
 
 תעשייתי אגידלת מחקר מוסדמ ידעהעברת  - 6מסלול הטבה מס' 

 כללי .1

"( מסייעת ומעודדת, רשות החדשנות" :הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית )להלן .1.1

מסלולים, במישרין או בעקיפין, חדשנות טכנולוגית בתעשייה בישראל באמצעות מגוון 

כלים ופעולות המבוצעות על ידה. בכלל זה מסייעת רשות החדשנות לחיזוק ולהרחבת 

 ידי מגוון תכניות סיוע המופעלות על ידה.-הבסיס הטכנולוגי של התעשייה בישראל על

 מסלול: ")להלןהעברת ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי  – 6מס'  בהסלול הטמ מטרת .1.2

 , המתבססתתעשייתי תאגידל מחקר ותמוסדמעידוד העברת טכנולוגיות  נהיה "(ההטבה

להבדיל  ,אחד תאגיד תעשייתילבין אחד או יותר מוסד מחקר על שיתוף פעולה דואלי בין 

של  5המקובל במסלול הטבה מס'  תעשייתייםשבו משתתפים מספר תאגידים  מאגדמ

 מסלול)להלן: " "טמגנ -גנריות עידוד הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות  -רשות החדשנות 

 מוסד המחקרעל ידי  שהושגוועיקרה חזרה ותיקוף של תוצאות המחקר כפי  (""טמגנ

 התאגיד התעשייתי.והתאמת הידע לצרכי 

 והתעשייה הכלכלה במשרד הראשי המדען לשכתידי -על בעבר הופעל זה הטבה מסלול .1.3

)ג( להוראות המעבר 56. מכוח סעיף 2001באוגוסט  22מיום  8.6' מס"ל מנכ כהוראת

 1984-לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד 7לתיקון מס' 

 מסלולל, עם הקמת רשות החדשנות הפכה הוראת המנכ"ל "(חוק החדשנות)להלן: "

 ידי רשות החדשנות.-על מופעלהטבה זה, אשר 

  הגדרות .2
תיוחד למונחים הבאים , 4לרבות מסלולי המשנה המפורטים בסעיף  ,במסלול הטבה זה

או  בגוף מסלול ההטבהבחוק החדשנות, אחרת  הוגדרההגדרה המופיעה בסעיף זה זולת אם 

זה תינתן הטבה במפורש במסלול  מונח שלא הוגדר .4במסלולי המשנה המפורטים בסעיף 

 .בהתאם לחוק החדשנות המשמעות לו

 "האינטרנט אתר"  2.1

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

 "בקשה"  2.2

 .בתקופה מסוימת במסגרת תכנית הטבה לקבלת בקשה

 "הוכחת היתכנות"   2.3

הוודאות הטכנולוגית ו/או המערכתית ביכולת העברת מידע מדעי -להקטנת אי פעולהתכנית 

טכנולוגי חדש למוצר תעשייתי והתאמת הטכנולוגיה שפותחה במוסד המחקר לצרכי 

 המבקש.

 "שותפים הסכם"  2.4

ההיבטים יסדיר באופן מלא את . ההסכם השותפיםהסכם שיתוף פעולה החתום על ידי 

 :הבאים

, המהווה את שבבעלות מוסד המחקר ו/או המבקשוהזכויות הנובעות ממנו הידע הגדרת  (1)
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 "(.המקדמי הידעהבסיס לתכנית )להלן: "

ממחקר ופיתוח על פי התכנית המאושרת  הנובעהמקדמי והידע תנאים למסחור הידע  (2)

במידה ולא וביטול הזכויות כאמור  ,על ידי המבקשמנו באופן בלעדי וכל זכות הנובעת מ

 יתקיים מסחור הידע בתוך פרק זמן מוגדר.

 החובות ואת שותפיםה בין הגומלין יחסי, החלטות קבלת, המחקר והפיתוח ניהול כללי (3)

  .השותפים שאר כלפימהשותפים  אחד כל של והזכויות

 "השותפים"  2.5

 .בשיתוף פעולה דואלי תכנית לביצועשחברו  , אחד או יותר,המחקר ומוסדהמבקש 

 "הועדה" או"ועדת מחקר"  2.6

 בחוקכוועדת המחקר )כמשמעותה  תשמש אשר, מגנ"ט הפועלת מכוח מסלולהמחקר  ועדת

  .זההטבה  מסלול לצורכי( החדשנות

 "הסדר"חברת   2.7

 –של רשות החדשנות 8במסלול הטבה מספר מונח זה חברה עתירת השקעה במו"פ כהגדרת 

 תמיכה במו"פ ארוך טווח של חברות עתירות השקעה במו"פ.

 "חוקר ראשי"  2.8

  .חוקר במוסד המחקר אשר יוביל וינהל את ביצוע התכנית המאושרת

 "מגיש הבקשה" או" מבקש"  2.9

 ומסלוליבמסגרת מסלול ההטבה המוענקת אשר הגיש בקשה לקבלת הטבה תאגיד תעשייתי 

 ה שבו.המשנ

 "מוסד מחקר"  2.10

 מי שהינו אחד מהבאים: 

 .1958-מוסד מוכר להשכלה גבוהה כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח (1)

 טכנולוגי,ופיתוח אקדמית בתחום מדעי או מחקר  פעילות ומוסד בישראל שמבוצעת ב (2)

 .הוועדה כמוסד מחקר לעניין מסלול זהובלבד שיאושר על ידי 

  "זר מחקר"מוסד   2.11

פעילות מחקר ופיתוח אקדמית בתחום מדעי או  השמבוצעת במסגרתלישראל  מחוץ יישות

 אושרתש, ובלבד יעדיה להשגת משמעותית תרומה להקנות צפוי בתכנית הששילובוטכנולוגי 

 . לעניין מסלול זה זרכמוסד מחקר  הוועדהעל ידי 

 "משנה מסלול"  2.12

 .4 בסעיף כמפורט ההטבה מסלול של המשנה ממסלולי אחד

  "מסמך עקרונות"  2.13

מסמך חתום על ידי כל השותפים המפרט את הסכמתם העקרונית של השותפים למסחור 

מנו, וכל זכות הנובעת מ ,ממחקר ופיתוח על פי התכנית המאושרת הנובעקדמי והידע הידע המ

 . באופן בלעדי על ידי המבקש

 "מענק"  2.14

לשם ביצוע תכנית מי שבקשתו אושרה על ידי הוועדה ידי רשות החדשנות ל עלמימון הניתן 

 .מאושרת במסגרת תקציב מאושר



 
 "שיתוף פעולה דואלי"  2.15

לפיתוח מוצר המתבסס על ידע  היתכנותשיתוף פעולה בין השותפים לצורך ביצוע הוכחת 

 שפותח או מפותח במוסד המחקר.

 " תעשייתי תאגיד"  2.16

לשם  ופיתוח במחקר העוסק, ישראל מדינת חוקיפי -על ופועל בישראל התאגד אשר תאגיד

 .נמצא בישראל טכנולוגית-ומדעיתיצרנית -העסקית פעילותו מרכז ואשר, מוצרים יצירת

 "מאושרת תכנית"  2.17

 .זה הטבה מסלוללכללי  בהתאם הוועדהעל ידי  שאושרה תכנית

 "טווח ארוכת"פ מו תכנית"  2.18

של  תמיכה במו"פ ארוך טווח -של רשות החדשנות  8הטבה מס'  במסלול הות מונח זכמשמע

 .חברות עתירות השקעה במו"פ

 "תקציב מאושר"  2.19

הוצאות מוכרות שאושרו ע"י הוועדה, בהתאם  , הכוללמאושרת תכניתשל  התקציב סך

 .ידה-נטיים שייקבעו עלבלנהלים הרל

 

 הוועדה .3
 וסמכויותיה הוועדה תפקידי 3.1

לוועדה הסמכות לקבל כל החלטה הדרושה לשם הפעלת מסלול ההטבה )כל שאינה  .3.1.1

וההוראות שנקבעו סותרת את הוראות חוק החדשנות, התקנות, הכללים, הנהלים 

 ה:מכוחו(, ובכלל ז

 .מסלולי המשנהאחד מאו  ההטבה מסלולבמסגרת  לדון בכל בקשה המוגשת .3.1.1.1

, לרבות בנוגע המבקששל  ומצגישל  בחינה וההערכהלצורך  לעשות כל פעולה .3.1.1.2

 . התכניתביצוע לאופן 

, לרבות תנאים לתוקף התכנית אישור של לכניסתו מוקדמים םלקבוע תנאי .3.1.1.3

 .ידעבקשר עם בעלות והעברה של  םמילהסכ

 לוחות זמנים ,, לרבות אבני דרךהתכנית המאושרת לביצועהתנאים לקבוע את  .3.1.1.4

 .ותקופת התכניתהתכנית 

לאחר בחינת עמידת  זההמוגשות במסגרת מסלול לאשר או לדחות בקשות  .3.1.1.5

 לאמות המידה. ובהתאםהבקשה בתנאי הסף 

לבצע בתכנית קש וכל שינוי שמב ,א או חלקיבאופן מללפסול או  לאשר .3.1.1.6

 . המקורית הבקשהלעומת המאושרת 

ביצועה של תכנית מאושרת, ולהחליט האם לקבוע לה תנאים  אחר לעקוב .3.1.1.7

 ואבני דרך.

לאשר הארכת תקופת הביצוע של התכנית המאושרת ללא תוספת תקציבית  .3.1.1.8

 עד לניצול מלא של התקציב המאושר.

ת הביצוע של התכנית המאושרת ככל שנוצל התקציב לאשר קיצור תקופ .3.1.1.9

 המאושר במלואו והוגשמו יעדי התכנית המאושרת.



 
 בתכנית מאושרת.תמיכה  לבטל או להפסיק .3.1.1.10

 2.11בסעיף כאמור  "זרמוסד מחקר כעונה על הגדרת המונח " יישותלאשר  .3.1.1.11

 . לעיל

   .ומסלולי המשנה שבו לקבוע ולפרסם נהלים לביצוע מסלול הטבה זה .3.1.1.12

ולקבוע  מחקרהת ועד יהיה רשאי למנות ועדות משנה מקרב חברי רשות החדשנות ראש .3.1.2

 את פעולות העזר שוועדות המשנה יוכלו לבצע לשם פעילות הוועדה.

 גמול 3.2

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

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

 ממלא מקום יו"ר הוועדה 3.3

עובדי רשות החדשנות אשר ימונה ע"י ראש הרשות ומנכ"ל אחד מחברי הוועדה מקרב  .3.3.1

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

 הוועדה.

עובד רשות זה יוכל לשמש כממלא מקום יו"ר הוועדה בכפוף למתן הרשאה בכתב  .3.3.2

  מראש הרשות קודם לדיון הפרטני של הוועדה.

 שיופעלו במסגרת מסלול ההטבה המשנה מסלולי .4
 המשנה מסלולימסלול ההטבה עצמו או במסגרת אחד מבמסגרת ניתן יהיה להגיש בקשות 

 :כדלקמן

: מטרת מסלול משנה זה הינה לתמוך בהעברת ידע ממוסדות מחקר זרים מסלול יבוא ידע 4.1

 לתאגידים תעשייתיים, הכל כמפורט בנספח ב'. 

משנה זה הינה לעודד המשך פעילות מחקר ופיתוח  מטרת מסלול מסלול ממשיך מגנ"ט: 4.2

 בשיתוף פעולה בין תאגיד תעשייתי חבר מאגד למוסד מחקר, הכל כמפורט בנספח ג'.

 הגשת הבקשה .5
 ההגשה מסגרת 5.1

הליך הגשת הבקשה, במסלול ההטבה ובכל אחד ממסלולי המשנה, יעשה באחת או יותר משלוש 

 הדרכים המפורטות להלן: 

 קול קורא 5.1.1

רשות החדשנות תפרסם מעת לעת, פניה לציבור להגשת בקשות לקבלת מענק.  5.1.1.1

הפניה לציבור תכלול, בין היתר, את כל תחומי הפעילות בגינם ניתן יהיה לקבל 

ת שלבי המחקר ו/או הפיתוח של התכנית, את תקופת התכנית, המענק, א את

את אופן הגשת הבקשות וכן את המועד האחרון להגשת הבקשות. בקשה 

 לקבלת מענק תעשה בכפוף ובהתאם לתנאים שיפורטו בפניה לציבור.

בפני הוועדה תובאנה כל הבקשות שהוגשו עד למועד האחרון להגשת הבקשות  5.1.1.2

בהתאם לתקציב שהוקצה לקול הקורא. הוועדה לא תדון  והן ייבחנו זו מול זו,



 
 בבקשות שהוגשו באיחור.   

 שוטפת-הגשה שנתית 5.1.2

הגשת בקשות לקבלת מענק תתאפשר במהלך כל השנה, בהתאם להוראות  5.1.2.1

 מסלול המשנה. מסלול ההטבה ווהכללים המצוינים בגוף 

המשנה, תובאנה בפני מסלול מסלול ההטבה או בכל תקופה כפי שיקבע בנהלי  5.1.2.2

הוועדה כל הבקשות שהגיעו עד לאותו מועד והן ייבחנו זו מול זו, בהתאם 

לתקציב שהוקצה. בקשות שתגענה לאחר מועד הדיון תידונה, ככל שיישאר 

 תקציב, במועד אחר שיקבע יו"ר הוועדה וייבחנו גם הן זו מול זו.

 הגשה במועדים שנקבעו מראש  5.1.3

מענק תתאפשר במספר מועדים קבועים מראש במהלך הגשת בקשות לקבלת  5.1.3.1

 ימסלולו י מסלול ההטבההשנה, בהתאם להוראות והכללים המצוינים בנהל

 המשנה. 

בפני הוועדה תובאנה כל הבקשות שהוגשו עד למועד האחרון להגשת בקשות  5.1.3.2

 והן ייבחנו זו מול זו. 

 תקופת התכנית  5.1.4

חודשים, כפי  24-ל 12 בין של לתקופה כתכנית תוגש מענק לקבלת בקשה 5.1.4.1

 . שתקבע הוועדה

 רשאית, מנימוקים שיירשמו, המחקר ועדת, לעיל 5.1.4 בסעיף האמור למרות 5.1.4.2

 6שלא תעלה על  נוספת לתקופהלהאריך את תקופת הביצוע לתכנית מאושרת 

  .כפי שתקבע הוועדה ,חודשים

 הטבה למתן סף תנאי 5.2

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

כדי להביא עמידה באחד מתנאי הסף הבאים -. יובהר ויודגש כי די באיבמצטבר הבאים הסף

לפסילת הבקשה כולה, וכי תנאים אלו יחולו בכל אחד ממסלולי המשנה, אלא אם נקבע 

 :אחרת במפורש במסגרת מסלול המשנה

 יותר לאמבקש למימון תכנית לשיתוף פעולה דואלי עם ה הוגשה על ידיבקשה ה 5.2.1

 .שותפים מחקר מוסדות משלושה

והעברת העתק שלו לרשות  השותפים חתום על ידי כלעקרונות  מסמך של קיומו 5.2.2

יובהר כי אישור הבקשה על ידי הוועדה יותנה . במועד הגשת הבקשההחדשנות 



 
והעברת העתק שלו לרשות  חתום על ידי כל השותפים שותפים הסכםבקיומו של 

 . החדשנות

 פי על והפיתוח מהמחקר הנובע הידע לקליטת נדרשים והמשאבים היכולות למבקש 5.2.3

 שלו ופיתוח מחקר המשךשל הידע כאמור או  מסחור וביצוע המאושרת התכנית

 .עצמאי באופן

 ידי על מבוצע או שבוצעו/או הפיתוח  במחקר נוסף נדבך אינוו/או הפיתוח  המחקר 5.2.4

  .יחדיו השותפים

המבקש אינו עומד לבצע את התכנית, על פי הזמנה של אחר, תמורת תשלום מלא או  5.2.5

 זכויות בעלות, חלקית או מלאה, בידע או במוצר.חלקי הניתן כנגד מתן 

המבקש לא קיבל, אינו מקבל ואינו עומד לקבל, לשם ביצוע התכנית, סיוע מימוני  5.2.6

מהממשלה או מרשות החדשנות, או מכל גוף אחר, בין אם ממשלתי ובין אם לא, 

 שלא לפי הוראות מסלול זה.

התאם לחוק מס הכנסה התכנית אינה כוללת ביצוע מחקר שאושר כמחקר מדעי ב 5.2.7

 . 1983-)הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי(, התשמ"ד

, הליכים הקפאת, נכסים כינוס בתהליך נמצא ואינו מוגבל חשבונות בעל אינו המבקש 5.2.8

 כלשהו חוב יש למבקש אם. החדשנות לרשות מוסדר בלתי חוב לו ואין, וכדומה פירוק

 חוק להוראות בהתאם לחוס ביחס החדשנות רשות תפעל, החדשנות לרשות

 .החדשנות לחוקא 16 סעיף זה ובכלל, זה בנושא החדשנות

השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה  ובעלי המבקש 5.2.9

 .2011-שכר מינימום(, התשע"א –)התניית אישורים 

  :הראשי החוקר כאשר בקשות להגיש ניתן 5.2.10

 .שירותים לו נותן או בו עובד, במבקש עניין בעל אינו 5.2.10.1

חודשים  או נתן לו שירותים במשך תקופה ארוכה משלושה במבקשעבד  לא 5.2.10.2

 .יותר או ₪ 50,000או בתמורה של 

החוקר/ים ממוסד המחקר אשר יבצע/ו את התכנית, התחייב/ו לשהות בארץ למשך  5.2.11

בנוסף, לשנה אחת תקופת ביצוע התכנית המאושרת )למעט נסיעות קצרות מועד(, ו

לפחות לאחר סיומה של תקופת ביצוע של התכנית המאושרת, בהתאם להוראות 

  והכללים המצוינים בנהלי המסלול.

 .טווח ארוכתמו"פ תכנית ללהיות  הבקשהשמגיש הבקשה הינו חברת הסדר, על  ככל 5.2.12

 נלווים ומסמכים הבקשה טופס 5.3

 הכללים לפי ערוכה, ייעודי טופס גבי על החדשנות לרשות תוגש הטבה לקבלת בקשה 5.3.1

 דרישת לפי נוספים במסמכים ותלווה, לפעם מפעם תקבע או קבעה שהועדה והנהלים

 .ידה על שהוסמך גורם או הועדה

 .האינטרנט באתר להוריד ניתן הטבה לקבלת בקשה להגשת המלאים הטפסים את 5.3.2

 בחינת הבקשה .6
למתן הטבה תובא לבחינה ודיון בוועדה. הוועדה תבחן את הבקשה בהתאם  בקשה 6.1



 
להוראות המפורטות במסגרת מסלול הטבה זה. בין היתר, תבחן הוועדה את עמידת 

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

 הסף. 

  אמות המידה 6.2

תנאי הסף ותעריך את טיבן בהתאם לאמות המידה  הוועדה תשקול את הבקשות שעברו את

יובהר ויודגש כי אמות מידה אלו יחולו בכל אחד ממסלולי המשנה, אלא . המפורטות להלן

  אם נקבע אחרת במפורש במסגרת מסלול המשנה.

  רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית. 6.2.1

 האתגרים במימוש התכנית.  רמת 6.2.2

ה יכולות המבקש, ובכללן איכות התנאים הקיימים להביא להשלמת התכנית ומימוש 6.2.3

 . העסקי

 .התכניתעקב הצלחת  המבקשכלכלי של -פוטנציאל הצמיחה העסקי 6.2.4

 לכלכלה הישראלית. התכניתתעסוקתית של הטכנולוגית והתרומה ה 6.2.5

להיעזר בחוות דעת מבודק מקצועי במהלך בחינת הבקשה, הוועדה תהא רשאית לקבל ו 6.3

 שימונה על ידי רשות החדשנות. 

הבודק המקצועי יהא מוסמך לדרוש ממגיש הבקשה כל מידע נוסף הדרוש לשם בדיקת  6.4

 הבקשה.

ועדת המחקר, או מי מטעמה, רשאית לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המבקש, או  6.5

לקבלת מסמכים נוספים , בבקשה לקבלת הבהרות או בבקשה הרלוונטייםהחוקרים 

הדרושים לשם בחינת התכנית. המבקש ימסור לוועדת המחקר או לכל מי שהוסמך לכך 

 מטעמה, כל פרט ומסמך נוסף שיתבקשו הדרושים לשם בחינתה של התכנית. 

 החלטת הוועדה .7
לאחר בחינת הבקשה כמפורט לעיל, תקבל הוועדה החלטה האם לאשר או לדחות את  7.1

 הבקשה. 

אישרה הוועדה את הבקשה, היא תקבע את גובה התקציב המאושר ושיעור המענק באם  7.2

  , בכפוף להוראות הבאות:שיינתן למבקש

  . ₪ 3,400,000סך של תכנית לא יעלה על תקופת הגובה התקציב המאושר לכל  7.2.1

 התקציב מהוצאות המחקר והפיתוח של 66%או  50%של  בשיעור יהיה המענק 7.2.2

 .קביעת הוועדה, לפי המאושר

 הבקשה אישור .8
על בסיס החלטת הוועדה תשלח למבקש הודעה בדבר החלטת הוועדה אשר תכלול בין  8.1

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

מי שבקשתו אושרה על ידי הוועדה יקבל על כך הודעה ויהיה עליו לחתום על כתב  8.2

 התחייבות בנוסח אשר תקבע הוועדה. 

ר יכנס לתוקפו לאחר החתימה על כתב ההתחייבות כאמור והוצאת כתב אישור ע"י האישו 8.3



 
 רשות החדשנות. 

  הלוואות .9
ההטבה  מסלולרשאית לאשר, לפי בקשת המבקש, כי במקום מענק לפי הוראות  העדווה

להוראות אשר נקבעו לעניין זה במסלול  בהתאםתינתן הלוואה למבקש  משנהה ומסלולי

 קרן המו"פ.  –של רשות החדשנות  1הטבה מס' 

 מקדמות .10
 להוראות בהתאם, מענק חשבון על מקדמה תשלום לאשר רשאית תהיה המחקר ועדת

  .הרשות מועצת ידי על זה לעניין שיקבעו

 ממשל לגורמי דעת חוות .11
הממשלתי  הגורםלדיון בבקשות לקבלת מענקים מכוח מסלול הטבה זה, לבקשת  פרט

ו/או  מחקרתכנית היבטים שונים הנודעים לעל  הועדת המחקר לחוות דעת תוכלהרלבנטי, 

גורם ממשלתי בנושאים כגון: החדשנות הטכנולוגית של  אותו מאת אליהן שיועברו פיתוחה

לות המוסד לבצע את התכנית, הפוטנציאל הכלכלי התכנית, האתגרים במימוש התכנית, יכו

 של התכנית ותרומתה של התכנית למשק בישראל.

 תמיכה כפל .12
מרשות החדשנות  חל איסור לקבל סיוע המאושרת התכנית ביצוע תקופתיובהר כי במשך 

ומסלולי הטבה זה  בהתאם למסלול המאושרתבגין מרכיבים בתכנית ו/או מהממשלה 

 המשנה שלו.

 סמכויות פיקוח ואכיפה של רשות החדשנות .13
מבקש שתכניתו אושרה מתחייב בכל עת לאפשר לרשות החדשנות, או למי מטעמה, לרבות 

גורמים חיצוניים מטעמה, לבקר את פעולותיו, במועדים ובתנאים שיקבעו על ידם ולפעול 

 על פי הנחיות רשות החדשנות כפי שייקבעו מעת לעת. 

 הסיוע ביטול .14
, לרבות פרק ח' לחוק החדשנות, לעניין ביטול הסיוע יחולו על החדשנות חוקהוראות 

 .ההטבות הניתנות במסגרת מסלול הטבה זה ומסלולי המשנה שלו

 

 חוזר דיון .15
ימים ממועד קבלת  45תקיים דיון חוזר בכל החלטה שקיבלה, אם בתוך  הוועדה .15.1

בעניינו התקבלה החלטת הוועדה כאמור, בקשה מנומקת המבקש שהגיש  ההחלטה

 בכתב לקיים דיון חוזר.

אשר טעונה תשלום אגרה בהתאם לתקנות ידי המבקש -עלהגשת בקשה לדיון חוזר  .15.2



 
 החדשנות.נקבעו לעניין זה מכוח חוק 

 תמלוגים .16
 . .בגינו תמלוגים מתשלום פטורים יהיו זה הטבה מסלול במסגרת המענק מקבלי

 :וייצור ידע .17
 מסלול והוראות מכוחו שהותקנו והנהלים הכללים, התקנות ,החדשנות חוק הוראות .17.1

יחולו  ,מכוחו שנקבעו והכללים והנהלים"פ המו קרן – החדשנות רשות של 1' מס הטבה

ומסלולי המשנה  על מענק רשות החדשנות והסיוע הניתנים במסגרת מסלול הטבה זה

 :לעניין, שלו

ממחקר ופיתוח על פי התכנית המאושרת וכל זכות הנובעת  הנובעבידע  בעלות .17.1.1

 .ממנו

ייצור בישראל והחובה שלא להעביר ייצור מחוץ לישראל, ללא קבלת אישור  .17.1.2

 מוקדם של ועדת המחקר.

שפותח במסגרת תכנית  מהידע הנובעות זכויות או הידע את להעביר שלא החובה .17.1.3

 . המחקר ועדת של מוקדם אישור קבלתאו בחו"ל, ללא בארץ  מאושרת לאחר,

יובאו זה  17בנוגע לבקשות אשר יוגשו בנוגע לנושאים המפורטים בסעיף  אישורים .17.2

 .קרן המו"פ – 1לדיון בוועדת המחקר אשר פועלת מכוח מסלול הטבה מספר 

 

 הרוחני הקניין דיני על לשמירה התחייבות .18
 לזמן מזמן שינהגו כפי הרוחני הקניין דיני על לשמור מתחייב אושרה שתכניתו מבקש

 של הרוחני הקניין דיני על בעבירה יורשע שאם לו ידוע כי מצהיר המבקש. ישראל במדינת

 למפרע לבטל רשאיות, והוועדה החדשנות רשות יהיו, וחלוט סופי דיו בפסק ישראל מדינת

 ולדרוש, חלקם או כולם, לו שניתן אחר כספי יתרון או מס הטבת, הלוואה, מענק, הטבה כל

 .כחוק הצמדה והפרשי ריבית בצירוף החזרתם את

 תקציב .19
 רשות החדשנות רשאית לעדכן מעת לעת את הסכומים הנקובים במסלול הטבה זה .19.1

 .ומסלולי המשנה שלו

כפופים לאישור התקציב  ומסלולי המשנה שלו מתן הסיוע והפעלת מסלול הטבה זה .19.2

ומסלולי  הטבה זה מסלולמדי שנה בשנה, למגבלות התקציב ולתקציב המאושר ל

בכל מקרה אין לראות במסלול הטבה זה התחייבות מטעם רשות  .המשנה שלו

 .החדשנות לתשלום כלשהו

כפוף  ההטבהטרם אושר תקציב רשות החדשנות, יהיה אישור  האישורבמידה ובמועד  .19.3

לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית המתאימה ולא תתקבל כל החלטה סופית בדבר 

 ידי הגורמים הרלוונטיים. -עד לאחר אישור התקציב עלהמענק המאושר 

 שונות .20
ההוראות שנקבעו מכוחו ו התנאים, התקנות, הכללים, הנהלים, החדשנות חוקהוראות  .20.1



 
, בשינויים המחויבים ומסלולי המשנה שלו זה( יחולו על מסלול שנקבעו וככל)אם 

לחוק  1המחקר(, פרק גובכלל זה הוראות סימן ד' לפרק ג' לחוק החדשנות )ועדת 

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

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

החדשנות )אישור בקשות למתן הטבות(, פרק ה' לחוק החדשנות ופרק ח' לחוק 

 א לחוק החדשנות )עונשין(.47ובכלל זה סעיף  החדשנות )הוראות כלליות(

כפי שייקבעו ויפורסמו מעת  ,ומסלולי המשנה שלו וכללים של מסלול ההטבה םנהלי .20.2

. אם ומסלולי המשנה שלו מסלול הטבה זהלעת על ידי הוועדה הם חלק בלתי נפרד מ

הוראות מסלול  נהגברת, םנהליבין הלהוראות מסלול הטבה זה קיימת סתירה בין 

 .הטבה זה

לצאת  החדשנות רשותהתחייבות מטעם  זה הטבה מסלולבכל מקרה אין לראות ב .20.3

  או להעביר תשלום כלשהו. בקשות לאשרבהליכים תחרותיים בכל זמן שהוא, 

יפורסמו באתר  הז מסלול הטבההודעות וכיוצ"ב שיקבעו ביחס לכללים,  ,נהלים .20.4

 .האינטרנט

 תחולה .21
 והתעשייה הכלכלה במשרד הראשי המדען לשכתידי -על בעבר הופעל זה הטבה מסלול  21.1

)ג( להוראות המעבר 56. מכוח סעיף 2001באוגוסט  22מיום  8.6' מס"ל מנכ כהוראת

-לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד 7לתיקון מס' 

 מופעלבה זה, אשר , למסלול הטל"המנכ, עם הקמת רשות החדשנות הפכה הוראת 1984

 ידי רשות החדשנות.-על

, הן "(התחילה יום)להלן: " 2019 במאי 16הוראות מסלול הטבה זה תוקנו ביום  21.2

והן יחולו על בקשות שאושרו  2017 במאי 17 ההטבה מיוםל מחליפות את הוראות מסלו

 .לאחר יום התחילה

  



 
 א'נספח 

 ייבוא ידעמסלול  -א'מסלול משנה 

 כללי .1
אגיד לת מוסד מחקרמ ידעעידוד העברת  -של רשות החדשנות  6מסלול הטבה מס' בהאמור 

, "(מסלול המשנה)להלן: "ייבוא ידע  "( יחול על מסלול משנהמסלול ההטבה)להלן: " תעשייתי

 אלא אם נאמר מפורשות אחרת בגוף מסלול המשנה.

   המשנה מסלול מטרת .2
 ממוסד שהועברו כפי המחקר ממצאי על חזרהבמסגרתו מתבצעת  דואלי פעולה שיתוף עידוד

 .התאמת הידע לצרכי המבקש לשם קידומו הטכנולוגיו היתכנות וכחתה, וכן ותיקופםזר  מחקר

, עם , אחד או יותרמוסד מחקר זרלבין  מבקשבין פעולה  פיתוח הטכנולוגיה מתבסס על שיתוף

 . , אחד או יותרמוסד מחקר ישראליאו ללא 

 הגדרות .3
" ההגדרה השותפים"תיוחד למונח משנה זה  במסלוללמרות האמור בגוף מסלול ההטבה, 

 ולפי העניין גם מוסד מחקר, אחד או יותר, זר, אחד או יותר, מחקר מוסדהמבקש,  כדלקמן:

 לייבוא ידע.בשיתוף פעולה  תכנית ביצועשחברו 

 למתן הטבה סף תנאי .4

במסגרת  לוחילא  זהההטבה  במסלול 5.2.11-ו 5.2.10בסעיפים  יםהמפורט הסף תנאימובהר כי 

 .לגבי מוסד מחקר זר מסלול המשנה

 שיעור המענק .5
 מהוצאות המחקר והפיתוח של 60%או  50%של  בשיעור יהיה המענקבמסלול משנה זה 

 ., לפי קביעת הוועדההמאושר התקציב

 תחילה .6
 .2019 במאי 16תחילתו של מסלול משנה זה מיום 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 ב'נספח 

 מגנ"טממשיך מסלול  –ב' מסלול משנה 

 כללי .1
אגיד לת מוסד מחקרמ ידעעידוד העברת  -של רשות החדשנות  6מסלול הטבה מס' בהאמור 

מסלול להלן: "מגנ"ט )ממשיך "( יחול על מסלול משנה מסלול ההטבה)להלן: " תעשייתי

 , אלא אם נאמר מפורשות אחרת בגוף מסלול המשנה.("המשנה

 מטרת מסלול המשנה .2
המשכי לפעילות שכבר  מחקר ופיתוח תכניותלמסלול משנה זה יש להגיש בקשות  במסגרת

מתכניות נובע הידע  על תאו מבוססמסגרת תכניות מאושרות תחת מסלול מגנ"ט, בוצעה ב

 מוסד מחקר, גם אם אין המדובר בהעברת ידע שפותח כבר, מתחת מסלול מגנ"ט כאמור

  .חדשידע ויצירת משותפת  חקר ופיתוחפעילות מהמסלול מאפשר . מבקשל

 הגדרות .3
ההגדרה " מאגד"תיוחד למונח משנה זה  במסלוללמרות האמור בגוף מסלול ההטבה, 

 מגנ"ט. זה במסלול מונח כהגדרתכדלקמן: 

 למתן הטבה סף תנאי .4

במסלול ההטבה, תנאי  5.2במסגרת מסלול המשנה, יתווסף לתנאי הסף המפורטים בסעיף 

הסף הנוספים והמצטברים בהם על מגיש הבקשה לעמוד להנחת דעתה של ועדת המחקר 

 והם: 

החדשנות במסגרת  רשות ידי על שמומןלפחות במאגד  שנההיה חבר במשך  מבקשה 4.1

 .מגנ"טמסלול 

הבקשה מוגשת בתוך תקופת הביצוע של תכנית מאושרת על ידי המאגד תחת מסלול  4.2

 מגנ"ט. 

מסגרת תכניות המשכי לפעילות שכבר בוצעה ב מחקר או פיתוח הבקשה היא לתכנית 4.3

מתכניות מאושרות תחת נובע הידע  על תאו מבוססמאושרות תחת מסלול מגנ"ט, 

 מוסד מחקר, גם אם אין המדובר בהעברת ידע שפותח כבר, ממסלול מגנ"ט כאמור

 .מבקשל

 המשנה.מסלול מסגרת ל בוחיזה לא במסלול ההטבה  5.2.4תנאי הסף המפורט בסעיף 

 תחילה .5
 .2019 במאי 16תחילתו של מסלול משנה זה מיום 

 
 

 
 


