י"ח בתמוז ,תשע"ט
21/07/2019

לכבוד
מציעים פוטנציאליים
א.ג.נ,

הנדון :קול קורא  -הליך תחרותי מכוח מסלול הטבה מס'  – 39חממות יזמות בפריפריה (פיילוט) – מענה לשאלות הבהרה
א .להלן תמצית השאלות שהופנו לרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן" :הרשות"( בקשר עם ההליך התחרותי שבנדון ,המופיעות כפי שנתקבלו על-ידי
השואלים ,בצירוף התייחסות הרשות לשאלות:
מספר
סידורי

השאלה
האם המיקום הפיזי של החממה צריך להיות באזור פיתוח א'?

על החממה והמיזמים שיפעלו בתוכה להיות באזור פיתוח א' .על המציע
לקבוע לעצמו את סביבת החממה בתוך אזור פיתוח א' בה תפעל החממה
והמיזמים בתוכה.

ביחס לסעיף  4.2למסלול ההטבה :מאחר שאמות המידה לזכייה בקול הקורא
ממילא נוגעות ברובן לבעלי המניות של המציע ולא למציע עצמו ,נבקש להבהיר:
א .כי לצורך הגשת הצעה בקול הקורא ניתן לחבור לגורמים נוספים במסגרת
מיזם משותף שאינו ישות משפטית נכון למועד הגשת המכרז (לדוגמא –
שותפות או קונסורציום).
ב .כי ניתן להקים את החברה הייעודית אשר תפעיל את החממה ( )SPCרק
לאחר הגשת ההצעה ובכפוף לזכייה.
ג .כי מציע יוכל להתאגד גם כשותפות ולא רק כחברה בע"מ.

א .ניתן ורצוי לחבור לגורמים נוספים על מנת להגיש הצעה להליך
התחרותי ,אך המיזם המשותף חייב להיות מאוגד כחברה בע"מ,
רשומה כחוק בישראל.
ב .לא ניתן להקים את החברה הייעודית לאחר הגשת ההצעה .בהתאם
לאמור בתנאי הסף ,בסעיף  4.2.1למסלול ההטבה ,על המציע להיות
מאוגד כחברה בע"מ ורשומה כדין בישראל ,וזאת נכון למועד הגשת
ההצעה.

.1

.2

תשובה

ג .לא ניתן להתאגד כשותפות .על המציע להיות מאוגד כחברה בע"מ
ורשומה כדין בישראל.

מספר
סידורי

השאלה

תשובה

.3

ביחס לסעיפים  4.2.4ו 4.3.3-למסלול ההטבה  :נבקש להבהיר כי מנכ"ל המציע
לא חייב להיות מועסק בפועל בעת הגשת ההצעה ,אלא שמספיק לחתום על
הסכם עקרונות עם המנכ"ל המיועד ,בעוד שהעסקתו בפועל תהיה מותנית
בזכייה במכרז ,והכל בהתאם לאמור בסעיף  4.3.3לקול הקורא.

מנכ"ל המציע לא חייב להיות מועסק בפועל בעת הגשת ההצעה ,וניתן
להסתפק בהסכם עקרונות עם המנכ"ל המיועד ,חתום על ידיו ועל ידי
המציע ,ביחס להעסקתו העתידית כמנכ"ל המציע ,לתקופה של  3שנים
לפחות.

.4

כחלק מהמעבר על הנהלים של מסלול  39חממות יזמות בפריפריה ,נתקלנו בשני
קבצים אשר אינם מכילים אותה תכולה ולכן בקשה להבהרה .בקובץ "מסלול
הטבה מס'  - 39חממות יזמות בפריפריה (פיילוט)  "0_14.1.2019 -שיצא בינואר
 2019ישנה התייחסות למענק לחברת חממה (עד  850אלף ש"ח מתקציב של 1
מליון ש"ח) .אולם ,בקובץ "נהלי מסלול הטבה מס  - 39חממות יזמות
בפריפריה" אשר יותר מעודכן והתפרסם באפריל  2019אין התייחסות למענק
לחברת חממה.

המסמך הראשון שצוין בשאלה הוא מסלול ההטבה ,ואילו המסמך
השני הוא נוהל מסלול ההטבה ,המכיל הוראות יותר מפורטות להפעלת
מסלול ההטבה .את שני המסמכים יש לקרוא יחד .נושא המענק לתמיכה
בחברות חממה מטופל בסעיף  6למסלול ההטבה ובסעיף  3.3לנוהל.

מהו פירוש מחויבות החברה להמציא  50מיליון ( ₪בסעיף  4.4.5למסלול
ההטבה)? כעולה מהתנאים ,צפי להשקעת זכיין בחממה נאמד כ 10-12-מיליון
 .₪מה הצורך להתחייב לעוד  50מיליון?

הצפי להשקעת זכיין שעולה מהתנאים הוא תנאי מינימום להשתתפות
בהליך ,ומטופל בתנאי הסף ,בסעיף  4.2.5למסלול ההטבה .אין צורך
להתחייב לעוד  50מיליון ש"ח ,אולם ,בהליך תחרותי זה ,מציע שהציג
מקורות מימון בסך של  50מיליון ש"ח ומעלה ואת הנזילות הגבוהה
ביותר ,יזכה לניקוד מרבי בהתאם לאמת המידה "מקורות מימון",
בסעיף  4.4.5למסלול ההטבה.

משקיעי הינו קרן הון סיכון או בנק ,או חברה ציבורית .מה ההוכחה שיש לו
כסף?

בנספח  3למסמכי ההליך התחרותי – "תצהיר מקורות מימון" ,המהווה
חלק ממסמכי ההגשה ,על המציע להצהיר על מקורות המימון ,מקורם,
היקפם וזמינותם .יש לצרף לתצהיר מסמכים המאמתים את מקורות
המימון שצוינו (כגון :דוחות כספיים מבוקרים אחרונים ,תדפיסי
חשבון).

.5

.6
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מספר
סידורי

השאלה

תשובה

בשלב ראשון אין דרישה להגיש תקציב  -האם זה נכון ,או תקציב אמור להיות
מוגש במסגרת תכנית עסקית?

במסגרת ההליך התחרותי יש להציג תקציב ,כאמור בסעיף  4בנספח 1
למסמכי ההליך התחרותי – "טופס הצעה לקבלת זיכיון".

האם לפי הכללים חברי דירקטוריון ,ועדת השקעות או ועדה מייעצת זכאים
לתשלום? אם כן ,כיצד אני משלם לתושבי חו"ל?

תשלומים לחברי דירקטוריון או ועדת השקעות אינם מוכרים במסגרת
סעיפי התקציב המאושרים של רשות החדשנות .סעיפי התקציב
המאושרים מפורטים בסעיף  5.2במסלול ההטבה ובסעיף  3.2בנוהל
מסלול ההטבה.

.9

האם שיעור התמלוגים המוגדלים לחברת חממה הינו זהה לחברה נתמכת רגילה,
כגון  150% ,120%ו?300%-

מדיניות התמלוגים מפורטת בסעיף  9במסלול ההטבה.

.10

האם חברות חממה מגישות את הבקשות בצורה אלקטרונית במסגרת רגילה או
יש פלטפורמה מיוחדת לחברות חממה?

חברות החממה יגישו בקשות לתמיכה בהתאם לסעיף  3.2.2.1בנוהל
מסלול ההטבה .אין פלטפורמה מיוחדת לחברות חממה.

.11

כיצד חממה יכולה להכריח חברות אשר כבר יצאו ממסגרת החממה לשלם את
התמלוגים?

החובות והזכויות כלפי רשות החדשנות הן של חברות החממה ולא של
החממה.

האם זה נכון כי יש ירידה בתקציב לחברה אחד כ 1-מיליון  ₪במקום  2מיליון ₪
לשנתיים? האם במקרה יש הרחבת המסלול לשנה שנייה?

בהתאם למסלול הטבה מס'  ,39חברת חממה זכאית להגיש בקשה
לתמיכה במסגרת מסלול ההטבה ,בגובה תקציב של עד  1מיליון ש"ח
למשך תקופה של שנה אחת בלבד .זאת ללא קשר למסלולי הטבה
אחרים .חברת חממה זכאית להגיש בקשות לתמיכה במסגרת מסלולים
אחרים של רשות החדשנות בהתאם לנהלים הרלבנטיים.

.7

.8
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מספר
סידורי

.13

השאלה

תשובה

סעיף  5.2בקובץ מסלול ההטבה מדבר על מענק לעידוד חברות החממה ,בסך
כולל של  1.5מיליון שקלים לשנה .סעיף  6באותו הקובץ מפרט את עקרונות
הסיוע לחברות החממה.
א .האם שני הסעיפים בלתי תלויים? משמע המציע יכול לקבל את 1.5
מיליון השקלים של סעיף ( 5.2באם עמד בתנאים) ומימון לחברות לפי
סעיף ?6
ב .מהו מספר החברות שיכולות לקבל את המימון לפי סעיף ( ?6בסעיף 5.2
מוצג מנגנון של  3+3אולם בסעיף  6לא ראיתי הגבלת מינימום
ומקסימום)

א .סעיף  5.2במסלול ההטבה עוסק במימון לפעילות של הזכיין המפעיל
את החממה ,ומורכב מעד  0.5מיליון שקל עבור תפעול החממה ועד 1
מיליון שקל נוספים עבור מימון פעילויות לעידוד יזמות והקמת
חברות חממה .המענק הנוסף עבור פעילות לעידוד חברות חממה
(סעיף  )5.2.2תלוי בעידוד של לפחות ( 3ס"ק  )5.2.2.1או ( 6ס"ק
 )5.2.2.2חברות חממה באותה שנה ,לאו דווקא במסגרת הסיוע
לחברות חממה שבסעיף  .6סעיף  6במסלול ההטבה עוסק במודל
הסיוע של רשות החדשנות לחברות החממה שיקומו בעידוד
ובתמיכת החממה.
ב .אין הגבלת מינימום או מקסימום למספר החברות שיכולות לקבל
מימון לפי סעיף .6

.14

בסעיף  4.2.1למסלול רשום שהמציע הינו חברה בערבון מוגבל .האם ניתן
שהמציע יהיה שותפות מוגבלת ישראלית?

לא .ראו תשובה לשאלה מס' .2

.15

האם ניתן לחתום ולהגיש את נספח  5באנגלית עבור בעלי מניות שאינם
ישראליים? אם התשובה הינה חיובית ,אם הנספח הוגש באנגלית ,האם נדרש
להגיש תרגום לעברית? אם התשובה הינה חיובית ,האם התרגום צריך להיות
מאומת נוטריוני?

בעלי מניות שאינם ישראלים ,רשאים להגיש תצהיר בשפה האנגלית
חתום על ידי מורשה חתימה ,מאומת על ידי עורך דין ,בכפוף לכך שילווה
בתרגום בשפה העברית כנדרש ,מאושר על-ידי נוטריון ישראלי.

האם זהות המאמת החתימה של בעל מניות שאינו ישראלי על גבי נספח  5יכול
להיות עורך דין או נוטריון שאינו ישראלי?

מאמת החתימה של בעל מניות שאינו ישראלי יכול להיות עורך דין
שאינו ישראלי ,אולם נדרש תרגום המסמך לשפה העברית ,מאושר על-
ידי נוטריון ישראלי בלבד.

.16
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לגבי סעיף  4.3.7למסלול ההטבה ונספח  5למסמכי ההליך התחרותי– האם
הכוונה ב"חשבון מוגבל" הינה אך ורק כהגדרת מונח זה לפי חוק שיקים ללא
כיסוי ,תשמ"א – ?1981

המונח "חשבון מוגבל" הינו בהתאם להוראות כל דין ,ובכלל זה חוק
שיקים ללא כיסוי ,תשמ"א.1981-

.18

סעיף  4.3.3למסלול ההטבה מחייב לצרף הסכם עקרונות ביחס להעסקה עתידית
של מנכ"ל לתקופה של  3שנים לפחות .מאיזה מועד מתחילים לספור את 3
השנים האמורות (הגשה? זכיה? ממועד תחילת הזיכיון?)?

 3השנים ייספרו ממועד תחילת תקופת הזיכיון.

.19

לאורך סעיף  4.4למסלול ההטבה מפורט הניקוד אשר יוענק למציע בשל אמות
המידה הקשורות גם לבעלי מניות במציע.
א .האם ניתן לקחת בחשבון את כל החברות בעץ המבנה של בעל מניות
במציע כדי לבחון את אמות המידה של אותו בעל מניות במציע? הדבר
מקובל בקרנות הון סיכון ותאגידים רב לאומיים.
ב .אם התשובה חיובית – האם אותם בעלי מניות (בעץ המבנה) גם צריכים
להגיש את התצהיר שבעלי המניות של המציע עצמו נדרשים? הרי,
בפועל ,הם לא בעלי המניות הישירים של המציע (אלא של בעל המניות
במציע ,המחזיק בעצמו במציע).

.20

בדרישות הגשת ההצעה ,המפורטות באתר הרשות לחדשנות ,צוין בסעיף  5שיש
להגיש – בין היתר  -טופס הצעה לקבל זיכיון (נספח  1למסמכי ההליך) בתבנית
 WORDובתבנית ( PDFלא סרוק) .ברור שבתבנית  WORDלא יהיו חתימות,
אך כיצד יש להגיש את החתימות על-גבי דפי החתימות ב  PDFאם לא ניתן
לסרוק אותן? השאלה רלוונטית גם לגבי התצהירים שיש לצרף להצעה.
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א .לצורך בחינת אמות המידה המתייחסות לבעלי מניותיו של המציע,
יובאו בחשבון גם בעלי מניות המחזיקים במציע בעקיפין.
ב .נדרש לצרף לבקשה לקבלת זיכיון אך ורק תצהירים מטעם בעלי
מניות המחזיקים במציע במישרין.

תבנית ה WORD-וה( PDF -לא סרוק) מתייחסת לטופס הבקשה בלבד
ולא לתצהירים החתומים הנדרשים .ניתן להגיש את התצהירים
החתומים כשהם סרוקים באופן ברור וקריא .בנוסף ,ניתן להגיש את
טופס הבקשה בתבנית  PDFעם חתימות אלקטרוניות ,או לחילופין
טופס בקשה חתום ידנית וסרוק ,וזאת בתנאי שמדובר במסמך ברור
וקריא.

מספר
סידורי

.21

השאלה
בקובץ הבקשה לקבלת זיכיון נרשם בבולט השלישי שאין לחרוג מ  50עמודים
במסגרת הבקשה המוגשת .מה נכלל במסגרת  50עמודים אלו? האם התצהירים
ונספחיהם (כולל מסמכים המאמתים את מקורות המימון שיש לצרף) נכללים
בספירה? מה לגבי מצגות ומידע נוסף (לרבות דפי מבוא ודומיו)?

מספר העמודים הנדרש מתייחס לטופס הבקשה בלבד ,ללא התצהירים
ונספחיהם .למען הסר ספק ,יובהר ,כי אין מגבלה של מספר עמודים
ביחס לתצהירים ולנספחיהם.

ככל שהקבצים אינם ניתנים לשליחה במייל אחד בשל גודלם ,האם ניתן
להשתמש בשירות כגון  ?JUMBOMAILאו לשלוח במספר מיילים עוקבים
(לרבות הצורך לפצל חלקים מטופס ההצעה למספר קבצים שונים)?

ניתן לשלוח את הקבצים באמצעות שירות כגון  JUMBOMAILאו בעד
חמישה מיילים עוקבים נפרדים שלא יעלו על  MB 20כל אחד ,ובתנאי
שהמיילים יגיעו כמתואר בסעיפים  4ו 5-תחת הכותרת "אופן הגשת
הצעה" בדף הקול הקורא באתר רשות החדשנות .למען הסר ספק ,אין
לפצל קובץ אחד ,כולל טופס ההצעה ,למספר מיילים נפרדים .כמו כן ,יש
לציין במפורש בנושא המייל את שם ההצעה ואת מספר המייל מתוך
סה"כ המיילים בהם תישלח ההצעה.

.22

.23

.24

תשובה

האם ניתן לבצע שינויים בתצהירים הקשורים בזכר/נקבה ,יותר ממוסמך חתימה כן .ניתן לבצע שינויים שהם לא מהותיים.
אחד בשם החותם על התצהיר ,שותפות/חברה ,דרכון/תעודת זהות ,ועוד כהנה,
וזאת על-מנת לשקף את המצב העובדתי הנכון? מן הסתם ,לא נבצע שינויים
לגופו של התצהיר.
לאור מגבלת העמודים בנספח  ,1האם ניתן למחוק שורות לא נדרשות (לדוגמה:
מספר בעלי מניות מעטים במציע או מורשה חתימה אחד בסעיפים  1ו?)6-
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ניתן למחוק שורות בטבלאות בלבד אם אינן נדרשות.

מספר
סידורי

השאלה

.25

סעיף  4.2.5למסלול ההטבה – הסעיף מדבר על "משך תקופת הזיכיון" .האם
הכוונה ל 5 -שנות ההפעלה או ל 8 -שנות תקופת ההתקשרות? או ככל שתהיה
חברת פרויקט בתוך החממה מעבר לתום  5שנות הזיכיון או  8שנות ההתקשרות,
האם ניתן לכלול בתוך האמירה "משך תקופת הזיכיון" גם את התקופה שמעבר
ל 8/5 -שנות הזיכיון?

תקופת הזיכיון היא  5שנים ומוגדרת בסעיף  2.27במסלול ההטבה .לא
ניתן לכלול בתוך האמירה "בתוך תקופת הזיכיון" תקופה שהיא מעבר
ל 5 -שנות הזיכיון.

.26

האם בעל מניות בחממה ,שהינו גם במעמד של שותף אסטרטגי ,רשאי להתקשר
בפרויקט (שיתוף פעולה) עם חברת חממה/פרויקט באותה החממה בה השותף
האסטרטגי יגבה כסף מחברת הפרויקט? נניח שיש לשותף האסטרטגי עלויות
אמתיות כתוצאה מהשת״פ המדובר ועל כן הגבלה לסעיף המקורות תהיה קביעה
קשה ואף עשויה לגרום לכך שהשת״פ הספציפי לא יצא לפועל במהלך תקופת
החממה דבר שפוגע בעיקר בחברת הפרויקט (אך לא רק) .אם מותר ,מה
המגבלות או ההנחיות הרלוונטיות?

התקשרות של חברת חממה הנתמכת על ידי רשות החדשנות תעשה
בהתאם לנהלי מסלול ההטבה.

.27

בכל מקום שבו מציינים את בעלי השליטה של המציע (כגון סעיף  4.2.7למסלול
ההטבה) – האם ניתן להסתפק אך ורק בבעלי השליטה הישירים של המציע,
מבלי לעלות בעץ התאגידי?
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תשובה

בעלי השליטה במציע הם כהגדרתם בסעיף  2.5במסלול ההטבה .לא ניתן
להסתפק אך ורק בבעלי השליטה הישירים של המציע מבלי לעלות בעץ
התאגידי.

מספר
סידורי

השאלה

.28

בסעיף  1.4לנספח  1למסמכי ההליך התחרותי (טופס ההצעה לקבל זיכיון) נדרש
המציע לפרט את "הגופים הקשורים לתאגיד החממה" .לפי איזה הגדרה קובעים
מיהם "גופים קשורים"? אין הגדרה של "גופים קשורים" במסלול .מאידך,
ההגדרה של "חברה קשורה" מנוסחת באופן כוללני ונראה שאינה רלוונטית.
בהנחה שכן ,האם ניתן להסתפק אך ורק בגופים קשורים הישירים של המציע,
מבלי לפרט מעבר לדרגה אחת בעץ התאגידי? אם התשובה היא שלא ניתן
להסתפק – האם ניתן לכלול את כל המידע בנספח (במיוחד לאור מגבלת
העמודים)?

תשובה
הגופים הקשורים לתאגיד החממה בסעיף  1.4בנספח  1למסמכי ההליך
התחרותי – טופס הצעה לקבלת זיכיון משמעם חברות קשורות,
כהגדרתן בסעיף  2.5למסלול ההטבה.

מהו היקף ההשקעה הנדרש בהתאם לס'  5.1.3למסלול ההטבה?

אין מגבלת מינימום או מקסימום בהיקף ההשקעה הנדרש בפעילות
המעודדת יזמות ורעיונות טכנולוגיים בהתאם לסעיף  5.1.3למסלול
ההטבה .נציין שלא מדובר רק בהשקעה מוניטרית ,אלא גם בהשקעה
בפעילויות לעידוד יזמות ורעיונות טכנולוגיים.

האם לצורך מכרז זה ,ירושלים נחשבת כפריפריה? האם רק אזורים מסוימים
בירושלים? האם איזור עין כרם כלול במסלול?

לצורך הליך תחרותי זה הגדרת אזור פריפריה היא לפי סעיף  2.1במסלול
ההטבה .בירושלים נכללים בהגדרה אזורי תעשייה גבעת שאול ,הר
חוצבים ,עטרות ותלפיות ,וכן כלל תעשיית ההייטק בירושלים
("ירושלים עתיר ידע וטכנולוגיה").

.29

.30
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נציין בנוסף ,בהתאם לסעיף  4.4למסלול ההטבה ,כל הצעה תיבחן על
המידה בה החממה תעשיר את הסביבה בה תפעל ותחזק את מערכת
החדשנות המקומית מעבר לקיים ועל מידת ההתאמה של תחום
הפעילות של החממה לסביבת החממה והקשר לעוגנים המקומיים.

מספר
סידורי

השאלה
האם ניתן להגיש בקשה כקונסורציום בתחום של קנאביס רפואי?

.31

.32

תשובה
יכולים להיות מספר בעלי מניות במציע אשר יגיש בקשה במסגרת הליך
תחרותי זה .כמו כן ,ההליך התחרותי פתוח להצעות בכל התחומים
הטכנולוגיים ,בתנאי שתוכח מידת ההתאמה של תחום הפעילות של
החממה לסביבת החממה והקשר לעוגנים המקומיים והמידה בה
החממה תעשיר את הסביבה בה תפעל ותחזק את מערכת החדשנות
המקומית מעבר לקיים.

נספח  3למסמכי ההליך התחרותי  -תצהיר מקורות מימון – מבחין בין  3ייעודים המענק לתפעול החממה מתואר בסעיף  5.2.1למסלול ההטבה וביתר
פירוט בסעיף  3.2.1בנוהל מסלול ההטבה .המענק לעידוד חברות חממה
למטרות המימון :תפעול החממה ,עידוד חברות החממה ,השקעות בחברות
החממה .מהו סעיף "עידוד חברות החממה"? האם סעיף "עידוד חברות החממה" מתואר בסעיף  5.2.2למסלול ההטבה וביתר פירוט בסעיף  3.2.2בנוהל
מסלול ההטבה .מדובר בשני סעיפי תקציב שונים ונפרדים.
לא נכלל בתוך תקציב התפעול של החממה?

.33

סעיף  .4.4.5למסלול ההטבה – "מקורות מימון" האם ניתן להציג תצהיר
מקורות מימון זמינים של הבעלים של המציע (שבכוונתם לייעד לנושא) במקום
להציג מקורות זמינים למציע? לדוגמא ,הבעלים מתכוונים להשקיע בחברות
החממה מימון משלים וכן להשקיע לאחר תום תקופת החממה.

.34

מה קורה אם אין די חברות חממה שבקשתן אושרה? לדוגמא ,בתוכנית העיסקית ועדת המחקר של רשות החדשנות רשאית ,מכוח מסלול ההטבה ,לעקוב
רשום כי בכל שנה יקבלו  4חברות חממה מענק של  850,000ש"ח  150,000 +ש"ח אחר ביצוע הזיכיון ולהחליט האם לקבוע תנאים ואבני דרך להמשך
ביצוע הזיכיון ,או האם לבטל/להפסיק זיכיון של זכיין.
מימון משלים .בפועל ,למרות עבודה טובה של הזכיין ,רק שתי חברות קיבלו
אישור הרשות לחדשנות לבקשה למענק.

.35

האם חממת יזמות יכולה לפעול בשני אתרים שונים (שניהם באזור פיתוח א')?
לדוגמא ,אם אחד מהאתרים מספק שירותים יחודיים לחברות החממה.
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על המציע להציג נתונים ותצהירים בנוגע לאיתנות ,ליציבות ולנזילות
הפיננסית של בעלי המניות של המציע .תשומת ליבכם לכך כי ההוצאות
הקשורות לתפעול החממה ולמימון משלים יבואו מהזכיין בלבד.

כן ,חממה יכולה לפעול ממספר אתרים שונים בתוך סביבת החממה.

מספר
סידורי

השאלה
האם ישנה מגבלת מרחק לסביבה שבה תפעל החממה?

.36

.37

.38

.39

.40

תשובה
אין מגבלת מרחק לסביבה שבה תפעל החממה .עם זאת ,על החממה
להראות את הקשר לעוגנים המקומיים ואת התמיכה בחברות החממה
בצורה טובה.

האם ניתן להפעיל מעבדה בחממת יזמות ,והאם ניתן לממן עלויות הקמת מעבדה כן .לפי סעיף  3.2.1.4.3.2בנוהל מסלול ההטבה.
כזו כחלק מעלויות התפעול של החממה?
החממה מחויבת להשקיע מימון משלים לחברות חממה הנתמכות על ידי רשות
החדשנות במסגרת מסלול ההטבה .האם יש מגבלות על המניות שתקבל החממה
בתמורה?

מסלול ההטבה לא מגביל את חלוקת המניות בחברות החממה .חלוקת
המניות תיקבע במשא ומתן בתום לב בין החממה לחברת החממה .נציין
כי הוועדה רשאית לדחות בקשות לתמיכה במסגרת מסלול ההטבה
שבהן חלוקת המניות בחברת החממה עלולה לפגוע בסיכויי הצלחתה
ובעצמאות של חברת החממה לדעת הוועדה .הוועדה רשאית גם לקבוע
נהלים בנושא ,באם תראה שימוש לרעה בחופש הפעולה בנושא.

אם החממה משקיעה מימון משלים בחברות חממה שאינן נתמכות על ידי רשות
החדשנות במסגרת מסלול ההטבה ,אם במסגרת מסלולי הטבה אחרים של רשות
החדשנות או על ידי מימון חיצוני ,האם יש מגבלות על המניות שהחממה תקבל
בתמורה?

אין מגבלות על מניות שמקבלת החממה בתמורה למימון משלים
בחברות חממה שלא פועלות מכוח מסלול ההטבה.

האם ניתן לשתף קניין רוחני בין חברת חממה המפתחת ידע חדש בסיוע החממה
לבעלי החממה?
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נושא הידע והקניין הרוחני מפורט בסעיף  8למסלול ההטבה.

מספר
סידורי

.41

השאלה
האם יש פירוט יותר נרחב לאמות המידה לבחירת זכיין להפעלת חממה ,מעבר
לכתוב בסעיף  4.4במסלול ההטבה?

תשובה
אמות המידה כתובות בסעיף  4.4במסלול ההטבה .אמות המידה
מפורטות בתתי הסעיפים בנספח  1להליך תחרותי  -טופס הצעה לקבלת
זיכיון ,ובפרט בסעיפים  4 ,3 ,2ו .5-ניקוד הצעה יתיחס לכל תתי סעיפים
אלה.

ב .בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור במסמכי ההליך ,על נספחיהם (למעט מסלול ההטבה) ,יגבר האמור במסמך זה.
ג .מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.

בברכה,
זירת הזנק
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
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