מענק עידוד לחברות הייטק בירושלים מטעם הרשות לפיתוח ירושלים
*מסמך זה הוא מסמך איננו רשמי ואין לו תוקף משפטי .מטרתו הינה להסביר את עיקרי ״נוהל חברות
ההזנק ״ של הרשות לפיתוח ירושלים על מנת שתוכלו להבין את הקריטריונים ,את התהליך ואת מה
המענק כולל באופן בסיסי.
*יש לקרוא את הנוהל המלא לפני שניגשים ומתחילים את תהליך הגשת הבקשה
על המענק באופן כללי:
המענק מיועד לחברות שהן כבר פעילות ויש להן לפחות " 3עובדים מזכים"  -עובדים אשר מועסקים
בחברה  6חודשים ומעלה ב –  80%משרה לפחות (מועסקים כעובדים ישירים של החברה ,לא קבלני
משנה \ פרילנסרים) .עבור כל עובד מזכה ניתן לקבל מענק של עד  60,000ש״ח בכפוף לתנאי הנוהל.
ניתן לקבל מענקים על עד  10עובדים סה״כ.
חשוב לציין ,אנחנו מסייעים בתהליך ההגשה באופן מלא ומלווים כל חברה מתחילת ההגשה ועד סופה
כדי לאפשר לה למצות את הזכאות למענק באופן מיטבי.
ניתן להגיש בקשה לקבלת המענק בכל עת ,במשך כל השנה.
הקריטריונים העיקריים:
 חברות שהן חברות טכנולוגיות ,סטארטאפים עם פעילות  .R&Dכחלק מהגשת הבקשה ,צריך להמציאאישור מו״פ מרשות החדשנות .במידה ואין לכם אישור (לדוגמא :אישור ״תנופה״) יש לפנות לרשות
החדשנות ולבקש אישור מו״פ עבור מענק הרשות לפיתוח ירושלים – זה תהליך שנעשה ישירות מולם
ולוקח עד  90יום לקבלו.
 לחברה יש לפחות  3עובדים העונים על הקריטריונים של הנוהל כ״עובדים מזכים״ – עובדים אשרמועסקים בחברה לפחות חצי שנה בלפחות  80%משרה .תצטרכו לשלוח תלושי שכר \ אישור מרואה
חשבון המעידים על כך.
***שימו לב ששעות ההעסקה בפועל של העובדים המזכים על פי תלושי השכר ,מגיעות ל 80%-משרה
לפחות בכל אחד מששת החודשים.
 -החברה קטנה מ 21-עובדים בעת הגשת הבקשה לקבלת המענק.

מה ניתן לקבל במסגרת המענק?
 המענק ניתן עבור כל עובד מזכה באופן הבא :אם העובד אינו מתגורר בירושלים ,המענק הוא 40,000ש״ח ,אם העובד מתגורר בירושלים המענק עבורו הוא  60,000ש״ח.
 ניתן לקבל מענק על עד  10עובדים סה״כ .כלומר ,באופן אופטימלי ניתן לקבל  600,000ש”ח.**לאחר אישור הבקשה הראשונה ,ישנו פרק זמן של שנתיים שניתן להגיש בקשות על עובדים נוספים
(עד  10עובדים כאמור).
 המענק ניתן בפריסה של מספר פעימות ,באופן הבא:• מרגע אישור המענק ניתן  50%מהסכום (לדוגמא ,אם העובד ירושלמי –  30,000ש”ח)
•  25%נוספים מסך המענק ניתנים לאחר חצי שנה מקבלת החלק הראשון.
• ה 25%-הנותרים יינתנו כשנה מקבלת החלק השני .כלומר התפרסות על פני שנה וחצי מרגע
אישור המענק.
**קבלת ה 50%-הנותרים ניתנת במידה והחברה ממשיכה להעסיק את העובד (ניתן להחליף
עובדים והאופן שניתן לעשות זאת מוגדר בתנאי הנוהל).
 המענק ניתן עבור עובדים אשר מועסקים בתחומי הפיתוח והמוצר של החברה (לא רלוונטי עבור עובדיאדמיניסטרציה לדוגמא)

כיצד מגישים בקשה ?
תהליך הגשת הבקשה מתבצע ישירות דך משרד רוא״ח אילן שגב אשר מרכז ומלווה את הגשת הבקשות
למענקי הרל״י .צוות המשרד מעניק שירות אדיב וידידותי ויכול לסייע בתהליך ,לענות על שאלות ולהבהיר
הבהרות .מומלץ לקיים שיחה ראשונית עם אנשי הצוות אשר מטפלים בבקשות לפני שמתחילים להגיש
את החומר הדרוש כדי לוודא שהכל ברור ומובן.

טלפון המשרד || 02-5489202 :המייל שאליו שולחים את החומרjerusalem@segevcpa.co.il :
להלן רשימת המסמכים שיש להגיש:

המסמך

הערות
שימו לב שיש להחתים עו"ד על כתב ההתחייבות
שימו לב שיש להחתים עו"ד על תצהיר המנהל\ת

כתב התחייבות – Word | PDF
תצהיר מנהל\ת החברה Word | PDF -
אישור רו"ח על הגשת הבקשה – Word | PDF
תצהיר מנהל\ת החברה אודות מצבת העובדים בחברה –
Word | PDF
ניתן להשיג דרך רו"ח של החברה
תלושי שכר של "העובדים המזכים" לתקופה של 6
חודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה (עבור כל "עובד\ת
מזכה")
צילום ת.ז כולל ספח של "העובדים המזכים" המתגוררים
בירושלים
קו"ח של "העובדים המזכים" המעידים על הכשרתם
המקצועית או נסיונם המקצועי הרלוונטי לתפקידם
בחברה.
הנכס חייב להיות במבנה המורשה לכך וללא היעדר חובות
הסכם שכירות בנוגע לנכס בו פועלת החברה
לעירייה ("מפעלי תעשייה" \ "שטחים משרדיים")
אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור בתוקף
אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו -
לינק לאתר ברשות המיסים
1967
ניתן להשיג דרך העו"ד של החברה או להוריד עותק
תעודת התאגדות של החברה
משוחזר דרך אתר רשות התאגידים
מסמך קצר שמתאר אודות החברה ופעילותה
תמצית מנהלים אודות פעילות החברה
ניתן להנפיק דרך אתר רשות התאגידים
נסח עדכני של רשם התאגידים
או שיש ברשות החברה או שניתן להשיג דרך רו"ח
תעודת עוסק מורשה
נעשה ישירות מול רשות החדשנות (ראו סעיף  )5.11ולוקח
אישור "הרשות לחדשנות" לפעילות המו״פ החברה (או
עד  90ימים לקבלו.
אישור חלופי בהתאם לדרישות הנוהל)
מיילIncentives@innovationisrael.org.il :
טלפון03-7157966 :

