
     
 ____________________:תאריך הגשת הבקשה                            לכבוד

                          _________תאריך קבלת הבקשה במשרדי הרשות                                                  הרשות לפיתוח ירושלים 

 (י עובד הרשות"ימולא ע)                                                                                                                               

 ופס בקשת סיוע ט    
 בירושליםמפעל בתחום מדעי החיים ל

 

בירושלים אשר עומד בקריטריונים שנקבעו על ידי הרשות  מדעי החייםמפעל בתחום להלן פרטים בנוגע ל
 .בירושליםשל מפעלים בתחום מדעי החיים הקמה והרחבה  עידודללפיתוח ירושלים למתן סיוע 

 

 ______________________ .פ.מספר ח_________________ _________________חברההשם 
 

  ( "V" יש לסמן): התחום פעילות
 ופיתוח של מוצרים לשימוש רפואימחקר  
 מתן שירותי מחקר ופיתוח עבור חברות המפתחות מוצרים לשימוש רפואי 
 פארמה 
 מכשור רפואי 
 מוצרי תוכנה המיועדים בלעדית לתחום מדעי החיים 

סיווג 
 חברה

   "V"סמנו 

 חברה צעירה 
עובדים מזכים  2-6מעסיקה בין 

לפני  שנים 6ותחילת פעילותה עד 
 .מועד הגשת הבקשה

 חברה בינונית 
 7-05מעסיקה בין 

 עובדים מזכים

חברת שירותי  
 פ"מו
עובדים  05מעסיקה 

 מזכים לפחות 

סיווג 
 מענק

 "V"סמנו 

 הרחבת פעילות 
עובדים  3-הרחבת מצבת העובדים ב

החודשים שקדמו  6-מזכים לפחות ב
 .0677702להגשת הבקשה ולא לפני 

 העתקת פעילות 
חברה המעתיקה 

 פעילותה לירושלים

 הקמת פעילות 
חברה המקימה 
פעילות חדשה 

 בירושלים
 

 _________________________________________________________: החברה פעילותתקציר 
___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 __________________________טלפון _________________________________ חברהכתובת ה
 _______________________ שם איש הקשר _________________________________:אי מייל

 ____________________ המזכיםמתוכם מספר העובדים , _____________  חברהמספר העובדים ב
אשר  ,משרה 05%-בהיקף שלא יפחת מ, לפחותחודשים  6המועסק בחברה במהלך תקופה של , פ"במחלקת המועובד  :עובד מזכה)

 (הנדסאית כנדרש בנוהל7 שכרו לא פחות מהשכר הממוצע במשק והוא בעל השכלה אקדמית 
 ___________ ברוטו( ר"במ)שטח החברה   __________העובדים המזכים המתגוררים בירושלים 'מס

 ____ _____________  רשויות המסתחילת הפעילות אצל מועד 

 ₪ ___________  (כולל קרן תנופה) ראשיהמדען המ בחברהסכום הסיוע שהתקבל 
 ____________________ ראשיהמדען המועד אישור הסיוע מ

ומצאנו אותם עונים על כל הדרישות לזכאות , ל"הנחברה הננו מאשרים כי בדקנו את הנתונים הרלוונטיים בנוגע ל
שפורסמו באתר הרשות לפיתוח ירושלים במסגרת הלים בהתאם לנ, םמענק למפעלים בתחום מדעי החיי לקבלת 

 ".לעידוד הקמה והרחבה של מפעלים בתחום מדעי החיים בירושליםנוהל "
ואנו נפעל , חברה למענקתנאי הכרחי לזכאות המהווה בהתאם להוראות הנוהל  מזכים עובדים ידוע לנו כי העסקת

, לרבות הפסקת פעילות) מפעלאירוע העשויים להשפיע על זכאותו של ה או7ליידע ולעדכן אתכם ביחס לכל שינוי ו
 (.ב"מעבר עובדים מירושלים וכיוצ, אדם חוצמצום בכ

 .ידוע לנו כי אין במילוי טופס זה כדי לחייב את הרשות לפיתוח ירושלים במתן הסיוע
 

_______________________________   ___________     ________________ 
 חותמת+  חתימה                    החברהשם                   

 
 _______________________:  תפקיד           __________________: ים7שם החותם

 .ימים מיום מילואו 12עד  תוקף טופס זה

 :מצורפים בזה המסמכים הבאים
 תעודת התאגדות 

 מנהלים ובעלי מניות ומצבת העובדים, הכוללת מידע ביחס לפעילותה תמצית מנהלים אודות החברה
 .החברהבתוקף למשרדי  הסכם שכירות או הסכם רכישה

 המיום הקמת חברהבגין תשלומים ששולמו ללפעילות החברה לרבות אישור אישור מדען ראשי 
  ברשויות המסאישור רישום עוסק מורשה 

 .שטח בייעוד עיקרי –חיוב בארנונה ל החברה יביחס לשטח, אישור מחלקת הארנונה
 ב לנוהל התוכנית"ח בנוסח המצ"ואישור רו חברהתצהיר מנהל ה

 אישור בדבר ניהול ספרים כחוק
 פ נוהל זה"בפורמט הנדרש עח "אישור רו
 .המתגוררים בירושלים כולל ספח של העובדים המזכים בחברה. ז.צילום ת

 בנוהל נסח החברה מרשם התאגידים כמפורט
 תעודות אקדמיות של עובדי החברה המזכים

 
 מפעלי מדעי החיים

www.jda.gov.il  

 


