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י"ג בניסן תשע"ז

תשובות לשאלות שנשאלו במסגרת ההליך התחרותי לבחירת מעבדות לחדשנות
מכוח מסלול הטבה מס'  92של רשות החדשנות  -תכנית מעבדות לחדשנות
טכנולוגית (פיילוט)
הבהרות:
( )1השאלות המפורטות להלן בשפות העברית והאנגלית מופיעות כפי שנתקבלו על-ידי
השואלים.
( )9הכותרות וכותרות המשנה במסמך נועדו לשם הנוחות של המעיינים במסמך בלבד ואין
לייחס להלן משמעות אחרת ו/או להשתמש בהן לצורכי פרשנות.

ההליך התחרותי
מציע – הגדרה משפטית ומעשית
.0

מהו ההבדל בין מציע למעבדת חדשנות?
מציע הוא תאגיד שהגיש הצעה במסגרת ההליך התחרותי להקמה והפעלה של מעבדה לחדשנות,
בהתאם להוראות מסלול הטבה מס'  - 79תכנית למעבדות לחדשנות טכנולוגית (פיילוט) ונהלי
מסלול הטבה מס'  - 79תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (פיילוט) (להלן" :מסלול ההטבה"
ו"הנהלים" בהתאמה) .ראו בעניין זה ההגדרות המפורטות בסעיפים  7.02ו 7.02-למסלול ההטבה.

.7

האם המציע יכול להיות שותפות?
כן ,בהתאם לסעיף  2.7.0למסלול ההטבה ,על המציע להיות תאגיד ישראלי שנרשם כדין בישראל
ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל .תשומת הלב לכך שבהתאם לסעיף  7.02למסלול ההטבה ,על
המעבדה לחדשנות להיות תאגיד שפועל למטרות רווח.

.3

האם המגיש צריך להתאגד לפני הגשת ההצעה?
כן ,ראו האמור בתשובה לשאלה  7לעיל.

.2

האם הוא צריך להיות התאגדות מסוג מסויים (חברה לעומת שותפות ,האם יכול להיות
מלכר)?
בהתאם לסעיף  2.7.0למסלול ההטבה ,על המציע להיות תאגיד ישראלי שנרשם כדין בישראל
ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל .בנוסף ,בהתאם לסעיף  7.02למסלול ההטבה ,נדרש שהתאגיד
יפעל למטרות רווח .בעניין זה ראו גם האמור בתשובה לשאלה  7לעיל.

.2

הגדרת "מציע"  -לגבי שיעור ההחזקה המינימאלי של כלל החברות המתמחות במציע (31%
לפחות) – האם שיעור זה מתייחס רק להחזקה במישרין של חברה מתמחה במציע או גם להחזקה
בעקיפין ,דרך תאגידים שאינם חברות מתמחות?
שיעור ההחזקות במציע אינו מתייחס רק להחזקה במישרין .ניתן להכיר גם בהחזקה בעקיפין
במציע .במקרה של החזקה בעקיפין חישוב שיעור ההחזקה יביא בחשבון את שיעורי ההחזקות
במציע דרך החברות המשורשרות .יובהר כי בהתאם לאמור בסעיפים  2.7ו 2.2-למסלול ההטבה,
העמידה בתנאי הסף וניקוד אמות המידה תיבחנה ביחס למציע ובעלי מניותיו ולחברה המתמחה
בלבד.

.6

המציע והמעבדה לחדשנות – בהוראת מסלול מס'  79שתי הגדרות נפרדות ל"מציע" ול"מעבדת
חדשנות" משתמע מההוראה כאילו המציע יכול להחזיק בתאגיד ישראלי אחר שיהיה מעבדת
החדשנות .לעומת זאת ,בנהלי המסלול מצוין (בסעיף  )0.0.0כי המציע עצמו ישמש כמעבדה
לחדשנות.
השאלה :נא הבהרתכם האם נדרש שהמציע עצמו יהיה מעבדת החדשנות.
אכן ,נדרש שהמציע יהא בעצמו מעבדה לחדשנות .בהתאם לסעיף  7.02למסלול ההטבה ,המציע
הוא ,בין היתר ,מי שהגיש הצעה במסגרת הליך תחרותי להקמה והפעלה של מעבדה לחדשנות.
ראו בעניין זה גם האמור בסעיף  2.0.3למסלול ההטבה ,ולפיו מציע שייבחר במסגרת ההליך
התחרותי יוכר כמעבדה לחדשנות לאחר הוצאת כתב אישור על-ידי הרשות הלאומית לחדשנות
טכנולוגית (להלן" :רשות החדשנות").

.2

אופן התאגדות המציע – לפי סעיף  2.7.0להוראת המסלול ,המציע יכול להיות חברה או שותפות
ישראלים שנרשמו כדין בישראל .יחד עם זאת ,חלק מהוראות המסלול מתייחסות למציע כאל
חברה בלבד .למשל ,סעיף  2.7.2מתייחס ל"מציע או מי מבעלי מניותיו" ולא לבעלי זכויות במציע
ככל שהמציע הנו שותפות.
השאלה :נא אישורכם ,כי המציע יכול להתאגד גם כשותפות ישראלית הרשומה בישראל.
כן ,ראו האמור בתשובה לשאלה  7לעיל .האמור בסעיפים השונים של מסלול ההטבה והנהלים חל
בשינויים המחויבים.

.8

הגדרת "חברה מתמחה" כוללת דרישות שונות ,כגון שהתאגיד יהיה תעשייתי ,בעל תשתית
טכנולוגית ייחודית ,ידע ומומחיות בארץ או בחו"ל .סעיף  2.7.7למסלול הטבה מס'  79מוסיף
דרישות שונות לגבי חברה מתמחה ,כגון מספר עובדים והיקף מכירות.
קבוצת חברות רב לאומית בוחנת את השתתפותה בהליך התחרותי .תאגיד של הקבוצה הרב
לאומית יהיה המציע או בעל מניות במציע .יתכן שהתאגיד של החברה הרב לאומית שישתתף
יהיה תאגיד שהוא עצמו אינו עומד בדרישות של ההגדרה של חברה מתמחה ושל סעיף 2.7.7
(לדוגמא :חברת אחזקות).
השאלות:
 .8.0האם התנאים לגבי "חברה מתמחה" יבחנו ברמת התאגיד של הקבוצה הרב לאומית
שיהיה המציע או בעל המניות בו ,או שיבחנו ברמת הקבוצה הרב-לאומית כולה  -קרי,
נדרש שהקבוצה הרב לאומית תעמוד בדרישות (למשל :סך העובדים בקבוצה; סך
המכירות של הקבוצה; הידע ,התשתיות והמומחיות המצויים בחברות שונות בקבוצה
ושיועמדו על ידן לטובת המעבדה וכו') ,ולא נדרש שהתאגיד של החברה הרב לאומית
שיהיה המציע או בעל המניות בו יעמוד בדרישות אלה?
לא .ראו בעניין זה תשובה לשאלה  2לעיל.
 .8.7ככל שהחברה המתמחה נבחנת ברמת הקבוצה הרב לאומית – האם מספק כי על התצהיר
שבנספח  7לצורך סעיף  2.2.7להוראת המסלול ,יחתום התאגיד מהקבוצה הרב לאומית
שהנו המציע או בעל המניות בו?
לאור האמור בסעיף  8.0לעיל -השאלה אינה רלוונטית.

.9

הגדרת "חברת תעשיית ייצור"  -קובעת דרישות שונות על מנת ש"חברה מתמחה" תחשב לחברת
תעשיית ייצור.
קבוצת חברות רב לאומית בוחנת את השתתפותה בהליך התחרותי .תאגיד של הקבוצה הרב
לאומית יהיה המציע או בעל מניות במציע .יתכן שהתאגיד של החברה הרב לאומית שישתתף
יהיה תאגיד שהוא עצמו אינו עומד בהגדרה של חברת תעשיית ייצור (לדוגמא :חברת אחזקות).
השאלה :האם ההגדרה של "חברת תעשיית ייצור" תבחן ברמת התאגיד של הקבוצה הרב לאומית
שיהיה המציע או בעל המניות בו ,או שההגדרה תבחן ברמת הקבוצה הרב-לאומית כולה  -קרי,
נדרש שהקבוצה הרב לאומית תעמוד בדרישות ,ולא נדרש שהתאגיד של החברה הרב לאומית
שיהיה המציע או בעל המניות בו יעמוד בדרישות אלה?
ראו בעניין זה תשובה לשאלה  2לעיל.

.01

סעיף  2.2.7קובע כי "בעל שליטה בחממה טכנולוגית הפועלת מכוח מסלולי הטבה מס'  3ו 77 -של
רשות החדשנות לא יהיה בעל מניות במציע ,המציע בעצמו או חברה בת/חברה קשורה/חברה
מסונפת/חברה בבעלות או חברה בשליטה של המציע או של בעל מניות של המציע".
אנא הבהירו את הנקודות הבאות:
.01.0

האם חברת בת של בעל שליטה בחממה טכנולוגית כאמור בסעיף  2.7.2רשאית להיות
בעלת מניות של המציע?
לא.

.01.7

האם בעל מניות בחממה טכנולוגית שאינו בעל השליטה בה יכול להיות בעל מניות של
המציע?
כן.

.00

השאלה שלי מתייחסת למצב שבו מספר חברות מבקשות להגיש הצעה משותפת להקמת מעבדה
לחדשנות .האם הן קודם צריכות להקים עמותה ולהגיש את הבקשה יחד בשם העמותה ,או
שנוהל ההגשה שונה?
האמור במסלול ההטבה ובנהלים ביחס לאופן הגשת הבקשות מתייחס לכלל סוגי התאגידים.
ראו בעניין זה האמור בתשובות לשאלות  7ו 2-לעיל.

.07

האם שיתוף פעולה בין שתי תאגידים מחייב הקמה של חברה נפרדת?
כן" ,שיתוף פעולה" בין תאגידים מחייב הקמת תאגיד נפרד .ראו בעניין זה ההגדרה של מציע
בסעיף  7.02למסלול ההטבה.

.03

האם חברות שיש להן פעילות קיימת יכולות לגשת כמציעות?
כן ,תאגיד קיים יכול להגיש בקשה להכרה כמעבדה לחדשנות .עם זאת ,יובהר ויודגש כי על
התאגיד להגדיר ולהפריד את הפעילות הייעודית שתשמש את המעבדה לחדשנות בלבד.

.02

האם חברות שאין להם מערכי ייצור בישראל ,אלא רק מערכי הפצה ושיווק רלוונטיות להגשה
כחברות מעבדה?
ככל שהשאלה מתייחסת לחברה מתמחה (כהגדרתה בסעיף  7.6למסלול ההטבה) ולא לחברת
מעבדה (כהגדרתה בסעיף  7.2למסלול ההטבה) ,הרי שחברה שאין לה מערכי ייצור בישראל ,אך
עומדת בתנאי הסף המפורטים במסלול ההטבה יכולה להגיש הצעה לשמש כמעבדה לחדשנות
במסגרת ההליך התחרותי.

.02

ברצוני להבהיר האם במסגרת התכנית יכולה להגיש בקשה להפעלת מעבדה חברה בבעלות
ממשלתית?
חברה בבעלות ממשלתית רשאית להגיש בקשה להקמת והפעלת מעבדה לחדשנות ,הן כמציע והן
כחברה מתמחה (כהגדרתם בסעיפים  7.02ו 7.6-למסלול ההטבה) .יובהר ,כי בהתאם לסעיפים
 7.08 ,7.07ו 2.2-למסלול ההטבה ,חברות המעבדה לא תוכלנה לקבל מימון משלים שמקורו
בכספי מדינה .לפיכך ,ככל שמקור המימון המשלים של החברה בבעלות ממשלתית הינו בכספים
שנתקבלו מהמדינה ,הרי שהחברה בבעלות ממשלתית לא תוכל לעשות כן .אין באמור ביחס
לחברה בבעלות ממשלתית כדי לפטור אותה מחוקים ודינים אחרים החלים עליה.

.06

האם חברה בבעלות ממשלתית זכאית למענק להקמת מעבדה לחדשנות?
ראו תשובה לשאלה  02לעיל.

.02

האם חברה ממשלתית (בבעלות מלאה או חלקית) יכולה להיות מציע ,בעלי מניות במציע או
חברה מתמחה?
ראו תשובה לשאלה  02לעיל ,בשינויים המתחייבים.

.08

האם במעבדה לחדשנות חייבת להתאגד כח.פ נפרד? הרי החברה שמפעילה את המעבדה היא
תאגיד רשום בישראל ואילו התאגדות נפרדת יוצרת נטל עבור החברות .אם ניתן ליצור הנהלת
חשבונות נפרדת מבלי להקים חברה נפרדת?
ראו בעניין זה האמור בתשובה לשאלה  03לעיל.

.09

שתופי פעולה :האם שתוף פעולה של חברות במעבדת החדשנות ,מחייב הקמת חברה ייעודית או
מאפשר הסכם שותפות?
ראו בעניין זה תשובה לשאלה  07לעיל.

.09.0

האם שותפות עם חברה זרה היא תנאי סף?
לא.

.09.7

האם שותפות עם האקדמיה היא תנאי סף?
לא.

.71

האם הגורם שמפעיל את המעבדה צריך להיות מאוגד כחברה?
כן ,ראו בעניין זה תשובות לשאלות  7-2לעיל.

.70

אם תחום התמחותה של החברה המתמחה הוא נייר ,האם נחשב לצורך המכרז גם כ"חברה
תעשיית ייצור"?
בהתאם לסעיף  7.2למסלול ההטבה ,חברת תעשיית ייצור ,הינה חברה מתמחה המבצעת
טרנספורמציה פיסיקלית או כימית של חומרים או רכיבים לכדי מוצרים חדשים תוך שימוש
במכונות .רשימת הענפים המופיעה בסעיף אינה רשימה סגורה.

.77

אם החברה המתמחה הינה חברת בת לצורך שיווק ומכירות של תאגיד בינלאומי ,האם נתח
השוק המוחזק ,הוצאות המו"פ בשלוש השנים האחרונות ,התשתית הטכנולוגית והעסקית
המוצעת ושיתופי הפעולה עם מוסדות מחקר ותעשייה בוגרת יכולים להתייחס לחברה האם
הזרה שמבקשת להביא את הידע הצבור הזה גם לחברות הזנק ישראליות?
כן ,הנתונים של חברת האם ייחוסו לחברה הבת ,אך חברת האם תהא החברה המתמחה
כהגדרתה בסעיף  7.6למסלול ההטבה .ראו בעניין זה האמור בתשובה לשאלה  2לעיל.

.73

האם חברת תעשיית ייצור צריכה לבצע את הטרסנפורמציה בעצמה? או האם חברה שמייצרת
חומרים או רכיבים אשר הם עצמם מבצעים את הטרנספורמציה יכולה להחשב "חברת תעשיית
ייצור"?
בהתאם לסעיף  7.2למסלול ההטבה ,חברת תעשיית ייצור הינה חברה המבצעת את
הטרנספורמציה הפיסקלית או הכימית של חומרים או רכיבים לכדי מוצרים חדשים .כלומר ,על
החברה המתמחה לבצע טרנספורמציה פיסיקלית או כימית אשר תביא לכדי מוצר חדש.

.72

האם "חברה מתמחה" זרה יכולה להגיש הצעה להקמה והפעלה של מעבדה לחדשנות (בהינתן
שהמעבדה לחדשנות עצמה תוקם כחברה ישראלית)?
כן ,ראו בעניין זה האמור בסעיפים  7.02 ,7.6ו 7.02-למסלול ההטבה.

.72

סעיף  7.02למסלול ההטבה מגדיר "מציע" כ"תאגיד שהוא חברה מתמחה או מוחזק בשיעור של
 31%ומעלה (על בסיס דילול מלא) בידי חברה מתמחה אחת לפחות ,המגיש הצעה  ."...לפי סעיף
 7.6למסלול ההטבה" ,חברה מתמחה" יכולה להיות חברה זרה ,היות ש"חברה מתמחה" מוגדרת
כ"תאגיד תע שייתי ,בין שהתאגד כדין במדינת ישראל ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל ובין אם
לאו  ."...כלומר ,אם ה"מציע" יכול להיות "חברה מתמחה" ,ו"חברה מתמחה" יכולה להיות
חברה זרה ,אז לכאורה אין מניעה ש"המציע" יהיה "חברה זרה" .אולם ,סעיף  2.7.0למסלול
ההטבה קובע שאחד מתנאי הסף להצעה הוא ש"המציע הינו תאגיד ישראלי שנרשם כדין בישראל
ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל" .אנא הבהירו.
בהתאם לסעיף  2.7.0למסלול ההטבה על המציע להיות תאגיד ישראלי שנרשם כדין בישראל
ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל .בהתאם לסעיפים  7.6ו 7.02-למסלול ההטבה ניתן שחברה
מתמחה תהיה תאגיד תעשייתי אשר לא התאגד במדינת ישראל ופועל בהתאם לדיניה .אולם,
במקרה מעין זה החברה המתמחה תחזיק בתאגיד המציע בשיעור של  31%ומעלה (על בסיס
דילול מלא).

.76

האם שני תאגידים (או יותר) יכולים לחבור זה לזה ולהגיש הצעה משותפת ,כך ששניהם יחד יהוו
את ה"מציע"?
בהתאם לסעיפים  7.02ו 2.7.0-למסלול ההטבה ,על המציע להיות תאגיד ישראלי שנרשם כדין
בישראל ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל .לפיכך ,שני תאגידים אינם יכולים להיות יחדיו בגדר
"מציע" .יובהר ,כי לצורך הגשת הצעה במסגרת ההליך התחרותי ,שני תאגידים (או יותר) יכולים
לרשום תאגיד חדש ,בהתאם לאמור לעיל.
.76.0

אם כן ,האם די בכך שתנאי הסף הקבוע בסעיף  2.7.0למסלול ההטבה ,לפיו המציע צריך
להיות "תאגיד ישראלי שנרשם כדין בישראל ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל"
יתקיים רק לגבי חלק מ"המציעים-במשותף" ,והשאר יכולים להיות תאגידים זרים?
ראו תשובה לשאלה  76לעיל .יובהר ,כי בעלי המניות של המציע יכולים להיות תאגידים
זרים.

.76.7

אם כן ,האם תאגיד יכול להגיש את ההצעה ביחד עם מכון מחקר /מוסד אקדמי או
חברת יישום שלו (למשל" :רמות"" ,ישום"" ,ידע" וכו')?
כן ,בכפוף לאמור בתשובה לשאלה  76לעיל וסעיף  2.7.8למסלול ההטבה.

.72

המסלול"
"על
שכותרתה
בלשונית
המסלול,
של
האינטרנט
באתר
( )http://www.innovationlabs.org.il/about.htmlיש התייחסות לתחומים כגון" :אנרגיה3D ,
 ,Industry 4.0 ,Printingחומרים מתקדמים ועוד ,הנכללים יחדיו תחת הכינוי תעשיית ייצור
מתקדם" ,כתחומים בהם היעדר גישה לתשתיות מעכבת יצירת תעשיה יזמית .ניתן להבין
שמסלול ההטבה נועד ,בין היתר ,להתמודד עם קושי זה .אולם ,התחומים הנ"ל לא נזכרים
במסלול ההטבה או בכללים של המסלול או בנספחיו .אנא הבהירו מהם התחומים להם תינתן
עדיפות וכיצד היא תתבטא( .במסלול ההטבה ובסעיף (2ג) בנספח  0מוזכרים הענפים" :טקסטיל,
עץ ,פלסטיק ,גומי ומוצריהם ,מזון ומשקאות ,מתכת ומוצריה ,חומרי בנין ,ציוד חשמלי וכלי רכב
מנועיים").
ראו התשובה לשאלה  70לעיל.

.78

האם יש מניעה כי חברה תהיה בעלת מניות ביותר ממעבדה אחת?
אין מניעה שחברה מתמחה תהא בעלת מניות ביותר ממציע אחד.

.79

האם אותו מציע יכול להגיש מספר הצעות עבור מספר מעבדות? האם מספר חברות בת בעלות
חברת אם משותפת יכולות להגיש כל אחת מהן הצעה?
אשר לשאלה הראשונה ,אותו מציע יכול להגיש מספר הצעות עבור מספר מעבדות לחדשנות
באותו הליך תחרותי .כל הצעה תעמוד בפני עצמה והמציע יידרש למלא אחר כל התנאים
הקבועים במסלול ההטבה והנהלים ביחס לכל אחת מההצעות (לרבות תשלום נפרד בגין דמי
טיפול וערבות הגשה נפרדת) .יובהר כי במקרה הנ"ל המציע יוכל לקבל אישור כמעבדה לחדשנות
להצעה אחת לכל היותר במסגרת ההליך התחרותי.
אשר לשאלה השנייה ,התשובה הינה כן.

.31

האם ניתן לקחת בחשבון את כל החברות בעץ המבנה של התאגיד הרב-לאומי כדי לבחון האם
החברה המתמחה חייבת להיות המחזיקה בפועל במציע? או האם מספיק שהחברה המתמחה
והמציע יהיו חלק מעץ מבנה תאגידי אחד (לרבות חברות אחיות וכד') ,כפי שמקובל בתאגידים רב
לאומיים? שאלה זו רלוונטית לכל מקום בו מציינים גם את בעלי מניותיה של חברת המעבדה
(כגון  2.2.0ונספחים  0ו?)7-
ראו תשובה לשאלה  2לעיל .בנוסף ,יודגש כי הוועדה הפועלת מכוח מסלול ההטבה צריכה
להשתכנע ,לשביעות רצונה ,כי החברה המתמחה תהיה מעורבת בהפעלת המעבדה לחדשנות.

.30

האם התאגיד הישראלי שיהיה "המעבדה לחדשנות" יכול להתאגד לפני מועד הגשת ההצעה (או
שמא הוא צריך להתאגד רק לאחר אישור ההצעה וקביעת התנאים הנלווים לה)? אם כן ,האם
"המעבדה לחדשנות" יכולה לפעול כחלק מתאגיד קיים שיש לו פעילויות נוספות?
כן ,ראו בעניין זה האמור בתשובות לשאלות  7ו 3-לעיל ,וכן האמור בתשובה לשאלה  03לעיל.

.37

האם תאגיד תעשייתי שאינו יצרן של מוצרים "פיזיים" אלא נותן שירות שנסמך על טכנולוגיה
מתקדמת ,נחשב כחברה מתמחה?
על החברה המתמחה לעמוד בכל תנאי הסף הקבועים במסלול ההטבה ,ובכלל זה הדרישה
להיותה תאגיד תעשייתי.

.33

אם החברה המתמחה התאגדה בישראל לצורך המכרז כחברת בת של חברה מתמחה בינלאומית,
האם חובת  011עובדים ו –  011מיליון ש"ח פעילות יכולים להיות מיוחסים לחברת האם
הבינלאומית?
ראו תשובה לשאלה  2לעיל.

.32

"העסקת  011עובדים והיקף מכירות של  011מיליון" האם ניתן לצרף לחישוב עובדים של חברות
אם? חברה  /בעל השליטה המחזיק בחברה שמגישה הצעה (אך אינה עומדת בתנאי הסך) לקבלת
המענק עומד בתנאי הסף (באמצעות חברות נוספות) ,האם ניתן לראות בכך כמענה על התנאי?
תנאי הסף הנ"ל ,המפורט בסעיף  2.7.7למסלול ההטבה ,ייבדק ביחס לחברה המתמחה בלבד.

.32

סעיף  2.2מפרט את אמות המידה לפיהן תנוקד ההצעה .האם במבנה אחזקות שבה תאגיד
מחזיק במעבדה הטכנולוגית מוחזק על ידי תאגיד נוסף כאשר הוא מוחזק ע"י בעלי מניות /
תאגיד בינ"ל יהיה ניתן לקחת בחשבון את בעלי המניות בתאגיד הנוסף או לקחת בחשבון את
התאגיד הנוסף עצמו ככאלו שייחשבו לצורכי מתן הניקוד על בסיס הסעיפים?
ראו תשובה לשאלה  2לעיל.

מציע  -בעלי מניות ובעלי עניין
.36

בכל מקום שבו מציינים את בעלי השליטה של חברת המעבדה – האם ניתן להסתפק אך ורק
בבעלי השליטה הישירים של חברת המעבדה ,מבלי לעלות בעץ התאגידי?
ככל שהכוונה לבעלי השליטה במציע ,התשובה היא כן.

.32

האם לצורך סעיפים  2.2.0ו 2.2.7-ניתן לקחת בחשבון את שותפיה האסטרטגיים והעסקיים של
בעלת המניות בחברת המעבדה אם אלו למעשה מנהלים איתה ביחד את חברת המעבדה – אף
שאלו לא מחזיקים בפועל בחברת המעבדה?
לא ,שותפיו האסטרטגיים והעסקיים של המציע ובעלי מניותיו עם גופים אחרים ייבחנו במסגרת
אמת המידה "תכנית עסקית" ,המפורטת בסעיף  2.2.3למסלול ההטבה ,בדגש על סעיף 2.2.3.0
למסלול ההטבה.

.38

מהי ההגדרה ל "על בסיס דילול מלא?"
הצגת הון מניות על בסיס דילול משמעה הצגת כלל הון המניות הרשום של החברה ,כולל זכויות
המרה בתוקף וכולל הצגת שווי הון המניות של חוזי האופציה בתוקף שינוצלו ויונפקו בגינם
מניות.

.39

האם החברה/ות המסחריות חייבות להיות בעלות מניות במגיש? האם תמיכה במגיש (מכתב,
מימון וכו) ללא בעלות עניים /מניות דינן (מבחינת מתן תעדוף למגיש) כדין בעל מניות? ישנן
חברות מסחריות שמדיניותן לא להיות בעלות מניות במיזמים מסוג זה ועדיין מעונינות לקחת
חלק ולתמוך ויכולות להיות מאוד אטרקטיביות
במסגרת בחינת ההצעות שתוגשנה בהליך התחרותי יובאו בחשבון ,בבדיקת תנאי הסף וניקוד
ההצעות על-פי אמות המידה ,רק בעלי המניות הרשומים של המציע .ראו בעניין זה האמור
בסעיפים  2.7ו 2.2-למסלול ההטבה.

.21

האם ניתן לצרף למעבדה בעלי מניות נוספים לאורך תקופת פעילותה?
כן ,בכפוף לקבלת אישור מראש של הוועדה הפועלת מכוח מסלול ההטבה .ראו בעניין זה האמור
בסעיף  3.7.2למסלול ההטבה וסעיף  0.2לנהלים.

.20

האם חברה הקשורה למעבדה לחדשנות יכולה להיות קבלן משנה של מעבדה לחדשנות ,ככל
שחברה זו איננה בעלת מניות במעבדה לחדשנות (למשל :החברה שהיא קבלן משנה והמעבדה
לחדשנות הן חברות אחיות)? סעיף (7.7.0ג) לנוהלי מסלול ההטבה קובע שלא ניתן להכיר כקבלני
משנה שהינם המעבדה לחדשנות או בעלי מניותיה ,אך אין התייחסות לחברות קשורות אחרות
שאינן מחזיקות במניות מעבדת החדשנות.
בהתאם לסעיפים (0.7.2ד) ו 0.3.2-לנהלים ,לא ניתן להכיר בהוצאות בגין קבלני משנה עבור
מענקי הקמת התשתית הטכנולוגית והתפעול השוטף של המעבדה לחדשנות .סעיף (7.7.0ג)
לנהלים ,אשר צוין בשאלה ,עוסק במענקים לפרויקט המעבדה .בהתאם לאמור בסעיף ,תקציב
חברת המעבדה יכול שיכלול סעיף קבלני משנה ,כאשר אישורם ייעשה בהתאם לנוהל מס' 711-13
 -ניהול מערכת הכספים לצורכי מו"פ והגשת דו"חות ביצוע במהלך תקופת המו"פ ובסיומה.

.27

אנא הבהירו האם יש מגבלה כלשהי על מספר השותפים במציע?
אין מגבלה על מספר בעלי המניות במציע.

.23

האם ניתן להכניס שותפים נוספים למעבדת חדשנות במהלך התקופה של השלוש שנים ותחת
איזה תנאים?
ראו האמור בתשובה לשאלה  21לעיל.

תנאי סף
.22

האם לצורך העמידה בדרישת  011עובדים נחשבים גם עובדים בחו"ל?
בהתאם לסעיפים  7.6ו 2.7.7-למסלול ההטבה ,על החברה המתמחה ,בין שהתאגדה כדין במדינת
ישראל ופועלת בהתאם לדיני מדינת ישראל ובין אם לאו ,להעסיק  011עובדים לפחות ,נכון ליום
הגשת ההצעה .אין הגבלה גיאוגרפית אשר למקום העסקתם של העובדים.

.22

בתנאי הסף כתוב :היקף האחזקות הכולל ,הישירות והעקיפות ,של בעלי מניות במציע שהם
גופים שאינם למטרות רווח ,של רשויות מקומיות ומוסדות מחקר אקדמאיים או חוץ
אקדמאיים ,לא יעלה יחד על ) %33על בסיס דילול מלא) והם לא יהיו בעלי שליטה במציע ביחד
או לחוד.
שאלה :האם הדבר תקף גם במקרים בהם המציע מורכב ממניות ה"חברה המתמחה"  +גורמים
ללא כוונות רווח עד  ? 33%או האם במידה ורוצים לעשות שת"פ עם גופים נוספים כגון עיריות ,יש
להקים חברה נפרדת .זה לא ברור לחלוטין.
בהתאם לסעיפים  7.02ו 2.7.8-למסלול ההטבה ,מציע יכול להיות חברה מתמחה או מוחזק
בשיעור של  31%ומעלה (על בסיס דילול מלא) בידי חברה מתמחה אחת לפחות .בנוסף ,היקף
האחזקות הכולל ,הישירות או העקיפות ,של בעלי מניות במציע שהם גופים שאינם למטרות רווח,
של רשויות מקומיות ומוסדות מחקר אקדמאיים או חוץ אקדמאיים ,לא יעלה יחד על ( 33%על
בסיס דילול מלא) והם לא יהיו בעלי שליטה במציע ביחד או לחוד .כלומר ,ככל שהמציע אינו
חברה מתמחה בעצמו ,בין בעלי מניותיו נדרש שתהיה חברה מתמחה (כמפורט לעיל) ויכול
שתהיה גם אחזקה של גוף שאינו למטרות רווח (כמפורט לעיל).

.26

סעיף  7.02מגדיר שמציע הינו "תאגיד שהוא חברה מתמחה או מוחזק בשיעור של  31%ומעלה
(על בסיס דילול מלא) בידי חברה מתמחה אחת לפחות" .שאלה  -במקרה שהמציע מוחזק על ידי
כמה חברות מתמחות (המשלימות זו את זו) האם ניתן לקיים את רף ה 31%מינימום אחזקה
כאחזקה מצטברת של כל החברות המתמחות?
דוגמה  -החברות המתמחות הבאות מחזיקות באחוזים הבאים במציע:
חברה א מחזיקה ב 01%-מהמציע
חברה ב מחזיקה ב 2%-מהמציע
חברה ג מחזיקה ב 02%-מהמציע
האם המציע עומד בתנאי הנדרש בסעיף ?7.02
לא ניתן לשלב מספר חברות על מנת לעמוד בתנאי הקבוע בסעיף  7.02למסלול ההטבה .כלומר,
לפחות חברה מתמחה אחת צריכה להחזיק ב( 31%על בסיס דילול מלא) ממניות המציע .יובהר,
כי חברה מתמחה זו נדרשת לעמוד באמור בסעיף  2.7.7למסלול ההטבה.

.22

האם מספר חברות מתמחות שמחזיקות ביחד ב 31אחוז זה מספיק על מנת לעמוד בדרישת הסף
של חברה מתמחה?
ראו תשובה לשאלה  26לעיל.

.28

סעיף  7.02קובע שמציע הוא תאגיד שהוא חברה מתמחה או מוחזק בשיעור של  31%ומעלה (על
בסיס דילול מלא) בידי חברה מתמחה אחת לפחות.
אנא הבהירו האם במקרה בו יש קונסורציום של  2ומעלה חברות מתמחות ,יתאפשר לכל אחת
מהחברות המתמחות לקבל אחזקות שוות במציע (דהיינו פחות מ 31% -לכל אחת מהחברות
המתמחות)?
ראו תשובה לשאלה  26לעיל.

.29

לגבי סעיף  – 2.7.2האם הכוונה ב"חשבון מוגבל" הינה אך ורק כהגדרת מונח זה לפי חוק שיקים
ללא כיסוי ,תשמ"א?0980-
כן.

.21

סעיף  2.7.2במסלול :האם קיימת מגבלה כלשהי לגבי אחזקה במציע של בעל מניות בחממה
טכנולוגית שאינו בעל שליטה בחממה?
לא קיימת מגבלה.

.20

"בעל שליטה בחממה טכנולוגית הפועלת מכוח מסלולי הטבה של רשות החדשנות לא יהיה בעל
מניות במציע המציע בעצמו או חברה בת/חברה קשורה/חברה מסונפת /חברה בבעלות או חברה
בשליטה של המציע או של בעל מניות של המציע" .האם הסעיף חל אם היה והמציע הינו בעל
שליטה בחברה שהינה בעלת שליטה בחממה?
סעיף  2.7.2למסלול ההטבה חל גם במקרה בו המציע הינו בעל שליטה בחברה שהינה בעלת
שליטה בחממה.

הצעה  -פרטים נדרשים
.27

האם צריך להגדיר אילו חברות סטארט-אפ ייכנסו למעבדה?
נדרש לפרט באילו תחומים הרלוונטיים למעבדה לחדשנות יעסקו חברות המעבדה ,זאת בהתאם
לאמור באמת המידה "תכנית עסקית" המפורטת בסעיף  2.2.3למסלול ההטבה .ההתייחסות לכך
תיעשה בסעיף (6ד) לנספח  0של הנהלים  -טופס הצעה לשמש כמעבדה לחדשנות טכנולוגית.

.23

האם הוא צריך לציין איפה יהיה המיקום הפיזי כבר בהצעה או אפשר לאחר מכן?
נדרש לציין כבר בשלב הגשת ההצעות היכן עתידה לקום המעבדה לחדשנות .ההתייחסות לכך
תיעשה בסעיף (6ה) לנספח מס'  0של הנהלים  -טופס הצעה לשמש כמעבדה לחדשנות טכנולוגית.

.22

האם במסגרת הצעת ההגשה להליך התחרותי על המציע להצהיר באיזה מקום תוקם המעבדה?
אם עשה כן ,האם עליו להתחייב למיקום זה ?
כן ,ראו האמור בתשובה לשאלה  23לעיל .בנוסף ,בכל הנוגע לאפשרות לעריכת שינויים בהצעה,
ראו האמור בסעיף  3.7.2למסלול ההטבה וסעיף  0.2לנהלים.

.22

המציע מוחזק על ידי חברה זרה אשר מרבית החומרים ,המסמכים והמידע לגביה הנו בשפה
באנגלית.
לאור האמור נבקש את אישורכם להגשת התוכנית העסקית והשיווקית ,וכן כל החומרים הנלווים
(למעט המסמכים הנוגעים להוכחת תנאי הסף) ,לרבות הסכמי שיתוף הפעולה השונים ,בשפה
האנגלית.
יש להגיש את המסמכים הנדרשים ,ובכלל זה התוכנית העסקית והשיווקית ,בשפה העברית,
למעט ביחס לאמור בשאלה  66להלן .יוער ,כי ניתן להגיש מסמכים מאמתים באנגלית ,לנתונים
שצוינו במסגרת המסמכים הנדרשים.

.26

האם אפשר להכריז על ה  facilitiesשל הארגון כחלק מהבקשה שינתן לשימוש חברות ההזנק?
ככל שהכוונה לתשתית הטכנולוגית שתועמד לרשות חברות המעבדה ,הרי שניתן לעשות שימוש
בתשתית קיימת של המציע.

.22

בסעיף  2.2.2מצויין כי נדרש תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי המניות כי
החשבונות של החברה אינם מוגבלים – האם חברה שאג"ח שלה נסחר בבורסה ,ניתן להסתפק
באישור מורשה החתימה של החברה ?
ככל שהחברה המתמחה הינה גם המציע ,ניתן להסתפק בתצהיר מטעם המציע ,עליו יחתמו
מורשי החתימה ,בהתאם לנוסח נספח  2לנהלים.

.28

לגבי סעיף  2.2.6אם המציע היא חברה שהאג"ח שלה נסחר בבורסה ,האם מספיק אישור של
מורשה חתימה?
במקרה זה ניתן להסתפק בהצהרת מורשי החתימה של המציע ,בהתאם לנוסח נספח  2לנהלים.

נספחים
.29

 2.2.2האם כאשר בעלי המניות בחברה המתמחה הינם חברות זרות ,האם ניתן להגיש את
תצהירי בעל המניות בתרגום לאנגלית על מנת לאפשר לבעלי המניות לחתום עליהם?
כן .ראו בעניין זה האמור בתשובה לשאלה  66להלן.

.61

האם התשתית הטכנולוגית והעסקית המוצעת יכולה להיות גם בכל מקום אחר שאינו ישראל?
למשל ,בשווקי היעד של חברות המעבדה?
במסגרת ההצעות שתוגשנה בהליך התחרותי ניתן לפרט אודות התשתית הטכנולוגית והעסקית
שקיימת מחוץ ישראל שניתן יהיה להציע לחברות המעבדה .עם זאת ,יובהר ויודגש כי המענקים
יינתנו לפעילות שתבוצע במדינת ישראל בלבד.

.60

דו"ח מקורות ושימושים עלות כ"א – כיצד לדווח חלקיות משרה של עובדים ממדינות אחרות
שאינן ישראל שיעבדו עם חברות המעבדה?
במסגרת דו"ח מקורות ושימושים ,על המעבדה לחדשנות לפרט את כלל ההוצאות שלה ,בין אם
הן מוכרות לצורכי מענק ובין אם לאו .יובהר ,כי בהתאם לסעיף  3.00.0לנוהל מס'  711-13של
רשות החדשנות  -ניהול מערכת הכספים לצרכי מו"פ והגשת דו"חות ביצוע במהלך תקופת המו"פ
ובסיומה ,לא ניתן להכיר בצוות מעבדה שאינו יושב בתחומי מדינת ישראל.

.67

דו"ח מקורות ושימושים נותני שירותים – באם בסעיף זה נכללים רק נותני שירותים מחוץ
לחברה המתמחה? האם ניתן לכלול בסעיף זה גם שירותים הניתנים ע"י פונקציות שונות בחברה
המתמחה – כגון הדרכות שונות ,ייעוץ וכו'?
ראו האמור בתשובה לשאלה  60לעיל .יובהר ,כי נותני שירותים מחוץ לחברה המתמחה בלבד
יוכרו לצורך מתן מענק בגין סעיף נותני שירותים.

.63

דו"ח מקורות ושימושים ציוד והקמת תשתית טכנולוגית – האם ניתן לכלול ציוד ותשתית
שיוקמו/יוצעו לחברות המעבדה בחו"ל?
ראו האמור בתשובה לשאלה  60לעיל .יובהר ,כי לא ניתן להכיר בהוצאות ציוד ותשתית
שיוקמו/יוצעו לחברות המעבדה בחו"ל.

.62

תקציב חברת המעבדה האם ניוד בין סעיפי התקציב דורש אישור של הרשות לחדשנות?
בהתאם לסעיף  7.7.7לנהלים ,העברות מסעיף תקציבי אחד למשנהו תתאפשרנה במסגרת
התקציב המאושר ,בכפוף לאישור הוועדה הפועלת מכוח מסלול ההטבה.

.62

האם ניתן להגיש את נספח  2באנגלית עבור בעלי מניות שאינם ישראליים?
כן .ראו בעניין זה האמור בתשובה לשאלה  66להלן.

.66

האם עורך דין או נוטריון שאינו ישראלי יכול לאמת את החתימה של בעל מניות שאינו ישראלי
על גבי נספחים  7ו ?2-האם ניתן לחתום ולהגיש תרגום לאנגלית של נספחים אלו (במקום
העברית)?
נספח  7לנהלים -שותפים/בעלי מניות שאינם ישראלים יוכלו לחתום ולהגיש תצהיר בשפה
האנגלית ,בכפוף לכך שילווה בתרגום בשפה העברית כנדרש ,מאושר ע"י נוטריון.
נספח  2לנהלים -שותפים/בעלי מניות שאינם ישראלים יוכלו לחתום ולהגיש תצהיר בשפה
האנגלית ,בכפוף לכך שילווה בתרגום בשפה העברית ,מאושר על-ידי נוטריון.

.62

האם נספח  2יהיה זמין טופס בפורמט אקסל?
נספח  2לנהלים עתיד לעלות בפורמט אקסל לאתר האינטרנט של מסלול ההטבה
./http://www.innovationlabs.org.il

.68

מה הפורמט להגשת ההצעה ונספחים שאינם מצויינים? האם וורד ,פוורפוינט ,אחר? האם טקסט
חופשי או בפורמט מסויים?
אין חובה להגיש את המסמכים שאינם מהווים נספח לנהלים בפורמט מסוים.

.69

האם ניתן לצרף מכתבי תמיכה? האם זה יעזור?
פרט למסמכי החובה שיש להגיש במסגרת ההליך התחרותי ,המציע יכול לצרף להצעתו כל מסמך
אשר הוא סבור שהינו רלוונטי לתמיכה בנתונים שצוינו על-ידו.

.21

בעניין נספח  ,00האם נדרש להגיש את המסמך במסגרת הגשת ההצעה בהליך התחרותי?
אין צורך להגיש את נספח  00לנהלים במסגרת ההליך התחרותי.

.20

בעניין נספח  ,07האם נדרש להגיש את המסמך במסגרת הגשת ההצעה בהליך התחרותי (בנוסף
לדוח מקורות ושימושים – נספח ?)2
אין צורך להגיש את נספח  07לנהלים במסגרת ההליך התחרותי.

הליך תחרותי  -ניקוד
.27

האם יש ניקוד על איתנות פיננסית?
אמות המידה המפורטות בסעיף  2.2למסלול ההטבה ,אינן כוללות התייחסות לאיתנות פיננסית.
עם זאת ,ייתכן כי יינתן לכך ביטוי במסגרת אמת המידה "התרשמות כללית של חברי הוועדה"
(סעיף  2.2.2למסלול ההטבה).

.23

האם יש תעדוף מבחינת ניקוד לכמות החברות החולקות בעלות במעבדה התעשייתית ? האם יש
מגבלה או העדפה מבחינת הניקוד?
בהתאם לאמות המידה המפורטות בסעיף  2.2למסלול ההטבה ,לא יהיה תעדוף בניקוד ההצעות
על בסיס זה.

.22

האם יש תעדוף מבחינת ניקוד לחברות ישראליות בבעלות ישראלית אל מול חברות בנות
המאוגדות כחברה בישראל ,אך מוחזקות על ידי תאגידים בינלאומיים או שהמכרז מתייחס
אליהם באופן זהה.
בהתאם לאמות המידה המפורטות בסעיף  2.2למסלול ההטבה ,לא יהיה תעדוף בניקוד ההצעות
על בסיס זה.

.22

האם סעיף  2.2.0.7נבחן על פי נתח שוק ספציפי במובן היחסי? או בגודל נתח השוק במונחים
אבסולוטיים? זה עשוי להיות תפוזים ותפוחים...
בחינת נתח השוק תיעשה בהתאם לתחום הפעילות המוצע של החברה המתמחה .כלומר ,לא
יינתן ניקוד גבוה יותר על גודל שוק כולל גדול יותר.

.26

בסעיף  2.2.0.7האם הכוונה לנתח בשוק העולמי או המקומי?
האמור בסעיף  2.2.0.7מתייחס לנתח גדול יותר של החברה המתמחה בשוק העולמי.

.22

מה המשקל שינתן לתוכנית פעולה לפיתוח איזורי וחברתי?
מדובר באחד הקריטריונים שייבחנו במסגרת אמת המידה התרשמות כללית של חברי הוועדה
(סעיף  2.2.2למסלול ההטבה) .לאמת מידה זו משקל של .02%

.28

סעיף  2.2למסלול ההטבה מפרט את אמות המידה לאורן הוועדה תבחן ותשקול את ההצעות
שתוגשנה ,וקובע את משקלן היחסי" :היקף ואיכות הניסיון של המציע ובעלי מניותיו (,)71%
הערך המוסף של המציע ובעלי מניותיו ( ,)21%תכנית עסקית ( )72%והתרשמות כללית של חברי
הוועדה ( .)02%משקלן הכולל של אמות מידה אלה הוא  .011%אולם ,בטופס ההצעה לשמש
כמעבדה לחדשנות טכנולוגית ,המצורף כנספח מספר  0לכללי המסלול ,יש סעיף נוסף שמתייחס
לתוכנית פעולה לפיתוח איזורי חברתי .אנא הבהירו כיצד יחושב משקלו של סעיף זה ,והאם עצם
קיומו משנה את משקלן היחסי של אמות המידה שפורטו בסעיף  2.2למסלול ההטבה.
ראו לעיל תשובה לשאלה  22לעיל.

.29

אמות מידה  -סעיף  2.2למסלול ההטבה קובע אמות מידה שונות לבחינתה של "חברה מתמחה"
לצורך מתן ניקוד למציע.
השאלה :אנא אשרו ,כי לגבי תאגידים של קבוצה רב לאומית שישתתפו בהליך התחרותי ,אמות
המידה יבחנו ביחס לקבוצה כולה ולא ביחס לתאגיד מהקבוצה הרב לאומית שיהיה המציע או
בעל הזכויות הישיר בו.
כן ,יתחשבו בכל בעלי המניות של התאגיד המבצע .ראו בעניין זה האמור בתשובה לשאלה  2לעיל.

.81

האם במסגרת מסלול ההטבה ניתן תעדוף אזורי?
כן ,ככל שמיקום מעבדה לחדשנות שנבחרה יהא באזור פריפריה (כהגדרתו בסעיף  7.0למסלול
ההטבה) ,הרי שבהתאם לסעיף  6.0למסלול ההטבה ,יינתן מענק בשיעור של ( 21%במקום שיעור
של  )33%מסך ההוצאות המוכרו ת בגין הקמת תשתית טכנולוגית ,ועד לתקרת מענק של  2מיליון
ש"ח במהלך תקופת הזיכיון.

הליך תחרותי  -סודיות
.80

למי יש גישה למענה למכרז? האם כל הפרטים בו גלויים לכולם או רק ליתר המציעים?
ראו האמור בסעיף  2.6למסלול ההטבה ,ובכלל זה סעיף .2.6.8

.87

האם הבקשות מוגדרות סודיות?
ראו תשובה לשאלה  80לעיל.

.83

"זכות עיון בהצעה הזוכה ובפרוטוקול הוועדה – הוועדה רשאית להציג לפי שיקול דעתה חומרים
אשר הוגדרו ,ע"י המציע שזכה בפרויקט ,כסודיים ".האם ניתן יהיה להציג בפני המציע אם
התקבלו טענותיו אודות סודיות מידע טרם הודעה על הזוכה וכן לאפשר לו למשוך את הצעתו
במידה וטענותיו אודות סודיות לא התקבלו?
לא ניתן.

הליך תחרותי – שונות
.82

האם יש צורך להציג סטארטאפים בשלב ההליך התחרותי?
אין צורך בהצגת חברות המעבדה (כהגדרתן בסעיף  7.2למסלול ההטבה) במסגרת ההליך
התחרותי לבחירת מעבדות לחדשנות.

.82

באיזה שלב צריך לציין את שמות חברות ההזנק?
במהלך תקופת הזיכיון (כהגדרתה בסעיף  2.0.3למסלול ההטבה) יש להגיש בקשה לאישור
פרויקט כפרויקט מעבדה ,בהתאם לעקרונות התמיכה בפרויקט מעבדה המפורטים בסעיף 2
למסלול ההטבה.

.86

האם מצופה שבתכנית שמגישים כבר יופיעו פרטי חברות המעבדה?
ראו תשובות לשאלות  82ו 82-לעיל.

.82

האם תינתן ארכה להגשת המענה למכרז?
מועד הגשת ההצעות במסגרת ההליך התחרותי הינו המועד שצוין במסגרת ההודעה שפורסמה
על-ידי רשות החדשנות בדבר קיום ההליך התחרותי (מכוח סעיף  2.0למסלול ההטבה) .עם זאת,
רשות החדשנות תהא רשאית להאריך את המועד הכללי שנקבע להגשת ההצעות ,על-פי שיקול
דעתה הבלעדי ,ובלבד שתפורסם על כך הודעה באותם האמצעים שפורסמה ההודעה על קיום
ההליך התחרותי.

.88

ניתן להבין מסעיף  2ד' שעם הגשת ההצעה יש כבר לזהות שמית את מנהל המעבדה
המיועד .הנקודה בעייתית מאחר ומדובר על גיוס עתידי שיצא לפועל אם וכאשר תאושר הצעת
המגישים.
בהתאם לסעיף (2ד) לנספח  0לנהלים – טופס הצעה לשמש כמעבדה לחדשנות טכנולוגית ,נדרש
לפרט את הרקע והניסיון של מנהל המעבדה ומהי תרומתו הצפויה להצלחת חברות המעבדה.
זהות מנהל המעבדה לחדשנות המוצעת חשובה לשם התרשמות הוועדה מההצעה המוגשת על-ידי
המציע .יובהר ,כי אין צורך לצרף חוזה העסקה (שיוגש בתחילת תקופת הזיכיון).

.89

האם יש צורך לצרף חוזה העסקה (או אף הסכם כוונות) של מנהל המעבדה עצמה?
ראו תשובה לשאלה  88לעיל.

.91

במידה ובמציע יש מספר שותפים או בעלי מניות ,האם יכולים השותפים/בעלי המניות או חלק
מהם לשאת בעלויות הערבות או שהמציע עצמו יישא בכך? המציע הינו לרב שותפות או חברה
חדשה שהוקמה לצורך ההתמודדות בהליך ומטעם זה אין למציע עדיין חשבון בנק.
בהתאם לסעיפים  2.3.2ו 2.3.6-למסלול ההטבה ,הערבות תהא על שם המציע בלבד ועלויות
הוצאתה יחולו על המציע בלבד.

.90

ערבות הגשה ודמי טיפול  -בשים לב לזמן המועט עד למועד הגשת ההצעה ולהליכים המורכבים
הנדרשים לפתיחת חשבון בנק למציע שהנו תאגיד חדש שלו מספר בעלי מניות  -האם ניתן ,כי
ערבות ההגשה (סעיפים  2.3 ;2.7.3להוראת המסלול) או תשלום דמי הטיפול (ס'  2.7.2להוראת
המסלול) יעשו על ידי ועל שם בעלי הזכויות במציע (כולם או חלקם) עבור המציע (וזאת על אף,
למשל ,האמור בסעיפים  2.3.2או  2.2.2להוראת מסלול ?)79
בהתאם להוראות מסלול ההטבה ,ערבות ההגשה ודמי הטיפול ישולמו על-ידי המציע בלבד .ראו
בעניין זה גם תשובה לשאלה  91לעיל.

.97

סעיף  – 2.2.3.2הנוסח לא ברור .מה הכוונה "במקרה בו הליך תחרותי אינו מוגבל לתחומי
תעשיות ייצור"?
ההליך התחרותי הנוכחי אינו מוגבל לתחומי תעשיות ייצור .לפיכך ,בהתאם לסעיף 2.2.3.2
למסלול ההטבה ,תינתן עדיפות לחברת תעשיית ייצור (כהגדרתה בסעיף  7.2למסלול ההטבה)
שתשתתף בהליך התחרותי.

מעבדה לחדשנות
תחומי פעילות המעבדה לחדשנות
.93

טכנולוגיות  //שרשרת הערך :האם הגדרת המעבדה (התפיסה הטכנולוגית) יכולה לכלול יישומים
טכנולוגיים שאינם ייחודיים לתעשייה אך הם חלק משרשרת הערך  .לדוגמא :תחומים של שיווק,
לוגיסטיקה ,מסחר און ליין וכו' הינם חלק מתעשיית מוצרי מזון  /פלסטיקה  /מוצרי צריכה.
כן ,ראו בעניין זה האמור בסעיף  0.7למסלול ההטבה ,ובכלל זה ההתייחסות לכך שמטרת מסלול
ההטבה הינה ,בין היתר ,לסייע "לחברות הזנק בתעשיות טכנולוגיות ייחודיות ,לרבות בתחום
תעשיות ייצור ,הזקוקות לגישה לתשתיות טכנולוגיות כמו אמצעי ייצור או פיתוח מתקדמים."...

.92

האם חלה מגבלה על נושאי פיתוח שאינם יכולים להיכלל בתוכנית?
פרויקט המעבדה (כהגדרתו בסעיף  7.02למסלול ההטבה) יכול לעסוק במגוון תחומים
טכנולוגיים .עם זאת ,בהתאם לסעיף (7.0.2ד) לנהלים ,הוועדה הפועלת מכוח מסלול ההטבה
תיבחן במסגרת אמות המידה גם את יכולת צוות חברת המעבדה ותרומת המעבדה לחדשנות
להצלחת חברת המעבדה.

.92

מה המספר המקסימלי של תחומים שהמעבדה יכולה לפעול בפיתוח מוצרים?
אין מספר מקסימלי של תחומים בהם יכולה המעבדה לחדשנות לפעול .עם זאת ,יהא עליה
לעסוק בתחומים הרלוונטיים לפעילות החברה המתמחה ,דבר אשר יינתן לו ביטוי בשלב ניקוד
ההצעות בהתאם לאמות המידה הקבועות בסעיף  2.2למסלול ההטבה.

.96

בסעיף  2.0.7מצוין כי רשות החדשנות תהיה רשאית להגביל את תחומי הפעילות שבהם תוכל
לפעול המעבדה לחדשנות .באם ובמידה שתחומי פעילות שנמנו בהצעת מציע צומצמו – האם
חייב יהיה המציע להפעיל את המעבדה? במידה ובחר שלא להפעיל ,האם ערבותו תחולט?
המציעים מורכבים משותפויות של חברות מובילות במשק ובעולם ותיחום או צמצום של תחום
הפעילות עלול לרדת לשורש שבכדאיות הפעלת המעבדה.
מאחר ולא פורסמה בהודעה בדבר ההליך התחרותי הגבלה של תחומי הפעילות בהם תוכל
המעבדה לחדשנות לפעול ,הרי שהשאלה אינה רלוונטית.

הפעלת הזיכיון
.92

ממתי נספרות ה 3 -שנים? מיום הזכיה? מיום כניסת סטרט אפ ראשון? אחר?
בהתאם לסעיף  2.0.3למסלול ההטבה ,תקופת הזיכיון תהא לתקופה של  3שנים ממועד כתב
האישור.

.98

עזיבת התוכנית אחרי  3שנים :כתבתם שתשקלו לאחר  3שנים אם להמשיך את התוכנית .האם
החברה תהיה רשאית לסיים את התוכנית שלה/אצלה ,גם אם התוכנית הכוללת נמשכת? כלומר
תהיה נקודת בחירה ?
בהתאם לסעיף  06למסלול ההטבה ,מסלול ההטבה יופעל במתכונת פיילוט לשלוש שנים .בתום
שנתיים יוחלט על-ידי רשות החדשנות האם ובאיזה אופן להמשיך בהפעלתו .אין בהחלטה על
הארכת תקופת הפעלת מסלול ההטבה (ככל שיוחלט על הארכתו) ,כדי לחייב את רשות החדשנות
בכל אופן שהוא להאריך את תקופת הזיכיון (כהגדרתה בסעיף  2.0.3למסלול ההטבה) ,בהתאם
לאמור בסעיף  0.2לנהלים ,ותהיה כפופה להגשת בקשה להארכת תקופת הזיכיון על-ידי המעבדה
לחדשנות .לפיכך ,רשות החדשנות לא תחייב את המעבדות לחדשנות שתיבחרנה להגיש בקשה
להארכת תקופת הזיכיון מעבר לתקופת הזיכיון המקורית.

.99

מה קורה בסוף השלוש שנים?
ראו תשובה לשאלה  98לעיל.

 .011האם לצורך סעיף  2.2.7.0וסעיף  2לנספח  0ניתן להתחשב בתשתית בחו"ל אשר תועמד לרשות
היזמים וחברות המעבדה? אם כן ,האם לפי סעיף (0.3.2ג) לנהלים ניתן להכיר בהוצאות
שקשורות בתשתית האמורה ככל שהוצאה זו רלוונטית לחברת המעבדה והפרויקטים?
ראו תשובה לשאלה  61לעיל.
 .010כמו כן ,האם הגישה המאוזכרת בסעיפים  2.3 ,7.02ו 2.2-יכולה להיות באמצעות בעלי מניותיה
(על עץ המבנה התאגידי שלהן ,לרבות חברות אחיות וכד')?
ראו תשובה לשאלה  61לעיל וסעיף  0.7.6לנהלים.
 .017האם הארכה בהתאם לסעיף  0.2לנהלים תהיה רק אם המעבדה עצמה תבקש זאת? (קרי –לא
תהיה חובה ללא רצונה של המעבדה בכך).
ראו תשובה לשאלה  98לעיל.
 .013האם ניתן להציע תחת המעבדה שירותים נוספים מהחברה התעשייתית שיינתנו לסטארט אפים?
כגון ,בניית שרשרת אספקה וכו'?
ניתן בכפוף לאמור במסלול ההטבה ובנהלים ,ובכלל זה סעיף  7.7לנהלים.
 .012האם מותר לגבות תמורה מחברות המעבדה עבור שטחי משרד שהוקצו להם ,או עבור תשתית
טכנולוגית או ציוד של החברה המתמחה (או בעלי מניותיה) שאינם חלק מן התשתית של המעבדה
עצמה?
בהתאם לסעיף  0.7.6לנהלים ,מעבדה לחדשנות או בעלי מניותיה לא יהיו רשאים לגבות תמורה
כלשהי מחברות המעבדה עבור שימוש בתשתית הטכנולוגית או עבור אחזקת כוח אדם הנדרשת
להפעלתה .עם זאת ,בהתאם לסעיף (7.7.0ב) לנהלים ,תינתן תמיכה (בגין עלות בלבד ,ללא מרכיב
רווח או תקורה) עבור שימוש בחומרים מתוצרת המעבדה לחדשנות ,בעלי מניותיה או חברות
קשורות ,בכפוף לקבלת אישור מראש מטעם הוועדה הפועלת מכוח מסלול ההטבה.
 .012האם המעבדה לחדשנות יכולה לסיים מיוזמתה את הזיכיון שניתן לה לפני תום תקופת הזיכיון?
על המעבדה לחדשנות לפעול במשך כל תקופת הזיכיון (כהגדרתה בסעיף  2.0.3למסלול ההטבה).
במקרים חריגים מעבדה לחדשנות תהיה רשאית להגיש בקשה לסיום הזיכיון במועד מוקדם
יותר ,אשר תידון על-ידי הוועדה ,אשר לה מסור שיקול הדעת בנושא.

 .012.0אם כן ,באלו נסיבות זה לא ייחשב הפרת הסכם (למשל ,האם ניתן לסיים את הזיכיון
באחד מהמקרים הבאים :הוועדה לא אישרה אף פרויקט לביצוע במעבדה לחדשנות
במשך תקופה העולה על [ ]xימים ,יזמים לא הגישו למעבדה לחדשנות בקשות מתאימות
לביצוע פרויקטים במעבדה לחדשנות במשך תקופה העולה על [ ]xימים ,אחד או יותר
מהיזמים ו/או חברות המעבדה הפרו את התחייבויותיהם כלפי המעבדה לחדשנות
והפרה זו היא הפרה יסודית ולא תוקנה במשך תקופה העולה על [ ]xימים ,חל שינוי
לרעה במצב הכלכלה במשק המקומי או הגלובלי ,המציע או החברה המתמחה נאלצו
לקצץ למעלה מ ]x[ -אחוזים בתקציב המו"פ שלהם ,הושלמו בהצלחה למעלה מ]x[ -
פרויקטים במעבדה לפני תום תקופת הזיכיון ,אין פרויקטים פעילים ואין די זמן לקלוט
פרוייקט חדש ולבצעו עד לתום תקופת הזיכיון ,וכו'.
בהתאם לאמור בתשובה לשאלה  012לעיל ,כל בקשה תיבחן לגופה.
 .016כמה זמן לפני תום תקופת הזיכיון הראשונה צריך לבקש להאריך את הזיכיון?
ככל שיוחלט על המשך הפעלת מסלול ההטבה ,ניתן יהיה להגיש בקשה להארכת הזיכיון בהתאם
לנהלים שיפורסמו בהתאם .בעניין זה ראו גם התשובה לשאלה  98לעיל.
 .012מהן אמות המידה לאורן תיבחן הבקשה להארכת הזיכיון?
אמות המידה תקבענה אם וכאשר יוחלט על המשך הפעלת מסלול ההטבה.
 .012.0האם תילקח בחשבון מידת ההצלחה של פרויקטים קודמים במעבדה?
ראו תשובה לשאלה  012לעיל.
 .012.7אם כן ,מהו המדד ל"הצלחה" של פרויקטים?
ראו תשובה לשאלה  012לעיל.
 .018האם ניתן לבקש להאריך את הזיכיון לתקופה נוספת הקצרה מ3-שנים? אם כן ,האם יש הגבלה
על מספר הפעמים בהן אפשר להגיש בקשה להאריך את תקופת הזיכיון מעבר ל 3-שנים?
ככל שיוחלט על המשך הפעלת מסלול ההטבה ,בהתאם לסעיף (0.2.0ב) לנהלים ,תקופת ההארכה
תהא למשך שלוש שנים נוספות לכל היותר ,או עד תום הפעלת מסלול ההטבה (לפי המוקדם מבין
השניים) .לא ניתן להגיש יותר מבקשה אחת להארכת תקופת הזיכיון.
 .019סעיף  -06הארכת המסלול ב 3-שנים נוספות – מתי תתקבל ההחלטה?
ראו תשובה לשאלה  98לעיל.

 .001בסעיף  02להוראות המסלול מובהר כי הרשות רשאית לעדכן את הסכומים שבהוראת מסלול
ההטבה ,שמתן הסיוע וכו' כפופים למגבלות תקציב ואישורו מדי שנה בשנה ,וכן כי אין לראות
במסלול הטבה זה התחייבות מטעם רשות החדשנות לתשלום כלשהו .אנא הבהירו האם
המציעים יכולים להסתמך על כך שההטבות הכספיות להקמת המעבדה ,תפעולה ושיתופי פעולה
עם פרוייקטי המעבדה לא תפחתנה מהסכומים המופיעים במסלול ההטבה ונהלי המסלול במהלך
כל שנות הזיכיון.
נכון למועד פרסום התשובות לשאלות במסגרת ההליך התחרותי הנוכחי ,אין כוונה לשנות את
הסכומים הנקובים במסלול ההטבה.
 .000סעיף  - 02תקציב  -האם יתכן מצב לפיו בתוכנית שאושרה ,רשות החדשנות תפסיק את התמיכה
המאושרת לפני תום  3שנים?
כן ,ראו האמור בעניין זה בסעיפים  01ו 02-למסלול ההטבה.
 .007לפי החוזר ניתן לקבל הארכה לתקופת הזיכיון לעוד שלוש שנים .האם בעת קבלת זיכיון נוסף
מתקבל מענק נוסף או רק מענק תפעול? היה וניתן זיכיון נוסף ,האם ניתן לקבל מענק לשם
רכישת ציוד טכנולוגי נדרש ,היה וכן האם צריך אישור מראש?
בהתאם לסעיף  06למסלול ההטבה ,מסלול ההטבה יופעל במתכונת פיילוט לשלוש שנים .בתום
שנתיים יוחלט על-ידי רשות החדשנות האם ובאיזה אופן להמשיך בהפעלתו ,לרבות בהיבטים
הנוגעים למענקים במהלך תקופת הזיכיון המוארכת .יובהר ,כי אין בהחלטה על הארכת תקופת
הפעלת מסלול ההטבה (ככל שיוחלט על הארכתו) ,כדי לחייב את רשות החדשנות בכל אופן שהוא
להאריך את תקופת הזיכיון (כהגדרתה בסעיף  2.0.3למסלול ההטבה) בהתאם לסעיף  0.2לנהלים.

חובות המעבדה לחדשנות
 .003ע"פ הנוהל מעבדה חייבת לפעול תוך  6חודשים ממועד החלטת הוועדה .האם תוך  6חודשים
נדרש להקים מעבדה טכנולוגית ,לקלוט את חברות המעבדה וגם להגיש בקשה לביצוע פרוייקט
המעבדה?
בהתאם לסעיף  2.0.2למסלול ההטבה ,על מעבדה לחדשנות שנבחרה לקיים את חובותיה בתוך 6
חודשים ממועד החלטת הוועדה על הבחירה לפי מסלול ההטבה .החובות החלים על המעבדה
לחדשנות שנבחרה במהלך תקופה זו מפורטים בסעיף  0.0.2לנהלים .בנוסף ,המעבדה לחדשנות
שנבחרה צריכה להיות ערוכה למלא אחר החובות המוטלים עליה ,המפורטים בסעיף  2למסלול
ההטבה.

 .002האם קיימת ציפייה מסוימת לגבי תוצאות הפעילות של חברה מעבדה (למשל ,הגעה ל TRL
מסוים) לאחר שנת הפעילות במעבדה; או לאחר שלוש שנות פעילות של המעבדה?
חובות והדרישות מהמעבדה לחדשנות שנבחרה מפורטים בהוראות מסלול ההטבה והנהלים
ובכלל זה בסעיף  2למסלול ההטבה ,שעניינו "חובות המעבדה לחדשנות שנבחרה".
 .002האם יש איזשהי הגדרה לגבי "גישה למעבדה" או שזה לפי העניין (למשל  %מהזמן שצריך לתת
לכל סטרט אפ ,תפעול על ידי חברת המעבדה או על ידי הסטרט אפ וכדומה)?
שעות הפעילות במרחב העבודה המשותף יהיו בהתאם לנהלי העבודה שיוגדרו על ידי המעבדה
לחדשנות במשותף עם חברות המעבדה .בהתאם לסעיף  2.2למסלול ההטבה ,המעבדה לחדשנות
תספק לחברות המעבדה וליזמיה במהלך תקופת הביצוע שלהם מרחב עבודה במידת הצורך.
בהקשר זה ,יש לציין את הקריטריון הקבוע בסעיף  2.2.7.3באמת המידה "הערך המוסף של
המציע ובעלי מניותיו" אשר עוסק בתכנית שתוצג על-ידי המעבדה לחדשנות.
 .006להבנתנו ,חברות הסטארט אפ לא ישבו במעבדה בדרך קבע ,אלא רק ישתמשו בשירותי המעבדה.
כיצד יתואמו לוחות הזמנים של המעבדה לכל אחד מהסטארט אפים? האם יש זמן מינימלי
לשימוש?
ראו תשובה לשאלה  002לעיל.
 .002מהו פרק הזמן המצופה להקמת המעבדה?
ראו תשובה לשאלה  003לעיל .בנוסף ,לעניין הקמה והנגשת התשתית הטכנולוגית לחברות
המעבדה ,הדבר ייעשה בהתאם לקליטת חברות המעבדה.
 .008מהו פרק הזמן הצפוי בין הקמת המעבדה לקליטת הסטארט אפים?
אין פרק זמנים מוגדר בין מועד הקמת המעבדה לחדשנות לבין מועד קליטת חברות המעבדה.
אולם ,המציע נדרש לפרט בנספח  0לנהלים  -טופס הצעה לשמש כמעבדה לחדשנות טכנולוגית
את תכנית קליטת חברות המעבדה.
 .009מהן הפונקציות המינימליות שצריכות לעבוד במעבדה? האם יש הגבלה על העסקת עובדים
נוספים?
בכפוף לאמור בסעיף  2למסלול ההטבה ,אין דרישה לפונקציונליות מינימאליות במעבדה
לחדשנות .בנוסף ,אין הגבלה על העסקת עובדים נוספים ,בשים לב לאמור בסעיף (0.3.2א)
לנהלים.

 .071האם תידרש התחייבות ממעבדה שזכתה בהליך לקלוט את מספר החברות שהעריכה כי תקלוט
במסגרת הצעתה ,או מספר חברות מינימאלי אחר?
לצורך קבלת המענקים ,על המעבדה לחדשנות שנבחרה לקלוט חברות מעבדה ,בהתאם למפורט
בסעיפים  6.0ו 6.3-למסלול ההטבה .המעבדה לחדשנות לא תידרש לתת התחייבות למספר חברות
המעבדה שתיקלטנה .עם זאת ,בהתאם לסעיף  3.7.2למסלול ההטבה ,הוועדה תהא מוסמכת
לקבוע למעבדה לחדשנות אבני דרך בהתאם להצעה שהוגשה במסגרת ההליך התחרותי.
 .070מהן הזכויות והחובות של המעבדה לחדשנות במקרה של סיום מרצון של הזיכיון ללא הפרה מצד
המעבדה לחדשנות?
ראו תשובה לשאלה  012לעיל.
 .077בסעיף  2.2קבוע שחובת המעבדה לחדשנות שנבחרה לספק ליווי מקצועי-טכני לחברות המעבדה
במהלך תקופת הביצוע שלהן על ידי אנשי מחקר ופיתוח של החברה המתמחה או של המעבדה
לחדשנות .בסעיף  2.6קבוע שחובת המעבדה לחדשנות שנבחרה להעמיד מנהל המעבדה לחדשנות
ושתפקידו לתווך בין חברות המעבדה במהלך תקופת הביצוע שלהן לבין היחידות הרלוונטיות
בחברה המתמחה ול Ecosystem-הקיים בתעשייה הרלבנטית .בסעיף  2.2קבוע כי המעבדה
לחדשנות תספק לחברות המעבדה וליזמיה במהלך תקופת הביצוע שלהן מרחב עבודה במידת
הצורך.
אנא הבהירו את הנקודות הבאות:
 .077.0האם המעבדה לחדשנות יכולה לספק שירותים כגון :ליווי מקצוע טכני ומרחב עבודה
לחברות המעבדה ,במהלך תקופת הביצוע שלהן ,על-ידי ספק חיצוני?
ככלל ,השירותים יסופקו על-ידי המעבדה לחדשנות או החברה המתמחה .עם זאת,
במקרים חריגים ,בעלי מאפייני העסקה מיוחדים ,ניתן יהיה לאשר גם מתן שירותים על-
ידי גורמים שאינם עובדים של המעבדה לחדשנות או החברה המתמחה.
 .077.7במידה והתשובה לעיל חיובית ,האם יש מגבלה על היקף השירותים?
ראו האמור בתשובה לשאלה  077.0לעיל.

מענקים  -כללי
 .073מה התזמון של מספר הסטרט אפים לצורך קביעת גובה המענק? נאמר ש  7סטרטאפים מזכים ב
 7מיליון מענק ו 2סטרטאפים ב 2 -מליון מענק .האם כולם צריכים להיות בו זמנית? לאורך כל
ה 3-שנים או בשנה ראשונה? או סה"כ  2לכל שלוש שנות הפרויקט? (למשל האם אפשרי ש 7
סטרטאפים מצטרפים רק בשנה שניה? אחד עוזב בשלישית ? וכו')
במהלך כל תקופת הזיכיון (כהגדרתו בסעיף  2.0.3למסלול ההטבה) ניתן להגיש בקשה לביצוע
פרויקט מעבדה ,בהתאם לאמור בסעיף  2.0למסלול ההטבה .מספר חברות המעבדה שנקלטו
במעבדה לחדשנות נמדד לאורך כל תקופת הזיכיון של המעבדה לחדשנות .הזכאות למענק לצורך
כיסוי ההוצאות המוכרות בהקמת התשתית הטכנולוגית ולצורך כיסוי ההוצאות המוכרות
להפעלת המעבדה לחדשנות מתגבשת במועד הקליטה של חברות המעבדה ,כמפורט בסעיפים 6.0
ו 6.3-למסלול ההטבה.
 .072נשמח לפירוט בנושא עלויות מעבדה  -מה נכלל תחת הגדרת עלויות מקובלות.
ההוצאות המוכרות למענק הקמת תשתית טכנולוגית מפורטות בסעיף  0.7.2לנהלים וההוצאות
המוכרות למענק תפעול שוטף של המעבדה לחדשנות מפורטות בסעיף  0.3.2לנהלים.
 .072האם ניתן להגיש את העלויות הכרוכות בהגשת ההצעה להליך התחרותי במסגרת ההוצאות
להקמת תשתית טכנולוגית או במסגרת המענק לתפעול שוטף?
לא ניתן.
 .076מה קורה אם אחת מחברות הסטרט אפ שניקלטה נסגרת לפני סוף  3שנים? (האם זה משפיע על
המענק למעבדה? )
בהתאם לסעיף  2.0למסלול ההטבה ,תקופת הביצוע של פרויקט המעבדה הינה  07חודשים .אשר
לקשר שבין קליטת חברות המעבדה והזכאות למענק ,ראו תשובה לשאלה  073לעיל .בנוסף,
סגירת חברת מעבדה טרם השלמת מלוא תקופת הביצוע אינה משפיעה על הזכאות למענקים
הניתנים למעבדה לחדשנות.
 .072מה קורה עם סטרט אפ "עוזב את התוכנית" לפני תום  3שנים? נניח אחרי שנה ראשונה? (בגלל
כישלון או סיבה אחרת)  -האם הוא נספר לצורך המענק?
ראו תשובות לשאלות  073ו 076-לעיל.

 .078האם אשדוד או אשקלון נחשבים לאזור פריפריה לעניין התמיכה ?
אזורי הפריפריה ,כהגדרתם בסעיף  7.0למסלול ההטבה ,מפורטים בקישור להלן-
.http://apps.moital.gov.il/Ishuvim/Default.aspx
 .079האם ניתן לקבל רשימה מעודכנת (או קישור לרשימה) של אזורי פיתוח א' ,ב' ופריפריה?
ראו תשובה לשאלה  078לעיל.
 .031בנוגע לסעיפים  0.3.2 ,0.7.2האם ניתן להעסיק צד שלישי בפרויקט מסוים במקרה שנדרשת
מומחיות מסוימת? לא ניתן להעסיק קבלני משנה בהתאם לסעיפים שצוינו ,אולם ניתן בהתאם
לסעיף .7.7
בהתאם לסעיפים  0.7.2ו 0.3.2-לנהלים ,אכן לא ניתן להכיר בהוצאות העסקת קבלני משנה
לצורך מענקי הקמת התשתית הטכנולוגית והתפעול השוטף של המעבדה לחדשנות .אולם ,ניתן
להכיר בהוצאות העסקת קבלני משנה במסגרת התקציב של חברת מעבדה ,בהתאם למפורט
בסעיף (7.7.0ג) לנהלים.
 .030האם קיצור תקופת הביצוע של חברת מעבדה ישפיע על המענק שניתן למעבדה לחדשנות? אם כן,
כיצד? האם יש משמעות בהקשר זה לסיבות שהביאו לקיצור תקופת הביצוע? (ראו סעיף 7.3
לנוהלי מסלול ההטבה).
הארכה או קיצור של תקופת הביצוע של חברת מעבדה תיעשה בהתאם למפורט בסעיף 7.3
לנהלים .אשר לזכאות למענק ,ראו האמור בתשובות לשאלות  073ו 076-לעיל.
 .037מה ייכלל בהוצאות התשתית? האם יש הבחנה בין הדברים שמכוסים ע"י תקציב הרשות (ה-
 )33%לבין הוצאות שאינן מכוסות (שאר ה)62%-
ההוצאות המוכרות למענק הקמת תשתית טכנולוגית מפורטות בסעיף  0.7.2לנהלים .כלל
ההוצאות המוכרות נחשבות לצורך המענק המפורט בסעיף  6.0למסלול ההטבה ,לפיכך אין
הבחנה וסך  011%ההוצאות יהיו בגין הוצאות מוכרות בלבד.
 .033איך מגדירים את נפח הפעילות שמזכה תמיכה ובתשתיות?
ראו בעניין זה המפורט בסעיפים  0.7ו 0.3-לנהלים.
 .032האם לנפח הפעולות תחשב גם מספר הגשות? בחינת חברות לקראת הגשה?
לא ,בחישוב מספר חברות המעבדה יילקח בחשבון מספר החברות שאושרו על-ידי הוועדה
הפועלת מכוח מסלול ההטבה ונקלטו במעבדה לחדשנות.

 .032סעיף  – 2.2העברת תשלומי המענק מרשות החדשנות יתבצעו לאחר העברת המימון המשלים -
האם המעבדה לחדשנות נדרשת להעביר את חלקה במימון הפעילות השוטפת של פרויקט
המעבדה ורק אחר כך יגיע המימון המאושר מרשות החדשנות ?
בהתאם לסעיף  2.2למסלול ההטבה ,חברת המעבדה תידרש להעביר את המימון המשלים עבור
ההוצאות המבוקשות בטרם יועברו תשלומי המענק מרשות החדשנות .יובהר ,כי המעבדה
לחדשנות אינה מחויבת לממן את פרויקט המעבדה ו/או את חברת המעבדה.
 .036כיצד מחושב המענק השוטף אם בתחילת השנה היו  3חברות מעבדה ,ובמהלך השנה הצטרפה
חברה רביעית .הא ם הגדלת המענק למיליון ש"ח ניתן באופן יחסי עבור המשך השנה או רק החל
מהשנה הבאה במידה וישמרו על מצבת  2חברות?
בהתאם לסעיף  6.3למסלול ההטבה ולסעיף  0.3.0לנהלים ,קלטה מעבדה לחדשנות חברת מעבדה
אחת בשנת זיכיון מסוימת ,תוכל המעבדה להגיש באותה שנה בקשה למענק בסך שלא יעלה על
 ₪ 211,111בשנה או  21%מסך ההוצאות המוכרות ,הנמוך מביניהם ,לתפעול השוטף של המעבדה
באותה שנה.
 .032האם המענק פטור ממס?
על המציעים במסגרת ההליך התחרותי לבחירת המעבדות לחדשנות (ובעתיד גם על חברות
המעבדה) לבחון את היבטי המיסוי מול הגורמים הרלוונטיים ברשויות המס בהתאם להוראות
כל דין .יובהר ,כי אין בסמכות רשות החדשנות לאשר או לא לאשר את הקביעה בדבר מתן פטור
ממיסים.

מענקים  -מענק הקמת תשתית טכנולוגית
 .038השקעה בהקמת המעבדה :האם יש לוח זמנים להשקעה בהקמת המעבדה ולקבלת
המענק? למשל כל ההשקעה חייבת להיות בשנה הראשונה? או האם ניתן למשל להשקיע מיליון
שקל בשנה א (ולקבל חזרה  ) 33%עוד מליון בשנה ב'? (ותשלום מענק נוסף גם בשנה זו?).
פרישת ההשקעה והמענק יכולה לעזור אם למשל מסתבר שחסר ציוד כתלות בסטרט אפים
שנכנסו.
בהתאם לסעיף  2.0.2למסלול ההטבה ,על המעבדה לחדשנות להתחיל בקיום חובותיה בתוך
שישה חודשים ממועד החלטת הוועדה על הבחירה לפי מסלול ההטבה .בנוסף ,הוועדה הפועלת
מכוח מסלול ההטבה תבחן את התשתית הטכנולוגית המוצעת במסגרת אמת המידה "הערך
המוסף של המציע ובעלי מניותיו" (ראו בעניין זה האמור בסעיף  2.2.7.3למסלול ההטבה) .כמו
כן ,בהתאם לסעיף  0.7.8לנהלים ,ניתן יהיה להכיר בהוצאות הקמת התשתית הטכנולוגית החל
ממועד תחילת תקופת הזיכיון (כהגדרתו בסעיף  2.0.3למסלול ההטבה) ,לרבות הוצאות שהתהוו
לפני מועד הגשת הבקשה למענק .מובהר ,כי לא ניתן יהיה לקבל מענק בגין הוצאות שנעשו לפני
או אחרי תקופת הזיכיון.
 .039תהיה הכרה בהוצאות פחת במענק ההקמה?
בהתאם לסעיף (0.7.2א) לנהלים ,לא תוכרנה הוצאות פחת.
 .021האם ניתן יהיה לקבל מימון על רכוש קבוע של מעבדה המוקמת בימים אלה ,לפני שלב בחירת
המעבדות הזכאיות?
לא ניתן .ראו בעניין זה תשובה לשאלה  038לעיל.
 .020האם ניתן להתחיל להשקיע בבניית המעבדה לפני קבלת החלטת הוועדה ,האם הוצאות אלו
יוכרו במסגרת המענק להקמת תשתית טכנולוגית?
ניתן להתחיל בבניית המעבדה לפני קבלת החלטת הוועדה ,אולם הוצאות אלו לא יוכרו לצרכי
המענקים .ראו בעניין זה תשובה לשאלה  038לעיל.
 .027מעבדת חדשנות בתחומים כמו רובוטיקה ומערכות אוטונומיות ,תצטרך לחדש ולעדכן את
תשתיות המעבדה כל פרק זמן מסוים ,כדי שהטכנולוגיה לא תתישן .האם המעבדה יכולה לקבל
מימון לחידוש תשתיות  ,וכל איזה פרק זמן הדבר יתאפשר.
בהתאם לסעיף (0.7.2ג) לנהלים ,במסגרת המענק בגין הקמת תשתית טכנולוגית ,ניתן יהיה
להכיר בהוצאות בגין עלויות ההקמה והתאמת התשתית לשימוש של חברות ,לרבות תחזוקה
שוטפת כגון :שיפוצים ותיקונים .שיעור וגובה המענק הינם בהתאם למפורט בסעיף  6.0ו6.3-
למסלול ההטבה.

 .023מאיזה תאריך מוכרות הוצאות ההקמה? (זה עדיין לא ברור בטפסים שבאתר שלכם – כתוב שגם
לפני האישור)...
בהתאם לסעיף  0.7.8לנהלים ,ניתן יהיה להכיר בהוצאות הקמת התשתית הטכנולוגית החל
ממועד תחילת תקופת הזיכיון ,לרבות הוצאות שהתהוו לפני מועד הגשת הבקשה למענק.
 .022לאורך איזו תקופה ניתן לפרוס את השימוש במענק ההקמה של הרשות לחדשנות?
ראו תשובה לשאלה  038לעיל.
 .022מעבדת החדשנות עשויה להידרש להרחבת תשתיות אם תתקבלנה כמות גדולה של חברות .כיצד
הדבר ימומן? בנוסף ,מי יממן צרכים ייחודיים של התשתית ,שלא קיימים מעבדה ,עבור חברה
שהתקבלה למעבדה כהחלטה של הרשות לחדשנות?
ניתן לממן את הרחבת התשתיות באמצעות המענק להקמת התשתית הטכנולוגית .לעניין צרכים
ייחודיים של חברות מעבדה ,ניתן יהיה לממן ציוד ייעודי במסגרת תקציב חברת המעבדה בכפוף
לאמור בסעיף (7.7.0ד) לנהלים.
 .026האם נדרשת חובת מינימום של  7חברות מעבדה כדי לקבל את המימון ,משמע שחברת מעבדה
אחת שקיבלה אישור לפי סעיף  ,2.0לא מזכה את החברה המתמחה בשום סכום?
בהתאם לסעיף  0.3.0לנהלים ,ככל שמעבדה לחדשנות תקלוט בשנת זיכיון מסוימת חברת מעבדה
אחת ,היא תוכל להגיש באותה שנה בקשה למענק בסך שלא יעלה על  ₪ 211,111בשנה ,המהווה
 21%מסך ההוצאות המוכרות לתפעול השוטף של המעבדה לחדשנות באותה השנה.
 .022במקרה בו התשתית הטכנולוגית הינה בבעלות החברה המתמחה (או מי מהחברות בעץ התאגידי
שלה) – האם לפי סעיף  0.0.2לנהלים ניתן לקבל מענק בגין הנגשת התשתית הזאת (כאמור לעיל)
לחברות פרויקט המעבדה? ומכאן ,האם ההנגשה נחשבת כמו הקמה לצורכי סעיפים  0.7.0ו0.7.7-
לנהלים?
ראשית ,ניתן להכיר בהוצאות לצרכי מענקי הקמת תשתית טכנולוגית ותפעול שוטף רק אם
הוצאו על-ידי המעבדה לחדשנות שנבחרה .שנית ,במסגרת מענק הקמת תשתית טכנולוגית,
המפורט בסעיף  0.7לנהלים ,ניתן להכיר בהוצאות שהוציאה המעבדה לחדשנות טכנולוגית
שנבחרה בגין עלויות התאמת התשתית הטכנולוגית שבבעלות החברה המתמחה לשימוש של
חברות המעבדה ,רק במסגרת "סעיף שונות" הנזכר בסעיף (0.7.2ג) לנהלים.

 .028במצב בו לא הוצאו הסכומים המקסימאליים האפשריים בסעיפים  0.7.0ו 0.7.7-לנהלים במועד
הגשת הבקשה ,האם ניתן להמשיך ולהגיש בקשות (ככל שבעתיד יוצאו הסכומים הרלוונטיים)
ע"מ להגיע לניצול המקסימלי לפי סעיפים אלו? או האם הדבר מוגבל עד ל 7-בקשות וזהו?
ניתן להגיש בקשות עד ניצול מקסימלי של המענק בהתאם לסעיפים  0.7.0ו 0.7.7-לנהלים עד תום
תקופת הזיכיון (כהגדרתה בסעיף  2.0.3למסלול ההטבה).
 .029האם ניתן יהיה להכיר בתשתית ,ציוד או חומרים שסופקו למעבדה על-ידי אחד מבעלי מניותיה
על-פי מחיר המחירון שלהם? אם לא ,מהי השיטה להכרה בהוצאות במקרה זה?
בהתאם לסעיף (0.7.2א) לנהלים ,לצורך מענק הקמת תשתית טכנולוגית ניתן יהיה להכיר
בהוצאות בגין ציוד קבוע ייעודי לתשתית הטכנולוגית אשר יירכש במסגרת תקופת הזיכיון (יוכרו
עלויות הרכישה ולא הוצאות הפחת) .בנוסף ,בהתאם לסעיף (0.7.2ב) ניתן יהיה להכיר בהוצאות
בגין חומרים וכלי מתכלים לשימוש על-ידי המעבדה לחדשנות .אולם ,עבור שימוש בחומרים
מתוצרת המעבדה לחדשנות ,בעלי מניותיה או חברות קשורות ,יכוסו הוצאות עלות בלבד ,ללא
מרכיב רווח או תקורה.
 .021האם ניתן להכיר בעלויות של תשתית או ציוד קיימים של אחד מבעלי המניות של המעבדה כחלק
מן התקציב המוכר להקמת התשתית הטכנולוגית של המעבדה?
לא ניתן .ראו תשובה לשאלה  023לעיל.
 .020המענק עבור הוצאות להקמת תשתית טכנולוגית עומד על  33%מן ההוצאות המוכרות .האם ניתן
לממן את יתרת העלות באמצעות תוכניות אחרות של הרשות לחדשנות?
בהתאם לסעיף  07למסלול ההטבה אין אפשרות שהמימון המשלים יהא באמצעות מסלולי הטבה
אחרים של רשות החדשנות.
 .027האם המענק עבור תשתית טכנולוגיות כולל גם הוצאות עבור מבנה שהינו חלק מתשתית זו?
בהתאם לסעיף (0.7.2ג) לנהלים ,לצורך מענק הקמת תשתית טכנולוגית ניתן להכיר בהוצאות בגין
עלויות ההקמה והתאמת התשתית לשימוש חברות המעבדה ,לרבות תחזוקה כגון תיקונים
ושיפוצים במבנה.
 .023בעניין סעיף  0.7לנהלי המסלול ,האם מספר חברות המעבדה שנקלטו מתייחס לסך החברות
שנקלטו במהלך  3שנות הזיכיון?
כן.

 .022נאמר בסעיף כי "יוכרו הוצאות בגין עלויות ההקמה והתאמת התשתית – לשימוש של חברות,
לרבות תחזוקה שוטפת כגון :תיקונים ושיפוצים" .יחד עם זאת ,נאמר כי "למען הסר ספק,
הוצאות בגין כוח אדם ,קבלני משנה ושיווק אינן מוכרות במסגרת תקציב להקמת תשתית
טכנולוגית" .מאחר שסעיף החומרים מתוקצב בסעיף קטן ב' ,והוצאות כ"א (אורגני או בקבלנות
משנה) אינו מתוקצב ,האם ניתן להסביר מה יתוקצב במסגרת נושא השונות בסעיף זה?
ראשית ,יצוין כי האמור בסעיף (0.7.2ג) לנהלים אינו מהווה רשימה סגורה .שנית ,תיקונים
ושיפוצים לצורך הקמה והתאמת התשתית לחברות המעבדה יכול להתבצע על-ידי קבלן ביצוע
(זאת בשונה מקבלן משנה אשר נכנס בנעלי המעבדה לחדשנות ומבצע פעילות אותה היא מחויבת
לבצע).
 .022האם תנאי לקבלת המענק (ס'  )0.7.0הוא קליטת מינימום  7חברות מעבדה או שמא ניתן להגיש
בקשה למענק גם כשנקלטה חברת מעבדה אחת?
בהתאם לסעיף  0.7.0לנהלים (וכן בהתאם לסעיף  6.0למסלול ההטבה) תנאי לקבלת מענק הקמת
תשתית טכנולוגית על-ידי המעבדה לחדשנות הינו קליטה של מינימום שתי חברות מעבדה.
 .026האם ישנה מגבלת זמן לגבי המועד בו נדרשת המעבדה לחדשנות לקלוט  7חברות מעבדה?
אין מגבלת זמן לגבי המועד בו נדרשת המעבדה לחדשנות לקלוט שתי חברות מעבדה בהתאם
לסעיף  6.0למסלול ההטבה וסעיף  0.7.0לנהלים.
 .022כיצד יחושב סעיף ציוד המשמש מספר חברות מעבדה ,כאשר חברת מעבדה פורשת או מסיימת
את ההתקשרות עם מעבדת החדשנות לפני תום תקופת הביצוע? האם תבוצע התחשבנות מחדש
בין חברות המעבדה הנותרות? אם כן ,כיצד? סעיף (7.7ד) ( )2קובע לגבי סעיף ציוד שבמידה
והציוד משמש מספר חברות מעבדה תחויב כל חברת מעבדה לפי חלקה היחסי בשימוש בציוד.
במועד סיום ביצוע הפרויקט יבוצע חישוב סופי נפרד לכל חברת מעבדה ולהיקף השימוש שנעשה
על-ידה בפועל ביחס לתקופת הפרויקט.

מענקים  -מענק תפעול שוטף
 .028האם המענק הנוסף בסך  211אלף ש"ח בשנה יינתן פעם אחת או שניתן לבקש עבור כל שנה
לאורך תקופת הזיכיון?
בהתאם לסעיף  6.3למסלול ההטבה וסעיף  0.3.0לנהלים ,מענק התפעול השוטף ,בסך של עד
 211,111ש"ח או  21%מסך ההוצאות המוכרות (הנמוך מביניהם) ,ניתן בכל אחת מהשנים של
תקופת הזיכיון (כהגדרתה בסעיף  2.0.3למסלול ההטבה) ,בכפוף לקליטת חברות מעבדה.

 .029כיצד ימדד הקצאת משאבים של מומחים לתמיכה בחברות הסטרטאפ? כיצד תמומן השקעת
המומחים?
ככל שמדובר במומחים מטעם המעבדה לחדשנות  -מימון המומחים ייעשה במסגרת מענק
התפעול השוטף ולא במסגרת תקציב חברת המעבדה.
ככל שמדובר במומחים מטעם החברה המתמחה או מומחים חיצוניים  -ניתן יהיה להכיר
בהוצאות בגינם במסגרת תקציב חברת המעבדה ובכפוף לאמור בסעיף (7.7.0ג) לנהלים.
 .061לפי סעיף  0.3לנוהלי המסלול ,מעבדה לחדשנות שקלטה חברת מעבדה ,תוכל להגיש "באותה
שנה" בקשה למענק .אנא הבהירו האם הכוונה לשנה מיום הקליטה או לשנה קלנדרית.
ניתן להגיש בקשה למענק למשך שנה קלנדרית החל מיום קליטת חברת המעבדה ותחילתה של
תקופת הביצוע של אותה חברה (כמפורט בסעיף  2.3למסלול ההטבה) .מענק התפעול השוטף
יינתן בגין שנת זיכיון הרלוונטית ליום קליטת חברת המעבדה.
 .061.0מה הדין במקרה שההתקשרות עם חברת המעבדה הסתיימה (מרצון או שלא מרצון)
בתוך שנה ,אך בטרם הוגשה הבקשה למענק?
הזכאות למענק התפעול השוטף (בדומה למענק הקמת התשתית הטכנולוגית) מתגבשת
בעת קליטת חברות המעבדה ,ולא בעת סיום פעילותן .ראו בעניין זה האמור בתשובה
לשאלה  073לעיל.
 .061.7מה הדין במקרה שהמעבדה לחדשנות פספסה את המועד ולא הספיקה להגיש את
הבקשה למענק בתוך אותה שנה (קלנדרית) .האם ובאילו נסיבות ניתן להאריך מועד זה?
ראו האמור בתשובה לשאלה  061לעיל .בנוסף ,לא ניתן להאריך את מועד הגשת הבקשה
למענק תפעול שוטף מעבר לשנה זו.
 .060האם מעבדה לחדשנות שתוקם בפריפריה תהיה זכאית למענק מוגדל עבור התפעול השוטף שלה
בהשוואה למעבדה לחדשנות שתוקם מחוץ לפריפריה? (סעיף  0.7.0לנוהלי ההטבה קובע שמעבדה
לחדשנות שתוקם בפריפריה תהנה משיעור מענק גבוה יותר ,בהשוואה לאזור אחר (,)21%/33%
עבור הקמת תשתית טכנולוגית של המעבדה לחדשנות ,אך נראה שאין עדיפות לפריפריה לגבי
מענק לתפעול שוטף של המעבדה לחדשנות ,היות שבסעיף  0.3.0מוזכר רק מענק בשיעור של .21%
אנא הבהירו.
מעבדה לחדשנות שתוקם באזור פריפריה (כהגדרתו בסעיף  7.0למסלול ההטבה) לא תהא זכאית
למענק תפעול שוטף שונה מזה של מעבדה לחדשנות שתוקם מחוץ לאזור פריפריה כאמור.

 .067לפי סעיף  0.3.2לנוהלי מסלול ההטבה ,ניתן להכיר בהוצאות תפעול שוטף של המעבדה לחדשנות
החל ממועד תחילת אותה שנת זיכיון ,לרבות הוצאות שהתהוו לפני מועד הגשת הבקשה למענק.
אנא הבהירו למה הכוונה "הוצאות שהתהוו" – האם חייב להיות תשלום בפועל לצורך הכרה
"בהוצאות שהתהוו"? או האם די בכך שקמה התחייבות לשלם?
בהתאם לסעיף  6.3למסלול ההטבה ,מענק תפעול שוטף ישולם לצורך כיסוי הוצאה מוכרת.
לפיכך ,צריך להיות תשלום בפועל על-ידי המעבדה לחדשנות ,על מנת שניתן יהיה להכיר בהוצאות
לשם המענק.
 .063האם לפי ס'  0.3.0קליטה של יותר מחברת מעבדה אחת תזכה לסכום של  ₪ 211,111כפול במספר
חברות המעבדה שנקלטו באותה שנת זיכיון?
לא.
 .062האם כל עלויות התפעול השוטפות של התשתית הטכנולוגית של המעבדה לחדשנות תוכרנה
לצורכי המענק? האם עלויות אלה כוללות הוצאות פוליסות ביטוח מתאימות? אילו עלויות
נוספות עשויות להיכלל בסעיף ההוצאות ה"שונות"? (ראו סעיף ( 0.3.2ג) לנוהלי מסלול ההטבה).
ניתן לקבל מענק תפעול שוטף בגין הרכיבים המפורטים בסעיף  0.3לנהלים ,לרבות הוצאות
פוליסות ביטוח מתאימות ,זאת בשל האיסור בדבר גביית תקורות מחברות המעבדה על-ידי
המעבדה לחדשנות.
 .062האם את הוצאות התפעול השוטף של המעבדה ניתן לייחס כהוצאה לשם חישובי מס ,לאור היותן
ממומנות ע"י המענק?
ראו תשובה לשאלה  032לעיל.
 .066היה ופרויקט נפסק לפני תום שנת הפעילות הרשמית ,האם יש להחזיר את מענק התפעול? האם
ניתן להכניס חברה אחרת ולשמור על המענק?
אין צורך בהשבת מענק התפעול השוטף ככל שפרויקט מעבדה נפסק לפני תום תקופת הביצוע
שלו .ראו בעניין זה האמור בתשובה לשאלה  036לעיל.

מימון המעבדה לחדשנות
 .062האם ניתן בנוסף לסכום שמוקצב מטעם רשות החדשנות לטובת הפרויקט+הכסף שהשקיעה
החברה המציעה ,להשתמש בתמריצים ממשלתיים נוספים שאינם מטעם רשות החדשנות?
(לדוג' :מענקים ממרכז ההשקעות של משרד הכלכלה והתעשייה).
בהתאם לסעיף  07.0למסלול ההטבה ,לא ניתן לעשות שימוש במענקים שהתקבלו במסלולי
הטבה אחרים של רשות החדשנות לצורך מימון הוצאות בגין הקמת המעבדה לחדשנות ותפעולה
השוטף (כמפורט בסעיפים  0.7.2ו 0.3.2 -לנהלים) .בנוסף ,בהתאם לאמור בסעיף  07.3למסלול
ההטבה ,לא ניתן לקבל הטבה או סיוע כספי נוסף מרשות החדשנות או מהמדינה לביצוע פרויקט
המעבדה או חלקים ממנו.
 .068האם ניתן לתת מימון משלים שאינו כספי ,ז.א .שווה ערך כגון ,שטח מעבדות ,שטח משרדים,
ותשתיות אחרות לשימוש בלעדי של מעבדת החדשנות שתקום?
לא ניתן.
 .069האם יש מגבלה או איסור לגבי מקורות המימון המשלים בכל אחד מסעיפי המימון?
ראו תשובה לשאלה  062לעיל ,וכן בהתאם לכל דין אחר.
 .021האם הכסף חייב לבוא מבעלי העניין או יכול לבוא מגורמים אחרים? האם יש מגבלה על
הפרופורציה המגיעה מגורמים חיצוניים (שאינם בעלי עניין/מניות במגיש?
ככל שהכוונה היא למימון פעילות המעבדה לחדשנות ,הרי שהמימון ייעשה על-ידי המציע ובעלי
מניותיו.
 .020האם צריך להראות מאיפה יגיע הכסף במועד הגשת הבקשה? האם זה ייתן עדיפות?
במועד הגשת ההצעות במסגרת ההליך התחרותי אין צורך להציג את המקורות הכספיים למימון
המשלים .בעניין זה ראו גם האמור בסייפא לתשובה לשאלה  27לעיל.
 .027האם השתתפות בתוכנית זו תגביל את המעבדה לחדשנות או את חברות המעבדה מבחינת
היכולת לקבל את תמיכת הרשות בתוכניות אחרות שלה?
ראו המפורט בסעיף  07למסלול ההטבה שעניינו "הזכאות למסלולי הטבה אחרים של רשות
החדשנות".

 .023האם ניתן במקביל להגיש הצעות מימון אחרות? למשל ,האם ניתן להגיש בקשה למימון של
פרויקט דרך קרן בירד ,ולבקש מימון על הציוד הנדרש דרך המעבדה לחדשנות?
ראו המפורט בסעיף  07למסלול ההטבה שעניינו "הזכאות למסלולי הטבה אחרים של רשות
החדשנות" ,ובכלל זה האמור בסעיף  07.0למסלול ההטבה ולפיו קבלת מענק מרשות החדשנות
עבור הקמה והפעלת המעבדה לחדשנות במסגרת מסלול ההטבה אינה מונעת מהמעבדה
לחדשנות שנבחרה או מהחברה המתמחה הגשת בקשה וקבלת מענק במסגרת מסלולי הטבה
אחרים של רשות החדשנות ,ובלבד שהמענק שיתקבל במסלולי ההטבה האחרים יינתן עבור
רכיבים שונים מאלה המוגדרים במסלול הטבה זה ואשר אושרו על-ידי הוועדה במסגרת מסלול
הטבה זה.
 .022במידה ולא נמצא מימון משלים בגובה התקרה בשלב ההגשה ,האם ניתן להביא מימון משלים
נוסף בשלב מאוחר יותר ולצפות לקבל מימון זהה נוסף מהרשות לחדשנות (עד התקרה של 2
מיליון  ₪סה"כ)?
בהתאם לסעיפים  6.0ו 6.3-למסלול ההטבה ,תשלום המענקים למעבדה לחדשנות ניתן באופן של
שיפוי הוצאות מוכרות .כלומר ,המענק יועבר למעבדה לחדשנות רק לאחר ביצוע בפועל של
ההוצאה.
 .022המעבדה מקבלת תמיכה של עד  21%מההוצאות השוטפות ,האם המימון שמקבלים עבור החברה
נחשב מימון שיכול להשלים ל 011%-או שהמימון צריך להגיע מגורם חיצוני?
לא ניתן לעשות שימוש במענק שניתן לחברת המעבדה על-ידי רשות החדשנות כמימון משלים
לעלויות הנדרשות להקמת התשתית הטכנולוגית או לתפעול השוטף של המעבדה לחדשנות.

צוות המעבדה לחדשנות
 .026האם יהיו מגבלות על הרכב צוות המעבדה?
בהתאם לסעיף  2.2ו 2.6-למסלול ההטבה ,על המעבדה לחדשנות לספק ליווי מקצועי-טכני
לחברות המעבדה במהלך תקופת הביצוע שלהן על-ידי אנשי מחקר ופיתוח של המעבדה לחדשנות
ו/או החברה המתמחה .בנוסף ,עליה להעמיד גורם מקשר ( )Championייעודי בעל ניסיון רלבנטי
שישמש כמנהל המעבדה לחדשנות ושתפקידו יהא לתווך בין חברות המעבדה במהלך תקופת
הביצוע שלהן לבין היחידות הרלוונטיות בחברה המתמחה ולאקו-סיסטם הקיים בתעשייה
הרלוונטית.

 .022האם מנהל המעבדה צריך להיות מועסק במשרה מלאה על-ידי חברת המעבדה?
על מנהל המעבדה לחדשנות להיות מועסק על-ידה בהיקף משרה אשר יתאם את צרכי המעבדה
לחדשנות ,בשים לב לאמור בסעיף  2.6למסלול ההטבה.
 .028האם המנהל של המעבדה צריך להיות במשרה מלאה?
ראו תשובה לשאלה  022לעיל.
 .029בסעיף  2.6קבוע כי חובת המעבדה לחדשנות להעמיד גורם מקשר ( )Championייעודי ,האם זהו
תנאי הכרחי? מהו היקף המשרה הנדרש ,האם  011%משרה?
העמדת גורם מקשר ( )Championייעודי הינה אחת מחובות המעבדה לחדשנות המפורטות
בסעיף  2למסלול ההטבה .בנוסף ,ראו האמור בתשובה לשאלה  022לעיל.
 .081האם הצ'מפיון יכול לשמש כיועץ מהיום ועד לאישור המעבדה ועם אישורה להיקלט כשכיר
בחברה המציעה?
כן .יובהר ,כי בהתאם לאמור בנהלים ,ניתן יהיה להכיר בהוצאות החל ממועד תחילת תקופת
הזיכיון (כהגדרתה בסעיף  2.0.3למסלול ההטבה) בלבד.
 .080מהן הציפיות שלכם לגבי תפקוד הצ'מפיון מהיום ועד להגשת הבקשה (תפקידו לאחר הקמת
המעבדה ברור) ?
החובות המוטלות על המעבדה לחדשנות ,ובכלל זה לגבי תפקיד הצ'מפיון ,חלות ממועד אישורה
כמעבדה לחדשנות שנבחרה ותחילת תקופת הזיכיון (כהגדרתה בסעיף  2.0.3למסלול ההטבה).
 .080.0האם קבלן חיצוני יכול להתמנות כמנהל המעבדה?
כן ,קבלן משנה יכול להתמנות כמנהל המעבדה לחדשנות.
 .080.7הקבלן החיצוני יכול להתקשר כחברה?
כן ,בכפוף לאמור בנוהל  711-13ניהול מערכת הכספים לצורכי מו"פ והגשת דו"חות
ביצוע במהלך תקופת המו"פ ובסיומה.

:Champion .087
 .087.0האם את התפקיד חייב למלא גורם בלתי תלוי? ניתן שימלא מישהו בעל תפקיד בחברה
אשר מקימה את המעבדה? או לחילופין בעל עניין בחברה המקימה את המעבדה?
גורם מטעם המציע או החברה המתמחה יכול למלא את התפקיד ,ובתנאי כי יועסק על-
ידי המעבדה לחדשנות ,בשים לב לדרישה הקבועה בסעיף  2.6למסלול ההטבה.
 .087.7האם קיימת עבורו מגבלת שכר?
בהתאם לסעיף (0.3.2א) לנהלים ,האמור מוסדר בנוהל ניהול מערכת הכספים לצורכי
מו"פ והגשת דו"חות ביצוע במהלך תקופת המו"פ ובסיומה.
 .087.3האם במסגרת הכרה בהוצאות של כ"א עבור תפעול שוטף של המעבדה (,)champion
ניתן להכיר בכלל הוצאות השכר ,כולל רכב שכ"ד וכו'.
פירוט של הוצאות כוח אדם שניתן להכיר בהן מפורטות בנוהל ניהול מערכת הכספים
לצורכי מו"פ והגשת דו"חות ביצוע במהלך תקופת המו"פ ובסיומה.
 .087.2עובד של המעבדה או של החברה היזמית?
מנהל המעבדה לחדשנות יועסק על-ידי המעבדה לחדשנות.

פעילות המעבדה לחדשנות ביחס לגופים שונים שאינם חברת המעבדה
 .083מטרת השאלה היא לקבל מידע כיצד ניתן לרתום גופים אקדמיים להיות שותפים במעבדת
לחדשנות:
 .083.0מה האינטרס של מוסדות אקדמיים להצטרף למעבדת החדשנות?
אינטרסים אפשריים של מוסדות אקדמיים הינם גישה לתשתיות טכנולוגיות ייחודיות,
יצירת קשרים עם מומחים מטעם המעבדה לחדשנות לצורך יצירת גשר בין רעיון
תיאורטי לבין פוטנציאל מוצר מסחרי והאפשרות לעבוד עם חברות מעבדה מובילות
בתחומן.
 .083.7האם חוקרים יוכלו לקבל מימון כדי שיהיה להם תמריץ לבצע מחקרים במעבדת
החדשנות?
לא ניתן לקבל מענק למחקר מכוח מסלול הטבה זה .עם זאת ,ברשות החדשנות קיימים
מגוון של מסלולי הטבה אחרים שניתן לפנות אליהם (בכפוף להוראות הקבועות בכל
אחד מהם) .יובהר ,כי אין באמור כדי להוות התחייבות כלשהי מטעם רשות החדשנות
לאשר כל בקשה שהיא במסגרת מסלולי ההטבה האחרים של רשות החדשנות

 .083.3האם האינטרס של המוסדות האקדמיים הוא רק באמצעות יישום מסחרי של
 ,Intellectual Propertiesשמקורו במוסדות הללו.
ראו תשובה לשאלה  083.0לעיל.
 .082לפי סעיפים  7.02ו 6.7-נראה שתאגיד המעבדה אינו מוגבל באספקת שירותים רק לחברות מעבדה
– בניגוד למקובל בתוכנית החממות .ניתן להבין זאת גם ,בין היתר ,לפי סעיף  0.7.2לנהלים .האם
אכן אינה קיימת מגבלה כזו?
אכן אין מגבלה על מתן שירותים לחברות המעבדה בלבד.
 .082בהמשך לשאלה הקודמת ,האם קיימת מגבלה כלשהיא על פעילויות נוספות ו/או אחרות של
תאגיד המעבדה שאינן קשורות לזיכיון מהמדינה בהתאם למסלול זה?
אין מגבלה כל עוד המעבדה לחדשנות תעמוד בהתחייבויותיה בהתאם לחוק החדשנות בחוק
החדשנות ,התקנות ,הכללים ,הנהלים וההוראות שנקבעו מכוחו ,הוראות מסלול ההטבה,
הנהלים ,כתב האישור וכתב ההתחייבות.
 .086סעיף  – 6.7מה הכוונה במשפט התשתית הטכנולוגית שתוקם תשמש לשיתופי פעולה עם גורמים
כדוגמת חברות תעשייתיות וחברות הזנק? ,האם יש חובה לשתף פעולה מעבר לתקופת הזיכיון?
מטרת מסלול ההטבה הינה ,בין היתר ,לאפשר לחברות מתמחות ,באמצעות המעבדות לחדשנות,
ליישם תהליכים של "חדשנות פתוחה" ולסייע להן לגדול ולהתבסס בישראל וכן הפעלה של
מעבדות לחדשנות בעלות תשתיות טכנולוגיות ייחודיות ,ידע ומומחיות בארץ או בחו"ל שאינם
זמינים כיום ליזמים בישראל .לפיכך ,במסגרת ההליך התחרותי המציעים נדרשים לפרט את
התכניות שלהם לשיתופי פעולה עם גופים רלוונטיים וכן לפרט על תכניותיהם להקמת ה-
 .EcoSystemעם זאת ,יובהר כי אין חובה לשיתופי פעולה נוספים בתום תקופת הזיכיון
(כהגדרתה בסעיף  2.0.3למסלול ההטבה).
 .082האם המעבדה יכולה לתמוך בפעילויות נוספות מעבר לחברות ההזנק?
כן ,המעבדה לחדשנות יכולה יכול לפעול ליצירת שיתופי פעולה עם גורמים שונים ,כדוגמת חברות
תעשייתיות ,חברות הזנק (שאינן חברות מעבדה) והאקדמיה .ראו בעניין זה האמור בסעיף 6.7
למסלול ההטבה.

מעבדה לחדשנות  -שונות
 .088האם מעבדה יכולה להפעיל תשתיות בצורה מבוזרת במספר מיקומים שונים?
מעבדה לחדשנות תפעל במיקום יחיד בלבד .ראו בעניין זה האמור בסעיף  6.0למסלול ההטבה
ולפיו מעבדה לחדשנות הממוקמת באזור הפריפריה (כהגדרתו בסעיף  7.0למסלול ההטבה) תזכה
למענק הקמת תשתית טכנולוגית בשיעור גבוה יותר .יחד עם זאת ,החברה המתמחה תוכל
להעמיד לרשות חברות המעבדה את מגוון התשתיות שיש לה בישראל או בחו"ל לפי שיקול
דעתה.
 .089האם המעבדה יכולה להיות ממוקמת/מפוצלת בין מספר מיקומים פיזיים?
ראו תשובה לשאלה  088לעיל.
 .091במקרה בו לא כל פעילות המעבדה מתנהלת באותו מקום ,איזה חלק מפעילות המעבדה אמור
להתבצע באזור פריפריה על-מנת לזכות אותה במענק המוגדל?
ראו תשובה לשאלה  088לעיל.
 .090האם המעבדה מיועדת רק ל poc-או שאפשר לבנות ?scale-up
בהתאם לסעיף  0.7למסלול ההטבה ,מטרת מסלול ההטבה הינה ,בין היתר ,לסייע לחברות הזנק
בתעשיות טכנולוגיות ייחודיות ,לרבות בתחום תעשיות הייצור ,הזקוקות לגישה לתשתית
טכנולוגית כמו אמצעי ייצור או פיתוח מתקדמים או הבנת שוק וערוצי שיווק או לידע או
מומחיות ייחודיים לשם גיבוש ובדיקת מוצרים ,הוכחת היתכנות טכנולוגית ,ביצוע פיילוטים
וכו' .בהתאם ,בין חובות המעבדה לחדשנות שנבחרה ניתן לציין כי יהא עליה לסייע לחברות
המעבדה ,שאושרו על-ידי הוועדה ,במהלך תקופת הביצוע שלהן בגיבוש ובדיקה של המוצר
(היתכנות טכנולוגית) ,בבדיקת ישימות עסקית ובהתארגנות לשיווק וביצוע פיילוט (סעיף 2.7
למסלול ההטבה) .משכך ,במסגרת מסלול ההטבה המעבדה לחדשנות יכולה להיות מיועדת
לשלבים מסוימים של ה.Scale-UP-
 .097האם יש סף מינימום או מגבלת מקסימום למספר חברות ההזנק לכל מעבדה לחדשנות?
אין מספר מינימלי או מספר מקסימלי שמעבדה לחדשנות שנבחרה תידרש לקלוט במהלך תקופת
הזיכיון (כהגדרתה בסעיף  2.0.3למסלול ההטבה) .עם זאת ,לצורך קבלת המענקים ,על המעבדה
לחדשנות שנבחרה לקלוט חברות מעבדה ,בהתאם למפורט בסעיפים  6.0ו 6.3-למסלול ההטבה.

 .093בסעיף  6.0.7קבוע כי קיימת תקרה של עד  2מיליון  ₪עבור המענק .אנא הבהירו האם יש תקרה
למספר חברות המעבדה שמעבדה יכולה לקלוט?
ראו האמור בתשובה לשאלה  097לעיל.
 .092פרסום ביוזמת הרשות לחדשנות – האם הרשות רשאית לפרסם באופן פומבי פרויקטים
המפותחים במעבדה והאם לחברה המתמחה יש אפשרות לאשר את תוכן הפרסום?
כן ,רשות החדשנות יכולה לפרסם בכפוף לכל דין ובכלל זה הוראות סעיף (02ג) לחוק החדשנות
חוק חופש המידע ,תשנ"ח 0998-וכו'.
 .092פרסום ביוזמת חברת המעבדה – האם חברת המעבדה רשאית לפרסם באופן פומבי פרויקטים
המפותחים במעבדה והאם הפרסום כפוף לאישור רשות החדשנות ו/או החברה המתמחה?
פרסומים פומביים ביוזמת המעבדה לחדשנות בדבר הפרויקטים המפותחים אינם כפופים
לאישורה של רשות החדשנות .בכל הנוגע לאישור החברה המתמחה הרלוונטית ,הדבר יוסדר
במסגרת ההסכמות שבין השתיים ,כאשר רשות החדשנות אינה צד בעניין.
 .096פרסום ביוזמת החברה המתמחה  -האם החברה המתמחה רשאית לפרסם באופן פומבי
פרויקטים המפותחים במעבדה והאם הפרסום דורש אישור של הרשות לחדשנות ו/או של חברת
המעבדה?
פרסומים פומביים ביוזמת החברה המתמחה בדבר הפרויקטים המפותחים במעבדה לחדשנות
אינם כפופים לאישורה של רשות החדשנות .בכל הנוגע לאישור חברת המעבדה ,הדבר יוסדר
במסגרת ההסכמות שבין השתיים ,כאשר רשות החדשנות אינה צד בעניין.

חברת המעבדה
כללי
 .092איך מוגדר  START UPלצורך התוכנית? לפי גודל? רווחיות? חדשנות? אחר?
חברת מעבדה ופרויקט מעבדה מוגדרים בסעיפים  7.2ו 7.02-למסלול ההטבה ,בהתאמה .אישור
חברת מעבדה על-ידי הוועדה יהא בהתאם לאמות המידה הקבועות בסעיף  7.0.2לנהלים .בנוסף,
ראו בעניין זה האמור בתשובה לשאלה  090לעיל.

 .098האם הפייל וט עם הסטראפ מחוייב להיות בישראל? (*תאגיד בינלאומי משמעו גישה לשווקים
רבים בחו"ל  /מגוון קהלים  ,צרכים ,יחידות עסקיות)
חברת המעבדה נדרשת לבצע את פעילותה בישראל .ניתן לקיים פעילות מסוימת בחו"ל ,בכפוף
לאמור בחוק החדשנות ,התקנות ,הכללים ,הנהלים וההוראות שנקבעו מכוחו ,וכן בכפוף לקבלת
אישור מראש מהוועדה הפועלת מכוח מסלול ההטבה.
 .099חברה שסיימה את שנת הפרויקט יכולה להגיש בקשה להצטרפות לחממה?
חברת מעבדה שסיימה את תקופת הביצוע שלה (בהתאם לסעיף  2.0למסלול ההטבה) רשאית
להגיש בקשה במסגרת אחד ממסלולי ההטבה האחרים של רשות החדשנות ,בכפוף לאמור בסעיף
 07למסלול ההטבה.
 .711חברת הזנק חייבת להיות ישראלית?
בהתאם לסעיף  7.2למסלול ההטבה וסעיף  7.0.6לנהלים ,על חברת המעבדה להיות חברה פרטית
שהתאגדה כדין בישראל ופועלת בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 .710האם הסטארטאפ יכול להיות חברה קשורה של התאגיד?
בהתאם לסעיף  7.2.0לנהלים ,מעבדה לחדשנות ו/או בעלי מניותיה יהיו רשאים להחזיק במניות
חברת המעבדה ,אולם החזקה בשיעור של מעל  02%מהון המניות של חברת המעבדה בדילול מלא
למשך תקופת הביצוע של החברה במעבדה ,טעונה אישור מראש של הוועדה ולהתרשמותה כי
מדובר בתמורה הוגנת.
 .717האם הסטארטאפ יכול לבצע יותר מפרוייקט מעבדה אחד לאורך תקופת הזיכיון? לאחר תום 07
חודשים האם ניתן להגיש בקשה לתכנית המשך?
חברת מעבדה תבצע פרויקט מעבדה אחד בלבד במהלך תקופת הביצוע .במסלול הטבה זה לא
ניתן להגיש בקשה לתכנית המשך במסגרת המעבדה לחדשנות .עם זאת ,בהתאם לסעיף 07.7
למסלול ההטבה ,קבלת מענק או הטבה של חברת מעבדה עבור פרויקט מעבדה לא תמנע המשך
סיוע של רשות החדשנות בתכניות המשך של פיתוח הידע שזכה לקבלת מענק מכוח מסלול הטבה
זה.
 .713אילו עוד גופים יכולים להחזיק בבעלות על חברת המעבדה והאם יש תהליך שבו מאשרים את
הבעלים הנוספים? למשל ,גוף מתחרה לחברה המפעילה את המעבדה.
הבחירה בזהות הגורמים שיהיו הבעלים של חברת המעבדה נתונה לשיקול דעת חברת המעבדה
בלבד .עם זאת ,על הבעלים של חברת המעבדה יחולו הוראות מסלול ההטבה והנהלים ,ובכלל זה
סעיפים  8ו 9-למסלול ההטבה שעניינם זכויות בידע המפותח בפרויקט המעבדה ותמלוגים.

 .712במידה וקיים צורך עסקי וטכנולוגי לשלב בין שתי חברות מעבדה/יזמים בפרויקט היתכנות אחד,
האם ניתן לעשות זאת? מהן ההנחיות במקרה זה?
בהתאם לסעיף  2.3למסלול ההטבה ,על כל פרויקט מעבדה שאושר על-ידי הוועדה הפועלת מכוח
מסלול ההטבה להירשם בישראל ובהתאם לדיני מדינת ישראל כחברה פרטית בע"מ טרם תחילת
פעילותו במעבדה לחדשנות.
 .712לגבי סעיף  - 07.3האם פרויקט שקיבל תמיכה במסגרת מסלול תנופה או נופר יכול ,לאחר תום
תקופת הביצוע הרלוונטי ,לקבל סיוע כחברת מעבדה?
בהתאם לסעיף  7.02למסלול ההטבה ,פרויקט מעבדה הינו פרויקט שאושר על-ידי הוועדה,
המבוסס על תכנית כהגדרת מונח זה בחוק החדשנות .לפיכך ,בהתאם לסעיף  07.3למסלול
ההטבה (הנזכר בשאלה) ,מי שאושרה לו בעבר תכנית במסגרת אחד ממסלולי ההטבה האחרים
של רשות החדשנות ,יהיה זכאי למענק או הטבה מכוח מסלול הטבה זה רק אם אין מדובר בזהות
בין התכניות או בחלקים מהן.
 .716מהי ההגדרה לחברת הזנק בכל הנוגע לזכאות לקבל את מימון הרשות לחדשנות כחברת מעבדה
במסגרת התוכנית?
ראו תשובה לשאלה  092לעיל.
 .712כהמשך לשאלה הקודמת ,האם חברה מבוססת ) (SMEהמעוניינת לבצע הוכחת התכנות בתחום
פעילותה של המעבדה יכולה להיכנס למעבדה ולקבל מענק מן הרשות במסגרת תוכנית זאת?
בהתאם לסעיף  7.2למסלול ההטבה ,רק חברה שהוקמה במטרה להפעיל ולמסחר את פרויקט
המעבדה זכאית להגיש בקשה כחברת מעבדה במסלול הטבה זה.
 .718האם השתתפות בתוכנית זו תגביל את המעבדה לחדשנות או את חברות המעבדה מבחינת
היכולת לקבל את תמיכת הרשות בתוכניות אחרות שלה?
בעניין זה ראו האמור בסעיף  07למסלול ההטבה.

 .719האם יזם יכול לתת שירותים לחברת המעבדה או שהוא חייב להיות מועסק על-ידה (כלומר ,האם
בהכרח יש יחסי עובד-מעביד בין היזם לבין חברת המעבדה או שהוא יכול לתת שירותים כקבלן?
האם בסמכות המעבדה לחדשנות לקבוע את אופן ההתקשרות מול היזם?
המונח "יזם" מוגדר בסעיף  7.01למסלול ההטבה כיחיד/ים בעל/י רעיון טכנולוגי ,המבקשים
לפתחו למוצר מסחרי במסגרת חברת המעבדה .בהתאם לסעיף  2.3למסלול ההטבה ,על כל
פרויקט מעבדה שאושר על-ידי הוועדה הפועלת מכוח מסלול ההטבה להירשם בישראל ובהתאם
לדיני מדינת ישראל כחברה פרטית בע"מ טרם תחילת פעילותו במעבדה לחדשנות .לאחר
התאגדות חברת המעבדה ,יכול שאותו "יזם" יהיה מועסק בחברת המעבדה או שיתקשר עמה
לביצוע עבודות כקבלן משנה ,בהתאם לנהלים.
 .701האם חברת מעבדה תחשב כזו רק אם קיבלה מימון דרך הרשות לחדשנות או גם אם קיבלה
שירותים במעבדה על בסיס מימין ממקור חיצוני?
חברת פרטית תוגדר כחברת מעבדה רק אם קיבלה אישור מרשות החדשנות בהתאם למפורט
בסעיף  2למסלול ההטבה.
 .700האם חברת מעבדה יכולה להיחשב כזו על בסיס שיקול דעת פנימי (בתוך המעבדה) או מחייב
החלטה מצד הרשות לחדשנות?
ראו תשובה לשאלה  701לעיל.
 .707האם חברות ההזנק יכולות לסיים את תקופת ה  FTOשלהם מוקדם יותר מ 07 -חודשים.
כן ,הארכה או קיצור של תקופת הביצוע של חברת מעבדה הינה בהתאם לסעיף  7.3.7לנהלים.
 .703בסעיף  07.7קבוע כי חברת מעבדה לא תימנע מלקבל המשך סיוע של רשות החדשנות בתכניות
המשך של פיתוח הידע .אנא הבהירו האם המשך תמיכה במסגרת תכנית החממות הטכנולוגיות
תתאפשר לחברת מעבדה?
ראו תשובה לשאלה  099לעיל.
 .702בסעיף  07.3קבוע כי הזכאות למענק או הטבה תחול רק על מי שלא קיבל הטבה או סיוע כספי
נוסף מרשות החדשנות לביצוע פרויקט מעבדה .אנא הבהירו האם הנחיה זאת חלה גם על תמיכה
במסגרת קיבל היזם במסגרת "נופר"" ,תנופה" ו"מגנטון".
ראו תשובה לשאלה  712לעיל.

 .702האם יתאפשר ליזם ו/או חברת מעבדה שפעלו ללא תמיכת רשות החדשנות ו/או המדינה לקבל
תמיכה במסגרת התכנית? אם כן ,האם יש מגבלה על מועד היווסדה של חברת המעבדה ומספר
המועסקים בה?
יתאפשר ליזם או לחברת מעבדה שפעלו ללא קבלת סיוע מרשות החדשנות ו/או המדינה לקבל
סיוע במסגרת מסלול הטבה זה ,בכפוף לכך שחברת המעבדה הינה חברה פרטית שהתאגדה כדין
בישראל ופועלת בהתאם לדיני מדינת ישראל במטרה להפעיל ולמסחר את פרויקט המעבדה
(בהתאם לסעיף  7.2למסלול ההטבה) .כלומר ,אין מגבלה על מועד התאגדות חברת המעבדה או
מספר המועסקים בה .יחד עם זאת ,יובהר כי על חברות המעבדה לעסוק בהוכחת היתכנות
טכנולוגית ,בדיקת מוצרים וביצוע פיילוטים (כמפורט בסעיף  0.7למסלול ההטבה).
 .706האם יזם יכול להיות עובד של חברה מתמחה במסגרת פרויקט מעבדה?
אין לסוגיה זו התייחסות בנהלים הנוכחיים וייתכן כי היא תוסדר בעתיד בהוראות מסלול
ההטבה או בנהלים.

הליך הכרה בחברת מעבדה
 .702מה התהליך של הגשת חברה לאישור הרשות לחדשנות כדי שהיא תתקבל למעבדה?
ראו המפורט בסעיף  2למסלול ההטבה וסעיפים  7.0ו 7.7-לנהלים.
 .708האם המעבדה מגישה את החברות או התהליך נעשה ללא מעורבות המעבדה?
בהתאם לסעיף  2.0למסלול ההטבה ,המעבדה לחדשנות תגיש יחד עם היזם בקשה לרשות
החדשנות לאישור פרויקט כפרויקט מעבדה.
 .709מהו התהליך של אישור פרויקט מעבדה מול הרשות? חברות ההזנק צריכות לבוא עם פידבק
מהמעבדה?
ראו תשובות לשאלות  702ו 708-לעיל.

 .771האם בחינת הסטארט אפים שייכנסו למעבדה היא כפולה? כלומר ,גם חברת המעבדה בוחרת וגם
רשות החדשנות צריכה לאשר?
כן .בהתאם לסעיף  2.0למסלול ההטבה ,יזם המבקש לבצע פרויקט מעבדה ,יפנה למעבדה
לחדשנות שנבחרה אשר קיבלה כתב אישור מכוח מסלול הטבה זה ויגיש לה בקשה לביצוע
פרויקט המעבדה .ככל שתהא מעוניינת בכך ,המעבדה לחדשנות תגיש יחד עם היזם בקשה
לרשות החדשנות לאישור הפרויקט כפרויקט מעבדה .בנוסף ,ראו המפורט בסעיף  2למסלול
ההטבה וסעיפים  7.0ו 7.7-לנהלים.
 .770כיצד מיישבים מצב בו המעבדה מעוניינת לקלוט חברת סטרטאפ כלשהי ,והרשות לחדשנות
דחתה אותה ,או הפוך :מי קובע האם חברה תתקבל למעבדה?
לצורך קבלת אישור כחברת מעבדה ,נדרש אישור הן של המעבדה לחדשנות והן של רשות
החדשנות .בעניין זה ראו תשובה לשאלה  771לעיל .יובהר ,כי חברות הזנק יוכלו לפעול במסגרת
המעבדה לחדשנות גם ללא אישורן כחברות מעבדה מכוח מסלול ההטבה.
 .777כמה זמן לוקח לאשר פרויקט מעבדה?
רשות החדשנות מעוניינת שתהליך אישור פרויקט המעבדה יארך כשלושה חודשים ממועד הגשת
הבקשה מלואה ,אולם אין באמור כדי להוות התחייבות כלשהי לעמידה בסד זמנים זה.
 .773סעיף  7.0.2לנהלים קובע שיש להגיש פלט רשם המפרט את בעלי המניות על בסיס דילול מלא –
דבר זה אינו אפשרי כיוון שרשם החברות מפרט רק את בעלי המניות על בסיס הקצאה בפועל
(קרי :ללא אופציות וללא לקיחת בחשבון המרה של מניות על בסיס שאינו  0:0בין סוגי המניות
השונות) .כיצד לשקף זאת כאשר מגישים את המסמכים?
יש להגיש לרשות החדשנות פלט רשם החברות המפרט את כלל בעלי המניות על סוגיהם השונים.
כמו כן ,יש להגיש את רשימת בעלי חוזי האופציות ויחסי ההמרה בין סוגי המניות השונים ,כך
שישקפו את הון מניות החברה על בסיס דילול מלא.
 .772סעיף  7.0.3לכללי המסלול קובע שהבקשה לתמיכה בחברת מעבדה תיבחן על-ידי בודק מקצועי
ותובא לאישור הוועדה .אנא הבהירו מהן סמכויותיו וחובותיו של הבודק המקצועי ואת יחסי
הגומלין בינו לבין הוועדה ובינו לבין המעבדה לחדשנות .למשל:
האמור בתשובות לתתי השאלות שלהלן הינו בהתאם לנוהל מתכונת עבודת הבודקים
המקצועיים (להלן" :נוהל בודקים מקצועיים") .רשות החדשנות שומרת לעצמה את הזכות
לשנות ולעדכן את נוהל זה מעת לעת ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 .772.0בתוך כמה זמן ממועד הגשת הבקשה לתמיכה ימונה הבודק המקצועי?
בהתאם לסעיף  3.2.0לנוהל בודקים מקצועיים ,מינוי הבודק המקצועי ייעשה בתוך
יומיים מקבלת הבקשה ברשות החדשנות.
 .772.7האם זהותו של הבודק תובא לידיעת המעבדה לחדשנות?
זהות הבודק המקצועי תובא לידיעת מגיש הבקשה.
 .772.3האם הבודק יחתום על התחייבות לשמירת סודיות?
הבודק המקצועי אינו חותם על מסמך לשמירת סודיות מטעם המעבדה לחדשנות או
חברת המעבדה .סעיף  3.0לנוהל בודקים מקצועיים מסדיר את כללי ההתנהגות של
הבודקים המקצועיים ובכלל זה החובה לשמור על סודיות המידע המגיע לידיעתם ו/או
במהלך עבודתם ברשות החדשנות (סעיף  3.0.3לנוהל בודקים מקצועיים).
 .772.2מה כוללת הבדיקה?
ראו בעניין זה המפורט בסעיף  7.0.2לנהלים וכן המפורט בנוהל בודקים מקצועיים.
 .772.2האם הבודק יחוייב להיפגש עם נציגי המעבדה לחדשנות ו/או עם נציגי חברת המעבדה?
הבודק המקצועי ייפגש (לפחות פעם אחת) עם נציגי חברת המעבדה ונציגי המעבדה
לחדשנות.
 .772.6האם נציגי המעבדה לחדשנות ו/או נציגי חברת המעבדה יוכלו להעביר לבודק הבהרות
ומידע נוסף בתמיכה לבקשתם בטרם יסכם את ממצאיו?
ניתן להעביר לבודק המקצועי הבהרות ומידע נוסף בטרם יסכם את ממצאיו ובתנאי כי
הדבר ייעשה בתיאום מראש עם רשות החדשנות והבודק המקצועי.
 .772.2האם הבודק יעביר את ממצאי הבדיקה לעיון המעבדה לחדשנות בטרם יעבירם לוועדה?
לא.
 .772.8בתוך כמה זמן הבודק יידרש להעביר את ממצאי הבדיקה למעבדה לחדשנות ו/או
לוועדה?
בהתאם לסעיף  3.8.0לנוהל בודקים מקצועיים ,על הבודק המקצועי למסור את חוות
הדעת שהוכנה על-ידו בתוך  27ימים קלנדריים ,ממועד מסירת הבדיקה לטיפולו (ובתנאי
שלא היה עיכוב מצד מגיש הבקשה).

 .772.9האם המעבדה לחדשנות יכולה להגיש השגות על ממצאי הבדיקה?
ממצאי הבדיקה לא יועברו למעבדה לחדשנות ו/או לחברת המעבדה .לפיכך ,לא ניתן
להגיש השגות את ממצאי הבדיקה של הבודק המקצועי.
 .772.01האם ההשגות תוגשנה בכתב ו/או האם יתקיים דיון בנוכחות נציגי המעבדה לחדשנות?
לאור התשובה לשאלה  772.9לעיל ,השאלה לא רלוונטית.
 .772.00איזה משקל תיתן הוועדה לממצאי הבדיקה של הבודק? למשל ,האם הוועדה תאפשר
לנציגי המעבדה לחדשנות ו/או נציגי חברת המעבדה להופיע בפניה ולהעלות נימוקים
בתמיכה לבקשתם ו/או תאפשר להם להגיש מסמכים נוספים?
ממצאי הבודק המקצועי הינם בגדר המלצה וחוות דעת בלבד .ההחלטה הסופית
מתקבלת על-ידי הוועדה הפועלת מכוח מסלול ההטבה .לא יתאפשר למגיש הבקשה
להופיע בפני הוועדה או להגיש מסמכים נוספים .מגיש הבקשה רשאי להגיש בקשה לדיון
חוזר בהתאם לסעיף  2.8למסלול ההטבה.
 .772.07בתוך כמה זמן מחוייבת הוועדה למסור את החלטתה למעבדת החדשנות ולחברת
המעבדה?
ככלל ,רשות החדשנות מעוניינת כי החלטות הוועדות הפועלות מכוח מסלולי ההטבה
השונים יימסרו למגישי הבקשות בתוך מספר ימי עבודה ,למעט מקרים מיוחדים
כדוגמת הצורך לבצע התאמה לתכנית ו/או לתקציב התכנית.
 .772לפי סעיף  7.0.2לנוהלי המסלול ,הוועדה תכלול בהחלטתה בבקשה לתמיכה בחברת מעבדה את
התנאים המיוחדים ואבני הדרך ,אם נקבעו כאלה .אנא הבהירו שככל שיקבעו תנאים מיוחדים
ואבני דר ך ,הם יקבעו בהסכמה ובתיאום מלא עם המעבדה לחדשנות .למען הסר ספק ,אנא
הבהירו שאין בכוחן של הסכמת היזם ו/או הסכמת חברת המעבדה לתנאים מיוחדים ואבני דרך
כלשהם ,כדי לחייב את המעבדה לחדשנות בכל אופן שהוא ,בהיעדר הסכמה מפורשת מראש
ובכתב של מעבדת החדשנות.
הוועדה הפועלת מכוח מסלול ההטבה רשאית לקבוע תנאים מיוחדים ואבני דרך באופן עצמאי,
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,זאת ללא צורך בהסכמת המעבדה לחדשנות ,היזם או חברת
המעבדה .עם זאת ,הפעלת התיק על-ידי חברת המעבדה חייבת בהסכמת המעבדה לחדשנות.

 .776במקרה שהוועדה החליטה לדחות את הבקשה לתמיכה בחברת מעבדה ,אנא הבהירו שמעבדת
החדשנות וחברת המעבדה יוכלו לקבל לידיהם את פרוטוקול הדיון בוועדה (ואת חוו"ד הבודק
המקצועי) בנוסף להודעה שתימסר להם בדבר דחיית הבקשה.
חברת המעבדה תקבל לידיה את תשובת הוועדה ,לרבות הנימוקים לדחיית הבקשה .חוות הדעת
של הבודק המקצועי הינה בגדר מסמך פנימי ולפיכך לא תועבר למעבדה לחדשנות או לחברת
המעבדה.
 .772מעבדת החדשנות ו/או החברה המתמחה מבקשות לוודא כי ניתן יהיה לקבל את אישור הוועדה
לבעלות של  21%בידע החדש וקבלת רישיון לא בלעדי לשימוש בידע החדש (ס'  ) 7.2וכן אישור
בדבר זכויות בהון המניות של חברת המעבדה (ס'  )7.2עם קבלת האישור לתמיכה לביצוע פרויקט
מעבדה (ס'  7.0לנוהל) וככל שלא יינתן האישור רשאיות מעבדת החדשנות ו/או החברה המתמחה
לחזור בהן מהבקשה.
כל בקשה שמגישה חברת מעבדה נבחנת על-ידי הוועדה הפועלת מכוח מסלול ההטבה לגופו של
עניין .לפיכך ,ייתכן מקרה בו יינתן אישור לחברה מתמחה/מעבדה לחדשנות בהתאם לסעיף 8
למסלול ההטבה ו/או סעיף  7.2לנהלים בעת אישור בקשה לביצוע פרויקט מעבדה .ככל שתוגש
בקשה כאמור ,והוועדה תחליט לדחותה ,רשאית החברה המתמחה/המעבדה לחדשנות לחזור בה
מבקשתה.
 .778אנא הבהירו שמעבדת החדשנות זכאית לבחור את הפרויקטים שיבוצעו במסגרתה (בכפוף
לאישור הוועדה) ,כך שלא ניתן לכפות על מעבדה לחדשנות להתקשר עם יזם מסויים ו/או
להתקשר עם חברת מעבדה מסויימת .לכן ,כל פנייה של היזם ו/או של חברת המעבדה לוועדה
בנוגע לפרוייקט המעבדה חייבים להיות באישור של מעבדת החדשנות ובתיאום מלא עימה.
אין לסוגיה זו התייחסות בנהלים הנוכחיים וייתכן כי היא תוסדר בעתיד בהוראות מסלול
ההטבה או בנהלים.

מענק חברת מעבדה
 .779בסעיף  2.0וכן בסעיף  7.0.7בנוהל נאמר כי התקציב המקסימלי הוא  0מיליון  .₪בסעיף  2.6נאמר
כי השתתפות הרשות היא עד  0מיליון  ₪או  82%מסך ההוצאות המוכרות ,הנמוך מביניהם .האם
בהגדרות אלו התקציב והמענק חד הם? דהיינו ,האם המענק המקסימאלי הינו  0מיליון  ₪או 821
אלף ?₪
האמור בסעיף  2.0למסלול ההטבה עניינו בתקציב המאושר של פרויקט המעבדה (אשר בהתאם
לסעיף  7.08למסלול ההטבה מורכב הן מהמענק והן מהמימון המשלים) .לפיכך ,המענק
המקסימלי הניתן על-ידי רשות החדשנות יהא בסך  821,111ש"ח.

 .731בסעיף  0.7.6האם הכוונה היא כי ניתן יהיה להגיש תקציבים רק בשני סכומים ,של  0מיליון  ₪או
 211אלף ?₪
כן .חברת מעבדה רשאית להגיש בקשה לתקציב מאושר בסך של  0מיליון ש"ח או  211,111ש"ח
בלבד .ראו בעניין זה גם האמור בתשובה לשאלה  779לעיל.
 .730תמיכת רשות החדשנות במימון פרויקט המעבדה – אנא הבהירו האם מדובר במענק של עד 0
מיליון ( ₪כאמור בסעיף  2.6להוראת מסלול מס'  )79או  82%מתקציב של עד  0מיליון ( ₪כאמור
בסעיף  2.0להוראת המסלול).
ראו תשובות לשאלות  779ו 731-לעיל.
 .737האם בתום התקופה ניתן לגשת שוב לקבלת מימון נוסף?
לא ניתן .ראו תשובה לשאלה  717לעיל.
 .733האם הסטארט אפ יקבל מימון על כלל פעילות המו"פ שלו באותה שנה או רק על פעילותו
במעבדה?
המימון הניתן הוא לכל פעילות המו"פ שאושרה במסגרת פרויקט המעבדה.
 .732מה משמעות הסיוע לחברות מעבדה בתחום התארגנות לשווק ,בדיקת ישימות עסקית ,ביצוע
פיילוט? מי מממן סיוע זה?
ההוצאות המוכרות של חברת המעבדה לצורך קבלת מענק מפורטות בסעיף  7.7לנהלים .הוצאות
אלו יוכרו ויינתן מענק בגינן בהתאם למפורט בתשובות לשאלות  779ו 731-לעיל .על חברת
המעבדה לפעול להשגת מימון ליתרת ההוצאות המוכרות מגורם שאינו רשות החדשנות או
המדינה ,כמפורט בסעיף  07.3למסלול ההטבה.
 .732האם חברת הסטרט אפ יכולה לקבל תמיכה של  82%רק בשנה הראשונה או כל שנה בשלוש
שנים? או בפרישה כל שהיא? (נניח  721אלף כל שנה? או כל חלוקה אחרת עם סה"כ  821אלף?)
בהתאם לסעיף  2.0למסלול ההטבה ,תקופת הביצוע של פרויקט המעבדה לצורך קבלת המענק
הינו  07חודשים .תקופת הביצוע ניתנת להארכה או לקיצור בהתאם למפורט בסעיף  7.3לנהלים.
יוער ,כי חברת מעבדה שסיימה את תקופת הביצוע שלה רשאית להגיש בקשה במסגרת אחד
ממסלולי ההטבה האחרים של רשות החדשנות ,בכפוף לאמור בסעיף  07למסלול ההטבה.
 .736האם יש חובת תשלום תמלוגים ?royalty -
ראו בעניין זה האמור בסעיף  9למסלול ההטבה.

 .732הערה יותר משאלה :מומלץ לבנות מנגנון שיאריך את תקופת המימון לכל חברת הזנק משנה
לשנתיים לפחות ,בכפוף לקריטריונים מקצועיים.
הנושא נבחן על-ידי רשות החדשנות והוחלט להותיר את תקופת הביצוע של חברת מעבדה לפרק
זמן של שנה.
 .738האם מסגרת התקציב הנדרשת לפרויקט המעבדה נתונה למו"מ עם הרשות או שהרשות מקבלת
את התקציב המוסכם בין החברה המתמחה וחברת המעבדה ?as is
בהתאם לסעיף  3.7.6למסלול ההטבה ,הוועדה הפועלת מכוח מסלול ההטבה רשאית לבחון,
לאשר או לדחות בקשות לאישור פרוייקטי מעבדה ,ובכלל זה לאשר את התקציבים שהוגשו
במלואם או בחלקם ולהציב תנאים לאישורם.
 .739אנא הבהירו שבמקרה שתקופת הביצוע של חברת המעבדה תתארך מעבר ל 07 -חודשים מיום
הוצאת כתב האישור הנזכר בסעיף  0.0.2לנוהלי מסלול ההטבה ,אזי המגבלה הקבועה בסעיף
 7.2.0לנוהלי מסלול ההטבה לגבי שיעור האחזקות בהון המניות תפוג לאחר תום  07החודשים
הראשונים מיום הקמת חברת המעבדה.
ככל שתקופת הביצוע של פרויקט המעבדה תוארך (מכוח סעיף  7.3לנהלים) הרי שהמגבלה
הקבועה בסעיף  7.2.0לנהלים תותאם לתקופת הביצוע החדשה .קרי ,המגבלה תחול עד לתום
תקופת הביצוע הכוללת של פרויקט המעבדה.
 .721במקרה שיש "עודף תקציבי" לאחר תום תקופת הביצוע של חברת מעבדה מסויימת ,האם אפשר
להשתמש ביתרה לתפעול השוטף של חברות מעבדה אחרות הפועלות במעבדה לחדשנות?
המענק הניתן לחברת המעבדה לצורך ניצולו במהלך תקופת הביצוע שאושרה לאותה חברת
מעבדה אינו ניתן להעברה לחברת מעבדה אחרת או למעבדה לחדשנות .יוער ,כי ככל שחברת
מעבדה לא תספיק לעמוד ביעדים שהוגדרו לה ,לרבות בכתב האישור ובכתב ההתחייבות ,היא
תוכל להגיש בקשה להארכת תקופת הביצוע בהתאם לאמור בסעיף  7.3לנהלים.
 .720אנא התייחסו לסעיף הוצאות ההגנה על זכויות קניין רוחני .אנא אשרו שהוצאות אלה תיכללנה
בתקציב המאושר לחברת מעבדה .סעיף  7.7שעניינו תקציב חברת המעבדה לא מתייחס לכך.
 .720.0מי יממן את הוצאות ההגנה על זכויות קניין רוחני בידע שפותח בחברת המעבדה או
עבורה (למשל :הגשת בקשה לפטנט)?
בהתאם לסעיף  3.02.3לנוהל מס'  711-13ניהול מערכת הכספים לצורכי מו"פ והגשת
דו"חות ביצוע במהלך תקופת המו"פ ובסיומה ,הוצאות לרישום פטנט הינן הוצאות
מוכרות .לפירוט נוסף בנושא ראו האמור בסעיף זה.

 .720.7למשך כמה זמן?
בהתאם לסעיף (3.02.3ד) לנוהל הנ"ל עלויות הפטנטים המוכרות הן כל ההוצאות
שהוצאו עד לרישום ראשוני של הפטנט בארץ ובעולם (כולל הוצאות בגין התנגדויות) ,אך
לא אגרות חידוש והוצאות משפטיות בגין פטנט לאחר שהתקבל ונרשם.
 .720.3מי ימשיך לתחזק בקשות לפטנטים לאחר תום תקופת הביצוע וישלים את הליכי
הרישום?
בהתאם לסעיף (3.03.3ב) לנוהל הנ"ל ,התמיכה תינתן במהלך תקופת הביצוע של פרויקט
המעבדה בלבד (ובתנאי שעלות הפטנטים לא נתמכה על-ידי כל מקור אחר).
 .727האם התקציב שמספקת הרשות לחדשנות לחברת מעבדה יכול לשמש לקניית שירותים
מהמעבדה?
לא ניתן.
 .723בסעיף  2.2קבוע כי העברת תשלומי המענק מרשות החדשנות עבור ההוצאות המוכרות ,תתבצע
לאחר העברת המימון המשלים אנא הבהירו את הנקודות הבאות:
 .723.0האם יש מגבלה על זהות הגוף שנותן את המימון המשלים?
המגבלה על זהות הגורם אשר ייתן את המימון המשלים מפורטת בסעיף  7.07למסלול
ההטבה.
 .723.7האם יש מגבלה על התמורה בהון מניות חברת המעבדה שהגוף נותן המימון המשלים
זכאי לקבל?
אין מגבלה על התמורה בהון מניות חברת המעבדה ,למעט המגבלה המפורטת בסעיף 7.2
לנהלים ביחס למעבדה לחדשנות ו/או בעלי מניותיה.
 .723.3האם תמורה זו הינה מעבר לזכויות מעבדה לחדשנות בהון המניות של חברת מעבדה
כמפורט בסעיף  7.2בנהלי מסלול הטבה מס' ?79
ראשית ,למעבדה לחדשנות אין זכות מוקנית בהון המניות של חברת המעבדה המאוזכר
בסעיף  7.2לנהלים .שנית ,במהלך תקופת הביצוע ,מעבדה לחדשנות ו/או בעלי מניותיה
לא יחזיקו במניות חברת המעבדה בשיעור של מעל  02%מהון המניות על בסיס דילול
מלא ,מבלי לקבל אישור מראש מטעם הוועדה ולהתרשמותה כי מדובר בתמורה הוגנת.

" .722חברת יזמות תציע הצעה לתקופת ביצוע של עד  07חודשים" .האם לחברה יש אפשרות לקבל
הארכת זיכיון לפעול במעבדה ומשכך לקבל תקצוב נוסף?
ככל שתקופת הביצוע של חברת המעבדה תוארך ,לא ניתן יהיה לקבל תקצוב נוסף בגין התקופה
המוארכת.

יחסי מעבדה לחדשנות/חברה מתמחה וחברת המעבדה
 .722מהי המעורבות של המעבדה בהתקשרות של חברת סטרטאפ עם הרשות לחדשנות?
ראו תשובות לשאלות  771ו 770-לעיל .בנוסף ,על המעבדה לחדשנות שנבחרה לקיים את החובות
המפורטות בסעיף  2למסלול ההטבה.
 .726האם החברה תוכל להשקיע בסטארט אפ הפועל במעבדה בשיעור גבוה מ 02% -מיד לאחר תקופת
הזיכיון?
לעניין אחזקות בשיעור של מעל  02%מהון המניות ראו האמור בסעיף  7.2.0לנהלים .יובהר ,כי
האמור בסעיף זה חל במהלך תקופת הביצוע של חברת המעבדה.
 .722מהי המחויבות של המעבדה בבקרה על חברת הסטרטאפ שהתקבלה למעבדת החדשנות?
המעבדה לחדשנות מחויבת לקבוע את תכנית הפעולה המשותפת עם חברת המעבדה וכן לבקר
את עמידתה ביעדים .כמו כן ,ככל שחברת מעבדה תפסיק את פעילותה ,יהא על המעבדה
לחדשנות לדווח על כך לרשות החדשנות.
 .728האם המעבדה צריכה להגיש את דוחות המעקב על חברות המעבדה?
לא .על חברת המעבדה להגיש את הדו"חות בעניינה.
 .729האם מפעיל המעבדה רשאי להגיע על הסכם עם חברת הסטארטאפ על הנושאים הבאים:
 .729.0רישיון בלעדי לשימוש בטכנולוגיה שפותחה במעבדה במשותף?
לא ניתן .ראו האמור בסעיף  8למסלול ההטבה.
 .729.7רישיון בלעדי לשימוש בסגמנט שוק ורטיקלי (למשל לשוק הביטחוני?)
לא ניתן .ראו האמור בסעיף  8למסלול ההטבה.

 .729.3מה דין זכויות ה  IPאם המוצר המשותף מכיל  IPשל חברת המעבדה ושל המעבדה?
ראו האמור בסעיף  7.2לנהלים.
 .729.2כיצד מאשרים זאת?
יש צורך באישור הוועדה הפועלת מכוח מסלול ההטבה .ראו בעניין זה האמור בסעיף 7.2
לנהלים.
 .721האם למעבדה יש זכות להפסיק את פעילותה של חברה וזאת טרם תום תקופת המחויבות של
שנה?
ניתן להפסיק את פעילותה של חברת מעבדה במעבדה לחדשנות לפני תום תקופת הביצוע בכפוף
לקבלת אישור מראש של הוועדה הפועלת מכוח מסלול ההטבה ,בהתאם לאמור בסעיף 3.7.2
למסלול ההטבה.
 .720האם ניתן לבצע פרויקט  POCמשותף בין חברת המעבדה והמעבדה עצמה?
ניתן לבצע  POCמשותף של חברת המעבדה והמעבדה לחדשנות ,בכפוף לאמור במסלול ההטבה
ובנהלים.
 .727האם קיימות מגבלות/הנחיות לעניין ההתקשרות המסחרית בין החברה המתמחה לחברת
המעבדה?
אכן קיימות מגבלות והנחיות .ראו בעניין זה את האמור ,בין היתר ,בסעיף  8למסלול ההטבה
וסעיפים (7.7.0ג)( 7.2 ,)7ו 7.2-לנהלים.
 .723האם לבעלות החלקית בסך  02%יש מגבלת זמן?
ראו תשובה לשאלה  726לעיל.
 .722האם החברה המתמחה יכולה להשקיע בחברת המעבדה ולהגדיל את אחוזי הבעלות בה?
ניתן לעשות כן ,בכפוף לאמור בסעיף  7.2לנהלים.
 .722האם החברה המתמחה יכולה לחתום על הסכם עם חברת המעבדה על "זכות סרוב" לגבי
השקעות נוספות בחברת המעבדה?
חברות המעבדה והמעבדה לחדשנות רשאיות להגיע להסכמות שונות ביניהן .עם זאת ,ההסכמות
יהיו כפופות להוראות חוק החדשנות ,התקנות ,הכללים ,הנהלים וההוראות שנקבעו מכוחו וכן
להוראות מסלול ההטבה והנהלים.

 .726סעיף  7.2לנהלי המסלול :אנא הבהירו ,האם מעבר לקבלת אחזקות בהון מניות של חברת
המעבדה ,האם מעבדה לחדשנות זכאית לקבל תמורה נוספת כדוגמת תמלוגים ממכירות.
מעבדה לח דשנות לא תהיה זכאית לתמורה נוספת מעבר לאמור במסלול ההטבה ובנהלים ,ובכלל
זה האמור בסעיף  7.2לנהלים .למען הסר ספק ,המעבדה לחדשנות לא תהא זכאית לתמלוגים.
בנושא התמלוגים ראו האמור בסעיף  9למסלול ההטבה.
 7.2.0 .722האם יש מניעה שהחברה המתמחה וחברת המעבדה ייכנסו מרצון להסכם אקסקלוסיבי
בנוגע לפרויקט מסוים בזמן ביצוע הפרויקט או לאחריו?
בהתאם לסעיף  7.2למסלול ההטבה ,חברת המעבדה הינה חברה שהתאגדה במטרה להפעיל
ולמסחר את פרויקט המעבדה .לפיכך ,במהלך תקופת הביצוע עליה לעסוק בפרויקט המעבדה
שאושר לה על-ידי הוועדה הפועלת מכוח מסלול ההטבה.
 .728האם יש תנאים בהם החברה המתמחה יכולה לקנות את חברת המעבדה/מוצר?
ניתן לעשות כן בכפוף לאמור במסלול ההטבה ובנהלים ,לרבות האמור בסעיפים  8ו 9-למסלול
ההטבה.
 .729האם ניתן לבקש בלעדיות לתקופת ראשוניות?
בהתאם לסעיף  8למסלול ההטבה וסעיף  7.2לנהלים  -לא ניתן.
2.0 ,6.3 ,6.0 .761

אם עלויות הפרויקט הן מעבר לתקרת המדען והחברה המתמחה מעוניינת

להגדיל את מימונה ,האם זה אפשרי? האם יש לכך השפעה על החלק היחסי שלה ב? IP-
המקרה המתואר בשאלה אפשרי .ההשפעה על החלק היחסי ב IP-תלויה בהסכמות בין החברה
המתמחה לבין חברת המעבדה ,בכפוף לאמור בסעיף  7.2לנהלים ואישור הוועדה הפועלת מכוח
מסלול ההטבה.
 .760האם המעבדה התעשייתית נדרשת לנהל את המענק של המיליון שקל לחברות הסטארטאפ
שיתקבלו לתוכנית? ואם כן האם באותו האופן הנדרש מחממות הקיימות היום?
המענק לחברות המעבדה יועבר אליהן על-ידי רשות החדשנות במישרין ,ללא מעורבות של
המעבדה לחדשנות.

 .767מבוקש ,כי ניתן יהיה להכיר בחברה המתמחה ,במעבדה לחדשנות או בבעלי מניותיה (להלן:
המפעילים) כקבלני משנה של חברות המעבדה ולא רק במקרים חריגים ,כפוף לאישור שיינתן
מראש ע"י הועדה .שיתופי פעולה אלה יקרו כדרך שבשגרה כתוצאה ממערכות היחסים שבין
חברות המעבדה למפעילים וכנגזרת של התועלות המרובות שהמפעילים ייצרו לחברות המעבדה.
ברי כי התקשרויות אלה ,כפוף לאישור הועדה ,ייטיבו עם חברות המעבדה.
לאחר בחינת הנושא הוחלט להותיר את האמור בסעיף (7.7.0ג) לנהלים ללא שינוי.
 .763האם יש מגבלה כלשהי על אחוז האחזקה בחברת המעבדה לאחר סיום תקופת הביצוע?
בהתאם לאמור בסעיף  7.2לנהלים  -אין מגבלה לאחר סיום תקופת הביצוע של חברת המעבדה.
 .762מהן התחייבויותיהם של היזם/חברת המעבדה כלפי המעבדה לחדשנות?
סעיף  2למסלול ההטבה מפרט מהן חובותיה של המעבדה לחדשנות כלפי חברות המעבדה ,אך אין
התייחסות לגבי חובותיהם של היזם/חברת המעבדה כלפי המעבדה לחדשנות .לצורך הצלחת
פרוייקט המעבדה ,יידרש שיתוף פעולה מלא מצידו של היזם ,ובכלל זה התחייבותו להיעדר ניגוד
עניינים ,היעדר תחרות ושמירה על סודיות.
מסלול ההטבה מוגדר כתכנית פיילוט .לפיכך ,רשות החדשנות תבחן את היחסים שייווצרו בין
חברות המעבדה לבין המעבדה לחדשנות ,בין היתר באמצעות ההסכמים שייחתמו וישקפו את
הסכמות הצדדים .עם זאת ,ההסכמות בין חברות המעבדה למעבדה לחדשנות יהיו כפופות
להוראות חוק החדשנות ,התקנות ,הכללים ,הנהלים וההוראות שנקבעו מכוחו וכן להוראות
מסלול ההטבה והנהלים.
 .762מהן הסנקציות אותן תוכל המעבדה לחדשנות להפעיל כנגד יזם/חברת מעבדה שיפרו את
התחייבויותיהם?
ראו בעניין זה תשובות לשאלות  721ו 762-לעיל.
 .766האם המעבדה לחדשנות יכולה לסיים את ההתקשרות עם יזם שהפר את התחייבויותיו באופן
יסודי ולהמשיך לבצע את הפרוייקט בעצמה או עם גורם שלישי כלשהו?
לא ניתן.
 .762האם במקרה כזה ,הפרוייקט יכול להימשך במעבדה לחדשנות ללא צורך בקבלת אישור חדש?
לאור התשובה לשאלה  - 766השאלה אינה רלוונטית.

 .768האם מעבדת החדשנות ו/או החברה המתמחה תהינה רשאיות להוציא מהמעבדה פרויקט שקיבל
אישור הוועדה ,באיזה שלב ובאילו תנאים?
ראו תשובה לשאלה  721לעיל.
 .769האם מעבדת החדשנות ו/או החברה המתמחה תהינה רשאיות להתקשר עם חברת המעבדה
בפרויקטים אחרים מחוץ למעבדה?
ראו תשובה לשאלה  722לעיל.
 .721האם לאחר סיום התקופה של ה  FTOיש הגבלות מסחריות ביחסים בין חברות ההזנק לחברות
המפעילות את המעבדה? אם כן לאיזו תקופה?
ההגבלות ביחסים שבין הצדדים הינן בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנות ,התקנות ,הכללים,
הנהלים וההוראות שנקבעו מכוחו וכן להוראות מסלול ההטבה והנהלים ,ובכלל זה סעיפים  8ו9-
למסלול ההטבה וסעיף  7.2לנהלים.
 .720האם במקרה של הפרה ,המעבדה לחדשנות יכולה לעכב כספים שמגיעים ליזם או לחברת
המעבדה? לדרוש מהם החזר הוצאות?
המעבדה לחדשנות אינה יכולה לעכב כספים להם זכאית חברת המעבדה .ראו בעניין זה האמור
בתשובה לשאלה  760לעיל.
 .727לפי סעיף  7.2.0לנוהלי מסלול ההטבה ,מעבדה לחדשנות ו/או בעלי מניותיה יוכלו להחזיק במניות
חברת המעבדה ,כאשר החזקה בשיעור של מעל  02%מהון המניות של חברת המעבדה בדילול
מלא למשך תקופת הביצוע של החברה במעבדה ,טעונה אישור מראש של הוועדה .אנא הבהירו
שלמעט המגבלה על שיעור האחזקות ,הוועדה לא תתערב בפעילות האורגנים של חברת המעבדה,
ובכלל זה:
 .727.0אנא הבהירו שהמעבדה לחדשנות והיזם יכולים להתקשר בהסכם מייסדים להקמת
חברת המעבדה ,ללא מעורבות הוועדה וללא צורך בקבלת אישורה לתנאי הסכם
המייסדים ,ובלבד ששיעור אחזקת המניות בחברת המעבדה יקבע בהתאם לסעיף 7.2.0
לנוהלי מסלול ההטבה;
חברות המעבדה והמעבדה לחדשנות רשאיות להגיע להסכמות שונות ביניהן .עם זאת,
ההסכמות יהיו כפופות להוראות חוק החדשנות ,התקנות ,הכללים ,הנהלים וההוראות
שנקבעו מכוחו וכן להוראות מסלול ההטבה והנהלים.

 .727.7אנא הבהירו שבעלי המניות בחברת המעבדה רשאים לאמץ תקנון חברה בו יוצמדו
למניותיה של מעבדת החדשנות בחברת המעבדה זכויות עדיפות ,כגון :זכות להטיל וטו
(למשל ,וטו על עסקה למכירת חלק מהותי מנכסי החברה ,לרבות העברת בעלות/מתן
רישיון בזכויות קניין רוחני של חברת המעבדה) ,זכות למנוע דילול אחזקותיה של
מעבדת החדשנות ,הגבלות על העברת מניותיו של היזם (כולן או חלקן) לצד שלישי
כלשהו (לרבות :מתן זכות לסירוב ראשון tag along ,וכו') ,זכויות עדיפות בעת פירוק
החברה וכיוצ"ב זכויות המוקנות למשקיע אסטרטגי בחברה טכנולוגית.
חברות המעבדה והמעבדה לחדשנות רשאיות להגיע להסכמות שונות ביניהן .עם זאת,
ההסכמות יהיו כפופות להוראות חוק החדשנות ,התקנות ,הכללים ,הנהלים וההוראות
שנקבעו מכוחו וכן להוראות מסלול ההטבה והנהלים.
 .723האם ניתן להעניק אופציות למניות בחברת המעבדה? אם כן ,האם ניתן יהיה לממש את
האופציות מיד בתום תקופת הביצוע? אם תקופת הביצוע תתארך מעבר ל –  07חודשים ,האם
ניתן יהיה להקדים את מועד מימוש האופציות?
בהתאם לסעיף  7.2.0לנהלים מעבדה לחדשנות ו/או בעלי מניותיה יהיו רשאים להחזיק במניות
חברת המעבדה ,אולם החזקה בשיעור של מעל  02%מהון המניות של חברת המעבדה על בסיס
דילול מלא למשך תקופת הביצוע של החברה במעבדה טעונה אישור מראש של הוועדה
ולהתרשמותה כי מדובר בתמורה הוגנת .כלומר ,ניתן להעניק אופציות למניות בחברת המעבדה
שישקפו שווי על בסיס דילול מלא של עד  02%מהון מניות חברת המעבדה .ניתן יהיה לממש את
האופציות בכל שלב ללא אישור הוועדה ,ככל ששווי האופציות (לאחר שיערוך על בסיס דילול
מלא) אינו עולה על  02%מהון מניות חברת המעבדה ,כנדרש בסעיף הנ"ל.
 .722האם ניתן להשקיע כסף בחברת המעבדה בתקופת הביצוע? אם כן ,האם יש עדיפות להשקעה על-
ידי החברה המתמחה ,המעבדה לחדשנות או חברה הקשורה עימן ,על-פני השקעה של צד ג'? אנא
אשרו ,שבכל מקרה תוצרי המחקר והפיתוח שיפותחו באמצעות השקעה נוספת כאמור לא יהיו
חשופים למגבלות חוק המו"פ ומסלול ההטבה ,ובכלל זה לא תוטל עליהם מגבלה כלשהי בנוגע
להעברת ידע וזכויות ייצור לחו"ל.
אין עדיפות להשקעה של גורם אחד על פני גורם אחר .עם זאת ,ראו בעניין זה האמור בתשובה
לשאלה  723לעיל .כמו כן ,בסעיפים  8ו 9-למסלול ההטבה וסעיף  7.2לנהלים מפורטות המגבלות
החלות על הזכויות בידע המפותח בפרויקט המעבדה וסוגית התמלוגים.

 .722מתי תסתיימנה המגבלות הקבועות בסעיף  7.2לנוהלי ההטבה ,כך שחברת המעבדה תוכל להעביר
למעבדה לחדשנות ו/או לחברה המתמחה ו/או לחברות הקשורות עימן זכויות בידע ללא צורך
באישור הוועדה ,ומבלי להידרש לתנאים הקבועים בסעיף  7.2.7לנוהלי ההטבה? בסוף תקופת
הביצוע? בתוך [ ]Xחודשים מתום תקופת הביצוע?
בהתאם לסעיף  8למסלול ההטבה וסעיף  7.2לנהלים ,כל העברת זכויות בידע המפותח בפרויקט
המעבדה מצריך את אישור הוועדה הפועלת מכוח מסלול ההטבה.
 .726האם המעבדה לחדשנות ו/או החברה המתמחה תוכלנה לקבוע מה תהיה תוכנית ההמשך מיד
לאחר תום הפעילות במעבדה לחדשנות ,ולפסול תוכניות המשך שעלולות לפגוע בזכויותיהן
(למשל ,להגביל השתתפות בתוכניות המשך אחרות במסגרתן יש הקצאת מניות – כגון תוכנית
החממות)?
הנושא יוסדר במסגרת ההסכמות אליהן תגיע חברת המעבדה עם המעבדה לחדשנות .עם זאת,
ההגבלות ביחסים שבין הצדדים הינן בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנות ,התקנות ,הכללים,
הנהלים וההוראות שנקבעו מכוחו וכן להוראות מסלול ההטבה והנהלים ,ובכלל זה סעיפים  8ו9-
למסלול ההטבה וסעיף  7.2לנהלים.
 .722האם למעבדה לחדשנות תינתן "זכות לסירוב ראשון" ל"השקעה" בחברת המעבדה ,בסכום
ששווה למענק בתוכנית המשך ,בתמורה להגדלת אחזקותיה בחברת המעבדה ,כך שהמשך פיתוח
הידע לא יהיה כפוף למגבלות חוק המו"פ?
השאלה מערבת שתי סוגיות .אין היום מניעה שהמעבדה לחדשנות תשקיע לאחר תקופת הביצוע
בחברת המעבדה בתמורה להגדלת החזקותיה .עם זאת ,ביחס לתחולת הוראות הנוגעות לידע
יצוין כי כל ידע המתבסס על ידע שנתמך בעבר על-ידי רשות החדשנות חלים עליו ההוראות
שבסעיף  8למסלול ההטבה.

שונות
 .728האם יינתנו תשובות לכל השאלות? אם לא האם יפורסמו השאלות שלא ניתנו להם תשובות?
כלל השאלות שהתקבלו ,בהתאם לסעיף  2.0.2למסלול ההטבה ,זכו למענה במסמך זה.

 .729מרכז רפואי מבקש להגיש לקול הקורא  2הצעות– ומבקשים לדעת מראש באם ניתן לגשת לקול
הקורא עם ארבע ההצעות בתחומים הבאים( :התחומים אינם מופיעים על מנת שלא לחשוף את
מגיש השאלה ,בהתאם לסעיף  2.0.2למסלול ההטבה) האם השירות המוצע מתאים לכוונת הקול
קורא?
במסגרת הליך תחרותי זה ,אין מגבלה על תחומי פעילות המעבדות לחדשנות שתיבחרנה .עם
זאת ,בכדי להגיש הצעות במסגרת ההליך התחרותי ,יש לוודא שההצעות עומדות בתנאי הסף
ופעילות חברות המעבדה תהא בהתאם להוראות מסלול ההטבה והנהלים .ראו בעניין זה גם
האמור בתשובה לשאלה  79לעיל.
 .781השאלה המופנית אליכם ,היא :האם מרכז מחקר פלוני יכול להגיש הצעה במסגרת מסלול זה ,או
להשתלב בדרך כלשהי ביחד עם תאגיד תעשייתי ,שמוגדר ככזה שיכול להגיש הצעה במסלול זה.
מעבר ליכולות ,הידע והניסיון ,עומד גם לרשות המרכז מרחב שטח 'פנוי' להקמת תשתיות
מעבדתיות חדשות במבנה באוניברסיטה מובילה.
בהתאם לסעיף  7.02למסלול ההטבה ,על המעבדה לחדשנות להיות תאגיד שהתאגד למטרות רווח
ולפיכך עמותה אינה יכולה להגיש הצעה לשמש כמעבדה לחדשנות .עם זאת ,בהתאם לסעיף 2.7.8
למסלול ההטבה ,גופים שאינם למטרות רווח ,של רשויות מקומיות ומוסדות מחקר אקדמאיים
חוץ אקדמאיים ,יכולים לשמש כבעלי מניות במציע (כהגדרתו בסעיף  ,)7.02באופן ישיר או עקיף
בשיעור שלא יעלה יחד על ( 33%על בסיס דילול מלא) וכן כי הם לא יהיו בעלי שליטה במציע
ביחד או לחוד.
 .780אנו בחברה פלונית בוחנים מאוד ברצינות את ההשתלבות בתכנית המוצעת כאשר מבחינתנו קיים
חסם באחד מתנאי הסף לתכנית כפי שהעבר לידינו ומפורט למטה.
החברה מונה היום כ 21-עובדים ולא  011בהתאם לאחד מהתנאים העיקריים שציינתם ,אבל
החברה עם מחזור של מעל  011מיליון עוד בשנת  7106וקרובה יותר למחזור של כ 031-מיליון.
ובשנת  7102מתכווננת למחזור של כ 021-מיליון.
האם תנאי סף זה של חברה המעסיקה מעל  011עובדים הינו חסם סופי או בהתחשב במחזור
פעילות שלנו כפי שציינתי ,חסם זה לא קריטי ?
האמור בסעיף  2.7.7למסלול ההטבה ,הן ביחס למספר העובדים בחברה המתמחה והן ביחס
להיקף המכירות שלה ,הינו תנאי סף אשר יש לעמוד בו במלואו .יובהר ,כי בהתאם לאמור ברישא
של סעיף  ,2.7די באי-עמידה באחד מתנאי הסף כדי להביא לפסילת ההצעה כולה.

זכויות בידע
 .787אם ה IP -נוצר במשותף  21%לסטרט אפ ו 21% -לחברה הגדולה  -האם חלות מגבלות המדען על
שני החלקים?
בהתאם לסעיף  8למסלול ההטבה וסעיף  7.2.0לנהלים ,הידע החדש המפותח במסגרת פרויקט
המעבדה יהא בבעלות מלאה ובלעדית של חברת המעבדה .עם זאת ,בהתאם לסעיף  8למסלול
ההטבה וסעיף  7.2.7לנהלים ,לוועדה הפועלת מכוח מסלול ההטבה יש אפשרות לאשר לחברת
המעבדה להעניק למעבדה לחדשנות או לחברה המתמחה רישיון לא-בלעדי לשימוש בידע החדש
או בעלות משותפת על הידע החדש בהיקף שלא יעלה על  21%למעבדה לחדשנות או לחברה
המתמחה .בנוסף ,הוראות מסלול הטבה מס'  0של רשות החדשנות – קרן המו"פ וחוק החדשנות
בהקשר לשמירת הידע וזכויות הייצור בארץ או מחוצה לה והעברת הידע או הזכויות הנובעות בו
מחוץ לישראל יחולו גם על המעבדה לחדשנות ועל החברה המתמחה (באם התאגדה בישראל
ופועלת בהתאם לדיני מדינת ישראל).
 .783האם הוראות חוק החדשנות חלות על הידע שפותח במעבדה?
בהתאם לאמור בפסקה השנייה בסעיף  8למסלול ההטבה ,הוראות חוק החדשנות חלות על הידע
שפותח בחברת המעבדה.
 .782מה המגבלות החלות על השותף התעשייתי בהגדרת הזכויות על הידע שנוצר בתקופת המעבדה?
ככל שהכוונה הינה לחברה המתמחה ,ראו האמור בסעיף  8למסלול ההטבה ותשובה לשאלה 787
לעיל.
 .782לגבי סעיף  – 8אם החברה המתמחה אינה ישראלית ,ככל שהיא קיבלה בעלות בידע החדש ,האם
המגבלות הרלוונטיות במסלול הטבה מספר  0לא יחולו עליה?
אכן לא יחולו עליה ,בהתאם לסייפא של סעיף  8למסלול ההטבה.
 .786לגבי סעיף  – 8האם הכוונה ,שככל שהמעבדה או החברה המתמחה (ככל שהיא ישראלית) תקבל
רישיון לא בלעדי לידע החדש (בניגוד לבעלות משותפת) ,אזי אין היא מחוייבת למסלול הטבה
מספר ?0
ככל שהמעבדה לחדשנות או החברה המתמחה שהתאגדה בישראל ופועלת בהתאם לדיני מדינת
ישראל יקבלו רישיון לא בלעדי לידע החדש ,אזי יחולו עליהן הוראות מסלול הטבה מס'  0של
רשות החדשנות  -קרן המו"פ והוראות חוק החדשנות.

 .782לגבי סעיף  – 8אפשר להבין מהסעיף שככל שהוראות מסלול הטבה מספר  0חלות על המעבדה או
על החברה המתמחה (ככל שהיא ישראלית) ,מגבלות אלו אינן כוללות את חובת תשלום
התמלוגים .האם אכן כך הדבר? ככל שחובת תשלום תמלוגים חלה לגבי פעילותה של המעבדה או
החברה המתמחה – האם חברת הפרויקט עצמה מחויבת לשלם תמלוגים אך ורק בגין פעילותה
שלה – ולא בגין פעילותן של המעבדה והחברה המתמחה?
ראשית ,יחודד כי המונח "תמלוגים" הינו מונח המתייחס לתשלום בגין מכירות של מוצרים
המבוססים על ידע .סעיף  8למסלול ההטבה עוסק במתן תשלום בגין הוצאת ידע מחוץ למדינת
ישראל .קרי ,נושא נפרד .ככל שהשאלה מתייחסת להוצאת ידע מחוץ לישראל ,במידה והגורמים
הישראלים שמחזיקים בידע או בזכויות מעוניינים להוציאו מחוץ לישראל ,חלה עליהם החובה
לקבל אישור מראש לכך וכן מתן תשלום בגין הוצאת הידע לחו"ל .ככל שיהיה צורך לחדד
היבטים מסוימים ביחס לסוגיה של מספר גורמים המחזיקים בזכויות ,הדבר ייעשה במסגרת
הנהלים.
 .788לגבי סעיף  – 8ככל שהוראות מסלול הטבה מספר  0חלות על המעבדה או החברה המתמחה (ככל
שהיא ישראלית) ,אזי האם יש חישוב משותף בין פרויקט המעבדה למעבדה והחברה המתמחה
של התשלומים לטובת תקרת התמלוגים ,העברת זכויות הייצור לחו"ל ו/או אישור להוצאות
הידע מישראל לחלוטין? הדבר נוגע ,בין היתר ,גם לחישוב תקרת תשלום התמלוגים הרגיל וגם
לחישוב התקרות של פי  3ופי  6הרלוונטיים כתנאי לקבלת אישורים מיוחדים .כמו כן ,האם ברגע
שאחד מהם מקבל אישור להוציא ידע מישראל (קרי :זכויות הייצור או את כלל הידע) – האם
אישור כזה יהיה תקף אוטומטית גם לגבי היישות האחרת שכפופה למגבלות ,ללא צורך בכל
תשלום נוסף?
ראו תשובה לשאלה  782לעיל .אין לסוגיה זו התייחסות בנהלים הנוכחיים וייתכן כי היא תוסדר
בעתיד בהוראות מסלול ההטבה או בנהלים.
 .789למי זכות שימוש ראשונה בידע שנוצר ,ולאיזה תקופה?
אין לסוגיה זו התייחסו ת בנהלים הנוכחיים וייתכן כי היא תוסדר בעתיד בהוראות מסלול
ההטבה או בנהלים.
 .791אם עבור פרויקט מסוים החברה המתמחה מעוניינת לממן יותר מחלקה היחסי ( ,)02%האם יש
לכך השפעה על החלק היחסי שלה ב?IP-
החברה המתמחה יכולה לממן יותר מחלקה היחסי בהון המניות של חברת המעבדה .יובהר ,כי
בהתאם לסעיף  7.2לנהלים ,המגבלה של  02%רלוונטית להון המניות של חברת המעבדה.

 .790מהו דינו של  IPשל החברה המתמחה ,אשר שימש לצורך פיתוח פרויקט החדשנות? האם בעלותה
המלאה של החברה המתמחה ב IP-כאמור כפוף בדרך כלשהי להוראת הרשות לחדשנות? האם
הרשות לחדשנות תדרוש גישה למקורות הידע ו/או לפטנט כדי שהפרויקט יצא לפועל?
ניתן להסכים על  Licensingשל  IPשל החברה המתמחה לחברת המעבדה לצורך פיתוח הפרויקט.
ה IPשל החברה המתמחה המהווה בסיס לפרויקט יישאר ברשותה ולא יהיה כפוף להוראות חוק
החדשנות .הידע החדש שייווצר בפרויקט יהיה כפוף להוראות מסלול ההטבה בנוגע לידע (סעיף 8
למסלול ההטבה ) .רשות החדשנות לא תדרוש גישה למקורות הידע ו/או לפטנט כדי שהפרויקט
יצא לפועל ,אך תדרוש כי הידע המהווה את הבסיס לפרויקט יינתן באופן אשר יאפשר לחברת
המעבדה להשתמש בו לשם יצירת הידע החדש.
 .797במידה והחברה המתמחה הינה בעלת ידע ייחודי הנדרש לפיתוח הפרויקט עם חברת המעבדה,
איך יחושבו אחוזי הבעלות ב IP -החדש שנוצר?
בהתאם לסעיף  8למסלול ההטבה וסעיף  7.2.0לנהלים ,הידע החדש המפותח במסגרת פרויקט
המעבדה יהא בבעלות מלאה ובלעדית של חברת המעבדה .עם זאת ,בהתאם לסעיף  8למסלול
ההטבה וסעיף  7.2.7לנהלים ,לוועדה הפועלת מכוח מסלול ההטבה יש אפשרות לאשר לחברת
המעבדה להעניק למעבדה לחדשנות או לחברה המתמחה בעלות משותפת על הידע החדש בהיקף
שלא יעלה על  .21%בכפוף לאמור לעיל ,אופן חלוקת הבעלות ,תהא בהתאם למוסכם בין
הצדדים.
 .793אם הידע בפרויקט מסוים מפותח ביחד ע"י החברה המתמחה וחברת המעבדה ,האם מצופה שזה
יהיה הידע הבלעדי של חברת המעבדה?
ראו תשובות לשאלות  787ו 797-לעיל.
 .792כיצד זכויות היוצרים מנוהלות כשיש מספר שותפים שמפעילים את המעבדה והאם לרשות יש
גושפנקא להתערב בחלוקה?
ראו תשובה לשאלה  797לעיל .יובהר ,כי הבעלות המשותפת של חברת המעבדה יכולה להיות עם
המעבדה לחדשנות ו/או החברה המתמחה בלבד.
 .792האם ישנה מגבלת זמן לתחילת השימוש בידע שנוצר בפרויקט במעבדה?
אין מגבלת זמן לתחילת השימוש בידע שפותח בחברת המעבדה.

 .796האם חברות זרות יכולות להשתמש בידע שנוצר בפרויקט מעבדה תחת רישיון שימוש?
חברה מתמחה שלא התאגדה במדינת ישראל רשאית לעשות שימוש בידע שפותח בחברת מעבדה.
אשר לכל חברה אחרת ,העברת הידע תיעשה בהתאם למסלול הטבה מס'  0של רשות החדשנות –
קרן המו"פ.
 .792לעניין בעלות משותפת בידע – האם הבעלות המשותפת נקבעת לפני כל פרויקט או רק אחרי
שהפרויקט מבוצע ורק על פי שיקול דעתה הבלעדי של הוועדה?
ככלל ,בהתאם לאמור בסעיף  8למסלול ההטבה וסעיף  7.2לנהלים ,הידע שיפותח במסגרת
פרויקט המעבדה יהיה בבעלות מלאה ובלעדית של חברת המעבדה .ניתן לפנות לוועדה ,אשר לה
שיקול הדעת הבלעדי בנושא הבעלות המשותפת ,במסגרת הבקשה לאישור הפרויקט ואם אושר,
גם לאחריו.
 .798האם הרשות דורשת שידע המפותח במעבדה יהיה זמין לשימוש ממשלתי או שהידע יכול זמין
לכל מי שרוצה רישיון לשימוש בו?
רשות החדשנות אינה דורשת זאת.
 .799האם לממשלה או לגוף אחר שנותן מימון תהיינה איזשהן זכויות ב IP-המפותח?
לא.
 .311כיצד מתקבלת ההחלטה לפי סעיף  3.7.01לגבי זכויות בידע של המעבדה?
בהתאם לאמור בסעיף  8למסלול ההטבה ובנהלים.
 .310החלטת הועדה לנושא זכויות של המעבדה בידע שיפותח במסגרת המעבדה  -מהן הקריטריונים
להחלטה ? האם ההחלטה מתקבלת במועד בו חברת המעבדה נכנסת לתוך המעבדה ? האם חברת
המעבדה יכולה לערער על החלטת הועדה ?
ראו תשובות לשאלה  792לעיל ותשובה לשאלה  303להלן.

 .317בסעיף  8להוראת המסלול נקבע ,כי "רשאית הוועדה לאשר לחברה המעבדה להעניק למעבדה
לחדשנות או לחברה המתמחה ,רישיון לא-בלעדי לשימוש בידע החדש או בעלות משותפת על
הידע החדש ."...ראו באופן דומה סעיף .3.7.01
השאלה :נא אישורכם כי לגבי משתתפים שהינן חברות רב לאומיות ,הבעלות המשותפת או
הרישיון הלא-בלעדי יוכלו להינתן לתאגיד כלשהו (לרבות זר) בקבוצה הרב לאומית ,ולאו דווקא
לתאגיד מהקבוצה שהנו המציע או בעל הזכויות הישיר בו.
לא ניתן להעביר את הזכויות (בעלות משותפת או רישיון לא בלעדי) לצדדים שאינם  -המעבדה,
חברת המעבדה ו/או בעלי מניות חברת המעבדה אלא באמצעות הגשת בקשה לוועדה בהתאם
לסעיף  08להוראות מסלול הטבה מס'  0של רשות החדשנות  -קרן המו"פ ,ובייחוד הוראות סעיף
.08ב 3.לעניין זה.
 .313בפסקה השנייה של סעיף  8להוראת המסלול נקבע ,כי ההוראות בקשר "לשמירת הידע והייצור
בארץ והעבר הידע או הזכויות הנובעות ממנו מחוץ לישראל ,יחולו על מענקים הניתנים מכוח
מסלול הטבה זה בשינויים המתחייבים לרבות על המעבדה לחדשות או לחברה המתמחה (באם
התאגדה בישראל ופועלת בהתאם לדיני מדינת ישראל) באם הינה בעלים בידע החדש".
השאלות:
 .313.0נא אישורכם כי מתן הרישיון הלא-בלעדי או הבעלות המשותפת לתאגיד זר לא תחייב
את חברת המעבדה בתשלום למדען בגין העברת הידע ,וכי התאגיד הזר לא יהיה כפוף
למגבלות על השימוש בידע שבחוק החדשנות ובהוראות המועצה בעקבות קבלת הבעלות
או הרישיון כאמור.
מתן הרישיון או הסכמה לבעלות משותפת לא תחייב את חברת המעבדה בתשלום
לרשות החדשנות בגין מתן הרישיון או הבעלות המשותפת .התאגיד הזר לא יהיה כפוף
למגבלות שבמסלול הטבה מס'  0של רשות החדשנות  -קרן המו"פ וחוק החדשנות .עם
זאת ,תשומת ליבכם לאמור בסייפא של סעיף  8למסלול ההטבה.
 .313.7אנא הבהירו האם בגין מתן רישיון לא-בלעדי או בעלות משותפת כאמור תהיה המעבדה
או החברה המתמחה (ככל שהינה ישראלית) יהיו חייבים בתשלום תמלוגים לרשות
לחדשנות או כפופים למגבלות על השימוש בידע שבחוק החדשנות ובהוראות המועצה.
ראו תשובה לשאלה  313.0לעיל.

 .312סעיף  -8זכויות שימוש בידע החדש שיפותח על ידי חברת המעבדה – מה יקבעו הנהלים של
הוועדה לנושא של בעלות משותפת בידע או זכות שימוש בידע ?
נכון למועד פרסום תשובות אלו ,הנהלים בנושא הינם כמפורט בסעיף  7.2לנהלים.
 .312העברת  IPלחו"ל  -מה קורה במצב בו החברה המוכרת את המוצר שפותח במסגרת המעבדה
לחדשנות הינה חברה זרה ,שקיבלה רישיון לשימוש בטכנולוגיה?
ראו האמור בסעיף  8למסלול ההטבה.
 .316סעיף  7.2.0לנוהלי המסלול קובע שהידע החדש שיפותח במסגרת פרוייקט מעבדה יהיה בבעלות
מלאה ובלעדית של חברת המעבדה .אנא הבהירו שידע חדש יהיה בבעלות מלאה של חברת
המעבדה ,רק בתנאי שידע זה פותח במסגרת פרוייקט מעבדה ,על-ידי עובדי חברת המעבדה
ובתקופת זמן הביצוע של הפרוייקט ,וזאת ללא שימוש בידע קודם או אחר של המעבדה לחדשנות
ו/או של החברה המתמחה ו/או של חברות הקשורות עימן ,וללא שיתוף פעולה מצד עובדי
המעבדה לחדשנות ,עובדי החברה המתמחה ו/או עובדי החברות הקשורות עימן.
לא ניתן לאשר את האמור .כל מה שיפותח במסגרת חברת המעבדה יהיה בבעלות שלה ,בכפוף
להקלות המפורטות בסעיף  8למסלול ההטבה וסעיף  7.2לנהלים.
 .312אנא הבהירו שידע חדש שיפותח בשיתוף פעולה עם עובדי המעבדה לחדשנות ו/או עובדי החברה
המתמחה ו/או חברות הקשורות עימן לא יהיה בבעלות מלאה של חברת המעבדה ,אלא הבעלות
בידע חדש כאמור תיקבע לפי הגורם שיצר אותו .במקרים מעין אלה ,למעבדה לחדשנות ו/או
לחברה המתמחה ו/או לחברות הקשורות עימן ,לפי העניין ,תהיינה זכויות בעלות בידע מכוח
הדין  ,החל ממועד היווצרות הידע ,ולכן על פניו אין משמעות לאישור הוועדה בעניין זה (כלומר,
במקרים אלה ,הידע יהיה בבעלות מלאה של חברת המעבדה ,רק אם המעבדה לחדשנות והחברות
הקשורות עימה יעבירו מיוזמתן את זכויות הבעלות שלהן לחברת המעבדה[ .באופן דומה ,אנא
הבהירו שידע חדש יכול להיווצר כתוצאה משיתוף פעולה בין חברת המעבדה לגורם שלישי
כלשהו (למשל :מוסד מחקר ו/או חברה תעשייתית אחרת) ולכן יתכנו מקרים נוספים שידע חדש
יהיה בבעלות משותפת].
לא ניתן לאשר את האמור .ראו תשובה לשאלה  316לעיל.

 .318לאור האמור בסעיף הקודם ,אנא הבהירו לגבי סעיף  7.2לנוהלי מסלול ההטבה ,שיהיה צורך
לקבל את אישור הוועדה לצורך מתן רישיון לא בלעדי למעבדה לחדשנות או לחברה המתמחה,
ו/או לצורך העברה של זכויות הבעלות בידע החדש בהיקף שלא יעלה על  21%לחברות אלה ,רק
ככל שאין למעבדה לחדשנות ו/או לחברה המתמחה זכויות אחרות מכוח הדין[ .כלומר ,במקרים
בהם יש למעבדה לחדשנות ו/או לחברה המתמחה זכויות בידע החדש מכוח הדין ,אין משמעות
לתנאים המפורטים בסעיפים (א) ו – (ב) בסעיף  7.2לנוהלי מסלול ההטבה ,וכן אין משמעות
לתנאי לפיו ניתן להעניק רישיון לא-בלעדי או זכויות בעלות לחברות אלה ,רק אם לא תיפגע זכות
השימוש של חברת המעבדה בידע החדש ,כולו או חלקו].
לא ניתן לאשר את האמור .ראו תשובה לשאלה  316לעיל.
 .319בכפוף לסעיף הקודם ,אנא הבהירו שהתנאים המוזכרים בסעיף  7.2.7כתנאים למתן אישור על-
ידי הוועדה (כלומר ,התנאי לפיו מתן הרישיון ו/או הבעלות המשותפת בידע החדש לא יפגעו
בזכות השימוש של חברת המעבדה בידע החדש ,וכן התנאים המפורטים בסעיף ( 7.2.7א) ו7.2.7 -
(ב)) ,הם תנאים חליפיים ולא תנאים מצטברים.
הסעיפים אינם עוסקים בתנאים מצטברים או חליפיים ,כי אם במקרים שונים.
 .301ככל שקיימת בעלות משותפת בידע ,האם ניתן לחלק את הבעלות בידע החדש בין הבעלים ,כך
שלכל אחד מהבעלים תהיה זכות שימוש ייחודית בתחום עסקיו ו/או בעלות בלעדית על הידע
בתחום עסקיו? [הסדר אחר ,יחייב גיבוש הסכם נפרד לגבי זכויותיו של כל אחד מהבעלים
במשותף להשתמש בידע החדש ,קביעת האפשרויות למסחרו ,לרבות העברת הבעלות בו לצדדים
שלישיים ו/או מתן רישיונות לאחרים ,וכן קביעת הסדרים לעניין הגנה ואכיפה של זכויות קניין
רוחני].
הגורמים אשר יכולים להחזיק בבעלות או ברישיון לא-בלעדי ,וכך גם המגבלות החלות עליהם,
מפורטים בסעיף  8למסלול ההטבה ובסעיף  7.2לנהלים .תשומת ליבכם גם להבחנה בין חברה
מתמחה שהתאגדה בישראל ופועלת בהתאם לדיני מדינת ישראל וחברה זרה .ראו בעניין זה
האמור בתשובה לשאלה  313.0לעיל.
 .300אנא הבהירו מהם תנאי הרישיון שיינתן למעבדה לחדשנות בנוגע לידע החדש שיפותח בחברת
המעבדה (למשל :ללא תמורה ,עם זכות להעניק רישיונות משנה לחברות קשורות ,בלתי הדיר,
וכו').
אין באפשרות רשות החדשנות להשיב לשאלה כללית מסוג זה .יחד עם זאת בסעיף  8למסלול
ההטבה (ובמיוחד הסייפא של הפסקה הראשונה) וכן סעיף  7.2לנהלים קיימת התייחסות
להיבטים מסוימים הנוגעים לרישיון ,לדוגמא הגבלת השימוש של חברת המעבדה.

 .307אנא אשרו שהמעבדה לחדשנות ו/או החברה המתמחה תהיינה רשאיות להעניק רישיונות משנה
לחברות הקשורות עימן בחו"ל .ככל שמדובר בחברה מתמחה גלובלית ,אילוצים מבניים-פנים
ארגוניים עלולים לאלצה להביא לרישום הידע בחו"ל ולניהולו שם .עם זאת ,בהינתן התחייבות
לכך שחברות ישראליות הקשורות עימה יקבלו רישיון חוזר להשתמש בידע זה ,הרי שהעברת
הידע לחו"ל ו/או העברת זכויות הייצור לחו"ל יביאו למיצוי מלוא פוטנציאל המחקר והפיתוח של
החברות הקשורות עימה הפועלות בישראל ,ובכך תובטח תרומתן לחדשנות בישראל.
אם מדובר בתאגיד זר ,לא חלות עליו מגבלות .אם מדובר בתאגיד שהתאגד בישראל ופועל
בהתאם לדיני מדינת ישראל יחלו עליו מגבלות חוק החדשנות ,מסלול הטבה זה ובכלל זה
ההוראות הרלוונטיות במסלול הטבה מס'  - 0קרן המו"פ אליהן יש הפניה בהוראות מסלול
הטבה זה.
 .303האם וכיצד ניתן לערער על החלטת הועדה בעניין סירוב להעניק למעבדה לחדשנות או לחברה
המתמחה או לחברות הקשורות עימן רישיון לא בלעדי לשימוש בידע החדש או בעלות משותפת
בידע החדש?
בהתאם לסעיף  2.8למסלול ההטבה ניתן להגיש בקשה לדיון חוזר.
 .302אנא אש רו שכל החלטה של הוועדה בעניין זכויות בידע המפותח כאמור בסעיף  7.2לנוהלי מסלול
ההטבה תובא גם לידיעת המעבדה לחדשנות ולא רק לידיעת חברת המעבדה.
תשובת הוועדה הפועלת מכוח מסלול ההטבה תימסר למגיש הבקשה.
 .302אנא הבהירו שהמעבדה לחדשנות ו/או החברה המתמחה ו/או חברת תעשיית הייצור ו/או
החברות הקשורות עימן או מי מטעמן אינן חייבות לתת לחברת המעבדה זכויות גישה כלשהן
לקניינן הרוחני ,ושיש להן שיקול דעת בלעדי בעניין זה .כלומר ,מבלי לגרוע מכלליות האמור ,אנא
הבהירו שסעיף (7ג) לכתב ההתחייבות המצורף כנספח מספר  8למסלול ההטבה אינו מחייב את
המעבדה לחדשנות ו/או את החברה המתמחה ו/או את חברת תעשיית הייצור ו/או את החברות
הקשורות עימן להעניק לחברת המעבדה "ידע ומומחיות מיוחדים" המוגנים בזכויות קניין רוחני
כלשהן;
אין באמור בסעיף (7ג) לכתב ההתחייבות  -נספח  8לנהלים ,כדי לחייב את המעבדה לחדשנות
ו/או החברה המתמחה ו/או חברת תעשיית הייצור ו/או החברות הקשורות עימן או מי מטעמן
לספק לחברת המעבדה זכויות גישה כלשהן לקניינן הרוחני ,ויש להן שיקול דעת בלעדי בעניין זה.

 .306אנא הבהירו כי במקרה שהמעבדה לחדשנות ו/או החברה המתמחה ו/או חברת תעשיית הייצור
ו/או החברות הקשורות עימן יסכימו לתת לחברת המעבדה רישיון או זכות שימוש כלשהי בקניינן
הרוחני ,הסכמה זו תהיה תקפה רק אם תעוגן בהסכם מפורש בכתב ומראש ,ותהיה כפופה
לתנאים נפרדים ,לרבות תשלום תמלוגים או כל תמורה מוסכמת אחרת.
חברות המעבדה והמעבדה לחדשנות רשאיות להגיע להסכמות שונות ביניהן .על עיגון ההסכמות
להיות בכתב ומראש.
מהן זכויותיה של המעבדה לחדשנות במקרה שחברת המעבדה תקבל סיוע נוסף מרשות
.26 .302
החדשנות בתוכניות המשך ,לגבי פיתוח נוסף של הידע שזכה להטבה במסלול זה (בהתאם לסעיף
 07.7למסלול ההטבה)?
על הידע החדש בתכניות המשך של רשות החדשנות חלים הכללים של מסלול ההטבה הרלוונטי,
שבו הוגשה הבקשה.
 .308האם המעבדה לחדשנות ו/או החברה המתמחה תוכלנה להשפיע על המשך פיתוח הידע? כיצד?
חברות המעבדה והמעבדה לחדשנות רשאיות להגיע להסכמות שונות ביניהן .על עיגון ההסכמות
להיות בכתב ומראש.

Answers to questions asked in English
319. Will it be possible for the Incubator operator (i.e the company and its partners) to
?take equity in the startups in exchange for the POC financing
Yes, according to the limitations presented in article 2.4 to the programs
procedures.
What costs are eligible to be included in POC price (e.g. travel expenses, pilot at
)the client's (premises, integration, legal, etc.
Eligible costs are detailed in the procedure's article 2.2.1.

320.

321.

Please elaborate regarding the money flow of the 85%; how much is the
government subsidization? Is it allocated directly to the startups or to the
incubator? (given that some of the POC costs will occur on the corporate side).
The POC budget is composed of government subsidization (85%) and an
additional funding (15%). The grant is allocated directly to the startups. Neither
the Innovation Lab, nor any of its shareholders may be recognized as
subcontractors. Under certain exceptional circumstances, a Specialized Company
may be recognized as a subcontractor, subject to the condition that this
engagement will bring unique added value to the Lab Project, and provided that
the engagement is pre-approved by the Committee.

322.

Re: setup costs - is renovation of a dedicated space considered an eligible
expense?
Expenses will be recognized for the costs of establishing and adapting the
infrastructure so that it may be used by companies, including ongoing
maintenance such as repairs and renovations. Any renovation not in accordance
with the above-mentioned will not be recognized.

323.

Please state the maximum amount of POC's per year (if there is any limit).
If by maximum amount you mean the number of lab companies the lab may
accept, there is no limit.

324.

Please state the minimum amount of POC's per year (if there is any lower limit to
keep the license).
There is no minimum amount. It should be stated that the Israel Innovation
Authority grants are contingent on the number of companies that will be accepted
in the innovation laboratory, according to article 6 of the Program's Directives.
However please note the committee may set a minimum number of companies as
mile-stone in the license.

325.

What are the definitions of an eligible legal entity: Does an Israeli registered
branch considered eligible, or should it be a company?
The requirements are specified in article 2.14.

326.

Number of Israeli employees in the cooperation: Can it be one local
representative (branch manager) of the multinational corporation?
A chosen champion (as referred to in article 5.6 to the Program's Directives) must
be a local representative.

327.

Document “Incentive program no.29 – Technological Innovation Labs Program
(pilot)
Is it mandatory that all documents are submitted in Hebrew? Are there some
documents that can be submitted in English as sole language?
The Appendixes must be submitted in Hebrew, other material may be submitted
in English. However, the parts in Appendix 2 and 4 regarding shareholder may be
submitted in English

328.

1. Section 1 – General
328.1.

The program will enable Industrial Corporation to implement OPEN
INNOVATION by means of the Innovation Labs. Please define the
meaning and expectation of Open innovation.

Open Innovation enables enterprise to integrate external knowledge and expertise
into their innovative process, improving their offerings while cutting costs and
accelerating technology development and diffusion. Open Innovation from our
perspective is mainly about:
1. Defining needs and generating new ideas (Ideation) as well as searching
outside a company’s walls, and even its own industry, for new innovative
technologies or companies as potential tools for disruption
2. Taking advantage of these innovations by creating new products or investing in
startups

3. Not necessarily owning or directing the technology, but rather collaborating
with entrepreneurs in the initial stages of development.

329. Committee’s duties and powers
329.1.

Considering the purpose of the Innovation Lab projects and the risks
related to Innovation programs, we ask if the current rules and
procedures allows in the projects ongoing phase, a hearing procedure in
case a deviation from the initial plan occurs and causes a re-evaluation
and re-assessment of the support granted.
The current rules and procedures allow a hearing procedure in case of a
deviation from the project's initial plan milestones. It is emphasis that
any deviation requires a preliminary approval of the committee

329.2.

In reference to 3.2.4 and following, in case the Innovation Lab finds
during the 3 years of activity additional and unexpected areas of
interest in conducting R&D projects with respect to the original bid,
please define the conditions and the procedures the project has to meet
in order to be approved by the Committee.
The Innovation Lab may submit a request for a change to the original
bid, according to the conditions and procedures stated in article 1.5 to
the Program's Procedures.

330. Innovation lab selection process
330.1.

With reference to license term of 3 years beginning on the date of the
letter of approval, can you please specify if there is any allowance time
for the set-up of the lab.
The set-up time is included in the license term of 3 years.

330.2.

Bidder’s shareholders. Can a private no profit R&D organization fully
owned by an industrial group be considered as an eligible bidder?
No, according to article 2.14 only for-profit organizations will be
eligible to be recognized as an innovation lab.

331. Criteria
331.1.

Added value of bidders and its shareholders.

331.1.1.

Preference is given to bidders with a higher standard of

technological infrastructure. Please define “technological infrastructure”
and the objectification of quality standards
There is no particular definition to this term; a bidder is allowed to
include any “technological infrastructure” he deems necessary to
accomplish the bid's projected plan.
331.1.2.

Please define and frame the terms of mutual influence between

the industrial company and the lab companies.
The Israeli Innovation Authority refrains from framing terms to such
interactions; the industrial company is at liberty to engage with the lab
companies as long as the agreements are commercially reasonable.
331.2.

4.5.3 Business Plan

331.2.1.

Bidders are expected to accept projects. Is there a possibility

for the bidder to disregard and refuse a specific project?
Yes, the lab company chooses the projects it wishes to accept into the lab
and submits, together with the Entrepreneur, an application to The
Innovation Authority, for the approval of the project as a Lab Project.

332. Duties of the selected innovation lab
332.1.

Acceptance of Lab Companies. We ask the possibility to rephrase the
statement by specifying that a specific Lab Company is that selected in
connection to the specific project and we ask to foresee the possibility
for the Innovation lab to assess the suitability of a Lab company with
reference to such project
We cannot rephrase the statement. However the innovation lab may
asses the suitability of the lab company to a specific project.

332.2.

5.4. Please rephrase by adding the specification “provide lab
companies, approved within the project, during their period of
operation with existing technological infrastructure or establish
infrastructure for them.
We cannot rephrase the statement. However the intention of the
statement is that the innovation lab will provide the technological
infrastructure for the specific project of the lab company.

332.3.

With reference to the just mentioned establishment of infrastructure for
the lab company: please detail if the infrastructure to be established is
additional to that of the Innovation Lab and created as per the
requirements of the project and therefore eligible for grant under the
same project.
The technological infrastructure mentioned in article 5.4 refers to the
innovation lab's technological infrastructure; the innovation lab may
establish any technological infrastructure and be eligible to receive the
grants mentioned in article 6.1 to the Program's Directives, whether the
technological infrastructure was established by request, or by an
internal decision that it is necessary for the lab's operation.

332.4.

Is rental cost of building/workspaces/ city tax/ premises maintenance
fees eligible as a recognizable expense?
Rental costs and maintenance fees are eligible to be recognized as a
recognizable expense as per article 1.3.4.C to the program's procedures.

333. 7. Principles of supporting a Lab project.
333.1.

7.1 An entrepreneur seeking to undertake a Lab Project will contact the
Innovation Lab and submit an application for a project. Is there the
possibility for the Innovation Lab to refuse such application for
specific technical reasons?
Yes, the innovation lab is at liberty to refuse any application.

334. 8. Rights to knowhow developed in a Lab Project.
334.1.

Is there the possibility for the Innovation Lab and the industrial
company to protect the background relevant for the Innovation project?
Yes, the Innovation Lab and the Industrial Company may protect the
background IP used by the Lab Company.

334.2.

Is the Committee the sole authority devoted to decide about the transfer
of new knowledge rights from a lab company to the innovation lab ?
Yes, for the purpose of this incentive program.

335. Incentive program no 29 – Procedures
335.1.

1.2 Principles of supporting the establishment of technological
infrastructure.

1.2.7 May the Capex estimation be adjusted and revised over the 3
years license term also in accordance to the upcoming projects?
The Innovation Lab may revise it's Capex estimation, following the
procedure mentioned in article 1.5 to the Program's Procedures. It is
clarified and emphasized that the amounts of the grant – 2 and 4
million NIS – will remain the same, regardless of any changes the
Innovation Lab makes to its own budget.
336. Appendix 1
7. 7. Action Plan for Regional and Social Development
What is expected to be detailed and framed and with what level of detail?
The bidders are at liberty to specify any detail they find necessary to
explain the Innovation Lab's effect on the region and its social
development.
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