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רשות החדשנות על קצה המזלג

חברות נתמכות872
חברות חדשות237מתוכן 

בקשות2,155
2021-ב

₪מיליארד 1.54
סך מענקים שאושרו  

קידום חדשנות טכנולוגית כמנוף לצמיחה כלכלית מכלילה ובת קיימא



ייצור מתקדם ברשות החדשנות  אגף 

מפעלים וחברות ייצור  
המעוניינים לפתח מוצרים 

ולהטמיע טכנולוגיות חדשניות

?למי

?איך

?מה

חיזוק התעשייה היצרנית  
וכושר התחרות שלה 

פ "באמצעות יישום תהליכי מו
וחדשנות

מפיתוח ליצורמיצור לפיתוח

תמיכה כספית חכמה 



מנוע הצמיחה של הכלכלה-התעשייה הישראלית

אלף מפעלים13.5
מפעלים  3,000-מתוכם כ

20המעסיקים מעל 
עובדים  

25%אחראית ל
פ"מסך ההוצאה למו
במגזר העסקי

18%
מהתוצר העסקי

אלף מועסקים370
11%המהווים 

מהמועסקים במשק



צפוןחדשנות בתעשייה בישראל

38%

מרכז

30%

ירושלים

12%

דרום  

20%



מה בדיוק אז
?הבעיה



OECD-הפריון בתעשייה נמוך משמעותית מיתר מדינות ה

לשעה$-פריון 
39.7

תעשייה

מעורבת עילית

תעשייה

עילית

63.1

40.5$ממוצע ישראל 

OECD56$ממוצע 

32.4

תעשייה

מעורבת מסורתית

26.9

תעשייה

מסורתית



שלושה ערוצים לתמיכה

פ  "המכינה למו

לחברות שאינן מנוסות  
פ והובלת "בתהליכי מו

בליווי מומחה  , חדשנות
טכנולוגי

12
ת"מופ

מענקי תמיכה לתהליכי 
פ תהליכי ומוצרי בענפי "מו

התעשייה

3

עידוד תעשייה מתקדמת בישראלהמשימה

מעבר מפיתוח ליצור

הקמת מפעלים וקווי ייצור 
בישראל למוצרים חדשניים  

ברמה העולמית



פ"מסלול המכינה למו

למי מיועד 
?המסלול

דוגמאות?מה מקבלים

חברות תעשיית ייצור  
מסורתי ומעורב  

מסורתי
-שהכנסתן נמוכה מ

מיליון דולר70

פ ובהובלת תהליכי חדשנות"כלי לחברות שאינן מורגלות במו

וכוללת ליווי של מומחה טכנולוגי  , פ מכילה חמישה כלי תמיכה"מכינת המו
(:באישור ועדת ההיגוי)מטעם החברה 

פ"מתווה תמיכה בסיסי סיוע לחברות להיערך להטמעת תהליכי מו▪
בדיקת התכנות טכנולוגית  ▪
פיתוח פתרונות לכשלים בתהליך הייצור ▪
מתווה לשיפור תהליך הייצור▪
המוצר והבניית ייצוריותליווי חברות בשיפור –מתווה היערכות לייצור ▪

בזמן היערכות להקמת מפעל , תהליך יצור

₪ ' א100מתקציב מקסימלי בגובה 66%מענק בשיעור -
מתקציב מקסימלי    77%מענק בשיעור -'פיתוח אבאיזורחברות -

₪  ' א100בגובה 

חברות תעשיית ייצור  
עילי  -מעורב

עובדי  30%מינימום )
25ייצור ומקסימום 

(פ"עובדי מו
-שהכנסתן נמוכה מ

מיליון דולר70



פ בתעשיית הייצור"מו–ת "מסלול מופ

למי מיועד 
?המסלול

דוגמאות?מה מקבלים

חברות תעשיה ייצור 
מסורתי ומעורב  

מסורתי

,  תמיכה בהטמעת תהליכי חדשנות טכנולוגית באמצעות פיתוח מוצרים חדשנים
או פיתוח ושיפור תהליכי ייצור, שיפור ופיתוח מוצרים קיימים

50%-30%שיעור תמיכה •
תוספת אזור פיתוח א10%•
מהתקציב  20%לפחות )תוספת על פעילות מול מכון מחקר או מוסד אקדמי 10%•

(מבוצע במכון או במוסד האקדמי
קלנדריתלשנה ₪ מיליון 5תקרה תקציבית בגובה •

סעיפי תקצוב מותאמים לתעשייה

₪ 500,000עד תקרה של ייצוריותתבניות ▪

₪  250,000עד תקרה של רכישת ידע ▪

500,000₪עד לבניית מכונת ייצור פיתוחהוצאות ▪

₪מיליון 1עד גימלוןוהוצאות ; ישירות לפיתוח אבטיפוס או מתקני הרצההוצאות▪

₪  25,000לעובדים עד תקרה של הדרכות ▪

מתקציב התיק15%עד תקרה של שיווק ▪

חברות תעשיה ייצור 
-עילית ומעורבת

30%מינימום )עילית 
עובדי ייצור ומקסימום  

(פ"עובדי מו25



מסלול מעבר מפיתוח לייצור

למי מיועד 
?המסלול

דוגמאות?מה מקבלים

חברה 
מענפי  ישראלית

הטכנולוגיה  
עילית -המעורבת
בעלת ,או עילית

-הכנסות נמוכות מ
מיליון דולר  70

.לשנה

, המסלול נועד לסייע לחברה לצלוח את שלב המעבר מפיתוח לייצור
במטרה להקים קווי יצור ומפעלים בישראל בטכנולוגיה מתקדמת

המסלול מיועד לחברות ומפעלים הנערכים להקמת קו ייצור תעשייתי  
המעוניינים לבצע אחד או יותר , בישראל או בעלי מפעל קיים

:מהתהליכים הבאים
תהליך ייצור חדשניפ להקמת קו בעל "תוכנית מו•
למוצר חדשניפ להקמת קו ייצור "תוכנית מו•

שלפחות שני שליש מתקציבן יעסוק  יתקבלו בקשות במסגרת מסלול זה
בתהליכי ייצור

.מהוצאות הפיתוח המאושרות30%-50%שיעור המענק •
.'מענק לאזור פיתוח א10%תוספת •



מלווים אתכם בקפיצת המדרגה הבאה שלכם

אגף ייצור מתקדםמנהלת , רונית אשל

Ronit.eshel@innovationisrael.org.il03-7157936

ת"מנהלת תכנית מופ, פרץ-היבנרטל 

Tal.HP@innovationisrael.org.il03-7157938

מנהל חדשנות בתעשייה, דניאל פינטו
Daniel.pinto@innovationisrael.org.il03-5118155

פ"מנהלת תכנית המכינה למו, רוני אבני
Roni.Avni@innovationisrael.org.il03-7157988
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תודה רבה


