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 פרוטוקול

 ישיבת מועצת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית 

 ZOOMשיחת ועידה באמצעות ב ,00:16בשעה  ,2022 מאיב 12-, החמישישהתקיימה ביום 

 
 :משתתפיםברי מועצה ח

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

  החשב הכללי, משרד האוצר אורי שאשא, סגן מר
  , נציג ציבורמר ארז צור

 
 :משתתפים נוספים

 עו"ד צפריר נוימן, היועץ המשפטי, רשות החדשנות 
  מר פניאל רוזנטל, ראש מטה ראש רשות החדשנות

 שרון, מנהלת משאבי אנוש, רשות החדשנותגב' ליאת אסא 
 
 

 על סדר היום

 
 הליך איתור ומינוי מבקר פנימי של רשות החדשנות. .1

 

 הדיון

 

 הליך איתור ומינוי מבקר פנימי של רשות החדשנות .1

 1984-תשמ"ד ,טכנולוגית בתעשייה חדשנותלעידוד מחקר, פיתוח ולחוק  כה15בהתאם לסעיף  :רקע

 "(, קובע בין היתר, כי מועצת הרשות תמנה לרשות החדשנות מבקר פנימי. חוק החדשנות)להלן: "

לעניין הליך איתור ומינוי המבקר הפנימי של  2016בשנת  ידי מועצת הרשות-בהתאם לנוהל שאושר על

רשות החדשנות, ועדת האיתור לתפקיד כוללת את יו"ר מועצת הרשות )שהינו יו"ר ועדת האיתור(, שני 

 בר מועצה מקרב הציבור וכן גורם מקצועי מתחום ביקורת הפנים. חברי מועצה, ח

עוד נקבע בנוהל כי יו"ר מועצת הרשות, או מי מטעמו, יגדיר בהיוועצות עם הגורם המקצועי מתחום 

ביקורת הפנים, את תנאי הסף של תפקיד המבקר הפנימי וכן את אמות המידה והתבחינים הרלוונטיים 

 שקל שיש לתת לכל אמת מידה ו/או תבחין.לתפקיד, לרבות לעניין המ

: ד"ר עמירם אפלבום הציג את הנושא וציין כי מבקר הפנים של רשות החדשנות, מר אלירם שמואל, דיון

 הודיע על סיום תפקידו. 

הוצג לחברי מועצת הרשות תהליך האיתור והמינוי לתפקיד המבקר הפנימי של הרשות וכן אינפורמציה 

אשר התבקש למנותו כחבר בוועדת האיתור כגורם מקצועי מתחום ביקורת הפנים,  אודות מר רון גרופל

 לרבות היותו חבר בוועדת האיתור הקודמת במסגרת נבחר מר אלירם שמואל לתפקיד. 



 טכנולוגית לחדשנות הלאומית הרשות
innovationisrael.org.il  

 

    

שיכהן כיו"ר הוועדה, יכלול את מר  : לקבוע כי הרכב ועדת האיתור, פרט לד"ר עמירם אפלבוםהחלטה

, אליהם יתווסף מר רון גרופל כגורם מקצועי מתחום ביקורת אורי שאשא, גב' עינת מגל ומר ארז צור

 הפנים.

לאחר קיום ההיוועצות של ראש רשות החדשנות עם מר גרופל בהתאם לנוהל, ביחס לתנאי הסף, אמות 

, יובאו המשקל שיש ליתן לכל אמת מידה ו/או תבחין(המידה והתבחינים הרלוונטיים לתפקיד )לרבות 

 הנ"ל לאישור מועצת הרשות טרם פרסום המכרז לתפקיד. 

ידי הגורמים -כמו כן, הנוהל יובא בפני מועצת הרשות לצורך עריכת מספר תיקונים, ככל שהדבר יידרש על

  המקצועיים ברשות החדשנות.

 

 

 ד"ר עמירם אפלבום                

 ראש רשות החדשנות                


