
 

 

 חברות מתחילות - 23מסלול הטבה מס' 

 כללי  .1
ומעודדת, במישרין או  ת"( מסייעהחדשנות רשות)להלן: " הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית .1.1

 .המבוצעות על ידה ופעולותכלים מגוון  באמצעותתעשייה בישראל ב תטכנולוגי בעקיפין, חדשנות

נתונים מצביעים כי מסיבות שונות לחברות מתחילות העוסקות במחקר ופיתוח קיים קושי בגיוס  .1.2
נועד "( ההטבה מסלולחברות מתחילות )להלן: " - 23מסלול הטבה מס' כספים מהשוק הפרטי. 

 בישראל המוקמות לתת איתות חיובי למשקיעים, וליצור תמריץ להשקעה בחברות מתחילות
העוסקות במחקר ופיתוח, אשר מהוות מרכיב חיוני בעידוד הצמיחה ובהתפתחות התעשייה ו

 וזאת על מנת לאפשר להן להמשיך ולפעול. ,עתירת הידע במדינת ישראל

לעודד גם יזמות  ,באמצעות מסלול ההטבה ,בכפוף לכל הנאמר לעיל, רשות החדשנות מבקשת .1.3
 .נשים יזמותו במגזר בני המיעוטים ובמגזר החרדי

של חברות  לפרויקטיםת ובמסגרת תכנישנתיים נתנו אישורים יי מסלול ההטבהבמסגרת  .1.4
המימון המשלים למענק רשות את  של תכנית בשנה הראשונהמתחילות וכן אפשרות לגייס 

, כל זאת על מנת להגביר את הוודאות לגבי התמיכות אישורעד לחצי שנה אחרי מתן ה החדשנות
 .בחברה החדשנותמטעם רשות 

 כהוראת והתעשייה הכלכלה במשרד הראשי המדען לשכתידי -על בעבר הופעל זה הטבה מסלול .1.5
לחוק לעידוד מחקר, פיתוח  7)ג( להוראות המעבר לתיקון מס' 56. מכוח סעיף 8.23 'מס"ל מנכ

, עם הקמת רשות החדשנות הפכה הוראת 1984-וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד
 ידי רשות החדשנות. -ופעל עלממסלול הטבה זה, אשר המנכ"ל ל

 הגדרות .2
תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה זולת אם נאמר אחרת  מסלול הטבה זהב

 :מסלול ההטבהבגוף 

 "אוכלוסיית המיעוטים" .2.1

 ;30.12.2015 מיום 922' מס ממשלה בהחלטת זה מונח כהגדרת

 "אתר אינטרנט" .2.2

 ;החדשנות רשותהאינטרנט של  אתר

 " קשה"ב .2.3

 ;המוגשות מכוח מסלול הטבה זה לקבלת הטבה בתקופה מסוימת במסגרת תכניתבקשה 

  "וועדה"ה .2.4

 אשרקרן המו"פ,  -של רשות החדשנות  1המחקר הפועלת מכוח מסלול הטבה מס'  ועדת
 .זה הטבה מסלול במסגרת המחקר כוועדת משמשת

  "מוכרות"הוצאות  .2.5

 הועדהושלגביהן קבעה  פי תכנית מאושרת-על פיתוח ו/או מחקרהוצאות שהוצאו בביצוע 
 ;ולפי תנאים שנקבעו במסלול הטבה זה כי ניתן להביאן בחשבון נהליםב

  "חברה מתחילה" .2.6

 ;זה מסלול הטבה שקיבל אישור במסגרתתאגיד 

  "חברה מתחילה של יזם ממגזר בני המיעוטים" .2.7

 ממגזרעל ידי יזם  מוחזקמהון מניותיה )על בסיס דילול מלא(  33%לפחות  אשר חברה מתחילה
 בדילול מוחזקות ממניותיו 33% לפחות ולו, אם חברת באמצעות או במישרין, המיעוטים בני

 ;מלא

 



 

 

  "של יזם מן המגזר החרדי חברה מתחילה" .2.8

 ןמעל ידי יזם  מוחזקמהון מניותיה )על בסיס דילול מלא(  33%לפחות  אשר חברה מתחילה
 בדילול מוחזקות ממניותיו 33% לפחות ולו, אם חברת באמצעות או במישרין, המגזר החרדי

 ;מלא

  "יזמתחברה מתחילה של " .2.9

, יזמת על ידי מוחזקמהון מניותיה )על בסיס דילול מלא(  33%לפחות  אשר חברה מתחילה
 ;מלא בדילול מוחזקות הממניותי 33% לפחות הול, אם חברת באמצעות או במישרין

  "חדשנות"חוק ה .2.10

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

 "יזמת" .2.11

 במשרה תומועסק מתחילה חברה פרויקטההנהלה ב צוות על ניתהנמ הרעיון תבעל איוה יחידה
 חברה פרויקטב ההנהלה צוות על ותהנמנ הרעיון ותבעל ןוה נשיםמספר , או על ידה מלאה

  ;יקבע על ידי הוועדהבחברה המינימאלית  ןוהיקף העסקת מתחילה

מנכ"לית ו/או סמנכ"לית הטכנולוגיות של החברה  משמעו" ההנהלה, "צוות זה סעיף לעניין
 המתחילה של היזמת.

  "המיעוטים בני ממגזר"יזם  .2.12

 ת/ומועסק מתחילה חברה פרויקט צוות על הנמנית/הנמנה הרעיון ת/בעל היא/והוא ה/יחיד
והיקף  מתחילה חברה פרויקט צוות על הנמנים הרעיון בעלי והם יחידים, או מלאה במשרה

 ;על כל אחד מהם להימנות על אוכלוסיות המיעוטים. קבע על ידי הוועדהיהעסקתם המינימאלית 

 "יזם מן המגזר החרדי"  .2.13

 יחידים, או מלאה במשרה ומועסק מתחילה חברה פרויקט צוות על הנמנה הרעיון בעל והוא יחיד
קבע יוהיקף העסקתם המינימאלית  מתחילה חברה פרויקט צוות על הנמנים הרעיון בעלי והם

 ואבהקפדה הדתית שה ויהודי שומר מצוות, אשר ייחוד . על כל אחד מהם להיותעל ידי הוועדה
לבין שאר היהודים שומרי  וואורחות החיים, המבחינים בינ נוהג בדרכי חינוך, אופי הקהילה

 :הבאים מהתנאים המצוות המקיים אחד או יותר

הם מוסדות לימוד חרדיים, מוכרים שאינם  18עד גיל  וקומות הלימוד של ילדימ .2.13.1
 רשמיים או מסוג "פטור", שרישיונותיהם מוסדרים על ידי משרד החינוך.

 למד בישיבה קטנה ישיבה גדולה או כולל. .2.13.2

זכאי בחמש השנים האחרונות, למשך שנה מלאה אחת לפחות, ל"מלגת לימודים  ההי .2.13.3
ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה" )אשר בעבר נקראה הבטחת הכנסה 

 לאברכים(, מכוח מבחני תמיכה שמפרסם משרד החינוך.

 –קיבל פטור משירות צבאי בהתאם לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו  .2.13.4
 השתייכותם לאוכלוסייה החרדית. בשל 1986

 לנשים: למדה בסמינר חרדי או שבעלה למד בישיבה קטנה.  .2.13.5

 "  ענקמ" .2.14

 ;מתחילה חברה פרויקט של ביצוע מימון לשם מתחילה לחברה הניתן מימון רשות החדשנות

 "  משלים מימון" .2.15

 100% -ל םהמשלי, המדינהרשות החדשנות או  ידי על שלא, פרויקט לחברת ןהנית מימון
 ;הוועדהמההוצאות המוכרות שאושרו על ידי 

  "תכנית"-ו "מחקר", "פיתוח" .2.16

 ;חדשנותכמשמעותם או כהגדרתם, לפי העניין, בחוק ה

 



 

 

 "מתחילה חברה פרויקט" .2.17

, המורכבת מתיק אחד או יותר, מסלול הטבה זהבהתאם ל הוועדהתכנית שאושרה על ידי 
השיטות לייצור מוצר חדש או לשיפור מהותי במוצר  שכתוצאה ממנה יימצאו הידע, התהליכים או

 ;קיים, אחד או יותר, או לפיתוח תהליך חדש או לשיפור מהותי בתהליך קיים, אחד או יותר

 "תכנית מאושרת" .2.18

 תכנית, כולה או חלקה, אשר אושרה על ידי הוועדה;

 " תיק" .2.19

 במסלול ההטבהאשר מוכרות של פרויקט חברה מתחילה בקשה לתמיכה במרכיבי ההוצאות 
 ;חודשים 12לתקופה של 

 "תקופת הביצוע" .2.20

משך הזמן שאישרה הוועדה לחברה מתחילה לבצע פרויקט חברה מתחילה במסגרת תיק 
 ספציפי.

  מסלול ההטבה עקרונות .3
הנהלים, שנקבעו מכוחו ובכלל זה הוראות והכללים, ו"פ המו קרן - 1' מס הטבה מסלולהוראות  .3.1

, דיווח נהלי, מוכרות, בדיקתן, תקצוב תכניות, תשלומים, הוצאות מענקלגבי הגשת בקשות ל
, ותשלום תמלוגים חוזר לדיון בקשות, שינוי במועדי ביצוע תכנית מאושרת, נהלי דוחות בדיקת

 שלפי הוראות אלה, בשינויים המחויבים, למעט: ההטבה מסלוליחולו על 

 ; הטבה זה מסלולהלי בנ אוזה  ההטבה מסלול הוראותאם נאמר במפורש אחרת ב  .3.1.1

, 22(, 3)ב16קרן המו"פ והוראות סעיפים  – 1פרק ג' למסלול הטבה מס'  הוראות .3.1.2
 ;זה הטבה מסלול על יחולו לא אשר)ב(, -)א(25

 ;"תכנית" יקרא "פרויקט חברה מתחילה" מופיע בו החדשנות בחוק מקום בכל .3.1.3

בו מופיע "הוצאות המחקר" או "הוצאות מחקר ופיתוח"  חדשנותבכל מקום בחוק ה .3.1.4
 .זה הטבה מסלוליקרא "הוצאות מוכרות" כפי שהוגדרו ב

 תנאי סף .4
 המוגשת במסלול ההטבהתכנית תיק שנה ראשונה בסף ל תנאי  .4.1

עמידה באחד מתנאי -. יובהר ויודגש כי די באיבמצטבר ,התנאים הבאים לעמוד בכלתאגיד על ה
 לפסילת הבקשה כולה:הסף כדי להביא 

התאגד כדין בישראל ופועל בהתאם לדיני מדינת שהתאגדות בישראל: תאגיד  .4.1.1
 ישראל; 

 למועד הגשת הבקשה שקדמהבשנה הקלנדרית המכירות של התאגיד  סךמכירות:  .4.1.2
 ;מיליון דולר ארה"ב 1ל אינו עולה ע

ממועד התאגדותו במצטבר, מכל סוג ומין שהוא,  המימון שגייס התאגידסך מימון:  .4.1.3
)$(, כולל גיוס מימון  דולר ארה"במיליון  10אינו עולה על  מועד הגשת הבקשהלועד 

היקף המימון יובהר כי למען הסר ספק,  .במסגרת מסלול הטבה זההנדרש משלים 
 ;כולל מימון שניתן על ידי רשות החדשנות או המדינה

: התאגיד אינו בעל חשבון היעדר חובות או הימצאות בהליך פירוק כינוס וכיוצ"ב .4.1.4
מוגבל ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, פירוק וכיוצ"ב ואין לו חובות בלתי מוסדרים 

 ולרשויות המס. רשות החדשנותל

התאגיד ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה  .4.1.5
 .2011-שכר מינימום(, התשע"א –)התניית אישורים 

 

 

 



 

 

 המוגשת במסלול ההטבה בתכנית נוספות שניםתיקים בל סף תנאי .4.2

, לעיל 4.1.5-ו 4.1.4, 4.1.2, 4.1.1הסף המפורטים בסעיפים  על התאגיד לעמוד בתנאי
כדי להביא לפסילת הבקשה  הנ"ל עמידה באחד מתנאי הסף -במצטבר. יובהר ויודגש כי די באי

 .כולה

 התמיכה היקף .5
 מתחילה חברה .5.1

 דע יהאבכל תיק שיוגש על ידי חברה מתחילה במסגרת תכנית, סך התקציב הכולל  .5.1.1
 משך תקופת הביצוע. למיליון ש"ח  10

 ., בהתאם להחלטת הוועדהמסך ההוצאות המוכרות 50%או  30%יהא שיעור המענק  .5.1.2

של רשות החדשנות  1)ג( למסלול הטבה מס' 25הוראות הכללים המותקנים לפי סעיף  .5.1.3
לתוספות למענקים יחולו על מענק הניתן לחברה בנוגע למענקים ו קרן המו"פ –

 .5.1מתחילה לפי סעיף 
 

 החרדי זרהמגן או חברה מתחילה של יזם מ חברה מתחילה של יזם ממגזר בני המיעוטים .5.2

חברה ידי -על בתיק שנה ראשונה של תכנית ראשונה המוגשת במסלול הטבה זה .5.2.1
המגזר ן ידי חברה מתחילה של יזם מ-או על מתחילה של יזם ממגזר בני המיעוטים

לבחור )בעת הגשת הבקשה( באחת משתי החלופות  תרשאי החברה האת, החרדי
 המפורטות להלן:

 .75%בשיעור מענק של ₪, מיליון  2.5של עד סך תקציב כולל  .5.2.1.1

 5.1.2-ו 5.1.1סך תקציב כולל ושיעור מענק בהתאם לאמור בסעיפים  .5.2.1.2
  לעיל. 

ידי חברה -ראשונה המוגשת במסלול הטבה זה עלשל תכנית בתיק שנה שנייה  .5.2.2
המגזר ן ידי חברה מתחילה של יזם מ-מתחילה של יזם ממגזר בני המיעוטים או על

החרדי, תהא החברה רשאית לבחור )בעת הגשת הבקשה( באחת משתי החלופות 
 המפורטות להלן:

 .70%מיליון ש"ח, בשיעור מענק של  4.5סך תקציב כולל של עד  .5.2.2.1

 5.1.2-ו 5.1.1סך תקציב כולל ושיעור מענק בהתאם לאמור בסעיפים  .5.2.2.2
 לעיל.

 תיקראשונה המוגשת במסלול הטבה זה או בכל  תתכני שלמתיק שנה שלישית  החל .5.2.3
 בסעיפיםאחרת שתוגש לאחר מכן, שיעור המענק יהא בהתאם לאמור  תכנית של

 .לעיל 5.1.2-ו 5.1.1

של רשות החדשנות  1)ג( למסלול הטבה מס' 25הכללים המותקנים לפי סעיף  הוראות .5.2.4
 לחברה הניתן מענק על יחולו לאקרן המו"פ בנוגע למענקים ולתוספות למענקים  –

החרדי  המגזר ןשל יזם ממגזר בני המיעוטים או חברה מתחילה של יזם מ מתחילה
 .לעיל 5.2.2.1ו/או  5.2.1.1סעיפים  לפי

  יזמתה של חברה מתחיל 5.3
חברה ידי -בתיק שנה ראשונה של תכנית ראשונה המוגשת במסלול הטבה זה על .5.3.1

, תהא החברה רשאית לבחור )בעת הגשת הבקשה( באחת משתי מתחילה של יזמת
 החלופות המפורטות להלן:

  .75%מענק של מיליון ש"ח, בשיעור  2.5סך תקציב כולל של עד  5.3.1.1

 לעיל. 5.1.2-ו 5.1.1ושיעור מענק בהתאם לאמור בסעיפים סך תקציב כולל  5.3.1.2

ידי חברה -בתיק שנה שנייה של תכנית ראשונה המוגשת במסלול הטבה זה על 5.3.2
, תהא החברה רשאית לבחור )בעת הגשת הבקשה( באחת משתי יזמתמתחילה של 

 החלופות המפורטות להלן:

 . 70%מיליון ש"ח, בשיעור מענק של  4.5סך תקציב כולל של עד  5.3.2.1
 



 

 

 לעיל. 5.1.2-ו 5.1.1ך תקציב כולל ושיעור מענק בהתאם לאמור בסעיפים ס 5.3.2.2
 

ראשונה המוגשת במסלול הטבה זה או בכל  תכנית שלמתיק שנה שלישית  החל 5.3.3
אחרת שתוגש לאחר מכן, שיעור המענק יהא בהתאם לאמור  תכנית של תיק

 .לעיל 5.1.2-ו 5.1.1 בסעיפים

של רשות  1)ג( למסלול הטבה מס' 25הכללים המותקנים לפי סעיף  הוראות 5.3.4
 מענק על יחולו לאקרן המו"פ בנוגע למענקים ולתוספות למענקים  –החדשנות 

 לעיל. 5.3.2.1ו/או  5.3.1.1לפי סעיפים  מתשל יז מתחילה לחברה הניתן

 הוועדה  .6

 ה תפקידי הוועדה וסמכויותי .6.1

מסלול ההטבה )ככל שאינה סותרת לוועדה הסמכות לקבל כל החלטה הדרושה לשם הפעלת 
את הוראות חוק החדשנות, התקנות, הכללים, הנהלים וההוראות שנקבעו מכוחו והוראות 

 , ובכלל זה:מסלול הטבה זה(

  ;לקבוע אמות מידה לאישור בקשות לתמיכה .6.1.1

 ההטבה;לדון בכל בקשה המוגשת במסגרת מסלול  .6.1.2

, ובכלל זה לאשר את התקציבים שהוגשו במלואם בקשות לתמיכהלאשר או לדחות  .6.1.3
 ;םיאו בחלקם ולהציב תנאים לאישור

לעשות כל פעולה לצורך בחינה והערכה של מצגיו של התאגיד, לרבות בנוגע לאופן  .6.1.4
 ביצוע התכנית;

 לקבוע תנאים מוקדמים לכניסתו של אישור התכנית לתוקף; .6.1.5

 ;לוחות זמניםואים לביצוע התכנית המאושרת, לרבות אבני דרך לקבוע את התנ .6.1.6

לאשר הארכה של תקופת הביצוע ללא תוספת תקציבית עד לניצול מלא של התקציב  .6.1.7
 ;המאושר

לאשר קיצור תקופת הביצוע ככל שנוצל התקציב המאושר במלואו ושהוגשמו יעדי  .6.1.8
 ;כפי שאושרו על ידי הוועדה הפרויקט

 ;תכניתההכולל של  להאריך את מספר השנים .6.1.9

 ;באם סברה כי השיגה אבן דרך מימונית ,תכניתהלקצר את מספר השנים הכולל של  .6.1.10

 לבטל או להפסיק תמיכה בחברה מתחילה; .6.1.11

 ;לקבוע את סדרי עבודת הוועדה ודיוניה .6.1.12

 מסלול הטבה זה;לקבוע ולפרסם כללים ונהלים לביצוע  .6.1.13

 ממלא מקום יו"ר הוועדה .6.2

עובדי רשות החדשנות אשר ימונה ע"י ראש הרשות ומנכ"ל אחד מחברי הוועדה מקרב  .6.2.1
הרשות, יוסמך לשמש כממלא מקום של מנכ"ל הרשות בתפקיד ממלא מקום יו"ר 

 הוועדה.

עובד רשות זה יוכל לשמש כממלא מקום יו"ר הוועדה בכפוף למתן הרשאה בכתב  .6.2.2
 מראש הרשות קודם לדיון הפרטני של הוועדה.

 גמול .6.3

הציבור יהיו זכאים לגמול עבור השתתפותם בישיבות הוועדה, זאת בהתאם חברי הוועדה מקרב 
 ידי מועצת רשות החדשנות לעניין זה.-לנוהל אשר ייקבע על

 



 

 

  עקרונות התמיכה בחברה מתחילה .7

בהתאם להנחיות המפורטות במסגרת מסלול ההטבה לרשות החדשנות התאגיד יגיש בקשה  .7.1
 התיק שנת ואת תכניתה של הכולל השניםאת מספר  ,היתר בין, ויציין באתר האינטרנט

 של מתחילהשל יזם ממגזר בני המיעוטים או בחברה  מתחילה בחברה שמדובר ככל. המבוקשת
 לאמור בהתאם ,המענק ושיעור התקציבלעניין היקף  הבחירה תצויןיזם מן המגזר החרדי 

 5.2.2.1 -ו 5.2.2.1 בסעיפים לאמור ובהתאם ראשונה שנה לתיק 5.2.1.2 -ו 5.2.1.1 בסעיפים
ככל שמדובר בחברה מתחילה של יזמת תצוין הבחירה לעניין היקף התקציב  .שניה שנה לתיק

לתיק שנה ראשונה ובהתאם לאמור  5.3.1.2-ו 5.3.1.1ושיעור המענק, בהתאם לאמור בסעיפים 
 לתיק שנה שניה.  5.3.2.2-ו 5.3.2.1בסעיפים 

ף תיבחן על ידי בודק מקצועי מטעם רשות החדשנות ותובא בקשה של תאגיד שעמד בתנאי הס .7.2
בהתאם לגבי כל תיק בנפרד בעניינה. הוועדה תקבל החלטה  לדיון בוועדה וזו תקבל החלטה

לאמות מידה שייקבעו על ידה, אשר יכללו בין היתר התייחסות לגבי מידת החדשנות הטכנולוגית 
המוצר, הפוטנציאל העסקי ויכולת עובדי התאגיד והעומק הטכנולוגי, הישימות הטכנולוגית של 

 . להשיג את המטרות של התכנית

 .כניסת האישור לתוקפו מותנה בהצגת מימון משלים ,הבקשה תאושר באם .7.3

קיבלה החברה המתחילה אישור מרשות החדשנות כי עמדה בתנאים המקדמיים שהציבה  .7.4
ב התחייבות בנוסח אשר יקבע על הוועדה, לרבות גיוס מימון משלים, יהא עליה לחתום על כת

ידי רשות החדשנות. האישור יכנס לתוקפו לאחר החתימה על כתב ההתחייבות כאמור והוצאת 
 כתב אישור על ידי רשות החדשנות. 

תקופת הביצוע תחל ממועד הגשת הבקשה לרשות החדשנות, אלא אם יוחלט אחרת על ידי  .7.5
 הוועדה. 

בשיעורים משתנים,  ה המתחילהת מקדמה לחברנחתם כתב אישור, תעביר רשות החדשנו .7.6
 בהתאם לנהלים שקבעה הוועדה.

 אותן עבור המשלים המימון העברת לאחר תתבצע, המאושרות ההוצאות עבור ענקהמ העברת .7.7
 .הוצאות

 . ם שקבעה הוועדהההוצאות המוכרות יהיה עבור הוצאות מחקר ופיתוח, בהתאם לנהלי עיקר .7.8

אולם רשאי התאגיד  ,הבקשה מגישתמתחילה החברה ה התכנית המאושרת תבוצע על ידי .7.9
 להפעיל קבלני משנה לביצוע פעולות שונות על פי נהלים שקבעה הוועדה.

שינויים באישור שניתן לחברה מתחילה, מצריך קבלת אישור מראש מרשות החדשנות ובהתאם  .7.10
 לנהלים שקבעה הוועדה.

להגיש לרשות החדשנות דו"חות מסכמים לאחר תום סיום תקופת הביצוע, על החברה המתחילה  .7.11
 בהתאם לנהלים שקבעה הוועדה.

 חוזר דיון .8

ההודעה על ימים ממועד קבלת  45תקיים דיון חוזר בכל החלטה שקיבלה, אם בתוך  הוועדה .8.1
ינו התקבלה החלטת הועדה כאמור, בקשה מנומקת בכתב לקיים ישבענ מיהגיש  ת הוועדההחלט

  .דיון חוזר

בהתאם לתקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה  חוזר טעונה תשלום אגרההגשת בקשה לדיון  .8.2
 .2006-)אגרות(, התשס"ו

הגשת בקשה לדיון חוזר תוגש על גבי טופס מיוחד של רשות החדשנות, ויצורפו אליה מסמכים  .8.3
נוספים לפי דרישת הוועדה או גורם שהוסמך על ידה. טופס בקשה לדיון חוזר יהיה זמין באתר 

 . האינטרנט

 

 



 

 

 ידע וזכויות ייצור .9

לשמירת הידע וזכויות הייצור  קרן המו"פ וחוק החדשנות בקשר – 1הוראות מסלול הטבה מס' 
 מענקים, יחולו על הנובעות ממנו מחוץ לישראל זכויותאו  הידעאו מחוצה לה, והעברת  בארץ

 מכוח מסלול הטבה זה. הניתנים 

 תמלוגים  .10

, מכל הכנסה הנובעת ענק, לצורך פירעון המחדשנותרשות החברת פרויקט תשלם תמלוגים ל
מהמוצר שפותח במסגרת פרויקט החממה, או ממוצר הנובע ממנו, לרבות שירותים הנלווים למוצר 

בתוספת ריבית שנתית, חברה מתחילה שניתן לפרויקט  ענקאו הכרוכים בו, עד לפירעון של המ
קרן המו"פ  –של רשות החדשנות  1ובהוראות מסלול הטבה מס'  חדשנותבהתאם לאמור בחוק ה

 לעניין זה.

 הטבות במתן כפילות מניעת .11

 מרשות ףכספי נוס סיועאו  הטבההטבה תחול רק על מי שלא קיבל ואינו מקבל  או ענקהזכאות למ
על  המענקשבגינו התקבל  ואו חלקים ממנ מתחילה חברה פרויקטמהמדינה לביצוע  אוהחדשנות 

 .הז הטבה מסלול פי

 פיקוח ובקרה .12

, לרבות גורמים חיצוניים ההחדשנות או למי מטעמ רשותבכל עת לאפשר ל מתחייבת החברה
נהלים שקבעה , במועדים ובתנאים שיקבעו על ידם ולפעול על פי הלבקר את פעולותי ה,מטעמ

 .הוועדה

 תקציב .13

 .מסלול הטבה זההנקובים באת הסכומים מעת לעת לעדכן  תרשאי מובהר כי רשות החדשנות .13.1

לאישור התקציב מדי שנה בשנה, למגבלות התקציב  כפוף המסלוליםוהפעלת  התמיכהמתן  .13.2
התחייבות מטעם  מסלול הטבה זהבכל מקרה אין לראות ב הטבה.ה מסלולולתקציב המאושר ל

 או להעביר תשלום כלשהו. פרויקטיםתמיכה ב לאשר רשות החדשנות

לקיומו  כפוף המענק, יהיה אישור החדשנות רשות תקציב אושר טרם ההקצאה ובמועד במידה .13.3
 המאושר המענקשל תקציב בתקנה התקציבית המתאימה ולא תתקבל כל החלטה סופית בדבר 

 . ניהםימב המוקדם לפי, ידי הגורמים הרלוונטיים-על המדינה תקציבה אישור לאחר עד

 שונות .14

התנאים וההוראות שנקבעו מכוחו )אם וככל הוראות חוק החדשנות, התקנות, הכללים, הנהלים,  .14.1
שנקבעו( יחולו על מסלול זה, בשינויים המחויבים ובכלל זה הוראות סימן ד' לפרק ג' לחוק 

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

)הכנסות הרשות(, פרק ד' לחוק החדשנות )אישור בקשות למתן הטבות(, פרק ה' לחוק החדשנות 
 א לחוק החדשנות )עונשין(.47ופרק ח' לחוק החדשנות )הוראות כלליות( ובכלל זה סעיף 

כפי שייקבעו ויפורסמו מעת לעת על ידי הוועדה  הם חלק בלתי נפרד  מסלול הטבה זהנהלי  .14.2
 נהגברת, מסלול ההטבה לנהליהוראות מסלול ההטבה . אם קיימת סתירה בין מסלול הטבה זהמ

 .הוראות מסלול ההטבה

רשות , יהיה בהתאם לסכומים שתוקצבו לכך בתקציב מסלול הטבה זהאישור פרויקטים במסגרת  .14.3
 ובהתאם לשיקול דעת הוועדה. החדשנות

 יפורסמו באתר האינטרנט.טבה המסלול הלהודעות וכיוצ"ב שיקבעו ביחס  ,כללים, נהלים .14.4

 



 

 

 לה ותחתחילה ו .15

 כהוראת והתעשייה הכלכלה במשרד הראשי המדען לשכתידי -על בעבר הופעל זה הטבה מסלול .15.1
 לחוק 7' מס)ג( להוראות המעבר לתיקון 56. מכוח סעיף 2015ביולי  19מיום  8.23 'מס"ל מנכ

הקמת רשות  עם, 1984-"דהתשמ, בתעשייה טכנולוגית וחדשנות פיתוח, מחקר לעידוד
, זה הטבה למסלול, 2015ביולי  19ביום  שתחילתה 8.23 מס' "למנכהחדשנות הפכה הוראת 

 .החדשנות רשותידי -על יופעל אשר

והן מחליפות את הוראות מסלול ההטבה  2019בדצמבר  23תוקנו ביום הוראות מסלול הטבה זה  .15.2
 .2019, בפברואר 6מיום 


