פרוטוקול
ישיבת מועצת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
שהתקיימה ביום חמישי ,ה 9-בדצמבר  ,2021בשעה  ,09:30במשרדי בי-אול ברחוב אריאל שרון ,4
גבעתיים
חברי מועצה משתתפים:
ד"ר עמירם אפלבום ,ראש רשות החדשנות ויו"ר המועצה
גב' חגית שני ,סגנית החשב הכללי ,משרד האוצר (השתתפה באמצעות )ZOOM
מר אסף וסרצוג ,אגף התקציבים ,משרד האוצר (השתתף בנושא מס'  6באמצעות )ZOOM
מר רועי פישר ,סמנכ"ל משאבי אנוש ,משרד הכלכלה והתעשייה
ד"ר עינת מגל ,סגנית המדען הראשי ,משרד הכלכלה והתעשייה
גב' ציפי עוזר-ערמון ,נציגת ציבור
מר ארז צור ,נציג ציבור
משתתפים נוספים:
מר דרור בין ,מנכ"ל רשות החדשנות
מר ארי זיגמן ,ראש מטה מנכ"ל רשות החדשנות
עו"ד צפריר נוימן ,היועץ המשפטי ,רשות החדשנות
עו"ד לי קפון דפני ,הלשכה המשפטית ,רשות החדשנות
מר שגיא דגן ,ראש זירת חברות בצמיחה ,רשות החדשנות
מר פניאל רוזנטל ,ראש מטה ראש רשות החדשנות
גב' ספיר איפרגן ,אגף התקציבים ,משרד האוצר
גב' טליה יוסף ,אגף התקציבים ,משרד האוצר
גב' אניה אלדן ,ראשת זירת הזנק ,רשות החדשנות (השתתפה בנושא מס' )6
גב' ליאת שרון ,מנהלת משאבי אנוש ,רשות החדשנות (השתתפה בנושא מס' )7
על סדר היום
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

דברי פתיחה  -יו"ר מועצת הרשות;
עדכוני מנכ"ל רשות החדשנות;
אישור פרוטוקול של ישיבות מועצת הרשות;
מעבר על ביצוע כלל החלטות המועצה מישיבות קודמת ועמידה במועדי ביצוע;
יעדי רשות החדשנות ,הזירות והחטיבות שלה לקראת גיבוש תכנית העבודה לשנת ;2022
אישור מסלול הטבה חדש – מסלול הטבה מס'  – 49תכנית לעידוד הנבטה ויזמות;
נושאי הדרכה ורווחה לעובדי רשות החדשנות.
הדיון

 .1דברי פתיחה  -יו"ר מועצת הרשות
דיון :ד"ר עמירם אפלבום ,יו"ר מועצת הרשות וראש רשות החדשנות ,פתח את הישיבה וציין כי במהלכה
יוצגו היעדים השונים של רשות החדשנות לשנת  ,2022כאשר במהלך התהליך יש לערוך גם חשיבה אודות
האסטרטגיה של רשות החדשנות אל מול כלל השותפים שלה .בנוסף ,ציין כי רשות החדשנות פועלת מול
משרד החדשנות ,המדע והטכנו לוגיה שכן האחריות המיניסטריאלית עברה לשרת החדשנות ,המדע
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והטכנולוגיה ,הגם שעדיין לא נערך התיקון בחוק לעידוד מחקר ,פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה,
תשמ"ד( 1984-להלן" :חוק החדשנות") .לבסוף ,עדכן כי הסכם הורייזן יורופ נחתם .מדובר על הסכם
מחקר של כמעט  100מיליארד יורו ל 7-שנים .מדינת ישראל צפויה להשקיע כ 2.3-מיליארד יורו .השינוי
העיקרי לעומת ההסכם הקודם הוא שהפעם לא ניתן יהיה לקבל מענקים בסכום גבוה יותר מגובה
ההשתתפות הכספית של המדינה.

 .2עדכוני מנכ"ל רשות החדשנות
דיון :מר דרור בין ,מנכ"ל רשות החדשנות ,מסר עדכון אודות סטטוס הביצוע התקציבי של רשות
החדשנות בפילוח לפי זירות חדשנות .הצפי הוא לביצוע כמעט מלא של יתרת ההרשאות ,כאשר צפויה
יתרה בביצוע המזומן ,שכן ביצועו תלוי בהפעלת התיקים על-ידי מקבלי האישורים .בנוסף ,רשות
החדשנות מנהלת תהליך הכולל בקרה שבועית ברמת מנכ"ל ,זיהוי מוקדם של עודפים וניתובם בהתאם,
פנייה אקטיבית לחברות להפעלת התיקים שאושרו וכן השלמת התהליכים הנדרשים לאחר התכנסות
ועדות המחקר.
בנוסף ,הציג מר בין את המשמעויות הנובעות מהטמעת מערכת ה ,CRM-אשר עלתה לאוויר בסוף חודש
אוגוסט  .2021מועלות גרסאות ממוקדמות בתדירות גבוהה לצורך טיפול בתקלות ושינויים .בנוסף ,בשנה
הבאה צפוי להתבצע שלב נוסף הכולל דגש על חווית לקוח חיצוני ופנימי .כמו כן ,הוצגו נתונים אודות
המענה ללקוחות כתוצאה מהטעמת המערכת החדשה.
לאחר מכן מר בין הציג את שינוי תפיסת ההפעלה של החטיבה הבינלאומית ,בשים לב לארבעת
הפעילויות :קרן שת"פ בינלאומי תחרותית – פיתוח ופיילוטים אשר יבוצעו באמצעות זירת צמיחה,
קידום שת"פ אקדמיה תעשייה באמצעות זירת תשתיות טכנולוגיות ,קרנות בינלאומיות – סינגפור,
קוריאה הודו וקנדה וכן זרוע הפיתוח העסקי עם גורמים בינלאומיים – ביצוע באמצעות זירות החדשנות
הרלוונטיות .עוד הוצג כי במסגרת קרן השת"פ הבינלאומי התחרותית יבוצעו כל שיתופי הפעולה
הבינלאומיים ,אשר יתחרו על אותו התקציב .לשאלת חברי מועצת הרשות הסביר מר בין כי המטרה הינה
להקצות את התקציבים בצורה אפקטיבית .בכל הנוגע לקרנות הבינלאומיות עם סינגפור ,קוריאה הודו
וקנדה ,המטרה היא להרחיב את פעילותן שהייתה ממוקדת עד עתה בשלב הפיתוח.
בנוסף ,מעוניינים להגדיר תחומי עניין משותפים על מנת להבטיח אימפקט .השינוי התפעולי הוא שמדובר
בתפעול של רשות החדשנות ולא של הקרן עצמה .הדבר כבר מבוצע מול הודו ,יש הסכמה על המודל מול
קנדה ופועלים כרגע מול סינגפור .הצפי הוא ששנת  2022תהיה שנת מעבר.
בהמשך הציג מר בין את נושא הטמעת מדד ה .ESG-במסגרת העבודה המתבצעת ברשות החדשנות ביחס
לטכנולוגיות אקלים מזהים מוכנות נמוכה של התעשייה .בחלק מהמדינות כבר קיימת חובת דיווח ביחס
להיבט זה .רשות החדשנות פועלת לגבש תכנית פעולה ביחס להטמעת מדד ה .ESG-בשלב הראשון ,בניית
היכרות של התעשייה עם המדד ,דרישות רגולציה ותהליכי מדידה ,בשלב השני מעקב מודעות של החברות
על סמך המידע שמסרו לרשות החדשנות ובשלב השלישי בניית ידע ומדד  ESGברשות החדשנות לקראת
בחינה ביחס להטמעת אמת מידה מבוססת מדד זה בכפוף לבדיקות פנימיות ביחס לנושא.
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עוד עדכן מר בין אודות תהליך החשיבה האסטרטגית שמבוצע על-ידי רשות החדשנות במשותף עם חברת
שלדור ואת הצפי לסיום העבודה על-ידם וגיבוש הדו"ח המוצע .אשר לסטטוס הקולות הקוראים
שפורסמו על-ידי רשות החדשנות ,נמסר עדכון אודות ההגשות למסלול הטבה מס'  - 4חממות טכנולוגיות
 2020ומסלול הטבה מס'  - 44פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל .התקיים דיון אודות
ביצוע ההכשרות לתעשיית ההייטק על-ידי רשות החדשנות וחלוקת התקציב בין פעילות זו לבין הפעילות
של תכניות המו"פ .חלק מבין חברי המועצה ציינו כי הם מתנגדים לכך שתקציב שיועד למסלולי הטבות
המיועדים לתכניות מו"פ יוסט למסלולי הטבות המיועדים להכשרת עובדים לתעשיית ההייטק ,שכן
לשיטתם קיימים גופים אחרים בממשלה המתוקצבים למשימה זו.
לבסוף ,מר בין ציין כי ראשת זירת הזנק הודיעה כי היא מעוניינת לסיים את תפקידה וכי בוחנים מה
לעשות בהקשר זה לאור השינוי הארגוני .אשר לחוק החדשנות ,ציין כי מתנהל מו"מ אודות תזכיר החוק
במשך כ 4-חודשים ,כאשר מרבית ההיבטים סוכמו .האתר ברח' קלאוזנר בת"א צפוי להיות כשיר בתוך
כ 3-שבועות ,כאשר הדברים נעשים בתיאום עם מינהל הדיור הממשלתי במשרד האוצר .עתידה להיות
מופעלת תכנית מחוברות ארגונית ,אשר תכלול מסלולי קידום לעובדי רשות החדשנות.

 .3אישור פרוטוקול של ישיבת מועצת הרשות
דיון :חברי מועצת הרשות נתבקשו לאשר את הפרוטוקול של ישיבת מועצת הרשות שהתקיימה ביום 7
באוקטובר .2021
החלטה :לאשר את הפרוטוקול של ישיבת מועצת הרשות שהתקיימה ביום  7באוקטובר  ,2021בהתאם
לנוסח שהופץ טרם הדיון.

 .4מעבר על ביצוע כלל החלטות המועצה מישיבות קודמת ועמידה במועדי ביצוע
דיון :עו"ד צפריר נוימן ,היועץ המשפטי ,ציין כי בישיבת המועצה שהתקיימה במרץ  2021הוחלט כי
העבודה האסטרטגית ביחס לפעילות החטיבה הבינלאומית תוצג למועצה .מסקנות ויישום העבודה
האסטרטגית הוצגו היום במסגרת עדכוני המנכ"ל.

 .5יעדי רשות החדשנות ,הזירות והחטיבות שלה לקראת גיבוש תכנית העבודה לשנת 2022
רקע :כפי שמבוצע מידי שנה ,מוצגים יעדי רשות החדשנות ,הזירות והחטיבות שלה לשנת  .2022יעדים
אלו מהווים את הבסיס לתכניות העבודה השנתיות ועל בסיסם תימדד עבודת רשות החדשנות במהלך
השנה.
דיון :מר דרור בין הציג את הנושא וציין כי קיימת דילמה בכל הנוגע לקביעת היעדים לשנת  .2022מצד
אחד ,עבודת החשיבה האסטרטגית תבשיל לכדי החלטות ברבעון הראשון ,כאשר הגישה הנכונה הינה
גיבוש אסטרטגיה ואחריה הגדרת היעדים .מצד שני ,לא נכון להתחיל שנת עבודה חדשה ללא יעדים ולכן
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מוצע כי היעדים ייקבעו על-פי האסטרטגיה הקיימת ,תגובש אסטרטגיה חדשה ואז היעדים יעודכנו
בהתאם.
התקיים דיון אודות הדילמה שהוצגה על-ידי מר בין ,כאשר חברי המועצה סברו כי יש לקיים דיון נוסף
אודות היעדים של רשות החדשנות לשנת  2022בתחילת חודש מרץ לצורך בחינת הדו"ח של חברת שלדור
והמסקנות שיעלו ממנו .תכנית העבודה והיעדים של רשות החדשנות יעודכנו בהתאם להחלטות בדיון
(וככל שיידרש).
לאחר מכן ציין מר בין כי היעדים הנוכחיים המובאים לאישור מועצת הרשות מתבססים על התכנית
האסטרטגית החמש שנתית שאושרה במועצה בשנת  2018וכן על מיקודי רשות החדשנות לשנת  2022אשר
הוצגו בדיון.
מר בין הציג את חמשת מיקודי רשות החדשנות לשנת  .2022חברי מועצת הרשות סברו כי יש לתקן את
המיקוד הראשון לנוסח" :הבטחת המובילות של ישראל בגלי הטכנולוגיה ובשווקים שיעברו שיבוש
בעתיד ,דגש מיוחד על בינה מלאכותית וביוקונברג'נס כמחוללי שיבוש" .לאחר מכן התקיים דין אודות
הסוגיה של הפחתת המחסור בהון אנושי והפעולות שעל רשות החדשנות לבצע בשים לב לפעולות אחרות
שמבוצעות על-ידי משרדי ממשלה ומה מקומה ומידת מעורבותה של רשות החדשנות בעניין .חברי מועצת
הרשות סברו כי יש לתקן את המיקוד השני לנוסח" :זיהוי כשלי השוק והשפעה על מדיניות הממשלה
להפחתת המחסור בהון אנושי בהייטק במסגרת תקציב הרשות המוקצה לכך ,כולל ביצוע תכניות
להפחתת המחסור במקומות בהם אין גוף ממשלתי אחר שמטפל".
בהמשך הציג מר בין את שלושת המיקודים הנוספים ,כאשר חברי מועצת הרשות סברו שיש לתקן את
המיקוד הרביעי לנוסח" :רתימת החדשנות הטכנולוגית להעלאת הפריון בכלל המשק הישראלי".
מר ארי זיגמן ,ראש מטה מנכ"ל רשות החדשנות ,הציג את יעדי רשות החדשנות ,הזירות והחטיבות שלה
לשנת  2022בהתאם למיקודים שהוצגו קודם לכן .היעדים מחולקים ליעדי זירות ( )70%ויעדי מטה (.)30%
בכל הנוגע לזירת צמיחה ,נסקרו  5היעדים שנקבעו וההישגים הנדרשים עד לסוף הרבעון הרביעי של שנת
 .2022בכל הנוגע ליעד הראשון "הגברת ההשקעות בסיכון גבוה בקרן המו"פ" ,חברי מועצת הרשות סברו
יש לתקן זאת ל"מיקוד קרן המו"פ בהשקעות בסיכון גבוה" .ביעד החמישי "העלאת האפקטיביות של
השת"פ הבילטרלי" חברי מועצת הרשות סברו כי יש לשנות את ההישג הנדרש ל"יישום מודל ההפעלה
החדש בין היתר ע"י קיום לפחות  2ועדות תחרותיות בזירת צמיחה למקבץ קולות קוראים עם שותפים
בינלאומיים".
בהמשך הציג מר זיגמן את  7היעדים שנקבעו וההישגים הנדרשים עד לסוף הרבעון הרביעי של שנת 2022
ביחס לזירת תשתיות טכנולוגיות ו 3-היעדים שנקבעו וההישגים הנדרשים עד לסוף הרבעון הרביעי של
שנת  2022ביחס לזירת הזנק .בכל הנוגע לזירה החברתית-ציבורית ,הוצגו  3היעדים שנקבעו וההישגים
הנדרשים עד לסוף הרבעון הרביעי של שנת  ,2022כאשר חברי מועצת הרשות סברו כי יש להוסיף יעד
שעניינו "הגדלת היזמות ושיעור ההעסקה בהייטק בקרב נשים" כאשר ההישג הנדרש יהיה "מיפוי
חסמים ,בניית תכנית עבודה והצגתה למועצה".
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לאחר מכן הציג מר זיגמן את  3היעדים שנקבעו וההישגים הנדרשים עד לסוף הרבעון הרביעי של שנת
 2022ביחס לזירת ייצור מתקדם ו 3-היעדים שנקבעו וההישגים הנדרשים עד לסוף הרבעון הרביעי של
שנת  2022ביחס לחטיבה הבינלאומית .לבסוף סקר מר זיגמן את היעדים השונים של יחידות המטה של
רשות החדשנות.
החלטה :בתחילת חודש מרץ יתקיים דיון נוסף אודות היעדים של רשות החדשנות לשנת  2022לצורך
בחינת הדו"ח של חברת שלדור והמסקנות שיעלו ממנו .תכנית העבודה והיעדים של רשות החדשנות
יעודכנו בהתאם להחלטות בדיון (וככל שיידרש).
לאשר את מיקודי רשות החדשנות לשנת  2022בהתאם לפירוט המופיע במצגת שהופצה טרם הדיון ובכפוף
לתיקונים המפורטים להלן:
( )1המיקוד הראשון – "הבטחת המובילות של ישראל בגלי הטכנולוגיה ובשווקים שיעברו שיבוש
בעתיד ,דגש מיוחד על בינה מלאכותית וביוקונברג'נס כמחוללי שיבוש".
( )2המיקוד השני – "זיהוי כשלי השוק והשפעה על מדיניות הממשלה להפחתת המחסור בהון אנושי
בהייטק במסגרת תקציב הרשות המוקצה לכך ,כולל ביצוע תכניות להפחתת המחסור במקומות
בהם אין גוף ממשלתי אחר שמטפל".
( )3המיקוד הרביעי – "רתימת החדשנות הטכנולוגית להעלאת הפריון בכלל המשק הישראלי".
בנוסף ,לאשר את יעדי רשות החדשנות ,הזירות והחטיבות שלה לשנת  2022בהתאם לפירוט המופיע
במצגת שהופצה טרם הדיון ובכפוף לתיקונים המפורטים להלן:
( )1זירת צמיחה – היעד הראשון יתוקן ל"מיקוד קרן המו"פ בהשקעות בסיכון גבוה" .בנוסף ,ביעד
החמישי ,ההישג הנדרש יתוקן ל"יישום מודל ההפעלה החדש בין היתר ע"י קיום לפחות  2ועדות
תחרותיות בזירת צמיחה למקבץ קולות קוראים עם שותפים בינלאומיים".
( )2הזירה החברתית-ציבורית – יתווסף יעד רביעי שעניינו "הגדלת היזמות ושיעור ההעסקה בהייטק
בקרב נשים" ,כאשר ההישג הנדרש יהיה "מיפוי חסמים ,בניית תכנית עבודה והצגתה למועצה".
כמו כן ,בסוף שנת  2022יימסר עדכון למועצת הרשות אודות התוצאות של מסלול הטבה מס'  - 43עידוד
השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע.

 .6אישור מסלול הטבה חדש – מסלול הטבה מס'  – 49תכנית לעידוד הנבטה ויזמות
רקע :בהתאם לסעיף 8א( )7לחוק החדשנות ,בסמכות מועצת הרשות לקבוע מסלולים למתן הטבות ,את
הוראות מסלולי ההטבות ואת תנאיהם .מטרותיו העיקריות של מסלול ההטבה החדש הינן:
( )1עידוד לבניית אקו-סיסטם חדשני בתעשיית ההייטק ,התומך ביזמות בחדשנות טכנולוגית;
( )2עידוד יזמות והגדלת מספרם של המיזמים בעלי חדשנות טכנולוגית ושל חברות הזנק ,משלב
ההנבטה;
( )3עידוד מספר רב יותר של יזמים בעלי רעיונות בחדשנות טכנולוגית ומיזמים בעלי חדשנות
טכנולוגית מקבוצות עם תנאי מימון מועדפים ומאזור פריפריה;
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( )4הגדלת מספר המשקיעים בשלבי הפרה-סיד והסיד ,כחלק מבניית אקו-סיסטם תומך יזמות
וחדשנות טכנולוגית;
( )5יצירת מעטפת תומכת ,להקמת מיזמים חדשים בעלי חדשנות טכנולוגית לליווי יזמים ומיזמים
בעלי חדשנות טכנולוגית ,משלב הרעיון :קידום יצירת רעיונות ,קידום רעיונות והבאתם
באמצעות מחקר או פיתוח לידי מוצר ,חיבור למנטורים ,למשקיעים וכיו"ב.
דיון :גב' אניה אלדן ,ראשת זירת הזנק ,הציגה את הנושא וציינה כי מסלול ההטבה המוצע מתבסס על
עבודת מטה אשר כללה מגוון פעילויות ,כדוגמת עריכת שולחנות עגולים להתייעצות עם גורמים שונים
בחברה הערבית ,השתתפות בדיוני הוועדה הבינמשרדית בעניין תכנית החומש לחברה הערבית בהובלת
המשרד לשוויון חברתי והתייעצות עם אגף התקציבים במשרד האוצר .בנוסף ,סקרה את החסמים
והפתרונות של עידוד תעסוקה ויזמות בחברה הערבית ,כדוגמת רשתיות ,חוסר מוביליות וחשש מלקיחת
סיכונים.
לאחר מכן סקרה גב' אלדן את מטרות כל אחד משלושת מסלולי המשנה:
( )1מועדוני אנג'לים  -לקדם השקעות בשלב הפרה-סיד/סיד ,כולל בדיקת נאותות ,חשיפה למיזמים
רבים ,איגום השקעות.
( )2מרכזי חדשנות טכנולוגית – מענה לשאלות ,חיבור שותפים ,עידוד יזמות ,עזרה ביצירת רעיונות
חדשניים ועוד .המרכז יכול להפעיל ,תכנית מנטורים ,שת"פ עם חברות גדולות – כל תכנית
שתוביל ליצירת מיזמים טכנולוגיים חדשניים ,ייצר חיבוריות ורשת קשרים ,במודל פיזי/היברדי
(מפעיל יוכל להיות תאגיד או שילוב עם עמותה) .אופציונלית המרכז יכלול פעילות מתכללת
תעסוקה אזורית ,מיפוי הון אנושי ,הכוונה להכשרות ,חיבור למעסיקים.
( )3מאיצים (אקסלרטורים) – לסייע ליזמים לקדם רעיון טכנולוגי והבאתו להיתכנות עסקית ,כולל
תיקוף שוק ,בניית תכנית ,MVP ,ליווי והכוונה של מנטורים ,גישה למשקיעים ,ייעוץ טכני
ומשפטי ,חשיפה תקשורתית והדרכות.
ביחס לכל אחד משלושת מסלולי המשנה הציגה גב' אלדן את עקרונות ההפעלה שלו ובכלל זה ,תנאי הסף
אמות המידה והמימון שיינתן על-ידי רשות החדשנות .חברי מועצת הרשות קיימו דיון אודות הפעילות
של ההכשרות והתקציב שיינתן בגין פעילות זו במסגרת מסלול משנה ב' של מרכזי החדשנות הטכנולוגית.
לאחר מכן עו"ד צפריר נוימן ,היועץ המשפטי ,הציג מספר תיקונים שבוצעו בנוסח מסלול ההטבה החדש
לאחר הפצת הנוסח למועצת הרשות:
()1
()2

()3
()4

סעיף  3.1.4למסלול ההטבה – במקום "בסעיף  "3.2.1יבוא "בסעיף ."3.1.3
סעיף  4.1.5למסלול ההטבה – הוספת המילה "או" לאחר המילים "מבין הקבוצות עם תנאי
המימון המועדפים .",בנוסף ,לאחר המילים "בהגדרת המונח "קבוצה עם תנאי מימון מועדפים""
יבוא "(סעיף  2.13לעיל) .כמו כן ,במקום "או אזור פריפריה ,שיועד בהליך התחרותי" יבוא "או
אזור פריפריה ,שלהם יועד ההליך התחרותי".
סעיף  3למסלול משנה א' – במקום "סעיף  "3.3.11יבוא "סעיף ."3.1.14
סעיף  1.2למסלול משנה ב' – הוספת האות "ו" למילה לספק" .בנוסף ,יימחקו המילים "וכן לפעול
לקידום ולעידוד תעסוקה במקצועות טכנולוגיים ושילוב בתעשיית ההייטק במקצועות
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טכנולוגיים ,בין היתר של אוכלוסיות מקבוצות עם תנאי מימון מועדפים או מאזור פריפריה
במקצועות טכנולוגיים".
( )5סעיף  1.3למסלול משנה ב' – במקום "בנוסף ,יפעלו מרכזים אלה לקידום" יבוא "בנוסף ,יהיה
באפשרותם של מרכזים אלה לפעול לקידום" .בנוסף ,במקום "הקניית כישורים "רכים"" יבוא
"הקניית ידע ומיומנויות עסקיות".
( )6סעיף  2.5למסלול משנה ב' – במקום "וכן קידום ועידוד" יבוא "וכן אפשרות לקידום ועידוד".
( )7סעיף  3למסלול משנה ב' – במקום "סעיף  "3.3.11יבוא "סעיף ."3.1.14
( )8סעיף  4.1.2למסלול משנה ב' – הוספת המילה "אופציונלית" לאחר המילים "כוללת גם פעילות".
( )9סעיף  5.1.5למסלול משנה ב' – במקום "תכניות וכלים לחיזוק כישורים "רכים"" יבוא "תכניות
וכלים לחיזוק ולהקניה של ידע ומיומנויות עסקיות".
( )10סעיפים  5.1.7ו 5.1.8-למסלול משנה ב' – מחיקת שני הסעיפים הקיימים ומספור מחדש של
סעיפים  5.1.9ו ,5.1.10-כך שיהפכו לסעיפים  5.1.7ו ,5.1.8-בהתאמה.
( )11סעיף  5.7למסלול משנה ב' – הוספת כותרת "תוספת ניקוד (בונוס) של עד  ,10%להצעות שיכילו
תכניות לקידום ולעידוד תעסוקה במקצועות טכנולוגיים ושילובם בתעשיית ההייטק" .בנוסף,
במקום האמור בשתי הפסקאות בסעיף זה יבוא "תינתן תוספת ניקוד לתוכנית עסקית אשר
תכלול דרכים ואמצעים לקידום תעסוקה במקצועות טכנולוגיים בתעשיית ההייטק ,להכשרות
במקצועות טכנולוגיים לשילוב בתעשיית ההייטק ,לרבות קידום קשרים עם מעסיקים
פוטנציאליים ,וכן לשילובן של אוכלוסיות מקבוצות עם תנאי מימון מועדפים ומאזור פריפריה
בתעסוקה ובהכשרות כאמור".
( )12סעיף  6.4למסלול משנה ב' – הוספת המילה "וזאת" לאחר המילים "בתחום ההון האנושי".
( )13סעיף  7.3למסלול משנה ב' – מחיקת המילים "הקניית כישורים "רכים"".
החלטה :לאשר את מסלול ההטבה החדש – מסלול הטבה מס'  – 49תכנית לעידוד הנבטה ויזמות ,בהתאם
לנוסח שהופץ טרם הדיון ובכפוף לתיקונים להלן:
( )1סעיף  3.1.4למסלול ההטבה – במקום "בסעיף  "3.2.1יבוא "בסעיף ."3.1.3
( )2סעיף  4.1.5למסלול ההטבה – הוספת המילה "או" לאחר המילים "מבין הקבוצות עם תנאי
המימון המועדפים .",בנוסף ,לאחר המילים "בהגדרת המונח "קבוצה עם תנאי מימון מועדפים""
יבוא "(סעיף  2.13לעיל) .כמו כן ,במקום "או אזור פריפריה ,שיועד בהליך התחרותי" יבוא "או
אזור פריפריה ,שלהם יועד ההליך התחרותי".
( )3סעיף  3למסלול משנה א' – במקום "סעיף  "3.3.11יבוא "סעיף ."3.1.14
( )4סעיף  1.2למסלול משנה ב' – הוספת האות "ו" למילה לספק" .בנוסף ,יימחקו המילים "וכן לפעול
לקידום ולעידוד תעסוקה במקצועות טכנולוגיים ושילוב בתעשיית ההייטק במקצועות
טכנולוגיים ,בין היתר של אוכלוסיות מקבוצות עם תנאי מימון מועדפים או מאזור פריפריה
במקצועות טכנולוגיים".
( )5סעיף  1.3למסלול משנה ב' – במקום "בנוסף ,יפעלו מרכזים אלה לקידום" יבוא "בנוסף ,יהיה
באפשרו תם של מרכזים אלה לפעול לקידום" .בנוסף ,במקום "הקניית כישורים "רכים"" יבוא
"הקניית ידע ומיומנויות עסקיות".
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( )6סעיף  2.5למסלול משנה ב' – במקום "וכן קידום ועידוד" יבוא "וכן אפשרות לקידום ועידוד".
( )7סעיף  3למסלול משנה ב' – במקום "סעיף  "3.3.11יבוא "סעיף ."3.1.14
( )8סעיף  4.1.2למסלול משנה ב' – הוספת המילה "אופציונלית" לאחר המילים "כוללת גם פעילות".
( )9סעיף  5.1.5למסלול משנה ב' – במקום "תכניות וכלים לחיזוק כישורים "רכים"" יבוא "תכניות
וכלים לחיזוק ולהקניה של ידע ומיומנויות עסקיות".
( )10סעיפים  5.1.7ו 5.1.8-למסלול משנה ב' – מחיקת שני הסעיפים הקיימים ומספור מחדש של
סעיפים  5.1.9ו ,5.1.10-כך שיהפכו לסעיפים  5.1.7ו ,5.1.8-בהתאמה.
( )11סעיף  5.7למסלול משנה ב' – הוספת כותרת "תוספת ניקוד (בונוס) של עד  ,10%להצעות שיכילו
תכניות לקידום ולעידוד תעסוקה במקצועות טכנולוגיים ושילובם בתעשיית ההייטק" .בנוסף,
במקום האמור בשתי הפסקאות בסעיף זה יבוא "תינתן תוספת ניקוד לתוכנית עסקית אשר
תכלול דרכים ואמצעים לקידום תעסוקה במקצועות טכנולוגיים בתעשיית ההייטק ,להכשרות
במקצועות טכנולוגיים לשילוב בתעשיית ההייטק ,לרבות קידום קשרים עם מעסיקים
פוטנציאליים ,וכן לשילובן של אוכלוסיות מקבוצות עם תנאי מימון מועדפים ומאזור פריפריה
בתעסוקה ובהכשרות כאמור".
( )12סעיף  6.4למסלול משנה ב' – הוספת המילה "וזאת" לאחר המילים "בתחום ההון האנושי".
( )13סעיף  7.3למסלול משנה ב' – מחיקת המילים "הקניית כישורים "רכים"".

 .7נושאי הדרכה ורווחה לעובדי רשות החדשנות
רקע :רשות החדשנות מעוניינת להסדיר את נושא ההדרכות והרווחה לעובדי רשות החדשנות (כגון
הדרכות מקצועיות ומתנה ליולדת וכיוב') .מאחר ונושא מסוג זה נמצא בסמכותה של המועצה ,מוצע כי
מועצת הרשות תסמיך את מנכ"ל רשות החדשנות ,בהתייעצות עם חשבת הרשות ,להסדיר את נושא
ההדרכות והרווחה בנהלים וכי רשות החדשנות תדווח מדי שנה על הנושא למועצת הרשות.
דיון :מר דרור בין ,מנכ"ל רשות החדשנות ,הציג את הנושא וציין כי נושאי הרווחה וההדרכה לעובדי רשות
החדשנות הינם בהיקפים קטנים ולפיכך מבוקש כי מועצת הרשות תסמיך אותו ,בהתייעצות עם חשבת
הרשות ,להסדיר את נושא ההדרכות והרווחה בנהלים וכי רשות החדשנות תדווח מדי שנה על הנושא
למועצת הרשות.
לאחר מכן גב' ליאת שרון ,מנהלת משאבי אנוש ,סקרה בקצרה את נוהל הרווחה ונוהל ההדרכה של רשות
החדשנות.
החלטה :להסמיך את מנכ"ל רשות החדשנות ,בהתייעצות עם חשבת הרשות ,להסדיר את נושא ההדרכות
והרווחה בנהלים .רשות החדשנות תדווח מדי שנה על הנושא למועצת הרשות.

ד"ר עמירם אפלבום
ראש רשות החדשנות

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
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