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להלן עדכונים והבהרות לתכנית ,בין השאר במענה לשאלות שנתקבלו אצל ועדת הבחירה המיוחדת .מסמך
זה מהווה מסמך עזר בלבד ,הבא להבהיר ולחדד את יעדי התכנית ואת שיקולי הועדה המיוחדת לתכנית
כיום .האמור במסמך זה אינו משנה או גורע מהאמור בתכנית אלא בא להבהיר בלבד ,אלא אם כן נאמר
במפורש שהוועדה החליטה על תיקון או שינוי של התוכנית .תיקונים ושינויים לתוכנית יפורטו בנוסח
התוכנית המתוקנת שתפורסם.
יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל ,וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
אלא אם נאמר אחרת ,לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות כאמור בתכנית.
אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם משרד
האוצר ,משרד התעשייה המסחר והתעסוקה ,ועדת הבחירה המיוחדת או כל גורם אחר ,ככל שניתן ,בכל
פורום או צורה שהיא.
השינויים היחידים מהאמור בתכנית וכן כל הפירושים וההבהרות לה ,הינם כמפורט במסמך זה בלבד,
ובמסמכים נוספים שיצאו מטעם ועדת הבחירה המיוחדת ,ככל שיצאו.
מסמך זה מתפרסם באתרי האינטרנט של משרד האוצר וענבל חברה לביטוח בע"מ .כל גורם שיגיש בקשה
להשתתף בתכנית ייחשב כמי שקרא מסמך זה.
להלן שאלות ותשובות ועדת הבחירה המיוחדת:
 .1בקשר עם ההגדרה של "חברת מו"פ ישראלית" אשר הינה חברת ביו-מד אשר מוציאה הוצאות
בקשר עם מחקרים קליניים מחוץ לישראל ,לצורך חישוב אחוז ההוצאות בישראל ,האם ההוצאות
בקשר עם המחקרים הקליניים מחוץ לישראל נחשבות הוצאות שהוצאו בישראל (ולכן נלקחות
בחשבון במונה ובמכנה בחישוב אחוז ההוצאות בישראל) או שמא הן מנוטרלות ולא נחשבות
הוצאות מחוץ לישראל (ולכן הן אינן נלקחות בחשבון במונה ובמכנה בחישוב אחוז ההוצאות
בישראל)?
תשובה :ההוצאות בקשר עם מחקרים קליניים מחוץ לישראל מנוטרלות ולא נחשבות הוצאות
מחוץ לישראל ,ולכן הן אינן נלקחות בחשבון במונה ובמכנה בחישוב אחוז הוצאות המו"פ
בישראל.
לדוגמא ,אם חברה הוציאה  04%מהוצאותיה על מו"פ בישראל ועוד  04%מהוצאותיה על מחקרים
קליניים מחוץ לישראל ואת היתרה בסך  04%הוציאה על הוצאות מו"פ שאינן בישראל ואינן
מחקרים קליניים ,כי אז תחשב החברה כמי שהוציאה  66.6%מהוצאות המו"פ שלה בישראל (ולא
.)04%
 .0בקשר עם ההגדרה של "חברת מו"פ ישראלית" ,מה הכוונה ב"הוצאות מחקר ופיתוח נוספות
שלא נכללו בדו"ח רווח והפסד"?
תשובה :הוצאות מחקר ופיתוח שלא נכללות בדו"ח רווח והפסד הינן הוצאות מחקר ופיתוח
שמהותית (ובתחילת דרכן) היו הוצאות מחקר ופיתוח ,אולם מכיוון שהמוצר שהוא פרי המחקר
ופיתוח כבר החל להתגבש והופך להיות בעל התכנות טכנית ,כי אז מבחינה חשבונאית מתחילים
להכיר באותו מוצר כנכס ומפסיקים לראות בהוצאות בגינו כהוצאות מחקר ופיתוח .מדובר
בפרקטיקה חשבונאית ידועה ובעניין זה מומלץ להעזר באחת מפירמות רו"ח אשר מתמחות
בתחום זה.
 .3בקשר עם סעיף  3.0שנספח ב' לתוכנית ("כללים להחלת התכנית על השקעה בקרנות ציבוריות")
נתבקשה הועדה לשקול את קיצור התקופה לפני הנפקה פרטית של מניות מוגנות בקרן ציבורית
שבה מוגבלת מכירת מניות אותה קרן ציבורית.
תשובה :הועדה החליטה לתקן את סעיף  3.0לנספח ב' לתוכנית ("כללים להחלת התכנית על
השקעה בקרנות ציבוריות") ולקצר את התקופה לפני הנפקה פרטית של מניות מוגנות בקרן
ציבורית שבה מוגבלת מכירת מניות אותה קרן ציבורית ,כך שהתקופה האמורה תחל במוקדם
מבין ) 1( :המועד שבו דווח לראשונה על אפשרות ביצוע הנפקה פרטית של מניות מוגנות בקרן
הציבורית ,ו )0(-שלושה חודשים לפני מועד ההשקעה במניות המוגנות .הנוסח המחייב של התיקון
הינו הנוסח של נספח ב' המצורף לתכנית לאחר התיקון.
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 .0האם ניתן להקטין את "סכום השקעת המינימום" כהגדרתה בתכנית על מנת להקל על
השתתפותם של גופים מוסדיים בעלי היקפי הון קטנים יחסית בתכנית?
תשובה :הועדה החליטה לתקן את ההגדרה של "סכום השקעת המינימום" כל שסכום השקעת
המינימום יעמוד על סך של  14מליון  .₪הנוסח המחייב של התיקון הינו הנוסח של התוכנית לאחר
התיקון.
הוועדה מבקשת להפנות את תשומת הלב לנוסח המתוקן של התוכנית המפורסם בד בבד עם מסמך
שאלות ותשובות מס' .4
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