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 פרוטוקול

 ישיבת מועצת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית 

 ZOOMשיחת ועידה באמצעות ב ,03:80בשעה  ,2022 יליוב 5-, השלישישהתקיימה ביום 

 
 :משתתפיםברי מועצה ח

  המועצה יו"רראש רשות החדשנות ו, עמירם אפלבום ד"ר
 ד"ר עינת מגל, סגנית המדען הראשי, משרד הכלכלה והתעשייה

 מר ינון אלרועי, משנה למנכ"ל, משרד הכלכלה והתעשייה
  החשב הכללי, משרד האוצר אורי שאשא, סגן מר

 , אגף התקציבים, משרד האוצר גב' ספיר איפרגן
  , נציג ציבורמר ארז צור

 
 :משתתפים נוספים

  מנכ"ל רשות החדשנותמר דרור בין, 
  ראש מטה מנכ"ל רשות החדשנות תומר סגלוביץ',מר 

 עו"ד צפריר נוימן, היועץ המשפטי, רשות החדשנות 
  , הלשכה המשפטית, רשות החדשנותלי קפון דפניעו"ד 

 עו"ד רוני אמיר, הלשכה המשפטית, רשות החדשנות
 מר פניאל רוזנטל, ראש מטה ראש רשות החדשנות 

 לבנון, ראש תחום הון אנושי בחטיבת הזנק, רשות החדשנותמר איתי 
  , אגף התקציבים, משרד האוצרשפהגב' טליה י

 

 על סדר היום

 
 .פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל - 44מסלול הטבה מס' תיקון  .1

 

 הדיון

 

 בישראלפיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע  - 44תיקון מסלול הטבה מס'  .1

 1984-טכנולוגית בתעשייה, תשמ"ד חדשנותו לעידוד מחקר, פיתוח ( לחוק7א)8סעיף בהתאם ל :רקע

בסמכות מועצת הרשות לקבוע מסלולים למתן הטבות, את הוראות מסלולי  "(חוק החדשנות)להלן: "

לאתגרים מטרת מסלול ההטבה הינה לתמוך בתוכניות אשר מבקשות לתת מענה  ההטבות ואת תנאיהם.

 בפיתוח הון אנושי מיומן עבור התעשייה עתירת הידע בישראל, בדגש על פתרונות חדשניים.

לחוק החדשנות  8, ראש רשות החדשנות ויו"ר מועצת הרשות, ציין כי תיקון מס' ד"ר עמירם אפלבום: דיון

טרם פורסם, לכן הרכב מועצת הרשות כולל עדיין נציג של משרד הכלכלה והתעשייה. עוד ציין כי יש כוונה 

 לפרסם קול קורא ייעודי לחברה הערבית מכוח מסלול ההטבה, לכן נקבע ישיבת המועצה למועד הנוכחי. 

ר דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות, ציין כי חשיבות שיתוף הפעולה עם זרוע העבודה במשרד הכלכלה מ

"( נדונה בעבר במועצת הרשות, כאשר בעבר שני הגופים פעלו במקביל זרוע עבודהוהתעשייה )להלן: "

של  וללא שיתוף פעולה. במהלך החודשים האחרונים הוחלט ביחד עם ראשת זרוע העבודה על יישום

שיתוף פעולה בין הצדדים. שילוב הכוחות יבוא לידי ביטוי במסגרת מסלול ההטבה שמטרתו להנביט 

תכניות הון אנושי חדשות, בדגש גם על אוכלוסיות "מיוחדות". במסלול ההטבה נערכו תיקונים שנועדו 
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תוף הפעולה לעשות סדר בהגדרות וכדומה. בנוסף, התווסף מסלול משנה חדש אשר נועד להסדיר את שי

חברים בוועדת המחקר, כאשר  3עם זרוע העבודה. במסגרת מסלול המשנה לנציגי זרוע העבודה יהיו 

 יפורסמו קולות קוראים לקהלים ייעודיים. 

לשאלת חבר מועצה השיב מר בין כי מדובר בקולות קוראים לגופים העובדים בהשמה או בהעסקה של 

ים בהייטק. רוב התכניות הן של גופי הכשרה שעובדים בעצמם אנשים להייטק, ולא לאנשים שכבר מועסק

 .או בשיתוף פעולה עם מעסיקים, לאיתור הכשרה והשמה בתעשייה

לשאלות חברי מועצה השיב מר בין כי אין שיפוי על השכרה וכי מכוח מסלול ההטבה פורסמו כבר שני 

 . 2021והשני בשנת  2020קולות קוראים, האחד בשנת 

מר איתי לבנון, ראש תחום הון אנושי בחטיבת הזנק, ציין כי במסגרת שני הקולות הקוראים נערכו 

 אנשים.  18,000-20,000-הכשרות ל

לשאלת חבר מועצה השיב מר בין כי אין כרגע יעד ביחס למספר המושמים, שכן מדובר בתכנית חדשה. 

-2022והטכנולוגיה, אשר כולל יעדים לשנים  עוד ציין כי ישנו מכתב המדיניות של שרת החדשנות, המדע

 , והם מתכתבים עם התכניות של ועדת פרלמוטר, אשר בוחנת את המחסור בהון אנושי להייטק.2023

לשאלת חברת מועצה אודות הון אנושי מחו"ל, סקר מר בין את סוגיות האוכלוסיות. המטרה היא 

כי אין כוונה להכשיר זרים. גם מי שמגיע למספר  שיישארו מספר שנים בארץ ויוכלו לחזור לחו"ל. הובהר

 שנים תורם למצוקה של הון אנושי ואף מחזק את הקשר שלו עם ישראל. 

לאחר מכן התקיים דיון בסוגיה של האם נדרשת השבה של מענקים כאשר המוכשרים חוזרים לחו"ל. 

כי לא מדובר על קול קורא  בעניין זה הוסבר כי המענק ניתן לגופי ההכשרה, ולא למוכשרים עצמם וכן

 לאוכלוסייה של זרים.

חודשים רשות החדשנות אוספת  3לשאלת חבר מועצה אודות מתן תגמול על הצלחה, השיב מר בין כי כל 

נתונים מהגופים הזוכים. אמנם אין תגמול על השמה במסלול ההטבה, אך כן בודקים את ביצוע ההשמות. 

 שמה, אך הדבר הוביל לכך שייקר את המענק. היה תגמול על ה 45במסלול הטבה מס' 

ידה. -לשאלת חבר מועצה השיב מר לבנון כי רשות החדשנות מבצעת ביקורת על המענקים הניתנים על

 בנוסף, המענקים ניתנים לפי היקף האנשים המוכשרים ולפי אבני דרך. 

ראים שיפורסמו מכוח חברי מועצת הרשות ביקשו כי בעוד שנה תוצגנה להם התוצאות של הקולות הקו

 המוכשרים מחו"ל. מסלול ההטבה, לרבות לעניין 

 . פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל - 44תיקון מסלול הטבה מס'  אתלאשר  :החלטה

בנוסף, בעוד שנה תוצגנה למועצה התוצאות של הקולות הקוראים שיפורסמו מכוח מסלול ההטבה, 

 לרבות לעניין המוכשרים מחו"ל. 

 

 ד"ר עמירם אפלבום                

 ראש רשות החדשנות                


