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 פרוטוקול 

 ישיבת מועצת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית  

 שיחת ועידה טלפוניתב ,09:30, בשעה 2019  בנובמבר 21-, ה חמישישהתקיימה ביום 

 
 : משתתפיםחברי מועצה 

 ד"ר עמירם אפלבום, ראש רשות החדשנות ויו"ר המועצה 
 התקציבים, משרד האוצר מר אסף וסרצוג, אגף 

 (23הטבה מס'   בהחלטה לתיקון מסלול   נכחה)גב' חגית שני, סגנית החשב הכללי, משרד האוצר 
 מר רועי פישר, סמנכ"ל משאבי אנוש, משרד הכלכלה והתעשייה 

   מר ארז צור, נציג ציבור
 

 :נוספים נוכחים
   מר אהרון אהרון, מנכ"ל רשות החדשנות

   מטה מנכ"ל רשות החדשנות, ראש ארי זיגמןמר 
 המשפטי, רשות החדשנות  עו"ד צפריר נוימן, היועץ 

   גב' נועה שוקרון, אגף התקציבים, משרד האוצר
 מר חגי לוין, ראש חטיבת אסטרטגיה וכלכלה, רשות החדשנות  

   פניאל רוזנטל, ראש מטה ראש רשות החדשנותמר 
בורסה לאישור חברות  הכללי  )נכח בדיון על    , מנהל חטיבת תפעול ותמיכות, רשות החדשנות  ז'ולטי  אבירםמר  
 (מו"פ
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 ;המועצה  יו"ר –דברי פתיחה  .1

   ;2019 ספטמברב 9מיום  תרשוהת ישיבת מועצשל אישור פרוטוקול  .2

   ;מועדי ביצועועמידה בקודמת  ותמועצה מישיבההחלטות כלל מעבר על ביצוע  .3

 חברות מתחילות;-23הטבה מס' תיקון מסלול  .4

 כללי בורסה לאישור חברות מו"פ;  .5

 ;בחברות צמיחה SLA-הארכת מועד ה .6

 .שוטפים עדכוני מנכ"ל .7

 הדיון

 יו"ר  –פתיחה  דברי .1

ביחס להמשך    עדכן את חברי המועצה  , ראש רשות החדשנות ויו"ר המועצה  ,ד"ר עמירם אפלבום:  דיון

לפעול    התבקשומשרד האוצר  ב  אגף התקציביםנציגי  .  ערמון- הגב' ציפי עוזרושל    רוסוחיים  מר  הכהונה של  

 .  לוועדת האיתור מועמד יחד עם שר הכלכלה  ששר האוצר ימנה לכך 

זו מתנהלת   ישיבה  כי  ועידה    לראשונהד"ר אפלבום העיר  וטלפוניתבמתכונת של שיחת  חברי  מ  ביקש, 

   .כך-עלהמועצה לתת משוב 

 

   2019בספטמבר  9אישור פרוטוקול של ישיבת מועצת הרשות מיום  .2

פרוטוקול  אשר את  ל   ה מועצהחברי  , ביקש מרשות החדשנותב  היועץ המשפטי עו"ד צפריר נוימן,  :  דיון

 .  2019בספטמבר   9יום  ממועצת הרשות  תישיב



 טכנולוגית לחדשנות  הלאומית הרשות
innovationisrael.org.il   

 

    

, בהתאם  2019בספטמבר    9: לאשר את הפרוטוקול של ישיבת מועצת הרשות שהתקיימה ביום  החלטה

 לנוסחים שהופצו טרם הדיון.

 

 קודמת ועמידה במועדי ביצוע ותמועצה מישיבהמעבר על ביצוע החלטות  .3

הפעולות שכוללות  וציין כי    ,החלטות המועצה הקודמותבפני חברי המועצה את  הציג    עו"ד נוימן:  דיון

במסגרת תכנית העבודה לשנת  כמו גם הפעולות לשיפור השירות לציבור יפורטו    מתן מענקים ואלו שלא

  אשר תובא בפני חברי המועצה בישיבה הבאה., 2020

 

 חברות מתחילות  -23הטבה מס'  תיקון מסלול .4

תשמ"ד (  7)א8  לסעיף  בהתאם:  רקע בתעשייה,  טכנולוגית  וחדשנות  פיתוח  מחקר,  לעידוד    1984-לחוק 

 . תנאיהם ואת  ההטבות מסלולי  הוראות את, הטבות למתן   מסלולים לקבוע הרשות מועצת בסמכות

מזירת הזנק  חברות מתחילות,    -23הועברה האחריות על מסלול    ברשות החדשנות,  השינוי הארגונימ  כחלק

בבקשות  לדון    זירת צמיחה של  ועדת המחקר  . משכך, התיקון הנוכחי מבקש להסמיך את  לזירת צמיחה

 .  במקום ועדת המחקר המפעילה את מסלולי זירת הזנק המוגשות במסגרת מסלול זה 

הציג את התיקון המבוקש בפני חברי הוועדה, והשיב לשאלת חבר המועצה כי מדובר  עו"ד נוימן    :דיון

 .   אשר תדון בבקשות שמוגשות במסגרת המסלולועדת המחקר שינוי ב

 . , בהתאם לנוסח שהופץ בטרם הדיוןחברות מתחילות  – 23תיקון במסלול  לאשר את ה :החלטה

 

 כללי בורסה לאישור חברות מו"פ  .5

ובשל החשיבות    ,טק בגיוס הון-אביב זיהתה את הצורך של חברות היי-הבורסה לניירות ערך בתל  :רקע

קבעה הבורסה כללים המקלים על חברות העוסקות במחקר ופיתוח )חברות מו"פ(  ,  הלאומית של הענף

  חברות מו"פ אינן נדרשות להציג ותק פעילות או הון עצמי לפני ההנפקה   בכלל זאת,    להנפיק מניות לציבור.

זכאות להקלות מותנית  ה השיעור המינימלי שיש להציע לציבור מהשווי הכולל של החברה נמוך יחסית.ו

השנים שקדמו    3-מיליון ₪ לפחות, ב  3ביצעה פעילות מחקר ופיתוח בהיקף של    בכך שהחברה המבקשת

כך אישור מרשות החדשנות. במקרה של חברה בעלת חברות מוחזקות, נדרשת הוכחת    להנפקה וקיבלה על

  מיליון ₪. 5השקעה במו"פ בחברה או בחברות המוחזקות על ידה, בהיקף מינימלי של 

ברשות  :דיון ותמיכות  תפעול  חטיבת  מנהל  ז'ולטי,  אבירם  עיקרי    ,מר  את  המועצה  חברי  בפני  הציג 

ר זו'לטי את ההקלות הקבועות בהנחיות, וציין כי מדובר בכללים שהבורסה  מהציג  . בתוך כך,  ההנחיות

 , כאשר בשנים האחרונות כמעט ולא היו בקשות להנפקה. 09/05 -ניסחה ב

  בתל   ערך   לניירות   בבורסה  למסחר   רישום  לצורך"פ  מו   כחברת   בחברה להכרה  נוהל  לאשר את ה :  החלטה

 , בהתאם לנוסח שהופץ טרם הדיון. אביב
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 בזירת צמיחה  SLAאישור הארכת  .6

החדשנות,  מ  כתוצאה:  רקע ברשות  הארגוני  העברת    ,הכוללהשינוי  את  היתר,  חברות    -23מסלול  בין 

)קרן    1000-יום זירת צמיחה כ כמרכזת  מתחילות לזירת הצמיחה,   תיקים בשנה במגוון מסלולים רחב 

בינ"ל   מו"פ  גורמי ממשל,  עם  פיילוטים  גנרי,  מו"פ  זה  ועוד(. המו"פ,  לנהל מערך  מנת  ולערוך את    , על 

ועדות המחקר בצורה אופטימאלית, תוך שמירה על רמת שירות גבוהה, קבלת החלטות איכותית   ישיבות

  לכלל המסלולים. SLA-תנאי ה תאהשוונדרשת  ורף שיפוט אחיד, 

  - ה חברי המועצה אתהציג בפני    ,מר חגי לוין, ראש חטיבת אסטרטגיה וכלכלה ברשות החדשנות  :דיון

SLA  ,ציין מר לוין כי הצורך  ין היתרמוצע. ב אחיד ה ואת עיקרי המודל ה  הקיים במסלולים השונים ,

שבא    ולאחר תהליך הפקת לקחים  ,בע מהשינוי במבנה הארגוני ברשות החדשנותובאימוץ המודל האחיד נ 

החדש    .בעקבותיו המודל  אימוץ  בבקשות,    אחידותיאפשר  לדבריו,  לוועדות  בטיפול  יותר  טובה  הכנה 

 . ות המחקרוועד וני  לשיפור מהותי באיכות דייביא  ו  חברות מתחילות

נוסף  2020לשנת    השנתית  האם ישנה כוונה בתכנית העבודה  ,לשאלת חברת הוועדה   , לבצע קיצור זמן 

אך יחד עם זאת הציע כי  ,  ראוי  SLAציין כי מדובר ביעד    אחד מחברי המועצה.  ין בשלילהו השיב מר ל

אהרון אהרון, מנכ"ל רשות  מר  לעניין זה העיר    . את פרק הזמן  לקצראפשרות  בעוד שנה תדון המועצה ב

יהיה לקצר עוד יותר  ניתן    ה,ככל הנרא, אשר בסופו,  CRMכי הרשות בתהליך הטמעת מערכת  החדשנות,  

ה יעד  זאת,  יחד  .  SLM  - את  אפלבוםהעלה  עם  באיכות    ד"ר  לפגיעה  תביא  התקופה  שצמצום  חשש 

 הבדיקות ובהכנת החומר לוועדות. 

 לאשר את המודל האחיד המוצע.  : החלטה

 

   שוטפים עדכוני מנכ"ל .7

הליך התחרותי  לרבות בנוגע להציג עדכונים שוטפים הנוגעים לפעילות רשות החדשנות,  מר אהרון    דיון:

המשרד להגנת  בשיתוף  מעבדת חדשנות  ; הקמת  יזמות טכנולוגית בעיר חיפה שערכה זירת הזנק לעידוד  

פיילוטיםהסביבה ומסלול  במוסדיים  תמיכה  מסלול  השקת  עם    ;  פעולה  שיתוף  לני"ע;  הרשות  בשיתוף 

( (; מסלול ההתמחות ומסלול איגוד משתמשים לבינה מלאכותית בזירה  WEFהפורום הכלכלי העולמי 

 עדכוני כוח אדם.  -ו  CRM   -החברתית ציבורית; הטמעת מערכת ה

מ   עדכן אהרון  מר   החל  הנוכחי,  במצב  היעמעכבת    09/19  חודשכי  בשל  לחברות  תשלומים  דר  הרשות 

בקופתה נשלחהמזומנים  משכך,  מעוכבים  03/11/19  ביום  .  לפיה  הנתמכות,  לחברות  עדכון  הודעת   ,

ממשיכה הרשות  לכך,  חברות קטנות. במקביל    100  -ל  ןמתוכ   ,חברות  460  -מיליון ₪ ל  150תשלומים בסך  

עמד על הקשיים    אהרוןמר    מיליון ₪.  400מענקים בסך    צפויה לאשרועד סוף השנה    ,בפעילות השוטפת

ו הנוכחי,  במצב  היתר,  ציין,הקשורים  תשומותנדרשים  הרשות    עובדיכי    בין  רבים  להשקיע    ומשאבים 

   . בהתמודדות עם האתגרים

חוסר תפקוד מצד  ובחריגה תקציבית  ב   פיינתוהתקופה הנוכחית מא  נציגי אגף התקציבים באוצר הבהירו כי

לעניין הערה    הבהיר  אהרון מר    .שירות מיטבירשות  המקבלת  בתוך המורכבות הזו  , ות הפוליטיתהמערכ

יש להביא בחשבון    יחד עם זאת,  אך  ,ספק בכך שכלל הנוגעים בדבר מענקים תמיכה גדולה לרשותאין  זו, כי  

כי לפי מידע שיש בידו, ראשי    ,הוסיףמר אפלבום  את הקושי המהותי שהחברות הנתמכות מתמודדות עמו.  

 החממות התכנסו בכדי לבחון גיוס כספים באמצעות הלוואות גישור.  
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ת  על הרשוטכני ו קושי  מדובר ב  , משכךכנסתמונחת בהרשות    יתפנינציגי אגף התקציבים באוצר ציינו כי  

האוסרת  ,  האוצר  משרדב   הכללי  החשבשל אגף  הנחיה  ישנה  השיב, כי    מר לוין.  להמשיך בפעילות שוטפת

 נציגי אגף התקציבים הביעו נכונות לסייע בעניין.  לשלם על בסיס הפניה בכנסת.   חשבת הרשותעל 

 

 

  

 

       
 אפלבום  רםמיעד"ר 

  החדשנות  ראש רשות             


