נוהל לקביעת שיעור המענק למפעלים בנגב
כללי
.1
מרכז ההשקעות יפעל בהתאם למפורט בנוהל זה בכל הנוגע לבחינת בקשות למתן מענק השקעה
נוסף (כהגדרתו להלן) למפעלים בנגב ,זאת בכפוף לאישור מנהלת מרכז ההשקעות למתן המענק,
ובהתאם לאמור בהוראות החוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט( 9191-להלן" :החוק") והנהלים
הנקבעים מכוחו.

.2

מטרה

הגדרת הקריטריונים והתהליכים במרכז ההשקעות ובמנהלת מרכז ההשקעות לבחינת הבקשות
שתוגשנה למתן מענק השקעה נוסף (כהגדרתו להלן) למפעלים בנגב ואישורן ,זאת בכפוף לעמידת
התאגידים בהוראות החוק ובנהלים הנקבעים מכוח החוק.
הגדרות
.3
מנהלת מרכז ההשקעות -כהגדרתה בסעיף  1לחוק.
מענק השקעה -שיעור מענק השקעה של  02%למפעל מאושר שהוא מפעל תעשייתי ,מפעל
להשכרת ציוד ,בניין תעשייתי ובניין תעשייתי משופץ באזור פיתוח א' ,כאמור בסעיף  9לתוספת
הראשונה לחוק.
מענק השקעה נוסף -תוספת מכוח סעיף 02ג (ג) לחוק בגין תוספת למענק השקעה בשיעור של עד
 92%נוספים למפעל תעשייתי בנגב ,כאמור בתוספת הראשונה לחוק סעיף .3
מפעל בנגב -מפעל שמקום מושבו דרומית לקו רוחב  922ברשת ישראל שיטת קסיני-סולנדר,
כאמור בסעיף 02ג(ג) לחוק.
עובד במשרה מלאה -עובד שהיקף משרתו הינו כמקובל בהסכם הקיבוצי החל על הסקטור
המקצועי אליו משתייך העובד ו/או החל על הענף בו עוסק המפעל בנגב ,למעט עובדי המטה.
עובדי מטה -עובדי ההנהלה הבכירה של המפעל בנגב העוסקים בניהול המפעל ,בין היתר על-ידי
קביעת מדיניות וקבלת החלטות ,ולרבות בעלי תפקיד כדוגמת  :מנכ"ל ,סמנכ"ל כספים וכו'.
מדד פריפריאליות של רשות מקומית  -מדד הפריפריאליות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
(להלן" :הלמ"ס") המהווה שקלול של שני מרכיבים שווים במשקלם:
א .קירבה של רשות מקומית לגבול מחוז תל-אביב ,כהגדרתו בהגדרות משרד הפנים ,המהווה את
מרכזה הגיאוגרפי של המדינה ,אך גם מרכזה הכלכלי והעסקי .
ב .שקלול בין קרבת הרשות המקומית לכל הרשויות המקומיות בארץ (ריכוזי אוכלוסיה)לבין גודל
האוכלוסייה שלהן .במסמכי הלמ"ס מרכיב זה נועד למדוד את הנגישות הפוטנציאלית של
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היישוב ,כאשר גודל האוכלוסייה עשוי להצביע על מגוון רחב של פרמטרים כלכליים ,כגון
תעסוקה ,נגישות לשווקים ,לשירותים וכו' .להרחבה על מדד הפריפריאליות ודרך חישובו ניתן
לפנות לאתר הלמ"ס.
שכר עובדים ממוצע במשרה מלאה -שכר ברוטו ממוצע לעובדים במפעל בנגב ,כפי שדווח למס
הכנסה בטופס  ,901לתקופה של שלוש שנים משנת ההפעלה למעט שכרם של חמשת העובדים
מקבלי השכר הגבוה ביותר מבין עובדי המטה כשהוא מחולק בממוצע העובדים לתקופה של שלוש
שנים משנת ההפעלה.
שכר ממוצע במשק -כפי שייקבע מעת לעת ע"י הלמ"ס ,וזאת בממוצע לתקופה של שלוש שנים
משנת ההפעלה.
שכר מינימום חודשי  -כהגדרתו בחוק שכר מינימום ,התשמ"ז.9191-שכר מינימום חודשי ממוצע
לתקופה של שלוש שנים משנת ההפעלה.
משתתפים בתהליך
.4
אחראי -מנהל תחום ביקורת ביצוע השקעות.
גורמים נוספים -מנהלת מרכז ההשקעות ומחלקת ביקורת ביצוע השקעות.

.5
9.9

השיטה
מאחר שתקציב מרכז ההשקעות מכוח החוק הינו תקציב מוגבל ומענק ההשקעה הנוסף
המוגדר בחוק אינו בשיעור קבוע (אלא הוגדר כשיעור תקרה בלבד) ,נדרש לקבוע את
שיעור המענק הנוסף באופן שיתמרץ את ההשקעות במפעלים בנגב.

9.0

מענק ההשקעה הנוסף ייגזר מתוך ההשקעה המזכה במענק המאושרת ,כפי שתצוין
באישור הביצוע הסופי לתכנית.

9.3

שיעור מענק ההשקעה הנוסף ייקבע בהתאם לניקוד שיינתן בהתאם לבחינת אמות
המידה המפורטות להלן.

9.0

עובדים במשרה מלאה אשר יובאו בחשבון במסגרת בחינת הבקשה למענק השקעה נוסף
הינם עובדים שיועסקו במפעל בנגב לתקופה שלא תפחת משלוש שנים ,זאת החל משנת
ההפעלה שתיקבע במסגרת אישור הביצוע הסופי (הכל בהתאם לאמור בנוהל שנת
הפעלה).

9.9

בתוכנית הרחבה נוספת (חדשה) נתוני הבסיס לגבי מספר העובדים -יהיו מספר העובדים
הסופי אשר חושב במסגרת הבקשה למענק השקעה נוסף של התוכנית הקודמת.
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.6

תנאי הסף
תנאי הסף המצטברים לדיון בבקשה לקבלת מענק השקעה נוסף על פי נוהל זה
הינם:
( )9כתב האישור ניתן לאחר יום .9.9.0292
( )0ניתן אישור ביצוע סופי לדו"ח הביצוע הסופי שהוגש על-ידי התאגיד בעל כתב
האישור.

.7

אמות המידה לבחינת הבקשות

1.9

שכר עובדים במשרה מלאה (עד  0נקודות):
שכר עובדים בממוצע שנתי במשרה מלאה = X
שכר המינימום
שכר עובדים בממוצע שנתי במשרה מלאה = Y
שכר ממוצע במשק
הניקוד באמת מידה זו = X+Y

1.0

תוספת העובדים במשרה מלאה (עד  0נקודות):
מספר העובדים במשרה מלאה שנוספו בממוצע משנת ההפעלה למפעל בנגב במסגרת התכנית המאושרת = Z
מספר העובדים במשרה מלאה שהועסקו במפעל בנגב טרם התכנית המאושרת

ככל שהתכנית המאושרת של המפעל בנגב הייתה להקמת המפעל כאשר לא היו
בו עובדים לפני כן – תינתן נקודה אחת.
1.3

1.0

מדד הפריפריאליות של הרשות המקומית בה ממוקם המפעל בנגב (עד  0נקודות):
-

רשות מקומית בעלת מדד פריפריאליות  0: 9נקודות.

-

רשות מקומית בעלת מדד פריפריאליות  9.9 : 0נקודות.

-

רשות מקומית בעלת מדד פריפריאליות  9 : 3נקודה.

-

רשות מקומית בעלת מדד פריפריאליות  2.9 : 0נקודה.

-

רשויות מקומיות בעלות מדד פריפריאליות בין  2 : 9-92נקודות.

מהות התכנית המאושרת (עד  0נקודות):
-

ככל שהתכנית המאושרת של המפעל בנגב הייתה להקמת המפעל – יינתנו  0נקודות.

-

ככל שהתכנית המאושרת של המפעל בנגב הייתה להעתקה ולהרחבת המפעל מאזור
פיתוח ב' (כהגדרתו בחוק) לאזור פיתוח א' (כהגדרתו בחוק) – יינתנו  0נקודות.
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-

ככל שהתכנית המאושרת של המפעל בנגב הייתה להרחבת המפעל – לא יינתן ניקוד.

1.9

מפעל בנגב שלפחות  12%מעובדיו במשרה מלאה הינם תושבי ישראל ,המתגוררים דרומה
לקו רוחב  922ברשת ישראל שיטת קסיני סולדנר ,יקבל תוספת של  9נקודה ,ובלבד
שכלל הניקוד שלו לא יעלה על  92נקודות.

.8

הגשת הבקשה למענק השקעה נוסף והטיפול בה

9.9

הגשת הבקשה למענק השקעה נוסף תיעשה על גבי הטופס שיפורסם באתר האינטרנט של
משרד הכלכלה ,אליו יצורפו המסמכים כמפורט בטופס ,כשהם מבוקרים ע"י רואה
חשבון ובחתימת מורשה החתימה של התאגיד.

9.0

הגשת הבקשה למענק השקעה נוסף אפשר שתיעשה:
א .במסגרת הגשת דו"ח הביצוע הסופי של התכנית המאושרת היה
וחלפו שלוש שנים משנת ההפעלה שתיקבע במסגרת בדיקת הדו"ח
כאמור.
ב .שלוש שנים ממועד שנת ההפעלה היה ואישור דו"ח הביצוע הסופי
נעשה לפני שחלפו שלוש שנים משנת ההפעלה.

9.3

הגשת הבקשה למענק נוסף תיעשה לא יאוחר מ –  992יום מתום שלוש השנים שחלפו
משנת ההפעלה.

9.0

הבקשה למענק השקעה נוסף תיבדק על-ידי מחלקת ביקורת ביצוע השקעות .עם השלמת
בדיקת הבקשה למענק השקעה נוסף ,היא תובא לדיון במנהלת מרכז ההשקעות.

9.9

הודעה בדבר אישור הבקשה או דחיית הבקשה או אישור הבקשה חלקית ,תישלח לתאגיד
תוך  12יום ממועד החלטת המינהלה.

.9

שיקול דעת מנהלת מרכז ההשקעות

אין באמור בכללים אלו כדי לגרוע משיקול דעתה של מנהלת מרכז ההשקעות לאשר בקשה כלשהי
למענק השקעה נוסף ,באופן מלא או חלקי ,או לא לאשר בקשה כלשהי ,והכל בהתאם לנסיבות
העניין ומנימוקים שיירשמו.
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.11

תחולה

נוהל זה אושר בישיבת מנהלה מיום  91.20.0299והוא מחליף את הנהלים הקודמים מיום
 32.9.0229ומיום .0.0.0220
תחולת הנוהל:
 .9לגבי כתבי אישור שאושרו עד  39.90.21יחול נוהל מענק נגב הקודם.
 .0כמו כן נוהל מענק נגב הקודם יחול על כתבי אישור שאושר בגינם מענק הנגב.
 .3נוהל זה יחול על כתבי אישור שאושרו החל מיום .29.29.0292

בכל מקום של סתירה בין הוראות נוהל זה להוראות החוק – תגברנה הוראות החוק.
כל מקום בו צוין הנוסח בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
תאריך93.0.0299 :

משרד הכלכלה ,לשכת מנהל מרכז השקעות
בניין ג'נרי ,רחוב בנק ישראל  ,5קריית הממשלה ,ת"ד  ,6633ירושלים 1616616
gila.cohen2@economy.gov.ilטל'  ,20-66602067/72פקס .20-6660626

