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 כללי .1

)להלן: משרד הכלכלה והתעשייה בוהכלכלה פיתוח התעשייה לולהשקעות רשות ה    .1.1
 היעובדים מהאוכלוסילעודד קליטת  תמבקש"הרשות להשקעות" ו"המשרד" בהתאמה( 

 מיום 1279' , כאמור בהחלטת ממשלת ישראל מסהתעסוקהלמעגל  הבדואית בנגב
לקליטת  השקעה בהון האנושיהשקעות מסלול ל הרשות ה, גיבשלפיכך .14.03.2022

 . "(התוכנית" :להלן) , בעסקים בישראליה הבדואית בנגביעובדים מהאוכלוס

 הסיוע יינתן בדרך של הקצאה תחרותית.  .1.2

, אלא אם נאמר אחרת נוקט בלשון זכר אך מכוון לנשים ולגברים כאחדהאמור בהוראה  .1.3
 .במפורש

 

 מטרה .2

 בתכניתההוראה נועדה להסדיר ולפרט את כללי התמיכה ואמות המידה להשתתפות 
 הסיוע המפורט להלן. 

 

 הגדרות .3

בהוראת מנכ"ל זו תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה, זולת אם נאמר 
 במפורש בגוף ההוראה:אחרת 

 " אדם עם מוגבלות" .3.1

 :שיש לו אישור לפי אחד מאלהמי  

 ;לפחות 20% תוקף של גורם מוסמך הוא בעל נכות של-פי קביעה בת-על .3.1.1

של  פי קביעה בת תוקף-דציבלים או יותר, על  50חלה אצלו ירידה בשמיעה של .3.1.2
 ;גורם מוסמך

העבודה, הרווחה המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה במשרד  .3.1.3
שהמציא אישור רפואי מרופא מומחה  קבע, לאחרוהשירותים החברתיים 

עם מוגבלות,  חוק שוויון זכויות לאנשיםרלבנטי, כי הוא אדם עם מוגבלות לפי 
ופלת בחומרתה מחומרת המוגבלות של נאשר מוגבלותו אינה  ,1998-ח"התשנ

 .3.1.2. או 3.1.1 אדם בעל נכות כאמור בסעיף

 אתר"" .3.2

 .יישוב באותו הסיוע מבקש של עסקיםה כל את יכלול אתר. העסק הישוב בו נמצא

 

 "הוועדה" .3.3
 להלן.  6ועדה כהגדרתה בסעיף 

 

 הקובע"היום " .3.4

01/05/2022 
 

http://www.moital.gov.il/takshir/5
http://www.moital.gov.il/takshir/5


 

 

 "מבקש הסיוע" .3.5

שעונה על התנאים  המגיש בקשה לסיוע בהתאם להוראה זו תאגיד או עוסק מורשה
 :הבאים

העיקרי הוא אחד מענפי הכלכלה המוגדרים בלשכה המרכזית  עיסוקו .3.5.1
בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למעט הענפים הבאים )לפי הגדרתם וסימונם 

(; O; ביטוח לאומי חובה )מינהל ציבורי וביטחון(: מינהל מקומי, לסטטיסטיקה
פעילויות של ארגוני חברים בתוך ענף שירותים  94(; ענף ראשי מס' Pחינוך )

בין בית המייצרים מגוון טו(; משקי בית כמקומות תעסוקה; משקי Sאחרים )
פירוט הענפים  (.Uמדינתיים )-(; ארגונים וגופים חוץTושירותים לשימוש עצמי )
 מופיעים בכתובת הבאה: 

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2015/%D7%94%D7%A1%

-D7%99%D7%95%D7%95%D7%92

-%D7%A9%D7%9C-D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93%

-D7%A2%D7%A0%D7%A4%D7%99%

-2011-D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94%

-7%93%D7%95%D7%A8%D7%94D7%9E%D7%94%D%

D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA.as%

px 

עיסוקו של בתחום הניקיון אף אם  עובדיםנתן סיוע בגין העסקת ייובהר כי לא  .3.5.2
 .  לסיוע הזכאים הענפים על נמנה מבקש הסיוע

אדם של עובדיו  יובהר כי, תאגיד או עוסק מורשה שעיסוקו במתן שירותי כח  .3.5.3
לעבודה אצל הזולת, בהתאם להגדרת "קבלן כוח אדם" לפי חוק העסקת 

, לא יחשב לעסק לצורך קבלת 1996-עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו
 סיוע לפי הוראה זו.

כן לא יינתן סיוע לחברה -. כמו ינתן סיוע לתאגיד סטטוטורייובהר כי לא  .3.5.4
בשוק תחרותי ובלבד שהכנסותיה  תהפועלממשלתית למעט חברה ממשלתית 

 חברה מתוקצבת.  האינן מתעריף ו/או סובסידיה ממשלתית, ושאינ

 –נתן סיוע לתאגיד ללא כוונת רווח ובלבד שהסיוע ניתן לפעילותו העסקית יי .3.5.5
כלכלית" בהתאם להנחיות רשם  –"פעילות עיסקית  –לעניין זה  כלכלית.

לא ייחשב תמיכה במוסד ציבור לפי סעיף מתן סיוע לפעילות כאמור  העמותות.
 .1985 -א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה3

לעיל בתאגיד ללא כוונת רווח תיבחן ביחס  3.5.1כי עמידה בסעיף  יובהר
 כלכלית בלבד. העסקיתלפעילות 

 

 " התכנית"מנהל  .3.6

 .והתעשייה לכך על ידי מנהל הרשות להשקעות במשרד הכלכלהמי שהוסמך 

 

 

 

 

 

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2015/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%A0%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-2011-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2015/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%A0%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-2011-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2015/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%A0%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-2011-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2015/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%A0%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-2011-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2015/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%A0%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-2011-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2015/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%A0%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-2011-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2015/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%A0%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-2011-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2015/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%A0%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-2011-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2015/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%A0%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-2011-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2015/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%A0%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-2011-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2015/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%A0%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-2011-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA.aspx


 

 

 "משרה מלאה"  .3.7

 שעות חודשיות.  182בד לפחות ומשרה שהמועסק בה ע .3.7.1

הסכם אישי החל  או הסכם קיבוצי קיים , או אם דיןב הגדרה אחרתשל  במקרה .3.7.2
בהתאם להגדרה  -על מבקש הסיוע, וקיימת בו הגדרה אחרת למשרה מלאה 

ובתנאי שיינתן שכר עבור "משרה מלאה". ככל שמדובר בהסכם  האמורה
 שעות. 173 -שי, משרה מלאה לא תפחת מהעסקה אי

 "משרות בסיס" .3.8

ליום הקובע או מספר העובדים שאושר  םשקד חודשבאתר בהעובדים מספר  .3.8.1
השקעות, שטרם ניתן בו הרשות לבכתב אישור קודם מ  באתרלמבקש הסיוע 

לפי הגבוה   או שטרם התקבלה החלטה על ביטול התוכנית, אישור ביצוע סופי,
, מרחוק עבודה לנוהל בהתאם מרחוק עבודה שאושרה במקרהמבניהם. 

 .הוועדהייעשה בהתאם להחלטת  ,לאתר החישוב

חישוב משרות הבסיס יעשה כדלקמן: החישוב יהיה סכימה של כל המשרות  .3.8.2
 המלאות והחלקיות)גם אם התוצאה המתקבלת אינה מספר שלם(.

אזרחי או תושבי ישראל  שהם בחשבון עובדים לקחויימשרות הבסיס  בחישוב .3.8.3
 .באתר מבקש הסיועע"י המועסקים ישירות 

לפי אתרים  עד שלושהיותר מאתר אחד )ומבקש סיוע המתייחסת ל שלבבקשה  .3.8.4
האתרים בכל  הבסיס, החישוב יהיה סכימה של משרות עקרונות המסלול(

 .הבקשה מושא

הבסיס  משרותחישוב  –עסק אחד באתר מסוים מ יותרשלמבקש הסיוע  ככל .3.8.5
של מבקש  של כל המשרות המלאות והחלקיות בכל העסקים סכימהיכלול 

, אלא אם גם אם לא הוגשה בקשה עבור אותם עסקים ,אתראותו הסיוע ב
 .הוועדה קבעה אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו

 מספר משרות הבסיס שייקבע בכתב האישור יישמר לאורך כל תקופת הסיוע. .3.8.6

 

 " יה הבדואית בנגביחדשים מהאוכלוס "עובדים .3.9

 של בנפת באר שבעה הבדואית המתגוררים ימהאוכלוסיאזרחי ישראל או תושבי ישראל 
ומתקיימים לגביהם התנאים  מבקש הסיוע באתרע"י , המועסקים ישירות משרד הפנים 

 :במצטבר הבאים

 "(.מינימלי משרה: "היקף להלן) כל אחד  משרה 50%הם מועסקים לפחות  .3.9.1

חודשים שלפני  6במהלך  והועסקולא הקובע"  יוםהמ"אצל מבקש הסיוע  נקלטו .3.9.2
שנתן שירותים לעסק קשור" לו או  צד, אצל מבקש הסיוע או ב""המועד הקובע"

 למבקש הסיוע בעצמו או באמצעות אחר.

טרם החודשים  6קשור" של מבקש הסיוע במהלך צד ב" עובד שעבדיובהר כי, 
 יחשב עובד חדש.תחילת העסקתו בעסק של מבקש הסיוע, לא 

 

 

 

 

 



 

 

 "עלות השכר" .3.10

 :מעלות השכר למעסיק בגינה יינתן הסיוע, תורכב 

ובלבד שקיימת הפרשה לביטוח פנסיוני  לביטוח לאומי החודשי ברוטו שכרה .3.10.1
 .בגין הרכיבים המחויבים בביטוח פנסיוני על פי דין

 עבור ביטוח לאומי ומס בריאות;מעביד עלויות  .3.10.2

אובדן כושר  לזכויות סוציאליות )פנסיה, קופת גמל, פיצויים,מעביד  פקדותה .3.10.3
 .עבודה וקרן השתלמות(

 

 "עלות השכר הממוצעת"  .3.11

שאושרו במסגרת  בנגב הבדואית מהאוכלוסייההעובדים החדשים סך כל עלות השכר של 
 זכאיות ה. יובהר כי, המשרות סיועל הזכאיותמחולק למספר המשרות  ,כתב האישור

 הן המשרות בגינן יתקבל המענק.סיוע ל

 

 "עסק" .3.12

 הסניף של מבקש הסיוע, שעבורו מוגשת הבקשה לסיוע בהתאם להוראה זו.    

 

 קשור" "צד .3.13

 .במגיש הבקשה בעקיפין או במישרין, ששולט מי .3.13.1

 .מגיש הבקשה בידי היא, בעקיפין או במישרין, בו שהשליטה תאגיד .3.13.2

        לגביו שמתקיימות מי בידי היא, בעקיפין או במישרין, בו שהשליטה תאגיד .3.13.3
  הבאות, כולן או חלקן: ההוראות

 מסוג לפחות 10%-ב קרוב עם יחד או קרוב באמצעות, לבד החזקה .3.13.3.1
": שליטה אמצעי" - זה לעניין, הבקשה במגיש שליטה אמצעי של מסוים

 .1968 - ח"התשכ ערך ניירות בחוק כמשמעותם

 של פעילותו את, קרוב עם יחד או קרוב באמצעות, לבד לכוון היכולת .3.13.3.2
 או דירקטור של תפקיד ממילוי רק הנובעת יכולת למעט, הבקשה מגיש

 .בתאגיד אחרת משרה

 ובני זוג בן של צאצא, צאצא, אח, הורה הורי, הורה, זוג בן -" קרוב" .3.13.3.3
 או עובד, שותף, סוכן שהוא אחר אדם כל וכן, מאלה אחד כל של זוגם
 .כפיף

מסונפת  חברה, קשורה למגיש הבקשה חברה, בת של מגיש הבקשה חברת .3.13.4
 נמצאת בשליטה או השולטת בכל אחת מחברות אלו וחברה למגיש הבקשה

 ערך ניירות בחוק מחברות אלו, כהגדרתם אחת כל של ישירה או עקיפה
 .1968-ח"תשכ
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 שכר מינימום"" .3.14

 .1987-, תשמ"זלפי חוק שכר מינימוםאו שכר מינימום מותאם מינימום שכר 

 

 "תאגיד"  .3.15

 חבר בני אדם אשר התאגד בישראל כדין ופועל ע"פ דיני מדינת ישראל. 

 

 "תקופת ההקמה"  .3.16

מועד ההודעה על הזכייה בהליך ההקצאה  התקופה שמתחילה מהראשון בחודש שאחרי
התחרותית ועד למועד גיוס מספר העובדים לו התחייב מבקש הסיוע, ובלבד שלא תעלה 

 חודשים. 12על 

 

 "תקופת הפעלה"  .3.17

לו  ותהתקופה שבה מתחייב מבקש הסיוע להפעיל את העסק במלוא מספר העובד
 קמה. התחייב ובעלות השכר לה התחייב המתחילה בתום תקופת הה

 

 "המסלול תקופת" .3.18

תקופה המורכבת מתקופת ההקמה וההפעלה, לרבות חובות הדיווח המחויבות על פי 
 .  חודשים 44, ולא תעלה על הוראה זו

 

 

 התוכניתעקרונות  .4

שמבקש להקים עסק או להרחיב עסק בכל רחבי הארץ,  בקש סיועלמ תמיועדהתכנית  .4.1
 כאשר הוא מתחייב לשני תנאים במצטבר:

 :בנגב הבדואית מהאוכלוסייהחדשים  עובדיםמינימום העסקה של  .4.1.1

את  על מבקש הסיוע להעסיק –או הרחבה של עסק קייםסק בהקמת ע
משרות  3 לפחותב, החדשים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב העובדים

. לפחות( 50%)ניתן שמשרה מלאה תכלול שתי משרות של  מלאות
 . באתר הבסיסבמקרה של הרחבת עסק המשרות יהיו בנוסף למשרות 

 שכר:  .4.1.2

, מהאוכלוסייה הבדואית בנגב החדש תעובדלעלות השכר החודשית  .4.1.2.1
ו תבבקש מבקש הסיועבמהלך תקופת ההפעלה, תהא כפי שהתחייב 

בתוספת כל עלויות המעביד, כפי שהן  המינימוםולא תפחת משכר 
  ש"ח 6,150 –, קרי לעיל 3.10מפורטות בסעיף 

, עובד חדש מהאוכלוסייה הבדואית בנגבלעלות השכר החודשית  .4.1.2.2
 ובבקשת מבקש הסיועבמהלך תקופת ההפעלה, תהא כפי שהתחייב 
בתוספת כל ₪  7,000ולא תפחת מגובה שכר הברוטו המינימאלי של 

 8,100 –לעיל, קרי  3.10עלויות המעביד, כפי שהו מפורטות בסעיף 
 ש"ח



 

 

, לפחות שכר מינימום 3.1עם מוגבלות כהגדרתו בסעיף  אדםלגבי  .4.1.2.3
 3.10בתוספת כל עלויות המעביד, כפי שהן מפורטות בסעיף  מותאם
 לעיל. 

 כר מינימום או שכר מינימום מתואם, השכר יהיהשבמקרה של תשלום  .4.1.2.4
, וההוראות מכוחו צמוד לעליית שכר המינימום, לפי חוק שכר מינימום

יובהר כי הסיוע שיאושר למקבל הסיוע לא  לעת.כפי שיעודכן מעת 
 ישתנה בעקבות זאת. 

תהא כמפורט להלן לצורך קבלת הסיוע, חישוב עלות השכר הממוצעת  .4.1.2.5
או כפי שהתחייב מבקש הסיוע  ₪ 16,000ועד לתקרת שכר של 

 :בבקשתו, לפי הנמוך מביניהם

עלות השכר הממוצעת תחושב לגבי  –בהקמה של עסק .4.1.2.5.1
החדשים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב  העובדיםכלל 

 .לסיוע במסגרת כתב האישור כזכאים שאושרו 

עלות השכר הממוצעת תחושב רק  –בהרחבה של עסק  .4.1.2.5.2
מהאוכלוסייה הבדואית בנגב  העובדים החדשיםלגבי 

 ויתווספו לסיוע במסגרת כתב האישור כזכאים שאושרו 
 הבסיס.מעבר למשרות 

במסגרת כלל  קשור צדאו  למבקש הסיועמשרות  300-סיוע, בו זמנית, ליותר מ יינתן לא .4.2
  .התכניות הפעילות במסלולי התעסוקה שברשות להשקעות

במסגרת קשור  צדאו  למבקש הסיועהמקסימלי שניתן להגיש החדשות  משרותסך ה .4.3
עלות סכום הסיוע יינתן בהתאם לשיעורים הבאים מתוך  .משרות 100 הינוזו הקצאה 

שאושרה בכתב  הממוצעת לעלות השכר עד העובדים החדשיםהממוצעת של  השכר
 ₪: 16,000, ולא יותר מתקרת עלות שכר של רהאישו

 ;30% -החודשים הראשונים  12 -ב .4.3.1

 ;20% - 24-ועד לתום החודש ה 13-החל מהחודש ה .4.3.2

ה ימהאוכלוסינשים  הןמכלל העובדים החדשים בעסק,  90%אף האמור, כאשר לפחות  על .4.4
 שיעורים הבאים:ל בהתאם יינתןסכום הסיוע עבור כל עובד  הבדואית בנגב

 ;35% -החודשים הראשונים  12 -ב .4.4.1

 ;25% - 24-ועד לתום החודש ה 13-החל מהחודש ה .4.4.2

העובדים כאשר אופן חלוקת   אתרים שלושה לעד אחתבקשה  להגישיכול  סיוע מבקש .4.5

לשיקול דעתו של  ןנתו שבכתב האישור האתרים , ביןחדשים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב

 מבקש הסיוע. 

באתר לקוח, בעבודה מהבית או במתחמי מבקש סיוע שמבקש להעסיק את העובדים  .4.6

   , יכלול בבקשתו בקשה לאישור על פי נוהל עבודה מרחוק:עבודה משותפים

https://www.gov.il/he/departments/policies/remote-working-employment-

grants  

 

 



 

 

 

 תנאי הסף  .5

 פי הוראת מנכ"ל זו הם:-תנאי הסף המצטברים לדיון בבקשה לקבלת הסיוע על

 להוראה. 3.5בסעיף " כקבוע מבקש הסיועהמבקש עונה להגדרה של " .5.1

 ולבצע את הפעולות הבאות: התכניתמבקש הסיוע התחייב לעמוד בתנאי  .5.2

 השכר המינימאלי. לשלם לפחות את  .5.2.1

משרות מלאות של עובדים חדשים מהאוכלוסייה  3להעסיק לפחות  .5.2.2
 בהיקף המשרה המינימלי.כהגדרתם בהוראה  הבדואית בנגב

מבקש הסיוע אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בהליך של כינוס נכסים או פירוק ואין לו  .5.3
 מוסדרים למשרד הכלכלה והתעשייה.חובות בלתי 

בנושא:  0.4מבקש הסיוע עומד בתנאי הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה מס'  .5.4
"התניית סיוע בקיום אחריות חברתית" וצרף לבקשתו הצהרה ובקשה הנדרשת בהתאם 

 להוראה זו.

 יחס בין מסלולים.להלן לעניין  12 מבקש הסיוע עומד בתנאים הקבועים בסעיף .5.5

 

 הוועדה .6

 :  שחבריה יהיובחירת מקבלי הסיוע שבהוראה זו תיעשה בידי ועדה  .6.1

 יו"ר הוועדה; –השקעות ל הרשותמנהל  .6.1.1

 חבר ומ"מ יו"ר הוועדה; – התכניתמנהל  .6.1.2

 חבר; -נציג מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה  .6.1.3

 חבר; - שמינה החשב הכללי נציג החשב הכללי במשרד האוצר .6.1.4

שמינה הממונה על התקציבים במשרד נציג אגף התקציבים במשרד האוצר  .6.1.5
 חבר. -האוצר

 :ניםמוזמ

 .התאו נציג תהמשפטי צתהיוע .6.1.6

 סדרי עבודת הוועדה .6.2

מחברי הוועדה ביניהם יו"ר  3מניין חוקי לקבלת החלטה ע"י הוועדה הינו לפחות  .6.2.1
 .ונציג החשב הכללי או מ"מ

נציגת היועצת המשפטית תהיה נוכחת בכל ישיבות הועדה, אלא במקרים  .6.2.2
מיוחדים בהם נבצר ממנה להשתתף בישיבה, כאשר גם במקרים אלו, 

  הפרוטוקול יבחן ויאושר בהיבטים המשפטיים שלו על ידי הנציגה. 

 לכל אחד מהחברים בוועדה, למעט יו"ר הוועדה, ניתן למנות ממלא מקום.  .6.2.3

 

 

 



 

 

המלווה את הוועדה.  תהמשפטי צתהיוענציגת בעניינים משפטיים תכריע עמדת  .6.2.4
 בנושאים שעניינם הוצאות תקציב תכריע עמדת נציג החשכ"ל.

קולות יינתן ליו"ר או  שוויוןהחלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות. במקרה של  .6.2.5
 למ"מ קול כפול.

והחלטותיה ייחתמו הוועדה תערוך פרוטוקול של ישיבותיה. פרוטוקול הישיבה  .6.2.6
 .ע"י יו"ר הוועדה או ממלא מקומו

הוועדה מוסמכת לקבל כל החלטה הדרושה לשם הפעלת הוראת מנכ"ל, לרבות  .6.3
 :הבאותהסמכויות 

 לבחון את הבקשות השונות; .6.3.1

 לבקש מהמבקשים הבהרות להצעותיהם, ככל שנדרש; .6.3.2

 לעשות כל פעולה לצורך בחינת מצגיהם של המבקשים; .6.3.3

להחליט על מתן הסיוע בהתאם לתנאי הסף ואמות המידה שנקבעו בהוראה זו,  .6.3.4
במסגרת זו הועדה תהיה בהתאם לתקציב הקיים ובהתאם לפרטי הבקשה; 
שבוטלו ברשות להשקעות רשאית להתחשב  בתכניות קודמות של מבקש הסיוע 

 או לא מומשו. 

 לקבוע תנאים באישור הניתן למקבלי הסיוע; .6.3.5

 ;בהוראה ובנהליםלקבל החלטה בדבר ביטול הסיוע וחילוט הערבות כמפורט  .6.3.6

 לקבוע את סדרי עבודתה;  .6.3.7

 לקבוע נהלים להפעלת הוראה זו. הנהלים יפורסמו באתר המשרד מעת לעת. .6.3.8

לבחור ביותר ממבקש אחד או להחליט שלא לבחור במבקש כלשהו. כמו כן,  .6.3.9
  .רשאית הוועדה לקבל בקשה במלואה או בחלקה

כלשהי, לרבות בשל אי עמידה בתנאי  הוועדה אינה מתחייבת לקבל בקשה .6.3.10
אישור קודם, והיא רשאית לבטל את הליך הבחירה או לצאת בהקצאה   כתב

 פי החלטתה.-חדשה על

יבת לסיים את הליכי בחירת מקבל הסיוע ולקבוע זוכה בתוך מחוהוועדה לא  .6.3.11
יום  120ימו לאחר , אך אם הליכי אישור הזכייה לא יסתימסוימתתקופה 

 לבטל את הצעתו. רשאי מבקש הסיוע ,מהמועד האחרון להגשת ההצעות

הוועדה רשאית לא להתחשב כלל בבקשה שהיא בלתי סבירה, או שחסרה בה  .6.3.12
שלדעת  ונהליה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי ההקצאה זו על נספחיה

 הערכת הבקשה כדבעי. תמונע הוועדה

 מוטעות. הוועדה רשאית לפסול בקשות חלקיות, חסרות, מותנות, מסוייגות או  .6.3.13

 אם תוגש בקשה אחת בלבד.  ,ל את ההקצאההוועדה רשאית לבט .6.3.14

 

 

 

 

 

 



 

 

המבקשים כולם הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל  שמורהלוועדה  .6.3.15
שעלולות להתעורר  בכדי לקבל הבהרות לבקשתם, או בכדי להסיר אי בהירויות

במידה ויוכח כי מדובר בטעויות ולאשר בקשות לתיקונים  בבדיקת הבקשות
 . או טעויות חשבוניות  סופר

 ,כנית מוסמך לפעול ליישום הוראת מנכ"ל זו ונהליה החל מהליך ריכוז הבקשותמנהל הת .6.4
וכלה בפיקוח על  ,לצורך קבלת החלטותיה עבור להכנת כל החומר הדרוש לוועדה

 התקיימות התנאים לקבלת הסיוע.

צוות עובדים אשר יפעל בהתאם התכנית , ימנה מנהל 6.4לשם ביצוע האמור בסעיף  .6.5
 להנחיותיו.

 

 הגשת הבקשה, בחינתה ואישורה .7

 הגשת הבקשה .7.1

, כמפורט בהוראה ובנהלי תוכניתמבקש הסיוע יגיש את הבקשה להשתתפות ב .7.1.1
 .ובמודעה תוכניתה

 הנלווים לבקשה יצורפו כשהם ערוכים וחתומים כדין.המסמכים  .7.1.2

 בחינת הבקשה .7.2

 כל הבקשות יובאו לדיון בפני הוועדה:

 ראשית, תיבחן עמידתן בתנאי הסף.  .7.2.1

 בקשות שעומדות בתנאי הסף, תיבחנה כל אחת בסדר הבא:  .7.2.2

הן  מכלל העובדים החדשים בעסק 90%תחילה, תיבחנה בקשות בהן לפחות  .7.2.3
 נשים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב.

 שניתן הניקוד מהגבוה לנמוךלאחר מכן, תידונה בוועדה יתר הבקשות, על פי  .7.2.4
 תקציב.ה ליתרת בכפוף, להלן שיפורטו המידה אמות לפי להם

 כך, הכלכלית הבדיקה של סף וציון למקצה סף ציוןהוועדה רשאית לקבוע  .7.2.5
 .יידחו, יותר נמוך ציון שיקבלו שבקשות

 דירוג הבקשות ייעשה על פי אמות המידה הבאות: .7.2.6

 :כמפורט להלן ,נקודות( 40)ציון הבדיקה הכלכלית  .7.2.6.1

 ( נקודות 10)עד  מבקש הסיוע פעילות .7.2.6.1.1

, ותק בתחום הפעילות, מגוון המוצרים מבקש הסיועותק 
, התרשמות מהמיקום והמבנה שהעסק מוכרוהשירותים 

 צדבו מתבצעת הפעילות, לקוחות, מידע עסקי, קיום 
 .וובחינת ההתנהלות העסקית מול קשור

 

 

 

 

 



 

 

 (נקודות 7עד )ומנהליו  מבקש הסיועסיון עסקי של בעל/י ני .7.2.6.1.2

, ניסיונם וומנהלי מבקש הסיועבסעיף זה נבחן בעל/י 
סיוע, העסקי בכלל, ובפעילות העסקית בגינה מבוקש 

 בפרט.

 נקודות( 10)עד  איתנות פיננסית .7.2.6.1.3

בהתאם  מבקש הסיועהפיננסי של  ובסעיף זה נבחן מצב
לדוחות כספיים מבוקרים של השנתיים שקדמו לשנת 
הגשת הבקשה, מאזן בוחן לשנת הגשת הבקשה, 

 היחסים הפיננסיים ומדד אלטמן.

 נקודות( 5תכנית עיסקית )  .7.2.6.1.4

 ,שהוגשה העסקית התוכנית רמת נבחנת זה בסעיף
 היערכות ,בה ולעמוד אותה לממש מבקש הסיוע יכולת

 כדאיות ,העובדים לקליטת העסק והתאמת מבקש הסיוע
 .גויסו שכבר העובדים מספר ,התוכנית של כלכלית

 
 נקודות( 8מקורות מימון )עד  .7.2.6.1.5

: הון מבקש הסיועבסעיף זה נבדקים מקורות המימון של 
חיצוניות וכן אסמכתאות עצמי, הלוואות, השקעות 

להכנסות צפויות )צבר הזמנות מלקוחות, מו"מ עם 
 לקוחות וכו'(, יתרות בבנקים.

 

 נקודות( 40)עלות השכר הממוצעת  .7.2.6.2

ככל שעלות השכר הממוצעת לה מתחייב המבקש גבוהה יותר, כך 
הניקוד שיקבל יהיה גבוה יותר, כאשר הניקוד המזערי יינתן לעלות 

, והניקוד המירבי יינתן לתקרת 5.1.2כאמור בסעיף המינימאלי השכר 
  ₪(. 16,000עלות השכר המזכה במענק )

 

מעבר  יה הבדואית בנגבימהאוכלוסהעובדים החדשים מספר  .7.2.6.3
 (נקודות 20לקבוע בתנאי הסף )

גבוה יותר ביחס  ,מבקש הסיועלו מתחייב  המשרותככל שמספר 
 משרהעבור כל  יותר., יינתן ניקוד גבוה בהוראה למינימום הקבוע

בין ע נקודות, כך שטווח הניקוד נ 1.17מעבר למינימום הנדרש יינתן 
 20( לניקוד מירבי של 4 -ההמשרה )עבור 1.17ניקוד מזערי של

 (.20 -ההמשרה  רנקודות )עבו

אך ורק נקבעה משרות   20 תקרת עובדים מקסימלית של יובהר כי
לא יינתן ניקוד נוסף כך ש ,לצורך קביעת הניקוד באמת מידה זו

  .מעבר למכסת עובדים זו

 

 

 

 



 

 אישור הבקשה .7.3

בכפוף  תהמבוקש תוכניתבמקבלי הסיוע שיבחרו יהיו בעלי הניקוד הגבוה ביותר  .7.3.1
 .7.2., בהתאם לסדר הדיון בבקשות הקבוע בסעיף תוכניתהלתקציב העומד לרשות 

ויוכן כתב אישור.  תשלח הודעה בדבר הזכייה –אושרה הבקשה על ידי הוועדה  .7.3.2
בה  , תשלח הודעה בדבר הזכייהומעלה משרות 20של במקרה שאושרה בקשה 

 9סעיף במותנית בהפקדה של ערבות ביצוע כמפורט  יצוין כי קבלת כתב האישור
  .לןלה

 תשלח הודעה מנומקת למבקש. –נדחתה הבקשה  .7.3.3

 

 דיון חוזר .8

רואה עצמו נפגע מהחלטת הועדה, כולה מקבל סיוע, או מבקש סיוע שבקשתו נדחתה, ה .8.1
 .החלטת הוועדהאו מקצתה, רשאי להגיש בקשה לדיון חוזר בתוך שלושים ימים ממועד 

חלטה הההתקבלה אם עובדות שהוצגו בעת שהעדה, בין היתר, ותתחשב הובדיון החוזר 
  .לא הוצגו כראוי

 על כל החלטה ניתן להגיש בקשה לדיון חוזר פעם אחת בלבד.  .8.2

לא תתאפשר הצגת נתונים  חדשה להקמה או הרחבה בקשה בגין בדיון חוזר ר כי יובה .8.3
 מתן החלטתה. חדשים שלא הוצגו בפני הוועדה בעת

 אופן הגשת בקשה לדיון חוזר יפורט בנוהל. .8.4

 

 מימוש הודעת הזכייה והפקדת ערבות ביצוע .9

ונדרש להפקיד  )להלן: "מקבל הסיוע"( הוועדהשבקשתו אושרה על ידי  ,מבקש סיוע .9.1
יום ממועד ההודעה על החלטת  30יפקיד בתוך  ,כתנאי לקבלת  כתב האישור ,ערבות

(, ערבות בנקאית אוטונומית או ערבות : "הודעת הזכייה"הוועדה על מתן הסיוע )להלן
מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי 

מסך הסיוע שאושר על ידי  5%לפקודת המשרד, בסכום של  ,1981-הביטוח, התשמ"א
  .הוועדה

יובהר כי בבקשות המטופלות ברבעון האחרון של השנה הקלנדארית, באפשרות הוועדה  .9.2
 ימים מקבלת הודעת הזכייה. 7לקבוע כי הערבות תופקד תוך 

 .ההוראההערבות יפורטו בנוהל הפקדת תנאי  .9.3
לבטל את זכייתו של  רשאית הוועדההזמן האמור, כי ללא הפקדת הערבות בתוך  ,יובהר .9.4

 מבקש הסיוע.
 חילוט הערבות .9.5

 ,לחלט את הערבות אם מקבל הסיוע לא עמד בהתחייבות שלקח על עצמו תרשאי הוועדה
או  ,או בהוראת מנכ"ל זו , בנהלי התכניתשנקבעה בכתב האישור ,או לא קיים הוראה

כי לא היה זכאי  ,ולאחר מכן התברר ,לצורך החזר כספי של תשלום ששולם למבקש הסיוע
, והכל בהתאם לנוהל חילוט  בהוראהוכן במקרה של ביטול הסיוע כמפורט  ,לקבלו

 ערבויות. 

 

 אישור בכתב שינויים .10

 של הוועדה ומורשי החתימה של המשרד, שכל שינוי בכתב האישור יידרש לאישור מרא
 וייעשה בכפוף לקבוע בהוראה ונהלי הרשות להשקעות.

 



 

 המחאת זכויות וחובות .11

רשאי  ,להמחאת זכויות וחובות. עם זאת מדיניות משרד הכלכלה והתעשייה היא להתנגד
בהתאם  ,הסיוע, לאחר קבלת כתב האישור, להגיש בקשה להסבת זכויות וחובות קבלמ

הוועדה ונחתם עדכון להוראת מנכ"ל זו לשיקול דעתה של הוועדה. אושרה ההסבה ע"י 
י לכל חובות העבר אסב אחרימורשי החתימה של המשרד, יהיה הנלכתב האישור על ידי 

 בגין כתב האישור של המסב.

 

 יחס בין מסלולים .12

שטרם ניתן  4.64במסגרת הוראת מנכ"ל  עסקקודם באותו  כתב אישורמבקש סיוע שלו  .12.1
יהיה זכאי לקבל סיוע על פי הוראה זו  ("כתב אישור קודם: ")להלןבו אישור סיום תכנית 

שאושר  ,ממספר העובדים 75%העסיק לפחות  מבקש הסיוע במועד הגשת הבקשהאם 
  .לו באותו כתב אישור קודם

ם ניתן מקבל הסיוע לא רשאי לקבל מענק נוסף מכל גורם ממשלתי עבור העובדים בגינ .12.2
 לכל תקופת המסלול, בכפוף לקבוע בהוראה זו. ,הסיוע

הסיוע יינתן רק בגין תוספת העובדים מעבר לקבוע בכתב אישור יובהר כי בכל מקרה  .12.3
, ובין אם במסלולים אחרים של 4.17בין אם מדובר בכתב אישור לפי הוראה  קודם

 .הרשות להשקעות שיש בהם יעד עובדים
 

 באתר המשרד פרסום פרטי מקבל הסיוע .13

יזכה בהקצאה ש שככלמבקש סיוע המגיש את הבקשה לפי הוראה זו, מסכים לכך  .13.1
או במקום אחר  והתעשייהתחרותית, יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הכלכלה 

 פרטים הבאים בנוגע לזכייתו: ה ,שיוחלט לגביו

  .וסכום הסיוע המסלול בו זכה ,, הענף בו הוא פועלהסיוע קבלשם מ .13.1.1

ניתן לו כתב אישור, עלות השכר שהתחייב לשלם  הםבאו האתרים האתר  .13.1.2
במסגרת כתב האישור שאושר לו, מספר המשרות שהתחייב להעסיק 

 במסגרת כתב האישור.

פרטי מבקשי הסיוע, לרבות באמצעות מי כל הרשות להשקעות רשאית לעשות שימוש ב .13.2
צורך אחר של הרשות מטעמו, לצורך מחקרים, סקרים, בחינת יעילות התכנית או כל 

 ולפי שיקול דעתה הבלעדי. ,להשקעות

 

 פיקוח ובקרה .14

לרבות גורמים חיצוניים  ,מקבל הסיוע מתחייב לאפשר בכל עת למשרד או למי מטעמו
ובתנאים שיקבעו על  קח על ביצוע כתב האישור במועדיםמטעמו לבקר את פעולותיו, לפ

 מעת לעת.ולפעול על פי הנחיות המשרד, כפי שתינתנה  ,ידם

 

 יטול סיועב .15

במקרים המפורטים להלן תראה הוועדה הפרה יסודית של תנאי הוראה זו ותהיה רשאית  .15.1
כולו או חלקו, הן זה ששולם והן זה שטרם שולם, ולדרוש את  ,להחליט על ביטול הסיוע

בחוק פסיקת ריבית בתוספת ריבית והפרשי הצמדה, כמשמעותם  ,החזר החלק ששולם
תהיה הוועדה  ,מיום תשלומם ועד יום החזרתם בפועל. כמו כן, 1961-התשכ"אוהצמדה, 

 . 9.5, כאמור בסעיף רשאית לחלט את ערבות הביצוע
  



 

 הם: 15.1 המקרים לעניין סעיף .15.2

או לא קיים הוראה  ,מבקש הסיוע לא עמד בהתחייבות שלקח על עצמו .15.2.1
או תנאי  ,כתב האישור ,שנקבעה בהוראת מנכ"ל זו, הוראת אחריות חברתית

 קבע בהחלטת הועדה.שנ

בפסק דין סופי וחלוט בבית משפט בישראל בעבירה על דיני  הורשע המבקש .15.2.2
 הקניין הרוחני של מדינת ישראל.

 14.1בהתאם לאמור בסעיף  ,המבקש לא שיתף פעולה עם ביקורת המשרד .15.2.3
 .עילל

 המבקש נכנס להליך של כינוס נכסים או פירוק. .15.2.4

 כוזבים.נים ומתן נת .15.2.5

 

 תקציב  .16

מתן הסיוע כפוף לאישור התקציב מדי שנה בשנה, למגבלות התקציב, ולתקציבו 
 המאושר של המשרד.

 טרם אושר תקציב המדינה בחינת הבקשה ע"י הועדה או הגורם המוסמךבמידה ובמועד 
, יהיה אישור הסיוע כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית המתאימה ולא לשנה זו

עד לאחר אישור תקציב המדינה או אישור ועדת החריגים באוצר,  כתב אישורתקבל י
 .הםילפי המוקדם מבינ

 

 גביה .17

 כל סכום המגיע לאוצר המדינה מכוח ההוראה ייגבה בדרך שגובים מס, ופקודת המסים
 תחול כאילו היו סכומים אלה מס כמשמעותו באותה פקודה. (גביה)

 

 מועד להגשת הבקשות .18

 השקעות.ל לרשות תוגשנהבקשות להשתתפות בתכנית  .18.1
יפורסמו באתר האינטרנט של  הבקשות והמועד האחרון להגשת, דרך הגשת הבקשות .18.2

 המשרד ובעיתונות. 
 . תידונהלא  ,לתוכניתבקשות אשר יוגשו לאחר המועד האחרון שנקבע  .18.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 תחולה .19

 תוקף הוראה זו מיום חתימתה. .19.1
חלק בלתי נפרד מהוראת מנכ"ל זו ויש  שיפורסמו באתר מהוויםנהלי התוכנית כפי  .19.2

 לראותם כיחידה אחת.
הרשות להשקעות תוכל לפרסם הערות, תיקונים ועדכונים להוראה זו באתר הרשות  .19.3

 להשקעות
 הוראות מנכ"ל קודמות ימשיכו לחול לגבי ההקצאות שנעשו מכוחן. .19.4

 

 

 ד"ר רון מלכא

 

 המנהל הכללי

 

 אייר התשפ"ב ח' ירושלים, 

 2022במאי  09
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