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הנדון :מענקים לחברות בירושלים – הגשת בקשות על בסיס "כל הקודם זוכה"
במטרה לעודד הקמה והרחבה של פעילות חברות בירושלים ולהגדלת מספר המועסקים בה ,פרסמה לאחרונה
הרשות לפיתוח ירושלים (להלן "הרשות") הודעה על שלושה נהלים חדשים בנושאים הבאים:




נוהל לעידוד הקמה והרחבה של מפעלים בתחום רפואה ומדעי-החיים בירושלים
נוהל סיוע לחברות הזנק עתירות ידע הפועלות בירושלים
נוהל סיוע לחברות בוגרות תכניות האצה וחממות הפועלות בירושלים

להלן נפרט לגבי הנוהלים:

א .נוהל לעידוד הקמה והרחבה של מפעלים בתחום רפואה ומדעי-החיים בירושלים
מענק עבור העסקת עובדים המיועד לחברות בתחום הרפואה ומדעי-החיים (ביו-מד) ,לרבות חברות
המספקות שירותי מחקר ופיתוח בתחום ,המקימות פעילות חדשה או המרחיבות פעילותן בירושלים או
המעתיקות פעילותן לירושלים.
התנאים העיקרים להגשת בקשה במסלול זה הינם ,בין היתר:
 .1מגישת הבקשה הינה חברה הרשומה בישראל ,שתחום עיסוקה באחד או יותר מהתחומים הבאים :מחקר ופיתוח
של מוצרים לשימוש רפואי ו/או מתן שירותי מחקר ופיתוח עבור חברות המפתחות מוצרים לשימוש רפואי כאמור;
ביוטכנולוגיה; מכשור רפואי; בריאות דיגיטלית; מוצרי תוכנה ו/או חומרה המיועדים בלעדית לתחום הרפואה-
מדעי-החיים.
 .2מגישת הבקשה מקיימת פעילות חדשה בתוך גבולותיה המוניציפאליים של ירושלים או מעתיקה פעילותה
לירושלים או שהיא מרחיבה את מצבת כוח האדם שלה ב 3-עובדים מזכים לפחות (כהגדרתם להלן) והכל לאחר
.01/01/2017
 .3מגישת הבקשה מחזיקה ומפעילה (בבעלות או בשכירות) מבנה תעשיה או מבנה משרדים בירושלים לצורכי
פעילות החברה ,או פועלת במתחם עבודה משותף שהותאם למטרה זו.
 .4מגישת הבקשה קיבלה אישור מהרשות לחדשנות (לשעבר המדען הראשי) למענקים (לרבות קרן תנופה) ו/או
הכרה מרשות החדשנות כחברת מו"פ .יובהר כי לא נדרש ממגישת הבקשה להיכלל בפועל באחת מתכניות
הרשות לחדשנות לצורך קבלת המענק.
 .5מגישת הבקשה מעסיקה  80עובדים מזכים לכל היותר.
 .6מגישת הבקשה לא קיבלה בעבר מענק בגין עובדים מזכים.

 .7עובד מזכה הינו מי שעונה על התנאים המצטברים הבאים:
 .7.1עובד שכיר בחברה
 .7.2מועסק לפחות  6חודשים בהיקף שלא יפחת מ 80% -משרה
 .7.3הינו בעל השכלה אקדמית ,הנדסית או הנדסאית רלוונטית לתחום עיסוקו בחברה ,ובכלל זה מדעים
מדויקים ,מדעי החיים ,רפואה ,רוקחות ,מדעי הרפואה ,ביוטכנולוגיה ,כימיה ,ביולוגיה ,פיזיקה ,מדעי
המחשב ,הנדסה או תעשיית וניהול
 .7.4הוא עוסק במחקר ופיתוח או ייצור של החברה בירושלים
 .7.5שכרו לא יפחת מהשכר הממוצע במשק
 .8סטודנט מזכה הינו מי שעונה על התנאים המצטברים הבאים:
 .8.1עובד שכיר בחברה
 .8.2מועסק לפחות  6חודשים בהיקף שלא יפחת מ 50% -משרה
 .8.3הינו בעל השכלה אקדמית ,הנדסית או הנדסאית רלוונטית לתחום עיסוקו בחברה ,ובכלל זה מדעים
מדויקים ,מדעי החיים ,רפואה ,רוקחות ,מדעי הרפואה ,ביוטכנולוגיה ,כימיה ,ביולוגיה ,פיזיקה ,מדעי
המחשב ,הנדסה או תעשיית וניהול
 .8.4הוא עוסק במחקר ופיתוח או ייצור של החברה בירושלים
 .8.5הוא עובד בחברה במקביל להיותו תלמיד לתואר מתקדם במוסד אקדמי
סך הסיוע ותקרת הסיוע:
 .9עבור עובד מזכה המתגורר בירושלים ,סך המענק יעמוד על  ₪ 100,000לתקופה של שנתיים ( ₪ 50,000בגין
כל שנה).
 .10עבור עובד מזכה שאינו מתגורר בירושלים ,סך המענק יעמוד על  ₪ 80,000לתקופה של שנתיים (₪ 40,000
בגין כל שנה).
 .11עבור סטודנט מזכה ,סך המענק יעמוד על  ₪ 50,000לתקופה של שנתיים ( ₪ 25,000בגין כל שנה).
 .12עבור סטודנט מזכה אשר ייקלט בחברה כעובד מזכה ,סך המענק יעמוד על ההפרש שבין הסכומים המפורטים
בסעיפים הנ"ל ,בהתאם למגורי העובד ,לבין הסכום ששולם לחברה בפועל במסגרת המענק שאושר לה עבור
היותו סטודנט מזכה.
 .13יובהר כי בכל מקרה לא יוענק מענק בגין יותר מ 40-עובדים מזכים.
 50% .14מהמענק בגין השנה הראשונה ,יינתן לחברה לאחר עמידה בכל תנאי הנוהל ועם אישור הבקשה .יתרת
המענק השנתי בגין השנה הראשונה תינתן לחברה בתום  6חודשים ממועד אישור הבקשה .מלוא המענק בגין
השנה השנייה יינתן לחברה בתום  18חודשים ממועד אישור הבקשה והכל בכפוף לעמידתה בתנאים.
 .15חברה אשר תפר את תנאי זכאותה ודיווחה על כך לרשות תוך  30יום מהמועד שבו אינה מקיימת את תנאי
זכאותה עוד ,תחויב בהשבת כספי המענק מהמועד שבו הפסיקה לקיים את תנאי הזכאות ,בתוספת הצמדה
למדד לתקופה .חברה שלא דיווחה תוך  30ימים – תחויב בהשבת כספי הסיוע ממועד הפרת תנאי הזכאות
ואילך ,בתוספת ריבית שנתית של  6.5%ובתוספת הצמדה למדד לתקופה.
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בחינת הבקשות וסדרי ההגשה:
 .16הגשת בקשות תהא על בסיס "כל הקודם זוכה" וכל עוד התכנית הינה בתוקף.
נציין שלהקצאה זו תקציב מוגבל וכן היא על בסיס "כל הקודם זוכה" בהן ולכן לעיתוי הגשת הבקשה ,ולאופן
הגשתה חשיבות רבה.

ב .נוהל סיוע לחברות הזנק עתירות ידע הפועלות בירושלים
מענק עבור העסקת עובדים לעידוד חברות הזנק עתירות ידע (העוסקות בפיתוח ו/או ייצור מוצרים בתחומי התעשייה
עתירת הידע ,לרבות חומרה ,תוכנה ,ביו-טכנולוגיה ומיקור חוץ בתחומים אלו) לפעול בירושלים.
התנאים העיקרים להגשת בקשה במסלול זה הינם בין היתר:
 .1מגישת הבקשה הינה תאגיד הרשום כדין בישראל ופעולת בתוך גבולותיה המוניציפאליים של ירושלים.
 .2מגישת הבקשה עוסקת בפיתוח ו/או ייצור מוצרים בתחומי התעשייה עתירת הידע ,לרבות חומרה ,תוכנה ,ביו-
טכנולוגיה ומיקור חוץ בתחומים אלו.
 .3מגישת הבקשה אינה מהווה סניף או שלוחה של חברה אחרת בירושלים או מחוצה לה .אין מניעה כי למגישת
הבקשה ,אשר מקום מושבה המרכזי בירושלים ,יהיה סניף או שלוחה גם מחוץ לירושלים.
 .4מספר העובדים הכולל בחברה (לרבות עובדי מיקור חוץ ,לרבות עובדים מחוץ לירושלים ולרבות עובדים שאינם
מזכים ,כהגדרתם להלן) אינו עולה על .20
 .5מגישת הבקשה ש וכרת או בעלת זכויות במבנה תעשיה או מבנה משרדים בירושלים או במתחם עבודה משותף
בירושלים שהותאם למטרה זו.
 .6מגישת הבקשה מעסיקה במועד ההגשה  3עובדים מזכים לפחות ,למשך תקופה שלא תפחת מ 6-חודשים.
 .7מגישת הבקשה קיבלה אישור מהרשות לחדשנות (לשעבר המדען הראשי) (או אישור מאת קרן תנופה או אישור
מו"פ לרשות המיסים) כי היא חברה טכנולוגית .יובהר כי לא נדרש ממגישת הבקשה לקבל סיוע בפועל מהגורמים
הנ"ל כתנאי לקבלת המענק על פי נוהל זה.
 .8מגישת הבקשה לא קיבלה בעבר מענק בגין עובדים זכאים.
 .9עובד מזכה הינו מי שעונה על התנאים המצטברים הבאים:
 9.1עובד מקצועי המועסק בליבת העסקים של חברת הזנק ,והכשרתו המקצועית או ניסיונו חיוניים לפעילות
במחלקות הייצור ,המחקר והפיתוח של החברה בירושלים
 9.2הוא מועסק בחברה במהלך תקופה של  6חודשים לפחות בהיקף שלא יפחת מ 80%-משרה
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סך הסיוע ותקרת הסיוע:
 .17בגין עובד מזכה המתגורר בירושלים ,סך המענק יעמוד על  ₪ 60,000לתקופה של שנתיים ( ₪ 30,000לכל שנה).
 .18בגין כל עובד מזכה שאינו מתגורר בירושלים ,סך המענק יעמוד על  ₪ 40,000לתקופה של שנתיים (₪ 20,000
לכל שנה).
 .19לא יוענק מענק בגין יותר מ 10-עובדים מזכים.
 50% .20מהמענק בגין השנה הראשונה ,יינתן לחברה לאחר עמידה בכל תנאי הנוהל ועם אישור הבקשה25% .
מסך המענק יינתן לחברה בתום  6חודשים ממועד אישור הבקשה .יתרת המענק תינתן לחברה בתום 18
חודשים ממועד אישור הבקשה והכל בכפוף לעמידתה בתנאים.
 .21חברה אשר תפר את תנאי זכאותה ודיווחה על כך לרשות תוך  30יום מהמועד שבו אינה מקיימת את תנאי
זכאותה עוד ,תחויב בהשבת כספי המענק מהמועד שבו הפסיקה לקיים את תנאי הזכאות ,בתוספת הצמדה
למדד לתקופה .חברה שלא דיווחה תוך  30ימים – תחויב בהשבת כספי הסיוע ממועד הפרת תנאי הזכאות
ואילך ,בתוספת ריבית שנתית של  6.5%ובתוספת הצמדה למדד לתקופה.
בחינת הבקשות וסדרי ההגשה:
 .22הגשת בקשות תהא על בסיס "כל הקודם זוכה" וכל עוד התכנית הינה בתוקף.
נציין שלהקצאה זו תקציב מוגבל וכן היא על בסיס "כל הקודם זוכה" בהן ולכן לעיתוי הגשת הבקשה ,ולאופן
הגשתה חשיבות רבה.

ג .נוהל סיוע לחברות בוגרות תכניות האצה וחממות הפועלות בירושלים
המענק מיועד לחברות בוגרות תכניות האצה וחממות הפועלות בירושלים שיהיו להם הוצאות בגין שכירת משרדים.
התנאים העיקרים להגשת בקשה במסלול זה הינם בין היתר:
 .1מגישת הבקשה הינה חברה שהתאגדה במהלך השנתיים שקדמו להגשת הבקשה.
 .2מגישת הבקשה סיימה בהצלחה את אחת מתכניות ההאצה הפועלות בירושלים או שהחברה סיימה בהצלחה
תקופת חממה ,בחממה הפועלת בירושלים .מגישת בקשה תצטרך להציג אישור ממנהל תכנית ההאצה ו/או
החממה בה השתתפה ,לפיו היא סיימה את התכנית בהצלחה.
 .3מגישת הבקשה שוכרת שטח במבנה תעשיה או מבנה משרדים בירושלים ,או במתחם עבודה משותף
בירושלים שהותאם למטרה זו ,לתקופה של  6חודשים לפחות ומדובר בשכירות הראשונה שלה.
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סך הסיוע ותקרת הסיוע:
 .4סכום המענק יעמוד על סך של .₪ 15,000
 50% .5מסך המענק יינתן לחברה עם תחילת תקופת השכירות של הנכס ולאחר אישור הבקשה .יתרת המענק
תינתן לחברה בתום  6חודשים ממעוד אישור הבקשה ובתנאי שבאותו מועד ממשיכה החברה לעמוד בכל
התנאים הקבועים בנוהל.
 .6חברה אשר תפר את תנאי זכאותה ודיווחה על כך לרשות תוך  30יום מהמועד שבו אינה מקיימת את תנאי
זכאותה עוד ,תחויב בהשבת כספי המענק מהמועד שבו הפסיקה לקיים את תנאי הזכאות ,בתוספת הצמדה
למדד לתקופה .חברה שלא דיווחה תוך  30ימים – תחויב בהשבת כספי הסיוע ממועד הפרת תנאי הזכאות
ואילך ,בתוספת ריבית שנתית של  6.5%ובתוספת הצמדה למדד לתקופה.
בחינת הבקשות וסדרי ההגשה:
 .7הגשת בקשות תהא על בסיס "כל הקודם זוכה" וכל עוד התכנית הינה בתוקף.
נציין שלהקצאה זו תקציב מוגבל וכן היא על בסיס "כל הקודם זוכה" בהן ולכן לעיתוי הגשת הבקשה ,ולאופן
הגשתה חשיבות רבה.

בכל שאלה וייעוץ בנושא ,אנא פנו למחלקת התמריצים במשרדנו:
רו"ח נדב גיל ,שותף ,מנהל מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טל'03-6085378 :
רו"ח אלי כרמל ,מנהל ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טל'03-7181674 :
רו"ח רן אפרים ,מנהל ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טל'03-6085479 :
רו"ח אביב שלו ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טל'03-608527 :
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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