
7/4/2016 

 לכבוד 

 אבי חסון

 משרד הכלכלה והתעשייה - המדען הראשי

 

 שלום רב,

 הרחבת הקול הקורא לארגונים ועמותות במגזר השלישי –הנדון: קרן חדשנות דיגיטאלית 

שמחנו מאוד על הקול הקורא שפורסם לאחרונה במסגרת הקרן לחדשנות דיגיטלית, המבקש לתמוך 
לשיפור המרחב הציבורי. כארגונים העוסקים בנושאים אלו בשנים  ביוזמות ושירותים דיגיטליים

האחרונות, אנו מברכים על הנכונות הממשלתית לתמוך ולסייע בפיתוח מוצרים חדשניים ותשתיות 
 שיועמדו עבור הציבור, ועל הקצאת המשאבים לתמיכה בתהליכי הפיתוח הטכנולוגי.

בחינים המופיעים בו, התאכזבנו לגלות כי מהלך מבורך יחד עם זאת, לאחר קריאת פרטי הקול הקורא והת
זה אינו חל על יוזמות המפותחות על ידי ארגונים ועמותות במגזר השלישי. התבחינים, המבוססים על כלי 

מגזר עסקי, ועל כן מייצרים מסגרת משפטית שמדירה  מכווניהתמיכה וההשקעה של המדען הראשי הינם 
 לים לא מטרות רווח.החוצה ארגונים ועמותות שפוע

מבנה הקריטריונים הנוכחי גוזר למעשה גזרה בלתי הוגנת כלפי ארגונים, כגון אלו החתומים מטה, ורבים 
עבור הציבור הרחב, העולים בקנה אחד  חדשניים דיגיטלייםאחרים, העוסקים בפיתוח והנגשה של כלים 

וני מגזר שלישי את הפיתוח והיצירה עם מטרות קרן החדשנות. למעשה, בשנים האחרונות מובילים ארג
 והנגשת מידע ציבורי פתוח, הרחבת שירותים ומענים לציבורמיצוי זכויות, הטכנולוגית בכל הקשור ל

ומהווים מודל לשיתופי פעולה והפרייה הדדית מול גופי הממשל השונים.  ארגונים אלה פועלים ללא 
 תרומה אזרחית למען טובת הכלל. ליהם ופעילותם מטרות רווח, ומגייסים את מיטב משאביהם, כישרונות

משום בשל כך, ההחלטה לפרסם את הקול הקורא במבנה התבחינים הנוכחי, לא רק שהינה מקוממת 
"שוק" פעיל ודינאמי הפועל בדיוק בזירת המטרה, אלא גם תמוהה בכך שמשמעותה שהיא מתעלמת מ

למעשה, הדרך היחידה המתאפשרת  ח בלבד.הינה הותרת התמיכה לגופים עסקיים בעלי כוונות רוו
למלכ"רים לגשת לקול קורא זה היא להקים חברות עסקיות באופן מלאכותי, פתרון, שלכל הדעות אינו 

 מתקבל על הדעת.

של ארגונים ועמותות בתבחיני הקול לאחר בירורים שונים שעשינו בעניין, אנו מבינים כי אי הכללתם 
המייצרת  של המדען הראשיהסיוע הקורא איננה תוצאה של כוונה מכוונת, אלא נובעת משימוש בערוץ 

אנו פונים אליך בבקשה לפעול לשינוי מידי של קשיים משפטיים. יחד עם זאת, ועל רקע כל האמור לעיל, 
 מועמדות לקול הקורא.התבחינים, ולאפשר גם לארגוני מגזר שלישי להגיש 
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