
 
 רשות החדשנות 

 
 זירת ייצור מתקדם

 ראש זירת ייצור מתקדם, ר מלכה ניר"ד



לראשונה מזה שנים צפויה  
 צמיחה שלילית במשק



  -רשות החדשנות 

 הזרוע הממשלתית למיצוי הערך הכלכלי מהחדשנות בישראל

תשואה משמעותית למשק הישראלי -תקציב הרשות   

 מכירותח "ש 10

 לחברה 

 

מענק  ח"ש 1  

 מהרשות 

 ח"מש 160הוא כ  2020תקציב זירת ייצור מתקדם 

 



 עידוד הצמיחה בתעשייה הישראלית בראי החדשנות

פ"חדשנות ומו צמיחת המשק  

תהליכים  /פיתוח מוצרים

הצפויים לייצר צמיחה מהירה  

 לחברה

תהליכים  /פיתוח מוצרים

המהווים חדשנות טכנולוגית  

 עבור החברה

 

תהליכים שיובילו  /פיתוח מוצרים

לחיזוק היכולת לייצור מוצרים  

 בטכנולוגיה מתקדמת, נדרשים

 

אבטחת שרשרת  

 האספקה בישראל

 רציפות בעת משבר

תהליכים  /פיתוח מוצרים

המאפשרים המשך תפקוד  

 התעשייה בעתיד בעת משבר



 עידוד חדשנות במפעלים
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 2020צפי  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

 ₪  Mמענק מאושר  (ת"מופ+מכינה)חברות שהגישו לראשונה  מספר בקשות

 גידול משמעותי בהגשות ובתקציב תכניות הרשות בכל הארץ

 מרכז

2018- 119 

2019- 129 

2020 - 42 

 צפון

2018- 70 

2019- 117 

2020 - 80 

 ירושלים

2018- 47 

2019- 61 

2020 - 15 

 דרום

2018- 42 

2019- 71 

2020 - 30 



 חדשנות בזירת ייצור מתקדם
ח הוענקו במסגרת מסלולי הזירה"מיליון ש 137 -כ -אוקטובר -ינואר  

 

 פ "חברות אושרו והחלו תהליך מו 80כ "סה: פ"מכינה למו

מספר  
 תיקים  

תיקים   
 שאושרו 

 אחוזי מעבר   
 מענק מאושר   

 ₪ מיליון 

 132 65% 183 262 ת"מופכ "סה

כ מכינה "סה
 פ"למו

80 80 100% 5 

 137 263 373 כ"סה



 לקדם ייצור מוטי תעשייה מפעלי עידוד המטרה

 טכנולוגית חדשנות תהליכי ולהטמיע

 טכנולוגי בידול ולייצר פריון לשפר במטרה

 והעולמי המקומי בשוק תחרותי ליתרון המוביל

 /  חדש מוצר

 קיים מוצר פיתוח

  תהליך שיפור

 קיים מוצר ותכונות

 - קיים מפעל

  חדשניות ייצור שיטות

 ....מינוף, פריפריה, תעסוקה, יצוא: תשואה עודפת לחברה ולמשק



פ"המכינה למו תוכנית  
https://innovationisrael.org.il/mfg/rnd/preparatory 

למי מיועד  

 ?המסלול
 דוגמאות ?מה מקבלים

ייצור   תעשיתחברות 

מסורתי ומעורב  

 מסורתי

 פ ובהובלת תהליכי חדשנות"כלי לחברות שאינן מורגלות במו

 

וכוללת ליווי של  , פ מכילה חמישה כלי תמיכה"מכינת המו

 (:באישור ועדת ההיגוי)מומחה טכנולוגי מטעם החברה 

סיוע לחברות להיערך להטמעת תהליכי  מתווה תמיכה בסיסי 1.

 פ"מו

 התכנות טכנולוגית  בדיקת 2.

 בתהליך הייצור  פתרונות לכשלים פיתוח 3.

 לשיפור תהליך הייצורמתווה 4.

המוצר   ייצוריותליווי חברות בשיפור  –היערכות לייצור מתווה 5.

 בזמן היערכות להקמת מפעל  , והבניית תהליך יצור

 

66% בגובה מענק ,₪ 75,000 עד תקציב   

75%בגובה מענק ,₪ 100,000 עד תקציב – א פיתוח אזור   

התכנית של ההיגוי ועדת ידי על– מקצועי ולווי הנחייה 

ייצור   תעשיתחברות 

עילי  -מעורב

  30%מינימום )

עובדי ייצור 

עובדי   25ומקסימום 

 (פ"מו

https://innovationisrael.org.il/mfg/rnd/preparatory


 ?למי מיועדת התכנית
עילית מעורבת/מסורתית מעורבת/מסורתית ייצור תעשיית חברות 

דולר מיליון 70-מ נמוכות האחרונה בשנה שהכנסתן חברות 

השנים בחמש אחת מבקשה יותר הגישו שלא חברות :4-ו 1 תמיכה כלי  
 האחרונות

 ?מה מקבלים
(התוכנית של המומחים ממאגר או החברה מטעם) טכנולוגי מומחה עם - התקשרות 

תקציב 
הייעוץ מעלות 66% תממן הרשות .₪ 75,000 עד 

הייעוץ מעלות 75% תממן הרשות ₪ 100,000 עד תקציב – א פיתוח אזור 

התכנית של ההיגוי ועדת - מקצועי ולווי הנחייה 



 לאחר הפעלת התיק -מהמענק המאושר 20%קבלת מקדמה בסך 
 
י היועץ ובשיתוף של החברה"הגשת דוח התקדמות ע. באמצע הדרך -'אבן דרך א. 

 היועץ להעביר חשבוניות והוכחות תשלום  / על החברה -מגובה המענק 60%החזר הוצאות של עד
 .באזור האישי

 
י היועץ ובשיתוף של החברה"הגשת דוח התקדמות ע. בסיום הפרויקט -'אבן דרך ב  . 

י היועץ ובשיתוף של החברה"הגשת דוח מסכם ע. 

 
בהתאם לחשבוניות והוכחות תשלום -החזר הוצאות על יתרת המענק המאושר. 

 
או בקשות לשינוי תקציבי יש להגיש/הזזת תקופה ו/ הארכה -בקשות לשינויים -שינויים 

 .באופן מקוון דרך האזור האישי באתר הרשות ולצרף טופס בקשת שינויים חתום

 אבני דרך וקבלת המענק



 תהליכית ותפעולית, מוצריתאיתור המפעל ושכנועו להיכנס לחדשנות 
פ ואיש הקשר בין המפעל לרשות לחדשנות"הובלת פרויקט המכינה למו 
בשיתוף עם המפעל והגשתם לאישור –ודוח מסכם ' הכנת דוחות שלב א 
להחדרת חדשנות יישומית לתעשייה -בחינה והמלצות , ניתוח, ביצוע אפיון 
אקדמיה ועוד, פ בארץ כולל מכונים"שיתוף פעולה עם כל גורמי המו 
קשר הדוק ושוטף עם זירת הייצור ואנשי הקשר בזירה 
 

 האתגר
פ לגופים שאינם מורגלים בכך"החדרת חדשנות ומו 
 מנטור להחדרת החדשנות לגווניה השונים לתעשייה –היועץ 
 (.חודשים 6-9)ביצוע תהליך מקיף ומרוכז בתקופה קצרה יחסית 
ולהצלחה בפיתוח ויישום חדשנות( ת"מופ)פ במסגרת הרשות "המפעל לתוכנית מו הנגשת 

 פ"תפקיד המומחה הטכנולוגי במכינה למו



 
 בודקים –קודם כל! 
 Maayan.Hecht@innovationisrael.org.il 
  טופס בקשה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 איך מגישים בקשה  
 ?פ"למכינה למו

mailto:Maayan.Hecht@innovationisrael.org.il


פ בתעשיית הייצור"מו –ת "מופ תוכנית  
https://innovationisrael.org.il/mfg/rnd/mofet 

למי מיועד  

 ?המסלול
 דוגמאות ?מה מקבלים

חברות תעשיה ייצור  

מסורתי ומעורב  

 מסורתי

 חברות חדשות

 בדיקת עמידה בתנאי סף  •

 .ללא תשלום, ללא התחייבות -הדרכה לקראת הגשה •

 

 50%-30%שיעור תמיכה •

 תוספת אזור פיתוח א 10%•

 20%לפחות )תוספת על פעילות מול מכון מחקר  10%•
 (מהתקציב מבוצע במכון

 

 סעיפי תקצוב מותאמים לתעשייה

 500,000עד תקרה של  ייצוריותתבניות  ₪ 

 250,000עד תקרה של רכישת ידע  ₪ 

 עד תקרה של  ( אב טיפוס)לבניית מכונת ייצור  פיתוחהוצאות

500,000  ₪ 

 25,000לעובדים עד תקרה של הדרכות  ₪ 

 מתקציב התיק 15%עד תקרה של שיווק 

חברות תעשיה ייצור  

-עילית ומעורבת

מינימום  )עילית 

עובדי ייצור  30%

עובדי   25ומקסימום 

 (פ"מו

https://innovationisrael.org.il/mfg/rnd/mofet


 זירת ייצור מתקדם, רשות החדשנות

https://innovationisrael.org.il/mfg 

 
 ראש הזירה, מלכה ניר' דר

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

 מנהלת אסטרטגיה, רונית אשל

  Ronit.eshel@innovationisrael.org.il    7157936-03  

 

 ת"מופ תוכניתמנהלת , פרץ-היבנרטל 

Tal.HP@innovationisrael.org.il   7157938-03     
 

 פ"המכינה למו, מעיין הכט
Maayan.Hecht@innovationisrael.org.il  7157988-03 

 

 

 פ"המכינה למו, עדי ורדי
Adi.Vardi@innovationisrael.org.il  

https://innovationisrael.org.il/mfg
mailto:Malka.nir@innovationisrael.org.il
mailto:Ronit.eshel@innovationisrael.org.il
mailto:Tal.HP@innovationisrael.org.il
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mailto:Adi.Vardi@innovationisrael.org.il

