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פ"לחוק המו 7' תיקון מס  

 2015באוגוסט  10התפרסם ביום •

 פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, החוק לעידוד מחקר•

 הקמת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית•

 )המדען הראשי(ר הרשות "יו-

 ל הרשות"מנכ-

 מועצת הרשות-

 ועדות המחקר-

 1.1.2016 -תחולה החל מ•

 ל"ל והעברת ידע לחו"ביטול סעיפי העברת ייצור לחו•

 הוראות מעבר•
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וועדות  
 המחקר

מועצת  
 הרשות

ל  "מנכ
 הרשות

ר "יו
 הרשות
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 הצעה לתיקון תקנות התמלוגים
 :חלוקה לחברות קטנות וגדולות•

 .  4%/  3% –השפעה על שיעור התמלוגים -

 .בתוספת אחוז וחצי ליבורריבית /  ליבורריבית  –השפעה על שיעור הריבית -

 .1.3% –שיעור תמלוגים מיוחד לתעשייה מסורתית •

 .או ריבית בנק ישראל ליבורריבית  -שיעור ריבית לבחירה בתיק תעשייה מסורתית•

 .לתכניות בתחום התעשייה המסורתיתהארכת תוקף הפטור •
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 הצעה להתקנת תקנות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל
וכל  , שאינו המוצר שפותח, קביעת כללים למקרים של מתן זכות לשימוש בידע נתמך מדען –מטרה •

הכוללת את העברתו שלא בדרך של העברת בעלות באותו  , לגורם מחוץ לישראל, זכות הנובעת ממנו
 .הידע

 .אפשרות לתשלום לשיעורין•
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 הצעה לתיקון החוק לעידוד השקעות הון

עידוד פעילות מבוססת קנין רוחני  , עידוד השקעות בישראל באמצעות חברות רב לאומיות –מטרה •
 .של חברות עתירות ידע בישראל וביצוע עדכונים לנוסח החוק

מהפעילות צריכה להתבצע בישראל  75%כך שלפחות " מפעל תעשייתי"הרחבת ההגדרה ל•
 ).90%במקום (

 .עיגון נוסחת חישוב היקף השימוש בקבלני משנה בחוק•

א הקשורים במישרין   פ"באזעובדים  8עובדים או לפחות  10הוספת תנאי להעסקה של לפחות •
 .לפעילות היצרנית

 .הטבות עבור פעילות שנובעת מרכישת זכויות בקניין רוחני מחברה זרה כבר מיום הרכישה•

 .   ₪מיליארד  1-הפחתת תנאי הסף של היקף המחזור ל –המועדף המיוחד  המפעלעדכון למסלול •

 .מסלול נוסף למפעל מועדף מיוחד מבוסס קניין רוחני•
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 תמריצים בתחום הסייבר

 .6.9.2015מיום  528-ו 6.7.2014מיום  1815החלטת ממשלה •

 .הקמת קריית הסייבר הלאומית בבאר שבע•

 .בקרייההטבות מס לחברות הסייבר •

 .2016-2024מענקי תעסוקה למעסיקים בקריית הסייבר בתקופה •

 .עידוד שימור וייבוא זכויות קניין רוחני לישראל•

 .ל"טרם פורסם מנגנון ליישום ההחלטה הנ•

 

 .הסייברהגנת לתמיכה בתעשיית ) פ הגנת הסייבר"קידום מו( 2 -ה"קידמ תוכניתהקמת •

 .ואזרחיותלקידום טכנולוגיות סייבר ביטחוניות ) פ סייבר דואלי"מו( ד"מס תוכניתהקמת •
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 לתשומת ליבכם 

 .קביעת אזורי עדיפות לאומית –הארכת תוקפה של התוספת השנייה לחוק לעידוד השקעות הון •

 .  השקעותנהלי מרכז עדכון •

 .סףעדכון תנאי  –פ לחברות מתחילות "מסלול תמיכה במו•

 .31.05.2016עד ליום  -2016הגשת הודעה על מעבר למפעל מועדף בשנת •

 .מעקב אחר ביצוע השקעה מיועדת –חברות שהפשירו רווחים כלואים •
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 2016תמריצי 
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 .₪מיליארד  0.5 -כ: 2016תקציב  –מסלולי הטבות של מרכז ההשקעות •

 .מכרזי מסלול תעסוקה•

 ".תעשייה ירוקה"מסלול תמיכה ל•

 .₪מיליארד  1.6 -כ: 2016תקציב . תעשייה מסורתית, פ"קרן המו, חברות מתחילות –תכניות מדען •

 .2020Hבמסגרת  2016-2017תכנית העבודה לשנים פרסום •

 .סין ויפן, קרן לעידוד הקמת נציגות שיווקית בהודו•

 .לעידוד השיווק" כסף חכם"תכנית •

 .סיוע בהשתתפות בפרויקטים ומכרזים בינלאומיים•

 

 

 תעסוקה

הודו סין  
 יפן

מסלול  
 מענקים

פ "מו
בחברות  
 מתחילות

 כסף חכם
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