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 :משתתפיםחברי מועצה 
 המועצה יו"רו ראש רשות החדשנות, עמירם אפלבוםר ד"

 , אגף החשב הכללי, משרד האוצרגב' חגית שני
  מר עדו נורדן, משרד הכלכלה והתעשייה

 ארז צור, נציג ציבורמר 
 

 :משתתפים נוספים
 מנכ"ל רשות החדשנותראש מטה , ארי זיגמןמר 

 עו"ד לי קפון דפני, הלשכה המשפטית, רשות החדשנות
 
 

 על סדר היום
 

 .פרס ראש הממשלה לחדשנות טכנולוגית ישראלית לעידוד סטארטאפים פורצי דרךתקנון  תיקון .1

 

 הדיון
 

 פרס ראש הממשלה לחדשנות טכנולוגית ישראלית לעידוד סטארטאפים פורצי דרךתקנון תיקון . 1

 1984-( לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, תשמ"ד10א)8בהתאם לסעיף  רקע:

"(, אשר מסדיר את תפקידה של מועצת הרשות למלא כל תפקיד שהוטל עליה לפי חוק החדשנות)להלן: "

פרס ראש הממשלה לחדשנות טכנולוגית ישראלית לעידוד חוק החדשנות, הובא לדיון תיקון תקנון 

 "(.התקנון)להלן: " סטארטאפים פורצי דרך

לתקנון יתווסף המשפט  3.1.1כך שבסוף סעיף הציגה את התיקון המבוקש בתקנון  עו"ד לי קפון דפני: דיון

ככל ששתי הצעות או יותר, במי מהנושאים/התחומים הנ"ל, זכו לניקוד זהה בהתאם לאמות המידה, "

ידי מועצת -עוד ציינה כי התקנון אושר על ."ודורגו במקום החמישי, אזי כולן תועברנה לוועדת השיפוט

ורו פרסמה רשות החדשנות את התחרות, אשר במסגרתה הרשות במהלך חודש אוגוסט, כאשר לאחר איש

 הצעות בשלושת התחומים מושא התחרות. 300-הוגשו למעלה מ

ועדת משנה אשר תסנן את הבקשות שלא לאחר מכן הסבירה כי בתקנון נקבע שתהיינה שתי ועדות: 

עד ו ותבחר את עומדות בתנאי הסף ומבין אלו שעומדות בתנאי הסף תדרג אותן לפי אמות המידה שנקבע

. ועדת השיפוט בוחרת את אשר יועברו לבחינת ועדת השיפוט כאמור בכל אחד מהתחומים הצעות 5

 התחומים.שלושת ההצעה הזוכה בכל אחד מ
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 יש מספר הצעות עם ניקוד זהה במקום החמישיעם סיום עבודת ועדת המשנה וניקוד ההצעות התברר כי 

 5-הצעות ולא ל 5-ל הסעיף ישנה בעיה שכן הוא מתייחס ל, אך בגלל הניסוח שבכל אחד מהתחומים

 הציונים הגבוהים לדוגמא. 5-מקומות או ל

שיש להוסיף את לאחר בחינה משפטית של הנושא, לרבות התייעצות עם עו"ד חיצוני, המסקנה הינה 

ינה הסעיף, על מנת למנוע מצב שבו ועדת המשנה או ועדת השיפוט העליונה יידרשו לקבל החלטה שא

לא מדובר בשינוי בתנאי הסף, אלא בהוספת התייחסות לבסוף צוין ש תואמת את האמור בתקנון.

 בתקנון. אין לגביו התייחסות פרוצדוראלית למקרה ש

פרס ראש הממשלה לחדשנות טכנולוגית ישראלית לעידוד סטארטאפים תקנון תיקון את לאשר : החלטה

ככל ששתי הצעות או יותר, במי יתווסף המשפט: "לתקנון  3.1.1, כך שבסוף סעיף פורצי דרך

מהנושאים/התחומים הנ"ל, זכו לניקוד זהה בהתאם לאמות המידה, ודורגו במקום החמישי, אזי כולן 

 ."תועברנה לוועדת השיפוט

 

 

 
 עמירם אפלבוםד"ר 

  ראש רשות החדשנות

 

 

 

 


