


אודות התכנית

TechFactory היא תכנית 
משותפת של Google והתאחדות 

התעשיינים,  בתמיכת משרד האוצר 
והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. 

מטרת התכנית היא הגדלת הפריון 
של מפעלי תעשייה בישראל בעזרת 

שימוש בנתונים, חדשנות וכלים 
טכנולוגיים.

במחקר שערכה חברת Deloitte (בקרב 150 חברות) 
ומחקר דומה שבוצע ע״י ה-OECD, נמצא כי ניתוח 
המידע שנמצא במפעלים ויישום התובנות העולות 

ממנו, הוביל לעלייה של כ-10% - 5% בממוצע בפריון 
של המפעל. 

לאחר סיום מוצלח של שנת הפעילות הראשונה 
והובלת יותר מ-40 פרויקטים בפריסה ארצית, 

אנחנו שמחים להביא את התכנית למפעלים נוספים 
ברחבי הארץ.



מה יוצא לי מזה?

שיפור רווחיות 
המפעל על ידי ייעול 

תהליכי הייצור

למשתתפי התכנית יינתן סבסוד משמעותי ע"י Google ישראל 
ומענק מטעם הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

התייעלות באמצעות 
מעבר לתהליך קבלת 

החלטות מבוססות 
נתונים

הגדלת הכנסות 
באמצעות ניתוח 

הלקוחות הקיימים 
ומיצוי שלהם

בניית אסטרטגיה 
שיווקית והתייעלות 
בניהול ההון האנושי



איך זה עובד?

סדנה להנהלה הבכירה של 
המפעל הכוללת חשיפה 

למושגים הרלוונטיים והגדרת 
מטרות הפרויקט

הכשרות מקיפות ב-3 תחומים: 
(1) ניתוח נתונים (100 ש"א)

(2) שיווק (100 ש"א)
(3) ניהול הון אנושי (30 ש"א)

הטמעת השיטות והכלים 
שנלמדו בליווי מומחים 

מהתעשייה, בהתאם ליעדים 
שהוגדרו בסדנת המנהלים

3 חודשים3 חודשים½ יום



כמה זה עולה?

*בכפוף לעמידה בתנאים

₪50K - שווי ההכשרה

החזר השתתפות סבסוד מ-Google ישראל
מטעם מעוף - 

הסוכנות לעסקים 
קטנים ובינוניים*

₪10K
עלות השתתפות 

למפעל לאחר החזר
(לא כולל מע״מ)

₪10K ₪30K



פירוט ההכשרות המקצועיות

תיאור ההכשרה
הקורס יקנה לכל משתתף את היכולת 

לאסוף, לנתח ולהציג נתונים בצורה יעילה 
בעזרת כלים כגון Excel, Power BI ועוד

מה יצא לי מזה
הקורס יקנה כלים, מתודולוגיות, חשיבה 

והסתכלות אחרת על פעילות המפעל. זאת 
מתוך מטרה שכל משתתף יוכל בסופו לקבל 

החלטות מושכלות ומבוססות נתונים, אשר 
יביאו לשיפור בביצועים בטווח הארוך

קהל יעד
עובדים או מנהלים בתחומי 

הייצור, תפעול ופיננסים, בעלי 
הבנה ועיסוק יומיומי בנתונים

(בעלי רקע אקדמי רלוונטי - יתרון)

Data Analysis - 1. ניתוח נתונים

HR & People's Operations - 3. משאבי אנוש

Digital Marketing - 2. שיווק דיגיטלי

|    12 מפגשים יומיים , פעם בשבוע



פירוט ההכשרות המקצועיות

HR & People's Operations - 3. משאבי אנוש

תיאור ההכשרה
הקורס יחשוף את המשתתפים לעולם 

השיווק על ערוציו השונים, כולל אימייל, 
מנועי חיפוש ורשתות חברתיות.  כמו כן יהיה 
דגש על היבטים לייעול אסטרטגיית השיווק 

כמו משפכים, אסטרטגיית תוכן וטרגוט 
וניתוח ביצועים 

מה יצא לי מזה
הקורס יקנה לכל משתתף את היכולת 

לבנות אסטרטגיה שיווקית בראייה רחבה 
על פי צרכי המפעל ואת הכלים היישומיים 

להוציא אותה לפועל

קהל יעד
עובדים או מנהלים הקשורים 

לשיווק/ מכירות/ תקשורת/ 
פיתוח עסקי

Digital Marketing - 2. שיווק דיגיטלי

Data Analysis - 1. ניתוח נתונים

|    11 מפגשים יומיים , פעם בשבוע



פירוט ההכשרות המקצועיות

תיאור ההכשרה
הקורס יחשוף את המשתתפים לעבודה 

נכונה עם הון אנושי. במהלך ההכשרה 
המשתתפים ילמדו מתודולוגיות לגיוס 

ושימור של עובדים, יצירת תרבות ארגונית 
ופיתוח עובדי מפתח

מה יצא לי מזה
הקורס יקנה לכל משתתף את היכולת 

לבנות אסטרטגיה לניהול הון אנושי

קהל יעד
מנהלי משאבי אנוש, אחראי 

גיוס/כח אדם או לחלופין משתתף 
מהדרג הניהולי במפעל.

HR & People's Operations - 3. משאבי אנוש

Digital Marketing - 2. שיווק דיגיטלי

Data Analysis - 1. ניתוח נתונים

|    3 מפגשים יומיים , פעם בשבועיים



פירוט ההכשרות המקצועיות

אלביישן מציעה לארגונים הכשרות במגוון מקצועות על מנת לשדרג את כוח האדם הקיים בחברות 
ולהציע לעובדיהן רלוונטיות תעסוקתית לאורך הקריירה.

במקביל, אנו מסייעים ללקוחותינו לגייס עובדים חדשים אשר מוכשרים ומוכנים לייצר ערך בארגון בו 
השתלבו כבר מהיום הראשון.

בין לקוחותינו ניתן למצוא חברות כמו ,Google, Wix, SNC, EY, NESS משרד האוצר, בנק הפועלים 
ועוד.



מפעלים שהשתתפו בתכנית מספרים

 לתכנית יש ערך מוסף גבוה. נוצר שינוי בחשיבה
של האנליסט שלנו, הוא מסתכל על הנתונים 

 בצורה שונה ומציע הצעות יעילות. בעקבות הקורס
 נחשפנו לנתונים מכיוונים שונים שאנו, כמפעל

תעשייתי יצרני לא היינו מגיעים אליהם לבד.

 היום, בעקבות הקורס אני יכול לספק בקלות דוחות ויזואליזציה לפי
בקשת המנהלים. אני מבין יותר את הנתונים והניתוח שלהם, יודע לומר 
מה מיותר ומה רלוונטי. אני מרגיש שהקורס ממש פתח לי את החשיבה. 
 אני כבר לא מפחד להשתמש בכלים שונים. אפילו כתבתי קוד שמטעין

 לנו את מאגרי המידע (databases) תוך 3 דקות, מה שבמערכות
הקודמות היה לוקח לי 5-4 שעות.

 

מפעל ארז
דני אפשטיין

מנהל תפעול מוצרים תרמופלסטיים

מפעל פולג תעשיות פלסטיק
אמיר סקאלי

בוגר קורס ניתוח נתונים של התכנית



מפעלים שהשתתפו בתכנית מספרים

התכנית העניקה לי את היכולת להסתכל על מסך, 
לקבל נתונים בזמן אמת ולאבחן איפה אנחנו 

 צריכים להשקיע. בלעדיה אני לא חושב שאיזושהי
חברה בכל תחום שהוא יכולה לשרוד.

 התכנית אפשרה למפעל להתרומם קצת מהעבודה היומיומית
ולזהות את אותם המקומות בהם להנהלה אין מספיק ידע ונתונים. 

 בזכות הניתוח של הנתונים החסרים ניתן היה להגדיר את תהליכי
העבודה. המנכ"ל וחברי ההנהלה מבינים את הערך המוסף הגדול 

של הנתונים לקבלת ההחלטות הניהוליות ומצפים לרגע שבו יהיו 
חלק משגרת הדיווח והשיח הארגוני.

מפעל תות מוצרי מזון
מוטי גולדשטיין

מנכ"ל

מפעל תות מוצרי מזון
מיקה חייא

המנטורית שליוותה את מפעל תות בתכנית



לפרטים נוספים ולהרשמה:
gal.k@elevation.ac  ●  052-4343557  ●  גל קול, מנהל הפרויקט

עומר ברוך, מנהל המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות, התאחדות התעשיינים ●

omerb@industry.org.il  ●  054-8883633   

mailto:gal.k@elevation.ac
mailto:leor@industry.org.il



