
 

מסלול סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של הוראות להסדרת  – 15 'מסלול הטבה מס

 חברות גדולות בפריפריה

 
 כללי

ומעודדת, במישרין או בעקיפין, חדשנות טכנולוגית בתעשייה  תמסייע החדשנות רשות (א)

 .בישראל באמצעות מגוון כלים ופעולות המבוצעות על ידה

 ופיתוח במחקרשנתיות -רב לתוכניות סיוע להסדרת כולל הוראות זההטבה  מסלול (ב)

, בפריפריה הממוקמים גדולות חברות של ופיתוח מחקר במרכזי המתבצעות תעשייתי

 .זה הטבה במסלול כמפורט

הכלכלה והתעשייה  במשרדידי לשכת המדען הראשי -הטבה זה הופעל בעבר על מסלול (ג)

כהוראות להסדרת מסלול סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה 

)ג( להוראות 56. מכוח סעיף 1984 -"דהתשמלפי חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, 

 אלה הוראות ו, עם הקמת רשות החדשנות הפכחדשנותהלחוק  7המעבר לתיקון מס' 

 .ידי רשות החדשנות-ופעל עלילמסלול הטבה זה, אשר 

 

 מבוא –פרק א' 

 

 הגדרות. 1

  –בהוראות אלה 

שכתובתו  רשות החדשנותאתר האינטרנט של  –" אתר האינטרנט"

https://innovationisrael.org.il; 

 ;מסלול הטבה זהשנתית לפי -בקשה שמגישה חברה לאישור תכנית רב -"בקשה"

 ;החדשנות כמשמעותם או כהגדרתם, לפי הענין, בחוק -" פיתוח"-ו", מחקר", "ועדת המחקר"

תאגיד שהתאגד בישראל ושמחזור המכירות הכולל שלו לרבות של תאגיד קשור  –" חברה"

  ההטבה שלו, מפעילות בישראל בשנה שקדמה להגשת הבקשה לקבלת הסיוע במסגרת מסלול

 מיליון דולר ארה"ב; 100עלה על 

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

1984; 

ון של מדד הפריפריה האחר 4עד  1רשויות מקומיות הנכללות באשכולות  -" פריפריה"

ביום י"ט שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ערב כניסתן לתוקף של הוראות אלה 

של מדד  5או רשויות מקומיות הנכללות באשכול ( 2010בדצמבר  26בטבת התשע"א )

https://innovationisrael.org.il/
https://innovationisrael.org.il/


 
מיום יח'  4415ונכללו בהחלטת ממשלה – הפריפריה ערב כניסתן לתוקף של הוראות אלה

 ( לעניין תכנית לאומית אסטרטגית לפיתוח הנגב;2005בנובמבר  20) בשבט התשס"ו

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

 ;1968–כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח -" שליטה"

 אחד מאלה:  –" תאגיד קשור"

 החברה;  ( תאגיד שהשליטה בו, במישרין או בעקיפין, היא בידי1)

 ( מי ששולט, במישרין או בעקיפין, בחברה; 2)

( תאגיד שהשליטה בו, במישרין או בעקיפין, היא בידי מי שמתקיימות בו הוראות פסקאות 3)

 (;2( או )1)

 קרן המו"פ; –של רשות החדשנות  1כהגדרתה במסלול הטבה מס'  – "תכנית"

 (.2)5כמשמעותה בסעיף   –" שנתית-תכנית רב"

 

 מטרה. 2

היא ליצור מנגנון לתמרוץ חברות להקים מרכזי מחקר ופיתוח  מסלול הטבה זהמטרת 

בפריפריה של מדינת ישראל, הואיל ולמרכזי מחקר ופיתוח בפריפריה השפעה גדולה מאוד 

ביצירת מנגנונים להתהוות מרכז תעסוקה איכותית ופעילות כלכלית בסביבתו הגיאוגרפית; 

היא היותו חלק ממנגנון לצמצום הפערים המשמעותיים בין  ההטבה חשיבותו של מסלול

 הפריפריה למרכז הבאים לידי ביטוי, בין היתר,  ברמות שכר והשכלה.

 

 ועדה. 3

היא הגוף קרן המו"פ  –של רשות החדשנות  1הפועלת מכוח מסלול הטבה מס' ועדת המחקר 

 .מסלול הטבה זההמאשר מענקים לתוכניות רב שנתיות שיגישו חברות במסגרת 

 

 מענקים ותנאים לקבלתם –פרק ב'  

 

 בקשה להגשת זכאות. 4

 חברה בעלת  פעילות בפריפריה או שבכוונתה לפעול בפריפריה זכאית להגיש בקשה.

 

 שנתית-רב תכנית לאישור תנאים. 5

 שנתית בהתקיים תנאים אלה:-ועדת המחקר תאשר תכנית רב

מהיקף הייצור של תוצרי התוכנית ייעשה במדינת  50% -החברה הצהירה כי למעלה מ ( 1)

 ישראל;



 
חודשים, היא בעלת רמת  36חודשים לפחות ואינה עולה על  24התכנית היא לתקופה של  ( 2)

חדשנות גבוהה ואשר ועדת המחקר השתכנעה, לאחר בחינה של הפעילות המתוכננת בכל 

מהוצאות מחקר ופיתוח לפחות  40%שנות התכנית, כי היא ראויה  למענק בשיעור של 

של רשות  1שמתוקף מסלול הטבה מס'  רשות החדשנות וכלליה, נהלי החדשנות לפי  חוק

שנתית, היא -ובבחינה שנתית של כל אחת משנות התכנית הרב קרן המו"פ –החדשנות 

נהלי  ,החדשנות לפחות מהוצאות מחקר ופיתוח לפי חוק 40%ראויה למענק בשיעור של 

 ;קרן המו"פ –של רשות החדשנות  1שמתוקף מסלול הטבה מס'  וכלליהרשות החדשנות 

שנתית של עובדים המתגוררים בפריפריה מתוך המשרות -יעור המשרות בתכנית הרבש ( 3)

של רשות  1שמתוקף מסלול הטבה מס'  ונהליהרשות החדשנות  כללישאושרו לפי 

 :, לא יפחת מהמפורט להלןקרן המו"פ –החדשנות 

 ;40% -שנתית -ונה לתכנית הרבבשנה הראש (1)

 ;50%  -שנתית -בשנה השניה לתכנית הרב (2)

 ; 60% -שנתית -בשנה השלישית לתכנית הרב (3)

 40%היקף פעילות של קבלנות משנה בתכנית המבוצעת מחוץ לפריפריה  לא יעלה על  ( 4)

מהיקף התוכנית כולה; ראתה ועדת המחקר כי לא ניתן לבצע את הפעילות האמורה 

בפריפריה בהיקף שנקבע לפי פסקה זאת, היא רשאית לאשר את ביצוע הפעילות  מחוץ 

 לפריפריה;

זה לא  הטבה בכל שנת כספים ההיקף של סך כל הבקשות המאושרות של חברה במסלול ( 5)

שקלים חדשים; כמו כן, ההיקף המצטבר של סך כל התכניות  מליון 10-יפחת מ

שקלים  מליון 60-ה חברה בכל עת, לא יפחת מזה של אות הטבה במסלול המאושרות

 חדשים.

 

 הגשת הבקשה למענק ותהליך אישורה -פרק ג' 

 

 שנתית רב לתכנית בקשה הגשת. 6

רשאית להגיש בקשה בכל שנה עד למועד ההגשה  4סעיף חברה שמתקיימים בה תנאי  )א( 

  .ובאתר האינטרנט, לגבי אותה שנה ברשומותשפרסמה ועדת המחקר 

כללי ולפי זה  מסלול הטבה לפי הוראות רשות החדשנותלהבקשה  תוגש בידי החברה  )ב( 

 קרן המו"פ –של רשות החדשנות  1שמתוקף מסלול הטבה מס'  יהרשות החדשנות ונהל

נוגע להגשת בקשות; ההוראות, הכללים, הנהלים והטפסים ניתנים להורדה מאתר ב

 האינטרנט.

  



 
 שנתית רב תכנית אישור. 7

לגבי החברה והתכנית הרב  5-ו 4ועדת המחקר תבחן את התקיימות התנאים שבסעיפים  )א( 

שנתית ,בהתאמה, וכן אם התכנית בעלת רמת חדשנות גבוהה המזכה, לאחר בחינה של 

 כללי ,החדשנות לפי חוק 50%או  40%הפעילות בכל שנות התכנית, בשיעור מענק של 

 .קרן המו"פ –של רשות החדשנות  1מס' שמתוקף מסלול הטבה  ונהליהרשות החדשנות 

ועדת המחקר תבחן את הבקשה ותחליט אם לאשרה או לדחותה; ועדת המחקר רשאית,  )ב( 

לפי שיקול דעתה, לקבוע באישור תנאים מוקדמים לכניסתו לתוקף ותנאים הנוגעים 

 שנתית.-לביצוע התכנית הרב

סעיף קטן )ד( ותאשר פעילויות  שנתי לפי -ועדת המחקר תקבע את שיעור המענק הרב )ג( 

 מכלל הפעילויות שהגישה החברה.

)א(  28שיעור המענק שתקבע ועדת המחקר לפי הוראות אלה לגבי תכנית שלפי סעיף  )ד( 

היתה ועדת המחקר קובעת לגביה שיעור מענק  ,7כנוסחו לפני תיקון מס'  החדשנות לחוק

 :כמפורט בטור א', יהיה כנקוב בטור ב' לצדו

 

 טור א'   

 לחוק)א(  28סעיף שיעור המענק לפי 

                                   7לפני תיקון מס'  כנוסחוהחדשנות 

 טור ב'

 מסלול הטבה זהשיעור  המענק לפי 

(1  )40% 65% 

(2  )50% 75% 

 

 40%אולם אם ועדת המחקר אישרה פעילות קבלנות משנה מחוץ לפריפריה בשיעור העולה על ו

 כאמור בסעיף קטן זה. 25%(, לא תינתן לגבי הפעילות האמורה תוספת של 4)5כאמור בסעיף 

 

 שנתית לתוכנית בקשה הגשת. 8

 -)להלן בקשה  לרשות החדשנותתגיש החברה  ,בקשות הגשתבכל שנה עד למועד שנקבע ל)א(   

  .תכנית הרב שנתית שאושרהל ביחסבדק יהבקשה השנתית ת (;הבקשה השנתית

או  תקציביתובכלל זה חריגה חורגת מהתכנית הרב שנתית  השנתית אינההבקשה )ב(   אם 

 תקבל את שיעור המענק שנקבע לתכניתחריגה ברמת החדשנות הטכנולוגית, החברה 

שנתית ביחס לאותה -כנית הרבשנתית במועד אישורה ביחס לפעילויות שאושרו בתו-הרב

 שנה. 

ובכלל זה חריגה שנתית -באופן משמעותי מהתכנית הרבהבקשה השנתית חורגת אם   )ג(

לפי הפסקת התמיכה על יוחלט  או חריגה ברמת החדשנות הטכנולוגית, תקציבית

לוועדת המחקר  והבקשה תידון ככל בקשה אחרת המוגשת באותה תקופההוראות אלה 

 .החדשנות במסגרת חוק

 



 
 מידע ודיווח -' ד פרק

 דיווח חובת. 9

 רשות החדשנות כללי שנתית, לפי-בכל שלבי התכנית הרב ות החדשנותלרשהחברה תדווח 

 .קרן המו"פ –של רשות החדשנות  1שנקבעו מכוח מסלול הטבה מס'  הרלוונטיים ונהליה

 

 חוק ודיני קניין רוחניהוראות לפי הכפיפות ל -' הפרק 

  החדשנות חוק תחולת. 10

ובכללן  קרן המו"פ – רשות החדשנותשל  1ומסלול הטבה מס'  החדשנות הוראות חוק )א( 

הוראות לגבי הגשת בקשות למענק, בדיקתן, תקצוב תכניות, תשלומים, הוצאות 

מאושרות מוכרות, נהלי דיווח, בדיקת דוחות, שינוי במועדי ביצוע תכנית מאושרת, 

 , בשינויים המחוייבים ובכפוף לסעיף קטן )ג(.זה הונהלי ערעור, יחולו על מסלול הטב

והוראות מסלול  , התקנות, הכללים ונהלים שהותקנו מכוחוהחדשנות הוראות חוק )ב( 

, בנוגע לשמירת הידע וזכויות הייצור קרן המו"פ –של רשות החדשנות  1הטבה מס' 

ואת זכויות הייצור  לגביוהזכויות , שלא להעביר לאחר את הידעבארץ, וההוראות 

רשות המחקר, יחולו על מימון של ועדת ללא אישור מוקדם חקר ומהפיתוח, שיופקו מהמ

 , בשינויים המחוייבים ממנו.זה הוהתמיכה הניתנים במסגרת מסלול הטבהחדשנות 

והוראות מסלול , התקנות הכללים והנהלים שהותקנו מכוחו החדשנות הוראות חוק )ג( 

על מסלול  יחולו ,לעניין תשלום תמלוגים קרן המו"פ –של רשות החדשנות  1הטבה מס' 

 כמפורט להלן:, פרט לשיעור התמלוגים שעל החברה לשלם אשר יהיה ה זההטב

לחברה שהכנסותיה השנתיות בשנה מדווחת החייבות בתמלוגים בשל קבלת  1.3% (1)

מליון דולר של ארצות  70-נמוכות מ ,זההטבה מענק במסגרת הוראות מסלול 

 הברית;

החייבות בתמלוגים בשל קבלת לחברה שהכנסותיה השנתיות בשנה מדווחת  3% (2)

או  מליון דולר של ארצות הברית 70הן  זה, הטבה מענק במסגרת הוראות מסלול

 יותר.

)ג( 28והכללים המותקנים לפי סעיף  7החדשנות כנוסחו לפני תיקון מס'  )א( לחוק28סעיף  )ד( 

י בנוגע למענקים ולתוספות למענקים לפ 7החדשנות כנוסחו לפני תיקון מס'  לחוק

 ., לא יחולומסלול הטבה זההוראות 

 

 . כפיפות לדיני קניין רוחני11

 ;החברה מתחייבת לשמור על דיני הקניין הרוחני כפי שינהגו מזמן לזמן במדינת ישראל

 רשות החדשנותהחברה מצהירה כי ידוע לה שאם תורשע בעבירה על דיני הקניין הרוחני, יהיו 

לבטל למפרע כל הטבה, מענק, הלוואה, הטבת מס או יתרון כספי  ותוועדת המחקר, רשאי

 אחר שניתן לה, כולם או חלקם, ולדרוש את החזרתם בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק.



 
 שונות –פרק ו' 

 . תקציב12

בכל שנה  לרשות החדשנותזה יתוקצב מתוך היקף התקציב הכולל שיהיה הטבה מסלול 

קרן המו"פ, כפי שיוסכם בין המדען הראשי של  -החדשנות  של רשות 1מסלול הטבה מס' ב

 ומשרד האוצר. הכלכלה והתעשייהמשרד 

 
 

 כ' בטבת, תשע"ו

 2016בינואר  1


