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 רשות החדשנות
 

תפעול  מנהל חטיבת  –ולטי 'אבירם ז

 ותמיכות



 רשות הלאומית לחדשנות טכנולוגיתה 

 

 

 גמישות ויעילות ביצירת כלים  )הקמת רשות החדשנות כתאגיד עצמאי
 (.  א"גיוס כ, והפעלתם

 (.  פיקוח על הרשות וקביעת כלי סיוע)דירקטוריון  -הרשות מועצת 

 פ"תשתיות מו, צמיחה, הזנק)במודל של זירות מוכוונות לקוח עבודה  ,
 (.  ציבורי –חברתי ,  ייצור מתקדם

 במישרין או בעקיפין, תקבע מסלולים רק אם יש בהם להביאהמועצה  ,
 .  לפעילות של חדשנות טכנולוגית בתעשייה בישראל

 כמסגרת ליצירת כלי סיוע חדשים תוך שמירה על הגמישות החוק
סוג  )לקביעת תנאים ספציפיים המתאימים לכל מסלול בהתאם לצרכיו 

 (.תמלוגים, ייצור, בעלות על ידע, תנאים למתן ההטבות והיקפן, ההטבות

 שותפות בשותפויות  , מניות, הלוואות, ערבויות –סיוע חדשים כלי
 .מוגבלות



 הייעוד ומשימות רשות החדשנות

שגשוג כלכלי באמצעות חדשנות טכנולוגית: הייעוד  

 תחרותיות בזירה הגלובלית בעליעתירי ידע פיתוח תעשייה ושירותים •
 
 באמצעות חדשנות טכנולוגיתהמגזר הפרטי שיפור הפריון של •
 
באמצעות  המגזר הציבורי שיפור האפקטיביות ואיכות השירותים של •

 חדשנות טכנולוגית



 זירות החדשנות

 זירת צמיחה

חברתי )צ "זירת ח
 (ציבורי

 זירת הזנק

 זירת ייצור מתקדם

זירת תשתיות  
 טכנולוגיות

מספק של חברות הזנק   deal flowסיוע ביצירת 
 fundable milestone -טכנולוגיות והגעה ל

 סיוע לחברות לצמוח באמצעות חדשנות טכנולוגית

טכנולוגיות פורצות דרך וגשרים בין , תשתיות מחקר
 אקדמיה לתעשייה

תמיכה בפתרונות טכנולוגיים למטרות חברתיות וציבוריות  
 ובפרט שיפור השירותים של הסקטור הציבורי

תעשיות הייצור למסלול תחרותי בר קיימא  " דחיפת"
 על ידי חדשנות טכנולוגית
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ח"פ בכל מסלולי התמיכה במיליוני ש"כ תקציבי המו"סה  
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 ייצור מתקדם חברתי ציבורי הזנק פ"תשתיות מו צמיחה



 כללייםעקרונות  –רשות החדשנות   
 

 באמצעות כלי סיוע שוניםסיוע לתעשייה  . 
 

 הרשותהחברה הנתמכת על כל הידע שיפותח בתמיכת בעלות. 

 

 ל בכפוף לאישור ועדת  "ניתן להעביר ייצור לחו)עדיפות לחברות שמייצרות בארץ
 (.  מחקר ותשלום תקרה מוגדלת

 

  ניתן להעביר  )איסור העברת ידע שיפותח לאחר ללא קבלת אישור מועדת המחקר
 (.ל בכפוף לאישור ועדת המחקר והחזר לפחות של כל המענקים שנתנו"ידע לחו

 
 50%של בחברות מסורתיות בשיעור תמיכה  . 
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   מועד ההגשה על פי החלטת הזירה 

  דירוג הבקשות בהתאם לקריטריונים שקבעה ועדת
 המחקר

(יכולת   –בדיקה פיננסית , בודק מקצועי, ראש תחום
 (מימון

עיקרון התחרות על הכסף 

פ ישירות"הכרה בהוצאות מו 

  רישום התחייבות המדינה לתוכנית העבודה
 שאושרה

1 . מהמענק המאושר ללא דיווח   35%תשלום של 

2 . 20%חובת דיווח רבעוני והעברת תשלום שוטף של 
מהמענק המאושר או ההוצאה   90%עד לתקרה של 

ביקרות ביניים  (. הנמוך מבין השניים)בפועל 
 (מדגמי)

חוות  , ח"ביקורת רו, בדיקת עמידה בתנאי האישור
 תשלום סגירה –דעת בודק מקצועי 

פ"חובת דיווח אחת לחציון על מכירות תוצרי המו 

הבקשהקליטת   

 תהליך הבדיקה

 ועדת מחקר

 תקצוב ההחלטות

 הוצאת האישור

 תשלומים

  
 

 סגירת התיק

 קרן תמורה

תהליכי עבודה -רשות החדשנות    



 תחוםמקצועי וראש הערכת הבקשה על ידי בודק  . 

 את מה שכתוב בה וגם את מה שלא  ... את כל הבקשה: הבקשהלימוד
 ...כתוב בה

 הצורךפ "מתבקשות עהשלמות. 

 מושלמים פערים, בו נסקרים כל היבטי הבקשהבחברה מפגש ,
 .הקיימותונבדקות התשתיות 

 המתייחסת למכלול היבטי דעת של בודק מקצועי וראש תחום חוות
 .הבקשה

לנהלי התקצוב ובהתבסס על הערכת  פ בהתאם "תקצוב תכנית המו
 .החברההמשימות ויכולת הביצוע של 

 אשר בסופו מתקבלת החלטה על אישור המחקר  בועדתהצגה ודיון
 .התכניתהבקשה ועל תקציב 

 ?הבקשותמעריכים את כיצד אנחנו 



 :משקי/ ההיבט הכלכלי 

סיכון עסקי ותשואה עודפת למשק, פוטנציאל עסקי.... 

 

 :מן ההיבט הטכנולוגי

תהליכית, פונקציונאלית, טכנולוגית: חדשנות. 

חברה תיישם בתכניתה הועדה מצפה שכל . בראיית החברה: חדשנות
 !  ועוד קצת... חדשנות התואמת את יכולותיה

זה טוב -( מבוקר כמובן)סיכון טכנולוגי : סיכון טכנולוגי!! 

מעשיתאו /תיאורטית ו: היתכנות טכנולוגית. 
 

 ?הועדה מחפשתמה בעצם 



סיכוניםמסירה , מובילה ליעדים, ישימה, ממוקדת: תכנית עבודה. 

 החברהיכולות : 

 התכניתיכולות טכניות מספקות לביצוע. 

הצורךפ "קבלני משנה להשלמת יכולות אלו ע. 

 שלויכולות שיווקיות מספקות להחדרת המוצר לשוק היעד. 

משקף את יכולות החברה , ריאלי כנגזר ממשימות התכנית: תקציב
 .להצדקהניתן , להעמיד משאבים אלו

הצלחה , ניצול תקציבי, השלמת ביצוע תכניות קודמות: ביצועי עבר
 .קודמותבמסחור תכניות 

 

 ?הועדה מחפשתמה בעצם 



 :הבאיםאין הכרה בנושאים 

הוצאות שהוצאו לפני תחילת התוכנית. 

פ מוזמן"מו. 

הנתמכותי גורם אחר מנוכה מהוצאות "השתתפות ע. 

(פטנטים, הקמת קו יצור, ציוד קבוע)מפעל מאושר -אין כפל תמיכות ,
 .מסלול תעסוקה

 בפועלהוצאה המדווחת חייבת להיות משולמת. 

כללי בסיס –פ "הכרה בהוצאות המו  



 כל רכיבי השכר המשולמים לעובד ומופיעים בתלוש כתשלום   -שכר
 .  מוכרים בתנאי ששולמו בפועל

 

 החברה תפרט עלות חומרים לפי קטגוריות עיקריות -חומרים. 

 

 מסך התקציב חייב   30%הוצאה על קבלן משנה העולה על  -קבלני משנה
מוכר בהתאם לתקרות  : יועצים.  )להגיש פירוט תקציבי ברמת מגיש בקשה

 (.  שכר המקובלות

 

 ההכרה הינה דרך הפחת. אין הכרה בעלות הציוד -ציוד. 

 

 וכושיווק , פיתוחרכישת תוכנות , שכירת ציוד, הוצאות פטנטים –שונות'. 

פ"מוהכרה בהוצאות   



 ייצוריותתבניות 

רכישת ידע 

הוצאות פיתוח מכונות ייצור 

עלות שעת מכונת ייצור יקרה המשמשת לניסויי הפיתוח 

הדרכות לעובדים 

ל"שיווק לחו 

פ"מובהוצאות הכרה  - סעיפי תקצוב ייחודיים  



הדרכה לקראת הגשה: 

באתר החברה 

ללא התחייבות 

ללא תשלום 

 50%שיעור תמיכה של  : 

לכל התכניות המאושרות 

פטור מתשלום תמלוגים: 

לחברות העומדות בקריטריונים 

לתכניות המובילות לייצור שמרביתו מבוצע בארץ 

הקלות בנהלי הדיווח הכספי 

 חברות בתחילת דרכן –הטבות ייחודיות 



  החברה סווגה בידי ועדת המחקר כחברה שעיקר פעילותה בענף
תעשיות הטכנולוגיה המסורתית או בענף תעשיות הטכנולוגיה  

 . ס"הלמהמעורבת המסורתית כהגדרתם בידי 

פ של החברה בשנה הקודמת להגשת הבקשה"היקף הוצאות המו  ,
למעט חברות שהכנסותיהן )ממחזור המכירות  7%אינו עולה על 

 (.  ₪מיליון  10נמוכות מ 

הכנסות החברה בשנה שקדמה למועד הגשת הבקשה היו קטנות מ- 
 . ב"ארה$ מיליון  70

  תקופת הסיוע המצטברת אינה עולה על שלוש שנות סיוע מתוך חמש
 ;השנים שקדמו למועד סיום התוכנית המאושרת האחרונה שאושרה

  המוצר המפותח במסגרת התכנית סווג בידי ועדת המחקר כמוצר
 . בענף תעשייה מסורתית או תעשייה מעורבת מסורתית

בהתאם להצהרת החברה רוב הייצור יתבצע בישראל  . 

 קריטריונים   -הטבות ייחודיות  



זכאות: 

י הרשות לחדשנות וזוהי בקשתה היחידה  "החברה טרם נתמכה ע
 . של החברה

 מיליון  1היקפה של הבקשה אינו עולה על₪ 

השנים  5במשך , החברה פעילה ברצף בתחום עיסוקה הנוכחי
 שקדמו להגשת הבקשה

ההטבות: 

פ"כל ההטבות המוענקות לחברות מתחילות במו 

טופס הגשה מפושט 

הליך בדיקה מזורז 

 חברות שטרם נתמכו –הטבות ייחודיות 



 :התוכניתטרות מ

פ  "סיוע לחברות תעשייה מסורתית להיערך להטמעת תהליכי מו
 .חדשותואימוץ טכנולוגיות 

פיתוחבחינת פערים טכנולוגיים והכוונה לתכנית , מיפוי יכולות . 

 החדשנותהבאת החברה ליכולת השתלבות בתכניות רשות. 

 :ההטבות

 (.מטעם החברה או ממאגר יועצי התוכנית)עם יועץ  -התקשרות 

 בשני שלבים עם אבן דרך בתום שלב א -ייעוץ'. 

 שעות 200עד  -היקף 

 ועדת ההיגוי של התכנית     -הנחייה 

 מעלות הייעוץ 75%הרשות מממנת  -מימון. 

 פ  "מכינת מו –הטבות ייחודיות 



העוסקות לחברות אישורים המעניק גוף מהווה טכנולוגית לחדשנות הלאומית הרשות  
  למסחר ברישום הקלות ,מס הטבות) שונות מרשויות הטבות קבלת לצורך פ"במו

 .('וכו ירושלים לפיתוח מהרשות הטבות ,בבורסה

430-כ – 2016 בשנת בקשות מספר. 

מיליארד 11.5-כ – לאישור שהוגשו פ"מו הוצאות ₪. 

24% - 2017 ב חברות מס שיעור 

עידוד חוק של בקריטריונים העומדות לחברות חברות מס שיעור: 

 16% – הארץ מרכז    

 9% – 'א פיתוח אזור    

כללי -הטבות ותמריצים   



באישור נכלל סכום   ההטבה  סוג 

 פ"הוצאות מו

 מקור ההטבה

 פקודת מס הכנסה  א לפקודת מס הכנסה20סעיף 

+  חוק עידוד השקעות הון   הפחתת מחזור בסיס

 תקנות

 –פ "הכרה כחברה עתירת מו

לפקודת מס   104-ו 103סעיפים 

 הכנסה

 פקודת מס הכנסה  

 

פ עבור חברה  "חברה המבצעת מו

 זרה
  חוק עידוד השקעות הון  

ננוטכנולוגיה  / חברת ביוטכנולוגיה 

 הכרה בידע כשיר/ 
  חוק עידוד השקעות הון  

 אישור לעובד מדעי בשנת שבתון

  
 חוק החדשנות  

 – לים'האנגאישור מקדמי לפי חוק 

 2( א)20סעיף 
-2011חוק המדיניות הכלכלית   

2012 

 – לים'האנגאישור מלא לפי חוק 

 (א)20סעיף 
  2011חוק המדיניות הכלכלית-

2012 

 
 מפעל מקדם חדשנות אישור

 ד"כ 51סעיף 

 חוק עידוד השקעות הון

למס רווחי הון בגין מכירת   אישור

 ז  "כ 51נכס לפי סעיף 

 חוק עידוד השקעות הון

פ לצורך הנפקה  "הכרה כחברת מו

 ע בתל אביב"בבורסה לני
  

פ לצורך קבלת  "אישור חברת מו

 מענק מהרשות לפיתוח ירושלים
 חוק הרשות לפיתוח ירושלים  

 כללי



מיוחד מועדף טכנולוגי ומפעל מועדף טכנולוגי מפעל - 

חברה של חייבת מועדפת טכנולוגית הכנסה ,עידוד לחוק 3 'ב סימן 51 לסעיף בהתאם 
  במס 'א פיתוח ובאזור 12% של חברות במס תחוייב ,מועדף טכנולוגי מפעל בעלת מועדפת

   .(בשנה ₪ מיליארד 10 עד הן הקבוצה הכנסות) 7.5% של חברות

הכנסות) 6% של חברות במס תחוייב ,מיוחד מועדף טכנולוגי מפעל בעלת מועדפת חברה 
 .(בשנה ₪ מיליארד 10 על עולות הקבוצה

 

שנקבעו לקריטריונים בהתאם הינה ,מיוחד מועדף / מועדף טכנולוגי במפעל ההכרה 
 .בחוק

להכללתם קריטריונים יקבע והתעשייה הכלכלה במשרד הראשי המדען ,האמור למרות  
 בחוק שנקבעו הקריטריונים על עונים ואינם חדשנות המקדמים נוספים מפעלים של

    .(ד"כ סעיף)

 

  – 3סימן ב –הון עידוד השקעות חוק 



 :לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם
 ולטי'אבירם ז

Aviram.Zolti@innovationisrael.org.il 
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