
 

 

 
  יישום תעשייתי למחקר אקדמי -תכנית נופר  - 7מסלול הטבה מס' 

 
 כללי  .1

 
 א  – 1

"( מסייעת ומעודדת, במישרין רשות החדשנות" - הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית  )להלן
או בעקיפין, חדשנות טכנולוגית בתעשייה בישראל באמצעות מגוון כלים ופעולות המבוצעות על 

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

 
 ב  – 1

ית "נופר" הוא להגביר את הפוטנציאל היישומי של מחקרים אקדמיים באמצעות ייעודה של תכנ
 בעלי פוטנציאל כלכלי.  םמתן הזדמנות לכוונם לתחומים תעשייתיי

 
 
 ג – 1

ידי לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה כהוראת -מסלול הטבה זה הופעל בעבר על
לחוק  7)ג( להוראות המעבר לתיקון מס' 56. מכוח סעיף 2005במרץ  9מיום  8.7מנכ"ל מס' 

, עם הקמת רשות 1984-לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד
 ידי רשות החדשנות.-ופעל עלמלמסלול הטבה זה, אשר  8.7ס' החדשנות הפכה הוראת מנכ"ל מ

 
 הגדרות .2

 
זולת אם נאמר אחרת  ,, תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זההז במסלול הטבה
 :מסלול הטבה זהבמפורש בגוף 

 
 
 א "ועדת נופר" -2

א להלן, אשר תשמש כוועדת המחקר )כמשמעותה בחוק החדשנות(  – 3כמשמעה בסעיף 
 לצורכי מסלול הטבה זה.

 
 " חוק החדשנות"ב   –2

 .1984-החוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד
 
 "מוסד מחקר" ג   –2

שיאושר על  מוסד מחקר אוניברסיטאי ישראלי, או מוסד מחקר ישראלי שאינו אוניברסיטאי ובלבד
ידי ועדת נופר בהחלטה מיוחדת, שעיסוקו מחקר ופיתוח בתחום מדעי ו/או טכנולוגי ולו נגיעה 

 ישירה לתכנית המחקר.
 
 תכנית המחקר" "ד   – 2

פעילות מחקר אקדמית בעלת יעד יישומי תעשייתי המבוצעת במוסד מחקר ועל ידו, ונתמכת 
 במסגרת תכנית נופר.

 



 תכנית נופר" "ה   – 2
תכנית במסגרת מסלולי הסיוע של רשות החדשנות, אשר פעילותה וסמכויותיה מוסדרים במסלול 

 הטבה זה.
 
 ו  "תקציב מאושר" – 2

 סך התקציב למימוש תכנית המחקר אשר אושר על ידי ועדת נופר.
 
 

 ועדת נופר .3
 

 א  הרכב הוועדה – 3
עידוד  -של רשות החדשנות  5למסלול הטבה מס'  3.1, כפי שהוגדרה בסעיף מגנ"טועדת 

"( היא הגוף 5' מס הטבה מסלולמגנ"ט )להלן: " –הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות גנריות 
 המוסמך לדון בבקשות שיוגשו במסגרת מסלול הטבה זה ולקבל החלטות ביחס אליהן.

 
 ב  סמכויות הוועדה  – 3

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

 , בשינויים המתחייבים.5למסלול הטבה מס'  3.2( הסמכויות הרלוונטיות המפורטות בסעיף 1
 מענקים תחת תכנית נופר. ( קביעת התבחינים המנחים להקצאת ה2
 ( קביעת היקפה התקציבי של תכנית נופר.3
 
 

  מענקזכאות ל .4
 

 א  זכאות למענק לתכנית מחקר  – 4
הזכאות למענק במסגרת תכנית נופר מותנית באישור ועדת נופר, אשר החלטתה לאשר או 

 לדחות את הענקת המענק תיבחן על פי התבחינים הבאים:
 
 המחקר.(  חדשנות תכנית 1
 עסקי, ובכלל זה חממה טכנולוגית, למימון כספי של  -( התחייבות של גורם תעשייתי2

 מעלות תכנית המחקר.  10%לפחות      
 -4)כאמור בסעיף חממה טכנולוגית, עסקי, ובכלל זה -(  יכולתו של הגורם התעשייתי3

 ( לעיל( לתרום בליווי והכוונה מקצועית במסגרת תכנית המחקר.2א)      
 ערך מוסף גבוה לתעשייה בעלי הם ליישום תעשייתי בישראל, ו ניםניתמחקר ה(  פירות תכנית 4

 הישראלית.      
 .לתעשייה מוסד המחקרמשפותחה הטכנולוגיה  תמאפשר העברמחקר ה(  5
 במסגרת מוסד המחקר. (  הבטחת התנאים לביצוע המחקר6
 
 ב  התנאים לקבלת המענק – 4
(  הזכאות למענק תחול רק על מי שלא קיבל ואינו מקבל או אינו עתיד לקבל מרשות החדשנות, 1

 או מכל גוף אחר, בין אם ממשלתי בין אם לאו, תמיכה נוספת בגין תכנית המחקר. 
 למשך תקופת ביצוע תכנית    ( החוקר אשר מבצע את תכנית המחקר, התחייב לשהות בארץ 2

 המחקר ובנוסף, לשנה אחת לאחר סיומה של תקופת ביצוע תכנית המחקר )למעט נסיעות     



 קצרות מועד(, כל זאת בהתאם ועל פי נהלי תכנית נופר, כפי שייקבעו ע"י ועדת נופר מעת           
 לעת.     

 בהתאם להוראות מסלול הטבה זה.( ועדת נופר אישרה את הענקת המענק לתכנית המחקר 3
 

 היקף המענק .5
 

 א  – 5
 90%עד  פי תנאי הזכאות יהיה בשיעור של-שאושרה עלהמחקר מענק לתכנית היקף ה

 ח לעיל. -2כהגדרתו בסעיף  מהתקציב המאושר
 
 ב  – 5

יחד עם זאת, גובה ₪.  550,000גובה המענק המרבי לכל תכנית מחקר לכל התקופה יהיה עד 
המרבי לתכנית מחקר שהינה שיתוף פעולה בין  שני מוסדות מחקר או יותר, יהיה עד המענק 

 ₪. 500,000ובתנאי כי המענק לכל אחד ממוסדות המחקר לא יעלה על ₪,  700,000
 

 תקופת הביצוע .6

 
, עם חודשים 12תקופת הביצוע לתכנית מחקר שאושרה על פי מסלול הטבה זה תהיה של 

. במקרים חודשים לכל היותר, לאחר קבלת אישור מועדת נופר 3-אפשרות להארכת התקופה ב
בסמכות ועדת נופר להאריך את תקופת הביצוע לתכנית מחקר  ומטעמים שיירשמו חריגים

בתוך מסגרת התקציב והכל , נוספים חודשים 3שאושרה לתקופה נוספת שלא תעלה על 
 ב לעיל.  – 5שנקבעה בסעיף 

 
 תמלוגים  .7

 
 פטורים מתשלום תמלוגים בגינו. קבלי המענק יהיומ
 

 העברת ידע  .8
 

 1שהותקנו מכוחו והוראות מסלול הטבה מס'  התקנות, הכללים והנהלים הוראות חוק החדשנות,
קרן המו"פ והנהלים והכללים שנקבעו מכוחו, בנוגע לשמירת הידע וזכויות  –של רשות החדשנות 

הזכויות לגביו ואת זכויות הייצור שיופקו הייצור בארץ, וההוראות שלא להעביר לאחר את הידע, 
מהמחקר ומהפיתוח, ללא אישור מוקדם של הוועדה, יחולו על מענק רשות החדשנות והסיוע 

 הניתנים במסגרת מסלול הטבה זה, בשינויים המחויבים ממנו. 
 

 רוחניהקניין ההתחייבות לשמירה על דיני  .9
 

מגיש הבקשה מתחייב לשמור על דיני הקניין הרוחני כפי שינהגו מעת לעת במדינת ישראל. ידוע 
למגיש הבקשה כי אם יורשע בעבירה על דיני הקניין הרוחני של מדנית ישראל בפסק דין סופי 

ת בלבטל למפרע כל הטבה, מענק, הלוואה, הט ותוועדת נופר ורשות החדשנות רשאי יהיווחלוט, 
תרון כספי אחר, כולם או חלקם, ולדרוש את החזרתם בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מס או י

 כחוק.
 

 



 הגשת הבקשה .11
 

על ידי מוסד מחקר או גוף יציג מטעמו לזירת תשתית טכנולוגית ברשות תוגש  מענקבקשה ל
"(, על גבי טופס מיוחד, ערוכה על פי הכללים והנהלים שתנחה זירת תשתית" –החדשנות )להלן 

טופסי ועדת נופר, ותלווה במסמכים נוספים לפי דרישת ועדת נופר או גורם שהוסמך על ידה. 
זירת תשתית, או באתר האינטרנט של רשות  –בקשה למענק ניתן לקבל ברשות החדשנות 

 .www.innovationisrael.org.ilהחדשנות שכתובתו 

  
 חובת דיווח .11

 
תהיה בהתאם לנהלים הרלוונטיים של  ביצוע תכנית המחקר ובסיומה,מערכת הדיווח בכל שלבי 

 רשות החדשנות.

 
 סמכויות פיקוח ואכיפה של רשות החדשנות .12

 

לרשות החדשנות, או למי  בכל עת מתחייב לאפשר המחקר או כל מי שצוין בתכנית מוסד מחקר
מטעמה, לרבות גורמים חיצוניים מטעמה, לבקר את פעולותיו, במועדים ובתנאים שיקבעו על 

 ידם ולפעול על פי הנחיות רשות החדשנות כפי שייקבעו מעת לעת.
 

 כפל תמיכה .13
 

יובהר כי במשך כל תקופת הסיוע חל איסור לקבל סיוע מרשות החדשנות ו/או מהממשלה בגין 
 בהתאם למסלול הטבה זה. מחקרמרכיבים בתכנית 

 

 ביטול הסיוע .14
 

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

 

 תקציב .15
 

 א - 15
 מובהר כי רשות החדשנות רשאית לעדכן מעת לעת את הסכומים הנקובים במסלול הטבה זה.

 
 ב – 15

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

 החדשנות לתשלום כלשהו. התחייבות מטעם רשות
 

 ג – 15

מידה ובמועד האישור טרם אושר תקציב רשות החדשנות, יהיה אישור המענק כפוף לקיומו של ב
תקציב בתקנה התקציבית המתאימה ולא תתקבל כל החלטה סופית בדבר המענק המאושר עד 

 ידי הגורמים הרלוונטיים, לפי המוקדם מבניהם.-לאחר אישור התקציב על
 



 ת שונו .16
 

  א - 16
הוראות חוק החדשנות, התקנות, הכללים, הנהלים, התנאים וההוראות שנקבעו מכוחו )אם וככל 
שנקבעו( יחולו על מסלול זה, בשינויים המחויבים ובכלל זה הוראות סימן ד' לפרק ג' לחוק 

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

החדשנות )הכנסות רשות החדשנות(, פרק ד' לחוק החדשנות )אישור בקשות למתן הטבות(, 
א לחוק 47פרק ה' לחוק החדשנות ופרק ח' לחוק החדשנות )הוראות כלליות( ובכלל זה סעיף 

 החדשנות )עונשין(.
 

 ב  – 16

נהלים של מסלול ההטבה, כפי שייקבעו ויפורסמו מעת לעת על ידי הוועדה, לרבות לעניין הליך 
הגשת הבקשות והדיון בהן, הם חלק בלתי נפרד ממסלול הטבה זה. אם קיימת סתירה בין 

 הוראות מסלול הטבה זה לבין הנהלים, תגברנה הוראות מסלול הטבה זה.
 

 ג  – 16

במסלול הטבה זה התחייבות מטעם רשות החדשנות לאשר בקשות  בכל מקרה אין לראות
 שתוגשנה או להעביר תשלום כלשהו.

 

 ד  – 16

 נהלים, כללים, הודעות וכיוצ"ב שיקבעו ביחס למסלול הטבה זה יפורסמו באתר האינטרנט.

 
 תחולה .17

 
 א – 17

והתעשייה כהוראת ידי לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה -מסלול הטבה זה הופעל בעבר על
לחוק  7)ג( להוראות המעבר לתיקון מס' 56. מכוח סעיף 2005 מרץב 9מיום  8.7מנכ"ל מס' 

, עם הקמת רשות 1984-לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד
ידי רשות -ופעל עלמ, למסלול הטבה זה, אשר 8.7החדשנות הפכה הוראת מנכ"ל מס' 

 החדשנות.
 

 ב – 17
, והן מחליפות את הוראות מסלול 2017 אוקטוברב 24הוראות מסלול הטבה זה תוקנו ביום 

 .2016בינואר  1ההטבה מיום 


