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איציק ציון  ,ECI CFOיו"ר ועדת מימון מו"פ בפורום CFO
נגה קינן ,יו"ר פורום CFO
ג'וש נדל מבקר מוטורולה
דוד ועקנין ,מנהל פעולות המדע"רECI ,
חיים אוליאל  AIM CFOטכנולוגיות מחשוב
לימור דומניץ גשרי  CFOאליום
ניר שני  CFOאלישרא
עופר שיינברג  CFOקונקורד ונצ'רס
רונן פייר  CFOאמודו מובייל
שי מיש  CFOנאופארם
שימי שחר  CFOמוטורולה

דיון:
רקע:
פעילות ועדת מימון מו"פ בפורום הוקפאה עקב חילופי יו"ר .בעבר פעלה הועדה להגדלת
תקציבי המדע"ר ,לייעול עבודת המדע"ר ולתעסוקת נשים חרדיות .כיום ,עם כינוס הוועדה,
נראה כי חוק המו"פ אינו תואם את רוח הזמן ,הכלכלה הגלובלית ופעילות החברות בשווקים
בינלאומיים.
 .1הוצאת ידע מחוץ לישראל
חוק המו"פ אינו כולל הגדרה מפורשת למונח "העברת ידע מחוץ לישראל" .החוק מפרט מספר
מקרים בהם ידע שנתמך באמצעות המדען הראשי נמכר לגורם מחוץ למדינת ישראל ולגביהם
רשאית וועדת המחקר לאשר את העברת הידע .תהליך הגלובליזציה שמתרחש בשוק העולמי
מחייב חברות ישראליות לפתח חלק מהמוצרים בחו"ל או לבצע /QAתחזוקה של המוצרים בחו"ל.
להלן מספר נושאים שלגביהם נדרשת הבהרה מלשכת המדען הראשי האם הם בגדר של העברת
ידע .עפ"י הניסוח של החוק לא ניתן לדעת בוודאות האם המקרים שלהלן נגועים בהעברת ידע
)להזכירכם העברת ידע שלא באישור וועדת המחקר הינה עבירה פלילית ( :
◊

המשך פתוח מוצר שנתמך ע"י המדע"ר באמצעות חברה בת בחו"ל לצורך השלמת פיתוח
המוצר .כל ה IPR-כולל הידע שנצבר בחו"ל שייכים לחברה הישראלית.

◊

בצוע  QAאו  Maintenanceלמוצר שפותח בארץ בתמיכת המדע"ר ע"י חברה בת בחו"ל
תוך אפשרות להשתמש ב source codes-שפותח בתמיכת המדען.
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◊  Cost Reductionשל מוצר בשיטת  Cost +הוזלת עלות מוצר שנתמך ע"י המדען
באמצעות חברה קבלנית בחו"ל .לצורך התכנון מחדש של המוצר החברה הקבלנית תקבל
ידע מסוים לצורך בצוע התכנון מחדש של המוצר כגון :שרטוטים ,תכנון כרטיסים וכדומה.
ה IPR-יישאר כולו בבעלות החברה הישראלית.
◊

תחזוקת מוצר – האם העברת  source codeלחו"ל לצורך תחזוקה של המוצר הינה
העברת ידע.

◊

במקרים מסוימים ,ניתן להגיע להסדר עם המדע"ר באופן ספציפי לכל חברה .כך למשל
בנושא אאוטסורסינג למדינה זרה.

 .2קול קורא – לאחרונה פורסמו קולות קוראים שעניינם שת"פ עם חברות רב לאומיות ,חברות כגון :
 Lucent-Alcatelמתחרות קשות של חברות ישראליות .האם השת"פ שמקדם המדען הראשי יועיל
או יפגע בתעשייה הישראלית?
◊ מטרת חוק המו"פ הינה השגת תשואה עודפת למשק הישראלי .חלק מההסכמים עם
חברות גלובליות משרתים את המטרה ההפוכה על ידי פגיעה בחברות ישראליות.
◊ יש לגבש פרויקט חדש הקורא לחברות ישראליות לשתף פעולה עם המדע"ר ולתמוך
בחברות קטנות .באופן זה כל הצדדים יוצאים נשכרים.
 .3תקציב המדען הראשי – יש לייצר וודאות לטווח ארוך לחברות לפני כניסתן להתחייבות עם
המדע"ר.ניתן לעשות זאת או על ידי בקשה ממשרד האוצר לאשר תקציב רב שנתי למדע"ר ,או
להציע מודל מחויבות מדורגת או חלקית ,כך שמחויבות החברות תפחת בהתאמה למחויבות
המדע"ר.
 .4שינויים בתקנות התמלוגים – מעת לעת משתנות תקנות התמלוגים כאשר השינויים משנים את
הכדאיות הכלכלית של פרויקטים שכאשר נלקח המענק לראשונה השינויים עדיין לא היו בתוקף .גם
כאן יש צורך לייצר ודאות לטווח ארוך לחברות.
 .5שיעורי תמלוגים גבוהים לחברות הגדולות – לא ברור מהי מדיניות תקציב המדע"ר .התקציב
מחושב בברוטו ,מבלי לקחת בחשבון את התמלוגים והמיסים החוזרים למדינה .טענות אלה
הושמעו בעבר על ידי אלישע ינאי ,ועל כן על מנת לפנות למדע"ר בנושא זה יש צורך בדיון מקדים
לחיזוק הטענות.

החלטות:
 .1הפעילות מול המדע"ר תתבצע בשני מישורים:
◊ קבלת הבהרות לנקודות ספציפיות שאינן ברורות בחוק המו"פ .יש להנהיג אחידות לגבי
המקרים בהם ניתן להגיע להסדר עם המדע"ר.
◊ גיבוש משותף עם המדע"ר של מנגנון שיאפשר וודאות לטווח ארוך להחזרת השקעה.
 .2הפעילות מול המדע"ר תיעשה בצוות עבודה מצומצם שיכלול את איציק ציון ,נגה קינן ,עופר
שיינברג ורונן פייר.
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 .3הועדה תגבש פרוייקט שת"פ של החברות הישראליות הגדולות עם המדע"ר ,שמטרתו לתמוך
בחברות סטארט אפ ישראליות ,תוך רווחיות לחברות הגדולות.
רשמה :אור לוקאי
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