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 (להלן: "מסלול ההטבה" מעבדות לחדשנות טכנולוגית  –של רשות החדשנות  29, מכוח מסלול הטבה מס' הבריאות הדיגיטליתחדשנות בתחומי קול קורא להקמת מעבדת הנדון: 
 מענה לשאלות הבהרה – (להלן: "מסלול המשנה") 'גמסלול משנה  – )או "המסלול"

בצירוף  ידי השואלים,-המופיעות כפי שנתקבלו עלשבנדון, התחרותי  הליךהבקשר עם  )"הרשותלרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: "להלן תמצית השאלות שהופנו  .א
 :לשאלות רשותהתייחסות ה

מספר 
 סידורי

 תשובה השאלה

לגשת לקול הקורא הזה? ( או שזה פתוח רק לחברות  למוסד מחקרהאם מותר   .1

  ותאגידים?)

 האם מוסדות מחקר יכולים לגשת לקול הקורא?

למסלול ההטבה. מלכ"רים,  4.2.1בסעיף על המציע להיות תאגיד ישראלי, כמפורט 

אקדמיים יכולים להיות בעלי -רשויות מקומיות ומוסדות מחקר אקדמיים או חוץ

 כמפורט -(על בסיס דילול מלא)  33%מניות במציע, בשיעור אחזקות שלא יעלה יחד על 

 .)מסלול משנה ג'ל 3.5סעיף כהגדרתו ב –("מוסד מחקר" מסלול ההטבה ל 4.2.5סעיף ב

האם  ?האם הן צריכות שותפות ישראליות ?האם חברות מסין יכולות להשתתף במכרז  .2

 צריכות שותף ישראלי?הן האם  הליך התחרותי?ב חברות זרות יכולות להשתתף

 נדרש שהבקשה תוגש על ידיחברות זרות יכולות להשתתף בהליך התחרותי, אולם 

כמפורט  –תאגיד ישראלי שנרשם כדין בישראל, ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל 

 למסלול ההטבה.   4.2.1בסעיף 

3.  
 ?הזה הקורא לקול לגשת בריאות לארגוני מותר האם .א

 ?משנה בקבלן בריאות בארגון להכירניתן  האם .ב

 לעיל.  1 בתנאים המפורטים בתשובה לשאלה , כן .א
משנה, תינתן עדיפות למעבדה הלמסלול  5.3.1 -ו 5.2.2עיפים למפורט בסבהתאם 

 ובכללם גם ארגוני בריאות. ,סינרגטייםשותפים שילוב לחדשנות אשר תכלול 
ניתן להכיר בהוצאות עבור  ,ת המעבדהחברו המבוקש עבור תקציבהבמסגרת  .ב

. בנוסף, ההטבה בנהלי מסלול 3.2.1.11.3כמפורט בסעיף   ,שימוש בקבלני משנה

ניתן להכיר במקרים  ,הלנהלי מסלול ההטב 3.2.1.11.3.2 סעיףבהתאם לסעיף ב

 ,חריגים בחברה המתמחה, המעבדה לחדשנות או בעלי מניותיה כקבלן משנה

זאת בהתאם לאישור ובתנאי כי מדובר בערך ייחודי ותרומה לפרויקט המעבדה, 

 שיינתן מראש ע"י הוועדה.
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  ?וראקל ה) יכולים להשתתף בקובית חולים או חברת היישום שלוהאם מוסדות מחקר (  .4

המציע הינו תאגיד ישראלי שנרשם כדין בישראל  ול הקוראלפי ההגדרה שמופיע בק

 ? לדיני מדינת ישראל למטרות רווחופועל בהתאם 

 .להיות תאגיד ישראלי למטרות רווח? ל הקוראהאם על המשתתפים בקו

  לעיל. 1  תשובה לשאלה מס', בתנאים המפורטים בכן

למסלול ההטבה), אולם  4.2.1על מגיש ההצעה להיות תאגיד ישראלי (כמפורט בסעיף  ?האם מגיש ההצעה יכול להיות מאגד של מספר חברות, או לחילופין שחקן בודד  .5

 5.2.2סעיף ל בהתאם  תאגידים אחרים.בעלי המניות / השותפים בו יכולים להיות גם 

  , תינתן עדיפות, במסגרת אמות המידה, לשילוב שותפים סינרגטיים.משנההמסלול ל

 Cap לומר להיות על(כ האם מעבדת החדשנות צריכה להיות בעלת עניין ובעלת מניות  .6

Table  (של חברות המעבדה? 

מעבדת  מעבדה. אםאין הכרח כי מעבדת החדשנות תהיה בעלת מניות בחברת 

 קיימות מגבלות על אחזקות של – חברת המעבדההיא כן בעלת מניות ב החדשנות

 3.2.3ו/או של בעלי המניות שלה בחברת המעבדה, כמפורט בסעיף  מעבדת החדשנות

  לנהלי מסלול ההטבה.

 .המעבדה לחברות החדשנות מעבדת בין פעולה שיתוף נדרש - כי, יודגש

7.  
 ? הכרחי לצורך הגשת קול הקורא איזה צוות עובדים 

 

במסגרת ההצעה להליך התחרותי, נדרש להציג את מנהל המעבדה המוצע, ולפרט ביחס 

אליו את הרקע והניסיון שלו, לרבות עבודה עם חברות הזנק ותרומתו הצפויה למעבדה 

ולחברות המעבדה, בהתבסס על הרקע והניסיון שהוא מביא עמו והיכרותו עם החברה 

 נהלי מסלולל 1נספח  – לטופס ההצעה לשמש כמעבדה לחדשנות 4.3(סעיף  המתמחה

 ). ההטבה

 לעיל. 7 ראו תשובה לשאלה מס'  – כן ?האם יש צורך במנהל מעבדה / מנכ״ל כבר בעת ההגשה  .8

תינתן עדיפות  , במסגרת אמות המידהמשנההמסלול ל 5.2.2בהתאם לסעיף   –כן  ?האם יש עדיפות למספר חברות פארמה שישתפו פעולה בקול הקורא  .9

 .תכלול שילוב שותפים סינרגטייםלמעבדה אשר 

http://www.innovationisrael.org.il/
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. עם זאת, פריפריה באזור החדשנות מעבדתלהקמת  ,המידה אמות מבחינת, עדיפות אין ? לאזור פריפריה להקים את מעבדת החדשנותהאם יש עדיפות   .10

תהא זכאית , מעבדה לחדשנות ההטבהמסלול ל 7.1.1-ו 7.1בהתאם לאמור בסעיפים 

למענק מרשות החדשנות, לצורך כיסוי ההוצאות המוכרות בהקמת תשתית טכנולוגית, 

כאשר מדובר במעבדה  ),33%(במקום  ההוצאות המוכרותמסך  50%בשיעור של 

 .למסלול ההטבה) 2.1(כהגדרתו בסעיף  לחדשנות הממוקמת באזור פריפריה

כולה להחזיק מהון המניות של חברת האם יש מגבלה על המניות בהן המעבדה לחדשנות י  .11

  ?המעבדה

של מעבדת החדשנות ו/או בעלי מניותיה  ראו התייחסות לעניין שיעור האחזקות  –כן 

 ההטבה. מסלול לנהלי 3.2.3בסעיף  בהון המניות של חברת מעבדה,

אנו מבינים שרשות החדשנות  –נבקש הבהרה לגבי ההשקעה השוטפת בחברות ההזנק   .12

 ?לחברה, והיתרה תושקע ע"י המעבדה עצמה₪ מיליון  3מעד  85%מימון של תעניק 

  

שתתפות רשות החדשנות במימון פרויקט מסלול ההטבה, הל 8.11בהתאם לסעיף 

מסך ההוצאות  85%מעבדה באמצעות מענק מרשות החדשנות תהיה בשיעור של 

 50%ובשיעור המוכרות, עד לגובה תקרת המענק המאושר, לתקופת הביצוע הראשונה 

 .מסך ההוצאות המוכרות, עד לגובה תקרת המענק המאושר, לתקופת הביצוע הנוספת
הסכמות החוזיות בין אמור להיות מוסדר במסגרת ה בנוסף, נושא המימון המשלים

 לנהלי המסלול. 3.2.5, כמפורט בסעיף המעבדה לחדשנות לחברת המעבדה

האם במסגרת  –ובהון חברות ההזנק  IP-נבקש הבהרה לגבי אפשרויות בעלות ב  .13

(זכויות שימוש או אחרות) או  IP-ההסכמים עם חברות ההזנק ניתן יהיה לקבל זכויות ב

זכויות בהון חברות ההזנק, בכפוף למשא ומתן עם אותן אחרות ו/או תנאים של רשות 

 ?החדשנות

לול למס 11לעניין זכויות בידע המפותח בפרויקט מעבדה ראו התייחסות בסעיף 

נהלי המסלול. לעניין זכויות מעבדה לחדשנות בהון המניות של ל 3.2.4ההטבה ובסעיף 

  .נהלי המסלולל 3.2.3חברת מעבדה ראו התייחסות בסעיף 

במידת הניתן, נשמח לקבל אינדיקציה לגבי היקפי ההשקעה הנהוגים כיום במעבדות   .14

 .בהקמה, בתפעול ובהשקעה בחברות ההזנק עצמן –החדשנות 

 

ומכאן  ,היקפי ההשקעה נוגעים לתחום הפעילות הספציפי של כל מעבדה לחדשנות

 שהינם אינדיבידואלים לכל מעבדה ומעבדה.
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ן ילמסלול ההטבה ובמסגרת הקול קורא צו 4.2.1למסלול ההטבה, בסעיף  2.16בסעיף   .15

"המציע הינו תאגיד ישראלי שנרשם כדין בישראל ופועל בהתאם לדיני מדינת  כי:

אשרו כי המציע רשאי להתאגד בישראל כחברה או כשותפות, על פי שיקול  ישראל". אנא

 דעת המציע.

קודת השותפויות כהגדרתה בפ ,שותפות רשומהכ המציע רשאי להתאגד כחברה או

 .1975-[נוסח חדש], תשל"ה

חיובית, אנא אשרו כי ההחזקה הנדרשת של החברה  15 מס'  התשובה לשאלה אם  .16

המציע בחר להתאגד כשותפות,  אםומעלה משמעה,  30%במציע בשיעור של  המתמחה

 .ומעלה בשותף הכללי 30%של  החזקה בשיעור

 30%הוא יהיה בעל אחזקות של  אכן, אם המציע בחר להתאגד כשותפות, נדרש כי

 ומעלה בשותף הכללי.

חיובית, אנא אשרו כי התצהירים הנדרשים במסגרת סעיף  15 מס' התשובה לשאלה אם   .17

מטעם כל  ,למסלול ההטבה 4.2.3ומכוח סעיף  29לנהלי מסלול הטבה מספר  3.1.1.1.2

שותף שותפות בעלי המניות בבו המציע הינו שהינם במקרה  ,המציע אחד מבעלי מניות

 הכללי.

 אכן, נדרשים תצהירים מטעם כל אחד מבעלי המניות בשותף הכללי.

מבחינת חובות הדיווח, איחוד דוחות (לעיתים, חברה מתמחה אינה יכולה להחזיק   .18

בחברה כדוגמת המציע.  )30%על פי ההנחייה לפחות (בהחזקות גבוהות  )וכד' כספיים

מהן בנפרד בכל החובות הנדרשים ביחס מתמחות, העומדות כל אחת  האם שתי חברות

ויתחייבו כל אחת מהן לעמוד בחובות החברה  ,המכירות לכמות העובדים והיקף

 30% -אשר יחזיק במציע ב ),ככל הנראה שותפות( המתמחה, רשאיות להקים תאגיד

  ויוגדר כחברה מתמחה.

 

 

 

חה, או בהתאם להגדרת "מציע", על המציע להיות תאגיד שהוא חברה מתמ – כן

 של בשיעור, יחד יותר או אחת מתמחה חברה ידי עלמוחזק, בין במישרין ובין בעקיפין, 

 (על בסיס דילול מלא). ומעלה 30%
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חדשנות בנוגע לקול קורא על פי מסלול ההתקבלו תשובות רשות , 2019ביוני  30ביום   .19

 10, 8, 6 - 4לשאלות  . אנא אשרו כי התשובות29משנה א' הבנוי גם הוא על מסלול הטבה 

המופיעות במסמך הנ"ל נכונות גם  105, 100, 70, 69, 42,  39, 35, 31 – 18, 16 - 14, 12 -

אליהם ישנה הפנייה שנדרשים שינויים בסעיפים  אם .ביחס לקול הקורא  שבנדון

 לקול ביחס גם נכונות אינן"ל הנ הקורא לקול בנוגע התשובות אםבתשובות נודה לעדכון. 

, נודה לקבלת התשובות לשאלות הנ"ל המפורטות במסמך התשובות מטעם זה קורא

 .2019ביוני  30חדשנות מיום הרשות 

 מפורטות, התשובות הרלוונטיות מהקול הקורא המדובר השאלותתפורטנה  להלן

 :ממול בעמודה

 האם המדינה מספקת מענק הקמה? כמו כן, כן לאיזה סוג -מענק לטובת הקמה. 4

)Capex/Opex( הוצאות רלוונטי?  

 

 מה סכום המענק/השתתפות השנתי ובאיזה -מענק שנתי לכיסוי הוצאות הפעלה. 5

 יחס להשקעה שלנו? האם מקושר לעמידה בקריטריונים כלשהם ו/או למספר

 החברות החדשות?

וכן  ,)חברות המעבדה(בחברות המוקמות  )אקווטי(האם למעבדת החדשנות יהיו מניות . 6

החברות יהיה שייך של  IP –האם גוף אחר/המדינה מקבלת חלק באקווטי? להבנתנו ה 

כאשר ( למעבדת החדשנות, בהתאם למודל אשר יסוכם ישירות עם חברות המעבדה

 .)המדינה אינה צד בעניין

 

 

בהתאם לנשאל, מספרי השאלות להלן הם מספרי השאלות כפי שהופיעו במענה 

להקמת  , בהתייחס לקול קורא30.06.2019לשאלות הבהרה שפרסמה הרשות ביום 

של  29שבע, מכוח מסלול הטבה מס' -מעבדת חדשנות בתחומי הסייבר והפינסק בבאר

 מסלול משנה א'.  -רשות החדשנות 

 :השאלות מאותו מענה מפורטות בעמודה ממול, והתשובות מפורטות כאן מטה

 

 

 

ניתן להכיר בהוצאות לצרכי מענקי הקמת תשתית טכנולוגית ותפעול  – 4מס'  שאלה

 3.1.7בסעיף  כמפורט -המעבדה לחדשנות שנבחרה. ההוצאות המוכרות  שוטף של

 לנהלי מסלול ההטבה.

 פיםסעיבלהוראות מסלול ההטבה ו 7כמפורט בסעיף הסכומים הינם  – 5מס'  שאלה
 לנהלי המסלול. 3.1.8 -ו 3.1.7

 

זכויות המעבדה לחדשנות בהון המניות של חברת מעבדה מפורטות  – 6מס'  שאלה

לנהלי מסלול ההטבה. המדינה אינה מקבלת חלק בהון המניות של חברת  3.2.4בסעיף 

בהתאם להוראות  ,המעבדה, ולא קיימת מגבלה ביחס לאחזקתם של גופים אחרים בהון

(במסמך זה:  1984-החוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, תשמ"ד

 , מסלול ההטבה והנהלים. ")חוק החדשנות"

של חברות  קניין הרוחניזכויות ה ן.נכו נואינ אמור בוה - החלק השני של השאלה לגבי

 מסלול.הנהלי ל 3.2.4סעיף בהוראות מסלול ההטבה ול 11המעבדה מפורטות בסעיף 
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 האם ניתן לצרף גופים אקדמיים בינלאומיים והאם ניתן לחבור לגופים בינלאומיים. 8

 לים בארץ דרך רשות החדשנות על אף שקיבלו כבר רישיון חממה?אחרים הפוע

 

 לאומי כדי-האם ניתן לקחת בחשבון את כל החברות בעץ המבנה של התאגיד הרב. 10

 לבחון האם החברה המתמחה חייבת להיות המחזיקה בפועל במציע או האם

 לרבות(מספיק שהחברה המתמחה והמציע יהיו חלק מעץ מבנה תאגידי אחד 

 , כפי שמקובל בתאגידים רב לאומיים? שאלה זו רלוונטית לכל)חברות אחיות וכד'

להוראות  )4.4.1כגון סעיף (מקום בו מציינים גם את בעלי מניותיה של חברת המעבדה 

מסלול ההטבה תוקן מאז פרסום המענה לשאלות  הערה:( 2 -ו 1מסלול ההטבה ונספחים 

 שבע-חדשנות בתחומי הסייבר והפינסק בבארלהקמת מעבדת  הבהרה של הקול הקורא

להוראות המסלול, אולם מספרו של הסעיף, לאחר  4.5.1הפנייה לסעיף  היתהבמקור 

 )4.4.1שהמסלול תוקן, הוא 

 

 גם )בעץ המבנה(האם אותם בעלי מניות  –הנ"ל חיובית  10אם התשובה לשאלה . 11

 עצמו נדרשים? הרי, בפועל,צריכים להגיש את התצהיר שבעלי המניות של המציע 

 אלא של בעל המניות במציע, המחזיק(הם לא בעלי המניות הישירים של המציע 

 ).בעצמו במציע

 

 להוראות מסלול ההטבה 4.2.2האם בתנאי הסעיף שבסעיף  -בהמשך לשאלה לעיל . 12

 כפי שתקף לגבי הליך תחרותי זה, כפי שמופיע במסלול( )מכירות החברה המתמחה(

של  לאומי-ניתן לקחת בחשבון את כל החברות בעץ המבנה של התאגיד הרב )'גמשנה 

 החברה המתמחה?

 

למפורט בסעיף  כפוףב, לאומיים-, גם ביןניתן לצרף גופים אקדמיים – 8מס'  שאלה

לאומיים שהינם בעלי מניות -לגופים ביןניתן לחבור  כמו כן,למסלול ההטבה.  4.2.5

 .של רשות החדשנות הטבה אחרים מכוח מסלולי ,בחממות הפועלות בישראל

ניתן לקחת בחשבון את כל החברות בעץ המבנה של התאגיד הרב  – 10שאלה מס' 

יודגש, כי הוועדה הפועלת מכוח מסלול ההטבה צריכה  המתמחה. לאומי של החברה

כי החברה המתמחה תהיה מעורבת בהפעלת המעבדה  רצונה,להשתכנע, לשביעות 

 התחרותי הנדון. לחדשנות נושא ההליך

 

 

 

 

נדרשת מבעלי  )לנהלי מסלול ההטבה 3בנוסח נספח (הגשת התצהירים  – 11שאלה מס' 

ה חה. התצהירים ייחתמו על ידי מורשהמחזיקים ישירות במציע ובחברה המתמ מניות

 החתימה מטעמם.

 

 

ניתן לקחת בחשבון  –למסלול ההטבה 4.2.2ביחס לתנאי הסף בסעיף – 12שאלה מס' 

  לאומי של החברה המתמחה.-את כל החברות בעץ המבנה של התאגיד הרב
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 מספר העובדים של( 4.2.2האם ניתן להוכיח את העמידה בתנאי הסף שבסעיף . 14

 -נכון לסוף הרבעון הקודם להגשת ההצעה? נציין כי חברות רב) החברה המתמחה

 נכון ליום הגשת ההצעה. כמו כן, האם לאומיות מתקשות לספק אישורים רשמיים

 ניתן להסתפק לצורך זה באישור פנימי של מחלקת משאבי האנוש של החברה

 המתמחה?

 

 להוראות מסלול ההטבה נראה שתאגיד המעבדה אינו מוגבל 7.2 -ו 2.15לפי סעיפים . 15

להבין  באספקת שירותים רק לחברות מעבדה, בניגוד למקובל בתוכנית החממות. ניתן

קיימת מגבלה  לנהלי מסלול ההטבה. האם אכן אין 3.1.7.4ת גם, בין היתר, לפי סעיף זא

 מסלול ההטבה תוקן מאז פרסום המענה לשאלות הבהרה של הקול הקורא הערה:( כזו?

הפנייה  היתהבמקור  שבע.-להקמת מעבדת חדשנות בתחומי הסייבר והפינסק בבאר

התאמה למספרי הסעיפים העדכניים,  נעשתהבמסלול ההטבה.  שונים סעיפים מספריל

 )המסלול תיקון לאחר

 

 בהמשך לשאלה הקודמת, האם קיימת מגבלה כלשהי על פעילויות נוספות ו/או. 16

 אחרות של תאגיד המעבדה לחדשנות, שאינן קשורות לזיכיון מהמדינה בהתאם

 למסלול זה?

 

 האם הכוונה ב"חשבון מוגבל" הינה אך –להוראות מסלול ההטבה   4.2.3לגבי סעיף . 18

 ?1981 –ורק כהגדרת מונח זה לפי חוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א 

 

 האם עורך דין שאינו ישראלי יכול לאמת את החתימה של בעל מניות שאינו ישראלי. 19

 ?4-ו 2על גבי נספחים 

 

מספר העובדים  ,למסלול ההטבה 4.2.2כאמור בתנאי הסף בסעיף  – 14שאלה מס' 

ל מחלקת המועסקים ייבחן נכון ליון הגשת ההצעה. ניתן להסתפק באישור פנימי ש

 משאבי אנוש של החברה המתמחה לעניין מספר העובדים. 

 

 

 

 אכן, ניתן לספק שירותים גם לחברות שאינן חברות מעבדה. – 15שאלה מס' 

 

 

 

 

 

אין מגבלה, כל עוד המעבדה לחדשנות תעמוד בהתחייבויותיה בהתאם  – 16מס'  שאלה

הוראות  שנקבעו מכוחו,חוק החדשנות, התקנות, הכללים, הנהלים וההוראות  להוראות

 מסלול ההטבה, הנהלים, כתב האישור וכתב ההתחייבות.

המונח "חשבון מוגבל" הינו בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה חוק  – 18מס'  שאלה

 .1981כיסוי, תשמ"א  שיקים ללא

 

שאינו  "דמאמת החתימה של בעל מניות שאינו ישראלי יכול להיות עו – 19מס'  שאלה

 ידי נוטריון ישראלי בלבד.-אולם על התרגום לשפה העברית להיות מאושר על ישראלי,
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ואם החברה המתמחה אינה ישראלית, אם  –להוראות מסלול ההטבה  11לגבי סעיף  .20

לא  1 היא קיבלה בעלות בידע החדש, האם המגבלות הרלוונטיות במסלול הטבה מספר

 יחולו עליה?

 

המעבדה או החברה  אםהאם הכוונה, ש –להוראות מסלול ההטבה   11 לגבי סעיף .21

לבעלות בניגוד (תקבל רישיון לא בלעדי לידע החדש  )ישראלית היא אם(המתמחה 

 ?1למסלול הטבה מספר  מחויבתהיא  , אזי אין)משותפת

 

 

 

הוראות מסלול  אםאפשר להבין מהסעיף ש –להוראות מסלול ההטבה  11לגבי סעיף  .22

, מגבלות )היא ישראלית אם(על המעבדה או על החברה המתמחה  חלות 1הטבה מספר 

 חובת תשלום אםכוללות את חובת תשלום התמלוגים. האם אכן כך הדבר?  אלו אינן

הפרויקט  האם חברת –תמלוגים חלה לגבי פעילותה של המעבדה או החברה המתמחה 

פעילותן של  ולא בגין –עצמה מחויבת לשלם תמלוגים אך ורק בגין פעילותה שלה 

 המעבדה והחברה המתמחה?

 

 

 

 

 

 

 

 

, הרי שאם היא קיבלה בעלות אינה ישראליתם החברה המתמחה א – 20שאלה מס' 

 11בכפוף לאישור ועדת המחקר (כפי שמאפשר סעיף  - 50%בידע החדש, בהיקף עד 

 .לא יחולו עליה 1הטבה מספר למסלול ההטבה), המגבלות הרלוונטיות במסלול 

אם המעבדה לחדשנות או החברה המתמחה שהתאגדה בישראל,  – 21 שאלה מס'

 ,קבל רישיון לא בלעדי לשימוש בידע החדשתופועלת בהתאם לדיני מדינת ישראל, 
), המגבלות ההטבהלמסלול  11בכפוף לאישור ועדת המחקר (כפי שמאפשר סעיף 

כן יחולו עליה, ובכלל זה החובה שלא להעביר את  1 הרלוונטיות במסלול הטבה מספר

 .הידע ללא קבלת אישור מראש מוועדת המחקר

 

הכנסות הנובעות מהפיתוח בתיק חייבות בתמלוגים. חובת תשלום  – 22 שאלה מס'

 2.6התמלוגים תחול על חברה אשר רשמה ההכנסה. חברת מעבדה (כהגדרתה בסעיף 

ולא בגין פעילותן של  ,להוראות המסלול) תשלם תמלוגים אך ורק בגין פעילותה שלה

המעבדה ו/או החברה המתמחה. אם המעבדה לחדשנות או החברה המתמחה יקבלו 

, יהיה )להוראות המסלול 11כפי שמאפשר סעיף (זכויות בידע, באישור ועדת המחקר 

לשלם תמלוגים מתוך הכנסותיהן ו ,עליהן לחתום על כתב התחייבות לשיתוף בידע

, חל רק ההטבה למסלול 12הפטור מתשלום תמלוגים, המפורט בסעיף  .הרלוונטיות

 ההטבה). למסלול 7(כמפורט בסעיף  ת החדשנותביחס למענק אשר ניתן למעבד
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על  חלות 1הוראות מסלול הטבה מספר  אם –להוראות מסלול ההטבה  11לגבי סעיף  .23

אזי האם יש  בקשר לתשלום תמלוגים, )היא ישראלית אם(המעבדה או החברה המתמחה 

התשלומים לטובת  חישוב משותף בין פרויקט המעבדה למעבדה והחברה המתמחה של

אות הידע מישראל להוצ תקרת התמלוגים, העברת זכויות הייצור לחו"ל ו/או אישור

התמלוגים הרגיל וגם לחישוב  לחלוטין? הדבר נוגע, בין היתר, גם לחישוב תקרת תשלום

אישורים מיוחדים. כמו כן, האם ברגע  הרלוונטיים כתנאי לקבלת 6ופי  3התקרות של פי 

 – )קרי: זכויות הייצור או את כלל הידע(מישראל  שאחד מהם מקבל אישור להוציא ידע

אוטומטית גם לגבי היישות האחרת שכפופה למגבלות, ללא  כזה יהיה תקף האם אישור

 צורך בכל תשלום נוסף?

 

 

 

 האם פרויקט שקיבל תמיכה במסגרת –להוראות מסלול ההטבה  14.3לגבי סעיף  .24

 מסלול תנופה או נופר יכול, לאחר תום תקופת הביצוע הרלוונטי, לקבל סיוע כחברת

יכולה )  על פי מסלול הטבה מס'(שהייתה בחממה טכנולוגית  מעבדה? כמו כן, האם חברה

 אחר כך להיכנס למעבדה לחדשנות טכנולוגית על פי מסלול הטבה זה?

 

ג' (מסלול לנספח  5.2להוראות מסלול ההטבה וסעיף  4.4.2.1האם לצורך סעיף . 25

המעבדה? בתשתית בחו"ל אשר תועמד לרשות היזמים וחברות  ניתן להתחשב המשנה)

לנהלי מסלול ההטבה ניתן להכיר בהוצאה שקשורה  3.1.7.6.3סעיף  אם כן, האם לפי

 הערה:( האמורה, ככל שהוצאה זו רלוונטית לחברת המעבדה והפרויקטים? בתשתית

להקמת  מסלול ההטבה תוקן מאז פרסום המענה לשאלות הבהרה של הקול הקורא

שבע, וכן מסלול המשנה שונה בהליך -מעבדת חדשנות בתחומי הסייבר והפינסק בבאר

 .)רלוונטייםהתאמה למספרי הסעיפים ה נעשתהזה. 

לעיל, כל חברה מחויבת בתשלום  22כפי שנכתב בתשובה לשאלה מס'  – 23 שאלה מס'

הכנסות אשר נרשמות כתוצאה מפעילותה. אם קיימות מספר חברות  תמלוגים בגין

בתמלוגים, החברות ישלמו יחד תמלוגים עד לתקרת ההחזר שהינה בגובה  החייבות

בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. אם אחת החברות קיבלה אישור מיוחד  המענק,

רה שקיבלה , מדובר באישור פרטני שחל על החב)להעברת ידע או יצור(המחקר  מוועדת

 האישור בלבד. כמו כן, השלכות ההחלטה או תשלומים יחולו אך ורק על החברה את

המחקר  אשר קיבלה את האישור. לדוגמה: אם אחת החברות קיבלה אישור מוועדת

בהתאם  להעברת ייצור לחו"ל, אזי על חברה זו בלבד תחול תקרת תמלוגים מוגדלת,

לייצור בחו"ל  ת אשר לא ניתן להם אישורלהוראות התמלוגים, כאשר על יתר החברו

ייצור הוא פרטני  תחול תקרת ההחזר הרגילה הקבועה בהוראות. האישור להעברת

 החברות.  לחברה המבקשת, ולא יחול על יתר

 

פרויקט שקיבל תמיכה מרשות החדשנות במסגרת מסלול תנופה, נופר  – 24 שאלה מס'

יצוע הרלוונטית, לקבל תמיכה מכוח טכנולוגיות יכול, בתום תקופת הב או חממות

 ההטבה הנדון. מסלול

 

 – ה בנוסחו העדכני)בלמסלול ההט 4.4.2.1מתייחסת לסעיף  תשובהה( – 25 שאלה מס'

ניתן להתחשב בתשתיות אשר יונגשו לרשות חברות המעבדה במסגרת אמות המידה, 

המענקים  .המשנה למסלול 5.2וסעיף  ההטבה למסלול 4.4.2.1במסגרת סעיף  בחו"ל,

 .יינתנו לתשתית במדינת ישראל בלבד
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 או מי מהחברות(במקרה בו התשתית הטכנולוגית הינה בבעלות החברה המתמחה . 26

התשתית  לנהלים ניתן לקבל מענק בגין הנגשת 3.1.4האם לפי סעיף  – )בעץ התאגידי שלה

נחשבת כמו הקמה  לחברות פרויקט המעבדה? ומכאן, האם ההנגשה )כאמור לעיל(הזאת 

נהלי מסלול ההטבה עודכנו מאז  :הערה( לנהלים? -3.1.7.2ו  3.1.7.1לצורכי סעיפים 

להקמת מעבדת חדשנות בתחומי  פרסום המענה לשאלות הבהרה של הקול הקורא

 . )רלוונטייםהתאמה למספרי הסעיפים ה נעשתהשבע. -הסייבר והפינסק בבאר

 

 3.1.7.2-ו 3.1.7.1במצב בו לא הוצאו הסכומים המקסימאליים האפשריים בסעיפים  .27

יוצאו  בעתיד אם(לנהלים במועד הגשת הבקשה, האם ניתן להמשיך ולהגיש בקשות 

האם הדבר  להגיע לניצול המקסימלי לפי סעיפים אלו, או , על מנת)הסכומים הרלוונטיים

נהלי מסלול ההטבה עודכנו מאז פרסום המענה  הערה:( וזהו? בקשות 2-מוגבל עד ל

להקמת מעבדת חדשנות בתחומי הסייבר והפינסק  לשאלות הבהרה של הקול הקורא

 רלוונטיים).התאמה למספרי הסעיפים ה נעשתהשבע. -בבאר

 

 -ו 4.2.5כגון: סעיפים (בכל מקום שבו מציינים את בעלי השליטה של חברת המעבדה  .28

מקרה,  לפי איזו הגדרה קובעים מיהו בעל שליטה? בכל – )להוראות מסלול ההטבה 4.3.4

מבלי לעלות  האם ניתן להסתפק אך ורק בבעלי השליטה הישירים של חברת המעבדה,

 בעץ התאגידי?

 להוראות מסלול ההטבה ניתן לקחת בחשבון את 4.4.2-ו 4.4.1האם לצורך סעיפים  .29

 והעסקיים של בעלת המניות בחברת המעבדה, אם אלושותפיה האסטרטגיים 

 למעשה מנהלים איתה ביחד את חברת המעבדה, אף שאלו לא מחזיקים בפועל

 בחברת המעבדה?

 

 

ראשית, ניתן להכיר בהוצאות לצרכי מענקי הקמת תשתית טכנולוגית  – 26מס'  שאלה

שנית, במסגרת מענק  ידי המעבדה לחדשנות שנבחרה.-ותפעול שוטף, רק אם הוצאו על

, ניתן להכיר מסלול ההטבה לנהלי 3.1.7הקמת תשתית טכנולוגית, המפורט בסעיף 

בהוצאות שהוציאה המעבדה לחדשנות טכנולוגית שנבחרה בהליך, בגין עלויות התאמת 

התשתית הטכנולוגית שבבעלות החברה המתמחה לשימוש של חברות המעבדה 

 .בנהלים 3.1.7.6.3בישראל, רק במסגרת "סעיף שונות", הנזכר בסעיף 

 

י של המענק בהתאם לסעיפים ניתן להגיש בקשות עד ניצול מקסימל – 27מס'  שאלה

כהגדרתה (לנהלים, וזאת עד הרבעון האחרון לפני תום תקופת הזיכיון  3.1.7.2-ו 3.1.7.1

 .)מסלול ההטבה הוראותל 5.3.1בסעיף 

 

 

כמשמעותה בחוק ניירות  -"שליטה"  -לחוק החדשנות  4כאמור בסעיף  – 28מס'  שאלה

השליטה הישירים במציע, מבלי לעלות בעץ יתן להסתפק בבעלי . נ1968תשכ"ח ערך, 

 התאגידי.

 

לא, שותפיו האסטרטגיים והעסקיים של המציע ושל בעלי מניותיו לא  - 29מס'  שאלה

להוראות מסלול ההטבה, אלא במסגרת אמת  4.4.2-ו 4.4.1ינוקדו במסגרת סעיפים 

(כתיקונו במסלול  למסלול ההטבה 4.4.3המידה "תכנית עסקית", המפורטת בסעיף 

 .למסלול המשנה) 5.3.1(בתוספת האמור בסעיף  4.4.3.1 משנה סעיף, בדגש על המשנה)
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 של מנהל המעבדה עצמה? )או אף הסכם כוונות(האם יש צורך לצרף חוזה העסקה  .30

 

 

 

 

 

 

 ?המעבדה חברת ידי-על מלאה במשרה מועסק להיות צריך המעבדה מנהל האם .31

 

 

 מפורט הניקוד אשר יוענק למציע בשל אמות המידה הקשורים גם 4.4לאורך סעיף  .35

מסלול ההטבה תוקן מאז פרסום המענה לשאלות הבהרה  הערה:( לבעלי מניות במציע.

 נעשתהשבע. -להקמת מעבדת חדשנות בתחומי הסייבר והפינסק בבאר של הקול הקורא

 .)רלוונטייםהתאמה למספרי הסעיפים ה

 

 להוראות מסלול ההטבה, האם בעל מניות 14.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .39

 יכול להיות בעל מניות בעוד )שאינו בעל מניות יחיד(במעבדה לחדשנות קיימת 

 במסגרת הליך תחרותי זה? מן הסתם, )לא בעל מניות יחיד –גם (מעבדה לחדשנות 

 יהיו בתחומים )הקיימת ונשוא הליך תחרותי זה(הפעילות של שתי המעבדות 

מסלול ההטבה תוקן מאז  הערה:( שונים, אך שניהם קשורים לבעל המניות המדובר.

להקמת מעבדת חדשנות בתחומי  פרסום המענה לשאלות הבהרה של הקול הקורא

התאמה  נעשתהשבע, וכן מסלול המשנה שונה בהליך זה. -הסייבר והפינסק בבאר

 .)רלוונטייםלמספרי הסעיפים ה

 

אין צורך לצרף להצעה חוזה העסקה או הסכם כוונות עם מנהל  – 30מס'  שאלה

עם זאת יובהר, כי זהות מנהל המעבדה לחדשנות המוצעת חשובה  המעבדה המוצע.

נספח ל)2( 4.3ידי המציע. בהתאם לסעיף -המוגשת על הוועדה מההצעה לשם התרשמות

 , נדרש לפרט את)טופס ההצעה לשמש כמעבדה לחדשנות( מסלול ההטבהלנהלי  1

 הרקע והניסיון של מנהל המעבדה המוצע ומהי תרומתו הצפויה להצלחת חברות

  המעבדה.

משרה ידיה בהיקף -על מנהל המעבדה לחדשנות להיות מועסק על - 31מס'  שאלה

למסלול ההטבה ולנהלי  6.6דעת הוועדה, בשים לב לאמור בסעיף  בהתאם לשיקול

 מסלול ההטבה.

 השאלה איננה ברורה. – 35מס'  שאלה

 

 

 

בעל מניות במעבדה לחדשנות קיימת יכול להיות בעל מניות במעבדה  – 39מס'  שאלה

 לחדשנות. נוספת
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 האם המקו"ש יכול להתייחס לסכומים שמעבר לסכומים שהמציע יבקש שיוכרו .42

 ידי הרשות לחדשנות?-על

 

 

 

 נא אישורכם כי על כל מתמודד ועל כל בעללנהלי מסלול ההטבה: א 3.1.1.1.2סעיף  .69

 מניות להגיש תצהיר.

 

 

  לנהלי מסלול ההטבה: 3.1.1.1.2סעיף  .70

 אנא אישורכם כי התצהיר אינו מצריך חתימה מול עו"ד ישראלי, וכי חותמת

 נוטוריונית של נוטוריון ישראלי דרושה רק עבור תרגום התצהיר לעברית.

 

 לאבסעיף זה  חובות המעבדה לחדשנות שנבחרה: -המסלול להוראות 6 בנוגע לסעיף .100

 100%מימון המשלים ל ( הזכיין להשקיע מימון משלים בחברת מעבדה מצוין כי על

. על פי )2.14המוכרות שאושרו לחברת מעבדה על ידי הוועדה, כאמור בסעיף  מההוצאות

 מעבדה באמצעות, רשות החדשנות תשתתף במימון פרויקט להוראות המסלול 8.11 סעיף

 ,, עד לגבוה תקרת המענק המאושרמסך ההוצאות המוכרות 85% בשיעור שלמענק 

מסך ההוצאות המוכרות, עד לגובה תקרת  50%הראשונה, ובשיעור של ביצוע הלתקופת 

אין  6. אך כיוון שנראה כי על בסיס סעיף המענק המאושר, לתקופת הביצוע הנוספת

 , נשאלת השאלה: מי)15%(ת המעבדה מימון משלים מצד הזכיין להשקיע בחברו חבות

 הנותרים להשלמת התקציב המאושר? לצורך ההשוואה נציין כי 15%מממן את 

 כתוב כי על הזכיין 6.1.9בסעיף מספר  )חממות טכנולוגיות( 3במסלול הטבה מספר 

 מהתקציב המאושר 15%להשקיע את המימון המשלים בפרויקט חממה בשיעור של 

להקמת התשתית הטכנולוגית ולתפעול  כן, דו"ח המקורות והשימושים - 42מס'  שאלה

להוראות  4.3.6סעיף שנים ( 5השוטף של המעבדה לחדשנות, למשך תקופת פעילות של 

לנהלי המסלול) מתייחס לסך ההוצאות, הכולל בתוכו את  6מסלול ההטבה ונספח מס' 

 .מימון רשות החדשנות והמימון המשלים

לנהלי מסלול ההטבה) נדרשת מבעלי  3הגשת התצהירים (בנוסח נספח  - 69מס'  שאלה

מניות המחזיקים ישירות במציע ובחברה המתמחה. התצהירים ייחתמו על ידי מורשי 

 .החתימה מטעמם

 

נוטוריונית של  חותמת . התצהיר אינו מצריך חתימה מול עו"ד ישראלי– 70מס'  שאלה

 נוטוריון ישראלי דרושה רק עבור תרגום התצהיר לעברית.

 

המימון המשלים יכול להגיע מכל מקור שהוא, כולל המעבדה  – 100מס'  שאלה

 לחדשנות.
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 מניות בחברת הפרויקט. אך במסלול הטבה זה תנאי זה אינו רשום. יחדבתמורה ל

כי העברת תשלומי המענק לפרויקט מעבדה  להוראות המסלול 7.5עם זאת רשום בסעיף 

העברת המימון המשלים עבור אותן הוצאות. מכך נראה כי יש כאן פער  תתבצע לאחר

מסלול ההטבה תוקן מאז  הערה:( את התקציב המאושר. 100%-למימון המשלים ל בנוגע

להקמת מעבדת חדשנות בתחומי  פרסום המענה לשאלות הבהרה של הקול הקורא

התאמה  נעשתהשבע, וכן מסלול המשנה שונה בהליך זה. -הסייבר והפינסק בבאר

 .)רלוונטייםלמספרי הסעיפים ה

 

היקף גבוה , "תינתן עדיפות לחברה מתמחה בעלת למסלול ההטבה 4.4.1.3לפי סעיף  .105

הוצאות מו"פ בשלוש השנים האחרונות בכלל ובשנה הקלנדרית האחרונה  יותר של

 אנא הבהירו אם הכוונה להוצאות מו"פ בכלל או רק הוצאות מו"פ של החברה בפרט".

מסלול ההטבה תוקן  הערה:( המתמחה בתחום הפעילות המוצע של המעבדה לחדשנות.

להקמת מעבדת חדשנות בתחומי  ול הקוראמאז פרסום המענה לשאלות הבהרה של הק

התאמה  נעשתהשבע, וכן מסלול המשנה שונה בהליך זה. -הסייבר והפינסק בבאר

 .)רלוונטייםלמספרי הסעיפים ה

 

 

 

 

 

 

הכוונה הינה להוצאות מו"פ בכלל. ניתן לפרט לגבי הוצאות מו"פ  -105מס'  שאלה

 המוצע. בתחום הפעילות

 במסגרת הגשת ההצעה להליך התחרותי הנדון. ערבות בנקאיתלא נדרש לצרף  אנא אשרו כי לא נדרש לצרף ערבות בנקאית להגשה במסגרת הקול הקורא שבנדון.  .20

 ההליך התחרותי הנדון. מושא  למיקום מעבדת החדשנות בנוגע אין הגבלה אנא אשרו כי אין הגבלה במסגרת הקול קורא למיקום מעבדת החדשנות.  .21

חיובית, אנא אשרו כי אין חובה במסגרת הגשת ההצעה  הנ"ל 21 התשובה לשאלה  אם  .22

 המיקום המיועד למעבדת החדשנות. לציין את

(טופס ההצעה לשמש כמעבדה  ההטבה נהלי מסלולל 1בנספח  6בהתאם לסעיף 

 ,חברתיויש לפרט את תכנית הפעולה של המעבדה לחדשנות לפיתוח אזורי  לחדשנות),

  .באזור הפעילותהמעבדה לחדשנות למערכת החדשנות  בדגש על דרכי הסיוע של
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 אם: "תצהיר מטעם החברה המתמחה". לנהלי מסלול ההטבה 2בנוגע לנספח מספר   .23

אנא אשרו כי ניתן לשנות את ההגדרה לשותפות  ,שותפות החברה המתמחה הינה

 בהתאמה.

יכולה , החברה המתמחה ההטבה מסלולל 2.7בסעיף  "חברה מתמחה"בהתאם להגדרת 

קודת השותפויות [נוסח חדש], כהגדרתה בפ רשומה שותפות(ובכלל זה  תאגיד להיות

במקרה שהחברה המתמחה היא שותפות, יותרו השינויים המתחייבים  .)1975-תשל"ה

 למסמכי ההליך. 2בכך במסגרת נספח מס' 

מהם מסמכי האימות הנדרשים מהחברה  לנהלי מסלול ההטבה: 2בנוגע לנספח מספר   .24

המכירות ניתן להציג את הדוחות השנתיים של החברה  קףיהאם בנוגע לה ?המתמחה

לכמות העובדים במועד הגשת ההצעה די באישור  ם בנוגעהא ?2019המתמחה לשנת 

 ?מחלקת משאבי אנוש בחברה המתמחה

יש לצרף מסמכים  ,מסלול ההטבהל 4.2.2בסעיף  לצורך הוכחת תנאי הסף המפורט

המאמתים את היקף המכירות בשנה הקלנדרית שקדמה לשנה שבה פורסם ההליך 

 . 2019המתמחה לשנת התחרותי. ניתן להגיש דוחות שנתיים של החברה 

ייבחן נכון ליום הגשת ההצעה. ניתן בחברה המתמחה מועסקים מספר העובדים ה

להסתפק באישור פנימי של מחלקת משאבי אנוש של החברה המתמחה לעניין מספר 

 .העובדים

וכי יכול  ,כי המימון המשלים יכול שיינתן גם על ידי גופים אשר אינם המציע ,אנא אשרו  .25

 ישירות על ידי מי מבעלי המניות של המציע. יינתן שהוא

יינתן  ויכול שהוא ,המימון המשלים יכול שיינתן גם על ידי גופים אשר אינם המציע

 .ישירות על ידי מי מבעלי המניות של המציע

 תקופת הזיכיון על פי מסלול משנה ג' הינה לחמש שנים. האם התקופה בה תוקם מעבדת  .26

 ?הזיכיון הנ"להחדשנות נכללת בתקופת 

 למסלול ההטבה, תקופת הזיכיון תחל במועד הוצאת כתב האישור.  5.3בהתאם לסעיף 

נאמר כי הפעלת מעבדת החדשנות תהיה החל  29לנהלי מסלול הטבה  3.1.2.3בסעיף   .27

בדה האחרונה סיימה את תקופת הביצוע שלה. בקול עהמ תהזיכיון ועד שחבר מתקופת

ון הינה חמש שנים ותקופת הביצוע הינה שנתיים. אנא אשרו תקופת הזיכי הקורא שבנדון

 ,חברות מעבדה גם בשנים הרביעית והחמישית לתקופת הזיכיון כי ניתן יהיה לקבל

 תקופת הביצוע שלהן. ולהמשיך עימן עד למועד סיום

 

 נהלי המסלול. ל 3.1.2.3 למסלול ההטבה וסעיף 5.3.1 כן,  וזאת בהתאם לאמור בסעיף

http://www.innovationisrael.org.il/


 

 
 הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית

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

 

מספר 
 סידורי

 תשובה השאלה

שלאחר תקופת הזיכיון של חמש (חיובית, האם בשנים הנ"ל  27 התשובה לשאלה  אם  .28

 7.3זכאית מעבדת החדשנות למענק המפורט בסעיף  )ולפני תום תקופת הביצוע שנים

  ?טבהההלמסלול 

למסלול ההטבה הינו בהתאם לתקופת הזיכיון של  7.3לא. המענק המפורט בסעיף 

 למסלול ההטבה.  5.3.1כמפורט בסעיף  ,המעבדה לחדשנות

כי תינתן עדיפות למספר גדול יותר של פרויקטים  ,צויןההטבה מ למסלול 4.4.3.2בסעיף   .29

הכמות המקסימלית של במעבדה לחדשנות. האם ישנה הגבלה על  קלטישמתוכננים לה

האם ישנה  ?תקופת הזיכיון לקלוט במעבדה לחדשנות לאורך חברות מעבדה שניתן

 ?המעבדה דרישת מינימום למספר חברות

לא, אין מגבלה על כמות מינימלית או מקסימלית של פרויקטים אשר המעבדה תקלוט 

 . , הכל בכפוף לתקציב המאושרבמהלך תקופת הזיכיון

ול ההטבה קובע כי ניתן להעמיד לרשות חברות המעבדה תשתיות קיימות למסל 6.4סעיף   .30

או שחובה להקים מעבדת  ,עתידיות. האם ניתן להשתמש במעבדת חדשנות קיימת או

 ?חדשה חדשנות

תינתן עדיפות  , במסגרת אמות המידהלמסלול ההטבה 4.4.2.1בהתאם לאמור בסעיף 

לתשתית טכנולוגית איכותית יותר אשר תועמד לרשות חברות המעבדה, בין אם מדובר 

בין אם מדובר בתשתית עתידית, ובפרט לתשתיות שאינן זמינות ובתשתית קיימת 

בישראל עד מועד הגשת ההצעה עבור יזמים בתחום הפעילות המוצע של המעבדה 

מעבדה לחדשנות שנבחרה  ,לנהלי המסלול 3.1.4בנוסף, בהתאם לסעיף  .לחדשנות

ואושרה לה תקופת זיכיון, תהיה זכאית למענק לכיסוי הוצאות עבור הקמת תשתית 

 .טכנולוגית, ובכלל זה הנגשתה לחברות פרויקט במעבדה

חיובית, האם ניתן לקבל הכרה להוצאות ביחס לציוד  לעיל 30 מס' התשובה לשאלה  אם  .31

 ?וישמש את מעבדת החדשנות ,נרכש מבעל מניות במציע אשר ,קבוע

ניתן להכיר בהוצאות לנהלי המסלול,   3.1.7.6.3 סעיף - בהתאם לאמור בסעיף שונות

הנגשה לציוד בבעלות בעלי המניות של המעבדה לחדשנות, בתנאי כי ציוד זה בעל ערך 

ועדת זאת בהתאם לאישור שיינתן מראש ע"י וייחודי ותרומה לפרויקט המעבדה, 

 .המחקר

 האם במעבדת החדשנות יכולות לפעול גם חברות אשר לא אושרו כחברות מעבדה על ידי  .32

 ?לחדשנותהרשות 

 

על ידי  חברות מעבדהכ לא אושרוחברות אשר גם כן, במעבדת החדשנות יכולות לפעול 

 רשות החדשנות.
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 לשיקול דעת םאדיה בהיקף משרה בהתי-על מנהל המעבדה לחדשנות להיות מועסק על ?האם מנהל מעבדת החדשנות נדרש לעבוד במשרה מלאה  .33

בהתאם למסלול ההטבה ולנהלי מסלול ההטבה.  6.6הוועדה, בשים לב לאמור בסעיף 

לנהלי המסלול, ניתן להכיר במשרה מלאה עבור מנהל  3.1.8.6.1לאמור בסעיף 

 .200-03בשים לב לאמור בנהלי הרשות  ,המעבדה

האם יכוסו הוצאות של צוות ייעודי להפעלת מעבדת החדשנות אשר הינו גם עובד של   .34

 ?המתמחה החברה

 .200-03כן, בהתאם לאמור בנהלי הרשות 

רשאים  כי המעבדה לחדשנות ו/או בעלי מניותיה יהיו ,מסלול נאמרהלנהלי  3.2.3בסעיף   .35

 למשך תקופת הביצועבדילול מלא  15%להחזיק במניות חברת המעבדה בשיעור של עד 

בו בתקופת הביצוע של החברה משקיע בעל מניות ששל החברה במעבדה. במקרה 

מסך  15%(לחדשנות ו/או המעבדה לחדשנות סכום הגבוה מהמימון המשלים  במעבדה

אנא אשרו כי אותו גורם זכאי גם בתקופת הביצוע למניות בשיעור  - )₪מיליון  3של 

 מורה.ההשקעה הא בגין 15% -הגבוה מ

של המעבדה לחדשנות ו/או בעלי מניותיה בהון המניות של המותרים עורי האחזקות יש

 לנהלי המסלול.  3.2.3.2 -ו 3.2.3.1חברת המעבדה מפורטים בסעיפים 

 – )של נהלי המסלול 3.2.3.1על פי סעיף ( 15%מהם השיקולים לאישור החזקה של מעל   .36

 בתרומה הוגנת".מה הכוונה ב"התרשמותה כי מדובר  בפרט,

המפורטות ישנה תרומה נוספת לחברת המעבדה, שאינה נכללת בחובות המעבדה,  אם

 ,15%למסלול ההטבה, ניתן להגיש בקשה לקבלת אישור החזקה העולה על  6סעיף ב

 .3.2.3.1בהתאם לסעיף 

המעבדה.  הטבה מפורטים הבעלות בזכויות בידע של חברתהלנהלי מסלול  3.2.4.2בסעיף   .37

 ,בכפוף לאישורים הנדרשים ,הסעיף דן בזכות של אחד מבעלי המניות במציע לקבל

מציין כי האישור כפוף לתרומה של  3.2.4.2.2זכויות בידע של חברת המעבדה. סעיף 

הטבה מציין גם הוא כי האישור לבעלות הלמסלול  11.1וסעיף  ,המתמחה החברה

מחה. אנא אשרו כי הזכות לפנות למעבדה לחדשנות ו/או לחברה המת משותפות יינתן

 קיימת לכל בעל מניות במציע ולא רק לחברה מתמחה. ולקבל אישור כאמור

וועדה למסלול ההטבה, ה 11.1לנהלי המסלול וסעיף  3.2.4.2בהתאם לאמור בסעיף 

רישיון  או לבעלי מניותיה למעבדה לחדשנותרשאית לאשר לחברת המעבדה להעניק 

בלעדי לשימוש בידע החדש או בעלות משותפת על הידע החדש, בהיקף שלא יעלה -לא

, בסעיף לאמור בהתאם אין דרישה כי האישור יינתן לחברה מתמחה דווקא. .50%על 

 מעבדה או מתמחה חברה עבור רק יינתן החדש בידע משותפת לבעלות עדהוהו אישור

בשים לב כי מסלול הטבה זה אינו גורע מזכויות לבעלות  .המניות בעלי יתר עבור ולא

 קרן המו"פ. – 1משותפת בידע החדש שיפותח בכפוף לנהלי מסלול הטבה מס' 
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 - השאלה מתייחסת לרישיון שימוש בידע הנדרש לצורך ביצוע התכנית המבוקשתאם   ?חברת מעבדה אשר קיבלה רישיון מאחד מבעלי מניות המציע להתקבל האם יכולה  .38

ניתן כאשר מדובר ברישיון בלעדי ובלתי הדיר לתחום הפעילות של החברה ובכפוף 

 . 1מסלול הטבה מס'  לנהלי

האם יאושרו חברות מעבדה, בכפוף לעמידתן בכל יתר  –בכל הנוגע לחברות המעבדה   .39

 ?טק-אגרוהטק ו-הפועלות בפן הביולוגי של עולמות הפוד התנאים,

 להלן. 49 מס' ראו התייחסות לעניין זה בשאלה  ,לא

ום חהאם יאושרו חברות מעבדה הנוגעות יותר לת –גיה החישובית ובתחום הביול  .40

מיזציה של ילמשל חברת מעבדה בתחום של אופט ?עם בינה מלאכותית הפארמה יחד

  ים.יניסויים קלינ

שהוגש  הפרויקט אםביחס לכל פרויקט, לתמיכת רשות החדשנות,  ניתן להגיש בקשה

 ע"י המציע וזכתה.ולהצעה שהוגשה עונה למטרות מסלול משנה ג' 

 לעיל. 10 ראו תשובה לשאלה מס'  האם תהא עדיפות להקמה בפריפריה או במגזר הערבי?  .41

 2) ספציפיים מהמעבדה מעבר לאמור בסעיף outputsהאם ישנה ציפייה לתוצרים (  .42

  ? האם ניתן לקבל דוגמה לתוצר סופי שמעבדת החדשנות תייצר?למסלול המשנה

להוראות מסלול  6מפורטים בסעיף  ,ובכלל זה גם תוצריה ,חובות המעבדה לחדשנות

 .להוראות מסלול המשנה 6ובסעיף  ההטבה

43.  
Will there be an option for the lab partners to pre-negotiate the future 

licensing terms (e.g. exclusive licensing for a certain 

molecule/antibody, first right of negotiation/refusal) with the 

projects/companies about their certain sub-projects and/or assets – 

before the initiation of the projects/companies? (giver that IP stays with 

the innovators lab teams) 

 

 

לנוהל מסלול ההטבה, על חברת המעבדה להגיש את הסכם  3.2.1.2.4בהתאם לסעיף 

 ההתקשרות בין המעבדה לחדשנות לחברת המעבדה בשלב הגשת הבקשה לתמיכה

 סגירת המו"מ בין הצדדים צריך להתקיים לפני כן.  ,אי לכך בחברת המעבדה.

 11 -ו 10ראו התייחסות לעניין הזכויות בידע המפותח בפרויקט מעבדה בסעיפים 

 מסלול ההטבה.ל
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44.  Is there an option for the innovation lab to have several sites for the 

wet/computational labs and infrastructure?  

אשר יעמוד  בלבד אחד באתרלמסלול ההטבה, המעבדה תפעל  6.4בהתאם לסעיף 

תשתיות  ן(אם כי ניתן להעמיד לרשות חברות המעבדה מגוו לרשות חברות המעבדה

המעבדה אתר על . הקיימות בישראל או בחו"ל, לפי שיקול דעת המעבדה לחדשנות)

להנגשת מעבדה חישובית  כיל את התשתית הטכנולוגית כפי שתוצג בתוכניתלה כאמור

 . )מסלול משנה ג'ל 6.2סעיף (כמפורט ב ומעבדה רטובה

45.  
Is there freedom to divide the budgets between the sites? 

 

  .  בלבד אחד באתרלעיל, על המעבדה לפעול  44 מס' שאלה לבתשובה  כאמור

46.  
Is there an option to acknowledge expenses of the innovation lab 

outside Israel? Usage of non-Israeli CROs?  

 לא ניתן להכיר בהוצאות המעבדה מחוץ לישראל.

47.  Is there an option to use CRO and subcontractors in Israel – what are 

the limitations? 

כמפורט בסעיף ם תאם הכוונה היא לקבלני משנה בהתאם להגדר .השאלה אינה ברורה

  .לעיל 46 שאלה מס'ל ראו תשובה - 200-03בנהלי הרשות  3.13.1

48.  Is there an option to bring projects to the lab from abroad? What are 

the conditions for that? 

 פרויקט כוללביחס לכל פרויקט, לתמיכת רשות החדשנות,  ניתן להגיש בקשה ,כן

אשר יאושר על ידי ועדת המחקר בהתאם למסלול ההטבה, ואשר ייושם  ,"למחו

למסלול  2.6בסעיף  כהגדרתה -שהתאגדה כדין בישראל חברת מעבדהוימוסחר על ידי 

 .ההטבה

49.  
Can you please clarify what is the intention behind Section 2.2 of 

Appendix C which states you are looking for “the development of 

innovative biotechnological solutions that integrate artificial intelligence 

processes”.  

a. What do you mean by Biotechnological “solutions”? 

 

מסלול משנה ג' מתייחס למטרות התכנית למעבדה לחדשנות טכנולוגית ל 2.2סעיף 

המעבדה תפעל להקמת חברות המפתחות פתרונות  .בתחום הבריאות הדיגיטלית

 מלאכותית.ם המשלבים בינה יביוטכנולוגי

 מענה לשאלות המשנה:

a. ם הינה לשיטות ביולוגיות העושות שימוש מחקרי יהכוונה בפתרונות ביוטכנולוגי

מיועדות ה ,ומשלבות טכנולוגיות מידע מבוסס בינה מלאכותית ,במעבדה ("רטובה")
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b. What do you mean by “integrate”? Do you really mean more 

that the biotechnological solutions utilize AI processes to be 

developed? If you meant something else, could you please give 

examples? 

c. Is the lab limited to hosting projects that create biotechnology 

solutions, or can the projects create new AI tools relevant to 

computational biology? Could the projects also include solutions 

that are software products to revolutionize the biopharma 

R&D  and manufacturing process? 

d. Is the language of computational biology meant to also include 

other computational tools relevant for biotechnology like 

computational chemistry for molecule design, AI based imaging 

for cell and tissue analysis, etc? 

 

 לשימושים רפואיים, כגון גילוי תרופות חדשות. 

b. תשובה לשאלה  ראהa. 

 

 

c. לעיל. כמפורט 

 

 

 

d.  לא. 

50.  
In Section 2.3, you mention that collaborations should help “innovation 
in the Israeli health system, thereby contributing to the strengthening 
and advancement of Israel’s economy and public health.” As such, 
can the lab support projects beyond computational technologies for 
biotechnology?  Can it expand into computational technologies for 
other healthcare and public health issues? Specifically, are each of 
the following acceptable: 
 

 מענה לשאלות הספציפיות שנשאלו:

 .לא מבוא:
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a. You mention in section 6.1 of Appendix C, projects which are 
“relevant to the discovery and development of biotechnological 
solutions”; would this include unique computational/AI tools for clinical 
studies necessary for drug development? 
b. Can the lab host projects focused on computational and AI 
technologies applied towards healthcare management? (i.e. areas like 
diagnostics applied towards personalized medicine, or diagnostics 
applied towards pandemic response like COVID) 
c. Could the projects also focus on software solutions that help 
close the loop between real world and drug discovery? For example, 
using AI and omics data from patients to discover new targets and 
biomarkers? 
d. Could the lab promote the creation of software services and 
tools to accelerate and automate drug discovery and development 
operations for example automate clinical submissions etc? 
e. Could the lab create solutions for patient engagement based on 
AI and Omics data to benefit patients and promote public health? 

 

a. שאלת משנה 49 מס' שאלה תשובה להתייחסות ב ורא ,לא ,a. 

 

b. לא.  

 

c. .כן, בהנחה שפתרונות אלה לא יהיו מבוססי תוכנה בלבד 

 

d. לא. 

e. לא. 

51.  
Can you please clarify what is expected in terms of a 
computational laboratory? Is it a physical infrastructure within 
the Innovation Lab or can the obligation be met through access 
to cloud-based computational services? 

 

מסלול ההטבה, המעבדה לחדשנות תפעל באתר אחד בלבד. על ל 6.4בהתאם לסעיף 

התשתיות הטכנולוגיות המוצעות על ידי המעבדה לחדשנות לתת מענה הולם לצרכי 

 .  המעבדהחברות 

52.  
We understand that projects are owned by start-ups… 
however, can the lab incubate projects that might be envisioned 
and owned by the Lab itself? i.e. the lab has an idea and puts 
together a NewCo , wholly owned by the Lab, to cork on a 
project?  
 
 

המעבדה תסייע  ,מסלול משנה ג'ל 2.3מסלול ההטבה וסעיף ל 1.2בהתאם לסעיף 

המסלול מפרט את  לנהלי 3.2.3.  בנוסף, סעיף םלהקמת מיזמים חדשים ולהתפתחות

עור האחזקות של המעבדה לחדשנות במיזמים, בין אם אלה מיזמים אותם יזמה יש

  מענה לשאלות המשנה: המעבדה ובין אם לאו.
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 תשובה השאלה

a. Would this be eligible to apply for the IIA project 
funding? 

b. Would such a project be allowed to use the Lab facilities 
if it didn’t apply for IIA project funding? 

 

a .בבעלות מלאה של  הינוש מיזםב ניתן להגיש במסגרת המסלול בקשת תמיכה לא

 ת החדשנות.מעבד

.b כן.  

53.  
If a PI has an idea, must they incorporate a company in order to 
do a project in the Lab? 
 

a. Is there some mechanism by which the project could be 
done first and if it was successful, then a NewCo would 
be incorporated that owned the IP? 
 

b. If so, could this model be used by a PIs from outside of 
Israel (but willing to do the work in the lab in Israel and 
committed to establishing the NewCo in Israel)??  

מסלול ההטבה, חברת מעבדה ל 8.5המסלול ולסעיף  לנהלי  3.2.1.6בהתאם לסעיף 

שה למענק ע"י הרשות החדשנות, אם טרם התאגדה עד לאותו תוקם לאחר אישור הבק

 מענה לשאלות המשנה: שלב.
a .רשות של אחרים הטבה מסלולי מסגרתב להגשת בקשה התייחסות לזכאות ורא. לא 

 למסלול ההטבה. 14בסעיף  ,החדשנות

b. .לא 

54.  
Is there still a limit on how much equity the lab can take in the 
project from its 15% contribution? (It used to be limited to 15% 
but we see nothing in the current documents)? 

 

 המקסימלי של מעבדת החדשנות בחברת מעבדה האחזקות רלשיעוהתייחסות  ורא

 .המסלול לנהלי 3.2.3בסעיף 

55.  
Is there a limitation on how much equity the lab can take should 
it contribute 50% of a second 3m NIS payment (as in section 
8.11)? 

 

 המקסימלי של מעבדת החדשנות בחברת מעבדה האחזקות רלשיעוהתייחסות  ורא

 .המסלול לנהלי 3.2.3בסעיף 

56.  
Can existing companies bring projects to the Lab and use its 
facilities for creation and validation of new products and 
services without IIA support and without taking equity?  

 

 .כן

http://www.innovationisrael.org.il/


 

 
 הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית

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

 

מספר 
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 תשובה השאלה

57.  
Can in-kind contribution count towards setting up the lab 
(equipment, etc)? For example, the total lab set-up costs 10m 
NIS, 6.7m NIS was cash expenses and 3.3m NIS was 
instrumentation provided by the partners. Would we still be 
eligible for reimbursement of 33% (or 50% in periphery) of the 
10m NIS? 

 

המסלול, תקציב הקמת תשתית מעבדה יכול לכלול  הלילנ 3.1.7.6.1בהתאם לסעיף 

 סעיף ציוד אשר במסגרתו ניתן להכיר בעלויות רכישה בלבד. 

58.  
Can in-kind contribution of manpower, technology, 
consumables, etc count towards the 15% project contribution of 
the lab? 

 

הנושא כפוף להסכמות חוזיות בין המעבדה לנהלי המסלול,  3.2.5בהתאם לסעיף 

 לחדשנות וחברת המעבדה

59.  What is the expected timeframe for the next steps (oral presentation, 
selection of winning bid, etc)? 

. תאריכי הצגת 2020בספטמבר,  1-פתוח להגשת הצעות עד ההנדון ההליך התחרותי 

 ., והם אינם ודאיים עדייןקבעו בהמשךיובחירת ההצעה הזוכה יההצעה 

60.  Will you award a winner if you receive a quality bid but only one bidder 
bids? 

 כעקרון, התשובה לכך חיובית.

61.  Do you still see the September 1 date as standing given the 
difficulties created from COVID in attracting new international 
partners to visit Israel? 

 .2020בספטמבר,  1, מועד ההגשה הינו בשלב זה

62.  a China-based science and technology innovation services firm that 
help companies growth with technology-driven innovation strategy .-  

?ל הקוראשהינו נותן שירותים יכול להשתתף בקו"האם תאגיד זר   

 לעיל. 2 ראו תשובה לשאלה מס' 

63.  What are the specific governance requirements regarding a Laboratory 
Company and the Innovation Laboratory (nationality of board 
members, size, shareholder structure, minimum investment)? 
 

וסעיף  למסלול ההטבה  4.3, 4.2, 2.16ת בסעיפים וחדשנות מפורט תהדרישות ממעבד

 למסלול ההטבה.  2.6. הגדרת חברת המעבדה מפורטת בסעיף לנהלי המסלול 3.2.3
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64.  Are there specific restrictions on participating co-investors?  למסלול  4.2מפורטים בסעיף  ,בעלי מניותיווגע בנובכלל זה  ,מציעבהתייחס לתנאי הסף

 .ההטבה

65.  Are there specific restrictions on the investment models in the lab 
companies (SAFE, direct investment, warrants, equity etc.)? 

מעבדה לחדשנות בהון המניות של חברת הזכויות לנהלי המסלול מפרט את  3.2.3סעיף 

 למסלול ההטבה. 2.6. הגדרת "חברת מעבדה" מופיעה בסעיף מעבדהה

66.  Are there specific restrictions on technology commercialization 
(minimum technology contribution, disclosure requirements on 
proprietary secret technologies vis-a-vi the State of Israel, statutory 
license requirements with regard to the State of Israel, obligation to 
share research results in the scientific community in Israel, restrictions 
on the transfer of the developed IP asset out of Israel, during & after 
the time of the IIA program? 

 

 .למסלול ההטבה 11 -ו 10לנהלי המסלול וכן בסעיפים  3.2.4בסעיף ט ראו פירו

67.  Are there specific restrictions on the portfolio company’s liberty on 
licensing IP or sharing IP or any other IP related contractual agreement 
with the partners of the Lab, during the time of the Innovation Lab 
project? 

  לעיל. 66 -ו 43  , 37 , 13  מס'  שאלותתשובות לראו התייחסות לעניין זה ב

68.  In procedures for track #29 in 3.1.8.5 the Innovation lab and its 
shareholders are not allowed to charge lab companies for services 
provided by the innovation lab (except 3.2.1.11.3.2 which mention that 
in rare cases it could be recognized as subcontractor in case there is a 
unique added value and benefit for the lab company). Question – If 
certain lab company would like to receive services which are part of 
their overhead from the innovation lab or related party (such as 
financial management, bookkeeping, salary, submissions to the IIA, 
HR etc.), could the innovation lab charge those costs as a 
subcontractor? 

  .לא
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69.  Are there restrictions on an academic institute as a partner? 4.2.5 בסעיף מפורטותהמגבלות על היקף האחזקות של מוסד אקדמי במציע . כן 

 .ההטבה למסלול

70.  Can the IIA elaborate on the weighting of the criteria, e.g. which 
concepts are given preference? How is experience valued?  

, כתיקונו למסלול ההטבה 4.4אמות המידה של המציע ומשקליהן מפורטים בסעיף 

 למסלול המשנה.  5בסעיף 

71.  Can a company apply for the full sum of the grant, while planning to 
stay only for 1 year instead of two years? 

למסלול  8.7חודשים כמפורט בסעיף  24כן, ניתן להגיש בקשה לתמיכה לתקופה של עד  

חודשים תיבחן ביחס לתקציב המבוקש  24 -ההטבה. בקשה לתקופת ביצוע הקצרה מ

 ועדה.ובכפוף להחלטת ה ,בוקשתוהמשימות לביצוע במסגרת תכנית המו"פ המ

72.  Champion – when does the champion need to be hired? Does he need 
to be employed already when the tender is submitted? 

עם  .אין צורך לצרף להצעה חוזה העסקה או הסכם כוונות עם מנהל המעבדה המוצע

הוועדה מההצעה  חשובה לשם התרשמותזאת יובהר, כי זהות מנהל המעבדה המוצע 

הצעה לשמש כמעבדה לחדשנות הטופס ל 4.3ידי המציע. בהתאם לסעיף -המוגשת על

הרקע והניסיון של מנהל  , נדרש לפרט את)ההטבה נהלי מסלולל 1(נספח  טכנולוגית

 .המעבדה ומהי תרומתו הצפויה להצלחת חברות ,המעבדה המוצע

73.  Facility – what are the basic requirements for the lab?   מסלול משנה ג' מפרט את דרישות התשתית הטכנולוגית של המעבדה ל 6.2סעיף

 .דיגיטליתהבריאות בתחום הלחדשנות 

74.  Can the forms of submission be written in English?   .על התצהירים המתורגמים להיות טפסי ההצעה יכולים להיות מוגשים בשפה האנגלית

  .מגובים באישור וחתימה נוטריונית

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

 
 בברכה,   

 טכנולוגיתהרשות הלאומית לחדשנות 
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