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 או הקמת לעידוד תכנית -35 מס' מסלול תחרותי הליך ותשובות שאלות :2חלק 
 בתחומי זרים תעשייתיים תאגידים של ופיתוח מחקר חברות פעילות הרחבת

 (פיילוט (הרפואה  או הביוטכנולוגיה
 

 :ההצעה תוכן -הצעה הגשת .1

 את לכלול ניתן האם, פ"המו מרכז הקמת לצורך אחרת חברה רוכש המציע בו במקרה .1.1

 4.3.7 סעיף פי על) התוספתיים פ"המו עובדי מניין בתוך ברכישה שייכללו העובדים

  ( ?ההטבה במסלול

 תשובה:

ל החברה האחרת, זאת עד במקרה המתואר המציע יידרש להציג מידע ונתונים אודות הרכישה ש

למועד הצגת ההצעות בפני ועדת המשנה. ההצעה, ובכלל זה הבקשה להכרה ברכישה של חברה 

 ידי הוועדה )כהגדרתה במסלול ההטבה(.-במסגרת עובדי המו"פ התוספתיים, תיבחן על

 

שנים. האם ניתן להכיר כתוספת  3המתייחס לתוספת עובדי המו"פ בתוך  4.3.7על פי סעיף  .1.2

ובדי מו"פ בעובדים של חברה אחרת )תחליפי כ"א/ קבלנים( אשר מועסקים בהיקף ע

 משרה מלא במרכז המו"פ אך מקבלים את שכרם דרך חברה אחרת? 

 תשובה:

עובדי המחקר והפיתוח אצל התאגיד " כדלקמן: "עובדי מו"פלמסלול ההטבה מגדיר " 2.16סעיף 

מועסקים על ידו במישרין או בעקיפין ובין אם  הזר או אצל מרכז המו"פ )לפי העניין(, בין אם

 ".לא...

לפיכך, ניתן להכיר בעובדים המועסקים בחברות אחרות, כדוגמת תחליפי כ"א או קבלני משנה, 

משרה  100%למסלול ההטבה, בכפוף לכך שאותם העובדים יועסקו בשיעור של  4.3.7לצורך סעיף 

 יין.אצל התאגיד הזר או אצל מרכז המו"פ, לפי הענ

 

למסלול  4.3.7כיצד נמדד תנאי הסף בדבר עובדי המו"פ התוספתיים )סעיף  .1.3

במקרים בה מסיבות עסקיות או תנאי שוק שונים, מתבצע שינוי בהיקפי כ"א או  ההטבה( 

לני משנה של הפעילות הקיימת של החברה בתחום מסוים, כל זאת בהנחה העברה לקב

שהפעילות החדשה בתחומים נוספים גדלה בהתאם לתכנית שאליה התחייבה במכרז 

 ועליה קיבלה את אישור הזיכיון?

 :תשובה

ללא בחינה של התחומים  הרשות בוחנת את נושא עובדי המו"פ התוספתיים בצורה כוללנית, 

בהם עוסקים עובדי המו"פ, כל עוד תחומים אלה תואמים את הגדרתם בהוראת המסלול 

)"ביוטכנולוגיה" ו"רפואה"(. המטרה היא לראות גידול כללי בפעילות המו"פ במרכז, המתבטאת 

המו"פ. לכן, כל עוד המרכז עומד בדרישה של הגדלת מצבת העובדים  בגידול הכמות של עובדי
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איש בסוף השנה השלישית ושמירה על כמות זו עד לשנתיים אחרי סיום  30הרלבנטיים בלפחות 

למסלול ההטבה( אין באמור כדי לפגום בעמידה בתנאי הסף,  4.3.7תקופת המכרז )על פי סעיף 

 ות בגינה קיבל את הזיכיון.וזאת כמובן אם המרכז מבצע את הפעיל

 


