
innovationisrael.org.il

רשות החדשנות  

זירת ייצור מתקדם

רונית אשל  
מנהלת אסטרטגיה ופיתוח עסקי

זירת ייצור מתקדם  



השפעת התעשייה על המשק הישראלי  
(  פ סיווג עוצמה טכנולוגית"ע)
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הפריון בישראל נמוך לעומת שאר העולם  
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כלים מוכחים להגדלת הערך הכלכלי למשק

השקעת רשות
החדשנות

תוספת לכלכלה



:מטרה
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

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

טכנולוגיתיצירת חדשנות באמצעות 

זירת ייצור מתקדם



קידום חדשנות בתעשיית הייצור  

מעודד חדשנות אקוסיסטם

בתעשיית הייצור  

עידוד תהליכי ייצור  מחקר יישומי בתעשייה

Industry 4.0))מתקדמים 
פ"למוהמכינה תכנית 

בין חברות עתירות ידע ובין פ "שת•

תעשייה  חברות 

עם גורמי ממשלה  פ "שת•

היצורבתעשיית פיילוטיםקידום •

שיווק התוכנית  •

הצלחהפרסום סיפורי •

תעשייה פוגשת סטרטאפים•

אוטומציה ורובוטיקה בתעשייה   •

בתחומי התעשייהדים"מאג•

מכוני פעילות למחקר יישומי עם •

המחקר  

הקמה של מכון המזון והמכון  ליווי •

לייצור מתקדם  



(: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.



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

מערכת ניהול  

מלאי  

פיתוח חטיף גרנולה

נטול סוכר וגלוטן

ארונותפיתוח 

דוחי מים ובלתי דליקים

זיהוי עצירת מכונה  

בשימוש בסנסורים  



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



.מסירה סיכונים, מובילה ליעדים, ישימה, ממוקדת: תכנית עבודה

:  יכולות החברה

יכולות טכניות מספקות לביצוע התכנית.

פ הצורך"קבלני משנה להשלמת יכולות אלו ע.

יכולות שיווקיות מספקות להחדרת המוצר לשוק היעד.

.הפרויקטאת לבצע משקף את יכולות החברה -ריאלי : תקציב

.תקציביניצול , השלמת ביצוע תכניות קודמות: ביצועי עבר

?מה נדרש מהחברה
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פ"המומכינת 

חדשנותתהליכיובהובלתפ"במומורגלותשאינןלחברותכלי

:החברהלצרכיבהתאםתמיכהכליארבעהמכילהפ"המומכינת

בתהליךאותהוילווהידהעלשייבחרמקצועיביועץתסתייעפ"המולמכינתהפונהחברה

פ"מותהליכילהטמעתלהיערךלחברותסיועבסיסיתמיכהמסלול1.

טכנולוגיתהתכנותבדיקת2.

הייצורבתהליךלכשליםפתרונותפיתוח3.

הייצורתהליךלשיפורמסלול4.

מקבליםמה

(התוכניתיועציממאגראוהחברהמטעם)יועץעם-התקשרות

הייעוץמעלות66%תממןהרשות.75,000₪עד–תקציב

הייעוץמעלות75%תממןהרשות100,000₪עדתקציב–אפיתוחאזור

התכניתשלההיגויועדת-מקצועיולוויהנחייה
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פ בתעשיית יצור"מו–ת "תכנית מופ

חדשנות טכנולוגיתבאמצעות יצירת , כושר התחרותפ לשיפור "מותכניות ביצוע 

כוללת ת"מופתוכנית

החברהלמאפייני חדשנות מותאמת הערכת •

למשקמשקל רב לתשואה העודפת •

ייעודייםטפסי הגשה •

מקבליםמה•

התכניתמתקציב 50%-40%-30%•

'לחברות באזור פיתוח א10%תוספת •

,  מכון המתכות)מחקר במכון ממנה מבוצע 30%אשר לפחות לתכנית 10%תוספת •

(.מכון הקרמיקה, הפלסטיקה והגומימרכז 

.....יש כפל מבצעים•



הדרכה לקראת הגשה:

 החברהבאתר.

 התחייבותללא.

 תשלוםללא.

ח לאחר ההגשה"הדרכת רו

 50%תמיכה מרבי של שיעור  :

 המאושרותלכל התכניות.

(.31.12.20-לתכניות המוגשות עד ל: )פטור מתשלום תמלוגים

 בקריטריוניםלחברות העומדות.

 בארץלתכניות המובילות לייצור שמרביתו מבוצע.

 (תמלוגים3-5%)מהתעשייה העלית אין פטור לחברות

לחברות חדשות  ? מה אנחנו מציעים



הכרה בסעיפי תקצוב ייחודיים:

 500,000עד תקרה של ייצוריותתבניות  ₪

 250,000עד תקרה של רכישת ידע  ₪

 מכונות ייצורפיתוחהוצאות

 500,000עד תקרה של ( אב טיפוס)רכיבים לבניית מכונת ייצור  ₪

 25,000לעובדים עד תקרה של הדרכות  ₪

 מתקציב התיק15%תקרה של עד שיווק

....

לכלל החברות? מה אנחנו מציעים



למעט  , (31.12.20-לתכניות המוגשות עד ל: )מתשלום תמלוגיםהתוכנית כוללת פטור 
:המקרים הבאים

לחברות אשר  עיליתהמעורבת או, מסורתית-המעורבתאו  , המסורתיתהתעשייה בענפי תמלוגים 1.3%•

3עולה על שאושרו מספר התיקים •

שאושר  ( השלישי)מסיום התיק האחרון שנים 5חלפו לפחות ולא •

$ מיליון 70-מחזור המכירות בשנה הקודמת נמוך מ•

בענפי התעשייה העיליתתמלוגים 3-5%•

$  מיליון 70-מגבוה מחזור המכירות בשנה הקודמת •

בישראליתבצע ייצור תוצרי התכנית מרבית •

תמלוגים



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

03-7157938,    פרץ-היבנרטל 

Tal.HP@innovationisrael.org.il

מתקדםייצור זירת , החדשנותרשות 
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