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לקוחות המשרד

אל:

חוזר לקוחות
תמריצים 18.2017
א.ג.נ,.

הנדון :סיוע לקליטת עובדים נוספים בשכר גבוה באזורי עדיפות לאומית ובירושלים-
הגשת בקשות עד  30בנובמבר 2017
סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בענפי השירותים בדימונה ,ערד וירוחם -הגשת
בקשות עד  30בנובמבר 2017
סיוע להקמת מפעלים תעשייתיים בדימונה ,ערד וירוחם  -הגשת בקשות עד  23בנובמבר
2017
 .1במטרה לעודד השקעות במשק וקליטת עובדים נוספים למעגל התעסוקה ,פרסם לאחרונה משרד הכלכלה
והתעשייה באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה (לשעבר מרכז ההשקעות) הודעה על שלוש
הקצאות לפי שלוש הוראות מנכ"ל כדלקמן:

א .סיוע לקליטת עובדים נוספים בשכר גבוה באזורי עדיפות לאומית ובירושלים
(הוראת מנכ"ל :)4.18
 .2הדגש הינו על קליטת עובדים חדשים לחברות באזורי עדיפות לאומית ובירושלים העוסקות באחד מענפי
התעשייה או לענף תכנות מחשבים והייעוץ.
 .3היקף התקציב בהקצאה זו יהיה  24מיליון .₪
התנאים העיקרים להגשת בקשה במסלול זה הינם בין היתר:
.4

מגיש הבקשה הינו חברה שהתאגדה בישראל כדין ופועלת על פי דיני מדינת ישראל.

 .5מחזור המכירות הכולל של מגיש הבקשה (לרבות חברות אם ,חברות בנות וחברות קשורות) לשנת  2016הינו
לפחות  25מיליון  .₪לגבי פעילות ברשויות מקומיות ואזורי תעשייה במחוז הצפון המסווגים לאשכולות פריפריאליים
 1-4במחוז הצפון ,ניתן להגיש בקשה גם עבור מחזור מכירות של לפחות  15מיליון .₪

 .6תחום עיסוקו של מגיש הבקשה הינו באחד מענפי התעשייה והחרושת או ב"ענף תכנות מחשבים ,ייעוץ בתחום
המחשבים ושירותים נלווים אחרים" לפי הגדרתם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .וכן נדרש שלפחות 75%
מהעובדים החדשים בבקשה יועסקו בתחום העיסוק העיקרי כפי שצויין לעיל (להלן "המיזם").
 .7מגיש הבקשה מתעתד לבצע את אחת הפעולות הבאות לפחות:
.7.1
.7.2
.7.3
.7.4

להקים מיזם באזור עדיפות לאומית או בירושלים
להוסיף מיזם באתר חדש באזור עדיפות לאומית או בירושלים
להרחיב מיזם באזור עדיפות לאומית או בירושלים
להעתיק מיזם באזור עדיפות לאומית או בירושלים

 .8מספר העובדים המינימלי בבקשה:
 .8.1בהקמת מיזם או הוספת מיזם באתר חדש – על מבקש הסיוע להעסיק לפחות  15עובדים חדשים .סיוע יינתן
עד לא יותר מ 100-עובדים חדשים.
 .8.2בהרחבת מיזם – על מבקש הסיוע להעסיק לפחות  15עובדים חדשים ,נוספים על משרות הבסיס (מספר
המשרות שהועסקו במבקש הסיוע בשנת  .)2016סיוע יינתן עד לא יותר מ 100-עובדים חדשים.
 .8.3בהעתקת מיזם ממחוזות תל אביב ,מרכז וחיפה (לפי חלוקות המחוזות של משרד הפנים) לאזורי עדיפות
לאומית – על מבקש הסיוע להעסיק לפחות את מספר העובדים שהועסק על ידו לפני ההעתקה או  15עובדים
חדשים ,לגבי הגבוה מביניהם.
 .9עלות השכר הממוצעת החודשית לעובד ,מיום גיוסו ועד לתום התקופה בה התחייב מבקש הסיוע להעסיקו ,תהא,
לכל הפחות:
תמהיל שכר העובדים
שכר הברוטו
לעובד

לפחות פי 2.5
מהשכר הממוצע
במשק

לפחות פי  1.5מהשכר
הממוצע במשק

מעל השכר הממוצע במשק ועד שכר של 1.5
מהשכר הממוצע במשק (לא כולל)

היקף העובדים
הנדרש ביחס
לשכר הברוטו
לעובד

לא פחות מ10%-
מסך העובדים,
בגינם ניתן סיוע
יקבלו את השכר
המצוין לעיל.

לא פחות מ 35%-מסך
העובדים בגינם ניתן סיוע
יקבלו את השכר המצוין
לעיל.

לא יותר מ 55%-מסך העובדים בגינם ניתן
סיוע יקבלו את השכר המצוין לעיל.

תמהיל העובדים

כלל האוכלוסייה.

כלל האוכלוסייה.

כלל האוכלוסייה.

 .10השכר הממוצע במשק הרלוונטי להקצאה זו הוא שכר חודש ספטמבר  2017שהינו .₪ 10,537
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 .11לפחות  60%מהעובדים החדשים במיזם ,הקמת מיזם או בהרחבה ,מתגוררים באזור עדיפות לאומית או בירושלים.
כלל זה יחול גם במקרה של העתקה ,על  60%מהעובדים המועתקים או החדשים.
 .12סכום הסיוע עבור כל עובד יהיה בשיעורים הבאים מתוך עלות השכר של העובד ,ולא יותר מתקרת עלות שכר של
:₪ 30,000
.12.1
.12.2
.12.3
.12.4

בשנה הראשונה להעסקתו של העובד 35%
בשנה השנייה להעסקתו של העובד 30%
בשנה השלישית להעסקתו של העובד 25%
בשנה הרביעית להעסקתו של העובד 10%

 .13תקופת המסלול מורכבת מתקופת הקמה ,של עד  24חודשים מיום מתן כתב האישור וכן מתקופת הפעלה ,של 48
חודשים מתום תקופת ההקמה .עבור מי שיתחייב להעסיק  50עובדים ומעלה ,תתאפשר תקופת הקמה ארוכה
יותר ,ובלבד שלא תעלה על  36חודשים.
 .14הגשת התוכנית תעשה בצורה של מכרז ,אשר בו חברות שבכוונתן להגדיל את מצבת העובדים שלהן ,תגשנה
בקשה למשרד הכלכלה והתעשייה ותדורגנה בהתאם לקריטריונים מסוימים .להלן חלק מן הקריטריונים הנבחנים
על ידי משרד הכלכלה והתעשייה :הערכת התכנית העסקית ,מיקום המפעל וסיווג סוציו חברתי כלכלי ,עלות השכר
הממוצעת לעובד ,מספר עובדים חדשים מעבר לקבוע בתנאי הסף ,קצב גיוס העובדים החדשים וחדשנות
טכנולוגית.
" .15עובד חדש" לצורך תכנית זו ,על פי ההגדרה בהוראות המנכ"ל ,הינו עובד שנקלט בחברה החל מ.01/01/2017 -
 .16המבקש בקשה מחויב בתשלום דמי הגשה של  1,500ש"ח שלא יוחזרו .מבקש סיוע שבקשתו אושרה ,יחויב
להפקיד ערבות בסכום של  5%מסך הסיוע שאושר.
המועד האחרון להגשת בקשה בהקצאה זו הוא  30/11/2017עד לשעה .14:00
לצפייה בהודעה על פרסום ההקצאה -לחצו כאן.
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ב .תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בענפי השירותים ברשויות המקומיות
דימונה ,ערד וירוחם (הוראת מנכ"ל :)4.47
 .17הדגש הינו על עידוד קליטת עובדים בתחום השירותים בתאגידים ברשויות המקומיות דימונה ,ערד וירוחם
ומותנה בגיוס של לפחות  50עובדים חדשים.
 .18היקף התקציב בהקצאה זו יהיה  10מיליון .₪
 .19סכום הסיוע עבור כל "עובד חדש" יהיה בשיעורים הבאים מתוך עלות השכר של העובד ,ועד תקרת עלות שכר של
:₪ 16,000
.19.1
.19.2
.19.3

ב 10-החודשים הראשונים להעסקתו של העובד .30% -
החל מהחודש ה 11-להעסקה ועד לתום החודש ה.20% - 20-
החל מהחודש ה 21-להעסקה ועד לתום החודש ה.10% - 30-

" .20עובד חדש" לצורך תכנית זו ,על פי ההגדרה ,הינו עובד שנקלט בחברה החל מ .01/01/2017-יובהר כי הזכאות
למענק מתחילה בחודש העוקב לקבלת אישור הזכייה .לא ישולם מענק רטרואקטיבי בגין התקופה שמתחילה מה-
 01/01/2017ועד לקבלת אישור הזכייה.
 .21הגשת התוכנית תעשה בצורה של מכרז ,אשר בו חברות שבכוונתן להגדיל את מצבת העובדים שלהן ,תגשנה
בקשה למשרד הכלכלה והתעשייה ותדורגנה בהתאם לקריטריונים מסוימים.
 .22להלן חלק מן הקריטריונים הנבחנים על ידי הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה ,בבואה לבחון מתן סיוע לחברה
פלונית :הערכת התכנית העסקית ,עלות השכר הממוצעת לעובד ,תקופת הפעילות ,מספר העובדים החדשים
שיועסקו מעבר לקבוע בתנאי הסף וקצב גיוס העובדים החדשים.
 .23על המעסיקים להעסיק או בכוונתם להעסיק בשנה שלאחר הגשת הבקשה לפחות  50עובדים חדשים.
 .24עלות השכר החודשית המינימאלית לעובד תורכב משכר ברוטו שלא יפחת מ 75%-מהשכר הממוצע במשק
בתוספת עלויות מעביד.
 .25השכר הממוצע במשק הרלוונטי להקצאה זו הוא הינו .₪ 10,264
 .26מקום מגוריהם של העובדים המזכים בסיוע יהיה רק ממחוז דרום ,כהגדרתו במשרד הפנים .זאת למעט אוכלוסיות
ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך (חרדים ,האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים ,בדואים וצ'רקסים ,אנשים עם
מוגבלות והורים יחידים) ,באם יבחר העסק להעסיק מאוכלוסיות אלו.
 .27עיסוקו העיקרי של העסק הינו באחד הענפים הבאים :תכנות מחשבים ,ייעוץ בתחום המחשבים ושירותים נלווים
אחרים ,שירותים פיננ סיים ושירותי ביטוח ,שירותים משפטיים ושירותי הנהלת חשבונות וייעוץ מס ,שירותי
אדריכלות והנדסה ,בדיקות טכניות וניתוח נתונים טכניים ,מוקדי שירות טלפוני ,תיקון של מחשבים ,ציוד אישי וציוד
לבית וכן ענפים נוספים בתחום השירותים המופרטים בהוראת המנכ"ל.
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 .28הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסך  ₪ 1,500שלא תוחזר .הזוכים בהקצאה יידרשו להפקיד ערבות בגובה
של  5%מסכום המענק המאושר.
המועד האחרון להגשת בקשה בהקצאה זו הוא  30/11/2017עד לשעה .14:00
לצפייה בהודעה על פרסום ההקצאה -לחצו כאן.

ג .סיוע להקמת מפעלים תעשייתיים בדימונה ,ערד וירוחם (הוראת מנכ"ל :)4.46
 .29הדגש הינו לעודד השקעות ולייצור מקומות תעסוקה חדשים בדימונה ,ערד וירוחם.
 .30התקציב בהקצאה זו הינו  75מיליון ש"ח.
תנאים עיקריים להגשת בקשה בהקצאה זו:
 .31מבקש הסיוע הינו תאגיד.
 .32בכוונת מבקש הסיוע להקים מפעל תעשייתי (כהגדרתו להלן) באזורי התעשייה של אחת מהערים :דימונה ,ירוחם
או ערד .זכאות להגיש בקשה חלה גם אם בכוונת מבקש הסיוע להעתיק מפעל קיים ממחוזות תל אביב והמרכז
(לפי חלוקת המחוזות של משרד הפנים) לאחד משלושת אזורי התעשייה הנ"ל.
 .33מפעל תעשייתי בהגדרת הוראת מנכ"ל זו הינו מפעל שעיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית כהגדרתה
בסעיף  51לחוק לעידוד השקעות הון ,תשי"ט ,1959-למעט כל אחד מאלה :מכרה ,מפעל אחר שפעילותו ,כולה או
חלקה ,היא הפקה של משאב טבע ,כהגדרת מונחים אלה בסעיף 20א לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע ,התשע"א-
 ,2011מפעל לחיפוש או להפקה של נפט כהגדרתו בחוק הנפט ,התשי"ב ,1952-מפעל חקלאי מאושר כהגדרתו
בסעיף  4לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות ,התשמ"א ,1980-ומפעל שעיקר פעילותו בתעשיית טכנולוגיה
מסורתית או מעורבת מסורתית (כהגדרתן בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) .הגדרה זו למעשה מוציאה מתחולת
ההטבות מפעלים בתחומים רבים ,בין היתר :מוצרי מזון ,טקסטיל ומוצרי הלבשה ,נייר ,רהיטים ,פלסטיק וגומי.
 .34על כן הוראה זו מיועדת למפעלים שתחום פעילותם בענפי תעשיות טכנולוגיה עילית ו -מעורבת עילית העוסקים,
בין היתר ,בתחומים הבאים :תרופות ,רכיבים אלקטרוניים ,כלי טיס ,מכונות ומנועים חשמליים.
 .35מבקש הסיוע אינו זכאי לקבל סיוע לפי חוק לעידוד השקעות הון ,תשי"ט( 1959 -להלן "החוק") בגין המפעל
התעשייתי .כלומר ,מי שזכאי להגיש בקשה לפי החוק (בין היתר עומד בתנאי "מפעל בר תחרות" לרבות ייצוא
לחו"ל) ,עליו להגיש בקשה במסלול "מפעל מאושר" של הרשות להשקעות ,ולא במסלול זה.
 .36מספר העובדים במבקש הסיוע לא יפחת מ 20-עובדים.
 .37עלות השכר החודשי הממוצע לעובד לא תפחת מ 7,500-ש"ח .בחישוב זה ,לא ייכלל שכר העולה על  6פעמים
השכר הממוצע במשק ,במועד קבלת כתב האישור ,וכן לא ייכלל שכר הנהלה.
 .38פריון העבודה – שיפור של לפחות  10%במדד פריון העבודה.
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 .39מגורי העובדים – לפחות  60%מעובדי המפעל התעשייתי יתגוררו במחוז הדרום (כהגדרתו במשרד הפנים).
 .40תקופת המסלול מורכבת מתקופת הקמה ,של עד  36חודשים מיום מתן כתב האישור ,וכן מתקופת הפעלה של 60
חודשים מתום תקופת ההקמה.
 .41מבקש הסיוע עונה לאחת מהחלופות הבאות:
 .41.1בעלים או חוכר של קרקע באזור הסיוע.
 .41.2בעל הסכם פיתוח תקף עם מינהל מקרקעי ישראל של קרקע באזור הסיוע.
 .41.3בעל הסכם שכירות למבנה ארוך טווח ל 10-שנים בתוספת אופציה להשכרה ל 5-שנים נוספות באזור
הסיוע.
 .41.4חתימת מבקש הסיוע על הסכם פיתוח עם רשות מקרקעי ישראל תוך  180יום מיום הוצאת כתב האישור.
 .42גובה הסיוע :סכום הסיוע בגין ההשקעות המזכות הוא בשיעור של  30%מסך התכנית העסקית המאושרת.
 .43ההשקעות המזכות הינן:
 8.1השקעות הון :ציוד ומכונות חדשים ,ציוד תעבורה לשימוש בתוך תחומי המפעל (למעט רכב מנועי פרטי),
התקנת ציוד ,מחשבים ותקשורת לרצפת הייצור ,בנייה (הכוללת התקנות מערכות במבנה ,שיפורים במושכר,
הוצאות תכנון ופיקוח עליהם) ובלבד שלא תעלה על  50%מסך ההשקעות המזכות האחרות שיוכרו.
 8.2הוצאות רכות ובלבד שלא תעלנה על  20%מסך ההשקעות המזכות ההאחרות שיוכרו :הוצאות בגין שירותי
יעוץ והעסקת מומחים לשם הקמת המפעל והפעלתו ,רישיונות והיתרים סטטוטוריים והוצאות בגין הכשרות
מקצועיות לרבות הבאת מומחים מחו"ל הרלוונטיות לפעילות התעשייתית נושא כתב האישור.
 8.3יוכרו רק השקעות מזכות שיבוצעו החל ממועד הגשת הבקשה למסלול ועד לסיום תקופת ההקמה .ניתן יהיה
להכיר בהוצאות עבור הכשרות מקצועיות גם אם הוצאו לאורך כל תקופת המסלול.
 .44הגשת בקשה תעשה בצורה של מכרז ,אשר בו תאגידים יגישו בקשה למשרד הכלכלה והתעשייה וידורגו בהתאם
לקריטריונים מסוימים.
 .45הקריטריונים הנבחנים על ידי הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה ,בבואה לבחון מתן סיוע לחברה
פלונית :דירוג סיכון פיננסי המבוסס על חוות דעת כלכלית ,פריון העבודה ,מספר העובדים ועלות שכרם מעל לתנאי
הסף וחדשנות טכנולוגית בתכנית ההשקעות.
 .46הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסך  3,000ש"ח שלא תוחזר .הזוכים בהקצאה יידרשו להפקיד ערבות
בגובה של  5%מסכום המענק המאושר.
המועד האחרון להגשת בקשה בהקצאה זו הינו  23בנובמבר .2017
לצפייה בהודעה על פרסום ההקצאה -לחצו כאן.
נציין שלהקצאות אלו תקציב מוגבל וכן קיים מועד סופי להגשת בקשות בהן ולכן לעיתוי הגשת הבקשה ,ולאופן
הגשתה חשיבות רבה.
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בכל שאלה וייעוץ בנושא ,אנא פנו למחלקת התמריצים במשרדנו:
רו"ח נדב גיל ,שותף ,מנהל מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טלפון.03-6085378 :
רו"ח (משפטן) צביקה לייבוביץ ,שותף ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טלפון.073-3994157 :
רו"ח אלי כרמל ,מנהל ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טלפון.03-7181674 :
רו"ח רן אפרים ,מנהל ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טלפון.03-6085479 :
רו"ח אביב שלו ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טלפון.03-6085278 :
אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת
החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו.
בכבוד רב,
בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
© כל הזכויות שמורות
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