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השקעה לאנליזה קידום יכולות  – 40הטבה מס' מסלול 
 מוסדייםההון ה שוקגופי אצל  בתעשייה עתירת הידע

 

 כללי .1

חדשנות  תומעודד תמסייע"( רשות החדשנותטכנולוגית )להלן: " לחדשנותהרשות הלאומית  .1.1
 .  ידהעל  ותמבוצעהופעולות  , כליםהטבה מסלולימגוון באמצעות  בישראל טכנולוגית

השקעה בתעשייה עתירת הידע אצל גופי לאנליזה קידום יכולות  – 40מסלול הטבה מס' מטרת  .1.2
היא לקדם בניית יכולות בגופי השקעה ( "המסלולאו " "מסלול ההטבה)להלן: " שוק ההון המוסדיים

בכך לניתוח השקעות בחברות מהתעשייה עתירת הידע הישראלית, וומוסדיים ישראליים לאיתור 
את מגמת הגידול בהשקעות הישירות והעקיפות של המשקיעים המוסדיים  להאיץלתמרצן 

הכולל של את הרחבת היקף ההשקעות להאיץ המסלול מבקש הישראליים בחברות אלו. בכך, 
חזק את להמשקיעים המוסדיים בתעשייה עתירת הידע בישראל דרך מגוון אופני וכלי השקעה, ו

  החיבור בין שוק ההון הישראלי ובין התעשייה עתירת הידע המקומית.

  הגדרות .2

במסלול הטבה זה תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה זולת אם הוגדר אחרת בחוק 
בגוף מסלול ההטבה. מונח שלא הוגדר במפורש במסלול הטבה זה תינתן לו המשמעות  אוהחדשנות 

 בהתאם לחוק החדשנות.

 "האינטרנט אתר" .2.1
 .www.innovationisrael.org.ilאתר האינטרנט של רשות החדשנות שכתובתו: 

 "בקשה"  .2.2
שהוגשה במסגרת  תעשייה עתירת הידעהשקעות בלת ואנליזלתכנית מענק לקבלת בקשה 
 . המסלול

 "ישראלי מוסדי גוף" .2.3
שהוא, חברה השולטת בו או חברה בשליטת חברה כאמור תאגיד ישראלי המנהל כספי לקוחות, 

 :הנם לפחות שניים מבין אלה

"קופת גמל" או "קרן פנסיה" כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות מנהל  .2.3.1
 .2005גמל(, התשס"ה 

 ;1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"דמנהל קרן כהגדרתו בחוק  .2.3.2

 .1981"מבטח" כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א  .2.3.3

 "השקעה" .2.4
 , חלק בשותפות מוגבלת )כשותף מוגבל( או מתן הלוואה.למניות רכישת מניות, אופציות

  "ישראליות הייטק בחברות השקעות" .2.5
 :אחד או יותר מהבאים

בחברות הייטק ישראליות, כאשר המבקש הוא צד להסכם על ידי המבקש  השקעות .2.5.1
 עם משקיעים נוספיםאו במשותף  כמשקיע יחידההשקעה עם חברות ההייטק הישראליות, 

(Direct Investment or Direct Co-Investment).  
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( של חברות הייטק Initial Public Offeringבהנפקה ראשונית לציבור )מניות רכישת  .2.5.2
 ישראליות בבורסות לניירות ערך בישראל או מחוץ לישראל.

  ., בין אם נסחרת ובין אם לאוישראלית הון סיכון ןבקררכישת חלק  .2.5.3

 רכישת חלק בקרן טכנולוגיה עילית. .2.5.4

 "הוועדהאו "" מחקר עדתוו" .2.6
ף , אליה יתווסקרן המו"פ – החדשנות של רשות 1הפועלת מכוח מסלול הטבה מס'  מחקרהת וועד

 ה, שימונבתעשייה עתירת הידעשוק ההון או ההשקעות  םמתחומקרב הציבור,  ףנוסנציג כחבר 
 לחוק החדשנות. 9בהתאם לסעיף 

 "הייטק ישראלית חברת" .2.7
 אחד מהבאים: 

 כל אלה: ומתקיימים בשתאגיד  (א)

 פי חוקי מדינת ישראל.-ופועל על בישראלורשום מאוגד התאגיד  .2.7.1

  אחד מבין התנאים הבאים: .2.7.2

 ;הן הוצאות למחקר ולפיתוחהתאגיד מכלל הוצאות  7%מעל  .2.7.2.1

 מחקר ופיתוח; ם שעיקר עיסוקם הואהם עובדי תאגידה מעובדיאו יותר  20% .2.7.2.2

אנשים שעיקר עיסוקם הוא מחקר ופיתוח, בין אם  50מעסיק לפחות  תאגידה .2.7.2.3
 ;עבודה ובין אם בכל מסגרת אחרת יחסיבמסגרת של 

מיליון שקלים חדשים לפחות,  8 במצטבר תאגידקרנות הון סיכון, השקיעו ב .2.7.2.4
 .שינתה את תחום עיסוקה אחרי מועד השקעה זו לאוהחברה 

א פיתח וההן בישראל או שהקניין הרוחני ש תאגידשל ה יתוחפהוחקר מרבית הוצאות המ .2.7.3
 .ונמצא בבעלות

 .בבורסה בחו"לאינן רשומות למסחר בבורסה בישראל או  ושמניותי תאגיד .2.7.4

 2.7.4עד  2.7.1בתאגיד שמתקיימים בו כל האמור בסעיפים שנכסו העיקרי הוא אחזקות תאגיד  (ב)
 לעיל.

 "החדשנות חוק" .2.8
 .1984-התשמ"דחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 

  "מבקש" .2.9
   .מסלול ההטבהלקבלת הטבה המוענקת במסגרת אשר הגיש בקשה  גוף מוסדי ישראלי

 "משלים מימון" .2.10
מימון הניתן לתכנית מאושרת ע"י המבקש או ע"י גורם מממן אחר שאינו הממשלה או רשות 

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

 "מענק" .2.11
מימון הניתן על ידי רשות החדשנות למקבל האישור לשם ביצוע התכנית המאושרת במסגרת 

 התקציב המאושר.

 " האישור מקבל" .2.12
 .מסלולהלפי עדה ואושרה על ידי הו הטבהלקבלת בקשתו שמבקש 

 "מומחה-עובד ליבה" .2.13
זמנו, מרצו, תשומת ליבו ויכולתו לאיתור, לניתוח  (80%עיקר )מעל אשר יקדיש את  במבקשעובד 

 .תעשייה עתירת הידעולביצוע השקעות ב
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 "מומחה עובד" .2.14
מחצית מזמנו, ממרצו, מתשומת ליבו ומיכולתו לאיתור, לניתוח מאשר יקדיש מעל  במבקשעובד 

  .תעשייה עתירת הידעולביצוע השקעות ב

 "השקעה בתעשייה עתירת הידע צוות" .2.15
בתחום איתור, ניתוח וביצוע השקעות בתעשייה עתירת הידע, הכולל לפחות עובד  צוות מקצועי

 מומחה אחד להשקעות בתעשייה עתירת הידע, ויכול לכלול עובדים מומחים נוספים.-ליבה

 "הון סיכון קרן" .2.16
 .1968-( בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח9כהגדרתה בפסקה )

 "הון סיכון ישראליות קרנות" .2.17
 השקעותיהן נעשות בחברות הייטק ישראליות. ( 50%)מעל נות הון סיכון אשר רוב קר

 "השקעות בתעשייה עתירת הידעלת ואנליז תכנית" .2.18
 שנתית אצל המבקש הכוללת: -תכנית עבודה רב

ת ואנליזגיוס או המשך העסקה של צוות השקעה בתעשייה עתירת הידע, לצורך ביצוע  .2.18.1
. מובהר כי במידה ונדרש גיוס של עובדים לצוות ההשקעה השקעות בתעשייה עתירת הידעל

בתעשייה עתירת הידע, המבקש יהיה רשאי לכלול בבקשתו את פרופיל העובדים אותם הוא 
יהיו העובדים בפועל. מובהר כי אישור שמי את זהותם של מתעתד לגייס בלבד, מבלי לפרט 

שיובא יכנס לתוקף רק לאחר מומחה אחד, י-של תכנית ללא פרטיו של לפחות עובד ליבה
 ;אחד מומחה-עובד ליבהזהותו של לפחות הוועדה  לאישור

בניית יכולות ארגוניות ומקצועיות לאיתור, לניתוח ולביצוע השקעות בחברות הייטק  .2.18.2
 ישראליות; וכן

  בחברות הייטק ישראליות. להשקעהאנליזות הגידול בהיקפי  .2.18.3

 "מאושרת תכנית" .2.19
 הוועדה בהתאם לכללי מסלול הטבה זה.תכנית שאושרה על ידי 

 "מאושר תקציב" .2.20
סך התקציב של תכנית מאושרת, המורכב מהמענק ומהמימון המשלים, הכולל הוצאות מוכרות 

 ידה.-שאושרו ע"י הוועדה, בהתאם לנהלים הרלבנטיים שייקבעו על

 "השקעהל תואנליז" .2.21
מידע מנומק או מחיר יעד  מסמך הכולל ניתוח של השקעות בחברות הייטק ישראליות, המספק

 שעליו ניתן לבסס החלטה בדבר הכדאיות של ההשקעות בחברות הייטק ישראליות כאמור.

 "טכנולוגיה עילית קרן" .2.22
 .1994-כהגדרתה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

 הועדהו .3

 :יהסמכויותתפקידי הוועדה ו .3.1

)ככל שאינן סותרות את  מסלולעדה הסמכות לקבל כל החלטה הדרושה לשם הפעלת הולו .3.1.1
 ובכלל זה:הוראות חוק החדשנות, התקנות, הכללים, הנהלים וההוראות שנקבעו מכוחו( 

 לדון בכל בקשה המוגשת במסגרת מסלול ההטבה. .3.1.1.1

לעשות כל פעולה לצורך בחינה וההערכה של מצגיו של המבקש, לרבות בנוגע  .3.1.1.2
 .המאושרת לאופן ביצוע התכנית

 לתוקף. המאושרת סתו של אישור התכניתלקבוע תנאים מוקדמים לכני .3.1.1.3
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לקבוע את התנאים לביצוע התכנית המאושרת, לרבות אבני דרך, לוחות זמנים  .3.1.1.4
אבני הדרך יכולות להתבסס גם על עמידה במצגים  .המאושרת ותקופת התכנית

 שהוצגו על ידי המבקש בהליך בחינת הבקשה.

להחליט להגדיל את המספר המקסימלי של הבקשות שהיא רשאית לאשר אשר  .3.1.1.5
ייקבע בקול הקורא שיפורסם, לפי שיקול דעתה, מטעמים שיירשמו לרבות )אך לא 

 רק( במקרה של הגדלת התקציב ותוך שמירה על כללים של שוויון ושקיפות. 

 ,ההטבהלאשר או לדחות בקשות המוגשות במסגרת מסלול לדרג ולאחר מכן  .3.1.1.6
 לאחר בחינת עמידת המבקש והבקשה בתנאי הסף ובהתאם לאמות המידה.

לאשר או לפסול באופן מלא או חלקי, כל שינוי שמבוקש לבצע בתכנית המאושרת  .3.1.1.7
 לעומת הבקשה המקורית. 

ולהחליט האם לקבוע למבקש תנאים ואבני  לעקוב אחר ביצועה של תכנית מאושרת .3.1.1.8
 .או האם להפסיק את התמיכה בו דרך, לבטל את האישור שניתן לו,

לאשר הארכת תקופת הביצוע של התכנית המאושרת ללא תוספת תקציבית עד  .3.1.1.9
 לניצול מלא של התקציב המאושר.

 לבטל או להפסיק תמיכה בתכנית מאושרת. .3.1.1.10

, לרבות נהלים לבדיקת היותו ההטבהמסלול לקבוע ולפרסם כללים ונהלים לביצוע  .3.1.1.11
 .ה או עובד מומחה, לפי הענייןמומח-של עובד במבקש עובד ליבה

ראש רשות החדשנות יהיה רשאי למנות ועדות משנה מקרב חברי ועדת המחקר ולקבוע  .3.1.2
 העזר שוועדות המשנה יוכלו לבצע לשם פעילות הוועדה. פעולותאת 

 גמול .3.2
חברי הוועדה מקרב הציבור יהיו זכאים לגמול עבור השתתפותם בישיבות הוועדה, זאת בהתאם 

 ידי מועצת רשות החדשנות לעניין זה.-אשר נקבע על לנוהל

 מקום יו"ר הוועדה ממלא .3.3

אחד מחברי הוועדה מקרב עובדי רשות החדשנות אשר ימונה ע"י ראש הרשות ומנכ"ל  .3.3.1
 לשמש כממלא מקום של מנכ"ל הרשות בתפקיד ממלא מקום יו"ר הוועדה. יוסמךהרשות, 

ועדה בכפוף למתן הרשאה בכתב מראש זה יוכל לשמש כממלא מקום יו"ר הו רשותעובד  .3.3.2
 הרשות קודם לדיון הפרטני של הוועדה.

 בה והדיון הבקשה הגשת אופן .4

 ההגשה מסגרת .4.1
כמפורט קול קורא מענה להליך תחרותי בבתעשה  מסלול הטבה זהלפי  לתמיכההגשת בקשה 

 :להלן

רשות החדשנות תפרסם מעת לעת פניה לציבור להגשת בקשות לקבלת מענק. הפניה  .4.1.1
, השקעות בתעשייה עתירת הידעהאנליזות ל לציבור תכלול, בין היתר, את תקופת תכנית

וכן יפורט מספר הבקשות  את המועד האחרון להגשת הבקשות ,את אופן הגשת הבקשות
. בקשה לקבלת מענק תעשה בכפוף ובהתאם שהוועדה תהא רשאית לאשר המקסימאלי

 לתנאים שיפורטו בפניה לציבור.

הליך מסלול ההטבה, נהליו ותתאפשר שליחת שאלות והבהרות לגבי  הקורא הקולבמסגרת  .4.1.2
. תשובות לשאלות קול הקורא, עד למועד שיפורסם בהבדיקה וההחלטה בעניין בקשות

כאמור, יפורסמו באתר האינטרנט החל ממועד שעליו תבוא הודעה מראש, זאת מבלי שיהיה 
ן. תשובות אלו יהוו חלק בלתי נפרד בכך לחשוף את מגיש השאלה או ההבהרה, ככל הנית
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המפורט במסלול ההטבה ויש לקרוא אותן בכפיפה הבדיקה וההחלטה בעניין בקשות מהליך 
 אחת עם הוראות אלו.

בפני הוועדה תובאנה כל הבקשות שהוגשו עד למועד האחרון להגשת הבקשות והן ייבחנו   .4.1.3
א תדון בבקשות שהוגשו זו, בהתאם לתקציב שהוקצה לקול הקורא. הוועדה ל מולזו 

 באיחור. 

 על ביטול בקשה שהוגשה לפי מסלול זה תועבר בכתב לידי רשות החדשנות.  הודעה .4.1.4

 תקופת התכנית .4.2
 60לתקופה של  השקעות בתעשייה עתירת הידעלת ואנליז בקשה לקבלת מענק תוגש כתכנית

 .חודשים

 תנאי סף למתן הטבה .4.3
להנחת דעתה של ועדת המחקר בכל תנאי הסף על מגיש בקשה במסגרת מסלול הטבה זה לעמוד 

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

 השקעות בתעשייה עתירת הידע.לת ואנליזהוגשה על ידי המבקש למימון תכנית  הבקשה .4.3.1

השקעות לת ואנליז תכנית המבקש לא קיבל, אינו מקבל ואינו עומד לקבל, לשם ביצוע .4.3.2
, סיוע מימוני מהממשלה או מרשות החדשנות, שלא לפי הוראות עתירת הידע בתעשייה

 מסלול זה.

המבקש אינו בעלי חשבונות מוגבלים ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים,  .4.3.3
 וכדומה. פירוק

וח בתעשייה המבקש ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופית .4.3.4
 .2011-שכר מינימום(, התשע"א –אישורים  התניית)

 נלווים הבקשה ומסמכים טופס .4.4

בקשה תוגש לרשות החדשנות על גבי טופס ייעודי, ערוכה לפי הכללים והנהלים שהוועדה  .4.4.1
קבעה או תקבע מפעם לפעם בנהליה, ותלווה במסמכים נוספים, לפי דרישת הוועדה או 

 גורם שהוסמך על ידה.

 המלאים להגשת בקשה לקבלת הטבה, ניתן יהיה להוריד באתר האינטרנט. הטפסיםאת  .4.4.2

 הבקשה בחינת .5

בקשה למתן הטבה תובא לבחינה ודיון בוועדה. הוועדה תבחן את הבקשה בהתאם להוראות  .5.1
המפורטות במסגרת מסלול ההטבה. בין היתר, תבחן הוועדה את עמידת הבקשה בתנאי הסף 

 הוחלט כי הן מקיימות את מלוא תנאי הסף. ותשקול רק את הבקשות אשר

או גורם במהלך בחינת הבקשה, הוועדה תהא רשאית לקבל ולהיעזר בחוות דעת מבודק מקצועי  .5.2
 רשות החדשנות. מנכ"ל שימונה על ידי אחר 

 כל מידע נוסף הדרוש לשם בדיקת הבקשה. מהמבקשלדרוש  ךמוסמ יהאהבודק המקצועי  .5.3

רשאית לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המבקש בבקשה לקבלת עדה, או מי מטעמה, והו .5.4
 השקעותהאנליזות ל הבהרות או בבקשה לקבלת מסמכים נוספים הדרושים לשם בחינת תכנית

. המבקש ימסור לוועדת המחקר או לכל מי שהוסמך לכך מטעמה, כל פרט בתעשייה עתירת הידע
 .הבקשהו הדרושים לשם בחינתה של ומסמך נוסף שיתבקש

  להצגת הבקשה בפניה.ומי מטעמו הוועדה רשאית לזמן את המבקש  .5.5
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, בנוסףבלתי סבירה. שהיא תמצא אותה הוועדה, בשיקול דעתה הבלעדי, רשאית לדחות כל בקשה  .5.6
או הנחות עבודה נתונים ציון איכות לבקשה בגין הוועדה, בשיקול דעתה הבלעדי, רשאית להפחית 

 .בלתי סביריםמהם שפורטו בבקשה ושהיא מצאה אותם או הצעה לתכנית או כל חלק 

  מידה אמות .5.7
הוועדה תשקול את הבקשות שעברו את תנאי הסף ותעריך את טיבן בהתאם לאמות המידה 

 :המפורטות להלן
 השקעותלת ואנליזתכנון רב שנתי להיקפי  .5.7.1

 .הערכת הבקשהמהציון הסופי של  40%משקל אמת מידה זו יהיה  .5.7.1.1

הפרש תקציב המבוקש בבקשה מחולק ביחושב באופן הבא: ה הציון באמת מידה זו .5.7.1.2
החודשים  36-ממוצע בה בחברות הייטק ישראליותהשקעות לבין מספר האנליזות 

לבין מספר  ות בתעשייה עתירת הידעהשקעלת ואנליזההאחרונים של תכנית 
החודשים שקדמו  36-ממוצע בה בחברות הייטק ישראליותהאנליזות להשקעות 

  ."(עלות אנליזה תוספתית)" הקלנדארית בה הוגשה הבקשהלשנה 

זה, לכל בקשה,  5.7.1חישוב המשקל היחסי עבור אמת המידה המפורטת בסעיף  .5.7.1.3
ל כלל הבקשות שהוגשו במענה לקול הקורא יעשה באופן יחסי בין הניקודים ש

 ועמדו בתנאי הסף, ויעשה באופן הבא:

בכל בקשה יחושב הניקוד הממוצע בין כלל הבקשות, אשר יהיה המשקל החציוני  .5.7.1.4
 ( באמת המידה.20%)

הציון לכל בקשה יחושב ביחס למשקל החציוני, אך בכל מקרה לא יגדל מהמשקל  .5.7.1.5
 הסעיף.-המרבי של אמת המידה/תת

דוגמא לאופן החישוב: אם עלות אנליזה תוספתית הממוצעת לכל הבקשות הינה 

ואצל מציע ב' היא  ₪  150ואצל מציע א' עלות אנליזה תוספתית הינה ₪,  100

 הניקוד באמת המידה יהיה:₪,  80

  10% = 20%*(150/100) - 40%אצל מציע א'. 10% 

 24% = 20%*(80/100) - 40%אצל מציע ב'.  24%

 

מקצועיות לניתוח ולביצוע השקעה בחברות הייטק ישראליות -ארגוניותיכולות ית בני .5.7.2

 .ולאיתור הזדמנויות ההשקעה בהן

הניקוד באמת מידה זו יינתן  מהציון הסופי של הערכת הבקשה. 45%משקל אמת מידה זו יהיה 
 באופן הבא: מקצועיות-בניית יכולות ארגוניותאיכות מעל פי התרשמות הוועדה מהיקף ו

 

 משקל תת הסעיףבהניקוד  מתןאופן  סעיף-תת

האיכות של  5.7.2.1

ת ואנליזהתכנית 

תעשייה בהשקעות ל

 עתירת הידע

תעשייה בהשקעות לת ואנליזההניקוד יינתן עבור האיכות של תכנית 

 .עתירת הידע

25% 



 
 

 9מתוך  7עמוד  
 

המומחיות  5.7.2.2

צוות ההשקעות של 

תעשייה עתירת ב

 הידע

בצוות ההשקעות של העובדים המומחיות הניקוד יינתן עבור 

  המוצע. תעשייה עתירת הידעב

25% 

האיכות של  5.7.2.3

תכנית לבניית יכולות 

ארגוניות נוספות 

עבור צוות ההשקעות 

בתעשייה עתירת 

 הידע

הניקוד יינתן עבור האיכות של תכנית לבניית יכולות ארגוניות 

 הכשרות–בתעשייה עתירת הידע  נוספות עבור צוות ההשקעות

(, השתתפות 5%) רלוונטים (, ייעוץ ושילוב מומחים5%)לצוות 

( ופעילות שיווק 5%בארץ ובעולם )רלוונטים בכנסים ובסמינרים 

 .(10%ואיתור הזדמנויות מול חברות הייטק ישראליות )

25% 

האיכות של  5.7.2.4

תכנית לבניית 

שיתופי פעולה עם 

 משקיעים אחרים

הניקוד יינתן עבור האיכות של תכנית לבניית שיתופי פעולה עם 

משקיעים מומחים בתחום ההשקעה בתעשייה עתירת הידע בעולם 

, ועם (5%) , עם גופים מוסדיים ישראלים אחרים(15%) ובישראל

 .(5%) מוסדות פיננסים ישראליים אחרים

25% 

 

 של חברי הוועדההתרשמות כללית  .5.7.3

הניקוד באמת מידה זו יינתן  מהציון הסופי של הערכת הבקשה. 15%משקל אמת מידה זו יהיה 
הכללית של חברי הוועדה מהבקשה, מהמבקש וממחויבות המבקש ליישום  ההתרשמותעל פי 
 . תעשייה עתירת הידעהשקעות בהאנליזות לתכנית 

 לתכנית מאושרת  הטבה .6

של אי עמידה בתנאי הסף, באשר לא נפסלו  הקוראהבקשות שהוגשו במענה לקול לאחר בחינת  .6.1
. הבקשות שקיבלו את הציון הגבוה ביותר, כאמור תדרג הוועדה את הבקשות, או מכל סיבה אחרת

 . , יאושרובמסלולבמסגרת מספר הבקשות המקסימאלי שניתן לאשר כמפורט 

באם אישרה הוועדה את הבקשה, היא תקבע את גובה התקציב המאושר ושיעור המענק שיינתן  .6.2
 למבקש, בכפוף להוראות הבאות: 

, התקציב המבוקש בתעשייה עתירת הידעהשקעות האנליזות לבכל אחת משנות תכנית  .6.2.1
 .₪ 1,500,000 סכום של יעלה עלולא ₪  500,000ירד מסכום של לא  לשנה

 המענק במסלול הטבה זה יהיה:  שיעור .6.2.2

 60%המענק יהיה בשיעור של  –בשנתיים הראשונות ממועד תחילת התיק  .6.2.2.1
 .השניםשתי המאושר לכל אחת ממהתקציב 

מהתקציב  50%המענק יהיה בשיעור של  – בשנה השלישית ממועד תחילת התיק .6.2.2.2
 .המאושר לשנה זו

מהתקציב  40%של המענק יהיה בשיעור  – בשנה הרביעית ממועד תחילת התיק .6.2.2.3
בחברות השקעה לאנליזות המספר  למרות האמור לעיל, אם .המאושר לשנה זו
הכולל בשנה השלישית והרביעית גם יחד יהיה קטן מהמספר  הייטק ישראליות

המענק  לגבי שנים אלו בתעשייה עתירת הידע השקעותלת ואנליזהבתכנית שצויין 
 זו.מהתקציב המאושר לשנה  20%יהיה בשיעור של 
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מהתקציב  30%המענק יהיה בשיעור של  – בשנה החמישית ממועד תחילת התיק .6.2.2.4
בחברות מספר אנליזות ההשקעה למרות האמור לעיל, אם  .לשנה זו המאושר

ת ואנליזהבתכנית שצוין בשנה החמישית יהיה קטן מהמספר  הייטק ישראליות
 0%בשיעור של המענק יהיה  –ו ז הלגבי שנ בתעשייה עתירת הידע השקעותל

 מהתקציב המאושר לשנה זו.

מובהר כי המענק במסגרת מסלול זה יינתן למימון הוצאות שכר של צוות השקעה בתעשייה עתירת  .6.3
 .בהתאם לנהלים וההוצאות המוכרות שתקבע הוועדה בנושא הידע ותקורה בלבד

  הבקשה אישור .7

על בסיס החלטת הוועדה ייצא כתב אישור חתום אשר יכלול בין היתר את שיעור המענק ותנאים  .7.1
 נוספים ככל שיקבעו על ידי הוועדה. 

 36תום לאחר  .של התכנית המאושרת החודשים הראשונים 36תקופה של עבור האישור יינתן  .7.2
הוועדה תבחן את מידת ביצוע תובא התכנית לבחינה ודיון בוועדה.  החודשים הראשונים כאמור,

חודשים נוספים או על  24תכנית לתקופה של עד משך העל אשרור התחליט ו התכנית המאושרת
לעיל, בשינויים  5, יחולו הוראות סעיף ף זהעל הבחינה והדיון בוועדה כאמור בסעי .ההפסקת

  הנדרשים.

מי שבקשתו אושרה על ידי הוועדה יקבל על כך הודעה ויהיה עליו לחתום על כתב התחייבות בנוסח  .7.3
 אשר תקבע הוועדה. 

האישור יכנס לתוקפו לאחר החתימה על כתב ההתחייבות כאמור והוצאת כתב אישור ע"י רשות  .7.4
 החדשנות. 

)כגון גיוס צוות  לבצע היבטים מהותיים בתכנית המאושרתאם מבקש שתכניתו אושרה לא החל  .7.5
בתוך שישה חודשים ממועד החלטת הוועדה על אישור בקשתו השקעה בתעשייה עתירת הידע( 

לפי מסלול ההטבה, וזאת לאחר שהמבקש כאמור קיבל מכתב על אי קיום חובותיו ולא תיקן את 
יום מתאריך המכתב, רשאית הוועדה לבטל את האישור או  45המעוות עפ"י דרישת הוועדה בתוך 

ולמבקש לא  לעיל 6.1ר הדירוג כאמור בסעיף לאשר מבקש שדורג אחריו ובקשתו נדחתה, לפי סד
 .תהא כל טענה או תביעה בגין כך

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקנית לרשות החדשנות, הבקשות אשר דורגו  .7.6
ועדה על דחייתן יום נוספים ממועד החלטת הו 180יעמדו בתוקף  ,לעיל אך נדחו 6.1כאמור בסעיף 

לפי מסלול ההטבה, וזאת למקרה שבו מבקשים שבקשתם אושרה יחזרו בהם מבקשתם או יפרו 
. בנסיבות מעין אלה תהיה הםהאישור שניתן למומש ישלא  אחר את התחייבויותיהם או בכל מקרה

 .אך נדחתה הדורגבקשה ש אשרפי שיקול דעתה הבלעדי, ל-הוועדה רשאית )אך לא חייבת(, על

 מקדמות .8

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

 תמלוגים .9

מכוח מסלול ההטבה, תהיינה פטורות מתשלום תמלוגים, כמשמעותם  בקשהטבות אשר תינתנה למ
 לחוק החדשנות. 21בסעיף 

 כפל תמיכה .10

הסיוע הכוללת חל איסור לקבל סיוע נוסף מרשות החדשנות ו/או מהממשלה יובהר כי במשך תקופת 
 בגין מרכיבים הנתמכים בתכנית שאושרה בהתאם למסלול הטבה זה.
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 פיקוח ואכיפה של רשות החדשנות סמכויות .11

מבקש שתכניתו אושרה מתחייב בכל עת לאפשר לרשות החדשנות, או למי מטעמה, לרבות גורמים 
בקר את פעולותיו, במועדים ובתנאים שיקבעו על ידם ולפעול על פי הנחיות רשות חיצוניים מטעמה, ל

 החדשנות כפי שייקבעו מעת לעת. 

 הסיוע ביטול .12

הוראות חוק החדשנות, לרבות פרק ח' לחוק החדשנות, לעניין ביטול הסיוע יחולו על ההטבות הניתנות 
 במסגרת מסלול הטבה זה ומסלולי המשנה שלו.

 תקציב .13

 החדשנות רשאית לעדכן מעת לעת את הסכומים הנקובים במסלול הטבה זה. רשות .13.1

מתן הסיוע והפעלת מסלול הטבה זה כפוף לאישור התקציב מדי שנה בשנה, למגבלות התקציב  .13.2
המאושר למסלול הטבה זה. בכל מקרה אין לראות במסלול הטבה זה התחייבות מטעם  ולתקציב

 רשות החדשנות לתשלום כלשהו.

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

 ידי הגורמים הרלוונטיים. -עד לאחר אישור התקציב על

 שונות .14

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

לחוק החדשנות )חובת הזהירות וחובת האמונים של נושא  1(, פרק גהמחקרהחדשנות )ועדת 
החדשנות )אישור כ"ח לחוק החדשנות )החלת דינים(, פרק ד' לחוק 15(, סעיף ברשותמשרה 

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

נהלים וכללים של מסלול ההטבה, כפי שייקבעו ויפורסמו מעת לעת על ידי הוועדה הם חלק בלתי  .14.2
הוראות מסלול הטבה זה לבין הנהלים, תגברנה הטבה זה. אם קיימת סתירה בין  ממסלולנפרד 

 הוראות מסלול הטבה זה.

אין לראות במסלול הטבה זה התחייבות מטעם רשות החדשנות לצאת בהליכים  מקרהבכל  .14.3
 בכל זמן שהוא, לאשר בקשות או להעביר תשלום כלשהו.  תחרותיים

 מו באתר האינטרנט.נהלים, כללים, הודעות וכיוצ"ב שיקבעו ביחס למסלול הטבה זה יפורס .14.4

 מסלול ההטבהשל  ההערכו בחינה .15

לרשות  מבקשים שתכניותיהם יאושרו יעבירולצרכי מחקר ומדידת היעילות של מסלול ההטבה, 
לצורכי בקרה וכן , התכנית המאושרתהחדשנות נתונים, ככל שיידרשו, ביחס לפעילותם במסגרת 

 למטרת בחינת השפעת מסלול ההטבה.

 להוחת .16

יחולו על בקשות  והוראותיו"(, יום התחילה)להלן: " 2019 באוקטובר 29ביום  מסלול זהתחילתו של 
 יום התחילה. לאחרשאושרו 

 


