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 ת"מופ -פ בתעשיית הייצור "מו

כדי למנוע . תעשיית הייצור מתקשה להתמודד עם התחרות הגלובלית הגוברת והולכת

רשות החדשנות מספקת תמריצים שהותאמו במיוחד , קיפאון ונסיגה בתחומי תעשיית הייצור

 .לצורכי תעשייה זו במטרה לעודד חדשנות במגזר זה

הינה לעודד מפעלי תעשייה מוטת ייצור לקדם ( פ בתעשיה"מו) ת"מטרת מסלול מופ

פ שמטרתן פיתוח מוצרים "באמצעות ביצוע תכניות מו, ולהטמיע תהליכי חדשנות טכנולוגית

או פיתוח ושיפור תהליכי ייצור במטרה לשפר פריון , שיפור ופיתוח מוצרים קיימים, חדשנים

 .רונות תחרותיים בשוק המקומי והעולמיולייצר בידול טכנולוגי אשר יוביל להשגת ית

 

 ?למי מיועד המסלול

 :תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ואשר עונה על אחד מבין שני התנאים הבאים

מרבית הכנסתו נבעה מייצור מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או בענפי הטכנולוגיה 

, גומי, מוצרי נפט, נייר, עץ, עור, ילטקסט, משקאות, מזון -בכלל זה . )מסורתית-המעורבת

 (תחזוקת מכונות, חומרי בניין, מתכת, פלסטיק

בכלל )עילית -מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת

התנאים הבאים  8והעונה על , (ייצור מכונות, ציוד חשמלי, נשק ותחמושת, זה כימיה

 :במצטבר

 עובדים 0-אך לא פחות מ, מכלל העובדים 01%ור בו הינו לפחות מספר עובדי הייצ. 

 82-אך לא יותר מ, מכלל העובדים 01%פ בו הינו לכל היותר "מספר עובדי המו 

 .עובדים

 ?מה מקבלים

 .פ של תכניות שאושרו"מהוצאות המו 21%-01%תמיכה בשיעור של  .0

  .' פ באזורי פיתוח א"יקי מותל 01%תוספת של  .8

מתקציבו המאושר של התיק יבוצע במכון מחקר  01%אם לפחות  01%תוספת של  .0

, מרכז הפלסטיקה והגומי, מכון הקרמיקה והסיליקטים –כיום מוכרים )תעשייתי מוכר 

 (ל"מיג, מכון המתכות הישראלי 

 

 



 
 

 

 

בנוסף לאותן )פ ייחודיות לכלל החברות העונות לתנאי המסלול "הכרה בהוצאות מו

י רשות החדשנות במסלולים "פ הנתמכות ע"ההוצאות המוכרות בדרך כלל לתכניות המו

 :כדוגמת( אחרים

 בהיקף תקציבי , הוצאה לפיתוח תבניות שישולבו בהמשך בקו הייצור של החברה
 .₪ 211,111שאינו עולה על 

  הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות ולבניית אבטיפוס של מכונות אלו

 .₪ 211,111בהיקף תקציבי שאינו עולה על 
 בהיקף תקציבי שאינו  פ"הוצאה לרכישת ידע המהווה חלק אינטגראלי של תכנית המו

 .₪ 821,111עולה על 
 02%בהיקף של עד , ל"הוצאות עבור פעילויות למסחור ושיווק תוצרי התוכנית לחו 

 מתקציבה המאושר של התוכנית

 עיקרייםתנאי המסלול 

 החברה לרשות החדשנות של פ"המו חובת רישום ודיווח הוצאות. 
 של התקציב המאושר 011% -יכולת להעמיד מימון משלים ל. 
 מבנה החברה או בבעלות , בפעילות המחקר מהותי שינוי חדשנות עלדיווח לרשות ה

 .על הידע

 זמני הגשה בקשה

  כל השנהבמהלך ניתן להגיש! 

 

 : ניתן לפנות אל והתנעת תהליכי חדשנותלפרטים נוספים 

 

 , ם ממשלתייםראש תחום מימון ותמריצי, מתן אברמוביץ

 matana@industry.org.ilבמייל  128-6/28824' או בטל /10-20822187' בטל

 

 


