תאריך 19 :בינואר 2016
סימוכין116395 :

אל :לקוחות המשרד
חוזר לקוחות
תמריצים 1.2016
א.ג.נ,

הנדון :מענקים למעסיקים בקריית הסייבר בבאר שבע ,בתחום הגנת הסייבר
 .1במטרה לעודד קליטת עובדים בתחום הגנת הסייבר בקריית הסייבר בעיר באר שבע ,בהתאם להחלטת
ממשלה מספר  528מיום  ,6/9/2015פרסם לאחרונה מטה הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה "נוהל
יישום למתן ההטבה למעסיקים בשטח מוגדר בעיר באר שבע ,בתחום הגנת הסייבר באמצעות הפחתת
עלויות העסקה ,בהתאם להחלטת ממשלה מספר ( "528להלן" -ההטבה").
 .2התנאים לקבלת ההטבה הינם:
 .2.1תאגיד ,לרבות שותפות ,המקיים פעילות סייבר שהינה מחקר ופיתוח או אספקת שירותי הגנה או ביצוע
של פרויקטים הגנה בתחום הסייבר .הנוהל מגדיר הגנת סייבר כמכלול הפעולות למניעה ,לנטרול,
לחקירה ולהתמודדות עם איומי סייבר ואירועי סייבר ,ולצמצום השפעתם והנזק הנגרם מהם ,וזאת בטרם
התרחשותם ,במהלכם ולאחריהם.
 .2.2הפעילות מתקיימת בקריית הסייבר בבאר שבע או במרחק של עד קילומטר (והכל כפי שנקבעו במפה
בהחלטת הממשלה) (להלן" -שטח ההטבה").
 .2.3התאגיד מעסיק לפחות עובד אחד.
 .2.4בגין כל עובד בגינו מבוקשת ההטבה :לפחות  60%משעות העבודה שלו בחודש ,מבוצעות בשטח
ההטבה ולפחות  80%מהן מושקעות בפעילות סייבר.
 .2.5התאגיד משלם דמי שכירות שאינם עולים על הסכום שהשמאי הממשלתי הראשי במשרד המשפטים
יקבע כראויים .הסכום יתעדכן כל שנה.
 .2.6תאגיד יהיה זכאי להטבה בגין עובדי סייבר אשר עובדים בהיקף משרה מינימאלי של חצי משרה לפחות.
משרה לעניין זה נחשבת  186שעות עבודה בחודש .מגבלה זו לא תחול לגבי עובדים שהם סטודנטים.
 .2.7תאגיד לא יהיה זכאי להטבה בגין עובדים שבגינם הוא מקבל הטבות אחרות מהממשלה או מגופים
אחרים המתוקצבים על ידי הממשלה.
 .2.8תאגיד לא יהיה זכאי להטבה בגין עובדים המועסקים במסגרת הסכם עם המדינה ,במישרין או דרך קבלן
משנה ,המחייב העסקת עובדים לו בשטח ההטבה.

 .3תקופת ההטבה :משנת  2016ועד  .2022כאשר מידי סוף שנה על התאגיד להגיש בקשה לחידוש האישור
לשנה העוקבת .חידוש האישור מותנה בבחינה כי תנאי אישור הפעילות ממשיכים להתקיים.
 .4שיעור המענק:
 .4.1שיעור ההטבה יחושב כשיעור משכר עובדי הסייבר בתאגיד בהתאם לטבלה הבאה:
שנה
שיעור
ההטבה

2016
20%

2017
20%

2018
20%

2020
15%

2019
15%

2021
10%

2022
5%

 .4.2תאגיד שיגיש בקשה עד  30/6/2017וחיל פעילות בשטח ההטבה עד  1/1/2018זכאי להארכת תקופת
ההטבה בהתאם לטבלה הבאה:
*2016
20%

*2017
20%

2018
20%

2020
15%

2019
15%

2021
10%

שנה
שיעור
ההטבה
*ממועד תחילת הפעילות בשטח ההטבה ולמשך הזמן היחסי המשלים ל 7-שנים.

2022
5%

*2023
5%

*2024
5%

 .4.3נציין כי שיעור השכר המקסימלי למשרה מלאה למתן ההטבה יחשוב בהתאם לפי חמישה מהשכר
הממוצע השנתי במשק כפי שפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנה שלפני השנה
החולפת .השכר המקסימלי לעובד במשרה חלקית יחשוב לפי חלקיות המשרה ביחס לשכר המקסימלי.
 .4.4תאגיד אשר מקיים פעילות סייבר העומדת במאפייני פעילות מחקר ופיתוח לפי חוק המו"פ ומתחייב
לרשום בספרי התאגיד בישראל את כל הקניין הרוחני הנובע מפעילות הסייבר שלו ולא להוציאו מישראל
כל עוד הוא מקבל הטבה ולפחות למשך שבע שנים מתום תקופת ההטבה ,יהיה זכאי לתוספת של 5%
להטבה בכל שנה מעת קבלת הזכאות להגדלת המענק.
 .4.5תאגיד אשר העביר לישראל קניין רוחני מחוץ לישראל ,על מנת לתמוך בפעילות סייבר בגינה נמצא זכאי
להטבה ,והוא מתחייב לא להוציאו מישראל ולפחות למשך שבע שנים מתום תקופת ההטבה ,יהיה זכאי
לתוספת של  10%בכל שנה .בנוסף ,שווי הקניין החוני המועבר צריך להיות שווה או גדול מ 100-אלפי
 ₪לכל עובד בגינו מבוקשת ההטבה.
 .5תדירות התשלומים יהיו בהתאם לבקשת התאגיד כפי שאושרה ,בהתאם למועדים שביקש התאגיד (אחת
לרבעון ,חציון או שנה).
 .6הבקשות יידונו במסגרת וועדה בהתאם לסדר הגעתן ,בבחינת כל הקודם הזוכה.
 .7בהטבה זו נקבעו תנאים נוספים.
נציין שלהקצאה זו תקציב מוגבל ולכן למועד ואופן הגשתה חשיבות רבה.
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בכל שאלה וייעוץ בנושא ,אנא פנו למחלקת התמריצים במשרדנו:
רו"ח נדב גיל ,שותף ,מנהל מחלקת תמריצים ,חטיבת המס.
טלפון ,03-6085378 :דוא"לngil@deloitte.co.il :
רו"ח אלי כרמל ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס.
טלפון ,03-7181674 :דוא"לecarmel@deloitte.co.il :
רן אפרים ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס.
טלפון ,03-6085479 :דוא"לrefraim@deloitte.co.il :
אביב שלו ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס.
טלפון ,03-6085278 :דוא"לavshalev@deloitte.co.il :
אנו עומדים לרשותכם בכל הסבר נוסף ככל שיידרש.
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.

בכבוד רב,

בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
© כל הזכויות שמורות.
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