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

 גב' חגית שני, סגנית החשב הכללי, משרד האוצר 
 מר אסף וסרצוג, אגף התקציבים, משרד האוצר

  , נציג ציבורמר ארז צור
 

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

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

 , רשות החדשנותראש חטיבת אסטרטגיה וכלכלהמר חגי לוין, 
 מר פניאל רוזנטל, ראש מטה ראש רשות החדשנות 

 , הלשכה המשפטית, רשות החדשנותמיכאל צחיעו"ד 
 
 

 על סדר היום

 מינוי הרכב ועדת ביקורת;  .1

 המחקר;מינוי הרכב ועדת משנה למינוי נציגי ציבור בוועדות  .2

 .אישור כללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן .3

 

 הדיון

 מינוי הרכב ועדת ביקורת .1

)להלן  1984-ה, תשמ"דילעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיז לחוק 8בהתאם לסעיף : רקע

שלושה חברים. עוד קובע המונה מבין חבריה ועדת ביקורת למנות מועצת הרשות על , "(החדשנותחוק " –

כי אחד מחברי הוועדה יהא מקרב עובדי המדינה ושניים מקרב נציגי הציבור, וכי ראש  ,חוק החדשנות

 הרשות לא יהיה חבר בוועדת הביקורת. 

בפני חברי המועצה את הרקע הרלוונטי  סקר, רשות החדשנותבהיועץ המשפטי  ,: עו"ד צפריר נוימןדיון

כן עודכנו חברי המועצה, כי  הרכב החברים בה.את זאת את תפקידי ועדת הביקורת וכלל לנושא, וב

חברי כן, התבקשו -הסתיימה כהונתו של מר חיים רוסו כנציג הציבור במועצת רשות החדשנות. על

כחברים בוועדת הביקורת, ערמון -גב' ציפי עוזרואת ה גב' חגית שניהאת בה המועצה למנות מבין החברים 

 .קורתכחבר ויו"ר ועדת הבי מר ארז צורואת 

 מר ארז צורעדת הביקורת ואת ובו כחברותערמון -גב' ציפי עוזרואת הגב' חגית שני למנות את ה: החלטה

 .ועדהוכחבר ויו"ר ה
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 מינוי הרכב ועדת משנה למינוי נציגי ציבור בוועדות המחקר .2

ועדת ( לחוק החדשנות, החברים מקרב הציבור בוועדות המחקר ימונו בידי 3)א9בהתאם לסעיף  :רקע

כי בוועדת המשנה יהיו חברים ראש הרשות )יו"ר  ,משנה שתקים מועצת הרשות. עוד קובע חוק החדשנות

ועדת המשנה(, מנכ"ל רשות החדשנות, אחד מעובדי משרד האוצר החברים במועצה )לפי החלטת המועצה( 

 ושני נציגי ציבור מקרב המועצה.

את ערמון ו-ציפי עוזרהגב' את מר אסף וסרצוג, את  החבריםלמנות מקרב דנו בהצעה חברי המועצה  :דיון

 בוועדות המחקר. כחברים בוועדת המשנה למינוי נציגי ציבור מר ארז צור

מכוח חוק החדשנות, משנה העדת וואשר חברים ב מנכ"ל רשות החדשנות,וראש הרשות : מלבד החלטה

למינוי  כחברים בוועדת המשנה ארז צור ערמון ומר-גב' ציפי עוזרהמר אסף וסרצוג, הוחלט למנות את 

 נציגי ציבור בוועדות המחקר.

 כללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן .3
 

כללים לאישור ראש ועדת מחקר, או מי מטעמו על המועצה לקבוע )א( לחוק החדשנות 31סעיף לפי : רקע

ידי -אשר אושרו עלמבין עובדי המדינה שחברים בוועדת המחקר, תשלום מקדמות על חשבון מענקים 

 ועדות המחקר הפועלות מכוח מסלולי ההטבה של רשות החדשנות.

, הציג בפני חברי המועצה את עיקרי רשות החדשנותב מר חגי לוין, ראש חטיבת אסטרטגיה וכלכלה: דיון

קידום  – 38בנהלי מסלול הטבה מס' שקבועים היום שיעורי המקדמות מלבד כי הכללים, ובכלל זאת ציין, 

התמחות לעובדים  -טק -התמחות להיי - 42זמות טכנולוגית בעיר חיפה, ובנהלי מסלול הטבה מס' י

-מהמענק שאושר על 30%לא יעלה על  ביתר מסלולי ההטבות שיעור המקדמה, בעבודה ראשונה )פיילוט(

 ידי ועדת המחקר לתיק.

מהרף העליון לתשלום  5% -בבכללים נמוך נקבע  לתשלום המקדמה אשרמר לוין ציין כי הרף העליון 

הג כיום ברשות, וזאת בשל האתגרים התקציביים שאיתם מתמודד הרשות. הקטנת הרף והמקדמה הנ

  תביא להקטנת נטל תשלום המזומן.תסייע לרשות לעמוד באתגרי התקציב, וכאמור, 

תוך עריכת שינויים בנוסח שהופץ טרם  ,כללים לעניין אישור מקדמות ושיעורןה: לאשר את החלטה

 המענק משיעור 30% על יעלו לא הטבה מסלול לכל המקדמה שיעורי": יבוא 3.2הדיון, כך שבמקום סעיף 

 לעובדים התמחות - טק-להי התמחות – 42' מס הטבה במסלול למעט, המחקר ועדת ידי- על שאושר

 יזמות קידום – 38' מס הטבה ובמסלול 45% על יעלה לא המקדמה שיעור בו( פיילוט) ראשונה בעבודה

 . "המענק מגובה הראשונה הפעילות בשנת  90%על יעלה לא המקדמה שיעור בו חיפה בעיר טכנולוגית

 

           
 ד"ר עמירם אפלבום   

 ראש רשות החדשנות   


