
ר מלכה ניר"ד  
 ראש זירת ייצור מתקדם

 רשות החדשנות 
 זירת ייצור מתקדם



 השפעת התעשייה על המשק הישראלי 
( פ סיווג עוצמה טכנולוגית"ע)  

 

 התוצרתשיעור 
 מכלל הייצוא

מהתוצר  
 התעשייתי

27% 

73% 52% 

 תעשייה עילית 

 יתר התעשייה

 מכלל שיעור
המועסקים  
 בתעשייה  



טק אינה מחלחלת לענפי  -החדשנות שבהיי
 המשק האחרים

 תוצר לשעת עבודה



 כלים מוכחים להגדלת הערך הכלכלי למשק

 

 השקעת רשות
 החדשנות

 תוספת לכלכלה



 תעשייה ברשות החדשנות 

 הון אנושי

 תוכניות אימפקט

חברות תעשייתיות  
 מתחילות  

 מעבדות חדשנות  

 חממות טכנולוגיות  

בשיתוף   דים"מאג
חברות מתחילות  

 ותעשייה בוגרת

מרכזי חדשנות  
 יישומית 

  ת"מופמסלול 
לחברות תעשייה  

 בייצור

עידוד הקמת מפעלים 
היערכות  "בישראל ו

 "  לייצור

 פ"תעשייה מוטת מו

 :תוכניות הרצה

 מזון בריא  *

 בינוי ושיכון *

 הגנת הסביבה *

תוכניות בשיתוף  
האיחוד האירופי 

Horizon 2020 

-פרויקטים בי
לטרליים בין חברות 
 ומוסדות אקדמיים 



 אתגרים -הייצור חדשנות בתעשיית 

 כמוביל השינויל "המנכ• 

 ניצול הטבות ומענקי מדינה•

 פ  "למוהקצאת משאבים ייעודית •

 

 חדשנות כמנוף להצלחה  

 כנסים ומפגשים ברחבי הארץ•

 עבודה פרטנית מול המפעלים•

 הזנקחיבורים עם חברות •

 ממשלה נוספיםגופי ירוקים מול מסלולים •

 

 



 2018-2019זירת ייצור מתקדם בשנים 

 ח"מיליון ש 225-כ

   תקציב   סך
 המענקים 

 570-כ

 שהגישו חברות פרוייקטים
 הראשונה בפעם

 250-כ



 :המשימה
חיזוק התעשייה היצרנית וכושר התחרות שלה בארץ  

 פ וחדשנות"ובעולם באמצעות יישום תהליכי מו

 :תכניות מרכזיות

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

 יצירת חדשנות טכנולוגיתבאמצעות 

 פ"בהבניית יסודות מויצרניות ליווי חברות  –פ "למומכינה 



 (:ס"פ הלמ"ע)סיווג ענפי התעשייה בחתך עצמה טכנולוגית 

 .דפוס, נייר ומוצריו, עץ ומוצריו, עור, הלבשה, טקסטיל, טבק, משקאות, מזון: מסורתי

  .ומוצריה מתכת ,בניין וחומרי קרמיקה ,פלסטיק ,גומי ,גולמי נפט מוצרי :מסורתי-מעורב

  ,רכב כלי ,חשמלי וציוד חשמל מכשירי ,מכונות ייצור ,קוסמטיקה ,כימיקלים :עילי-מעורב
 .ואורתופדי דנטלי ,רפואי ציוד ,ספינות

 .וחלליות טייס כלי ייצור ,אופטי מכשור ,אלקטרוני מכשור ,מחשבים ,תרופות :עילי

 ?  מי מיועדת התכניתל
  *חברה תעשייתית שעיקר פעילותה נובעת מייצור 

 

 לבדיקת השיוך לתכנית Pre Rulingאנו מפעילים הליך 

  עובדים 3-אך לא פחות מ, מכלל העובדים 30%מספר עובדי הייצור הוא לכל הפחות. 

עובדים 25פ הוא לכל היותר "מספר עובדי המו. 



 תהליכית, פונקציונאלית, טכנולוגית

 !ועוד קצת... התואמת את יכולות החברה 

 שדרוג יכולותיה הטכנולוגיות של החברה  

 

  חדשנות ? מה אנחנו מחפשים

 טעם חדש
 לחטיף גרנולה

 עיצוב חדש
 מטבחלארון 

 אריזה חדשה
 למשחת שיניים

 פיתוח חטיף גרנולה
 נטול סוכר וגלוטן

 ארונותפיתוח 
 דוחי מים ובלתי דליקים 

 משחה חדשה
 לטיפול בשושנת יריחו



  חדשנות ? מה אנחנו מחפשים



 היכולת להפוך הצלחה טכנולוגית להצלחה עסקית: פוטנציאל עסקי

 סיכון עסקי מבוקר  : 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



 משמעותית ביחס לקיים בחברההחדשנות הטכנולוגית 

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

 הטמונים בפיתוח המוצרהסיכון ההנדסי /רמת הסיכון הטכנולוגי

 

 : יכולות החברה

 (פ הצורך"קבלני משנה להשלמת יכולות אלו ע)מספקות לביצוע התכנית יכולות טכניות 

 .מספקות להחדרת המוצר לשוק היעדיכולות שיווקיות 

 .ושיעור הערך המוסף בישראלהיקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל 

 

 .משקף את יכולות החברה לבצע את הפרויקט -ריאלי : תקציב

 .ניצול תקציבי, השלמת ביצוע תכניות קודמות: ביצועי עבר

  ?מה נדרש מהחברה
 



פ"מכינת המו  

 חדשנות תהליכי ובהובלת פ"במו מורגלות שאינן לחברות כלי
 

   :החברה לצרכי בהתאם תמיכה כלי ארבעה מכילה פ"המו מכינת

 בתהליך אותה וילווה ידה על שייבחר טכנולוגי במומחה תסתייע פ"המו למכינת הפונה חברה

 פ"מו תהליכי להטמעת להיערך לחברות סיוע בסיסי תמיכה מתווה1.

   טכנולוגית התכנות בדיקת2.

   הייצור בתהליך לכשלים פתרונות פיתוח3.

 הייצור תהליך לשיפור מתווה4.

 

 מקבלים מה

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

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

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

התכנית של ההיגוי ועדת - מקצועי ולווי הנחייה 



 תפקיד המומחים הטכנולוגיים

ותפעולית תהליכית ,מוצרית לחדשנות להיכנס ושכנועו המפעל איתור 

לחדשנות לרשות המפעל בין הקשר ואיש פ"למו המכינה פרויקט הובלת 

לתעשייה יישומית חדשנות להחדרת - והמלצות בחינה ,ניתוח ,אפיון ביצוע 

ועוד אקדמיה ,מכונים כולל בארץ פ"המו גורמי כל עם פעולה שיתוף 

בזירה הקשר ואנשי מתקדם ייצור זירת עם ושוטף הדוק קשר 

ויישום בפיתוח ולהצלחה (ת"מופ) הרשות במסגרת פ"מו לתוכנית המפעל הנגשת  

 חדשנות



 אבני דרך בתיק

 המאושר מהמענק 20% בסך מקדמה קבלת :התיק הפעלת לאחר 

של ובשיתוף היועץ י"ע התקדמות דוח הגשת .הפרויקט מתחילת חודשים 6-כ :'א דרך אבן  

  הוצאות החזר .הנבחרת החלופה ואת העבודה במהלך שנבחנו החלופות יוצגו בדוח .החברה

 המענק מגובה 60% עד של

של ובשיתוף היועץ י"ע מסכם דוח הגשת .הפרויקט מתחילת חודשים 9 עד :'ב דרך אבן  

  המענק יתרת על הוצאות החזר .הפיתוח להמשך הנבחרת החלופה תוצג בדוח .החברה

 המאושר



מנהלת המכינה –און -רוני בר  
 Roni.Bar-On@innovationisrael.org.il 

03-7157988 
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 פ בתעשיית יצור"מו –ת "תכנית מופ
 חדשנות טכנולוגיתבאמצעות יצירת , כושר התחרותפ לשיפור "ביצוע תכניות מו

 

 ת כוללת "תוכנית מופ

 למאפייני החברהחדשנות מותאמת הערכת 

 משקל רב לתשואה העודפת למשק

 טפסי הגשה ייעודיים

 

 ?מקבלים מה

 מתקציב התכנית 50% - 40% - 30%

 'לחברות באזור פיתוח א 10%תוספת 

,                                    מכון המתכות)ממנה מבוצע במכון מחקר  30%לתכנית אשר לפחות  10%תוספת 
 (.מכון הקרמיקה, מרכז הפלסטיקה והגומי

 .....יש כפל מבצעים



 :הכרה בסעיפי תקצוב ייחודיים

 500,000ייצוריות עד תקרה של תבניות  ₪ 

 250,000עד תקרה של רכישת ידע  ₪ 

 מכונות ייצור פיתוחהוצאות 

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

 25,000לעובדים עד תקרה של הדרכות  ₪ 

 מתקציב התיק 15%עד תקרה של שיווק 

.... 

 ?  מה אנחנו מציעים

 הדרכה לקראת הגשה

ללא תשלום, ללא התחייבות. 

 

 50%שיעור תמיכה מרבי של 

לכל התכניות המאושרות. 

 

 :  פטור מתשלום תמלוגים

31.12.20 -לתכניות המוגשות עד ל 

לחברות העומדות בקריטריונים. 

 3-5%)מהתעשייה העלית אין פטור לחברות 
 (תמלוגים

 כלל החברות   חברות חדשות  



 :בתנאים הבאים, התוכנית כוללת פטור מתשלום תמלוגים
   31.12.20 -תכניות ראשונות המוגשות עד ל 3-ל

 שאושר( השלישי)שנים מסיום התיק האחרון  5או שחלפו לפחות 

 המעורבת עילית או, מסורתית-המעורבתאו  , המסורתיתבענפי התעשייה לחברות 

 $ מיליון  70 -מחזור המכירות בשנה הקודמת נמוך מ

 ממכירות המוצר שפותח   1.3% -תיק רביעי ומעלה יזכה לתשלום תמלוגים מופחת 
 

 העיליתבענפי התעשייה תמלוגים  3-5%

 $  מיליון 70 -או שמחזור המכירות בשנה הקודמת גבוה מ

 יתבצע בישראלכאשר מרבית ייצור תוצרי התכנית 

 תמלוגים



 מנהלת אסטרטגיה –רונית אשל
 ronit.seshel@innovationisrael.org.il 

03-7157936 
 

 ת"מופמנהלת תכנית  –פרץ  היבנרטל 
 Tal.HP@innovationisrael.org.il 

03-7157938 
 

mailto:ronit.seshel@innovationisrael.org.il
mailto:Roni.Bar-On@innovationisrael.org.il


 

 :פרטי קשר

 

 ר מלכה ניר"ד

03-7157936\37\38\88 
 

Malka.Nir@innovationisrael.org.il 
  

 רשות החדשנות

 זירת ייצור מתקדם
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