
 

 

 
 

טיפול  מניעה, שנועדו ל  םתעשייתיילמוצרים מחקר ופיתוח  כניותתל ל קוראקו

 COVID19עם נגיף ה והתמודדות 

 

 ירה ייצור מתקדםז

 תמצית הקול הקורא: 

מפעלי ייצור  ותבשיתוף התאחדות התעשיינים בישראל מזמינמשרד הכלכלה והתעשייה  , רשות החדשנות

להגיש בקשות  - COVID19המייצרים מוצרים תעשייתיים, שנועדו למניעה, טיפול והתמודדות עם נגיף 

טכנולוגית עידוד חדשנות  - 36מסלול הטבה מספר  לקבלת סיוע לתכניות מו"פ וחדשנות טכנולוגית במסגרת

 . בתעשיית הייצור 

ת פיתוח מוצרים, חומרי גלם, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים, הדגמה וכוללניתן להגיש תכניות מו"פ ה

 סיוני לייצור סדרתי. יטיפוס בשלבי מו"פ סופיים או פיתוח תהליך גמלון במעבר מייצור נ-פיתוח אב, יישומית

, על התוכניות להוות COVID19יעה, טיפול והתמודדות עם נגיף ה כניות המוגשות יאיצו פתרונות למנוהת

 . חדשנות טכנולוגית ביחס ליכולות החברה ולייצר ערך בהתמודדות עם הנגיף

 

 פירוט הקול הקורא:  

 אוכלוסיית היעד 

חברות תעשיית ייצור במגוון רחב של תחומים: יצרני ציוד רפואי, ציוד טיפולי, ציוד מניעת הדבקה, רפואה 

 מרחוק, מכשירי מדידה ובקרה, טקסטיל, ייצור כימיקלים, פולימרים ופלסטיק ועוד 

 

 פיתוחים שניתן להגיש עבורם בקשה למענק עשויים לכלול, בין השאר: 

 

  וגמת:כד פיתוח מוצרים חדשניים •

o  )אמצעי ציוד מגן )מסיכת פנים, ראש וגוף 

o מוצרי חיטוי לאנשים ומשטחים למניעת הדבקה 

o   ציוד רפואי לטיפול בחולים בבית החולים או כציוד ביתי 

o )ציוד לניטור ובקרת נדבקים בשימוש מקומי )ביתי או במקום העבודה 

o תסמיני המחלהאו טיפול ב קלהתכשירים טיפוליים מתקדמים לה 

o צור יריעות או מבנים ארעיים לטובת בידוד והפרדה של מחלקות במפעלים ליצירת המשכיות יי

 תפעולית 
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  :כדוגמת שימוש בחומרים חדשניים או תהליכי ייצור חדשניים •

o חדשנות בחומרי גלם ופיתוח חומרי גלם לתעשייה, כדוגמת כימיקלים למוצרי חיטוי 

o  חדשניים לשיפור האיכות או הזמינות של מוצרים קיימיםפיתוח שיטות ותהליכי ייצור 

o  התאמת מוצר קיים לצורכי מניעה, טיפול או התמודדות עם התפרצותCOVID19 

 : כדוגמת פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל הייצור  •

o  פיתוח טכנולוגי של אוטומציה בקו הייצור, או פתרונות טכנולוגיים לשדרוג ושיפור כושר היצור

 פריון המכונות בקו, העשוי להגביר זמינות מלאים של מוצרים להתמודדות עם פריצת הנגיף. ו

 

 מה מקבלים? 

)מו"פ בתעשיית הייצור(, עשויים להיות זכאים  יקטי חדשנות, אשר יאושרו במסגרת תוכנית מופ"תיפרו

 מהוצאות הפיתוח המאושרות. 70% -ל 30%לתמיכה שבין 

מסלול הטבה  יודגש ששיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים, כפופים לתנאי 

ברשות החדשנות ולאישור התוכנית ע"י ועדת  נות טכנולוגית בתעשיית הייצורעידוד חדש - 36מספר 

 המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות החדשנות. 

 

 מועדי הגשה 

, אשר יפורסמו ייקבעו מספר מועדי סיום להגשה, עד להודעה חדשהולאור הצורך והדחיפות של הנושא, 

 . זאת בכפוף להחלטת רשות החדשנות ובהינתן תקציב ייעודי. הנ"לבדף המסלול 

 

 תאריכי ההגשה לקול קורא זה: 

  

 14:00שעה  30/03/2020: 1קול קורא 

 14:00שעה  20/04/2020: 2קול קורא 

 14:00שעה  04/05/2020: 3קול קורא 

 14:00שעה  18/05/2020: 4קול קורא 
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 אופן הגשת הבקשות 

עידוד חדשנות טכנולוגית   - 36מסלול הטבה מספר  במענה לקול קורא זה וייתמכו מכוחתכניות יוגשו  •

 ובכל מקרה של סתירה בין קריאה זו לבין הוראות המסלול, תגברנה הוראות המסלול. בתעשיית הייצור

 חודשים.  3-12תכניות מוגשות יכולות לארוך בין  •

מסלול תמיכה בקשות המוגשות במענה לקול קורא זה יוגשו על גבי טופס ייעודי מותאם המופיע בדף  •

וייבדקו בהליך  (COVID19בתכניות מו"פ למוצרים תעשייתיים שיסייעו בהתמודדות עם נגיף הקורונה )

  בדיקה מקוצר.

 

 בנוגע לקול קורא זה:   ושאלותלבירורים 

שאלות בנושא הגשת הבקשה יש להפנות למחלקת השירות  •

  7157900-03 או בטלפון klita@innovationisrael.org.il בדוא"ל:

 

טל היבנר פרץ, מנהלת תכנית מופ"ת, זירת יצור מתקדם  •

 7157938-03או בטלפון  Tal.HP@innovationisrael.org.il בדוא"ל:

 

ת אסטרטגיה ופיתוח עסקי בזירת ייצור רונית אשל, מנהל •

 7157936-03 או בטלפון Ronit.Eshel@innovationisrael.org.il מתקדם:

 

https://innovationisrael.org.il/rules/3326
https://innovationisrael.org.il/rules/3326
https://innovationisrael.org.il/rules/3326
https://innovationisrael.org.il/rules/3326
mailto:klita@innovationisrael.org.il
https://innovationisrael.org.il/mfg/rnd/03-7157900
mailto:Tal.HP@innovationisrael.org.il
mailto:Ronit.Eshel@innovationisrael.org.il

