
 

 

 

 
 

 כיםנבומורה  –לחדשנות הרשות 
 

, הישראלים, רק כדי להצית לנו את הדמיון. לא שלנוים נדמה, שהיינו צריכים אותה שם, לפעמ

 -ידה לרשותנו תקציב של כבדה שהמדינה מעמזמה, או חזון. אבל בכל זאת, העו, כרימיוןד יםחסר

ליקה מד -תודו ואחרים, מיזמים טכנולוגיים / תעשייתיים בשנה לשם פיתוח  ₪מיליארד  1.5

 .אותנו

ביקרתי רת...(, אמור בכותחדשנות כמדען הראשי )כיום הרשות לרו"ח מבקר מטעם ההיותי ב

. אני חושבימים הקיהפיתוח  תחומי, בכל רות מו"פ בתדירות כמעט שבועית משך מספר שניםחב

ומדת מות שעשוחח גם עם הדותי לקרן איסמאד חשבונאי, אבל תמיד אמנם הגעתי על התקן ה

 רי השראה.אנשים מעוראי המאמר(, . והם )או אתם, קורהון שבבסיס החברמאחורי הרעי

, היום הים ראיתיהבות איזה רעיון מדבהתלומספר  תההב הביהייתי חוזר נלי כל ביקור כזה אחר

ברות שפגשתי. פגשתי בח או איזו ציונות או ערכיותות במטרה, איזו הצלחה, איזו התמדה ונחיש

אתם משתייכים לאותה קבוצת מפתחים / יזמים / אנשי חזון אלה, אם  –אי המאמר ר'ה קורחב

 . "דינהבשביל מעשיתם משהו כבר "כנראה ש

. בעבר "י רשות המחקר )שוב, ה"מדען הראשיל מענקור אלה שקצת פחות מכירים את העולם שעב

גמל ממנו(, קצת רקע על ינו כ"כ הרבה שנים וקשה להיהשם שהיה שגור בפאין מה לעשות, זה 

תם, ב, אחרי שכבר התלהם הזה, ועל איך מתמודדים עם העולם הזה ברמה הפרקטיתהעול

 דרך.הגשתם בקשת למענק, ואישרו לכם אותה. אז, יוצאים ל

אלה הינו יחצ"נ של רשות  כותב שורותכל קצת סדר: מהרקע אולי נשמע שקודם  – רקע

 י ציונות נטו ומכאן לתכל'ס:. אז לא. היחצנות נעשתה מטעמהחדשנות

צב ע"י משרד הכלכלה, ותפקידו לממש ולהגשים את המתוקרי, גוף ציבוהינה  רשות החדשנות

קידום הבנה כי , מתוך . זאת(""חוק המופ)בשמו הקודם  עשיהתר ופיתוח בלעידוד מחקחוק ה

 כלית.יחה כלנדרשים לשם יצירת צמהיסודות ן הם מהינוהטכנולוגיה , המחקר היהתעשי

 בשנה ₪מיליארד  1.5 -כה , ומעניקי תמיכהמתוקף כך, מפעילה רשות החדשנות עשרות מסלול

 -משלב ה החברות, החלהמתאימים לכל סוגי  מגוונים. ישנם מסלולים ברות, בתחומים שוניםלח

pre-seedשל רשות החדשנות נחשף לעולם מי שטרם ת ומבוססות כלכלית. , וכלה בחברות גדולו

ל כל , המונגש באופן ידידותי, עומקיף האתר של הרשות מציע מידע מפורט, אתעשות זשוקל לו

ידע ט שם ולצבור עוד שווה לשוט. כי וטפסי הגשת הבקשות, וכיו"באפיקי התמיכה הקיימים, דר

כם זמן... אם קיבל מענק. אם יש לוגם למי שכבר הגיש ויש בקשה, רם הגשעשוי להועיל למי שט

כער, ם ליועץ שמתמחה בתחום. לא מא", ולשלליתלא ישרא"ה האמץ את השיטאני ממליץ ללא, 

 לא מגיש בקשות ולא נותן ייעוץ בנושאאני  –חברה מקצועית )אני לא משווק את עצמי אלא 

 ...(.זה

מורה של כרכים  אז נכון, לעולם של רשות החדשנות, צריך כמהה עושים עכשיו? מנק! נו מעבלקי

קצת , וכעת הרשותעל סקירה על רגל אחת אה הובחד. לעיל מר א, ולא מספיק מאנבוכים

 ענק:אישור למבלתם את השות החלים עליכם מיום שקיוכללי הר "תרגום" לנהלי

, מיום תחילת התכניתהמענק מקבלי על חל האמור מכאן ועד לסוף המאמר קודם כל, כל  -

המועדים הנ"ל, בהם ודשים בין שני אישור. לרוב, חולפים מספר חולא רק מיום קבלת ה

בעשותה יחד עם זאת,  . האמור לעיל ףחר, רשותהחברות למעשה די מתעלמות מנהלי ה
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כל שיש לכך הצדקה כבעניין זה, והרשות מפעילה שיקול דעת ביקורת על החברות, 

 ימה נהלי בקרה ותיעוד חליפייםקישהיא החברה כאשר מוכיחה וכן, נורמטיבית, 

 הנושא.על נס מספקים, החברה לא תיקו

כל מה שחל על החברה. את  , המפרטיםדעמו 02 -בן כ PDFזהו קובץ  03-200– "03-200" -

לרועץ. לנו זה בא אז עכשיו כל הטוב הכו'? הציוני על הישראליות ויח זוכרים את הפת

או שיש לנו פיתוח ודברים הרבה יותר אנחנו ישראלים, ובדר"כ, אין לנו זמן או סבלנות, 

יקזזו לנו קרא, אחרי שאו שנ .הל הזהלא נקרא את הנובכל אופן, אנחנו , תיטיים לעשוקר

כנראה ופים, ואתם אל 19אם תגיעו לעמוד  .תקראו -1עצה מספר כספים מהמענק. אז 

נן למי שמתכצ'ופר עוד ו .מיטביתענק בצורה את המתכם בזכותנצל גם החברה שלכם ש

 !מאמררוא את המשך המלק טורפיש לך לקרוא את הנוהל: 

 ות הפיתוח, עלות השכרתכניברוב : יכיםש, ממלעסוקים באמת שביננו – דיווחי נוכחות -

הרשות  נהלי. בשל כך, תקציבשל עובדי המחקר הינה ההוצאה המשמעותית ביותר ב

, יותרמקיפה בכלל ההינה בדרך הביקורת על סעיף זה  כן,כמו , ורבים נםזה היבנושא 

 כמה דגשים בסיסיים וחשובים: .חברהל ביותר "כואבת"ההיות לעשויה גם  ,בהתאםו

לוי דוחות נוכחות כל עובדי המחקר במיאת בת רשות החדשנות מחיידוחות נוכחות:  -

 ן שיווק,בחברה )כגו שונותימות ין משחלוקה וסיווג שעות העבודה בברמה יומית, עם 

כתנאי ללים נוספים, וכ, , וכיו"ב(Y, פיתוח נושא Xנושא שירות, מכירות, ניהול, פיתוח 

דוחות נוכחות ללא מבחינת הרשות, לאישור הוצאות השכר במחקר. בסיסי ומקדמי 

רים בהם אין הרשות יכולה להניח את דעתה דרישותיהם, ובפרט, במקהתואמים את 

מחקר, אין העבודה של אנשי ה ה שדוחות הנוכחות משקפות את שעותהבסבירות גבו

ת כר עלולוצאות השכך, כל הוומשהמחקר הנתמך, ו את דאות כי העובדים ביצעלרשות ו

ע את הרשות שאתם כנו לשסיטואציה הזו, גם אם בסוף תצליחלהישלל. אז אל תגיעו ל

מההוצאה אחרי שעשו לכם  80%אחרי מאמצים כבירים לדים טובים ירושלים, ותקבלו י

 שקלים רק מקריאת כמה שורות...הינה הרווחתם מאות אלפי טובה. 

- nderU/ p U 10, או עד ולא רק בפרויקט()בכלל המו"פ,  ו"פמ עובדי 10מעל . זאת השאלה 

. בהתאם למספר עובדי המחקר בחברהמשתנים כללי דיווח הנוכחות : עובדי מו"פ

תכנת עובדי מחקר בחברה, אין חובה להתקין ולהשתמש ב 10נם עד במקרים בהם יש

, או תהמפורסם ע"י הרשובפורמט  ,באמצעות קובץ אקסלח , וניתן לדוושעון נוכחות

ן שימוש בשעוכאשר עושים  רישות המפורטות בנוהל.העומד בכל הדאחר בפורמט 

 .רשותיש לשים לב כי תוכנת שעון הנוכחות מאושרת ע"י הת, נוכחו

גשתם דוחות סופיים, ההגעתם לסוף שנת הפיתוח,  .צתלא מומל !טת הרגע האחרוןשי -

ביקורת החשבונאית של נשאר לכם רק לעבור את הן, קסמתם את המענק חבל על הזממ

רק מה, לא הקפדתם למלא דוחות . , המצב פצצהלקבל אישור לשנה השניה, וזהורשות, ה

קסל הרי אפשר אתגרים מטורפים ואת האהיו לכם וכי הייתם טרודים בפיתוח נוכחות 

ו, זהאז חודש... של אותו יך עליו עם תאר, להדפיס ולחתום ביקורתה ה לפנילמלא גם שני

שונים כנראה נים של הרשות, ולא הראבוקרים הראשו. אתם לא המלא אפשרי שזה

עובד, ולא מומלץ זה לא  -בדיעבד. בלי להאריך יותר מדית ניסו למלא את דוחות הנוכחוש

 מבין מה כוונת המשורר.ת. ומי שכבר ניסה, לנסו
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 :ת לבומדגשים נוספים לתש

ציב המאושר. קסעיף תקציבי בת-דות לכל תתכרטסות נפר הרשות דורשת ניהול - הנה"ח -

 ביל לא צריך את נהלי הרשות.גם ככלי ניהולי. בשזה מומלץ האמת היא, ש

מומלץ  במקבילנפרדת לכל פטנט, ות צאוכרטסת הו מסודרים, תנהלותהיו  - פטנטים -

 טנט בנפרד.)ונדרש( לנהל גם קובץ מעקב עלויות מצטבר )רב שנתי( לכל פ

כל מה לשעה.  ₪ 200 -מעט פחות ממכירה בעלות ייעוץ שעתית של הרשות  - משנה בלניק -

 התקשרויות על בסיס אבני דרך... וד"ל., אידךמזה, מקוזז. שמעבר לסכום 

 : רשות החדשנותמול בהתקשרות כני הפן הט

בתוך כך, באתר הרשות הוקם  .שירותהוייעול כל הזמן מאמצים לשיפור שתה ועושה הרשות ע

בין  מצעותוא, ובשי הקשר בחברות הנתמכותאנלהיכנס , אליו יכולים ואמורים יזור אישי""א

כיום ישנה אפשרות באיזור האישי וליים וכיו"ב. היתר, להגיש את הדיווחים הכספיים, המיל

פור, היות והפן הפיננסי והטכנולוגי מה שטעון שינוי ושילקבלת שם משתמש אחד לכל חברה, 

 י אנשים שונים.מבוצעים לרוב ע"

 :ך התכניתמסמכים להגשה במהל

כלי לדרישת תשלום מהרשות, כמנת להראות את התקדמות התכנית, וכן דוחות רבעוניים: על 

תשלומי  .החברה במסגרת התכנית, אחת לשלושה חודשיםהוצאות על נדרשת החברה להגיש דוח 

 30דוח זה יש להגיש עד  ני.דיקת הרשות את קובץ הדיווח הרבעולאחר בבהתאם ורשות נעשים ה

 ם הרבעון.יום מתו

 90. יש להגיש דוח זה עד תתכניבדומה לדוח הרבעוני, אך כולל את כל תקופת הסכם: ספי מדוח כ

רו"ח סיום ביקורת לחברה עד לום המגיע מהתשל 10%יום מתום תקופת התכנית. הרשות מעכבת 

 מטעמה וקבלת מסקנותיו.

דק החברה בפיתוח. הדוח משמש את הבות התקדמו סכם אתמפורט המדוח טכנולוגי: דוח 

והינו בעל משמעות גבוהה עם סיום שנת הפיתוח, וכן ככלי לקבלת אישור לתכנית הטכנולוגי, 

 המשך.

 

מס / הטבות  "ל,המשך: תמלוגים, קרן תמורה, העברת ייצור או ידע לחו נוספים במאמרינושאים 

 חוק האנג'לים.

 


