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 3.2021 תמריציםחוזר 

 בסטרטאפיםלעידוד השקעות חדש מענקים מסלול 

 של רשות החדשנות

 

 

 שלום לכולם,

במטרה  seed-הזנק בשלב העל תמיכה בחברות הודעה  רשות החדשנות פרסמה

 גבוההשקעות הון ראשוני בחברות עם סיכון משקיעי הון מנוסים להשקיע לעודד 

 (. 46מסלול הטבה מס' )

בכך, התמיכה הממשלתית תאפשר למנף את ההשקעות של גופי ההשקעה 

הישראלים והבינלאומיים מהמגזר הפרטי, שהינם בעלי ערך מוסף משמעותי 

 לסטרטאפים הישראלים.

 

טכנולוגיות בתחומים בהם יש ישראלים שמפתחים  סטרטאפיםקהל היעד הוא 

חלק משוק שנמצא שהם , או טווח זמן ארוך להטמעה, רגולציה מחמירה

  .בהתהוות

 

מזכר , לחתום על ולהירשם בישראל כדין טרם ההגשה על הסטרטאפ להתאגד

 .₪מיליון  3.5-בינו לבין המשקיע המנוסה ולגייס לא יותר מ (term sheetהבנות )

 

 3.5סך של עד ומסבב ההשקעה,  40%של בשיעור מענק הוא לסטרטאפ הסיוע 

 סטרטאפ ינפיקאחר אישור הבקשה ע"י רשות החדשנות, הכאשר ל₪, מיליון 

קבוצה עם תנאי מימון מועדפים או חברות  שנים. 3למשקיע אופציה למימוש עד 

 3.5, ועד סך של 10%שממוקמות בפריפריה יוכלו לקבל תוספת מענק בשיעור של 

 .₪מיליון 

http://www2.deloitte.com/us/en.html


 

ולאחריו צפויה  ,שבועות 4עד וצפוי לקחת למענק הינו מהיר בקשה ה בחינתתהליך 

 .קבלה מיידית של המענק

 

כנית וחדשנות וייחודיות בת במסגרת התוכנית כולליםהקריטריונים לקבלת תמיכה 

, deeptech)כגון: מזון, אגרוטק,  המוצגת, פעילות החברה בתחומים שבסיכון גבוה

תחום טכנולוגי בו קיים מחסור פעילות ב ,(פרמצבטיקה ועודרפואי, מכשור 

בעקבות ההשקעה,  כלכלי של החברה-פוטנציאל הצמיחה העסקי, seed במשקיעי

בחברות  יקף ניסיונו של המשקיע או של השותף המוביל בהשקעות הון ראשוניה

היקפי ההשקעות שביצע המשקיע עד למועד הגשת הבקשה, , ומיזמים טכנולוגיים

זמינות מקורות ההון המיועדים להשקעות הון ראשוני של המשקיע , ובחו"ל בארץ

 . מידת התמחותו של המשקיע בהכוונה עסקיתוכן  הגשת הבקשה במועד

 

 לחצו כאן – 46למסלול הטבה מס' 

 

  ם:למידע ופרטים נוספי

 6085378-03טל':  ,Deloitte ,חטיבת המס ,ישראל 3iG ,שותף ,נדב גיל רו"ח

 ,Deloitte ,חטיבת המס ,ישראל 3iG –תמריצי מו"פ וחדשנות דירקטור,  ,אנני דגני

 052-8574500טל': 

 
להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת החוזר אלא להסב  אין

 את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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