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המדען הראשי מדיניות התמיכה של 

 םבישראל במיזמים טכנולוגיי

 

איזו ל יצירתיפתרון  ובידיש ש פעם מי מאיתנו לא חש. ישראליתכמעט יזמות היא תכונה 

לשכת המדען . ויוכל לממש סכום הכסף הדרוש ויפול לידיאם רק וש ,מטרידהבעיה 

 .אלהפיתוח כ יפרויקט מימוןקבלת סיוע בל החשוב כתובתהראשי במשרד הכלכלה היא 

 

 קצת היסטוריה

 

שכיהן , פנחס ספיר. 5511-פ הייתה ב"הממשלתית בתעשייה ובמו תחילתה של התמיכה

שם לעצמו מטרה לקדם , (5591ובהמשך גם כשר האוצר עד )כשר המסחר והתעשייה אז 

את מרכז  שבתחום אחריותומשרד ההקים , 5515בשנת . את התעשייה בישראל

 ייהתעש במטרה לעודד 1יהיההשקעות וחוקק את החוק לעידוד השקעות בתעש

לתעשייה בפריפריה ההשקעות סיפק מרכז , למעשה .ייצואה להגביר בה אתפריפריה וב

 ספיר הגה , כךנוסף על  (.מבנים והכשרת עובדים, מכונות)צור יסובסידיה למימון אמצעי י

ידי כך -ועלביזמים שיביאו ליצירת תעשיות חדשניות  -' ראש היהודי'ב ההשקעהאת רעיון 

מענקי תמיכה אישר  ספיר. משופר( ייצוא)ולמאזן תשלומים לתוספת מקומות עבודה  גם

משרד התוך ב נוצרה, עם הזמן. הקמת מפעלים מוטי ייצואל יוזמות פיתוח חדשניות ול

 5595-בו ,פ תעשייתי"ר זכאות למענק מוושיאלן תוכניות וומיייעודית ל מערכת פקידותית 

                                                 

1
 1151-ט"התשי ,הון-חוק לעידוד השקעות 
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ונוסחה הצעת , מבניתמשרד רוויזיה העבר , בהמשך. מחלקה מוסדרתכהחלה לפעול 

המטרות . 5591-ב 2פ"המוחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה אשר נחתמה כחוק 

פ הן יצירת מקומות עבודה ושיפור מאזן התשלומים "הקבועות המוצהרות של חוק המו

, ל"נוספות חדשות לבקרים מטרות ממשלתיות בצורת הוראות מנכ אלהלמטרות (. ייצוא)

כמו עידוד עסקים ' אופנתיות'באזורים דלי תעסוקה או מטרות תעסוקה הגברת הכדוגמת 

 . (Clean Tech)טכנולוגיות מים וטכנולוגיות לאיכות הסביבה , קטנים

 

הצמיחה התעשייתית בארץ  .תקציב המדען גדול על המשקהיה עד סוף שנות התשעים 

 יטריוניםפי הקר-תוכניות ראויות עלמספיק הייתה צנומה ולתקציבי המדען לא נמצאו 

מתקציב  נמוכיםידי הציבור היו -על 3פ אזרחי"סכומי הכסף שהושקעו במו. בחוק שנקבעו

כדי לא לאבד  .שהשקיע היזםדולר מכל  15%העניק באותה תקופה ש  ,פ"המדינה למו

 הלשכהבסוף כל שנה עודדה , תקציב וכדי שתוכל לדרוש תקציב מוגדל בשנה העוקבת

תקציב לא נוצל  ,האלההעידוד פעולות על אף  .כניותתוועוד עוד יזמים להגיש את ה

 .במלואו דען הראשיהמ

 

נמוכה הייתה ט נוהאינטר התוכנה תייפופולריות של מענקי המדען בתעשהבתקופה זו 

אצל  במיוחדו רביםקיימת אצל שטבעית מבירוקרטיה הרתיעה ה, ראשית :מכמה סיבות

היה נמוך משמעותית  3פ"המו למענק כרהשכר המו ,0555עד שנת , כן-כמו .יזמים צעירים

 ףעל אלו נוס .סכומים משמעותיים הצליחו לקבללא יזמים שכך , במשק הריאלי השכרמ

                                                 

2 
 1182-ד"התשמ, חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה

במדינות אירופה התנאי . ידי המדען-פי רוב אינו נתמך על-ועל( ת"מפא)ידי משרד הבטחון -פ צבאי ממומן על"מו 3

המדען הראשי . יכה הוא פיתוח מוצרים לשימוש אזרחי בלבד מתוך רצון להיתפס כמדינות רודפות שלוםלקבלת תמ

יזם שביקש תמיכת המדען . ל"אולם אינו תומך בפיתוחים שהלקוח הברור שלהם הוא צה, תומך גם במוצרי לחימה

לעומת . ו לפנות למשרד הביטחוןנדחתה בקשתו והוא נענה שעלי, בשל היתרון שמוצרו ישיג לישראל מול החיזבאללה

זכה ( ל"לא כולל צה)פיתוח מערכת המשפרת דיוק של רקטות רוסיות הנמצאות בארסנל של מדינות רבות , זאת

 .בתוכן הדרישה לייצוא, לתמיכה משמעותית עקב עמידתו בדרישות המדען

 

3
 .דולר למנהל 2,333, דולר למפתח 3,333 
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 במשרד התעשייה והמסחרששררה הסכמה ה-אי בשל לתעשיית התוכנה קנסגם 

יצרני שי בכך 'נפתרה'מחלוקת הזו ה. או לאהאם תוכנה היא מוצר תעשייתי  בשאלה

 3% בגובהלשלם תמלוגים  נדרשואבל , כמפתחים תעשייתייםאמנם  וכרוה התוכנה

 פירוש. תעשיות האחרותבששילמו  0% לעומת פ"של מוצר המו השנתיותמהמכירות 

 ,בגין המענק שקיבלו לכיסוי החובמהמכירות   0%חברות תוכנה שילמו למדען  ,הדבר

במילים  .ות תעשייתיותעל היותן חברות תוכנה ולא חבר כקנסמהמכירות  אחוז נוסףעוד ו

 555% לעומתשקיבלו המענק מ 515% עמד על למדען חברות התוכנה של החזרה ,אחרות

משלמות ת ותעשיכל ההשתנה הנוהל הזה וכיום  לפני כעשור .האחרות תעשיותבהחזר 

החזר  555%כלומר ) החזרת חובם למדעןל מהמכירות השנתיות עד  3%תמלוגים בגובה 

  .(לכולם

 

שם אימתני הוא  0555אג ב .0555באג ת למיעוט בקשות למענקים הייתה סיבה נוספ

 מערכות שלטוניות וארגונים גדולים -הם וצרכני כל גופי התוכנהמפניו חששו ש  לאסון

החשש היה שבחלק ניכר ממערכות . של המאה הקודמת 55-בסוף שנות ה -במשק 

 ועל כן, (5551שנת לציון  51 :לדוגמה)הניהול הוכנסו תאריכים עם ציון מקוצר של השנה 

. 5555ידי המחשב כשנת -תפורש על 0555אם שנת  לקרוס עלולותמערכות שלמות 

עבודת  ובדיקת כל שורות הקוד ואיתור כל אלגוריתם המשתמש בציון שנה מקוצר חייב

שאבו את כל משאבי התכנות  ולמעשה, תכנתים בעולםמנמלים של עשרות אלפי 

תחילת שנת ב .הביאו להאטה ביוזמות הטכנולוגיות בתחום התוכנהכפועל יוצא הזמינים ו

מצאו  עובדים רבים בתעשיית התוכנהו ,זו 'קטסטרופה'ההיערכות לבאחת נפסקה  0555

  .עבודה מחוסרי עתה עצמם
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 פ"מול עידן חדש 

 

לראשונה מונה מדען ראשי שלא . הייתה שנת מפנה בלשכת המדען 0555שנת 

מר כרמל ורניה שבתפקידו הקודם  -אלא מתעשיית ההייטק , מהפקידות הממשלתית

מיד בכניסתו לתפקיד העביר כרמל מסר ליזמים ולאנשי . ל קבוצת קומברס"כיהן כמנכ

לפני כן )הפכו אנשי הלשכה זמינים , ביוזמתו. '0555-לשנות ה'הלשכה כי יש להתקדם 

הלשכה החלה ; תיהםיזמים ונציגים קיבלו מענה לשאלו; (היה קשה להשיגם בטלפון

כרמל ורניה . והחלה לעבוד כגוף נותן שירות ,נוהלי בדיקה ואישור, לפרסם אמות מידה

פי -דרש מאנשי הלשכה להתנהל כנושאי תפקיד ציבורי ולבדוק את הזכאות למענק על

תקרת השכר המוכר למענק עלתה ביוזמתו והותאמה , מלבד זאת. החוק והנוהלים בלבד

החלה לשכת המדען לערוך כנסים , בתקופתו של ורניה. הישראלי לצורכי שוק העבודה

שנתיים שאליהם הוזמנו יזמים כדי לשמוע על מגמות הלשכה ולקבל תשובות 

כרמל ורניה לא הסתפק . תשובות אלו גם הפכו מיד לנוהלי עבודה בלשכה. לשאלותיהם

ש פעולה וסבר שכדי לקיים את המטרות שהוגדרו בחוק ולאפשר ללשכה חופ, בזאת

יש לשנות את המבנה הניהולי , נרחב יותר ויכולת משופרת לנצל את מקורותיה הכספיים

ממשלת ישראל דחתה את . פ ממשלתית עצמאית"של הלשכה ולהקים רשות מו

, מאז עזיבתו. מראשות לשכת המדען 0550-ובעקבות זאת התפטר כרמל ורניה ב, דרישתו

אולם הדיונים , לקיים את הכנסים השנתיים ממשיכים אמנם נושאי משרת המדען הראשי

ואנשי הלשכה אינם עונים , החופשיים שאפיינו את תקופתו של ורניה כבר אינם קיימים

בתוך כך השתתפות . עוד על שאלות המשתתפים שכן חוששים מתשובות לא מתוכננות

ועיקר הנוכחים הם אנשי מנהלה , ציבור היזמים בכנסים הללו מצטמצמת מדי שנה

שמנצלים את המפגש עם עובדי לשכת , (בעיקר חברות גדולות)טעם חברות שונות מ

מיעוט קטן בלבד מקרב השינויים שהכניס כרמל ורניה . המדען ליחסי ציבור לחברתם

הדיאלוג הפתוח והשקיפות שאפיינו את הלשכה בתקופתו . בלשכה שרד לאורך השנים

 . נעלמו כלא היו

 



 המדען הראשי בישראלשל פ "כל מה שצריך לדעת על מענקי מו

 

9 

 

 .השתנה מאזן הביקוש לתקציבי המדען 0555ילת תח - לקראת סוף שנות התשעים

חברות רבות וגורמים פרטיים השקיעו מיליוני דולרים בחברות מבוססות , בשנים אלו

 העולמיים יםוקושה פתיחתל  שניבאוההתעשרות  בגלחלק שאיפה לקחת באינטרנט 

בועת ')קצב ההשקעות הכפיל את עצמו מידי שבוע עד להתפוצצות הבועה . אינטרנטב

 בשוק אמון גרמה לכך שמשקיעים איבדו התוכנה שוקת קריס .0555בתחילת ( 'קום-הדוט

גילו  את רעיונותיהםלקדם  עתה יזמים שניסו. לאין ערוךונכונותם להשקיע בו ירדה 

 שהוערכופ "מותוכניות  .ונמוג – זמינות להם עד כה בשווי מיליוני דולרים שהיו שהשקעות

עשרות מונים בשל צניחת של  Resizingעברו ני דולרים במיליו עצמם היזמים דיי-לע

ב ערכי חברה לצורכי השקעה ונקל יזמים הביא מה ש , מצוקת ההשקעותבשל ו הביקוש

למרות , לאור כל זאת .(מיליונים כבעברבתחום הולא ) מאות אלפים בלבד םבתחו

לראשונה  ,שה בביקויעקב העליו ,'חיים חדשים'ה למדען ליהפני זכתה עכשיו, מגבלותיה

  .לפני תום שנת הכספיםעוד נגמר תקציב המדען 

 

 

 

 פ"חוק המו המגרעות של

 

הכשל  .פ"חוק המו ו לבלוט כשליו שלהחל, הביקוש הגובר למענקי מדעןעל רקע 

אף אולם . תקציב המדען הוגבל ,העיקרי נבע מכך שבעוד שדרישות השוק הלכו וגדלו

מענק  תתאת המדינה ל פ מחייב "המוחוק , זאת הצניעהקפידה ל שלשכת המדען 

הביטוח הלאומי מחייב  שחוק ממש כשם, מי שעומד בקריטריונים שלולכל ממשלתי 

אם יש או אם אין  לכל יולדת תושבת ישראל או עובדת בישראלתשלום מענק לידה 

נגמר 'טיעון ב מדען בקשות למענקי דחיות של מקולא נומעולם  ,מסיבה זו .בקופהכסף 

לא הוכח שוק ', 'רמת חדשנות נמוכה': כמואפולוגטיים  בנימוקיםאלא יותר  ,'התקציב

  .'וכו "תכנות הפתרון הטכנולוגי אינה מספקתירמת ה", 'עולמי זמין
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המדען  מסגרת פרויקט בסיועהעברת ידע שנוצר ב 1335 שנת עדשבעיה נוספת היא 

 למי שיפר' אסרשנות מ 2עד 'החוק קבע עונש אבסורדי של  :הייתה אסורה בתכלית

נדידה של ל בידע ו"בה מסחר בינש העולמית  מציאותהמהחוק התעלם , למעשה .ואות

בין מדינות וחברות הם עניין שבשגרה ולהם תפקיד חשוב בהתפתחות תהליכי ייצור 

הציעו לכך פתרון חלקי  1311-וב 1335-בשחוקקו תיקוני החוק . הטכנולוגית העולמית

 (.בהמשך וראעל כך )

 

 העתקת פעילות החברה/ ה הבא מדגים את האבסורד שבקנס על הוצאת ידע המקר

כדי לבסס את הנחותיו ולענות על שאלון המדען . יזם הגה רעיון למוצר חדשני: ל"לחו

רכש רכיבים ; השקיע ימים כלילות במחקרי ישימות ובהוכחת חדשנות הפתרון שלו

נציאל השיווקי ואת היכולת בדק באמצעות מומחים את הפוט; והזמין דגמים לבדיקה

או )והוציא על כך מכיסו , (כפי שדורש המדען לפני הדיון בבקשה)להגן על הידע בפטנט 

זאת נוסף על תשלום ששילם על הקמת , ₪אלף  53-סכום של כ( מחשבון העסק שלו

הגיש בקשה , אחרי כל זאת(. פ"אדם פרטי אינו רשאי להגיש בקשה למענק מו)חברה 

לאחר שאושרה בקשתו . ₪פירושו מיליון  53%מענק של . ₪מיליון  1סך לקבלת מענק ב

תמורת  ₪מיליון  3הוא הצליח לגייס השקעה הונית של , מהמדען₪ והוא קיבל מיליון 

ומכר , קיבל תגובות שוק נלהבות, הראה דגמים עובדים ,בתום התקופה. מהחברה 25%

פי חוק -על ! הידד. ₪מיליון  23את החברה כולל הידע לחברה בינלאומית בסכום של 

המדען השקיע להזכירכם כי )₪ מיליון  13הוא  Exit-החלק של המדען בפדיון ה, פ"המו

נתח המשקיעים באקזיט הוא בהתאם ; (מיליון שהושקעו 2כ "מתוך סה₪ בחברה מיליון 

שלמען עידודו נחקק חוק , ואילו היזם, (מהחברה 25%)₪ מיליון  33דהיינו  ,למניותיהם

יקבל  –ידע וכספים רבים מחסכונותיו האישיים , השקיע זמןו, שהגה את הרעיון ,פ"המו

 .תעודת הוקרה
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 גמישיםקריטריונים 

בכל . פ קריטריונים ברורים לקבלת מענק יתקשה למצוא כאלה"מי שיחפש בחוק המו

מציין החוק כמה מטרות , במקום זאת". קריטריון"אין כל אזכור למונח , דפי החוק

 4:יותכלל

 יצירת מקומות עבודה בתעשייה וקליטת כוח אדם מדעי וטכנולוגי .1

  5יצירת תשואה עודפת למשק הישראלי .1

פיתוח תעשיה עתירת מדע תוך ניצול והרחבה של התשתית הטכנולוגית  .3

 ומשאבי האנוש הקיימים במדינה  והמדעית

רי ידי ייצור וייצוא של מוצרים עתי-שיפור מאזן התשלומים של המדינה על .2

 .שיפותחו בה והכול בדרך של עידוד מחקר ופיתוח בתעשייה מדע

 6:החוק מציין גם תנאים כלליים לאישור התכנית

 . הפיתוח ייעשה במימון הגוף המפתח ועל סיכונו

 .לתוכנית סיכוי סביר לפתח מוצר שיקדם את מטרות החוק

בי מגישי ההצעה ומבצעיה יהיו תאגיד שהתאגד בישראל ושעובדיו הם תוש 

 .ישראל

 

, שחלקם גם מועסקים כבודקים מקצועיים בקרנות הון סיכון, הבודקים בלשכת המדען

כאילו הייתה לשכת המדען קרן  ,נוטים להתרשם מרווחיות גבוהה של רעיון זה או אחר

כדאי לזכור ולהזכירם מעת לעת , לכן. 'לקנות בזול ולמכור ביוקר'הון סיכון שמחפשת 

ן היא השגת יתרון טכנולוגי תחרותי שיאפשר לאזרחי שמטרתם של מענקי המדע

 . ישראל להתפרנס
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5
 : היא מחושבת בדרך כלל כך. ודפת היא הערך המוסף הלאומיהתשואה הע 

(R – I)*100/R[ .R  =המחיר המתקבל בישראל ,I  =עלות היבוא.]  דולר 333באופן זה מוצר הנמכר מישראל במחיר ,

 .23%של ( או תשואה עודפת)יניב ערך מוסף לאומי , דולר 113-ל ב"ושהרכיבים שלו יובאו מחו

 

6
 פ"לחוק המו 12סעיף  
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די , טעות נפוצה בקרב יזמים רבים היא ההנחה כי בשל מטרת החוק לסייע לתעשייה

אולם כוונת החוק היא שפיתוח המוצר יגרור . בכך שהחברה המבקשת עוסקת במחקר

: לדוגמה. ת מקומות עבודהדבר שיביא ליציר, אחריו ייצור סדרתי ומתמשך של המוצר

שאכן הרוויחו בו , מיזם אינטרנטי להימורים בינלאומיים משך אליו משקיעי הון סיכון

שכן היה ברור , כתוכנית מדען נדונה התוכנית מראש לכישלון, עם זאת. סכומים נאים

כמו כן היה צפוי שבעלי . לכול כי גם אם המיזם יצליח הוא לא ייצר כמעט עבודה בישראל

מניות יעתיקו את הפעילות ליעד אטרקטיבי מבחינת מיסוי וכך גם הייצוא לא יהיה ה

 . מישראל

 

הגדרה שמשאירה את , 7יש בחוק גם הגדרה כללית בנוגע לשיעורי המענק, ולבסוף

הבודקים והוועדה  .ההחלטה לגבי שיעור המענק לשיקול דעתה של ועדת המחקר

ן במטרות הכלליות ובתנאים שהוזכרו לעיל אמורים לדרג את התוכניות בהתאם לעמידת

מאחר שהתרשמות היא גורם מכריע בתוצאות דיוני , לכן. ולהעדיף תוכניות שדורגו גבוה

יש חשיבות עצומה להכנת , ומאחר ששיעור המענק אינו ניתן לערעור, פ"ועדת המו

 .התוכנית ולהדרכת צוות החברה לקראת הבדיקות הפרונטליות והאחרות

 

  למגרעות החוק יצירתייםפתרונות 

 

מנגנון תימרוץ  כשהקימההמדען בישראל הקדימה את מרבית מדינות העולם  תלשכ

למדו מהניסיון ומהטעויות של  רבותמדינות  .הגדלת הייצואל פ כדרך ליצירת תעסוקה ו"מו

שמקור  תייםממשל -ם חוץסדו גופיימ ממנהבשונה אך , לשכת המדען הישראלית

 .תקנות מתוקףחקיקה אלא  פועלים מתוקף אינםהם אך  ,ממשלתי אמנם תקציבם

, בשוודיה VINNOVA, בהודו GITA, בספרד CDTI, באוסטריה FFG: דוגמאות לגופים כאלה
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MDIC בברזיל ,MINCyT בארגנטינה ,ANII באורוגוואי ,MOST בסין ,MITA בליטואניה ,

TEKES פי -על תוכניותניקוד ל  ברורהפרמטרים מערכת  יצרוהגופים הללו . בפינלנד ועוד

פי -מתאימות ביותר זוכות למימון עלתוכניות ההכך ש  ,המדינה למטרות ןמידת התאמת

החברות מקבלות הודעה כי לא יזכו לתמיכה , באין תקציב .זמינות התקציבפי -עלו ןאיכות

  .עקב חוסר תקציב

כמו תשובה  .זמינות הכסף אינה מקבלת כל ביטוי, לעומת זאת ,פ הישראלי"בחוק המו

לא 'ו פה בלבד-בעל מסרתנ - תואם ניתנ ,אינה חוקית" לא אושר עקב חוסר תקציב"

סיבות לדחיית ותירוצים  המצאתליצירתיות רבה בחייב את המדען מ זהאילוץ  .'לציטוט

ולקביעת תקרות המגבילים כללים  תלהמצא ,במטרות החוקם ימדשהם עו אףפרויקטים 

  .היזם הוצאותהכרה באת ה

 

יתה שאלה יה 0551עד  :לדרך התמודדות של לשכת המדען עם מגבלת התקציב וגמהד

פרט את הייחודיות והחדשנות במוצר המפותח ובנושאי " :3.3.3בשאלון המדען בסעיף 

הייחודיות "-ל שונה הנוסח ,מבלי להסב את תשומת ליבו של הציבור, 0551-ב ."הפיתוח

 החדשההדרישה , כלומר ".בשנה הנוכחיתוהחדשנות במוצר המפותח ובנושאי הפיתוח 

טרם  הנוכחיתאף שתוכנית הפיתוח  ,מחדש רעיון מהפכניכל שנה החברה תמציא ש היא 

שניתן לפתח  ,מוצר תוכנה אינה מבחינה ביןש היא זו בדרישה בעיה נוספת. הסתיימה

רב של מצריך מספר וש נמשך שנים רבות  ושפיתוח ,מוצר מדעי החייםבין ל  ,בזמן קצר

אינו שרעיון מהפכני  היות. אסור -של המוצר  הפעול הבעקרון  שינוי כל םבהש מחזורים 

 תובקש ה שללתרץ דחייללשכת המדען  הז  שינוימאפשר למעשה , 'בהזמנה' נוצר

 ".בשנה הנוכחית( או חוסר חדשנות) חדשנות ירודה" בטיעון שלמימון  להמשך

  

 חוק ה ניתיקו

 

 שניסתה ,מהדורה מחודשתחוקקה , רבות עות חוקאחרי דחיות של הצ, 0551בשנת 

 בגובה מענק ישיעורשל  'אלסטית' ההגדרהתיקון כלל  .חוסר התקציב על בעייתלענות 



 המדען הראשי בישראלשל פ "כל מה שצריך לדעת על מענקי מו

 

04 

 

 תמאפשרולמעשה  ,15%השיעור הקבוע של שהחליפה את  15%או , %15, 35%, 05%

 השוניםפרסומי הלשכה . הראשי המדעןשל המענק לתקציב את פ להתאים "ועדת המוול

 ,בפועל". 15%עד "-קנו לית 15% בכל מקום שהיה כתובדי הצניעו את תיקון החוק כאשר 

מענק כזה סירבו לחתום  קיבלושרבות שחברות  כיווןמ, 05% במדרגתכמעט שימוש אין 

  .שאושר להן ךהמגוחעל התמריץ  ביקורת קשה מתחוועל מסמכי האישור 

מקרים בודדים של כמה לא מנע רי המקוהחוק  ,ל"העברת ידע לחואיסור על לבנוגע 

גיון בעונש אף גרם ללשכת המדען י חוסר הה. והעונש מעולם לא מומש ,העברת ידע

כך שבפועל גם לא , מדרישות החוק יהםמקר תהחרגל יצר תירוצי סרק ילסייע ליזמים ל

לכאורה  מותרת ,0551שנת בתיקון החוק מאז  .מו קנסות בגין עבירה על סעיף זהשול 

 סך שבין ליחס השווה סכום"תשלום קנס למדינה ב תאך דורש , ל"דע כזה לחוהעברת י

 של והפיתוח המחקר הוצאות סך לבין ,זה חוק לפי האישור מקבל שקיבל המענקים

דרש זה ש תיקון 8".האישור מקבל של המכירה במחיר מוכפל כשהוא.... האישור מקבל

תיקון  בוצע 0550-ועל כן ב ,למימושבעייתי ביותר היה  עתק מדינה בסכומיל  פיצויתשלום 

 תמורתל "חברה לחואו להעתיק את פעילות ה/א ידע ויהוצאפשר ל כיום כך ש נוסף 

 זה סכום. פעמים מסך המענקים שקיבלה החברה מהמדען 3-לא יותר מתשלום של 

 .לצמצומו רבות דרכים קיימות, כמו לפני תיקון החוק, במקרים רביםאך , דוכבד מאעדיין 

 

, פעמים המענק שניתן לחברה 3-המגביל את נתח המדען ל 0550-מתיקון החוק  יפ-על

שני סבבי גיוס  נערכואילו אולם . ₪ מיליון  1-תוקן ל ל"הנמקרה מהיזם אותו חלקו של 

לפני מכירת  חברהמה 91%-מגדילים את אחוזי המשקיעים להיו ש  פיםנוסהשקעות 

 .בידי היזם תעודת הוקרה בלבד הייתה נשארתגם בחוק המתוקן , ל"החברה לחו
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 הראשי המדען תקציבהעלומים של מקורות ה

 

, ב"נסע מנחם בגין לביקור ראשון בארה, זמן קצר לאחר שנבחר לראשות ממשלת ישראל

. ב"על ההבדלים בין ישראל לארה שוחחו השניים. ימי קרטר'ב ג"נשיא ארהשם פגש את 

-על קיום וכ 11%-כ, משכרו על מגורים %35-קרטר סיפר כי האמריקאי הממוצע מוציא כ

באמריקה לא נהוג "ענה לו שוקרטר  51%בגין תמה מה נעשה ביתרת . על חיסכון 55%

 55%-על קיום ו 11%, על דיור 11%-כשבגין סיפר כי הישראלי הממוצע מוציא כ". לשאול

ענה לו בגין . העודפיםתמה קרטר מהיכן משיג הישראלי את עשרת האחוזים , על חיסכון

את המדיניות של המדען  לעתיםהבדיחה הזו מזכירה לי ". בישראל לא נהוג לשאול"ש

 . הראשי

 

יו הם מקורות. בשנה ₪ מיליארד  5.0נע סביב ו חלק מתקציב המדינההוא תקציב המדען 

ת ויתרותמלוגים מפרויקטים שהגיעו לבשלות עסקית  ;הקצאה ממשלתית: כמה

' חיסכון'למרות צעדי ה .שרדי ממשלה אחרים בשנה הנדונהמ דיי-ללא נוצלו עים שתקציב

, (בעבר 15%במקום ) לתוכניות 15%או  %15, %35, %05בהקצאת  שנוקטת הלשכה

 סוף לקראת. מסתיים כבר באמצע השנהאינו מספיק ופ "התקציב המוקצה למענקי מו

מקור נתח מ. למקורו מפורשאין הסבר לכאורה כל שנה מקבלת הלשכה תקציב נוסף ש

ידי רואה -על( בדוח הסופי)בסופה כל תוכנית מדען נבדקת . היזמים עצמםעלום זה הוא 

הוא לפסול הוצאות שרישומן  של רואה החשבון תפקידו. ת המדעןחשבון מטעם לשכ

רך בד המענקים בפועל, באופן זה. פי הסעיפים בתקציב המאושר-בדיוק על ןמראה כי אינ

 . מהתקציב המאושר נמוכים ללכ

 

נוצרו נוהלים כתובים ( כדי לא לחרוג ממנו, או יותר נכון)לצורך עמידה ביעדי התקציב 

לפי  המענק חלקם מגבילים את סכום)ואחרים הכוללים הגבלות על אישור התקציב 
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(. פ"ות מסוימות של המואחרים פשוט אינם מכירים בהוצא, פ הרלוונטית"פעילות המו

ומאחר שלא , תקציב מהווה את התקציב המאושרמאחר שסך עלויות הפיתוח בסעיפי ה

להעביר הוצאות תקציב הניתן בשלבים הראשונים מרגע ההגשה ועד לקבלת אישור 

כזו כל העברת תקציב  ,(יף קבלני משנהעלדוגמה מסעיף חומרים לס)מסעיף לסעיף 

ת בע, כך .מתשלום המענק סכומים אלה קיזוזת רגורו ,מחייבת דיון ואישורמסעיף לסעיף 

ומאפשרים ללשכת המדען לתקצב ' לא נוצלו'סגירת התיקים מצטברים סכומי כסף ש

 . תיקים נוספים

 

: מהגלדו. לא מפסיקה מדיניות המדען להציב משוכות ליזם, גם לאחר אישור המענק

-חברה שהגישה תוכנית למדען גייסה לצורך כך איש פיתוח ששכרו החודשי נקבע ל

העובד ם העבודה נקבע כי מהיום הראשון לעבודתו יהיה בהסכ. (ביטוחים)+ ₪  55,355

בפועל נדרשו למחלקת כוח אדם כחודשיים (. פיצויים ותגמולים)זכאי לביטוח מנהלים 

החברה  דיווחאת  בטבלה הבאה ניתן לראות. להסדרת פוליסת הביטוח וקרן ההשתלמות

 :שלושת החודשיםבפ "במו על הוצאותיה

 דיווח החברה

 מענק מדען עלות לרבעון IIIחודש  IIש חוד Iחודש   

   19,600 19,600 19,600  שכר ברוטו

   1,633 1,633 1,633 8.33% פיצויים

   980 980 980 5.00% תגמולים

   1,470 1,470 1,470 7.50% קרן השתלמות

   1,323 1,323 1,323 6.75% ל מעביד"ב

  75,059 25,006 25,006 25,006  כ עלות מעביד"סה

 עלות מוכרת למדען

 (לפי החברה)

 01,555 01,555 01,555 75,000 45,000 

 

 

, לעובד במשרה מלאה₪  15,333 ידי המדען היא-המוכרת עלשכר התקרת ש מאחר 

והכרה בתקורה  53%שבמענק , ₪ 25,333 אעלות שכר העובד לרבעון שהוגשה למדען הי

  .₪ 25,333 תשלוםאמורה לזכות את היזם ב 13%של 
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פיצויים )טענה כי ההוצאות הסוציאליות של לשכת המדען מחלקת התשלומים 

הדיווח ולהציגו את הורתה ליזם לתקן ו, שלישיהבחודש רק שולמו בפועל ( ותגמולים

 :כמובא בטבלה הבאה

 גרסת המדען

 מענק מדען עלות לרבעון IIIחודש  IIחודש  Iחודש   

   19,600 19,600 19,600  שכר ברוטו

   4,898   8.33% צוייםפי

   2,940   5.00% תגמולים

   4,410   7.50% קרן השתלמות

   1,323 1,323 1,323 6.75% ל מעביד"ב

   75,018 33,171 20,923 20,923  כ עלות מעביד"סה

 עלות מוכרת למדען

על פי תחשיב )

 (המדען

 20,923 20,923 15,333 22,822 40,108 

 

חודש בעלות שכר העובד , יות שולמו לעובד באותו רבעוןאף שההוצאות הסוציאל

ההכרה  ך כלס. בניכוי ההוצאות הסוציאליות התשלום בפועל לפיהראשון והשני הוכרה 

סתכמים תקורה מ 13%בתוספת  סכום זהמ 53% .₪ 22,828-לרבעון הגיעה על כן ל

   .למדינה₪  2,811של  'סכוןיח' הדבר פירוש .בלבד₪  23,138של  לסכום

 

נטולות כלליות ו רבים המדען הן במקריםנוצרות מכיוון שדרישות  תקלות כדוגמת זו

אמנם המדען דורש . לפירושים שונים משאירות פתח על כןו, לרמה הפרקטית פירוט

אולם אינו מציין , (מה ששולם בפועל)פ בפועל על בסיס מזומן "לדווח על הוצאות המו

 .מדעןההוצאות ל של החברה או לדוח  החשבונותלהנהלת אם הדיווח המזומן מתייחס 

 גםוכן  ,ולא בחודש העבודה משולמת בחודש העוקב לעובדמקובל שמשכורת מאחר ש 

לאחר תשלום השכר בשל בתשלום פיצויים חודשיים  רואה ינהאמערכת המשפט 

התקבל , ולאחר מיילים וטלפוניםבסופו של עניין  ,שכר הלנת -פרוצדורליים  עיכובים

 .של העובד ב והיא זוכתה במלוא העלותושיר החברה על החערעו
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 ?הראשי המדעןמ לפעול לקבלת מענקכדאי בכל זאת  למה

 

המדען  'חוויית'שם רע ל יצרו כפי שנסקרו לעילהראשי פ ומדיניות המדען "כשלי חוק המו

 כאןראוי לציין  ,זאת עם .הראשי בקרב יזמים רבים ובקרב משקיעים זרים פוטנציאליים

 פ תקציב גדול"במושקיעה מהלשכה  .כמה עובדות לזכותה של לשכת המדען הישראלית

בשנת . מדינות אירופיות עשירותל  השוואהב( גודל האוכלוסייה, ג"תל: לפי כל פרמטר)

עם שיעור של  (GDP PPP)לכוח הקניה  ביחספ "מועל ה תהוצאבישראל הובילה  0555

עדיין )יפן  ואילו, 0551-נשאר זהה גם ב בישראל השיעור ז  9.3.39%אחריה יפן עם ו ,1.0%

פ "למענק המדען לתוכניות מו, יתר על כן 10.בלבד 3.1%-הורידה את ההשקעה ל( 0מספר 

 :להלן כמה מהם .ברוריםיתרונות יש 

 המדען נוטל סיכונים גבוהים יותר מכל משקיע. 

  השתתפות המדען אינה מעבירה לידי המדינה נתח ממניות החברה

(non equity money.) 

  בדיקתה רק פעם בשנהצורך המדען מבקר בחברה ל, משקיעהשלא כמו. 

 לגיוס ד ביחס לגיוס הון פרטי או וקבלת המימון בתוכנית מדען גבוה מאלסיכוי ה

 .מקרן הון סיכון

  משך הזמן של  .כחצי שנה הוא( קבלת מקדמהלו)משך הזמן עד לאישור המענק

 .יותר ארוך ברוב המקרים הוא, ם מושגתא ,משקיעידי -הליך ההשקעה על

 פעמים רבות לגיוס הון סיכוןמסייע ידי המדען -אישור תוכנית על. 

 ד בשנים האחרונותורוככו מא, צור והידע מישראלימגבלות הוצאת הי. 

 

גם אם המדען מכנה את . כולנו המיסים שלתשלומי  אמקור תקציב המדען הו, מעבר לכך

מן ' מענק'גם את המילה . דרישהזוהי אינה בקשה אלא , נקלמע 'בקשה'אוסף הטפסים כ

מדובר למעשה בעוד שלהחליף עקב הקונוטציה של נתינה מתוך רצון טוב הראוי היה 

                                                 

9
 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_research_and_development_spending 

10
 http://www.battelle.org/docs/tpp/2014_global_rd_funding_forecast.pdf?sfvrsn=4 
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 סובסידיה הנגזרת מהחלטות הממשלה עדיף להשתמש במונחלדעתי . חלות החוקב

הבלעדי ה ותפקיד  ,זה הכסף שלנו. החזר חלקי על הוצאה בפועלשמדובר בומהעובדה 

אם היזם עומד בדרישות . פי החוק-התוכניות על את לשכת המדען לבדוק ולתקצב של

על היזם למלא . פי החוק-על שלו פ"המותוכנית על לשכת המדען לממן את , החוק

את סכום מענק ממש כמו כל יולדת הממלאת טופס דמי לידה ומקבלת , טופסי דרישה

 (.כן ילדהלאחר בדיקה שא) שלה לחשבון הבנק הלידה

 

 

 מענק הקבלת תהליך 

 

 :יסוד בתהליךמונחי כמה 

  למשל תקורה שהיא )פי תנאיו -זו הדרישה שמוגשת למדען על –תקציב מוגש

 (.ידי תנאי המדען והיא נמוכה ביותר-מוכתבת על, חלק ניכר מעלות הפיתוח

  כל אחד  ללכרך בד)התקציב המוגש פחות החלקים שקוצצו  –תקציב מאושר

 (.התקציב המוגש מקוצץמסעיפי 

  מאושר ההתקציב מ 53%-ל 13%בין  נעפועל ש בתשלום ה –המענק המאושר

 . מותנה בהוכחת הוצאותכשהוא  ,לחברה

  התקציב המאושר לאחר שינויים והעברות בין סעיפים אם  –התקציב המומר

 .נדרשו ואושרו

  תוך מ( 53%או  23%, 33%, 13%)שיעור המענק בפועל  –אחוז המענק בפועל

 (.או המומר אם אושר)התקציב המאושר 

 

לבין סך הוצאות החברה ( או המומר אם אושר)רמת המתאם בין התקציב המאושר 

 גם בחלק הכתוב וגם במפגש)הגשה נכונה . פ הוא מדד לאיכות הטיפול בבקשה"במו

 תשיג סיכוי גבוה לאישור, ניתן להמרה מאוחרת גמישה יותרש תציג תקציב ( עם הבודק

 .התקציב המוגש ואחוז מענק מירבי בפועלתוך תקציב מאושר מגדול של נתח , ציבהתק
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רושמים הוצאות בקובץ אקסל , ממלאים טפסים. התהליך הוא לכאורה פשוט ביותר

ח "רו. עונים –מגיע בודק מקצועי ומבקש הבהרות ותוספות . פי ההנחיות ומגישים-על

לים מסמך תשובה שאם הוא חיובי ממתינים ומקב. מוסרים –המדען מבקש מסמכים 

. תצוין הסיבה לכאורה לפסילתו –אם שלילי ; יפורטו בו סכומי הכסף והתנאים לקבלתם

ולכן לא כל תוכנית , מדובר בהתמודדות על תקציב חסר, בפועל. נשמע מאוד פשוט

תקציבי כל התוכניות שכן עוברות ועדה מקוצצים לפי הבנת הבודק . צולחת את הוועדה

תוכניות רבות . פי זמינות הכסף-פי דירוג התוכנית ועל-על, י חוות דעת הוועדהפ-ועל

גם תקציבים מקוצצים . זוכות לאישור של מענקים מצומצמים בלבד שקשה למצותם

 .פי רוב לא נגבים במלואם-אלו על
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 טוען מדעני

 

שרד זרוע מקבילה לה במ. לשכת המדען היא כאמור זרוע ביצועית של משרד הכלכלה

פעולת מרכז ההשקעות . היא מרכז ההשקעות אשר ממונה על אישורי מפעל מאושר

סכומי מענק עצומים לתמיכה בפעילות תעשייתית ותיירותית ( גם כיום)שמזרימה 

בפריפריה הייתה מבוססת על יועצים שחלקם רואי החשבון של החברות המבקשות 

ויכולתם ' מאעכרים'אלה היה  הכינוי שדבק במקורבים .תמיכה וחלקם מקורבי המשרד

אז שר , פרשת מרכז ההשקעות בניצוחו של אהוד אולמרט .'הסדרת התהליך'הייתה ב

 .  וידידו אורי מסר היא דוגמה להתנהלות זו, ת"התמ

בשל הרצון לשמור על נקיון כפיים ולהימנע מהידבקות השם הרע של מרכז ההשקעות 

וטוב , פ"לחוק המו' מאעכרים'ווצרות פעלה לשכת המדען הראשי למניעת הי, גם בה

דוגמה לכך היא  .'שפכו גם את התינוק עם המים'אולם לעתים קרה שללא כוונה  .שכך

ההנחיה המפורשת שניתנה לאנשי הלשכה להימנע מקשר עם כל מייצגי חברות 

 .שאינם רואי חשבון

ון ניסי, מאחר שהכנת בקשה מיטבית היא פעולה מקצועית הדורשת מצרף של ידע

היועצים המקצועיים ולשכת , בין היזמים' חתול ועכבר'נוצר משחק של , ויכולות יזמיות

היועצים עובדים עם החברות , בפועל .'להיות שקופים'האיסור גרם ליועצים  .המדען

מכתבים ופניות  (.כשומע שקט)ואפילו נוכחים בחלק מהפגישות עם נציגי המדען 

פקידם ומופנים אל אנשי הקשר בחברות כדי ידי היועצים במסגרת ת-מנוסחים על

, שנכפתה על החברות והיועצים, התנהלות זו .וכך בערוץ החוזר, שישוגרו לאנשי המדען

, נובעת אמנם מרצון טוב של הלשכה למנוע זליגה של נתחים מהמענקים לתיווך מיותר

מאוד את וכן מעיקה ומסרבלת ' מאעכרים'אבל גוזרת דין אחד ליועצים טכנולוגיים ול

 .התקשורת עם לשכת המדען

 

עקב הגידול  1331העוינות של לשכת המדען כלפי היועצים התגברה מאוד בשנת 

כרמל ורניה שהיה מדען )בדרישה למענקים וחוסר התקציבים לענות לדרישות אלה 
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ופעל בשקיפות ובתקשורת מלאה עם כל מי , חרג ממדיניות זו 1331ראשי עד אמצע 

 (.חברותידי ה-שהוסמך על

ר שמואל גולדשמידט שהיה בודק מקצועי של לשכת המדען בנושאי אופטיקה וציוד "ד

ובלשכה עבד כמעט עד מותו , שימש בעבר כמפתח בכיר בתחומי לייזר רפואי)רפואי 

סבר כי היחס העוין כלפי היועצים המקצועיים מסב נזק הן לחברות והן , (1312בפברואר 

שראה בעבודתו בלשכה , ר גולדשמידט"רבות עם דקיימתי שיחות  .ללשכת המדען

בשיחותינו העלינו את הרעיון ליצור מערכת . שליחות של סיוע למדינה ולתעשייה

, לקחנו כדוגמה את מערכת המסים הישראלית .תקשורת חלופית בין הלשכה ליועצים

שבה רואה החשבון מטעם החברה בודק את כל הנתונים ומצהיר בחתימתו כי למיטב 

רואה החשבון יודע כי אם . יעתו הנתונים בדוח הם האמיתיים והעדכניים בחברהיד

ר "ד. פי כללי האתיקה הקבועים בחוק הוא עלול לאבד את רישיונו-הדוחות אינם על

המקביל )גולדשמידט עמד על כך שבנוהל המוצע יהיה מעמד מוכר ומתועד ליועץ 

שעליו יהיה לעמוד ' מדעני טוען' –והציע מטבע לשוני למעמד ( לרואה החשבון

 :בקריטריונים ידועים

 עבר נקי 

 השכלה אקדמית רלוונטית לתוכניות 

 פ"ניסיון ניהולי ושיווקי בפרוייקטי מו 

 פ ובנוהלי הלשכה"שליטה טובה בחוק המו 

 חובת שקיפות ונאמנות גם כלפי המדען. 

ען הלשכה תמנה איש קשר מטעמה שיידע את טועני המד, פי ההצעה שגיבשנו-על

אפשרות להתייעץ לגבי חריגים , יספק מידע בנוגע ללקוחותיהם, במגמות המתעדכנות

הוצע שבכל בקשת תמיכה יחתום תחילה הטוען המדעני על כך שלמיטב ידיעתו . ועוד

תהיה ללשכת המדען , אם יחרוג הטוען מהכללים שיגובשו .הנתונים בתוכנית נכונים

בדומה לשלילת רישיונו של רואה )מעמדו יכולת לקרוא אותו לסדר ואף לשלול את 

 .'מאעכרים'הסדר זה היה מאפשר עבודה יעילה ללא אפשרות למעורבות של (. חשבון
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ר גולדשטיין ואנוכי ניסינו למצוא לה "נקודת תורפה נוספת בהתנהלות לשכת המדען שד

הסכמנו שמאחר . מענה הייתה משך הזמן הארוך שעל היזם לחכות לאישור התוכנית

המענק מכסה רק חלק )פ מגיעה ממקורות היזם עצמו "יותר ממחצית מעלות המוש

שקורית , פ גבוהה יותר מהגעת המקדמה"חשיבות הגעת תשובת ועדת המו, (מההוצאה

ר גולדשמידט טען כי קשה לקצר באופן מהותי את זמני "ד. בטווח של מספר שבועות

עדה נדרשים ימים רבים שבהם אך גם לאחר ישיבת הוו, הבדיקות עד לישיבת הוועדה

שלכל אחד מהם עיסוקים רבים )פ "את חברי ועדת המו' צוד'מזכירת הוועדה צריכה ל

העלנו , בשיחותינו. על מנת להחתימם על הפרוטוקול המודפס כמתחייב בחוק( אחרים

הצעה שהקלדנית המתמללת את דיון הוועדה תפיק את קטעי הדיון הרלוונטיים לכל יזם 

שהם גם הבסיס לפרוטוקול , ונה ותשלח לו את הקטעים הנוגעים לבקשתושבקשתו נד

נוהל . מובן שסברנו כי יש להבהיר ליזם כי התמליל אינו התחייבות. המודפס לאחר מכן

יכול כל צד לערער , כך שאם יש טעות בהקלדה, דומה מבוצע כיום בבתי המשפט

ת ליזמים להתארגן הפצת תמליל זה הייתה מאפשר. ולבדוק את ההקלטות עצמן

לצערי גם . מוקדם יותר ואפילו לקלוט עובדים שכן שכר עבודתם משולם בחודש העוקב

 . רעיון זה נדחה בלשכת המדען בנימוק של חיסיון הדיון

הוא התקשר אליי וביקש להיפגש עימי , ר גולדשמידט"אחרי כמה פגישות עבודה עם ד

והסביר כי ניסה , ק את פגישותינו בנושאבפגישתנו הודיע לי כי עלינו להפסי. בדחיפות

וזה הורה לו לחדול מיד , (סגן המדען לטכנולוגיה)לשוחח על הנושאים עם הממונה עליו 

 .'טוען מדעני'מאז איני משתמש במונח . מכל יוזמה בנושא
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 לאומי-פ דו"ערוץ מו

 

ר ידע צביחד יוצרים בבניית מערכת משותפת  החוברים זה לזהאו יותר שני ארגונים 

חלוקת הסיכון מאפשרת . ולחוד ביחדאחד מהם בעל ערך רב עבור כל  טכנולוגי ושיווקי

יתרון נוסף . time to market-להשקיע יותר משאבים בפיתוח ולקצר משמעותית את ה

חברה : לדוגמה .תומשתתפה ותחבראחת מההמידי של כל הזמין הכפלת השוק  אהו

המתמחה ( צרפתית)ה יחוברת לחברה שני, יםישראלית המתמחה בפיתוח ברגים חדשני

הידע והניסיון . של בורג ואום כמערכתמשודרג פיתוח סט צורך ל ,בפיתוח אומים חדשניים

הסיכון העסקי של כל אחת  .לידע המצרפי של השותפות יםלפיתוח המערכת שוו

משך פיתוח המערכת יהיה  .לובו חברה אחת מפתחת הכש קטן ממצב  אהו החברותמ

ציע תוכל להה את מוצריה ותיללקוחהמוכרת כזו יש סיכוי טוב שכל שותפה ו ,יותרקצר 

כאשר הוכרה  .שלה המידי וף את שותפתה לשוק הזמיןשוכך תח ,המערכתגם את להם 

הזדרזה לחתום על מספר רב של אמנות עם , האירופי איחודב תנספחחברה כישראל 

מנצלת  מדינת ישראל, שלה כלכליהאינטרס ה מלבד קידום. האירופי איחודמדינות ה

אכן בפועל ישראל ו ,מהלהוכיח כי העולם מעוניין בקשרים ע כדישיתופי פעולה אלה 

 המדינות הללו מוכיחותבכך )נפש חפצה בפתוחות ובזרועות במדינות השוק  תקבל מת

 (.ישראלית-שמדיניותן אינה אנטי

 

האיחוד . ת האיחוד האירופיהוא אבן בניין בסיסית במדיניו בין חברות שיתוף פעולה

מפעיל תוכנית קבועה לעידוד ( Eureka)פ האירופית "האירופי באמצעות רשות המו

חברות טכנולוגיות ממדינות שונות החברות באיחוד האירופי לפיתוח מוצרים חדשניים 

לאגד 'האימרה השגורה בפי האירופאים בנושא זה היא . תוך כדי שיתוף פעולה ביניהן

 ,התהצלחנחשב ל  תהאירופי פ"שנותנת רשות המוכל אישור . 'ת לאגרוףמספר אצבעו

לאשר פרויקטים גם אם הם  המכאן האינטרס הברור של . התעשייה שידה בקידום כמי

 תקציבה. פ הלאומיות"בחדשנותם או בעמידתם בקריטריונים של רשויות המו גבוליים

גדולה כספית  ואינו מאפשר תמיכהאמנם מוגבל פ האירופית "רשות המו של
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הגוף המאשר ש מאחר ו  .אך גם אין לו מגבלות תקציביות, בפרויקטים תעשייתיים

(Eureka )(שלהן אינטרס פוליטי לשיתוף פעולה) מורכב מנציגי המדינות השותפות, 

 אהו Eurekaהרי שאישור , (עצמו או בא כוחו הישראלי המדען הראשי)אל רנציג ישמו

 .כמעט אישור התוכנית

 

ומאז אני פועל , זהיתי לפני כמה שנים פ"לפרויקטי מו לאומי-השגת אישור דוזה ל ערוץ 

 אטרקטיבייםפ פחות "פרויקטי מוכאשר מדובר בגם במרץ לסייע לחברות לממשו 

 -הגשה מורכבת יותר אמנם דורשים  יםלאומי-פ דו"פרויקטי מו .(UnMadaanableאפילו )

ועדות רשמיות  שתיהמתנה ל ;רשויותה של שתי פי דריש -סטים של מסמכים על שני

 כמהויתור על ציון גבוה בהועל אף על כן זו ו תםהמדען מכיר במגבל  אולם ,'להחלטה וכו

בדרך כלל גם ובמועדי הדיונים קדימות לופרויקטים אלו לעדיפות זוכים , פרמטרים

ות שאר תוכנימ בשונהש לאומיים הוא -של פרויקטים דו נוסף ןיתרו .מענקים מוגדליםל 

עם השותף מוכרות כחלק טכנולוגיים ל לצורך דיונים "הוצאות נסיעה לחו ,המדען

  .מעלות הפיתוח

אתר ב כלו למצואות לאומי-הדו פ"המו ערוץשל היתרונות על על החשיבות ונוסף מידע 

www.rotem.co.il. 

 

 

http://www.rotem.co.il/
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 מצוף משתי אבנים בנותל 

 

, מוצר תוכנה ה שלהתאמה ומכיר/עוסקת בפיתוחהחברה ישראלית קטנה  ,לקוח שלי

. ונדחתה עקב חדשנות נמוכה ,בבקשה לקבל סיוע כספי למדען הראשיבעבר פנתה 

קטנה העוסקת אוסטרית חברת תוכנה  תימצא ,יי ובעזרת קשריי באירופהבחיפוש

חברה הם ג .חברה הישראליתתחום הפעילות של הל ( אך לא זהה)בתחום מקביל 

סיעור מוחות ב .מסיבה דומה במדינתה ובקשתה נדחתהש פנתה למדען האוסטרית 

עם  החברות שתי ם שלמוצריההמורכבת ממערכת  התנהג ,עם שתי החברותמשותף 

כיוון שהמוצר , בפרויקט זה לא היו פערי ידע אמיתיים. יתרון מסוים למערכת המשותפת

אחת משתי החברות הללו המשיכה  כל .המשותף היה בעל חדשנות מועטה ביותר

שחדשנותו הייתה כאמור מזערית אבל בתיאור עבודתם , על המוצר הקיים שלה לעבוד

 למרות החדשנות הירודה. בתוכנית הוצגה מקצוענות גבוהה מאוד של שתי החברות

ידי -הפרויקט המשותף להכרה עלזכה , לאומי-בזכות שיתוף הפעולה הדו ורק (אפסית)

Eureka המדען הראשי בישראל ו)פ הלאומיות "ידי שתי רשויות המו-ועל-FFG 

ואילו , אלף אירו 183-ים השווה לשקלהחברה הישראלית זכתה למענק ב(. באוסטריה

  . אלף אירו 323קיבלה החברה האירופית 
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 תמיכה בתעשיות מסורתיות

וש ערוץ פיילוט למיממסגרת נקראתי לייעץ לאיגוד התעשייה הקיבוצית ב, 1332בשנת 

איגוד התעשייה הקיבוצית פועל משנת  . לעידוד תעשייה מסורתיתבלשכת המדען ייעודי 

מפעלי תעשייה בקיבוצים ובמושבים בעיקר  153-של למעלה מ בייצוג ובקידום  1121

, מתכת) מסורתית-מרבית פעילות הייצור בקיבוצים היא תעשייתית. בפריפריה

ועקב כך לא זכתה כמעט לתמיכת משרד ( 'ם וכורהיטי, הרכבות אלקטרוניקה, פלסטיק

' מפעל מאושר'כן קיבלה סובסידיות על בסיס )פ שלו "ערוץ המואמצעות הכלכלה ב

מטרת  (.בניית מבני תעשייה כנגד העסקת עובדים מהפריפריה ,לצורך רכישת ציוד

שיסייע להקנות המסורתית בתעשייה ייעודי הפיילוט הייתה לבחון ערוץ תמיכה 

ובכך גם יקדם את מטרות המדען , ל"פני מתחרים בחו-ליה יתרון טכנולוגי עללמפע

ובעקבותיו , מהן אושרו 3-ש, פ"תוכניות מו 5הפיילוט כלל (. מקומות עבודה וייצוא)

אין צורך להוכיח יתרון  ,בערוץ זה. פועלת עד היום בלשכת המדען תוכנית ייעודית זו

צנועים יחסית זוכים טכנולוגיים רונות פני המתחרים העולמיים וגם ית-מוחץ על

הכרה בהוצאות  כדוגמת, הקלות רבות לתעשיות אלה הגדירהלשכת המדען  .לתמיכה

הרגילה הכרה ה לענוסף ( קורסים והשתלמויות ועוד, ביניהן רכישת ידע)ייחודיות 

כן ו פ"מהוצאות המו (53%)הבטחה לשיעור תמיכה גבוה  ;כלל החברותבהוצאות של 

 ,למרות ההקלות וההטבות הרבות שלהן זוכות חברות אלה .תשלום תמלוגיםפטור מ

כיוון שתקציבי הפיתוח שלהן נמוכים מוזאת , כיםהתמיכה שהן מקבלות נמועדיין סכומי 

 .אף הם
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 במשרד הכלכלה מגמות עתידיות

דיסוננס שאין  ואפ ה"לשכת המדען כחלק ממשרד ממשלתי תחת חוק המושל  מהקיו

גם אלו שלמדו מישראל על אופן , פ"שמתמרצות מו מדינות .ינות אחרותבמד דומה לו

, ממשלתיים-ידי הקמת ארגונים חוץ-בחרו לעשות זאת על, פ הממשלתי"תמרוץ המו

 .מערכת הפעלה ממשלתית דיי-שאינם פועלים על

  

לזרוע ממשלתית  להפוךעומדת בישראל פ "מערכת תימרוץ המוגם מסתמן כי לאחרונה 

המדען הראשי " גולן חזני התפרסמה בכלכליסט כתבה של, 0553חילת בת .נפרדת

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-" )₪ מיליארד  1ת יהפוך לחברה ויגייס "בתמ

3596414,00.html) ;בפורסם  0551ביוני  51-ב-TheMarker  נפתלי בנט מוביל החלפת "כי

" פ וחדשנות"המדען הראשי ברשות עצמאית למו

(themarker.com/technation/1.2348835http://www. .)צורך הזה ראה כרמל את ה, להזכירכם

 . ונאלץ לעזוב את משרתו על רקע התנגדות הממשלה לביצוע המהלך, 0550-ורניה עוד ב

 

שטומנת חברה ממשלתית היא יוזמה מבורכת ל הפיכת הלשכה לרשות ממלכתית או 

 ממשיות למשק שתשיג תוצאות ,היעיל , שקופה, יותר למערכת גמישה בחובה הבטחה

את נוהלי זוהי הזדמנות לשנות . בתמורה לעלות הגבוהה של המנגנון ושל כספי התימרוץ

 . נדרש כדי לנצל את התקציב באופן מיטביהכל ואת  של הלשכה העבודה

, עליו בתקשורתמוצהר כפי ש  ,השינוי .אני חושש מפני שפיכת התינוק עם המיםאלא ש

אם . גם כיום למשק הישראלי רלוונטיותהלשכה ממטרות החוק הרחיק את עלול לה

השואפת להביא רווח מהיר  לקרן השקעות הוניתעומדת להפוך לשכת המדען 

 וגם לא ,תעסוקהקידום קרנות אלה אינן של מטרות היש לקחת בחשבון ש  ,למשקיעיה

נות אלה לקר .מהשוק העולמי העל הריחוק הפיזי של  לתעשייה הישראלית להתגברסיוע 

זו לא תייצר מקומות עבודה לאנשי כמהפכה  .יבוא בתוצרת מקומית יףהחלל עניין  אין

mailto:Golan.Hazani@calcalist.co.il
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3596414,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3596414,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3596414,00.html
http://www.themarker.com/technation/1.2348835
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אנשי חזון טכנולוגי מתעשיית  התייעץ עםלא שכחו ל אני תקווה ש .צווארון כחול

 .צואימייצרות עבודה ויתעשיות  - 'וכו, הביוטק, הפלסטיק ,האלקטרוניקה

 

 דע מול מי אתה עומד

 ;ת לשכת המדעןוליפע לעוית הראיה שלי ולחלוק עם הציבור את ז זה כדיספר כתבתי 

היווצרותם ולסייע ליזמים להבין בפני מה ל ת וסיבהלהסביר את , מתוך רצון להאיר כשלים

מקווה ששינוי מבנה  אני .פ"כשהם פונים למשרד הכלכלה לקבלת מענק מו הם עומדים

 .יתבדהינוי הששל  ומפני אופי ושחששי בקרוב הלשכה יוצא לפועל

 

מבוסס על ניסיון רב שנים בתחום ומציע כלי עזר ליזם הנאבק להשיג מקום זה מסמך 

המסמך נועד למי  .טוב בקדמת שורת המבקשים והמתחרים על תקציב המדען המצומצם

חשוב  .ולכל מי שמתעניין בנושא את התהליך השכבר חוו מיל , שמגיש בקשה לראשונה

את הנחיות המדען הראשי למילוי הבקשה ולעמידה  לציין כי המסמך אינו מחליף

בכל מקום שבו קיימת סתירה בין הנטען כאן לבין נוהלי המדען . בדרישות לקבלת המענק

 .יש להעדיף את נוהלי המדען, או מסמכיו

 

 ,שלכם

 משה רותם

 מ"רותם פתרונות טכנולוגיים בע
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מענק מירבי למימון  מדריך לקבלת

 פ"פרויקט מו

 

 פ"כנית מובניית תו

 התמקדל המעוניין למקסם את סיכויי קבלת המענק  על היזם ,פ"בהכנת תוכנית המו

, עסוקהפ ה"המו תועד ול להראותעל התוכנית . לשכת המדעןשל מגבלות בבמטרות ו

 ביותר לדרישות ותהמתאימ ןכי החברה והתוכנית ה, דנה בעשרות תוכניות בכל דיוןש

התוכנית צריכה . ה הזדמנות עסקית מבריקההחוק וכי צוות החברה גיל  ולמטרות

מתרכזות  הפיתוח פעילויות וכי משימותביצוע ההמתאים ביותר ל  אהצוות הוש להראות 

ולתת  עם הבודק המקצועי צוות להיות מוכן לפגישההעל  .של המוצר בפיצוח החדשנות

 ירצריכים להכמנהלי הפעילות . ובראש מעייני אלבודק הרגשה שהתוכנית הכתובה הי

 ותצריכ הת המכירותוכני. את פרטי התוכנית ואת הדרך מפיתוח לשיווק מיטביהיטב 

אינה לעבור את  ת הפנייה למדעןלזכור כי מטר חשוב. ומדידות להיות בהירות

עמידה במכלול דרישות אלה תשיג  .אלא לקבל מענק מירבי, התהליך ולקבל מענק

 .תאפשר גביית כל המענק, מכך ויותר, אישור לתקציב גבוה וכן אחוז מענק גבוה

 

פי -החברות ועלאת את התוכניות ו תהמדען הראשי בודקלשכת , פ"פי חוק המו-על

ורק אז מה , סעיפים יאושרו ובאיזה סכום לואי, הועדה אם לאשרההבדיקה מחליטה 

במסגרת התקציב  .53%או  %23, %33, %13 :מהתקציב שאושר יהיה אחוז המענק

במסגרת האישור הראשוני ובמסגרת  הוצאות שאושרוהרק על ישולמו בפו, המאושר

 לאפשר גם התוכנית חייבת לכן .אישורי השינויים שיוגשו ויוצדקו במהלך התוכנית

 אפשרות לנצל שפירושה, ה השוניםסעיפי יכולת ניוד של תקציבים בין במהלך ביצועה
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לרכישת רכיבים  למשל אם אושר סכום. בסעיף אחר אם לא נוצל בסעיף המקורי תקציב

לסעיף  את התקציב העודף בטיעון נכון ניתן להעביר, גדול יותר מההוצאה בפועל אוהש 

שינויים בתוך התקציב  הכנסת. בו אושר סכום הנמוך מההוצאה בפועלש , קבלני משנה

 מאחר, לאישור מאשר השגת התקציב עצמויותר המאושר במהלך התוכנית קלה 

אלא המרה  אין כאן הקצאה נוספת של תקציבים)ועדה אישור  תדורש  האינ שבדרך כלל

  (.של סעיפים

 

לשכת המדען  .בהעדפות הלשכה להקצאת הכסףתכנון התקציב דורש התחשבות גם 

הפיקוח על הוצאות  .(קבלני משנהעדיף על  כוח אדם)עבודה  ותעתיר תוכניות מעדיפה

רישום פטנטים . ביותר הדוק א קל יחסית עבור הלשכה ועל כן גם מבוצע באופןהו אלה

סכום שהוקצה לרישום פטנט לא ניתן לנייד כך ש , תקציב קשיח אהו זאת לעומת

 . למטרות אחרות

תוכנה בתקציב  בודק לשכר עבודה של ענקפ תעדיף לממן ולאשר מ"ועדת המו :לדוגמה

לאותה קבלן משנה  לממן מאשר, אלף שקל 133עלות כוללת של בחודשי עבודה  8של 

כדאי מראש לדרוש , כדי להשיג מימון למרכיב זה בתקציב ,לכן. צית העלותמחב מטרה

ניתן , לתקציבלאחר קבלת האישור , ובמידת הצורך, בתקציב המוגש מימון לעובד שכיר

  .לנייד את העלות המתוכננת לקבלן משנה במהלך הפיתוח

 

 שינויים בהרכב התקציב

ה ולהצדיקה בפני הבודק ובפני בפירוט התקציב הנדרש לפיתוח יש לסווג כל הוצא

, במהלך ביצוע התוכנית נדיר שההוצאות בפועל תואמות את הצפי, עם זאת. הוועדה

תקנות המדען  .פ"ולכן יש לדרוש שינויים במבנה התקציב במהלך תקופת ביצוע המו

לאחר חודשים  2טופס שינויים באמצעות הגשת שינויים בתקציב  בקשמאפשרות ל 

  .חודשים לסיום התוכנית המאושרת 3-יאוחר מפ ולא "תחילת המו

היה הבודק המקצועי רשאי לאשר בעצמו , תקציביתהמצוקה לפני עידן ה ,1333עד שנת 

 תוספת בשיעורלאשר יתה רשאית יועדה הווה ,המאושרמהתקציב  13% חריגה של עד
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, יהתקציב או המענק מעבר לאישור המקור את לא ניתן להגדיל, כיום. גבוה אף יותר

של זו חייבת אישור כהעברה . השונים תקציב בין הסעיפים חלקיניתן להעביר  אולם

תכנון . כלל לא כתוביםלעמוד במספר כללים שחלקם חייבת מובלבד הבודק המקצעי 

עדה והלוקח בחשבון את התנועות האפשריות בין הסעיפים מאפשר להציג תקציב שלו

 .להמיר חלקים ממנו לפי צורכי החברהיאפשר בהמשך ו ,מראש קל יותר לאשרויהיה 

 :ידי המדען לפי סדר העדפת המדען לאישור הן-ות המוכרות עלהוצאסוגי ה

 (בלבד של המפתחים)שכר עבודה 

 פ"קבלני משנה ויועצים מקצועיים הנדרשים למושכר 

 .שכירת ציוד לפיתוח ועוד, רישום פטנטים: כגוןהוצאות נוספות 

 םחומרי גלם לדגמים ולניסויי

 פחת על ציוד המשמש לפיתוח

 

היזם  שעליו הגן (קטן יותרלעולם יהיה )תקציב המבוקש זהה ל  התקציב המאושר אינו

שהגישו בקשה לאותו  שונות י תוכניותלהלן דוגמאות לשת .הבודק המקצועי בפני

אולם אושר להן אחוז מענק שונה וכן הם הצליחו לגבות בפועל סכומים שונים , תקציב

 .בתכלית

תקציב  וכניתת

 מוגש

תקציב 

 מאושר

אחוז 

 מענק

מענק 

 מאושר

אחוז 

 ניצול

 סכום בפועל

 836,000 95% 880,000 40% 2,200,000 2,500,000 'תוכנית א

 273,000 65% 420,000 30% 1,400,000 2,500,000 'תוכנית ב

 

בעלות  בתחום הפרסוםזנק האמיתיים של שתי חברות  הנתונים הללו הם נתונים

בקבלת ש נזק הכספי ה מלבד .שלהם פ הראשונה"בשנת המוינים דומים רבים מאפי

היזם " :לתהותעשויה ועדה וה שכן, פ הבאה"הנזק מתמשך גם לשנת המו, מענק מוקטן

 ;("25%)אלף שקל  133בפועל הוציא על הפיתוח רק ו ,1.2אישרנו , מיליון 1.5ביקש 

 .הבאותלשנים את תוכניותיו  ולקצץ מהותית, אינו בשלפ המדובר "המולהסיק כי 
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שכן המוצר מפותח , סופגת נזקאף היא  (פיתוח המוצר בפועל)עצמה פ "תוכנית המו

 . בתקציב דל

 

פ בפועל ושל מידת "הוא פונקציה של הוצאות המובפועל  םהמענק שישול  םסכו

הכנסת שינויים בתקציב שמאפשר מובן שתכנון נכון מראש . לתקציב המאושר ןהתאמת

של  נדרשים להשגת ניצול גבוה -ר לאורך התקופה והצדקתם לצורך אישורם המאוש

התוכניות מה שיצר את הפער בין שני המקרים הללו הוא איכות  .התקציב המאושר

ניהול הקשר עם המדען , איכות ההגנה של היזם בפגישה עם הבודק המקצועי, שהוגשו

  .ודיווח הפעילות לאורך תקופת הפיתוח

 

 

 

 שהכתיבת הבק

הבקשה . פעולה שיווקית יאה( 'וכו, השקעה, הלוואה, מענק)יה לקבלת מימון יכל פנ

אין למלא אך , אין זה אומר כי התוכנית אינה אמיתית! שיווקית אלקבלת מענק מדען הי

, כל פעולה שיווקיתבכמו . פרוספקט מסחריכ וגם לאמסמך טכנולוגי את הבקשה כ

צורכי  והכרתשיווקית עמוקה -טכנולוגיתכתיבת הבקשה והגשתה מחייבות הבנה 

, בה גורם אחד מקצה כסף לשניש כמו בכל פעולה , נוסף על כך .(המדען הראשי)הלקוח 

ת והתייעצות עם אנשי המדען מחייבת זהירות כפולה ומכופל  ,גם כאן יש ניגוד עניינים

 (.יש לקחת בחשבון שהמידע המועבר ישמש לבדיקת התוכנית, גם אם מפטפטים יחד)

 

 ,טעות מקובלת. פרויקט שלומענה נכון ומשכנע ל  לכתוב הגורם המתאים הואהיזם 

סט של טפסים ומספרים כאל בקשה היא להתייחס ל  ,הפוגעת קשות בתוצאות התהליך

הבקשה נראית . להטיל את ההובלה על איש הכספים בארגון או על רואה חשבון חיצוניו

רציף  ,רטיב האמור להסביר באופן קולחנ אהבקשה הי. אך היא אינה כזאת, כטופס

ואיך המוצר המוצע עונה  הקיים בשוקהצורך את , את הבעיה בשוק העולמי וקוהרנטי
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על הבקשה להראות כי היא ניתנת למימוש וכדרך , מעבר לכך. על צורך חשוב זהבדיוק 

ידי -המוצהרות על)ויות של הממשלה ואגב תורמת רבות למטרות הקבועות והעכש

עצמו האם התוכנית היטב עם כל מגיש בקשה חייב לבחון  (.המדען הראשילשכת 

 הדבר מודגשוהאם , ויות של הממשלהומצביעה בבירור על התאמה למגמות העכש

 .מענהבכתיבת ההיטב 

 

 :לספק מענה נאות לכל אלה צריךהטפסים מילוי 

 

 

 ?מהו המוצר המפותח

ויש  ,לעבור ביקורת קפדניתההגדרה הגולמית של המוצר המיועד לפיתוח חייבת 

אם בכוונת היזם  ,דוגמהל. פ"לדרישות חוק המו כדי להתאימההצורך  לשנותה לפי

כרון גדול ומחיר ינפח ז, נפח פיזי קטןבעל אחסון מידע לטלפונים ליפ אלקטרוני 'לפתח צ

הסיבה . פ"אינו מתאים לדרישות חוק המו כלומר', Madaanable'המוצר אינו  - שוק נמוך

 כדי. צור מתאימותימעבדות י בהאין ש ,יפ יבוצע בישראל'צור הציא כי לא סביר שיהי

חברות ) Fabless Operation-רצוי להגדיר את הפיתוח כ, מכשול זה להתגבר על

המוצר ש ו ,(יפים'יצרניות צידי -עליפים מיוצרים 'הצ כאשר, יפים'צתוכנה לת והמפתח

מעלה את חשיבות התוכנה פתרון הצהרתי זה . מכר כרישיון שימוש בטכנולוגיהיעצמו י

צור ימצניע את עבודת היו הטכנולוגית של החומרה מצמצם את החשיבות, שתפותח

למערכות התאמות ב( פ"חוק המוכפי שדורש )יועסקו  עובדים ישראלים, כמו כן .ל"בחו

. עודו( קסטומיזציה)ספציפיים  לקוחותל מותאמותיצור גרסאות לי, מיועד להן יפ'שהצ

פ "עדת המווומאפשר לו ,אך מסתדר עם החוק ,אינו מייצר משרות עבודה בנגב פתרון זה

 . לאשר מענק

 

 ?  האם המוצר חדשני מבחינה טכנולוגית

על התוכנית  .על חדשנות טכנולוגיתדורש כאמור שהמוצר המפותח יהיה מבוסס החוק 

ות הנדרשים למימוש היתרונ שיש בה -חדשנות זו של ההיגיון העיסקי להראות גם את 
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משרות חדשות ובוודאי  וווצריהרי ללא מכירות עתידיות לא . צור והמכירותיתוכניות הי

 .יצואילא שיפור ב

 

 ?האם עקרון הפעולה ברור ומוביל לתוצאה הנדרשת

חוקים ל ו( ורכיבי) שלומבנה ל  תוך התייחסותלפרט את עקרון הפעולה של המוצר יש 

 להבהיר כיצד תושג התוצאה הטכנולוגית יש. פועל אפיהם הו-לשעים ייקאלזהפי

יימים מוצרים קבין מוצע ל מוצר ההטכנולוגי בין ה( היתרון)להדגיש את השוני ו הרצויה

 .(הלוקים בחיסרון שאותו פותר המוצר המוצע)

 

 ? מפני העתקה המוצר האם ניתן להגן על

שאמור לסייע לה רואה עצמה שותפה מלאה במוצר  ,באמצעות המדען הראשי ,המדינה

 אההגנה המקובלת הי. ובתוך כך היא חוששת מפני העתקות, להשיג את מטרותיה

ניקוד  מקבלים כזומוצרים שאינם ניתנים להגנה  .כפטנטהטכנולוגיה /המוצררישום 

שניתן לרשום פטנט על הפתרון המוצע וכי  הוכיחעל מגיש הבקשה ל . אצל המדען נמוך

פירוט סטאטוס הפטנטים נדרש הן במבוא ) הפטנט אינו סותר פטנטים קיימים

 .(בטופסי הבקשה 2.3.5המנהלים והן בסעיף 

 

 ?הפיתוח ותוצאותיו מוכחות ישימותהאם 

המדינה אינה מעוניינת לסבסד פיתוח שלא הוכח בוודאות גבוהה כי התוצאה ניתנת 

לא יוכל לייצר , הסיבה היא שמוצר שפיתוחו עלול בסבירות גבוהה להיכשל  .הלהשג

רק מושגת לישימות המוצר סבירות גבוהה ש מאחר  תבעייתידרישה זו  .משרות וייצוא

, אם היזם נמצא בפוזיציה זו ,מצד שני. הפיתוח ובחינתו בשטחעיקר עם השלמת 

ח נכון עשוי לסייע לאחוז בשני קצותיו של ניסולכן  .אין מענק - אין סיכון ,הפיתוח הושלם

ניתן לתאר ניסוי שנעשה באמצעים ידניים והוכיח הצלחה שיטתית , לדוגמה .מקל זה

כאשר המוצר המפותח הוא מערכת שתבצע אוטומטית , (שאינה כדאית בעבודה ידנית)

 .בעלות אפסית ובזמן מינימלי, את הפעולה

 

 ?תו אל הפועלתוכניאת ליזם אמצעים להוציא יש האם 
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החברה והן את יכולותיה של את הפרויקט המוצע הן בדיקת התוכנית כוללת 

יש להוכיח כי צוות החברה כולל את המומחים הכי רלוונטיים למוצר . המפתחת

 לפתרון, ליזם זיקה חזקה לטכנולוגיהולחברה כי הצוות מחויב לפיתוח וכי , ולטכנולוגיה

שנים של מימוש הפיתוח עם החזר  5לפחות פי של צ  החברה להציגתוכנית על . ולשוק

 .השקעה ראוי

 

 ?האם סיכויי המכירות בתוכנית סבירים

בעיה מאוד  הוא עונה עלכי ללא כל מאמץ אם מצאתם מוצר שניתן לפתח ולהוכיח 

אם נייצר גלולה המרפאה מיידית  ,משלל . הנמקות בסעיף זהכתיבת אין צורך ב, גדולה

לא תהיה כל בעיה לשווקה גם , (לוקמיה כמו)יבור גדול מחלה חשוכת מרפא של צ

 :המקרים יש להוכיח כישאר בכל . במחירים גבוהים

 השוק הרלוונטי גדול דיו. 

 (בכסף ובביצועים) םמתחריהפני -הפתרון המוצע מציג עדיפות ברורה על. 

 ברורה ומעשית הרלוונטי שוקדרך לה. 

  גם לאחר  יםשולי רווח נא יציבה ומראה (מעלהל מלמטה )תוכנית המכירות

 .החזר כל העלויות

 השלב המסחרי בתוכנית מספק מקומות עבודה לישראלים. 
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 מילוי הטפסים

במקרים רבים ההתייחסות . המדען יש עירוב מושגים בין תוכנית לבין תיק מסמכיב

רכתו אגם אם בפועל אושרה ה)כנית היא לתיק ספציפי שמתוכנן לשנה אחת בלבד ולת

פ בבירור בין תוכנית "מבחין חוק המושלו בסעיף ההגדרות (. ר חודשיםבעוד מספ

ובין תיק שהוא , (תרופה)שנים  1משך יהמיועדת לפיתוח מוצר מסוים גם אם פיתוחו י

גם חוק , עם זאת .דנים ומאשרים פעילויות לשנה אחת בלבדושבו נתח מהתוכנית 

הוא עוסק למעשה כאשר  'שרתתכנית מאו' שימוש במינוחלעתים ב 'חוטא'פ עצמו "המו

נעשה שימוש בשני , ת עם לשכת המדעןובתכתובגם גם בדיבור ו, במציאות .בתיק

 .המונחים במעורב

 

הבודקים , עם זאת. נושאים אוניברסאליים של תוכנית עסקית כוללהשאלון בטפסים 

ככולנו והם מושפעים מאופן העברת המידע אליהם לא  בני אדםועדות הם וואנשי ה

 :שני דברים צריכים לשמש נר לרגליו של כותב המענה, לכן .ות ממהות המידעפח

  (המשקיע)מטרות המחוקק; 

  על מטרות אלהכיצד התוכנית עונה; 

מרכז הכובד של המענה  להעביר אתאלא , פרטים שאינם נכונים לכתוב אינה הכוונה

-מחקרימסמך אינו טכנולוגי ו-שיווקי איש לזכור כי המסמך הו. ת המדעןומטרבתוכנית ל 

 .מדעי

 

 פ"בקשה לתמיכה בתוכנית מוטופס 

 

מאתר המדען  ושיש להוריד ,פ"בקשה לתמיכה בתוכנית מו -הראשון למילוי הוא שאלון המדען 

 (..48ABAD6FC620.htm-8244-4E8B-FDC2-il/NR/exeres/270E524Ehttp://www.moital.gov)הראשי 

עקב כך הקובץ . הקובץ משוכלל ועמוס הגדרות מקרו שהוכנסו לצורך טיפול ממוחשב בתוכניות

שכבות של טבלה זו כוללת . טבלת נתונים כללית ישבראש הקובץ . את המחשב 'לשגע'נוטה 

להעתיק לקובץ  מומלץלפיכך . על עריכת המסמךשונות המקשות  איסורי שינוי ופקודות מאקרו

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/270E524E-FDC2-4E8B-8244-48ABAD6FC620.htm


 המדען הראשי בישראלשל פ "כל מה שצריך לדעת על מענקי מו

 

38 

 

ולעבוד על הקובץ ללא הטבלה הראשית עד  סיכום מנהלים 1.6את המסמך החל מהשורה  חדש

בטבלה עצמה יש למלא מספר פרטים הקשורים לחברה  .קו חזרה לטבלהידבאז לההשלמתו ו

 .החשובים שבהם להלן סקירה קצרה של. ולפרויקט

 

 1סעיף 

כפיתוח עלול להתפרש  ומילוי-אי. יש למלא סעיף זה בזהירות – תוכנןפ המ"משך המו

טכנולוגי  אאם המוצר הו. הבאהבשנה בסיכוי לקבלת מענק  פגועל  ובכך, בן שנה אחת

 רצוי, (הלוקחים שנים ארוכות FDAלא תרופה או מכשיר הדורש אישורי ) התוכנ כמו

פי -הארכה עלכן בהמשך ו שינוייםהכנסת זהו זמן סביר שמאפשר . שנתיים רשוםל

 .בלתי ידועהתוכנית לעתיד  'פירות'עם זאת אינו דוחה את ו, הצורך

 הואינו חופף לשנ, משך שנתייםיאם הפיתוח צפוי לה – מועד מתוכנן למכירה ראשונה

 1312ספטמבר  1-פ הראשונה יכולה להתחיל ב"שנת המו: לדוגמה) הקלנדרית

יש לשים לב שהמדען . לציין את השנה שלישית כדאי, (1315אוגוסט ב 31-ולהסתיים ב

מועד  ,גיסא מאידך .מדי לא רצוי לציין מועד רחוקלכן ו ,(מכירות, ייצור)מצפה לתוצאות 

 .ביעדי התוכנית עמידה-אימדי עלול לגרום לקרוב 

 

 2סעיף 

יצוין  השם שיירשם כאן. כאן ניתן לציין את שם התוכנית –( יםותו 23עד ) נושא התוכנית

 (.No Brainer)כל שם תקין כאן . מסמכי האישורב

 

-על וגם)פי סעיף זה -על. זהו סעיף בעל חשיבות רבה –( שורות 3עד ) תיאור התוכנית

 :לדוגמה. התחום המקצועי ומומחיות הבודק של תוכניתכם וקבעיי( תקציר המנהלים פי

ודק מכשור עשויה להגיע לבודק מתחום התוכנה או לב X-Raysתוכנת ניתוח תמונת 

נותב תאליו שקבע את התחום המקצועי יבסעיף זה מיקוד החדשנות של המוצר . רפואי

בודק החזק בתוכנה יתרכז ויעריך יותר את החידושים התוכנתיים ואילו חברו  :התוכנית

 .רפואייםהמתחום המיכשור עשוי להתרכז באספקטים 
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 3סעיף 

שלא  מומלץ. נולוגיים והשיווקייםאת המובילים הטכיש לרשום  – אנשי מפתח בתוכנית

ד ומעט מאשל המדען מכיר בעלויות ) הניהוליים יתר על המידה את תפקידיהםלהאדיר 

 .('אינדיאנים'ומעדיף  'יפים'צ'

 

 4סעיף 

את המענה לשאלה זו יש לדחות עד לאחר מילוי שלם של  – פ לתוכנית"תקציב המו

 .התקציב של התוכניתתקציב התוכנית ולהעתיק את הנתונים מתוך אקסל 

 

 5סעיף 

 כאן. פרטי התקציב יועתקו מדף האקסל שיוכן בהמשך – התקציב ומקורות המימון

 בעייתיזהו סעיף . נשאלים על מקורות המימון מעבר לתמיכה הצפויה מלשכת המדען

ואמור  'כסף שני' אפ של המדען הו"אך יש לזכור כי מענק המו, חברות רבותעבור 

הטבלה את כדאי למצוא דרך למלא , לכן. האחרון בתוכנית השלמה להשלים את החוסר

זה עשוי להיות  סעיף . באופן שיראה שמלבד המענק הצפוי אין לחברה כל בעיית מימון

  .ם רואי חשבוןהש  ליועצים( נפשית)לא קל 

וניתן  53%פירוט אופן המימון הוא ירושה מיותרת מהזמנים הטובים שבהם המענק היה 

ם מתבקשים לענות בדיוק רב על אתכיום גם למדען ברור ש. על סעיף זה היה לענות

מהתקציב  53%עד  %13תכנון עלום המתבסס על נתח מענק אקראי ובלתי ידוע של 

 .ענו על סעיף זה כאילו המשקיעים כבר בדרך, עצתי, לכן .שיאושר

 

 1.1.2-ו 1.1.1סעיף 

ונו לטופס חוות הדעת ויוצג לפני חלק זה יועתק כלש" :מנחה טופסה – סיכום המנהלים

חלק , תחילת המענהחשוב מכך שזה ו ,זוהי אינפורמציה חשובה" .ועדת המחקרחברי 

 בקיצור נמרץ חלק זה חייב להיות חד וברור ולספר. שכל בודק נכנס דרכו לעובי הקורה
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 'הנפלאה'וההזדמנות העסקית , מאחוריוש הרעיון המבריק , יחודוי, כל הפרויקט על

 .סעיף זה ראוי שיוכן או לפחות ילוטש עם סיום כתיבת התוכנית כולה .א מממששהו

 

עיקרי , החדשנות, הטכנולוגיה, המוצרכוללת את  זה סעיףמילוי הנחיית המדען ל 

 .פטנטים שיירשמווההישגים הצפויים בתום תקופת הפיתוח הנוכחית , הפיתוח

 

בעיה העצומה שהוא פותר ל  התייחסותכדאי לפרט את מהות המוצר תוך  – המוצר

המדען לא )שאינה דומה כלל למתחרים הקיימים  החברה/היזם דרך הייחודית שלול

 (.'me too'מקבל מוצרים של 

 

כדאי . ברור שיש לציין כיצד ואיזו מומחיות נדרשת למימוש הפתרון – הטכנולוגיה

ולחדד ( 'וכוניסיון , מיומנות)יתרון בו לצוות יש שהספציפי  התחוםלהדגיש כאן את 

 .חשיבותו לתוכניתמשקלו ואת את  ולהאדיר

 

יש לתת מקום של כבוד למקוריות של הפתרון המוצע  ,לאורך כל המסמך – החדשנות

. לופותר בעיה כאובה לכשל המוצר כוכן להדגיש את התועלת המרובה  ,יחודוליו

לית א יונהחדשנות הפונקצ .איך ממומש הפתרון -החדשנות הטכנולוגית עונה לשאלה 

 .כהעד  היהשלא ומציע  הפעולה שהמוצר/השימוש/ ו השירותמה -שאלה עונה ל

 

הטכנולוגיים לפערי הידע להדגיש ולתת משקל יתר , כאן כדאי לפרט – עיקרי הפיתוח

הידע  ,הניסיוןפ יש את "ושלצוות המו, בתוכנית הפיתוח שהם עיקר הפיתוח החדשני

רפואי וחוזק  RAY-Xהמוצר הוא תוכנת פענוח אם : לדוגמה) והמומחיות לפתור אותם

כדאי להדגיש שפערי הידע הם אבחנה רפואית ולא ניתוח , הצוות הוא רפואי ולא תוכנתי

 המרכיביםחשוב לזכור כי מטרת המדען לתמוך בפיתוח  .(גבולות האזורים הבהירים

 .מוצרה הטכנולוגיים של
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לבחור אבן דרך המציינת הן  כאן כדאי – ההישגים בתום תקופת הפיתוח הנוכחית

טיפוס מעבדתי שלם עובד -ניתן לבחור באב ,לדוגמה. הישג טכנולוגי והן הישג עסקי

פ ניתן להציג מערכת בדוקה מוכנה "אם זוהי שנה אחרונה למו. להצגה למשקיעים

להצביע על היקף ו (Deliverable)ים להיות ממשיים חייבשיוצגו  יםההישג . לייצור

עלול להביא  שכן, מציון הישג שקרוב מידי לסיום הפיתוח עצמוימנע יש לה. השקעהה

 .פ בשנה הבאה"אפשרויות למענק מו דבר העלול לסגור ,למסקנה שהפיתוח הסתיים

 

בוחנים עם מומחה מה / נרשום /  אנו רשמנו: "יש לציין!!! חייבים פטנטים – פטנטים

 ...".קיע בכך מאמץ ומשאביםונש, הדרך המיטבית להגן על המוצר שלנו ברישום פטנט

 

המדען שבע . וגדל המוצר פונה לשוק גדולולהראות ש חייבים להדגיש  – אור השוקית

ממוצרים פורצי דרך טכנולוגיים שתוכניות השיווק שלהם התבדו ולא תרמו ( וחושש)

  .למטרות החוק

, נתח שוק, גודל שוק עולמי וקצב גידולו, תאור - טופסלהשיב על כל תתי הסעיפים ביש 

, המודל העסקי, מחיר מוצרים מתחרים, ידהיחלצור יעלות י, ידהיחלמחיר יעד ללקוח 

  .בנושאים השיווקיים מעולה הטישלולהפגין   - תחזית מכירות

 

כדאי לסכם את סיכום המנהלים במשפט  – (Punch Line)סיכום סיכום המנהלים 

___ ובהשקעה של  יםשחוד 12במשך  המוצרחברתנו תפתח את ": בסגנוןסגירה 

-סך המכירות על)___ ותשיג מכירות של , (פ לכל תקופת הפיתוח"הערכת תקציב המו)

 ."שנים מתום הפיתוח 5-ב פי התוכנית

 

 



 המדען הראשי בישראלשל פ "כל מה שצריך לדעת על מענקי מו

 

42 

 

 11לאומי-פ דו"פרויקטים במסגרת שת: 1.1.3סעיף 

לשכת )את מרכז הכובד של התשובות לאינטרס של המממן  כווןגם במילוי סעיף זה יש ל 

שתי החברות השותפות  של בפרק זה יש להקפיד להראות עצמאות(. יהמדען הראש

 .וכישויות מסחריות ותכמפתח

 

מספר עובדי , סודישנת י, אתר אינטרנט, כתובת - פרטים פורמאליים על השותף

 .פ"המו

 

 אכאן יש להדגיש ולהוסיף כי המגמה של החברה השותפה הי – תחומי עיסוק ומוצרים

אתם שאבל הבודקים ישמחו לדעת , לא נשאלנו, נכון)פיתוח בו עוסק הש התחום  כלפי

 (.במגמה הנכונה

 

מגמת המכירות של השותף כי  ולציין, גם כאן יש לענות כמיטב ידיעתכם – מכירות

 .המוצר המפותח כיווןב אבשנים האחרונות הי

 

המשתתפת  ותחבראחת מהכל עבור  שיתוף הפעולההמשימות והתועלת מ

הן במשימות הפיתוח והן  בין שתי השותפות חלוקה ברורהלציין יש  פ"בתוכנית המו

שלכם )שתראה כי צירוף שתי התרומות  ,משימות עתידיות בתקופת המימוש הכלכליב

כדאי לרתום בסעיף זה את , מעבר לכך. 2<1+1  של עונות לדרישה( ושל השותף

ניצול מערכת  ,לדוגמה. חיזוק התוכנית שלכםטובת ההיסטוריה השיווקית של השותף ל 

 .השיווק שלו באירופה למכירת המוצר המשותף

 

הפתרון המיטבי הוא  – של התוכנית( פטנטים)נכסים הרוחניים הסדר בעלות על ה

על אינטגרציה של  IPאין טענות  ללכרך בד)שלו  IP-שכל צד יהיה בעלים יחיד על ה

 .יךאת התהל שמעכבתעשוי לגרור חקירת עומק  אחר כל הסדר(. מכלולים

                                                 

11
 ".תמיכת המדען הראשי במיזמים טכנולוגיים"י ראה במאמרי לאומ-פ דו"סקירה נרחבת על ערוץ מו 
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הפתרון המיטבי הוא שכל צד ייצר את חלקו  - ייצור ושיווק תוצרי התוכנית המשותפת

 .והאינטגרציה תהיה על משיג העיסקה ,הברור

 

אישורים שהתוכנית כבר לפרט ) סטאטוס אישור התוכנית במסגרת הבינלאומית

שור אם טרם התקבל אי. תלהיות חיובי תחייב התשובה –( קיבלה במסגרת הבינלאומית

לציין את התגובה החיובית של הגורם הממשלתי המקביל למדען  כדאי, לאומי-דו

 ,בחן את התוכנית והמוצר( המדען של אוסטריה) FFG-ה" :לדוגמה. במדינת השותף

  ".והמליץ להגיש במהירות את טופסי הבקשה

 

התלות שלכם בהצלחת מידת  אהו רבהבשאלון אך חשיבותו  לא מופיענוסף ש היבט

שתפקידה למנוע השקעות  ,פ"ועדת המווחשוב ל היבטזהו . השותפהשל ילות הפע

אנו למשל אם . בהצלחת השותפה הזרהלחלוטין בפרויקטים שהצלחתם תלויה 

השותף ש  קיים חשש ,אום חדשנישלנו מפתח מפתחים בורג חדשני והשותף האירופי 

במקרה כזה יש  .יצליח לעמוד בצפי התוכניות המשותפותולא  יספק את הסחורהלא 

 ,דרש נוכל לרכוש אומים אחריםיאם נשו ,לציין כי לבורג המפותח יש ערך רב בפני עצמו

מענה כזה יראה שאם  .צפי המקורימה 13%יהיה רק  של הבורג היתרוןגם אם 

ולמעשה אנחנו צפויים להרוויח , סבירההשותפות תתמוטט תהיה לנו תקומה בעלות 

, אין להתעלם ממנהאולם , יש כאן סתירהכאורה ל . מהשותפות יותר מאשר השותף

  .אלא להציע חלופות

 

 1.2סעיף 

זהו סעיף חובה בתוכניות המשך ויש לענות בו על מספר  - ח טכני מסכם"תמצית דו

האמת היא  אבל, חובה לענות על סעיף זהאמנם אין , פ הראשונה"בשנת המו .נושאים

 . רק אם רוצים לקבל כסף והרבהא אל, שאין חובה לענות גם על הסעיפים האחרים
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ההזדמנות הנדירה  על אודות הוספת סקירה היסטורית קצרהאני תמיד מנצל סעיף זה ל 

כאן אילו ושורות  15-מוגבל ל במבוא המנהליםשהמענה  מה גם. לפיתוח המוצר המוצע

חבל ו ,מיקום הסעיף בקדמת המסמך מקנה לו את החשיבות הראויהגם  .כזו אין הגבלה

 .בז הזדמנות כזולבז

 

המדען אינו  גםיש לזכור כי  – ביצוע מול תכנון, הישגים בתחומי הפיתוח והשיווק

מסגרת או בעמידה בלוח זמנים -אי ,זאת עם. ידו-בפיתוח הממומן על יםאוהב כשל

 ,כשלים אלה ביתרונות 'לרפד'כדאי גם . תקציב הן סטיות המתקבלות בסלחנות

יה תאפשר לנו יאך הדח, וח מנוע התרגום שתוכנןטרם השלמנו את פית" :לדוגמה

 ".יל ולזכות בשוק גדול בהרבהילהתאימו מראש גם לתחום המוב

 

השינויים במגמות את נסו לתלות  ,קודםהכמו בסעיף  – כנית הפיתוחושינויים בת

כמו בכל . 'יצור בארץ וכויהגדלת נתח הב, מענה לצרכים יותר רחביםב, חדשות בשוקה

 .מטרות המדען הראשיל השינויים על דיווח הלהתאים את  חשובן גם כא, סעיף

 

. כל השווקים משתנים – שיווקיים שהתבררו במהלך תקופת הדוח/היבטים כלכליים

יש להפגין ידע . המגמות החדשות בשוק אחרהמדען מצפה שנמשיך לעקוב ללא ליאות 

 .ולהסביר שהשינויים משפרים את מצבנו השיווקי

, בכל זאת. אין חובה למלא סעיף זה, (לא תוכנית המשך)ראשונית  אאם תוכניתכם הי

מייד לאחר תקציר  שממוקם ,זהו סעיף חופשי. המלצתי היא למלאו בכל תוכנית

ה ליד הקופש ףמד כם על הההזדמנות להציב את תוכנית חבל להחמיץ את. המנהלים

  .בסופר

 

, ות שזו תוכניתנו הראשונהלמר" :במשפט כגוןאת התשובה לסעיף זה אני מציע לפתוח 

ההזדמנות  ומומלץ לתאר כאן איך נוצר "......מצאנו לנכון לתאר כאן כיצד נולד הפרויקט

ואיך הרעיון המקורי קרם  ,ליכולת הייחודית של היזם החזקוהמפגש בין הצורך השיווקי 

 (טקסט חופשיסעיף של )זה סעיף כתיבת מענה ב. פ"מוהתוכנית כדי עור וגידים ל 
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שלא נכללו פשרת פירוט פרטים חשובים על התוכנית ועל ההזדמנות העסקית מא

 .בתשובות לשאלות הספציפיות בטפסים

 של נרטיבושיתופם ב, קשובים לנושאים מענייניםה, ועדה הם אנשים כמונוואנשי ה, זכרו

 .סימפטיהאצלם עניין וההזדמנות עשוי לעורר 

 

          1.3.1סעיף 

יש , מלבד תיאור המוצר והתוכנית – ת הפיתוח לשנה הנוכחיתאור המוצר ותוכניית

צורך הדחוף לחשיבותו ול  התייחסל וביחס לקיים ( state of the art-כ) נויתרו לתאר את

 גם תיאור עקרון הפעולה מחייב התייחסות דומה לקיים כיום בשוק ולנחיתות. מימושוב

הפתרון  לטת היתרון שלהב דיי-לע)מוצר המוצע ל  ביחס המוצרים הקיימים כיום

 (.שלכם

סותרת את הנחיית המדען להימנע מצירוף חומר אמנם הדרישה לצירוף חומר גרפי 

ארת את רכיבי המוצר תדיאגרמת בלוקים המ גם: אך זו אינה הסתירה היחידה, גרפי

מורכבות טכנולוגית גם  .טכנולוגי ומורכב הואתחושה שהמוצר תורמת ל והקשר ביניהם 

. הפיתוח וחשיבותו שהוא חיוני לה להסברתעדה ולו להראות, ק הטכנולוגימסייעת לבוד

 .מהתחום מונחיםלהשתמש ב לכן גם רצוי

שיפותחו ויימכרו לצד  פתרונות נלווים/מוצרים רצוי להציג, בתיאור המוצר והתוכנית

מודול ייחודי ולצידה פיתוח ( המוצר הראשי)תוכנה  פיתוחדוגמה ל. המוצר הראשי

, משתי חלופות כאלהותר הצעתי היא לא להציג י .(מוצר נלווה)תוכנה יצועי הב לשיפור

סעיף )כדי להימנע מסרבול ועומס פרטים מיותרים במענה על סעיף תוכנית המכירות 

2.2) . 

 

קיימת סברה בציבור כי המדען נוטה לתמרץ  - ייצוא מיועדידרישת המדען למוצרים 

אולם למעשה מוצרים . ות לאומית גבוההתוכניות פיתוח של מוצרים בעלי חשיב

גם אם הם מוצרים , המיועדים לשוק הישראלי בלבד ושאינם פונים לשוק העולמי

יש , לפיכך .שכן אינם עונים על דרישתו לייצוא, ידי המדען-לא ייתמכו על –מחליפי ייבוא 
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ק לחפש ולמצוא דרך להראות את ערך המוצר לשוק העולמי ולהדגיש את ערוצי השיוו

 .ל ואת תוכניות החברה להגיע לשם"לחו

 

 1.3.2סעיף 

קיימים המוצרים האת חסרונות  במענהגם כאן יש לשלב  – כיצד נעשים כיום הדברים

את  להדגישהסבר חייב ה .צורך הקייםה לעאת חוסר יכולתם לענות  ולהדגיש

 .מבחינת הצרכןהמוצרים הקיימים חסרונות הכבדה של  משמעותה

 

 1.3.3סעיף 

המנחה  החשיבה. זוהי נקודת מפתח בתוכנית – ייחודיות והחדשנות במוצר המפותחה

לבעיה עולמית  ויעילמקורי  ,א שאם נצליח להגות פתרון חדשיאת לשכת המדען ה

נוכל לכבוש את השוק העולמי ולספק לישראל , (שגם ניתן להגנה מהעתקה) כואבת

לענות על כל הדרישות ם יכולישמוצרים  שיש מעט מאודהבעיה היא . ח"משרות ומט

מדען האם  :לכךהפתרון . קריטריונים של התוכניתפי ה-עללחיזוי  ובאופן שניתן ,הללו

. יסתפק במוצר הכי פחות גרוע ואה, בעולם הטוב ביותרהמוצר את ' לקבל'לא יוכל 

ראה הגדרת מוצר בעל ) להתקרב למודל התיאורטי הנדרש יש להשתדל ,במילים אחרות

  .(כנולוגית בפסקה הבאהחדשנות ט

רעיון או שיטה שטרם חשבו  מוצר המבוסס על ?מוצר בעל חדשנות טכנולוגית ומה

על המוצר . או שלא ניתן היה לבצעם עד עתה אלא בדרך שמוצעת בתוכניתנו םעליה

  .לפתור בעיה ידועה וכואבת לשוק רחב

ון חייב להיות אפשרי הפתר. בר הוכחהטכנולוגי ו חייב להיות של המוצר עקרון הפעולה

איך לא 'או ) 12ביצת קולומבוס. עבודת פיתוח מהותית ומוגדרת ובעלת נפח ניכר ידי-על

לאחר גילוי עקרון  שבה ,דוגמה טובה לחדשנות בלתי מתאימה אהי ('חשבו על זה קודם

                                                 

12
הממחיש את הצורך בחשיבה מקורית ושוברת מוסכמות , סיפור המיוחס למגלה הארצות כריסטופר קולומבוס 

 (.http://he.wikipedia.org/wiki)לצורך פתרון בעיות 
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אם  ,לדוגמה .פיתוח המוצר צריך להיות כרוך בסיכון טכנולוגי. הסתיים הפיתוח ,הפעולה

לשם )טלפון  באמצעות רחוקלפתח יכולת להגביל את מהירות הנסיעה ברכב מנרצה 

ממשק , יש לפתח ממשק לטלפון של הנהג החדש, (נהג חדשפיקוח בעל הרכב על 

השקעת , יש כאן עבודת תכנות מקצועית. 'חיבור אלחוטי למחשב הרכב וכו, לבעל הרכב

 . כיום מתקיי נולוגיה שלאטכאין כאן  אבל, 'וכומתאימה גרפיקה , יצירתיות, זמן

 

ישנה בטופס דרישה לפרט גם את , 'חדשנות טכנולוגית'החוק דורש בפירוש רק  אף כי

איך ממומש  -החדשנות הטכנולוגית עונה לשאלה , כאמור .החדשנות הפונקציונאלית

הפעולה / השימוש/ ו השירותמה -שאלה לית עונה לא החדשנות הפונקציונו ,הפתרון

 .כהעד  היהשלא ומציע  שהמוצר

 

דרישה זו ". פ מחדש"להמציא חדשנות בכל שנת מו" אבעיה נוספת בסעיף עיקרי זה הי

מסייעת ללשכת המדען לנפות פרויקטים היא כאמור אך  ,פ"אינה חלק מחוק המו

במוצרים הנדסיים ניתן . בתואנה שאינם מספיק חדשניים, יה והשלישיתיבשנתם השנ

שאורך , בפיתוח תרופהכשמדובר ה יותר למצוא פתרון קש )לפתור בעיה זו  ללכרך בד

את מאגר  בנפרד מהמדעןהוא לנהל לכך חלק מהפתרון . (בדרך כלל שנים רבות

מפני זהר ייש לה ,מצד שני. פ"ולא להצהיר על כולן בתחילת המו ,החדשניותהתכונות 

ולוגי יועץ בעל רקע טכנ. חדשנות נמוכהשעלול להתפרש כ 'תחמושת' חיסכון יתר של

לנהל את מערכת המסמכים והתוכניות השנתיות  ללכרך הבקיא ברזי המדען ידע בד

 .כנדרש בסעיף זה

 

מספיק לציין בסעיף  ללכרך בד – חסמי הכניסה הטכנולוגיים למתחרים פוטנציאליים

אם המוצר מבוסס על מוצר . זה את נושא הגשת הפטנט על הטכנולוגיה הייחודית שלנו

 .מהווה מכשול למעתיקים פוטנציאליים גם זה, גישהקודם של החברה המ
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   1.3.4סעיף 

אם , לדוגמה. של המוצר טכנולוגייםה ולאורך חיי אהכוונה כאן הי – אורך חיים צפוי

יהיה  חיי המוצראורך , בו כל עגבניה תהיה בגודל של מלוןש נפתח זן חדש של עגבניות 

 בגודליפתחו זן עגבניה עד ש)שנה  13 יהיה הטכנולוגייםאורך חייו ואילו , מספר ימים

אלא אם כן )יומיים הוא שלה שאורך חיי המוצר , פיתהאו במקרה של ; (אבטיח

  .אלפי שניםשלה הוא ואורך החיים הטכנולוגיים  (מאחסנים במקפיא

כדאי לציין ו ,שנה 15-כ אאורך החיים הטכנולוגי של המוצר הו :אהי כאןתשובה אופיינית 

 .ו פיתוחים נוספים לעדכונושדרייה זו במהלך תקופ כי

 

 קטגוריה מעשית של בשאלוןחסרה  – מוצר מדף או מוצר תפורהמוצר הוא האם 

פי -שאופיינית למוצרים רבים שלאחר השלמת הפיתוח מיוצרים על, 'מותאם'מוצר 

 מותאמים בהליכי קסטומיזציה לממשק הלקוחש דרישות ספציפיות של המזמין או 

 .(מערכות תוכנה)

 

ואם כן מהם , או משולב במערכות של יצרנים אחרים, האם המוצר עומד בפני עצמו

יכול לשמש  שילוב במערכות אחרות .שמות היצרניםמה ישולב והוא בהם ש המוצרים 

להצביע על  לולעגם אך , ברור למוצר המפותחערוצי שיווק  פותחשכן הוא , יתרון ברור

 .יי המימושבסיכו וםפגשעלולה ל , תלות במוצר אחר

 

יש לענות כאן  – למוצר המפותח יש תקנות כלשהן של איכות סביבה/האם לתהליך

יש לציין , גם אם אין תקנים מחייבים. דרישותיובשוק וב להוכיח בקיאות כדיבפירוט 

ולציין כיצד תתמודדו , תקני איכות כלליים או תקנים בהתהוות ,הנחיות ממשלתיות

 .עימם

 

זו שאלה  – שהמוצר יעמוד בכל תקני איכות הסביבה דיכאילו צעדים ננקטים 

לפעול שמקורה בדרישות כלליות של אמנות בינלאומיות שמשרדי הממשלה אמורים 
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אנו מכירים את "יש לציין כי . ןד בהולעמ צרכני כספים ממשלתיים גם ולחייבלפיהן 

 ".פיהם-התקנים ועובדים על

 

גם אם איננו . חייבים לענות בחיוב, כאמור – י פטנטיםיד-להאם המוצר מוגן או יוגן ע

כדי  מחהנפעל עם רושם פטנטים מו"ש צייןיש ל ,Patentableבטוחים בכך שהפתרון שלנו 

 ."ידי רישום פטנט-להגן על האמצאה על

 

 1.3.5סעיף 

התשובה  ?האם זכויות הקניין הרוחני של המוצר המפותח יהיו בבעלותכם הבלעדית

 ".בהחלט, כן"היא כאן 

 

האם החברה וידאה כי הפיתוח אינו מפר זכויות  ?האם ביצעה החברה סקר פטנטים

 אגם אם סקר פטנטים שעשיתם הו. אחרתגם כאן אין מקום לתשובה ? קניין של אחרים

 ".ואין בעיה במישור זה אכן עשינו"התשובה היא , באינטרנטקלה סקירה 

 

 1.3.1סעיף 

 ,כדאי לפרט מה נעשה. ובה היא חיוביתגם כאן התש – האם קיימת הוכחת היתכנות

יש להסביר  .ר מדוע הן קריטיות לפיתוחיהסבל חשיבות הבדיקות שבוצעו ואת  להדגיש

אם כי יש עוד כברת  ,כי הבדיקות שעשינו מוכיחות כי הפיתוח אפשרי ואין בו כל סיכון

 (.אלהאך יש עוד כ, אכן סתירה)דרך ארוכה עד השלמתו ועד ההתגברות על פערי הידע 
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  הפיתוחכנית ות

 

 1.4.1סעיף 

לבעיות העיקריות של זיקתם , אנשי הצוות המובילים :תאר את יכולות החברהכאן יש ל 

 .הקשרים שלהם לשוקו הפרויקט

 

 1.4.2סעיף 

 אהיכאן עצתי  ?ל ליכולות הנדרשות לפיתוח"האם קיימים פערים בין היכולות הנ

סעיף זה מתייחס . בעצמה את כל המשימותיכולת לבצע  להשיב בחיוב גם אם לחברה

משימות של קבלני משנה המדען תמיד יאשר להעביר  .לעבודות יועצים וקבלני משנה

 .ידי השכירים האורגניים בחברה-לביצוע על

בפירוט . ידרשוייתכן וירשמו כאן את כל קבלני המשנה והיועצים הנדרשים ואלו ש

ל להוכיח את חיוניותם לפיתוח עצמו יש לבחור במטלות שק, התרומה הנדרשת מהם

יש להיזהר כאשר מצהירים על הפקדת נתח מהחדשנות  (.ולא לצורכי החברה האחרים)

 .או פערי הידע העיקריים בידי קבלן משנה

 

 1.4.4-ו 1.4.3סעיפים 

משימות פיתוח הממלאות את תוכניתכם  12-ל 2בחרו בין . 2.2.2ענו תחילה על סעיף 

 intelligent)המשימות כפעולות תכנון ופיתוח את נסו לנסח (. דבלב)לשנה הנוכחית 

skilled job ) את  ת בקצרההמתאר כותרתתנו לכל משימה . משימות עבודה נטוכולא

. להשלמתה תארו את מהות העבודה בכל משימה ואת האמצעים הנדרשים .הפעולה

מדוע היא ביר ולהסבכל משימה האתגרים את הקיימים וכדאי להעצים את פערי הידע 

 .יםנמשכת זמן רב ודורשת השקעת אמצעים רב
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 ןוסדרו אות 2.2.2-העתיקו את כותרות המשימות שניסחתם ב, 2.2.3במעבר לסעיף 

כדאי . ום של המשימותסי זמניתחלה וה זמני הראותל כדי  ,(Gantt Chart)בטבלת גאנט 

. ש להשקיע בהלהצדיק את השעות שי כדיאת משך הביצוע של כל משימה  'מתוח'ל

 .משך בחודשים ומועד סיום -לעמודות  וועבריטבלת הגאנט נתוני 

פי -על, רק לאחר סיום הכנת התקציב ןלמלא רצוי -עמודות שנות אדם ועלות כוללת 

 .משך פיתוחן ועלויות קבלני המשנה, המשימות' כובד'

 

 

 1.4.5סעיף 

שנתי אך ניתן -פרויקט דול אמנם ההנחיות כאן מתייחסות . טכני אמילוי סעיף זה הו

ציינו  3בשורה  .שנתיים כגון פיתוח תרופות-גם לפרויקטי פיתוח רב לכל פרויקט חילןלה

, פי ההגדרה שנתתם בסעיף מבוא המנהלים-על .את אבן הדרך הסופית לשנה הנוכחית

 .11-מתוכננת לחודש האבן דרך זו 

חודשים  5עד  2-פחות מ לאבחרו יעד מהותי הניתן להסבר פשוט בטווח של  1לשורה 

בסביבות חודש לאחר נערכת בדיקת הבודק המקצועי ש  כיווןמ. פ"מיום תחילת המו

 .בחירת מועד זה לא תסבך אף אחד בהסברים על ביצוע מול תכנון, ההגשה

המראה הישג ( טיפוס להדגמה-כגון סיום אב)בולטת עתה נותר לכם לבחור אבן דרך 

 .13או  1יעד אותה לחודש ילו 1להציבה בשורה  ,פיתוחי כלשהו

יה היא מוצר יהשנאבן הדרך . אבני דרך בלבד שתייה ניתן להסתפק ביפ השנ"לשנת המו

  .סיום פעולה למחצית השנההיא הראשונה . מוגמר שמתוכנן לחודש האחרון

 



 המדען הראשי בישראלשל פ "כל מה שצריך לדעת על מענקי מו

 

52 

 

 התוכנית השיווקית

 

 1.5.1סעיף 

המאמץ את רכז כדאי ל, יצואי אהמטרה היש מאחר  .הגדר את שוקי היעד של המוצר

ולציין כי  ,יצואיל 'לרתום'אך כדאי גם אותו , לא להתעלם מהשוק המקומי. ל"בשוק בחו

ההזדמנות שלנו לבחון מקרוב את המוצר לפני הפצתו לעולם הרחב  אהשוק המקומי הו

של  שהתכונה הבולטת בשוק המקומילקוחות דוגמאות לכדאי לציין (. השוק האמיתי)

 .להם יםחשוב ות שלווהיתרונ המוצר

דורשת את הייחוד בשוק ההזדמנות נוספת להראות את המגמה  – הדינמיקה של השוק

 .מספק שלכםשהמוצר 

 

 1.5.2סעיף 

ניסוחים שונים  בכמה העניין גם כותב הטופס חוזר על)זהו סעיף חשוב במיוחד 

יצרן כפתורים יכול להגדיר את השוק )גודל השוק תלוי בהגדרת השוק  .(בשאלתו

 גם .גדולחשוב להציג שוק (. לבדהכפתורים ב כשוקאו  כולו וונטי לו כשוק הביגודהרל

הן מיליון דולר  33ומכירות שנתיות של  ,עובדים 13חברה שתעסיק רק  חשבתם עלאם 

הבודק לא . חובה להציג שוק של מינימום חצי מיליארד דולר בשנה, שלכם תכנוןמעבר ל 

בצמיחה  הנמצאנסו לכוון לפלח שוק . ו שלילישהגידול השנתי ב, שוק מצטמצםיאהב 

 .שמעותיתמ

לינק למאמר באינטרנט לצרף  אהטוב ביותר הו – חשוב לפרט את מקורות הנתונים

מנהל  עם או, יתה לכם עם מוביל דיעה מוכריניתן לציין גם שיחה שה. התומך בנתונים

ונים ממקור הכי חשוב להראות שלמדתם את הנת. ל"בחו ה הרלוונטיתיבכיר בתעשי

 .רציני ומשמעותי
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 1.5.3סעיף 

להראות מומחיות  ישבטבלה זו  – הםיוחסרונות יהםיתרונות על המוצרים המתחרים

ש את יהדג יש ל . אין מוצר שאין לו מתחרים. מוצר המפותחה לשבשוק הרלוונטי 

 ,בשוק יםבולט נותיתרו הםגם אם יש ל  .מהמוצרים המתחריםהמגרעות של כל אחד 

לציין לפחות  ונס .מוצר המוצעל  בהשוואהחסרונות הרבים היתרון את כל יין ליד כדאי לצ

 .מוצרים מתחרים 3

 

 1.5.4סעיף 

ראוי לציין את , גם אם עדיין אין מוצר ואין מכירות – הלקוחות של החברה ושל המוצר

. קשרעימם ליצור  יםמנס םאו שאתקשר  כםהלקוחות ובעיקר את אלה שעימם יש ל 

 וחות עדיפים לק

 

, כזהלקוח של שם אם מציינים . יצואי -כזכור המטרה היא ש שאינם דוברי עברית מאחר 

יש להשתדל  ,בציון שם הלקוח. התייחסותו המתלהבת למוצר ולחברה לצרף אתרצוי 

נשמע " המוצראת חברת פיליפס מהולנד מעוניינת לרכוש "המשפט  :להיות ספציפי

מפיליפס  לחייזרים מזוןראש מחלקת פיתוח , רשוחחתי עם פרנק הולנד"פחות אמין מ

 . . . ".שהתלהב והציע שיווק  ,הולנד

כיצד תגיעו ו פוטנציאלייםכתוב על לקוחות יש ל , ו קשרים עם לקוחותפותחאם טרם 

 .אליהם

 

 1.5.5סעיף 

לבחון אם אתם מכירים את סביבת  אעיקר מטרת השאלון הי, גם כאן – חסמים לשיווק

כדאי , גם אם אין תקינה מגבילה .יש לציין את התקנים הרלוונטיים .השיווק המיועדת

מפרסמת ליצרני , FAAרשות התעופה האמריקאית  ,לדוגמה) לציין מגמות לתקינה
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להראות  יש(. מחייביםעתידיים תקנים ל  צפויותמגמות , FAA Circularsתעופה הנקראים 

 .שליטה בחומר

 

או " טרם התארגנו"או " איני יודע"בה התשו – כיצד בדעת החברה להתמודד איתם

יש להתארגן למתן תשובה הולמת ולציין בבהירות . אינה מספיקה" אנו כרגע בודקים"

או " אישורים אלהבהמתמחה בבדיקות ו XXXאנו קשורים כבר לחברת "טחון כי יובב

ער לצורך ולפעולות  אמחברתנו עסק בנושא בתפקידיו הקודמים והו XXXמר "ש

 ".הנדרשות

 

 1.5.1סעיף 

כעת , של מתחרינו יםהמחיר אתציינו היות ש – עלות ייצור המוצר והמחיר ללקוח

נכון  לא לכן. תוכניות פיתוח הן ברות סיכון רב .עם המחיר שלנו 'להתמודד'עלינו 

 מחיר המלא ללקוחהמ 23%-נמוך ממייצור המוצר בה הרווח הצפוי ש להשקיע בתוכנית 

. קיים בשוקמוצר העלינו להציע ללקוח מוצר מתחרה ל  ,נימצד ש (. מחיר בשער המפעל)

מה המחיר הראוי "אך כדי להימנע מהשאלה , וביצועימבחינת ברור שהמוצר שלנו עדיף 

אם המוצר  .מחיר תחרותיגם , נוסף על היתרון הטכנולוגי ,להציעמן הראוי , "ליתרון

י החזר השקעתו יש להראות כ, שלנו מחייב את הלקוח להשקעה ראשונית מהותית

(return on investment )אם לכן , צרנו מקומות עבודהילהראות כי י  יש, כמו כן. הוא מהיר

, בהיבט של הייצוא .צורייההם הוצאות  הנותרים 53%, הם רווחממחיר המוצר  53%

 ונקבלל כשהוא מוכפל במחיר בשער המפעל "חובמספר המערכות שנמכור נחשב את 

 .יצואישיעור האת 
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 :לסיכום עלויות המוצר

 המחיר ללקוח הסופי חייב להיות אטרקטיבי ונמוך מהמתחרים. 

  לאפשר כדי מספיק חייב להיות נמוך ( המחיר לייצוא)המחיר בשער המפעל

 .פ ובשיווק חייבת להשתלם"גבוה כי ההשקעה במומספיק אך גם , תחרותיות

 אך גם , רווח נאות ליזם להשאיר מרווח דיכמספיק יצור חייבת להיות נמוכה יעלות ה

 . השקעת המדען כנגדיה יפיצוי לתעש דיה כדי להוותגבוהה 

 עלות הייצור חייבת להראות הוצאות ייצור מהותיות בארץ. 

 

מפיתוח מוצר פחות מאתגרת  היא לאמשימה ש  ןהיקף ה בותחמכירות ר - מכירות

גלולה לריפוי  מוכ) killing application המוצר שלכם אינואם  מיוחדהדבר נכון ב. מנצח

שכדי , ערוצי הפצה קיימיםשימוש ב אהו לאתגר המכירותהפתרון (. מידי של לוקמיה

מחיר בשער ל מחיר ללקוח הסופי הההפרש בין )להקצות נתח מהפדיון לממנם יש 

 (.המפעל

כגון ) שיווקה בתוכנית הלהצג ותהראויבלבד  עיקריות חלופות 3-1יש לציין  – המוצר

ייתכנו חלופות נוספות לפי דרישות  (.'וכו multi userשיון למפיץ או יד או ררישיון בוד

וציינו  ,םייאחד או שנתיאור הסתפקו ב, אם יש מודלים רבים למכירה אולם גם, השוק

זה , מודלים למכירה שלושהבכל מקרה אל תציינו יותר מ .שהם מייצגים את האחרים

 .מסבך את ההסברים

 

 

 1.1.1סעיף 

את  ואיך תממשאתם אמורים לדעת  בשלב זה, כיזמים מנוסים – לייצורערכות יה

עדכונים  ,אתר שירות - יצריגם מוצר תוכנה יש ל. צור המוצרילי כועריהפיתוח ואיך ת

האם  ?לשכנם בארץ יםמתעתד היכן אתם. יצוריעבודת  םלתוכנה ותמיכה בלקוחות ה

 . 'וכו ?מיהם ?על קבלני משנה כותסתמ
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המערכות של המוצר /ת היחידותסבסעיף זה עליך לפרט את פרי – שניםפי -תחזית על

. פ"לאחר תום המו קלנדריותלשנים מלאות  אלב שהדרישה הי מושי. שייוצרו לפי שנים

הפיתוח יכול להסתיים )לב גם כי שנות הפיתוח אינן בהכרח שנים קלנדריות  מושי

 .הדיווח כאן אמור להיות קלנדריש בעוד , (באוגוסט

פרט מה  .צור הנדרשיםיתאר את אמצעי הי - צעים הנדרשים ומקומות הייצורהאמ

דרשו בשנת ייצור יפרט כמה משרות י .מתכנן להשיגה אתהדרש ומהיכן יההשקעה שת

 .תחסוךאל  .מלאה

. יצואייצירת מקומות עבודה בארץ ו היאהמטרה , כזכור – מהו החלק שייוצר בארץ

 .ל"צור בחויהצהר רק על מה שהכרחי לי

 

 1.1.2סעיף 

ד וזהו סעיף מא. יצואיללא שיווק לא יהיו מקומות עבודה ולא יהיה  – ערכות לשיווקיה

 .ערך לתשובות מבוססותיחשוב ויש לה

מה הקשר  ?הן מי ?באמצעות חברות הפצה? איך נלכוד שוק כזה גדול – ערוצי השיווק

 ?חברות בנות ?ל"בחו משרדים? מה כבר נעשה בכיוון ?איך תגיעו אליהן ?שלכם אליהן

ביצוע מכסה לא -תוכנית שיווקית סדורה ובת. בתשובות יםד ספציפיולהיות מא כדאי

 .פעם על מגרעות אחרות בתוכנית

כדאי לפרט מהם ההסכמים שאתם , גם אם אין – פ קיימים ומתוכננים"הסכמי שת

 .לחתימתם יםקרובאתם מתכננים וכמה 

פעילות השיווק העתידית כך שתכלול איש יש לתקצב את  - תקציב שיווק מתוכנן

, (בשנה אלף דולר 33-כ)נסיעות שיווק , (שנהבאלף דולר  153לפחות )מכירות מנוסה 

 .בשנה אלף דולר 153 לפחות: כ"סה, (בשנה אלף דולר 23-כ)' תערוכות וכו, תמלוגים

יש ת לגייס אמתכוונכדאי לציין כי החברה  – מבנה ובעלי תפקידים, משאבי השיווק

 .ל ולדירקטוריון"מכירות בינלאומי שידווח ישירות למנכ
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 1.1.4-ו 1.1.3סעיף 

 כיצדלפרט ו( דוח מקוצר שנה קודמת) 2.1על סעיפים אלה במתאם עם סעיף  ותעניש ל

 .ד את מצבכם השיווקיוההערכויות ושינויי התפקידים משפרים מא

 

 1.1.5סעיף 

הכוללת את צור יתוכנית ים להכין נדרשת 2.3.1בסעיף  – תחזית מכירות מפורטת

שיווקית ומחיר  'זכות קיום' שגם לו)פתרון נלווה למוצר הראשי /המוצר וכן מוצר

יש להתחיל את תחזית המכירות . (המערכת ר מכירותופישוקיומו תורם ל, בהתאם

צור ימתקני י, תבניות) יתעשיית להיערך לייצוראם צריך . לאחר תום תקופת הפיתוח

 ומכרתו תייצרו כיצדלאחר מכן יש להסביר . הזמן המתוכנן לכךאת פרט ל יש ( 'וכו

תוכנית המכירות צריכה להיות מבוססת על הנחות . פ"שנים מתום המו 5במשך 

 1לא להניח כי אם השוק העולמי הוא )למעלה מלמטה הגנה ל הניתנות להסבר ו

 (.בכל שנה 3.1%אנו נמכור , מיליארד

אשר יצדיק גם את , נאות ROI (Return On Investment) על תוכנית המכירות להראות

ההסבר חייב להיות  .מהמכירות להחזרת המענק 3%הגובה עמלה של  ,השקעת המדען

עליכם להיות מוכנים להגן על (. למרות שאין משבצת למילויו)נהיר ומודגש בתוכנית 

 .לכך ההכנה הטובה ביותר אוכתיבתו בשאלון הי, סעיף זה

 

 1.6סעיף 

נאיבית ות נהלוהת ,בהכרח נאיבית אהתעלמות מסיכונים הי – סיכונים והזדמנויות

 :לדוגמה ,בתוכניתלא יחבלו באופן משמעותי מומלץ להציג סיכונים ש. אינה מועילה כאן

 מכירתב ן בה סיכוי לפגיעהשאיבתוכנית  ות המוצר המוצהרותתכונאחת מעמידה ב-אי

 .ינם גורמים נזק ניכרלפחות שני סיכונים שא נוציי. המוצר

עלינו  ....לפאר, להלל, יש להודות ,ככתוב בהגדה של פסח ,כאן –לגבי הזדמנויות 

 .לחברה ולמדינה, ללקוחלהראות שהתוכנית מציעה יתרונות אדירים 
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 6.2-ו 6.1סעיף 

סיכוי שהמדען יחליט לכלול את אמנם יש  !ציין כאן רק את המוצר המוצע – תמלוגים

ניתן  אבל, מוצר המוצעקשורים ל  םשאינגם כאלה , םחלקאת רה או כל מוצרי החב

את  ולכלול ופשוט חבל להתנדב ,מאוחר יותר ,אם יש הצדקה לכך ,לערער על קביעה זו

 .תמלוגיםהכל מכירות חברתכם לחובת 

 

 8סעיף 

פ נועד לייצר תעשייה בישראל ולא "חוק המו, כזכור – מקום ייצור ושיעור הערך המוסף

 אפשרייצור תעשייתי זול שאינו יהמדען מכיר בצורך בשיתופי פעולה וב ,עם זאת  .בסין

 את ניתן לתקן ,פי הצורך-על. ל"צור בחוימלאו כאן את המינימום הנדרש לי, לכן .בארץ

כדאי , אחר תחוםבכל . 133%-בבישראל  איצור הויה, תוכנהה תחוםב .הנושא בהמשך

 .זהלגבי מילוי סעיף  עם מומחה להתייעץ

 

 9סעיף 

 הבלעדיתקבילה הסיבה ה הואפתרון טכנולוגי בארץ  היעדר – ל"הסיבות לייצור בחו

 ,וגם אם התוכנית תאושר ,האטרקטיביות של הפיתוח ה אתמוריד  סיבה זו. ל"לייצור בחו

נתח כדי למקסם את יש להפעיל יצירתיות , במקרה כזה. ןטלהניב מענק מוק הצפויהיא 

 .גובה המענק לוייצור המקומי שבו תיה
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 שאלון התקציב

 :להורדת השאלון כדף אקסל יש לפנות לאתר המדען בלינק

48ABAD6FC620.htm-8244-4E8B-FDC2-http://www.moital.gov.il/NR/exeres/270E524E 

 

עקב . משוכלל ועמוס הגדרות מקרו שהוכנסו לצורך טיפול ממוחשב בתוכניות הקובץ

, אין להכניס מידע בהעתקה לקובץבשום אופן . את המחשב 'לשגע'נוטה כך הקובץ 

 מלצהפתרון לצרה זו פרט להלי אין . ולא ניתן לטפל בחלק ניכר מאופציות האקסל

כך שבקרות תקלה  ,סת החומרלעקוב אחר הכנוכן הקובץ בתדירות גבוהה את לשמור 

 .ניתן לחזור צעד אחורה ואין צורך להתחיל מחדש

 

פירוט  גליונותבו נאספים אוטומטית נתוני התקציב מש הראשון הוא דף מרכז  הגיליון

ליים של החברה ושל א את הפרטים הפורמ יש למלא, מלבד זאת. התקציב הבאים

 .הבקשה

. התקציבמהמדען תמיד מקצץ . הכסף את( או לא)נתוני התקציב הם אלו שמביאים 

תקציב מתוכנן , מעבר לכך. מוגבלת 'תספורת'תקציב נכון ומוצדק באופן מוצק יזכה ל

לו סעיפים מאפשרים יבתכנון התקציב כדאי לדעת מראש א. נכון יהיה גמיש לשינויים

, לדוגמה. פי אופי התוכנית-סעיפים קלים להשגה על לוואי, העברה לסעיפים אחרים

אך אין כל אפשרות להסיט  ,יף רישום פטנטים מאפשר הקצבה של סכומים גדוליםסע

נראות כתורמות  ןהוצאות שאינן סטנדרטיות או שאינ. ממנו חלק לסעיפים אחרים

 .לגמריאו יקוצצו  מהותית 'תספורת'מספיק לסגירת פערים טכנולוגיים יזכו ל

זהו . ההוצאות להישגי הפיתוחאת מקצועיות ולקשור בהתקציב בזהירות ואת יש לתכנן 

הבעיה כאן אינה חשבונאית אלא  .עם יועץ בקיא לגביולהתייעץ  שראויפרק כבד 

 .קשירת הפעילויות המתוקצבות למהות הפיתוחב

  

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/270E524E-FDC2-4E8B-8244-48ABAD6FC620.htm
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 כוח אדם גיליון

הוא מיועד למילוי פרטי השכר והתפקיד של העוסקים ו ,זהו הסעיף העיקרי בתקציב

י מיטב הכוחות המקצועיים והמוסמכים עוסקים להראות ככאן היא  המטרה .פ"במו

 .בפיתוח

מהנדס או . המדען אינו דורש הצגת תעודות או רשיונות עבודה – תואר מקצועי ;שם

, אם העובד חסר תואר כזה. פיםעדי -המצביע על תוכן הפרויקט אחר  כימאי או מקצוע

 .אקדמאי - ניתן לפעמים לרשום

, תכנון הידרולי, פיתוח אלגוריתמים :עבודת הפיתוחב חיונייש להגדיר תפקיד  – תפקיד

 .גרפי אינם זוכים להכרה מלאה עיצובכגון  תפקידים. 'וכו, ניסויי מעבדה, בניית ממשקים

 יםתארהת ויש לעבור עימו על הגדר, יועץ להכנת התוכניתב נעזרים אתםאם 

קידים בסעיף התפ לחדד את הגדרותכדי פ "במו ים הרלוונטייםתפקידעל הו יםמקצועיה

 .זה

המדען יעדיף  ,לפיכך. לייצר מקומות עבודה בישראל אתפקיד המדען הו – קוד השכר

עלויות . במשרה מלאה ומועסקים בחברה עובדים שהם שכירים אורגניים של החברה

ד להתייעץ כיצד להציג וגם כאן כדאי מא. משמעותית' תספורת'כל האחרים יזכו ל

 .ים של החברהעובדים שאינם שכירים אורגני

 

בעיקר , מצאתי דובמקרים רבים מא. ארבע העמודות הבאות הן פרמטרים של השכר

שפרטי השכר המוצהרים הם , חשב החברה או רואה חשבון אמוביל התוכנית הו כאשר

אני מציע להגדיל (. שתקציבו מוגבל)זו בעצם כוונת המדען . פי התלוש האחרון-בדיוק על

 תמיד ניתן לטעון כי אנו מתכוננים לשפר שכן (ידי הוועדה-לשיקוצץ ממילא ע)השכר את 

 (.אך זה לא מאורייתא ,הטופס מניח כי השכר קבוע)השכר לאורך השנה  את

 

 חומרים גיליון

, חיטויכמו חומרי )וכן חומרי עזר , חומרים מתכלים שישולבו בדגמיםכאן יש לציין 

 2.2.2ף יסע)פ "בתיאור פעולות המו( ןלהצדיק) ןלגבי הכמויות כדאי לציינ(. 'הדבקה וכו
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, הצעת מחיר)לעלויות  בעמודת המחיר יש לבחור את מקור המידע(. בקובץ הטקסט

 .  (אומדן, מחירון, חוזה

 

 קבלני משנה גיליון

. ירשמו כל קבלני המשנה והיועצים המקצועיים שתרומתם לפיתוח המוצר ברורהיכאן 

תקוצץ ( מהתקציב ויותר 33%)י בפיתוח יועץ שעוסק בביצוע חלק מהות/עלות קבלן

ה יתפקיד המדען לתמוך בתעשי)ד ול יוגבל מא"יועץ או קבלן הנמצא בחו .מהותית

ציון הצעת מחיר אינו מחייב . תספורת מירבית גוררגם כאן ציון המידע כאומדן (. בארץ

 .הפ-להצעות מחיר ניתן לקבל גם בע. שיהיה ברשותכם מסמך עדכני

פעולות עבור ד את התקציב המאושר ות עם מומחה עשויה להגדיל מאגם כאן התייעצו

 .אלה

 

 ציוד גיליון

 .ממילא ד כסףוסעיף זה יניב מעט מא. מלאו כהבנתכם

 

 הוצאות שונות גיליון

אלף שקל לכל  123המדען מוכן להכיר בעד . כאן היא רישום פטנטים הנפוצהההוצאה 

יש לשים לב שאין , עם זאת. מוצר הנידוןפטנטים לכל אורך חיי פיתוח ה 5עד ובפטנט 

תקציב עודף מסעיף זה לסעיפי תקציב  פ"בהמשך תקופת המו אפשרות להעביר

פטנטים הם נכס הוני ולא  ,חשבונאיתמבחינה ש היא כך הסיבה ל . אחרים 'רעבים'

רצון המדען  בשל(. לשנה 5%)להיות הכרה בפחת בלבד  ולכן אמורה ,הוצאה שוטפת

 .ה באופן מלאיניתנת לגבי אהוחרגה הוצאה זו והי ,טנטיםלעודד רישום פ

פ "ניסוי וכן הוצאות מול הוצאות שונות אחרות הן שכירת ציוד הנדרש לפיתוח או 

חלק מהוצאות אלה נחשבות בדרך כלל )האחרים  גיליונותשאינן נכללות בייחודיות 
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ם ניתן לבודד אולם ישנם מקרים שבה, ידי המדען-כהוצאות תקורה שאינן מוכרות על

 (. הוצאות אלה ולהציגן כהוצאות מיוחדות של הפיתוח ולפרטן בסעיף הוצאות שונות

ל לצורך דיונים "גם הוצאה של נסיעות לחוכאמור מוכרת , לאומיים-בפרוייקטים דו

 .זה גיליוןבהוצאה כזו תירשם . משותפים

 

כי הוצאות שהבודק חשוב לזכור . הסבר מפורט יםרשוד 'כבדים'סעיפים -ישימו לב שתת

 (.מעבר לפסילת ההוצאה עצמה)כולה מורידות את ניקוד התוכנית , פוסל

 .Word-הבקובץ  2.2.3ניתן למלא את יתרת הטבלה בסעיף , עם השלמת התקציב

 

 

 הגשת הבקשה ללשכת המדען

:  מבצעים בטופס מקוון באתר משרד הכלכלה בכתובתההגשה את 

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/270E524E-FDC2-4E8B-8244-

48ABAD6FC620.htm . 

 מילוי המאפשרעודי יסרגל כלים י תהורד ודורש , אקספלורר בדפדפןעובד רק הטופס 

. ש להקליד בטופס ואין אפשרות להעלותם כקובץאת הנתונים י .פרטי החברה המגישה

קובץ האקסל כן את של הבקשה ו Word-קובץ הניתן להעלות את דף האחרון בטופס ב

 .אישור הגשהמתקבל , בסיום .של התקציב

 

 לאחר ההגשה

ועדת  ידי-עלמתחיל תהליך הבדיקה  ,הפיתוח ובמקביל לעבודתלאחר הגשת הבקשה 

 :פ"המו

במייל והבודק אמור ההודעה מגיעה  – והודעה לחברהמינוי בודק מקצועי  .1

, (וזה קורה)אם אינו מתקשר  .ם מועד ביקור ותשאול באתר החברהואילת קשרלהת

 .יש להתקשר ולתאם את ביקורו בחברה

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/270E524E-FDC2-4E8B-8244-48ABAD6FC620.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/270E524E-FDC2-4E8B-8244-48ABAD6FC620.htm
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זהו השלב העיקרי והקובע  – ביקור הבודק המקצועי בחברה ועריכת הבדיקה .1

. ותהשקעת זמן ראויבת לב וערך לקראתו בתשומייש לה לכןבבחינת התוכנית ו

כאילו לא קרא כלל את )הבודק שאלון מטעמו  לקראת הביקור שולח ,בותורקלעתים 

על השאלון יש להתייחס ברצינות ולענות , גם אם זה מעצבן ומבזבז זמן(. תוכניתכם

 (. מהתוכנית copy and paste-ב רך כללבד)

ור על כל הסעיפים לעב, עליו לכנס ישיבת הדרכה, ם נעזרים ביועץאתאם 

להשיב על מה להשיב גם אם אינכם נשאלים ואיך , להדריך איך לענות, הקריטיים

. הבודקביקור  לשעל היועץ לערוך סימולציה , להכנה מיטבית. שאלות קשות על

 .להכפיל את סכום המענק שיושג ותת עשויוהגשה והכנה מיטבי

 ,בנוכחות כל המשתתפים ישיבת סיכוםד לקיים ומומלץ מא, מיד בסיום הביקור

ולדון בתשובות שניתנו לבודק ושבדיעבד ניתן היה , אם יש כזה ,היועץ המקצועי כולל

מסמכי ההשלמה שידרוש הבודק הם הזדמנות לתיקון חלק . לענות טוב יותר

 .מתשובות אלה

יבקש , (או במהלכה)בתום הפגישה  – פי דרישת הבודק המקצועי-השלמות על .3

כדאי כאן גם . ריגדבמסגרת זמן שהבודק י  ןיש לספקשהרות הבודק השלמות והב

. קריטיות לבודק עצמואלה הן נקודות ש  מכיווןד להתייעץ עם יועץ מומחה ומא

משלים או מידע מתקן  'השחיל'השלמות לבודק הן הזדמנות טובה עבורכם ל

 .הבודקהתעכב  עליהןשבנקודות בעייתיות 

ויכולת  בדיקת נאותותתבוצע במקביל , אם זו הגשה ראשונה של החברה למדען .2

 החברה ,מעבר לבדיקת נתונים פורמאליים .ידי רואה חשבון מטעם המדען-מימון על

 .התוכנית בסיוע המדעןאת להוכיח יכולת פיננסית לבצע  תידרש

תחקור אצל ראש יבוצע בשלב זה , אם זו הגשה ראשונה של החברה למדען .5

של ראש במשרדו  רך כללערך בדית זוה פגיש  .המקצועי בלשכת המדען התחום

תתרכז באספקטים קריטיים הפגישה . אביב-או בשלוחת המדען בתלהתחום 

ממוצע חשבונאי בין  אועדה הווניקוד התוכנית שיוגש ל. בתוכנית ובחברה המפתחת

 .יקוד ראש התחוםנניקוד הבודק ו

 .וןבטלפ הדיון מועדאת ניתן לבדוק  – פ ודיון בבקשה"כינוס ועדת המו .2
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 :הוועדה תכריע בשאלות הבאות

 את התוכנית האם לאשר. 

 לאשר איזה תקציב. 

 לדחות לוסעיפי עלות להכיר ואי לובאי. 

 שיעור המענק שיאושר; 

 נות את האישורהאם ובאילו תנאים נוספים להת. 

גיע במייל כשבוע לאחר ת – עדהווהחלטות הו הבדיקה תוצאות ה בדברהודע .2

התייחסות , שיעור המענק, ת תכלול את סכום התקציבתשובה חיובי. ועדהוישיבת ה

 .לתמלוגים עתידיים ותנאים נוספים אם נקבעו

חוזה לכל עניין ודבר בין  אסט המסמכים הו – הגעת סט מסמכים לחתימת החברה .8

נדרשת חתימתכם ומענה לתנאים . פ ולתמיכתו"החברה לבין המדינה לביצוע המו

ם מתבקשים להצהיר על מועד אתי במעמד זה שימו לב כ .כאלה רשוהנוספים אם נד

חודשים ממועד  5בעד התחלה מאוחר מועד לרשום בטופס ניתן . פ"תחילת המו

ובא בדרך י לאנושא זה . מדעןה ה שלוזאת ללא כל תנאי או בדיק, ההתחלה הרשמי

 .לצמצם בהוצאות התקציב שלו ת המדעןכלל לידיעתכם עקב מגמ

 נוכח הבודק כיאם בעת הבדיקה הטכנולוגית  – המענק שבוןחל קבלת מקדמה ע .1

( ללא כל הוכחת ביצוע)זכאים למקדמה  אתם, בעיצומו של הפיתוחכבר הייתם 

 .מהמענק שאושר 35%בשיעור של 

 .דיווחים כספיים רבעוניים – דיווחים שוטפים של החברה למדען .13

 .שרפי הדיווחים והתקציב המאו-על – תשלומים שוטפים של נתחי המענק לחברה .11

ניתן להוציא  ,פ"בשנת המו (מולפני תו) במהלך הרבעון השלישי – שינויים בתוכנית .11

תקציב של ההבקשה תגובה באקסל . משכהבלשינויים בתקצוב התוכנית ובקשה 

שינוי /  דקתו וביסוס הדרישה התקציביתצה, הסבר על מהות השינוי מסמךבחדש וה

על כן יש לתכננה , לשינוי ההבקש את הלשכה אינה חייבת לאשר . פ"תקופת המו

 פנייה באמצעותניתן לקבל ארכה של מספר שבועות  .מקצועיותבבזהירות ו

 .ניתטלפו

 ;(שיווקי ותקציבי/טכני)דוחות סופיים , ח המדען"רו דיי-לובדיקתם ע דוחות סופיים .13
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ידי מערכת התשלומים של -על תמבוצע – השלמת התשלומים וסגירת התיק .12

 .המדען
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 ליווי המקצועי וכמה זה עולהבחירת ה

 

 

  ?הנכון יועץמיהו ה

לכתיבת בקשות למענק  בציבור תפיסה שרואי חשבון הם הפונקציה המתאימה קיימת

שמתוך עשרות בודקי התוכניות בלשכת לכך לשים לב  כדאי .בכךאו לסיוע המדען 

שי הבודקים הם אנ כל. או כלכלן רואה חשבון מהם הואאף לא אחד , המדען הראשי

בעלי השכלה  ,ים הנבדקיםמקצוע טכנולוגיים מהשטחים המקצועיים הרלוונטיים למוצר

  .רשמית וניסיון טכנולוגי ניהולי מעשי

בו לא עניתם ש סעיף -ניתן להניח כי יועצים מתחום ראיית החשבון לא יפספסו תת

רציפות לאך נטייתם תהיה לסמוך עליכם בכל הקשור לתוכן התוכנית ו, באופן מלא

הנמשל הוא לשלוח  .ביותר זה עשוי להיות מרשם לאישור מענק צנוע. הסעיפים בה

 .רופא ליצגנו במס הכנסה

יתרון  רואי החשבוןשם היה בעבר ל ,וסעיפיעל  התקציב עלויותחישוב  לשבהקשר גם 

' חכם'התקציב מוגש על קובץ אקסל ש  כיווןחסר משמעות מהוא יתרון זה כיום  ,מובחן

  .נוהלי המדעןהקבועות בתקרות ל ת המגיש אמראש המגביל 

 ,13"מפעל מאושר"הליך קבלת מעמד  אוהתפיסה לגבי מעורבות רואי החשבון המקור 

, לכמויות - שהוגשה לויצור יחשבון מפרט תוכנית השבו רואה ו ,פ"אשר קדם לחוק המו

                                                 

13
". 1151ידוד השקעות הון בתעשייה מעמד מפעל מאושר על פי חוק לע"המונח מפעל מאושר הוא קיצור של  

אשר עבורה הוגשה בקשה ואושרה כי היא ( בהמשך הוכרו גם פעילויות תיירותיות)המעמד ניתן לפעילות תעשייתית 

פי -במסגרת זו הגדירה המדינה אזורי עדיפות לאומית על. תורמת ליצירת מקומות עבודה בפריפריה המיועדים ליצוא

ההגדרה מפורטת במפת אזורי עדיפות לאומית באתר משרד )והעדפה פוליטית , סתיתנחשלות פרנ, ריחוקם מהמרכז

כהלוואות וכן כפטור ממס , כבטחונות בערבות המדינה, התמריץ ניתן כמענק לרכישת ציוד ייצור ובינוי(. הכלכלה

 .הגוף הבוחן ומאשר הוא מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה. עתידי על רווחי הפעילות המאושרת
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ך זה יהדמיון בין תהל. הנגזרים מהתוכנית שאר נתונים פיננסייםלתשומות ול , עלויותל

מסתכם בכך ששניהם מבוססים על שאלון וטפסים  מסמכים למדעןלבין כתיבת ה

בודקים  תהליך אישור מפעל מאושרבבעוד ש  .ידי משרד הכלכלה-ושניהם מתוקצבים על

בהם ראיית חשבון והבנה בסעיפי ש , נתונים בפרמטרים כלכליים ופיננסיים בלבד

, ישימותואת , נים את איכויות המוצרבתוכנית מדען ראשי בוח, ביותר חשובההחוקים 

כשירות צוות הפיתוח את , טכנולוגית לביצועוהתכנות יהאת ה, ליא נויתרונו הפונקציאת 

צורו בישראל וסיכוי מימוש יהערכת יכולת י, והתאמתו לשטחי המחקר הרלוונטיים

חישובי התקציב והעמידה בהנחיות לשכת המדען הם בעלי משקל מועט . התוכנית

קובעים את תאימות הם ששיווקיים /האספקטים הטכנולוגייםאילו יות אלה ובתוכנ

 .המדען התוכנית לדרישות

 

 ?מי כן יכול לסייע

אם מחליטים להסתמך  .ת אבל לא מספקתחיוני היאהנוהלים והטפסים  הכרתברור ש 

 עסקיבעל ניסיון טכנולוגי איש מקצוע  יש לבחור, הובלת התהליךעל מומחה חיצוני ב

מקצועיות של קרנות הכמו בבדיקות (. בעבודה מול המדען הראשילא רק ) מוכח

 :לשתי קטגוריות מדעיות ראשיותתחומי המומחיות  גם כאן ניתן לחלק את ,השקעות הון

, כימיה, יקהזפי, פיננסים, מערכות, תוכנה, (גם רפואי)מיכשור , הנדסהבתחומי ה

או מהנדס כללי מהנדס אלקטרוניקה  :לדוגמה ,תחוםמהיש לבחור במומחה  –פולימרים 

 .או לפרויקט תוכנה בחירה טובה לפרויקט תעופתי אהו

 .מדעי החיים מתחוםמומחה טכנולוגי ב הסתייעניתן ל  –כימיה והתרופות בתחום ה

 

. עסקי-רקע הנדסימביועץ  רצוי להסתייע, בכל שאר תחומי התוכן ,פרט לפיתוח תרופות

 . אחרונה תהיה בעדיפותבחירה באיש כספים 

 

צריכה לבוא המענק  השגת מלאכתלחלוק עם מומחה את  מידהאיזו באם וההחלטה 

ניסיון , לפי נושא המחקרמקצועי רקע השכלה ו בעל עם מומחה ראוי לאחר התייעצות
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ד בהליכי לשכת ושליטה טובה מא, (יצואירצוי עם אוריינטציה ל)פ "ניהולי של חברת מו

 . דומותבהגשות מוצלח ניסיון והמדען 

ראשונית ועד הובלת הטיוטה הדיון על של המומחה יכול להיות מ טווח המעורבות

לתרום  ויכולתבאישי ולהבין אם את המומחה באופן על היזם לבחון  .ההליך כולו

 .הקיים סבך הקריטריוניםתוך להצגתה לבודקים ולניהול התהליך ב, לתוכנית

 

יש בשוק . היקטן וקשה לגבי לרובהוא אך , גם תוכנית רעועה זוכה מדי פעם למענק

בהשקעת  'סתכןלה'מבלי , לעבוד תמורת תשלום הצלחה בלבד יועצים אשר נכונים

ומי שמציע את עבודתו  ,הגשת התוכנית כרוכה בעבודה רבה. לקיחת אחריותבעבודה ו

ליזם  המציעים סיועגורמים  13-כבישראל ישנם  .התייחס אליו בחשדנותחינם יש ל 

, טפסיםב רואיםה ,רואי חשבון ויועצי שיווקהם חלקם הגדול  .פ"נק מובהשגת מע

עקרון פעולתו ואיך יכבוש את , מהות המוצרסבורים כי העיקר ואת כספים ובנוהלים ב

רואה חשבון  דיי-לקיימות גם חברות המנוהלות ע. עצמו ידי היזם-עלכבר השוק ידוקלמו 

לבדוק היטב מה כישוריו וניסיונו של  יש ,חברות כאלהב .באנשי טכנולוגיה נעזרותו

  .מבצע העבודה עצמו

 

כדאי לבדוק . נתון חשוב ביותר הוא מידת ההשקעה בפרויקט שלכם, מלבד הכישורים

חשוב ביותר שהבעיות בפרויקט שלכם יתפסו . זמנית-בכמה פרויקטים היועץ פעיל בו

אצל מי שעוסק ביותר זה לא מתאפשר , פי ניסיוני-ועל, מקום מכובד בראשו של היועץ

פ "חשוב גם לבדוק אם מומחיות היועץ היא במענקי מו. זמנית-שני פרויקטים בוהגשת מ

מכרזי , מדען ראשי, מפעל מאושר -לסוגי מענקים שונים  ורסטילי ץאו שהוא יוע, בלבד

לא מומלץ , בכל מקרה .פ"מחה מוומלעניות דעתי כאן צריך . 'הצעות פיתוח וכו, ממשלה

ירותי חברה אלא לאחר שהיזם עצמו שוחח בעצמו עם האיש שאמור לבצע לשכור ש

 .  את העבודה

עובדי לשכת המדען ) נתקלתי לא אחת ביועצים שצברו ניסיון בעבודתם בלשכת המדען

נדיר , מניסיוניאך  ,כרות עם הפקידים עצמם יכולה לזרז מעט את הבדיקהיה. (לשעבר

יה ילמדתי שלשכת המדען נק, בחינה זומ. ועדהושתהיה לה השפעה על תוצאות ה
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כי הפקידים התרשמתי , שיחות עם יועצים שעבדו בלשכהמ. יחסית מפרוטקציוניזם

. שוכרות אותןשומקשים על החברות לשעבר  עובדי הלשכהבלשכה אינם אוהדים את 

ולברר את כל הפרטים  לפני העסקתו יועץיון עומק עם היאלבצע רהיא י תהמלצ, לכן

 .הללו

 

 ?אפקטיביתה עולה תוכנית כמ

אופייניות הון השקעות . בשוק המימון מורכב א ענייןמימון לפרויקט פיתוח הו השגת

מגיעה  ,ניתן להשיגן בכלל ואם ,אלף דולר 153-בהיקף של כ ותפ מתחיל"למיזמי מו

כך שהעלות ', לעלויות אלה יש להוסיף עלויות משפטיות וכו. מההון המגויס 8%-לעלותן 

. לגיוס מינמאלי אלף דולר 18-שהם כ, מההון המגויס 11%-יכולה להגיע לכ הכוללת

חלק ניכר מהשקעות אלה הן בחזקת הלוואת בעלים הנדרשת להחזר מהרווחים 

 .של היזם מעיקות על פעילות החברה ןכך שה, הראשונים

ה כאן כוללת שעות עבוד  העבוד ה. אינו עולה פחותמהמדען  כפול מזה סכוםגיוס מימון ב

 השוטף דיווחה מהלךבהחברה ליווי ב ,הכנת החברה לבדיקותב ,הבקשה תהכנרבות ב

 . דוחות חשבונאיים ובדיקתםבהכנת  ,פ"על פעילות המו

לא היזם שתמורת כספי המדען  הוא' קטן'ההבדל ה, המאמץ והעלות דומיםגם אם 

 .על חלק מהחברה נאלץ לוותר

 

 !פטימאליתשאפו לקבל מענק או. לא מספיק לקבל מענק

 . היוועצו במומחים לנושא: עשו

הימנעו מהצבת ספר זה על שולחן חדר הישיבות או בקרבתו בעת : לעולם אל תעשו

 .ביקור נציגי המדען בחברתכם
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 המחבר על

  
 צבאיים מוצרים בפיתוח שנים 11 במשך עסק ,הטכניון בוגר ,מכונות מהנדס ,רותם משה

 בשנים .בעולם רבות ולמדינות הביטחון למשרד יוםה עד ונמכרים המיוצרים ,חדשניים

 פולימרים ,מתכת חלקי ייצור :ביניהם ,רבים בתחומים טכנולוגיות למגוון ףנחש  אלו

 סביבה לתנאי ושרפים דבקים ,ואווירונאוטיקה לזרימה מודלים ,קשים בתנאים לעמידות

 .ועוד תוכנה ,ותעשייה ייצור תזרימי ,ושידור אלקטרוניקה ,ומגנטיות חשמל ,קשים

  

 .שיווקי-טכנולוגי פיתוח של לפרויקטים חברה יםוהק וממשרת פרש 1181 בשנת

 .ל"בחו והן בישראל הן ,ממשלתי סיוע בקבלת התמחתה (Ltd Projects Sunrise) החברה

 מערך בהקמת בעולם מדינות כמה של ממשלתי יועץ משה שימש ,אלה על נוסף

 תוכניות בנושא אורח מרצה וכן בישראל הראשי המדען דוגמת פ"במו לתמיכה ממשלתי

 .עסקים למנהל רקנאטי ש"ע הספר בבית ומימונן פ"מו

  

 ובמשך ,מ"בע חופשית מחשבה לחברת החברה נכסי את משה מכר 1338 בסוף

 .טכנולוגי כמוביל בה ןכיה וחצי שנתיים

  

 המומחית (www.rotem.co.il) מ"בע טכנולוגיים פתרונות רותם חברת מהקוה 1313-ב

 .לאומיים-דו פ"מו ובפרויקטי בישראל פ"למו מענקים בקבלת

 


