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 יו"ר מועצת הרשות –דברי פתיחה  .1

פתח את הישיבה והתייחס לשינוי רשות וראש רשות החדשנות, : ד"ר עמירם אפלבום, יו"ר מועצת הדיון

החדשנות, המדע ביחס לרשות החדשנות ממשרד הכלכלה למשרד  תהמיניסטריאליהאחריות 

-והטכנולוגיה וכן ציין כי נדרש תיקון בחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, תשמ"ד

"(. רק לאחר תיקון החקיקה יהיה שינוי כלשהו ביחס לנציגים במועצת חוק החדשנות)להלן: " 1984
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בנוסף, מתקיים דיון של משרד הכלכלה ומשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה הרשות ובוועדות המחקר. 

ביחס לנושא התקנים. אשר לפעילות מול השרה, נערכות עמה פגישות שבועיות, כאשר נבנים מולה תהליכי 

 העבודה. 

 עוד עדכן ד"ר אפלבום כי החלה הפעילות הנדרשת לצורך מינוי נציג ציבור שלישי כחבר במועצת הרשות,

 ובכלל זה הקמת ועדת האיתור. 

בכל הנוגע לתקציב רשות החדשנות, מסר ד"ר אפלבום כי מסוף חודש מאי, כאשר מוצה התקציב שהוקצה 

לרשות החדשנות ועד למועד זה, אין לרשות החדשנות תקציב בשל היעדר תקציב מדינה. עם אישור תקציב 

נוסף, כאשר פועלים להפעיל במהירות  ידי הממשלה, רשות החדשנות קיבלה סכום כסף-המדינה על

האפשרית את ועדות המחקר. מר אסף וסרצוג, סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, הוסיף כי 

תקציב המדינה נדרש להיות מאושר בכנסת, כאשר רק לאחר מכן ניתן יהיה לאשר את התקציב לכל שנת 

י, מנסים למצוא פתרון עבור החודשים . לאור המורכבות, ובשיתוף פעולה עם אגף החשב הכלל2021

 הקרובים. 

 

 עדכוני מנכ"ל רשות החדשנות .2

תקציב רשות החדשנות. בין היתר, הוצגה מר דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות, מסר עדכון אודות  :דיון

. בנוסף, 2021מאי -לחודשים ינואר 2020תמונת מצב תקציבית בחלוקה לפי זירות ותוך השוואה בין שנת 

, תוך התייחסות לתקציב המענקים ולתקציב 2021-2022הוצג תקציב משוער של רשות החדשנות לשנים 

ל המשא ומתן לגבי ההשתתפות בתכנית החדשה של בנוסף, ציין כי כעת נמצאים בעיצומו שהתפעול. 

 הורייזן, כאשר מדובר במשא ומתן מורכב בעיקר מבחינה תקציבית.

לאחר מכן סקר מר בין את הסוגיות הנוגעות להייטק הישראלי בחוק ההסדרים: תכנית ההייטק אשר 

כת חוק האנג'לים(, ידי חברה ישראלית והאר-תוגש בחקיקה נפרדת )לרבות פחת על רכישת חברה זרה על

משרדי לבחינת הצרכים והפתרונות למחסור -קידום תכנית לאומית לבינה מלאכותית, הקמת צוות בין

 בהון אנושי בהייטק, קידום תעסוקה ויזמות באוכלוסייה הערבית וקידום נסיינות רגולטורית. 

קורא השני של זירת ייצור אשר לעדכונים שוטפים אודות פעילות רשות החדשנות, ציין מר בין כי הקול ה

מתקדם בנושא מעבר מפיתוח לייצור הסתיים בהצלחה. במסגרת שני הקולות הקוראים שפורסמו אושרו 

מבין החברות שאושרו הינן "בוגרות" של מסלול החממות  7 מיליון ש"ח. 61בקשות בתקציב של  31

החלפת מערכות הליבה של שהינו למעשה  CRM-הטכנולוגיות של רשות החדשנות. בנוסף, פרויקט ה

רשות החדשנות ממשיך להתקדם, כאשר מעבר סופי למערכת החדשה צפוי לקראת סוף חודש אוגוסט 

 ועלייה לאוויר של תכולות נחוצות נוספות מתוכננת להמשך השנה. הפעילות והשלמת 

ישראלי בהמשך סקר מר בין סוגיות אסטרטגיות ביחס לרשות החדשנות. מנועי הצמיחה של ההייטק ה

בעשורים האחרונים היו בתחומי מדעי המחשב ואלקטרוניקה ומדעים מדויקים, אשר יצרו תעשייה 

תעשייה מורכבת מחברות הזנק, אשר נמכרות לחברות ענקיות. אחת התוצאות של הדבר מגוונת. עיקר ה

בשנים  מסך המועסקים בהייטק. 50%לאומיים, בהם מועסקים -מרכזי מו"פ רב 400-הינה קיומם של כ
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חל מפנה לאור גיוסי ענק של החברות הישראליות וצמיחת חברות שלמות. כיום יש במדינת  2020-2021

. בנוסף לעלייה במספר ההנפקות, ניתן להבחין 2021יוניקורנים, כאשר חצי מהם נוספו בשנת  70ישראל 

ות היסטורית למיצוי גם בעלייה במספר הגיוסים בשלבים מאוחרים. לכן, ציין מר בין שמדובר בהזדמנ

ההזדמנות והסרת חסמים אשר כוללת אתגר של יצירת מדיניות ממשלתית המתמרצת התבססות חברות 

 שלמות בישראל. 

הם ( disruptive)של מנועי הצמיחה. גלי טכנולוגיה משבשים בנוסף לכך, ישנה חשיבות בהתגוונות 

ות משבש עיקרי במגוון תחומי חיים, ובכלל שדוחפים להתגוונות, כך לדוגמא בינה מלאכותית צפויה להי

זה בנקאות, חינוך, מזון, ייצור, חקלאות ורפואה. לכן, האתגר הנוסף הינו מובילות ישראלית בגלי 

 הטכנולוגיה הבאים שישבשו ענפי כלכלה רבים. 

 לאחר מכן התקיים דיון באשר לנושאי הליבה הבאים בעיסוק של רשות החדשנות בפרט והממשלה בכלל,

ויצירת המתודולוגיה אשר תסייע בהגדרת הנושאים הללו. מר בין ציין בהקשר זה כי רשות החדשנות כבר 

 פיתחה מתודולוגיה והיא חולקת אותו עם המולמו"פ. 

 

 אישור פרוטוקול של ישיבת מועצת הרשות .3

  .2021 יוניב 17 מיוםישיבת מועצת הרשות של  פרוטוקולנתבקשו לאשר את החברי מועצת הרשות  :דיון

 לנוסח בהתאם ,2021 יוניב 17ביום  השהתקיימ הרשות מועצת ישיבת של הפרוטוקול את לאשר :החלטה

  .הדיון טרם ץשהופ

 

  מעבר על ביצוע כלל החלטות המועצה מישיבות קודמת ועמידה במועדי ביצוע .4

ישיבה הנוכחית, מוצע כי הדיון שיועד לעקב קוצר הזמן ציין כי עו"ד צפריר נוימן, היועץ המשפטי, : דיון

אודות החלת חובת תשלום תמלוגים על מאגדים, מסחור ידע וחברות גדולות )לרבות הסדר תמלוגים(, 

יוצג בישיבת מועצת הרשות שתתקיים בחודש אוקטובר, ביחד עם פעולות הגבייה בהן נוקטת רשות 

 החדשנות.

הון האנושי, במסגרת החלטות הממשלה שעלו במסגרת עוד ציין עו"ד נוימן, כי בכל הנוגע לדיון בנושא ה

משרדי בנושא ולאור כך אין טעם במועד זה להציג התייחסות -אישור תקציב המדינה, הוקם צוות בין

 בנפרד לנושא.  

החלת חובת תשלום תמלוגים על מאגדים, מסחור ידע וחברות גדולות )לרבות הדיון אודות  :החלטה

בת מועצת הרשות שתתקיים בחודש אוקטובר, ביחד עם פעולות הגבייה בהן הסדר תמלוגים(, יוצג בישי

 נוקטת רשות החדשנות.

משרדי לעיסוק -בנוסף, לאור החלטות הממשלה שעלו במסגרת אישור תקציב המדינה והקמת צוות בין

 בנושא ההון האנושי, הדיון בנושא יבוטל כרגע ובמידת הצורך ייקבע בהמשך.
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 תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל - 2תיקון מסלול הטבה מס'  .5

תיקון מסלול לתמיכה משותפת עם משרד הביטחון והוספת מסלול משנה  -)תיקון מסלול משנה י"ז 

  מסלול לתמיכה משותפת עם המשרד לביטחון פנים( -י"ט 

ות מועצת הרשות לקבוע מסלולים למתן הטבות, את ( לחוק החדשנות, בסמכ7א)8בהתאם לסעיף : רקע

 הוראות מסלולי ההטבות ואת תנאיהם.

: לאור השינויים שפורטו ביחס מסלול לתמיכה משותפת עם משרד הביטחון -תיקון מסלול משנה י"ז 

של רשות החדשנות, ובכלל זה העברת ההוראות הנוגעות לתאגידים עתירי  5לתיקונים במסלול הטבה מס' 

נות טכנולוגית )חברות הסדר(, נערכו מספר תיקונים במסלול המשנה, לרבות התאמת ההפניות חדש

קרן המו"פ( והתאמת הטרמינולוגיה לאמור במסלול  – 1)במקום למסלול הטבה מס'  5למסלול הטבה מס' 

 )לדוגמא, מחיקת ההגדרה של המונח "חדשנות טכנולוגית ארוכת טווח"(.  5הטבה מס' 

 :מסלול לתמיכה משותפת עם המשרד לביטחון פנים -משנה י"ט  הוספת מסלול

יק יחדיו תכנית לעידוד מחקר ופיתוח של מוצרים והמשרד לביטחון פנים החליטו להשחדשנות הרשות א. 

המציגים חדשנות טכנולוגית, ובפרט בהקמת מתקני הרצה )פיילוטים( בשיתוף המשרד לביטחון פנים 

על בסיס יכולות, נתונים (, ישראל, שירות בתי הסוהר וכבאות והצלה לישראלמשטרת ) וגופי ביטחון פנים

או מידע הנמצאים ברשותם, אשר צפויים להשפיע על היכולת האופרטיבית או שיפור השירותים 

  ידי המשרד לביטחון פנים וגופי ביטחון הפנים. -המוענקים על

 . 2הטבה מס'  תנאי מסלול המשנה הותאמו לתנאים הגנריים של מסלולב. 

התכנית תעמוד באחד או יותר מהבאים: )א( תבוצע בשיתוף תנאי הסף המוגדרים במסלול המשנה: ד. 

עם המשרד לביטחון פנים או גוף ביטחון פנים; או )ב( תתבסס על יכולות, נתונים או מידע הנמצאים 

מענה לצרכים הנגזרים  תצריכה לתהתכנית בנוסף, ברשות המשרד לביטחון פנים או גוף ביטחון פנים. 

 מפעילות של המשרד לביטחון פנים או גוף ביטחון פנים.

: מידת ההשפעה הצפויה של התכנית על שיפור היכולת במסלול המשנה אמת המידה שהוגדרהה. 

  ידי המשרד לביטחון פנים או גוף ביטחון פנים.-האופרטיבית או השירותים המוענקים על

רת צמיחה, הציג את הנושא ואת עקרונות מסלול המשנה החדש המשותף עם שגיא דגן, ראש זימר  :דיון

המשרד לביטחון פנים. עוד ציין כי הן רשות החדשנות והן המשרד לביטחון פנים מקווים שמדובר בפעילות 

מיליון ש"ח בשנה,  10שתהא משמעותית. מבחינת התקציב לקול הקורא הראשון, ככל הנראה מדובר על 

ור תקציב המדינה. לבסוף, ציין כי מדובר במודל דומה לזה אשר קיים עם שאר משרדי אך מחכים לאיש

 הממשלה במסגרת מסלול ההטבה. 

כמו כן, עו"ד צפריר נוימן, היועץ המשפטי, ציין כי פרט להוספת מסלול המשנה החדש, מבוקש כי יתוקן 

 לפירוט שנשלח טרם הדיון.מסלול המשנה המשותף עם משרד הביטחון, בהתאם  -מסלול משנה י"ז 

תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה  - 2התיקונים במסלול הטבה מס' את  עקרונית לאשר: החלטה

 ממשל, בהתאם לנוסח שהופץ טרם הדיון. בשיתוף עם גורמי
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  מינוי מנהל התכנית לבינה מלאכותית .6

עובדים בכירים נדרש אישור מועצת הרשות להמלצת ועדת האיתור  ומינוי איתורבהתאם לנוהל : רקע

)להלן:  מנהל התכנית הלאומית להאצת תחום הבינה המלאכותית ומדע הנתוניםלתפקיד  סמנכ"ללמינוי 

  ."(התכנית הלאומית"

באוגוסט  1יום ב. לתוכנית הלאומיתהליך לבחירת מנהל  החדשנות רשותבחודשים האחרונים ניהלה 

 זיו קציר כמועמד הנבחרמר השלימה ועדת האיתור את הליך הבחירה והחליטה להמליץ על   2021

 .לתפקיד

 24מר דרור בין הציג את הנושא וסקר את התהליך לאיתור מנהל התכנית הלאומית. הוגשו  :דיון

כם מתו 4מועמדים, כאשר  6לא עמדו בתנאי הסף. ועדת האיתור ראיינה  15מועמדויות לתפקיד, מתכן 

 הציגו מצגת. בסופו של התהליך, הוחלט לבחור במר זיו קציר לתפקיד.

תואר שני בהנדסת ו יפו-בבעל תואר ראשון במדעי המחשב מהמכללה אקדמית תל אבימר קציר הינו 

כיום בשלבי סיום של דוקטורט בהנדסת מערכות תוכנה  .בן גוריון יברסיטתומידע מאונמערכות תוכנה 

 CTO -בתפקידו האחרון שימש כ ,שנות ניסיון מורינט 15 ן גוריון. למר קציר ישב יברסיטתומידע מאונ

 .בעל ניסיון בניהול ועבודה מול ממשקים רבים בחברה ומחוצה להבנוסף, הוא של החטיבה הביטחונית. 

עוד ציין מר בין כי מדובר בתפקיד מטריציוני, גם בתוך רשות החדשנות וגם מחוצה לה מול השותפים 

רדי הממשלה האחרים. לכן, חשוב היה לאתר מועמד בעל כישורים מתאימים לתפקיד. לאישור במש

מועצת הרשות מובא רק מר קציר ככשיר ראשון, ללא כשיר שני, שכן המועמד/ת שנבחר ככשיר/ה שני/ה 

החליט/ה להסיר את המועמדות בסוף התהליך. לבסוף ציין מר בין כי התהליך היה מוצלח, כאשר נערך 

 ם קמפיין שיווקי לעודד הגשת מועמדויות וכן כי נעזרו בחברת השמה במסגרת התהליך. ג

ה לאחר מכן התקיים דיון בשאלה האם על מועצת הרשות לראיין את המועמד בטרם מתן אישור לבחירת

של ועדת האיתור, נוכח העובדה שאין מדובר בתפקיד סטנדרטי של סמנכ"ל ברשות החדשנות, אלא 

תפקיד מורכב ורגיש, בין היתר לאור העובדה שמדובר בתפקיד מטריציוני שכולל עבודה מול שותפים 

 תהא על הנבחר כניסתו לתפקיד של מנהל התכניתרבים ממשרדי ממשלה וכן כי בהתאם לנוהל נדרש ש

 דעת כלל ראשי פורום תל"מ בוועדת ההיגוי.

המינוי של מר זיו קציר למנהל התכנית לבינה מלאכותית, בכפוף לכך שלא תעלינה : לאשר את החלטה

הסתייגויות או התנגדויות של נציגות מועצת הרשות )ד"ר עמירם אפלבום, מר אסף וסרצוג ומר רועי 

יוזמן גם מנכ"ל רשות החדשנות. אם צריך, תתואם ישיבה לישיבתה אשר פישר( שתיפגש עמו בשבוע הבא ו

נוספת של מועצת הרשות ביוזמת הנציגות, על מנת לדון שוב בנושא כתוצאה ממצאי הישיבה שתתקיים 

 עם מר קציר.

האישור יועבר לאחר מפגש הנציגות, היה ולא יהיו התנגדויות שיעלו על ידה, לפורום תל"ם להשלמת 

 ההליך.
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 פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור והכוונת ידע אקדמי - 5ל הטבה מס' תיקון מסלו .7

חדשנות, בסמכות מועצת הרשות לקבוע מסלולים למתן הטבות, את ה( לחוק 7א)8בהתאם לסעיף : רקע

 הוראות מסלולי ההטבות ואת תנאיהם.

מסלול ההטבה כולל כיום ארבעה מסלולי משנה ובמסגרת התיקון המבוקש עתיד להתווסף אליו מסלול 

משנה חמישי. התיקונים בארבעת מסלולי המשנה הקיימים עיקרם בתיקוני התייעלות הנדרשים מאז 

. בנוסף, מסלול המשנה החמישי החדש יחליף את ההוראות 2020מסלול ההטבה נכנס לתוקף ביוני 

קרן המו"פ לעניין תאגידים עתירי השקעה בחדשנות טכנולוגית )חברות  – 1ימות במסלול הטבה מס' הקי

 הסדר(, הכל כמפורט להלן: 

עידוד מחקר יישומי משותף של טכנולוגיות גנריות באקדמיה  מאגדי מגנ"ט: –מסלול משנה א'  (א)

 .ובתעשייה

 עול תשתית מו"פ לתעשייהתכנון, הקמה ותפתשתיות מו"פ לתעשייה:  –מסלול משנה ב'  (ב)

תיעול של מחקר אקדמי יישומי שטרם הבשיל דיו, זאת  מחקר יישומי באקדמיה: –מסלול משנה ג'  (ג)

 על מנת שיאומץ בשלב מאוחר יותר על ידי תאגיד תעשייתי.

וולידציה של ידע אקדמאי, התאמתו והעברת ממוסדות מחקר  מסחור ידע: –מסלול משנה ד'  (ד)

 .בישראללתאגידים תעשייתיים 

עידוד תאגיד תעשייתי לבצע מחקר יישומי, טרום מוצרי  מחקר יישומי בתעשייה: –מסלול משנה ה'  (ה)

 חדשני ופורץ דרך, אשר יגביר באופן ניכר את פוטנציאל הצמיחה שלו בטווח ארוך.

רעיון ראשוני שיאפשר של הצגת הוספת שלב מקדים  :מאגדי מגנ"ט -עיקרי התיקונים במסלול משנה א' 

(. המטרה הינה חיסכון אישור מסמך ייזום)מיון/סינון בשלבי הייזום המוקדמים לערוך  ת המחקרלוועד

בעלויות בדיקה והתארגנות, מתן אפשרות להתארגן לפני הקול הקורא וודאות גבוהה יותר. בנוסף, מתן 

ע(, תוך )כדוגמת מנהל טכני ומאגר מיד 100%אפשרות לתשלום של ההוצאות המשותפות בשיעור של 

גריעת ההפרש מהמענק הניתן לחברי המאגד. המטרה הינה לחסוך את הצורך בניהול של קופה משותפת 

 של כלל חברי המאגד.

: עדכון התקופה המקסימאלית בכל הנוגע תשתיות מו"פ לתעשייה -עיקרי התיקונים במסלול משנה ב' 

לחלופה של תאגיד תעשייתי לשלוש שנים, על מנת לאפשר ביצוע רכש חכם ומתוכנן על סמך ביצוע השנה 

הראשונה. בנוסף, הוספת דרישה כי התאגיד שיוקם במסגרת איגוד המשתמשים )אשר מבוקש לתקן את 

על מנת למנוע שימוש למטרות אחרות שלא עולות המונח ל"קבוצת משתמשים"( כמוסד ללא כוונת רווח, 

בקנה אחד עם מטרות מסלול המשנה. כמו כן, תיקון שם מסלול המשנה על מנת להבהיר את מהות המענה 

 למהות המימון של מסלול המשנה. 

: הגדלת החלופות בכל הנוגע להגשות מחקר יישומי באקדמיה -עיקרי התיקונים במסלול משנה ג' 

-דיסיפלינאריים בפקולטות שונות מאותו מוסד מחקר. הסיבה לתיקון הינה שמחקר רב-יבמחקרים מולט

תחומי יכול להתבצע לא רק בין מוסדות מחקר שונים, אלא גם בין קבוצות מחקר שונות מאותו מוסד 

מחקר. בנוסף, תיקון הדרישה במסגרת תנאי הסף להצגת טיוטת הסכם, כך שניתן יהיה להציג במקום 

עקרונות, מזכר הבנות או זיכרון דברים, על מנת לחסוך עלויות בטרם אושרה הבקשה. כמו  זאת הסכם
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כן, הפיכת הנושא של מומחה טכנולוגי עסקי להוראה קבועה במסלול המשנה )במקום הוראת שעה 

 שתוקפה היה לשנה בלבד(, לאור הצלחת הפיילוט.  

אופן ההגשה במסלול המשנה, כך שהמבקשים : שינוי מסחור ידע -עיקרי התיקונים במסלול משנה ד' 

יהיו הן התאגיד התעשייתי והן מוסד המחקר, במקום הגשה שבה המבקש הינו התאגיד התעשייתי בלבד 

ומוסדות המחקר היוו קבלני משנה. המטרה הינה להעלות את המוטיבציה של מוסדות המחקר למסחר 

ן בתהליכים חשבונאיים. בנוסף, וכפי שנעשה ידי מתן ודאות תקציבית וחיסכו-את הידע שברשותן, על

במסלול משנה ג' לעיל, תיקון הדרישה במסגרת תנאי הסף להצגת טיוטת הסכם, כך שניתן יהיה להציג 

 במקום זאת הסכם עקרונות, מזכר הבנות או זיכרון דברים, על מנת לחסוך עלויות בטרם אושרה הבקשה.

לעיל, ההוראות הנוגעות לתאגידים  2: כאמור בסעיף ייהמחקר יישומי בתעש -הוספת מסלול משנה ה' 

קרן המו"פ, יחד עם שינויים שנערכו  – 1עתירי השעה בחדשנות טכנולוגית במסגרת מסלול הטבה מס' 

בהן, הפכו למסלול משנה חדש זה. עיקרי התיקונים שנערכו בהוראות הקיימות במקביל להפיכה למסלול 

, על מנת ליצור תמריץ ובידול משמעותי למחקר 66%או  55%-נק למשנה זה הינם: העלאת שיעור המע

בסיכון גבוה בהשוואה לפיתוח מוצרי. בנוסף, הוספת אמות מידה חדשות, על מנת להגדיר לוועדת המחקר 

עדוף מחקר בסיכון גבוה בתאגיד התעשייתי ויתמרץ אותו להכניס טכנולוגיות חדשות יכלי שיאפשר ת

ת המחקר המוצרי שלה. כמו כן, נערך תיקון בשם מסלול המשנה ועם העברתו שאינן חלק מליבת פעילו

, הבקשות תידונה בוועדת המחקר של זירת תשתיות טכנולוגיות, זאת על מנת 5תחת מסלול הטבה מס' 

לרכז את כל מסלולי המחקר היישומי באותה זירה ובאותה ועדת מחקר, על מנת לאפשר גמישות 

 ויקטים באותה רמת בשלות. תקציבית והשוואה בין פר

בנוסף לאמור לעיל, נערכו מספר תיקונים בהוראות מסלול ההטבה עצמו, על מנת לשמור על האחידות אל 

קרן  - 1מול מסלולי ההטבות האחרים של רשות החדשנות, ובכלל זה ביחס להוראות מסלול הטבה מס' 

 המו"פ.

הציג את הנושא וציין כי התיקונים הינם בעקבות הממצאים שהוצגו בישיבת מועצת  מר דרור בין :דיון

  הרשות הקודמת בעניין חברות הסדר. 

לאחר מכן, ד"ר אביב זאבי באלאסיאנו, ראש זירת תשתיות טכנולוגיות, הציג את התיקונים השונים 

אם לפירוט שנשלח לחברי בארבעת מסלולי המשנה הקיימים וכן את הוספת מסלול המשנה החדש, בהת

 מועצת הרשות טרם הדיון. 

לשאלת חברי מועצת הרשות, השיב מר בין כי האיזון בין צמיחת חברות שלמות לבין התגוונות ההייטק 

הינו מורכב. דווקא בזירת הזנק ובזירת צמיחה זה המקום לתמוך בהתגוונות ובחברות שלמות. בנוסף, 

ע כספים במחקר, שכן לחברות הזנק לדוגמא אין את היכולות יש לעודד את החברות הגדולות להשקי

 והמשאבים לעשות זאת. 

לאחר מכן התקיים דיון אודות הצורך בהעלאת שיעורי המענק במסגרת מסלול משנה ה' לעומת מה שהיה 

קרן המו"פ. מר בין ציין  – 1קיים ביחס לחברות אלה כאשר הפעילות הופעלה תחת מסלול הטבה מס' 

ה כי יש כוונה ליצור סטנדרטיזציה עם יתר מסלולי המשנה של זירת תשתיות טכנולוגיות ובנוסף, בהקשר ז

 מדובר באותה רמה של חדשנות וסיכון לזו הקיימת במסלולי המשנה האחרים של הזירה. 



 טכנולוגית לחדשנות הלאומית הרשות
innovationisrael.org.il  

 

    

פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור  - 5ונית את התיקונים במסלול הטבה מס' עקר: לאשר החלטה

, למעט לעניין שיעורי המענק המפורטים במסלול אקדמי, בהתאם לנוסח שהופץ טרם הדיון והכוונת ידע

משנה ה'. בכל הנוגע לשיעורי המענק כאמור יתקיים דיון בין נציגי רשות החדשנות לבין נציגי אגף 

עם תום הדיון בין הצדדים, מסלול הטבה זה ושאר מסלולי ההטבות  .התקציבים במשרד האוצר

 ם יובאו להמשך דיון וקבלת החלטות במועצת הרשות.הרלוונטיי

 

              

       

 ד"ר עמירם אפלבום      

 ראש רשות החדשנות      


