
איתור חברות באוריינטציה ישראלית  
 הגלובליתוישראלים בכירים בתעשייה 

 פ בישראל"והסיבות להקמת מרכזי מו

 2014פברואר 



בעלות פוטנציאל " אורינטציה ישראלית"איתור חברות ב
פ בישראל וחזרת אנשי מפתח  "הקמת מרכז מו/ מעבר 

 ועובדים לישראל

איתור אנשי מפתח ישראלים בתעשייה הגלובלית שעדיין  
 הגדלת היצע מקומות עבודה –לא פעילה בישראל 

אפיון הגורמים המרכזיים שהביאו חברות גלובליות 
 פ בישראל"להקמת מרכזי מו

 מטרות
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אוריינטציה  "במיפוי חברות 
 ב"הפועלות בארה" ישראלית
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אחוז מועסקים  , הנהלה בכירה)לחברה זיקה חזקה לישראל 
 (בעלות ישראלית משמעותית, ישראלים גבוה

לחברה פוטנציאל גבוה להעסקת אנשים בעלי הכשרה אקדמאית  
 בישראל

 פ"החברה מפתחת טכנולוגיה והינה בעלת פעילות מו

 שנים לפחות 3-ב כ"החברה פועלת בארה

 ב ועד היום"התפתחות משמעותית של החברה למין הגעתה לארה

 החברהאיתנות כלכלית של 

 

 כפיילוט, ב"חברות בחוף המזרחי של ארה 50איתור 

 

 קריטריונים  
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לרוב החברות הישראליות שאותרו בשלב הראשון בחוף המזרחי יש כבר  
 פ בישראל"פעילות מו

 ב ובאירופה"העבודה הורחבה גם לאזורים אחרים בארה

 חברות העונות להגדרות 50עדיין מבצע העבודה התקשה לאתר 

Palo Alto ,  החברה הגדולה ביותר שאותה חתמה על מזכר רכישה של
 חברה ישראלית במהלך העבודה

 על מנת לסיים את המשימה הגמשנו את הקריטריונים הכלכליים

 

 :  לביצוע

 מיון חברות בעלות פוטנציאל מעבר ופנייה לחברות אלו

 הכנת מצגת הכוללת את כל ההטבות מגופי הממשלה השונים

 איש קשר ממשרד הכלכלה לליווי החברות

 

 מסקנות
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מיפוי מנהלים ישראליים 
בחברות בתפקידים בכירים 

חטיבות שאינן  / גלובליות 
 פעילות בישראל
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 פ או ייצור בישראל"החברה אינה בעלת פעילות מו

 החברה עוסקת בתחום שבו לישראל יש מה להציע

 פ"החברה מפתחת טכנולוגיה והינה בעלת פעילות מו

 מיליון דולר לפחות   100החברה הינה בעלת מחזור שנתי של 

 החברה יציבה

 לחברה פעילות בינלאומית

 "(.טאלנט)"הישראלי שנמצא בחברה הינו בעמדת מפתח ונחשב חיוני לחברה 

 

 :  לביצוע

העברת המידע למדען הראשי וגורמים במשרד הכלכלה להתוויית תכנית 
 בליווי של התכנית, פעולה

 הוספת אנשי המפתח למאגר התכנית

 ל"פגישות עם אנשי המפתח במהלך פעילות התכנית בחו

 

 קריטריונים
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איתור נסיבות התחלת פעילות  
או יצור של חברות זרות  /פ ו"מו

 בישראל
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בדיקה האם יוזמה של אנשי מפתח ישראלים בתעשיות  : מטרה
כדוגמת  )להקמת פעילות בארץ הגלובליות היא עדיין פקטור רלוונטי 

 (ואינטל בזמנו אפליידהקמת 

 :בישראלחברות בינלאומיות הפעילות כיום  50-כעבור 

 לארץטריגר להחלטתן להגיע / אודות הרקע ח קצר "דו

ניתוח סטטיסטי של הגורמים העיקריים להקמת הפעילות   
 בארץ

איסוף מידע וראיונות אישיים עם האנשים שהיו  –מתודולוגיה 
 מעורבים בהקמת הפעילות בישראל

 

 

 קריטריונים
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 תוצאות
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Purchased an 
Israeli 

company 
63% 

Started as 
S&M, 

continued as 
R&D 
2% 

Started as 
S&M, 

continued as 
R&D by 

purchasing a 
company 

25% 

Started R&D 
through Israeli 

contacts 
7% 

Purchased an 
Israeli 

company due 
to Israeli 
contacts 

3% 
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