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הקוד האתי
 .1ערכי היעוד

 .2ערכי השיטה

 1.1אחריות לצמיחה טכנולוגית

 2.1הגינות

הבודק והבודקת יראו את עצמם בעלי תפקיד מרכזי
בקידום ההתפתחות והחדשנות בתחום הטכנולוגיה
התעשייתית של המדינה והחברה בישראל,
באמצעות הערכה מדעית וטכנולוגית מושכלת של
בקשות תמיכה בתכניות מחקר ופיתוח ומעקב אחר
ביצוע תכניות נתמכות.

הבודק והבודקת ימלאו את תפקידם בבדיקת בקשה
אך ורק על יסוד נתוני הבקשה והרקע המדעי,
הטכנולוגי והכלכלי בתחום הבקשה והמעטפת שלה,
מתוך זהירות מתמדת ומוחלטת שלא לתת מקום
כלשהו בשיקול הדעת שלהם לשום שיקול זר.

עקרון 2.1.1

עקרון 1.1.1

הבודק והבודקת ימלאו את תפקידם בהתעלמות
גמורה מכל היבט של ההכרות שלהם עם מגישי
הבקשה שעל הפרק ופעילותם ,ויתחשבו רק במה
שמופיע בבקשה ,ידוע לרשות הלאומית לחדשנות
או מה שהוא בגדר נחלת הכלל.

הבודק והבודקת יבצעו הערכה מדעית וטכנולוגית
מושכלת של התכנית שעל הפרק ,גם מנקודת
המבט של החדשנות הטכנולוגית כשלעצמה וגם
מנקודת המבט של התרומה האפשרית שלה לקידום
משמעותי של הטכנולוגיה התעשייתית של המדינה
והחברה בישראל.

עקרון 2.1.2

הבודק והבודקת יפעלו בתחומי ההערכה של תכניות
מחקר ופיתוח ,המעקב אחר ביצוע תכניות נתמכות,
סיוע בבחינת הצרכים הלאומיים בתחומי החדשנות
בטכנולוגיה התעשייתית ועזרה בהקמת מסלולי
תמיכה חדשים.

 2.2מקצועיות

הבודק והבודקת ייזהרו מפני כל אפשרות של מתן
יחס שונה לבקשות מקבילות ,ובכל מקום שנוצרת בו
מראית-עין של יחס שונה כזה ינמקו את ההבדלים
ביחס לבקשות הנראות מקבילות על יסוד הבדלים
בהיבטים משמעותיים בין הבקשות שעל הפרק.

עקרון 1.1.2

הבודק והבודקת ימלאו את תפקידם בהתאם לאמות-
המידה של המקצועיות בתחום הבקשה שלפניהם.

 1.2אחריות לצמיחה כלכלית
הבודק והבודקת יראו את עצמם בעלי תפקיד מרכזי
בקידום ההתפתחות הכלכלית של המדינה והחברה
בישראל ,באמצעות הערכה כלכלית מושכלת של
בקשות תמיכה בתכניות מחקר ופיתוח ומעקב אחר
ביצוע תכניות נתמכות.

עקרון 2.2.1

הבודק והבודקת ימלאו את תפקידם בהערכת
בקשה רק אם הם בעלי הידע ,המיומנות וההבנה
המקצועיים בתחום המדעי והטכנולוגי של הבקשה
שעל הפרק ובעלי התמצאות נאותה ברקע העסקי
של הבקשה והמעטפת הכלכלית שלה.

עקרון 1.2.1

הבודק והבודקת יפעלו על יסוד התפיסה שהחדשנות
הטכנולוגית הראויה לתמיכה היא זו שיש בה מנוף
של צמיחה כלכלית בת קיימא.

עקרון 2.2.3

הבודק והבודקת יבצעו הערכה טכנולוגית מושכלת
אך ורק על יסוד ידע טכנולוגי ומדעי מעודכן בתחום
התכנית שעל הפרק .לשם כך יעדכנו בהתמדה
את הידע ,המיומנות וההבנה שלהם בתחומים
המקצועיים שהם אמורים למלא בהם את תפקידם.

עקרון 1.2.2

הבודק והבודקת יבצעו הערכה כלכלית מושכלת על
יסוד ידע עסקי מעודכן בתחום התכנית שעל הפרק
והמעטפת הכלכלית הרחבה של התחום.
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הקוד האתי
 .3ערכי המסגרת

 2.3סודיות
הבודק והבודקת ימלאו את תפקידם תוך שמירה
מתמדת ומוחלטת על הסודיות של כל המידע
שנמסר להם בתהליך של בדיקת בקשה מטעם
הרשות הלאומית לחדשנות.

 3.1כבוד האדם
הבודק והבודקת ימלאו את תפקידם תוך שמירה על
כבוד האדם של כל אחד ואחת ,באשר הם בני אדם,
מתוך רגישות לזכות של כל אדם לעצב ולנהל את
חייו על פי הערכים ,הרגשות והרצונות שלו ,לפי
טעמו ,באופן מלא ככל האפשר.

עקרון 2.3.1

הבודק והבודקת יקפידו להשתמש במידע שהגיע
אליהם במהלך מילוי תפקידם ,ככל שאינו בגדר
נחלת הכלל ,אך ורק לצרכי מילוי התפקיד שלהם,
בדבר הבקשה שעל הפרק ,בהתאם לנהלי הרשות
הלאומית לחדשנות.

עקרון 3.1.1

הבודק והבודקת יבטאו בהתנהלותם יחס חיובי לכל
אדם באשר הוא אדם ,בבואם אתו בדברים במסגרת

עקרון 2.3.2

מילוי תפקידם ,ויקפידו על גישה של אמון והערכה.

הבודק והבודקת ישתמשו במידע שהגיע אליהם
במהלך מילוי תפקידם בדבר בקשה אחת ,ככל שאינו
נחלת הכלל ,בבואם למלא את תפקידם בדבר בקשה
אחרת ,אם המידע רלוונטי לדיון בבקשה זו וניתן
לחשוף אותו במסגרת נימוקי ההערכה שלה.

עקרון 3.1.2

הבודק והבודקת יבצעו הערכה מושכלת של התכנית
שעל הפרק מתוך מאמץ להבין גם את ההיבטים
המדעיים ,הטכנולוגיים והעסקיים של התכנית וגם
את ההיבטים של התרומה החברתית של ביצוע
התכנית ,לפי ראות עיניהם של מגישי הבקשה,
שהתבטאו במפורש בהצעתם ,ובהתאם למסלול
התמיכה המבוקשת.

 3.2ממלכתיות
הבודק והבודקת ימלאו את תפקידם לטובתם של
כלל אזרחי המדינה וישרתו בזה את טובתן של
המדינה והחברה ,על פי הייעוד וההנחיות של
הרשות הלאומית לחדשנות.

עקרון 3.2.1

הבודק והבודקת ימלאו את תפקידם כמיטב יכולתם,
במסגרת ההנחיות של הרשות הלאומית לחדשנות
והמדיניות שלה ,בלי לתת ביטוי מעשי כלשהו
לדעותיהם האישיות בדבר ההסדרים או המדיניות.

עקרון 3.2.2

הבודק והבודקת יבטאו בהתנהלותם נכונות מלאה
לגבש המלצות ולהצדיק אותן באופן שלם על יסוד
שיקולים ענייניים ,מקצועיים ואתיים ,ללא שום זיקה
לשיקולים אחרים.
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כללי התנהגות
 .1פרק הכניסה

 .2פרק ההתנהלות הכללית

מועמדים לתפקיד בדיקה
ברשות הלאומית לחדשנות

בודק ובודקת ברשות הלאומית לחדשנות
 2.1יבצעו כל פעילות שלהם במסגרת הרשות
הלאומית לחדשנות בהתאם לייעוד ,לנהלים,
להליכים ולהנחיות שלה;

 1.1יציגו מועמדות רק לאחר שהכירו את הרשות
הלאומית לחדשנות ,הייעוד והדרכים למימושו ,מתוך
הפרסומים של הרשות הלאומית לחדשנות;

 2.2יבצעו כל פעילות שלהם במסגרת הרשות
הלאומית לחדשנות בהתאם לקוד האתי שלה;

 1.2יציגו מועמדות רק על יסוד הנחה מושכלת
שהם בעלי הכישורים הדרושים למילוי תפקיד
בדיקה ברשות הלאומית לחדשנות ,בתחום
ההתמחות המדעית והטכנולוגית שלהם;

 2.3יוכלו להציע שינויים בנהלים ,בהליכים
ובהנחיות של הרשות הלאומית לחדשנות ,בפנייה
סדורה לממונה עליהם ,אולם יפעלו בהתאם להם כל
עוד לא שונו;

 1.3יציגו מועמדות רק אם הם בעלי ידע מעודכן
בהחלט בתחום ההתמחות המדעית והטכנולוגית
שלהם;

 2.4יוכלו לזהות את עצמם ברבים בתור בודקים
מקצועיים ברשות הלאומית לחדשנות ,במסגרת
תחום ההתמחות שלהם ,ללא כל פירוט של נושאים,
מבקשים ,בדיקות ,החלטות וכדומה;

 1.4יציגו מועמדות רק אם הם בעלי מומחיות
בנושאים שונים של תחום ההתמחות המדעית
והטכנולוגית שלהם;

 2.5יתעדו את הפעילויות המקצועיות והעסקיות
שלהם מחוץ למסגרת הרשות הלאומית לחדשנות,
כדי שיוכלו לבדוק כל בקשה שתוגש להם לבדיקה,
האם תפקיד הבדיקה שלהם נגוע בניגוד עניינים;

 1.5יסכימו להיות משובצים בתחום מסוים של
בדיקה רק אם הם בעלי הרקע המדעי והטכנולוגי
המתאים לתחום הבדיקה ,לתחום ההתמחות שלהם
ולנושאי המומחיות שלהם.

 2.6ישמרו על כבוד הרשות הלאומית לחדשנות,
עובדיה ועמיתיהם בכל פעילות במסגרת תפקידם
ובכל הליכותיהם.
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כללי התנהגות
 .3פרק הבדיקה

 3.7יקיימו את הפגישה עם המבקשים בהקפדה
על הגינות ,מקצועיות ,פתיחות ונכונות גלויה ללמוד
ולהשתכנע ,וייזהרו אף מפני מראית-עין של דעה
שלילית מוקדמת;

בודק ובודקת ברשות הלאומית לחדשנות
 3.1יבדקו בקשה שניתנה להם לבדיקה כדי
לראות האם הנושא שלה הוא בתחום המומחיות
שלהם; אם יהיו בעלי עמדה מושכלת כנגד תפקיד
הבדיקה שהוטל עליהם ,יביאו זאת לידיעת הממונה
עליהם ,באופן מידי ומנומק בפירוט;

 3.8ינהלו את הפגישה עם המבקשים באופן
סדור וענייני ,מנומס ומכובד ,תוך שמירה קפדנית על
כבודם של המבקשים;
 3.9ינהלו את הפגישה באופן שיטתי וסדור ,לא
במתכונת של שיחה חופשית וקופצנית;

 3.2יבדקו בקשה שניתנה להם לבדיקה כדי
לראות אם תפקיד הבדיקה שלהם נגוע בניגוד
עניינים; אם מנויים לתפקיד הבודק המקצועי מעורר
חשש של ניגוד עניינים או אפילו מראית-עין של
ניגוד עניינים ,עליהם להודיע על כך לממונה עליהם
ולא לבצע את הבדיקה;

 3.10יבקשו ויקבלו מן המבקשים ,בפגישה
שתתארגן לצורך זה ,ככל הדרוש ,הסברים נוספים
של הבקשה ונתונים נוספים ,מלאים ומפורטים ככל
הדרוש ,על עיקרי המרכיבים המדעיים ,הטכנולוגיים
והעסקיים שלה ,במיוחד על רמת החדשנות שלה
בכל המרכיבים;

 3.3ילמדו את הבקשה שניתנה להם לבדיקה,
כדי לראות אם היא כוללת את כל הנתונים הדרושים
לשם הערכה מקצועית של הבקשה; במקרה של
חסר בנתונים ,בכלל זה – ספרות מקצועית לחיזוק
טענות בדבר אפשרויות ,הם יפנו למבקשים בדרישה
מפורטת ומדויקת להשלמת הנתונים החסרים בפרק
זמן סביר;

 3.11יקבלו מן המבקשים השלמות נתונים
לבקשה המקורית ,בכתב ,בפרק זמן סביר;
 3.12יקבלו מן המבקשים הסברים או נתונים,
שלא נכללו בבקשה ושהמבקשים מעוניינים שלא
יתועדו ולא יימסרו לוועדה של הרשות הלאומית
לחדשנות ,ויסכימו לכך ,רק אם הובהר למבקשים
מראש שההסברים או הנתונים הללו לא יובאו
בחשבון בתהליך ההערכה ,אם הם מהותיים עד כדי
כך שעליהם עשויה ההערכה לעמוד;

 3.4ילמדו את הבקשה שניתנה להם לבדיקה,
כדי לעמוד על הרעיונות העיקריים שלה ,מטרותיה
והשיטות שלה להשגת מטרותיה ,ולהתמצא בהם
ברמה המאפשרת שיחה עניינית ומעמיקה עם
המבקשים;

 3.13יעשו כמיטב יכולתם להבין את הבקשה,
על עיקריה ,פרטיה וחדשנותה; כל מה שאינו מובן
מחייב מאמץ נוסף להבין ,בעזרת המבקשים או
בלעדיהם;

 3.5יתייחסו לבקשה שלפניהם בגישה ראשונית
אוהדת ,באופן המעורר אמון של המבקשים באיכות
הבדיקה מטעם הרשות הלאומית לחדשנות; גישתם
הראשונית יכולה להישאר כמות שהיא ,להתחזק,
להיחלש או להיעלם במהלך הבדיקה ,בהתאם
להערכה המקצועית של הבקשה;

 3.14יתייחסו לבקשה שלפניהם כמות שהיא,
גם אם יש בה חסרונות הניתנים לדעתם לתיקון;
בפגישה עם המבקשים ניתן לשאול אודות חסרונות,
שלדעת הבודקים הם מהותיים לגיבוש דעתם אודות
הבקשה ,מבלי להציע דרכים להפגתם ,גם לא
בהערות-אגב או ברמזים;

 3.6יבואו בדברים עם המבקשים ,ככל שנדרשת
פגישה אתם ,כדי לארגן אותה בהקדם ,ויקיימו את
הקשר אתם באופן מנומס ומכובד;
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כללי התנהגות
 .4פרק חוות הדעת

 3.15יתעדו ויסכמו לעצמם את תוכן הפגישה,
ככל שיש בו מה שאין בבקשה עצמה ,באופן מלא
ומפורט;

בודק ובודקת ברשות הלאומית לחדשנות

 3.16יחזרו אל המבקשים ,ככל הדרוש ,כדי
לוודא הבנה נכונה של נקודות מהותיות שנרשמו
בפגישה עם המבקשים;

 4.1יכתבו חוות דעת מנומקת ,מקצועית
ומפורטת ,באופן המוביל להערכה מושכלת של
הבקשה ולהמלצה בעלת תוקף מובהק; אין מקום
בהערכה או בהמלצה למרכיבים לא מנומקים;

 3.17יקיימו את הפגישה עם המבקשים
במשרדיהם ,ככל שהדבר מתאפשר לנוחיות
המבקשים והבודקים ובהתאם לכללי הרשות
הלאומית לחדשנות ,אולם לא ייעתרו לאירוח מעבר
לכיבוד קל;

 4.2יכתבו חוות דעת על יסוד מסמך הבקשה
וההשלמות שלו בכתב ,ככל שהיו ,תוכן הפגישה עם
המבקשים ,חומרים הנמצאים בידי הרשות הלאומית
לחדשנות הרלוונטיים לבקשה ונתונים שהם בגדר
נחלת הכלל ,בנוסף לרקע המדעי ,הטכנולוגי
והכלכלי של הדיון בבקשה;

 3.18ישמרו על סודיות הבקשה על כל חלקיה
ותיעוד הפגישה עם המבקשים מפני כל גורם מלבד
עובדי הרשות הלאומית לחדשנות האמורים לטפל
בבקשה וכל מי שהוסמך מטעמה לטפל בבקשה.

 4.3יכתבו חוות דעת על דעת עצמם ,באחריותם
האישית ,בלי להתייעץ עם גורם כלשהו ,שלא
הוסמך לכך ע"י הרשות הלאומית לחדשנות ,מלבד
פניות בסוגיות מדעיות או טכנולוגיות ,באופן שאינו
מאפשר זיהוי של הבקשה ,מרכיביה ומגישיה;
 4.4יכתבו חוות דעת הנותנת מקום מיוחד
להערכת רמת החדשנות הטכנולוגית של הבקשה,
בהתאם למשקלה במסלול התמיכה המבוקשת;
להערכה זו חייב להיות משקל מכריע בגיבוש
ההערכה וההמלצה;
 4.5יכתבו חוות דעת להערכת המרכיבים
העסקיים של הבקשה ,על יסוד ההיבטים העסקיים
שלה ולימוד המעטפת הכלכלית של הבקשה;
להערכה זו חייב להיות משקל מכריע בגיבוש
ההערכה וההמלצה;
 4.6יכתבו חוות דעת להערכת איכותה של
החברה המבקשת ויכולתה כארגון לבצע את
הפעילות המוצעת; להערכה זו חייב להיות משקל
מכריע בגיבוש ההערכה וההמלצה;
 4.7ישמרו על סודיות חוות הדעת מפני כל גורם
מלבד עובדי הרשות הלאומית לחדשנות האמורים
לטפל בבקשה וכל מי שהוסמך מטעמה לטפל בבקשה;
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 4.8יגישו את חוות הדעת שלהם בהתאם ללוחות
הזמנים שנקבעו ע"י הרשות הלאומית לחדשנות;

 .5פרק המעקב
והבקשות המיוחדות

 4.9יקפידו על האיכות המקצועית של חוות
הדעת ,גם בתנאים של לחץ זמן מכביד;

בודק ובודקת ברשות הלאומית לחדשות

 4.10יכינו את חוות הדעת בכתב ,בהקפדה על
הנהלים וההנחיות של הרשות הלאומית לחדשנות,
ללא שום סטייה;

 5.1יקיימו מעקב אחר תכנית הביצוע של
בקשה שאושרה ,ככל שיתבקשו ,כדי לבדוק תנאים
מקדמים או אבני דרך או למלא בקשות מיוחדות של
היחידות המתאימות ברשות הלאומית לחדשנות;

 4.11יציגו את חוות הדעת שלהם באופן ענייני,
סדור ובהיר ,לוועדה הדנה בבקשות ,ככל שיתבקשו
לעשות זאת ,בהתאם לתוכן חוות הדעת הכתובה;

 5.2יבואו בדברים עם המבקשים שתכניתם
אושרה כדי לפגוש אותם ,ככל הדרוש ,ויקיימו את
הקשר אתם באופן מנומס ומכובד;

 4.12יהיו קשובים לדיון המתנהל בוועדה
בנוכחותם ויעמדו על כך שתינתן להם האפשרות
להציג בקצרה את המידע החשוב ביותר לדיון
המתנהל ,גם בלחץ הזמן של התנהלות הישיבה;

 5.3ינהלו את הפגישות עם המבקשים באופן
סדור וענייני ,מנומס ומכובד ,תוך שמירה קפדנית על
כבודם של מבצעי התכנית;
 5.4יבקשו ויקבלו מן המבקשים מידע נוסף
והשלמות ,ככל הדרוש;

 4.13יהיו מוכנים להשיב על שאלות חברי
הוועדה בדבר המרכיבים השונים של הבקשה ,בכלל
זה הרקע המדעי ,הטכנולוגי והעסקי שלה ,גם מעבר
למה שמופיע בחוות הדעת הכתובה;

 5.5יכתבו בחוות דעת על סיום הביצוע של
תכנית הערות של הפקת לקחים לשם המשך
הפעילות של הרשות הלאומית לחדשנות ,בדבר
כל היבט של ההליך ,מהגשת הבקשה ועד סיום
ביצוע התכנית ,שניתן לשפר בו את פעילות הרשות
הלאומית לחדשנות ,את פעילות הבדיקה ואת
פעילות המבקשים.

 4.14יגיבו על שאלות והערות של חברי הוועדה
באופן מנומס ומכובד ,מבלי לסטות מתוכן חוות
הדעת הכתובה;
 4.15יהיו קשובים לדיון המתנהל בוועדה
בנוכחותם בדבר הבקשה שהציגו ,כדי שתהיה להם
אפשרות לנסח את נימוקי ההחלטה שהתקבלה
בוועדה ,ככל שיתבקשו לעשות זאת;
 4.16יעמדו על כך ,בשעת הצורך ,שהדיון
בוועדה יסוכם על ידי משתתפיה בנימוקים מכריעים
ובהירים;
 4.17ינסחו את נימוקי ההחלטה של הוועדה
בדבר הבקשה שהציגו ,ככל שיתבקשו לעשות
זאת ,כדי שיוכלו להביא אותם לידיעת המבקשים,
באופן שישמור על האמון שלהם באיכות הבדיקה
ובהחלטות הרשות הלאומית לחדשנות ,ויעזור להם
להפיק לקחים ולהשתפר בהמשך פעילותם;
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 .6פרק דיון חוזר וסגירה
בודק ובודקת ברשות הלאומית לחדשנות
 6.1יקיימו פגישה עם המבקשים דיון חוזר על
החלטת הוועדה שלא לתמוך בבקשתם ,ככל הדרוש,
באופן סדור וענייני ,מנומס ומכובד ,תוך שמירה
קפדנית על כבודם של המערערים;
 6.2יקבלו ויבינו כמיטב יכולתם את נימוקי
המבקשים דיון חוזר ,מבלי להגביל אותם בדבר
מסכת הערעורים שלהם ומבלי להתווכח איתם;
 6.3יביאו בפני הוועדה הערות והמלצות בדבר
נימוקי המבקשים דיון חוזר ,בהתאם לנוהל הדיון
החוזר של הרשות הלאומית לחדשנות; הם יעשו
זאת באופן הוגן ,בין בהסכמה ובין בהתנגדות;
 6.4יהיו קשובים לדיון החוזר המתנהל בוועדה
בנוכחותם בדבר הבקשה שעל הפרק ,כדי שתהיה
להם אפשרות לנסח את נימוקי ההחלטה שהתקבלה
בוועדה ,ככל שיתבקשו לעשות זאת;
 6.5יעמדו על כך ,בשעת הצורך ,שהדיון בוועדה
יסוכם על ידי משתתפיה בנימוקים מכריעים
ובהירים;
 6.6ינסחו את נימוקי ההחלטה של הוועדה בדיון
הנוסף בבקשה שעל הפרק ,ככל שיתבקשו לעשות
זאת ,כדי שיוכלו להביא אותם לידיעת המבקשים,
באופן שישמור על האמון שלהם באיכות הבדיקה,
הדיון הנוסף והחלטות הרשות הלאומית לחדשנות,
ויעזור להם להפיק לקחים ולהשתפר בהמשך
פעילותם;
 6.7ינסו להפיק לקחים בדבר איכות הפעילות
של עצמם ,בכל היבטיה ,כדי לשפר את איכותה
לעתיד לבוא.
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