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 פרוטוקול

 ישיבת מועצת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית 

 אמצעות שיחת טלפוןב ,03:17בשעה  ,2018 אוגוסטב 28-, השלישישהתקיימה ביום 

 

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

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

  , נציג ציבורחיים רוסומר 
 ערמון, נציגת ציבור-גב' ציפי עוזר

 

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

 עו"ד צפריר נוימן, היועץ המשפטי, רשות החדשנות
 לי קפון דפני, הלשכה המשפטית, רשות החדשנותעו"ד 

 
 

 על סדר היום
 

 תקנון פרס ראש הממשלה לחדשנות טכנולוגית ישראלית.אישור  .1

 

 הדיון

 

 תקנון פרס ראש הממשלה לחדשנות טכנולוגית ישראליתאישור . 1

 1984-לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, תשמ"ד (10א)8לסעיף  בהתאם רקע:

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

 א לדיון תקנון פרס ראש הממשלה לחדשנות טכנולוגית ישראלית.בהוחוק החדשנות, 

, ראש מטה מנכ"ל רשות החדשנות, הציג את תקנון פרס ראש הממשלה לחדשנות מר ארי זיגמן: דיון

טכנולוגית ישראלית. מר זיגמן ציין כי נתקבלה פנייה ממשרד ראש הממשלה בעניין, במסגרת אירועי שנת 

של מדינת ישראל. משרד ראש הממשלה ביקש לייצר פרס לחדשנות ישראלית, כאשר הדגש מושם  70-ה

, כאשר כעת ביקשו 2009ליות. עוד ציין כי מדובר בפרס שהחלו להעניק אותו כבר בשנת על חברות ישרא

כי תסייע  , לאור הסמכויות שהוקנו לה במסגרת חוק החדשנות ומומחיותה בתחום,מרשות החדשנות

 בבחירות החברות הזוכות.

רד ראש הממשלה ידי מש-לשאלת חברי מועצת הרשות השיב כי מדובר בפרס שהמימון לו ניתן בעבר על

, אשר צפויה להתפרסם בתחילת ידי משרד ראש הממשלה. עוד ציין כי התחרות-וגם כעת המימון יינתן על

להתקיים בשלושה תחומים: בריאות דיגיטאלית, קיימות ומזון וכן סייבר  עתידה חודש ספטמבר,

ידי ועדת משנה, -ן עלעם סיום המועד האחרון להגשת הצעות להשתתפות בתחרות, יבוצע סינו ופרטיות.
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ידי ועדת השיפוט. עוד הוסיף כי -ההצעות הבולטות בכל אחד מהתחומים תיבחן על 5כאשר לאחר מכן 

 מדובר במנגנון אשר ניתן יהיה לעשות בו שימוש גם בשנים הבאות, ככל שיהיה צורך בכך.

לבחון ממשלה על מנת בעקבות הערת חברי מועצת הרשות, ציין מר זיגמן כי יערוך פנייה למשרד ראש ה

 לשנות את שם התקנון כך שיהיה ברור שמדובר בתחרות לחברות הזנק.

, בהתאם לנוסח שהופץ טרם את תקנון פרס ראש הממשלה לחדשנות טכנולוגית ישראליתלאשר : החלטה

כי מדובר  הבהרהבכותרת התקנון שתיבחן מול משרד רוה"מ האפשרות להוסיף הדיון, בכפוף לכך 

 בחדשנות טכנולוגית ישראלית של חברות הזנק.

 

 

 
 עמירם אפלבוםד"ר 

  ראש רשות החדשנות

 

 

 

 


