 17יולי2019 ,
י"ד תמוז ,תשע"ט

תשובות להערות הציבור לנוהל תמיכה בנושא יזמות עסקית לשנת 2019
בהתאם להודעת החטיבה להתיישבות מיום  1.7.2019בדבר קבלת הערות ציבור עד ליום  ,14.7.2019לנוהל תמיכה בנושא
יזמות עסקית לשנת  ,2019להלן התייחסות החטיבה להתיישבות להערות אשר התקבלו:

שולח ההערה

הערה
מספר
רפי איילון
1

הסעיף בנוהל
התמיכה
 .1סעיף 3
 .2סעיף 7ס"ק
17

ההערה
.1
.2
.3

.4

2

אליהו ראובן

סעיף  8אמת
מידה מס' 2

לפי המסמך ,הגשות עד סוף
 ,2020לא ברור מתי הדיון
בבקשות.
 5הצעות מחיר זה המון ,לדעתי
מספיקות .3
ממליץ למצוא דרך להדגיש
שדרך מעו"ף שכר היועצים
מסובסד ומשמעותית יותר זול
ללקוח .דרך מעוף משלמים
ליועץ  ₪ 80לשעה ואנחנו דאגנו
להקצות  20שעות ,ככה
שהתכנית עלתה ללקוח 1,600
( ₪באזורים שלנו היועצים
מקבלים מאתנו עוד ₪ 180
לשעה ,סה"כ  .)₪ 3,600בליווי
פרטי לקוחות לא שילמו פחות
מ ₪ 6,000 -וגם התהליך לא
היה מפוקח (תכנית תיירותי
הגיש יועץ עם התמחות
חקלאית).
האם קיימת אפשרות שלי לתת
לאנשים הערכות על הסיכוי.
אם אחרי הבקשה הראשונית
יכול להיות סינון ראשוני ורק
אז אנשים ייגשו להכנת תכנית,
זה יהיה יותר יעיל ויחסוך כסף
וזמן לכולם .למרות שלעיתים
יש יתרון בהכנת תכנית.

תשובה
 .1תוקף הנוהל הינו עד סוף
( 2020כמצוין בסעיף .)3
ואולם ,מועד הגשת
הבקשות מצוי בסעיף 6
ס"ק  1והוא ייקבע סופית
רק לאחר שהנוהל יפורסם,
לאחר שיעודכן בעקבות
הערות הציבור.
 .2הוראות החשב הכללי
קובעות את מספר הצעות
המחיר הנדרשות בהתאם
לסכום המבוקש וזוהי
דרישת החשבות ולכן לא
נוכל לצמצם את הדרישה
מ  5 -הצעות לסכום העולה
על  , ₪ 100,000ל 3 -
הצעות.
 .3אשר להערות המתייחסות
לשירותי ייעוץ הניתנים
באמצעות מעו"ף ,מצוין
בנוהל ,כי מעו"ף הינו גורם
מקצועי שתוכניות עסקיות
שהוכנו באמצעותו
מקובלות על וועדת
התמיכות.
 .4התשובה שלילית .תכנית
עסקית נדרשת כתנאי
לבחינת המיזם.

מבקש לתקן בנושא סיווג הישוב ההערה התקבלה.
באופן פריפריאלי וחברתי כלכלי  -ההתייחסות ,כמו בשאר
במקום הישוב בו מתגורר היזם ,אמות המידה ,תהיה למקום
המיזם ובלבד שהוא נמצא
הישוב בו מתקיים המיזם/עסק.
בתחום הגיאוגרפי כמוגדר
בסעיף  5לנוהל (הגורמים
הזכאים).

ההערה

תשובה

הערה
מספר

שולח ההערה

הסעיף בנוהל
התמיכה

3

קובי אבישר

 .1האם עסק חדש ,מזה 10
חודשים ,יכול לקבל מימון
עבור מחקר ופיתוח של השלמת
מוצר
 .2האם אדם המתגורר בשכירות
יכול להיכלל בתכנית

4

גיל בסין -
קיבוץ גרופית

מדוע חבר בקיבוץ שיתופי אינו
זכאי למענק ככל אזרח

 .1כן .ראה סעיף 1ב.3
 .2לא .הנוהל קובע בסעיף
1ב ,3כי רק מי שהם בעלי
זכויות ורשומים ככאלה
(ברשות מקרקעי ישראל
או בהסתדרות הציונית
העולמית/החטיבה
להתיישבות) ,יכולים
לפנות בבקשה לקבל סיוע
על פי נוהל תמיכות זה.
הואיל ובקיבוץ השיתופי,
מיזם כלכלי גם אם הוא
ביוזמת חבר קיבוץ ,שייך
לקיבוץ (לאגודה) ,בכל מקרה,
לוועדת התמיכות אין
אמצעים לבדוק שמיזם כזה
אינו שייך לקיבוץ (לאגודה),
שעה שנוהל תמיכה זה אינו
מיועד לתמוך באגודות
(ישובים) אלא ביזמות פרטנית
בלבד.

