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 82  מסלול הטבה מס'                                       מחו"ל )פיילוט(  םיזמיחדשנות לויזות 

 
 לליכ .1

, במישרין או "( מסייעת ומעודדתרשות החדשנותהרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית )להלן: " 1.1
ישראל באמצעות מגוון מסלולים, כלים ופעולות המבוצעות על תעשייה בחדשנות טכנולוגית ב בעקיפין,

 ידה.  

בעלת סביבה תומכת ייחודית כ ,דינת ישראל ידועה בעולם כמקור בלתי נדלה של חדשנות טכנולוגיתמ 1.2
והחדשנות  היזמותעתירת הידע,  התעשייהבינלאומי בתחום מוניטין כבעלת וליזמות טכנולוגית 

 . הטכנולוגית

, ידע וניסיון בתחומים רבים הבאתתרומתם של יזמים זרים לכלכלת ישראל תבוא לידי ביטוי הן ב 1.1
ולהפעיל את מיזמיהם הן דרך יזמים שיבחרו להמשיך ובישראל כאלה בהם קיים מחסור  לרבות

מיזמים מצליחים יגדילו את הזדמנויות התעסוקה עבור תושבי ישראל ויתרמו לסביבה  .ישראלב
תוססת של רעיונות וכישרונות רב לאומיים. תרומה נגזרת נוספת תהיה הפיכתם של יזמים אלה 
לשגרירי רצון טוב של ישראל בעולם בין אם יעבירו פעילותם חזרה לארצם או ימשיכו בפעילותם 

  בארץ.

אפשר ליזמים טכנולוגיים מרחבי העולם ליהנות מסביבה סייע בהסרת חסמים שונים וללעל מנת  1.4
ובשיתוף  והתעשייה הכלכלה במשרד, סוכם ייחודית זו, בבואם לפתח מיזם טכנולוגי חדש בישראל

של משרד  במסגרת הוראת מנכ"ל אשר עוגנהסיונית ירשות האוכלוסין וההגירה, על החלת תכנית נ
ברצונם שמחו"ל  של יזמיםהאפשרות את  הסדירה ההוראה ."(ההוראה)להלן: " הכלכלה והתעשייה

 . ישראלבבסביבה הייחודית בישראל ולבחון הקמתם לעשות כן פתח מיזמים ל

טכנולוגית  חדשנותלעידוד מחקר, פיתוח ו לחוק 7לתיקון מס'   המעבר הוראות)ג( ל56סעיף מכוח  1.1
 אשר ,זההטבה למסלול  ההוראהעם הקמת רשות החדשנות הפכה  ,1984-התשמ"ד ,בתעשייה

 ."(המסלול)להלן: " יופעל ע"י רשות החדשנות

 במשרד הפנים האוכלוסין וההגירהלרשות רשות החדשנות  מתן המלצה של  בדרך של יפעל המסלול 1.1
 נוהייזה ליזמים וכי מתן הו ,יובהר .למתן ויזה לאותם יזמים, ("רשות האוכלוסין וההגירה")להלן: 

 . גורם ממליץ בלבד ההינ חדשנותהרשות בלבד וכי וההגירה  האוכלוסיןבסמכות רשות 

 מטרה .2

 : נועד להסדיר את הנושאים הבאים המסלול

 . מאושרת מסגרת תומכתכואמות המידה להכרה הכללים  2.1

  .חדשנותלקבלת ויזת  לרשות האוכלוסין וההגירההכללים ואמות המידה למתן המלצה  2.2

 .מומחהלקבלת ויזת  לרשות האוכלוסין וההגירההכללים ואמות המידה למתן המלצה  2.1

 הגדרות .1

תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה זולת אם נאמר אחרת בגוף  הזבמסלול 
  :מסלולה

 "אתר האינטרנט" 1.1

 ;רשות החדשנותאתר האינטרנט של 

 "ויזת חדשנות" 1.2

 הגירהאוכלוסין והה רשות" המוענק ע"י חדשנות 2ב/ישיבה בישראל לנתינים זרים מסוג " שיוןיר
 לטיפול בבקשות למתן אשרת כניסה ורישיון ישיבה ליזמים מחו"ל )חדשנות(לנוהל הניסויי בהתאם 
  ;שלה האינטרנט באתר פורסםיו האוכלוסין וההגירה רשותשקבעה 
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 "מומחה"ויזת  1.1

לנוהל המוענק על ידי רשות האוכלוסין וההגירה בהתאם  1יה ועבודה בישראל מסוג ב/ישיון שהיר
 ;שקבעה רשות האוכלוסין וההגירה באתר האינטרנט שלה

 "ועדת הזנק" 1.4

 ;של רשות החדשנות 3במסלול הטבה מס' כמשמעה 

 "טכנולוגי זר יזם" 1.1

 לפתחו למוצר /ת, המבקשמדינת ישראל שאינו/ה תושב/ת או אזרח/ית רעיון טכנולוגי תבעל/ היחיד/
 ;המסלול בנהלי שיפורטו נוספים בתנאים/ה לעמידתו ובכפוף

 " מאושרת תומכת"מסגרת  1.1

פיתוח רעיונות בתחומים הטכנולוגים השונים בשלב הסיד אשר במסגרת פעילותו עוסק ב תאגיד
(SEED) בהתאםליזם טכנולוגי זר ומאושרת לשמש כמסגרת תומכת  וקיבל אישור מוועדת הזנק 

 . הזמסלול לכללי 

  הזנק ועדת .4

של רשות  3למסלול הטבה מס'  4.4בסעיף  כמפורט יהיהועדת הזנק )להלן: "הוועדה"(  עבודת סדרי 4.1
 .החדשנות

 תפקידי הוועדה וסמכויותיה  4.2

 :, ובכלל זההמסלוללוועדה הסמכות לקבל כל החלטה הדרושה לשם הפעלת 

 מאושרת תומכת מסגרתכ הכרה לקבלשל תאגידים המעוניינים  בקשות לדחות או לאשר 4.2.1
 ;בהתאם לאמות המידה

 לרבות ,המבקשים התאגידים של מצגיהם של וההערכה בחינה לצורך פעולה כל לעשות 4.2.2
 ;היזמים קליטת לאופן בנוגע

 להמשך דרך ואבני תנאים לקבוע האם ולהחליט מאושרת תומכת מסגרת ביצוע אחר לעקוב 4.2.3
  ;מאושרת תומכת במסגרת הכרה להפסיק האם או, מאושרת תומכת במסגרת הכרה

 ;של יזם טכנולוגי זר חדשנות לוויזת להמלצה בקשות לדחות או לאשר 4.2.4

 ;בקשת היזם הטכנולוגי הזר של וההערכה בחינה לצורך פעולה כל לעשות 4.2.5

 לקבוע את סדרי עבודת הוועדה ודיוניה; 4.2.6

 ;הז מסלוללקבוע ולפרסם כללים ונהלים לביצוע  4.2.7

 .המסלולליזום סקרים, מחקרים וכל פעילות אחרת העשויה לסייע בהפעלת  4.2.8

 

 במסלול מסגרת תומכת מאושרתבתאגיד כהכרה  .1

 באופן הבא:בשני שלבים תעשה במסלול  מאושרת כמסגרת תומכתהכרה 

להגיש בקשה  תאגידיםלתפרסם פניה לציבור, בה היא קוראת  רשות החדשנותבשלב הראשון  1.1
  .תומכת מאושרתכמסגרת להכרה 

 אשר, המסלול ונהלי לטופס בהתאםמאושרת  תומכת כמסגרתבקשה להכרה  יגיש המעונייןתאגיד  1.2
משרד  הוראת מנכ"ללבהתאם  יםהצהרה ובקשה הנדרשאשר יכללו ו האינטרנט באתר יפורסמו
 תאגידה)להלן: " "התניית סיוע בקיום אחריות חברתית" בנושא:  0.4שמספרה  והתעשייה הכלכלה

  .("הוראת אחריות חברתית" בהתאמה-ו "מבקשה
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עד לתאריך שנתקבלו  הראשונות הבקשות העשר חמש, ייבדקו הז מסלולבהפיילוט המוגדר  לצורך 1.1
  .(FIFO) זוכה הקודם כל בסיס על, שיפורסם באתר האינטרנט

 עמידתו "מאושרת בתנאי הגדרת המונח "מסגרת תומכתמבקש תאגיד ההתבדוק את עמידת  הוועדה 1.4
מבקש בעמידה תאגיד הלאחר אישור עמידת ה תנאי הוראת אחריות חברתית.ב מבקשתאגיד הה

ותהיה  המבקש בהתחשב באמות המידה הבאותהתאגיד את  הוועדהתנאי כאמור, תבחן בבהגדרה ו
 :תומכות מסגרות עשרה שתים עדבהכרה לאשר רשאית 

המאפשר מעבר חופשי משותף מידת האיכות והזמינות של מרחב עבודה  – הפריה הדדית 5.4.1
 . הזר הטכנולוגי היזם לביןבין יזמים ישראלים  רעיונות ומשובשל 

מידת האיכות והזמינות של תשתית פיזית וטכנולוגית  – תשתית פיזית וטכנולוגית 5.4.2
 המתאימה לפיתוח מיזמים.

מבקש תאגיד השמציע המידת האיכות והזמינות של התמיכה המקצועית  – תמיכה מקצועית 5.4.3
 ם.יליזמ

להגעה לאבן דרך מימונית, מבקש תאגיד ההשל הצפויה מידת התרומה  – ערך מוסף 5.4.4
 .הטכנולוגי הזר של היזם בשלות להשקעה או מסגרת המשך עבור המיזם

  האינטרנט.תפורסם באתר  ותמוכרה המאושרות התומכות המסגרותרשימת  1.1
 

 טכנולוגי זר תהליך קבלת המלצה לוויזת חדשנות כיזם .1

יגיש ( "ההמלצה")להלן:  ויזת חדשנותהמלצה לקבלת לקבלת המעוניין להגיש בקשה טכנולוגי זר יזם  1.1
 תבקש)להלן: " באתר האינטרנט מויפורס, אשר המסלוללנהלי בהתאם  לרשות החדשנותבקשה 

  , בין היתר:יובהר, כי על בקשת היזם לכלול ."(היזם

לצורך פיתוח  ציון מפורש מהי המסגרת התומכת המאושרת אשר בה הוא מתכוון להיקלט 6.1.1
  .לעיל 5.5, מתוך הרשימה שפורסמה כמפורט בסעיף הרעיון הטכנולוגי

 הצהרה מאת אותה מסגרת תומכת מאושרת לקליטתו.  6.1.2

כל משך לשלו רות המימון לכיסוי הוצאות המחייה על מקושל היזם הטכנולוגי הזר הצהרה  6.1.3
 .תקופת השהייה

 .(FIFO) קליטתן של כרונולוגיה לסדר בהתאם תיבדקנה שתוגשנהם מיהיז בקשות 1.2

טריונים שיקבעו ילקרבהתאם  רשות החדשנותשמונה ע"י  על ידי בודק מקצועיתיבדק ת היזם בקש 1.1
הטכנולוגי איכות ומהות הקשר בין היזם בין היתר לגבי  ,המפורסמים באתר האינטרנט המסלול נהליב

 .המאושרת למסגרת התומכתהזר 

 הוועדההחלטת  דיון בבקשה.לצורך  לוועדהיועברו חוות דעתו של הבודק המקצועי ו ת היזםבקש 1.4
 .היזם הטכנולוגי הזר ו ושימושו שללידיעתבכתב תועבר 

ומעוניין לממשה , הוועדהאושרה על ידי  הזמסלול יזם טכנולוגי זר שבקשתו להמלצה במסגרת  1.1
 לרשותלהגיש בקשה לקבלת ויזת חדשנות ולהגיע לישראל לצורך פיתוח המיזם שלו, מחויב 

, עד שנתיים מאושרתה תומכתה למשך תקופת המיזם שבכוונתו לבצע במסגרת ,וההגירה האוכלוסין
לכל היותר. יובהר וידגש כי הטיפול במתן ויזת החדשנות, אישורה, הארכת תקופת הוויזה, הגבלת 
מספר הוויזות שיוענקו ע"י רשות האוכלוסין וההגירה וכן כל נושא אחר הנוגע למתן הוויזות, נמצא 

עמה סמכות לאשר או מי מט לרשות החדשנותואין  אוכלוסין וההגירההרשות בסמכותה הבלעדית של 
לפגוע בשיקול דעתה או  שתועבר הוועדהבהמלצת לגורם כלשהו, לרבות ליזם, ויזת חדשנות ואין 

במתן ויזת החדשנות, הארכתה, הגבלת מספר הוויזות או  אוכלוסין וההגירההרשות סמכויותיה של 
 כל נושא אחר הנוגע למתן הוויזות כאמור לעיל.
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 הויזת מומח – המסלולבמסגרת  ת המשךקבלת ויז .7

, או להוסיף ולקבל שכר עבור עבודתו במיזם להמשיך ולשהות בישראליזם טכנולוגי זר המעוניין  7.1
לפי לפעול  נדרש ולשהות בישראל לצורך פיתוח המיזם בחלוף שנתיים בהן שהה בוויזת חדשנות,

 הכללים הבאים:

  .טכנולוגי בישראלמיזם לפתח במטרה  תאגיד בישראלקים לה 7.1.1

 ממסלולי ההטבהלאחד לאחר הקמת התאגיד כאמור, היזם הטכנולוגי הזר יגיש בקשה  7.1.2
הרלבנטי לו. בקשה כאמור יכולה המסלול בהתאם לכללי ונהלי  המופעלים ברשות החדשנות

או בלי קבלת מימון ממשלתי, והיא תיבדק על ידי בודק מקצועי בהתאם עם להיות בקשה 
 כאמור. המסלול לנהלי 

תועבר ההחלטה אל היזם נטית את בקשתו של היזם הטכנולוגי הזר, בהוועדה הרלאישרה  7.1.3
רשאי הוא לעשות בה למתן ויזת מומחה ו רשות החדשנותהטכנולוגי הזר בצירוף המלצת 

 לקבלת ויזת מומחה.וההגירה שימוש לצורך הגשת בקשה לרשות האוכלוסין 

הגבלת מספר הוויזות הארכת תקופת הוויזה, אישורה, , מומחהיובהר וידגש כי הטיפול במתן ויזת  7.2
וכן כל נושא אחר הנוגע למתן הוויזות, נמצא בסמכותה האוכלוסין וההגירה רשות שיוענקו ע"י 

או מי מטעמה סמכות לאשר לגורם  לרשות החדשנותואין  אוכלוסין וההגירההרשות הבלעדית של 
גוע בשיקול דעתה או סמכויותיה של לפ שתועברואין בהמלצה מומחה ויזת  ,לרבות ליזם ,כלשהו
, הארכתה, הגבלת מספר הוויזות או כל נושא אחר הנוגע מומחהבמתן ויזת  אוכלוסין וההגירההרשות 

 למתן הוויזות כאמור לעיל.

  שונות .8

, כהתחייבות כלפי היזם או כל גורם אחר לאישור הועדהשל  המלצהוב הז ות מסלולות בהוראאין לרא 8.1
 הטבהאו כל מסלול  בזירת הזנק מסלולי ההטבהמ דאחבמסגרת  הטבהעתידי של בקשה לקבלת 

  ליזם. תשלום כלשהואו  ,רשות החדשנותאחר המופעל ע"י 

היזם ,  או מי מרשויות מדינת ישראל אינם אחראים על התקשרות רשות החדשנותיובהר ויודגש כי  8.2
 עם מסגרת תומכת מאושרת.

 מסלולעל פי התנאים של  ויוענק ההטבות של רשות החדשנותמענקים מכוח מסלולי מובהר כי  8.1
 ואותהוועדה המפעילה את , לרבות סמכות או שיקול דעת של ותוא יםהמסדירהרלוונטי  ההטבה

לרבות  ,אלו הטבות מסלוליב הטבותלקבוע תנאים שונים בנוגע לבקשות לקבלת  הטבה מסלול
 הגבלת מספר הבקשות או האישורים שיוענקו ביחס לבקשות אלו. 

 הז מסלולבאין לראות מזכה במענק כספי כלשהו ו ואינ הז מסלוללמען הסר ספק אישור בקשה לפי  8.4
 .לתשלום כלשהו או כל גורם אחר רשות החדשנותהתחייבות מטעם 

 יפורסמו באתר האינטרנט. למסלולביחס  הוועדהע"י שיקבעו הודעות ו מסלולה נהלי 8.1

 תחילה .9

. לשלוש שניםבמתכונת פיילוט  ופעלי המסלול. 2015בספטמבר  21 מיום הז מסלולשל  וחילתת
האם ובאיזה אופן להמשיך וההגירה ורשות האוכלוסין  רשות החדשנות, יוחלט ע"י שנתייםבתום 

  .הבהפעלת
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