אוגוסט 2021

תק ון שירותי סיוע

 .1כללי
.1.1

המעוף והשירותים ה ית ים באמצעותו מופעלים מטעם הסוכ ות לעסקים קט ים ובי ו יים
במשרד הכלכלה והתעשייה )להלן" -שירותי המעוף"" ,הסוכ ות" ו"משרד הכלכלה
והתעשייה" בהתאמה( ,מהווים חלק ממגוון השירותים ליזמים ועסקים במסגרת פעילות
משרד הכלכלה והתעשייה לעידוד ולקידום מגזר העסקים בישראל.

.1.2

שירותי המעוף יסופקו ליזמים /לעסקים במגוון אמצעים ותחומים הקשורים לעסק.

.1.3

מטרת השירותים הי ה לסייע ליזמים ולעסקים ,לצמוח ,לשפר הביצועים העסקיים ולהגדיל
הרווחיות.

 .2הגדרות
 2.1בדיקת היתכ ות  -הי ה בדיקה שבה בוח ים האם היזם  /עסק עומד בת אי הסף של הקר ות
השו ות ואיזה קר ות רלוו טיות להגשה עבורו )בחי ת  .(Go/ No Goלמען הסר ספק ,זהו שלב
מקדמי להכ ת תכ ית עסקית ואין בו משום הבטחה כלשהי לקבלת אישור להלוואה.
 2.2יועץ  -מומחה בתחומו ,אשר אושר לספק שירותי ייעוץ על ידי המעוף ובהתאם לדרישות.
 2.3יזם – מבקש סיוע שהי ו יחיד המעו יין לקיים פעילות עסקית בעתיד.
 2.4מיזם  -יזם/מספר יזמים שחברו יחד להקמת חברת הז ק.
 2.5מ הל ליווי עסקי  -עובד המעוף אשר יבצע פגישת מיפוי עסקי לעסק ,י חה אותו לקבלת
השירותים המתאימים לו ,וילווה אותו במשך כל התהליך עד לתום מתן השירותים.
 2.6מעוף  -הגוף המספק שירותי סיוע באופן ישיר ליזמים ולעסקים קט ים ובי ו יים ,באמצעות
המפעילים ומטעם הסוכ ות לעסקים קט ים ובי ו יים.
 2.7מפעיל  -מי ש בחר על ידי הסוכ ות במכרז לצורך אספקת שירותי המעוף ואחראי כלפי
הסוכ ות על טיפול וליווי היזמים והעסקים המקבלים שירותים אלו.
 2.8מרצה – מומחה בתחומו ,אשר אושר לספק שירותי הדרכה ,על ידי המעוף ובהתאם לדרישות
הסוכ ות.
 2.9משרה מלאה  -משרה בהיקף של  182שעות חודשיות לכל הפחות.
2.10

עסק -

 2.10.1מבקש סיוע שמתקיימים בו כל הת אים שלהלן:
משרד הכלכלה והתעשייה
בניין ג'נרי ,רחוב בנק ישראל  ,5קריית הממשלה ,ת"ד  ,3166ירושלים 9103101
טל' ,02-6662376 :פקסwww.sba.org.il 02-6662884 :
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2.10.1.1

עוסק )פטור או מורשה( או מוסד כספי או מוסד ללא כוו ות רווח כהגדרתם בחוק
מס ערך מוסף ,תשל"ו1975-

2.10.1.2

מקיים פעילות עסקית )יי תן סיוע לפעילות עסקית כלכלית של תאגיד ללא כוו ת
רווח והדבר לא ייחשב תמיכה במוסד ציבור לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב,
התשמ"ה(1985 -

2.10.1.3

מעסיק מאה ) (100עובדים או שמחזור העסקאות הש תי שלו אי ו עולה על מאה
מיליון ).₪ (100,000,000

2.10.1.4

הוא אי ו גוף תמך או גוף מתוקצב ה מצא ברשימת הגופים ה תמכים והגופים
המתוקצבים )להלן קישור לרשימת גופים תמכים וגופים מתוקצבים(.

 2.10.2גודל העסק של מבקש הסיוע ייקבע בהתאם למספר העובדים שהוא מעסיק:
 2.10.2.1עסק זעיר – מבקש סיוע המעסיק עד  4עובדים.
 2.10.2.2עסק קטן – מבקש סיוע המעסיק בין  5-10עובדים.
 2.10.2.3עסק בי ו י – מבקש סיוע המעסיק בין  11-100עובדים.
 2.10.3העובדים שייספרו לע יין סעיף  2.10.2הי ם:
 2.10.3.1השכירים המועסקים אצל מבקש הסיוע במהלך החודש האחרון הקודם למועד
ביצוע המיפוי או לחלופין ממוצע מספר השכירים המועסקים בעסק במהלך שלושת
החודשים האחרו ים הקודמים למועד ביצוע המיפוי.
 2.10.3.2סך המשרות המלאות של העצמאיים הפועלים עם העסק חצי ש ה לפחות או בעל
עסק שעובד בעסק ובת אי שהעסק אי ו חברה .לע יין סעיף זה ייצברו משרות
עצמאים או משרת בעל העסק לכדי משרה מלאה רק משרות בהיקף של  50%ומעלה.
 2.10.4אסמכתאות שמבקש הסיוע דרש לצרף לצורך קביעת גדול העסק:
2.10.4.1

לצורך קביעת מספר השכירים יש להציג את טופס  102או טופס  126הכולל פירוט
ברמה החודשית .להוכחת היקף משרות העצמאים או משרת בעל עסק יש לצרף
מסמך הצהרת בעל עסק על עבודה עם עצמאיים ) ספח ו'(.

 2.10.4.2לצורך קביעת מספר עובדים שכירים זרים/תושבי חוץ יש לצרף טופס  102הכולל
העובדים הזרים או דיווח לרשות האוכלוסין וההגירה עם פירוט העובדים.
 2.10.4.3להוכחת מחזור העסקאות ש תי יש להמציא דוח כספי מבוקר ,או דוח מע"מ לש ת
המס שהסתיימה ,או אישור מרו"ח של העסק הכולל את גובה המחזור הש תי של
העסק.
 2.10.4.4מוסד ללא כוו ת רווח יציג אישור יהול תקין מרשם העמותות .עמותות אשר
פועלות פחות מ 24-חודשים רשאיות להציג אישור על הגשת מסמכים מרשם
העמותות כתחליף לאישור יהול תקין רק עבור קבלת שירות הסיוע מסוג יעוץ.
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2.11

קהילת מעוף לעסקים – קהילה מקוו ת של יזמים או עסקים שפועלת בפלטפורמה
דיגיטלית )קבוצה בפייסבוק ,וואטסאפ ,גוגלגרופ( ומקיימת פעילויות גם באופליין .מטרת
הקהילה היא קידום הפעילות העסקית של החברים בה.

2.12

שי וי סטאטוס – שי וי גודל העסק בשל שי וי בכמות העובדים כמפורט בסעיף  2.10.2או
יזם שהפך לעסק.

2.13

תחום התעשייה "-מפעלים העוסקים בהפיכת חומרים או רכיבים למוצרים חדשים )כולל
מפעלים העוסקים בייצור ,הרכבה ,אריזה ,אחזקה( וכן מפעלים העוסקים בתיקון של
מכו ות וציוד .לא כולל הרכבת מוצרים באתרי ב ייה ,לא כולל יחידות העוסקות בתיקון
כלי רכב ,מכשירים ,ציוד ואביזרים למשק הבית".

 .3פירוט שירותי הסיוע -שירותי הסיוע אשר יי ת ו במסגרת המעוף הי ם:
3.1

שירותי ייעוץ במגוון תחומים  -כמפורט בסעיף .6

3.2

ייעוץ למרחב עסקי – כמפורט בסעיף .7

3.3

ליווי לקבלת מימון מקר ות – כמפורט בסעיף .8

3.4

ליווי לקבלת המלצה להקצאת קרקע  -כמפורט בסעיף .9

3.5

הדרכה  -כמפורט בסעיף .10

3.6

הדרכה פ ים ארגו ית – כמפורט בסעיף .11

3.7

כ סים  -כמפורט בסעיף .12

3.8

תכ יות יזמות – כמפורט בסעיף .13

3.9

מסלול מרכז עסקים  -כמפורט בסעיף .14

3.10

קהילות מעוף לעסקים  -כמפורט בסעיף .15

3.11

מסלול מאיץ עסקי טכ ולוגי -כמפורט בסעיף 16

 .4ת אי הסף לקבלת שירותי הסיוע )במצטבר(:
4.1

מבקש הסיוע הי ו יזם או עסק.

4.2

גיל מבקש הסיוע  18ש ים לפחות.

4.3

מבקש סיוע המוגדר כעסק יעמוד בת אים הת אים הבאים במצטבר:
4.3.1

עבור עסק עם ש י עובדים ויותר  -העסק ממלא אחר ת אי הוראת מ כ"ל משרד
הכלכלה והתעשייה מס'  0.4ב ושא" :הת יית סיוע בקיום אחריות חברתית"
)להלן " -הוראת אחריות חברתית"( בהתאם להוראה זו.
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4.3.2

העסק אי ו מצא בהליך כי וס כסים ,פירוק וכיו"ב ואין לו חובות בלתי
מוסדרים למשרד הכלכלה והתעשייה.

4.3.3

העסק ממוקם ומת הל בישראל.

4.3.4

העסק אי ו מקבל סיוע מהממשלה בגין פעולות להן יתן סיוע במסגרת המעוף.

4.4

עמידה בת אי הזכאות לכל שירות סיוע באם קיימים המפורטים בסעיפים  15-6להלן.

4.5

חתימה על טופס פ ייה לקבלת שירותי הסיוע ) ספח א'(.

 .5תהליך קבלת שירותי הסיוע
תהליך קבלת שירותי הסיוע כולל פגישת מיפוי עסקי ,מתן שירותי הסיוע וליווי מקבל הסיוע
כמפורט להלן:
5.1

פגישת מיפוי עסקי
5.1.1

יזם/עסק/קבוצת עסקים )להלן" :מקבלי סיוע"( מחויבים לעבור פגישת מיפוי
עסקי טרם קבלת כלל שירותי הסיוע ,למעט הדרכות וכל שירות סיוע אחר באם
מצוין בתק ון זה.

5.1.2

ת אי הזכאות לקבלת פגישת מיפוי עסקי )במצטבר(:

5.1.2.1

יזם /עסק /קבוצת עסקים )להלן מקבלי סיוע(.

5.1.2.2

במידה ומקבל הסיוע ביצע פגישת מיפוי עסקי בעבר מטעם המעוף ,יהיה זכאי
למיפוי וסף רק אם חלפו ש תיים ממועד ביצוע פגישת המיפוי העסקי .במקרה
של שי וי סטאטוס )כמפורט סעיף  ,(2.12יהיה זכאי מקבל הסיוע לקבל מיפוי
וסף גם אם טרם חלפו ש תיים כאמור ובלבד שחלפו  6חודשים או יותר ממועד
ביצוע פגישת המיפוי הראשו ה .מעבר בין מסלול ד' למסלול ה' כמפורט
בסעיפים  6.3.4-6.3.5לא ייחשב כשי וי סטטוס לע יין הזכאות למיפוי וסף.

5.1.3

תהליך פגישת המיפוי העסקי:

5.1.3.1

בפגישת המיפוי העסקי ימפה מ הל ליווי עסקי את צרכי ובעיות מקבל הסיוע,
יגבש תמו ת מצב בהתאם למטרת המיפוי ובסופה יגדיר תכ ית סיוע ספציפית
למקבל הסיוע )להלן" :תכ ית הסיוע"( שתגדיר את שירותי הסיוע להם דרש
מקבל הסיוע.

5.1.3.2

לאחר בחי ת הזכאות של מקבל הסיוע יעביר מ הל הליווי העסקי סיכום מיפוי
המפרט את הזכאות של מקבל הסיוע.

5.1.3.3

בתום המיפוי העסקי זכאי מקבל הסיוע לקבל את סיכום המיפוי ותוכ ית
הסיוע.

5.1.3.4

מ הל ליווי עסקי רשאי לעדכן את תכ ית הסיוע בכל עת.
4

משרד הכלכלה והתעשייה
בניין ג'נרי ,רחוב בנק ישראל  ,5קריית הממשלה ,ת"ד  ,3166ירושלים 9103101
טל' ,02-6662376 :פקסwww.sba.org.il 02-6662884 :

5.1.3.5
5.2

סיום המיפוי העסקי יתקיים לא יאוחר מ 10 -ימי עבודה ממועד פגישת המיפוי
העסקי.

ליווי מקבל הסיוע
5.2.1

מ הל ליווי עסקי אשר מיפה את מקבל הסיוע ילווה אותו לכל משך קבלת
שירותי הסיוע ,אלא אם אושר אחרת ע"י מ הליו.

5.2.2

בתום מתן שירותי הסיוע ולא יאוחר מ 14-ימי עבודה מתום מתן כלל שירותי
סיוע ,מ הל הליווי העסקי יצור קשר עם מקבל הסיוע וייבצע סיכום להליך
שירותי סיוע ש יתן לו.

 .6ייעוץ
6.1

6.2

6.3

מטרת השירות
6.1.1

הק יית ידע וכלים במגוון ושאים לשם שיפור פעילותו העסקית ושיפור יכולתו
לשרוד ולצמוח.

6.1.2

מתן סיוע מקצועי למקבל הסיוע כחלק מביצוע תהליך עסקי.

ת אי הזכאות לקבלת השירות
6.2.1

מקבל הסיוע זכאי להקצאת שעות ייעוץ ,בהתאם להיקפים המרביים
המפורטים בסעיף  6.3להלן ,אחת לש תיים ממועד פגישת המיפוי העסקי
האחרו ה שביצע ,או במידה ומקבל הסיוע שי ה סטאטוס )לע יין סעיף זה,
הגדלת מספר העובדים תיחשב שי וי סטאטוס ,הקט ת מספר עובדים לא
תיחשב שי וי סטאטוס(.

6.2.2

עבור ייעוץ בתחום רישוי עסק  -עסק שהי ו טעון רישוי שלא סיים את הליך
קבלת רישוי העסק.

6.2.3

עבור ייעוץ בתחום התקי ה  -הזכאות לקבלת שעות ייעוץ בתחום תקי ה אי ה
חלה על תק ים החיו יים לקיום ורישוי עסקים המחויבים על פי חוק או הלים
של משרדי ממשלה.

היקף הסיוע
6.3.1

מסלול ייעוץ א' :ייעוץ ליזמים בשלב טרום הקמת עסק  -עד  15שעות ייעוץ.

6.3.2

מסלול ייעוץ ב' :ייעוץ לעסקים זעירים עד  4עובדים )כולל(  -עד  20ש' ייעוץ.

6.3.3

מסלול ייעוץ ג' :ייעוץ לעסקים  5ועד  10עובדים )כולל(  -עד  60ש' ייעוץ.

6.3.4

מסלול ייעוץ ד' :יעוץ לעסקים  11ועד  50עובדים )כולל(  -עד  100שעות ייעוץ.

6.3.5

מסלול ייעוץ ה' :יעוץ לעסקים  51עובדים ועד  100עובדים )כולל( או מעל 100
עובדים אך שמחזור ההכ סות בש ה הקל דרית הקודמת עד  100מלש"ח  -עד
 150שעות ייעוץ.
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6.3.6

6.4

דגשים:

6.3.6.1

שירותי הייעוץ במסגרת מסלולים ב'-ה' יכולים להי תן בתחום התמחות יחיד/מס'
תחומים במקביל לפי חלוקה לחבילת הייעוץ.

6.3.6.2

שעות הייעוץ עבור מסלולים ג'-ה' יי ת ו ע"פ החלוקה לחבילות ייעוץ ,כהגדרתן
להלן בסעיפים הבאים ,בלבד.

6.3.6.3

"חבילת ייעוץ" הי ה שירותי ייעוץ ה ית ים בתחום התמחות או תת התמחות יחיד
וע"י יועץ יחיד.

6.3.6.4

למעט במסלול ייעוץ א' וב' או בחבילת ייעוץ אחרו ה ללקוח בכל המסלולים ,שעות
הייעוץ י וצלו בחבילות של  15/20/30/40/50שעות.

6.3.6.5

המועד האחרון למימוש החבילה יהיה עד  6חודשים ממועד אישור הזמ ת העבודה
ליועץ )להלן" :תקופת המימוש לחבילה"(.

6.3.6.6

מ הל ליווי עסקי רשאי להאריך את תקופת המימוש לחבילה בשלושה חודשים לכל
היותר .הארכה וספת של תקופת המימוש לחבילה בשלושה חודשים וספים תהיה
באישור מ הל המפעיל ,ובלבד שתקופת המימוש לחבילה לא תעלה על ש ה בסך
הכל.

6.3.6.7

תקופת מימוש החבילה כוללת את ביצוע שעות הייעוץ ,והעברת דיווח שעות הייעוץ
לסוכ ות החתום על ידי היועץ ,מקבל הסיוע ומ הל הליווי העסקי.

6.3.6.8

ב וסף למסלולים האמורים לעיל ,רשאית הסוכ ות להגדיר מסגרת שעות ייעוץ
וספת למקבל הסיוע ,הכל כפי שיפורסמו מעת לעת באתר האי טר ט של הסוכ ות
וכמפורט ב ספח ד'.

6.3.6.9

היקף סך שעות הייעוץ ,מספר וסוגי חבילות הייעוץ שיהיה זכאי להם מקבל הסיוע
ייקבעו במסגרת תכ ית הסיוע שתוגדר בתהליך המיפוי העסקי ע"י מ הל ליווי עסקי.

תהליך הייעוץ
6.4.1

לאחר סיום הליך המיפוי העסקי ,יוכל מקבל הסיוע לפ ות לפחות לש י יועצים
עבור כל תחום ייעוץ.

6.4.2

מקבל הסיוע רשאי לשוחח ללא תשלום עם היועצים בטרם יקבל החלטה על
היועץ ממ ו יקבל את שירותי הייעוץ .ההחלטה כאמור הי ה לפי שיקול דעתו
של מקבל הסיוע בלבד.

6.4.3

מקבל הסיוע יעביר לידי עובד המעוף את שמות היועצים אותם בחר ,בתוך 10
ימי עבודה ממועד ההפ יה כאמור מעלה.

6.4.4

לאחר בחירת היועץ ע"י מקבל הסיוע תישלח על ידי המעוף הזמ ת עבודה ליועץ.
הליך הייעוץ יחל לא יאוחר מ 10 -ימי עסקים ממועד אישור הזמ ת העבודה ע"י
היועץ.
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6.5

6.4.5

לאחר שלב המיפוי ובשלב תחילת העבודה מול היועץ ,בחבילות מעל ל 5-שעות
ייעוץ ,יספק היועץ למקבל הסיוע תכ ית עבודה לחתימתו ,לכל חבילת הייעוץ
המפרטת את אופן העבודה וחלוקת שעות הייעוץ לפי צרכי מקבל הסיוע.

6.4.6

בתהליך הייעוץ ,רשאי היועץ להחתים את מקבל הסיוע על חוזה מטעמו.

6.4.7

במהלך שירותי הייעוץ ,מ הל ליווי עסקי ילווה את מקבל הסיוע ויספק לו מע ה
לשאלות ולבעיות העולות במהלך שירותי הייעוץ ,וכן יתאם בין היועץ לבין
מקבל הסיוע ,זאת עד לסיום התהליך ,שיסוכם באמצעות מ הל הליווי העסקי,
מקבל הסיוע והיועץ.

הוראות כלליות
6.5.1

חל איסור על מתן שירותי ייעוץ למקבל הסיוע ע"י יועץ המועסק על ידי מקבל
הסיוע באופן ישיר או עקיף  4חודשים קודם לשלב המיפוי.

6.5.2

המעוף או מי מטעמו אי ו מחויב לספק למקבל הסיוע יועץ מסוים.

6.5.3

כחלק מתהליך הכ ת תכ ית העבודה של היועץ הוא מחויב לבקר בבית העסק,
אלא אם הוסכם אחרת ע"י בעל העסק.

6.5.4

בתום הייעוץ דרש מקבל הסיוע למלא משוב על שירות הייעוץ שקיבל.

6.5.5

מקבל הסיוע רשאי לפ ות למ הל הליווי העסקי ולבקש את החלפת היועץ.

6.5.6

מקבל הסיוע רשאי לפ ות ל ציג המעוף בכל הקשור לתלו ה ה וגעת לפעילות
היועץ וכן הי ו רשאי להפסיק את קבלת שירותי הייעוץ בכל שלב .במקרה של
הפסקת קבלת שירותי הייעוץ על ידי מקבל הסיוע ,עליו לדווח על כך למ הל
הליווי העסקי.

6.5.7

דמי השתתפות בגין שירות זה מופיעים במסמך התעריפים המופיע ב ספח ג'.

 .7ייעוץ למרחב עסקי
7.1

מטרה :שיפור האית ות והרווחיות של עסקים הפועלים במרחב עסקי משותף או למספר
עסקים להם מאפיי ים משותפים או אי טרס משותף ,גם אם אי ם מצאים פיזית במרחב
אחד .זאת באמצעות שיפור אלמ טים משותפים ,כגון :שיפור המרחב הפיזי ,פעולות שיווק
משותפות ,מיתוג וכיו"ב.

7.2

ת אי זכאות:
7.2.1

קבוצה של  10עסקים ויותר אשר חברו יחד לטובת קבלת שירותי סיוע באופן
משותף ואשר עומדים בש י הת אים הבאים:
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7.2.1.1

הקבוצה כקבוצה לא קיבלה סיוע כאמור בעבר.

7.2.1.2

כל אחד מהעסקים עו ה על סעיף  4לעיל.

7.2.1.3

7.3

קבלת אישור הסוכ ות לזכאות להשתתפות בתכ ית  -על ציג הקבוצה לפרט
בבקשתו לסוכ ות מהו המרחב העסקי המשותף של קבוצת העסקים ,מהן התוצאות
הצפויות מהתכ ית ,פעולות שיווק ואחרות וספות הצפויות במרחב העסקי וכדומה.

היקף הסיוע:
7.3.1

קבוצה המו ה  10עד  20עסקים ,תהיה זכאית למסלול ייעוץ בהיקף של עד 150
שעות ייעוץ .הזכאות ית ת למימוש בתוך ש תיים בלבד ממועד סיום המיפוי
לקבוצת העסקים.

7.3.2

קבוצה המו ה  21עסקים ומעלה ,תהיה זכאית לייעוץ בהיקף כולל של עד 200
שעות ייעוץ .מימוש הזכאות תהיה עד לש תיים מפגישת המיפוי העסקי.

7.3.3

בהתאם לצורך ולפי החלטת מ הל הליווי העסקי יתן להקצות עד  50שעות ייעוץ
וספות.

7.3.4

אין בזכאות זו כדי לפגוע בזכאותו של כל עסק בקבוצת העסקים להשתתפות
פרט ית במסלול הייעוץ ,לפי סעיף  6לעיל.

7.3.5

דמי ההשתתפות מופיעים במסמך התעריפים המופיע ב ספח ג' לתק ון זה.

 .8ליווי לקבלת מימון מקר ות
8.1

מטרת השירות:
לסייע ליזם/עסק לקבל מימון מקר ות ייעודיות לטובת השקעה או לטובת הון חוזר ולסייע
ליזם/עסק לממש את חלופות המימון המתאימות ביותר עבורו כדי להוציא לפועל את
הפעילות המתוכ ת.

8.2

תהליך השירות:
לאחר סיום הליך המיפוי העסקי ,יופ ה היזם  /עסק ליועץ פי סי אשר יסייע לו כדלקמן:
8.2.1
8.2.1.1

8.2.1.2

מסלול תכ ית עסקית לקבלת מימון
ביצוע בדיקת היתכ ות כהגדרתה בסעיף  .2.1תוקף בדיקת ההיתכ ות יהיה 6
חודשים .לאחר קבלת תוצאות הבדיקה על היזם  /עסק לקבל החלטה באם ברצו ו
להמשיך את התהליך.
יתוח תו י העסק ובחי ת עמידה בת אי הסף של הקר ות השו ות.

8.2.1.3

העברת מידע ה דרש לקבלת החלטה בדבר הקרן המתאימה ביותר ליזם/עסק.

8.2.1.4

המלצה על דרך פעולה לגיוס המימון.
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8.2.1.5

יתוח תו י העסק והכ ת התוכ ית העסקית בהתאם לה חיות המעוף ומותאמת
לדרישות הקר ות .למען הסר ספק ,התוכ ית העסקית על פי ה חיות המעוף מהווה
גם טופס הגשה לקר ות השו ות .היועץ הפי סי רשאי לגבות מהלקוח את התשלום
בגין הכ ת התוכ ית העסקית מראש.

8.2.1.6

הגשת הטפסים לקרן /קר ות ש בחרו ומעקב אחר התשובה.

8.2.1.7

הכ ת בעל העסק לקראת הפגישה עם ציגי הקרן וליווי בפגישה במידת הצורך.

8.2.1.8

ליווי העסק בתהליך לרבות מתן תשובות לשאלות מהקרן ,סיוע בהשלמת מסמכים,
הגשת ערעור וכו' בהתאם לצורך.
שירות ייעוץ לליווי למימון מקר ות

8.2.2
8.2.2.1

מטרות השירות:
 8.2.2.1.1לאפשר ליזם /עסק לממש בפועל את המימון שקיבל
ולהוציא לפועל הפעילות המתוכ ת.
 8.2.2.1.2ללוות יזם /עסק בתהליך בקשת אשראי ב קאי כחלופה
לתהליך גיוס כספים מהקר ות
 8.2.2.1.3לעדכן תכ ית עסקית שבוצעה על ידי המלווה במהלך
הש ה האחרו ה ולהגישה לקרן.
 8.2.2.1.4סיוע בטיפול בחשבו ות הב ק ובתזרים המזומ ים לאחר
שלב בדיקת ההיתכ ות ובטרם שלב התוכ ית העסקית.

8.2.2.2

היקף שירות הסיוע:
 8.2.2.2.1מקבל סיוע אשר מקבל שירות של ליווי למימון יכול
לקבל עד  10שעות יעוץ מהיועץ הפי סי המלווה אותו
בתוכ ית העסקית במידה וקיים צורך לאחת מהמטרות
המפורטות לעיל .שעות ייעוץ אלו יהיו מתוך זכאות
היזם  /עסק לשעות ייעוץ כמפורט בסעיף  ,6.2ויוקצו
כחלק מ ליווי למימון.
 8.2.2.2.2דמי השתתפות בגין שירות זה מופיעים במסמך
התעריפים המופיע ב ספח ג'.

 .9ליווי לקבלת המלצה להקצאת קרקע
9.1

מטרת השירות
מטרת שירות הליווי לקבלת המלצה להקצאת הקרקע ממ הל אזורי פיתוח במשרד הכלכלה
והתעשייה )להלן" :מ הל אז"פ"( או ממשרדי ממשלה אחרים כגון משרד התיירות – לסייע
למקבלי הסיוע במילוי טפסים לצורך הגשת בקשה לקבלת המלצה להקצאת קרקע.
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תהליך השירות

9.2

9.2.1

היועץ יסייע למקבל הסיוע כדלקמן:

9.2.1.1

ליווי למילוי הטפסים ה דרשים בהליך האמור.

9.2.1.2

ליווי במהלך תהליך הגשת הבקשה לרבות בעת מתן התשובות לשאלות סיוע
בהשלמת מסמכים וטפסים במידת הצורך ,הגשת בקשה לערעור וכיו"ב.

9.2.2

דמי השתתפות שירות זה מופיעים במסמך התעריפים המופיע ב ספח ג'.

9.2.3

היועץ זכאי לתשלום עבור הגשת טפסים רק במידה והם מולאו כ דרש.

 .10פעילות הדרכה
10.1

מטרת השירות
פעילות זו ה ה פעילות קבוצתית אשר מטרתה להק ות ליזמים ובעלי עסקים קט ים
ובי ו יים ידע ,מיומ ויות וכלי עבודה בכל הקשור להקמה ול יהול העסק.

10.2

הוראות כלליות
10.2.1

עד  30%מהמשתתפים בקבוצות ההדרכה יוכלו להיות מטעם עסק אחד.

10.2.2

כלל פעילויות ההדרכה והתכ ים מפורסמים באתר האי טר ט של הסוכ ות.

10.2.3

בכל מפגש הדרכה תיבדק וכחות משתתפי ההדרכה ,כמו כן המשתתף בהדרכה
מתחייב למלא משוב שיי תן לו בכל הקשור לפעילות ההדרכה בה השתתף.

10.2.4

מקבל הסיוע יהיה זכאי לקבל תעודה בסיום פעילות ההדרכה מעל  16שעות
אקדמיות ,בת אי שהשתתף בלפחות  80%מהמפגשים.

10.2.5

דמי השתתפות בגין שירות זה מופיעים במסמך התעריפים המופיע ב ספח ג'
לתק ון.

10.2.6

ת אים וספים ל רשמים להדרכות מפורטים ב ספח ה'.

 .11פעילות הדרכה פ ים ארגו ית
11.1

מטרת השירות
פיתוח המשאב הא ושי וכישוריו העסקיים וה יהוליים .ההדרכה תעסוק בהתייעלות,
חדש ות ופריון בהתאמה לצרכי הלקוח.

 11.2ת אי הזכאות לקבלת השירות :עסק בי ו י כמפורט בסעיף .2.10.2.3
11.3

הוראות כלליות
11.3.1

כל המשתתפים בקבוצת ההדרכה הפ ים ארגו ית יהיו מטעם עסק אחד.

11.3.2

דמי השתתפות מקבל הסיוע בגין שירות זה מופיעים במסמך התעריפים המופיע
ב ספח ג'.
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 .12כ סים
12.1

מטרת השירות :עריכת כ סים לקהל העסקים במטרה ליצור מפגשים עסקיים בין יזמים
ועסקים ולעודד שיתופי פעולה בי יהם .בכ סים יועברו תכ ים מקצועיים וכן מידע ה וגע
לשירותי הסיוע של הסוכ ות.

12.2

מידע לגבי הכ סים ותוכ יהם מפורסמים באתר האי טר ט של הסוכ ות.

 .13תכ יות יזמות
13.1

מטרות התכ יות
13.1.1

מטרה עיקרית :הקמת עסקים חדשים ויצירת מקורות תעסוקה עצמאיים.

13.1.2

מטרות מש ה:

 13.1.2.1טיפוח וקידום יכולות העסקה עצמית.
 13.1.2.2שרידות :הקמת עסקים שיפעלו לאורך זמן ושהי ם בעלי יכולות שרידות גבוהה.
 13.1.2.3התפתחות :הקמת עסקים צומחים אשר מחזור ההכ סות שלהם ומספר
העובדים שלהם גדל לאורך הש ים.
13.2

סד ת "פרה יזמות" )המסע שלי ליזמות(
13.2.1

מטרה :הסד א תסייע ליזמים בגיבוש הרעיון העסקי והעצמה אישית של
היזמים .כמו כן ,הסד א תתמוך ותיתן כלים בקבלת החלטה מושכלת האם כון
עבורם לפתוח עסק בשלב זה.

13.2.2

ת אי הזכאות :יזם ,מי שלא השתתף בסד א זו בעבר.

13.2.3

סד ת "פרה יזמות" )המסע שלי ליזמות( הגרסה הדיגיטלית :סד ה דיגיטלית
מוקלטת במערכת הלמידה המקוו ת של הסוכ ות לעסקים קט ים ובי ו יים
בהיקף של  2שעות אקדמיות ללימוד עצמי ,ללא עלות .יובהר כי הזכאות לסד ה
בגרסה הדיגיטלית אי ה מבטלת את הזכאות להשתתפות בסד ת "פרה יזמות"
)המסע שלי ליזמות(.

היקף הסיוע :סד א בת  15שעות אקדמיות בעלות מופחתת.
13.3

קורס יוזמים עסק
13.3.1

מטרות:

 13.3.1.1ב יית תכ ית עבודה והגדרת הצעדים להקמת עסק על בסיס מודל הק בס וגא ט
עבודה.
 13.3.1.2היכרות עם הסביבה העסקית בה פועלים עסקים קט ים ובי ו יים בישראל.
 13.3.1.3הק יית כלים יהוליים ומקצועיים להקמת עסק.
 13.3.1.4שי וי תפיסה משכיר לעצמאי והמשמעויות המקצועיות ,הכלכליות והאישיות.
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 13.3.1.5פיתוח תחושת מסוגלות אישית למימוש התוכ ית.
13.3.2

ת אי הזכאות :מי שלא השתתף בקורס זה בעבר.

13.3.3

היקף הסיוע :קורס ייעודי בן  70שעות אקדמיות.

 .13.3.4קורס יוזמים עסק הגרסה הדיגיטלית :קורס דיגיטלי מוקלט במערכת הלמידה המקוו ת
של הסוכ ות לעסקים קט ים ובי ו יים בהיקף  11שעות ,ללימוד עצמי ,ללא עלות .יובהר
כי הזכאות לקורס בגרסה הדיגיטלית אי ה מבטלת את הזכאות להשתתפות בקורס
יוזמים עסק.
13.4

קורס יוזמים סטארט אפ
13.4.1

מטרה :לסייע להקמת חברות הז ק חדשות.

13.4.2

ת אי הזכאות:

13.4.2.1

מי שלא השתתף בקורס זה בעבר.

 13.4.2.2בקשת הרשות המקומית לקיום הקורס והתחייבות לשיתוף פעולה עם מעוף,
ואישור הסוכ ות.

13.5

13.4.3

היקף הסיוע :קורס ייעודי בן  60שעות אקדמיות ,שמטרתו היכרות עם עולם
הסטרט-אפ ,הק יית כלים ומיומ ויות לפתיחה ו יהול של חברת סטרט-אפ.

13.4.4

קורס יוזמים סטארט אפ הגרסה הדיגיטלית :קורס דיגיטלי מוקלט במערכת
הלמידה המקוו ת של הסוכ ות לעסקים קט ים ובי ו יים בהיקף  2שעות,
ללימוד עצמי ,ללא עלות .יובהר כי הזכאות לקורס בגרסה הדיגיטלית אי ה
מבטלת את הזכאות להשתתפות בקורס יוזמים סטארט אפ.

הוראות כלליות
13.5.1

דמי השתתפות מקבל הסיוע בגין שירות זה מופיעים במסמך התעריפים המופיע
ב ספח ג'.

13.5.2

משתתפי קורס יוזמים עסק וקורס יוזמים סטארט-אפ ומסיימי הקורסים
בגרסה הדיגיטלית זכאים לשירות ייעוץ אישי ולקבלת ליווי למימון מקר ות
בעלות מופחתת ,בהתאם למפורט במסמך התעריפים ספח ג' לתק ון .הזכאות
הי ה חד פעמית לעסק.

 .14מסלול מרכז עסקים
14.1

מטרת המסלול :להביא לצמיחה ולפיתוח של עסקים ,זאת באמצעות השכרת שטחי משרד,
מתן שירותי מ הלה ומשרד ,ליווי עסקי ,סיוע בשיווק וכיו"ב.
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14.2

ת אי הזכאות למסלול:
14.2.1

מבקש הסיוע עומד באחד מהת אים הבאים:

 14.2.1.1טרם חלפה ש ה מיום רישומו במע"מ.
 14.2.1.2חלפה יותר מש ה מרישומו במע"מ אך בידיו אישור רו"ח או דוחות מע"מ
המראים כי טרם חלפה ש ה מיום הצהרה ראשו ה על הכ סה כלשהי
למע"מ.

14.3

14.2.2

אין ברשותו מקום פיזי לקיום הפעילות העסקית.

14.2.3

מבקש סיוע שהי ו בעל פוט ציאל לגידול מספר העובדים כפי ש קבע ע"י מ הל
ליווי עסקי במסגרת פגישת המיפוי העסקי.

14.2.4

מבקש הסיוע עומד בת אי הזכאות עבור מרכז העסקים הספציפי ככל שיוגדרו
ויפורטו במשרד לרבות הגדרת שיוך לאוכלוסייה ,גודל העסקים ,הע פים
וכיו"ב.

14.2.5

המסלול יסתיים בתאריך 30/11/2021

היקף הסיוע:
14.3.1

מקבל הסיוע זכאי לקבלת סל שירותים ,כמפורט ב ספח ז' ובכפוף למועד סיום
פעילות המרכז כמפורט ב ספח ז' וכמפורט להלן :ב יית תכ ית עסקית ,השכרת
שטח משרדי הכולל ריהוט וציוד ,סיוע בשיווק העסק ,ליווי העסק באופן אישי
על ידי מ הל/ת המרכז ,שרותי טלפון ,אי טר ט ופקס ,עד שלוש שעות בחודש
לשימוש בחדר הישיבות.

14.3.2

ב וסף לסל השירותים הבסיסי ,רשאי מקבל הסיוע לקבל סל שירותים מורחב
בתשלום ,כמפורט להלן :צילום והדפסות ,אפשרות השכרה שעתית של מתק ים
במרכז העסקים  -חדר ישיבות ,משרד פ וי ,ו/או חלל ה open space-במידה
וקיים.

14.3.3

על אף האמור לעיל ,עסק או יזם זכאי לשכור שטח משרדי או חדר ישיבות באופן
שעתי ,ללא צורך בעמידה בת אי הסף המפורטים בסעיף .4

14.3.4

דמי השתתפות מקבל הסיוע בגין מסלול זה מופיעים במסמך התעריפים המופיע
ב ספח ג'.

 .15קהילות מעוף לעסקים
15.1

מטרת השירות :לסייע ביצירה וקידום של קהילות עסקים ,בדגש על שים ,ברחבי הארץ
בפעילות או ליין ואופליין .זאת באמצעות קידום עסקים ויזמים ,במתן מע ה לצרכים,
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בחיבור לשייכות וקשר בלתי אמצעי ,הע קת ערך באמצעות ידע ,כלים ,חיבור חברתי
ושייכות ליזמים ובעלי עסקים.
15.2

תהליך השירות:
15.2.1

לכל קהילה ימו ה מ הל קהילה/מ חה מקצועי על ידי המעוף.

15.2.2

כל קהילה תגדיר את חוקי הקהילה בהתאם לתק ון וכללי החברות ש קבעו .על
כל חבר שמצטרף לקהילה לאשר אותם עם הצטרפותו לקהילה.

 .16מסלול מאיץ עסקי טכ ולוגי
מטרות המסלול עידוד ,טיפוח וליווי יזמים בתחום הטכ ולוגי תוך מתן מעטפת
16.1
מקצועית מסייעת בהתמודדות עם חסמים.
מטרות מש ה:

16.2

16.3



סיוע להביא להבשלת הרעיון לכדי חברת הז ק ) (Start-upפעילה.



סיוע ביצירת קשרים עסקיים ) (Networkingבסביבה העסקית הרלוו טית.



סיוע והכוו ה בגיוס מקורות מימון ו/או משקיעים ו/או לקוחות אסטרטגיים.
ת אי הזכאות למסלול:

 16.3.1מסלול א'  -תכ ית האצה
16.3.1.1

מי שלא השתתף במסלול זה בעבר

16.3.1.2

יזמים בעלי רעיון טכ ולוגי-עסקי או בעלי מיזם שטרם גייס מעל  100,000$ממשקיע
חיצו י או מתכ ית ממשלתית אחרת.

16.3.1.3

אי ו קשור עם הגוף המקצועי ו/או מי מטעמו

16.3.1.4

קריטריו ים וספים לדירוג בחירת המשתתפים:

16.4



הרכב הצוות וכישוריו.



רמת בשלות המיזם.



מע ה על צורך שוק.



חדש ות המיזם  -בהתייחס לפתרו ות הקיימים בשוק ולמתחרים.



התרשמות כללית – התרשמות מסיכויי הצלחת המיזם ,יכולת המיזם לפעול ללא סיוע
המאיץ ,השקעת זמן ומשאבים של היזם והמיזם.
היקף המסלול:

 16.4.1מסלול א' -תכ ית האצה מסלול להאצת ההתפתחות של המיזם כחברת הז ק ,משך
המסלול הי ו עד  6חודשים ממועד
אישור הזכאות ורכיביו הי ם כדלקמן:
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שירותי ליווי וסיוע עסקי :

16.4.1.1
16.4.1.1.1

שירותי ליווי אישי )מ טורי ג ו – (coaching -כל יזם יקבל ליווי אישי בהתאם
לצרכי המיזם וצרכי היזם שיכלול שילוב בין:



ליווי של מ הל מקצועי



ליווי של מת דב בעל יסיון עסקי רלוו טי שיבחר ע"י מ הל המאיץ והיזם ממאגר
מת דבים



הרצאות ב ושאי תוכן שו ים ופעולות לב ייה וחיזוק החוסן האישי של היזם.

 16.4.1.1.2שירותים מקצועיים ושירותי יעוץ –ב יית מעטפת שירותים לטובת היזמים
שתכלול שילוב בין:


שירותי יעוץ מקצועיים ועסקיים



שירותי הדרכה קבוצתיים בתחומים רלוו טיים.
פעילות קידום העסקים:

16.4.1.2

 16.4.1.2.1מפגשים עם משקיעים וקר ות השקעה –לכל אחד מהמיזמים יתקיים לפחות
מפגש אישי אחד ולפחות מפגש קבוצתי אחד עם משקיעים ו/או קר ות השקעה.
המפגשים יתקיימו לאחר ליווי וסיוע להכ ת פרז טציה הולמת הכוללת הסבר על
המיזם ,תכ ית עבודה ,עקרו ות המודל העסקי ותכ ית עסקית.
 16.4.1.2.2מפגשים עם שותפים  /לקוחות אסטרטגיים  -לפחות מפגש אישי אחד ולפחות
מפגש קבוצתי אחד עם שותפים  /לקוחות אסטרטגיים.
 16.4.1.2.3כ ס השקעות  – Demo day /ערבי שיווק במהלכם יציגו היזמים בכל מחזור את
המיזמים לפ י משקיעים ,כתבים ובעלי ע יין.
 16.4.1.2.4פעילות  networkingוקשרי קהילה –מפגשים ואירועים לקידום הקשר בין
המיזמים בתוך המאיץ וקשרי קהילה ,לרבות:


 - Meetupsמפגשי תוכן פתוחים לקהל ,אליהם יוזמ ו א שי מפתח בקהילה ובהם
יציגו היזמים את המיזמים.



קבוצות עבודה –קבוצות עבודה של מספר יזמים אשר יפגשו תקופתית )קבוצות
העבודה יב ו כך שתתקיים הפרייה הדדית בין היזמים.

 16.4.1.2.5כלל רכיבים אלה אי ם חובה אלא בהתאם לצרכים המקצועיים של המיזמים
ולזמי ות ולע יין של שותפים ומשקיעים פוט ציאליים ,ובתלות בהשתתפות פעילה
במסגרת התכ ית ובעמידה במטלות ה דרשות במהלכה.
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16.5

מסלול ב' – מסלול האב

 16.5.1הסוכ ות לעסקים קט ים ובי ו יים ,באמצעות מערך המעוף ובשיתוף פעולה עם הרשות
המקומית בשדרות ,תקים מתחם עבודה משותף ) (Hubליזמים ובעלי עסקים שישתתפו
בתכ ית האצה.
 16.5.2מסלול ההאב יופעל בשדרות.
 16.5.3ההשתתפות במסלול המאיץ הי ו בכפוף למסמך התעריפים ב ספח ג'.
מקבל הסיוע דרש לשלם את דמי ההשתתפות בגין השירותים ה ית ים לו מטעם המעוף ומי
מטעמו ,ובהתאם למסמך תעריפים המופיע ב ספח ג'.

 .17דיון חוזר
מקבל הסיוע רשאי להגיש לסוכ ות בתוך  30יום ממועד קבלת החלטת המעוף ,השגות על החלטתו
בהתאם לבקשה מ ומקת שתוגש לסוכ ות באמצעות המעוף.

 .18התלייה והפסקת פעילות
18.1

הסוכ ות רשאית לבצע בקרה ולדרוש כל מסמך רלוו טי ממקבלי הסיוע לצורך בחי ת
עמידתם של מבקשי הסיוע בהוראות התק ון.

18.2

אי עמידה בת אי התק ון
18.2.1

ראתה הסוכ ות ו/או המעוף כי מקבל הסיוע לא קיים מי מהוראות תק ון זה
ו/או הוראות מהוראת מ כ"ל "אחריות החברתית" ו/או לא מאפשר את קיום
מתן שירותי הסיוע ו/או כי הסיוע אי ו משמש למטרה שלשמה יתן ו/או עלה כי
יש מקום להפסקת מתן שירותי הסיוע בשל אי שיתוף פעולה מצד העסק ,רשאית
הסוכ ות לשלוח למקבל הסיוע הודעה על הכוו ה לדון בביטול או בהקפאת מתן
השירותים ,לעתיד או למפרע ,תוך דרישה לתקן את הפגם בתוך  60ימים ,מיום
משלוח ההודעה.

18.2.2

מסרה הודעה כאמור בסעיף  18.2.1לעיל ,ולא תוקן הפגם בתוך המועד האמור,
רשאית הסוכ ות לש ות את האישור מידית ,לפי הע יין ,ללא הארכה וספת,
כדלקמן:

 18.2.2.1לאשר את המשך ביצוע מתן שירותי הסיוע ,בת אים שייקבעו.
 18.2.2.2להקפיא את מתן שירותי הסיוע או לבטלם באופן חלקי או מלא.
 18.2.2.3לדרוש את החזר הסיוע ש יתן במסגרת מתן שירותי הסיוע בתוספת ריבית והפרשי
הצמדה ,כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה ,תשכ"א ,1961-מיום תשלומם
ועד יום החזרתם בפועל.
18.3

הפסקת מתן שירותי סיוע בגין הודעה כוזבת
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18.4

18.3.1

ראתה הסוכ ות כי אישור זכאות מקבל הסיוע לקבלת שירותי הסיוע עשה על
יסוד הודעות כוזבות או מטעות ביודעין ,תבטלו למפרע מיום תי תו .הסוכ ות
אף רשאית לדרוש את החזר כספי הסיוע ש ית ו במסגרת זו ובתוספת ריבית
והפרשי הצמדה ,כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה ,תשכ"א ,1961-מיום
תשלומם ועד יום החזרתם בפועל.

18.3.2

ההחלטה הסופית על מימוש סעיף  18.3.1לעיל הי ה של הסוכ ות.

החזרת תמיכה
18.4.1

מי ש דרש להחזר כספי סיוע ש ית ו במסגרת זו ,יקיים את הדרישה בתוך
תשעים ימים מיום ההודעה או במועד מאוחר יותר ש קבע בהודעה ,בצירוף
הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ"א -
 ,1961אולם רשאית הסוכ ות ,באישור החשבות והלשכה המשפטית ,מסיבות
מיוחדות שיירשמו ,לוותר על הריבית כולה או מקצתה.

18.4.2

קיבל העסק שירותי סיוע ו יתן עליו צו פירוק או צו לכי וס כסים או החליט על
פירוקו מרצון ,לפ י שהשלים את קבלת שירותי הסיוע ולפ י שקיים את כל ת אי
התק ון  -יראוהו כאילו תחייב בהחזרת הסיוע לפ י מתן צו הפירוק או צו
הכי וס או קבלת ההחלטה ,זולת אם החליטה הסוכ ות ,באישור החשבות
והלשכה המשפטית ,שלא יוחזר הסיוע או שיוחזר מקצתו.

18.4.3

הוראות סעיף זה אי ן גורעות מכל דין אחר.

 .19הוראות כלליות
19.1

היקף שירותי הסיוע קבע על פי המסגרת התקציבית העומדת לרשות הסוכ ות.

19.2

האמור בתק ון זה אי ו מהווה התחייבות מטעם משרד הכלכלה והתעשייה לתשלום כלשהו.

19.3

ככל שמסלול מסוים המפורט בתק ון אי ו מתוקצב ,תפורסם על כך הודעה באתר הסוכ ות.

19.4

מתן שירות למקבל הסיוע יופסק אם מתקיימת הת הגות שאי ה מאפשרת את המשך
השירותים מצד מקבל הסיוע )כגון :הפרעה למהלך העבודה בס יף המפעיל ,אי הגעה
לפגישות ללא סיבה מספקת וכדומה( וכל זאת לפי שיקול דעת המפעיל.

19.5

על אף האמור בסעיפים  15 - 4לעיל מ הל הסוכ ות ,באישור חשב המשרד והלשכה
המשפטית ,רשאי לקבוע הלים שו ים מהקבועים בסעיפים ה "ל.

19.6

אם חל שי וי באקלים העסקי ה ובע מהזדמ ויות עסקיות חדשות ,אסו ות טבע ,משברים
בעלי השפעה יכרת על מספר רב של עסקים או שי וי מהותי בקהלי היעד של העסקים –
רשאי מ הל הסוכ ות ,באישור חשב המשרד ,לקבוע הלים לע יין שיעורי השתתפות גבוהים
יותר של הסוכ ות.

19.7

מקבל הסיוע רשאי לפ ות לקבלת שירות מכל ס יף ללא קשר לכתובת מגוריו/העסק.
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19.8

במידה ומקבל הסיוע ביצע מיפוי עסקי בס יף מסוים ,יפ ה לקבלת סיוע או השלמת סיוע
באותו הס יף בו בוצע המיפוי העסקי ,ו יתן יהיה להעבירו מס יף לס יף באישור מ הל
הס יף.

19.9

לסוכ ות הסמכות לקבוע סדרי קדימויות בהקצאת התקציב לשירותי הסיוע ,בין השאר בין
ע פים שו ים ,תחומי פעילות שו ים וכדו' .סדר קדימויות כאמור ,ככל שייקבע על ידי
הסוכ ות ,יפורסם באתר המשרד שירותי הסיוע לא יממ ו פעולות אשר מקבלות סיוע
מקר ות או מאמצעי סיוע ממשלתיים אחרים.

 19.10מ הל הסוכ ות יהיה רשאי לפרסם את שמות מקבלי שירותי הסיוע ואת מספרם המזהה
אשר בקשתם לקבלת סיוע אושרה ,וכן את סכומי הסיוע אשר אושרו לכל עסק .הודעת מ הל
הסוכ ות תפורסם באתר האי טר ט של המשרד.
 19.11הסוכ ות רשאית לעשות שימוש בפרטי מקבלי שירותי הסיוע לרבות באמצעות מי מטעמה,
לצורך מחקרים ,סקרים ,בחי ת יעילות שירותי הסיוע או כל צורך אחר של הסוכ ות ולפי
שיקול דעתה הבלעדי.
 19.12על אף המפורט בתק ון זה ,לאור משבר הקורו ה ,הסוכ ות מאפשרת כי הפגישות של מקבלי
השירות עם עובדי המעוף /יועצים/מרצים/גורמים שו ים ,יבוצעו בשיחות וידאו.
 19.13מקבל סיוע אשר מימש את זכאותו לשירותי הייעוץ רשאי להמשיך לקבל שירותי ייעוץ
מהיועץ ש תן לו שירותי ייעוץ במסגרת המעוף ,עד  4חודשים מתום זכאותו בת אים
הבאים:
19.13.1

תעריף שעת ייעוץ יהיה התעריף המלא המשולם ליועץ מטעם המעוף.

19.13.2

לא יחול סבסוד מטעם הסוכ ות עבור שעות הייעוץ.

19.13.3

המשך קבלת שעות הייעוץ יהיה בכפוף לכלל הלי המעוף.

 .20פרסום
20.1

התק ון וכל הטפסים ה חוצים לשם קבלת שירותי הסיוע יפורסמו באתר האי טר ט של
המשרד.

20.2

כתובת הסוכ ות :רח' ב ק ישראל  ,5קריית הממשלה ,משרד הכלכלה והתעשייה ,ירושלים.

 .21רשימת ספחים:
ספח א'  -טופס פ ייה לקבלת שירותי סיוע מהסוכ ות לעסקים קט ים ובי ו יים
ספח ב'  -אוכלוסיות מיוחדות ,הגדרות ואסמכתאות
ספח ג'  -מסמך תעריפים
ספח ד' – שירותי הסיוע המורחבים
ספח ה'  -ת אים ל רשמים להדרכות
ספח ו' – מסמך הצהרת בעל עסק על עבודה עם עצמאיים
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