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 הצעת חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (תיקון), התשב״ה-995ד

י (להלן - החוק תיקון סעיף 4 ד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ״ד-984ו ו ד י ע ף 4 לחוק ל  1. בסעי
 העיקרי) -

ש ברי; ו מ י ש א ״או ה בו ״ י רו צו י צר חדש״, אחרי ״מוצר שי  (1) בהגדרת "מו

א ״או בדיקתם״. בו  (2) בהגדרת ״פיתוח״, אחרי ״קווי התכנית״ י

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ״״מוצר חדש״ - מוצר שייצורו בדרך מסחרית יתאפשר
 כתוצאה מגילוי ידע, תהליכים או שיטות שלא היו

 ידועים או שלא היו נחלת הכלל:
 ״פיתיתי׳ - יישום ממצאי מחקר או ידע אחר, בתבנית
 המכוונת לייצור מוצר חדש או לפיתוח תהליך חדש או
 לשיפור מהותי במוצר קיים או בתהליך קיים, לרבות
 גיבוש קווי התבנית, הכנת תכניות ומדגמים, בניית
 אב־טיפום והפעלת דגם ניסוי או מתקן חצי־חרושתי,
 ובלבד שהשלבים שלאחר בדיקת דגם הניסוי או תוכחת
 התהליך בתנאי ניסוי או הפעלת המתקן החצי־חרושתי

 לא ייחשבו בפיתוח:״

 מוצע להרחיב את ההגדרה ״מוצר חדש״ באופן
 שתכלול גס פיתוח טכנולוגיות. בהגדרה הקיימת אין

א ו ב  מ

 החוק לעידוד מתקר ופיתוח בתעשיה, התשמ״ד-
 1984 (להלן - החוק), נכנם לתוקף בינואר 1935. התיקונים
 המוצעים מתבססים על הנסיוץ שנרכש במשך שמונה
 שנות הפעלתו במסגרת לשבת המדען במשרד התעשיה
 והמסחר, כפי שגובשו על ידי ועדה בראשות המדען
 הראשי של משרד התעשיה והמסחר וכללה נציג מאגף
 התקציבים. שני נציגי תעשיה ואנשי לשבת המדען

 הראשי,

 הגדרות ״מוצר חדש״ ו״פיתוח״ כסעיף 4
 לחוק כנוסחו היום קובעות לאמור:

 סעיף 1

 סייח התשמ״ד, עמ׳ 100.
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ב) יבוא: ) ף 16 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן  תיקון סעיף 16 2. בסעי

ת המחקר - גם ד ע ר ו שו וחדים באי ש יצרן, ובמקרים מי י  ״(ב) את הבקשה רשאי להג
ו יצרן. נ  מי שאי

ל הועדה, כי נעשו ינתן אלא אם כן הוכח, להנחת דעתה ש ר לתבנית לא י שו  (ג) אי
ך ורק בישראל. עשה א י ר י צו י  הסדרים נאותים להבטיח כי הי

ת במסגרת ע צ ו ב מ ג) לא יחולו כאשר המענק ניתן לתכנית ה ) ראות סעיף קטן  (ד) הו
, ד להם., ל צ א ר ש י תי ש י ף פעולה במחקר ופיתוח תעשי תו ים לשי נלאומי  הסכמים בי

ד (ד) יבוא: • קטנים (ב) ע פי ף 17 לחוק העיקרי, במקום סעי  תיקון סעיף דד 3. בסעי

ת המחקר לא תאשר תכנית אם התקיים בה אחד מאלה: ד ע  ״(ב) ו

ם מלא או רת תשלו ל אחר, תמו מד לבצע אותה, על פי הזמנה ש  (1) המבקש עו
ר: יצו ע או בי ד י יות בעלות, חלקית או מלאה, ב  חלקי הניתך בנגד מתן זכו

ראות א לפי הו ל ע התבנית סיוע מהממשלה ש צו מד לקבל לבי  (2) המבקש עו
ת הכלכלה ד ע ר ו שו  חוק זה, אלא במקרים ובתנאים שיקבעו השרים בתקנות, באי

 של הכנסת;

ת חוק ראו י בהתאם להו ע ר כמחקר מד ש ו א ע מחקר ש צו  (3) התכנית היא לבי
, ( עדה למחקר מדעי ו רתם נ ירות ערך שתמו י  מס הכנסה (הטבות להשקעה בנ

.  התשמ״ד-21983

 הסכמים לשיתוף פעולה בםו״פ תעשייתי עם מדינות
 שונות בעולם. מאחר שהסכמי שיתוף פעולה מתבססים
 על פעילות משותפת (joint venture), בין חברות
 ישראליות וזרות, הכוללת לעתים קרובות גם תסכמים
 ברבר העברת ידע וייצור של המוצר בישראל ובחייל, יש
 צורך ליצור את תתשתית החוקית המתאימה לביצועם

 של הסכמים אלו.
 מוצע לאפשר מתן סיוע לפעולות מו״פ גם באשר
 הייצור אינו אמור להתבצע במלואו בארץ, זאת במקרים
 של שיתוף פעולה הנערך במסגרת הסכמים לשיתוף

 פעולה במו״פ תעשייתי שישראל צד להם.

ף 3 סעיף 7ו(ב), (ג) ומד) לחוק בנוסחו היום  סעי
 קובע לאמור:

 ״אישור התבנית
 דו. (א!

 (ב) ועדת המחקר לא תאשר תכנית -
 (1) אם המבקש עומד לבצע אותה על פי הזמנה

 של אחר תמורת תשלום מלא או חלקי;
 (2) אם המבקש עומד לקבל לביצוע התכנית סיוע
 בררך של מענק, מהממשלה או מאחר, על פי דין או
 בדרך אחרת, שלא לפי הוראות חוק זה; השרים
 רשאים, באישור ועדת הכלכלה של תכנסת, לקבוע

 בתקנות דרכי סיוע נוספות לענין פסקה זו:
 (3) אם התבנית היא לביצ1ע מחקר שאושר כמחקר
 מדעי בהתאם להוראות הוק מס הכנסה (תטבות

י ר ב  ד

 למעשה אפשרות לתמוך בפיתוח טכנולוגיה המביאה
 לייצור מוצרים אלא במוצרים עצמם בלבד. במו כן, מוצע
 להרחיב את הגדרת ״פיתוח״ שבאותו סעיף, באופן
 שתכלול גם סקרי היתבנות אשר במקרים רבים הינם
 הכרחיים כשלב מקדים למחקר ופיתוח (להלן - מו״פ).

 סעיף 2 סעיף 16 לחוק, כנוסחו היום קובע לאמור:
 ״בקשה לאישור

 6ו. (א) המבקש אישור לתבנית יגיש לועדת המחקר
 תיאור מפורט של התבנית שיש בדעתו לבצע, בצירוף
 פרטים על ההשקעה הנדרשת ומקורות המימון, סקירה
 על הידע הקיים בנושא והיכולת להשיגו, תיאור חדשנות
 המוצר שיפותח ויתרונותיו על פני מוצרים אחרים,
 פרטים ברבר הדרך שבה בדעתו לייצר את המוצר אם
 יושגו התוצאות הצפויות במחקר ופיתוח, פרטים על
 בעלי הזכויות בידע, בייצור או בשיווק, סקירה בדבר
 היכולת לשווק את המוצר׳, המבקש ימסור לועדה בל פרט
 ומסמך נוסף שתבקש הדרושים לשם בחינתה של

 התכנית.
 (ב) את הבקשה רשאי להגיש יערן, ובמקרים
 מיוחדי• באישור ועדת המחקר - גם מי שאינו יצרן:
 אישור כאמור לא יינתן אם לא תוכח לתנחת דעת
 הועדת כי נעשו הסדרים נאותים לתבטיח כי הייצור

 ייעשה אך ורק בישראל.״
 סעיף זה מאפשר סיוע במו״פ אך ורק למוצר שאמור
 להיות מיוצר בישראל. מדינת ישראל חתומה על

 י ס-ח התשמ״ד, עמי 14.
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ר א במסגרת הזמנה כאמו ל י אחר, ש ד  (ג) אם החכנית או חלק ממנה ממומנים בי
ל החכנית. שר ש ן מהתקציב המאו , ינוכה סכום המימו ( ^ ב ) ן ט  בסעיף ק

ינתן על , י ית או חלק ממנה (להלן - תבנית מאושרת)  (ד) אישרה ועדת המחקר תבנ
ש המינהל. א י ר ד ר בכחב חתום בי שו  בך אי

ש המינהל למבקש את א ע ר י ד ו עדת המחקר תבנית או חלק ממנה, י  (ה) לא אישרה ו
ם ימים מיום קבלת ההחלטה.׳ שי ו  הנימוקים לכך בכתב תוך של

 4. בסעיף 18 לחוק העיקרי ־ תיקון סעיף 18

בוא ״או מבחינת , י , ע התבנית צו ת לבי ף קטן(א), אחרי ״ההוצאות הנדרשו ) בסעי ו ) 
ר המוצר בארץ״; צו י  הדרישה לי

 (2) בסעיף קטן(ב), במקום פסקה (3) יבוא:

ב ר מסגרת התקצי מ ש י ת בלבד ש ל התכנית, ו י בסעיפי ההוצאה ש ו נ  ״(3) שי
שרה לתכנית; לל שאו  הכו

נה עולה על 0/0°ך מהסכום הכולל ת מאושרת, שאי י  >3א) תוספת כספית לתבנ
ר לתכנית:״. ש ו א  ש

 בן מוצע להאריך את התקופה למתן נימוקי ועדת
 המחקר בהחלטה שלא לאשר תכנית או חלק ממנה, מ־15

 ימים ל־50 ימים.

 סעיף 4 סעיף 13 לחוק כנוסחו היום קובע לאמור:
 ״אישור לשינויים בתבנית

 18. (א) כל שינוי בתכנית מאושרת, מבחינת תוכן
 המחקר ופיתוח או מבחינת היקף ההוצאות הנדרשות
 לביצוע התכנית או מכל בחינה אחרת, טעון אישור ועדת

 המחקר.
 (ב) ועדת המחקר רשאית להסמיך אדם לאשר,
 לאחר התייעצות עם הבודק המקצועי ועל פי כללים

 שתקבע לכך -
 (1) שינוי בתכנית מאושרת הנובע משינויים
 במחירי הציוד ואינו משנה את כמות הציוד או

 סוגו:
 (2) שינוי בתכנית מאושרת הנובע משינוי בשכר
 העבודה שלא נחזה מראש, ובלבד שלא יאשר שינוי
 העולה על השינוי שחל בשכר הממוצע במשק במשך

 התקופה:
 (3) שינוי כספי אחר בתבנית מאושרת שאינו עולה
 על •ישמו מהסכום שאושר כהוצאות המחקר

 ופיתוח;
 (4) שינוי במועדי ביצוע התכנית המאושרת,

 (ג) על אישור שינוי בתכנית יחולו הוראות סעיף
 17 בשינויים המתוייבים.״

 מוצע לתקן את סעיף 18(א) באופן שיקנה לועדת
 המחקר את הסמכות להתיר, במקרים מיוחדים, העברת

 הייצור לחו״ל.

י ר ב  ד

 להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר
 מדעי), התשמ״ד-933ד.

 (ג) אישרה ועדת המחקר תבנית או חלק ממנה
 (להלן - תכנית מאושרת) יינתן על כך אישור בכתב

 חתום ביד ראש המינהל.
 (ד) לא אישרה ועדת המחקר תכנית או חלק
 ממנה, יודיע ראש המינהל למבקש את הנימוקים בכתב

 תוך חמישה עשר ימים מיום קבלת ההחלטה.״
 מוצע לתקן את סעיף 17(ב) ולקבוע כי המונח
 ״הזמנה של אחרי׳ יכלול את המקרה שבו ניתנת למזמין
 זבות בעלות, מלאה או חלקית, במוצר או בידע שיפותחו
 במסגרת תכנית המו״פ. לאור תיקון 7ה, תוכל ועדח
 המחקר לאשר תכנית שבמימונה משתתף גורם נוסף,
 במידה שהשתתפותו אינה מקנה לו זכויות בעלוה בידע
 או במוצר שפותחו. במקרה זה יחושב שווי תתכנית
 המשמש בסיס לחישוב המענק בניבוי סכום המימון
 שהתקבל מהגורם הנוסף, הסדר זה אמור לשמר את
 תעיקרון של תשתתפות שוות בסיכון בין המפתח ללשכת
 המדען הראשי. סעיף 17(ב) כנוסחו היום אינו מאפשר

 אישור למקרים באמור.
 כן מוצע להבחין לענין סעיף 7ו(ב) לחוק, בין סיוע
 נוסף מגורם ״אחר״ לסיוע נוסף מגורם ״ממשלתי״.
 בתתאם לאבחנה זו, מבקש שקיבל סיוע לביצוע המו״פ
 מכל גורם ממשלתי שתוא, לרבות סיוע שאיננו מענק, לא
 יהא זכאי לסיוע על פי החוק. לעומת זאת מבקש אשר
 קובל חלק מהמימון של תכנית המו״פ מגורם שאיננו
 ממשלתי, יהיה זכאי למענק חלקי, אם הגורם המממן לא
 קיבל זכויות בעלות במוצר או בידע שיפותח במסגרת

 התכנית.
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 תיקון סעיף 19 5. בסעיף 19 לחרק העיקרי -

ע התכנית״; צו בוא ״תנאי בי ם ״תנאים לאישור״ י י לי  (1) במקום כותרת השו

כ) יבוא; )  (2) במקום סעיף קטן

שרת יחולו התנאים הבאים:  ״(ב) לגבי כל תכנית מאו

י מי שהמבקש ד די המבקש או בי עשה בי י צוע המחקר והפיתוח י  (ו) בי
י ו נ : שי עו צו צוע המחקר והפיתוח, או חלקם, יימסר לבי ן בתבנית כי בי י  צי
ת המחקר, והחלפת החוקר ד ע ל ו רה ש  במבצע המחקר והפיתוח טעון אישו

ש המינהל: א  הראשי טעונה הסכמת ר

שרת אינו דע שיופק מהמחקר והפיתוח, אשר על פי התכנית המאו  (12 הי
ועבר לאחר: ר אותו מוצר, לא י צו י ש לי מ ש צר אלא מ ו ו  המוצר שי

י של ו נ עדת המחקר לאשר שי ת ו י א ש  (3) על אף האמור בסעיף זה, ר
לו על מקבל חו דע לאחר, בתנאי שי  מבצע המחקר והפיתוח או העברת הי
ר ת החובה שלא להעבי דע החובות לפי חוק זה ולפי תנאי התכנית, לרבו  הי

עדת המחקר, והחובה לשלם תמלוגים. דע לאחר אלא בהסכמת ו  את הי

עשה אך ורק י צאה מהמחקר והפיחות י צר שיפותח כתו צור המו י  (ג) (1) י
 בישראל:

וחדים עדת המחקר רשאית, במקרים מי  (2) על אף האמור בפסקה (1), ו
צוע התבנית או לאחר סיומה, , לאשר במהלך בי ירשמו  ומנימוקים שי
פן ץ לישראל, באו ר של המוצר אל מחו צו י ות הי י כו  העברה של חלק מז

 ובתנאים שתקבע.״

 והחלפת ההוקר הראשי טעון הסכמת ראש
 המינהל:

 21) ייעור המוצר שיפותח בתוצאה מהמחקר
 ופיתוח ייעשה אך ורק בישראל:

 ן3] הירע שיופק מהמחקר ופיתוח, אשר על פי
 התכנית המאושרת אינו המוצר שייוצר אלא משמש
 לייצור אותו מוצר, לא יועבר לאחר אלא בתסכמת
 ועדת המחקר אגב אישור התכנית או לאחר מבן
 ובתנאי שיחולו על מקבל הידע החובות הקבועות
 בחוק זה ובתקנות על פיו ותנאי התבנית, לרבות
 החובה שלא להעביר את הידע לאחר אלא בהסכמת

 ועדת המחקר והחובה לשלם תמלוגים.״
 סעיף זה כנוסחו היום היה גור• למידה רבה של אי
 בהירות כענין היקף סמכויותיה של ועדת המהקר בבואה
 לקבוע את התנאים לביצוע התכנית ולשנות את
 התנאים האלה במהלך ביצוע התכנית. מטרת התיקון

 המוצע היא להבהיר את הסמכויות האלו.
 אי בהירות מיוחדת היתה נגרמת מהיחס שבין
 סעיף 16(ב) לחוק לבין סעיף 9ו(ב) כנוסחו היום. לפי סעיף
 16(ב) לחוק יכולה ועדת המחקר ליתן אישור מלכתחילה
 לתבנית רק לאחר שהוכח להנחת דעתה בי נעשו
 הסדרים נאותים להבטיח כי הייצור ייעשה בישראל
 בלבד. מאידך, מסעיף 19(ב)(י; לחוק בנוסחו היום

י ר ב  ד

 לפי החוק כנוסחו תיום ניתנים היתרים לייצור
 בחו״ל רק על סמך פרשנות משפטית (סעיף 19(ב)(3)).
 מדיניות הועדה ביום הינה שלא לתת היתר כאמור אלא
 אס כן השתכנעה שיש בכך צורך קיומי(לחברה מסוימת
 או לפרויקט מסוים; ולהתנות את מתן ההיתר לייצור
- \ z o v b בחו״ל בתשלום תמלוגים בשיעור מוגדל של 
 0/ם300 מהמענק שניתן על ירי המדינה (בהתאם.להיקף

 העברת הייצור לחו״ל), במקום שיעור של %•10 הנדרש
 כאשר הייצור מתבצע בארץ. מוצע לעגן בחוק את
 האפשרות למתן היתרים באמור. שיעור תשלום

 התמלוגים יעוגן בתקנות.

 סעיף 5 סעיף 19 לחוק.כנוסחו היום קובע לאמור:
 ״תנאים לאישור

 9 ו. (א) וערה המחקר רשאית, לפי שיקול דעתה,
 לקבוע באישור תנאים מוקדמים לכניסתו לתוקף ותנאים

 בקשר לביצוע התכנית.
 (ב) אם לא קבעה ועדת המחקר קביעה אחרת

 יחולו לגבי בל תבנית מאושרת התנאים הבאים:
 (1) ביצוע המחקר ופיתוח ייעשה בידי המבקש או
 בידי מי שהמבקש ציין בתכנית כי ביצוע המחקר
 ופיתוח, או חלקם, יימסר לביצועו: שינוי במבצע
 המחקר ופיתוח טעון אישורה של ועדת המחקר.
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א) יבוא: תיקון סעיף 11 ) ף 21 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן  6. בסעי

ובעת גים מכל הכנסה הנ צר המדינה, תמלו ר ישלם, לאו שו תן לו אי י  ״(א) מי שנ
רים אליו.״ ים או הקשו ו לו תים הני רו  מהמוצר, שפותח על פי התבנית, לרבות שי

 תיקון סעיף 22

 תיקון סעיף 26

 תיקון סעיף 27

ף 45(ב)״. ר בסעי ף 22(ב) לחוק העיקרי, בסופו יבוא: ״לרבות החלטה באמו  7. בסעי

בוא ״הטבה״. ף 26 לחוק העיקרי, במקום ״מענק״ י  8. בסעי

בוא ״תשולם הטבה״. ף 27 לחוק העיקרי, במקום ״ישולם מענקי• י  בסעי

 תיקון סעיף 31

.9 

א ״לפי סעיפים 22 תיקון סעיף 29 בו ף 29 לחוק העיקרי, במקום ״לפי סעיפים 22 ו־43״ י  10. בסעי
 ו ־47״.

בוא ״46 ו־47״. ף ו3(ב) לחוק העיקרי, במקום ״ו־46״ י  ו 1. בסעי

ר ב ס י ה ו  ד נ

 סעיפים פרק ה׳ לחוק דן, על פי שמו, ב״הטבות״,
 8, 9 ו־12 הכוללות מענקים, הלוואות והטבות מס.
 למרות זאת, בסעיפים 32, 27 ו־ 26 שבפרק
 זה, משתמש המחוקק במלה ״מענק״ אשר לכאורה אינה
 כוללת את יתר סוגי ההטבות. משום כך מוצע להחליף

 את המלה ״מענק״ בסעיפים האמורים במלת ״הטבה׳,.

 סעיף 10 סעיף 29 בנוסחו היום קובע לאמור:
 ״ערובות

 29. ראש המינהל רשאי לדרוש, על פי כללים שתקבע
 ועדת המחקר, ערובות להבטחת ההזרתו של המענק לפי
 סעיפים 22 ו־43 ולכל ענין אחר שיש בו כדי להבטיח
 קיומן של הוראות חוק זה או התנאים שבהם אושרה

 התכנית.״
 סעיף 13• לחוק אינו עוסק בהחזרת מענקים אלא
 בחובה להמציא ידיעות בלבד, ואילו הסעיף העוסק
 בהחזרת מענקים הוא סעיף 47 לחוק. התיקון המוצע אינו
 פוגע באפשרות לדרוש ערובות על פי הסיפה של סעיף
 29, להבטחת מילויה של דרישה להמציא ידיעות

 בהת^ם לסעיף 43.

 סעיף דד סעיף ו3נב) לחוק בנוסחו היום קובע בי בבל
 הסעיפים המפורטים בו יהיה דין מקדמות
 על חשבון מענק כדין המענק עצמו. מרשימת הסעיפים
 שפורטו בסעיף זה נשמט סעיף 47 לחוק העוסק בהחזרת
 הטבות ועל כן מוצע להרחיב את תחולת סעיף ו3(ב)

 לחוק, גם עליו.
 וזה לשונו של סעיף ו3(ב) לחוק כנוסחו היום:

 ״מקדמות
 31• (א)

 (ב) לענין סעיפים 26, 29, 44, 45 ו־46, יראו
 מקרמה על חשבון מענק כמענק.״

 משתמע בי ועדת המחקר יכולה לקבוע גם כי הייצור
 ייעשה גם בחו״ל. על מבת ליישב סתירה לבאורת זו מוצע
 לשנות את הסעיף באופן שייאמר בו במפורש כי
 סמכותה של ועדת המחקר לאשר ביצוע ייצור בחו״ל
 קיימת רק לגבי תבנית שאושרה כבר ולא לגבי מתן

 אישור מלכתחילה.

ף 6 לחוק בנוסחו תיום קובע  סעיף ו2(א) סעי
 לאמור:

 ״תמלוגים
 21. (א) מי שניתן לו אישור ישלם לאוצר המדינה

 תמלוגים ממכירת המועד שפותח על פי התבנית."
 החוק כנוסחו היום קובע כי הבסיס שעל פיו
 משולמים התמלוגים הוא התקבולים ממכירות המוצר
 בלבד. לעתים נמכר מוצר בתמורה כספית נמוכה באשר
 עיקר הרווח של המוכר נובע מהשירות הנלווה למוצר

 ולא מהמוצר עצמו.
 מוצע להוסיף לסיפה של סעיף 21(א), הוראה
 הקובעת בי התמלוגים ישולמו גם מהכנסות הנובעות
 מהשירותים הנלווים או הקשורים אל המוצר שפותח על

 פי התכנית או בל זכות בשלתם,

 סעיף 2י(ב< לחזק בנוסחו היום קובע
 לאמור:

 סעיף ד

 ״הפסקת ביצוע
 22. (א)

 (ב) ועדת המחקר רשאית לקבל את המלצת ראש
 המינהל, כזלה או חלקה, או לדחותה, או להחליט באותו

 ענין החלטה אחרת.
 מאחר שבסעיף זה אין פירוט של המונח ״החלטה
 אחרת״, מוצע להבהיר מונח זה וליצור אחידות עם
 סמכויות ההחלטה של ועדת המחקר לענין התלית

 וביטול אישור, המנויות בסעיף 45.
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בוא ״בקשה למתן הטבה״  תיקון סעיף 32 12. בסעיף 32 לחוק העיקרי, במקום ״בקשה למתן מענקי׳ י
א ״של המענק או בו ר מסוים ממנו״ י עו א יעלה על שי ל  ובמקום ״של חלק מהמענק ש

 חלקו״.

 תיקון סעיף 14 13. בסעיף 34 לחוק העיקרי -

בוא ״או בתכנית מחקר ופיתוח אחרת ף קטן(א), אחרי ״בתכנית מאושרת״ י  (ו) בסעי
ן זה״; י שר לענ ש המינהל אי א ר  ש

א ״או במסגרת בו ף קטן(ב), אחרי ״במסגרת תפנית מאושרח לפי חוק זה״ י  (2) בסעי
ן זה״. י ש המעהל אישר לענ א ר  תכנית מחקר ופיתוח אחרת ש

 החלפת סעיף 45 14. במקום סעיף 45 לחוק העיקרי יבוא:

ר לא קיים הוראה לפי שו בל אי  ״התליה וביטול 45. (א) ראה ראש המינהל כי מי שקי
א י הו שרת או תנאי מתנאיה, רשא  חוק זה. או לא קיים את התבנית המאו
ן עדת המחקר לדו ו ע ל ונתו להצי דעה על כו ר הו שו  לשלוח למקבל האי

ד או למפרע. ר או בביטולו, לעתי שו ית האי  בהתלי

ר ב ס  ה
 מאחר שהניצול של הטבה זו היה עד כה מזערי
 ביותר, מוצע להרחיב את האפשרות לקבלת הטבות מס
 גם בשל ביצוע שבתון בארץ בתוכניות מו״פ שלא קיבלו
 הטבות כתכנית מאושרת על פי החוק, אך אושרו על ידי
 המדען הראשי לענין זה. התיקון המוצע מיועד לעודד
 שילוב חוקרים מהאקדמיה בתעשיה הישראלית, לאור
 החיסכון והתועלת העשויים לצמוח למדינה מביצוע

 השבתון שלהם בארץ ולא בחו״ל.
 להערכת המינהל למתקר ופיתוח תעשייתי,
 ההרחבה המוצעת לא תגרום להצפה בבקשות לקבלת
 הטבה זו שכן גם לאחר התיקון בחוק סביר להניח
 שמרבית החוקרים ימשיכו להעדיף, משיקולים כלכליים,

 לבצע את השבתון שלהם בחו״ל.

 סעיף 14 סעיף 45 לחוק כנוסחו היום קובע לאמור:
 ״התליה וביטול

 45. (א) ראה ראש המינהל כי מי שקיבל אישור לא
 קיים הוראה מהוראות חוק זה או התקנות או הכללים
 שהותקנו על פיו, או לא קיים את התבנית המאושרת או
 תנאי מתנאי האישור, רשאי ראש המינהל לשלוח לו
 התראה ובה ארכה של שלושים ימים לביצוע המוטל

 עליו באמור.

 (ב) מי שקיבל התראה רשאי לבקש מאת המינהל,
 בכתב מנומק, ארכה נוספת.

 (ג) סירב ראש המינהל להעניק ארכה נוספת
 כמבוקש, או לא קיים מקבל האישור את המוטל עליו
 במועד שנקבע לו, יודיע ראש המינהל על כך לועדת

 המחקר, והיא רשאית להחליט -
 (1) לאשר את המשך ביצועה של התכנית

 המאושרת, בתנאים או ללא תנאים נוספים:
 (!} להתלות את האישור או לבטלו, לעתיד או

 למפרע:
 (3) לעכב הטבות עד לבירור נוסף:
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 סעיף 12 סעיף 32 לחוק בנוסחו היום קובע לאמור:
 ״כללים

 32. ועדת המחקר רשאית לקבוע כללים לביצוע
 הוראות פרק זה. לרבות סדרי הגשת בקשה למתן מענק,
 הפרטים שייכללו בבקשה, המסמכים שיצורפו אליה,
 הערובות הדרושות למתן מענק, הדרך והמועדים שבהם
 ישולם מענק, לשיעורים או בבת אחת, ובן כללים לעיכוב
 התשלום של חלק מהמענק שלא יעלה על שיעור מסויים

 ממנו, כפי שיקבעו השרים.״
 הסמכות שניתנה לועדה המחקר בסעיף 32 לחוק
 כנוסחו היום הינה לקבוע כללים לעיכוב התשלום של
 חלק מהמענק אך לא של בל המענק. מוצע להרחיב את
 סמכותה זו של ועדת המחקר כאופן שהיא תוכל להתקין
 כללים גם לגבי עיכובו של כל המענק ולא רק חלקו, בדי
 להקנות לה כלים נוספים לאכיפת מילוים של תנאי כתב

 תאישור בתנאי לקבלת ההטבות.

 סעיף 3ד סעיף 34 לחוק כנוסחו היום קובע לאמור:
 ״הטבות לעובד מדעי

 34. (א) שיעור המס על הכנסתו של עובד מדעי
 שמקורה בתיותו מועסק כתבנית מאושרת לא יעלה על
 35% מאותה הכנסה; הכנסתו זו תיחשב בשלב הגבוה
 של סולם הכנסתו החייבת במס: הטבה זו לא תינתן

 לתקופה העולה על שמונה עשר חודשים.
 (ב) בסעיף זה, ״עובד מדעי״ - עובד הזכאי לפי
 תסכם עבודת קיבוצי בישראל, החל עליו, לשנת שבתון
 בתשלום ושהועסק בשנת השבתון כעובד במסגרת
 תכנית מאושרת לפי חוק זה וקודם להעםקתו באמור לא

 היה עובד של אותו מעביד.״
 הסעיף במתכונתו הנוכחית מקנה הטבה לחוקרים
 העושים את שנת השבתון שלהם בארץ על ידי הקטנת
 תקרת מס ההכנסה שבה הם חייבים אם תם מועסקים

 בתוכניות מו״פ שאושרו לפי חוק זה.
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 תיקון סעיף 47

 הוספת סעיף ד4א

 תיקון סעיף
 2 לתוספת

עדת המחקר ת ו י א ש ר בסעיף קטן (א), ר דעה באמו  (ב) נמסרה הו
 להחליט -

ל התבנית המאושרת, בתנאים צועה ש  (1) לאשר את המשך בי
 או ללא תנאים נוספים:

ד או למפרע: ר או לבטלו, לעתי שו  (2) להתלות את האי

ד לבירור נוסף:  (ג) לעבב הטבות ע

ש החזרת הטבות שניתנו.״  (4) לדרו

ף 47 לחוק העיקרי -  15. בסעי

בוא ״סעיפים 22 או 45״; , במקום ״סעיף 45(ג)(4)״ י  (1) בסעיף קטן(א)

ב) בסופו יבוא: )  {2;׳ בסעיף קטן

גים על נה לקבל תמלו י לגרוע מזכות המדי  ״אין בהוראות סעיף קטן זה כד
תו סעיף, אשר נתקבלה לאחר  פי סעיף 21, מכל הכנסה במשמעותה באו

 מתן צו הפירוק או צו הכינוס או ההחלטה על הפירוק מרצון.״

 16. אחרי סעיף 47 לחוק העיקרי יבוא:

ר, ר לתנאי אותו אישו גו י ת המחקר או בנ ד ע ר ו שו א אי ל ל  •׳עונשין 47א. מי ש
דע ץ לישראל, במעשה או במחדל, י ר אל מחו פשר להעבי ר או אי  העבי
ש ו ל שרת או עקב ביצועה, דינו - מאסר ש  שפותח במסגרת תכנית מאו

 שנים.״

ל החוק העיקרי יבוא: .  17. במקום סעיף 2 לתוספת ש

ר המענק שלהם ו ע י ש ים להלן, ש י ו , פרט למקרים המנ 5 0 ר המענק יהיה % עו  ״2. שי
 יהיה כנקוב לצרם:

ר ב ס  ה

 ההחלטה, זולת אם החליטה ועדת המחקר שלא יוחזרו
 התטבות או שיוחזרו רק מקצתן•, והוא הרין ביחיד שניתן

 עליו צו כינוס נכסים בהליכי פשיטת רגל״
 לפי סעיף זה ניתן לראות את בל ההטבות באילו
 עמדו לפרעון לפני מתן צו הפירוק או צו הכינוס. על מנת
 למנוע טענה אפשרית שלפיה, אין המדינת זכאית לגבות
 תמלוגים מהכנסות שיגיעו לאחר מועד זה לידי המפרק,
 כונס הנכסים או מי שרכש מהם את הידע וזכויות
 הייצור של המוצר, מוצע לקבוע במפורש כי זכותה של
 המדינה לקבל תמלוגים גס לאחר שנתקבל צד הפירוק,

 הכינוס או ההחלטה על פירוק מרצון.

 סעיף 14 כאשר המוצר כמשמעותו בחוק, מוצלח
 מבחינה מסחרית, הפיתוי להתחמק ממילוי
 תנאי כתב האישור הינו לעתים, גדול ביותר. במקרים
 אלו, הסנקציה הקיימת בחוק כיום(סעיף 47), המאפשרת
 לכל היותר לדרוש החזרת ההטבות שניתנו, אינה
 מספיקה ואינה יעילה. משום בך מוצע להוסיף סנקציה
 פלילית ככל הנוגע להעברה לחו״ל, ללא אישור, של ירע
 שפותח על פי תכנית מאושרת במטרה ליצור הרתעה

 במקרים כאמור.

 סעיף 17 סעיף 2 לתוספת לחוק כנוסחו היום קובע
 לאמור:

י ר ב  ד
 (4) לדרוש החזרת הטבות שניתנו.

 ןד) הוגש על החלטת ועדת המחקר ערר באמור
 בסעיף 23, יעוכב ביצוע ההחלטה ער יום מתן ההחלטה

 בערר.״
 מוצע לתקן סעיף זה ברי להקנות לועדת המחקר
 את האפשרות האופרטיבית להתליה או ביטול של

 האישור לאלתר.

 סעיף 5 ו סעיף ד4(א) לחוק בנוסחו היום מתייחס רק
 למי שנדרש להחזיר הטבות לפי סעיף
 45(ג)(4) לחוק או למי שאישורו בוטל לפי סעיף 46. מוצע
 להרחיב אח חחולחו של סעיף זה באופן שיחול גם על
 החזרת הטבות שעליה החליטה ועדת המחקר בעקבות

 הפסקת ביצוע כאמור כסעיף 22 לחוק.
 סעיף ד4(ב) לחוק כנוסחו היום קובע לאמור:

 ״החזרה הטבות
 47. (א)

 ןב) קיבל תאגיד הטבות לפי חזק זה וניתן עליו צו
 פירוק או צו לכינוס נכסים או החליט על פירוקו מרצון,
 לפני שביצע את התכנית המאושרת כולה ולפני שקיים
 את כל תנאי האישור - יראוהו כאילו נתחייב בהחזקת
 ההטבות לפני מתן צו הפירוק או צו הכינוס או קבלת
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ד לסכום בשקלים ע ת המחקר והפיתוח ש צאו 6 מהו 6  (1) חברה מתחילה - %
ל אמריקה לשנה אחת, ת הברית ש ל ארצו לר ש וה ל־000,ם25 דו ם השו  חרשי

ים; א תעלה על שנתי ל  לתקופה ש

ר עו ימים בה החנאים המפורטים להלן תזכה במענק בשי  (2) חברה אשר מתקי
י השקעת המשקיע: ת המחקר והפיתוח בניכו צאו 5 מהו ל %  ש

ותיה (בפסקה י ו נמנה עם בעלי מנ נ  (א) בתכניתה משתתף משקיע שאי
, ניכוי מס בהתאם אשר מקבל, בהמלצה המדען הראשי ע) ו  זו - המשקי

דת מס הכנסה:  לפקו

ן האחרונה ת המאז נ ל ש שר ש ן המאו ת על פי המאז ו תי רותיה השנ  (ב) מכי
ת ל ארצו ן דולר ש ו לי ה ל־ ו מי ו ם השו לות על סכום בשקלים חדשי  עו

ל אמריקה:  הברית ש

ר פיתוח ו צעת באז ת מבו י , ובשהתבנ 3 0 ש צבאי - % מו צרים לשי  (3) פיתוח מו
ר ו ת הון, התשיי׳ט-31959 (להלן - אז  א• כפי שנקבע לפי חוק עידוה השקעו

; 4 •  פיתוח אי) - %

תו ת החוקרים גרים באו בלבד שמרבי ור פיתוח א/ ו צעת באז  (4) תכנית המבו
; 6 0 צעת באותו אזור - % ו דה מב  אזור ומרבית העבו

צר צבאי - 0/םס2.״ במו 3 ו 0 ר במוצר אזרחי - % פו  (5) שי

 באזור פיתוח א׳ - 45%
 באזור פיתוח ב׳ - 35%

 בשאר חלקי הארץ - 30%
 בפסקה זו, ״אזור פיתוח״ - בפי ׳שנקבע בחוק לעידוד
 השקעות הון, התשי״ט-959ו, ובלבד שהחוקרים

 המועסקים בתכנית גרים במקום;
 (4) תכנית המבוצעת בירושלים או ביישוב המרוחק
 ממרכז הארץ, הנמצא באזור פיתוח א׳ שנקבע לפי חוק
 לעידוד השקעות הון, התשי״ט-959ו, שהשרים קבעו
 אותו לענין תוספת זו, והחוקרים גרים במקום - 60%,
 ובלבד שהתבנית אושרה לפני יום ז׳ בטבת התשנ״ג(31

 בדצמבר 1992);
 (5) שיפור במוצר שפותח בסיוע כספי מאת המדינה -

 30%.״
 השיעור הקייס כיום לתמיכה ב״חברה מתחילה״
 כמשמעותה בתוספת, אינו עונה על היקפי התקציבים
 הנדרשים למו״פ ומהנוסח הקיים לא ברור מהו משך
 התקופה שבה תינתן התמיכה. מוצע בי שיעור התקציב
 ל״חברה מתחילה״ יתוקן מ־00ם,ס$15 ל־ם00,ס$25 לשנת
 בספים אחת ובי ייקבע במפורש כי משך ההטבה ל״חברה

 מתחילה״ הוא עד שנתיים בלבד.
 כן מוצע לאור הנסיון שהצטבר בהפעלת החוק.
 לבטל אה ההבחנה הקיימת בין ההטבות הניתנות
 לפיתוח תובנה למחשבים ובין כל תוכנית מו״פ אחרת,
 בכפוף לכך שהפיתוח עומד בקריטריונים, לשנות את
 שיעור התמיכה הניתנת לתכניות מו״פ המבוצעות
 באזורי עדיפות לאומית, ולהבחין בין שיעורי התמיכה

 הניתנים לשיפור במוצר אזרחי ובמוצר צבאי.

 הצעות חוק 2365, ז׳ באדר א, התשנ׳׳ה, 7.2.1995

 סורר בםדר-צילום והודפס במדפים הממשלתי, ירושלים
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 ״2. שיעור המענק יהיה 50%, אולם במקרים המנויים
 להלן יהיה שיעור המענק כנקוב לצידם:

 (1) חברה מתחילה -
 66% מהוצאות המחקר ופיתוח שעד לסכום בשקלים
 השווה ל־50,000ו דולר של ארצות הברית של
 אמריקה לשנת כספים, ו־50% מהוצאות המחקר

 ופיתוח שמעל לסכום האמור:
 (1א) חברה אשר מתקיימים בה תתנאים המפורטים
 להלן תזכת במענק בשיעור של 5% מתוצאות המחקר

 והפיתוח בניכוי השקעת המשקיע:
 (א) בתכניתה משתתף משקיע שאינו נמנה עם
 בעלי מניותיה (בפסקה זו - המשקיע) ואשר מקבל,
 בהמלצת המדען הראשי, ניבוי מס בהתאם לפקודת

 מס הכנסה:
 (ב) מכירותיה השנתיות על פי המאזן המאושר של
 שנת המאזן האחרונה עולות על סכום בשקלים
ו מיליון דולר של ארצות חברית י  הרשים השווה ל

 של אמריקה:
 (2) פיתוח תוכנה למחשבים או ידע:

 כאשר הפיתוח כולל גם חומרה וגם תוכנת - 50%;
 באשר הפיתוח הוא לתובנה בלבד -

 %•5 לשנה הראשונה של הפיתוח:
 30% לשנים הבאות של הפיתוח;

 (3) תבנית לפיתוח מוצרים לשימוש צבאי כשהיא
 מבוצעת -

 ג ס״ח התשי״ט, עמ 234.
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