
 

 -עידוד העברת טכנולוגיה מהאקדמיה לתעשייה  - 6מסלול הטבה מס' 
 מגנטון

 כללי .1

"( מסייעת ומעודדת, רשות החדשנות" :הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית )להלן .1.1
בתעשייה בישראל באמצעות מגוון כלים ופעולות במישרין או בעקיפין, חדשנות טכנולוגית 

המבוצעות על ידה. בכלל זה מסייעת רשות החדשנות לחיזוק ולהרחבת הבסיס הטכנולוגי 
 ידי מגוון תכניות סיוע המופעלות על ידה.-של התעשייה בישראל על

, מיועדת לעודד 3991 שנתמהפועלת  ,(טרום תחרותי גנרי"ט )מחקר ופיתוח מגנ תכנית .1.1
, בהפצה ובהטמעה של ולסייעטרום תחרותיות  גנריותפיתוח מקומי של טכנולוגיות 

. פעילויות הפיתוח הישראלית בתעשייה, בארץ"ל או בחו, שפותחו גנריותטכנולוגיות 
מחקר -פעולה בין קבוצה של חברות תעשייתיות ובינן לבין מוסדות-נעשות בדרך של שיתוף

 ים.אוניברסיטאי

לעודד ערוצי שיתוף פעולה נוספים בין האקדמיה לתעשייה, שייעודם מימוש הישגי  במגמה .1.1
הוחלט על המחקר האקדמי ליישום תעשייתי על ידי פיתוח מוצרים בתעשייה הישראלית 

 .פרסום מסלול הטבה זה

 Transfer ofעידוד העברת טכנולוגיות מהאקדמיה  לתעשייה ) נהיה סלול ההטבהמ מטרת .1.1

Technologies המתבססת על שיתוף פעולה דואלי בין קבוצת מחקר מהאקדמיה לבין ,)
של רשות  5רב משתתפים המקובל במסלול הטבה מס'  מאגדמחברה תעשייתית )להבדיל 

 "ט(.מגנ -גנריות עידוד הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות  -החדשנות 

 והתעשייה הכלכלה במשרד הראשי המדען לשכתידי -על בעבר הופעל זה הטבה מסלול .1.1
)ג( להוראות המעבר 56. מכוח סעיף 2003באוגוסט  22מיום  8.6' מס"ל מנכ כהוראת

, 3981-לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד 7לתיקון מס' 
ידי -על מופעלהטבה זה, אשר  למסלולעם הקמת רשות החדשנות הפכה הוראת המנכ"ל 

 .רשות החדשנות

 

 הגדרות .1

 "הוכחת היתכנות"  .1.1

הוודאות הטכנולוגית ו/או המערכתית ביכולת העברת מידע -תכנית פעולה להקטנת אי
 מדעי טכנולוגי חדש למוצר תעשייתי.

 "השותפים" .1.1

החברה התעשייתית ומוסד המחקר בעל הידע הטכנולוגי שחברו לביצוע פרויקט בשיתוף 
 .פעולה דואלי

 "חברה תעשייתית" .1.1

העוסק בפיתוח ו/או בייצור של  המאוגד בישראל בהתאם לדיני מדינת ישראל תאגיד
 .בישראל  יצרנית-העסקית, שמרכז פעילותו מסחרייםמוצרים 

 
 "החדשנות"חוק  .1.1

 .3981-"דתשמ, בתעשייה טכנולוגית וחדשנות פיתוח, מחקר לעידוד החוק

 "גנרית"טכנולוגיה  .1.1

או לייצורם של מוצר ו/או מגוון מוצרים במספר  טכנולוגיה המשמשת לפיתוחם, לתיכונם



 

 

 חברות תעשייתיות בישראל.

 "מוסד מחקר"  .1.6

 שיאושרמחקר אוניברסיטאי ישראלי, או מוסד מחקר שאינו אוניברסיטאי ובלבד  מוסד
ופיתוח בתחום מדעי ו/או טכנולוגי ולו נגיעה ישירה  מחקר, שעיסוקו מגנטוןעל ידי ועדת 

 הפיתוח.לתכנית 

 "(הפרויקט" :)להלןקט להוכחת התכנות" "פרוי .1.2

חודשים, שתכליתה לבחון  21עד  32תכנית עבודה אחת של השותפים, לתקופה של 
היתכנות טכנולוגית ו/או מערכתית, להמשך פיתוח מוצר )המתבסס על טכנולוגיה 
שפותחה או מפותחת במוסד מחקר(, בתעשייה ולאפשר העברה מסודרת של הטכנולוגיה 

 קר לתעשייה.ממוסד המח

 "שיתוף פעולה דואלי" .1.2

שיתוף פעולה בין חברה תעשייתית לבין מוסד מחקר לצורך ביצוע הוכחת היתכנות 
 לפיתוח מוצר המתבסס על טכנולוגיה שפותחה או מפותחת במוסד המחקר.

 "תקציב מאושר" .1.2

תקציב הפרויקט כפי שאושר על ידי ועדת מגנטון, הכולל הוצאות מוכרות בהתאם לנהלי 
 רשות החדשנות.

 

 "הוועדה"( :)להלן וןמגנטוועדת  .1

רשות  של 5מס' הטבה  למסלול 1.3כמפורט בסעיף  מגנ"טהינו הרכב ועדת  הרכב הוועדה .1.1
 .מגנ"ט -עידוד הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות גנריות  -החדשנות 

 וסמכויותיה הוועדה תפקידי .1.1

מסלול ההטבה )כל שאינה לוועדה הסמכות לקבל כל החלטה הדרושה לשם הפעלת 
סותרת את הוראות חוק החדשנות, התקנות, הכללים, הנהלים וההוראות שנקבעו מכוחו(, 

 ובכלל זה:

 .זה הטבה מסלול לביצוע ונהלים כללים ולפרסם לקבוע .1.2.3

 לרבות קביעת אמות ,מסלול ההטבה אופן בחינת הבקשות במסגרתאת  להתוות .1.2.2
 יועד למסלול ההטבה.המ התקציב בהקצבת קדימויות וסדר מידה

 .פרויקטמתן סיוע לללקבוע נהלים ותבחינים לקבלת החלטות על זכאות  .1.2.1

לאשר בקשות במלואן או בחלקן, לקבוע בהן תנאים ולדרוש עריכת שינויים כתנאי  .1.2.1
 לאישורן. 

לקבוע את התנאים לחתימה על הסכם העברת הידע בין השותפים ולאשר את  .5.2.3
 ההסכם.

 מוסדות על גם זה הטבה מסלול, בפרוטוקול שתפורטנה ענייניות בנסיבות, להחיל .1.2.6
"פ מו מבצעים שהם ובתנאי, אוניברסיטאיים מחקר מוסדות שאינם מחקר ומכוני
 .אקדמית ברמה

 ביצוע לצורך/או ו הפרויקט מימוש לצורך המשתתפים מספר הרחבת לאפשר .5.2.3
 .משלים נדבך מהווה הנוספת הקבוצה אם  היתכנות הוכחת

 להלן. 6.2, לפי סעיף לתכניתהארכה של תקופת הביצוע שאושרה  לאשר .5.2.3

 .בארץ הייצור וזכויות הידע לשמירת בהקשר אישורים למתן בבקשות לדון .5.2.3

 .זה הטבה מסלול בהפעלת לסייע העשויים ומחקרים סקרים ליזום .3..5.2

החלטות  קבלתבהתאם להוראות חוק החדשנות בנושא זה לשם משנה  ועדת למנות ....5.2
שאינן משנות באופן מהותי את התכנית ובכלל זה: הארכת תקופה ללא תוספת 



 

 

תקציב; הזזה או ביטול של אבני דרך; שינוי בסעיפי תקציב חברות ללא שינוי 
 מסגרת התקציב.

 

 למענק זכאות .1

, הבאים בכפוף לעמידה בכל תנאי הסףלמענק לפרויקט מותנית באישור הוועדה  הזכאות .1.1
 :במצטבר

 ;מסלול הטבה זההוגש לראשונה לתמיכת רשות החדשנות במסגרת  הפרויקט .1.3.3

 ; לתעשייה מהאקדמיה הטכנולוגיה העברת ביצוע מאפשר הפרויקט .1.3.2

, במסלול הטבה זהשל הסכם בין השותפים, המהווה בסיס משפטי לפעילות  קיומו .1.3.1
 ותףש כל של וחובותיו זכויותיו ואת, שביניהם הפעולה בשיתוף יעדיהם את הקובע

 .החדשנות רשות כלפי יחד שניהם ושל, השני השותף כלפי

 האדם כוח ומשאבי הפרויקט של המימוש בתחום ניסיון התעשייתית לחברה .4...4
 ;עצמאי באופן הפיתוח המשך וביצוע הטכנולוגיה לקליטת הנדרשים

 במגבלות לביצוע ניתנת הפעולה ותכנית, היתכנות הוכחת לשלב הוגדר הפרויקט .1.3.5
 ;מסלול הטבה זהשל  והתקציב הזמן

  בשוק מסחריים סיכויים ובעלי, בישראל תעשייתי ליישום ניתנים התכנית פירות .4...4
 .העולמי

 ;השותפים ידי על מבוצע או שבוצע במחקר נוסף נדבך ואינו חדשני הוא המחקר .1.3.7

 בתהליך ואינה בישראל יושמה או נרכשה או פותחה לא שתפותח הטכנולוגיה .3...4
 ;בישראל כיום  פיתוח

 "ל.בחו סבירים מסחריים בתנאים לרכישה ניתנת אינה שתפותח הטכנולוגיה .1.3.9

 תמיכה כפל .1.1

הזכאות למענק תחול רק על מי שלא קיבל, מקבל, או מתכוון להגיש בקשה לקבלת 
החדשנות ו/או מהממשלה ו/או מכל מקור אחר לביצוע התכנית או  מרשותתמיכה נוספת 
 חלקים ממנה.

 

 המענק היקף .1

 מהתקציב 66% עד של בשיעור יהיה הוועדהידי -על שאושרה לתכנית המענק היקף .1.1
 כקבלן, בלבד התקצוב לצורך, יוגדר לפרויקט מלא שותף שהוא, המחקר מוסד. המאושר

 .התעשייתית לחברה משנה

 ₪.   1,100,000התקציב המאושר לכל תכנית לכל התקופה לא יעלה על  גובה .1.1

 

 ביצוע תקופת .6

  שנתיים.עד תקופת הביצוע המרבית לתכנית שאושרה על פי מסלול הטבה זה תהיה  .6.1

במקרים חריגים רשאית הוועדה להאריך את תקופת הביצוע לתכנית שאושרה לתקופה  .6.1
 .לעיל 5.2בסעיף חודשים ולא תעלה על גובה התקציב המאושר  6נוספת שלא תעלה על 

 

 

 ביטול הסיוע .2

אם מי שקיבל כתב אישור לא עמד בתנאי מסלול הטבה זה, החלטת ועדה, כתב האישור, 



 

 

כתב ההתחייבות, נהלי מסלול ההטבה או בכל תנאי אחר שמחויב לעמוד בו, תראה בכך 
של תנאי מסלול ההטבה ורשאית היא להחליט על כל פעולה הוועדה הפרה יסודית 

 החדשנות. המפורטת בחוק החדשנות, לרבות פרק ח' לחוק

 

 דיון חוזר .2

ימים ממועד קבלת ההודעה  15הוועדה תקיים דיון חוזר בכל החלטה שקיבלה, אם בתוך  .2.1
על החלטת הוועדה הגיש מי שבעניינו התקבלה החלטת הוועדה כאמור, בקשה מנומקת 

 בכתב לקיים דיון חוזר.

ופיתוח הגשת בקשה לדיון חוזר טעונה תשלום אגרה בהתאם לתקנות לעידוד מחקר  .2.1
 .2006-בתעשייה )אגרות(, התשס"ו

הגשת בקשה לדיון חוזר תוגש על גבי טופס מיוחד של רשות החדשנות, ויצורפו אליה  .2.1
מסמכים נוספים לפי דרישת הוועדה או גורם שהוסמך על ידה. טופס הבקשה יהיה זמין 

 באתר האינטרנט של רשות החדשנות.

 

 תמלוגים .2

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

 

 הגשת בקשה .11

ידי -על בקשה למענק תוגש על ידי החברה התעשייתית, לרשות החדשנות במועדים שייקבעו
פי הכללים והנהלים שהוועדה קבעה או תקבע מפעם לפעם, ותלווה -, ערוכה עלהוועדה

ידה. טפסי בקשה למענק ניתן -במסמכים נוספים לפי דרישת הוועדה או גורם שהוסמך על
לקבל ברשות החדשנות או באתר האינטרנט של רשות החדשנות שכתובתו 

onisrael.org.ilwww.innovati. 

 

 ידע העברת .11

הוראות חוק החדשנות, בהקשר לשמירת הידע וזכויות הייצור בארץ יחולו על מענקים 
 הניתנים מכוח מסלול הטבה זה, בשינויים המתחייבים ממנה. 

 

 הרוחני הקניין דיני על לשמירה התחייבות .11

לעת במדינת ישראל.  מגיש הבקשה מתחייב  לשמור על דיני הקניין הרוחני כפי שינהגו מעת
ידוע למגיש הבקשה כי אם יורשע בעבירה על דיני הקניין הרוחני תהיה רשות החדשנות 
רשאית לבטל למפרע כל הטבה, מענק, הלוואה, הטבת מס או יתרון כספי אחר, כולם או 

 חלקם, ולדרוש את החזרתם בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק.
 
 

 תקציב .11

רשאית לעדכן מעת לעת את הסכומים הנקובים במסלול הטבה מובהר כי רשות החדשנות  .11.1
 זה.

כפופים לאישור התקציב מדי שנה בשנה, למגבלות  מתן הסיוע והפעלת מסלול הטבה זה .11.1
בכל מקרה אין לראות במסלול הטבה זה  הטבה זה. מסלולל התקציב ולתקציב המאושר

 .התחייבות מטעם רשות החדשנות לתשלום כלשהו

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


 

 

הקצאה טרם אושר תקציב רשות החדשנות, יהיה אישור המענק כפוף במידה ובמועד ה .11.1
לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית המתאימה ולא תתקבל כל החלטה סופית בדבר 

ידי הגורמים הרלוונטיים, לפי -המענק המאושר עד לאחר אישור התקציב המדינה על
 המוקדם מבניהם. 

מטעם רשות החדשנות לצאת  בכל מקרה אין לראות במסלול הטבה זה התחייבות .11.1
 בהליכים תחרותיים בכל זמן שהוא, לאשר בקשות או להעביר תשלום כלשהו.

 

 שונות .11

ההוראות שנקבעו מכוחו ו התנאים, התקנות, הכללים, הנהלים, החדשנות חוקהוראות  .11.1
, בשינויים המחויבים ובכלל זה הוראות סימן ד' זה( יחולו על מסלול שנקבעו וככל)אם 

לחוק החדשנות )חובת הזהירות וחובת  3לחוק החדשנות )ועדת המחקר(, פרק גלפרק ג' 
ל' 35כ"ח לחוק החדשנות )החלת דינים(, סעיף 35האמונים של נושא משרה ברשות(, סעיף 

לחוק החדשנות )הכנסות הרשות(, פרק ד' לחוק החדשנות )אישור בקשות למתן הטבות(, 
א 17נות )הוראות כלליות( ובכלל זה סעיף פרק ה' לחוק החדשנות ופרק ח' לחוק החדש

 לחוק החדשנות )עונשין(.

כפי שייקבעו ויפורסמו מעת לעת על ידי הוועדה הם  וכללים של מסלול ההטבה, םנהלי .11.1
בין להוראות מסלול הטבה זה . אם קיימת סתירה בין מסלול הטבה זהחלק בלתי נפרד מ

 .הוראות מסלול הטבה זה נהגברת, ם או הכלליםנהליה

לצאת  רשות החדשנותהתחייבות מטעם  מסלול הטבה זהבכל מקרה אין לראות ב .11.1
  או להעביר תשלום כלשהו. פרויקטים לאשרבהליכים תחרותיים בכל זמן שהוא, 

יפורסמו באתר  הז מסלול הטבההודעות וכיוצ"ב שיקבעו ביחס לכללים,  ,נהלים .11.1
 .של רשות החדשנות האינטרנט

 

 תחולה .11

 והתעשייה הכלכלה במשרד הראשי המדען לשכתידי -על בעבר הופעל זה הטבה מסלול .11.1
)ג( להוראות המעבר 56. מכוח סעיף 2003באוגוסט  22מיום  8.6' מס"ל מנכ כהוראת

, 3981-לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד 7לתיקון מס' 
ידי -על ופעלמבה זה, אשר , למסלול הטל"מנכהעם הקמת רשות החדשנות הפכה הוראת 

 רשות החדשנות.

, והן מחליפות את הוראות מסלול 2037 מאיב 37הוראות מסלול הטבה זה תוקנו ביום  .11.1
 .3.3.2036ההטבה מיום 

 
 


