
פ וחדשנות  "מו

בתעשייה

,  רונית אשל

מנהלת אסטרטגיה ופיתוח עסקי

החדשנותרשות , זירת ייצור מתקדם



השפעת התעשייה על המשק הישראלי 
( פ סיווג עוצמה טכנולוגית"ע)

התוצרתשיעור 
מכלל הייצוא

מהתוצר  
התעשייתי

27%

73% 52%

תעשייה עילית 

יתר התעשייה

מכלל שיעור
המועסקים  
בתעשייה  



טק אינה מחלחלת לענפי  -החדשנות שבהיי
המשק האחרים

תוצר לשעת עבודה



כלים מוכחים להגדלת הערך הכלכלי למשק

השקעת רשות
החדשנות

תוספת לכלכלה



החדשנותברשותיצרניתתעשייה

בשיתוףדים"מאג

מתחילותחברות

בוגרתותעשייה

תעשייתיותחברות

מתחילות

חדשנותמעבדות

טכנולוגיותחממות

לחברותת"מופמסלול

בייצורתעשייה

בישראלמפעליםהקמתעידוד

"לייצורהיערכות"

האיחודבשיתוףתוכניות

Horizon 2020האירופי

ביןלטרליים-ביפרויקטים

אקדמייםומוסדותחברות

תשתיות

טכנולוגיות
חברותהזנק

בצמיחה

ייצור

מתקדם
מערך

בינלאומי

פ"מומוטתתעשייה

פ עם "ה בשתהרצתוכניות

:ייצור מתקדם

בריאמזון-

ושיכוןבינוי-



לקדםייצורמוטיתעשייהמפעליעידודהמטרה

טכנולוגיתחדשנותתהליכיולהטמיע

טכנולוגיבידולולייצרפריוןלשפרבמטרה

והעולמיהמקומיבשוקתחרותיליתרוןהמוביל

 /חדשמוצר

קייםמוצרפיתוח

תהליךשיפור

קייםמוצרותכונות

-קייםמפעל

חדשניותייצורשיטות



היכולת להפוך הצלחה טכנולוגית להצלחה עסקית: פוטנציאל עסקי

סיכון עסקי מבוקר  : סיכון עסקי

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

תשואה עודפת לתעשייה ולמשק הישראלי 

פנייה לשווקים 
חדשים 

היתכנות עסקית 
וקשר עם לקוחות  

תעסוקה ישירה  
ועקיפה



2018-2019זירת ייצור מתקדם בשנים 

ח"מיליון ש225-כ

תקציבסך
המענקים

570-כ

שהגישוחברותפרוייקטים
הראשונהבפעם

250-כ



סיפורי הצלחה

תבורמאלון וליבר'גחברת 

נתמכה  , בציפוי חומרי גלם סינתטייםעוסקת 

דיגיטלית  להדפסה בהקמת מרכז ציפויים 

החברה ביצעה  . וביצעה ניסויים בחומרים שונים

מהלך חשוב של כניסה והסמכה לתחום  

.  ההדפסה הדיגיטלית

מייצרת מנורות קונספט וגופי  לייטינגפופאפחברת 

.  פלסטיק או מתכות, מקרטון, ייחודייםתאורה 

אשר ממחשב  , תכנוןכלי החברה נתמכה בפיתוח 

את תהליך עיצוב המוצר ומייעל בצורה משמעותית  
דרך חסכון בחיתוך החומר  , את תהליך הייצור



(:ס"פ הלמ"ע)סיווג ענפי התעשייה בחתך עצמה טכנולוגית 

.דפוס, נייר ומוצריו, עץ ומוצריו, עור, הלבשה, טקסטיל, טבק, משקאות, מזון: מסורתי

.ומוצריהמתכת,בנייןוחומריקרמיקה,פלסטיק,גומי,גולמינפטמוצרי:מסורתי-מעורב

,רכבכלי,חשמליוציודחשמלמכשירי,מכונותייצור,קוסמטיקה,כימיקלים:עילי-מעורב
.ואורתופדידנטלי,רפואיציוד,ספינות

.וחלליותטייסכליייצור,אופטימכשור,אלקטרונימכשור,מחשבים,תרופות:עילי

?  למי מיועדת התכנית

*חברה תעשייתית שעיקר פעילותה נובעת מייצור

לבדיקת השיוך לתכניתPre Rulingאנו מפעילים הליך 

  עובדים3-אך לא פחות מ, מכלל העובדים30%מספר עובדי הייצור הוא לכל הפחות.

עובדים25פ הוא לכל היותר "מספר עובדי המו.



:המשימה
חיזוק התעשייה היצרנית וכושר התחרות שלה בארץ ובעולם באמצעות  

פ וחדשנות"יישום תהליכי מו

:תכניות מרכזיות

פ"מוליווי חברות יצרניות בהבניית יסודות –פ "מכינה למו

בתהליךאותהוילווהידהעלשייבחרטכנולוגיבמומחהתסתייעפ"המולמכינתהפונהחברה•

פ"מותהליכילהטמעתלהיערךלחברותסיועבסיסיתמיכהמסלול•

טכנולוגיתהתכנותבדיקת•

הייצורבתהליךלכשליםפתרונותפיתוח•

הייצורתהליךלשיפורמסלול•

באמצעות  , כושר התחרותפ לשיפור "תכניות מוביצוע –(פ בתעשייה"מו)פת"מו

טכנולוגיתיצירת חדשנות 



זירת ייצור מתקדם

ובעולםבארץשלההתחרותוכושרהיצרניתהתעשייהחיזוק

וחדשנותפ"מותהליכייישוםבאמצעות

(מו״פ בתעשייה)מופ״תפ"למומכינה

בהבנייתיצרניותחברותליווי

פ"מויסודות

,התחרותכושרלשיפורפ"מותכניותביצוע

טכנולוגיתחדשנותיצירתבאמצעות

התקשרות עם מומחה טכנולוגי

(  66%מימון )75,000₪עד –תקציב 

100,000₪תקציב עד -אזור פיתוח א

(75%מימון(

הנחייה וליווי מקצועי של ועדת ההיגוי  

של התכנית

-

-

-

מה

מקבלים

50%-30%הרשותמימון

התכניתמתקציב

באזורלחברות10%תוספת

'אפיתוח

אשרלתכנית10%תוספת

מחקרבמכוןמבוצעממנה30%

- מה

מקבלים
-

-



? מה אנחנו מציעים

 בסעיפי תקצוב ייחודייםהכרה:

 500,000עד תקרה של ייצוריותתבניות  ₪

 250,000עד תקרה של רכישת ידע  ₪

 מכונות ייצורפיתוחהוצאות

 עד תקרה  ( אב טיפוס)רכיבים לבניית מכונת ייצור

₪  500,000של 

 25,000לעובדים עד תקרה של הדרכות  ₪

 מתקציב התיק15%תקרה של עד שיווק

....

 הגשההדרכה לקראת

תשלוםללא , ללא התחייבות.

 50%שיעור תמיכה מרבי של

לכל התכניות המאושרות.

 מתשלום תמלוגיםפטור  :

 31.12.20-המוגשות עד ללתכניות

לחברות העומדות בקריטריונים.

 3-5%)מהתעשייה העלית פטור לחברות אין

(תמלוגים

כלל החברות  חברות חדשות 



תמלוגים

:בתנאים הבאים, תמלוגיםמתשלום התוכנית כוללת פטור •
31.12.20-עד לתכניות ראשונות המוגשות 3-ל•

שאושר( השלישי)שנים מסיום התיק האחרון 5או שחלפו לפחות •

עיליתהמעורבת או, מסורתית-המעורבתאו  , המסורתיתהתעשייה בענפי לחברות •

$ מיליון 70-מחזור המכירות בשנה הקודמת נמוך מ•

ממכירות המוצר שפותח  1.3%-תיק רביעי ומעלה יזכה לתשלום תמלוגים מופחת •

העיליתבענפי התעשייה תמלוגים 3-5%•

$  מיליון70-מגבוה המכירות בשנה הקודמת או שמחזור •

בישראליתבצע ייצור תוצרי התכנית כאשר מרבית •



?מה נדרש מהחברה
משמעותית ביחס לקיים בחברההחדשנות הטכנולוגית 

סיכוניםמסירה , מובילה ליעדים, ישימה, ממוקדת: תכנית עבודה•

הטמונים בפיתוח המוצרהסיכון ההנדסי /רמת הסיכון הטכנולוגי•

:  החברהיכולות 

(הצורךפ "משנה להשלמת יכולות אלו עקבלני )מספקות לביצוע התכנית יכולות טכניות •

.מספקות להחדרת המוצר לשוק היעדיכולות שיווקיות •

.ושיעור הערך המוסף בישראלהיקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל •

.הפרויקטאת לבצע משקף את יכולות החברה -ריאלי : תקציב•

.תקציביניצול , השלמת ביצוע תכניות קודמות: ביצועי עבר•



קוראיםקולות 
קוראים נפתחים בשיתוף פעולה עם גופי ממשלה ובהתאם לתוכנית עבודה של הזירהקולות •

של רשות החדשנות  ברשתות החברתיות ובניוזלטר , באתר הזירהפרסום נעשה •

https://innovationisrael.org.il/kol-kore/4755לינואר   30עד פתוח -הדפוס והניירמתחום קול קורא חברות תעשייתיות •

תכניות הפיתוח ומטרתןתחומי 

ופיתוח פתרונות מבוססי אוטומציה ורובוטיקה למערך הייצור, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים, פיתוח מוצרים בתחום הנייר והדפוס•

היעדאוכלוסיית 

בתי הדפוס ויצרני מערכות לעולם  , יצרני קרטון ונייר על כל שימושיו: הקול הקורא מיועד לחברות תעשיית הייצור בענפי הדפוס והנייר על כל תחומיהם•

והניירהדפוס 

:בין היתר, הנושאים הכלולים בקול קורא זה הינם

ועוד, אריזות חדשניות חומרי גלם חדשניים, ובהם פיתוח שיטות הדפסה חדשות, פיתוח מוצרים חדשניים•

.שימוש בחומרים חדשניים או תהליכים חדשניים לשיפור תכונות המוצר הקיים•

חומרים מתכלים וכדומה, לרבות אריזות הכוללות חומרים ממוחזרים,  פיתוח טכנולוגי של מוצר אריזה קיים והתאמתו לכלכלה המעגלית•

מכונותאו פתרונות טכנולוגיים לשדרוג ושיפור פריון , פיתוח טכנולוגי של אוטומציה בקו הייצור: ובהן, פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל הייצור•

https://innovationisrael.org.il/kol-kore/4755


מתקדםזירת ייצור , רשות החדשנות

פ"המכינה למומנהלת , און-בררוני 
Roni.Bar-On@innovationisrael.org.il

03-5118157

מרכז המכינה–הייבלוםזוהר 
zohar@momentumm.com

054-2338061

ראש הזירה, מלכה ניר' דר

Malka.nir@innovationisrael.org.il ,03-7157937

מנהלת אסטרטגיה, אשלרונית 

Ronit.eshel@innovationisrael.org.il

03-7157936

ת"מופתוכניתמנהלת , פרץ-היבנרטל 
Tal.HP@innovationisrael.org.il

03-7157938

mailto:Roni.Bar-On@innovationisrael.org.il
mailto:zohar@momentumm.com
mailto:Malka.nir@innovationisrael.org.il
mailto:Ronit.eshel@innovationisrael.org.il
mailto:Tal.HP@innovationisrael.org.il


המתווה המשותף עם הרשות להשקעות  
ופיתוח התעשייה  

במתווה משותף לסיוע לחברות  רשות החדשנות ורשות ההשקעות •

במעבר מפיתוח לייצור ובהקמת מפעל ראשוני

הכרה בסיכון טכנולוגי גבוה  •

שנה8-12משך התוכנית •

מענקים בתקציבי השקעת הון  •

תהליך משותף של מיון ראשוני והתאמה למתווים  •

לעידוד השקעות  הקבועים בחוק סף החברה נדרשת לעמוד בתנאי •

הון


