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ימואלניבה םייעדמה םימוסרפה דדמב הלפנ לארשי :הדירי תמגמ
 םוקמל דע הרדרדיה ךא ,שפנל םימוסרפה דדמב הנושאר הגרוד לארשי 90-ה תונש תישאר דע
 ● הגרדמ תציפק ושע תורחא תונידמ ,ההז טעמכ רתונ םיילארשיה םימוסרפה רפסמש ןמזב ● 14-ה
 יעדמ ,הקיטמתמ ומכ םימוחתב תחתופה היירישעב עיפוהל הכישממ לארשי :תובוטה תושדחה
הקיזיפו חומה
12/7/18ברניו ילג

 םלוא ,דואמ דבוכמ םוקמ והז .שפנל םייעדמה םימוסרפה רפסמב םלועב 14-ה םוקמב תגרודמ לארשי
.תרדרדמו תכלוה לארשי ,ורבע םינשל יסחי ןפואב

 זאמ םלוא ,שפנל םימוסרפה דדמב םלועב ןושארה םוקמב לארשי הגרוד םיעשתה תונש תישאר דע
 יסחיה גורידה ,םייתניב .הנורחאה הפוקתב ןואפיקל דע ,םימוסרפה רפסמב דואמ הנותמ הילע המשרנ
 רשא ,דנלניפו היגלב ,היגברונ ,רופגניס ומכ תורחא תונידמ לש תימדקא החלצה סיסב לע םג רערעתמ
.לארשי תא תופקועו גורידב תוספטמ

 רפסמ ,)הייסולכואהמ 0.1% קר םע( םלועב םייעדמה םימוסרפהמ 0.7% תמרות לארשיש ףא ,ךכ
 תוברעתה עצבתת אל םא ךשמיהל הלולע איהו ,תיסחי הדירי לש איה המגמהש ירה ,תועדה לכל םישרמ
.תיבויח

 דרשמב פ"ומל תימואלה הצעומה רובע ןמאנ לאומש דסומ ידי לע בתכנש חודמ םילוע וללה םיטרפה
 םייעדמ םימוסרפב םלועב תחתופה הירישעב עיפוהל הכישממ לארשיש ןה תובוטה תושדחה .עדמה
.הימונורטסאו הקיזיפ ,חומה יעדמ ,היגולוכיספ ,הקיטמתמ ומכ םיכרעומ םימוחתב שפנל

35-39 תומקוממש ,ודוהו וקיסקמ ,םירצמ ,ליזרב ,ןיס ומכ תוחתפתמ תונידמ לומ רעפ לע תרמוש לארשי
 לש ןותנ ,לשמל ךכ .רעפה תא רוגסל ידכ ריבכ ץמאמ תושוע הלא תונידמ יכ תוארל ןתינ ,תאז םע .דדמב
-כל םימוסרפ 12,000-מ( ןורחאה רושעב לארשימ םיאצויה םייעדמה םימוסרפה תומכב 72% לש הילע

 תילארשיה החימצה האוושהבו ,119% לש הילע אוה ימלועה עצוממה םלוא ,דואמ הפי תיארנ )20,000
.המישרמ תוחפ

12 לש הדירי ,34-ה םוקמב תמקוממ לארשי )שפנל םימוסרפ אלו( םימוסרפה ךס יפ לע תונידמה גורידב
 ר"ד ,ץג הנפד ר"ד ןמאנ לאומש דסוממ ירקוח ובתכ חודה תא .2007 תנשב הגורדל האוושהב תומוקמ
.פ"ומל תימואלה הצעומהמ הכליז ירוג ר"ד ותביתכל ץעייו ינזרב הלא ,דיבל העונ

 חומצל הכישממ לארשי" :ץיבוקשרה לאינד 'פורפ ,עדמה דרשמב פ"ומל תימואלה הצעומה ר"וי ירבדל
 הלשממל ץילמנ ןכלו ,רתוי ריהמ בצקב תוחמוצ תורחא תונידמ ךא ,םיגשיהל עיגהלו עדמה םוחתב
-ןיב הלועפ ףותישב םימייקתמש םירקחמה תבחרהבו הימדקאב יסיסב רקחמב העקשהה תא ביחרהל
."ימואל
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?יסחיה גורידב השלחנ לארשי עודמ

 םילארשי םירקוח םיקיפמש םייעדמה םימוסרפה לש תויומכה .תיטולוסבא אלו תיסחי הדירי איה הדיריה"
 רקחמה םודיקב עיקשהל שי ןכלו ,טעמב קר לדג לארשיב םירקוחה רפסמ ,םלואו .תולעל תוכישממ
."רקחמ ינוכמבו תואטיסרבינואב ימדקא לגסל םינקתה תבחרהב ןכו ,תוגלמו רקחמ יקנעמ תועצמאב

?בוט יסחי גוריד לע רומשל םימיוסמ םימוחתל רשפא המ

."ךוראה חווטב יוטיב ידיל םיאב ולש תוריפהש יסיסב רקחמב רבודמ"

יח ןיידע ימושייה רקחמה

 םיטוטיצה רפסמ יפל תדדמנה ,םתוכיאל םג אלא ומסרופש םירמאמה רפסמל קר אל תובישח הנקמ חודה
 םע .ןורחאה רושעב 24%-ב הלע םילארשי םירמאמ לש םיטוטיצה עצוממ יכ עומשל חמשמ .רמאמ רפ
 דנלניפ ,)32%( היגלב ,)41%( היגברונ ,)83%( רופגניס ןוגכ רתוי הדח היילע וארה תורחא תונידמ ,תאז
.)30%( קרמנדו

 לש ןוילעה ןורישעב םיללכנש הנידמה ימוסרפ רועישב לארשי לש הגוריד אוה ,תוכיא לע דיעמה ףסונ ןותנ
26 ךותמ 16-ב תוליבומה תונידמה 10 ןיב לארשי תגרודמ הז םוחתב .םייעדמ םיחטש יפל תעה יבתכ
 לארשי הליבומ ,םיחטש יפל היישעתה םע הלועפ ףותישב ובתכנש הנידמה ימוסרפ רועישב םג .םימוחת
 רותב הדמעמ לע תרמוש איהש ךכ ,םיחטש 26 ךותמ הרשעב םלועב תוליבומה תונידמה 10 ןיב תגרודמו

.ןשיינ פא-טראטסכ הדוקפתל יסיסב יאנת ,תויגולונכטה רוחסמ תמוא

 םימוסרפה רפסמב םלועל סחיב הובג גוריד לארשי הגיצמ וב ,חומה יעדמ םוחת לע דחוימ שגד םש חודה
 תוזיתה רפסמב ,םימוסרפה רפסמב היילעה תכשמנ הז םוחתב .לארשיב םייעדמה םימוסרפה ללכמ
.םיליבומה תעה יבתכב םימוסרפה רועישבו םיימואל-ןיבה הלועפה יפותישב ,תוירקחמה

 תוסחייתה הקידצמה לארשי לש תיסחי הקזוח אוה הז םוחת יכ הארנ ךא ,חודב רבדה ןיוצ אל םנמא
 חומה יעדמ ןוגרא ,IBT תא םיקה רשאכ תאז ףנמל שקיב ל"ז סרפ ןועמש רבעשל אישנה .תדחוימ
 תולוכיה ןיב היגרניס רוציל ידכ לארשיב היישעתהו הימדקאה םוחתמ םימרוג דחי איבהל שקיבש ילארשיה
.ותומ רחאל ןומימ אוצמל השקתה ןוגראה םלוא ,וללה םימוחתב



 עדמה רש רמוא ,"םירמשה לע אופקל רוסא הז דצלו תואגתהל המב ונל שי יכ םיארמ םינותנה"
 ,םלועבו ץראב תילארשיה תונשדחה תא םדקל ךישמהל םיביוחמ ונחנא" .סינוקא ריפוא היגולונכטהו
 ידכ רחמה לש רקחמה ינוויכ תא תוהזלו היישעתה םעו םיימואל-ןיב םייעדמ הלועפ יפותיש םדקל
."גורידב תולעלו םיגשיהל עיגהל ךישמת לארשיש

רתוי םיווש הלועפ יפותיש

 תירקחמה הישעה לש תופסונ םינפ לע םג אלא ,םלועב לארשי גוריד לע טבמ קר אל קינעמ חודה
 הובג יעדמ בוצימ תוגיצמה תונידמ יכ םיארמ חודה ינותנ ,לשמל ךכ .התחלצהל םימרוגהו ,לארשיב
 יכ הלוע םינותנה חותינמ .םיימואלניבו םיימוקמ םירקוח ןיב םיבר םיפתושמ םירקחמב םג תוקסוע
.רקחמ לכל םיטוטיצה רפסמ םג הלוע ,ימואלניב הלועפ ףותישב ובתכנש םירמאמב

 ךותב הלועפ ףותישב בתכנ רקחמה רשאכ .2.5 אוה דיחי רבחמ לש םוסרפל םיטוטיצה עצוממ לארשיב
 הובג ימואלניב-ילארשיה הלועפה ףותיש .12-ל ןותנה הלוע ימואלניב הלועפ ףותישבו ,5.7-דסומ ותוא
 םע הדובע לע תובורק םיתיעל םיססובמ הלא ןכש ,הימונורטסאו הקיזיפ ,םיירטינלפ םיעדמב דחוימב
.םיבר םירקוחמ הלועפ יפותיש םיכשומו ,םלועב תודסומ לש ןטק רפסמב קר םימייקש םירקי םירישכמ

 יקנעמ - ERC Starting Grants רקחמה יקנעמ לש הובגה רפסמה אוה חודהמ הלועה ףסונ בושח ןותנ
 הז ףוגל תושקב ושיגהש םילארשיה םירקוחה .םיריעצ םירקוחל םיקנעומה יפוריאה דוחיאה לש רקחמה
 םיקנעמה רפסמב ןושארה םוקמבו ,הז דדמב ינשה םוקמב לארשי תא ביצמה ןותנ ,םיקנעמ 130-ב וכז
 .הווקת שי ןיידעש ךכ .שפנ רפ םיריעצ םירקוחל


