
 מופ"ת -ותשובות שאלות דף
 

 

  חברות המעוניינות לבחון אם תחום עיסוקן מאפשר הגשת בקשות לתמיכה
במו"פ במסגרת מסלול מופ"ת, יכולות לפנות לרשות החדשנות באמצעות 

 .ס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלול מופ"תטופ - הטופס

  במסגרת המסלול ניתן לקבל ייעוץ פרטני והדרכה, על ידי נציגי רשות החדשנות
טופס בקשה  באתר החברה, ללא תשלום וללא התחייבות. יש לפנות באמצעות

 .לקבלת ייעוץ פרטני והדרכה
 

 
 שלב הגשת הבקשה

 
 ?התקציב המקסימלי לשנה במסלול זהמהו  .1

מיליון ש"ח  5סך התקציב לכלל בקשות המענק המוגש על ידי תאגיד במסלול מופ"ת יהיה עד  
  .לשנה קלנדרית

 מיליון  1-3לייצור, אין תקרה תקציבית, תקציב סביר לתיק הוא  מפיתוח מעבר מסלול
 ש"ח

 
 מה תקופת הביצוע האפשרית במסלול זה? האם יש מינימום זמן לתקופת הביצוע? .2

תקופת הביצוע המבוקשת יכולה להתחיל החל מהראשון בחודש בו הוגשה הבקשה ואילך ולא 
הזמן המקסימלי לתקופת הביצוע של התיק ניתן יהיה להכיר בהוצאות שבוצעו טרם תאריך זה. 

להארכת תקופה עד  -חודשים אך במידה וישנם עיכובים ניתן להגיש בקשה לשינויים  12הוא 
חודשים, אין מינימום זמן נדרש לתקופת ביצוע. עם זאת המלצתנו היא שהבקשה  36מקסימום 

 תכלול תקופת ביצוע ריאלית, שתאפשר גמישות יחסית.
 

. 
 באנגלית? בשפה הבקשה את הגישל ניתן האם .3

 הסעיפים יתר את בלבד. העברית בשפה )כולל( מנהלים תקציר עד הבקשה את למלא יש
 באנגלית. למלא באפשרותכם

 
 ?האם בבקשה מתארים רק את משימות שנת התיק או פרויקט שלם של כמה שנים .4

מתוכננות         בשנות ההגשה היא לשנה )משימות ותקציב(. במסמך הבקשה ניתן לציין מס' שנים 
 .התוכנית במידה ואתם מתכננים להגיש בקשת המשך

 
 ?מהו מימון משלים .5

שיאושר על ידי   החלק היחסי שהחברה מממנת להשלמת גובה התקציב המימון המשלים הוא 
  .וועדת המחקר

 
 ?האם יש צורך במימון משלים בטרם ההגשה .6

במידה והבקשה תאושר על ידי הרשות, על . בעת הגשת הבקשה תיכולת מימון משלים נבדק
ם, מימון משלים למענק שאישרה וועדת המחקר. שימו לב כי מקדמה יהחברה להעמיד תוך חודשי

 .תשולם רק לאחר הצגת מימון משלים

תשובה   מהו משך הזמן בתהליך, משלב הגשת הבקשה ועד קבלת תשובת וועדת מחקר? .7
 .שבועות מתאריך מועד ההגשה שרשום באתר 11מתקבלת עד 

 
ממתי מתחילה תקופת הביצוע באופן פורמלי? האם מרגע אישור הועדה או מרגע  .8

 הפעלת התיק?
במידה וועדת המחקר אישרה את תוכנית המו"פ כפי שהוגשה, תקופת הביצוע תהיה 
ת בהתאם לבקשתכם, או מיום הגשת הבקשה ללא תלות במועד מתן התשובה ע"י ועד

אין אפשרות לאישור תקופה רטרואקטיבית, כלומר תקופת ביצוע תחל המחקר.  
 מהחודש שבו הוגשה הבקשה ולא לפני כן.
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 ?ישראלי מחקר מוסד עם פעולה שיתוף לקיים ניתן האם .9
 הרשות ע"י המוכר ישראלי מחקר למוסד מופנה המו"פ בתיק שלה מהתקציב %20 -ש חברה
 ייתן אשר ועוד(, גבוהה להשכלה מוסדות קרמיקה, מכון פולימרים, מכון מתכת, מכון מזון, )מכון

 התמיכה. במענק 10% של תוספת תקבל ופיתוח מחקר שירותי
  

  
 ? בתעשייה מתחילות חברות מסלול  להגשת הקריטריונים מה .10
  יהיה מפתחות הן אותו והמוצר מייצרות שאינן המוצר, פיתוח של בשלב לחברות מיועד
 מסורתית. -והמעורבת המסורתית התעשייה לענפי משויך

  לחברות ייעודיות הטבות ובתוספת מתחילות חברות למסלול תואמים המסלול תנאי
 מסורתי: מעורב -המסורתי בתחום

 תקציבי בהיקף החברה, של הייצור בקו בהמשך שישולבו תבניות לפיתוח הוצאה 
 ₪. 500,000 על עולה שאינו

 אלו מכונות של אבטיפוס ולבניית ייחודיות ייצור מכונות לפיתוח ישירות הוצאות 
 ₪. 500,000 על עולה שאינו תקציבי בהיקף

 תקציבי בהיקף המו"פ תכנית של אינטגראלי חלק המהווה ידע לרכישת הוצאה 
 ₪. 250,000 על עולה שאינו

 
 

 נוסף? גורם עם פעולה לשתף ניתן וכיצד הידע בעל להיות צריך מי .11
 אחרים גוף \חברה עם משותף הוא עוהיד במידה הידע. בעלת להיות צריכה המגישה החברה

 בידע. שיתוף בהסכם חובה יש
 

 
 בהוצאות: הכרה

 
 ?ציוד של ברכש להכיר ניתן האם .12

 ניתן מופ"ת מסלול במסגרת המדף". "על ציוד של בהוצאות מכירה אינה הרשות ככלל
 .קיימות למכונות צריך שהמפעל בהתאמות או מכונות \ציוד של בפיתוח להכיר

 
 

 ?בתקציב כלול מה .13
  סוגי לאותן בנוסף) המסלול לתנאי העונות החברות לכלל ייחודיות מו"פ הוצאות בסוגי הכרה

  במסלולים החדשנות רשות ע"י הנתמכות המו"פ לתכניות כלל בדרך המוכרות ההוצאות
 כדוגמת: אחרים(

 תקציבי בהיקף החברה, של הייצור בקו בהמשך שישולבו תבניות לפיתוח הוצאה 
 ₪. 500,000 על עולה שאינו

 על עולה שאינו תקציבי בהיקף ייחודיות ייצור מכונות לפיתוח ישירות הוצאות 
500,000 .₪ 

 תקציבי בהיקף המו"פ תכנית של אינטגראלי חלק המהווה ידע לרכישת הוצאה 
 ₪. 250,000 על עולה שאינו

 תקציבי בהיקף גימלון והוצאות ;הרצה מתקני או אבטיפוס לפיתוח ישירות הוצאות 
 ₪ מיליון 1 על עולה שאינו

 

 של המאושר מתקציבה 15% עד של בהיקף  שוק ותיקוף מוצר התאמתל  הוצאות 
 התכנית.

 
 ? בפחת מכירים האם  .14

 המו"פ לצורך משימוש הנובע פחת ורעב החזר לקבל ניתן ציוד. של רכש מממנת לא הרשות        
 הציוד, רכישת מעלות 100%-ל ועד לשנה פחת 33% על עומד המקסימלי הפחת שיעור במיכון.

 בבקשה לתקציב ההסבר בקובץ )דוגמא פ"המו תקופת במשך בציוד לשימוש יחסי באופן
 הכפר( חטיפי -לדוגמא

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 שיווק? בהוצאות הכרה יש האם .15
הוצאות התאמה ותיקוף לשוק של המוצר מושא התיק המאושר, כחלק משלב הפיתוח, יוכרו עד 

פי שמפורט כ ,מבניהםמסך ההוצאה בפועל, הנמוך  15%מסך התקציב המאושר או  %15 לגובה 

בדי מו"פ וקבלני משנה עבור משימות התאמת מוצר שכר עו 7.6.1  בסעיף 02-200בנוהל התקצוב 
לעיל. בדיווח  7.2ותיקופו לשוק כחלק משלב הפיתוח. הוצאה זו תדווח כהוצאת שכר על פי סעיף 

נסיעות לחו"ל עבור התאמה ותיקוף . 7.6.2 .השעות יש לעדכן זאת כמשימת התאמת מוצר לשוק

"ל כאמור יוכרו בהתאם לתקנות מס הכנסה המוצר לשוק כחלק משלב הפיתוח. הוצאות נסיעות לחו

כאשר ביחס לטיסות יוכרו רק הוצאות בגין טיסות במחלקת , 1972 -התשל"ב,(ניכוי הוצאות מסויימות)

 .לכל תקופת הביצוע המאושרת₪   30,000תיירים, ועד לתקרה בסך 
וזאת לצורך בחינת  סקרי שוק, סקרי טכנולוגיה וסקרי פטנטיםבדיקות מעבדה, בגין  תוכרנה הוצאות

 )תחת סעיף שונות( התאמת המוצר לשוק

 
 

 האם ניתן להכיר בהוצאות של שכירות/ חשמל /טלפון וכיו"ב? . 17 .1
טלפונים, הוצאות אש"ל,  ,אנו לא מכירים בהוצאות אישיות והוצאות תקורה כגון: שכר, נסיעות

שכר דירה, חשמל, טלפון וכיו"ב של מגיש הבקשה ובעלי זכויות אחרים במיזם, ישירות או 
 באמצעות חברה בבעלותם המלאה או החלקית. הרשות מכירה בהוצאות ישירות למו"פ בלבד. 

 תמלוגים

 
 התמלוגים? תשלום מתבצע איך .18

 31.12.2020בתוקף עד 
. 
  

 בתמלוגים חיוב החברה סוג

 תעשיית חברות
 ומעורב מסורתי ייצור

 מסורתי
 ייצור תעשיית וחברות
 )מינימום עילית-מעורבת

 ייצור עובדי %30
 מו"פ( עובדי 25 ומקסימום

 מלא פטור – קטנות לחברות
 5-ב תיקים 3) הדרך בתחילת

 שנים(
 1.3% של חיוב מכן, לאחר

 5% של חיוב – גדולות לחברות

 תעשיית חברות
 )מינימום עילית ייצור

 ייצור עובדי %30
 מו"פ( עובדי 25 ומקסימום

 3% של חיוב – קטנות לחברות
 5% של חיוב – גדולות לחברות
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