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 לכולם.ן, שלום  
 

, בשיתוף עם משרדי ממשלה נוספים, יוצאת בקולות קוראים  החדשנותרשות 
חדשים להגשת בקשות לתמיכה בתוכניות הרצה (פיילוט) במספר תחומים.  

המסלול מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות אשר נמצאות בשלבי פיתוח  
ניסוי לבדיקת התכנות/הוכחת ערך של טכנולוגיה  לתמיכה בביצוע   מתקדמים,

   . סביבת עבודה המדמה את שוק המטרהקיימת ב
 : להלן התחומים

  -  תוכניות הרצה בתחומי התחבורה (בשיתוף משרד התחבורה)  •
לתמיכה בתוכניות הרצה של טכנולוגיות ותפיסות הפעלה חדשניות  

הבאים: עידוד המעבר לתחבורה ציבורית, הפחתת   רהו התחבבתחומי 
וצמצום השימוש בנפט   י תאונות הדרכים, הקטנת הגוש התחבורת

 בתחבורה.  

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


   -  תוכניות הרצה בתחומי ביטחון פנים (בשיתוף משרד בט"פ) •
תמיכה לבחינת היתכנות טכנולוגית באתרי הרצה בגופי הביטחון במטרה  

טכנולוגיים לאתגרי גופי הביטחון הישראליים. מטרות   פתרונותלהציע 
התוכנית הן עידוד וסיוע בפיתוח מוצרים ותהליכים שיאפשרו להשפיע על  

היכולת האופרטיבית או שיפור השירותים המוענקים על ידי גופי ביטחון  
שירות בתי הסוהר, הרשות לכבאות והצלה והרשות לביטחון  ם הבאים: הפני

 .  קהילתי
הגנת  (בשיתוף המשרד ל   תוכניות הרצה בתחומי הגנת הסביבה וקלינטק •

בכל תחומי הגנת הסביבה, ובכלל זה:    תמיכה בביצוע פיילוטים -  ) הסביבה
מחזור, ייצור ואגירת אנרגיה נקייה, התייעלות אנרגטית, טיפול בזיהומים  

ומפגעים סביבתיים, בנייה ירוקה, שירותים סביבתיים ויישומי תוכנה  
 רלוונטיים.  

 
על המוצרים המוגשים למסלול זה, להיות בשלים להרצה (לאחר בחינת היתכנות  

 .  המוצר) וללא תכולות מו"פ משמעותיות  ופיתוח מרבית
מהוצאות המו"פ,   50%- 20%שיעורי התמיכה להצעות הזוכות במסלול זה ינועו בין 

וכן תמיכה רגולטורית מהמשרד   , ללא הגבלה על גובה התקציב המבוקש
הצעות בעלות פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על ייעול ושיפור  הממשלתי הרלוונטי. 

 הפעילות המוזכרים לעיל יזכו לתמיכה כספית בשיעורים גבוהים יותר. תחומי 
 

,  2022 ביולי 17 ניתן להגיש עד ליוםבקשות בתחומים ביטחון פנים ותחבורה 
 .  12:00בשעה 

   .12:00, בשעה 2022ביולי   25בקשות בתחום קלינטק ניתן להגיש עד ליום 
 
 לחצו כאן  –חוזר המלא  צפייה בל
 
 לחצו כאן   – 2מסלול הטבה ל

 למידע ופרטים נוספים: 
 .  Deloitte,חטיבת המס מנהל קבוצת התמריצים, ,שותף   ,נדב גיל רו"ח 

 .  Deloitte,חטיבת המס  תמריצים, מחלקת מנהל בכיר ב ,אלון נרדי 
 . Deloitte, מנהלת במחלקת תמריצים, חטיבת המס,  גרוסו-ענת ניצן

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

 זר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו. החו 
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