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השפעה גדולה על המשק הישראלי
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כלים מוכחים להגדלת הערך  
הכלכלי למשק

השקעת רשות
החדשנות

תוספת לכלכלה



מתמיכה בתעשיה  

מסורתית לתמיכה  

בתעשיית הייצור  



ענפי התעשייה בחתך עצמה טכנולוגית

עץ,עור,הלבשה,טקסטיל,טבק,משקאות,מזון:מסורתי

.דפוס,ומוצריונייר,ומוצריו

קרמיקה,פלסטיק,גומי,גולמינפטמוצרי:מסורתי-מעורב

,ומוצריהמתכת,בנייןוחומרי

מכשירי,מכונותייצור,קוסמטיקה,כימיקלים:עילי-מעורב

דנטלי,רפואיציוד,ספינות,רכבכלי,חשמליוציודחשמל

ואורתופדי

כליייצור,ואופטיאלקטרונימכשור,מחשבים,תרופות:עילי

וחלליותטייס

לבדיקת השיוך לתכניתPre Rulingאנו מפעילים הליך 



?למי מיועדת התכנית

לתעשיית הייצורמתעשייה מסורתית

 נבעה מייצור תעשייתי  , מהכנסותיו בשנה הקודמת50%לפחות

מסורתית-המעורבתאו המסורתיתבענפי הטכנולוגיה 

 נבעה מייצור תעשייתי  , מהכנסותיו בשנה הקודמת50%לפחות

:והעונה על שני התנאים יחדעילית-המעורבתבענפי הטכנולוגיה 

  מכלל 30%מספר עובדי הייצור הוא לכל הפחות
.עובדים3-אך לא פחות מ, העובדים

מכלל העובדים10%פ הוא לכל היותר "מספר עובדי המו  ,
.עובדים25-אך לא יותר מ



...הבה נפתח בשבירת מיתוסים

:המיתוסים הקלאסיים

 העיליתהטכנולוגיהרשות החדשנות תומכת רק בתעשיית...

 ומבוססותלחברות גדולות מסלולי התמיכה לתעשיית הייצור מיועדים...

 בלעדיהם אין סיכוי. להגשת הבקשותביועציםחייבים להסתייע...

פ שהצלחתה מובטחת בוודאי תזכה לתמיכה"תכנית מו...

לכן לא נוכל להצליח, אף פעם לא בצענו תהליכי חדשנות...

כך נקבל יותר מימון, ככל שנבקש תקציב גדול יותר

:אבל גם

כל בקשה המוגשת לתכניות תעשיית הייצור תאושר...

 להשקיע את המשאבים לביצוע התכניתבעיה אין...



?אנחנו מחפשיםמה 

:בהיבט הטכנולוגי

תהליכית, פונקציונאלית, טכנולוגית: חדשנות

ועוד קצת... יישום חדשנות התואמת את יכולות החברה : חדשנות  !

יכולותיה הטכנולוגיות של החברהשדרוג

זה טוב-( מבוקר)סיכון טכנולוגי : סיכון טכנולוגי!!

או מעשית/תיאורטית ו: היתכנות טכנולוגית

:משקי/בהיבט הכלכלי

היכולת להפוך הצלחה טכנולוגית להצלחה עסקית: פוטנציאל עסקי

זה לא כל כך טוב-סיכון עסקי גבוה : סיכון עסקי....

מינוף, פריפריה, תעסוקה, יצוא: תשואה עודפת למשק....



?מה צריך

מסירה סיכונים, מובילה ליעדים, ישימה, ממוקדת: תכנית עבודה

:  יכולות החברה

יכולות טכניות מספקות לביצוע התכנית

פ הצורך"קבלני משנה להשלמת יכולות אלו ע

יכולות שיווקיות מספקות להחדרת המוצר לשוק היעד

משקף את יכולות החברה  , ריאלי כנגזר ממשימות התכנית: תקציב

ניתן להצדקה, להעמיד משאבים אלו

הצלחה  , ניצול תקציבי, השלמת ביצוע תכניות קודמות: עברביצועי 

במסחור תכניות קודמות



מאפייני החברותפ "ובפילוח ע

פ"לחברות גדולות ומנוסות במו:

 (סיכון טכנולוגי, מורכבות, חדשנות)תכניות משמעותיות

מציגות תשואה עודפת מובהקת למשק

בינוניות-לחברות ותיקות קטנות:

חדשנות בראיית החברה

מחויבות לביצוע

יכולת הגעה לשוק

תרומה לשדרוג יכולות החברה



?  מה אנחנו מציעים

פ"לחברות בתחילת דרכן במו

הדרכה לקראת הגשה:

באתר החברה

ללא התחייבות

ללא תשלום

ח לאחר ההגשה"הדרכת רו

 50%של מרבי שיעור תמיכה  :

לכל התכניות המאושרות

(31.12.20-לתכניות המוגשות עד ל: )פטור מתשלום תמלוגים

לחברות העומדות בקריטריונים

לתכניות המובילות לייצור שמרביתו מבוצע בארץ

הקלות בנהלי הדיווח הכספי



פ"מכינת המו

המיועדת לסייע בכניסה לביצוע  ייעוץ טכנולוגי תכנית •

פ במספר כיווני פעולה"תכניות מו

י ועדת  "י החברה ומאושר ע"יועץ טכנולוגי הנבחר ע•

המחקר

מפגשים של החברה והיועץ  3מסגרת אינטימית הכוללת •

בהן נסקרות  , עם הצוות המלווה ברשות החדשנות

הפעילויות וניתנת הכוונה להמשך הפעילות

תוך הכרה עמוקה של  , ליווי מתמשך של היועץ במפעל•

יכולות הביצוע של החברה

כלי תמיכה4כוללת •



פ"מכינת המו

:התכניתמטרות

פ"מותהליכילהטמעתלהיערךהייצורתעשייתלחברותסיוע1.

חדשותטכנולוגיותואימוץ

הקיימותמהותיותטכנולוגיותלבעיותפתרוןכיווניאיתור2.

הקיימיםהייצורבתהליכי

לתכניתלכניסהכהכנהטכנולוגיותהיתכנותבדיקותביצוע3.

פ"מו

לתכניתכהכנההייצורבתהליכיטכנולוגייםשיפוריםאיתור4.

הפריוןהגדלתלשםמתקדמיםייצורתהליכיהטמעת/פיתוח

:ההטבות

(התוכניתיועציממאגראוהחברהמטעם)יועץעם-התקשרות

אשלבבתוםדרךאבןעםשלביםבשני-ייעוץ'

75,000₪עד–תקציב
התכניתשלההיגויועדת-מקצועיולוויהנחייה

הייעוץמעלות66%מממנתהרשות-מימון

פשוטיםואישורבדיקההליכי



פ בתעשיית יצור"מו–ת "תכנית מופ

:המטרה

פ המותאמות לתעשייה  לשיפור  "חברות בתעשיית הייצור לבצע תכניות מועידוד •

יתרונות טכנולוגייםבאמצעות יצירת , יכולת התחרות

פ  "מיקוד בחברות שאינן מורגלות בביצוע מו•

?אנו מציעיםמה 

:הערכת בקשות מותאמת•

.למאפייני החברהחדשנות מותאמת הערכת 1.

משקל רב לתשואה העודפת למשק2.

טפסי הגשה ייעודיים3.

מסגרת נפרדת לבדיקה ולאישור4.

:שיעור התמיכה

מתקציב התכנית50%-40%-130%.

'לחברות באזור פיתוח א10%תוספת 2.

מכון  )מתקציבן מבוצע במכון מחקר 30%לתכניות אשר לפחות 10%תוספת 3.

(מכון הקרמיקה, מרכז הפלסטיקה והגומי, המתכות

.....יש כפל מבצעים4.



?  מה אנחנו מציעים

לכלל החברות

הערכת בקשות מותאמת:

הערכת חדשנות מותאמים למאפייני החברהקריטריוני.

משקל רב לתשואה העודפת למשק

טפסי הגשה ייעודיים

מסגרת נפרדת לבדיקה ולאישור

שיעור התמיכה:

30%-40%-50%מתקציב התכנית

 לחברות באזור פיתוח א10%תוספת'

 מתקציבן מבוצע  30%לתכניות אשר לפחות 10%תוספת

מכון , מרכז הפלסטיקה והגומי, מכון המתכות)במכון מחקר 

(הקרמיקה

יש כפל מבצעים.....



?  מה אנחנו מציעים

לכלל החברות

 ייחודייםתקצוב הכרה בסעיפי:

 500,000עד תקרה של יצוריותתבניות  ₪

 250,000עד תקרה של רכישת ידע  ₪

 מכונות ייצורפיתוחהוצאות

 500,000עד תקרה של ( ט"א)רכיבים לבניית מכונת ייצור  ₪

 שעת מכונת ייצור יקרה המשמשת לניסויי הפיתוחכיסוי עלות

 25,000לעובדים עד תקרה של הדרכות  ₪

מתקציב התיק15%עד תקרה של ל "שיווק לחו

....



?  מה אנחנו מציעים

תנאי הפטור מתמלוגים

תעשיית ייצור  התאגיד סווג בידי וועדת המחקר כחברת 1.

$70M-קטנות מהכנסותיו בשנה שקדמה למועד הגשת הבקשה היו 2.

,  (כולל בתיק הנוכחי)3עולה על מספר התיקים שאושרו לתאגיד אינו 3.

שאושרמסיום התיק האחרון שנים 5חלפו לפחות למעט אם 

.31.12.20תחילת הפעילות בתיק הינה לפני 4.

המוצר המפותח בתיק סווג בידי ועדת המחקר כמוצר בענף תעשייה  5.

.או תעשייה מעורבת עילית, או תעשיה מעורבת מסורתית, מסורתית

ייבחנו  2-3התנאים בסעיפים 01.01.13אם מגיש הבקשה התאגד לאחר 6.

.גם ביחס לבעל השליטה בתאגיד

יבוצע  רוב היצור שינבע מתוצרי התיק , הייצורבהתאם להצהרת  7.

בישראל



?  מה אנחנו מציעים

1.3%שעור תמלוגים מופחת של 

המקיימות  שנים 3לחברות תעשיית הייצור אשר נתמכו מעל

:את התנאים הבאים

  מחזור המכירות בשנה שקדמה למועד הגשת הבקשה נמוך

$ מיליון 70-מ

 המוצר המפותח במסגרת התכנית סווג כמוצר בענפי

או  , מסורתית-או התעשייה המעורבת, התעשייה המסורתית

;המעורבת עיליתהתעשייה 

 יתבצע בישראלמרבית ייצור תוצרי התכנית




