
 

 קרן המו"פ – 1מסלול הטבה מס' 

 

 פרק א' : מבוא

 . מטרות1

 הן:המסלול(  - מסלול הטבה זה )להלןמטרות 

 (  יצירת מקומות עבודה בתעשיה וקליטת כוח אדם מדעי וטכנולוגי;1)

הגדלת התועלת  -זה, "תשואה עודפת"  מסלול(  יצירת תשואה עודפת למשק הישראלי; ב2)

או מפירותיהם, מעבר או מחדשנות טכנולוגית ר ופיתוח הכלכלית למשק הנובעת ממחק

או מאותה חדשנות  לתשואה שאמורה לצמוח למי שמעורב ישירות באותו מחקר ופיתוח

 ;טכנולוגית

( פיתוח תעשיה עתירת מדע תוך ניצול והרחבה של התשתית הטכנולוגית והמדעית ומשאבי 3)

 האנוש הקיימים במדינה;

ם של המדינה על ידי ייצור וייצוא של מוצרים עתירי מדע שיפותחו (  שיפור מאזן התשלומי4)

 בה;

 בתעשיה.וחדשנות טכנולוגית והכל בדרך של עידוד מחקר ופיתוח 

 . אמצעי הגשמה 2

יוענקו המענקים, ההלוואות, הפטורים, ההנחות וההקלות  המסלוללשם הגשמתן של מטרות 

 זה. במסלולתכנית מאושרת, הכל לפי המפורט הטבות( שיינתנו על יסוד  -האמורים בו )להלן 

 מעבר למסלול הטבה א 2

בתעשייה, ופיתוח  לחוק לעידוד מחקר 7להוראות המעבר לתיקון מס'  )ג(56מכוח סעיף 

לחוק מסלול ההטבות שמכוחו ניתנו אישורים לתוכניות לפי פרק ד' הפך , 1984-התשמ"ד

למסלול הטבה זה הכלכלה והתעשייה,  אשר הופעל ע"י לשכת המדען הראשי במשרדהאמור ו

 .ידי רשות החדשנות-אשר יופעל על

 

 פרק ב' : הגדרות

  הגדרות. 3

תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה זולת אם נאמר אחרת בגוף זה  במסלול

 - בהתאם לחוק החדשנות המשמעות במפורש במסלול זה תינתן לו . מונח שלא הוגדרהמסלול

 אתר האינטרנט של רשות החדשנות; - טרנט""אתר האינ

הוצאות שהוצאו בביצוע מחקר ופיתוח על פי תכנית מאושרת,  - "הוצאות מחקר ופיתוח"

 , כי ניתן להביאן בחשבוןהאינטרנטשלגביהן קבעה ועדת המחקר בכללים שפורסמה באתר 

 .ולפי תנאים שנקבעו במסלול זה

תמש בידע שפותח במסגרת תכנית או הנובע הרשאה לאחר להש - "העברת זכויות ייצור"

מתכנית, לצורך ייצור מוצר מסוים בלבד, כאשר כל שאר הזכויות לשימוש וניצול הידע 

 נותרות בידי המעביר בישראל;

 



 
 ;מחקר או פיתוח –"חדשנות טכנולוגית" 

-החוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד –חוק החדשנות" "

1984; 

 המדען הראשי של משרד הכלכלה והתעשייה; - "המדען הראשי"

לרבות תהליכי ייצור ותוכנת תהליך או שירות ידע, לא מוחשי לרבות נכס מוחשי או  - "מוצר"

 מחשבים;

מוצר שייצורו או שהשימוש בו בדרך מסחרית יתאפשר כתוצאה מגילוי ידע,  - "מוצר חדש"

 ו שלא היו נחלת הכלל;תהליכים או שיטות שלא היו ידועים א

חקירה מתוכננת במטרה לגלות ידע חדש מתוך ציפיה שידע זה יהא מועיל בפיתוח  - "מחקר"

 מוצר חדש או תהליך חדש או בשיפור מהותי במוצר או בתהליך קיימים;

 ;המנהל הכללי של רשות החדשנות –"מנכ"ל רשות החדשנות" 

וונים לייצור מוצר חדש או לפיתוח תהליך יישום ממצאי מחקר או ידע אחר, המכ - "פיתוח"

חדש או לשיפור מהותי במוצר קיים או בתהליך קיים, לרבות גיבוש קווי תכנית או בדיקתם, 

 חרושתי;-טיפוס והפעלת דגם ניסוי או מיתקן חצי-הכנת תכניות ומדגמים, בניית אב

יכוי עלויות שיובאו סכום עלויות ייצור המבוצע במדינה מסוימת, בנ - "שיעור הערך המוסף"

 לצורך הייצור לאותה מדינה, ביחס למחיר המוצר בשער המפעל;

 לחוק החדשנות; 7כהגדרתו בסעיף  –"ראש רשות החדשנות" 

 ;כהגדרתה בחוק החדשנות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית – "רשות החדשנות"

ת פיתוח מוצר או לרבו - "שיפור מהותי בתהליך קיים"או  "שיפור מהותי במוצר קיים"

 תהליך משלימים;

 .1968-כמשמעותם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - "בעל ענין"ו "שליטה"

 שר הכלכלה והתעשיה ושר האוצר; – ""השרים

 בקשה לתמיכה במחקר ופיתוח, בשנה מסוימת, במסגרת תכנית; - "תיק"

או יותר,  תכנית שנתית או רב שנתית למחקר ופיתוח, המורכבת מתיק אחד - "תכנית"

שכתוצאה ממנה יימצאו הידע, התהליכים או השיטות לייצור מוצר חדש או לשיפור מהותי 

במוצר קיים, אחד או יותר, או לפיתוח תהליך חדש או לשיפור מהותי בתהליך קיים, אחד או 

 .יותר

 ועדת המחקרפרק ג' : 

  )נמחק(.  4

  במסלול רשות החדשנות.  תפקידי ראש 5

 ממונה על ביצוע החלטות ועדת המחקר ויפעל בשמה. ת החדשנותרשומנכ"ל )א(  

וכל הודעה  רשות החדשנות מנכ"ל)ב( כל שיש להגישו לועדת המחקר, יוגש באמצעות 

 מטעמה תימסר על ידיו.

 .  ועדת המחקר 6



 
של מסלול זה תשמש כועדת המחקר כמשמעותה בחוק החדשנות, לצורכי )א(  ועדת המחקר 

 :חבריה םואלה המסלול זה ו

 ;רשות החדשנות(  ראש 1)

 המנהל הכללי של רשות החדשנות; (2)

 –עובדים של רשות החדשנות שימונו ע"י המנהל הכללי של רשות החדשנות  שלושה (3)

 ;חברים

תואר אקדמי בתחומים הנוגעים לעבודת  ימשרד הכלכלה והתעשייה בעל יעובדשני  (4)

 כלה והתעשייה;הוועדה שימנה המנהל הכללי של משרד הכל

 נציג הממונה על התקציבים במשרד האוצר שימנה שר האוצר; (5)

 נציג החשב הכללי במשרד האוצר שימנה שר האוצר; (6)

 .נציגים מקרב הציבור חמישה (7)

 

חברי הוועדה מקרב הציבור יהיו זכאים לגמול עבור השתתפותם בישיבות הוועדה, זאת  (ב)

 .מועצת רשות החדשנות לעניין זה ידי-בהתאם לנוהל אשר ייקבע על

 

  )נמחק(.  7

 . תפקידי ועדת המחקר 8

לוועדת המחקר הסמכות לקבל כל החלטה הדרושה לשם הפעלת המסלול )ככל שאינן 

סותרות את הוראות חוק החדשנות, התקנות, הכללים, הנהלים וההוראות שנקבעו מכוחו( 

 :ובכלל זה

 רשות החדשנותאישור( במסגרת תקציב  -להלן ( להחליט בדבר מתן אישור לתכניות )1)

את לרבות  ולקבוע תנאים לאישורן וכן להחליט בדבר מתן הטבות לתכניות ושיעורן

 ;התקציבים שהוגשו בתוכניות במלואם או בחלקם

 מסלול זה( לקבוע, תנאים ואמות מידה למתן הטבות ואת שיעורן, בהתאם למטרות 2)

 ;האינטרנטאתר פורסמו בהכללים(; הכללים י -)בסעיף זה 

( להמליץ לפני כל רשות מוסמכת לכך, שתעניק, במסגרת חיקוקים שבתחום סמכותה או 3)

שהיא ממונה על ביצועם ובמסגרת אמות המידה שקבעה ועדת המחקר לאישור תכניות, 

 זה. מסלולהנחה, הקלה, רשיון או הלוואה העשויים לסייע להגשמתן של 

  )נמחק(  9

 )נמחק(.  10

  )נמחק(. 11

  )נמחק(.  12

 

 פרק ד' : אישורים ועררים

 . בקשה לאישור 13

המבקש אישור לתכנית יגיש לועדת המחקר תיאור מפורט של התכנית שיש בדעתו לבצע, 

בצירוף פרטים על ההשקעה הנדרשת ומקורות המימון, סקירה על הידע הקיים בנושא 



 
יתרונותיו על פני מוצרים אחרים, פרטים והיכולת להשיגו, תיאור חדשנות המוצר שיפותח ו

בדבר הדרך שבה בדעתו לייצר את המוצר אם יושגו התוצאות הצפויות במחקר ופיתוח, 

הצהרה בדבר המקומות שבהם יתבצע ייצור המוצר בישראל ומחוץ לישראל, פעולות הייצור 

כננות המתוכננות במקומות האמורים בצירוף הנמקה מדוע פעולות ייצור מסוימות מתו

 במסלוללהתבצע מחוץ לישראל, וכן שיעור הערך המוסף המתוכנן בישראל ומחוץ לישראל )

הצהרה בדבר מקום ייצור ושיעור הערך המוסף(, וכן פרטים על בעלי הזכויות בידע,  -זה 

בייצור או בשיווק, וסקירה בדבר היכולת לשווק את המוצר ובדבר ההסדרים שנעשו להבטחת 

כל פרט ומסמך נוסף שתבקש הדרושים  ועדת המחקרולהמבקש ימסור הייצור בישראל; 

 לשם בחינתה של התכנית;

 . אישור התכנית 14

)א( ועדת המחקר לא תאשר תכנית או כל חלק ממנה זולת אם קיבלה חוות דעת על התכנית 

, וראתה שיש לתכנית סיכוי סביר רשות החדשנות ע"יסמך לכך ומבודק מקצועי שה

זה; אישור לתכנית  מסלולצירת מוצר שיש בו כדי להביא לקידום מטרות להביא לידי י

יינתן רק לתאגיד שהתאגד בישראל, שכתוצאה מביצוע התכנית עתיד לפתח בישראל, על 

 -זה  במסלולידי תושבי ישראל, מוצר חדש או מוצר קיים שהוכנס בו שיפור משמעותי )

מנימוקים שיירשמו, כי לביצועה של מקבל האישור(, אלא אם כן שוכנעה ועדת המחקר, 

 התכנית חיוני כי חלק מהתכנית יבוצע שלא בישראל או שלא בידי תושבי ישראל.

( בהחלטה על מתן אישור לתכנית ועל שיעור ההטבות שיינתנו לה, תיתן ועדת המחקר 1)א

משקל משמעותי להצהרת מקבל האישור בדבר מקום הייצור ושיעור הערך המוסף 

 בישראל.

 (  ועדת המחקר לא תאשר תכנית אם התקיים בה אחד מאלה:)ב

(  המבקש עומד לבצע את התכנית, על פי הזמנה של אחר, תמורת תשלום מלא או 1)

 חלקי הניתן כנגד מתן זכויות בעלות, חלקית או מלאה, בידע או במוצר;

 לאשאו מרשות החדשנות ( המבקש עומד לקבל, לשם ביצוע התכנית, סיוע מהממשלה 2)

 זה; מסלוללפי הוראות 

( התכנית היא לביצוע מחקר שאושר כמחקר מדעי בהתאם לחוק מס הכנסה )הטבות 3)

 .1983-להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי(, התשמ"ד

ידע שנובע יהיה הבעלים ב( ועדת המחקר תאשר תכנית רק אם המבקש התחייב כי 1)ב

לרבות זכויות קניין  שרת וכל זכות הנובעת ממנוממחקר ופיתוח על פי התכנית המאו

 ,  מרגע היווצרם. רוחני

(, ינוכה 1)ג( מומנה התכנית או חלק ממנה בידי אחר, שלא במסגרת הזמנה לפי סעיף קטן )ב()

 סכום המימון מהתקציב המאושר של התכנית.

על כך אישור תכנית מאושרת(, יינתן  -)ד( אישרה ועדת המחקר תכנית או חלק ממנה )להלן 

 .רשות החדשנות מנכ"לבכתב חתום בידי 

למבקש את  רשות החדשנות מנכ"ל)ה( לא אישרה ועדת המחקר תכנית או חלק ממנה, יודיע 

 בכתב תוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת ההחלטה. לכך הנימוקים

 . אישור לשינויים בתכנית 15



 
ר ופיתוח או מבחינת היקף מבחינת תוכן המחקלרבות )א( כל שינוי בתכנית מאושרת, 

ההוצאות הנדרשות לביצוע התכנית או מבחינת הדרישה לייצור המוצר בישראל או מכל 

 בחינה אחרת, טעון אישור ועדת המחקר.

, באישור ועדת המחקר, רשאי למנות ועדות משנה מבין חברי ועדת רשות החדשנותב(  ראש )

רשות ועל פי כללים שראש זה  מסלולהמחקר, ולהסמיכן לאשר, על פי הוראות 

 -, באישור ועדת המחקר, יקבע לכך החדשנות

(  שינוי בסעיפי ההוצאה של תכנית מאושרת, ובלבד שלא תגדל מסגרת התקציב הכולל 1)

 שאושר למקבל האישור באותה שנה;

 (  שינוי במועדי ביצוע תכנית מאושרת;2)

 תכנית מאושרת;( שינוי במבצע המחקר והפיתוח והחלפת החוקר הראשי ב3)

 (  העברת הידע וכל זכות הנובעת ממנו לאחר בתוך ישראל;4)

( שינוי בהגדרת המוצר בתכנית המאושרת, לצורך קביעת ההכנסות הנובעות מהמוצר 5)

 שמהן ישולמו תמלוגים;

 מהותיות, שנפלו בכתב האישור לתכנית המאושרת.שאינן ( תיקון טעויות 6)

יהיה היושב ראש של ועדת משנה  נכ"ל רשות החדשנותמאו  רשות החדשנות(  ראש 1)ב

שמונתה כאמור בסעיף קטן )ב(. המנין החוקי בישיבות ועדת משנה הוא שלושה חברים 

 לפחות.

 בשינויים המחוייבים. 14)ג(  על אישור שינוי בתכנית יחולו הוראות סעיף 

 

 . תנאי ביצוע התכנית 16

לקבוע באישור תנאים מוקדמים לכניסתו  )א( ועדת המחקר רשאית, לפי שיקול דעתה,

 לתוקף ותנאים בקשר לביצוע התכנית.

)ב( ביצוע המחקר והפיתוח במסגרת תכנית מאושרת ייעשה בידי מקבל האישור או בידי מי 

שמקבל האישור ציין בתכנית כי ביצוע המחקר והפיתוח, או חלקם, יימסר לביצועו, או 

 .(3)ב()15בידי מבצע שאושר לפי סעיף 

(  ידע הנובע ממחקר ופיתוח על פי תכנית מאושרת, שאינו המוצר שפותח במסגרת אותה 1)ב

תכנית, וכל זכות הנובעת ממנו, לא יועברו לאחר מחוץ לישראל אלא לפי הוראות סעיף 

18. 

 פי על ופיתוח ממחקר הנובע ידעהבעלים ב ,יהיה כי בטיחלהיות ולה האישור מקבלעל ( 2)ב

 ,היווצרם מרגע ,לרבות זכויות קניין רוחני ממנו הנובעת זכות וכל התכנית המאושרת

 זה. מסלול להוראות בהתאם להעברתם אישור לו כן ניתן אם אלא

 לעניין או לאישור תכנית בקשה לעניין יחולו ( לא2)ב  קטן וסעיף (1)ב14 סעיף ( הוראות3)ב

 בתוצרי פעילות לשימושאו רישיון  הרשאהאשר מבוססת על מתן   ,מאושרת תכנית

בכפוף להוראות חוק החדשנות גבוהה;  להשכלה מוסד חדשנות טכנולוגית מטעם

 הוראות תקבע, המועצה להשכלה גבוהה עם בהתייעצות ,מועצת רשות החדשנותבנושא, 

 אחרת זכות כל או מאושרת תכנית פי על ופיתוח הנובע ממחקר ידע על בעלות לעניין

עצה להשכלה גבוהה" ו"המ-"מוסד להשכלה גבוהה" ו. המונחים האמור בידע שתוקנה



 
( 2)ב  קטן וסעיף (1)ב14 סעיף בדומה לאמור לעיל הוראות ;כמשמעותם בחוק החדשנות

אשר מבוססת על מתן   ,מאושרת תכנית לעניין או לאישור תכנית בקשה לעניין יחולו לא

תי חולים, ב חדשנות טכנולוגית מטעם בתוצרי פעילות או רישיון לשימוש הרשאה

לחוק יסודות התקציב או מינהל המחקר החקלאי.  21תאגידי בריאות כהגדרתם בסעיף 

 לעניין הוראות תקבע ,מועצת רשות החדשנותבכפוף להוראות חוק החדשנות בנושא, 

 שתוקנה אחרת זכות כל או מאושרת תכנית פי על ופיתוח הנובע ממחקר ידע על בעלות

 .בחוק החדשנות ו" כמשמעותודות התקציבחוק יסהאמור. המונחים " בידע

 .מהן שונות או (2)ב קטן וסעיף( 1)ב 14 סעיף להוראות זהות שיהיו יכול כאמור הוראות

 מאושרת, כולה או חלקה, תכנית לעניין ( יחולו2)ב 16 קטן וסעיף (1)ב14 סעיף ( הוראות4)ב

כות שימוש אשר ועדת המחקר אישרה למקבל האישור במועד אישור התכנית מתן ז

המהווה ידע הנובע ממחקר ופיתוח על פי  ת מחשביםכנושל תמקור לטובת הכלל בקוד 

בהתאם מאושרת, תכנית מאושרת, שאינו המוצר שפותח במסגרת אותה תכנית 

בידע  שתוקנה אחרת זכות כל מתן זכויות שימוש כאמור או ותנאים לעניין להוראות

 כמפורט בנספח ו'. 

, לאשר העברת 15ועדת המשנה רשאיות, מכוח סמכותן כאמור בסעיף  ג(  ועדת המחקר או(

זה ולפי תנאי  מסלולהידע לאחר בתוך ישראל בתנאי שיחולו על מקבל הידע החובות לפי 

הידע לאחר אלא בהסכמת ועדת המחקר, את התכנית, לרבות החובה שלא להעביר 

 ולרבות החובה לשלם תמלוגים.

 יצור מחוץ לישראל.  ייצור בישראל והעברת י17

ייוצר בישראל בשיעור  ,)א(  המוצר שיפותח כתוצאה מהמחקר והפיתוח, או כל חלק ממנו

שלא יפחת מהיקף הייצור ושיעור הערך המוסף בישראל שנכללו בהצהרה בדבר מקום 

שיעור הייצור המקורי  -זה  במסלולהייצור ושיעור הערך המוסף של מקבל האישור )

 בישראל(.

 או המוצר ייצור פרטים בדבר ,המוסף הערך ושיעור ייצור מקום בדבר ההצהרה ( כללה1)א

 ,לישראל מחוץ הייצור בשל האישור תמלוגים מקבל ישלם ,לישראל מחוץ ממנו חלק

 .)ג(20סעיףלפי  שנקבעו ובתנאים בשיעורים

זה, רשאית ועדת המחקר,  מסלול)ב(  על אף האמור בסעיף קטן )א(, לשם הגשמת מטרות  

במקרים מיוחדים ומנימוקים שיירשמו, לאשר במהלך ביצוע התכנית או לאחר סיומה, 

לפי בקשה מאת מקבל האישור, העברה של ייצור או של זכויות ייצור של מוצר שפותח 

העברת ייצור(, אל מחוץ לישראל, שבשלה  -במסגרת התכנית או הנובע ממנה )בסעיף זה 

ייצור המקורי האמור בסעיף קטן )א(, ובלבד יפחת שיעור הייצור בישראל משיעור ה

 שיתקיים אחד מאלה:

(  מקבל האישור יחויב בתשלום תמלוגים בשל העברת הייצור, בשיעורים ובתנאים 1)

 )ג(;20שנקבעו לפי הוראות סעיף 

(  כנגד העברת הייצור אל מחוץ לישראל, יועברו לישראל ייצור או זכויות ייצור של 2)

ית דומה או גבוהה יותר מהמוצר נושא הבקשה להעברה מוצר ברמה טכנולוג

הייצור החלופי(, ובלבד שהיקף התעסוקה ויצירת מקומות העבודה  -)בפסקה זו 



 
בישראל, שיעור הערך המוסף בישראל והיקף השיווק לשוק העולמי, האמורים 

לנבוע מהייצור או מזכויות הייצור שיועברו לישראל, לא יפחתו מאלה האמורים 

ע מהייצור או מזכויות הייצור על פי התכנית המאושרת, שיועברו אל מחוץ לנבו

לישראל; לא תיתן ועדת המחקר אישור להעברה לפי פסקה זו אלא לאחר שמקבל 

 האישור הפקיד ערבות בנקאית, בסכום שקבעה, להבטחת הייצור החלופי.

ר הייצור המקורי )ג( הוגשה בקשה נוספת לפי סעיף קטן )ב( יחולו, לצורך קביעת שיעו

 בישראל של מקבל האישור, הוראות אלה:

יראו בשיעור  -( של סעיף קטן )ב( 1(  אושרה הבקשה הקודמת לפי הוראות פסקה )1)

הייצור בישראל, כפי שתוקן בהתאם לבקשה שאושרה, כשיעור הייצור המקורי של 

 מקבל האישור;

יראו בייצור  -יף קטן )ב( ( של סע2(  אושרה הבקשה הקודמת לפי הוראות פסקה )2)

החלופי כמשמעותו באותה פסקה, כמחליף את הייצור או את זכויות הייצור 

 שהועברו אל מחוץ לישראל בהתאם לבקשה שאושרה.

)ד( על אף האמור בסעיף קטן )ב(, העברת ייצור אל מחוץ לישראל, המביאה, במצטבר עם 

עור הייצור המקורי בישראל העברות ייצור קודמות של מקבל האישור, להפחתה בשי

, אינה טעונה את אישור ועדת המחקר, ובלבד שמקבל האישור 10%שאינה עולה על 

הודיע על כך, בכתב, לפני ביצוע ההעברה לוועדת המחקר, וועדת המחקר או ועדת 

 30)ב(, לא הודיעה לו על סירובה להעברת הייצור בתוך 15המשנה שמונתה לפי סעיף 

מור בסעיף קטן זה, אהועבר ייצור אל מחוץ לישראל כ ההודעה.ימים ממועד קבלת 

ישלם מקבל האישור תמלוגים בשל העברת הייצור כאמור, בשיעורים ובתנאים שנקבעו 

 )ג(.20לפי סעיף 

, לפי דרישה של ועדת המחקר או מי )ה(  מגיש בקשה או מוסר הודעה לפי סעיף זה, חייב

מטעמה, למסור לוועדה בכתב, בתוך המועד שתקבע בדרישה, הסבר, פירוט, ידיעות 

 ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים בבקשה או בהודעה, לפי הענין.

)ו( ועדת המחקר תקבע כללים בדבר הפרטים שיש לכלול בבקשה או בהודעה לפי סעיף זה, 

 יה.והמסמכים שיש לצרף אל

 .  העברת ידע מחוץ לישראל18

 -)א(  בסעיף זה 

כהגדרתם  - "בורסה", "חברה פרטית", "חברה ציבורית", "חלוקה", "מיזוג", "מניות הטבה"

 ;1999-בחוק החברות התשנ"ט

מחיר המכירה, בפועל, של הידע או של  -"מחיר המכירה", של ידע או של מקבל האישור 

 ירה כאמור בסעיף קטן )ו(מקבל האישור, לפי הענין, ובמכ

 המחיר שקבעה ועדת המחקר לפי אותו סעיף קטן; -

מכירת כלל נכסיו של מקבל האישור, מיזוגו, וכל עסקה אחרת  -"מכירה", של מקבל האישור 

 שקבעו השרים;

 שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם. הוראות לעניין –' דבנספח כהגדרתה  -"ריבית שנתית" 



 
רשאית, במקרים מיוחדים, לאשר בקשה להעברה אל מחוץ לישראל של ידע  )ב(  ועדת המחקר

הנובע ממחקר ופיתוח על פי תכנית מאושרת, שאינו המוצר שפותח במסגרת אותה תכנית, 

 :ידע(, בתנאים כמפורט להלן, לפי הענין –וכל זכות הנובעת ממנו )בסעיף זה 

ישור, במזומן, את הסכום ישלם מקבל הא -(  היתה הבקשה למכירת הידע בלבד 1)

 -הבסיסי, כשהוא מופחת לפי הוראות סעיף קטן )ז(; בפסקה זו, "הסכום הבסיסי" 

זה לבין סך  מסלולסכום השווה ליחס שבין סך המענקים שקיבל מקבל האישור לפי 

ההשקעות הכספיות שהושקעו בביצוע התכנית המאושרת, כשהוא מוכפל במחיר 

יפחת מסך המענקים כאמור, בתוספת ריבית  המכירה של הידע, ובלבד שלא

 שנתית;

( היתה הבקשה להעברת ידע אל מחוץ לישראל, במסגרת מכירה של מקבל האישור 2)

ישלם  -שכתוצאה ממנה הפסיק מקבל האישור להיות תאגיד המואגד בישראל 

מקבל האישור, במזומן, את הסכום הבסיסי, כשהוא מופחת לפי הוראות סעיף קטן 

סכום השווה ליחס שבין סך המענקים שקיבל  -סקה זו, "הסכום הבסיסי" )ז(; בפ

לבין סך הוצאות המחקר והפיתוח של מקבל , מרשות החדשנותמקבל האישור 

, כשהוא מוכפל במחיר 'איפורט בנספח שבניכוי הנכסים הפיננסיים כפי  האישור

וספת המכירה של מקבל האישור, ובלבד שלא יפחת מסך המענקים כאמור, בת

הוצאות  –. בפסקה זו, "הוצאות המחקר והפיתוח של מקבל האישור" ריבית שנתית

שהוציא מקבל האישור בביצוע מחקר ופיתוח, וועדת המחקר קבעה, בכללים 

 ;, שניתן להביאן בחשבון לעניין זההאינטרנטבאתר שפרסמה 

י למקבל (  היתה הבקשה להעברת ידע אל מחוץ לישראל בתמורה להעברת ידע חלופ3)

האישור בישראל, ושוכנעה ועדת המחקר, בהתחשב בסוגי הידע המועברים ובמידת 

התיישנותם הטכנולוגית, וכן במשך התקופה שחלפה מסיום הפיתוח של הידע 

שיועבר אל מחוץ לישראל ובהיקף התמלוגים ששולמו עד למועד הבקשה להעברה, 

ודפת הגדולה משמעותית מזו כי בשל הידע החלופי שיועבר לישראל, תושג תשואה ע

שהיתה מושגת בשל הידע שיועבר אל מחוץ לישראל, רשאית הוועדה, מנימוקים 

מיוחדים שיירשמו, לאשר את העברת הידע, ומקבל האישור לא יחויב בתשלום בשל 

ההעברה; אישרה הוועדה העברת ידע כאמור, תשונה התכנית המאושרת בהתאם, 

זה, את התכנית המתוקנת  מסלול, ויראו, לענין כך שהידע החלופי ייכלל בתכנית

המקורית שאושרה; הוראות פסקה זו יחולו גם לגבי שיתוף של גורם מחוץ כתכנית 

לישראל בידע של מקבל האישור, כנגד שיתוף של מקבל האישור בידע של גורם 

 כאמור, והכל לצורך מחקר ופיתוח משותף וחדש.

 (2)-( ו1שלם מקבל האישור על פי סעיף קטן )ב()( הוראות לעניין הסכום המרבי שי1)ב

 .' למסלולבבנספח  תמפורטו

(, נתן רוכש הידע הרשאה מפורשת למקבל האישור לניצול 1)ג( על אף הוראות סעיף קטן )ב()

הידע ולשימוש מלא בו ובכל הזכויות הגלומות בו או הנובעות ממנו, בדרך של רישיון בלעדי, 

בזמן, במקום או בדרך אחרת, רשאית הוועדה, מנימוקים מיוחדים בלתי חוזר, שאינו מוגבל 

 שיירשמו, לאשר את העברת הידע בלי לחייב את מקבל האישור בתשלום בשל ההעברה.



 
(, היתה התמורה בשל מכירת מקבל האישור כאמור באותו 2)ד( על אף הוראות סעיף קטן )ב()

התמורה במניות(, וההפרש בין מחיר  -סעיף קטן, כולה או חלקה, במניות )בסעיף קטן זה 

התמורה במזומן( נמוך  -המכירה של מקבל האישור לבין התמורה במניות )בסעיף קטן זה 

(, תשולם התמורה במזומן ורשאית 2מהתשלום שעל מקבל האישור לשלם לפי סעיף קטן )ב()

ן ועדת המחקר לדחות את תשלום ההפרש שבין מלוא התשלום לפי אותו סעיף קטן לבי

יתרת התשלום(, בכפוף לתנאים המפורטים להלן ולתנאים  -התמורה במזומן )בסעיף קטן זה 

 :ועדת המחקרנוספים שתורה 

כלל  רשות החדשנותישועבדו לטובת  -(  היתה התמורה במניות של חברה פרטית 1)

, עד להעברת יתרת התשלום, ורוכש מקבל האישור ייתן כתמורההמניות שהתקבלו 

לפיה לא יעביר את הידע לאחר, במישרין או בעקיפין, ולא יבצע כל התחייבות ו

עסקה במניות המשועבדות, לרבות חלוקת דיבידנד או מניות הטבה, עד להעברת 

יתרת התשלום; ועדת המחקר רשאית להחליט על מימוש השעבוד, בכל עת, לצורך 

 מכירת המניות;

מו המניות למסחר בבורסה, ומתוכן יירש -(  היתה התמורה במניות של חברה ציבורית 2)

מניות, בשווי יתרת התשלום, עד להעברת היתרה  רשות החדשנותישועבדו לטובת 

כאמור, ובלבד שהתשלום יבוצע עד תום שלושה חודשים מהמועד הראשון שבו ניתן 

למימוש מיידי  רשות החדשנותלמכור את המניות; לא בוצע התשלום במועד, תפעל 

 ת המניות.של השעבוד ולמכיר

(, היתה הבקשה להעברת ידע אל מחוץ לישראל, 2)-( ו1)ה(  על אף הוראות סעיף קטן )ב()

כאמור באותו סעיף קטן, אגב פירוק מחמת חדלות פירעון או כינוס נכסים של מקבל האישור, 

ומחיר המכירה של הידע או של מקבל האישור, לפי הענין, נמוך מסך ההשקעות שהושקעו 

נית המאושרת או שהושקעו במקבל האישור, לפי הענין, רשאית ועדת המחקר בביצוע התכ

לקבוע כי ההוראה שבאותו סעיף קטן ולפיה הסכום הבסיסי לא יפחת מסך המענקים 

בתוספת ריבית שנתית, לא תחול; קבעה הוועדה כאמור, לא יופחת הסכום הבסיסי לפי 

 הוראות סעיף קטן )ז(.

(, מכירה 2( או )1או של מקבל האישור, כאמור בסעיף קטן )ב())ו(  היתה המכירה של הידע 

, או מיזוג, או סברה ועדת 20בלא תמורה, מכירה בין תאגידים קשורים כהגדרתם בסעיף 

המחקר כי התמורה שהתקבלה בשל המכירה אינה ריאלית, תקבע ועדת המחקר את מחיר 

 .המכירה, לצורך סעיף זה, על סמך חוות דעת כלכלית מטעמה

בהתאם ( יופחתו ההפרש כשהוא מוקטן 2( או )1מהסכום הבסיסי לפי סעיף קטן )ב())ז(  

; בהוראות כאמור והתמלוגים ששילם מקבל האישור בשל הידע' גבנספח  המפורטותלהוראות 

לפי סעיף קטן זה ואת המועדים  התקופה שבמהלכה יוקטן ההפרשיקבעו השרים את 

לת התקופה תהיה שנתיים לפחות אחרי תום התקופה והשיעורים להקטנתו, ובלבד שתחי

שנים מתום התקופה כאמור;  12-לביצוע התכנית המאושרת, ושסיומה יהיה לא מאוחר מ

( לבין סך 2( או )1ההפרש שבין הסכום הבסיסי לפי סעיף קטן )ב() –בסעיף קטן זה, "ההפרש" 

 .המענקים שקיבל מקבל האישור, בתוספת ריבית שנתית



 
שולם תשלום כנדרש לפי הוראות סעיף זה, ייווספו עליו הפרשי הצמדה וריבית )ח(  לא 

; התשלום ייגבה בדרך שגובים מס, 1961 -כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א

 .ופקודת המסים )גביה( תחול כאילו היה מס כמשמעותו באותה פקודה

( או )ג(, יראו את 3עיפים קטנים )ב())ט(  אושרה בקשה להעברת ידע לפי סעיף זה, למעט לפי ס

)ב(, להעברה של כל הייצור ושל זכויות הייצור של 17האישור ככולל אישור כאמור בסעיף 

לא תחול לגבי  20המוצר שפותח לפי אותו ידע, ואולם חובת תשלום התמלוגים לפי סעיף 

 התקופה החל ביום האישור.

 לקבוע: תרשאי מועצת רשות החדשנות)י(  

כללים לחישוב מחיר המכירה באופן שיתחשב במניות שהוקצו ליזמים ועובדים שלא  ( 1)

 כנגד מזומן;

(  הוראות ותנאים לענין מתן הרשאה מאת מקבל האישור לגורם מחוץ לישראל, 2)

 בתשלום אחד או לשיעורין לשימוש בידע, לרבות תשלום למדינה מאת מקבל האישור

 בשל מתן ההרשאה כאמור.

 .חדשנות טכנולוגיתי התשלומים שישולמו לפי סעיף זה ישמשו לעידוד )יא( סכומ

 . דינים וחשבונות 19

המחקר הפעילות שאושרה לו לרבות מי שניתן לו אישור יגיש דין וחשבון על התקדמות 

שתקבע ועדת  נוהל, הכל במועדים ועל פי שביצע המאושרותהוצאות הופיתוח ודין וחשבון על 

 .תר האינטרנטאושיפורסמו בהמחקר 

 . תמלוגים 20

ישלם, לאוצר המדינה, תמלוגים מכל , למסלול)ד(14 כאמור בסעיף)א( מי שניתן לו אישור 

, לרבות שירותים הנלווים במסגרת התכנית או הנובע ממנההכנסה הנובעת מהמוצר, שפותח 

צל אדם למוצר או הכרוכים בו, והכל בין אם ההכנסה נוצרה אצל מי שניתן לו האישור או א

 או תאגיד קשור;

 -לענין זה 

 אחד מאלה: -"אדם או תאגיד קשור" 

 ( תאגיד שהשליטה בו, במישרין או בעקיפין, היא בידי מי שניתן לו האישור;1)

 ( מי ששולט, במישרין או בעקיפין, במי שניתן לו האישור;2)

ו הוראות ( תאגיד שהשליטה בו, במישרין או בעקיפין, היא בידי מי שמתקיימות ב3)

 (;4( או בידי מי שקיבל אישור כאמור בפסקה )2( או )1פסקאות )

( מי שקיבל אישור לייצר את המוצר מידי מי שניתן לו האישור או מידי מי 4)

 (;3( עד )1שמתקיימות בו הוראות פסקאות )

 ;1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח -"שליטה" 

 ת.כפי שיקבעו השרים בתקנו -"הכנסה" 

 .'דבנספח  ותהמפורט הוראות( התמלוגים ישולמו בשיעורים ולפי ב)

( התמלוגים ייגבו בדרך שגובים מס, ופקודת המסים )גביה( תחול כאילו היו התמלוגים מס ג)

 .ויראו את חשב הרשות כממונה על הגבייה לפי הפקודה האמורה כמשמעותו באותה פקודה

 . הפסקת ביצוע 21



 
 אינה מתקדמתהמחקר ופיתוח הפעילות שאושרה לרבות כי  החדשנות רשות מנכ"ל)א( ראה 

על פי התכנית או כי תוצאות המחקר ופיתוח בשלב שאליו הגיע מצביעות על כך כי סיכויי 

להמליץ , התכנית קטנו באופן מהותי, רשאי הוא, לאחר ששמע את מי שניתן לו האישורהצלחת 

 ת את התכנית המאושרת.לפני ועדת המחקר לבטל את האישור או לשנו

, כולה או חלקה, או רשות החדשנות מנכ"ל)ב( ועדת המחקר רשאית לקבל את המלצת 

 )ב(.33לדחותה, או להחליט באותו ענין החלטה אחרת, לרבות החלטה לפי סעיף 

הפעילות לראות  רשות החדשנות מנכ"ל, רשאי 19)ג( לא הוגש דין וחשבון כאמור בסעיף 

לפי התכנית המאושרת ולפעול  מתמתקד המחקר ופיתוח כאילו אינאת השאושרה לרבות 

 כאמור בסעיף קטן )א(.

 מנכ"ל)ד(  החליטה ועדת המחקר לבטל את האישור או לשנותו, כאמור בסעיף קטן )ב(, רשאי 

או מי שהוא הסמיך לכך, לדרוש ממקבל האישור להחזיר את ההטבות  רשות החדשנות

נין, אלא אם כן נוכח שמקבל האישור הביא לקידום מטרות שקיבל, כולן או חלקן, לפי הע

 זה. מסלול

 .  דיון חוזר 22

ימים  ארבעים וחמישה)א(  ועדת המחקר תקיים דיון חוזר בכל החלטה שקיבלה, אם בתוך 

ממועד קבלת ההחלטה הגיש המבקש שבענינו התקבלה החלטת הועדה כאמור, בקשה 

 מנומקת בכתב לקיים דיון חוזר.

בהתאם לתקנות אשר נקבעו  הגשת בקשה לדיון חוזר על ידי המבקש טעונה תשלום אגרה)ב(  

 .לעניין זה מכוח חוק החדשנות

 

 פרק ה': הטבות

 . זכות להטבה23

יהא זכאי לקבל הטבה, בתנאי שיקיים את כל תנאי  מסלול זהמי שניתן לו אישור על פי 

לים שהתקינה ועדת המחקר לפי הוראות הכל, זה מסלולהאישור לתכנית וימלא הוראות 

שהוקנו והכללים , ההוראות , התנאיםהתקנות, י העניין הוראות חוק החדשנותפול זה מסלול

 .מכוחו

 . מניעת כפל הטבה24

 שולם הטבה בשל תכנית יותר מפעם אחת.תלא 

 . שיעור המענק 25

ח, כפי מהוצאות המחקר והפיתו 50%או  40%, 30%, 20%)א(  המענק יהיה בשיעור של 

 זה. מסלולשתקבע ועדת המחקר בהתאם למטרות 

)ב( בהחלטתה כאמור בסעיף קטן )א(, תיתן ועדת המחקר משקל משמעותי להצהרת מקבל 

 האישור בדבר שיעור הייצור המקורי בישראל.

בדבר אשר מפורטים בנספח ה' כללים תוספת בהתאם לתוענק למענק כאמור בסעיף )א( )ג( 

עה ועדת המחקר, באזורי עדיפות לאומית; לענין זה, "אזורי עדיפות תוספת לשיעורים שקב



 
, או 1959-ד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט40האזורים שנקבעו לפי סעיף  -לאומית" 

 אזורים אחרים שקבעה הממשלה, מעת לעת, לענין ההטבות לפי החוק האמור.

 . ערובות26

ם שתקבע ועדת המחקר, ערובות להבטחת רשאי לדרוש, על פי כללי רשות החדשנות מנכ"ל

ולכל ענין אחר שיש בו  35-ו 21החזרתו של המענק או ההטבה, לפי הענין, בהתאם לסעיפים 

 זה או התנאים שבהם אושרה התכנית. מסלולכדי להבטיח קיומן של הוראות 

 . מועד תשלום מענק27

קיבל את האישור, המענק ישולם לא יאוחר משלושים יום לאחר היום שבו הוכיח מי ש

המאושרת והוציא , כי ביצע אותו חלק של התכנית רשות החדשנות מנכ"ללהנחת דעתו של 

 אותן הוצאות אשר להן מתייחסת הבקשה לתשלום המענק.

 . מקדמות28

לאשר תשלום מקדמה על חשבון  רשות החדשנות מנכ"לרשאי  27)א( על אף האמור בסעיף 

 מחקר.מענק, על פי כללים שקבעה ועדת ה

 , יראו מקדמה על חשבון מענק כמענק.35-ו 34, 33, 32, 26, 23)ב( לענין סעיפים 

 . כללים 29

באישור ועדת לקבוע , רשאי או מנכ"ל רשות החדשנות אם הסמיכו לכך רשות החדשנותראש 

כללים לביצוע הוראות פרק זה, לרבות סדרי הגשת בקשה למתן הטבה, הפרטים המחקר 

המסמכים שיצורפו אליה, הערובות הדרושות למתן מענק, הדרך והמועדים שייכללו בבקשה, 

 שבהם ישולם מענק, לשיעורים או בבת אחת, וכן כללים לעיכוב התשלום של המענק או חלקו.

 . הלוואות30

)א( ועדת המחקר רשאית לאשר, לפי בקשת המבקש, כי במקום מענק לפי הוראות פרק זה 

 שישקיע בתכנית במפעלו.תינתן הלוואה למבקש או למי 

לענין זה; הבנק  ועדת המחקר)ב( ההלוואה תינתן על פי הסכם הלוואה עם בנק, שאישר 

יעמיד את ההלוואה לרשות הזכאי לה, בשיעור מהוצאות המחקר והפיתוח של התכנית 

 .שתיקבע ועדת המחקרהמאושרת ובתנאים 

 ' : הוראות כלליותופרק 

 . חובה להמציא ידיעות 31

ובתוך פרק הזמן  , בהתאם לדרישתורשות החדשנות למנכ"לניתן לו אישור ימציא מי ש

ידיעות, מסמכים וראיות אחרות בקשר לביצוע התכנית המאושרת, לקיום תנאי שיקבע, 

 .לקביעת שיעור ההטבות ולקביעת החיוב בתמלוגים ושיעורםהאישור 

 תנאי להטבות -. קיום הוראות 32

ל אף האמור בכל חיקוק אחר; שום הטבה לא תינתן אלא אם כן זה יחולו ע מסלולהוראות 

חוק של ו, , הכללים והנהלים שנקבעו על פי מסלול זהזה מסלולקוימו ההוראות של 

אשר הותקנו בהתאם להוראות חוק , התנאים, ההוראות והכללים התקנות החדשנות, 

הוא הוכיח כי  , של התכנית המאושרת ושל כל תנאי מתנאי האישור והמבקשהחדשנות

הוכיח כי  -אחרים  מנהל פנקסים קבילים כמשמעותם בפקודת מס הכנסה ואם היו לו עסקים

 הוא מנהל מערכת חשבונות נפרדת לענין התכנית המאושרת.



 
 . ביטול עקב הודעה כוזבת 33 

)א( ראתה ועדת המחקר כי אישור הושג על יסוד הודעות כוזבות או מטעות ביודעין, תבטלו 

 מיום נתינתו. למפרע

, על החלטת ועדת המחקר לפי סעיף זה, יותלה 22)ב(  הוגשו בקשה לדיון חוזר כאמור בסעיף 

 האישור עד מתן ההחלטה בדיון החוזר.

  רשות החדשנות. אצילת סמכויות ראש 34

זה, למעט  מסלולרשאי, באישור ועדת המחקר, לאצול מסמכויותיו לפי  רשות החדשנותראש 

 כחבר ויושב ראש ועדת המחקר.הסמכות לכהן 

 תתחולת הוראות חוק החדשנו .35

ההוראות שנקבעו מכוחו התנאים והוראות חוק החדשנות, התקנות, הכללים, הנהלים, )א( 

סימן ד' ובכלל זה הוראות  , בשינויים המחוייביםזה)אם וככל שנקבעו( יחולו על מסלול 

וק החדשנות )חובת הזהירות וחובת לח 1לפרק ג' לחוק החדשנות )ועדת המחקר(, פרק ג

ל' 15סעיף , )החלת דינים( כ"ח לחוק החדשנות15האמונים של נושא משרה ברשות(, סעיף 

, )אישור בקשות למתן הטבות( )הכנסות הרשות(, פרק ד' לחוק החדשנות לחוק החדשנות

א לחוק 47ובכלל זה סעיף  )הוראות כלליות( ' לחוק החדשנותחפרק ה' לחוק החדשנות ופרק 

 . החדשנות )עונשין(

הם  ,ועדת המחקרכפי שייקבעו ויפורסמו מעת לעת על ידי של המסלול  םוכללי םנהלי)ב( 

או  מסלול זה לבין הנהליםהחלק בלתי נפרד ממסלול זה. אם קיימת סתירה בין הוראות 

 מסלול.ה, תגברנה הוראות הכללים

 

 2018, מרץב 6

 ח, תשע"אדרב י"ט

 

 :סלול זהרשימת נספחים למ

 .שיעור הנכסים הפיננסים אשר ינוכו מהוצאות המחקר ופיתוח –נספח א' 

 הוראות לעניין הסכום המרבי שישלם מקבל האישור. -' בנספח 

 הוראות לעניין התקופה שבמהלכה יוקטן ההפרש והמועדים והשיעורים להקטנתו. –' גנספח 

 .ם לתשלומםנספח הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללי –נספח ד' 

 .תוספת לשיעורים שקבעה ועדת המחקר, באזורי עדיפות לאומית –נספח ה' 

המהווה ידע מחשבים  תכנומתן זכות שימוש לטובת הכלל בקוד של תהוראות בנוגע ל –נספח ו' 

הנובע ממחקר ופיתוח על פי תכנית מאושרת, שאינו המוצר שפותח במסגרת אותה תכנית 

 .)קוד פתוח( מאושרת


