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 פרוטוקול 

 מועצת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית  ישיבת

 החדשנות רשות במשרדי, 11:00 בשעה , 2019 בדצמבר 18- ה, רביעי ביום שהתקיימה

 
 : משתתפים מועצה חברי

 
 , ראש רשות החדשנות ויו"ר המועצה אפלבום"ר עמירם ד

 ' חגית שני, סגנית החשב הכללי, משרד האוצר  גב
 והתעשייה  הכלכלה משרד, אנוש משאבי"ל סמנכ, פישר רועי מר
 ציבור  נציג, צור ארז מר

 
 :נוספים נוכחים

 החדשנות  רשות"ל מנכ, אהרוןאהרון  מר
 , ראש מטה מנכ"ל רשות החדשנות  זיגמןארי  מר
 "ד צפריר נוימן, היועץ המשפטי, רשות החדשנות  עו
 "ד מיכאל צחי, הלשכה המשפטית, רשות החדשנות  עו

   האוצר משרד, התקציבים אגף, סופר עידו מר
   האוצר משרד, התקציבים אגף, שוקרון נועה' גב
 חגי לוין, ראש חטיבת אסטרטגיה וכלכלה, רשות החדשנות   מר
 (6'  מס   בנושא)נכחה נות לימור טל, חשבת, רשות החדש "חרו
 ( 6' מס  בנושא)נכח יונתן רוז, חשבונאי ראשי, רשות החדשנות  "חרו
 ( 6' מס  בנושא)נכח  טיילי בייקר"ח רו משרד, בורכריס איציק"ח רו

 (6' מס  בנושא)נכח  טיילי  בייקר"ח רו משרדרו"ח מיגל אלחנטי, 
 (11 )נכחה בנושאים מס'  אלדן, מנהלת זירת הזנק, רשות החדשנות אניה' גב

 (9-8' מס   בנושאים)נכח  החדשנות רשות, הבינלאומי המערך מנהל, לובטון אבי
 

 
 על סדר היום

 ;המועצה  יו"ר –דברי פתיחה  .1

   ;2019 נובמברב 21מיום  תרשוהת ישיבת מועצשל אישור פרוטוקול  .2

   החלטות המועצה מישיבות קודמת ועמידה במועדי ביצוע;מעבר על ביצוע כלל  .3

 ; 2020-פעילות הרשות תחת תקציב המשכי בל ביחס ועדכון שוטפים עדכוני מנכ"ל .4

 ; 2020יעדי הרשות וסקירת נושאים עיקריים בתוכנית העבודה של הזירות לשנת   .5

 ; 2018אישור דוחות כספיים לשנת  .6

 מינוי נציג לועדת מכרזים;  .7

 ; תאגידים זריםוהסכמים בילטרליים  -  בינלאומיים הסכמים ליישום נהלים תיקון .8

 בפיתוח עסקי של תאגידים תעשייתיים;  תמיכה לצורך בינלאומיים הסכמים ליישום נוהל .9

לתכנית    תיקון .10 משנה  תכניות  במסגרת  החדשנות  רשות  ידי  על  ישראלים  שותפים  למימון  נוהל 

 המסגרת האירופית; 

 ; Bio-convergenceאלדן בנוגע ליישום תכנית  אניהשל  עדכון .11

 (; Bio-convergenceמסלול מעבדות חדשנות )מעבדת לתיקון הצגת  .12

 תיקון מסלול תנופה;הצגת  .13

 לעניין ידע ממוסדות אקדמיים;תיקון מסלולי הזנק הצגת  .14

 . עדכון יועמ"ש בנוגע לביטוח נושאי משרה .15

 



 טכנולוגית לחדשנות  הלאומית הרשות
innovationisrael.org.il   

 

    

 

 

 

 הדיון

 יו"ר המועצה  –פתיחה  דברי .1

  המועצה   חברי  תשלוש, כי כהונת  עדכן  ,המועצה"ר  ויו   החדשנות  רשות  ראש,  אפלבום"ר עמירם  ד:  דיון

הסכים להאריך את הכהונה של הגב'    השר. כמו כן,  וועדת איתור  על הקמת  הורה  הכלכלה  שרכי  , ופגה

 החברות הממשלתיות.  ברשות  והמסמכים הרלוונטיים נמצאים  ציפי עוזר ערמון,

מגבלות  ב  סגירת שנה בהתחשבב  מאמציהם לסייע לרשותעל    תקציבים  אגף  לחבריהודה    ראש הרשות

 התקציב. 

 

   2019בנובמבר  21פרוטוקול של ישיבת מועצת הרשות מיום  אישור .2

  21 שהתקיימה  ה ישיבת מועצת הרשות האחרונ  פרוטוקול התבקשו לאשר את : חברי מועצת הרשות דיון

 . 2019 נובמברב

  בהתאם,  2019  בנובמבר  21  ביום  שהתקיימה   הרשות  מועצת  ישיבת   של  הפרוטוקול  את   לאשר :  החלטה

 . הדיון  טרם שהופץ לנוסח

 

 קודמת ועמידה במועדי ביצוע ותמועצה מישיבהמעבר על ביצוע החלטות  .3

עו"ד  דיון המשפטי  ,נוימןצפריר  :  החדשנותב  היועץ  כי    ,רשות  הקודמת  היו    לאציין  המועצה  בישיבת 

הציג בפני חברי המועצה    עו"ד נוימןבנוסף,    כן אין דיווח רלוונטי בעניין זה.-קביעת מועדים, ועללהחלטות  

החלטות   מחיקת   הקודמותהמועצה  את  התבקשה  ההחלטות  על  במעבר  אליהן.  ביחס  ביצוע    ומעקב 

 .  מאחר והצורך לכך התייתר  בינלאומימערך הה פעילות בקשר ל  משפטית  "דחוו   ההחלטה לפיה יש להגיש

חוות הדעת משפטית  אשר הורתה על הגשת    חברי המועצה אישרו פה אחד את מחיקת ההחלטה :החלטה

   בקשר לפעילות המערך הבינלאומי.  

 

 2020-פעילות הרשות תחת תקציב המשכי בל ביחס ועדכון שוטפים"ל מנכ עדכוני .4

ביחס לפעילות  את חברי המועצה  עדכן  ,  לוין, מנהל חטיבת אסטרטגיה ברשות החדשנות  חגימר  :  דיון

אגף  שהועבר למשרדי הממשלה מ  נוהל  ציג מר לויןה,  בתוך כך  .2020שנת  הרשות תחת תקציב המשכי ב

יחד עם זאת,    .לא תתוקצב הרשאה חדשה להתחייב  למעט חריגים,  ,, לפיומשרד האוצרב  החשב הכללי

גב' חגית שני, סגנית החשב הכללי  .  הרשאה בקרוב  כי הרשות תקבל מסגרת תקציב לצפות    יש לדבריו,  

 .  ביחס לרשות גמישות ישנה הבנה כי צריכה להיות וציינה כי   ,פירטה אודות ההנחיה משרד האוצרב

ציין לוין  מסגרת  כי    ,מר  המנהליתקציב  התקבלה  לתקציב  כ )  מספקת    ,התקציב(סך  מ  10%מהווה 

תקציב ו מסגרת  )  התקבלה  עבר  התחייבויות  על  לתשלום  ניתנומספקת  שכבר  זאת,  .  (מענקים  עם  יחד 
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מר לוין עדכן, כי ישנה  בנוסף,  יהיו מענקים חדשים.  ו   במידההמסגרת לא מספקת לבודקים ורואי חשבון  

 . האישורכי תהלי את להאיץ היא    המטרהכאשר   ,לתאגיד  ייעודי  נוהלעבודה על ניסוח 

לכך,   מר  בהמשך  הרשות,  אהרון,מנכ"ל  מנגנון    אהרון  אודות  המחקרפירט  ועדות  רשות  ב  פעילות 

וזאת   ,צרכי השוק והקולות הקוראים, SLA -יעדפועלות בהתאם ל  הוועדותכי  החדשנות, ובתוך כך ציין 

 ;יםקורא   ות לוחות זמנים; קולועדות ומכך נגזרים   10-8ביחס לכל השנה. לדברי מר לוין, בכל חודש ישנן  

 הכנת התיקים.  מועדים ובדיקה; מערך ; ת בקשותוקליט

הרשות  אפשרויותהציג    מנכ"ל  המורכבותל   שתי  עם  ההגשה  התקציבית  התמודדות  תהליכי  עצירת   :

)עד שתוגדר מסגרת תקציב( והבדיקה ללא קבלת החלטות  חברי  .  והבדיקה, או המשך פעילות ההגשה 

ונציגי אגף התקציבים במשרד האוצר העל  הוודאות התקציבית אך  המועצה  ו דרכי התמודדות עם אי 

 .  מאידך הצורך בפעילות שוטפת של רשות החדשנות

נציגי משרד האוצר ציינו כי אמור להתקיים ישיבה במשרד האוצר ביחס להתמודדות עם אי הוודאות  

הגשה  התהליכי עצירת יש קושי גדול בחזרה לפעילות רגילה אחרי  כי  חברי המועצה הסכימו   . התקציבית

 ולכן הסכימו כי בינתיים יש להמשיך בפעילות ללא קבלת החלטות.  והבדיקה 

עדכן מנכ"ל הרשות,   ופירט אודות    נמכרו  ישראליות   חברות   שתי כי  בהמשך לכך,  ביומיים האחרונים, 

 .המכר ותמיכת הרשות בחברות

 

 2020יעדי הרשות וסקירת נושאים עיקריים בתוכנית העבודה של הזירות לשנת   .5

לסעיף   :רקע ל3א)8בהתאם  תשמ"ד   חוק(  בתעשייה,  טכנולוגית  וחדשנות  פיתוח  מחקר,    1984-לעידוד 

" לאשרן  החדשנות  חוק)להלן:  החדשנות,  רשות  של  העבודה  בתכניות  לדון  הרשות  מועצת  בסמכות   )"

 ולעקוב אחר יישומן. 

מיום    המועצה   להחלטות  בהמשך למועצה    הוצגה  ,2019בספטמבר    9ומיום    2019במאי    6בישיבותיה 

  21בישיבתה מיום    , ולעיקרי תכנית העבודה. בהתאם לאישור המועצה2020ההצעה ליעדי הרשות לשנת  

הכנת  2019בנובמבר   תושלם  הבאה    תכנית,  בישיבתה  למועצה  שתוצג  הפרטנית  המתוכננת    -העבודה 

:  על העמידה במשימות בחלוקה לשלושה תחומים  2020כי הרשות תימדד בשנת    ,וצעה   .2020  ינוארחודש  ל

כדי לבחון את  בבנוסף,    .30%  –יעדי מטה  ;  40%  –יעדים על פעילות הזירות  ;  30%  -יעדי רשות כלליים  

הרשות    2020וצע כי החל משנת  המידת ההתקדמות במטרות שהוגדרו בתוכנית האסטרטגית של הרשות,  

 תתחיל לעקוב אחר מספר יעדי מקרו, בדגש על המטרות שהוגדרו במיקוד.  

  ,שוטפתהרשות ממשיכה בפעילות  בעת הזו  זאת מאחר שוישנה חשיבות בדיון,    ציין כימנכ"ל הרשות  :  דיון

את   משנה  התקציב  התנהלותהולא  לאתגרי  וכלכלה    .בהתאם  אסטרטגיה  חטיבת  ראש  לוין,  חגי  מר 

נחת  תחת ה  , וציין כי התכנית הוכנה 2020יעדי הרשות לשנת את  עיקרי תכנית העבודה ו הציג את   ,ברשות

שלוש  חלקים ל, ונהישג כמותי ברורהיעדים נבחרו עם  . בדומה לשנים קודמות  התנהלות תקציבית רגיל ה

לראשונה    בנוסף מוצע השנה להוסיף  ,  (30%)  מטהיעדי  ו   (40%)  זירותיעדי  ;  (30%)  רשותיעדי    –קטגוריות  

( שישמשו למעקב אחר ההתקדמות בתוכנית האסטרטגית החמש  2022רב שנתיים )לשנת    יעדי מאקרו

   שנתית.

בארבע המטרות האסטרטגיות    מקרוהלחישוב יעדי  צעה מפורטת  המר לוין הביא בפני חברי המועצה  

( הזנק, אקוסיסטמים  במיקוד: חברות  צמיחת חברותbioconverganceשהוגדרו  אנושי,  הון  ובכלל  .  (, 
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  מאחר זאת    מדד כספי,ב  לבחור   הוצעבתחום חברות הזנק    הרשות,  לאחר דיון במועצה ובמטה   כי   ,ייןצזאת  

   .איכות על  מעידה  בהכרחחברות לא השכמות 

מר לוין המשיך והציג בפני חברי המועצה את יעדי הרשות ופירט את המטרות וההישגים הנדרשים לשנת  

, או כלי קיים,  של חברות  חובמימוני חדש מבוסס על    כלי   ליצור. בתוך כך, ציין מר לוין, ישנה מטרה  2020

  .הכסף על מינוף באמצעותו  וליצור  ,צמיחה לחברות שרלוונטי

. במהלך הצגת יעדי זירת  על פעילות הזירות  יעדיםה מר לוין הציג בפני חברי המועצה את  כך,  -נוסף על

העברת  בקשר ל  שיתף ראש הרשות את חברי המועצה בתהליך שהרשות מנהלת מול האקדמיהתשתיות, 

- אקדמיה  IP   -ה  , והציע לחשוב ברמה הגבוהה, ובהסתכלות כוללת על נושא IP -ובעלות על ה  טכנולוגיה

בקשר לקניין    הזנקשינוי בזירת    ילעניין זה, העיר נציג אגף התקציבים במשרד האוצר, כי צפו .  עשיהת

תהיה  אם הרשות  יתנגד,  לא  יחד עם זאת, אגף התקציבים  שהרשות תתנהל כמשק מבודד.    נכוןלא  ו   ,רוחני

 .  שהשינויים נדרשים סבורה

 

נושא שיפור השירות  את היעדים ב  מר לוין הציג בפני חברי המועצה את יעדי המטה, ובתוך כך,לבסוף,  

 ובנושא שיפור תהליכים והפחתת הבירוקרטיה.  

לאחר הצגת התכנית למר    .את התכניתבאופן עקרוני  מקבלים    שנכחו בישיבהחברי המועצה  :  החלטה

נציג אגף התקציבים במשרד האוצר  אסף התכנית בפני חברי המועצה בישיבה שצפויה    תובא,  וסרצוג, 

 , בהתאם ליעדים שהוצגו.  7.1.2019יום ב להתקיים

 

 2018אישור הדוחות הכספיים  .6

כי בסמכות מועצת הרשות לדון בטיוטת הדו"חות הכספיים של    ,החדשנות קובע  חוק( ל 6א)8סעיף  :  רקע

לדון בכל פרט    -רשות החדשנות ובהערות רואה החשבון המבקר לגביה, ולאחר אישור הדו"חות הכספיים  

נמנע מלחוות דעתו. החדשנות    חוקלג ל15  סעיף  שלגביו רואה החשבון המבקר הסתייג, העיר הערה או 

ת לעריכת הדו"חות הכספיים של רשות החדשנות ולאישורם. בנוסף, על  כי מועצת הרשות אחראי  ,קובע

הדו"חות הכספיים להיות ערוכים בהתאם לכללי החשבונאות הממשלתיים העדכניים באותה עת )לפי  

הנחיית החשב הכללי במשרד האוצר(. כמו כן, הדו"חות הכספיים יאושרו בידי מועצת הרשות, ייחתמו  

מרס בכל שנה. יצוין כי בהתאם  חודש  והתעשייה ולשר האוצר לא יאוחר מבשמה ויוגשו לשר הכלכלה  

החדשנות, הדו"חות הכספיים כוללים מאזן, דו"ח רווח והפסד ודו"ח על תזרימי מזומנים, לרבות    חוקל

רשות החדשנות ומועברים לאישור    חשבותכי הדוחות הכספיים מוכנים על ידי    ,יצוין  עוד  הביאורים להם.

 ללי במשרד האוצר.אגף החשב הכ

  מספר חודשים הוכנו    31.12.2018  ליוםהדוחות הכספיים  חשבת הרשות, רו"ח לימור טל, ציינה כי    :  דיון

בהמשך  אך בעקבות עבודת ועדת המשנה והערות ראש הרשות, השלמת הדוחות התעכבה.  קודם לישיבה,  

הוצג בפני חברי המועצה, ורו"ח    דו"ח המאזן  .לחברי המועצהרו"ח טל, הציגה את הדוחות הכספיים  לכך,  

  ן האומדמוצג כנכס, אך  , מאחר שרכיב זה  הסתייגויות קלות לגבי נכס התמלוגיםטל העירה כי בדו"ח ישנן  

בצעת עבודה  מתהובא לידיעת המועצה, כי    יחד עם זאת,  .יםמדויקשאינם    מתבסס על מודלים כלכליים 

, ציינה  קרנות דו לאומיותרכיב    . לעניין מודל מתוקף  ושלםי  2019בתקווה שלקראת דוחות  ובהקשר זה  

לא  כספים ששהוועדה אישרה  זאת מאחר    בעבודת ההכנה היה קושי לאמוד את המספרים,  רו"ח טל, כי
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בהמשך    .ההחלטות של מועצת הקרנותרו"ח טל העירה כי נעשה מעקב ובדיקה על  .  (קרן סינגפורשולמו )

 ת.  דו"ח על הפעילוו דו"ח על הביצוע הכספי לכך, הציגה רו"ח טל את ה

הדוחות שהוצגו משקפים באופן נאות את המצב  , ציין כי  משרד רו"ח בייקר טיילימ  רו"ח מיגל אלחנטי 

לשנת   הרשות  של  זאת,    2018הכספי  עם  אלחנטי,  העלה  יחד  לבצעכי  רו"ח  צורך  של  התאמות    ישנו 

 למספרים.  באמצעותם הגיעו האומדנים ש

, בהתאם לנוסח שהופץ טרם  31.12.2018  ליוםלאשר את הדוחות הכספיים של רשות החדשנות    :החלטה

 הדיון. 

 

 עדת מכרזיםונציג לו מינוי .7

, מסדירה מינוי והרכב ועדת מכרזים בחברה ממשלתית  -לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג  35תקנה : רקע

והיא חלה על תאגיד סטטוטורי, בשינויים המחויבים. ככלל התקנה קובעת כי מינוי חברי ועדת המכרזים  

ידי המנכ"ל באישור הדירקטוריון של הגוף, וכי כי חברי דירקטוריון לא רשאים לכהן כחברי  -ייעשה על

 ועדת מכרזים, אלא עובדי הגוף, בלבד. 

ל הרשות )יו"ר הוועדה( או מי שהוא מינה לנציגו; חשב  פי התקנות הוא מנכ"-הרכב ועדת המכרזים על 

הרשות או מי שהוא מינה לנציגו; היועץ המשפטי של הרשות או עו"ד שהוא מינה לנציגו; עד שני חברים  

כן( אשר במקרים חריגים, מנימוקים שיירשמו ואם קיים   )אם החליט לעשות  נוספים שימנה המנכ"ל 

 רשות. הכרח לכך ניתן ולא יהיו עובדי ה

מאחר   מחויבים.  בשינויים  יחולו  הללו  ההוראות  כי  התקנות  קובעות  סטטוטוריים  לתאגידים  ביחס 

וסמכויות שונות של המועצה אינן זהות לאלו של דירקטוריון של חברה ממשלתית וקיימת אי בהירות  

לש המועצה,  שלפנינו  ובמקרה  הדירקטוריון  לאישור  ביחס  ההוראות  חלות  האם  בשאלה  ם  מסוימת 

 הזהירות אומצה הפרשנות כי יש צורך באישור המועצה למינויים בוועדת המכרזים.

כממלא    עד היום בתפקיד  שכיהןמי    כי  ,ציינה  רו"ח טל  .עו"ד נוימן הציג את הנושא בפני המועצה  :דיון

התחייבויות  מנהלת הגב' שירה ויגוצקי, וביקשה למנות תחתיו את  ,  הוא מנהל תשלומים  מקומה בוועדה,

 .ורכש

למנות    :החלטה החדשנות  רשות  מנכ"ל  את  רכש,    ,ויגוצקישירה  הגב'  להסמיך  התחייבויות  מנהלת 

 ם.מכרזיה תוועדכממלאת מקומה של רו"ח לימור טל כחברה ב 

 

 הסכמים בילטרליים, תאגידים זרים   -ליישום הסכמים בינלאומיים   נוהלים תיקון .8

ל42לסעיף    בהתאם:  רקע תשמ"ד   חוק)ב(  בתעשייה,  טכנולוגית  וחדשנות  פיתוח  מחקר,    1984-לעידוד 

  הסכם   כל   יישום  אופן  על  בנוהל  יורה,  המועצה  באישור,  החדשנות  רשות  ראש"(  החדשנות  חוק)להלן: "

 . החדשנות חוקל)ג( 42-ו)א(  42 סעיפים לפי

הפעילויות    הזירה את  שמסדיר  אחד  לנוהל  המסמכים  ואיחוד  במלל  התאמות  ביצעה  הבינלאומית 

הקיימים.   הקיימים    מהותם מהנהלים  הנהלים  שני  של  אולם    בעינה  נשארתהעיקרית  משתנה;  ואינה 

"תמיכה בשת"פ עם שותפים  המבוקשים הם    השינוייםיקר  ע   .של שת"פ עם גופים זרים  נוספות פעילויות 

  לאומי  רב  תאגיד  של  מידה  בקנה  אינן  אשר,  זרות  ישויות האפשרות לבצע שת"פ עם    תזרים נוספים": הוספ 

;  בילטראלי"פ  שת  במסגרת  ואינן"ב(,  ארה  דולר  מיליארד  1.5  של  קודמת  בשנה  הכנסות  נדרשות,  היתר)בין  
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  במסגרת .  "לבחו  הרצה  שותף  היותן  ידי  על,  ישראליות  חברות  של  בגמלוןאו  / ו"פ  במו  לתמוך  ביכולתן  אך

 .  הזר השותף עם בידע שיתוף יתאפשר  לא הזאת

הגשה  ה  יכולת:  גוןמשניים כגון טיוב ניסוחים ודיוקים אודות מקרי שת"פ אפשריים כ   הינםשאר השינויים  

מו"פ,   עתירות  חברות  מס'    טווח  ארוך  גנרי"פ  במו  העוסקותשל  הטבה  מסלול    לתכניות (  8)לפי 

במסלול    12)הגשה רציפה( או תחום בזמן בהתאם לסעיף    מתגלגל להשקת קו"ק    האפשרות ;  בינלאומיות

 במימון חד צדדי.   G2G בילטראליותלאשר תכניות   האפשרות; 1הטבה מס'  

הנוהל הנוכחי  וציין כי  ,  את המצב הקייםהציג    לובטון, מנהל המערך הבינלאומי ברשות,  אבימר    :דיון

  נוספים. עו"ד נוימן הוסיף כי   גופיםשיתופי פעולה עם  ל  ומרחיב  ,מבקש לאחד את שני הנהלים לנוהל אחד

 הסכמים שנחתמו עם גורמים שבהם חברות יכולות לבצע את הפיילוט אצלם.   נםיש

 

לאשר  החלטה   החדשנות  או  הפיתוח,  המחקר  בתחום  בינלאומיים  הסכמים  ליישום  הנוהלנוסח  את  : 

  .הדיון לפני  שהופץ  לנוסח  בהתאם, הטכנולוגית

 

  משלחות ואירועים –ליישום הסכמים בינלאומיים  נוהל .9

  אופן  על   בנוהל  יורה,  המועצה  באישור,  החדשנות  רשות  ראש  החדשנות   חוקל )ב(  42  לסעיף  בהתאם :  רקע

 .החדשנות  חוקל )ג( 42- ו)א( 42 סעיפים  לפי הסכם כל  יישום

  סיוע  ושמהותה  בשנה  פעמים  מספר  מתרחשת  אשר  פעילות  הסדירל  מבקשת  הבינלאומית  הזירה

 .פתוח עסקי, הקניית ידע והנגשה לשותפים, שווקים ומשקיעים בינלאומייםב תעשייתיים לתאגידים

ואירועים  –   בינלאומיים  הסכמים   ליישום  הנוהל   לתאגידים   קוראים   לקולות   יציאה   יאפשר  ,משלחות 

על בסיס הסכמים בינלאומיים. תחת הנוהל תתאפשר תמיכה    משלחותב  השתתפות  לצורך  תעשייתיים

  מענק  באמצעותאו  /ו   לעיל  כאמור  באירועים  להשתתפות  אפשרות  מתן  באמצעותבתאגידים התעשייתיים  

 . ולינה אירוח  כגון השתתפות   הוצאות למימון

כך שאושרה בעבר תמיכה במתווה מהסוג המתואר מבוקש להחיל רטרואקטיבית את הנוהל ממועד    לאור

"פ עם מדינת מרילנד,  השתהאישור של השתתפות החברות שנסעו לפגוש חברות זרות במסגרת הסכם  

 (.  2019בפברואר   1) ארה"ב

תמיכה משפטית בנושא  להעניק  הנוהל מבקש  וציין כי    ,התהליך הקיים כיוםעל  הסביר  מר לובטון    :דיון

  הנתמכת   כי בדרך כלל החברה  ,, השיב מר לובטוןאחד מחברי המועצהשל משלחות ואירועים. לשאלת  

  חבר המועצה .  שאר ההוצאותהשותפים ממנים את    ו/או והרשות    ,משלמת את הטיסות הבינלאומיות

לחו"ל  חברות שיוצאות    עבור  לינה  לדבריו, מימוןבחו"ל.    לינה לחברותכי תשולם  לא ראוי  לדעתו  העיר, כי  

מדובר  בדיון חודד כי    .מכספה  הלינה  ממן את הוצאותאם יש ערך מספיק חזק, החברה ת ו  מקובל,  אינו 

   .השניהזר כאשר יש הסכמה של הצד רק זאת ו, בפעילות במסגרת שת"פ עם גורם שנחתם אתו הסכם

בינלאומיים    הנוהל נוסח  : לאשר את  החלטה ואירועים  –ליישום הסכמים  כך  בנוסח שהופץ    משלחות 

וכי   בלבד  לצרכי הדרכה  ביחס  רק  לצרכי  הוצאות  מימון  שיאושר  יידרש  רק כאשר המימון  יותר  לינה 

 . ולאשר את התיקונים הנדרשים לאור כך הדרכה
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משנ  תיקון .10 תכניות  במסגרת  החדשנות  רשות  ידי  על  ישראלים  שותפים  למימון  לתכנית  נוהל  ה 

 המסגרת האירופית 

החדשנות ראש רשות החדשנות, באישור המועצה, יורה בנוהל על אופן    חוק)ב( ל 42לסעיף    בהתאם :  רקע

 החדשנות.   חוק)ג( ל 42- )א( ו42יישום כל הסכם לפי סעיפים 

בנוסף למענקים הרגילים    ,תכנית המסגרת האירופית לתמיכה במחקר ובחדשנות בה ישראל חברה, יוזמת

בתחו נוספות,  משנה  תכניות  נותנת,  אלה  שהיא  תכניות  לאומי.  מימון  על  המבוססות  מועדפים,  מים 

גופים מובילים   פעולה עסקיים ומחקריים עם  ליצירת שיתופי  מאפשרות לשותפים ישראלים הזדמנות 

באירופה ופותחת להם שער להשתלבות אסטרטגית במסגרות המחקר, התעשייה, הפיתוח והשיווק של  

  ה.אירופ 

הבדיקה,   2019  בספטמבר  9  מיום מועצה  ה  ישיבתב ההצטרפות,  הליך  את  להסדיר  שנועד  נוהל  אושר 

 המימון והמעקב אחר שותפים ישראלים תחת תכניות המשנה אשר זכאים למימון על ידי רשות החדשנות.  

את  מתבקשת    המועצה המתקדם  הלאשר  הייצור  מתחום  לחברות  לאפשר  מנת  על  וזאת  לנוהל  נספח 

 מתנאי המימון של המסלול.   ליהנות

  משנה   תכניות  מסגרתב  החדשנות  רשות  ידי  עלמימון שותפים ישראלים  : לאשר את התיקון לנוהל  החלטה

 . הדיון  טרם שהופץ לנוסח התאםב , לתכנית המסגרת האירופית

 

 convergence-Bioאלדן בנוגע ליישום תכנית  אניהשל  עדכון .11

ה  :דיון תכנית  ליישום  ביחס  עדכון  מסרה  החדשנות  ברשות  הזנק  זירת  ראש  אלדן,  אניה    Bio  -הגב' 

convergence 2019ביולי  11-ידי המועצה בישיבה שנערכה ב-אשר אושרה על.   

 

 טכנולוגיתתכנית מעבדות לחדשנות   – 29תיקון מסלול הצגת  .12

תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית,    –  29תיקון במסלול הטבה מספר  הביא  לבכוונת זירת הזנק  :  רקע

היתרעיקרי ש בין  משנה    הוספת  א.:  ו,  בתחומי    –'  דמסלול  טכנולוגית  לחדשנות   Bio-ה מעבדה 

Convergence  הנועד לקדם הקמת מעבדה לחדשנות טכנולוגית בתחומי  ש-Bio Convergence  ,כחלק  

המשך תמיכה בפרויקט מעבדה מעבר    לאפשר  .ב  ;של רשות החדשנות  Bio Convergence-ה  מתכנית 

  כלקח   וחידודים   תיקונים,  הבהרות  תהכנס  .ג-, ו50%לתקופת הביצוע הראשונה, בשיעור מענק מופחת של  

 .קודמים  תחרותיים מהליכים

מכרז באותם תנאים שהיו    , ומסרה כי הזירה מבקשת לבצעתיקון המסלולגב' אלדן פירטה אודות  :  דיון

ציין כי נוסח של החלטה  עו"ד נוימן  .  2020  – השפעה תקציבית ב  שינוי  אין ל, והדגישה כי  רחב  בתחום  ודםק

 . המועצה לתוקף בכפוף להסכמת כל חבריבכתב לאישור התיקון יופץ לחתימת חברי המועצה וייכנס 
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 סיוע ליזמים טכנולוגיים מתחילים    – תנופה  – 9' מסמסלול  תיקון הצגת .13

הזנק  :  רקע זירת  מספר  תיקון  הביא  ל בכוונת  הטבה  טכנולוגיים    –תנופה    –  9במסלול  ליזמים  סיוע 

 Bio -הלמיזמים בתחום   ש"ח לשנה 200,000תמיכה מוגדלת של  מתן .א: ו, בין היתרעיקריש, מתחילים

Convergence לפרויקט הרגיל  המענק  סכום  במקום  שהינו    ,  לשנה  100,000תנופה,  לחדד    .ב  ;ש"ח 

בנוגע לתמלוגים, ידע  לעדכן הוראות במסלול, כגון    .ג-, וולהבהיר את תנאי הסף ואמות המידה במסלול

 ברשות.   יםמקובלם הנוסחיוזכויות ייצור, בהתאם ל

  400,000–הגדלת מענק תנופה ל  התיקון יאפשר, וציינה כי  אודות תיקון המסלולהגב' אלדן פירטה  :  דיון

. הגב' אלדן הדגישה כי השינוי אינו דורש תוספת תקציב, ובשנה  Bio Convergence של  ₪ בפרויקטים  

ציין כי נוסח של החלטה בכתב לאישור התיקון  עו"ד נוימן    .תנופה  תקציב  מתוךהקרובה המענק יוקצה  

 . המועצה יופץ לחתימת חברי המועצה וייכנס לתוקף בכפוף להסכמת כל חברי 

 

 תיקון מסלולים לעניין ידע ממוסדות אקדמיים   הצגת .14

מועצת הרשות לקבוע הסדרים בנוגע לבעלות על   בסמכותהחדשנות,   חוקללט)א(  15  לסעיף  בהתאם:  רקע

מכוח ההוראה מעוגן    שנקבעהנובעות ממנו אשר פותח בתמיכת רשות החדשנות. ההסדר    וזכויותידע  

המוחלט של מסלולי ההטבה, קובע שהידע המפותח    קרן המו"פ, ומוחל ברובם  –  1במסלול הטבה מס'  

החדש רשות  היתר  נ בתמיכת  בין  נובע  זה  הסדר  ההטבה.  מקבל  של  בלעדית  בבעלות  להיות  חייב  ות 

אחת   ההטבה.  מקבל  בידי  יהיה  הרשות  ממימון  כתוצאה  הנוצר  הכלכלי  שהערך  להבטיח  מהצורך, 

לני משנה עבור מקבל ההטבה חייב להיות  המשמעויות של הסדר זה הינה שהידע אשר מפותח על ידי קב

להשכלה    ות)מוסד  אקדמייםבבעלות מקבל ההטבה. כלל זה חל גם על ידע אשר מפותח על ידי מוסדות  

 (.בריאות תאגידי או  חולים בתיגבוהה, 

אשר הינם בעלי הידע    אקדמייםלהסדר זה מספר השלכות כאשר מדובר בפיתוח הנעשה על ידי מוסדות  

התואם את הוראות מסלולי    הסכם המקדמי עליו מתבסס המחקר הנתמך. לעיתים הצורך לחתום על  

מוסדות   לבין  חברות  בין  ומתן  המשא  משך  את  מאריך  הסדרי  אקדמייםההטבה  מסוימים  במקרים   .

שמוסדות   לכך  מביאים  מע   אקדמייםהרשות  המקבלות  לחברות  טכנולוגיות  מלמסחר  נקים  נמנעים 

רים או למעבדות   חוקמונעים מחברות נתמכות רשות גישה ל  אקדמייםמרשות החדשנות. בנוסף, מוסדות  

וממוסדות   מהתעשייה  גורמים  עם  שערכנו  מדיונים  ההטבה.  למקבל  המקדמי  הידע  העברת  לאחר 

למשאבי    אקדמיים הגישה  אשר  צעירות  הזנק  חברות  עבור  במיוחד  בעייתי  זה  מצב  כי  מוסדות  העלה 

 רים הינה קריטית במיוחד עבורן.  חוקול  האקדמיים

של    אקדמייםלמוסדות    יאפשרו   המוצגים  התיקונים שהבעלות  ובלבד  הסדר  כל  בניהן  לגבש  ולחברות 

מקבל ההטבה בידע החדש לא תפחת מתרומתו לפיתוח הידע החדש. על מנת להגן על האינטרסים של  

חדש   ידע  כל  כי  קובעות  ההוראות  הצעירות  ייכלל  החברות  ההטבה  מקבל  של  בלעדית  בבעלות  שאינו 

 ברישיון ללא מתן תמורה נוספת.

יישאו    אקדמייםשמוסדות    יםקובע  המוצעים  התיקוניםהחדשנות,    חוק  תכליותבנוסף, על מנת לשמור על  

  רצו . המשמעות של סעיף זה הינה שככל שהמוסדות יההטבה  מסלולי  לפי  מבקש  על   שחלותבכל החובות  

  הרגיל   הסדרמך רשות לצד ג' )שאינו מקבל ההטבה( מסחור זה יעשה בכפוף להוראות הלמסחר ידע נת

 קרן המו"פ. – 1ומסלול הטבה מס'   החדשנות  חוקב שנקבע



 טכנולוגית לחדשנות  הלאומית הרשות
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להסדר  ה רלוונטי  חממות  המוצג  תנופה,  ומתחילות:  צעירות  לחברות  מיועדים  אשר  הבאים  מסלולים 

מתחילות   חברות  בפריפריה,  יזמות  חממות  טכנולוגיות,  חממות  לחדשנות  ו ביוטכנולוגיות,  מעבדות 

 טכנולוגית. 

הגב' אלדן הציגה בפני חברי המועצה את המצב הקיים ובתוך כך ציינה כי הרשות אינה מעוניינת    :דיון

 תקבע לפי הסכמת הצדדים, ובלבד שהיא תחולק לפי המצאתיות.  , אשר בשאלת הבעלות להתערב

כי   ל  תהליך  מתקייםצוין  בקשר  ותעשיה  אקדמיה"פ  שת  של  עבודה   אופןמשותף    משתתפת  הרשות, 

כי  ..  בתהליך זה וישנו תהליך שהרשות מהווה חלק ממנו,  חלק מחברי המועצה סברו  יש הגיון  במידה 

בהקשר הזה, כמו   דיון איתן לעשות שצריך  נוספות זירות  ישנןבנוסף,   .לכרוך את השינוי המוצע יחד אתו

 זירות צמיחה ותשתיות.  

מיצוי  ב:  החלטה בנושא  ומשרד האוצר  ות"ת  לרשות החדשנות  עם התקדמות הדו"ח המשותף  בבד  ד 

מרץ    תקיים בחודששתהמועצה  ברשות יובא לדיון בישיבת    IP-נושא מדיניות הפוטנציאל העברת הידע,  

2020.   

 

 יועמ"ש בנוגע לביטוח נושאי משרה  עדכון .15

החדשנות להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא  החדשנות, מאפשר לרשות    חוקי ל15סעיף  :  רקע

משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולות מסוימות שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה. החלטה על  

 התקשרות בחוזה לביטוח אחריות נושאי משרה טעונה אישור של שר האוצר. 

כי  :  דיון נוימן עדכן את חברי המועצה,  משרד האוצר התקבל אישור שר  לאחר הליך שבוצע מול  עו"ד 

האוצר לבטח במסגרת הפוליסה עבור יו"ר המועצה וראש הרשות, חברי המועצה, מנכ"ל הרשות, סמנכ"ל  

אסטרטגיה וכלכלה, היועץ המשפטי, מבקר הפנים, מנהל חטיבת משאבים, מנהל חטיבת תמיכות ותפעול,  

   ש מטה הרשות ומנהלי זירות.לאומית, יושב רא-מנהל המערך הטכנולוגי, מנהל החטיבה הבין

 

 

 

 

       
 אפלבום  רםמיע"ר ד
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