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industry 4.0פרק 

מידע לידע•

תועלות ויישומים•

עקרונות להטמעה•

איסוף דאטה•

היערכות כוח העבודה•

אסטרטגיה•

טכנולוגיות•

מערכות מידע–

מחשוב ענן–

–Additive 
Manufacturing

סייבר–



Advances in manufacturing played a major 
role in America’s global economic 
dominance in the 20th century. However, 
this century saw dramatic changes, with 
significant declines in U.S. manufacturing 
employment starting in the 1990s and 
accelerating losses during the 2008 
recession. In the face of intense global 
competition, the Trump Administration has 
taken strong actions to defend the 
economy, expand manufacturing 
employment, and ensure a strong 
manufacturing and defense industrial base 
and resilient supply chain.

מרבית התעשייה הישראלית מורגלת בתהליכי 

בין  , תכנון וייצור בשיטות קונבנציונליות שתוצאתם

למדינות בהן העברת היצור , פריון נמוך, היתר

חוסר  , עובדים בשכר נמוךהיצור מתבצע על ידי 

עם השונות  " בזמן אמת"יכולת להתמודד 

וחוסר היכולת להתמודד עם  , והתנודות בביקוש

משרד הכלכלה  , על כן. תהליכי הגלובליזציה

והתעשייה באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח  

הרשות  "-ו" המשרד("התעשייה והכלכלה 

מבקש לעודד מפעלים  ) בהתאמה, "להשקעות

0.4תעשייתיים לבצע את המעבר לייצור מבוסס 
industry  בסיכון הכרוך  השתתפות באמצעות

במסגרת  בהטמעה של טכנולוגיות חדשניות 

מסלול סיוע להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם  

.בתעשייה



הגדרות

•Industry 4.0 technologies have 
the potential to create 
extraordinary growth 
opportunities and competitive 
advantages for Germany as a 
business location. Experts 
forecast that businesses will be 
able to increase their 
productivity by about 30 
percent using Industry 4.0.

•Industry 4.0 is the next phase 
in the digitization of the 
manufacturing sector, driven 
by four disruptions: the 
astonishing rise in data 
volumes, computational 
power, and connectivity, 
especially new low-power 
wide-area networks; the 
emergence of analytics and 
business-intelligence 
capabilities; new forms of 
human-machine interaction 
such as touch interfaces and 
augmented-reality systems; 
and improvements in 
transferring digital instructions 
to the physical world, such as 
advanced robotics and 3-D 
printing.

•Within the modular structured 
Smart Factories of Industry 4.0, 
cyber-physical systems monitor 
physical processes, create a 
virtual copy of the physical 
world and make decentralized 
decisions over the Internet of 
Things.



הגדרות

• Industry 4.0 is a term 
applied to a group of 
rapid transformations 
in the design, 
manufacture, 
operation and service 
of manufacturing
systems and 
products.

• Industry 4.0 is the 
current trend of 
automation and data 
exchange in 
manufacturing 
technologies. It 
includes cyber-
physical systems, the 
Internet of things and 
cloud computing. 
Industry 4.0 creates 
what has been called 
a "smart factory".

• Industrie 4.0 is a 
German-government-
sponsored vision for 
advanced 
manufacturing. The 
underlying concept of 
Industrie 4.0 is to 
connect embedded 
systems and smart 
production facilities 
to generate a digital 
convergence
between industry, 
business and internal 
functions and 
processes.



רקע היסטורי

מתייחס לתהליך ההתפתחותי  שחל בניהול Industry 4.0המונח •

התעשייתית  למהפיכהזהו גם מייצג . הייצור ובשרשרת האספקה

הרביעית

,  י קבוצת נציגים מתחומי העסקים"ע2011המונח נטבע לראשונה ב •

הפוליטיקה והאקדמיה תחת היוזמה לשפר את התחרותיות של  

תעשיות הייצור הגרמניות

פורסם סט  2013ובהממשלה הגרמנית אימצה את הרעיון •

:  ההמלצות הראשונות של הקבוצה ובחזונם



המשך-רקע היסטורי 

“these Cyber-Physical Systems comprise smart machines, 
storage systems and production facilities capable of 
autonomously exchanging information, triggering actions and 
controlling each other independently. This facilitates 
fundamental improvements to the industrial processes involved 
in manufacturing, engineering, material usage and supply 
chain and life cycle management.”



עקרונות

• Ensuring interoperability. Germany industry apparently has no interest in getting 
caught up in dueling standards, whether they are the result of differing national 
initiatives or competition between vendors or industry groups. So, there is a lot of 
focus in Germany on making sure everything plays well together.

• Decentralization. This goal implies emphasizing greater autonomy and putting 
intelligence at the lowest practical level. Coordination must be ensured, but a rigid, 
top-down organization is seen as undesirable.

• Do it in Real Time. The latest crop of technology should permit massive data 
collection and analysis on the fly. The focus on real time is a natural corollary of 
decentralization.



עקרונות

• Virtualization: a virtual copy of the Smart Factory which is created by linking 
sensor data (from monitoring physical processes) with virtual plant models and 
simulation models

• Modularity and Flexibility. To this self-explanatory goal should be added a desire 
for access to flexible services (such as software applications), all of which should 
enhance agility.



טרנספורמציה

ההסתכלות נהפכה  . החזון התפתח מאז ונמתח מעבר לטכנולוגיה

עוסקת בכלל שרשרת הערך וכוללת בין השאר  , כוללנית יותר

למרות  . אבטחה והפצה, עובדים, אנרגיה, מחזור, איחסון, לוגיסטיקה
industyשהמונח   ,  בשימוש במקור במיוחד בקרב יצרניםהיה  4.0

היום ניתן לראות שגורמים אשר היו מעורבים בהגדרת הקונספט לקחו 

,  בנייה חכמה, לתחבורה חכמה" ייצור חכם"ממנו עקרונות ועברו מ
smart-xובכלליות שירותי בריאות חכמים , כרייה חכמה



-הגעה ל 

מיליון 50

משתמשים

75 Years 13 Years 3.5 Years 9 Months 50 Days38 Years



18-סוף המאה ה–המהפכה הראשונה 

המהפכה התעשייתית הראשונה  
הייתה מהפיכה במלוא מובן  

היא התאפשרה תודות  . המילה
ליכולות לרתום לחץ קיטור המופק  

מחימום מים להפעלת מכונות אשר  
י בני אדם  "מסורתית היו מופעלות ע
.  או באמצעות בעלי חיים

ההתקדמות באה לידי ביטוי  
בתעשיות רבות ואף קידמה רבות  
את התחבורה באמצעות השימוש  

.ברכבות

נול אריגה 

מונע בקיטור



20-תחילת המאה ה–המהפכה השנייה 

המהפכה הזו מזוהה סמוך לתקופת  

יכולת הפקת ורתימת החשמל  

החשמל אפשר תשתיות  . לעבודה

יותר ואפשר גאות בהמצאות  " קלות"

רעיון פס הייצור הממוכן היווה . רבות

מאפשר מאד משמעותי והביא 

לתחילת הייצור ההמוני ואף  
. לאוטומציה מסוימת



70-תחילת שנות ה–המהפכה השלישית

מהפיכה זו התאפשרה תודות  

לרובוטים  , למחשבים ולרשתות

בייצור וכמובן להולדת האינטרנט  

ששינה את הדרכים בהן מידע  

בהמשך הגיעו  . מטופל ומשותף
כחלופות  e-anythingגרסאות של 

.לסביבות מוחשיות

Programmable Logic Controller
1968



2011–המהפכה הרביעית

אינטרנט ורשתות  " רק"מעבר מ

ליכולת  , למוביליות מלאה

להימצא במקומות שונים בו  

הגישור בין סביבה פיסית  , זמנית
 Cyber Physical)לדיגיטלית 

Systems) , האיחוד ביןIT  לOT  ,

IoT ,Big Data ,Cloud  ומאיצים

.נוספים כפי שיורחב בהמשך



4ל 3ההבדלים העיקריים בין 

בקרה מבוזרת

IoT  מאפשר ניהול
-אמצעי ייצור רבים 

רב כיווני

חיבוריות של כל 
שרשרת האספקה  

JITגמישות בייצור  

בקרה ממורכזת

מחשב –חד כיווני 
פוקד על מכונה לבצע

חיבוריות תוך מפעלית

–קווי ייצור ייעודיים 
מחזורי אצוות גדולים
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יותר מידע המתקבל מריבוי גלאים

תמיכה טובה יותר בקבלת החלטות 

גישה דו כיוונית מרחוק



Millenia 60 Years 41 Years120 years ???
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הצגת  . 3

טכנולוגיות  
רלוונטיות   

Machine 
Learning

Predictive 
analysis

Augmented 
reality

Virtual 
reality

3D
printing

New industrial 
methods

RPA

Conversational
Bots

IoT
platform

Blockchain

Collaborative 
platforms

Captors / 
Sensors

Specific IT software
(MES, WMS,…)

4D printing

Quantum 
computing

Autonomous 
vehicles/robotsArtificial 

Intelligence

Brain-Computer 
Interface

שיתוף

Virtual Personal 
Assistants

Smart Dust

General-Purpose
AI

Context
Brokering

Human Augmentation

Personal
Analytics

Smart 
Workspace

Smart Data
Discovery

Smart
Robots

NFC

RFID

3D
scanner

Serialization

ניטור

אוטומציה

התאמה אישית סימולציה

אנליטיקה

איסוף מידע

לפי עולמות  

תוכן



סקר קצר

איסוף

מידע

/שיתוףאנליטיקה

מערכות

התאמה ניטור

אישית

סימולציהאוטומציה

עולמות התוכן
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ש
ב
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ר
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פרטים הטבותעיקרי תכנית
'  או הרחבה של חברות מאזור פיתוח אהקמה

מכלל המחזור או תוספת 25%המייצאות לפחות 

ההרחבה

20%

מההשקעות החדשות של המפעל  

-חוק עידוד 

מענקי השקעות

25%בעלות ייצוא של לפחות , מיועד לחברות יצרניות

מהמחזור

('אפ"אז)7.5%

(מרכז הארץ)12%/ 16%

–חוק עידוד 
מופחתיםשיעורי מס 

מיועד לחברות במרכז הארץ או באזורי עדיפות  

,  חרדים: העסקת עובדים נוספיםבגיןת לאומי

אנשים עם מוגבלות, האוכלוסייה הערבית

מעלות שכר העובדים  10%-37.5%

חודשים30-הנוספים ל

–מסלול תעסוקה 
אוכלוסיות מיוחדות  

באזורי עדיפות לאומית או בירושלים  מיועד לחברות

בגין העסקת עובדים נוספים בשכר גבוה

מעלות שכר העובדים  10%-35%

חודשים48הנוספים לעד 

–מסלול תעסוקה 
שכר גבוה

לרבות תעשייה  )הייצוריתמהתעשייה מיועד לחברות

בגין פרויקטים של  ( מסורתית/מסורתית או מעורבת

פטור  . או תהליכי ייצור חדשניים/פיתוח מוצרים ו

.מתמלוגים לחברות העונות על תנאי סף

50%-30%

מהוצאות פיתוח של פרויקט מאושר

'באזור פיתוח א10%תוספת 

ת"מופ

מחקר ופיתוח (

(בתעשיית הייצור

השקעות  המבצעותמיועד לחברות מכל הארץ

בפרויקטים שמטרתם הפחתת פליטות גזי חממה 

.והתייעלות אנרגטית

בפרויקט ועד תקרה  מההשקעות20%

בהתאם לתת  , ₪מיליון 6או 3של 

. מסלול

הפחתת פליטות גזי  

חממה והתייעלות  

אנרגטית

השקעות לצורך התחברות מיועד לחברות שיבצעו

לרשת חלוקת גז טבעית כולל הסבת המערכות 

.הפנימיות לכך

בהתאם לסוג הצרכן ומרחק  מענקים

. ₪אלפי 4,000עד 250: מרשת החלוקה

למערכת חלוקת  חיבור

גז טבעי

.כל הזכויות שמורות. ישות שוויצרית  KPMG International”( KPMG International Cooperative“) ,-שותפות ישראלית וחברה ברשת של פירמות עצמאיות המסונפות ל, סומך חייקין2018 ©

הזדמנות למענקים והטבות לחברות תעשייה

פתוח כל השנה

פתוח כל השנה

פתוח כל השנה

כרגע סגור

ממתין למכרז

ממתין למכרז

ממתין למכרז



פרטים הטבותעיקרי תכנית

בערך מוסף  30%נדרש העלאת הפריון בלפחות

.  לשעה וערך מוסף למשרה

קו בהתאם למחזור הכנסות  /מפעל/נמדד לפי חברה

-75, קטנה–מיליון 10-75, זעירה–מיליון 10עד )

(.  בינונית–מיליון 200

.מיועד רק לחברות באזור עדיפות לאומית או ירושלים

.  והשקעות רכותמהשקעות הוניות30%

:  מענק בהתאם לגודל החברה

.  ₪מיליון 3עד –בינונית 

.  ₪מיליון 1.5עד –קטנה 

.  ₪אלפי 300עד –זעירה 

להעלאת  תכנית

הפריון בתעשייה  

מענקים להשקעות הון בציוד ייצור מתקדם  

(Industry 4.0 )בהתאם לתחומים מפורטים בהוראה.

:נדרש שיפור של

וכן שיפור  הייצוריתבפריון של הפעילות 15%

,  גידול במכירות: כגון)מדדי תוצאה 3בלפחות 

)הקטנת זמני ייצור והרכבה, הפחתת פחת

.מיועד לחברות הפועלות בכל הארץ

.  והשקעות רכותמהשקעות הוניות30%

:  מענק בהתאם לגודל החברה

.  ₪מיליון 1.5עד –בינונית 

.  ₪אלפי 900עד –קטנה 

.  ₪אלפי 300עד –זעירה 

להטמעת  מסלול

טכנולוגיות ייצור  

מתקדם

.כל הזכויות שמורות. ישות שוויצרית  KPMG International”( KPMG International Cooperative“) ,-שותפות ישראלית וחברה ברשת של פירמות עצמאיות המסונפות ל, סומך חייקין2018 ©

הזדמנות למענקים והטבות לחברות תעשייה

ממתין למכרז

ממתין למכרז



חיוני להבחין בשרשרת הערך המלאה הכוללת את הספקים והמקורות של  industry 4.0על מנת להבין את 

שרשרת האספקה הדיגיטלית  , המכלולים והחלקים הנדרשים לטובת צורות הייצור השונות, חומרי הגלם

,  צרכן. לקוח סופי)והמען הסופי של התוצרת המוגמרת וזאת ללא קשר למספר הידיים תוצרת זו עוברת 

(פועל ואזרח, מטופל, חנות

עתירי טכנולוגיה וקישוריות פסי יצור 

המאפשרים מעבר חלק בין שלבי התהליך  

ומתריעים על תקלות וצווארי בקבוק

לקוחמערך סובב 

המספק בקרת איכות 

גבוהה ושלמה

,  אנרגיה נקייה

יעילה  , שקטה

העומדת בתנאי  

הציות  הרגולציה

והבקרה

ערוציתרב הפצה 

הנשענת על ייצור  

ילי'ואגגמיש 

המאפשר תכנון ספקיםחיבור עם 

של מערך האספקה הנגזר מצרכי  

השוק ומבוסס על טכנולוגיה  

מתקדמת



הלקוח במרכז

והדבר  industry 4.0הוא אחת המטרות העיקריות של הלקוח במרכז •

חיבור ישיר  , שירות, מתאפשר באמצעות מודלים של ייצור מותאם אישית

כדי להגיע לכך קיים  . הבנת המסע אותו עובר הצרכן ועוד, צרכן/עם הלקוח

צורך לפתח מוצרים חכמים אשר במקרים מסוימים מספקים מידע ליצרן 

.בעצם השימוש בהם

ומרכיבים מיותרים אחרים , מתווכים לא הכרחיים, חיתוך של חוסר יעילות•

, יהוו מוקד משיכה נוסף עבור לקוחות המעריכים מהירות ייצור ואספקה

.ועוד ערכי מוסף הנובעים מחדשנות, עלויות נמוכות



תובנות  

נבחרות שעלו 

בקרב מובילי  

Industry 
בעולם4.0

: ערך

במגמת עלייה

קיים פער בין שאיפות  

ההנהלה והיקף פעולות  

הטרנספורמציה בפועל יצירת ערך רב מאינטגרציה  

מעגל חיי המוצר , i4.0של 

ושרשרת הערך

:  ציפיות
אתגרו את  

הפער :  אסטרטגיה
התמקדות 
בביצועים

דורשת   i4.0הטמעת 

יותר מטכנולוגיה

:  שינוי
ניהול ההשפעות

אינטגרציה של מוצרים  

ותהליכים חכמים 

להשגת רווח חכם

:  מוצר ודאטה
מוצרים חכמים  
ותהליכים חכמים

יצירת ערכים חדשים  

לשרשרת האספקה

שרשרת  
: האספקה

רתימת הערך  
i4.0של 

מעבר מאתגר 

מהשקעות נקודתיות  

לסדרי גודל של כלל  

הארגון



החברה והמפעל בפרט ערוך חלקית להתמודדות : סייבר

הייצורעם סיכוני סייבר של תהליך 

איסוף המידע בתהליך הייצור מוגבל ואינו  :אנליטיקה

משקפתאנליטיקהמאפשר 

הנוכחי דורש ביצוע של שינויים  המפעל חלל : רובוטיקה

משמעותיים על מנת לאפשר הטמעת רובוטים

יש להקים תשתית של איסוף מידע מתהליך  :מידע
הייצור באמצעותה ניתן יהיה לערוך ניתוחי נתונים ולגזור  

משמעויות תפעוליות ועסקיות 

לא קיימת במפעל תשתית מחשוב ענן:ענן

ניתן יהיה להקטין את שטח הייצור ולהקצות :סימולציה

אזורים לפעילות  של סימולציה

אולם יש , המפעל ערוך לקלוט טכנולוגיה חדשה: תשתית

ליצור תשתית תהליכית אשר תתמוך בשילוב אמצעים  

כגון הדפסה תלת ממדית

הלכה למעשה



סיכום

עם טוויסט חדשני  . במפעל, בחברה, בסופו של דבר מדובר בעסק

הקטנת  , הגדלת רווחים: וטרנספורמציה של תהליכים ומודלים עסקיים

של ערך חיי המוצר ויצירת  אופטימיזיה, העצמת חווית לקוח, עלויות

מעבר  . למכור יותר ולחדש כדי להישאר רלוונטי. נאמנות של לקוחות

ושירותים העתידים  " סחורות"למוצרים נותני ערך גבוה במקום 

.להתייתר בעקבות השיבוש הדיגיטלי

אירגוןעל כל . הדרך להגיע לתוצאות אילו וסט הכלים הם החידושים

.  והחולשותהחוזקותמהן , לשאול את עצמו מה האזור שברצונו לפתח

הטכנולוגיה מהווה כלי להגיע לתוצאות הרצויות


