הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
מסלול סיוע במימון אנליזות של חברות נסחרות בבורסה
לניירות ערך בתל אביב (מסלול הטבה מס ' ) 8.31
 .1כללי
 1.1הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן" :רשות החדשנות") מסייעת ומעודדת חדשנות
טכנולוגית בישראל באמצעות מגוון מסלולים ,כלים ופעולות המבוצעות על ידה.
 1.2רשות ניירות ערך בישראל (להלן" :רשות ניירות ערך") והבורסה לניירות ערך בתל אביב
בע"מ (להלן" :הבורסה") מבקשות לקדם פרויקט בו יערכו סקירות כלכליות בהתאם למפרט
שקבעה הבורסה על ידי התקשרות עם חברת מחקר בכדי שתבצע עבודת מחקר לתאגידים
הנסחרים בבורסה בענפי הטכנולוגיה או הביומד של הבורסה וכן תאגידים כאמור אשר
הגישו טיוטת תשקיף או פרסמו תשקיף לקראת רישום מניותיהם למסחר בבורסה (להלן:
"פרויקט אנליזה" או "סקירה").
 1.3פרויקט אנליזה יסייע בהנגשת המידע אודות התאגידים למשקיעים ע"י סקירה שתבוצע ע"י
גורם בלתי תלוי ובכך יגבירו את סיכויי ההשקעה של משקיעים ושל הציבור בתאגידים
מסוקרים אלו.
1.4

רשות החדשנות  ,משרד האוצר ורשות ניירות ערך בשיתוף הבורסה מבקשים לקדם את
פרוייקט האנליזה באמצעות סיוע שתעניק רשות החדשנות למימון האנליזה של התאגידים
כאמור בסעיף  1.2לעיל שתבוצע ע"י חברת המחקר ,לחברות נסקרות בענפי הטכנולוגיה
והביומד.

 1.5הסיוע יוענק בהתאם לכללים המפורטים בהוראות מסלול הטבה זה של רשות החדשנות
(להלן" :המסלול") לחברות הנסחרות בבורסה אשר רשות החדשנות אישרה כי הן עוסקות
במו"פ ואשר עומדות בתנאי הסף המפורטים בסעיף  4להלן.
 1.6מכוח הוראות סעיף ( 56ג) לתיקון מס'  7לחוק החדשנות ,עם הקמת רשות החדשנות הפכה
הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה מס'  – 31סיוע במימון אנליזות של חברות נסחרות
בבורסה לניירות ערך בתל אביב מיום  31בדצמבר ( 2015י"ט טבת תשע"ו) למסלול זה
והוא יופעל ע"י רשות החדשנות.

 .2הגדרות
2.1

"בקשה"
בקשה לקבלת השתתפות במימון האנליזה שהוגשה במסגרת המסלול.

2.2

"הוועדה"
הוועדה המוקמת ופועלת מכוח ובהתאם להוראות סעיף  3להלן.

2.3

"ועדת מחקר"
הוועדה הפועלת מכוח מסלול הטבה מס'  1של רשות החדשנות – קרן המו"פ.
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2.4

"חוק החדשנות"
החוק לעידוד מחקר ,פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה ,התשמ"ד.1984-

2.5

"חברת המחקר"
תאגיד אשר התקשר עם הבורסה לצורך ביצוע אנליזה של תאגידים הנסחרים בבורסה או
של תאגידים אשר הגישו טיוטת תשקיף או פרסמו תשקיף לקראת רישום מניותיהם למסחר
בבורסה.

2.6

"מבקש"
תאגיד המאוגד לפי חוקי מדינת ישראל והפועל בהתאם לדיני מדינת ישראל ואשר מניותיו
נסחרות בבורסה או תאגידים שפרסמו או הגישו טיוטת תשקיף או פרסמו תשקיף לקראת
רישום מניותיהם למסחר בבורסה.

2.7

"מימון הרשות"
מענק הניתן על ידי רשות החדשנות למקבל האישור לשם מימון עלות עבודת אנליזה.

2.8

"מקבל האישור"
מבקש שבקשתו לקבלת מימון הרשות אושרה על ידי הוועדה לפי המסלול.

2.9

"עבודת מחקר"
חברת המחקר תפרסם אנליזה ראשונה מורחבת על מקבל האישור וכן  7אנליזות רבעוניות,
לאחר פרסום הדו"חות הכספיים של מקבל האישור המסוקר .במקרה של אירוע מהותי
תפרסם חברת המחקר עדכון לעבודת המחקר תוך התייחסות לאירוע ולאופן שבו צפוי
האירוע להשפיע על מקבל האישור המסוקר.

" 2.10התקשרות עם חברת המחקר"
התקשרות הבורסה עם חברת מחקר לצורך קבלת שירותי אנליזה ביחס לתאגידים ציבוריים
או תאגידים שפרסמו או הגישו טיוטת תשקיף או פרסמו תשקיף לקראת רישום מניותיהם
למסחר בבורסה לרבות אלו אשר מניותיהם נכללות בענפי הטכנולוגיה או הביומד של
הבורסה.

 .3ועדת פרויקט אנליזה (להלן " -הוועדה")
3.1

חברי ועדת המחקר ,הקבועים במסלול הטבה מס'  – 1קרן המו"פ ,ישמשו כחברי הוועדה
כל עוד אחד מחברי הוועדה הינו נציג החשב הכללי במשרד האוצר.

3.2

יו"ר רשות ניירות ערך יהיה רשאי למנות משקיף מטעמו בדיוני הוועדה ,כנציג רשות ניירות
ערך .ככל ומונה משקיף כאמור  -הוא יוזמן לדיוני הוועדה.

3.3

סדרי עבודת הוועדה:
3.3.1

מניין חוקי לקבלת החלטה – לפחות ארבעה מחברי הוועדה ,ובלבד שאחד מהם
הוא היו"ר או ממלא מקומו ונציג ציבור אחד.

3.3.2

החלטות הוועדה תתקבלנה ברוב קולות .במקרה של שוויון יינתן קול עודף ליו"ר
הוועדה.
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3.4

3.3.3

אין לגלות מדיוניה של הוועדה או כל חומר שנמסר לה ,אלא לפי החלטת ראש
רשות החדשנות.

3.3.4

מי שנמסרו לו מסמכים מטעם הוועדה או רשות החדשנות לשם מתן חוות דעת
או לכל מטרה אחרת ,לא יגלה את תוכן המסמכים לאחר ,אלא על פי הרשאה
מפורשת מאת ראש רשות החדשנות.

3.3.5

ראש רשות החדשנות רשאי לקבוע כללים בדבר שמירת הסודיות של התכניות,
אישורן ,והמעקב אחר ביצוען.

3.3.6

כן יחולו על חברי הוועדה הוראות סעיפים  15ו15-א לחוק החדשנות.

3.3.7

הוועדה תסכם ישיבותיה בפרוטוקול שייחתם ע"י יו"ר הוועדה.

תפקידי הוועדה וסמכויותיה:
לוועדה הסמכות לקבל כל החלטה הדרושה לשם הפעלת המסלול ובכלל זה:
3.4.1

לבחון את מגישי הבקשה ואת הבקשות לקבלת מימון הרשות ואת עמידתם בתנאי
הסף.

3.4.2

לאשר או לדחות בקשות בהתאם לתנאי הסף .יובהר כי הוועדה אינה מחויבת
לאשר בקשה כלשהי.

3.4.3

להחליט על הפסקת התמיכה במבקש האישור אם אינו מקיים את יעדיו ,את
התחייבויותיו ,ו/או אינו עומד בהוראות המסלול ובכללים ובנהלים מכוחו.

3.4.4

קביעת ופרסום ההוצאות המוכרות במסגרת המסלול.

3.4.5

לקבוע את סדרי עבודת הוועדה ודיוניה ,ככל שאינן מפורטות במסלול.

3.4.6

לקבוע ולפרסם כללים ונהלים לביצוע מסלול זה ככל שהדבר נדרש.

 .4תנאי סף לקבלת מימון הרשות
תנאי הסף לקבלת מימון הרשות מכוח המסלול הינו עמידת מבקש בכל התנאים המפורטים
להלן במצטבר:
4.1

חברה ציבורית כמשמעה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-או תאגיד שפרסם או הגיש
טיוטת תשקיף או פרסם תשקיף לקראת רישום מניותיו למסחר בבורסה.

4.2

התאגיד אשר ממלא אחר הדרישות בסעיף  4.1מסווג או עומד להיות מסווג (במקרה של
פרסום ,הגשה של תשקיף או טיוטת תשקיף ,לפי העניין) בענפי הטכנולוגיה או הביומד ע"פ
סיווג הבורסה.

4.3

המבקש קיבל את אישור הבורסה לפיו הוא נמנה על התאגידים הזכאים להצטרף לפרויקט
האנליזה.

4.4

מחזור המכירות של המבקש בהתאם לדו"חות הכספיים שלו ,המתייחסים לארבעת
הרבעונים שקדמו למועד הגשת הבקשה ,לא עולה על  100מיליון ש"ח.

4.5

ראש רשות החדשנות או מי מטעמו אישר כי עיקר פעילות המבקש הוא במחקר ופיתוח
כמשמעות מונחים אלו בחוק החדשנות.

4.6

המבקש אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים ,פירוק וכו' ואין לו חובות
בלתי מוסדרים לרשות החדשנות.

4.7

המבקש ממלא אחר תנאי הוראת מנכ"ל מס'  0.4של משרד הכלכלה והתעשייה בנושא:
"התניית סיוע בקיום אחריות חברתית".
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4.8

שיעור הוצאות המו"פ ברוטו של המבקש מסך ההוצאות התפעוליות (לא כולל הוצאות מימון
והוצאות חד פעמיות) שלו עולה על .5%

 .5הגשת הבקשה והדיון בה
הגשת בקשה לתמיכה לפי הוראה זו תעשה כמפורט להלן:
5.1

הגשת הבקשות תעשה לרשות החדשנות על גבי טופס מיוחד ,ערוכה על פי הכללים
והנהלים שהוועדה קבעה או תקבע מפעם לפעם ,את טפסי הבקשה כאמור ניתן לקבל
ברשות החדשנות או באתר האינטרנט של לשכת המדען הראשי של משרד הכלכלה
והתעשייה שכתובתו.www.economy.gov.il/madan.htm :

5.2

המבקש יציג את פירוט הוצאות המו"פ שלו בשנה שקדמה להגשת הבקשה ואת חלקן מסך
הוצאותיו .בחברות השקעה יילקחו בחשבון הוצאות המו"פ שבוצעו בחברות הבנות או
המוחזקות.

5.3

המבקשים יהיו כפופים לבדיקה של רשות החדשנות או מי מטעמה בהתאם לנהלים שיקבעו
על ידי ראש רשות החדשנות.

5.4

הבקשות יבחנו על פי שיטת כל הקודם זוכה והכל בכפוף לעמידה בתנאי המסלול.

5.5

חברה שתעמוד בתנאי הסף תזכה להשתתפות רשות החדשנות בעלויות פרויקט
האנליזה.

5.6

כל שינוי באישור שניתן על ידי הוועדה למקבל האישור ,יידרש לאישור מראש של הוועדה.

 .6מימון הרשות לתכנית מאושרת
6.1

השתתפות רשות החדשנות כאמור בסעיף  5.4לעיל במימון פרויקט האנליזה של המבקש
תהיה בשיעור השתתפות של  40%בגין עלות עבודת אנליזה פר שנה למשך תקופת
התקשרות שלא תעלה על  24חודשים ולא יותר מ( ₪ 188,000-כולל מע"מ באם חל)
לתקופה של  24חודשים.

 6.2החברה המסוקרת תגיש למשרד דרישות תשלום ,אשר לראשונה מביניהן יצורף ההסכם
שנחתם בין הבורסה לבין החברה המסוקרת בדבר השתתפות החברה המסוקרת בפרויקט
האנליזה ,וכן יצורפו לכל אחת מדרישות התשלום חשבוניות להוכחת העלויות בהן נשאה
בפועל החברה המסוקרת במסגרת הסכם זה.
 6.3בגין כל דרישת תשלום ,ישלם המשרד לחברה המסוקרת תשלום בסכום בו נשאה בפועל
החברה המסוקרת ע"פ המופיע בדרישת התשלום ,ולא יותר מהסכום המקסימלי הקבוע
בכתב האישור ,זאת בכפוף לכל התנאים הקבועים בכתב האישור ולהוראות הקבועות
במסלול.

 .7ביטול מענק/מימון הרשות
7.1

מקבל אישור אשר חדל במהלך תקופת המימון של הסקירה מלעמוד בתנאי הסף המפורטים
בסעיף  4לעיל ,רשאית הוועדה ולאחר התייעצות עם הבורסה ,להפסיק את המשך מימון
האנליזה.

7.2

מי שנדרש להחזיר את המענק/מימון הרשות שניתן לו ,כולו או חלקו ,יקיים את הדרישה
בתוך תשעים ימים מיום ההודעה או במועד מאוחר יותר שנקבע בהודעה ,בצירוף הפרשי
הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ"א .1961-החזר המענק
יגבה ע"י רשות החדשנות בדרך שגובים מס ,ופקודת המסים (גביה) תחול כאילו היה המענק
מס כמשמעותו באותה פקודה.
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 .8כללים ונהלי התכנית
8.1

על הוראה זו יחולו כללי רשות החדשנות המותקנים ,מעת לעת ,ביחס להגשת בקשות,
בדיקתן ,כללי תקצוב ,תשלומים ,נהלי דיווח ובדיקת דוחות ,והנהלים החלים במסגרת
תוכנית האנליזה והכול בשינויים מתחייבים מהוראה זו ובכפוף לנהלים שקבעה הוועדה
לעניין המסלול.

8.2

נהלי התכנית כפי שייקבעו ויפורסמו מעת לעת על ידי הוועדה הם חלק בלתי נפרד
מהמסלול .אם קיימת סתירה בין המסלול לנהלי התכנית ,יגבר המסלול.

 .9שונות
9.1

מתן מימון הרשות יהיה בכפוף לקיומו של תקציב ייעודי לתכנית ברשות החדשנות .הקצאת
תקציב תהיה ממקורות משרד האוצר .אישור תכניות במסגרת המסלול ,יהיה בהתאם
לסכומים שתוקצבו לכך בתקציב המדינה ובהתאם לשיקול דעת הוועדה .בכל מקרה אין
לראות בהוראה זו התחייבות מטעם רשות החדשנות או משרד האוצר לתשלום כלשהו.

9.2

מקבל האישור מתחייב לאפשר בכל עת לרשות החדשנות או למי מטעמה לרבות גורמים
חיצוניים מטעמה ,לבקר את פעולותיו ,לפקח על העמידה בתנאי כתב האישור במועדים
ובתנאים שיקבעו על-ידם ולפעול על-פי הנחיות רשות החדשנות ,כפי שתינתנה מעת לעת.

9.3

רשות החדשנות רשאית בכל עת לעדכן את הסכומים הנקובים בהוראה זו.

.10

תחולה

 10.1תחילתו של המסלול מיום  31בדצמבר  2015והוא יחול עד לתום  36חודשים מהמועד בו
בוצעה ההתקשרות הראשונה של חברה מסוקרת עם הבורסה לקבלת שירותי אנליזה
מחברת המחקר שלה הסכם בתוקף עם הבורסה למתן שירותים אלו.
 10.2בתום  36חודשים מיום תחילתו של המסלול תיערך בחינת הישגי התכנית והערכת צורכי
המימון שלה ע"י רשות החדשנות והמשרדים המעורבים ובהתאם יוחלט אם להמשיכה או
לבטלה .היה והתכנית תבוטל תימסר על כך הודעה לבורסה  30ימים מראש וכן תפורסם
על כך הודעה באתר האינטרנט של רשות החדשנות.

כ' בטבת ,תשע"ו
 1בינואר 2016
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