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מסלול משנה  –מעבדות לחדשנות טכנולוגית  –של רשות החדשנות  29, מכוח מסלול הטבה מס' שבע-בבאר והפינטק סייברהחדשנות בתחומי קול קורא להקמת מעבדת הנדון: 
 מענה לשאלות הבהרה –' א

 

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

 :לשאלות רשותהתייחסות ה

מספר 
 סידורי

 תשובה השאלה

1.  

האם התקשרות מסוג זה )כפי שתיארתי מעלה( תעבור את תנאי הסף  -תנאי סף

 JOINTאשר אינם בהירים להתקשרות מסוג זה )יבוצע חברה ייעודית או 

VENTURE.) 

 לא ברור באיזה סוג התקשרות מדובר.  ,ברורה אינה השאלה

2.  

ההגדרה של "חברה מתמחה"? אף על פי  תחתהאם בנקים בסדר גודל עולמי ייכנסו 

הם בעלי ידע, חדשנות וקשרים מהותיים  ,הבנקים אינם "חברה טכנולוגית"ש

 יםכן עומד נוולכן להבנת ,ובעיקר בהקשר של מעבדת חדשנות ,ליזמים

 קריטריונים שפורסמו.ב

" חברה מתמחה"הוראות מסלול ההטבה, ל' א נספחל 3.3כפי שמפורט בסעיף , כן

כהגדרתו בסעיף  - סיגוף פיננ אוהינה תאגיד טכנולוגי  לצורך מסלול המשנה הנדון 

, בנקאיים תאגידים ,היתר בין, בתוכו מפורשות כולל 3.1 סעיף .לנספח א' 3.1

  .1981-"אתשמ)רישוי(,  הבנקאות לחוק 1 בסעיף זה מונח כהגדרת

 הטכנולוגי המתמחה בתחומי הפעילות הנ"ל אינ תאגידשל  מעורבותו, כי מובהר

 מסגרתב תנוקד למעורבותו התייחסותאך  ,נדוןה הליךה מסגרתתנאי סף בכ נדרשת

למסלול ההטבה, וזאת בהתאם להצעה  4.5.3 -ו 4.5.2סעיפים ב אמות המידה

 שתתקבל.  
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3.  

הקמה ועלות מהי ההשקעה המינימלית עבורנו הנדרשת במרכז חדשנות זה מבחינת 

שנתית שוטפת למעבדה לחדשנות? כמו כן, האם המדינה מספקת את המקום הפיזי 

)מעבדה( ללא עלות לטובת השימוש. המטרה הינה להעריך את עלות ההקמה 

 והתפעול באופן שלם ומדוייק.

 אלא ההצעה תיבחן  במסגרת ההליך, השקעה מינימלית דרישה של לא קיימת

 4.5 בסעיף, בהתאם לאמות המידה המפורטות ביחס להצעות האחרות שיתקבלו

 . 'א משנה למסלול 6 בסעיף נותיקוכ, ההטבה מסלול הוראותל

  המעבדה שימושהמדינה אינה מספקת את המקום הפיזי לטובת.  

 בהוראות שמפורט כפי המוכרות ההוצאות בשיעורי תשתתף החדשנות רשות 

 . 'א משנה מסלול במסגרת תיקונןכ, ההטבה מסלול

4.  

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

 (?Capex/Opexהוצאות רלוונטי )

 של ףניתן להכיר בהוצאות לצרכי מענקי הקמת תשתית טכנולוגית ותפעול שוט

 ההוצאות המוכרות מפורטות בהוראות מסלול ההטבה מעבדה לחדשנות שנבחרה.ה

 . ובנהליו

5.  

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

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

 החברות החדשות?

לנהלי  3.1.7סעיף בלהוראות מסלול ההטבה ו 6.3כמפורט בסעיף הסכומים הינם 

 המסלול.

6.  

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

של החברות יהיה  IP -וכן האם גוף אחר/המדינה מקבלת חלק באקווטי? להבנתנו ה

 המעבדה בהתאם למודל אשר יסוכם ישירות עם חברות מעבדת החדשנות,שייך ל

 )כאשר המדינה אינה צד בעניין(.

  3.2.4זכויות המעבדה לחדשנות בהון המניות של חברת מעבדה מפורטות בסעיף 

מסלול ההטבה. המדינה אינה מקבלת חלק בהון המניות של חברת נהלי ל

לא קיימת מגבלה ביחס לאחזקתם של גופים אחרים בהון בהתאם ו ,המעבדה

 להוראות חוק החדשנות, מסלול ההטבה והנהלים. 

 של  קניין הרוחניכויות הז ן.נכו נואינ אמור בוה - החלק השני של השאלה לגבי

נהלי ל 3.2.5סעיף הוראות מסלול ההטבה ול 8חברות המעבדה מפורטות בסעיף 

 מסלול ההטבה. 

7.  
כמפורט שנים,  3זיכיון של  תקופתתקופת ההפעלה המינימלית המובטחת הינה  תקופת ההפעלה המינימלית המובטחת למעבדת החדשנות?מהי 

 לנהלי מסלול ההטבה.  3.1.1.2 ףלהוראות מסלול ההטבה וסעי 4.1.3בסעיף 
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8.  

האם ניתן לצרף גופים אקדמיים בינלאומיים והאם ניתן לחבור לגופים בינלאומיים 

  חרים הפועלים בארץ דרך רשות החדשנות על אף שקיבלו כבר רישיון חממה?א
  ,להוראות מסלול  4.2.7בהתאם למפורט בסעיף ניתן לצרף גופים אקדמיים

 ההטבה. 

 לאומיים שהינם בעלי מניות בחממות הפועלות בישראל -ניתן לחבור לגופים בין

 . מכוח מסלולים של רשות החדשנות

9.  

מעלות השכר של עובדים בחברות  20%מספקת מענקים בגין להבנתנו המדינה 

וכמו כן האם יחול על האופרציה של מעבדת  ,האם זה נכון .סייבר בבאר שבע

 החדשנות?

אינה מתייחסת למסלול ההטבה. המענקים שניתנים עבור מעבדת  השאלה

 ןנית לא בכל אופן יובהר, כי .ובנהליו בהוראות מסלול ההטבההחדשנות מפורטים 

 .פעילות אותה עבור מהמדינה מימון כפל לקבל

10.  

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

לבחון האם החברה המתמחה חייבת להיות המחזיקה בפועל במציע? או האם 

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

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

 4.5.1 סעיף מקום בו מציינים גם את בעלי מניותיה של חברת המעבדה )כגון

 (?2-ו 1ונספחים  להוראות מסלול ההטבה

ניתן לקחת בחשבון את כל החברות בעץ המבנה של התאגיד הרב לאומי של החברה 

 המתמחה. 

כי הוועדה הפועלת מכוח מסלול ההטבה צריכה להשתכנע, לשביעות רצונה,  ,יודגש

כי החברה המתמחה תהיה מעורבת בהפעלת המעבדה לחדשנות נושא ההליך 

 .התחרותי הנדון

11.  

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

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

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

 בעצמו במציע(.

לנהלי מסלול ההטבה( נדרשת מבעלי מניות  4הגשת התצהירים )בנוסח נספח 

המחזיקים ישירות במציע ובחברה המתמחה. התצהירים ייחתמו על ידי מורשי 

 .החתימה מטעמם

12.  

להוראות מסלול ההטבה  4.2.2האם בתנאי הסעיף שבסעיף  -משך לשאלה לעיל בה

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

לאומי -משנה א'( ניתן לקחת בחשבון את כל החברות בעץ המבנה של התאגיד הרב

 של החברה המתמחה?

למסלול  5מסלול ההטבה, כתיקונו בסעיף  הוראותל 4.2.2 בסעיףביחס לתנאי הסף 

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

 .של החברה המתמחה

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


 

 
 הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית

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

 

מספר 
 סידורי

 תשובה השאלה

13.  

)מספר העובדים של  4.2.2האם בתנאי הסעיף שבסעיף  -לעיל  12בהמשך לשאלה 

התאגיד  החברה המתמחה( ניתן לקחת בחשבון את כל החברות בעץ המבנה של

 לאומי של החברה המתמחה?-הרב

למסלול משנה  5.1למסלול ההטבה, כתיקונו בסעיף  4.2.2הסף בסעיף  לתנאיביחס 

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

 .החברה המתמחה

14.  

)מספר העובדים של  4.2.2האם ניתן להוכיח את העמידה בתנאי הסף שבסעיף 

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

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

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

 המתמחה?

למסלול משנה  5נו בסעיף למסלול ההטבה, כתיקו 4.2.2כאמור בתנאי הסף בסעיף 

', מספר העובדים המועסקים ייבחן נכון ליום הגשת ההצעה. ניתן להסתפק א

באישור פנימי של מחלקת משאבי אנוש של החברה המתמחה לעניין מספר 

 .העובדים

15.  

נראה שתאגיד המעבדה אינו מוגבל להוראות מסלול ההטבה  6.2-ו 2.16לפי סעיפים 

בניגוד למקובל בתוכנית החממות. ניתן  ,לחברות מעבדהבאספקת שירותים רק 

 ן. האם אכן אימסלול ההטבה לנהלי 3.1.6.5להבין זאת גם, בין היתר, לפי סעיף 

 קיימת מגבלה כזו?

 .אכן, ניתן לספק שירותים גם לחברות שאינן חברות מעבדה

16.  

ו בהמשך לשאלה הקודמת, האם קיימת מגבלה כלשהי על פעילויות נוספות ו/א

שאינן קשורות לזיכיון מהמדינה בהתאם  ,אחרות של תאגיד המעבדה לחדשנות

 למסלול זה?

אין מגבלה, כל עוד המעבדה לחדשנות תעמוד בהתחייבויותיה בהתאם להוראות 

במסמך  1984 ( -החוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה, תשמ"ד

ים וההוראות שנקבעו מכוחו, , התקנות, הכללים, הנהל)"חוק החדשנות: "זה

 .הוראות מסלול ההטבה, הנהלים, כתב האישור וכתב ההתחייבות

17.  

להוראות מסלול ההטבה  5.4-ו 5.3, 2.16כמו כן, האם הגישה המאוזכרת בסעיפים 

)על עץ המבנה התאגידי שלהן,  של המעבדה יכולה להיות באמצעות בעלי מניותיה

 לרבות חברות אחיות וכד'(?

מסלול ההטבה יכולה להיות הוראות ל 5.4-ו 5.3, 2.16 המאוזכרת בסעיפיםהגישה 

לרבות  ,באמצעות בעלי מניותיה של המעבדה, המופיעים בעץ המבנה התאגידי שלה

 .חברות אחיות בקבוצה
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18.  
האם הכוונה ב"חשבון מוגבל" הינה אך  –להוראות מסלול ההטבה  4.2.5לגבי סעיף 

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

המונח "חשבון מוגבל" הינו בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה חוק שיקים ללא 

 .1981-כיסוי, תשמ"א

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

 ?4-ו 2על גבי נספחים 

יכול להיות עורך דין שאינו ישראלי, מאמת החתימה של בעל מניות שאינו ישראלי 

 .ידי נוטריון ישראלי בלבד-אולם על התרגום לשפה העברית להיות מאושר על

20.  

אם החברה המתמחה אינה ישראלית, ככל  – להוראות מסלול ההטבה 8לגבי סעיף 

שהיא קיבלה בעלות בידע החדש, האם המגבלות הרלוונטיות במסלול הטבה מספר 

 לא יחולו עליה? 1

, הרי שאם היא קיבלה בעלות בידע החדש, אינה ישראליתאם החברה המתמחה 

למסלול  8בכפוף לאישור ועדת המחקר )כפי שמאפשר סעיף  - 50%בהיקף עד 

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

21.  

שהיא האם הכוונה, שככל שהמעבדה או החברה המתמחה )ככל  – 8לגבי סעיף 

ישראלית( תקבל רישיון לא בלעדי לידע החדש )בניגוד לבעלות משותפת(, אזי אין 

 ?1היא מחוייבת למסלול הטבה מספר 

אם המעבדה לחדשנות או החברה המתמחה שהתאגדה בישראל, ופועלת בהתאם 

בכפוף לאישור  ,קבל רישיון לא בלעדי לשימוש בידע החדשתלדיני מדינת ישראל, 

(, המגבלות הרלוונטיות ההטבהלמסלול  8פי שמאפשר סעיף ועדת המחקר )כ

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

 .קבלת אישור מראש מוועדת המחקר
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22.  

חלות  1אפשר להבין מהסעיף שככל שהוראות מסלול הטבה מספר  – 8לגבי סעיף 

שהיא ישראלית(, מגבלות אלו אינן  על המעבדה או על החברה המתמחה )ככל

כוללות את חובת תשלום התמלוגים. האם אכן כך הדבר? ככל שחובת תשלום 

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

ולא בגין  –הפרויקט עצמה מחויבת לשלם תמלוגים אך ורק בגין פעילותה שלה 

 ה?פעילותן של המעבדה והחברה המתמח

הכנסות הנובעות מהפיתוח בתיק חייבות בתמלוגים. חובת תשלום התמלוגים תחול 

להוראות  6.2כהגדרתה בסעיף )על חברה אשר רשמה ההכנסה. חברת מעבדה 

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

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

, יהיה (להוראות המסלול 8כפי שמאפשר סעיף (זכויות בידע, באישור ועדת המחקר 

עליהן לחתום על כתב התחייבות לשיתוף בידע ולשלם תמלוגים מתוך הכנסותיהן 

להוראות המסלול, חל  9.1גים, המפורט בסעיף הפטור מתשלום תמלו .הרלוונטיות

כמפורט בסעיף )רק ביחס למענק אשר ניתן למעבדה בגין הוצאות מעבדת החדשנות 

 .)להוראות המסלול 6

23.  

חלות  1ככל שהוראות מסלול הטבה מספר  – להוראות מסלול ההטבה 8לגבי סעיף 

על המעבדה או החברה המתמחה )ככל שהיא ישראלית( בקשר לתשלום תמלוגים, 

אזי האם יש חישוב משותף בין פרויקט המעבדה למעבדה והחברה המתמחה של 

התשלומים לטובת תקרת התמלוגים, העברת זכויות הייצור לחו"ל ו/או אישור 

לחלוטין? הדבר נוגע, בין היתר, גם לחישוב תקרת תשלום להוצאות הידע מישראל 

הרלוונטיים כתנאי לקבלת  6ופי  3התמלוגים הרגיל וגם לחישוב התקרות של פי 

אישורים מיוחדים. כמו כן, האם ברגע שאחד מהם מקבל אישור להוציא ידע 

האם אישור כזה יהיה תקף  –מישראל )קרי: זכויות הייצור או את כלל הידע( 

 טומטית גם לגבי היישות האחרת שכפופה למגבלות, ללא צורך בכל תשלום נוסף?או

לעיל, כל חברה מחויבת בתשלום תמלוגים בגין  22 מס' כפי שנכתב בתשובה לשאלה

הכנסות אשר נרשמות כתוצאה מפעילותה. אם קיימות מספר חברות החייבות 

ינה בגובה המענק, בתמלוגים, החברות ישלמו יחד תמלוגים עד לתקרת ההחזר שה

ועדת ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית. אם אחת החברות קיבלה אישור מיוחד מ

, מדובר באישור פרטני שחל על החברה שקיבלה את (להעברת ידע או יצור)המחקר 

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

עדת והחברות קיבלה אישור מו אשר קיבלה את האישור. לדוגמה: אם אחת

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

כאשר על יתר החברות אשר לא ניתן להם אישור  ,בהתאם להוראות התמלוגים

לייצור בחו"ל תחול תקרת ההחזר הרגילה הקבועה בהוראות. האישור להעברת 

 .שת, ולא יחול על יתר החברותייצור הוא פרטני לחברה המבק

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


 

 
 הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית

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

 

מספר 
 סידורי

 תשובה השאלה

24.  

האם פרויקט שקיבל תמיכה במסגרת  –להוראות מסלול ההטבה  12.3לגבי סעיף 

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

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

 אחר כך להיכנס למעבדה לחדשנות טכנולוגית על פי מסלול הטבה זה? ה( יכול3

פרויקט שקיבל תמיכה מרשות החדשנות במסגרת מסלול תנופה, נופר או חממות 

טכנולוגיות יכול, בתום תקופת הביצוע הרלוונטית, לקבל תמיכה מכוח מסלול 

 .ההטבה הנדון

25.  

ניתן להתחשב  1לנספח  4עיף וסלהוראות מסלול ההטבה  4.5.2.1האם לצורך סעיף 

בתשתית בחו"ל אשר תועמד לרשות היזמים וחברות המעבדה? אם כן, האם לפי 

בתשתית  השקשור הניתן להכיר בהוצא מסלול ההטבה לנהלי 3.1.6.7.3סעיף 

 ככל שהוצאה זו רלוונטית לחברת המעבדה והפרויקטים? ,האמורה

במסגרת סעיף  ,המעבדה בחו"לניתן להתחשב בתשתיות אשר יונגשו לרשות חברות 

המענקים יינתנו לתשתית במדינת  .1לנספח   4.3להוראות המסלול וסעיף  4.5.2.3

 .ישראל בלבד

26.  

במקרה בו התשתית הטכנולוגית הינה בבעלות החברה המתמחה )או מי מהחברות 

לנהלים ניתן לקבל מענק בגין הנגשת  3.1.3האם לפי סעיף  –בעץ התאגידי שלה( 

הזאת )כאמור לעיל( לחברות פרויקט המעבדה? ומכאן, האם ההנגשה  התשתית

 לנהלים? 3.1.6.2-ו 3.1.6.1נחשבת כמו הקמה לצורכי סעיפים 

ראשית, ניתן להכיר בהוצאות לצרכי מענקי הקמת תשתית טכנולוגית ותפעול 

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

לנהלים, ניתן להכיר בהוצאות  3.1.6טכנולוגית, המפורט בסעיף  הקמת תשתית

שהוציאה המעבדה לחדשנות טכנולוגית שנבחרה בהליך, בגין עלויות התאמת 

התשתית הטכנולוגית שבבעלות החברה המתמחה לשימוש של חברות המעבדה 

 .בנהלים 3.1.6.7.3הנזכר בסעיף  ,בישראל, רק במסגרת "סעיף שונות"

27.  

 3.1.6.2-ו 3.1.6.1לא הוצאו הסכומים המקסימאליים האפשריים בסעיפים  במצב בו

לנהלים במועד הגשת הבקשה, האם ניתן להמשיך ולהגיש בקשות )ככל שבעתיד 

או  ,יוצאו הסכומים הרלוונטיים( ע"מ להגיע לניצול המקסימלי לפי סעיפים אלו

 בקשות וזהו? 2-האם הדבר מוגבל עד ל

-ו 3.1.6.1ניצול מקסימלי של המענק בהתאם לסעיפים ניתן להגיש בקשות עד 

כהגדרתה (לנהלים, וזאת עד הרבעון האחרון לפני תום תקופת הזיכיון  3.1.6.2

 .)מסלול ההטבההוראות ל 4.1.3בסעיף 

28.  

 4.2.7בכל מקום שבו מציינים את בעלי השליטה של חברת המעבדה )כגון: סעיפים 

הגדרה קובעים מיהו בעל שליטה? בכל  ולפי איז –( להוראות מסלול ההטבה 4.4.6 -ו

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

 מבלי לעלות בעץ התאגידי?

  כמשמעותה בחוק ניירות ערך -"שליטה"  -לחוק החדשנות  4כאמור בסעיף ,

 .1968-תשכ"ח

 לות בעץ התאגידיניתן להסתפק בבעלי השליטה הישירים במציע, מבלי לע. 
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29.  

ניתן לקחת בחשבון את להוראות מסלול ההטבה  4.5.2-ו 4.5.1האם לצורך סעיפים 

אם אלו  ,שותפיה האסטרטגיים והעסקיים של בעלת המניות בחברת המעבדה

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

 בחברת המעבדה?

לא, שותפיו האסטרטגיים והעסקיים של המציע ושל בעלי מניותיו לא ינוקדו 

להוראות מסלול ההטבה, אלא במסגרת אמת המידה  4.5.2-ו 4.5.1במסגרת סעיפים 

סעיף משנה למסלול ההטבה, בדגש על  4.5.3"תכנית עסקית", המפורטת בסעיף 

4.5.3.1. 

30.  

. אין צורך לצרף להצעה חוזה העסקה או הסכם כוונות עם מנהל המעבדה המוצע וונות( של מנהל המעבדה עצמה?האם יש צורך לצרף חוזה העסקה )או אף הסכם כ

עם זאת יובהר, כי זהות מנהל המעבדה לחדשנות המוצעת חשובה לשם התרשמות 

לנהלי  1לנספח  (2)4.3ידי המציע. בהתאם לסעיף -הוועדה מההצעה המוגשת על

, נדרש לפרט את (מש כמעבדה לחדשנות טכנולוגיתטופס הצעה לש)מסלול ההטבה 

הרקע והניסיון של מנהל המעבדה המוצע ומהי תרומתו הצפויה להצלחת חברות 

 .המעבדה

31.  
ידיה בהיקף משרה בהתאם לשיקול -על מנהל המעבדה לחדשנות להיות מועסק על ידי חברת המעבדה?-האם מנהל המעבדה צריך להיות מועסק במשרה מלאה על

 .למסלול ההטבה ולנהלי מסלול ההטבה 5.6דעת הוועדה, בשים לב לאמור בסעיף 

32.  
האם ניתן לבצע העברה בנקאית לחשבון )לעומת "בשובר תשלום רגיל"( אשר 

 ?4.4.4יפורסם בהתאם לסעיף 

 לעיל. 58ראו תשובה לשאלה 

33.  

( שאינו CITIBANKהאם אפשר לצרף ערבות מגוף פיננסי איתן )כגון  – 4.3סעיף 

אינו מגביל את הערבות הבנקאית לכך  4.3.1ישראלי שפועל בארץ? נציין שסעיף 

שיהיה מבנק ישראל, בדומה למגבלה שיש בקשר לחברת ביטוח. אם התשובה היא 

)כגון סניף תל אביב של שלילית, האם ניתן מסניף מקומי של בנק שאינו ישראלי 

CITIBANK?) 

ניתן לצרף ערבות מגוף פיננסי שאינו ישראלי, וזאת בכפוף להכרתו כתאגיד בנקאי 

(לחוק 2)()א4שיון מאת בנק ישראל בהתאם לסעיף יע"י בנק ישראל ושניתן לו ר

 .1981-, תשמ"א (רישוי)הבנקאות 

34.  
של המציע יכולים לשאת האם בעלי המניות  –להוראות מסלול ההטבה  4.3.6סעיף 

 בעלויות הערבות? ברור שרשות החדשנות לא תישא בעלויות.

מסלול ההטבה, הערבות תהא על שם הוראות ל 4.3.6-ו 4.3.5בהתאם לסעיפים 

 המציע בלבד, ועלויות הוצאתה יחולו על המציע בלבד
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35.  
מפורט הניקוד אשר יוענק למציע בשל אמות המידה הקשורים גם  4.5לאורך סעיף 

 לבעלי מניות במציע. 

 .השאלה איננה ברורה

36.  

עמודים  50-בקובץ הבקשה לקבלת זיכיון נרשם בבולט השלישי שאין לחרוג מ

עמודים אלו? האם התצהירים  50במסגרת הבקשה המוגשת. מה נכלל במסגרת 

מסמכים המאמתים את מקורות המימון שיש לצרף לנספח ונספחיהם )כולל 

"הצהרות והתחייבויות המציע"( נכללים בספירה? מה לגבי מצגות ומידע נוסף 

 )לרבות דפי מבוא ודומיו(?

מספר העמודים הנדרש מתייחס לטופס הבקשה בלבד, ללא התצהירים ונספחיהם. 

ביחס לתצהירים למען הסר ספק, יובהר, כי אין מגבלה על מספר עמודים 

 .ולנספחיהם

37.  

ככל שהקבצים אינם ניתנים לשליחה במייל אחד בשל גודלם, האם ניתן להשתמש 

? או לשלוח במספר מיילים עוקבים )לרבות הצורך JUMBOMAILבשירות כגון 

 לפצל חלקים מטופס ההצעה למספר קבצים שונים(?

 נפרדים, שלא יעלו עלאם יש צורך בכך, ניתן לשלוח את ההצעה בעד חמישה מיילים 

20MB  כל אחד, או במייל אחד עם קישור ל-JUMBOMAIL. 

38.  

האם מעבדה לחדשנות חבה כלפי רשות החדשנות בגין אי עמידתה של חברת 

 המעבדה במסלול ההטבה ושאר הרגולציה הקשורה בקבלת התמיכה?

בגין אי עמידתה של חברת מעבדה בהוראות מסלול ההטבה והרגולציה שקשורה 

בקבלת התמיכה של חברת המעבדה, החבות הינה על חברת המעבדה בלבד ולא על 

 .המעבדה לחדשנות

39.  

, האם בעל מניות להוראות מסלול ההטבה 12.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

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

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

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

 אך שניהם קשורים לבעל המניות המדובר. ,שונים

בעל מניות במעבדה לחדשנות קיימת יכול להיות בעל מניות במעבדה נוספת 

 .לחדשנות

40.  

הקשורים בזכר/נקבה, יותר ממוסמך חתימה האם ניתן לבצע שינויים בתצהירים 

אחד בשם החותם על התצהיר, שותפות/חברה, דרכון/תעודת זהות, ועוד כהנה, 

מנת לשקף את המצב העובדתי הנכון? מן הסתם, לא נבצע שינויים לגופו -וזאת על

 של התצהיר.

 .כן
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 .כן ?4.4.8האם נדרש לחתום על דו"ח מקורות ושימושים )מקו"ש( המוגש לפי סעיף   .41

42.  

האם המקו"ש יכול להתייחס לסכומים שמעבר לסכומים שהמציע יבקש שיוכרו 

 ידי הרשות לחדשנות?-על

כן, דו"ח המקורות והשימושים להקמת התשתית הטכנולוגית ולתפעול השוטף של 

להוראות מסלול  4.4.8 סעיף)שנים  3המעבדה לחדשנות, למשך תקופת פעילות של 

מתייחס לסך ההוצאות, הכולל בתוכו את  (לנהלי המסלול 7ההטבה ונספח מס' 

 .מימון רשות החדשנות והמימון המשלים

43.  
לעיל, אך נראה כי הפנייה לא  1.3או  1מפנים לסעיפים  1בנספח  3.4עד  3.2סעיפים 

 ?2.4-ו 2.2רלוונטית. אנא הבהרתכם. האם הכוונה היא לסעיפים 

 .2.4-ו 2.2סעיפים ל מפנים 1האמורים בנספח  הסעיפים. נכוןהאמור בשאלה איננו 

44.  
, האם ניתן למחוק שורות לא נדרשות )כגון: מספר 1לאור מגבלת העמודים בנספח 

 ?7-ו 2.4בעלי מניות מעטים במציע או מורשה חתימה אחד( בסעיפים 

 .כן

45.  

אנא  –המציע מוחזק ע"י גוף פיננסי  – ' )מסלול משנה א'(בנספח א 5.2בסעיף 

או שהגוף הפיננסי יכול  5.1הבהירו האם מדובר בנוסף לחברה המתמחה שבסעיף 

 גם להיות החברה המתמחה? 

, כחברה מתמחה המשנה סלולמל 3.3 סעיףב" מתמחה"חברה  בהגדרת כאמור

 . המשנה למסלול 3.1כהגדרתו בסעיף  –פיננסי  גוף אוייחשב תאגיד טכנולוגי 

  .לעיל 2 לשאלה תשובה גם ראו

 להוראות מסלול ההטבה.  5.6בסעיף  כמפורטהדרישות הינן  האם יש דרישות מיוחדות על הצוות המנהל של החברה המגישה?  .46

47.  
האם תינתן גישה מוקדמת ואנשי קשר לתיאום ותכנון מוקדם לפני הגשת ההצעה 

 הלאומי?  CERT-עם מערך הסייבר הלאומי וה

 .לא

 .לא האם יש צורך להציג בהצעה את תכנון וכתובת המשרדים והמעבדות?  .48

49.  
האם צפוי להתקיים מפגש של המציעים האפשריים עם אנשי רשות החדשנות טרם 

 המועד להגשת ההצעות, ואם כן מתי?

 .לא
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50.  

 The State of Israel is proud to”מתוך הקול הקורא נושא ההליך:

announce a new call for proposals for a world-leading Fintech-
Cyber Innovation lab: a partnership between the Israeli Ministry of 

Finance, Israel Innovation Authority, and the National Cyber 
Directorate – that offers a unique opportunity to gain insights into 

the government's national financial CERT's financial-cyber data 
and knowledge” -  

 

נשמח אם תוכלו לפרט אודות ההיבטים המוחשיים והניתנים לכימות של תובנות 

 ונתונים אלו.

פיננסי בלתי מסווג המאושר לשיתוף, אשר בבעלות -שיינתן הינו מידע סייבר המידע

תקיפה, משטחי תקיפה, התרעות  וקטורי –כגון  ,המרכז לסייבר ורציפות פיננסית

 ועוד. zero day vulnerabilities ,TTPsעל 

 חברות המעבדה. של ו המעבדה של לצרכים בהתאם , במידת האפשר,יינתן המידע

51.  

 ”Proposals are to be submitted in Hebrew only” - 

 

 על מנת להימנע משגיאות תרגום,

 ההצעה בגרסה בשפה האנגלית?האם ניתן לקבל מן הרשות את פרקי 

 לא ניתן לקבל את פרקי ההצעה בגרסה בשפה האנגלית. 

52.  

 Proposals are to be submitted in Hebrew”:נאמר הקורא הקול בפרסום

only” - 

 

האם ניתן יהיה לשקול מחדש את הגבלת הגשת ההצעות כשהן מנוסחות בשפה 

 ולאפשר הגשת הצעה בשפה האנגלית? ,העברית בלבד

 .בלבד על ההצעה להיות מוגשת בשפה העברית
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53.  

"יש להגיש את ערבות ההגשה המקורית לרשות בפרסום הקול הקורא נאמר:
החדשנות לתיבת "הליכים תחרותיים זירת הזנק" הנמצאת ברשות החדשנות קומה 

מלחה, הגן הטכנולוגי,  1בכתובת רח' דרך אגודת ספורט הפועל  8בבניין  3
 -ירושלים" 

 

ש להגיש את ערבות ההגשה ישירות ממנפיק הערבות לרשות החדשנות האם י

למתמודד,   או שמא יוכל מנפיק הערבות לספק את ערבות ההגשה ,הישראלית

 שיגיש את ערבות ההגשה לרשות החדשנות הישראלית?

 בכל צורה שיבחר המציע. ערבות ההגשה לרשות החדשנות את להגיש ניתן

54.  
אנא אישורכם כי במכרז יזכה זוכה אחד בלבד,  ההטבה להוראות מסלול 4.1.2סעיף 

   פינטק אחת בלבד. -מעבדת חדשנות סייבר בחורכלומר רשות החדשנות מתכננת ל

אשר יקים מעבדת חדשנות טכנולוגית  ,בחר זכיין אחדיי אכן תחרותי זה בהליך

 שתתמקד בתחומי טכנולוגיות פינטק וסייבר בבאר שבע. 

55.  

 - מסלול ההטבה להוראות 4.3.1סעיף 

 

בהנחה שהערבות הבנקאית תואמת את הטופס הנדרש, האם ניתן להבטיח את 

או שהיא חייבת להיות מובטחת על ידי בנק  ,הערבות הבנקאית בכל בנק בעולם

 בפיקוחו של בנק ישראל?

ניתן לצרף ערבות מגוף פיננסי שאינו ישראלי, וזאת בכפוף להכרתו כתאגיד בנקאי 

לחוק  (2( ))א(4)ושניתן לו רשיון מאת בנק ישראל בהתאם לסעיף  ,ע"י בנק ישראל

 .1981-הבנקאות )רישוי(, תשמ"א 

56.  

תוך כמה זמן מרגע סיום התהליך התחרותי - להוראות מסלול ההטבה 4.3.8סעיף 

 ?למגישי ההצעות בהליךתוחזר הערבות הבנקאית 

 להליך לניגשים מי עבודהי 30 תוך הערבותתוחזר סיום ההליך התחרותי,  מרגע

 בהליך זכו שלא אלו מבין ביותר בוההג הניקוד בעלת להצעהביחס  למעט, התחרותי

כמפורט  – התחרותי ההליך סיום לאחר נוספים יום 180 בתוקף שתעמוד ,התחרותי

 .בהוראות מסלול ההטבה 4.1.8בסעיף 
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57.  

בוטלה הצעתו של מציע לשמש כמעבדה להוראות מסלול ההטבה:" 4.3.9סעיף 
 יום 180לחדשנות לפני תום 

 מהמועד האחרון להגשת ההצעות, רשאית הוועדה לחלט את הערבות שצירף

 -."לבקשתו

 להוראות מסלול ההטבה: 4.3.11סעיף 

לא   רשות החדשנות תהיה רשאית לחלט את הערבות אם הזוכה לא יחל לקיים או" 
 שהזוכה קיבלקיים חובותיו לפי הוראה זו והחלטת הוועדה, וזאת לאחר 

 הודעה על אי קיום חובותיו ולא תיקן את המעוות עפ"י דרישת הוועדה בתוך

 -" יום מתאריך ההודעה 45 

 האם אלה הם התנאים היחידים שבמקרה התקיימותם הרשות תחלט את הערבות?

במידה ולא, מהם התנאים האחרים שבהינתן התקיימותם הרשות תחלט את 
 הערבות הבנקאית?

 בהם ניתן לחלט את ערבות ההגשה. שכן, אלה התנאים היחידים 

58.  

לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף להוראות מסלול ההטבה:" 4.4.4סעיף 
 –קבלה על  4.2.4כנדרש בסעיף 

 -"  ...הפקדה לבנק אשר פרטיו יפורסמו בהודעה

 

 מהם פרטי הבנק אשר יפורסמו במודעה?

רשות  :בנקאית, בהתאם לפרטי החשבון הבאים העברהניתן לבצע הפקדה או 

 .28553חשבון  ,001 – סניף ראשי ,09 - בנק הדואר ,חשבון הכנסות כללי - החדשנות

יחד עם המייל ה / ההעברה הבנקאית דעל ביצוע ההפקיש לשלוח את האסמכתא 

 .הכולל את ההצעה

 -של ההצעה  7האם ניתן לסמן את כל פרק :להוראות מסלול ההטבה 4.6.1סעיף   .59
 כ"חלק חשאי"? –מקורות ושימושים של קרנות 

 להוראות מסלול ההטבה.  4.6כן, כמפורט בסעיף 

60.  

 - אמות מידהלהוראות מסלול ההטבה:  4.5סעיף 

 

בעניין קריטריונים של ניסיון, ערך מוסף, תכנית עסקית ורושם כללי, האם יש 
או שבמידה וצוות המעבדה  ,הבדל/העדפה לשכירת שירותי צוות מעבדה ישראלי

 הקיים משתייך לחברה מתמחה המקושרת למעבדה ומקורה מחוץ לישראל?

( לשבת בישראל,  (Championמקשרהגורם האבל על  ,אין העדפה לצוות ישראלי

הקיים   Ecosystem-חברה המתמחה וללוזאת כדי לתווך בין חברות המעבדה 

 נטית בצורה המיטבית. וובתעשייה הרל
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61.  

זכויות בידע המפותח בפרויקט מעבדה ביחס להוראות מסלול ההטבה:" 8 סעיף
, הידע החדש ("הידע החדשלהלן: ")לידע אשר יפותח במסגרת פרויקט המעבדה 

לרבות  ,והזכויות הנובעות ממנו יהיה בבעלות מלאה ובלעדית של חברת המעבדה
 -". זכויות הקניין הרוחני

 

סימני מסחר, סודות מסחריים ופטנטים(, איזה  למעט קניין רוחני )זכויות יוצרים,
 רכוש אחר נכלל בהגדרת "ידע חדש"?

 תחת הגדרה זו. היוחדשות שיווצרו י קניין רוחניכל זכויות 

62.  

 להוראות מסלול ההטבה: 8סעיף 

אולם, רשאית הוועדה לאשר לחברת המעבדה להעניק למעבדה לחדשנות או למי "...
בעלות משותפת על הידע - בלעדי לשימוש בידע החדש אומבעלי מניותיה רישיון לא 

למעבדה לחדשנות או לחברה המתמחה, בהתאם  50%החדש בהיקף שלא יעלה על 
לנהלים שייקבעו ע"י הוועדה, וזאת, כל עוד אין השימוש בידע החדש ע"י המעבדה 
לחדשנות או החברה המתמחה פוגע בזכות השימוש של חברת המעבדה בידע חדש, 

 -" או חלקו כולו

או שמא במסגרת ההתמודדות על המכרז  ,האם הוועדה מאשרת כל פרויקט לגופו
 ?ניתן להניח כי אישור כזה יינתן לכל הפרויקטים של מעבדת החדשנות

ינתן לכל הפרויקטים באופן יולא  ,נתן לכל פרויקט מעבדה בנפרדיאישור הוועדה י

 גורף. 

63.  

 62יחס לחלק הסעיף המצוטט בשאלה מס' בהתי – להוראות מסלול ההטבה 8סעיף 
אנא אישורכם כי יחד עם חברת המעבדה, ניתן יהיה להעניק למעבדת :לעיל

 בעלות על הידע החדש. 50%החדשנות או החברה המומחית עד 

הדבר הוועדה,  להחלטת כפוףוב ,לנהלי מסלול ההטבה 3.2.5כפי שמפורט בסעיף 

וזאת, כל עוד השימוש בידע החדש ע"י המעבדה לחדשנות או החברה אפשרי, 

 פוגע בזכות השימוש של חברת המעבדה בידע חדש, כולו או חלקו.איננו המתמחה 

64.  
האם משמעות הדבר היא כי יחד עם הבעלות  להוראות מסלול ההטבה: 8סעיף 

חה מעבדת החדשנות או חברת בעל המניות המומ ,הידע החדש""המשותפת על 
 יכולים לנהל משא ומתן על זכויות השקעת הון בחברת המעבדה?

 8מפורט בסעיף זכויות בידע המפותח כנהל משא ומתן על ל מעבדת החדשנות יכולה

כמפורט בסעיף  זכויות מעבדה לחדשנות בהון המניות , וכן לגבי למסלול ההטבה

 בנהלי מסלול ההטבה. 3.2.4

65.  

נבקש להרחיב אודות אפשרויות שיעמדו :להוראות מסלול משנה א' 2.4סעיף 
לרשות המעבדה החדשה למנף את הקשרים המוסדיים של "השותפים" )רשות 

החדשנות הישראלית, מנהלת הסייבר הארצית, מנהלת סייבר חירום ואגף 
כלומר, יחסים עם בנק ישראל, רשויות ממשלתיות,  –הביטחון(. קשרים מוסדיים 
 קהילת המודיעין, צה"ל וכו'.

 את ויעש, ובטחון חירום סייבר מערך מטעם המקשר והגורם החדשנות רשות

 בעלי באמצעות ,"לובינ מקומיים, מפתח לגורמי קישוריות למקסם בכדי המיטב

 הרגולטורים, הכלכלה משרד, היצוא מכון, נספחים, כגון ,המדינה מטעם תפקיד

 .וכדומה הרלוונטיים
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סעיף  בהוראות מסלול ההטבה איננו רואים  להוראות מסלול משנה א': 6.3סעיף   .66
4.5.3.7. 

 .ההטבה העיקרי לא קיים במסלול אכן סעיף זה טעות סופר.ב מדובר

67.  
כיצד ניתן לתאר את קביעתו של סוגי נתונים  להוראות מסלול משנה א': 8.1סעיף 
 בין אם מדובר בנתונים צבאיים או אזרחיים? -אלה 

מעבדה תתבצע על ידי הלחברות למעבדה ומהו מידע המותר לשיתוף  הקביעה

 המרכז לסייבר ורציפות פיננסית בתיאום עם הגורמים הרלוונטיים.

68.  

אם איש "מנהלת הסייבר בחירום ואגף  להוראות מסלול משנה א': 8.4סעיף 
סייבר את צרכי המגזר -הביטחון" יציג בלעדית בפני מעבדת החדשנות פינטק

 כדי לערער את מטרת המעבדה? הציבורי בתחום זה, האם אין בכך

 -כפי שמפורט, איש הקשר ממערך סייבר חרום וביטחון יציג בפני מעבדת ה

FinSec  ,על בסיס לא בלעדי. את צרכי המגזר הציבורי בתחום הפינטק והסייבר

 רשאית המעבדה כי יובהר,המטרה הינה להנגיש מידע כלל שניתן עבור המעבדה. 

 .הציבורי המגזר צרכי על עונות אינן אשר מעבדה חברות לקלוט

69.  

אנא אישורכם כי על כל מתמודד ועל כל בעל  :הטבההנהלי מסלול ל 3.1.1.1.3סעיף 
 מניות להגיש תצהיר.

לנהלי מסלול ההטבה( נדרשת מבעלי מניות  4הגשת התצהירים )בנוסח נספח 

המחזיקים ישירות במציע ובחברה המתמחה. התצהירים ייחתמו על ידי מורשי 

 .החתימה מטעמם

70.  

 :הטבההנהלי מסלול ל 3.1.1.1.3סעיף 

 

וכי חותמת  ,אנא אישורכם כי התצהיר אינו מצריך חתימה מול עו"ד ישראלי
 נוטוריונית של נוטוריון ישראלי דרושה רק עבור תרגום התצהיר לעברית.

וכי חותמת  ,כי התצהיר אינו מצריך חתימה מול עו"ד ישראלי יםאשרמ ואנ

 נוטוריונית של נוטוריון ישראלי דרושה רק עבור תרגום התצהיר לעברית.

71.  

אילו מאמצים נעשים על ידי רשות להוראות מסלול ההטבה: 8-ו 7סעיפים 
 אפים לתוכנית החדשנות?-החדשנות שמטרתם  לגייס סטארט

ע"י מעבדת החדשנות הינה חלק אינטגרלי מהתכנית  הסטארטאפיםגיוס  תכנית

 4.5.3בסעיף  , לצורך ניקוד אמת המידהההצעה מסגרתהעסקית שתפורט ב

-חובות המעבדה לחדשנות שנבחרה ין בהיא כלולה ולהוראות מסלול ההטבה 

להוראות מסלול ההטבה. רשות החדשנות מציגה את תכניות  5כמפורט בסעיף 

יוזלטר, ערוצי האונליין של הרשות, כנסים וכן בפורומים הרשות באתר הרשות, הנ

 נוספים. רלוונטים
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אפים -כיצד מגייסת הרשות סטארטלהוראות מסלול ההטבה: 8-ו 7סעיפים   .72
 לתכנית?

 לעיל.  71 מספר שאלהל תשובה ראו

73.  
בהתאם לאילו קריטריונים עורכת הרשות להוראות מסלול ההטבה: 8-ו 7סעיפים 

 אפים שישתתפו בתוכנית?-סטארטסינון ובוחרת 
בנהלי  3.2.1.4בסעיף  כמפורטאמות המידה לבחירת חברות ופרויקטי מעבדה הינן 

 מסלול ההטבה. 

74.  
אפ שגויסו על -מהו תמהיל חברות הסטארטלהוראות מסלול ההטבה: 8-ו 7סעיפים 

 ?ידי תאגידים בתכנית לעומת אלה שגייסה רשות החדשנות
 ,השונים התמיכה למסלולי בהתאם החדשנות רשות"י ע נתמכים ופרויקטים חברות

 .למסלול ממסלול משתנה שהתמהיל כך

75.  

איזה ערך / תועלת מעניקה הרשות  להוראות מסלול ההטבה: 8-ו 7סעיפים 
 להשתתפות תאגידית בתכנית?

רחבה לשיתופי פעולה עם חברות אחרות,  כפלטפורמההמעבדה תוכל לשמש 

כמקור  ,סיסטם של החדשנות בישראל-אקול להיחשף הזדמנות זוהיאקדמיה וכו'. 

לצמיחה ולבניית האסטרטגיה העתידית של התאגיד וליישם חדשנות פתוחה 

שתאפשר יצירת ערך ייחודי לארגון. מבחינת בדיקת נאותות, תמיכת רשות 

החדשנות ניתנת לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, והיא מהווה תו 

 ,בתעשייה בארץ ובעולם, מסייעת לחברה להיות אטרקטיביותאיכות לחברות 

הרשות תממן  ,ומקלה עליה במאמצי גיוס משקיעים פרטיים בהמשך הדרך. כמו כן

בפריפריה(, עד לתקרה  50%מהוצאות הקמת התשתית הטכנולוגית הנדרשת ) 33%

עד  ,מהוצאות התפעול השוטף של המעבדה בכל שנה 50%וכן תממן  ,₪מיליון  4של 

 ₪. לתקרה של חצי מיליון 

 

76.  

מהם מאפייני התמיכה הראשונית וזו להוראות מסלול ההטבה: 8-ו 7סעיפים 
 המתמשכת אשר מעניקה הרשות, לאחר הקבלה לתוכנית?

 ,בנספח א' למסלול ההטבה כמפורטעקרונות התמיכה בפרויקטי מעבדה הינם 

. בנוסף, הפרויקטים המשתתפים בתכנית יכולים להגיש בקשה 9ובפרט סעיף 

 לתמיכה במסלולים אחרים בתום תקופת הביצוע במסגרת מסלול הטבה זה. 
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77.  
שמטרתן  ,באילו פעולות נוקטת הרשותלהוראות מסלול ההטבה: 8-ו 7סעיפים 

בייחוד בשוק  -עידוד אינטראקציה עם המגזרים האקדמי והממשלתי בישראל 
 סקוריטי-הסייבר

פעולה כדי להשקיע  משתפיםומערך הסייבר הלאומי  האוצר משרדרשות החדשנות, 

 הבישראל, לדוגמ וחיזוק הסייבר ות בעלות פוטנציאל חדשנות עולמיתבטכנולוגי

 .הפיילוטים תכניתו לוגיתוטכנתכנית מעבדות לחדשנות  באמצעות

 להוראות מסלול ההטבה: 8-ו 7סעיפים   .78

 כיצד מכמתת הרשות את התועלת להשתתפות תאגידית בתוכנית?

 ההשתתפות התאגידית בתכנית.  מדדיתעל פיהם שנקבעו המדדים  טרם

79.  
האם קיים מודל טיפוסי של החזר השקעה להוראות מסלול ההטבה: 8-ו 7סעיפים 

 אפ והתאגידים המשתתפים? במידה וכן, נא לפרט-עבור הסטארט)תשואה( 
 תפיםתהמשאו התאגידים  הסטארטאפיםלפרט מידע הנוגע לפעילות  ניתן לא

 בתכנית. 

80.  

Selected Innovation labs: How many Innovation labs will be 
selected within the «Innovation Labs Incentive Program - Fintech 
and Cyber Sectors”?  

 

 לעיל.  54שאלה מספר ל תשובה ראו

81.  

# Specialist Company: Incentive program 29 Subtrack A - 5.1 
“the scope of the Specialist Company sales will be at least ILS 1 
billion”. Is it correct to consider the 2018 revenues of the Specialist 
Company at this regard?  

 

 כן.

82.  

# Specialist Company: “A corporation (…), which possesses 
technological infrastructure, knowledge and expertise (…), in the 
IT and infrastructures fields, and which also possesses knowledge 
or expertise in Israel or abroad in the finance and/or cyber sectors” 
[Incentive program 29 Subtrack A 3.3(1)]. What kind of 
technological infrastructure and IT and infrastructures fields are 
you referring to? f 

ב ויש לפרט אילו יכולות, ידע ומומחיות טכנולוגית קיימות לתאגיד בתחומי המחש

 והתשתיות וכן בתחומי הפיננסים ו/או הסייבר.

 

 

   

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


 

 
 הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית

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

 

מספר 
 סידורי

 תשובה השאלה

83.  

# Shareholders in the bidding company: In Annex 1 – part 2.4 it 
is asked to make a choice between: Specialist Company, 
Manufacturer and Financial Entity. In case a Financial Entity plays 
also the role of the Specialist Company, how the other bidder’s 
shareholders can be defined? Can we keep defining them 
Specialist Companies?  

 

או  יםטכנולוגי יםוהם אינם תאגיד ,ישנם עוד שותפים מלבד החברה המתמחה אם

יש להוסיף את הקטגוריה המתאימה. נחדד כי ניתן להכיר בחברה , יםפיננסי פיםגו

 במסלול ההטבה.מתמחה רק אם היא עומדת בהגדרות המצוינות 

84.  

# Financial Entity: Incentive program 29 Subtrack A-5.2” the 
Bidder will be held, whether directly or indirectly, by at least one 
Financial Entity”. Is there any requirement on the Financial Entity 
minimum share of holding?  

 

נדרש כי המציע הינו תאגיד , העיקרי להוראות מסלול ההטבה 2.17כמפורט בסעיף 

  ומעלה 30%בשיעור של שהוא חברה מתמחה, או מוחזק, בין במישרין ובין בעקיפין, 

 .על בסיס דילול מלא( בידי חברה מתמחה אחת לפחות0

85.  

# Financial Entity :Can be considered correct the application of a 
company which is part of a Group in which there is also a Financial 
company, even if the Financial Company doesn’t directly or 
indirectly own the bidder?  

 

ניתן לקחת בחשבון את כל החברות בעץ המבנה של התאגיד הרב לאומי של החברה 

מכוח מסלול ההטבה צריכה להשתכנע, המתמחה. בנוסף, יודגש כי הוועדה הפועלת 

לשביעות רצונה, כי החברה המתמחה תהיה מעורבת בהפעלת המעבדה לחדשנות 

 .נושא ההליך התחרותי הנדון

86.  
# Start ups: An already existing start up can apply for becoming a 
“lab’s company”? Are there any restrictions at this regards?  
 

בנהלי  3.2 וסעיףמסלול ההטבה הוראות ל 7-ו 2.19 ,2.6כן, כמפורט בסעיפים 

 מסלול ההטבה. 

87.  

#Grants and rights of the selected FinSec Innovation lab: the 
unique services will be made accessible (…) through a contact 
person on behalf of the Cyber Emergency and Security 
Directorate, who will work on its behalf in the FinSec Innovation 
Lab, in order to ensure constant contact. Does it mean that there 
will be a person of the Cyber Emergency and Security Directorate 
working in the FinSec lab?  
 

 . אם תהיה כזו ,פי דרישהלמעבדה ל יינתן המענהלא, 
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88.  
#Guarantee Fund: Until which date the Guarantee should be in 
effect? (reference to the incentive program n°29 – section 4.3.2)  
 

כמפורט בקול הקורא, בהתאם להוראות מסלול ההטבה נדרשת ערבות הגשה בסך 

 .)ו' ניסן, תש"פ( 2020במרץ  31 אלף ש"ח, אשר תהיה בתוקף עד ליום 100

89.  

#Processing Fee: Which is the bank to which the processing fee 
must be paid? (reference to the incentive program n°29 – section 
4.4.4)  
 

 לעיל. 58ראו תשובה לשאלה 

90.  

# Proposal preparation: Is it needed to submit all the Annexes in 
the proposal template (from 1 to 11)?  
 

, אך ניתן לבצע שינויים בתצהירים הקשורים בזכר/נקבה, יותר ממוסמך חתימה כן

מנת -, וזאת עלתאחד בשם החותם על התצהיר, שותפות/חברה, דרכון/תעודת זהו

 .לשקף את המצב העובדתי הנכון

91.  
# Proposal preparation: Annex 1 – paragraph 2.1, is it needed to 
have already a website for the future innovation laboratory?  
 

 לא.

92.  

# Proposal preparation: In Annex 1 – paragraph 4.3 it is written 
to explain “[3] With respect to secondary track A only - submission 
of financial information and scope for the laboratory companies”, 
which are the key financial information you are referring to?  
 

 יש לפרט לגבי המידע הפיננסי והיקפו עבור המעבדה. 

93.  

# Proposal preparation: Annex 1 – paragraph 7.1, 7.2, 7.3 
“Particulars of the authorized signatory on behalf of the laboratory 
company”, are you referring to the Innovation lab authorized 
signatory?  
 

 כן. 

94.  

# Proposal preparation: Is Annex 7 intended as the Innovation 
lab supposed budget for the 3 years of operation? How is it 
correlated with Annex 11?  
 

 ,התשובה היא כן.  לגבי החלק הראשון של השאלה 

  יש לעיין בנהלי מסלול ההטבה, ובפרט 11לנספח  7לגבי ההבדלים בין נספח ,

אינו רלוונטי לשלב הצעת מועמדות לשמש כמעבדה  11 . נספח3.1.1בסעיף 

 לחדשנות. 
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95.  
# Proposal preparation: Are there any guidelines or procedures 
that we must follow to fill in the excel file - Annex 7- on the budget?  

 

חוק   החלק שנוגע למימון רשות החדשנות לעמוד בקנה אחד עם הוראות . עלכן

 החדשנות, הוראות מסלול ההטבה והנהלים.

96.  

# Grant: Are the expenses for building the technological 
infrastructure funded at 33% or at 50%? Is the City of Beer Sheeva 
in a peripheral area?  
 

להוראות  6.1מסך ההוצאות המוכרות )סעיף  50% ניתן הוא בשיעור שלהמענק ש

 פיתוח א'. באיזורבאר שבע נמצאת שכן , מסלול ההטבה; עד לתקרה המפורטת שם(

97.  

# Grant: Incentive program 29 - 6.1.1 – “ The Funding will be 
granted as detailed below: A grant that will not exceed ILS 2 
million, under the condition that at least two lab's companies are 
accepted at the innovation lab”. The number of the lab’s company 
must be intended on a yearly basis or for the whole period, i.e. 2 
lab’s company per year or in the 3 years?  
 

 . ולא פר שנה כל תקופת הזיכיוןמשך הכוונה הינה ל

98.  

"מציע": כתוב כי על המציע הגדרת  –להוראות מסלול ההטבה  2.17בנוגע לסעיף 
 . אחת לפחותומעלה בידי חברה מתמחה  30%להיות מוחזק בשיעור של 

ומעלה המוחזקים  30%האם הכוונה כי עליו )על המציע( להיות מוחזק בשיעור של 
)בלבד(, ויכול שיהיה מוחזק גם בידי חברה מתמחה נוספת  אחתבידי חברה מתמחה 

ומעלה שמחזיקה בו  30%-, שאינו כלול ב)אחרת( בשיעור החזקה כלשהו אחר
 החברה המתמחה הראשונה,

 או

שיעור האחזקות במציע המוחזק על ידי חברות העומדות בתנאים של חברה  סךש
ומעלה. זאת אומרת, לצורך הדוגמה, שהמציע יכול  30%מתמחה צריך לעמוד על 

 רתאחוחברה מתמחה  15%להיות מוחזק בידי חברה מתחמה אחת בשיעור של 
 , ולעמוד בתנאי המכרז.15%בשיעור של 

בנספח א' )מסלול משנה א'( למסלול הטבה מס'  5.1*חברה מתמחה כאמור בסעיף 
29 . 

ומעלה המוחזקים בידי חברה מתמחה  30%על המציע להיות מוחזק בשיעור של 
)בלבד(, ויכול שיהיה מוחזק גם בידי חברה מתמחה נוספת )אחרת( בשיעור  אחת

שמחזיקה בו החברה המתמחה ומעלה  30%-החזקה כלשהו אחר, שאינו כלול ב
 הראשונה.
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99.  

היקף ואיכות " –להוראות מסלול ההטבה  4.5.1לאופן חישוב הניקוד בסעיף  בנוגע
כתוב כי הניקוד יינתן תוך התחשבות בשיעור  ":הניסיון של המציע ובעלי מניותיו

 האחזקות של החברה המתמחה במציע. 

 :מתמחות חברות מספר ידי על מוחזק המציע בו במקרה

)צבירה( פשוטה של הנקודות, למשל,  אגרגציההניקוד מחושב בצורה של  האם
: במקרה בו המציע מוחזק על ידי חברה מתמחה אחת העוסקת 4.5.1.1בסעיף 

שנה ועל ידי חברה מתמחה נוספת העוסקת בתחום הפעילות  20-בתחום הפעילות כ
 שנה בתחום הפעילות, 35שנה, האם הניקוד למציע יינתן על פי עיסוק של  15-כ

 או

ופן יחסי לפי החלק היחסי שבו מחזיקה כל חברה מתמחה מחושב בא שהניקוד
אחוז על ידי חברה מתמחה אחת  30%במציע. לדוגמה, המציע מוחזק בשיעור של 

על ידי חברה מתמחה  20%שנה(, ובשיעור של  20-)העוסקת בתחום הפעילות כ
ממנו מחושב הניקוד  100%-שנה(, כך שה 15-נוספת העוסקת בתחום הפעילות כ

( 50מתוך  30) 0.6(, כך שהחברה הראשונה מחושב פי 20%פלוס  30%) 50הוא 
 18(, כך שהניקוד ניתן על פי עיסוק של 50מתוך  20) 0.4והחברה השנייה מחושב פי 

 .בתחום( 15 כפול 0.4 פלוס 20 כפול 0.6) שנה
 

 דעת הוועדה.  שיקול לפיהניקוד יינתן 

100.  

מצוין כי על  לא. בסעיף זה :חובות המעבדה לחדשנות שנבחרה - 5לסעיף  בנוגע
מההוצאות  100%-הזכיין להשקיע מימון משלים בחברת מעבדה )מימון המשלים ל
(. על פי סעיף 2.13המוכרות שאושרו לחברת מעבדה על ידי הוועדה, כאמור בסעיף 

במסלול משנה א', רשות החדשנות תשתתף במימון פרויקט מעבדה באמצעות  9.2
אות המוכרות )הנמוך מבניהם(, מסך ההוצ 85%"ח או אש 425מענק בסך של 

אין חבות  5חודשים. אך כיוון שנראה כי על בסיס סעיף  6לתקופת ביצוע של עד 
 מי(, נשאלת השאלה: 15%מצד הזכיין להשקיע בחברות המעבדה מימון משלים )

לצורך ההשוואה נציין כי  ? המאושר התקציב להשלמת הנותרים 15% את מממן
כתוב כי על הזכיין  6.1.9ת טכנולוגיות( בסעיף מספר )חממו 3במסלול הטבה מספר 

מהתקציב המאושר  15%להשקיע את המימון המשלים בפרויקט חממה בשיעור של 
 יחד. רשום אינו זה תנאי זה הטבה במסלול אך. הפרויקט בחברת למניות בתמורה

 לאחר תתבצע מעבדה לפרויקט המענק תשלומי העברת כי 7.7 בסעיף רשום זאת עם
 בנוגע פער כאן יש כי נראה מכך. הוצאות אותן עבור המשלים המימון ברתהע

 .המאושר התקציב את 100%-ל המשלים למימון

 

 המימון המשלים יכול להגיע מכל מקור שהוא, כולל המעבדה לחדשנות. 
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101.  

)חממות טכנולוגיות(, על  3במסלול הטבה מספר  -בהמשך לשאלה הקודמת כן,  כמו
ישנם תנאים לשיעור אחזקתו של  -חלוקת זכויות בחברת הפרויקט 9.2פי סעיף 

היזם והזכיין בחברת הפרויקט בתמורה לתקציב שאושר לה )וניתן לה באמצעות 
שיעור אחזקתו של  -(15%ומימון משלים מהזכיין  85% -המענק מהרשות לחדשנות

 במקרה האם. 20%-ושיעור אחזקתו של הזכיין לא יפחת מ 50%-יפחת מהיזם לא 
 לשיעור בנוגע תנאים עבוק לא( טכנולוגיות)מעבדות  29 מספר הטבה מסלול -זה

 ? משלים למימון בתמורה והזכיין היזם אחזקות
 

סעיף  ראו זכויות המעבדה לחדשנות בהון המניות של חברת המעבדהל בנוגע פירוטל

 של נהלי מסלול ההטבה.  3.2.4

102.  
 בחברת להשקיע, מניותיו בעלי או מזכיין כלשהן מגבלות יש האם הבהירו אנא

 או( המאושר מתקציב 15%) המשלים ממימון כחלק זה אם, מניות תמורת מעבדה
 .המשךמימון /עודף ממימון כחלק זה אם

 לנהלי מסלול ההטבה.  3.2.4בסעיף  ראו פירוט

103.  

במסלול משנה א', מתייחסים  5.1הסף לחברה מתמחה המוגדרים בסעיף  תנאי
למספר העובדים אותם מעסיקה החברה והיקף מכירותיה בלבד, אולם אינם 

מתייחסים כלל לתנאים כלשהם בנוגע לתחום הפעילות של החברה. נבקש להבהיר 
ילותה במסלול משנה א', אך פע 5אם כן, האם חברה שעומדת בתנאי הסף של סעיף 

( הוא חלקי בלבד, יכולה להיחשב פינטקבתחום הפעילות של המעבדה )סייבר, 
 ? מתמחה כחברה

 הינה( 3.3)סעיף  מתמחה חברה', א משנה במסלול 3 בסעיף ההגדרות פי על, שכן
 המחשוב בתחומי ייחודיים ומומחיות ידע, טכנולוגית תשתית בעל טכנולוגי תאגיד

 אם להבהיר נבקש. הסייבראו /ו הפיננסים בתחומי ומומחיות ידע וכן והתשתיות
 אינו אך, בלבד ניקוד לצורך"איכות"  סעיפי מהווה 3.3 בסעיף הרשום האם, כן

 .המכרז תנאי פי על מתמחה כחברה חברה להגדרת סף תנאי מהווה

 

למסלול המשנה,  5.1למסלול משנה א' מגדיר "חברה מתמחה", וסעיף  3.3סעיף 

הקובע את תנאי הסף, מייחס את הדרישות בנוגע למספר העובדים המועסקים 

ולהיקף המכירות לחברה מתמחה. עולה מכך, שקיומה של חברה מתמחה הוא גם 

 תנאי סף במסגרת ההליך. 

הבהירו איך ניתן הציון במקרה שהמוסדות הפיננסים הם שותפים שאינם  אנא  .104
 .אסטרטגית שותפותאקוויטי אלא דרך 

 מסלול ההטבה. הוראות ל 4.5.3סעיף מסגרת ינוקדו ב ותאסטרטגי ותיושותפ

105.  

, "תינתן עדיפות לחברה מתמחה בעלת היקף גבוה יותר של 4.5.1.3 סעיף לפי
 ."טהוצאות מו"פ בשלוש השנים האחרונות בכלל ובשנה הקלנדרית האחרונה בפר
אנא הבהירו אם הכוונה להוצאות מו"פ בכלל או רק הוצאות מו"פ של החברה 

 .המתמחה בתחום הפעילות המוצע של המעבדה לחדשנות

ות מו"פ בכלל. ניתן לפרט לגבי הוצאות מו"פ בתחום הפעילות הינה להוצא הכוונה

 המוצע. 
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106.  

תוקם ותופעל על ידי   FinSec-מעבדת ה": "ש הובהר' א משנה למסלול 2.6 בסעיף
תאגיד טכנולוגי שהינו בעל תשתית טכנולוגית, ידע ומומחיות ייחודיים בארץ או 

למסלול משנה א' הובהר מה  3.3. מצד שני בסעיף ."בחו"ל בתחום מחשוב ותשתיות
 זה חברה מתמחה: 

( תאגיד טכנולוגי, בין שהתאגד כדין ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל ובין אם ( 1"
לאו, שהינו בעל תשתית טכנולוגית, ידע ומומחיות ייחודיים בארץ או בחו"ל 

בחו"ל בתחומי בתחומי המחשוב והתשתיות וכן בעל ידע ומומחיות בארץ או 
 הפיננסים ו/או הסייבר

 או 

 "ללעי 1.3( גוף פיננסי כהגדרתו בסעיף 2)

הבהירו האם גוף שיקים ויפעיל את המעבדה חייב להיות גוף טכנולוגי בתחום  אנא
 או זה יכול להיות גם גוף פיננסי? פינטקסייבר 

 . לעיל 45-ו 2 לשאלות תשובות ראו

107.  

עובדים בחברה מתמחה רלוונטי רק לעובדים תחת  500הבהירו: האם תנאי של  אנא
עובדים  500אותה חברה, ללא חברות קשורות או חברות באחזקותיה וגם אם 

יכולים להיות בפריסה עולמית? האם התנאי השני לחברה מתמחה במסלול משנה 
לנדרית שקדמה מיליארד ש"ח לפחות בשנה הק 1א',"... היקף מכירותיה עומד על 

, מתמחה חברה אותה של רק למכירות תקף.." .לשנה שבה פורסם ההליך התחרותי
 ?אחרות קשורות חברות או באחזקותיה חברות ללא

ניתן לקחת בחשבון לצורך המידה בתנאי הסף של מספר העובדים והיקף המכירות 
בפריסה , את כל החברות בעץ המבנה של התאגיד הרב לאומי של החברה המתמחה

 .עולמית

108.  
הבהירו האם יש היקף מינימלי או מקסימלי הנדרש באחזקה של המציע על ידי  אנא

בנקאות,  :גוף פיננסי, אשר הינו בעל תשתית באחד או יותר מהתחומים הבאים
 .ניירות ערך, אשראי, סליקה וביטוח

ע"י  המציע מוחזקאולם נדרש כי , קיים היקף מינימלי או מקסימלי של אחזקות לא
 5.2מפורט בסעיף כ - העוסק בתחומים המצוינים בשאלה גוף פיננסי אחד לפחות

 לנספח א' של מסלול ההטבה. 

109.  

אם לא בפריפריה, מנוסח המכרז ניתן להבין כי קיימת  33%האם ניתן לקבל מענק 
 אפשרות.

הכוונה הינה לעקרונות התמיכה בהקמת תשתית  אםהשאלה לא לגמרי ברורה. 
למעבדה לחדשנות  50%-לא בפריפריה ו 33% יה בשיעור שלהמענק יה טכנולוגית,

 להוראות מסלול ההטבה 6.1באזור פריפריה, כפי שמפורט בסעיף  מתקהממו
 להליך רלוונטי אינו הנושאלנהלי מסלול ההטבה.  3.1.6.2 –ו  3.1.6.1 ובסעיפים

 ולכן פריפריה,, הנמצא באיזור שבע בבאר לקום המעבדה עלש מאחר ,זה תחרותי
 .50% על יעמוד התמיכה שיעור

110.  
 לצורך נדרשות אשר עדהוהו ידי על"מאושרות"  חברות 4 - 2 לקבל יש זמן כמה תוך

  .המענק בתנאי עמידה
 מהלךבהמספר המינימלי של חברות המעבדה, הנדרש לצורך קבלת המענק, ייבדק 

רבעון האחרון לפני למענק עד לשנים. ניתן להגיש בקשות  3תקופת הזיכיון שהינה 
 תום תקופת הזיכיון.
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111.  
האם זה  .אחרת המענק מבוטל ,מדובר על חובות שיש למלא תוך חצי שנה במכרז

  או דברים שקשורים לתוכנית עבודה? םיטכנירק דברים 
לרבות  ,בהתחייבותיועל המציע לעמוד  למסלול ההטבה 4.1.8בסעיף  כמפורט

עקב אי מילוי  חתימה על כתב ההתחייבות. ביטול או הפסקת התמיכה
 להוראות מסלול ההטבה.  10בסעיף  טכמפור ההתחייבויות יהיה

 הבהתאם להוראות חוק החדשנות, מסלול ההטבלא ברורה. המגבלות הינן  השאלה  ?במעבדה השותפים אופי לגבי מגבלה יש האם  .112
 הנהלים.ו

? בארץ נציגות לה שתהיה חייבת היא"ל מחו חברה מצטרפת אם ,להבנתנו בהתאם  .113
  ?בארץ פיזית יושב הוא אם רק זה להצטרף שרוצה גדול בנק יש אם כלומר

 . לא

גם אם היא לא רוצה  ,למעבדה להכנסחברה מחויבת לעבור את הוועדה כדי  האם  .114
  את המענק של המדינה ?

בקשה  להגיש צריכה, חברה אשר לא מעוניינת במענק מרשות החדשנות אינה לא
 ועדה. הו קבל את אישורלרשות ול

115.  

 לנו נמסר? הקונספט תא כשבניתם עליו שחשבתם שותפים מבנה קיים האם
 הגוף ולא המייעץ הגוף רק תהיה חשבון רואי משרד כדוגמת שחברה היה שהרעיון

  ?נכון זה האם, בפועל המנהל

 

השותפים הינו בהתאם להצעת הגופים המעורבים ושיקוליהם. לא קיימת  מבנה
מניעה שמשרד רואי חשבון יהיה הגוף המנהל בפועל, וזאת בכפוף להוראות חוק 

 הנהלים.והחדשנות, מסלול ההטבה 

116.  

האם ניתן לקחת בחשבון את כל החברות בעץ המבנה של בעל מניות במציע כדי 
של אותו בעל מניות במציע? הדבר מקובל בקרנות הון לבחון את אמות המידה 

 סיכון ותאגידים רב לאומיים.

ניתן לקחת בחשבון את כל החברות בעץ המבנה של התאגיד הרב לאומי של החברה 
 המתמחה. 

יודגש, כי הוועדה הפועלת מכוח מסלול ההטבה צריכה להשתכנע, לשביעות רצונה, 
ת המעבדה לחדשנות נושא ההליך כי החברה המתמחה תהיה מעורבת בהפעל

 התחרותי הנדון.

117.  
האם אותם בעלי מניות )בעץ המבנה( גם  –חיובית  116לשאלה מספר  אם התשובה

צריכים להגיש את התצהיר שבעלי המניות של המציע עצמו נדרשים? הרי, בפועל, 
הם לא בעלי המניות הישירים של המציע )אלא של בעל המניות במציע, המחזיק 

 ו במציע(.בעצמ

לנהלי מסלול ההטבה( נדרשת מבעלי מניות  4הגשת התצהירים )בנוסח נספח 
המחזיקים ישירות במציע ובחברה המתמחה. התצהירים ייחתמו על ידי מורשי 

 החתימה מטעמם.

 

 .מפורסמים באתר הרשות המתוקנים הליךמסמכי ה .ב

 , יגבר האמור במסמך זה.הם, על נספחיהליךבכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור במסמכי ה .ג

 .הליךמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ה .ד
 בברכה,   

 הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
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