
 

 מוכוון מו"פעידוד  -תכנית אתגר  - 26מסלול הטבה מס' 
 יםבריאות גלובלי אתגרי

 

 רקע .1
 

ומעודדת, במישרין  ת"( מסייערשות החדשנות" :)להלן הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית 1.1
כלים ופעולות המבוצעות על  מגוון ובעקיפין, לחדשנות הטכנולוגית בתעשייה בישראל באמצעות

   .ידה
 

פעילות הסיוע הבינלאומי של מדינת ישראל ולאור הסכם לשיתוף הפעולה בתחום זה בין במסגרת  1.2
"( לבין מש"בהסוכנות הישראלית לסיוע ולשיתוף פעולה בינ"ל במשרד החוץ )להלן: " -מש"ב 

Canadian International Development Agencyאש הממשלה, יזמו משרד החוץ, משרד ר, 
)וכיום ע"י  לשכת המדע"ר ע"י הופעלהתכנית ייעודית ש שרד האוצרומ והתעשייה משרד הכלכלה

"( למציאת פתרונות טכנולוגיים מו"פמחקר ופיתוח )להלן: " שמטרתה עידוד רשות החדשנות(
 לאתגרי בריאות במדינות מתפתחות. 

    

 בשל אופיים ההומניטרי של אתגרי בריאות בעולם המתפתח, נרתמו מדינות רבות בעולם המתועש 1.1
לסייע במציאת פתרונות טכנולוגיים שיסייעו בהתמודדות עם אתגרים אלה בדרך של עידוד מחקר 
ופיתוח טכנולוגי בתחומים הרלוונטיים. בישראל קיימים ידע ויכולות מחקר ופיתוח תעשייתי בתחומי 

 מדעי החיים בכלל, ובתחום בריאות הציבור על היבטיו השונים בפרט.
 

סיוע לתוכניות מחקר  מעניקה ו מסלול הטבה זהכללים המפורטים בבהתאם ל מופעלת התכנית 1.1
 ופיתוח מוכוון אתגרי בריאות גלובליים.

 

ידי לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה כהוראת -לול הטבה זה הופעל בעבר עלסמ 1.1
לחוק לעידוד מחקר, פיתוח  7)ג( להוראת המעבר לתיקון מס' 56. מכוח סעיף 8.26מנכ"ל מס' 

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

 

 

 הגדרות .2

 
  "בקשה" 2.1

 . מסלול הטבה זהבקשה שהוגשה במסגרת 
 

  "עדהווה" 2.2
 להלן. 3סעיף המוקמת ופועלת מכוח ובהתאם להוראות עדה ווה
 

 " ועדת תנופה" 2.1

סיוע ליזמים טכנולוגיים  -"תנופה  - של רשות החדשנות 9מס' מסלול הטבה ל 3כהגדרתה בסעיף 
 ."(9מסלול הטבה מס' )להלן: " מתחילים"
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2.1 "Grand Challenges Canada"  או"GCC" 
מו"פ מוכוון אתגרי בריאות לעידוד הפועל כארגון ללא כוונת רווח,  ,מיזם של ממשלת קנדה

 מושבו בטורונטו, קנדה. שמקוםגלובליים, 
  

  "החדשנותחוק " 2.1
 .1984-התשמ"ד ,בתעשייה וחדשנות טכנולוגית פיתוח ,החוק לעידוד מחקר

 

 "גלובלי בריאות אתגר" 2.6
אשר  במדינות המתפתחות, מחסום משמעותי העומד בפני פתרון בעיה חשובה בתחום הבריאות

 .ייושםככל שלו פוטנציאל להשפעה גלובלית רחבה 
 

 מתפתחות" "מדינות 2.2
 מדינות המוגדרות כמדינות מתפתחות ע"י קרן המטבע הבינלאומית והבנק העולמי.

 

 "מדינות יעד" 2.2
ע"י משרד החוץ כמדינות יעד מועדפות לסיוע חוץ ושיתוף פעולה  המוגדרותמדינות מתפתחות 

 , בהתאם לרשימה שתפורסם ע"י משרד החוץ מעת לעת.בינלאומי
 

  "מבקש" 2.9
שמקום  ,או מוסד מחקר עמותה, עובדים( 100קטנה או בינונית )עד  חברה ,קבוצת יזמים, יזם

ובמקרה של תאגיד מכוח ובהתאם  בהתאם לדיני מדינת ישראל יםפועלהמושבם הקבוע בישראל ו
   .לדיני מדינת ישראל

 

 "בריאות גלובליים מוכוון אתגרי"מו"פ  2.12
, לרבות רי בריאות גלובלייםעם אתג ותלהתמודד לפתח מוצר שמטרתותעשייתי  פיתוחמחקר ו

הנגשת שירותי בריאות, סניטציה, מחלות שנישאות ע"י טפילים, בריאות ילודים  בתחומים הבאים:
בריאות נפשית, טיפול בשפכים, חקלאות מתקדמת, השקיה בתנאי בריאות קהילתית, ואימהות, 

 .מדבר, מכשור רפואי ועוד
 

  ""מוצר 2.11
קיים )לרבות התאמתו לשוקי  מוצר, שיפור מהותי במוצר חדש משמעם כל אחד מאלה: מוצר

לצורך הוזלה משמעותית לרבות ) שיפור מהותי בתהליך קייםתהליך חדש, , המדינות המתפתחות(
בריאות  אתגרי ניםמוכווהוכחת היתכנות טכנולוגית, המבוססים על מו"פ או  של תוצרי התהליך(

 גלובליים.
 

 "מחקר"  2.12
יה שידע זה יהא מועיל בפיתוח מוצר  או יידע חדש מתוך ציפחקירה מתוכננת במטרה לגלות 

 או בשיפור מהותי במוצר או בתהליך קיימים; יםתהליך חדש
 

 "מימון"  2.11
 .תמאושרה תכניתהלמקבל האישור לשם ביצוע  רשות החדשנותמענק הניתן על ידי 

 

 "מימון משלים" 2.11
או  רשות החדשנות וחר שאינממן אמש הבקשה או גורם יגע"י מ תמאושר תכניתמימון הניתן ל

 .מהתקציב המאושר 100% -ל אותו משליםה של רשות החדשנות,, המימוןעל בנוסף  ,הממשלה
 

 " מקבל האישור" 2.11
  .מסלול הטבה זהלפי עדה ואושרה על ידי הולקבלת מימון בקשתו מגיש בקשה ש

 

 "פיתוח" 2.16
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יתוח תהליך חדש או לשיפור יישום ממצאי מחקר או ידע אחר, המכוונים לייצור מוצר חדש או לפ
מהותי במוצר קיים או בתהליך קיים, לרבות גיבוש קווי תכנית או בדיקתם, הכנת תכניות ומדגמים, 

 .חרושתי-טיפוס והפעלת דגם ניסוי או מיתקן חצי-בניית אב
 

 "ריבית שנתית"  2.12
 קרן המו"פ. - של רשות החדשנות 1בנספח ה' של מסלול הטבה מס'  ההגדרתכ

 

 "  תמאושר תכנית" 2.12
גלובליים,  בריאות מוכוון אתגרי למו"פתכנית על  תמבוססה ,הוועדהעל ידי  השאושר תכנית

 .מוצרממנו יפותח תוצאה כש
 

 "תקופת ביצוע" 2.19
ואשר לא תעלה על  תהמאושר תכניתהלבצע את האישור למקבל הוועדה שאישרה התקופה 

חודשים נוספים לכל  12-בוע הועדה רשאית להאריך את תקופת הביצ .חודשים 12תקופה של 
 .)ללא תוספת תקציב( השתכנעה כי הדבר נחוץ להשלמת התכנית המאושרתהיותר, במידה ו

 

 "תקציב מאושר" 2.22
המורכב מהמימון הוועדה ע"י  שאושרו הכולל הוצאות מוכרות תמאושרה תכניתהסך תקציב 

 .הוועדה, כפי שאושר על ידי המימון המשליםמו
 

 

 -)להלן גלובליים  אתגרי בריאותמוכוון  מו"פ תכניותלאישור ועדה  .1
 עדה"(ו"הו

 

  עדה:וחברי הו 1.1

 .תנופהחברי ועדת  3.1.1

 .שימונה ע"י ראש מש"ב מש"ב, נציג   3.1.2

)להלן: המועצה( שימונה ע"י  ראש הממשלההמועצה הלאומית לכלכלה במשרד עובד  3.1.3
 .יו"ר המועצה

שיומנה ע"י  יאות הציבורבעל השכלה אקדמית רלוונטית וניסיון בתחום בר ,ציבורנציג  3.1.4
 .רשות החדשנות מנכ"ל בהמלצת, ראש רשות החדשנות

 

 יכהן כיו"ר הוועדה וסגן המדען הראשי למסחור והשקעות כממלא מקומו. ראש רשות החדשנות 1.2
 

 לכל חבר ועדה ניתן למנות ממלא מקום. 1.1
 

 .יםמינוי ו/או שינוי חברי הוועדה שאינם חברי ועדת תנופה יהיה בתוקף לשלוש שנ 1.1
 

שנים, ובכל מקרה לא יכהן למעלה  3כל חבר ועדה שאינו חבר מתוקף תפקידו ימונה לתקופה של  1.1
 משתי תקופות כהונה רצופות.

 

 סדרי עבודת הוועדה: 1.6
 

ובלבד שאחד מהם הוא  ,עדהולפחות ארבעה מחברי הו –מניין חוקי לקבלת החלטה  3.6.1
 או ממלא מקומו ונציג ציבור אחד. היו"ר

 

 .הוועדה קול עודף ליו"רינתן י שוויוןבמקרה של . קולות רובתתקבלנה ב עדהוהו החלטות 3.6.2
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רשות  ראש אלא לפי החלטת ,ועדה או כל חומר שנמסר להולגלות מדיוניה של ה אין 3.6.3
 .החדשנות

 

לשם מתן חוות דעת או לכל  מרשות החדשנותועדה או וסרו לו מסמכים מטעם המנש ימ 3.6.4
מאת מפורשת אלא על פי הרשאה  ,לאחר תוכן המסמכים תא מטרה אחרת, לא יגלה
 .ראש רשות החדשנות

 

רשאי לקבוע כללים בדבר שמירת הסודיות של התכניות, אישורן,  רשות החדשנותראש  3.6.5
 .והמעקב אחר ביצוען

 

לפני תיקון  ןהחדשנות כנוסחא לחוק 15-ו 15הוראות סעיפים על חברי הוועדה יחולו כן  3.6.6
 .לחוק החדשנות 7מס' 

 

 ייחתם ע"י יו"ר הוועדה.ש בפרוטוקול ישיבותיה תסכם הוועדה 3.6.7
  

 :יהסמכויותתפקידי הוועדה ו 1.2
 ובכלל זה: מסלול ההטבה עדה הסמכות לקבל כל החלטה הדרושה לשם הפעלתולו

 

 .בתנאי הסףלבחון את מגישי הבקשה ואת הבקשות לקבלת מימון ואת עמידתם  3.7.1
  

 כולן או חלקן. אמות המידהלוהסף בקשות בהתאם לתנאי לדחות לאשר או  3.7.2
 

 ,סלול הטבה זהלאישור לפי מ תהמוגש תכניתאו לדחות באופן מלא או חלקי,  ,לאשר 3.7.3
 ולהציב תנאים לאישורם.שהוגשו במלואם או בחלקם  את התקציביםלאשר ובכלל זה 
 .בקשה כלשהי לאשר בתימחוהוועדה אינה יובהר כי 

 

ימים את יעדיהם, את אם אינם מקיבתכניות מאושרות להחליט על הפסקת התמיכה  3.7.4
 .מסלול הטבה זההתחייבויותיהן, ו/או אינם עומדים בכללים ובנהלים של 

 

 . מסלול הטבה זהההוצאות המוכרות במסגרת ופרסום קביעת  3.7.5
 

 לקבוע את סדרי עבודת הוועדה ודיוניה. 3.7.6
 

 ככל שהדבר נדרש. מסלול הטבה זהלקבוע ולפרסם כללים ונהלים לביצוע  3.7.7
 

 .לקבוע שיעור מענק הגבוה מסכום המענק המירבי 3.7.8

 

 

 לקבלת מימון  תנאי סף .1
 

 הינו עמידת מבקש בכל התנאים המפורטים להלן מסלול הטבה זהמכוח מימון תנאי הסף לקבלת 
 :במצטבר

 

 . מוכוון אתגרי בריאות גלובליים, שכתוצאה ממנו יפותח מוצר מו"פתכנית היא ל בקשהה 1.1
  

המוגשת על ידו תכנית מרכיבים בהממשלה בגין או  רשות החדשנותמסיוע מקבל אינו לא קיבל ו 1.2
 .מסלול הטבה זהבהתאם ל
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בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, פירוק וכו' ואין לו חובות בלתי מוסדרים אינו  1.1
 .רשות החדשנותל

 

 תניית סיוע בקיוםבנושא: "ה 0.4מס' משרד הכלכלה והתעשייה ממלא אחר תנאי הוראת מנכ"ל  1.1
 חברתית". אחריות

 
 

 

   אמות מידה למתן המענקים .1
 

בקשות יבחנו ה. לעיל 3המפורטים בסעיף  הוועדה תבחן ותשקול רק הצעות שעברו את תנאי הסף
 על פי אמות המידה המפורטות להלן:

 

תוצרי של  מידת התרומה – במדינות המתפתחותעל מצב הבריאות פוטנציאלית השפעה  1.1
 במדינות מו"פליישום תוצרי ה אפשרותבמדינות המתפתחות. פתרון אתגרי בריאות ל המו"פ

 .הפחתת נכויות ו/אוהצלת חיים שיפור הבריאות, לצורך  המתפתחות
 

, ומת פתרונות קיימיםעיתרונות להתכנות טכנולוגית, גישה שונה ומקורית,  – המוצר והטכנולוגיה 1.2
לתקופת  ריאלית מו"פופת הביצוע וקיום תכנית תקתוך יכולת להגיע לאבני דרך משמעותיים 

  .הביצוע
 

העומדות לרשות  ח האדםויכולות כ בתחום הרלוונטי, המבקשידע וניסיון של  – איכות הצוות 1.1
 המאושרת. התכניתיעדי השגת לשם  המבקש

 

 לפתרון אתגרי בריאות במדינות המו"פליישום תוצרי  קיום תכנית ברורה  – (Scalabilityגמלון ) 1.1
ו/או שותפים סבירה, לרבות הסיכוי לגייס מימון בתוך מסגרת זמן , בקנה מידה מסחריהמתפתחות 

 . להמשך הפיתוח והמסחורמתאימים 
 

בדרך שתסייע  ,טכנולוגית עם חדשנות חברתית ועסקיתהחדשנות שילוב ה  – חדשנות משולבת 1.1
שיתוף פעולה ת, לרבות אתגרי בריאוהתמודדות עם על  המו"פלהשיג השפעה מרבית של תוצרי 

  , כהגדרתן בסעיףהיעדמדינות עם עדיפות ל ,המתפתחותעם מיזמים חברתיים רלוונטיים במדינות 
 לעיל. 2.8

 
 

 

 והדיון בה  הגשת הבקשה .6
 

 :כמפורט להלןתעשה  מסלול הטבה זה הגשת בקשה לתמיכה לפי
 

יפורסמו אשר  זה מסלול הטבה להגשת בקשות במסגרת מועדים תפרסם את ה רשות החדשנות 6.1
 .ושל תכנית אתגר רשות החדשנותבאתר האינטרנט של 

 

 על המבקש להגיש הצעה ראשונית. ,בשלב ראשון 6.2
ואמות לשם בדיקת עמידתן בתנאי הסף  ע"י הועדה נהבחיתשהוגשו עד למועד שנקבע,  ותהבקש

יעץ עם רשאית להתי הוועדה תהיה לצורך בחינת הבקשות , במסלול הטבה זה עיםהמידה הקבו
 .GCC -הגורמים הרלוונטיים ב

 

ובאיכות בכמות  למעבר הצעה ראשונית לשלב השני, בהתחשב יהועדה תקבע ציון איכות מינימל 6.1
 הבקשות והתקציב העומד לרשותה.
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תועבר לבדיקת בודק עברה לשלב השני יידרש להגיש הצעה מפורטת אשר שהצעתו מבקש   6.1
 וועדה, הכל בהתאם לאמות המידהלבחינה נוספת ב ולאחר מכן, רשות החדשנות, מטעם מקצועי

 .מסלול הטבה זההקבועות ב
 

 הבקשות יבחנו זו מול זו, על בסיס תחרותי.   6.1
 
 

  מימון לתכנית מאושרת .2

 

₪  500,000מהתקציב המאושר והיקפו לא יעלה על  90%המימון יהיה בשיעור השתתפות של  2.1
 לכל תקופת התכנית המאושרת. 

 

ר מנימוקים מיוחדים שירשמו, כגון: במקרים של פרויקטים פורצי דרך בתחום לוועדה סמכות לאש 2.2
לעיל, ועד  7.1מו"פ מוכוון אתגרי בריאות, מענק הגבוה מסכום המענק המרבי המפורט בסעיף 

 ₪.לגובה של מיליון 

 
 

  התכנית ם ונהליכללי .2

 
הכול ו  9מס'  מסלול הטבהם במסגרת יהחל רשות החדשנות יחולו כללימסלול הטבה זה על 

   .ובכפוף לקביעת הוועדה מעת לעת ממסלול הטבה זהבשינויים מתחייבים 
 רשות החדשנות או באתר האינטרנט של  בזירת הזנק את טפסי הבקשה כאמור ניתן לקבל 

  .www.innovationisrael.org.ilשכתובתו: 

 
 

 תמלוגים .9

 
נובעת מכל טכנולוגיה ו/או מוצר מכל הכנסה ה רשות החדשנות מקבל האישור ישלם תמלוגים ל

שפותח במסגרת התכנית המאושרת, או ממוצר הנובע מהם, לרבות שירותים הנלווים למוצר או 
הכרוכים בו, עד לפירעון מלא של המימון שניתן למקבל האישור בתוספת ריבית שנתית ובהתאם 

כנוסחו לפני תיקון  החדשנות)ג( לחוק 21ובתקנות המותקנות מכוח סעיף החדשנות לאמור בחוק 
מדינות היעד לשימוש בממכירות המוצר  על אף האמור לעיל, הכנסות .לחוק החדשנות 7מס' 

 יהיו פטורות מתמלוגים.
 
 

 שמירה על דיני הקניין הרוחניו , העברת יצור או זכויות יצורידע מפותח .12
 
בעת ממנו יהיו ידע הנובע ממחקר ופיתוח במסגרת וכתוצאה מהתוכנית המאושרת וכל זכות הנו 12.1

אלא אם כן ניתן למקבל האישור אישור  ,םותהיווצרבבעלותו המלאה של מקבל האישור מרגע 
קרן  –של רשות החדשנות  1ומסלול הטבה מס'  החדשנותלהעברתם בהתאם להוראות חוק 

בנוגע קרן המו"פ  –של רשות החדשנות  1ומסלול הטבה מס' החדשנות . הוראות חוק המו"פ
העברת זכויות ייצור מחוץ לישראל יחולו על הידע  מחוץ לישראל, העברת יצור אולהעברת ידע 

  .מסלול הטבה זהבים מישיפותח במסגרת וכתוצאה מהתכנית המאושרת, בשינויים המחו
 

מראש ובכתב, לא תחשב  הועדההעברת ידע ו/או ייצור ו/או זכויות ייצור למדינות היעד, באישור  12.2
 .לפי העניין ם למדינהמילהעברה לחו"ל לצורך תשלו

 

מתחייב לשמור על דיני הקניין הרוחני כפי שינהגו מעת לעת במדינת  ישראל. ידוע  מקבל האישור 12.1
דין סופי בפסק של מדינת ישראל למגיש הבקשה כי אם יורשע בעבירה על דיני הקניין הרוחני 
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הטבת מס או יתרון לבטל למפרע כל הטבה, מענק, הלוואה,  תרשאיתהיה רשות החדשנות וחלוט 
 כספי אחר, כולם או חלקם, ולדרוש את החזרתם בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק.

 

 

 כללי .11
 
 עדה.ו, יידרש לאישור מראש של הוקבל האישורלמ  שניתן על ידי הוועדה כל שינוי באישור 11.1

 

ת . הקצאברשות החדשנותלמסלול ההטבה לקיומו של תקציב ייעודי כפוף יהיה בהמימון תן מ 11.2
אישור תכניות  ., משרד החוץ ומשרד ראש הממשלהרשות החדשנותת וממקורתקציב תהיה 

רשות החדשנות , יהיה בהתאם לסכומים שתוקצבו לכך בתקציב מסלול הטבה זהבמסגרת 
מי התחייבות מטעם  מסלול הטבה זה ובהתאם לשיקול דעת הוועדה. בכל מקרה אין לראות ב

 כלשהו.לתשלום  האמורים לעיל הגורמיםמ
 

מי שנדרש להחזיר מענק שניתן לו, כולו או חלקו, יקיים את הדרישה בתוך תשעים ימים מיום  11.1
ההודעה או במועד מאוחר יותר שנקבע בהודעה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק 

בדרך שגובים רשות החדשנות . החזר המענק יגבה ע"י 1961-פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א
  ודת המסים )גביה( תחול כאילו היה המענק מס כמשמעותו באותה פקודה.ופק ,מס
 

 לרבות גורמים חיצוניים האו למי מטעמ רשות החדשנות למקבל האישור מתחייב לאפשר בכל עת  11.1
לבקר את פעולותיו, לפקח על העמידה בתנאי כתב האישור במועדים ובתנאים שיקבעו , המטעמ

 , כפי שתינתנה מעת לעת.ות החדשנותרש פי הנחיות-ידם ולפעול על-על
 

מסלול כפי שייקבעו ויפורסמו מעת לעת על ידי הוועדה הם חלק בלתי נפרד מ מסלול ההטבה נהלי 11.1
  יגבר מסלול הטבה זה., םלנהלי מסלול הטבה זה . אם קיימת סתירה בין הטבה זה

 

 .מסלול הטבה זהלעדכן את הסכומים הנקובים בבכל עת  תרשאירשות החדשנות  11.6

 

 

 להוחת .12
   

ידי לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה כהוראת -מסלול הטבה זה הופעל בעבר על
לחוק  7)ג( להוראת המעבר לתיקון מס' 56. מכוח סעיף 2014 ינוארב 15 מיום 8.26מנכ"ל מס' 

. עם הקמת רשות החדשנות 1984-לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד
-למסלול הטבה זה, אשר יופעל על ,2014בינואר  15שתחילה ביום  8.26ה הוראת מנכ"ל מס' הפכ

            ידי רשות החדשנות.

                                                                 
 

                                                               
 כ' בטבת תשע"ו 
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