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לקוחות המשרד
חוזר לקוחות
תמריצים 9.2018

א.ג.נ,.
הנדון :מענקים למפעלים תעשייתיים ביישובי הבדואים בנגב  -הגשת בקשות עד  2בספטמבר 2018
במטרה לתמרץ מפעלים תעשייתיים לפעול ביישובי הבדואים בנגב (באזורי תעשייה המצויים בנפת באר שבע-
כמפורט להלן) ,פרסם משרד הכלכלה והתעשייה ,באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה ,הודעה
על פתיחת מקצה ייחודי (בהתאם להוראת מנכ"ל  )4.49במסגרתו יינתן סיוע של עד סך  3מיליון  ₪למפעל .הסיוע
ייתנן עבור השקעות בציוד ומכונות חדשות ,בנייה ,הוצאות בגין שירותי ייעוץ ותכנון ועוד כמפורט להלן .סך התקציב
במקצה זה הינו  25מיליון .₪
 .1תנאי הסף המצטברים העיקריים להגשת הבקשה:
.1.1

המבקש הינו חבר בני אדם אשר התאגד בישראל ומרכז פעילותו בישראל.

.1.2

המבקש מתעתד להקים ,להוסיף או להעתיק "מפעל תעשייתי" (כהגדרתו להלן) לאזור תעשייה המצוי
בתחום השיפוט של אחד מיישובי הבדואים בנגב הבאים :אבו קורינאת ,חורה ,כספיה ,לקיה ,ביר הדג',
אל סייד ,אום בטין ,ערערה בנגב (ערוער) ,רהט ,שגב שלום ,תראבין ,תל שבע ,אזור התעשייה עידן
הנגב ,אל קסום ונווה מדבר.

.1.3

מפעל תעשייתי הינו חבר בני אדם שעיקר פעילותו בשנת המס הינה פעילות ייצורית ,כהגדרתה בסעיף
 51לחוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט .1959-למעט כל אחד מאלה :מכרה ,מפעל אשר פעילותו ,כולה
או חלקה ,היא הפקה של משאב טבע ,מפעל לחיפוש או להפקה של נפט ומפעל חקלאי מאושר.

.1.4

המבקש אינו עומד בתנאי החוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט.1959-

.1.5

עלות השכר החודשי הממוצע לעובד לא תפחת מ.₪ 6,500 -

.1.6

מספר העובדים החדשים המינימלי שיועסקו הינו אחד מן הבאים:

.1.6.1

בהקמת מפעל תעשייתי חדש :לפחות  8עובדים (בבקשות שבהן תקרת ההשקעות נמוכה מ5-
מיליון) או לפחות  12עובדים (בבקשות בהן תקרת ההשקעה עולה על  5מיליון .)₪

.1.6.2

בהוספת אתר למפעל תעשייתי קיים :לפחות  8עובדים נוספים על משרות הבסיס (בבקשות שבהן
תקרת ההשקעות נמוכה מ 5-מיליון) או לפחות  12עובדים נוספים על משרות הבסיס (בבקשות בהן
תקרת ההשקעה עולה על  5מיליון .)₪

.1.6.3

בהעתקת מפעל תעשייתי :לפחות  8עובדים (בבקשות שבהן תקרת ההשקעות נמוכה מ 5-מיליון)
או לפחות  12עובדים (בבקשות בהן תקרת ההשקעה עולה על  5מיליון  )₪או להעסיק לפחות את
מספר העובדים שהועסקו לפני ההעתקה ,כגבוה מביניהם.

.1.7

לפחות  50%מהעובדים ישתייכו לאוכלוסייה הבדואית בנגב.

.1.8

לא יינתן סיוע לתאגיד סטטוטורי וכן לא יינתן סיוע לחברה ממשלתית למעט חברה ממשלתית הפועלת
בשוק תחרותי ובלבד שהכנסותיה אינן מתעריף או סובסידיה ממשלתית ,ושאינה חברה מתוקצבת.

.1.9

למבקש אין חובות בלתי מוסדרים למשרד הכלכלה והתעשייה ואינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בתהליך
של כינוס נכסים ,הקפאת הליכים או פירוק.

 .1.10המבקש אינו מקבל תמיכה נוספת מהממשלה בגין ההוצאות המוכרות.
 .1.11תשלום אגרה בסך .₪ 3,000
 .2שיעור הסיוע:
.2.1

הסיוע יינתן עבור ה"הוצאות המוכרות" כמפורט מטה וכפי שיאושרו בתכנית המאושרת .ההוצאות
המוכרות כוללות:

.2.1.1

השקעות הוניות  :ציוד ומכונות חדשות; ציוד תעבורה לשימוש בתוך תחומי המפעל; התקנת ציוד;
מחשבים ותקשורת לרצפת הייצור; בנייה (ובלבד שלא תעלה על  50%מסך ההשקעות המזכות
האחרות שיוכרו); התקנת מערכות במבנה; שיפורים במושכר; הוצאות תכנון מבנים ופיקוח עליהם;
פיתוח סביבתי בתוך המגרש.

.2.1.2

השקעות רכות (ובלבד שלא תעלנה על  20%מסך ההשקעות המזכות) :הוצאות בגין שירותי ייעוץ
והעסקת מומחים לשם הקמת המפעל והפעלתו; רישיונות והיתרים סטטוטוריים; הוצאות בגין
הכשרות מקצועיות; הוצאות יעוץ וקידום עסקי של המפעל; תשלום בעבור הכנת תכנית עסקית.

.2.2

מבקש שבקשתו תאושר יזכה למענק מההוצאות המוכרות בשיעור של  30%ולא יותר מ 3-מיליון ₪
מענק (עבור תקרת השקעות של  10מיליון  .)₪המענק ישולם באופן הבא 65% :מסך הסיוע ישולם עם
ביצוע ההשקעות ו ( 35%-יתרת הסיוע) ישולם לאחר הגשת דוח ביצוע סופי.

 .3תקופת הסיוע:
.3.1

ההשקעות יבוצעו במהלך תקופה של עד  36חודשים מיום מתן כתב האישור .יוכרו רק השקעות מזכות
שיבוצעו החל ממועד הגשת הבקשה למסלול ועד סיום תקופת הביצוע .זאת למעט ,השקעות עבור
הכשרות מקצועיות שניתן יהיה להכיר בהן גם מעבר לתקופת הביצוע.
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.3.2

מבקש שבקשתו אושרה מחויב בדיווח לאורך תקופה של  60חודשים החל מתום תקופת סיום ההשקעות.

 .4הגשת בקשות הינה עד לתאריך  02/09/2018בשעה  .18:00הועדה בוחנת את הבקשות לפי אמות מידה
הכוללות ,בין היתר ,יכולות פיננסית ,מספר העובדים ועלות שכרם .ניקוד גבוה יינתן למבקש שהינו יזם
מהאוכלוסייה הבדואית בנגב.
לצפייה בהודעה על פתיחת המסלול  -לחצו כאן
לצפייה בהוראת מנכ"ל " - 4.49מסלול למשיכת מפעלים תעשייתיים ליישובי הבדואים בנגב"  -לחצו כאן
נציין שלמסלול הנ"ל תקציב מוגבל ותאריך הגשה סופי ולכן למועד ולאופן הגשת הבקשות חשיבות רבה.
בכל שאלה וייעוץ בנושא ,אנא פנו למחלקת התמריצים במשרדנו:
רו"ח נדב גיל ,שותף ,מנהל מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טל'.03-6085378 :
רו"ח (משפטן) צביקה לייבוביץ ,שותף ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טל'.073-3994157 :
רו"ח רן אפרים ,מנהל ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טל'.03-6085479 :
רו"ח אביב שלו ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טל'.03-6085278 :
עו"ד בינת קלמרו ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס :טל'.073-3994293 :

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
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