
 

 שבע  בארקידום יזמות טכנולוגית בעיר  - 48מס' מסלול הטבה 

 כללי   .1
טכנולוגית .1.1 לחדשנות  הלאומית  " )להלן  הרשות  החדשנות:  מסייע" רשות  ומעודדת,  (  ת 

במישרין או בעקיפין, חדשנות טכנולוגית בתעשייה בישראל באמצעות מגוון כלים ופעולות  
 ה. יהמבוצעות על יד

)להלן:   –    48מסלול הטבה מס'  מטרתו של   .1.2 בעיר באר שבע  טכנולוגית  יזמות  קידום 
יזמות הקידום  זאת באמצעות  ו  ,יצירת מטרופולין הייטק בנגב"( הינה  מסלול ההטבה" 
י הפעילות בדגש על תחומעיר באר שבע,  בהזנק  הטכנולוגית והגדלת מספר חברות  ה

)סייבר,    ICTיכולים להיות מוקד משיכה לחברות:  אשר  שבהם קיימים עוגנים תעשייתיים  
ארגונית(5Gתקשורת   תוכנה  מלאכותית,  בינה  ובריאות,  וקיימות  תעשייה  מטרות .  , 

באר נוספות של מסלול ההטבה הינן: יצירת סינרגיה ושיתוף פעולה בין הגורמים בעיר  
בדגש על   -יזוק התשתיות העירוניות  ח(,  מגזר עסקיותעשייה  )עירייה, אקדמיה,    שבע

חיזוק הקהילה הקמת מרכזי מו"פ וחדשנות של חברות גדולות,  תשתיות למחקר ופיתוח,  
ויוצאי אתיופיה החרדי  ,המיעוטים  אוכלוסייתושילוב    באר שבע  בעיר היזמית   ,  ם, נשים 

 . וחדשנות יזמות כמרכזו  בנגב יטקבאר שבע כמטרופולין היהעיר  שיווקו מיתוג

  כל ירכז את    אשרמבצע    גורם  ,באמצעות הליך תחרותי  ,מסלול ההטבה ייבחר  במסגרת .1.3
  של   העירונית  הפעילותהחדשנות במימון    רשות. השתתפות  בנושא  העירונית  הפעילות

  למשך  ₪ מיליון    25מענק בסך  , תהא באמצעות  זה  הטבה   למסלול  בהתאםהמבצע    הגורם
 .  הפעילותתקופת 

 הגדרות  .2
זולת אם נאמר   ,תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה  מסלול הטבה זהב

תינתן לו   –. מונח שלא הוגדר במפורש במסלול הטבה זה  מסלול ההטבהאחרת בגוף  
 המשמעות בהתאם לחוק החדשנות:

 " המיעוטים "אוכלוסיית  .2.1

 ; 30.12.2015מיום  922כהגדרת אוכלוסייה זו בהחלטת ממשלה מס' 

 " מהותי  מניות"בעל  .2.2

 ; 1999 – "טתשנה, החברות בחוק זה מונח כהגדרת

 " מבצע"גורם  .2.3

צורך ביצוע  ל  הועדהוואושר על ידי    ,זה  הטבה  מסלול  מכוחנבחר בהליך תחרותי  ש  תאגיד
 ;הפעילותתקופת הפעילות העירונית במשך  

 " הוועדה " .2.4

 ;להלן 3בסעיף  כמשמעה

 " העיר באר שבע" .2.5

 ;הפנים במשרד כהגדרתה

  



 

 

 "ברת יישום "ח .2.6
 : ואשר הוא אחד מן השניים   ,תאגיד המאוגד בישראל והפועל בהתאם לדיני מדינת ישראל

 
מסחור   .2.6.1 פעילותו  ועיקר  ישראלי,  מחקר  מוסד  של  המלאה  בבעלותו  מצוי 

 ר. הטכנולוגיות שנוצרו במסגרת המחקר האקדמי באותו מוסד מחק
 

פעילותו   .2.6.2 אשר  מחקר תאגיד  במוסד  שנוצרו  טכנולוגיות  מסחור  היא  העיקרית 
ישראלי, ובלבד שאושר על ידי הוועדה כחברת יישום לעניין מסלול זה, במקרים  

 .מיוחדים ומנימוקים שיירשמו

 " חדשנות"חוק ה .2.7

 ;1984 –טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד  וחדשנותהחוק לעידוד מחקר, פיתוח 

 "חרדי"  .2.8

נוהג בדרכי חינוך, אופי הקהילה   ואבהקפדה הדתית שה  וודיהודי שומר מצוות, אשר ייח 
או    לבין שאר היהודים שומרי המצוות, המקיים אחד  וואורחות החיים, המבחינים בינ

  :הבאים מהתנאיםיותר 

גיל   .2.8.1 עד  ילדיו  של  הלימוד  מוכרים    18מקומות  חרדיים,  לימוד  מוסדות  הם 
"פטור",   מסוג  או  רשמיים  משרד שאינם  ידי  על  מוסדרים  שרישיונותיהם 

 החינוך. 

 ישיבה גדולה. אולמד בישיבה קטנה  .2.8.2

היה זכאי בחמש השנים האחרונות, למשך שנה מלאה אחת לפחות, ל"מלגת  .2.8.3
נקראה   בעבר  )אשר  בתעסוקה"  כוללים  אברכי  השתלבות  ועידוד  לימודים 

 . החינוךהבטחת הכנסה לאברכים(, מכוח מבחני תמיכה שמפרסם משרד 

 קיבל פטור משירות צבאי בהתאם לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו .2.8.4
 לאוכלוסייה החרדית. ובשל השתייכות , 1986 –

 לנשים: למדה בסמינר חרדי או שבעלה למד בישיבה קטנה. .2.8.5

 "יוצא אתיופיה"  .2.9

 ; מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה

 "יזם/מים"  .2.10

 ; מסחרי למוצר ולפתחו,  חדשני טכנולוגי רעיון לגבשים /המבקשים / יחיד

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

 
 " מוסד מחקר זר" .2.12

שות אשר אינה מאוגדת בישראל או פועלת בהתאם לדיני מדינת ישראל, אשר עיקר  י
פעילותה היא מחקר ופיתוח אקדמי, בתחום מדעי או טכנולוגי, בעלת פעילות העברת 

צפוי להקנות תרומה משמעותית להשגת ידע לתעשייה, וששילובה בתכנית המאושרת  
 .ר זר לעניין מסלול זהיעדיה, ובלבד שתאושר על ידי הוועדה כמוסד מחק

  



 

 י" וסד מחקר ישראל"מ .2.13
 : כל אחד מאלה

 ;מוסד להשכלה גבוהה, כהגדרת מונח זה בחוק החדשנות .2.13.1

בריאות   .2.13.2 ותאגיד  חולים  בסעיף    -בית  התקציב  21כהגדרתו  יסודות  ,  לחוק 
 ; 1985 –התשמ"ה 

 ; מנהל המחקר החקלאי .2.13.3

אקדמי, בתחום מדעי  מוסד בישראל, אשר עיקר פעילותו היא מחקר ופיתוח   .2.13.4
ידי  על  שיאושר  ובלבד  לתעשייה,  ידע  העברת  פעילות  בעל  טכנולוגי,  או 
 . הוועדה כמוסד מחקר לעניין מסלול זה, במקרים מיוחדים ומנימוקים שיירשמו

 "תכנית מאושרת" - ו "תכנית" ,"מחקר", "פיתוח" .2.14

 ;החדשנות בחוק אלה יםמונח כהגדרת

 "מיזם"  .2.15

 או חברת הזנק; יישום חברת  , מחקר מוסדפעילות מחקר, פיתוח ומסחור של יזם,  

 " משלים"מימון  .2.16

גורם מממן אחר  המבצע  הגורםידי  -הניתן עלהפעילות העירונית,    לטובת  מימון  -   או 
כפי שהוצג   -  לפחות ₪  מיליון    5בהיקף של    ,החדשנות  רשות  גורם ממשלתי או  אינוש

המשלים את ,  ההטבה  מסלולמסגרת  ב  הצעתו להליך התחרותיב  הגורם המבצע  ייד-על
 ; מהתקציב המאושר  100%המענק להיקף של 

 " ענק"מ .2.17

,  העירונית  הפעילות  ביצוע  מימון  לשם  ,המבצע  לגורםהניתן על ידי רשות החדשנות    מימון
 ; במסגרת התקציב המאושר 

 " ציע "מ .2.18

 ;הטבהה   מסלול  מכוח  תחרותי הליך    במסגרתלשמש כגורם מבצע    הצעההמגיש    תאגיד

 " עירונית "פעילות  .2.19

, בהתאם לאישור הוועדה  באר שבע  בעיר המבצע    הגורם  ידי  על  שיבוצעו פעילויות  ה  כלל
  חיזוק ,  בדגש על תשתיות למחקר ופיתוח   ,והנגשתן  העירוניות  התשתיות  חיזוק  זה  ובכלל

 ;הטבהה, והכל כמפורט במסלול הללו הפעילויות וניהול ושיווק מיתוג, היזמית הקהילה

 "שליטה"  .2.20

 ;1968 –כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 " הפעילות "תקופת   .2.21

 ;העירונית הפעילות המאושרת לטובת ביצוע תקופהה

 " מאושר"תקציב  .2.22

הכולל רק הוצאות ,  המשלים  והמימון  מהמענק  המורכב  ,המבצע  הגורםשל    התקציב  סך
 . ידיה-, בהתאם לנהלים הרלוונטיים שייקבעו עלהוועדהידי -על ואושרמוכרות ש

 הוועדה  .3

 הרכב הוועדה  .3.1

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



 

 ממלא מקום יו"ר הוועדה  .3.2

ידי ראש  .3.2.1 ימונה על  אחד מחברי הוועדה מקרב עובדי רשות החדשנות, אשר 
יוסמך לשמש כממלא   הכללי של רשות החדשנות,  והמנהל  רשות החדשנות 

 . לי של רשות החדשנות בתפקיד ממלא מקום יו"ר הוועדהמקום של המנהל הכל 

לעיל יוכל לשמש כממלא מקום יו"ר    3.2.1עובד רשות החדשנות כאמור בסעיף   .3.2.2
לדיון   קודם  החדשנות  רשות  מראש  בכתב  הרשאה  למתן  בכפוף  הוועדה, 

 הפרטני של הוועדה. 

 תפקידי הוועדה וסמכויותיה  .3.3

לצורכי מסלול הטבה   (כמשמעותה בחוק החדשנות)ועדת המחקר תשמש כוועדת מחקר  
 ובלבד )  ההטבה  מסלוללוועדה הסמכות לקבל כל החלטה הדרושה לשם הפעלת    זה.

וההוראות   שאינה הנהלים  הכללים,  התקנות,  החדשנות,  חוק  הוראות  את  סותרת 
 שנקבעו מכוחו(, ובכלל זה:

 המוגשת במסגרת מסלול ההטבה. והצעה לדון בכל בקשה .3.3.1

הגורם    התחרותי  ההליךבמסגרת    המוגשות  הצעותה  אתלבחון   .3.3.2 לבחירת 
, לדרג  תנאי הסףב  לאחר בחינת עמידתן  –לאשר או לדחות הצעות    המבצע,  

המידה,  ל  את ההצעות בהתאם ביחס    לפנותאמות  הבהרות  ,  אליהן לקבלת 
את    ,המבצע  הגורם  את  מתוכן  לבחור העירונית  ביצועלאשר  כפי    הפעילות 
אבני דרך לקבוע  ובכלל זה  –, במלואו או בחלקו  הגורם המבצע י על יד שהוצע

 . שפורטו בתכנית העסקית של המציע פעילויותחלק מה ולדחותלוחות זמנים ו

  לרבות ,  מציעיםהמצגיהם של    של  וההערכה  הלעשות כל פעולה לצורך בחינ .3.3.3
 . העירונית הפעילותביצוע  לאופן בנוגע

בין היתר על בסיס המלצות   לקבוע .3.3.4 את הכללים לביצוע הפעילות העירונית, 
 ועדת ההיגוי.  

, לרבות אבני דרך ולוחות זמנים.  העירונית  הפעילות  לביצועלקבוע את התנאים   .3.3.5
י הדרך    הגורם   ידי  על   שהוצגו  במצגים   עמידה   על  גםלהתבסס    כולות אבני 

 . התחרותי ההליך במסגרת המבצע

,  הוועדה  שקבעה  םנהליל  בהתאם  ,חלקי  או  מלא  באופן,  דחותל  ואלאשר   .3.3.6
, כפי שאושרה  המקורית בקשתול ביחס לבצע המבצע הגורם שמבקש שינויים

 .  על ידי הוועדה

  העירונית   הפעילות  לביצוע  המפורטת  העסקית  תכניתה   אתלאשר או לדחות   .3.3.7
לאשר  המבצע  הגורם  שמגיש  ודיווחים   ובקשות זה  ובכלל  תקציבים ה  את, 
 במלואם או בחלקם ולהציב תנאים לאישורם.  שהוגשו

  והתקציבים   העסקית  לתכנית  המאושר  התקציב  את  המבצע  לגורם  לאשר .3.3.8
 .  הפעילות תקופתבמהלך  השנתיים

, ולהחליט המאושר  התקציב  זה   ובכלל,  העסקית  תכניתהלעקוב אחר ביצוע   .3.3.9
תנאים    האם /  העירונית,    הפעילות  ביצוע  להמשךדרך    ואבני לקבוע  לבטל 

בה  את  להפסיק  או,  המבצע  הגורםשל    פעילותלהפסיק     בהתאם  ותמיכה 
 . להלן 12 סעיף להוראות

ו .3.3.10 על  את  לבקרלבחון  שהוגדרו  ביעדים  המבצע  הגורם  בייד -עמידת   תכנית ו 
 . הוועדה ידי על ואושרואשר  העסקית

קופת הביצוע של תכנית מאושרת, ללא תוספת תקציבית, לאשר הארכה של ת .3.3.11
 התקציב המאושר.וזאת עד לניצול מלא של 



 

 המאושר  לאשר קיצור תקופת הביצוע של תכנית מאושרת, אם נוצל התקציב .3.3.12
 במלואו, והוגשמו יעדי התכנית כפי שאושרו על ידי הוועדה. 

 לבטל או להפסיק תמיכה בתכנית מאושרת.  .3.3.13

 . זה הטבה מסלוללקבוע ולפרסם נהלים לביצוע  .3.3.14

 גמול .3.4
זאת וחברי הוועדה מקרב הציבור יהיו זכאים לגמול עבור השתתפותם בישיבות הוועדה,  

 ידי מועצת רשות החדשנות לעניין זה. -קבע עלנבהתאם לנוהל אשר 

 תהליך בחירת הגורם המבצע  .4

 כללי - המבצע הגורםתחרותי לבחירת  הליך .4.1

)במסלול הטבה    מפורט להלןייבחר בהליך תחרותי בהתאם ל  המבצע  הגורם .4.1.1
 . "()ה(הליך " או " תחרותי )ה( הליך )ה(זה: " 

פנייה    –  קורא  קול  שלה  באתר האינטרנט    רשות החדשנות תפרסם מעת לעת .4.1.2
 :)להלן  ייעודית לציבור להגשת הצעות לשמש כזכיינים מכוח מסלול הטבה זה

הודעת ההליך התחרותי תפרט את המועד האחרון    "(.הליך תחרותיה   הודעת" 
להודעה שתפורסם הצעות  להגשת   יכול שיעודכן, בהתאם  זה  מועד  בהליך. 

ן להגשת באתר האינטרנט של רשות החדשנות, כל עוד לא חלף המועד האחרו
 הצעות שפורסם באתר האינטרנט קודם לכן. בפני הוועדה תובאנה כל ה הצעות  

להליך התחרותי, והן תיבחנה זו  ההצעות  שהוגשו עד למועד האחרון להגשת  
 על הסף. תדחנהשתוגשנה באיחור הצעות מול זו. 

הסף  .4.1.3 בתנאי  לעמידתו  בכפוף  גורם,  לכל  פתוח  יהיה  התחרותי  ההליך 
 להלן.  4.3  בסעיףהמפורטים 

ו  ,התחרותי  ההליךבמסגרת   .4.1.4 שאלות  שליחת  לתתאפשר    הבהרות בקשות 
יחד "   ,)להלן  זה:  הבהרהבסעיף  ההליך  "(שאלות  שילגבי  למועד  עד    צוין , 

יותר    ,התחרותי   ההליך  בהודעת מאוחר  מועד  באתר    –או  שיעודכן  כפי 
רשות החדשנות שומרת על זכותה, לפי שיקול .  האינטרנט של רשות החדשנות

כאשר  כאמור,  המועד  לאחר  יוגשו  אשר  לשאלות  להשיב  הבלעדי,  דעתה 
ההבהרה יפורסם  לשאלותתהיינה נסיבות מיוחדות אשר יצדיקו זאת. המענה 

עד למועד שיפורסם מראש, וזאת ללא   ,באתר האינטרנט של רשות החדשנות
האפשר במידת  השאלה  מגיש  של  פרטיו  יהיה .  חשיפת  החדשנות  לרשות 

לשאלות   המענה  ההבהרה.  שאלות  תוכן  לחשיפת  באשר  הדעת  שיקול 
ההבהרה יהווה חלק בלתי נפרד מההליך התחרותי לבחירת הגורם המבצע 

כי   יובהר,  ההטבה.  במסלול  שתימסרנ כמפורט  תשובות  בכתב רק  ה 
 .תחייבנה של רשות החדשנות האינטרנטותפורסמנה באתר 

 הצעה אופן הגשת ה  .4.2

לשמש כגורם מבצע תוגש לרשות החדשנות במסגרת ההליך התחרותי,  הצעה   .4.2.1
ייעודי, ערוכה לפי הכללים והנהלים שהוועדה קבעה או תקבע  על גבי טופס 

והיא תכלול את כל הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות מ סלול  מעת לעת, 
 וההוראות מכוחו והודעת ההליך התחרותי. ההטבה, הנהלים, הכללים, 

את כל המסמכים הנדרשים בהתאם למסלול ההטבה,   הצעתויצרף ל  מציעה .4.2.2
 לנהליו ולנספחיו.  

במסגרת ההליך התחרותי יהיו זמינים להורדה באתר הצעה הטפסים להגשת  .4.2.3
 האינטרנט של רשות החדשנות.

 



 

 סף  תנאי .4.3

במסגרת מסלול ההטבה לעמוד, להנחת דעתה של הוועדה, בכל   הצעהוה  ציעהמ  על
ויודגש.  במצטבר,  תנאי הסף הבאים יש לעמוד בתנאי הסף במועד הגשת  כי    ,יובהר 

כדי    הבאים  עמידה באחד מתנאי הסף-באי  דיוכי    ,ובמשך כל תקופת הפעילות  הצעהה
 : או לביטול האישור שניתן מכוח מסלול ההטבה, לפי העניין  כולה  הצעההלהביא לפסילת  

שהתאגד ונרשם כדין בישראל ופועל בהתאם לדיני מדינת הינו תאגיד  המציע   .4.3.1
 .ישראל

  הצעתו ל  לצרף  מציעה  על ,  זה  סף   בתנאי  מציעה  של  עמידתו   הוכחת  לצורך
 .התאגדות תעודת העתק

בעל ניסיון רלוונטי,    ,מלאה  במשרה  המיועד להיות מועסק  פרויקט  מנהל  מציעל .4.3.2
 כגורם מבצע.   של המציע שינהל את הפעילות העירונית במקרה של בחירתו

 הצעתוזה, על המבקש לצרף ל  בתנאי סף  מציעלצורך הוכחת עמידתו של ה
הסכם העסקה או הסכם עקרונות  כן  של מנהל הפרויקט המיועד, ו  רות חיים קו

עתידיתביחס   הפעילות    במשך  להעסקה  בחירתו  – תקופת  של   במקרה של 
 . מנהל הפרויקט המיועד ועל ידי המציע כגורם מבצע, חתום על ידי  המציע

  לטובת לפחות,    ₪מיליון    5יש מקורות זמינים למימון משלים, בסך של    ציעלמ .4.3.3
 . החדשנות  רשות ידי על הניתן למענק  מעבר, העירונית הפעילות

"ח  דו  הצעתולצרף ל  ציעבתנאי סף זה, על המ  ציעהוכחת עמידתו של המלצורך  
ושימושים   מקורות  תקופת    העירונית   לפעילותצפי    הצהרה ו  הפעילותלמשך 

עו"ד,    תמאומת  ציע,המ  של  חתימהה  ימורשידי  -על  מהחתו ידי    בהתאם על 
 . ההטבה מסלול בנהלי שייקבע לנוסח

ת  ובעלי  ציעהמ .4.3.4 בדרישות  עומדים  בו  ופיתוח  השליטה  מחקר  לעידוד  קנות 
 .  2011-שכר מינימום(, התשע"א –בתעשייה )התניית אישורים 

עמידתו של המ הוכחת  המ  ציעלצורך  על  זה,  סף  ל  ציעבתנאי    הצעתו לצרף 
ידי עו"ד,  -על  ות, מאומתציעהמ  של  חתימהה  ימורשידי  -על  הצהרות חתומות

בדבר    ציעהמ  שלפיהן חובותיהם  את  מקיימים  בו  השליטה   שמירת ובעלי 
- חוק שכר מינימום, התשמ"ז  לפי   ציעהמזכויותיהם של עובדים המועסקים אצל  

, וכי הם מתחייבים להמשיך ולשמור על זכויות כאמור במשך כל תקופת  1987
 .ההטבה מסלול בנהלי שייקבע לנוסח בהתאם, הפעילות

בתהליך   נמצאים   םואינ  ים מוגבל  נותחשבו  יבעל  אינם,  מניותיו   בעלי   או  ציעהמ .4.3.5
 '. וכו פירוקהליכים,  הקפאתכינוס נכסים, 

עמידתו של המ הוכחת  המ  ציעלצורך  על  זה,  סף  ל  ציעבתנאי    הצעתו לצרף 
חתומות   מורש-עלהצהרות  של  ה  יידי  מבעלי    ציעהמחתימה  אחד  כל  ושל 

ינו בעל חשבון מוגבל  אף אחד מהם אשלפיהן  על ידי עו"ד,    ות מניותיו, מאומת
 ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכו'. 

 
מגורם   .4.3.6 מימוני  סיוע  המוצעת,  העירונית  הפעילות  ביצוע  לשם  התקבל  לא 

שלא לפי הוראות מסלול ממשלתי או מרשות החדשנות, במישרין או בעקיפין,  
 ההטבה. 

המ של  עמידתו  הוכחת  המ  ציעלצורך  על  זה,  סף  ל  ציעבתנאי   הצעתו לצרף 
על חתומות  מורש-הצהרות  המ  יידי  של  מבעלי   ציעהחתימה  אחד  כל  ושל 
ידי עו"ד, שלפיהן אף אחד מהם לא קיבל סיוע מימוני,  -מניותיו, מאומתות על

ביצוע הפעילות העירונית מכוח   או מרשות החדשנות, לשם  מגורם ממשלתי 
 מסלול ההטבה.  



 

 

 מידה  אמות .4.4

, תעריך את טיבן ותדרגן  שעברו את תנאי הסף  הצעותההוועדה תבחן ותשקול רק את  
 : ות המידה המפורטות להלןבהתאם לאמ

 הזנק  חברות  עםהמהותיים    מניותיו  ובעלי  ציעהמהיקף ואיכות הניסיון של   .4.4.1
(25%) 

  ובעלי   ציעהמ  עבדו  בהםש  השנים  מספראמת מידה זו יובאו בחשבון    במסגרת
  ציע המ ועבד שעמן הזנקה חברות מספרחברות הזנק;  עםהמהותיים  מניותיו

  ובעלי   ציעהמשל    העבודה  והיקף  מעורבותהמהותיים; מידת ה  מניותיו   ובעלי
 . הזנק חברות עםהמהותיים  מניותיו

 (20%עם חברות הזנק ) המיועד הפרויקט מנהלהיקף ואיכות הניסיון של   .4.4.2

עבד מנהל הפרויקט    בהןש  השנים  מספר  בחשבון  יובאו  זו  מידה  אמת  במסגרת
עבד מנהל הפרויקט    שעמן  ההזנקחברות    מספרחברות הזנק;    עםהמיועד  

המיועד    העבודה   והיקף   המעורבות   מידתהמיועד;   הפרויקט  מנהל    עם של 
הזנק;     בעבודה   המיועד   הפרויקט  מנהלשל    הניסיון  שנות  מספרחברות 
 בחברות הזנק. 

 (15%לטובת הפעילות העירונית ) ציעהמ של  השותפויות מבנה .4.4.3

בחשבון    במסגרת יובאו  זו  מידה   העסקיות   השותפויותואיכות    היקףאמת 
  להשכלה   מוסדות  , כגון:באר שבע" בעיר  עוגנים"   עם  ציע המשל    והאסטרטגיות

שבעחולים  בתי,  גבוהה באר  עיריית  ממשלה,  ,  ,   ותכניות  משקיעיםמשרדי 
 . יזמות

 (15%) ציעעסקית של המה תכנית ה .4.4.4

 התכנית  של  והישימות  האיכות,  ההיקף  בחשבון  יובאו  זו  מידה  אמת  במסגרת
המ  העסקית העירונית,    ציעשל  הפעילות  לביצוע    בהתאםלטובת  לכללים 

  והאיכות  ההיקף זה ובכלל ,ההטבה מסלול בנהלי שייקבעו רוניתהפעילות העי
  חיבורן   ןבדגש על חיזוק  -  לחיזוק התשתיות העירוניות  העסקית  התכנית  של

וחיזוק הקהילה היזמית    )חדשות וקיימות(  תשתיות מחקר ופיתוח   ן שלוהנגשת
היזמות החדשות  תכניותשל   מגווןבו, תוך התחשבות במספר באר שבעבעיר 

ו אקסלרטורים(  )כגון:  מכוונותשהיעד    קהלי   מגווןשיוקמו  הן  ובהן    , אליו 
ויוצאי אתיופיהה,  החרדים  ,המיעוטים   אוכלוסיית  של   והאיכות  ההיקף;  נשים 

  .באר שבע לעיר הזנק  וחברות יזמים משיכת לטובתוהמיתוג  השיווק ניתתכ

 (15%) ציעהמ שלמימון  המקורות   .4.4.5

  השימושים ,  ציעהמאמת מידה זו יובאו בחשבון מקורות המימון של    במסגרת
  , מימון  מקורות   ציג יש  מציע  . אלומקורות    של  ויציבותם  הפיננסית  האיתנותו

  בסך,  המימון  מקורות  לזמינות  ביחס  ,החדשנות  רשות  כלפי  התחייבויות  לרבות
הנזילות   את, וכן  העירונית  הפעילותלטובת    ,מכך  למעלה  או   ₪מיליון    15של  

אמת מידה  ל  יחסב  מרביה  ניקודה  את  יקבל,  המימון  מקורותהגבוהה ביותר של  
, ויתר ההצעות תנוקדנה באופן יחסי )ובלבד שהוצג במסגרתן מימון משלים  זו

  .לעיל( 4.3.3בסכום העומד בתנאי הסף המפורט בסעיף  

  (10%התרשמות כללית של חברי הוועדה ) .4.4.6

  מן הניקוד באמת מידה זו יינתן על פי ההתרשמות הכללית של חברי הוועדה 
הוועדה רשאית לזמן את תהא  ניקוד אמת מידה זו,    לצורך .  מן ההצעהו  ציעהמ
בפני חברי הוועדה, בהתאם להנחיות שיפורסמו    הצעות הלהצגת    ציעיםהמ

להליך התחרותי.    ציעיםהמלכלל   היציאה  את אם  בעת  לא תממש  הוועדה 



 

, הניקוד של אמת מידה זו יתבצע הצעותלהצגת ה  ציעיםזכותה להזמין את המ
 . הצעהעל בסיס המסמכים שיוגשו במסגרת ה

 ידי הוועדה ובחירת הגורם המבצע - על הצעותבחינת ה .4.5

דעת , תהא הוועדה רשאית להיעזר בחוות  הצעותבכל אחד משלבי בחינת ה  .4.5.1
מגורמים שונים ברשות החדשנות ו/או גורמים חיצוניים, ובכלל זה חוות דעת  

 של בודקים מקצועיים מטעם רשות החדשנות.

לפנות במהלך הבדיקה וההערכה    םרשאי  יהיואו מי מטעמה  רשות החדשנות   .4.5.2
בבקשה לקבלת הבהרות או בבקשה לקבלת מידע ומסמכים נוספים    ,מציעאל  

או לכל מי שהוסמך לכך   הימסור לוועד  ציעהמ  .הצעההדרושים לשם בחינת ה
 .הצעהמטעמה, כל מידע ומסמך נוסף שיתבקשו הדרושים לשם בחינת ה

 שהיא בלתי סבירה.  הצעהרשאית לא להתחשב בכל תהא הוועדה  .4.5.3

תוך תקופה    גורם מבצע ולבחור    ההליך התחרותית  הוועדה לא מחויבת לסיים א .4.5.4
יום מהמועד האחרון    180מסוימת, אך אם הליכי הבחירה לא יסתיימו לאחר  

הצעה  . הודעה על ביטול  הצעתורשאי לבטל את    ציעמ, יהיה  הצעותלהגשת ה
 תועבר בכתב לידי רשות החדשנות.   לשמש כגורם מבצע

,  בחירת הגורם המבצע, תקבל הוועדה החלטה בדבר  הצעותלאחר בחינת ה .4.5.5
ל דורג  הצעהבהתאם  המידה   האשר  אמות  במסגרת  ביותר  הגבוה  בציון 

 לעיל.   4.4המפורטות בסעיף  

 . ציעיםמ הודעות בדבר החלטת הוועדה כאמור ישלחו לכלל ה .4.5.6

החדשנות,  .4.5.7 לרשות  המוקנית  זכות  או  סעד  ומכל  לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי 
בהתאם להחלטת הוועדה( בעלת/ות הניקוד הגבוה   –)אחת או יותר    ות/הצעהה

יום נוספים    180ביותר מבין אלו שלא זכו בהליך התחרותי תעמוד/נה בתוקף  
שנבחר יחזור   הגורם המבצעלאחר סיום ההליך התחרותי, וזאת למקרה שבו  

 או יפר איזו מהתחייבויותיו או בכל מקרה שלא תמומש בחירתו של  הצעתובו מ
פי  -תהא הוועדה רשאית )אך לא חייבת(, על  ,. בנסיבות מעין אלהגורם מבצע

הבאה בדירוג הניקוד כזוכה חלופית    הצעההשיקול דעתה הבלעדי, להכריז על  
 בהליך התחרותי.

כלשהו, אם הדבר נדרש להבטיח   מבצע גורם  הוועדה אינה מתחייבת לבחור   .4.5.8
ו במקרה שבו לא הוגשה  את מרב היתרונות לרשות החדשנות. במקרה הנ"ל א

במסגרת ההליך התחרותי, תהא רשות החדשנות רשאית לפרסם    הצעהאף  
 הליך תחרותי חדש. 

 
 הזוכה ובפרוטוקול הוועדה  הצעהבזכות עיון  .4.6

  סודות   כוללים  הצעתומ  חלקים   כי  הסבור  ציעמעל  ,  הצעהה  הגשתבמסגרת   .4.6.1
"   עסקיים  סודותאו  /ו  מסחריים  לאפשר  אין  שלדעתו"(,  סודיים  חלקים)להלן: 

 : התחרותי  הליךב  בחירת הגורם המבצע  לאחר  אחרים  ציעיםלמ  בהם  העיון  את
  הצעתו במפורטת מהם החלקים הסודיים    ברשימהבמפורש    לציין .4.6.1.1

 ;עמדתו את נמקלו
  הוא  אותםש  החלקים  את   רק  הכולל  נוסף,  עותק  תוהצעל  צרףל .4.6.1.2

, החלקים הסודיים  כלומר,  האחרים  ציעיםמבפני ה  לחשוף  מסכים
מושחרים באופן ברור וחד משמעי. למען הסר ספק, אין    הצעתושב

  –   סודייםשהם  , אלא רק להשחיר חלקים  הצעהמהלהחסיר חלקים  
 .ציעלעמדתו של המ

 



 

בעת הגשת ההצעה במסגרת ההליך  ,  כסודיים  הצעתוב  חלקים  סימן  שלא  ציעמ .4.6.2
,  אחרים   ציעיםמ  לעיון  כולה  הצעהה   למסירת  שמסכים  כמי  יראוהו  התחרותי,

  הודאה   מהווה  ,כסודיים  הצעהב  חלקים  סימון .התחרותי  בהליך  כזוכה  יוכרז  אם
  , האחרים  ציעיםהמ  של  הצעותיהםב  גם  סודיים  הצעהב  מקבילים  שחלקים  בכך

 הצעותה  של  מקבילים  בחלקים  העיון  זכות  על  מראש  מוותר  ציעשהמ  ומכאן
זאת גם במקרה שבו הוועדה  ו  במסגרת ההליך התחרותי,  שתוגשנה  האחרות

בסעיף    תחליט שחלקים שסימן אינם סודיים, בהתאם לשיקול דעתה, כמפורט
 להלן.  4.6.4

" זה  4.6סעיף  ב )  התחרותי  ההליך  במסמכי  לעיין  המבקשמציע   .4.6.3  מבקש : 
ממועד מסירת    ימי עבודה  10תוך    רשות החדשנות,ל "(, יגיש את הבקשה  העיון

 בו השתתף.שההודעה בדבר החלטת הוועדה על הזוכה בהליך התחרותי 

  . הוועדה   של  ואההעיון    מבקש  של  העיון  זכות  היקף  בדבר  הבלעדי  הדעת  שיקול .4.6.4
 הגם,  הזוכה  הצעהב  המפורטים   בחלקים  עיון  לאפשר  הוועדה  החליטה

 ,זוכהה  ציעמל  התראה  הוועדה  כך  על  תיתן,  כסודיים  הגדירםהזוכה    מציעהש
  שיקול   לפי,  העניין   נסיבות  את  ההולם   זמן  פרק   בתוך  כך   על  להשיג  לו  ותאפשר

  כך   על  תודיע ,  זוכהה  ציעמה  של  ההשגה  את  לדחות  הוועדה  החליטה.  דעתה
 העיון.  מבקש של  לעיונו החומר מסירת בטרם זוכהמציע הל הוועדה

  כמשמעם להלן  - המותרים לעיון    מסמכיםלעיין ב  העיון תאפשר למבקש    הוועדה .4.6.5
 ה.  י, בהיקף אשר יקבע על ידבלבד

, בכפוף לאמור בסעיף  משמעם  –"  לעיון   המותרים  המסמכים, " זה  סעיף  לצורך .4.6.6
לבחירת    זה,  4.6 הוועדה  הזוכה    הצעההומסמכי     המבצע  הגורם פרוטוקול 

 בו השתתף מבקש העיון. שבאותו הליך תחרותי 

 הגורם  הצעתב  חלקים  על   תחול  לא  העיון  זכותזה,    4.6בכפוף לאמור בסעיף   .4.6.7
  חובה   שאין  או  למסרו  שאין  מידע  מהווים  אשר,  הוועדה  בפרוטוקולאו  /ו  המבצע
 . 1998-"חהתשנ ,  המידע חופש לחוק 9 בסעיף לקבוע בהתאם, למסרו

 כתב אישור ותקופת הביצוע  .5

 כתבלחתום על    יידרש  זכתה בהליך תחרותי,   גורם מבצע כ  לשמש  בקשתואשר    ציעמ .5.1
 .  הוועדהקבע תבנוסח אשר  ,התחייבות

ייכנס לתוקפו לאחר   .5.2  את  יכלול  אשר,  אישור  כתבעל    החדשנות  רשותחתימת  האישור 
 .הגורם המבצעעל ידי פעילות העירונית ל נקבעו אשר התנאים

 כאמור   ההתחייבות  כתב  על  חתימה  לרבות,  חובותיו   את  לקיים  יחל   לא  הגורם המבצע  אם .5.3
הוועדה    על  הרשמית  ההודעה  ממועד  חודשים  שישה  תוךלעיל,    5.1  בסעיף החלטת 
  טעון תיקון ולא תיקן את ה  , , וזאת לאחר שקיבל הודעה על אי קיום חובותיותובחיר  אודות

 שיקול  לפי,  הוועדה רשאית  תהאיום מתאריך ההודעה,    45תוך    , הוועדהפי דרישת  ל  ע
,  חלופי  גורם מבצעב  לבחור  או  גורם מבצעבאותו    הבחירה, לבטל את  הבלעדי  דעתה
 בהליך התחרותי, לפי סדר הדירוג בהליך התחרותי. יותר נמוך שדורג

יהיה   .5.4 הפעילות  תקופת  הוועדה    4משך  ידי  על  שאושר  מהמועד  תחילת שנים  כמועד 
הביצוע של הפעילות העירונית, לכל היותר, אלא אם תאשר הוועדה הארכה ללא תוספת 

 לעיל.  3.3.11תקציבית, כאמור בסעיף 

 חובות הגורם המבצע  .6

 אם קיימים.  –גורם המבצע ל הוועדה שהציבה הדרך ואבני התנאיםלעמוד בכל  .6.1

 .מלאה במשרה,  הצעהב שהוצגהמיועד  הפרויקט מנהל אתלהעסיק  .6.2



 

  נציג   חברים   יהיו  הבש  "(,היגוי ה  ועדת )במסלול הטבה זה: "  מקומית  היגוי  ועדת  להעמיד .6.3
לפועל    הוצאהעסקי, לצורך  -יזמי  רקע   בעלי  ,ושני נציגים מקרב הציבור  באר שבע  עיריית

על אף האמור,   .המבצע  הגורםידי  -עלאחר ביצוע הפעילות    פיקוחו  העסקיתתכנית  השל  
, הוועדה לא תראה בכך לוועדת ההיגוי  שבע לא תמנה נציג מטעמה-עיריית באראם  

 של הגורם המבצע.   מצדו זוהפרה של חובה 

 בצע ול  ,המאושר  התקציב  אחר  ובקרה  מעקב  ולבצע  לנהל ,  מפורטת  עסקית  תכנית  לבנות .6.4
ב-על  שהוגשההעסקית    בתכנית  שפורטהעירונית  ה  הפעילות  את ואשר   הצעהידיו 

ן והנגשת  ןבדגש על חיזוק  ,העירוניות  התשתיות  חיזוק  הכוללת,  הוועדה  ידי   על  אושרה
ופיתוח  של מחקר  וקיימות(  תשתיות    וכן ,  באר שבע  בעיר  היזמית  והקהילה  )חדשות 

 לתקציב, והכל בהתאם  ידע  עתירת  ותעשייה  יזמות  כמוקד  באר שבעהעיר    ומיתוג  שיווק
 .המאושר

על .6.5 שאושרו  ביעדים  תקופת -לעמוד  למשך  העסקית  התכנית  במסגרת  הוועדה  ידי 
 :אשר עשויים לכלולהפעילות, 

בעיר  מספרהגדלת   .6.5.1 החדשנות  ותשתיות  הידע  הפעילות   מרכזי  בתחומי 
 . המוזכרים לעילהעירונית 

מספר    ,מספר היזמים מאוכלוסיית המיעוטים,  מספר הנשים היזמיות  הגדלת   .6.5.2
 .בעיר באר שבע ומספר היזמים יוצאי אתיופיה  היזמים החרדים

מספר המועסקים    הגדלתוכן    באר שבעמספר חברות ההזנק בעיר  הגדלת   .6.5.3
 .באר שבעבחברות הזנק בעיר 

עובדים    100  המעסיקות  באר שבע  בעיר  טכנולוגיהמספר חברות ה  הגדלת .6.5.4
 לפחות.

 . שבעבעיר באר  מיזמים  הקמת דעידו .6.5.5

הרלהשקעה   .6.5.6 לתחומים  אדם  כוח  עלוובהכשרות  דגש  עם  הכשרות   נטיים, 
 הפעילות שנקבעו במסגרת התכנית המאושרת. בתחומי

 .באר שבעמספר אירועי היזמות והכנסים בעיר  הגדלת .6.5.7

, העסקית  תכניתה  של  ויעילה  מקצועית  הפעלהל  החדשנות  רשות  כלפי  אחראי  להיות .6.6
 המשלים.  המימון של בהיבטלרבות 

  ים תחרותי  כיםבאמצעות הלי  העירונית  הפעילות  ביצוע  לצורך  ההתקשרויות  כל את    לבצע .6.7
 מסלול ההטבה. בנהלי, בהתאם לכללים שתקבע הוועדה ופומביים  שקופים, ים שוויוני

כנדרש מכוח   דיווחים  ולהעביר  ,העסקיתתכנית  הדו"ח התקדמות שנתי על ביצוע    להגיש .6.8
 .וונהלי זה הטבה מסלול

 ביחס   לבצע  המבצע  הגורם  שמבקש  יםובכתב לשינוי  מראשלקבל את אישור הוועדה   .6.9
הוועדה  המקורית  להצעתו ידי  על  מעודכנת שאושרה  הצעה   לנהליבהתאם    זאתו,  או 

 .  ההטבה מסלול

 הסיוע לגורם המבצע   עקרונות .7

החדשנות, לצורך    מרשותמענק  קבלת  זכאי ל  יהיה  שנבחר על ידי הוועדה,  המבצע  הגורם .7.1
.  , בהתאם לתכנית שאושרה על ידי הוועדההעירונית  בפעילות  המוכרות  ההוצאות  כיסוי

של   בסך מאושר תקציבמ 83.33%שיעור של  - ₪ מיליון  25בסך כולל של   המענק יהיה
 , להלן  כמפורטחלוקת התקציב וסכום המענק יהיו    .פעילותבמהלך תקופת ה  ,₪ מיליון    30

 : ההטבה מסלול בנהלי לאמור ובהתאם

 



 

בסך   מאושר תקציבמ, ₪מיליון  19בסך של  למענקזכאי  יהיההמבצע  הגורם .7.1.1
 לטובת חיזוק התשתיות העירוניות וחיזוק הקהילה היזמית  ,₪  מיליון  22.8  של

ידי הוועדה בנהלי  -, בהתאם להוראות שייקבעו לעניין זה עלבעיר באר שבע
 :  מפורטות להלן ה  הפעילויות  לטובת,  בין היתר,  יינתןזה    מענק  .מסלול ההטבה

  ₪מיליון    8  בסך של מענק  ו  ₪ מיליון    9.6  בסך שלתקציב מאושר   7.1.1.1
עבור בנייה והנגשה של תשתיות טכנולוגיות/מרכזי ידע )קיימות    –

 : , כגוןוחדשות(

 מרכז ידע וחדשנות בתחום הקלינטק/דזרטק. 7.1.1.1.1

7.1.1.1.2 Biobank .משולב דאטה לרפואה מותאמת אישית 

ה 7.1.1.1.3 בתחום  ומחקר  דאטה  לבדיקת   IOT-מרכז  והסייבר 
 ועוד.  4.0רשתות עיר חכמה, התקני בריאות, תעשייה 

ה סינטטי מסוגים שונים למחקר מערכות מרכז לייצור דאט 7.1.1.1.4
מול  מכונה  אלגורתמי  ואמינות  הגינות  ולבדיקת  נבונות 

 תרחישי תקיפה ושיבוש שונים בתחום הסייבר. 

ולבדיקות   7.1.1.1.5 לקישוריות  טכנולוגית  התנסות  וסביבת  תשתית 
מהליבה ועד ליישומי  5סייבר על כלל תהליכי תקשורת דור 

 ד'(.קצה )כגון: רכב, התקני בריאות וכ

  –   ₪ מיליון    5  בסך שלמענק  ו  ₪   מיליון  6  בסך שלמאושר  תקציב   7.1.1.2
הטבות למיזמים,   מתן  לרבות באמצעות  ,חיזוק קהילת יזמותעבור  

מומחים מנטורים  במגוון   גיוס  שבע(  באר  מהעיר  הניתן  )ככל 
מניסיונם  ,תחומים יתרמו  שאלה  מנת  השחקנים ל  על  בין  חיבור 

החדשנות אקדמיה,   )יזמים,  סיסטם(-)אקו   במערכת  חברות, 
   .משקיעים, קהילות יזמות(

 ₪ מיליון    6  בסך שלמענק  ו₪  מיליון    7.2  בסך שלמאושר  תקציב    7.1.1.3
הקמת  עבור    – גדולות  עבור  מו"פ    תשתיותעידוד  חברות 

אחת(    100)המעסיקות   כל  לפחות,  באר עובדים  בעיר  שיפעלו 
 שבע.

בסך   תקציב מאושרמ  , ₪ מיליון    5זכאי למענק בסך של    יהיההמבצע    הגורם .7.1.2
העיר    לאומי-ןובי  ארצי  ושיווק  מיתוגלטובת    ,₪ מיליון    6  של  באר שבעשל 

בהתאם להוראות שייקבעו לעניין זה בנהלי   כמוקד יזמות ותעשייה עתירת ידע,
הפעילויות  , את  היתר  בין  יממן,   והשיווק כאמור  מענק המיתוג  .מסלול ההטבה

  מפגשים ,  מקצועיים  אירועים  קיום  ;ויישומה  שיווק  אסטרטגיית  בניית:  הבאות
יעד לשיווק  ;וכנסים אתר אינטרנט   של  שוטפת  ותחזוקה  הקמה  ;מיפוי קהלי 
יספק  , ייעודי בעיר   מידע   אשר  היזמות  גורמי  שבע  לכלל  אירועים    על  באר 

)ככל  עירוניים עמאגרי מיד ה שלוהנגש פתיחהזה   ובכללוהזדמנויות עסקיות, 
 מה וקידו  באר שבעעיר  ב   הפועלותעל חברות הזנק    (ובהתאם לכל דין  הניתן

והן    הזנק  חברות  על הן    ים דגש  מויוש  ,במסגרת פעילות זו  כאתר ביטא ליזמים.
והנגשת האירועים    ם, הנשים ויוצאי אתיופיההחרדי  , המיעוטים  אוכלוסיית  על

 .  עבורם

 בסךמאושר    תקציבמ  , ₪   מיליון  1  של  בסך  למענק  זכאי  יהיההמבצע    הגורם .7.1.3
  בתקופת הפרויקט במשרה מלאה    מנהל  העסקתלטובת    ,(₪ מיליון    1.2  של

. באר שבעסיסטם בעיר  -הפעילות העירונית והאקו  את  ינהל  אשר,  הפעילות
תתאפשר הסטת חלק מהתקציב לטובת העסקת עובדים במשרות    ,במסגרת זו

קטני לפרויקטים  בהתאם  היקף  זמניות  זה,  לעניין  שייקבעו  בנהלי    להוראות 
 מסלול ההטבה.  



 

יובהר, כי ועדת המחקר תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לאשר  .7.1.4
בסעיפי המפורטת  מזו  שונה  לתקציב    7.1.2  -  7.1.1  ם חלוקה  ביחס  לעיל, 

 המאושר ולסכומי המענקים, בנסיבות אשר תמצא לנכון לעשות כן. 

, בקשה ההטבה  יקבע בנהלי מסלוליבמועד ש  ,מראש, אחת לשנה  יגיש  מבצעה  הגורם .7.2
לתכנית  קבלת  ל בהתאם  התקציב    העסקיתמענק  בצירוף  הוועדה,  ידי  על  שאושרה 

 כמפורט להלן:  ,המשליםהתקציב המבוקש יכלול את המימון המבוקש. 

בסך  בוקש  תקציב מ  :והשנייה  ראשונהה  ביצועה  שנת  בגין  לתמיכה  ותבקש  .7.2.1
  תהיה  החדשנות  רשות  השתתפות.  חודשים  12  של  לתקופה  ,₪ מיליון    9  של

מאושר  83.33%  של  בשיעור  מענק  מתן  באמצעות של  ב  מתקציב    7.5סך 
 .  ₪ מיליון  

בסך    בוקשתקציב מ  :והרביעית  שלישיתהביצוע  הבגין שנת    לתמיכה  ותבקש  .7.2.2
חודשים. השתתפות רשות החדשנות תהיה    12לתקופה של    ,₪ מיליון    6  של

מיליון   5סך של ב מתקציב מאושר 83.33%מענק בשיעור של  מתן באמצעות
 ₪  . 

לאחר  .7.3 תתבצע  המוכרות,  ההוצאות  עבור  החדשנות,  מרשות  המענק  תשלומי  העברת 
 .הוצאות, ובהתאם לנהלים שתקבע הוועדההעברת המימון המשלים עבור אותן 

 מקדמות  .8

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

 כמענק.

 פל תמיכה  כ .9

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

 תמלוגים   .10

 .כלשהם  תמלוגים  יידרשו  לא,  ההטבה  מסלול  במסגרתהמבצע    לגורםהמענק הניתן    בגין

 פיקוח ובקרה  .11
)לרבות גורמים    ה או למי מטעמ  החדשנות  רשותבכל עת ל  יחויב לאפשרהמבצע    הגורם

,  ביצועה  של  שלב  בכלולפקח אחר הפעילות העירונית,    יוחיצוניים(, לבקר את פעולות
ולפעול על פי הנחיות   ,או מי מטעמה  י רשות החדשנותבמועדים ובתנאים שיקבעו על יד

 :זה ובכללכפי שייקבעו מעת לעת,  החדשנות רשות

הליכים    מסמכיםכאמור,    מטעמה  למי  או,  החדשנות  לרשות  למסור .11.1 לעריכת  הנוגעים 
 לעיל.  6.7בהתאם להוראות סעיף  , שנערכוהעירונית הפעילות ביצוע צורך תחרותיים ל

  להתקשרויות   הנוגעים  מסמכיםכאמור,    מטעמה  למי  או,  החדשנות  לרשות  למסור .11.2
 . העירונית הפעילות ביצוע לצורך שלישיים צדדים עם שנערכו

 ביטול הסיוע  .12

 נהליחוק החדשנות, תנאי מסלול הטבה זה,    בהוראותשנבחר לא עמד    המבצע  הגורם  אם
, החלטת ועדה, כתב האישור, כתב ההתחייבות, או בכל תנאי אחר שמחויב  ההטבה  מסלול

ההטבה מסלול  תנאי  של  יסודית  הפרה  הוועדה  בכך  תראה  בו,  היא   ורשאית  ,לעמוד 
 להחליט על כל פעולה המפורטת בחוק החדשנות, לרבות פרק ח' לחוק החדשנות.

 



 

 יב תקצ .13

  מסלול לעת את הסכומים הנקובים ב  מעתלעדכן    תרשאי  החדשנות  רשות  כי   ,מובהר .13.1
 . זה הטבה

הטבה כפופים לאישור התקציב מדי שנה בשנה, למגבלות ה  מסלולוהפעלת    הסיועמתן   .13.2
  .הטבהה מסלולל שהתקציב ולתקציב המאושר 

אישור   רשות  תקציב  אושר  טרם  המבצע  הגורם  אישור  במועדאם   .13.3 יהיה  החדשנות, 
ולא תתקבל כל החלטה  ,לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית המתאימה כפוף המענק

בדבר     הגורמים ידי  -על  המדינה  התקציב  אישור  לאחר   עד  המאושר  המענקסופית 
 .  הרלוונטיים

 שונות  .14

ההוראות שנקבעו מכוחו  ו  התנאים, התקנות, הכללים, הנהלים,  החדשנות  חוקהוראות   .14.1
, בשינויים המחויבים ובכלל זה הוראות סימן ד' זה  הטבה  ( יחולו על מסלולנקבעו)אם  

ג פרק  המחקר(,  )ועדת  החדשנות  לחוק  ג'  הזהירות   1לפרק  )חובת  החדשנות  לחוק 
כ"ח לחוק החדשנות )החלת דינים(,  15וחובת האמונים של נושא משרה ברשות(, סעיף  

(, פרק ד' לחוק החדשנות )אישור החדשנות רשותחדשנות )הכנסות ל' לחוק ה15סעיף 
)הוראות  החדשנות  לחוק  ח'  ופרק  החדשנות  לחוק  ה'  פרק  הטבות(,  למתן  בקשות 

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

הם חלק בלתי   ,, כפי שייקבעו ויפורסמו מעת לעת על ידי הוועדהההטבה  מסלולנהלי   .14.2
, םנהליה  ביןל  זה  הטבה מסלול  הוראות. אם קיימת סתירה בין  זה  הטבה  לולמסנפרד מ

 זה. הטבה מסלול הוראות נהגברת

לצאת  .14.3 החדשנות  רשות  מטעם  התחייבות  זה  הטבה  במסלול  לראות  אין  מקרה  בכל 
 .בהליך תחרותי בכל זמן שהוא, לאשר מענקים או להעביר תשלום כלשהו

שיכלליםנהלים,   .14.4 וכיו"ב  הודעות  לי,  ביחס  באתר   ,הז  הטבה  מסלולקבעו  יפורסמו 
החדשנות  האינטרנט   רשות  שינויים  של  עדכונים,  אחר  לעקוב  המעוניינים  ובאחריות 

 והודעות שיפורסמו שם. 

   תחילה  .15

   .2022 באפריל 5, בתשפ"  ניסן,ב ד'יום בזה מסלול הטבה   של תחילתו


