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  92585ירושלים  ', כניסה ג, 48טשרניחובסקי '  רח: כתובת
  

  

  

XXXמ" בע  

בקשה לקבלת סיוע 

  במסלול תעסוקה
  
  השקעותהמוגשת למרכז 

  המסחר והתעסוקה, משרד התעשייהב
  

   ערבות בנקאיתצילום  כולל - העתק

  )הערבות הבנקאית המקורית כלולה בעותק המקור(

  

  משיקולי חיסיון ושיקולים נוספים (
  , הבקשהמוצגת באתר רק תמצית המנהלים של 

  )מזהה על החברהתוך הסתרת מידע 

  



  נספח ב 
  

  תכנית עסקית
  מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל 

  )22.1.09 מתאריך  4423' בהתאם להחלטת ממשלה מס(
  

  09/0215/: תאריך
  

  לכבוד
  המסחר והתעסוקה, יהימשרד התעש

  מנהל מסלול תעסוקה וסגן מנהל מרכז ההשקעות
  5רחוב בנק ישראל 

  נרי'בניין ג
  91950לים ירוש

  
  : סמן את המבוקש

  'פריפריה ואזור פיתוח א, וטף עזהמסלול שדרות וע  
  

 מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך   
  

  )סמן את המבוקש( –בשדרות ועוטף עזה בלבד 
   עובדים חדשים ומעלה 5עסקים עם     עובדים חדשים 4עד  2 -מעסקים   

  
  כללי  .1

  
  שם התאגיד

  
XXXמ" בע  

  
 מספר התאגיד

  
XXX 

  
שנת 
 דיסו

XXX   תוכנה   הענף  

תחום פעילות 
 התאגיד

אינטגרציה בתחום תשתיות ' חב
 ומיקור חוץ בתוכנה

פרויקט סוג ה
 1המתוכנן

ת וולידציה ובדיקו
 איכות

אזורי פעילות 
התאגיד 
  *העולם

 בכל הארץ, ישראל

  

  או חברת האם* 
  

  כתובת משרד רשום
  

  פקס  טלפון  מיקוד

XXX  XXX  XXX  XXX  

פעילות שם היישוב שבו תמוקם ה
  המוצעת וכתובת מלאה

  

  פקס  טלפון  מיקוד

  
XXX  

  
            

  
            

  
            

   באינטרנט-כתובת  דואר אלקטרוני 
  

 
XXX

                                                 
  



  
  
  בעלי תפקידים ובעלי מניות בתאגיד .2
  

  ) :סמךמעודכן ליום כתיבת המ(בעלי תפקידים בתאגיד  2.1
  
  פקס  טלפון  כתובת  מספר זהות  שם  תפקיד
  ל"מנכ

  
XXX  XXX  XXX  XXX              

  ל "סמנכ
  כספים

                                                            

  חשב
  

XXX                          XXX              

 
  

  ) :מעודכן ליום כתיבת המסמך(בעלי המניות בתאגיד  2.2
  

 אלא אם אחזקתם, 5%יעור החזקה של אין צורך לציין בטבלה שלהלן בעלי מניות מתחת לש
  .בחברה מהותית

  
אחוז 
  ההחזק

סוג בעל   שם
 (*)מניות

/ מספר זהות
 מספר תאגיד

 /אזרחות
ארץ 
  רישום

  כתובת וטלפון תושבות

%100  XXX  ידתאג  XXX  ישראל  XXX  XXX  
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

            
  שאר/ציבור/יחיד/תאגיד= סוג בעל מניות            (*) 

  
  :בעלי שליטה וחברות קשורות 2.3

  
יש לפרט מי הם בעלי השליטה , אם השליטה הישירה בתאגיד היא של תאגידים אחרים

כמו כן יש לפרט בטבלה שלהלן חברות קשורות שיש להן . היחידים בסוף שרשרת האחזקות
  . קי לפעילות המוצעתקשר עס

  
אחוז 
 החזקה

  /אזרחות מספר זהות   שם
 ארץ רישום

  פירוט והערות  תושבות

%51  XXX  XXX  ישראל  XXX              
%49  XXX  XXX  ישראל  XXX              
                                                                       
                                                                       

 
  
  
  
 אור הפרויקטית .3



  
 העתקת עסק קיים              הקמת שלוחה / עסק קייםהרחבת   הקמת עסק חדש      

 
, ללוח זמנים, למועסקים, אור הפרויקט המוצע תוך התייחסות למטרת הפרויקטית  .א

  .למחזורי הפעילות ולשלבי הקמת הפרויקט
  

 וולידציות תחוםשירותים ב) YYYחברת (לספק ללקוח  -מטרת הפרויקט 
 כבר מבצעת מול XXXפעילות שחברת את הלהרחיב היא מטרה ה. תוכנה

עלויות ביחס למתכונת העבודה להוזיל כאשר הכוונה היא , YYYחברת 
ללא ) הנדסאיות תוכנה(עובדות  12גיוס ידי  על, YYYהקיימת מול חברת 
 .ניסיון מהמגזר החרדי

, ללא ניסיון מקצועי, "הנדסאי תוכנה"בוגרות ,  בנות מהמגזר החרדי–מועסקים 
 . והתאקלמות בו, אשר תעבורנה הכשרה וחפיפה בתחום

  . יותר שנים ו3-5המטרה היא לבנות צוות לטווח ארוך בין 
 . 2009 פברוארותחילת הפרויקט , 2009 תחילת הכשרה בינואר –לוח זמנים 

 להרחבה ראה תוכנית עסקית מצורפת* 
 
  נתוני יסוד נוספים בהצעה  .ב

  

ציוד (היקף ההשקעה בפרויקט  ברכוש קבוע   אין השקעה ברכוש קבוע
  ח"בש, )ומבנים

 ח"סך היקף ההשקעה בפרויקט בש   000,301₪
  סך ההשקעה הממוצעת לעובד חדש  ₪  833,01

 תאריך תחילת העסקת עובדים באתר הפרויקט  200920/
 תאריך ההגעה ליעד התעסוקה המוצע המלא 200902/

  
להוצאות ווספות נלהשקעות  ולא ראשונית בלבדבהשקעה בפרויקט הכוונה להשקעה * 

כמפורט בתוכנית , שנה ראשונה לפעילות והשנים הבאות (במהלך הפרויקטשוטפות 
 7 - שנות הפרויקט מסתכמות לכ5ההוצאות במהלך ההשקעות וסך . )העסקית המצורפת

ראה תוכנית , להבהרת הנושא ( חודשים ראשונים30ך שבמ₪ מיליון  3.5 -או לכ₪ מיליון 
  .)עסקית מצורפת

 
 סיוע ממשלתי קבלת   .ג
  

 העסק קיבל בעבר הכרה כמפעל מאושר   לא /   כן       
 פרט אם העסק קיבל סיוע מגורמים אחרים לא
   

           
  ח אדם וכ .4

  
והמתוכננים , ספרי העובדים הקיימים באתר הפרויקטבטבלאות הבאות יפורט מ

  . קטבמסגרת הפרוי
  

 ולפי 126 לפי טופס משרה מלאהמספר המשרות המדווח בטבלה שלהלן הנו על בסיס 
 בחברה לא יובאו בחשבון מניין המשרות  ענייןבעלי.  דיווח לשרות התעסוקה

  .המפורטות להלן
  
  

  עובדים חדשים שיועסקו בפרויקט



  
שכר ברוטו   שרותהיקף המ  העובדים' מס  סוג העובדים

  לשנה
עלות שכר 

יד לשנה למעב
*  

  898,476  627,000  100%מלאה   11  בודקי תוכנה
  126,420  90,000  100%מלאה   1  ראש צוות 

          
כ עובדים "סה

  חדשים
12        

כ עלות שכר "סה
שנתית לעובדים 

*  

1,024,896        

 עלות שכר
שנתית ממוצעת 

  שרהלמ

85,408        

עלות שכר 
חודשית 

 שרהמממוצעת ל

7,117        

 שיעור התמיכה
 %המבוקש ב 

מעלות השכר 
החודשית 
  הממוצעת

 בממוצע לכל 25%
ישנה (התקופה 

דיפרנציאציה בין 
  )תקופות התמיכה

      

  
מס שכר , מס מעסיקים, קרן השתלמות, פנסיה והפרשות לתגמולים , עלות שכר למעביד תכלול  שכר ברוטו* 

  ואחזקת רכב על מרכיביו
  .ית עסקית מצורפתראה תוכנ, לפירוט והבהרת הנתונים לעיל* 
  

*עובדים נוכחיים המועסקים בפרויקט   
  

שכר ברוטו   שרותהיקף המ  העובדים' מס  סוג העובדים
  לשנה

עלות שכר 
למעביד לשנה 

*  
  197,376  151,528  100%מלאה   17  בודקי תוכנה
  288,333  222,000  100%מלאה   3  תוכניתנים

          
כ עובדים " סה

  חדשים
20        

כ עלות " סה
שנתית שכר 

  *לעובדים 

4,158,000        

עלות שכר 
שנתית ממוצעת 

  שרהלמ

207,910        

עלות שכר 
חודשית ממוצעת 

  שרהלמ

17,325        

  . 2008 וחודש דצמבר 2008 דצמבר - 2007יש להגיש בשתי אפשרויות ממוצע דצמבר 
 

                                                             
   



   העובדיםעיתוי העסקת .5
  

  ה במכרזימיום הזכי, נא למלא בטבלה שלהלן את פרק הזמן הנחוץ להעסקת העובדים
   

רבעון 
  שמיני

רבעון 
 שביעי

רבעון 
  שישי

רבעון 
 חמישי

רבעון 
 רביעי

רבעון 
 שלישי

רבעון 
 שני 

רבעון 
 ראשון

 

  
12 

  
12 

  
12 

  
12 

  
12 

  
12 

  
12 

  
12 

מספר 
העובדים 
החדשים 
 המועסקים

  
%100

  
%100

  
%001

  
%100 

  
%100 

  
%100 

  
%100 

  
%100 

אחוז 
העובדים 
החדשים 
 המועסקים

  
אשר בהם ימשך המצב , ) חודש30 -השלמה ל(הלוח לעיל אינו נותן ביטוי לעוד שני רבעונים 

  .המוצג לעיל
  
  
  חלקים חסויים .6
  

  :החלקים הבאים בהצעתי עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי
  

כל , XXX המציג את פעילות קבוצת 2.1ץ ובעולם וסעיף  הדן בשוק באר3למעט פרק 
חסויים הן מסיבות תחרות ) וגם הנספחים הרלוונטיים לחלקים אלו(החלקים האחרים 

 מבוסס על חיסיון לגבי פיתוח YYY בענף והן כיוון שהקשר מול חברת XXXשל חברת 
  YYYהמוצרים של חברת 

  
  
  נהלים המוסמכים לחתום בשם התאגידהצהרת המ .7
  

  :אנו החתומים מטה מצהירים ומתחייבים בזה
  
  .הם נכונים ובדוקים) לרבות התכנית העסקית(כל הנתונים שבשאלון זה על נספחיו  .1
  . לפי דרישתכם-אנו מתחייבים בזה להמציא כל מסמך לאימות האמור בדוח זה  .2
  

  שם פרטי ושם משפחה    תפקיד   חתימה וחותמת 
  
  ותמתחתימה וח  שם פרטי ושם משפחה   
  

  ל "מנכ
  

XXX  
  

  
 חשב /ל כספים"סמנכ

  
            

  



  1/נספח ב
   

  ריכוז רשימת מסמכים ואישורים הנלווים
  

). יוחתמו כל עמודי הדוח(טפסי הבקשה למסלול התעסוקה יוגש חתום  בחותמת התאגיד 
  ).עותק אחד בלבד(יצורפו המסמכים המפורטים להלן , כמו כן

   
לציין על גבי כל נספח  את הימצאותם של המסמכים הנלווים  וכן לסמן בטבלה להלן יש 

  :כדלקמן, את מספרו לפי הרשימה, מצורף
  

פרטים 
  מספר  תיאור המסמך נוספים

 נספח
  מצורף
 Vסמן

  V 1 .ב "פ הנחיות רצ"ע, תכנית עסקית מלאה  
         

  לשנים 
8-2005   

         

ניתן להגיש . כספיים מבוקרים של השנתיים האחרונותדוחות 
מאזן בוחן או טיוטת דוח לא מבוקר לשנת הכספים האחרונה 

 .לה טרם יצאו דוחות מבוקרים
2  V   

  
לא יתקבלו (ד "אישור על הרכב בעלי המניות חתום על ידי עו

בעלי מניות שהם תאגיד זר שאינו מזוהה לפחות בשמו 
 ;)וכתובתו של בעל שליטה

3  V  

  
התאגידים הקשורים ובעלי , תרשים שליטה של התאגיד

, כמו כן). תחומי עיסוק ומהות הקשר, אחוזי החזקה(המניות 
 .לציין תכניות מאושרות פעילות בקבוצה

4   V  

  V  5 תעודת רישום תאגיד  

ד לגבי הרכב הבעלות "ח או עו"רו/ אישור רשם החברות  
  V  6  .בתאגיד נכון לתאריך הגשת הבקשה

  V  7  ;תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים  

הצהרה על ויתור קבלת הטבות במסלול המענקים מתוקף   
  V  8  החוק לעידוד השקעות הון

  V  9  אישור על ניהול ספרים   
  V  10  התחייבות על שמירת דיני קניין רוחני  
   V  11  דף פרטי חשבון בנק  

 
  :מצורפים בנוסף

  
 ל" הוראות מנכהתחייבות לעמוד בתנאי •
 קורות חיים של המנהלים בחברה •
 נשוא תוכנית עסקית זו, סילבוס הקורס שעברו העובדות בפרויקט •
 ו נשוא תוכנית עסקית ז, לפרויקטXXX לYYYהסכם התקשרות בין  •
  XXXפרופיל חברת  •

  
  
  
  

  
  



  2/נספח ב
  

  הנחיות להגשת תכנית עסקית
  

  : ב"תוני החובה בתכנית רצנ. יש לצרף למסמך ריכוז הנתונים תכנית עסקית
  

  כניתתיאור הת. 1
  המוצר

  ההשקעות
  כנית המימוןת

  היקפי המכירות הצפויים
  

  תיאור החברה. 2
  )כולל אופי המבנה שכור או בבעלות(מיקום  

  ניתוח פיננסי של החברה
  בעלי החברה

  חברות קשורות 
  מנהלי החברה וכושרה הניהולי

מדען ראשי וקרן השיווק או ומגופים ממשלתיים , תממרכז ההשקעו(סיוע קודם שניתן לחברה 
  ).אחרים

  מועסקים
  )הכנסות משיווק בישראל ובעולם(מחזורים 

  
  שווקים. 3

  חלק החברה בשוק. היקף שוק מקומי
  .התפתחות בענף וכדומה, חסמים, מתחרים בארץ ובעולם

 מגמות בעולם 
  
  התכנית הנוכחית. 4

  כנית שיווקיתת
  מוצרים חדשים

  כולל עבודה עם קבלני משנה, תהליכי ייצור, ות ייצורטכנולוגי
  כנית ההשקעות  במבנים ובציוד ובעובדיםת

  )נתוני גידול  בלבד להרחבות   ( –תזרים מזומנים עתידי 
  יצוא, גידול במכירות

  ))פ מקצועות"ע(תוספת מועסקים 
  -תחזית הכנסות והוצאות     

 עלות חומרי גלם וקבלנות משנה   



  

  השקעות וגיוס הון,  יעוץ כלכלי ועסקי- ' ושותאורי דהן
  

  ,050 5516067טלפון נייד ,  02 6790162. פקס,  073-7292232, 077-7032332. טל
  ,com.dahan-uri.www :  אתר ,    com.dahan-uri@info : ל"דוא

1.   

  92585ירושלים  ', כניסה ג, 48טשרניחובסקי '  רח: כתובת
  

  

  

  

XXXמ" בע  
  

  תכנית עסקית 

הליכי ולידציה בפיתוח 

"XXX"  
  

  משיקולי חיסיון ושיקולים נוספים (
  , התכנית העסקיתמוצגת באתר רק תמצית המנהלים של 

  )מזהה על החברהתוך הסתרת מידע 



  2

  תוכן עניינים

 

 תיאור התכנית .1
 המוצר

 השקעות
 תכנית המימון

  מכירות צפוייםיהיקפ
 

 תיאור החברה .2
 כללי

  )שכור או בבעלות, כולל אופי המבנה(מיקום 
 ניתוח פיננסי של החברה

 בעלי החברה
 שורותחברות ק

 מנהלי החברה וכושרה הניהולי
 השיווק או גופים מדען ראשי וקרן, ממרכז השקעות(רה סיוע קודם שניתן לחב
 )ממשלתיים אחרים

 מועסקים
 מחזורים

 

 שווקים .3
 חלק החברה בשוק,  מקומיהיקף שוק 
 .התפתחות הענף וכדומה, חסמים, מתחרים בארץ ובעולם 
 מגמות בעולם 

 
 התכנית הנוכחית .4

  ווקיתתכנית שי
 מוצרים חדשים
 כולל עבודה עם קבלני משנה, תהליכי ייצור, טכנולוגיית ייצור

 תכנית ההשקעות במבנים בציוד ובעובדים
 )נתוני גידול בלבד להרחבות(תזרים מזומנים עתידי 

 יצוא, גידול במכירות
 )על פי מקצועות(תוספת מועסקים 

 תחזית הכנסות והוצאות
 העלות חומרי גלם וקבלנות משנ

  
  

  נספחים
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 תיאור התכנית .1
  

  .)ת"י התמ"הוגדר עהגשה שבהתאם למבנה (מידע על החברה ופעילותה יובא בהמשך 
 

 המוצר .1.1
  

  הצורך במוצרגבירקע ל
  

 3-4 -חלקים לנ עובדים ה28 -כ YYYב, YYYב, YYYמפעילה כיום באתר  XXXקבוצת 
 -  "תקפות" (בורה שירותי ולידציהומבצעים ע" YYY"צוותים העובדים בתוך חברת 

 מהצוותים הם בניהול עצמי של 2. )כפי שיפורט בהמשך, בדיקות תקינות ואיכות, כלומר
XXX מנוהלים חלקית על ידי נוספים והצוות וחצי הXXXי " וחלקית ישירות ע עצמה

יותר אחריות  יש לחברה XXXבצוותים המנוהלים על ידי . YYYמנהלי צוותים של 
  .  עצמהYYYמאשר בצוותים המנוהלים על ידי לתהליכים ולביצוע העבודה 

  
היא חברה אמריקאית בינלאומית הפועלת במספר מדינות בעולם וגם  YYYחברת 
  כרטיסי תקשורת,אם-לוחות, מעבדיםמפתחת מגוון מוצרים הכוללים החברה . בישראל

מוצר שתפקידו לספק גישה , "XXX"נקרא ית עסקית זו המוצר אליו מתייחסת תוכנ. ועוד
מדובר בתוכנה .  כלשהיאבשרתים אלו משבר או בעיהמתרחש  כאשר ,מרחוק לשרתים
 ,עודבדיקה של השרת ו, אתחול, יפ בלוח האם של השרת המאפשרת הדלקה'שיושבת על צ

 SOFTWARE - וFIRMWAREאפליקציית מדובר ב, ליתר דיוק.  מרחוקבתפעול
, NETWORK כגון REMOTEחלקם ב , המאפשרת שליטה על משאבים של המחשב

IDER ,SECURITYועוד .  
  
  

 XXXשל המוצר 
 

" הצהרת עבודה"בהתאם ל ,YYY עבור XXXבוצת או הבדיקה אותה תבצע ק, השרות
היא ולידציה , ) מצורף בנספחים- XXXמסמך המגדיר את התפוקות המצופות מחברת (=

נסביר כי ולידציה היא . XXX -המוצר  מפתחת במסגרת YYYשל חלק מהמודולים ש
 האיכותבדיקת תקינות הכוללת בדיקה שהמוצר עובד וגם משוב מקצועי לגבי רמת 

 לבדוק את XXXעל הצוות של , ההוולידציביצוע לצורך . הפונקציונאלית של המוצר
בדיקה שיאפשרו ביצוע לכתוב תוכניות  XXXולשם כך יהיה על ) תוכנות (םהפרוטוקולי

  . זו
  

  :ההוולידציתהליכי ה של מלהלן תרשים זרי
  

a.   קבלתSPEC  
b. כתיבת מסמכי בדיקות  
c. הוספה של אוטומציה/כתיבה  
d.  בדיקותה ביצועשלב  
e. קבלת גרסה מתוקנת  
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f.  חזרה על שלביםDו - E ל פי לוחות הזמניםע, עד לקבלת מוצר תקין ואיכותי 
 שהוגדרו מראש

g. שחרור המוצרסיום התהליך ו  
  

מיוחדת חרדיות שעברו הכשרה עובדות  12כולל  המיועד לביצוע שרות זה XXXהצוות של 
הצוות נקלט בחברה וסיים הכשרתו . צוות זה מוגשת בקשה זוולצורך , לצורך פרויקט זה

 -ב) כפי שהוגדר לעיל(ו המיועד  והחל לעבוד בתפקיד2009באמצע חודש פברואר 
18/2/2009.  

  
  
 

 ההשקעות  .1.2
 

דרישות הסף מהמועמדות הן תעודת .  שעות לימוד200 -הכשרת העובדות ארכה כ
 המספק תעודות מקצועיות ,מכון להכשרה טכנולוגיתה -ט .ה.הנדסאות תוכנה מטעם מ

ההכשרה . )ד או רואי חשבון"בדומה לתעודות עו(בתחומי ההנדסה במדינת ישראל 
ל "מנכ, XXXכאשר סילבוס הקורס נבנה על ידי " XXX"מכללת התבצעה באמצעות 

XXXו XXX , סופרוויזור מטעםXXX בחברת YYYהסילבוס נבנה .  על כל המיזם
קורס ההכשרה כלל את . YYY של חברת שורהי וקיבל את אYYYבהתאם להנחיות של 

  :ים הבאיםהאלמנט
  

 הוולידצי -ולאוריינטציה לבדיקות  •
 ידע בפרוטוקולים של תקשורת •
  יכולות כתיבת קוד לצרכי ולידציהשדרוג •
 ידע בתשתיות הכולל ראיה מערכתית •
 שפור השפה האנגלית •

  
  .הסיליבוס מצורף בנספחים

  
י  אנש18 - עובדים כהב, YYY (YYY YYY YYY) מחלקה שנקראת YYYיש ב, כיום

 הן תואר ראשון במדעי YYYדרישות הסף של . הבתחום הוולידצי XXXשל צוות 
הם ) לא כולל הנשים החרדיות (XXXהצוות הנוכחי של רובו ככולו של כאשר , המחשב

  . בוגרי תואר בהנדסת מחשבים או מדעי המחשב
  

 11תחילו ה ומאת הפרויקט עצ. עובדות 13-14להכשרת , ₪ אלף 130 -בהכשרה הושקעו כ
ראש צוות שהיא בעלת שנת ניסיון כן שסיימו את ההכשרה בהצלחה וחרדיות עובדות 

סמוך לכתיבת ( כאמור 2009 פברואר ל18 -לדרך ביצא פרויקט ה.  לפחותאחת בתחום
  . )תוכנית עסקית זו

  
  
 

 תכנית המימון .1.3
  

  . XXXי חברת "מומנה ע עובדותהת הכשרהשקעה בעלות ה
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 מכירות הצפויים היהיקפ .1.4
  

 אלף דולר לחודש או 32.5עומדות על , הכנסות החברה מהפרויקט נשוא תוכנית עסקית זו
  . מ"ח לשנה לפני מע" מיליון ש1.56 -שהם כ,  אלף דולר לשנה390 -כ
  

  .  בכלל יפורטו בהמשך העבודהXXXפרטים נוספים אודות פעילותה של קבוצת 


