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

 האוצרגב' חגית שני, סגנית החשב הכללי, משרד 
   , נציג ציבורמר ארז צור

 :משתתפים נוספים
 רשות החדשנות  היועץ המשפטי של, צפריר נוימןעו"ד 

 , רשות החדשנות  הלשכה המשפטית, עו"ד הידי נגב
 

 על סדר היום

 .(WEF- ה) נוהל ליישום הסכם ההתקשרות בין רשות החדשנות לפורום הכלכלי העולמיהתיקון 

 הדיון

אושר הנוהל ליישום הסכם ההתקשרות בין רשות    ,2019  בספטמבר  9בדיון של מועצת הרשות מיום  :  רקע

   . "(הנוהל)להלן: "  WEF-החדשנות ל

לתקן את    מבוקש  הציג את הנושא וציין כי   רשות החדשנות  היועץ המשפטי של,  צפריר נוימן  עו"ד:  דיון

מנת שמנכ"ל רשות החדשנות ישמש גם כממלא  , על  שאושר בישיבת המועצה האחרונהבנוהל    4.1סעיף  

 בסימון השינוי.,  נספח א'כנוסח הנוהל מצ"ב   מקום ליו"ר ועדת ההיגוי.

על מנת שמנכ"ל רשות החדשנות ישמש גם כממלא מקום יו"ר ועדת  נוהל  תיקון בלאשר את ה:  החלטה

 .  , בהתאם לנוסח שהופץ טרם הדיוןההיגוי

 

 

                               

 

 ד"ר עמירם אפלבום    

 ראש רשות החדשנות    



 

 

 
 פורום הכלכלי העולמי הסכם ההתקשרות בין רשות החדשנות ליישום ל נוהל

 
 

סמכות  סעיף    נו מתוקף  הרינ החדשנות)ב(לחוק    42לפי  זה   ים קובע  ו,  הסכם    נוהל  ליישום  ביחס 

 : התקשרותה

 

ברשת   רשות החדשנות והשתתפות  פעילות  יישום ההסכם ומטרת נוהל זה להסדיר את    .1

ריכוז   השתתפות  ואת  לשם  ומטעמה  ישראל  במדינת  בהמשך ו  ברשתההמלצות  זאת 

 . 2019בספטמבר  9להחלטת הממשלה ולהחלטת המועצה מיום 

   

 - בנוהל זה  .2

ציבורי" חברות   -"  גוף  שלהם(,  הסמך  ויחידות  יחידותיהם  )לרבות  ממשלה  משרדי 

 ; ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים

קידום בנוגע ל  2019בינואר    22מיום    4481ס'  החלטת ממשלה מ  -"  הממשלההחלטת  "  

 ;( WEF)שיתוף פעולה עם הפורום הכלכלי העולמי בחינת 

 ( לחוק החדשנות; 1)6מועצת רשות החדשנות אשר הוקמה מכוח סעיף  -" המועצה"  

התקשרות"   רוחני    – "  הסכם  קניין  והסכם  פעולה  שיתוף  רשות    מו שנחתהסכם  בין 

וככל שיתוקנו מעת  התשע"ט(    סיווןב  כ"ז)  2019ביוני    30  ביום  החדשנות לפורום ואם 

 ידי רשות החדשנות; - על מיםואשר מיושלעת, 

ץ ואשר פועלת לפי דיני  יהפורום הכלכלי העולמי, עמותה אשר התאגדה בשוו   -  פורום"ה"  

 זו; דינה מ

וקמה שה  C4IR – Centers for the Fourth Industrial Revolutionרשת    -"  הרשת"  

ה-על פעולה  ידי  שיתוף  על  המבוססת  חדשניות  טכנולוגיות  של  רגולציה  לעניין  פורום 

 ; בינלאומי

-התשמ"דהחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה,    -  "חוק החדשנות"  

1984 ; 

 כהגדרת מונחים אלה בחוק החדשנות;  -" חדשנות טכנולוגית" ו"פיתוח", "מחקר"  

 כהגדרת מונח זה בהחלטת הממשלה; - "התפעול עלויות"

המשמש הפעלת    –  "טכנולוגי"פיילוט     חרושתי,  חצי  מתקן  או  ניסוי  דגם  אבטיפוס, 

או    רגולציהלהצפת שינויים ושיפורים של טכנולוגיה,    אולבדיקת התכנות, להוכחת ערך  

או    שלה  המטרה  שוק   את   מלא  או   חלקי   באופן  המדמה  עבודה  בסביבת תפיסת הפעלה  

 . האפשריתהקיימת או   האת הרגולצי

)א( 5אשר הוקמה מכוח סעיף    הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית  - "  רשות החדשנות"

 ; לחוק החדשנות

טכנולוגיים"   ביקש  - "  תחומים  לעת,   הנושאים שהפורום  יבקש מעת  בחינה   או  לקדם 

בינה   אשר במועד אישור כללים אלו הינם  ביחס אליהםבינלאומית של מדיניות ורגולציה  



 

 

ו ותזרים ;  בלוקצ'יין  טכנולוגיית;  Machine Learning  - מלאכותית  דיגיטלי  מסחר 

רחפנים והמרחב ;  תחבורה אוטונומית ותעבורה אורבנית חכמה;  נתונים חוצה גבולות

של   הדברים,;  המחרהאווירי  של  ייצור ;  תקשורת  והתקני   אינטרנט   טכנולוגיות 

תרומת ;  ודיגיטליתרפואה מותאמת אישית ;  קדמות: הדפסת תלת מימד ורובוטיקהמת

 . המהפכה התעשייתית הרביעית לכדור הארץ

   

3. 3.1 

 

 

 

3.2 

הפעלת   אחראית עלתהיה  תפעל בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות ורשות החדשנות  

ריכוז ההמלצות  ברשות החדשנותההתקשרות  ויישום הסכם   לעניין  תחומים ב  לרבות 

ומבוצעיםטכנולוגיים   יכול  מעודד  טכנולוגיים  פיילוטים  שבהם  או    יםאשר  במישרין 

 . חדשנות טכנולוגית בתעשייה ואמחקר, פיתוח  בעקיפין 

כפילות  ליצור  מבלי  ייעשו  זו,  במסגרת  ופעולותיה  ברשת  החדשנות  רשות  השתתפות 

הרלוונטיים  בתחומים  עמם  היוועצות  ותוך  ציבוריים  גופים  של  בסמכויותיהם  ולפגוע 

 .לפעילותם

   

אשר   אשר חבריה יהיו: ראש רשות החדשנותועדת היגוי  רשות החדשנות תפעל להקמת   4.1 .4

 ;ישמש כממלא מקום יו"ר הוועדה  גם   אשר  רשות החדשנות , מנכ"ל  ישמש כיו"ר הוועדה

החדשנות;   רשות  של  המשפטי  היועץ  היועץ  נציג  הממשלה,  ראש  משרד  מנכ"ל  נציג 

נציג משרד בכלכלה או נציגו;  האוצר  אגף תקציבים במשרד  המשפטי לממשלה; ראש  

או   טכנולוגית  חדשנות  או  פיתוח  במחקר,  ניסיון  בעלי  ציבור  נציגי  שני  וכן  והתעשייה 

הוועדה  לעבודת  הרלוונטיים  והרגולציה  המדיניות  בתחומי  ועדת "  :)להלן  מומחיות 

בתהליך    ."(ההיגוי גם  שותפים  יהיו  ההיגוי  בוועדת  החברים  המשרדים  הכנת  נציגי 

 ההמלצות. 

 .ע"י ראש הרשות ומנכ"ל הרשותהחברים מקרב הציבור ימונו  4.2 

 : סמכויות ועדת ההיגוי יהיו כדלקמן 4.3 

בחינה של עבודת   רשות החדשנותבהם תבצע  הטכנולוגיים  התחומים  תקבל החלטה על  .  1  

 רגולציה;

על  .  2   החלטה  יבוצעו  תקבל  בהם  הטכנולוגיים   הטכנולוגיים  הפיילוטיםהתחומים 

אחריותם תחת  הם  שהתחומים  הציבורי/ם  הגופ/ים  ביצוע    בהסכמת  אחר  ותעקוב 

 . הפיילוטים ותוצאותיהם

יעץ במידת הצורך י ביישום הסכם ההתקשרות ות  . תעקוב אחר פעולות רשות החדשנות3

 ; לרשות החדשנות ביחס ליישום הסכם ההתקשרות

ה  ציבוריים  לגופיםלפנות    תוכל.  4   בעבודת  שיתופן   הסכם   ליישום  ביחס  רשותלשם 

 ההתקשרות 

   



 

 

על  .5   שיוכן  הדו"ח  את  החדשנותידי  -תאשר  בתחומים   רשות  להמלצות  בנוגע 

בהתאם להסכם ההתקשרות או כפי שיקבע בין הרשות  ום  יועבר לפורהטכנולוגיים ואשר  

 ; לפורום

 ההתקשרות הראשונה;. תבחן את המשך החברות ברשת לאחר שנת 6  

רשות החדשנות ביחס ליישום מודעות ומתן מידע על פעילות הפורום ו   להעלאתתפעל  .  7  

 . ההתקשרות הסכם

ראש רשות החדשנות )יו"ר הוועדה(, מנכ"ל רשות  יהיה    ועדת ההיגוימניין חוקי בישיבות   4.4 

 . החדשנות ונציג ציבור אחד

המשתתפים בהצבעה )לפי   ההיגויתתקבלנה ברוב קולות של חברי    ההיגוי החלטות ועדת  4.5 

 העניין(; היו הקולות שקולים, יהיה ליושב הראש קול נוסף.

ע"י היועץ    , אלא רישום של ההחלטות בלבדההיגוילא ייערכו פרוטוקולים של דיוני ועדת   4.6 

 . המשפטי של הרשות

אך ישאף  ועדת ההיגוי ויקבע זמנן, מקומן וסדר יומןיו"ר ועדת ההיגוי יזמן את ישיבות   4.7 

 . כי היא תתכנס לפחות אחת לרבעון

רשאית לקבוע    תהא תוכל להתכנס בנוכחות או בשימוש באמצעי דיגיטליים ו  ועדת ההיגוי 4.8 

לפי  ל  ביחסנהלים   נקבעו  שלא  בעניינים  עבודתה  לרבות  סדרי  זה,  למועדי  נוהל  ביחס 

 התכנסותה. 

   

התחומים  5.1 .5 מבין  בשניים  המלצות  הכנת  היתר,  בין  מצריכה,  ברשת  ההשתתפות 

הטכנולוגיים לפחות, בהם יכול ומבוצעים פיילוטים טכנולוגיים אשר מעודדים מחקר, 

 . פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה

בסעיף   5.2  כאמור  טכנולוגיים  פיילוטים  יבוצעו  שאכן  בהתאם   5.1ככל  יבוצעו  הם  לעיל, 

של   –  החדשנות  רשות  של  2'  מס  הטבה  מסלוללהוראות   טכנולוגית  בחדשנות  תמיכה 

הסכמה ושיתוף של הגוף הציבורי שהתחום ב  ויבוצעו  התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל

 . אחריותוהטכנולוגי של הפיילוט הוא בתחום 

 5.3  

ישתתף בהקצאת המשאבים הנדרשים לעיל,    5.2-5.3כאמור בסעיפי משנה  הגוף הציבורי   5.4 

, ממסגרת תקציבו, לרבות כוח אדם, מידע ותקציב. שיעור הטכנולוגי  לביצוע הפיילוט

הגוף של  הפיילוט  הציבורי  ההשתתפות  להחלטתהטכנולוגי  בעלויות  בהתאם  יועבר    ו, 

האוצר  במשרד  התקציבים  ואגף  החדשנות  רשות  עם  ליישום   ובתיאום  והעלויות 

 .הפיילוטים לא ימומנו מתקציב עלויות התפעול )כהגדרת מונח זה בהחלטת הממשלה( 

לפגוע  5.5  ו/או  כפילות  ליצור  כדי  זה  בנוהל  באמור  אין  כי  יובהר  ספק,  הסר  למען 

 הציבוריים.בסמכויותיהם של הגופים  

 5.6 

 

5.7 

רשות החדשנות לא תעסוק בכתיבת תזכירי חוק ובקביעת רגולציה המסורה לאחריות  

 הגורמים המוסמכים. 



 

 

בכל מקרה של היתכנות להשפעה מדינית, ביטחונית או הגנת סייבר של רשות החדשנות 

ובכפוף    הרלוונטייםבמסגרת הרשת, תיוועץ רשות החדשנות בנדון עם הגופים הציבוריים  

 . להוראות סעיף א' בהחלטת הממשלה

  

לשם קידום תיאום פיקוח ויעוץ לרשות החדשנות ולפורום בנוגע לפעילויות רשות החדשנות     6.1 .6

בה   ועדת קישור, תוקם  ובכפוף להוראות הסכם ההתקשרות  תקשרותמכוח הסכם הה

החדשנות   רשות  מנכ"ל  ע"י  שימונו  החדשנות  מרשות  נציגים  שני  חברים  ונציג  יהיו 

 "(.התיאום  ועדת)להלן: "מהפורום אשר ימונה ע"י הפורום 

והחלטותיה לא  ועדת התיאום תעניק סיוע ביחס לתיאום בין הפורום לרשות החדשנות      6.2

 יחייבו את רשות החדשנות. 

 
בסן    מהייעד נציג מטע רשות החדשנות ת   ,ההתקשרות וכפי שנדרש על ידולצורך יישום הסכם   .7

למשך תקופת הסכם זה, על מנת להבטיח קישוריות ושיתוף    מול הפורום  פרנסיסקו, ארה"ב

החדשנות. לרשות  הפורום  בין  דעתה    פעולה  שיקול  פי  על  כזה  נציג  תמנה  החדשנות  רשות 

 .הבלעדי, ורשאית להיוועץ בפורום לעניין זה

  

 . 2019 ספטמברב  9תחילתו של נוהל זה ביום  .8

  

  

  

  

 אפלבום רםד"ר עמי                                                                                  

 ראש רשות החדשנות                                                                                

 


