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  :הנושא על סדר היום

שימוש בסמליל )לוגו( של המשרד לכנס בינ"ל לחדשנות בתעשיות מדעי החיים, טכנולוגיות רפואיות 

 האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות. IATI ארגון שעורך וביו קונברג'נס

 

ע"י הפונה כי הכנס מיועד לבכירים ומקבלי החלטות בתעשיית מדעי החיים, הוצג  מהות הפעילות:

מדענים, רופאים, אנשי פיתוח, מהנדסים ומשקיעים, אנשי אקדמיה, ונציגי חברות תרופות ומכשור 

  רפואי מכל העולם.

 : כדלקמן כן הוצגו מטרות הכנס כמו

 העולמית בעולמות מדעי החייםמיצוב ישראל כמעצמה טכנולוגית ומובילה בדעת הקהל  -

חיבור כל מערך מקבלי ההחלטות בעולמות מדעי החיים למפגש של העצמה, חיבור מקצועי  -

 וחיבור עסקי לקידום התעשיות הישראליות.

חשיפת ההתפתחויות האחרונות בתחום טכנולוגיות בריאות ומדעי החיים עם דגש על  -

ות מתקדמות ומערכות ממוחשבות כמו גם טכנולוגי טכנולוגיה, הנדסה-הסינרגיה בין ביו 

 תכנון בתי החולים של העתיד ואשפוז ביתי.

 קידום התעשייה והמסחר הישראלי. -

 .אפים-טק והסטארט-קידום העוסקים בתעשיית ההיי -

הכנס מתקיים בשיתוף ובתמיכת הרשות לפיתוח נמסר כי ההשתתפות בכנס כרוכה בתשלום וכי 

 ייצוא וכי נעשתה פניה למשרדי ממשלה נוספים למתן חסות. ירושלים, רשות החדשנות ומכון ה

 שיתוף פעולה עם האיגוד.יצוין כי למשרד החינוך אין 

 

 והיקף החסות המתבקש:מועד 

 . 2022לכנס שיתקיים בנובמבר  והשיווק הפרסומיםבמהלך 
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 מתן החסות: ל בקשה

  . של הכנסוהפרסום בתקופת השיווק  סמליל משרד החינוך בלוגו

 

 חוות דעת משפטית:

 .15.3.1להוראות תכ"מ  בהתאםהבקשה נבחנה 

 " להוראת התכ"ם קובע את העקרונות המנחים לאישור בקשה למתן חסות: 2.7.2סעיף 

 קיימת חשיבות ציבורית בפעילות מושא החסות ובהשתתפות המשרד בה 2.7.2.1

מתן החסות עולה בקנה אחד עם המדיניות המשרדית הנוגעת בדבר, ככל שקיימת מדיניות  2.7.2.2

 "כזו. 

רלוונטיות והקשר לתפקידיו, מטרותיו העולה השאלה לגבי  בו והמשתתפיםהכנס מעיון במטרות 

י . השתתפות בכנס, אשר כרוכה בתשלום, מיועדת למדענים, רופאים, אנשמשרד החינוךלומאפייניו 

פיתוח, מהנדסים ומשקיעים, אנשי אקדמיה, ונציגי חברות תרופות ומכשור רפואי, ובין מטרותיו 

עוסק בתחום של חינוך  אינו הכנס משכך, חיבור מקצועי וחיבור עסקי לקידום התעשיות בתחום. 

 לטכנולוגיה, הוא אינו מיועד לעובדי הוראה ומשרד החינוך אינו שותף לתכנים.

 

קידום החינוך  טכנולוגי אולםמדעי והאמנם רואה חשיבות רבה בקידום החינוך המשרד החינוך 

משרדים נראה כי קיימים בתחומים אלו אינו נמנה באופן ישיר בין מטרות הכנס העיקריות ו

 ממשלתיים אחרים להם קשר הדוק יותר למטרות הכנס. 

 

 החלטת הועדה:

  . מאשרת את החסות אינה הוועדהבהתאם לאמור לעיל, 

 

 ההחלטה התקבלה בועידה טלפונית ובאמצעות דוא"ל.
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