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 פרוטוקול

 מועצת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית 

 סבב טלפוניב ,2120 אוגוסטב 31-, השלישיביום נערך 

 

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

 סמנכ"ל משאבי אנוש, משרד הכלכלה והתעשייהמר רועי פישר, 
 מר אסף וסרצוג, אגף תקציבים, משרד האוצר

 , אגף החשב הכללי, משרד האוצרגב' חגית שני
    (בלבד' ב החלטהל)ביחס  ערמון, נציגת ציבור-גב' ציפי עוזר

 יג ציבורנצארז צור, מר 
 
 

 על סדר היום
 

 בעניין:  2021באוגוסט  10החלטות מועצת רשות החדשנות מיום 

 פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור והכוונת ידע אקדמי; - 5תיקון מסלול הטבה מס'  (א)

תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי  - 2תיקון מסלול הטבה מס'  (ב)
שותפת עם משרד הביטחון והוספת תיקון מסלול לתמיכה מ -ממשל )תיקון מסלול משנה י"ז 

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

 .קרן המו"פ - 1תיקון מסלול הטבה מס'  (ג)

 

 הדיון

 

 בעניין:  2021באוגוסט  10מועצת רשות החדשנות מיום  החלטות

 ידע אקדמי;פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור והכוונת  - 5תיקון מסלול הטבה מס'  (א)

תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי  - 2תיקון מסלול הטבה מס'  (ב)
תיקון מסלול לתמיכה משותפת עם משרד הביטחון והוספת  -ממשל )תיקון מסלול משנה י"ז 

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

 מו"פ.קרן ה - 1תיקון מסלול הטבה מס'  (ג)

 1984-( לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, תשמ"ד7)א8בהתאם לסעיף  :רקע

התקבלו החלטות מועצת הרשות בעניין תיקון שלושת  2021באוגוסט  10ביום  ,"(חוק החדשנות)להלן: "

והכוונת ידע פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור  - 5תיקון מסלול הטבה מס' מסלולי ההטבות: )א( 

תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי  - 2תיקון מסלול הטבה מס'  )ב( אקדמי;

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

קרן  - 1בה מס' תיקון מסלול הט)ג(  מסלול לתמיכה משותפת עם המשרד לביטחון פנים(; -משנה י"ט 

 ."(מסלולי ההטבות)להלן ביחד: " המו"פ

התקבלה פנייה מטעם שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה ולפיה לאור מחלתה  2021באוגוסט  30ביום 

ה)ב( לחוק החדשנות, בדבר 8של השרה בנגיף הקורונה מבוקש כי יוארך המועד האחרון, הקבוע בסעיף 
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בספטמבר  14עד לסוף יום  רשות אודות תיקון מסלולי ההטבותהתנגדויות השרים להחלטות מועצת ה

2021.  

להחלטה הסכימו שלא  ושהובא ניםכל חברי המועצה הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניי :החלטה

, אישרו בפניו של עוה"ד צפריר נוימןבו כולם סבב הטלפוני ואישרו עריכת  יניםעני םלהתכנס לדיון באות

כדלקמן: לאור התפשטות מחלת  אשר ערך את הסבב הטלפוני רשות החדשנותהיועץ המשפטי של 

הקורונה בישראל ופניית שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה כי עקב מחלתה אין ביכולתה להידרש 

ידי ד"ר עמירם אפלבום, ראש רשות החדשנות ויו"ר מועצת הרשות, -למסמכים אשר נשלחו אליה על

בעניין החלטות מועצת הרשות אודות שלושת מסלולי ההטבות, מועצת  2021באוגוסט  11במכתביו מיום 

ה)ב( לחוק 8הרשות קובעת כי בנסיבות המיוחדות והחריגות של המקרה, כי המועד האחרון לפי סעיף 

החדשנות, בדבר הגשת התנגדויות לאישור החלטות מועצת הרשות ביחס למסלולי ההטבות כאמור, יהא 

ב' עקב חשש  החלטהערמון השתתפה רק בחלק הנוגע ל-הגב' ציפי עוזר .2021בר בספטמ 14עד לסוף יום 

 לניגוד עניינים עם ההחלטות האחרות.

  

 

 
 עמירם אפלבוםד"ר 

  ראש רשות החדשנות


