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 ב'נספח 

 שישלם מקבל האישור לעניין הסכום המירביהוראות 
     

 הגדרות
 

 — ואלהוראות ב   .1

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

  (, לפי העניין;2)-( ו1)ב()18בסעיף  כמשמעו –"הסכום הבסיסי" 

של מקבל האישור בישראל לאחר  המחקר והפיתוח"השארת פעילות 

 ,בסיסממשרות ה לפחות 75%של בישראל העסקה  –העברת הידע" 

למשך  אצל מקבל האישור, בהיקף משרה שלא יפחת מהיקף המשרה

 ; מהיום הקובעשלוש שנים 

 ;מסלולכמשמעה ב –"ועדת המחקר" 

 פ;"המוקרן  –של רשות החדשנות  1הטבה מס' מסלול  – "מסלול"

, מקבל האישור אצלמספר עובדי המחקר והפיתוח  –"משרות בסיס" 

בממוצע  ,ובין אם לאו בעקיפין אובמישרין  בין אם מועסקים על ידו

 למועד הגשת הבקשה להעברת ידע ששת החודשים שקדמוחודשי של 

, בהתבסס על תצהיר המנהל הכללי לשל המסלו( 2( או )1ב)18סעיף לפי 

על ולפי אישור רואה החשבון של מקבל האישור של מקבל האישור 

 שלו הוצאות המחקר והפיתוח בספרי מבקש האישור ובדוחות הכספיים

 רמקבל האישו ודיווחי המחקר והפיתוח כאמור יביחס למספר עובד

 ;ביטוח לאומימוסד לל

ר, פיתוח לעידוד מחק כמשמעו בחוק –" רשות החדשנות"ראש     

 ;1984-ד"וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ

לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה בתקנות כהגדרתה  -"ריבית שנתית"     

 .1996-)שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם(, התשנ"ו

 .הלאומית לחדשנות טכנולוגיתהרשות  – "רשות החדשנות"

     

התשלום(  -)להלןאוצר המדינה לקבל האישור משישלם המרבי הסכום   )א( .2 סכום מרבי 

 יהיה כמפורט להלן: של המסלול( 2)-ו (1)ב()18ף סעילפי 

, לא יעלה של המסלול( 1)ב()18בבקשה למכירת ידע בלבד לפי סעיף  (1)   

מסך המענקים שקיבל מקבל האישור לפי  6התשלום על סכום של פי 

מסלולי תמיכה  ,1984-ד"התשמ ,פיתוח בתעשייהולעידוד מחקר  החוק

מסלולי ו והתעשייהלשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה אחרים של 

 בתוספת ריבית שנתית; ,בנוגע לאותו ידע ההטבה של רשות החדשנות

ברת ידע מחוץ לישראל, במסגרת מכירה של מקבל האישור העבבקשה ל (2)   

שכתוצאה ממנה הפסיק מקבל האישור להיות תאגיד המואגד בישראל 
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 - של המסלול (2)ב()18לפי סעיף 

המענקים שקיבל מקבל כל מסך  6פי  סכום של על התשלוםלא יעלה  )א(

 ,1984-ד"התשמ ,פיתוח בתעשייהולעידוד מחקר  החוקהאישור לפי 

לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה מסלולי תמיכה אחרים של 

בתוספת ריבית  מסלולי ההטבה של רשות החדשנותו והתעשייה

 ;שנתית

 של המסלול( 1)ב()18 אישור מכוח סעיףאם הוענק למקבל האישור )ב(     

, רשאית המסלול של (2)ב()18סעיף  לפילבקשה להעברת ידע קודם 

לפי פסקת שולם ימהתשלום שלקזז  לפי שיקול דעתה, ,ועדת המחקר

של ( 1)ב()18מקבל האישור לפי סעיף תשלום ששילם ה את ,משנה )א(

  .ולו או חלקו, כהמסלול

 

 (ב)  

 

אם הוכח להנחת דעתה של ועדת (, א) תקנת משנהעל אף הוראות  

המחקר כי מקבל הידע או מי מטעמו התחייב בדבר השארת פעילות 

המחקר והפיתוח של מקבל האישור בישראל לאחר העברת הידע, לא 

מסך המענקים שקיבל מקבל  3יעלה סכום התשלום על סכום של פי 

 ,1984-ד"התשמ ,פיתוח בתעשייהולעידוד מחקר  החוקי האישור לפ

לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה מסלולי תמיכה אחרים של 

בנוגע לאותו ידע או , מסלולי ההטבה של רשות החדשנותו והתעשייה

ועדת המחקר רשאית ; בתוספת ריבית שנתית בכלל, לפי העניין,

להתנות את האישור להעברת הידע בקבלת ערבות, נאמנות, שעבוד, 

לפי לתשלום , על ההפרש שבין הסכום תאחר בטוחהשטר חוב או כל 

תקנת להוראות בכפוף  , לפי העניין,של המסלול( 2)( או 1))ב(18סעיף 

 האישורמסך המענקים שקיבל מקבל  3הסכום של פי , לבין )א( משנה

 בתוספת ריבית שנתית. כאמור

     

                      
 


