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 .1כללי
 .1.1בתום כל שנת הפעלה נבדקת עמידת מקבלי הסיוע בהתחייבויותיהם במסגרת כתבי
האישור שניתנו במסגרת מסלולי התעסוקה .סטייה מההתחייבויות עלולה להביא ,בין
היתר ,להפחתת הסיוע שישולם למקבל הסיוע בסכום בו חייב מקבל הסיוע בשל אי
עמידה בהתחייבויותיו (להלן" :קיזוז").
 .1.2הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה (להלן" :רשות ההשקעות) קבעה
עקרונות לקיזוז המאפשרים התאמה מידתית בין ההפרה לבין גובה הקיזוז ,תוך
התחשבות במציאות העסקית המשתנה ובמכלול הפרמטרים שחלקם אינם תלויים
במקבל הסיוע.

 .2מטרה
מטרת נוהל זה להסדיר את העקרונות לקיזוז ושיעורו.

 .3הגדרות
" .3.1יתרת תקופת ההפעלה"
התקופה שהחל מתום שנת ההפעלה המלאה האחרונה ועד תום תקופת ההפעלה
" .3.2מספר משרות חדשות שהעסיק בפועל"
ממוצע מספר משרות חדשות כפי שהעסיק בפועל בשנת ההפעלה.
" .3.3עלות שכר ששולמה בפועל"
ממוצע עלות השכר כפי ששולמה בפועל בשנת ההפעלה.
" .3.3שנת הפעלה"
ארבעה רבעונים רצופים בתקופת ההפעלה.
" .3.3תקופת ההפעלה"
התקופה שבה מתחייב מבקש הסיוע להפעיל את המיזם או העסק במלוא מספר
המשרות החדשות לו התחייב ובעלות השכר לה התחייב המתחילה בתום תקופת
ההקמה.

 .3סמכות ואחריות
הגורם האמון על ביצוע נוהל זה הינו ועדת הקצאה ברשות ההשקעות.
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 .3עקרונות הקיזוז
 .3.1בתום כל שנת הפעלה תיעשה בדיקה ברשות ההשקעות לבחינת עמידת מקבל הסיוע
בהתחייבויותיו על פי כתב האישור .בדיקה כאמור תיערך גם בתום תקופת ההפעלה ,אף
אם יתרת תקופת ההפעלה אינה עומדת על שנה אחת אלא על  1-3רבעונים.
 .3.2במקרה של סטייה מהתחייבויות מקבל הסיוע ,ייערך חישוב מחדש של ניקוד הבקשה
להשתתפות בתכנית .החישוב מחדש מבוסס על הנתונים החדשים שנבדקו ברשות
ההשקעות בתום שנת ההפעלה או בתום יתרת תקופת ההפעלה ,בהתאם לתקופה אליה
מתייחס החישוב ,והם מתייחסים לשכר או למשרות החדשות או לשניהם.
 .3.3לאחר חישוב הניקוד החדש תבחן רשות ההשקעות האם יש או אין פגיעה במציעים
אחרים במסגרת אותה הקצאה .פגיעה במציעים לצורך נוהל זה משמעה שהייתה הצעה
אחרת באותה הקצאה שקיבלה ניקוד זהה או גבוה מהניקוד החדש של מקבל הסיוע ולא
זכתה לסיוע עקב מגבלת תקציב.
 .3.3במידה ואין פגיעה במציעים אחרים
.5.4.1

ייבחנו הקריטריונים הבאים במצטבר:
 .5.4.1.1מקבל הסיוע פעל בתום לב.
 .5.4.1.2מקבל הסיוע שיתף פעולה באופן מלא עם רשות ההשקעות ומסר
נתונים ומסמכים שנתבקשו.

 .5.4.2ובנוסף התקיימה אחת או יותר מהסיבות שלהלן:
 .5.4.2.1אבדן לקוח עיקרי;
 .5.4.2.2כניסה לשווקים חדשים שלא הצליחה;
 .5.4.2.3פיתוח שנכשל;
 .5.4.2.4כשל עסקי;
 .5.4.2.5מאמצים מוכחים לגיוס עובדים;
 .5.4.2.6כל סיבה אחרת שאינה תלויה במקבל הסיוע.
.5.4.3

השתכנעה הוועדה שהתקיים הקבוע בסעיפים קטנים  5.4.1ו ,5.4.2 -לא
יתבצע קיזוז מהסיוע שניתן.
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 .5.4.4במקרים הבאים יושת על מקבל הסיוע קיזוז בגובה  25%משיעור הסטייה
המשוקללת (ראה נספח :)1
 .5.4.4.1לא השתכנעה הוועדה שהתקיים הקבוע בסעיפים קטנים  5.4.1ו-
.5.4.2
 .5.4.4.2מבקש הסיוע הגיש הצהרה על גבי דף לוגו של המבקש ,חתומה ע"י
מורשה החתימה מטעם המבקש בנוסח הבא" :הרינו מוותרים על
פטור מקיזוז כאמור בסעיף  5.4.3ומאשרים שהקיזוז כפי שחושב
ע"י הרשות להשקעות ינוכה מתשלום המענק לו אנו זכאים".
 .3.3במידה ויש פגיעה במציעים אחרים
יחושב שיעור סטייה משוקללת (כאשר ישנה סטייה רק במרכיב אחד  -מספר המשרות
החדשות או גובה השכר  -יחושב שיעור סטייה משוקללת לשני המרכיבים כאשר במרכיב
בו אין סטייה יוצב  )0וגובה הקיזוז יחושב באופן הבא.
.5.5.1

במידה ושיעור הסטייה המשוקללת הינו עד ל:23%:-
.5.5.1.1

יבחנו הקריטריונים הבאים במצטבר:
.5.5.1.1.1

מקבל הסיוע פעל בתום לב.

.5.5.1.1.2

מקבל הסיוע שיתף פעולה באופן מלא עם רשות
ההשקעות ומסר נתונים ומסמכים שנתבקשו.

 .5.5.1.2ובנוסף התקיימה אחת או יותר מהסיבות שלהלן:
 .5.5.1.2.1.1אבדן לקוח עיקרי;
 .5.5.1.2.1.2כניסה לשווקים חדשים שלא הצליחה;
 .5.5.1.2.1.3פיתוח שנכשל;
 .5.5.1.2.1.4כשל עסקי;
 .5.5.1.2.1.5מאמצים מוכחים לגיוס עובדים;
 .5.5.1.2.1.6כל סיבה אחרת שאינה תלויה במקבל
הסיוע.
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 .5.5.1.3השתכנעה הועדה שהתקיים הקבוע בסעיפים קטנים  .5.5.1.1ו-
 ,5.5.1.2לא יקוזזו סכומים מהסיוע שניתן.
 .5.5.1.4במקרים הבאים יושת על מקבל הסיוע קיזוז בגובה מחצית משיעור
הסטייה המשוקללת:
 .5.5.1.4.1לא השתכנעה הוועדה כי התקיים הקבוע בסעיפים
קטנים  5.5.1.1ו.5.5.1.2-
 .5.5.1.4.2מבקש הסיוע הגיש הצהרה על גבי דף לוגו של
המבקש ,חתומה ע"י מורשה החתימה מטעם המבקש
בנוסח הבא" :הרינו מוותרים על פטור מקיזוז כאמור
בסעיף  5.5.1.3ומאשרים שהקיזוז כפי שחושב ע"י
הרשות להשקעות ינוכה מתשלום המענק לו אנו
זכאים".
.5.5.2

במידה ושיעור הסטייה המשוקללת עולה על :23%
 .5.5.2.1ככל ששיעור הסטייה נע בין  - 25.1%-49.99%הקיזוז יהיה בשיעור
מחצית אחוז הסטייה המשוקללת.
 .5.5.2.2ככל ששיעור הסטייה הוא  50%ומעלה  -הקיזוז יהיה בשיעור אחוז
הסטייה המשוקללת.

 .6סכום הקיזוז
 .6.1סכום הקיזוז הוא מכפלת שלושת המספרים הבאים :
.6.1.1

שיעור הסטייה המשוקללת שהתקבל ע"פ נוסחת הקיזוז בנספח 1

.6.1.2

שיעור הקיזוז אשר נקבע ע"פ מדרג הקיזוזים המופיע בסעיפים  5.4.3-5.4.4ו-
5.5.1-5.5.2

.6.1.3

גובה הסיוע שניתן למקבל הסיוע בשנת ההפעלה או ביתרת תקופת ההפעלה,
בהתאם לתקופה אליה מתייחס החישוב

 .6.2דוגמה :אם שיעור הסטייה המשוקללת שהתקבל ע"פ נוסחת הקיזוז בנספח  1הוא
 ,30%ובהינתן כי ישנה פגיעה במציעים אחרים כך ששיעור הקיזוז הינו  1/2משיעור
הסטייה המשוקללת (ע"פ סעיף  )5.5.2.1וגובה הסיוע שניתן לשנת ההפעלה היה
 ,₪ 100,000סכום הקיזוז במקרה זה יהיה  ₪ 15,000שהם.30%X(1/2)X100,000 :
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 .6.3אופן ביצוע הקיזוז
.6.3.1

סכום הקיזוז בגין שנת הפעלה יקוזז מתשלום הרבעון הרביעי של שנת
ההפעלה .סכום הקיזוז בגין יתרת תקופת ההפעלה יקוזז מתשלום הרבעון
האחרון של תקופת ההפעלה.

.6.3.2

במידה והסכום אותו יש לקזז עולה על התשלום אשר ממנו יש לבצע את הקיזוז
ע"פ סעיף  ,6.3.1תקוזז היתרה מתשלומים עתידיים למקבל הסיוע או מערבות
הביצוע.

 .7תחולה
נוהל זה יחול על הקצאות שפורסמה הודעה על אפשרות להגיש בקשות עבורן לאחר מועד
פרסומו.

 .8נספחים
 .8.1נספח  – 1דף נוסחאות לחישוב שיעור הסטייה המשוקללת
 .8.2נספח  – 2מדרג הקיזוזים
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נספח 1
נוסחת הקיזוז

שיעור הסטייה לגבי מרכיב עלות השכר
עלות השכר ששולם בפועל
אחוז הסטייה =

(

______________________________

1-

)

השכר לו התחייב מקבל הסיוע בכתב האישור

שיעור הסטייה לגבי מרכיב העובדים החדשים:
מספר העובדים החדשים שהעסיק מקבל הסיוע בפועל
אחוז הסטייה

= ( __________________________________________ ) 1 -
מספר העובדים החדשים לו התחייב מקבל הסיוע בכתב
האישור

שיעור הסטייה המשוקללת:

אחוז
הסטייה
המשוקללת

( שיעור הסטייה לגבי מרכיב )
העובדים החדשים  Xהניקוד
המרבי של אמת מידה "עובדים

 ( +שיעור הסטייה לגבי מרכיב עלות )
שכר  Xהניקוד המרבי של
אמת מידה ''שכר''

חדשים"
= ________________________________________________________
הניקוד המרבי של אמת מידה
''עובדים חדשים''

+

הניקוד המרבי של אמת מידה
''שכר''
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משרד הכלכלה
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נספח 2

מדרג הקיזוזים—גובה הקיזוז ביחס למיקום שיעור הסטייה המשוקללת במדרג
הקיזוזים

אין פגיעה
במציעים אחרים
שיעור הסטייה
המשוקללת
גובה הקיזוז

יש פגיעה במציעים אחרים
עד 23%

23.1%-39.99%

 30%ומעלה

אין קיזוז או קיזוז
בגובה 25%
משיעור הסטייה

אין קיזוז או
קיזוז בגובה
מחצית

קיזוז בגובה
מחצית אחוז
הסטייה

קיזוז בגובה
אחוז הסטייה
המשוקללת

המשוקללת בכפוף
לפרמטרים
שנקבעו

מהסטייה
המשוקללת
בכפוף
לפרמטרים
שנקבעו

המשוקללת

