
 טכנולוגית לחדשנות הלאומית הרשות
innovationisrael.org.il  

 

    

 פרוטוקול

 ישיבת מועצת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית 

 ZOOMבאמצעות בשיחת ועידה  ,12:00בשעה  ,2020 דצמברב 27-, הראשוןשהתקיימה ביום 

   

 :משתתפיםחברי מועצה 
 המועצה יו"רהחדשנות וראש רשות , עמירם אפלבום ד"ר

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

  האוצרמר אסף וסרצוג, אגף התקציבים, משרד 
 ערמון, נציגת ציבור -גב' ציפי עוזר

  , נציג ציבורמר ארז צור
 

 :משתתפים נוספים
 , מנכ"ל רשות החדשנות מר אהרון אהרון

 מר ארי זיגמן, ראש מטה מנכ"ל רשות החדשנות 
 עו"ד צפריר נוימן, היועץ המשפטי, רשות החדשנות 

  , הלשכה המשפטית, רשות החדשנותלי קפון דפניעו"ד 
 מר פניאל רוזנטל, ראש מטה ראש רשות החדשנות

 מר שגיא דגן, ראש זירת חברות בצמיחה, רשות החדשנות 
 אגף התקציבים, משרד האוצר גב' ספיר איפרגן,

 
 

 על סדר היום

 

 .2021אישור יעדי רשות החדשנות לשנת  .1

 

 הדיון

 

  2021אישור יעדי רשות החדשנות לשנת  .1

ו חלק מיעדי רשות החדשנות לשנת התקיימה ישיבת מועצת הרשות, בה הוצג 2020בדצמבר  3ביום  :רקע

 .2021הנוספים לשנת  , כאשר בישיבה זו יוצגו היעדים2021

סקר בקצרה את מיקודי רשות החדשנות והיעדים של מר שגיא דגן, ראש זירת חברות בצמיחה,  :דיון

 3, אשר הוצגו בישיבת מועצת הרשות שהתקיימה ביום 2021זירת חברות בצמיחה וזירת הזנק לשנת 

היעדים המוצעים ביחס לזירת תשתיות טכנולוגיות וההישגים  4סקר את . לאחר מכן 2020בדצמבר 

 . 2021הנדרשים עד לסוף הרבעון הרביעי של שנת 

היעדים שנקבעו וההישגים הנדרשים עד לסוף הרבעון הרביעי  5בכל הנוגע לזירת חברות בצמיחה, נסקרו 

 .2021של שנת 

תידיים וזיהוי אלה הפוטנציאליים להוות מנוע צמיחה בכל הנוגע ליעד "מעקב רציף אחרי גלי טכנולוגיה ע

כלכלי למשק" התקיים דיון בשאלה האם ומתי השוק מזהה את גלי הטכנולוגיה, בשים לב לכדאיות 



 טכנולוגית לחדשנות הלאומית הרשות
innovationisrael.org.il  

 

    

הכלכלית או שנדרשת מעורבות והובלה של רשות החדשנות. צוין כי במסגרת התכניות הללו נדרשת 

 נדרש לשנות את ההישג הראשון ביעד זה. מעורבות של השותפים של רשות החדשנות, לכן 

היעדים שנקבעו לזירה החברתית הציבורית וההישגים הנדרשים עד לסוף  3לאחר מכן סקר מר דגן את 

 . 2021הרבעון הרביעי של שנת 

חברי מועצת הרשות ציינו כי ביעד "יזמות ותעסוקה של אוכלוסיות בתת ייצוג" נדרש להוסיף התייחסות 

אהרון אהרון ציין כי בכל הנוגע לפעילות של יזמות הוא סבור שיש צדק בכך, אך בהישג גם לנשים. מר 

הנוגע לתעסוקה לא ברור כיצד נכון יהיה לעשות זאת. במגזר החרדי המצב הוא הפוך, שכן לא חסרה 

 יזמות, אך נדרשת פעילות לחיזוק התעסוקה של עובדים ממגזר זה. 

של רשות החדשנות, אין צורך לתת ניקוד  44לאור מסלול הטבה מס'  בנוסף, חברי מועצת הרשות ציינו כי

נק' ליעד "יצירת אסטרטגיה ממוקדת להון אנושי לתעשייה בהתאמה לאתגרי התקופה". לכן יש  3של 

 להפחית את הניקוד. 

היעדים שנקבעו לזירת ייצור מתקדם וההישגים הנדרשים עד לסוף הרבעון  3בהמשך סקר מר דגן את 

הופחת ההישג מר אהרון אהרון ציין כי ביעד "הגדלת האיכות במסלול מופ"ת" . 2021י של שנת הרביע

חברות חדשות )בהתאם למצגת שהופצה טרם הדיון(, לאור  100חברות חדשות במקום  80-הנדרש ל

 . 2021השינוי בתקציב של הזירה לשנת 

מס כ"טריגר" לביצוע השקעות הכרה בלשאלת חברי מועצת הרשות השיב מר אהרון כי הסוגיה של 

בתעשייה בתקופה זו, הוא רעיון טוב, אך בעייתי בתקופה זו לאור העובדה שמצריך שינוי חקיקה שאינה 

בשליטת רשות החדשנות ונכון יהיה לשלב זאת במסגרת המיסוי של חברות שלמות, ולאו דווקא באזור 

 פיתוח א'. 

לחטיבה הבינלאומית וההישגים הנדרשים עד לסוף הרבעון היעדים שנקבעו  3בנוסף, מר דגן סקר את 

 .2021הרביעית של שנת 

ותכנית התאמת מוצר הפועלת מכוח  26התקיים דיון האם צריך להפעיל כלים כדוגמת מסלול הטבה מס' 

. מר אהרון הציע כי יתקיים דיון בעוד חצי שנה על פעילות החטיבה הבינלאומית, 1מסלול הטבה מס' 

 סתם לתפקיד של מנכ"ל חדש ומנהל חדש לחטיבה הבינלאומית.לאחר כני

)הזירה  SDGחברי המועצה סברו כי יש למחוק את ההישג שעניינו פרויקטים בינלאומיים בתחומי 

 ציבורית(.-החברתית

לבסוף, סקר מר דגן את היעדים השונים של יחידות המטה של רשות החדשנות. חברי מועצת הרשות ציינו 

סיף יעד הנוגע לאבטחת מידע והגנת סייבר, לאור מתקפות הסייבר האחרונות ובשים לב כי נדרש להו

 לחשיבות המידע אודות גופים וחברות המצוי בידי רשות החדשנות. 

יעדי רשות החדשנות המעודכנים יובאו לאישור מועצת הרשות בישיבת הקרובה, בשים לב  :החלטה

 לתיקונים הנדרשים ביעדים להלן:
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מעקב רציף אחרי גלי טכנולוגיה עתידיים וזיהוי אלה " –זירת תשתיות טכנולוגיות  .1

", ההישג הראשון ביעד זה יתוקן לאור הצורך הפוטנציאליים להוות מנוע צמיחה כלכלי למשק

 במעורבות של השותפים של רשות החדשנות.

יתווסף הישג שעניינו "יזמות ותעסוקה של אוכלוסיות בתת ייצוג",  –הזירה החברתית ציבורית  .2

 נק'. 2ביזמות נשים. להישג זה יינתנו 

"יצירת אסטרטגיה ממוקדת להון אנושי לתעשייה בהתאמה לאתגרי  –הזירה החברתית ציבורית  .3

 נק'.  1-התקופה", הניקוד ליעד זה יופחת ל

)הזירה  SDGלהסיר את ההישג הנוגע לפרויקטים בינלאומיים בתחומי  –חטיבה בינלאומית  .4

 ידי פיתוח עסקי בינלאומי".-ציבורית( אשר משויך ליעד "קידום מטרות הרשות על-החברתית

  הוספת יעד שעניינו תכנית הגנת סייבר.  –יעדי מטה  .5

 יתקיים דיון בעוד חצי שנה בנוגע לפעילות של החטיבה הבינלאומית. בנוסף, 

 

                                 
 ד"ר עמירם אפלבום   

 ראש רשות החדשנות   


