
הרשות לחדשנות

עמירם אפלבוםר'ד

משרד הכלכלה והתעשייה, מדען ראשי

הרשות לחדשנותר'יו

חדשנות מובילה לכלכלה חזקה

חזקה מובילה לישראל איתנהכלכלה



innovationisrael.org.il

אקוסיסטם החדשנות הישראלי  

סיפור הצלחה
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Global Leader in research and innovation

Source: Global Competitiveness Report, 2015-2016



Leading the world in R&D intensity
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Vibrant VC Industry

2.5B$
Annual VC investment

400
VC backed deals annually

Source: Entrepreneurship at a Glance 2016

0.38

0.33

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45

Israel

United States

Canada

South Africa

Korea

Finland

Switzerland

Sweden

Ireland

United Kingdom

Austria

Portugal

France

Denmark

Germany

New Zealand

Japan

Netherlands

Australia

Hungary

Estonia

Venture capital investments as a 
percentage of GDP

(2015 or latest)



0

50

100

150

200

250

300

350

פעילות ענפה של חברות רב לאומיות

300
פ"מרכזי מו

50%
פ העסקי"מהמו



כל כך טוב אז מה כל כך  הכלאם 

?רע



GDP/Capita Too Low For Country Rich in Technology

Israel Rank

#26 #24 #23 #21



(אלפי דולרים, מחירים שוטפים)תוצר לנפש 

GDP/Capita K$

How Does Israel Climb to the #15 place?



פער הפריון מול המדינות המפותחות לא נסגר
Productivity Gap Vs. Developed Country Not Closing

OECDבנק ישראל ונתוני : מקור



Hi-Tech – High Productivity

8% 13% 50% 



אפיקים מרכזיים לקידום הפריון בתעשייה
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קידום חדשנות כמנוף לצמיחה  

כלכלית מכלילה ובת קיימא





Startup Nation

Innovation & Growth 

Nation
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ר המועצה  "יו
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הרחבת החזון של הרשות לחדשנות



האתגרים והחסמים



התכנית לעידוד חדשנות  
בתעשייה המסורתית

2010מאז שנת  * 

2010בקשות חדשות הוגשו מאז 2000-כ

(מסך הבקשות80%)1600-מתוכן אושרו כ

₪ אלף 685*:מענק ממוצע למיזם

₪ מיליארד 1.1-היקף תמיכה מצטבר למעלה מ



התפלגות תחומי הבקשות

2010-2016

מזון ומשקאות
12%

דפוס ועץ, נייר, טקסטיל
6%

ייצור רהיטים
1%

מוצרי נפט, גומי, פלסטיק
27%

מתכות
18%

מינרלים אל מתכתיים
4%

מכונות וכלי רכב
15%

נשק ותחמושת
2%

ייצור ציוד חשמלי
8%

כימיקלים
5%

ציוד דנטלי ואורטופדי
2%



הקמת הזירה לייצור מתקדם

סיועכליתפתח-היצרניתהתעשייהחברותלאוכלוסייתתכוון

מתמודדותהןעימןהאתגריםעםלהתמודדותייחודיים

ועדפ"במוהראשוניםמצעדיהןהחלייצורתעשייתחברותתלווה

דרךפורץפ"מושלפרויקטיםהובלת

לצמיחהכמנוףחדשנותקידום"שלהעדיפויותסדראתתבטא

"קיימאובתמכלילהכלכלית

התעשייהצרכיבראייתמתקדמותייצורטכנולוגיותלקידוםתפעל

הישראליתהיצרנית



2018התכניות שיושקו במהלך שנת 

תמיכהלתכניתהמסורתיתבתעשיההתמיכהתכניתהסבת

מעגלאתלהרחיבבמטרה(ושיפוריםבשינויים)הייצורבתעשיית

המסתייעותהחברות

:חדשותתכניות

ייצורתהליכישדרוג/לפיתוחפ"מותכניותעידוד

ומכוניהאקדמיהלביןהייצורתעשייתחברותביןהקשרחיזוק

תעשייתייםמחקר

טכנולוגיהחברותלביןהייצורתעשייתחברותביןהקשרחיזוק

הייצורבתעשייתדרךפורץפ"מועידוד



?ולחברות שעדיין מתקשות
פ"מכינת מו

:התכניתמטרות

ואימוץפ"מותהליכילהטמעתלהיערךמסורתיתתעשייהלחברותסיוע

חדשותטכנולוגיות

פיתוחלתכניתוהכוונהטכנולוגייםפעריםבחינת,יכולותמיפוי

החדשנותרשותבתכניותהשתלבותליכולתהחברההבאת

:ההטבות

(התוכניתיועציממאגראוהחברהמטעם)יועץעם-התקשרות

'אשלבבתוםדרךאבןעםשלביםבשני-ייעוץ

שעות200עד-היקף

התכניתשלההיגויועדת-הנחייה

הייעוץמעלות75%מממנתהרשות-מימון



פ"מכינה למו

עד היום2006: שנות פעילות התכנית

חברות100-כהשלימו את המכינה 

₪ אלף 30:מענק למיזם

45%: פ"שיעור בוגרות שהמשיכו לקרן המו

פלסטיקה, רהיטים, מזון: תחומים בולטים



מעבדות לחדשנות



המעבדות שנבחרו לפיילוט

Let-Lab-בתחוםציפוריתהתעשייהבאזורמעבדהתקיםלט-המחברת

IIOT

Construction Lab-האיטלקיהאנרגיהותאגידבונהסולל,ובינוישיכון

ENELבנייה:החכמותהתשתיותבתחוםחיפהבמפרץמעבדהיקימו,

ואנרגיהתחבורה

ASI (Automotive Services, Israel)-תקיםניסאן-רנוהרכבקבוצת

החכמההעירוניתהניידותבתחוםאביבבתלמעבדה

PMatX-חברתMerck Performance MaterialsהייצורוחברתFlex
חדשנייםייצורותהליכיהמתקדמיםהחומריםבתחוםביבנהמעבדהיקימו

Frutarom-גלםחומריבתחוםבחיפהמעבדהתקיםפרוטרוםחברת

פונקציונאלייםגלםוחומריהמשקאות,המזוןלתעשייתייחודיים



שיתוף פעולה בין רשות 

החדשנות לבין רשות ההשקעות



פ בין חברה טכנולוגית  "מתווה לעידוד שת
לחברה תעשייתית

:המתווהעקרונות

-תעשייתיתחברהשללצורךמענהקייםטכנולוגיתלחברהכאשר

במשותףלמתווהיפנוהחברות

ושיפורוהמוצרפיתוחבסיוםתתמוךהחדשנותרשות

בתמיכת,שלההייצורבקוויהמוצראתתטמיעהתעשייתיתהחברה

להשקעותהרשות

:התמריצים

היתכנותלבחינתהוניתהשקעה,הפיתוחבשלביהחברותשתימימון

ל"לחומישראלIPאוייצורוהוצאבמידהרקמענקיםהחזר,היישום



קהלי היעד

משרד הכלכלה מכין תוכנית לאומית

לייצור מתקדם

נושאי ליבה תכנית לאומית לייצור מתקדם

11

מוטת  תעשיה
ייצור  

"מסורתית"

/  יזמים
משקיעים  
מהארץ 

ל"ומחו

התעשייה  
המתקדמת 
הישראלית

חברות
התומכות

בתהליכי ייצור  
מתקדם

פ ותעשייה"הנגשת ידע וחיבור מו

תהליכי הטמעה  תמיכה וליווי 
טכנולוגית ברמת המפעל

מיומן  הון אנושי קידום ופיתוח 
לתעשייה המייצרת

פעילות תעשייתית חדשה  עידוד הקמת 
בישראלומתקדמת 

התעשייה היצרנית  תדמית מיצוב 
כמנוע צמיחה למשק



חיזוק התעשייה באמצעות
הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה

עידוד השקעות הון בתעשייה

השקת מסלול פריון בתעשייה

פ בתעשייה מייצרת"עידוד מו

13שנים4-ב40%עליה של , 2017נתוני **2016מתחילת * 

הקמת מכון לאומי לייצור מתקדם בצפון

פ לייצור"חיבור ומתן מענה לרצף בין מו

הון אנושי

-תכנית 

שירותי ייעוץ לתעשייה קטנה ובינונית

ל"בתחום הייצור המתקדם בחוהאקוסיסטםחשיפת 

מעבדות חדשנות בחברות תעשייתיות5הקמת 

הקמת קהילת חדשנות ייצור מתקדם



העלאתהמכון הלאומי לייצור מתקדם בצפון 
הפריון והתחרותיות

12

-הנגשה 
.

חיבורים 

הטמעה ופיתוח



Innovation > Leads

Strong Economy > Leads 

National  Strength 



Thank You


