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201751. תמריציםחוזר   
  בקשות הגשת – בירושלים לחברות מענקים

 "זוכה הקודם כל" בסיס על

 

 

 שלום לכולם,

 מספר ולהגדלת בירושלים חברות פעילות של והרחבה הקמה לעודד במטרה
 נהלים שלושה על הודעה ירושלים לפיתוח הרשות לאחרונה פרסמה, בה המועסקים

 :להלן כמפורט חדשים
 

 החיים בירושלים-מדעיו נוהל לעידוד הקמה והרחבה של מפעלים בתחום רפואה
החיים -מענק עבור העסקת עובדים המיועד לחברות בתחום הרפואה ומדעי

מד(, לרבות חברות המספקות שירותי מחקר ופיתוח בתחום, המקימות -)ביו
פעילות חדשה או המרחיבות פעילותן בירושלים או המעתיקות פעילותן 

₪.מיליון  4 -ל לירושלים. המענק יכול להגיע עד  
 

 הפועלות בירושליםעתירות ידע נוהל סיוע לחברות הזנק 
עוסקות בפיתוח ו/או מענק עבור העסקת עובדים לעידוד חברות הזנק עתירות ידע )ה

טכנולוגיה -ייצור מוצרים בתחומי התעשייה עתירת הידע, לרבות חומרה, תוכנה, ביו
 ₪.אלף  600 ומיקור חוץ בתחומים אלו( לפעול בירושלים. המענק יכול להגיע עד

 
 הפועלות בירושלים נוהל סיוע לחברות בוגרות תכניות האצה וחממות

חברות בוגרות תכניות האצה וחממות הפועלות בירושלים שיהיו להם להמענק מיועד 
 ₪. 15,000המענק הינו סכום חד פעמי של  הוצאות בגין שכירת משרדים.
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 .רת הנהלים מפורטים בחוזר המלאלהגשת בקשות במסג תנאי הסף העיקריים

 .על בסיס "כל הקודם זוכה" הםתקציב מוגבל וכן נציין שלמסלולים הנ"ל 

 

 כאן צולח -לצפייה בחוזר המלא 
 

-מדעי-בנוהל לעידוד הקמה והרחבה של מפעלים בתחום רפואה לצפייה
  לחצו כאן - החיים בירושלים

  לחצו כאן - צפייה בנוהל סיוע לחברות הזנק הפועלות בירושליםל

  לחצו כאן - וחממות האצה תכניות בוגרות לחברות סיוע נוהל לצפייה

 
 

 

 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085378שותף, מנהל מחלקת תמריצים, חטיבת המס, טל': , רו"ח נדב גיל

 03-7181674, מנהל, מחלקת תמריצים, חטיבת המס, טל': רו"ח אלי כרמל

 
אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת החוזר אלא להסב 

 את תשומת לבך לאמור בו.

 מורות.כל הזכויות ש© 
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