מסלול הטבה מס'  - 4חממות טכנולוגיות 2020
 .1כללי
1.1

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

1.2

המטרה העיקרית של מסלול הטבה מס'  - 4חממות טכנולוגיות ( 2020להלן" :מסלול
ההטבה") היא לעודד השקעות בשלבים ראשוניים של מיזמים טכנולוגיים ,באמצעות
יצירת מערך סיוע ותמיכה ,שיזרז את הפיכתם של רעיונות טכנולוגיים חדשניים,
הנמצאים בשלב פיתוח ראשוני ,לחברות הזנק בשלות ומתאימות לגיוס השקעות הון
פרטי.

1.3

מטרות נוספות של מסלול ההטבה :לעודד יזמות טכנולוגית ומסחור של טכנולוגיות
פורצות דרך ממוסדות מחקר לתעשייה; לחזק את סביבת החדשנות הטכנולוגית של
ישראל בתחום השקעות סיד ( ,)Seed Investmentובכך לחזק ולקדם את התעשייה
בישראל בפרט ואת כלכלת ישראל בכלל; וכן לסייע לחברות הזנק בתעשיות טכנולוגיות
ייחודיות ומורכבות ,לשם גיבוש ובדיקת מוצרים ,הוכחת היתכנות טכנולוגית ,ביצוע
פיילוטים וכו'.

1.4

החממות הטכנולוגיות ,אשר יספקו את הסיוע והתמיכה למיזמים בשלביהם הראשונים,
יוקמו ויופעלו על ידי תאגידים ,שביכולתם ,מבחינת ניסיונם להעניק ערך מוסף איכותי,
ולתמוך בחברות הזנק ויזמים מתחילים.

1.5

הזכיינים להקמה ולהפעלה של חממות טכנולוגיות במסגרת מסלול הטבה זה ייבחרו
בהליכים תחרותיים.

1.6

הסיוע אשר יוענק במסגרת מסלול ההטבה ,יינתן לחברות החממה אשר יפעלו
במסגרתה התומכת של החממה.

 .2הגדרות
במסלול הטבה זה תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה ,זולת אם נאמר אחרת בחוק
החדשנות או בגוף מסלול ההטבה .מונח שלא הוגדר במפורש במסלול זה – תינתן לו המשמעות
בהתאם לחוק החדשנות:
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2.1

"בעל מניות"
אדם או גוף המחזיק במישרין מניות במציע .אם המציע התאגד כשותפות רשומה,
סעיפים במסלול הטבה זה הנוגעים לבעלי מניות ,יחולו בשינויים המחויבים גם על כל
אחד מהשותפים המוגבלים ו/או מהשותפים הכלליים.

2.2

"בעל שליטה"; "חברת בת"; "חברה קשורה"; "חברה מסונפת"; "שליטה"
כמשמעותם בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968 -

2.3

"הוועדה" או "ועדת המחקר"
כמשמעה בסעיף  3להלן.

2.4

"זכיין"
מפעיל החממה שנבחר בהליך תחרותי מכוח מסלול הטבה זה ,ומימש את הזיכיון
בהתאם למסלול ההטבה.

2.5

"חברת חממה"
חברה בערבון מוגבל ,שהתאגדה כדין בישראל ,ופועלת בהתאם לדיני מדינת ישראל,
אשר תפעל ליישום ולמסחור של פרויקט חממה מכוח מסלול ההטבה.

2.6

"חברת יישום"
תאגיד המאוגד בישראל והפועל בהתאם לדיני מדינת ישראל ואשר הוא אחד מן השניים:

2.6.1

מצוי בבעלותו המלאה של מוסד מחקר ישראלי ,ועיקר פעילותו מסחור
הטכנולוגיות שנוצרו במסגרת המחקר האקדמי באותו מוסד מחקר;

2.6.2

תאגיד אשר פעילותו העיקרית היא מסחור טכנולוגיות שנוצרו במוסד מחקר
ישראלי ,ובלבד שאושר על ידי הוועדה כחברת יישום לעניין מסלול זה ,במקרים
מיוחדים ומנימוקים שיירשמו.

2.7

"חוק החדשנות"
החוק לעידוד מחקר ,פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה ,התשמ"ד – .1984

2.8

"חממה טכנולוגית" או "חממה"
מרכז ליזמות טכנולוגית ,שיופעל מכח מסלול הטבה זה ,באמצעות זכיין שנבחר על ידי
הוועדה בהליך תחרותי ,כמפורט בסעיף  4להלן.

2.9

"יזם"
יחיד/ים המבקש/ים לגבש רעיון טכנולוגי חדשני ולפתחו למוצר מסחרי ,במסגרת חברת
חממה.

2.10

"מוסד מחקר"
מוסד מחקר ישראלי או מוסד מחקר זר או חברת יישום.
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2.11

"מוסד מחקר ישראלי"
כל אחד מאלה:

2.11.1

מוסד להשכלה גבוהה ,כהגדרת מונח זה בחוק החדשנות;

2.11.2

בית חולים ותאגיד בריאות  -כהגדרתו בסעיף  21לחוק יסודות התקציב;

2.11.3

מנהל המחקר החקלאי;

2.11.4

מוסד בישראל ,אשר עיקר פעילותו היא מחקר ופיתוח אקדמי ,בתחום מדעי או
טכנולוגי ,בעל פעילות העברת ידע לתעשייה ,ובלבד שיאושר על ידי הוועדה כמוסד
מחקר לעניין מסלול זה ,במקרים מיוחדים ומנימוקים שיירשמו.

2.12

"מוסד מחקר זר"
ישות אשר אינה מאוגדת בישראל או פועלת בהתאם לדיני מדינת ישראל ,אשר עיקר
פעילותה היא מחקר ופיתוח אקדמי ,בתחום מדעי או טכנולוגי ,בעלת פעילות העברת
ידע לתעשייה ,וששילובה בתכנית המאושרת צפוי להקנות תרומה משמעותית להשגת
יעדיה ,ובלבד שתאושר על ידי הוועדה כמוסד מחקר זר לעניין מסלול זה.

2.13

"מימון משלים"
מימון לתכנית מאושרת ,הניתן על ידי גורם שאינו גורם ממשלתי או רשות החדשנות,
במישרין או בעקיפין ,המשלים את המענק להיקף של  100%מסך התקציב המאושר.

2.14

"מחקר"" ,פיתוח"" ,תכנית"
כהגדרת מונחים אלה בחוק החדשנות.

2.15

"מענק"
מימון הניתן על ידי רשות החדשנות למקבל האישור ,לשם מימון ביצוע של תכנית
מאושרת במסגרת התקציב המאושר.

2.16

"מציע"
תאגיד המגיש הצעה לשמש כזכיין במסגרת הליך תחרותי מכוח מסלול הטבה זה.

2.17

"מקבל האישור"
מי שבקשתו אושרה ,בין אם החממה הטכנולוגית – לפי סעיף  5להלן ,ובין אם חברת
החממה – לפי סעיף  8.7להלן.

2.18

"פרויקט חממה"
פרויקט שאושר על ידי הוועדה בהתאם להוראות מסלול הטבה זה ,המבוסס על תכנית
 -כהגדרת מונח זה בחוק החדשנות.
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2.19

"תאגיד תעשייתי"
תאגיד שהתאגד ונרשם כדין בישראל ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל ,המבצע מחקר
ופיתוח לצרכים מסחריים.

2.20

"תכנית מאושרת"
תכנית שאושרה על ידי הוועדה לפעילות החממה או פרויקט חממה ,בהתאם להוראות
מסלול הטבה זה.

2.21

"תקופת ביצוע"
כמשמעותה בסעיף  8.5להלן.

2.22

"תקופת הזיכיון"
התקופה המאושרת להפעלת חממה טכנולוגית על ידי זכיין ,שבמהלכה ניתן להגיש
בקשות לתמיכה פרויקטי חממה חדשים במסגרת חממה טכנולוגית.

2.23

"תקופת המשך תמיכה"
משך הזמן ממועד סיום תקופת הזיכיון ועד מועד סיום תקופת הביצוע של חברת החממה
האחרונה שפועלת במסגרת החממה.

2.24

"תקציב מאושר"
סך התקציב של תכנית מאושרת ,המורכב מהמענק ומהמימון המשלים ,הכולל רק
הוצאות מוכרות שאושרו ע"י הועדה ,בהתאם לנהלים הרלוונטיים שייקבעו על-ידיה.

 .3הוועדה
3.1

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

3.2

ממלא מקום יו"ר הוועדה

3.2.1

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

3.2.2

עובד הרשות כמפורט בסעיף  3.2לעיל יוכל לשמש כממלא מקום יו"ר הוועדה,
בכפוף למתן הרשאה בכתב מראש הרשות קודם לדיון הפרטני של הוועדה.

3.3

תפקידי הוועדה וסמכויותיה
הוועדה תשמש כוועדת מחקר (כמשמעותה בחוק החדשנות) ,לצרכי מסלול הטבה זה.
לוועדה הסמכות לקבל כל החלטה הדרושה לשם הפעלת מסלול ההטבה (ובלבד שאינה
סותרת את הוראות חוק החדשנות ,התקנות ,הכללים ,הנהלים וההוראות שנקבעו
מכוחו) ,ובכלל זה:
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3.3.1

לדון בכל בקשה והצעה המוגשת במסגרת מסלול הטבה זה.

3.3.2

לבחון הצעות המוגשות במסגרת הליכים תחרותיים להקמה ולהפעלה של חממות
טכנולוגיות ,לאשר או לדחות הצעות – לאחר בחינת עמידתן בתנאי הסף ,לדרג
את ההצעות בהתאם לאמות המידה ,לפנות לקבלת הבהרות ביחס אליהן ,לבחור
מתוכן את הזכיינים להפעלת החממות הטכנולוגיות ,לאשר את הפעלת החממות,
ולקבוע את התנאים להפעלתן – ובכלל זה אבני דרך ולוחות זמנים.

3.3.3

לעשות כל פעולה לצורך בחינה והערכה של מצגיהם של המציעים ,לרבות בנוגע
לאופן הפעלת חממה טכנולוגית וביצוע פעילותה ,ובכלל זה עמידה
בהתחייבויותיה.

3.3.4

לאשר או לדחות ,באופן מלא או חלקי ,בהתאם לנהלים שקבעה הוועדה ,כל שינוי
שמבקש זכיין לבצע ביחס להצעתו המקורית ,כפי שאושרה על ידי הוועדה.

3.3.5

לעקוב אחר ביצועיה של חממה טכנולוגית ,ולהחליט האם לקבוע תנאים ואבני דרך
להמשך ביצוע הזיכיון ,לבטל/להפסיק זיכיון של זכיין ,או להפסיק את התמיכה בו,
בהתאם להוראות סעיף  14להלן.

3.3.6

לבחון ,לאשר או לדחות תקופת הארכה לתקופת הזיכיון ,בהתאם לנהלים שתקבע
הוועדה.

3.3.7

להחליט בדבר מתן אישור לתוכניות במסגרת תקציב רשות החדשנות ,לאחר
בדיקת עמידתן בתנאי הסף ובחינתן בהתאם לאמות המידה ,ובכלל זה לקבוע
תנאים מקדמיים לאישורן וכן תנאים לביצוען – לרבות אבני דרך ולוחות זמנים.
הוועדה תבחן את הגינותם של התנאים המסחריים בהסכמים שבין החממה
וחברת החממה.

3.3.8

להחליט בדבר אישור תוכניות המוגשות בהתאם לאמור בסעיפים  7ו 8 -להלן,
ולקבוע את התקציבים המאושרים ואת שיעורי המענקים שינתנו.

3.3.9

לאשר או לדחות ,באופן מלא או חלקי ,כל שינוי שמבוקש לבצע בתכנית מאושרת.
מובהר ,כי על שינוי בתכנית יחולו הוראות סעיף  8.6להלן ,בשינויים המחוייבים.

3.3.10

לעקוב אחר ביצועה של תכנית מאושרת ,ולהחליט האם לקבוע לו תנאים ואבני
דרך נוספים.

3.3.11

לאשר הארכה של תקופת הביצוע של התוכנית המאושרת ללא תוספת תקציבית,
עד לניצול מלא של התקציב המאושר.

3.3.12

לאשר קיצור תקופת הביצוע של התוכנית המאושרת ,אם נוצל התקציב המאושר
במלואו ,והוגשמו יעדי התכנית המאושרת.

3.3.13

לבטל או להפסיק תמיכה בתכנית מאושרת.

3.3.14

לאשר תוספת תקציב עבור פעילויות מיוחדות ועבור מקרים מיוחדים בפעילות
החממה ובפרויקט חממה בהתאם לנהלים שתקבע הוועדה.

3.3.15

לקבוע ולפרסם נהלים לביצוע מסלול הטבה זה.

3.3.16

ליזום סקרים ,מחקרים וכל פעילות אחרת העשויה לסייע בהפעלת מסלול הטבה
זה.
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3.4

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

 .4הליכים תחרותיים לבחירת הזכיינים להקמה ולהפעלה של
חממות טכנולוגיות
4.1

כללי

4.1.1

זכיין להפעלת חממה טכנולוגית ייבחר על ידי הוועדה בהליך תחרותי ,בהתאם
למפורט להלן (להלן(" :ה)הליך (ה)תחרותי" או "ההליך").

4.1.2

רשות החדשנות תפרסם מעת לעת באתר האינטרנט שלה קול קורא – פנייה
ייעודית לציבור להגשת הצעות לשמש כזכיינים מכוח מסלול הטבה זה (להלן:
"הודעת ההליך התחרותי") .במסגרת ההודעה שתפורסם יפורט ,בין היתר,
מספר הזכיינים המקסימאלי שהוועדה תהא רשאית לאשר בהליך התחרותי.

4.1.3

רשות החדשנות תהא רשאית לתת עדיפות לתחומים טכנולוגיים נבחרים ,שייכללו
אף הם בהודעת ההליך התחרותי.

4.1.4

הודעת ההליך התחרותי תפרט את המועד האחרון להגשת ההצעות להליך .מועד
זה יכול שיעודכן ,בהתאם להודעה שתפורסם באתר האינטרנט של הרשות ,כל
עוד לא חלף המועד האחרון להגשת הצעות שפורסם באתר האינטרנט קודם לכן.
בפני הוועדה תובאנה כל ההצעות שהוגשו עד למועד האחרון להגשת ההצעות
להליך התחרותי ,והן תיבחנה זו מול זו ,בהתאם לתקציב שהוקצה .הצעות
שתוגשנה באיחור תידחנה על הסף.

4.1.5

ההליך התחרותי יהיה פתוח לכל גורם בכפוף לעמידתו בתנאי הסף המפורטים
בסעיף  4.3להלן.

4.1.6

במסגרת ההליך התחרותי תתאפשר הגשת שאלות ובקשות להבהרות (להלן יחד,
בסעיף זה" :שאלות הבהרה") לגבי ההליך ,עד למועד שיצוין בהודעת ההליך
התחרותי ,או מועד מאוחר יותר – כפי שיעודכן באתר האינטרנט של הרשות.
הרשות שומרת על זכותה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להשיב לשאלות אשר יוגשו
לאחר המועד כאמור ,כאשר תהיינה נסיבות מיוחדות אשר יצדיקו זאת .המענה
לשאלות ההבהרה יפורסם באתר האינטרנט של רשות החדשנות ,עד למועד
שיפורסם מראש ,וזאת ללא חשיפת פרטיהם של מגישי השאלות – במידת
האפשר .לרשות יהיה שיקול דעת באשר לחשיפת תוכן השאלות .המענה לשאלות
הבהרה יהווה חלק בלתי נפרד מההליך התחרותי .יובהר ,כי רק תשובות
שתימסרנה בכתב ותפורסמנה באתר האינטרנט של הרשות תחייבנה.

4.2
4.2.1

אופן הגשת ההצעה
הצעה לשמש כזכיין תוגש לרשות החדשנות ,במסגרת ההליך התחרותי ,על גבי
טופס ייעודי ,ערוכה לפי הכללים והנהלים שהוועדה קבעה או תקבע מעת לעת,
והיא תכלול את כל הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות מסלול הטבה זה,
הנהלים ,הכללים וההוראות מכוחו והודעת ההליך התחרותי .המציע יצרף להצעתו
את כל המסמכים הנדרשים בהתאם למסלול הטבה זה ,לנהליו ולנספחיו.
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4.2.2
4.3

הטפסים להגשת הצעה להליך התחרותי יהיו זמינים להורדה באתר האינטרנט
של הרשות.
תנאי סף
על המציע במסגרת מסלול הטבה זה לעמוד ,להנחת דעתה של ועדת המחקר ,בכל
תנאי הסף הבאים ,במצטבר .יובהר ויודגש ,כי יש לעמוד בתנאי הסף במועד הגשת
ההצעה ובמשך כל תקופת הזיכיון ותקופת ההארכה (אם תהיה) ,וכי די באי-עמידה
באחד מתנאי הסף כדי להביא לפסילת ההצעה כולה או לביטול הזיכיון ,לפי העניין:

4.3.1

המציע הוא תאגיד ישראלי שנרשם כדין בישראל ופועל בהתאם לדיני מדינת
ישראל למטרות רווח.
לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו העתק
תעודת התאגדות.

4.3.2

למציע מקורות מימון והתחייבויות כלפי רשות החדשנות ,ביחס לזמינות של
מקורות מימון ,בהיקף של  50מיליון  ₪לפחות ,לטובת החממה וחברות החממה,
למשך תקופת הזיכיון.
לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו הצהרה
חתומה על ידי מורשה/י החתימה של המציע ,מאומתת על ידי עו"ד ,בנוסח שייקבע
בנהלי מסלול ההטבה.

4.3.3

למציע צוות מקצועי מיועד לניהול החממה ,הכולל מנכ"ל במשרה מלאה וסמנכ"ל
אחד לפחות בתחום הפיתוח העסקי או הטכנולוגיה במשרה מלאה.
לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו קורות
חיים של כל אחד מאנשי צוות המציע המיועד ,וכן הסכם העסקה או הסכם עקרונות
ביחס להעסקה עתידית לתקופה של  3שנים לפחות ,חתום על ידי כל אחד מאנשי
הצוות כאמור.

4.3.4

היקף ההחזקות 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%על בסיס דילול מלא) ,והם לא יהיו בעלי שליטה
במציע ביחד או לחוד.
לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו הצהרה
חתומה על ידי מורשה/י החתימה של המציע ,מאומתת על ידי עו"ד ,בנוסח שייקבע
בנהלי מסלול ההטבה.

4.3.5

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'  22של רשות החדשנות – חממות ביוטכנולוגיות ו/או מסלול הטבה
מס'  29של רשות החדשנות – מעבדות לחדשנות טכנולוגית ו/או מסלול הטבה
מס'  39של רשות החדשנות – חממות יזמות בפריפריה.
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לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו הצהרה
חתומה על ידי מורשה/י החתימה של המציע ,מאומתת על ידי עו"ד ,בנוסח שייקבע
בנהלי מסלול ההטבה.
4.3.6

המציע או מי מבעלי מניותיו ,אינם בעלי חשבונות מוגבלים ואינם נמצאים בתהליך
כינוס נכסים ,הקפאת הליכים ,פירוק וכו'.
לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו הצהרות חתומות
על-ידי מורשה/י החתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו ,מאומתות על
ידי עו"ד ,שלפיהן אף אחד מהם אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בתהליך כינוס
נכסים ,הקפאת הליכים ,פירוק וכו'.

4.3.7

המציע ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
(התניית אישורים  -שכר מינימום) ,התשע"א.2011-
לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו הצהרות חתומות
על-ידי מורשה/י החתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו ,מאומתות על
ידי עו"ד ,שלפיהן המציע ובעלי השליטה בו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת
זכויותיהם של עובדים המועסקים אצל המציע לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז-
 ,1987וכי הם מתחייבים להמשיך ולשמור על זכויות כאמור במשך כל תקופת
האישור ,בהתאם לנוסח שייקבע בנהלי מסלול ההטבה.

4.3.8

לא התקבל ,לשם ביצוע הפעילות המוצעת ,סיוע מימוני מגורם ממשלתי או מרשות
החדשנות ,במישרין או בעקיפין ,שלא לפי הוראות מסלול הטבה זה.
לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו הצהרה
חתומה על ידי מורשה/י החתימה של המציע ,מאומתת על ידי עו"ד ,בנוסח שייקבע
בנהלי מסלול ההטבה.
אמות מידה

4.4

הוועדה תבחן ותשקול רק את ההצעות שעברו את תנאי הסף ,תעריך את טיבן ותדרגן
בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן.
4.4.1

היקף ואיכות הניסיון של המציע ו/או של בעלי מניותיו ()20%
הניקוד עבור אמת מידה זו יינתן על פי התרשמות הוועדה מהיקפו ומאיכותו של
הניסיון של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו ,תוך התחשבות בשיעור ההחזקות
של כל בעל מניות במציע .תינתן עדיפות לניסיון בעלי המניות עם חברות
טכנולוגיות בתחום הפעילות המוצע של החממה ,תוך התחשבות בפוטנציאל של
תחום הפעילות שבו הוצג הניסיון .כמו כן ,תינתן עדיפות לניסיון בעלי המניות עם
חברות הזנק .בין היתר ,ייבחנו וישוקללו במסגרת אמת מידה זו –

4.4.1.1

מספר החברות הטכנולוגיות שהמציע ו/או בעלי מניותיו ביצעו להן בדיקות
נאותות ומידת מעורבותם בבדיקות.

4.4.1.2

סך ההשקעות הכולל שביצעו המציע ו/או בעלי מניותיו ,מספר החברות
הטכנולוגיות שבהן ביצעו את ההשקעות ומספר הפעמים שבהן שימשו
כמשקיע מוביל (.)Lead Investor
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4.4.1.3

מספר החברות הטכנולוגיות שלהן סיפקו המציע ו/או בעלי מניותיו ליווי
ותמיכה ומידת מעורבותם בתהליך.

4.4.1.4

מספר החברות הטכנולוגיות שעבורן יצרו המציע ו/או בעלי מניותיו קשרים
עסקיים ,מספר השותפים/לקוחות שעמם נוצר קשר ,רמת המעורבות של
המציע ו/או של בעלי מניותיו בתהליך יצירת הקשרים ואיכות הקשרים.

4.4.1.5

מספר עסקאות מסחור ממוסדות מחקר לתעשייה שהיו מעורבים בהם,
מידת מעורבותם והתפקיד שמילאו בעסקאות.

4.4.2

הערך המוסף של המציע ושל בעלי מניותיו ()20%
הניקוד עבור אמת מידה זו יינתן על פי התרשמות הוועדה מהערך המוסף הצפוי
של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו לחברות החממה ,תוך התחשבות בשיעור
ההחזקות של בעל מניות במציע ובתחום הפעילות המוצע של החממה ,באופן
הבא:

4.4.2.1

תינתן עדיפות ליותר מבעל מניות אחד במציע ,תוך התחשבות בשילוב
יכולות משלימות בין בעלי המניות במציע ולמידת המעורבות והתרומה של
כל אחד לחממה.

4.4.2.2

תינתן עדיפות לערך מוסף גבוה של המציע ושל בעלי מניותיו לחברות
החממה ,הן במהלך תקופת הביצוע של חברות החממה במסגרת החממה
והן בנוגע לחברות בוגרות חממה.

4.4.2.3

תינתן עדיפות לתכנית שתציג תמיכה רחבה יותר ,מגוונת יותר ואיכותית
יותר לחברות החממה.

4.4.2.4

תינתן עדיפות להיקף רחב יותר ולאיכות גבוהה יותר של שותפויות
עסקיות ואסטרטגיות של המציע ובעלי מניותיו עם גופים אחרים.

4.4.2.5

תינתן עדיפות למספר רב יותר ולאיכות גבוהה יותר של חברי מועצת
המנהלים ,ועדת ההשקעות והוועדה המייעצת של המציע ,תוך התחשבות
במידת המעורבות של בעלי המניות בתהליכי קבלת ההחלטות.

4.4.2.6

תינתן עדיפות למבנה חממה בעל שטח גדול יותר ,ולהתאמה טובה יותר
של המבנה ,התשתיות והמיקום לפעילות המוצעת של החממה (כולל
כוונה להשקעה עתידית במבנה ובתשתיות לטובת חברות החממה).

4.4.3

היקף ואיכות הניסיון של צוות המציע ()20%
הניקוד עבור אמת מידה זו יינתן על פי התרשמות הוועדה מהיקפו ומאיכותו של
הניסיון של הצוות המקצועי המוצע עם חברות טכנולוגיות ,במסגרת עבודת חברי
הצוות עבור המציע או עבור גופים אחרים ,ובכלל זה בעלי המניות של המציע.
תינתן עדיפות לעבודה עם חברות טכנולוגיות בתחום הפעילות המוצע של
החממה ,תוך התחשבות בפוטנציאל של תחום הפעילות אשר בו הוצג הניסיון.
כמו כן ,תינתן עדיפות לניסיון עם חברות הזנק.

4.4.3.1

תינתן עדיפות למספר גדול יותר של חברות טכנולוגיות שבוצעו להן
בדיקות נאותות ,ולהיקפן ואיכותן של בדיקות הנאותות.
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4.4.3.2

תינתן עדיפות למספר רב יותר של חברות טכנולוגיות שלהן סופקו ליווי
ותמיכה טכנולוגית ועסקית ,ולהיקפם ואיכותם של הליווי והתמיכה
העסקית.

4.4.3.3

תינתן עדיפות למספר רב יותר של חברות טכנולוגיות שניתן להן סיוע
בגיוס הון ממשקיעים חיצוניים ,ולהיקפו ואיכותו של הסיוע בגיוס הון.

4.4.3.4

תינתן עדיפות למספר גדול יותר של טכנולוגיות שבוצע להן מסחור
ממוסדות מחקר לתעשייה.

4.4.3.5

תינתן עדיפות למנכ"ל חממה מיועד בעל מספר שנות ניסיון רב יותר
בניהול גופי השקעה ו/או חברות טכנולוגיות ,תוך התחשבות במספר
החברות ובאיכות הניסיון .תינתן עדיפות לניסיון בתחום הפעילות המוצע.

4.4.3.6

תינתן עדיפות למציע שהציג צוות מקצועי גדול יותר ,בעל היקף משרה
רחב יותר ,והמקיף היבטים רבים יותר הרלוונטיים להקמה ולליווי של
חברות הזנק.

4.4.4

התכנית העסקית של המציע ()20%
הניקוד עבור אמת מידה זו יינתן על פי התרשמות הוועדה מהתכנית העסקית של
המציע ,היקפה ,איכותה וישימותה.

4.4.4.1

תינתן עדיפות למגוון צר יותר של תחומי פעילות שבהם תשקיע החממה,
ותינתן עדיפות למספר גדול יותר של חברות חממה שמתוכננות להיקלט
בשנה.

4.4.4.2

תינתן עדיפות לתחומי פעילות בעלי רמת סיכון גבוהה יותר ,וכן לחברות
חממה בעלות רמת סיכון טכנולוגי גבוהה יותר.

4.4.4.3

תינתן עדיפות לתכנית שתציג מגוון רחב יותר של מקורות Deal Flow
לאיתור פרויקטים (מוסדות מחקר וכיו"ב) ותכנית שיווקית איכותית יותר
למשיכת יזמים ועובדים לחממה.

4.4.4.4

תינתן עדיפות למציע שיציג תכנית מוסדרת להעברת ידע ממוסדות מחקר
לחברות חממה.

4.4.4.5

תינתן עדיפות לתהליך סינון פרויקטים מקצועי וקפדני יותר ולתכנית
שתציג תהליך מעקב ובקרה מקצועי על חברות החממה.

4.4.4.6

תינתן עדיפות לתכנית שתציג מדיניות ביצוע השקעות המשך ביותר
חברות בוגרות חממה ,לסכומי השקעה מתוכננים גבוהים יותר ולהשקעות
שבהן המציע או בעלי מניותיו מתכוונים להיות משקיע מוביל ( Lead
 .)Investorתינתן עדיפות למציע שיציג כלי מוגדר להשקעות המשך
בחברות בוגרות חממה כמו קרן עצמאית.

4.4.5

מקורות המימון של המציע ()10%
הניקוד עבור אמת מידה זו יינתן על פי התרשמות הוועדה ממקורות המימון של
המציע ,השימושים ,והאיתנות הפיננסית ויציבותם של מקורות המימון.
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4.4.5.1

מציע שהציג מקורות מימון והתחייבויות כלפי רשות החדשנות ביחס
להיקף ולזמינות מקורות המימון ,בסך של  150מיליון  ₪לפחות ,לטובת
פעילות החממה והשקעה בחברות החממה ,וכן את הנזילות הגבוהה
ביותר של המימון ,יקבל ניקוד מרבי בסעיף זה.

4.4.5.2

תינתן עדיפות למציע שהציג כלי להשקעות המשך בחברות בוגרות
חממה.

4.4.6

התרשמות כללית של חברי הוועדה ()10%
הניקוד עבור אמת מידה זו יינתן על פי ההתרשמות הכללית של חברי הוועדה מן
המציע ומההצעה .הוועדה רשאית לזמן את המציעים להצגת ההצעה בפני חברי
הוועדה ,בהתאם לשיקול דעתה.

4.5

בחינת ההצעות על ידי הוועדה ובחירת ההצעה/ות הזוכה/ות

4.5.1

בכל אחד משלבי בחינת ההצעות ,תהא הוועדה רשאית להיעזר בחוות דעת
מגורמים שונים ברשות החדשנות ו/או גורמים חיצוניים ,ובכלל זה חוות דעת של
בודקים מקצועיים מטעם רשות החדשנות.

4.5.2

הרשות או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל מציע,
בבקשה לקבלת הבהרות או בבקשה לקבלת מידע ומסמכים נוספים הדרושים
לשם בחינת ההצעה .המציע ימסור לרשות או למי מטעמה ,כל מידע ומסמך נוסף
שיתבקשו הדרושים לשם בחינת ההצעה .המידע הנוסף שיספק המציע כאמור,
ייחשב כחלק בלתי נפרד מהצעתו ,ויחייב אותו לכל דבר ועניין.

4.5.3

הוועדה רשאית שלא להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה.

4.5.4

הוועדה לא מחויבת לסיים את הליכי הבחירה בהצעה/ות הזוכה/ות ולבחור
זכיין/נים תוך תקופה מסוימת ,אך אם הליכי הבחירה לא יסתיימו לאחר  180יום
מהמועד האחרון להגשת ההצעות ,יהיה מציע רשאי לבטל את הצעתו .הודעה על
ביטול הצעה לקבלת זיכיון להפעלת חממה טכנולוגית תועבר בכתב לידי רשות
החדשנות.

4.5.5

לאחר בחינת ההצעות ,תקבל הוועדה החלטה בדבר ההצעה/ות הזוכה/ים בהליך
התחרותי ,בהתאם להצעה/ות אשר דורג/ו בציון/ים הגבוה/ים ביותר במסגרת
אמות המידה המפורטות בסעיף  4.4לעיל.

4.5.6

הודעות בדבר החלטת הוועדה כאמור ישלחו לכלל המציעים.

4.5.7

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקנית לרשות החדשנות,
ההצעה/ות (אחת או יותר – בהתאם להחלטת הוועדה) בעלת/ות הניקוד הגבוה
ביותר מבין ההצעות שלא זכו בהליך תחרותי תעמוד/נה בתוקף למשך  180יום
נוספים לאחר סיום ההליך התחרותי ,וזאת למקרה שבו מציע זוכה יחזור בו
מהצעתו או יפר את התחייבויותיו ,או בכל מקרה שלא תמומש הזכייה עם מציע-
זוכה .בנסיבות מעין אלה ,תהא הוועדה רשאית (אך לא חייבת) ,על-פי שיקול
דעתה הבלעדי ,להכריז על ההצעה בדירוג הניקוד כזוכה חלופית בהליך התחרותי.

4.5.8

הוועדה אינה מתחייבת לבחור זכיין כלשהו ,אם הדבר נדרש להבטיח את מרב
היתרונות לרשות החדשנות .במקרה הנ"ל או במקרה שבו לא הוגשה אף הצעה
במסגרת ההליך התחרותי ,ניתן יהיה לצאת בהליך תחרותי חדש.
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זכות עיון בהצעה הזוכה ובפרוטוקול הוועדה

4.6
4.6.1

במסגרת הגשת ההצעה ,על מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות
מסחריים ו/או סודות עסקיים (להלן" :חלקים סודיים") ,שלדעתו אין לאפשר את
העיון בהם למציעים אחרים במסגרת ההליך התחרותי:

4.6.1.1

לציין במפורש ,ברשימה מפורטת ,מהם החלקים הסודיים בהצעתו ,ולנמק
עמדתו.

4.6.1.2

לצרף להצעתו עותק נוסף ,הכולל רק את החלקים אשר אותם הוא מסכים
לחשוף בפני המציעים האחרים ,כלומר ,החלקים הסודיים שבהצעתו
מושחרים באופן ברור וחד משמעי .למען הסר ספק ,אין להחסיר חלקים
מההצעה ,אלא רק להשחיר חלקים שהם סודיים – לעמדתו של המציע.

4.6.2

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 מקבילים בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן
שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים מקבילים של הצעות המציעים
האחרים ,וזאת גם במקרה שבו הוועדה תחליט שהחלקים שסימן אינם סודיים
בהתאם לשיקול דעתה ,כמפורט בסעיף  4.6.4להלן.

4.6.3

מציע המבקש לעיין במסמכי ההליך התחרותי (להלן בסעיף  4.6זה" :המבקש"),
יגיש את הבקשה לרשות החדשנות ,תוך  10ימי עבודה ממועד מסירת ההודעה
בדבר החלטת הוועדה על הזוכה/ים בהליך התחרותי שבו השתתף.

4.6.4

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

4.6.5

הוועדה תאפשר למבקש לעיין בחומרים המותרים לעיון בלבד – כמשמעם להלן,
בהיקף אשר ייקבע על ידיה.

4.6.6

לצורך סעיף זה" ,המסמכים המותרים לעיון" – משמעם ,בכפוף לאמור בסעיף
 4.6זה – פרוטוקול הוועדה לבחירת זכיין/נים ומסמכי ההצעה/ות הזוכה/ות בהליך
תחרותי שבו השתתף המבקש.

4.6.7

בכפוף לאמור בסעיף  4.6זה ,זכות העיון לא תחול על חלקים בהצעה זוכה ו/או
בפרוטוקול הוועדה ,אשר מהווים מידע שאין למסרו או שאין חובה למסרו ,בהתאם
לקבוע בסעיף  9לחוק חופש המידע ,התשנ"ח.1998-
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 .5כתב אישור ותקופת הזיכיון
5.1

מציע אשר הצעתו לשמש כזכיין זכתה בהליך תחרותי ,יידרש לחתום על כתב התחייבות,
בנוסח אשר תקבע הוועדה.

5.2

הזיכיון ייכנס לתוקף לאחר חתימת רשות החדשנות על כתב אישור ,אשר יכלול את
התנאים אשר נקבעו להפעלת הזיכיון.

5.3

אם זכיין שנבחר להפעלת חממה טכנולוגית לא יחל לקיים את חובותיו ,לרבות חתימה
על כתב ההתחייבות כאמור בסעיף  5.1לעיל ,תוך שישה חודשים ממועד ההודעה
הרשמית על החלטת הוועדה אודות בחירתו ,וזאת לאחר שקיבל הודעה על אי קיום
חובותיו ,ולא תיקן את הטעון תיקון על פי דרישת הוועדה ,תוך  45יום מתאריך ההודעה,
תהא הוועדה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל את הבחירה באותו זכיין ,או
לבחור בזכיין חלופי ,שדורג נמוך יותר בהליך התחרותי ,לפי סדר הדירוג בהליך
התחרותי.

5.4

משך תקופת הזיכיון יהיה  5שנים מהמועד שאושר על ידי הוועדה כמועד תחילת הזיכיון,
לכל היותר ,אלא אם תאשר הוועדה תקופת הארכה  -כמפורט בסעיף  5.5להלן.

5.5

הארכת תקופת הזיכיון ב 3-שנים נוספות:

5.5.1

במהלך שנת הזיכיון החמישית ,הזכיין יהיה רשאי להגיש בקשה להארכת הזיכיון
ב 3-שנים נוספות (להלן" :תקופת ההארכה"):

5.5.2

על מנת להגיש בקשה להארכת הזיכיון כאמור ,על הזכיין לעמוד בכל תנאי הסף
שבסעיף  4.3לעיל.
על אף האמור ,במקום הנדרש בסעיף  4.3.2לעיל ,לצורך אישור הארכת תקופת
הזיכיון ,על הזכיין להציג מקורות מימון והתחייבויות כלפי רשות החדשנות ,ביחס
להיקף ולזמינות מקורות המימון ,בסך של  30מיליון  ₪לפחות ,לטובת פעילות
החממה והשקעה בחברות החממה למשך תקופת ההארכה.

5.5.3

ההחלטה בדבר הארכת תקופת הזיכיון תהיה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של
הוועדה.

5.5.4

הוועדה תהיה רשאית להציב תנאים להארכת תקופת הזיכיון ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי.

 .6חובות וזכויות הזכיין
6.1

חובות הזכיין

6.1.1

להפעיל חממה המהווה מסגרת תומכת ,בעלת צוות ואמצעים מתאימים,
המאפשרים ליזמים לפתח במסגרתה חברות חממה.

6.1.2

להיות אחראי כלפי רשות החדשנות על הפעלה מקצועית ויעילה של פעילות
החממה.

6.1.3

להעסיק מנכ"ל חממה בעל ניסיון רלוונטי במשרה מלאה וסמנכ"ל אחד לפחות
בתחום הפיתוח העסקי או הטכנולוגיה במשרה מלאה למשך כל תקופת הזיכיון.
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6.1.4

לפעול ליצירת חברות חממה או לאתר פרויקטים קיימים ,לרבות מסחור ידע
ממוסדות מחקר בתחומים טכנולוגיים בסיכון גבוה ,ולאחר מכן לבדוק ולבחור
פרויקטים מתאימים להפעלה בחממה טכנולוגית.

6.1.5

לסייע לחברות החממה בהכנת תכנית עסקית ,בגיבוש צוותים ,להתארגן ולפעול
כחברה עסקית עצמאית ,לספק לחברות החממה הנחייה וליווי טכנולוגי ועסקי
ברמה יומית ,לסייע לחברות החממה בגישה לשותפים אסטרטגיים ,מומחים ,נותני
שרותים ,לקוחות ומקורות מימון פוטנציאליים.

6.1.6

להשקיע את המימון המשלים בחברות חממה ,בהתאם להוראות מסלול הטבה
זה ,בתמורה למניות בחברות החממה .יזם לא ישתתף במימון המשלים ,אולם
הוא רשאי ,אך אינו חייב ,להשקיע בחברת החממה מעבר לתקציב המאושר.

6.1.7

לסייע לחברות בוגרות החממה ,העומדות בקריטריונים שהציבה החממה ,לגייס
הון להמשך פעילותן.

6.1.8

במידת הצורך – לספק לחברות החממה וליזמיהן מרחב עבודה במהלך תקופת
הביצוע שלהן.

6.1.9

במידת הצורך – לאפשר לחברת חממה גישה לשירותי ייעוץ בתחומים הבאים:
ייעוץ חשבונאי ופיננסי ,ייעוץ משפטי ,ייעוץ פטנטים ,בקרת איכות ,אסדרה
(רגולציה) ,ניסויים פרה-קליניים וקליניים.

6.1.10

לעמוד בכל התנאים ואבני הדרך שהציבה הוועדה לחממה – אם קיימים.

6.1.11

לדווח כנדרש מכוח מסלול הטבה זה והנהלים שיותקנו מכוחו ,הן לגבי החממה
והן לגבי חברות החממה.

6.1.12

לקבל את אישור הוועדה מראש לשינויים שמבקש הזכיין לבצע ביחס להצעתו
המקורית או הצעה מעודכנת שאושרה על ידי הוועדה ,לרבות שינויים הנעשים
בהרכב בעלי מניות החממה ושיעורי החזקותיהם ,בתחומי הפעילות של החממה
ובצוות המקצועי של החממה ,וזאת בהתאם לכללים שייקבעו בנהלי מסלול
ההטבה.

6.1.13

להמשיך לממן את חברות החממה ולתמוך בהן ,במקביל לתמיכת רשות
החדשנות ,גם בתקופת המשך התמיכה ,בהיקף שלא יפחת מהתמיכה במהלך
תקופת הזיכיון.

6.2

זכויות הזכיין

6.2.1

הזכיין רשאי לקבל מניות בחברת חממה ,בתמורה לתמיכתו בחברת החממה
במסגרת מסלול הטבה זה ,ולהשקעת המימון המשלים .הוועדה תבחן את
הגינותם של התנאים המסחריים בהסכמים שבין הזכיין לבין חברת החממה.

6.2.2

הזכיין רשאי לתמוך בחברות בוגרות חממה ,ולהשתתף בהשקעות המשך ,הן
במסגרת מסלולי הטבה אחרים של רשות החדשנות והן במסגרות אחרות ,ובלבד
שהשקעות אלה לא יהיו על חשבון מספר חברות החממה החדשות שבהן תתמוך
החממה לאורך תקופת הזיכיון.
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 .7עקרונות הסיוע לחממה טכנולוגית
רשות החדשנות תשתתף במימון רכישת ציוד למעבדה המרכזית עבור חממה טכנולוגית,
באמצעות מענק שלא יעלה על סך  ,₪ 2,000,000המהווה  50%מהתקציב המאושר לתקופת
הזיכיון ,כפי שייקבע בנהלי מסלול ההטבה.

 .8עקרונות הסיוע לחברת חממה
8.1

יזם או תאגיד תעשייתי המבקשים מסגרת תומכת ,יפנו לחממה טכנולוגית הפועלת מכוח
מסלול הטבה זה עם הצעה לפרוייקט חממה.
אם החממה תהיה מעוניינת בהצעה כאמור ,תוגש על ידי היזם או התאגיד התעשייתי
בקשה לרשות החדשנות לאישור פרויקט החממה ,באישורה של החממה.
מובהר בזאת ,כי תמיכת חממה הכרחית להגשת בקשה לפרויקט חממה ,וכי לא ניתן
להגיש בקשה לפרויקט חממה ללא תמיכה כאמור.

8.2

הגשת בקשות לקבלת מענק תתאפשר במהלך כל השנה ,בהתאם להוראות והכללים
המצוינים בנהלי המסלול.

8.3

בכל תקופה כפי שתפורסם באתר ,תובאנה בפני הוועדה כל הבקשות שהגיעו והיו
מוכנות לדיון עד לאותו מועד ,והן תיבחנה בהתאם לאמור במסלול ההטבה ובהתאם
לתקציב שהוקצה.

8.4

אופן הגשת בקשה

8.4.1

בקשה לקבלת מענק תעשה בכפוף ובהתאם להוראות והכללים של מסלול הטבה
זה ונהליו ,ובהתאם לתנאים שיפורטו באתר האינטרנט של הרשות.

8.4.2

בקשה לקבלת מענק תוגש לרשות החדשנות על גבי טופס ייעודי ,ערוכה לפי
הכללים והנהלים שהוועדה קבעה או תקבע מעת לעת ,לרבות הצהרה בדבר מקום
הייצור והערך המוסף של החממה ולרבות פרטים על בעלי הזכויות בידע שנובע
ממחקר ופיתוח על פי התכנית המאושרת וכל זכות הנובעת ממנו ,ותלווה
במסמכים נוספים ,לפי דרישת הוועדה או גורם שהוסמך על ידיה.

8.4.3

הטפסים להגשת בקשה לקבלת הטבה יהיו זמינים להורדה באתר האינטרנט של
הרשות.

8.4.4

בקשה תוגש לרשות החדשנות מלאה ושלמה ,בצירוף כל המידע והמסמכים
הנדרשים והרלוונטיים .בגין בקשות שתוגשנה לאחר המועד האחרון להגשת
בקשות ,אם נקבע ,או בקשות שלהן חוסרים מהותיים ,כפי שיפורט בנהלי המסלול,
לא ייפתח תיק במערכות רשות החדשנות ,והבקשות לא יעלו לדיון בוועדת
המחקר.

8.5

בקשה לקבלת מענק תוגש כתיק לתקופת ביצוע של עד  12חודשים או  24חודשים ,כפי
שייקבע בנהלי מסלול ההטבה.
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בחינת הבקשה

8.6
8.6.1

על הבקשה ומגיש הבקשה לעמוד ,להנחת דעתה של ועדת המחקר ,בכל תנאי
הסף הבאים במצטבר .יובהר ויודגש ,כי יש לעמוד בתנאי הסף במועד הגשת
הבקשה ובמשך כל תקופת ביצוע התכנית ,וכי די באי-עמידה באחד מתנאי הסף
הבאים כדי להביא לפסילת הבקשה כולה או לביטול התכנית המאושרת:

8.6.1.1

מגיש הבקשה הוא יזם או תאגיד תעשייתי או חברת חממה או החממה
הטכנולוגית ,אשר הגיש בקשה לתמיכה במחקר ופיתוח.

8.6.1.2

המחקר והפיתוח נושא התכנית ,על כל רכיביה ,יתבצע בישראל ,על ידי
תושבי ישראל ,אלא אם כן שוכנעה ועדת המחקר ,מנימוקים שיירשמו ,כי
לביצועה של התכנית חיוני כי חלק מהתכנית יבוצע שלא בישראל או שלא
בידי תושבי ישראל.

8.6.1.3

ביצוע המחקר והפיתוח במסגרת תכנית מאושרת ייעשה בידי מגיש
הבקשה או בידי מי שמגיש הבקשה ציין בתכנית כי ביצוע המחקר
והפיתוח ,או חלקם ,יימסר לביצועו ,או בידי מבצע שאושר לפי סעיף 3.3.8
לעיל.

8.6.1.4

מגיש הבקשה התחייב כי יהיה הבעלים בידע שנובע ממחקר ופיתוח על
פי התכנית המאושרת וכל זכות הנובעת ממנו ,לרבות זכויות קניין רוחני,
מרגע היווצרם .בבקשה הכוללת בעלות משותפת בידע ,כהגדרתה בסעיף
 12להלן ,כל הבעלים בידע התחייבו כאמור.

8.6.1.5

התכנית נושא הבקשה לא תתבצע על פי הזמנה של אחר שאינו מגיש
הבקשה  ,תמורת תשלום מלא או חלקי הניתן כנגד מתן זכויות בעלות,
חלקית או מלאה ,בידע או במוצר.

8.6.1.6

אין למגיש הבקשה בקשה למימון תכנית זהה ,במלואה או בחלקה ,אשר
נבחנת באיזה ממסלולי ההטבות של רשות החדשנות ,לרבות מסלולי
משנה.

8.6.1.7

לא התקבל ,לשם ביצוע התיק נושא הבקשה ,סיוע מימוני מגורם ממשלתי
או מרשות החדשנות ,במישרין או בעקיפין ,שלא לפי הוראות מסלול
הטבה זה .לא תינתן הטבה נוספת בגין תיק מאושר שבגינו ניתנה בעבר
הטבה לפי הוראות מסלול הטבה זה.

8.6.1.8

מגיש הבקשה אינו בעל חשבונות מוגבלים ,ואינו נמצא בתהליך כינוס
נכסים ,הקפאת הליכים ,פירוק וכדומה.

8.6.1.9

מגיש הבקשה ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות התקנות לעידוד מחקר
ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום) ,התשע"א– 2011-
אם רלוונטי.
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8.6.2

הבקשה תיבחן על-ידי רשות החדשנות ו/או מי מטעמה ,ותובא לדיון ולקבלת
החלטה על ידי הוועדה .הוועדה תקבל החלטה בהתאם לאמות המידה המפורטות
להלן:

8.6.2.1

רמת החדשנות הטכנולוגית ,היישימות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של
התכנית נושא הבקשה.

8.6.2.2

רמת האתגרים במימוש התכנית נושא הבקשה.

8.6.2.3

יכולות מגיש הבקשה וצוותו להביא להשלמת התכנית נושא הבקשה
ומימושה העסקי ,תוך התחשבות בתמיכת הזכיין בחברת החממה.

8.6.2.4

פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של מגיש הבקשה עקב הצלחת התכנית
נושא הבקשה.

8.6.2.5

התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית נושא הבקשה לכלכלה
הישראלית ולגידול בהיקף פעילותו של מגיש הבקשה בישראל ,לרבות
פעילות הייצור.

8.6.2.6

לזכיין ערך מוסף גבוה להצלחת פרויקט החממה.

החלטת הועדה

8.7
8.7.1

לאחר בחינת הבקשה כמפורט לעיל ,תקבל הוועדה החלטה אם לאשר או לדחות
את הבקשה .הודעה בדבר ההחלטה כאמור תישלח למגיש הבקשה.

8.7.2

אם אישרה הוועדה את התיק:

8.7.2.1

הוועדה תקבע את התקציב המאושר ואת שיעור המענק שיינתן למגיש
הבקשה ,כמפורט בסעיף  8.8להלן.

8.7.2.2

מגיש הבקשה יידרש 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 כבר בטרם
הגשת הבקשה לרשות החדשנות .פרויקט חממה שיאושר ע"י הוועדה לפי
סעיף ( 8.8.1לצורך ביצוע הוכחת היתכנות) יהיה פטור מחובת רישום
כחברה טרם תחילת פעילותו בחממה במסגרת אישור זה.

8.7.2.3

מגיש הבקשה יידרש לחתום על דף תקציב וכתב התחייבות בנוסח אשר
תקבע הוועדה.

8.7.2.4

אישור הבקשה ייכנס לתוקפו לאחר חתימת הרשות על כתב אישור ,אשר
יכלול ,בין היתר ,את תקופת התיק ,שיעור וסכום המענק ותנאים נוספים -
אם ייקבעו על ידי הוועדה.

8.7.2.5

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

8.8

אם אישרה הוועדה את הבקשה ,היא תקבע את התקציב המאושר ואת סכום ושיעור
המענק שיינתן למגיש הבקשה ,כמפורט להלן:
8.8.1

השתתפות רשות החדשנות במימון פרויקט חממה להוכחת היתכנות:

8.8.1.1

מגיש הבקשה בסעיף זה יוכל להיות יזם ,תאגיד תעשייתי ,חברת חממה
או חממה טכנולוגית.

8.8.1.2

רשות החדשנות תשתתף במימון הוכחת היתכנות ,תיקוף טכנולוגי ו/או
העברת ידע ממוסד מחקר לתעשייה ,שיתבצעו לפני תקופת הביצוע
הראשונה – כמשמעותה בסעיף  8.8.2להלן .התקציב המאושר למימון
הוכחת ההיתכנות לא יעלה על  .₪ 1,500,000השתתפות רשות
החדשות תהיה באמצעות מענק בשיעור של  85%מהתקציב המאושר,
ועד לסך מענק מרבי של .₪ 1,275,000

8.8.1.3

המימון המשלים יינתן על ידי הזכיין או בעלי מניותיו.

8.8.1.4

הזכאות למימון בסעיף זה תינתן רק לפרויקט שהוא תוצאה של מסחור
ידע ממוסד מחקר.

8.8.2

השתתפות רשות החדשנות במימון פרויקט חממה לתקופת ביצוע ראשונה:

8.8.2.1

מגיש הבקשה בסעיף זה יוכל להיות יזם ,תאגיד תעשייתי או חברת
חממה ,בין אם סיים בהצלחה הוכחת היתכנות – כמפורט בסעיף 8.8.1
לעיל ,ובין אם לא הגיש בקשה לפי סעיף  8.8.1הנ"ל.

8.8.2.2

רשות החדשנות תשתתף במימון פרויקט חממה בתקופת הביצוע
הראשונה (כמפורט בסעיף  8.5לעיל) .התקציב המאושר לתקופת הביצוע
הראשונה לא יעלה על  .₪ 2,500,000השתתפות רשות החדשות תהיה
באמצעות מענק בשיעור של  85%מהתקציב המאושר ,ועד לסך מענק
מרבי של .₪ 2,125,000

8.8.2.3

המימון המשלים יינתן על ידי הזכיין או בעלי מניותיו.

8.8.3

השתתפות רשות החדשנות במימון פרויקט חממה לתקופת ביצוע שנייה:

8.8.3.1

מגיש הבקשה בסעיף זה תוכל להיות חברת חממה ,אשר אושרה לה
תקופת ביצוע ראשונה – כמפורט בסעיף  8.8.2לעיל.

8.8.3.2

רשות החדשנות תשתתף במימון פרויקט חממה בתקופת הביצוע השנייה
(כמפורט בסעיף  8.5לעיל) .התקציב המאושר לתקופת הביצוע השנייה
לא יעלה על  .₪ 2,500,000השתתפות רשות החדשות תהיה באמצעות
מענק בשיעור של  60%מהתקציב המאושר ,ועד לסך מענק מרבי של
.₪ 1,500,000

8.8.3.3

ביחס לפרויקטי חממה בתחומים נבחרים ,כפי שיוגדרו מעת לעת בנהלי
המסלול ,התקציב המאושר לתקופת הביצוע השנייה לא יעלה על
 .₪ 2,500,000השתתפות רשות החדשנות תהיה באמצעות מענק
בשיעור של  75%מהתקציב המאושר ,ועד לסך מרבי של .₪ 1,875,000
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8.8.3.4

המימון המשלים יינתן על ידי הזכיין או בעלי מניותיו ,בשיעור שלא יפחת
מ 15%-מהתקציב המאושר.

למען הסר ספק ,פרויקט חממה יהיה זכאי למענק אחד בלבד למימון הוכחת
היתכנות ,לפי סעיף  8.8.1לעיל ,ולמימון לא יותר משתי תקופות ביצוע ,כמפורט
בסעיפים  8.8.2ו 8.8.3-לעיל ,במסגרת מסלול הטבה זה.

8.8.4

 .9דיון חוזר
9.1

הוועדה תקיים דיון חוזר בכל החלטה שקיבלה ,למעט ביחס להליכים תחרותיים לבחירת
זכיינים ,אם בתוך  45ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על ההחלטה ,הגיש מי שבעניינו
התקבלה החלטת הוועדה כאמור ,בקשה מנומקת בכתב לקיים דיון חוזר.

9.2

הגשת בקשה לדיון חוזר טעונה תשלום אגרה ,בהתאם לתקנות אשר נקבעו לעניין זה
מכוח חוק החדשנות.

 .10מקדמות
ועדת המחקר תהיה רשאית לאשר תשלום מקדמה על חשבון מענק ,בהתאם להוראות שייקבעו לעניין
זה על ידי מועצת רשות החדשנות .יובהר ,כי יראו מקדמה על חשבון מענק כמענק.

 .11כפל תמיכה
11.1

יובהר ,כי חל איסור לקבל סיוע נוסף מרשות החדשנות ו/או מגורם ממשלתי ,במישרין
או בעקיפין ,בגין מרכיבים בתכנית מאושרת.

11.2

מומנה התכנית או חלק ממנה בידי אחר שאינו מגיש הבקשה ,שלא במסגרת הזמנה
לפי סעיף  8.6.1.5לעיל ולא במסגרת סיוע מרשות החדשנות ,ינוכה סכום המימון
מהתקציב המאושר של התכנית.

 .12ידע וזכויות ייצור
12.1

הוראות חוק החדשנות ,התקנות ,הכללים והנהלים שהותקנו מכוחו והוראות מסלול
הטבה מס'  1של רשות החדשנות – קרן המו"פ והנהלים והכללים שנקבעו מכוחו ,יחולו
על מענקי רשות החדשנות והסיוע הניתנים במסגרת מסלול הטבה זה ,לעניין:

12.1.1

בעלות בידע הנובע ממחקר ופיתוח על פי תכנית מאושרת וכל זכות הנובעת ממנו.

12.1.2

ייצור בישראל והחובה שלא להעביר ייצור מחוץ לישראל ,ללא קבלת אישור מוקדם
של ועדת המחקר.

12.1.3

החובה שלא להעביר את הידע או זכויות הנובעות מהידע שפותח במסגרת תכנית
מאושרת לאחר ,בארץ או בחו"ל ,ללא קבלת אישור מוקדם של ועדת המחקר.

12.2

אישורים בנוגע לבקשות ,שאינן בקשות לאישור תכנית או שינויים במהלך תקופת הביצוע
של תכנית מאושרת ,אשר יוגשו בנוגע לנושאים המפורטים בסעיף זה ,יובאו לדיון
בוועדת המחקר אשר פועלת מכוח מסלול הטבה מספר  – 1קרן המו"פ.

 .13תמלוגים
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13.1

בגין המענקים הניתנים לחממה הטכנולוגית לפי סעיף  7למסלול ההטבה ,לא יידרשו
תמלוגים כלשהם.

13.2

הוראות חוק החדשנות ,התקנות ,הכללים והנהלים שהותקנו מכוחו והוראות מסלול
הטבה מס'  1של רשות החדשנות – קרן המו"פ והנהלים והכללים שנקבעו מכוחו ,יחולו
על מענקי רשות החדשנות והסיוע הניתנים לפרויקט חממה במסגרת מסלול הטבה זה,
בהתאם להוראות בנספח ד' של מסלול הטבה מס'  1של רשות החדשנות – קרן המו"פ
– הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם.

 .14ביטול 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 בהוראות חוק החדשנות ,לרבות פרק ח' לחוק החדשנות.

 .15פיקוח ובקרה
הזכיין וחברות החממה שקיבלו מענק מכוח מסלול הטבה זה יחוייבו לאפשר בכל עת לרשות החדשנות
או למי מטעמה (לרבות גורמים חיצוניים) ,לבקר את פעולותיהם ,במועדים ובתנאים שיקבעו על ידי
רשות החדשנות ,ולפעול על פי הנחיות רשות החדשנות כפי שייקבעו מעת לעת.
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 .16תקציב
16.1

מובהר ,כי רשות החדשנות תהא רשאית לעדכן את הסכומים הנקובים בהוראת מסלול
הטבה זה מעת לעת.

16.2

מתן הסיוע והפעלת מסלול הטבה זה כפופים לאישור התקציב מדי שנה בשנה ,למגבלות
התקציב ולתקציב המאושר למסלול הטבה זה.

16.3

אם במועד אישור בקשה לסיוע טרם אושר תקציב רשות החדשנות ,יהיה האישור כפוף
לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית המתאימה ,ולא תתקבל כל החלטה סופית בדבר
המענק המאושר עד לאחר אישור התקציב המדינה על-ידי הגורמים הרלוונטיים.

16.4

אישור תכנית מאושרת יהיה בהתאם לסכומים שתוקצבו לכך בתקציב רשות החדשנות
ובהתאם לשיקול דעת הוועדה.

 .17שונות
17.1

הוראות חוק החדשנות ,התקנות ,הכללים ,הנהלים ,התנאים וההוראות שנקבעו מכוחו
(אם נקבעו) יחולו על מסלול ההטבות שלפי הוראות אלה ,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 15כ"ח לחוק החדשנות
(החלת דינים) ,סעיף 15ל' לחוק החדשנות (הכנסות רשות החדשנות) ,פרק ד' לחוק
החדשנות (אישור בקשות למתן הטבות) ,פרק ה' לחוק החדשנות ופרק ח' לחוק
החדשנות (הוראות כלליות) ובכלל זה סעיף 47א לחוק החדשנות (עונשין).

17.2

נהלים של מסלול ההטבה ,כפי שייקבעו ויפורסמו מעת לעת על ידי הוועדה ,לרבות לעניין
הגשת ההצעות והבקשות והדיון בהן ,הם חלק בלתי נפרד ממסלול הטבה זה .אם קיימת
סתירה בין הוראות מסלול הטבה זה לבין הנהלים או הכללים כאמור ,תגברנה הוראות
מסלול הטבה זה.

17.3

בכל מקרה ,אין לראות במסלול הטבה זה התחייבות מטעם רשות החדשנות לצאת
בהליכים תחרותיים בכל זמן שהוא ,לאשר בקשה או הצעה כלשהי – לרבות בקשה
לאישור פרויקט חממה ו/או לאשר סיוע לזכיין ו/או לחברות חממה או להעביר תשלום
כלשהו.

17.4

נהלים ,כללים ,הודעות וכיו"ב ,שייקבעו ביחס למסלול הטבה זה ,יפורסמו באתר
האינטרנט של רשות החדשנות.

 .18תחילה
הוראות מסלול הטבה זה תוקנו ביום  14באפריל ,2021 ,ב' באייר ,תשפ"א ,והן מחליפות את
הוראות מסלול ההטבה מיום כ"ב בטבת ,תשפ"א 6 ,בינואר.2021 ,
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