נוהל להכרה בתאגיד כחברת הייטק לעניין הסדרת
העסקת עובדים פלשתינאים בישראל בענף ההייטק
.1

כללי

1.1

ממשלת ישראל החליטה ,במסגרת החלטת ממשלה מס'  602מיום  ,7.11.2021להגדיל את
מכסות העובדים הפלסטינים מאזור יהודה ושומרון המועסקים כדין בישראל ,החל מיום
( 1.1.2022להלן – "החלטת הממשלה") .בהחלטת הממשלה נקבעה ,בין היתר ,מכסה
בסך של עד  500עובדים פלשתינאים לענף ההייטק בישראל לתקופת ניסיון שתוקפה עד ליום
.31.12.2024

1.2

עוד נקבע בהחלטת הממשלה ,כי מכסה זו תוקצה בהתאם לקריטריונים הנוהגים בהקצאת
היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בענפי התעשייה והשירותים ,לחברות הייטק בישראל
שיאושרו על ידי הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן – "רשות החדשנות").
מטרת נוהל זה הינה להסדיר את אופן קבלת האישור הנדרש מרשות החדשנות להכרה
בתאגיד כחברת הייטק ,לשם קבלת היתר העסקה של עובדים פלסטינאים מרשות האוכלוסין
וההגירה ,בהתאם לנוהל מס'  - 9.1.3018הסדרת העסקת עובדים פלשתינאים בישראל בענף
ההייטק של רשות האוכלוסין וההגירה.

.2

הגדרות
בנוהל זה תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה זולת אם נאמר אחרת בגוף
הנוהל:

2.1

"אתר האינטרנט"
אתר האינטרנט של רשות החדשנות;

2.2

"חוק החדשנות"
החוק לעידוד מחקר ,פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה ,התשמ"ד ;1984 -

2.3

"חקיקת מיסוי"
חוק החדשנות; חוק המדיניות הכלכלית לשנים  2011ו( 2012-תיקוני חקיקה) ,התשע"א-
 ,2011חוק לעידוד השקעות הון ,תשי"ט 1959-או פקודת מס הכנסה [נוסח חדש].

2.4

"מבקש"
חברה כהגדרתה בחוק החברות ,תשנ"ט ,1999-המבקשת הכרה כחברת הייטק לשם קבלת
היתר העסקה של עובדים פלסטינאים מרשות האוכלוסין וההגירה.

2.5

"עובדי מחקר ופיתוח"
עובדי המחקר והפיתוח אצל המבקש ,בין אם מועסקים על ידה במישרין או בעקיפין ובין אם
לאו ,בממוצע חודשי של ששת החודשים שקדמו למועד הגשת טופס הבקשה כהגדרתו בסעיף
 4.3להלן בהתבסס על תצהיר המנהל הכללי של המבקשת ולפי אישור רואה החשבון של
המבקש על הוצאות המחקר והפיתוח בספרי המבקש ובדוחות הכספיים שלו ביחס למספר
עובדי המחקר והפיתוח כאמור ודיווחי המבקש למוסד לביטוח לאומי.

.3

סמכויות המנהל הכללי של רשות החדשנות

3.1

למנהל הכללי הסמכות לקבל כל החלטה הדרושה לשם הפעלת ויישום הנוהל ובכלל זה:

3.1.1

לבחון בקשות המוגשות במסגרת נוהל זה.

3.1.2

לעשות כל פעולה לצורך בחינה והערכה של מצגי המבקשים.

3.1.3

לאשר או לפסול את הבקשות המוגשות.

3.1.4

לקבוע תנאים לכניסת האישור לתוקף.

3.1.5

לבטל אישור שניתן מכוח נוהל זה.

3.1.6

לבצע כל פעילות אחרת העשויה לסייע בהפעלת נוהל זה.

.4

הליך קבלת אישור רשות החדשנות להכרה כתאגיד כחברת הייטק

4.1

אישור המנהל הכללי של רשות החדשנות להכרה במבקש כחברת הייטק ,לשם קבלת היתר
העסקת עובדים פלסטינאים מרשות האוכלוסין וההגירה לפי נוהל מס'  - 9.1.3018הסדרת
העסקת עובדים פלשתינאים בישראל בענף ההייטק של רשות האוכלוסין וההגירה ,יינתן
לרשות האוכלוסין וההגירה ביחס למבקש אשר המנהל הכללי של רשות החדשנות אישר כי
הוא עומד בהוראות סעיף  4.2או סעיף  4.3להלן.

4.2

המנהל הכללי של רשות החדשנות יבחן את עמידת המבקש באחת או יותר מהחלופות
המ פורטות להלן ואם מצא כי הוא עומד באחת או יותר מחלופות אלו ,יעביר אישור לרשות
האוכלוסין וההגירה ביחס להיות המבקש חברת הייטק:

4.2.1

המבקש קיבל בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה מענק מרשות
החדשנות באחד או יותר ממסלולי ההטבה המפורטים בנספח א';

4.2.2

המבקש קיבל בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה אישור או המלצה
מרשות החדשנות לצורך הטבת מס כלשהי מכוח חקיקת מיסוי ,ובלבד שאישור
כאמור ניתן על בסיס נתונים שנבחנו על-ידי רשות החדשנות בשלוש השנים שקדמו
למועד הגשת הבקשה על פי נוהל זה.

4.2.3

המבקש קיבל בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה אישור מרשות
החדשנות בדבר היותה חברת מו"פ לצורך הנפקה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב,
בהתאם להוראות לעניין זה שקבעה רשות החדשנות ,לפי העניין ,ובלבד שאישור
כאמור ניתן על בסיס נתונים שנבחנו על-ידי רשות החדשנות בשלוש השנים שקדמו
למועד הגשת הבקשה על פי נוהל זה.

4.2.4

המבקש קיבל בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה אישור מרשות
החדשנות או המלצה מכוח חוק הרשות לפיתוח ירושלים ,תשמ"ח ,1988-או מכוח
התקנות שנקבעו מכוחו ,ובלבד שאישור כאמור ניתן על בסיס נתונים שנבחנו על-ידי
רשות החדשנות בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה על פי נוהל זה.

4.2.5

המבקש קיבל בשלוש השנים שקדמו למועד הבקשה אישור מרשות החדשנות
בהתאם לנוהל להכרה בפרויקטים של שותפות מו"פ לצורך רישום למסחר בבורסה

לניירות ערך בתל אביב ,ובלבד שאישור כאמור ניתן על בסיס נתונים שנבחנו על-ידי
רשות החדשנות בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה על פי נוהל זה.

4.2.6

4.2.7
4.3

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שייכה את המבקש לאחד מענפי הכלכלה
המפורטים להלן בהתאם לסיווג האחיד של ענפי הכלכלה לשנת :2011
.4.2.6.1

ענף ראשי  - 21ייצור תרופות קונבנציונליות ותרופות
הומאופתיות;

.4.2.6.2

ענף ראשי  - 26ייצור מחשבים ,מכשור אלקטרוני ואופטי;

.4.2.6.3

ענף ראשי  - 62תכנות מחשבים ,ייעוץ בתחום המחשבים
ושירותים נלווים אחרים (למעט תת-ענף  6209שירותים
אחרים בתחום טכנולוגיית המידע והמחשבים);

.4.2.6.4

ענף ראשי  - 72מחקר מדעי ופיתוח (למעט ענף
משנה  722מחקר ופיתוח במדעי החברה ובמדעי הרוח);

.4.2.6.5

ענף משנה  - 303ייצור כלי טיס ,חלליות וציוד נלווה;

.4.2.6.6

ענף משנה  - 631עיבוד נתונים ,אחסון ושירותים נלווים;
אתרי שער לאינטרנט.

המבקש קיבל בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה אישור מכוח סעיפים 4.2.6
לעיל או 4.3-להלן של נוהל זה.

במידה ורשות החדשנות מצאה כי המבקש אינו מקיים אף אחת מהחלופות המפורטות
בסעיפים  4.2.6-4.2.1לעיל ,תפנה רשות החדשנות למבקש על מנת שימלא טופס בקשה
בהתאם לנוסח שיקבע על-ידי המנהל הכללי של רשות החדשנות ואשר יפורסם באתר
האינטרנט (להלן" :טופס הבקשה") .לטופס הבקשה האמור יצורפו מסמכים בהתאם למפורט
בו ,לשם בחינת עמידתו בכל התנאים המפורטים להלן ,במצטבר (יובהר כי די באי-עמידה
באחד מתנאי הסף כדי להביא לדחיית הבקשה):
4.3.1

המבקש אינו חברת חוץ או חברה לתועלת הציבור כמשמעותם בחוק החברות,
התשנ"ט.1999-

4.3.2

הוצאות המו"פ של המבקש לפי כללי החשבונאות המקובלים עלו על  7%ממחזור
המכירות בשנה הקלאנדרית שקדמה להגשת הבקשה או שלפחות  15%מכלל
העובדים המועסקים ע"י המבקש הינם עובדי מחקר ופיתוח.

אם מצא המנהל הכללי של רשות החדשנות כי המבקש עומד בכל התנאים המפורטים
בסעיפים  ,4.3.1-4.3.2יעביר אישור לרשות האוכלוסין וההגירה ביחס להיות המבקש חברת
הייטק .אם מצא המנהל הכללי של רשות החדשנות כי המבקש אינו עומד בתנאי סעיפים
 ,4.3.2-4.3.1יעביר הודעה לרשות האוכלוסין וההגירה כי רשות החדשנות אינה מכירה
במבקש כחברת הייטק.
4.4

המנהל הכללי של רשות החדשנות ,או מי מטעמו ,רשאי לפנות במהלך הבדיקה וההערכה של
הבקשה אל המבקש בכדי לקבל הבהרה לבקשתו ,או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות
להתעורר בבדיקת הבקשה.

4.5

רשות החדשנות תעביר לרשות האוכלוסין וההגירה את החלטת המנהל הכללי של רשות
החדשנות ביחס לבקשה שתוגש בתוך  21יום ממועד קבלת מלוא המסמכים/הנתונים
הנדרשים.

.5

שונות

5.1

אין לראות באמור בנוהל זה משום התחייבות של רשות החדשנות לאשר בקשה כלשהי אשר
תוגש לאישורה.

5.2

כללים ,הודעות וכיוצ"ב שיקבעו ביחס לנוהל זה יפורסמו באתר האינטרנט.

.6

תחילה

תחילתו של נוהל זה מיום  13בינואר .2022

נספח א'
רשימת מסלולי הטבה אשר מופעלים ע"י רשות החדשנות
מסלולי ההטבה של רשות החדשנות
 .1מסלול הטבה מס'  -1קרן המו"פ (למעט תאגידים אשר סווגו ע"י ועדת המחקר כחברות
מתחום התעשייה המסורתית)

 .2מסלול הטבה מס'  – 2תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי
ממשל
 .3מסלול הטבה מס'  - 3חממות טכנולוגיות (למעט הזכיינים כהגדרתם במסלול זה)
 .4מסלול הטבה מס'  - 4חממות טכנולוגיות ( :2020למעט הזכיינים כהגדרתם במסלול
זה).
 .5מסלול משנה ה' למסלול הטבה מס'  - 5פיתוח תשתיות טכנולוגיות ,מסחור ומחקר
יישומי באקדמיה ובתעשייה  -מחקר יישומי בתאגיד תעשייתי
 .6מסלול הטבה מס'  -13תכנית לעידוד הקמת מרכזי פרויקטים במדינת ישראל של
חברות רב-לאומיות
 .7מסלול הטבה מס'  -14מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב ובערבה (למעט המרכז
הטכנולוגי)
 .8מסלול הטבה מס'  -15הוראות להסדרת מסלול סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות
ישראליות גדולות בפריפריה
 .9מסלול הטבה מס'  -21תכנית לעידוד השקעות בחברות מגובות הון סיכון בתחום
תחליפי נפט לתחבורה

 .10מסלול הטבה מס'  - 22חממות ביוטכנולוגיות (למעט זכייני חממות)
 .11מסלול הטבה מס'  - 29תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (פיילוט) (למעט המעבדות
לחדשנות)
 .12מסלול הטבה מס'  -31סיוע במימון אנליזות של חברות נסחרות בבורסה לניירות ערך
בתל אביב

 .13מסלול הטבה מס'  – 37הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתכנית המסגרת
האירופאית – הורייזן 2020
 .14מסלול הטבה מס'  – 39חממות יזמות בפריפריה (פיילוט) (למעט זכייני חממות)
 .15מסלול הטבה מס'  - 41הסדנה -איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (פיילוט) (לעניין
חברות ההייטק השותפות אצל המבקש).
 .16מסלול הטבה מס'  - 42התמחות להיי-טק – התמחות לעובדים בעבודה ראשונה
(פיילוט).
 .17מסלול הטבה מס'  - 43עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת
הידע (למעט גוף השקעה מוסדי).
 .18מסלול הטבה מס'  – 45הכשרות הון אנושי לתעשייה (לעניין תאגיד מהתעשייה)
 .19מסלול הטבה מס'  - 46תכנית לעידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי
סיכון גבוה ,מגובות הון סיכון.

