
רשות החדשנות 
זירת ייצור מתקדם

רונית אשל

זירת ייצור מתקדם, מנהלת אסטרטגיה ופיתוח עסקי



:עידוד תעשייה מתקדמת בישראל על ידי

קידום תהליכי חדשנות להגדלת פריון בתעשייה היצרנית•

הקמת מפעלים וקווי ייצור למוצרים מתקדמים ולתהליכי ייצור חדשניים בישראל•

....מינוף, פריפריה, תעסוקה, יצוא: תשואה עודפת למשק

רובוטיקה ומערכות  
לומדות

כלי טייס ותעופה

תרופות ומכשור 
רפואי

-ייצור שבבים ומיקרו
אלקטרוניקה

ייצור מכונות וציוד

תעשיית מתכת  
מתקדמת  

פולימרים ופלסטיק

מזון ומשקאות

2

זירת ייצור מתקדם



1/17/2021 3

עידוד חדשנות במפעלים
גידול משמעותי בהגשות ובתקציב תכניות הרשות בכל הארץ

מרכז
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מספר בקשות (ת"מופ+מכינה)חברות שהגישו לראשונה  ₪   Mמענק מאושר 



מובילה למפעל חכם 4.0תעשייה 

חומרים  

מתקדמים

רובוטים  

בוטים-וקו

חיישנים  

חכמים  

ואחזקה חזויה  

IIoT

הדפסה  

מימדתלת 

קישוריות  

למכונה  מכונה 

ומכונה לממשק

מסקרים שנערכו בקרב חברות ישראליות  

:4.0שהטמיעו פתרונות תעשייה 
דיווחו על עלייה בפריון80%-כ•

דיווחו על צמצום פסילות  70%-כ•

דיווחו על חסכון בעלויות אנרגיה60%-כ•



פ"המכינה למותוכנית
https://innovationisrael.org.il/mfg/rnd/preparatory

למי מיועד  

?המסלול
דוגמאות?מה מקבלים

ייצור  תעשיתחברות 

מסורתי ומעורב  

מסורתי

פ ובהובלת תהליכי חדשנות"כלי לחברות שאינן מורגלות במו

ליווי של מומחה טכנולוגי מטעם החברה  כוללת פ "המומכינת 
(:באישור ועדת ההיגוי)

פ"סיוע לחברות להיערך להטמעת תהליכי מומתווה תמיכה בסיסי 1.

התכנות טכנולוגית  בדיקת 2.

בתהליך הייצור  פתרונות לכשלים פיתוח 3.

לשיפור תהליך הייצורמתווה 4.

המוצר  ייצוריותליווי חברות בשיפור –היערכות לייצור מתווה 5.

בזמן היערכות להקמת מפעל  , והבניית תהליך יצור

66%בגובהמענק,75,000₪עדתקציב▪

75%בגובהמענק,100,000₪עדתקציב–אפיתוחאזור▪

התכניתשלההיגויועדתידיעל–מקצועיולוויהנחייה▪

ייצור  תעשיתחברות 

מינימום  )עילי -מעורב

עובדי ייצור 30%

עובדי  25ומקסימום 

(פ"מו

https://innovationisrael.org.il/mfg/rnd/preparatory


פ בתעשיית הייצור"מו–ת "מופתוכנית
https://innovationisrael.org.il/mfg/rnd/mofet

למי מיועד  

?המסלול
דוגמאות?מה מקבלים

חברות תעשיה ייצור  

מסורתי ומעורב  

מסורתי

חברות חדשות

בדיקת עמידה בתנאי סף  •

.ללא תשלום, ללא התחייבות-הדרכה לקראת הגשה •

50%-30%שיעור תמיכה •

תוספת אזור פיתוח א10%•

לפחות  )תוספת על פעילות מול מכון מחקר או מוסד אקדמי 10%•

(מהתקציב מבוצע במכון או במוסד האקדמי20%

סעיפי תקצוב מותאמים לתעשייה

₪ 500,000עד תקרה של ייצוריותתבניות ▪

₪ 250,000עד תקרה של רכישת ידע ▪

500,000₪עד לבניית מכונת ייצור פיתוחהוצאות ▪

והוצאות ; ישירות לפיתוח אבטיפוס או מתקני הרצההוצאות▪
₪מיליון 1עד גימלון

₪ 25,000לעובדים עד תקרה של הדרכות ▪

מתקציב התיק15%עד תקרה של שיווק ▪

חברות תעשיה ייצור  

-עילית ומעורבת

30%מינימום )עילית 

עובדי ייצור ומקסימום  

(פ"עובדי מו25

https://innovationisrael.org.il/mfg/rnd/mofet


פ בתעשיית הייצור"מו–ת "מופתוכנית
https://innovationisrael.org.il/mfg/rnd/mofet

"תוצרת הארץ"–דוגמאות ?למי מיועד המסלול

מסורתי  חברות תעשיה ייצור 

ומעורב מסורת

עילית  חברות תעשיה ייצור 

30%מינימום )עילית -ומעורבת

עובדי  25עובדי ייצור ומקסימום 

(פ"מו

?מה מקבלים

50%-30%שיעור תמיכה •
תוספת אזור פיתוח א10%•

תוספת על פעילות מול  10%•

20%לפחות )מכון מחקר 

(מהתקציב מבוצע במכון

מטושים

"תוצרת הארץ"

רובוט אוטונומי 

"תוצרת הארץ"

מערכות בקרה 

מתקדמות  

"תוצרת הארץ"

https://innovationisrael.org.il/mfg/rnd/mofet


מסלול מעבר מפיתוח לייצור
https://innovationisrael.org.il/mfg/manufacturing-process

למי מיועד  

?המסלול
דוגמאות?מה מקבלים

חברה  

מענפי ישראלית

הטכנולוגיה  

עילית  -המעורבת

בעלת  ,או עילית

-הכנסות נמוכות מ

מיליון דולר  70

.לשנה

,  המסלול נועד לסייע לחברה לצלוח את שלב המעבר מפיתוח לייצור

במטרה להקים קווי יצור ומפעלים בישראל  

בטכנולוגיה מתקדמת

המסלול מיועד לחברות ומפעלים הנערכים להקמת קו ייצור  

המעוניינים לבצע אחד או , תעשייתי בישראל או בעלי מפעל קיים

:יותר מהתהליכים הבאים

תהליך ייצור חדשניפ להקמת קו בעל "תוכנית מו•

למוצר חדשניפ להקמת קו ייצור "תוכנית מו•

שלפחות שני שליש מתקציבן יתקבלו בקשות במסגרת מסלול זה

יעסוק בתהליכי ייצור

.מהוצאות הפיתוח המאושרות30%-50%שיעור המענק •

.'מענק לאזור פיתוח א10%תוספת •

טיפול  -במעבר מפיתוח לייצור

קרינתי חדשני לטיפול בגידול  

החברה מקימה מפעל  . סרטני

בירושלים עם טכנולוגיית ייצור  

מתקדמת וכושר ייצור גבוה

ייצור בטכנולוגיה  תהליך פיתוח

פיתוח טכנולוגיית מזון  -מתקדמת

מבוסס  , חדשנית לייצור דיגיטלי

עבור  , הדפסה תלת ממדית

תחליפי בשר ממקורות צמחיים 

-פרמטרים של הייצורקביעת 

ביצוע סימולציה וניסוי לטובת  

.חרושתי-הפעלת מתקן חצי

https://innovationisrael.org.il/mfg/manufacturing-process


זירת ייצור מתקדם, רשות החדשנות

https://innovationisrael.org.il/mfg

ראש הזירה, מלכה ניר' דר

Malka.nir@innovationisrael.org.il ,03-7157937

מנהלת אסטרטגיה, רונית אשל

Ronit.eshel@innovationisrael.org.il03-7157936

ת"מופתוכניתמנהלת , פרץ-היבנרטל 

Tal.HP@innovationisrael.org.il03-7157938

פ"מנהלת המכינה למו, און-רוני בר
Roni.Bar-On@innovationisrael.org.il03-7157988

פ"המכינה למו, מעיין הכט
Maayan.Hecht@innovationisrael.org.il03-7157988

פ"המכינה למו, עדי ורדי
Adi.Vardi@innovationisrael.org.il
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