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פערים  ולצמצום  העבודה  בכוח  ההשתתפות  שיעור  להגדלת  לתקנות  1(א)  בתקנה   .1
חברתיים (מס הכנסה שלילי) (העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי), התשס"ח-22008 

(להלן - התקנות העיקריות), אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5) רשימת מקבלי גמלה לשמירת היריון המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי לפי 
סימן ה' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי."  

תקנות אלה יחולו על גמלה לשמירת הריון כאמור בתקנה 1 לתקנות העיקריות, כתיקונה   .2
בתקנה 1 לתקנות אלה, ששולמה לגבי שנות המס 2011 ואילך.

כ"א בחשוון התשע"ג (6 בנובמבר 2012)
ניץ י בל שטי ו (חמ 3-3851)         י

                                                        שר האוצר
__________

2 ק"ת התשס"ח, עמ' 1157; התשע"ב, עמ' 1416.

תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (הסכום המרבי לתשלום בעד העברת 
ידע לפי סעיף 19ב(ב)(1) ו–(2) לחוק), התשע"ג-2012

בתעשייה ופיתוח  מחקר  לעידוד  לחוק  ו–52  19ב(ב1)  סעיפים  לפי  סמכותנו     בתוקף 
התשמ"ד-11984 (להלן — החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

1. בתקנות אלה —
"היום הקובע" - מועד התשלום במזומן של הסכום הבסיסי;

"הסכום הבסיסי" - כמשמעו בסעיף 19ב(ב)(1) ו–(2), לפי העניין; 

"השארת פעילות המחקר והפיתוח של מקבל האישור בישראל לאחר העברת הידע" 
- העסקה בישראל של 75% לפחות ממשרות הבסיס, בהיקף משרה שלא יפחת 

מהיקף המשרה אצל מקבל האישור, למשך שלוש שנים מהיום הקובע; 

"ועדת המחקר" - כמשמעה בחוק;

"משרות בסיס" - מספר עובדי המחקר והפיתוח אצל מקבל האישור, בין אם מועסקים 
על ידו במישרין או בעקיפין ובין אם לאו, בממוצע חודשי של ששת החודשים 
שקדמו למועד הגשת הבקשה להעברת ידע לפי סעיף 19ב(1) או (2) לחוק, בהתבסס 
על תצהיר המנהל הכללי של מקבל האישור ולפי אישור רואה החשבון של מקבל 
האישור על הוצאות המחקר והפיתוח בספרי מבקש האישור ובדוחות הכספיים 
שלו ביחס למספר עובדי המחקר והפיתוח כאמור ודיווחי מקבל האישור למוסד 

לביטוח לאומי;

"ראש המינהל" - כמשמעו בחוק;

"ריבית שנתית" - כהגדרתה בתקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (שיעור התמלוגים 
וכללים לתשלומם), התשנ"ו-21996. 

(א) הסכום המרבי שישלם מקבל האישור לאוצר המדינה (להלן - התשלום) לפי סעיף   .2
19ב(ב)(1) ו–(2) לחוק יהיה כמפורט להלן:

(1) בבקשה למכירת ידע בלבד לפי סעיף 19ב(ב)(1) לחוק, לא יעלה התשלום על 
סכום של פי 6 מסך המענקים שקיבל מקבל האישור לפי החוק ובמסלולי תמיכה 

אחרים של ראש המינהל, בנוגע לאותו ידע, בתוספת ריבית שנתית;

תיקון תקנה 1

תחולה

__________
1 ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"א, עמ' 150.

2 ק"ת התשנ"ו, עמ' 1333.

סכום מרבי

הגדרות
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האישור  מקבל  של  מכירה  במסגרת  לישראל,  מחוץ  ידע  להעברת  (2) בבקשה 
שכתוצאה ממנה הפסיק מקבל האישור להיות תאגיד המואגד בישראל לפי סעיף 

19ב(ב)(2) לחוק -

(א) לא יעלה התשלום על סכום של פי 6 מסך כל המענקים שקיבל מקבל 
בתוספת  המינהל  ראש  של  אחרים  תמיכה  ובמסלולי  החוק  לפי  האישור 

ריבית שנתית;

קודם  לחוק  19ב(ב)(1)  סעיף  מכוח  אישור  האישור  למקבל  הוענק  (ב) אם 
לבקשה להעברת ידע לפי סעיף 19ב(ב)(2) לחוק, רשאית ועדת המחקר, לפי 
שיקול דעתה, לקזז מהתשלום שישולם לפי פסקת משנה (א), את התשלום 

ששילם מקבל האישור לפי סעיף 19ב(ב)(1) לחוק, כולו או חלקו. 

(א), אם הוכח להנחת דעתה של ועדת המחקר כי  (ב) על אף הוראות תקנת משנה 
מקבל הידע או מי מטעמו התחייב בדבר השארת פעילות המחקר והפיתוח של מקבל 
האישור בישראל לאחר העברת הידע, לא יעלה סכום התשלום על סכום של פי 3 מסך 
המענקים שקיבל מקבל האישור לפי החוק ובמסלולי תמיכה אחרים של ראש המינהל, 
בנוגע לאותו ידע או בכלל, לפי העניין, בתוספת ריבית שנתית; ועדת המחקר רשאית 
להתנות את האישור להעברת הידע בקבלת ערבות, נאמנות, שעבוד, שטר חוב או כל 
בטוחה אחרת, על ההפרש שבין הסכום לתשלום לפי סעיף 19ב(ב)(1) או (2) לחוק, לפי 
העניין, בכפוף להוראות תקנת משנה (א), לבין הסכום של פי 3 מסך המענקים שקיבל 

מקבל האישור כאמור בתוספת ריבית שנתית.

כ' בחשוון התשע"ג (5 בנובמבר 2012)
(חמ 3-4404)                                                            

ן שלום שמחו
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ניץ י בל שטי ו י
     שר האוצר

תקנות התעבורה (הוראת שעה), התשע"ג-2012

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה1, אני מתקין תקנות אלה:

על אף האמור בתקנה 168(א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-21961, בתקופת תוקפן של 1. 
תקנות אלה, לעניין הנוהגים באוטובוסים בקווי שירות, יראו כאילו - 

(1) בפסקה (2), במקום "מ–12" נאמר "מ–18" ובמקום "מ–68" נאמר "מ–100";

(2) בפסקה (5), במקום "8 ימים" נאמר "10 ימים" ובמקום "לא יפחת מ–52" נאמר "לא 
יפחת מ–50".

תוקפן של תקנות אלה עד תום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף3 לפי סעיף 9ג 2.
לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-41951, או עד יום י"ח בכסלו התשע"ג (2 בדצמבר 

2012), המוקדם מביניהם.

ד' בכסלו התשע"ג (18 בנובמבר 2012)
ץ כ" ישראל  (חמ 3-83)  

שר התחבורה התשתיות הלאומיות   

והבטיחות בדרכים   

 

__________
1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

2 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.

3 י"פ התשע"ג, עמ' 945.

2 ס"ח התשי"א, עמ' 78.

הוראת שעה

תוקף
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