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 העברת ידעהוראות לעניין  – 'בנספח 
 

 פרק א' 

 כללי .1

  לישראל -להסדיר את ההוראות הנוגעות לידע, העברת ידע לאחר בישראל או מחוץנספח זה  מטרת  
קרן   מסלולקרן המו"פ )להלן: "  –של רשות החדשנות  1למסלול הטבה מס'  14בהתאם לסעיף 

 . "(המו"פ

 

 ב' פרק 

 הגדרות  .2

אחרת בחוק   הוגדרתיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה זולת אם  , זהנספח ב
זה תינתן   נספחמונח שלא הוגדר במפורש ב .קרן המו"פבגוף מסלול  או החדשנות

 . בהתאם לחוק החדשנות  המשמעות  לו

 "  ים המענק  סך" .2.1

כל המענקים שקיבל מקבל האישור לפי חוק החדשנות )לרבות בנוסחו טרם תיקון מס'   כוםס
לו(, לפי מסלולי הטבה של רשות החדשנות ולפי מסלולי סיוע של לשכת המדען הראשי   7

במשרד הכלכלה והתעשייה, כפי שנרשם בספרי רשות החדשנות ולשכת המדען הראשי  
חושב ונקוב בדולרים לפי שער הדולר שפורסם  במשרד הכלכלה והתעשייה, לפי העניין, מ

 . ביום הענקתו

 " שנתית  ריבית " .2.2

הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים   –של מסלול ההטבה כהגדרתה בנספח הוראות ד' 
 . לתשלומם 

 "  שער הדולר" .2.3

 . השער היציג של הדולר של ארצות הברית של אמריקה שמפרסם בנק ישראל 

 

 ג' פרק 

 בתוך ישראל העברת ידע לאחר  .3

בתנאי שיחולו על מקבל הידע   ישראלועדת המחקר רשאית לאשר העברת הידע לאחר בתוך 
המאושרת, לרבות החובה   לפי תנאי התכניתכן ו חוק החדשנות ומסלול קרן המו"פ לפי  החובות 

 שלא להעביר את הידע לאחר אלא בהסכמת ועדת המחקר, ולרבות החובה לשלם תמלוגים. 

 מחוץ לישראל  לאחר  העברת ידע  .4

   : זה בסעיף .4.1

  -  " מניות הטבה", " מיזוג", " חלוקה ", " חברה ציבורית", " חברה פרטית", "בורסה " . א
 ; 1999-התשנ"ט החברות  בחוקכהגדרתם  
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מחיר המכירה, בפועל, של הידע או של   -", של ידע או של מקבל האישור המכירהמחיר " . ב
המחיר שקבעה ועדת   - להלן  4.7בסעיף  כאמור ן, ובמכירה ימקבל האישור, לפי העני

 להלן;   4.7המחקר לפי אותו סעיף 

מכירת כלל נכסיו של מקבל האישור, מיזוגו, וכל עסקה אחרת    -   האישור " של מקבל  מכירה" . ג
   ; מועצהה השקבע

המחקר רשאית, במקרים מיוחדים, לאשר בקשה להעברה אל מחוץ לישראל של ידע    ועדת  .4.2
אותה תכנית,    במסגרתעל פי תכנית מאושרת, שאינו המוצר שפותח    ופיתוח הנובע ממחקר  

 ין: י"(, בתנאים כמפורט להלן, לפי הענידע"  –וכל זכות הנובעת ממנו )בסעיף זה 

ישלם מקבל האישור, במזומן, את הסכום הבסיסי,   - הבקשה למכירת הידע בלבד  הייתהא.  
סכום השווה   - "  הבסיסיהסכום  "   , ' זהא בסעיף  ;  להלן  4.8סעיף  כשהוא מופחת לפי הוראות  

  שהושקעו האישור לבין סך ההשקעות הכספיות ליחס שבין סך המענקים שקיבל מקבל 
בביצוע התכנית המאושרת, כשהוא מוכפל במחיר המכירה של הידע, ובלבד שלא יפחת  

 מסך המענקים כאמור, בתוספת ריבית שנתית; 

הייתה הבקשה להעברת ידע אל מחוץ לישראל, במסגרת מכירה של מקבל האישור  ב. 
ישלם מקבל   -שכתוצאה ממנה הפסיק מקבל האישור להיות תאגיד המואגד בישראל 

בסעיף  ; להלן  4.8האישור, במזומן, את הסכום הבסיסי, כשהוא מופחת לפי הוראות סעיף 
ן סך המענקים שקיבל מקבל האישור,  סכום השווה ליחס שבי - "הסכום הבסיסי" ,' זהב

לבין סך הוצאות המחקר והפיתוח על פי תכניות מאושרות של מקבל האישור, כשהוא מוכפל  
במחיר המכירה של מקבל האישור, ובלבד שלא יפחת מסך המענקים כאמור, בתוספת  

ות  הוצא –" הוצאות המחקר והפיתוח של מקבל האישור, "' זה בבסעיף ריבית שנתית. 
שפרסמה  נהליםבשהוציא מקבל האישור בביצוע מחקר ופיתוח, וועדת המחקר קבעה, 

 , שניתן להביאן בחשבון לעניין זה; של הרשות  באתר האינטרנט

הבקשה להעברת ידע אל מחוץ לישראל בתמורה להעברת ידע חלופי למקבל האישור    הייתהג.   
בישראל, ושוכנעה ועדת המחקר, בהתחשב בסוגי הידע המועברים ובמידת התיישנותם  

אל מחוץ לישראל    שיועבר הטכנולוגית, וכן במשך התקופה שחלפה מסיום הפיתוח של הידע  
, כי בשל הידע החלופי שיועבר  להעברה  ובהיקף התמלוגים ששולמו עד למועד הבקשה 

מושגת בשל הידע שיועבר    הייתהלישראל, תושג תשואה עודפת הגדולה משמעותית מזו ש 
אל מחוץ לישראל, רשאית הוועדה, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, לאשר את העברת הידע,  
ומקבל האישור לא יחויב בתשלום בשל ההעברה; אישרה הוועדה העברת ידע כאמור,  

  נספח ין יתשונה התכנית המאושרת בהתאם, כך שהידע החלופי ייכלל בתכנית, ויראו, לענ
יחולו גם לגבי   ' זהגסעיף הוראות זה, את התכנית המתוקנת כתכנית המקורית שאושרה; 

שיתוף של גורם מחוץ לישראל בידע של מקבל האישור, כנגד שיתוף של מקבל האישור  
 בידע של גורם כאמור, והכל לצורך מחקר ופיתוח משותף וחדש. 

 זה:  4.3א. בסעיף  .4.3

 מועד התשלום במזומן של הסכום הבסיסי;  -"  היום הקובע . "1

   (, לפי העניין;ב) -( ו א)4.2כמשמעו בסעיף  –" הסכום הבסיסי. "2

השארת פעילות המחקר והפיתוח של מקבל האישור בישראל לאחר העברת  . "3
לפחות ממשרות הבסיס, בהיקף משרה שלא   75%העסקה בישראל של  – " הידע 

 יפחת מהיקף המשרה אצל מקבל האישור, למשך שלוש שנים מהיום הקובע;  

עובדי המחקר והפיתוח אצל מקבל האישור, בין אם   מספר – " משרות בסיס. "4
ובין אם לאו, בממוצע חודשי של ששת החודשים  מועסקים על ידו במישרין או בעקיפין 

, בהתבסס  לעיל ( ב ( או )א)4.2לפי סעיף  שקדמו למועד הגשת הבקשה להעברת ידע 
האישור    מקבלעל תצהיר המנהל הכללי של מקבל האישור ולפי אישור רואה החשבון של  

על הוצאות המחקר והפיתוח בספרי מבקש האישור ובדוחות הכספיים שלו ביחס למספר  
 עובדי המחקר והפיתוח כאמור ודיווחי מקבל האישור למוסד לביטוח לאומי; 

  .א 4.2התשלום( לפי סעיף    -הסכום המרבי שישלם מקבל האישור לאוצר המדינה )להלן  .  ב
 יהיה כמפורט להלן:  לעיל   .ב.4.2-ו
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, לא יעלה התשלום על סכום של פי  לעיל .א. 4.2בבקשה למכירת ידע בלבד לפי סעיף  .1
 מסך המענקים שקיבל מקבל האישור בנוגע לאותו ידע, בתוספת ריבית שנתית;  6

בבקשה להעברת ידע מחוץ לישראל, במסגרת מכירה של מקבל האישור שכתוצאה   .2
 -   לעיל .ב. 4.2תאגיד המואגד בישראל לפי סעיף ממנה הפסיק מקבל האישור להיות 

מסך כל המענקים שקיבל מקבל האישור   6לא יעלה התשלום על סכום של פי  (א)
 בתוספת ריבית שנתית; 

קודם לבקשה להעברת ידע  לעיל  .א. 4.2אם הוענק למקבל האישור אישור מכוח  (ב)
לקזז מהתשלום  , רשאית ועדת המחקר, לפי שיקול דעתה, לעיל . ב. 4.2לפי סעיף 

, את התשלום ששילם מקבל האישור לפי סעיף  שישולם לפי פסקת משנה )א(
 , כולו או חלקו.  . לעילא .4.2

, אם הוכח להנחת דעתה של ועדת המחקר כי מקבל  לעיל  . במשנה    סעיף על אף הוראות               ג.
הידע או מי מטעמו התחייב בדבר השארת פעילות המחקר והפיתוח של מקבל האישור  

מסך המענקים,    3בישראל לאחר העברת הידע, לא יעלה סכום התשלום על סכום של פי  
שאית  בנוגע לאותו ידע או בכלל, לפי העניין, בתוספת ריבית שנתית; ועדת המחקר ר 

להתנות את האישור להעברת הידע בקבלת ערבות, נאמנות, שעבוד, שטר חוב או כל  
, לפי  לעיל   .ב. 4.2או  . א  4.2בטוחה אחרת, על ההפרש שבין הסכום לתשלום לפי סעיף 

מסך המענקים שקיבל מקבל    3, לבין הסכום של פי  לעיל   .ב   4.3העניין, בכפוף להוראות  
 תית. האישור כאמור בתוספת ריבית שנ

לעיל, נתן רוכש הידע הרשאה מפורשת למקבל האישור לניצול    א.   4.2ל אף הוראות סעיף  ע .4.4
,  בלעדיולשימוש מלא בו ובכל הזכויות הגלומות בו או הנובעות ממנו, בדרך של רישיון    הידע 

בלתי חוזר, שאינו מוגבל בזמן, במקום או בדרך אחרת, רשאית הוועדה, מנימוקים מיוחדים  
 שיירשמו, לאשר את העברת הידע בלי לחייב את מקבל האישור בתשלום בשל ההעברה. 

לעיל, הייתה התמורה בשל מכירת מקבל האישור כאמור באותו    ב.   4.2וראות סעיף  על אף ה .4.5
"(, וההפרש בין  התמורה במניות"   – לעיל, כולה או חלקה, במניות )בסעיף זה    ב.   4.2  סעיף 

"(  התמורה במזומן " –לבין התמורה במניות )בסעיף זה  האישור מקבלמחיר המכירה של 
לעיל, תשולם התמורה במזומן    ב.   4.2נמוך מהתשלום שעל מקבל האישור לשלם לפי סעיף  

  4.2ורשאית ועדת המחקר לדחות את תשלום ההפרש שבין מלוא התשלום לפי אותו סעיף  
"(, בכפוף לתנאים המפורטים  יתרת התשלום" – לבין התמורה במזומן )בסעיף זה   לעיל ב. 

 נוספים שתורה ועדת המחקר:  להלן ולתנאים

ישועבדו לטובת רשות החדשנות כלל המניות   -התמורה במניות של חברה פרטית  הייתה . א
כתמורה, עד להעברת יתרת התשלום, ורוכש מקבל האישור ייתן התחייבות   שהתקבלו 

ולפיה לא יעביר את הידע לאחר, במישרין או בעקיפין, ולא יבצע כל עסקה במניות  
, עד להעברת יתרת התשלום; ועדת  הטבההמשועבדות, לרבות חלוקת דיבידנד או מניות 

 צורך מכירת המניות; המחקר רשאית להחליט על מימוש השעבוד, בכל עת, ל

יירשמו המניות למסחר בבורסה, ומתוכן   - במניות של חברה ציבורית  התמורה הייתה . ב
ישועבדו לטובת רשות החדשנות מניות, בשווי יתרת התשלום, עד להעברת היתרה כאמור,  
ובלבד שהתשלום יבוצע עד תום שלושה חודשים מהמועד הראשון שבו ניתן למכור את  

התשלום במועד, תפעל רשות החדשנות למימוש מיידי של השעבוד  המניות; לא בוצע 
 ולמכירת המניות. 

לעיל, הייתה הבקשה להעברת ידע אל מחוץ   ב. 4.2-א. ו 4.2 משנה ףל אף הוראות סעיע .4.6
, אגב פירוק מחמת חדלות פירעון או כינוס נכסים של  משנה ף סעי םלישראל, כאמור באות

  מסך ן, נמוך יהאישור, ומחיר המכירה של הידע או של מקבל האישור, לפי העני  מקבל 
ין,  יבביצוע התכנית המאושרת או שהושקעו במקבל האישור, לפי הענ   שהושקעוההשקעות  

הסכום הבסיסי לא  ולפיה משנה ף סעי  ורשאית ועדת המחקר לקבוע כי ההוראה שבאות 
בית שנתית, לא תחול; קבעה הוועדה כאמור, לא יופחת  יפחת מסך המענקים בתוספת רי
 . להלן 4.8הסכום הבסיסי לפי הוראות סעיף  
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 ירהמכ, ב .4.2או  .א. 4.2ור, כאמור בסעיפים אישהייתה המכירה של הידע או של מקבל ה .4.7
,  לחוק החדשנות, או מיזוג 21 כהגדרתם בסעיףבלא תמורה, מכירה בין תאגידים קשורים 

או סברה ועדת המחקר כי התמורה שהתקבלה בשל המכירה אינה ריאלית, תקבע ועדת  
 מטעמה. המחקר את מחיר המכירה, לצורך סעיף זה, על סמך חוות דעת כלכלית 

ההפרש כשהוא מוקטן בהתאם    יופחתו   לעיל   .ב. 4.2או    .א.  4.2סעיפים  לפי  הבסיסי    מהסכום .4.8
זה המונח  ; בסעיף והתמלוגים ששילם מקבל האישור בשל הידע  להלן  המפורטות להוראות

לבין סך   לעיל  .ב. 4.2או  .א. 4.2סעיפים ההפרש שבין הסכום הבסיסי לפי  – "ההפרש" 
 : מקבל האישור, בתוספת ריבית שנתית המענקים שקיבל  

התקופה שבמהלכה יופחת הסכום הבסיסי תחל בתום השנה השלישית לסיום ביצוע   . א
 . שנים  7התכנית המאושרת ותימשך 

, ובשיעור השווה . א. לעיל4.8מועד ההפחתה הוא בסיום כל שנה בתקופה האמורה בסעיף   . ב
 . לחלק השביעי של סכום ההפחתה

, ייווספו עליו הפרשי הצמדה של נספח זה 4לא שולם תשלום כנדרש לפי הוראות סעיף  .4.9
; התשלום ייגבה בדרך  1961-פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א בחוק  כמשמעותם וריבית 

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

את    יראולעיל,    4.4או    .ג.4.2לפי סעיפים  אושרה בקשה להעברת ידע לפי סעיף זה, למעט   .4.10
של כל הייצור ושל   , להעברה"פהמו קרן  למסלול 15בסעיף האישור ככולל אישור כאמור 

  סעיףשפותח לפי אותו ידע, ואולם חובת תשלום התמלוגים לפי זכויות הייצור של המוצר 
 תחול לגבי התקופה החל ביום האישור.  לא   "פהמו  קרן  למסלול 16

 

 פרק ד' 

 מתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל  .5

   – פרק זהב .5.1

ובין   סך המענקים בתוספת ריבית שנתית שיעור השווה ליחס שבין  - " השיעור המזערי" . א
 מחיר העסקה הכולל; 

 אחד מאלה:   –" הרשאה לתאגיד רב לאומי" . ב

שהוא חברה בבעלות מלאה, במישרין או בעקיפין,    האישור מתן הרשאה על ידי מקבל   (1)
בידע כשהוא מוגבל לצרכי התאגיד הרב לאומי בלבד  של התאגיד רב לאומי, לשימוש 

 ; האישור וכל עוד אינו מגביל את פעילותו של מקבל 

שהינו תאגיד רב לאומי לחברות בבעלותו המלאה,    האישור מתן הרשאה על ידי מקבל   (2)
במישרין או בעקיפין, לשימוש בידע כשהוא מוגבל לצרכיהן וכל עוד אינו מגביל את  

 ; האישורפעילותו של מקבל 

 יחסים בין צדדים שמתקיים בהם אחד מאלה לפחות:   - " יחסים מיוחדים" . ג

 חר; ( אחד הצדדים לעסקה הוא אדם או תאגיד קשור של הצד הא1)

 ( אחד הצדדים לעסקה הוא נושא משרה בעסקו של האחר;  2)

 ( הצדדים לעסקה מוכרים על פי דין כשותפים לעסקים;  3)

 ( בין הצדדים לעסקה קיימים יחסים של עובד ומעביד; 4)

(  אדם כלשהו הוא הבעל, השולט במישרין או בעקיפין, או שהוא המחזיק בחמישה  5)
 עה או מהמניות בכל אחד מהצדדים לעסקה;  אחוזים או יותר מזכויות ההצב

 (  אחד מהצדדים לעסקה שולט באחר, במישרין או בעקיפין; 6)

 ( הצדדים לעסקה נשלטים, במישרין או בעקיפין, בידי צד שלישי; 7)
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 ( הצדדים לעסקה שולטים ביחד, במישרין או בעקיפין, בצד שלישי;  8)

בן זוג, אח, אחות,    —, "קרוב משפחה"  ( הצדדים לעסקה הם קרובי משפחה; לעניין זה9)
 זוגו של כל אחד מאלה;  -הזוג, ובן-הזוג, צאצא, צאצא של בן -הורה, הורי הורה, הורה של בן 

 כיון בלעדי, בעסקו של אחר. י(  סוכן בלעדי, מפיץ בלעדי או בעל ז10)

 ; 1968-כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – " מחזיק" . ד

סך כל התשלומים שצפוי מקבל האישור לקבל בשל מתן   – " מחיר העסקה הכולל " .ה
 ההרשאה, לפי  קביעת ועדת המחקר, בין במישרין ובין בעקיפין; 

הנובע ממחקר ופיתוח על פי תכנית מאושרת,  מתן זכות שימוש בידע  – " מתן הרשאה" . ו
במסגרת אותה תכנית, וכל זכות הנובעת ממנו ושאינו מפקיע   שאינו המוצר שפותח

לגורם אל מחוץ לישראל,  לחלוטין ממקבל האישור את אפשרות השימוש בידע המועבר, 
 הכוללת את העברתו שלא בדרך של העברת בעלות באותו ידע; 

 ; 1999-כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט  —"  נושא משרה " .ז

עור השתתפות רשות החדשנות, כשהוא מוכפל במחיר  סכום השווה לשי  – "  סכום ההחזר" . ח
 העסקה הכולל; 

בישראל כפי שהייתה ממשיכה  האישור פעילות מקבל  – " האישורפעילות מקבל " .ט
 להתבצע ללא מתן הרישיון. 

ובין סך כל    המענקים   סךשיעור השווה ליחס שבין    - "  שיעור השתתפות רשות החדשנות" . י
 ההשקעות הכספיות שהושקעו בביצוע התכנית המאושרת; 

תאגיד אשר אינו חברת חוץ )כהגדרת מונח זה בחוק החברות,   – " תאגיד רב לאומי" . יא
( ואשר ההכנסות השנתיות המאוחדות שלו הינן למעלה משני מיליארד דולר  1999-תשנ"ט

אמצעות מתן הרשאה  בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הגשת הבקשה להעברת הידע ב
 ; זה פרק לפי 

  מחקר רשאית, לפי לשיקול דעתה, לאשר בקשה למתן הרשאה לפי הכללים  ועדת הא.  .5.2
 . זה פרק המפורטים ב

ועדת המחקר רשאית, לפי לשיקול דעתה, לאשר בקשה למתן זכות שימוש בידע הנובע   . ב
תכנית,  ממחקר ופיתוח על פי תכנית מאושרת, שאינו המוצר שפותח במסגרת אותה 

וכל זכות הנובעת ממנו המפקיע לחלוטין ממקבל האישור את אפשרות השימוש בידע  
המועבר, לגורם אל מחוץ לישראל, הכוללת את העברתו שלא בדרך של העברת בעלות  
באותו ידע. אישרה ועדת המחקר בקשה כאמור לעיל, יינתן האישור בהתאם להוראות  

 . לעיל  1.ב.4.3-ו  .ב. 4.2 פיםסעי

  אושרה בקשה למתן הרשאה, לא יפחת סך כל התשלומים שישלם מקבל האישור בשל  א.  5.3
 . ך המענקים בתוספת ריבית שנתיתההרשאה מס 

( או  1)א()5.5ן הרשאה בתשלום אחד לפי סעיף ישרה ועדת המחקר בקשה למת א . ב
תשלומים שישלם מקבל אישור בנוגע  , לא יעלה סך כל ה( 2)א()5.5לשיעורין לפי סעיף 

 . לעיל  1.ב.4.3-ועל הסכום  האמור בסעיף   לידע

מקבל האישור, וכן כל   ששילם  תשלומי תמלוגים יחושבו  .ב לעיל5.3סעיף משנה לעניין  . ג
 ; זהפרק הרשאות לפי הוראות התשלומים ששילם בשל מתן  

עסקה הכוללת תמורה שאינה כספית או תמורה כספית שאינה קצובה או שבין נותן   . ד
ההרשאה מתקיימים יחסים מיוחדים או שהתמורה שנקבעה אינה  ההרשאה למקבל 

רשאית ועדת המחקר לקבוע את מחיר העסקה הכולל על פי    -משקפת את מחיר השוק  
 חוות דעת כלכלית שקיבלה. 

אין בקבלת אישור או בתשלום לפי הוראות אלה כדי לפטור את מקבל האישור מתשלום     5.4
 . למסלול קרן המו"פ   16סעיף ו  החדשנות  לחוק  21תמלוגים לפי סעיף 
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ישלם מקבל האישור לרשות   5.2אישרה ועדת המחקר מתן הרשאה כאמור בסעיף א.  .5.5
 החדשנות תשלומים כמפורט להלן: 

היה מחיר העסקה הכולל משולם בתשלום אחד, ישלם לרשות החדשנות את סכום   (1)
 ; לעיל  4.8 סעיף ההחזר במזומן כשהוא מופחת לפי 

היה מחיר העסקה הכולל משולם לשיעורין, ישלם בעד כל תשלום שקיבל אף אם   (2)
 עלה על מחיר העסקה הכולל, כמפורט להלן: 

, תשולם תוצאת  ת ריבית שנתיתמסך המענקים בתוספ)א( היה סכום ההחזר גבוה 
 המכפלה של שיעור השתתפות רשות החדשנות בכל תשלום שיקבל מקבל האישור; 

, תשולם  סך המענקים בתוספת ריבית שנתית )ב( היה סכום ההחזר שווה או נמוך מ
 מכפלת השיעור המזערי בכל תשלום שיקבל מקבל האישור. 

ועדת המחקר רשאית, לפי שיקול דעתה ועל פי חוות דעת מקצועית, להחליט כי בקביעת  ב. 
סכום ההחזר או שיעור השתתפות רשות החדשנות לא יובא בחשבון חלק מן התשלומים  
שנכללו במחיר העסקה הכולל; ועדת המחקר רשאית שלא להביא בחשבון במסגרת מחיר  

האישור לקבל בתקופה העולה על שבע שנים    העסקה הכולל כאמור, תשלומים שצפוי מקבל 
 (. הסכומים המופחתים   - מיום מתן ההרשאה )בסעיף זו 

קביעת הסכומים המופחתים לא תגרע מחובת מקבל האישור לשלם בעדם תשלומים  ג.   
 לרשות החדשנות. 

, ישלם מקבל  50%-היה שיעור השתתפות רשות החדשנות שנקבע לפי סעיף זאת גבוה מ ד.    
מכל תשלום שקיבל; אין בסעיף זאת כדי לגרוע מן   50%שיעור של האישור עד תקרת 

 . הלן.ה. ל5.5האמור בסעיף 

סך המענקים  הסתיימו התשלומים למקבל האישור בעד ההרשאה ולא שילם את  .ה
, ישלם מקבל האישור לרשות החדשנות את יתרת הסכום במזומן  בתוספת ריבית שנתית 

 ימי עסקים מיום קבלת התשלום האחרון.   14בתוך 

סך המענקים בתוספת ריבית  ראתה הוועדה כי מקבל האישור אינו צפוי להחזיר את  . ו
סך המענקים  במהלך תקופת ההרשאה, רשאית היא להורות על החזר מיידי של    שנתית 

במזומן, ובלבד שניתנה לו ההזדמנות להשמיע את טענותיו   בתוספת ריבית שנתית
 בטרם מתן ההוראה כאמור. 

אה נוספת בעד אותו ידע יחולו עליה כל  אישרה ועדת המחקר למקבל האישור מתן הרש   5.6
 . פרק זה אות הכללים האמורים בהור 

שילם נותן ההרשאה תשלומים לרשות החדשנות לפי הוראות אלה ובוטלה ההרשאה או     5.7
 שונה תנאי מתנאיה, לא יוחזרו למקבל האישור הסכומים ששילם. 

מקבל אישור, לעדכן את האישור למתן הרשאה שניתן לפי  ועדת המחקר רשאית, לבקשת  5.8
, במקרה שלמקבל אישור אושרה תוכנית מאושרת נוספת, בתנאי  פרק זה הוראות 

שהתוכנית המאושרת הנוספת שאושרה כאמור, כוללת ידע אשר נכלל במסגרת ההרשאה  
 שניתנה במקור למקבל האישור ושנדרשת העברתו לאותו גורם מחוץ לישראל. 

עדת המחקר רשאית, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, לאשר חילופי הרשאות למקבל  ו א.  5.9
לקבלת הרשאה לשימוש בידע   האישור בפטור מתשלום, במקרה שההרשאה היא בתמורה

 חלופי למקבל האישור בישראל.  

עדה כי בשל ההרשאה החלופית שתועבר לישראל,  והפטור יינתן רק אם השתכנעה הו . ב
עודפת הגדולה משמעותית מזו שהייתה מושגת בשל ההרשאה המועברת  תושג תשואה  

אל מחוץ לישראל, בהתחשב בסוגי ההרשאות והידע המוחלפים, מידת התיישנותם  
הטכנולוגית, משך התקופה שחלפה מסיום הפיתוח של הידע לגביו ובהיקף התמלוגים  

 ששולמו עד מועד הבקשה לחילופי ההרשאות. 
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הרשאות כאמור, תשונה התכנית המאושרת בהתאם, כך שהידע  אישרה הוועדה חילופי  . ג
את התכנית המתוקנת כמתווספת   החדשנות החלופי ייכלל בתוכנית, ויראו לעניין חוק 

 בות החובה לשלם תמלוגים בעד הידע המועבר. לתוכנית המקורית שאושרה, לר

ועדת המחקר רשאית לבטל למפרע אישור ולדרוש ממקבל האישור תשלום כאמור   . ד
, אם לא נעשה שימוש בידע שקיבל מקבל האישור בתוך ארבעה  פרק זה בהוראות 

 חודשים. 

שולם למקבל האישור תשלום בעד הרשאה, יעביר את התשלום לרשות החדשנות, לפי    5.10
קים; התשלום יהיה בשקלים חדשים לפי  קביעתה של ועדת המחקר, בתוך שלושה ימי עס

 שער הדולר שיפורסם ביום קבלת התשלום האמור. 

מקבל האישור יעביר לרשות החדשנות דו"ח שנתי חתום ומאושר בידי רו"ח, לפי הוראות  .  א 5.11
 ראש רשות החדשנות, החל ביום קבלת האישור עד תום תקופת ההרשאה. 

לפטור מקבל אישור מהגשת דו"ח שנתי כאמור, באופן   מנכ"ל רשות החדשנות רשאי . ב
 קבוע או לתקופה מסוימת, אם נתקיים אחד מאלה: 

 ההרשאה בוטלה; מנכ"ל רשות החדשנות השתכנע כי  (1)

 ; לעיל   5.3מקבל האישור שילם את מלוא התשלום הנדרש לפי סעיף   (2)

 מנכ"ל רשות החדשנות השתכנע כי לא צפויים תשלומים נוספים בעד ההרשאה.  (3)

 

מנכ"ל רשות החדשנות רשאי לדרוש בטוחות ממקבל האישור או ממקבל הידע נושא   5.12
סעיף  נקבעו לפי נוגע לתשלום בעד מתן ההרשאה, לפי כללים שהאישור שמחוץ לישראל ב

 . של מסלול קרן המו"פ 9

ועדת המחקר רשאית, לפי שיקול דעתה ומנימוקים מיוחדים שירשמו, לאשר למקבל  א.  5.13
ועדה כי מתן ההרשאה אינו  ולתאגיד רב לאומי רק אם השתכנעה ה מתן הרשאה האישור

וכי כתוצאה ממתן האישור תושג תשואה עודפת   האישורמגביל או פוגע בפעילות מקבל 
 למשק הישראלי הגדולה משמעותית מזו שהייתה מושגת ללא מתן ההרשאה; 

ועדת המחקר תידון בבקשה למתן הרשאה לתאגיד רב לאומי רק לאחר שקיבלה את  ב. 
 המסמכים הבאים:   

והתאגיד הרב לאומי, על פיה לא תיפגע פעילות   האישור תכנית עסקית של מקבל  (1)
כתוצאה ממתן ההרשאה בהתאם לאמור בתכנית העסקית. ועדת   האישורמקבל 

בתכנית העסקית, והמסמכים  המחקר תקבע נהלים בדבר הפרטים שיש לכלול 
 שיש לצרף אליה. 

והתאגיד הרב לאומי כי כל ידע חדש הנובע מתכנית   האישורהתחייבות מקבל  (2)
ממועד האישור לפי סעיף זה, יהיה בבעלות    האישורמאושרת שיפותח על ידי מקבל  

 ;   האישורמקבל 

י  דו"ח מחירי העברה או חוות דעת כלכלית הקובעים את התמורה לה יהיה זכא (3)
 לאומי; - מהתאגיד הרב לאומי בגין מתן ההרשאה לתאגיד הרב האישורמקבל 

אם אישרה ועדת המחקר מתן הרשאה לתאגיד רב לאומי כאמור, תקבע ועדת המחקר   . ג
לאומי ורשאית היא לקבוע  -באישור את משך הזמן בהם תחול מתן ההרשאה לתאגיד הרב

  האישור ן, יחולו על מקבל לאומי. כמו כ- תנאים באישור למתן ההרשאה לתאגיד הרב
 הכללים הבאים: 

- מתן ההרשאה לתאגיד הרב  על  עיל ל 5.10 - ו  5.5, 5.3האמור בסעיפים לא יחול  (1)
 אומי. ל

תשלומים לרשות החדשנות מכל הכנסותיו בגין מתן ההרשאה    האישור ישלם מקבל   (2)
לעניין  "פ  המו  קרן מסלול    של'  ד   נספח אם להוראות  לאומי תשלום בהת- לתאגיד הרב



 

 8מתוך  8עמוד  
 

"( בשינויים  הוראות התמלוגיםשיעור התמלוגים וכללים לתשלומם )להלן: "
 הבאים: 

שיעור התמלוגים מכל   )א( להוראות התמלוגים  3סעיף למרות האמור ב ( א)
כתוצאה ממתן ההרשאה לתאגיד הרב לאומי   האישור הכנסותיו של מקבל 

 אחוזים;   5יעמוד על 

 . ( להוראות התמלוגים2) 10סעיף התמלוגים ישולמו בהתאם לאמור ב  ( ב)

והתאגיד הרב לאומי יגישו בסוף כל שנה קלנדארית, במשך   האישורמקבל  (3)
לוועדת המחקר בדבר עמידתם   , דיווח)ג( להלן  13סעיף התקופה שנקבעה ב 

 בתכנית העסקית כפי שאושרה על ידי ועדת המחקר. 

סברה ועדת המחקר כי לא קוים תנאי מתנאי האישור כאמור ובכלל זה נפגעה פעילות   . ד
קית והתחייבות מקבל  או שהוגבלה, זאת בניגוד לאמור בתכנית העס  האישורמקבל 
בלי לפגוע  ( לעיל, מ3)ב.( עד 1).ב.5.13 סעיפיםבוהתאגיד הרב לאומי כאמור  האישור

ויראו  , רשאית היא לשנות את תנאי האישור קרן המו"פומסלול  החדשנות בהוראות חוק 
לנספח   4.9- ו. 4.8, 4.7, 4.3., א. 4.2 סעיפים כמי שהעביר ידע לפי  האישור את מקבל 

 .זה

 

 

 


