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 כללי .1

 הכלכלה של התווך מעמודי את אחד יצרנית משרד הכלכלה והתעשייה רואה בתעשייה .1.1

. מתעשייה זו למשק חשובותה כלכליותהו תעסוקתיותה השפעותה לאור , זאתהישראלית

 פתיחת בקצב האטה ישנהמצא כי נ בשנים האחרונות, המשרד במחקרים שונים שערך

( אקזיט)ם חשש של מכירת רעיונות קייכי ו בישראל חדשים תעשייתיים מפעלים עסקים

 . למוצר םהבשלת טרם

 פעילות לקיים המעונייניםמתחום המזון בקרב עסקים  ביתר שאתתופעה זו מתחזקת 

 או הסדרתי הייצור לשלב ועד הרעיון )משלב בישראל בינוני עד קטן מידה בקנה יצרנית

ריבוי וה על צרכיהם העונה שטח מציאתב, וזאת, בעיקר, בשל הקושי המוצר( מכירת

 . דרישות רגולטוריותב

משרד הכלכלה והתעשייה  ,15.04.2018 מיום 3740 מספר בהתאם להחלטת ממשלה .1.2

להקמת מתחם  במסלולבאמצעות מינהל אזורי תעשייה ובשיתוף משרד האוצר, יוצא 

 . שמונה תיקריאזור התעשייה הצפוני של ב "תעשייתי פודטק – תעשייה מיקרו"

 עבודה חללי על המבוסס ,תעשייה מיקרו מתחם להקים המעוניין ליזם מיועד המסלול .1.3

 ואספקת המתחם תפעול לצד ,משותפים מתקנים הכוללים, להשכרה מודולריים וייצור

  .הפודטק בענף פעולה שיתופי ויצירת רחבה שירותים מעטפת

 תחרותית.על בסיס הקצאה יינתן  הסיוע .1.4

 מטרה .2

 – תעשייהמיקרו  תחםמ"הקמה של לקבלת סיוע עבור  הכלליםאת  לפרט נועדה ההוראה

ומתן מעטפת שירותים , להשכרה למפעלי מזון בענף הפודטק שישמש "פודטק תעשייתי

  בהוראה זו.  רחבה למפעלים שיאכלסו אותו, הכל כמפורט

 תהגדרו .3

בהוראת מנכ"ל זו תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה, זולת אם נאמר 

 אחרת במפורש בגוף ההוראה:
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 "אדריכל" .3.1

שמתקיימים בו התנאים הבאים יועץ העובד בתאגיד מבקש הסיוע  או לתאגיד חיצוני יועץ

 במצטבר:

  ל."בחו או בארץ מוכר אקדמי מוסד בוגר אדריכל .3.1.1

 המהנדסים חוק פי על והאדריכלים המהנדסים בפנקס הרשום אדריכל .3.1.2

 . 1958-ח"התשי, והאדריכלים

 "אזור תעשיה צפוני קריית שמונה" .3.2

 . 16960, ג/5815, ג/2346על פי תכניות מפורטות ג/ שמונה קריית תעשיה אזור

 "אכלוס "טופס .3.3

 היוהבני התכנון תקנות ולפי, 1965-ה"תשכ, יהיוהבנ התכנון לחוק א157 סעיף לפי אישור

 .1981-א"תשמ(, וטלפון מים, חשמל שירותי למתן אישורים)

  "יזם" .3.4

יובהר, כי רשות מקומית  .ישראל מדינת לדיני בהתאם ופועל בישראל כדין שהתאגד תאגיד

  .או תאגיד עירוני אינם יכולים להשתתף בהליך זה

 "כתב אישור"  .3.5

 האישור. הוועדהלמתן הסיוע המבוקש, בתנאים ובשיעור כפי שייקבעו על ידי  הועדהאישור 

  חתם על ידי יו"ר הוועדה וחשב המשרד.יי

  "הסיוע מבקש" .3.6

יזם המגיש בקשה בהתאם למסלול זה להקמת מתחם פודטק באזור התעשייה הצפוני 

 בקריית שמונה. 

 תוכן" מומחה" .3.7

שמתקיימים בו התנאים הבאים יועץ העובד בתאגיד מבקש הסיוע  או לתאגיד חיצוני יועץ

 במצטבר:

 ל במדעי "בחו או בארץ מוכר אקדמי תואר שני ומעלה של מוסד הוא בוגר .3.7.1

 .המזון
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  2 לפחות הכולל שנים בתעשיית המזון, 5הוא בעל ניסיון של  .3.7.2

 .בענף הפודטק כהגדרתו בהוראה זו פרויקטים/מחקרים

 "מזון" .3.8

לרבות , )להלן: חוק המזון( 2015-ו"תשע(, מזון) הציבור בריאות על הגנה בחוקכהגדרתו 

 "(."Novel Food"מזון חדש" )

 "מפעל מזון" .3.9

 . לעניין זה פעילות הייצור למעט אחד מאלה:בישראל שעיקר פעילותו היא ייצור מזון מפעל

לפעולת ייצור שירותים סניטריים, אלא אם הן אינהרנטיות סימון מזון, אריזה, אחסנה, 

  . ואינן מהוות עיקר הפעילות של המפעל המזון שאושרה

 "גדולמזון "מפעל  .3.10

בשנה הקלנדרית או הכנסות תאגיד קשור בישראל מייצור מזון אשר הכנסותיו  מזוןמפעל 

 או הכנסות תאגיד קשור מייצור מזון שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו

 ₪. מיליון  200 ו עלהקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה עלבישראל בשלוש השנים 

 "מתחם" .3.11

( לזה זה הקשורים אתר באותו שנבנו מבנים קבוצת) מבננים או מבנה הכולל מוגדר שטח

 פתוחים שטחים, חנייה שטחי, גישה דרכי לרבות זו הוראה לתנאי בהתאם המושכרים

 .ב"וכיוצ

  "פודטק" .3.12

פעילות בתחום הממשק שבין מזון לטכנולוגיה, התומכת בשלבים השונים של שרשרת 

הערך של המזון, ומאופיינת באחד או יותר מאלו: חדשנות מוצרית, תהליכית וטכנולוגית 

 לחדשנותהלאומית )בהתאם לחוות הדעת של הרשות לרבות חדשנות פורצת דרך 

 (.טכנולוגית

 "המתחם"צביון  .3.13

 . הפודטקבענף  הבנוי במתחם למפעלי מזוןרב השטח  השכרת
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 "קבלן" .3.14

 והוא בעל ניסיון של  2016 -ו"תשע(, בנייה רישוי) והבנייה התכנון כהגדרתו בתקנות

ביניהם הקמה של , ומעלה מ"ר 5,000בהקמת מבנים בהיקף של  יםשנ 5 לפחות

 שאינם בתחום המגורים.פרויקטים 

 "תאגיד קשור" .3.15

 .במגיש הבקשה בעקיפין או במישרין, ששולט מי .3.15.1

 .מגיש הבקשה בידי היא, בעקיפין או במישרין, בו שהשליטה תאגיד .3.15.2

 לגביו שמתקיימות מי בידי היא, בעקיפין או במישרין, בו שהשליטה תאגיד .3.15.3

  הבאות, כולן או חלקן: ההוראות

 מסוג לפחות 10%-ב קרוב עם יחד או קרוב באמצעות, לבד החזקה .3.15.3.1

 אמצעי" - זה לעניין, הבקשה במגיש שליטה אמצעי של מסוים

 .1988 - ח"התשכ ערך ניירות בחוק כמשמעותם": שליטה

 פעילותו את, קרוב עם יחד או קרוב באמצעות, לבד לכוון היכולת .3.15.3.2

 של תפקיד ממילוי רק הנובעת יכולת למעט, הבקשה מגיש של

 .בתאגיד אחרת משרה או דירקטור

 ובני זוג בן של צאצא, צאצא, אח, הורה הורי, הורה, זוג בן -" קרוב" .3.15.3.3

 עובד, שותף, סוכן שהוא אחר אדם כל וכן, מאלה אחד כל של זוגם

 .כפיף או

מסונפת  חברה, קשורה למגיש הבקשה חברה, בת של מגיש הבקשה חברת .3.15.4

 נמצאת בשליטה או השולטת בכל אחת מחברות אלו וחברה למגיש הבקשה

 ערך ניירות בחוק כהגדרתםמחברות אלו,  אחת כל של ישירה או עקיפה

 .1968-ח"תשכ

 המסלולעקרונות  .4

, באזור התעשייה כהגדרתו בהוראה זו מתחם להקים המעוניין תאגידל מיועד המסלול .4.1

 הכוללים, להשכרה מודולריים וייצור עבודה חללי על המבוססהצפוני בקריית שמונה, 

 שיתופי ויצירת רחבה שירותים מעטפת ואספקת המתחם תפעול לצד מתקנים משותפים,

 . התעשייתי הפודטק בענף מזון מפעלי בין תעשייתיים פעולה

, תמהיל השימושים המתחםמיקום והיקף , שיפורטו בסעיף זה הם: המסלולעקרונות  .4.2

 ותקופות מועדים, ליזם גובה הסיוע ותקרת ההשקעות המזכותבמתחם, אופי המתחם, 

 .המסלולפריסת הסיוע לאורך תקופת , במסלול
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 מיקום והיקף  .4.3

 .באזור התעשייה הצפוני בקרית שמונההמתחם יוקם  .4.3.1

 .בנוי רמ" 11,000 לפחות יהיההשטח הבנוי  גודל .4.3.2

  במתחם השימושים תמהיל .4.4

 מקבל הסיוע חייב לעמוד בכל ההוראות הנדרשות לעניין עמידת השוכרים  .4.4.1

  והתמהילים להלן: בהגדרת פודטק

 )בהתאם  הפודטק ענףב פעילותלקצה מהשטח הבנוי במתחם יו 80%לפחות  .4.4.2

יובאו בחשבון  80%-להגדרת פודטק בהוראה זו והפירוט שלהלן(. במסגרת ה

 "רשימת מתקנים במתחם  –המפורטים בנספח ב'  המתקנים המשותפיםגם 

 ההפעלה ותקופת  לאורך תקופת ,פודטק תעשייתי" -מיקרו תעשייה .4.4.3

  יכול ר"מ 1,000-מ יותר ולא במתחם הבנוי מהשטח 20% דע. המחוייבות

)כמפורט  לפעילויות המפורטות בנספח ה"שטחים הסחירים"מושכר  להיות

, , ובלבד שאין בהן משום פגיעה באופי המתחם או מפגע סביבתי(5בנספח 

 . יבותלאורך תקופת ההפעלה ותקופת המחו

  לאורך הבנוי מהשטח 25%-מזון גדולים, במצטבר, לא יאכלסו יותר מ עלימפ .4.4.4

הועדה רשאית לאשר חריגה הפעלה ולאורך תקופת המחוייבות. ה תקופת כל

 .ממגבלה זו, בנימוקים שירשמו

 למפעלים  יושכר במתחם הבנוי מהשטח 60% לפחות, ההפעלה בתקופת .4.4.5

 חוק" הלןל, )1959 – ט"התשי, הון השקעות עידוד חוק בתנאי עומדים שאינם

 העומדים, כאמור למפעלים להשכיר ניתן מהשטח הבנוי 40% ועד(, עידוד

 . עידוד חוק בתנאי

 שוכר יחשב כמי שעונה להגדרת אשר לסוגיית עמידה בהגדרת הפודטק, ב .4.4.6

 : פודטק אם הוא אחד מאלה

 בחממה טכנולוגית מבוססת על מוצר שפותח מפעל אשר פעילותו  .4.4.6.1

 בתחום הפודטק. 

 עסק שסווג כפודטק במסגרת דיון בבקשות שהוגשו מתוקף הוראת  .4.4.6.2

 של משרד הכלכלה והתעשייה.  4.18מנכ"ל 

 או למשרד הכלכלה שמורה הזכות לפרסם בעתיד תבחינים נוספים  .4.4.6.3
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  , אשר יהוו ראיה לעמידת השוכרים בהגדרת פודטק כנדרש. אחרים

 בנוסף לפירוט לעיל, יחשבו כפודטק גם כל מי שיעמדו בהגדרה המפורטת  .4.4.7

בהוראה זו. לגבי גופים אלו, יפעיל מקבל הסיוע את שיקול דעתו המקצועי 

 אם לאו. והאמנם הם נכנסים לגדר ההגדרה 

 מובא לידיעת מקבל הסיוע כי הנושא ייבחן על ידי המשרד בשלב בחינת  .4.4.8

ועדת משנה /הוועדה העמידה בדרישות ההוראה )שלב הביקורת(. לשם כך, 

 חדשנותהלאומית לרשות התקבל החלטה על בסיס חוות דעת של  מטעמה

 . להוראה זו 6בהתאם למפורט בנספח אשר תינתן טכנולוגית, 

 מקבל סיוע המעוניין בכך, רשאי לפנות מראש לוועדה לקבלת עמדתה  .4.4.9

המקדימה בדבר עמידתו של שוכר כלשהו בהגדרת הפודטק. הפניה תעשה 

 . אזורי תעשייה מנהל המסלול במינהלל

 המתחם אופי .4.5

 , תוך ה בתנאי ההוראה ובכפוף לכל דיןבאופן המאפשר עמידהמתחם יוקם  .4.5.1

המצורף " תעשייה-מיקרו מתחם לתכנוןמומלצים  קווים"מסמך ל התייחסות

 ההוראה.  לנוהלכנספח א' 

המתחם כולל שטחים להשכרה על פי פירוט השימושים והתמהילים כמפורט  .4.5.2

 לעיל.  4.4בסעיף 

דו לרשות המפעלים המאכלסים אותו, במתחם יבנו מתקנים משותפים שיועמ .4.5.3

 כמפורט בנספח ב' לנוהל ההוראה "רשימת מתקנים במתחם מיקרו תעשייה". 

מגוון , במתחם יסופקו למפעלי המזון מענף הפודטק המאכלסים את המתחם .4.5.4

 : עוגן הבאיםהשירותי  אשר יכללו לפחות את , שירותים

 המזון בטיחות ייעוץ שירותי;  

 עסקים לרישוי ייעוץ שירותי;  

 יצרן ורישיון סביבתית רגולציה ייעוץ שירותי . 
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 על היזם לדאוג שבמתחם תסופק מעטפת שירותים רחבה בנוסף לשירותי העוגן .4.5.5

מת אספקת שירותים י, בהתאם למסמך "רשבהתאם לשיקול דעתו של היזם

 .ולהציגם בתוכנית העסקית, ההוראה למפעלים" המצורף כנספח ג' לנוהל

 מצורפת רשימת חלופות אפשריות לשירותי עוגן נוספים. לנוהל בנספח ג' 

 המזכות ליזם ההשקעות ותקרתהסיוע  גובה .4.6

 ₪מיליון  27-מעלות התכנית המאושרת ולא יותר מ 25% עד שיעור הסיוע הוא .4.6.1

 ליזם, על פי הפירוט הבא:

 : )כהגדרתן בנוהל ההוראה( בינוי ותשתיות השקעות .4.6.1.1

, 74% על יעלהההשקעה ביחס לעלות התוכנית המאושרת לא  שיעור

כאשר, במקרה של  "ח.מלש 20 על יעלו לא אלו השקעותבגין  הסיוע

קבלת המלצה על קרקע בפטור ממכרז לא ניתן לקבל סיוע עבור 

 השתתפות בהוצאות הפיתוח שעל היזם לשלם.  

 : )כהגדרתן בנוהל ההוראה( הוניות ורכות השקעות .4.6.1.2

, 26% על יעלהההשקעה ביחס לעלות התוכנית המאושרת לא  שיעור

 "ח. מלש 7 על יעלו לא אלו השקעותבגין  הסיוע

 יוכר לא מ"המע סכום, הסיוע מקבל ידי על לקיזוז ניתן מ"שהמע ככל .4.6.1.3

 .בסיוע המזכה מההשקעה כחלק

  ותקופות במסלול םמועדי .4.7

 התוכנית מורכבת מהתקופות להלן: 

 היבני היתר הצגת תקופת .4.7.1

הסכם פיתוח לקבלת מבקש הסיוע פעל ימיום הוצאת כתב האישור  .4.7.1.1

 . חודשים 6עם רמ"י בתוך 

 12ועדה עומדים לרשות היזם ומה הסכם הפיתוחהחל ממועד קבלת  .4.7.1.2

 ה להקמת המתחם מהרשות המקומית. יהיתר בנילהצגת חודשים 
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ועד לא  הישינויים בהיתר בני/בנייהבקשה להיתר  הגשת בטרם .4.7.1.3

, יגיש היזם את סט חודשים ממועד קבלת כתב האישור 8-יאוחר מ

למנהל התוכנית מטעם מינהל אזורי תעשיה,  ,האדריכליות התוכניות

 . לצורך בחינה האם הן תואמות את התוכנית שאושרה על ידי הועדה

ים להארכת המועדבקשה לועדה מבקש הסיוע יוכל להגיש  .4.7.1.4

 הבקשה תיבחן בהתאם לנסיבותיהכאשר הרלוונטיים לתקופה זו 

 . ומטעמים שירשמו

   לעניין בינוי ותשתיות סיועתקופת ה .4.7.2

ה, ימועד הצגת היתר הבנימתקופת הסיוע לעניין בינוי ותשתיות תחל  .4.7.2.1

. לעניין זה, מועד סיום יה"יב"מועד סיום הבנ תסתייםו לעיל,כמפורט 

  טופס אכלוס.  מועד קבלתהבנייה הוא 

 .היחודשים ממועד הצגת היתר הבני 36-לא יותר מתמשך תקופה זו  .4.7.2.2

להאריך תקופה זו, ללא תוספת תקציבית, עד  תהוועדה רשאי .4.7.2.3

מעבר לכך,  חודשים נוספים מנימוקים שירשמו. 24לתקופה של 

רשאית הוועדה לאשר ארכות נוספות בהתאם לשיקול דעתה ועל פי 

  .הנוהלהוראות 

  אכלוסו היערכות תקופת .4.7.3

המתחם. על כלל יחל היזם להיערך לאכלוס של במועד סיום הבנייה  .4.7.3.1

-אכלוס של המתחם עד לא יאוחר מ 50%היזם להגיע למינימום של 

 , כנדרש על פי הוראה זו. "יהימועד סיום הבנ"חודשים מ 12

 עד, תקציבית תוספת ללא, זו תקופה להאריך תרשאי הוועדה .4.7.3.2

מעבר לכך, רשאית  .שירשמו ומטעמים חודשים 6 של לתקופה

הוועדה לאשר ארכות נוספות בהתאם לשיקול דעתה ועל פי הוראות 

  .הנוהל
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  ההפעלה תקופת  .4.7.4

 מתחםהשטח הבנוי במ 50% של האכלוס במועד המתחילה תקופה .4.7.4.1

 פי על הדרישות בכל היזם עומד בהם, חודשים 48 של ולתקופה

מהמתחם תמהיל  50%)כלומר אם משכיר לפחות  זו הוראה

למפעלי  80% -לפחות, יהיה לא פחות מ 50%השימושים בתוך אותם 

המותרים "שטחים סחירים" ל 20%-הפודטק ולא יותר מבענף מזון 

מתחם השטח הבנוי במ 50% מינימום של אכלוס לרבות, בהוראה(

עפ"י תנאי  מאוכלסיובהר, כי את החלק שאינו . מהחודשים אחד בכל

 .עשות בו שימושההוראה לא ניתן ל

 60 פני על בפריסה או ברציפות להתקיים יכולים החודשים 48 .4.7.4.2

 .חודשים

  הדיווח תקופות .4.7.5

ים במהלך ביצוע התכנית המאושרת, על פי המועדים היזם נדרש להגיש דיווח

 3עד יוגש  ביצוע סופי כהגדרתו בנוהל ההוראה,  חהנקובים בנוהל ההוראה. דו"

 חודשים מתום מועד תקופת ההפעלה.

  תעשייה איזורי מינהל ידי על סופי ביצוע אישורהוצאת  .4.7.6

מינהל אזורי תעשייה לאחר בדיקת דו"ח הביצוע הסופי ובכפוף לאישורו, יפיק 

ר ימים לאח 150-לא יאוחר מההוראה בנוהל  לאמוראישור ביצוע סופי, בהתאם 

 .קבלת דו"ח הביצוע הסופי

 מחויבות תקופת .4.7.7

  המתחםמחויב לשמור על צביון  בסיום תקופת ההפעלה, מקבל הסיוע .4.7.7.1

 וזאת ,למפעלי מזון בענף הפודטק שטח הבנויאת רב ה ולהשכיר

 .לתקופות האכלוס וההפעלהשנים לפחות, מעבר  5 לתקופה של

  יובהר כי ההכרעה בדבר השאלה האם מפעל עומד בתנאי הצביון של .4.7.7.2
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ההוראה נתונה בידי הועדה ובהתאם לשיקול דעתה המקצועי בלבד. 

ככל שיש למקבל הסיוע ספק ביחס לעמידה בהתחייבות לשמירה על 

 צביון המתחם יוכל לפנות לוועדה לבירור סוגיה זו. 

 המחויבות מקבל הסיוע לא נדרש לעמוד ביחס בין  יצוין כי בתקופת .4.7.7.3

 4.4.5 עידוד כאמור בסעיףתנאי חוק המפעלים העומדים בשיעור 

 לעיל.

 במקרים של אי עמידה בתנאי תקופת המחויבות רשאית הוועדה  .4.7.7.4

או , לממש את השעבוד שניתן כנגד קבלת הסיוע על פי הוראה זו

להפעיל אמצעי גבייה חלופיים בכלים העומדים לרשות המשרד על פי 

 .כל דין

 תהיה כדלקמן: המסלולפריסת הסיוע לאורך תקופת  .4.8

 מסך הסיוע יינתן במקביל לביצוע שוטף של ההשקעות המזכות 65% .4.8.1

 .ובנוהל ההוראה , בכפוף להצגת קבלות ואישורים כמפורט בהוראההמאושרות

ח ביצוע סופי ואישורו "מסך הסיוע )יתרת הסיוע( יינתן לאחר הגשת דו 35% .4.8.2

בהתאם לתכנית האכלוס הנדרש ובכפוף לעמידת מבקש הסיוע בשיעור 

 .ותנאי ההוראה והנוהלהמאושרת 

 גבייה .5

 המסים ופקודת, מס שגובים בדרך מכוח ההוראה ייגבה המדינה לאוצר המגיע סכום כל

 .פקודה באותה כמשמעותו מס אלה סכומים היו כאילו תחול( גביה)

 

 סף תנאי .6

 להוראה. 3.4 מבקש הסיוע הוא יזם, כהגדרתו בסעיף .6.1

התכנית מעלות  30%של לפחות  מהון עצמי מימון מקורותהעמיד  מבקש הסיוע .6.2

 .המימון מקורות לזמינות ביחסתכנית מימון מפורטת ויש לו  ,המאושרת
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מבקש הסיוע עומד להחזיק בקרקע או מחזיק בקרקע בהתאם לאחת מהחלופות הבאות,  .6.3

בהתאם לאישור עו"ד ב"כ מבקש הסיוע, באשר לזכויותיו של מבקש הסיוע בקרקע עליה 

 יוקם המתחם: 

 : ראשונה חלופה .6.3.1

באזור התעשייה הצפוני במסגרת הוראת זו יועד השטח המוגדר  .6.3.1.1

-11( מגרשים 16960בקרית שמונה "פארק ביוטק" )תוכנית מספר ג/

כשטח בו יוקם מתחם  (המידע התכנוני -ד' כמופיע בנספח ) 13

  .("המיועד השטח" :)להלן המיקרו תעשייה

קרקע בפטור  המעוניין בהקצאתסיוע  מבקשחלופה זו מתייחסת ל .6.3.1.2

 –ובת המכרזים, התשנ"ג ח( לתקנות 5)25בהתאם לתקנה  ממכרז

)להלן: "התקנות"(. אישור בקשה בהתאם להוראת מנכ"ל זו  1993

מנכ"ל  כמוהו כהמלצה להקצאת קרקע בפטור ממכרז על פי הוראת

יובהר,  .לשטחים המיועדים , ואין צורך להגשת בקשה בנפרד6.2

 שאישור ההמלצה נתון לשיקול דעתה של רשות מקרקעי ישראל. 

לצורך מימוש החלופה וקבלת המלצה על הקצאת הקרקע בפטור  .6.3.1.3

מתן המלצות  6.2הוראת מנכ"ל סעיפי  תנאיממכרז, יחולו בהוראה זו 

, וזאת בשינויים המפורטים להלן בלבד באזורי פיתוחלהקצאת קרקע 

 : יביםהמחו

להוראה(;  9בהתאם לנספח פיתוח הקרקע )וזאת  סבסוד הוצאות

השלמת הליכי הקצאת הקרקע; חתימה על הסכם פיתוח ומסירת 

, כאשר לגבי הוראה מגרש ליזם; מעבר מהסכם פיתוח להסכם חכירה

ביטול  קבלת טופס אכלוס על המבנה,זו המעבר יאושר אך ורק לאחר 

המלצה להקצאת קרקע, כאשר לגבי הוראה זו השיקולים ישולבו עם 

קריטריונים לפיתוח תשתית התנאים הקבועים בהוראת מנכ"ל זו; 

 להוראה.  8בהתאם לנספח  –יה ימקרקעין לתעש
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הנושא הינו במסגרת  –יובהר כי לעניין החזר תשלום הוצאות פיתוח 

)וזאת  פי הוראת מנכ"ל זונות לוועדה על הסמכויות הכלליות הנתו

יובהר כי מעבר למפורט לעיל, בכל ספק  להוראה( 10בהתאם לנספח 

לעניין הוראה זו, תחליט  6.2בדבר תחולת סעיפים מהוראת מנכ"ל 

 .  הוועדה, בהתאם לשיקול דעתה המקצועי

 :שניה חלופה .6.3.2

ית יקרצפוני , באזור תעשייה במתחםאו  זמינה מחזיק בקרקע הסיוע מבקש

 לפי אחד מהאופנים הבאים: ,שמונה

הסכם שכירות בעל מבקש הסיוע : קרקע/מתחם קיים של שכירות .6.3.2.1

ומתקיימים  קרקע/במתחם קייםארוך טווח עם מי שמחזיק בבעלות ב

 :הבאים )להלן: "הסכם  השכירות"(בהסכם התנאים 

 פרסום  ממועדלפחות שנים  10הוא לתקופה של  ההסכם .6.3.2.1.1

 ההוראה. 

  לפי הוראה זו.  המתחםמתיר הקמת/התאמת  ההסכם .6.3.2.1.2

 במקרה שאין במועד הגשת הבקשה הסכם שכירות אך יש צפי  .6.3.2.1.3

 חתימה מורשי של חתומה התחייבות ציגי הסיוע לכזה, מבקש

 חודשים 6 בתוך שכירות הסכם בעל יהיה, לפיה, בתאגיד

 יובא הנושא – בהתחייבותו עמד לא. האישור כתב ממועד

 ערבות חילוט לדרוש גם רשאית תהא אשר, הוועדה להחלטת

 .הביצוע

 קיים מתחם/מבקש הסיוע מחזיק בבעלות בקרקע: הקרקע על בעלות .6.3.2.2

 המאפשרת הקמת המתחם לפי הוראה זו.

בגין הקרקע  תקף פיתוח הסכם מבקש הסיוע בעל: פיתוח הסכם בעל .6.3.2.3

ישראל )להלן: "רמ"י"( המאפשר את הקמת המתחם  מרשות מקרקעי

    זו.לפי הוראה 

 "י או המלצה רמ עם פיתוח הסכם הסיוע שלמבקש ככל .6.3.2.3.1
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 , עבור הקמת מפעל 6.2להקצאת קרקע לפי הוראת מנכ"ל  .6.3.2.3.2

ככל  –תעשייתי מסוים וברצונו להקים מתחם לפי הוראה זו 

יינתן לו  –מאפשרים זאת  שהנהלים ברמ"י ובמינהל אז"ת

חודשים מיום כתב האישור לשם קבלת הסכם  6פרק זמן של 

פיתוח מתוקן מרמ"י לעניין הקמת מתחם לפי הוראה זו. 

, כי מתן כתב אישור יהווה אישור כי ההמלצה הקודמת יובהר

 :"פודטק מתחם"הקמת  למטרת תתוקןמינהל אז"ת  של

 תב האישור יובא כ –הומצא הסכם פיתוח מתוקן במועד  לא .6.3.2.3.3

 להחלטת ועדה.

  חודשים 6 עד של הזמן פרק– במועד פיתוח הסכם הומצא .6.3.2.3.4

 בנוסף יינתן( הפיתוח הסכם את לקבל שלקח לזמן בהתאם)

 . ההוראה פי על המקסימלית הסיוע לתקופת

קודם, או שלא  שימוש בו שהיה מתחם: שיפוץ מתחם/מבנה קיים .6.3.2.4

 המאושרת לתכנית בהתאם היזם את וישמש בו שימוש קודם, היה

 .ובהתאם להוראה זו פיה על שיפוץ/הסבה בו ונערך

לרבות תכנית  מכים הנדרשים על פי נוהל ההוראהסמבקש הסיוע הגיש את מלוא המ .6.4

 . עסקית

: בנושא 0.4' מס והתעשייה הכלכלה משרד ל"מנכ הוראת בתנאי עומד הסיוע מבקש .6.5

 להוראה בהתאם הנדרשת הצהרה לבקשתו וצרף" חברתית אחריות בקיום סיוע התניית"

 .זו )מצורף בטופס הבקשה(

מבקש הסיוע התחייב לעמוד בכל תנאי ההוראה, צרף לבקשתו הצהרה חתומה ומאומתת  .6.6

הנדרשת בהתאם להוראה זו, לרבות התחייבות לשאת באחריות ולשפות את המשרד בגין 

זק שייגרמו מכל סיבה שהיא לו או למי מטעמו או לעובדיו או כל פגיעה, הפסד, אובדן או  נ

למי מטעמם, או למשרד או לכל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהקמת המתחם 

 )מצורף בטופס הבקשה(. 

כספי ממשלתי עבור ההשקעות המזכות הנזכרות  סיוע מקבל או קיבל לא הסיוע מבקש .6.7

 ;בבקשתו
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ואין לו  פירוק או נכסים כינוס של בהליך נמצא ואינו מוגבל חשבון בעל מבקש הסיוע אינו .6.8

, מפרה חברה אינו הסיוע מבקש ה.יחובות בלתי מוסדרים למשרד הכלכלה והתעשי

 .1999-ס"התש החברות חוק פי על, כהגדרתה

לחשבון מס'  ₪ 3,000 בסך הדואר לבנק הפקדה על קבלה לבקשתו צירף הסיוע מבקש .6.9

לפקודת משרד הכלכלה והתעשייה, מינהל אז"ת בשובר תשלום רגיל או העברה  21420

 נדחתה או/ו נפסלה בקשתו אם גם הסיוע למבקש יוחזרו לא הטיפול דמי כי, יובהר. בנקאית

 ע"ג הקבלה יש לציין את שם מבקש הסיוע כמי שהפקיד התשלום.  .הוועדה י"ע

 הוועדה .7

 :  יהיו שחבריה ועדה בידי זו תיעשה בהוראה הסיוע מקבלי בחירת .7.1

 ;יו"ר  -נהל אז"ת ימנהל מ .7.1.1

 חבר.  –סמנכ"ל אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות במשרד הכלכלה  .7.1.2

 . חבר –המשרד שמינה מנכ"ל המשרד  נציג .7.1.3

 חבר;  -נציג מינהל אז''ת .7.1.4

  ;חבר – שהוא מינה  חשב המשרד או נציג .7.1.5

נציג אגף תקציבים במשרד האוצר שמינה הממונה על התקציבים במשרד  .7.1.6

 חבר. –האוצר 

 לוועדה מוזמנים

 .רשות מקרקעי ישראל נציג .7.1.7

 .ותאנציג שירות המזון, משרד הברי .7.1.8

ם/מחקריים בתחום ישנות ניסיון בפרויקטים תעשייתי 5ציג ציבור בעל לפחות נ .7.1.9

בענף הפודטק,  מחקריים /םיתעשייתי שנות ניסיון בפרויקטים 3המזון ולפחות 

 שיבחר על ידי יו"ר הוועדה.

 אזור ניהול על האחראי המקומית הרשות נציג או התעשייה אזור מנהל .7.1.10

 ולא הבקשה הצגת לשלב מוגבלת אלו מוזמנים נוכחות כי, יובהר. התעשייה

 .ההחלטות קבלת בשלב בדיון ישתתפו
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 .האו מי מטעמ תהמשפטי צתהיוע .7.1.11

 כל נציג אחר שתחליט הוועדה להזמין.  .7.1.12

 הוועדה עבודת סדרי .7.2

 ביניהם הוועדה מחברי 4 לפחות הוא הוועדה י"ע החלטה לקבלת חוקי מניין .7.2.1

 .ונציג החשב הכללי ר"יו

 . מקום ממלא למנות ניתן, הוועדה ר"יו למעט, בוועדה מהחברים אחד לכל .7.2.2

 במקרים אלא, הוועדה ישיבות בכל נוכח יהיה המשפטית היועצת ת/נציג  .7.2.3

, אלו במקרים גם כאשר, בישיבה להשתתף ממנו נבצר בהם מיוחדים

  .הנציג ידי על שלו המשפטיים בהיבטים ויאושר ייבחן הפרוטוקול

עמדת היועץ המשפטי או נציגו תכריע בעניינים משפטיים. עמדת נציג החשב  .7.2.4

 .פיננסייםהכללי, תכריע בנושאים שעניינם ביצוע תקציב או 

 . של ישיבותיה פרוטוקול תערוך הוועדה .7.2.5

 הוועדה  סמכויות .7.3

 : זה ובכלל, זו ל"מנכ הוראת הפעלת לשם הדרושה החלטה כל לקבל סמכות לוועדה

 .השונות הבקשות את לבחון .7.3.1

 .שנדרש ככל, להצעותיהם הבהרות מהמבקשים לבקש .7.3.2

 ,ידיעות דרישת לרבותהמבקשים  של מצגיהם בחינת לצורך פעולה כל לעשות .7.3.3

 .התכנית המאושרת לביצוע בקשר אחרות וראיות מסמכים ידיעות,

בהתאם בפטור ממכרז,  הקצאת קרקע לע לרשות מקרקעי ישראללהמליץ  .7.3.4

בהתאם  עלויות הפיתוח ולסבסד את 1993-התשנ"ג לתקנות חובת המכרזים,

 . 6.2ת שמונה הקבוע בהוראת ילשיעור הסבסוד לקרי

בהוראה,  שנקבעוהמידה  ואמות, בהתאם לתנאי הסף הסיועעל מתן  להחליט .7.3.5

 בהתאם לתקציב הקיים ובהתאם לפרטי הבקשה. 

 .מתאיםהועדה לא תתכנס לבדיקת ההצעות עד לקיומו של תקציב  .7.3.6
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 .לדחותה או בחלקה או במלואה בקשה לקבל .7.3.7

בשל נימוקים מקצועיים  ,לפי שיקול דעתה ,קש כלשהובלהחליט שלא לבחור במ .7.3.8

  במלואו או בחלקו. הסיועאת לאשר  הוועדהרשאית  ,שירשמו. כמו כן

 .מוטעות או מסויגות, תמותנו חסרות, חלקיות בקשות לפסול .7.3.9

 .הסיועהאישור הניתן למקבל  בבכת דרך ואבני יעדים, תנאים לקבוע .7.3.10

שטרם כולו, או חלקו, הן זה ששולם והן זה  הסיועביטול  בדבר החלטהלקבל  .7.3.11

על  השהוטל תהיה הוועדה רשאית לחלט את ערבות הביצוע ,. כמו כןשולם

 ., כולה או חלקהלהלן 10 בסעיף כמפורט המתחם

 יפורסמו הנהלים. זו הוראה להפעלת נהלים לקבועלהמליץ לחשב המשרד  .7.3.12

 .לעת מעת המשרד באתר

 ההוראה בהתאם להוראות התכנית.לערוך מעקב שוטף אחר ביצוע  .7.3.13

 .זו הוראה יישום לצורך החלטה הנדרשת כל לקבל .7.3.14

מנהל התכנית מוסמך לפעול ליישום הוראת מנכ"ל זו החל מהליך קליטת הבקשות וריכוזן  .7.4

עובר להכנת כל החומר הדרוש לוועדה לצורך קבלת החלטותיה וכלה בפיקוח על 

 ."מנהל התכנית"( )להלן: התקיימות התנאים לקבלת הסיוע

 הגשה הבקשה, בחינתה ואישורה .8

 הבקשה הגשת .8.1

 בנהלי, בהוראה כמפורט, במסלול להשתתפות הבקשה את יגיש הסיוע מבקש .8.1.1

 .ובמודעה התכנית

 .כדין וחתומים ערוכים כשהם יצורפו לבקשה הנלווים המסמכים .8.1.2

 בחינת הבקשה .8.2

 כל הבקשות יובאו לדיון בפני הוועדה:

ולאחר מכן תדורגנה הבקשות לפי אמות  בתנאי הסףראשית, תיבחן עמידתן  .8.2.1

 המידה להלן:
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 ניקוד המדד המידה אמות 

: שהוגשה העסקית התכנית רמת עסקית תכנית 1

 צפי, הנדרשת ההשקעה

 דרכי, ההוצאות תמהיל, ההכנסות

 קודם ניסיון, ואיכותם המימון

 שלבי, מזון מפעלי בהקמת

 להקמת הסיוע מבקש היערכות

 יכולת, עלות למ"ר, המתחם

 ולעמוד אותה לממש הסיוע מבקש

 התכנית של כלכלית כדאיות, בה

 זמנים ולוחות

40 

 התכנון איכות 2

 האדריכלי

 והאדריכלויותהתכנוניות  האיכויות

ובהתייחס בין היתר  של המתחם

 לתכנון מנחים קוויםלמסמך "

" המפורטים תעשייה-מיקרו מתחם

 בנספח א' לנוהל ההוראה 

30 

 מתקנים משותפים במתחם הקמת משותפים מתקנים 3

 רשימת" מסמךאור לבין היתר 

המפורט   "במתחם מתקנים

 בנספח ב' בנוהל ההוראה . 

15 

 תומכים שירותים 4

 מעבר מוצעים

 העוגן לשירותי

 בהוראה  הנדרשים

 15 
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 נקודות 40  עד -  עסקית תכנית .8.2.1.1

 ההשקעה: שהוגשה העסקית התכנית רמת נבחנת זה בסעיף

, ואיכותם המימון דרכי, ההוצאות תמהיל, ההכנסות צפי, הנדרשת

 מבקש שלבי היערכות, מפעלי מזוןמתחם ל בהקמת קודם ניסיון

 אותה לממש הסיוע מבקש יכולת עלות למ"ר, ,המתחם להקמת הסיוע

 . זמנים ולוחות התכנית של כלכלית כדאיות, בה ולעמוד

 נקודות 30 –איכות התכנון האדריכלי  .8.2.1.2

 יות של המתחםנות האיכויות התכנוניות והאדריכלנבח זה בסעיף

-מיקרו מתחם לתכנון מנחים ובהתייחס בין היתר למסמך "קווים

וזאת בהתייחס לסט , תעשייה" המפורטים בנספח א' לנוהל ההוראה 

התכניות החתומות על ידי אדריכל, שיצורפו לבקשה בהתאם לפירוט 

 הנוהל:המסמכים הנדרשים על פי 

  מתחם לתכנון מנחים קווים"ל התייחסות בתכנון האדריכלי  .8.2.1.2.1

 נקודות. 10 –המצורפים לנוהל "תעשייה מיקרו

 נקודות. 5-ניצול מיטבי של השטח  .8.2.1.2.2

  השכרה חללי) המתחם אופי את המשקפת תכנונית גמישות .8.2.1.2.3

 שונים סוגים) הפודטק ענף ואת( משתנים בגדלים לתעשיינים

 קודותנ 5 – (מוצרים ושל ייצור תהליכי של

 נקודות 5 –והמתקנים  השימושים פריסת אופן .8.2.1.2.4

 נקודות 5 –חדשנות עיצובית  .8.2.1.2.5

 נקודות 15עד  -משותפים   מתקנים .8.2.1.3

בהתאם  מתקנים שמבקש הסיוע יבחר להקים כמתקן משותף  עבור

, או לנוהל המצורף" במתחם מיקרו תעשייה"מתקנים  נספחל

יינתן ניקוד על פי המדרג  מתקנים משותפים נוספים שאינם בנספח,

 הבא: 

 נקודות. 3 –מתקנים משותפים  5עד 
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 נקודות.  6 –מתקנים משותפים  10עד 

 נקודות. 9 –מתקנים משותפים  15עד 

 נקודות. 12 –מתקנים משותפים  20עד 

 נקודות.  15 –מתקנים ומעלה  25

לשירותי העוגן הנדרשים  בתנאי  מוצעים מעבר תומכים שירותים .8.2.1.4

 נקודות 15עד  –הסף 

או שירות נספח עבור כל שירות תומך מתוך הרשימה הקבועה ב

יינתן ניקוד תומך בעל אופי דומה שיציע היזם, מעבר לשירותי העוגן, 

 על פי המדרג הבא: 

 נקודות 4 –שירותים  2-4

 נקודות 8 -שירותים 5-7

 נקודות   12 -שירותים  8-10

 15  -שירותים ומעלה  11

 אישור הבקשה .8.3

אולם, במידה . תידחה על הסףנקודות,  45בקשה שלא עמדה בציון סף של  .8.3.1

בסמכות ומדובר בהצעה יחידה או במספר הצעות שכולן לא הגיעו לציון סף זה, 

 בקשות אלו והמשך דירוגן בהתאם לתנאי ההוראה וזאת בהועדה לאשר דיון 

 ומנימוקים שירשמו.   וועדהה בהסכמת כלל חברי

 להשתתפות ביותר הגבוה הניקוד את שקיבלה הבקשה את תבחר הוועדה .8.3.2

 הוועדה. התכנסות במועד לכך שהוקצה לתקציב בהתאם, בתכנית

שלח הודעה בדבר הזכייה בה יצוין כי קבלת כתב האישור ת –הבקשה אושרה .8.3.3

לא הופקדה  להלן. 10מותנית בהפקדה של ערבות ביצוע כמפורט בסעיף 

ערבות כאמור, יחשב הדבר כביטול הודעת הזכייה, אלא אם כן אושרה הארכה 

על ידי הוועדה. עם ביטול הודעת הזכיה תצא הודעת זכיה לבקשה שקיבלה את 

 הניקוד השני הגבוה ביותר. 
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 תשלח הודעה מנומקת למבקש הסיוע. –נדחתה הבקשה  .8.3.4

 דיון חוזר .9

ועדה, כולה או מקצתה, רשאי להגיש בקשה לדיון חוזר ורואה עצמו נפגע מהחלטת הה .9.1

 .(11)באמצעות נספח  בדואר אלקטרוני מכתב הזכייהשליחת בתוך שלושים ימים ממועד 

עדה, בין היתר, אם עובדות שהוצגו בעת שקיבלה את ובמסגרת הדיון החוזר, תתחשב הו .9.2

נתונים חדשים שלא הוצגו החלטתה לא הוצגו בפניה כראוי. יובהר כי, לא תתאפשר הצגת 

  .לבקשת הסיוע בפני הוועדה בעת מתן החלטתה

 על כל החלטה פעם אחת בלבד.גיש בקשה לדיון חוזר ניתן לה .9.3

 המצאת ,מימוש הודעת הזכייה ,הפקדת ערבות ביצוע, הפקדת אגרת חוב .10

  ורישום הערת אזהרה. כתב התחייבות

 ערבות .10.1

כתנאי מבקש סיוע שבקשתו אושרה על ידי הוועדה )להלן: "מקבל הסיוע"(,  .10.1.1

יום ממועד ההודעה על החלטת הוועדה  30יפקיד בתוך  ,לקבלת כתב האישור

(, ערבות בנקאית אוטונומית או ערבות : "הודעת הזכייה"על מתן הסיוע )להלן

הפיקוח  מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק

מסך  5%משרד, בסכום של הלפקודת  1981-על עסקי הביטוח, התשמ"א

 . הסיוע שאושר על ידי הוועדה

 תנאי הפקדת הערבות יהיו כאמור בנוהל. .10.1.2

 אגרת חוב וכתב התחייבות  .10.2

 התחייבות וכתב, צף שעבוד על חוב אגרת, לסיוע כערובה, יעביר הסיוע מקבל .10.2.1

 ממועד יום 30 בתוך המסלול ונהלי ל"המנכ הוראת, האישור כתב בתנאי לעמוד

 –כתב האישור. לא התקבלה אגרת החוב וכתב ההתחייבות במועד  קבלת

 . בוועדה הנושא יבוא לוועדה לקבלת החלטה

 .בנוהל כאמור יהיו ההתחייבות וכתב החוב אגרת הפקדת תנאי .10.2.2
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 לאורך המבנה צביון על לשמירה התחייבות היתר בין תכלול החוב אגרת .10.2.3

 .המחוייבות תקופת

החוב וכתב ההתחייבות יהיו בתוקף מיום מכתב הזכייה ועד לתום תקופת  אגרת .10.2.4

 המחוייבות כהגדרתה בהוראה. 

 רת אזהרהעה .10.3

 למרשם על פי  בהתאם, המתחם על אזהרה הערת לרישום ידאג הסיוע מקבל .10.3.1

 תנאי רישום ההוראה יהיו כאמור בנוהל. דין החל על הקרקע. 

 מקבל הסיועחובות  .11

 זו מהוראה הנובעות בהתחייבויות, האישור כתב תנאי בכל מתחייב לעמוד הסיוע מקבל .11.1

 .הבקשה במסגרת נטל אותן ובהתחייבויות והנוהל

 ובכפוף רשות כל הוראות פי על התכנית המאושרת ביצוע במסגרת מקבל הסיוע יפעל .11.2

 השירותים במתן מטעמו שיפעל מי כל בידי או/ו בידיו מחייב. ישים ותקן דין כל להוראות

 ההיתרים או/ו האישורים כל, התכנית המאושרת ביצוע תקופת כל במשך, והמתקנים יהיו

 רשות. כל מאת או/ו דין פי על הנדרשים הזיכיונות או/ו הרישיונות או/ו

מקבל הסיוע יפעל להפחתת הסיכון לזיהום צולב ומגע צולב בין מפעלי המזון ובין חומרי  .11.3

, לצורך עמידה בדרישות משרד מפעלי המזון השוניםהגלם והתוצרת המוגמרת של 

 .הבריאות

נספחים במקבל הסיוע יישא באחריות לתפעול המתחם והמתקנים המשותפים, כהגדרתם  .11.4

  ועל פי כל דין. ובהתחייבויותיו,  לנוהל

והבלעדית למתקנים המשותפים. ככל שמקבל הסיוע  המלאה באחריות מקבל הסיוע נושא .11.5

מעוניין לשנות את יחסי האחריות, מוטלת עליו החובה להסדיר זאת טרם כניסתו של 

 השוכר ולהביא הדבר לידיעת השוכר. 

, המתחם עומדים בכל תנאי הוראה זו לוודא כי המפעלים המאכלסים אתעל מקבל הסיוע  .11.6

 . המתחם אופישמירה על וובהם: פודטק 

 נוהלהוראה ובהקבועים בוהדיווחים חות "הדו, מקבל הסיוע מתחייב להעביר את המסמכים .11.7

 י מינהל איזורי תעשייה. ליד
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ונתונים לפי האמור בנוהל  אישורים, דיווחים מטעמה מי או לוועדה ימציאמקבל הסיוע  .11.8

 .דרישתה ודיווחים נוספים לפי

 חוב כבעל יחשב, ובנוהל בהוראה הקבועים המועדים פי על לוועדה ידווח שלא מקבל סיוע .11.9

 .הסיוע את לקבל יוכל ולא ותעשייה הכלכלה למשרד מוסדר בלתי

  בקשות להעברה בין סעיפים .12

 התכנית המאושרת בהתאם לסעיפי ההשקעות המזכות ליישום לפעול יחל מקבל הסיוע .12.1

כתב את  שקיבל לו אישר שמנהל התכנית שאושרו לו )להלן: "הסעיפים"( לאחר

 . וכן נרשמה הערת אזהרה ידו על חתום , האג"ח וכתב הערבותההתחייבות

 ,התכנית של ההפעלה תקופת במהלךבקשה להעברה בין סעיפים,  להגיש לוועדהניתן  .12.2

 .בנוהלבהתאם לתנאים הקבועים 

 אחרים בתנאים לפגוע בכדי, בתכנית המאושרת ההשקעות המזכות שינוי באישור יהיה לא .12.3

 .זו בהוראה שנקבעו

מסך גובה הסיוע בכל  20%לא יעלה על  בסעיפי ההשקעות המזכות שינוי ,מקרה בכל .12.4
 סעיף השקעה. 

 המחאת זכויות וחובות .13

הסיוע, לאחר  קבלרשאי מ ,להמחאת זכויות וחובות. עם זאת מדיניות המשרד היא להתנגד .13.1

לשיקול ו נספח הנוהללקבלת כתב האישור, להגיש בקשה להסבת זכויות וחובות בהתאם 

 דעתה של הוועדה. 

י לכל חובות העבר אאושרה ההסבה ע"י מורשי החתימה של המשרד, יהיה הנסב אחר .13.2

 בגין כתב האישור של המסב.

 פיקוח ובקרה .14

 .דרישתם לפי נתונים מטעמם מי לוועדה, למשרד, או ימציא הסיוע מקבל .14.1

פעולותיו, לפקח על לבקר את או מי מטעמו  מקבל הסיוע מתחייב לאפשר בכל עת למשרד .14.2

ביצוע כתב האישור במועדים ובתנאים שיקבעו על ידם ולפעול על פי הנחיות המשרד, כפי 

 שתינתנה מעת לעת.

 של המשרד. ושל מורשי החתימה כל שינוי בכתב האישור יידרש לאישור מראש של הוועדה .14.3
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 ביטול סיוע וחילוט ערבות .15

ת של תנאי הוראה זו ותהיה רשאית במקרים המפורטים להלן תראה הוועדה הפרה יסודי .15.1

כולו, או חלקו, הן זה ששולם והן זה שטרם שולם, ולדרוש את  הסיועלהחליט על ביטול 

החזר החלק ששולם בתוספת ריבית והפרשי הצמדה, כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית 

תהיה הוועדה רשאית לחלט את  ,והצמדה, מיום תשלומם ועד יום החזרתם בפועל. כמו כן

 .המתחםמימוש השעבוד שהוטל על  וכן לפעול ערבות הביצוע

 הם: 15.1 המקרים לעניין סעיף .15.2

לא עמד בהתחייבות שלקח על עצמו או לא קיים הוראה שנקבעה  מקבל הסיוע .15.2.1

בהוראת מנכ"ל זו, הוראת אחריות חברתית, כתב האישור או תנאי שנקבע 

בפסק דין סופי וחלוט בבית  הורשע הסיוע מקבלבהחלטת הועדה; הרשעת 

 משפט בישראל בעבירה על דיני הקניין הרוחני של מדינת ישראל;

 14.2לא שיתף פעולה עם ביקורת המשרד בהתאם לאמור בסעיף  מקבל הסיוע .15.2.2

 עיל;ל

מקבל הסיוע לא עמד בלוחות הזמנים המפורטים בהוראה זו, אלא אם האיחור  .15.2.3

 אושר על ידי הוועדה.

 ;נכנס להליך של כינוס נכסים או פירוק קבל הסיועמ .15.2.4

 בעת הגשת הבקשה או לאחריה; מתן נתונים כוזבים .15.2.5

 ., לרבות שינוי בתמהיל שאושרהסיוע אינו משמש למטרות שלשמן הוא ניתן .15.2.6

נשוא התכנית המאושרת במהלך  , העברת זכויות במתחם,מתחםמכירת ה .15.2.7

 תקופת התכנית ללא קבלת אישור הוועדה מראש. 

 תקציב  .16

 מיום 3740 מספרמסגרת התקציב לא תחרוג מזו הקבועה בהחלטת הממשלה  .16.1

 .  17.03.2019מיום  4530ומהחלטת הממשלה המשלימה לכך מספר  15.04.2018

 .ובשנים הבאות אחריה 2020יצויין כי מתן הסיוע כפוף לאישור תקציב מתאים בשנת  .16.2
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 מועד להגשת הבקשות .17

 אזורי תעשייה. למינהלבקשות להשתתפות בתכנית יוגשו  .17.1

הבקשות, והמועד האחרון להגשתן יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד  תדרך הגש .17.2

 ובעיתונות. 

 בקשות אשר יוגשו לאחר המועד האחרון שנקבע לא ידונו.  .17.3

  ותשובות שאלות .18

שתפורסם במודעה לכתובת שאלות והבהרות יש להפנות בכתב בלבד באמצעות דוא"ל  .18.1

 . שייקבע במודעה  עד לתאריךו

, באחריות המבקש לוודא כי הדואר האלקטרוני התקבל באמצעות דואר האלקטרוני חוזר .18.2

 . שאלות שיועברו בכל אמצעי אחר לא ייענו.בהתאם לפרטים שיפרוסמו במודעה

 ביחס לכל שאלה יש לציין את מספר/י הסעיף/ים הספציפי/ים במסמכי הוראת המנהל .18.3

 הכללי אליו/הם היא מתייחסת. יש להימנע מנוסח שאלות הכולל פרטים מזהים של השואל. 

בתאריכים החל  www.economy.gov.il תשובות יפורסמו באתר האינטרנט שכתובתו: .18.4

חלק בלתי נפרד ממסמכי הוראת המנהל . התשובות לשאלות מהוות שיפורסמו במודעה

 מחייבות את המשרד. -הכללי. רק תשובות שפורסמו באתר האינטרנט כמפורט לעיל

 פרסום פרטי מקבל הסיוע באתר המשרד .19

 באתר יפורסמו, ויזכה שבמידה לכך מסכים, זו הוראה לפי הבקשה את המגיש סיוע מבקש .19.1

 : לזכייתו בנוגע הבאים הפרטים לגביו שיוחלט אחר במקום או המשרד של האינטרנט

 .הסיוע מקבל שם .19.2

 . הסיוע ורכיבי הסיוע גובה, המתחם של הגיאוגרפי המיקום .19.3

 .במתחם השוכנים והעסקים המזון מפעלי תמהיל .19.4

 מי באמצעות לרבות, הסיוע מבקשי בנתוני שימוש לעשותאזורי תעשייה רשאי  מינהל .19.5

אזורי  מינהל של אחר צורך כל או התכנית יעילות בחינת, סקרים, מחקרים לצורך, מטעמו

 .הבלעדי דעתו שיקול ולפיתעשייה 

http://www.economy.gov.il/
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  נזיקין .20

 שהיא סיבה מכל שייגרמו נזק או אובדן, הפסד, פגיעה כל בגין באחריות יישא הסיוע מקבל .20.1

 ישירה כתוצאה אחר אדם לכל או למשרד או, מטעמם למי או לעובדיו או מטעמו למי או  לו

 . התכנית של מהפעלתה עקיפה או

 שהיא סיבה מכל נזק או הוצאה, תשלום בכל יישא לא המשרד כי הצדדים בין מוסכם .20.2

 אדם לכל או למשרד או מטעמם למי או לעובדיו או מטעמו מי או הסיוע למקבל שייגרמו

 הסיוע מקבל על תחול זו אחריות וכי התכנית של מהפעלתה עקיפה או ישירה כתוצאה אחר

 .בלבד

 מכל לו שייגרמו הוצאה או תשלום, נזק כל על המשרד את לשפות מתחייב הסיוע מקבל .20.3

 עקיפה או ישירה כתוצאה הסיוע מקבל של מחדליו או ממעשיו הנובעים שהיא סיבה

 תביעה ותוגש היה. המשרד מאת כך על הודעה קבלת עם מיד, התכנית של מהפעלתה

 מביצועה עקיפה או ישירה כתוצאה הסיוע מקבל של מחדליו או מעשיו בגין המשרד נגד

 .בפניה מראש להתגונן לו ויאפשר בכתב הסיוע למקבל המשרד כך על יודיע,  התכנית של

 תחולה .21

 .תוקף הוראה זו מיום חתימתה

 רינסקישי     

 המנהל הכללי      

 

 

 י"א אב תשע"ט , ירושלים

 2019אוגוסט  12               
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