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 פרוטוקול

 ישיבת מועצת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית 

משרדי רשות החדשנות, תל אביב, ב ,00:09בשעה  ,2022 אפרילב 7-, החמישישהתקיימה ביום 

 ZOOMשיחת ועידה באמצעות וב

 
 :משתתפיםברי מועצה ח

  המועצה יו"רראש רשות החדשנות ו, עמירם אפלבום ד"ר
 (ZOOM)השתתף באמצעות  מר רועי פישר, סמנכ"ל משאבי אנוש, משרד הכלכלה והתעשייה
 ד"ר עינת מגל, סגנית המדען הראשי, משרד הכלכלה והתעשייה

  החשב הכללי, משרד האוצר אורי שאשא, סגן מר
 , אגף התקציבים, משרד האוצר גב' ספיר איפרגן

 (4ולמעט נושא מס'  1, למעט בחלק האחרון של נושא מס' ZOOM)השתתפה באמצעות  ערמון, נציגת ציבור-גב' ציפי עוזר
  , נציג ציבורמר ארז צור

 
 :משתתפים נוספים

 (1-3מס'  ים)השתתף בנושא החדשנותמר דרור בין, מנכ"ל רשות 

 (ZOOM)השתתף באמצעות  רשות החדשנות מר ארי זיגמן, ראש מטה מנכ"ל
 מר תומר סגלוביץ, ראש מטה מנכ"ל רשות החדשנות החדש

 עו"ד צפריר נוימן, היועץ המשפטי, רשות החדשנות 
  , הלשכה המשפטית, רשות החדשנותלי קפון דפניעו"ד 

 מר פניאל רוזנטל, ראש מטה ראש רשות החדשנות 
  האוצרגב' טליה יוסף, אגף התקציבים, משרד 

 (1השתתף בחלק הראשון של נושא מס' ) מר שגיא דגן, ראש זירת חברות בצמיחה, רשות החדשנות
 (1)השתתף בנושא מס'  מר סמי פרידריך, יו"ר חברת שלדור

 (1)השתתף בנושא מס'  רופר, מנכ"ל חברת שלדטמר עומר 
 (1)השתתף בנושא מס'  מר עידן הנגבי, חברת שלדור

 (1)השתתף בנושא מס'  חברת שלדורמר שאולי אודם, 
 (1)השתתף בנושא מס'  מר מאור קולט, חבר שלדור

  (ZOOMבאמצעות  2)השתתף בנושא מס' מר אסף וסרצוג, חבר מועצת הרשות לשעבר 
 
 

 על סדר היום

 
 ;נושא שהוטל עליו חיסיון .1

 ;מטעם הממונה על התקציבים במשרד האוצר לשעבר רידה ממר אסף וסרצוג, חבר מועצת הרשותפ .2

ע הוספת נציג משרד החדשנות, המד מסלולי הטבות של רשות החדשנות לצורך 7-אישור תיקונים ב .3

 ; החדשנות רשותוהטכנולוגיה בוועדות המחקר של 

 .נושא שהוטל עליו חיסיון .4

 

 הדיון

 

טכנולוגית  חדשנותלעידוד מחקר, פיתוח ו ד)ט( לחוק8על נושא זה הוחלט להטיל חיסיון מכוח סעיף  .1

  ."(החדשנותחוק )להלן: " 1984-תשמ"ד בתעשייה,
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 מטעם הממונה על התקציבים במשרד האוצר לשעבר פרידה ממר אסף וסרצוג, חבר מועצת הרשות .2

 כחבר מועצת רשות החדשנות. כהונתו, לאור סיום מר אסף וסרצוגנערכה פרידה מ: יוןד

המועצה האחרים ומר דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות, ד"ר עמירם אפלבום, ראש רשות החדשנות, חברי 

כן רשות והכחבר מועצת  רשות החדשנות, במסגרת תפקידועל תרומתו לפעילות  מר אסף וסרצוגהודו ל

, לאחר סיום תפקידו באגף הממונה על התקציבים במשרד המקצועית בהמשך דרכוהצלחה  איחלו לו

 .האוצר

הרשות ולרשות החדשנות על העבודה המשותפת ושיתוף הפעולה וכן לחברי מועצת  ההוד מר אסף וסרצוג

  איחל הצלחה לכלל המשתתפים בהמשך.

 

הוספת נציג משרד החדשנות, המדע  מסלולי הטבות של רשות החדשנות לצורך 7-אישור תיקונים ב .3

 והטכנולוגיה בוועדות המחקר של הרשות

( לחוק החדשנות בסמכות מועצת הרשות לקבוע מסלולים למתן הטבות, את 7א)8בהתאם לסעיף  :קער

מטרת התיקונים במסלולי ההטבה המפורטים להלן הינה הוספת  הוראות מסלולי ההטבות ואת תנאיהם.

הפועלות מכוח מסלולי  נציג של משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה בוועדות המחקר של רשות החדשנות

 טבות אלה: ה

 קרן המו"פ. – 1מסלול הטבה מס'  .א

 חממות טכנולוגיות.  – 3מסלול הטבה מס'  .ב

 פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה.  – 5מסלול הטבה מס'  .ג

 סיוע ליזמים טכנולוגיים מתחילים. -תנופה  – 9מסלול הטבה מס'  .ד

 רות תכנות )פיילוט(.תכנית לעידוד סיי – 34מסלול הטבה מס'  .ה

 עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור. – 36מסלול הטבה מס'  .ו

 פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל. – 44מסלול הטבה מס'  .ז

במסגרת השינויים שנערכו בחלוקת תחומי האחריות בין שרים ובשיוך שטחי הפעולה של משרדי הממשלה 

, הועברה האחריות המיניסטריאלית על רשות החדשנות ממשרד הכלכלה 36-שלה ההשונים לאחר כינון הממ

 והתעשייה למשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה. 

במסגרת תיקון לחוק החדשנות המסדיר את פעילותה של רשות החדשנות, צפוי לאור כך )בין היתר( נציג/ת 

הכלכלה והתעשייה בוועדות המחקר. רשות משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה להחליף את נציג/ת משרד 

החדשנות התבקשה כי עד לתיקון חוק החדשנות יתווסף לוועדות המחקר נציג של משרד החדשנות, המדע 

 והטכנולוגיה )בנוסף על נציג משרד הכלכלה והתעשייה(.

ים בחוק יצוין, כי חוק החדשנות מאפשר למועצת הרשות למנות נציגי מדינה נוספים על עלו אשר מפורט

 החדשנות )כלכלה, אג"ת וחשכ"ל(.
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שיתווסף להרכב ועדות המחקר המפורטות נציג של משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה  מבוקשלאור כך, 

)בהתאם לאותן דרישות מקצועיות שנדרשות בחוק מנציג משרד הכלכלה והתעשייה, קרי היות הנציג בעל 

או כניסת התיקון  15.08.2022-מחקר( עד למוקדם מבין התואר אקדמי בתחומים הנוגעים לעבודת ועדת ה

 בחוק החדשנות לתוקף.

חברי מועצת הרשות סברו כי יש לאשר את התיקונים במסלולי ההטבות בהתאם לנוסח שהופץ טרם  :דיון

 הדיון.

 : לאשר את התיקונים במסלולי ההטבות המפורטים להלן, בהתאם לנוסח שהופץ טרם הדיון:החלטה

 קרן המו"פ. – 1בה מס' מסלול הט .א

 חממות טכנולוגיות.  – 3מסלול הטבה מס'  .ב

 פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה.  – 5מסלול הטבה מס'  .ג

 סיוע ליזמים טכנולוגיים מתחילים. -תנופה  – 9מסלול הטבה מס'  .ד

 תכנית לעידוד סיירות תכנות )פיילוט(. – 34מסלול הטבה מס'  .ה

 עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור. – 36מסלול הטבה מס'  .ו

 פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל. – 44מסלול הטבה מס'  .ז

 

  ד)ט( לחוק החדשנות.8על נושא זה הוחלט להטיל חיסיון מכוח סעיף  .4

 

 

                 

 ד"ר עמירם אפלבום                

 ראש רשות החדשנות                


