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לחברות  מהיר ערוץ מענקים: הליך הגשת בקשה וטיפולה במסגרת 08-200נוהל מס' 
  שנקלעו למשבר

 

 קע ומטרותר .1

קרן המו"פ )להלן:  – 1במסלול הטבה מס'  מהירבהליך  תמיכה ההינ מטרת נוהל זה .1.1

 עד של לתקופה מוגבלים פיננסיים משאבים בעלות בחברות הממוקד "(מסלול ההטבה"

 כתוצאה שנוצר הכלכלי המשבר של בתקופה שרידותן את להגדיל במטרה, חודשים 12

 . ממנו ביציאה כלכלית לצמיחה מנוע שיהוו מנת על, הקורונה נגיף ממגפת

המופיעים בו ההגדרות המפורטות במסלול ההטבה. מונחים  ים, תיוחד למונחנוהל זהב .1.2

לעידוד המשמעות בהתאם לחוק  להםתינתן שלא הוגדרו במפורש במסלול ההטבה 

 .1984-טכנולוגית בתעשייה, תשמ"ד חדשנותמחקר, פיתוח ו

בהתאם  המהיר המענקים לערוץלקבוע את אופן הטיפול בבקשות המוגשות נוהל זה נועד  .1.3

 הטבה.הלמפורט במסלול 

ערוץ המענקים המהיר יהיו בכפוף במסגרת בנוסף על האמור בנוהל זה, בקשות המוגשות  .1.4

 : להלן , כמפורטהכלליים נהלי רשות החדשנות להוראות יתר

נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת  - 01-200 נוהל .1.4.1

 "(.01-200 נוהל)להלן: " המאושרת כניתוהת ביצוע

  .נוהל הגשת בקשות לתמיכה בתוכנית מו"פ – 02-200נוהל  .1.4.2

נוהל ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצועי במהלך תקופת  - 03-200 נוהל .1.4.3

 .ובסיומה מאושרת תכנית ביצוע

 .נוהל דיווח ותשלום תמלוגים - 04-200 נוהל .1.4.4

 .נוהל קניין רוחני – 05-200 נוהל .1.4.5

 .נוהל אישורים ובקשות מיוחדות - 06-200 נוהל .1.4.6

 .רןוושיעלעניין אישור מקדמות  כללים .1.4.7

 . ועל ידי ועדת המחקר הפועלת מכוח ואושר הטבההמכוח מסלול  נקבענוהל זה  .1.5

החדשנות הכלליים רשות נהלי הוראות נוהל זה להוראות סתירה בין  במקרה של .1.6

  נוהל זה.הוראות תגברנה  ,המפורטים לעיל

 .להלןמפורט של הבקשה, כ לדחייתה עשויה להובילזה נוהל הוראות ב האי עמיד .1.7

 

 מיום ולא)נוהל זה החל מיום הגשת הבקשה  הוראותלעמוד ב מחויבים והבקשה המבקש כי מובהר

 . (המחקר ועדת אישור

 

 

 

https://innovationisrael.org.il/rules/2949
https://innovationisrael.org.il/rules/2952
https://innovationisrael.org.il/rules/3017
https://innovationisrael.org.il/rules/3291
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 אופן הגשת הבקשה .2

יפורסמו באתר האינטרנט של  המהיר המענקים ערוץ במסגרתהגשת הבקשה  מסמכי .2.1

תתבצע במערכת המקוונת של רשות  הגשת הבקשותרשות החדשנות. למען הסר ספק, 

 החדשנות.

-שנתית הגשה במסגרת תתבצע המהיר המענקים ערוץ במסגרתבקשה לתמיכה  הגשת .2.2

 . למסלול ההטבה. 'ב .4.1 בסעיף לקבוע בהתאם שוטפת,

 )כהגדרת מונח זה במסלול ההטבה( להגיש בקשה גם ללא הצגת מימון משלים ניתן .2.3

עם זאת, על מגיש הבקשה להציג יכולת מימון משלים בתוך שלושה . בקשהבמסגרת ה

כאשר רשות החדשנות תאשר כי מגיש הבקשה חודשים מיום החלטת ועדת המחקר, 

מימון משלים כאמור, ועדת המחקר  ציגמובהר כי אם המבקש לא י .עמד בדרישה זו

 תהיה רשאית לבטל את אישור התכנית למפרע.

 19 ,תשפ"א , כסלוב ג' יוםלניתן להגיש בקשות במסגרת ערוץ המענקים המהיר עד  .2.4

 בצהריים.  12:00בשעה  ,2020, נובמברב

 

 בחינת הבקשה .3

 ההטבה למסלול 6.1בסעיף המפורטים תנאי הסף העומד במגיש בקשה נוהל זה יחול על  .3.1

 :במצטבר עומד גם בכל התנאים הבאיםהו

 מוגבלת אשר (Runway) פיננסית איתנות/יכולת בעל והינמגיש הבקשה  .3.1.1

 .לרשות החדשנות הגשת הבקשה ראשית חודשמ חודשים 12 עד של לתקופה

, המופיע באתר תחשיב באמצעותתיבחן איתנותו הפיננסית של המבקש 

 רכוש) החברה של נטו החוזר ההון תהכולל א האינטרנט של רשות החדשנות,

, צפויים תקבולים, מנוצל בלתי אשראי קו(, שוטפות התחייבויות בניכוי שוטף

החודשי  ההוצאות קצבביחס ל (חתומים הסכמים סמך על) עתידי השקעות גיוס

 (.Burn Rate) של התאגיד

 מנהלברשויות המס,  םרי: רשוק בעל פעילות אקטיבית,הינו מגיש הבקשה  .3.1.2

 או משכורת בתלוש אם בין) שכר תשלום הכוללת פעילות ספרי חשבונות ובעל

 הגשת חודש לראשית קדמו אשר חודשים 3 לפחות של לתקופה ,(בחשבונית

 .החדשנות לרשות הבקשה

 ערוץ במסגרת קלנדרית שנה באותהמבקשה אחת  יותר הגיש לא בקשהה מגיש .3.1.3

 המהיר המענקים ערוץ במסגרת בקשה להגיש ניתן כי יובהר. המהיר המענקים

 הקלנדרית השנה באותה החדשנות לרשות תוקודמ ותבקש הגיש המבקש אם גם

 . המהיר המענקים ץערו שאינה במסגרת



 טכנולוגית לחדשנות הלאומית הרשות
innovationisrael.org.il 

 ירושלים, גן טכנולוגי מלחה, 1דרך אגודת ספורט הפועל 

 

    

            ,ההטבה למסלול' ג 6.2 בסעיף הקבועה המידה אמת את לבחון בבואה המחקר ועדת .3.2

 לתקופתמגיש הבקשה  של( Runwayהפיננסית ) איתנותה /היכולת  את ,היתר בין, תבחן

  .לרשות החדשנות הבקשה הגשת חודש מראשית חודשים 18 עד של זמן

לעיל  3.1בסעיף כמפורט  פיננסית בדיקה תבוצע, 200-01 בנוהל כאמור ותלבדיק במקביל .3.3

 .בקשה מגיש לכל

 

 המחקר תבוועד דיון .4

כל בקשה אשר תוגש בהתאם לנוהל זה תובא לוועדת המחקר לצורך אישור בדבר  .4.1

אם ועדת המחקר ראתה כי הבקשה . זה נוהלל 3.1בסעיף עמידתה בתנאים הנדרשים 

, תבדוק ועדת המחקר האם הבקשה עומדת לעיל 3.1 בסעיף כאמור בתנאים עומדת

ועדת המחקר תשקול את הבקשות שעברו את  .ההטבהתנאי הסף המפורטים במסלול ב

 6.2המפורטות בסעיף  תנאי הסף כאמור לעיל ותעריך את טיבן בהתאם לאמות המידה

 .לנוהל זה 3.2ג' למסלול ההטבה ובסעיף 

שבועות ממועד הגשת הבקשה  4-למגיש הבקשה בתוך כ תימסר סופית בבקשההחלטה  .4.2

 לרשות החדשנות.

 אינה כי לגביה תחליטועדת המחקר אשר בקשה , בכתב שר זאתיאם מגיש הבקשה א .4.3

בקשות ב הדנהבועדת המחקר נוסף תועבר לדיון  ,לעיל 3.1 בסעיף כאמור בתנאים עומדת

ויחולו עליה כל הכללים החלים על בקשות  שהוגשו שלא במסגרת ערוץ המענקים המהיר

  .שלא במסגרת ערוץ המענקים המהיר

ושמגיש הבקשה לא אישר  לעיל 3.1 בסעיף כאמור בתנאים עומדת אינהבקשה ש .4.4

היא עומדת בתנאי בקשה אשר ועדת המחקר תחליט לגביה כי להעבירה לדיון נוסף, או 

 שנדחתה או ההטבהים במסלול תנאי הסף המפורטבאינה עומדת לעיל, אבל  3.1סעיף 

ג' למסלול ההטבה  6.2על ידי ועדת המחקר על בסיס אמות המידה המפורטות בסעיף 

לגביה הודעה למגיש הבקשה בהתאם לנהלים הכלליים של  תימסרלנוהל זה,  3.2ובסעיף 

  רשות החדשנות.

ומגיש הבקשה הציג מימון משלים למענק  המחקר ועדת ידי על אושרה אשר קשהב .4.5

, המאושר המענק מגובה 50% עד של בשיעור למקדמה זכאית אתהשאושר על ידה, 

ידי -יקבע על. שיעור המקדמה יבהתאם לאמור בכללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן

 ., לרבות הצורך בהעמדת מימון משלים )כהגדרת מונח זה במסלול ההטבה(ועדת המחקר

 

 ותחולה להתחי .5

 את מחליף הוא"( התחילה יום)להלן: " 2020 באוגוסט, 20תש"ף,  באב, ל'ביום  תוקף נכנס זה נוהל

, התחילה מיום החל שהוגשו בקשות על יחול הוא, 2020 באוגוסט, 16תש"ף,  כ"ו באב, הנוהל נוסח

 בגדר והינו בוועדת המחקר, נדונויום התחילה ועדיין לא  לפניוכן על בקשות שהוגשו לרשות החדשנות 

 .2020, דצמברב 16, תשפ"א, טבתב' אליום  עדאשר תוקפה יהא  שעה הוראת


