
 
 

 
 מתחילים סיוע ליזמים טכנולוגיים -תנופה  - 9מסלול הטבה מס' 

 

 כללי .1

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

 .ופעולות המבוצעות על ידה

לעודד  הינה"( ההטבה מסלול)להלן: "תנופה  תכנית - 9מסלול הטבה מס'  מטרת .1.2
 טכנולוגי רעיוןבראשית צעדיהם, כדי לקדם  מיזמיםל מתן סיועיזמות טכנולוגית על ידי 

ו/או גיוס הון פרטי  למצב שיאפשר הפרויקטולהביא את  לקראת מימוש תעשייתי חדש
 .מציאת שותף עסקי לצורך פיתוח הרעיון

 הוכחת לצורך ,פיתוח מוצר טכנולוגי חדשניעבור פרויקט ל סיוע ןניתזו  במסגרת .1.3
פיתוח ל הנדרשת פעילות כל ביצוע ולצורך, ושל עסקית ישימותאו /ו טכנולוגית היתכנות

 . המוצר מסחורול

 הכלכלה במשרד הראשי המדען לשכתידי -על בעבר הופעל זה הטבה מסלול .1.4
 7)ג( להוראות המעבר לתיקון מס' 56. מכוח סעיף 8.9 'מס"ל מנכ כהוראת והתעשייה

, עם הקמת 1984-לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד
ידי רשות -על ופעלמרשות החדשנות הפכה הוראת המנכ"ל למסלול הטבה זה, אשר 

 החדשנות. 

 

 הגדרות .2

זולת אם נאמר  ,תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה זההטבה  מסלולב
 :מסלול ההטבהאחרת בגוף 

 "אתר אינטרנט" .2.1

 ;החדשנות רשותשל  אתר האינטרנט

 " וועדה"ה .2.2

( החדשנות להלן, אשר תשמש כוועדת מחקר )כמשמעותה בחוק 3בסעיף  כמשמעה
 ;לצורכי מסלול הטבה זה

 " מוכרות"הוצאות  .2.3

ונהלים בכללים  הועדהושלגביהן קבעה  פרויקט תנופההוצאות שהוצאו בביצוע 
 ;כי ניתן להביאן בחשבון שיפורסמו באתר האינטרנט

 "חברת פרויקט" .2.4

 חברה פרטית שהתאגדה כדין בישראל ופועלת בהתאם לדיני מדינת ישראל, והוקמה
 ;, במטרה לפתח ולמסחר אותותנופה פרויקטלצורך ביצוע 

 "החדשנות"חוק  .2.5

 ;1984-"דהתשמ, בתעשייה טכנולוגית וחדשנות פיתוח, מחקר לעידוד החוק

 "יזם" .2.6

 ;מסחרי למוצר לפתחו המבקשיםבעלי רעיון טכנולוגי,  ים/יחיד

 ""פמו" .2.7

 ;החדשנות בחוק כהגדרתם"פיתוח" ו"מחקר" 
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 "מימון משלים" .2.8

 מהתקציב 100%או המדינה, המשלים  רשות החדשנות מימון הניתן, שלא על ידי
 המאושר;

 "מענק" .2.9

לשם מימון ביצוע של פרויקט  למקבל המענקהחדשנות  רשותל ידי מימון הניתן ע
 ;תנופה

 " תנופה פרויקט" .2.10

לפיתוח  רעיון של עסקיתתוכח היתכנות טכנולוגית ו/או ישימות  וממנ ושכתוצאפרויקט 
חדש או לשיפור וייצור מוצר חדש, או לשיפור מהותי במוצר קיים, או לפיתוח תהליך 

 ;מהותי בתהליך קיים

 "שנתית"ריבית  .2.11

–"אהתשכ, והצמדה ריבית פסיקת בחוק זה נחכהגדרת מו "וריבית הצמדה הפרשי"
1961; 

 "תקופת ביצוע" .2.12

מהמועד תהיה לשנה אחת  זה הטבה מסלולבמסגרת  מענקתקופת הזכאות לניצול ה
. במקרים מיוחדים, תהיה הוועדה רשאית להאריך את אשר יפורט בכתב האישור

 ;עד שנה נוספת מענקלניצול ה הזכאותתקופת 

 "מאושר"תקציב  .2.13

על ידי  שאושר כפי, פרויקט תנופה המורכב מהמענק והמימון המשליםתקציב  סך
 .ועדההו

 

 הוועדה .3

 הוועדה הרכב .3.1

 ;הוועדה ראש ויושב חבר  – החדשנות רשות ראש  .3.1.1

 ;וממלא מקום היו"ר חבר – המנהל הכללי של רשות החדשנות  .3.1.2

עובדים של רשות החדשנות שימונו ע"י המנהל הכללי של רשות  שלושה .3.1.3
 ;חברים –החדשנות 

עובד משרד הכלכלה והתעשייה בעל תואר אקדמי בתחומים הנוגעים לעבודת  .3.1.4
 ;חבר –הוועדה שימנה המנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה 

 ;חבר –נציג הממונה על התקציבים במשרד האוצר שימנה שר האוצר  .3.1.5

 ;חבר – הכללי במשרד האוצר שימנה שר האוצר חשבנציג ה .3.1.6

 .יםברח - ציבורה ם מקרבינציג ארבעה .3.1.7

 תפקידי הוועדה וסמכויותיה .3.2

 הלוועדה הסמכות לקבל כל החלטה הדרושה לשם הפעלת מסלול ההטבה )ככל שאינ
שנקבעו  , הכללים, הנהלים וההוראותהתקנות ,סותרת את הוראות חוק החדשנות

 (, ובכלל זה:והוראות מסלול הטבה זה והנהלים שהותקנו מכוחו מכוחו

 .מסלול הטבה זהבמסגרת  סיועאמות מידה למתן  לקבוע .3.2.1

)להלן:  , לרבות סדרי דיון לעבודת הוועדהזה הטבה מסלולנהלים לביצוע  לקבוע .3.2.2
 ."(ההטבה מסלול נהלי"



 

 3 

במסגרת או לדחות או לקבוע תנאים לאישור פרויקטים המוגשים  סיועלאשר  .3.2.3
 מסלול הטבה זה במסגרת התקציב המיועד לנושא זה ולעקוב אחר ביצועם. 

לאשר קיצור של תקופת הביצוע ככל שנוצל התקציב המאושר במלואו ושהוגשמו  .3.2.4
 . לנהלי מסלול ההטבהיעדי פרויקט תנופה בהתאם 

לאשר הארכה של תקופת הביצוע ללא תוספת תקציב לצורך ניצול מלא של  .3.2.5
 . לנהלי מסלול ההטבההתקציב המאושר בהתאם 

 להלן.  4.3.8התאם לסעיף לאשר הארכה של תקופת הביצוע עם תוספת תקציב ב .3.2.6

 8להחליט על הפסקת תמיכה בפרויקט תנופה ו/או על סגירתו כמפורט בסעיף  .3.2.7
 . להלן

 

 פרויקט תנופהל מתן הסיועעקרונות  .4

 ליזם תנאי סף .4.1

 :במצטבר הבאים התנאים את המקיים יזם בקשה להגיש זכאי

 יזם תושב ישראל, המתגורר בה דרך קבע. .4.1.1
יזם זר שאושרה לו ויזת המתגורר בה דרך קבע או  היזם הוא תושב ישראל .4.1.2

ויזות חדשנות ליזמים מחו"ל )פיילוט(,  - 28חדשנות בהתאם למסלול הטבה מס' 
 . של פרויקט תנופהביצוע התקופת כל במהלך  בישראל ההשוה

במסגרת מסלול ההטבה לפרויקט אחד בלבד בו זמנית ועד  סיועיוכל לקבל  יזם .4.1.3
 10% -תנאי סף זה לא יחול על יזם המחזיק פחות מ לשני פרויקטים בסה"כ.

שנים ומעלה  3ואינו משמש יזם מוביל, או שחלפו  בפרויקט תנופהמהזכויות 
 האחרון שאושר לאותו יזם.תנופה פרויקט ע של ממועד סיום תקופת הביצו

 לא תתקבלנה בקשות בנושאים הבאים: .4.1.4

בטכנולוגיה קיימת וכיו"ב(, סקיים כלליים )כגון: הקמת מפעלים רעיונות ע .4.1.4.1
 מיזמים חברתיים, חינוכיים או שיווקיים, שאין בהם מרכיב של פיתוח טכנולוגי.

מוגדרת,  פתרון טכני לבעיה מציגיםרעיונות כלליים ולא מגובשים דיים, שאינם  .4.1.4.2
 ו/או אינם מובילים לפיתוח מוצר סופי מוגדר.

 רעיונות שאין להם בסיס מדעי מוצק ומוכח. .4.1.4.3

משמעותי ממסגרת  תם דורשת השקעה בהיקף החורג באופןת שבדיקרעיונו .4.1.4.4
 .פרויקט תנופהמענק ויכולת המימון המשלים של ה

הבקשה, על כל נספחיה, מולאה בהתאם לנהלי מסלול ההטבה כפי שייקבעו על  .4.1.5
 ידי הוועדה. 

 תנאי סף לחברת פרויקט .4.2

 :במצטבר את התנאים הבאים תהמקיימ ת פרויקטלהגיש בקשה חבר תזכאי

התאגדה כדין בישראל ש פרטית בערבון מוגבלהיא חברה  חברת הפרויקט .4.2.1
 ופועלת בהתאם לדיני מדינת ישראל;

 ;נשוא בקשת התמיכה פרויקט תנופההוקמה לצורך ביצוע  חברת הפרויקט .4.2.2

ועד מועד הגשת  הממועד התאגדות ה חברת הפרויקטהיקף המימון שגייס .4.2.3
 ;₪ 400,000הבקשה, אינו עולה על 

 אין מכירות ממועד הקמתה;לחברת הפרויקט  .4.2.4
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 הלא באמצעות חברומניות חברת הפרויקט מוחזקות במישרין על ידי יזם ) .4.2.5
 ;לעיל 4.1, אשר נדרש לעמוד גם הוא בתנאי הסף הקבועים בסעיף (ובבעלות

הפרויקט, נשוא הבקשה, לא קיבל ואינו מקבל מענקים מרשות החדשנות או  .4.2.6
 . 4.1.3יף מהמדינה, למעט כמפורט בסע

במסגרת מסלול ההטבה לפרויקט אחד בלבד בו  סיועוכל לקבל ת חברת פרויקט .4.2.7
זמנית ועד לשני פרויקטים בסה"כ. תנאי סף זה לא יחול על יזם המחזיק פחות 

שנים  3ואינו משמש יזם מוביל, או שחלפו  בפרויקט תנופהמהזכויות  10% -מ
האחרון שאושר לאותו תנופה פרויקט ע של ומעלה ממועד סיום תקופת הביצו

 יזם.

 לא תתקבלנה בקשות בנושאים הבאים: .4.2.8

סקיים כלליים )כגון: הקמת מפעלים בטכנולוגיה קיימת וכיו"ב(, רעיונות ע .4.2.8.1
 מיזמים חברתיים, חינוכיים או שיווקיים, שאין בהם מרכיב של פיתוח טכנולוגי.

מוגדרת,  י לבעיהפתרון טכנ מציגיםרעיונות כלליים ולא מגובשים דיים, שאינם  .4.2.8.2
 ו/או אינם מובילים לפיתוח מוצר סופי מוגדר.

 רעיונות שאין להם בסיס מדעי מוצק ומוכח. .4.2.8.3

משמעותי ממסגרת  תם דורשת השקעה בהיקף החורג באופןרעיונות שבדיק .4.2.8.4
 .פרויקט תנופהמענק ויכולת המימון המשלים של ה

כפי שייקבעו על  מסלול ההטבה מולאה בהתאם לנהלי , על כל נספחיה,הבקשה .4.2.9
 . ידי הוועדה

 סיועבקשה להגשת  .4.3

בקשה יגישו , פרויקט תנופהע וציב מתן סיוע לצורך יםהמבקש חברת פרויקט/יזם .4.3.1
 117,647 עד שלבסך חודשים בתקציב  12לתקופת ביצוע של לרשות החדשנות 

 .בהתאם למפורט באתר האינטרנט₪(  100,000)תקרת מענק בסך של עד ₪ 
בקשת המשך להגיש, לפני תום תקופת הביצוע,  פרויקט יהיו רשאיםיזם/חברת 

הסיוע  כוםלמען הסר ספק, ס .להלן 4.4.8בסעיף כמפורט נוספת לתקופת ביצוע 
)תקרת ₪  235,294המצטבר במסלול הטבה זה לא יעלה על תקציב כולל בסך 

 חודשים.  24של מצטברת לתקופה ₪(  200,000מענק כוללת בסך של 

את בתנאי הסף ו עמידתם של היזם/חברת פרויקטתבחן דשנות רשות הח .4.3.2
בקשה לפרויקט  .לעיל 4.1כאמור בסעיף  למסלול ההטבה הפרויקטהתאמת 

תנופה העומדת בתנאי הסף תועבר לבחינה של בודק מקצועי מטעם רשות 
החדשנות. בקשה לפרויקט תנופה אשר אינה עומדת בתנאי הסף תועבר 
להחלטת הוועדה בצירוף המלצת מנהל זירת הזנק אשר תכלול הנימוקים 

  המומלצים לדחייתה. 

ק, תישלח על כך הודעה החליטה הוועדה לקבל את המלצת מנהל זירת הזנ .4.3.3
. החליטה הוועדה שלא לקבל בצירוף הנימוקים להחלטה ליזם/חברת הפרויקט

 את המלצת זירת הזנק, תועבר הבקשה לבחינה של בודק מקצועי כאמור לעיל.

, בצירוף חוות הדעת מטעם בוועדה לדיון תובא ה אשר עומדת בתנאי הסףבקש .4.3.4
דחייה של  או )מלא או חלקי( ורלאיש בנוגע החלטה ותתקבל הבודק המקצועי,

  הבאות: אמות מידהל בהתאםהבקשה, 

 והוצגה תכנית עבודה מגובשת.   טכנולוגי ועומקחדשנות  קיימים בפרויקט .4.3.4.1

 .העולמי בשוק לרבות, משמעותי עסקי פוטנציאל שיפותח למוצר .4.3.4.2

 כןו, הרעיון למימוש שיידרש ככל זמן להקדיש נכונותוצוות הפיתוח  ליזם .4.3.4.3
 את הפרויקט להצלחה.  ולהוביל המוצעת העבודה בתכנית לעמוד ציאלפוטנ
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 והמשך הון גיוס לקראת הרעיון של משמעותי לקידום גדולה תרומה למענק .4.3.4.4
  . והמסחור הפיתוח

 אישור בקשה וביצוע פרויקט תנופה .4.4

הודעה על כך ויהיה  והוועדה יקבל דייל אושרה ע שבקשתם חברת פרויקטיזם/ .4.4.1
. על מנת לממש הוועדהקבע תלחתום על כתב התחייבות בנוסח אשר  הםעלי

, על יזם שאינו עוסק מורשה, ולבצע את פרויקט תנופה את המענק שאושר
. בחר היזם להירשם חברת פרויקטלפתוח לחילופין להירשם כעוסק מורשה או 

בהתאם לנהלי את המסמכים הנדרשים כעוסק מורשה, יגיש לרשות החדשנות 
, יסב פרויקט בחר היזם לפתוח חברת .ההטבה שייקבעו על ידי הוועדהמסלול 

בהתאם לנהלי מסלול , ת והזכויות בפרויקט ממנו אל חברת הפרויקטאת החובו
 . שייקבעו על ידי הוועדה ההטבה

האישור יכנס לתוקפו לאחר החתימה על כתב ההתחייבות כאמור והוצאת כתב  .4.4.2
 .אישור ע"י רשות החדשנות

ועל תוך שלושה חודשים לכל היותר יחלו בניצול המענק בפ הפרויקט חברתהיזם/ .4.4.3
יופעל פרויקט החלטת הוועדה. אם תוך פרק זמן זה לא  קבלת ההודעה על ממועד
הודעה על כך  תוקפו של אישור הוועדה והאישור יבוטל. מאליו , יפוגתנופה

של לאשר ארכה  הוועדה. למרות האמור, רשאית חברת הפרויקטתישלח ליזם/
, אם קיבלה בקשה פרויקט תנופהלהפעלת  נוספים לכל היותר שלושה חודשים

 (לפני תום שלושת החודשים)מראש  חברת הפרויקטמנומקת לכך מהיזם/
החלטת הוועדה . הודעה על כפי שיפורטו בבקשה ובהתאם לנסיבות העניין

 נוספת. . לא תתקבלנה בקשות לארכה חברת הפרויקטתישלח ליזם/ בבקשה

 היזם/חברת הפרויקטאולם  ,היזם/חברת הפרויקטע"י  פרויקט תנופה יבוצע .4.4.4
בהתאם לנהלי מסלול להפעיל קבלני משנה לביצוע פעולות שונות  םרשאי

 .ההטבה

 ענקבאמצעות מ תהיה פרויקט תנופהבמימון  החדשנות רשותהשתתפות  .4.4.5
מסך ההוצאות  85% עד או₪  100,000בסך של עד  מרשות החדשנות

חל אשר ככלל ת ,חודשים 12של עד  ת ביצועהמוכרות, הנמוך מבניהם, לתקופ
רשאית הוועדה לקבוע  עם זאת, .ממועד הגשת הבקשה לרשות החדשנות

בו הוגשה  הקלנדרי ובתנאי כי לא תחל לפני החודש תחילת תקופת ביצוע אחרת
 .הבקשה

 יינתן על פי שיקול דעת הוועדה עבור: תנופה לפרויקט מענק .4.4.6

 את להוכיח במטרה רעיון של טיפוסאב /דגם של וניסוי ,הרכבה, תכנון .4.4.6.1
 ;מוחשית בצורה להציגואו /ו הטכנולוגית היתכנותו

אחרת לפי שיקול דעת הוועדה, לרבות הכנת בקשות לרישום פטנט,  פעילות .4.4.6.2
ביצוע חקר ישימות עסקית, הכנת תכנית עסקית, השתתפות בתערוכות, 

 "ב.וכיוצחומר פרסומי, ייעוץ מקצועי הכנת 

יזם/חברת פרויקט יגישו דו"ח כספי אחת לחודשיים לרשות החדשנות. הדו"ח  .4.4.7
ם ותישלח ליזם/חברת הפרויקט המפרטת ייבדק ויאושר על ידי מחלקת תשלומי
מרשות החדשנות  המענק תשלומיהעברת את הסכומים המאושרים לתשלום. 

תתבצע לאחר העברת המימון המשלים עבור אותן  מוכרותעבור ההוצאות ה
 .לנהלי מסלול ההטבה ובהתאםהוצאות, 

, מהמענק 75%שהפעילו פרויקט תנופה ומימשו לפחות  חברת פרויקט/יזם .4.4.8
לתקופת ביצוע  המשך תבקשבהתאם לנהלי מסלול ההטבה, רשאים להגיש 

)תקרת מענק בסך של  ₪ 117,647 עד חודשים בתקציב של 12 נוספת של עד
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 .ובתנאי כי הבקשה הוגשה לפני תום תקופת הביצוע הראשונה ₪( 100,000עד 
 .לעיל 4.12עד  4.3הטיפול בבקשה זו יבוצע בהתאם לאמור בסעיפים 

על היזם/חברת הפרויקט להודיע במהלך תקופת הביצוע לרשות החדשנות על  .4.4.9
כל שינוי בבעלות ו/או בזכויות בפרויקט תנופה, או על כל שינוי של בעלות בחברת 
הפרויקט )אם מקבל האישור הוא חברה או שנפתחה חברה במהלך תקופת 

 לנהלי מסלול ההטבה.הביצוע(, בהתאם 

פרויקט מצריך קבלת אישור מראש מרשות  חברתם/יזל שניתן באישור שינויים .4.4.10
 . שייקבעו על ידי הוועדה נהלי מסלול ההטבהב , כמפורטהחדשנות

לאחר סיום תקופת הביצוע, על היזם/חברת פרויקט להגיש לרשות החדשנות  .4.4.11
וכן דו"ח , את ההישגים הטכנולוגיים והשיווקייםשיפרט בין היתר  םמסכ דו"ח

נהלי כאמור בהוצאות שנעשו בפרויקט תנופה, כספי מסכם המפרט את כל ה
 .שייקבעו על ידי הוועדה מסלול ההטבה

 

 חוזר דיון .5

ימים ממועד קבלת  45תקיים דיון חוזר בכל החלטה שקיבלה, אם בתוך  הוועדה .5.1
ינו התקבלה החלטת הועדה כאמור, בקשה ישבענ מיהגיש  ת הוועדההחלטההודעה על 

  .מנומקת בכתב לקיים דיון חוזר

בהתאם לתקנות לעידוד מחקר ופיתוח  הגשת בקשה לדיון חוזר טעונה תשלום אגרה .5.2
 .2006-בתעשייה )אגרות(, התשס"ו

מיוחד של רשות החדשנות, ויצורפו אליה טופס  גביעל  תוגשהגשת בקשה לדיון חוזר  .5.3
 טופס בקשה לדיון חוזרנוספים לפי דרישת הוועדה או גורם שהוסמך על ידה.  מסמכים

 . זמין באתר האינטרנטיהיה 

 

 ידע וזכויות ייצור .6

קרן המו"פ וחוק החדשנות בהקשר לשמירת הידע וזכויות  - 1הוראות מסלול הטבה מס' 
יחולו  הייצור בארץ או מחוצה לה, והעברת הידע או זכויות הנובעות ממנו מחוץ לישראל,

 . על מענקים הניתנים מכוח מסלול הטבה זה

 

  תמלוגים .7

, מכל הכנסה ענק, לצורך פירעון המרשות החדשנותתמלוגים ל מושלי הפרויקטיזם/חברת 
, או ממוצר הנובע ממנו, לרבות שירותים תנופההנובעת מהמוצר שפותח במסגרת פרויקט 

בתוספת תנופה שניתן לפרויקט  ענקהנלווים למוצר או הכרוכים בו, עד לפירעון של המ
של רשות  1ובהוראות מסלול הטבה מס'  חדשנותריבית שנתית, בהתאם לאמור בחוק ה

 .קרן המו"פ לעניין זה –החדשנות 

 

 מתן ההטבות הפסקת או ביטול .8

הוראות חוק החדשנות, התקנות, הכללים, הנהלים  אם יזם/חברת פרויקט לא עמדו בתנאי
כתב מסלול הטבה זה, החלטת ועדה, כתב האישור,  וההוראות שנקבעו מכוחו, תנאי

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

 המפורטת בחוק החדשנות, לרבות פרק ח' לחוק החדשנות.
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 מניעת כפילות במתן הטבות .9

 ףכספי נוס סיועאו  הטבההטבה תחול רק על מי שלא קיבל ואינו מקבל  או ענקהזכאות למ
שבגינו התקבל  ואו חלקים ממנ תנופה פרויקטמהמדינה לביצוע  אוהחדשנות  מרשות
 .הז הטבה מסלולעל פי  המענק

 

 ובקרה פיקוח  .10

 האו למי מטעמ רשות החדשנותבכל עת לאפשר ל יםמתחייב היזם/חברת הפרויקט
, במועדים ובתנאים שיקבעו על ידם ולפעול הםלבקר את פעולותי ,(חיצוניים לרבות גורמים)

 כפי שייקבעו מעת לעת. רשות החדשנותעל פי הנחיות 

 

 תקציב  .11

מסלול את הסכומים הנקובים במעת לעת לעדכן  תרשאי מובהר כי רשות החדשנות .11.1
 .הטבה זה

כפופים לאישור התקציב מדי שנה בשנה,  זה הטבה מסלולוהפעלת  הסיועמתן  .11.2
בכל מקרה אין לראות במסלול  .זה הטבה מסלוללמגבלות התקציב ולתקציב המאושר ל

 הטבה זה התחייבות מטעם רשות החדשנות לתשלום כלשהו. 

 כפוף המענק, יהיה אישור החדשנות רשות תקציב אושר טרם ההקצאה ובמועד במידה .11.3
בית המתאימה ולא תתקבל כל החלטה סופית בדבר לקיומו של תקציב בתקנה התקצי

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

מתן  לאשר רשות החדשנותהתחייבות מטעם  מסלול הטבה זהבכל מקרה אין לראות ב .11.4
 או להעביר תשלום כלשהו. פרויקטיםל סיוע

 

 שונות  .12

החדשנות, התקנות, הכללים, הנהלים, התנאים וההוראות שנקבעו מכוחו הוראות חוק  12.1
המחויבים ובכלל זה הוראות סימן ד' , בשינויים )אם וככל שנקבעו( יחולו על מסלול זה

לחוק החדשנות )חובת הזהירות  1לפרק ג' לחוק החדשנות )ועדת המחקר(, פרק ג
חוק החדשנות )החלת דינים(, כ"ח ל15וחובת האמונים של נושא משרה ברשות(, סעיף 

ל' לחוק החדשנות )הכנסות הרשות(, פרק ד' לחוק החדשנות )אישור בקשות 15סעיף 
 למתן הטבות(, פרק ה' לחוק החדשנות ופרק ח' לחוק החדשנות )הוראות כלליות(

  .א לחוק החדשנות )עונשין(47ובכלל זה סעיף 

 הם, הוועדה ידי על לעת מעת ויפורסמו שייקבעו כפי, ההטבה מסלול ם וכללים שלנהלי 12.2
אם קיימת סתירה בין הוראות מסלול . זה הטבה מסלול הוראותמ נפרד בלתי חלק

 . זה , תגברנה הוראות מסלול הטבהם או הכלליםנהליבין הההטבה ל

"ב שיקבעו ביחס למסלול הטבה זה יפורסמו באתר וכיוצהודעות  כללים, נהלים, 12.3
 האינטרנט. 

 

  להיתח .13

 והתעשייה הכלכלה במשרד הראשי המדען לשכתידי -על בעבר הופעל זה הטבה מסלול 13.1
)ג( להוראות המעבר לתיקון 56. מכוח סעיף 22.8.2001מיום  8.9 'מס"ל מנכ כהוראת

, עם 1984-לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד 7מס' 
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, 2001באוגוסט  22-ב שתחילתה 8.9 מס' הקמת רשות החדשנות הפכה הוראת מנכ"ל
 .החדשנות רשותידי -על ופעלמ אשר, זה הטבה למסלול

והן מחליפות את הוראות מסלול  2017, מאיב 8הוראות מסלול הטבה זה תוקנו ביום  13.2
 .1.1.2016ההטבה מיום 

 


