
 

 ד )מינוף מו"פ דואלי("מימ – 20מסלול הטבה מס' 

 כללי .1

ת ומעודדת, במישרין ( מסייע"החדשנות רשות" :)להלןהרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית  1.1

כלים ופעולות המבוצעות  מגווןישראל באמצעות בתעשייה ב תטכנולוגיאו בעקיפין, חדשנות  

 .על ידה

( הביטחוני "מו"פ" :פיתוח )להלן/או ( מקדם מחקר ו"משהב"ט" :משרד הביטחון )להלן 1.1

באמצעות מגוון תכניות המעניקות סיוע למו"פ ביטחוני החל משלב הרעיון עד למתן המענה 

 (."מפא"ת" :המבצעי המופעלים על ידי מנהל המו"פ והתשתיות )להלן

טכנולוגיות  מו"פ של האוצר, החליטו לחבור ולקדם במשותףמשרד ו משהב"ט, חדשנותרשות ה 1.1

דואליות העשויות לתרום לביטחון המדינה מצד אחד וכן להיות בסיס לפוטנציאל כלכלי בשוק 

 הבינלאומי. האזרחי והצבאי המסחרי 

בעלות יכולות חברות ישראליות קטנות ובינוניות יזמים והינן  הז מסלול הטבהקהל היעד של  1.1

 .הז מסלול הטבהיצירתיות וחדשנות טכנולוגית ומוסדות מחקר כהגדרתם ב

ים שונים: פיתוח מו"פ יישומי באקדמיה, מיועד לעידוד פעילויות מו"פ בשלב מסלול ההטבה 1.1

 .יםמוצרהעברת ידע לחברה ופיתוח 

תוך  הכלכלה והתעשייה,ופעל במסגרת לשכת המדען הראשי של משרד ה מסלול ההטבה 1.1

)ג( להוראות המעבר 11מכוח סעיף  .8.10, כהוראת מנכ"ל מס' שיתוף פעולה עם מפא"ת

, עם 1981-לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד 7לתיקון מס' 

ידי רשות -ופעל עלמהקמת רשות החדשנות הפכה הוראת המנכ"ל למסלול הטבה זה, אשר 

 החדשנות.

 

 הגדרות .2

תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה, זולת אם נאמר אחרת  ל הטבה זהבמסלו

 :מסלול ההטבהבמפורש בגוף 

אתר האינטרנט של רשות החדשנות שכתובתו:  –"אתר האינטרנט"  1.1

www.innovationisrael.org.il . 

 בקשה לקבלת הטבה לתקופה מסוימת המוגשת במסגרת מסלול הטבה זה. –"בקשה"  1.1

תכנית פעולה להקטנת אי הוודאות הטכנולוגית ו/או המערכתית ביכולת  –"הוכחת התכנות"  1.1

 למימוש רעיון מדעי/טכנולוגי חדש ליישום במערכת מבצעית או במוצר תעשייתי.

 .חברה ישראלית או מוסד מחקריזם,  - "המבקש" 1.1

http://www.innovationisrael.org.il/
http://www.innovationisrael.org.il/


 

המחקר, כמשמעותה בחוק החדשנות, הפועלת מכוח מסלול הטבה ועדת  –ד" "מימ ועדת" 1.1

 .זה

חברה אשר התאגדה כדין בישראל ופועלת בהתאם לדיני מדינת ישראל,  –ברה ישראלית" ח" 1.1

 100על אשר מרכז פעילותה בישראל, ולה יכולות מו"פ עצמיות והיקף מכירותיה אינו עולה 

ואינה בשליטתה של  השנים האחרונות הידועות( 1-צע למיליון דולר ארה"ב לשנה )ממו

 .חברה שהיקף מכירותיה עולה על דרישה זו

-בתעשייה, התשמ"ד וחדשנות טכנולוגית פיתוח ,החוק לעידוד מחקר -" החדשנות"חוק  1.7

1981. 

 אחד מהבאים:  –"מוסד מחקר"  1.8

-מוסד מוכר להשכלה גבוהה כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 1.8.1

1918  

מוסד בישראל שמבוצעת במסגרתו פעילות מחקר ופיתוח אקדמית בתחום מדעי או  1.8.1

 טכנולוגי והוכר ע"י ועדת מימד.

-, המשלים למענקמימון הניתן ע"י המבקש, לתכנית מאושרת, בנוסף על ה –"מימון משלים"  1.9

 לתקציב המאושר.    100%

 לשם ביצוע תכנית מאושרת.  רשות החדשנותהניתן על ידי  מימון  -"מענק" 1.10

כפי שאושר ע"י ועדת מימ"ד  רשות החדשנותשיעור השתתפותה של  –"שיעור המענק"  1.11

 מתוך סך התקציב המאושר.

 צורך מבצעי אשר הוגדר ע"י מערכת הביטחון.  -פער מבצעי" " 1.11

התקציב שאושר על ידי ועדת מימ"ד לביצוע תכנית העבודה השנתית,  סך –"תקציב מאושר"  1.11

 .רשות החדשנותהכולל הוצאות מוכרות בהתאם לנהלי 

תכנית מו"פ, שהגישה חברה ישראלית ו/או מוסד מחקר  המתארת  –"תכנית עבודה שנתית"  1.11

 הדרך לביצוע בשנת  עבודה אחת.-את הפעילות, המשימות ואבני

כנית מו"פ הכוללת את המשימות, היעדים, אבני הדרך והתקציב כפי ת –תכנית מאושרת" " 1.11

 שאושרו על ידי ועדת מימ"ד לביצוע תכנית העבודה השנתית שהוגשה. 

 

 הוועדה( - ועדת מימ"ד )להלן .3

עידוד הפיתוח  –של רשות החדשנות  1הפועלת מכוח מסלול הטבה מס' ועדת המחקר   1.1

, תשמש כוועדת המחקר במסגרת מסלול הטבה מגנ"ט –וההטעמה של טכנולוגיות גנריות 

 יתווספו הנציגים הבאים: , אליהזה

 ידו;-ראש מפא"ת במשרד הביטחון או עובד מדינה שימונה על 1.1.1



 

 ידו.-הטכנולוג הראשי של מפא"ת במשרד הביטחון או עובד מדינה שימונה על 1.1.1

 הוועדה סמכויות 1.1

)ככל שאינה סותרת  ההטבהמסלול לוועדה הסמכות לקבל כל החלטה הדרושה לשם הפעלת 

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

 .מגישי הבקשה ואת הבקשות לקבל מענק וכן את עמידתם בתנאי הסףלבחון את  1.1.1

לקבוע את המשקלות של אמות המידה ולדרג את הבקשות בהתאם לאמות המידה  1.1.1

 להלן. 1.1 כאמור בסעיףלקבלת מענק 

שם ככל שיידרשו, ולעשות כל פעולה אחרת ל ,לבקש ממגישי הבקשות הבהרות 1.1.1

 .בחינת מצגיהם של מגישי הבקשות

לאשר או לדחות בקשות לקבלת מענק, הוועדה רשאית לדרוש עריכת שינויים  1.1.1

בבקשה כתנאי לקבלתה; הוועדה רשאית לאשר את הבקשה שהוגשה במלואה או 

  .להלן 1ישור ולהחליט על שיעור המענק בהתאם לסעיף בחלקה ולהציב תנאים לא

 לקבוע כי תשלום המענק יותנה בתנאים ואבני דרך. 1.1.1

 מועדי הגשת הבקשות.בנהלי מסלול ההטבה את לקבוע  1.1.1

 להלן. 7כאמור בסעיף לאשר הארכה של תקופת הביצוע שאושרה לתכנית  1.1.7

 התקציב.לאשר שינויים בתכנית המאושרת, ובכלל זה שינויים בסעיפי  1.1.8

תנאי מי מלהחליט על הפסקת הפעילות וביטול המענק אם מקבל המענק לא עמד ב 1.1.9

 .המאושרת התכנית

 .לקבוע ולפרסם כללים ונהלים לביצוע מסלול הטבה זה, ככל שהדבר נדרש 1.1.10

 ממלא מקום יו"ר הוועדה 1.1

אחד מחברי הוועדה מקרב עובדי רשות החדשנות אשר ימונה ע"י ראש הרשות  1.1.1

יוסמך לשמש כממלא מקום של מנכ"ל הרשות בתפקיד ממלא מקום  ומנכ"ל הרשות,

 יו"ר הוועדה.

עובד רשות זה יוכל לשמש כממלא מקום יו"ר הוועדה בכפוף למתן הרשאה בכתב  1.1.1

 מראש הרשות קודם לדיון הפרטני של הוועדה.

 גמול 1.1

חברי הוועדה מקרב הציבור יהיו זכאים לגמול עבור השתתפותם בישיבות הוועדה, זאת 

 ידי מועצת רשות החדשנות לעניין זה.-בהתאם לנוהל אשר נקבע על

  



 

 הליך בחינת הבקשות והדיון בהן  .4

בהתאם למפורט בנהלי מסלול ההטבה, ובכלל בקשה לקבלת מענק תוגש לרשות החדשנות  1.1

ידי -זה לעניין מועדי הגשת הבקשות. הבקשה תוגש על גבי טופס בהתאם לנוסח שייקבע על

מסלול ההטבה ויצורפו אליה מסמכים נוספים לפי דרישת הוועדה או גורם הוועדה בנהלי 

 שהוסמך על ידה.

  :סףה תנאי 1.1

. יובהר במצטברעל מגיש בקשה לעמוד, להנחת דעתה של הוועדה, בכל התנאים הבאים, 

 :עמידה באחד מתנאי הסף כדי להביא לפסילת הבקשה כולה-ויודגש, כי די באי

חברה ישראלית או מוסד מחקר כתכנית לפיתוח עצמי של יזם, הבקשה הוגשה ע"י  1.1.1

טכנולוגיה הניתנת למימוש במוצר אזרחי וכמענה לפער מבצעי, והיא בעלת  

פוטנציאל ממשי בשוק האזרחי )לרבות ביטחון פנים(. התכנית נמצאת בשלב העונה 

 על הגדרת המונח "הוכחת היתכנות".

 קר. עיקר התכנית תבוצע ע"י החברה או מוסד המח 1.1.1

הבקשה מוגשת לראשונה במסגרת זו ולא הוגשה בעבר לקבלת מימון במסגרת  1.1.1

 או משהב"ט. (ISF, הקרן הלאומית למדע )רשות החדשנותאחרת של 

בגין הפעילות  ו/או מרשות החדשנות המבקש אינו מקבל תמיכה נוספת מהממשלה 1.1.1

 .הז מסלול הטבההנתמכת ב

פוטנציאל ממשי בשוק האזרחי )לרבות הפרויקט מעניק מענה לפער מבצעי וכן בעל  1.1.1

 ביטחון פנים(.

 הטכנולוגיה שתפותח אינה ניתנת כיום לרכישה בתנאים מסחריים סבירים.  1.1.1

 המבקש מתחייב לשאת בהוצאות המימון המשלים והוועדה השתכנעה כי למבקש 1.1.7

יכולות מימון עצמאיות להעמדת מימון משלים או מחויבות להעמדת מימון משלים 

 ן אחר. מגורם מממ

 למבקש כוח אדם מקצועי הנדרש לביצוע המחקר והפיתוח. 1.1.8

 למבקש תשתית פיזית מתאימה לביצוע הפיתוח. 1.1.9

, הקפאת פירוק ,מבקש אינו בעל חשבון מוגבל, ואינו נמצא בהליך של כינוס נכסיםה 1.1.10

  .רשות החדשנותואין לו חובות בלתי מוסדרים ל הליכים וכו'

דרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה המבקש ובעלי השליטה בו עומדים ב 1.1.11

 .1011-שכר מינימום(, התשע"א –)התניית אישורים 

  



 

 : מידה אמות 1.1

 לעיל. 1.1המפורטים בסעיף הוועדה תבחן ותשקול רק בקשות שעברו את תנאי הסף 

 :פי אמות המידה המפורטות להלן-הבקשות תיבחנה על

 חדשנות טכנולוגית ו/או מקוריות הרעיון. 1.1.1

סיכויי המסחור של תוצרי תכנית הפיתוח בשוק האזרחי )לרבות ביטחון פנים(,  1.1.1

 הפוטנציאל הכלכלי הגלום בהם ובפרט פוטנציאל המסחור של המוצר בשוק העולמי.

 ענה לפער מבצעי מזוהה. מתרומת התכנית למתן  1.1.1

איכות האמצעים להוצאת התכנית אל הפועל )טכנולוגיים ומימוניים(, ופרק הזמן  1.1.1

 .בקש יקצה לטובת התכניתשהמ

ידי הוועדה לשם בדיקת עמידתן בתנאי -הבקשות שתוגשנה עד למועד שנקבע, תיבחנה על 1.1

הסף ואמות המידה בהתאם למפורט לעיל. לצורך הדיון בוועדה תיערך לגבי כל בקשה חוות 

 דעת מקצועית מטעם מפא"ת וחוות דעת מקצועית מטעם רשות החדשנות. 

 ל זו, על בסיס תחרותי.הבקשות תיבחנה זו מו 1.1

 

 שיעור המענק .5

 ועדה יהיה בשיעור כדלקמן:ולתכנית שאושרה ע"י ה שיינתן ענקהיקף המ

   -לתכנית שאושרה לחברה ישראלית 1.1

טכנולוגיה ממוסד מחקר לחברה ידע/ת והעבר יםתכנית שבמסגרתה מבוצע 1.1.1

מהתקציב המאושר.  11% - "(תכנית העברת ידע/טכנולוגיה)להלן: " ישראלית

מתן רישיון שימוש בידע שפותח במוסד מחקר  -"העברת טכנולוגיה"  –סעיף זה ב

לשימוש החברה השותפה ויכולתה לקלוט הטכנולוגיה ולעשות בה שימוש בהמשך 

 פיתוח מוצריה. 

שבמסגרתה מבוצעת הוכחת התכנות עד לאבטיפוס ראשוני של מוצר תכנית  1.1.1

 10% - "(הוכחת התכנותתכנית )להלן: " בפיתוח עצמי של חברה ישראלית

 מהתקציב המאושר.

למרות האמור לעיל, במקרה של חברה ישראלית אשר מספר עובדיה ביום הגשת 

עובדים והיא התאגדה עד שלוש שנים קודם ליום הגשת  10הבקשה אינו עולה על 

אך לא יעלה על  10%הסמכות לקבוע שיעור מענק שיעלה על  הלוועד  -הבקשה 

 ר.מהתקציב המאוש 11%

תכנית , שבמסגרתה מבוצע מו"פ יישומי באקדמיה )להלן: "לתכנית שאושרה למוסד מחקר 1.1

 מהתקציב המאושר.  90% - "(מו"פ יישומי באקדמיה



 

 תקציב .6

 מיליון ש"ח. 1.1העברת ידע/טכנולוגיה לכל תקופת הפעילות יהא התקציב המרבי לתכנית  1.1

 מיליון ש"ח. 1 הפעילות יהאהתקציב המרבי לתכנית הוכחת התכנות לכל תקופת  1.1

 ש"ח. 110,000 התקציב המרבי לתכנית מו"פ יישומי באקדמיה לכל תקופת הפעילות יהא 1.1

 

 תקופת הפעילות .7

 מכוח מסלול הטבה זה תאושרנה לתקופות פעילות כדלקמן: ת מאושרתותכני 7.1

 חודשים; 11תקופה שלא תעלה על  – תכנית העברת ידע/טכנולוגיה 7.1.1

 חודשים; 10תקופה שלא תעלה על  – תכנית הוכחת התכנות 7.1.1

 חודשים. 11תקופה שלא תעלה על  – תכנית מו"פ יישומי באקדמיה 7.1.1

 11בתקציב שנתי ולתקופה בת  נהתתנהל המאושרות תוהתכנילעיל,  7.1חרף האמור בסעיף  7.1

מסלול ובהמשך קיום תנאי הסף שב הןחודשים והמעבר משנה לשנה יותנה בהישגי המו"פ ב

 .הז הטבה

 

 הבקשה אישור .8

מבקש שהוא יזם יוכל לממש את המענק שאושר ולבצע את התכנית בכפוף להתאגדותו  8.1

-כחברה ישראלית ולהגשת המסמכים המתאימים לעניין זה לרשות החדשנות, כפי שייקבע על

 ידי הוועדה בנהלי מסלול ההטבה.

הודעה ידי הוועדה יקבל על כך -שבקשתו אושרה על לעיל, מבקש 8.1לאמור בסעיף בכפוף  8.1

 ויהא עליו לחתום על כתב התחייבות בנוסח אשר תקבע הוועדה.

לאחר החתימה על כתב ההתחייבות, ייצא כתב האישור, על בסיס החלטת הוועדה, אשר  8.1

ידי -יכלול, בין היתר, את סכום המענק, תקופת מתן המענק ותנאים נוספים ככל שייקבעו על

 הוועדה.

 ור, יידרש לאישור מראש של הוועדה.כל שינוי באישור שיינתן למקבל האיש 8.1

 

 תמלוגים .9

 1.1.1בהתאם לסעיף  ותהמאושר תכניות הוכחת התכנותחובת תשלום תמלוגים תחול על  9.1

  .לעיל



 

בהתאם לסעיף  ותהמאושר ותכניות מו"פ יישומי באקדמיה תכניות העברת ידע/טכנולוגיה 9.1

 .םמתשלום תמלוגי ותפטור תהיינהלעיל,  1.1-ו 1.1.1

 –של רשות החדשנות  1מסלול הטבה מס' לתשלום התמלוגים יהיו בהתאם לאמור בהתנאים  9.1

 .קרן המו"פ, על נספחיו

 

 , העברת ידע וזכויות ייצורזכויות בידע .10

ן הרוחני בידע ובתוצריו, יהידע שיפותח בפרויקטים שיאושרו ויתוקצבו בתכנית זו, וזכויות הקנ

קרן  –של רשות החדשנות  1סלול הטבה מס' מיהיו בבעלות מלאה של המבקש ויחולו הוראות 

הנוגעות לחובות שלא להעביר לאחר את הידע, הזכויות עליו ואת זכויות  המו"פ, על נספחיו,

הייצור שיופקו מהמחקר והפיתוח ללא אישור מוקדם של הוועדה, שיחולו על זכויות אלה 

 בשינויים המחויבים.

 

 התחייבות לשמירת דיני קניין רוחני .11

המבקש מתחייב לשמור על דיני הקניין הרוחני כפי שינהגו מעת לעת במדינת ישראל. ידוע 

למגיש הבקשה כי אם יורשע בעבירה על דיני הקניין הרוחני של מדינת ישראל בספק דין סופי 

לבטל למפרע כל הטבה, מענק, הלוואה, הטבת מס או  תרשאי רשות החדשנותהיה תוחלוט 

 או חלקם, ולדרוש את החזרתם בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק.  יתרון כספי אחר, כולם

 

  ובקרה דיווח .12

מערכת הדיווח בכל שלבי ביצוע תכנית המחקר ובסיומה, תהיה בהתאם לנהלים הרלוונטיים  11.1

 , וכן בהתאם לכל החלטה של הוועדה.רשות החדשנותשל 

או מי מטעמה, לרבות מקבל אישור מכוח מסלול ההטבה מתחייב לאפשר לרשות החדשנות,  11.1

גורמים חיצוניים מטעמה, לבקר את פעולותיו, לפקח על העמידה בתנאי כתב האישור 

פי הנחיות רשות החדשנות, כפי שתינתנה מעת -ידה ולפעול על-במועדים ובתנאים שיקבעו על

 לעת.

 

 הפסקת הפעילות וביטול הסיוע .13

מסלול אישור במסגרת  וקיבלאשר ראתה הוועדה כי החברה הישראלית או מוסד המחקר  11.1

, אישור שניתן על ידה, החלטה שנתנה או מסלול ההטבה, הוראה מהוראות ולא קיימ ההטבה,

שראתה כי הסיוע אינו משמש למטרה שלשמה ניתן או כי אישור או החלטה שנתנה ניתן על 



 

והן זה  יסוד הודעה כוזבת, רשאית היא להחליט על ביטול הסיוע כולו או חלקו, הן זה ששולם

 שטרם שולם ולדרוש את החזרתם בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק.

ואשר תחליט להפסיק את התכנית המאושרת  מסלול ההטבהחברה שקיבלה אישור במסגרת  11.1

שלפני מועד סיומה המאושר, תידרש להחזיר את כספי המענק שקיבלה עבור תכנית זו. 

חזר המענק או חלקו אם תגיע למסקנה לוועדה הסמכות לפטור את החברה/מוסד המחקר מה

, כי יובהרשסיבות אובייקטיביות בלתי נשלטות על ידי החברה הביאו אותה לסיום הפעילות. 

אם הוועדה תחליט לסיים את הפרויקט בטרם עת, בהתאם לשיקול דעתה ייתכן כי לא תדרוש 

 החזרת המענק.

 

 שונות .14

התקציב מדי שנה בשנה, למגבלות מתן הסיוע והפעלת מסלול ההטבה כפופים לאישור  11.1

 התקציב ולתקציב המאושר למסלול ההטבה.

 רשות החדשנות רשאית לעדכן מעת לעת את הסכומים הנקובים במסלול הטבה זה. 11.1

במידה ובמועד האישור טרם אושר תקציב רשות החדשנות, יהיה אישור ההטבה כפוף לקיומו  11.1

החלטה סופית בדבר המענק של תקציב בתקנה התקציבית המתאימה ולא תתקבל כל 

 ידי הגורמים הרלוונטיים.-המאושר עד לאחר אישור התקציב על

הוראות חוק החדשנות, התקנות, הכללים, הנהלים, התנאים וההוראות שנקבעו מכוחו )אם  11.1

וככל שנקבעו( יחולו על מסלול זה, בשינויים המחויבים ובכלל זה הוראות סימן ד' לפרק ג' 

לחוק החדשנות )חובת הזהירות וחובת האמונים של  1המחקר(, פרק גלחוק החדשנות )ועדת 

ל' לחוק 11כ"ח לחוק החדשנות )החלת דינים(, סעיף 11נושא משרה ברשות(, סעיף 

החדשנות )הכנסות הרשות(, פרק ד' לחוק החדשנות )אישור בקשות למתן הטבות(, פרק ה' 

א לחוק 17ובכלל זה סעיף  לחוק החדשנות ופרק ח' לחוק החדשנות )הוראות כלליות(

 החדשנות )עונשין(.

ידי הוועדה, הינם חלק בלתי -נהלים של מסלול ההטבה, כפי שייקבעו ויפורסמו מעת לעת על 11.1

נפרד ממסלול ההטבה. אם קיימת סתירה בין הוראות מסלול ההטבה לבין הנהלים, תגברנה 

 הוראות מסלול הטבה זה.

תחייבות מטעם רשות החדשנות או מטעם כל גורם בכל מקרה אין לראות במסלול הטבה זה ה 11.1

 אחר לאשר בקשות או להעביר תשלום כלשהו.

 נהלים, כללים, הודעות וכיוצ"ב שייקבעו ביחס למסלול ההטבה יפורסמו באתר האינטרנט. 11.7

  



 

 להתחי .15

 והתעשייה הכלכלה במשרד הראשי המדען לשכתידי -על בעבר הופעל זה הטבה מסלול 11.1

)ג( להוראות המעבר לתיקון 11מכוח סעיף . 1011 ינוארב 8מיום  8.10 'מס"ל מנכ כהוראת

, עם הקמת 1981-לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד 7מס' 

ידי רשות -ופעל עלמלמסלול הטבה זה, אשר המנכ"ל רשות החדשנות הפכה הוראת 

 החדשנות.

, והן מחליפות את הוראות מסלול 1018 ובראוקטב 11הוראות מסלול הטבה זה תוקנו ביום  11.1

 .1011בינואר  1ההטבה מיום 

 


