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 לכולם.ן, שלום  
 

על פתיחת  , קרן המו"פ  – 1מסלול הטבה מס' במסגרת הודיעה  רשות החדשנות
- הגשת בקשות לפיתוח משותף בין מספר חברות בתוכנית פיתוח רבלהאפשרות 

במטרה לאפשר חשיפה לידע חדש ולחבר   ,שכוללת בעלות משותפת בידע  שנתית
את החוזקות של כל אחד מהגופים. כל אחת מהחברות רשאית להגיש בקשה  

.  לכל בקשה מיליון ₪  15בתקציב שלא יעלה על  ,נושא זההעלת נית בנפרדת לתוכ
רשות החדשנות לא מתחייבת לאשר את כל הבקשות שיוגשו במסגרת התוכנית  

 המשותפת.  
 

ם בהגשת בקשה הכוללת בעלות משותפת בידע (בנוסף על  יתנאי הסף העיקרי
 תנאי הסף להגשה לקרן המו"פ):  

http://www2.deloitte.com/us/en.html


הבעלים בידע שינבע מהמו"פ המשותף וכל זכות הנובעת ממנו, לרבות   •
זכויות קניין רוחני, יהיו אחד או יותר מהבאים: תאגיד תעשייתי, מוסד מחקר  

 ישראלי, חברת יישום או מוסד מחקר זר.  
ן הבעלים בידע הקובע כי המבקש יהיה בעלים על חלק הידע  קיים הסכם בי  •

החדש שהוא תרם ליצירתו וכי למבקש ניתן רישיון לחלק הידע החדש אשר  
בבעלות הבעלים האחר בידע; או הסדר בעלות אחר אשר יאושר על ידי  
ועדת המחקר ובתנאי שהסדר זה אינו פוגע ביכולת המבקש לבצע את  

 מטרותיה.   התכנית המאושרת ולממש את
באם אישרה ועדת המחקר את הבקשה יחולו על התכנית המאושרת כל כללי   •

 המסלול ובכלל זה:  
o   על כל אחד מהבעלים בידע להיות ולהבטיח כי יהיה, הבעלים בידע

הנובע ממחקר ופיתוח על פי התכנית המאושרת וכל זכות הנובעת ממנו  
 לרבות זכויות קניין רוחני, מרגע היווצרם. 

o   אחד מהבעלים בידע יחולו כל החובות לפי מסלול הטבה זה ולפי  על כל
תנאי התכנית המאושרת, לרבות החובה שלא להעביר את הידע הנובע  

ממחקר ופיתוח על פי התכנית המאושרת וכל זכות הנובעת ממנו  
לרבות זכויות קניין רוחני מרגע היווצרם, אלא אם כן ניתן לו אישור  

לול הטבה זה, והחובה לשלם  להעברתם בהתאם להוראות מס
 תמלוגים.  

 
 לחצו כאן  – 1מסלול הטבה לצפייה ב

 
 למידע ופרטים נוספים: 

 .  Deloitte,חטיבת המס מנהל קבוצת התמריצים, ,שותף   ,נדב גיל רו"ח 
 .  Deloitte,חטיבת המס  תמריצים, מחלקת מנהל בכיר ב ,אלון נרדי 
 . Deloitteמנהלת במחלקת תמריצים, חטיבת המס,   , גרוסו-ענת ניצן

 
אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת  

 החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו. 
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