תאריך ___________
טופס בקשת סיוע
לחברה השוכרת או רוכשת או מרחיבה את שטחי פעילותה בירושלים
להלן פרטים בנוגע לחברתנו השוכרת או רוכשת או קיימת בירושלים ומרחיבה את שטחי
פעילותה ,ואשר עומדת בקריטריונים שנקבעו על ידי הרשות לפיתוח ירושלים למתן סיוע לחברות
מתעשיות עתירות ידע והתקשורת המתקדמת המעבירות או מרחיבות פעילותן בירושלים.

שם החברה ____________________________ מספר העובדים בחברה ________
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תחום עיסוקה 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).

כתובת החברה _____________________________ :טלפון_____________ :
פקס _____________________ :שם איש הקשר______________________ :
______________________________________________________ E-mail
שטח בשימוש החברה(במ"ר)ברוטו (לא לפני  ________ )2///2222מ"ר (שטחים לייעוד עיקרי)
(לחברה מרחיבה -שטח לאחר ההרחבה)

שטח בשימוש החברה (במ"ר) ברוטו לפני ההרחבה

________ מ"ר (שטחים לייעוד עיקרי)

(לחברה מרחיבה בלבד)

הננו מאשרים כי בדקנו את הנתונים הרלוונטיים בנוגע לחברתנו הנ"ל ,ומצאנו אותם
עונים על כל הדרישות לזכאות לקבלת סיוע לחברות ,בהתאם לנוהלי הסיוע שפורסמו
באתר הרשות לפיתוח ירושלים במסגרת "נוהל סיוע לחברות מתעשיות עתירות ידע
והתקשורת המתקדמת המעבירות או מרחיבות פעילותן בירושלים".
ידוע לנו כי העסקת  3עובדים לפחות בחברה ,מהווה תנאי הכרחי לזכאות החברה בסיוע,
ואנו נפעל ליידע ולעדכן אתכם ביחס לכל שינוי ו/או אירוע העשויים להשפיע על זכאותה
של החברה (לרבות הפסקת פעילות ,צמצום בכח אדם ,וכיוצ"ב).
ידוע לנו כי אין במילוי טופס זה כדי לחייב את הרשות לפיתוח ירושלים במתן הסיוע.
תוקף טופס זה עד  12ימים מיום מילואו.
שם החותם/ים_________________ :
____________________________
תפקיד

תאריך__________________ :

_______________________
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:
 אישור מודד מוסמך ביחס לשטחים שבשימוש החברה בייעוד עיקרי לפני ההרחבה ,או
מסמך חיוב שטחים בארנונה ביחס לחברה  -שטח בייעוד עיקרי ,ביחס לתקופה שלפני
ההרחבה
 אישור מחלקת הארנונה ,ביחס לשטחים שבשימוש החברה לחיוב בארנונה לאחר
ההרחבה  -שטח בייעוד עיקרי (לאחר )2///2222
 הסכם שכירות או הסכם רכישה ,ביחס לתקופה שלאחר כניסת התכנית לתוקף
 תצהיר מנהל החברה ואישור רו"ח החברה בנוסח המצ"ב לנוהל התוכנית
 אישור ניהול ספרים כחוק
 תעודת העדר חובות מעירית ירושלים ביחס לשנת המס הרלוונטית לבקשה
 אישור מחלקת ארנונה בעיריית ירושלים על תשלום או הסדר תשלום לשנה השוטפת
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