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,  יוצרת ערך ללקוחותיה באמצעות פתרונות רב תחומיים
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עלויות מעסיק. 1

:שכר מינימום

2020עד 2000-בשכר המינימום מ79%עלייה של 

186 182

:  חובת הפרשה לתנאים סוציאליים

תוספת לעלות מעסיק15%-כ

:שעות עבודה

2018-החל מ( 2%)שעות תקן חודשיות 4ירידה של 

2,965

5,300

2000 2020

עלות המעסיק 

עצמה  הכפילה

2000משנת 
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אתגרי התעשייה
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אתגרי התעשייה

זמינות עובדים בתעשייה. 2
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אתגרי התעשייה

01/04/19גלובס 

הגיעו לארץ עולים רבים מברית המועצות ונכנסו לתעשייה המסורתית כעובדים בעלי 90-וה70-בשנות ה

.  היא נשענת במידה רבה מאז ועד היוםעולים אלו מהווים אחוז ניכר מהעובדים בתעשייה ועליהם. מומחיות

לפנסיה  אלא שבעשור האחרון הם יוצאים 

:חלל רב אחריהםומותירים 

פרישת עובדים לפנסיה. 3
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אתגרי התעשייה

מגמת שחיקת שערי מטבע החוץ. 4
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בעיית הפריון בתעשייה הישראלית

הערך המוסף  . הפערים בין ישראל למדינות המפותחות באים לידי ביטוי בעיקר בתעשיות המסורתיות

בעוד שהממוצע בתעשייה  , דולר56הוא OECD-הגולמי הממוצע לשעת עבודה בתעשייה במדינות ה

.דולר בלבד40.5הישראלית עומד על 

פערי הפריון בתעשייה מה-OECD - 40%

דולר 63.1-שם הערך המוסף הגולמי הממוצע לשעת עבודה נאמד ב, בתעשיית ההייטק אין לישראל בעיה

.  הבעיה היא שבשאר הענפים הוא יורד אל מתחת לממוצע OECD.-גבוה יותר מאשר במדינות ה, לשעה

בתעשייה מסורתית מעורבת  ; דולר39.7בתעשייה העילית המעורבת שעת עבודה ממוצעת עומדת על 

.דולר26.9-דולר ואילו בתעשייה המסורתית המצב קשה הרבה יותר 32.4

22/1/19גלובס 

בתחום הייצורOECD-ישראל אל מול מדינות ה-פריון . 5
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אתגרי התעשייה



, Mass Production, העולם זונח את אסטרטגיית הייצור במסות

תוך חתירה , ועובר לייצור כמויות קטנות ובמגוון מוצרים גדול יותר

.לגמישות גבוהה יותר והתאמה ללקוח

High volume Low mix            High mix Low volume 

,  תהליך זה יכול להתאפשר רק באמצעות מעבר לכלי אוטומציה

!אחרת עלויות הייצור וכוח האדם יהיו גבוהות ובלתי ישימות

10

מגמות בעולם בתחום הייצור



סיר לחץ על היצרן
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אתגרי התעשייה

גידול בעלויות שכר

ייצור בסדרות קטנות

מחסור בעובדים

ירידה בכדאיות ייצוא

פריון נמוך

תחרות משווקים 

בינלאומיים

ח"שחיקת מט
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מציעה לחברי ההתאחדות  BDOהתאחדות התעשיינים בשיתוף 

:תכנית ייחודית לאבחון וייעוץ שתכליתה

הגדרת מפת הדרכים להעלאת הפריון והרווחיות  •

בחינת ההתאמה לקבלת מענקי השקעות ממשרד הכלכלה•

במסגרת התוכנית תתבצע גם הערכת איתנות פיננסית לשיפור הרכב המימון

המאיץ לפריון בתעשייה



מטרות התוכנית

הערכת היקף ההשקעה  

הנדרשת והכנת תוכנית  

החזר השקעה

היקף ההשקעה  

הגדרת מפה להסרת  

חסמים והמלצות  

אופרטיביות לשיפור  

הפריון

מפת דרכים

בחינת הבשלות  

הטכנולוגית של החברה  

וחסמים קיימים לשיפור  

הפריון  

אבחון מצב קיים 

שיפור הרכב המימון  

והאשראי לצרכי  

שיפור רווחיות

מימון מענקקרטריונים

בחינת התאמה להגשת  

בקשה לקבלת מענקים  

עבור השקעות ממשרד  

הכלכלה



ח לפחות"מלש20מפעלי ייצרני עם מחזור מכירות  בהיקף 1.

של  בטווח₪  מיליון 1.5בעלי נכונות לביצוע השקעה בהיקף של 2.

השנים הקרובות3

קהל היעד



אבחון לזיהוי מגבלות וחסמים בייצור
,  ניתוח תהליך הייצור והתפוקות בקווים ובתחנות העבודה השונות, מיפוי קווי ואמצעי ייצור

.  זיהוי צווארי בקבוק ותהליכים אשר מגבילים את כושר הייצור

הגדרת מתווה להעלאת תפוקות והתייעלות
תוך בחינת איזון תהליך הייצור ושרשרת  , הגדרת פתרונות תפעוליים לשחרור צווארי הבקבוק

.  להשגת יעדי התפוקות המבוקשים, האספקה

הערכת ההשקעות הנדרשות
.  והפנייה לספקים מתמחים לקבלת הצעות ראשוניות, הערכה ראשונית לעלויות המחיר

הערכת איתנות פיננסית וניתוח לשיפור הרכב המימון
על מנת לאפשר שיפור בהרכב המימון לפעילות המפעל , ביצוע אבחון המצב הפיננסי

בחינת עמידה בתנאי סף במסלול הסיוע הרלוונטי
(.2020על סמך תוכניות שפורסמו בשנת )בחינת עמידה בתנאי סף תוכניות הסיוע של משרד הכלכלה 

1

2

3

4

5

שלבי התוכנית



המלצה  

למסלולי  

סיוע  

רלוונטיים

המלצות  

לשיפור  

איתנות 

פיננסית

מפת דרכים  

להתייעלות  

תפעולית  

להעלאת  

הפריון 

ח מצב "דו

,  קיים

תפעולי  

ופיננסי

תוצרים
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התוכניות  

כמנוף 

להעלאת  

פריון

תכניות משרד הכלכלה עודדו השקעות הון  2018עד שנת 

המייצאים  ', והופנו למפעלים הממוקמים באזורי פיתוח א

מהיקף המכירות25%לפחות 

נוספו תכניות חדשות המעודדות  2018החל משנת 

בכל אזורי הארץ  התייעלות ועלייה בפריון התעשייתי 

וללא קריטריון היקף ייצוא

מההשקעות20-30%קבלת מענקים של 

:השקעה רכההתכניות כוללות החזר מימון על מרכיבי 

שיפור המצוינות התפעולית-

השבחה והעצמת ההון האנושי, שדרוג-

'מודלים עסקיים וכו, חדשנות במוצרים, קידום חדשנות תהליכית-

19



–התכניות מספקות הזדמנות למפעלים לבצע שיפור באוטומציה בקו הייצור 

:מנוף להשגת יכולת תחרותיות

הגדלת התפוקה לעובד. א

שיפור היכולת הטכנולוגית בקו הייצור והגדלת התפוקות. ב

תוך בחינת ההצלחה והכדאיות, אפשרות לביצוע התכנית בשלבים ועבור קו בודד. ג

OECD-שיפור התחרות מול יתר מדינות ה. ד

כך שאמצעות  , ההגשה לתכנית מלווה על ידי יועץ בתחום המצוינות התפעולית

מסלול זה המפעל מקבל עבודת יעוץ תפעולי שיפור תהליכים והגדלת הפריון

שיפור רווחיות❑
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danny@bdo-Opex.co.il
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תודה רבה

www.bdo-opex.co.il/productivity


