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  תעשיית הבשר הבקר הטריחיזוק נוהל סיוע לחברות למטרת 

 נגב, בגליל ובפריפריה החברתיתב

 רקע .1

בצמצום  רבה חשיבות ה"( רואהמשרד" -)להלן והגליל הנגב לפיתוח הפריפריה, המשרד

ת ממטרות לבין יישובי מרכז הארץ. אח , ובפרט הפריפריה הרחוקה,הנגב והגלילהפערים בין 

עוד נקבע כי המשרד יוכל  .הצמיחה הכלכלית וצמצום פערי ההזדמנויות הגדלתהיא המשרד 

לשם קידום כושר הייצור להקצות משאבים לטובת הטבות ותמריצים בתחום התעסוקה, 

יצירת מקומות תעסוקה יציבים, הגדלת שיעור  ,בנגב ובגליל והשבחת ההון האנושי

  .ההשתתפות בכוח העבודה וצמצום האבטלה

ים על מנת להפחית את יוקר שנים האחרונות, הממשלה קידמה צעדים רבבבנוסף לכך, 

במסגרת הקצאת מכסות פטורות ממכס, מענק ליצרנים בתחום הבשר הטרי, כגון המחייה 

על בשר בקר טרי  מכסהשל  משמעותית הפחתהוכן  טנים ובינוניים לשם הגברת התחרותק

ולמניעת פגיעה  בפריפריה ר התעשייתיכמו כן, הממשלה פועלת לקדם את כושר הייצו מיובא.

פריפריה הבדגש על לאור התרומה לתעסוקה באזורים אלה, בייצור המקומי ופיטורי עובדים, 

בפריפריה מטרת נוהל זה היא לסייע לחברות תעשייתיות לייצור בשר בקר טרי הרחוקה. 

יינתן על סיוע עוד יובהר כי ה .הרחבת היקפי הפעילותו כאמצעי לחיזוק התעשייה המקומית

והמשרד אינו מחויב לאשר סיוע לכל החברות אלא רק לחברות בעלות  פי ניקוד תחרותי

  . הציון הגבוה ביותר 

 מטרות .2

הנוהל בא להגדיר ולפרט אודות התנאים הנדרשים לקבלת תקציבי סיוע והקריטריונים 

 לניקוד הבקשות שיוגשו לשיפוט. 

 הגדרות  .3

 1991-תוח הנגב, התשנ"ב: כהגדרתו בחוק הרשות לפינגב. 

 1993-גליל: כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג . 

  אישורים רגולטוריים הנדרשים על ידי  –אישורים רגולטוריים הנדרשים לייצור מזון

 רשויות מוסמכות לצורך קבלת אישור לייצור מזון. 

  המיקום הגאוגרפי בו יועסקו העובדים.  -אתר 

  לפחות  50%-אחר, ב יחד עם  או  חזיק, במישרין או בעקיפין, לבדמי שמ -בעל שליטה

 . מפעלזכויות האחזקה במ

  חשב המשרד או נציג מטעמו, ואו נציג מטעמ שות המנהל הכלליברא הועד -הוועדה ,

להקים ועדת משנה לצורך בחינה ראשונית היועץ המשפטי או נציג מטעמו. הוועדה רשאית 

ולהיעזר בגורמי  משרד האוצר ומשרד הכלכלה והתעשייה , לזמן את נציגישל הבקשות

 מקצוע חיצוניים. 
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  באחד או שיפוץ ושדרוג מבנים קיימים  מפעלהבניית מבנה/מבנים חדשים לפעילות  -בנייה

 מיישובי הנגב או הגליל. 

 באתר קיים מפעלהרחבת פעילות ה -הרחבה. 

  מפעלה רכישת ציוד נדרש לצורך הפעילות העסקית של -הצטיידות. 

 .הכשרות מקצועיות/הסבות מקצועיות 

 .היסעי עובדים 

  "לים שפורסם עלשכר ממוצע למשרת שכיר של עובדים ישרא -"השכר הממוצע במשק-

 בעת הגשת הבקשה לסיוע.  הידוע לסטטיסטיקה ידי הלשכה המרכזית

  גורם ייעוץ בסוגיות הקשורות לפעילות העסקית של החברה, הנעשות על ידי  –ייעוץ עסקי

 חיצוני. 

  מפעל תעשייתי" מפעל תעשייתי כהגדרתו בחוק עידוד השקעות הון.  -מבקש הסיוע"- 

מפעל תעשייתי שבבעלותה של חברה תעשייתית שעיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות 

 לצורך הנוהל, פעילות ייצורית בתחום בשר בקר טרי.  .ייצורית

  במקרה שקיים . שעות חודשיות 186 לפחות משרה שהמועסק בה עבד -משרה מלאה

שרה הסכם אישי החל על מבקש הסיוע, וקיימת בו הגדרה אחרת למ או הסכם קיבוצי

  ."משרה מלאה"ובתנאי שיינתן שכר עבור  בהתאם להגדרה האמורה -מלאה 

  המספר הממוצע החודשי של העובדים בשנה שקדמה ליום פרסום הנוהל. –משרות בסיס 

  מפעלהתושבי ישראל המועסקים ישירות על ידי אזרחי או  –עובדים . 

 עקרונות הנוהל .4

לפי תחום תעשיית הבשר הטרי, בהפועלות /חברות יםמפעללהנוהל מיועד לסייע  .א

 .הקריטריונים שיפורטו בהמשך הנוהל

באזורים פריפריאליים מרוחקים בעלי שיעור בלתי הנוהל מיועד לסייע למעסיקים  .ב

 אבטלה גבוה.  קצבת בלימועסקים גבוה ובעלי שיעור מק

הגדלת הפעילות באמצעות מתן סיוע תקציבי לאלה ים מפעלהנוהל מיועד לסייע ל .ג

 הכלכלית, בהתאם לתכנית עסקית שתגובש על ידי החברה. 

 תנאי סף .5

 באזורי תעשייהאו ברשויות מקומיות אתר ביצוע ההשקעה הינו באזור גיאוגרפי  .א

לפי פרסומי הלשכה  ,רשויות מקומיות של 4עד  1משויכים לאשכול פריפריאליות ה

 .המרכזית לסטטיסטיקה

 שיעור האבטלה הממוצע בשטח הרשות המקומית על פי נתוני הביטוח הלאומי .ב

 . 2%-גבוה מ 2018המעודכנים מינואר 

)נמוך ובינוני( על  1-6כלכלית -בשטח רשות מקומית ברמה חברתית םממוקאתר הביצוע  .ג

 סטיקה העדכני. פי דירוג הלשכה המרכזית לסטטי
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 .1-4מהעובדים מתגוררים ברשויות מקומיות בדירוג  50%לפחות  .ד

  ביום הגשת הבקשה. עובדים  50 מעסיק לפחות מפעלה .ה

 . הסיוע המבוקשמפורטת אודות עסקית תוכנית  הגיש מפעלה .ו

  .לייצור בשר בקר טריהמפעל הינו מפעל תעשייתי  .ז

נים הישראלים, ולאישורים הנדרשים  כפופים לדרישות התקהמיוצרים כל מוצרי הבשר  .ח

משרד הבריאות /לצורך ייבוא, שיווק  ומכירה של בשר טרי בישראל  ע"י שירות המזון

 וע"י השירותים הווטרינריים.

ו בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדים תצהיר בכתב כי שיל וצרף לבקשתי מפעלה .ט

וההסכמים האישיים, ככל כמתחייב מחוקי העבודה, צווי הרחבה, ההסכמים הקיבוציים 

, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים. השהם חלים עלי

 .או עו"ד מפעלהתצהיר יאומת ע"י רו"ח המבקר את ה

תצהיר בדבר העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק  יצרף לבקשתו מפעלה .י

 "ד בדבר העדר הרשעות בעבירות לפיעוצרף תצהיר מאומת על ידי י מפעלה. שכר מינימום

 . 1987 -ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז  1991  -חוק עובדים זרים, תשנ"א

אישור על ניהול ספרים ורישום במע"מ ובמס הכנסה וכן כל האישורים הדרושים לפי חוק  .יא

 . 1976 -עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס(, התשל"ו

 להתחייב לקיים את כל חוקי העבודה.  מפעלהעל  .יב

בהליך של כינוס  יםנמצא םחשבון מוגבל ואינאינם בעלי בו או בעלי השליטה ו/ מפעלה .יג

 .ממשלתי כלשהו חובות בלתי מוסדרים למשרד םהנכסים או פירוק ואין ל

כתנאי  בפריפריה הרחוקה. הפעילות הכלכלית גדלתהנוהל מיועד לסייע לחברות לה .יד

סיוע תקציבי מהמשרד, כל חברה תידרש להציג תכנית עסקית בה היא תתחייב כי לקבלת 

באמצעות אחד או הפעילות הכלכלית תגדל בשנים הקרובות, בתמורה לסיוע התקציבי, 

 כמותהעלאת , הייצוא שיעורהעלאת , העלאת מצבת העובדים יותר מהתחומים הבאים:

מוצרים חדשים ו/או כניסה לשווקים  פיתוח ,העלאה של המחזור הכספי, הייצור/תוצרת

 חדשים.

 עקרונות עבודת הוועדה .6

, חשב המשרד או נציג מטעמו, חברים. המנהל הכללי או נציג מטעמו 3ועדה תמנה הו .א

 היועץ המשפטי של המשרד או נציג מטעמו. 

, לרבות הנוהלהוועדה מוסמכת לקבל כל החלטה הדרושה לשם הפעלת הוראת  .ב

 הבאות:הסמכויות 

 ן את הבקשות השונותלבחו. 

 לבקש מהמבקשים הבהרות להצעותיהם, ככל שנדרש. 

 לעשות כל פעולה לצורך בחינת מצגיהם של המבקשים. 
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  בנוהל זהלהחליט על מתן הסיוע בהתאם לתנאי הסף ואמות המידה שנקבעו ,

  .בהתאם לתקציב הקיים ובהתאם לפרטי הבקשה

 לקבוע תנאים באישור הניתן למקבלי הסיוע. 

 ל החלטה בדבר ביטול הסיועלקב. 

 לקבוע את סדרי עבודתה. 

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

  כמו כן, רשאית וכלשה מפעלבאו להחליט שלא לבחור  אחד מפעלמלבחור ביותר .

 הוועדה לקבל בקשה במלואה או בחלקה.

 יוע ולקבוע זוכה הס ים מקבלי עלמפהבת לסיים את הליכי בחירת הוועדה לא מחוי

יום  120מת, אך אם הליכי אישור הזכייה לא יסתיימו לאחר בתוך תקופה מסוי

 מהמועד האחרון להגשת ההצעות רשאי מבקש הסיוע לבטל את הצעתו.

 ה שהיא בלתי סבירה, או שחסרה בה הוועדה רשאית לא להתחשב כלל בבקש

לדעת המשרד מונע הערכת הבקשה ש נוהל זההתייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי 

 כדבעי.

  ,או מוטעות.  מסויגותהוועדה רשאית לפסול בקשות חלקיות, חסרות, מותנות 

  הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המבקשים כולם בכדי  שמורהלוועדה

לקבל הבהרות לבקשתם, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת 

 הבקשות. 

 החל מהליך פתיחת המעטפות לפעול ליישום הנוהל,  ועדת משנהמנה הוועדה ת

וריכוז הבקשות עבור להכנת כל החומר הדרוש לוועדה לצורך קבלת החלטותיה 

  וכלה בפיקוח על התקיימות התנאים לקבלת הסיוע.

 הגשת הבקשה, בחינתה ואישורה .7

 הגשת הבקשה

כל המסמכים  ב כלשהו.להגיש בקשה מסודרת כתנאי לאישור תקצי נדרש מפעלכל  .א
 . מפעלהיהיו חתומים על ידי מורשי החתימה של 

 טופס הבקשה יכלול את כל הפרטים הבאים: .ב

  המחזור הכספי, , מפעלהפירוט אודות פעילות , מפעלה. לרבות, מיקום מפעלהפרטי

 מוצרים, שווקים עיקריים וכל מידע נוסף.

  הנוהל.  , נכון ליום פרסוםמפעלבמספר העובדים במשרה מלאה 

  התפלגות שכר: מספר העובדים המשתכרים שכר מינימום, מספר העובדים

המשתכרים מעל שכר מינימום, מספר העובדים המשתכרים את השכר הממוצע 

 .במשק, מספר העובדים המשתכרים מעל השכר הממוצע במשק
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 עבור מה נדרש  . יש לפרט, על בסיס התכנית העסקיתהיקף הבקשה התקציבית

לפרט את הציוד במקרה של בקשה לציוד, מערכות, הצטיידות וכדומה, יש התקציב. 

השימושים הצפויים בציוד, תרומת , , כולל דגמים ועלויותותהמבוקשוהמערכות 

 וקליטת עובדים חדשים. מפעלהיקפי הפעילות של ההגדלת הציוד החדש ל

ת, סוגיות שיפוץ/בנייה/הרחבה, יש לפרט את העבודות המבוקשות, להתייחס לזמינו

וקליטת  מפעלשל תכנון ובנייה, תרומת השיפוץ/בנייה/הרחבה להיקפי הפעילות של ה

בעלות על  שלסוגיות המשרד יוודא לפני תחילת העבודות  יובהר כי .עובדים חדשים

יש לפרט אודות מערך ההיסעים,  –היסעים  וכדומה.תב"ע, היתרי בנייה  הקרקע, 

ספר האוטובוסים, עלויות ההסעות וכדומה. תחנות, לוחות זמנים, תדירות, מ

יש לצרף תוכנית עבודה מסודרת אודות תחומי  –הכשרות/הסבות מקצועיות 

ים, פירוט עלויות ההכשרה/הסבה, מספר הקורסים שייפתחו, מספר המשתתפ

מספר היועצים, תחומי העיסוק, שעות יעוץ, תעריפי יעוץ  –וכדומה. ייעוץ עסקי 

הוצאות שרד לא יקצה תקציב למימון שכר יועצים בלתי סביר. וכדומה. יובהר כי המ

מאחר והתקצוב הינו רב שנתי,  בגין אישורים רגולטוריים הנדרשים לייצור מזון.

התוכנית שתוגש למשרד תהיה תוכנית רב שנתית. המשרד לא יקצה את התקציב על 

 שנות פעילות.  5פני שנה אחת, אלא על פני 

 10%-ב כלכליתהפעילות ה הגדלתחומים בהם תתבצע פירוט והרחבה אודות הת 

 :על ידי אחת או יותר מהפעולות הבאות לפחות,

o על פני התקופה המוצעת לפחות 10%-מצבת העובדים ב גדלתה. 

o  לפחות על פני התקופה המוצעת 10%-ב הייצוא שיעורהעלאת. 

o לפחות על פני התקופה המוצעת 10%-ב הייצור/תוצרתכמות  הגדלה של. 

o לפחות על פני התקופה המוצעת 10%-ב המחזור הכספי לתהגד. 

o בתקופה המוצעת, בהתאם  פיתוח מוצרים חדשים ו/או כניסה לשווקים חדשים

התוכנית  .לתכנית אסטרטגית שתוצג למשרד הכוללת גם תכנית השקעות

האסטרטגית תכלול בתוכה אבני דרך לעניין התרומה למשק כתוצאה מהסעיפים 

חברה. התוכנית חייבת לכלול בתוכה את האופן בו תגדל שנבחרו על ידי ה

 הפעילות הכלכלית כתוצאה מסיוע המדינה, לרבות מדידה. 

o על פני התקופה המוצעת.₪ מיליון  10-תכנית השקעות לפיתוח המפעל הגבוהה מ 

o  המשרד שומר לעצמו את הזכות להתנות את התמיכה התקציבית בחברה

מתחום אחד. עדיפות בתקצוב תינתן לחברה בהגדלת הפעילות הכלכלית ביותר 

 . שתציג תוכנית להגדלת הפעילות הכלכלית ביותר מתחום אחד

 המקביל בשנה הקלנדרית  נתוןימדדו לעומת התכנית העסקית, כל הפעולות, כאמור ב

 שקדמה למועד הגשת הבקשה. 
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 .ד המשר תשלומי  הגדרת אבני דרך בהם החברה תבצע את הגדלת הפעילות הכלכלית

. )רבעוניים או חציוניים( יבוצעו על סמך אבני דרך שייקבעו בין המשרד לבין החברה

אבני הדרך ישקפו עמידה של החברה בהתחייבויותיה ובהגדלת הפעילות הכלכלית 

, על פני כל רבעון או כל חציון. לשם המחשה, חברה שתציג תוכנית להגדלת בפועל

רך להגיש תוכנית רב שנתית בנושא. שנים, תצט 5על פני  10%-שיעור הייצוא ב

בכל שנה. במידה והחברה תגיש  2%ההגדלה תהיה רב שנתית, ובשיעור ממוצע של 

-דרישת תשלום אחת לחציון, היא תצטרך להוכיח גידול בשיעור הייצוא בגובה של כ

1% . 

  אישור על ניהול ספרים ורישום במע"מ ובמס הכנסה וכן כל האישורים הדרושים לפי

 -סקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס(, התשל"וחוק ע

1976 . 

 ואם  חות כספיים מבוקרים ומאושרים לשנה הקלנדארית שלפני הגשת הבקשה"דו

כך  חות סקורים בצירוף אישור רו''ח על"גיש דותחות מבוקרים לשנה זו "דו האין ל

חות כספיים מבוקרים "פו דוכמו כן יצור חות מבוקרים."עדיין דו השאין ל

ומאושרים לשתי השנים שלפני כן, דהיינו, לשנים הקלנדאריות השנייה והשלישית 

 שלפני השנה שבה הוגשה הבקשה.

 הבקשה בחינת

 כל הבקשות יובאו לדיון בפני הוועדה. .א

 בשלב הראשון תיבחן עמידת כל הבקשות בתנאי הסף. .ב

כלכלית. הוועדה תעריך את היתכנות התוכנית מבחינה מקצועית ותיבחן בשלב השני  .ג
 התוכנית וסיכויי הצלחתה. 

 בשלב השלישי הבקשות תדורגנה על פי אמות המידה הבאות: .ד

  5 – 4מדד פריפריאלי  –רמת פריפריאליות של הרשות בה המפעל ממוקם 

נקודות; מדד  15 - 2נקודות; מדד פריפריאלי  10 – 3נקודות; מדד פריפריאלי 

 .נקודות 20–  1פריפריאלי 

  :נקודות.  13עובדים:  100-199נקודות.  7עובדים:  50-99מספר העובדים במפעל

 נקודות.  20: ומעלה עובדים 200

 10-30%מעל שכר המינימום:  10%המשתכרים לפחות  מפעלבהעובדים  שיעור :

 נקודות. 20: 61%-נקודות, למעלה מ 15: 31-60%נקודות,  10

 51: 1-4ה חברתית כלכלית רשות מקומית ברמב המתגוררים מפעלאחוז עובדי ה-

 נקודות.  15: 71%נקודות. מעל  10: 61-70%נקודות,  5: 60%

  :רמה הרמה החברתית כלכלית של הרשות המקומית בה ממוקם המפעל

נקודות, רמה  7.5 – 3-4כלכלית -נקודות, רמה חברתית 5 – 5-6כלכלית -חברתית

 נקודות.  10 – 1-2חברתית כלכלית 
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 יבדוק את התוכנית העסקית המשרד נקודות.  15 – של הבקשהרכה מקצועית הע

של החברה, מספר המועסקים בה, היקפי הפעילות, יבוא ויצוא, תרומה לתעשייה 

הישראלית, תרומה לתעסוקה המקומית, פוטנציאל להתפתחות, קליטת עובדים, 

הניקוד יהיה שימור עובדים ועוד. הניקוד לכל הבקשות יהיה שוויוני ושקוף. 

כל התוכנית והמסמכים שיוגשו על ידי המפעל,  ובדקייודגש כי ימנומק ומפורט. 

ושיתוף פעולה מלא מהווה תנאי לאישור הבקשה. אי שיתוף פעולה או מחסור 

 בנתונים ובמידע, עלול להביא לפסילת הבקשה. 

 אישור הבקשה

 שיוקצה וף לתקציב בכפ, יקוד הגבוה ביותרבחרו יהיו בעלי הנימקבלי הסיוע שי

 .על ידי המשרד

  ט' על פי נוהל זה.5עד ו' 5יהיה על פי עקרונות סעיפים התקציב שיאושר 

  שנים לכל היותר. סך התקציב לנוהל  5התקציב יאושר לתקופה של שנה עד

 ופריסת התקציב בין השנים תיקבע על ידי המשרד בלבד. 

  כי קבלת  יצוין הב זכייהתשלח הודעה בדבר ה – הבקשה על ידי הוועדהאושרה

 .של ערבות ביצוע הבהפקד יתכתב האישור מותנ

  תשלח הודעה מנומקת למבקש. -נדחתה הבקשה 

  ימים  30במקרה של דחיית הבקשה, המציע רשאי להגיש בקשה לדיון חוזר בתוך

 ממועד שליחת החלטת הוועדה. 

 מימוש הודעת הזכייה והפקדת ערבות ביצוע .8

רה על ידי הוועדה )להלן: "מקבל הסיוע"(, כתנאי לקבלת  כתב מבקש סיוע שבקשתו אוש .א

יום ממועד ההודעה על החלטת הוועדה על מתן הסיוע )להלן:  30האישור יפקיד בתוך 

"הודעת הזכייה"(, ערבות בנקאית אוטונומית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית 

 1981-וח, התשמ"אשברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביט

 מסך הסיוע שאושר על ידי הוועדה. 5%לפקודת המשרד, בסכום של 

ימים  90ועוד  מפעלו התחייב ההערבות תהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההעסקה עלי .ב

 לפחות לאחר תום תקופת ההעסקה, וזאת כתנאי לקבלת אישור תקציבי. 

הלשכה המרכזית  ידי-הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם על .ג

 לסטטיסטיקה, מדד הבסיס ויום הבסיס הינם יום מתן הודעת הזכייה. 

יובהר, כי ללא הפקדת הערבות בתוך הזמן האמור, רשאית הוועדה לבטל את זכייתו של  .ד

 מבקש הסיוע.

הוועדה תהיה רשאית לחלט את הערבות אם מקבל הסיוע לא עמד בהתחייבות שלקח על  .ה

או לצורך החזר כספי של  בנוהל זהשנקבעה בכתב האישור או  עצמו או לא קיים הוראה

תשלום ששולם למבקש הסיוע ולאחר מכן התברר כי לא היה זכאי לקבלו וכן במקרה של 

 .לןביטול הסיוע כמפורט לה
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 עלויות הוצאת הערבות יחולו על מבקש הסיוע בלבד. .ו

 ת דיווחוחוב .9

תום ע"י המנכ"ל ומבוקר בחתימת ח ח"להגיש דו אחת לשישה חודשיםב מחוימקבל סיוע  .א

התפלגות שכר כמפורט מספר העובדים, הפרטים הבאים: רואה חשבון, אשר יפרט את 

לעמידתו בתנאי האישור  מיקום מגוריהם וכלל הנתונים הרלוונטיים לעיל, 7הסעיף 

 שקיבל, וכן כל מידע אחר שיידרש.

י, הדיווחים צריכים כיובהר  .לאותה תקופהמתאימות האסמכתאות ה יצורפו ח"לדו .ב

  .מתום כל רבעון חודש ימיםלהיות מוגשים תוך 

במועד האמור, יישא באחריות קבלת לעיל  יםמקבל סיוע שלא יגיש את הדיווח ,יובהר כי .ג

 .ל על כך התראהיתרת המענק לאחר שקיב, לרבות ביטול הסיוע באיחור

ך פגישת עבודה בה נוסף על האמור לעיל, בין מקבל הסיוע לבין נציגי המשרד תיער .ד

 יסוכמו עקרונות ומועדי הדיווח המדויקים. 

 פיקוח ובקרה .11

מקבל הסיוע מתחייב לאפשר בכל עת למשרד או למי מטעמו לרבות גורמים חיצוניים  .א

ובתנאים שיקבעו על  מטעמו לבקר את פעולותיו, לפקח על ביצוע כתב האישור במועדים 

 תנה מעת לעת.ידם ולפעול על פי הנחיות המשרד, כפי שתינ

של  כל שינוי בכתב האישור יידרש לאישור מראש של הוועדה ושל מורשי החתימה .ב

 המשרד.

 המשרד רשאי לקבל כל מסמך או אסמכתא שתידרש לצורך אימות הנתונים. .ג

 ביטול סיוע .11

במקרים המפורטים להלן תראה הוועדה הפרה יסודית של תנאי הוראה זו ותהיה רשאית להחליט 

ע כולו, או חלקו, הן זה ששולם והן זה שטרם שולם, ולדרוש את החזר החלק על ביטול הסיו

ששולם בתוספת ריבית והפרשי הצמדה, כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, מיום תשלומם 

המקרים לעניין  ועד יום החזרתם בפועל. כמו כן תהיה הוועדה רשאית לחלט את ערבות הביצוע. 

 הם:

נוהל זה שנקבעה בייבות שלקח על עצמו או לא קיים הוראה מבקש הסיוע לא עמד בהתח .א

 או תנאי שנקבע בהחלטת הועדה.

ביחס למצבת העובדים שהייתה לו  5%-ביותר מ מבקש הסיוע הקטין את מצבת העובדים .ב

 ביום הגשת הבקשה לסיוע.  

בפסק דין סופי וחלוט בבית משפט בישראל  ו/או בעלי השליטה בה הרשעת המבקש .ג

 .בעבירה שיש עמה קלון או דיני הקניין הרוחני בעבירה על

 .המבקש לא שיתף פעולה עם ביקורת המשרד .ד

 המבקש נכנס להליך של כינוס נכסים או פירוק. .ה
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 מתן נתונים כוזבים. .ו

 תקציב  .12

מתן הסיוע כפוף לאישור התקציב מדי שנה בשנה, למגבלות התקציב ולתקציבו המאושר  .1

 של המשרד.

 שנות תקציב.  7-בפריסה ל₪ מיליון  50-ו כהתקציב המיועד לנוהל הינ .2

חשוב להבהיר כי התקציב שיאושר הינו בהתאם להצעה שהוגשה. צמצום היקף הפרויקט  .3

  .יל להקטנת היקף התקצוב או ביטולואו ביצוע חלקי, לאחר אישור התקצוב, עלול להוב

וד באחד פרויקט לגביו יתברר, לאחר אישורו ואף לאחר תחילת ביצועו, כי חדל מלעמ .4

, וכן ידרוש את השבת מתנאי הסף, ייפסל, והמשרד לא יקצה תקציב כלשהו עבורו

  הכספים ככל והוקצו כבר כספים על ידי המשרד.

ייקבעו במסגרת ישיבות עבודה בין המדויקים  ם. התנאיתנאי התשלום ומועדי התשלום .5

ייקבעו בין המשרד  תקצוב יעשה על פי אבני הדרך אשרהלבין נציגי המשרד.  מפעלנציגי ה

לרבות קביעת  על בסיס התכנית העסקית שהוגשה על ידי החברה, ,המציע מפעלוה

דו"חות ביצוע, דו"חות מקורות ושימושים, חשבוניות קבלות, הוכחות ביצוע או רכש 

בכל מקרה, תנאי ומועדי התשלום יהיו על פי הוראות התכ"ם הרלוונטיות  .בפועל וכדומה

 ם. וחוק מוסר התשלומי

, וניתן יהיה 2022תוקף ההתחייבות הכספית שתינתן על ידי המשרד הינה עד סוף שנת  .6

ככל שיינתנו התחייבויות רב שנתיות, יותאמו  .שנים 7עד לתקופה כוללת של  להאריכה

 מועדי התוקף של ההתחייבויות בהתאם. 

 טפסים מקצועיים חתומים. לא יועברו תשלומים בהעדר  .7

 התחייבות הכספיתהוצאות שהינן מאוחרות למועד קבלת התשלומים יועברו רק בגין  .8

  . מפעלל של המשרד

ליתן חוות דעת לפיה  נכון למועד הגשת הבקשה לא הוטל  מפעלהעל היועץ המשפטי של  .9

צו עיקול שעלול למנוע את תחילת הפרויקט או השלמתו, או לייצר  מפעלהעל חשבונות 

 ד ג'. חבות של המשרד לצ

את להחזיר   מפעלב היחוי, מפעלה אם יתברר שהעבודות בוצעו בניגוד למוצהר על ידי .10

 בהוצאות שנגרמו למשרד. חויב יכמו כן,  בצירוף ריבית והצמדה, ,ולהסכומים ששולמו 

 ובקרה תנאי תשלום

למשרד את כל המסמכים המלמדים על ההוצאות בפועל, לצד  יגיש מפעלה: שיפוצים/בנייה .1

או חוזה שכירות,  אישורים הנדרשים לצורך עבודות בנייה ושיפוצים דוגמת היתר בנייהכל ה

ורישוי  תוך הקפדה על חוקי התכנון והבנייהמתחייב לבצע את העבודות  מפעל. הלפי העניין

 . עסקים

בגין רכש יגיש למשרד את כל האסמכתאות המלמדות על ההוצאות בפועל  מפעל: ההצטיידות .2

 אביזרים וכדומה.  ציוד, מתקנים,
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, והעתק של יגיש למשרד את כל האסמכתאות המלמדות על ההוצאות בפועל מפעלה: היסעים .3

 ההסכם או הסכמים שנחתמו עם חברת/חברות היסעים. 

יגיש למשרד את כל האסמכתאות המלמדות  מפעלה :הכשרות מקצועיות/הסבות מקצועיות .4

 על ההוצאות בפועל.

 משרד את כל האסמכתאות המלמדות על ההוצאות בפועל.יגיש ל מפעל: המחקר ופיתוח .5

 : המפעל יגיש למשרד את כל האסמכתאות המלמדות על ההוצאות בפועל. ייעוץ עסקי .6

: המפעל יגיש למשרד את כל האסמכתאות אישורים רגולטוריים הנדרשים לייצור מזון .7

 .לבנטייםוכן הפנייה המעידה על הדרישה בחיקוקים הר המלמדות על ההוצאות בפועל

 

חלט את הערבות יהיה רשאי להמשרד  ,בתנאי הנוהלעמד   לא מפעלשהיסתבר במידה ו

. מפעלל/ או קיזוז מהתמורה המגיעה התמורהנקוט בהליכים משפטיים להשבת להבנקאית ו

, תיקבע על ידי הוועדה המשרדית או שתקוזז ההחלטה אודות גובה התמורה שתידרש להשבה

 . ההחלטה תתחשב בהחלטה בנושאים הבאים:יבים במשרד האוצרבשיתוף נציגי אגף התקצ

 בתום לב.פעל   מפעלההאם  .1

 נתונים ומסמכים שנתבקשו.וסיפק  פעולה באופן מלא עם המשרד שיתף  מפעלההאם  .2

 אובדן לקוחות. .3

  ה.כניסה לשווקים חדשים שלא הצליח .4

 פיתוחים שנכשלו או כשלים עסקיים. .5

 ת עובדים. כישלון בגיוס עובדים או התפטרו .6

 מקום מגורי העובדים. .7

 סיבות אחרות שיוצגו בפני הוועדה.  .8
 

 דרישות נוספות ופיקוח .13

 או להסיר ההמשרד רשאי לפנות במהלך הבדיקה וההערכה למציע, כדי לקבל הבהרות להצע .1

 . הבהירויות, העלולות להתעורר בעת בדיקת ההצע-אי

נת ההצעות, או כל מסמך, או מידע המשרד רשאי לבקש פרטים נוספים, תוך כדי תהליך בחי .2

לשם בדיקת ההצעות, בדיקת ההתאמה של המוצע בהן לדרישותיו, או  ואחר, הדרושים לדעת

דו"חות כספיים תקצוב ה ילשם קבלת החלטה. המשרד רשאי לדרוש ממקבל םהנחוצים לדעת

 .הקשורים לביצוע הפרויקטודו"ח מקורות ושימושים 

הגורמים וכן לזמן את  במקום הרלוונטי לפרויקטלערוך סיור  םרשאי ויהי ומי מטעמו המשרד .3

 לצורך הצגת הפרויקט.לראיון  מפעלבהרלוונטיים 

גורם מפקח מטעם המשרד ילווה את הליך ביצוע הפרויקט על שלביו השונים. אי שיתוף  .4

פעולה עם הגורם המפקח, יביא לעצירת תשלומים מטעם המשרד ובמקרים מסוימים עלול 

 טול תקצוב המשרד. להביא לבי
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תנאי לקבלת התקצוב הינו שכנוע המשרד כי יתרת האמצעים הכספיים להשלמת הפרויקט,  .5

 . , ככל שנדרשים אמצעים נוספיםקיימים או ניתנים להשגה ממקורות אחרים

 . , בהתאם לשיקול דעתובמהלך כל שנת עבודה תיערך בקרה מטעם המשרד .6

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  סמליליפורסם  ,הבקשה נשוא פרויקטבכל פרסום שקשור ל .7

 , בהבלטה. והגליל

 י המשרדנציג .14

. את דרור סורוקה מנהל אגף בכיר לתכנון מדיניות ואלנוהל זה ה המשרד האחראי נציג .1

  ודוא"ל: 03-6958414פקס: ב דרור סורוקהמר יש להפנות אל  השאלות והבירורים

drors@pmo.gov.il  נוהל סיוע לחברות למטרת חיזוק נוהל סיוע לחברות "תחת הכותרת

 ".בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית תעשיית הבשר הבקר הטרי

 14:00בשעה  26/02/2018-ה , עד ליוםבכתב בלבדלנציג המשרד  ופנויהבהרה פניות ושאלות  .2

פונה לוודא כי השאלות הגיעו לנציג באמצעות הפקסימיליה או הדוא"ל שלעיל. באחריות ה

לא יאוחר  galil.gov.il-www.negevיפורסמו באתר המשרד בכתובת תשובות  .המשרד

 . ימים לפני תום המועד להגשת הבקשות שבועמ

רון להגשת המשרד רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האח .3

 על פי שיקול דעתו.  נוהל זהותנאים אחרים הנוגעים ל , הוראותהצעות, וכן לשנות מועדים

 לתקצובהנחיות מנהליות להגשת בקשות  .15

, אותם ניתן להוריד מאתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב הטפסיםלהצעות יש לצרף את  .1

 .  galil.gov.il-www.negevוהגליל בכתובת 

. ההצעות והטפסים עותקים 3-ההצעות והטפסים המצורפים להן, יוגשו בשפה העברית, ב .2
נוהל סיוע לחברות ", במעטפה סגורה עליה יירשם 14:00בשעה  8/21141/15 -הליום  עד יוגשו

פריה בנגב, בגליל ובפרי נוהל סיוע לחברות למטרת חיזוק תעשיית הבשר הבקר הטרי
 ".החברתית

 שתוצב לתיבה, תל אביב, 8ההצעות יוגשו למשרד לפיתוח הנגב והגליל, רחוב שאול המלך  .3
. בקשות שתגענה ללא מלוא הפרטים והנספחים עשויות להיפסל. 13 בקומה למשרד בכניסה

המציעות השלמות של הפרטים ו/או המסמכים  חברותהמשרד שומר על זכותו לבקש מה
 הבהרות בהתאם לשיקול דעתו.  והנספחים החסרים,

מופנית לסידורי האבטחה ומצוקת החנייה הכרוכים בהגעה לכתובת  הפוניםתשומת לב  .4
להתחשב בתנאים אלו, שכן  הפוניםהמשרד לשם הגשת מסמכי ההצעה. לפיכך, מתבקשים 

לא יהיה בעיכוב הנגרם בגינם כדי לשנות את המועד האחרון להגשת ההצעות. באחריותם 
 זה.  נוהללעמוד בלוחות הזמנים שנקצבו ב הפוניםת של הבלעדי

 באתר המשרד בכתובת רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם המשרד .5

 galil.gov.il-www.negev וכן בקשות, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת ,
 .ועל פי שיקול דעתנוהל ל לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים

 

mailto:drors@pmo.gov.il
mailto:drors@pmo.gov.il
http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/
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 כללי  .16

. הודעה המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילהנוהל יפורסם באמצעות אתר האינטרנט של  .1

 בדבר פרסום הנוהל תפורסם בעיתון בשפה העברית והערבית.  

 בקשות שתוגשנה בהתאם לדרישות הסף ולאמות המידה על פי המפורט להלן תובאנה לדיון. .2

 . ולבחור זוכים אחדים עד לגובה התקציב העומד לרשותן מעוניי המשרד .3

 . והמשרד רשאי לבחור זוכה אחד או שלא לבחור זוכים כלל, לפי שיקול דעת .4

שלא הוגשו במועד או שאינן עונות על התנאים המשרד שומר על זכותו שלא לבחון בקשות  .5

 המפורטים לעיל. 

 זה.  נוהלזכויותיו לפי אינו רשאי להעביר או להמחות לאחר את  התקצובמקבל  .6

ללא מתן  וחדש על פי החלטת  נוהלאו חלקים ממנו או לפרסם   הנוהלהמשרד רשאי לבטל את  .7

 הסברים כלשהם למציעים או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת.

המשרד אינו מתחייב לאשר את כל הבקשות שתוגשנה בהתאם לדרישות ולאמות המידה  .8

 קציב ומועדים.)קריטריונים(, אלא במגבלת ת

ד' לעיל, יידונו על ידי נציגי -פי נוהל זה, אשר יוגשו בהתאם לאמור בפרקים ג' ו על פניות .9

 המשרד, בהתאם לזמינות התקציבית. 

 
 בברכה,

 
 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל
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 מפעלנספח א': פרטי 

 פרטים כלליים 
 

  מפעלשם ה

/מספר עלמפמספר הזיהוי של ה

 ברשם החברות

 

  שנת יסוד

  ענף עיקרי

  מפעלתחום הפעילות של ה

  מפעלאזורי הפעילות של ה

  סוג הבקשה

 

  מפעלכתובת משרדי ה

  מספר טלפון

  מספר פקס

  כתובת דואר אלקטרוני

  איש קשר

 מפעלפעל היהמיקום המדויק בו 

 לקיום הוראות הנוהל

 

 
 בעלי תפקידים 

 

 פקס ומייל טלפון כתובת תעודת זהות שם תפקיד

      מנכ"ל

סמנכ"ל 

 כספים

     

      חשב
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 (%5-בעלי מניות )רק בעלי מניות עם שיעור החזקה הגבוה מ

 

 יטה וחברות קשורותבעלי של
ים אחרים. במקרה זה מפעלהיא של  מפעלבמידה והשליטה הישירה ביש למלא 

יש לפרט את זהות בעלי השליטה ואת החברות הקשורות שיש להן קשר עסקי 
 לפעילות המוצעת. 

 

 טלפון כתובת אזרחות/תושבות מספר זהות שם אחוז החזקה

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אחוז 

 החזקה

סוג המניות  שם

 /יחיד/ציבורי(מפעל)

מספר 

זהות/מספר 

 מפעל

 אזרחות/

 תושבות

 טלפון כתובת
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 7211 - 6211הצהרה בדבר העסקת עובדים בין השנים  –' בח נספ
 

אני _______________, בעל מספר זהות __________________, ו _______________, 

בעל מספר זהות __________________, המוסמכים לייצג את המציע  _______________  

 :בחתימתנו, מצהירים בזאת ו"( ולחייבמפעלה)להלן: "

 ובדים במקביל. ע 100לפחות  מפעל, הועסקו ב2017 – 2016אחת מהשנים בכל  .1

 

__________________           __________________          __________________ 
 חותמת   חתימה        שם          

 

__________________           __________________          __________________ 
 חותמת   חתימה        שם          

 
 

 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 

ת/יעשה כן, אישר/ה את  לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא

 נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני. 

 

 ____________________ 

 חתימה וחותמת  
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 תצהיר על תשלום שכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש -נספח ד' 

שילמתי בקביעות בשנה האחרונה, לכל  הריני להצהיר כי אני המציע ____________________

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. 

 

     ______________________    _____________________    ______________________ 

 שם המציע                                   תפקיד                                         תאריך   

     ______________________    _____________________    ______________________ 

 זהות/מלכ"רנציג/ה המציע המוסמך/ת            חתימה וחותמת                           עוסק מורשה/מס' 

 

 אישור
 

אני הח"מ, רו"ח _________________, בעל מספר רישיון________________,  מרח' 

 __________________________, מאשר את נכונות ההצהרה דלעיל. 

 

___________________                                  __________________ 

 חתימה וחותמת                                תאריך                         

       

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

הצהרה בדבר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר  -נספח ה'
 מינימום

 
אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _____________, מורשה החתימה מטעם 

 מצהיר בזאת כי: "( המציע__________________ שמספרו ____________)להלן: "

ובהתאם לחוק שכר מינימום,  1991–המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים, תשנ"א .1

, ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות כמתחייב מחוקי העבודה, צווי 1987-תשמ"ז

 ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו.

 מתקיים במציע אחד מאלו:  .2

בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה  –ליו לא הורשעו המציע או בעל זיקה א .1.2.1

ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או חוק   – 31.10.02לאחר יום 

 שכר מינימום הנ"ל.

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות כאמור, אך ההרשעה   .1.2.2

 האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד תצהיר זה.

ב לחוק עסקאות גופים 2"בעל זיקה", כמשמעותו בסעיף לעניין סעיף זה,   .1.2.3

 .1976-ציבוריים, תשל"ו

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 

       _____________________ 

 חתימה                                                                                                        

 

 אישור

י הח"מ _______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______________ הופיע/ה בפני, אנ

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 

 לעיל וחתמ/ה עליה בפני. נכונות הצהרתו/ה ד

 

 ____________________ 

 חתימה וחותמת  
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 התחייבות לקיים את חוקי העבודה -נספח ו' 

 

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______________, מורשה החתימה מטעם 

"( מצהיר בזאת כי הריני המציע__________________ שמספרו ____________)להלן: "

ידי בביצוע השירותים לפי הסכם -ב לקיים בכל תקופת ההסכם, לגבי העובדים, שיועסקו עלמתחיי

 זה, את האמור בחוקי העבודה.

 

       _____________________ 

 חתימה                                                                                                        

 

 

 

 אישור

ני הח"מ _______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______________ הופיע/ה בפני, א

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 

 דלעיל וחתמ/ה עליה בפני. נכונות הצהרתו/ה 

 

 ____________________ 

 חתימה וחותמת        
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 נוסח הערבות הבנקאית -' זנספח 

 תאריך:_________

 

 לכבוד

 ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

 הנגב והגלילהפריפריה, באמצעות המשרד לפיתוח 

 

                            הנדון: ערבות מס' ______________             

 

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ___________________ )במילים: 

___________________________________( צמוד למדד המחירים לצרכן 

 מיום___________________ אשר תדרשו מאת __________________________ )להלן:

 ".______________________________סיוע  "החייב"( בקשר עם "נוהל

 

ימים מדרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה 

 ק הסכום האמור מאת החייב.לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילו

 

  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: ____________

 

 

 העברה.ערבות זו אינה ניתנת ל

 

 

 

___________________         ____________________        _________________ 

 תאריך                                       שם מלא                                    חתימה וחותמת           
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 נוהלהצהרה על עמידה בדרישות ה –' חנספח 

בעל מספר זהות __________________, ו _______________, אני _______________, 

בעל מספר זהות __________________, המוסמכים לייצג את המציע  _______________  

 "( ולחייבה בחתימתנו, מצהירים בזאת, כי:מפעלה)להלן: "

 אנו עומדים בתנאים המקדימים. .א

 הבנו את מהות העבודה, ואנו מסכימים לכל תנאיה.   .ב

בטרם הגשת ההצעה קיבלנו את מלוא המידע האפשרי, ובדקנו את כל הפרטים והעובדות,  .ג

, נוהלולפיכך נהיה מנועים מלהעלות כל טענה כי לא ידענו או הבנו פרט או תנאי כלשהו של ה

 על כל פרטיו וחלקיו. 

ן את זה ובנספחיו, וכי הבאנו בחשבונוהל ההצעה עונה על כל הדרישות, הנובעות מן הרשום ב .ד

כל המידע שנתקבל כולל מענה לשאלות וכל מידע אחר שהמציא המשרד, וכי אין סתירה בין 

 רכיבי הצעתנו השונים. 

 כל אורך תקופת הנוהל.עובדים ל 100 לפחות אנו מתחייבים להעסיק .ה

 

 .יש להשלים את הנתונים החסרים
 

____           __________________          ________________________________ 
 חותמת   חתימה        שם          

 

__________________           __________________          __________________ 
 חותמת   חתימה        שם          

 
 

 אישור

אני הח"מ _______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______________ הופיע/ה 

___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי  בפני, מר/גב'

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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 הבקשה': פרטי טנספח 

 טרת הבקשהמ

 ., מערכות וכדומהרכישת ציוד .1

 עבודות בנייה ושיפוץ. .2

 היסעים. .3

 מחקר ופיתוח. .4

 הכשרות מקצועיות והסבות מקצועיות. .5

 .ייעוץ עסקי .6

 .אישורים רגולטוריים הנדרשים לייצור מזון .7

 

 תוכנית עבודה/תוכנית עסקית

מספר תיאור הפעילות המתוכננת, תוך התייחסות למטרה שנבחרה, אופי הפעילות, 

 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.

 חסמים, בשוק המקומי, מתחרים מפעלשל ה והיקף השוק המקומי, חלק ,

 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 

 אות ועוד.במכירות, תחזית שכר, תחזית הכנסות והוצ

  פירוט אודות האופן בו הסיוע התקציבי יתרום להאצת הפעילות הכלכלית או סיוע

 ד'. 4לעובדים על פי אחד או יותר מהתחומים שפורטו לעיל בסעיף 

  2015-2016דו"חות כספיים מהשנים. 

  2017דו"חות רבעוניים לשנת. 

 

 תוכנית תקציבית

. לגבי כל מספר מטרות שונותקציבי לכאמור לעיל, במסגרת הנוהל ניתן לבקש סיוע ת

לוחות הסברים,  הכוללת מפורטת יש להגיש תוכנית עבודה מהמטרות המבוקשות תאח

 .זמנים ותקציבים מבוקשים

, מערכות וכדומה. פירוט וחומרי רקע אודות הציוד המבוקש, עלויות רכישת ציוד .1

 וכדומה.
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ת עבודה, לוחות זמנים, מצב תוכניו ., לרבות שיפורים במושכרעבודות בנייה ושיפוץ .2

 תכנוני וכדומה. 

הסכמים עם חברות היסעים, מספרי עובדים המשתמשים בהיסעים  היסעים. .3

 וכדומה.

 מחקר ופיתוח. .4

 תוכניות עבודה.  הכשרות מקצועיות והסבות מקצועיות. .5

 ייעוץ עסקי בסוגיות הקשורות לפעילות העסקית של החברה .6

 ור מזון.רגולטוריים הנדרשים לייצ אישורים .7

המרחיב  והללו כל מסמך נוסף לשיקול דעתהמטרות להגיש לגבי כל אחת מ מפעלעל ה

 מפעל. המשרד רשאי לבקש מכל מפעלאודות הצורך בתקציב המבוקש ותרומתו ל

 מסמכים נוספים על פי שיקול דעתו.
 

 נתונים נוספים

  היקף ההשקעה הכולל בתוכנית

  היקף ההשקעה העצמית בתוכנית

  ההשקעה המבוקשת מהמשרד בתוכניתהיקף 

  מפעלהמועסקים על ידי המספר העובדים 

 

אני _______________, בעל מספר זהות __________________, ו _______________, 

בעל מספר זהות __________________, המוסמכים לייצג את המציע  _______________  

 :הירים בזאתבחתימתנו, מצ ו"( ולחייבמפעלה)להלן: "

 כל הנתונים שבטופס זה ובתוכנית זו נכונים ובדוקים.  .1

 אנו מתחייבים בזה להמציא כל מסמך לאימות האמור בבקשתנו לפי דרישתכם. .2

 
__________________           __________________          __________________ 

 חותמת   חתימה        שם          

 

__________________________________           __________________          __ 
 חותמת   חתימה        שם          

 
 אישור

אני הח"מ _______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______________ הופיע/ה בפני, 

עליו/ה מר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי 
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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  


