
innovationisrael.org.il

רשות החדשנות  

זירת ייצור מתקדם

רונית אשל  
מנהלת אסטרטגיה ופיתוח עסקי
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כלים מוכחים להגדלת הערך הכלכלי למשק

השקעת רשות
החדשנות

תוספת לכלכלה



בידול טכנולוגי  

במוצר המקנה יתרון  

תחרותי 

/  מוצר חדש 

פיתוח מוצר  

קיים

-מפעל קיים  

שיטות ייצור  

חדשניות  

ומטרתו( פ בתעשייה"מו)ת"מופמסלול 

פונה לשווקים חדשים

טכנולוגיתלקדם ולהטמיע תהליכי חדשנות מוטי ייצור מפעלי תעשייה עידוד •

או , שיפור ופיתוח מוצרים קיימים, פיתוח מוצרים חדשניםפ שמטרתן "תכניות מוביצוע •

פיתוח ושיפור תהליכי ייצור  

והעולמיבשוק המקומי תחרותי המוביל ליתרון לשפר פריון ולייצר בידול טכנולוגי במטרה •

שיפור  : שינוי תהליכי

תכונות המוצר או  

הפחתת עלויות 

ורובוטיקה  אוטומציה 

התעשייתיבמפעל 

תשואה עודפת  

לתעשייה והמשק  

הישראלי

בידול טכנולוגי  

המוביל ליתרון  

תחרותי



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

דפוס, נייר ומוצריו, ומוצריועץ , 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.



מתקדםזירת ייצור 
שלה בארץ וכושר התחרות חיזוק התעשייה היצרנית 

פ וחדשנות"ובעולם באמצעות יישום תהליכי מו

(פ בתעשייה"מו)ת"מופ

,  כושר התחרותפ לשיפור "ביצוע תכניות מו
טכנולוגיתיצירת חדשנות באמצעות 

מקבליםמה

התכניתמתקציב50%-30%הרשותמימון

אפיתוחבאזורלחברות10%תוספת'

30%לפחותאשרלתכנית10%תוספת

מחקרבמכוןמבוצעממנה

פ"מכינה למו

פ"מובהבניית יסודות ליווי חברות יצרניות 

מקבליםמה

יועץעםהתקשרות

(66%הרשותמימון)75,000₪עד–תקציב

100,000₪עדתקציב–אפיתוחאזור
(75%הרשותמימון)

שלההיגויועדתשלמקצועיולוויהנחייה

התכנית



 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

....

?  מה אנחנו מציעים

 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  



תהליכית, פונקציונאלית, טכנולוגית•

!ועוד קצת... את יכולות החברה התואמת •

שדרוג יכולותיה הטכנולוגיות של החברה  •

חדשנות ? מה אנחנו מחפשים

טעם חדש

לחטיף גרנולה

עיצוב חדש

לארון מטבח

אריזה חדשה

למשחת שיניים

פיתוח חטיף גרנולה

נטול סוכר וגלוטן

ארונותפיתוח 

דוחי מים ובלתי דליקים

משחה חדשה

לטיפול בשושנת יריחו



היכולת להפוך הצלחה טכנולוגית להצלחה עסקית: פוטנציאל עסקי

מבוקר  סיכון עסקי : 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



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

?מה נדרש מהחברה



קולות קוראים נפתחים בשיתוף פעולה עם גופי ממשלה ובהתאם לתוכנית עבודה של הזירה

 של רשות החדשנות  ברשתות החברתיות ובניוזלטר , באתר הזירהפרסום נעשה

 למאי27פתוח עד –וחומרי הגלם לתמרוקים מתחום התמרוקים חברות תעשייתיות קול קורא

תחומי תכניות הפיתוח ומטרתן

.  טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים, חומרי גלם לתעשיית התמרוקים, פיתוח מוצרים בתחום התמרוקים

היעדאוכלוסיית 

מוצרי תינוקות ונשים  , ינג'איגאנטי , מגבונים, מוצרי שיער: הכולל מגוון רב של תחומים, תעשיית ייצור התמרוקים על כל ענפיו ותחומיוהקול קורא מיועד לחברות 

באלהוכיוצא איפור, מוצרי הגנה מהשמש, מוצרי ים המלח, בהריון

:בין היתר, הנושאים הכלולים בקול קורא זה הינם

חדשלפיתוח מוצר , רכיבים טבעיים, פורמולות משופרות, בחומרי גלםחדשנות •

הקייםבחומרים חדשניים או תהליכים חדשניים לשיפור תכונות המוצר שימוש •

:ובהן, פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל הייצור•

פיתוח טכנולוגי של אוטומציה בקו הייצור

פתרונות טכנולוגיים לשדרוג ושיפור פריון מכונות ושיפור כושר היצור

קולות קוראים



.ולמלא את טופס הגשת בקשה לתמיכהאזור האישי באתרלהיכנס ל/יש להירשם:הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון

:כחלק מההגשה המקוונת יש להוסיף מסמכים אלו כצרופה לבקשה המקוונת

ת"מופטופס בקשה מקוצר לתמיכה במסלול אות"מופטופס בקשה לתמיכה במסלול - (Word)טופס הגשת בקשה 

קובץ התקציב ימולא בנפרד עבור קבלן המשנה כאשר תקציב  )(עובדים50מעל Excel)תקציב בקשה או(עובדים50עד )תקציב בקשה

(אחוז מתקציב הבקשה30קבלן המשנה עולה על 

טופס הצהרה והרשאה

(יש לצרף את תעודת ההתאגדות עבור קבלו המשנה, אחוז מתקציב הבקשה30במידה ותקציב קבלן המשנה עולה על )תעודת התאגדות 

(במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה)טופס ריכוז משאבים

הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה

(לאחר הפעלת התיק)טופס דיווח שעות 

?  איך מגישים בקשה

שאלות בנושא הגשת בקשה ותפעול תיק מאושר יש להפנות למחלקת השירות  

03-7157900:או בטלפוןklita@innovationisrael.org.il:בכתובת המייל

https://my.innovationisrael.org.il/company
https://innovationisrael.org.il/content/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%91%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%AA
https://innovationisrael.org.il/content/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%9C%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%91%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%AA
https://innovationisrael.org.il/content/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A9-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%AA-50-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D
https://innovationisrael.org.il/content/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A9-%D7%9E%D7%A2%D7%9C-50-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D
https://innovationisrael.org.il/content/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%90%D7%94-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99
https://innovationisrael.org.il/content/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96-%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99
https://innovationisrael.org.il/content/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97-3-%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94
https://innovationisrael.org.il/content/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%AA-2018
mailto:klita@innovationisrael.org.il
tel:03-7157900


03-7157936,   רונית אשל
Ronit.eshel@innovationisrael.org.il

03-7157938,    פרץ-היבנרטל 

Tal.HP@innovationisrael.org.il

מתקדםייצור זירת , החדשנותרשות 

mailto:Ronit.eshel@innovationisrael.org.il
mailto:Tal.HP@innovationisrael.org.il

