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 מטרות העבודה

 

 בהשוואה למדינות בתחום מסחור ידע אקדמי ישראל לאפיין את מצבה של

 מובילות בעולם

 

 המונעים כיום את מימוש מלוא פוטנציאל  מוקדי המורכבות המרכזיים להצביע על

 העברת הידע

 

 שיאפשרו את שיפור ההיערכות המערכתית ברמת המדינה בתחום  להגדיר כלים

 תוך התייחסות להיבטים תקציביים, העברת הידע מהאקדמיה לתעשייה
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 יעדים מרכזיים

 בתחום העברת הידע מהאקדמיה   שימור מעמדה של ישראל בחזית העולמית

 לתעשייה

 

 המשלבת כוחות בין כל השחקנים  מסגרת פעילות רב מערכתית בניית

 הפוטנציאליים בתחום

 

בדגש  ,  הטמון ביכולת האקדמית בישראל דרך מסחורו העסקיהערך הכלכלי  מיקסום

 לגורמים מוטי זיקה לתרומה כלכלית וחברתית למשק הישראלי

 



 סדר יום
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 נקודת המוצא: מחקר ופיתוח 1



 תמצית

גם ביחס למדינות  )ישראל מקודמת בהשוואה בינלאומית 
 במדדי מחקר ופיתוח( המפותחות
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 הישגים הנובעים ממחקר ופיתוח  , בכל הקשור להשקעות במחקר ופיתוחישראל מדינה מובילה  •

 בנוסף ישראל ממוקמת במקום גבוה יחסית למדינות מפותחות אחרות גם  . ומנגנוני הפעולה המשותפים   

 .  במדדים הקשורים לקשרי תעשיה ואקדמיה   

 

 מתוך עמדת  מחייבים גישה זהירה הבוחנת שיפורים , שביעות הרצון וההישגים הטובים ביחס לעולם •

 .ולא שינוי מהייסוד של מנגנוני הפעילות הקיימים בכל הקשור לקשרי תעשיה ואקדמיההובלה    

שיעור   –נבחן המצב בישראל ביחס לעולם . בפרק זה ממופים תחומי המחקר והפיתוח בישראל ומקורות המימון להם

ממופים היקפי הפעילות הפרטיים  . פ לעומת שיעורי והיקפי המימון במדינות נבחרות"המימון והיקפי המימון למו

נבחנים מדדים בינלאומיים העוסקים בטיב , לבסוף. והציבוריים בישראל והתוצרים של ההשקעה במחקר ופיתוח בישראל

 .קשרי התעשייה והאקדמיה



 סדר יום
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 נקודת המוצא: מחקר ופיתוח 1

 מדדים מהעולם והמצב בישראל 1.1



בישראל  ( במימון ציבורי או פרטי)מיפוי סוגי המחקר והפיתוח 
 (ציבוריים)והגופים המתקצבים המרכזיים 
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מחקר אקדמי  
מוסדות השכלה  )

 (גבוהה

 פ ממשלתי  "מו
 (כולל מכוני מחקר)

 פ בטחוני"מו פ תעשייתי"מו

 ת "ות -ג "מל
הועדה לתכנון  )

 (ISF, ולתקצוב

מדענים  

 ראשיים

משרדי  

 ממשלה

 ת"תמ
 (מדען ראשי)

משרד  , ל"צה

 הביטחון

הגורם  

 המקבל

הגורם  

 המתקצב

 פ אזרחי"מו

כ מימון ציבורי  "סה= 

פ "בישראל למו

אזרחי בישראל  

-B4.5-עומד על כ

5.5 ₪ 

 ס"הלמ, קטעי עיתונות, כנסת ישראל, ת"הות, TFCOראיונות , פ"המולמו: מקור

http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Factory_1.png&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Factory_1.png&usg=__QlS9pitOnyplyCmwgCvDWsxuO0Y=&h=329&w=400&sz=27&hl=iw&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=m8K7FswdHKPxaM:&tbnh=102&tbnw=124&prev=/images?q=factory&um=1&hl=iw&sa=N&rlz=1T4ADFA_enIL371IL371&tbs=isch:1
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://sizedoesntmatter.ca/wp-content/uploads/knesset.jpg&imgrefurl=http://sizedoesntmatter.ca/category/blog/page/18/&usg=__e0XrNPnF7iAnpIaPXbPXjvCQEws=&h=325&w=500&sz=112&hl=iw&start=4&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=uPQZOh3ud1zKfM:&tbnh=85&tbnw=130&prev=/images?q=knesset&um=1&hl=iw&rlz=1T4ADFA_enIL371IL371&tbs=isch:1
http://www.adobetutorialz.com/content_images/AdobePhotoshop/ART-D/tutorial232/7.jpg
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 פ אזרחי לפי מגזר מבצע"הוצאה לאומית למו
(M ₪ ,מחירים שוטפים) 

 .  פ אזרחי בישראל נמצאים בצמיחה"היקפי המימון למו
 פ במגזר הפרטי"מו לביצועעיקר הגידול מופנה 
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 כ הוצאה"סה

 מגזר עסקי

 אקדמיה

 ממשלתי

15% 

18% 

7% 

10% 

CAGR 

 ס"למ: מקור

  לביצוע –עיקר העלייה •

 במגזר העסקיפ "מו

עליה מתונה יחסית  •

פ "בשיעור ההוצאה על מו

 במגזר האקדמי המבוצע

עליה משמעותית  •

בהוצאה הלאומית על 

-כיום מעל ל)פ אזרחי "מו

 (  ₪מיליארד  30



פרטי
7 .5 

ציבורי
20.5 

כ פעילות  "סה

 גורמים ציבוריים

 לפי מגזר מבצע

 B6.   ₪ 

 פ בישראל"התפלגות הוצאות על מו
 (B ₪ ,2009, מחירים שוטפים)

 פ בישראל מתבצעים על ידי המגזר הציבורי"מהמו 20%-כ
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כ הוצאות על "סה

פ בישראל לפי  "מו

 מגזר מבצע

B32.  ₪ 

 ס"למ, פ"מולמו: מקור

22.5    
26.4    

28.5    
26.1    

3.9    

3.9    
4.2    

4.3    
1.3    

1.4    

1.6    

1.6    

0.8    

0.9    

1.0    

1.0    

2006 2007 200 200 

עסקי (1)השכלה גבוהה ממשלתי רים פרטיים"מלכ

 פ לפי מגזר מבצע  "מימון מו
 (₪ B, מחירים שוטפים)

 CBS: מקור

2 .6 

32.6 
35.3 

32.  

 מגזר מבצע* 

אקדמיה
4.3
62 

ממשלתי
1.6
24 

רים"מלכ
1.0
14 



 פ אזרחי לפי מגזר מבצע ומממן  "הוצאה למו
(2006 ,B ₪ ,מחירים שוטפים) 

. פ אזרחי בישראל מקורה במימון פרטי"מרבית ההוצאה על מו
 שיעור המימון הממשלתי בישראל הולך ויורד
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22.4 22.1 

1.3 
4.6 

4.0 
0.6 

0.9 
0.5 
0.9 

מגזר מממןמגזר מבצע

 פרטי

 ממשלתי

 השכלה גבוהה
 רים"מלכ
 ל"חו

77% 

16% 
2% 
2% 
3% 

78% 

5% 

14% 

3% 

2 .6 2 .6 

 

הממשלה מממנת כ-

.  פ בישראל"מהמו  15

מרבית המימון מופנה  

לאקדמיה ולמגזר  

יתרת המימון  . התעשייתי

הממשלתי מופנית  

למשרדי הממשלה  

פ  "מולטובת , השונים

 ממשלתי

 

80%78%77%

14%16%16%

6%6%7%

200720062005

פרטי ציבורי אחר

 מממןפ אזרחי לפי מגזר "הוצאה לאומית למו
(B ₪ ,מחירים שוטפים) 

  עליה בהוצאה

פ  "הלאומית על מו

 אזרחי בישראל

26.3  
28.6  

32.6  

(4.6) (4.2) 

  המחקר האקדמי

ת  "י ות"ממומן ברובו ע

אך גם מקרנות  

,  ממשלתיות)

וכן  ( ובינלאומיות

,  באמצעות תרומות

המגזר העסקי בארץ  

שכר לימוד  , ל"ובחו

 ומימון עצמי

פ התעשייתי "המו

ממומן בעיקר על ידי  

אחוזים  . גופים פרטיים

מסוימים מהמימון  

הפרטי מועברים למגזר  

האקדמי ואחוזים  

פ  "מסוימים מביצוע המו

במגזר העסקי  

מתבססים על מימון  

 (ת"תמ)ממשלתי 



 ישראל לעומת העולם: ג"פ אזרחי מכלל התמ"על מו( ציבורית ופרטית)אחוז ההוצאה 
(as a percentage of GDP, 2008 or latest available year) 

 הגבוה בעולם: פ אזרחי"שיעור ההוצאה בישראל למו
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1.2%1.2%1.3%1.4%1.4%1.4%1.5%1.5%
1.6%1.6%1.7%1.7%

1.8%1.9%1.9%
2.0%2.1%

2.4%2.5%
2.7%2.7%2.7%2.8%2.8%

2.9%

3.2%
3.4%

3.5%

3.8%

4.7%

 OECD ; *2007 ; **2006  ***2004: מקור

 2009-ב 4.3%



0.55%0.55%0.57%
0.60%

0.66%0.67%
0.70%0.72%

0.76%

0.85%
0.88%

0.95%

גם ביחס  , פ בישראל מגיע מהמגזר התעשייתי"מרבית המימון למו
 פ  "שיעור ההוצאה הממשלתית על מו. למדינות אחרות בעולם

 ממוצע לעומת המדינות המפותחות( ג"מהתל)% 
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 פ"ההוצאה הממשלתי על מו   –השוואה בינלאומית 
 *(2006, ג"כאחוז מהתל, מגזר מממן)

 EU Commission - Science, Technology and Competitiveness key figures report 2008/2009; (2006)עבור ישראל  ס"למ: מקור

של   GDPנתוני  : גרמניה, דנמרק, 2007אוסטריה , 2004שוויץ , 2005איטליה * 

  2007של  GDPנתוני : שבדיה, 2005והתפלגות שיעור ההוצאה הממשלתי  2006

 2006והתפלגות שיעור ההוצאה הממשלתי 

 

39.7%

45.20%

46.4%

46.7%

47.1%

51.1%

52.20%

54.60%

59.3%

59.5%

59.70%

64.9%

65.7%

66.6%

67.6%

69.7%

77.1%

77.1%

50.7%

31.9%

44.0%

37.4%

42.5%

36.2%

38.4%

34.2%

30.1%

27.6%

24.7%

29.3%

23.5%

25.1%

28.4%

22.7%

16.0%

16.2%

Italy

UK

Norway

Austria 

Spain

Netherlands

France

EU-27

Ireland

Denemark

Belgium

US

Sweden

Finland

Germany

Switzerland

Israel

Japan

Business Government Abroad Other

 פ"ההוצאה על מו   –השוואה בינלאומית 
 *(2006, פ אזרחי במדינה"מסך כל ההוצאות על מו% , מגזר מממן)

:  נורבגיה, שבדיה, EU27,  איטליה, צרפת, גרמניה, דנמרק, בלגיה, 2003: הולנד*

 2007: אוסטריה, 2005



 .  פ בישראל מובילה לתוצאות"ההשקעה הנרחבת במו
 פ גבוהות"לאקדמיה ולתעשייה יכולות מו

  כמות פרסומים מדעיים למיליון איש

 מהגבוהות בעולם

  שיעור מהאוכלוסייה בעלי תואר שלישי

 מהגבוהים בעולם

  לחוקרים ישראלים עמדות מפתח

 בעולם

  חברות היישום הישראליות בעלות

מוניטין עולמי ומצליחות בקנה מידה 

 עולמי
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פ כ"מימון תעשייתי של מו-    

 בעולם ג מהגבוהים"מהתל

  עליה חדה בהשקעות התעשייה

 פ בשנים האחרונות  "במו
(CAGR :18%) 

 

ג גבוה בהשוואה למדינות "מהתל   -פ כ"אחוז ההוצאה הלאומית על מו

 מפותחות בעולם  

כמות פטנטים למיליון איש גבוהה בהשוואה למדינות מפותחות בעולם 

 

 פ בתעשייה חזק"המו המחקר באקדמיה חזק

 

http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20061211062458/icehockey/images/6/69/Flag_of_Israel.gif
http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20061211062458/icehockey/images/6/69/Flag_of_Israel.gif


 פ אזרחי שונים  "ישראל במקום גבוה בעולם במדדי מו
 (גם בתעשייה וגם באקדמיה)
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פ "מימון תעשייתי של מו
(ג "מתל  כ  BERD)

פ "מימון כללי של מו
(ג "מתל  כ  GERD)

שיעור האוכלוסיה 
בעל תואר שלישי

הנדסיים -שיעור התארים המדעיים
מתארים החדשים  כ 

שיעור המימון הזר 
פ"עבור ההוצאה על מו

מספר פטנטים 
פ בינלאומי"בשת

כמות מאמרים 
מדעים למיליון איש

כמות פטנטים עולמיים 
עבור מיליון איש

אלפים

 OECD:  מקור

(2006) 

שיעור ההוצאה הלאומית  

  -ג  "פ כאחוז מהתל"על מו

ישראל במיקום גבוה מאוד  

בהשוואה לממוצע  

 המדינות המפותחות

"  יצרנית"ישראל 

דוקטורנטים בהיקפים  

כמות מאמרים מדעיים   גדולים

ישראל   –למיליון איש 

גבוהה מממוצע  

 המדינות המפותחות

כמות פטנטים למיליון  

ישראל במעמד   –איש 

 מוביל

שיעור ההוצאה של  

פ  "המגזר העסקי על מו

   -ג "כאחוז מהתל

ישראל במיקום גבוה  

מאוד בהשוואה לממוצע  

 המדינות המפותחות



 הדוקטורנטים בישראל  ' גידול במס: אקדמיה
 (גם בתחומי המדעים המדויקים)
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 מספר דוקטורנטים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל

5,470 

7,020 

9,970 10,160 

2,385 2,625 

3,749 3,851 

509 512 
778 813 

1  5- 6 2000-01 2006-07 2007-0 

כ"סה -תואר שלישי מתמטיקה ומדעי הטבע הנדסה ואדריכלות

  (2007/8)ח "ותשס( 2006/7)ז "לשנים תשס 34/35 'לקט נתונים מתוך דין וחשבון מס —התפתחויות עיקריות במערכת ההשכלה הגבוהה : מקור



 ,  למרות החלשות -מספר מאמרים מדעיים לנפש : אקדמיה
 גם במקצועות הרלוונטיים, ישראל עדיין במקום גבוה בעולם
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-הנתונים ל". מעמד ישראל בתפוקה מדעית בהשוואה למדינות העולם", גדעון שפסקי :מתוך 2005 - 1993הנתונים לתקופה *

 "Science and Engineering Indicators", NSF, 2010: מתוך 2007-2006

1  3-1  7 1   -2002 2001-2005 2006-2007

מדעי המחשב

1  3-1  7 1   -2002 2001-2005 2006-2007

ביולוגיה וביוכימיה

1  3-1  7 1   -2002 2001-2005 2006-2007

כל התחומים

1  3-1  7 1   -2002 2001-2005 2006-2007

אסטרופיזיקה

 *התפתחות דירוגה של ישראל בהשוואה למדינות אחרות לפי מספר המאמרים המדעיים לנפש 

2 

3 3 

5 
2 2 

1 

2 

4 

5 5 
7 

2 

7 7 7 



 ישראל במקום הרביעי בעולם ברישום פטנטים לנפש, בנוסף
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279
263

251

167
156 156

148

115
108 102

89 86 81
71

62 58 55 51 51 51 49 43 37
25 23

7 7

 World economic forum ,2008: מקור

 *פטנטים נרשמים למיליון איש' מס
(2008) 

* 12.07 Utility patents (hard data) 

Number of utility patents (i.e., patents for invention) granted between January 1 and December 31, 2008, per million population, 2008 

http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://bouldermapgallery.com/catalog/images/Israel.Decal.jpg&sa=X&ei=2wFkTIXZKYeeONO_zawJ&ved=0CAUQ8wc4Aw&usg=AFQjCNEXqM4NX78WRk9BNh30gtBnNejZ1g


ישראל ממוקמת גבוה גם במדדים הקשורים בקשרי תעשייה  
מקשרי תעשיה  ( אקזקוטיבה)מיקום גבוה בשביעות הרצון : אקדמיה
 (WEFסקר )אקדמיה 
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5.9 
5.7 5.6 5.6 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 5.2 5.2 5.1 5.0 4.9 4.9 4.9 4.8 4.7 4.7 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5 4.4 4.4 

3.8 3.7 
3.4 

2.2 

 2009, 2008, סקר מנהלים בכירים, World economic forum: מקור

Source: World Economic Forum World Economic Forum’s global competitiveness rankings. The rankings were topped by Switzerland 

followed by the United States and Singapore. The rankings, covering 133 economies, were based on a combination of publicly available data 

and a survey of several thousand business leaders around the world 

ישראל במקום     

  133מתוך  21-ה

 מדינות

133 

21 

 שביעות רצון בכירים מקשרי אקדמיה תעשייה
(2008-9) 

 :WEF-בין הקריטריונים הנבחנים באינדקס של ה

• Pillar 12.04 University-industry 

collaboration in R&D 

• To what extent do business and 

universities collaborate on research 

and development (R&D) in your 

country?  

(1 = do not collaborate at all; 7 = 

collaborate extensively);  

2008–2009 weighted average 

http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://bouldermapgallery.com/catalog/images/Israel.Decal.jpg&sa=X&ei=2wFkTIXZKYeeONO_zawJ&ved=0CAUQ8wc4Aw&usg=AFQjCNEXqM4NX78WRk9BNh30gtBnNejZ1g


פ האקדמי בישראל גבוה  "שיעור המעורבות של המגזר הפרטי במו
 OECD-מממוצע ה

Confidential. Copyrights Trigger-Foresight, All rights reserved 1  

  OECD ,OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2009: מקור

 י המגזר הפרטי במוסדות ההשכלה הגבוהה ומוסדות ממשלתיים"פ ממומן ע"מו
 (פ המבוצע במגזרים אלו"כאחוז מהמו, 1997, 2007)

 פ  "מהמו( וגדל)אחוז גבוה

המבוצע במגזר האקדמי  

י המגזר  "בישראל ממומן ע

 (10%-לכ 5%-מכ)העסקי 

  שיעור המימון של המגזר העסקי

פ האקדמי גבוה יחסית "למו

 למדינות המפותחות

http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://bouldermapgallery.com/catalog/images/Israel.Decal.jpg&sa=X&ei=2wFkTIXZKYeeONO_zawJ&ved=0CAUQ8wc4Aw&usg=AFQjCNEXqM4NX78WRk9BNh30gtBnNejZ1g
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 תמונת מצב: תעשיה בישראל -קשרי אקדמיה 

 נקודת המוצא: מחקר ופיתוח

 מדדים מהעולם והמצב בישראל 1.1



 תמצית

למרות שמערכת הכלים בישראל היא מהמתקדמות בעולם יש 
 מספר גדול יחסית של מורכבויות הדורשות שיפור
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 .  בין האקדמיה לבין התעשייה קיימים פערים מבניים בתפיסת העולם ובסדרי העדיפויות •

 והם מפעילים כלים שונים     לאורך השנים קמו בישראל גופים שונים שתפקידם לגשר על פערים אלו •

 .  להעברת ידע   

 הכלים המרכזיים להעברת הידע בישראל הינם מן המפותחים בעולם וכוללים בעיקר את תוכניות   •

 .ההתערבות הממשלתית וחברות היישום של האוניברסיטאות   

 :יש מקום לפעול ולשפר ולחזק את עמדת ההובלה תוך התייחסות הממוקדת לסוגיות הבאות •

 

 

 

בפרק זה נבחנת מורכבות מערכת האינטרסים בין התעשייה לאקדמיה וממופת מערכת הגשרים שנוצרו בעידוד המחוקק 

המורכבויות המרכזיות בהפעלתם  , נבחן סקופ הפעילות של הכלים השונים. או באמצעים אחרים להבטחת העברת הידע

 .  והתחומים האפקטיביים לפעילות עבור כל כלי

 ...המשך



 (המשך)תמצית 

למרות שמערכת הכלים בישראל היא מהמתקדמות בעולם יש 
 (המשך)מספר גדול יחסית של מורכבויות הדורשות שיפור 
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 (מחקר תרגומי)בין מחקר בסיסי ליישומי " אזור הואקום"תמיכה ב

מקורות מימון   למצוא מתקשההאקדמי  Grant-וסיים את ה" מאמר"שהגיע לשלב המחקר בסיסי 1.

הגדלת . נמוכים יחסית" אזור הואקום"ומשך הזמן הנדרשים ב ההשקעותוזאת למרות שהיקף 

 קריטית להגדלת פוטנציאל המסחור של הידע האקדמיהיקף התמיכה בשלב זה 

 המופקד על קידומו  היעדר גורם מערכתי הואקום במחקר התרגומי נגרם גם בשל 2.

המסיימים את השלב הבסיסי אינם מקבלים חשיפה מספקת בסקטור העסקי וכתוצאה  מחקרים רבים 3.

 "יורדים לטמיון"מכך 

 שיפור האפקטיביות של חברות היישום

 במוסדות אקדמיה קטניםקושי ביצירת מסה קריטית לתפעול מוצלח של פעילות מסחרית 4.

 (הסכמי פיתוח, יזמויות)נדרשת חשיבה על כלים מתאימים . האינפוטקמורכבות במסחור ידע בענפי 5.

 של האוניברסיטאות או חברות היישום  אי הגדרה של קידום התעשייה בישראל כמטרה 6.

 

 

 ...המשך



 סדר יום
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 תמונת מצב: תעשיה בישראל -קשרי אקדמיה 

 נקודת המוצא: מחקר ופיתוח

 מורכבויות ופערים בין אקדמיה לתעשייה: האתגר 2.1

 מדדים מהעולם והמצב בישראל 1.1



התגברות על הפער הגדול בין האקדמיה לתעשייה  : האתגר
 בתפיסת העולם וסדרי החשיבויות
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ריצה למרחקים  

 ארוכים

ריצה למרחקים  

 קצרים

 כאינדבידואלחוקר 
עם מבנה   אירגון

 ניהולי

 סקטוריאלי גיאוגרפי

 TFמחקר , והמועצה הלאומית למדעים ת"הותדוחות : מקור

 דינאמיקה שונה

 הרכב ניהולי שונה

 מבנה שונה

 כלכלי הכרה ופרסום

פתיחות              

 (נחלת הכלל)
 סודיות ותחרותיות

 הכוונה ומיקוד חופש אקדמי

חיפוש  , סקרנות

 האמת
 רווח

 קריטריון הערכה

 מרחב פעילות

 בסיס פעילות

 מניע

http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.internet-based-business-mastery.com/images/2008-06/academy.jpg&imgrefurl=http://internetbusinessmastery.com/what-is-the-academy&h=110&w=109&sz=4&tbnid=CCw3-1ej0By5aM:&tbnh=85&tbnw=84&prev=/images?q=academy+icon&usg=__s4XegUnQ956Itnq12muJjjSt18Q=&sa=X&ei=j1cjTLeAMoeHOPW2kakF&ved=0CAsQ9QEwAA
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.internet-based-business-mastery.com/images/2008-06/academy.jpg&imgrefurl=http://internetbusinessmastery.com/what-is-the-academy&h=110&w=109&sz=4&tbnid=CCw3-1ej0By5aM:&tbnh=85&tbnw=84&prev=/images?q=academy+icon&usg=__s4XegUnQ956Itnq12muJjjSt18Q=&sa=X&ei=j1cjTLeAMoeHOPW2kakF&ved=0CAsQ9QEwAA
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://jcnenvironmental.com/wp-content/uploads/2008/12/icon_microscope.jpg&imgrefurl=http://jcnenvironmental.com/eliminate-mold-moisture/our-process/&h=136&w=100&sz=4&tbnid=qp8wvNxrl-HQqM:&tbnh=92&tbnw=68&prev=/images?q=microscope+icon&usg=__pWdAepUGN8cT8M9k2FxuMRcksME=&sa=X&ei=QVgjTJSZOYemOK7CucUF&ved=0CBIQ9QEwAg
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://jcnenvironmental.com/wp-content/uploads/2008/12/icon_microscope.jpg&imgrefurl=http://jcnenvironmental.com/eliminate-mold-moisture/our-process/&h=136&w=100&sz=4&tbnid=qp8wvNxrl-HQqM:&tbnh=92&tbnw=68&prev=/images?q=microscope+icon&usg=__pWdAepUGN8cT8M9k2FxuMRcksME=&sa=X&ei=QVgjTJSZOYemOK7CucUF&ved=0CBIQ9QEwAg


בשנים האחרונות תהליך של אינטרסים  , למרות הפערים...
 משותפים והתקרבות בין אקדמיה ותעשייה

 

 קשה יותר למצוא  עם התפתחות הטכנולוגיה

עולה   –המצאות חדשות ויצירתיות 

גורמים  "החשיבות של שיתוף פעולה עם 

 "חושבים

 הנוצרת במוסדות מחקר רכישת טכנולוגיות

ציבוריים זולה עשרות מונים מפיתוחה  

 בתעשייה

  הפוטנציאל הגלום בקשר עם האקדמיה

לאחר קיום הקשר  / מתברר יותר תוך כדי 

 (ולא קודם לקשר)עם האקדמיה 

 

מצוקה הכלכלית ההולכת  פתרון יעיל ל

 (במיוחד בשעות משבר כלכלי) וגדלה

 ולכן גם תורמת  תדמיתה הציבורית משפרת

 ליכולת לגייס כספי ציבור ותרומות

  מתחזקת העמדה שאינטראקציה עם

 גורם מפרה מחקריתהתעשייה יכולה להיות 

 האחריות  בשנים האחרונות התחזקה סוגיית

"  מטרה השלישית"ונוסחה כלתרומה לחברה 

 רבות בעולם' באוני

  כסף שמגיע ממסחור ומיועד למחקר מאפשר

 דרגות חופש גבוהות יותר לחוקר

 לביטוי יומיומי להמצאות חדשניותשאיפה 
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 TFמחקר , מסר ירון' פרופמצגת  :מקור

 אינטרס התעשייה אינטרס האקדמיה

 TFמחקר , מסר ירון' פרופמצגת  :מקור

אינטרס 

 הממשלה

 פ  "שת

 תעשיה -אקדמיה 
 צבירה ופיתוח

 של ידע  

 חדשנות

 בתעשייה

 צמיחה  

 כלכלית  

http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.mobiadnews.com/wp-content/uploads/2009/05/growth_icon.gif&imgrefurl=http://www.mobiadnews.com/?m=200905&usg=__8KoTTwLLL5LJqm7df_h2NnYysSY=&h=148&w=150&sz=12&hl=en&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=cRn1-8cETP4OGM:&tbnh=95&tbnw=96&prev=/images?q=growth+icon&um=1&hl=en&rlz=1T4ADBF_enIL333IL339&tbs=isch:1
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 תמונת מצב: תעשיה בישראל -קשרי אקדמיה 

 נקודת המוצא: מחקר ופיתוח

 סקירת המצב הקיים וסוגיות עיקריות: הגורמים המגשרים בין אקדמיה ותעשייה 2.2

 מורכבויות ופערים בין אקדמיה לתעשייה: האתגר 2.1

 מדדים מהעולם והמצב בישראל 1.1



 ממשלה

אזוריים  /מכונים ממשלתיים
 (משרדי הממשלה)

 אקדמיה

 מגנטון

 מיפוי הגורמים וסוגי הכלים העיקריים הנוצרים בתהליך
 המצב הקיים   :העברת הידע
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משרדי  
 הממשלה

 תעשיה

 השכלה מחקר

 קטמון 

 נופר

 קמין

 יזמים

Start Ups  

 חברות היישום

 הסכמי רישיון

 הסכמי פיתוח

Start Ups  

 יום ייעוץ/שבתון

/  א"מוביליות כ
Networking 

אינטראקציות  
 בינאישיות

 חממות

 מכוני מחקר פרטיים
 (איגודי התעשיות )  

משרד המדע 

 (המדען הראשי)

 המדען הראשי
 (ת"משרד התמ)

 מאגדים

 Pushתוכניות  
 באקדמיה

פ ממשלתי  "מו
 בתחום הבריאות

/  מכונים אוניברסיטאיים 
 (משותפים)עצמאיים 

 מכוני המחקר

איגודי  
 התעשיות  

 רגולציה

הסדרת סוגיות  
 קניין רוחני

 כנסים מקצועיים

http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://percolationcom.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/bigstockphoto_Checkmate_with_Clipping_Path__356035.jpg&sa=X&ei=7H52TLiJFIHCswbLkojtBQ&ved=0CAUQ8wc4DA&usg=AFQjCNG74G5xb8n89qb_Rn0uv-9tYAZ9Kg


גורמים מרכזיים בתהליך העברת הידע בישראל                             
 שיבחנו לעומק בפרק זה  
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ם
כזיי

ר
מ
ם 
מי
ר
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 השקעה במחקר התרגומי

 חברות היישום

 מכוני המחקר

 אינטראקציות בינאישיות

 איגודי התעשיות  

 (ת"תמ)המדען הראשי 

מחקר ממשלתי              

 בתחום הבריאות

 רגולציה

 אינטראקציות  



 ת"מימון המדען תמ

1,200~ 

 פריסת הכלים הקיימים לאורך שרשרת הערך המחקרית  
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 ת וגורמים ממנים אחרים"ות

BSF, GIF 

 וקרנות נוספות

 ט"מגנ

 טון"מגנ

 קטמון

 פ ממשלתי  "מו

 ...(מוסדות בריאות, מכוני מחקר)

 (מיזמים מתחילים -תנופה)

 חממות

 50-100 

 150 

~2000-

3000 

 1-5 

 40 

1-5 

 300-400 

 1-5 

 20-25 קרן הורוביץ  " ואקום"

 קמין
40 

 תקציב הכלים הרלבנטיים לקשרי אקדמיה תעשייה= 

 "מחקר בסיסי"
גיבוש  "

 פיתוח "מוצר" "אבטיפוס" "הקונספט
 מחקר יישומי מחקר תעשייתי

 מאמר

מחקר תרגומי  
 לאחר התכנות

מחקר תרגומי עד  
 לשלב בדיקת התכנות

בדיקת  

 התכנות
 אבטיפוס

הקרן הלאומית  

 למדע

300 

'          י אוני"מימון ע

 ('גיוס תרומות ואח)

5-10 

 180 

 נופר
 10 

 *משרד המדע

30-50 

 (EDP) ביולייןקרן 

40-55 

 מחקר תרגומי

לתקופה  ₪ ' א 600עד )שנים  3-התקציב ניתן ל. שסיימו את שלב המחקר הבסיסי ומגלים פוטנציאל יישומיפרויקטים  : לאקדמיה  Pushתוכניות* 

 בסופו של המחקר במקטע זה אמור החוקר להגיע לבדיקת התכנות ראשונית לפוטנציאל מסחרי(. שנים לחוקר 3של 

 ₪ ' מ

 מחקר תרגומי

20-30 



פרויקטים רבים שסיימו את השלב הבסיסי אינם מקבלים  , בנוסף
 את החשיפה המתאימה לתעשייה לטובת המשך פיתוח
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 "מחקר בסיסי"
גיבוש  "

 פיתוח "מוצר" "אבטיפוס" "הקונספט
מחקר תרגומי   מחקר יישומי מחקר תעשייתי

 לאחר התכנות
מחקר תרגומי עד  

 לשלב בדיקת התכנות

"  באוניברסיטה קיימים מאות מחקרים שסיימו

את השלב הבסיסי ועשויים לעניין חברות  

אבל החברות הגדולות , מבוססות להשקעה

 "בכלל לא מודעות לכל מאות המחקרים האלה

פרסומים ויידוע של  , קיים חסר בכנסים

לגבי סוגי המחקרים  החברות הישראליות 

מפרסמות חלק , בסינגפור למשל, הקיימים

מהאוניברסיטאות את כל ההמצאות שלהן 

באתר אינטרנט ואף שולחות מקטעים  

ספציפיים לחברות שלדעתן עשויות להתעניין  

 בהמצאה מסוימות

...  חלק מההסבר להעדר מימון מספיק

מחסור   –" אזור הואקום המימוני"למחקר ב

לגבי פרויקטים  בידע של החברות הגדולות 

 פוטנציאליים להשקעה

 

 

 

בטבע הוקמה מחלקה מיוחדת  "

שמטרתה לאתר פרויקטים העשויים לעניין  

, באותה שנה נמצאו באקדמיה. אותה

מתוכם  , פרויקטים 160' נבירה'לאחר 

פרויקטים   4הוחלט בסופו של דבר למסחר 

 "שאחרת  עשויים היו להעלם

 מחקר תרגומי

 מחקר תרגומי

http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://blog.tapuz.co.il/eranoz/images/1467818_11.jpg&imgrefurl=http://www.tapuz.co.il/blog/viewEntry.asp?EntryId=1295142&usg=__PkQiL3agaKruuSySOeoqgvElLpQ=&h=309&w=807&sz=25&hl=iw&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=yUQgnyHuWsyT-M:&tbnh=55&tbnw=143&prev=/images?q=%D7%98%D7%91%D7%A2+%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA&um=1&hl=iw&tbs=isch:1
http://blog.tapuz.co.il/eranoz/images/1467818_11.jpg


 סוגיות מרכזיות בפעילות -חברות היישום 
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 קושי בהשגת מסה קריטית לפעילות חברת ישום –סוגית מסה קריטית 1.

 (דגש למכללות)נפרדת לכל מוסדות המחקר  

פונקצית המטרה המרכזית של חברת היישום היא יצירת הכנסות   –קידום התעשייה בישראל אינו מטרה 2.

קיים אינטרס למסחר את הידע מול חברות מובילות  , אי לכך. למוסד האקדמי ולא קידום התעשייה בישראל

 ממוסחר מול חברות זרות -IPחלק גדול מה, בפועל. ברמה העולמית ולאו דווקא מול חברות ישראליות

,  בתעשיית התרופות –...( , הנדסה, תקשורת, טק-היי) האינפוטקקושי בהוצאת הידע לתעשייה בענפי 3.

"  מנגנון מתן הרישיון"טווחי הזמן לפיתוח וכמויות הייצור הגדולות תואמים את , היכולת להגנה על פטנט

 .על חברת היישום" תפור"ש

סודיות  )מנגנון זה אינו עובד בצורה מיטבית עקב הקושי בהגנה על פטנט  האינפוטקבעולמות , לעומת זאת

מנגנוני העברת ידע רלוונטיים  . של התעשייה -NIHטווחי זמן קצרים יחסית ו, (מסחרית ולא הגנה משפטית

 לחברות היישום  " נוחים"אינם , הסכמי פיתוח ואחרים, כגון הקמת חברות הזנק, לתחום זה

,  -IPהתנגשות אינטרסים סביב הבעלות על ה –מול מנגנוני המדען הראשי  IP-קונפליקט סביב זכויות ה4.

אי  . ל במידה ואין אלטרנטיבה בישראל"בהעברת ידע לחו תהליכיתומסורבלות , בדגש על חממות ומאגד

 של חברות היישום לפעול תחת מנגנונים אלה מסויימתקיימת רתיעה , לכך

 

1 

2 

3 

4 

 חברות היישום



 חברות היישום הן המנגנון המרכזי הממסחר ידע 
 ?כיצד הן פועלות –בישראל כיום 

בישראל הוקמו חברות היישום  

(TTC )*  כמנגנונים למסחור אחראי

 למטרות רווחשל הידע האקדמי 

החברות המצליחות ביותר מבחינת  

 ידע ויישוםתמלוגים הן 

למרבית חברות היישום  , לעומתן

כדי  עדיין אין מספיק רווחים בישראל 

בעיקר סביב רישום   -לממן את פעילותן

 (  הליך יקר) IPה 

להבנה נדרש  צוות חברת היישום

בנושאים רבים מתחומים שונים  

עסקיים  , מדעיים, נושאים משפטיים)

הכרות עם שווקים פוטנציאליים ויכולות  

 (מ"ניהול מו

נהלי הפעילות משתנים על פי  

ומתבססים  הגדרות חברות המחקר 

 על תקנונים פנימיים
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 תהליך העברת הידע הקמת מנגנוני המסחור באוניברסיטאות

 הערכה

 IPיצירת 

פיתוח  
 עסקי

יצירת  
הסכם 
 מסחור

מחקר  
אקדמי  
בסיסי  
 ויישומי

 גילוי
החוקר מזהה 

פוטנציאל יישומי  

במחקר ומדווח  

על כך לגופי  

המסחור  

 באוניברסיטה

גופי המסחור  

בוחנים את  

האפשרויות  

הגלומות בהמצאה  

,  לרישום פטנט)

 (למסחור

האוניברסיטה  

פועלת לרישום  

 פטנט

בניית אסטרטגיה  

שיווקית וחיפוש  

אחר גורמים  

רלוונטיים  

בתעשייה  

שיתעניינו  

 בהמצאה

אם מצליחים לעניין  

את התעשייה  

מעניקים לה רישיון  

 לשימוש בפטנט

הכספים יחולקו בין  

הממציאים לבין  

האוניברסיטה וישמשו  

למימון מחקר אקדמי  

 בסיסי נוסף

 *Technology Transfer Company מחקר : מקורTF 

 הקפיטליזם של הידע, חגית מסר ירון' פרופ: מקור 

1 

 חברות היישום



 שמירת הבעלות על הידע בידי מוסד המחקר היא  
 עקרון מנחה בפעילות המסחור של חברות היישום

הרציונל בהענקת הבעלות על הידע למוסד  

(  פוטנציאל רווח)שילוב אינטרס חזק : המחקר

 (חברת היישום)ויכולת מסחור 

בישראל  , ב"בניגוד למדינות כמו ארה, למרות זאת

,  אין חקיקה בנושא הבעלות על הקניין הרוחני

המצאה שייכת  "הקובע כי למעט חוק הפטנטים 

 "למעביד

לאוניברסיטאות תקנונים פנימיים להסדרת  

בין  ומנגנוני חלוקת הרווחים  מנגנון הבעלות

 ללא מעורבות הרגולטור', החוקר לאוני

עקרונות בסיסיים בבעלות על הידע בהתאם  

 :לתקנוני האוניברסיטאות
והטיפול בהם תוצרי המחקר שייכים לאוניברסיטאות 

 באחריות חברת היישום

החוקרים  במסגרת הסכמים פנימיים בין האוניברסיטאות 

 על ההמצאהמהתגמולים   40מתוגמלים עד לגובה של 

המגיעים לאוניברסיטה בגין  שליש מהכספים , בממוצע

 חוזרים למחקר רישיונות השימוש 

האמריקאי   Bayh Doleמיושמים בישראל עיקרי מודל , בפועל

 לבעלות על הידע
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מנגנוני האוניברסיטאות לחלוקת הרווח בין  

 החוקר למוסד

 בעלות על ההמצאה וחלוקת הרווחים

המצאות  "המצאות של חברי סגל אקדמי הן 1.

אלא ( 132' ס, על פי חוק הפטנטים)" שירות

 אם כן נקבע במפורש שאינן המצאות שירות

האוניברסיטה נושאת בכל הוצאות המסחור  2.

 של המצאה בעלת פוטנציאל

אינם שותפים בהוצאות המסחור  הממציאים 3.

 (  40%-כ)שותפים בהכנסות אך הם 

לכיסוי  יתרת ההכנסות נמסרת לאוניברסיטה 4.

לצרכי אוניברסיטה כלליים , הוצאות המסחור

 ולמחקר נוסף

אם האוניברסיטה מחליטה שלא למסחר את  5.

הממציא יוכל לקבל בעלות על  ההמצאה 

  20%-אם יצליח במסחור יעביר כ. ההמצאה

 מההכנסות לאוניברסיטה

 בעלות על קניין רוחני שנעשה במימון ציבורי

 חגית מסר ירון' פרופהקפיטליזם של הידע , חברות היישום: מקור

 

 חברות היישום



 מבנה העדפת המסחור של חברות היישום

חברות היישום מעדיפות מנגנונים המשמרים את הבעלות על  
 הקניין הרוחני בידיהן

 (היישום' רישום כמדד להצלחת חב, הבטחת שליטה על הידע)
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 הקמת חברות הזנק

פתיחת  . מסחרי -הידע מייצר תהליך או מוצר חדש פרהמוקמת במקרים בהם 

 חברת הזנק נעשית כדי להתמודד עם העדר הביקוש לידע הטרומי

 ומגייסת משקיעים חיצוניים( במקום החוקר) היישום נדרשת להקמה' חב

 בחברת ההזנקעל פעילות החוקר  מגבלותקיימות 

 (לרוב ללא שליטה)היישום מחזיקה בהון בחברה שהוקמה ' חב

 TFמחקר ; הקפיטליזם של הידע, חגית מסר ירון' פרופ: מקור 

 הסכמי פיתוח

 ברמת הפיתוח בין חברות לגופי מחקרהסכמים לשיתוף פעולה 

לה   הממומן בידי התעשייה הרלוונטית בתנאים שיבטיחו, מחקר מוכוון יישום

 רישיון שימוש בתוצרי המחקר או בעלות על כל הקניין הרוחני הנוצר

באמצעות תוכניות לעידוד מחקר בתמיכת המדען הראשי נעשית ההזמנה  לעיתים

 (ט"מגנ)גנרי 

 מחקר הן מקור לכספי מחקר הזמנות

 הסכמי מתן רישיון

הידע מוגן בפטנט   –האידיאלי מבחינת שימור הידע באוניברסיטה  המנגנון

התמורה  , תוך הגדרת משך השימוש –וההסכם הוא למתן רישיון לשימוש בידע 

 והיקף המידע הניתן במסגרת ההסכם

 עד לזמן שבו הסכם הרישיון  לרוב בין שלוש לשבע שנים 

 שנחתם מתחיל לייצר לאוניברסיטה הכנסות

 

 המנגנון המועדף

 חברות היישום



היישום ומאפייני התחומים  ' התוצר הישיר של העדפות חב
 התמקדות במתן רישיונות לשימוש  : הרלוונטיים למסחור

 בידע בתחומי הפרמצבטיקה
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 שליטה על הידע

לי
כ
ל
כ
ל 

א
צי

טנ
פו

 

 נמוך

 גבוה

 נמוכה

מתן רישיון  

לשימוש בידע  

בתחומי  

 הפרמצבטיקה

 גבוהה

הקמת חברת  

סטארט אפ  

 בתחומי ההנדסה

הקמת חברת  

סטארט אפ  

בתחומי  

 הפרמצבטיקה

הסכמי פיתוח  

 מסוגים שונים

הקמת חברת  

סטארט אפ  

 בתחומים אחרים

צירי המטריצה מהווים  

את העקרונות  

המנחים העומדים  

בבסיס פעילות חברת  

 היישום

מתן רישיון  

לשימוש בידע  

 בתחומי ההנדסה

מתן רישיון  

לשימוש בידע  

 בתחומים אחרים

 חברות היישום, TFמחקר : מקור 

תחום 
הפרמצבטיקה

 0 

תחומים אחרים
20 

 מטריצת ההעדפות של חברת היישום
 היישום  ' התפלגות הכנסות בחב

 (אינדיקציה, )%

לכן התפלגות ההכנסות של  ...

חברות היישום מורכבת בעיקר  

 מהכנסות בתחום הפרמצבטיקה

 חברות היישום

~ 

~ 



 הסכמי מתן רישיון

 חברות הזנק הסכמי פיתוח

חברות היישום אינן מוגבלות בהסכמי מתן הרישיון לשימור הידע בישראל . על חברת היישוםהכלי המועדף 

כך לעיתים הידע יוצא החוצה מגבולות המדינה גם במקרים בהם ניתן היה  ". מרבה במחיר"ומעדיפות למסחר ל

 ולתרום לצמיחהלשמר את הידע בתוך ישראל 

 בתחומים אחרים קושי ברישום פטנט ומתן רישיון. רק לחלק מהתחומים ברי המסחור רלוונטי

 

 מורכבויות במנגנוני המסחור של חברות היישום

מכספי המחקר מקורם מגורמי תעשייה    10-כ

 *(₪' מ 40-כ: מתוכם המגנט)

  IPהכרעה בדבר הבעלות על : המחלוקת המרכזית

חברות היישום מבקשות  . שנוצר במהלך המחקר

ידע המבוסס על תשתיות )לשמר את הידע בבעלותן 

בעוד החברות דורשות בעלות על הידע החדש ( 'האוני

 הנוצר

מ מובילה להוצאת פרויקטים  "תהליך המוהתארכות 

 (הזדמנות לכספי מחקר מתפספסת)מחוץ לישראל 

סכנה כי כספי מחקר רבים מדי מכיוון קיימת , מנגד

ויפגעו בחופש התעשייה יטו את המחקר הבסיסי 

 האקדמי

מנגנון העברת ומימוש ידע חברות הזנק מהוות 

 חשוב בעולם

 שונות בין האוניברסיטאות בנוגע למדיניותןקיימת 

 –( יועצים/שותפים/כבעלים)לגבי השתתפות חוקרים 

ישנה מחלוקת באשר לאיזון הנכון בין התמריץ לחוקר 

 וקונפליקט מחויבות' לבין אינטרס האוני

ולמקרים של  ICT מתאים במיוחד לתעשיות כגון  

 "  פער במחקר התרגומי"

רעיון שעדיין אינו מאפשר לחברות היישום לקחת 

גם במצבים בהם לא ניתן בשל ולייצר מסחור 

בשל ( כמו הסכם רישיון)להשתמש בפתרונות אחרים 

 בו מצוי הרעיוןהשלב המחקרי המוקדם 

לסיטואציות בהן ישנו קושי  בנוסף מתאים במיוחד 

 (מורכבות הפטנט, התחדשות השוק)ברישום פטנט 
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 חברות היישום

 מהכנסות האוניברסיטאות מהתעשייה 10-20%-מהווה כ* 



כלים שונים המגשרים על הפער בין התעשייה לאקדמיה  
 מתאימים לתחומים שונים בתעשייה
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 TFמחקר ,  ס"למ: מקור

 חשיבות החדשנות האקדמית למגזר התעשייתי

ר
חו
ס
מ
ב
ם 
יי
ל
א
צי
טנ
פו
ם 
פי
ק
הי

 

ICT 

life sciences 

Clean tech 

 תעשיה מסורתית

הזנק' הקמת חב, הסכמי פיתוח: הכלים המתאימים 

 חברות היישום מעדיפות לעבוד במודל שלRoyalties   ולא

מודל  (. חשש לדילול, משאבי ניהול) Equityלהחזיק ב

ונוצר קושי למסחר   ICTמתאים לתחומי ה Equityה

 פרויקטים בשיטה של הקמת חברות הזנק 

חברות היישום נעדרות תמריץ למסחר בתחומי ה, בנוסף-

IT  הגבוהה שברישום   והסיבוכיותבשל הפוטנציאל הנמוך

 הפטנט

ולא לפתח  מעדיפות לייצר ידע בעצמן  טק-חברות הי

 .  באמצעות אחרים

חדשנות היא ציר מרכזי בפעילות חברות בתחום  , למרות זאת 

רישיון ל: הכלים המתאימים-IP 

  רישום פטנט ומתן רישיון הוא כלי מתאים כשמדובר

,  רישום הפטנט אפשרי: life Science-בתחומי ה

 התמריץ במסחור הוא גדול

חברות הפרמצבטיקה חייבות  בעידן הנוכחי , בנוסף

כדי לחפש חדשנות והחשיבות   לפנות למחקר הבסיסי

 לחדשנות היא גדולה

רישיון ל: הכלים המתאימים-IP ,  הקמת חברות

 הזנק

רישום פטנט הוא אפשרי 

פוטנציאל המסחור הוא גבוה יחסית 

ריבוי חברות למסחור 

חדשנות חשובה לתעשייה 

מנגנונים לא  , אדם כחהשמת : הכלים המתאימים

 פורמליים

החשיבות לחדשנות  פורצת דרך נמוכה יחסית  . 

מתרכזת בעיקר בתחומי החדשנות הטכנולוגית  

 והתייעלות תפעולית

 חברות היישום



  –יישום ' דוגמאות לפעילות חב

 של האוניברסיטה העברית" יישום"
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 בשנה מתמלוגים$ M50-של כ( מוערך)העברית מחזור ' לאוני

 (פרמצבטיקה)מהתמלוגים של האוניברסיטה העברית מקורם בתחומי מדעי החיים  90%

 (ת"ממשרד התמ$  M3-4-מתוכם כ)בשנה כספי מחקר מחיצוניים $ M12-מגייסת כ

   Spin-offחברות   60-לשימוש בטכנולוגיות ולמעלה מרישיונות  450-העניקה למעלה מ

 מתן רישיונות לשימוש בידע

במקרים בהם יישום מחליטה כי יש פוטנציאל  . שנוצר באוניברסיטה העברית הוא בבעלות יישום IP-כל ה

 מסחרי בהמצאה היא פועלת לרישום הפטנט במדינות הרלוונטיות

 בתמורה לתמלוגים או בעלות על הוןמתן הרישיון נעשה 

 ייסוד חברות הזנק

 היחידות שמקימות ומנהלות חברות הזנק בישראל בין האוניברסיטאות

היכולות של החוקרים להוביל מאמצים  , ההחלטה להקים חברה קשורה במידת הבגרות של הטכנולוגיה

 היישומים האפשריים לטכנולוגיה שפותחה והיכולת לגייס כספים לחברה, בחברה שנוסדה

JV 

 ליישום יש מסורת ארוכת שנים עם גופים מסחריים ותעשייתיים לקידום טכנולוגיות חדשות

 לעיתים תכופות שיתוף הפעולה נעשה באמצעות הקמת חברת הזנק

 בחברת ההזנק Equity-כל אחד מהצדדים מחזיק ב

 (משותף מחקר)הסכמי פיתוח 

 (יחיד או רבים)מאפשרים שיתוף פעולה מחקרי בין חוקרים לשותפים עסקיים 

 נחלקת בין כל השותפים IP-במקרים כאלו כל הצדדים תורמים לתהליך יצירת הידע והבעלות על ה

 השקעה בפרויקטים שסיימו את תקופת המחקר הבסיסי ועדיין לא בשלים לעבור לתעשייה

 TFמחקר ; הקפיטליזם של הידע, חגית מסר ירון' פרופ: מקור 

 חברות היישום



  –דוגמאות לפעילות חברת יישום 

 של מכון ויצמן" ידע"

 בשנה מתמלוגים$ M100-של כ( מוערך)למכון ויצמן מחזור 

 TT-דורגה ידע במקום הראשון בעולם בהכנסות מ 2006-ב

 (פרמצבטיקה)התמלוגים מקורם בתחומי מדעי החיים  90%-80%-כ

 :בין פעילויותיהם

 ויצמן דורש בעלות על הידע ומאפשר  . על ידי חברות שמממנות מחקרהסכמי פיתוח 

 מסחרית אחרת בארץ שיכולה לבצע המחקר

 הסכמי מתן רישיון לשימוש בידע

 חברות הזנק  

 ולא בשליטה Equity-מחזיקים ב, לא מקימים חברות אלא נותנים ליזמים להקים חברות

 מונעים בתקנון בעלות של חוקרים על חברות סטארט אפ  

 בשלב ההבשלהבפרויקטים " פרטיים"ידע משקיעה כספים 

 בתהליך העברת הטכנולוגיהעקרונות  4לידע 

מחקרו של חוקר המכון לא  . בהיקף ובזמןלהגביל את המימון התעשייתי של המחקר באקדמיה יש 1.

גם המוסד עצמו  . הוא מורשה לקבל תקציב מהתעשייה לזמן מוגבל בלבד. ימומן כולו במימון פרטי

 מקפיד שרק חלק מוגבל מהיקף כספי המחקר שלו יגיעו מהמגזר העסקי

 ככל הניתן, מאמרים ללא כל מגבלותשתישמר זכות החוקר לפרסם בכל התקשרות מקפיד המכון 2.

.  החברה תתחייב לפתח את המוצר במטרה לביאו לשוקבחתימה על הסכמים עם חברה תעשייתית 3.

מכון ויצמן לא מאפשר לחברה לרכוש זכויות על חומר או טכנולוגיה כדי להשיג יתרון על מתחרים בדרך  

 של מניעת הגישה אליו

הזכות למסחור טכנולוגיות נוספות גם אם הן עלולות לעמוד בתחרות  מכון ויצמן שומר לעצמו את 4.

 עם הטכנולוגיה שכבר מוסחרה

 

Confidential. Copyrights Trigger-Foresight, All rights reserved 3  

 ההצלחות של ידע

 " טבע"של  הקופקסון•

 (רישיון בלעדי לחברת טבע)

אלגוריתם להצפנה של  •

 תשדורות לווין וכבלים  

 ( NDSרישיון בלעדי לחברת )

   סרונו״"של  רביף•

 (לאינטרפארםרישיון בלעדי )

 ל ידע"ראיון עם מנכ, TFמחקר ; הקפיטליזם של הידע, חגית מסר ירון' פרופ: מקור 

 חברות היישום

http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://media.comrax.com/Images/yeda.weizmann.ac.il/index-logo.gif&imgrefurl=http://ipkitten.blogspot.com/2006/02/return-of-yeda-getting-to-grips-with.html&usg=__0MKSEu6LBzQ6rJhDSScglvEUO98=&h=77&w=78&sz=5&hl=iw&start=2&sig2=mUaS6QcNXT3CqlYRWSxMGA&um=1&itbs=1&tbnid=ns_p7Mkyd_nI6M:&tbnh=72&tbnw=73&prev=/images?q=yeda+weizmann&um=1&hl=iw&sa=N&rlz=1T4ADFA_enIL371IL371&tbs=isch:1&ei=8yFITKi2Ao_KjAe1zN2rDg


מיפוי חברות היישום הפעילות וזיהוי מוקד הצורך בפתרון  
 פ בין מוסדות לשם הגעה למסה קריטית  "קולקטיבי של שת
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מוסדות מובילים בעלי  

 חברות יישום גדולות

מוסדות בעלי חברות יישום  

 קטנות יחסית
 (דוגמאות בולטות)

 מוסדות רלבנטיים

 ללא חברות יישום
 (דוגמאות בולטות)

 מוקד הצורך בפתרון קולקטיבי למסחור הידע 

? 

? 

? 

 שנידחורעיונות 

  ?מכוני מחקר יישומים נוספים

בתי חולים? 

http://website.telhai.ac.il/
http://www.ruppin.ac.il/default.aspx?siteId=1
http://www1.technion.ac.il/
http://www.braude.ac.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=13a33e3f-2362-432c-800d-c85c3819024d&page=46d34196-7f69-40c2-ba84-6206dffbbca4


 סוגיות מרכזיות באינטראקציות בינאישיות
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 תעשייה-מנגנון חשוב ביותר להעברת ידע במדינות רבות המובילות בקשרי אקדמיה1.

 

ישראל אינה מצטיינת בנושא זה ומאופיינת בהעדר מדיניות אקטיבית של האוניברסיטאות  2.

 להגברת מעורבות חוקרים בתעשייה

 

 קיים חשש שהתערבות מפורשת והסדרת הנושא בנהלים עשויה להוביל להרעת המצב3.

 

 

 

 

1 

2 

3 

אינטראקציות  
 בינאישיות



מנגנון האינטראקציות הבינאישיות הוא מנגנון שאינו מטופל  
 באופן אקטיבי על ידי מוסדות המחקר בישראל
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 סטאטוס אינטראקציות בינאישיות בישראל

 

שילוב חוקרים אקדמאיים בתעשייה אינו מתבצע  

 -ככלל. באופן אקטיבי ומשתנה ממוסד למוסד

ניתנת אפשרות לשנת שבתון לחוקר בתעשייה 

 אפשרות לעבוד יום  –ניתנת אפשרות ליום ייעוץ שבועי

דורש קבלת אישור  , בשבוע במשרדי חברות

 האוניברסיטה

 – Networkingהעדר מנגנונים מספקים ליצירת 

 פורומים קבועים/מיעוט כנסים

מתואר  )יוצאי אקדמיה  -מוגבלת  אדם כחמוביליות 

משתלבים בעמדות מפתח בתעשייה  ( 'פרופראשון ועד 

.  וכן גורמי תעשייה משתפים פעולה בתוך האקדמיה

 במדינה קטנה המוביליות מוגבלת באופן מובנה

אם כי , אישיות של חוקרים יזמים יזמויותקיימות 

קיימת  . ברמה מערכתית יש מוסדות המקשים על כך

במעורבות של חוקר   ה'פרסטיג/מעט הכרה

 למעט בהצלחה מסחרית בולטת -בתעשייה 

 בתעשייה PhDלא קיים מסלול מוסדר של תכניות 

 ברמה בסיסית בלבד -השתלמויות/כנסים

 

 

 

אינטראקציות  
 בינאישיות

שזוכה בשנים האחרונות להכרה כמנגנון   - מרכזי מנגנון1.

,  בקשרי אקדמיה תעשיה( יש האומרים הכי חשוב) חשוב

שנות שבתון , שעות ייעוץ, חברתי Networking: וכולל

 'יזמות וכד, מסלולי אקדמיה, השתלמויות/כנסים, בתעשייה

בעולם לגבי מעורבות חוקר בתעשייה  ' גישתן של אוני2.

   :ביומיום נעה על סקאלה

 

 

ישראל נמצאת   -למרות קיומם של קשרי חברות אישיים

העדר  )בתחום הביניים המאופיין במדיניות פאסיבית 

הנובעת בעיקר מהתגמול הכלכלי ( והעדר עידוד, איסור

הנמוך יחסית של חוקרים באקדמיה יחד עם הרצון לשמר  

קיים חשש כי הצפת הנושא עשויה לפגוע  . חוקרים טובים

 " הסכמה שבשתיקה"במעין בקשרים המתקיימים כיום 

תנועת חוקרים מהאקדמיה לתעשייה  )בעיית המוביליות 3.

במיוחד במדינות קטנות קשה ( וממוסד מחקר אחד לאחר

מתגמלים חוקרים   UKב . וגם בה קיימת שונות בין מדינות

כספית על מוביליות לעומת צרפת הידועה באחוזי מוביליות 

 (בשנה< 1)%נמוכים 

ישנם תחומים בהם המנגנון רלוונטי וחשוב יותר מאשר  4.

בעיקר בתחומים בהם מנגנוני מסחור   -בתחומים אחרים

 אחרים פחות רלוונטיים

 

 

 

 

 

 עידוד אקטיבי מדיניות פאסיבית כשל/מניעה

 TF ,Benchmarking industry- science relationships (OECD)מחקר : מקור 



איגודי התעשיות אינם לוקחים כיום תפקיד משמעותי              
 בקשרי אקדמיה תעשייה

ארגון  )אשר עשויים לסייע בתהליך העברת הידע בין האקדמיה לתעשייה בישראל קיימים איגודי תעשיות  

 (איגוד האלקטרוניקה וגופים אחרים, איגוד יצרני המזון, התאחדות התעשיינים, טק-ההייתעשיית 

 אשר ביכולתו לייצר קשרים בין התעשייה לאקדמיהאיגודי התעשיות מהווים גורם אינטגרטיבי 

פרויקטים בעלי לסייע במימון , לגבי פרויקטים פוטנציאליים מהאקדמיה שהם ברי מסחורבאפשרותם לרכז ידע 

 בין חוקרים לתעשייניםגוף מקשר המסייע ביצירת אינטראקציות בינאישיות פוטנציאל ולהוות 

מכוני מחקר פרטיים בתחומי התעשייה המסורתית נדרשים על ידי איגודי התעשיות אך מתקשים לקיים מסה  

 קריטית מספקת

מודעות ותקשורת ראשונית  יחסית כדי לייצר פעילויות הדורשות תקצוב נמוך איגודי התעשיות יכולים לבצע 

 דוגמת כנסים משותפים –בסיסית בין האקדמיה לתעשייה 
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 איגודי התעשיות 

 סוגיות מרכזיות בנושא איגודי התעשיות 

כיום היקפי  , למרות התאמתם כגוף המייצר מסגרות לשיתוף פעולה של אינטראקציות בינאישיות

 הפעילות של האיגודים בישראל ליצירת קשרים בין האקדמיה לתעשייה מוגבלים
1 



 –פונקצית המטרה של המדען הראשי 
 פ תעשייתי"פיתוח וצמיחה במשק הישראלי באמצעות מו
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 המדען הראשי

 קרן התמורה

  תמורת השתתפות
מדינה  ההמדינה בסיכון 

זכאית להחזר המענק  
 במקרה של הצלחה

 

 

יאושרו   בקשות לתמיכה

 :הקריטריוניםפ "ע
 החדשנותמידת •

 לתעשייהתרומת הפיתוח •

 הסיכוןרמת •

ושיעור הערך  היקף הייצור •

 בישראלהמוסף 

 מימון ישיר   חממות
 (דרך ועדת המחקר)

 ט"מגנ פ בינלאומי"שת

  תוכנית פיתוח והרחבה
תשתית טכנולוגית של 

באמצעות סיוע  לתעשייה 
 (מאגד)פ הגנרי "למו

 קידום העברת ידע
מהאקדמיה לתעשייה  

 (ונופר ן"מגנטותוכנית )

 

 שיתופי פעולה  טיפוח
בתחום  בינלאומיים 

 פ התעשייתי "המו

  תמיכה ביזמים
חממות  )בתחילת דרכם 

 (  טכנולוגיות

1,250 230 1 5 

שיתוף פעולה מוגדר 

בין התעשייה  

 לאקדמיה

יצירת מסגרות  

שיתוף פעולה גם 

 באמצעים אחרים

יצירת מסגרות  

שיתוף פעולה בין  

התעשייה לאקדמיה 

 גם בדרכים עקיפות

 1984, החוק לעידוד מחקר ופיתוח התעשייה, 2009סיכום פעילות שנת ,  לשכת המדען הראשי  :מקור

 ₪ תקציב במיליוני = 

 תוכניות התערבות

המדען הראשי  
 (ת"תמ)

פ  "החוק לעידוד מו מכחפועל המדען הראשי 

והוא יושב ראש וועדת   1984, בתעשייה

פ תעשייתי הוא מרכיב חיוני  "עידוד מו -המחקר

המדינה לוקחת על   -לצמיחתן של התעשייה 

 עצמה חלק מהסיכונים הכלכלים באמצעות 

 העמדת הון לרשות התעשייה     

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.vskrems-lerchenfeld.ac.at/arbeitsmaterialien/anlautbilder/sack.jpg&imgrefurl=http://www.vskrems-lerchenfeld.ac.at/arbeitsmaterialien/anlautbilder/page_02.htm&h=366&w=300&sz=10&tbnid=zTuPgH8TaAQJ:&tbnh=117&tbnw=96&start=29&prev=/images?q=sack&start=20&hl=en&lr=&ie=UTF-8&sa=N
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.vskrems-lerchenfeld.ac.at/arbeitsmaterialien/anlautbilder/sack.jpg&imgrefurl=http://www.vskrems-lerchenfeld.ac.at/arbeitsmaterialien/anlautbilder/page_02.htm&h=366&w=300&sz=10&tbnid=zTuPgH8TaAQJ:&tbnh=117&tbnw=96&start=29&prev=/images?q=sack&start=20&hl=en&lr=&ie=UTF-8&sa=N
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.vskrems-lerchenfeld.ac.at/arbeitsmaterialien/anlautbilder/sack.jpg&imgrefurl=http://www.vskrems-lerchenfeld.ac.at/arbeitsmaterialien/anlautbilder/page_02.htm&h=366&w=300&sz=10&tbnid=zTuPgH8TaAQJ:&tbnh=117&tbnw=96&start=29&prev=/images?q=sack&start=20&hl=en&lr=&ie=UTF-8&sa=N
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 מתקציבי המדען הראשי מוקדשים לתוכניות   13%-כ
 אקדמיה-התערבות ישירות בממשק תעשייה
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889
1009

1246

933

190

190

227

183

135

175

186

15017

118

31

20

2007 200 200 2010

פ"קרן המו ט"מגנ
חממות אחר

15% 

13% 

13% 

14% 

1,231 

1,4 2 

1,6 0 

1,2 6 

 פ בכל מסלולי התמיכה"כ תקציבי מו"סה
 (*₪' במתקציב הרשאה להתחייב )

 

 ללא קמין* ; 2009סיכום פעילות שנת ,  לשכת המדען הראשי  :מקור

 פ ממומן על ידי הממשלה במגזר העסקי  "מו
 (פ המבוצע במגזר העסקי"כאחוז מהמו, 1997, 2007)

 תקציב המדען עמד עלB1.7  ₪ב-

תקציב המוקדש  , מתוכו, 2009

 13%-כ –לפרויקטי התערבות 

  מתוך התקציב הכולל שיעור

המענקים משתנה בהתאם להגדרת  

 התוכנית ומאפייני הפרויקט

  ירידה משמעותית בשיעור המימון

פ האזרחי  "הממשלתי את המו

ושיעור נמוך יחסית  , בישראל

בהשוואה למדינות המפותחות  

בעיקר בשל העלייה החדה  )בעולם 

 (במקורות מימון פרטיים

 תוכניות התערבות

המדען הראשי  
 (ת"תמ)
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 לאורך השנים פיתחה לשכת המדען תוכניות שונות  
 לחיזוק קשרי תעשייה ואקדמיה

 מהות התוכנית

 עקרונות מנחים

 המטרה

 ט"המגנתוכניות 

 

פ  "המו. לתעשייה הישראלית במימון המדען הראשילפיתוח תשתיות טכנולוגיות תוכנית 

 שיתוף פעולה בין חברות תעשייתיות ובינן לבין מוסדות מחקרמתבצע באמצעות יצירת 

 שותפות בסיכון בצד השותפות במימון

 אין דרישה להחזר תמלוגים ממכירות עתידיות

 ציפייה למיצוי יכולות המפותחות בארץ
 

י  "ניצול יעיל ומכוון של המשאבים הלאומיים המוקצים למחקר ולפיתוח התעשייתי ע

 יצירת שיתופי פעולה במספר רבדים

 חברות תעשייתיות פ בין"יצירת שת1.

 פ בין חברות לבין מוסדות מחקר"שת2.

 תחרותיות ובהטמעתן-פ של טכנולוגיות טרום"פ במו"שת3.

 

 מאגד

 לפיתוח  שיתוף פעולה

תשתיות טכנולוגיות  

י יצירת  "עגנריות 

התאגדות רבת 

בין חברות  )משתתפים 

(  תעשייתיות לאקדמיה

 וניצול ידע מצרפי

 

 נופר
  עידוד מיצוי הפוטנציאל

היישומי של המחקר  

האקדמי לתועלת  

התעשייה בישראל  

בתחומי הביו והננו  

שלב  )טכנולוגיה בלבד 

 (למגנטוןמקדים 

 

 מגנטון
  עידוד וסיוע בהעברת

טכנולוגיות מהאקדמיה  

לתעשייה תוך ביצוע  

שיתוף פעולה דואלי בין  

תעשייה אחת וקבוצת  

.  מהאקדמיהמחקר אחת 

מחייב חברה שתקלוט את  

 תוצרי המחקר

 

 קטמון

    מסגרת ייעודית

לעידוד פיתוח  

מקומי של  

טכנולוגיות  

חדשניות שיהוו  

למערכות  בסיס 

ופתרונות בתחום  

 המים 

~M10 ~40M ~150M 

 ת"לשכת המדען ראשי במשרד התמ: מקור

 תוכניות התערבות

המדען הראשי  
 (ת"תמ)
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 עיקר תקציב תוכניות ההתערבות מכוון לפרויקטי  
 יצירת תשתית טכנולוגיות גנרית  –המאגדים 
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 מגוון 

 נושאים מצומצם

 מגוון

 נושאים רחב

 מחקר בסיסי מחקר יישומי

 מאגדים

M150 ₪ 

 נופר **קטמון

M10 ₪ 

תחומי 

המחקר 

 המשותף

 מידת היישומיות של המחקר

 מענקים הכלסך = 

 נעצרה  בקטמוןהפעילות ** 2010 -י הצעת המחליטים בנושא קשרי אקדמיה ותעשייה מ"עפ* ת "לשכת המדען ראשי במשרד התמ: מקור

(2009) 

 קמין

M40 ₪ 

 נופר
 *2011-החל מ

 תוכניות התערבות

המדען הראשי  
 (ת"תמ)

 *2011-מ

 מגנטון

M40 ₪ 
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מטרות התוכניות הן שונות ונועדו לטפל בכל מקטעי                   
 שרשרת הערך המחקרית
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 ת"לשכת המדען ראשי במשרד התמ: מקור

 קטמון נופר מאגד מגנטון

מטרת 

 התוכנית

  עידוד וסיוע בהעברת

טכנולוגיות מהאקדמיה  

לתעשייה תוך ביצוע שיתוף  

פעולה דואלי בין תעשייה  

אחת לקבוצת מחקר אחת  

 מהאקדמיה

ידוד פיתוח היתרון התחרותי  ע

הטכנולוגי ארוך הטווח של  

 התעשייה האזרחית בישראל  

  יצירת מאגדים של חברות וחוקרים

בתחומים בעלי חשיבות בשוק  

העולמי שלתעשייה הישראלית עשוי  

להיות יתרון יחסי בהם ליצירת  

 טכנולוגיות גנריות

  יצירת גשר בין המחקר

,  הבסיסי למחקר היישומי

שטרם הוכר על ידי התעשייה  

 כבעל פוטנציאל מסחרי

  קידום טכנולוגיות חדשות

 בתחום המים

מבנה  

 התוכנית

  התקשרות קבוצת מחקר עם

 חברה  

  החברה מתחייבת לקלוט את

 תוצרי המחקר

פרויקטים 70-למעלה מ 

 משפטית יישות"כהתאגדות"  ,

 והקמת קבוצות עבודה משותפות

  הקניין הרוחני הנוצר פתוח לכל

רק בעליו  , חברי המאגד ורק להם

רשאים לעשות בו שימוש  ( מפתחיו)

העברתו או  , עסקי אחר כמו חשיפתו

 מכירתו לצד שלישי

  רישיון שימוש בידע החדש שיפותח

 במאגד ללא תמורה למשתתפים

  שיתוף פעולה בין חברה

 ישראלית לבין קבוצת מחקר

  שיתוף פעולה בין קבוצת מחקר

חברה תעשייתית  , אקדמית

משתמש  " )תשתית"וחברת 

 (פוטנציאלי

  אפשרות למשתמש פוטנציאלי

 זר

 מימון

 66%מענק בשיעור של עד 

 מתקציב הפרויקט

פטור מהחזר תמלוגים 

 ( 34%)יתרת התקציב

 מועברת על ידי החברה

 66%מענק בשיעור של עד 

 מתקציב הפרויקט

 לא  )תקציב של מיליונים בודדים

 לכל פרויקט, לשנה( מוגדר במדויק

פטור מהחזר תמלוגים 

 מועברת על  ( 34%)יתרת התקציב

 ידי החברה

  השותף האוניברסיטאי מכוסה

מענק בשיעור של  )במלוא הוצאותיו 

השלמה   20%+  80%עד 

 (מהמאגד

 

 90%מענק בשיעור של עד 

 מתקציב הפרויקט

פטור מהחזר תמלוגים 

פ ומיצוי  "כפיפות לחוק המו

 ידע בארץ

Matching 10% 

 של    המירביגובה המענק

לשכת המדען הראשי  

המהווים  , ח"ש 420,000

מתקציב   90%כאמור עד 

 המחקר נשוא הבקשה

 50%מענק בשיעור של עד 

מתקציב הפרויקט ועד לסכום  

 ₪' מ 4.5של 

Matching 50% 

  החברה התעשייתית

והמשתמש הפוטנציאלי ישקיעו  

 מהיתרה 15%כל אחד לפחות 

פטור מהחזר תמלוגים 

 משתמש פוטנציאלי זר- 

החברה התעשייתית תשקיע  

 מהיתרה 30%לפחות 

 תוכניות התערבות

המדען הראשי  
 (ת"תמ)



 המיועדת   Pushתוכנית  –תוכנית קמין של המדען הראשי 
 לקידום תוכניות מחקר בסיסי לכיוון היישומי  
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 כללי  

 :כפולהמטרת תוכנית קמין 

בשנה  ' $ מ 15-20-קרן הורוביץ כאליו הזרימה בעבר , לתת מענה לפער שבין המחקר הבסיסי לאקדמי

 לכיוון מסחרי Push-לקדם את המחקר הבסיסי בשיטת הבמטרה 

 "נופרים"הבמסגרת כבר  לטפל בתחומים נוספים לביו וננו טכנולוגיה המטופלים

 ת"בתממשרד המדען הראשי הטיפול בפרויקטים יעשה באמצעות 

ומסחרי  יתפתח למחקר תעשייתי כי  היתכנותשישנה לקדם מחקר אקדמי : "מטרת המסלול

אדם מדעי   כחבתעשייה הישראלית ויכול שיקדם יצירת מקומות עבודה בתעשייה וקליטה של 

 "וטכנולוגי

נציגי  , ת"הותר "יו, המורכבת מהמדען הראשימתן מענקים במסגרת המסלול על ידי ועדת היגוי 

 .נציגי התעשייה ונציגי האוצר, האקדמיה

 :  הקריטריונים למסחור

 והפוטנציאל הכלכלי הגלום בוסיכויי המסחור של תוצרי המחקר 

 של המחקרהחדשנות הטכנולוגית 

 תרומת המחקר לפיתוח התעשייה בישראל

 קריטריונים נוספים  

 בשנה₪ ' מ 40: היקפי המענקים שיוענקו במסגרת קמין

 Matching-ב, הכסף עובר ישירות למוסד המחקר –ללא צורך בהצמדת חברה לטובת קבלת המענק 

 של חברת היישום

 תוכניות התערבות

המדען הראשי  
 (ת"תמ)



PULL PUSH 

 הסכמי רישיון חברות היישום

אך לעיתים גם  , (חברות הזנק, הסכמי רישיון)  Push-פועלות ב כ"בדר

 (  הסכמי פיתוח) Pull-ב

V 

 V חברות סטארט אפ

 V הסכמי פיתוח

 מאגדים המדען הראשי
  Pull-פועלות ב ת"בתמתוכניות ההתערבות של המדען הראשי 

ומייצרות מנגנונים הכוללים תמריצים לעידוד חשיבה משותפת של  

 "צידי החומה"חוקרים ותעשיינים משני 

V 

 V מגנטון

 V קטמון

  Push-פועלות ב ת"בתמשל המדען הראשי  חלק מתוכניות ההתערבות נופר

 ומיועדות לקדם ידע בסיסי לעבר מסחור( התוכנית החדשה, נופר)

V V 

 V קמין

להפוך ( אחרות ליזמויותבנוסף )מאפשרות לידע טרומי מהאקדמיה  חממות

 לרעיון ממוסחר באמצעות הקמת חברת הזנק נתמכת חממה
V 

 Push  תוכניות משרד המדע

 נוספות

כספים בשלב קרוב למחקר הבסיסי עד להגעה לבדיקת   השקעת

 (שלב הכנה ראשון לקראת המחקר היישומי)התכנות ראשונית 
V 

 אזוריים מכוני מחקר
ומאפשרים  , לרוב Pull-יישומיים ופרטיים פועלים ב  –מכוני המחקר 

לתעשייה לפנות בבקשות שונות למחקר מוזמן או מייצרים מחקרים 

 המשותפים לכמה מוסדות מחקר וכמה תעשיינים   אינטרגרטיביים

 

V 

משרדי ממשלה  

 נוספים

 מכוני מחקר יישומיים
V 

 V מכוני מחקר פרטיים איגודי התעשיות 

אינטראקציות  

 בינאישיות

 

 V V מסגרות המאפשרות לידע לעבור באופן טבעי וללא יד מכוונת

הכלים הקיימים למסחור ידע בישראל מקדמים העברת ידע בין 
 משיכת ידע/ י מנגנוני  דחיפת "אקדמיה ותעשייה ע
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PUSH - מנגנונים לדחיפת ידע מהאקדמיה לכיוון התעשייה 

PULL- לטובת התעשייה/משיכת ידע מהאקדמיה על ידי 



 סדר יום
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2 

1 

 תמונת מצב: תעשיה בישראל -קשרי אקדמיה 

 נקודת המוצא: מחקר ופיתוח

 סקירת המצב הקיים וסוגיות עיקריות: הגורמים המגשרים בין אקדמיה ותעשייה 2.2

 במדינות מובילות בעולם Technology Transfer-מודלים ל 3

 מורכבויות ופערים בין אקדמיה לתעשייה: האתגר 2.1

 מדדים מהעולם והמצב בישראל 1.1



 תמצית

בהשוואה בינלאומית ניתן ללמוד על אפשרויות לשימוש שונה  
 בישראל TT-בכלים קיימים ושילוב של כלים חדשים בתהליך ה
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חלקם מוכרים ומקודמים גם בישראל וחלקם לא , בעולם משתמשים במגוון רחב של כלים מסוגים שונים

ישנה חשיבות גדולה ליצירת מערכת ענפה של גשרים שונים ומקורות מימון   –( או לא רלוונטיים)קיימים 

 .שונים באמצעותם מאוזנים האינטרסים השונים במערכת

 

 אבני היסוד המרכזיות במדיניות קשרי אקדמיה תעשייה ומסחור הידע האקדמי1.

 במחקר תרגומיהשקעה גוברת של ממשלות •

לרבות עידוד יצירת  , ריבוי כלים המשמשים להעברת ידע ומקורות מימון שונים –" ריבוי גשרים"•

 בין התעשייה לאקדמיהאינטראקציות בינאישיות 

 "(  המטרה השלישית)"מחויבות האקדמיה לצמיחה כלכלית הגדרת •

 (חוקר/ממשלה/'אוני) באופן המתמרץ העברת ידעהסדרת זכויות הקניין הרוחני •

בפרק זה נבחנים מודלים שונים בעולם ליצירת קשרים בין התעשייה לאקדמיה והמגמות הכלליות המשפיעות על תהליך  

תוך בדיקת מודלים , נסקר תהליך עידוד העברת הידע באמצעות הסדרת הבעלות על הקניין הרוחני. העברת הטכנולוגיה

וביניהם  ( או אינם מודגשים מספיק בישראל, חלקם לא קיימים בישראל)נבחנים כלים שונים . שונים של בעלות

אינטראקציות בינאישיות לחיזוק ועידוד הקשרים תוך הדגשת תפקידה של הרגולציה והאווירה היזמית במדינה בחיזוק 

 הקשרים

 ...המשך



בהשוואה בינלאומית ניתן ללמוד על אפשרויות לשימוש שונה  
 בישראל TT-בכלים קיימים ושילוב של כלים חדשים בתהליך ה

 

 

 

Confidential. Copyrights Trigger-Foresight, All rights reserved 53 

 תמצית

מוסכמת המאומצת   רגולטוריתמהווה תשתית  Bayh Doleשבבסיסו חוק , המודל האמריקאי2.

 במדינות רבות בעולם בשנים האחרונות בוריאציות שונות

 מזוהים כלים בעולם שאינם בנתיב הקריטי בישראל 3.

 (אמנת בריסל, שבדיה)מטרות מוסד המחקר ניסוח מחודש של •

 'המפרטים את הידע הקיים באוני' להמצאות האונימאגרי מידע •

 (ספרד)המסורתית העסקת דוקטורנטים בתעשייה סבסוד של •

 ...(, שבדיה, ב"ארה( )כנסים ופלטפורמות שיתוף)איגודי התעשיות  •

 (מרבית המדינות הנבחנות... )יישומיים, אינטגרטיביים, סקטוריאלייםמכוני מחקר •

 המקדמים שיתוף פעולהארגוני מחקר •

 ...ועוד•



 סדר יום
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2 

1 

 תמונת מצב: תעשיה בישראל -קשרי אקדמיה 

 נקודת המוצא: מחקר ופיתוח

 סקירת המצב הקיים וסוגיות עיקריות: הגורמים המגשרים בין אקדמיה ותעשייה 2.2

 במדינות מובילות בעולם Technology Transfer-מודלים ל 3

 מהלכי מדיניות בינלאומיים מרכזיים בהעברת ידע 3.1

 מורכבויות ופערים בין אקדמיה לתעשייה: האתגר 2.1

 מדדים מהעולם והמצב בישראל 1.1

 3.2 דנמרק, שבדיה, סינגפור, ב"ארה –ניתוח עומק של ההיערכות במדינות מובילות 



מהלכי מדיניות מרכזיים בעולם בשנים האחרונות                        
 המשפיעים על קשרי התעשייה והאקדמיה  
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 TFמחקר ,  Benchmarking industry- science relationships (OECD), והמועצה הלאומית למדעים ת"הותדוחות : מקור
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  IPהסדרת זכויות 

באופן המתמרץ  

 העברת ידע

 בהסדרת מנגנוני הבעלות על הקניין הרוחנימעורבות ממשלתית 

 להענקת הפופולאריות גבוהה-IP  תגמול הולם לחוקר  תוך הסדרה של למוסד המחקר 

 דגש על  

 מחקר תרגומי

 (ארוך הטווח)חשיבות המחקר התרגומי התחזקות ההבנה של 

  טיפול בצורך שאינו מקבל מענה מכוחות השוק הטבעיים 

 –" ריבוי גשרים"

   פורמליים

 ובינאישיים

י ה"י מחקר שנערך ע"עפ- OECD עדיפות לחלוקת המימון למספר רב  : באירופה

 להעברת טכנולוגיה על השקעת אותו הסכום בעיבוי מספר קטן של כליםשל כלים 

ועידוד , ..(מיסוי)הורדת חסמי מעבר : אינטראקציות בינאישיותהגברת העידוד ל

 ( 'אתרים וכד, באמצעות פורומים)כנסים וניצול טכנולוגיות להעברת ידע , למוביליות

  דרישה ציבורית גוברת ליצירת זיקה בין עליה בהשקעות באקדמיה לתרומה מעשית

והכללת תרומה לצמיחה ולכלכלה כאחת ממטרותיה המרכזיות של  לחברה 

 האקדמיה

הגברת מחויבות  

האקדמיה לצמיחת  

 הכלכלה



 
 

 

 

Denmark- Case study   

 דגש גובר על מחקר תרגומי בעשור האחרון
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 תקצוב 

 ומדיניות

 בעיקר

 תקצוב

 / מחקר יישומי מחקר בסיסי

 חדשנות

Danish 

National 

research 

foundation 

Scientific 

research 

council 

Program 

commissions 

Danish council 

for independent 

research 

Danish 

council for 

strategic 

research 

Council for 

technology 

and 

innovation 

י  "פ פרטי ע"חיזוק מו

תכניות ממשלתיות  

 ...(קונסורציומים, "ט"מגנ)"

 

Danish 

National  

advanced 

Tech.  

Foundation 

חיזוק הקשרים                  

בין מכוני מחקר  

ממשלתיים  

 לחברות פרטיות

 מחקר ממשלתיים

 מחקר בסיסי

 מחקר מכוון לאפליקציה

חיזוק מחקר תרגומי ויישומי  

לעתים  )SMEsבדגש על 

,  (פ עם האקדמיה"בשת

 IT-יוטכנולוגיה וב ,בתחומי  ננו

1 7 150 

  2010 -משרד המדע הטכנולוגיה והחדשנות בדנמרק: מקור

2004 

2005 

2002 

 הסוכנות למדע טכנולוגיה וחדשנות בדנמרק
(DAST) 

 M€ ,2009, מימון ממשלתי שנתי= 

 מחקר תרגומי

150 

 גוף המעורב גם במחקר תרגומי= 

המחקר התרגומי   המעבר לדגש על

 :  'ביוטכנ/החל בתחומי מדעי החיים

 UK- Cooksey Report (2007): 

        "future increases in funding 

should be weighted towards 

translational and applied research” 

 Harvard University:                    

"The robustness of transitional 

research reflects the recent 

emphasis the NIH has placed on 

such studies through its Roadmap for 

Medical Research” 

מדינות שונות בעולם משקיעות  

בשנים האחרונות יותר משאבים  

.  ותקציבים בתחום המחקר התרגומי

 :לדוגמה

תוכנית חדשה בשם   :שבדיה

Linnaeus   לשיתוף פעולה בין

מימון ארוך טווח  : התעשייה לאקדמיה

מרכזי המצוינות  ב נבחרים לפרויקטים

 לקידום מחקר יישומי ותרגומי

"הגדלת תקציבים והקמת שני   -דנמרק

 (בין היתר)העוסקים  2004-5גופים ב 

 במחקר התרגומי  

 

 

 

 דגש על 
 מחקר תרגומי
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.  קיים ארסנל כלים רחב לגישור בין אקדמיה ותעשייה בעולם
מדינות מובילות שואפות להרחבת מספר הגשרים                           

 לאור מחקרים שמצאו ערך בכך
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 כלים ללא תקצוב ממשלתי

 פרסומים משותפים
שותפות בפרסומים  

 ייעוץ, מדעיים

 פורומים/ועידות
,  אירועים מקצועיים

מדיות  , דירקטוריונים

 (איגודים)ייעודיות 

 כלי תמיכה ציבוריים
,  אירגונים, מכונים מרכזיים

 קרנות ותמריצים כספיים

מדיניות ממשלתית  

 בתחומים שונים

 :  אחרים

NGO’s... 

 מתקנים משותפים
השקעה בתשתית של  

 מכשור משותף/ מעבדות 

 א"מוביליות כ
הכשרות  , בוגרי תארים

 מוביליות חוקרים
 משרות  , שבתון, מעברים

אינטראקציות  

 בינאישיות
Networking ,ייעוץ  ,

 'וכותעשייתי ' דוקט, כנסים

 Contract Research -פ בפיתוח ו"שת
מימון מחקרים   , הצגת ממצאים, ניהול פרויקטים משותפים

 (גדולות' בעיקר חב) Outsourcing-ו

Licensing של ידע 
 רישוי זמני, IPהעברת 

 Spin-Offs -יזמות ו
,  חברות סטארט אפ

 פארקי מדע, חממות

  PhDסבסוד תכניות 

 תעשייתי  

 בעיקר בתעשייה מסורתית  

 העלאת מודעות  

מאגרי מידע לידע 

הקיים  

 באוניברסיטאות

הכשרת עובדים 

 מהתעשייה באקדמיה

קיומם של מתווכים 

המחפשים הזדמנויות 

 מסחור באקדמיה

ריבוי  "
 "גשרים

 כלים בתקצוב ממשלתי



המדינות המובילות בעולם נוקטות במהלכים אסטרטגיים  
 משמעותיים כדי לייצר מובילות באמצעות סט כלים מגוון
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Austria Belgium Finland Germany Ireland Italy Sweden UK US Japan 

 ■ ■■ □ ■ ■ ■■ ■■ ■■ ■ ■■ (Indirect TT Promotion)פ בחברות "מימון מו

 ■■ ■■ ■■ ■■ ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■ למחקר משותףהמיועד  מימון

 ■ ■■ ■ ■■ □ ■■ ■■ ■■ ■■ □ בפעילות העברת טכנולוגיה* SME*-ל המיועד מימון

 ■■ ■■ ■■ ■■ □ ■ ■ ■ □ ■■ פ"תמיכה למתקנים משותפים של מו

 ■■ ■■ ■ □ ■ □ □ □ □ ■ TT-בהעוסקות  לחברותהטבות מס 

 □ □ □ ■ □ □ □ ■■ □ □ קידום שיתופי פעולה בתכנון מערכת ההשכלה

 ■■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■■ ■■ ■ ■ מחקר מדעייםבמוסדות  TTקידום יכולות 

 ■■ □ ■■ ■ □ □ ■ ■■ ■ ■ IPRבפעילויות של תמיכה בחוקרים 

 ■ ■ ■■ ■■ ■■ ■ ■■ ■■ ■■ ■■ במוסדות מחקרהזנק ' חב קידום

 □ ■■ ■■ ■■ □ ■ ■ ■■ □ □ 'של האוניהשלישית  המשימה

TT של המוסד האקדמי כמימד בהערכת הביצועים □ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ 

 □ ■ ■ ■■ ■ □ ■■ ■■ ■■ ■ עם אוריינטציה יישומיתמחקר ציבוריים  מכוני

TTO בתוך המוסד האקדמי ■ ■■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■■ ■ 

 ■ ■■ ■■ ■ ■ ■■ ■ ■■ ■■ □ בתוך המוסד האקדמיאחרים  פים ממסחריםגו

 ■■ ■■ ■■ ■■ □ ■ ■ ■■ ■ □ פארקי מדע וחממות בתוך מוסד אקדמי

 OECD Benchmarking Industry-science Relationship ,2002: מקור

 Small medium enterprises** ; 2002בנושא קשרי תעשייה ואקדמיה בשנת  OECDהנתונים משקפים את תמונת המצב כפי שהוצגה במחקר מקיף שערך  *

 דרך פעילויות באקדמיה  TTקידום  דרך תמיכה בתעשייה TTקידום 

 חשוב מאוד= ■■ ; חשוב=  ■ ; ללא קידום= □ 

ריבוי  "
 "גשרים



 דוגמאות לואריאציות שונות של כלי תמיכה ציבורית  
 תעשייה בעולם-לגישור אקדמיה

 קרנות עידוד למחקר משותף
 

 SRC ב- US:                                             

אשר   הסמיקונדקטוריםקרן גדולה למחקר בתחום 

מממנת מחקרים הנעשים בשיתוף של אקדמיה  

 ותעשייה  
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 מגוון כלי תמיכה ציבוריים

 מכוני מחקר סקטוריאליים  
 

 

INRIA-   צרפת 

 משותף של משרד המדע ומשרד  )מכון ממשלתי

העוסק במחקר בסיסי ויישומי במדעי  ( התעשייה

 המחשב

  מייעץ ומכשיר אנשי תעשיה, מפתח, המכון חוקר 

  תקציב :M217 € (20% משירותי מחקר שמעניק  .)

חוזי   800חוקרים וכולל  3,150המכון מעסיק 

 מחקר עם חברות בתעשייה

 

 מכוני מחקר בסיסי  
 

Max Planck- גרמניה 

מכון עצמאי במימון ציבורי ללא מטרות רווח 

  עוסק במחקר בסיסי במדעי החברה ומדעי החיים

בנושאים בהם האוניברסיטאות בגרמניה לא נותנות 

 מענה מספק

י הענקת תשתית "חלק מהמחקר מתבצע ע

 לחוקרים מאוניברסיטאות אחרות

 

 מחקר משותף אירגוני
Fraunhofer –גרמניה 

מחקר ענק אשר מתעסק בעיקר במחקר   אירגון

יישומי בקשת רחבה של תחומים החשובים  

 לאדם ולחברה בכל אירופה

 היקף הפעילותB1.6 € (60%   מתוכם משירותי

חוקרים   17,000, מוסדות 59, (מחקר שמעניק

 ומהנדסים

מחקר בסיסי נערך במימון ציבורי. 

     

 

 TFמחקר , OECD: מקור

ריבוי  "
 "גשרים
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http://www.fraunhofer.de/en/
http://images.google.com/imgres?imgurl=www.tiscali.co.uk/reference/encyclopaedia/countryfacts/images/flags/large/c05005.gif&imgrefurl=http://www.tiscali.co.uk/reference/encyclopaedia/countryfacts/germany_flag.html&h=159&w=268&sz=2&tbnid=JdJ8rzq7t1QJ:&tbnh=63&tbnw=107&prev=/images?q=germany+flag&hl=en&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N
http://www.fraunhofer.de/en/
http://www.mpg.de/english/portal/index.html


גם קידום אינטראקציות בינאישיות להעברת ידע עשויים לתרום  
 ליצירת עמדה מובילה  
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 OECD Benchmarking Industry-science Relationship ,2002: מקור

 חשוב מאוד= ■■ ; חשוב=  ■ ; ללא קידום= □ 

Austria Belgium Finland Germany Ireland Italy Sweden UK US Japan 

 □ □ ■■ ■ ■■ ■ ■ ■■ ■■ ■ במוביליות של חוקריםתמיכה 

 □ □ ■■ ■■ □ ■ □ ■■ ■■ □ בהכשרות של בוגרים בחברותתמיכה 

 □ □ ■ □ □ □ □ ■ □ □ בהכשרה של עובדים באקדמיהתמיכה 

 ■■ ■■ ■■ ■■ ■ ■ ■■ ■■ □ ■■ ('וכוכנסים ) Networkingקידום יוזמות של  

 □ □ ■■ ■■ ■ □ ■■ □ □ □ בתעשייה ובאקדמיה TT-קידום מודעות ל

,  עידוד מוביליות, Networking, אקדמאים בתעשייה/הטמעת תעשיינים באקדמיה –בעידוד אינטראקציות בינאישיות TTקידום 
 קידום מודעות כללי

 Small medium enterprises** ; 2002בנושא קשרי תעשייה ואקדמיה בשנת  OECDהנתונים משקפים את תמונת המצב כפי שהוצגה במחקר מקיף שערך  *

" …prior research has reported that the most important source of R&D information 

for private companies are informal interactions with university scientists and 

engineers” 

“involvement in informal interaction is associated with higher probability of undertaking 

collaborative research with industry as well as with a higher allocation of research time 

to collaborative research with industry. In short, informal interactions matter as 

catalysts of collaborative inter-sector research.” 

The effect of informal industry contacts on the time university scientists allocate to collaborative research with industry, Springer Science & 

Business Media, LLC 2007 

ריבוי  "
 "גשרים



:  התעצמות הדיון הציבורי סביב המטרה השלישית של האקדמיה
גם בקרב מדינות בולטות בקשרי ( תרומה לחברה ולכלכלה)

 תעשיה-אקדמיה

 מספר גדל והולך של מדינות מאמצות את המטרה השלישית כחלק ממטרות האקדמיה

 כחלק ממטרות המוסד האקדמי במדינות האיחוד Technology Transferלהגדיר  :המלצת האיחוד האירופי

לשם תגמול מוסדות   M40 GBP -עם תקציב שנתי של  כ  Higher Education Innovation Fundהוקמה  1999ב : אנגליה

 אקדמיים בעלי מעורבות בתעשייה באופן מתמיד

 Economic and social developmentהמגדירה לאוניברסיטאות מטרה שלישית של   1997-חקיקה ב: שבדיה

 הנחיה למסחור עם עדיפות לתעשייה המקומית: דולביי : ב "ארה

 במספר ועדות שבחנו את הסוגיהבישראל עלתה בעבר ההמלצה לאמץ מטרה שלישית לאקדמיה 

 מודגש הדיון הציבורי בנושא   2005 -החל מ

                                       Community Engagement and Service: The Third Mission of Universities: הפורום הבולט

 נערך מדי שנה בקנדה בהשתתפות ראשי אקדמיה מעשרות מדינות

 : EU-של האוניברסיטאות ב מדד שיאמוד את המטרה השלישיתהאיחוד האירופי החל בתהליך תלת שנתי ליצירת 

        “There is a growing recognition around the world of the role universities can play towards economic growth and 

social development in the modern "knowledge society" as lay out by the Lisbon Strategy. University activities 

have traditionally been understood as two missions: teaching and research. However, more recently policy makers 

have been keen to encourage all the other contributions of universities to society, their Third Mission”  
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• Surrey and Cambridge in the UK 

• Twente and Delft in the Netherlands 

• Tuffts and MIT in the US  

• Lausanne and Zurich in Switzerland 

• Helsinki in Finland 

,  Swedish Institute for Studies in Education and Research  2005  , Community Engagement and Service: The Third Mission of Universities 2009: מקור

European Commission under its Lifelong Learning Programme - Website 

 דוגמאות -אוניברסיטאות המעורבות בדיון לגבי המטרה השלישית

הגברת  
מחויבות  
 האקדמיה

http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.speakerscornertrust.org/wp-content/uploads/2009/06/us-flag-stars-top-r2.jpg&sa=X&ei=9M5aTMu4LZqRsgbKjbxo&ved=0CAUQ8wc4AQ&usg=AFQjCNH8A7kUb-PBQdC3N-2WGWSMBpTYgQ
http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.caregiving.org/intcaregiving/flags/UK.gif&sa=X&ei=GWt-TNy3JsKRjAe8uMjTDg&ved=0CAUQ8wc4Bg&usg=AFQjCNHpZ-dbA9JRgYz4y1QljPGHcLd5uA
http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.33ff.com/flags/XL_flags/Switzerland_flag.gif&sa=X&ei=2s5aTLSiIZjDsAayiOVg&ved=0CAUQ8wc4Aw&usg=AFQjCNEA6R82RW6VPoancTRIp3pJYFU6hg
http://www.footballpictures.net/data/media/157/netherland-flag.jpg
http://www2.eng.cam.ac.uk/~cnm24/images/CUnibig.png
http://wayneandwax.com/wp/images/mit_logo.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Finland.svg


מגמת מעבר בעולם להסדרת זכויות בעלות על הקניין הרוחני  
 ב"ברוח המודל בארה

 נחשבת מניע חשוב למעורבות האקדמיה במסחור הידע( IPR)זכות הבעלות על הקניין הרוחני 

מבטאות בשנים האחרונות מגמה של מעבר זכויות הקניין הרוחני   OECD -מרבית מדינות ה

 המדינות נבדלות במספר אספקטים. למוסד המחקרמהממשלה 

 אופי הרישיון על הקניין הרוחני

 חלוקת התמלוגים מהמחקר בין הגורמים השונים  

 השיטות להבטחת הנאתה של המדינה ממחקר שבוצע בגוף ציבורי

 במרבית המדינות קיימת הטרוגניות במדיניות בשל החופש של כל מוסד לבחור את מדיניותו
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 France (1999) 

 Belgium (1999) 

 Italy (2001)  Spain (1986) 

 Denmark (2000) 

 Switzerland (2002) 

 China (2002) 

 Austria (2002) 

 Netherlands (1998) 

 Germany (1998, 2001) 

 Korea (1998, 2000, 2001) 

 Great Britain (1998) 

 Japan (1998) 

 South Africa (2006) 

 Canada (1985) 

 בעולם Bayh Doleאימוץ חקיקה בנוסח 

 OECD: מקור

הסדרת  
 IPזכויות 

http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.footiewallpapers.com/pic_upload/Germany-Flag-wallpaper-28-1400x1075.jpg&sa=X&ei=zAFkTPP-GombOKmhjLsJ&ved=0CAUQ8wc&usg=AFQjCNGTcW9WB_x4OHjlQZz6MU2LGm_mFw
http://bouldermapgallery.com/catalog/product_info.php?cPath=31_109_124&products_id=511&osCsid=re8vmj5rt4m05cl08j5gdn2rs6
http://bouldermapgallery.com/catalog/product_info.php?cPath=31_109_124&products_id=528&osCsid=re8vmj5rt4m05cl08j5gdn2rs6
http://bouldermapgallery.com/catalog/product_info.php?cPath=31_109_124&products_id=510&osCsid=re8vmj5rt4m05cl08j5gdn2rs6
http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://ec.europa.eu/education/img/flags/canada.gif&sa=X&ei=BGp-TPGTBZe8jAe89dHyCg&ved=0CAUQ8wc&usg=AFQjCNGWsA7sxW5rgdV6aPwhtL2WocvE2Q
http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://adoption.state.gov/images/adoptions/flags/italy_flag.gif&sa=X&ei=IGp-TK-hBMiQjAfDybjSDg&ved=0CAUQ8wc&usg=AFQjCNF9Tf2_Nc1c8ovVtReOUaqbSK0N0w
http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.solarpaces.org/Library/Legislation/images/flag-France.svg.jpg&sa=X&ei=A2t-TJzdM46UjAe4quDSDg&ved=0CAUQ8wc4BQ&usg=AFQjCNGSc9Q0TQ5zPkvo88F13LKLfsL3nw
http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.caregiving.org/intcaregiving/flags/UK.gif&sa=X&ei=GWt-TNy3JsKRjAe8uMjTDg&ved=0CAUQ8wc4Bg&usg=AFQjCNHpZ-dbA9JRgYz4y1QljPGHcLd5uA
http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://zionismexplained.org/media/denmark_flag.jpg&sa=X&ei=Ws9aTIv5KZHlsAa5n4lr&ved=0CAUQ8wc4Ag&usg=AFQjCNGhoN_szCw6ru6vTZWdxQS1YRs9aA
http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.countries.co.il/holland/images/flag.jpg&sa=X&ei=AYx_TPbsNtSRjAfa8uBa&ved=0CAUQ8wc4Ag&usg=AFQjCNFQ7eBH8bBxbDuctCmPgSj5KSidJw
http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.wbtf.org/files/SouthAfrica.png&sa=X&ei=HIx_TJLoIMSOjAen-9xJ&ved=0CAUQ8wc4Aw&usg=AFQjCNG7fp7N8_vvRVE_qH-xp8OkRjq9YA
http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.axystechnologies.com/Portals/0/Corporate/Flags/spain-flag.gif&sa=X&ei=KIx_TPHrFYu7jAeErtVX&ved=0CAUQ8wc4Aw&usg=AFQjCNGuXNlq6VW_HeMuPXC-CUd5jnC5Yw
http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.footballpictures.net/data/media/152/Switzerland-flag.jpg&sa=X&ei=RYx_TJW0MJDKjAeF95lL&ved=0CAUQ8wc4Aw&usg=AFQjCNHpj7K2vllW9euRTel1Ps_TFcmQIw
http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.axicon.co.uk/assets/images/china.jpg&sa=X&ei=nYx_TImbH9W7jAey-YhL&ved=0CAUQ8wc4Ag&usg=AFQjCNElS5jqzei8hWpHegqkXnq4ENbrWw
http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.enchantedlearning.com/asia/southkorea/flag/Flagbig.GIF&sa=X&ei=q4x_TNuxLdvPjAet6LxR&ved=0CAUQ8wc4Aw&usg=AFQjCNHSfcys_uHCG2AwMAPhhU5j88qZkA


מרבית המדינות בעולם מעניקות את זכויות הקניין הרוחני למוסד  
 מגמת מעבר מבעלות של החוקר לבעלות –באירופה . המחקר

 ב"בדומה למודל בארה, של מוסד המחקר

 המחקר בבעלות מוסד בבעלות החוקר הפרטי בבעלות המדינה
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 דנמרק
  הIPR  אצל המוסד אבל

 לחוקר זכות סירוב  ראשונה

 פינלנד
  במרכזי המחקר הIPR   חייב

לעבור למוסד בתנאי שיכול  
 למיסחורלדאוג 

בעלות לחוקר באוניברסיטאות 

 איטליה  
לרב בבעלות החוקר הפרטי  

אם )המוסד ( / 'אם אוני)
 (מוסד ציבורי

 קנדה 
כמחצית מהאוניברסיטאות  

 לחוקר עצמו IPRמעניקות 

 גרמניה
מכוני מחקר ציבוריים :IPR של המוסד 
אוניברסיטאות :IPR ודורש  , עבר מהחוקר למוסד

חלוקה שווה של תגמולים בין כל הגרמים המעורבים  
 (2001חוק מ )במחקר  

 צרפת
כ אצל המוסדות"בד, שונות רבה בין ארגונים ומוסדות 
  במוסדות המחקר הלאומיים מאשרים לשאת ולתת עם גרמים

 תמורת תמלוגים IPRבתעשייה על 
במוסדות מדעי החיים והחקלאות ה- IPR   של המוסד והוא משכיר

 אותו  

(2001) 

 יפן
  הIPR   שבוצע במוסדות

 ממשלתיים בבעלות המדינה אך 
מהמקרים מועבר לחוקר   77%ב 

 מיסחורהפרטי לשם 

(2001) 

USA (Bayh Dole) 
 עובר למדינה אם לא ממוסחר

 פולין

 בלגיה

 אוסטרליה

UK 
 כ אצל המוסדות"בד •
 שונות רבה בין      •
 הארגונים והמוסדות  
 

 *IPR  =intellectual property rights מקור :OECD ,2002 , מחקרTF 

 אוסטריה
  בעלות החוקר –אוניברסיטאות 
 בעלות מוסד המחקר –מכון מחקר ציבור 

 יפן
 בבעלות מוסד  ' באוני

 המחקר

 ישראל

 שבדיה
 בבעלות החוקר 

הסדרת  
 IPזכויות 

http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://zionismexplained.org/media/denmark_flag.jpg&sa=X&ei=Ws9aTIv5KZHlsAa5n4lr&ved=0CAUQ8wc4Ag&usg=AFQjCNGhoN_szCw6ru6vTZWdxQS1YRs9aA
http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.footiewallpapers.com/pic_upload/Germany-Flag-wallpaper-28-1400x1075.jpg&sa=X&ei=zAFkTPP-GombOKmhjLsJ&ved=0CAUQ8wc&usg=AFQjCNGTcW9WB_x4OHjlQZz6MU2LGm_mFw
http://bouldermapgallery.com/catalog/product_info.php?cPath=31_109_124&products_id=511&osCsid=re8vmj5rt4m05cl08j5gdn2rs6
http://bouldermapgallery.com/catalog/product_info.php?cPath=31_109_124&products_id=509&osCsid=re8vmj5rt4m05cl08j5gdn2rs6
http://bouldermapgallery.com/catalog/product_info.php?cPath=31_109_124&products_id=528&osCsid=re8vmj5rt4m05cl08j5gdn2rs6
http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://flagsandanthems.com/media/flags/flag-finland.gif&sa=X&ei=m85aTJa_PM7JsAb_npBo&ved=0CAUQ8wc4Aw&usg=AFQjCNE3oKXsObHnaRRA6AbYuDdi1GFSgA
http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.speakerscornertrust.org/wp-content/uploads/2009/06/us-flag-stars-top-r2.jpg&sa=X&ei=9M5aTMu4LZqRsgbKjbxo&ved=0CAUQ8wc4AQ&usg=AFQjCNH8A7kUb-PBQdC3N-2WGWSMBpTYgQ
http://bouldermapgallery.com/catalog/product_info.php?cPath=31_109_124&products_id=528&osCsid=re8vmj5rt4m05cl08j5gdn2rs6
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://ec.europa.eu/education/img/flags/canada.gif&imgrefurl=http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm&h=329&w=493&sz=5&tbnid=9rqJHnDr2JrW1M:&tbnh=87&tbnw=130&prev=/images?q=canada&zoom=1&usg=__4FdT-K-NHq3AbaCVTIimEMH9CUE=&sa=X&ei=-2l-TNjlIIORswaMl6SUCQ&ved=0CDIQ9QEwBg
http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://ec.europa.eu/education/img/flags/canada.gif&sa=X&ei=BGp-TPGTBZe8jAe89dHyCg&ved=0CAUQ8wc&usg=AFQjCNGWsA7sxW5rgdV6aPwhtL2WocvE2Q
http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://adoption.state.gov/images/adoptions/flags/italy_flag.gif&sa=X&ei=IGp-TK-hBMiQjAfDybjSDg&ved=0CAUQ8wc&usg=AFQjCNF9Tf2_Nc1c8ovVtReOUaqbSK0N0w
http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.travelblog.org/World/flags/poland-large-flag-pl.gif&sa=X&ei=8Gp-TJO3GNvPjAealLzSDg&ved=0CAUQ8wc4Bw&usg=AFQjCNHgD-Lf6e1LYyUflNUe8KF9qS8Gog
http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.solarpaces.org/Library/Legislation/images/flag-France.svg.jpg&sa=X&ei=A2t-TJzdM46UjAe4quDSDg&ved=0CAUQ8wc4BQ&usg=AFQjCNGSc9Q0TQ5zPkvo88F13LKLfsL3nw
http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.caregiving.org/intcaregiving/flags/UK.gif&sa=X&ei=GWt-TNy3JsKRjAe8uMjTDg&ved=0CAUQ8wc4Bg&usg=AFQjCNHpZ-dbA9JRgYz4y1QljPGHcLd5uA
http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Flag-of-Israel(boxed).png&sa=X&ei=4W5-TMuYIcSOjAfq1e3zCg&ved=0CAUQ8wc4Ag&usg=AFQjCNFiJ1WGGRs074EmzVrLwKLV5r0hLg
http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.topnews.in/files/Sweden-Flag.gif&sa=X&ei=fs5aTLvkA9a1sgaikIxs&ved=0CAUQ8wc4Aw&usg=AFQjCNFcRkuHCYpqzogfFE698lJExuG7ng
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.internationaleducationmedia.com/austria/austria_flag.jpg&imgrefurl=http://www.internationaleducationmedia.com/austria/flag.htm&usg=__-NaWXlBPpS2yA3KBMd-uXFO0YSw=&h=400&w=600&sz=13&hl=iw&start=2&sig2=xQnpuKw7xwY5z9vcsgVUJw&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=5g6AjYkb7NcCTM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/images?q=%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94+%D7%93%D7%92%D7%9C&um=1&hl=iw&rlz=1T4ADFA_enIL371IL371&tbs=isch:1&ei=nOSDTOZbkZ7hBojW4OYE
http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.idi.org.il/PublicationsCatalog/PublishingImages/800px-Flag_of_Austria[1].svg.png&sa=X&ei=p-SDTKusM4bNswakrNzlCA&ved=0CAUQ8wc4AQ&usg=AFQjCNFPK6Ir0mtNN8V3-jtsTpCX3vLBJQ


 /המחלקה המוסד ללא שיתוף מוסד מדינה
 המעבדה

  החוקר
 מודלים שונים הפרטי

 התערבות הרגולטור חוק י"עפ 35% משתנה משתנה מחקר פדראלי קנדה

 ב"ארה
 התערבות הרגולטור בתמלוגים החוק דורש חלוקהאך  ,שונות אוניברסיטאות

Stanford 33% 33% 33% המחלקה/חלוקה שווה לטובת המוסד 

 המחלקה/חלוקה שווה לטובת המוסד 33% 33% 33% אוניברסיטאות אוסטרליה

 המחלקה/חלוקה שווה לטובת המוסד Max Plank ,HGF 33% 33% 33% גרמניה

 חלוקה לטובת המחלקה 10-30% 50% 20-30% אוניברסיטאות בלגיה

 חלוקה לטובת המוסד 25% 25% 50% מעבדות ציבוריות צרפת

 חלוקה לטובת המוסד 0% משתנה 100% עד כללי הונגריה

 חלוקה לטובת המוסד 40% 0-30% 60%עד  ויצמן, העברית ישראל

 חלוקה לטובת החוקר הפרטי 60%עד  40% -כ כ"בד KISTמכון  קוריאה

 המכון בעלים יחיד -ללא שיתוף לבעלים 100% מעבדות ציבוריות מקסיקו

 המכון בעלים יחיד -ללא שיתוף למכון 100% מכוני מחקר אוסטריה

 המכון בעלים יחיד -ללא שיתוף לבעלים 100% מעבדות ציבוריות הולנד

 למדינה 100% אוניברסיטאות יפן
בפועל מקבל  

 80%עד 
 אחר

 אנגליה
BBRC   

 (מכוני מחקר במדעי חיים)
 אחר מדיניות במוסד מעודדת שיתוף -שונות רבה 

למוסדות מובילים בעולם מודלים שונים של שיתוף בתמלוגים  
עיקר הבעלות בידי  : בדומה לנהוג בישראל, כאשר לרב

 המחלקה והתערבות הרגולטור אינה נפוצה/המוסד
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 TF ,Benchmarking industry- science relationships (OECD)מחקר : מקור

הסדרת  
 IPזכויות 

http://images.google.com/imgres?imgurl=www.edenlandss.qld.edu.au/students_work/yr7jcountries/images/franceflag.jpg&imgrefurl=http://www.edenlandss.qld.edu.au/students_work/yr7jcountries/world7.html&h=213&w=320&sz=5&tbnid=pgNp3rsx7T0J:&tbnh=75&tbnw=112&prev=/images?q=franceflag&hl=en&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N
http://images.google.com/imgres?imgurl=www.globalsecurity.org/intell/world/canada/images/canada-flag.gif&imgrefurl=http://www.globalsecurity.org/intell/world/canada/&h=288&w=573&sz=6&tbnid=BuwhZ7rl4_EJ:&tbnh=65&tbnw=129&prev=/images?q=canada+flag&hl=en&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N
http://images.google.com/imgres?imgurl=www.globalsecurity.org/intell/world/australia/images/australia-flag.gif&imgrefurl=http://www.globalsecurity.org/intell/world/australia/&h=288&w=572&sz=14&tbnid=xuhQI_seDDgJ:&tbnh=65&tbnw=129&prev=/images?q=australia+flag&hl=en&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N
http://images.google.com/imgres?imgurl=www.grantham.karoo.net/andrew/pictures/rail/flag_belgium.gif&imgrefurl=http://www.grantham.karoo.net/andrew/belgium.html&h=402&w=587&sz=4&tbnid=YzRwVxey8HoJ:&tbnh=90&tbnw=131&prev=/images?q=+belgium+flag&hl=en&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N
http://images.google.com/imgres?imgurl=www.tiscali.co.uk/reference/encyclopaedia/countryfacts/images/flags/large/c05005.gif&imgrefurl=http://www.tiscali.co.uk/reference/encyclopaedia/countryfacts/germany_flag.html&h=159&w=268&sz=2&tbnid=JdJ8rzq7t1QJ:&tbnh=63&tbnw=107&prev=/images?q=germany+flag&hl=en&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N
http://images.google.com/imgres?imgurl=www.wongfleming.com/japan.gif&imgrefurl=http://www.wongfleming.com/japan.html&h=246&w=351&sz=3&tbnid=Uz35ELzaBkUJ:&tbnh=81&tbnw=115&prev=/images?q=japan+flag&hl=en&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.worldatlas.com/webimage/flags/countrys/zzzflags/trlarge.gif&imgrefurl=http://www.worldatlas.com/webimage/flags/countrys/mideast/turkey.htm&h=396&w=596&sz=5&tbnid=-Y7Jb3cKNp4J:&tbnh=88&tbnw=132&start=6&prev=/images?q=turkey+flag&hl=en&lr=&ie=UTF-8&sa=N
http://images.google.com/imgres?imgurl=www.vatican.va/roman_curia/congregations/cevang/pont_soc/pospa/images/holland_flag.jpg&imgrefurl=http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cevang/pont_soc/pospa/documents/rc_pospa_doc_20030912_weblinks_en.html&h=199&w=306&sz=4&tbnid=hr45Dj391Z8J:&tbnh=72&tbnw=110&prev=/images?q=holland+flag&hl=en&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N
http://images.google.com/imgres?imgurl=www.gostilna-buzinel.si/uk-flag.gif&imgrefurl=http://www.gostilna-buzinel.si/&h=151&w=227&sz=4&tbnid=FZ5aqKO4z0MJ:&tbnh=68&tbnw=102&prev=/images?q=UK+flag&hl=en&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N
http://images.google.com/imgres?imgurl=www.3m.com/us/home_leisure/printscape/images/usa flag.jpg&imgrefurl=http://www.3m.com/us/home_leisure/printscape/designcenter/flags.jhtml&h=217&w=412&sz=42&tbnid=eNSdCMe_0ZoJ:&tbnh=63&tbnw=119&prev=/images?q=USA+flag&hl=en&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=N
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://members.rediff.com/anilkumar/india-flag.jpg&imgrefurl=http://members.rediff.com/anilkumar/anil.htm&h=276&w=416&sz=8&tbnid=hi5XpPLek4AJ:&tbnh=80&tbnw=120&start=1&prev=/images?q=india+flag&hl=en&lr=&ie=UTF-8&sa=N
http://bouldermapgallery.com/catalog/product_info.php?cPath=31_109_124&products_id=510&osCsid=re8vmj5rt4m05cl08j5gdn2rs6
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1 

 תמונת מצב: תעשיה בישראל -קשרי אקדמיה 

 נקודת המוצא: מחקר ופיתוח

 סקירת המצב הקיים וסוגיות עיקריות: הגורמים המגשרים בין אקדמיה ותעשייה 2.2

 במדינות מובילות בעולם Technology Transfer-מודלים ל 3

3.1 

 דנמרק, שבדיה, סינגפור, ב"ארה –ניתוח עומק של ההיערכות במדינות מובילות 

 מהלכי מדיניות בינלאומיים מרכזיים בהעברת ידע

3.2 

 מורכבויות ופערים בין אקדמיה לתעשייה: האתגר 2.1

 מדדים מהעולם והמצב בישראל 1.1
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המדינות שנבחרו לניתוח עומק של ההיערכות בקשרי תעשייה  

 שבדיה ודנמרק, סינגפור, ב"ארה: ואקדמיה
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 R&D as % of GDP * :2007 ; **2006  ***2004 בסקר שביעות רצון מנהלים בכירים משיתוף הפעולה בין התעשייה לאקדמיה WEFציון * 

http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.topnews.in/files/Sweden-Flag.gif&sa=X&ei=fs5aTLvkA9a1sgaikIxs&ved=0CAUQ8wc4Aw&usg=AFQjCNFcRkuHCYpqzogfFE698lJExuG7ng
http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.speakerscornertrust.org/wp-content/uploads/2009/06/us-flag-stars-top-r2.jpg&sa=X&ei=9M5aTMu4LZqRsgbKjbxo&ved=0CAUQ8wc4AQ&usg=AFQjCNH8A7kUb-PBQdC3N-2WGWSMBpTYgQ
http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.topnews.in/files/Singapore_flag.jpg&sa=X&ei=Rs9aTNroA5a4sgbe-cx0&ved=0CAUQ8wc4Aw&usg=AFQjCNGw6FfkVoByba_rv4ILkWO8APQ-bg
http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://zionismexplained.org/media/denmark_flag.jpg&sa=X&ei=Ws9aTIv5KZHlsAa5n4lr&ved=0CAUQ8wc4Ag&usg=AFQjCNGhoN_szCw6ru6vTZWdxQS1YRs9aA
http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://blogs.chron.com/txpotomac/uk-flag.png&sa=X&ei=gFdyTN2-PJO7jAfO-OD6CA&ved=0CAUQ8wc&usg=AFQjCNE2SVwuPt8duc0WM8iz8JHOQiHAAw


 תוכניות ממשלתיות

 תעשיה

 ממשלה

 אקדמיה

 השכלה מחקר

תרומה לחברה  

 ולצמיחה

 ב"סקירת ההיערכות בארה

 מיפוי מערכת הקשרים בין האקדמיה לתעשייה  
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 (TTO)חברות היישום 

מכוני מחקר  

 סקטוריאליים

ייעוץ , א לתעשייה"מעבר כ

 והקמת חברות הזנק

 הקמת חברות הזנק

 מחקר משותף

 רישיונות לשימוש בידע

 יזמים

 בתי חולים

 ממשלתיים

 פרטיים

 רגולציה
Bayh Dole  בעלות על

ההמצאה בידי מוסד  

 המחקר

 חממות

אינטראקציות  

 בינאישיות

Engineering research 

centers 

Science and 

technology centers 

מיועדים לתמוך במחקרים  

רלוונטיים לתעשייה  

 באוניברסיטאות

מיועדים לתמוך במחקרים  

רלוונטיים לתעשייה ובעלי  

 פן יישומי באוניברסיטאות

http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.internet-based-business-mastery.com/images/2008-06/academy.jpg&imgrefurl=http://internetbusinessmastery.com/what-is-the-academy&h=110&w=109&sz=4&tbnid=CCw3-1ej0By5aM:&tbnh=85&tbnw=84&prev=/images?q=academy+icon&usg=__s4XegUnQ956Itnq12muJjjSt18Q=&sa=X&ei=j1cjTLeAMoeHOPW2kakF&ved=0CAsQ9QEwAA
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.internet-based-business-mastery.com/images/2008-06/academy.jpg&imgrefurl=http://internetbusinessmastery.com/what-is-the-academy&h=110&w=109&sz=4&tbnid=CCw3-1ej0By5aM:&tbnh=85&tbnw=84&prev=/images?q=academy+icon&usg=__s4XegUnQ956Itnq12muJjjSt18Q=&sa=X&ei=j1cjTLeAMoeHOPW2kakF&ved=0CAsQ9QEwAA
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://jcnenvironmental.com/wp-content/uploads/2008/12/icon_microscope.jpg&imgrefurl=http://jcnenvironmental.com/eliminate-mold-moisture/our-process/&h=136&w=100&sz=4&tbnid=qp8wvNxrl-HQqM:&tbnh=92&tbnw=68&prev=/images?q=microscope+icon&usg=__pWdAepUGN8cT8M9k2FxuMRcksME=&sa=X&ei=QVgjTJSZOYemOK7CucUF&ved=0CBIQ9QEwAg
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://jcnenvironmental.com/wp-content/uploads/2008/12/icon_microscope.jpg&imgrefurl=http://jcnenvironmental.com/eliminate-mold-moisture/our-process/&h=136&w=100&sz=4&tbnid=qp8wvNxrl-HQqM:&tbnh=92&tbnw=68&prev=/images?q=microscope+icon&usg=__pWdAepUGN8cT8M9k2FxuMRcksME=&sa=X&ei=QVgjTJSZOYemOK7CucUF&ved=0CBIQ9QEwAg


 ב  "סקירת ההיערכות בארה

נרחבת של גורמים בבסיס האינטראקציה בין התעשייה  ' מע

 לאקדמיה
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 פדרליתמדיניות 

(Bayh Dole Act-1980) 

 זמינות הון פרטי וציבורי
מגוון רחב של גורמים ממנים 

  מימון לאוניברסיטאות וגופי המחקר מבוזר

גם לאוניברסיטאות  )ומגיע ממקורות שונים 

 ומשרת אינטרסים שונים( הציבוריות

 מערכת משפטית תומכת  

 (מ"ביההחלטות , ד"עו)

 מנגנוני העברת ידע

(TTC ,TTO) 

ניידות וחופש אקדמי   -כוח אדם 

 ועסקי
 אפשרות לניידות כוח האדם ממרכז מחקר

 אפשרות לשיפור עמדות, אחד למשנהו

חופש אקדמי ועסקי גדול 

 פ"גיוון הגורמים המעורבים במו
  מחקר מגוון המשלב גורמים בעלי

 אינטרסים שונים

 נרליסטים'ג"מכוני המחקר( "PRO )

 המייצרים אינטגרציה של מידע

 תמריצים לחוקר בתהליך
חבר  , בעל מניות: תפקידים בחברות הזנק

 'אח, הועדה המייעצת

ככל הניתן, אפשרות לפרסום מהיר 

ב משתנה"אפשרות לחלוקת התמלוגים ע 

 מערכות תומכות

 גורמים נוספים המחזקים את הקשר בין התעשייה לאקדמיה

תנאי בסיס  

 הכרחיים

הקשרים  

הפרטיים  

מייצרים את  

 הקמת חברות הזנק ההבדל
  ביוזמת האוניברסיטאות 

במימון גורמים חיצוניים 

 מייסדים)החוקר בתפקידי מפתח בחברה  ,

 (חברי ועדה מדעית מייעצת, יועצים

המתמחים בחדשנות ועבודת פיתוח מייצרים היזון חוזר ומהווים  ( Clusters)יצירת אזורים 

 .פ"סטודנטים ומימון נוסף למו, גורם משיכה לחוקרים

הוערכה   2005-ב

ההכנסה הכוללת של  

מתמלוגים  ' אוני

 $ B1.4-ב ב"בארה



 ב  "סקירת ההיערכות בארה

 Bayh Dole ,1980חוק  – TTמאפשרת  רגולטוריתסביבה 
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 החוק מסדיר הבעלות עלIP   הנוצר במחקר במימון ציבורי ומסדיר את התמריצים למוסד המחקר

 הרגולטור מייצר ומעגן בחוק תמריצים לכל בעלי האינטרסים המעורבים בתהליך. ולחוקר

(?על חשבון המחקר הבסיסי)פ המסחרי "הרגולטור מעודד את ייצור המו 

 תעשיה

 ממשלה

 אקדמיה

 חוקר

 מימון למחקר 

ויתור על בעלות 

  מתן תמריצים

 לחוקר

מימון למחקר 

מסחור הידע 

פרי מחקר במימון על קניין רוחני  בעלות

למעט  היא של מוסד המחקר ציבורי 

בטחון ואיכות , בריאות)במקרים חריגים 

 (הסביבה

על מוסד המחקר האחריות לפעול למסחור  

 של המצאות בעלות פוטנציאל מסחרי

אם מתעכבת החדרתו לשוק של מוצר בעל  

לממשלה שמורה הזכות  פוטנציאל 

 להפקיע ההמצאה

 על ההמצאהלמדינה זכויות סירוב ראשוני 

 

 

 
בין החוקר  חלוקת התמלוגים ההחלטה על 

בהתאם להסכמים  למוסד האקדמי נקבעת 

 (כתובים)פנימיים 

המוסד האקדמי מחויב בשיתוף  , אולם

אך המדינה אינה  , החוקר בתמלוגים

 מתערבת בהסכם הפרטני

  למחקרתופנה יתרת כספי התמלוגים 

 ולחינוך

זכות לא בלעדית לרישיון לשימוש  למדינה 

 בהמצאה

 יש לעודד באופן פעיל פיתוח המצאות

 

בתהליך  המדינה אינה מתערבת 

באופי  , העברת הטכנולוגיה

 ההתקשרות עם התעשייה

רישיונות לעסקים   במתן העדפה

 קטנים( ב"ארה)מקומיים 

“[Bayh Dole act is] perhaps 

the most inspired piece of 

legislation to be enacted in 

America over the past half-  

century”  

(Economist, 2002) 

http://www.google.co.il/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.bradfitzpatrick.com/store/images/products/pc011-cartoon-scientist.jpg&sa=X&ei=OuhaTLOFLIjqsAaf7sh3&ved=0CAUQ8wc4Ug&usg=AFQjCNE2UXwQYBy08Xoj0SJ0UJG2xTlgXA


 ב  "סקירת ההיערכות בארה

 עליה בשיעור ההוצאה הממשלתית והעסקית על מחקר אקדמי
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 TT-ב מובילה עולמית ב"ארה

 FY2006 ,AUTM U.S. Licensing Activity Survey ,WEF ,OCED: מקור
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ההוצאה הממשלתית והעסקית מתוך כספי המחקר  

 ($B)ומכוני המחקר ' באוני

 הוצאה ממשלתית

 הוצאה פרטית

כ כספי  "סה

 ($B)המחקר 

ב מובילה עולמית במרבית המדדים הקשורים  "ארה

 להעברת ידע בין אקדמיה לתעשייה

 (2008)פטנטים למיליון תושבים ' בעולם במס 3מקום 

 בעולם בשביעות רצון בכירים מקשרי תעשיה   1מקום

 (2008-2009)אקדמיה 

7 ג  "פ אזרחי מכלל התמ"בעולם בשיעור ההוצאה על מו

(2.8% ,2008) 

   שוחררו לשוק 2006-ל 1998השנים שבין  9במהלך 

 מוצרים המבוססים על ידע אקדמי   4,350-כ

Industry
66%

Government
29%

Higher 
education

3%

Private non 
Profit

3%

Expenditure on civil R&D, by Sponsor 
(2006) 

  עליה משמעותית בשיעור

ההוצאה הממשלתית על 

 מחקר ציבורי



 ב"באוניברסיטות בארה( Technology Transfer)הקמת תוכנית להעברת טכנולוגיה 

 ב  "סקירת ההיערכות בארה

גידול הדרגתי ומתמשך בתוכניות להעברת טכנולוגיה ובעסקאות  
 המסחור
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  Public-Private Partnerships: The Role of IPRs, Helen Davison Stockholm Network: מקור

9,211 

6,183 5,096 

387 

17,382 

13,803 
11,414 

1,375 

Invention Disclosures 
received

Patent Applications FiledLicenses ExecutedRoyalty Income (M$)

2005 1  5

חוק  

Bayh 

Dole 

תיקון  

 לחוק

תיקון  

נוסף  

 לחוק

 ב  "עסקאות המסחור ובהיקפי התגמולים מעסקאות מסחור בארה' גידול במס
(2005) 



   ב"סקירת ההיערכות בארה

 גידול בפרמטרים של מסחור המצאות
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New patent filings and invention disclosures received, 1992-2006 

ה' גידול במס-Invention 

Disclosures 

הפטנטים המוגשים מדי  ' גידול במס

הפטנטים  ' ב ובמס"שנה בארה

 המאושרים  



 תעשיה

 ממשלה

 אקדמיה

 השכלה מחקר

תרומה לחברה  

 ולצמיחה

 סקירת ההיערכות בסינגפור

   לתעשיהמיפוי מערכת הקשרים בין האקדמיה 
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 חברות היישום

 :רגולציה

 חקיקה בנוסח 

 Bayh Dole 

Intellectual 

property office  (אינקובטורים)חממות 

 פארקי מדע

תחת משרד המשפטים   

מספק תשתית לטיפול  -

 בסוגיות קניין רוחני

Industry & technology 

relations office 

 (1992-הקמה ב)

 הקמת חברות הזנק

 מחקר משותף

 רישיונות לשימוש בידע

 טיפוח חברות

 Early stage-ב

Economic  

Development Board  

Agency for Science 

Technology & research 

קרנות למימון מחקר יישומי  

 משותף לתעשייה ואקדמיה

ייעוץ , א לתעשייה"מעבר כ

 והקמת חברות הזנק
אינטראקציות  

 בינאישיות

http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.internet-based-business-mastery.com/images/2008-06/academy.jpg&imgrefurl=http://internetbusinessmastery.com/what-is-the-academy&h=110&w=109&sz=4&tbnid=CCw3-1ej0By5aM:&tbnh=85&tbnw=84&prev=/images?q=academy+icon&usg=__s4XegUnQ956Itnq12muJjjSt18Q=&sa=X&ei=j1cjTLeAMoeHOPW2kakF&ved=0CAsQ9QEwAA
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http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://jcnenvironmental.com/wp-content/uploads/2008/12/icon_microscope.jpg&imgrefurl=http://jcnenvironmental.com/eliminate-mold-moisture/our-process/&h=136&w=100&sz=4&tbnid=qp8wvNxrl-HQqM:&tbnh=92&tbnw=68&prev=/images?q=microscope+icon&usg=__pWdAepUGN8cT8M9k2FxuMRcksME=&sa=X&ei=QVgjTJSZOYemOK7CucUF&ved=0CBIQ9QEwAg


 סקירת ההיערכות בסינגפור

בשנים האחרונות מובילים   Bayh Doleמהלכי חקיקה דמויי 
 להתפתחות תהליך העברת הידע

תוצאה של  הינה קשר אקדמיה תעשיה התפתחות 

 1981-שהחלה מתגבשת במדיניות ציבורית מכוונת 

 :שני גופים מעניקים כסף למחקר משותף

Economic Development Board -    מענקים לחברות

 Startup Enterprise)בדגש על תמיכה בחברות הזנק 

Development Scheme) ,matching במימון 

Agency for Science Technology and research 

 :מהלכי חקיקה

 בין החוקר למוסד המחקרהיחסים ' מעהגדרת 

 הסרת רגולציה המונעת מחוקרים מלעבוד עם חברות

 בזכויות הקניין הרוחניטיפול 

פ באוניברסיטאות  "משאבים כלכליים למימון מוהבטחת 

 ויצירת מסגרות מימון

 בעלות על קניין רוחני

 ההמצאה שייכת לאוניברסיטה

,  לחוקר 50%בחלק מהאוניברסיטאות חלוקת הרווחים היא 

 ( NUS)לאוניברסיטה  20%, לפקולטה 30%

מהכנסות מתמלוגים   75%אחרות מקבל הממציא עד ' באוני

יתרת התמלוגים מוענקת בשיעור  ( K500$עד לתקרה של )

 הולך ופוחת לממציא
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קמת חברות היישום הראשונות  ה -חברות היישום 

(INTRO - Industry And Technology Relations 

Office )1992-נעשתה רק ב 

 בכוחבשלב זה עדיין מתמודדות חברות היישום עם מחסור 

המיועדת להכשרה   IP Academy-לכן פתחו את ה -אדם 

 של גורמים בתחום

עדיפות  )הענקת רישיונות שימוש בידע : עקרונות המסחור

על התעשייה להביא את  , (לרישיונות לא בלעדיים

 מקסימליההמצאות למיצוי 

  מאגר המצאות אינטרנטי 

  יצירת עניין אצל גורמים פוטנציאליים באמצעות פנייה

 לתעשייהאקטיבית 

האוניברסיטאות מחזיקות בקרנות לתמיכה בחברות הזנק 

 מעבר כוח אדם לתעשייה

 (  יום בשבוע)מזמנם  20%חוקרים יכולים להקדיש עד

חוקר מחויב להודיע לאוניברסיטה אם . לייעוץ  לתעשייה

 .לקח על עצמו התחייבות מסחרית כלשהי

  בחלק מהאוניברסיטאות חוקרים יכולים להקים חברות

 אך לא יכולים לנהל אותן  , הזנק

 אדם לתעשייה כחחברות היישום ואפשרויות מעבר  IPמדיניות וסוגיות בעלות על , חקיקה



 ממשלה

VINNOVA 
VR  

(Swedish Research 

Council) 

 אקדמיה תעשיה

 השכלה מחקר

תרומה לחברה  

ולצמיחה  

 (7  1)הכלכלית 

 סקירת ההיערכות בשבדיה

 מיפוי מערכת הקשרים בין האקדמיה לתעשייה  

Confidential. Copyrights Trigger-Foresight, All rights reserved 75 

 חברות היישום

 :הקמה בשנים האחרונות בלבד•

 עבור אוניברסיטה או אזוריות  •

  :אינטראקציות בינאישיות

 ייעוץ והקמת חברות הזנק, א לתעשייה"מעבר כ

סיוע לחוקרים בהקמת  

חברות הזנק וברישום  

 פטנטים ומסחורם

קרן למימון מחקר אקדמי  

המשקיעה גם בפרויקטי גישור  

 בין האקדמיה לתעשייה

 חוקרים יזמים

Technology Bridging 

Foundations 
LINNAEUS 

(The Swedish Agency for 

Innovation System  )  הפועלת

ליצירת מחקר מכוון צרכים  

הנדרשים על ידי המגזר העסקי  

לטובת צמיחה ושגשוג חברתי  

 וכלכלי

 "מתווכי ידע"

SSF strategic research 

Competence centers 

Vinnexcellence 

Vinnväxt 

בעלות על : רגולציה
 בידי החוקר IPה

University Teacher’s 
Exemption   

אזורים שונים מתבקשים לבנות  

',  פ הכולל קשת שחקנים מאוני"שת

מגזר ציבורי ופרטי והם צריכים  

לפעול בתחום מסוים ולהציג  

ויכולת  " חדשנות אזורית"

".  להתחרות גם בזירה הגלובלית"

אם הפרויקט נבחר הוא מקבל 

M200 SEK שנים   10-ל 
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 סקירת ההיערכות בשבדיה

ויצירת   TT-מהלכי מדיניות המעצבים סביבה יזמית ותומכים ב
 של מצוינות מחקרית קלסטרים

 בעלות על הקניין הרוחני

  University Teacher’s Exemption-שבדיה שמרה על מודל ה, בניגוד למדינות אחרות באירופה

 .לחוקרי האוניברסיטה להחזיק במלוא הזכויות על המצאתם ותוצאות מחקרםהמאפשר 

עליו לשאת בעלויות הרישום של הפטנט   למסחרואם החליט . שיקול הדעת כיצד להשתמש בידע נתון לחוקר

 במלואן

או מחברות יישום  Technology Bridging Foundations-את התמיכה בתהליך המסחור מקבל החוקר מה

 בבעלות האוניברסיטה ללא תשלום

אך הטענה היא כי אין לחוקרים את הניסיון  , הגישה מובילה חוקרים ליזום ולחפש מימון למסחור רעיונותיהם

 הנדרש או את המשאבים המתאימים כדי ליזום מסחור של המצאות

 מדיניות ממשלתית

 Innovative Sweden: A Strategy For Growth: נוסחה האסטרטגיה של הממשלה 2004-ב

תחרותיים   קלסטריםתוך יצירת , גם במונחים בינלאומייםפ חזקה "סביבת מומדיניות זו כוללת חיזוק ופיתוח 

 משרד התעשייה השבדי אמון על יישום המדיניות. ומערכת חדשנות אפקטיבית

 המשימה הציבורית של מוסדות המחקר

 לתמוך בצמיחה ובהתפתחות החברה והכלכלה השבדית: נוסחה משימה שלישית לאקדמיה 1997-ב

 :הגדרת תחומי מחקר בתמיכה ברמת מדיניות

תחומי מחקר הוגדרו כאסטרטגיים לצמיחה ולתחרותיות של שבדיה על בסיס הקריטריונים   24 2008-ב

 הבאים

 (גם בהשוואה בינלאומית)בטווח הארוך יכולים לעמוד באיכות מחקרית ברמה הגבוהה ביותר 

 יוכלו לתרום להגשמת צרכים ופתרון בעיות מרכזיות בחברה השבדית

 העשויים לתרום לצמיחה של הכלכלה והתעשייה השבדית
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 תוכניות התערבות בשבדיה
בשבדיה נגזר ממאפייני הבעלות על   TT-תהליך ה

 הקניין הרוחני

 סקירת ההיערכות בשבדיה

גם )יצירת מערכת של תוכניות התערבות וגורמים מתווכים 
 בין התעשייה לאקדמיה( פורמלייםלא / פרטיים 

מימון ציבורי ניתן לתחומי מחקר בהם קיימים  

 (צביעת תחומים)פוטנציאל מסחור גבוה ומצוינות 

בסכומים משמעותיים ונועד  , המימון הוא ארוך טווח

 להוביל לחדשנות דרך האקדמיה 

 פ בין האקדמיה לתעשייה"גורמים ממנים את שת 2

VINNOVA  :The Swedish Agency for Innovation 

System –   השקעה במחקר מכוון צרכים של המגזר

 העסקי לטובת צמיחה ושגשוג חברתי וכלכלי

VR :Swedish Research Council –   מועצת המחקר

 השבדית המממנת לרוב מחקר בסיסי  

 :Linnaeusתוכנית  דוגמאת –תוכניות התערבות 

VR  בשיתוףVINNOVA  תוכנית חדשה בשם  הקימה

Linnaeus  עם  לשיתוף פעולה בין התעשייה לאקדמיה

כחלק מהמגמה לייצר יותר  , דגש על חדשנות אקדמית

מטרת  . פרויקטי שיתוף פעולה בין האקדמיה לתעשייה

מרכזי ב נבחרים מימון ארוך טווח לפרויקטיםהתוכנית 

לקידום מחקר יישומי הנובע  ( COE)המצוינות 

 .  מהבסיסי

Linnaeus   תומכת בפרויקטי מחקר המסוגלים לייצר

תוך תעדוף של תחומי מחקר , חדשנות ברמה בינלאומית

 .  שנים 10-הוא ל Linnaeus -המימון ב, מסוימים

להגביר את היזמות ולחזק את הקשר  : מטרת הפרויקט

 בין האקדמיה לתעשייה באמצעות מדיניות ציבורית
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בשל מבנה השארת הבעלות על ההמצאה בידי 

" חברות יישום"החוקר הוקמו מגנונים רבים דמויי 

יש  ( ציבוריים ואוניברסיטאיים, פרטיים)לסייע במסחור 

הטוענים כי ריבוי גורמים זה מייצר קושי בתהליך  

 העברת הידע

 התפתחות חברות היישום

 בעשור האחרון נוצרו בשבדיה מנגנוניTTO 

(University Holding Companies)    או סוכנים

 אזוריים להעברת ידע

מנגנוני הTTO   נועדו לתמוך בחברות הזנק בשלבי

 המחקר הראשונים שלהן

 היום יכולים החוקרים לפעול להגשת בקשה לפטנט

 או באופן עצמאי TTO’s-באמצעות ה

 המתווכים

לא רשמיים  , "מתווכים"גורמים בשבדיה קיימים 

המחפשים אחר הזדמנויות עסקיות בתוך  

ומקשרים את החוקר לתעשייה הרלוונטית  האוניברסיטה 

,  לרוב הם יוצאי האקדמיה. או מקימים חברת הזנק

דוקטורים המכירים תחומי מחקר שונים ונוח להם יותר  

 להבין את הפוטנציאל שבהשקעה

חשיבות גדולה בזרימת המידע  " מתווכים"לגורמים ה

ומגיעים  , אינטרדיסיפלינריםהם  – TTO-ובסיוע ל

 מהבנה של תחומי המחקר וצרכי התעשייה



 תעשיה

 ממשלה

 אקדמיה

 השכלה מחקר

תרומה לחברה  

 ולצמיחה

 סקירת ההיערכות בדנמרק

 מיפוי מערכת הקשרים בין האקדמיה לתעשייה  

Confidential. Copyrights Trigger-Foresight, All rights reserved 7  

 (TTO)חברות היישום 

DAST-   סוכנות של משרד

המדע הטכנולוגיה  

והחדשנות המרכזת ניהול 

 תעשיה-קשרי אקדמיה
 Innovationכולל תכנית )

Denmark 2010  ) 

 הקמת חברות הזנק

 מחקר משותף

 רישיונות לשימוש בידע

 יזמים

 חממות מרכזיות 6

 אינטראקציות בינאישיות
 ('וכד PhDי המוסדות כתוצאה מתכניות "לרבות בצורה מכוונת ע)

 "(מאגד)"תכניות קונסורציום 

Voucher scheme "(מגנטון)" 

פ נוספים תחת  "כלי שת

 המועצה לטכנולוגיה וחדשנות

קרן מימון למחקר יישומי 

בדגש    IT/ביו/בתחומי הננו

   SMEsעל 

Networks- פ  "קבוצות לשת

 והעברת רעיונות

National advanced  

tech. foundation  
 (באחריות משרד המדע)

Tech. service 

system –    מרכזי ידע
 "(  מכוני מחקר)"

 תעשייתיות   PhDתכניות 

 ההתכנותליווי בשלב הוכחת 

 מכוני מחקר ממשלתיים

 ...(בריאות)  
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http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.internet-based-business-mastery.com/images/2008-06/academy.jpg&imgrefurl=http://internetbusinessmastery.com/what-is-the-academy&h=110&w=109&sz=4&tbnid=CCw3-1ej0By5aM:&tbnh=85&tbnw=84&prev=/images?q=academy+icon&usg=__s4XegUnQ956Itnq12muJjjSt18Q=&sa=X&ei=j1cjTLeAMoeHOPW2kakF&ved=0CAsQ9QEwAA
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http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://jcnenvironmental.com/wp-content/uploads/2008/12/icon_microscope.jpg&imgrefurl=http://jcnenvironmental.com/eliminate-mold-moisture/our-process/&h=136&w=100&sz=4&tbnid=qp8wvNxrl-HQqM:&tbnh=92&tbnw=68&prev=/images?q=microscope+icon&usg=__pWdAepUGN8cT8M9k2FxuMRcksME=&sa=X&ei=QVgjTJSZOYemOK7CucUF&ved=0CBIQ9QEwAg


 סקירת ההיערכות בדנמרק

, תעשייה על בסיס ריבוי גשרים-מודל מוצלח לקשרי אקדמיה
 יישומי/מעורבות ממשלתית רחבה ודגש גובר על מחקר תרגומי

נושא שיתוף הפעולה בין אקדמיה לתעשייה נמצא במרכז המדיניות של משרד המדע הטכנולוגיה  

  והחדשנות וחשיבותו לכלכלה ולצמיחת התעשייה נבדקת באופן שוטף

מחקרים שנערכו בשנתיים האחרונות מצאו שחברות מפתחות הנמצאות בקשרים עם האקדמיה מגיעות  

 (פר עובד)מחברות מפתחות ללא קשר לאקדמיה  15% -לפרודוקטיביות גבוהה יותר ב

י משרד המדע הטכנולוגיה והחדשנות הדני בדקה את יעילות ותרומת הכלים  "ע 2010 -עבודה שנערכה ב  

 לחברות המשתתפות ומצאה שרובם תורמים לצמיחת הרווחיות של החברות המשתתפות

שכולל  תעשייה מרוכזות בידי משרד המדע הטכנולוגיה והחדשנות -הסמכויות לגבי קשרי אקדמיה

 המפעילים תכניות שונות לחיזוק הקשרים (בעלי תקציבים נפרדים)מספר גופים 

דרך , (חממות וחברות יישום)החל מכלים מסורתיים  -קיים דגש על ריבוי גשרים להעברת ידע

 וכלה במנגנונים לפיתוח אינטראקציות בינאישיות" מאגדים"תכניות ממשלתיות של 

 ...(איגודים)לא מזוהים מסלולים משמעותיים של קליטת ידע מצד התעשייה 

 המגמות העיקריות בשנים האחרונות

גופים המתמקדים במחקר בעל אופי   3הוקמו  2002-2005בין השנים  :יישומי/מעבר לדגש על מחקר תרגומי

   € M400 -בתקציב שנתי כולל של כ( ממשלתי)לאומי /יישומי ובמחקר אסטרטגי/ תרגומי

 (לדוגמה Knowledge pilots  ,Voucher scheme -מסלול ה)קידום העברת הידע בעסקים קטנים ובינוניים 

 (לדוגמה PhD-מסלולי ה)הקצאות ייעודיות לטובת התעשייה המסורתית 

 (והמוצלחים)פתיחה של מסלולים נוספים מעבר לאלו הקיימים  -חיזוק עקרון ריבוי הגשרים
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 סקירת ההיערכות בדנמרק  

הסוכנות  : תעשייה במשרד אחד-ריכוז אחריות על קשרי אקדמיה
 DAST  -למדע טכנולוגיה וחדשנות
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 אחריות על מוביליות של חוקרים

 מסחור של מדע

ניהול תכניות ויוזמות להעברת  
 תעשיה-אקדמיה ידע

TT   לרבות חקיקה בנושא 

 ...(חדשנות)מדיניות  קביעת

 ל"בינ פ"שת

 לגבי יוזמות ומחקר תיעדוףדיאלוג 

משפטית ותקציבית על   אחריות
 גופי מחקר וחדשנות

 מימון מדע ציבורי

אחריות על האקדמיה ועל 
תעשיה  -קשרי אקדמיה ל"פ בינ"שת מכוני המחקר הממשלתיים

 ומסחור ידע

מנהל האוניברסיטאות      
   Property -וה

(DUPA) 

הסוכנות לתוכניות              
 ל"השכלה בינ

הסוכנות למדע טכנולוגיה 
 וחדשנות

(DAST) 

משרד המדע הטכנולוגיה  
 והחדשנות

(MSTI) 

 הסוכנות הלאומית  
   IT&Telecomל 

 פ בתחום"דחיפת המו

   2010 -משרד המדע הטכנולוגיה והחדשנות בדנמרק: מקור

http://en.fi.dk/


National advanced Tech. 

Foundation 

 סקירת ההיערכות בדנמרק  

מובילים את הידוק קשרי  DAST -שלושה גופים עיקריים ב
 חדשנות/ יישומי  -תעשייה סביב מחקר תרגומי-אקדמיה
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                 2005 :הקמה

 פרויקטים 95  :2005-2010בין 

מודל  )"ממוקדת תחומים תכנית 

לחיזוק מחקר מכוון  "( נופר

 לחדשנות  

לפרויקטים   גרנטים :כלי עיקרי

 במספר תחומים ממוקדים

  ננוטכנולוגיה 

 ביוטכנולוגיה 

 IT 

גבולות  התכנית שומרת על 

גמישים בהגדרת התחומים  

פרויקט מוצלח שאינו בדיוק חלק )

 (  התחומים יכול לקבל מענק 3מ 

 SME’sדגש על שמה 

 הקריטריונים למענק

פוטנציאל מסחרי מובהק 

פ אקדמיה תעשייה"שת 

  העברת טכנולוגיה וידע בין

 גופים

 

 

70 

Council for strategic research 

 2004 :הקמה

קרן ממוקדת בעיקר במחקר  

זיקה לנושאים  אסטרטגי בעל 

"(  מחקר ממשלתי)"חברתיים 

לחיזוק קשרי  אך דואגת גם 

 (בין אקדמיה ותעשיה)המחקר 

 במספר רב של תחומים

חברה בריאות וסביבה 

תשתיות 

ננו וביו טכנולוגיה 

לקדם את דנמרק למעמד  : מטרה

,  של מובילות עולמית ברווחה

בטווח הקרוב , כלכלה ומדע

 והרחוק

 :כלים עיקריים

מנגנון : גרנטיםCalls   ותעדוף

  בקשות

  קישור בין המגזר הציבורי

 למגזר הפרטי

ל"תכניות בינ 

 

 

 

150 

Council for technology and 

innovation 

   2002 :הקמה

ועדה שמטרתה גם לייעץ לשר וגם  

פ בין "יוזמה ושת, למסחורלדאוג 

 גופים במגזר הפרטי והציבורי

 כלים ויוזמות  

 Innovationגיבוש תכנית 

Denmark 2010-2013   לחיזוק

קשרי מגזר פרטי וציבורי ולקידום  

 מסחור הידע בדנמרק

פ והפצת הידע בין  "שת יזימת

מוסדות מחקר אקדמיים ובין גופים  

וחברות פרטיות לשם חדשנות  

 וצמיחה כלכלית

התעשייתי   PhD -ריכוז תכנית ה

דגש על תעשיה  , במגוון תחומים)

 (מסורתית

יצירת קבוצות ממוקדות סביב  

 "(מאגדים)"נושא מסוים 

פ ברמה הלאומית של "ניהול שת

 שיתוף בידע וטכנולוגיות

 של טכנולוגיות חדשות מיסחור

 פיתוח גופי ידע

 

150 

(M€ ,2009) 

 מימון ממשלתי שנתי=   2010 -משרד המדע הטכנולוגיה והחדשנות בדנמרק: מקור
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 סקירת ההיערכות בדנמרק  

                                   – Innovation Denmark 2010-2013תכנית 
 ריבוי כלים וגשרים להעברת ידע בין אקדמיה ותעשייה
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 פ בין  "שת

 תעשיה ואקדמיה

              -(IC)קונסורציומים לחדשנות 

המורכבים לפחות                   " מאגדים"

חברות ומאקדמיה במימון משותף   2מ 

 (  בשנה' חב 80-כ)גנריות ' טכנלפיתוח 

Voucher Scheme-        תכנית ייעודית

,  למגנטוןבמתכונת דומה  SMEsל 

הוקמה           . המקיפה את כל התחומים

לשם  25-40%וכולל מימון של בין  2008-ב 

(  ל"כולל בחו)העברת ידע מגוף מחקרי 

 חברות 500-עד כה השתתפו כ. לשם 

Competence & Innovation 

Networks-  רשתות בשנה   30-כולל כ

פרטי  )במימון משותף ( אלפי חברות)

הכוללות תשתיות לקשרים  ( וציבורי

,  (מציאת שותפים, סמינרים, קונגרסים)

,  של חשיבה משותפת בפרוייקטיםתמיכה 

 ייעוץ מקצועי והכוונה בעיבוד רעיונות

 

 בעיקר בקרב חברות קטנות ובינוניות, דחיפת החדשנות

 חיזוק מנגנוני שיתוף הידע בין אקדמיה ותעשייה  

 סט הכלים

 יעדי התכנית

10 

(M€ ,שנתי) 

150~ 

 Tech. service 

system 
 א מיומן"גישה לכ

מוסדות תמיכה טכנולוגית  

(GTS.) 

מרכזי ידע   9רשת של      

עצמאיים   "(מכוני מחקר)"

אשר  , ללא מטרות רווח

עובדים   3,400כוללים 

ומחזור משותף של קרוב   

ללא מימון  ) € M400 -ל

 (.ממשלתי

 לדאוג להעברת   -מטרתם    

י יצירת  "ידע לחברות ע

תשתיות משותפות  

ופיתוח ידע  , ...(מעבדות)

  -מחקר)חדש לתעשייה 

(.  עצמאי ובשיתוף אקדמיה

מההכנסות נובעים   40%

 משירותים לחברות זרות

 

  -תעשייתי PhDתכניות  

משתתפים בשנה   100-כ

תכנית תלת שנתית בה  ב

הסטודנט מועסק כעובד  

בחברה תעשייתית במקביל  

החברה מקבלת  . ללימודים

השתתפות במימון השכר  

האקדמיה מקבלת  , לעובד

 מימון למפקח מקצועי

Knowledge pilots 

(VP)- במימון   השתתפות

שכרם של בוגרי אקדמיה  

  220)בחברות קטנות 

 (2009חברות עד 

*2 

1  

22 

  2010 -משרד המדע הטכנולוגיה והחדשנות בדנמרק: מקור (מועצות שונות במשרד המדע)מימון ממשלתי שנתי = 

Ø 

מנגנוני ליווי לשלב הוכחת 

בין   TTי "עהתכנות 

מוסדות מחקר לאומיים  

ובינלאומיים וחברות  

 מסחריות

-השקעה בחברות סטארט

דרך   טק ההייאפ בתחום 

החממות  מסלולי 

 הטכנולוגיות  

 

 מסחור מחקר מדעי

 תקציב מצטבר* 

? 
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 סקירת ההיערכות בדנמרק  

 Council for technology and -התעשייתי של ה PhD -תכניות ה
innovation:  בפרט עבור , מסתמן ככלי אפקטיביSME’s   

 אופן התנהלות התכנית  

נובע מצורך ממשי של  המחקר במסגרת הדוקטורט 

במקרים רבים חברה  , החברה המשתתפת

.  ידע בפיתוח/ בינונית שחסרה משאבי /קטנה

פ עם מוסד אקדמי "החברה רשאית להעדיף שת

 מסוים

ניתן בתוך חודש : הפרוייקטאישור מהיר ויעיל של 

משרד המדע  )ימים בלבד בזכות ועדה חיצונית 

פרק  . שמקשרת בין הגרמים( הטכנולוגיה והחדשנות

 פ של התעשייה"זמן ההחלטה קריטי לשם גיוס שת

במסגרת ימיו באוניברסיטה משתתף הדוקטורנט גם  

במספר קורסים אקדמיים רוחביים של תארי  

 דוקטורט סטנדרטיים

האוניברסיטה היא האחראית על הערכת הדוקטורנט  

 (אקדמיה, חברה)מפקחים  2אך לסטודנט  בפרוייקט

,  י החברה"הדוקטורנט מועסק במשרה מלאה ע

משכר   30-50%כאשר הממשלה מסבסדת 

 הסטודנט ומכסה את עלויות האקדמיה

כוללת כיום מעל מאה סטודנטים מדי שנה                

מתוכננת לגדול    (. מהדוקטורנטים בדנמרק 6%)

 שנים 3סטודנטים בתוך  250 -לכ

התקציב הממשלתי : פרטי-מימון משותף ממשלתי

כיסוי עלויות באקדמיה וחלק ) M€18 -השנתי הוא כ

כאשר סכום דומה מגיע  , ( משכר הדוקטורנט

 מהסקטור הפרטי

:  הפרוייקטמזמנו על  100% -הדוקטורנט עובד ב

 באוניברסיטה 50% -מהשבוע בתעשייה ו 50%

המוסדות האקדמיים המשתתפים בתכנית הם גם  

 מוסדות באוריינטציה טכנולוגית וגם מוסדות רגילים  

בשנים האחרונות מרבית הפרויקטים עסקו בתחומים 

 בריאות/הנדסיים ובמדעי החיים/טכניים

וקיימת אפשרות  , SME’sמחצית החברות הן 

 לחבירה בין מספר חברות קטנות ליצירת קונסורציום

 ...(מכונים)קיימת אפשרות לחבירה עם גורם שלישי 
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 סקירת ההיערכות בדנמרק  

 כלי אפקטיבי הן למחקר והן לתעשייה -התעשייתי PhD -תכניות ה
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  סבסוד ממשלתי של העלויות הנדרשות בדוקטורט 

גישה לתשתיות וציוד בתעשייה לצרכי מחקר 

החלפת רעיונות והפריה של חשיבה מחקרית 

בסיס טוב ליצירת קשרי מחקר עם גופים חיצוניים  ,

 ל"לרבות גופים בינ

 ל רלונטיגישה לקהל יעד נוסף- PhD 

 

 והבנה מעשית מאידך, השכלה גבוהה מחד –תכנית אטרקטיבית 

"למינוף כמקום עבודה –בחברות " פתיחת דלת/Network /  תנאי

 אחרים PhDשכר טובים יותר לעומת בוגרי 

 שכר טוב יותר( לעומת  10%בכPhD אחר )ועמדות טובות יותר 

 רוצים להמשיך במחקר / פתרון טוב לסטודנטים שאינם יכולים

 ועבור אלו המחפשים פתרון תעסוקה מסודר בזמן הלימודים

 

 

 

פ "חיזוק לכוח המו(קריטי ב- SME’s) ,  כולל פירות

מעשיים של מענה עבור בעיות פיתוח בסבסוד חלקי 

 של המדינה  

  ערוץ המאפשר חיבור לידע ולתעשיות שקיימות

 א מקצועי"לרבות נגישות לכ, באקדמיה

בעלות על ה- IP שנוצר בפרויקט 

 

 

פתרון יעיל להעברת ידע במתכונת אינטראקציות בינאישיות  ,

יוצרת פורמט להעברת ידע  גם . במיוחד בתעשייה המסורתית

 (א"מוביליות כ, בינאישי)במהלך הפרויקט וגם כשמסתיים 

 תכנית זולה יותר מתכנית PhD  רגילה בשל שימוש במתקנים

 חיצוניים

  כלי שמגייס את מעורבות האוניברסיטה בהעברת הידע 

 
 תעשייה

 דוקטורנט

 אקדמיה

 מדינה

   TF   , The Industrial PhD an effective tool for innovation and knowledge sharing, ERAWATCHמחקר  :מקור



 סקירת ההיערכות בדנמרק  

 התעשייתי PhD -אינדיקציות מהשטח להצלחת תכניות ה

מהבוגרים ממשיכים לעבוד בחברה איתה שיתפו פעולה   35%

 בתכנית

מהחברות העידו שהתכנית הביאה   30%-וכמהסטודנטים  45%

,  פ בין האקדמיה לחברה"חשוב לשת פורמלי-ליצירת קשר א

ושהקשרים שנוצרו עם החברה היו קריטיים להצלחת הפיתוח  

 בפועל

 אינדיקציות לגבי החברות המשתתפות בתכנית

פיתוח  /הצהירו שהתכנית תרמה להרחבת קו המוצרים 40%

 חדש ושתוביל לעליה בהכנסות

פ תרם לשיפור בידע "מהחברות העידו שהשת 90%-כ

 ובמיומנויות  

 אינדיקציות לגבי הסטודנטים

 בקרב הסטודנטים( 99%)אחוז שביעות רצון גבוה מאוד מהתכנית 

בעיקר  )שיעור גבוה יותר של מועסקים בקרב בוגרי התכנית 

 (  R&D-במחלקות תפעול  ו

 -הצלחה בהגעה לתפקידי מפתח ורמות שכר גבוהות יותר ביחס ל

PhD אחרים 

משרד המדע והטכנולוגיה הדני הציב   -לאור הצלחת התכנית

 שנים  3יעד של הכפלת כמות הסטודנטים בתכנית בתוך 
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מהסטודנטים המשיכו לעבוד באותה   50%

 דומה בתחום חברה/ חברה 

,  פורמלייםמהסטודנטים יצרו קשרים  47%-כ

 פורמליים-קשרים א -נוספים 45%

http://en.fi.dk/


 סקירת ההיערכות בדנמרק  

התעשייתי מצליחות לשמר את בוגריהן                               PhD -תכניות ה
 ובתעשייה המסורתית בפרט, בסקטור התעשייתי בכלל
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 חברות היישום בדנמרק תכנית החממות הדנית

 סקירת ההיערכות בדנמרק  

 חממות וחברות יישום: ערוצים מסורתיים להעברת ידע

 
 

 TTOבכל אוניברסיטה בדנמרק קיים 

 עובדים 4בממוצע מעסיק  TTOכל 

 :א בחברות היישום"חל שינויים במבנה כ 2007-החל מ

א מתחום הכלכלה  "והגברת הדגש על כ, א"צמצום כ

 ד"ופחות עווהמדע 

גם בדנמרק עיקר ההצלחות של  , בדומה לישראל

 חברות יישום מרוכזות במספר מצומצם של מוסדות

 

 

 

 
 

,  י הסכמי רישיון"חברות היישום פועלות בעיקר ע

י הקמת  "ופחות ע (במיעוט)תמלוגים ובעלות 

 חברות

 

 

 

 
 

    1הוקמה בשנת 

המספקות  חממות מרכזיות בפורמט אזורי  6קיימות 

החממות ממוקמות . ייעוץ מקצועי והשקעה הונית

 בפארקי מדע בעלי תשתיות מחקר

חברות פרטיות המקבלות תקציב  החממות הן  6

 שנתי מהמדינה

ההשקעה בחברות ניתן כהלוואה או תמורת מניות  

 שלבים 3 -ומחולקת ל

Pre-investigation    השקעה בשלבים הבחינה

  250-300 -כ. 'וכוהערכת הפוטנציאל : הראשונית

 בחינות בשנה  

Primary project funding-    פיתוח השלב המוקדם

(Pre-seed .) עדK330 € בשנה   40-60 -כ. לפרויקט 

Secondary stage-   פיתוח השלב המתקדם יותר

(Seed )  עבור פרויקטים שעברו בהצלחה את השלב

 לפרויקט € K450עד . הקודם

חלוקים בנוגע  מחקרים שבחנו כדאיות התכנית 

 בדנמרק לאפקטיביות התכנית
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(M€ ,שנתי) 
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 תמונת מצב: תעשיה בישראל -קשרי אקדמיה 

 נקודת המוצא: מחקר ופיתוח

 סקירת המצב הקיים וסוגיות עיקריות: הגורמים המגשרים בין אקדמיה ותעשייה 2.2

 במדינות מובילות בעולם Technology Transfer-מודלים ל 3

3.1 

3.2 

 כיווני פעולה מומלצים 4

 מורכבויות ופערים בין אקדמיה לתעשייה: האתגר 2.1

 מדדים מהעולם והמצב בישראל 1.1

 דנמרק, שבדיה, סינגפור, ב"ארה –ניתוח עומק של ההיערכות במדינות מובילות 

 מהלכי מדיניות בינלאומיים מרכזיים בהעברת ידע



 -(Enablers)חיזוק התשתית המאפשרת 

 ,  חברות יישום: הסדרת מנגנונים. 6
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 :יישום למוסדות אקדמיים נעדרי מסה קריטית חברת הקמת המלצות

 למוסדות אקדמיים קטנים ומכללות  חברת יישום משותפת גיבוש •

 (בעדיפות לגוף פרטי)את חברת היישום אופי הגוף המנהל החלטה על •

שיאפשר לגורם הפרטי  מהלך משולב ניתן לבצע , במקרה של שילוב גורם פרטי•

ידע מוגן בפטנט אשר לא )במקרים מוסכמים , לפעול גם מול חברות היישום הקימות

 (מוסחר על ידן

 

 ...מ הבא"המשך בע
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 הבהרות

עבודת המחקר והניתוח שביצענו לצורך חוות דעת זו התמקדה  , בהתאם וכפי שהוגדר לנו
ואינה מכסה נושאים אחרים אשר עשויים להשיק  , בבחינת קשרי אקדמיה ותעשייה בארץ ובעולם

 .לסוגיות העולות ממנה

 :לרבות, לצורך גיבוש חוות דעתנו הסתמכנו על מספר מקורות מידע
 .מאמרים ופרסומים של גופים שונים בישראל ובעולם, מחקרים

 .ראיונות וחומרים שהתקבלו מגורמים במשרד האוצר

 .ראיונות וחומרים שהתקבלו מגורמים באקדמיה ובתעשייה

 .דוחות של ועדות קודמות שעסקו בנושא

 
אלא הנחנו את , לא בדקנו את נכונותם של הנתונים הכלולים בחוות דעת זו באופן בלתי תלוי

אלא לסבירותם  , אין לראות בחוות הדעת אימות לנכונותם של נתונים אלו, בהתאם. נכונותם
 .בלבד

תחום זה נתון לשינויים פנימיים  . חוות הדעת בוחנת את תחום קשרי אקדמיה ותעשייה בישראל
שינויים אלה עשויים לשנות את הנחות היסוד  . וחיצוניים היוצרים מידה רבה של חוסר ודאות

 .המסקנות וההמלצות המופיעות בה, ובהתאם לכך את הניתוח, עליהן מבוססת חוות הדעת

 .פורסייט-י טריגר"המסמך אינו שלם ללא דברי ההסבר הנלווים אליו ע

 



 תודה רבה
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