
 .7102 יוני בישראל נוסח זה נקבע בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון של לשכת רואי חשבון

 

 לכבוד

 הרשות לפיתוח ירושלים

 

 

 בדבר הצהרת מנהל החברה -הנדון:  שם החברה_______________ מספר רשום_________ 

 "מצבת עובדים מזכים", לצורך קבלת סיוע במסגרת נוהל "סיוע לחברות הזנק הפועלות בירושלים"

 

 )להלן: הנוהל(. "לחברות הזנק הפועלות בירושלים"סיוע הנני מגיש הצהרה זו במסגרת בקשתי לקבלת סיוע בהתאם לנוהל  .1

 הינה כדלקמן: נכון ליום ___________ העובדים המזכים של החברהמצבת  .2
 

 מס' ת.ז. שם העובד מס' עובד
היקף משרה 

 באחוזים
מועד תחילת 

 תפקיד מקום מגורים העסקה בחברה
מחלקה בה 

 מועסק
        

        

        

        

        
 

החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה למענק, ושכלל העובדים עבדו ברציפות  6לא חלו שינויים בהיקפי ההעסקה של העובדים הנ"ל בתקופה של  .3

 בחברה בתקופה זו.
 

 

 ________________מנהל החברהתאריך____________________                           חתימה                               

 החודשים הקודמים למועד הגשת הבקשה. 6-את היקף ההעסקה של העובדים ב יש לפרט*במידה וחלו שינויים בפרטי העובדים: 



נוסח זה נקבע בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון של לשכת רואי 
 .7102 יוני בישראל חשבון

 

דוח מיוחד של רואה חשבון במתכונת של אישור עבור הגשת בקשה למענק לחברות הזנק 
 הפועלות בירושלים

 

 )המסמך יודפס על נייר לוגו ל פירמת רואי החשבון(

 

 ________________תאריך                    לכבוד

 ]שם הלקוח[ 

 א.ג.נ., 
 

 דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר במתכונת של אישורהנדון: 

לבקשתכם וכרואי חשבון המבקרים של חברתכם, ולצרכי הגשת מכתבנו זה על ידי החברה לרשות לפיתוח 

אלה בלבד הריני מענק לחברות הזנק הפועלות בירושלים, ולצרכים קבלת ירושלים, לשם הגשת בקשה ל

 לאשר:

מכהן כמנהל/ת [, /תבהתאם לחוזה העסקה/פרוטוקול החברה מיום__________, מר/גב' ]שם המנהל .1

 .החברה

בהתאם לביאור מס' ________, בדוחות הכספים המבוקרים לשנת _________, פעילותה העיקרית  .2

 . _________________________________של החברה היא

ירות ו/או הסכם רכישה מיום __________, החברה שוכרת ו/או רכשה שטח של בהתאם לחוזה השכ .3

 ]כתובת מקום בניין/המבנה[ מיום____________.  -__________מ"ר ב

שנת המס ___________, מספר חודש ____________בשהוגש לרשויות המס ל 102בהתאם לטופס  .4

 בחברה הינו_________.  שדווחוהעובדים 

הרשומים שהוגש לרשויות המס לשנת המס ___________, מספר העובדים  126בהתאם לטופס  .5

בהצהרה המצורפת  כ"עובדים מזכים" מתגוררים בירושלים מתוך העובדים עליהם הצהירה החברהכ

 והמסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד, הינו _________ עובדים. 

בלה החברה מהרשות לחדשנות יני, סך המענקים שקבהתאם למסמכי השקעה בחברה שהוצגו בפ .6

 לסך של__________. טכנולוגית )לשעבר המדען הראשי( הסתכם

 
 

 בכבוד רב,
 

 רואי חשבון
 

 

 


