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 מופ והשכלה גבוהה

תכנית לאומית לקידום צמיחת ענף ההייטק והמובילות הטכנולוגית של 
 מדינת ישראל

 
 מחליטים

, שעניינה תכנית לאומית להבאת מוחות לישראל, 2010במרס  14יום מ 1503בהמשך להחלטה מס' 
, שעניינה הגדלת היצע כוח האדם המיומן הנדרש 2012באוגוסט  26מיום  5080להחלטה מס' 

, שעניינה קידום הסוגיה האסטרטגית 2015ביוני  28מיום  147לתעשייה עתירת הידע, להחלטה מס' 
חברתית לממשלה, להחלטה -מהערכת המצב האסטרטגית כלכליתטיפוח ומיצוי ההון האנושי כנגזרת 

, שעניינה הסדרת העסקתם של בני/בנות זוג של עובדים זרים מומחים 2016ביולי  31מיום  1759מס' 
, שעניינה תכנית לאומית להגדלת 2017בינואר  15מיום  2292טק בישראל והחלטה מס' -בתחום היי

(, ובהמשך לתכנית הרב שנתית של הוועדה 2292החלטה  –לן כוח אדם מיומן לתעשיית ההייטק )לה
התשפ"ב ועל מנת לקדם מענה למחסור -לתכנון ותקצוב למערכת ההשכלה הגבוהה לשנים התשע"ז

טק -טק בישראל ולקדם את צמיחת ענף ההיי-הקיים במשק הישראלי בכוח אדם מיומן לתעשיית ההיי
 ע את הצעדים הבאים:והמובילות הטכנולוגית של מדינת ישראל, לבצ

 
 הסרת חסמים ועידוד צמיחת חברות הייטק בישראל

על מנת להסיר חסמים ולעודד צמיחה של חברות הייטק ישראליות אשר הנכס הלא המוחשי  .1
חוק עידוד ו קנין רוחני –)להלן  1959-המוטב שלהן, כהגדרתו בחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט

ומרכז פעילותן בישראל, ועל מנת לגוון את היצע מקורות  , בהתאמה(, רשום בישראלהשקעות הון
המימון של חברות אלה ולהפחית את עלויותיהן, לרבות הסרת חסמים לגיוס חוב, לתקן את חוק 

חוק המדיניות  –)להלן  2011-)תיקוני חקיקה( התשע"א 2012-ו 2011המדיניות הכלכלית לשנים 
 (, באופן הבא:הכלכלית

המדיניות הכלכלית יחול כאשר מועד ההשקעה כהגדרתו בסעיף  לקבוע שפרק ז' לחוק .א
ועד ליום  2020בינואר  1( יחולו החל ביום 1)ב()21( ומועד הרכישה כהגדרתו בסעיף 1)ב()20
 בדצמבר בשנה זו. 31

לחוק המדיניות הכלכלית, כך שייקבעו בו העקרונות הבאים לגבי השקעות  20לתקן את סעיף  .ב
 :  2021בינואר  1שתבוצענה החל ביום 

פישוט ההליך הבירוקרטי הנדרש לשם הוכחת זכאות להתרת השקעה במניות  (1
ביטול הגדרות חברת מטרה וחברה מתחילה,  כהוצאה למשקיע יחיד, לרבות:

וקביעת הגדרה אחידה לעניין חברת מחקר ופיתוח שמשקיע יהיה זכאי להטבה 
תוח, אשר השקעה בה בגין השקעה בה. יוגדר, בין השאר, כי חברת מחקר ופי

 תזכה את המשקיע בהטבה, היא חברה שעומדת בתנאים הבאים:
היקף ההכנסה המועדפת הטכנולוגית שלה כהגדרתה בחוק עידוד השקעות הון  .1

 מיליון ש"ח;  4.5הכנסה טכנולוגית(, לא עלה על  –)להלן 
מיליון ש"ח והיא חברה עתירת מחקר  12היקף ההשקעות בחברה אינה עולה על  .2

 פיתוח;ו
( שבהגדרת מפעל טכנולוגי 2)-( ו1מתקיימים בה התנאים האמורים בפסקאות ) .3

 כד לחוק עידוד השקעות הון. 51מועדף שבסעיף 
הפיכת הזכאות להטבה למסלול ירוק, על ידי ביטול הצורך באישור מקדמי של  (2

( שהחברה עומדת רשות החדשנות –הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית )להלן 
 החוק וכן ביטול הצורך בדיווח שנתי של החברה לרשות החדשנות;בתנאי 

חלוקת האחריות לעמידה בתנאי החוק בין חברת המו"פ למשקיע תהיה כדלקמן:  (3
האחריות לעמידה בתנאי החוק תהיה על המשקיע, לרבות האחריות לעמידה 
בתנאי ההשקעה בתקופת ההטבה, ואילו האחריות לדיווח על אי עמידה בתנאים 

 שורים להיות החברה חברת מו"פ תהיה על החברה. הק
 עדכון ההטבה למשקיע:  (4

התאמת מגן המס הנובע מהשקעה במניות חברת מו"פ, לשיעור המס הקבוע  .א
 (;הפקודה –לפקודת  מס הכנסה )להלן  91בסעיף 
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הוספת מסלול שחלוף מניות, אשר מקנה דחיית תשלום רווח ההון ליזם אשר  .ב
ניות שברשותו )מכירת החברה, מיזוג החברה או ביצע פעולת מכירה של מ

הנפקת מניות בבורסה לניירות ערך( שבגינה נוצר רווח הון, ככל שביצע 
 חודשים ממועד מכירה כאמור. 12השקעה בחברת מחקר ופיתוח, בתקופה של 

לחוק המדיניות הכלכלית, כך שייקבעו בו העקרונות הבאים לגבי השקעות  21לתקן את סעיף  .ג
 :  2021בינואר  1נה החל ביום שתבוצע

פישוט ההליך הבירוקרטי הנדרש לשם הוכחת זכאות להפחתת רכישת מניות כהוצאה  (1
 לחברה ישראלית הרוכשת חברה ישראלית אחרת, לרבות:

הפיכת הזכאות להטבה למסלול ירוק על ידי ביטול הצורך בקבלת אישור המנהל,  (א
ק, ולקבוע כי תחת זאת החברה כהגדרתו בפקודה, לכך שהחברה עמדה בתנאי החו

 תעביר דיווח לרשות המסים לצורכי מעקב אחר ניצול הזכאות; 
ביטול התנאי הדורש כי לא יתקיים מיזוג בין החברה הרוכשת והנרכשת וכי נדרשת  (ב

 התנהלות בשתי ישויות נפרדות במשך תקופת ההטבה; 
במידה לעדכן את הגדרתה של חברה רוכשת הזכאית להטבה, כך שזו תחול  (ג

והחברה הרוכשת הינה חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי מועדף כהגדרתו 
 (;  חברה טכנולוגית מועדפת -בחוק עידוד השקעות הון )להלן 

חודשים, ובלבד  12לאפשר רכישה בחלקים כך שיוכרו השקעות שבוצעו בתוך  (ד
ה אחוזים בכל אחד מאמצעי השליט 80שבסיומן לחברה הרוכשת היו לכל הפחות 

 בחברה המזכה.
 –( תחול גם לגבי רכישת חברות טכנולוגיות זרות )להלן 1ההטבה כאמור בפסקה ) (2

 (, בכפוף לכללים שייקבעו, לרבות: חברה מזכה זרה
הקניין הרוחני בבעלות החברה המזכה הזרה הועבר לישראל במסגרת הרכישה  (א

השקעות  תקנות לעידוד 7שנעשתה במתכונת של צירוף עסקים כמשמעותו בתקנה 
 ;2017-הון )הכנסה טכנולוגית מועדפת ורווח הון למפעל טכנולוגי(, התשע"ז

חברה רוכשת הזכאית להטבה הינה חברה טכנולוגית מועדפת, שהכנסותיה  (ב
מיליון דולר  25הטכנולוגיות, בשלוש השנים שקדמו למועד הרכישה היו בממוצע 

 ארה"ב לשנה או יותר;
לפקודה,  88אשר אינה "קרוב", כהגדרתו בסעיף חברה מזכה זרה תהיה חברה זרה  (ג

חודשים טרם מועד הרכישה,  12של "החברה הרוכשת" בטווח זמן של 
 שמתקיימים בה התנאים הבאים:

. בחינת 10%שיעור הוצאות המו"פ שלה ביחס למחזור ההכנסות שלה עלה על   .1
או  שיעור הוצאות המו"פ תבוצע על פי נתוני שנת המס שקדמה למועד הרכישה

על פי נתוני שלוש שנות המס שקדמו למועד הרכישה, לפי הגבוה מביניהם 
 בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

מיליון ש"ח; בחינת סכום הוצאות המו"פ  20סכום הוצאות המו"פ שלה עלה על  .2
 תבוצע על פי נתוני שנת המס שקדמה למועד הרכישה.

דולר ארה"ב ותבוצע בתוך מיליון  20-עסקת הרכישה תהיה בסכום שלא יפחת מ (ד
אחוזים בכל אחד  80חודשים כך שבסיומם לחברה הרוכשת יהיו לכל הפחות  12

 מאמצעי השליטה, כהגדרתם בפקודה, בחברה המזכה הזרה;
ייקבעו כללים על מנת לוודא שהעסקה הובילה ליצירת ערך במדינת ישראל, לרבות  (ה

מס לא יעלה על סכום הגידול  קביעה כי סכום הניכוי שיהיה ניתן להפחית בכל שנת
בהכנסה הטכנולוגית של החברה הרוכשת בשנת ההפחתה לעומת סכום ההכנסה 
הטכנולוגית של החברה הרוכשת בשנת המס שקדמה למועד הרכישה, ולא יעלה 

שת בשנת המס אילולא הניכוי מהכנסתה החייבת של החברה הרוכ 50%על 
   ;כאמור

מס כלשהיא בשל ההגבלה בפסקה )ה(, יותר ניכוי שלא היה ניתן לנכות בשנת  (ו
בניכוי בשנות המס הבאות בזו אחר זו, ובלבד שלא יותר בניכוי, בשנת מס, סכום 

 העולה על הקבוע באותה פסקה;
לקבוע כי הטבה זו תהיה חליפית להפחתת נכסים אחרים שיירכשו מהחברה הזרה,  (ז

 ;1969-(, התשכ"טלחוק עידוד תעשייה )מיסים 2כגון רכישת הידע לפי סעיף 
לקבוע כי הטבה זו תינתן כל עוד הקניין הרוחני מוחזק בחברה בישראל והיא אינה  (ח

 מקטינה את פעילותה בישראל;



 

70 

 

לקבוע כי הטבה זו תהא בתוקף רק עבור רכישות שנחתמו, בין אם שולמה בגינן  (ט
 ;ין אם לאו, מיום החלטה זו ואילךהתמורה וב

ה באישור המנהל על פי בקשה של החברה לקבוע כי ההטבה לפי סעיף זה תותנ (י
אשר תכלול את פרטי עסקת הרכישה והצהרה כי החברה עומדת בתנאים למתן 

יום, תיראה הבקשה  90עם זאת, אם לא התקבלה התנגדות המנהל בתוך  .ההטבה
 כמאושרת ובלבד שניתן אישור המנהל כי הבקשה התקבלה.

ש לצמיחתן, להקנות למוסד פיננסי זר פטור במטרה להנגיש לחברות טכנולוגיות אשראי הנדר .ד
, בכפוף לעמידה 2021בינואר  1ממס בגין הלוואה שנתן לחברות טכנולוגיות החל ביום 

 בתנאים שייקבעו, וביניהם התנאים הבאים:
 החברה הזכאית הינה חברה טכנולוגית מועדפת; (1
 הלווה והמלווה אינם צדדים קשורים; (2
הטכנולוגית בשנת המס שקדמה לשנה שבה  החברה הזכאית היא חברה שהכנסתה (3

 מיליון דולר ארה"ב; 10לקחה את ההלוואה עלתה על 
החברה הזכאית היא חברה בה יחידים תושבי ישראל ביחד מקיימים את האמור בהגדרת  (4

)ט( לפקודה. בבדיקת שיעור ההחזקה לא יילקחו בחשבון 3"בעל שליטה" שבסעיף 
 מניות הנסחרות בבורסה;

 ועדת לשמש את פעילות המפעל הטכנולוגי במישרין או בעקיפין;ההלוואה מי (5
ניכוי ההוצאה בגין ההלוואה יהא בכפוף לדין ורק כנגד סכום הגידול בהכנסה  (6

הטכנולוגית של החברה הזכאית ביחס לשנת המס שקדמה לשנה בה לקחה את 
 ההלוואה.

ויחולו  2021בינואר  1)ד( יכנסו לתוקף ביום -)ב(1לקבוע כי התיקונים כאמור בסעיפים  .ה
 שנים. 4למשך 

 
לרשום את הודעה רשות החדשנות כי היא תבצע בחינה, בשיתוף עם רשות המיסים, של ההשפעות  .2

לעיל. לצורך בחינה זו, להנחות את רשות המיסים להעביר  1הכלכליות להטבות שניתנו לפי סעיף 
להוראות העברת מידע בין  את הנתונים הנדרשים לבדיקה אודות היקפי השימוש בחוק, בכפוף

גופים ציבוריים ובכפוף לכל דין. תוצאות בחינה זו יוגשו לשר האוצר ושר הכלכלה והתעשייה לא 
 .2023בדצמבר  31יאוחר מיום 

 
 הגדלת היצע כוח אדם מיומן

לאור צרכי התעשייה בבוגרי מקצועות הייטק בעלי תארים מתקדמים והתמחויות טכנולוגיות  .3
נת להרחיב את היצע הסגל האקדמי העתידי במקצועות הייטק למוסדות האקדמיים, ייחודיות ועל מ

 תשפ"ב:-ובהמשך לתכנית הרב שנתית למערכת ההשכלה הגבוהה לשנים תשע"ז
 2020באפריל  26( מיום ות"ת -לרשום לפניה את החלטות הוועדה לתכנון ותקצוב )להלן  .א

ומי ההייטק במוסדות להשכלה גבוהה, שעניינן תכניות  לחיזוק תח ,2020במאי  20ומיום 
מיליון ש"ח,  273תשפ"ה תכניות בהיקף כולל של -לפיהן תפעיל ות"ת בין השנים תשפ"א

מיליון ש"ח מכספי קרנות פילנטרופיות, להגדלת היצע בוגרי התארים  50-מתוכם כ
כפי שנקבעו בוועדת ההיגוי הבינמשרדית בראשות המתקדמים והסגל במקצועות ההייטק, 

(. התכנית מקצועות ההייטק –)להלן  2020בפברואר  11ביום  יושב ראש ות"ת, שהתכנסה
 תפעל להשגת היעדים הבאים עד תום שנת תשפ"ה ביחס לנתוני שנת תשע"ט:

במספר הסטודנטים לתואר שני מחקרי במקצועות ההייטק הלומדים  60%גידול של  (1
 במוסדות להשכלה גבוהה; 

טורנטים במקצועות ההייטק הלומדים במוסדות להשכלה במספר הדוק 100%גידול של  (2
 גבוהה; 

במספר הסטודנטים לתואר ראשון במקצועות ההייטק, נוסף על היעד  40%גידול של  (3
 ; 2292שנקבע לעניין זה בהחלטה מס' 

 בסך אנשי הסגל במקצועות ההייטק, במוסדות להשכלה גבוהה. 10%גידול של  (4
 

י על מנת להגדיל את היצע כוח האדם המיומן בענף ההייטק, לרשום את הודעת רשות החדשנות כ .4
וזאת כמשאב מרכזי שיקדם את צמיחת הענף ואת האצת המשק, בשים לב להשלכות ולהזדמנויות 
שמעמיד משבר הקורונה, היא פועלת להקמת מסלול הטבה חדש לפיתוח הון אנושי עבור ענף 
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, הרווחה והשירותים החברתיים בנושאים ההייטק, וזאת בשיתוף זרוע העבודה שבמשרד העבודה
 הקשורים לאוכלוסיות בייצוג חסר בענף ההייטק, ובהתאם להוראות מסלול ההטבה. 

 

 קידום המובילות הטכנולוגית של מדינת ישראל

על מנת לקדם את המובילות הטכנולוגית של ענף ההייטק הישראלי והבטחת האיתנות הטכנולוגית  .5
ל לאורך זמן, לרשום את הודעת משרדי הביטחון, האוצר, המדע הביטחונית של מדינת ישרא

והטכנולוגיה, ביחד עם הות"ת ורשות החדשנות, החברים בפורום לתשתיות לאומיות למחקר 
, 2019בספטמבר  25 (, ולרשום בפניה את החלטת ות"ת מיוםפורום תל"מ –ולפיתוח )להלן 

 כמפורט להלן:
מיליון ש"ח, בין  1,253.3גיה קוונטים, בהיקף של להפעיל תכנית לאומית למדע וטכנולו .א

מיליון ש"ח, בחלוקה  1,049.7ידי הממשלה בהיקף של -, שתמומן על2020-2025השנים 
מיליון ש"ח, שיוקצו  203.6המוסכמת בין המשרדים החברים בפורום תל"מ, ובהיקף של 

 מתקציב שיעמידו המוסדות האקדמיים והתעשייה אשר ישתתפו בתכנית. 
 2019באוגוסט  27תכנית זו תכלול את המרכיבים שפורטו בסיכום פורום תל"מ מיום  .ב

, ובין היתר את המרכיבים הבאים: פיתוח הון אנושי 2019בספטמבר  25והחלטת ות"ת מיום 
מחקרי לנושא טכנולוגיית קוונטים, הקמת מרכזי מחקר אקדמיים בנושא הקוונטום, קידום 

חומי המחשוב הקוונטי, הרחבת פרוייקטים בתקשורת מרכז מחקר ופיתוח יישומי בת
קוונטית, עידוד כניסת חברות חדשות לתעשיית הקוונטום, עידוד קשרים בינלאומיים וצעדים 

 נוספים. 
 27התכנית תנוהל ותפוקח על ידי ועדת היגוי, כפי שנקבעה בסיכום פורום תל"מ יום  .ג

ורום תל"מ ונציגי השותפים במימונה. , הכוללת את נציגי הגופים החברים בפ2019באוגוסט 
כל אחד מהגופים החברים בפורום יאגם את תקציב התכנית המיועד לביצוע על ידו בהתאם 
לסיכום פורום תל"מ כאמור. ועדת ההיגוי תנהל מעקב אחר ביצוע תכנית לפי אבני דרך, וכן 

 בהתאם לכך. תעקוב אחר התפתחות התחום, ותפעל במידת הצורך לביצוע שינויים בתכנית
 

על מנת לקדם את המובילות הטכנולוגית של מדינת ישראל ולאור פוטנציאל הצמיחה המשמעותי  .6
(, לרשום את הודעת רשות החדשנות Bio-Convergenceשזוהה בתחום הביו רפואה ההנדסית )

 יום. 180כי בכוונתה לקדם תכנית בתחום ולהגישה לפורום תל"מ תוך 
 

 מהאקדמיה לתעשייה תכנית לקידום העברת ידע

ליישם את מסקנות צוות העבודה הבינמשרדי בנושא קידום העברת ידע מהאקדמיה לתעשייה,  .7
 ולפעול כמפורט להלן:

לרשום בפניה את החלטת ות"ת בנושא עידוד פעילות של העברת ידע מהאקדמיה לתעשייה,  .א
וע פעילות כי היא תפעל, בין היתר, להגדלת הזיקה בין התועלת למוסד האקדמי מביצ

להעברת ידע, לבין העלות השוטפת של פעילות זו, על ידי תמרוץ פעילות של העברת ידע 
מהאקדמיה לתעשייה. זאת על בסיס בחינת הפעילות השנתית שביצע המוסד האקדמי בנושא 
העברת ידע לתעשייה במונחי מספר עסקאות שבוצעו )להבדיל מהיקף הכנסות(. מודל זה 

 א ואילך. יפעל החל משנת תשפ"
 לרשום את הודעת רשות החדשנות כדלקמן: .ב

על מנת לעודד שיתופי פעולה בין האקדמיה לתעשייה ולאפשר סיוע מימוני לחברות  (1
המתבססות על קניין רוחני שמקורו במוסד אקדמי, עודכנו מסלולי ההטבות הרלוונטיים 

ויקטי מו"פ באופן המגדיל את הגמישות בהסדרי ידע חדש וזכויות קניין רוחני בפר
משותפים לאקדמיה ולתעשייה, זאת ביחס למצב הנהוג טרם העדכון. ההסדר מאפשר, 
בין היתר, גמישות רבה יותר במתן בעלות על הזכויות בידע ובקניין הרוחני החדש 

 שיפותח גם לאקדמיה. 
על מנת למזער את משך הזמן והמשאבים הנדרשים במסגרת מו"מ להעברת ידע, תפעל  (2

ות להנגשת נתונים לגבי טווח  התנאים הכלכליים הרלבנטיים לעסקה )כגון רשות החדשנ
היקף הון, שיעור תמלוגים וכו'(, ותסייע בשיקוף המידע הקיים ובהנגשת הניסיון 
הבינלאומי בנושא לתעשייה, באופן שיקטין את פערי האינפורמציה בין הצדדים במהלך 

 .2020בדצמבר  31ין ועד ליום המשא ומתן. הנגשת הנתונים תבוצע בכפוף לכל ד
 להטיל על משרד המדע והטכנולוגיה לבצע את הפעולות הבאות: .ג
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על מנת לגשר על הפער המימוני, בין המחקר הבסיסי לו עשוי להיות פוטנציאל יישומי  (1
מעשי, לבין מסלולי ההטבה של רשות החדשנות בהם נדרש להצביע על אופק מסחרי 

יצוע ומימון מחקר תרגומי במוסדות עצמם על ידי בניית מובחן, לתמרץ בניית יכולות לב
קרנות מוסדיות ייעודיות לשלב זה. קרנות אלה יפעלו בשילוב אנשי תעשייה ויזמים, 
המתמחים בשלבי הפיתוח המוקדמים. התכנית תבוצע בתיאום עם ות"ת ורשות 

 החדשנות.
ל משרד המדע לבצע בחינת אפקטיביות וביצוע התאמות במסלול המחקר היישומי ש (2

והטכנולוגיה )קרן מי"ה(. לשם הגדלת פוטנציאל המסחור של הפרויקטים הנבחרים, 
ייבחנו, בין היתר, שילוב קריטריונים של ישימות מסחרית בבחינת הפרויקטים וכן 

 שילוב נציגי תעשייה בעלי ידע במסחור בוועדת השיפוט. 

 
 השתתפות ישראל בתכנית המו"פ של האיחוד האירופי 

, שעניינה מימון השתתפות ישראל בתכנית 2014באוקטובר  7, מיום 2074תקן את החלטה מס' ל .8
 (, באופן הבא:2074החלטה  –המסגרת השמינית של האיחוד האירופי )להלן 

הסכום הכולל עבור דמי ההשתתפות של מדינת ישראל בתכנית המסגרת השמינית למחקר  .א
( יתחלק בין הגופים המפורטים להלן 2020זן הוריי –ופיתוח של האיחוד האירופי )להלן 

 בשיעורים המצוינים לצידם:
 ; 50% -ות"ת  (1
 ;40%-רשות החדשנות  (2
 .10%-משרד המדע והטכנולוגיה  (3

, 2020להנחות את אגף התקציבים להעביר את התקציב שיועד להשתתפות ישראל בהורייזן  .ב
 3כאמור בסעיף  בהתאם לחלוקה בין המשרדים הנוספים שהשתתפו בתקצוב התכנית,

. זאת, מאחר ורשות 2020, לבסיס תקציב רשות החדשנות החל משנת 2074להחלטה 
החדשנות היא הגוף המפעיל את מנהלת הקישור הלאומי לתכניות המו"פ של האיחוד 

 האירופי )איסרד(. 
 

 –לעניין השתתפות ישראל בתכנית המסגרת התשיעית למחקר ופיתוח של האיחוד האירופי )להלן  .9
 9, מיום 2493(, להסמיך את ועדת ההיגוי הבינמשרדית, כפי שנקבעה בהחלטה מס' הורייזן אירופה

, שעניינה הקמת ועדת היגוי בינמשרדית ליישום ההסכם הטכנולוגי מדעי בין 2000בנובמבר 
ישראל לאיחוד האירופי, להתחיל במשא ומתן לעניין תנאי ההשתתפות של מדינת ישראל בתכנית 

. תנאי השתתפות כאמור יוגשו לאישור 2021-2027אירופה, אשר תפעל בין השנים הורייזן 
הממשלה. תנאי ההשתתפות וגובהה, לעניין חלקה של ות"ת, כפופים לאישור ות"ת ויוגשו יחד עם 

 תנאי ההשתתפות של יתר הגופים המממנים, לאחר אישור ות"ת, לאישור הממשלה. 
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 דברי הסבר
 

 רקע כללי:
ראל הינה מובילה עולמית בפיתוח וקידום טכנולוגיות חדישות. ישראל מדורגת ראשונה מדינת יש

 3-בעולם בשיעור ההוצאה על מו"פ מהתמ"ג, ראשונה בעולם בסכום ההשקעות לנפש ובמקום ה
. במקביל, ענף ההייטק הינו קטר הצמיחה של המשק WEFבדירוג החדשנות העולמי של ארגון 

מהמועסקים  9%-מהייצוא הישראלי ומעסיק כ 43%מהתוצר העסקי,  12%הישראלי. הענף מהווה 
 במשק. 

 
מטרת החלטת הממשלה הינה קידום צמיחת ענף ההייטק והמשך פיתוח של המובילות הטכנולוגית של 

 ידי קידום של חמישה תחומים מרכזיים כדלקמן;-מדינת ישראל. זאת, על

ישראליות. זאת, על ידי ביצוע תיקוני חקיקה לחוק הראשון, הינו הסרת חסמים ועידוד חברות צמיחה 
חוק המדיניות  –)להלן  2011-)תיקוני חקיקה( התשע"א 2012-ו 2011המדיניות הכלכלית לשנים 

(. מטרת תיקונים אלה הינה הסרת חסמים ועידוד צמיחה של חברות הייטק ישראליות אשר הכלכלית
ן בישראל, וכן גיוון היצע מקורות המימון של חברות הקניין הרוחני שלהן רשום בישראל ומרכז פעילות

אלה. מלבד פישוט ההליך הבירוקרטי לזכאות עבור הסעיפים הקיימים בחוק )הטבת מס למשקיעי 
אנג'ל המשקיעים בחברות בשלבים מוקדמים והטבת מס לחברות הייטק ישראליות הרוכשות חברות 

ר למוסד פיננסי זר בגין הלוואה שנתן לחברות ישראליות(, נוספו לחוק סעיפים נוספים כגון פטו
טכנולוגיות ישראליות. כמו כן, הורחבה הטבת המס לחברות המבצעות רכישות גם עבור רכישת חברות 

 הייטק זרות. 

יודגש כי משבר הקורונה איתו מתמודד העולם בעת זו, מכיל בחובו אתגרים והזדמנויות לחברות אלה. 
ר יצליחו לסיים את המשבר כשידן על העליונה מבחינה פיננסית כבכל משבר כלכלי, חברות אש

וטכנולוגית, יזכו להובלה משמעותית בשוק בו הן פועלות. תופעה זו מקבלת משנה תוקף בענף ההייטק 
בו קיימת חשיבות יתרה לבניית יתרונות לגודל והשתלטות על נתחי שוק משמעותיים. לפיכך, הצעדים 

, המאפשרים לחברות הטכנולוגיה הישראליות לצמוח, הן מבחינה המוצעים בהחלטת ממשלה זו
ידי לקיחת חוב( והן מבחינה אנאורגנית )ביצוע רכישות של חברות -אורגנית )גידול פנימי על

 טכנולוגיות אחרות( יאפשרו לחברות אלה לצאת מחוזקות מהמשבר.

ונות קיימת סטגנציה בשיעור השני הינו הגדלת היצע כוח האדם המיומן לענף ההייטק. בשנים האחר
. זאת, במקביל לעליות שכר חדות בענף, 9%-המועסקים בענף העומדת על שיעור מועסקים של כ

מעליות השכר הממוצע במשק. נתונים אלה מצביעים על חסם אפקטיבי להמשך  20%-הגבוהות בכ
רות ההייטק בישראל מחסור בהיצע כוח אדם מיומן. מחסור זה מונע את צמיחתן של חב -צמיחת הענף 

ופוגע ביתרון התחרותי שלהן בשל הגידול בהוצאות השכר. על מנת להגדיל את היצע כוח האדם 
המיומן לענף ההייטק מוצעים מספר אפיקי פעולה המהווים תכנית המשך משלימה להחלטה מס' 

ההייטק.  , שעניינה תכנית לאומית להגדלת כוח אדם מיומן לתעשיית2017בינואר  15, מיום 2292
פעולות אלה כוללת, הגדלת מספרי הסטודנטים, הדוקטורנטים וכן מספר אנשי הסגל, במקצועות 
ההייטק במערכת ההשכלה הגבוהה מקצועות אלה הינם: מדעי המחשב, הנדסת תוכנה, הנדסת 

 מחשבים, הנדסת אלקטרוניקה, פיזיקה, מתמטיקה וסטטיסטיקה. 
 

לוגית של מדינת ישראל והבטחת האיתנות הטכנולוגית השלישי הינו קידום המובילות הטכנו
הביטחונית של מדינת ישראל לאורך זמן. זאת, על ידי הקמת תכנית לאומית למדע וטכנולוגיית 

 קוונטים, אשר מהווה לדעת מומחי טכנולוגיה רבים את קפיצת המדרגה הטכנולוגית הבאה.
 

את, על ידי יישום מסקנות צוות העבודה הבין הרביעי הינו קידום העברת ידע מהאקדמיה לתעשייה. ז
משרדי בנושא "קידום העברת הידע היישומי מהאקדמי לתעשייה". הידע הקיים באקדמיה הינו אחד 

ארוך, ועל כן קיימת -ממנועי הצמיחה הפוטנציאליים המשמעותיים ביותר למשק בטווח הבינוני
תעשייה. לצד מספר סיפורי הצלחה חשיבות רבה במנגנון יעיל להעברתו מהאקדמיה ליישום ב

מרשימים כגון מובילאיי, קומפקסון וכדומה, השפעת האקדמיה על צמיחת התעשייה יכולה להיות רבה 
הרבה יותר. לפיכך, מדיניות לאומית אשר תתמוך בקידום והסרת חסמים להליך העברת הידע, מבלי 

ם הקרקע עליה נשענת וממנה ניזונה לפגוע בתקציבים המופנים למחקר בסיסי ולתשתיות מחקר, שהינ
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תעשיית הידע העשירה בעולם ובישראל, תוביל למיצוי פוטנציאל הצמיחה של התעשייה עתירת הידע 
 הישראלית וכן תתרום לקידום השפעת הידע הנוצר באקדמיה על רווחת הציבור הישראלי.

 
ת זו הינה תכנית שבע שנתית החמישי הינו השתתפות ישראל בתכנית המו"פ של האיחוד האירופי. תכני

. במסגרת 1996של האיחוד האירופי לקידום מחקר ופיתוח וישראל משתתפת בתכניות אלה החל משנת 
,  מוצע לעדכן את אופן חלוקת המימון של 2020, אשר עתידה להסתיים בשנת 2020תכנית הורייזן 

, 2074נקבעה בהחלטה מס' השתתפות ישראל בתכנית המסגרת השמינית של האיחוד האירופי, כפי ש
, שעניינה מימון השתתפות ישראל בתכנית המסגרת השמינית של האיחוד 2017בספטמבר  18מיום 

האירופי וכן מוצע להסמיך את ועדת ההיגוי הבינמשרדית ליישום ההסכם, כפי שנקבע בהחלטה מס' 
ם ההסכם טכנולוגי מדעי , שעניינה הקמת ועדת היגוי בינמשרדית ליישו2000לנובמבר  9, מיום 2493

בין מדינת ישראל לבין האיחוד האירופי להתחיל במשא ומתן לעניין השתתפות מדינת ישראל בתכנית 
 המסגרת התשיעית של האיחוד האירופי.

 להלן הסבר מפורט על סעיפי ההחלטה:

 :1סעיף 

תיקונים אלה הינה סעיף זה עוסק בתיקוני חקיקה לחוק המדיניות הכלכלית )"חוק האנג'לים"(. מטרת 
הסרת חסמים ועידוד צמיחה של חברות הייטק ישראליות אשר הקניין הרוחני שלהן רשום בישראל 

 ומרכז פעילותן בישראל, וכן גיוון היצע מקורות המימון של חברות אלה. 

הארכת תוקף הוראת חוק המדיניות הכלכלית כך שיחול גם על השקעות שלגביהן, מועד  –)א(  1סעיף 
 1( יחולו החל ביום 1)ב()21( ומועד הרכישה כהגדרתו בסעיף 1)ב()20קעה כהגדרתו בסעיף ההש

 בדצמבר בשנה זו. 31ועד ליום  2020בינואר 

לחוק המדיניות הכלכלית מקנה זיכוי מס למשקיעים פרטיים )אנג'לים( בגין  20סעיף  –)ב(  1סעיף 
, ישנה אי בהירות ואי ודאות של תנאי ההטבה השקעה במניות של חברות בשלבים מוקדים. נכון לעת זו

ובכך החוק לא משיג את מטרתו המקורית. מטרת החוק הינה תמיכה בתעשיית ההייטק הישראלית 
בכלל, ובחברות קטנות הנמצאות בשלבי המחקר והפיתוח הראשוני בפרט. חברות אלה הינן חברות 

קורות מימון. נושא זה מקבל משנה תוקף ברמת סיכון גבוהה ולכן מתקשות בגיוס משקיעים ומציאת מ
בשנים האחרונות, בהן קיימת מגמת ירידה בהשקעות בחברות אלו, הנובעת, בין היתר, ממעבר של 

-קרנות ההון סיכון להשקעה בחברות בשלבים מתקדמים יותר. לצד זאת, עלויות הקמת חברת סטארט
ר המענק לתחומים הדורשים ציוד אפ עלו בשנים האחרונות על רקע עליית השכר בענף וכן לאו

-מעבדתי מתקדם כדוגמת מדעי החיים. למשקיעי האנג'ל תפקיד מרכזי ביכולת לקדם חברות סטארט
אפ בשלבים מוקדמים. משקיעים אלו, אשר חלק ניכר מהם יזמים לשעבר, מביאים ניסיון עסקי וניהולי 

בחברות הזנק הנמצאות בשלבים  חשוב לחברות. יתר על כן, משקיעים אלה מתמקדים לרוב בהשקעה
 הראשוניים ביותר במחזור החיים שלהן, שלבים בהם הסיכון גבוה אך סכומי ההשקעה נמוכים יותר.

 לטובת פישוט ההליך הבירוקרטי לשם זכאות להטבה, מוצע לבצע את הפעולות הבאות:  

מחקר ופיתוח  ביטול הגדרות חברת מטרה וחברה מתחילה, וקביעת הגדרה אחידה לעניין חברת .1
שמשקיע יהיה זכאי להטבה בגין השקעה בה. יוגדר, בין השאר, כי חברת מחקר ופיתוח, אשר 

שלה השקעה בה תזכה את המשקיע בהטבה, היא חברה שהיקף ההכנסות המועדפות הטכנולוגית 
ף ; היקמיליון ש"ח 4.5לא עלה על  (,הכנסה טכנולוגית –כהגדרתה בחוק עידוד השקעות הון )להלן 

מיליון ש"ח והיא חברה עתירת מחקר ופיתוח, שמתקיימים  12ההשקעות בחברה אינה עולה על 
כד לחוק 51( שבהגדרת מפעל טכנולוגי מועדף שבסעיף 2)-( ו1בה התנאים האמורים בפסקאות )

 עידוד השקעות הון. 
לאומית הפיכת הזכאות להטבה למסלול ירוק, על ידי ביטול הצורך באישור מקדמי של הרשות ה .2

( שהחברה עומדת בתנאי החוק וכן ביטול הצורך רשות החדשנות –לחדשנות טכנולוגית )להלן 
 בדיווח שנתי של החברה לרשות החדשנות.

חלוקת האחריות על עמידה בתנאי החוק בין החברה למשקיע תהיה כדלקמן; הטלת האחריות  .3
ההשקעה בתקופת ההטבה. לעמידה בתנאי החוק על המשקיע, לרבות האחריות לעמידה בתנאי 

הטלת האחריות לדיווח על אי עמידה בתנאים הקשורים להיות החברה חברת מו"פ על החברה. 
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ככל שהחברה תדווח בזמן למשקיע ולפקיד השומה על אי עמידתה בתנאים הנ"ל לא תחול עליה 
 כל סנקציה.

זיכוי בגין השקעה במקביל, מוצע לעדכן את תנאי ההטבה למשקיע כך שמגן המס הנובע מהטבת ה
לפקודת מס הכנסה. כמו כן, מוצע להוסיף  91במניות חברת מו"פ, יותאם לשיעור המס הקבוע בסעיף 

מסלול שחלוף מניות, אשר יקנה דחיית תשלום רווח ההון ליזם אשר ביצע פעולת מכירה של מניות 
נה נוצר רווח הון, ככל שברשותו )מכירת החברה, מיזוג החברה או הנפקת מניות בבורסה לני"ע( שבגי

 חודשים ממועד מכירה כאמור. 12שההשקעה החדשה בוצעה בחברת הייטק אחרת בתקופה של 

לחוק המדיניות הכלכלית מתיר השקעה במניות כהוצאה עבור חברת הייטק  21סעיף  –)ג(  1סעיף 
ות ואי ודאות ישראלית המבצעת רכישה של חברת הייטק ישראלית אחרת. נכון לעת זו, ישנה אי בהיר

 של תנאי ההטבה ובכך לא משיג החוק את מטרתו המקורית. 

 לטובת פישוט ההליך הבירוקרטי לשם זכאות להטבה, מוצע לבצע את הפעולות הבאות:  

הפיכת הזכאות להטבה למסלול ירוק, על ידי ביטול הצורך בקבלת אישור המנהל, כמשמעותו  .1
קבוע כי תחת זאת החברה תעביר דיווח לרשות בפקודה, לכך שהחברה עמדה בתנאי החוק, ול

 המסים, לצורכי מעקב אחר ניצול הזכאות. 
ביטול התנאי הדורש כי לא יתקיים מיזוג בין החברה הרוכשת והנרכשת וכי נדרשת התנהלות בשתי  .2

 ישויות נפרדות במשך תקופת ההטבה. 
ה והחברה הרוכשת הינה לעדכן את הגדרתה של חברה רוכשת הזכאית להטבה, כך שזו תחול במיד .3

 חברה טכנולוגית מועדפת.

במקביל, ועל מנת לאפשר צמיחה והתעצמות של חברות הייטק ישראליות, מוצע להרחיב את  ההטבה, 
הקבועה בחוק המדיניות הכלכלית, גם עבור רכישת חברות הייטק זרות. ענף ההייטק מאופיין ביתרונות 

כישת חברות. עובדה זו, תופסת משנה תוקף בעת משבר לגודל ובאסטרטגיית צמיחה אגרסיבית של ר
הקורונה אשר להערכת כלל המומחים בתחום, יגביר את מגמת הקונסולידציה בענף. כאשר חברות 
ישראליות נרכשות על ידי חברות זרות, פעמים רבות ליבת הפעילות של החברות מישראל עוברת 

התועלת למשק הישראלי בדמות תעסוקה ותשלום לחו"ל, לרבות הקניין הרוחני, דבר אשר משליך את 
מיסים. כמו כן, הדבר עוצר הליך של צמיחת חברות ישראליות לחברות בוגרות בעלות יתרון לגודל 

ידי החברה -המאפשר להתחרות מול מתחרותיהן בחו"ל. בנוסף, כאשר מוחלט לבצע את הרכישה על
רך חברת האם הישראלית או חברת הבת הישראלית, נדרשת החלטה נוספת האם לבצע את הרכישה ד

הזרה של הקבוצה. להחלטה זו שיקולים רבים, לרבות הסדרי המס ונגישות האשראי במדינות השונות. 
להחלטה זו השפעה משמעותית על מתווה הצמיחה של החברה ישראל, ומכאן בצורה אגרגטיבית גם 

צוע העוסקים בדבר בממשלה, כי יש על התועלת המשקית. לאור זאת, קיימת הצדקה לטעם גורמי המק
-מקום להתערבות ממשלתית על מנת לעודד צמיחה של חברות ישראליות, בין היתר על ידי צמיחה אנ

 אורגנית הנהוגה בענף.

 מוצע כי הרחבת ההטבה לרכישת חברות טכנולוגיות זרות תהא בכפוף לעמידה בתנאים הבאים: 

הועבר לישראל במסגרת הרכישה שנעשתה במתכונת הקניין הרוחני בבעלות החברה המזכה הזרה  .1
 תקנות לעידוד השקעות הון; 7של צירוף עסקים כמשמעותו בתקנה 

חברה רוכשת הזכאית להטבה הינה חברה טכנולוגית מועדפת שהכנסותיה בשלוש השנים שקדמו  .2
 מיליון דולר ארה"ב לשנה או יותר; 25למועד הרכישה היו בממוצע 

בפקודה, של  88ה חברה זרה אשר אינה "קרוב", כהגדרתה בסעיף חברה נרכשת מזכה תהי .3
 חודשים טרם מועד הרכישה, ואשר עומדת בתנאים הבאים: 12"החברה הרוכשת" בטווח זמן של 

. בחינת שיעור 10%שיעור הוצאות המו"פ שלה ביחס למחזור ההכנסות שלה עלה על  .א
ד הרכישה או על פי נתוני שלוש הוצאות המו"פ תבוצע על פי נתוני שנת המס שקדמה למוע

 שנות המס שקדמו למועד הרכישה, לפי הגבוה מביניהם בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;
מיליון ש"ח בחינת סכום הוצאות המו"פ תבוצע על פי  20סכום הוצאות המו"פ שלה עלה על  .ב

 נתוני שנת המס שקדמה למועד הרכישה. 
חודשים כך  12מיליון דולר ארה"ב ותבוצע בתוך  20-עסקת הרכישה תהיה בסכום שלא יפתח מ .4

אחוזים בכל אחד מאמצעי השליטה, כהגדרתם  80שבסיומם לחברה הרוכשת יהיו, לכל הפחות, 
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 בפקודה, בחברה המזכה;
ייקבעו כללים על מנת לוודא שהעסקה הובילה ליצירת ערך במדינת ישראל, לרבות קביעה כי סכום  .5

ל שנת המס לא יעלה על סכום הגידול בהכנסה הטכנולוגית של הניכוי שיהיה ניתן להפחית בכ
החברה הרוכשת בשנת ההפחתה לעומת סכום ההכנסה הטכנולוגית של החברה הרוכשת בשנת 

מהכנסתה  החייבת של החברה הרוכשת בשנת  50%המס שקדמה למועד הרכישה, ולא יעלה על 
 המס אילולא הניכוי כאמור;  

ת בשנת מס כלשהיא בשל ההגבלה בפסקה שלעיל, יותר בניכוי בשנות ניכוי שלא היה ניתן לנכו .6
המס הבאות בזו אחר זו, ובלבד שלא יותר בניכוי, בשנת מס, סכום העולה על הקבוע באותה 

 פסקה;
לקבוע כי הטבה זו תהיה חליפית להפחתת נכסים אחרים שיירכשו מהחברה הזרה, כגון רכישת  .7

 יה )מיסים(;לחוק עידוד תעשי 2הידע לפי סעיף 
א אינה מקטינה את לקבוע כי הטבה זו תינתן כל עוד הקניין הרוחני מוחזק בחברה בישראל והי .8

 ;פעילותה בישראל
בין אם לקבוע כי הטבה זו תהא בתוקף רק עבור רכישות שנחתמו, בין אם שולמה בגינן התמורה ו .9

  ;לאו, מיום החלטה זו ואילך
אישור המנהל על פי בקשה של החברה אשר תכלול את לקבוע כי ההטבה לפי סעיף זה תותנה ב .10

עם זאת, אם לא התקבלה  .פרטי עסקת הרכישה והצהרה כי החברה עומדת בתנאים למתן ההטבה
יום, תיראה הבקשה כמאושרת ובלבד שניתן אישור המנהל כי הבקשה  90התנגדות המנהל בתוך 

 התקבלה.

ית, כך שיתווסף בו סעיף המקנה למוסד פיננסי זר מוצע לתקן את חוק המדיניות הכלכל –)ד(  1סעיף 
פטור מתשלום ריבית, דמי ניכיון או הפרשי הצמדה, שהוא נדרש לשלם בעקבות מתן הלוואה לחברה 
טכנולוגית ישראלית. חברות הייטק ישראליות גדולות המעוניינות בהמשך צמיחה זקוקות לסכומי 

ימון זה מצריך בניית חוב ייחודי המותאם למאפיינים מימון גבוהים, ללא דילול החזקותיהן בחברה. מ
של חברות הייטק, אשר בשל מורכבות החוב והסיכון הגלום בו, הינו בשיעורי ריבית גבוהים 
משמעותית מהמקובל בשוק. החברות הישראליות המבקשות להתממן באופן זה נתקלות במספר 

ון בעיצוב חוב ייחודי זה. שנית, המלווים בעיות: ראשית, המלווים הישראלים אינם בעלי ידע וניסי
הזרים, אשר הינם בעלי המומחיות בהעמדת חוב מסוג זה, מגלגלים את תשלום הניכוי במקור, בו הם 
מחויבים לפי אמנות מס בין לאומיות, על החברה הישראלית מבקשת ההלוואה. כתוצאה מחסמים אלה 

גיוס הון, אשר ימשיך את דילול האחזקות עלולה החברה לפנות לאפיקי מימון אחרים, ביניהם 
הישראליות בחברה או גיוס החוב דרך גורם זר. מצב שבו מרבית ההון הזמין של הקבוצה נמצא 
בחשבון של גורם הממוקם בחו"ל עלול לגרור העברת חלקים גדלים והולכים מפעילות החברה 

פעילות החברה הישראלית  הישראלית אל הגורם הזר. תהליך זה עלול לרוקן באופן הדרגתי את
בישראל. קביעת הפטור המוצע תסייע בהורדת עלויות גיוס האשראי ולקיחתו על ידי הישות הישראלית 

 וזאת כתחליף ללקיחת האשראי מגורם זר או פניה לאפיק גיוס הון ודילול המחזיקים.

 ם הבאים:מוצע כי ההטבה לעיל תינתן לחברות טכנולוגיה ישראליות, בכפוף לעמידה בתנאי

 החברה הזכאית הינה חברה טכנולוגית מועדפת; .1
 הלווה והמלווה אינם צדדים קשורים; .2
החברה הזכאית היא חברה שהכנסתה הטכנולוגית בשנת המס שקדמה לשנה שבה לקחה את  .3

 מיליון דולר ארה"ב;  10ההלוואה עלתה על 
אמור בהגדרת "בעל החברה הזכאית היא חברה בה יחידים תושבי ישראל ביחד מקיימים את ה .4

קחו בחשבון מניות הנסחרות )ט( לפקודה; בבדיקת שיעור ההחזקה לא ייל3שליטה" שבסעיף 
 ;בבורסה

 ההלוואה מיועדת לשמש את פעילות המפעל הטכנולוגי במישרין או בעקיפין; .5
 ניכוי ההוצאה בגין הריבית המשולמת יותר רק כנגד הגידול בהכנסות. .6

בינואר  1)ד( יכנסו לתוקף החל מיום -)ב(1י התיקונים כאמור בסעיפים מוצע לקבוע כ –)ה(  1סעיף 
 .2024בדצמבר  31שנים עד ליום  4ויחולו למשך  2021
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 : 2סעיף 

מוצע להנחות את רשות החדשנות, בשיתוף רשות המיסים, לבצע בחינה של ההשפעות הכלכליות 
מיסים תעביר את נתונים אודות היקפי לעיל. לצורך בחינה זו, רשות ה 1להטבות שניתנו לפי סעיף 

השימוש בחוק, בכפוף להוראות העברת מידע בין גופים ציבוריים ובכפוף לכל דין. תוצאות בחינה זו 
 .2023בדצמבר  31יוגשו לשר האוצר ושר הכלכלה והתעשייה לא יאוחר מיום 

 :3סעיף 

ההייטק במערכת ההשכלה סעיף זה עוסק בתכניות ההמשך להגדלת מספרי הסטודנטים במקצועות 
הגבוהה אשר נועדו לתת מענה לצרכי התעשייה בבוגרי מקצועות הייטק בעלי תארים מתקדמים 
והתמחויות טכנולוגיות ייחודיות ועל מנת להרחיב את היצע הסגל האקדמי העתידי במקצועות הייטק 

וה חסם מרכזי למוסדות האקדמיים. הרחבת היצע הסגל האקדמי העתידי במקצועות ההייטק, מהו
להמשך גידול מספרי הסטודנטים לתואר ראשון במקצועות ההייטק. מוצע כי התכנית תפעל בין השנים 

מיליון ש"ח מכספי קרנות פילנטרופיות, ותתמרץ  50מיליון ש"ח, מתוכם  273תשפ"ה בסך של -תשפ"א
ים מתקדמים. את המוסדות להשכלה גבוהה להגדיל את מספר הסטודנטים במקצועות ההייטק בתאר

שעניינן  2020במאי  20ומיום  2020באפריל  26במסגרת התכניות, אשר אושרו בהחלטת ות"ת מיום 
תכניות  לחיזוק תחומי ההייטק במוסדות להשכלה גבוהה, יופעל מתווה להגדלת היצע בוגרי התארים 

ות יושב ראש המתקדמים והסגל במקצועות ההייטק, כפי שנקבעו בוועדת ההיגוי הבינמשרדית בראש
. המתווה יכלול, בין היתר, תמרוץ למוסדות בגין הגדלת 2020בפברואר  11ות"ת, שהתכנסה ביום 

 מספר הסטודנטים בתארים מתקדמים במקצועות ההייטק ומתן מענקי לקליטת סגל במקצועות ההייטק.
 התכנית תפעל להשגת היעדים הבאים עד תום שנת תשפ"ה ביחס לנתוני שנת תשע"ט:

במספר הסטודנטים לתואר שני מחקרי במקצועות ההייטק הלומדים במוסדות  60%גידול של ( 1
 להשכלה גבוהה. 

 במספר הדוקטורנטים במקצועות ההייטק הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה.  100%( גידול של 2
ניין במספר הסטודנטים לתואר ראשון במקצועות ההייטק, נוסף על היעד שנקבע לע 40%( גידול של 3

 . 2292זה בהחלטה מס' 
 בסך אנשי הסגל במקצועות ההייטק, במוסדות להשכלה גבוהה. 10%( גידול של 4
 

 :4סעיף 
סעיף זה עוסק בהגדלת היצע כוח האדם המיומן בענף ההייטק, וזאת כמשאב מרכזי שיקדם את צמיחת 

ה. לצורך כך, פועלת הענף ואת האצת המשק, בשים לב להשלכות ולהזדמנויות שמעמיד משבר הקורונ
הרשות לחדשנות להקמת מסלול הטבה חדש לפיתוח הון אנושי עבור ענף ההייטק, וזאת בשיתוף זרוע 
העבודה שבמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בנושאים הקשורים לאוכלוסיות בייצוג חסר 

 בענף ההייטק, ובהתאם להוראות מסלול ההטבה.

 :5סעיף 

דום המובילות הטכנולוגית והבטחת האיתנות הטכנולוגית של מדינת ישראל. זאת, סעיף זה עוסק בקי
מיליון ש"ח לשש שנים.  1,253.3על ידי, הקמת תכנית לאומית למדע וטכנולוגיה קוונטים בהיקף של 

טכנולוגיית קוונטים, מהווה לדעת מומחי טכנולוגיה רבים את קפיצת המדרגה הטכנולוגית הבאה. 
לית בתחום זה מקודמת לאחר שמספר רב של מדינות אשר השיקו תכניות דומות התכנית הישרא

מיליארד דולר,  2.4מיליארד דולר, סין בסך של  1.6ובהיקפים חסרי תקדים, ביניהן ארה"ב בסך של 
 מיליארד דולר. 1מיליארד דולר וקנדה  1.1האיחוד האירופי 

המובילות טכנולוגית של מדינת ישראל בתחום מטרת התכנית למדע וטכנולוגיה קוונטים הינה בניית 
החישה הקוונטית וכן בהתאמת רמתה הטכנולוגית של מדינת ישראל לזו הקיימת בשאר העולם בתחום 
המחשוב הקוונטי. מוצע כי התכנית הלאומית תכלול את המרכיבים שפורטו בסיכום פורום תל"מ מיום 

, ובין היתר את הרכיבים הבאים: פיתוח הון 2019בספטמבר  25והחלטת ות"ת מיום  2019באוגוסט  27
אנושי מחקרי לנושא טכנולוגיית קוונטים, הקמת מרכזי מחקר אקדמיים בנושא הקוונטום, קידום מרכז 
מחקר ופיתוח יישומי בתחומי המחשוב הקוונטי, הרחבת פרויקטים בתקשורת קוונטית, עידוד כניסת 

 שרים בינלאומיים וצעדים נוספים. חברות חדשות לתעשיית הקוונטום, עידוד ק
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תכנית לאומית זו הינה פרי עבודה משותפת של הגופים החברים בפורום לתשתיות לאומיות למחקר 
(: משרד הביטחון, משרד האוצר, משרד המדע והטכנולוגיה, הוועדה פורום תל"מ –ולפיתוח )להלן 

 1,253.3התכנית הלאומית בסך של (  ורשות החדשנות. מתוך תקציב ות"ת -לתכנון ותקצוב )להלן 
מיליון ש"ח, בחלוקה המוסכמת בין המשרדים  1,049.7מיליון ש"ח, תמיכת המדינה תהיה בהיקף של 

מיליון ש"ח יוקצו מתקציב שיעמידו המוסדות האקדמיים והתעשייה  203.6האמורים ושארית הסכום, 
 המשתתפת בתכנית. 

 27דת היגוי, כפי שנקבעה בסיכום פורום תל"מ מיום כמו כן, התכנית תנוהל ותפוקח על ידי וע
, ואשר תכלול את נציגי הגופים החברים בפורום תל"מ ונציגי השותפים במימונה. כל 2019באוגוסט 

אחד מהגופים החברים בפורום יאגם את תקציב התכנית המיועד לביצוע על ידו בהתאם לסיכום פורום 
חר ביצוע תכנית לפי אבני דרך, וכן תעקוב אחר התפתחות תל"מ כאמור. ועדת ההיגוי תנהל מעקב א

 התחום, ותפעל במידת הצורך לביצוע שינויים בתכנית בהתאם לכך.

 :6סעיף 

( אשר הממשלה Bio-Convergenceרפואה ההנדסית )-סעיף זה עוסק בתכנית לאומית בתחום הביו
יום. זאת, על מנת  180תל"מ תוך רושמת בפניה את הודעת רשות החדשנות כי היא תגיש אותה לפורום 

לקדם את המובילות הטכנולוגית של ענף ההייטק הישראלי, ולאור הזדמנות הצמיחה המשמעותית 
רפואה ההנדסית, הזדמנות אשר הודגשה לאור משבר הקורונה, והאתגרים -שזוהתה בתחום הביו
 החדשים שהוא מציב.

 :7סעיף 

יה לתעשייה. זאת, על ידי יישום מסקנות צוות העבודה סעיף זה עוסק בקידום  העברת הידע מהאקדמ
הבינמשרדי שהוקם לטובת הנושא. צוות עבודה זה הינו פרי עבודה משותפת של משרד האוצר, משרד 
המדע והטכנולוגיה, ות"ת ורשות החדשנות. במסגרתו, כל אחד מהגופים מקדם ביצוע של פעולות 

 ציה על העברת הידע מהאקדמיה לתעשייה.וצעדים לקידום המחקר היישומי והקלת הרגול

קידום המחקר הבסיסי, לצד ההוראה, הינו ליבת העשייה באוניברסיטאות המחקר. עם זאת, 
לאוניברסיטאות ישנה גם משימה שלישית: תרומה לחברה ולכלכלה. הידע הקיים באקדמיה הינו אחד 

ארוך, ועל כן קיימת -ינוניממנועי הצמיחה הפוטנציאליים המשמעותיים ביותר למשק בטווח הב
חשיבות רבה במנגנון יעיל להעברתו מהאקדמיה ליישום בתעשייה. לצד מספר סיפורי הצלחה 

מובילאיי, קופקסון וכדומה, קיימת תמימות דעים כי קיים פוטנציאל רב אשר איננו  :מרשימים כגון
במסגרת מדד זה  – 2019 ממומש. נתון מרכזי שיכול להעיד על כך הינו מדד החדשנות העולמי לשנת

מדורגת ישראל במקום השני בעולם בכמות המחקר והפיתוח המבוצעת על ידי חברות פרטיות, אך רק 
בתשלום על שימוש בקניין  65-בכמות המימון של חברות פרטיות במחקר ובמקום ה 54-במקום ה

שומי אוניברסיטאי שנעשה רוחני.  בנוסף, ניתן לציין כי ממצאים בספרות המחקרית מעידים כי מחקר יי
(.  לפיכך, מדיניות לאומית אשר Nature 2017בשיתוף גורם מסחרי מוביל למצוינות אקדמית יתרה )

תתמוך בקידום והסרת חסמים בהליך העברת ידע מהאקדמיה לתעשייה, תוביל למיצוי פוטנציאל 
הנוצר באקדמיה על  הצמיחה של התעשייה עתירת הידע הישראלית וכן תתרום לקידום השפעת הידע

 רווחת הציבור הישראלי. 

לצורך כך, ולשם גיבוש תכנית אופרטיבית למיצוי פוטנציאל העברת הידע מהאקדמיה לתעשייה, ות"ת, 
רשות החדשנות, משרד המדע והטכנולוגיה ואגף התקציבים במשרד האוצר פעלו להקמת צוות עבודה 

וות קיים שיחות ומפגשים עם מגוון אנשי מקצוע בנושא קידום העברת הידע מהאקדמיה לתעשייה. הצ
רלבנטיים, לרבות בכירים מהתעשייה, קרנות הון סיכון, חברות מסחור, חוקרים ואנשי אקדמיה, וכן 
ביצע עבודת מחקר מקיפה למיפוי כלל הידע הנצבר בנושא. המלצות הצוות נועדו להוות בסיס 

ייה, שתוכל להיות מיושמת תוך פרק זמן קצר להחלטת מדיניות בנושא העברת ידע מהאקדמיה לתעש
 קיימא. -ותייצר שינוי בר

עבודת הצוות התמקדה בבחינת מערך התמריצים העומדים בפני הגורמים הרלבנטיים המרכזיים לאורך 
שרשרת יצירת הידע באקדמיה והליך העברתו לתעשייה.  ככלל, ניתן להצביע על כך שמערך התמריצים 

ם שונים, אשר מביאים לחוסר אופטימיזציה בהליך העברת הידע; זאת, החל הקיים מייצר אינטרסי
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מהתמריצים העומדים בפני החוקר, המוסד, חברות המסחור וכן התעשייה. בהתאם לכך, מסמך 
 המדיניות עוסק במיפוי החסמים המרכזיים והמלצות אופרטיביות לפתרונם.

וד פעילות של העברת ידע מהאקדמיה מוצע לרשום את החלטת ות"ת בנושא עיד –)א(  7סעיף 
לתעשייה, כי היא תפעל, בין היתר, להגדלת הזיקה בין התועלת למוסד האקדמי מביצוע פעילות 
להעברת ידע, לבין העלות השוטפת של פעילות זו, על ידי תמרוץ פעילות של העברת ידע מהאקדמיה 

אקדמי בנושא העברת ידע לתעשייה, לתעשייה. זאת על בסיס בחינת הפעילות השנתית שביצע המוסד ה
 תשפ"א ואילך. הבמונחי מספר עסקאות שבוצעו )להבדיל מהיקף הכנסות(. מודל זה יפעל החל משנת 

, את 2020בדצמבר  31מוצע לרשום את הודעת רשות החדשנות, כי תבצע עד ליום  –)ב(  7סעיף 
 הפעולות הבאות:

שייה ולאפשר סיוע מימוני לחברות המתבססות על מנת  לעודד שיתופי פעולה בין האקדמיה לתע .1
על קניין רוחני שמקורו במוסד אקדמי, כי היא עדכנה מסלולי הטבות רלוונטיים באופן המגדיל את 
הגמישות בהסדרי ידע וקניין רוחני בפרויקטי מו"פ משותפים לאקדמיה ולתעשייה כך שיאפשרו 

ני המוסכם ביניהן למוסד האקדמי. זאת לחברות הניגשות את החופש ליישם כל הסדר קניין רוח
 לעומת המצב כיום בו מוגדר תנאי שהקניין הרוחני מצוי בידי החברה התעשייתית.

על מנת למזער את משך הזמן והמשאבים הנדרשים במסגרת מו"מ להעברת ידע, תפעל רשות  .2
קף הון, החדשנות להנגשת נתונים לגבי טווח  התנאים הכלכליים הרלבנטיים לעסקה )כגון הי

שיעור תמלוגים וכו'(, ותסייע בשיקוף המידע הקיים ובהנגשת הניסיון הבינלאומי בנושא 
לתעשייה, באופן שיקטין את פערי האינפורמציה בין הצדדים במהלך המשא ומתן. הנגשת הנתונים 

 .תבוצע בכפוף לכל דין

 31הבאות עד ליום  מוצע להטיל על משרד המדע והטכנולוגיה לבצע את הפעולות –)ג(  7סעיף 
 :2020בדצמבר 

על מנת לגשר על הפער המימוני, בין המחקר הבסיסי לו עשוי להיות פוטנציאל יישומי מעשי, לבין  .1
מסלולי ההטבה של רשות החדשנות בהם נדרש להצביע על אופק מסחרי מובחן, לתמרץ בניית 

רנות מוסדיות ייעודיות לשלב יכולות לביצוע ומימון מחקר תרגומי במוסדות עצמם על ידי בניית ק
זה. קרנות אלה יפעלו בשילוב אנשי תעשייה ויזמים, המתמחים בשלבי הפיתוח המוקדמים. 
התכניות יבוצעו בתיאום עם ות"ת ורשות החדשנות. לבצע בחינת אפקטיביות וביצוע התאמות 

של במסלול המחקר הישומי של משרד המדע )קרן מי"ה(. לשם הגדלת פוטנציאל המסחור 
הפרויקטים הנבחרים, ייבחנו, בין היתר, שילוב קריטריונים של ישימות מסחרית בבחינת 

  .הפרויקטים וכן שילוב נציגי תעשייה בעלי ידע במסחור בוועדת השיפוט

 : 8סעיף 

 . 2020סעיף זה עוסק בתכנית הורייזן  -)א(  8סעיף 

תתפות ישראל בתכנית המסגרת , שעניינה מימון הש2014באוקטובר  7מיום  2074החלטה מס' 
ממימון התכנית יתחלק בין משרדי  5%( קבעה כי 2074החלטה  –השמינית של האיחוד האירופי )להלן 

ממשלה שונים המשתתפים בתכנית. על מנת לייעל את אופן העברת התקציב לאיחוד האירופי ולאגם 
 פות בתכנית יחולק כדלקמן: את תקציבי הממשלה באופן יעיל יותר, מוצע לקבוע כי שיעור ההשתת

 ; 50%הוועדה לתכנון ותקצוב שליד המועצה להשכלה גבוהה בשיעור של  .1
 ;40%הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית בשיעור של  .2
 .10%משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל בשיעור של  .3

 3 בהתאם למנגנון קביעת אחוז ההשתתפות של המשרדים הנוספים, הקבוע בסעיף -)ב(  8סעיף 
, קביעת אחוז ההשתתפות לשנה העוקבת ייעשה בהתאם לאחוז התקבולים שקיבל כל 2074להחלטה 

לצורך מימוש האמור  משרד מסך התקבולים של התכנית בתקופה של השנתיים הקלנדריות הקודמות.
)א( יועבר התקציב להשתתפות ישראל בתכנית המסגרת השמינית של המשרדים הנוספים, 8בסעיף 

. זאת 2020, כפי שנקבע בהתאם למנגנון האמור, לבסיס תקציב רשות החדשנות החל משנת 2020לשנת 
מאחר ורשות החדשנות היא הגוף המפעיל את מנהלת הקישור הלאומי לתכניות המו"פ של האיחוד 

 האירופי )איסרד(.
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 :9 סעיף

, שעניינה הקמת 2000בנובמבר  9מיום  2493הורייזן אירופה. בהחלטה מס' סעיף זה עוסק בתכנית 
ועדת היגוי בינמשרדית ליישום ההסכם הטכנולוגי מדעי בין ישראל לבין האיחוד האירופי הוגדרו 
סמכויות ועדת ההיגוי הבינמשרדית. מוצע להסמיך ועדה זו, אשר עוסקת באופן שוטף בניהול תכניות 

השתתפות ישראל המסגרת של האיחוד האירופי בישראל ונמצאת בקשר עם האיחוד האירופי לגבי 
בתכנית לעיל, להתחיל במגעים לבחינת  תנאי ההשתתפות של מדינת ישראל בתכנית המסגרת 

. 2021-2027התשיעית של האיחוד האירופי למחקר ופיתוח )הורייזן אירופה(, אשר תפעל בין השנים 
ות"ת, תנאי השתתפות כאמור יוגשו לאישור הממשלה. תנאי ההשתתפות וגובהה, לעניין חלקה של 

כפופים לאישור ות"ת ויוגשו יחד עם תנאי ההשתתפות של יתר הגופים המממנים, לאחר אישור ות"ת, 
 לאישור הממשלה. 

 השפעת ההצעה על מצבת כוח האדם:
 .אין

 החלטות קודמות של הממשלה בנושא
 ;2000בנובמבר  9מיום  2493החלטה מס' 
 ;2010במרס  14מיום  1503החלטה מס' 
  ;2012באוגוסט  26מיום  5080החלטה מס' 
 ;2014אוקטובר ב 7יום מ 2074החלטה מס' 
 ;2015ביוני  28מיום  147החלטה מס' 
  ;2016 ביולי 31מיום  1759החלטה מס' 
 .2017בינואר  15מיום  2292החלטה מס' 

 
 ההצעה עמדת היועץ המשפטי של המשרד יוזם

ות הדעת לממשלה לתכנית הכלכלית לשנת עמדת היועץ המשפטי של משרד האוצר תצורף במסגרת חו
2020. 

  


