אות הוקרה לאיכות ומצויינות לשנת  2011מוענק בזאת

ועדת
שופטים
אביעד אבני
אינטל
דגנית פלטי
גרנית הכרמל השקעות
זאב בוטויניק
HP

חן שרייבר
אפקון החזקות
יואב נחשון
החברה המרכזית למשקאות קלים
יובל ינאי
גיוון אימג'ינג
נגה קינן
פורום CFO

ללשכת המדען הראשי במשרד התמ"ת
בראשותו של אבי חסון
על פעולתה של הלשכה לקידום התעשייה עתירת הידע ,למיצובה של ישראל כמובילה טכנולוגית עולמית
ותרומתה לצמיחתו ושגשוגו של המשק הישראלי לאורך שנים.
לשכת המדען הראשי היא מאבני היסוד של התעשייה ולה נקודת מבט רחבה על התעשייה עתירת הידע ,ובכלל זה :אקדמיה ,גורמים מממנים,
גופים תעשייתיים ומיזמי היי-טק .הלשכה מעורבת בכל שלבי החיים של הידע ,החל ממימון מחקר אקדמי ועד למימון מו"פ תחרותי בחברות.
ללשכת המדע"ר חלק חשוב בסיוע למשקיעים ויזמים מקומיים ובמשיכת משקיעים זרים .כהונתה של ישראל כנשיאת ארגון המו"פ האירופאי
( ,)Eurakaהיא אות ועדות להצלחתה של לשכת המדען הראשי במשימתה לאורך שנים.
לשכת המדען הראשי הינה יחידה מובחרת שנבנתה לאורך שנים בהשקעה אישית וארגונית של המדענים הראשיים שעמדו בראשה .אבי חסון
החל בתפקידו בתחילת  2011לאחר שצבר ניסיון בתעשיית ההיי-טק ובקרנות הון סיכון .חסון הביא רוח צעירה ורעננה ללשכה תוך כדי חיפוש
מתמיד אחר תוכניות ותחומים חדשים בהם תוכל הלשכה להרחיב את תרומתה לפיתוח המשק והתעשייה.
לשכת המדען ,בראשותו של אבי חסון מפגינה באופן עקבי פתיחות לרעיונות חדשים ולמילוי צרכי התעשייה הישראלית .לשכת המדען יצאה
עם תוכנית חדשה לעידוד הקמת מרכזי מו"פ של תעשיית הפיננסים העולמית ,השיקה את תוכנית קמין  -מסלול למחקר אקדמי בעל פוטנציאל
תעשייתי ופיתחה את תוכנית מימד  -לקידום חברות טכנולוגיות קטנות ובינוניות .כמו כן ,יצאה הלשכה בתוכנית לפרויקטים של חברות רב
לאומיות בישראל והכריזה על רפורמה בתוכנית החממות.

בשל היות הלשכה גוף עלית לאורך שנים ,בשל מאבקים נחושים ומוצלחים על תקציבי עידוד המו"פ ,בשל יזמות מתמדת לתוכניות
ופרוייקטים חדשים ,בשל כל אלו מוענק ללשכת המדען הראשי בראשותו של אבי חסון אות הוקרה לאיכות ומצויינות.

עו"ד רם כספי
כספי ושות'
שחר פלורנץ
קבוצת שטראוס

בשם ועדת השופטים,
נגה קינן
יו"ר

ינואר 2012

