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 רשות החדשנות  

 פעילות, מבנה, אסטרטגיה

 



 רשות החדשנות

 נבנתה על בסיס פעילות המדען הראשי במשרד הכלכלה

 פ ובחדשנות טכנולוגית"רשות סטטוטורית שמטרתה תמיכה במו

 מסלולי תמיכה 30-חברות בשנה ב 1,000-בכ₪ מיליארד  1.6-משקיעה כ

 2017בתחילת  -התחלת פעולה , 2015אוגוסט : חקיקה



 תמיכה בתעשייה עתירת הידע מחזקת 

 את הכלכלה

 השקעת  

 רשות החדשנות

 כלכלה

 מחקר ופיתוח

 תעשייתי



 תומכים בכל שלבי החיים ובכל הסקטורים הטכנולוגיים

Tech transfer from 

academia 

Large Companies 

SMEs 

Entrepreneurs 

Start-Ups 



 לשכת המדען הראשי הייתה  

 ארגון פורץ דרך שהיווה מודל    

 בעולםלארגונים ממשלתיים דומים     

 ?אם כן למה הוקמה רשות החדשנות

 



 המיקוד של לשכת המדען הראשי 

 הון אנושי

 תשתיות מימון

 תשתיות מחקר

 ערך כלכלי  

 מחקר ופיתוח



 ?כך מוצלחת-מה הופך את ישראל לכל

 ממשלה

 תאגידים

לאומיים-רב  

 מימון פרטי

 צבא

 אפים-סטארט

 אקדמיה

 חברות 

 בצמיחה

 מערכת

 *חדשנות

 מוצלחת

 החדשנות סיסטם-אקו= מערכת חדשנות *



 !המדיניות הייתה מאוד מוצלחת

 ישראל ביססה את מעמדה כמובילה עולמית עם מערכת חדשנות מעולה

 :הגורמים הייחודיים במערכת זו 

 החדשנות בתוך המדינה  חיבור טוב בין חלקי מערכת 

    ישראל רכשה מעמד עולמי של הובלה טכנולוגית 

 יזמית  התפתחה תרבות 
 

“Startup Nation” 



 הובלה עולמית במחקר ופיתוח
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4.2 
 מהתוצר% -פ אזרחי כ"הוצאה לאומית על מו

1.5% 
90-קפיצה בשנות ה  

84% 
 משקל המגזר  

העסקי מתוך סך  

 פ  "ההשקעה במו

 (OECD-ראשון ב)



 תרבות יזמית משגשגת

 (2014 –דרום אפריקה ויפן , ישראל, 2015 –מרבית המדינות ) OECD, Entrepreneurship at a glance, 2016: מקור
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ג"מהתמ% -השקעות הון סיכון כ   



 לאומיות  -רבמעורבות גדולה של חברות 
 במערכת החדשנות

>300 
פ"מרכזי מו  

50% 
פ "מההשקעות במו
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 ?אם כן מדוע נדרש שינוי 

 :חסמים ואיומים
, טכנולוגים, מפתחים, מהנדסים, מדענים)מיומנים חמור בעובדים מחסור 

 ...(חוקרים

 (המסורתית קדימה התעשיהלהצעיד את והצורך )המשק פריון נמוך בשאר 

 מתגברתתחרות גלובאלית 



 טק בתעסוקה לא עלה בעשור האחרון-משקל ההיי
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 ס"עיבוד רשות החדשנות לנתוני למ: מקור

 2004-2016טק מתוך כלל השכירים במשק -שיעור השכירים המועסקים בהיי



 הומוגניתעדין  -טק -שבהייוהאוכלוסייה 

גברים יהודים לא  
 חרדים
74.2% 
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0.1% 
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 הייטקיסטים
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 נשים חרדיות
2.5% 

 כלל העובדים במדגם

 הממונה על התעסוקה והכלכלן הראשי: מקור



 גברים יהודים לא חרדים

38% 

 כלל המדגם

74% 

 הייטק

 הממונה על התעסוקה והכלכלן הראשי: מקור



 נשים
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 הייטק
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 כלל המדגם

 הממונה על התעסוקה והכלכלן הראשי: מקור
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 כלל המדגם

 הממונה על התעסוקה והכלכלן הראשי: מקור



 טק לא מחלחלת  -החדשנות שבהיי
 לענפי המשק האחרים
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 ישראל לא סוגרת את פער הפריון מול המדינות המפותחות
 2000-2015תוצר לשעת עבודה 

 (PPP$, 2010, מחירים קבועים) OECD: מקור



 התחרות הגלובלית על הובלה 
 רק מתגברת -טכנולוגית לאומית 
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 ג"השקעה ממשלתית בחדשנות כאחוז מהתמ

 OECD: מקור
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 רשות החדשנות קמה  
על מנת להתמודד עם  

ומתוך , אלהאתגרים 
הבנה שלא ניתן להשתמש  

באותם הכלים של שנות 
אל מול משימות , 90-ה

 חדשות ומורכבות 
 



 מערכות החדשנות בכלהתמקדות  -רשות החדשנות

 הון אנושי

 תשתיות מימון

 תשתיות מחקר

 ערך כלכלי  

 מחקר ופיתוח

 תשתיות לחדשנות –רובד ראשון 

:  למשל)מיומן טיפוח הון אנושי 

 (ל"השבת מדענים מחו

בכל  )מחקר השקעה בתשתיות 

 (המגזרים האזרחיים

לא רק תקציב  )מימון פיתוח תשתיות 

 (המדינה

 יצירת ערך טכנולוגי –רובד שני 

 :פ"טיפול בכשלי שוק במו

 השתתפות בסיכון

'  עמקי מוות'גישור על 

 מימוניים

 תפיסת ערך כלכלי –רובד שלישי 

 (ועד הייצורפ "מהמו)' חברות שלמות'צמיחת 

 חברות  והתרומה של מקסום הערך 

 לאומיות-רב   



 משימת רשות החדשנות

 

קידום חדשנות 

כמנוף לצמיחה  

כלכלית מכלילה 

 ובת קיימא

 שימור וחיזוק 

 "נכסי חדשנות"

 תרבות יזמית

 מובילות טכנולוגית

 הגדלת הערך  

 הכלכלי למשק



 , הוספת דלק לקטר: לחדש את הקטר
 חיבור לקרונות המשק ויעדים חדשים

 

צמיחה כלכלית מוטת  

 חדשנות בכלל המשק

  

 הייטק וחדשנות
הטמעת חדשנות 

 בענפים מסורתיים
,  חרדים)גיוון מועסקים 

 (ערבים, נשים
 פריפריה

הטמעת חדשנות  

בתעשיית הייצור ומעבר  
 industry 4.0-ל

  

 כוח אדם מיומן

 חברות שלמות

  

מקסום ההשפעה  
 MNCs-המשקית  של ה

  

מערכות חדשנות  
 ICTנוספות לצד 

  



 במספרים 2016מענקי הרשות לשנת 



 תחומי הפעילות המרכזיים

  בצמיחה תמיכה

 ל חברות  ש

 התנעת חדשנות 

 בענפים מסורתיים

 שווקים מתעוררים  שותפות אסטרטגית עם 

 ותכנית המסגרת האירופית

 מספק  deal-flow יצירת 
 בשלב ההזנק של מיזמים

 רתימת חדשנות
 לאתגרים חברתיים  

,  מחקר בתשתיות תמיכה

 מימון וכוח אדם

   חיזוק קשרי

 תעשייה-אקדמיה



 ראשימדען 
 
 
 

 הזנק

 ל"מנכ

 חטיבת אסטרטגיה וכלכלה

תשתיות  

 טכנולוגיות

 חטיבת משאבים

חברות  

 בצמיחה

-חברתי

 ציבורי

ייצור  

 מתקדם

 חטיבת טכנולוגיה וענפי השוק חטיבת תפעול

 משפטית. מ

 מועצה

 שיווק ודוברות

 מבקר פנים

 חטיבה בינלאומית

 חשבות



 זירות חדשנות מוכוונות משימה ולקוח –השינוי המרכזי 

מספק של חברות הזנק טכנולוגיות והגעה   deal flowסיוע ביצירת 

 fundable milestone-ל

 "(exitלא צריך למהר לעשות )"טכנולוגית סיוע לחברות לצמוח באמצעות חדשנות 

 טכנולוגיות פורצות דרך וגשרים , תשתיות מחקר
 בין אקדמיה לתעשייה

ובפרט  , וציבוריותתמיכה בפתרונות טכנולוגיים למטרות חברתיות 
 שיפור השירותים של הסקטור הציבורי

באמצעות  , קיימא-ברתעשיות הייצור למסלול תחרותי " דחיפת"
 "חדשנות טכנולוגית"הכלי ששמו 
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 זירת תשתיות טכנולוגיות

גישור וחיזוק  באמצעות , בישראל התעשיהועבור  בתעשיהחיזוק התשתיות הטכנולוגיות 

 לתעשיהיישומי בין האקדמיה -המחקרי פ"השת

 :תכניות מרכזיות

 פיתוח טכנולוגיות לטווח ארוך – ט"מגנמאגדי 

 חיזוק המחקר היישומי באקדמיה -  קמין

 הכוונת מחקר אקדמי ליישום – נופר

 לתעשיההעברת טכנולוגיה מהאקדמיה  – טון"מגנ

 (בטחוני -אזרחי )פ דואלי "מו – מימד

 מחקרים במכוני מחקר תעשייתיים –מכוני מחקר 

 הפצה והטמעת טכנולוגיות –איגוד משתמשים 

 

 



 זירת הזנק

  מימוניתלאפשר יצירת מספיק חברות צעירות איכותיות שמסוגלות להגיע לאבן דרך 

  התעשיהותשמשנה את הבסיס עליו נבנית 

 :תכניות מרכזיות

 להפוך רעיונות טכנולוגיים חדשניים לחברות הזנק – טכנולוגיות חממות

 פ"ליצור תמריץ להשקעה בחברות מתחילות העוסקות במו –חברות מתחילות 

 לחבר בין חברות הזנק לחברות תעשייתיות במודל של חדשנות פתוחה –מעבדות לחדשנות 

 טכנולוגית וישימות עסקיתהיתכנות סיוע להוכחת  – תנופה

 לאפשר ליזמים זרים לגבש מיזם טכנולוגי ולהקים חברה בישראל –ויזות חדשנות 



 זירת צמיחה

להביא לגידול בסך עובדי מגזר ההייטק בישראל וברמת השכר במשק באמצעות צמיחה  

ובאמצעות קידום ושימור המובילות הטכנולוגית  , ישראליותתעשיה מהירה של חברות 

 ופריצתה אל תחומים חדשים  , ההייטק תעשיתשל 

 :תכניות מרכזיות

 טכנולוגיות טרום תחרותיות –פ גנרי לחברות גדולות "מו

 פ תעשייתי"תמיכה במו –פ "קרן המו

 פ עם תכנית החלל"שת – חלל

 המים והסביבה, האנרגיהבתחומי אתרי בטא  – קלינטק

 

 



 ייצור מתקדם

 היצרנית וכושר התחרות שלה בארץ ובעולם באמצעות יישום   התעשיהחיזוק 
 פ וחדשנות"תהליכי מו

 :תכניות מרכזיות

  –המסורתית  בתעשיהפ "עידוד מו
 פ בתעשיית הייצור"מו פרויקטיעידוד 

 פ"ייעוץ לחברות יצרניות כיצד להתחיל פרויקט מו –פ "מכינה למו

 

 



 ציבורית-זירה חברתית

אוכלוסיות הנמצאות   הנגשתובפרט , טק-ההייפיתוח ההון האנושי הנדרש לתעשיית 

 החדשנות בישראל סיסטם-באקובתת ייצוג 

 שיפור האפקטיביות ואיכות השירותים של המגזר הציבורי באמצעות חדשנות טכנולוגית

 מתן פתרונות טכנולוגיים חדשניים לאתגרים חברתיים בישראל ובעולם המתפתח  

 

 :תכניות מרכזיות

 מוגבלויותבמחקר ופיתוח של טכנולוגיה מסייעת עבור אנשים עם תמיכה 

 הציבוריחדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת לאתגרי המגזר : חדשנות במגזר הציבורי

 (   זירת הזנק)חרדים ומיעוטים במסלול חברות מתחילות מסלולי  

 GCI- Grand Challenges Israel -"אתגר"מסלול 



 החטיבה הבינלאומית

הבינלאומית אמונה על יצירת גשרים בין חברות ישראליות לשווקים  הזירה 

 .  לישראלאסטרטגיים זרים שחקנים חדשים ועל משיכת 

  מסחריתהבינלאומי תמיד היווה מפתח להצלחה  פ"השת, עבור מדינת ישראל 

רחוקה מהשווקים המרכזיים ובעלת משאבים טבעיים  , בהיותה שוק קטן, בשווקים הגלובאליים

 .         צורך קיומי= פעילות גלובאלית ; מוגבלים

 :תכניות מרכזיות

   לאומיים -פ עם תאגידים רב"שת, (30מעל )הסכמים בילטראליים  –פ "במופ "שת

 תכנית המסגרת של האיחוד האירופי – 2020 הורייזון

 סינגפור וקנדה, קוריאה. ד, ב"ארה: לאומיות-דוקרנות 



 ?2018-מה צפוי ב

 דגש על סיכון טכנולוגי וחדשנות – ICT-בענף ההעלאת הרף 

 בנקאי לחברות הייטק בוגרותערוצי מימון מבוססי אשראי התנעת 

 H2020 –מיצוי הפוטנציאל הטמון בתכנית המסגרת האירופית 

 לעידוד חברות רב לאומיות להרחיב את   BEPS-ותקנות ה 73מינוף תיקון 

 השפעתן בישראל

 ,  סיירות תכנות, יציאה לדרך עם תכניות שאושרו השנה ובראשן מעבדות לחדשנות

 מכוני מחקר ומסלולים משותפים עם רשות ההשקעות

 



 רבה תודה



 הרחבת ארגז הכלים

 

 ,  לשם הגשמת מטרות חוק זה תפעל הרשות( א. )א5

 לתמיכה ולסיוע  , לקידום, לעידוד, במישרין או בעקיפין

 ולפיתוח התשתיות  , לחדשנות הטכנולוגית בתעשייה

 ...  באמצעות , בין השאר, הנדרשות לכך

 :לרבות באמצעות קרנותו, כל אחד מאלה

 ...הקלות וערבויות , הנחות, פטורים, הלוואות, מענקים (1)

 ;לפני יום התחילה... אמצעים שהפעילו המדען הראשי  (2)

 .למעט רכישת מניות בידי הרשות, כלי סיוע נוספים (3)

 



 גמישות תפעולית

רשאית הרשות , לשם ביצוע תפקידיה( ב) 5

לנהל ולעשות שימוש במגוון האמצעים , ליזום

 ...המפורטים בחוק 

 ,  ברמה המקצועית הגבוהה ביותר... 

ביעילות המרבית , בקצב שמתאים לשוק

 ובגמישות הנדרשת

    



 2017ח החדשנות "דו
 של הרשות  " 2017ח החדשנות "בדו"הנושאים במצגת זו מוצגים בהרחבה 

 

 http://innovationisrael.mag.calltext.co.il/?article=0: לינק

 

http://innovationisrael.mag.calltext.co.il/?article=0


המעבר מלשכת המדען הראשי  
לרשות החדשנות מהווה שינוי 

,  אסטרטגי: יסודי בכל הרמות
 סטטוטורי וארגוני

כולם משרתים את המשימה 
 העדכנית של הרשות


