נוהל שמירת סודיות ופעילות רשות החדשנות
והאורגנים שלה וגורמים הפועלים מטעמם ובעבורם
מכוח הוראת סעיף (14ג) לחוק לעידוד מחקר ,פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה ,התשמ"ד-
( 1984להלן" :חוק החדשנות") ,הרינו קובעים כי לא יימסר או יפורסם מידע הנוגע לפעילות הרשות
הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן" :רשות החדשנות" או "הרשות") ו/או מקבלי הטבות ,אלא
לפי נוהל זה:

.1

הגדרות
בנוהל זה ,תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה זולת אם הוגדר אחרת בחוק
החדשנות או בגוף הנוהל .מונח שלא הוגדר במפורש בנוהל זה תינתן לו המשמעות בהתאם
לחוק החדשנות:
.1.1

"אורגנים של רשות החדשנות"
מועצת רשות החדשנות ,המנהל הכללי של רשות החדשנות וועדות המחקר ,אשר
נקבעו לפי סעיף  6לחוק החדשנות;

.1.2

"גורם ממשלתי"
משרד ממשלתי או גורם ממשלתי עמו מבוצע במשותף מסלול הטבה של רשות
החדשנות .למען הסר ספק ,יובהר ,כי תאגיד שהוקם בחוק הוא גורם ממשלתי לעניין
נוהל זה;
"חוק החדשנות"
החוק לעידוד מחקר ,פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה ,תשמ"ד;1984-

.1.3
.1.4

"ישוב באזור פריפריה"
ישוב או אזור תעשייה באזורי הפיתוח שנקבעו לפי סעיף 40ד לחוק לעידוד השקעות
הון ,התשי"ט;1959-

.1.5

"ממונה"
עובד רשות החדשנות ,אשר מונה על-ידי המנהל הכללי של רשות החדשנות ,להפעיל
וליישם את הוראות נוהל זה;

.1.6

"הסיווג הטכנולוגי של מקבל ההטבה"
סיווגו הטכנולוגי של מקבל ההטבה ע"פ קביעת רשות החדשנות מבין התחומים
הבאים :כימיה וחומרים; הנדסה מכאנית; טכנולוגיות מזון; הנדסה רפואית; ביו רפואה
ותרופות; פיזיקה; ביו טכנולוגיה וביולוגיה תעשייתית; אלקטרוניקה מחשבים ורכיבים
אלקטרוניים; טכנולוגיות תקשורת; טכנולוגיות תכנה וטכנולוגיות מידע; מערכות רב
תחומיות; ואחר.

.2

פרסום מידע אודות מקבלי ההטבה
.2.1

רשות החדשנות תפרסם פעם בשנה רשימה של מקבלי הטבה במסלולי הטבות
פעילים באותה שנה קלנדארית ,אשר קיבלו הטבה בפועל מרשות החדשנות בתקופה
שבין ה 1-בינואר ועד ה 31-בדצמבר של אותה שנה קלנדארית .הרשימה תפורסם
באתר האינטרנט של רשות החדשנות לפי סדר הא-ב העברי ותכלול את שם מקבל
ההטבה בעברית ובאנגלית ,מספר רישום מקבל ההטבה ,הישוב בו פועל מקבל
ההטבה וציון האם מדובר בישוב באזור פריפריה והסיווג הטכנולוגי של מקבל ההטבה
כפי שצוין על-ידו בטופס הגשת הבקשה לקבלת ההטבה .הרשימות שיפורסמו בהתאם
להוראת סעיף זה ,תישארנה באתר האינטרנט של רשות החדשנות לתקופה של שנה
לפחות ממועד פרסומן .למען הסר כל ספק מובהר כי הפרטים של מבקשי ההטבות
שלא הוכרזו כמקבלי הטבות יישמרו חסויים ולא יפורסמו כאמור לעיל.
סעיף זה לא יחול על מסלול הטבה מס'  - 9תנופה  -סיוע ליזמים טכנולוגיים מתחילים.

.2.2

במסלולי ההטבה המפורטים להלן ובכפוף לאמור בהם ,החל ממועד פרסומו של נוהל
זה ,יכלול טופס בקשה אפשרות למבקש לציין אם הוא מתנגד ,אם יהיה מקבל הטבה,
מפרסומו ברשימה כאמור בסעיף  2.1לעיל וכן לפרט את הנימוקים בגינם אין לפרסם
המידע אודותיו:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

מסלול הטבה מס'  - 3חממות טכנולוגיות :ביחס לשמות חברות
הפרויקט (כהגדרתו במסלול זה).
מסלול הטבה מס'  - 4חממות טכנולוגיות  :2020ביחס לשמות חברות
החממה (כהגדרתו במסלול זה).
מסלול הטבה מס'  - 14מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב
ובערבה :ביחס לשמות חברות הפרויקט (כהגדרתו במסלול זה).
מסלול הטבה מס'  - 22חממות ביוטכנולוגיות :ביחס לשמות חברות
הפרויקט (כהגדרתו במסלול זה).
מסלול הטבה מס'  - 29תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית :ביחס
לשמות חברות המעבדה (כהגדרתו במסלול זה).
מסלול הטבה מס'  - 39חממות יזמות בפריפריה (פיילוט) :ביחס
לשמות חברות החממה (כהגדרתו במסלול זה).

יובהר ויודגש ,כי אין בהגשת ההתנגדות כאמור כדי לעצור או לעכב הליכים שמתנהלים
מכוח מסלולי הטבות ,התחייבויות או החובות שחלות מכוח הוראות חוק החדשנות,
מסלול ההטבה או נהלי רשות החדשנות .הממונה ידון בהתנגדות בתוך  14ימי עבודה
ממועד החלטת ועדת המחקר בדבר אישור התכנית .החלטת הממונה תועבר לידיעת
מקבל ההטבה.
.2.3

רשות החדשנות תהא רשאית לפרסם מעת לעת ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,את
פרטי מקבלי הטבה או הגופים/הגורמים שאושרו על-ידה ,מכוח מסלולי ההטבות
המפורטים להלן:

א.

מסלול הטבה מס'  - 3חממות טכנולוגיות :ביחס לשמות הזכיינים (כהגדרתם
במסלול זה).
מסלול הטבה מס'  - 4חממות טכנולוגיות  :2020ביחס לשמות הזכיינים
(כהגדרתם במסלול זה).
מסלול משנה א' – מאגד מגנ"ט – עידוד פיתוח משותף והטמעה של
טכנולוגיות גנריות של מסלול הטבה מס'  – 5פיתוח תשתיות טכנולוגיות,
מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה.
מסלול משנה ב' – תשתיות מו"פ לתעשייה של מסלול הטבה מס'  - 5פיתוח
תשתיות טכנולוגיות ,מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה.

ה.

מסלול הטבה מס'  - 14מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב ובערבה:
ביחס לשמות הזכיינים (כהגדרתם במסלול זה).
מסלול הטבה מס'  - 22חממות ביוטכנולוגיות :ביחס לשמות הזכיינים
(כהגדרתם במסלול זה).
מסלול הטבה מס'  - 29תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית :ביחס לשמות
הזכיינים (כהגדרתם במסלול זה).
מסלול הטבה מס'  - 39חממות יזמות בפריפריה (פיילוט) :ביחס לשמות
הזכיינים (כהגדרתם במסלול זה).
גופים מוסדיים ישראליים במסלול הטבה מס'  - 40קידום יכולות אנליזה
להשקעה בתעשייה עתירת הידע אצל גופי שוק ההון המוסדיים.
גופי השקעה מוסדיים במסלול הטבה מס'  - 43הגנה על השקעות של גופי
השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע.
מקבלי ההטבה במסלול הטבה מס'  - 44פיתוח הון אנושי עבור התעשייה
עתירת הידע בישראל.
מקבלי הטבה במסלול הטבה מס'  - 45מסלול חירום להכשרות והשמות
מהירות למקצועות ההייטק.
מסלול הטבה מספר  – 48קידום יזמות טכנולוגית בעיר באר שבע :ביחס
לשמות הזכיינים (כהגדרתם במסלול זה).

ב.
ג.

ד.

ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.

.3

פרסום מידע תקציבי ,כללי ,סטטיסטי או בהסכמה
.3.1

.3.2

רשות החדשנות רשאית לפרסם ,מעת לעת ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,מידע
כללי או סטטיסטי לגבי פעילות רשות החדשנות או לגבי מסלולי הטבה או הליכים
ספציפיים שנערכו מכוחם ,לרבות בקשר עם סקרים שהיא עורכת או היקף הבקשות
שנתקבלו או ההטבות שניתנו ,בתקופה או בהליך מסוימים.
רשות החדשנות תהא רשאית לפרסם מעת לעת ,פרטים ומידע אודות מקבלי הטבה
אשר הסכימו לפרסום כאמור.

.4

מסלולי הטבות המופעלים בשיתוף עם גורם ממשלתי והעברת חומר לגורמי
ממשל
.4.1

.4.2

.5

במסלולי הטבות המופעלים על-ידי רשות החדשנות בשיתוף עם גורם ממשלתי ,רשות
החדשנות תהא רשאית להעביר לנציגי הגורם הממשלתי ,ובכלל זה לנציגים החברים
בוועדות המחקר הפועלות מכוח מסלולי ההטבות ,כל מידע בקשר עם הבקשה
והתכנית המאושרת ,לרבות הבקשה וחוות דעת שהתקבלו לגביה ,החלטות של ועדת
המחקר ובקשות ודיווחים ,לרבות דיווחי תמלוגים ,שהגיש המבקש בקשר עם התכנית
המאושרת.
רשות החדשנות תבהיר לנציגים של הגורמים הממשלתיים כאמור את החשיבות
בדבר השמירה על סודיות המידע המועבר .רשות החדשנות תהיה רשאית ,לשתף עם
הגורם הממשלתי הרלבנטי
לצורך בדיקה בקשה המוגשת לרשות החדשנות ובדיקת פעולות של מקבל הטבה
לרבות בחינת עמידתו בהוראות החוק ומסלול ההטבה מכוחו קיבל מקבל ההטבה את
ההטבה ,תוכל רשות החדשנות לפנות לגורמים ממשלתיים לשם קבלת מידע ו/או
מסמכים ו/או חוות דעת על המבקש או מקבל ההטבה לפי העניין ובכפוף לדין החל.

פעילות האורגנים של רשות החדשנות ,עובדיה ונותני שירותים מטעמה
.5.1
.5.2

.5.3

.5.4

האורגנים של רשות החדשנות יהיו רשאים להעביר לראש רשות החדשנות ,בכובעו
כמדען הראשי ,מידע הדרוש לו לצורך ביצוע תפקידיו כמדען הראשי וכראש הרשות.
עובדי רשות החדשנות יהיו רשאים לקבל כל מידע הדרוש להם לצורך ביצוע
תפקידיהם .המנהל הכללי של רשות החדשנות יהא רשאי להורות כי עם תחילת
העסקתם ברשות החדשנות ,עובדי רשות החדשנות יידרשו לחתום על מסמך
התחייבות לשמירת סודיות ,בהתאם לנוסח שייקבע על-ידי רשות החדשנות.
רשות החדשנות תהיה רשאית להעביר מידע שמוחזק על ידה לנותני שירותים שלה,
ובכלל זה בודקים מקצועיים או רואי חשבון ,לשם ביצוע פעולות הנדרשות על ידה,
לרבות מכוח חוק החדשנות .בנוסף ,רשות החדשנות תהיה רשאית להעביר מידע
שמוחזק על ידה ,בין אם נמסר לה מטעם מבקש ההטבה ובין אם לאו ,לגורם ממשלתי
לשם בדיקת בקשה שהוגשה לה וכן בדיקת הפעולות שבוצעו על-ידי מקבל הטבה,
לרבות בחינת עמידתו בהוראות חוק החדשנות ומסלול ההטבה מכוחו הוגשה הבקשה
לקבלת הטבה.
גורמים ממשלתיים ונותני שירותים של רשות החדשנות ,ובכלל זה בודקים מקצועיים
ורואי חשבון ,יידרשו לחתום על מסמך התחייבות לשמירת סודיות ,בהתאם לנוסח
שייקבע על-ידי רשות החדשנות.

.6

העברת מידע ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשם ביצוע מחקרים
.6.1

.6.2

.6.3

.6.4

.7

רשות החדשנות תהיה רשאית להעביר מידע שמוחזק על ידה ללשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,לשם ביצוע מחקרי הערכה של מסלולי ההטבות והשפעותיהם או לשם
ביצוע מחקרים אשר עשויים לסייע לה בביצוע תפקידיה על-פי חוק החדשנות.
העברת המידע תידון על-ידי הועדה להעברת מידע בין גופים ציבוריים ברשות
החדשנות (להלן" :הוועדה") הפועלת מכוח חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א 1981-ומכוח
תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים
ציבוריים) ,תשמ"ו .1986-תפקידי הוועדה ,סמכויותיה ,תחומי אחריותה וכללים
להעברת המידע ייקבעו על ידי המנהל הכללי של רשות החדשנות.
הוועדה לא תאשר העברת מידע לידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,מדיוניה של
ועדת המחקר המוסמכת לפעול לגבי מסלול הטבה ברשות החדשנות ,או כל חומר
שנמסר לה ,אלא לפי החלטת ראש רשות החדשנות או מועצת הרשות החדשנות.
עריכת המחקרים תיעשה תוך שמירה על סודיות המידע על-פי הוראות פקודת
הסטטיסטיקה ,ובכפוף להוראות נוהל חדר מחקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

עדכון הנוהל
מועצת הרשות רשאית לעדכן ולשנות נהלים אלה מעת לעת ,ללא מתן הודעה מוקדמת.

.8

שמירת דינים
אין באמור בנוהל זה כדי לפגוע בהוראות כל דין ,ובכלל זה הוראות חוק החדשנות והוראות מסלולי
הטבות או נהלים אחרים שאושרו על ידי מועצת רשות החדשנות.

.9

תחילה
הוראות נוהל זה תוקנו ביום כ"א אדר ב' תשפ"ב ( 24במרץ )2022 ,והן מחליפות את הוראות נוהל
נוהל שמירת סודיות ופעילות רשות החדשנות והאורגנים שלה וגורמים הפועלים מטעמם ובעבורם
מיום כ"ז באייר ,תש"פ ( 21במאי.)2020 ,

