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   לכבוד

 מציעים פוטנציאליים 

 א.ג.נ.,  

 

 מענה לשאלות הבהרה - , הון אנושיתוכנה, מערכות, מדעי החיים, תקשורת ואלקטרוניקה, תעשיות הייצורם מית מציעים בתחוורשימהנדון: 

 

 : לשאלות רשותשבנדון, בצירוף התייחסות ה כיםהליהבקשר עם   )"הרשותלרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית )להלן: "להלן תמצית השאלות שהופנו  .א

 מספר סידורי
הרלוונטי  הסעיף 

 תשובה השאלה  ההליך במסמכי 

 מסמכי ההליך העיקריים 

תחום תוכנה/תקשורת    .1
 2סעיף 

קטגוריה של -קיימת תתבתחום תוכנה / תקשורת  האם 

 ?טלפוניה )ישומים הקשורים לשיחות טלפון(

 לא

ציות  קקטגוריה של אפלי-בתחום התוכנה: האם קיימת תת 2סעיף תחום תוכנה,   .2
 ?מובייל

 

 

 

 לא
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 תנאי הסף   –נספח א' למסמכי ההליך 

)כל  2, סעיף 1נספח א'  .3
 התחומים( 

, דין עורכת אני, ובמשפטים בפיזיקה ראשון תואר בעלת אני
 בחברות פיתוח צוותי מול בעבודה שנים 17 של סיוןינ לי ויש

 של והערכה הבנה, פטנטים  של וכתיבה קריאה, טכנולוגיה
, תקשורת הםיבינ ,מגוונים בתחומים חדשות טכנולוגית

יש לי ניסיון  ,בנוסף .ועוד, רשתות, מחשבים, אלקטרוניקה
והשתתפתי כבעלת  התקבלתישל פעילויות,   הובלהבבהקמה ו

 בעלת אני, לסטארטאפיםמיזמים בשני מאיצים 
 בפיתוח, בכירה הנהלה מול בהופעה, תקציבים בניהול סיוןינ

 . רגולציה גופי מול ועבודה אסטרטגיים הליכים של והובלה

 מעשי במחקר ופיתוח בחברה טכנולוגית.  נסיוןלי  אין
 מועמדות בכל זאת?להגיש אוכל האם 

כפי שהוגדרו  בדבר ניסיון מקצועי על המציע לעמוד בתנאי הסף  לא. 
 למסמכי ההליך.  ,2, סעיף 1'בנספח א

תוכנה, נספח  תחום  .4
 2, סעיף 1א'

אני בעלים של בית  - 2.7סעיף  -מומחיות בתחום התוכנה 
שונים  גיטליים, בסקייליםיתוכנה, הוצאתי עשרות מוצרים ד

 WEB- צמיחה(,השותף שלי עוסק בתחום של דיגיטל/)הזנק
כאמור   שנים, אבל אינני בעל ההשכלה הרלוונטית 15מזה 

ולא שימשתי בעבר כמעריך של הרשות לחדשנות )אך כן 
של מספר בקשות לקרן המו"פ, כולל כאלו   הובלתי הגשות

שזכו(. זאת על אף שיש לי ניסיון עצום הן כיזם, הן כנותן  
אפיין והן כמשקיע בתחום. האם ניסיון שירותים, הן כמ

 משמעותי בתחום עומד בתנאי הסף?

תארים דומים )שנדרש  אולהליך  1המפורטים בנספח א'  התארים
 .בתחום תוכנה הכרחיים לבודקים  סף תנאי הינםלאשרם מראש( 

 .הניסיון שלבשאלה איננו עומד בתנאי הסף  וצגהמ הניסיון

 נספח אנושי הון תחום  .5
 1 סעיף ,1' א

כלכלה ומנהל ניתן לגשת כאשר התואר הראשון הינו  האם

עסקים? ברקע ניסיון רב   נהלבמ MBAעסקים והשני הינו 
בבניית מערכי הכשרה והדרכה, בפתרונות לשוק התעסוקה 

'וניורים במסגרת החברה, וניהלתי גבישראל וכן בהכשרת 
 . תכנית השמות ארצית

במסגרת התארים הרלוונטיים, אשר יעמדו בתנאי הסף בנוגע 
למסמכי ההליך בתחום ההון האנושי  1בנספח א' 1להשכלה בסעיף 

 מנהל עסקים.בו, בחשבונאות בכלכלה ומעלה ראשון תוארגם ייחשבו 
 

 נספח אנושי הון תחום  .6
 2סעיף  ,1' א

בעל ניסיון רב בבניית מערכי הכשרה והדרכה, בפתרונות  אני
במסגרת  'וניוריםגלשוק התעסוקה בישראל וכן בהכשרת 
. האם ניסיון זה עומד  החברה, וניהלתי תכנית השמות ארצית

 בתנאי הסף? 

 להגיש  ניתןהתחומים המוצגים הינם רלוונטיים במסגרת תנאי הסף. 
בהתאם למפורט בתנאי הסף   מבחינת ותק, ייבחן והניסיון, הצעה

 . בנוגע לניסיון
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7.  
 נספח, תוכנה תחום

 1 סעיף, 1'א
מאושרים להגשת הצעה בתחום תוכנה בתת תחום   האם

NLP  בעלי תארים מתקדמים רלוונטיים בתחום מחקר
 מוכרת?  ופסיכולוגיה קוגניטיבית מאוניברסיטה מוח

  לא

  נספח, אנושי הון תחום  .8
 1 'א

האם תואר ראשון במשפטים או תואר שני במנהל   -1. סעיף 1
דרישת התואר  עסקים )התמחות: משאבי אנוש( עונים על 

 בתנאי הסף? 
: האם עבודה כמנכ"ל בחברת סטארט אפ  2.1-2.2. סעיפים 2

קטן הכוללת גיוס עובדים )תחת תפקיד המנכ"ל, לא היה 
 אחראי משאבי אנוש תחתיי( נחשבת כניסיון רלוונטי?

: האם גיוס והשמת מתכנתים פלסטינים בהיי טק  2.3. סעיף 3
ניסיון רלוונטי כשב הישראלי במהלך החצי שנה האחרונה נח

 לסעיף זה? 

תואר ראשון במשפטים איננו עומד בפני עצמו בתנאי הסף.   .1
תואר שני שכולל התמחות במשאבי אנוש יכול 

 כתואר רלוונטי לסעיף זה. להיחשב

לא   פא-סטארטלא, ניסיון רק בתפקיד מנכ"ל של חברת  .2
 ייחשב כניסיון רלוונטי. 

מסמכי ל 1פח א'לנס 2.2סעיף הנדרש על פי משך הניסיון  .3
ולכן   לבעלי תואר שני, ומד על מינימום של שנתייםההליך ע

  ניסיון של חצי שנה איננו מספק.

  נספח, אנושי הון תחום  .9
 1 'א

ניסיון במתן שירותי ייעוץ בעולמות פיתוח והכשרת הון האם 
אנושי להייטק )לגופים כגון: עמותות, חברות לתועלת  

מקומיות, לרבות משרדי ממשלה, ורשות  הציבור, רשויות 
 ?ניסיון רלוונטיכ ייחשב החדשנות בפרט(

 כן

  נספח, אנושי הון תחום  .10
 1 'א

פיתוח הון אנושי  ניסיון בביצוע מחקרים בעולמות האם 
סיון יייחשב כנ להייטק ושילוב אוכלוסיות בתת ייצוג בהייטק

 ?רלוונטי

 כן

11.  
  נספח, אנושי הון תחום

 1 'א
עבודה בתפקידי ניהול רלוונטיים נוספים  האם - 2.4בסעיף 

בעמותות/ארגונים העוסקות בפיתוח הון אנושי מיומן 
 תחשב כניסיון רלוונטי? להייטק )מעבר לרמת מנכ"ל(

התפקיד כלל את כלל האספקטים של העמותה בהקשר ההון  אם

יכול התפקיד  אזי( מימון, פ"האנושי )איתור, הכשרה, השמה, שת
 . וונטיכניסיון רל חשבלה

מה מבחינתכם נחשב ל"ניסיון במו"פ תעשייתי" )במסגרת  התחומים כל, 1'א נספח  .12
 שאלות על ניסיון תעסוקתי(?

 

ניסיון מקצועי הכולל ביצוע מחקר ופיתוח בחברה שמטרתה לפתח 
 יצר ולמכור אותם. ימוצרים, ל

 

האם בעל תואר שני אשר שירת ביחידות הטכנולוגיות בחיל   התחומים כל, 1'א נספח  .13
בדרגת אלוף משנה או סגן  שנים והשתחרר 25האויר במשך 

שנים   9עומד בקריטריון של  אינושנים, כך ש 4לפני אלוף 
 עומד בתנאי הסף? האחרונות,  12 -מתוך ה

 ה.  ת ההצעבדק רק לאחר הגשוכל להיבתנאי הסף ת העמידה
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14.  
במידה וכן,   ?מדובר השכלה וניסיון תעסוקתי 1נספח האם  התחומים כל, 1'א נספח

 ?האם אפשר לצרף שני תארים

 

השאלה איננה ברורה. אם הכוונה היא האם נדרש לעמוד הן בדרישות 
הרי שהתשובה  1בנספח אההשכלה והן בדרישות הניסיון המפורטות 

מובהר, . בשאלון המקוון יש אפשרות להוסיף מספר תארים. חיובית
כי לא יהיה בהוספת תואר כדי לוותר על דרישת הניסיון, אם כי ביחס 

 הניסיון הן שונות, כמפורט בסעיף.לתארים שונים דרישות 

15.  
האם תואר שני  -סיון מקצועי ימבחינת הדרישה של נ התחומים כל, 1'א נספח

סיון אקדמאי? ספציפית, סיימתי יודוקטורט נחשבים כשנות נ
, ומאז אני מועסק 2014 -ודוקטורט ב 2007 -תואר ראשון ב

  בתפקידי פיתוח בתעשייה.

, אם השאלה היא אם  נמצאים תנאי הסף 1במסמך הפנייה בנספח א
המחקר במסגרת הלימודים לתואר שני ושלישי ייחשב כמו"פ לצורך 

   צבירת הניסיון, הרי שהתשובה לכך שלילית.

 , תחום1נספח א'  .16
 מערכות

סיון  ילפיזיקה עם ידע רב ונאני פרופסור בטכניון בפקולטה 
בתחום הפיסיקה של מערכות קוונטום ופוטוניקה מתקדמת.  

,  1, לפי דרישות ההשכלה שאתם מפרטים בנספח א׳לכאורה
- סיון עבודה במו״פ תעשייתי בי אני לא מתאים היות ואין לי נ

, כך 2005 - 1999שנים האחרונות )עבדתי ברפא״ל בשנים  9
 ?אכןחלט יש לי(. סיון במו״פ תעשייתי בהישנ

, ונדרש 1מפורטים בנספח א' ןניסיוהשכלה והתנאי הסף בדבר ה
 לעמוד בהם על מנת להצטרף לרשימת המציעים בתחום. 

17.  
שנה. האם ללא   15-סיון רלוונטי, של יותר מימכיוון יש לי נ כללי 

לא מספיק ברור לי.  1'נספח א ?תואר אפשר להגיש הצעה
 ,תואר, או שאין שום חריגיםהאם יש אפשרות להגיש ללא 
  ?וחייבים לפחות תואר ראשון

כים, כמפורט בנספח ההלי כללב )חובה( סף כתנאי נדרש אקדמי תואר
 .1א'

 ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר  – ' למסמכי ההליךבנספח 

 לא ברור מי הוא המציע ואת מי הוא מייצג.  (התחומים' )כל ב נספח  .18
 

פרטי שאינו חלק מתאגיד שרוצה להגיש  איך ממלא  אדם 
 ? מועמדות לתפקיד בודק

את שתי השורות האחרונות  על מציע שהינו יחיד ולא תאגיד למחוק
בכותרת )המתחילות ב"מורשה/ית חתימה מטעם..."( וכן את סעיפים  

 לסמן את הריבוע העליון.    6ובסעיף  3-ו 2, 1

שנדרשת חתימה על נספח ב'. השאלה האם  אתם כותבים  (התחומים' )כל ב נספח  .19
נדרשת חתימה כזאת מעוסק מורשה שהוא המועסק היחיד 

  והוא מגיש הבקשה?

 

 

 לעיל.  18ראו תשובה לשאלה 
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20.  
ברצוני להבהיר את הכוונה בנספח ב' )מצורף(. אני יועצת  (התחומים' )כל ב נספח

עצמאית )כבר בודקת ברשות החדשנות( ולא ברורה לי 
המשמעות של הטופס. למה הכוונה במורשה חתימה מטעם? 

מעסיקה או מועסקת ידי אחרים. האם עלי למחוק את איני 
 ארבעת הסעיפים הראשונים? 

 לעיל.  18ראו תשובה לשאלה 

 כללי 
 

21.  
האם ישנה מגבלה לשמש כבודק מקצועי בתחום )לא תת   כללי 

מבצע השקעות באופן פרטי בתחום מפעם  הבודקאם  ,תחום(
 לפעם? 

 

עבודת  ם אם י יניאבל  יכול להיווצר ניגוד ענעקרונית, אין מניעה 
או  הבודק עיהשק ןבהשחברות מתחרות בחברות הבדיקה היא ב

מבחינת  התחרות יכול להיות היבט . בהןמתכוון להשקיע שהוא 
הנותנות פתרון למוצר או שרות זהים )תחרות  ,טכנולוגיות מתחרות

או שימוש בטכנולוגיה זהה הנותנת פתרון  ,חות(ועל שוק או לק
   .וגי(רות שונים )תחרות בפן הטכנולילמוצר/ש

מילאתי בקשה להצטרף לרשימת היועצים לפני יומיים. לאחר   כללי   .22
אליי מייל  שלח יהיה כתוב לי שי  על כפתור השליחה, הלחיצה

אבל מייל כזה לא התקבל )כן  -אישור על הגשת הבקשה 
בדקתי גם בספאם(. האם אפשר לוודא שאכן התקבלה  

  בקשתי?

את הצעות ההצטרפות   ניתן להגיש ,בקישור הפנייהכפי שכתוב 
 .  22.9.2022 -החל מ לרשימות המציעים

, ראו  טכנית, לרבות אי קבלת מייל האישורמקרה של בעיה ב, בנוסף
 , שבודף האינטרנט המפרסם את ההליך הרלוונטי באתר הרשותאת 

ניתן לפנות  שאליהם אלקטרוני ומספר טלפון דואר כתובת מצוינים
 .  הגשתון המקוון ובשאלות בנוגע לשאלו 

 – היקף השירותיםלעניין . מקצועי במסמך הפנייההבודק התפקיד  מהו תפקיד היועץ והאם מדובר על משרה מלאה? כללי   .23
 . להלן 33ראו תשובה 

24.  
האם זהו תפקיד במקום יחיד או שיש צורך להגיע בכל פעם   כללי 

 ?לעיר אחרת )חברה אחרת(

 

 ,מכל רחבי מדינת ישראלעל ידי חברות מוגשות  התמיכה בקשות
יתר העבודה יכולה . ותבחבר יםביקור יםובחלק מהבדיקות נדרש

להתבצע, בין היתר, גם מהבית, כאשר לעיתים נדרשות פגישות 
 במשרדי הרשות. 

איך מנותבים הפרויקטים לבדיקה לבודקים השונים? מה  כללי   .25
הקריטריונים שעל פיהם בוחרת הרשות בבודק לפרויקט  

 מסוים?

 

הכישורים בעל אשר נמצא הבודק בכל עבודת בדיקה שמגיעה נבחר 
 ה.המקצועיים המתאימים ביותר לבדיקת
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26.  
הנני בעל תואר שני בהנדסת מכונות ממוסד מוכר בברה"מ.   כללי 

 . 1988-ועליתי ארצה ב 1980-סיימתי את לימודיי ב
בעת עזיבת ברה"מ, השלטונות הסובייטים לא אפשרו להוציא  

מהמדינה את מסמכי המקור האישיים כגון תעודות השכלה  
 ואחרים.

נאלצנו לקחת צילומים או נגטיבים של המסמכים. אחרי 
העלייה, הנגטיב של תעודת הגמר שימש להכרה בישראל של 

 התואר האקדמי ורישום בפנקס המהנדסים ואדריכלים.    
היות ואין ברשותי את המסמך המקורי מכוח   –השאלה היא 

הנסיבות הנ"ל, אאלץ להעביר לרשות את הצילום הסרוק של 
הנגטיב הנ"ל בתור התעודה בנוסף ליתר המסמכים שהתקבלו 

 בארץ על הכרת התואר.
 נא אישורכם.  –מקווה שזה בסדר ומקובל במצב הנתון 

המסמכים שיש לצרף כדי להוכיח את העמידה בתנאי הסף של  
לנספח א' למסמכי ההליך. לכאורה  2.3ההשכלה מפורטים בסעיף 

ניתן לאשר גם את הצילום הסרוק של הנגטיב, אולם רק לאחר 
  שנקבלו נוכל לדעת זאת בוודאות.

 

27.  
אור ההשכלה והניסיון באימייל עם בקשה לאשר את  ינשלח ת כללי 

  .ההתאמה

 

 תנאי הסף של ההשכלה והניסיון המקצועיהשאלה איננה ברורה. 
ההגשה צריכה להיות רק  . למסמכי ההליך 1מפורטים בנספח א'

 . ולא באימייל נפרד אמצעות השאלון המקוון ב

28.  
אני רפרנט של המדען הראשי של משרד האנרגיה וכן שימשתי  כללי 

 חדשנות.הבשיתוף עם רשות   BIRDבבחינת הצעות של קרן 
 זה?   הליךהאם ניתן להתייחס לפעילויות אלו כניסיון גם צורך 

למסמכי   1'נספח אב דרישות הניסיון במסגרת תנאי הסף מפורטות
   ההליך.

 

 לבדיקת פרויקט? מה הזמן הממוצע הנדרש  כללי   .29

 

ימי  10- החל מ ההטבה הרלוונטי: תלוי במסלולמשך הליך הבדיקה 
בהתאם לנסיבות   יותר מכך, הכל יתיםעול ,ימי עבודה 42עד ועבודה 

   .ולצרכי הרשות

האם יש מינימום או מקסימום של פרויקטים לבודק בתקופת   כללי   .30
 זמן מסוימת? 

 

חודשיות יש מקסימום שעות עבודה  ,מינימום של משימות לבודקאין 
  .להלן  33ראו תשובה לשאלה  – שנתיות /

31.  
האם יש חובה או הגבלות מבחינת עבודה בחברה בתחום, או  כללי 

 עניינים? הגבלה מבחינת ניגוד 

 

בהחלט קיימות מגבלות מבחינת ניגודי עניינים, הן חובת דיווח כללית 
על ניגודי עניינים אפשריים במסגרת הפניות התחרותיות שתערכנה 

למסמכי ההליך, והן חובת דיווח  8בהמשך להליך זה, כמפורט בסעיף 
 פרטנית ביחס לכל עבודת בדיקה.
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32.  
מלווה להגשות  החברה שלי משמשת לעיתים כיועץ עסקי  כללי 

למענקי הרשות. האם ישנה מגבלת גורפת לשמש כבודק 
מקצועי )כמובן לא במסגרת הגשות שאנו מעורבים בהן, תוך  

 גילוי נאות מלא כמובן(?

בקשות לקבלת מענקים  לתת יעוץ להגשות איננו רשאיבודק מקצועי 
  מרשות החדשנות.

 

 שעות, שכר וכדומה.אשמח להבין מה תנאי העבודה, מספר  כללי   .33

 

הבקשות לתמיכה במו"פ  ובסוג השירותים תלוי במספרהיקף מתן 
 והוא, לרשות החדשנות בתחומי הבדיקה השוניםלעת  מעתהמוגשות 

. בכל מקרה, היקף ההתקשרות המקסימלי מראש להערכה ניתן איננו
שעות בשנה. אין  2,160 / שעות חודשיות בממוצע 180לא יעלה על 
שום התחייבות מצד רשות החדשנות להיקף שעות בהיקף זה מ

שיקול ל נתוןו מעת לעת כלשהו, והכל מותנה בצרכי רשות החדשנות
 . עדילבה דעתה

 להלן.  43ראה תשובה לשאלה   – תמורהה לשאלת

34.  
לברר את השכר עבור ביצוע עבודה במסגרת הנ"ל  אשמח  כללי 

הודעה בדבר האפשרות להצטרף לרשימת מציעים יועצים  
  .בעלי מומחיות טכנולוגית בתחום התוכנה

 

 להלן.  43תשובה לשאלה ראה 

אני אדם פרטי המעוניינת להצטרף לרשימת היועצים. אילו  . 1 כללי   .35
 ?רישומים ומסמכים יידרשו על ידי הרשות

 מה היקף המשרה?  –במידה ואזכה בפנייה התחרותית  .2

כיועצת אהיה עובדת רשות או פרילנס? האם זה האם  .3
 יימנע ממני לתת שירותי ייעוץ לגופים אחרים? 

 . ראה פירוט בנספחים א' וג' למסמכי ההליך.1

 לעיל. 33. ראה תשובה לשאלה  2

. בהליך זה נבחרים היועצים אשר יצורפו לרשימות המציעים של 3
רשות החדשנות בתחומים השונים. בהמשך לו תערכנה פניות 

תחרותיות בין היועצים ברשימות. עם הזוכים בפניות התחרותיות 
 בהסכמי מדובר אין התקשרות למתן שירותי ייעוץ, וייחתמו הסכמי 

לתת במקביל שירותי ייעוץ לגפים עקרונית . לא תהיה מניעה העסקה
 בגין ניגודי עניינים.   למגבלות ףהכל בכפו –אחרים 

המתייחס לעובדים שיש להם קרובי  ,סעיף במילוי השאלון כללי   .36
משפחה ברשות: האם השאלה מתייחסת גם לקרובי משפחה 

 העובדים כבודקים מקצועיים עבור הרשות?

 

 

  .רשותהרק לעובדי השאלה מתייחסת 
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37.  
 אני מסווגת עם תעודה סוכנת מכס מטעם מדינת ישראל. כללי 

 מלאכותית.בנוסף, אני בעלת חברה לסיווג ע"י בינה 
תחום היבוא הינו תחום אשר משווע לידיים עובדות שאין 

 להשיג. 
 כל החברות שמחפשות עובדים כל הזמן.

הצעירים המשכילים, "עוברים" דרך חזרות מסוג זה לפני 
 הלימודים ולא חוזרים בד"כ. 

אני מכשירה עובדים בתחום המכס והלוגיסטיקה ע"מ שיוכלו 
 פעולות רבות במינימום זמן. לעבוד על תוכנה שעיקרה ביצוע 

 . לא כ"כ בטוחה לאיזה תחום עליי להגיש מועמדות

תחום.   של כל  הליךה כי תפקיד הבודק המקצועי מתואר במסמ
 תפקידו לבדוק בקשות המוגשות לרשות החדשנות ולהעריך אותן.

יתכן שהניסיון המפורט בשאלה יכול להיות רלוונטי בתחום ההון 
  לתחום זה. 1יש לבדוק האם עומד בדרישות נספח א' –האנושי 

ינם עוסקים אנושי אההון ההבודקים בתחום בכל אופן, יודגש כי 
אלא מעריכים את הבקשות המוגשות בהתאם  ,עובדים בהכשרת

 להנחיות הרשות.  

 

38.  
האם מומחיות בתחום אופטיקה וספקרטוסקופיה נחשב  כללי 

 לתחום התקשורת?
האם מומחיות במדידות אופטיות ומניפולציה של חומרים 

שנעות בין אנליזה של גזים לחומרים ביולוגיים נחשבת לאחד 
 התחומים?

האם ניתן יהיה לפרסם מהם הקריטריונים וההגדרות 
 לתחומים שהועלו במכרזים הרלוונטיים? 

כי  במסמ מפורטת שבהם ניתן להגיש מועמדות ת תתי התחומיםרשימ
 לבחינת ההצעות מפורטיםתנאי הסף  הרלוונטי.של התחום  ההליך

 כי ההליך.מסמל 'בנספח א

 

האם  איך מוגדר תחום המערכות? המונח מערכת מאד גנרי. מערכות  - כללי  .39
האם  מערכות חקלאות מתקדמת ומדייקת כלולות בתחום?

 מערכות אנרגיה מתחדשת נחשבות בתחום מערכות? 

מערכות מפורטים תתי התחומים הנכללים   בתחום הליךה כימסמב
 .  הרלוונטיים להגשת הצעות בהליך בתחום מערכות
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40.  
הרשות פרסמה הזמנה עבור התחומים הבאים: תקשורת   כללי 

ואלקטרוניקה, מדעי החיים, מערכות, תוכנה, תעשיות 
 הייצור. 

לרשות החדשנות יש מספר מסלולי מימון, פיילוטים ויוזמות 
אגריטק, ובתחום  ,בתחום הטכנולוגיות האקלימיות )אקלים(

ההזמנה להצטרפות מניתוח של  ,האימפקט. יחד עם זאת
הנוכחית וכן הקודמת )לפני למעלה מחצי שנה(, רשות 

 החדשנות לא גייסה יועצים מומחים בתחומים אלו.
 תיי הן הבאות:שאלו 

קטגוריה של אחד  -א. האם תחומים אלו נחשבים כתת
התחומים שעבורו פרסמה הרשות הזמנה )למשל מדעי החיים  

או תעשיות הייצור(? אם כן, במידה ויועץ בעל מומחיות 
הטכנולוגית בתחום הטכנולוגיות האקלימיות, אגריטק  

והאימפקט מעוניי להצטרף לנבחרת הבודקים, לאיזה 
 מים שפורסמו ניתן להגיש מועמדות?מהתחו

ב. במידה ותחום הטכנולוגיות האקלימיות ותחום האימפקט  
נחשבים תחומים נפרדים, איך ומתי ניתן להגיש מועמדות 

וכן, האם הרשות , להצטרפות לרשימת יועצים בתחומים אלו
                  נפרדת עבור תחומים אלו?                                מתכננת לפרסם הצעה 

כים הליאינם נכללים בואימפקט  , אגריטק אקלימטק מיתחו אכן
 .  הנדונים

 ,טכנולוגיות אקלימיות ואגריטק נמצאות במגוון תחומיםעם זאת, 
את  . יש לבדוק כגון: תקשורת, תעשיות הייצור, מערכות ומדעי החיים

, בכפוף לעמידה בתנאי הסף של מידת התאמה לכל אחד מהתחומים
   .השכלה והניסיון המקצועיה

 

 

לפי שבוע, חודש,   -יש הערכה לגבי כמות העבודה הנדרשת . 1 כללי   .41
 תקופות מסוימות?  

 בכמה חברות מטפלים בממוצע? . 2

 מסוימים, או זה בכל הארץ? יש איזורים.3

 69 לשאלה תשובה ראה

 לעיל.  33 לשאלהתשובה  ורא .1
 לעיל.  33תשובה לשאלה  ורא .2

 יל. לע  24תשובה לשאלה  ראו .3

 

42.  
ההשתתפות שלי בתור יועץ במסגרת רציתי לשאול האם  כללי 

מענק מן  שלכם יכולה למנוע ממני לקבל בעתיד  הליךה
 .הרשות בתור יזם

 

 

 מקרה נבדק לגופו. עשויה להיות מניעה, הדבר תלוי בנסיבות וכל 
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43.  
 מה השכר אותו מקבלים הבודקים  ופרט אנא כללי 

 

  8.4בסעיף  יםמפורט שישולמו ים המרבי יםהשעתי  פיםהתערי
. במסגרת הפניות התחרויות שתערכנה בין כיםההלימסמכי ל

המציעים שייכללו ברשימות המציעים, יהיה עליהם להציע אחוז 
  והתמורה, כאמור המרביים ריפיםהתע על 10%הנחה שלא יעלה על  

תהיה בהתאם למחיר המרבי  ,אם יזכו בפניות אלה ,להם  לםוששת
 בניכוי אחוז ההנחה שהציעו. 

44.  
 מהי שיטת התגמול? ?מה תנאי השכר של בודק כללי 

 

 לעיל.  43 מספרתשובה לשאלה  ראו

 ה מוגדר כחלק ממערכות הייצור?יהאם ענף הבני כללי   .45

 

ענף הבנייה יכול להיכלל בתחום מהערכות או בתחום תעשיית 
 הייצור. 

שנה.  30אני מומחית למכשור רפואי ועוסקת בתחום כמעט  כללי   .46
ברשימת תתי התחומים שאתם מציעים, ישנם תחומים  

שמשיקים לתחום המומחיות שלי אך לא בדיוק. אשמח לדעת  
 אם אוכל להגיש מועמדות. 

 יש לקרוא את מסמכי הפנייה בכל תחום יש תאור של תתי התחומים.
מומלץ  , ובנוסףות רפואיותתת תחום מערכ קייםבתחום מערכות 

 לבדוק התאמה גם לתחום מדעי החיים. 

רפואה בעלת רקע ביזמות, מחקר  -אני ד"ר להנדסת ביו כללי   .47
ופיתוח בתחום המיכשור הרפואי, מחקר רפואי, הדמיה  

 וקרדיולוגיה. 
רפואי  לא מצאתי תת תחום ספציפי שעוסק בפיתוח מיכשור

 )גם לא בתחום "מדעי החיים"(. 

 

, אשר עשוי להיות מערכות רפואיות תחום-קיים תת תחום מערכותב
   רלוונטי )יש לוודא עמידה בתנאי הסף להגשת הצעה(.

 

ולכמה תתי תחומים בתוך   גיש הצעהלכמה תחומים ניתן לה כללי   .48
 ?תחום נבחר

 

ניתן בו ו ,תחום אחדהצעה להצטרף לרשימת המציעים בניתן להגיש 
 למסמכי ההליך(.   1.6)ראו סעיף  לעד שני תתי תחומים הצעה שי הגל

 

49.  
האם בודק מקצועי צריך להיות תושב ישראל ואזרח ישראלי   כללי 

 כדי לעמוד בתנאי הסף של הגשה? 

 

על המציע להיות בעת  לנספח א' למסמכי ההליך,  1.1בהתאם לסעיף 
בישראל כדין, או עוסק מורשה כדין הגשת ההצעה תאגיד הרשום 

. מכך עולה, כי בודק יכול בישראל שאינו תאגיד רשום או עוסק פטור
להיות תושב זר, אם הצעה המוגשת לקבלת שירותיו מוגשת על ידי 

 תאגיד הרשום בישראל. 
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50.  
  -אני עוסק בכול חיי הבוגרים בפיתוח שווקים חדשים  כללי 

 .ציוד תקשורתהמשמעות התמחות במכירות של 
אני לא רואה בבירור התייחסותכם לחלק הזה של היכולות 

 של היועצים המבוקשים. 
אנא תנו דגש לנושא האם אתם מחפשים אנשים שיכולים 

 לקדם את המכירות של המוצרים בתחום התקשורת.

 

הצעה  להגיש  מעונייניםבו ששל התחום  כי ההליךבמסמיש לבדוק 
תנאי ב רלוונטיים וכן האם יש עמידה תתי תחומים האם קיימים

כי  מסמל 1'בנספח א , כמפורטהסף של השכלה וניסיון מקצועי
 ההליך. 

 

51.  
 רציתי לדעת מהם תנאי העבודה כבודק ברשות?  כללי 

 האם התשלום הוא לפי שעות או לפי בדיקה?
 האם יש התחייבות למינימום או מקסימום שעות עבודה ? 

 לעיל.  43- ו 33ות מס' לשאל ותתשוב ורא

 מהנושאים המפורסמים בשאלון לא ברור לי הון אנושי  – כללי  .52
שתפקידם יהיה לבדוק   -רשימת יועצים האם מדובר על 

 מיזמים בתחום ההון האנושי בתתי התחומים המפורסמים?
הם כמפורט יאו ב״יועצים״ אשר יספקו שירותי השמה למינ

 תחומים? בתתי 

 בתחום לבדוק מיזמיםבתחום ההון האנושי תפקיד הבודק המקצועי 
  .שירותי השמה ספקלא לו

 

מעיון בפרסום ובשאלון, לא ברור מה תנאי הסף הנדרשים   הון אנושי  – כללי  .53
 והניסיון הקודם של המעוניינים להגיש מועמדותם. 

 אשמח לקבל מידע בעניין. 

 

 מסמכיל 1'א בנספח מופיעים והניסיון ההשכלה של הסף תנאי
 . ההליך

54.  
 האם מדובר במשרה מלאה/ חלקית/ שעתית? כללי 

 

 

 . לעיל 33' סמתשובה לשאלה  ראה

 לעיל.  43מס' תשובה לשאלה  ראה מה השכר? כללי   .55

56.  
 .מהבית לעבוד ניתן, לרוב האם ניתן לעבוד מהבית? כללי 

57.  
לתקופת זמן , ניתן להפסיק את ההתקשרות בכל אין התחייבות  האם יש התחייבות לתקופת זמן? כללי 

 . נקודת זמן
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58.  
טופס ההגשה  – כללי

 המקוון
  .שלח את קורות החיים באימייל לתיבת השאלות מציע

 

לתיבת השאלות. יש  רות חייםע"י שליחת קו הצעהלא ניתן להגיש 
 ההליך במסמכי המפורטות להנחיותבהתאם  צעההה את להגיש

  ות החיים.ר, שאליו יש לצרף את קוהמקווןבאמצעות השאלון ו

59.  
 ? להגיש קורות חיים באנגליתהאם אפשר . 1 כללי 

 ?האם צריך לצרף לקורות חיים רשימת פרסומים מדעיים. 2

 

אין חובה להגיש רשימת  .באנגלית רות חייםאפשר להגיש קו
בהתאם לשיקול דעתו  –מדעיים, אם כי ניתן לעשות זאת  פרסומים

 ההגשה מבוצעת באמצעות שאלון מקוון וצרופות.  .של המציע

 

טופס ההגשה  – כללי  .60
 המקוון

חיים מופיעים כל התפקידים שביצעתי.  הבמסמך קורות 
יש סעיף ניסיון תעסוקתי שמבקש שוב לפרט   המקווןבטופס 

האם שם ניתן להפנות למסמך קורות חיים  את התפקידים.
 בנפרד? או יש להעתיק בסעיף זה כל תפקיד בתת סעיף

 

יש למלא את השאלון המקוון במלואו, בכל סעיף יש לרשום את  
אין להפנות למסמך קורות החיים או לכל סעיף המידע הרלוונטי. 

 אחר בשאלון.

 

 

 , על נספחיהם, יגבר האמור במסמך זה.הליכיםבכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור במסמכי ה  .ב

 . הליכיםי המסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכ .ג

 בברכה,        

 רשות החדשנות 
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