
 
 בין ממשלת מדינת ישראל לבין  בילטראליםיישום הסכמים לכללים 

 ממשלות של מדינות אחרות בתחום המחקר והפיתוח
 

 – )להלן 4892-)ב( לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, התשמ"ד24ף לפי סעי יסמכותתוקף מ

 אלה: כלליםקובע  יהרינ, ובאישור ועדת המחקר (חוק המו"פ

  –בכללים אלו  .4

כמשמעם בחוק ניירות ערך,  –בת"; "חברה קשורה"; "חברה מסונפת"; "שליטה"  "חברת

 . 4899 –תשכ"ח 

מכון בעל יכולת מוכחת בביצוע פרויקטי מו"פ עבור התעשייה ומעסיק  –"מכון מחקר" 

 .עובדים 411לפחות 

בכפוף להוראות ההסכם שנחתם בין ממשלת ישראל ולממשלה של המדינה האחרת בתחום  .4

התאגיד(  -)להלן  תאגיד שהתאגד בישראלהסכם השת"פ(, יוכל  -הפיתוח )להלן המחקר ו

)להלן  4892-להגיש בקשה בהתאם להוראות החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, התשמ"ד

  או מכון מחקרתעשייתי חוק המו"פ( לקבל אישור לתוכנית שיתוף פעולה עם תאגיד  –

 :אלהזר( לפי אחד מה הגורם –)להלן אתה נחתם הסכם השת"פ מהמדינה 

התקנות,  ,המו"פבהתאם להוראות חוק בגינה  קבלת מענקאישור תוכנית ובקשה ל 4.4

 ;לכל דבר ועניין יחולושהכללים והנהלים שהותקנו מכוחו 

התקנות,  ,קבלת מענק בגינה בהתאם להוראות חוק המו"פללא תוכנית אישור בקשה ל 4.4

 :פוף לאמור להלןבכיחולו שהכללים והנהלים שהותקנו מכוחו 

או ללא קבלת מענק ועדת המחקר תבחן את הבקשה ותחליט אם לאשרה  4.4.4

לדחותה; ועדת המחקר רשאית, לפי שיקול דעתה, לקבוע באישור תנאים 

   ;וע התכניתהנוגעים לביצ מוקדמים לכניסתו לתוקף ותנאים

, 01-04, )א(49, ( לעניין שיעור ההטבות שינתנו לתוכנית4)א41(, 4א)41פים סעי 4.4.4

 )ג( לחוק49הכללים המותקנים לפי סעיף , לחוק המו"פ )ב(21, ב24, 09-24, 00

מגבלות השכר וההוצאות ההוראות בנהלי המדען הראשי בנוגע לוהמו"פ 

  , לא יחולו.השנתיות לפטנטים

, התקנות, הכללים ונהלים שהותקנו מכוחו, המו"פ הוראות חוקיובהר כי  4.4.0

וזכויות הייצור בארץ, וההוראות שלא להעביר לאחר את בנוגע לשמירת הידע 

זכויות הייצור שיופקו מהמחקר היצור או הידע, הזכויות לגביו ואת 

בשינויים המחוייבים  ומהפיתוח, ללא אישור מוקדם של ועדת המחקר, יחולו

  א לחוק המו"פ.24ובכפוף לכללים המותקנים מכוח סעיף 

שלום תמלוגים כאמור בתקנות המותקנות הסדר ת ואשר נערך ואושר ל תאגיד 4.4.2

לאישור תוכנית ללא קבלת וכל להגיש בקשה י)ג( לחוק המו"פ  44מכוח סעיף 

 .השל כללים אל 4.4מענק כאמור בסעיף 

בה אחד  םייקתהלעיל, אם  4.4או  4.4כאמור בסעיפים  תוכניתמחקר לא תאשר ה תדעו .0

 מאלה:



( מעניק לאחר מימון בגין הוצאותיו זרה הגורםאו התאגיד מהשותפים לתוכנית ) אחד 0.4

 בתוכנית.

ת בת, חברה קשורה, חברה מסונפת או חברה חברמוסד אקדמי או ינו ההגורם הזר  0.4

 .מוסד אקדמיבבעלות או שליטה, ישירה או עקיפה של 

כאמור בסעיפים  ועדת המחקר רשאית לאשר, במקרים מיוחדים ומנימוקים שירשמו, תוכנית .2

ת בת, שר אחד מהשותפים לתוכנית )התאגיד או הגורם הזר( הוא חברכא לעיל 4.4או  4.4

 אחר. החברה קשורה, חברה מסונפת או חברה בבעלות או שליטה, ישירה או עקיפה של 

 (4144 יוליב 44) ביום י' בתמוז, תשע"א התחילתן של כללים אל .5

   

 אבי חסון,   

 המדען הראשי

 ויו"ר ועדת המחקר           

 , תשע"אתמוזב 'יירושלים, 

 4144, יוליב 44


