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 2016חוזר לחברות, אוגוסט 

על רקע הפרסום בכלי התקשורת השונים בעניין הקיצוצים התקציביים במשרד הכלכלה בכלל ובמדען 

מצאנו לנכון לעדכן אתכם במתרחש כחלק ממאמצנו ליצור שקיפות ושיתוף פעולה  הראשי בפרט,
 מולכן, החברות.

תמיכה זו יחד עם הליווי המקצועי, מסייע מאד למדינת  שנה אנחנו מחלקים מענקים לאלפי חברות.מדי 
ישראל להיות מובילה בתחום החדשנות, ומדינות רבות בעולם מנסות ללמוד מאתנו את הדרך שבה 

 המדינה מסייעת למשק למקסם יכולות בתחום החדשנות.

האם -ישראל ניצבת בצומת חשוב בכל הקשור לתעשיית החדשנות ,בדו"ח השנתי שלנוכפי שכתבנו 
נצליח לשמר את המובילות העולמית באמצעות קפיצת מדרגה נוספת, או שהבעיות והאתגרים ייקחו 

 אותנו לאחור.

אכן קוצץ השנה  2016-תקציב רשות החדשנות ל גה נפגעו.המאמצים שלנו לקפיצת מדר 2016בתקציב 
מיליון שקלים בהשוואה לתקציב  240-באופן די משמעותי ובמידה ולא יהיה שינוי הוא יהיה נמוך בכ

קיצוץ זה הביא אותנו למציאות בה אין לנו אפשרות במהלך שנה זו לתת מענקים נוספים  שנה שעברה.
 מלא של התקציב. במרבית מסלולי התמיכה בשל ניצול

אנו במגעים מתמשכים עם האוצר כדי לנסות לצמצם את היקף הקיצוץ, על מנת שנוכל לתמוך בחברות 
כידוע, השקעה במו"פ מחזירה את עצמה פי כמה בזכות מקומות  ולתרום לצמיחה ולפריון של המשק.

כן גם האוצר מכיר בכך העבודה שנוצרים, ההכנסות ממיסים, הגדלת הייצוא, העלאת הפיריון ועוד ועל 
 שמדובר בהשקעה כלכלית טובה ונכונה עם ראייה קדימה.

בנוגע לבקשות בהן אנו דנים בימים אלו, בשל ניצול מלוא תקציב שנה זו, הן תובאנה להמשך דיון 
של  וקבלת החלטה ברבעון האחרון של השנה לאחר התבהרות המסגרת התקציבית השנתית הסופית

של המסלול בו הוגשה הבקשה בפרט. רק במידה והאוצר יגדיל את תקציב שנה רשות החדשנות בכלל ו
אין לראות  נבהיר כי עם זאת, זו חברות נוספות שפנו למדען הראשי יוכלו לקבל תמיכה ומענקים.

באמור כל התחייבות לאישור הבקשות בדיון הנוסף שיערך והוועדה רשאית לקבל כל החלטה ביחס 
 אליהן.

יונים מתקדמים מול האוצר ומקווים שנצליח לסכם על תקציב מספק שיאפשר לרשות לסיכום, אנו בד
בהיקף הבקשות הגדל מצד התעשייה, ולתת מענה כזה שיאפשר למדינת  החדשנות לתמוך באופן ראוי

 ישראל להוביל במו"פ הטכנולוגי על מנת להבטיח צמיחה ושגשוג כלכלי לאזרחי ישראל.

אופן אישי עושים כל מה שאנחנו יכולים בכדי לצמצם את הקיצוץ, ונקווה צוות הרשות לחדשנות ואני ב
 שהמאמצים שלנו יפלו על אוזניים קשובות.
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