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 פרוטוקול

 ישיבת מועצת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית 

 טלפוניתבשיחת ועידה  ,03:91בשעה  ,2020 אימב 12-, החמישישהתקיימה ביום 

 

 :משתתפיםחברי מועצה 
 המועצה יו"רראש רשות החדשנות ו, עמירם אפלבום ד"ר

 גב' חגית שני, סגנית החשב הכללי, משרד האוצר 
 מר רועי פישר, סמנכ"ל משאבי אנוש, משרד הכלכלה והתעשייה

 (1 מס' )השתתף בנושאמר אסף וסרצוג, אגף התקציבים, משרד האוצר  
 ערמון, נציגת ציבור -גב' ציפי עוזר

  , נציג ציבורמר ארז צור
 

 :משתתפים נוספים
 עו"ד צפריר נוימן, היועץ המשפטי, רשות החדשנות 

 , הלשכה המשפטית, רשות החדשנותלי קפון דפניעו"ד 
 ר שגיא דגן, ראש זירת חברות בצמיחה, רשות החדשנות מ

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

 התקציבים, משרד האוצרגב' נועה שוקרון, אגף 
 
 
 

 על סדר היום

 ;קעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידעהגנה על השקעות של גופי הש - 43אישור מסלול הטבה מס'  .1

שמירת סודיות ופעילות רשות החדשנות והאורגנים שלה וגורמים הפועלים מטעמם תיקון נוהל  .2

 .ובעבורם

 

 הדיון

 

 קעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידעהשקעות של גופי השהגנה על  - 43אישור מסלול הטבה מס'  .1

 1984-טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד חדשנותלעידוד מחקר, פיתוח ולחוק ( 7א)8בהתאם לסעיף  :רקע

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

אישרה מועצת הרשות את עקרונות מסלול ההטבה אשר הוצגו  20.5.2020ם ביו ההטבות ואת תנאיהם.

 בפניה. 

את הדיון וציין כי לאחר ישיבת מועצת הרשות  ד"ר עמירם אפלבום, ראש רשות החדשנות, פתח :דיון

שנערכה אתמול התקיימו דיונים נוספים בעניין מסלול ההטבה וכעת מובא הנוסח הסופי לאישורה של 

 .מועצת הרשות

מר שגיא דגן, ראש זירת חברות בצמיחה, ציין כי נערכו דיונים נוספים הן עם רכז ערבויות מדינה באגף 

בהתאם לבקשת אגף החשב החשב הכללי במשרד האוצר והן עם ראש רשות שוק ההון. עוד ציין מר דגן כי 

 הכללי במשרד האוצר נערכו בנוסח המסלול שהוצג אתמול השינויים כדלקמן:
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של  השל בתי השקעות )ללא קופות גמל( מההגדר שמט האזכורעם רשות ניירות ערך, הו בתיאום .1

כדי להפחית את מספר הגופים המתמודדים, מכיוון  ךהשקעה מוסדי. יש לציין כי אין בכגוף 

 שכמעט לכל בתי ההשקעות יש קופות גמל מנוהלות.

 .בדבר שינויים במסגרת ההשקעה מחקרהת הובהרה סמכות ועד .2

גוף הובהר כי לא תקטן מסגרת ההשקעה לאחר שאושרה במידה ובסבב השקעה נוסף מצטרף  .3

 יותר יחס ההגנה. ברורמוסדי נוסף, והוגדר באופן  השקעה

מסגרת השקעה למספר  באמצעות תאגידי השקעה ייעודיים הורחבה האפשרות להשקעה של .4

 השקעות מוגנות.

הם להעביר את הגנת ההשקעות שניתנה ל ווכללא ישגופי השקעות מוסדיים  מגבלה התווספה ה .5

 לאחר. מכוח מסלול ההטבה

בשיחה עם ראש רשות שוק ההון ביחס להשקעות של משקיעי כספי עמיתים )פנסיה עוד ציין מר דגן כי 

אשר הינן  A ,Bוגמל(, עלה החשש מפני השקעת כספי עמיתים בחברות בעלות סיכון גבוה )חברות בשלבי 

השקעות בהחשש כי כניסת משקיעים מוסדיים ללא ניסיון  משכך, ובשלתיות(. ללא מכירות משמעו

בשלבים מוקדמים שלא תצלחנה תגרום בטווח הארוך להפסד כספי חוסכים ולהתנתקות מחודשת של 

 :השינויים כדלקמןבוצעו  תעשיית ההייטקמוסדיים מגופי הה

כספי עמיתים כי יוכלו להשקיע בחברות בעלות מכירות משמעותיות )מעל  יהוגדר ביחס למנהל .1

 –ליון ש"ח בשנה( או בחברות אשר גייסו סבבי גיוס משמעותיים בשלוש השנים האחרונות ימ 10

עדת וליון ש"ח. משקיעים מוסדיים שיצברו ניסיון ויכולת, יוכלו לקבל אישור מוימ 40מעל 

 .ת המועצה שהתקיימה אתמולר בישיבסף שאושהתאם להמחקר להשקעות ב

י הוגן ו, על מנת להביא לשיערוך בשו65% -המוסדיים בסבב ההשקעה להגופים הוקטן חלקם של  .2

מוסדיים, גופים לאחר שיחות רבות עם עם זאת, מצד המשקיעים אשר ישקיעו עימם )ללא הגנה(. 

של ועדות ההשקעה דרישה  זו ממילא, שכן לא נראה כי תהיה להקטנה זו כל השפעה על פעילותם

 .שלהן

ציינה כי לאגף החשב הכללי יש חבר קבוע בוועדת  גב' נועה שוקרון, מאגף התקציבים במשרד האוצר,

המחקר בהתאם לחוק החדשנות. במסגרת מסלול הטבה זה מבוקש שיוסיפו חבר ועדה נוסף מאגף החשב 

 הכללי, על מנת שניסיונם במתן הגנה להשקעות יבוא לידי ביטוי. 

מוסדיים בתעשייה עתירת הגנה על השקעות של גופי השקעה  - 43מסלול הטבה מס' לאשר  :החלטה

 . , בהתאם לנוסח שהופץ טרם הדיוןהידע

 

שמירת סודיות ופעילות רשות החדשנות והאורגנים שלה וגורמים הפועלים מטעמם תיקון נוהל  .2

 ובעבורם

החדשנות קבעה מועצת הרשות את נוהל שמירת סודיות ופעילות רשות )ג( לחוק 14 בהתאם לסעיף :רקע

  וגורמים הפועלים מטעמם ובעבורם. החדשנות והאורגנים שלה
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עו"ד צפריר נוימן, היועץ המשפטי, הציג את הנושא וציין כי מבוקש לתקן את הנוהל כך שיתאפשר  :דיון

הגנה על השקעות של גופי השקעה  - 43לפרסם את שמות הגופים שאושרו הן מכוח מסלול הטבה מס' 

קידום יכולות אנליזה להשקעה  - 40מס'  והן מכוח מסלול הטבה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע

, זאת מבלי להמתין למועדי הפרסום הקבועים בתעשייה עתירת הידע אצל גופי שוק ההון המוסדיים

בנוהל. פרסום שמות הגופים יאפשר לחברות ההייטק לקבל אינפורמציה אודות זהות המשקיעים 

 המוסדיים אשר אושרו מכוח מסלולי ההטבות הנ"ל. 

שמירת סודיות ופעילות רשות החדשנות והאורגנים שלה וגורמים נוהל  אשר את תיקוןל :החלטה

 , בהתאם לנוסח שהופץ טרם הדיון. הפועלים מטעמם ובעבורם

 

 

                        
 ד"ר עמירם אפלבום   

 ראש רשות החדשנות   


