
 

 

 

 

 

 

 

לעידוד חדשנות  מסלול -טק" -"ממשל - 30מסלול הטבה מס' 
 טכנולוגית בתעשייה המוכוונת לאתגרי המגזר הציבורי

                                                                   

 כללי .1

"( מסייעת ומעודדת, במישרין או בעקיפין, רשות החדשנותלחדשנות טכנולוגית )להלן: " הרשות הלאומית .1.1

 חדשנות טכנולוגית בתעשייה בישראל באמצעות מגוון כלים ופעולות המבוצעות על ידה. 

בעניין "הרחבת תחומי פעילות  10.10.2014-( מיום ה41)חכ/ 2097במסגרת החלטת ממשלה מס'  .1.1

כי על  ,ד חדשנות במגזר הציבורי וקידום המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית"" נקבעהתקשוב הממשלתי, עידו

מקומית במיזם הלאומי "ישראל דיגיטאלית" הטק -תעשיית הייאת שלב למנת לעודד חדשנות טכנולוגית ו

לקבוע הוראות להפעלת מסלול סיוע שיופעל ע"י  והתעשייה משרד הכלכלהשל הכללי המנהל הוטל על 

לשכת המדען הראשי במשרד, שייעודו סיוע ליזמים המציעים מענה לאתגרי המגזר הציבורי וצרכיו 

 באמצעות טכנולוגיות חדשניות.

מסלול לעידוד חדשנות  8.30כהוראת מנכ"ל מס' אשר נקבע על ידי מנכ"ל משרד הכלכלה, הסיוע מסלול  .1.3

ידי -הופעל בעבר על "(הוראת המנכ"ל)להלן: "תעשייה המוכוונת לאתגרי המגזר הציבורי טכנולוגית ב

לחוק  7)ג( להוראות המעבר לתיקון מס' 56. מכוח סעיף לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה

עם הקמת  ,"(חוק החדשנות)להלן: " 1984-לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד

מסלול  -טק" -"ממשל - 30מסלול הטבה מס'  שות החדשנות הפכה הוראת המנכ"ל למסלול הטבה זה,ר

"(, אשר מסלול ההטבה)להלן: "לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת לאתגרי המגזר הציבורי 

 ידי רשות החדשנות. -מופעל על

ת תכניות הכוללות רכיבים של ניסוי לרבו, מחקר ופיתוחבשלבי  תכניותיאפשר תמיכה בהטבה המסלול  .1.1

אשר מטרתם שיפור איכות השירות שנותנים משרדי ממשלה או גופים ציבוריים, לרבות הנגשה והדגמה, 

טובה יותר של שירותים לציבור, הקטנת הביורוקרטיה הממשלתית, הגנה על מידע ציבורי והנגשת מידע 

  לציבור.

 

הגדרות  1. 

הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה זולת אם הוגדר אחרת בחוק במסלול הטבה זה תיוחד למונחים 

במפורש במסלול הטבה זה תינתן  החדשנות או בגוף מסלול ההטבה. מונח שלא הוגדר

 .בהתאם לחוק החדשנות המשמעות לו

 "אזור עדיפות לאומית" .1.1

 .1959-ד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט40אזור פיתוח א' שנקבע לפי סעיף 

 המגזר הציבורי""אתגרי  .1.1

 אחד או יותר מהאתגרים הבאים: 

 ציבורי לאזרח;-שיפור השירות הממשלתי .1.1.1



 

 

 

 

 

 

 
 ייעול וטיוב תהליכים במגזר הציבורי ושירותים ציבוריים; .1.1.1

 הנגשת מידע לציבור; .1.1.3

 הגנה על מערכות מידע של המגזר הציבורי. .1.1.1

 " אתר האינטרנט" .1.3

 . www.innovationisrael.org.ilאתר האינטרנט של רשות החדשנות שכתובתו: 

 "בקשה" .1.1

 .לקבלת הטבה בתקופה מסוימת במסגרת תכניתבקשה 

 "הוועדה"" או ועדת מחקר" .1.2

בסעיף ועדת המחקר, כמשמעותה בחוק החדשנות, לצורכי מסלול הטבה זה, אשר חבריה הרכבה מפורט 

3 להלן. 

 "יזם"  .1.2

והינו או שהינם  מחקר ופיתוחיחיד/ים בעל/י רעיון טכנולוגי, המבקש לפתחו למוצר מסחרי במסגרת תכנית 

 .1975-כהגדרת מונח זה בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו)כל אחד( עוסק מורשה 

 בקשה""מגיש " או מבקש" .1.2

 המוענקת במסגרת מסלול ההטבה.בקשה לקבלת הטבה  אשר הגישתאגיד יזם או 

 ישראל דיגיטלית"  מטה" .1.2

 .15.12.2013מיום  1046לשוויון חברתי כפי שהוגדר בהחלטת ממשלה מטה ישראל דיגיטלית במשרד 

 "מענק" .1.2

  .במסגרת תקציב מאושר לשם ביצוע תכנית מאושרת מקבל האישורל רשות החדשנותעל ידי  מימון הניתן

 "מימון משלים" .1.10

מימון הניתן לתכנית מאושרת ע"י מגיש הבקשה או ע"י גורם מממן אחר שאינו הממשלה או רשות 

 .מהתקציב המאושר 100%החדשנות, ובנוסף עם המענק משלים אותו להיקף של 

 האישור" מקבל" .1.11

 להלן. 6.3 כאמור בסעיף מי שבקשתו אושרה

 "ריבית שנתית" .1.11

 .1961–"הפרשי הצמדה וריבית" כהגדרת מונח זה בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א

 "תאגיד"  .1.13

 .כדין בישראל ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראלונרשם תאגיד שהתאגד 

 "תחומים מועדפים" .1.11

בשיתוף עם הממונה על התקשוב ראש מטה ישראל דיגיטלית שגובשה ע"י רשימת תחומים מרכזיים 

שבהם נדרשים פתרונות טכנולוגיים לאתגרי המגזר  רלוונטייםומשרדי ממשלה  רשות החדשנות, הממשלתי

תוקפה כפי האינטרנט פורסמה באתר אשר , וישראל דיגיטלית מטהבהתאם לסדרי עדיפויות של  הציבורי

 . מעת לעת

 "תכנית מאושרת" .1.12

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


 

 

 

 

 

 

 
 . מסלול הטבה זהבהתאם לכללי  ציבורי שאושרה על ידי הוועדהה י המגזראתגר ןתכנית מו"פ מוכוו

 ציבורי"ה י המגזרתכנית מו"פ מוכוון אתגר" .1.12

לכלול רכיב של ניסוי, הדגמה או  היכולתכנית זו  .לאתגרי המגזר הציבורי נתכוושמ מחקר ופיתוח תכנית

 ., בין היתר, במשרד הממשלתי או בגוף נותן השירותהוכחת היתכנות של המוצר או השירות

 "תקציב מאושר" .1.12

 המורכב מהמענק והמימון המשלים, כפי שאושר על ידי הוועדה. תכנית המאושרתסך תקציב ה

 

 ועדההו .3

  :חברי ועדת המחקרהם  אלה .3.1

  ;יו"ר הוועדה –ראש רשות החדשנות .3.1.1

 ;הוועדה "רחבר וממלא מקום יו -המנהל הכללי של רשות החדשנות .3.1.1

 ;חבר –ראש מטה ישראל דיגיטלית או נציגו  .3.1.3

 ;חבר –הממונה על התקשוב הממשלתי או נציגו  .3.1.1

  ;חבר –סמנכ"ל ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה או נציגו  .3.1.2

 ;יםחבר – החדשנותרשות שני עובדים של רשות החדשנות שימנה המנהל הכללי של  .3.1.2

 בעל תואר אקדמי בתחומים הנוגעים לעבודת הוועדה שימנהוהתעשייה משרד הכלכלה  עובד .3.1.2

 ;חבר –מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה 

 ;חבר –שימנה שר האוצר תקציבים במשרד האוצר הממונה על הנציג  .3.1.2

 ;חבר –במשרד האוצר שימנה שר האוצר נציג החשב הכללי  .3.1.2

  ;חברים – הציבורמקרב  םארבעה נציגי .3.1.10

 משקיף. –הציבורי  י המגזראתגר ןמוכוומנכ"ל המשרד הרלוונטי לתכנית המו"פ  .3.1.11

 תפקידי הוועדה וסמכויותיה .3.1

ככל שאינן סותרות את , מסלול ההטבהלוועדה הסמכות לקבל כל החלטה הדרושה לשם הפעלת  .3.1.1

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

 לדון בכל בקשה המוגשת במסגרת מסלול זה. .3.1.1.1

לעשות כל פעולה לצורך בחינה וההערכה של מצגיו של המבקש, לרבות בנוגע לאופן ביצוע  .3.1.1.1

 התכנית. 

 לקבוע תנאים מוקדמים לכניסתו של אישור התכנית לתוקף. .3.1.1.3

ות לקבוע את התנאים לביצוע התכנית המאושרת, לרבות אבני דרך, לוחות זמנים והי .3.1.1.1

 התכנית שנתית או רב שנתית. 

תנאי לאחר בחינת עמידת הבקשה בהמוגשות במסגרת מסלול זה לאשר או לדחות בקשות  .3.1.1.2

 .לאמות המידהובהתאם הסף 

כל שינוי שמבוקש לבצע בתכנית המאושרת לעומת באופן מלא או חלקי, או לפסול לאשר  .3.1.1.2

 . הבקשה המקורית



 

 

 

 

 

 

 
 ולהחליט האם לקבוע לה תנאים ואבני דרך.לעקוב אחר ביצועה של תכנית מאושרת,  .3.1.1.2

לאשר הארכת תקופת הביצוע של התכנית המאושרת ללא תוספת תקציבית עד לניצול מלא  .3.1.1.2

 של התקציב המאושר.

לאשר קיצור תקופת הביצוע של התכנית המאושרת ככל שנוצל התקציב המאושר במלואו  .3.1.1.2

 והוגשמו יעדי התכנית המאושרת.

 נית מאושרת.לבטל או להפסיק תמיכה בתכ .3.1.1.10

 .הזמסלול הטבה לקבוע ולפרסם נהלים לביצוע  .3.1.1.11

ראש רשות החדשנות יהיה רשאי למנות ועדות משנה מקרב חברי ועדת המחקר ולקבוע את  .3.1.1

 פעולות העזר שוועדות המשנה יוכלו לבצע לשם פעילות הוועדה.

 גמול .3.3

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

 ידי מועצת רשות החדשנות לעניין זה.-אשר נקבע על

 ממלא מקום יו"ר הוועדה .3.1

אחד מחברי הוועדה מקרב עובדי רשות החדשנות אשר ימונה ע"י ראש הרשות ומנכ"ל הרשות,  .3.1.1

 יוסמך לשמש כממלא מקום של מנכ"ל הרשות בתפקיד ממלא מקום יו"ר הוועדה.

לשמש כממלא מקום יו"ר הוועדה בכפוף למתן הרשאה בכתב מראש הרשות עובד רשות זה יוכל  .3.1.1

 קודם לדיון הפרטני של הוועדה.

 

 מענקתנאי סף לקבלת  .1

על מגיש בקשה במסגרת מסלול הטבה זה לעמוד להנחת דעתה של ועדת המחקר בכל תנאי הסף הבאים 

 :להביא לפסילת הבקשה כולהעמידה באחד מתנאי הסף הבאים כדי -במצטבר. יובהר ויודגש כי די באי

  לתכנית מו"פ מוכוון אתגרי המגזר הציבורי.שהוגשה היא בקשה ה .1.1

המבקש אינו עומד לבצע את התכנית, על פי הזמנה של אחר, תמורת תשלום מלא או חלקי הניתן כנגד  .1.1

 מתן זכויות בעלות, חלקית או מלאה, בידע או במוצר.

מרשות החדשנות או סיוע ואינו עומד לקבל, לשם ביצוע התכנית, אינו מקבל לא קיבל, מגיש הבקשה  .1.3

 .הז מסלול הטבהשלא לפי הוראות  מהממשלה

 .וכדומהפירוק הקפאת הליכים, אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, מגיש הבקשה  .1.1

עירונית, מועצה משרד ממשלתי, חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, חברה מגיש הבקשה אינו  .1.2

או בית חולים ציבורי , 1985 –תשמ"ה החוק יסודות התקציב ב םמשמעדתית, רשות מקומית או תאגיד כ

-ו 2013כללי כמשמעו בחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 

להלן: כולם ביחד ) 1949-תש"ט, או מוסד חינוך מוכר כמשמעו בחוק לימוד חובה, 2013-(, תשע"ג2014

   ."(המוסדות"

 –בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה )התניית אישורים  השליטההמבקש ובעלי  .1.2

 .2011-שכר מינימום(, התשע"א



 

 

 

 

 

 

 
או שאינן כוללות  רעיונות כלליים )כגון: הקמת מפעלים בטכנולוגיה קיימת(לא יאושרו בקשות שבבסיסן  .1.2

 .פעילות מחקר ופיתוח טכנולוגי

 

 מענקאמות מידה למתן  .2

לעיל. הבקשות יבחנו על פי  4שעברו את תנאי הסף המפורטים בסעיף בקשות הוועדה תבחן ותשקול רק 

  אמות המידה המפורטות להלן:

רמת החדשנות, לרבות חדשנות טכנולוגית ופונקציונלית, התכנות טכנולוגית,  – המוצר והטכנולוגיה .2.1

יכולת להגיע לאבני דרך משמעותיים תוך תקופת הביצוע וקיום תכנית  ,יתרונות לעומת פתרונות קיימים

 .ריאלית לתקופת הביצוע

ות לרשות המבקש לשם ידע וניסיון של המבקש בתחום הרלוונטי, יכולות כוח האדם העומד – איכות הצוות .2.1

 .השגת יעדי התכנית

בקנה מידה מסחרי, בתוך מסגרת זמן  תכניתקיום תכנית עסקית ברורה ליישום תוצרי ה – התכנות עסקית .2.3

 סבירה, לרבות הסיכוי לגייס מימון ו/או שותפים מתאימים להמשך הפיתוח והמסחור.

מידת המענה לרשימת התחומים המועדפים שגובשה בהתאם לתכנית  – ישימות במגזר הציבורי בישראל .2.1

 הדיגיטלית הלאומית של ישראל התכנות יישומית במגזר הציבורי או בגופים ציבוריים בישראל. 

לפתרון אתגרי המגזר  תכניתמידת התרומה של תוצרי ה – ציבורי )תועלת משקית(-אימפקט חברתי .2.2

 ה תשואה חברתית לצד התשואה הפיננסית הצפויה.הציבורי, קיום תכנית ברורה ליציר

 

 הגשת הבקשה, בחינתה ואישורה .2

 הגשת הבקשה .2.1

 מסלול הטבהלפי  מענקפניה לציבור להגיש בקשות לקבלת  רשות החדשנותפרסם תמעת לעת  .2.1.1

 , את אופן הגשת הבקשותאת רשימת התחומים המועדפים . הפניה לציבור תכלול, בין היתר,הז

ואת המועד האחרון להגשת הבקשות. בקשה לקבלת מענק תעשה בכפוף ובהתאם לתנאים 

 .שיפורטו בפניה לציבור

, ערוכה על פי הכללים והנהלים ייעודיעל גבי טופס  רשות החדשנותהגשת הבקשות תבוצע ל .2.1.1

במסמכים נוספים לפי דרישת הוועדה או גורם  שהוועדה קבעה או תקבע מפעם לפעם, ותלווה

 סמך על ידה.שהו

  את הטפסים המלאים להגשת בקשה לקבלת הטבה, ניתן יהיה להוריד באתר האינטרנט. .2.1.3

 בחינת הבקשה .2.1

בפני הוועדה תובאנה כל הבקשות שהוגשו עד למועד האחרון להגשת הבקשות. הוועדה לא תדון  .2.1.1

 בבקשות שהוגשו באיחור.

תועבר לבחינה של בודק מקצועי מטעם רשות החדשנות ובודק  בקשה שעמדה בכל תנאי הסף .2.1.1

תובא לאישור הוועדה לאחר קבלת חוות דעת הבקשה מטעם המשרד הממשלתי הרלוונטי. 

מטעם מנכ"ל דעת על איכות וחשיבות הבקשה וכן חוות  רשות החדשנותמטעם מקצועי הבודק המ



 

 

 

 

 

 

 
בהנגשת מידע לציבור, תתקבל גם  תעוסק בקשהוהבמידה . בקשהל הרלוונטיהממשלתי המשרד 

  התייחסותו של ראש היחידה לחופש המידע במשרד המשפטים.

אי קבלת חוות דעתו של מנכ"ל המשרד הממשלתי הרלוונטי או התייחסותו של ראש היחידה  .2.1.3

 לחופש המידע במשרד המשפטים לא תהווה עילה לאי דיון בבקשה שהוגשה. 

סמך לדרוש ממגיש הבקשה כל מידע נוסף הדרוש לשם הבודק המקצועי מטעם רשות החדשנות מו .2.1.1

 בדיקת הבקשה.

ועדת המחקר, או מי מטעמה, רשאית לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המבקש בבקשה  .2.1.2

לקבלת הבהרות או בבקשה לקבלת מסמכים נוספים הדרושים לשם בחינת התכנית. המבקש 

פרט ומסמך נוסף שיתבקשו הדרושים ימסור לוועדת המחקר או לכל מי שהוסמך לכך מטעמה, כל 

 לשם בחינתה של התכנית.

 אישור הבקשההחלטת הוועדה ו .2.3

הבקשות שעמדו בתנאי הסף ייבחנו זו מול זו, בהתאם לתקציב שהוקצה לאותה פניה לציבור.  .2.3.1

 כמפורט לעיל, תקבל הוועדה החלטה האם לאשר או לדחות את הבקשה. ותלאחר בחינת הבקש

כלול בין היתר את תאשר  תשלח למבקש הודעה בדבר החלטת הוועדה על בסיס החלטת הוועדה .2.3.1

  .סכום המענק, תקופת מתן המענק ותנאים נוספים ככל שיקבעו על ידי הוועדה

לחתום על כתב התחייבות  ואושרה על ידי הוועדה יקבל הודעה על כך ויהיה עלי ושבקשתמי  .2.3.3

 בנוסח אשר תקבע הוועדה. 

החתימה על כתב ההתחייבות כאמור והוצאת כתב אישור ע"י רשות האישור יכנס לתוקפו לאחר  .2.3.1

 החדשנות.

 

 לתכנית מאושרת  מענק .2

 :ינתן בהתאם להוראות המפורטות להלןיהמענק לבקשה שתאושר  .2.1

 : ש"ח 300,000ציבורי בעלת תקציב מאושר של עד  י המגזרתכנית מו"פ מוכוון אתגר .2.1.1

ציבורי אשר התקציב המאושר שלה הוא  י המגזראתגר ןכווותכנית מו"פ מגין בקשה למענק עבור ב

תכנית המשך של תכנית עבורה ניתן מענק של הרשות חלק מאשר אינה  ,ש"ח 300,000עד 

אם  חודשים. 12מהתקציב המאושר לתקופה של עד  80%יינתן מענק בשיעור של  לחדשנות,

אחד מכוח מסלול מענק  עבורה שניתןתכנית שהיא תכנית המשך של תכנית חלק מבקשה היא ה

 12מהתקציב המאושר לתקופה של עד  70% יינתן מענק בשיעור של - ההטבה או הוראת המנכ"ל

  .חודשים

ש"ח אך  300,000ציבורי בעלת תקציב מאושר העולה על  י המגזרתכנית מו"פ מוכוון אתגר .2.1.1

 :ש"ח ותכניות שנה שלישית 1,000,000 -לא יותר מ

התקציב המאושר שלה )א( ציבורי אשר  י המגזראתגר ןכווותכנית מו"פ מבגין בקשה למענק עבור 

תכנית המשך של חלק מאו )ב( היא  ש"ח, 4,000,000 -אך לא יותר מש"ח  300,000עולה על 

יינתן מענק עבורה שני מענקים או יותר מכוח מסלול ההטבה או הוראת המנכ"ל,  שניתנותכנית 



 

 

 

 

 

 

 
לשיעור המענק שנקבע  .חודשים 12לתקופה של עד  מהתקציב המאושר 50%עד בשיעור של 

אם מקבל האישור מבצע את ( 60%של )עד לתקרה של מענק בשיעור  10%כאמור ייווספו עוד 

 התכנית באזור עדיפות לאומית. 

 ₪. 4,000,000 -מובהר כי לא יאושרו בקשות עם תקציב מאושר של יותר מ .2.1.3

המשרד או הגוף יידרש , תוך שימוש בתשתיות ציבוריות במידה והתכנית כוללת רכיב של ניסוי והדגמה .2.1

באם תחליט הוועדה כי רכיב  .הציבורי י המגזרמוכוון אתגר בתכנית מו"פ רכיב זהלאשר הציבורי הרלוונטי 

זה של שימוש בתשתיות ציבוריות הוא תנאי לביצוע התכנית, אישור הוועדה יותנה בהצגת אישור הגוף 

 חדשים מיום אישור הבקשה על ידי הוועדה. 6הציבורי הרלוונטי תוך 

 

 מקדמות .2

ועדת המחקר תהיה רשאית לאשר תשלום מקדמה על חשבון מענק, בהתאם להוראות שיקבעו לעניין זה על 

 ידי מועצת הרשות.

 

 חוות דעת לגורמי ממשל  .2

פרט לדיון בבקשות לקבלת מענקים מכוח מסלול הטבה זה, לבקשת הגורם הממשלתי הרלבנטי, תוכל  .2.1

לאישורו של  השהוגשמחקר ו/או פיתוח לתכנית ועדת המחקר, לחוות דעתה על היבטים שונים הנוגעים 

היזם  , יכולותתכנית, האתגרים במימוש ההתכניתהגורם הממשלתי, ובכלל זה: החדשנות הטכנולוגית של 

 למשק בישראל. הותרומת תכנית, הפוטנציאל הכלכלי של התכניתו/או התאגיד לבצע את ה

כאמור  תכניתלמען הסר ספק, יובהר כי ועדת המחקר רשאית לתת את חוות דעתה והמלצתה על כל  .2.1

 .ציבורי י המגזראתגר ןתכניות מו"פ מוכוולעיל וסמכות זו אינה מוגבלת ל 9.1בסעיף 

 

 תמיכה כפל .10

מהממשלה  מרשות החדשנות ו/או חל איסור לקבל סיועביצוע התכנית המאושרת יובהר כי במשך כל תקופת 

 .הז למסלול הטבהבגין מרכיבים בתכנית שאושרה בהתאם 

 

 דיון חוזר .11

המבקש הגיש  ההחלטהימים ממועד קבלת  45הוועדה תקיים דיון חוזר בכל החלטה שקיבלה, אם בתוך  .11.1

 שבעניינו התקבלה החלטת הוועדה כאמור, בקשה מנומקת בכתב לקיים דיון חוזר.

 .אשר נקבעו לעניין זה מכוח חוק החדשנותהגשת בקשה לדיון חוזר טעונה תשלום אגרה בהתאם לתקנות  .11.1

  



 

 

 

 

 

 

 

 תמלוגים .11

 1מסלול הטבה מס' כללי התמלוגים שיחולו במסגרת מסלול הטבה זה, אלו הם כללי התמלוגים הקבועים ב

או  אך מקבל המענק יהיה פטור מתשלום תמלוגים בגין מכירות למדינה קרן המו"פ, -של רשות החדשנות 

 .למוסדות

 

 והעברת ייצור קניין רוחני, ידע .13

מתחייב לשמור על דיני הקניין הרוחני כפי שינהגו מזמן לזמן במדינת ישראל. מבקש שתכניתו אושרה  .13.1

מצהיר כי ידוע לו שאם יורשע בעבירה על דיני הקניין הרוחני של מדינת ישראל בפסק דיו סופי  המבקש

, הלוואה, הטבת מס או יתרון מענקלבטל למפרע כל הטבה,  ותוהוועדה, רשאי רשות החדשנותוחלוט, יהיו 

 וק., כולם או חלקם, ולדרוש את החזרתם בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוכספי אחר שניתן ל

של רשות  1והוראות מסלול הטבה מס'  שהותקנו מכוחו נהליםההתקנות, הכללים ו ,החדשנותהוראות חוק  .13.1

, בנוגע לשמירת הידע וזכויות הייצור בארץ, קרן המו"פ והנהלים והכללים שנקבעו מכוחו –החדשנות 

מהמחקר ומהפיתוח, ללא וההוראות שלא להעביר לאחר את הידע, הזכויות לגביו ואת זכויות הייצור שיופקו 

, ה זההניתנים במסגרת מסלול הטבוהסיוע  מענק רשות החדשנותאישור מוקדם של הוועדה, יחולו על 

למען הסר ספק, יובהר כי הבעלות המלאה על הידע והזכויות הנובעות ממנו,  בשינויים המחויבים ממנו.

 לרבות זכויות קניין רוחני, יהיו בבעלות מלאה ובלעדית של המבקש שתכניתו אושרה.

 זה יינתנו ע"י ועדת המחקר. 13אישורים בנוגע לבקשות אשר יוגשו בנוגע לנושאים המפורטים בסעיף  .13.3

 

 רשות החדשנותסמכויות פיקוח ואכיפה של  .11

לרבות גורמים חיצוניים  ,האו למי מטעמ ,רשות החדשנותמתחייב בכל עת לאפשר למבקש שתכניתו אושרה 

כפי רשות החדשנות , במועדים ובתנאים שיקבעו על ידם ולפעול על פי הנחיות ולבקר את פעולותי ה,מטעמ

 שייקבעו מעת לעת.

 

 ביטול הסיוע .12

, לעניין ביטול הסיוע יחולו על ההטבות הניתנות לרבות פרק' ח' לחוק החדשנות ,חוק החדשנות הוראות

 .במסגרת מסלול הטבה זה

 

הנובע מהתכנית המאושרת רותישהמוצר או ההיעדר התחייבות לרכש   12. 

לגבי רכש רשות החדשנות של כל התחייבות עתידית  הז מסלול הטבהבהתאם  מענקבקבלת אין לראות 

משרדי הממשלה  על ידיתכנית השפותחו בעקבות או הידע או התהליכים או השיטות המוצר או השירות 

וההחלטה בדבר רכש כאמור נתונה לשיקול דעתם המוחלט של החשבת הכללית, הממונה על  השונים

 ראש רשות החדשנות או מנכ"ל רשות החדשנותהתקשוב הממשלתי, ראש מטה "ישראל דיגיטלית", 



 

 

 

 

 

 

 
ובכפוף לכל דין, לרבות  והמשרד הממשלתי שלו יועד הפיתוח הטכנולוגי של התכנית המאושרת מלכתחילה

 . ( והוראות התכ"מ1993-ת המכרזים )התשנ"גתקנות חוב

 

 תקציב .12

 רשות החדשנות רשאית לעדכן מעת לעת את הסכומים הנקובים במסלול הטבה זה. .12.1

תעשה בכפוף לסיכומים תקציביים של רשות החדשנות והגורמים הממשלתיים הפעלת מסלול הטבה זה  .12.1

למסלול הטבה  לאישור התקציב מדי שנה בשנה, למגבלות התקציב ולתקציב המאושר , בכפוףהרלבנטיים

 .זה. בכל מקרה אין לראות במסלול הטבה זה התחייבות מטעם רשות החדשנות לתשלום כלשהו

כפוף לקיומו של ההטבה טרם אושר תקציב רשות החדשנות, יהיה אישור אישור הטבה במידה ובמועד  .12.3

המתאימה ולא תתקבל כל החלטה סופית בדבר המענק המאושר עד לאחר תקציב בתקנה התקציבית 

 ידי הגורמים הרלוונטיים. -אישור התקציב על

 

שונות  12. 

הוראות חוק החדשנות, התקנות, הכללים, הנהלים, התנאים וההוראות שנקבעו מכוחו )אם וככל שנקבעו(  .12.1

' לפרק ג' לחוק החדשנות )ועדת המחקר(, יחולו על מסלול זה, בשינויים המחויבים ובכלל זה הוראות סימן ד

כ"ח לחוק 15לחוק החדשנות )חובת הזהירות וחובת האמונים של נושא משרה ברשות(, סעיף  1פרק ג

ל' לחוק החדשנות )הכנסות הרשות(, פרק ד' לחוק החדשנות )אישור 15החדשנות )החלת דינים(, סעיף 

לחוק החדשנות )הוראות כלליות( ובכלל זה סעיף  בקשות למתן הטבות(, פרק ה' לחוק החדשנות ופרק ח'

 א לחוק החדשנות )עונשין(.47

, לרבות לעניין הליך נהלים וכללים של מסלול ההטבה, כפי שייקבעו ויפורסמו מעת לעת על ידי הוועדה .12.1

הם חלק בלתי נפרד ממסלול הטבה זה. אם קיימת סתירה בין הוראות מסלול  הגשת הבקשות והדיון בהן,

 הטבה זה לבין הנהלים או הכללים, תגברנה הוראות מסלול הטבה זה.

 בכל מקרה אין לראות במסלול הטבה זה התחייבות מטעם רשות החדשנות לצאת בהליכים תחרותיים, .12.3

 או להעביר תשלום כלשהו.בקשות לאשר 

 , הודעות וכיוצ"ב שיקבעו ביחס למסלול הטבה זה יפורסמו באתר האינטרנט.נהלים, כללים .12.1

 

 תחילה .12

ידי לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה כהוראת מנכ"ל -מסלול הטבה זה הופעל בעבר על .12.1

לחוק לעידוד מחקר,  7)ג( להוראות המעבר לתיקון מס' 56. מכוח סעיף 2015בדצמבר  31מיום  8.30מס' 

כ"ל , עם הקמת רשות החדשנות הפכה הוראת המנ1984-פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד

 ידי רשות החדשנות.-ופעל עלמלמסלול הטבה זה, אשר 

והן מחליפות את הוראות מסלול ההטבה מיום  ,2019בפברואר  10הוראות מסלול הטבה זה תוקנו ביום  .12.1

 .2017במאי,  17


