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מענה לשאלות הבהרה -  נוהל סיוע לחברות למטרת עידוד תעסוקה איכותית 
 בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל לשנת 2019

 

 האם יש תמיכה ב "מפעלים מאושרים" בנוסף למרכז ההשקעות?שאלה:  .1

תמיכה לבקשה של מפעל מאושר רק במקרה בו התמיכה שאושרה במרכז המשרד יאשר  תשובה:

 המשרד. ה באופן מהותי מהתמיכה המבוקשת על ידיההשקעות שונ

 תכנית שכר גבוה. –של משרד הכלכלה  4.18קיבלה אישור לתכנית שחברה  שאלה: .2

שלא  אחריםבעובדים במידה והחברה מתחייבת שלא מדובר באותם עובדים בשתי התכניות, אלא 

 , האם תהיה בעיה לעשות זאת? 4.18לוקחים חלק בתכנית 

והמענק מיועד אך ורק  יודגש כי המשרד לא משתתף בשכר העובדים בשום צורה שהיא כן. תשובה:

החברה יכולה להגיש בקשה למשרד  לרכישת ציוד, אמצעים או עבודות המפורטות במסגרת נוהל זה.

לא ניתן לקבל כפל  , עובדים או השתתפות בהוצאות אחרותממשלתי אחר עבור השתתפות בשכר 

 .תמיכות עבור אותה ההוצאה

 ?הבשנייהאם יש אפשרות שתכנית אחת תפגע  שאלה: .3

  .לא ניתן לקבל כפל תמיכות עבור אותה ההוצאהעל פי הנוהל,  :תשובה

  מלש"ח 2.5חברת בת שאמורה להקים את המפעל וכרגע היקף המחזור שלה קטן מ  שאלה: .4

 .יכולה להגיש על סמך החברה המובילה או להגיש את החברה המובילה  האם היא

החברה , "חמלש 2שלה גדול מ  המחזור הכספיחברה יכולה להגיש בקשה אם  עודכנו.תנאי הסף  תשובה:

 אינה יכולה לגשת על סמך חברת האם.

 האם המענק רלוונטי גם לחברה שרק מוקמת? שאלה: .4

 חברה חדשה ללא עובדים וללא מחזור אינה עומדת בתנאי הנוהל. תשובה:

 האם ניתן להגיש שיפוץ מבנה בשכירות ?אלה: ש .5

 לא תשובה:

    שכר ברוטו ?–האם עלויות סוציאליות גם נחשבות  שאלה: .6

הבסיסי במשכורתו של כל עובד. למען הסר ספק, שכר רכיב השכר  -שכר יסוד לא. לפי הנוהל,  תשובה:

 .זה אינו כולל שכר בגין שעות נוספות, בונוסים, תמריצים וכדומה

  משרה נחשבת ? 3/4האם  שאלה: .7

אלא שילוב בין  ,האם אפשר להגדיר את הנוהל כך שלא היקף שעות המשרה תהיה אבן הבוחן שאלה:

 גובה השכר להיקף השעות?

משרה מלאה היא כאשר  נו מעודד עבודה בחלקיות משרה אלא עבודה במשרה מלאה.הנוהל אי תשובה:

הסכם אישי החל על  או במקרה שקיים הסכם קיבוצי. שעות חודשיות 182 לפחות המועסק בה עבד

ובתנאי שיינתן שכר  בהתאם להגדרה האמורה -מבקש הסיוע, וקיימת בו הגדרה אחרת למשרה מלאה 

 .עבור "משרה מלאה"

 האם ניתן לחבר מספר משרות של עובדות לכדי משרות מלאות? אלה:ש .8

 .לא תשובה:

ונקלוט אחרי רבעון ? או שתשללו ורק מי  1.1.19אם ניתן לקבל אישור לעובדים שהכנסנו מ ה :שאלה .9

 שייכנס אחרי קבלת אישורכם ? 
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 בחודשים האחרונים ייחשבו כעובדים חדשים לצורך העניין ? שגויסוהאם עובדים  שאלה:

  .ילךאו מיום אישור הסיועעובד שנקלט אצל מבקש הסיוע  רק עבורהנוהל חל לא.  תשובה:

....וברצוני לבדוק את ההיקף הנדרש באמת עסקיתכנית פי הדרישות אני מבין שיש להגיש תל: שאלה .10

 ואם נוכל לעמוד בבירוקרטיה?

 .פרטי התכנית העסקית מפורטים בנספח י' בנוהלתשובה: 

כנית העבודה/תכנית עסקית" נכתב כי יש לבנות תזרים מזומנים עתידי. האם בנספח י' תחת "ת: שאלה .11

מדובר בבנייה של תזרים מזומנים עתידי כולל לכל העסק, או שמדובר בתזרים מזומנים אשר ינבע 

 מההשקעה הצפויה בתוכנית?

 .קעה הצפויה בתכניתההש על פי תשובה:

 ? והתעסקותנו אזורינו, בגודלנו  מה גובה התמיכה הצפוי לנו: שאלה .12

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

שהמינימום  מצויןעובדים לא נהיה זכאים למענק ? מצד שני  5אני מבין שאם נגייס פחות מ : שאלה .13

 למענק הוא לפי עובד אחד שמגייסים ?

עובדים חדשים, החברה תוכל  2עובדים הינו תנאי סף. לאחר שייקלטו לעבודה לפחות  5גיוס : תשובה

להגיש דרישות לתשלום המענק מהמשרד. תשלומי המענק יבוצעו על פי תוכניות העבודה שהוגשו על ידי 

וקצב קליטת העובדים. המענק לא ישולם במלואו עד לעמידת  החברה, לוחות הזמנים שהוגדרו על ידה

 החברה בכל התחייבויותיה לקליטת עובדים לתעסוקה איכותית ועמידה בדרישות הנוהל.

עובדים,  5העסקים ביחד  2עסקים שונים )עם ח.פ. שונה( , באם אגייס ב  2אני בעלים ומנהל של : שאלה .14

 האם אהיה זכאי למענק ?

 .: לאתשובה

החברה לקלוט עובדים העונים להגדרות הנוהל, לאתר  חברה הממוקמת בצפון יכולההאם   שאלה: .15

 הממוקם באזור אחר, שאינו עומד בהגדרות הנוהל?

 .לא תשובה:

 מזכה בקול קורא הנ"ל? הכאוכלוסייהאם העסקת עבריינים במסגרת שיקומית נחשבת  שאלה: .16

 כנדרש.כל עוד יתר תנאי הנוהל ימולאו  כן,  תשובה:

 האם מועצה מקומית ערערה נכללת בקול קורא ?  שאלה: .17

 .רשאית להגיש בקשה במסגרת הנוהלחברה שממוקמת בשטח המועצה  תשובה:

ניתן להסיר את מגבלת שכר המינימום או להתאים את השכר לטובת סוג הפעילות ו/או האם  שאלה: .18

 התחום?

מעל שכר המינימום )לפחות   30%בנוהל ולכל הפחות גובה השכר הכוונה לשכר יסוד כהגדרתו . לא תשובה:

 ( בחודש.₪ 6,890

 לעובד תמיכה תינתן, מיוזמתו עובד עזיבת של במקרה מדובר שכאשר כך הנוהל את לעדכן נבקש שאלה: .19

חדש  במשרה מדובר  ,לכן קודם קיימת הייתה שלא משרה על מדובר שכאשר או/ו שמצטרף החדש

 .לתמיכה שזכאית

הל. אחוז גבוה יותר דורש העובדים החדשים, אפשרי על פי הנ מסך 10%ששיעור העזיבה עד  ככל תשובה:

במקרים אלה, החברה מתחייבת לקלוט עובד חדש במקום העובד המפוטר/מתפטר   .את אישור המשרד
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לשמירת מצבת העובדים. העובד החדש ייקלט בהתאם לתנאי הנוהל ובהתאם לבקשה שהוגשה על ידי 

 החברה ועל פי התחייבויותיה למשרד. 

 חודשי 12 -ב ומכתת התוכנית .בפועל העבודה חודשי זמן לבין התמיכה זמן בין להשוות נבקש  שאלה: .20

  העובד. של עבודה חודשי 30 לפחות דורשת אבל עבודה

 .חודשי עבודה 30לא. נדרשת התחייבות חד משמעית ומוחלטת להעסיק מינימום  תשובה:

 חופשת לאחר עוזבת או/ו מתפטרת כלומר)  שעוזבת בעובדת ומדובר במידה כי  הבהרתכם נבקש שאלה: .21

 העבודה 'לתק בהתאם שהוגדרה התמיכה את ותקבל כך בגין תיקנס לא החברה(, התפטרה = לידה

  .בפועל

מסך העובדים החדשים, אפשרי על פי הנוהל. אחוז גבוה יותר  10%ככל ששיעור העזיבה עד  תשובה:

 דורש את אישור המשרד

 .מלאה משרה הינה עבודה שעות 8 של משרה כי אישורכם,  נבקש שאלה: .22

 .שעות חודשיות 182לפחות שהמועסק בה עבד מלאה משרה  תשובה:

  .תוכנות רכש גם ציוד תחת יכלול שהמימון בקשנ שאלה: .23

 .רכש כולל רכישת תוכנות תשובה:

נבקש להכניס לסעיף המימון את עלות שכירות המקום, לכלול תקורות דמי ניהול והוצאות נלוות  שאלה: .24

 .אחרות

 .לא תשובה:

  .שנים 10  של רצופה לשכירות ההתחייבות את להוריד נבקש שאלה: .25

 .שנים 3 ל התחייבות, בנוהל תוקן :תשובה

 בזמן לעובדות שניתנות הרווחה פעילויות בגין עלויות מימון של הוספה בחיוב לשקול נבקש שאלה: .26

  .עסקתן תקופת

 .לא תשובה: .27

 למימון זכאיות יהיו "אחד על אחד" שהכשרות המימון ולתוכנית לניקוד להוסיף נבקש שאלה:  .28

 (Training 1 ON 1) הכשרה\כהדרכה

 .למימון כזכאיות אחד על אחד בהכשרת להכיר ניתן תשובה:

 כתנאי עובדת כל פר ולא שלנו הספקים מול שבוצעו מסגרת מכרזי של הגשה שיאושר נבקש :שאלה .29

 .הדרכה /ההסעים /הציוד של בסעיפים למימון

 ניתן לאשר בקשה זו.  לא :תשובה

 עובדים כמות של המינימום את להוריד נבקש,  ח"מלש 100 מ הגבוה חברה של כספי מחזור שאלה: .30

 ח"מלש 100 ל מעל של החברה בהכנסות מותנה ולא) עובדים 5 של זהה לכמות החברה מגודל כחלק

 .לא תשובה:

 .עובדים 10 מינימום הוא הנדרש הגידול , בעבר בקשה שהגישה חברה מדוע להבהרתכם נודה שאלה: .31

 .על מנת לאפשר הזדמנות לחברות חדשות שלא זכו לסיוע בעבר תשובה:

 זמן כי נבקש ,כן כמו. העובדים של בפועל העבודה לזמן הציוד שיעבוד זמן שיותאם נבקש שאלה: .32

 .המימון לתקופת בזההחודשים  12 על יעלה לא השיעבוד
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 .לא תשובה:


