תאריך _________
טופס בקשה לקבלת מענק
לסיוע להעסקה וקליטה של סטודנטים במפעלים עתירי ידע בירושלים
להלן פרטים בנוגע לחברתנו שהגדילה את מספר הסטודנטים המועסקים בחברה ,ואשר עומדת
בקריטריונים שנקבעו על ידי הרשות לפיתוח ירושלים למתן סיוע להעסקה וקליטה של
סטודנטים במפעלים עתירי ידע בירושלים.
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שם החברה ___________________________ מספר העובדים בחברה _______________
מספר הסטודנטים המועסקים בחברה [שתאריך תחילת העסקתם קודם ל_______________]23.6.22-
מספר הסטודנטים הנוספים (בשנה אחרונה לתואר) שמתגוררים בירושלים שהועסקו בתחום
לימודיהם ,בהיקף משרה שאינו עולה על  26שעות שבועיות( ,לאחר ה )23.6.22-הינו ___________.
תחום עיסוק החברה הינו באחד התחומים דלהלן (נא סמן " "Vבמשבצת המתאימה )
פיתוח ו/או ייצור מוצרים בתחומי התעשייה עתירת הידע ,לרבות חומרה ,תוכנה ,ביו-טכנולוגיה ,ומיקור
חוץ בתחומים אלו;
ביו-מד  -ייצור ,מחקר ופיתוח של מוצרים לשימוש רפואי ו/או מתן שירותי מחקר ופיתוח עבור חברות
המפתחות מוצרים לשימוש רפואי ,לרבות מיקור חוץ בתחומים אלו.
תכנון ועיצוב תעשייתי מתקדם
שירותי תקשורת בתחומי הקולנוע ,הטלוויזיה ,האנימציה והאינטרנט (הפקה ,הסרטה ,עריכה או הקלטה
למטרות מסחריות ,למעט חברות ותאגידים ממשלתיים הפועלים בתחום זה ,למעט חברות ותאגידים
המחויבים לפעול בירושלים על פי חוק ,ולמעט עיתונות כתובה ורדיו).

תקציר פעילות החברה__________________________________________________:
___________________________________________________________________
כתובת החברה _____________________________ :טלפון____________________ :
פקס _____________________ :שם איש הקשר____________________________ :
____________________________________________________________ E-mail
הננו מאשרים כי בדקנו את הנתונים הרלוונטיים בנוגע לחברתנו הנ"ל ,ומצאנו אותם עונים על כל
הדרישות לזכאות לקבלת סיוע להעסקת וקליטת סטודנטים ,בהתאם לנוהלי הסיוע שפורסמו
באתר הרשות לפיתוח ירושלים במסגרת "נוהל סיוע להעסקה וקליטה של סטודנטים במפעלים
עתירי ידע בירושלים".
ידוע לנו כי העסקת סטודנטים נוספים בשנת הלימודים האחרונה לתואר ,המתגוררים ולומדים
באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה בירושלים ,בהיקף משרה שלא יעלה על  26שעות שבועיות,
מהווה תנאי הכרחי לזכאות החברה בסיוע ,ואנו נפעל ליידע ולעדכן אתכם ביחס לכל שינוי ו/או
אירוע העשויים להשפיע על זכאותה של החברה (לרבות צמצום כח אדם ,מעבר עובדים מירושלים
וכיוצ"ב) .ידוע לנו כי אין במילוי טופס זה כדי לחייב את הרשות לפיתוח ירושלים במתן הסיוע.
ידוע לנו כי במידה ויתקבל אישור עקרוני לסיוע לחברה ,יהיה עלינו להציג את כלל המסמכים
הנדרשים על פי הנוהל להוכחת עמידת החברה בתנאי הזכאות לאחר  3חודשים ממועד העסקת
הסטודנטים הנוספים.
תוקף טופס זה עד  12ימים מיום מילואו.

שם החותם/ים_____________________ :

תאריך_____________________ :

_________________________________
תפקיד

___________________________
חתימת מורשי חתימה  +חותמת

קריית העירייה ,כיכר ספרא  ,2ת.ד 62223 .ירושלים  ,22622טל , 22-3226326:פקס22-3262566 :
City Hall Complex, Safra Square 2, P.O.B. 32226 Jerusalem 91322, Tel: 972-2-6297627 Fax: 262-2-3262566
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מצורפים בזה המסמכים הבאים:
 תצהיר מנהל החברה
 אישור רו"ח בנוסח המצ"ב לנוהל התוכנית בדבר הסטודנטים המועסקים בחברה
 תעודת התאגדות
 אישור בדבר ניהול ספרים וניכוי מס כחוק
 נסח החברה מרשם התאגידים כמפורט בנוהל
 ביחס לכל סטודנט מזכה יש להציג:
א) אישור לימודים עדכני הכולל את פרטי הסטודנט המלאים ,תחום הלימודים ושנת
לימודים לתואר
ב) חוזה שכירות המעיד על מגורי הסטודנט בירושלים
ג) תמצית רישום ממשרד הפנים המעידה על מגוריו של הסטודנט בירושלים
ד) תלושי שכר של העובד החל מתחילת העסקתו בחברה (לפחות  3תלושי שכר)
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