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  יזמותו הנבטה לעידוד  תוכניות – 49מס' מסלול הטבה 

 ; מטרות כללי 

"( מסייעת ומעודדת, במישרין או  רשות החדשנות: "להלןהרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית )  1.1
  ה יבאמצעות מגוון כלים ופעולות המבוצעות על יד  , בעקיפין, חדשנות טכנולוגית בתעשייה בישראל 

 .  ובאמצעות מגוון מסלולי הטבות

 : "(מסלול ההטבה: "להלן)  ויזמות הנבטהתוכניות לעידוד  –  49מס' מסלול הטבה  מטרות 1.2

בעקיפין,    במישרין ,  וסיוע   תמיכה,  קידום,  עידוד  .1.2.1 ת  בתעשיי  הטכנולוגית   לחדשנותאו 
 . לכך  הנדרשות   התשתיות ולפיתוח, ההייטק

 ; בחדשנות טכנולוגית תומך ביזמות ה ,בתעשיית ההייטק  סיסטם חדשני-עידוד בניית אקו  .1.2.2

  , הזנק חברות  של  ו  בעלי חדשנות טכנולוגיתהמיזמים    ם שלעידוד יזמות והגדלת מספר .1.2.3
 ; משלב ההנבטה

חדשנות  בעלי  ומיזמים    י רעיונות בחדשנות טכנולוגיתלבע   עידוד מספר רב יותר של יזמים .1.2.4
 ; אזור פריפריהמו קבוצות עם תנאי מימון מועדפים מ  טכנולוגית

בשלבי   .1.2.5 המשקיעים  מספר  ו-פרהההגדלת  אקו  , סידהסיד  מבניית  תומך  - כחלק  סיסטם 
 ; וחדשנות טכנולוגית  יזמות

תומכת .1.2.6 מעטפת  חדשיםלהקמ  , יצירת  מיזמים  טכנולוגית  ת  חדשנות  יזמים  יל ל  בעלי  ווי 
טכנולוגית   ומיזמים  רעיונות    : משלב הרעיון  ,בעלי חדשנות  קידום  יצירת רעיונות,  קידום 

 יו"ב. , חיבור למנטורים, למשקיעים וכלידי מוצר   מחקר או פיתוח באמצעות באתם הו

יחול על כל אחד ממסלולי המשנה המפורטים בנספחים  זה   האמור במסלול הטבה 1.3 מסלול    ל ש, 
 , אלא אם נאמר מפורשות אחרת בגוף מסלול המשנה.  הטבהה

 הגדרות  

למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף    תיוחד  ,מסלולי המשנהב לרבות    , במסלול הטבה זה
  מונח   .מסלולי המשנהאיזה מ, בגוף מסלול ההטבה או בהחדשנותחוק  אחרת ב  הוגדר זולת אם    ,זה

   . בהתאם לחוק החדשנות המשמעות תינתן לו  ,זההטבה שלא הוגדר במפורש במסלול  

 " פריפריה "אזור  2.1

 . 1959 – ד. לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט 40תחומי אזור פיתוח א', שנקבעו לפי סעיף  

 " ממשלתי "גורם   2.2

  עמו רשות החדשנות מפעילה במימון משותף  אשר ,  משרד ממשלתי או תאגיד שהוקם לפי חוק 
 . מסלול משנה, או הליך תחרותי מכוח מסלול משנה

 " הצעה " 2.3

 .ממסלולי המשנה יזההצעה לשמש כזכיין, שתוגש במסגרת הליך תחרותי בהתאם לא

 "עדה והו" או " ועדת מחקר "  2.4

 . להלן  3בסעיף כמשמעה 

 "זכיין"  2.5

 . את הזיכיון  , ומימש לאיזה ממסלולי המשנהי שזכה בהליך תחרותי לשמש כזכיין, בהתאם מ

 "חברת הזנק"  2.6

  מחקר ופיתוח המבצע שהתאגד ונרשם כדין בישראל ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל,  תאגיד
   הראשונות לפעילותו.שנים )חמש( ה  5 הנמצא במהלך, לצרכים מסחריים  תעשייתי 
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 " מועדפים  מימון  תנאי  עם  מקבוצה יזם  של הזנק חברת  " 2.7

,  מימון מועדפים   תנאי מקבוצה עם  על ידי יזם  מוחזקות    האחזקות בה מחלק    אשר  חברת הזנק
 .  בעקיפין  או  במישרין 

 "חוק החדשנות"   2.8

 . 1984-החוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד

   קבוצה עם תנאי מימון מועדפים" מ יזם " 2.9

פעילות המחקר והפיתוח של חברת ההזנק, ואשר עונה/ים   אשר בבסיס  הרעיון וגה/הוגיה ים /יחיד  
 על התנאים הבאים: 

 . הינו תושב ישראלכל אחד מהם  .2.9.1

)כהגדרתה במסלול   .2.9.2 אחד מהם נמנה על קבוצה אחת לפחות עם תנאי מימון מועדפים 
 ההטבה(. 

 ההזנק. חברת ב  במשרה מלאה  ת/מועסק הוא/היא  –על הוגה/ת רעיון יחיד/ה  מדובר אם  .2.9.3

)א(  2.12אם מדובר על הוגת רעיון יחידה מקבוצה עם תנאי מימון מועדפים לפי סעיף   .2.9.4
במשרה    מועסקתשל רשות החדשנות, עליה להיות    –   קרן המו"פ  –  1למסלול הטבה מס'  

 . הטכנולוגיות "לית סמנכאו / ו"לית  מנכ בתפקיד  חברת ההזנקבמלאה  

או  / וית  / "למנכ  בתפקיד לפחות אחד/ת מהם מועסק/ת    –אם מדובר על מספר הוגי רעיון   .2.9.5
בחברת ההזנק וכל אחד מהם מועסק/ת במשרה מלאה בחברת    הטכנולוגיות ית  / "לסמנכ

 . בכפוף לאישור הוועדה, בהיקף נמוך יותר ההזנק או,  

 "מסלול משנה"  2.10

 : ו בנספחים ל  יפורטואשר  , ההטבהשל מסלול  אחד ממסלולי המשנה

 ; 'לים אנגלהקמת מועדוני    תוכנית – מסלול משנה א'  .2.10.1

 ; טכנולוגית חדשנות מרכזי תוכנית להקמת   –' במסלול משנה  .2.10.2

 איצים טכנולוגיים. מתוכנית להקמת  – ' ג מסלול משנה  .2.10.3

 "מענק"  2.11

התקציב  כנית מאושרת במסגרת  ות  של   לשם ביצוע  ,זכייןמימון הניתן על ידי רשות החדשנות ל
 המאושר. 

 "מציע"  2.12

 . איזה ממסלולי המשנה  מכוח , תחרותיהליך  במסגרת ת זיכיון לקבל   ההצעמגיש 

 עם תנאי מימון מועדפים"  קבוצה"   2.13

 . קרן המו"פ   –של רשות החדשנות  1מסלול הטבה מס' כהגדרתה ב

 "  במציע   שותף" 2.14

 –  ; או , לרבות חברה לתועלת הציבור חברהכ המאוגדבעל מניות במציע  .2.14.1

 –  או שותפות רשומה;  כ המאוגדשותף במציע  .2.14.2

 – עמותה; או כ  המאוגדמציע ב  חבר עמותה .2.14.3

 אגודה שיתופית. כ המאוגד חבר אגודה שיתופית במציע   .2.14.4

 "  במציע מהותי  שותף" 2.15

   . לפחות 5%, אשר חלקו במציע הוא במציע  שותף 

  



 

 22מתוך  3עמוד  
 

 כנית מאושרת" ו"ת 2.16

ידי הוועדה בהתאם להוראות מסלול הטבה זה ומסלול  עסקית של זכיין  כנית  ות שאושרה על 
   . הרלוונטי המשנה

 " ביצוע"תקופת   2.17

 .להלן 7.2.1בסעיף  כמשמעותה
 

 "תקופת הזיכיון"  2.18

   . , כמפורט במסלול המשנה הרלוונטיהמאושרתהתוכנית  את זכיין  יפעילשבה  התקופה 

 "תקציב מאושר"  2.19

הוועדה, בהתאם    דייל  מוכרות שאושרו ע   הוצאות   רק   הכוללסך התקציב של תכנית מאושרת,  
 ה. ייד -נטיים שייקבעו על וולנהלים הרל 

 הוועדה  

 הוועדה  הרכב  3.1

מס'   .3.1.1 הטבה  מסלול  מכוח  הפועלת  המחקר  החדשנות    3ועדת  רשות    חממות   –של 
לרבות מסלולי    –   זה  הטבה  מסלול   מכוח  הפועלת   המחקר   כוועדת   תשמש ,  טכנולוגיות 
   .להלן   3.1.2  סעיף ב כמפורט  – יצורפו חברים נוספים  אליה והמשנה, 

של  במימון משותף  לביצוע פעילות  זכיינים    לבחירת   הליך תחרותי פרסום  במקרה של   .3.1.2
, יהיה רשאי אותו  להלן   4.1.3כמפורט בסעיף    –  רשות החדשנות וגורם ממשלתי אחר 

על ידי המנהל הכללי    המטעמו, אשר ימונ  אחד   גורם ממשלתי לצרף לוועדה כחבר נציג 
 . של הגורם הממשלתי 

    
   הוועדה"ר יו  מקום ממלא 3.2

הוועדה    אחד .3.2.1   הרשות   ראש ידי  -על  ימונה  אשר ,  החדשנות   רשות  עובדי  מקרבמחברי 
  מקום   ממלא   בתפקיד  הרשות "ל  מנכ  של   מקום  כממלא   לשמש  יוסמך ,  הרשות"ל  ומנכ

 . הוועדה"ר יו
לעיל יוכל לשמש כממלא מקום יו"ר הוועדה, בכפוף    3.2בסעיף    כמפורטרשות  ה  עובד .3.2.2

 למתן הרשאה בכתב מראש הרשות קודם לדיון הפרטני של הוועדה. 

 תפקידי הוועדה וסמכויותיה  3.3

כוועדת מחקר   לוועדה  לצרכי מסלול הטבה    , )כמשמעותה בחוק החדשנות(הוועדה תשמש  זה. 
  השאינ )ובלבד ומסלולי המשנה ההטבה מסלולהסמכות לקבל כל החלטה הדרושה לשם הפעלת 

, ובכלל  (סותרת את הוראות חוק החדשנות, התקנות, הכללים, הנהלים וההוראות שנקבעו מכוחו 
 זה:

 . ומסלולי המשנה  הטבההוהצעה המוגשת במסגרת מסלול  בקשה  בכל  לדון .3.3.1

לאשר או    ים לפי מסלולי המשנה,תחרותי  כיםהליבמסגרת    המוגשות  הצעותה  אתלבחון   .3.3.2
ההצעות בהתאם לאמות   את  לדרג, לאחר בחינת עמידתן בתנאי הסף –לדחות הצעות 

ולאשר את   ים, / הזכיין את מתוכן לבחור  לפנות לקבלת הבהרות ביחס להצעות,  ,המידה
יד  ביצוע על  במלואיהם /יו הפעילות  בחלק  ה,  מהסעיפים    האו  חלק  דחיית  זה  )ובכלל 

בין    – , ובכלל זה לקבוע תנאים להפעלת הזיכיון  כנית העסקית של מציע(ושפורטו בת
 . היתר אבני דרך ולוחות זמנים 

  לאופן  בנוגע  לרבות ,  המציעים מצגיהם של    של  וההערכה  הלעשות כל פעולה לצורך בחינ  .3.3.3
 . אושרתפעילות המ הביצוע 

חלקי,  ,  דחות ל  אושר  לא .3.3.4 או  מלא    להצעתו  ביחס  לבצע  זכיין  בקש שמ  שינוייםבאופן 
 .  הוועדה  קבע ת ש יםתנאל  בהתאם, , ובכלל זה בצוות המוצע מטעמו המקורית 
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, ובכלל זה לאשר  זכיין  שמגיש   ודיווחים   ובקשות   מפורטת  עסקית  כנית ותלאשר או לדחות   .3.3.5
 ולהציב תנאים לאישורם.   ,במלואם או בחלקם  ,שהוגשו תקציבים  ה את

 . זיכיוןה תקופת במהלך  השנתיים והתקציבים  המאושר  התקציב  את  לזכיין  לאשר .3.3.6

ו  .3.3.1 על   ו של עמידת  את   לבקר לבחון  ביעדים שהוגדרו  בייד -זכיין  אשר    , העסקית   כנית ות ו 
 . הוועדה ידי  על   ואושר 

דרך    ואבנילקבוע תנאים    האם, ולהחליט  של זכיין   העסקית  כניתותהלעקוב אחר ביצוע   .3.3.7
התמיכה בו  , לבטל או להפסיק זיכיון של זכיין, או להפסיק את  הפעילות   ביצוע   להמשך 

 . להלן 13בהתאם להוראות סעיף   –

תקופת ביצוע ללא תוספת תקציבית, עד לניצול מלא של התקציב  לאשר הארכה של   .3.3.8
 המאושר. 

כנית  ויצוע, אם נוצל התקציב המאושר במלואו, והוגשמו יעדי הת בלאשר קיצור תקופת   .3.3.9
 . המאושרת 

לדחות  ל לבחון,   .3.3.10 או  לתקופת    תקופתאשר    שתקבע  לנהלים   בהתאם,  הזיכיוןהארכה 
 . הוועדה 

  לנהלים  בהתאם   ,וחדות ועבור מקרים מיוחדים תוספת תקציב עבור פעילויות מי  לאשר .3.3.11
 . הוועדה שתקבע

 לבטל או להפסיק תמיכה בתוכנית מאושרת.  .3.3.12

 . זה הטבה  מסלוללקבוע ולפרסם נהלים לביצוע   .3.3.13

   . זה   הטבה מסלול ליזום סקרים, מחקרים וכל פעילות אחרת העשויה לסייע בהפעלת  .3.3.14

 לפי מסלולי המשנה  בחירת זכיינים ל כים תחרותיים הלי 

 כללי  -  זכיין/יםתחרותי לבחירת    הליך  4.1

  להלן   מפורט בהתאם ל  ,ים תחרותי  כיםבהלי  ו ייבחר  השוניםזכיינים לפי מסלולי המשנה  ה .4.1.1
   "(. ים/)ה(הליך "  או " ים/)ה(תחרותי ים  /הליך)ה( : "זה  הטבה)במסלול 

פנייה ייעודית    –  קורא   קול  שלה  באתר האינטרנט  לעת רשות החדשנות תפרסם מעת   .4.1.2
  הודעת "   :להלן )  איזה ממסלולי המשנהים מכוח  ן/לציבור להגשת הצעות לשמש כזכיי

 "(. תחרותי (ה) הליך (ה )

גור  ך הלי  כל במסגרת   .4.1.3 אשר      ים/תיממשל  םמי/םתחרותי, תהא הרשות רשאית לצרף 
   . ו חלק במימון הפעילות המשותפת/יקח 

מספר הזכיינים המרבי שהוועדה  ,  היתרבמסגרת הודעת ההליך התחרותי יפורט, בין   .4.1.4
 . תהא רשאית לאשר בהליך התחרותי 

מסוים  .4.1.5 תחרותי  הליך  לייעד  תוכל  ל ל  הרשות  מענה  מבין    ות /מסוימת   ות /קבוצה מתן 
המועדפים המימון  תנאי  עם    מועדפים   מימון   תנאי   עם   מקבוצהליזמ/ים    או  , הקבוצות 

תנאי מימון    בהגדרת המונח "קבוצה עםמסוימת מבין הקבוצות המפורטות מקבוצה/ות  
  ו יקרא  כאמור  התחרותי  ההליך  יוחד  אם  .אזור פריפריה לאו   לעיל(  2.13)סעיף    "מועדפים

יזם  ל   , תנאי מימון מועדפיםקבוצה עם  ל   המתייחסים  המשנה  במסלול   מידה  תואמ   את
מועדפים  מימון  תנאי  עם  הפריפריה  מקבוצה  לאזור  אותה    ים כחלכאמור,    או  על  רק 

פריפריה,   ים /יזמ   , ות /קבוצה  אזור  רשות  היועד  להם  ש  או  ידי  על  התחרותי  הליך 
 . כאמור החדשנות 

הודעת ההליך התחרותי תפרט את המועד האחרון להגשת הצעות בהליך. מועד זה יכול   .4.1.6
שיעודכן, בהתאם להודעה שתפורסם באתר האינטרנט של רשות החדשנות, כל עוד לא  
חלף המועד האחרון להגשת הצעות שפורסם באתר האינטרנט קודם לכן. בפני הוועדה  

להגשת ההצעות להליך התחרותי, והן  תובאנה כל ההצעות שהוגשו עד למועד האחרון 
 על הסף.  יידחו תיבחנה זו מול זו. הצעות שתוגשנה באיחור 
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בסעיף   ההליך התחרותי יהיה פתוח לכל גורם, בכפוף לעמידתו בתנאי הסף המפורטים  .4.1.7
 . מסלול המשנה הרלוונטיבו  להלן   4.3

ו  , התחרותי   ההליך במסגרת   .4.1.8 שליחת שאלות  יחד,    להלן )   רות הבהבקשות לתתאפשר 
,  התחרותי   ההליך  בהודעת  צוין , עד למועד שי"( לגבי ההליךשאלות הבהרה בסעיף זה: "

יותר   מאוחר  מועד  החדשנות   –או  רשות  של  האינטרנט  באתר  שיעודכן  רשות  .  כפי 
יוגשו   החדשנות שומרת על זכותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשיב לשאלות אשר 

  לשאלותלאחר המועד כאמור, כאשר תהיינה נסיבות מיוחדות אשר יצדיקו זאת. המענה  
עד למועד שיפורסם מראש,    ,ות ההבהרה יפורסם באתר האינטרנט של רשות החדשנ

במידת האפשר יהיה  .  וזאת ללא חשיפת פרטיו של מגיש השאלה  לרשות החדשנות 
שיקול הדעת באשר לחשיפת תוכן שאלות ההבהרה. המענה לשאלות ההבהרה יהווה  

כי   יובהר,  התחרותי.  מההליך  נפרד  בלתי  בכתב  חלק  שתימסרנה  תשובות  רק 
 .תחייבנה ת החדשנות של רשו האינטרנטותפורסמנה באתר 

 אופן הגשת ההצעה  4.2

במסגרת ההליך התחרותי, על גבי טופס    , תוגש לרשות החדשנות  זכיין הצעה לשמש כ .4.2.1
ייעודי, ערוכה לפי הכללים והנהלים שהוועדה קבעה או תקבע מעת לעת, והיא תכלול  

,  ומסלול המשנה הרלוונטי  את כל הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות מסלול ההטבה
 והודעת ההליך התחרותי.    מסלול ההטבה ם, הכללים, וההוראות מכוחהנהלי

ההטבה  .4.2.2 למסלול  בהתאם  הנדרשים  המסמכים  כל  את  להצעתו  יצרף  ומסלול    המציע 
 .  הםולנספחי הם, לנהליהמשנה הרלוונטי

הטפסים להגשת הצעה במסגרת ההליך התחרותי יהיו זמינים להורדה באתר האינטרנט   .4.2.3
 החדשנות. של רשות 

 תנאי הסף  4.3

לעמוד, להנחת דעתה של הוועדה, בכל תנאי הסף    שתוגש בהליך תחרותי ועל המציע הצעה  על 
  , "(הסף  תנאייחד: "  להלן )   כמפורט במסלול המשנה הרלוונטי  -  בתנאי סף נוספיםכן  ו  ,הבאים 

ויודגש במצטבר יובהר  כל  כי    ,.  ובמשך  במועד הגשת ההצעה  תקופת  יש לעמוד בתנאי הסף 
או לביטול האישור    כולה  הצעההכדי להביא לפסילת    מתנאי הסף   יזהעמידה בא-באי   די, וכי  זיכיון ה

   :, לפי העניין הרלוונטי ומסלול המשנה שניתן מכוח מסלול ההטבה 
 

 המציע הינו תאגיד שהתאגד ונרשם כדין בישראל ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל.  .4.3.1

  תעודת  העתק   הצעתו ל  לצרף   מציעה  על ,  זה  סף   בתנאי   מציע ה  של   עמידתו   הוכחת   לצורך  
 . התאגדות

בתעשייה    ובעלי  ציעהמ .4.3.2 ופיתוח  מחקר  לעידוד  תקנות  בדרישות  עומדים  בו  השליטה 
 .  2011-שכר מינימום(, התשע"א – )התניית אישורים 

להצעתו הצהרות    זה, על המציע לצרף  לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף 
ובעלי    המציע  שלפיהןידי עו"ד,  -על  ות, מאומתציע המ  של  חתימהה  ימורש די  י -על   חתומות

זכויותיהם של עובדים המועסקים אצל    שמירתהשליטה בו מקיימים את חובותיהם בדבר  
, וכי הם מתחייבים להמשיך ולשמור על  1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז  לפי   ציעהמ

 . ההטבה מסלול  בנהלי שייקבע  לנוסח   בהתאם , זיכיוןהזכויות כאמור במשך כל תקופת 

  נמצאים   ם ואינ  ים מוגבל  נותחשבו  יבעל   אינם   במציע  המהותיים  השותפים   או   ציע המ .4.3.3
 '. וכו  פירוק הליכים,  הקפאת בתהליך כינוס נכסים, 

להצעתו  זה, על המציע לצרף  הצהרות    לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף 
,  במציע  המהותייםהשותפים ושל כל אחד מ ציע המחתימה של ה יידי מורש -על חתומות  

אף אחד מהם אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בתהליך  שלפיהן  על ידי עו"ד,    ותמאומת
 '. כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכו 

התקבל  .4.3.4 הפעילות    , לא  ביצוע  מגורם  הצעהב   המפורטת   המוצעתלשם  מימוני  סיוע   ,
  ממשלתי או מרשות החדשנות, במישרין או בעקיפין, שלא לפי הוראות מסלול ההטבה

 .  ומסלול המשנה הרלוונטי 
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להצעתו הצהרות   זה, על המציע לצרף  לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף 
ידי עו"ד, שלפיהן אף אחד  -ידי מורשי החתימה של המציע, מאומתות על -חתומות על 

מהם לא קיבל סיוע מימוני, מגורם ממשלתי או מרשות החדשנות, לשם ביצוע הפעילות  
 . ונטיומסלול המשנה הרלו  מכוח מסלול ההטבה  המוצעת

 אמות מידה  4.4

בהתאם    תעריך את טיבן ותדרגן   ,תנאי הסףב  מודנהעתש ההצעותוועדה תבחן ותשקול רק את  ה
 . במסלול המשנה הרלוונטיהמפורטות לאמות המידה 

 
 הצעה/ות הזוכה/ות ידי הוועדה ובחירת ה -בחינת ההצעות על  4.5

דעת מגורמים  בכל אחד משלבי בחינת ההצעות, תהא הוועדה רשאית להיעזר בחוות   .4.5.1
שונים ברשות החדשנות ו/או גורמים חיצוניים, ובכלל זה חוות דעת של בודקים מקצועיים  

 מטעם רשות החדשנות. 

  מציע, לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל    ם רשאי  יהיו או מי מטעמה  רשות החדשנות   .4.5.2
לשם   הדרושים  נוספים  ומסמכים  מידע  לקבלת  בבקשה  או  הבהרות  לקבלת  בבקשה 

או לכל מי שהוסמך לכך מטעמה, כל מידע ומסמך    ה ימסור לוועדהמציע    צעה. הבחינת ה
 . הצעהנוסף שיתבקשו הדרושים לשם בחינת ה

 שהיא בלתי סבירה.   הצעהרשאית לא להתחשב בכל תהא הוועדה  .4.5.3

תוך   זכיין/ים ולבחור  ות /הזוכה ות /בהצעה הבחירה הליכי הוועדה לא מחויבת לסיים את  .4.5.4
יסתיימו לאחר   יום מהמועד האחרון    180תקופה מסוימת, אך אם הליכי הבחירה לא 

הצעה לשמש  . הודעה על ביטול  הצעתורשאי לבטל את    מציע, יהיה  הצעותלהגשת ה
 תועבר בכתב לידי רשות החדשנות.  זכייןכ

ה .4.5.5 בחינת  בדבר  הצעותלאחר  החלטה  הוועדה  תקבל  בהליך  ,  הזוכה/ים  ההצעה/ות 
במסגרת אמות המידה    בהתאם להצעה/ות אשר דורג/ו בציון/ים הגבוה/ים  התחרותי,

 לעיל.  4.4המפורטות בסעיף  

 מציעים. הודעות בדבר החלטת הוועדה כאמור ישלחו לכלל ה .4.5.6

ות  /הצעהלעיל ומכל סעד או זכות המוקנית לרשות החדשנות, המבלי לגרוע מהאמור   .4.5.7
בהתאם להחלטת הוועדה( בעלת/ות הניקוד הגבוה ביותר מבין אלו    – )אחת או יותר  

בתוקף   תעמוד/נה  התחרותי  בהליך  זכו  ההליך    180שלא  סיום  לאחר  נוספים  יום 
מהתחייבויותיו או  או יפר איזו    הצעתו יחזור בו מ  מציע זוכה התחרותי, וזאת למקרה שבו  

תמומש   שלא  מקרה  זוכהבכל  מציע  עם  אלההזכייה  מעין  בנסיבות  הוועדה    , .  תהא 
הבאה בדירוג    ההצעהפי שיקול דעתה הבלעדי, להכריז על  -רשאית )אך לא חייבת(, על

 הניקוד כזוכה חלופית בהליך התחרותי. 

מרב היתרונות    כלשהו, אם הדבר נדרש להבטיח את  זכייןהוועדה אינה מתחייבת לבחור   .4.5.8
במסגרת ההליך    הצעה או במקרה שבו לא הוגשה אף    ,לרשות החדשנות. במקרה הנ"ל 

 התחרותי, תהא רשות החדשנות רשאית לפרסם הליך תחרותי חדש. 

 הזוכה ובפרוטוקול הוועדה   הצעה בזכות עיון  4.6

  מסחריים  סודות  כוללים   הצעתומ  חלקים   כי   הסבור   ציע מעל  ,  הצעהה  הגשת במסגרת   .4.6.1
" להלן)   עסקיים   סודות או  /ו   בהם  העיון  את  לאפשר   אין   שלדעתו "(,  סודיים  חלקים: 

 : התחרותי  הליךב  בחירת הגורם המבצע  לאחר  אחרים ציעים למ

הסודיים    ברשימהבמפורש    לציין  4.6.1.1 החלקים  מהם    את   נמק לו   הצעתו במפורטת 
 ; עמדתו 

  לחשוף   מסכים  הוא  אותם ש   החלקים   את   רק  הכולל   נוסף,   עותק  הצעתול  צרףל 4.6.1.2
ה הסודיים  כלומר,  האחרים   ציעים מבפני  באופן    הצעתו שב, החלקים  מושחרים 

חלקים   להחסיר  אין  ספק,  הסר  למען  משמעי.  וחד  רק  הצעהמהברור  אלא   ,
 . לעמדתו של המציע  –  סודיים שהם  להשחיר חלקים  
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ההליך  ,  כסודיים   הצעתוב  חלקים  סימן  שלא   ציעמ .4.6.2 במסגרת  ההצעה  הגשת  בעת 
  יוכרז  אם,  אחרים  ציעיםמ  לעיון  כולה  הצעהה  למסירת  שמסכים  כמי  יראוהו  התחרותי,

  שחלקים  בכך   הודאה   מהווה  , כסודיים   הצעה ב  חלקים   סימון  . התחרותי  בהליך   כזוכה
  מוותר  ציעשהמ ומכאן ,האחרים  ציעיםהמ  של הצעותיהםב   גם סודיים  הצעהב מקבילים

במסגרת    שתוגשנה  האחרות   הצעות ה  של   מקבילים   בחלקים   העיון   זכות   על   מראש 
וזאת גם במקרה שבו הוועדה תחליט שחלקים שסימן אינם סודיים,    ההליך התחרותי, 

 . להלן  4.6.44.6.3בהתאם לשיקול דעתה, כמפורט בסעיף  

"(, יגיש  העיון  מבקש : "זה  4.6בסעיף  )  התחרותי  ההליך   במסמכי  לעיין   המבקש מציע   .4.6.3
הבקשה   החדשנות,ל את  עבודה  10תוך    רשות  בדבר    ימי  ההודעה  מסירת  ממועד 

 בו השתתף. שהחלטת הוועדה על הזוכה בהליך התחרותי  

  החליטה   .הוועדה  של  ואההעיון    מבקש  של  העיון   זכות  היקף  בדבר   הבלעדי  הדעת   שיקול  .4.6.4
  הגדירם המציע הזוכה  ש  הגם,  זוכה  הצעהב  המפורטים   בחלקים   עיון  לאפשר   הוועדה 
  בתוך  כך   על   להשיג   לו   ותאפשר  , זוכהמציע הל  התראה   הוועדה   כך   על   תיתן ,  כסודיים

  את   לדחות   הוועדה  החליטה.  דעתה  שיקול   לפי,  העניין  נסיבות   את  ההולם  זמן  פרק
  החומר   מסירת   בטרם  זוכהמציע ה ל  הוועדה  כך   על  תודיע,  זוכהמציע הה  של   ההשגה

 העיון.  מבקש  של   לעיונו

,  בלבד   להלןכמשמעם    -המותרים לעיון    מסמכיםלעיין ב  העיוןתאפשר למבקש    הוועדה .4.6.5
 ה.  יבהיקף אשר יקבע על יד

  זה,   4.6, בכפוף לאמור בסעיף  משמעם   – "  לעיון   המותרים   המסמכים, " זה  סעיף   לצורך .4.6.6
הזוכה באותו הליך תחרותי    הצעההומסמכי    בצע המ  הגורם פרוטוקול הוועדה לבחירת  

 .  בו השתתף מבקש העיוןש

בסעיף   .4.6.7 לאמור  זוכההצעב  חלקים  על   תחול   לא   העיון  זכות זה,    4.6בכפוף  או  / ו  ה 
  בהתאם,  למסרו   חובה  שאין  או  למסרו   שאין  מידע  מהווים  אשר ,  הוועדה  בפרוטוקול

 . 1998-"חהתשנ, המידע   חופש לחוק  9 בסעיף  לקבוע 

 זיכיוןכתב אישור ותקופת ה  

בנוסח  ,  התחייבות   כתב לחתום על    יידרש   זכיין זכתה בהליך תחרותי, כ  בקשתו לשמש אשר    ציעמ 5.1
 .  הוועדהקבע תאשר 

  התנאים  את  יכלול  אשר , אישור  כתבעל    החדשנות   רשות חתימת האישור ייכנס לתוקפו לאחר  5.2
 הפעלת הזיכיון. ל נקבעו  אשר 

  5  בסעיף  כאמור   ההתחייבות   כתב  על  חתימה  לרבות,  חובותיו  את  לקיים  יחל  לא  מציע זוכה  אם 5.3
, או זמן  תובחיר   אודותהחלטת הוועדה    על  הרשמית   ההודעה  ממועד  חודשים   שישה   תוךלעיל,  

ולא תיקן את    ,, וזאת לאחר שקיבל הודעה על אי קיום חובותיו המשנהאחר שייקבע במסלול  
  לפי ,  הוועדה רשאית   תהאיום מתאריך ההודעה,    45פי דרישת הוועדה תוך  ל  ע   טעון תיקון ה

  שדורג,  חלופי   זכיין ב  לבחור  או   מציע כזכיין באותו    הבחירה, לבטל את  הבלעדי   דעתה  שיקול 
 בהליך התחרותי, לפי סדר הדירוג בהליך התחרותי.  יותר  נמוך

 חובות הזכיין   

 . חובות הזכיין יהיו כמפורט במסלול המשנה הרלוונטי

 והתהליך לקבלת הסיוע   עקרונות הסיוע לזכיין 

 עקרונות הסיוע לזכיין יהיו כמפורט במסלול המשנה הרלוונטי.  7.1
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 לקבלת סיוע  אופן הגשת הבקשה 7.2

לתקופת    , בקשה לקבלת מענק במהלך תקופת הזיכיון  לשנה  אחת ,  מראש   יגיש   הזכיין  .7.2.1
של   בהת חודשים   12ביצוע  הוועדה,    העסקית כנית  ות ה  על  בסס ,  ידי  על  שאושרה 

המבוקש התקציב  ביצוע   בצירוף  תקופת  להוראות    וזאת,  לאותה  ובהתאם  בכפוף 
והכללים של מסלול הטבה זה ונהליו, ובהתאם לתנאים שיפורטו באתר האינטרנט  

   .ל הרשות ש

לקבלת   .7.2.2 בקשה  להגשת  של    מענקהטפסים  האינטרנט  באתר  להורדה  זמינים  יהיו 
 הרשות. 

והמסמכים   .7.2.3 המידע  כל  בצירוף  ושלמה,  מלאה  החדשנות  לרשות  תוגש  בקשה 
להגשת  שנקבע לאחר המועד האחרון    שתוגשנהבקשות   בגין הנדרשים והרלוונטיים. 

,  המסלול   בנהלי  שיפורטו  כפילהן חוסרים מהותיים,  שנקבע, או בקשות    אםבקשות,  
   בוועדת המחקר.  לדיון  יעלולא    והבקשות רשות החדשנות,   במערכות תיק  ייפתח לא  

 הדיון בוועדה והחלטת הוועדה  7.3

 ותובא להחלטת הוועדה.   , רשות החדשנות  ידי על   תיבחןלקבלת מענק   הבקשה .7.3.1

 אשר הוועדה את התיק: ת אם  .7.3.2

 התקציב המאושר. הוועדה תקבע את  7.3.2.1

   יידרש לחתום על דף תקציב וכתב התחייבות בנוסח אשר תקבע הוועדה.   הזכיין 7.3.2.2

אישור הבקשה ייכנס לתוקפו לאחר חתימת הרשות על כתב אישור, אשר יכלול,   7.3.2.3
יקבעו על ידי  יאם   - , סכום המענק ותנאים נוספים  וכניתהת  תקופת בין היתר, את  

   .הוועדה 

המענק 7.4 בפועל  דו  הגשת  לאחר  לזכיין  ויועבר   תשלומי  הוצאות  ידיו  כספיים  ודיווחים "ח    , על 
 . הרלוונטי כמפורט בנהלי מסלול ההטבה ומסלול המשנה

 דיון חוזר  

שקיבלה,    הוועדה 8.1 החלטה  בכל  חוזר  דיון    לבחירת   תחרותייםה  להליכים  ביחס  למעטתקיים 
ינו  ישבענ  הזכיין ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על ההחלטה, הגיש    45, אם בתוך  זכיינים

 עדה כאמור, בקשה מנומקת בכתב לקיים דיון חוזר.  ו התקבלה החלטת הו

אשר נקבעו לעניין זה מכוח  הגשת בקשה לדיון חוזר טעונה תשלום אגרה, בהתאם לתקנות   8.2
 . חוק החדשנות 

 מקדמות  

על חשבון מענק, בהתאם להוראות  לזכיין  שר תשלום מקדמה  ועדת המחקר תהיה רשאית לא
יובהר  ידי מועצת רשות החדשנות.  יראו מקדמה על חשבון מענק    ,שייקבעו לעניין זה על  כי 

 כמענק. 

 פל תמיכה  כ 

לקבל סיוע נוסף מרשות החדשנות ו/או מגורם ממשלתי, במישרין  על זכיין  כי חל איסור   ,יובהר 
 .כנית מאושרת ומרכיבים בת או בעקיפין, בגין 

 תמלוגים  

 . כלשהם  תמלוגים  יידרשו  לא ההטבה מסלול  במסגרת זכיין להמענק הניתן   בגין

 פיקוח ובקרה  

לרבות גורמים חיצוניים, לבקר    ,האו למי מטעמ  החדשנות  רשות בכל עת ל   יחויב לאפשר   זכיין
ולפעול על פי   מטעמה,י רשות החדשנות או מי  , במועדים ובתנאים שיקבעו על יד יואת פעולות 

 . כפי שייקבעו מעת לעת החדשנות רשות הנחיות 
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 ביטול הסיוע  

  נהלי ,  ו/או מסלול משנה  חוק החדשנות, תנאי מסלול הטבה זה   בהוראות שנבחר לא עמד    זכיין   אם
מחויב  הוא  , החלטת ועדה, כתב האישור, כתב ההתחייבות, או בכל תנאי אחר שההטבה  מסלול 

היא להחליט על    ורשאית   , בכך הוועדה הפרה יסודית של תנאי מסלול ההטבהלעמוד בו, תראה  
 כל פעולה המפורטת בחוק החדשנות, לרבות פרק ח' לחוק החדשנות. 

 תקציב  

הנקובים  והשיעורים  רשות החדשנות רשאית לעדכן מעת לעת את הסכומים    מועצת  כי מובהר   14.1
   מסלולי המשנה שלו.בבמסלול הטבה זה ו

מסלול ההטבה   14.2 והפעלת  הסיוע  מדי שנה    שלוומסלולי המשנה  מתן  לאישור התקציב  כפופים 
 . מסלולי המשנהלו בשנה, למגבלות התקציב ולתקציב המאושר למסלול ההטבה

אישור כפוף  הטרם אושר תקציב רשות החדשנות, יהיה  בחירת ההצעה/ות הזוכה/ות במועד  אם   14.3
התקציבית המתאימה ולא תתקבל כל החלטה סופית בדבר המענק  לקיומו של תקציב בתקנה  

 . ידי הגורמים הרלוונטיים- המאושר עד לאחר אישור התקציב על

החדשנות ובהתאם    רשותיהיה בהתאם לסכומים שתוקצבו לכך בתקציב    כנית מאושרתות אישור   14.4
 . הוועדה ה שללשיקול דעת

 שונות  

התקנות,   15.1 החדשנות,  חוק  )אםהוראות  מכוחו  שנקבעו  וההוראות  התנאים  הנהלים,    הכללים, 
ובכלל זה הוראות    ,, בשינויים המחויבים הטבה זה ומסלולי המשנה שלונקבעו( יחולו על מסלול  

לחוק החדשנות )חובת הזהירות וחובת    1סימן ד' לפרק ג' לחוק החדשנות )ועדת המחקר(, פרק ג
כ"ח לחוק החדשנות )החלת דינים(, סעיף  15ף  האמונים של נושא משרה ברשות החדשנות(, סעי

ל' לחוק החדשנות )הכנסות רשות החדשנות(, פרק ד' לחוק החדשנות )אישור בקשות למתן  15
א  47הטבות(, פרק ה' לחוק החדשנות ופרק ח' לחוק החדשנות )הוראות כלליות( ובכלל זה סעיף  

 לחוק החדשנות )עונשין(. 

, כפי שייקבעו ויפורסמו מעת לעת על ידי הוועדה,  שנה שלו ומסלולי המ  נהלים של מסלול ההטבה 15.2
ומסלולי   לרבות לעניין הליך הגשת הבקשות והדיון בהן, הם חלק בלתי נפרד ממסלול הטבה זה

שלו  מסלול  המשנה  הוראות  בין  סתירה  קיימת  אם  המשנההטבה  ה.  הנהלים,    ומסלולי  לבין 
 . ומסלולי המשנההטבה התגברנה הוראות מסלול 

התחייבות מטעם רשות החדשנות  ומסלולי המשנה  בכל מקרה אין לראות במסלול הטבה זה   15.3
 או להעביר תשלום כלשהו. לצאת בהליך תחרותי בכל זמן שהוא, לאשר מענקים 

יפורסמו באתר    , ומסלולי המשנהיקבעו ביחס למסלול הטבה זה  יש   , נהלים, כללים, הודעות וכיו"ב 15.4
והודעות  ,  של רשות החדשנות  האינטרנט שינויים  לעקוב אחר עדכונים,  ובאחריות המעוניינים 

 . שיפורסמו שם 

 תחילה  

 .  2022ינואר, ב 23, בתשפ"  שבט,חודש ב כ"אבמסלול הטבה זה  של חילתות
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ספח א'נ  

   תוכנית להקמת מועדוני אנג'לים –מסלול משנה א' 

 ; מטרות כללי 

רשות החדשנות    49האמור במסלול הטבה מס'   1.1 :  להלן )  יזמות ו   הנבטה  לעידודתוכניות    -של 
מסלול  : " להלן )  תוכנית להקמת מועדוני אנג'לים  -א'    "( יחול על מסלול משנהמסלול ההטבה"

 אלא אם נאמר מפורשות אחרת בגוף מסלול המשנה. , "(המשנה

להשקעות    ,חדשים   )אנג'לים(   משקיעים פרטייםהקמת מועדוני    לעודדהינה  מטרת מסלול המשנה   1.2
להגדיל את כמות ההשקעות    והסיד, ובכך  סיד - פרההמגייסות סבבי גיוס בשלבי ה  הזנק,חברות  ב

בין היתר,  בעלי חדשנות טכנולוגית  ם  יזמי את מספר היזמים והמ  במדינת ישראל וכן   ם אלה בשלבי
   .מאזור פריפריה או   מועדפים מימון תנאי   עםקבוצות  מ

מועדוני    ה ולהפעלה של להקמ  זכיינים, באמצעות הליך תחרותי,  ובחריי   , במסגרת מסלול ההטבה 1.3
בעלי חדשנות טכנולוגית  במיזמים    וסיד   סיד - , אשר יפעלו לעידוד השקעות פרהחדשים   משקיעים 

של  בין היתר,  בעלי חדשנות טכנולוגית  על השקעות במיזמים    בדגש משקיעים פרטיים,    ל ידי ע
מועדפים    קבוצות  מימון  תנאי  ה  . פריפריה  אזור מועם  מועדוני  יפעלו  זו,    משקיעים במסגרת 

  בעלי חדשנות טכנולוגית   לחשיפת המשקיעים הפוטנציאליים החברים בהם למיזמים טכנולוגיים  
ההשקעות ובניהול ההשקעות, וכן  שונים, יספקו להם סיוע בתהליך בחינת    םטכנולוגיי בתחומים  

 . יפעלו להגדלת מספר המשקיעים החברים במועדון ולהשאת רווחים למענם

    הגדרות 

נאמר אחרת בגוף    גם אם במסלול משנה זה תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה,  
 מסלול ההטבה. 

 " אנג'ל" 2.1
מעטים    חברת  או  בסעיף    -יחיד  מס    76כמשמעותה  המבצעלפקודת  חדש[,  ]נוסח    ת /הכנסה 

 . הזנקהשקעת הון ראשוני בחברת  

 "המועדון או "  " אנג'לים)ה(מועדון "  2.2
 . בחברות הזנק מספר אנג'לים, ליצירת השקעות משותפותמ המורכב תאגיד 

 זיכיון תקופת ה 

, אלא  ( שנים3, שמשכה יהיה שלוש )להפעלת מועדון האנג'לים על ידי הוועדה אושרשת התקופה 
פי סעיף   על  הזיכיון, בהתאם לסמכותה  הוועדה הארכה של תקופת    3.3.103.3.10אם תאשר 

   ., ובהתאם לנהלי מסלול ההטבה ומסלול המשנה ולתנאים שתקבע הוועדהמסלול ההטבהל

 תנאי סף  

יתווסזה  במסגרת מסלול משנה תנאי  מסלול ההטבה,  ל  4.3הסף המפורטים בסעיף  לתנאי    פו, 
במועד הגשת ההצעה ובמשך  במצטבר  תנאי הסף כלל יש לעמוד בכי  ,יובהר ויודגש  . הסף הבאים 

וכי  זיכיוןכל תקופת ה להביא לפסילת  -באי  די,  או    כולה  הצעההעמידה באחד מתנאי הסף כדי 
   :, לפי העניין ומסלול המשנה לביטול האישור שניתן מכוח מסלול ההטבה 

   .במשרה מלאה, בעל ניסיון רלוונטי  להיות מועסק מיועד ה הל מועדון למציע מנ 4.1

הל  להצעתו קורות חיים של מנלצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה, על המציע לצרף  
עתידית   ,וצע המ   המועדון להעסקה  ביחס  עקרונות  הסכם  או  העסקה  הסכם  של    –  וכן  במקרה 

 . ועל ידי המציע  וצעהמ  מנהל המועדון, חתום על ידי  משך תקופת הזיכיון ל  בחירתו של המציע כזכיין,
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 מידה ה אמות  

מפורט  למסלול ההטבה יהיו כ  4.4יוערכו וידורגו ההצעות בהתאם לסעיף    ןאמות המידה שעל פיה
 : להלן 

 ( 20%) התוכנית העסקית של המציע 5.1

ה  תתאמה ו  של התוכנית העסקית   הישימות ו  האיכות,  ההיקף   בחשבון   יובאו   , זו   מידה   אמת  במסגרת 
  העסקית   כניתוהת   של  והאיכות   ההיקף וכן  ,  בהתאם למסלול משנה זה   ני האנג'ליםת מועדותוכניל
 : להלן , בדגש על המפורט  קידום השקעותל

למספר    וכן  ישקיע המועדון שבהם    ם טכנולוגייםיותר של תחומי   רחבתינתן עדיפות למגוון   .5.1.1
 שמתכנן המועדון להשקיע בהן בכל שנה.   הזנק גדול יותר של חברות 

חברות  בבעלי רמת סיכון גבוהה יותר וכן    ם טכנולוגיים תחומיהשקעות בתינתן עדיפות ל .5.1.2
 . בעלות רמת סיכון טכנולוגי גבוהה יותר  הזנק

)מוסדות מחקר   Deal Flowכנית שתציג מגוון רחב יותר של מקורות  ותינתן עדיפות לת .5.1.3
 . חברות הזנקכנית שיווקית איכותית יותר למשיכת ווכיו"ב( ות 

יזמים מקבוצות עם  של  בחברות הזנק  השקעות  קידום  תוכנית שתציג  תינתן עדיפות ל .5.1.4
 ר פריפריה. מאזו חברות הזנק מועדפים ותנאי מימון 

תהליך סינון פרויקטים מקצועי וקפדני יותר ותהליך מעקב  תוכנית שתציג  תינתן עדיפות ל .5.1.5
 המועדון.  הזנק שבהן ישקיע ה חברות ב  תמקצועי תמיכהו

עדיפות לת .5.1.6 ביותר חברות  לכנית שתציג מדיניות  ותינתן  ,  הזנקביצוע השקעות המשך 
  השותפים במציעלסכומי השקעה מתוכננים גבוהים יותר ולהשקעות שבהן המציע או  

 (. Lead Investorמתכוונים להיות משקיע מוביל )

במועדון  החברים של משקיעים והולך שתציג מספר גדל   עסקית  כנית ותינתן עדיפות לת .5.1.7
  ושך פעילותלהמלפעילות המועדון בתקופת הזיכיון ו ומודל עסקי    זיכיון במהלך שנות ה

 . כיוןימעבר לתקופת הז

שיסייעו בקידום    תינתן עדיפות לתוכנית עסקית שתפרט מספר רב יותר של שותפויות .5.1.8
כגון יזמים, חברות הזנק, רשויות מקומיות, תוכניות יזמות, משקיעים    מועדון האנג'לים,

 יה וכיו"ב. י נוספים, תעש

לת .5.1.9 עדיפות  שתציג  ותינתן  עסקית  המועדו כנית  חברי  של  הידע  להרחבת    ןפעילויות 
 בהשקעות בסיכון גבוה ופעילויות לשיווק וקידום המועדון ומיתוגו. 

 ( 20%)  במציע  שותפים ה ניסיון המציע ו/או  של  איכות הו  ף יקהה 5.2

הניסיון של המציע    ו שלומאיכות  פו הניקוד עבור אמת מידה זו יינתן על פי התרשמות הוועדה מהיק
תינתן  במציע.    שותף של כל    שתתפות, תוך התחשבות בשיעור ההמציעב  שותפיםהושל כל אחד מ
  פיתוח  ואו/ פעילות מחקר  בעלות חברות  בהשקעות ב השותפים במציעהמציע ו/או עדיפות לניסיון 

"  להלן) זה:  ב  , "( חברות טכנולוגיותבסעיף  ניסיון בהשקעות  על  בין היתר,  חברות  בדגש  הזנק. 
   – ייבחנו וישוקללו במסגרת אמת מידה זו 
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ו/או  מספר   .5.2.1 ביצעו להן בדיקות נאותות    שותפים במציעההחברות הטכנולוגיות שהמציע 
 ומידת מעורבותם בבדיקות. 

, מספר החברות הטכנולוגיות  השותפים במציע סך ההשקעות הכולל שביצעו המציע ו/או   .5.2.2
 Leadעמים שבהן שימש מי מהם כמשקיע מוביל )שבהן ביצעו את ההשקעות ומספר הפ

Investor .) 

ליווי ותמיכה ומידת    השותפים במציע מספר החברות הטכנולוגיות שלהן סיפקו המציע ו/או   .5.2.3
 מעורבותם בתהליך. 

קשרים עסקיים,    השותפים במציעמספר החברות הטכנולוגיות שעבורן יצרו המציע ו/או   .5.2.4
השותפים  מספר השותפים/לקוחות שעמם נוצר קשר, רמת המעורבות של המציע ו/או של  

 בתהליך יצירת הקשרים ואיכות הקשרים.  במציע 

  מעורבותםמוסדות מחקר לתעשייה היו מעורבים בהם, מידת  שמספר עסקאות מסחור   .5.2.5
  בעסקאות. והתפקיד שמילאו  השותפים במציע  או ו/של המציע 

 ( 20%)  במציע השותפיםהמוסף של המציע ושל   הערך  5.3

לחברות    השותפים במציעשל  במסגרת אמת מידה זו יובאו בחשבון הערך המוסף הצפוי של המציע ו 
במציע ושילוב היכולות המשלימות ביניהם;    השותפים ; מספר  הזנק שבהן ישקיע מועדון האנג'לים ה

האקדמיה  עם  ו  הייטקהת  תעשיימשקיעים, עם  איכות שותפויות עסקיות ואסטרטגיות גבוהה יותר עם  
 . במציע   שותףשל כל   שתתפותתוך התחשבות בשיעור ההוהכל ;  הישראלית 

   ( 20%) של מנהל המועדון המוצע   ןניסיוה ואיכות  ףהיק  5.4

,  המוצע  המועדון ל  ההיבטים הנוגעים למנמ על פי התרשמות הוועדה    ןיינתאמת מידה זו    הניקוד עבור 
  השותפים במציע מ  או מי   באמצעות המציע)עם יזמים וחברות הזנק  בעבודה    נו ניסיו  ו שלואיכות  פו היק

  מנהל המועדון המוצע  של ניסיון ה, מספר שנות ( מציעב השותפים או גופים אחרים שאינם נמנים על 
בבניהול   ואיכותן חברות הזנק, תוך התחשבות במספר  השקעות  ה   , ההשקעות  עם  קשרים  איכות 

קבוצות עם תנאי מימון  מ  , לרבות יזמים וחברות הזנק   עם ו תעשיית ההייטק, עם האקדמיה הישראלית  
   .ומאזור פריפריה   מועדפים

מנהל  ש  או פיתוח ו/המבצעות פעילות מחקר תינתן עדיפות למספר גדול יותר של חברות   .5.4.1
ולהיקפן ואיכותן של בדיקות    שבוצעו להן   נאותות הבדיקות  ב המועדון המוצע היה מעורב  

 כאמור.  הנאותות

ליווי    מנהל המועדון המוצע  פקישלהן ס   הזנק תינתן עדיפות למספר רב יותר של חברות   .5.4.2
 . התמיכה העסקית של גית ועסקית ולהיקפם ואיכותם של הליווי וותמיכה טכנולו

מנהל  ש  או פיתוחו/המבצעות פעילות מחקר  תינתן עדיפות למספר רב יותר של חברות   .5.4.3
נתן להן סיוע בגיוס הון ממשקיעים חיצוניים, ולהיקפו ואיכותו של הסיוע    המועדון המוצע

 . בגיוס הון 

בעל מספר שנות ניסיון רב יותר בניהול גופי השקעה    וצע מהל מועדון  תינתן עדיפות למנ .5.4.4
, תוך התחשבות במספר החברות ובאיכות  או פיתוח ו/המבצעות פעילות מחקר  ו/או חברות  

 . מגווניםפעילות  מי בתחוכאמור  ניסיון  הניסיון. תינתן עדיפות ל

 ( 10%מקורות מימון ) 5.5

בחשבון מקורות המימון של המציע, השימושים והאיתנות הפיננסית  במסגרת אמת מידה זו יובאו  
אלו.   מקורות  של  המימון  ויציבותם  מקורות  להיקף  בהתאם  יחסי,  באופן  יתבצע  ההצעות  ניקוד 

 . והנזילות שיוצגו במסגרת ההצעות 

 ( 10%התרשמות כללית של חברי הוועדה ) 5.6

.  הצעתומו  המציע  מןאמת מידה זו יינתן על פי ההתרשמות הכללית של חברי הוועדה  גין  הניקוד ב
בפני חברי    צעותיהםהלהצגת    המציעים הוועדה רשאית לזמן את  תהא  ניקוד אמת מידה זו,    לצורך 

לכלל   שיפורסמו  להנחיות  בהתאם  זכותה  הוועדה    אם .  המציעיםהוועדה,  על  את  תוותר  להזמין 
  צורפו אמת מידה זו יתבצע על בסיס המסמכים שי  בגין , הניקוד  צעותיהם כאמורהמציעים להצגת ה

 הצעה. ההגשת במסגרת 
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 חובות הזכיין  

 שייבחר בהתאם למסלול המשנה יהיו כדלקמן:  ןזכיי כל חובות 
 

,  בהתאם לתנאים ולאבני הדרך שקבעה הוועדה  ,מפורטת ה  העסקית  כניתות ה  הוציא לפועל אתל 6.1
 המאושר.  התקציב  אחר  ובקרה  מעקב ולבצע   לנהל

למשך    שאושרה על ידי הוועדהידי הוועדה במסגרת התוכנית העסקית  -לעמוד ביעדים שאושרו על  6.2
 . תקופת הפעילות 

שאושרה על    העסקית  כנית ותה  של   ויעילה   מקצועית   הפעלה   על   החדשנות   רשות   כלפי   אחראי  להיות  6.3
 . ידי הוועדה 

במסגרת ההצעה לקבלת זיכיון  . החלפת מנהל המועדון שהוצע  מלאה   במשרה מועדון    מנהללהעסיק   6.4
מחייבת את אישור הוועדה, שיינתן רק למנהל    ,( מסיבה כלשהי, לפי העניין )או מחליפו המאושר 

 אשר יעמוד בכלל הדרישות והתנאים בהתאם למסלול המשנה ואמות המידה שלו. 

 המועדון.  לפעול לשיווק ולמיתוג של  6.5

  דיווחים   ולהעביר  ,שאושרה על ידי הוועדה  העסקיתכנית  ות הדו"ח התקדמות שנתי על ביצוע    להגיש 6.6
 . הם ונהלי  משנהה מסלולמסלול ההטבה ו כנדרש מכוח 

הזיכיון,  להגיש   6.7 תקופת  במהלך  לשנה  מענק אחת  לקבלת  פעילותאותה  ל   בקשה  בהתאם  שנת   ,
   למסלול ההטבה.  7.2להוראות סעיף  

כפי שאושרה על  ,  המקורית   ה להצע  ביחס   מבוקשים   ים ובכתב לשינוי  מראשלקבל את אישור הוועדה   6.8
ידי הוועדה,  שאושרה    מעודכנת  להצעה  או   ידי הוועדה, בהתאם    זאתו  , הזכייןבצוות    זה  בכלל על 

 .ומסלול המשנה ההטבה מסלול  לנהלי 

 עקרונות הסיוע לזכיין   

כל אחת  ב  , לשנת פעילות₪    900,000  עד   בסך של  , זכאי למענק מרשות החדשנות  יהיה  הזכיין 7.1
שלשנהמ המשנה,  ב,  כיוןיהזתקופת    ים  ומסלול  ההטבה  מסלול  פי  על  בחובותיו  לעמידתו  כפוף 

 ומסלול המשנה.  ההטבה מסלול  בנהלי לאמורו  בהתאם להנחיות הוועדה 

ממגוון   7.2 לשורותיו  מנוסים  משקיעים  וגיוס  המועדון  הקמת  לצורך  היתר,  בין  ישמשו,  המענק  כספי 
מנ יתרמו  אשר  נאותות  יתחומים,  בדיקת  שירותי  שיספקו  חיצוניים  ספקים  עם  התקשרות  סיונם, 

שותפויות עסקיות  העסקת מנהל המועדון,    ושירותים משפטיים לצרכי ההשקעות בחברות ההזנק,
  בנהלי פורט  פי שי הכל כ  –  משקיעים, עם תעשיית ההייטק ועם האקדמיה הישראלית ואסטרטגיות עם  

   .ומסלול המשנה ההטבה  מסלול

 ותחולה תחילה  

   .2022ינואר, ב 23, בתשפ"  חודש שבט,ב כ"אבה זה משנמסלול  של חילתות
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 'בספח נ

 חדשנות מרכזי תוכנית להקמת  –' במסלול משנה 
  טכנולוגית

 ; מטרות כללי 

מסלול  : "להלן)  לעידוד הנבטה ויזמותתוכניות    - של רשות החדשנות    49האמור במסלול הטבה מס'   1.1
מסלול  : "להלן )   טכנולוגית   חדשנות מרכזי  תוכנית להקמת    - '  ב   "( יחול על מסלול משנהההטבה
 בגוף מסלול המשנה."(, אלא אם נאמר מפורשות אחרת המשנה

 על מנת לקדם  , חדשים  חדשנות מרכזי  ה והפעלה של  הקמ  הינה לעודד מטרת מסלול המשנה   1.2
זה   טכנולוגית   חדשנות  בתחום    עסקית  מעטפת   לספקו   , רלוונטייםעוגנים    עם   בשיתוף  ,ויזמות 

 .  ת טכנולוגיבעלי חדשנות   מיזמיםל ומקצועית תומכת 

,  חדשים   חדשנות מרכזי  להקמת    זכיינים, באמצעות הליך תחרותי,  ובחרי י  , מסלול ההטבה  במסגרת  1.3
מרכזים    של  באפשרותם  יהיהבנוסף,    . זהויזמות בתחום    טכנולוגיתחדשנות  ידוד  לע אשר יפעלו  

  , הנדרשים   טכנולוגיים במקצועות הבאמצעות הכשרות    , הייטק ענף הלקידום תעסוקה ב  לפעול   אלה 
אוכלוסיות מקבוצות עם תנאי  של    בין היתר,  ן שילובלו   ,ומיומנויות עסקיות   ידע   הקנייתבדגש על  ו

 . ההייטק  תעשייתטכנולוגיים ב מקצועות ב מימון מועדפים או מאזור פריפריה

    הגדרות 

במסלול משנה זה תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה, גם אם נאמר אחרת בגוף  
 מסלול ההטבה.  

 "מוסד מחקר"  2.1

 . מוסד מחקר ישראלי או מוסד מחקר זר או חברת יישום

 "מוסד מחקר זר"  2.2

לדיני מדינת ישראל, אשר עיקר פעילותה  ישות אשר אינה מאוגדת בישראל או פועלת בהתאם  
לתעשייה,   ידע  העברת  פעילות  בעלת  טכנולוגי,  או  מדעי  בתחום  אקדמי,  ופיתוח  מחקר  היא 

, ובלבד  תוכניתה  כנית המאושרת צפוי להקנות תרומה משמעותית להשגת יעדי ווששילובה בת
 . שתאושר על ידי הוועדה כמוסד מחקר זר לעניין מסלול זה

 מחקר ישראלי" מוסד " 2.3

 כל אחד מאלה: 

 מוסד להשכלה גבוהה, כהגדרת מונח זה בחוק החדשנות;  .2.3.1

 לחוק יסודות התקציב;  21כהגדרתו בסעיף  - בית חולים ותאגיד בריאות  .2.3.2

 מנהל המחקר החקלאי;  .2.3.3

או  .2.3.4 מדעי  בתחום  אקדמי,  ופיתוח  מחקר  היא  פעילותו  עיקר  אשר  בישראל,    מוסד 
  עשייה, ובלבד שיאושר על ידי הוועדה כמוסד טכנולוגי, בעל פעילות העברת ידע לת 

 מחקר לעניין מסלול זה, במקרים מיוחדים ומנימוקים שיירשמו. 

 "מקצועות טכנולוגיים"  2.4

מס'   הטבה  במסלול  זה  מונח  החדשנות    44כהגדרת  רשות  עבור    -של  אנושי  הון  פיתוח 
 .להתעשייה עתירת הידע בישרא
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 "מרכז חדשנות"   או"מרכז חדשנות טכנולוגית"   2.5

ועידוד  שמטרתו    תאגיד   זה   טכנולוגית  חדשנותקידום  בתחום  עוגנים    עם   בשיתוף  ,ויזמות 
  , ת טכנולוגיבעלי חדשנות    מיזמיםיזמים ולל ומקצועית תומכת    עסקית   מעטפת  הספקת    ,רלוונטיים 

בין היתר של אוכלוסיות מקבוצות    ,תעסוקה ושילוב בתעשיית ההייטק  ועידוד   קידום אפשרות ל וכן  
ידי הוועדה במסגרת הליך תחרותי,    , שייבחרמאזור פריפריה  או   עם תנאי מימון מועדפים על 

 . למסלול ההטבה 4  כמפורט בסעיף 

 " עוגנים" 2.6

 אחד מאלה: כל 

 ;תאגיד תעשייתי  .2.6.1

 ;מוסד מחקר ישראלי  .2.6.2

 גוף שלטון מקומי  .2.6.3

 זיכיון תקופת ה 

, אלא אם  שנים(  5)חמש  יהיה  שמשכה    , חדשנות מרכז  התקופה שתאושר על ידי הוועדה להפעלת  
מסלול  ל  3.3.103.3.10תאשר הוועדה הארכה של תקופת הזיכיון, בהתאם לסמכותה על פי סעיף  

   . , ובהתאם לנהלי מסלול ההטבה ומסלול המשנה ולתנאים שתקבע הוועדהההטבה

 תנאי סף  

מסלול ההטבה, תנאי הסף  ל  4.3לתנאי הסף המפורטים בסעיף    פו , יתווסזה   במסגרת מסלול משנה
ויודגש  .הבאים  במועד הגשת ההצעה ובמשך כל  במצטבר  תנאי הסף  כלל  יש לעמוד בכי    , יובהר 

או לביטול    כולה  הצעההעמידה באחד מתנאי הסף כדי להביא לפסילת  - באי  די תקופת הזיכיון, וכי  
 : האישור שניתן מכוח מסלול ההטבה ומסלול המשנה, לפי העניין 
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 : , לכל הפחות , הכוללהחדשנות מרכזמיועד לניהול הלמציע צוות מקצועי  4.1

   ; רלוונטי ניסיון בעל , מלאהמנכ"ל במשרה  .4.1.1

צוות    איש   -    הייטק ענף הב  התעסוקה  לקידום   אופציונלית   גם פעילות   לת כול   ה צעההאם   .4.1.2
   .רלוונטי ניסיון בעל , אנושיה הוןהבתחום   , מלאה במשרה, אחד

אנשי  של לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו קורות חיים  
במקרה של    -   עקרונות ביחס להעסקה עתידית   מי העסקה או הסכ  מי כ, וכן הסהצוות המוצעים

 ועל ידי המציע.  הצוות  אנשיעל  מים , חתוהזיכיון ת תקופ משךל , בחירתו של המציע כזכיין 

 מידה האמות  

מפורט  ההטבה יהיו כ למסלול  4.4לסעיף  אמות המידה שעל פיהן יוערכו וידורגו ההצעות בהתאם  
 : להלן 

 ( 20%התוכנית העסקית של המציע ) 5.1

והתאמתה    של התוכנית העסקית   הישימותו  האיכות,  ההיקף  בחשבון  יובאו   זו  מידה  אמת   במסגרת 
הל מרכז  של  וההפעלה  במסלול  חדשנות הקמה  כמפורט  זה,    של   והאיכות  ההיקףוכן    ,משנה 

  או פיתוח, ו/ מחקר    ומיזמי בתחום החדשנות הטכנולוגית  יזמות  קידום  ל כאמור    העסקית  כניתוהת
   : להלןהמפורט   בדגש על 

עידוד יזמות, עזרה    :יזמותה לכל שלבי    מענהיתן  תינתן עדיפות לתוכנית עסקית שת .5.1.1
עד  בעלי חדשנות טכנולוגית  מיזמים  ביצירת רעיונות חדשניים, הובלה, גיבוש וקידום  

    . גיוס השקעהל

לת  .5.1.2 עדיפות  לעידוד  ותינתן  שונות  תוכניות  תכיל  אשר  עסקית  בתחום    יזמותכנית 
סדנאות למידה  , ויועצים בתחומים שונים כנית מנטורים ו, כגון ת החדשנות הטכנולוגית

   וכיו"ב.   בתחום החדשנות הטכנולוגית יזמות ל

יזמים,    : תעשיית ההייטקמפגשי חיבור עם    ציג כנית עסקית אשר תותינתן עדיפות לת .5.1.3
חדשנות,  ,  הזנק   חברות ומעבדות  קיום    , משקיעיםוחוקרים  ,  הייטק   חברותחממות 

בנושאי העשרה    םמפגשי וכן    role models  -  מוביליםמפגשי חשיפה והכרות עם יזמים  
 . טכנולוגיתבתחום החדשנות ההקשורים ביזמות  , שונים

  , יזמיים עידוד רעיונות  ל ת להתנסות וותשתי   נגיש תש עסקית    כנית ולתעדיפות    תינתן  .5.1.4
 . רלוונטיות וחברות גופים של  וידע באמצעות חיבור לתשתית טכנולוגית  

  ולהקניה של ידע כלים לחיזוק  תוכניות וספק ליזמים  שתתינתן עדיפות לתוכנית עסקית   .5.1.5
ע  ילסי על מנת    , וזאתת למשקיעים ומצג בניית  ואנגלית עסקית  כגון:    , ומיומנויות עסקיות 

לחברת ההזנק/בעל החדשנות הטכנולוגית  בקידום המיזם עם  צורך  ,  יצירת קשרים 
   .רלוונטיות חברות ו משקיעים 

קידום יזמים מקבוצות עם תנאי מימון מועדפים  תוכנית עסקית שתציג  תינתן עדיפות ל .5.1.6
 .  שלהםבעלי חדשנות טכנולוגית  מיזמים הו/או   או מאזור פריפריה

על מנת    , חדשנותהם להפעלת מרכז  יכנית אשר תציג מודלים חדשניותינתן עדיפות לת .5.1.7
 . רלוונטים   לכמות גדולה יותר של יזמים  להנגישו

 .  מרכז החדשנות   תינתן עדיפות לתוכנית עסקית שתציג פעילויות למיתוג ושיווק פעילות  .5.1.8
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 ( 20%)  במציע  פים שותה ניסיון המציע ו/או  של  איכות הו  ף היקה 5.2

השותפים    לוש   המציע  שלהניסיון    ואיכותניסיון  ה  היקף   בחשבון  יובאו   זו   מידה  אמת  במסגרת 
 –  זה  ובכללבמציע,  

 
  בין ,  זה   ובכללהזנק בגיבוש רעיונות טכנולוגיים )   חברות ווי ותמיכה ליזמים ול י במתן ל .5.2.1

 יצירת קשרים עסקיים ואסטרטגיים(; ו בחברות השקעות ביצוע , היתר

  עוגנים   רתימת בו בגיוס הון    במציע   השותפים   ושל  המציע  של ניסיונם    של   וואיכות   פו היק .5.2.2
 הזנק;  חברות בניהול  וכן  בעלי חדשנות טכנולוגית שותפים אסטרטגיים למיזמים ו

  עם ,  יזמיםעם    בעבודה   במציע  השותפים   ושל  המציע  שלניסיונם    של  ו ואיכות  פו היק .5.2.3
 ; פריפריה באזור עוגנים  עם ו  הזנקחברות 

  הרלוונטיים   ההשתתפות  י שיעורלו   המציע  מטעם  בהצעה  שצוינו   הפעילות  תחומיל  בהתייחס  והכל
 במציע.  השותפים של

 ( 20%)ושל השותפים במציע  הערך המוסף של המציע  5.3

זו    במסגרת  מידה  השותפים במציע    ושל  המציע  של  הצפוי  המוסף  הערך   בחשבון  יובאו אמת 
ל  . חדשנותה  למרכז עדיפות  ואסטרטגיות  יותר של    גבוהה איכות  תינתן  של  שותפויות עסקיות 

   . רלוונטייםעם עוגנים מרכז החדשנות 

 ( 20%)  צוות המוצעה 5.4

למנכ"ל   הן  הנוגעים  היבטים  בחשבון  יובאו  זו  מידה  אמת  לצוות    וצע המבמסגרת    המוצע והן 
 בכללותו.  
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 : יובאו בחשבון  וצע למנכ"ל המביחס   .5.4.1

וחברות הזנק    ו נסיונ  ו של ואיכות   פו היק 6.4.1.1 יזמים  פעילותו עבור  ב)בין אם  עם 
   ; (גופים אחרים שאינם המציע  ובין אם בפעילותו עבורהמציע, 

רב יותר בניהול חברות הזנק, תוך התחשבות במספר החברות    ים מספר שנ 6.4.1.2
 ; ובאיכות הניסיון

 אקדמיה.  בו  ת ההייטקתעשייב  םעם גורמי  קרוביםקשרים רחבים ו  6.4.1.3

 : צעולצוות המ  ביחס .5.4.2

יותר,    עדיפות ינתן  ת   ,יותר   ים משרה גבוה  פי היקבלמציע שהציג צוות מקצועי גדול 
וכן היקף    , חברות הזנקביזמים וב תמיכה  לוכולל היבטים רבים יותר הרלוונטיים לליווי ו

הכשרות ושילוב  בו  פריפריהואיכות ניסיון נרחבים וטובים יותר של צוות המציע באזור  
 . בתעסוקה בהייטק 

 ( 10%מקורות מימון ) 5.5

רת אמת מידה זו יובאו בחשבון מקורות המימון של המציע, השימושים והאיתנות הפיננסית  במסג
תבצע באופן יחסי,  י  ההצעות   ניקוד .  החדשנות  מרכזפעילות    לטובת,  ויציבותם של מקורות אלו

 בהתאם להיקף מקורות המימון והנזילות שיוצגו במסגרת ההצעות. 

 ( 10%)התרשמות כללית של חברי הוועדה  5.6

.  מהצעתוו  המציע   מן אמת מידה זו יינתן על פי ההתרשמות הכללית של חברי הוועדה  גין  הניקוד ב
בפני חברי    צעותיהםהלהצגת    המציעים הוועדה רשאית לזמן את  תהא  ניקוד אמת מידה זו,    לצורך

להזמין את  תוותר על זכותה  הוועדה    אם .  המציעים הוועדה, בהתאם להנחיות שיפורסמו לכלל  
ה להצגת  כאמור המציעים  הניקוד  צעותיהם  המסמכים    בגין,  בסיס  על  יתבצע  זו  מידה  אמת 

 הצעה. ה הגשת  במסגרת  יצורפוש

)בונוס( 5.7 ניקוד  עד    תוספת  שיכילול,  10%של    תעסוקה   ולעידוד  לקידוםתוכניות    הצעות 
 בתעשיית ההייטק  םושילוב טכנולוגיים  במקצועות 

אמצעים לקידום תעסוקה במקצועות  דרכים ו לתוכנית עסקית אשר תכלול  תינתן תוספת ניקוד  
לרבות    ,הכשרות במקצועות טכנולוגיים לשילוב בתעשיית ההייטק ל  ,טכנולוגיים בתעשיית ההייטק 

לשילובן של אוכלוסיות מקבוצות עם תנאי מימון  כן  ו,  ם יפוטנציאליקשרים עם מעסיקים    קידום 
 מועדפים ומאזור פריפריה בתעסוקה ובהכשרות כאמור.  

 חובות הזכיין  

 שייבחר בהתאם למסלול המשנה יהיו כדלקמן:  ןזכיי כל חובות 
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,  בהתאם לתנאים ולאבני הדרך שקבעה הוועדה   ,מפורטת ה  העסקית  כניתות ה  הוציא לפועל אתל 6.1
 המאושר.  התקציב  אחר  ובקרה  מעקב ולבצע   לנהל

 . ידי הוועדה במסגרת התוכנית העסקית למשך תקופת הפעילות- לעמוד ביעדים שאושרו על 6.2

שרה  ושא  העסקית  כניתות ה  של  ויעילה  מקצועית  הפעלה  על  החדשנות  רשות  כלפי  אחראי  להיות 6.3
 . על ידי הוועדה

  ההון , בתחום  מלאה   במשרה,  אחד צוות    אישמנכ"ל במשרה מלאה למרכז החדשנות וכן  להעסיק   6.4
החלפת    .בהייטק  התעסוקה  לקידוםגם פעילות    להכל   ה לקבלת זיכיוןצעההאם  וזאת    –  האנושי
שהוצעו במסגרת ההצעה לקבלת זיכיון )או מחליפיהם    או איש הצוות בתחום האנושי   המנכ"ל

כ"ל / איש  מחייבת את אישור הוועדה, שיינתן רק למנ  ,מסיבה כלשהי המאושרים, לפי העניין(  
 בכלל הדרישות והתנאים בהתאם למסלול המשנה ואמות המידה שלו.   דואשר יעמ צוות 

 . מרכז החדשנות  של   גו תיולמפעול לשיווק ל 6.5

מסלול  כנדרש מכוח   דיווחים  ולהעביר  העסקית,כנית ותהדו"ח התקדמות שנתי על ביצוע  להגיש 6.6
 .הםונהלי  משנהה מסלול ההטבה ו

לאותה שנת פעילות, בהתאם    בקשה לקבלת מענקאחת לשנה במהלך תקופת הזיכיון,  להגיש   6.7
 למסלול ההטבה.    7.2להוראות סעיף  

כפי שאושרה    ,המקורית   ה להצע  ביחס  מבוקשים   יםובכתב לשינוי  מראשלקבל את אישור הוועדה   6.8
ידי הוועדה,  ובכלל זה בצוות מטעם הזכיין,    על  ידי הוועדה,  או להצעה מעודכנת שאושרה על 

 . ומסלול המשנה ההטבה מסלול לנהליבהתאם   זאתו

 עקרונות הסיוע לזכיין  

כל אחת  בלשנת פעילות,  ₪    2,000,000  עד  בסך של  ,זכאי למענק מרשות החדשנות   יהיה  הזכיין 7.1
לעמידתו בחובותיו על פי מסלול ההטבה ומסלול המשנה,  כפוף  ב,  הזיכיון תקופת    ים של שנהמ

 ומסלול המשנה.  ההטבה מסלול  בנהלי לאמורו  בהתאם להנחיות הוועדה 

הקמת  כ 7.2 לצורך  היתר,  בין  ישמשו,  המענק  העסקית,  והת  מימוש ,  החדשנות  מרכזספי  כנית 
  שונים   גורמים  בין   חיבור ,  להפעלת התוכניות השונות לעידוד יזמים התקשרות עם ספקים חיצוניים  

  בנהלי הכל כפי שיפורט    –   אקדמי והמגזר היזמים, חברות טכנולוגיות    כדוגמת   -תעשיית ההייטק  ב
 .ומסלול המשנה ההטבה  מסלול

₪ לשנת פעילות, בכל    1,000,000  עד  למענק נוסף מרשות החדשנות, בסך של  זכאי יהיה    הזכיין 7.3
הצעתו תכלול גם פעילות    אםוזאת  ועדה,  הובכפוף לאישור  הזיכיון,    תקופת  ים שלשנהאחת מ
הכל    –  ובכלל זה תוכניות הכשרה   , הייטקה  במקצועות טכנולוגיים בתעשיית  התעסוקה  לקידום 

 . ומסלול המשנה ההטבה מסלול  בנהלי כפי שיפורט  

 תחילה ותחולה  

 . 2022ינואר, ב 23, בתשפ"  חודש שבט,ב כ"אבה זה משנמסלול  של חילתות
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 'ג ספח נ

  טכנולוגיים מאיציםתוכנית להקמת  –' ג מסלול משנה 

 מטרות כללי;  

מסלול  : "להלן)  יזמותו  הנבטהלעידוד  תוכניות    - של רשות החדשנות    49האמור במסלול הטבה מס'   1.1
"(,  מסלול המשנה: "להלן)   טכנולוגיים   מאיציםתוכנית להקמת    -'  ג  "( יחול על מסלול משנהההטבה
 נאמר מפורשות אחרת בגוף מסלול המשנה. אלא אם 

יסייעו    , חדשים   טכנולוגיים   מאיצים   ה של והפעל  ה הקמ  הינה לעודד מטרת מסלול המשנה   1.2 אשר 
 . עסקית ה היתכנות שלב הל   ת ולהביאםטכנולוגי בעלי חדשנות  נותוליזמים לקדם רעי 

י  1.3 טכנולוגיים    מאיצים  להקמת  זכיינים , באמצעות הליך תחרותי,  ובחריבמסגרת מסלול ההטבה, 
  ,חברות הזנק חדשות ו  בעלי חדשנות טכנולוגית   ים מיזמים הק יזמים לד  ודי לע, אשר יפעלו  דשים ח

וחברות מיזמים  על  בעלי    הזנק  בדגש  טכנולוגיים  בתחומים  גבוההפועלים  ש  ,סיכון  יזמים  או  ל 
מעטפת מקצועית, שירותי ליווי אישי והכוונה    תוך הענקת זאת  ומקבוצות עם תנאי מימון מועדפים,  

 .שקעות לגיוס ה ועד משלב הרעיון   , כאמור ליזמים 

    הגדרות 

במסלול משנה זה תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה, גם אם נאמר אחרת בגוף  
 מסלול ההטבה.  

 או "מאיץ"   "מאיץ טכנולוגי"  2.1

היתכנות  שלב ה ל   ת והבאתם טכנולוגי  בעלי חדשנות  נותוסיוע ליזמים לקדם רעי שמטרתו    תאגיד 
 למסלול ההטבה.  4, שייבחר על ידי הוועדה במסגרת הליך תחרותי, כמפורט בסעיף  עסקיתה

 כנית האצה" ו"מחזור ת 2.2

ותסתיים    , כניתולת  גיוס המועמדיםתחילת  מועד  אשר תחל ב  ,כנית האצהושל ת  הפעלהתקופת   
סתייעו  י  הבמהלכואשר    כאמור,  תהליך גיוס המועמדים   לאחר סיומו שלחודשים    6  לא יאוחר מתום

 . כנולוגי טה  היזמים בכלל שירותי המאיץ

 " תוכנית האצה " 2.3

   . היתכנות עסקית לכדי תטכנולוגי בעל חדשנות תוכנית המסייעת ליזמים לקדם רעיון 

 זיכיון תקופת ה 

ידי הוועדה להפעלת   שנתיים עם אפשרות    יהיה  שמשכה,  ץ טכנולוגי מאיהתקופה שתאושר על 
     לבקש הארכת תקופה של שנתיים נוספות.

 תנאי סף  

יתווסזה  במסגרת מסלול משנה מסלול ההטבה, תנאי  ל  4.3לתנאי הסף המפורטים בסעיף    פו, 
במועד הגשת ההצעה ובמשך  במצטבר  תנאי הסף כלל יש לעמוד בכי  ,יובהר ויודגש  . הסף הבאים 

וכי   הזיכיון,  להביא לפסילת  -באי  דיכל תקופת  או    כולה  הצעההעמידה באחד מתנאי הסף כדי 
   :לביטול האישור שניתן מכוח מסלול ההטבה ומסלול המשנה, לפי העניין 

   מנהל מאיץ המיועד להיות מועסק במשרה מלאה, בעל ניסיון רלוונטי. למציע  4.1

מנהל המאיץ  לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו קורות חיים   
במקרה של בחירתו של    -   ות ביחס להעסקה עתידית, וכן הסכם העסקה או הסכם עקרונהמוצע

 . מנהל המאיץ המוצע ועל ידי המציע, חתום על ידי ת הזיכיון תקופמשך ל המציע כזכיין, 
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 מידה האמות  

 : להלן מפורט  למסלול ההטבה יהיו כ   4.4אמות המידה שעל פיהן יוערכו וידורגו ההצעות בהתאם לסעיף  

 ( 40%התוכנית העסקית של המציע ) 5.1

  האצהה כנית  ויובאו בחשבון ההיקף, האיכות והישימות של הפעלת ת  ,במסגרת אמת מידה זו 
בעלי רעיון בעל    יזמים ה/בעלי חדשנות טכנולוגית   המיזמים   בחירת   אופן   את , הכוללת  המוצעת

 : להלן  המפורט  על בדגש , וארגונם, סוגי הפעילות המוצעים חדשנות טכנולוגית 

לת .5.1.1 עדיפות  רעיונאות ועת אשר    עסקית  כנית ותינתן    שוק   ותיקוף  (ideation)  דד 
((validation ,  תוך חשיפה לדרישות השוק.   

יכולות תקשורת מול  ,  ת עבודה בצוותויכולאשר תפתח    עסקית   כניתותינתן עדיפות לת  .5.1.2
שונים שירותי    ,ולמשקיעים  לחברות  (networking)עסקי    ורישותחיבור  ,  קהלים 

טכ והכוונה  סיוע,    –  MVP  תכנית בניית  ועסקיים,  ולוגיים  נתמיכה    באמצעות ליווי 
 . מנטורים

  בקשר למיזמים יעודיות  יהאצה  תוכניות  גם  אשר תציג  עסקית  כנית  ותינתן עדיפות לת  .5.1.3
חברות  ב   ליישום, לעידוד רעיונות חדשניים  ת הייצוריתעשימ  בעלי חדשנות טכנולוגית

הייצור תעשיי סדנאות    ת  למוצר,  תהליכי  )רעיונאות(    ideationוקידומם  והטעמת 
 חדשנות. 

ל .5.1.4 עדיפות  דרכים לחשיפה תקשורתית אשר    עסקית  כנית ותתינתן  של המאיץ    תציג 
 , ובכלל זה הכנת חומרים שיווקיים. ופעילותו למשיכת יזמים 

תינתן עדיפות לתוכנית עסקית אשר תציג דרכים לשילוב מספר רב יותר של יזמים   .5.1.5
 שישתתפו בתוכנית ההאצה. 

ל .5.1.6 עדיפות  לשילוב אשר    עסקית  כניתותתינתן  דרכים  של    50%  תציג  יזמים  לפחות 
   . אזור פריפריהמ וא אוכלוסיות עם תנאי מימון מועדפים מ

 ( 40%)צוותו  של של המציע ו נםואיכות ניסיוף היק  5.2

ניסיון  המציע    ו של ומאיכות  פו הניקוד עבור אמת מידה זו יינתן על פי התרשמות הוועדה מהיק
 –  . בין היתר, ייבחנו וישוקללו במסגרת אמת מידה זו וצוותו

פיתחו    או /ו   שהמציע   הטכנולוגיותההאצה    תוכניותמספר   .5.2.1 מטעמו  המוצע  הצוות 
  מועדפים   מימון  תנאי  עם  קבוצות מ  ליזמים  האצה  תוכניות  על  בדגש  -והפעילו בעבר  

   . לתוו ותכ  מחזור כל  , משך  שבוצעו   תוכניות ההאצה   מחזורי   מספר ,  מאזורי פריפריהאו  

פיתחו והפעילו בתחומים    מטעמו הצוות המוצע    או/ו שהמציע  ההאצה  ת תוכניו  מספר .5.2.2
 . סיכון גבוהתחומים טכנולוגיים בעלי טכנולוגיים מגוונים וב

חדשנות  ב   המיזמיםמספר   .5.2.3 ו/או    יפקוס   להםש   תטכנולוגיעלי  המוצע  המציע  הצוות 
 . האצה תוכניות  במסגרת ליווי ותמיכה   מטעמו

של המציע ו/או    האצה  ניותכבתו  שהשתתפו   תטכנולוגיבעלי חדשנות    המיזמים מספר   .5.2.4
ו יצרו    םשעבור   של הצוות המוצע מטעמו, קשרים    הצוות המוצע מטעמו  או/המציע 

נוספים  networking)  עסקי  ורישות  ומשקיעים  חברות  עם  עסקיים גורמים  עם   )
   . תעשיית ההייטקב

של הצוות המוצע  האצה של המציע ו/או    כניות ותמסגרת  ב   שהופעלו   המנטורים   מספר .5.2.5
   מטעמו. 

 ( 10%) מימון  מקורות  5.3

המציע של  המימון  מקורות  בחשבון  יובאו  זו  מידה  אמת  המאיץ  פעילות  לטובת    במסגרת 
אלו הטכנולוגי  מקורות  של  ויציבותם  הפיננסית  והאיתנות  השימושים  י.  ,  ההצעות  תבצע  ניקוד 

 . בהליך התחרותי   באופן יחסי, בהתאם להיקף מקורות המימון והנזילות שיוצגו במסגרת ההצעות 
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 ( 10%התרשמות כללית של חברי הוועדה ) 5.4

.  מהצעתוו  המציע   מן אמת מידה זו יינתן על פי ההתרשמות הכללית של חברי הוועדה  גין  הניקוד ב
בפני חברי    צעותיהםהלהצגת    המציעים הוועדה רשאית לזמן את  תהא  ניקוד אמת מידה זו,    לצורך

להזמין את  תוותר על זכותה  הוועדה    אם .  המציעים הוועדה, בהתאם להנחיות שיפורסמו לכלל  
ה להצגת  כאמור המציעים  הניקוד  צעותיהם  המסמכים    בגין,  בסיס  על  יתבצע  זו  מידה  אמת 

 הצעה. ההגשת במסגרת   צורפושי

 חובות הזכיין  

 קמן: שייבחר בהתאם למסלול המשנה יהיו כדל ןזכיי כל חובות 
 

בהתאם לתנאים ולאבני הדרך שקבעה    , בהצעתו   המפורטת   העסקית   התוכנית   את   לפועל   להוציא  6.1
 . המאושר  לתקציבהוועדה, והכל בהתאם 

למשך  על ידי הוועדה    שאושרה  ידי הוועדה במסגרת התוכנית העסקית-ביעדים שאושרו על   לעמוד 6.2
 תקופת הפעילות, ובכלל זה: 

תקופת    במהלך  שנה  כל ב  ההאצה  תוכנית שללפחות   מחזוריםשני    הפעלתלהתחייבות  .6.2.1
שני מפגשים    ואשר במסגרתם יתקיימו  , חודשים  ( שישה)  6אחד מהם  כל  שמשך    כיון,יהז

   .לפחות   מיזמים(  ישה )ש 6אשר בכל אחד מהם ישתתפו   ,שבועיים לפחות 

ההאצה    התחייבות .6.2.2 תוכנית  למשתתפי  במסלול  שירותיה  כל   את לספק  הנדרשים  ם 
 . , כפי שאושרה על ידי הוועדההמשנה ובהצעת הזכיין בהליך התחרותי 

כפי  העסקית   התוכנית  של   ויעילה  מקצועית  הפעלה  על  החדשנות   רשות   כלפי  אחראי   להיות  6.3  ,
 . שאושרה על ידי הוועדה

שהוצע במסגרת ההצעה לקבלת זיכיון    איץ . החלפת מנהל הממלאה  במשרה איץ מ מנהל להעסיק  6.4
)או מחליפו המאושר, לפי העניין( מסיבה כלשהי, מחייבת את אישור הוועדה, שיינתן רק למנהל  

 . אשר יעמוד בכלל הדרישות והתנאים בהתאם למסלול המשנה ואמות המידה שלו 

 המאיץ הטכנולוגי. לפעול לשיווק ולמיתוג של  6.5

  ולהעביר   כפי שאושרה על ידי הוועדה, ,  העסקיתכנית  ותהע  דו"ח התקדמות שנתי על ביצו  להגיש 6.6
 .הםונהלי  המשנה ומסלול  ההטבה  מסלול כנדרש מכוח  דיווחים 

לאותה שנת פעילות, בהתאם    בקשה לקבלת מענק ,  במהלך תקופת הזיכיון  אחת לשנהלהגיש   6.7
 למסלול ההטבה.  7.2להוראות סעיף  

כפי שאושרה    ,המקורית   הלהצע  ביחס   מבוקשים  ים ובכתב לשינוי  מראשלקבל את אישור הוועדה   6.8
  וזאת  , זכייןהם  ובכלל זה בצוות מטע   או להצעה מעודכנת שאושרה על ידי הוועדה,  על ידי הוועדה, 

 ומסלול המשנה.   ההטבה מסלול לנהלי בהתאם  

 עקרונות הסיוע לזכיין  

כל אחת  בלשנת פעילות, ₪    1,000,000  עד  בסך של   , זכאי למענק מרשות החדשנות   יהיה   הזכיין  7.1
של שנהמ של  ,  הזיכיון   תקופת  ים  תקופת    ,לפחות   ,האצה תכנית    ם שלמחזורי  2להפעלה  בכל 

  מסלול ההטבה ומסלול המשנה, בהתאם להנחיות הוועדהכפוף לעמידתו בחובותיו על פי  בפעילות  
 ומסלול המשנה.  ההטבה  מסלול בנהלי   לאמורו

 . , בכפוף להוראות מסלול ההטבה ונהליוהפעלת תוכניות האצה  לצורך כספי המענק ישמשו  7.2

 תחילה ותחולה  

 . 2022 ינואר,ב 23, בתשפ" שבט, חודש ב אכ" יום בזה  משנהמסלול  של חילתות

 
 


