
 
 
 

 

 הממונה על יישום חוק חופש המידע

- 

 דו"ח הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית

 2019לשנת 

 

 

 

 

 

 

 2019תמוז תש"פ יוני, 

https://innovationisrael.org.il/program/2947 

 

https://innovationisrael.org.il/program/2947


 
 
 

"רשות   –)להלן  יישום חוק חופש המידע ברשות הלאומית לחדשנות טכנולוגיתדיווח הממונה על א. 

 1999-לתקנות חופש המידע, תשנ"ט  7פי תקנה -, עלהחדשנות"(

שנה "ה  –)להלן  2019לשנת מידע על בקשות לקבלת מידע שהתקבלו ברשות החדשנות  .1

 :("החולפת

 מספר הבקשות   התפלגות הבקשות לפי אופן הטיפול   

 1 הרשות מסרה את כל המידע המבוקש 1

 6 הרשות מסרה את המידע באופן חלקי 2

 1 הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע 3

 1 מטעמים הנוגעים לפונההטיפול הופסק  4

 9 סה"כ 

 

 :בשנה החולפת  נדחולקבלת מידע אשר  מידע על בקשות  .2

מספר הבקשות שנדחו   העילה לדחיית הבקשה  

 בשל עילה זו* 

 5 מידע שאין לגלותו עפ”י כל דין –( 4)א()9סעיף  1

 5 סוד מסחרי  –( 6)ב()9סעיף  2

 1 פגיעה בפרטיות –( 3)א()9סעיף  3

 1 התייעצויות ודיונים פנימיים  –( 4)ב()9סעיף  4

 1 שיבוש תפקוד הרשות  –( 1)ב()9סעיף  5

 1 מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב  – (2)ב()9 6

 1 מידע שלא ניתן לאתרו  –( 3)8   7

 

 .נדחו בשל יותר מעילה אחת אשר *ישנן בקשות 

 בשנה החולפת: . מידע על זמני הטיפול בבקשות שנענו4

 מספר הבקשות    זמן טיפול  

 1 יום  15לא עלה על 



 
 
 

 2 יום   30 -ל 16בין 

 5 יום   60 -ל 31בין 

 1 יום   120 -ל 61בין 

 

 :בשנה החולפת  עתירות על החלטות הממונה. 5

אס. קיו. לינק   27260-05-19ם( -)י עתמבשנה החולפת הוגשה עתירה אחת כנגד החלטת הממונה )

 (.הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית  'נ  בע"מ

 

 דרכי ההתקשרות עם הממונה על פניות הציבור ועל יישום חוק חופש המידעב. 

פניות ותלונות בנוגע לשירות הניתן על ידי רשות החדשנות, וכן בקשות המוגשות לרשות מכוח חוק חופש  

  מטופלות על ידי הממונה. 1998-תשנ"חהמידע, 

 פרטי יצירת קשר עם הממונה:

 מיכאל צחי, עו"ד 

   03-7157929טלפון: 

 hofeshm@innovationisrael.org.il  :דוא"ל

 9695102ירושלים, , 2כתובת: דרך אגודת ספורט הפועל 

 

 פרסמה בשנה החולפתרשות החדשנות רשימת חוברות שג. 

(. הדוח "הדוח השנתי" –)להלן  2019סמה רשות החדשנות את דוח החדשנות לשנת בשנה החולפת פר

 בקישור הבא: השנתי זמין לקריאה ולהורדה 

https://innovationisrael.org.il/magazins/4894 
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  מבנה רשות החדשנותד. 

 : . הפרק זמין לקריאה בקישור הבאהשנתידוח של הפרק השני ל 30 וד עמבמבנה רשות החדשנות מתואר 

https://innovationisrael.org.il/magazine/4897 

   הבכיריםשמות בעלי התפקידים ה. 

 : בקישור הבא ,החדשנות מפורסמים באתר הרשות ברשות שמות בעלי התפקידים הבכירים 

 us-https://innovationisrael.org.il/about 

 

 תחומי האחריות של רשות החדשנות ו. 

"חוק   – )להלן  1984-החוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה, תשמ"דמטרות קידום לשם 

רין או בעקיפין, לעידוד, לקידום, לתמיכה ולסיוע לחדשנות , במישהחדשנות  רשות , פועלת (החדשנות"

 מענקים.הטכנולוגית בתעשייה, ולפיתוח התשתיות הנדרשות לכך, בין השאר, באמצעות מתן 

שבע יחידות פעילות ויישומיות  ידי-על למסלולי הטבות אשר מופעלים  מתורגמות מטרות חוק החדשנות 

 הפרק זמין לקריאה בקישור הבא: . לדוח החדשנות בפרק השמיני פעילות הזירות מפורטת  המכונות "זירות".

https://innovationisrael.org.il/magazine/4902 

 

 החולפת בשנה  ת החדשנותרשו סקירת עיקרי פעילות ז. 

לפרק השני של   27 – 26מפורטים בעמודים החולפת הצעדים המרכזיים שביצעה רשות החדשנות בשנה 

 . הפרק זמין לקריאה בקישור הבא: שנתידוח הה

https://innovationisrael.org.il/magazine/4897 

 

 סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחיתח. 

מטרות  הה הנוכחית. תוכנית העבודה לשנויעדים במוקד  מטרות אסטרטגיות מספר החדשנות קבעה  רשות 

 הפרק זמין לקריאה בקישור הבא: . שנתילפרק השני של דוח ה 29מפורטים בעמוד והיעדים לשנה נוכחית 

https://innovationisrael.org.il/magazine/4897
https://innovationisrael.org.il/about-us
https://innovationisrael.org.il/magazine/4902
https://innovationisrael.org.il/magazine/4897


 
 
 

https://innovationisrael.org.il/magazine/4897 

 

 תקציב הרשות  ט. 

דוח הלפרק השני של  32 – 31מוצג בהרחבה בעמודים לשנה נוכחית החדשנות  רשות מידע אודות תקציב 

 הפרק זמין לקריאה בקישור הבא: .שנתיה

https://innovationisrael.org.il/magazine/4897 

 

  הנחיות המינהליות הכתובות שלפיהן פועלת רשות החדשנותי. 

מונחים   ,מסלולי הטבות, נהלים ותקנות כלל ההנחיות המינהליות שלפיהן פועלת רשות החדשנות, ובכלל אלו  

 לעיון הציבור באתר הרשות בכתובת הבאה:

https://innovationisrael.org.il/rules 

 

 מאגרי המידע של רשות החדשנותא. י

 שלושה מאגרי מידע רשומים: החדשנות  רשות ל

. מאגר זה מרכז  13/12/2017תמיכות רשות החדשנות, אושר ביום  -700063072מאגר מס'  .א

נתונים אישיים אשר מקבלת הרשות במסגרת פעילותה לקידום המטרות הקבועות בחוק 

החדשנות, החל מהשלב בו גופים פונים לרשות החדשנות על מנת לקבל מענק, עובר בשלבי 

 ים אודות הפירות אותן הניבו תמיכות רשות החדשנות. הטיפול השוטף בבקשות, וכלה בנתונ 

. מאגר זה מרכז נתונים 08/03/2011מדענים חוזרים, אושר ביום  – 700027718מאגר מס'  .ב

אישיים הנוגעים לאקדמאים אשר נרשמו למסלול חוזרים להייטק )לשעבר התכנית הלאומית 

  .להשבת אקדמאים(, המבקשים להשתלב בתעשיית ההייטק בישראל

https://innovationisrael.org.il/magazine/4897
https://innovationisrael.org.il/magazine/4897
https://innovationisrael.org.il/rules


 
 
 

. מאגר זה מרכז  10/01/2016מעסיקים לאקדמאים, אושר ביום  –  700061816מאגר מס׳  .ג

פרטים  הנוגעים לארגונים אשר נרשמו למסלול חוזרים להייטק )לשעבר התכנית הלאומית 

להשבת אקדמאים(, המבקשים להעסיק אנשי מקצוע ישראליים בעלי ניסיון מתחומי 

 הטכנולוגיה. 

 


