
 

 

 

 
  

 

 

 

 
 6182, בינואר 81

 ,קוחות יקריםל

 

 4891ד "תשמ, יהיפיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעש, לעידוד מחקרלחוק  7' תיקון מס :הנדון

 

, היפיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשי, מחקר לחוק לעידוד 7' נכנס לתוקפו תיקון מס, 6182, בינואר 8ביום 

 (.בהתאמה" החוק"ו" התיקון: "להלן) 8811-ד"תשמ

, מטרת התיקון. שברצוננו להביאם לידיעתכם התיקון מביא עימו מספר שינויים וחידושים משמעותיים

הגדלת הפריון וקידום החדשנות הטכנולוגית , לחוק היא עידוד הצמיחה( א3()8)כפי שמשתקף בסעיף 

 .ובכלל זה בנגב ובגליל, יה בישראליבתעש

התיקון בא כדי לאפשר למדינת ישראל להמשיך ולתמוך בצורה יעילה ואפקטיבית בחברות שונות אשר 

לרבות , יהיבנוסף נועד התיקון לתת מענה לאתגרים בפניהם ניצבת התעש. ת חדשנות טכנולוגיתמקדמו

 .התחרות ההולכת וגוברת במגרש הגלובלי

: להלן)השינוי המהותי ביותר שהציג התיקון הוא הקמתה של הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית 

ף את משרד המדען הראשי במשרד עתידה להחלי, בראשותו של המדען הראשי, הרשות"(. הרשות"

ולהוות הגורם הראשי שבסמכותו , במרבית התחומים בהם עסק משרד המדען הראשי היהכלכלה והתעשי

 .יה בישראלימתן תמיכה במחקר ופיתוח בתעש

ישום המדיניות הממשלתית בקשר עם יהרשות היא הגוף האחראי ל, החל ממועד כניסת התיקון לתוקף

לקבוע תוכניות , ל הרשות וועדות המחקר"מנכ, באמצעות מועצת הרשות, בסמכותהו, חדשנות טכנולוגית

 .יהיתמיכה וכלים לעידוד המחקר והפיתוח בתעש

בין , ובכללם מתן הטבות, התיקון נותן לרשות כלים טובים יותר מאלה שניתנו בעבר למשרד המדען הראשי

הקלות , הנחות, פטורים, הלוואות, בות מענקיםלר, באמצעות קרנות, ובין אם באופן עקיף, אם באופן ישיר

וערבויות וכן האמצעים שהפעילו המדען הראשי או המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי במשרד הכלכלה טרם 

הכנסות הרשות מתגמולים , מקורות המימון של הרשות יהיו תקציב המדינה .כניסת התיקון לתוקף

 .ישראל ומחוצה לה כנגד חובובמקרים מסוימים הרשות אף תוכל לגייס הון ב

ימשיך לייעץ לממשלה בנושאים הקשורים במדיניותה , נוסף על היותו העומד בראש הרשות, המדען הראשי

 .להשגת מטרות החוק

לאחר קביעת , שיאפשרדבר , ב לחוק88 -א ו88שינוי מהותי נוסף שטומן בחובו התיקון הוא ביטול סעיפים 

דבר שלא נתאפשר , ידע וזכויות ייצור אל מחוץ לישראל להעביר, הרשותההסדרים הדרושים על ידי מועצת 
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קודם לכניסת התיקון לתוקף ואשר עבור חברות רבות היווה חסם ביכולת לגייס הון ממשקיעים זרים 

 .ולהרחיב את פעילותן אל מחוץ לישראל

יקון היא צריכה להיות ועל פי הת, הרי שהרשות טרם הוקמה, יש להדגיש כי על אף שהתיקון נכנס לתוקפו

ובתוך שנה לאחר מכן יהיה עליה לאמץ תקנות חדשות בהתאם , 6181, ביולי 61מוקמת לא יאוחר מיום 

תוכניות התמיכה של המדען הראשי ממשיכות להתקיים במתכונתן כפי שהיו ערב כניסת . להוראות החוק

להקמת הרשות ופרסום על ידה של  וזאת עד, כמו גם יתר הוראות החוק והתקנות מכוחו, התיקון לתוקף

 .תקנות ותוכניות עדכניות

וכן , הרכבם וסמכויותיהם, האורגנים של הרשות, התיקון טומן בחובו הוראות נוספות בנוגע למבנה הרשות

הוראות מעבר מפורטות שכן בין כניסת התיקון לתוקף מבחינה פורמאלית ועד להקמת הרשות ותחילת 

 .ל הפחות עוד מספר חודשיםפעילותה השוטפת יעברו לכ

 

 .ד שי נותקין פולניצר"ד מיכל ינאי או לעו"לעו –למידע נוסף הינכם מוזמנים לפנות למחלקה המסחרית 

 

 ,בברכה

 

 עורכי דין ומגשרים –' שלמה כהן ושות


