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חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה )תיקון מס' 8(, 
התשפ"ב-2022*

בחוקלעידודמחקר,פיתוחוחדשנותטכנולוגיתבתעשייה,התשמ''ד-11984)להלן-1פתיקוןסעיף3
החוקהעיקרי(,בסעיף3,במקום"שרהכלכלה"יבוא"שרהחדשנות,המדעוהטכנולוגיה"פ

בסעיף4לחוקהעיקרי-2פתיקוןסעיף4

בהגדרה"המדעןהראשי",במקום"המדעןהראשיבמשרדהכלכלה"יבוא"המדען )1(
הראשילחדשנותבמשרדהחדשנות,המדעוהטכנולוגיה,שמונהלפיסעיף6א";

בהגדרה"המסלוליםהישנים",אחרי"המדעןהראשי"יבוא"במשרדהכלכלה"פ )2(

בסעיף5אלחוקהעיקרי-3פתיקוןסעיף5א

בסעיףקטן)א()2(,אחרי"המדעןהראשי"יבוא"במשרדהכלכלה"; )1(

במקוםסעיףקטן)ג(יבוא: )2(

בתחומי הממשלה למדיניות בהתאם הרשות תפעל תפקידיה בביצוע ")ג(
פעולתהשלהרשות,כפישנקבעהבהחלטותהממשלה,ובהתאםלמדיניותשר
החדשנות,המדעוהטכנולוגיהשתימסרלרשותבכתב,לרבותבאמצעותהמדען
הראשי,ותפורסםבאתריהאינטרנטשלהרשותושלמשרדהחדשנות,המדע
להורות הם רשאים כאמור, מדיניות השר או הממשלה קבעו והטכנולוגיה;
לרשות,בהחלטתהממשלהאובהודעהשתימסרלרשותבכתב,לפיהעניין,לדווח

להםעליישוםהמדיניותכאמורבמועדיםשיורופ

בלילגרועמשארסמכויותיולפיחוקזה,רשאיכלאחדמהשריםלדרוש )ד(
מהרשות,בהודעהבכתב,לגבשעמדה,המלצהאוחוותדעתאולמסורלומידע,
בנושאשבתחוםתפקידיהאוסמכויותיהלפיחוקזה,למעטמידעמסחריאו
עסקי,שהואמידעפרטניהנוגעלאדםאולתאגיד;קיבלההרשותדרישהמאת
שרכאמור,תעביראתהעמדה,ההמלצה,חוותהדעתאוהמידע,לפיהעניין,
לשר,באמצעותהמנהלהכללישלהרשות;לענייןזהלאיחולוהוראותסעיף14,
ובלבדשלאיימסרמידעלפיסעיףקטןזההנוגעלעמדתחברועדתהמחקרבעניין
פרטנישנדוןבפניהושמידעהמתייחסלדיוניועדתהמחקרבבקשותפרטניות

יימסררקלאחרקבלתהחלטתההסופיתשלהוועדהפ

דיווח,גיבושעמדה,המלצהאוחוותדעתאומסירתמידע,לפיסעיפים )ה(
קטנים)ג(ו–)ד(,לאיפגעובחובתהסודיותשנקבעהבדיןלגביאדםאותאגידפ"

אחריסעיף6לחוקהעיקרייבוא:4פהוספתסעיף6א

"מינויהמדען
הראשילחדשנות

המדע6אפ החדשנות, שר הצעת לפי תמנה, הממשלה
והטכנולוגיה,אתהמדעןהראשילחדשנותבמשרדהחדשנות,

המדעוהטכנולוגיהפ"

בסעיף8לחוקהעיקרי-5פתיקוןסעיף8

בפסקה)1(,אחרי"הממשלה"יבוא"ולשרהחדשנות,המדעוהטכנולוגיה"; )1(

התקבלבכנסתביוםא'בתמוזהתשפ"ב)30ביוני2022(]בישיבהשהחלהביוםל'בסיווןהתשפ"ב)29ביוני *
28( כ"זבאדרא'התשפ"ב 1521,מיום פורסמובהצעותחוקהממשלה- 2022([;הצעתהחוקודבריהסבר

בפברואר2022(,עמ'676פ
ס"חהתשמ"ד,עמ'100;התשע"ה,עמ'256פ 1
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בפסקה)4(,במקום"לוועדתהשריםלעניינימדעטכנולוגיהוחלל"יבוא"לוועדת )2(
השריםלחדשנות,מדעוטכנולוגיה"פ

המדע6פתיקוןסעיף8ב "החדשנות, יבוא "הכלכלה" במקום מקום, בכל העיקרי, לחוק 8ב בסעיף
והטכנולוגיה"פ

בסעיף8הלחוקהעיקרי,במקוםסעיףקטן)ב(יבוא:7פתיקוןסעיף8ה

כלאחדמהשריםרשאילהתנגד,בהחלטהמנומקתבכתב,להחלטתהמועצה ")ב(
כאמורבסעיףקטן)א(,בתוך21ימיעבודהמיוםשנמסרהלשריםההחלטה,ורשאי
כלאחדמהשרים,במהלךהתקופההאמורה,להאריכהבתקופהנוספתשלשבעה
ימיעבודה,בהודעהשימסורלראשהרשותולשרהאחר;מסראחדהשריםהודעה
עלהארכתהתקופהכאמור,תהיההתקופההכוללתלהגשתהתנגדותבידיכלאחד
מהשרים-28ימיעבודהמיוםשנמסרהלשריםהחלטתהמועצה;לאהתנגדוהשרים

כאמור,תיכנסהחלטתהמועצהלתוקףפ"

"משרד8פתיקוןסעיף9 יבוא הכלכלה" "משרד במקום מקום, בכל העיקרי, לחוק 9)א1()4( בסעיף
החדשנות,המדעוהטכנולוגיה"פ

בסעיף10א)ז(לחוקהעיקרי,ברישה,במקום"משרדהכלכלה"יבוא"משרדהחדשנות,9פתיקוןסעיף10א
המדעוהטכנולוגיה"פ

בסעיף15כט)א(לחוקהעיקרי,במקום"משרדהכלכלה"יבוא"משרדהחדשנות,המדע10פתיקוןסעיף15כט
והטכנולוגיה"פ

בסעיף19)א1(לחוקהעיקרי,ברישה,במקום"שרהכלכלה"יבוא"שרהחדשנות,המדע11פתיקוןסעיף19
והטכנולוגיה"פ

42)א(לחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"שרהכלכלה"יבוא"שרהחדשנות,12פתיקוןסעיף42 בסעיף
המדעוהטכנולוגיה"פ

בסעיף54לחוקהעיקרי-13פתיקוןסעיף54

בסעיףקטן)א(,ברישה,במקום"לשרהכלכלה"יבוא"לשרהחדשנות,המדע )1(
והטכנולוגיה";

בסעיףקטן)ג(,בסופויבוא"אותאגיד"פ )2(

תיקוןחוקלעידוד
השקעותהון-

מס'76

בחוקלעידודהשקעותהון,התשי''ט-14-21959פ

בסעיף18א)א(,בהגדרה"תכניתמחקרופיתוח",במקום"שהמדעןהראשיבמשרד )1(
המדע החדשנות, במשרד לחדשנות הראשי יבוא"שהמדען והתעשייה" הכלכלה

והטכנולוגיה";

בסעיף51כ)ב()2()ב(,בהגדרה"ענףטכנולוגיהמועדף",במקום"בהתייעצותעם )2(
המדעןהראשיבמשרדהכלכלהוהתעשייה"יבוא"בהתייעצותעםהמדעןהראשי

לחדשנותבמשרדהחדשנות,המדעוהטכנולוגיה";

בסעיף51כד,בהגדרה"מפעלטכנולוגימועדף",בפסקה)3(,במקום"המדעןהראשי )3(
במשרדהכלכלהוהתעשייה"יבוא"המדעןהראשילחדשנותבמשרדהחדשנות,המדע

והטכנולוגיה"פ

בפסקה)4(,במקום"לוועדתהשריםלעניינימדעטכנולוגיהוחלל"יבוא"לוועדת )2(
השריםלחדשנות,מדעוטכנולוגיה"פ

המדע6פ "החדשנות, יבוא "הכלכלה" במקום מקום, בכל העיקרי, לחוק 8ב בסעיף
והטכנולוגיה"פ

תיקוןסעיף8ב

תיקוןסעיף8הבסעיף8הלחוקהעיקרי,במקוםסעיףקטן)ב(יבוא:7פ

כלאחדמהשריםרשאילהתנגד,בהחלטהמנומקתבכתב,להחלטתהמועצה ")ב(
כאמורבסעיףקטן)א(,בתוך21ימיעבודהמיוםשנמסרהלשריםההחלטה,ורשאי
כלאחדמהשרים,במהלךהתקופההאמורה,להאריכהבתקופהנוספתשלשבעה
ימיעבודה,בהודעהשימסורלראשהרשותולשרהאחר;מסראחדהשריםהודעה
עלהארכתהתקופהכאמור,תהיההתקופההכוללתלהגשתהתנגדותבידיכלאחד
מהשרים-28ימיעבודהמיוםשנמסרהלשריםהחלטתהמועצה;לאהתנגדוהשרים

כאמור,תיכנסהחלטתהמועצהלתוקףפ"

"משרד8פ יבוא הכלכלה" "משרד במקום מקום, בכל העיקרי, לחוק 9)א1()4( בסעיף
החדשנות,המדעוהטכנולוגיה"פ

תיקוןסעיף9

בסעיף10א)ז(לחוקהעיקרי,ברישה,במקום"משרדהכלכלה"יבוא"משרדהחדשנות,9פ
המדעוהטכנולוגיה"פ

תיקוןסעיף10א

בסעיף15כט)א(לחוקהעיקרי,במקום"משרדהכלכלה"יבוא"משרדהחדשנות,המדע10פ
והטכנולוגיה"פ

תיקוןסעיף15כט

בסעיף19)א1(לחוקהעיקרי,ברישה,במקום"שרהכלכלה"יבוא"שרהחדשנות,המדע11פ
והטכנולוגיה"פ

תיקוןסעיף19

42)א(לחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"שרהכלכלה"יבוא"שרהחדשנות,12פ בסעיף
המדעוהטכנולוגיה"פ

תיקוןסעיף42

תיקוןסעיף54בסעיף54לחוקהעיקרי-13פ

בסעיףקטן)א(,ברישה,במקום"לשרהכלכלה"יבוא"לשרהחדשנות,המדע )1(
והטכנולוגיה";

בסעיףקטן)ג(,בסופויבוא"אותאגיד"פ )2(

תיקוןחוקלעידודבחוקלעידודהשקעותהון,התשי''ט-14-21959פ
השקעותהון-

מס'76 בסעיף18א)א(,בהגדרה"תכניתמחקרופיתוח",במקום"שהמדעןהראשיבמשרד )1(
המדע החדשנות, במשרד לחדשנות הראשי יבוא"שהמדען והתעשייה" הכלכלה

והטכנולוגיה";

בסעיף51כ)ב()2()ב(,בהגדרה"ענףטכנולוגיהמועדף",במקום"בהתייעצותעם )2(
המדעןהראשיבמשרדהכלכלהוהתעשייה"יבוא"בהתייעצותעםהמדעןהראשי

לחדשנותבמשרדהחדשנות,המדעוהטכנולוגיה";

בסעיף51כד,בהגדרה"מפעלטכנולוגימועדף",בפסקה)3(,במקום"המדעןהראשי )3(
במשרדהכלכלהוהתעשייה"יבוא"המדעןהראשילחדשנותבמשרדהחדשנות,המדע

והטכנולוגיה"פ

ס"חהתשי"ט,עמ'234;התשפ"ב,עמ'242פ 2
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תיקוןחוק
המועצההלאומית

למחקרולפיתוח
אזרחי-מס'2

בחוקהמועצההלאומיתלמחקרולפיתוחאזרחי,התשס"ג-32002,בסעיף4)ד()4(,במקום15פ
"במדעןהראשיבמשרדהתעשייהוהמסחרובהתאחדות"יבוא"בהתאחדות"פ

תחילתושלסעיף15כט)א(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,ביוםח'בטבתהתשפ"ג)161פתחילה
בינואר2023(פ

ד י פ ל  ר י א י
ראשהממשלה

ן ה כ ה  ש ק ר פ  ית ר ו א
שרתהחדשנותהמדע

והטכנולוגיה

ן מ ר יב ל  ר ו ד יג ב א
שרהאוצר

וג צ ר ה  ק ח צ י
נשיאהמדינה

י ו ל  י ק י מ
יושבראשהכנסת

ס"חהתשס"ג,עמ'52;התשס"ח,עמ'98פ 3
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