מסלול הטבה מס'  - 39חממות יזמות בפריפריה (פיילוט)
 .1כללי
1.1

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן" :רשות החדשנות") מסייעת ומעודדת,
במישרין או בעקיפין ,חדשנות טכנולוגית בתעשייה בישראל באמצעות מגוון כלים
ופעולות המבוצעות על ידה.

1.1

המטרה העיקרית של מסלול הטבה מס'  - 39חממות יזמות בפריפריה (להלן" :מסלול
ההטבה") היא לעודד פיתוח מערכות חדשנות ( ,)ecosystemיזמות טכנולוגית
ותעסוקה באזור פריפריה על ידי שיתוף פעולה של חממות ייעודיות עם עוגנים ,מוסדות
להשכלה גבוהה ,סטודנטים ,יזמים וחברות הזנק ,באמצעות פעילות מחקר ,פיתוח
ומסחור של חברות חממה.

1.3

במסגרת מסלול ההטבה ייבחר ,באמצעות הליך תחרותי ,זכיין חממה אשר יעודד
ויסייע בהקמת חברות חממה לביצוע פעילות של מחקר ,פיתוח ומסחור ,כגון :גיבוש
וקידום מיזמים על ידי יזמים או סטודנטים הלומדים במוסד להשכלה גבוהה ,מיזמים
משותפים בין תעשייה ליזמים או חברות הזנק ומיזמים של מוסדות להשכלה גבוהה.

1.1

הזכיין יספק שירותים לטובת חברות החממה ,ובכלל זה הנחייה טכנולוגית ועסקית
וחיבור לעוגנים בסביבת החממה ,משקיעים ,שותפים ולקוחות פוטנציאליים.

1.1

רשות החדשנות תסייע במימון הוצאות החממה באמצעות מענק לצורך התפעול
השוטף של החממה ,בהתאם לאמור בסעיף  1.1.1להלן.

1.1

בנוסף ,יעמוד לרשות החממה תקציב ייעודי למימון תמריצי יזמות וחדשנות ()ideation
לצורך עידוד וסיוע של הקמת חברות חממה ,בהתאם לאמור בסעיף  1.1.1להלן.

1.1

כמו כן ,חברות חממה ,בשלביהן הראשונים ,תוכלנה לקבל מרשות החדשנות מענק
לפעילות מחקר ,פיתוח ומסחור ,לצורך הפיכת רעיון טכנולוגי חדשני לחברת הזנק,
בהתאם לאמור בסעיף  1.1להלן.

 .2הגדרות
במסלול הטבה זה תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה ,זולת אם
נאמר אחרת בגוף מסלול ההטבה:
1.1

"אזור פריפריה"
תחומי אזור פיתוח א' שנקבעו לפי סעיף 10ד לחוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט -
;1919

1.1

"איגוד ערים"
כהגדרת מונח זה בחוק איגודי ערים ,תשט"ו;1911-

1.3

"אתר אינטרנט"
אתר האינטרנט של רשות החדשנות בכתובת ;www.innovationisrael.org.il

1.1

"בעל מניות"
אדם או גוף המחזיק ,במישרין או בעקיפין ,במניות המציע;

1.1

"בעל עניין"; "בעל שליטה"; "חברת בת"; "חברה קשורה"; "חברה מסונפת"
כמשמעותם בחוק לניירות ערך ,התשכ"ח ;1918 -

1.1

"גוף שלטון מקומי"
עירייה ,מועצה מקומית ,מועצה אזורית ,איגוד ערים;

1.1

"הוועדה"
כמשמעה בסעיף  3להלן ,אשר תשמש כוועדת מחקר (כמשמעותה בחוק החדשנות)
לצורכי מסלול הטבה זה;

1.8

"זכיין"
חממה שנבחרה בהליך תחרותי מכוח מסלול הטבה זה ומימשה את הזיכיון בהתאם
למסלול הטבה זה;

1.9

"חברת הזנק"
חברה בערבון מוגבל שסך גיוסי ההון שלה ,מכל מקור שהוא ,אינם עולים על  10מיליון
דולר ארה"ב;

" 1.10חברת חממה"
מיזם מקומי אשר הוקם או פועל בסיוע החממה;
" 1.11חוק החדשנות"
החוק לעידוד מחקר ,פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה ,התשמ"ד – ;1981
" 1.11חממה"
מרכז ליזמות טכנולוגית הפועל באזור פריפריה;
" 1.13יזם"
יחיד/ים המבקשים לגבש רעיונות טכנולוגיים חדשניים ולהפוך אותם לחברות הזנק
שיפתחו מוצרים מסחריים;
" 1.11מוסד להשכלה גבוהה"" ,מחקר"" ,פיתוח" ו"תכנית"
כהגדרת מונחים אלה בחוק החדשנות;
" 1.11מוסד מחקר"
כל אחד מאלה:
 1.11.1מוסד ,לרבות בית חולים ,שמבוצעת במסגרתו פעילות מחקר ופיתוח
אקדמית בתחום מדעי או טכנולוגי ,לרבות חברת מסחור של המוסד הנ"ל;
 1.11.1מוסד להשכלה גבוהה ,לרבות חברת מסחור של המוסד הנ"ל;
 1.11.3מכון מחקר ממשלתי שמבוצעת במסגרתו פעילות מחקר ופיתוח אקדמית
בתחום מדעי או טכנולוגי ,לרבות חברת מסחור של המכון הנ"ל.
" 1.11מועצה אזורית"
כהגדרת מונח זה בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,תשי"ח;1918-
" 1.11מועצה מקומית"
כהגדרת מונח זה בצו המועצות המקומיות ,תשי"א;1910-
" 1.18מיזם מקומי"
פעילות מחקר ,פיתוח ומסחור של יזם ,מוסד מחקר או חברת הזנק בסביבת החממה;

" 1.19מענק"
כל אחד מאלה:
 1.19.1מימון הניתן על ידי רשות החדשנות לחממה בהתאם לסעיפים  1.1.1ו1.1.1-
להלן;
 1.19.1מימון הניתן על ידי רשות החדשנות לחברת חממה בהתאם לסעיף 1.1
להלן.
" 1.10מימון משלים"
מימון הניתן על-ידי הזכיין לחברת חממה הפועלת מכוח סעיף  1להלן ,ולא על-ידי
רשות החדשנות או המדינה ,בנוסף על המענק ,המשלים את סך התקציב המאושר;
" 1.11מציע"
חממה המגישה הצעה לשמש כזכיין במסגרת הליך תחרותי מכוח מסלול הטבה זה;
" 1.11סביבת החממה"
יישובים באזורי פריפריה בהם תפעל החממה ,בהתאם למה שיוגדר על-ידי המציע
במסגרת ההצעה שתוגש על-ידו בהליך התחרותי;
" 1.13עוגנים"
כל אחד מאלה:
 1.13.1תאגיד תעשייתי;
 1.13.1מוסד מחקר;
 1.13.3גוף שלטון מקומי.
" 1.11עירייה"
כמשמעות מונח זה בפקודת העיריות [נוסח חדש];
" 1.11תאגיד תעשייתי"
תאגיד שעיקר פעילותו הינה בתחומי התעשייה;
" 1.11תקופת ביצוע"
משך הזמן שאישרה הוועדה לחברת חממה לבצע תכנית בהתאם לאמור בסעיף 1.1
להלן;
" 1.11תקופת זיכיון"
תקופה של חמש שנים ,מהמועד שאושר על ידי הוועדה כמועד תחילת הזיכיון;
" 1.18תקופת הארכה"
תקופה של שלוש שנים ממועד סיום תקופת הזיכיון ,אשר כפופה לאישור הוועדה;
" 1.19תקופת התקשרות"
תקופה המורכבת מתקופת זיכיון ומתקופת הארכה;
" 1.30תקציב מאושר"
סך תקציב המורכב מהמענק ומהמימון המשלים ,כפי שאושר על ידי הועדה.

 .3הוועדה
3.1

הרכב הוועדה
הרכב הוועדה הינו הרכב ועדת המחקר הפועלת מכוח מסלול הטבה מס'  3של רשות
החדשנות – חממות טכנולוגיות.

3.1

תפקידי הוועדה וסמכויותיה
לוועדה הסמכות לקבל כל החלטה הדרושה לשם הפעלת מסלול ההטבה (ככל שאינה
סותרת את הוראות חוק החדשנות ,התקנות ,הכללים ,הנהלים וההוראות שנקבעו
מכוחו) ,ובכלל זה:
 3.1.1לבחון הצעות שמוגשות במסגרת ההליכים התחרותיים להקמה והפעלה של
חממות בהתאם לתנאי הסף ואמות המידה ,לדרג אותן ,לבחור מתוכן את
הזכיינים ולאשר את מימוש הזיכיון על ידם.
 3.1.1לעשות כל פעולה לצורך בחינה וההערכה של מצגיהם של המציעים ,לרבות
בנוגע לאופן ביצוע פעילות החממה ובכלל זה חובותיה.
 3.1.3לקבוע את התנאים להקמה והפעלת החממה ,לרבות אבני דרך ולוחות
זמנים .אבני הדרך יכולות להתבסס גם על עמידה במצגים שהוצגו על ידי
הזכיין במסגרת ההליך התחרותי.
 3.1.1לאשר או לפסול ,בהתאם לנהלים שקבעה הוועדה ,שינויים שמבקש הזכיין
לבצע לעומת הצעתו ,כפי שאושרה על-ידי הוועדה.
 3.1.1לעקוב אחר ביצוע הזיכיון ולהחליט האם לקבוע תנאים ואבני דרך להמשך
ביצוע הזיכיון ,או האם לבטל/להפסיק זיכיון של זכיין ,או האם להפסיק תמיכה
בזכיין בהתאם להוראות סעיף  10להלן.
 3.1.1לאשר או לדחות תכנית של חברת חממה המוגשת בהתאם לאמור בסעיף 1
להלן ,ובכלל זה לאשר את התקציבים שהוגשו במלואם או בחלקם ולהציב
תנאים לאישורם.
 3.1.1לעקוב אחר הביצוע של חברת חממה הפועלת מכוח מסלול הטבה זה
ולהחליט האם לקבוע תנאים ואבני דרך לביצוע התכנית ,או האם להפסיק
תמיכה או לבטל הטבה בהתאם להוראות סעיף  10להלן.
 3.1.8לאשר הארכה של תקופת הביצוע של חברת חממה הפועלת מכוח מסלול
הטבה זה ,ללא תוספת תקציבית וזאת עד לניצול מלא של התקציב המאושר.
 3.1.9לאשר קיצור תקופת הביצוע של חברת חממה הפועלת מכוח מסלול הטבה
זה ככל שנוצל התקציב המאושר במלואו ושהוגשמו יעדי התכנית כפי שאושרו
על ידי הוועדה.
 3.1.10לאשר או לדחות בקשות ,ובכלל זה לאשר את התקציבים שהוגשו במלואם או
בחלקם ולהציב תנאים לאישורם.
 3.1.11לאשר תקופת הארכה של תקופת הזיכיון בהתאם לנהלים שתקבע הוועדה.
 3.1.11לאשר תוספת תקציב ו/או תוספת מענק עבור פעילויות מיוחדות ועבור
מקרים מיוחדים בפעילות החממה בהתאם לנהלים שתקבע הוועדה.
 3.1.13לדון בכל בקשה המוגשת במסגרת מסלול הטבה זה.
 3.1.11לקבוע ולפרסם נהלים לביצוע מסלול הטבה זה.

3.3

ממלא מקום יו"ר הוועדה
 3.3.1אחד מחברי הוועדה מקרב עובדי רשות החדשנות אשר ימונה ע"י ראש הרשות
ומנכ"ל הרשות ,יוסמך לשמש כממלא מקום של מנכ"ל הרשות בתפקיד ממלא
מקום יו"ר הוועדה.
 3.3.1עובד רשות זה יוכל לשמש כממלא מקום יו"ר הוועדה בכפוף למתן הרשאה
בכתב מראש הרשות קודם לדיון הפרטני של הוועדה.

3.1

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

 .4תהליך בחירת זכיין
1.1

הליך תחרותי לבחירת זכיין
1.1.1

רשות החדשנות תפרסם מעת לעת באתר האינטרנט ובעיתונות פנייה לציבור
ביחס לאפשרות להגשת הצעות לשמש כזכיינים מכוח מסלול הטבה זה
(להלן" :הודעת ההליך תחרותי") .במסגרת ההודעה שתפורסם יפורט ,בין
השאר ,מספר הזכיינים המקסימאלי שהוועדה תהא רשאית לאשר באותו
הליך תחרותי.

1.1.1

ההליך התחרותי יתבצע באזור פריפריה ויהיה פתוח לכל גורם ,בכפוף
לעמידתו בתנאי הסף המפורטים בסעיף  1.1להלן.

1.1.3

רשות החדשנות תהא רשאית להגביל את תחומי הפעילות שבהן תוכל לפעול
החממה .מגבלה זו (במידה וישנה) תיכלל בהודעת ההליך התחרותי.

1.1.1

במסגרת ההליך התחרותי תתאפשר שליחת שאלות והבהרות לגבי תהליך
בחירת הזכיין ,עד למועד שיצוין בהודעת ההליך התחרותי .תשובות לשאלות
כאמור ,יפורסמו באתר האינטרנט החל מהמועד שיצוין בהודעת ההליך
התחרותי ,זאת מבלי שיהיה בכך לחשוף ,ככל הניתן ,את זהות ופרטי מגיש
השאלה או ההבהרה .תשובות אלו יהוו חלק בלתי נפרד מההליך התחרותי
לבחירת זכיין המפורט במסלול הטבה זה ויש לקרוא אותן בכפיפה אחת עם
מסלול הטבה זה .יובהר ,כי רק תשובות שתימסרנה בכתב ותפורסמנה
באתר האינטרנט תחייבנה.

1.1.1

מציע אשר נבחר כזכיין יקבל על כך הודעה ויהיה עליו לחתום על כתב
התחייבות לרשות החדשנות ,בנוסח אשר ייקבע ע"י רשות החדשנות .אישור
בחירת הזכיין יכנס לתוקפו לאחר חתימת רשות החדשנות על כתב האישור.

1.1.1

אם זכיין שנבחר לא יחל לקיים את חובותיו ,לרבות חתימה על כתב
ההתחייבות כאמור בסעיף  1.1.1לעיל ,בתוך שישה חודשים ממועד החלטת
הוועדה וההודעה לזכיין על הבחירה לפי מסלול הטבה זה ,וזאת לאחר
שקיבל הודעה על אי קיום חובותיו ולא תיקן את המעוות עפ"י דרישת הוועדה
בתוך  11יום מתאריך ההודעה ,הוועדה תהא רשאית לבטל את בחירת
הזכיין.

1.1.1

הוועדה לא מחויבת לסיים הליכי בחירת הזכיין ולבחור זכיין בתוך תקופה
מסוימת ,אך אם הליכי הזכייה לא יסתיימו לאחר  180יום מהמועד האחרון
להגשת ההצעות ,רשאי המציע לבטל את הצעתו לקבלת הזיכיון.

1.1.8

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקנית לרשות החדשנות,
ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר מבין אלו שלא זכו בהליך התחרותי
תעמוד בתוקף  180יום נוספים לאחר סיום ההליך התחרותי ,וזאת למקרה
שבו הזכיין שנבחר יחזור בו מהצעתו או יפר איזו מהתחייבויותיו או בכל
מקרה שלא תמומש בחירתו של הזכיין .בנסיבות מעין אלה תהיה הוועדה
ברשות החדשנות רשאית (אך לא חייבת) ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי,
להכריז על בעל ההצעה השנייה בטיבה כזוכה בהליך התחרותי.

1.1.9

הודעה על ביטול הצעה לקבלת הזיכיון תועבר בכתב לידי רשות החדשנות.

 1.1.10הוועדה רשאית לא להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה.
 1.1.11הוועדה או מי מטעמה ,רשאית לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל
המציעים בכדי לקבל הבהרות להצעותיהם ,או בכדי להסיר אי בהירויות
שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות.
 1.1.11הוועדה אינה מתחייבת לבחור זכיין כלשהו אם הדבר נדרש להבטיח את
מירב היתרונות לרשות החדשנות .במקרה הנ"ל או במקרה שבו לא הוגשה
אף הצעה במסגרת ההליך התחרותי ,רשות החדשנות תהא רשאית לפרסם
הליך תחרותי חדש.
1.1

תנאי סף
על המציע לעמוד בכל התנאים הבאים ,במצטבר .יובהר ויודגש כי די באי-עמידה
באחד מתנאי הסף כדי להביא לפסילת ההצעה כולה:
1.1.1

המציע הינו חברה בערבון מוגבל שהתאגדה ונרשמה כדין בישראל ופועלת
בהתאם לדיני מדינת ישראל למטרות רווח.

1.1.1

היקף האחזקות הכולל ,הישירות והעקיפות ,של בעלי מניות במציע שהם
גופים שאינם למטרות רווח ,של רשויות מקומיות ומוסדות מחקר אקדמאיים
או חוץ אקדמאיים ,לא יעלה יחד על  33%והם לא יהיו בעלי שליטה במציע
ביחד או לחוד.

1.1.3

בעל מניות במציע ,המציע בעצמו או חברת בת/חברה קשורה/חברה
מסונפת/חברה בבעלות או חברה בשליטה של המציע או של בעל מניות של
המציע ,יהיה בעל שליטה בלא יותר משתי חממות הפועלות מכוח מסלול
הטבה זה ו/או מסלול הטבה מס'  3של רשות החדשנות – חממות טכנולוגיות
ו/או מסלול הטבה מס'  11של רשות החדשנות – חממות ביוטכנולוגיות.

1.1.1

למציע מנכ"ל במשרה מלאה.

1.1.1

למציע מקורות מימון והתחייבויות כלפי רשות החדשנות ביחס להיקף וזמינות
מקורות מימון ,בהיקף של לפחות  10מיליון ש"ח לטובת החממה וחברות
החממה למשך תקופת הזיכיון.

1.1.1

המציע יפעיל את החממה בסביבת החממה.

1.1.1

המציע ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח
בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום) ,התשע"א.1011-

1.1.8

המציע או בעלי מניותיו ,אינם בעלי חשבונות מוגבלים ואינם נמצאים בתהליך
כינוס נכסים ,הקפאת הליכים ,פירוק וכו' ואין להם חוב בלתי מוסדר לרשות
החדשנות .אם למציע או למי מבעלי מניותיו יש חוב כלשהו לרשות

החדשנות ,תפעל רשות החדשנות ביחס לחוב בהתאם להוראות חוק
החדשנות בנושא זה ,ובכלל זה סעיף 11א לחוק החדשנות.
1.3

הצעה לקבלת זיכיון
הצעה לקבלת זיכיון תוגש על ידי המציע בנוסח שייקבע על ידי רשות החדשנות,
בהתאם למועדים שיפורסמו בהודעת ההליך התחרותי ,והיא תכלול את כל הפרטים
הנדרשים בהתאם ל הוראות מסלול הטבה זה ,הנהלים ,הכללים וההוראות מכוחו ,וכן
לפרסומים כאמור .המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים במצטבר:

1.1

1.3.1

לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף כנדרש בסעיף  – 1.1.1תעודת
התאגדות של המציע.

1.3.1

לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף כנדרש בסעיפים  1.1.1ו,1.1.3-
תצהיר מורשה חתימה של המציע מאומת על ידי עו"ד ,עפ"י נוסח שייקבע
בנהלי מסלול ההטבה.

1.3.3

לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף כנדרש בסעיף  – 1.1.1קו"ח של
המנכ"ל המיועד ,וכן הסכם העסקה או הסכם עקרונות ביחס להעסקה
עתידית לתקופה של  3שנים לפחות ,חתום על ידי המציע והמנכ"ל המיועד.

1.3.1

לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף כנדרש בסעיף  – 1.1.1תצהיר
מורשה חתימה של המציע מאומת על ידי עו"ד ,עפ"י נוסח שייקבע בנהלי
מסלול ההטבה.

1.3.1

לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף כנדרש בסעיף  – 1.1.1פירוט
אודות סביבת החממה במסגרת טופס ההצעה.

1.3.1

לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף כנדרש בסעיף  – 1.1.1תצהיר
חתום על-ידי מורשי החתימה של המציע ,מאומת על-ידי עו"ד ,לפיו המציע
ובעלי השליטה בו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של
עובדים המועסקים אצל המציע לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1981-וכי
הם מתחייבים להמשיך ולשמור על זכויות כאמור במשך כל תקופת האישור,
בהתאם לנוסח שייקבע בנהלי מסלול ההטבה.

1.3.1

לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף כנדרש בסעיף  – 1.1.8תצהיר
חתום על-ידי מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו ,מאומת
על ידי עו"ד ,כי אף אחד מהם אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בתהליך
כינוס נכסים ,הקפאת הליכים ,פירוק וכו' ,ואין להם חוב בלתי מוסדר לרשות
החדשנות ,ואם הסדירו את חובותיהם לרשות החדשנות ,המצאת אישור על
כך ,בהתאם לנוסח שייקבע בנהלי מסלול ההטבה.

אמות מידה
הוועדה תבחן ותשקול רק את ההצעות שעברו את תנאי הסף בהתאם לאמות המידה
שלהלן:
1.1.1

התכנית העסקית של המציע ובעלי מניותיו ()25%
במסגרת אמת מידה זו יובאו בחשבון היקף התכנית העסקית ואיכותה תוך
התחשבות בפוטנציאל הישימות שלה; התאמת התכנית העסקית לפעילות
החממה ולמערכת החדשנות בסביבתה; היקפה של התכנית העסקית
ואיכותה לפיתוח ולקידום חברות חממה מעבר לקיים בסביבת החממה,
לרבות מתן הנחיה טכנולוגית ועסקית לחברות חממה; היקף ההשקעות

המתוכננות בחברות חממה; היקפה של התכנית העסקית ואיכותה להעשרת
מערכת החדשנות בסביבת החממה מעבר לקיים; סיוע התכנית העסקית
להגברת אפשרויות התעסוקה על-ידי חברות הזנק ועוגנים בסביבת החממה,
והכל תוך התחשבות בתחומי הפעילות שצוינו בהצעה מטעם המציע ובשיעור
האחזקות של כל בעל מניות במציע.
1.1.1

הערך המוסף של המציע ובעלי מניותיו ()25%
במסגרת אמת מידה זו יובאו בחשבון הערך המוסף הצפוי של המציע ובעלי
מניותיו לחברות חממה; מספר בעלי המניות במציע ושילוב היכולות
המשלימות ביניהם; איכות שותפויות עסקיות ואסטרטגיות גבוהים יותר עם
עוגנים בסביבת החממה; איכות התכנית לעידוד שיתוף פעולה בין חברות
חממה לבין העוגנים בסביבת החממה ,והכל תוך התחשבות בשיעור
האחזקות של כל בעל מניות במציע.

1.1.3

היקף ואיכות הניסיון של בעלי המניות של המציע ()15%
במסגרת אמת מידה זו יובאו בחשבון היקף הניסיון ואיכות הניסיון של בעלי
המניות במציע במתן ליווי ותמיכה ליזמים ולחברות הזנק בגיבוש רעיונות
טכנולוגיים (הכולל ,בין היתר ,ביצוע השקעות בחברות ויצירת קשרים עסקיים
ואסטרטגיים); היקף ואיכות ניסיונם בגיוס הון ורתימת עוגנים ושותפים
אסטרטגיים למיזמים טכנולוגיים; היקף ואיכות ניסיונם בניהול חברות הזנק;
היקף ואיכות ניסיונם בעבודה עם ומול יזמים ,חברות הזנק ועוגנים באזור
פריפריה ,והכל תוך התחשבות בתחומי הפעילות שצוינו בהצעה מטעם
המציע ובשיעור האחזקות שלהם במציע.

1.1.1

היקף ואיכות הניסיון של צוות המציע ()15%
במסגרת אמת מידה זו יובאו בחשבון היבטים הנוגעים הן למנכ"ל החממה
והן לצוות החממה בכללותו .ביחס למנכ"ל החממה יובאו בחשבון היקף
ואיכות הניסיון שלו עם יזמים וחברות הזנק באמצעות המציע ,בעלי מניותיו או
גופים אחרים שאינם נמנים על בעלי המניות של המציע ,בדגש על מנכ"ל
חממה מיועד בעל מספר שנות ניסיון רב יותר בניהול חברות הזנק ,תוך
התחשבות במספר החברות ובאיכות הניסיון וכן בעל קשרים רחבים וטובים
יותר עם גורמי תעשייה ואקדמיה .אשר לצוות המציע ,יינתן דגש למציע
שהציג צוות מקצועי גדול יותר ,בעל היקף משרה גבוה יותר וכולל היבטים
רבים יותר הרלוונטיים לליווי ותמיכה של יזמים וחברות הזנק וכן היקף ואיכות
ניסיון נרחבים וטובים יותר של צוות המציע באזור פריפריה.

1.1.1

מקורות מימון ()10%
במסגרת אמת מידה זו יובאו בחשבון מקורות המימון של המציע ,השימושים
והאיתנות הפיננסית ויציבותם של מקורות אלו .מציע שהציג מקורות מימון,
לרבות התחייבויות כלפי רשות החדשנות ביחס לזמינות מקורות המימון,
בסך של  10מיליון ש"ח ומעלה לטובת פעילות החממה ,לרבות השקעות
מתוכננות בחברות חממה ,וכן את הנזילות הגבוהה ביותר של המימון ,יקבל
ניקוד מרבי באמת מידה זו.

.1.1.1

התרשמות כללית של חברי הוועדה ()10%
הניקוד באמת מידה זו יינתן על פי ההתרשמות הכללית של חברי הוועדה מן
המציע ומההצעה .לצורך ניקוד אמת מידה זו ,הוועדה רשאית לזמן את

המציעים להצגת ההצעה בפני חברי הוועדה ,בהתאם להנחיות שיפורסמו
לכלל המציעים בעת היציאה להליך התחרותי .ככל שהוועדה לא תממש את
זכותה להזמין את המציעים להצגת הבקשות ,הניקוד של אמת מידה זו
יתבצע על בסיס המסמכים שיוגשו במסגרת ההצעה.
1.1

זכות עיון בהצעה הזוכה ובפרוטוקול הוועדה
1.1.1

עם הגשת ההצעה ,מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים
ו/או סודות עסקיים (להלן" :חלקים סודיים") ,שלדעתו אין לאפשר את העיון
בהם למציעים אחרים לאחר סיום ההליך התחרותי:
 .1.1.1.1יציין במפורש ברשימה מפורטת מהם החלקים הסודיים בהצעתו
וינמק עמדתו;
 .1.1.1.1המציע יצרף להצעתו עותק להצגה בפני המציעים האחרים,
הכולל רק את החלקים אותם הוא מסכים לחשוף למציעים
האחרים ,כלומר ,החלקים הסודיים שבהצעתו מושחרים באופן
ברור וחד משמעי .למען הסר ספק ,אין להחסיר חלקים מההצעה,
אלא רק להשחיר את החלקים הסודיים.

1.1.1

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים ,בעת הגשת ההצעה במסגרת
ההליך התחרותי ,יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים
אחרים ,אם יוכרז כזוכה בהליך התחרותי; סימון חלקים בהצעה כסודיים
מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של
המציעים האחרים ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה
של הצעות המציעים האחרים.

1.1.3

מציע המבקש לעיין במסמכי ההליך התחרותי (להלן" :המבקש") ,יגיש את
הבקשה לזירת הזנק בתוך  10ימי עבודה ממועד מסירת ההודעה בדבר
החלטת הוועדה על הזוכה בהליך התחרותי בו השתתף.

1.1.1

שיקול הדעת הבלעדי בדבר היקף זכות העיון של המבקש הינו של הוועדה;
החליטה הוועדה לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה ,הגם
שהגדירם כסודיים ,תיתן על כך הוועדה התראה לזוכה ותאפשר לו להשיג על
כך בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין ,לפי שיקול דעתה .החליטה
הוועדה לדחות את ההשגה של הזוכה ,תודיע על כך הוועדה לזוכה בטרם
מסירת החומר לעיונו של המבקש.

1.1.1

הוועדה תאפשר למבקש לעיין בחומרים המותרים לעיון בלבד ,בהיקף אשר
יקבע על ידה ,בתוך  30ימי עבודה ממועד קבלת הבקשה לעיון.

1.1.1

הוועדה רשאית להאריך את התקופה האמורה ,בהחלטה מנומקת אשר
תישלח למבקש בתוך התקופה האמורה ,אם בשל היקפו או מורכבותו של
המידע המבוקש יש צורך להאריך את התקופה; ההארכה לא תעלה על
התקופה המתחייבת מהטעמים האמורים ,ובכל מקרה לא תעלה על  11ימי
עבודה.

1.1.1

לצורך סעיף זה" ,המסמכים המותרים לעיון" – משמעם פרוטוקול הוועדה
לבחירת זכיין (ככל שנוגע לזוכה באותו הליך התחרותי בו השתתף המבקש)
ומסמכי ההצעה הזוכה באותו הליך תחרותי בו השתתף המבקש.

1.1.8

זכות העיון לא תחול על חלקים בהצעת הזוכה ו/או בפרוטוקול הוועדה ,אשר
מהווים מידע שאין למסרו או שאין חובה למסרו ,בהתאם לקבוע בסעיף 9
לחוק חופש המידע ,התשנ"ח.1998-

 .5פעילות הזכיין ועקרונות הסיוע
1.1

1.1

חובות הזכיין
1.1.1

לפעול בסביבת החממה ,למשך כל תקופת הזיכיון או תקופת ההתקשרות,
לפי העניין.

1.1.1

להעסיק מנכ"ל חממה בעל ניסיון רלבנטי במשרה מלאה למשך כל תקופת
הזיכיון או תקופת ההתקשרות ,לפי העניין.

1.1.3

להשקיע בפעילות המעודדת יזמות ורעיונות טכנולוגיים ) (ideationבסביבת
החממה.

1.1.1

לאתר ,לבחור ולסייע לחברות חממה ביצירת קשרים ושיתופי פעולה עם
עוגנים בסביבת החממה.

1.1.1

להשקיע מימון משלים בחברות חממה בהתאם לאמור בסעיף  1.10לעיל,
בתמורה למניות בחברות ,בהתאם ובכפוף לנהלי מסלול ההטבה.

1.1.1

לעמוד בכל התנאים ואבני הדרך שהציבה הוועדה לחממה.

1.1.1

להיות אחראי כלפי רשות החדשנות על הפעלה מקצועית ויעילה של פעילות
החממה ,בהתאם לתכנית העסקית שאושרה על-ידי הוועדה ,לרבות העמדת
צוות מתאים לצורך ליווי והנחיה טכנולוגית ועסקית לחברות החממה.

1.1.8

לקבל את אישור הוועדה מראש ובכתב לשינויים שמבקש הזכיין לבצע לעומת
הצעתו המקורית או הצעה מעודכנת שאושרה על ידי הוועדה ,זאת בהתאם
לנהלי מסלול ההטבה.

זכויות הזכיין
1.1.1

מענק לתפעול החממה
החממה תהיה רשאית להגיש בקשה למענק מרשות החדשנות ,לצורך
תפעול החממה ,בכל שנה במהלך תקופת הזיכיון או תקופת ההתקשרות,
לפי העניין .סך המענק לא יעלה על  100,000ש"ח לשנת זיכיון .אופן הגשת
הבקשה וההוצאות המוכרות לתפעול החממה יהיו בהתאם למפורט בנהלי
מסלול ההטבה.

1.1.1

מענק לעידוד חברות חממה
החממה תהיה רשאית להגיש בקשה למענק מרשות החדשנות לתמריצים
עבור עידוד חברות חממה במהלך תקופת הזיכיון או תקופת ההתקשרות,
לפי העניין .סך המענק הכולל לא יעלה על  1,000,000ש"ח לשנת זיכיון,
בהתאם לאבני הדרך כדלקמן:

 1.1.1.1מענק על סך של  100,000ש"ח בכל שנה במהלך תקופת הזיכיון או
תקופת ההתקשרות ,לפי העניין ,באם החלו לפעול באותה שנה ובסיוע
החממה לפחות שלוש חברות חממה.
 1.1.1.1מענק נוסף על סך של  100,000ש"ח בכל שנה במהלך תקופת הזיכיון
או תקופת ההתקשרות ,לפי העניין באם החלו לפעול באותה שנה
ובסיוע החממה לפחות שש חברות חממה.
1.1.3

אישרה הוועדה מענק לתפעול החממה ו/או מענק לעידוד חברות חממה,
יועברו תשלומי המענק בהתאם לדיווח הוצאות על-ידה ,כמפורט בנהלי
מסלול ההטבה.

 .6עקרונות הסיוע לחברת חממה
1.1

חברת חממה תהא רשאית להגיש בקשה לקבלת מענק מכוח מסלול הטבה זה בסיוע
החממה.

1.1

חברת החממה תגיש לרשות החדשנות בקשה לתמיכה בתקציב שלא יעלה על
 1,000,000ש"ח לתקופה של  11חודשים ,מלווה במסמכים נוספים ,בהתאם למפורט
בנהלי מסלול ההטבה.

1.3

הבקשה תיבחן על-ידי רשות החדשנות ,ו/או מי מטעמה ,ותובא לדיון וקבלת החלטה
על ידי הוועדה .הוועדה תקבל החלטה בהתאם לאמות המידה שיפורטו בנהלי מסלול
ההטבה אשר יכללו התייחסות למידת החדשנות והעומק הטכנולוגי ,הישימות
הטכנולוגית של המוצר ,הפוטנציאל העסקי ,צוות חברת החממה ,תרומת חברת
החממה לפיתוח היזמות הטכנולוגית המקומית ותרומת החממה להצלחת חברת
החממה.

1.1

השתתפות רשות החדשנות תהיה באמצעות מענק בסך של עד  810,000ש"ח
המהווה  81%מהתקציב המאושר.

1.1

אישרה הוועדה את הבקשה למענק ,תידרש חברת החממה להירשם בישראל כחברה
פרטית בערבון מוגבל ,בהתאם לדיני מדינת ישראל ,טרם תחילת תקופת הביצוע.
למען הסר ספק ,יובהר ,כי ניתן להתאגד כחברה פרטית בערבון מוגבל טרם הגשת
הבקשה לרשות החדשנות.

1.1

לאחר מכן חברת החממה תידרש לחתום על כתב התחייבות ודף תקציב בנוסח
שייקבע על-ידי רשות החדשנות .האישור יכנס לתוקפו לאחר החתימה על כתב
ההתחייבות ודף התקציב כאמור והוצאת כתב אישור על ידי רשות החדשנות לחברת
החממה.

1.1

עם הוצאת כתב אישור ,תעביר רשות החדשנות לחברת החממה מקדמה בשיעורים
משתנים ,בהתאם לנהלי מסלול ההטבה.

1.8

יובהר ויודגש ,כי חברת החממה תהא זכאית לתקופת ביצוע אחת בלבד.

1.9

חברת חממה תהא רשאית להגיש לרשות החדשנות בקשה לתמיכה במסגרת מסלולי
ההטבות האחרים של רשות החדשנות בכפוף לאמור להלן:
1.9.1

הבקשה תוגש בהתאם להוראות מסלול ההטבה הרלבנטי ,ובלבד שהמענק
יינתן עבור רכיבים שונים מאלה שאושרו לחברת החממה מכוח מסלול הטבה
זה .למען הסר ספק ,מענק הניתן מכוח מסלול הטבה זה אינו מהווה תנאי
לקבלת מענק ממי ממסלולי ההטבות האחרים של רשות החדשנות.

1.9.1

חברת החממה תגיש את הבקשה לרשות החדשנות בסיוע החממה .ככל
שהבקשה תוגש למי ממסלולי ההטבות של זירת הזנק ברשות החדשנות,
החממה תיחשב כ"מסגרת תומכת" לעניין מסלולי הטבות אלו.

1.9.3

יובהר ויודגש ,כי על בקשות שתוגשנה במסגרת מסלולי ההטבות האחרים
של רשות החדשנות ,יחולו הוראות מסלול ההטבה הרלבנטי ,לרבות לעניין
תשלום תמלוגים וידע וזכויות ייצור.

1.9.1

אין לראות באמור בסעיפים  1.9.1-1.9.3לעיל משום התחייבות של רשות
החדשנות לאשר לבקשה למענק כלשהי.

 .7דיון חוזר
1.1

הוועדה תקיים דיון חוזר בכל החלטה שקיבלה ,אם בתוך  11ימים ממועד קבלת
ההודעה על החלטת הוועדה ,למעט ביחס להליכים תחרותיים לבחירת זכיינים ,הגיש
מי שבעניינו התקבלה החלטת הועדה כאמור ,בקשה מנומקת בכתב לקיים דיון חוזר.

1.1

הגשת בקשה לדיון חוזר טעונה תשלום אגרה בהתאם לתקנות לעידוד מחקר ופיתוח
בתעשייה (אגרות) ,התשס"ו.1001-

1.3

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

 .8ידע וזכויות ייצור
הוראות מסלול הטבה מס'  - 1קרן המו"פ וחוק החדשנות בקשר לשמירת הידע וזכויות
הייצור בארץ או מחוצה לה ,והעברת הידע או זכויות הנובעות ממנו מחוץ לישראל,
יחולו על מענקים הניתנים לחברות חממה הפועלות מכוח מסלול הטבה זה.

 .9תמלוגים
9.1

בגין המענקים הניתנים לזכיין במסגרת מסלול הטבה זה ,לא יידרשו תמלוגים כלשהם.

9.1

חברת חממה אשר קיבלה מענק מכוח מסלול הטבה זה תשלם תמלוגים לרשות
החדשנות ,לצורך פירעון המענק ,מכל הכנסה הנובעת מהמוצר שפותח במסגרת
התכנית  ,או ממוצר הנובע ממנו ,לרבות שירותים הנלווים למוצר או הכרוכים בו ,עד
לפירעון של המענק שניתן לה בתוספת ריבית שנתית ,בהתאם לאמור בחוק החדשנות
ובהוראות מסלול הטבה מס'  1של רשות החדשנות – קרן המו"פ לעניין זה.

 .10ביטול הזיכיון או הסיוע
אם הזכיין או חברת חממה שקיבלה מענק מכוח מסלול הטבה זה לא עמדו בתנאי
מסלול הטבה זה ,החלטת ועדה ,כתב האישור ,כתב ההתחייבות ,נהלי מסלול ההטבה
או בכל תנאי אחר שמחויבים לעמוד בו תראה בכך הוועדה הפרה יסודית של הוראות
מסלול ההטבה ורשאית היא להחליט על כל פעולה המפורטת בחוק החדשנות ,לרבות
פרק' ח' לחוק החדשנות.

 .11פיקוח ובקרה
הזכיין וחברות החממה שקיבלו מענק מכוח מסלול הטבה זה מתחייבים בכל עת
לאפשר לרשות החדשנות או למי מטעמה (לרבות גורמים חיצוניים) ,לבקר את
פעולותיהם ,במועדים ובתנאים שיקבעו על רשות החדשנות ולפעול על פי הנחיות רשות
החדשנות כפי שייקבעו מעת לעת.

 .12תקציב
 11.1מובהר כי רשות החדשנות רשאית לעדכן מעת לעת את הסכומים הנקובים במסלול
הטבה זה.
 11.1מתן הסיוע והפעלת מסלול הטבה זה כפופים לאישור התקציב מדי שנה בשנה,
למגבלות התקציב ולתקציב המאושר למסלול הטבה זה .בכל מקרה אין לראות
במסלול הטבה זה התחייבות מטעם רשות החדשנות לתשלום כלשהו.
 11.3במידה ובמועד ההקצאה טרם אושר תקציב רשות החדשנות ,יהיה אישור המענק
כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית המתאימה ולא תתקבל כל החלטה סופית
בדבר המענק המאושר עד לאחר אישור התקציב המדינה על-ידי הגורמים הרלוונטיים,
לפי המוקדם מבניהם.
 11.1בכל מקרה אין לראות במסלול הטבה זה התחייבות מטעם רשות החדשנות לצאת
בהליכים תחרותיים בכל זמן שהוא ,לאשר מתן סיוע לזכיין ו/או לחברות החממה או
להעביר תשלום כלשהו.

 .13שונות
 13.1הוראות חוק החדשנות ,התקנות ,הכללים ,הנהלים ,התנאים וההוראות שנקבעו מכוחו
(אם וככל שנקבעו) יחולו על מסלול זה ,בשינויים המחויבים ובכלל זה הוראות סימן ד'
לפרק ג' לחוק החדשנות (ועדת המחקר) ,פרק ג 1לחוק החדשנות (חובת הזהירות
וחובת האמונים של נושא משרה ברשות) ,סעיף 11כ"ח לחוק החדשנות (החלת
דינים) ,סעיף 11ל' לחוק החדשנות (הכנסות הרשות) ,פרק ד' לחוק החדשנות (אישור
בקשות למתן הטבות) ,פרק ה' לחוק החדשנות ופרק ח' לחוק החדשנות (הוראות
כלליות) ובכלל זה סעיף 11א לחוק החדשנות (עונשין).
 13.1נהלים וכללים של מסלול ההטבה ,כפי שייקבעו ויפורסמו מעת לעת על ידי הוועדה הם
חלק בלתי נפרד ממסלול הטבה זה .אם קיימת סתירה בין הוראות מסלול הטבה זה
לבין הנהלים או הכללים ,תגברנה הוראות מסלול הטבה זה.
 13.3נהלים ,כללים ,הודעות וכיוצ"ב שיקבעו ביחס למסלול הטבה זה יפורסמו באתר
האינטרנט.

 .14תחילה
תחילתו של מסלול הטבה זה ביום  11בינואר.1019 ,

