חדש לא תפחת מ 30-חודשים .העובדים
החדשים יתווספו למצבת העובדים הקיימת נכון ליום פרסום הנוהל .מצבת העובדים
הקיימת תגדל בשיעור העובדים החדשים שייקלטו לעבודה במסגרת נוהל זה ,ולא יבוצעו
פיטו רי עובדים קיימים על מנת לקלוט את העובדים החדשים .יחד עם זאת ,החברה
רשאית לפטר אחד או יותר מהעובדים החדשים בהתאם לחוקי ודיני העבודה (ובכל
מקרה לא יותר מ 10%-מסך העובדים החדשים שייקלטו על פי נוהל זה .מעבר לאחוז זה
יידרש אישור של הוועדה המשרדית) ,וכל עובד רשאי להתפטר מעבודתו בחברה .במקרים
אלה ,החברה מתחייבת לקלוט עובד חדש במקום העובד המפוטר/מתפטר לשמירת מצבת
העובדים .העובד החדש ייקלט בהתאם לתנאי הנוהל ובהתאם לבקשה שהוגשה על ידי
החברה ועל פי התחייבויותיה למשרד.
החברה תצרף לבקשתה תצהיר בכתב כי שילמה בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיה
כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי הרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים ,ככל
שהם חלים עליה ,ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים.
התצהיר יאומת ע"י עו"ד .

 1לא יוכר עובד שנקלט או צפוי להיקלט לעבודה ,על סמך התחייבות החברה לאחד מנהלי
משרד הכלכלה
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ט .החברה תצרף לבקשתה תצהיר בדבר העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק
שכר מינימום .החברה הצרף תצהיר מאומת על ידי עו"ד בדבר העדר הרשעות בעבירות
לפי חוק עובדים זרים ,תשנ"א 1991 -ולפי חוק שכר מינימום ,תשמ"ז .1987 -
י .על החברה להתחייב לקיים את כל חוקי העבודה.
יא .החברה תצרף לבקשתה תצהיר בכתב כי לא הגישה בקשה דומה למשרד ממשלתי אחר או
למרכז ההשקעות.
יב .החברה או בעלי השליטה בה אינם בעלי חשבון מוגבל ואינם נמצאים בהליך של כינוס
נכסים או פירוק ואין לה חובות בלתי מוסדרים למשרד ממשלתי כלשהו
יג .תעסוקה איכותית:


גובה השכר :השכר של העובדים שייקלטו לעבודה יהיה לכל הפחות  30%אחוז מעל
שכר המינימום כלומר :לפחות  ₪ 6,890לחודש .בגובה השכר הכוונה היא לשכר היסוד
ולא לשכר כולל שעות נוספות ,בונוסים ,תמריצים וכדומה.



שיעור המועסקים בחברה לפחות  24חודשים ברציפות :לפחות  50%ממצבת העובדים
הנוכחית.



שיעור המועסקים בחברה במשרה חלקית :לנוהל לא רשאית לגשת חברה שיותר מ-
 25%מעובדיה מועסקים במשרה חלקית ולא במשרה מלאה.



סביבת עבודה :העובדים החדשים שייקלטו לעבודה במסגרת נוהל זה לא יחויבו לעבוד
יותר מ 20-שעות נוספות בחודש (אלא אם העובד מעוניין בכך מבחירתו החופשית) ,ולא
יעבדו במקום עבודה המצריך עבודה פיסית משמעותית (דוגמת בנייה ,הרמת משאות
כבדים וכדומה) ,או חשיפה לקור ,חום או חומרים מסוכנים.

 .6עקרונות עבודת הוועדה
א.

חברי הוועדה יהיו :המנהל הכללי ,חשב המשרד ,ראש אגף בכיר תכנון מדיניות ,ראש אגף
בכיר פריפריה חברתית ,היועץ המשפטי של המשרד .כל אחד מחברי הוועדה רשאי למנות
נציג מטעמו.

ב.

מניין חוקי לקבלת החלטה על ידי הוועדה הינו לפחות  3מחברי הוועדה הכולל את חשב
המשרד והיועץ המשפטי של המשרד ,או נציג מטעמם .בכל נושא חשבי לחשב ישנה
סמכות וטו .בכל נושא משפטי ליועץ המשפטי ישנה סמכות וטו.

ג.

הוועדה מוסמכת לקבל כל החלטה הדרושה לשם הפעלת הוראת הנוהל ,לרבות
הסמכויות הבאות:


לבחון את הבקשות שהוגשו.



לבקש הבהרות להצעות המבקשים ,ככל שנדרש.



לעשות כל פעולה לצורך בחינת מצגיהם של המבקשים.
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להחליט על מתן הסיוע בהתאם לתנאי הסף ואמות המידה שנקבעו בנוהל זה,
בהתאם לתקציב הקיים ובהתאם לפרטי הבקשה.



לקבוע תנאים באישור הניתן למקבלי הסיוע.



לקבל החלטה בדבר ביטול הסיוע.



לקבוע את סדרי עבודתה.



לקבוע נהלים להפעלת הוראה זו .הנהלים יפורסמו באתר המשרד מעת לעת.



לבחור ביותר מחברה אחת או להחליט שלא לבחור בחברה כלשהי .כמו כן ,רשאית
הוועדה לקבל בקשה במלואה או בחלקה.



הוועדה לא מחויבת לסיים את הליכי בחירת החברות מקבלות הסיוע ולקבוע זוכה
בתוך תקופה מסוימת ,אך אם הליכי אישור הזכייה לא יסתיימו לאחר  120יום
מהמועד האחרון להגשת ההצעות רשאי מבקש הסיוע לבטל את הצעתו.



הוועדה רשאית לפסול או לדחות בקשה שהיא בלתי סבירה ,או שחסרה בה
התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי נוהל זה שלדעת המשרד מונע הערכת הבקשה
כדבעי.



הוועדה רשאית לפסול בקשות חלקיות ,חסרות ,מותנות ,מסויגות או מוטעות.



לוועדה שמורה הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המבקשים כולם בכדי
לקבל הבהרות לבקשתם ,או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת
הבקשות.



הוועדה תמנה ועדת משנה לפעול ליישום הנוהל ,החל מהליך פתיחת המעטפות
וריכוז הבקשות עבור להכנת כל החומר הדרוש לוועדה לצורך קבלת החלטותיה
וכלה בפיקוח על התקיימות התנאים לקבלת הסיוע .הוועדה תיעזר בחברת ייעוץ
חיצונית לבחינת הבקשות.

 .7הגשת הבקשה ,בחינתה ואישורה
הגשת הבקשה
א .כל חברה נדרשת להגיש בקשה מסודרת כתנאי לאישור תקציב כלשהו .כל
המסמכים יהיו חתומים על ידי מורשי החתימה של החברה.
ב .טופס הבקשה יכלול את כל הפרטים הבאים:


פרטי החברה .לרבות ,מיקום החברה ,פירוט אודות פעילות החברה ,המחזור הכספי
של החברה ,מוצרים ,שווקים עיקריים וכל מידע נוסף.



מספר העובדים במשרה מלאה בחברה ,נכון ליום פרסום הנוהל.



תצהירים חתומים בהתאם לנספחים המצורפים.



היקף הבקשה התקציבית  -יש לפרט את דרישות התקציב.
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ציוד  -יש לפרט את הציוד המבוקש ,לרבות דגמים ועלויות ומסמכים מבססים בין
היתר( ,לאחר אישור הבקשה יהיה צורך לצרף לפחות  3הצעות מחיר לרכש),
השימושים הצפויים בציוד ,תרומת הציוד החדש להגדלת היקפי הפעילות של
החברה וקליטת עובדים חדשים.



שיפוץ/בנייה/הרחבה  -יש לפרט את העבודות הנדרשות ,להתייחס לזמינות,
בסוגיות של תכנון ובנייה ,תועלת השיפוץ/בנייה/הרחבה להיקפי הפעילות של
החברה וקליטת עובדים חדשים .חובה לצרף אסמכתא כי המבנה הנו בבעלות
החברה או מבנה שכור לתקופה של עשר שנים ומעלה .יובהר כי המשרד יוודא לפני
תחילת העבודות את סוגיות הבעלות ,תב"ע ,היתרי בנייה ,מקורות מימון וכדומה.



היסעים  -יש לפרט אודות מספר העובדים שישתמשו בשירותי ההיסעים ,מספר
תחנות ביניים ,סוג האוטובוס (מיניבוס/אוטובוס) ,העלות החודשית והעלות
השנתית של ההיסעים( .לאחר אישור הבקשה יהיה צורך לצרף לפחות  3הצעות
מחיר).



הכשרות/הסבות  -יש לפרט אודות ההכשרות או ההסבות הנדרשות ,החשיבות,
היקף הימים והשעות ,תכנים ,עלויות וכל מידע אחר .יש לצרף לפחות  3הצעות
מחיר .בהדרכה הנעשית ע"י החברה המשרד ישלם את עלות ההדרכה השעתית על
פי התקשי"ר ובכפוף לכך שהחברה עורכת הכשרה לקבוצה ולא ליחידים .יש לפרט
את העלויות והתכנים של ההכשרה.



החברה מתחייבת כי בכל תכנית הכשרה שתתוקצב במסגרת נוהל זה – יקלטו
לפחות  50%לעבודה בחברה.



תקופת ההעסקה המוצעת לעובדים החדשים .דהיינו ,פרק הזמן בו המציע מתחייב
להעסיק את העובדים החדשים שייקלטו בחברה לעבודה לצורך נוהל זה ,שכאמור לא
תפחת מ 30-חודשים .יש לציין את מספר העובדים החדשים שיועסקו ,ובכל מקרה
לא פחות מ 5-עובדים חדשים בשנה ,ולפחות עובד אחד ברבעון.



תעודת התאגדות.



פירוט סל הטבות לעובדים החדשים שייקלטו לעבודה (הטבות שניתנות באופן שנתי
וקבוע (ולא חד פעמי כגון בונוסים) :קרן השתלמות ,סבסוד קייטנות לילדים,
השתתפות בטיולים ,סבסוד חוגי כושר וכל הטבה אחרת לשיקול דעת המעסיק) .על
החברה להגיש פירוט ע"פ עלות סל ההטבות שיינתן לעובד אחד .ההטבות תגולמנה
בתלוש השכר.



אישור על ניהול ספרים ורישום במע"מ ובמס הכנסה וכן כל האישורים הדרושים לפי
חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס) ,התשל"ו-
.1976



דו"חות כספיים מבוקרים ומאושרים לשנה הקלנדארית שלפני הגשת הבקשה ואם
אין לה דו"חות מבוקרים לשנה זו תגיש דו"חות סקורים בצירוף אישור רו''ח על כך
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שאין לה עדיין דו"חות מבוקרים .כמו כן יצורפו דו"חות כספיים מבוקרים
ומאושרים לשתי השנים שלפני כן ,דהיינו ,לשנים הקלנדאריות השנייה והשלישית
שלפני השנה שבה הוגשה הבקשה.

 .8בחינת הבקשה
א.
ב.
ג.
ד.

כל הבקשות יובאו לדיון בפני הוועדה.
בשלב הראשון תיבחן עמידת כל הבקשות בתנאי הסף.
בשלב השני תיבחן התוכנית מבחינה מקצועית וכלכלית .הוועדה תעריך את היתכנות
התוכנית וסיכויי הצלחתה.
בשלב השלישי הבקשות תדורגנה על פי אמות המידה הבאות:

הפרמטר לניקוד
הרמה החברתית-כלכלית של
היישוב בו החברה ממוקמת או
תמוקם

אופן הניקוד


ברשות מקומית בדירוג  20 :1-3נקודות



ברשות מקומית בדירוג  15 :4-6נקודות



ברשות מקומית בדירוג  10 :7-8נקודות



ברשות מקומית בדירוג  0 :9-10נקודות.

שכר היסוד של העובדים
החדשים שייקלטו לעבודה
( 30%מעל שכר מינימום
ולפחות  6,890ש"ח בחודש)



סל הטבות לעובדים החדשים
(קרן
לעבודה
שייקלטו
השתלמות ,סבסוד קייטנות
לילדים ,השתתפות בטיולים,
סבסוד חוגי כושר וכל הטבה
אחרת לשיקול דעת המעסיק).
החברה תחשב את עלות סל
ההטבות שיינתן לעובד אחד.
ההטבות תגולמנה בתלוש
השכר .לצורכי הניקוד ,מדובר
בסל הטבות שיינתן לעובד
אחד ולא לכלל העובדים.





סל של  ₪5,000-10,000לשנה 3 :נקודות
סל הטבות של  ₪ 10,001-20,000לשנה 7 :נקודות.
סל הטבות של  ₪20,001ומעלה לשנה 10 :נקודות.

מספר עובדים חדשים נוספים
שיקלטו מעבר למינימום
שנקבע ( 5עובדים לחברה
שניגשת בפעם הראשונה10 ,
עובדים לחברה שהגישה בקשה
בעבר ו 15-עובדים לחברה
שהמחזור הכספי שלה גבוה מ-
 100מיליון .)₪



 1-4עובדים 3 :נקודות



 5-9עובדים 7 :נקודות



מעל  10עובדים 10 :נקודות.

כל תוספת של  ₪ 100מעבר לשכר היסוד
מזכה בנקודה אחת עד לתקרה של  30נקודות
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אחוז עובדי החברה החדשים
המתגוררים (או יעברו תוך
שנה מיום אישור התכנית)
ליישובי הנגב או הגליל או
הפריפריה החברתית




 2.5 :81-90%נקודות,
מעל  5 :91%נקודות.

החברה
עובדי
אחוז
המועסקים במשרה מלאה
יותר מ 24-חודשים ברציפות.











בין  51%ל 2.5 :65%-נקודות.
בין  66%ל 5 :85%-נקודות.
מעל  7.5 :86%נקודות.
בין  76%ל 2.5 :85%-נקודות.
בין  86%ל 5 :94%-נקודות.
 95%ומעלה 7.5 :נקודות.
 3 :25-40%נקודות
 7 :41-60%נקודות
 61%ומעלה 10 :נקודות.

אחוז ההשתתפות התקציבית
של החברה במימון התוכנית
המוגשת על פי נוהל זה



 10%-20%אחוז  3 :נקודות



 6 :20%-30%נקודות



 30%ומעלה 10 :נקודות.



על כל חודש מעבר ל 30-חודשים ,דהיינו מהחודש ה31-
והילך ,תינתן תוספת של  1נקודה עד לתקרה של 20
חודשים השווים לתוספת של  20נקודות.

החברה
עובדי
אחוז
המועסקים במשרה מלאה
בחברה.
אחוז נשים ,חרדים ,עולים
בעלי
מיעוטים,
חדשים,
מוגבלויות בקרב העובדים
החדשים שיקלטו.

התחייבות לתקופת העסקה
מעבר למינימום הנדרש (30
העובדים
לכל
חודשים)
החדשים שייקלטו לעבודה
במסגרת נוהל זה

אישור הבקשה


מקבלי הסיוע שייבחרו יהיו בעלי הניקוד הגבוה ביותר ,בכפוף לתקציב שיוקצה
על ידי המשרד.



אושרה הבקשה על ידי הוועדה – תשלח הודעה בדבר הזכייה בה יצוין כי קבלת
כתב האישור מותנית בהפקדה של ערבות ביצוע.



נדחתה הבקשה – תשלח הודעה מנומקת למבקש.



במקרה של דחיית הבקשה ,המציע רשאי להגיש בקשה לדיון חוזר בתוך  30ימים
ממועד שליחת החלטת הוועדה.

 .9מימוש הודעת הזכייה והפקדת ערבות ביצוע
א.

מבקש סיוע שבקשתו אושרה על ידי הוועדה (להלן" :מקבל הסיוע") ,כתנאי לקבלת כתב
האישור ,יפקיד בתוך  30יום ממועד ההודעה על החלטת הוועדה על מתן הסיוע (להלן:
"הודעת הזכייה") ,ערבות בנקאית אוטונומית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית
שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח ,התשמ"א1981-
לפקודת המשרד ,בסכום של  5%מסך הסיוע שאושר על ידי הוועדה.
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ב.

ג.
ד.
ה.

ו.

הערבות תהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההעסקה עליה התחייבה החברה ועוד  60ימים
לפחות לאחר תום תקופת ההעסקה( לפחות  30חודשים) ,וזאת כתנאי לקבלת אישור
תקציבי.
הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,מדד הבסיס ויום הבסיס הינם יום מתן הודעת הזכייה.
יובהר ,כי ללא הפקדת הערבות בתוך הזמן האמור ,רשאית הוועדה לבטל את זכייתו של
מבקש הסיוע.
הוועדה תהיה רשאית לחלט את הערבות אם מקבל הסיוע לא עמד בהתחייבות שלקח על
עצמו או לא קיים הוראה שנקבעה בכתב האישור או בנוהל זה או לצורך החזר כספי של
תשלום ששולם למבקש הסיוע ולאחר מכן התברר כי לא היה זכאי לקבלו וכן במקרה של
ביטול הסיוע כמפורט להלן.
עלויות הוצאת הערבות יחולו על מבקש הסיוע בלבד.

 .10חובות דיווח
א.

ב.
ג.

מקבל סיוע מחויב בתום כל רבעון להגיש דוח חתום ע"י המנכ"ל ומבוקר בחתימת רואה
חשבון ,אשר יפרט את הפרטים הבאים :מספר העובדים ,שכרם ,מיקום מגוריהם וכלל
הנתונים הרלוונטיים לעמידתו בתנאי האישור שקיבל ,וכן כל מידע אחר שיידרש.
לדו"ח יצורפו האסמכתאות המתאימות לאותה תקופה .יובהר כי ,הדיווחים צריכים
להיות מוגשים תוך שלושה חודשים מתום כל רבעון כאמור לעיל.
יובהר כי ,מקבל סיוע שלא יגיש את הדיווחים לעיל במועד האמור ,יישא באחריות קבלת
הסיוע באיחור ,לרבות התראה וביטול יתרת המענק.

 .11פיקוח ובקרה
א.

ב.
ג.

מקבל הסיוע מתחייב לאפשר בכל עת למשרד או למי מטעמו לרבות גורמים חיצוניים
מטעמו לבקר את פעולותיו ,לפקח על ביצוע כתב האישור במועדים ובתנאים שיקבעו על
ידם ולפעול על פי הנחיות המשרד ,כפי שתינתנה מעת לעת.
אנשי הקשר מטעם המשרד במועד זה הם מנהל אגף בכיר פריפריה חברתית ומנהל אגף
בכיר תכנון מדיניות.
כל שינוי בכתב האישור יידרש לאישור מראש של הוועדה ושל מורשי החתימה של
המשרד .שינוי בעל משמעות תקציבית ,מחייב קבלת אישור מחשב המשרד.

 .12ביטול סיוע
במקרים המפורטים להלן תראה הוועדה הפרה יסודית של תנאי הוראה זו ותהיה רשאית להחליט
על ביטול הסיוע כולו ,או חלקו ,הן זה ששולם והן זה שטרם שולם ,ולדרוש את החזר החלק
ששולם בתוספת ריבית והפרשי הצמדה ,כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה ,מיום תשלומם
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ועד יום החזרתם בפועל .כמו כן תהיה הוועדה רשאית לחלט את ערבות הביצוע .המקרים לעניין
הם:
א.

מבקש הסיוע לא עמד בהתחייבות שלקח על עצמו או לא קיים הוראה שנקבעה בנוהל זה
או תנאי שנקבע בהחלטת הועדה.

ב.

הרשעת המבקש ו/או מי מבעלי השליטה בו ,בפסק דין סופי וחלוט בבית משפט בישראל,
בעבירה על דיני הקניין הרוחני או בעבירה שיש עמה קלון.

ג.

המבקש לא שיתף פעולה עם ביקורת המשרד.

ד.

המבקש נכנס להליך של כינוס נכסים או פירוק.

ה.

מתן נתונים כוזבים.

 .13תקציב
 .1מתן הסיוע כפוף לאישור התקציב מדי שנה בשנה ,למגבלות התקציב ולתקציבו המאושר
של המשרד.
 .2תקרת התקציב לחברה אחת הינה עד .₪ 1,925,000
 .3חשוב להבהיר כי התקציב שיאושר הינו בהתאם להצעה שהוגשה .צמצום היקף הפרויקט
או ביצוע חלקי ,לאחר אישור התקצוב ,עלול להוביל להקטנת היקף התקצוב או ביטולו,
גם אם סכום התקצוב שאושר היה קטן מהסכום שהתבקש .יובהר כי חברה מחויבת
לקלוט לפחות  5עובדים לצורך קבלת התמיכה ובכפוף לתנאי הסף המפורטים בעקרונות
הנוהל סעיף  4י'בכל מקרה לא תשולם תמורה כלשהי לחברה שלא תקלוט  5עובדים
.4

.5

.6
.7

לפחות.
פרויקט שיתברר לגביו ,לאחר אישורו ואף לאחר תחילת ביצועו ,כי חדל מלעמוד באחד
מתנאי הסף ,ייפסל ,והמשרד לא יקצה תקציב כלשהו עבורו ,וכן ידרוש את השבת
הכספים ככל והוקצו כבר כספים על ידי המשרד.
בכל מקרה בו המציע החל בעבודות השיפוץ או ההרחבה והפסיק את העבודות לתקופה
העולה על חודש ימים ,מסיבה כלשהי (תכנונית ,משפטית ,תקציבית וכו') ,סיוע המשרד
יבוטל לאלתר .המשרד ידרוש את השבת הכספים בגין פרויקט שהופסק.
תקציב בגין היסעים או הצטיידות ורכש או הכשרות/הסבות ישולם על פי ביצוע בפועל.
כל חברה רשאית להגיש עד שתי בקשות בכפוף לכך שהבקשות הינן לאזורים גיאוגרפיים
שונים ,נגב ,גליל ,פריפריה חברתית.

 .8תקצוב הפרויקט יעשה על פי אבני הדרך אשר ייקבעו בין המשרד והחברה המציעה.
 .9תוקף ההתחייבות הכספית שתינתן על ידי המשרד הינה לשנה מיום קבלת הודעת זכייה,
והוצאת הרשאה תקציבית מהמשרד לחברה בין המשרד לכל אחת מהחברות ייקבעו
לוחות זמנים מוגדרים.
 .10לא יועברו תשלומים בהעדר טפסים מקצועיים חתומים.
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 .11תשלום יבוצע לאחר שהוגשו דו"חות הביצוע הנדרשים (דו"ח מקצועי המפרט אודות
עובדים שנקלטו ,זהותם ,כתובתם ,מינם ,הגדרה דתית ,מצב משפחתי (חד הורי) ,ציון
בעלי מוגבלות ,עולה חדש וכל פרט נוסף הנדרש מתוקף הנוהל) ,דו"ח פירוט עלויות בפועל
בצירוף מסמכים מבססים (חשבונית מס ,קבלות וכדומה) ע"פ סעיפי תקציב המפורטים
בסעיף  7לנוהל ודו"ח מקורות ושימושים  -הכנסות והוצאות) החתומים על ידי מורשי
החתימה של החברה באימות עו"ד.
 .12תשלומים יועברו רק בגין הוצאות שהינן מאוחרות למועד קבלת ההתחייבות הכספית
של המשרד לחברה.
 .13עוד יובהר כי במידה והחברה לא תתחיל בביצוע הפרויקט עד שנה מיום קבלת
ההתחייבות הכספית ,המשרד רשאי לבטל את ההתחייבות.
 .14על היועץ המשפטי של החברה ליתן חוות דעת לפיה נכון למועד הגשת הבקשה לא הוטל
על חשבונות החברה צו עיקול שעלול למנוע את תחילת הפרויקט או השלמתו ,או לייצר
חבות של המשרד לצד ג'.
 .15אם יתברר שהעבודות בוצעו בניגוד למוצהר על ידי החברה ,תחויב החברה להחזיר את
הסכומים ששולמו לה ,בצירוף ריבית והצמדה ,כמו כן ,תחויב החברה בהוצאות שנגרמו
למשרד.

 .14תנאי תשלום ובקרה
 .1ככל שהחברה הגישה בקשתה על סמך הקמת שלוחה ,העתקתה לאחד מיישובי הנגב ,הגליל
או הפריפריה החברתית  -יובהר כי הסיוע לא יועבר עד להקמה בפועל של השלוחה או הסניף
או גמר ההעתקה.
 .2התשלומים יועברו רק לאחר יישום התוכנית בפועל .התשלום יבוצע בגין הוצאות בפועל אשר
נרשמו בספרי החברה בכפוף להגשת נתוני ביצוע המפרטים ביצוע בפועל .התשלומים
והדיווחים ייבדקו מקצועית ע"י נציג המשרד וחשבות המשרד .בכל מקרה של אי התאמה בין
הדיווחים או החשבוניות יפנה המשרד לחברה לקבלת הבהרות .זאת במקביל לעמידה ביעד
קליטה העובדים ע"פ רבעונים כפי שהוגש בנספח י'.
 .3רכישת ציוד/הצטיידות :החברה תגיש למשרד לפחות  3הצעות מחיר אודות הציוד המבוקש
לרכישה כדי לוודא את סבירות הצעת המחיר .החברה תגיש למשרד העתק של ההתקשרות
עם צדדים שלישיים לרכישת הציוד ,כמו כן מחירון הציוד וההנחה המושגת ולוחות זמנים.
המשרד ישלם לחברה עבור ציוד שסופק בפועל ובהתאם לשיעור קליטת עובדים .במקרה של
רכוש  /ציוד בסכום הגבוה מ ,₪ 200,000-על הציוד הנרכש יוטל שעבוד על שם המשרד,
לתקופה שלא תפחת מתקופת המינימום להעסקת העובדים .דהיינו 30 ,חודשים .השעבוד
יירשם כדין ברשם החברות .לאחר שהחברה תעמוד בתנאי זה ,השעבוד יוסר .במידה ויסתבר
כי החברה לא עומדת בתנאי הנוהל ,ובעיקר בהעסקת עובדים בהיקף ובתנאים שנקבעו,
המשרד יהיה רשאי לממש את הציוד ולהעמיד אותו למכירה .תנאי לתשלום – קליטה של
לפחות  25%מכמות העובדים ע"פ הצפי.
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 .4הכשרות/הסבות :החברה תגיש למשרד תוכנית לקורסים ,כולל לוחות זמנים ,עלויות ומספר
משתתפים .תנאי לתשלום עבור קורס הוא  50%מסך העובדים החדשים שהחברה תקלוט.
לאחר קליטת העובדים ,המשרד ישלם את ההוצאות עבור ההכשרות/הסבות ,על פי ביצוע
בפועל.
 .5היסעים :החברה תגיש למשרד תוכנית היסעים מלאה ,לרבות לוחות זמנים ,ימי הסעות,
תחנות עצירה ,התקשרויות עם חברות הסעות .תנאי לתחילת היסעים הוא  25%מסך
העובדים החדשים שהחברה תקלוט .לאחר קליטת העובדים ,המשרד ישלם את ההוצאות
עבור ההיסעים ,על פי ביצוע בפועל ובהתאם לכמות העובדים שנקלטו.
 .6שיפוצים/בנייה :החברה תגיש הצעת מסודרת הכוללת תכנון ,זמינות ,אישורים ,היתרים,
מסמכי טאבו ,תקציב ,לוחות זמנים 3 ,הצעות מחיר וכל מסמך הנדרש לתחילת ולאישור
העבודות תוך הקפדה על חוקי התכנון והבנייה ורישוי עסקים .המשרד ישלם על פי ביצוע
בפועל ועל פי בדיקות שייבצע גורם מקצועי מטעמו .במידה ויסתבר החברה לא עמדה
בהתחייבויותיה ולא קלטה את מספר העובדים המבוקש ,המשרד יהיה רשאי לדרוש החזר
הוצאות מלא או חלקי לפי שיקול דעתו .יש לצרף דוח מקורות ושימושים חתום ומאומת ע"י
רו"ח של החברה .תנאי לתשלום – קליטה של לפחות  25%מכמות העובדים ע"פ הצפי.
 .7לגבי כל אחד מהסעיפים  1-5שלעיל ,יובהר ויודגש כי לא יועבר תשלום כלשהו עד להשלמת
הקליטה של לפחות  25%מגובה מספר העובדים הנוספים החדשים ,אליו התחייבה החברה.
במקרה זה ,המשרד יוודא כי מדובר בעובדים חדשים נוספים המועסקים לפחות פרק זמן של
חודש ימים בחברה וכי הונפק להם תלוש שכר אחד לכל הפחות .יודגש כי התשלומים יהיו על
פי ביצוע בפועל ההתחייבויות וכי סיוע המשרד לא יועבר מראש ,אלא ,על פי אבני דרך .בשים
לב לכך שהתשלום האחרון יושלם ,אך ורק ,לאחר קליטת  100%מהעובדים הנוספים בהתאם
להתחייבות החברה בבקשתה לסיוע.
לשם המחשה ,במקרה בו החברה תקלוט לעבודה בשלב הראשון  2עובדים ,המהווים 40%
מהתחייבות החברה ,המשרד ישלם לחברה את החלק היחסי של הסיוע שאושר רק בגין
עובדים אלו ועל פי ביצוע בפועל (לדוגמא ,תשלום בגין ההכשרות או ההסעות של עובדים אלו
בלבד) .בכל הקשור לעבודות בנייה או שיפוץ ,או רכישת ציוד ,על החברה להציג בפני המשרד
תוכנית בנייה או שיפוץ או תוכנית לרכישת ציוד ,באופן מודולארי ועל פי לוחות זמנים
חופפים ותואמים ללוחות הזמנים של קליטת העובדים החדשים .המשרד לא ישלם את מלוא
הוצאות הבנייה ,השיפוץ או הרכש עד להשלמת הליך קליטת מלוא העובדים לגביהם
התחייבה החברה .לשם המחשה ,במידה והחברה מגישה בקשה לרכישת ציוד ב₪ 1,000,000-
וסכום זה מאושר ,התשלום המלא מצד המשרד מותנה בהעסקת  100%מהעובדים לגביהם
התחייבה החברה .ככל שהחברה תעסיק אחוז נמוך יותר של עובדים ,הרי שסיוע המשרד
לרכישת הציוד יהיה יחסי לאחוז העובדים החדשים שנקלטו בפועל.
 .8בכל מקרה בו יסתבר והחברה לא עמדה בתנאי הנוהל להעסקת לפחות  5עובדים חדשים
במשרה מלאה ,תוך  12חודשים מיום אישור הסיוע ,לתקופה מינימאלית של  30חודשים,
המשרד רשאי לחלט את הערבות הבנקאית וינקוט בהליכים משפטיים להשבת התמורה /או
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קיזוז מהתמורה המגיעה לחברה .ההחלטה אודות גובה התמורה שתידרש להשבה או
שתקוזז תיקבע על ידי הוועדה המשרדית .ההחלטה תתחשב בהחלטה בנושאים הבאים:
א .האם החברה פעלה בתום לב.
ב .האם החברה שיתפה פעולה באופן מלא עם המשרד וסיפקה נתונים ומסמכים
שנתבקשו.
ג .אובדן לקוחות.
ד .כניסה לשווקים חדשים שלא הצליחה.
ה .פיתוחים שנכשלו או כשלים עסקיים.
ו .כישלון בגיוס עובדים או התפטרות עובדים.
ז .אחוז העובדים החדשים המתגוררים בנגב ובגליל.
ח .שכר העובדים החדשים.
ט .מקום מגורי העובדים.
י .סיבות אחרות שיוצגו בפני הוועדה.

 .15דרישות נוספות ופיקוח
 .1המשרד רשאי לפנות במהלך הבדיקה וההערכה למציע ,כדי לקבל הבהרות להצעה או להסיר
אי-בהירויות ,העלולות להתעורר בעת בדיקת ההצעה.
 .2המשרד רשאי לבקש פרטים נוספים ,תוך כדי תהליך בחינת ההצעות ,או כל מסמך ,או מידע
אחר ,הדרושים לדעתו לשם בדיקת ההצעות ,בדיקת ההתאמה של המוצע בהן לדרישותיו ,או
הנחוצים לדעתם לשם קבלת החלטה .המשרד רשאי לדרוש ממקבלי התקצוב דו"חות כספיים
ודו"ח מקורות ושימושים הקשורים לביצוע הפרויקט.
 .3המשרד ומי מטעמו יהיו רשאים לערוך סיור במקום הרלוונטי לפרויקט וכן לזמן את הגורמים
הרלוונטיים בחברה לראיון לצורך הצגת הפרויקט.
 .4גורם מפקח מטעם המשרד ילווה את הליך ביצוע הפרויקט על שלביו השונים .אי שיתוף
פעולה עם הגורם המפקח ,יביא לעצירת תשלומים מטעם המשרד ובמקרים מסוימים עלול
להביא לביטול תקצוב המשרד.
 .5תנאי לקבלת התקצוב הינו שכנוע המשרד כי יתרת האמצעים הכספיים להשלמת הפרויקט,
קיימים או ניתנים להשגה ממקורות אחרים ,ככל שנדרשים אמצעים נוספים.
 .6במהלך כל שנת עבודה תיערך בקרה מטעם המשרד ,בהתאם לשיקול דעתו.
 .7בכל פרסום שקשור לפרויקט נשוא הבקשה ,יפורסם סמליל המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב
והגליל ,בהבלטה בתאום עם המשרד.
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 .16נציגי המשרד
 .1נציגת המשרד האחראית לנוהל זה היא גב' מרב אורבך .שאלות ובירורים יש לשלוח במייל
לכתובת דוא"ל meravo@png.gov.il :תחת הנדון" :נוהל סיוע לחברות למטרת עידוד
תעסוקה איכותית בנגב ,בגליל ובפריפריה החברתית ."2019
 .2פניות ושאלות הבהרה יופנו לנציגת המשרד בכתב בלבד ,עד ליום  21/02/2019בשעה 12:00
באחריות הפונה לוודא כי השאלות הגיעו לנציג המשרד באמצעות המייל לעיל .תשובות
תפורסמנה באתר המשרד בכתובת www.negev-galil.gov.il
 .3המשרד רשאי ,בכל עת ,בהודעה שתפורסם ,להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת
הצעות ,וכן לשנות מועדים ,הוראות ותנאים אחרים הנוגעים לנוהל זה על פי שיקול דעתו.

 .17הנחיות מנהליות להגשת בקשות לתקצוב
ההצעות והטפסים המצורפים להן ,יוגשו באופן מקוון כדלקמן:


הבקשות יועברו באמצעות דוא"ל (רצוי מכתובת דוא"ל רשמי של החברה) לכתובת
 ,kolotkorim@png.gov.ilוהיא בלבד ,תשמש להגשות.



בכותרת המייל יצוין בפירוש "נוהל סיוע לחברות למטרת עידוד תעסוקה איכותית
בפריפריה החברתית ,בנגב ובגליל "2019



ההודעה תכלול את כל הצרופות שנדרשו ,בקבצי  DOCאו  XLSאו סריקות מסמכים
באיכות גבוהה (כקובץ  PDFבלבד).




גודל ההודעה ,על כל צרופותיה ,לא יעלה על  10מ"ב.

להצעות יש לצרף את הטפסים ,אותם ניתן להוריד מאתר המשרד לפיתוח הפריפריה,
הנגב והגליל בכתובת .www.negev-galil.gov.il





לא תיעשה הפניה לקבצים המאוחסנים ב"ענן" ,ויובהר כי לא תהיה התייחסות
להפניות אלה כנספחים ,ובהיעדר הנספחים כקבצים ,תיחשב הבקשה חסרה ,והיא
עלולה להיפסל.



ההודעה תועבר לתיבה לא יאוחר מהמועד האחרון להגשה.

בקשות שתוגשנה ללא מלוא הפרטים והנספחים עשויות להיפסל .המשרד שומר על זכותו
לבקש השלמות של הפרטים ו/או המסמכים והנספחים החסרים ,הבהרות בהתאם לשיקול
דעתו.



המועד האחרון להגשה הנו עד ליום  17/03/2019בשעה  .12:00בקשה שתשלח במועד מאוחר
יותר ,תיפסל ולא תובא לדיון.



המשרד רשאי ,בכל עת ,בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של המשרד לפיתוח הפריפריה,
הנגב והגליל ,www.negev-galil.gov.il :להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת
בקשות ,וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לנוהל על פי שיקול דעתו.
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 .18כללי
.1

הנוהל יפורסם באמצעות אתר האינטרנט של המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל .הודעה
בדבר פרסום הנוהל תפורסם בעיתון בשפה העברית והערבית.

.2

בקשות שתוגשנה בהתאם לדרישות הסף ולאמות המידה על פי המפורט להלן תובאנה לדיון.

.3

המשרד מעוניין לבחור זוכים אחדים עד לגובה התקציב העומד לרשותו.

.4

המשרד רשאי לבחור זוכה אחד או שלא לבחור זוכים כלל ,לפי שיקול דעתו.

.5

המשרד שומר על זכותו שלא לבחון בקשות שלא הוגשו במועד או שאינן עונות על התנאים
המפורטים לעיל.

.6

מקבל התקצוב אינו רשאי להעביר או להמחות לאחר את זכויותיו לפי נוהל זה.

.7

המשרד רשאי לבטל את הנוהל או חלקים ממנו או לפרסם נוהל חדש על פי החלטתו ללא מתן
הסברים כלשהם למציעים או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת.

.8

המשרד אינו מתחייב לאשר את כל הבקשות שתוגשנה בהתאם לדרישות ולאמות המידה
(קריטריונים) ,אלא במגבלת תקציב ומועדים.

.9

פניות על פי נוהל זה ,יידונו על ידי נציגי המשרד ,בהתאם לזמינות התקציבית.

 .10היקף התקציב המוקצה לנוהל זה מוגבל .על כן ,במקרה של ריבוי בקשות ובשים לב לגובה
התקציב שיוקצה לטובת נוהל זה ,המשרד שומר לעצמו את האפשרות לתקצב באופן מלא רק
את הבקשות שקיבלו את הציון הגבוה ביותר עד לגמר התקציב או לתקצב באופן יחסי כל
בקשה.
 .11בהמשך לסעיף  , 8משיקולי תקציב והיקף הבקשות ,המשרד שומר לעצמו את האפשרות לחלק
את סך התקציב המוקצה לנוהל על פי אשכולות הרמה החברתית-כלכלית (לכל אשכול יוקצה
סך תקציב שונה כך שלאשכולות הנמוכים יותר יוקצה תקציב כולל גבוה יותר לחלוקה) ,או על
פי אזורים גאוגרפיים (נגב ,גליל ,פריפריה חברתית) וכן להקצות בעדיפות סיוע לישובים בהם
לא אושרו חברות קודם .בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
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נספח א' :פרטי החברה
פרטים כלליים
שם החברה
מספר הזיהוי של החברה/מספר
ברשם החברות
שנת יסוד
ענף עיקרי
תחום הפעילות של החברה
אזורי הפעילות של החברה
היסעים  /הצטיידות  /הכשרות  /בנייה

סוג הבקשה

כתובת משרדי החברה
מספר טלפון
מספר פקס
כתובת דואר אלקטרוני
איש קשר
סלולרי
המיקום המדויק בו תפעל החברה
לקיום הוראות הנוהל
בעלי תפקידים
תפקיד

שם

כתובת

תעודת זהות

מנכ"ל
סמנכ"ל
כספים
חשב
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בעלי מניות (רק בעלי מניות עם שיעור החזקה הגבוה מ)5%-
אחוז
החזקה

שם

סוג המניות
(תאגיד/יחיד/ציבורי)

מספר
זהות/מספר
חברה

אזרחות/
תושבות

טלפון

כתובת

בעלי שליטה וחברות קשורות
יש למלא במידה והשליטה הישירה בחברה היא של תאגידים אחרים .במקרה זה
יש לפרט את זהות בעלי השליטה ואת החברות הקשורות שיש להן קשר עסקי
לפעילות המוצעת.
אחוז החזקה

שם

מספר זהות

אזרחות/תושבות
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נספח ב' – תצהיר בדבר העסקת עובדים בין השנים 2017 - 2016
אני _______________ ,בעל מספר זהות __________________ ,ו _______________,
בעל מספר זהות __________________ ,המוסמכים לייצג את המציע _______________
(להלן" :החברה") ולחייבה בחתימתנו ,מצהירים בזאת:
 .1בכל אחת מהשנים  ,2016 – 2015הועסקו בחברה לפחות ______עובדים במקביל.
 .2לפחות מחצית מהעובדים מרוויחים שכר הגבוה ב 10%-משכר המינימום במשק לאורך זמן
ובאופן קבוע.
 .3לפחות  10%מהעובדים בחברה מרוויחים ,לכל הפחות ,את השכר הממוצע במשק לפחות 24
חודשים ,לאורך זמן ובאופן קבוע.

__________________
שם

__________________
חתימה

__________________
חותמת

__________________
שם

__________________
חתימה

__________________
חותמת

אישור
אני הח"מ _______________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום _______________ הופיע/ה בפני,
מר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז .שמספרה _____________ ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר/ה את
נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.

____________________
חתימה וחותמת

22

מדינת ישראל
המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל

נספח ג' – הצהרה בדבר מחזור הכנסות
אני הח"מ ,רו"ח _________________ ,בעל מספר רישיון________________,

מרח'

__________________________ ,מצהיר בזה כי בכל אחת מהשנים  2016ו ,2017-היה המציע
בעל מחזור הכנסות שנתי _____________.

__________________
תאריך

___________________
חתימה וחותמת
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נספח ד'  -תצהיר על תשלום שכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש
הריני להצהיר כי אני המציע ____________________ שילמתי בקביעות בשנה האחרונה ,לכל
עובדי כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים
החלים עלי ,במידה שחלים עלי ,ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים
סוציאליים כנדרש.
______________________ _____________________ ______________________
תאריך

תפקיד

שם המציע

______________________ _____________________ ______________________
נציג/ה המציע המוסמך/ת

חתימה וחותמת

עוסק מורשה/מס' זהות/מלכ"ר

אישור
אני הח"מ ,עו"ד _________________ ,בעל מספר רישיון________________,

מרח'

__________________________ ,מאשר את נכונות ההצהרה דלעיל.

__________________
תאריך
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חתימה וחותמת
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נספח ה' -תצהיר בדבר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר
מינימום
אני הח"מ ______________ ,נושא ת.ז .מס' _____________ ,מורשה החתימה מטעם
__________________ שמספרו ____________(להלן" :המציע") מצהיר בזאת כי:
.1

המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים ,תשנ"א– 1991ובהתאם לחוק שכר מינימום,
תשמ"ז ,1987-ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי
ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו.

.2

מתקיים במציע אחד מאלו:
.1.2.1

המציע או בעל זיקה אליו לא הורשעו – בפסק דין חלוט ,בעבירה שנעברה
לאחר יום  – 31.10.02ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או חוק
שכר מינימום הנ"ל.

.1.2.2

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות כאמור ,אך ההרשעה
האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד תצהיר זה.

.1.2.3

לעניין סעיף זה" ,בעל זיקה" ,כמשמעותו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו.1976-

.3

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_____________________
חתימה
אישור
אני הח"מ _______________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום _______________ הופיע/ה בפני,
מר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז .שמספרה _____________ ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר/ה את
נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.
____________________
חתימה וחותמת
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נספח ו' – תצהיר התחייבות לקיים את חוקי העבודה
אני הח"מ ______________ ,נושא ת.ז .מס' _______________ ,מורשה החתימה מטעם
__________________ שמספרו ____________(להלן" :המציע") מצהיר בזאת כי הריני
מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם ,לגבי העובדים ,שיועסקו על-ידי בביצוע השירותים לפי הסכם
זה ,את האמור בחוקי העבודה.

_____________________
חתימה

אישור
אני הח"מ _______________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום _______________ הופיע/ה בפני,
מר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז .שמספרה _____________ ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר/ה את
נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.
____________________
חתימה וחותמת
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נספח ז'  -נוסח הערבות הבנקאית
תאריך_________:
לכבוד
ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל
באמצעות המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל
הנדון :ערבות מס' ______________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ___________________ (במילים:
לצרכן
המחירים
למדד
צמוד
___________________________________)
מיום___________________ אשר תדרשו מאת __________________________ (להלן:
"החייב") בקשר עם " נוהל סיוע לחברות למטרת עידוד תעסוקה איכותית בפריפריה החברתית,
בנגב ובגליל".

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15ימים מדרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר
רשום ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה
לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך הוצאתה_________ עד תאריך ___________.
דרישה ע"פ ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו ____________________.
שם הבנק_______________:
מס' הבנק ומס' הסניף____________ :

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

_________________
תאריך

____________________
שם מלא
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חתימה וחותמת
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נספח ח' – הצהרה על עמידה בדרישות הנוהל
אני _______________ ,בעל מספר זהות __________________ ,ו _______________,
בעל מספר זהות __________________ ,המוסמכים לייצג את המציע _______________
(להלן" :החברה") ולחייבה בחתימתנו ,מצהירים בזאת ,כי:
א.

אנו עומדים בתנאים המקדימים.

ב.

הבנו את מהות העבודה ,ואנו מסכימים לכל תנאיה.

ג.

בטרם הגשת ההצעה קיבלנו את מלוא המידע האפשרי ,ובדקנו את כל הפרטים והעובדות,
ולפיכך נהיה מנועים מלהעלות כל טענה כי לא ידענו או הבנו פרט או תנאי כלשהו של הנוהל,
על כל פרטיו וחלקיו.

ד.

ההצעה עונה על כל הדרישות ,הנובעות מן הרשום בנוהל זה ובנספחיו ,וכי הבאנו בחשבון את
כל המידע שנתקבל כולל מענה לשאלות וכל מידע אחר שהמציא המשרד ,וכי אין סתירה בין
רכיבי הצעתנו השונים.

ה.

אנו מתחייבים להעסיק _____עובדים חדשים לתקופה שלא תפחת מ_______-חודשים
לעובד .יש למלא מספר ולא אחוז.

ו.

השכר של כל אחד מהעובדים החדשים שייקלט לעבודה יהיה____________ ולפחות 6890
 , ₪השכר המינימלי בנוהל .

ז.

בהתייחס למספר העובדים המוצהר בסעיף ה' לעיל ,אנו מתחייבים כי מבין העובדים
החדשים שנעסיק_________ ,עובדים יהיו מאוכלוסיית החרדים ,מיעוטים ,נשים ,חד
הוריים ,בעלי צרכים מיוחדים ועולים חדשים .יש למלא מספר ולא אחוז.

יש להשלים את הנתונים החסרים בכל אחד מהסעיפים ה ,ו ,ז.
__________________
שם

__________________
חתימה

__________________
חותמת

__________________
שם

__________________
חתימה

__________________
חותמת

אישור
אני הח"מ _______________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום _______________ הופיע/ה
בפני ,מר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז .שמספרה _____________ ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר/ה
את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.
____________________
חתימה וחותמת
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נספח ט' – הצהרות המציע
אני הח"מ ______________ ,נושא ת.ז .מס' _______________ ,מורשה החתימה מטעם
__________________ שמספרו ____________(להלן" :המציע") מצהיר בזאת כי:
 .1התאגיד הנ"ל אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים או פירוק
אינו בעל חומות בלתי מוסדרים למשרד.
 .2נכון למועד הגשת הבקשה לא הוטל על חשבונות החברה צו עיקול העלול למנוע את תחילת
התכנית או השלמתו או לייצר חבות של המשרד לצד ג'.
 .3בקשה דומה לא הוגשה למשרדי ממשלה אחרים או למרכז השקעות ולא תוקצבה על ידם.

תפקיד

שם ושם משפחה

_____________________
חתימה

אישור
אני הח"מ _______________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום _______________ הופיע/ה בפני,
מר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז .שמספרה _____________ ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר/ה את
נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.
____________________
חתימה וחותמת
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נספח י' :פרטי הבקשה
מטרת הבקשה
 .1רכישת ציוד.
 .2הכשרות מקצועיות/הסבות מקצועיות.
 .3עבודות בנייה ושיפוץ.
 .4היסעים.
יש לסמן את מטרת/ות הבקשה מתוך הארבע לעיל.

מיקום הפעילות המבוקשת
 .1הרחבת פעילות החברה במיקום קיים בנגב ,בגליל או בפריפריה החברתית
 .2העתקת פעילות החברה ממיקום קיים לנגב ,לגליל או בפריפריה החברתית
 .3הקמת שלוחה חדשה של החברה בנגב ,בגליל ,בפריפריה החברתית
 .4יש לסמן אחת מבין שלוש האפשרויות לעיל.

תוכנית עבודה/תוכנית עסקית
תיאור הפעילות המתוכננת ,תוך התייחסות למטרה שנבחרה ,אופי הפעילות ,מספר
המועסקים הצפוי ,לוחות הזמנים לגיוס העובדים.
יש לצרף לבקשה מסמכים הכוללים את המרכיבים הבאים:


תיאור תוכנית העבודה ,לרבות המוצרים שייוצרו ,ההשקעה המבוקשת מהמשרד,
השקעות עצמיות ,תוצאות מתוכננות מההשקעות.



היקף השוק המקומי ,חלקה של החברה בשוק המקומי ,מתחרים ,חסמים,
התפתחויות בתחום ,מגמות ,שינויים צפויים בעקבות ההשקעה המתוכננת.



התוכנית הנוכחית המוצעת .הרחבת פעילות קיימת ,פעילות חדשה ,מוצרים קיימים
או מוצרים חדשים ,טכנולוגיות ותהליכי הייצור ,תזרים מזומנים עתידי ,גידול צפוי
במכירות ,תחזית שכר ,תחזית הכנסות והוצאות ועוד.



ההטבות המוצעות לעובדים.



דו"חות כספיים מהשנים .2015-2017



דו"חות רבעוניים לשנת .2018

תוכנית תקציבית
כאמור לעיל ,במסגרת הנוהל ניתן לבקש סיוע תקציבי למטרות רכישת ציוד ,הכשרות
מקצועיות/הסבות מקצועיות ,עבודות בנייה ושיפוץ והיסעים .לגבי כל אחד מסעיפים אלו
יש להגיש תוכנית עבודה הכוללת לוחות זמנים ותקציבים מבוקשים:
 .1הכשרות מקצועיות/הסבות מקצועיות :פירוט מלא אודות ההכשרות ו/או ההסבות
הנדרשות ,תוכנית לימודים ,לוח זמנים להכשרות/הסבות ,העלויות המפורטות של
ההכשרות/הסבות מקצועיות ,מספר העובדים שיזכו להכשרות/הסבות מקצועיות.
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 .2היסעים :פירוט מלא ונרחב אודות ההיסעים המבוקשים ,עלויות ההיסעים ,תדירות
ההיסעים ,גודל אמצעי התחבורה ,מספר העובדים שישתמשו בהיסעים ,לוחות
זמנים ,הסברים אודות הצורך בהיסעים ותרומתם לתעסוקה.
 .3ציוד/הצטיידות :הציוד המבוקש לרכישה ,תרומת הציוד להתפתחות החברה והגדלת
מחזור הפעילות ,תרומת הציוד להרחבת התעסוקה ,תרומת הציוד להתפתחות
הטכנולוגית של המפעל ,עלויות מפורטות של הציוד כולל הצעות מחיר ,הסברים
מקצועיים אודות הצורך בציוד הספציפי המבוקש.
 .4בינוי/שיפוץ .תוכנית בנייה ושיפוצים ,זמינות ביצוע ,עמידה בחוקי התכנון והבנייה,
העסקת מפקח על הבנייה ,דו"ח מקורות ושימושים ,כתבי כמויות ,תרומת העבודות
להרחבת החברה ולקליטת מועסקים חדשים.
על החברה להגיש לגבי כל אחת מהקטגוריות הללו כל מסמך נוסף לשיקול דעתה המרחיב
אודות הצורך בתקציב המבוקש ותרומתו לחברה ולקליטת עובדים נוספים .המשרד
רשאי לבקש מכל חברה מסמכים נוספים על פי שיקול דעתו.
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נתונים נוספים
היקף ההשקעה הכולל בתוכנית
(שעתיד להסתיים תוך שנה 2מיום אישור התכנית)

היקף ההשקעה העצמית בתוכנית
היקף ההשקעה המבוקשת מהמשרד בתוכנית
מספר העובדים החדשים שיועסקו בתמורה
להשקעת המשרד
סך ההשקעה הממוצעת לעובד חדש
תאריך התחלת העסקת העובדים

מיום קבלת ההרשאה

תאריך ההגעה ליעד התעסוקה המלא

שנה מיום קבלת ההרשאה

פירוט עובדים חדשים שיועסקו
סוג העובדים (יצור,
פיתוח ,תחזוקה וכו')

היקף
המשרה

מספר
העובדים

שכר ברוטו
לשנה
(למשרה)

עלות שכר
למעביד
לשנה
(למשרה)

עלות שכר למעביד תכלול שכר ברוטו ,פנסיה והפרשות לתגמולים ,מס מעסיקים ,מס
שכר ,אחזקת רכב (או הוצאות נסיעה) וביטוח לאומי.

 2השקעה מתוכננת לשנה ראשונה בלבד
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מדינת ישראל
המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל
לוח זמנים להעסקת העובדים החדשים
1

מס"ד

רבעון

1

מספר העובדים בחברה ,ללא העובדים החדשים

2

מספר העובדים החדשים שעתידים להיקלט בכל
רבעון

3

סך העובדים בחברה כולל העובדים החדשים
שנקלטו

4

שיעור העובדים החדשים שנקלטו מקרב
אוכלוסיית החרדים ,עולים ,מיעוטים ,בעלי
מוגבלויות ,נשים ,חד הוריים

5

שיעור העובדים החדשים שנקלטו ומתגוררים
בנגב  ,בגליל או פריפריה

2

3

4

סה"כ עובדים
בסוף תקופה

הבהרות (ע"פ מס"ד):
( )1יש לציין את מספר העובדים בחברה ביום קבלת ההרשאה .
( )2יש לציין בכל רבעון את מספר העובדים שהחברה צפויה לגייס באותו
רבעון ולא באופן מצטבר.
( )3יש לציין ,מהו שיעור העובדים  /משרות המיועדות להשתייך
לאוכלוסיית נשים ,מיעוטים ,חרדים ,עולים ,בעלי מוגבלויות ,הורים
יחידים.
( )4יש לציין  ,מהו שיעור העובדים המיועדים להיקלט ומתגוררים
באוכלוסיית הנגב ,גליל או פריפריה.

תקופת העסקת העובדים בחודשים.____________ :

33

מדינת ישראל
המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל
אני _______________ ,בעל מספר זהות __________________ ,ו _______________,
בעל מספר זהות __________________ ,המוסמכים לייצג את המציע _______________
(להלן" :החברה") ולחייבה בחתימתנו ,מצהירים בזאת:
 .1כל הנתונים שבטופס זה ובתוכנית זו נכונים ובדוקים.
 .2אנו מתחייבים בזה להמציא כל מסמך לאימות האמור בבקשתנו לפי דרישתכם.
__________________
שם

__________________
חתימה

__________________
חותמת

__________________
שם

__________________
חתימה

__________________
חותמת

אישור
אני הח"מ _______________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום _______________ הופיע/ה בפני,
מר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז .שמספרה _____________ ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר/ה את
נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.
____________________
חתימה וחותמת
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מדינת ישראל
המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל
נבהיר כי בכל רבעון עם דרישת התשלום ובירוט הביצוע יועבר דוח חתום המפרט את העובדים שנקלטו במתכונת זו:
ת.ז שם
העובד

מועד
תחילת
עבודה
עובד

שם
המעסיק

ח.פ
המעסיק

תיק
ניכויים

תיק
ביטוח

מעסיק

לאומי
מעסיק

כתובת
העובד

עלות
שכר

דת בעל
מוגבלות

לרבעון

עולה
מין קרבה
( חדש
לדת
חרדי  /מועד
חילוני ) עלייה
ארצה

4 3 2 1

מס"ד

רבעון

1

מספר העובדים בחברה ,ללא העובדים החדשים

2

מספר העובדים החדשים שעתידים להיקלט בכל רבעון

3

סך העובדים בחברה כולל העובדים החדשים שנקלטו

4

שיעור העובדים החדשים שנקלטו מקרב אוכלוסיית החרדים ,עולים ,מיעוטים ,בעלי מוגבלויות ,נשים,
חד הוריים

5

שיעור העובדים החדשים שנקלטו ומתגוררים בנגב  ,בגליל או פריפריה
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היקף
סטאטוס
– משפחתי ( משרה
חד הורי )

סה"כ עובדים בסוף
תקופה

