
 1354/13נספח להחלטה 
 המלצות הצוותים לתיקון ליקויים:

 
 הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות''ת( -המועצה להשכלה גבוהה  שם הגוף המבוקר:

 א 70דוח שנתי  ת פרסום הדוח:מסגר
 הבטחת היתרון והחדשנות הטכנולוגיים של המשק הישראלי  כותרת הדוח:

  20152313 מס' הדוח:
  388233216 מזהה הדוח:

 אבישי, עו"ד-שבתאי, גב' חוה קליין-גב' מיכל נוימן, ד"ר נעמי בק, מר יניב כהן חברי הצוות לתיקון ליקויים:
 יעל טור כספא.

ת כותר מס'
 ליקוי

הליקוי/המלצת 
 ביקורת

תאריכי 
הדיונים 
בצוות 
לתיקון 
 ליקויים

פירוט פעולות התיקון 
בהתאם להחלטות 

 הצוות

פרטי 
האחראי 

על 
 התיקון 

המועד 
לתיקון 
 הליקוי

סטטוס 
  -תיקון 

הליקוי 
תוקן/ 

לא 
תוקן/ 
תוקן 

חלקית/ 
 אחר

1 

השפעות 
העסקתם 

של 
מהנדסים 

במרכזי 
-מו"פ בין
 לאומיים

כל עוד היצע   -י ליקו
המהנדסים אינו גדל 

במידה ניכרת, 
הביקוש של מרכזי 

לאומיים -המו"פ הבין
הגדולים הפועלים 

בישראל מביא 
למחסור בעובדים 
מקצועיים ברמה 

גבוהה בחברות ההזנק 
 המקומיות

 
על רשות   -המלצה 

החדשנות, כגורם 
האמון על תחום 

הפיתוח והחדשנות 
במשק הישראלי, 

תדיר את  לבחון באופן
הצרכים המשתנים 

טק ואת -בענף ההיי
המגמות העתידיות 

בהתפתחות 
הטכנולוגית, ובכלל 

זה את המגמות 
העתידיות בתחומים 

שלמדינת ישראל עשוי 
להיות בהם יתרון 

יחסי ובתחומים שיש 
בהם פוטנציאל עסקי 

רב. על רשות 
החדשנות ללוות את 

הפעולות של המועצה 
הלאומית לכלכלה 

ערכת והות"ת לה
היקף כוח האדם 

הנחוץ ולגיבוש 
ההכשרות הנדרשות 

טק כדי -בענף ההיי
להמשיך ולקיים 

תעשייה תחרותית, 
משגשגת ומתפתחת 

 במדינת ישראל.
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הערכת כוח האדם 
הנדרש התבצעה בות"ת 

ע"י הגורמים 
הרלוונטיים טרם 
היציאה לתכנית 
להגדלת מספרי 

הסטודנטים בתחומי 
 ההייטק. ות"ת עובדת
במשותף עם הגורמים 
הרלוונטיים בנושאים 

אלה במידת הצורך. 
הרשות לחדשנות 

הוזמנה לקחת חלק 
בוועדת ההיי טק לחיזוק 
תחומי ההיי טק שות"ת 

הובילה ואף לקחה בו 
 חלק.

מעבר לכך אין לצוות 
 המלצות נוספות.

לא 
 אחר  רלוונטי
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הקשר בין 
האקדמיה 
לתעשיית 

 טק-ההיי

ת חרף תוכניו  -ליקוי 
הרשות לעידוד שיתוף 

הפעולה בין האקדמיה 
טק, -לתעשיית ההיי

עיקר הבעיות שעליהן 
הצביעו המחקרים 
שבחנו את העברת 

הידע בין האקדמיה 
לתעשייה וכן דוח 

מבקר המדינה משנת 
בעניין זה נותרו  2012

בעינן. אף שרשות 
החדשנות, הות"ת 
וגורמים בממשלה 

מודעים לבעיות אלה, 
לרבות בעיית 

וטנציאל הלא הפ
ממומש של הידע 

האקדמי, הם טרם 
סיימו לגבש תוכנית 

ישימה אשר תגשר בין 
המחקר הבסיסי 

ליישומי ותביא 
למיצוי הידע אשר 

נוצר במחקרים של 
האקדמיה ובמערכת 

 הבריאות.
 

על משרד   -המלצה 
המדע להבטיח כי 

תוכניותיו מתואמות 
עם התוכניות של 
רשות החדשנות 

והות"ת להרחבת 
יקף השימוש בקניין ה

הרוחני הנוצר 
באוניברסיטאות 

ומיצוי הידע האקדמי 
אשר נוצר במחקרים 
של האקדמיה. נוסף 

על כך, על משרד 
המדע לקבוע 

קריטריונים מדידים 
אשר יסייעו לקבוע 

אם תוכניות אלה 
סייעו לגשר על הפער 
בין המחקר הבסיסי 

 ליישומי.
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מל"ג ות"ת  נמצאות 
תהליך. בעיצומו של 

הוחלט  2019בתחילת 
על ידי ות"ת, משרד 

האוצר ורשות החדשנות 
על הקמת צוות משותף 

לשם גיבוש המלצות 
קונקרטיות למיצוי 

הפוטנציאל להעברת ידע  
מהאקדמיה לתעשייה. 

עבודת הצוות התמקדה 
בבחינת מערך 

התמריצים העומדים 
בפני הגורמים 

הרלבנטיים המרכזיים 
לאורך שרשרת יצירת 

דע באקדמיה והליך הי
העברתו לתעשייה. 

הצוות נפגש עם אנשי 
אקדמיה, מנכ"לי חברות 

המסחור, 
האוניברסיטאיות ונציגי 

תעשייה וקרנות הון 
סיכון מספר פעמים 
במהלך השנה. לשם 

ייעול העבודה, הוחלט 
לעבוד בתתי צוותים, 

כאשר כל צוות התמקד 
בנושא ספציפי: החל 
בתמריצים לחוקרים 

להשכלה ולמוסדות 
גבוהה לעידוד מחקר 

יישומי, עבור אפיון 
 (KPI) מדדי הצלחה

עבור חברות המסחור 
וכלה בייעול עבודתן של 
חברות המסחור ובחינת 

המבנה הארגוני 
 .והתקציבי שלהן

הצוות המשותף הגיש 
טיוטת המלצות ליו"ר 

ות"ת וליו"ר רשות 
החדשנות באוקטובר 

 2019. בנובמבר 2019
את כינסה יו"ר ות"ת 

ועד ראשי 
האוניברסיטאות )ור"ה( 

לשם דיון בטיוטות 
ההמלצות שהוגשה. 

ההמלצות כוללות בין 
היתר היבטים הקשורים 

לתמרוץ מחקר יישומי 
באקדמיה, כולל המלצה 
להקמה של קרן למימון 

מחקר תרגומי )מחקר 
יישומי בשלבים 

מוקדמים(, המלצות 
הקשורות לייעול פעילות 

חברות המסחור ע"י 
ש בחוזים אחידים, שימו

וכן הטמעה של תהליכי 
מסחור שקופים 

ופשוטים. בנוסף הצוות 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ד"ר נעמי 
 בק

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אחר



המליץ על תקצוב חברות 
היישום במודל של 

תקציב בסיס )המיועד 
לפעילות שוטפת וזאת 
על מנת לשמר פיתוח 

עסקי גם בשנים בהם יש 
הכנסות נמוכות(, 

בשילוב עם תקצוב על פי 
תפוקות, בהתאם 

שמערב  KPIs למפרט
שום ומסחור פטנטים, רי

מעורבות בחברות הזנק, 
הסכמי רישוי וייעוץ 
ועוד. לבסוף הומלץ 
להסב חלק ממרכיב 

"קרנות לא תחרותיות" 
של מודל המחקר של 

ות"ת, ל"מודל העברת 
 ."ידע לתעשייה

בהמשך לדיון עם ור"ה 
בחודש נובמבר האחרון, 

הוחלט לערוך סבב 
פגישות פרטניות לשם 

דיון על טיוטת 
לצות עם הנהלות ההמ

אוניברסיטאות המחקר. 
סבב הפגישות הסתיים 

וכעת אנו נמצאים בשלב 
איסוף הנתונים וגיבוש 

התמריצים לייעול 
העברת הידע בין 

האקדמיה לתעשייה 
בשיתוף פעולה עם 

הגורמים הרלבנטיים 
 בממשלה. 
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ראייה 
אסטרטגית 
ממשלתית 

 בקידום
 מו"פ

נוכח   -ליקוי 
השינויים העולמיים 

בכלכלה וההשפעה 
הרבה שלהם על 

טק -תעשיית ההיי
בישראל, יש חשיבות 

לכך שגוף ממשלתי 
בעל ראייה רחבה 

יבחן את האתגרים 
העומדים לפני 

טק  -תעשיית ההיי
בישראל, יפעל לגבש 

אסטרטגיה ארוכת 
טווח ויציע כלים 

מתאימים לשימור 
ל היכולות וההובלה ש

 ישראל בענף זה.
 

יש להבטיח   -המלצה 
כי לגוף זה תהיה 

היכולת לשתף פעולה 
ולהשפיע על כל 

הגופים הרלוונטיים, 
וכי יינתנו לו 

הסמכויות 
והמשאבים הנחוצים 

17.5.20 

הגופים הרלוונטיים 
לתעשיית ההיי טק 
עובדים כיום היטב 

ובשיתוף פעולה. למרות 
ים עם זאת, אנו מסכימ

עמדת המבקר כי יש 
קושי בתכלול העבודה 

המשותפת לכדי 
אסטרטגיה מרוכזת 

אחת ארוכת טווח 
שתציב את מדינת 

ישראל כמובילה עולמית 
 בתעשייה זו. 

עם זאת, כפי שכתבנו 
בתגובתנו לטיוטת 

איננו חושבים  -הדו"ח 
שהפתרון לכך הינו 

הקמת גוף ממשלתי 
אחד אשר עלול לסרבל 

 את דרך העבודה
ולהגדיל את 

הבירוקרטיה. אנו 
סבורים כי יש למצוא 

דרך אחרת שבה הגופים 
השונים יוכלו להוביל 

ביחד אסטרטגיה ארוכת 

לא 
 אחר  רלוונטי



לקידום מדיניות 
טק. -בתחום ההיי

גורם ממשלתי כזה 
יוכל למנף את 

היכולות הקיימות 
בישראל בתחום 

המו"פ, לסייע 
טק -לחברות היי

בהתמודדות בשוק 
העולמי ולהעצים את 

טק -השפעת ענף ההיי
על הכלכלה 

הישראלית. על גוף זה 
לקדם שיתופי פעולה 

עם גורמים אחרים של 
הממשלה המקדמים 

חדשנות בתחומים 
וענפים נוספים וכל 

זאת תוך שמירה על 
העצמאות של הות"ת 

ומערכת ההשכלה 
הגבוהה. במידה 
וקיימים חילוקי 

הגופים הדעות בין 
השונים לגבי חלוקת 

הסמכויות ביניהם 
ומידת יכולת 

ההשפעה שלהם על 
גופים אחרים, מוצע 

למשרד ראש 
הממשלה לבחון 

וליישב חילוקי דעות 
אלה, כפי שנעשה 

 במקרים דומים בעבר.

טווח ולהציע כלים 
מתאימים לשימור 

היכולת וההובלה של 
 ישראל בענף זה. 

 

 
 
 
 
 

 


