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מספר 

בקשה 

במרכבה

כ ניקוד"סהמרחב חטלהסבר מילולי ותרומת הפרויקטמהות הפרויקטפ היזם.חשם היזםישוב המיזםמועצהד"מס

בדיקת 

מוגבלות 

בחשבות

הון /השקעה

חוזר
רכיבים מאושריםהערות פארטו

עלות מאושרת 

(מ"כולל מע, ₪)

סכום מומלץ 

כולל , ₪)סופי 

(מ"מע

מענק מצטבר

אחוזי מימון 

לפי סכום 

מומלץ סופי 

ביחס )

לעלות 

(מאושרת

גידולי ירקות514778315אופיר משולםבאר מילכהרמת נגב74ח 19

 דונם לגידול עגבניות 20הקמת חממות על שטח של 

 8כיום אין מועסקים אך לאחר ההשקעה . שרי

מועסקיםותסייע ליזם בביסוס אחיזתו במושב

הון חוזר63.8הדרום

. ח" ש248,750קיימת תמיכה ממשרד החקלאות על סך 

, (חזויים)חות כספיים "קיימים דו, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

.  שנים5-תחזית פיננסית ל, מקורות ושימושים

.חסרה התייחסות להיקפי המשרה של העובדים התוספתיים

נדרש לצרף מסמכים המתייחסים לגיוס הון של - איתנות כלכלית 

. ח באמצעות אשראי בנקאי" ש750,000

 50%בגין , מוכרת לתמיכה רק על הון חוזר- בקשה בנושא חקלאות 

.מעלות ההשקעה המוכרת

היזם הסיר בקשתו

₪ 995,000₪ 0₪ 00%

באר מילכהרמת נגב76פ 35
מיכל ובועז שר 

שלום
לינת שטח אקסלוסיבית33614116

הרחבת עסק קיים ללינת שטח מדברי אשר מוקם 

. חווית שטח אמיתית בתנאים נוחים. בהתאם להזמנה

לינת שטח באוהלים אקסלוסיביים הכוללת פעילות 

שיתופי פעולה עם חברות קייטרינג באזור ו . מדברית

.שיתופי פעולה עם אתרי התיירות במרחב

השקעה63.8הדרום

פירוט , קיימת איתנות כלכלית, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

,  שנים10-חות כספיים ל"קיימים דו, הוצאות והכנסות, מקורות ושימושים

. היקפי משרה+פירוט בעלי המקצוע והתמחותם

, כמו ציוד מטבח)הוסרו כל מרכיבי הציוד הלא קבוע - עלות מאושרת 

מ"בצ+ פרסום ושיווק  + ('שמיכות וכו/מגבות

מיכלי , עיצוב פנים וליווי פרוגרמה

מערכת , נגרר, מלכודות, מיחזור

מחצלות , תאורה סולארית

אוהלי לינה , ארגזי אחסון, ושטיחים

, מזרונים אורתופדיים, ומחצלות

, תאורת פנים, ארונות ושולחנות

, מכונות, ריהוט חות ומצללה, מטף

טלסקופ

₪ 232,569₪ 116,284₪ 116,28450%

משתלה לצמחי מדבר65673733לירון ובן קמפבלבאר מילכהרמת נגב75פ 94

. ומכירה, ריבוי, הקמת משתלה מעורבת גידול

מתמחה בגידולי מדבר המתאימים לאקלים הקיצוני 

המיזם יארח מבקרים . שבאזור וחסכוניים במים

.לסיורים ופעילות התנסות

הון חוזר63.8הדרום

.נכללת תחת חוק עידוד הון וחקלאות ולכן הבקשה נפסלת- משתלה 

מקורות , קיים פירוט לוח זמנים, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית 

חות "דו, היקפי משרות+פירוט בעלי המקצוע, פירוט הוצאות,ושימושים

.  שנים10-כספיים חזויים ל

.בעבור בינוי ותשתיות (הצעות מחיר)אסמכתאות - חסר

נדרש לצרף מסמכים המעידים על היכולת הכלכלית של - אתנות כלכלית 

.  235,000₪היזמים לשלם 

לא מוכר לתמיכה לפי הנוהל-  מהעלויות5%הוצאות בלתי צפויות על סך 

₪ 0₪ 0₪ 116,2840%

77פ 3
הערבה 

התיכונה
ייקב רימונים215139312דור דוברעין יהב

הבקשה הינה עבור ; היקב יהווה אטרקציה תיירותית

בנייה וציוד
השקעה63.5הדרום

מקורות , קיים פירוט תקציבי, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

.  שנים3-תחזית פיננסית ל, ושימושים

. המתייחסות לבקשת היזם (הצעות מחיר)נדרש לצרף אסמכתאות 

ולכן נפסללא התקבלו מסמכים הנדסיים בנושא בנייה ותשתיות 

.היקפי המשרה שלהם+ פירוט התמחותם של העובדים: חסר

 מכלל 40%היזם מתכנן לקחת הלוואה בשיעור של - איתנות פיננסית 

מינוף גבוה שמצריך בדיקה בהמשך- הבקשה 

₪ 0₪ 0₪ 116,2840%

השקעה63.3הצפוןרכישת רכבי שטח עבור המיזםרכישת רכבי שטח עבור המיזם22827307מסאס שלמהגבעת יואבגולן80פ 56
חות "דו, קיימת אתנות כלכלית, י מעוף"מאושרת ע: תכנית עסקית

מקורות ושימושים,  שנים3-תחזית פיננסית ל, כספיים

+  רכבי שטח לרוכבים 4רכישת 

רכב שטח למדריך
₪ 423,000₪ 200,000₪ 316,28447%

מרכז למידה32762916בתיה כרמוןבני נצריםאשכול81פ 70

מרכז למידה לתלמידים הזקוקים לתגבור והוראה 

יתרום לאוכלוסיית תלמידים מתקשים שכיום . מתקנת

.אין להם מענה אזורי ויתרום לחיזוק החינוך

השקעה63.3הדרום

, קיים פירוט הוצאות והכנסות, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

.   שנים4-קיימת תחזית פיננסית ל

, יש לפרט ולהעביר הצעת מחיר - (ח" אלף ש20)" ציוד שונה בתהליך"

.(בשלב זה איננו מוכר לתמיכה)על מנת שיוכר לתמיכה 

התייחסה רק )היקפי משרה +התייחסות לעובדים התוספתיים- חסר 

. (למזכירה בחצי משרה

 NPV, IRR, ניתוח רגישות, כדאיות כלכלית)לא קיים ניתוח כלכלי מעמיק 

. (וכו

.יש להעביר מסמכים הנדסיים וזיקה לקרקע

.ולא מרכז למידה, הצעות מחיר שהועברו הן לבניית בית למגורים

לא הועברה תכנית היתר

₪ 214,967₪ 107,484₪ 423,76850%

מטע תמרים28515088שמואל אקויפיתערבות הירדן79פ 76

פיתוח חקלאות כעסק . הרחבת מטע התמרים הקיים

פיתוח מקומות תעסוקה נוספים סביב . וזיקה לקרקע

הון חוזר. המיזם

הון חוזר63.3מרכז

נתוני , כוללת מפרט תקציבי, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

 10- תחזית פיננסית ל, מקורות והוצאות, חות כספיים"דו, מיקום המטע

, מים, דישון, הדברה) מהון חוזר 50%סכום התמיכה הינו לפי . שנים

(יועצים

461,33719% 37,569₪ 193,350₪ ₪יועצים, מים, דישון, הדברה

הרחבת העסק204628895אהרון סירקיןכוכב יעקבמטה בנימין78פ 79

 4החרשיה פועלת מזה . הרחבת פעילות הנגרייה

עקב הביקוש הרב . המטרה נגריה דוברת עיצוב. שנים

החליט היזם להגדיל את פס הייצור ולהעסיק עובדים 

היזם משתייך למגזר . נוספים על מנת לעמוד בהזמנות

החרדי ובין מטרותיו הכשרת בעלי מקצוע נוספים 

מהמגזר

הון חוזר63.3מרכז

קיימת , מפרטת את המקורות לשימושים, י יועץ"נכתבה ע: תכנית עסקית

. ות כספיים"כוללת דוח, תחזית לשנה

מאושר לפי הנוהל-  ₪ 180,000בגין ציוד בלבד - פירוט עלויות הבקשה 

, (מסור)מכונות קנטים - ציוד 

נגררים
₪ 180,000₪ 90,000₪ 551,33750%

גידולי ירקות32652802ליאון פילישכמהיןרמת נגב82פ 25

הרחבת המשק החקלאי והקמת בתי רשת בשטח של 

 דונם ההרחבה תאפשר משמעותית הגדלה של 13

.מחזור מכירות ויצירת מקומות תעסוקה נוספים

הון חוזר63.0הדרום

תמיכה של , ח" ש125,000היזם קיבל תמיכה ממשרד החקלאות בסך 

 2017-2018-ח לבניית החממות ותמיכה של החטיבה ב" ש250,000

. ח" ש60,000על סך 

מקורות , חות כספיים"קיימים דו, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

.  שנים5-תחזית פיננסית ל, ושימושים

.התייחסות להיקפי המשרה של העובדים התוספתיים- חסר 

 50%בגין , מוכרת לתמיכה רק על הון חוזר- בקשה בנושא חקלאות 

מעלות ההשקעה המוכרת

₪ 520,763₪ 120,000₪ 671,33723%

השקעה62.8הצפוןציוד לעסק- גבינות בוטיקציוד לעסק- גבינות בוטיק54715057קנדליק אילקדמת צביגולן83פ 57
חות "דו, קיימת איתנות כלכלית, י מעוף"מאושרת ע: תכנית עסקית

מקורות ושימושים,  שנים3- תחזית ל, כספיים

, מיכל לחלב, מכונת וואקום- ציוד 

, קופה רושמת, חדרי קירור

 מקרר מיני4, שולחנות ומדפים

₪ 100,000₪ 50,000₪ 721,33750%

לא קיים 

בקול קורא
טיולי טרקטורונים302520655שמשון הכהן סטריןשילהמטה בנימין84

הבקשה הינה - יפים בכל המרחב 'טיולי טרקטרונים וג

לרכישת טרקטורונים
השקעה62.8מרכז

מאושרת על ידי יועץ מוסמך ומכילה את כלל הפרמטרים - תכנית עסקית 

מימון שכר + הבקשה הינה לרכישת טרקטורונים חדשים ; הנדרשים

העלות המאושרת היא לרכישה בלבד ועומדת על . (לא מאושר)עובדים 

נתקבלו הצעות מחיר- ₪  אלף 282

862,33750% 141,000₪ 282,000₪ ₪רכישת טרקטורונים

פרויקטים שלא אושרו - 21.6.2020 , 3.6.2020-  טבלת דירוג 2019יזמות עסקית 

לא מאושר- פרויקטים שנדחו או לא קיבלו ניקוד מספיק  טבלת דרוג  - 2019יזמות עסקית  ד חנאן טוחי          לידיה ראובני          אבי מאיר          חנוך אלמסי"צביקי בר חי          עו 1
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מוגבלות 

בחשבות

הון /השקעה

חוזר
רכיבים מאושריםהערות פארטו

עלות מאושרת 

(מ"כולל מע, ₪)

סכום מומלץ 

כולל , ₪)סופי 

(מ"מע

מענק מצטבר

אחוזי מימון 

לפי סכום 

מומלץ סופי 

ביחס )

לעלות 

(מאושרת

85פ 32
הערבה 

התיכונה
מפעל לייצור ממרחים25258310רמי שדהעין יהב

הקמת סככה למפעל לייצור ממרחים מעשבי תיבול 

 עובדים8מעסיק - שהיזם מגדל במשק שלו
השקעה62.5הדרום

יש , חות כספיים"קיימים דו, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

. שנים3-תחזית פיננסית ל, פירוט הוצאות, איתנות כלכלית

האם . אין הלימה בין העובדים התוספתיים שדיווח לאלו בפועל - 3נספח 

? העובדים התוספתיים שלו הם הפועלים הזרים

.אומדן עלויות, תכנית, היתר- חסר חומרים הנדסיים 

צורפה הצעת מחיר אחת בלבד

₪ 200,000₪ 1,062,3370%

86פ 96
הערבה 

התיכונה
62.5הדרוםהרחבת משק חקלאי קיים העסקת עובדים נוספיםגידולי ירקות25243676ניר שירעידן

י החטיבה "ח וע" ש34,563י משרד החקלאות בסך של "היזם נתמך ע

. (ח" ש58,563כ "סה). ח" ש24,000להתיישבות בסך 

פירוט , קיימת איתנות כלכלית, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

.  שנים3-חות כספיים ל"קיימים דו, מקורות ושימושים, הוצאות והכנסות

יש רק )חסרה התייחסות להיקפי המשרה של העובדים התוספתיים 

. (לקיימים

נדרש ;  51,973₪ במינוס של 2019תזרים של - כיום העסק גרעוני 

להשלים פירוט והצעות מחיר בגין ההשקעה עצמה

₪ 1,062,3370%

ארוח כפרי32580052חנה ורועי כהןמרחב עםרמת נגב90פ 17

הבאת וחשיפת אנשים לישוב דתי בנגב והצלחתו 

תגביר אנשים נוספים שיעסקו בתחום הזה והעסקת 

.עובדת תחזוקה וניקיון

השקעה62.3הדרום

פירוט , קיימת איתנות כלכלית, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

. (חזויים)חות כספיים "דו,  שנים5-תחזית פיננסית ל, הוצאות

 300)הועברו הצעות מחיר לבניית הצימר אם כי הן נראות גבוהות למדי 

(ר" מ32ח לצימר של "אלף ש

הועבר היתר וזיקה לקרקע

₪ 300,000₪ 150,000₪ 1,212,33750%

515000909נועה וגיא שדהבית קשתהגליל התחתון87ח 32

, תמלול, חברה לכתוביות

הבקשה הינה בגין - תרגום 

רכש ציוד , רכש תוכנות

, נגרות, גינון, שיפוץ, מחשוב

רכישת , כיבי אש, אינסטלציה

ציוד משרדי וייעודי

הבקשה הינה בגין - תרגום , תמלול, חברה לכתוביות

, נגרות, גינון, שיפוץ, רכש ציוד מחשוב, רכש תוכנות

רכישת ציוד משרדי וייעודי, כיבי אש, אינסטלציה

השקעהאין הלוואות62.3הצפון

, חות כספיים"דו, קיים פירוט אנשי המקצוע והתמחותם: תכנית עסקית

. שנים5-תחזית פיננסית ל, פירוט תקציבי, איתנות פיננסית

.התקבל מהקיבוץ אישור לשיפוץ

בחוזה מצויין כי מדובר בשכירות דירה , הוצג חוזה שכירות על הנכס

ולא נכס עסקי מאחר וכך הקיבוץ רושם זאת, למגורים

תוכנה ייעודית )רכש תוכנות 

, פוטושופ, לשירותי תרגום

WINDOWS ,רכש ציוד ; (אופיס

 מסכי 5,  מחשבים ניידים5)מחשב 

 5,  מחשבים נייחים5, מחשב

 סט מקלדת 5, מכשירי אל פסק

 תחנות 5,  אוזניות5, ועכבר

שיפוץ ועיצוב המשרדים ; (עגינה

שירותי עיצוב והכנת תכניות )

עבודות שיפות , אינסטלציה, חשמל

; (לרבות רכש יחידות מיזוג אוויר

(כסאות, שולחנות)ריהוט משרדי 

₪ 400,000₪ 200,000₪ 1,412,33750%

515795292דותן קרמרמעלה גמלאגולן88ח 37

בבתים או - טיפולים לילדים 

הבקשה בגין - במרכזים ייעודים

בנית + עיצוב ויצור מוצר - 

ציוד+ מחשוב+ אתר 

- בבתים או במרכזים ייעודים- טיפולים לילדים 

+ בנית אתר + עיצוב ויצור מוצר - הבקשה בגין 

ציוד+ מחשוב

השקעהאין הלוואות62.3הצפון

פירוט אנשי , חות פיננסיים"קיימים דו, י מעוף"מאושרת ע: תכנית עסקית

.  שנים3-תחזית פיננסית ל, הקשר והתמחותם

בנייה ועיצוב של אתר אינטרנט ) ₪ 50,000בקשות בנושא שיווק על סך 

וכן מחשוב וריהוט משרדי מאושרות לתמיכה (הנחשב כהשקעה

ריהוט , מחשוב, בנייה ועיצוב אתר

משרדי
₪ 70,000₪ 35,000₪ 1,447,33750%

36799898אביב חדדשעלגולן89פ 90
הקמת לול - משק הדר אביב

הבקשה בגין הון חוזר, חדש

הבקשה בגין הון , הקמת לול חדש- משק הדר אביב

חוזר
הון חוזר62.3הצפון

, פירוט אנשי המקצוע והתמחותם, י מעוף"מאושרת ע: תכנית עסקית

. ( שנים3-תחזית ל)חות כספיים "דו, הוצאות

מומלץ לבחון את האיתנות הכלכלית של היזם מאחר ומתכנן לשלם 

חות הכספיים שצירף לא נראה כי "ח בעבור המיזם ולפי הדו" ש471,000

. יש ברשותו הסכום

. וטרינריה והדברה בלבד, מזון תערובת- מוכר 

כאשר אין התאמה בין הצעות מחיר , צורפו מספר רב של הצעות מחיר

.3לסכומים השונים שהוצגו בפירוט ההשקעות בנספח 

אפשרי . בעייתי למול חוק עידוד השקעות הון ולכן ההשקעה נפסלת

ח" אלף ש155לאשר הון חוזר בעלות של 

1,524,83750% 77,500₪ 155,000₪ ₪הדברה, וטרינריה, מזון תערובת

92פ 20
הערבה 

התיכונה
גידול ירקות33355751יותם גינתעין יהב

הגדלת היקף גידולי השדה ; רכישת חממות חדשות

מגדילה משמעותית את היקף העבודה מול בעלי 

תפקידים באזור

הון חוזר62.0הדרום

 6קיים פירוט השקעות של , י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

, תחזית פיננסית לשנתיים, פירוט הוצאות, שנים

,היקפי משרה+התייחסות לבעלי המקצוע התוספתיים והתמחותם- חסר 

 מעלות 50%בהתאם להגדרות הנוהל הון חוזר ניתן לקבל עבור 

 100,000: כלומר, ח בלבד" אלף ש200- הנאמדת ב, ההשקעה המוכרת

ח"ש

₪ 200,000₪ 100,000₪ 1,624,83750%

פטריות62542790הילה וטופז קפלןניצני סינירמת נגב91ח 23
גידול פטריות אקזוטיות למאכל משק ייחודי בארץ בעל 

.חשיבות גדולה לתחום הפטריות בארץ
השקעה62.0הדרום

. י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

, התייחסות לאיתנות כלכלית, תחזית פיננסית, חות כספיים"דו- חסר 

. היקפי משרה+פירוט אנשי המקצוע והתמחותם, מקורות ושימושים

מבקשים עלות ציוד של משטחי גידול

 היה ריק במקור ולכן הבקשה 3תכנית עסקית לא ברורה ונספח 

נפסלת

₪ 0₪ 0₪ 1,624,8370%

גידולי ירקות34072850רי'שרון צבאר מילכהרמת נגב93פ 26

דונם מנהרות 10הרחבת המשק החקלאי והקמת 

ההרחבה תאפשר משמעותית הגדלה של מחזור 

.מכירות ויצירת מקומות תעסוקה נוספים

הון חוזר61.8הדרום

.  34,000₪היזם קיבל תמיכה מהחטיבה על סך 

2018-2019: תמיכות משרד החקלאות

ח " ש910,500

, (חזויים)חות כספיים "קיימים דו, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

.  שנים5-תחזית פיננסית ל, מקורות ושימושים

.התייחסות להיקפי המשרה של העובדים התוספתיים- חסר 

נדרש לצרף מסמכים המעידים על יכולת היזם לשלם - איתנות כלכלית 

נראה כי ההון העצמי המדובר מתבסס על - ח מההון העצמי " ש640,000

. תמיכות

 50%בגין , מוכרת לתמיכה רק על הון חוזר- בקשה בנושא חקלאות 

.מעלות ההשקעה המוכרת

₪ 1,650,000₪ 165,000₪ 1,789,83710%

94ח 30
הערבה 

התיכונה
קנאביס515560985נעה בראלחצבה

חוות קנאביס רפואי מחקר ופיתוח של  מוצרים ; בנייה

יצירת מקומות תעסוקה . המבוססים על קנאביס

נוספים וסלילת דרך לטובת יזמים חדשים בתחום 

הקנאביס ובתחומים מקבילים

1,789,8370% 0₪ 0₪ ₪קיים שותף חיצוני הנחיה כרגע לא להכניסהשקעה61.5הדרום

גידולים לזרעים60627528אברי בן אריהבאר מילכהרמת נגב96פ 24

 דונם לגידול מלון לזרעים ובכוונתו לבנות 30ליזם כיום 

המועסקים ' יגדיל משמעותית את מס.  דונם18עוד 

.14 ולאחר השקעה 8כיום 

השקעה61.3הדרום
לא תואם . (והיזם השני לא רשאי) בעלות 50%ליזם . מיזם בשותפות

להגדרות הנוהל ולכן הבקשה נפסלת
₪ 0₪ 0₪ 1,789,8370%

לא מאושר- פרויקטים שנדחו או לא קיבלו ניקוד מספיק  טבלת דרוג  - 2019יזמות עסקית  ד חנאן טוחי          לידיה ראובני          אבי מאיר          חנוך אלמסי"צביקי בר חי          עו 2



מספר 

בקשה 

במרכבה

כ ניקוד"סהמרחב חטלהסבר מילולי ותרומת הפרויקטמהות הפרויקטפ היזם.חשם היזםישוב המיזםמועצהד"מס

בדיקת 

מוגבלות 

בחשבות

הון /השקעה

חוזר
רכיבים מאושריםהערות פארטו

עלות מאושרת 

(מ"כולל מע, ₪)

סכום מומלץ 

כולל , ₪)סופי 

(מ"מע

מענק מצטבר

אחוזי מימון 

לפי סכום 

מומלץ סופי 

ביחס )

לעלות 

(מאושרת

צימרים200356988מלי לוי סגלמעלה אפריםמעלה אפרים95פ 85

הרחבת פעילות ושיפוץ הצימר החברתי בבעלות בני 

חשיפת המועצה לקהלי , יצירת מקומות תעסוקה. הזוג

.תרומה לתדמית הישוב, יעד

השקעה61.3מרכז

-2018פירוט תקציבי של השנים , י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

. שנים6- תחזית פיננסית ל, מקורות ושימושים, 2019

חלק מהתכולה המבוקשת זה עבודות , מבוקשת השקעה בצימר קיים

הוצגה כמות גדולה מאוד של הצעות מחיר מוצרי שונים אותם . תחזוקה

. רוצים היזמים להוסיף לצימר קיים

מהעלות המאושרת הוסרו מספר מרכיבים שאינם עומדים בדרישות 

זוג אופניים , מסך טלויזיה, מנגל - (אינם מהווים ציוד קבוע הכרחי)הנוהל 

.ח מסך הבקשה" ש18,000- כ- מיחם , וקסדות 

יש לצרף סיכום פירוט התמחור להשקעה המבוקשת

דשא , גיזום)פיתוח סביבתי 

, נטיעת עצי פרי, מסלעות, סינטטי

, מערכת השקיה, שיפוץ עדניות

חיפוי , הקמת מזרקה, הקמת גדר

הקמת , פרחים עונתיים, קרקע

ריהוט גינה ; (עצי פרי, עדניות

מערכת , קוזי חוץ'ג, הגדלת תאורה)

(כיופית מיטה, ערסל, ישיבה

₪ 78,059₪ 39,030₪ 1,828,86650%

97ח 5
הערבה 

התיכונה
בניית צימרים513538413נטע ישראלוביץצופר

 צימרים 5הקמת 

פיתוח הפעילות והתיירות באזור
1,828,8660% 0₪ 0₪ ₪קיים שותף חיצוני הנחיה כרגע לא להכניסהשקעה61.0הדרום

מבנה לארוח קבוצות33225483אברהם לבנוןבני נצריםאשכול98פ 15

הקמת מתחם תיירות של קטיף עגבניות שרי בשילוב 

, פיתוח תיירות בחבל חלוצה. עם סדנאות צוות וניהול

.חיבור אנשים מאזור המרכז לנגב

השקעה60.8הדרום

, קיים פירוט הכנסות והוצאות, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

קיים תזרים , היקפי משרה+קיים פירוט בעלי המקצוע והתמחותם

.   שנים11-מזומנים ל

. בעבור התשתיות והציוד המבוקש (הצעות מחיר)אסמכתאות - חסר 

 שלא בטוח שיצליח לגייס 3היזם מציין בנספח - איתנות כלכלית 

. (שלא הון עצמי)ממקורות נוספים  ₪ 100,000

ח " ש20,000- א "בעבור כ+  ₪ 40,000-בקשה בעבור פרסום ושיווק 

. לא מוכר לתמיכה לפי הנוהל - (ח" ש50,000)וכן ציוד לסדנאות 

לא ידועה )לא מוכר לתמיכה - בקשה בעבור הכנת סרט תדמית 

ח אותם מבקשים "  ש80,000-יש לברר מהי העלות מתוך ה - (העלות

. ולהחסיר מהעלות המאושרת

יש להעביר מסמכים הנדסיים וזיקה לקרקע והיתר

₪ 290,000₪ 145,000₪ 1,973,86650%

99פ 11
הערבה 

התיכונה
נטיעת תמרים וירקות66491291גילה אבן צורצופר

הרחבת משק חקלאי קיים אבטחה של המשקים 

הקיימים והעתידיים
השקעה60.5הדרום

פירוט , קיימת איתנות כלכלית, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

.  שנים3-חות כספיים ל"קיימים דו, הוצאות והכנסות

יש רק )חסרה התייחסות להיקפי המשרה של העובדים התוספתיים 

;(לקיימים

(₪ אלף 140) בלבד 2019מוכרות השקעות החל משנת 

₪ 140,000₪ 35,000₪ 2,008,86625%

ארוח כפרי28961639גלית ואמיר פלגניצני סינירמת נגב100פ 36

אירוח פרויקט זה צפוי לתרומה עקיפה '  יח2הקמת 

תעסוקה ישירה  ₪ 83,000-לאזור בסדר גודל של כ

, שיווק, לוגיסטיקה, מסחר תיירותי, ועקיפה בקייטרינג

אטרקציות ועוד, הדרכת טיולים

השקעה60.5הדרום

מקורות , קיים פירוט לוח זמנים, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

 10-חות כספיים חזויים ל"דו, פירוט הוצאות והכנסות חזויים, ושימושים

.ביקשו סיוע עבור מבנים ותשתיות. שנים

עלות של )לתמיכה בגין תשתיות וציוד  (הצעות מחיר)אסמכתאות - חסר 

יש לצרף מסמכים - איתנות כלכלית . (ח" אלף ש175+ ח " אלף ש80

.  295,000₪המעידים על יכולת היזם לממן 

. לא מוכר לתמיכה לפי הנוהל- 7%הוצאות בלתי צפויות מראש על סך 

תשתיות ובתחום הציוד רק אלמנטים הכרחיים , יוכרו עלויות הבנייה

.כתשתית

היתר + יש להעביר מסמכים הנדסיים וזיקה לקרקע 

מאושרת עלות של בנייה בלבד

₪ 290,000₪ 145,000₪ 2,153,86650%

ארוח כפרי וספורט29539921שרה ויובל קייניצני סינירמת נגב101פ 97

, מרכז תיירותי הוליסטי המתמחה בענפי המרתון

הפרויקט יעשיר את . הטריאתלוןורכיבת אופני שטח

היצע הפעילות ברמת נגב 

תעסוקה ישירה ועקיפה

 315,000₪תרומה עקיפה לאזור בסדר גודל של 

השקעה60.5הדרום

מקורות , קיים פירוט השקעות, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

חות "דו, היקפי משרה+פירוט בעלי המקצוע, פירוט הוצאות, ושימושים

.קיים לוח זמנים,  שנים10-כספיים חזויים ל

.בעבור הציוד המבוקש (הצעות מחיר)אסמכתאות - חסר

נדרש לצרף מסמכים המעידים על יכולת היזם לממן - איתנות כלכלית 

.  1,000,000₪מהון עצמי 

לא מוכר לתמיכה לפי -  מהעלות 7%הוצאות בלתי צפויות מראש על סך 

.הנוהל

העלות המאושרת מתייחסת למבנים בלבד

₪ 600,000₪ 200,000₪ 2,353,86633%

ספינה לעבודות551540575טובי שטרנהלבאר אורהחבל אילות106ח 35

תפעול כל השיט יאפשר לחברה להגדיל את 

כלי . הכנסותיה ובכך להגדיל עובדים מקומיים נוספים

.השיט יתן מענה לדרישות השוק המקומי

השקעה60.3הדרום

 3חות כספיים של "קיימים דו, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

, איתנות כלכלית, שנים5-תחזית פיננסית ל, מקורות ושימושים, שנים

. הצעות מחיר

המיזם ; חסרה התייחסות להיקפי המשרה של שני העובדים התוספתיים

בפועל באילת ולכן נפסל

₪ 0₪ 0₪ 2,353,8660%

מטע תמרים66003575תומר רפאלמכורהערבות הירדן105פ 72

פיתוח חקלאות כעסק וזיקה . הקמת מטע תמרים

. פיתוח מקומות תעסוקה נוספים סביב המיזם. לקרקע

הון חוזר

הון חוזר60.3מרכז

תכנית , קיים לוח זמנים למיזם, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

,  שנים10- קיימת תחזית פיננסית ל, מקורות ושימושים- תקציבית 

.  איתנות כלכלית

אותו מתכנן היזם  ₪ 193,000בפירוט הסכומים קיים סכום של  - 3נספח 

מוצע לבחון האם ללא תמיכה זו יוכל - לבקש תמיכה ממשרד החקלאות 

(?האם ישנם מקורות מימון חלופיים)המיזם לצאת לפועל 

אגרונום וליווי , הדברה, דשנים, מים

מקצועי
₪ 300,000₪ 75,000₪ 2,428,86625%

מטע תמרים301592002אדיר רפאלמכורהערבות הירדן102פ 73

פיתוח חקלאות כעסק וזיקה . הקמת מטע תמרים

. פיתוח מקומות תעסוקה נוספים סביב המיזם. לקרקע

הון חזור

הון חוזר60.3מרכז

תכנית , קיים לוח זמנים למיזם, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

,  שנים10- קיימת תחזית פיננסית ל, מקורות ושימושים- תקציבית 

אגרונום וליווי מקצועי, הדברה, דשנים, מים. איתנות כלכלית

שבו מתכנן היזם  ₪ 194,888בפירוט הסכומים קיים סכום של  - 3נספח 

ל בדבר "יש מקום לבחינה של חט)לבקש תמיכה ממשרד החקלאות 

כיצד זה משפיע על היכולת של היזם - האפשרות שלא יקבל תמיכה זו 

  (להוציא את המיזם לפועל

חסרה התייחסות להיקפי המשרה של העובדים התוספתיים

אגרונום וליווי , הדברה, דשנים, מים

מקצועי
₪ 300,000₪ 75,000₪ 2,503,86625%

מטע תמרים309337210אלי גולדמכורהערבות הירדן104פ 82

פיתוח חקלאות כעסק וזיקה . הקמת מטע תמרים

. פיתוח מקומות תעסוקה נוספים סביב המיזם. לקרקע

הון חוזר

הון חוזר60.3מרכז

תכנית , קיים לוח זמנים למיזם, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

,  שנים10- קיימת תחזית פיננסית ל, מקורות ושימושים- תקציבית 

 . איתנות כלכלית

אותו מתכנן היזם  ₪ 145,000בפירוט הסכומים קיים סכום של  - 3נספח 

מוצע לבחון האם ללא תמיכה זו יוכל - לבקש תמיכה ממשרד החקלאות 

(?האם ישנם מקורות מימון חלופיים)המיזם לצאת לפועל 

אגרונום וליווי , הדברה, דשנים, מים

מקצועי
₪ 244,000₪ 61,000₪ 2,564,86625%

מטע תמרים29284247הדר זקןמכורהערבות הירדן103פ 87

פיתוח חקלאות כעסק וזיקה . הקמת מטע תמרים

. פיתוח מקומות תעסוקה נוספים סביב המיזם. לקרקע

הון חוזר

הון חוזר60.3מרכז

תכנית , קיים לוח זמנים למיזם, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

,  שנים10- קיימת תחזית פיננסית ל, מקורות ושימושים- תקציבית 

. איתנות כלכלית

אותו מתכננת  ₪ 145,000בפירוט הסכומים קיים סכום של  - 3נספח 

מוצע לבחון האם ללא תמיכה - היזמת לבקש תמיכה ממשרד החקלאות 

(?האם ישנם מקורות מימון חלופיים)זו יוכל המיזם לצאת לפועל 

אגרונום וליווי , הדברה, דשנים, מים

מקצועי
₪ 244,000₪ 61,000₪ 2,625,86625%

לא מאושר- פרויקטים שנדחו או לא קיבלו ניקוד מספיק  טבלת דרוג  - 2019יזמות עסקית  ד חנאן טוחי          לידיה ראובני          אבי מאיר          חנוך אלמסי"צביקי בר חי          עו 3



מספר 

בקשה 

במרכבה

כ ניקוד"סהמרחב חטלהסבר מילולי ותרומת הפרויקטמהות הפרויקטפ היזם.חשם היזםישוב המיזםמועצהד"מס

בדיקת 

מוגבלות 

בחשבות

הון /השקעה

חוזר
רכיבים מאושריםהערות פארטו

עלות מאושרת 

(מ"כולל מע, ₪)

סכום מומלץ 

כולל , ₪)סופי 

(מ"מע

מענק מצטבר

אחוזי מימון 

לפי סכום 

מומלץ סופי 

ביחס )

לעלות 

(מאושרת

107פ 31
הערבה 

התיכונה
בית אריזה53304648פארטוק ראובןפארן

הקמת סככות איחסון תעודד את החוסן הכלכלי באזור 

י יצירת מקומות תעסוקה חדשים לתושבי האזור"ע
הון חוזר60.0הדרום

 3קיימים דוחות כספיים של , י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

, (אין תוספתיים)פירוט אנשי המקצוע והתמחותם , איתנות כלכלית, שנים

.  שנים5-תחזית פיננסית ל,  בירוט הוצאות והכנסות

 מעלות 50%בהתאם להגדרות הנוהל הון חוזר ניתן לקבל עבור 

 אלף 200- הנאמדת בכ, (ללא שיפוץ מגורי עובדים)ההשקעה המוכרת 

ח" אלף ש50- כלומר כ, ח בלבד"ש

₪ 200,793₪ 50,198₪ 2,676,06525%

108פ 6
הערבה 

התיכונה
אטרקציה תצפיות כוכבים57434631אלון גולדשטייןעין יהב

הדרכה והתנסות בתצפית כוכבים - הרחבת עסק קיים

רכישת ציוד במטרה להגדיל את קליטת . בערבה

.המבקרים

השקעה60.0הדרום

פירוט , קיים פירוט השקעות, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

עם התייחסות להיקפי )פירוט בעלי המקצוע והתמחותם , הכנסות והוצאות

.  שנים10-תחזית פיננסית ל, (משרה

חסר מסמך המעיד על יכולת היזם לעמוד בהתחייבות - איתנות כלכלית 

. שלו במיזם

 - (ח" ש14,000-ח " ש7000)היזם מבקש תמיכה בעבור אתר אינטרנט 

לא מוכר לתמיכה לפי הנוהל

לא מוכר לתמיכה -  מהעלויות 10%הוצאות בלתי צפויות מראש על סך 

הורדו עלויות של רכיבים שוטפים שאינם מאושרים , בנוסף. לפי הנוהל

(כמו ציוד מטבח)

₪ 180,253₪ 90,126₪ 2,766,19150%

51536464בועז בן יהודהיודפתמשגב109פ 92
ייצור ושיווק ייחורי אשל זקוף 

הבקשה בגין - וכופתיות עץ 

אחר+ ציוד 

הבקשה - ייצור ושיווק ייחורי אשל זקוף וכופתיות עץ 

אחר+ בגין ציוד 
2,766,1910% 0₪ 0₪ ₪התכנית העסקית לא עומדת בתנאי הסף ולכן לא תוכר לתמיכההשקעה59.8הצפון

110פ 21
הערבה 

התיכונה
גידול ירקות ודגי נוי32007452אביתר גינתעין יהב

הגדלת היקף גידולי השדה מגדילה משמעותית את 

היקף העבודה מול בעלי תפקידים באזור
השקעה59.5הדרום

 6קיים פירוט השקעות של , י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית 

, תחזית פיננסית לשנתיים, פירוט הוצאות, שנים

,היקפי משרה+התייחסות לבעלי המקצוע התוספתיים והתמחותם- חסר 

לא תואם את - היזם מבקש תמיכה בעבור עובדים : פירוט ההשקעה 

לא עונה להגדרות - היזם מבקש תמיכה בעבור מים . הגדרות הנוהל

 מעלות 50%בהתאם להגדרות הנוהל הון חוזר ניתן לקבל עבור . הנוהל

 147,500: כלומר, ח בלבד" אלף ש295- הנאמדת ב, ההשקעה המוכרת

ח"ש

₪ 295,000₪ 73,750₪ 2,839,94125%

111פ 30
הערבה 

התיכונה
חדרי ארוח32937013מירית קירשבוםעין יהב

כאשר מטרתם לקדם את ענף ,  צימרים5בניית וריהוט 

הצימרים . התיירות ולמצב אותו כענף כלכלי משמעותי

.יובילו לכניסת תיירים לישוב

השקעה59.5הדרום

איתנות , פירוט הוצאות, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

.  שנים5-תחזית פיננסית ל, פיננסית

. 31,590₪ - 2018-שנתקבלה ב (2017)תמיכת עבר 

בעלות על , ביצוע תשתיות, תוכנית, היתר בניה: חסרים מסמכים הנדסיים

'הקרקע וכו

₪ 250,000₪ 125,000₪ 2,964,94150%

ארוח כפרי513823740יעקב ודורית גבעחוות נחל חווריםרמת נגב115ח 14

הקמת אוהל לינה ואירוח בקיבולת - הרחבת עסק קיים

מטבח קצה להכנת והגשת ארוחות ,  מיטות35-של כ

, תעסוקה ישירה ועקיפה במסחר תיירותי. קייטרינג

.הדרכת טיולים, שיווק, לוגיסטיקה

השקעה58.8הדרום

, קיים פירוט מקורות ושימושים, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

, קיימת איתנות כלכלית,  היקפי המשרה+פירוט בעלי המקצוע והתמחותם

.לוח זמנים,  שנים10-חות כספיים ל"דו

הציוד + בעבור התכנון  (הצעות מחיר)אסמכתאות - חסר 

מ"בצ+ הוסרו כל מרכיבי הציוד הלא קבוע - עלות מאושרת 

.יש להעביר מסמכים הנדסיים וזיקה לקרקע

יש להעביר מסמכים רלוונטיים לתמיכה , מדובר בהרחבה של עסק קיים

.והרחבת המיזם

₪ 1,245,664₪ 200,000₪ 3,164,94116%

לינת שטח אקסלוסיבית511226011לאה וגדי נחימובחוות נאותרמת נגב114ח 17

הנגשת נוף המדבר למבקרים באמצעות לינת שטח 

בקראוונים תרומה עקיפה לאזור בסדר גודל של 

תעסוקה ישירה ועקיפה במסחר  ₪ 100,000כ

, הסבה, הדרכת טיולים, שיווק, לוגיסטיקה, תיירותי

.אטרקציות שיווק ועוד

השקעה58.8הדרום

 3-חות כספיים ל"קיימים דו, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

, מקורות ושימושים, קיים פירוט השקעות, קיימת איתנות כלכלית, שנים

.  שנים10-חות כספיים ל"דו

.בעבור הציוד המבוקש (הצעות מחיר)אסמכתאות - חסר

לפי הנוהל ניתן להכיר רק בעלות רכישת הקרוואנים ובעלויות קדם פיתוח

₪ 277,229₪ 138,615₪ 3,303,55650%

גידולי ירקות31849698שרון ראובןבאר מילכהרמת נגב113פ 27

 דונם לגידול 7הקמת חממות חדשות בשטח של 

 9כיום - המועסקים' עגבניות שרי תגדיל את מס

. מועסקים11מועסקים ולאחר ההשקעה 

הון חוזר58.8הדרום

, חות כספיים "קיימים דו, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

.  שנים5-תחזית פיננסית ל, מקורות ושימושים

.התייחסות להיקפי המשרה של העובדים התוספתיים- חסר 

נדרש לצרף מסמכים המתייחסים לגיוס הון של - איתנות כלכלית 

.  באמצעות אשראי בנקאי345,000

 50%בגין , מוכרת לתמיכה רק על הון חוזר- בקשה בנושא חקלאות 

מעלות ההשקעה המוכרת

₪ 350,000₪ 65,000₪ 3,368,55619%

מיזם תיירותי036968337 \021564091ברונר נתנאל ויעלגיתיתערבות הירדן112פ 88

מיזם המפתח . הקמת מיזם אירוח חווייתי בחצר ביתם

. תיירות חוויתית המקדם ערכי טבע ונוף של האזור

פנייה לקהלי יעד ייחודיים המחפשים אפשרויות נופש 

.ובילוי חוויתי ואותנטי

השקעה58.8מרכז

מקורות , כוללת פירוט תקציבי, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

; שנים6- תחזית פיננסית ל, ושימושים

, ( 2554₪)מסחטת מיצים : מהעלות המאושרת קוצצו המרכיבים הבאים

, ( 1728₪)בר מים , (ח" ש12,987)צביעת דק , ( 3827₪)משחקי חוץ 

סכום הבקשה . (ח" ש17,550)וכן שיווק , (ח" ש3,720)צמחיית גינה 

ח" ש60,279- המאושרת 

, פינת ישיבה, תאורת גן, ריהוט גן

ארונות , ציוד לסטודיו, רמקולי גינה

תאורת סטודיו, סטודיו

₪ 60,279₪ 30,140₪ 3,398,69550%

116פ 43
הערבה 

התיכונה
חנות לשווק תמרים23710486עז עפרוניעין יהב

חנות למכירה ישירה של תמרים ומכונה לאריזת 

תמרים בודדים
השקעה58.0הדרום

פירוט , פירוט אנשי המקצוע והתמחותם, מפרטת הוצאות: תכנית עסקית

היקפי +קיימת התייחסות לפירוט אנשי המקצוע והתמחותם, הוצאות

.  חות כספיים"דו, משרה

התייחסות להיקפי המשרה של העובדים + היתר לחנות : חסר

. (מעבר למוכרן)התוספתיים 

כמו אישור על )נדרש לצרף מסמכים המעידים על איתנות כלכלית 

.(ההלוואה למשל

כי היא נכללת בחוק )יכול לקבל רק על חנות ולא על מכונת אריזה 

(השקעות הון

₪ 139,900₪ 69,950₪ 3,468,64550%

השקעה57.8הדרוםהקמת יחידת אירוחארוח כפרי31893936יניב דהןבני נצריםאשכול117פ 2

 3-קיימת תחזית פיננסית ל, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית 

קיימות אסמכתאות בעבור , חות כספיים"דו, מקורות ושימושים, שנים

.שיפוץ המבנה 

. בעבור ציוד (הצעות מחיר)אסמכתאות - חסר 

נדרש לצרף מסמכים המעידים על יכולת והיתכנות היזם - איתנות כלכלית 

. י הלוואה"ח ע" ש127,500לגיוס 

, לא ברור מה משפצים, אין תכנון, יש להעביר מסמכים הנדסיים 

 280- שיפוץ יחידת אירוח אחת ב.. המחירים בהצעת מחיר אינם הגיוניים

.מצריך בדיקה- אלף 

.לא מוכרות לתמיכה לפי הנוהל ₪ 25,000הוצאות בלתי צפויות על סך 

₪ 0₪ 0₪ 3,468,6450%

לא מאושר- פרויקטים שנדחו או לא קיבלו ניקוד מספיק  טבלת דרוג  - 2019יזמות עסקית  ד חנאן טוחי          לידיה ראובני          אבי מאיר          חנוך אלמסי"צביקי בר חי          עו 4



מספר 

בקשה 

במרכבה

כ ניקוד"סהמרחב חטלהסבר מילולי ותרומת הפרויקטמהות הפרויקטפ היזם.חשם היזםישוב המיזםמועצהד"מס

בדיקת 

מוגבלות 

בחשבות

הון /השקעה

חוזר
רכיבים מאושריםהערות פארטו

עלות מאושרת 

(מ"כולל מע, ₪)

סכום מומלץ 

כולל , ₪)סופי 

(מ"מע

מענק מצטבר

אחוזי מימון 

לפי סכום 

מומלץ סופי 

ביחס )

לעלות 

(מאושרת

מפעל בטון515279487אברהם קוזיעין הבשוראשכול119ח 12
, יתרום לפיתוח האזור. מפעל לייצור בטון ומוצרי בטון

.מתן מענה לצרכי בניה באזור, חיזוק התעסוקה באזור
השקעה57.5הדרום

. (לא הגיש בקשה לתמיכה)קוזי אברהם ושלמה מלכה - מיזם בשותפות 

הכנסות , קיים פירוט השקעות, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית 

.  שנים3-חות כספיים חזויים ל"קיימים דו, והוצאות 

. אסמכתאות בעבור הציוד המבוקש- חסר 

. היקפי המשרה+ חסר פירוט בעלי המקצוע והתמחותם

נדרש לצרף מסמכים המעידים על יכולת היזם לגייס את - איתנות כלכלית 

. ח" ש2,920,000

.יש להעביר מסמכים הנדסיים וזיקה לקרקע

נפסל- מ קיימת "אך מדובר בחברה בע, שום שמדובר בעסק חדשר

₪ 0₪ 0₪ 3,468,6450%

301283107דהן גולןאבני איתןגולן118פ 55
, מבנים- הקמת צימרים

תשתיות
השקעה57.5הצפוןתשתיות, מבנים- הקמת צימרים

מקורות , חות כספיים"קיימים דו, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

. ושימושים

. חסר תכנון והיתר

. צימרים בשטח של המבקש2מבוקש להקים עוד 

 צימרים 2-אך מהבדיקה עולה כי מדובר ב, בבקשה צורפו מסמכי היתר

. צימרים נוספים2שכבר קיימים ואין סימוכין במסמכים לגבי 

אין תכנון ראשוני ולכן נפסל

₪ 0₪ 0₪ 3,468,6450%

120פ 5
הערבה 

התיכונה
מטע תמרים32765406כפיר בן גיגיחצבה

עסק ייצור בערבה שמעודד ; נטיעת מטע תמרים

פיתוח עסקים בתחומי המיון והשיווק
הון חוזר57.0הדרום

 תמיכה בהון 50%ומתוכה ₪  אלף 127 מההשקעה של 50%- הכרה ב

חוזר
₪ 63,500₪ 31,750₪ 3,500,39550%

121פ 93
הערבה 

התיכונה
מטע תמרים200273928מאיר עמיתחצבה

הקמת משק חקלאי מטע תמרים נותן תעסוקה 

" אדם ואדמה"לתלמידי 

ושומר על אדמות הערבה

הון חוזר57.0הדרום

 תמיכה בהון 50%ומתוכה  ₪ 117,907 מההשקעה של 50%- הכרה ב

 ממינהלת ההשקעות בסכום של 2019היזם קיבל סיוע בשנת ; חוזר

132,876₪ 

₪ 58,954₪ 29,477₪ 3,529,87250%

122פ 99
מגילות ים 

המלח
64533821דב שוורצברדורד יריחו

אריזה והקפאה תמרים 

אורגניים

שיטה ייחודית . הקמת בית אריזה והקפאה לתמרים

יצירת . יש פונציאל לשווק לקהלי יעד. לשימור התמרים

תרומה לתדמית יחודית של האזור. מקום תעסוקה

הון חוזר56.8מרכז

 5- תחזית פיננסית ל, קיימים מסמכים המפרטים את ההשקעה הנדרשת

. שנים

אי עמידה בתנאי הסף ולכן הבקשה נפסלת- אין תכנית עסקית 

₪ 0₪ 0₪ 3,529,8720%

חוות מתנת מדבררמת נגב124ח 18
לילך וגבי בר 

משולם
ארוח כפרי27207042

הרחבת עסק קיים אשר יגדיל את התנועה התיירותית 

יצור תעסוקה , חיזוק עסקים נוספים באזור, באזור

, ציוד, תכנון והסדרה סטטוטורית- ישירה ועקיפה 

שיפוץ מבנים ותשתיות

השקעה56.3הדרום

, קיים פירוט מקורות ושימושים, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

, היקפי המשרה+פירוט בעלי המקצוע והתמחותם, קיימת איתנות כלכלית

ביקשו . לוח זמנים,  שנים10-חות כספיים ל"דו, פירוט הוצאות והכנסות

.קדם פיתוח+ כנגד הוצאות שיפוץ מבנים 

מה )בעבור השירותים והשיפוץ הנדרש  (הצעות מחיר)אסמכתאות - חסר 

.(שהועבר איננו תואם

חסר היתר

₪ 490,000₪ 3,529,8720%

גידולי ירקות301083432אופיר חזותבאר מילכהרמת נגב123פ 19
 דונם לגידול 11.7הקמת חממה חדשה בשטח של 

. עובדים מקומיים6שרי תעסיק לאחר ההשקעה 
הון חוזר56.3הדרום

. היזם הגיש במקביל בקשה לתמיכה ממשרד החקלאות

, (חזויים)חות כספיים "קיימים דו, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

 שנים 5-תחזית פיננסית ל, מקורות ושימושים

.התייחסות להיקפי המשרה של העובדים התוספתיים- חסר 

 מהבקשה 70%היזם מתכנן לקחת הלוואה של - איתנות כלכלית 

נדרש לצרף מסמכים המעידים על היכולת הכלכלית  . (ח" ש500,000)

. שלו לעמוד בהלוואה כזו

 50%בגין , מוכרת לתמיכה רק על הון חוזר- בקשה בנושא חקלאות 

מעלות ההשקעה המוכרת

₪ 491,400₪ 108,000₪ 3,637,87222%

מפעל להרכבת גופי תאורה37506284לימור גרוסחמרהערבות הירדן125פ 80

. הקמת מפעל להרכבת גופי תאורה ניידים ומתקדמים

המפעל ישלב העסקה של ותיקי המושב עם תלמידות 

אולפנא היזם מבקש סיוע בהקמת מבנה וציוד

השקעה55.8מרכז

ניתוח , קיימת התייחסות לאנשי המקצוע והתמחותם: תכנית עסקית

. (לבחינה)י יועץ מוסמך "מאושרת ע,  שנים7- תחזית פיננסית ל, פיננסי

עלות . התייחסות להיקפי המשרה של העובדים התוספתיים- חסר 

.ללא פיתוח מוצר- מאושרת 

שבו מתכננת  ₪ 112,000בפירוט הסכומים קיים סכום של  - 3נספח 

או /הלוואה שתקח במידה ותקבל תמיכה+ היזמת לבקש תמיכה נוספת 

ל בדבר האיתנות הכלכלית של "יש מקום לבחינה של חט. לא תקבל

יש להתנות את אישור הבקשה ביכולת של היזמת לגייס את . היזמת

. הכספים גם במידה ולא תאושר בקשת הסיוע מגורמים נוספים

אם יש תכנון . תכנון ראשוני והיתר בניה- חסרים מסמכים הנדסיים 

.ומפרט כפי שצוין באחת מהצעות המחיר נא להעביר

₪ 400,000₪ 200,000₪ 3,837,87250%

מדרשת בן גוריוןרמת נגב126ח 9
אסף עמיחי ושרית 

מנור
השכרת אופניים514030600

פיתוח תחום האופניים יגביר התנועה של התיירות 

פ עם הצבא ועם רשת ישרוטל"ושת
השקעה55.8הדרום

.  שנים4-תחזית פיננסית ל, קיים פירוט השקעות: תכנית עסקית

הצעות )אסמכתאות , פירוט היקפי המשרה של העובדים התוספתיים

.בעבור הציוד המבוקש (מחיר

₪ 100,000₪ 50,000₪ 3,887,87250%

127ח 8
הערבה 

התיכונה
חצבה

רותם פורת ורפול 

עמק גאיה\רבינוביץ
הון חוזר55.5הדרוםגידול שום אורגני לייצוא ושיווק מקומיריבוי שום514104140

תחזית , קיים פירוט תקציבי, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

. התכנית העסקית לא מתייחסת כלל לבקשה לתמיכה.  שנים3-פיננסית ל

. היקפי משרה+אין התייחסות לאנשי המקצוע והתמחותם

עלות ;  100,000₪- י החטיבה ב"היזם ציין שנתמך בעבר ע - 3נספח 

בטון עם בית אריזה+ מאושרת לפי הצעות מחיר של רכישת מכונת שום 

₪ 69,150₪ 34,575₪ 3,922,44750%

129פ 42
הערבה 

התיכונה
הרחבת משק חקלאי25657107נחשון גלעין יהב

פיתוח והרחבת המשק החקלאי בחממה נוספת 

והוספת גידולים חדשים יתרום לחיזוק ההתיישבות 

החקלאית בדרום מתן עזרה וסיוע לחקלאים הנמצאים 

במצב כלכלי קשה ובכך חיזוק הקהילה

הון חוזר55.0הדרום
 תמיכה בהון 50%ומתוכה  ₪ 112,803 מההשקעה של 50%- הכרה ב

חוזר
₪ 56,402₪ 28,201₪ 3,950,64750%

3,950,6470% 0₪ 0₪ ₪אי מעבר תנאי סף לא הציג השקעות ביקש הון חוזר בלבדהון חוזר55.0הדרוםפלפלים ומלון, תמריםחקלאות51152841שבתאי אפריםעין תמרתמר14128פ 

ניצני סינירמת נגב130פ 23
ארוש רביד זגורי 

בת אל
מסעדה ומזון מהיר301029740

. הקמת מבנה ליצור מזון עבור קבלת רישיון יצרן

הגברת התיירות הנכנסת לאזור אופציית הסעדה 

אפשרות להגיע לשמורות הטבע , איכותית וניידת

שימוש בחומרי גלם מקומיים מיצרני מזון וחקלאים 

.באזור

השקעה54.5הדרום

 4חות כספיים של "קיימים דו, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית 

.קיימת איתנות כלכלית,  שנים5-קיימת תחזית פיננסית ל, שנים

התמחותם והיקפי המשרה , התייחסות לבעלי המקצוע התוספתיים- חסר

המקוריות בעבור  (הצעות מחיר)נדרש לצרף את האמסכתאות . שלהם

. הציוד והתשתיות

לא מילא את פירוט ההשקעות בטענה שיש הסבר לכך בתכנית  - 3נספח 

.העסקית

הבקשה נפסלת מאחר ואין . יש להעביר מסמכים הנדסיים וזיקה לקרקע

היתר

₪ 0₪ 0₪ 3,950,6470%

131פ 86
מגילות ים 

המלח
צימרים- אירוח כפרי 58351115אתי אחיטובורד יריחו

הפרויקט יתרום לחשיפת האזור ;  צימרים3הקמת 

יאפשר פיתוח תעסוקות סביב . לאוכלוסיה רחבה

ינגיש את . יספק מקומות תעסוקה. פעילות תיירותית

האזור למבקרים בו

השקעה51.3מרכז

חות "דו, כוללת הצאות ומקורות, י יועץ מוסמך"מאושרת ע: תכנית עסקית

 צימרים3הועברו הצעות מחיר לבניית . כספיים

מסמכים + התייחסות להיקפי המשרה של העובדים התוספתיים - חסר 

(כתב כמויות, זיקה לקרקע, היתר)הנדסיים 

₪ 400,000₪ 200,000₪ 4,150,64750%
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מספר 

בקשה 

במרכבה

כ ניקוד"סהמרחב חטלהסבר מילולי ותרומת הפרויקטמהות הפרויקטפ היזם.חשם היזםישוב המיזםמועצהד"מס

בדיקת 

מוגבלות 

בחשבות

הון /השקעה

חוזר
רכיבים מאושריםהערות פארטו

עלות מאושרת 

(מ"כולל מע, ₪)

סכום מומלץ 

כולל , ₪)סופי 

(מ"מע

מענק מצטבר

אחוזי מימון 

לפי סכום 

מומלץ סופי 

ביחס )

לעלות 

(מאושרת

מ"כצב- עבודות תתי ימיות514809714איתמר שפיראבאר אורהחבל אילות132ח 16
פיתוח קפסולת הנצלה לאלמנטים קשיחים מקרקעית 

הים
4,150,6470% 0₪ 0₪ ₪ נקודות ולכן נפסל50מיזם שאינו עומד בתנאי הסף של השקעה49.8הדרום

22133ח 
הערבה 

התיכונה
עין יהב

אהרון ותקווה 

ויסבלום
השקעה49.5הדרום חדרי אירוח2תוספת - הרחבת עסק קייםחדרי ארוח53011076

.  נקודות ולכן נפסל50מיזם שאינו עומד בתנאי הסף של 

.י יועץ מוסמך"התכנית העסקית גם לא מאושרת ע
₪ 0₪ 0₪ 4,150,6470%

רמת נגב134ח 3
חוות מעיין 

הנעורים
תשתיות- ארוח כפרי 53525093דוד ותחיה קלינגר

ביוב ודרכים לפיתוח של , חשמל, הקמת תשתית מים

.החווה
4,150,6470% 0₪ 0₪ ₪ נקודות ולכן נפסל50מיזם שאינו עומד בתנאי הסף של השקעה48.3הדרום

135ח 2
הערבה 

התיכונה
הון חוזר47.5הדרוםהרחבת מטע תמרים ורכישת כלי גובה למטעהול'מטע מג558280772רעות וסהרחצבה

.  נקודות ולכן נפסל50מיזם שאינו עומד בתנאי הסף של 

.י יועץ מוסמך"התכנית העסקית גם לא מאושרת ע
₪ 0₪ 0₪ 4,150,6470%

מדרשת בן גוריוןרמת נגב1136ח 

מיכל הס נירית 

פורטוגז

באות לרגע

מתחם נייד למכירות וסדנאות540291432

 ישובי עוגן 84-מתחם פלייסמייקינג נייד העובר בכ

פנאי וצריכה לנשות , בנגב היוצר מתחם העשרה

טיפוח במטרה , ביגוד, הרצאות, סדנאות. הישובים

להעשיר ולהעלות את איכות החיים באזורים שאינם 

.נגישים לחוויה מעין זו

השקעה39.8הדרום
.  נקודות ולכן נפסל50מיזם שאינו עומד בתנאי הסף של 

.י יועץ מוסמך"התכנית העסקית גם לא מאושרת ע
₪ 0₪ 0₪ 4,150,6470%

לא קיים 

בקול קורא
00% 0₪ 0₪ ₪היזם הגיש בקשה בעבור פרויקט שבוצע בעבר ולכן הבקשה פסולההשקעה70.3מרכזיחידות אירוח33242504נדב דמרישדמות מחולהערבות הירדן
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