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יבוא:
הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
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 1ס"ח התשמ"ד ,עמ' .100

"מטרות החוק

מטרות חוק זה הן:

.1

) (1יצירת מקומות עבורה בתעשיה וקליטת כוח אדם מרעי
וטכנולוגי;

) (2יצירת תשואה עודפת למשק הישראלי; בחוק זה" ,תשואה
עודפת" הגדלת התועלת הכלכלית למשק הנובעת ממחקר ופיתוח
או מפירותיהם ,מעבר לתשואה שאמורה לצמוח למי שמעורב
ישירות באותו מחקר ופיתוח;

) (3פיתוח תעשיה עתירת מרע תוך ניצול והרחבה של התשתית
הטכנולוגית והמדעית ומשאבי האנוש הקיימים במדינה;
) (4שיפור מאזן התשלומים של המדינה על ידי ייצור וייצוא של
מוצרים עתירי מדע

שיפותחו בה;

והכל בדרך של עידוד מחקר ופיתוח בתעשיה".
בסעיף  2לחוק העיקרי ,במקום "לשם הגשמתה של מטרת חוק זה" יבוא "לשם
.2
הגשמתן של מטרות חוק זה".

לחוק העיקרי ,הסיפה המתחילה במילים "והם יקבעו כללים"

.5

בסעיף

.4

בסעיף  4לחוק העיקרי 
)(1

3



תימחק.

במקום ההגדרה "תכנית" יבוא:
""תכנית"  תכנית שנתית או רב שנתית למחקר ופיתוח ,המורכבת מתיק אחד
או יותר ,שכתוצאה ממנה יימצאו הידע ,התהליכים או השיטות לייצור
מוצר חדש או לשיפור מהותי במוצר קיים ,אחד או יותר ,או לפיתוח תהליך
חדש או לשיפור מהותי בתהליך קיים ,אחד או יותר;

"שיפור מהותי במוצר קיים" או "שיפור מהותי בתהליך קיים"  לרבות פיתוח
מוצר או תהליך משלימים;
"תיק"



בקשה לתמיכה במחקר ופיתוח ,בשנה מסוימת ,במסגרת תכנית;";

) (2בהגדרה "פיתוח" ,במקום "בתכנית המכוונת לייצור" יבוא "המכוונים לייצור",
במקום "קווי התכנית" יבוא "קווי תכנית" והסיפה המתחילה במילים "ובלבד
שהשלבים שלאחר בדיקת דגם"  תימחק;
)(3

ההגדרה "יצרן"  תימחק;

) (4בהגדרה "הוצאות מחקר ופיתוח" ,במקום הסיפה המתחילה במילים "למעט
הוצאות שהשרים" יבוא "שלגביהן קבעה ועדת המחקר בכללים שפורסמו ברשומות,
כי ניתן להביאן בחשבון";
)(5

אחרי ההגדרה "הוצאות מחקר ופיתוח" יבוא:

""שיעור הערך המוסף"  סכום עלויות ייצור המבוצע במדינה מסוימת ,בניכוי
עלויות שיובאו לצורך הייצור לאותה מדינה ,ביחס למחיר המוצר בשער
המפעל;

"העברת זכויות ייצור"  הרשאה לאחר להשתמש בידע שפותח במסגרת תכנית
או הנובע מתכנית ,לצורך ייצור מוצר מסוים בלבד ,כאשר כל שאר הזכויות
לשימוש וניצול הידע נותרות בידי המעביר בישראל;

תיקון סעיף

2

תיקון סעיף 3

תיקון סעיף

4

"שליטה" ו"בעל עניך  כמשמעותם בחוק ניירות ערך ,התשב"ח.";2 1968
.5

תיקון סעיף

5

תיקון סעיף
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תיקון סעיף

7

.7

תיקון סעיף

8
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תיקון סעיף

9

.9

בסעיף

5

לחוק העיקרי ,במקום "להגשמתה של מטרת חוק זה" יבוא "להגשמתן של

מטרות חוק זה".

בסעיף  6לחוק העיקרי ,פסקה ) (3
בסעיף  7לחוק העיקרי 

ובו המילים

)(1

האמור בו יסומן

)(2

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

")א(",

תימחק.

"וחבר

המועצה" 

יימחקו,

'')ב( סגן ראש המינהל ,שראש המינהל מינה אותו לחבר ועדת המחקר לפי
סעיף )9א() (2יהיה ממלא מקום יושב ראש ועדת המחקר".

בסעיף  8לחוק העיקרי 
) (1בסעיף קטן )א( ,במקום "והמועצה ויפעל בשמן" יבוא "ויפעל בשמה":
)(2

בסעיף קטן )ב( ,המילים "למועצה או לשרים"  יימחקו ,ובמקום "מטעמם" יבוא

"מטעמה".

בסעיף
)(1

9

לחוק

העיקרי 

במקום סעיף קטן )א( יבוא.:
")א( ועדת המחקר תהיה בת תשעה חברים ,ואלה הם:
)(1

ראש המינהל;

)(2

סגן מסגני ראש המינהל ,שמינה ראש המינהל;
שני נציגי משרד התעשיה והמסחר ,בעלי תואר אקדמי בתחומים

)(3

הנוגעים לעבודת הועדה ,שימנה שר התעשיה והמסחר מבין עובדי
משרדו;
)(4

שני נציגי

משרד האוצר ,שימנה שר האוצר מבין עובדי משרדו,

) (5שני נציגי ציבור ,מקרב התעשיינים ,שימנו השרים ,ובמידת האפשר,
אחד מהם יהיה בעל השכלה בתחום מדעי הטבע והטכנולוגיה;
) (6נציג ציבור ,שאינו עובד המדינה ,בעל ניסיון בניהול עסקי או
תעשייתי של לפחות עשר שנים ,שימנו השרים;".
) (2בסעיף קטן )ב( ,בסופו יבוא "ובלבד שחבר שהוא נציג ציבור לא יתמנה ליותר
מתקופת כהונה אחת נוספת;".
)(3

במקום סעיף קטן

)ג(

יבוא:

")ג( חבר הועדה שהוא נציג ציבור יהיה זכאי לגמול בעבור השתתפות
בישיבות הועדה ,בשיעורים שנקבעו לדירקטורים בחברות ממשלתיות לפי חוק
החברות הממשלתיות ,התשל"ה;".3 1975
)(4

סעיף קטן )ד(  בטל;

.

)(5

במקום סעיף קטן )ו( יבוא:
הודעה על מינוי חבר ועדת המחקר תפורסם ברשומות".

")ו(

.10

אחרי סעיף

"הפסקת כהונה

9

לחוק העיקרי יבוא:

9א.

הוספת סעיף

9א

)א( חבר ועדת המחקר יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת

מאלה:
התפטר במסירת כתב התפטרות לשרים;

)(1

) (2הורשע בעבירה שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה,
אין הוא ראוי להיות חבר הועדה,

חדל להיות עובד המשרד הממשלתי שאותו הוא מייצג

)(3

בועדה:

) (4לגבי נציג ציבור  אם נתמנה לעובר המדינה.
)ב( השרים רשאים להעביר חבר ועדת המחקר מכהונתו ,לפני תום
תקופת כהונתו ,אם נבצר ממנו דרך קבע ,או לתקופה העולה על שישה
חודשים ברציפות ,למלא את תפקידו.
)ג( הוגש כתב אישום נגד חבר הועדה בעבירה כאמור בסעיף
קטן )א() ,(2רשאים השרים ,לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה,
להשעותו מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בענינו; היועץ המשפטי
לממשלה ייתן ,לפני מתן חוות רעתו ,הזדמנות לחבר להשמיע את
טענותיו; הושעה חבר הועדה לפי הוראות סעיף קטן זה ,ימונה לו ממלא
מקום לתקופת ההשעיה ,בדרך שבה הוא מונה כאמור בסעיף ".9

 .11בסעיף  10לחוק העיקרי

תיקון סעיף

)ו( בסעיף קטן )א( 

בסופה יבוא "ולקבוע תנאים לאישורן וכן להחליט בדבר מתן

)א( בפסקה
הטבות לתכניות ושיעורן";
),(1

)ב( במקום פסקה

)(2

יבוא:

") (2לקבוע ,באישור השרים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
ובמסגרת התקציב שאושר לכך בחוק התקציב לאותה שנת כספים ,מסלולי
הטבות נוספים לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה ,בהתאם למטרות חוק זה,
ולפרסמם ברשומות;",
)ג( במקום פסקה

)(3

יבוא:

") (3לקבוע ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,תנאים ואמות מידה
למתן הטבות ואת שיעורן ,בהתאם למטרות חוק זה )בסעיף זה  הכללים(;
הכללים יפורסמו ברשומות,",
)ד(

פסקה

)ה(

בפסקה

)(4



),(5

תימחק,

במקום "להגשמת מטרת חוק זה" יבוא "להגשמתן של מטרות

חוק זה";
)(2

סעיף

קטן )ב(

בטל.

10

הוספת סעיף

10א

 .12אחרי סעיף  10לחוק העיקרי יבוא:
10א) .א( המנין החוקי בישיבות ועדת המחקר הוא ארבעה חברים
לפחות ,שמתוכם שלושה הם נציגי הממשלה ובהם יושב ראש הועדה או
ממלא מקומו ונציג ציבור אחד.

"ישיבות ועדת

המחקר

)ב( על אף הוראות סעיף קטן )א( ,בעת קבלת החלטות בנושאי
מדיניות ,מסלולי הטבות חדשים וקביעת תנאים ואמות מידה למתן הטבות
וקביעת שיעורן ,יהיו נוכחים לפחות ארבעה נציגי הממשלה ,ובהם יושב
ראש ועדת המחקר ונציג ציבור אחר.
)ג(

החלטות ועדת המחקר יתקבלו ברוב דעות של החברים

המשתתפים



בהצבעה.

)ד( היו הדעות שקולות ,יכריע יושב ראש ועדת המחקר ,ובהעדרו
ממלא מקומו.

)ה( ועדת המחקר תקבע את סדרי עבודתה ,ככל שאלה לא נקבעו
לפי חוק זה".

 .13סעיפים  12 ,11ו 13לחוק העיקרי  בטלים.

ביטול סעיפים
 12 ,11ו15

תיקון סעיף

.14

14

בסעיף
)(1

14

לחוק העיקרי



במקום סעיף קטן )א( יבוא:

")א( אין לגלות מדיוניה של ועדת המחקר או כל חומר שנמסר לה אלא לפי
החלטת ראש המינהל או השרים ,או בהסכמתם;".
)(2
)(3

החלפת סעיף 15
והוספת סעיף

.15

המועצה" 

בסעיף קטן )ב( ,המילים
בסעיף קטן )ג( ,המילים "באישור השרים"  יימחקו.
"או

יימחקו;

במקום סעיף 5ו לחוק העיקרי יבוא:

15א

"ניגוד ענינים

) .15א( לא יכהן כחבר ועדת המחקר מי שעלול להימצא ,במישרין או
בעקיפין ,במצב תדיר של ניגוד ענינים בין תפקידו זה לבין תפקיד אחר
שלו ,שאינו במסגרת שירות המדינה ,או ענין אחר שלו או של קרובו או של
תאגיד שהוא או קרובו הם בעלי ענין בהם במישרין או בעקיפין; לענין זה,
אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה.

)ב( חבר ועדת המחקר שעשוי להיות לו ,לקרובו או לתאגיד שהוא
או קרובו הם בעלי ענין בהם ,ענין ,אישי או אחר ,במישרין או בעקיפין,

בנושא העומד לדיון לפני הועדה ,יודיע על כך ליושב ראש הועדה או
לממלא מקומו ,מיד לאחר שנודע לו על כך ,ולא יהיה נוכח בכל דיון באותו
נושא.

)ג( בסעיף זה" ,קרוב"  בן זוג ,הורה ,אח או צאצא של אחד מאלה,
וכל אדם הסמוך על שולחנו של חבר ועדת המחקר ,ובן סוכן ,שותף ,מעביד
או עובד של חבר כאמור.
דין חברי
ועדת מחקר
שאינם עובדי
המדינה

15א .חברי ועדת המחקר שאינם עוברי המדינה ,דינם כדין עובדי
המדינה לענין חיקוקים אלה:

) (1חוק שירות הציבור )מתנות( ,התש"ם;4 1979

) (2חוק העונשין ,התשל"ז ,5 1977לענין ההוראות הנוגעות לעובדי
הציבור;
)(3

.16

בסעיף

16

פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[''.6

לחוק העיקרי 

תיקון

סעיף 16

) (1בסעיף קטן )א( ,במקום הסיפה החל במילים "פרטים על בעלי הזכויות' יבוא
"הצהרה בדבר המקומות שבהם יתבצע ייצור המוצר בישראל ומחוץ לישראל,
פעולות הייצור המתוכננות במקומות האמורים בצירוף הנמקה מרוע פעולות ייצור
מסוימות מתוכננות להתבצע מחוץ לישראל ,וכן שיעור הערך המוסף המתוכנן
בישראל ומחוץ לישראל )בחוק זה  הצהרה ברבר מקום ייצור ושיעור הערך המוסף(,
וכן פרטים על בעלי הזכויות בידע ,בייצור או בשיווק ,וסקירה ברבר היכולת לשווק
את המוצר ובדבר ההסדרים שנעשו להבטחת הייצור בישראל; המבקש ימסור לועדה
כל פרט ומסמך נוסף שתבקש הדרושים לשם בחינתה של התכנית'',
) (2סעיפים קטנים )ב( עד )ד(  בטלים.

 .17בסעיף  17לחוק העיקרי 

תיקון סעיף

17

) (1בסעיף קטן )א( ,במקום הסיפה החל במילים "לידי ייצור מוצר" יבוא "לידי יצירת
מוצר שיש בו כדי להביא לקידום מטרות חוק זה; אישור לתכנית יינתן רק לתאגיד
שהתאגד בישראל ,שכתוצאה מביצוע התכנית עתיד לפתח בישראל ,על ידי תושבי
ישראל ,מוצר חדש או מוצר קיים שהוכנס בו שיפור משמעותי )בחוק זה  מקבל
האישור( ,אלא אם כן שוכנעה ועדת המחקר ,מנימוקים שיירשמו ,כי לביצועה של
התכנית חיוני כי חלק מהתכנית יבוצע שלא בישראל או שלא בירי תושבי
ישראל;".
)(2

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

")או( בהחלטה על מתן אישור לתכנית ועל שיעור ההטבות שיינתנו לה ,תיתן
ועדת המחקר משקל משמעותי להצהרת מקבל האישור ברבר מקום הייצור
ושיעור הערך המוסף בישראל;''.
) (3בסעיף קטן )ב() ,(1במקום "בייצור" יבוא "במוצר":
)(4

בסעיף קטן )ה( ,במקום "שלושים" יבוא "ארבעה עשר''.

 .18בסעיף  18לחוק העיקרי 
)ו( אחרי סעיף קטן )א( יבוא;

")א (1מקבל האישור ובעל השליטה או בעל הענין כאמור בפסקה ) ,(2לפי
הענק ,ידווחו לועדת המחקר במועדים שקבעה ופרסמה ברשומות על כל שינוי
כלהלן:
)(1

.

שינוי בשליטה במקבל האישור;

 4ס"ח התש"ם ,עמ' .2
 5ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשס"א ,עמ' .388
 6ע"ר  ,1944תוס' ו ,עמ'  ;93התש"ס ,עמ' .213

תיקון סעיף

18

) (2שינוי בהחזקה באמצעי שליטה במקבל האישור אשר הופך את מי
שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל או תאגיד המואגד בישראל ,לבעל
ענין במישרין במקבל האישור ,עם הריווח כאמור יחתום בעל הענין על
כתב התחייבות בנוסח שתפרסם ועדת המחקר ברשומות ,לענין זה,
"החזקה" ו"אמצעי שליטה"  כהגדרתם בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח
;".1968
)(2

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:

")ב( ראש המינהל ,באישור ועדת המחקר ,רשאי למנות ועדות משנה מבין
חברי ועדת המחקר ,ולהסמיכן לאשר ,על פי הוראות חוק זה ועל פי כללים
שראשי המינהל ,באישור ועדת המחקר ,יקבע לכך 
)ו( שינוי בסעיפי ההוצאה של תכנית מאושרת ,ובלבד שלא תגדל
מסגרת התקציב הבולל שאושר למקבל האישור באותה שנה;
)(2

שינוי במועדי ביצוע תכנית מאושרת;

)(3

שינוי במבצע המחקר והפיתוח והחלפת החוקר הראשי בתכנית

מאושרת;

העברת הידע וכל זכות הנובעת ממנו לאחר בתוך ישראל;

)(4
)(3

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:

")ב (1ראש המינהל או סגנו יהיה היושב ראש של ועדת משנה שמונתה
כאמור בסעיף קטן )ב(; לפחות אחר מחברי ועדת המשנה יהיה נציג ממשרד
האוצר שימנה שר האוצר מבין .עובדי משרדו ,ולפחות אחד שהוא נציג ציבור,
מקרב התעשיינים ,שימנו השרים".
תיקון סעיף

9ו

.19

בסעיף

19

לחוק העיקרי 

)ו( במקום סעיף קטן )ב( יבוא:

")ב( ביצוע המחקר והפיתוח במסגרת תכנית מאושרת ייעשה בידי מקבל
האישור או בידי מי שמקבל האישור ציין בתכנית כי ביצוע המחקר והפיתוח,
או חלקם ,יימסר לביצועו ,או בידי מבצע שאושר לפי סעיף )18ב().(3
)ב (1ידע הנובע ממחקר ופיתוח על פי תכנית מאושרת ,שאינו המוצר שפותח.
במסגרת אותה תכנית ,וכל זכות הנובעת ממנו ,לא יועברו לאחר מחוץ
לישראל;".
)(2

הוספת סעיף 19א .20

במקום סעיף קטן )ג( יבוא:
")ג( על אף הוראות סעיף קטן )ב ,(1רשאית ועדת המחקר או ועדת המשנה
לאשר לפי סעיף ) 18ב() (4העברת הידע לאחר בתוך ישראל בתנאי שיחולו על
מקבל הידע החובות לפי חוק זה ולפי תנאי התכנית ,לרבות החובה שלא
להעביר את הידע לאחר אלא בהסכמת ועדת המחקר ,ולרבות החובה לשלם
תמלוגים".

אחרי סעיף

"ייצור בישראל

19

לחוק העיקרי יבוא:

19א .המוצר שיפותח בתוצאה מהמחקר והפיתוח ,או כל חלק ממנו,
ייוצר בישראל בשיעור שלא יפחת מהיקף הייצור ושיעור הערך המוסף
בישראל שנכללו בהצהרה בדבר מקום הייצור ושיעור הערך המוסף של
מקבל האישור )בחוק זה  שיעור הייצור המקורי בישראל(".

.21

בסעיף

.22

בסעיף ו)2א( לחוק העיקרי ,במקום "על פי התכנית'' יבוא "במסגרת התכנית או הנובע

20

לחוק העיקרי ,בסופו יבוא "ושיפורסמו ברשומות".

תיקון סעיף

20

תיקון סעיף 21

ממנה".

.23

בסעיף

22

לחוק העיקרי ,בסופו יבוא;

תיקון סעיף

22

")ד( החליטה ועדת המחקר לבטל את האישור או
רשאי ראש המינהל או מי שהוא הסמיך לכך ,לדרוש ממקבל האישור להחזיר את
ההטבות שקיבל ,כולן או חלקן ,לפי הענין ,אלא אם כן נוכח שמקבל האישור הביא
לשנותו ,כאמור בסעיף קטן

)ב(;

לקידום מטרות חוק זה''.

.24

אחרי סעיף

22

לחוק העיקרי יבוא:

הוספת סעיף

22א

22א) .א( ועדת המחקר תקיים דיון חוזר בכל החלטה שקיבלה ,אם

"דיון חוזר

בתוך שלושים ימים ממועד קבלת ההחלטה הגיש המבקש שבענינו
התקבלה החלטת הועדה כאמור ,בקשה מנומקת בכתב לקיים דיון חוזר.
)ב( הגשת בקשה לדיון חוזר על ידי המבקש טעונה תשלום
אגרה''.

.25

בסעיף  23לחוק העיקרי 
)ו( בסעיף קטן )א( ,המילים "לפי סעיפים

22 ,17

או

"45



יימחקו,

)(2

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
")א (1קיימה ועדת המחקר דיון חוזר על החלטתה כאמור בסעיף 22א ,רשאי מי
שרואה עצמו נפגע מהחלטתה בדיון החוזר לערור לפני ועדת הערר בתוך 30
ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה".

)(3

אחרי סעיף קטן
'')ג(

.26

תיקון סעיף

)ב(

23

יבוא;

הגשת ערר על ידי המבקש טעונה תשלום אגרה".

בסעיף

24

")א(

ועדת הערר תהיה בת חמישה חברים ,ואלה הם:

לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן )א( יבוא;

תיקון סעיף

24

) (1שני נציגי משרד התעשיה והמסחר בעלי תואר אקדמי בתחומיםהנוגעים
לעבודת הועדה ,שימנה שר התעשיה והמסחר מבין עובדי משרדו ,ואחד
מביניהם ימונה על ידו ליושב ראש הועדה;
)(2

נציג משרד האוצר ,שימנה שר האוצר מבין עובדי משרדו;

) (5שני נציגי ציבור ,שאינם עוברי המדינה ,בעלי ניסיון עסקי או תעשייתי,
של לפחות עשר שנים ,שימנו השרים,
)א(1

.27

לא ימונה אדם המשמש כחבר בועדת המחקר להיות חבר בועדת הערר''.

במקום סעיף

"שיעור המענק

28

לחוק העיקרי יבוא:

) .28א( המענק יהיה בשיעור של  40% ,30% 20%,או 50%מהוצאות
המחקר והפיתוח ,כפי שתקבע ועדת המחקר בהתאם למטרות חוק זה.

החלפת סעיף

28

)ב( בהחלטתה כאמור בסעיף קטן )א( ,תיתן ועדת המחקר משקל
משמעותי להצהרת מקבל האישור בדבר שיעור הייצור המקורי
בישראל.
)ג( השרים ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,רשאים לקבוע
כללים בדבר תוספת לשיעורים שקבעה ועדת המחקר ,באזורי עדיפות
לאומית; לענין זה" ,אזורי עדיפות לאומית"  האזורים שנקבעו לפי
סעיף 40ד לחוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט ,1959או אזורים אחרים
שקבעה הממשלה ,מעת לעת ,לענין ההטבות לפי החוק האמור".
תיקון סעיף

52

 .28בסעיף  32לחוק העיקרי ,במקום "ועדת המחקר רשאית" יבוא "ראש המינהל ,באישור
ועדת המחקר ,רשאי" והמילים "כפי שיקבעו השרים"  יימחקו.

בסעיף  33לחוק העיקרי ,סעיף קטן )ג( 

תיקון סעיף גנ

.29

35

.30

סעיף

תיקון סעיף 8נ

.31

בסעיף  38לחוק העיקרי 

42

.32

ביטול סעיף

35



בטל.

בטל.

)ו( בפסקה )ו( ,במקום "אחוז אחד" יבוא " 0.6אחוזים";
)(2

תיקון סעיף

פסקה

)(2

 תימחק.

בסעיף  42לחוק העיקרי 
)ו( בכותרת השוליים ,בסופה יבוא "והסכמים הדדיים";
) (2במקום "להקים קרנות משותפות לה ולממשלות אחרות )להלן  קרנות
משותפות( ,שמטרתן עידוד" יבוא "להתקשר עם ממשלות של מדינות אחרות
בהסכמים הדדיים לעידוד מיזמי מחקר ופיתוח משותפים או להקמת קרנות
משותפות ,במטרה לעודד את שיתוף הפעולה".

הוספת סעיף

42א

.33

אחרי סעיף
מיוחדות

הוראות

בנוגע לתכניות
במסגרת

הסכמים

ביןלאומיים

42

לחוק העיקרי יבוא:

42א .הוראות סעיפים )17א)19 ,(1ב (1ו19א יחולו ,בשינויים המחויבים
ועל פי כללים שקבעה ועדת המחקר ,על תכניות שאושרו לפי חוק זה
ומבוצעות במסגרת הסכמים ביןלאומיים לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח
תעשייתיים שישראל צד להם".

 .34בסעיף  43לחוק העיקרי ,אחרי "בהתאם לדרישתו" יבוא ''ובתוך פרק הזמן שיקבע"
ובמקום "ולקביעת שיעור ההטבות" יבוא ''לקביעת שיעור ההטבות ולקביעת החיוב
בתמלוגים ושיעורם".

תיקון סעיף

43

תיקון סעיף

45

.35

תיקון סעיף

46

.36

בסעיף )45ב( לחוק העיקרי ,בסופו יבוא:
")(5

למנוע או לעכב מתן הטבות בכל תכנית אחרת שהגיש מקבל האישור על פי

חוק זה".

בסעיף

46

לחוק העיקרי ,במקום סעיפים קטנים )ב( ו)ג( יבוא:

")ב( הוגשו בקשה לדיון חוזר כאמור בסעיף 22א או ערר כאמור בסעיף  ,23על
החלטת ועדת המחקר לפי סעיף זה ,יותלה האישור עד מתן ההחלטה בדיון החוזר או
בערר ,לפי הענין".

.37

בסעיף  47לחוק העיקרי ,בסופו יבוא;
")ה( כל סכום המגיע לאוצר המדינה בשל החזרת ההטבות;ייגבה בדרך שגובים מס,
ופקודת המסים )גביה( תחול כאילו ,היו סכומים אלה מס כמשמעותו באותה

תיקון סעיף

47

פקודה".

.38
מידע

.39

בסעיף 47א לחוק העיקרי ,אחרי "עקב ביצועה" יבוא "או זכויות קניין רוחני הנובעות
שפותח

כאמור".

אחרי סעיף 47א לחוק העיקרי יבוא:

"עיצום כספי

תיקון

סעיף 47א

47ב) .א( ) (1היה לראש המינהל יסוד סביר להניח ש מקבל אישור הפר
חובה מהחובות המפורטות להלן ,יודיע לו בכתב כי נמצא
שהוא הפר חובה מהחובות המוטלות עליו ,וכי אם לא ימלא את

החובה בתוך  45ימים מיום קבלת ההודעה יוטל עליו עיצום
כספי:

)א( חובת דיווח על שינוי בשליטה או על שינוי בהחזקה
באמצעי שליטה במקבל האישור",לפי הוראות סעיף ;18
)ב( חובת הגשת דין וחשבון לפי .הוראות סעיף ;20
)ג(

חובת

המצאת ידיעות,

מסמכים וראיות שדרש ראש

המינהל ,לפי הוראות סעיף
) (2לא קיים מקבל האישור את החובה בתוך התקופה כאמור
בפסקה ) ,(1רשאי ראש המינהל להטיל עליו עיצום כספי בסכום
המפורט להלן ובלבד שנתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו:
■ .43

■.

)א( לענין חובה כאמור בפסקה))(1א(  בסכום של 6,000
שקלים חדשים;
)ב( לענין חובה כאמור בפסקה "))(1ב(  בסכום של 24,000

שקלים חדשים;
)ג( לענין חובה כאמור בפסקה ))(1ג( בסכום של 12000
שקלים חדשים.

)ב( עיצום כספי ישולם לפי דרישת ראש המינהל,בתוך
מיום קבלתה; לא שולם העיצום הכספי במועד ייתוספו עליו ,לתקופת
הפיגור ,הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה,
45

ימים

התשכ"א ,7 1961עד תשלומו.

)ג( עיצום כספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום הדרישה לתשלומו;
הוגש ערעור ובית המשפט הדן בערעור הורה על עיכוב תשלומו  יהיה
העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום מתן ההחלטה בערעור.

)ד( ראש המינהל ,רשאי לעדכן את סכום העיצום הכספי ב1
בינואר של ,כל שנה ,לפי שיעור השינוי שחל במדד ,מהמדד האחרון
שפורסם לפני העדכון לעומת המדד האחרון שפורסם לפני תחילתו של
חוק זה; בן רשאי ראש המינהל לעגל את סכום העיצום הכספי לסכום
הקרוב שהוא מכפלה של  10שקלים חדשים; ראש המינהל יפרסם בהודעה
ברשומות את סכום העיצום הכספי המעודכן.
 7ס"ח התשכ"א ,עמ' .192

הוספת סעיפים
47ב47 ,ג ו47ד

)ה(

על גביית עיצום כספי תחול פקודת המסים )גביה(.

47ג) ..א( לא שולם עיצוםכספי שהוטל כאמור בסעיף 47ב ,רשאי ראש
המינהל לדרוש את תשלומו מכל מי ששימש כדירקטור או כמנהל כללי
במקבל האישור בזמן ההפרה ,אלא אם כן .הוכיח אחד מאלה:

דרישת עיצום
כספי מנושא..

משרה במקבל
האישור

 (1)...שנקט את כל האמצעים .הנאותים כדי למנוע את
ההפרה;
)(2

,..

,

שלא ידע על דבר ההפרה ולא היה עליו לדעת על כך.

)ב( שולם העיצום הכספי על ידי דירקטור או מנהל כללי ,לא יידרש
מקבל האישור לשלמו ,והמשלם זכאי לשיפוי ממקבל האישור.

ערעור על

עיצום כספי

.

47ד) .א( על דרישהלתשלום עיצום כספי ניתן לערער לפני בית משפט
שלום ,בתוך  30ימים מהיום שנמסרה הדרישה לתשלום העיצום
הכספי.

)ב( אין בערעור כרי לעכב את
הורה .ראש המינהל או בית המשפט אחרת.

תשלום העיצום הכספי ,אלא אם כן

)ג( התקבל הערעור ,לאחר ששולם העיצום הכספי ,יוחזר העיצום
הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.
)ד( על החלטת בית המשפט בערעור ניתן לערער ברשות ,ובית
המשפט ידון בערעור בשופט אחד".
תיקון סעיף

50

החלפת סעיף

52

.40

בסעיף  50לחוק העיקרי ,המילים "וכחבר המועצה" 

יימחקו.

 .41במקום סעיף  52לחוק העיקרי יבוא:
תקנות ואגרות  .52השרים ,באישור ועדת הכספים של הכנסת.,רשאים להתקין תקנות
בכל ענין הנוגע לביצוע חוק זה ,לרבות קביעת אגרות ,סכומיהן וכללים
בדבר תשלומים בעד טיפול בבקשות או כל שירות אחר הניתן על ירי
המינהל".

תחילה והוראת
מעבר

.42

)א( תחילתו של חוק זה ביום כ"ח באדר ב' התשס''ג

)1

באפריל

.(2003

)ב( חברי ועדת המחקר שמונו וכיהנו ערב תחילתו של חוק זה ימשיכו לכהן עד תום
התקופה שלה מונו ,בכפוף להוראת סעיף 9א לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  10לחוק זה.

אריאל שרון
ראש

סילבן שלום

הממשלה ■

שר

משה קצב
נשיא

המדינה

אריאל שרון
שר

האוצר

אברהם

התעשיה והמסחר

בורג

יושב ראש הכנסת

