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 המסלול המיועד ל"חברות מתחילות". תכלית הכלכלה משרדברצוננו לעדכנכם במסלול סיוע של 

 מלבד, הראשי המדען מלשכת תמיכה בעבר קיבלו שלא, "מתחילות חברות"ב השקעה לעודד

 לאפשר במטרהוזאת "(, ולהמסל" להלן) הטכנולוגיות החממות ותכנית תנופה תכנית במסגרת

 . ולפעול להמשיך בישראל מוקמותמה זה מסוג לחברות

 וכן מתחילות חברות של ופיתוח מחקר לתכניות שנתיים רב אישורים יינתנו המסלול במסגרת

 נועדו אלו הטבות. המענק מתן אחרי ויותר שנה לחצי עד המשלים ההון את לגייס אפשרות

 של האטרקטיביות את להגביר ובכך, בחברה הממשלתיות ותהתמיכ לגבי הוודאות את להגביר

 . פרטיים גורמים ידי על להשקעה אלו חברות

 יזכו והן 50% על ויעמוד קבוע יהיה ,התכנית במסגרת שייתמכו לחברות הניתן ,המענק שיעור

 המדען בלשכת היום המוכרותמעבר לאלו  ,כגון הוצאות שיווק ומסחור ,נוספות בהוצאות להכרה

 .ראשיה

 החרדי ובמגזר המיעוטים בני במגזר מוגברת תמיכה

 חברות מסלול במסגרת ,לעגן הוחלט, החרדי מגזרבו המיעוטים בני במגזר יזמות עידוד לשם

בכדי . החרדי מגזרבו המיעוטים בני במגזר יזמים של בפרויקטים מוגברת תמיכה ,מתחילות

 דילול בסיס על) מניותיה מהון 33% תלפחו אשר חברהלהיכלל במסלול זה על החברה להיות: 

 על נמנה, הרעיון בעל שהוא, החרדי מהמגזר או המיעוטים בני ממגזר יזם ידי על מוחזק( מלא

 במידה - מלאה במשרה התאגיד יל ידע ומועסק המוגשת בתוכנית המחקר והפיתוח צוות

 המאושרת כניתהת של המאושר התקציב מסך %85 של בשיעור למענק תזכה - יאושר והפרויקט

 יעלה לא יהמקסימל המענק היקף(. לאומית עדיפות אזורי בגין לתוספת זכאית תהיה לא החברה)

, התמיכה תקופת בתום להגיש וכלת כאמור במסגרת אישור השקיבל חברה. ח"ש מיליון 2 על

 על יעלה שלא ,המסלולים בשני ,מצטבר מענק לסכום ועד במסגרת נוספת תמיכה לקבלת בקשה

 .ח"ש יליוןמ 5

  הגדרות

 :במצטבר הבאים התנאים לגביו שמתקיימים תאגיד -" מתחילה חברה"

 הבקשה הגשת מועד ועד ההתאגדות ממועד התאגיד של המכירות היקף - מכירות היקף •

 .בשנה ח"ש 500,000 על עולה אינו

 סגרתבמ מימון מלבד אשי,רן ההמדע מלשכת מימון בעבר קיבל לא התאגיד - קודם מימון •

 .החממות תכנית במסגרת או תנופה תכנית

 שבו המועד לבין בישראל התאגד דישהתאג המועד בין שנים 3 חלפו טרם - החברה גיל •

 . במסלול הבקשה הוגשה

 יהיה זה תאגיד. החממות תכנית במסגרת מימון לקבל שזכה תאגיד על יחול לא זה תנאי

 במסגרת בו התמיכה תקופת סיום מועדמ חודשים 12 חלפו טרם אם רק בקשה להגיש זכאי

 . החממות תכנית

 יעלה לא ,הבקשה הגשת מועד ועד הקמתו ממועד ,התאגיד של הוצאותיו סך - הוצאות סך •

 . ח"ש מיליון 3 על

 ועד הקמתו ממועד ,ההוצאות סך יעלה לא - בלבד החיים מדעי בתחום הפועל תאגידב

 סך החממות תכנית במסגרת מימון יבלק ואם, ח"ש מיליון 4 על ,הבקשה הגשת מועד

 . פריפריאלית חממה בוגר תאגיד לגבי ח"ש ןמיליו 7-ו ש"ח, יוןלמי 6 על עלוי לא ההוצאות

 ושינויים עדכונים - "מתחילות חברות"ל ועסי
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 ההוצאות סך יעלה לא - פריפריאלית חממה במסגרת מימון שקיבל אחר לתאגיד ביחס

 . ח"ש מיליון 4 על הבקשה הגשת מועד ועד הקמתו ממועד

, הבקשה הגשת מועד ועד התאגדותו ממועד, התאגיד שגייס המימון היקף - מימון היקף •

 . ח"ש מיליון 2 על עולה אינו

 ממועד ,התאגיד שגייס המימון היקף יעלה לא - בלבד החיים מדעי בתחום הפועל תאגיד

 . ח"ש מיליון 4 על ,הבקשה הגשת מועד ועד התאגדותו

 התכנית במסגרת שהוענק המימון ללייכ לא - החממות תכנית במסגרת מימון שקיבל תאגיד

 .האמור המימון היקף חישוב במסגרת

 בשנה ח"ש ממיליון יותר גייס לא התאגיד - הבקשה להגשת שקדמה בשנה מימון היקף •

 .הבקשה להגשת שקדמה

 הסכום ולא בשנה ח"ש מיליון 2 על הסכום יעמוד - בלבד החיים מדעי בתחום הפועל תאגיד

 .לעיל האמור

 מוגבל חשבון בעל אינו התאגיד - וכדומה כינוס פירוק בהליך הימצאות או חובות היעדר •

 למשרד מוסדרים בלתי חובות לו ואין וכדומה פירוק, נכסים כינוס בתהליך נמצא ואינו

 .המס ולרשויות

 . התכנית לביצוע מהממשלה נוספת תמיכה מקבל אינו התאגיד - מימון כפל •

 פעולותבגין ו ומסחור שיווק, פיתוח, מחקר בביצוע שהוצאו הוצאות -" מוכרות הוצאות" •

 שיפורסמו בכללים ,המחקר ועדת קבעה שלגביהן ,מאושרת תכנית פי על אחרות מוכרות

 . בחשבון להביאן ניתן כי ,האינטרנט באתר

 המסלול עקרונות 

 הידע רתלשמי בנוגע, מכוחו שהותקנו ונהלים הכללים, התקנות, מחקר ופיתוח חוק הוראות •

 זכויות ואת לגביו הזכויות, הידע את לאחר להעביר שלא וההוראות, בארץ הייצור וזכויות

 מסלול על יחולו, המחקר ועדת של מוקדם אישור ללא, ומהפיתוח מהמחקר שיופקו הייצור

 .ממנו המחויבים בשינויים, זה הטבות

 %50 של בשיעור היהי שיוענק המענק שיעור, המחקר ועדת יל ידע הבקשה תאושר באם •

 . המחקר ועדת יל ידע שהוכרו המוכרות וצאותהמה

 .%85 - חרדים ומגזר המיעוטים בני גזרמ לגבי

 לתקופה ח"ש מיליון 5 של סך על יעלה לא לתיק המחקר ועדת ייד לע שיוענק המימון סך •

 . חודשים 24 עד של

 למניות בתמורה רטיפ ממשקיע משלים מימון בהצגת יתמותנ לתוקפו האישור כניסת •

 ידי על הבקשה אישור מיום חדשים 6 של זמן פרק בתוך או הבקשה הגשת טרם ,החברה

 מימון לגיוס המועד את מיוחדים במקרים להאריך המחקר ועדת בסמכות. המחקר ועדת

 . משלים

 

 . התכנית לעיקרי דגש מתן תוך בתמציתיות ניתן זה מידע

 :ל לפנות ניתןבינלאומיות ותפים לתכניות מו"פ ולמידע בדבר איתור ש נוספים לפרטים

 co.ilcpaeyal@mbt.        ,3632125-520 , בטלפון:אייל לבנת)משפטן( רו"ח 

  ilco.cpaamin@mbt.                 , 7731956-050 פוןטל, בוהאנ עמי ר"ד
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