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 המדען הראשיהנהלת לשכת  אל:    
 בודקים מקצועיים    

 מחקרהחברי ועדת 
 המדען הראשיחברות המסתייעות במסלולי הסיוע של לשכת 

 
 וגיתהקמת  הרשות הלאומית לחדשנות טכנולהנדון: 

 

ייכנס לתוקפו התיקון לחוק המו"פ שבמסגרתו תוקם הרשות הלאומית לחדשנות  1/72בינואר  7ב 

טכנולוגית. באופן טבעי, עולות לא מעט שאלות וחששות בנוגע להתנהלותה של לשכת המדען הראשי או 

 הרשות מיום שייכנס לתוקפו התיקון האמור לחוק המו"פ.

בתעשיית החדשנות של ישראל, חשוב לנו, אם כן, לשפוך אור על המצב  כגוף הממשלתי המופקד על התמיכה

ולהבהיר את העתיד להתרחש: מטרת הקמתה של הרשות הוא לאפשר התנהלות גמישה יותר תוך עמידה 

בלוחות זמנים וכל זאת תחת התאמה ומוכוונות לצרכי התעשייה. אנו עמלים על הקמתה של הרשות, תהליך 

אולם חשוב להבהיר כי מבחינת השירות ומסלולי התמיכה  –מספר חודשים  שהשלמתו יארך בוודאי

לתעשייה, לא יהיה כל שינוי באופן ההתנהלות של התעשייה וגורמים מטעמה מול לשכת המדען 

 הראשי1הרשות.

קלות תכניות חדשות, לתת מגוון כלי תמיכה גם בבוא העת, כשתוקם הרשות, מטרתה היא לייצר ביתר 

ולתת מענה לצרכי התעשייה הישראלית שמתאפיינת בדינאמיות  לשלבים השונים במחזור חיי המוצר

 וחדשנות.

להיות  יהפכו 1/72 בינואר 7-ל עד הראשי המדען לשכת י"ע הופעלו אשר המסלולים כל כי לציין חשוב

יחשב , 1/72 בינואר 7-ה עד שהופעלו המסלולים במסגרת הטבה בלשקי מי הרשות, כלומר, כל של מסלולים

, הטפסים, הבקשות הגשת תהליכי גם, המסלולים להוראות משלים באופן. מהרשות ההטבה את כאילו קיבל

 הנדרשים ההליכים, פ"המו בהוצאות ההכרה כללי, הטבה1מענק מקבלי של וההוראות הנוגעות להתחייבויות

בינואר  7-לחול ב ימשיכו, לישראל מחוץ ידע והוצאת תמלוגים ותשלום תיקים סגירת, אישור כתבי להוצאת

 כרגיל. 1/72

כפי שנהגנו עד היום, הלשכה תדאג לעדכן את התעשייה על כל היבט הנוגע לפעילות המדען או הרשות מבעוד 

 מועד.
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