הממונה על יישום חוק חופש המידע

דו"ח הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
לשנת 2020

תמוז תשפ"א יוני2021 ,
https://innovationisrael.org.il/program/2947

א .דיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן – "רשות
החדשנות" או "הרשות") ,על-פי תקנה  7לתקנות חופש המידע ,תשנ"ט1999-
 .1מידע על בקשות לקבלת מידע שהתקבלו ברשות החדשנות לשנת ( 2020להלן – "השנה
החולפת"):
התפלגות הבקשות לפי אופן הטיפול

מספר הבקשות

1

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

9

2

הרשות מסרה את המידע באופן חלקי

2

3

הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע

0

4

הטיפול הופסק מטעמים הנוגעים לפונה

0

סה"כ

11

 .2מידע על בקשות לקבלת מידע אשר נדחו בשנה החולפת:
העילה לדחיית הבקשה

מספר הבקשות שנדחו
בשל עילה זו*

4

סעיף (9ב)( – )4התייעצויות ודיונים פנימיים

1

7

 – )3(8מידע שלא ניתן לאתרו

1

*ישנן בקשות אשר נדחו בשל יותר מעילה אחת.
 .4מידע על זמני הטיפול בבקשות שנענו בשנה החולפת:
זמן טיפול

מספר הבקשות

לא עלה על  15יום

2

בין  16ל 30 -יום

3

בין  31ל 60 -יום

4

בין  61ל 120 -יום

2

 .5עתירות על החלטות הממונה :בשנה החולפת לא הוגשו עתירות כנגד החלטת הממונה.

ב .דרכי ההתקשרות עם הממונה על פניות הציבור ועל יישום חוק חופש המידע
פניות ותלונות בנוגע לשירות הניתן על ידי רשות החדשנות ,וכן בקשות המוגשות לרשות מכוח חוק חופש
המידע ,תשנ"ח 1998-מטופלות על ידי הממונה.
פרטי יצירת קשר עם הממונה:
מיכאל צחי ,עו"ד
טלפון03-7157929 :
דוא"לhofeshm@innovationisrael.org.il :
כתובת :דרך אגודת ספורט הפועל  ,2ירושלים9695102 ,
ג .רשימת חוברות שרשות החדשנות פרסמה בשנה החולפת
בשנה החולפת פרסמה רשות החדשנות את דוח החדשנות  -תמונת מצב ( 2021להלן – "הדוח השנתי").
הדוח השנתי זמין לקריאה ולהורדה בקישור הבא:
https://innovationisrael.org.il/view-research-publication
ד .מבנה רשות החדשנות
על-פי החוק לעידוד מחקר ,פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה ,תשמ"ד( 1984-להלן – "חוק החדשנות"),
לרשות תהיה מועצה ,אשר בראשה עומד המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה .בין תפקידי המועצה,
לקבוע מסלולים למתן ההטבות לפי חוק החדשנות ,את הוראותיהם ואת תנאיהם ,וכן לפקח על התנהלותה
התקינה של הרשות .סמכויות הניהול והביצוע נתונות למנכ"ל הרשות ,אשר כפוף לפיקוח המועצה.
פעילות הרשות מבוצעת על-ידי שבע יחידות פעילות ויישומיות המכונות "זירות" ,בעלות התמחות באתגרים
מקצועיים קהל לקוחות מובחן ,וכלים ייעודיים לצורך ביצוע משימותיהן.
מבנה הרשות מתואר בתרשים הבא:

ה .שמות בעלי התפקידים הבכירים
שמות בעלי התפקידים הבכירים ברשות החדשנות מפורסמים באתר הרשות ,בקישור הבא:
https://innovationisrael.org.il/about-us

ו .תחומי האחריות של רשות החדשנות
לשם קידום מטרות חוק החדשנות ,פועלת רשות החדשנות ,במישרין או בעקיפין ,לעידוד ,לקידום ,לתמיכה
ולסיוע לחדשנות הטכנולוגית בתעשייה ,ולפיתוח התשתיות הנדרשות לכך ,בין השאר ,באמצעות מתן
מענקים.
מטרות חוק החדשנות מתורגמות למסלולי הטבות אשר מופעלים על-ידי הזירות השונות .פעילות הזירות
מפורטת בנספח א לדוח השנתי .הדוח השנתי זמין לקריאה בקישור הבא:
https://innovationisrael.org.il/view-research-publication
ז .סקירת עיקרי פעילות רשות החדשנות בשנה החולפת
הצעדים המרכזיים שביצעה רשות החדשנות בשנה החולפת מפורטים בנספח א לדוח השנתי .הדוח השנתי
זמין לקריאה בקישור הבא:
https://innovationisrael.org.il/view-research-publication
ח .סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית
מועצת רשות החדשנות קבעה תוכנית אסטרטגית לשנים  ,2022 – 2018המורכבת מארבעה יעדים
אסטרטגיים לפעילות הרשות ,אשר מתורגמים לעשר מטרות אסטרטגיות ,כמתואר בתרשים הבא:

בכדי להגשים את המטרות האסטרטגיות שהוגדרו ,מפעילה רשות החדשנות מגוון כלים ותוכניות .הרחבה
נוספת על מגוון הפעולות המבוצעות ברשות ניתן למצוא בסקירת פעילות הזירות בנספח א' לדו"ח החדשנות.
בנוסף ,במסגרת הכנת תכנית העבודה לשנת  ,2021הגדירה הרשות חמישה נושאים שיהיו במיקוד תכנית
העבודה לשנה זו (בהנחה ויאושר תקציב מדינה):
 .1סיוע לחברות בעת משבר הקורונה
 .2הגדלת מספר המועסקים בהייטק (משבר הקורונה כהזדמנות)
 .3יצירת מנועי צמיחה ארוכי טווח ליציאה מהמשבר
 .4חברות שלמות בישראל -תמיכה הוליסטית
 .5הרשות כארגון מבוסס מערכות ,ידע ,נתונים ומחקר
התרשים המוצג מתאר את פירוט המטרות והיעדים המרכזיים שהוגדרו לכל מיקוד:
מיקוד לשנת 2021

הישג לשנת 2021

יעד לשנת 2021

סיוע לחברות בעת הנבטת חברות הזנק חדשות באמצעות כלי הפעלת  2מסלולים חדשים (מסלול
משבר הקורונה

סיד היברידי וחממות  )4.0וניתוח

מימון

והערכה ראשוניים של מסלולים אלה
הגדלת

מספר הגדלת מספר המועסקים בהייטק תוך ניצול הכשרה של לפחות  3,500מבקשי

המועסקים בהייטק ההזדמנות כתוצאה ממשבר הקורונה
(משבר

הקורונה

עבודה במקצועות מו"פ ותומכי מו"פ
במסגרת תכנית החירום

כהזדמנות)
יצירת מנועי צמיחה הרחבת

הפעילויות

ארוכי טווח ליציאה ביוקונוורג'נס

במשק

בתחום תמיכה בפרוייקטים במסגרת כלי
הרשות בהיקף של עד  150מלש"ח

מהמשבר
חברות
בישראל-
הוליסטית

שלמות האצת המעבר מפיתוח לניסוי ,להטמעה יצירת פלטפורמה עבור אתרי הרצה
תמיכה ולשוק מקומי-ראשוני

ממשלתיים

שתאפשר

התקשרות

יעילה להרצת פיילוטים בלפחות שני
אתרי הרצה

הרשות

כארגון הדגמת יכולות של ניתוח נתונים ומחקר הדגמת  3יכולות לפחות ,בתוך תהליכי

מבוסס

ליבה של הרשות ,שלא ניתן היה

מערכות ,כבסיס לקבלת החלטות

ידע ,נתונים ומחקר

ליישמם עד היום

ט .תקציב הרשות בשנה החולפת
תקציב הרשות מחולק לשלושה תחומים:
 .1תקציב המענקים והתמיכות של רשות החדשנות (תקציב הרשאה):
•

תקציב מענקי הסיוע במסלולי התמיכה במו"פ עמד בשנת  2020על סך של  2.29מיליארד ש"ח,
מתוכו כ 87 -מלש"ח תקציב שהועבר מגופי ממשלה אחרים לפרויקטים משותפים.

•

בנוסף ,במסגרת מסלול עידוד גופי השקעות מוסדיים בתעשייה עתירת הידע ,ניתנה הגנה של רשות
החדשנות להשקעות של גופי השקעה מוסדיים ישראליים המשקיעים בחברות היי-טק ישראליות.
במסלול זה נתנה הרשות בשנת  2020הגנת השקעה בהקף של  800מלש"ח.

 .2תקציב שת"פ בינלאומי במו"פ – תקציב זה עמד בשנת  2020על סך של כ 460-מלש"ח .מתוך תקציב
זה כ 403-מלש"ח עבור חלקה של רשות החדשנות במימון השתתפות ישראל בתוכנית המו"פ האירופית
הורייזן  2020לשנה זו.
 .3תקציב התפעול של רשות החדשנות – תקציב זה עמד בשנת  2020על סך של כ 145.5 -מלש"ח.
-

להלן פירוט תקציב מענקי הסיוע של רשות החדשנות כפי שבוצע בשנת  2020בחלוקה לפי זירות:

זירה

ביצוע תקציב ( 2020מלש"ח)

צמיחה

1322.7

הזנק

205.8

תשתיות טכנולוגיות

326.4

ייצור מתקדם

180.0

בינלאומית

64.2

חברתי ציבורי

187.2

סה"כ

2,286.3

-

להלן פירוט תקציב התפעול של רשות החדשנות כפי שבוצע בשנת  2020בחלוקה לפי סעיפים:
סעיף

-

ביצוע תקציב ( 2020מלש"ח)

תפעול

34.5

בודקים טכנולוגיים ורואי חשבון

60.5

שכר

50.5

סה"כ

145.5

הכנסות מתמלוגים והעברת ידע

על-פי חוק החדשנות ,על מקבל הטבה שבקשתו אושרה ,במסגרת מסלולי הטבות שבהם קבעה המועצה
חובת תשלום תמלוגים ,חלה חובת לשלם תמלוגים מכל הכנסה הנובעת מהמוצר ,שפותח במסגרת התכנית
או הנובע ממנה (גובה התמלוגים הינו בשיעור של  3%-5%מהמכירות עד כיסוי המענק .)1בנוסף חלה על
מקבל ההטבה חובת תשלום על העברת ידע ,במקרים בהם הידע שנוצר בפרויקט מועבר לגורם זר מחוץ
לישראל (תשלום בגובה של בין פי  1לפי  6מהמענק שניתן לפי נוסחת חישוב קבועה).
על פי חוק החדשנות ,ההכנסות מתמלוגים ובגין העברת ידע משולמות לאוצר המדינה ,ומשמשות כאחד
המקורות למימון מענקי הסיוע של רשות החדשנות.
בשנת  2020נגבה סך כולל של כ 382 -מלש"ח ,המורכב מכ 282 -מלש"ח גביית תמלוגים ,וכ 100 -מלש"ח
בגין העברות ידע.

י .הנחיות המינהליות הכתובות שלפיהן פועלת רשות החדשנות
כלל ההנחיות המינהליות שלפיהן פועלת רשות החדשנות ,ובכלל אלו מסלולי הטבות ,נהלים ותקנות ,מונחים
לעיון הציבור באתר הרשות בכתובת הבאה:
https://innovationisrael.org.il/rules

 1כולל ריבית לייבור

יא .מאגרי המידע של רשות החדשנות
לרשות החדשנות שלושה מאגרי מידע רשומים:
 .1מאגר מס'  -700063072תמיכות רשות החדשנות ,אושר ביום  .13/12/2017מאגר זה מרכז
נתונים אישיים אשר מקבלת הרשות במסגרת פעילותה לקידום המטרות הקבועות בחוק
החדשנות ,החל מהשלב בו גופים פונים לרשות החדשנות על מנת לקבל מענק ,עובר בשלבי
הטיפול השוטף בבקשות ,וכלה בנתונים אודות הפירות אותן הניבו תמיכות רשות החדשנות.
 .2מאגר מס'  – 700027718מדענים חוזרים ,אושר ביום  .08/03/2011מאגר זה מרכז נתונים
אישיים הנוגעים לאקדמאים אשר נרשמו למסלול חוזרים להייטק (לשעבר התכנית הלאומית
להשבת אקדמאים) ,המבקשים להשתלב בתעשיית ההייטק בישראל.
 .3מאגר מס׳  – 700061816מעסיקים לאקדמאים ,אושר ביום  .10/01/2016מאגר זה מרכז
פרטים הנוגעים לארגונים אשר נרשמו למסלול חוזרים להייטק (לשעבר התכנית הלאומית
להשבת אקדמאים) ,המבקשים להעסיק אנשי מקצוע ישראליים בעלי ניסיון מתחומי
הטכנולוגיה.

