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 1.2016 תמריצים חוזר
 מענקים למעסיקים בקריית הסייבר בבאר שבע, 

 בתחום הגנת הסייבר

 

 לקוחות וידידים יקרים,

 

 באר שבעשבבמטרה לעודד קליטת עובדים בתחום הגנת הסייבר בקריית הסייבר 

פרסם לאחרונה מטה הסייבר  , 6/9/2015מיום  528החלטת ממשלה מספר בהתאם לו

למתן ההטבה למעסיקים בשטח מוגדר בעיר נוהל יישום "הלאומי במשרד ראש הממשלה 

בהתאם להחלטת , בתחום הגנת הסייבר באמצעות הפחתת עלויות העסקה, באר שבע

 ."528ממשלה מספר 

 

להגשת בקשות במסגרת הנוהל הם התקיימות התנאים הבאים  סף העיקרייםהתנאי 

 : במצטבר

 

ופיתוח או אספקת המקיים פעילות סייבר שהינה מחקר , לרבות שותפות, תאגיד .1

הנוהל מגדיר הגנת סייבר . שירותי הגנה או ביצוע של פרויקטים הגנה בתחום הסייבר

לחקירה ולהתמודדות עם איומי סייבר ואירועי , לנטרול, כמכלול הפעולות למניעה

במהלכם , וזאת בטרם התרחשותם, ולצמצום השפעתם והנזק הנגרם מהם, סייבר

 .ולאחריהם

 

והכל )בקריית הסייבר בבאר שבע או במרחק של עד קילומטר הפעילות מתקיימת  .2

 .(כפי שנקבעו במפה בהחלטת הממשלה

 

 .התאגיד מעסיק לפחות עובד אחד בפעילות סייבר .3

 

משכר העובדים  20%עד  5%: מענק בשיעור של התמיכה הניתנת במסגרת התכנית

 )ולכל היותר למשך שבע שנים(. 2016-2022בהתאם לשנה בתקופה שבין 

 

 .בבחינת כל הקודם הזוכה, הבקשות יידונו במסגרת וועדה בהתאם לסדר הגעתן

 

 כאן צולח -לחוזר המלא 

 

 כאן צולח -לנוהל 

   
 קישורים רלבנטיים:     

 

 דף הבית של חטיבת המס

 לניוזלטר "רשת המס"

 2015מקצועיים לארכיון חוזרים 

 2015לארכיון חוזרי תמריצים 

 

 

 

http://www.pmo.gov.il/SiteCollectionDocuments/cyber/DES528.pdf
http://www.pmo.gov.il/BranchesAndUnits/Cyber/Pages/beerSheva.aspx
http://www.pmo.gov.il/BranchesAndUnits/Cyber/Pages/beerSheva.aspx
http://www.pmo.gov.il/BranchesAndUnits/Cyber/Pages/beerSheva.aspx
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/incentives_alerts/fullcircular/2016/1_2016_1.pdf
http://www.pmo.gov.il/BranchesAndUnits/Cyber/Pages/beerSheva.aspx
http://www2.deloitte.com/il/en/services/tax.html?icid=top_tax
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/tax/tax_newsletter/tax_newsletter3_nov2015.pdf
http://www2.deloitte.com/il/en/pages/tax/articles/tax_alerts_circulars2015.html
http://www2.deloitte.com/il/en/pages/tax/articles/incentives_alerts_circulars2015.html
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