מטרת המענק לעודד הקמה והרחבה של פעילות חברות בתחום הרפואה ומדעי-החיים בירושלים.
המענק מיועד לחברות בתחום הרפואה ומדעי החיים ,לרבות חברות המספקות שירותי מחקר ופיתוח.

תנאים לקבלת המענק:
 .1חברה הרשומה בישראל.
 .2חברה ה מחזיקה או מפעילה (בבעלות או בשכירות) מבנה תעשייה או מבנה משרדים בירושלים או
פועלת במתחם עבודה משותף.
 .3אישור מהרשות לחדשנות (המדען הראשי לשעבר) כי החברה היא חברת מו"פ לעניין המענק של
הרשות (קישור בתחתית) .קבלתו אורכת בדרך כלל בין חודש אחד ל 3-חודשים .במקרה שהחברה
קיבלה אישור כי היא זכאית למענקי הרשות לחדשנות או לחילופין הוכרה ע"י הרשות לחדשנות
כחברת מו"פ ,אין צורך בקבלת אישור נוסף.
 .4המענק ניתן בגין עובדים מזכים בחברה .מיהו עובד מזכה?
 .aעובד המועסק לפחות  6חודשים בירושלים והחל את עבודתו אחרי ה.01/01/2017-
 .bהיקף המשרה של העובד לא יפחת מ.80%-
 .cהעובד בעל השכלה אקדמית ,הנדסית ,הנדסאית רלוונטית לתחום עיסוקו בחברה.
 .dשכרו בגובה שלא יפחת מהשכר הממוצע במשק (בהתאם לשכר הממוצע המפורסם ע"י
ביטוח לאומי בתחילת כל שנה).
 .5ניתן לכלול גם סטודנטים! מיהו סטודנט מזכה:
 .aעובד המועסק לפחות  6חודשים בירושלים והחל את עבודתו אחרי ה.01/01/2017-
 .bהיקף המשרה של העובד לא יפחת מ.50%-
 .cהסטודנט בעל השכלה אקדמית ,הנדסית ,הנדסאית רלוונטית לתחום עיסוקו בחברה.
 .dהסטודנט הוא תלמיד לתואר מתקדם במוסד אקדמי.
 .6חברה חדשה או מרחיבה?
 .aאם אתם חברה שרק הגיעה לירושלים ,זכיתם! תוכלו להגיש בקשה למענק עבור כל עובד
מזכה בחברה.
 .bאם אתם חברה שכבר פועלת בירושלים תצטרכו להוכיח התרחבות .כלומר ,הבקשה למענק
חייבת לכלול  3עובדים מזכים לפחות.

מה מקבלים?
תשלום חד-פעמי עבור עובדים מזכים.
 .1עובד מזכה המתגורר בירושלים מעניק  100,000ש״ח למשך שנתיים.
 .2עובד מזכה שאינו מתגורר בירושלים מעניק  80,000ש״ח למשך שנתיים.
 .3סטודנט מזכה מעניק  50,000ש״ח למשך שנתיים.

אופן קבלת התשלום
 50% .1מהמענק עבור השנה הראשונה (קרי  25,000ש״ח עבור עובד מזכה המתגורר בירושלים) יינתן
עם אישור המענק על ידי וועדת המענקים.
 50% .2הנותרים עבור השנה הראשונה יינתנו בתום  6חודשים ממועד קבלת האישור.
 .3יתרת המענק ( 50%מהמענק ,קרי  50,000ש״ח עבור עובד מזכה המתגורר בירושלים) תינתן בתום
 18חודשים ממועד קבלת האישור ( 12חודשים ממועד התשלום השני של השנה הראשונה).
 .4אם עובד מזכה עוזב את החברה ,ניתן להמשיך לקבל את המענק בגין עובד מחליף בהנחה שעומד
בקריטריונים של עובד מזכה.
 .5ניתן להמשיך ולבקש מענק עבור עובדים מזכים נוספים במשך שלוש שנים ממועד קבלת האישור
הראשון.

איך מגישים בקשה?
להלן רשימת המסמכים שיש להגיש:
*את המסמכים יש להגיש לרשות לפיתוח ירושלים דרך משרד רו״ח אשר מרכז ומלווה את הגשת הבקשות
להרל״י בכתובת .jerusalem@segevcpa.co.il

המסמך

הערות

כתב התחייבות

יש להחתים עו״ד על כתב ההתחייבות.

תצהיר מנהל/ת חברה

יש להחתים עו״ד על התצהיר.

אישור רו״ח על הגשת הבקשה

בפורמט קבוע.

תלושי שכר של ״העובדים המזכים״ לתקופה של  6ניתן להשיג דרך רו״ח של החברה.
חודשים שקדמו למועד הבקשה (עבור ״עובד/ת
מזכה״)

צילום ת.ז כולל ספח של ״העובדים המזכים״ במידה שהכתובת לא מעודכנת בירושלים ,ניתן
המתגוררים בירושלים

להמציא אסמכתאות חלופיות.

תעודה ו/או קו״ח של ״העובדים המזכים״ המעידים ע בור סטודנט מזכה יש לצרף גם אישור המוסד
על הכשרתם המקצועית או נסיונם המקצועי האקדמי המתיר לו לעבוד במקביל ללימודיו.
הרלוונטי לתפקידם בחברה
הסכם שכירות בנוגע לנכס בו פועלת החברה

הנכס חייב להיות במבנה המורשה לכך וללא חובות
לעירייה (״מפעל תעשייה״  /״שטחים משרדיים״)

אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל״ו אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור בתוקף.
– 1967

לינק לאתר ברשות המיסים

תעודת התאגדות של החברה

בדר״כ יש ברשות החברה .במידה ולא ,ניתן להשיג
דרך העו״ד של החברה או להוריד עותק משוחזר דרך
אתר רשות התאגידים

תמצית מנהלים אודות פעילות החברה

מסמך קצר שמתאר את פעילות החברה ,מתי
נוסדה ,מספר העובדים ,מקום הפעילות וכדו'

נסח עדכני של רשם התאגידים

ניתן להנפיק דרך רשות התאגידים

תעודת עוסק מורשה

אם אין ברשות החברה ניתן להשיג דרך רו״ח.

אישור ה״רשות לחדשנות״ לפעילות החברה

אישור על פעילות ה R&D-של החברה ,נעשה
ישירות מול הרשות לחדשנות (ראו סעיף .)5.10
אשת הקשר:
Incentives@innovationisrael.org.il

