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לכבוד 

מציעים פוטנציאליים 

 .ג.נ,  א

הנדו ן: קולות  קוראים להשתתפות בהליכים תחרותיים לבחירת זכיינים להקמה ולהפעלה של תוכניות מכוח מסלול הטבה מס' 49 של רשות החדשנות - תוכניות לעידוד הנבטה  
ויזמות )להלן: "מסלול ההטבה" או "המסלול"(: מסל ול משנה א '-תוכנית להקמת מועדוני אנג'לים; מסל ול משנה ב '-תוכנית להקמת מרכזי חדשנות טכנולוגית; מסלול משנה 

ג' -תוכנית להקמת מאיצים טכנולוגיים )להלן: "מסלו לי המשנה"( – מענה לשאלות הבהרה  

 להלן תמצית השאלות שהופנו  לרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית )להלן: "הרשות")  בקשר עם  ההליך  התחרותי  שבנדון,  המופיעות כפי שנתקבלו  על- ידי השוא לים, בצירוף  .א
: לשאלות רשותהתייחסות ה

מספר 
תשובההשאלה סידורי 

1. 
האם מוסד אקדמי/מחקר, שהינו מלכ"ר, יכול להגיש בקשה במסגרת איזה ממסלולי 

המשנה?  
תנאי הסף בסעיף 4.3.1 למסלול ההטבה קובע, כי על המציע להיות תאגיד. דהיינו: על  

המציע להיות מאוגד, וזאת בין כחברה )לרבות חברה לתועלת   הציבור-חל"צ(, בין  

כעמותה, בין כשותפות רשומה ובין כאגודה שיתופית. חברות לתועלת הציבור ועמותות  

הן מלכ"רים, ומכאן עולה ש גם  מלכ"ר יכול להיות מציע או שותף במציע.  

2. 
אם מועצה, עמותה, אקדמיה מעוניינים להיות שותפים של המרכז לחדשנות, שהינו  

למטרת רווח, ויש להם מגבלה להירשם בחברת המציע בעלי מניות באופן ישיר, כיצד ניתן 

להראות מבחינתכם את המחויבות שלהם לתוכנית ולפעילות לאורך זמן ללא הקצאת  

מבחינה רגולטורית עם מוסדות ציבור  בלת מניות במגיש / או בדרך שידועה לכם כמקו

 ועמותות?

על כל גורם המעוניין  להיות שותף במציע להירשם במסגרת המציע. אם קיים גורם 

שאינו מעוניין להיות שותף במציע, מסיבה זו או אחרת, יש באפשרותו להיות שותף 

אסטרטגי. יש לשים לב, כי בחלק מאמות המידה במסלול ההטבה הניקוד ניתן 

בהתייחס למציע ולשותפים בו )כהגדרת המונח בסעיף 2.14 למסלול ההטבה(,  ולא  

בהתייחס לשותפים האסטרטגיים, שבגינם ניתן הניקוד בסעיפים הרלוונטיים  

לשותפויות אסטרטגיות )סעיפים 5.2.2, ו-5.3 למסלול ההטבה( .   

רשימת הישובים הרלוונטית למסלול משנה ב'-תוכנית להקמת מרכזי חדשנות  מהי רשימת הישובים הרלוונטית למרכזי החדשנות )מסלול משנה ב'(? .3

טכנולוגית היא רשימת היישובים שנקבעה בהחלטת ממשלה מס' 922, המפורסמת 

 .  רשימת הישובים באתר הרשות, בקישור

https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.il%2FBlobFolder%2Fpolicy%2Feconomy-dgi-instructions-04-57%2Fhe%2Finstructions_4-57_Ins4.57-appendix2.pdf


 

 
 הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית 

 www.innovationisrael.org.il | 8041*טלפון:  
 דרך אגודת ספורט, מלחה. ירושלים 

 

מספר 
 תשובה השאלה  סידורי 

האם ניתן להגיש מספר הצעות, עם צוות זהה?    .4

 

על המציע בכל מסלול משנה  לעמוד הן בתנאי הסף כמפורט בסעיף 4.3 למסלול ההטבה,  

והן בתנאי הסף במסלול המשנה הרלוונטי. כל מסלולי המשנה דורשים, כתנאי סף,  

מנהל/מנכ"ל )במסלול משנה ב' נדרש, בנוסף, איש צוות בתחום ההון האנושי אם 

ההצעה כוללת גם פעילות לקידום תעסוקה בהייטק( במשרה  מלאה. במקרה שמציע 

יגיש מספר הצעות, תיתכן אפשרות שיותר מהצעה אחת שלו תזכה, ובמקרה כזה לא  

יהיה באפשרותו להעסיק את הצוות )הזהה( בפעילות מכוח יותר מהצעה זוכה אחת, 

שכן באופן כזה אנשי הצוות לא יועסקו במשרה מלאה בפעילות מכוח ההצעות 

האחרות. על כן, בפועל בלתי אפשרי להגיש מספר הצעות עם  צוות זהה.   

5.  
מה יהיה מספר החברה ברשות?  

מספר החברה ברשות הינו המספר שהמציע יקבל בעת הרישום באזור האישי באתר  

 החברות של הרשות. 

יש לבצע את הרישום מוקדם ככל הניתן, על מנת לקבל מספר חברה ברשות טרם הגשת 

ה בקשה. 

אשכולות הרשויות המקומיות/אשכולות אזוריים יכולים להתמודד על הקולות   .6

הקוראים? 

האם רשות מקומית יכולה להגיש הצעה לקול קורא? 

האם חברה כלכלית של רשות מקומית, שהיא גם חל"צ, יכולה להיות הגורם המ גיש? 

התאגיד שמגיש את ההצעה  - האם יכול להיות חברה עירוני ת? 

ראו תשובה לשאלה מס' 1 לעיל, אשר ממנה עולה כי רשות מקומית, שאיננה מאוגדת, 

איננה יכולה להגיש הצעה, אולם חברה כלכלית )מאוגדת( של רשות מקומית או חברה  

עירונית מאוגדת, יכולות להגיש הצעה, אף אם הן חברות לתועלת הציבור )חל"צ(. יש  

לשים לב, כי בחלק מאמות המידה במסלול ההטבה הניקוד ניתן בהתייחס למציע 

ולשותפים בו )כהגדרת המונח בסעיף 2.14 למסלול ההטבה(.    

7.  
כשאתם מתכוונים ליזמות טכנולוגית זה מבחינתכם כל מרחב טכנולוגי, או שיש מיקוד 

מסוים? האם זה כולל מרכז להכשרה ליזמות טכנולוגי ת? 
רת מטמסלול ההטבה ומסלולי המשנה אינם ממוקדים בתחום טכנולוגי ספציפי. 

יכול חדשנות המרכז  בכלל התחומים. המסלול הינה עידוד וקידום יזמות טכנולוגית

 .הכשרה ליזמות טכנולוגית לפעול גם לטובת 

http://www.innovationisrael.org.il/
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במסגרת הקול הקורא שפרסמתם מכוח מסלול משנה ב' )תוכנית להקמת מרכזי חדשנות    .8

טכנולוגית(, מצוין כי מרכזי החדשנות צריכים להיות מופעלים ביישובי מיעוטים, כפי  

שהוגדרו בהחלטת ממשלה 922. 

האם במסגרת הקול הקורא מכוח מסלול משנה ג' )תוכנית להקמת מאיצים טכנולוגיים(  

- המאיץ יכול להיות ממוקם בכל רחבי הארץ? 

 מה רשימת היישובים והאזורים שיכולים להגיש? 

 האם יש הגדרות של מיקום?

אוכלוסיית היעד מוגבלת מיישובים מסוימים, או יכולה להגיע  מכל הארץ )כולל ערים  

כמו חיפה ותל-אביב-יפו(?  

 

מאיץ, בניגוד למרכז חדשנות, יכול לפעול גם במודל היברידי, ולכן אין התייחסות 

למיקומו הפיזי. לכן, במסגרת הקול הקורא מכוח מסלול משנה ג', המאיץ יכול להיות  

ממוקם בכל רחבי הארץ, כאשר אוכלוסיית היעד הינה יזמים מאוכלוסיית המיעוטים. 

9.  
הקול הקורא מכוח מסלול משנה ג' - מהו מספר המשתתפים המינימלי והמקסימלי בכל 

מחזור? האם יש ה גבלה? 

 

כמפורט בסעיף 6.2 למסלול משנה ג', במסגרת הפעילות מכוח מסלול משנה ג' - תוכנית 

להקמת מאיצים טכנולוגיים, יש להפעיל לפחות 2 מחזורי פעילות בכל שנת זיכיון, 

שמשך כל אחד מהם 6 חודשים לפחות, ובכל אחד מהם לפחות 2 מפגשים בשבוע. בכל 

מחזור ישתתפו לפחות 6 מיזמים )כל מיזם יכול לכלול יותר מיזם אחד(.  

 

10.  
בנוהל 200-20 סעיף 7.3.5 מוגבל התשלום לקבלן  משנה ל-200  ₪ לשעה. בתוכניות  

האקסלרציה יהיו מרצים/מנטורים שיועסקו כקבלני משנה )כנגד חשבונית(, והסכום הזה  

נמוך ולא מקובל בתחום. מה עושים במקרה זה?   

 

תקרת הסכום של 200 ₪ קבועה במסגרת פעילות הרשות, בנוהל  200-02, ולא ניתן 

לחרוג ממנה במסגרת העסקת קבלן משנה.   

11.  
היכן נמצא נוהל 200-04 באתר הרשות?  

 
נהלי הרשות מסדירים את עבודת הרשות ותקפים אם הם רלוונטיים לפעילות המוצעת.  

נוהל 200-04 ונוהל 200-05  בוטלו אוחדו לנוהל אחד שמספרו  200-06 והוא זמין 

 .הזה בקישור

http://www.innovationisrael.org.il/
https://innovationisrael.org.il/rules/3291
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12.  
מדוע נוהל 200-05 קשור להגשה הזו?  

נהלי הרשות מסדירים את עבודת הרשות ותקפים אם הם רלוונטיים לפעילות המוצעת.  

נוהל 200-04 ונוהל 200-05  בוטלו אוחדו לנוהל אחד שמספרו  200-06 והוא זמין 

 .הזה בקישור

13.  
האם ההגשה היא למסלול משנה אחד בלבד מבין השלושה? 

 ניתן להגיש למספר מסלולים? 

אם גוף אחד מגיש ל-3 מסלולי המשנה, מה הסיכוי שלו לזכות?  

 כמה זכיינים יהיו בכל מסלול? 

האם מכל מסלול משנה תיבחר הצעה אח ת? 

 ?משנה כמה זוכים יהיו בכל מסלול

כמה זוכים יהיו בכל הליך תחרותי? 

אם  נציע באמצעות אותו גוף )חברה חדשה שתוקם לצורך כך( את המועמדים  

המתאימים לכל 3 הקולות הקוראים - האם הבחינה תהיה לכל קול קורא בנפרד, כך  

שנוכל להצליח באחד מהקולות הקוראים ובאחר אולי לא, ללא פגיעה ופסילה של  

ההצעות האחרות שהגשנו באמצעות אותו גוף? 

כל מציע יכול להגיש מספר הצעות, לרבות ליותר מקול קורא אחד, כל עוד הוא עומד  

בתנאי הסף ביחס לכל אחת מההצעות. לפיכך, אם מציע אחד יגיש הצעה לכל אחד 

משלושת מסלולי המשנה, יהיה עליו להציג 3 מנהלים, אנשי צוות שונים וכיו"ב )ראו גם 

תשובה לשאלה  4 לעיל(.  

יובהר, כי ההצעות שיוגשו במסגרת קול קורא / הליך תחרותי מסוים תיבחנה בנפרד, 

בהתאם להוראות מסלול המשנה הרלוונטי לאותו הליך, בנוסף להוראות מסלול 

ההטבה.  

במסגרת מסלול משנה א' –  ייבחר עד זוכה אחד;  

במסגרת מסלול משנה ב' – ייבחרו עד 2 זוכים;   

במסגרת מסלול משנה ג' – ייבחרו עד 2 זוכים.  

 

14.  
האם התוכנית רלוונטית גם לחברות שמעוניינות בהשמה והעסקה של עובדים מהמגזר,  

או רק עבור חברות חדשות?  

האם יש מסלול שמתאים לגיוס והשמה לחברות קיימות? 

 האם התוכנית רלוונטית להשמה וגיוס בלבד לחברה קיימת בעלת מרכז קיים? 

 

במסגרת מסלול משנה ב' - תוכנית להקמת מרכזי חדשנות  טכנולוגית, יהיה באפשרותו 

של זכיין לפעול לקידום תעסוקה בענף ההייטק. מטרת המסלול הינה הקמת מרכזי  

חדשנות חדשים. המסלול  איננו מתאים להשמה וגיוס בלבד לחברה קיימת בעלת מרכז  

קיים. ניתן לפעול גם לקידום תעסוקה בענף ההייטק, אבל יש לפעול בהכרח לטובת 

הקמה והפעלה של מרכזי חדשנות חדשים, על מנת לקדם חדשנות טכנולוגית ויזמות, 

בשיתוף עם עוגנים רלוונטיים, ולספק מעטפת עסקית ומקצועית תומכת למיזמים בעלי 

חדשנות טכנולוגית.  

http://www.innovationisrael.org.il/
https://innovationisrael.org.il/rules/3291
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15.  
 האם יש מגבלה בתקציב לטובת מה יוקצה התקציב?

 האם תפעול כולל תשתית? 

 למה כפוף השכר?

האם הרשות יכולה להיות המממן היחיד, או שחובה לגייס מעוד מקורות?  

שכר מנכ״ל במיזמים שמקבלים מענק   כמו ההאם יש הגדרות שכר למנהל )לדוגמ

 מהרשות(?

איך ומתי מועברת התמיכה מטעם רשות החדשנות, האם במועדים קבועים - על בסיס 

רבעוני למשל?  

 מה לגבי תקרת שכר? 

לנהלי מסלול   4.9סעיף במסגרת התקציב המבוקש ניתן יהיה לבקש תקציב בהתאם ל

 . ההטבה

 תשתית.התפעול אינו כולל עלויות 

 . 200-02בהתאם למפורט בנוהל  ,השכר כפוף לנהלי הרשות

המממן היחיד של הפעילות יכולה להיות הרשות, אך יש לקחת בחשבון כי במסגרת  

אמות המידה לבחינת ההצעות ניתן ניקוד, בין היתר, למקורות המימון של המציע -  

היקפם ונזילותם )סעיף 5.5 במסלולי משנה א'-ב'; סעיף 5.3 במסלול משנה ג'(, אשר 

ייבחן באופן יחסי למקורות המימון שיוצגו במסגרת יתר ההצעות.  

16.  
אם ליזם יש בניין שיכול לשמש לצורך ביצוע הפעילות – האם הוא יכול להציעו תמורת  

עלויו ת? 

 

אם כוונת השואל היא לברר אם ניתן לקבל תשלום בגין שימוש בנכס השייך לאחד 

השותפים במציע, התשובה היא כי אם אחד השותפים במציע יציע שירות בתשלום  

למציע, המציע יוכל להגיש לרשות בקשה להחזר הוצאות של עלות השירות בלבד, ללא 

רכיב רווח.  

17.  
 האם יזמות בתחום ההוראה והחינוך נחשב לצורך העניין? 

 בני נוער בהייטק?  יזמים מחינוך יכולים להשתתף למען שילובהאם 

 

מטרות מסלול ההטבה מפורטות בסעיף 1, והינן: עידוד, קידום, תמיכה וסיוע לחדשנות 

הטכנולוגית בתעשיית ההייטק, ולפיתוח התשתיות הנדרשות לכך;  עידוד בניית אקו - 

סיסטם חדשני בתעשיית ההייטק , התומך ביזמות בחדשנות טכנולוגית; עידוד יזמות 

והגדלת מספרם של המיזמים בעלי חדשנות טכנולוגית ושל חברות הזנק, משלב  

ההנבטה; עידוד מספר רב יותר של יזמים בעלי רעיונות בחדשנות טכנולוגית ומיזמים 

בעלי חדשנות טכנולוגית מקבוצות עם תנאי מימון מועדפים ומאזור פריפריה; הגדלת 

מספר המשקיעים בשל בי הפרה-סיד והסיד, כחלק מבניית אקו - סיסטם תומך יזמות  
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וחדשנות טכנולוגית; יצירת מעטפת תומכת, להקמת מיזמים חדשים בעלי חדשנות  

טכנולוגית לליווי יזמים ומיזמים בעלי חדשנות טכנולוגית, משלב הרעיון: קידום יצירת  

רעיונות, קידום רעיונות והבאתם באמצעות מחקר או פיתוח לידי מוצר, חיבור 

למנטורים, למשקיעים  וכיו"ב. 

שילוב נוער בהייטק איננו בין מטרותיו העיקרית של המסלול, אך יכול להיות אחת  

הפעילויות המוצעות במסגרת ההצעה. יזמות בתחום ההוראה והחינוך יכולה להיות  

רלוונטית אם היא כוללת חדשנות טכנולוגי ת. 

 

18.  
 האם חממה קיימת שנתמכת ע"י הרשות יכולה לגשת למסלול המאיץ?

 
חממה בעלת זיכיון יכולה להשתתף כחלק מהשותפים במציע או כשותפה אסטרטגית  

.בכל מקרה, כל השתתפות פיננסית של החממה במציע תהייה ממקורותיה הפרטיים 

ולא מכספי מענקים מרשות החדשנות. 

19.  
 שנות יכול לקבל חלק מהמיזמים שיקומו בעזרת המרכז?האם מרכז חד

אם כוונת השואל היא לברר אם מרכז חדשנות )מסלול משנה ב'( יכול לקבל חלק 

ממניות המיזמים שיקומו במסגרת פעילותו, התשובה היא כי הרשות איננה מתערבת  

בהסכמות המסחריות שבין מרכז היזמות לבין היזמים שיקומו במסגרת פעילותו. עם  

זאת, יובהר, כי המענק שניתן במסגרת מסלול ההטבה ומסלולי המשנה אינו מיועד 

להשקעה ישירה בכפוף לקבלת מניות במיזמים.  

 

 

20.  
מה הכוונה בלהתאגד - האם צריך להתאגד לפני או רק אחרי זכייה? 

האם יש ציפייה/דרישה להגיש  הצעה במסגרת שותפות/התאגדות, או האם גוף אחד יכול  

להגי ש? 

 האם ההתאגדות רלוונטית לכל מסלולי ההנבטה? 

 לעיל לגבי אופן ההתאגדות של הגופים שיכולים להגיש הצעה,  1ראו תשובה לשאלה 

 ובכלל זה גם עמותה וחל"צ. 
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לחברה חדשה שמקימים לצורך ההתמודדות בהליך תחרותי -  האם צריך גם לפתוח תיק 

במע"מ ומס הכנסה? האם יידרשו אישורים כמו אישור ניהול פנקסים וניכוי מס במקור?  

 עם שותפים?   האם עמותה יכולה להיות מציעה, או שצריך להתאגד בחברה

האם מרכז החדשנות יכול להיות להתאגד כחברה עסקית, ואחר כך לקבל חלק מאותם  

חברות תמורת העזרה שהמרכז מביא?  

 האם תתנו עדיפות לכמה תוכניות שמתאגדות יחד? 

 

נדרש כי המציע יהיה מאוגד לפני הגשת ההצעה לשמש כזכיין  )מדובר בתנאי סף,  

המעוגן בסעיף 4.3.1 למסלול ההטבה(. הוראה זו רלוונטית והכרחית ביחס לכלל 

מסלולי המשנה.  

לאחר בחירת הזוכים בהליכים התחרותיים, יידרש כל זוכה להגיש מסמכים לצורך 

הפעלת התוכנית. במסגרת מסמכים אלו, יתבקש להגיש, בין היתר, אישור ניהול ספרים 

וניכוי מס במקור.  

מרכז החדשנות מקבל מהרשות סיוע לצורך הפעלת המרכז. אין כוונה כי היזמים 

והחברות ישלמו בגין השירותים שהמרכז מספק. באשר לאפשרות לקבל מניות  

 לעיל.   19במיזמים שיקומו במסגרת פעילות המרכז – ראו תשובה לשאלה 

במסגרת אמות המידה במסלולי המשנה - אמת המידה 'ההיקף והאיכות של ניסיון 

המציע ו/או השותפים במציע' ואמת המידה 'הערך המוסף של המציע ושל השותפים  

במציע' ניתן ניקוד לשותפים  במציע ולשותפויות עסקיות, ויש בך משום מתן עדיפות  

לתוכניות שיציגו מגוון רחב יותר של שותפים עם ערך מוסף לפעילות.  

21.  
קןל קורא לבחירת זכיין להקמה ולהפעלה של מועדון אנג'לים  )מכוח מסלול משנה א'( –  

 האם האנג'לים צריכים להיות מהחברה הערבית או להשקיע במיזמים מהחברה הערבית?

 האם בהקמת המועדון, כלל האנג'לים צריכים להיות כשירים? 

 

מסלול משנה א' – תוכניות להקמת מועדוני אנג'לים, והקול הקורא שפורסם מכוחו,  

הינה השקעה בחברות הזנק בשלב ההנבטה, המוחזקות על ידי יזמים מאוכלוסיית  

המיעוטים.  

כלל האנג'לים צריכים לעמוד  בתנאי סעיף 2.1 למסלול משנה א', אך לא מתחייב כי 

האנג'לים עצמם יהיו גם מאוכלוסיית המיעוטים.  

22.  
 להגיש?  האם קבוצה מחו״ל יכולה

האם פתוחים לקבל הצעות למודלי הפעלה חדשנים של מאיץ, או רק במודל הקלאסי  

הנהוג בארץ?  

 

שותפים במציע יכולים  להיות מחו"ל, כל עוד הם יתאגדו בישראל לצורך הגשת הצעה.  

ניתן להגיש הצעה לכל מודל הפעלה למאיץ, בכפוף לעמידתו בכלל התנאים וההוראות 

של מסלול ההטבה, מסלול המשנה הרלוונטי ומסמכי ההליך התחרותי. 
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23.  
 .לקבלאנא פרטו את מבנה התוכנית העסקית שאתם מצפים 

האם נוכל לקבל רשימה כוללת של כלל הדרישות, כולל כלל המסמכים במקום אחד?   

 

על המציע לצרף במסגרת ההצעה כל תוכנית עסקית העולה על דעתו, העומדת בתנאים  

ובדרישות המפורטים במסלול ההטבה ומסלול המשנה הרלוונטי ובמסמכי ההליך  

התחרותי. 

 לנהלי מסלול ההטבה.  3.1בסעיף כלל המסמכים שיש להגיש מפורטים 

24.  
 מה זה מהות הישות?

 
המונח "מהות הישות" בטופס ההצעה – משמעותו אופן ההתאגדות, ובאשר לשותפות 

נדרש לפרט גם האם מדובר בשותף כללי או בשותף מוגבל. 

25.  
מסלול משנה ג' )מאיצים טכנולוגיים( - האם ניתן לקיים מפגש שבועי ארוך במקום שני  

מפגשים שבועיים??   

 

בהתאם לסעיף 6.2.1 במסלול משנה ג', נדרש לקיים 2 מפגשים שבועיים לפחות, כאשר 

אין דרישות מיוחדות לגבי אור כו של כל מפגש. לא ניתן להמיר זאת במפגש שבועי אחד  

ארוך. 

26.  
לגבי מאיצים טכנולוגיים )מסלול משנה ג'( - מדובר על תכנית חדשה ומתייחסת 

לאוכלוסייה הערבי ת? 

 

מטרתו של הקול הקורא הזה ב מסגרת  מסלול משנה ג' היא לעודד הקמה והפעלה של 

מאיצים טכנולוגים חדשים. המאיצים יפעלו לעידוד יזמים להקים מיזמים בעלי 

חדשנות טכנולוגית וחברות הזנק חדשות,  בדגש על מיזמים וחברות הזנק הפועלים  

בתחומים טכנולוגיים בעלי סיכון גבוה, או של יזמים מקבוצות עם תנאי מימון  

מועדפים – ובכלל זה מאוכלוסיית המיעוטים.  

 

27.  
 האם להגיש את הבקשה חתומה או רק את העמוד האחרון?

 
יש לחתום רק על העמוד האחרון של ההצעה, ולצרף אותו סרוק. 

28.  
האם אנשי הצוות המוצעים, כמו המנהל/מנכ "ל, צריכים להופיע כחלק ממגישי ההצ עה, 

ו/או כיועצים / נותני שירותים לתוכניות? 

 

פרטי המנהל / המנכ"ל המוצע  צריכים להופיע בטופס ההצעה בסעיף צוות המציע,  

)סעיף 1.9 בנספח 1א' )טופס ההצעה( - ביחס למסלול משנה א'; סעיף 1.7 בנספח 1ב'  

ביחס   –( הצעההטופס ) )טופס ההצעה( - ביחס למסלול משנה ב'; סעיף 1.6 בנספח 1ג'

 . ול משנה ג'(למסל
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29.  
מסלול משנה ג' - האם הזכיין יהיה אחראי להביא למאיצים את החברות שצריכות סיוע  

 והאצה? 

האם אנחנו צריכים לשים מאצ'ינג? אם נוכל למצוא מאצ'ינג כלשהו - האם זה יעזור? 

 

 

במסגרת מסלול משנה ג' – תינתן עדיפות לתוכנית עסקית אשר תציג דרכים לחשיפה  

תקשורתית של המאיץ ופעילות למשיכת יזמים וגם דרכים לשילוב מספר רב יותר של  

יזמים שישתתפו בתוכנית ההאצה, כפי שמפורט בסעיפים 5.1.4 ו-5.1.5 במסלול  

המשנה.  

אם הכוונה בשאלה השנייה היא האם נדרש מימון משלים מינימלי,  התשובה היא כי 

במסגרת המסלול או איזה ממסלולי המשנה לא נדרש מימון משלים מינימלי.  עם 

זאת, אך יש לקחת בחשבון כי במסגרת אמות המידה לבחינת ההצעות ניתן ניקוד, בין 

היתר, למקורות המימון של המציע - היקפם ונזילותם )סעיף 5.5 במסלולי משנה א'-ב'; 

סעיף 5.3 במסלול משנה ג'(, אשר ייבחן באופן יחסי למקורות המימון שיוצגו במסגרת 

  . לעיל( 15יתר ההצעות )כאמור גם בתשובה לשאלה  

 

האם המנהל /המנכ"ל המוצע יכול להיות מועסק באמצעות השותף הכללי, כשהשותף   .30
הכללי הוא חברה בע"מ? מי משלם שכר - בעלי המניות/המציע? 

במסגרת מסלולי המשנה, נדרש כי המנהל/המנכ"ל יועסק ישירות ע"י המציע.   

 

ניתן להגיש את ההצעות, לשלושת ההליכים התחרותיים, בשפה האנגלי ת. האם ניתן להגיש את הבקשה באנגלית?    .31

האם קיימת האפשרות להגיש בנפרד ועם שותפים?     .32

 ? מועדפים מימון תנאי עם יזמים הכוונה למה

 

במסגרת מסלולי המשנה אין חובה להתחבר עם גורם נוסף, ולכן ניתן להגיש הצעה  

כמציע יחיד, מאוגד, או כמציע המורכב מכמה שותפים המאוגדים יחד. 

בהגדרת "יזמים מקבוצות עם תנאי מימון מועדפים" מפנה סעיף 2 )סעיפי משנה 2.9 ו- 

2.13( למסלול ההטבה להגדרה במסלול הטבה מס' 1 של רשות החדשנות – קרן המו"פ, 
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אשר אחת מהקבוצות הנכללות בה היא  "אוכלוסיית המיעוטים" - כהגדרת מונח זה  

בהחלטת ממשלה מס' 922 מיום 30.12.2015.  

הפורום אשר במסגרתו בכוונתו להגיש יחד את ההצעה מורכב משני ארגוני עוגן ועוד   .33
שלושה ארגונים שות פים. 

 השאלה: 

מהי הישות המשפטית אשר בשמה אפשר להגיש את הב קשה? 

האם זה בשם הגוף המוביל, ויחד לצרף את ההסכמים וחלוקת התפקידים עם שאר  
הגופים המשותפים? צריך להקים ישות משפטית חדשה אשר תכלול את כל  

השותפים?  

 

נדרש להתאגד, ולהקים ישות משפטית חדשה, שתכלול את כל השותפים.  

האם ירושלים היא יעד כיישוב לקול קורא או לא.    .34

שאלה נוספת – האם מרכז החדשנות )מסלול משנה ב'( אמור להיות ביישוב פיזי אחד,  

 והאם דמי השכירות/שיפוץ/תפעול המקום מהווים חלק מהמענק?  

 

במסגרת מסלול משנה ב' - תוכנית להקמת מרכזי חדשנות  טכנולוגית, רשימת הישובים  

 לעיל( איננה כוללת את ירושלים.  3 הרלוונטית )כמפורט בתשובה לשאלה

 . מרכז החדשנות יכול להיות בישוב פיזי אחד או יותר

ההוצאות המוכרות במסגרת המסלול מפורטות בסעיף 4.9 לנהלי מסלול ההטבה, והן 

כוללות, בין היתר, עלויות שכירות ועלויות תפעול שוטפות )סעיף 4.9.3 לנהלים(, אך 

אינן כוללות עלויות שיפוץ.  

35.  
 האם המציע הוא הארגון המאוגד או אחד משותפי ההתאגדות? .1

  VC?אם יש יתרון לחיבור עם קרנות .2

 האם בעל השליטה בהתאגדות בהכרח צריך להיות המציע?  .3

 האם מעורבותו של גוף שלטון מקומי משמעו הקצאת מקום פיזי? האם מצפים .4
 לראות ערך שאינו כלכלי בהכרח?

 האם צריך שם ספציפי למנהלי הפעילויות בשלב ההגשה?  .5

  האם קיים יתרון למפעיל אחד לכלל הקולות קוראים? .6

 אם ההצעה כוללת מספר שותפים, על המציע להיות ארגון המאגד את  .1

 כלל השותפים. 

  במסגרת אמות המידה במסלולי המשנה - אמת המידה 'ההיקף והאיכות  .2

הערך המוסף של ' ואמת המידה 'של ניסיון המציע ו/או השותפים במציע

' ניתן ניקוד לשותפים  במציע ולשותפויות המציע ושל השותפים במציע

סקיות, ויש בך משום מתן עדיפות לתוכניות שיציגו מגוון רחב יותר של  ע

 שותפים עם ערך מוסף לפעילות.
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 ?אקסלרטורים 2מרכזים /  2 -האם התקבלה החלטה להגדיל את  הקול קורא ל .7

 

 

  המציע הינו התאגיד המגיש הצעה, ועליו לכלול את כלל השותפים במציע. .3

 מעורבותו של גוף השלטון המקומי חשובה משמעותית לפיתוח האקו- .4

רצוי שתבוא  ולכן  ,היזמי בקרב אוכלוסיית המיעוטים בישראל סיסטם

 ,כלכלית בהכרחע"י מעורבות שאינה  ,לידי ביטוי במסגרת ההצעה

 ותכלול ערך מוסף לאקוסיסטם.

 אם הכוונה היא למנהל הפעילות במסגרת הקולות הקוראים השונים –  .5

אכן, פרטי המנהל / המנכ"ל המוצע צריכים להופיע בטופס ההצעה,  

בסעיף צוות המציע )סעיף 1.9 בנספח 1א' )טופס ההצעה(  - ביחס למסלול 

משנה א'; סעיף 1.7 בנספח 1ב'  )טופס ההצעה(  - ביחס למסלול משנה ב'; 

 . ביחס למסלול משנה ג'( –( הצעההטופס סעיף 1.6 בנספח 1ג' )

 לא קיים יתרון למציע אחד לכלל הקולות הקוראים.  .6

  כן, במסגרת הקולות הקוראים ייבחרו –.7

  במסגרת מסלול משנה א' –  עד זוכה אחד; •

 במסגרת מסלול משנה ב' – עד  2 זוכים;   •

  במסגרת מסלול משנה ג' – עד 2 זוכים.•

  בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור במסמכי ההליך התחרותי, על נספחיהם, יגבר האמור במסמך זה. .ב

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך התחרותי. .ג

     
 

 בברכה,
 

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגי ת 
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