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תכנית לעידוד השקעות בחברות מגובות הון סיכון  - 21מסלול הטבה מס' 
 בתחום תחליפי נפט לתחבורה                                                          

 
 רקע .1

"( מסייעת ומעודדת, במישרין רשות החדשנותהרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית  )להלן: " 1.1
הבסיס הטכנולוגי של התעשייה בישראל על ידי מגוון כלים ופעולות  ובעקיפין, לחיזוק ולהרחבת

 המבוצעות על ידה.
 
בנושא  2790קיבלה ממשלת ישראל במסגרת החלטת ממשלה מס'  2011בינואר  30-ב 1.2

הפעלת תכנית לאומית לפיתוח טכנולוגיות המקטינות את השימוש העולמי בנפט בתחבורה 
"(, החלטה על יצירת תכנית החלטת הממשלה)להלן: "ולחיזוק תעשיות עתירות ידע בתחום 

 התכניתלעידוד השקעות בחברות מגובות הון סיכון בתחום תחליפי הנפט לתחבורה )להלן: "
"(. בהחלטת הממשלה נקבע כי לצורך התכנית לעידוד השקעות התכנית" או "השקעות לעידוד

 (.  2020 – 2011ת התכנית )מיליון ש"ח בתקופ 400בכוונת הממשלה להקצות סכום כולל של 
 

היא להרחיב את מקורות המימון הזמינים לחברות מגובות הון סיכון  זהמטרת מסלול הטבה  1.1
הפועלות בתחום תחליפי הנפט לתחבורה, תוך מינוף ההשקעה הממשלתית באמצעות שיתופי 

יע לאומיים מהמגזר הפרטי, דבר אשר יסי-פעולה עם גופי השקעה ותעשייה ישראלים ובין
 ביצירת מערכת כוללת, באמצעות מגוון כלים, שתתמוך בהשגת יעדי החלטת הממשלה.

 
מסלול הטבה זה בא להסדיר את פעילותה של רשות החדשנות  במסגרת מסלול סיוע ליישום  1.1

 התכנית לעידוד השקעות כאמור.
ידי לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה -מסלול הטבה זה הופעל בעבר על 1.1

לחוק לעידוד  7)ג( להוראת המעבר לתיקון מס' 56. מכוח סעיף 8.21את מנכ"ל מס' כהור
. עם הקמת רשות החדשנות 1984-מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד

 ידי רשות החדשנות.-עלמופעל הפכה הוראת המנכ"ל למסלול הטבה זה, אשר 
 

 הגדרות .2
 
 "הוועדה" 2.1

ה זה ועדה של רשות החדשנות בראשות ראש רשות של מסלול הטב 3כמפורט בסעיף 
החדשנות, אשר מוסמכת בין היתר לאשר כל פעולה ליישום מסלול ההטבה, ובכלל זה אישור 

 משקיעים פרטיים וחברות מטרה. 
 

 "החברה" או "המטרה חברת" 2.2
תאגיד ישראלי שהתאגד כדין בישראל, ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל, אשר מרכז פעילותו 

ישראל ועיסוקו העיקרי הינו מחקר ופיתוח תעשייתי ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחום ב
תחליפי נפט לתחבורה. ההשקעות שבוצעו בחברת המטרה במצטבר עד למועד הגשת הבקשה 

מיליון דולר ארה"ב. חברת פרויקט בחממה טכנולוגית הפועלת מכוח  50לסיוע לא עלו על 
חממות טכנולוגיות או במסלול מתקדם  -רשות החדשנות של  3הוראת מסלול הטבה מס' 

של רשות החדשנות  14במרכז הטכנולוגי לאנרגיות מתחדשות הפועל מכוח מסלול הטבה מס' 
מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב ובערבה, לא תוכר כחברת מטרה לעניין מסלול הטבה  -

 זה.
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 " קשורה חברה" 2.1
 .1968 –ח"התשכ ,ערך-כהגדרתה בחוק ניירות

 
 "החדשנות חוק" 2.1

 ;1984 –החוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה התשמ"ד
 

 " סיכון הון מגובת" 2.1
להלן, השקיע או מתעתד להשקיע בה  2.8חברת מטרה אשר משקיע פרטי, כהגדרתו בסעיף 

 במסגרת מסלול ההטבה. 
 

 "ההלוואה סכום מלוא" 2.2
לחברת המטרה, מחושב ונקוב בדולר ארה"ב לפי שערו  סכום ההלוואה בשקלים חדשים שניתן

 12היציג ביום אישור ההלוואה, בתוספת ריבית ליבור לפיקדונות בדולר ארה"ב לתקופה של 
 חודשים כפי שפורסמה ביום אישור ההלוואה.

 
 " האישור מקבל" 2.2

בה חברת מטרה ומשקיע פרטי שבקשתם לקבלת הלוואה אושרה על ידי הוועדה לפי מסלול הט
 זה;

 
 " אופציה בעל" או "פרטי משקיע" 2.2

כל גורם השקעה פרטי, ישראלי או זר, אשר להערכת הוועדה צפוי לתרום להשגת מטרות 
החלטת הממשלה ויאושר ע"י הוועדה, לרבות, אך לא רק, קרן הון סיכון ישראלית או זרה, 

לי או זר ובלבד שותפות השקעה ישראלית או זרה אחרת שאינה קרן הון סיכון, תאגיד ישרא
ששיעור אחזקותיו ואחזקותיהם של חברות הקשורות בו במניות חברת המטרה לאחר 

 מההון המונפק של חברת המטרה. 50%-ההשקעה יפחת מ
 

 "מהותי שינוי" 2.9
שינוי במבנה הון חברת המטרה באופן הנוגע לזכויות הצמודות למניות ו/או לאופציה אשר הוקצו 

 הון כאמור לעיל, לרבות במקרים הבאים: למשקיע הפרטי כנגד השקעה ב
, לרבות פירוק מרצון,  פירוק על ידי בית משפט או פירוק בפיקוח המטרה חברתפירוק  2.9.1

 בית משפט; 
מיזוג חברת המטרה עם או לתוך תאגיד אחר או מכירת כל או רוב מניות חברת  2.9.2

מניות המטרה לתאגיד אחר )להלן: "חברה שורדת"( אשר עם השלמתה יחזיקו בעלי 
חברת המטרה כפי שהיו בטרם ביצוע העסקאות האמורות בפחות ממחצית זכויות 

 ההצבעה בחברה השורדת; 
מכירת כל או רוב נכסי חברת המטרה ו/או חברות קשורות שבשליטתה או מתן רישיון  2.9.3

שימוש בלעדי ובלתי חוזר למסחור נכסי חברת המטרה ו/או חברות קשורות 
 שבשליטתה.

מניות המשקיע הפרטי ו/או דילול המניות בכתב האופציה )באם היו  יובהר כי דילול
ממומשות(, אשר יתרחש כתוצאה משינוי בחברה שאינו שינוי במבנה ההון ואינו נוגע 

לזכויות הצמודות למניות המשקיע הפרטי בחברת המטרה, איננו מהווה לעניין הוראה 
 .זו שינוי במבנה ההון ולא יביא לסיום תקופת האופציה

 
 "לתחבורה נפט תחליפי" 2.12

טכנולוגיה אשר להערכת הוועדה צפויה להביא להפחתה ישירה בצריכת הנפט העולמית 
בתחבורה, ובכלל זה: טכנולוגיות המביאות לחסכון בשימוש בנפט בתחבורה כגון: מערכות 

הנעה יעילות יותר ופתרונות הנדסת רכב שיביאו להפחתת הצריכה; פתרונות חלופיים לנפט 
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ון: דלקים ממקורות ביולוגיים ודלקים סינטטיים; טכנולוגיות הנעה חדשניות כגון: הנעה כג
חשמלית והנעה מימנית; תאי דלק; כל פתרון חדשני ופורץ דרך אשר אינו בנמצא כיום ומטרתו 
הפחתה ישירה בצריכת הנפט העולמית בתחבורה. טכנולוגיות אשר מטרתן ייצור חשמל אינן 

 כלולות בתכנית.
 

 "האופציה תקופת" 2.11
תקופה שתחילתה מיום תחילת העברת הסיוע לחברת המטרה ואשר סיומה אחד מהבאים, 

 המוקדם מביניהם:
 תום שש השנים מיום תחילת העברת הסיוע לחברת המטרה;  2.11.1
 המועד בו יבוצע "שינוי מהותי";  2.11.2
המועד בו שיעור אחזקותיו של המשקיע הפרטי ואחזקותיהם של חברות הקשורות  2.11.3

ו/או יותר מכלל מניות החברה המונפקות  50%-במניות חברת המטרה הגיע לבו 
 של חברת המטרה;

חברת המטרה בחרה להחזיר את מלוא סכום ההלוואה, בהסכמתו של המשקיע  2.11.4
 הפרטי.

 
 "התמלוגים  הוראות" 2.12

הוראות חוק החדשנות בנוגע לתמלוגים והוראות  לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם  
 קרן המו"פ. -של רשות החדשנות  1הוות את נספח ד' של מסלול הטבה מס' אשר מ

 

 "ועדת מסלול ההטבה" או "הוועדה" .1
 
 חברי הוועדה:  1.1

קרן  –החדשנות של רשות  1חברי ועדת המחקר הפועלת מכוח מסלול הטבה מס'  3.1.1
 המו"פ.

 .חבר - מנהל מינהלת תחליפי נפט לתחבורה במשרד ראש הממשלה 3.1.2
ף על אלו החברים בוועדת המחקר הפועלת מכוח מסלול הטבה מס' נציג ציבור )נוס 3.1.3

 חבר  -קרן המו"פ(  –של רשות החדשנות  1
 

 תפקידי הוועדה וסמכויותיה 1.2
)ככל שאינה  לוועדה הסמכות לקבל כל החלטה הדרושה לשם הפעלת מסלול הטבה זה

, ו מכוחו(סותרת את הוראות חוק החדשנות, התקנות, הכללים, הנהלים וההוראות שנקבע
 ובכלל זה:
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לבחון את מגישי הבקשה ואת הבקשות לקבלת הלוואה ואת עמידתם של "משקיע  3.2.1
 פרטי" ו"חברת מטרה" בתנאי הסף; 

 לאשר או לדחות בקשות בהתאם לתנאי הסף ואמות המידה כולן או חלקן; 3.2.2
 לעשות כל פעולה לצורך בחינת מצגיהם של מגישי הבקשות.  3.2.3
או לדחות תכנית המוגשת לאישור לפי מסלול הטבה זה  לאשר, באופן מלא או חלקי,  3.2.4

ובכלל זה לאשר את התקציבים שהוגשו במלואם או בחלקם ולהציב תנאים 
 לאישורם. יובהר כי הוועדה אינה מתחייבת לאשר בקשה כלשהי; 

לדחות בקשות אשר להערכת הוועדה ישפיעו במידה זניחה או בלתי משמעותית על  3.2.5
 מית בתחבורה; הפחתת צריכת הנפט העול

לקבל כל החלטה בנוגע למתן הסיוע של רשות החדשנות, כולל קביעת תנאים ואבני  3.2.6
 דרך לבקשות שתאושרנה;

 לעקוב אחר קיום תנאי כתב האישור והתחייבויות החברה והמשקיע הפרטי; 3.2.7
לאשר כי החברה החזירה לרשות החדשנות את מלוא סכום ההלוואה או סכום נמוך  3.2.8

 ; 8.1.2לפי סעיף  ממנו אם אישרה זאת
לבטל הסיוע במקרה בו המשקיע הפרטי או חברת המטרה אינם ממלאים אחר  3.2.9

 התנאים ואבני הדרך שהציבה הוועדה או אחר התחייבויותיהם;  
 לקבוע ולפרסם כללים ונהלים לביצוע מסלול הטבה זה;  3.2.10
לאשר או לדחות הסכמים לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח בין חברת המטרה וחברה  3.2.11

 למסלול הטבה זה; 7.2רת, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף אח
 ליזום סקרים, מחקרים וכל פעילות אחרת העשויה לסייע בהפעלת מסלול הטבה זה.  3.2.12

 
 

  תנאי סף להגשת בקשה .1
 

"( תוגשנה, באמצעות טופס בקשה שיפורסם באתר סיוע בקשותבקשות לקבלת הלוואה )להלן: "
 מגישיחברת המטרה והמשקיע הפרטי יחדיו )להלן: "האינטרנט של רשות החדשנות, ע"י 

  לוועדת מסלול ההטבה, אשר תוודא עמידתן בכל התנאים הבאים: ,"(הבקשה

 
המשקיע הפרטי מגיש בקשת הסיוע עומד בהגדרת המונח "משקיע פרטי" וכי חברת המטרה  1.1

 בקשת הסיוע עומדת בהגדרת "חברת מטרה", כהגדרתם במסלול ההטבה. המגיש
 

המטרה הציגה תכנית מו"פ מפורטת בתחום תחליפי הנפט לתחבורה, אותה היא  חברת 1.2
 מתעתדת לבצע. 

 
חברת המטרה מעסיקה צוות מחקר ופיתוח בעלי השכלה או ניסיון הדרושים למחקר ופיתוח  1.1

 תעשייתי ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחום תחליפי הנפט לתחבורה.
 

בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה  מגישי הבקשה ובעלי השליטה בהם עומדים 1.1
 .2011-שכר מינימום(, התשע"א –)התניית אישורים 

 
הקפאת הליכים, מגישי הבקשה אינם בעלי חשבון מוגבל ואינם נמצאים בתהליך כינוס נכסים,  1.1

 פירוק וכו' ואין להם חובות בלתי מוסדרים לרשות החדשנות.
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 אמות מידה לאישור בקשות .1
 

תבחן ותשקול רק הצעות שעברו את תנאי הסף. הבקשות יבחנו על פי אמות המידה הוועדה 
 המפורטות להלן בהתאם לעמידת חברות המטרה והמשקיעים הפרטיים בהם:

 
מידת תרומתה של תכנית המו"פ המוצעת על ידי חברת המטרה להשגת יעדי התכנית  1.1

 לתחבורה. הלאומית והפוטנציאל הגלום בה להפחתת השימוש העולמי בנפט
 

ניסיון מוכח של המשקיע הפרטי בהשקעות בחברות ומיזמים טכנולוגיים בכלל, ובחברות  1.2
 ומיזמים טכנולוגיים בתחומי קלינטק ותחליפי נפט לתחבורה בפרט.

 
 היקפי ההשקעות וגיוסי ההון שביצע המשקיע הפרטי עד כה בארץ ובחו"ל. 1.1

 
חבורה או תכניותיו ליצור התמחות התמחותו של המשקיע הפרטי בתחום תחליפי הנפט לת 1.1

 כזו.
 

לאומי מוביל בעל יכולת לקדם הבאת טכנולוגיה -היותו של המשקיע הפרטי משקיע בין 1.1
מתקדמת לארץ ולסייע ביישום הטכנולוגיות שיפותחו ע"י חברת המטרה, בשווקים העולמיים 

 לעיל. או לחילופין שיתוף פעולה מוכח של המשקיע הפרטי עם משקיע מהסוג המתואר
 

יכולתו הפיננסית של המשקיע הפרטי לבצע השקעות המשך ולתמוך בחברת המטרה, בנוסף  1.2
 ומעבר להשקעות שיבוצעו בחברת המטרה במסגרת מסלול ההטבה. 

 
הערכת ועדת מסלול ההטבה לגבי תרומתו הפוטנציאלית של המשקיע הפרטי ליצירת שוק  1.2

 ראל. השקעות פרטיות בתחום תחליפי הנפט לתחבורה ביש
 

 תנאי הסיוע  .2
 
"( שתינתן ההלוואההסיוע במסגרת מסלול ההטבה יינתן במתכונת של הלוואה )להלן: " 2.1

לחברת המטרה בד בבד עם השקעה הונית במזומן של משקיע פרטי בחברת המטרה. לעניין 
סעיף זה, "השקעה הונית במזומן" הינה השקעה כנגד קבלת זכויות במניות חברת המטרה. 

פק, לא יראו הלוואת בעלים או השקעה בשווה כסף או כל השקעה שאינה כנגד למען הסר ס
קבלת זכויות במניות חברת המטרה, כהשקעה לצורך סעיף זה. הסיוע שתעניק רשות 

מסכום ההשקעה שישקיע המשקיע הפרטי בחברת המטרה  50%החדשנות  יהיה בסכום של 
 להלן.  6.8 -ו 6.7ובכפוף להוראות סעיפים 

 
לעיל הינה אך ורק השקעה הנעשית בד  6.1, כי השקעה הונית במזומן כאמור בסעיף יובהר 2.2

בבד עם הגשת בקשת הסיוע ולא תוכרנה השקעות עבר שנעשו בחברת המטרה קודם למועד 
 הגשת הבקשה לסיוע בהתאם למסלול הטבה זה.   

 
ד בבד עם מתן ההלוואה לחברת המטרה, תנפיק חברת המטרה למשקיע הפרטי כתב ב 2.1

"(, אשר יקנה למשקיע הפרטי את האופציה לשלם אופציה( )להלן: "Warrantאופציה )
לרשות החדשנות סכום השווה למלוא סכום ההלוואה, להחזיר באופן זה לרשות החדשנות  

ל מניות נוספות בחברת המטרה מאותו סוג את הסיוע  שניתן לחברת המטרה ובתמורה לקב
ובאותו מחיר רכישה שבהם רכש המשקיע הפרטי את מניות חברת המטרה עת נתנה רשות 
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החדשנות  את ההלוואה לחברת המטרה, ובאותם תנאים שנקבעו בהסכם בין חברת המטרה 
למשקיע הפרטי בקשר עם ההשקעה הפרטית שבוצעה בחברת המטרה במועד מתן 

 האופציה תהיה תקפה עד תום תקופת האופציה.  ההלוואה.
 

אם יחליט המשקיע הפרטי לממש את האופציה שניתנה לו ע"י חברת המטרה במהלך תקופת  2.1
האופציה, יעביר המשקיע לחשבון נאמנות שיאושר ע"י רשות החדשנות את מלוא סכום 

יע הפרטי ההלוואה, אשר יועבר לרשות החדשנות לאחר הקצאת מניות חברת המטרה למשק
בהתאם לתנאי האופציה. יובהר כי מימוש האופציה ע"י המשקיע הפרטי ותשלום מלוא סכום 

ההלוואה לרשות החדשנות  יביאו לסיום מחויבויותיה הכספיות של חברת המטרה כלפי רשות 
 החדשנות להחזר הסיוע. 

 
תקופת אם לא מימש המשקיע הפרטי את האופציה שניתנה לו ע"י חברת המטרה עד תום  2.1

האופציה, תוחזר ההלוואה לרשות החדשנות  ע"י חברת המטרה באמצעות תשלום תמלוגים 
מכל הכנסותיה, בשיעורים ובמועדים שנקבעו בהוראות  התמלוגים, בשינויים המתחייבים, ועד 

שיעור התמלוגים יקבע ע"י הוועדה בהתאם לסיווג חברת  -לתשלום של מלוא סכום ההלוואה 
ללים הקבועים בהוראות  התמלוגים בעת תום תקופת האופציה והוועדה המטרה בהתאם לכ

רשאית לדרוש מחברת המטרה כל נתון שידרש לשם הקביעה כאמור. הכנסות לעניין סעיף 
זה הן סכום מכל סוג שהוא שרשמה או שזקפה החברה בספריה או בדוחותיה הכספיים 

ו מחוייבויות דיווח בהתאם במקרה זה על החברה יחול המבוקרים במסגרת הכנסותיה.
 לכללים הקבועים בהוראות התמלוגים. 

 
במהלך כל תקופת השתתפותה בתכנית ועד להחזר מלוא סכום ההלוואה תהא מחוייבת  2.2

חברת המטרה לעמוד בתנאי הגדרת המונח "חברת מטרה". אם חל שינוי בחברה הגורם לכך 
פי מסלול הטבה זה  תחול על כי היא אינה עומדת עוד בתנאי הגדרת "חברת מטרה" על 

 יום מהמועד בו חל השינוי.  30 -החברה מחוייבות לדווח על כך לוועדה בתוך לא יאוחר מ
אי עמידתה של החברה בתנאי הגדרת המונח "חברת מטרה" תביא לסיום תקופת האופציה 

ולהפסקת ההטבות הייחודיות הניתנות לחברה במסגרת מסלול ההטבה. במועד בו חדלה 
רה לעמוד בהגדרת "חברת מטרה" תחול עליה החובה להחזר מיידי של מלוא סכום החב

לעיל. במקרים בהם חדלה החברה לעמוד בהגדרת המונח  6.4ההלוואה כמפורט בסעיף 
"חברת מטרה" במועד מאוחר יותר מהשנתיים הראשונות מיום אישור הבקשה ע"י הוועדה, 

ההלוואה באמצעות תמלוגים מהכנסותיה, תהיה רשאית הוועדה לאשר לחברה להחזיר את 
 לעיל.  6.5כמפורט בסעיף 

 
ש"ח )כנגד השקעה הונית  750,000סכום ההלוואה הנמוך ביותר שיאושר לחברת מטרה הוא  2.2

מיליון ש"ח( וסכום ההלוואה המרבי שיאושר לחברת  1.5על ידי המשקיע הפרטי בסך של 
מיליון  24ידי המשקיע הפרטי בסך של  מיליון ש"ח )כנגד השקעה הונית על 12מטרה הוא 

 ש"ח(. 
 

סכום ההלוואות המרבי המצרפי שיאושר לחברת מטרה לאורך שנות התכנית, כנגד השקעות  2.2
מיליון ש"ח )כנגד השקעה  30של משקיע פרטי אחד או יותר שיבוצעו בחברת המטרה, הוא 

השקעה נוספת  מיליון ש"ח בחברת המטרה(. בקשה לאישור 60הונית בהיקף מצטבר של 
של משקיע פרטי )וחברות הקשורות בו( באותה חברת מטרה תוכל להיות מוגשת רק לאחר 

 חודשים מיום אישור ההשקעה הקודמת. 12חלוף 
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 זכויות על הידע .2
 
הבעלות על הידע שיפותח בחברת המטרה ממועד קבלת ההלוואה ועד לתשלום מלוא סכום  2.1

וכל הזכויות הנובעות ממנו יהיו בבעלות מלאה של  ההלוואה לרבות תשלום התמלוגים כנדרש
( למסלול 3)ב16-( ו2)ב16(, 1)ב14 חברת המטרה, בהתאם לכללים המפורטים בסעיפים

 לחוק החדשנות. )ב( 42וסעיף  קרן המו"פ –של רשות החדשנות  1הטבה מס' 
 

על הידע  , רשאית הוועדה, לאשר הסדר שונה לבעלות7.1מבלי לפגוע באמור בהוראות סעיף  2.2
שיפותח והזכויות הנובעות ממנו. אישור הוועדה יהיה בכפוף להצגת הסכם לשיתוף פעולה 

במחקר ופיתוח בין חברת המטרה לבין חברות זרות, אשר יכלול, בין השאר, התייחסות לידע 
ולקניין הרוחני אשר יהיו בבעלות בלעדית של החברה הישראלית ולידע והקניין הרוחני אשר 

בבעלות בלעדית של החברה הישראלית, ולאחר שהשתכנעה הוועדה כי צפויים לא יהיו 
להישאר ידע וקניין רוחני משמעותיים בישראל, כי החברה הזרה צפויה לתרום משמעותית  

ליצירת הידע החדש שיפותח ולצמיחת החברה הישראלית בישראל וכי התועלת והידע הנוסף 
 כם שת"פ כאמור הינם גבוהים.שצפויים לצמוח לחברת המטרה כתוצאה מהס

   

  העברת ידע .2
 
 לישראל מחוץ ידע העברת 2.1

העברת ידע הנמצא בבעלות חברת המטרה או הזכויות הנובעות ממנו לאחר מחוץ  8.1.1
לישראל תתאפשר לאחר קבלת אישור וועדת המחקר, הפועלת מכוח מסלול הטבה 

 הלוואה.קרן המו"פ, ולאחר ששולם מלוא סכום ה -של רשות החדשנות  1מס' 
לעיל, רשאית הוועדה, במקרים מיוחדים ולבקשת  8.1.1על אף האמור בסעיף  8.1.2

חברת המטרה, לאשר העברת ידע גם בתמורה לתשלום הנמוך ממלוא סכום 
ההלוואה ובלבד שהשתכנעה הוועדה כי הידע אותו מבקשת חברת המטרה להעביר 

הידע הינו ריאלי.  אינו חיוני להמשך התפתחותה של חברת המטרה וכי מחיר מכירת
גובה התשלום במקרים אלו ייקבע בהתאם לחלקה היחסי של ההלוואה בסך 

ההשקעות שבוצעו בחברת המטרה במועד העברת הידע, מוכפל במחיר מכירת 
הידע. במקרה זה יקוזז התשלום שיתקבל בגין העברת הידע ממלוא סכום 

 ההלוואה.
 מלוא סכום ההלוואה. יובהר כי סך ההחזר לרשות החדשנות לא יעלה על 8.1.3
לעיל, הייתה הבקשה להעברת ידע מחוץ לישראל אגב  8.1.1על אף האמור בסעיף  8.1.4

פירוק מחמת חדלות פירעון או כינוס נכסים של חברת המטרה, ומחיר המכירה של 
הידע או של חברת המטרה, לפי העניין, נמוך מסך ההשקעות שהושקעו בחברת 

אשר את העברת הידע אף אם שולם המטרה, רשאית ועדת מסלול ההטבה ל
 לרשות החדשנות  סכום הנמוך ממלוא סכום ההלוואה, בהתאם לקביעת הוועדה.

במקרים בהם מבקשת חברה אשר חדלה לעמוד בהגדרת חברת מטרה להעביר  8.1.5
ידע הנמצא בבעלותה או זכויות הנובעות ממנו לאחר מחוץ לישראל יחולו עליה 

ו"פ והוראות חוק החדשנות בקשר לשמירת קרן המ 1הוראות מסלול הטבה מס' 
, יחולו על ההטבות הניתנות ץ לישראלהידע והעברת הידע או זכויות הנובעות מחו

 מכוח מסלול הטבה זה.
הוראות לעניין מתן הרשאה מתן הרשאה מאת מקבל ההטבה תאושר בהתאם ל 8.1.6

ל ש 1של מסלול הטבה מס'  18מכוח סעיף  לשימוש בידע מחוץ לישראל שנקבעו 
  .קרן המו"פ -רשות החדשנות 

 



 

 

 

 

 

 

 

 9מתוך  2עמוד   
 

 ישראל בתוך ידע העברת 2.2
העברת ידע הנמצא בבעלות חברת המטרה או הזכויות הנובעות ממנו לאחר בתוך ישראל 

של רשות  1תתאפשר לאחר קבלת אישור וועדת המחקר, הפועלת מכוח מסלול הטבה מס'
לות על חברת המטרה קרן המו"פ, בתנאי שיחולו על מקבל הידע כל החובות הח -החדשנות 

לפי מסלול הטבה זה, לרבות החובה שלא להעביר את הידע לאחר אלא בהסכמת הועדה 
 ולרבות החובה לשלם תמלוגים. 

 

 התחייבות לשמירה על דיני הקניין הרוחני .9
 

מגישי הבקשה מתחייבים לשמור על דיני הקניין הרוחני כפי שינהגו מעת לעת במדינת ישראל. 
כי אם יורשע בעבירה על דיני הקניין הרוחני תהיה רשאית רשות החדשנות   ידוע למגיש הבקשה

לבטל למפרע כל הטבה, מענק, הלוואה, הטבת מס או יתרון כספי אחר, כולם או חלקם, ולדרוש 
 החזרתם בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק.

 
 סיוע נוסף במקביל .12

 
ל ההטבה ובמסגרת מסלולי הטבה חברת המטרה תוכל לקבל סיוע נוסף במקביל במסגרת מסלו

אחרים הקיימים ברשות החדשנות ובלבד שהסיוע של רשות החדשנות שיינתן לחברה במסגרת 
מסלול ההטבה יקוזז מהתקציב המאושר לתכנית מו"פ שאושרה במסגרת מסלולי הטבה אחרים. 

הביצוע בתכנית לעניין סעיף זה, "סיוע נוסף במקביל" מתקיים עת ישנה חפיפה בזמנים בין תקופת 
החודשים הראשונים מיום העברת  12מו"פ שאושרה לחברה במסגרת מסלולי סיוע אחרים לבין 

 הסיוע מטעם רשות החדשנות  לחברה במסגרת מסלול הטבה זה. 
 

קרן המו"פ  -של רשות החדשנות  1כך לדוגמא, חברה אשר אושר לה פרויקט במסלול הטבה מס' 
 2)דהיינו, מענק רשות החדשנות הינו  50%עור תמיכה של מש"ח ובשי 4בתקציב מאושר של 

מש"ח( ובמהלך תקופת ביצוע תכנית המו"פ אושר לה גם סיוע במסגרת מסלול הטבה זה 
מש"ח(, יקוזז מהתקציב  1.5מש"ח )דהיינו הסיוע של רשות החדשנות   4.5בהשקעה כוללת של 

החדשנות שניתן במסלול ההטבה   מש"ח( הסיוע של רשות 4המאושר המקורי לפרויקט המו"פ )
 2.5מש"ח(, כך שסך התקציב המאושר העדכני לאחר הקיזוז בתכנית המו"פ יעמוד על  1.5)

מש"ח( וסך תמיכת רשות החדשנות  בחברה בשני מסלולי  1.25מש"ח )דהיינו המענק יעמוד על 
ח דרך מסלול מש" 1.25 -מש"ח דרך מסלול הטבה זה ו 1.5מש"ח ) 2.75ההטבות במקביל תהיה 

 קרן המו"פ(. -של רשות החדשנות  1הטבה מס' 

 
 ובקרה פיקוח .11

מקבלי האישור מתחייבים לאפשר בכל עת לרשות החדשנות או מי מטעמה, לרבות גורמים 
חיצוניים מטעמה, לבקר את פעולותיהם, לפקח על העמידה בתנאי כתב האישור במועדים 

 .ות רשות החדשנות, כפי שתינתנה מעת לעתפי הנחי-ידה ולפעול על-ובתנאים שייקבעו על
 

 כללי .12
 

הוראות חוק החדשנות, התקנות, הכללים, הנהלים, התנאים וההוראות שנקבעו מכוחו )אם  12.1
וככל שנקבעו( יחולו על מסלול זה, בשינויים המחויבים ובכלל זה הוראות סימן ד' לפרק ג' 

הזהירות וחובת האמונים  לחוק החדשנות )חובת 1לחוק החדשנות )ועדת המחקר(, פרק ג
ל' לחוק 15כ"ח לחוק החדשנות )החלת דינים(, סעיף 15של נושא משרה ברשות(, סעיף 
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החדשנות )הכנסות הרשות(, פרק ד' לחוק החדשנות )אישור בקשות למתן הטבות(, פרק ה' 
א לחוק 47לחוק החדשנות ופרק ח' לחוק החדשנות )הוראות כלליות( ובכלל זה סעיף 

 עונשין(.החדשנות )
 

נהלי מסלול ההטבה כפי שייקבעו ויפורסמו מעת לעת על ידי הוועדה הם חלק בלתי נפרד  12.2
 ממסלול הטבה זה. אם קיימת סתירה בין מסלול הטבה זה לנהלים, יגבר  מסלול הטבה זה.  

 
על חברת המטרה תחול המחוייבות לדווח לוועדה על שינויים במבנה ההון שלה או במבנה  12.1

על גיוס השקעות חדשות ומשקיעים חדשים בחברת המטרה, על קרות "שינוי הבעלות בה, 
לעיל, על סיומה של "תקופת האופציה", כהגדרתה בסעיף  2.9מהותי", כהגדרתו בסעיף 

לעיל ולהעביר דיווח לפחות אחת לשנה על התקדמותה בתכניות המחקר והפיתוח ועל  2.11
יפורסמו מעת לעת על ידי הוועדה ועד מצבה העסקי והפיננסי, בהתאם לנהלי דיווח ש

 לתשלום מלוא סכום ההלוואה.   
 

הנקובים במסלול הטבה  ושיעור ההשתתפותרשות החדשנות רשאית לעדכן את הסכומים  12.1
 זה. 

 
אישור תכניות במסגרת מסלול הטבה זה, יהיה בהתאם לסכומים שתוקצבו לכך בתקציב  12.1

ל מקרה אין לראות במסלול הטבה זה  רשות החדשנות ובהתאם לשיקול דעת הוועדה. בכ
 התחייבות מטעם רשות החדשנות לתשלום כלשהו.

 
מתן הסיוע כפוף לאישור התקציב מדי שנה בשנה, למגבלות התקציב, ולתקציבה המאושר  12.2

 של רשות החדשנות.
 

 תחולה .11
 
ידי לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה -מסלול הטבה זה הופעל בעבר על 11.1

)ג( להוראת המעבר 56. מכוח סעיף 2013בדצמבר  12מיום  8.21"ל מס' כהוראת מנכ
. עם 1984-לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד 7לתיקון מס' 

, 2013בדצמבר  12ה ביום תשתחיל 8.21הקמת רשות החדשנות הפכה הוראת מנכ"ל מס' 
 שנות.ידי רשות החד-עלמופעל למסלול הטבה זה, אשר 

, והן מחליפות את הוראות מסלול 2018 אפרילב 16יום הוראות מסלול הטבה זה תוקנו ב 11.2
 .2017בנובמבר  1ההטבה מיום 


