
 חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר בפטור ספק יחיד 

 AUTM Asiaלשם השתתפות בכנס למסחור ידע של 

 
שנתית הנוכחית של מל"ג/ות"ת הוא יזמות באקדמיה. תכנית -אחד המרכיבים החשובים בתכנית הרב

מכלל  נועד לחשוף ולהנגיש את עולם היזמות והחדשנות לסטודנטים וחברי סגל” הקמפוס החדש“
יאפשר לסטודנטים תקופת ” הקמפוס החדש“הדיסציפלינות, בדומה לקיים במוסדות הטובים בעולם. 

לימודים פעילה בה יוכלו לגלות מעורבות גדולה יותר, תוך הפיכת המוסד האקדמי למרחב בו יוכלו 
 2018באפריל  קול קורא תחרותי ת”ג/ות”בהתאם לכך, פרסמה מל .לממש רעיונות יזמיים פורצי הדרך

 להקמה של מרכזי יזמות בקמפוסים. 
 

וקמו , ה2019בכנס ההשכלה הגבוהה בנובמבר  הכרזת הזוכים בשלושת המקומות הראשוניםבעקבות 
של האוניברסיטה העברית, מכללת בצלאל  JLM Impact מרכזי יזמות וחדשנות בירושלים )מאגד

  .א ומכללת שנקר( ובחיפה )טכניון(”גן )מאגד של אוניברסיטת ת-רמת-א”בת ,ומכללת עזריאלי להנדסה(
 
בהקמת ת להעניק תמיכה ”ג/ות”ודות לשיתוף פעולה עם המשרד לשוויון חברתי הסתייע בידי מלת

מרכזי יזמות וחדשנות בעוד תשעה מוסדות להשכלה גבוהה, וביניהם: אוניברסיטת בן גוריון, מכללת 
חי ומכללת -אילן, מכללת אפקה, מאגד של אוניברסיטת חיפה, מכללת תל-ספיר, אוניברסיטת בר

חולון, ואוניברסיטת אריאל. ככלל, מטרת התמיכה לאפשר   בראודה, המכון הטכנולוגי-אורט
לסטודנטים מדיסציפלינות שונות לקבל הכשרה ביזמות ולפעול יחד עם המרצים והחוקרים, ובסיוע של 
מנטורים מקצועיים, לקידום פרויקטים משמעותיים ובעלי השפעה על החברה הישראלית. מרכזי 

סיסטם מותאם לעולמות החדשנות, המעודד יצירתיות, -היזמות יעזרו בכך להפיכת הקמפוס לאקו
 .מחסומים ומחבר בין האקדמיה לתעשייהמסיר 

 
לקיים כנס בנושא יזמות באקדמיה שיהיה פתוח למוסדות , תכננה מל"ג/ות"ת כהמשך של התכנית

 5.11.19-וגופים רלוונטיים ב , לנציגי המשרדים אשר שיתפו פעולה עם תכנית היזמותלהשכלה גבוהה
לשם בירור היתכנות לעריכת הכנס, לון בדיקה עם המ בעת, למרבה ההפתעהבמלון רמדה בירושלים. 

, AutmAsiaהסתבר כי בתאריך שרצינו לקיים את הכנס )ובתאריכים מסביב( מתקיים כנס של 
Association of University Technology Management הארגון העולמי הגדול ביותר של מסחור ,

 . (AUTM Asia)להלן:  ידע אקדמי, אשר קיים כבר כמה עשרות שנים
 

AUTM Asia ארגון שהוקם לפני כעשור במטרה להפוך את  הינוAUTM ליותר גלובלי ופחות צפון-
 אמריקאי, ואז הוחלט להתמקד במזרח הרחוק. הכנס הזה הוא הכנס הגדול ביותר בתחום מסחור ידע

"יישום",  זו הפעם הראשונה בה מתקיים הכנס בישראל וחברתמחוץ לצפון אמריקה. השנה  המתקיים
( שהוא Israeli Tech Transfer Network)= ITTN-רת מסחור הידע של האוניברסיטה העברית והחב

איגוד חברות מסחור הידע בישראל, הכולל את כל חברות מסחור הידע האוניברסיטאיות כמו גם חברות 
 .זכו להפיק את הכנס הנ"ל בארץמסחור ידע של מכללות, ביה"ח ומכוני מחקר על אירוח הכנס 

 
מארגוני מסחור הידע בארץ;  1/3-ו מהמערב 1/3מהמשתתפים יגיע מאסיה,  1/3מדובר בכנס מקצועי בו 

 4איש מצופים להשתתף בכנס. הכנס ממומן ע"י דמי השתתפות יומיים )מדובר בכנס של  300-סה"כ כ
 ימים( ומתן חסויות ע"י גורמים כגון חברות עו"ד, חברות פטנטים וכו'.

 
 

 ות"תהשתתפות המל"ג/
בחלקים הבאים: ברכות )נציג של ,  5/11/2019, בלבד של הכנס ביום הראשוןמוצע כי המל"ג תשתתף 

  יםפאנל  2 ארגוןמתוך שניים(,  1)של יו"ר ות"ת  keynote speech, נציג הרשות לחדשנות(, נציג המל"ג
 .כשהמל"ג תוכל להשפיע על תכניו בסוף היום הראשון mini-hackathon-ו תארגן המל"גבתכנים ש

 
זוהי הזדמנות לשלב בצורה יותר עמוקה בין תכנית היזמות והעולם הרחב והמורכב של מסחור ידע 
אקדמי. מוערך כי השתתפות המל"ג בכנס תהווה תרומה משמעותית קודם כל מבחינת מתן חשיפה 

ואשר מטרותיה,  2018בנובמבר רחבה לתכנית היזמות של מל"ג/ות"ת שהושקה בכנס ההשכלה הגבוהה 
-בין היתר, ייעול מעבר ידע מהאקדמיה לתעשייה, וזאת ע"י יצירת אפשרויות לשת"פ בינ"ל ולשת"פ בין

עם מספר כה רב של בעלי עניין הן בארץ והן  mingling-מוסדי בפורום שיהווה אפשרות ייחודית ל

http://che.org.il/wp-content/uploads/2018/07/%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%A7%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A1-%D7%97%D7%93%D7%A9.pdf
http://che.org.il/wp-content/uploads/2018/07/%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%A7%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A1-%D7%97%D7%93%D7%A9.pdf
https://che.org.il/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%96%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%9E/
https://che.org.il/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%96%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%9E/


ת היזמות והחדשנות, אשר כוונה בעיקר מחוצה לה. בנוסף, יהווה הכנס אבן קפיצה לחיבור בין תכני
לתלמידי תואר ראשון, ובין הסגל המחקרי במוסדות )קהל היעד של חברות מסחור הידע( ובכך להגביר 

תעשייה: חינוך -את האימפקט של תכניות היזמות במוסדות ולחבר בין שני הקצוות של קשרי אקדמיה
שא של מסחור ידע עצמו נמצא כרגע במוקד תשומת ליזמות ומימוש מיזמים/מסחור ידע. יש לציין כי הנו

תעשייה ביחד עם משרד האוצר והרשות -הלב של ות"ת אשר מובילה מהלך לתמרוץ קשרי אקדמיה
 לחדשנות ובהיבט זה הכנס יהווה במה ייחודית לקידום ולפרסום הנעשה בתחום.

 
זמין את המוסדות להשכלה לאור החשיבות של הכנס וההזדמנויות שתיארתי לעיל, אנו מעוניינים לה

גבוהה ואת שותפנו לתכנית היזמות במשרדי ממשלה )המשרד לשוויון חברתי, משרד האוצר וכיו"ב( 
איש  250-לאדם והשערתנו היא שכ₪  500להשתתף בכנס מקצועי זה. דמי ההרשמה לכנס עומדים על 

יש לשלם לחברת "כנס" את הסכום למל"ג/ות"ת. ₪  125,000ישתתפו מטעמנו בכנס, סה"כ עלות של 
יש לציין כי אם היינו מקיימים בעצמנו את הכנס המקורי העלות עבור מל"ג/ות"ת המפיקה את הכנס. 

. לכן, בנוסף לערך המוסף הגדול מבחינת נושא היזמות של שיתוף הייתה משמעותית גבוהה יותר
  , ישנו יתרון כספי לשיתוף פעולה זה. AUTMפעולה עם כנס ה
 

  .אין כוונה לגייס בכנס תרומותלמיטב ידיעתי חשוב לציין כי 
 

 ספק יחיד
בתחום מסחור ידע המתקיים מחוץ  הגדול ביותרלאור המתואר לעיל, העובדה שהכנס הזה הוא הכנס 

 לראשונהואשר מתקיים  , אשר משתתפות בו כל חברות מסחור הידע בארץ ובאסיהלצפון אמריקה
הרי שאין אפשרות ואין משמעות לביצוע תיחור בין ספקים לביצוע כנסים מסוג זה וחברת בישראל, 

 ם השתתפות בכנס. ההפקה "כנס" הינה הספק היחיד איתו יכולה המל"ג/ות"ת להתקשר לש
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 גרוס ירם שם: מריסה   
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