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 — בהוראות אלה  .1 הגדרות

הצהרה ביחס לחלק בתיק הכולל תוכנת קוד פתוח  - "הצהרת קוד פתוח"   
 בנוסח אשר תיקבע ועדת המחקר; 

 למקבל האישור;  המועד בו אושרה תכנית מאושרת –" מועד האישור"   

מקבל ", "מנכ"ל רשות החדשנות", "חוק החדשנות", "ועדת מחקר"   
כהגדרתם  –" תיק"-" ותכנית מאושרת", "רשות החדשנות", "האישור

 ;במסלול ההטבה

הנובע ממחקר מתן זכות שימוש בידע  -" מתן הרשאה לכלל הציבור"   
ופיתוח על פי תכנית מאושרת, שאינו המוצר שפותח במסגרת אותה 

 לטובת הכלל, שלא בדרך של העברת בעלות באותו ידע;תכנית, 

תוכנת מחשבים אשר מבקש האישור מעוניין,  –" תוכנת קוד פתוח"   
את קוד המקור שלה באמצעות מתן הרשאה לכלל הציבור וידע להעמיד 

 נוסף הקשור אליה;
    

אישור תכנית ובה 
תוכנת קוד פתוח 

 ומתן הרשאה

ועדת המחקר רשאית, לפי לשיקול דעתה, לאשר למקבל האישור במועד   .2
אישור התיק על ידי ועדת המחקר, תכנית מאושרת או חלק ממנה שהיא 

ואשר אינה המוצר שיפותח במסגרת התכנית מאושרת תוכנת קוד פתוח 
ולאשר מתן הרשאה לכלל הציבור ביחס לידע בתוכנית מאושרת שהוא 

 תוכנת קוד פתוח והכל לפי הכללים המפורטים בהוראות אלה.
    

התייחסות בתיק 
 לתוכנת קוד פתוח 

מבקש אישור לתיק הכולל תוכנת קוד פתוח יגיש לוועדת המחקר את   .3
 המסמכים הבאים בנוסח אשר תקבע ועדת המחקר:   

 הצהרת קוד פתוח. )א(  

תיאור התועלת הכלכלית הצפויה למגיש הבקשה כתוצאה משימוש  )ב(  
בתכנת קוד פתוח. ועדת המחקר תקבע נהלים בדבר הפרטים שיש 

 זה, והמסמכים שיש לצרף אליהם.לכלול לפי סעיף 
    

בהחלטה על מתן אישור לתכנית הכוללת תכנת קוד פתוח ועל שיעור  )א( .4 אישור הוועדה
ההטבות שיינתנו לה, תיתן ועדת המחקר משקל משמעותי לתועלת 
 העסקית הצפויה למגיש הבקשה כתוצאה משימוש בתכנת קוד פתוח.  

מאושרת, כולה או חלקה, ובה תוכנת קוד הועדה רשאית לאשר תכנית  )ב(  
פתוח רק אם השתכנעה כי כתוצאה ממתן ההרשאה לכלל הציבור, 
תושג למקבל האישור תשואה הגדולה משמעותית מזו שהייתה מושגת 

 ללא מתן ההרשאה לכלל הציבור.

אם ניתן אישור כאמור בסעיף )ב( לעיל, לא יחולו על מקבל האישור  )ד(  
( של מסלול ההטבה על הידע שהוא או הנוגע 2)י() 18הוראות סעיף 

 לתוכנת הקוד הפתוח בתוכנית המאושרת.
    

 לעיל: 4אישרה הוועדה במועד האישור מתן הרשאה כאמור בסעיף   .5 תנאי האישור

תקבע הועדה את חלק התכנית המאושרת ובה תוכנת קוד פתוח עליה  )א(  
הציבור ויינתן על כך אישור בכתב יחול האישור למתן ההרשאה לכלל 

 על ידי מנכ"ל הרשות

למסלול  20רשאית לקבוע כי החובה לשלם תמלוגים לפי סעיף  )ב(  
 ההטבה תחול גם על מוצרים שאינם חלק מהתכנית המאושרת.

    

שינוי תנאי 
 האישור

של מסלול ההטבה, מקבל אישור יהיה רשאי  15מכוח הוראות סעיף   
 להגיש בקשה לשינוי באישור אשר ניתן מכוח הוראות אלה.   

    

אי קיום תנאי 
 האשור

ראתה ועדת המחקר כי מקבל ההטבה לא קיים תנאי מתנאי האישור לפי   .6
הוראות אלה, רשאית הועדה לחייב את מקבל ההטבה בתשלום עפ"י 

 של מסלול ההטבה;  18הוראות סעיף 
    



 

"( וה תהיינה יום התחילה)להלן: " 2018 מרץב 6הוראות אלו יחולו מיום  )א( .7 יום תחילה ותוקף
בתוקף לתקופה של שלוש שנים ממועד כניסתן לתוקף והן יחולו רק על 

 תיק שהוגש מיום התחילה. 

אין בהוראות אלה לפגוע בתחולת הוראות חוק החדשנות, הוראות מסלול  )ב(  
ההטבה ובכלל זה הוראות הנוגעות לחובה לשלם תמלוגים והאיסור שלא 

 )ד( לעיל(. 4להעביר ידע שלא באישור ועדת המחקר )בכפוף לאמור בסעיף 

    

 

 

 

                                                 

 

 


