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במשרד הראשי  המדען  (לשעבר  טכנולוגית  לחדשנות  הלאומית  הרשות  פרסמה  לאחרונה, 
מחוץ בידע  לשימוש  הרשאה  למתן  חדשות  הוראות  לחדשנות")  ("הרשות  הכלכלה) 
("הוראות לתשלומם  וכללים  התמלוגים  שיעור  ולעניין  הרישיונות")  ("הוראות  לישראל 
התמלוגים", וביחד עם הוראות הרישיונות "ההוראות החדשות"). להלן סקירה של עיקרי

החידושים שנקבעו בהוראות החדשות.
 

א. הוראות לעניין מתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל
 

מימון שקיבלו  לחברות  לאפשר  שמטרתם  כללים  נקבעו  הרישיונות  הוראות  במסגרת   .1
("מקבל האישור") לתת לגורם מחוץ לישראל זכות שימוש בידע שנובע ממחקר מהרשות 
ופיתוח שנעשה על פי תכנית מאושרת על ידי הרשות, ובלבד שמתן ההרשאה אושר על ידי
הקיימים לכללים  מתווספות  הרישיונות  הוראות  הבלעדי.  דעתה  לשיקול  בהתאם  הרשות, 

המסדירים אפשרות של העברת הבעלות הידע לגורם אחר, בישראל ובחו"ל.
 

מענקים שקיבלה  שחברה  שימוש  לזכות  מתייחסות  אינן  ההוראות  כי  להדגיש  חשוב   .2
מהרשות עשויה להעניק ללקוח סופי שירכוש מוצר שפותח על ידי החברה במסגרת אותה

תכנית.
 

3. אם ועדת המחקר אישרה את מתן ההרשאה, מקבל האישור יהיה חייב לשלם לרשות
לחדשנות תשלום בגין מתן ההרשאה. גובה התשלום יקבע, בין היתר, על בסיס התמורה
בהוראות שנקבעה  חישוב  לנוסחת  בהתאם  ההרשאה,  בגין  החברה  ידי  על  שתתקבל 
משולמת ההרשאה  בגין  התמורה  בו  מצב  בין  מבחינות  הרישיונות  הוראות  הרישיונות. 
נוסחאות וקובעות  לשיעורין,  משולמת  ההרשאה  בגין  התמורה  בו  מצב  לבין  אחד  בתשלום 
בתוספת המענק  סכום  של  רצפה  עם  הללו,  מהמצבים  אחד  לכל  ביחס  לרשות  לתשלום 

ריבית ותקרה של פי 6 מסכום המענק בתוספת ריבית.
 

תמורה או  כספית  שאינה  תמורה  כוללת  ההרשאה  בגין  המתקבלת  התמורה  כאשר   .4
"יחסים מתקיימים  ההרשאה  למקבל  ההרשאה  נותן  בין  כאשר  או  קצובה  שאינה  כספית 
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בצד שליטה  בעל  הוא  הצדדים  אחד  כאשר  הרישיונות (כגון  בהוראות  כהגדרתם  מיוחדים" 
האחר או שהוא מפיץ בלעדי בעסק של הצד האחר) או שהתמורה שנקבעה אינה משקפת,
לדעת הרשות, את מחיר השוק  רשאית ועדת המחקר לקבוע את מחיר העסקה על בסיס

חוות דעת כלכלית שתקבל לצורך כך.
 

5. יש לשים לב כי אם מתקבל אישור ועדת המחקר להרשאה והחברה משלמת לרשות את
בתשלום חייבת  תהיה  עדיין  היא  ההרשאה,  מתן  בגין  הרשות  של  ההשתתפות  שיעור 

התמלוגים לרשות.
 

בפטור הרשאות  חילופי  לאשר  שיירשמו,  מיוחדים  מנימוקים  רשאית,  המחקר  ועדת   .6
מתשלום. המדובר במצב בו חברה מקבלת המענק נותנת הרשאה לחברה זרה ובתמורה
.(cross  licensing) בישראל  חלופי  בידע  לשימוש  הרשאה  הזרה  מהחברה  מקבלת 
הפטור מתשלום יינתן אם השתכנעה ועדת המחקר כי בשל ההרשאה לידע החלופי שתועבר
ההרשאה בשל  מושגת  שהייתה  מזו  משמעותית  הגדולה  עודפת  תשואה  תושג  לישראל, 
לישראל שיועבר  החלופי  הידע  על  יחולו  זה  במצב  לישראל.  מחוץ  אל  המועברת  לידע 

מגבלות שונות בהתאם לחוק, כולל החובה לשלם תמלוגים.
 

ב. הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם
 

במסגרת הוראות התמלוגים נקבעו כללים מעודכנים אשר מסדירים את גובה ואופן תשלום
התמלוגים, בהוראות  אין  כי  נראה  לחדשנות.  מהרשות  שהתקבלו  מענקים  בגין  התמלוגים 
אשר ייכנסו לתוקף ביום 1 ביולי 2017, משום "שינוי סדרי עולם" מבחינת ההסדרים שהיו
ואולם לתשלומם,  והכללים  התמלוגים  שיעור  עם  בקשר  למעשה  הלכה  כה  עד  נהוגים 

ההוראות מעניקות מספר הקלות בשיעורי תמלוגים כפי שיפורט להלן:
על 70 מיליון עלו  לא  הבקשה  להגשת  שקדמה  בשנה  הכנסותיה  אשר  קטנה,  חברה  (א) 
דולר, תשלם תמלוגים בשיעור של 3 אחוזים (במקום 3.5 אחוזים שהיו נהוגים עד היום);

מיליון  70 על  עלו  הבקשה  להגשת  שקדמה  בשנה  הכנסותיה  אשר  גדולה,  חברה    (ב) 
דולר, תשלם תמלוגים בשיעור של 5 אחוזים;

תמלוגים תשלם  בישראל,  מתבצע  שלה  הייצור  רוב  אשר  מסורתית,  תעשייה  חברת    (ג) 
בשיעור של 1.3 אחוזים.

קבועה שהיתה  הנוסחה  לעומת  הליבור  ריבית  חישוב  נוסחת  את  משנות  ההוראות  כן  כמו 
בתקנות הקיימות.

אנשי קשר
 

דנה יגור, שותפה
טלפון: 036103152

yagurd@meitar.com :דוא"ל

מידע נוסף
 

למידע נוסף אודות מחלקת ההיי טק והון
סיכון במיתר, לחץ כאן.

מובהר, כי האמור לעיל הינו מידע כללי, אין בו התייחסות לנסיבות ועובדות ספציפיות ואין
לראות בו משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי לעניין קונקרטי.   

הצטרפו לעדכוני הלקוחות שלנו LinkedIn
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