
התשנ"ה1995* (תיקון), בתעשיה ופיתוח מחקר לעידוד חוק

4 סעיף החוקתיקון  (להלן 1 התשמ'ד1984 בתעשיה, ופיתוח מחקר לעידוד לחוק 4 בסעיף .1
 העיקרי)

בו'; שהשימוש "או יבוא שייצורו" "מוצר אחרי חדש", ''מוצר בהגדרת (1)

בדיקתם". "או יבוא התכנית" קווי "גיבוש אחרי "פיתוח", בהגדרת (2)

16 סעיף יבוא:תיקון (ב) קטן סעיף במקום העיקרי, לחוק 16 בסעיף .2

גם המחקר, ועדת באישור מיוחדים, ובמקרים יצרן, להגיש רשאי הבקשה את ''(ב)
יצרן. שאינו מי

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ביולי1995); התשנ"ה(25 בתמוז כ"ז ביום בכנסת נתקבל '
.297 עמ' בפברואר1995), 7) התשנ''ה א' באדר ז' מיום ,2365
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נעשו כי הועדה, של דעתה להנחת הוכח כן אם אלא לתכנית אישור יינתן לא (ג)
בישראל. ורק אך ייעשה הייצור כי להבטיח נאותים הסדרים

במסגרת המבוצעת לתכנית ניתן המענק כאשר יחולו לא (ג) קטן סעיף הוראות (ד)
להם." צד שישראל תעשייתי ופיתוח במחקר פעולה לשיתוף בינלאומיים הסכמים

יבוא: (ד) עד (ב) קטנים סעיפים במקום העיקרי, לחוק 17 בסעיף .3

מאלה: אחד בה התקיים אם תכנית תאשר לא המחקר ועדת ''(ב)

תשלום תמורת אחר, של הזמנה פי על התכנית, את לבצע עומד המבקש (1)

או בידע מלאה, או חלקית בעלות, זכויות מתן כנגד הניתן חלקי או מלא
בייצור;

לפי שלא מהממשלה סיוע התכנית, ביצוע לשם לקבל, עומד המבקש (א) (2)
זה; חוק הוראות

במקרים תכנית תאשר המחקר ועדת (א), משנה פסקת הוראות אף על (ב)
הכנסת; של הכלכלה ועדת באישור השרים, שיקבעו ובתנאים

הכנסה מס לחוק בהתאם מדעי כמחקר שאושר מחקר לביצוע היא התכנית (5)
התשמ''ד מדעי), למחקר נועדה שתמורתם ערך בניירות להשקעה (הטבות

.2 1983

קטן סעיף לפי הזמנה במסגרת שלא אחר, בידי ממנה חלק או התכנית מומנה (ג)
התכנית. של המאושר מהתקציב המימון סכום ינוכה (ב)(ו),

על יינתן מאושרת), תכנית  (להלן ממנה חלק או תכנית המחקר ועדת אישרה (ד)

המינהל. ראש בידי חתום בכתב אישור כך

את למבקש המינהל ראש יודיע ממנה, חלק או תכנית המחקר ועדת אישרה לא (ה)

ההחלטה.'' קבלת מיום ימים שלושים תוך בכתב לכך הנימוקים

17 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 18 בסעיף .4

לייצור הדרישה מבחינת ''או יבוא אחרת' בחינה כל ''או במקום (א), קטן בסעיף (ו)
אחרת''; בחינה מכל או בישראל המוצר

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

התקציב מסגרת שתישמר ובלבד התכנית, של ההוצאה בסעיפי שינוי (3)''
לתכנית; שאושר הכולל

הכולל מהתקציב על10% עולה שאינה מאושרת, לתכנית כספית תוספת (3א)
לתכנית;''. שאושר

18 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 19 בסעיף .5

התכנית''; ביצוע ''תנאי יבוא השוליים כותרת במקום (ו)

יבוא: (ב) קטן סעיף במקום (2)

הבאים: התנאים יחולו מאושרת תכנית כל לגבי ''(ב)

שהמבקש מי בידי או המבקש בידי ייעשה והפיתוח המחקר ביצוע (1)
שינוי לביצועו; יימסר חלקם, או והפיתוח, המחקר ביצוע כי בתכנית ציין

19 סעיף תיקון
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החוקר והחלפת המחקר, ועדת של אישורה טעון והפיתוח המחקר במבצע
המינהל; ראש הסכמת טעונה הראשי

המאושרת התכנית פי על אשר ומהפיתוח, מהמחקר שיופק הידע (2)
לאחר; יועבר לא מוצר, אותו לייצור משמש אלא שיווצר המוצר אינו

מבצע של שינוי לאשר המחקר ועדת רשאית (ב), קטן סעיף הוראות אף על (ג)
הידע מקבל על שיחולו בתנאי לאחר, הידע העברת או והפיתוח המחקר
הידע את להעביר שלא החובה לרבות התכנית, תנאי ולפי זה חוק לפי החובות

תמלוגים. לשלם החובה ולרבות המחקר, ועדת בהסכמת אלא לאחר

אולם בישראל ורק אך ייוצר ומהפיתוח מהמחקר כתוצאה שיפותח המוצר (ד)
מיוחדים במקרים זה, חוק מטרות הגשמת לשם המחקר, ועדת רשאית
של העברה סיומה, לאחר או התכנית ביצוע במהלך לאשר שיירשמו, ומנימוקים

שתקבע." ובתנאים באופן לישראל, מחוץ אל המוצר של הייצור מזכויות חלק

21 סעיף יבוא:תיקון (א) קטן סעיף במקום העיקרי, לחוק 21 בסעיף .6

הנובעת הכנסה מכל תמלוגים המדינה, לאוצר ישלם, אישור לו שניתן "מי "(א)
בו, הכרוכים או למוצר הנלווים שירותים לרבות התכנית, פי על שפותח מהמוצר,

קשור; תאגיד או אדם אצל או האישור לו שניתן מי אצל נוצרה ההכנסה אם בין והכל
 זה לענין

מאלה: אחד  קשור" תאגיד או "אדם

לו שניתן מי בידי היא בעקיפין, או במישרין בו, שהשליטה תאגיד (1)
האישור;

האישור; לו שניתן במי בעקיפין, או במישרין ששולט, מי (2)

בו שמתקיימות מי בידי היא בעקיפין, או במישרין בו, שהשליטה תאגיד (3)
;(4) בפסקה כאמור אישור שקיבל מי בידי או (2) או (ו) פסקאות הוראות

מי מידי או האישור לו שניתן מי מידי המוצר את לייצר אישור שקיבל מי (4)
;(3) עד (1) פסקאות הוראות בו שמתקיימות

התשב"ח31968; ערך, ניירות בחוק כמשמעותה  "שליטה"

בתקנות." השרים שיקבעו כפי  "הכנסה"

22 סעיף 45(ב)".תיקון סעיף לפי החלטה "לרבות יבוא בסופו העיקרי, לחוק 22(ב) בסעיף . 7

26 סעיף "הטבה".תיקון יבוא "מענק" במקום העיקרי, לחוק 26 בסעיף .8

27 סעיף "הטבה".תיקון מקום, בכל יבוא, "מענק" במקום העיקרי, לחוק 27 בסעיף . 9

29 סעיף אותיקון "המענק יבוא ו43" 22 סעיפים לפי "המענק במקום העיקרי, לחוק 29 בסעיף . 10

ו47". 22 לסעיפים בהתאם הענין, לפי ההטבה,

31 סעיף ו47".תיקון 46" יבוא "ו46" במקום העיקרי, לחוק 31(ב) בסעיף . 11
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הטבה" למתן "בקשה יבוא מענק'' למתן "בקשה במקום העיקרי, לחוק 32 בסעיף . 12

או המענק "של יבוא ממנו" מסוים שיעור על יעלה שלא מהמענק חלק "של ובמקום
חלקו".

32 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 34 בסעיף . 13

אחרת ופיתוח מחקר בתבנית "או יבוא מאושרת" "בתכנית אחרי (א), קטן בסעיף (ו)
זה"; לענין אישר המינהל שראש

במסגרת "או יבוא זה" חוק לפי מאושרת תכנית "במסגרת אחרי (ב), קטן בסעיף (2)
זה". לענין אישר המינהל שראש אחרת ופיתוח מחקר תכנית

34 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 45 סעיף במקום . 1445 סעיף החלפת

וביטול הוראה"התליה קיים לא אישור שקיבל מי כי המינהל ראש ראה (א) .45

מתנאיה, תנאי או המאושרת התבנית את קיים לא או זה, חוק מהוראות
לועדת להציע כוונתו על הודעה האישור למקבל לשלוח הוא רשאי

למפרע. או לעתיד בביטולו, או האישור בהתליית לדון המחקר

 המחקר ועדת רשאית (א), קטן בסעיף כאמור הודעה נמסרה (ב)

המאושרת, התבנית של ביצועה המשך את לאשר (ו)
נוספים, תנאים ללא או בתנאים

למפרע; או לעתיד לבטלו, או האישור את להתלות (2)

נוסף; לבירור עד הטבות לעכב (3)

שניתנו." הטבות החזרת לדרוש (4)

 העיקרי לחוק 47 בסעיף . 15

;"45 או 22 "סעיפים יבוא 45(ג)(4)" "סעיף במקום (א), קטן בסעיף (ו)

מזכות לגרוע כדי זה קטן סעיף בהוראות "אין יבוא: בסופו (ב), קטן בסעיף (2)

אשר סעיף, באותו כמשמעותה הכנסה מכל ,21 סעיף פי על תמלוגים לקבל המדינה
מרצון." הפירוק על ההחלטה או הכינוס צו הפירוק, צו מתן לאחר נתקבלה

47 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 47 סעיף אחרי . 47א16 סעיף הוספת

אישור,"עונשין אותו לתנאי בניגוד או המחקר ועדת אישור שללא מי 47א.
ידע במחדל, או במעשה לישראל, מחוץ אל להעביר איפשר או העביר

שלוש מאסר  דינו ביצועה, עקב או מאושרת תכנית במסגרת שפותח
שנים."

יבוא: 2 סעיף במקום העיקרי, לחוק בתוספת . 17

שלהם המענק ששיעור להלן, המנויים למקרים פרט ,50% יהיה המענק שיעור .2"
לצדם: כנקוב יהיה

בשקלים לסכום עד והפיתוח המחקר מהוצאות 66%  מתחילה חברה (1)
אחת, לשנה אמריקה של הברית ארצות של דולר ל250,000 השווה חדשים

שנתיים; על תעלה שלא לתקופה

5% של בשיעור מענק  להלן המפורטים התנאים בה שמתקיימים חברה (2)
המשקיע: השקעת בניכוי והפיתוח המחקר מהוצאות

2 סעיף תיקון
לתוספת



(בפסקה מניותיה בעלי עם נמנה שאינו משקיע משתתף בתכניתה (א)
בהתאם מס ניכוי הראשי, המדען בהמלצת מקבל, ואשר המשקיע)  זו

הכנסה; מס לפקודת

האחרונה המאזן שנת של המאושר המאזן פי על השנתיות מכירותיה (ב)

ארצות של דולר מיליון ל1 השווה חדשים בשקלים סכום על עולות
אמריקה; של הברית

פיתוח באזור מבוצעת וכשהתכנית ,30%  צבאי לשימוש מוצרים פיתוח (3)

אזור  (להלן 4 התשי"ט1959 הון, השקעות עידוד חוק לפי שנקבע כפי א',
;40%  א') פיתוח

ובלבד בזמן, מוגבל אינו ככזה שאישורו א/ פיתוח באזור המוצעת תכנית (4)
;60%  אזור באותו מבוצעת העבודה שמרבית

".20%  צבאי ובמוצר ,30%  אזרחי במוצר שיפור (5)

חריש מיכה

והמסחר התעשיה שר
שוחט (בייגה) אברהם

האוצר שר

ויצמן עזר
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

וייס שבח
הכנסת ראש יושב


