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 פרוטוקול

 ישיבת מועצת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית 

 ZOOMשיחת ועידה באמצעות ב ,00:41בשעה  ,2022 יוליב 91-, הראשוןשהתקיימה ביום 

 
 :משתתפיםברי מועצה ח

  המועצה יו"רוראש רשות החדשנות , עמירם אפלבום ד"ר
 חדשנות, המדע והטכנולוגיה, משרד הלחדשנות ד"ר עינת מגל, סגנית המדען הראשי

  החשב הכללי, משרד האוצר אורי שאשא, סגן מר
 אגף התקציבים, משרד האוצר סגן הממונה על התקציבים, , מר כפיר בטאט

 חדשנות, המדע והטכנולוגיהמשרד המשנה למנכ"לית, מר תום דן דנינו, 
  , נציג ציבורמר ארז צור

 
 :משתתפים נוספים

  החדשנותמר דרור בין, מנכ"ל רשות 
, 1נושאים מס' דיון ב)השתתפה ב , רשות החדשנותחטיבת הזנק סמנכ"ל ממ", קרינה רובינשטייןגב' 

 (4-ו 3
 2ים מס'  )השתתף בדיון בנושא ד"ר אביב זאבי, סמנכ"ל חטיבת תשתיות טכנולוגיות, רשות החדשנות

 (5-ו
 מר שגיא דגן, סמנכ"ל חטיבת מדיניות, רשות החדשנות 

 רשות החדשנותהיועץ המשפטי, עו"ד צפריר נוימן, 
 , הלשכה המשפטית, רשות החדשנותרוני אמיר )ארזי(עו"ד 

  מר תומר סגלוביץ, ראש מטה מנכ"ל רשות החדשנות
 מר פניאל רוזנטל, ראש מטה ראש רשות החדשנות

 ף תקציבים, משרד האוצרגב' ספיר איפרגן, אג
  גב' טליה ישפה, אגף תקציבים, משרד האוצר

 
 

 על סדר היום

 
 חממות יזמות בפריפריה )פיילוט(. - 39תיקון מסלול הטבה מס'  .1

תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי  - 2תיקון מסלול הטבה מס'  .2

 :ממשל

משותפת עם סוכנות החלל הישראלית במשרד מסלול לתמיכה  -תיקון מסלול משנה י"ח  .א

 החדשנות, המדע והטכנולוגיה(;

מסלול לתמיכה משותפת עם משרד  -מסלול משנה כ"א  -הוספת מסלול משנה חדש  .ב

  ;הכלכלה והתעשייה

 קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה; - 38תיקון מסלול הטבה מס'  .3

 קידום יזמות טכנולוגית בעיר באר שבע;  - 48תיקון מסלול הטבה מס'  .4

פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה  - 5תיקון מסלול הטבה מס'  .5

 .ובתעשייה

  



 טכנולוגית לחדשנות הלאומית הרשות
innovationisrael.org.il  

 

    

 הדיון

 

משרד החדשנות, מבתחילת הישיבה, ברך ד"ר עמירם אפלבום את חברי המועצה החדשים, תום דן דנינו, 

וכפיר בטאט מאגף התקציבים במשרד האוצר, וכן הודה לגב' ספיר איפרגן, שסיימה  ,והטכנולוגיההמדע 

 אגף התקציבים.מ ת מועצהאת תפקידה כחבר

 

 חממות יזמות בפריפריה )פיילוט( - 39תיקון מסלול הטבה מס'  .1

 .והסביר את התיקון המוצע מר דרור בין סקר את המסלול ואת מטרותיו

ם הסביר, כי התיקון המוצע נובע מבקשות שהגיעו מחממות היזמות הקיימות, ד"ר עמירם אפלבו

של  4-ו 3על מנת להקל עליהן בהתמודדות מול החממות הפעילות בהתאם למסלולי הטבות מס' 

 הרשות. 

 החלטה:

חממות יזמות בפריפריה )פיילוט(, בהתאם  – 39לאשר את התיקון המוצע במסלול הטבה מס' 

 .בדיון בפני חברי המועצה גוצלנוסח התיקון שה

 

תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי  - 2תיקון מסלול הטבה מס'  .2

 ממשל 

מסלול לתמיכה משותפת עם סוכנות החלל הישראלית במשרד  -תיקון מסלול משנה י"ח  .א

 החדשנות, המדע והטכנולוגיה

 מר דרור בין סקר את התיקון המוצע ואת מטרותיו.

כי נדרשים מספר שבועות לצורך עבודה של משרד החדשנות, המדע  ,מר תום דן דנינו ציין

 התיקון. יו שלהבנת השלכותצורך ל ,והטכנולוגיה

כי אין מניעה לדחות את אישור התיקון בכמה שבועות, כאשר אם יתברר כי קיימת דחיפות  ,צוין

 הוא יאושר בישיבה טלפונית. ,באישורו

 החלטה:

תמיכה בחדשנות טכנולוגית של  – 2במסלול הטבה מס' את התיקון המוצע  ,בשלב זה ,לא לאשר

מסלול לתמיכה משותפת עם סוכנות  -, מסלול משנה י"ח התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל

 .החלל הישראלית במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה

 

משותפת עם משרד הכלכלה מסלול לתמיכה  -מסלול משנה כ"א  -הוספת מסלול משנה חדש  .ב

 והתעשייה

 מר דרור בין סקר את מסלול המשנה החדש המוצע ואת מטרותיו.

 המדדים להצלחה על פי מסלול המשנה. אחד מחברי המועצה הוסברו לשאלתו של 

שנים מאישור מסלול  5, וכי לאחר שנה ולאחר KPI-כי בישיבת המועצה הבאה יוצג ה ,הוצע

 .KPI-צה לגבי העמידה בהמשנה יוכנו דו"חות למוע

 מסלול המשנה המוצע.וב 2התיקונים בגוף מסלול הטבה מס' עו"ד צפריר נוימן קרא את נוסח 
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 החלטה:

 מסלול לתמיכה משותפת עם משרד הכלכלה והתעשייה -כ"א לאשר את הוספת מסלול משנה 

תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל,  – 2במסלול הטבה מס' 

 בהתאם לנוסח התיקון שהוצג בפני חברי המועצה.

 

 קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה - 38תיקון מסלול הטבה מס'  .3

, והסבירה כי התיקון גב' קרינה רובינשטיין סקרה את הפעילות של הגורם המבצע בעיר חיפה

שנים לכל היותר, בשנה נוספת לכל היותר,  4יאפשר "למתוח" את שנות הזיכיון, שבמקור היו 

לצורך פיתוח פעילות נוספת ללא תוספת תקציב, וזאת לאור העובדה שהפעילות החלה בשנות 

 .מגיפת הקורונה

 אם למסלול ההטבה.לבקשת מר אורי שאשא, הסבירה גב' רובינשטיין את אופן המימון בהת

 החלטה:

קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה, בהתאם  – 38לאשר את התיקון המוצע במסלול הטבה מס' 

 .בדיון בפני חברי המועצה גלנוסח התיקון שהוצ

 

 קידום יזמות טכנולוגית בעיר באר שבע - 48תיקון מסלול הטבה מס'  .4

 את התיקון המוצע.מר דרור בין סקר את המסלול ואת מטרותיו, והסביר 

 החלטה:

קידום יזמות טכנולוגית בעיר באר שבע,  – 48לאשר את התיקון המוצע במסלול הטבה מס' 

 .בדיון בפני חברי המועצה גבהתאם לנוסח התיקון שהוצ

 

פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה  - 5תיקון מסלול הטבה מס'  .5

 ובתעשייה

 את מטרות התיקון המוצע.מר דרור בין הסביר 

 ד"ר אביב זאבי הציג את השינויים המבוקשים במסגרת התיקון.

 החלטה:

פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר  – 5לאשר את התיקון המוצע במסלול הטבה מס' 

 .בדיון בפני חברי המועצה גיישומי באקדמיה ובתעשייה, בהתאם לנוסח התיקון שהוצ

 

     

 

 ד"ר עמירם אפלבום                

 ראש רשות החדשנות                


