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  : אל

  ממשלה ושר התעשייה מסחר והתעסוקה מר אליהו ישיסג� ראש ה

  

  ,נכבדי

  

ח הועדה לבחינת אמצעי" להעצמת הפריפריה והתעשייה "אני מתכבד בזאת להגיש לעיונ� את דו

טר" גיבוש ההמלצות קיימה הועדה מספר רב של . המסורתית שמוניתי על יד� לעמוד בראשה

 וכ� "הרלוונטיייה מכלול הנתוני" והניתוחי" מפגשי" בצוותי העבודה ובפורו" מלא והוצגו בפנ

  .נציגי משרדי הממשלה ומומחי" שוני" מ� האקדמיה, עמדותיה" של תעשייני"

  

 הענפי" המסורתיי" בישראל ,לענפי תעשייה מקבילי" בעול"בהשוואה הועדה בדקה ומצאה כי 

ובחדשנות פ "במוהשקעת חסר נמצא כי ,  כמו כ�.מציגי" תוצאות נחותות במונחי תוצר לעובד

 עמדת הועדה היא .בענפי" המסורתיי" בישראליחסית  הנחותותמסבירה חלק ניכר מהתוצאות 

בה" אפשר ) קיימי" וחדשי"(צמיחת ענפי התעשייה המסורתית צריכה להתמקד בתחומי" כי 

שיפור , פיתוח מוצרי" חדשי", בפרט). כולל ישראל(לפתח יתרו� תחרותי בזירה הגלובלית 

יתרו� ה בבנייתפיתוח חומרי" והשבחת תהליכי העבודה ה" המנועי" החשובי" ,  קיימי"מוצרי"

יש להכיר במציאות לפיה עידוד , לבסו'.  של התעשייה המסורתית בזירה הגלובליתהתחרותי

תחרות ישירה במוצרי" עתירי עבודה מול מדינות בה� עלות כוח העבודה נמוכה משמעותית מזו 

ליכולת� לספק , אינה מהווה פתרו� ארו� טווח לתעשיות המסורתיותהנהוגה כיו" בישראל 

  .תעסוקה ולתפוס מקו" מרכזי במער� הייצור והיצוא של המשק הישראלי

  

 60%) כ.ענפי התעשייה המסורתית בישראל מהווי" נתח משמעותי מהפעילות הכלכלית בישראל

כרבע מה" . ייה המסורתית מהעובדי" במשק מועסקי" בענפי התעש9.5%)מעובדי התעשייה וכ

ג בישראל ויותר ממחצית " מהתמ11%) תוצר ענפי התעשייה המסורתית מהווה כ. באזורי פריפריה

חשיבות" של ענפי" אלו לקידו" הנושאי" הכלכליי" והחברתיי" עליה" . התוצר בתעשייה

  .מופקד משרד� היא לפיכ� רבה

  

ות ממשלתית מכוונת לפיזור מדיניתוצאה של א והפריפריה הוהעצמת יישוב הצור� ב

של היחסיי"  שהחסרונותליצור תנאי" כאלו הועדה סבורה שעל הממשלה ,  לכ�.האוכלוסייה

 ורמת החיי" של הקהילההמבח� הסופי הוא מבח� איכות כאשר . הפריפריה לעומת המרכז יפחת

לקהילה ככל שנית� דומי"  לחיות בתנאי"המטרה היא להביא את  הקהילה בפריפריה  .ההכנסה

פיתוח מערכת  :שלושה תנאי" הכרחיי" להעצמת הפריפריהקיימי"  לדעת הועדה. במרכז האר-



חברתי ותרבותי מספק בפריפריה ומערכת חינו� הולמת , פיתוח קהילתי; תחבורה מהירה ונגישה

מבוזר באופ� המאפשר ליישובי" )יישו" מדיניות התיישבות של ריכוז והמספקת שוויו� הזדמנויות

יישומ" של תנאי" אלו באופ� מלא ייתר את הצור� בתמרו-  .ות יתרונות כלכליי" לגודללמצ

  . והעדפת הפריפריה

  

אלו מבוססות על .  מציגה הועדה המלצות נקודתיות להעצמת הפריפריה,יעדי" אלהעד להשגת 

סיה  על ידי עידוד אוכלותלהיעשוצריכה העצמת הפריפריה  המנחה כי בתנאי" הנוכחיי" �העיקרו

אקונומית גבוהה להתיישב בה ומניעת הגירה שלילית של אוכלוסיה כאמור שכבר )ברמה סוציו

בתחומי" וחדשנות פ "פעילות מו בהקשר זה מוצאת הועדה כי התמקדות ב.נמצאת בפריפריה

אקונומית ) של אוכלוסייה ברמה סוציוני"להקמה וחיזוק גרעיכלי יעיל שוני" יכולה להוות 

  . בפריפריהגבוהה

  

פ בענפי" "להגברת החדשנות והמותפעל , המוגש ל� היו", ח הועדה"התוכנית המפורטת בדו

 תצמצ" את הפער התחרותי בינ" לבי� הענפי" , תגביר את קצב הצמיחה שלה",המסורתיי"

אנו ,  במקביל.ל ותצמצ" את הקוטביות בינ" לבי� התעשייה המתוחכמת באר-"המקבילי" בחו

לאמ- מדיניות קוהרנטית ואחידה לעידוד , ת"בפרט למשרד התמפוני" לממשלת ישראל ו

והעצמת הפעילות הכלכלית והחברתית בפריפריה הנשענת על העקרונות שפורטו לעיל באופ� 

שיאפשר פיתוח בר קיימא של אזורי" נרחבי" בישראל שכרגע מפגרי" אחרי מרכז האר- ברמת 

  . חיי הקהילה ומערכות התחבורה, התעסוקה, החיי"

  

מצב" של התושבי" באזורי הפריפריה ושל המועסקי" בענפי התעשייה המסורתית אינו גזרת 

� של תמינימאליחברי הועדה סבורי" ככלל שמעורבות . גורל מחד א� לא ייפתר מאליו מאיד

ברור כי נושאי" אלו , ע" זאת. הממשלה בפעילות הכלכלית במשק היא המדיניות הרצויה

ח "בצעדי" המעשיי" עליה" המלצנו בדו. ת ממוקדת לצור� תיקונ"מחייבי" מעורבות ממשלתי

שהממשלה , כולי תקווה. נית� להניע תהלי� מוא- של שינוי במצב תו� תקופה של שני" בודדות

  .   תמצא את המשאבי" הנחוצי" כדי לבצע שינוי זה

  

  

  ,בכבוד רב

  ר הועדה"יו, ישראל מקוב

           

        

   



  

  

   תתי הועדות–� כללי תוכ� ענייני

  

  5...................................................העצמת התעשייה המסורתית: תת הועדה

  104.................................................אמצעי� להעצמת הפריפריה: תת הועדה

  108..............................................................חברות רב לאומיות: תת הועדה
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  :בנושא הועדתת הח "דו

  "העצמת התעשייה המסורתית"

  

  

  

   הצוותר" יו–צבי אקשטיי� ' פרופ

  

 :חברי הצוות

  ועדהה ר"יו – ישראל מקובמר 

    המועצה הלאומית לכלכלה–יוליה אית� ' גב

   חבר ועדה–מר רמזי גבאי 

   מרכז הוועדה–מר אופיר גור 

   חברת ועדה–יה לזנס ליד' גב

   חבר ועדה–מר רועי מדעי 

   המועצה הלאומית לכלכלה–מר גיל שי' 

  אפלייד אקונומיקס,  יוע-–מר שלומי פריזט 
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  סיכו� ומסקנות .1

כוללי" את ") יתתעשייה מסורת"להל� במקוב- (מסורתית ) ענפי התעשייה המסורתית והמעורבת

הגדרה זו מבוססת על מדדי" מקובלי" . פ נמוכה יחסית"ענפי התעשייה בה" רמת הוצאות המו

  . 1בעול" המתפרסמי" ג" על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  

 מהתוצר העסקי 11%) מהתוצר התעשייתי וכ52%)התוצר בענפי התעשייה המסורתית מהווה כ

בחלק" .  מס� המועסקי" בתעשייה כולה60%) רכזי" כענפי התעשייה המסורתית מ. במשק

חשיבות" . אינ" בעלי השכלה פורמלית וששכר" אינו גבוה, הגדול אלו עובדי" שאינ" אקדמאי"

  . של ענפי התעשייה המסורתית למשק בהקשרי" של פוטנציאל צמיחה ותעסוקה היא לפיכ� רבה

  

כות במסקנה כי ענפי התעשייה מערכת הנתוני" שתוצג כא� ועבודות שנערכו בנושא תומ

) וא' שלילית(מצמיחה נמוכה , פ וכתוצאה מכ�"המסורתית סובלי" מחוסר השקעות במו

מחוסר יכולת להציג מוצרי" חדשי" בתחו" ומקושי להתמודד בתחרות , בתפוקה לעובד

  .לעומת ענפי" מקבילי" בעול", זאת. העולמית

  

  שראל ובעול�ביצועי התעשייה המסורתית לעומת המתקדמת בי

  

נקלע המשק הישראלי לירידה בצמיחה בי� היתר ,  ותחילת העשור הנוכחי90)בסו' שנות ה

משבר . בטחוני בישראל)כתוצאה מהמשבר העולמי בתחומי התעשיות העיליות ומהמצב המדיני

הנתוני" מלמדי" , למעשה. את חשיבות� של התעשיות המסורתיות במשקש  זה הדגיש ביתר

בענפי . בענפי התעשייה" קוטבית)דו"כלכלה , במהל� העשור האחרו�, חהשבישראל התפת

רמות התוצר לעובד בישראל ה� גבוהות ועומדות בשורה , עילית)הטכנולוגייה העילית והמעורבת

כ� ג" רמות ההו� לעובד ורמת ההוצאה למחקר ופיתוח . אחת ע" המדינות המפותחות בעול"

לא לחינ" ענפי" אלו מובילי" את הצמיחה . פי" אלואשר משפיעה על הפריו� הכולל של ענ

  .והייצוא בתעשייה הישראלית

  

התוצר לעובד נמו� משמעותית , מסורתית לעומת זאת)בענפי התעשייה המסורתית והמעורבת

התוצר לעובד נגזר . ב" על כמחצית מזה של ארה2003מזה של המדינות המפותחות ועמד בשנת 

הנתוני" מלמדי" כי רמת ההו� בענפי התעשייה המסורתית . הכוללמכמות ההו� לעובד ומהפריו� 

. ב"והמעורבת מסורתית בישראל אינה נופלת משמעותית מזו של אירופה והיא שווה לזו של ארה

 ולא מחוסר הו� מפריו� כולל נמו�אי� זו אלא שתת הביצוע בישראל בתעשיות המסורתיות נובע 

                                                

, נייר ומוצריו, עור ומוצריו, נעליי", מוצרי הלבשה, טקסטיל, בקמשקאות ומוצרי ט, מוצרי מזו�: ענפי" אלו ה" 1

כריית מתכות , הפקת נפט גולמי וגז טבעי, כריית פח" והפקתו, רהיטי"לע- ומוצריו פרט ,  ודפוסהוצאה לאור

 ,תברזליות ויקרו)מתכות אל, מתכתיי")מוצרי" מינרלי" אל, מוצרי פלסטיק וגומי, כרייה וחציבה אחרות, ויהלומי"

מוצרי , צינורות ממתכת, יציקה לברזל ופלדה בתי, תעשייה בסיסית של ברזל ופלדה, ברזליות)יציקת מתכות אל

 .א"מוצרי" לנמותכשיטי" וחפצי ח� וצורפות , בניית כלי שיט, מתכת למעט מכונות וציוד
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פ בענפי התעשייה המסורתית והמעורבת מסורתית "והעובדה שרמת ההוצאה למ. בתעשיות אלה

  . ב ולאירופה מחזקת מסקנה זו"בישראל נמוכות מאוד בהשוואה לארה

  

פ בענפי התעשייה המסורתית בישראל אינה מאפיי� "חשוב להדגיש כי רמת ההשקעה הנמוכה במו

ורבות נית� במע. כלל עולמי של ענפי" אלו והצמיחה האיטית שלה" איננה גזירה משמי"

ממשלתית מתאימה לפעול לעידוד צמצו" הפערי" בענפי" אלו בי� ישראל והמדינות המפותחות 

מחקר שנער� עבור לשכת המדע� הראשי במשרד התעשייה והמסחר מלמד כי התשואה : בעול"

פ בענפי התעשייה המסורתית והמעורבת מסורתית גבוהה עשרות "השולית של השקעה במו

  .2שקעה בהו� פיזיומאות מוני" מזו של ה

  

לשל" שכר גבוה יותר לפועלי , יכולת" של ענפי התעשייה המסורתית לעמוד בתחרות בינלאומית

בעיד� בו הסחר . היצור ולתרו" להתפתחות הכלכלה הישראלית תלויות במידה רבה בעובדה זו

נות לחדש, הבינלאומי פורח והכלכלה העולמית נעה מכיוו� של שווקי" לוקאליי" לגלובליי"

הטכנולוגית בענפי התעשייה המסורתית יש ועוד תהייה חשיבות מכרעת בעיצוב מקומו של המשק 

  .מדינתי) הישראלי במפת הסחר הבי�

  

עידוד התחרות הישירה במוצרי" עתירי עבודה מול מדינות בה� עלות כוח עמדת הועדה היא כי 

פתרו� ארו� טווח לתעשיות העבודה נמוכה משמעותית מזו הנהוגה כיו" בישראל אינו מהווה 

ליכולת� לספק תעסוקה ולתפוס מקו" מרכזי במער� הייצור והיצוא של המשק , המסורתיות

צמיחת ענפי התעשייה המסורתית צריכה להתמקד בתחומי"  .הישראלי ולפיכ� אינו מומל-

וצרי" פיתוח מ). כולל ישראל(בה" אפשר לפתח יתרו� תחרותי בזירה הגלובלית ) קיימי" וחדשי"(

פיתוח חומרי" והשבחת תהליכי העבודה ה" המנועי" החשובי" , שיפור מוצרי" קיימי", חדשי"

בי� ענפי לבסו' יש לזכור כי . בפיתוח היתרו� היחסי של התעשייה המסורתית בזירה הגלובלית

יש , לכ�. התעשייה המסורתית ובתוכ" קיימת שונות רבה של צרכי" וחסמי" להתפתחות כאמור

  .ל רחב של כלי תמיכה  כאשר היק' יישומ" בפועל תלוי בצרכי" הפרטניי" של כל חברהלבסס ס

  

היא שתוביל , המבוססת על יתרונות תחרותיי" מוטי ידע, אסטרטגיית בידול בשוק הגלובלי, לכ�

עמדה זו מחייבת שילוב" המיידי של ענפי תעשייה מסורתית  במער� ההשקעות . לצמיחת המשק

שיעור התמיכה הממשלתית במחקר ופיתוח עסקי ,  למרות נתוני" ברורי" אלו.פ ובחדשנות"במו

 שיעור המימו� הממשלתי 2004 בשנת –נמצא בירידה חדה בעשור האחרו� בכלל ענפי התעשיה 

  .1994 בשנת 22% )לעומת כ, 6% )פ בתעשייה  עמד על כ"מתו� ס� ההוצאה למו

  

  

  

  

                                                

 לתשואה על השקעות הו� השוואה בינלאומית ואומדני" :הפריו� בתעשייה הישראלית", פ אפלייד אקונומיקס.ג.א 2

 .2006צבי אקשטיי� ודניאל ווסרטל ' פרופ." פ"ומו
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  ורתית פ והחדשנות בתעשייה המס"חסמי� להגברת המו

פ בענפי "הועדה מזהה שני חסמי" מרכזיי" להתנעתו של תהלי� לעידוד החדשנות וההשקעה במו

החס" הראשו� מקורו ברמה נמוכה של מודעות לשיטות טכנולוגיות . התעשייה המסורתית

ופיתוחי" מתקדמי" בקרב מרבית מנהלי המפעלי" כמו ג" חוסר היכרות ע" האופני" בה" אלו 

של תמיכה , הלכה למעשה, חס" מרכזי שני נעו- בהעדרה .להגברת הפריו�יכולי" לסייע 

כי רק פרוייקטי" , בי� השאר, פ קובע"חוק המו. ממשלתית בחדשנות ואימו- טכנולוגיות קיימות

אימו- של טכנולוגיות ). פ"פרוייקטי מו(היוצרי" ידע חדש ומקורי זכאי" למענקי המדע� הראשי 

תהליכי "שנית� לכנות" במקוב- , ל מתקדמות וידע קיי" אחרשיטות ניהו, ייצור קיימות

  . אינ" נתמכי" במסגרת זו, "חדשנות

  

במדדי , לעומת מקביליה" במדינות המפותחות, פיגור" של ענפי התעשייה המסורתית בישראל

 שהתעצמו זו את זו מזינות סיבות ממספר נובע, ובחדשנות פ"במו יה"השקעותהתוצר לעובד ו

� פעילות הגברת את שמנעו מהחסמי" לואי לקבוע מבלי). Mutual Amplification( "השני במהל

 אנו, יותר חזקה השפעה בעל הוא מה" איזה או, לאחרי" קד" בענפי" אלו והחדשנות פ"המו

  :ה" עיקריי"חסמי" הה כיו" כי מעריכי"

נעת זליגה  ותרבות ארגונית שמרנית המווהחדשנות פ"המו לנושאי היזמי" של בחשיפה סרוח •

 . טכנולוגית וחדשנות

 העדרמדיניות ממשלתית שהתבססה על ענ' עיקרי שבו יש למדינת ישראל יתרו� יחסי בולט ו •

 . ענפי המשקבכל וצמיחה תחרותיות לבי� וחדשנות פ"מו בי� הקשר לגבי אסטרטגית ראיה

 . ממשלתית לתמיכה מעבר משלימי" מימו� מקורות העדר •

 .פ"מו לביצוע מתאימי" כישורי" בעל שיאנו הו� של ס' רמת העדר •

  

 הוא שלעיל הראשוני" החסמי" שלושת את לפחות בתוכו ולאגד להסביר שיכולמרכזי  גור"

� והבסקטור הציבורי  המדיניות קובעיה�  (במשק השחקני" כלל בקרב שרווחת מדי צרה תפיסה

   .צמיחה מנועי ותלהו יכולי" וחדשנות פ"מו בה") תעשיות (התחומי" של) העסקי סקטורה

  

 לא מעול"של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה  הראשי המדע� שתוכניות נציי� זה בהקשר

 למצוא נית� האחרונות בשני" רק למעשה. אחרת או כזו לתעשייה ופורמאלי מפורש באופ� יועדו

 התוצאה מבח� ,במקרה לא אול". המסורתיות לתעשיות ספציפית סותייחהתהעדפה מתקנת ו

 התעשיות היו המדע� תמיכות של הארי בחלק שימוש עשתה אשר החברות שאוכלוסיית דמלמ

   .המתקדמות

  

 כיוו�) 1: (פ"במו התמיכה של וההיצע הביקוש ממאפייני להיות מושפע היה לויכ זה ענייני" מצב

הייתה הטייה , בפרט .המתקדמות לתעשיות יותר התאימו הפעלת� או שיווק�, התוכניות שמבנה

 בהיות� המתקדמות התעשיות כי ייתכ�) 2. (פרויקטי" בעלי חדשנות טכנולוגית גבוהה ו�לכיו

 תולדה אינו זה מצב סביר שג" .הנדונות בתמיכות שימוש ולעשות לאתר ידעו, מטבע� פ"מו מוטות

, פ"מו להשקעות הקשור בכל המסורתיות פני על המתקדמות התעשיות של מתוכננת העדפה של
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 בהקשר המסורתיות התעשיות של היחסית חולשת�במצב� ו הגורמי" כל מצד בחנהה אישל  אאל

   .מתקנת פעילות נקיטת ואי הנדו�

  

 של חדשנות יכולה לנבוע מבחירת� של החברות האסטרטגיבשולי הדברי" נעיר כי אי נקיטת 

פוליטית בישראל )המציאות העסקית. לנקוט באסטרטגיות אחרות המאפשרות לה� לשרוד

ב "תקנות וכיו, חוקי", עיתי" לחברות לעסוק בקידו" אינטרסנטי של הגנותמאפשרת ל

 מרווחיות גבוהה יחסית תו� כדי שמירה תליהנוהמאפשרי" לה� וא' לענפי" או מגזרי" שלמי" 

  .על תחרותיות נמוכה

   

  פ והחדשנות"כלי מדיניות קיימי� בישראל ובעול� להגברת המו

, פ"ידי סיוע כספי ישיר בהתא" לחוק המו)שייתי עלפ התע"לשכת המדע� הראשי תומכת במו

פיתוח : ל"פי הוראות מנכ)פ ומופעלות על"במקביל מופעלות תוכניות תמיכה הכפופות לחוק המו

טיפוח , )ט"תוכנית מגנ(פ גנרי "והרחבה של תשתית טכנולוגית לתעשייה באמצעות סיוע למו

מיכה ביזמי" באמצעות חממות פ התעשייתי ות"שיתופי פעולה בינלאומיי" בתחו" המו

מגוו� מסלולי התמיכה ומענקי המדע� . טכנולוגיות כדר� למימוש רעיונות טכנולוגיי" חדשניי"

פ בישראל ומסייעי" להשארת הייצור והפעילות העסקית "הראשי מביאי" לגידול בפעילות המו

  .בישראל

  

 פ"המו לעידוד כלי מדיניות מגוו�במסגרת מחקר בהזמנת לשכת המדע� הראשי נעשתה סקירה של 

 והמובילות הבולטות המדינות ה� אלה מדינות. 3ודנמרק פינלנד, בבלגיה מופעלי" אשר והחדשנות

להל� המסקנות . בגודל� לישראל דומות ה�,  וכמו כ�באירופה המסורתיות בתעשיות בחדשנות

  :העיקריות מהמחקר

לחברות קטנות ובינוניות  מיועדי"  המדיניותברוב מדינות העול" חלק גדול מכלי .1

)SME's (אול" לרוב ה" אינ" מבחיני" בי� סוגי התעשיות ואינ" מותאמי" ,בלבד 

 .במיוחד לתעשיות המסורתיות

  .ת המסורתייהנית� להתאי" את הכלי" המוצגי" לשימוש של התעשי .2

 חלק גדול ,למעשה . במסגרות קיימות בישראל המדיניותנית� להפעיל את מרבית כלי .3

  .פעלי" כבר עבור התעשיות המתקדמותמה" מו

 ובכ�פ וחדשנות " למוהמודעותלחלק נכבד מהכלי" יש פוטנציאל להגביר באופ� ניכר את  .4

 .הפעלת"רבה לטמונה חשיבות 

בלגיה . פ"פינלנד ודנמרק אינ� מפעילות כלל מדיניות של החזר תמלוגי" על מענקי מו .5

 מדיניותזאת לעומת . " בלבדמתנה החזר של תמלוגי" במסלולי" ספציפיי" בודדי

                                                

דניאל " פ וחדשנות בתעשיות מסורתיות בישראל וניתוח מדיניות התמלוגי""עידוד מו", אפלייד אקונומיקס. פ.ג.א 3

  .2007,וסרטל ושלומי פריזט
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 הסיוע מת� את מתנהה, הראשי המדע� לשכת ידי על בשני" האחרונות מונהגתתמלוגי" ה

 .ממסלוליה הארי  עתידיי" בחלק תמלוגי" בהחזר

  

   המסורתיתההתעשייהמלצות מדיניות לעידוד ענפי 

 המסורתית היעד הכמותי המרכזי שהציבה הועדה הוא הגדלת התוצר לעובד בענפי התעשייה

 80% ולרמה של 2015 בשנת 70% ) ל2003)1995 בממוצע לשני" 56%)ב מרמה של כ"ביחס לארה

 �  ". יעד התוצר" להל� ))  2025(בטווח הארו

  

קיימי" (עמדת הועדה היא כי צמיחת ענפי התעשייה המסורתית צריכה להתמקד בתחומי" 

 פיתוח מוצרי" .י פוטנציאלי אפשר לפתח בתעשייה הישראלית יתרו� תחרותבה") וחדשי"

פיתוח חומרי" והשבחת תהליכי העבודה ה" הגורמי" החשובי" , שיפור מוצרי" קיימי", חדשי"

תחרות ישירה במוצרי" עתירי , בפרט. בפיתוח היתרו� התחרותי של המשק בכלכלה העולמית

ראל אינה עבודה מול מדינות בה� עלות כוח העבודה נמוכה משמעותית מזו הנהוגה כיו" ביש

ליכולת� לספק תעסוקה ולתפוס מקו" מרכזי , מהווה פתרו� ארו� טווח לתעשיות המסורתיות

  .במער� הייצור והיצוא של המשק הישראלי

  

להעלאת הפריו� בענפי התעשייה מצוי , לפחות בטווח הקרוב, הועדה סבורה כי מרבית הפוטנציאל

אופ� שיאפשר תמיכה ג" באימו- פ ב"לכ� מומל- לשנות את חוק המו. בתהליכי חדשנות

  .טכנולוגיות וחדשנות ולא רק בתהליכי יצירת ידע חדש

  

מערכת הנתוני" והניתוח המוצגי" במסמ� זה מלמדי" כי הרמה הנמוכה יחסית של תוצר לעובד 

, בענפי התעשייה המסורתית נובעת בעיקרה מרמת השקעות נמוכה של ענפי" אלו בחדשנות

לצור� השגת יעד התוצר ממליצה הועדה על תוכנית לעידוד , לכ�. חקרבטכנולוגיה מתקדמת ובמ

  :  כמפורט2011)2008אשר תתפרס על פני השני" , החדשנות והמחקר בענפי התעשייה המסורתית

  

  כלי התמיכה הממשלתית שיופעלו במסגרת התכנית

ביל לעליית פ בתעשיות המסורתיות ואשר יו" הערו- המרכזי דרכו יוגדל היק' המו:פ"קר� המו

במטרה . פ"הינו קר� המו, הפריו� בענפי" אלו ולצמצו" פערי" חברתיי" בי� מועסקי" שוני"

פ החל משרד התעשייה המסחר "לעודד מפעלי תעשייה מסורתית להשקיע בחדשנות ובמו

במסגרת תוכנית ייעודית , זאת.  במת� הקלות לתעשייה מסורתית2005והתעסוקה באוקטובר 

ר מענק מקסימאלי של ושיע, הדרכה פרטנית למפעלי", ני" מקלי" לזכאותהכוללת קריטריו

פעילות ראשונית זאת . פ"נהלי" כספיי" מקלי" והכרה בהוצאות כגו� קניית ידע לצורכי מו, 50%

על מנת להביא לשינוי . 3' מ60)בוצעה במסגרת תקציבה השוט' של הלשכה ובהיק' שנתי של כ

)חדשנות בתעשייה המסורתית וליצור מנוע צמיחה מקביל להיפ ו"אמיתי בתוואי ההשקעות במו

  . ר"יש צור� בהגדלת תקציבי המדע, טק
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, 2009 מליו� בשנת 250, 2008פ בשנת "בקר� המו3  מליו� 150מומל- כי ממשלת ישראל תשקיע 

פ "שיעור המימו� הממשלתי מתו� ס� הוצאות המו. 2011 מליו� בשנת 520)  ו2010 מליו� בשנת 400

  . 50%4 מאושרי" יעמוד על פרויקטי"של 

  

 במקרי" רבי" קיימת טכנולוגיה זמינה לרכישה המסוגלת לחולל את השינוי :אימו( טכנולוגיות

. י המפעל"רכישת הטכנולוגיה תהיה זולה משמעותית מפיתוחה ע, במקרי" רבי". המיוחל במפעל

ולוגיה שתייעל את תהלי� מומל- שהמדינה תסייע למפעל ברכישת אותה טכנ, במצב שכזה

הוועדה ממליצה על סיוע למפעלי" באיפיו� הצרכי" והטמעת , מעבר לרכישת הטכנולוגיה. הייצור

תמיכה זו אינה עומדת כיו" בהגדרות . הטכנולוגיה לאחר רכישתה בהיק' של שנת אד" למפעל

הוועדה , חוקעד לתיקו� ה. פ ויש צור� בהלי� חקיקה ראשי להסדרת ערו- תמיכה זה"חוק המו

  . ל"ממליצה להפעיל תוכנית זו במסגרת הוראות מנכ

3 ' מ90) בתוואי עולה עד ל2008בשנת ) כולל איפיו� והטמעה(3 ' מ30)כ: עלות תקציבית מוערכת

  . 2011בשנת 

 לקצב 0.8%)פ שנבנה על סמ� התוואי לעיל מצביעות על גידול של כ"תוצאות מודל השקעות מו

ח לתוצר עד שנת " מיליארד ש42 תוספת שלבמונחי" כספיי" מדובר ב. הגידול השנתי בתוצר

א" כמות העובדי" ). 2008)2011( מיליארד בטווח הקצר 7) ו 2015ח עד שנת " מיליארד ש15, 2025

התוצר .  בממוצע3.1% במקו" על 3.9%) שיעור השינוי בתוצר לעובד יעמוד על כ, לא תשתנה

 אל' דולר בשנת 85)לו 2015 אלפי דולר בשנת 57) ל 2005שנת  אל' דולר ב40) מכצפוי לגדול לעובד 

ב וקצב הגידול של " מזה של ארה56%) היה כ2003בהנחה שהתוצר לעובד בישראל בשנת  .2025

 לאור� כל תקופת התחזית נקבל כי בתוואי ההשקעות הנתו� 2%ב יישאר על "התוצר לעובד בארה

זאת . 2025 בשנת 80%)ב ועל כ" מזה של ארה68%)  על כ2015יעמוד התוצר לעובד בישראל בשנת 

  .בהתא" ליעד הכמותי שקבעה הועדה

  

הועדה ממליצה על ניצולו של מער� הפיקוח של חברות נתמכות הקיי" בלשכת המדע� הראשי 

לצור� ביצוע מעקב שוט' של השפעת התוכנית על ביצועי ענפי התעשייה המסורתית באמצעות 

 .שו על ידי רואי חשבו� לפי פירוט הנתוני" המופיעי" בנספחשנתיי" אשר יוג)חות חצי"דו

  

 פריפריה תעמוד באזוריכמו כ� הוועדה ממליצה על תיקו� צו השרי" כ� שהתוספת בגי� פרויקטי" 

 כ� ששיעור השתתפות בפרויקטי" )  25% במקו" 40% ובקו העימות 10% במקו" 25%על 

בכל מקרה שיעור ההשתתפות בפרויקטי" . ה בהתאמ90%) ו75%המבוצעי" בפריפריה יעמוד על 

מפת יש לציי� כי . 60%) פריפריה לא יפחת מבאזורימאושרי" בתעשייה המסורתית המבוצעי" 
                                                

, כלומר. פ בענפי התעשייה המסורתית"המו כי הכס' הציבורי אינו דוחק כס' פרטי מהשקעות הנחת העבודה היא 4

פ בענפי התעשייה "הוצאות המו (2008פ בענפי התעשייה המסורתית בשנת "יתווס' להוצאות המו3  מליו� 300ס� של 

 חישובי" אלו מביאי" בחשבו� .בשנה שלאחריה3 מליו�  500וס� של , )3 מליו� 430) היו כ2004המסורתית בשנת 

 300 2009בשנת , ח" מליו� ש180 הוא 2008פת תקציב לאימו- טכנולוגיות שסכומ" בשנת פ בתוס"תקציב לקר� המו

  .2011ח בשנת " מליו� ש610ח ועד "מליו� ש
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הועדה . מ"אזורי העדיפות הלאומית נמצאת כיו" תהלי� של בחינה ועיצוב מחדש בלשכת רוה

   .ממליצה להתאי" את האמור למפה החדשה לכשתפורס"

  

פ ואימו( טכנולוגיות חדשות כפתרו� לצרכי� " להנהלות מפעלי� בנושא מוייעו( אסטרטגי

הייצור , ת יקי" ויתחזק מאגר יועצי" ומומחי" בתחומי הניהול" משרד התמ:עסקיי�

אלו ייעצו למנהלי פירמות באשר לטכנולוגיות הקשורות ע" פעילות" השוטפת . והטכנולוגיה

אפשרויות פיתוח לשווקי" עתידיי" , מי" של המפעלאפיו� הצרכי" הטכנולוגיי" הקיי, בשווקי"

בדגש על הכוונה לחשיבה אסטרטגית , זאת. 5ותרגו" צרכי" שיווקיי" לפתרונות טכנולוגיי"

. ארוכת טווח ועל שיפור יכולת ההתמודדות של מפעלי תעשייה מסורתית בשווקי" הגלובליי"

על ידי פנייה של יועצי המשרד אל ,  כלומרReaching Outמומל- שפעילות זו תעשה בצורה של 

  .הפירמות ושיווק אגרסיבי של השירות

  

התוכנית מתבססת על הלקחי" שנלמדו מתוכנית נסיונית שהפעיל משרד התעשייה המסחר 

מוצע כי מפעל המשתת' בתכנית יהנה מסבסוד .  בחמישה מפעלי"2005והתעסוקה במהל� שנת 

 החל בהערכות ת"משרד התמ.  שעות יעו- למפעל120וזאת בהיק' של עד ,  מעלות היעו-75%של 

נכתבו הנהלי" וע" הקצאת התקציב לנושא נית� , נבחרו במכרז יועצי" למאגר: לביצוע התכנית

  .להתחיל בעבודה באופ� מידי

  

   .2011ח בשנת " מליו� ש8 בתוואי עולה עד2008ח בשנת " מליו� ש2 ) עלות תקציבית מוערכת 

צפויי" לשפות את , פ שנחתמו בי� ישראל והאיחוד האירופי"" המוהסכמי שיתו' פעולה בתחו

  . מעלויות התוכנית30%)ישראל בהיק' של כ

  

 תוכנית המסגרת :פ וחדשנות ותמיכה בפורומי� בחדשנות"פ בינלאומי במו"סדנאות לשת

 מהאיחוד האירופי 100%פ לקבל מימו� של "השביעית מאפשרת לפירמות חסרות יכולות מו

מומל- ליזו" ). כ אקדמיה"בד(חדשנית ולצרכי מחקר ופיתוח בביצוע קבלני משנה לפעילות 

תוכנית סדנאות ייעו- ותמיכה בהצטרפות פירמות ישראליות מענפי התעשייה המסורתית 

, בהיק' של כמאה ועשרי" שעות, הסדנאות. לתוכנית המסגרת השביעית של האיחוד האירופי

, הגדרת צרכי" עסקיי", סיוע בהגדרת צרכי" טכנולוגי"תיועדנה למנהלי המפעלי" ותכלולנה 

פ מופעלי" "י מתימו" המופעלת עISRERDבמסגרת תוכנית  .6חפוש שותפי" וחיפוש ערוצי מימו�

טק ישראליות המעוניינות להגיש בקשה לקבלת מימו� במחקר )כיו" שירותי ייעו- לחברות היי

                                                

 אשר משדכת מוכרי" וקוני" של טכנולוגיות מכל רחבי IRC)רכישת טכנולוגיות תתבצע בחלקה דר� רשת ה 5

 .אירופה

ומגוו� רחב של תוכניות המוצגת במסגרת , ילה ע" שותפי" באירופהתמיכה מקב, לאומיות) אלו כוללי" קרנות דו6

 .OECD)גישה מסודרת לערוצי מימו� המשותפי" קיימת בלשכת המדע� הראשי עבור מרבית מדיניות ה. השביעית
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הועדה ממליצה על הרחבת היק' . פירמותבאופ� המשפר את סיכויי הזכייה של אות� , כאמור

  .   כולל מת� סיוע בכתיבת הבקשות עצמ�ענפי התעשייה המסורתיתלפעילות זו 

  

 באופ� ניסיוני ובהיק' מצומצ"  וזאת מתקציב משרד 2007תוכנית בפורמט דומה הופעלה בשנת 

 תוכל לאחר הפקת הלקחי" מהניסוי וקבלת תקציבי" נוספי". התעשייה המסחר והתעסוקה

  . בהיק' מלא2008התכנית לפעול החל משנת 

  

  .2011 מליו� בשנת 2.5 בתוואי עולה עד 2008 מליו� בשנת 1 ) עלות תקציבית מוערכת 

  . מעלויות התוכנית מהאיחוד האירופי30%) ג" בתוכנית זו צפוי שיפוי בשיעור של כ

  

 בענפי :ית ואקדמיהחיזוק שיתו) פעולה מחקרי בי� חברות תעשייה מסורתמאגדי חברות ו

השענות על ידע שמקורו , לכ�. פ"התעשייה המסורתית קיי" מחסור בכח אד" מנוסה בביצוע מו

ט "תוכניות מגנ. באקדמיה יכולה לעזור למפעלי" רבי" לבצע קפיצת מדרגה משמעותית בתחו"

יענות התכניות מבוססות על ה. פועלות מזה שני" רבות) איגודי משתמשי" ומגנטוני", מאגדי"(

 מעלויות 80%)66%ליוזמות הבאות מצד מפעלי" ומוסדות אקדמיי" ותומכות בשיעורי" של 

את השלמת המימו� לאקדמיה מבצעי" . פ שמטרתו פיתוח תשתית טכנולוגית טרו" תחרותית"מו

לאור . השותפי" התעשייתיי" וזאת בכדי להבטיח כי המחקר האקדמי יהיה בהתא" לצורכיה"

עד היו" התכנית התמקדה , פ בקרב התעשייני" מהענפי" המסורתיי""צוע מוהעדר המודעות לבי

ט באופ� "תוכנית מגנב לעשות שימוש בידע שנצברהועדה ממליצה . בענפי הטכנולוגייה העילית

ייעודי לתמיכה בשיתו' פעולה בי� חברות תעשייה מסורתית ובינ� לאקדמיה במטרה לשפר את 

מת ולאפשר פיתוח של טכנולוגיה גנרית ייעודית לתחומי נגישות החברות לטכנולוגיה מתקד

  .התעשייה המסורתית

  

 בתוואי 2008ט ומאגדי" בשנת "ח לתמיכה בתוכניות מגנ" מליו� ש18:  עלות תקציבית מוערכת

  .2011 מליו� בשנת 26עולה עד 

 

ד  מכוני המחקר הקיימי" סובלי" מציו:לרבות בענ) המזו�מכוני מחקר תמיכה בפרוייקטי 

העדר" של מכוני מחקר יישומיי" בעלי רמת מחקר וציוד . מיוש� והיק' כח אד" לא מספק

הועדה . פ מתקד" בענפי" המסורתיי" בישראל בהשוואה לאירופה"מתאי" מקשה על ביצוע מו

ממליצה לאשר תקציב רכש ציוד למכוני" שיוזר" א� ורק לרכישת ציוד בפרוייקטי" שיוזמנו 

באופ� שרכישת הציוד תתא" את מאפייני , זאת. על ידי מפעלי") "וימומנו בחלק(בפועל 

י מפעלי" יוכל לממ� "פ מוזמ� ע"בנוס' לשדרוג הציוד הוועדה מקווה שמו. הביקושי" בתעשייה

י "פ מאושרות ע"פ זה יבוצע כקבלנות משנה לתכניות מו"חלק ממו. את הרחבת הצוות הנדרשת

הסביבה . ית תחו" המזו� סובל מקשיי" מיוחדי"בתו� ענפי התעשייה המסורת. פ"קר� המו

העסקית בתחו" המזו� בישראל מאופיינת במספר מצומצ" של חברות גדולות אשר בחרו 

. פ חיצוני מתאגידי" רב לאומיי""פ עצמי אלא לרכוש מו"כאסטרטגיה עסקית שלא להשקיע במו

פ לבד" "ות המובינוניי" האחרי" בתחו" אינ" מסוגלי" לשאת בעלוי)המפעלי" הקטני"
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פ "ג" העדר� של מחלקות מו. 7פ תעשייתי בתחו" המזו� באר-"והתוצאה היא שכמעט ואי� מו

בתאגידי" הגדולי" מונעת יציאת עובדי" ממחלקות אלה כיזמי" להקמת חברות חדשות ופיתוח 

שהתמיכה בפרוייקטי" בתחו" הוועדה ממליצה  .טק)תחומי המחקר כפי שקורה רבות בענ' ההיי

  . תהיה בחסות אקדמית של מוסד מוכר ובאזור פריפריהו�המז

 13 בתוואי עולה עד 2008ח בשנת " מליו� ש10: עלות תקציבית מוערכת לשדרוג ציוד במכוני"

  . המכוני" יתפקדו כישויות כלכליות עצמאיות2012משנת . 2011מליו� בשנת 

� התומ� בשילוב  חברות התעשייה בישראל זקוקות לכוח אד" מיומ:הכשרת כח עבודה

זמינותו של כוח אד" איכותי ברמות הכשרה מתאימות . טכנולוגיות מתקדמות בתחו" הייצור

. תאפשר את הגדלת כושר התחרותיות של התעשייה המסורתית ותית� מענה לצרכי התעשייה

, הועדה רואה חשיבות רבה לנושא יצירת מלאי עובדי" התוא" את ביקושי המעסיקי" בתעשייה

שוטפת של עובדי" בתפקידי" בה" המיומנויות הנדרשות מתפתחות במהירות ושילוב הכשרה 

אחד הפתרונות מתמקד ביצירת תפקיד מוביל בכל . עובדי" צעירי" לתחו" התעשייה המסורתית

זאת במטרה ליצור בעל . מפעל או מחלקה באמצעות שדרוג והשבחה של עובד מקצועי עתיר ניסיו�

טכנולוגי אשר יעבור הכשרות שוטפות ) ה ביותר בתחו" המקצועימקצוע מיומ� ברמה הגבוה

בעל מקצוע מסוג . ויהיה מסוגל להוביל צוותי" מקצועיי" לביצוע פרויקטי" טכנולוגיי" מורכבי"

ב והוא מסוגל "כפי שהתפתח בגרמניה ובארה) MEISTER(זה ידוע בתעשייה המודרנית כאומ� 

לצור� כ� נדרשת הקמת . " חדשי" ולפקח על הכשרת"להדרי� ולהוביל עובדי, בי� היתר לקלוט

ההכשרה יכולה . ת"תוכנית לימודי" ייעודית להכשרת אומני" במסגרת יחידת ההכשרה בתמ

להתבצע לפי ענ' מוגדר במסגרת כיתת לימוד או הכשרה פני" מפעלית אשר תתקיי" בהתא" 

   .לדרישת המפעל

  .פתאי� עלות תקציבית נוס –עלות תקציבית מוערכת 

 חס" נוס' : הקמת קר� השקעות לתעשייה המסורתית–יצירת מקורות מימו� משלימי� 

להתפתחות פעילות מחקרית בתעשייה המסורתית היא העדר" של מקורות מימו� להו� סיכו� 

. רמת הסיכו� הגבוהה הקשורה ע" תהליכי הפיתוח בכל תעשייה היא גבוהה. בתחומי" אלו

. שנחלה הצלחה רבה" יוזמה"לית פעלה הממשלה להקמת קר� בתחילת דרכה של התעשייה העי

טק מערכת פרטית של הו� סיכו� המאפשרת ליזמי" גישה קלה )בהמש� התפתחה בתעשיית ההי

עבור התעשייה . יחסית למקורות מימו� שלה" הבנה טכנולוגית ושיווקית בתחומי" הרלוונטיי"

קול את הקמתה של קר� הו� סיכו� הועדה ממליצה לש. המסורתית לא קיימי" מקורות אלו

להשקעה במחקר ופיתוח בענפי התעשייה המסורתית שתופעל ממקורות פרטיי" בשיתו' 

  ". יוזמה" במודל Matchingהממשלה על בסיס של 

  . טר" נקבעה) עלות תקציבית מוערכת 

                                                

פ כאחוז מהפדיו� בענ' המזו� המשקאות ומוצרי "אחוז הההשקעה במו, 2004פ בתעשייה "על פי נתוני סקר המו 7

 3.2% בענ' המזו� לעומת 0.03%( מהממוצע בתעשייה המסורתית 10 מהממוצע בתעשייה ופי 100טנה פי הטבק ק

 ). בתעשייה המסורתית0.4%)בתעשייה כולה ו
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  הועדה רואה חשיבות רבה לתחו" העיצוב התעשייתי בכלל ובייחוד:תמיכה בעיצוב תעשייתי

חדשנות עיצובית ה� בפ� האסתטי ובייחוד בפ� השימושי של מוצרי" . בענפי התעשייה המסורתית

. קיימי" עשויה לשמש קרש קפיצה לפיתוח מוצרי" וחומרי" חדשי" ולפיתוח עסקי בשווקי"

עיצוב תעשייתי במסגרת חממות וכ� לצור� תמיכה במומל- לפיכ� להקצות תקציבי" נוספי" 

  . בהשתתפות בתערוכות בעול"וסיוע, ושאות פרסי"תחרויות עיצוב נל

  

  .2011)2008בכל אחת מהשני" 3  מיליו� 2  ) עלות תקציבית מוערכת 

  

טק והאלקטרוניקה זקוקי" )ענפי ההיי :שיפור האטרקטיביות של קבלני המשנה בישראל

י" החומרי" והרכיבי" השוני" אשר רוב" ככול" פועל, למערכת קבלני משנה בתחומי המתכות

, רמת" הממוצעת של ענפי" אלו בישראל מבחינת בקרת איכות. בתחומי התעשייה המסורתית

 קיומ" של קבלני משנה .זמני אספקה והכשרה טכנולוגית הקשתה על רכישת המוצרי" מה"

באיכות טובה מהווה חלק קריטי מהסביבה העסקית התומכת בפעילות כלכלית של חברות 

תוכנית פיילוט לתמיכה  שלוש שני"מזה  ט פועלת"קר� מגנבמסגרת . תעשייתיות מתקדמות

 �בשיפור תהליכי העבודה של קבלני המשנה וזאת כנגזרת מצרכיו של לקוח ישראלי מוגדר הצור

שיפור איכות , התוכנית תתמקד בי� היתר בשיפור ריצפת הייצור. את שירותי קבל� המשנה

 המשנה וזאת בהתא" לפרמטרי" הרכיבי" המיוצרי" וקיצור זמני האספקה אצל קבלני

ל "המלצת הועדה היא לייש" תוכנית זו במסגרת הוראות מנכ. י הלקוח"המוגדרי" מראש ע

  . כמסלול מתוקצב

  

  .2011  מליו� בשנת 10) בתוואי עולה עד ל2008ח בשנת " מליו� ש7 –עלות תקציבית מוערכת ב

  

  

צירת התשתית ההכרחית  להסרת חסמי� וליקריטיי�עמדת הועדה היא כי כלי� אלה 

 על בסיס הפעלת" של כלי" אלו .להתפתחותה של פעילות חדשנית בענפי התעשייה המסורתית

במחקר ופיתוח הועדה ממליצה על הקצאת משאבי" ייעודי" לתמיכה ישירה , ובמקביל להשקת"

פ בלשכת המדע� הראשי במשרד " ואימו- טכנולוגיות קיימות במסגרת קר� המוובחדשנות

  . ת כאמור לעיל"התמ

  

  :2011)2008 מסכ" את  העלות התקציבית לשני" 1לוח 
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  ),באלפי  (2001&2008סיכו� עלות התקציבית לשני� : 1 לוח

 2011 2010 2009 2008 תאור תוכנית

פ "תמיכה במו
 וחדשנות

 520,000 400,000 250,000 150,000  פ בתעשייה מסורתית"חדשנות ומו

 90,000 70,000 50,000 30,000 אימו- טכנולוגיות 

 
פ אקדמיה "שת, מאגדי חברות

 26,000 23,000 20,000 18,000 ותעשייה במחקר ופיתוח

 
בפרוייקטי ) matching(תמיכה 

 מכוני מחקר לרבות מזו�
10,000 11,000 12,000 13,000 

 
אטרקטיביות קבלני משנה 

 10,000 9,000 8,000 7,000 תעשייתיי"

 
כנסי" ופרסי" בתחו" העיצוב 

 2,000 2,000 2,000 2,000 התעשייתי

 9,000 7,200 5,400 3,600 לאומיות בפריפריה)חברות רב 

הסרת חסמי� 
 לחדשנות

 4,000 3,000 2,000  1,000 יועצי" לאימו- טכנולוגיות מידע

 4,000 3,000 2,000 1,000 ייעו- אסטרטגי למנהלי פירמות 

 
קשות ושיפור סיכויי הגשת ב

 1,000 800 600 500 ל"הזכייה בתוכניות בינ

 
תמיכה בפורומי" וועידות 

 1,500 1,000 800 500 לחדשנות

תמיכה ישירה 
 בפריפריה

 70,000 50,000 30,000 20,000 פ תעשייתי בפריפריה"עידוד מו

 750,500 581,000 381,800 243,600  כ"סה
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  רת מתודולוגית לניתוח מסג&ייצור ופריו� הייצור  .2

: פרק זה מציג מודל כלכלי פשוט במסגרתו נית� לבחו� את מרכיבי" העיקריי" של תהלי� הייצור

הנחת הבסיס של המודל היא שתהלי� הייצור בכל ענ' במשק נית� . הו� ותוצר, עבודה, טכנולוגיה

  :אהמהצורה הב) Cobb-Douglas(דאגלס )לתיאור על יד פונקצית ייצור מסוג קוב

  

)1(    , , , , ,( , , ) i i

i t i t i t i t i tF A L K Y A L K
α β≡ = ⋅ ⋅  

  :כאשר

Yi,t =  'תוצר בענi בזמ� t"כאשר התוצר מוגדר כמכירות או פדיו� בענ' בניכוי .  במונחי" כספיי

  .קניות של תשומות ביניי"

Ai,t =  'הפריו� הכולל בייצור בענi בזמ� t.  

Li,t =  'כמות גור" הייצור עבודה בענi בזמ� t.  

Ki,t =  'כמות גור" הייצור הו� במונחי" כספיי" בענi בזמ� t.  

iα =  הייצור בענ' ) גמישות(התרומה היחסית �  .iשל גור" הייצור עבודה לתהלי

iβ =  הייצור בענ' ) גמישות(התרומה היחסית �   .iשל גור" הייצור הו� לתהלי

0 , 1i iβ α< <.  

  

גידול בגור" ) ב( ,)L(גידול בכמויות גור" הייצור עבודה ) א: (גידול בתוצר יכול לפיכ� לנבוע מ

השארית של סולו ")הפריו� הכולל מוכר ג" כ). A(שיפור בפריו� הכולל ) ג ()ו) K(הייצור הו� 

)Solow's Residual "(ה את החלק בתוצר שארית זו מהוו. בספרות העוסקת בצמיחה כלכלית

התאוריה הכלכלית העדכנית בתחו" . אשר אינו מוסבר על ידי תשומות העבודה וההו� בענ'

מפרשת את השארית הזו כתרומה לתהלי� ) New Growth Theory"")ה(הצמיחה הכלכלית 

הייצור הנובע מהטכנולוגיה שברשות הפירמות והיכולת שלה� להשתמש באותה טכנולוגיה 

כי ג" הטכנולוגיה המתקדמת ביותר לא תנוצל באופ� מיטבי ללא כוח האד" , רברו. 8ביעילות

הניצול היעיל של טכנולוגיה טמו� לפיכ� בשילוב בי� תהליכי וחומרי . המתאי" לשימוש בה

  .הו� פיזי מתקד" וכוח עבודה בעל הו� אנושי מתאי"; הייצור

  

, קד בקשר שבי� התוצר לעובדטרנספורמציה פשוטה של פונקצית הייצור לעיל מאפשרת להתמ

  : 9ההו� לעובד והפריו� הכולל בייצור

  

                                                

  :ראה למשל 8

Helpman, Elhanan "The Mystery of Economic Growth" Harvard University Press, Cambridge, Mass 

(2004). 

+=1כלומר , קבועה לגודל של גורמי הייצור עבודה והו�בהנחה של תשואה  9 ii βα 
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משוואה זו קובעת ששינוי" בתוצר לעובד יכולי" לנבוע משינויי" בהו� לעובד ושינויי" בפריו� 

נ' מקורה בהגדלת כמות ההו� צמיחה בתוצר לעובד בע.10הכולל בענ' ע" מתא" חיובי ביניה"

מקובל לחשוב ששיפורי" בפריו� הכולל או בטכנולוגיית . או שיפור בפריו� הכולל של אותו ענ'/ו

, הראשו� הוא פיתוח של תהליכי ייצור חדשי". הייצור עשויי" לנבוע ממספר מקורות מרכזיי"

, לחלופי�.  לעובדמכונות מתוחכמות יותר או חומרי" חדשי" המאפשרי" תפוקה גבוהה יותר

. 11שיפור בפריו� הכולל יכול לנבוע מאימו- של טכנולוגיות קיימות העדיפות על זו הרווחת בענ'

ארו� והתשואה ) מחקר ופיתוח ואימו- של טכנולוגיות ה" תהליכי" שמבשילי" בטווח זמ� בינוני

שוב על קיומו של מקובל לח, בדומה למלאי ההו� הפיזי, לכ�. עליה" מתקבלת א' היא על פני שני"

. פ המשק' את זרמי ההשקעות במחקר ופיתוח ובאימו- טכנולוגיות שבוצעו בעבר"מלאי מו

. 12פ מניב לפירמה תשואה על פני זמ�"ג" מלאי המו, )כגו� בנייני" ומכונות(בדומה למלאי הו� פיזי 

  .פ" וה� במוהביצועי" הנצפי" היו" ה" לפיכ� פונקציה של השקעות הפירמות בעבר ה� בהו� פיזי

  

" חדשנות טכנולוגית"אימו- טכנולוגיות קיימות או פיתוח� יכולי" להקרא יחדיו 

)Technological Innovation .( בספרות הכלכלית מקובל להתייחס להוצאות הפירמות על מחקר

ופיתוח ולאיכות הממוצעת של כוח העבודה בענפי" השוני" כאל מדד טוב למידת החדשנות 

פ ואימו- טכנולוגיות חדשות על פריו� הפירמות ה� ישירות "השפעות ביצוע מו. נ'הטכנולוגית בע

. השפעותיה" הישירות מתבטאות בשיפור כושר התחרות מול פירמות אחרות: ועקיפות

 א" באופ� גלוי וא" –מהקניית ידע וכישורי" לעובדי" , בי� השאר, השפעותיה" העקיפות נובעות

צפוי שענפי" בעלי מידה גבוהה יותר של חדשנות טכנולוגית יציגו , על פי המודל. באופ�  סמוי

שכר , בשווי משקל תחרותי בשוק העבודה. פריו� כולל גבוה יותר ולפיכ� תוצר גבוה יותר לעובד

השקעות בחדשנות טכנולוגית שתעלינה את , לכ�. העבודה שווה לתפוקה השולית של כל עובד

  .עלינה ג" את שכר העבודה באות" ענפי" ת–רווחי הפירמות ואת התוצר לעובד 

  

הו� לעובד והוצאות , איכות כוח העבודה, )הנקרא ג" פריו� העבודה(מדדי" אלו של תוצר לעובד 

פ לעובד ישמשו בהמש� כמדדי" מרכזיי" להשוואה בי� הענפי" במשק ובי� המשק הישראלי "מו

  . למקביליו בעול"

  

  

  

                                                

>−iα )יש לשי" לב ש 10  .iα > 1שכ� , 10

 הטמעת מערכות ממוחשבות לניהול מלאי" עשויות לצמצ" את כמויות הפחת ברשתות מזו� ולהעלות את )לדוגמא  11

  .המכירות לעובד

בענ' ". רלוונטי"פ נותר "אופי הענ' וקצב החדשנות הטכנולוגית בו משפיעי" על טווח הזמ� בו מלאי המו 12

 . האלקטרוניקה קצב הפיתוח והחדשנות הוא גבוה מאוד ומחקר שנעשה לפני מספר שני" מועט עשוי להיות מיוש�
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  כנולוגיתגורמי� המשפיעי� על מידת החדשנות הט

  

רמת ההשקעה בחדשנות טכנולוגית היא אחד ממשתני ההחלטה בידי הפירמות בבוא� למקס" 

חדשנות , בי� השקעות בהו� פיזי) שאינה מושלמת(קיימת תחלופה , עבור כל פירמה. רווחיה�

ההחלטה על הכמויות האופטימליות של התשומות . איכות כוח האד" והיקפו, טכנולוגית

ת מתקבלות בכפו' למערכת המגבלות שרואה מולה הפירמה העסקית בבואה וההשקעות השונו

עלויות ההו� והסיכו� , מגבלות אלו כוללות את מחירי גורמי הייצור השוני". להשיא את רווחיה

הפירמה תבחר . 'התנאי" העסקיי" של פעילות הפירמה וכו, איכות כוח האד" הזמי�, בחדשנות

  . ה להשיא את התרומה לרווח המהוו� מכל אחת מהפעילויותתמהיל של תשומות והשקעות במטר

 

) פלשתינאי", זרי"(העלות הנמוכה של העסקת כוח עבודה , בענ' הבנייה בישראל, כ� למשל

. הוותה במש� שני" תמרי- שלילי להגברת ההשקעות בהו� או לאימו- טכנולוגיות חדשות

החוק לעידוד . עלה א' היא בכיוו� דומהאכיפת" החלקית של חוקי העבודה בנושא שכר מינימו" פ

השקעות הו� הוזיל את עלות ההשקעה יחסית לעלות והסיכו� של מחקר ופיתוח או השקעה 

מחירי גורמי הייצור האחרי" משפיעי" לפיכ� על החלטות .  באימו- טכנולוגיות חדשות בתעשייה

והאפשרות לייצר תפוקה בתחו" הפיתוח הטכנולוגי של הפירמות דר� התחלופה הקיימת ביניה" 

 . זהה בהרכבי" שוני" של גורמי ייצור וחדשנות טכנולוגית

  

הסביבה העסקית בה פועלת הפירמה ג" היא משפיעה על החלטותיה בתחו" החדשנות 

פירמות המתחרות בשווקי" בינלאומיי" בה" התחרות חריפה נמצאות , לדוגמא. הטכנולוגית

סביבה עסקית . הכריע במידה רבה את עתיד� העסקיבמצב בו יתרונות תחרותיי" עשויי" ל

הדוחקת בפירמות להשתפר ולהתייעל כל הזמ� היא סביבה בה נצפה למצוא היקפי" גבוהי" יותר 

יש לזכור שחשיפה אפקטיבית ליבוא אינה תמיד אפשרית בשל הוצאות . של חדשנות טכנולוגית

  . חסמי תקינה ואופי המוצרי" הנדוני", ההובלה

  

אטקרטיביות של התשואה הצפוייה לפירמות מהשקעה בחדשנות טכנולוגית תלויה ג" מידת ה

עקרו� התפוקה השולית הפוחתת . במלאי" הקיימי" של ההו� ואיכות כוח האד" שעומד לרשותה

קובע כי התחלופה בי� גורמי הייצור הופכת אפקטיבית פחות ככל שכמותו של אחד מגורמי הייצור 

פ� שמפצה על חסרונו של עובד אחד זולה יותר כאשר תפוקתו השולית של הגדלת ההו� באו. גדלה

 מצאו )2006(אקשטיי� ווסרטל , בהקשר זה. יחסית למצב בו תפוקתו השולית נמוכה, ההו� גבוהה

פ לעומת אלו של ההשקעה בהו� פיזי היו " התשואות השוליות של ההשקעה במו1999כי בשנת 

החלק הארי מהפרש . 13לעומת תעשיית הטכנולוגיה העיליתגבוהות בהרבה בתעשייה המסורתית 

פ נמו� בהרבה בתעשייה היצרנית המסורתית אשר תורג" "התשואות נבע מקיומו של מלאי הו� מו

  .שולית גבוהה בהרבה מזו של תעשיית הטכנולוגיה העילית) תשואה(לתפוקה 

                                                

פ אפלייד .ג.א, "פ"ומו הו� השקעות ללתשואה ע "ואומדני בינלאומית השוואה: הישראלית בתעשייה הפריו�" 13

 .2006, אקונומיקס עבור לשכת המדע� הראשי במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה
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   תעשייה מסורתית בישראל ובמדינות נבחרות .3

מטרת . ל ענפי התעשייה המסורתית בישראל ובמספר מדינות נבחרותפרק זה מציג סקירה ש

הניתוח היא לבחו� את ביצועי ענפי התעשייה המסורתית בישראל בהשוואה למדינות מפותחות 

תחילה נגדיר מה" ענפי התעשייה המסורתית ונציג . אחרות ולנתח את המקור להפרשי הביצועי"

 מכ� יוצגו נתוני" השוואתיי" על פריו� העבודה לאחר. נתוני" על משקל" בתוצר ובתעסוקה

. פ לעובד"ההו� לעובד והוצאות המו, בענפי התעשייה המסורתית בישראל ובעול") תוצר לעובד(

  .ניתוח הנתוני" והמסקנות מופיעי" בסיו" הפרק

 

   הגדרה)תעשייה מסורתית  .3.1

.  עוצמה טכנולוגיתהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת הגדרות לפילוח ענפי התעשייה לפי

 המתבסס על שלושה מדדי" ענפיי" לעוצמה טכנולוגית OECD )ס תוא" את סיווג ה"סיווג הלמ

OECD ) ממדינות ה10אשר חושבו לענפי התעשייה של 
) 2(, פ כאחוז מהתוצר"הוצאות מו) 1: (14

יניי" פ בתוספת טכנולוגיה מגולמת במוצרי ב"הוצאות מו) 3()פ כאחוז מהתפוקה ו"הוצאות מו

הסיווג לעוצמה טכנולוגית מגל" ה� את השימוש , כלומר. 15כאחוז מהתפוקה, ומוצרי השקעה

  .בטכנולוגיה וה� את הייצור של טכנולוגיה

  

ס של ענפי התעשייה "אנו משתמשי" בסיווג הלמ, לצור� התייחסות לענפי התעשייה המסורתית

  :הלוח להל� מפרט חלוקה זו. לפי עוצמת" הטכנולוגית

  

                                                

14 OECD, OECD Science Technology and Industry Scoreboard: Towards a Knowledge-Based 

Economy, Paris, 2001. 

  :ראה 15

OECD, STI Working paper 1997/2. 
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  ענפי התעשייה היצרנית בישראל לפי עוצמה טכנולוגית: 2 וחל

  16ס"סיווג הלמ

  

 טכנולוגיה
  מסורתית

 טכנולוגיה
  מסורתית מעורבת

 טכנולוגיה
  עילית מעורבת

 טכנולוגיה
  עילית

  גרעיני ודלק ומוצריו נפט זיקוק  וכריית פח" והפקת  מוצרי מזו�
תרופות לבני אד" ולשימוש 

  טרינריו

  טבעי וגז גולמי נפט הפקת  משקאות ומוצרי טבק
כימיקלי" ומוצרי" כימיי" 

למעט תרופות לבני אד" (
  )ולשימוש וטרינרי

לחשבונאות , מכונות למשרד
  ומחשבי"

  רכיבי" אלקטרוניי"  מכונות וציוד  ויהלומי" מתכות כריית  טקסטיל

  אחרות וחציבה כרייה  מוצרי הלבשה
זרי" מנועי" חשמליי" ואבי

  לחלוקת חשמל
  ציוד תקשורת אלקטרוני

  וגומי פלסטיק מוצרי  עור ומוצריו, נעליי"
כלי , הובלה למעט כלי שיט כלי

  א"טיס וציוד הובלה אחר לנמ
 ,ולפיקוח לבקרה תעשייתי ציוד
  ומדעי רפואי ציוד

  טיס כלי    מתכתיי")מוצרי" מינרלי" אל  נייר ומוצריו
  ליות ויקרות ברז)מתכות אל  הוצאה לאור ודפוס

  ברזליות)יציקת מתכות אל  ע- ומוצריו פרט לרהיטי"
  תעשייה בסיסית של ברזל ופלדה  רהיטי"

  בתי יציקה לברזל ופלדה
  צינורות ממתכת

מוצרי מתכת למעט מכונות 
  וציוד

  בניית כלי שיט
  תכשיטי" וחפצי ח� וצורפות

  

  א"מוצרי" לנמ

  

  

  

ענפי התעשייה : בתעשיות המפורטות בשתי העמודות הראשונותעבודת הועדה מתמקדת 

בשל רמת הפירוט וזמינות , למרות האמור. מסורתית)המסורתית וענפי התעשייה המעורבת

הנתוני" עבור ישראל ומדינות אחרות ענפי זיקוק הנפט ומוצריו וכימיקלי" ומוצריה" אשר 

יחד ע" ענפי , ואה הבינלאומית להל�במסגרת ההשו, עילית קובצו)מסווגי" כתעשייה מעורבת

  .התעשייה המסורתית

  

  מדדי ביצוע בישראל ובמדינות נבחרות .3.2

נקלע המשק הישראלי לירידה בצמיחה בי� היתר ,  ותחילת העשור הנוכחי90)בסו' שנות ה

משבר . בטחוני בישראל)כתוצאה מהמשבר העולמי בתחומי התעשיות העיליות ומהמצב המדיני

מערכת הנתוני" שתוצג כא� . שאת את חשיבות� של התעשיות המסורתיות במשקזה הדגיש ביתר 

ועבודות שנערכו בנושא תומכות במסקנה כי ענפי התעשייה המסורתית סובלי" מהעדר השקעות 

מחוסר יכולת להציג מוצרי" , בתפוקה לעובד) וא' שלילית(מצמיחה נמוכה , פ וכתוצאה מכ�"במו

  . לעומת ענפי הטכנולוגיה העילית, זאת.  בתחרות העולמיתחדשי" בתחו" ומקושי להתמודד

                                                

16 �ס תוא" "סיווג הלמ. מהדורה שנייה, 1993הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה , 63' פרסו" טכני מס, ס"למ: מתו

  : המפורט בOECD )את סיווג ה

OECD, OECD Science Technology and Industry Scoreboard: Towards a Knowledge-Based Economy, 

Paris, 2001. 

  :לפרטי" נוספי"

OECD, STI Working paper 1997/2.   
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 �התרשי" הבא מציג את משקל" של ענפי התעשייה המסורתית מס� המועסקי" במשק ומס

  :2005)2000המועסקי" בתעשייה לשני" 

  

  2005&2000תעסוקה בענפי התעשייה המסורתית בשני� : 1 תרשי"

8.5%

9.0%

9.5%

10.0%

10.5%

11.0%

11.5%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

60.0%

60.5%

61.0%

61.5%

62.0%

62.5%

63.0%

63.5%

64.0%

אחוז מסך המועסקים (ציר שמאל) אחוז מהמועסקים בתעשייה (ציר ימין)

  

  

בחלק" הגדול אלו .  מס� המועסקי" בתעשייה כולה60%) המסורתית מרכזי" כענפי התעשייה

חשיבות" של ענפי . אינ" בעלי השכלה פורמלית וששכר" אינו גבוה, עובדי" שאינ" אקדמאי"

, בניגוד למה שמקובל לחשוב. התעשייה המסורתית למשק בהקשר התעסוקתי היא לפיכ� רבה

המרכז וחיפה ורק מיעוט מועסק , א"סקי" במחוזות תרוב המועסקי" בתעשייה המסורתית מוע

למרות שחלק ניכר מהמפעלי" הגדולי" והמובילי" , זאת. באיזורי פריפריה ובמחוז ירושלי"

  . באזורי הפריפריהאבתעשייה המסורתית ממוקמי"  דווק
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  לפי מחוז, יתהתפלגות המועסקי� בענפי התעשייה המסורת: 2 תרשי�

  

8%ירושלים     

15%צפון     

13%חיפה     
32%תל אביב     

2%יהודה ושומרון     

23%מרכז     

7%דרום      8%ירושלים     

15%צפון     

13%חיפה     
32%תל אביב     

2%יהודה ושומרון     

23%מרכז     

7%דרום     

  

  

  

התרשי" הבא מציג נתוני" על תרומת ענפי התעשייה המסורתית לתוצר התעשייתי ולתוצר 

  :2005)2000העסקי בכלל בשני" 

  

  2005&2000תרומת ענפי התעשייה המסורתית לתוצר בשני� : 3 תרשי�

10.0%

10.5%

11.0%

11.5%

12.0%

12.5%

13.0%

13.5%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

44.0%

46.0%

48.0%

50.0%

52.0%

54.0%

56.0%
אחוז מתמ"ג עסקי (ציר שמאל) אחוז מתמ"ג התעשייה (ציר ימין)

  

  

, א"רו במפעלי" הנמצאי" במחוזות תרוב הפדיו� תעשייתי של ענפי התעשייה המסורתית מקו

לעומת זאת הפדיו� למועסק בענפי" אלו גבוה יותר במפעלי" שבאזורי הפריפריה .  מרכז וחיפה

זאת על רקע ריכוז יחסי של המפעלי" הגדולי" . מרכז וחיפה, א"לעומת המפעלי" שבמחוזות ת



 

 25

 ש" טכנולוגיות ייצור כתוצאה מה� אומצו, בה" בוצעו בעבר השקעות הו� ניכרות, המובילי"

  .חדישות

  

פ "ההו� לעובד והיק' ההשקעות במו, להל� אנו מציגי" מגוו� רחב של עובדות על פריו� העבודה

על מידת חוסר האיזו� בצמיחת הענפי" השוני" . בתעשייה בישראל ובמדינות נבחרות בעול"

מראה כי בישראל הלוח . נית� ללמוד מהלוח הבא, ותרומת" לצמיחה הכוללת במשק הישראלי

 ממשקל" נמו� באופ� עקבימשקל" של ענפי התעשייה המסורתית בס� התוצר התעשייתי 

המסווגי" כטכנולוגיה (על רקע דברי" אלו בולט ענפי החשמל והאלקטרוניקה . במדינות אחרות

אשר תר" כרבע מהתוצר השנתי ) ומוצגי" כא� לצרכי השוואה, מעורבת ועילית בהתאמה)עילית

  . 17ב ובאירופה" בלבד בארה15%)10%לעומת , 00)95 בישראל בשני" הממוצע

                                                

  .השגור בפי מתכנני המדיניות ביחס לענ' זה" קטר הצמיחה"מכא� הביטוי  17
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  :3 לוח

   )קנדה ואירופה , ב"ארה, התפלגות התוצר לפי ענפי" בישראל

  2000 עד 1995ממוצע לשני" 

  )אחוזי�(

  קנדה  ב"ארה  ישראל  ענפי�

ממוצע 
  אירופה

מדינות (
)נבחרות

18  
 4 4 4 6  מוצרי פלסטיק וגומי

 19 22 22 8  ציוד משרדי וכלי הובלה, מכונות וציוד
 12 17 10 9  מתכתיי�&מינרלי� אל ורהיטי�,  ומוצריו(ע, כרייה וחציבה

 12 9 14 10  זיקוק ונפט, כימיקלי� ומוצריה�
 12 12 10 13  טבקהמשקאות ומוצרי , מוצרי מזו�

 14 12 11 13  מתכת בסיסית ומוצרי מתכת
 18 18 15 15   תכשיטי� ודפוס,הוצאה לאור,ירני,לבשהה,טקסטיל

 10 6 15 26  וציוד מתקד�, אלקטרוניקה, חשמל
 100 100 100 100  ס0 התעשייה

   
סכו" העמודות . מהענפי" שחלק" בתוצר קט� לאלו שחלק" בו גדול, הלוח מסודר לפי ישראל

  .ני" במדויק בשל עיגול האחוזי" בענפי" השו100ב ואירופה אינו "עבור ארה

  

ב ה� עבור התוצר לעובד " בארהמרמת"הלוח הבא מציג נתוני" השוואתיי" עבור ישראל כאחוז 

פ "ההו� הפיזי לעובד וההוצאות למו(וה� עבור משתני" מרכזיי" נוספי" הקשורי" לתהלי� היצור 

מוצגת רמת פריו� ,  כמו כ�2002)1995הנתוני" ה" ממוצעי" לשני" ). כאחוז מהתוצר הענפי

 מתוקנני" להפרשי כוח קנייה 2000ב בדולרי" קבועי" של שנת "בארה) תוצר לעובד(דה העבו

PPP.  

  

                                                

 .פינלנד וצרפת, דנמרק, בלגיה, ממוצע משוקלל של איטליה 18
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  :4 לוח

   )ב "התעשייה בישראל ביחס לארה

    )פ "פריו� כולל והוצאות מו, הו� לעובד, תוצר לעובד

  2002 עד 1995ממוצעי" לשני" 

    ב"ישראל כאחוז מארה

 פ"מו
הו� 
 לעובד

פריו� 
 כולל

תוצר 
 לעובד

תוצר 
לעובד 

ב "בארה

)$ PPP(  

 

96% 230% 32% 85% 60,892 

מלבד מוצרי יוצרי (כרייה וחציבה 
)מינרלי" אל, ע- ומוצריו, )אנרגיה

 שונות וחפצי ח�, מתכתיי"

 משקאות ומוצרי טבק, מוצרי מזו� 87,851 49% 72% 104% 38%

24% 80% 44% 52% 62,999 
, עור ומוצריו, הלבשהמוצרי , טקסטיל

  הוצאה לאור ודפוס, נייר ומוצריו

 מוצרי גומי ופלסטיק 62,317 79% 26% 151% 44%

 מתכת בסיסית ומוצרי מתכת 71,054 57% 42% 76% 58%

42% 97% 44% 56% 71,636 
כ תעשייה מסורתית ומעורבת "סה

 )ללא כרייה וחציבה (מסורתית

 ימיי" וזיקוק נפטמוצרי" כ 177,457 54% 80% 100% 94%

 ציוד וכלי הובלה  ,מכונות 84,020 63% 96% 71% 50%

 תעשייה מסורתית ומעורבת עילית 94,231 53% 52% 89% 42%

 אלקטרוני ואופטי, ציוד חשמלי 88,319 89% 66% 102% 113%

 כ התעשייה"סה 93,472 63% 59% 94% 98%
  

בנתוני . ב המקשה על ההשוואה לישראל"ות חיפוש והפקת נפט גלמי בארהכ ללא ענפי כרייה וחציבה בשל פעיל"הממוצעי� סה

  .ב"ענ) כרייה וחציבה נוכתה פעילות זו מנתוני ארה

  

 55% מהווה 2002&1995הנתוני� מלמדי� באופ� ברור כי רמת התוצר לעובד בישראל בשני� 

 80%ויה של הענפי" בה" התוצר לעובד דומה יותר לרמה רצ. ב"בלבד מהרמה המקבילה בארה

ענפי הפלסטיק , )שאינ" ענפי תעשייה מסורתית(ב ה" ענפי החשמל והאלקטרוניקה "מזה של ארה

ענפי החשמל . מתכתיי")אלהמינרלי"  והרהיטי"ה,  ומוצריו-עה, חציבההווהגומי וענפי הכרייה 

פ כאחוז מהתוצר הענפי העולה על ס� "והאלקטרוניקה בישראל מתאפייני" ברמת השקעות מו

  .ב באותה תקופה"הוצאה כאחוז מס� התוצר התעשייתיי" וא' גבוהה מזו הנצפית בארהה

  

והמתכת מציגי" רמות תוצר לעובד שה� כמחצית בלבד מאלו , הטקסטיל, הכימיה, ענפי המזו�

 רהיטי"ה,  ומוצריו-עה, חציבההובענפי הפלסטיק והגומי וענפי הכרייה . ב"הנצפות בארה

נית� לראות שהרמות הגבוהות בתוצר לעובד נובעות מרמות הו� לעובד  מתכתיי")אלהמינרלי" וה

פ בענפי התעשייה המסורתית "עוד נית� לראות בבירור כי רמות ההשקעה במו. גבוהות במיוחד

  .ב"בישראל נמוכה מאוד ביחס לארה

  

ג במדינת ישראל "פ כאחוז מהתל"התרשי" הבא מוציג את ההוצאה האזרחית הכוללת למו

באותה שנה ישראל הובילה את רשימת המדינות ע" הוצאה . 2003 בשנת OECD ) הובמדינות

ג " תל2% ) בממוצע הוציאו כOECD )ב ומדינות ה" תוצר כאשר ארה4.5%פ בסדרי גודל של "למו

פ כוללת מחקר שבוצע "ההוצאה האזרחית למו). היו" ישראל ממוקמת במקו" השביעי(פ "על מו
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מחקר בסיסי )  מההוצאה23%(במימו� הממשלה ) ה מההוצא65%)כ(במגזר העסקי 

  .ל"רי" או במימו� חו"היתר במימו� מלכ)  מס� ההוצאה8%)כ(באוניברסיטאות 

  

  OECD ,2003 )ישראל ומדינות ה )פ אזרחי "ס� ההוצאה הלאומית למו: 4 תרשי"

  )ג"אחוז מהתמ(
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    2006)יתוח אזרחי בההוצאה הלאומית למחקר ופ, ס"למ: מקור

  

  

למרות שרמת ההוצאות הכוללת על מחקר ופיתוח במשק אינה נופלת מהרמה הנצפית במדינות 

מפותחות אחרות קיי" חוסר איזו� בוטל בענפי התעשייה בישראל ביחס להתפלגות הוצאות 

התרשי" להל� מאפשר להתרש" מחלוקת ההוצאה הלאומית . פ בי� הענפי" השוני""המו

פ העסקי בי� ענפי "בתרשי" מוצגת התפלגות הוצאות המו. ג הנדוני"" תל4.5%) בהמגולמת

בעיקר מרכזי (פ "וענפי המו) בעיקר תוכנה(שירותי מחשוב ,  תעשייה–פ "המשק המבצעי" מו

 עבור ישראל וממוצע 2002הנתוני" ה" לשנת .  ובתו� התעשייה–) פ של חברות בינלאומיות"מו

  .OECD )מדינות ה
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   )פ העסקי "התפלגות הוצאות המו: 5 "תרשי

  , OECD )ישראל ומדינות ה

2002  

  .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור

  

פ "ס� המו: פ בתו� התעשייה בישראל"העובדה הבולטת בתרשי" היא ריכוזיות הוצאות המו

 77%, פ בתעשייה"המואול� מתו0 ס0 . פ" מס� ההוצאה האזרחית למו40%בתעשייה מהווה 

ההוצאה למחקר ופיתוח בתעשייה , בכל שאר הענפי� .מרוכזי� בענפי הציוד האלקטרוני

  . OECD&בישראל נופלת כדי מחצית ועד שישית מההוצאה במדינות ה

  

 בישראלמשקאות וטבק , פ בתעשיית כלי ההובלה ותעשיית המזו�"על פי הנתוני" ההוצאה למו

תעשיות המכונות . OECD בהתאמה במדינות 5%) ו17%עור של הייתה אפסית בהשוואה לשי

ואילו הענפי� המסורתיי�  מ� ההוצאות בתעשייה 18%והציוד והמוצרי" הכימיי" הוציאו יחד 

 מפוזרת על פני OECD )לעומת זאת ההוצאה הממוצעת במדינות ה.  מ� ההוצאה בלבד5%היוו 

מ� ההוצאה !)  בישראל77%לעומת  (19%כלל הענפי" כאשר ענ' הציוד האלקטרוני היווה 

  .פ"האזרחית על מו

  

 של רמת התוצר 2003 ) 1980התרשימי" הבאי" מציגי" סטטיסטיקה השוואתית על פני השני" 

ב והממוצע "ארה, ההשוואה היא בי� ישראל. פ כאחוז מהתוצר"ההו� לעובד והוצאות המו, לעובד

נתוני התוצר לעובד "). ממוצע מדינות אירופה"להל� (פינלנד וצרפת , דנמרק, בלגיה, של איטליה

והנתוני" על הוצאות , 2000של שנת ) שווי ער� קנייה (PPPוההו� לעובד מוצגי" באלפי דולרי" 

  .פ ה" באחוזי" מהתוצר של כל ענ'"המו

  

, שני התרשימי" הראשוני" מציגי" את התוצר לעובד וההו� לעובד בממוצע בתעשייה המסורתית

לאור� כל התקופה , כפי שנית� לראות בתעשיות אלו. רבת והמעורבת עיליתהמסורתית מעו
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ב והפער מול אירופה א' הוא משמעותי "התוצר לעובד בישראל הוא כמחצית מזה של ארה

ההו� לעובד , 90) מסו' שנות ה, לעומת זאת. ומצטמצ" בעיקר כתוצאה מצמיחה שלילית באירופה

  .נמוכה מזו של אירופהב ו"בישראל הוא ברמה זהה מזו של ארה

  

  , 2003 – 1980ב ומדינות אירופאיות נבחרות " בישראל ארהתוצר לעובד: 6 תרשי"

  והמסורתיי" מעורבי"ממוצע משוקלל של הענפי" המסורתיי" 

  )2000באלפי דולרי� מתואמי� לשנת (
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אירופה (מדינות נבחרות) ארה"ב ישראל
  

  

  , 2003 – 1980ב ומדינות אירופאיות נבחרות "ארה בישראל  לעובדהו�: 7 תרשי"

  והמסורתיי" מעורבי"ממוצע משוקלל של הענפי" המסורתיי" 

  )2000באלפי דולרי� מתואמי� לשנת (
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אירופה (מדינות נבחרות) ארה"ב ישראל
  

  

 מלמד כי התוצר לעובד הוא פונקציה של ההו� לעובד ושל הפריו� 3המודל הכלכלי שהוצג בפרק 

מכא� שהרמה . ב ואירופה"משמעותית מזה של ארהההו� לעובד בישראל אינו שונה . הכולל בענ'

עיליות &מעורבות והמעורבות&המסורתיות, הנמוכה של התוצר לעובד בתעשיות המסורתיות

פ ובחדשנות " הדר� המקובלת לשיפור הפריו� הכולל היא ההשקעה במו.נובעת מפריו� כולל נמו0

 2003 – 1990ר בי� השני" פ כאחוז מהתוצ"התרשי" להל� מציג את ההוצאה למו. טכנולוגית

  . באות� המדינות
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  , 2003 – 1980ב ומדינות אירופאיות נבחרות "בישראל ארה פ"הוצאות מו: 8 תרשי"

  והמסורתיי" מעורבי"ממוצע משוקלל של הענפי" המסורתיי" 

  )אחוזי תוצר(
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אירופה (מדינות נבחרות) ארה"ב ישראל
 

  

 זו פחות ממחציתות אלו בישראל הייתה פ בתעשי" הוצאות המו2000עד לשנת , כפי שנית� לראות

פ בישראל בתו� התעשיות "יש לזכור שההוצאות למו. ב ונמוכה בכאחוז מזו של אירופה"של ארה

ושל תעשיית ) 2001 בשנת 43%)כ(האלה ה� בחלק� הגדול אלה של ענפי המוצרי" הכימיי" 

פ "ת בהוצאות המוחלק" של ענפי התעשייה המסורתי). 2001 בשנת 35%)כ(המכונות והציוד 

  .בישראל הוא לפיכ� נמו� עוד יותר

  

נתוני המדע� הראשי במשרד התעשייה והמסחר על חברות שקיבלו תמיכה למחקר ופיתוח מציגי" 

חשוב להדגיש כי חברות תעשייה מסורתית שפנו לקבל תמיכה ממשלתית ה� קרוב . תמונה דומה

הנתוני" עבור כלל החברות . 'אי" וכדמעסיקות כוח אד" מת, פ"לודאי אלו אשר עוסקות במו

  :בענפי התעשייה המסורתית יהיו נמוכי" יותר מהמוצגי" להל�

  

  פ כאחוז מהמכירות"נתוני מו: 5 לוח

  ת"בקרב חברות שקיבלו תמיכה מלשכת המדע� הראשי במשרד התמ

 
% מו" פ ממכירות - מצטברמס'  חברותגודלתעשייה

0.94%                  46הכלמסורתית

47.67%                232עד 20 מ'  יורועילית

16.80%                  18בין 20 ל-50 מ'  יורו

  13.95%                  23מעל 50 מ'  יורו
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תעשייתי הציוד ה, אלקטרוניקהה, חשמלפ בענפי ה"התרשי" להל� מציג את נתוני הוצאות המו

התרשי" נער� ). כול" ענפי טכנולוגיה עילית מלבד חשמל (מדעיהרפואי והציוד  והלבקרה ופיקוח

פינלנד מוצגת כדי לאפשר . עבור אותה התקופה ולאות� המדינות בתוספת הנתוני" עבור פינלנד

פ "דינות המובילות במוהשוואה של ישראל מול מדינה הדומה לה בגודלה והנמצאת כיו" בי� המ

פ של ישראל ושל פינלנד בענפי" המתקדמי" חופפות "הוצאות המו, כפי שנית� לראות: ובחדשנות

פ בענפי" המתקדמי" בישראל היו גבוהות מאלו "הוצאות המו, יתרה מזו. בממוצע בכל התקופה

  .ב במרבית התקופה וגבוהות מאלו של אירופה בכל התקופה"של ארה

  

  , 2003 – 1980ב ומדינות אירופאיות נבחרות "בישראל ארה פ"הוצאות מו: 9 תרשי"

  מדעיהרפואי והציוד ה, תעשייתי לבקרה ופיקוחהציוד ה, אלקטרוניקהה, חשמלענפי הממוצע משוקלל של 

  )אחוזי תוצר ענפיי�(
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פינלנד ממוצע אירופאי (מדינות נבחרות) ארה"ב ישראל
  

  

 עבור אות� 2003)1980התרשי" להל� מציג את התוצר לעובד בענפי" המתקדמי" בתקופה 

ב " מזה של ארה80%) הוא כ1999התוצר לעובד בענפי" המתקדמי" בישראל עד לשנת . המדינות

�נית� לראות שהתוצר לעובד של פינלנד , כמו כ�. וגבוה מזה של אירופה מאמצע התקופה ואיל

  . 90)גבוה מזה של ישראל ממחצית שנות ה
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  , 2000 – 1980ב ומדינות אירופאיות נבחרות " בישראל ארה לעובדתוצר: 10 תרשי"

  מדעיהרפואי והציוד ה, תעשייתי לבקרה ופיקוחהציוד ה, אלקטרוניקהה, חשמלענפי הממוצע משוקלל של 

  )2000באלפי דולרי� מתואמי� לשנת (
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פינלנד ממוצע אירופאי (מדינות נבחרות) ארה"ב ישראל
  

  

ור אות�  עב2003)1980התרשי" להל� מציג את רמות ההו� לעובד בענפי" המתקדמי" בתקופה 

יחסי רמות ההו� לעובד בתעשיות המתקדמות דומה לאלו שנתקבלו עבור התעשייה . המדינות

ונמוכה מזו של אירופה עד , ב"רמת ההו� לעובד בישראל הוא ברמה זהה לזו של ארה. המסורתית

  ). שנה אחרונה עבורה קיימי" נתוני" (2001שנת 

  

  , 2003 – 1980ב ומדינות אירופאיות נבחרות " בישראל ארהד לעובהו�: 11 תרשי"

  והמסורתיי" מעורבי"ממוצע משוקלל של הענפי" המסורתיי" 

  )2000באלפי דולרי� מתואמי� לשנת (
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פינלנד ממוצע אירופאי (מדינות נבחרות) ארה"ב ישראל
  

  

  



 

 34

  ניתוח ומסקנות

  

. בענפי התעשייה" קוטבית)דו"מערכת העובדות שהוצגה לעיל מלמדת שבישראל התפתחה כלכלה 

רמות התוצר לעובד בישראל ה� גבוהות ועומדות בשורה אחת ע" המדינות , בענפי" המתקדמי"

כ� ג" רמות ההו� לעובד וכ� רמת ההוצאה למחקר ופיתוח אשר משפיעה על . המפותחות בעול"

. ואילו הענפי" המסורתיי" נותרו מאחור בהשוואה בינלאומית, הפריו� הכולל של ענפי" אלו

התוצאות . ישראל לפי עוצמה טכנולוגית על פני השני"התרשי" הבא מציג את היקפי היצוא מ

  :שנתקבלו מההשוואה הבינלאומית לעיל ניכרות כא� באופ� חד וברור

  

   :12 תרשי"

  2005 ) 1990יצוא לפי עוצמה טולוגית 

יצוא לפי עוצמה טכנולוגית 1990-2005
כלכלה "דו-קוטבית" - מתפתחת בתחומי הטכנולוגיה המתקדמת ומפגרת בענפים המסורתיים

0  
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1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

תעשיות טכנולוגיה עילית תעשיות טכנולוגיה מעורבת-עילית  תעשיות טכנולוגיה מעורבת-מסורתית  תעשיות טכנולוגיה מסורתית 

  

  

  

, נילית, ילדלתא גל, כמו ישקר(מרבית היצוא בתעשייה מסורתית מקורו בחברות בודדות גדולות 

  . שמשווקות את רוב תוצרת� ליצוא) הוליס ועוד, חישולי כרמל, פלר", נטפי", כתר, עלית, תפרו�

  

בתעשיות :  בכל הקבוצות2005 מצביעה על עלייה בהשוואה לשנת 2006בחינת נתוני הייצוא בשנת 

טכנולוגיה בתעשיות , )11.5%(בתעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית , )20.2%(טכנולוגיה עילית 

ראוי לציי� כי ס� גידול היצוא ). 2.0%(ובתעשיות טכנולוגיה מסורתית ) 10.8%(מעורבת מסורתית 

 מיליארד דולר שה" יותר מס� כל יצוא 2.4) מסתכ" ב2006מענ' התעשייה העילית בשנת 

  .התעשייה המסורתית בשנה זו

  

למדת כי התוצר לעובד מסורתית מ)בחינה מסודרת של ענפי התעשייה המסורתית והמעורבת

 על כמחצית מזה של 2003בענפי" אלו נמו� משמעותית מזה של המדינות המפותחות ועמד בשנת 
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הנתוני" לעיל מלמדי" כי רמת . התוצר לעובד נגזר מכמות ההו� לעובד ומהפריו� הכולל. ב"ארה

 מזו של ההו� בענפי התעשייה המסורתית והמעורבת מסורתית בישראל אינה נופלת משמעותית

אי� זו אלא שתת הביצוע בישראל בתעשיות המסורתיות נובע . ב"אירופה והיא שווה לזו של ארה

�פ בענפי התעשייה "העובדה שרמת ההוצאה למו.  ולא מחוסר הו� בתעשיות אלהמפריו� כולל נמו

ב ולאירופה מחזקת "המסורתית והמעורבת מסורתית בישראל נמוכות מאוד בהשוואה לארה

שיעור התמיכה הממשלתית במחקר ופיתוח עסקי נמצא , למרות נתוני" ברורי" אלו. ומסקנה ז

  :בירידה חדה בעשור האחרו�

  

   :13 תרשי"

  פ בתעשייה" שיעור המימו� הממשלתי מתו� ס� ההוצאה למו

  

  

ענפי התעשייה ) ולפחות בעשור האחרו�(הנתוני" הקיימי" היו" מעידי" שעל פני שני" רבות 

מסורתית בישראל פיגרו אחרי ענפי התעשייה המתקדמי" בהשקעה )המסורתית והמעורבת

פ בענפי התעשייה המסורתית "חשוב להדגיש כי רמת ההשקעה הנמוכה במו. בחדשנות טכנולוגית

. בישראל אינה מאפיי� כלל עולמי של ענפי" אלו והצמיחה האיטית שלה" איננה גזירה משמי"

ורבות ממשלתית מתאימה לפעול לעידוד צמצו" הפערי" בענפי" אלו בי� ישראל נית� במע

  .והמדינות המפותחות בעול"

  

לשל" שכר גבוה יותר לפועלי , יכולת" של ענפי התעשייה המסורתית לעמוד בתחרות בינלאומית

בעיד� בו הסחר . היצור ולתרו" להתפתחות הכלכלה הישראלית תלויות במידה רבה בעובדה זו

לחדשנות , הבינלאומי פורח והכלכלה העולמית נעה מכיוו� של שווקי" לוקאליי" לגלובליי"

הטכנולוגית בענפי התעשייה המסורתית יש ועוד תהייה חשיבות מכרעת בעיצוב מקומו של המשק 

  .מדינתי) הישראלי במפת הסחר הבי�
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 עלות נמוכה של כוח לישראל אי� כל יתרו� יחסי בייצור ושיווק מוצרי" המבוססי" ברוב" על

היא , המבוססת על יתרונות תחרותיי" מוטי ידע, אסטרטגיית בידול בשוק הגלובלי, לכ�. העבודה

עמדה זו מחייבת שילוב" המידי של ענפי תעשייה מסורתית  במער� . שתוביל לצמיחת המשק

  . פ והחדשנות"השקעות המו

  

מסחר מלמד כי התשואה השולית מחקר שנער� עבור לשכת המדע� הראשי במשרד התעשייה וה

פ בענפי התעשייה המסורתית והמעורבת מסורתית גבוהה עשרות ומאות מוני" "של השקעה במו

פ ובהו� בענפי "הלוח הבא מציג  את יחסי התשואות בי� השקעה במו. מזו של השקעה בהו� פיזי

  .19התעשייה בישראל

  

  1999פ להשקעה בהו� פיזי בשנת "עה במו יחס התשואות בי� ההשק:6 לוח

  

  ענפי�
  יחס התשואות
פ "בי� ההשקעה במו

  להשקעה בהו� פיזי

  1.2   וכלי הובלהאלקטרוניקה, חשמל

  1.5  פלסטיק וגומי, זיקוק ונפט, כימיקלי�

  4.9  מוצרי מתכת ומכונות,  בסיסיתמתכת

  22.0  הלבשה ומוצרי עור, טקסטיל

  94.0  תכשיטי� ואחרי�, דפוסנייר ומוצריו הוצאה לאור ו

  113.0  משקאות וטבק, מזו�

  365.0  ע( ומוצריו כרייה וחציבת אב� וחול, מתכתיי�&מינרלי� אל

  2.2  כלל התעשייה

   

  

פ "הלוח לעיל מבוסס על אומדני" לגמישות התוצר ביחס למלאי ההו� הפיזי ומלאי שירותי המו

שכל תוספת , פ הקיימות נמוכות כל כ�" המורמות, מסוימי"בענפי" . על פני הענפי" השוני"

רמות ההו� הפיזי כפי שנית� לראות מהנתוני" .  הוצאה מגדילה אות� בשיעורי" משמעותיי"

רמות , לש" המחשה. גבוהות יחסית בכלל הענפי" ולכ� תפוקתו השולית נמוכה, בסעי' הקוד"

ה ומוצרי עור כשה� פ הקיימות בענפי הטקסטיל  הלבש"ההו� לעובד ומלאי שירותי המו

פ "משוקללות בתרומה היחסית של כל אחד מה" לתוצר מצביעות על תשואה עודפת להשקעה במו

  . מהשקעה של סכו" זהה בהו� פיזי22הגבוהה פי 

                                                

השוואה בינלאומית ואומדני" לתשואה על  :הפריו� בתעשייה הישראלית"פ אפלייד אקונומיקס .ג.א: מקור 19

האומדני" ליחסי התשואות לעיל מבוססי" על . 2006יי� ודניאל ווסרטל צבי אקשט' פרופ." פ"השקעות הו� ומו

 . יש להתייחס לאומדני" אלו כאינדיקטורי" בלבד לרמות התשואה היחסית. מערכת של הנחות אשר מפורטת במחקר
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  פ והחדשנות בתעשייה המסורתית וענפי השירותי� בישראל"חסמי� להגברת המו .4

וענפי השירותי"  המסורתית  התעשייהמערכת הנתוני" שהוצגה בפרקי" קודמי" מלמדת כי ענפי

 יה"השקעותהתוצר לעובד ו מבחינתבישראל מפגרי" אחר מקביליה" במדינות המפותחות 

 Mutual( השני" במהל� שהתעצמו זו את זו מזינות סיבות ממספר נובעמצב זה . ובחדשנות פ"במו

Amplification( .והחדשנות פ"המו פעילות הגברת את שמנעו מהחסמי" לואי לקבוע מבלי 

 כיו" כי מעריכי" אנו, יותר חזקה השפעה בעל הוא מה" איזה או, לאחרי" קד" בענפי" אלו

  :ה" עיקריי"חסמי" הה

  

 העדרמדיניות ממשלתית שהתבססה על ענ' עיקרי שבו יש למדינת ישראל יתרו� יחסי בולט ו •

 . ענפי המשקל לבכ וצמיחה תחרותיות לבי� וחדשנות פ"מו בי� הקשר לגבי אסטרטגית ראיה

 ותרבות ארגונית שמרנית המונעת זליגה והחדשנות פ"המו לנושאי היזמי" של בחשיפה חסר •

 . טכנולוגית וחדשנות

 . ממשלתית לתמיכה מעבר משלימי" מימו� מקורות העדר •

 .פ"מו לביצוע מתאימי" כישורי" בעל אנושי הו� של ס' רמת העדר •

  

 הוא שלעיל הראשוני" החסמי" שלושת את לפחות בתוכו ולאגד להסביר שיכולמרכזי  גור"

� והבסקטור הציבורי  המדיניות קובעיה�  (במשק השחקני" כלל בקרב שרווחת מדי צרה תפיסה

 נית� .צמיחה מנועי להוות יכולי" וחדשנות פ"מו בה") תעשיות (התחומי" של) העסקי סקטורה

  ?כזוכיצד יכולה הייתה להתבסס תפיסה , כשאלה ראשונית, לשאול

  

להנעה של תהליכי ) Setup Cost(קיימת עלות הקמה ראשונית , מנקודת מבטה של הפירמה

עלות זו משקפת בי� היתר את הידע הנדרש בטכנולוגיות הקיימות . חדשנות וניהול מחקר ופיתוח

ניהול . ומידת התאמת� לצרכי הפירמה הספציפית לצור� אימו- טכנולוגיה או תהלי� ייצור חדש

חומרי" או תהליכי" חדשי" ג" הוא מצרי� מומחיות ייחודית וניסיו� , יתוח מוצרי"תהלי� פ

עלותה של , בהעדר ההיכרות והידע הבסיסי כאמור. שאינ" זמיני" תמיד לבעלי או מנהלי הפירמה

נוצר מצב , כ�. 20יוזמת חדשנות טכנולוגית עלולה להתפס גבוהה באופ� שאינו מצדיק את ביצועה

בו הפירמות שבוחרות שלא לעסוק בחדשנות טכנולוגית אינ� בהכרח ) Self Selection" (מיו�"של 

אלא דווקא אלו שחוסר ,  היא הנמוכה ביותרבהעדר פערי ידע ונסיו�אלו שהתשואה הצפוייה לה� 

לאחר מספר שני" של תהלי� . הידע והניסיו� שלה� ביחס לפעילות חדשנית ה" הגבוהי" ביותר

� פירמות שסבלו מפערי ידע וניסיו� בחדשנות טכנולוגית נותרו הרחק יתקבל מצב בו אות, זה

על ידי קובעי המדיניות ושחקני" אחרי" בשוק ) בטעות(פירמות אלו יכולות להחשב . מאחור

  . ככאלו שלא צפוי לה� רווח משמעותי מפעילות חדשנית

                                                

ות אימו- טכנולוגיה קיימת עשוי שלא לתת את הפיר. לא זו אלא שהתוצאה הסופית אינה מובטחת או ידועה מראש 20

  .מחקר ופיתוח של מוצרי" חדשי" מועד עוד יותר לכשלו�. הצפויי" כתוצאה מיישו" לא מוצלח או מתנאי" אחרי"
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 לא מעול"ה של משרד התעשייה המסחר והתעסוק הראשי המדע� שתוכניות נציי� זה בהקשר

 למצוא נית� האחרונות בשני" רק למעשה. אחרת או כזו לתעשייה ופורמאלי מפורש באופ� יועדו

 שאוכלוסיית מלמד התוצאה מבח� ,במקרה לא אול". המסורתיות לתעשיות ספציפית סותייחהת

 נעיר ג" .המתקדמות התעשיות היו המדע� תמיכות של הארי בחלק שימוש עשתה אשר החברות

למעט , פי השירותי" אינ" זוכי" לתמיכה ייעודית כלשהיא במסגרת תוכניות המדע� הראשיכי ענ

במסגרת תוכנית לעידוד התעשייה המסורתית נכללי" כיו" ג" ענפי , ע" זאת. ענ' התוכנה

  .השירותי" והחקלאות

  

 כיוו�) 1: (פ"במו התמיכה של וההיצע הביקוש ממאפייני להיות מושפע היה לויכ זה ענייני" מצב

הייתה הטייה , בפרט .המתקדמות לתעשיות יותר התאימו הפעלת� או שיווק�, התוכניות שמבנה

 בהיות� המתקדמות התעשיות כי ייתכ�) 2. (פרויקטי" בעלי חדשנות טכנולוגית גבוהה לכיוו�

 תולדה אינו זה מצב סביר שג" .הנדונות בתמיכות שימוש ולעשות לאתר ידעו, מטבע� פ"מו מוטות

, פ"מו להשקעות הקשור בכל המסורתיות פני על המתקדמות התעשיות של מתוכננת העדפה של

 בהקשר המסורתיות התעשיות של היחסית חולשת�במצב� ו הגורמי" כל מצד בחנהה אישל  אאל

   .מתקנת פעילות נקיטת ואי הנדו�

  

ל החברות לנקוט בשולי הדברי" נעיר כי אי נקיטת אסטרגיה של חדשנות יכולה לנבוע מבחירת� ש

פוליטית בישראל מאפשרת ) המציאות העסקית. באסטרטגיות אחרות המאפשרות לה� לשרוד

ב המאפשרי" לה� "תקנות וכיו, חוקי", לעיתי" לחברות לעסוק בקידו" אינטרסנטי של הגנות

וא' לענפי" או מגזרי" שלמי" להנות מרווחיות גבוהה יחסית תו� כדי שמירה על תחרותיות 

  .21נמוכה

  

בתעשיה המסורתית  והחדשנות פ"המו של עתידית להתפתחות לחסמי" בפירוט נתייחס להל�

   .וענפי השירותי"

  

  וחדשנות פ"מו מכוונת אסטרטגית ראיה העדר .4.1

, המסורתיות בתעשיות והחדשנות פ"המו בהשקעות ירידה ואפילו" סטגנציה "של שני" לאחר

 כביכול, וחדשנות פ"מו מכוונת אסטרטגית חשיבה העדר של במצב לתפקד התרגלו �בה השחקני"

 פעילות המעודדת מכוונת בפעילות הצור� בהבנת זה ראיה קוצר. לה� רלוונטית אינה פ"מו פעילות

 פיריו� מרכזי בקצב הגידול הנמו� בגור" הוא בענפי התעשייה המסורתית והשירותי" פ"מו

  .בדי" באות" ענפי" של העוהנמוכה ההכנסה לרמת וכ� ירוד תחרות לכושר, לעובד

  

בענפי  הנורמהלרוב  שכ� זוהי (הלאומיי" המתחרי" מול משמעותית חולשה מהווה אינו הדבר

 פחות לא מסוכני" מבחו- האיומי", הגלובאלי בעול", אול"). התעשיה המסורתית והשירותי"

 ידי על א" המקומיי" לשווקי" לחדורדר�  מחפשות לאומיות)רב חברות: יותר א' ולעיתי"

                                                

כא� אנו , למראת זאת. או מחליפה תפקוד כלכלי תקי� בכלל ופעילות חדשנית בפרט/תופעה מסוג זה פוגעת ו 21

 . כתב המינוי של הועדהההתייחסות והטיפול בה אינ" במסגרת, מסתפקי" באיזכורה בלבד שכ�
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 בענפי חברות בישראל שקיימות ציי� יש ל.ייבוא ידי על וא") 'וכד מפעלי" הקמת (פיזית נוכחות

 מתקדמות בטכנולוגיות שימוש ועושות חדשי" מוצרי" מפתחותה ,מסורתיי" תעשייה הנחשבי"

� שמדובר כיוו�הענפית  הנורמה פירמות אלו אינ� משקפות את, לצערנו. שלה� הייצור בתהלי

)רב חברות ע" ממוזגות או פעולה משתפותלרוב  אשר בתחומ� והמובילות דולותהג בחברות

   .לאומיות

  

 המועסקי" בי� סבירי" כלכליי" ופערי" יחסית גבוהה חיי" רמת לקיי" השואפת ישראל מדינת

 השווקי" מול אל התחרותיות כושר שמירת י"ע זאת להשיג יכולה ,השוני" המשק בענפי

ת בחתירה שיטתית לחדשנות בכל ענפי המשק כ� שג" לפירמות בינוניות  וזו מותניהבינלאומיי"

  .פ "וקטנות יחסית תהייה נגישות למשאבי ידע והו� הנחוצי" לפעילות מו

  

   וחדשנות פ"מו אודות למידע מועטת חשיפה .4.2

 למידע ,בכלל א" ,מועט באופ� חשופותובענפי השירותי"  המסורתיי" בסקטורי" החברות רוב

ליתרונות לגודל בתהליכי" של  הדוק באופ� קשורה זו תופעה. חדשנות או פ"מו על סוג מכל

 נגישות קשייעבור פירמות שאינ� עוסקות בחדשנות  יוצרי" אלהארגו� ושימוש בידע , איסו'

 על המשפיעי" הגורמי" הבנתב מגבלהמטילי" עליה� ו פ"מו פעילות המאפשרי"  הידעלמשאבי

לפחות באותו (דע הללו אינ" שוני" מהותית בי� פירמה לפירמה משאבי הי. �שלה התחרות כושר

לרוב לא כדאי להשקיע משאבי" לחשיפת הידע , פ"לפירמה בודדת שאינה עוסקת במו). ענ'

יתכ� ומספר פירמות תוכלנה להקדיש משאבי" לאיסו' , ע" זאת. הרלוונטי לפעילות חדשנית

  .מידע שיועיל בסופו של דבר לכול�

  

שני" הלכה והתפתחה לפחות בחלק מפירמות התעשיה המסורתית תרבות ארגונית ע" ה, בנוס'

 חדשנות על מידע במקורות ההתעניינות חוסר, השני" לאור� .שאינה מעודדת חדשנות ופיתוח

 ההיצע צדמציד� של פירמות בתעשיה המסורתית ובענפי השירותי" לא טופל כלל על ידי  פ"ומו

 לתעשיות נותב לאהרלוונטי לא נאס' בצורה מסודרת ו המידע .של שירותי התמיכה הממשלתית

 חולשת� בהינת� להיעשות שצרי� כפי Reaching Out של בדר�ולענפי השירותי"  המסורתיות

בשל ,  החופשיהשוק בה" במצבי" הממשלה של תפקידה זהו. והחדשנות פ"המו בנושאי היחסית

 לאופטימו" והחברה המשק את להביא מצליח אינו ,פערי מידע שאינ" ייחודיי" לפירמות בודדות

  .כלכליי" ופערי" צמיחה של

  

   משלימי"מימו� מקורות העדר .4.3

 לרשות מעמידה אינהו רבי" משאבי" הדורשת גבוה סיכו� בעלת פעילות היא חדשנות טכנולוגית

 מימו� שלבי מספר קיימי" חדשי" מוצרי" או ידע של יצירה בתהלי�. תואמי" בטחונות המלווי"

 הראשי המדע� תמיכת .מכירות המניב לשלב ועד רעיו�ה פיתוח או במחקר הראשונית ההשקעה �מ

 שיעורי האחרונות בשני". בלבד חלקית והינה פ בלבד"המו לשלבי מיועדתת "במשרד התמ

 כדי הנדרשי" המשאבי" ,לרוב. פ המוכרות"מוה מהוצאות 50%)30% על עמדו בפועל המענקי"

  .הרבהב בוהי"ג המכירות לשלב להגיע
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  , התפלגות אישורי וועדת מחקר ) פ"קר� המו: 14 תרשי"

  החדשפ "לפני ואחרי כניסת חוק המו לפי אחוז השתתפות המדינה

4.5%
15% 13%

20%

37%
33%

28%

42%

43%
41%

85% 87%

22%

80%

18%
30%

200620052004200220012000

שיעור תמיכה  20% שיעור תמיכה  30% שיעור תמיכה 40% שיעור תמיכה 50%

  

 ישראל בנק שלעבודה  בנייר למצא נית� ישראליות חברות של המימו� בעיות היק' על המחשה

 100 ) כ בקרב ה� מרכזיות המימו� בעיותנמצא ש" כי  "אחרי ממצאי" בי�. לאחרונה "שפורס

   :200622 בשנת הראשי המדע� ממשרד תמיכה קיבלוש ישראליות חברות

  

 ;חדשי" מוצרי" ביצירת עיקרי כמכשול מימו� בעיות על דיווחו מהחברות כמחצית •

 ;סיכו� הו� לקרנות גישה הייתה המדע� של תמיכה קיבלו אשר מהחברות לכשליש רק •

 ;שני" 10 ) מ יותר בנות היו מימו� בעיות על שדיווחו מהחברות ציתכמח  •

  .מימו� בעיות על דיווחו מצליחות חברות ג" •

  

. המתקדמות לתעשיות משתייכות לעיל הממצאי" מתייחסי" �אליה החברות רוב כי להניח סביר 

 וקטנות ניותבינו מסורתיות חברות עבור יותר עוד גדול מכשול יהוו המימו� שבעיות לשער נית�

 עוד וגבלותבאר- מ סיכו� הו� או ל"בחו מימו� להשיג שלה� האפשרותשלאור מבנה שוק ההו� 

 הממצאי" מלמדי" כי קיי" מחסור במקורות מימו� משלימי" ג" לאחר שמתקבלת .יותר

  . יותר" המסוכני""התמיכה הממשלתית שאמורה לטפל בשלבי הפיתוח 

  

  מי"מתאי כישורי" בעל אד" כוח העדר  .4.4

 מתאימי" כישורי" בעל אד" כוח מעסיקות אינ�בענפי התעשייה המסורתית  החברות מרבית

חברות אלו תדרשנה לשכור כוח אד" ייעודי כפועל יוצא של  .חידושי" או פ"מו של ביצוע לצורכי

 פעילויות הליבה �פ וחדשנות אינ"זאת כיוו� שמו. ולחדשנות פ"למו ממשאביה� החלטת� להקדיש

  .צבת העובדי" הקיימת אינה מספקת את הדרוש לביצוע פעילות זוומשלה� 

                                                

22 Ohad Bar-Efrat, "Research and Development in Israel: Successes and Challenges",  Bank of Israel, 

2006. 
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כימיקאלי" תעשיה מתקדמת ו מספר העובדי" אשר הועסקו בחברות 2004בשנת , לש" המחשה

פירמות ה, לעומת זאת. 23פ" מובפעילות הועסקו 24%)כ מתוכ" 49,854 היה פ"ביצעו מואשר 

העסיקו , למעט תעשיית הכימיקאלי",  באותה השנהפ" ביצעו מו אשר המסורתיתהבתעשיי

 90%) המשמעות היא שכ. פ" הועסקו בפעילות מו4%)כ עובדי" ומתוכ" רק 33,510כ "בסה

  .24פ בתעשייה מרוכזות בתעשיות המתקדמות"ממשרות המו

  

. בייחוד בסקטור המסורתי, בדי" בתעשייה גבוה בהרבה מהמספרי" לעילו העס�, יתרה מזאת

:  בייחוד בסקטורי" המסורתיי")  פ מתו� ס� העובדי" קט� בהרבה"ומכא� שחלק" של עובדי המ

 מספר המועסקי" הכולל בענפי" המסורתיי" למעט 2004בשנת , ס"על פי סקרי התעשייה של הלמ

 ואילו מספר המועסקי" בענפי התעשיה המתקדמת 232,000 ) תעשיית הכימיקאלי" היה כ

פ כאחוז מס� המועסקי" "סקי" במומכא� שאחוז המוע. 80,000 )והכימיקאלי" היה כ

בסקטורי" המסורתיי" היה אפסי ואילו בקרב התעשיה המתקדמת והכימיקאלי" אחוז זה 

  . 15%)הסתכ" בכ

  

פ לפי גודל חברה עבור חברות שקיבלו תמיכה "הלוח הבא מציג נתוני" על כוח אד" המועסק במו

 פנו לקבל סיוע ממשלתי שחברות תעשייה מסורתית אשר, סביר. ממשלתית במחקר ופיתוח

הנתוני" עבור . פ ה� אלו אשר מבצעות מחקר ופיתוח בפועל ולכ� מעסיקות כוח אד" מתאי""במו

  .כלל חברות התעשייה המסורתית יהיו לפיכ� נמוכי" מהמוצגי" להל�

  

                                                

 .לרבות אלו שלא קיבלו מימו� ממשלתי, פ"כלל הפירמות המבצעות מו 23

אי� בתעשיה המסורתית כוח אד"  ההנחה היא ש.הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2004סקר מחקר ופיתוח עסקי   24

 .פ שמועסק בתפקידי" אחרי""בעל הכשרה מחקרית ויכולת לבצע מו
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 : 7 לוח

אחוז עובדי המו"פ בחברהסוג החברותתעשייה

8.60%הכלמסורתית

33.09%הכלעילית

4.55%מעל 50 מ' יורומסורתית

27.24%מעל 50 מ' יורועילית

9.76%מתחת ל-50 מ' יורומסורתית

52.86%מתחת ל-50 מ' יורועילית

5.08%מעל 20 מ' יורומסורתית

28.49%מעל 20 מ' יורועילית

12.13%מתחת ל-20 מ' יורומסורתית

55.27%מתחת ל-20 מ' יורועילית

ניתוח פעילות מדען ראשי 2005 - תעשייה מסורתית לעומת עילית

  

  

  

  מבנה תוכניות התמיכה הממשלתיות .4.5

  

 כאחוז משולמי" אלה. עתידיי" תמלוגי" בהחזר מותנה בישראל פ"המו מענקי של הארי החלק

 שיטת התמלוגי" מעבירה חלק מהסיכו� .ריבית בתוספת להשקעה הקשורות המכירות מ� קבוע

פ "התמיכה הממשלתית למו. הכרו� בכשלו� המחקר או הפיתוח החדש מהפירמה אל הממשלה

בשני" . כנסות כתוצאה מאותו מחקר נובעות הרק כאשר להחזירו שצרי�ניתנת כמענק לפירמה 

התמלוגי" המתקבלי" מחברות נתמכות מהווי" חלק משמעותי מתקציבי המדע� , האחרונות

  .הראשי
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  : 15 תרשי"

1,236

606

630

1,246

754

492

1,145

745

400

1,252

750

502

1,674

788

428

248

210

1,816

1,039

508

270

1,812

1,127

685

1,796

1,167

629

20072006200520042003200220012000

סה"כ תקציבי המו"פ & (לא כולל בינ"ל)
מקורות מדינה ותמלוגי� (במיליוני ,)

במונחי� נומינליי� & הרשאה להתחייב

כל התוכניות הכנסות מתמלוגי�* תמלוגי� מחברות הסדר גרירה משנת 2002

  

  

  

  :לשימוש בשיטת התמלוגי" קיימי" שני אפקטי" נלווי", ע" זאת

  

 התמיכה או נטו התמיכה, המדע� בתמיכת חוזר שימוש העושה מצליחה חברה עבור .1

 .התמלוגי" החזרי בניכוי החדש המענק לער� שווה האפקטיבית

השיטה קשה . שיטת התמלוגי" פשוטה יחסית ליישו" בפיתוח של מוצרי" וחומרי" חדשי" .2

 . שיפור בתהליכי יצור קיימי"מאוד ליישו" במקרי" של 

  

פ והחדשנות בתעשייה "קפי המוצור� בהגדלת היהולמי" את הכללי התמלוגי" הנוכחיי" אינ" 

עדיי� חובת התמלוגי" מרתיעה , י לשכת המדע� הראשי"למרות הצעדי" שננקטו ע. המסורתית

עקב אופי הענפי" . חלק לא מבוטל מהמפעלי" מהענפי" המסורתיי" מלגשת ללשכת המדע�

 הרווח שיעור, צריכת אנרגיה גבוהה וציוד ייצור יקר, המסורתיי" הכולל שימוש בחומרי גל"

וכ� עבור מפעל בעל פרוייקט מצליח , הגולמי בענפי" המסורתיי" נמו� מאשר בענפי ההי טק

� בתוספת ריבית מהמכירות שוחק את 6%)3%שיעור החזר תמלוגי" של , ושיעור רווח גולמי נמו

  .מרבית הרווח ועלול א' להעבירו להפסד

   

קרי" הוא שיפור של תהליכי ייצור של פ המבוצע בענפי" המסורתיי" במרבית המ"המו, זאת ועוד

פ תהליכי קשה לייחס ולשיי� את היק' המכירות ביחס "כאשר מדובר במו. מוצרי" קיימי"

במקרה כזה המפעל חושש מהצור� . פ הספציפי דבר שבפני עצמו מהווה חס""לפרויקט המו

יהיה גבוה כבר היק' התמלוגי" במצב כזה . לשל" תמלוגי" על כלל המכירות בקו הייצור הנדו�
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פ צפויי" להתקבל רק "בתחילת יישו" הטכנולוגיה בעוד השיפור ברווחיות כתוצאה מפירות המו

  .על פני פרק זמ� ארו� יותר

  

היק' המכירות של החברות בגי� מוצרי" נתמכי מדע� אינו משק' בהכרח את התרומה , לבסו'

ור המוצר ועדיי� תשל" לרווחיותה של החברה ויתכנו מצבי" בה" החברה תפסיד על ייצ

  . תמלוגי"

  

טק המובילה את הצמיחה )חשוב להדגיש כי הנתוני" הכלכליי" המיוחסי" כיו" לתעשיית ההי

בשילוב תנאי שוק גלובליי" ותנאי מאקרו אחרי" במשק , פ בעבר"ה" תוצאה של השקעות מו

מת נתמכו על ידי ג" ענפי התעשייה המתקדיש לציי� כי . אשר נמצאי" בשיפור מתמיד, הישראלי

 � .ללא החזר תמלוגי"המדינה בתחילת הדר

  

בניכוי החזר (נטו  ההתמיכת מלמד כי "מחקר שנער� עבור לשכת המדע� הראשי במשרד התמ

ס� המענקי" ללא ניכוי החזר  (ברוטו המהתמיכ כמחצית עד כשישית היא בישראל )תמלוגי"

מכפי  בהרבה נמוכה בישראל ופיתוחבמחקר  התמיכה הממשלתית בפועל כי מכא�. 25)תמלוגי"

 יאחרשיעור התמיכה הממשלתית בישראל לפני ו את הבא מציג לוחה. מראי"הגלמיי"  נתוני"הש

 . להחזרי התמלוגי" �התאמת

  

   ) בישראל הענפי התוצר במונחי פ"מו של הממשלתי המימו� :8 לוח

  2003 )1995 השני" בי� בממוצע

� התוצר הענפיאחוזי" מס  

תמיכה  ענ) מצרפי
 ברוטו

תמיכה 
 נטו

 0.00 0.01 טבק; מזו� ושתייה

 0.43 0.86 כימיקלי� ומוצריה�

 0.30 0.60 ציוד תחבורתי; מכונות וציוד

 1.63 3.25 אלקטרוניקה ואופטיקה, חשמל
  

שי מ� הלוח נית� ללמוד כי מנקודת מבטה של פירמה העושה שימוש חוזר במענקי המדע� הרא

מדיניות התמלוגי" מופעלת .  מס� התמיכותכמחציתפ בישראל ה� "התמיכות האפקטיביות למו

אשר , י משרד המדע� הראשי"כיו" בישראל במתכונת רחבה כאשר רוב המסלולי" המוצעי" ע

, לעומת זאת, מחו- לישראל. מחייבי" החזר תמלוגי", פ"במסגרת" ניתני" המענקי" לצורכי מו

בפינלנד . א" בכלל, פ מופעלת במסלולי" ספציפיי"" תמלוגי" על מענקי מומדיניות של החזר

למשל לא מופעלת מדיניות החזר תמלוגי" כלל ובבלגיה קיימי" מסלולי" בודדי" בה" מת� מענק 

  ).ראה פירוט בנספח(ב בהחזר תמלוגי" מחוי

  

 עשוי לגרו" השימוש בשיטת התמלוגי", מעבר להקטנה יחסית של שיעורי התמיכה האפקטיבית

אשר כיו" כמעט ואינ� (להעדפת פיתוח מוצרי" וחומרי" על פני אימו- טכנולוגיות קיימות 

                                                

  .2007אפלייד אקונומיקס . פ.ג.א" פ וחדשנות בתעשיות מסורתיות בישראל וניתוח מדיניות התמלוגי""עידוד מו" 25
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קל יחסית ) ע" או ללא פטנט(כאשר מפותח מוצר חדש או חומר ). נתמכות במסגרת המדע� הראשי

כאשר מאומצת טכנולוגיה . לעקוב אחרי זרמי ההכנסות הנובעי" ממנו בשני" מאוחרות יותר

קשה לבודד את היק' המכירות הנובע , ה לניהול מלאי או תהלי� ייצור קיי" עובר שיפורחדש

להעדפה , הלכה למעשה, קושי זה עשוי לגרו". בנפרד משינויי" אחרי" שעובר הארגו�, מאימוצה

של פירמות המפתחות מוצרי" וחומרי" על פני פירמות העוסקות בפיתוח תהליכי ייצור או 

ענפי התעשיה המסורתית וענפי השירותי" אינ" עוסקי" כמעט . 26 קיימותמאמצות טכנולוגיות

בפיתוח ואינ" צפויי" לעסוק בכ� בצורה נרחבת בעתיד הקרוב אלא באימו- של טכנולוגיות 

. קיימות שימוש בשיטת התמלוגי" עשוי לפיכ� ליצור הטייה לרעת� בקבלת תמיכה ממשלתית

חוסר . אשר מיועד לשיפור תהליכי ייצור קיימי", יכיפ תהל"דברי" דומי" נית� לומר ג" על מו

שיפור תהליכי ייצור קיימי" ואימו- ; ההפרדה במסגרות התמיכה בי� פיתוח מוצרי" וחומרי"

התואמת את הצרכי" השוני" של הפירמות " חליפה אחת"טכנולוגיות קיימות מקשה על תפירת 

  .בכל אחד מערוצי הפיתוח

                                                

יפה ויסודית שנית� בקלות נית� כמוב� לחשוב על מקרי" בה" הטכנולוגיה הקיימת המאומצת היא כל כ� מק 26

  ).או ס� המכירות של קו ייצור מסויי"(יחסית לייחס לה את ס� המכירות של הארגו� 



 

 46

   והחדשנות בתעשייה המסורתית בישראלפ"כלי מדיניות להגברת המו .5

  ת "לשכת המדע� הראשי במשרד התמ .5.1

) מינהל למחקר ופיתוח תעשייתי( המסחר והתעסוקה, התעשייהלשכת המדע� הראשי במשרד 

 על הלשכה מופקדת.  1984 –ד "התשמ, פועלת מתוק' החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה

במטרה לקד" את היצוא דשנות הטכנולוגית בדר� של עידוד הח הישראלית פיתוח התעשייה

כ� מופקדת לשכת  כמו.  ליצור מקומות עבודה ולשפר את מאז� התשלומי" של מדינת ישראל

  .ל לקידו" מטרות החוק" בינ"המדע� על כריתת הסכמי

    

, פ"ידי סיוע כספי ישיר בהתא" לחוק המו)פ התעשייתי על"לשכת המדע� הראשי תומכת במו

: ל"פי הוראות מנכ) פ ומופעלות על" תוכניות תמיכה הכפופות לחוק המובמקביל מופעלות

, )ט"תוכנית מגנ(פ גנרי "פיתוח והרחבה של תשתית טכנולוגית לתעשייה באמצעות סיוע למו

פ התעשייתי ותמיכה ביזמי" באמצעות חממות "טיפוח שיתופי פעולה בינלאומיי" בתחו" המו

פ "ענקי המדע� הראשי מביאי" לגידול בפעילות המומגוו� מסלולי התמיכה ומ. טכנולוגיות

  . בישראל ומסייעי" להשארת הייצור והפעילות העסקית בישראל

  

פ העיסקי החל מרעיו� של היז" הבודד בשלבי" "לשכת המדע� הראשי תומכת בכל שלבי המו

יתוח  תמיכה בפ) פ תחרותי "מו, פיתוח תשתיות טכנולוגיות לידע, הראשוני" של גיבוש הרעיו�

  .ל ועוד"פ בינ"תמיכה בשת, טכנולוגיות חדשניות למוצרי" חדשי" בכל ענפי המשק

  

פ "חברות אשר מצליחות במכירת מוצרי מו, בשונה מתמיכה ממשלתית במדינות אחרות בעול"

. י לשכת המדע� הראשי משלמות תמלוגי" אשר משמשי" כמענקי" לחברות אחרות"שנתמכו ע

טה במדיניות ניאטרלית בי� התחומי" השוני" אול" בשני" בעבר לשכת המדע� הראשי נק

�  . האחרונות היא בחרה לתת העדפה מסויימת למספר תחומי" נבחרי" כפי שיוצג בהמש

  

  י לשכת המדע� הראשי"כלי המדיניות המופעלי" ע .5.1.1

  פ"קר� המו

  

טאת תמיכת המדינה מתב . פ תעשייתי"מסלול זה הוא הערו- המרכזי דרכו תומכת המדינה במו

שמטרת" יצירת מוצרי" חדשי" או ,  בהוצאות מחקר ופיתוח50%)20%בהשתתפות בשיעור של 

  . שיפור תהליכי ייצור קיימי"

לשל" , האחת. עצמה בתמורה שתי מחוייבויותעל פ נוטלת "פ חוק המו"חברה המקבלת מענק ע

 שני כללי" .למדינה תמלוגי" מתו� מכירות המוצר שפותח והשניה חובת ייצור המוצר באר-

)3%אלו עברו שינויי" לא מעטי" לאור� השני" ובאופ� כללי נאמר רק כי שיעור התמלוגי" הוא 

כ התמלוגי" המשולמי" קיימת תקרה לגובה ההחזר שהוא המענק "לסה,  ממחזור המכירות6%
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צמוד לדולר והנושא ריבית הצמודה לליבור וכ� מחויבת החברה בחובת ייצור המוצרי" באר- 

 נית� לאשר להוציא את הייצור והידע מחו- למדינה בכפו' להגדלת נטל מסוימי"תנאי" אשר ב

ל ושל הזמ� שעבר מקבלת המענק ועד " של שיעור הייצור המועבר לחוכפונקציההתמלוגי" וזאת 

  .לבקשת הוצאת הידע והיצור

ט מגבלות על הוצאת ידע וזכויות יצור קיימות בכל מסלולי התמיכה במדע� הראשי למע

פ "רב לאומיי" והחובה לשל" תמלוגי" קיימת בכל המסלולי" למעט המו/המסלולי" הדו

  .הגנרי

       

 592ושרו מתוכ" אש, פרויקטי" 787 )הסתכ" ב 2006לשנת  פ"בקר� המו הבקשות פרמס

 מיליו� 2,181מתקציב מאושר של 3  מיליו� 916במונחי" כספיי" אושרו מענקי" של . פרויקטי"

היק' . 3 מיליו� 4,501פ מבוקש של "וזאת מתו� תקציב מו) 42%נק ממוצע של שיעור מע(3 

כ ההכנסות "סה. 3 מיליו� 916)כעמד על  2005)פ ב"קר� המוב  להרשאה להתחייבהתקציב

 510) עמדה על כ2005הגביה בשנת . דולר'  מ132 עמדו על 2006במזומ� מגביה מתמלוגי" בשנת 

החלוקה לפי ענפי תעשייה . 2006לבסיס התקציב של שנת  3 ' מ100 להעביר ואפשרה3 מיליו� 

, 7% )האלקטרו אופטיק, 15% – היא אלקטרוניקה 2006פ בשנת "של המענקי" בקר� המו

 ))לרבות הענפי" המסורתיי"( ואחר 28% )מדעי החיי", 33%תקשורת , 8% ) תכנה, 4% –כימיה 

ס� מענקי קר� .רי מענקי" מוגדלי"זוכה לשיעו'  פיתוח אבאזורפ המבוצעת "פעילות מו. 5%

  .3'  מ127) ב2006 כאלה הסתכ" בשנת לפרויקטי"פ "המו

  

  פ ארו0 טווח" מו–הסדר חברות גדולות 

  

פ ארו� טווח שבא לפתור " הופעל מסלול מו2002בשנת , פ"כחלק מהשינויי" שעברה קר� המו

אשר ,  בחברותהשל תמיכ תוצאה של שני" רבות  זו היא בעיה  ."הגדולותהחברות  "בעייתאת 

 – המדע� הראשי ל ידיהפרוייקטי" ע" שירשור" ובשל שיטת –ובשל כ� , פ"הצליחו במסחור המו

 מקבלות שה�כ� שגובה המענקי" ,  מחויבות בתשלו" תמלוגי" בהיקפי" גדלי" והולכי"ה�

 ואה לפתרו� המפתח .פ"למוא� אינו מהווה תמרי- אמיתי , מכסה את התמלוגי" שה� משלמות

 להחזירושיש  )"מענק מותנה"מסטטוס של " חברות הגדולות" שניתנו ל,הפיכת" של המענקי"

, המכירותבאמצעות תמלוגי" כאחוזי" מ� , למדינה רק במידה והפרוייקטי" מגיעי" למסחור

ולאחר החזרו לא תהיה ,  היקפו מוסכ" בי� החברה למדינהאשר  סופי וקבועחובלסטטוס של 

  .  בתשלו" תמלוגי"החברה חייבת יותר

  

   : התנאי" הבאי"שני להצטר' להסדר חברה המקיימת את זכאית

  . M 100$ השנתיות עולות על מכירותיה. 1

 .פ"במו  עובדי"200 ) מעסיקה למעלה משהיאאו , לשנה$  M20פ שלה עולות על " המוהוצאות. 2
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 זכותאשר מקנה רשאית לפנות למסלול חברה הסדירה את חובה ע" המדינה היא  והבמידה

 .אחרותפ בשיתו' פעולה ע" חברות " ומו, גנריפ "בגי� ביצוע מו,  חובת תמלוגי"ללאלמענקי" 

 מיליו� 208.3מתקציב מאושר של 3  מיליו� 94.3 אושרו מענקי" במסלול זה בס� של 2006בשנת 

  .3 מיליו� 408.4פ מבוקש של "וזאת מתו� תקציב מו) 45%שיעור מענק ממוצע של (3 
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  ט"ת מגנותוכני

  

  רקע

תעשייתי בתחו" התשתיות  פ" מסלולי סיוע למו4כוללת , , )פ גנרי טכנולוגי"מו(ט "תוכניות מגנ

 .פ"במוומהווה נדב� אחד במכלול מסלולי התמיכה של לשכת המדע� הראשי , הטכנולוגית

גזר פ ארו� טווח במ"הוא בהיותה המסגרת לעידוד ביצוע מו" ט"מגנ"ייחודה של מסגרת 

ובינ" לבי� מוסדות מחקר , התעשייתי תו� יצירת שיתו' פעולה בי� תאגידי" תעשייתיי"

  ). אוניברסיטאות ומכוני מחקר(

  

הפצה והטמעה של טכנולוגיות , פיתוח טכנולוגיות גנריות טרו" תחרותיותפועלות לתוכניות ה

 לתעשייה קדמיהמהאקידו" העברת טכנולוגיה , גנריות הנדרשות למגוו� רחב של תאגידי"

  .וגישור בי� המחקר הבסיסי למחקר היישומי בתחומי" מוגדרי"

  

 2007התקציב לשנת ). במונחי מענק(ח " מליו� ש204 ) הסתכמה ב 2006כלל הפעילות בשנת 

 בתמלוגי" ושיעור מחויבי"המענקי" בתכנית אינ" ). במונחי מענק. (3 מליו� 190 –הוקט� ל 

  .90%)66% ולפעילות באקדמיה 66%המענק לחברה תעשייתית הוא 

  

" מגנטו�", איגודי משתמשי", מאגדי": ליישו" מטרות אלה מופעלת התכנית בארבעה מסלולי"

  ".נופר"ו

  

  פ של טכנולוגיות גנריות" מסלול למו–מאגד  .1

  

לביצוע פיתוח עצמי של טכנולוגיות  גנריות  , התאגדות של תאגידי" תעשייתיי" ומוסדות מחקר

.  מאגדי"13ט " פעלו במסגרת מגנ2006בשנת . ו להגשמת החזו� המשות' של חבריושביחד יביא

  .ח" מליו� ש165 ) הסתכ" בכ2006ט בשנת "כ היק' המענקי" שאושרו למאגדי מגנ"סה

  

   מסלול הפצה והטמעה של טכנולוגיות& איגוד משתמשי�  .2

  

הטמעה , ת להפצהפעילות משותפת של תאגידי" תעשייתיי" המשתמשי" בטכנולוגיות מתקדמו

  ).יחד לומדי" מנסיונ" של אחרי"(הדגמה של טכנולוגיות גנריות מתקדמות בתחומי עיסוק" 

  .ח" מיליו� ש6 איגודי משתמשי" מסתכמי" לכ 5 במסגרת 2006כ המענקי" שאושרו בשנת "סה

במסגרת זו הופעל בשלוש השני" האחרונות פיילוט של שיפור איכות בתהליכי יצור אצל קבלני 

  .משנה בתעשייה האלקטרוניקה
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   העברת טכנולוגיות מהאקדמיה לתעשייה  &מגנטו�  .3

  

ודאות של טכנולוגיות הנמצאות )לצמצו" אי/תעשייה להסרת)שיתו' פעולה דואלי אקדמייה

בשנת  .באקדמייה בדר� להעברת הטכנולוגיה מהאקדמייה לתעשייה להמש� פיתוח המוצר

 לנושאי המגנטו� היו בהיק' של 2006כ המענקי" בשנת "סה.  פרויקטי" חדשי"18 אושרו 2006

  .ח" מליו� ש25כ 

  

  "נופר" .4

  

ח מוניטור שהעלה את הצור� בהקמת קר� לתמיכה "תכנית זו שניצניה מיישו" המלצות דו

במחקר יישומי באוניברסיטאות על מנת להגביר את הפוטנציאל היישומי של מחקרי" 

מחקר .  לכוונ" לתחו" תעשייתי בעל פוטנציאל כלכליוזאת על ידי מת� הזדמנות, אקדמיי"

, שכ� אינו מחקר בסיסי, יישומי ראשוני הינו מחקר שאינו זוכה להיתמ� על ידי האוניברסיטאות

  . ואינו בשל דיו על מנת להיתמ� על ידי התעשייה או במסגרת מגנטו�

  

  . ונחי מענקבמ3  מליו� 8 )בהיק' תקציב של כ ,   פרויקטי"24 אושרו 2006בשנת 

  

  חממות לייזמות טכנולוגית בישראל 

 

ה� מסגרות תומכות המאפשרות לייזמי" מתחילי" לפתח את , החממות לייזמות טכנולוגית

באמצעות החממות  .הרעיו� שלה" למוצר מסחרי ולהקי" עסק חדש לצור� מיסחורו

הנחייה ה,  הכלי",המשאבי" הכספיי",  מספקת ליז" את המקו"המדינההטכנולוגיות 

חממה רעיו� שהות בתקופת הב לפתח המאפשרי" לו )המקצועית והסיוע האדמיניסטרטיבי 

מינהלת החממה משמשת כנאמ�  .את יחודו ויתרונותיו, ערטילאי למוצר שהוכיח את היתכנותו

 פרוייקטי" 15 עד 10) לחממה מבנה המתאי" להפעלת כ.המדינה להפעלת הפרוייקטי" בחממה

מאורגנת וערוכה לתמיכה בפרוייקטי" בכל המובני" ולאור� כל תקופת  היאו, של מחקר ופיתוח

 .פעילות" בחממה

  

  הפרויקט

מדובר בתוכנית מחקר ופיתוח המבוססת על רעיו� טכנולוגי שיש בו חדשנות ואשר מטרתו 

) שאיננו חברה עדיי�(מתחיל הוא יז"  ה.פיתוח מוצר בעל פוטנציאל שיווקי המיועד בעיקר ליצוא

 להביא מנוצלות שנתיי" המוקצות לפרוייקט בחממהב . אנשי פיתוח6 עד 3)כוייקט כולל והפר

 אבטיפוס  נבנה היתכנות טכנולוגית ושיווקיתמוכחת,  בעל הגדרה ברורה מוצרלכדיאת הרעיו� 

או להצטרפות / והפרוייקט בשל להשקעה מסחרית ו) תוכנית עסקית מסודרת ,או דג" עובד
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, בתו" השנתיי" צרי� היז" להיות מסוגל להמשי� בכוחות עצמו .תחו"שות' אסטרטגי ותיק ב

�  .וכמוב� להשקעות חיצוניות, תו� הזדקקות למסלולי תמיכה רגילי" של המדינה, א" צרי

  

  תקציב

 $ 300,000 בי�מענק של המדינה תומכת בפרויקט חממה ב . לשנתיי"590,000$עד $ 360,000בי� 

 המדינה תומכת במנהלת . מהתקציב85% של  מענקרבשיעו ,למש� עד שנתיי"$ 500,000עד 

 חממות מופרטות ללא מעמד פריפריאלי אינ� .שנהל $ 180,000 )חממה במענק בהיק' של כ

 . $ מיליו� 30 )תקציב המדינה השנתי לתוכנית הוא כ . זכאיות לתמיכה במינהלת החממה

  

, חיפה, אביב)תל, ירושלי": באי"חממות לייזמות טכנולוגית פועלות בישראל במקומות ה 24

, אריאל,  חדרה,נתניה, ארבע)קרית, גת) קרית ,אשקלו�,  אופקי", שדה בוקר, דימונה, שבע)באר

גול� , חיפה, )משגב( גוש שגב ,יקנע", נצרת, )צמח(עמק הירד� , )מגדל העמק(עמק יזרעאל 

 ).קרית שמונה(וגליל עליו� , )קצרי�(

  

  

 מה" הצליחו להשיג השקעה 58% ) כ. פרוייקטי"1082  מ� החממותיצאו, 2006נכו� לסו' שנת 

  .ממשיכי" להתקיי" כחברות פעילותפרויקטי" הבוגרי"   מה41% ) ו.  כלשהיפרטית

לא כולל מימו� ( $  מיליארד 1.582  ) כ בחברות בוגרות חממה באופ� פרטיהושקעו 2006עד סו' 

 מיליו� 425ממות לתקופה הנדונה היא וזאת כאשר ס� תמיכת המדינה בתכנית הח, )משלי"

  .דולר

   .שותפי" פרטיי" המשקיעי" מכספ" בהפעלת החממהיש כמעט בכל החממות 

 � 3 ) ו,  חממות פועלות באזורי" פריפריאליי" ואזורי פיתוח15,  החממות הפעילות24מתו

  .חממות פועלות בירושלי"

  

  )אפ& בחברות סטרטSEED&שלב ה(קר� לתמיכה בחברות הזנק 

  

,  קר� ההזנק פועלת על פי מודל לפיו משתתפת המדינה בסיכו� ע" הגור" המשקיע המאושר

ונותנת למשקיע את האופציה לרכוש את , ומשקיעה יחד איתו תמורת מניות בחברה המתחילה

 )ההשקעה המשותפת נעשית לפי עקרו� ה. נתח מניות המדינה במחיר ההשקעה הראשוני

MATCHING –תמיכת . קל שהמדינה משקיעה יעמיד המשקיע שקל משלומול כל ש:  משמע

תמורת השקעתה . פ בה" מההשקעה בחברה ותשמש למימו� פעילות המו50%המדינה תהיה עד 

 � שני" לרכוש את חלקה של 7מקבלת המדינה מניות בחברה ונותנת למשקיע אופציה למש

  . המדינה במחיר ההשקעה הראשוני בתוספת ריבית והצמדה
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.  ,במונחי מענק לתקופה של שנתיי"3  מיליו� 14 היה 2005שקעות של קר� הזנק בשנת היק' הה

משקיעי" אלו רשאי" ,  משקיעי" מאושרי"47ישנ" .  לא היו השקעות חדשות2006בשנת 

המשקיעי" המאושרי" כוללי" את רוב קרנות הו� הסיכו� . להשקיע בצוותא ע" קר� ההזנק

  . ל" קבוצות השקעה מחו2בישראל וכ� 

  

  תכנית תנופה

  :ר מספר מסלולי תמיכה כדלקמ�"במסגרת תכנית זו מפעיל המדע

  

  סיוע ליזמי� מתחילי� .1

  

או ישימות עסקית של הרעיו� ולהגנה /הסיוע של תנופה נית� לצור� הוכחת התכנות טכנולוגית ו

, עיו�טיפוס של הר)היזמי" יכולי" לנצל את המענק לבניית אב. על הקניי� הרוחני של היזמי"

להגשת הבקשה לפטנט ולמאמצי שיווק , לביצוע סקר שוק והכנת תכנית עסקית למיז"

  .הסיוע נית� ליז" בודד בראשית דרכו. ראשוניי"

  . 200,0003עד תקרת מענק  של ו מהתקציב המאושר 85% בשיעור של עד היאהתמיכה 

  . מענקי" במסלול זה113 אושרו 2006בשנת 

  

 שדרוג תעשייה מסורתית .2

  

באמצעות , היא לסייע לחיזוק כושר התחרות של מפעלי התעשייה המסורתית, טרת מסלול זהמ

  .הטמעת פעילות מחקר ופיתוח במפעל

ללא ניסיו� קוד" במחקר , ) עובדי"100עד (המסלול מיועד למפעלי" יצרניי" קטני" ובינוניי" 

  .אשר לא נתמכו בעבר על ידי המדע� הראשי, ופיתוח

  .ח" ש250,000 מהתקציב המאושר ועד תקרת מענק של 66%ר של התמיכה היא בשיעו

  . מענקי" במסלול זה5 אושרו 2006בשנת 

  

  לאומיי� & פ ע� תאגידי� רב"ביצוע הסכמי שת .3

  

 שמטרתו להקל על חברות , ומיקרוסופטIBMפ ע" חברות "שת מי על הסכחת"המדע� הראשי 

המענק מיועד להתאמת .המרכזיי"הזנק ישראליות לסלול את דרכ� אל השווקי" העולמיי" 

  . לאומיי")למוצרי התאגידי" הרב, היישו" או הטכנולוגיה של החברה הישראלית

  

 שירותי כוח יכלול ,אושרו במסלול זה שי,ישראליות לחברות התאגידשל המקביל סל התמיכה 

ת מת� רשיונו, השאלת חומרה לצורכי פיתוח, שירותי ייעו- לניהול הפרויקט, אד" מקצועי
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 מהתקציב 50%התמיכה היא בשיעור של .  כאשר המוצר מבשיל,תוכנה לפיתוח וסיוע בשיווק

  . מענקי" במסלול זה8 אושרו 2006בשנת . ח" ש250,000המאושר ועד תקרת מענק של 

  

 קידו� עיצוב תעשייתי .4

  

 המעוניני" להביא רעיו� עיצובי, מיועד למעצבי" תעשייתיי", מסלול תנופה לעיצוב תעשייתי

 טיפוס של ) הסיוע של תנופה יכול לשמש לבניית אב.לידי מימוש תעשייתי, בר הגנה, חדש

הגשת הבקשה לפטנט , ביצוע סקר שוק והכנת תכנית עסקית למסחורו, הכנת תיק ייצור, הרעיו�

 מהתקציב המאושר ועד תקרת מענק 85%התמיכה היא בשיעור של . ומאמצי שיווק ראשוניי"

  . מענקי" במסלול זה6 אושרו 2006שנת ב. ח" ש100,000של 

  

 מסלול תנופה ירוקה  .5

  

או לשיפור מהותי במוצר , ידידותי לסביבה, חייב להוביל לפיתוח מוצר חדש, פרויקט במסלול זה

 מהתקציב המאושר ועד 66%התמיכה היא בשיעור של . כ� שיהיה יותר ידידותי לסביבה, קיי"

  . אושרו מענק אחד במסלול זה2006בשנת . ח" ש250,000תקרת מענק של 

 

  תמיכה במכוני מחקר

  

כאלה פועלי" ג" לציי� כי בי� המכוני" ראוי .  מכוני מחקר4)לשכת המדע� הראשי תומכת ב

התקציב אותו . פ כגו� ענפי המתכת והפלסטיקה"ק" הוא בתחו" של תעשיות דלות מווסישע

בכל  . 3' מ5.7  למכוני" נקבע על ק והמענ3 '  מ6.1  עמד על 2006בשנת אישרה ועדת התמיכות 

3  אל' 681 כמו כ� היה תקציב בהיק' של .10% השתתפות תעשיה בהיק' של נההנושאי" יש

  .  למכוני מחקר רכישת ציודל

  

  פ בינלאומי"שת

  

פ א" בהסכמי תמיכה מקבילה בה כל שות' נתמ� "שיטת התמיכה דומה מאוד לקר� המו

באופ� (משותפות הפועלות כל אחת לפי כלליהקרנות י " עבמדינתו בערוצי" המקומיי" וא"

לשכת המדע� מפעילה הסכמי ). פ למעט חובת שמירת הידע באר-"דומה מאוד לכללי קר� המו

, פורטוגל, ספרד, הולנד, צרפת, ארגנטינה, סלובניה, יוו�: תמיכה מקבילה מול המדינות הבאות

. טאיווא� וקנדה, תורכיה, איטליה, שוודיה, פינלנד, קונג) הונג, סי�, אירלנד, בלגיה, גרמניה, הודו

,  פרוייקטי"10 גרמניה   –לאומיי" היה )  היק' הפעילות במסגרת ההסכמי" הדו2006בשנת 

בנוס' .  פרוייקטי"9איטליה  ,  פרוייקטי"6פינלנד ,  פרוייקטי"6שבדיה  ,  פרוייקטי"12צרפת  

 מיליו� דולר 18.5 קרנות בהיק' של 3(ב "ארה: תמופעלות קרנות דו לאומיות מול המדינות הבאו
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, ) מיליו� דולר לשנה1.5היק' של (סינגפור , ) מיליו� דולר לשנה0.7היק' של (קנדה ) לשנה

, ) מיליו� דולר לשנה1.5היק' של (קוריאה, ) מיליו� אירו לשנה0.6היק' של (בריטניה 

  ).היק' של מיליו� דולר לשנה(הודו , )היק' של מיליו� דולר לשנה(ויקטוריה )אוסטרליה

  

  הסכמי� רב לאומיי�

  

ראה פרק  (פ מדעי וטכני בי� מדינת ישראל לבי� הקהילה האירופית"שת &  האיחוד האירופי .1

  ).ISERDעל 

2. EUREKA &  מדינות אירופיות ואת האיחוד 33בארגו� המאגד בתוכו ישראל חברה 

 תעשייתיות של המדינות החברות  בי� חברותפ תעשייתי"פ במו"שת ליצור במטרה, האירופי

 פרוייקטי" 12 )לאומיי" וב) פרוייקטי" דו21 )  השתתפו חברות ישראליות ב2006בשנת  .בארגו�

    ).clusters(במסגרת מאגדי" 

. פ משתתפת בתכנית האירופית של מערכת ניווט לווינית"ישראל באמצעות מתימו &גלילאו  .3

 12לתחנות מעקב קרקעיות וכ� אושרו " שעוני" אטומיי"" אושר פרוייקט 2006בשנת 

  ".גלילאו"פרוייקטי" לאפליקציות המבוססות על סיגנלי" של 

  

   ע� חברות רב לאומיותהסכמי� 

  

 ; IBM;  אלקטל ) תאגידי" רב לאומיי"  4פ תעשייתי ע" "פ במו"עד היו" נחתמו הסכמי  שת

  .אורקל  ומיקרוסופט 

  

  IRCמרכז ה 

  

פ חברה ברשת אירופית לעידוד הפצת טכנולוגיות ממוסדות "ולשכת המדע� באמצעות מתימ

  . הסכמי העברת טכנולוגיות17 נחתמו 2006בשנת . מחקר למפעלי" בענפי התעשייה המסורתית

  

SERDI & פ של האיחוד האירופי"תוכנית המסגרת למו  

  

 מדינות החברות 25 בהשתתפותהינה תכנית , פ של האיחוד האירופי"תכנית המסגרת למו

, תורכיה, איסלנד, נורווגיה, שווי�( מדינות בעלות זכויות השתתפות מלאות �8באיחוד ו

הבקשות לתמיכה מוגשות במסגרת מאגדי! של ).  וישראלקרואטיה , בולגריה, רומניה

 50%מספר שותפי! ממדינות שונות ה" מהתעשייה וה" מהאקדמיה המקבלי! תמיכה של 

לשותפי! במאגד זכויות שימוש בכל . וגי!פ המאושר ללא חובת תמל"מתקציב המו

 הישראלית לתוכנית המנהלת הינה ISERD .תוצאות עבודת השותפי! השוני! לפרוייקט

  .  והיא פועלת לקידו! השתתפות! של גופי! ישראליי! בתוכנית, המסגרת
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הסרת , פ הישראלית" כוללת הטמעה של תוכנית המסגרת בקרב קהיליית המוISERDפעילות 

, הרחבת השותפויות הישראליות באירופה, בקרב משתתפי" פוטנציאליי""  הגשהחסמי"

הגברת מודעות" של גורמי" אירופאי" לאפשרות לצר' גופי" ישראליי" לקבוצות מחקר 

בהיבט החוקי ,  בהיבט התכני")ייעו- , פעילות הדרכה שוטפת וממוקדת, קיימות ומתגבשות

 פעילות בילטראלית בנציבות האיחוד האירופי לקידו" ,סיוע באיתור שותפי", ובהיבט הפיננסי

מעקב אחר ההצעות וליווי מקרי" הנזקקי" לסיוע בניהול , הצלחת� של ההגשות הישראליות

 לאחרונה הוקמה קר� סיוע להגברת הגשת בקשות מהתעשייה .מ לחתימת חוזה"המו

    . הישראלית

  

 784.  פרויקטי" שהוגשו2856 מתו� ות השתתפויות ישראלי4117ו היבתוכנית המסגרת השישית 

 פרויקטי" שזכו 576.  אחרי"149) מהאקדמיה ו429 , הגשות היו מהתעשייה210 מתוכ� הצלחות

מדעי החיי" ,  התחומי" המובילי" ה" טכנולוגיות מידע.19%הינ" שיעור הצלחה של 

  .וננוטכנולוגיה בהתאמה

  

ס� מענקי המחקר .  מיליו� אירו191 )עלות השתתפותה של ישראל בתוכנית השישית נאמדת ב

  . מיליו� יורו204 ) שקיבלו גופי" ישראלי" נאמד ב כ

  

  העדפה מתקנת לתחומי� נבחרי� בלשכת המדע� הראשי

  

, המדע� הראשי מצא  כי ישנ" תחומי" הזקוקי" לתמיכה עודפת נוכח הפוטנציאל המדעי

 מספקת בעבר דוגמת התעשייה ה� בתחומי" שלא זכו לתמיכה. טכנולוגי וכלכלי הטמו� בה"

המסורתית וה� בתחומי" המהווי" פוטנציאל אדיר לשווקי" עתידיי" דוגמת הננוטכנולוגיה 

  .הביוטכנולוגיה והמי"

  

 תעשייה מסורתית .1

  

מפעלי התעשייה פ ב"מו ל תוכנית ייעודית2005לשכת המדע� הראשי השיקה באוקטובר 

יתרונות תחרותיי" שיביא ל, בידול טכנולוגילפתח אסטרטגיה המבוססת על במטרה המסורתית 

. יוזמה זו תאפשר למפעלי" המסורתיי" לקד" ולהטמיע תהליכי חדשנות טכנולוגית. י"קובשו

התוכנית לקידו" התעשייה המסורתית נועדה לשחזר את המהפ� שעברה תעשיית העילית 

 דומי" לאילו  היקפי היצוא של תעשיית העילית עמדו בסדרי גודל1990בשנת .  בישראל

בעוד התעשייה המסורתית , 6טק גדל פי ) שנה יצוא ההיי15א� כעבור , שבתעשייה המסורתית

  . נותרה דורכת במקו"
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לאחר תהליכי הכנה דקדקני" אשר כללו הקמת קבוצות עבודה לגיבוש מעני" לתעשייה 

" חברות פגישות אישיות ע, סיורי" במפעלי" כדי לבחו� את הכשלי" והצרכי", המסורתית

החלה ,י צוות הבודקי"  המקצועיי" בלשכת המדע� הראשי"ומת� ייעו- פרטני למפעלי" ע

  . 2006פ ראשונות שבוצעו בשנת " לתוכניות מו2005התוכנית לפעול רשמית באוקטובר 

  :התכנית כוללת 

  

מהות (י בודק מקצועי לחברות הפונות לראשונה "מת� ייעו- פרטני למפעלי" ע •

 )." בטופס הבקשההתכני" הנדרשי

 

 . דיו� נפרד של ועדת המחקר בפרויקטי" מהתעשייה המסורתית •

 

פיתוח שאר .  הכרה בהוצאות פיתוח אב טיפוס אחד ג" א" ישולב בהמש� בייצור •

מכירת אב הטיפוס תחייב החזר . אבי הטיפוס בהתא" לכללי" המקובלי"

 .התמיכה בגינו בהתא" לכללי" המקובלי"

 

 4הכרה בהוצאות רטרואקטיביות של , פ"שונה תוכנית מוחברות שמגישות לרא •

לצור� , טק או מהאקדמיה) חודשי" בגי�  עובד אקדמאי שנקלט מתעשיית ההיי

 .פ"האישור כפו' לאישור תוכנית המו.  פ"איתור רעיונות והגשת תוכנית מו

 

יוכר בהיק' תקציב עד ,  בהמש� בקו הייצור של החברהנהשולבתפיתוח תבניות ש •

 .פיתוח  תבניות ניסיוניות בהתא" לכללי" המקובלי" .  500,0003

בסכו" של , פ"תוכר הוצאה לרכישת ידע המהווה חלק אינטגראלי  בתוכנית המו •

ובתנאי שהרכישה ) או קניי� רוחני/טכנולוגיה ספציפית ו(מענק 3  אל' 100עד 

 .פ המאושרת והרכישה אינה מבעלי עניי�"נעשתה במהל� שנת המו

 

 .תאושר תוכנית למוצרי" המיועדי" ג" לשוק המקומי, להצדקה כלכליתבכפו'  •

 

בכפו' :  פ בכיר"קליטה של תושב חוזר אקדמאי שיועסק בחברה כעובד מו •

 .נית� להכיר בחריגה מתקרת השכר המקובלת, לאישור מיוחד
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פ במהל� כל "חברות מענפי התעשייה המסורתית רשאיות להגיש תוכניות מו •

 .השנה

 

פטורות , ענפי התעשייה המסורתית שפונות לראשונה למדע� הראשיחברות מ •

במהל� השנתיי" הראשונות מחובת שעו� פרויקטי" אלקטרוני א� נדרש ניהול 

 .דיווח ידני של שעות החוקרי" למשימות השונות

 

 פרוייקטי" מהתעשייה המסורתית בהיק' 80 הוגשו ללשכת המדע� הראשי 2006כבר בשנת 

מה" השתתפות 3 '  מ107 פרויקטי" בתקציב של 70אישרה  ועדת המחקר. 3'  מ150תקציב של 

  .3'  מ60המדינה בהיק' של 

  

  הכרה בתחומי� מועדפי� .2

  

תיקי" . טכנולוגיה והביוטכנלוגיה כתחומי" מועדפי") הוכרו תחומי הננו2004 ) במהל� שנת 

  :י ההגדרות הבאות"שיבחנו בועדת המחקר יסווגו לתחומי" אלו עפ

  

או יישו" \או אורגניזמי" חיי" ו\שימוש תעשייתי בתאי" ו –וטכנולוגיה בי •

,  למעט.המלוות את תוכנית הפיתוח תעשייתי של שיטות ביולוגיות חדשניות

, )'ובכלל זה שחרור מושהה וכו(שיפורי" בה� , תרופות גנריות ונגזרותיה�

 .פורמולציות

  

למעט תגובות כימיות (מערכות או \או התקני" ו\חומרי" ו  יצירת–ננוטכנולוגיה  •

בגדלי" שאינ" עולי" על עשרות ננומטר או מתבססי" על חדשניי" ) או ביוכימיות

פורמולציות המכילות ננו , למעט .עשרות ננומטר על  רכיבי" שממדיה" אינ" עולי"

 .אבקות כמרכיב

  

ולא  ( לתוכנית מאושרת50%י מת� שיעור תמיכה מקסימלי של "העדפת התחומי" מבוצעת ע

יחד ע" זאת בחינת הפרויקטי" ). 50%) ל20%דיפרנציאלי כפי שנית� בתחומי" אחרי" ונע בי� 

דהיינו בסיס ההחלטה מושתת על איכות הפרויקט , נעשית במסגרת הקריטריוני" המקובלי"

  .ונית� דגש לקריטריו� החדשנות בכל פרויקט
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 "קטמו�" תוכנית & קידו� טכנולוגיות מי�  .3

  

 תכנית ייעודית לקידו" המסחור של טכנולוגיות 2006ט הושקה בשנת "ינהלת מגנבמסגרת מ

חברות , התכנית תהא שיתו' פעולה משולש בי� חוקרי" מהאקדמיה . המי" במדינת ישראל

יקדמו הטכנולוגיות ויבדקו אות� , שיתוו כיווני" , )דוגמת מקורות( תעשייתיות וחברות תשתית 

  .בתנאי אמת

  

  27יניות במדינות נבחרותסקירת כלי מד .5.2

, בבלגיה מופעלי" אשר והחדשנות פ"המו לעידוד כלי מדיניות מגוו�סקירה של  פרק זה מציג

  . 28ודנמרק פינלנד

  

 ה� אלה מדינות ,ראשית: היא משני טעמי" הנדונות המדינות בשלוש להתמקד הריבחה

 ידי על שנער� במחקר.  באירופה המסורתיות בתעשיות בחדשנות והמובילות הבולטות המדינות

 13 )אשר במסגרתו דורגה מידת החדשנות לפי סקטורי" ב" European Trend Chart ")ה ארגו�

 בחדשנות כמובילות בולטות ובלגיה פינלנד ובייחוד הנסקרות המדינות שלוש, ממדינות אירופה

  .29בפרט המסורתיי" ובסקטורי" בכלל

  

 מסבירי" משתני" ה" הכלכלה וגודל הפירמות דלגו: בגודל� לישראל דומות אלה מדינות ,שנית

 במדינות, פ"במו השקעה המאפיינת גבוהה ודאות)אי רמת בגלל. פ"במו העיסוק למידת עיקריי"

 מכוני (שחקני" של רב מספר בי� פעולה בשיתו' צור� יש גדולות לא פירמות ע" יחסית קטנות

 פ"מו פעילות לקיי" בכדי) 'דוכ ה"ועובדי פירמות, אקדמאיי" חוקרי", אוניברסיטאות, מחקר

                                                

, אפלייד אקונומיקס. פ.ג.על ידי א ת"פרק זה מבוסס על מחקר שבוצע עבור לשכת המדע� הראשי במשרד התמ 27

 .2007יוני , "מלוגי"וניתוח מדיניות הת בתעשיות המסורתיות בישראל פ וחדשנות"עידוד מו"

 –המדיניות בתחו" בבלגיה היא בחלקה הגדול בסמכות שלוש הממשלות האזוריות אליה" המדינה מחולקת   28

סוגי . בנוס' ממשלתה הפדראלית של בלגיה פעילה בתחו" במידה מועטה. אזור פלנדרס ואזור ולוניה, אזור בריסל

  .ופפי" חלקיתכלי המדיניות המופעלי" על ידי הממשלות השונות ח

29 European Trend Chart on Innovation, "Exploring Innovation Performances by Sector", Final 

Draft, December 2004. 

 מדדי" סקטוריאליי" במטרה למדוד את מידת החדשנות בה" במדינות 15 הוגדרו וחושבו  מחקר זהבמסגרת

 .פורטוגל ושוודיה, נורווגיה, הולנד, איטליה, פינלנד, צרפת, יוו�, רדספ, דמנרק, גרמניה, בלגיה, אוסטריה: הבאות

� 5 )וה 4 )ה, 2 )ה המקומות את תופסות ובלגיה פינלנד, דנמרק, והטבק המשקאות המזו� בסקטור ,למשל כ

 הכימיקלי" בסקטור; בהתאמה 2 )וה 1 )ה המקומות את תופסות ופינלנד בלגיה הטקסטיל בסקטור; בהתאמה

 פינלנד מתכתיי")האל המינרלי" בסקטור; בהתאמה 3 )וה 2 )ה, 1 )ה במקומות מדורגות ובלגיה פינלנד ,דנמרק

; 2 )ה המקו" את תופסת פינלנד הבסיסיות המתכות בסקטור; בהתאמה 4 )ו 1 )ה במקומות מדורגות ובלגיה

 והציוד המכונות ובסקטור ;בהתאמה 3 )וה 1 )ה המקומות את תופסות ובלגיה פינלנד המעובדות המתכות בסקטור

 .4)וה 1 )ה במקומות ובלגיה פינלנד מדורגות
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 יותר להתאי" עשויי" אלה במדינות המופעלי" כלי המדינותש מכא�. זמ� ולאור� אפקטיבית

  .גדולות במדינות המופעלי" י מדיניותכל מאשר בישראל להפעלת"

  

 פ"מו לעידוד הכלי" אודות המידע של וניתוח לאיסו' שימוש נעשה בה המתודולוגיה תוצג להל�

 כהשראה לשמש יכולי" אשר נבחרי"  מדיניותכלי של תמציתי סיכו" מוצג מכ� לאחר. נותוחדש

 תאור מפורט של .בישראל המסורתיות תעשיותל מתאימי"  מדיניותכלי של והפעלה לעיצוב

  .הכלי" נית� למצוא במחקר המוזכר לעיל

 

  ומתודולוגיה לאיסו' המידע וניתוח .5.2.1

 הוא שבה� שהעיקרי מקורות ממגוו� נלקחו וחדשנות פ"מו לעידוד הכלי" על והנתוני" המידע

רחב נמאגר זה מכיל פירוט . 30 של האיחוד האירופיTrend Chart )ה פרויקט של המידע מאגר

 נעשה שימוש, כמו כ�. פ וחדשנות המופעלי" במדינות האיחוד האירופי"של כלי" לעידוד מו

בנוס' . החדשנות במדינות שנסקרופ ו"בפרסומי" של גופי" המופקדי" על חלק מעידוד המו

במסגרת הפועלי" פ והחדשנות בישראל "מנגנוני עידוד המומתו�  שיחות ע" מספר גורמי" נוהלו

  .ת"לשכת המדע� הראשי של משרד התמ

  

פ והחדשנות המכווני" ליישו" "הקבוצות של סוגי המו)איסו' המידע נעשה לאחר הגדרה של תת

בשלב ראשו� . אפשרויות הצמיחה של הפירמותאת ותיות ותחראת רמת  לשפר במטרהבתעשייה 

 אשר נראו מתאימי" להפעלת" בתעשיות המסורתיות  מדיניות כלי61נאס' מידע אודות 

 אשר חלק" מופעלי" ביותר סוגי כלי מדיניות 15 נותרולאחר מספר שלבי מיפוי . בישראל

ת הכלי" והיכ� שהדבר המיפוי נעשה על בסיס ניתוח איכותי של רלבנטיו. ממדינה אחת

 .התאפשר ג" בהסתמ� על נתוני" אודות היקפי תקציב של התוכניות ומספר המשתתפי" בה"

   . המדיניותכלי של תמציתי סיכו" להל�

 
  

   המסורתיתיהפ וחדשנות בתעשי" לעידוד מוכלי המדיניותסיכו"  .5.2.2

 פ"המו לעידוד ופינלנד דנמרק, בבלגיה המופעלי"  מדיניותכלי סוגי 15 מסכ" להל� הלוח

 י מדיניותכל של והפעלה לעיצוב כהשראה לשמש יכולי" אלה  מדיניותכלי. בתעשייה והחדשנות

  . בישראל המסורתיות התעשיות בקרב והחדשנות פ"המו לעידוד

  

 למיטב) 1: (אשר אלה ה" אחר או כזהמדיניות  כלי של להפעלה כמתאימי" המסומני" הענפי"

) 2 () ו במיוחד נמוכה בה" פ"המו פעילות שרמת או דומה ניותמדי בה" מופעלת לא ידיעתנו

סופית  התאמה. הכלי סוג הפעלת את יאפשרו שלה" והעסקיי" הטכנולוגיי" והסביבה המבנה

                                                

 .lu.cordis.trendchart://http : ראה  30
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. הענ' גורמי ע"ישירה  הידברות כדי תו� להיעשות צריכה התעשייה ענפי לבי� הכלי" סוגי בי�

 של קריטריוני" פי על הענפי" בכלל לפירמות "מתאימי אשר  מדיניותכלי סוגי ישנ", בנוס'

 מכלי חלק. שונות מסיבות לענפי" התאמת" את לקבוע יכולי" איננו אשר וכאלה הפירמה גודל

  . דומות בגרסאות בישראל התעשייה מענפי בחלק מופעלי" כבר המדיניות

  

 אחרי" י"ארגונ או/ו חברות מספר על ישיר באופ� משפיעה שהפעלת"הכלי" מחולקי" לאלו 

 במסגרת ידע ליצרני צרכני בי� הפעולה שיתופי עידוד  למשל –) מחקר מוסדות בעיקר(

סיוע לבדיקות כדאיות  למשל  – ספציפית חברה על להשפיע המיועדי" ואלו ;אשכולות

 וכמוב� בלבד הכלי" סוגי והצגת ניתוח על להקל כדי נעשתה זו חלוקה. יתכנות טכנולוגיתוה

 ,מפתח בקרב חברות/עידוד השילוב של חוקר ) ב למשל כ�. מסוימת מידהב מלאכותית שהיא

 בי� זמנו את מחלק חוקרה, )משפיע על גור" ספציפי(כלי מדיניות המסווג בקטגוריה הראשונה 

 תועלת יפיקו ה" שג" סביר אשר מחקר מוסדות או מוסד לבי� מהסיוע הנהנית החברה

  .החוקר של מעבודתו
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  :9 לוח

  השונות לתעשיות הכלי סוג בי� המוערכת וההתאמה בישראל להפעלת" המסגרות, המסורתיות בתעשיות וחדשנות פ"מו לעידוד מתאימי"  מדיניותכלי סוגי של סיכו"

 התעשייה ענפי לבי�המדיניות  כלי סוג בי� התאמה
 המסורתית

  כלי המדיניות סוג
   **&המסורתיות מסומני� ב' כלי� יעודי� לתע

 בה� מדינות
  מופעל

 זה מסוג כלי

 להפעלה מסגרות
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 )'ב"יווכ מחקר מכוני חברות (גורמי� מספר על & ישיר באופ� & עי�יהמשפ כלי�

  יתחומ& רבשיתו) פעולה מחקרי
, *דנמרק, *בלגיה
 פינלנד

 מסלולי מאגד –ט "מגנ
 ובייחוד איגודי משתמשי"

קטיבי בי� הענפי" קיי" צור� לברר את תחומי בכדי לעודד שיתו' פעולה אפ
 .הסינרגיה בינ" באמצעות הידברות ע" הפירמות המשתייכות אליה"

אשכולות "שיתופי פעולה בי� יצרני וצרכני ידע במסגרת 

)Clusters"( 
 

, דנמרק, בלגיה
 פינלנד

 �     �    מסלול מאגד–ט "מגנ

 תי�שירו וספקי אוניברסיטאיי� לא מחקר למרכזי סיוע
 דנמרק, *בלגיה  טכנולוגיי�

, תמיכה במכוני מחקר
 � �    �   ט"מגנ, נופר, חממות

 בלגיה  מימו� יועצי� טכנולוגיי� לחברות

תנופה לשידרוג תעשיות 

חממות  , IRC, מסורתיות
תמיכה במכוני , טכנולוגיות

 , מחקר

      � � 

אוניברסיטאיי� לקישור בי� תוצאות &מימו� גורמי� פני�
 אקדמי ובי� צורכי התעשייההמחקר ה

 בלגיה 
, תמיכה במכוני מחקר

 �   �   �  � טו�"מגנ,נופר

 בלגיה  תיעוש ומסחור של תוצאות מחקר שנקבלו בחסות ממשלתית

תנופה לשידרוג , חממות
תנופה , תעשיות מסורתיות

 IRC, ירוקה

איכות וסוג תוצאות המחקר הקיימות או העתידות , ללא  ידע על כמות
לא נית� לקבוע אפריורי לאיזה ענפי" , )ובבעלותה(ת הממשלה להיבצר בחסו

 .כלי זה עשוי להתאי"

 דנמרק, בלגיה  שיתופי פעולה בינלאומיי� 
EUREKAישראל  ,

ISERD 
 � 

** 
     � 

 )חברות (בודד גור� על & ישיר באופ� & עי�יהמשפ כלי�

 פינלנד  סיוע לעיצוב האסטרטגיה הטכנולוגית של פירמות
, כוני מחקרסיוע למ

תנופה לשידרוג , טו�"מגנ
יעוד כלי זה מצרי� הידברות ע" גורמי" פנימיי" בפירמות המשתייכות 

 .לענפי" השוני"
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 התעשייה ענפי לבי�המדיניות  כלי סוג בי� התאמה
 המסורתית

  כלי המדיניות סוג
   **&המסורתיות מסומני� ב' כלי� יעודי� לתע

 בה� מדינות
  מופעל

 זה מסוג כלי

 להפעלה מסגרות
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, תעשיות מסורתיות
 .חממות הטכנולוגיה

 בלגיה, פינלנד  סיוע לבדיקות כדאיות וייתכנות טכנולוגית
תנופה לשידרוג , טו�"מגנ

תנופה , תעשיות מסורתיות
 ירוקה

 .י" לחברות קטנות או צעירות בכלל הענפי"מתא

 בלגיה  פ והחדשנות בקרב חברות"סיוע לקידו� המו
פ "תוכניות הסיוע למו

 � �    � �  תעשייתי

 *פינלנד  מסגרות לפתרו� בעיות טכנולוגיות קטנות
 לשידרוג תנופה,  טו�"מגנ

, המסורתיות התעשיות
 .מחקר במכוני תמיכה

 .ות בכלל הענפי"מתאי" לחברות קטנות או צעיר

 בלגיה  מפתח בקרב בחברות/שילוב של חוקר
תמיכה , נופר, טו�"מגנ

 .במכוני מחקר
 .מתאי" לחברות קטנות או צעירות בכלל הענפי"

 במקו� מבוגרי� של הטכנולוגיי� כישוריה� לשיפור סיוע
 � � � � � � �  �  פינלנד  העבודה

 בלגיה  י חברות גדולות"חונכות של חברות קטנות ע
  

 

אנו מעריכי" , א" זאת. תאי" לחברות קטנות או צעירות בכלל הענפי"מ
זאת . שהפעלתו של כלי זה בשוק כמו הישראלי עשויה להתגלות כבעייתית

בגלל המספר הקט� של חברות בכל ענ' אשר עשוי להוביל לניגודי אינטרסי" 
 .בעלי אופי תחרותי בי� חברות חונכות וחברות חניכות פוטנציאליות

 בלגיה  ית כוללת לעידוד החדשנות בחברות קטנות ובינוניותתוכנ

פ "תוכניות הסיוע למו
תנופה  , מגנטו�, תעשייתי

לשידרוג תעשיות 
 ,תנופה ירוקה ,מסורתיות

 .תמיכה במכוני מחקר

�  � � � � � � � 

  

  .מדינות בה� כלי המדיניות הספציפיי" מיועדי" לתעשייה מסורתית(*) 

  .בלבד ותכשיטי" דפוס ענפי*) *(
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  : המסקנות הבאותמתקבלות  המדיניותכלי של ומהסיכו" מהלוח

  

) SME's( מיועדי" לחברות קטנות ובינוניות  המדיניותברוב מדינות העול" חלק גדול מכלי .1

 אול" לרוב ה" אינ" מבחיני" בי� סוגי התעשיות ואינ" מותאמי" במיוחד לשימוש ,בלבד

 .בתעשיות המסורתיות

 

 .ת המסורתייההמוצגי" לשימוש של התעשינית� להתאי" את הכלי"  .2

  

 חלק גדול מה" ,למעשה . במסגרות קיימות בישראל המדיניותנית� להפעיל את מרבית כלי .3

 .מופעלי" כבר עבור התעשיות המתקדמות

  

 .פ וחדשנות" למוהמודעותלחלק נכבד מהכלי" יש פוטנציאל להגביר באופ� ניכר את  .4

  

בלגיה מתנה . פ"דיניות של החזר תמלוגי" על מענקי מופינלנד ודנמרק אינ� מפעילות כלל מ .5

תמלוגי"  מדיניותזאת לעומת . החזר של תמלוגי" במסלולי" ספציפיי" בודדי" בלבד

 בהחזר הסיוע מת� את מתנהה, הראשי המדע� לשכת ידי על בשני" האחרונות מונהגתה

 .31ממסלוליה הארי  עתידיי" בחלק תמלוגי"

  

 לעיתי" ההפרשי" מצביעי" על השימוש – השוני" ה" גדולי" הבדלי התקציב בי� הכלי"

והפופולאריות של הכלי" א� לעיתי" ה" נובעי" מכ� שחלק מהכלי" אפשריי" להפעלה על 

  .בסיס תקציבי נמו� יחסית למשתת'

  

 . 32 המופעי" בלוח לעיל כלי המדיניותלהל� נתאר בקצרה את

  המסורתיות בתעשיות והחדשנות פ"המו לעידוד �ייעודי  מדיניותכלי

 והחדשנות פ"המו לעידוד יעודיי"  מדיניותכלי מעט שנסקרו במדינות קיימי" כללי באופ�

 ההתעשי את המזכירי" אלה, זה במסמ� המוצגי"  המדיניותכלי מבי�. המסורתית יהבתעשי

  : ה" במפורש המסורתיות

  

 אשר ובדנמרק) דרספלנ אזור (בבלגיה המופעל תחומי&הרב המחקרי הפעולה שיתו) עידוד •

 ידע ולהעביר רוליצ במטרה תחומיות)רב יעודיות מחקר לקבוצות מענקי" בצורת סיוע מספק

  על עמד זה כלי של)  הידועהאחרו� (השנתי התקציב. המסורתיות בתעשיות בעיקר SME's )ל

 המענק קבלת לצור� המוכרות וההוצאות בהתאמה ודנמרק בבלגיה איורו מיליוני 9 ) וכ 6 )כ

 ).בלבד בבלגיה (מומחי" של חיצוני וידע,  ציוד, )תקורות כולל (עבודה שכר ה"

                                                

 .ריבית בתוספת להשקעה הקשורות הצפויות המכירות מ� קבוע כאחוז משולמי" התמלוגי" 31

 . בסו' המסמ�3 השוואה בי� הכלי" בנספח נית� למצוא תיאור מלא המאפשר 32
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 מענקי" של בצורת בבלגיה המוענק טכנולוגיי� שירותי� וספקי המחקר למרכזי סיוע •

, רתכות, בנייה, טקסטיל, קרמיקה, בטו�: הבאות התעשיות של הקולקטיבי המחקר למרכזי

) תקורות כולל (עבודה שכר ה" המוכרות ההוצאות. המטלורגי, כבישי", ברזל, ציפויי", ע-

 אלה מרכזי", הממשלתי לתקצוב בנוס'. מומחי" של חיצוני וידע הכשרה, ציוד, תשתיות

 הכוללי", משירותיה" הנהנות מהתעשיות חברות דמי ידי על מפעילויותיה" חלק ממני"

 .טכנולוגי וסיוע למחקר גישה

 

 מותאמות אלה מסגרות. בפינלנד המופעל וגיות קטנותעידוד מסגרות לפתרו� בעיות טכנול •

 לפתור המתאימי" הכלי" את ברשות� שאי� פירמות ניצבות מול" ספציפיות בעיות או לבעיה

 )TEKES של לסטנדרטי" (יחסית קט� מידה בקנה הוא הנדרשת העבודה היק' אול", אות�

ללא (וני והוצאות עבודה  על הוצאות יעו- חיצ70%הסיוע נית� בצורת מענקי" של עד . 33

 ).תקורות

 

 על הרוחבית ההשפעה מידת של קטגוריה האלה מייצג  המדיניותכל אחד משלושת סוגי כלי

 בקבוצת השותפי" הגורמי" כלל על משפיע תחומי&רב מחקרי פעולה שיתו): המשתמשי"

קי  חלאחרי" באופ� חיצוניי" גורמי" על ג" כי וייתכ� מחקר ומוסדות חברות – המחקר

 ה" טכנולוגיי� שירותי� וספקי המחקר מרכזי .גנרי מחקר מייצרת הקבוצהו במידע ,לפחות

 אלה במרכזי" הנעשה המחקר מפירות הנהני" א� מהמימו� ישיר באופ� הנהני" הארגוני"

 מסגרות לפתרו� בעיות טכנולוגיות קטנותב. המרכזי" את חלקי באופ� הממנות החברות ה"

  .בעיה מול הניצבת ברהח היא העיקרית הנהנית

  

  

  גורמי� מספר על & ישיר באופ� & המשפעי� כלי�

  

 שיתו) עידוד את להוציא, גורמי" מספר על המשפעי"  המדיניותכלי סוגי של סיכו" להל�

 היעודיי" טכנולוגיי� שירותי� וספקי המחקר למרכזי וסיוע תחומי&הרב המחקרי הפעולה

  :לעיל שהוצגו המסורתיות לתעשיות

  

 )"Clusters (אשכולות "במסגרת ידע וצרכני יצרני בי� הפעולה שיתופי דודעי •

 את ולקד" לסייע יכול) 'וכד מחקר מוסדות (אחרי" וארגוני" חברות בי� הפעולה שיתו'

 מחקרי להופע 'שיתו של קרהמב כמו מראש מוגדרת מטרה פ"לשת אי� כאשר ג" החדשנות

 Clusters )כ המוכרות תקשורת לרשתות יאה הכוונה. לעיל המוזכר בקבוצות תחומי)רב

שבמסגרת� מספר שחקני" חולקי" מידע ומשתפי" פעולה כדי להעשיר את בסיס הידע 

  .המשות' שלה"

                                                

33 TEKESפ והחדשנות בתעשייה" הוא הגו' הממשלתי הפיני האחראי על קידו" המו. 



 

 65

  

בדנמרק ובאזור פלנדרס , בפינלנד. כמענקי" הסיוע לארגוני" מסוג זה נית� ,בכל המדינות

קפי המענקי" הניתני" במסגרת היקפי המענקי" השנתיי" ה" גבוהי" למדי ביחס להי, שבבלגיה

  . בהתאמה€ מיליוני 17) וכ54)כ, 50) כ: כלי" אחרי"

  

 לחברות טכנולוגיי� יועצי� מימו� •

  

 קיימי" (בבלגיה קולקטיבי למחקר הסקטוריאליי" המרכזי" בי� מימו� היועצי" מיועד לקשר

כבישי" ,  ברזל,ציפויי", ע-, רתכות, בנייה, טקסטיל, קרמיקה, בטו�ה לתעשיות כאלה מרכזי"

 לפתרו� המחקר במרכזי הנוצר בידע שה� תשתמשנה כדיב תעשיתיות חברות לבי�) ומטלורגיה

  .הטכנולוגיות בעיותיה�

  

 Push (אקטיבי באופ� ובינוניות קטנות לחברות בעיקר שירותיה" את מציעי" היועצי"

Marketing (– התוכנית. וד"ק אליה" פנו לא אלה כאשר ג" החברות אל מגיעי" ה" כלומר 

 יועצי 1997עד לשנת .  נית� בצורת מענק למרכזי השירות עצמ"והסיוע 1995 משנת תמופעל

  . חברות אשר כמחצית מה� לא נעזרו קוד" לכ� במרכזי השירות6,000)הטכנולוגיה הגיעו לכ

 

 צורכי ובי� האקדמי המחקר תוצאות בי� לקישור אוניברסיטאיי�&פני� גורמי� מימו� •

 התעשייה

  

 בי� פ"השת את לקד" האחראי ספציפי "דא כוח להעסקת, מענקי" מקבלות אוניברסיטאות

 לצרכי" המתאימי" האקדמיי" המחקר תוצאות הערכת באמצעות לתעשייה האקדמיה

  . תעשייתיי"

 

 ממשלתית בחסות שנקבלו מחקר תוצאות של והמסחור התיעוש עידוד •

  

 בבעלות הנמצאי" ממחקרי" לתוצאות מסחרי שימוש למצוא חברות לעודד שמטרתה יוזמה

 התוכנית של האחרו� השנתי והתקציב מניות והו� הלוואות בצורת נתנית תמיכהה. ממשלתית

  .€ מיליוני 3.1 על עמד

 

 בינלאומיי� פעולה שיתופי עידוד •

  

 ובחדשנות פ"במו הפעולה שיתו' למסלולי פרויקטי" להציע חברות לעודד המיועדי" סיוע מנגנוני

 האירופי האיחוד של המסגרת תוכנית על בעיקר מדובר. האירופי האיחוד ידי עלי י"הממומנ
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 למטרות התעשייתי פ"המו להתפתחות האירופית EUREKA רשת ועל טכנולוגי ופיתוח למחקר

  .34כמענק נית� הסיוע. מסחריות

  

  בודד גור� על & ישיר באופ� & המשפעי� כלי�

  

 גורמי" על או – אחת חברה לרוב – בודד גור" על שפיעי"המ  המדיניותכלי סוגי של סיכו" להל�

 יעודי ככלי לעיל הוצג אשר עידוד מסגרות לפתרו� בעיות טכנולוגיות קטנות את להוציא, מעטי"

  :המסורתיות לתעשיות

  

 פירמות של הטכנולוגית האסטרטגיה לעיצוב סיוע •

  

.  ות הטכנולוגיות שלה" לסייע לחברות ויחידות מחקר לפתח את האסטרטגיהיא הכלי מטרת

TEKESכמו כ�.  מספקת מימו� בצורת מענקי" וידע ממומחי" בעיצוב האסטרטגיות הפינית ,

TEKES מודפס ט לאור באופ� שומוציאה �  . בנושא) guide book(' מדרי

 

 טכנולוגית יתכנותהו כדאיות לבדיקות סיוע •

 לספק הוא העיקרו� כאשר וני"ש במתכונות, ישראל לרבות, מדינות במספר תמופעל תוכנית זו

 תוצאות בא", מובילות אשר טכנולוגיות יתכנותה בדיקות לביצוע מצומצ" גודל בסדר מימו�

  .חדשנות או/ו פ"במו יותר גבוהות להשקעות, חיוביות הבדיקה

  

 והוא בעיקר חיצוני יעו- מהוצאות) במדינה תלוי (80%)ל 50% בי� של מענקי" בצורת נית� הסיוע

 השנתיי" התקציב היקפי. אותו המעניקות המדינות שלוש מבי� בשתיי" € אל' 25) ו 15 )ל מוגבל

מספר הבקשות השנתיות . בהתאמה) בלגיה(בפינלנד ובבריסל  € מיליו� 1.2)וכ 6 )כ, יחסית נמוכי"

  ).גיהלב (ובבריסל שבבלגיה בולוניה, בפינלנד 234, 28, 553שהוגשו היו 

 

 חברות בקרב תוהחדשנו פ"המו לקידו� סיוע •

 רמת את עלותהל חברות לעודד הומטרת הראשי המדע� של פ"המו למענקי המקביל וז תוכנית

 תמלוגי" החזר מחייב אשר בישראל המוצע מהסיוע להבדיל. ובחדשנות פ"במו שלה� ההשקעות

 כהלוואה או כמענק נית� זה מסוג סיוע בבלגיה, )מהמכירות כשיעור (הפרויקט הצלחת ע"

 זוהי אול"). מהמכירות כאחוז היא א' (הפרויקט הצלחת ע" מוחזרת אשר אפס ריבית הנושאית

                                                

 )ISERD)  Israel-Europe R&D Directorate for the Eureopean  Framework Programבמסגרת  34

ות ובינוניות בהגשת הצעות לתוכניות לתמיכה בחברות קטנ, במתכונת ניסיונית,  קר� תמיכה2006הופעלה בשנת 

 הופעלה הקר� במתכונת 2006 בקשות והחל מדצמבר 27הוגשו . פ"פ בתחו" המו"המסגרת השביעית האירופית לשת

או  3 20,000בתמורה להוצאות מוכחות של  3 10,000 מענקי" בגובה 60 עד 2007במסגרתה יוענקו בשנת . רגילה

ליותר פרטי" ראה פירוט ). עבורו נית� ג" לקבל מימו� משלי"( וקבלת יעו- חיצוני יותר בגי� חיפוש שותפי" באירופה

 . בסו' העבודה1הכלי בנספח 
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 להבדיל, אפס היא ההלוואה של הריבית גובה .המשקיע מול העומדת היחידה האופציה אינה

  .1% + לליבור לאחרונה שנקבע בישראל תמלוגי" החזר על הריבית מגובה

  

 על הרוחני הקניי� זכויות היא שבבלגיה לוניהבו באזור  היטב ומוגדרת המשולבת אחרת סוגיה

 אלה א" המחקר תוצאות על הרוחני הקניי� את לחברה מעניק בהלוואה שימוש: המחקר תוצאות

 בידי הרוחני הקניי� את משאיר במענק השימוש. הממשלה רכוש ה� התוצאות ,אחרת. ממוסחרות

 € מיליוני 166 )כ  על  לאחרונה דעמ בבלגיה שניתנו והלוואות המענקי" היק' .מקרה בכל היז"
  .לשנה

 

  עסקיותחברות בקרב מפתח/חוקר של השילוב עידוד •

  

 בחברה צעיר חוקר של והכשרת העסקת) 1: (וז תוכנית במסגרת תוכניות)תת שלוש קיימות

 צעירי" חוקרי" הכשרת) 2(; מחקר מרכז במסגרת, עבורה תחרותי טרו" מחקר לביצוע

) 3(; מסחרית לחברה אוניברסיטאי לא מחקר מכו� בי� שותפות גרתבמס חדישות בטכנולוגיות

 או מסחרית לחברה והעברתו שלו Ph.D )ה לימודי במסגרת חוקר ידי על בינלאומי ניסיו� רכישת

  .מקומיות מחקר יחידת

  

 מחקר ולמכו� החוקר את המעסיקה לחברה מענק בצורת נית� הסיוע והשנייה הראשונה בחלופות

 היחידה ידי על בחלקו הממומ� המענק את המקבל הוא החוקר, השלישית פהבחלו. המסייע

 15% הוא יד" על הממומ� השיעור מסחריות חברות של במקרה – החוקר מניסיו� להנות העתידה

  . או לחברות גדולות בהתאמהSME's )ל 25%) ו

  

 העבודה במקו� מבוגרי� של הטכנולוגיי� כישוריה� לשיפור סיוע •

 

. על תיכונית השכלה ברשות" אי� אשר מבוגרי" של הכישורי" רמת את  לשפר יאה הסיוע מטרת

 מדובר. אחרי" חברתיי" וגורמי" העבודה משרד, החינו� משרד של בשיתו' מיושמת התוכנית

 מ� ניכר וחלק התלמידי" של העבודה במקו" הנדרשי" לכישורי" המותאמות אישיות בתוכניות

  ).On the job learning (עבודהה במקו" הכשרה על מבוסס המאמ-

  

 עמד האחרו� השנתי והתקציב התוכניות של לייש" האחראי" לארגוני" מענק בצורת נית� הסיוע

  .€ מיליוני 26 על
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 גדולות חברות י"ע קטנות חברות של חונכות עידוד •

  

 קטנות לחברות או במשות' קטנות חברות למספר פיתוח לצורכי סיוע מספקת גדולה חברה

 הגדולה החברה מ� ניהולי) know-how (ידע העברת) 1: (עיקריות מטרות שלושה לסיוע. בודדות

  .לגדולות קטנות חברות בי� תקשורת רשתות יצירת) 3 ()ו החברות בי� ניסיו� החלפת) 2(, לקטנות

  

: בלגיה מלבד אחרות במדינות שימוש בה נעשה וכיו" ביותר כפופולארית נחשבת התוכנית

 הגדולה לחברה הנית� מענק בצורת הוא הסיוע. ושוודיה הולנד, סלובניה, גרמניה, אירלנד, דנמרק

 קטנות מחברות פניות 1,000 )מ יותר התקבלו 2001 בשנת בלגיה בפלנדרס. כחונכת המשמשת

  . בתוכנית להשתת'

 

 ובינוניות קטנות חברות בקרב החדשנות לעידוד כוללת תוכנית •

  

 מדינות עבור במסמ� מוזכרי" אשר כלי" באמצעות תמיכה המציעה מטריה תוכנית מעי� זוהי

  . בבלגיה אחרי" ואזורי" אחרות

  
 או/ו חדשה טכנולוגיה לפתח,  בינוניות חברות בקרב חדשנית פעילות לעודד היא התוכנית  מטרת

 ,חדשנות תומכת א� חדשנית לא לפעילות הוצאות ג". קיימת טכנולוגיה יצירתי באופ� לייש"

  .למענק הזכאות במסגרת תנכלל
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   המסורתיתההתעשייהמלצות מדיניות לעידוד ענפי  .5.3

פרק זה מציג את המלצות הועדה ביחס לכלי המדיניות שיש להפעיל במטרה לעודד את הצמיחה 

המבוסס , יעד הצמיחה יושג על ידי גידול בתוצר לעובד בענפי" אלו. בענפי התעשייה המסורתית

היעד הכמותי המרכזי שהציבה הועדה הוא הגדלת התוצר לעובד .  הכוללבעיקרו על שיפור בפריו�

 70% ) ל2003)1995 בממוצע לשני" 56%)ב מרמה של כ"בענפי התעשייה המסורתית ביחס לארה

העלאת התוצר לעובד . 35"יעד התוצר" להל� ))  2028( בטווח הארו� 80% ולרמה של 2015בשנת 

ארו� להביא להעלאת )ח העבודה צפוייה בטווח הבינוניבאמצעות העלאת התפוקה השולית של כו

  . המסורתיתהבתעשיירמת השכר ה� לעובדי" המקצועיי" וה� לאלו הבלתי מקצועיי" 

  

עידוד התחרות הישירה במוצרי" עתירי עבודה מול מדינות בה� עלות כוח עמדת הועדה היא כי 

וה פתרו� ארו� טווח לתעשיות העבודה נמוכה משמעותית מזו הנהוגה כיו" בישראל אינו מהו

ליכולת� לספק תעסוקה ולתפוס מקו" מרכזי במער� הייצור והיצוא של המשק , המסורתיות

צמיחת ענפי התעשייה המסורתית צריכה להתמקד בתחומי"  .הישראלי ולפיכ� אינו מומל-

ח מוצרי" פיתו). כולל ישראל(בה" אפשר לפתח יתרו� תחרותי בזירה הגלובלית ) קיימי" וחדשי"(

פיתוח חומרי" והשבחת תהליכי העבודה ה" המנועי" החשובי" , שיפור מוצרי" קיימי", חדשי"

בי� ענפי לבסו' יש לזכור כי . בפיתוח היתרו� היחסי של התעשייה המסורתית בזירה הגלובלית

יש , לכ�. התעשייה המסורתית ובתוכ" קיימת שונות רבה של צרכי" וחסמי" להתפתחות כאמור

  .ס סל רחב של כלי תמיכה  כאשר היק' יישומ" בפועל תלוי בצרכי" הפרטניי" של כל חברהלבס

  

 מלמדי" כי הרמה הנמוכה יחסית של תוצר לעובד 4מערכת הנתוני" והניתוח המופיעי" בפרק 

בענפי התעשייה המסורתית נובעת בעיקרה מרמת השקעות נמוכה של ענפי" אלו בטכנולוגיה 

לצור� השגת היעד ממליצה הועדה על תוכנית לעידוד החדשנות בענפי , לכ�. מתקדמת ובמחקר

לעידוד ; אשר תכלול אמצעי" להגברת המודעות והנגישות למחקר ופיתוח, התעשייה המסורתית

פ תחרותי מכוח חוק "מו(פ "תקציבי תמיכה ייעודיי" מקר� המו; חדשנות ואימו- טכנולוגיות

הקמת קר� הו� סיכו�  ;)ל"פועלי" במסגרת הוראות מנכה(סיוע משאר מסלולי התמיכה ) פ"המו

  .להשקעות במחקר ופעילות משלימה להכשרת עובדי" בענפי" אלו

  תוכנית לעידוד החדשנות בענפי התעשייה המסורתית .5.3.1

התוכנית המוצגת בפרק זה מורכבת בעיקרה מתמיכה ממשלתית בחדשנות בענפי התעשייה 

. ת"פ במשרד התמ"דיי" למטרה זו במסגרת קר� המו הקצאת תקציבי" יעובאמצעותהמסורתית 

פרק . להערכתנו הקצאת משאבי" כספיי" כשלעצמה אינה מספיקה להשגת יעד התוצר, ע" זאת

 לעיל תיאר בפירוט את מערכת החסמי" להתפתחות ולעידוד החדשנות בענפי התעשייה 4

 המיועדי" להתמודד ע" התוכנית המוצגת מכילה מספר צעדי" משלימי" והכרחיי".   המסורתית

                                                

קצב ). 2003)1980ממוצע ( לשנה 2% עומד עלב "ארהקצב הצמיחה של התוצר לעובד בענפי התעשייה המסורתית ב 35

)בישראל לרמה של כ יגיע התוצר לעובד 2015עד  ,בתנאי" קבועי".  לשנה3.1%עומד על ישראל הגידול המקביל ב

 צרי� להיותבישראל לעובד תוצר ה קצב גידול 2015עד שנת  70% להגיע לרמה של על מנת. ב" מהרמה של ארה66%

של התוצר לעובד בתעשייה הממוצע קצב הצמיחה מ 20%) גבוה בכלומר. 2014)2008 בממוצע בשני"  בשנה4.2%

  . עד כההמסורתית
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מבנה הצגת התוכנית הוא . 2011)2008 השני" הקרובות 4חסמי" אלו בתהלי� הדרגתי על פני 

תחילה יוצגו הצעדי" המשלימי" שמטרת" לאפשר את הפעילות החדשנית בענפי : כדלקמ�

לכל המלצה מוצמדת הערכת . יוצגו אמצעי התמיכה הישירה בפעילות זו, לאחר מכ�. התעשייה

 בסו' הפרק מסכ" את העלות התקציבית 4נספח . 36עלות התקציבית הקשורה ע" יישומהה

  . המפורטת של התוכנית כולה

  

חשיפה מועטת ; פ וחדשנות"העדר ראיה אסטרטגית מכוונת מו ה" 4החסמי" המצויני" בפרק 

� העדר מקורות מימו;  בקרב הפירמות בענפי התעשייה המסורתיתפ וחדשנות"למידע אודות מו

בהקשר זה ממליצה הועדה על האמצעי" הבאי" לצור� העלאת . משלימי" ואיכות כוח האד"

 �המודעות לחשיבותה של הפעילות החדשנית לפירמות והגברת החשיפה למידע בנושא ולצור

  :יצירת תשתית טכנולוגית המגובה בהו� אנושי מתאי" לביצוע מחקר ואימו- טכנולוגיה

  

פ בתעשיות המסורתיות ואשר יוביל לעליית "דרכו יוגדל היק' המו הערו- המרכזי :פ"קר� המו

במטרה . פ"הינו קר� המו, הפריו� בענפי" אלו ולצמצו" פערי" חברתיי" בי� מועסקי" שוני"

פ החל משרד התעשייה המסחר "לעודד מפעלי תעשייה מסורתית להשקיע בחדשנות ובמו

במסגרת תוכנית ייעודית , זאת. רתית במת� הקלות לתעשייה מסו2005והתעסוקה באוקטובר 

ר מענק מקסימאלי של ושיע, הדרכה פרטנית למפעלי", הכוללת קריטריוני" מקלי" לזכאות

פעילות ראשונית זאת . פ"נהלי" כספיי" מקלי" והכרה בהוצאות כגו� קניית ידע לצורכי מו, 50%

ל מנת להביא לשינוי ע. 3' מ60)בוצעה במסגרת תקציבה השוט' של הלשכה ובהיק' שנתי של כ

)פ וחדשנות בתעשייה המסורתית וליצור מנוע צמיחה מקביל להי"אמיתי בתוואי ההשקעות במו

  . ר"יש צור� בהגדלת תקציבי המדע, טק

  

, 2009 מליו� בשנת 250, 2008פ בשנת "בקר� המו3  מליו� 150מומל- כי ממשלת ישראל תשקיע 

פ "שיעור המימו� הממשלתי מתו� ס� הוצאות המו. 2011 מליו� בשנת 520)  ו2010 מליו� בשנת 400

  . 50%37של פרוייקטי" מאושרי" יעמוד על 

  

 במקרי" רבי" קיימת טכנולוגיה זמינה לרכישה המסוגלת לחולל את השינוי :אימו( טכנולוגיות

. י המפעל"רכישת הטכנולוגיה תהיה זולה משמעותית מפיתוחה ע, במקרי" רבי". המיוחל במפעל

מומל- שהמדינה תסייע למפעל ברכישת אותה טכנולוגיה שתייעל את תהלי� , זהבמצב שכ

הוועדה ממליצה על סיוע למפעלי" באיפיו� הצרכי" והטמעת , מעבר לרכישת הטכנולוגיה. הייצור

                                                

כלי הניהול המופעלי" במסגרת , במסגרת זו. חברה בתוכנית המסגרת השביעית של האיחוד האירופיאל  מדינת ישר36

שתוצג להל� בהקשר של כלי הניהול כאמור  תתקציביהעלות ה .40%)30% זכאי" להחזר הוצאות בגובהפ "מתימו

  . למדינה ללא הסיוע הצפוי מתוכנית המסגרת השביעיתנטוהיא עלות 

, כלומר. פ בענפי התעשייה המסורתית" כי הכס' הציבורי אינו דוחק כס' פרטי מהשקעות המוהיאהנחת העבודה  37

פ בענפי התעשייה "הוצאות המו (2008פ בענפי התעשייה המסורתית בשנת "יתווס' להוצאות המו3  מליו� 300ס� של 

חישובי" אלו מביאי" בחשבו�  .בשנה שלאחריה3 מליו�  500וס� של , )3 מליו� 430) היו כ2004המסורתית בשנת 

 300 2009בשנת , ח" מליו� ש180 הוא 2008פ בתוספת תקציב לאימו- טכנולוגיות שסכומ" בשנת "תקציב לקר� המו

  .2011ח בשנת " מליו� ש610ח ועד "מליו� ש
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תמיכה זו אינה עומדת כיו" בהגדרות . הטכנולוגיה לאחר רכישתה בהיק' של שנת אד" למפעל

הוועדה , עד לתיקו� החוק.  חקיקה ראשי להסדרת ערו- תמיכה זהפ ויש צור� בהלי�"חוק המו

  . ל"ממליצה להפעיל תוכנית זו במסגרת הוראות מנכ

  

3 ' מ90) בתוואי עולה עד ל2008בשנת ) כולל איפיו� והטמעה(3 ' מ30)כ: עלות תקציבית מוערכת

  . 2011בשנת 

  

, 2009 מליו� בשנת 250, 2008 פ בשנת"בקר� המו3  מליו� 150מומל- כי ממשלת ישראל תשקיע 

פ "שיעור המימו� הממשלתי מתו� ס� הוצאות המו. 2011 מליו� בשנת 520)  ו2010 מליו� בשנת 400

אנו מניחי" כי הכס' הציבורי אינו דוחק כס' פרטי . 50%של פרוייקטי" מאושרי" נקבע להיות 

יתווס' להוצאות  3  מליו�300ס� של , כלומר. פ בענפי התעשייה המסורתית"מהשקעות המו

פ בענפי התעשייה המסורתית בשנת "הוצאות המו (2008פ בענפי התעשייה המסורתית בשנת "המו

  . מליו� בשנה שלאחריה500וס� של , )3 מליו� 430) היו כ2004

  

 לקצב 0.8%)פ שנבנה על סמ� התוואי לעיל מצביעות על גידול של כ"תוצאות מודל השקעות מו

ח לתוצר עד שנת " מיליארד ש42 תוספת שלבמונחי" כספיי" מדובר ב .הגידול השנתי בתוצר

א" כמות העובדי" ). 2008)2011( מיליארד בטווח הקצר 7) ו 2015ח עד שנת " מיליארד ש15, 2025

התוצר .  בממוצע3.1% במקו" על 3.9%) שיעור השינוי בתוצר לעובד יעמוד על כ, לא תשתנה

 אל' דולר בשנת 85)לו 2015 אלפי דולר בשנת 57) ל 2005בשנת  אל' דולר 40) מכצפוי לגדול לעובד 

ב וקצב הגידול של " מזה של ארה56%) היה כ2003בהנחה שהתוצר לעובד בישראל בשנת  .2025

 לאור� כל תקופת התחזית נקבל כי בתוואי ההשקעות הנתו� 2%ב יישאר על "התוצר לעובד בארה

זאת . 2025 בשנת 80%)ב ועל כ" מזה של ארה68%)  על כ2015יעמוד התוצר לעובד בישראל בשנת 

  .בהתא" ליעד הכמותי שקבעה הועדה

  

הועדה ממליצה על ניצולו של מער� הפיקוח של חברות נתמכות הקיי" בלשכת המדע� הראשי 

כיוו� שאי� . לצור� ביצוע מעקב שוט' של השפעת התוכנית על ביצועי ענפי התעשייה המסורתית

י" מדידי" ברמת התעשייה כולה בפרמטרי" כגו� ייצוא ותוצר בטווח זמ� זה סביר לצפות לשינוי

על , פ של החברות הנתמכות" שני" יש לערו� מעקב על התפתחות ההשקעות במו4)3של 

על שיתופי הפעולה המחקריי" בה" ה� עוסקות ועל , התפתחות איכות כוח האד" המועסק בה�

וא המלצות הועדה באוכלוסיית הפירמות רמת המידע הכללית ביחס לתוכניות התמיכה נש

ולא (לצור� כ� מוגדרת מערכת של נתוני מעקב ברמת הפירמה . הכללית בענפי" הרלוונטיי"

ראה (אשר תדרש לשכת המדע� הראשי לאסו' ולנתח לצור� קיו" בקרה כאמור ) ברמת הפרוייקט

  ).3נספח 

  

י� פרויקטי" באיזורי פריפריה כמו כ� הוועדה ממליצה על תיקו� צו השרי" כ� שהתוספת בג

 כ� ששיעור השתתפות בפרויקטי" ) 25% במקו" 40% ובקו העימות 10% במקו" 25%תעמוד על 

בכל מקרה שיעור ההשתתפות בפרויקטי" .  בהתאמה90%) ו75%המבוצעי" בפריפריה יעמוד על 

מפת יי� כי יש לצ. 60%)מאושרי" בתעשייה המסורתית המבוצעי" באיזורי פריפריה לא יפחת מ
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הועדה . מ"אזורי העדיפות הלאומית נמצאת כיו" תהלי� של בחינה ועיצוב מחדש בלשכת רוה

   .ממליצה להתאי" את האמור למפה החדשה לכשתפורס"

  

תוואי התפתחות התמיכה הממשלתית והתוצאות , להל� תיאור קצר של הנחות המודל

ודל מבוסס על מערכת נתוני" של המ. המתקבלות כהשפעה על תוצר ענפי התעשייה המסורתית

. 2004)1990פ בתעשייה המסורתית בשני" "כמות העובדי" ומלאי הו� המו, מלאי ההו� הפיזי

פ לשני" "פ על פי נתוני סקר המו"פ חושב כממוצע משוקלל של השקעות המו"מלאי הו� המו

במלאי הו� הונח קצב גידול , 2008לצור� התאמת הנתוני" לשנת . 2004המתאימות עד לשנת 

פ "אור� החיי" של השקעות המו.  לכל ענ'2004)1996פ הזהה לקצב הגידול השנתי בשני" "המו

להל� מלאי ההו� הצפוי בענפי התעשייה ).  1994ראה ברגמ� ובר אליעזר ( שני" 7נקבע להיות 

  :2008המסורתית בשנת 

  2008 המסורתית בשנת פ החזוי בתעשייה"מלאי הו� המו: 16 תרשי"

-
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מלאי הון מו"פ חזוי בשנת 2008

 סה"כ מלאי הון מו"פ חזוי בתעשייה המסורתית - 

2,058,258 אלפי ש"ח במחירי 2007

  

מאמידת פונקציית ייצור , הראשו�: אומדני גמישות התוצר למלאי ההו� נתקבלו משני מקורות

תוצאות הרגרסיה . פ"תעסוקה ומלאי מו, לענפי התעשייה המסורתית מתו� נתוני" על הו�

ומד אומד זה תוא" את א. 0.0317האומד הנקודתי שנתקבל הוא .  למסמ� זה2מופיעות בנספח 

ס שנער� על ידי "שנתקבל מניתוח של פנל פירמות התעשייה בלמ) 0.032(הגמישות ביחס לתפוקה 

 �השוואה בינלאומית ואומדי" לתשואה על : הפריו� בתעשייה הישראלית"מר חיי" רגב בתו

  .  2006ווסרטל ואקשטיי� , "פ"השקעות הו� ומו

 

טכנולוגיות חדשות כפתרו� לצרכי� פ ואימו( "ייעו( אסטרטגי להנהלות מפעלי� בנושא מו

הייצור , ת יקי" ויתחזק מאגר יועצי" ומומחי" בתחומי הניהול" משרד התמ:עסקיי�

אלו ייעצו למנהלי פירמות באשר לטכנולוגיות הקשורות ע" פעילות" השוטפת . והטכנולוגיה

י" עתידיי" אפשרויות פיתוח לשווק, אפיו� הצרכי" הטכנולוגיי" הקיימי" של המפעל, בשווקי"
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בדגש על הכוונה לחשיבה אסטרטגית , זאת. 38ותרגו" צרכי" שיווקיי" לפתרונות טכנולוגיי"

. ארוכת טווח ועל שיפור יכולת ההתמודדות של מפעלי תעשייה מסורתית בשווקי" הגלובליי"

על ידי פנייה של יועצי המשרד אל ,  כלומרReaching Outמומל- שפעילות זו תעשה בצורה של 

  .רמות ושיווק אגרסיבי של השירותהפי

  

התוכנית מתבססת על הלקחי" שנלמדו מתוכנית נסיונית שהפעיל משרד התעשייה המסחר 

מוצע כי מפעל המשתת' בתכנית יהנה מסבסוד .  בחמישה מפעלי"2005והתעסוקה במהל� שנת 

 בהערכות  החלת"משרד התמ.  שעות יעו- למפעל120וזאת בהיק' של עד ,  מעלות היעו-75%של 

נכתבו הנהלי" וע" הקצאת התקציב לנושא נית� , נבחרו במכרז יועצי" למאגר: לביצוע התכנית

  .להתחיל בעבודה באופ� מידי

  

   .2011ח בשנת " מליו� ש8 בתוואי עולה עד2008ח בשנת " מליו� ש2 ) עלות תקציבית מוערכת 

צפויי" לשפות את , אירופיפ שנחתמו בי� ישראל והאיחוד ה"הסכמי שיתו' פעולה בתחו" המו

  . מעלויות התוכנית30%)ישראל בהיק' של כ

  

 ייעו- ותמיכה :פ וחדשנות ותמיכה בפורומי� בחדשנות"פ בינלאומי במו"סדנאות לשת .1

תוכנית . בהצטרפות פירמות ישראליות לתוכנית המסגרת השביעית של האיחוד האירופי

פ לקבל מימו� "ת חסרות יכולות מומאפשרת לפירמו, שישראל חברה בה, המסגרת השביעית

 מהאיחוד האירופי לפעילות חדשנית ולצרכי מחקר ופיתוח בביצוע קבלני משנה 100%של 

פ מופעלי" שירותי "י מתימו" המופעלת עISRERDבמסגרת תוכנית , כיו"). כ אקדמיה"בד(

, אמורהמעוניינות להגיש בקשה לקבלת מימו� במחקר כ )טק)היי(ייעו- לחברות ישראליות 

הועדה ממליצה על הרחבת היק' .  39באופ� המשפר את סיכויי הזכייה של אות� פירמות

הפעילות זו ועל קיומ� של סדנאות למנהלי" בהקשר זה תו� התמקדות בענפי התעשייה 

 .המסורתית

  

 באופ� ניסיוני ובהיק' מצומצ"  וזאת מתקציב 2007תוכנית בפורמט דומה הופעלה בשנת 

לאחר הפקת הלקחי" מהניסוי וקבלת תקציבי" . מסחר והתעסוקהמשרד התעשייה ה

  . בהיק' מלא2008נוספי" תוכל התכנית לפעול החל משנת 

  

ג" . 2011 מליו� בשנת 2.5 בתוואי עולה עד 2008 מליו� בשנת 1 )עלות תקציבית מוערכת 

  . מעלויות התוכנית מהאיחוד האירופי30%) בתוכנית זו צפוי שיפוי בשיעור של כ

 

                                                

 אשר משדכת מוכרי" וקוני" של טכנולוגיות מכל רחבי IRC)רכישת טכנולוגיות תתבצע בחלקה דר� רשת ה 38

 .ירופהא

 .ת"פ הינה הזרוע הביצועית ליישו" מדיניות לשכת המדע� הראשי במשרד התמ"מתימו 39
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 תוכנית המסגרת :פ וחדשנות ותמיכה בפורומי� בחדשנות"פ בינלאומי במו"סדנאות לשת

 מהאיחוד האירופי 100%פ לקבל מימו� של "השביעית מאפשרת לפירמות חסרות יכולות מו

מומל- ליזו" ). כ אקדמיה"בד(לפעילות חדשנית ולצרכי מחקר ופיתוח בביצוע קבלני משנה 

 בהצטרפות פירמות ישראליות מענפי התעשייה המסורתית תוכנית סדנאות ייעו- ותמיכה

, בהיק' של כמאה ועשרי" שעות, הסדנאות. לתוכנית המסגרת השביעית של האיחוד האירופי

, הגדרת צרכי" עסקיי", תיועדנה למנהלי המפעלי" ותכלולנה סיוע בהגדרת צרכי" טכנולוגי"

פ "י מתימו" המופעלת עISRERDבמסגרת תוכנית  .40חפוש שותפי" וחיפוש ערוצי מימו�

טק ישראליות המעוניינות להגיש בקשה לקבלת מימו� )מופעלי" כיו" שירותי ייעו- לחברות היי

הועדה ממליצה על הרחבת . באופ� המשפר את סיכויי הזכייה של אות� פירמות, במחקר כאמור

  .  צמ� כולל מת� סיוע בכתיבת הבקשות עענפי התעשייה המסורתיתלהיק' פעילות זו 

  

 באופ� ניסיוני ובהיק' מצומצ"  וזאת מתקציב משרד 2007תוכנית בפורמט דומה הופעלה בשנת 

לאחר הפקת הלקחי" מהניסוי וקבלת תקציבי" נוספי" תוכל . התעשייה המסחר והתעסוקה

  . בהיק' מלא2008התכנית לפעול החל משנת 

  

  .2011 מליו� בשנת 2.5עד  בתוואי עולה 2008 מליו� בשנת 1 ) עלות תקציבית מוערכת 

  . מעלויות התוכנית מהאיחוד האירופי30%) ג" בתוכנית זו צפוי שיפוי בשיעור של כ

  

 בענפי :חיזוק שיתו) פעולה מחקרי בי� חברות תעשייה מסורתית ואקדמיהמאגדי חברות ו

ו השענות על ידע שמקור, לכ�. פ"התעשייה המסורתית קיי" מחסור בכח אד" מנוסה בביצוע מו

ט "תוכניות מגנ. באקדמיה יכולה לעזור למפעלי" רבי" לבצע קפיצת מדרגה משמעותית בתחו"

התכניות מבוססות על היענות . פועלות מזה שני" רבות) איגודי משתמשי" ומגנטוני", מאגדי"(

 מעלויות 80%)66%ליוזמות הבאות מצד מפעלי" ומוסדות אקדמיי" ותומכות בשיעורי" של 

את השלמת המימו� לאקדמיה מבצעי" . תוח תשתית טכנולוגית טרו" תחרותיתפ שמטרתו פי"מו

לאור . השותפי" התעשייתיי" וזאת בכדי להבטיח כי המחקר האקדמי יהיה בהתא" לצורכיה"

עד היו" התכנית התמקדה , פ בקרב התעשייני" מהענפי" המסורתיי""העדר המודעות לביצוע מו

ט באופ� "תוכנית מגנב לעשות שימוש בידע שנצברממליצה הועדה . בענפי הטכנולוגייה העילית

ייעודי לתמיכה בשיתו' פעולה בי� חברות תעשייה מסורתית ובינ� לאקדמיה במטרה לשפר את 

נגישות החברות לטכנולוגיה מתקדמת ולאפשר פיתוח של טכנולוגיה גנרית ייעודית לתחומי 

  .התעשייה המסורתית

  

 בתוואי 2008ט ומאגדי" בשנת "ח לתמיכה בתוכניות מגנ"ו� ש מלי18:  עלות תקציבית מוערכת

  .2011 מליו� בשנת 26עולה עד 

 

                                                

ומגוו� רחב של תוכניות המוצגת במסגרת , תמיכה מקבילה ע" שותפי" באירופה, לאומיות) אלו כוללי" קרנות דו40

 .OECD)ית מדיניות הגישה מסודרת לערוצי מימו� המשותפי" קיימת בלשכת המדע� הראשי עבור מרב. השביעית
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 מכוני המחקר הקיימי" סובלי" מציוד :לרבות בענ) המזו�מכוני מחקר תמיכה בפרוייקטי 

העדר" של מכוני מחקר יישומיי" בעלי רמת מחקר וציוד . מיוש� והיק' כח אד" לא מספק

הועדה . פ מתקד" בענפי" המסורתיי" בישראל בהשוואה לאירופה"ע מומתאי" מקשה על ביצו

ממליצה לאשר תקציב רכש ציוד למכוני" שיוזר" א� ורק לרכישת ציוד בפרוייקטי" שיוזמנו 

באופ� שרכישת הציוד תתא" את מאפייני , זאת. על ידי מפעלי") וימומנו בחלק"(בפועל 

י מפעלי" יוכל לממ� "פ מוזמ� ע"ועדה מקווה שמובנוס' לשדרוג הציוד הו. הביקושי" בתעשייה

י "פ מאושרות ע"פ זה יבוצע כקבלנות משנה לתכניות מו"חלק ממו. את הרחבת הצוות הנדרשת

הסביבה . בתו� ענפי התעשייה המסורתית תחו" המזו� סובל מקשיי" מיוחדי". פ"קר� המו

ת גדולות אשר בחרו העסקית בתחו" המזו� בישראל מאופיינת במספר מצומצ" של חברו

. פ חיצוני מתאגידי" רב לאומיי""פ עצמי אלא לרכוש מו"כאסטרטגיה עסקית שלא להשקיע במו

פ לבד" "בינוניי" האחרי" בתחו" אינ" מסוגלי" לשאת בעלויות המו)המפעלי" הקטני"

פ "ג" העדר� של מחלקות מו. 41פ תעשייתי בתחו" המזו� באר-"והתוצאה היא שכמעט ואי� מו

ידי" הגדולי" מונעת יציאת עובדי" ממחלקות אלה כיזמי" להקמת חברות חדשות ופיתוח בתאג

שהתמיכה בפרוייקטי" בתחו" הוועדה ממליצה  .טק)תחומי המחקר כפי שקורה רבות בענ' ההיי

  . תהיה בחסות אקדמית של מוסד מוכר ובאזור פריפריההמזו�

  

 13 בתוואי עולה עד 2008ח בשנת "יו� ש מל10: עלות תקציבית מוערכת לשדרוג ציוד במכוני"

  . המכוני" יתפקדו כישויות כלכליות עצמאיות2012משנת . 2011מליו� בשנת 

 חברות התעשייה בישראל זקוקות לכוח אד" מיומ� התומ� בשילוב :הכשרת כח עבודה

זמינותו של כוח אד" איכותי ברמות הכשרה מתאימות . טכנולוגיות מתקדמות בתחו" הייצור

. פשר את הגדלת כושר התחרותיות של התעשייה המסורתית ותית� מענה לצרכי התעשייהתא

, הועדה רואה חשיבות רבה לנושא יצירת מלאי עובדי" התוא" את ביקושי המעסיקי" בתעשייה

הכשרה שוטפת של עובדי" בתפקידי" בה" המיומנויות הנדרשות מתפתחות במהירות ושילוב 

אחד הפתרונות מתמקד ביצירת תפקיד מוביל בכל . יה המסורתיתעובדי" צעירי" לתחו" התעשי

זאת במטרה ליצור בעל . מפעל או מחלקה באמצעות שדרוג והשבחה של עובד מקצועי עתיר ניסיו�

טכנולוגי אשר יעבור הכשרות שוטפות ) מקצוע מיומ� ברמה הגבוהה ביותר בתחו" המקצועי

בעל מקצוע מסוג .  פרויקטי" טכנולוגיי" מורכבי"ויהיה מסוגל להוביל צוותי" מקצועיי" לביצוע

ב והוא מסוגל "כפי שהתפתח בגרמניה ובארה) MEISTER(זה ידוע בתעשייה המודרנית כאומ� 

לצור� כ� נדרשת הקמת . להדרי� ולהוביל עובדי" חדשי" ולפקח על הכשרת", בי� היתר לקלוט

ההכשרה יכולה . ת"הכשרה בתמתוכנית לימודי" ייעודית להכשרת אומני" במסגרת יחידת ה

להתבצע לפי ענ' מוגדר במסגרת כיתת לימוד או הכשרה פני" מפעלית אשר תתקיי" בהתא" 

   .לדרישת המפעל

  .פ" נכללת במסגרת קר� המו–עלות תקציבית 

                                                

פ כאחוז מהפדיו� בענ' המזו� המשקאות ומוצרי "אחוז הההשקעה במו, 2004פ בתעשייה "על פי נתוני סקר המו 41

 3.2% בענ' המזו� לעומת 0.03%( מהממוצע בתעשייה המסורתית 10 מהממוצע בתעשייה ופי 100הטבק קטנה פי 

 ). בתעשייה המסורתית0.4%)בתעשייה כולה ו
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 חס" נוס' : הקמת קר� השקעות לתעשייה המסורתית–יצירת מקורות מימו� משלימי� 

ייה המסורתית היא העדר" של מקורות מימו� להו� סיכו� להתפתחות פעילות מחקרית בתעש

. רמת הסיכו� הגבוהה הקשורה ע" תהליכי הפיתוח בכל תעשייה היא גבוהה. בתחומי" אלו

. שנחלה הצלחה רבה" יוזמה"בתחילת דרכה של התעשייה העילית פעלה הממשלה להקמת קר� 

 המאפשרת ליזמי" גישה קלה טק מערכת פרטית של הו� סיכו�)בהמש� התפתחה בתעשיית ההי

עבור התעשייה . יחסית למקורות מימו� שלה" הבנה טכנולוגית ושיווקית בתחומי" הרלוונטיי"

הועדה ממליצה לשקול את הקמתה של קר� הו� סיכו� . המסורתית לא קיימי" מקורות אלו

להשקעה במחקר ופיתוח בענפי התעשייה המסורתית שתופעל ממקורות פרטיי" בשיתו' 

  ". יוזמה" במודל Matchingממשלה על בסיס של ה

  

  . טר" נקבעה) עלות תקציבית מוערכת 

  

 הועדה רואה חשיבות רבה לתחו" העיצוב התעשייתי בכלל ובייחוד :תמיכה בעיצוב תעשייתי

חדשנות עיצובית ה� בפ� האסתטי ובייחוד בפ� השימושי של מוצרי" . בענפי התעשייה המסורתית

.  קרש קפיצה לפיתוח מוצרי" וחומרי" חדשי" ולפיתוח עסקי בשווקי"קיימי" עשויה לשמש

עיצוב תעשייתי במסגרת חממות וכ� לצור� תמיכה במומל- לפיכ� להקצות תקציבי" נוספי" 

  . בהשתתפות בתערוכות בעול"וסיוע, תחרויות עיצוב נושאות פרסי"ל

  

  .2011)2008בכל אחת מהשני" 3  מיליו� 2  ) עלות תקציבית מוערכת 

  

טק והאלקטרוניקה זקוקי" )ענפי ההיי :שיפור האטרקטיביות של קבלני המשנה בישראל

החומרי" והרכיבי" השוני" אשר רוב" ככול" פועלי" , למערכת קבלני משנה בתחומי המתכות

, רמת" הממוצעת של ענפי" אלו בישראל מבחינת בקרת איכות. בתחומי התעשייה המסורתית

 קיומ" של קבלני משנה .ולוגית הקשתה על רכישת המוצרי" מה"זמני אספקה והכשרה טכנ

באיכות טובה מהווה חלק קריטי מהסביבה העסקית התומכת בפעילות כלכלית של חברות 

תוכנית פיילוט לתמיכה  שלוש שני"מזה  ט פועלת"במסגרת קר� מגנ. תעשייתיות מתקדמות

רכיו של לקוח ישראלי מוגדר הצור� בשיפור תהליכי העבודה של קבלני המשנה וזאת כנגזרת מצ

שיפור איכות , התוכנית תתמקד בי� היתר בשיפור ריצפת הייצור. את שירותי קבל� המשנה

הרכיבי" המיוצרי" וקיצור זמני האספקה אצל קבלני המשנה וזאת בהתא" לפרמטרי" 

ל "המלצת הועדה היא לייש" תוכנית זו במסגרת הוראות מנכ. י הלקוח"המוגדרי" מראש ע

  . כמסלול מתוקצב

  .2011  מליו� בשנת 10) בתוואי עולה עד ל2008ח בשנת " מליו� ש7 –עלות תקציבית מוערכת ב
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 להסרת חסמי� וליצירת התשתית ההכרחית קריטיי�עמדת הועדה היא כי כלי� אלה 

 על בסיס הפעלת" של כלי" אלו .להתפתחותה של פעילות חדשנית בענפי התעשייה המסורתית

במחקר ופיתוח הועדה ממליצה על הקצאת משאבי" ייעודי" לתמיכה ישירה , יל להשקת"ובמקב

פ בלשכת המדע� הראשי במשרד " ואימו- טכנולוגיות קיימות במסגרת קר� המוובחדשנות

  . ת כאמור לעיל"התמ
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  נספחי�
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  וחדשנות פ"מו לעידודנבחרי�  כלי מדיניות פירוט:  1ח נספ

 ,יהבתעשי וחדשנות פ"מו דודילעמידע מפורט אודות כלי מדיניות נבחרי"  י"מכיל להל� לוחותה

רוב כלי המדיניות המפורטי" אינ" , כפי שנאמר בגו' הטקסט. דנמרק ופינלנד, המופעלי" בבלגיה

 לאפשר כדי בנויי" הלוחות. אול" נית� להתאימ" לכ�, מיועדי" במיוחד לתעשייה המסורתית

 של התקציב גובה לפי י"מסודרהלוחות . השוני" סוגי כלי המדיניות של "המאפייני בי� השוואה

  .בסו' מופיעי" תקציב" גובה על מידע ברשותנו שאי� אלה כאשר, מדיניות כליסוג  כל

  

 במידה, המדיניות כלי סוג או  המדיניותכלי ש" מופיע לוחה בראש: כדלקמ� הוא לוחותה מבנה

 מופעל הוא בה� מהמדינות אחד בכל הכלי" ומטרות אורתי. אחת ממדינה ביותר מופעל והוא

 מאפייני" מוצגי" הכלי" לתיאור מתחת המופיעות בעמודות". תיאור "בשדה בתמציתיות מובא

. לאו ולעיתי" הנדו� השדות עבור נתו� נמצא לעיתי" המידע סוג טבע בגלל – הכלי" של נבחרי"

  ):בטבלאות ודותהעמ (הכלי" ממאפייני אחד כל של קצר תיאור להל�

  

 את מכילה היא. מדינות במספר מופעלהמדיניות  כלי כאשר שימושית זו עמודה – מדינה •

 .השורה אותה על מוצגי" מאפייניו אשר הכלי מופעל בה המדינה

 

 מדובר כלל בדר�. ב"יווכ הלוואה, כמענק נית� הסיוע הא" מצוי� זו בעמודה – הסיוע סוג •

 .במענקי"

  

 

 ההוצאות סוג את מציינת זו עמודה – ור ההשתתפות המקסימאלי בה�סוג ההוצאות ושיע •

 פי על, מכוסה אשר המקסימאלי ההוצאות אחוז ואת הסיעו קבלת לצור� המוכרות

 .הספציפי הכלי של התקנות

 

 מפעילי לדעת אשר ב"יווכ מוסדות, חברות של האוכלוסייה את המציינת עמודה – יעד קהל •

 .לאו א" ובי� מימו� לקבלת זכאית היא א" בי� הכלי מהפעלת יושפעו הכלי"

  

 

 את לקבלת הזכאית' וכב מוסדות, חברות של האוכלוסייה את מציינת & זכאי� למימו� •

 .המימו�

 

. הידוע האחרו� השנתי התקציב גובה את המכילה עמודה & € במיליוני אחרו� שנתי תקציב •

 של הדיווח שצורת כיוו� זאת. י"כל בי� זו עמודה של בהשוואה זהירי" להיות יש כי נציי�

 גובה מדווח לעיתי", כ� כמו .המדינות) בלגיה של במקרה (ובתו� בי� אחידה אינה התקציב

 . בפועל התקצי" גובה ולעיתי") הממשלה ידי על המאושר (הפורמאלי התקציב
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 הארחו� הידוע לשנה הבקשות מספר את המכילה עמודה &  בשנה אחרו� בקשות 'מס •

 להיעשות צריכה מדיונות בי� עמודה של ההשוואה. הספציפי הכלי בעזרת עסיו לקבלת

 בקשות לבי� שהוגשו בקשות בי� המוצגי" במספרי" הפרדה אי� לעתי" שכ� בזהירות

 שהוגשו הקשות מספר: במהות" מאוד שוני" הנתוני" סוגי ששני למראות זאת. שאושרו

 התקציב אילוצי על מעיד שאושרו ותהבקש מספר ואילו הכלי" של הפולפולאריות על מעיד

 .'וכב סיוע המבקשי" איכות, הממני" הגופי" על

 

בעמודה זו אנו מצייני" הא" קבלת המימו� מותנה בשיתו' פעולה של  &פ "דרישות שת •

בחלק מהמקרי" שיתו' : זאת על פי תקנות הכלי". הגו' המקבל אותו ע" גופי" אחרי"

במקרי" אחרי" שיתו' הפעולה אינו .  זה מהות הכליהפעולה מובנה אל תו� הכלי ולעיתי"

קבלת הסיוע , פ"במו) פ"של השת(אול" בגלל ערכו המוס' , הכרח מבחינת מבנה הכלי

� .מותנה בכ

  

 אשר הקיימות הראשי המדע� ללשכת הקשורות המסגרות מובאי" טבלה כל של האחרו� בשדה

 דומי" במתכונות מופעלי" כבר לי"הכ לעיתי". הכלי" את להפעיל להערכתנו נית� באמצעות�

 מסגרת ידינו על נמצאה שלא היא לכ� המשמעות ריק זה שדה בה" במקומות. השונות במסגרות

 ואופ� פני" בשו" מעיד אינו אשר דבר – המדע� לשכת פעילות במסגרת הכלי להפעלת מתאימה

  .בישראל להפעלתו מתאימי" אינו שהכלי

  

  :הכלי" פירוט להל�
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 תחומי& רבעולה מחקרישיתו) פ

 תיאור

  :TEKES Technology Programme)(פינלנד  •

 לקידו" המחקר בתחומי" החשובי" לכלכלתה TEKESתוכניות הטכנולוגיה ה" הערו- העיקרי של  
כמחצית ממקורותיה למחקר מושקעי" בתוכניות .  TEKESולחברה הפינית מנקודת מבטה של  

  . הטכנולוגיה

אוניברסיטאות וקבוצות עניי� הקשורות לתחו" הספציפי בו , משות' ע" חברותהתוכניות מתוכננות ב
בנוס' ממומני" . אוניברסיטאות ומוסדות מחקר, התוכנית תעסוקת והמחקר מבוצע על ידי חברות

תוכניות , סמינרי": למשל, שירותי" המלווי" את הפעילות העסקית של הפירמות הקשורה לפרויקט
  . מיי"הכשרה וביקורי" בינלאו

התוכניות מדגישות את חשיבותו של שיתו' הפעולה האזורי והבינלאומי כערו- צמיחה ומטבע 
  . מוסדות מחקר והסקטור הציבורי, הדברי" ה� תורמות לחיזוק והידוק שיתו' הפעולה בי� חברות

"  ולעיתי" גTEKESלכל תוכנית אחראי וצוות אופרטיבי מטע" ,  שני"5) ל3התוכניות נמשכות בי� 
לכל תוכנית צוות היגוי האחרי לאיתור והכוונה לתחומי" . TEKES )מנהל תוכנית מחו- ל

צוות . TEKESי הנהלת "האסטרטגיי" בה" יש להתמקד בהתא" לתוכנית הפרויקט המאושרת ע
.  בלבדTEKESהחלטת המימו� של הפרויקט ה� ביידי . ההיגוי אחראי ג" למעקב אחר ביצוע התוכנית

  . בסופה ולעיתי" ג" במחצית דרכהTEKESי "תוכנית מוערכת עהצלחתה של כל 

התוכניות , כעת מעבר לטכנולוגיה. שינויי" בביקושי" הביאו לאחרונה לגיוו� בתוכניות טכנולוגיה

  .מתמקדות ג" בתהליכי" עסקיי" ובהאצת החדשנות

  

  ):Large Cross-Disciplinary Research Groups(דנמרק  •

שתפות פעולה מוסדות מחקר ומסגרות טכניות ומקצועיות מסורתיות אשר במסגרת קבוצות מחקר מ
קבוצות המחקר מתמקדות בתחומי" חברתיי" ותעשייתיי" הזקוקי" . מאורגנות לניהול משות'
אחת המטרות העיקריות היא שהקבוצות יגייסו מימו� ג" ). know-how(פיתוח של ידע ומומחיות 

  .יי� בשיתו' פעולה מחקרי ופיתוחי מסוג זהמבתי עסק פרטיי" העשויות למצוא ענ

  
  ):TETRA Fund(בלגיה , פלנדרס

פרויקט .  מספקת מימו� למחקר ופיזור של ידע כאשר מספר גופי" מעונייני" בכ�TETRA קר�  

) מוסדות להשכלה גבוהה כולל אוניברסיטאות(מורכב מאחד או יותר מגישי" אשר יבצעו את המחקר 

המטרה העיקרית ). חברות וארגוני" אחרי"(טנציאליי" של פירות המחקר וקבוצה של משתמשי" פו

המשתייכות לסקטורי" ) SME'sבפרט (היא לקד" העברת ידע בי� המוסדות להשכלה גבוהה וחברות 

מגיש ההצעה הראשי צרי� להיות מוסד . רי""טק וג" מלכ) מסורתיי" ולעיתי" ג" לסקטור ההיי

אפשרי רק א" ) בפרט חברות(וצירופ" של גופי" אחרי" ) דפי"מוסדות להשכלה גבוהה מוע(מחקר 

 אשר HOBUכלי זה בא להחלי' את התוכנית המכונה . השתתפות" מוספיה ער� באופ� משמעותי

 .פעל באות" הקווי"

 מדינה
 שנת

 התחלה
 סוג

 הסיוע

סוג ההוצאות 
ושיעור 

ההשתתפות 
המקסימאלית 

 בה�

 למימו� זכאי� יעד קהל

  תקציב
 שנתי
 ו�אחר

 €מיליוני 

 'מס
  בקשות
  אחרו�
 בשנה

 דרישות

 פ"שת

 50% מענק 1984 פינלנד

מוסדות , כל החברות
להשכלה גבוהה 

מרכזי , ומכוני מחקר
 .חדשנות

, כל החברות
מוסדות להשכלה 
גבוהה ומכוני 

מרכזי , מחקר
 .חדשנות

 מובנית 2,383 171
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  המש0&תחומי & רבשיתו) פעולה מחקרי

 מדינה
 שנת

 התחלה
 וגס

 הסיוע

סוג ההוצאות 
ושיעור 

ההשתתפות 
המקסימאלית 

 בה�

 למימו� זכאי� יעד קהל

  תקציב
 שנתי
 אחרו�

 €מיליוני 

 'מס
  בקשות
  אחרו�
 בשנה

 דרישות

 פ"שת

 מענק 2001 דנמרק
 העבודה שכר
 תקורות כולל

 וציוד

מדעני" וחוקרי" 
, כאינדיבידואליי"
מוסדות להשכלה 

, גבוהה ומחקר
, רי" אחרי""מלכ
דות חינו� אחרי" מוס
 ).ו"תיכוני" וכ(

 מובנית 48 9.2 )

  פלנדרס
 )בלגיה(

 מענק 2004

עבודה כולל 
ציוד , תקורות

 וידע חיצוני של
  .מומחי"

 מהמענק 2/3
מיועד למכו� 

המחקר המוביל 
 .את הפרויקט

 כל החברות

מוסדות להשלכה 
 ,גבוהה ומחקר

י" "מלכר
העוסקי" 

במחקר שאינ" 
מוסדות להשכלה 

 .גבוהה

 מובנית 233 6

  מסגרות
  מקבילות

   או/ו
  מתאימות

 לשילוב
 בישראל

   מסלולי מאגד ובייחוד איגודי משתמשי�–ט "מגנ
  

). כמוב� ע" דגשי" ופרטי" שוני"(ט מקביל לתוכניות המוצגות בטבלה במדינות הנדונות "מסלול מאגד של תוכנית מגנ
פ והחדשנות "עידוד המו. צורכי התעשיות המתקדמותלבהתא" סלולי המדע� הראשי בנוי ממסלול זה כמו רוב , אול"

בתעשיות אלה דורש בראש ובראשונה התאמת המערכת הקיימת להכיל ג" את צורכיה� על ידי התאמת מסלולי" קיימי" 
  .לרבות זה

  
זאת כיוו� שבתעשיות אלה הדגש צרי� להיות . איגודי המשתמשי" הוא תוכנית המתאי" במיוחד לתעשיות המסורתיות

שאר  בט" מטרתה העיקרית של של תוכנית מגנ–לא בהכרח יצירת ידע חדש וניצול ושיפור של טכנולוגיות חדישות ב
תוכנית מנהל התאמתו של מסלול איגודי המשתמשי" לתעשיות המסורתיות אושר בשיחות שקיימנו ע" . מסלוליה

 מפעלי" בתחו" במטרה 120)י המאגד כלאחרונה הוק" איגוד משתמשי" בתחו" הפלסטיק והגומ, יתר על כ�. ט"מגנ
 ". פ והכשרה מקצועית"מו, י הקמה של תשתיות מידע"ע]... התעשייה[לקד" ולפתח את "...
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 )"Clusters(אשכולות  "&שיתופי פעולה בי� יצרני וצרכני ידע 

 תיאור

  ):Cluster Programmes(פינלנד  •

מובחרי" על ידי קידו" שיתו' הפעולה בי�  מטרת האשכולות היא להעביר ולצבור ידע בתחומי" 
במטרה לקד" ) Inter-disciplinary(תחומית )זאת תו� כדי עבודה בי�. יצרני וצרכני הידע התחו"

 קמו תוכניות 2003 א� יחד ע" זאת בשנת 2001 ) 2000 )רוב תוכניות האשכולות הסתיימו ב. חדשנות
  .המש� בתחומי הע- והסביבה

  

 ):Cooperative Innovation Networks(בלגיה , פלנדרס •

 היא לעודד חדשנות טכנולוגית בקרב החברות Cooperative Innovation Networks )מטרת ה

שיפור הגישה לידע טכנולוגי , זאת עי ידי שיפור המודעות לנושא. SME'sבייחוד בקרב , בפלנדרס
 ביניי" אשר מספקי" שירותי" התוכניות מכוונות לארגוני. ותמיכה בהחדרת ואימו- של ידע בחברות

  .טכנולוגיי" לחברות

לאסו' ולתרג" ידע טכנולוגי , החותר לרכוש(מחקר קולקטיבי ) 1: (הפרויקטי" הנתמכי" ה"
אופק הזמ� של המחקר יכול להיות ארו� או קצר . לאפליקציות חדשניות עבור מספר גדול של חברות
) 2(;  טכנולוגיהוהטמעת) sensitization(סיזיזציה סנ, ויש מקו" ג" לפעילויות קונקרטיות של העברה

חדשנות המיועדת לחברות ) 4(; עידוד חדשנות לפי אזורי" גיאוגרפיי") 3. (שירותי" טכנולוגיי"
פרויקטי" ) 6(; בדיקות ישימות להכנת יוזמות חדשנות קולקטיביות) 5(; שעוסקות באותו תחו"

  .משותפי" לפיתוח כלי" לשיפור החדשנות

  

  ):Clusters and Technology Clusters (בלגיה, ניהולו •

אשכולות :  ישנ� שתי יוזמות מקבילות ומשלימות ליישו" פעילות מסוג אשכולות בקרב חברות
: במסגרת התוכניות הופקו פרויקטי" בסקטורי" הבאי". אשכולות טכנולוגיי")כלכליי" ו

הגדרת" . מחקר קליני וקרמיקה, חלל, זו�ביוטכנולוגיה של חקלאות ומ, ע-, מכוניות, אירונאוטיקה
גישה ארגונית של מערכת הייצור המבוססת על יוזמת חברות : של האשכולות הכלכליי" היא

אנכיות (פ שבמסגרתו ננקטות פעילויות "ומאופיינת על ידי שת) בהשתתפות של מכוני מחקר(
תוכנית . שות' של פיתוחשמטרת� קידו" של חזו� מ) למטרות רווח וללא מטרות רווח, ואופקיות

לקד" שותפויות וסינרגיות בי� ) 1 (היאהאשכולות הטכנולוגיי" ה" בגדר ניסוי ומטרת התוכניות 
לחזק את החדשנות בקרב חברות באמצעות תמיכה ) 2(; קבוצות חברות ובי� קהילות עסקי" ומחקר

משות'  בעיקר ) סחורהכשרה ומ, פ"מו(פ המאפשרות החלפת ידע ופיתוח "בפעילויות חדשניות ושת
  .במונחי" של מוצרי" חדשי"

  

  :)High-Tech Network & וInnovation Consortiums (דנמרק   •

מוסדות מחקר , פ בי� חברות"היא לחזק את השת) Innovation Consortiums(מטרת הקונסורציומי" 
ת אשר ישרתו את כדי להביא לפיתוח של טכנולוגיות כלליובציבוריי" וספקי שירותי" טכנולוגיי" 
 4 עד 3הקונסורציומי" נמשכי" בי� .  השני" הקרובות10)5הבסיס היצרני של דנמרק לטווח של 

  .שני"

מסחר ועסקי" כאשר , מחקר, פ בי� חינו�" מתמקד על אי� לשפר שתHigh-Tech Networks ) ה
  .תהיה גישה מהירה וקלה יותר לידע ,SME'sהמטרה היא שליותר חברות ובייחוד 
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  המשClusters "(&0(אשכולות  "&שיתופי פעולה בי� יצרני וצרכני ידע 

 מדינה
 שנת

 התחלה
 סוג

 הסיוע

סוג ההוצאות 
ושיעור 

ההשתתפות 
המקסימאלית 

 בה�

 למימו� זכאי� יעד קהל

  תקציב
 שנתי
 אחרו�

 €מיליוני 

 'מס
  בקשות

 

 דרישות

 פ"שת

 מענק 1997 פינלנד

עבודה כולל 
, תקורות

הכשרה כולל 
סיעות ויעו- נ

מומחי" 
.חיצוניי"  

מוסדות , כל החברות
להשכלה גבוהה 
, בתפקידי הכשרה
מרכזי חדשנות 

 ).רי""מלכ(

 מובנית 100 50 ל"כנ

  פלנדרס
 )בלגיה(

 מענק 2005

, תקורות, עבודה
הכשרה , ציוד

, כולל נסיעות
מומחיות 
חיצונית 

והוצאות לא 
ישירות כגו� 
, מבחני"
.ו"מינהלה וכ  

רכזי מ, כל החברות
, טכנולוגיה וחדשנות
 .ו"ארגוני עסקי" וכ

 מובנית 64 17 ל"כנ

  ולוניה
 )בלגיה(

 מענק 2001
יוע- מומחי" 
 חיצוניי"

חברות , כל החברות
יעו- וספקי שירותי" 

מוסדות , אחרי"
להשכלה גבוהה 

מרכזי , ומחקר
 .טכנולוגיה וחדשנות

חברות יעו- 
וספקי שירותי" 

 .אחרי"
 מובנית 128.5 0.4

 מענק 2003 רקדנמ
, תקורות, עבודה

  .תשתיות וציוד
 .50%עד 

מוסדות , כל החברות
להשכלה גבוהה 

מרכזי , ומחקר
טכנולוגיה וחדשנות 

 ).רי""מלכ(

 מובנית ) 51.4 -

 מענק 2004 דנמרק

הוצאות 
הקשורות 

להקמת רשתות 
 .התקשורת

חברות , כל החברות
יעו- וספקי שירותי" 

, פרטיי" אחרי"
מוסדות להשכלה 

מוסדות מחקר , גבוהה
מרכזי , אחרי"

 .טכנולוגיה וחדשנות

ל"כנ  מובנית - 0.66 

 מסגרת
 לשילוב

 בישראל

   מסלול מאגד–ט "מגנ
  

. תחומי) הרבהמחקרי הפעולה שיתו' עידודהמוצגות לעיל דומות בהיק' המשתתפי" לתוכניות ל" אשכולות ")תוכניות ה
מי" לביצוע מחקר או מחקרי" ספציפיי" אלה כרשתות תקשורת ההבדל בי� המסלולי" הוא בכ� שהאשכולות לא מוק

�  .המאפשרות שיתו' פעולה מתמש
  

 . ט מתאי" לקידו" ההקמה של אשכולות בכלל ובתעשיות המסורתיות בפרט"מסלול מאגד מתוכנית מגנ, באופ� טבעי
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 טכנולוגיי� שירותי� וספקי מחקר למרכזי סיוע

 תיאור

  :)Collective Research Centers( בלגיה •

מרכזי המחקר הקולקטיביי" מאורגני" על בסיס סקטוריאלי ומטרת" לבצע מחקר ופיתוח תעשייתי 
מרכזי" האלו ה" . טכני טרו" מסחרי ולפזר טכנולוגיות על ידי הספקה של שירותי" טכניי" לחברות

, קרמיקה, בטו�: קיימי" מרכזי" לתעשיות הבאות.  בבלגיהוהפצת�אב� היסוד של פיתוח טכנולוגיות 
  .מטלורגיה, כבישי", ברזל, ציפויי", ע-, רתכות, בנייה, טקסטיל

בחלק" על ידי רווחי" , המרכזי" ממוני" בחלק" על ידי תשלו" חובה של הפירמות בתעשייה
  .הנובעי" מ� השירותי" לפירמות ובחלק" ממימו� ציבורי של הממשלות האזוריות והלאומית

 ):Poles or Centres of Excellecne(פלנדרס , בלגיה •

הוק על בסיס סקטוריאלי במטרה לממש את פוטנציאל )מרכזי המצוינות הוקמו בעבר באופ� אד
 פותח מסגרת 2005בשנת . החדשות בסקטורי" השוני" על בסיס היתרונות הקיימי" באזור פלנדרס

  . מדיניות להגברה וחיזוק התמיכה במרכזי" אלו

הצור� במחקר בסיסי אסטרטגי שישמש ) 1(ידי קובעי המדינות ה" צורכי החדשנות המזוהי" על 
 ידע בייחוד והטמעתהצור� במחקר קולקטיבי ) 2(; פ האינדיבידואלי של חברות"בסיס למו

פ שאינ� קיימות באופ� "הצור� בתשתיות לביצוע מו) 3(; SME's )בסקטורי" המורכבי" בעיקר" מ
  ).גדולות וקטנות(פרטני בקרב חברות 

.  על ידי קבוצות של חברות–כזי" פועלי"  על בסיס של שיתו' פעולה ומימונ" הוא ציבורי ופרטי המר
 .לעיתי" המחקר מבוצע בקרב קבוצות אוניברסיטאיות קיימות

  :)Approved Technological Service Institutes( דנמרק •

 חברות הממוקמות מטרת מכוני הטכנולוגיה היא לתמו� ולקד" חדשנות עסקית ותעשייתית בקרב
פיתוח ויצירה של ידע חדש והבטחה שלחברות תהיה גישה לייעו- , זאת על ידי איסו'. בדנמרק

  . ולהעברת הידע

הטכנולוגיה והחדשנות הדנית , רי" פרטיי" ועצמאיי" שאושרו על ידי משרד המדע"המכוני" ה" מלכ
שירותי" אלו נמכרי" .  ספציפיי"ואשר מפתחי" ומציעי" שירותי יעו- טכנולוגיי" חדישי" בתחומי"

.  ארגוני" בדנמרק מאושרי"9 שני" וכעת רק 3המכוני" מאושרי" לתקופות של . בתנאי" מסחריי"
  .  ואחרות ממומנות בשיתו' של ארגוני המחקר100% )כמה מהפעילויות ממומנות ב

וחבורת )  מדינות100 –בכ (למכוני" לקוחות מהמגזר הפרטי והציבורי ברמה הלאומית והבי� לאומית 
 . מדינות19 ) בת בכ

מדינה 
או 

 מדינות

 שנת
 התחלה

 סוג
 הסיוע

סוג ההוצאות 
ושיעור 

ההשתתפות 
המקסימאלית 

 בה�

 למימו� זכאי� יעד קהל
 תקציב
 אחרו�

 €מיליוני 

 'מס
 בקשות

 דרישות

 פ"שת

 מענק 1984 בלגיה

 ממומנות
 עבודה הוצאות

, תקורות כולל
, ציוד, תשתיות
 וידע הכשרה
 של חיצוני

.מומחי"  
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 המש0 & טכנולוגיי� שירותי� וספקי מחקר למרכזי סיוע

מדינה 
או 

 מדינות

 שנת
 התחלה

 סוג
 הסיוע

סוג ההוצאות 
ושיעור 

ההשתתפות 
המקסימאלית 

 בה�

 למימו� זכאי� יעד קהל
 תקציב
 אחרו�

 €מיליוני 

 'מס
 בקשות

 דרישות

 פ"שת

  פלנדרס
 )בלגיה(

 מענק 2004
, דההוצאות עבו
 ציוד

חברות , כל החברות
יעו- וספקי שירותי" 

, פרטיי" אחרי"
מוסדות להשכלה 

מוסדות מחקר , גבוהה
מרכזי , אחרי"

 .טכנולוגיה וחדשנות

מוסדות מחקר 
מרכזי , אחרי"

טכנולוגיה 
 .וחדשנות

 מובנית  

 אי� ) 37  כל החברות שכר וציוד מענק 1973 דנמרק

 מסגרת
 לשילוב

 בישראל

  ט"מגנ, נופר, חממות, י מחקרתמיכה במכונ

המכו� , כיו" קיי" בישראל  מספר בודד של מכוני מחקר ייעודיי" לענפי" המסורתיי" כגו� מרכז הפלסטיקה והגומי
תוכנית התמיכה במכוני מחקר . המכו� למדעי החיי" והחקלאות, המכו� למתכות בטכניו�, הלאומי לחקר הבנייה בטכניו�
  ). בי� השאר(ה לתמו� במכוני" מסוג זה של לשכת המדע� הראשי נועד

 חממות )נית� באמצעות כלי" קיימי" בלשכת המדע�  , אול" הקמה של מכוני" כאלו היא משימה גדולה מאוד
 לעודד את הקמת" של מרכזי" או מכוני מחקר נוספי" ה� ייעודיי" כדוגמת אלו הקיימי" )ט "מגנ, נופר, הטכנולוגיה

 . דוגמת  אלה שבדנמרקבבלגיה וה� לא ייעודיי" 
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 מימו� יועצי� טכנולוגיי� לחברות

 תיאור

  :)Technological advisors(בלגיה , ולוניה •
  

לבי� עול"  )ראה לוח לעיל(תפקיד" של היועצי" הוא לקשר בי� מרכזי המחקר הקולקטיביי" 
 בקרב� את הפי-ל במטרה SME'sיועצי הטכנולוגיה ה" לשירותיה� של החברות ובייחוד של . החברות

הידע שנוצר מתו� המחקר שנעשה במרכזי המחקר וכדי לסייע לה� במציאת פתרונות טכניי" 
  .ספציפיי" לבעיותיה�

  
יעו- לבעיות טכניות : החדרת הטכנולוגיות החדשות לחברות שונות נעשית באמצעות מספר כלי"

רות הנושא תשלו" בהתא"  שי)ומחקרי" לטווח זמ� קצר במשות' ע" החברות ) ללא תשלו"(קטנות 
 . נהנות ממחיר נמו� יחסית לזה של חברות גדולותSME's.  להיק' העבודה הנדרשת

מדינוה 
או 

 מדינות

 שנת
 התחלה

 סוג
 הסיוע

סוג ההוצאות 
ושיעור 

ההשתתפות 
המקסימאלית 

 בה�

 למימו� זכאי� יעד קהל
 תקציב
 אחרו�

 €מיליוני 

 'מס
 בקשות

 דרישות

 פ"שת

  ולוניה
 מענק 1995 )בלגיה(

עבודה כולל 
 כל החברות תקורות

ארגוני" 
ציבוריי" 

רי" "ומלכ
שאינ" מוסדות 
להשכלה גבוהה 

מרכזי , ומחקר
טכנולוגיה 
 .וחדשנות

1.2 

6,000 
' מס(

החברות 
אליה� 
היועצי" 
)היגיעו  

 אי�

 

 מסגרת
 לשילוב

 בישראל

  IRC, קרתמיכה במכוני מח, חממות טכנולוגיות, תנופה לשידרוג תעשיות מסורתיות
  

המסגרות המוצעות יכולות להציע שירותי יעו- טכנולוגי לתעשיות המסורתיות כחלק מהשירותי" הניתני" על יד� או 
  .לחלופי� נית� להציע סיוע לצור� מימו� של יוע- מסוג זה

  
החברות פ וחשדשנות למדנו כי מעטי" "משיחות שקיימנו ע" מספר גורמי" בכירי" האחראי" על תוכניות לעידוד מו

התעשיות האלה זקוקת לסיוע פרטני וממוקד , מסיבה זו. המשתייכות לתעשיות המסורתיות אשר יודעות מה לחדש וכיצד
שבאופ� פרקטי יעניק לה� את הכלי" ויסמ� את אבני הדר� ובמיקרי" קיצוניי" אפילו יתווה את המסלול לצמיחה 

  .פ וחדשנות"המונעת מו
  

: פ"י מו"המופעל על ידי מת) IRC (Innovation Relay Center )היא במסגרת הדוגמה פרקטית למת� סיוע כזה 

לחברות המשתתפות ) Technological Review(במתכונתו הנוכחית האיחוד האירופי מממ� הערכה טכנולוגית 
 אחת ממטרות ההערכות בהנדונות היא שבעקבותיה� ינת�. בפרויקטי" של שיתו' פעולה בינלאומי במסגרת המרכז

ההערכות הטכנולוגיות מתוקצבות למספר שעות , אול". לפירמות יעו- טכנולוגי מתאי" ליתרונותיה� ולמגבלותיה�
  . בודדות לפרויקט אשר אינ� מספיקות להשגת תוצאות סבירות

  
 פ וחדשנות מלשכת המדע�"נית� לתגבר את שעות ההרכה הטכנולוגית באמצעות מימו� למו, ברוח היועצי" הטכנולוגיי"

 .הראשי מעבר למימו� הנית� על יד האיחוד האירופי
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 � בי� תוצאות מחקר אקדמי לצרכי התעשייהאואוניברסיטאיי� לתי&מימו� גורמי� פני�

 תיאור

 :)University interfaces(בלגיה , ולוניה •
  

פ בי� האקדמיה "אוניברסיטאות מקבלות תקציב להעסקת כוח אז" ספציפי האחראי לקד" את השת
  .שייה באמצעות הערכת תוצאות המחקר האקדמיי" המתאימי" לצרכי" תעשייתיי"לתע

  
ולאחר ביצוע , בפועל המתאמי" אחראיי" לכתיבת תוכניות עסקיות לפרויקטי" שיבואו בעקבות

מטרת הכלי היא לעודד את השימוש . מחקרי כדאיות לשימוש המסחרי של תוצאות ממחקרי"
 . אוניברסיטאותשל תוצאות מחקר על ידי) המסחרי(

מדינוה 
או 

 מדינות

 שנת
 התחלה

 סוג
 הסיוע

סוג ההוצאות 
ושיעור 

ההשתתפות 
המקסימאלית 

 בה�

 למימו� זכאי� יעד קהל
 תקציב
 אחרו�

 €מיליוני 

 'מס
 בקשות

 דרישות

 פ"שת

 עבודה מענק 1998 ולוניה
מוסדות , כל החברות

להשכלה גבוהה 
 .מכוני מחקר, ומחקר

מוסדות להשכלה 
, מחקרגבוהה ו

 .מכוני מחקר
 מובנית - 0.3

 מסגרת
 לשילוב

 בישראל
 טו�"מגנ,נופר, תמיכה במכוני מחקר
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 קבלו בחסות ממשלתיתתתיעוש ומסחור של תוצאות מחקר שנ

 תיאור

 Fund for the industrialisation and commercialisation of the results(בלגיה , ולוניה •

of research financed by the Region – FIRD(. 

  
 Directorate General for Reasearch, Technology and (DGTRE )ממשלת ולוניה ממנת במשות' ע" ה

Energy ( קר� המספקת הו� מניות)Equity ( והלוואות לחברות המעוניינות לנצל תוצאות ממחקר
 .שנעשה בשיתו' של ממשלת ולוניה

 מדינה
או 

 מדינות

 שנת
 התחלה

 סוג
 הסיוע

ג ההוצאות סו
ושיעור 

ההשתתפות 
המקסימאלית 

 בה�

 למימו� זכאי� יעד קהל
 תקציב
 אחרו�

 €מיליוני 

 'מס
 בקשות

 דרישות

 פ"שת

  ולוניה

 )בלגיה(
1999 

הו� 
,סיכו�  

 הלוואות
נחותות

42 
 

 אי� 5 3.1 כל החברות כל החברות 

 מסגרת
 לשילוב

 בישראל

המופעל על ) IRC) International Relay Center, תנופה ירוקה, תנופה לשידרוג תעשיות מסורתיות, חממות
  פ"י מו"ידי מת

  
פ והחדשנות משאירי" את "הכלי המתואר לעיל מופעל באזור ולוניה שבבלגיה שבה חלק מהכלי" האחרי" לעידוד המו

ה הפעלת כלי כז. הקניי� הרוחני על תוצאות פרויקטי" ממומני" על ידי הממשלה בידיה במידה ואלה לא ממוסחרות
 מסוג זה קיי" מסודר ספק שמאגר – ת  או ציבוריתיתבבעלות ממשל" מאגר תוצאות מחקר לא ממוסחרות"מצריכה 
  . בישראל

  
עידוד השימוש בתוצאות יכול להיעשות באמצעות תוכניות מופעלות , נגישיהיה שהוא באופ�  יקו"במידה ומאגר כזה 

 IRC )נית� לחשוב על שילוב של כלי זה ע" ה, לחליפי�.רתיתתו� כדי התאמת" לצורכי התעשייה המסו, בלשכת המדע�
  .פ אשר הנו כשלעצמו מאגר של תוצאות מחקר ואפליקציות אפשריות ברמה בי� לאומית"י מו"המנוהל על ידי מת

  
מופעלות באוניברסיטאות בישראל חברות יישו" האחראוית לקד" לערוצי" מסחריי" את תוצאות המחקר של , בנוס'

חברות אלה ה� מועמדות טבעיות להפעלת כלי מסוג זה ע" הקשר .  ובפרט לאפיקי" תעשייתיי")יטאות האוניברס
ראוי לבחו� באיזו מידה מאמציה� של החברות מופנות לקשרי" ע" תעשיות אלה והא" יש , אי לכ�. לתעשיות המסורתיות

 . מקו" לעודד את העצמת המאמצי" והקשרי"  על ידי מת� תמריצי" מתאימי"

                                                

42 Subordinated Loanאשר הנ� הלוואת שיכוסו רק לאחר ששאר החובות של הפירמה יכוסו . 
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 )במסגרת תוכניות האיחוד האירופי(שיתופי פעולה בינלאומיי� 

 תיאור

 ):Horizon Europe(בלגיה  •
  

פ על ידי חברות "מוענקת סובסידיה לתמיכה בהכנה והגשה של הצעות לפרויקטי" בינלאומיי" במו
רה המט. EUREKA תפ של האיחוד האירופי והתוכנית האירופי"ומרכזי מחקר במסגרת תוכניות המו

  .היא לעודד ולהקל את הגישה לגופי" מהאזור לתוכניות המחקר ולרשתות התקשורת האירופאיות
  
 ):Pre-project grant for the sixth EU framework programme (בדנמרק •
  

היוזמה .  המשתתפי" בתוכנית המסגרת השישית של האיחוד האירופיSME'sהמטרה היא לעודד 
בנוס' היוזמה מיועדת להביא . נלאומי בי� עסקי" למכוני מחקר וידעפ הבי"חותרת להגדיל את השת

 )  ממקורות המימו� הקיימי" מתו� תוכנית המסגרת של האיחוד יוענקו ל15% )את דנמרק לכ� ש
SME's. 

מדינוה 
או 

 מדינות

 שנת
 התחלה

 סוג
 הסיוע

סוג ההוצאות 
ושיעור 

ההשתתפות 
המקסימאלית 

 בה�

 למימו� זכאי� יעד קהל
 בתקצי

 אחרו�

 €מיליוני 

 'מס
 בקשות

 דרישות

 פ"שת

 מענק 1995 בלגיה

 כולל עבודה
, תקורות

 נסיעות, הכשרה
 מומחי" ויעו-

.חיצוני  

.€ 10,000 עד  

SME's בלבד ,
מוסדות להשכלה 

גבוהה ומחקר ומכוני 
ארגוני" , מחקר

ציבוריי" ללא  מחקר

 .מטרות רווח

 מובנית 266 2.7 ל"כנ

 מענק 2004 דנמרק

 כולל העבודה
, תקורות

נסיעות , הכשרה
ויעו- מומחי" 

.מבחו-  

SME's מובנית - 0.4 ל"כנ .בלבד 

 מסגרת
 לשילוב

 בישראל

 Israel-Europe R&D Directorate for the &בשיתו) פעולה של הפ תעשייתי "תוכניות הסיוע למו

Eureopean  Framework Program) ISERD ( ותוכניתEUREKAישראל .  
  

לתמיכה בחברות קטנות ובינוניות בהגשת הצעות , במתכונת ניסיונית,  קר� תמיכה2006 הופעלה בשנת ISERDבמסגרת 
 הופעלה הקר� 2006 בקשות והחל מדצמבר 27הוגשו . פ"פ בתחו" המו"לתוכניות המסגרת השישית האירופית לשת

 3 20,000רה להוצאות מוכחות של בתמו 3 10,000 מענקי" בגובה 60 עד 2007במסגרתה יוענקו בשנת . במתכונת רגילה
  :פרטי" נוספי" על הקר� ב). עבורו נית� ג" לקבל מימו� משלי"(או יותר בגי� חיפוש שותפי" באירופה וקבלת יעו- חיצוני 

doc.accompanied_doc/Help/tedirectora6fp/il.org.iserd.www://http .   
  

 למדנו כי הגדרות תוכנית המסגרת השביעית עשויות שלא להתאי" לצרכי" וליכולות ISERD )משיחות ע" גורמי" מ
 –להערכתנו הדבר נכו� באופ� חלקי בלבד . התעשיות המסורתיות משו" שהדגש הוא בפיתוחי" בחזית הטכנולוגיה

  . כולי" להתרחש ג" בחלק מהתעשיות המסורתיות ולהטיב עמ�פיתוחי" טכנולוגיי" מתקדמי" י
  

פ מחברה או " המאפשרת לקבוצה של חברות לרכוש מוCRAFTבמסגרת תוכנית המסגרת מופעלת תוכנית , כמו כ�
תוכנית זו אשר נתמכת א' היא על ידי הקר� עשויה להתאי" לצורכי ולמשאבי התעשיות המסורתיות . חבאות אחרות
  .פ באופ� עצמעי" את המומחיות המדעית והטכנולוגית לביצוע מוהחסרות לרוב

  

להמשחה וכפי שמפורט .  המימו� המוצע במסגרת הקר� קט� בהרבה מהמקובל בעול"ISERDיש לציי� כי על פי גורמי 

 .  מהמענק המוצע בישראל5 יותר מפי ) € 10,000  )בבלגיה גובה המענק מגיע עד ל, לעיל
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 טרטגיה הטכנולוגית של פירמותסיוע לעיצוב האס

 תיאור

 ):Technology strategy design – Tekes( פינלנד •
  

 מספקת מימו� TEKES. לסייע לחברות ויחידות מחקר לפתח את האסטרטגיות הטכנולוגיות שלה"
 ).guide book(ישנו מדרי� מודפס , כמו כ�. וידע מומחי" בעיצוב האסטרטגיות

מדינוה 
או 

 מדינות

 שנת
 חלההת

 סוג
 הסיוע

סוג ההוצאות 
ושיעור 

ההשתתפות 
המקסימאלית 

 בה�

 למימו� זכאי� יעד קהל
 תקציב
 אחרו�

 €מיליוני 

 'מס
 בקשות

 דרישות

 פ"שת

 יעו- חיצוני מענק 2001 פינלנד
כל החברות ומוסדות 

להשכלה גבוהה 
 ומכוני מחקר

כל החברות 
ומוסדות 

להשכלה גבוהה 
 ומכוני מחקר

 אי� 87 )

 מסגרת
 ילובלש

  בישראל

  .חממות הטכנולוגיה, תנופה לשידרוג תעשיות מסורתיות, מגנטו�, סיוע למכוני מחקר
  

במסגרת לשכת המדע� הראשי (פ וחדשנות "משיחות שקיימנו ע" מספר גורמי" בכירי" האחראי" על תוכניות לעידוד מו
, מסיבה זו. ות מה לחדש וכיצד המסורתיות אשר יודעיהתעשיה מענפי החברות ותלמדנו כי מעט) ת"במשרד התמ

התעשיות האלה זקוקת לסיוע פרטני וממוקד שבאופ� פרקטי יעניק לה� את הכלי" ויסמ� את אבני הדר� ובמיקרי" 
  .הכלי המתואר בא לספק את הצור� הזה. פ וחדשנות"קיצוניי" אפילו יתווה את המסלול לצמיחה המונעת מו

  
יועצי" מהאקדמיה או כוח אד" שיוכשר , מומחי" מטע" מרכזי טכנולוגיה, י" מומחי" עצמאילהיותהיעו- יכולי" ספקי 

  .למילוי מטרה זו ברוח היועצי" הטכנולוגי" המוצגי" בלוח למעלה
  

 לחמישהבמסגרת זו נית� יעו- . לאחרונה בוצע תוכנית פיילוט במימו� לשכת המדע� הראשי להפעלה של יעו- מהסוג הנדו�
).  עובדי" בלבד10פרט למפעל אחד שהעסיק (א " עובדי" כ60 )ות שהעסיקו באותה עת כמפעלי" מהתעשיות המסורתי

להל� עיקר התובנות העולות מ� הפיילוט כפי שהבנו אות� משיחות שקיימנו ע" הגור" אשר הוביל את התוכנית ומסיכו" 
  :בכתב שהועבר לנו על ידו

  

של הכיוו� הטכנולוגי החדשני אליו ה� מעוניינות רצוי לכוו� את המאמ- אל חברות אשר ברשות� קצה התחלתי  .1
  .לחתור

 מותנית באופ� משמעותי בקיו" של ) בצורת גיבוש תוכנית אסטרטגית משביעה רצו� )השגת תוצאות טובות  .2
 .גור" מוביל בתו� החברות

לחברות אלה אשר ) מבט ארוכת טווח(מטרה מרכזית של היעו- צריכה להיות הקניית חשיבה אסטרטגית  .3
 ).מבט של הטווח הקצר או הבינוני(אופיינות בחשיבה טקטית בלבד מ

 . מהיעו- ושהחברה תישא בשאר העלות75%רצוי לממ� עד  .4

 .התוכנית יכולה להתאי" לכל הענפי" של התעשיות המסורתיות .5
  

ת התקבל הרוש" כי מאפיי� בוטל של החברו, ח זה"במהל� איסו' מרבית המידע לדו,  לעיל1' בהקשר לסעי' מס
 ראה פיסקה ראשונה – והא" כדאי לה" בכלל כיצד, יודעות מה לחדשהתעשיות המסורתיות בישראל היא שה� אינ� ממש 

רצוי להרחיב את קהל היעד , הערכתנו היא שבמצב התעשייה המסורתית בישראל מבחינת ההתייחסות לחדשנות. לעיל
זאת במטרה ליצור בקרב� . בסיסי של חידוש טכנולוגילסוג היעו- הנדו� ג" לחברות אשר אי� ברשות� כיוו� התחלתי 

  .מודעות בסיסית לחדשנות אשר תוביל� לכיווני" טכנולוגיי" חדשניי" שקוד" לכ� היו לחלוטי� מחו- לטווח הראיה שלה�
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 סיוע לבדיקות כדאיות וייתכנות טכנולוגית

 תיאור

  ):Tekes Funding for Feasibility Studies(פינלנד  •

פ ושל "פרויקטי" של מו בר בסיוע לביצוע בדיקות כדאיות בכדי לשפר את הסיכויי" שיבוצעו מדו

מדיניות זה בנוי לתיאו" ע" כלי מדיניות אחרי"  בפינלנד כלי. אימו- טכנולוגיות חדישות מוצלחי"

, האסטרטגיה הטכנולוגית של הפירמה המימו� יכול לשמש ג" להכנת.  TEKESהמוצעי" על ידי

  .- SME’sאו להעברת מחקר ומומחיות ל /ו  התנאי" הפנימיי" לשימוש טכנולוגיות מידעלשיפור

  
  ):Feasibility Studies for Technical Support(בלגיה , ולוניה •

בדיקות ( המענקי" ה" לבדיקות כדאיות של פרויקטי" על ידי רכישת שירותי" טכניי" חיצוניי" 

 כלומר –על הבדיקה להיות בעלת אופי מחקרי ). ' וכדמחקרי פטנטי", ]metrology[מטרולוגיה 

לאחר הבדיקה החברה רשאית להחליט הא" לעשות שימוש . לבדוק מספר כיווני פעולה אפשריי"

אלו הופכות להיות קניי� רוחני של ,  במידה והיא אינה ממסחרת אות")בתוצאות שהתקבלו או לאו 

  .אזור ולוניה

  

 ):Subsidy for a technical feasibility study(בלגיה , בריסל •
מוצע סיוע בבדיקות כדאיות פרויקטי" חדשי" שמטרת" לפתח או לשפר מוצר תהלי� או שירות  

נית� לשלב את המענקי" ע" מקורות מימו� אחרי" כגו� הלוואות או מענקי" . חדשי" או קיימי"

 .המיועדי" לפיתוח טרו" תחרותי או למחקר תעשייתי
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סוג ההוצאות 
ושיעור 

ההשתתפות 
המקסימאלית 

 בה�

 למימו� זכאי� יעד קהל
 תקציב
 אחרו�
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 'מס
 בקשות

 דרישות

 פ"שת

 מענק 1999 פינלנד

יעו- חו- 
, מקצועי

הוצאות פני" 
 70%עד . ונסיעה

 )ולא יותר מ

15,000 €. 

SME's, 
אוניברסיטאות ומכוני 

 מחקר

SME's ,
ניברסיטאות או

 ומכוני מחקר
 אי� 553 6

  ולוניה
 מענק 1990 )בלגיה(

 של חיצוני יעו-
 מעבדה

  .אוניברסיטאית
 80% עד

SME's  בלבד ומכוני
מחקר או גופי" 
אחרי" העוסקי" 

 בייעו- ובעלי ידע טכני
 .באותה הרמה

SME'sכ� 28 1.2 . בלבד 

  בריסל
 מענק 1995 )בלגיה(

יעו- חו- 
עד .מקצועי

ותר  ולא י50%

 € 25,000)מ
 לשנה

SME's,  -חברות יעו
ונותני שירות פרטיי" 

מרכזי , אחרי"

 .וחדשנות טכנולוגיה

SME’sאי� 234 ) . בלבד 

 מסגרת
 לשילוב

 בישראל

  תנופה ירוקה, תנופה לשידרוג תעשיות מסורתיות, מגנטו�
  

ית� להשלי" תוכניות אלה על ידי נ. יתכנות טכנולוגית היא אחת ממטרותיה� של תוכניות המדע� המוזכרותהבדיקות 
שילוב של בדיקות כדאיות כלכלית ואפילו מחקרי שוק במטרה לאפשר לחברות מסורתיות לקבל תמונה רחבה יותר של 

 . פ ובחדשנות נושאי" עמ""הסיכוני" והזדמנויות הצמיחה שההשקעה במו
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 פ והחדשנות בקרב חברות"סיוע לקידו� המו

 תיאור

  :(R&D projects of companies)בלגיה , פלנדרס •

כלי זה בא לסייע לחברות גדולות וקטנות אשר מעוניינות לנקות בפעילות חדשנות באמצעות פרויקט 
. טכנית) פ צריכי" להניב פתרו� חשדני שעבורו יש צור� לפתור בעיה מדעית"הפרויקטי" במו. פ"מו

  . תוצאות המחקר צריכות להיות  ממומשות באזור פלנדרס

פעילות פיתוח השוא' להפו� ידע ) 2(; מחקר תעשייתי בסיסי) 1: (" שלושה סוגי פעילותנתמכי
כולל . מתואמי" או משופרי", תהליכי" או שירותי" חדשי", טכנולוגי בסיסי ליישומי בצורת מוצרי"

מחקר המשלב ) 3(;  )כל עוד התוצאות לא מיועדות למסחור(' הצגה ראשונית וכו, טיפוס) בנייה של אב
  .פ תעשייתי בסיסי לבי� פיתוח"י� מוב

  .התמיכה מוצעת באופ� קבוע ואינה ניתנת על בסיס מכרזי"

 :) Enterprise subsidies )  וReimbursable loans for enterprise R&D(בלגיה , ולוניה •

 עבור מחקר תעשייתי בסיסי במטרה לתמו� בפיתוח של שאינ� נושאות ריביתמענקי" או הלוואות 
הכוונה הוא למחקר תיאורטי ואמפירי במטרה לרכוש . בינוני והארו� של הכלכלה המקומיתהטווח ה

  . תהליכי" או שירותי" חדשי", ידע חדש אשר יעזור בפיתוח של מוצרי"

 המדגי"טיפוס של פרויקט ) במקרה של ההלוואות נית� לעשות שימוש בהלוואות ג" במטרה לפתח אב
של המחקר במידה ותוצאותיו תוצר על הקניי� הרוחני פרי החברות רשאיות לשמור . את החידוש

ההלוואה מוחזרת א� ורק במקרה של . מועברי" לרשות האזורלא ממוסחרות ובמידה וא אלה 
מסחור הפרויקט באמצעות תשלומי" שנתיי" המחושבי" בהתא" לפדיו� הנובע מהשימוש של 

  ).ע" מינימו" שנקבע מראש(תוצאות הפרויקט 

 .קניי� הרוחני של המחקראת ההחברה המקבלת את הסיוע רשאית לשמור ,  ענקי"במקרה של המ
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 דרישות

 פ"שת

  פלנדרס
 )בלגיה(

 מענק 2001

, עבודה
ציוד , תשתיות
יעו-  , ופחת
הוצאות  , חיצוני

IT :רישיונות ,
, רכישת פטנטי"
חיפוש ורכישת 

;  אחרות,  מידע
, עריכת מסמכי"

, הרצאות
נסיעות 
 .ותקורות

מוסדות , כל החברות
להשכלה גבוהה 

י" "מלכר, ומחקר
 .אחרי"

, כל החברות
מוסדות להשכלה 

, גבוהה ומחקר
י" "מלכר

 .אחרי"

 אי� ) 142

  ולוניה
 1990 )בלגיה(

ואה הלו
ללא 
  ,ריבית

  מוחזרת
  רק א"
  הפרויקט
 מצליח

ציוד וידע , שכר
מומחי" 
עד . חיצוניי"

 70% ) ו50%
עבור חברות 

 )גדולות ו

SME's 
 .בהתאמה

 אי� 70 50 כל החברות כל החברות
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  המש0&פ והחדשנות בקרב חברות "סיוע לקידו� המו

 מדינה
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 התחלה
 סוג

 הסיוע

סוג ההוצאות 
ושיעור 

ההשתתפות 
המקסימאלית 

 בה�

 למימו� זכאי� יעד קהל
 תקציב
 אחרו�

 €מיליוני 

 'מס
 בקשות

 דרישות

 פ"שת

  ולוניה
 מענק 1995 )בלגיה(

ציוד וידע , שכר
מומחי" 
עד . חיצוניי"

 70% ) ו50%
עבור חברות 

 )גדולות ו

SME's 
.בהתאמה  

 אי� 46 24 כל החברות כל החברות

  מסגרות
 מקבליות

   או/ו
  מתאימות

 לשילוב
 שראלבי

  ) מהתקציב המאושר המחויבי� בהחזר תמלוגי�50%&20%מענקי� של (פ תעשייתי "תוכניות הסיוע למו
  

המענקי" , יש לשי" לב שלרוב. פ וחדשנות"ת מפעילה מנגנו� להענקת מענקי" לצורכי מו"לשכת המדע� במשרד התמ
המסלולי" המוצגי" לעיל כוללי" מענקי" , תלעומת זא. הניתני" על ידי הלשכה מלווי" בהחזרי תמלוגי" הנושאי" ריבית

ללא צור� בהחזר תמלוגי" והלוואות הדומות במתכונת� למסלולי המענקי" המחויבי" החזר תמלוגי" מלבד זה 
  .שההוולאות המוצעות אינ� נושאות ריבית
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 לפתרו� בעיות טכנולוגיות קטנות) מרפאה(מסגרת 

 תיאור

 :)Technology Clinics (פינלנד •
  

 SME's ) היא העברת ידע טכנולוגי מאוניברסיטאות ומכוני מחקר ל" מרפאות הטכנולוגיה"מטרת 
  .  בסקטורי" המסורתיי"SME'sובפרט 

  
התנאי לקבלת המימו� הוא שהבעיה שבפניה ניצבת הפירמה קשה מדי לפתרו� עצמאי א� היקפה  קט� 

וגיה המתאימה ביותר באופ� את הטכנול" לתפור"הרעיו� הוא . TEKESברמת הסטנדרטי" של  
החברה ) 1: (ארבע שחקני"" מרפאה"ל. הכלי עונה ומשרת את הצרכי" של שני הצדדי". פרטני

הפרויקט יכול להיות מוצע . ספק הטכנולוגיה) 4(, "המרפאה"המתא" של ) 3(, TEKES) 2(, הלקוחה
 )לא ברור למה הכוונה(על יד כל אחד מהשחקני" א� ההפעלה של המרפאה נבדק לעומקו טר" הביצוע

החברה וספק , לאחר מכ�. משווקת לחברה" מרפאה"לאחר בחירת המומחי" הטכנולוגיי" ה. 
בהליכי" זריזי" ובתו� שבועות ) TEKESדר� (הבקשות מועברות , )ות(השירות מגדירי" משימה
 של המרפאה מבוצעת על ידי החברה הלקוחה וספק השירות ומעורבותה. ספורי" המשימות ייושמו

TEKESהיא בתפקיד יוזמת של התוכניות וכמשווקת .  
  
  

מטרתו של , באופ� דומה.  בא להחלי' את מרפאות הטכנולוגיה המתוארות לעילTUPAS )שירות ה
 לפתור בעיות טכנולוגיות קטנות ומאתגרות על ידי שימוש בידע קיי" SME's )הכלי היא לעזור ל

י ארגוני מחקר המשווקי" ומבצעי" פרויקטי" טכנולוגי" שירותי היעו- ניתני" על יד. בחברות יעו-
 . אחרי"SME'sבמשות' ע" 
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 מענק 1992 פינלנד
 מומחי" ידע

 עד. חיצוניי"
50%.  

SME's SME's 1 53 מובנית 

 מענק 2004 פינלנד

,  חיצוני יעו-
 ללא עבודה
 עד. תקורות

70% 

SME's SME's ( ( מובנית 

 מסגרת
 לשילוב

 בישראל

  .טכנולוגיות חממות, מחקר במכוני תמיכה, המסורתיות התעשיות לשידרוג תנופה,  מגנטו�
  

להתאמה של המסגרות הקיימות תחת קורת הגג של המדע� הראשי מרפאות הטכנולוגיה יכולות לשמש כמודל כללי 
 על ידי תעשיות אלה שתב�צעפ והחדשנות "זאת כיוו� שככל הנראה היק' פעילות המו. לצרכי" של התעשייה המסורתית

  .מטבע הדברי" יהיה נמו� ביחס לזה הנעשה בתעשיות המתקדמות
  

כולל מכוני מחקר , גורמי" ממכוני מחקר אחרי", קני" מהאקדמיהבמקו" שח, תכלולנהנית� לחשוב ג" על מרפאות אשר 
  .יעודיי" ויועצי" אחרי"
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 מפתח בחברות/שילוב של חוקר

 תיאור

 :בלגיה, ולוניה •
  

FIRST Enterprise  ( מטרתה של תוכנית היא לחזק את הפוטנציאל הטכנולוגי ומדעי של חברות על 
טרו" תחרותיי" ) י"(כדי לבצע עבור החברה מחקר חוקר צעיר בותכשרנה תעסקנהידי כ� שה� 

מבסיס המחקר אל ) know-how(התפתחות שיתו' הפעולה והמעבר של ידע . במסגרת מרכז מחקר
חובה על החוקר לבלות את זמנו בי� . התעשייה של האזור ה� שתי מטרות ברורות של הפרויקטי"

  . הפרויקטצורכיהחברה לבי� מרכזי המחקר לפי 
  

FIRST Higher Education Institutes ( מטרתה של הפרויקט היא לעודד את הפוטנציאל המדעי 
זאת על ידי מימו� של מחקר בעל . והטכנולוגי של מוסדות להשכלה גבוהה שאינ" אוניברסיטאות

התוכנית שואפת להכשיר . השפעה צפויה חיובית על ההתפתחות הכלכלית והחברתית של האזור
 את הידע הטכנולוגי יפיצווגיות חדישות על מנת שאלו ישתלבו בחברות וכ� חוקרי" צעירי" בטכנול

המימו� הוא עבור פרויקט שיבצע החוקר במסגרת . והמיומנות שה" ירכשו במסגרת הפרויקטי"
על הפרויקט להיות בעל פוטנציאל . שותפות בי� מכו� מחקר לחברה מסחרית הממוקמת בולוניה

  .מסחורי
  

FIRST PhD Enterprise International מטרת התוכנית היא להכשיר חוקרי" צעירי" בטכנולוגיות 
המטרה היא שהחוקר ירכוש ניסיו� בינלאומי מתו� . חדישות במסגרת עבודות הדוקטורט שלה"

שיתו' פעולה מדעי בינלאומי והכשרה בפועל של לפחות שישה חודשי" של החוקר ביחידות מחקר של 
 חברה מסחרית )  הכשרתו החוקר יעביר את הידע לשות' אחד או יותר בתו". לפחות מדינה זרה אחת
 . מאזור ולוניה) או יחידת מחקר אחרת 
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  ולוניה
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 והכשרה שכר
 עד. החוקר של

 80% )ו 50%
 גדולות לחברות

 SME's)ול
 מכו�. בהתאמה
 מקבל המחקר
 קט� מענק
 לכיסוי יחסית

 .הוצאותיו

מדעני" , כל החברות
או חוקרי" 

) כאינדיבידואלי"(
מוסדות להשכלה 

, גבוהה ומחקר
 רי" אחרי""מלכ

 מובנית 17 2.3 ל"כנ

  ולוניה
 )בלגיה(

 מענק 1995
עבודה כולל 
 תקורות

רי" "מלכ, כל החברות
שאינ" מוסדות 
 .להשכלה גבוהה

רי" שאינ" "מלכ
מוסדות להשכלה 

 .גבוהה
 מובנית 10 1.1

  



 

 97

  

   המש0& מפתח בחברות/שילוב של חוקר

מדינוה 
או 

 מדינות

 שנת
 התחלה

 סוג
 הסיוע

סוג ההוצאות 
ושיעור 

ההשתתפות 
המקסימאלית 

 בה�

 למימו� זכאי� יעד קהל
 בתקצי

 אחרו�

 €מיליוני 

 'מס
 בקשות

 דרישות

 פ"שת

  ולוניה
 מענק 2003 )בלגיה(

 € 20,000 לחוקר

x 4 "על שני 
, עבודה הוצאות

 תקורות
. ואחרות

 האוניברסיטה

20,000 € x 2 
 לכיסוי שני"
 השות'. הוצאות

 הסקטור מ�
 משתת' הפרטי

 )ו 15% )ב
 מהמימו� 25%

 של במקרי"

SME חברה או 
 גדולה

 .בהתאמה

דות להשכלה מוס
 )גבוהה ומחקר 
 .אוניברסיטאות

 מובנית ) ) ל"כנ

 מסגרת
 לשילוב

 בישראל

  .תמיכה במכוני מחקר, נופר, מגנטו�
  

שילוב של הכלי" במסגרות הקיימות בישראל דורשת כמוב� להתאי" את המסגרות עצמ� לצרכי" של התעשיות 
  .המסורתיות

  
תוכנית ". עתידי" לתעשייה" כדי להכיל את הכלי המוצע היא תוכנית מסלול אשר קיי" ומופעל בישראל ושנית� להתאימו

ה היא לסייע לבוגרי" מצטייני" מקרב תמטר". עמותת ידידי עתידי""ל ו"זו הנה תוכנית לאומית חברתית בהובלת צה
כלה המשפטי" והכל, הרפואה, המדעי" המדויקי", ערי הפיתוח והפריפריה לרכוש השכלה אקדמית במקצועות ההנדסה

  : זו נית� למצוא בתיותר פרטי" על תוכני. באקדמיה ובמנהל הציבורי, בתעשייה, ל"ולהשתלב בתחומי" אלה בצה

doc.atidim/out-scolarships/law/il.ac.tau.www://http.   
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 וגיי� של מבוגרי� במקו� העבודהסיוע לשיפור כישוריה� הטכנול

 תיאור

 :)Noste Programme(פינלנד 
  

 אשר אי� ברשות" 59 ) 30מטרת הכלי היא לשפר  את רמת הכישורי" של מבוגרי" בייחוד בי� הגילאי" 
. משרד העבודה וגורמי" חברתיי" אחרי", התוכנית מיושמת בשיתו' של משרד החינו�. על תיכוניתהשכלה 

על ידי ארגוני חינו� פרטיי" או ציבוריי" והנהלת התוכניות היא ברשות הממשלות האזוריות היישו" נעשה 
�  .אשר אחראיות לחלוקת המשאבי" בי� ארגוני החינו

מותאמות לכישורי" הנדרשי" במקו" העבודה של התלמידי" וחלק ניכר מ� המאמ- , התוכניות ה� אישיות

עבור המעסיק התוכנית מהווה הזמנות לשפר את ). On the job learning(מבוסס על הכשרה במקו" העבודה 
 .הכישורי" של כוח האד"

מדינוה 
או 

 מדינות

 שנת
 התחלה

 סוג
 הסיוע

סוג ההוצאות 
ושיעור 

ההשתתפות 
המקסימאלית 

 בה�

 למימו� זכאי� יעד קהל
 תקציב
 אחרו�
 €מיליוני 

 'מס
 בקשות

 דרישות
 פ"שת

 מענק 2003 פינלנד
הכשרה כולל 

 נסיעות

מוסדות חינו� פרטיי" 
 �ומוסדות חינו

אחרי" כגו� חטיבות 
 .ו"ביניי" וכ

 אי� - 26 ל"כנ

מסגרת 
לשילוב 
 בישראל
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 י חברות גדולות"חונכות של חברות קטנות ע

 תיאור

  :)PLATO Flanders( בלגיה, פלנדרס
  

. ברות קטנות בודדותחברה גדולה מספקת סיוע לצורכי פיתוח למספר חברות קטנות במשות' או לח
) 2(, ניהולי מ� החברה הגדולה לקטנות) know-how(העברת ידע ) 1: (לסיוע שלושה מטרות עיקריות

 .יצירת רשתות תקשורת בי� חברות קטנות לגדולות) 3 ()החלפת נסיו� בי� החברות ו

מדינוה 
או 

 מדינות

 שנת
 התחלה

 סוג
 הסיוע

סוג ההוצאות 
ושיעור 

ההשתתפות 
 המקסימאלית

 בה�

 למימו� זכאי� יעד קהל
 תקציב
 אחרו�

 €מיליוני 

 'מס
 בקשות

 דרישות

 פ"שת

  פלנדרס
 מענק 1998 )בלגיה(

עבודה כולל 
 תקורות

 )מיועד לסייע ל

SME's וחברות 
גדולות מקבלות מימו� 

�דמי . על כ
ההשתתפות לתוכנית 

 נשמרי" נמוכי"

חברות גדולות 
 מובנית 1,000 2 בלבד

 מסגרת
 לשילוב
 לבישרא
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 תוכנית כוללת לעידוד החדשנות בקרב חברות קטנות ובינוניות

 תיאור

 :)SME Programme(בלגיה , פלנדרס •
  

זוהי מעי� תוכנית מטריה המציעה תמיכה באמצעות כלי� אשר מוזכרי� במסמ0 עבור מדינות 
  . אחרות ואזורי� אחרי� בבלגיה

  
ההגדרה של פעילות חדשנית . חברות בינוניותה של התוכנית היא לעודד פעילות חדשנית בקרב תמטר

תהלי� או שירות חדש שעבור" נדרשת פתרו� טכנולוגי כאשר הפעילות הזו , היא המימוש של מוצר
נית� לפתח טכנולוגיה חדשה . צריכה להיות חדשה לחברה ובעלת השפעה ברורה ומשמעותית על השוק

  . או לייש" באופ� יצירתי טכנולוגיה קיימת
 ה�התוכניות האפשריי" .  מוכרת ג" למת� המענק, לפעילות לא חדשנית א� תומכת חדשנותההוצאות

מחקר כדאיות ) 2(; )ראה לוח למעלה(קבלת ידע טכנולוגי מאחד ממרכזי הידע המאושרי" ) 1: (שש
מחקר כדאיות המבוצע על ידי החברה עצמה וגור" שלישי באופ� ) 3(; המבוצע על ידי החברה עצמה

 מהאיחוד האירופי לעידוד חדשנות או Eurekaהצעה של חברה להכנת פרויקט לתוכנית ) 4(; משות'
מחקר כדאיות המבוצע על ידי עובד החברה בעל הכישורי" המתאימי" ) 5(; פרויקט להעברת ידע

 מחקר כדאיות לגבש את הצורה הטובה ביותר ידיהמטרה היא על ). טכנולוגית)הכשרה טכנית(
 .טכנולוגיה החדשה אשר תמומש בפרויקט גדול יותרפיתוח של ה/לאימו-

 

מדינוה 
או 

 מדינות

 שנת
 התחלה

 סוג
 הסיוע

סוג ההוצאות 
ושיעור 

ההשתתפות 
המקסימאלית 

 בה�

 למימו� זכאי� יעד קהל
 תקציב
 אחרו�

 €מיליוני 

 'מס
 בקשות

 דרישות

 פ"שת

  פלנדרס
 מענק 2001 )בלגיה(

עבודה כולל 
, ציוד, תקורות

 ,הכשרת עובדי"
נסיעות וידע 
ממומחי" 
 .חיצוניי"

SME's בלבד. SME's אי� 354 1.5 .בלבד 

 מסגרת
 לשילוב

 בישראל

  . תמיכה במכוני מחקר,תנופה ירוקה ,תנופה לשידרוג תעשיות מסורתיות , מגנטו�, פ תעשייתי"תוכניות הסיוע למו
  

ת עצמ� לצרכי" של התעשיות שילוב של הכלי" במסגרות הקיימות בישראל דורשת כמוב� להתאי" את המסגרו
 .המסורתיות



 

 101

  

  אמידת פונקצית ייצור לענפי התעשייה המסורתית: 2נספח 

  

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      40 

-------------+------------------------------           F(  7,    32) =  225.32 

       Model |  3.70623124     7  .529461606           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  .075194322    32  .002349823           R-squared     =  0.9801 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.9758 

       Total |  3.78142557    39   .09695963           Root MSE      =  .04847 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

    ln_VA_sh |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      ln_EMP |   .7471137   .1374804     5.43   0.000     .4670753    1.027152 

   ln_CAP_sh |   .3621494   .1089923     3.32   0.002     .1401393    .5841595 

ln_Stock_R~h |   .0316975   .0539331     0.59   0.561    -.0781606    .1415556 

    Branch_1 |   -.015167     .09042    -0.17   0.868    -.1993464    .1690125 

    Branch_2 |  -.0597739   .0617476    -0.97   0.340    -.1855496    .0660018 

    Branch_3 |  -.1931426   .0768415    -2.51   0.017    -.3496636   -.0366215 

    Branch_5 |   .0516544   .1364889     0.38   0.708    -.2263645    .3296732 

       _cons |   6.587505   2.198906     3.00   0.005      2.10848    11.06653 

------------------------------------------------------------------------------ 

  

  :שמות המשתני�

  

  משתנה סימו�

ln_EMP  "לוג טבעי של מספר המועסקי.  

ln_CAP_sh  לוג טבעי של מלאי ההו� הפיזי.  

ln_Stock_R~h  פ"לוג טבעי של מלאי ההו� מו.  

Branch_1  
, מתכתיי")מינרלי" אל, רהיטי",  ומוצריו-ע, חציבההכרייה וענפי ה

  .ושונות תכשיטי" חפצי ח�

Branch_2   טבקהוצרי משקאות ומה, מזו�המוצרי ענפי.  

Branch_3  הוצאה לאור ודפוס, נייר ומוצריו, לבשההמוצרי ה, טקסטילענפי ה,.  

Branch_5   גומיהפלסטיק והמוצרי ענפי.  

_cons  מתכתהבסיסית ומוצרי המתכת קבוע הכולל בתוכו את ענפי ה. 
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  מערכת נתוני� לאיסו) ובקרה על ביצוע התוכנית: 3נספח 

  :נתי ללשכת המדע� הראשיח חצי ש"מבנה סכמטי לדו

  

  כמות עובדי�. א

  :מה"

  בעלי השכלה אקדמית

  בעלי השכלה מקצועית

  

  פ"כמות עובדי� העוסקי� במו. ב

  :מה"

  בעלי השכלה אקדמית

  בעלי השכלה מקצועית

  

  :הוצאות מחקר ופיתוח לפי. ג

  שכר

  רכישת טכנולוגיות

  רכישת מוצרי"

  

  :פ"תפוקות המו. ד

  מכירות  

  ייצוא  :מה�  

  .ושנרשמו) pending( עתידיי" –נטי" פט  
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  תוכנית תקציבית מפורטת: 4נספח 

  

 2011 2010 2009 2008 תאור תוכנית
פ "תמיכה במו

 520,000 400,000 250,000 150,000  פ בתעשייה מסורתית"חדשנות ומו וחדשנות

 90,000 70,000 50,000 30,000 אימו- טכנולוגיות 

 
ה פ אקדמי"שת, מאגדי חברות

 26,000 23,000 20,000 18,000 ותעשייה במחקר ופיתוח

 
בפרוייקטי ) matching(תמיכה 

 13,000 12,000 11,000 10,000 מכוני מחקר לרבות מזו�

 
אטרקטיביות קבלני משנה 

 10,000 9,000 8,000 7,000 תעשייתיי"

 
כנסי" ופרסי" בתחו" העיצוב 

 2,000 2,000 2,000 2,000 התעשייתי

 9,000 7,200 5,400 3,600 לאומיות בפריפריה)ת רבחברו 

הסרת חסמי� 
 4,000 3,000 2,000 1,000 יועצי" לאימו- טכנולוגיות מידע לחדשנות

 4,000 3,000 2,000 1,000 ייעו- אסטרטגי למנהלי פירמות 

 
הגשת בקשות ושיפור סיכויי 

 1,000 800 600 500 ל"הזכייה בתוכניות בינ

 
" וועידות תמיכה בפורומי

 1,500 1,000 800 500 לחדשנות

תמיכה ישירה 
 70,000 50,000 30,000 20,000 פ תעשייתי בפריפריה"עידוד מו בפריפריה

 750,500 581,000 381,800 243,600  כ"סה

  

  

  



 

 104

  "אמצעי� להעצמת הפריפריה":  בנושאהועדהח תת "דו

  

   הצוותר " יו–ר יעקב שייני� "ד

  :חברי הצוות

  ועדה ה ר"יו – ל מקובישראמר 

   מרכז הוועדה–מר אופיר גור 

   חברת ועדה–לידיה לזנס ' גב

   חבר ועדה–מר רועי מדעי 

   חבר ועדה–מר יעקב ברקאי 

  

 פרק זה מביא את .על הוועדה לתת המלצות מדיניות להעצמת הפריפריה, חלק מכתב מינויכ

  .עמדות והמלצות הועדה בנושא

המטרה היא  .מדיניות ממשלתית מכוונת לפיזור האוכלוסייהל תוצאה שא ויישוב הפריפריה ה

יש , �לכ .להביא את  הקהילה בפריפריה לחיות בתנאי" דומי" ככל שנית� לקהילה במרכז האר-

המבח� הסופי הוא . וליצור תנאי" כאלו שהחסרונות היחסיי" של הפריפריה לעומת המרכז יפחת

העצמת  הפריפריה תעשה על ידי עידוד  . ההכנסהבאיכות החיי" בקהיליה ורמת, מבח� ההצלחה

אקונומית גבוהה להתיישב בה לטווח ארו� ומניעת הגירה שלילית של )אוכלוסיה ברמה סוציו

פ בתחומי" שוני" יכולה להוות גרעי� "פעילות מו .אוכלוסיה כאמור שכבר נמצאת בפריפריה

  .אקונומית גבוהה)להקמה וחיזוק של אוכלוסייה ברמה סוציו

אי� לייצור תנאי" מיוחדי" לחלק מהעיסוקי" כדי לא ליצור עיסוקי" הועדה סבורה 

   .ואי� ליצור קהילות חריגות ביחס לממוצע הישראלי, מלאכותיי" שאינ" כלכליי"

באמצעות מערכות תחבורה (פוטנציאלית למרכז " קרובה"חלק מאוכלוסיית הפריפריה בעוד 

שלא ) 'מצפה רמו� וכו, ירוח"(רוחקת אוביקטיבית לגבי הפריפריה המ, )ותקשורת מודרנית

  .יש להרחיב ולהעמיק את התמריצי" לגור ש", יכולה להיות לה" נגישות למרכז

  כללי

  :המלצות הועדה לממשלה כוללות שלושה תנאי" הכרחיי" להעצמת הפריפריה

  .פיתוח מערכת תחבורה מהירה ונגישה •

ה ומערכת חינו� הולמת המספקת שוויו� חברתי ותרבותי מספק בפריפרי, פיתוח קהילתי •

  .הזדמנויות

מבוזר באופ� המאפשר ליישובי" למצות יתרונות )יישו" מדיניות התיישבות של ריכוז •

  .כלכליי" לגודל

עד להשגת . יישומ" של תנאי" אלו באופ� מלא ייתר את הצור� בתמרו- והעדפת הפריפריה

  .פריפריה כאמור להל�מטרה זו הועדה מציגה המלצות נקודתיות להעצמת ה
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  כוח אד�

מתגורר ברוב , ג" במידה ומקו" עבודתו ממוק" בפריפריה, כוח אד" איכותיהנתוני" מראי" כי 

 .אקונומית)  מפסידה הפריפריה כוח אד" המסוגל לחזקה מבחינה סוציו, בכ�.המקרי" במרכז

א את המטרה של מחטי, העידוד הנוכחי למגורי" בפריפריההועדה בחנה את הסוגיה ומצאה כי 

  :משתי סיבות, הותרת כוח אד" איכותי בפריפריה

, הטבת המס הנוכחית הניתנת למתגוררי" בישובי" מסוימי" מוגבלת בתקרת שכר מסוימת .1

לא מקבל , ומגבלה זו מביאה לכ� שדווקא כוח אד" איכותי וברוב המקרי" א' אקדמאי

  .עידוד אמיתי להתגורר בפריפריה

שובי" המקבלי" הטבת מס זו כוללת ישובי" שסגרו חלק גדול מהפער המפה הנוכחית של הי .2

 .אינה מטיבה ע" יישובי" שיש לה" עוד דר� ארוכה בהקשר זה, ומאיד�, מול מרכז האר-

ה� , אלא בסמכות משרד האוצר, ת"הג� שאינו בסמכות משרד התמ, המלצות הועדה בתחו� זה

  :אלו

  :כפי המקובל כיו"3 לפי"  א10)מהטבות מס לעובד לתקרת שכר ברוטו גבוהה  �

עובדי" הזוכי" למשכורת גבוהה יתומרצו לעבור להתגורר  היא שג" שכרמשמעות העלאת ה

הועדה ממליצה כי הטבת המס הנוכחית תינת� . לא לעבור ממנה למרכז, בפריפריה או למצער

 הנמני" ומתגוררי" בישובי" בדר� של זיכוי מס לעובדי מפעלי" הזוכי" להטבות מהמדינה

  .3 אל' 25בשיעור גבוה מהמקובל כיו" וזאת עד לתקרה של , כישובי" המוטבי"

וכ� עדכו� , עדכו� ושינוי המפה הנוכחית של ישובי" שהמתגוררי" בה" זוכי" להטבות מס �

  .ר הטבות המסושיע

  

 כלכלי של היישובי"  –עדכו� מפת היישובי" ושיעור ההטבה באופ� שמשקלל את מעמד" הסוציו 

מפת אזורי נעיר כי . כ� שיושג מיקוד של התמיכה באזורי" הזקוקי" לה ביותר, תמכי"נ

הועדה ממליצה . מ"העדיפות הלאומית נמצאת כיו" תהלי� של בחינה ועיצוב מחדש בלשכת רוה

  .להתאי" את האמור למפה החדשה לכשתפורס"
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  פ"תמיכה במו

 �י לשכת "מוגדלי" באזורי הפריפריה עפ "מדיניות של מענקי מוהונהגה שני" לא מעטות במש

לא פעילות  ב.ספיקהמשלעצמה לא כ הנתוני" מראי" כי הטבה זו , אול".ע� הראשיהמד

המשלבת מספר רב של אמצעי" והמספקת תשתית פיסית ואנושית מתאימה למפעלי" נתקשה 

   .לראות תזוזה של מפעלי" עתירי ידע לפריפריה

 מהווי" תמרי- מספק " לאזורי הפריפריה אינפ תעשייתי"תמיכה במומצאה כי שיעורי ה וועדה

  :עדפה לאזורי הפריפריה באופ� הבאוהמליצה על הגדלת הה" אלו לעידוד פעילות באזורי

  

 פ בענפי התעשייה המסורתית"שיעורי השתתפות לפרויקטי מו: 10 לוח

  הוועדההמלצת   נכו� להיו�  אזור גיאוגרפי

  90%  75%  קו עימות

  75%  60%  'אזור א

  50%  50%  מרכז

  

  )למעט ננו טכנולוגיה וביוטכנולוגיה(טק &פ בענפי ההי"שיעורי השתתפות לפרויקטי מו: 11 לוח

  הוועדההמלצת   נכו� להיו�  אזור גיאוגרפי

  90% – ל 60%בי�   75% – ל 45%בי�   קו עימות

  70% – ל �40% בי  60% – ל 30%בי�   'אזור א

  50% – ל 20%בי�   50% – ל 20%בי�   מרכז

  

  :הנוגעות למדיניות תמיכה בפריפריההמלצות נוספות 

פ חדשי" בתעשייה בפריפריה כהעצמה לגרעי� " עובדי מו3,000)חבילה ניסיונית של הטבות ל

  :ההו� האנושי בפריפריה

  .סבסוד ער� הקרקע ברכישת בית או דירת מגורי". 1

  .ד שהות ילדי" במעונות יו"סבסו. 2

  .מת� העדפה להכשרת כוח אד" בדגש על מקצועות טכנולוגי" בפריפריה •

ת מעמיד "העדפה להדרכה וייעו- של עסקי" בפריפריה בנוגע למגוו� הכלי" שמשרד התמ •

  . לרשות"

לייצר כתובת אחת לטיפול בחברות רב לאומיות להציג לה� את /ת לכוו�"על משרד התמ •

  .  הקיימי" ולסייע באיתור הפניות מהפריפריהמכלול הכלי"

מוצע לפעול להקמת מרכז שיספק מידע מעודכ� : טיוב המידע על עסקי" באזורי הפריפריה •

מוצע להקי" אתר אינטרנט מרכזי במסגרתו יוצג המידע לכל . על עסקי" הפועלי" בפריפריה

דע ברדיוס הפעילות דורש כאשר כל אחד ממרכזי טיפוח היזמות יהיה אחראי לאיסו' המי

  .שלו
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  פ"ואמות מידה למת� מענקי מו, פ"קריטריוני" לקבלת מענק מו, פ"שיעור המענק למו: 1נספח 

  )ג"תשס: תיקו�(פ "נקבע בתקנות חוק המושיעור המענק 

כפי שתקבע ,  מהוצאות המחקר והפיתוח50% או 40%, 30%, 20%המענק יהיה בשיעור של   .א

  .ק זהועדת המחקר בהתא" למטרות חו

תית� ועדת המחקר משקל משמעותי להצהרת מקבל , )א(בהחלטתה כאמור בסעי' קט�   .ב

  .האישור בדבר שיעור הייצור המקורי בישראל

רשאי" לקבוע כללי" בדבר תוספת לשיעורי" , באישור ועדת הכספי" של הכנסת, השרי"  .ג

 )" אומיתאזורי עדיפות ל",  זה�לעניי; באזורי עדיפות לאומית, שקבעה ועדת המחקר

או אזורי" , )1959 ט"התשי, ד לחוק לעידוד השקעות הו�40האזורי" שנקבעו לפי סעי' 

  . ההטבות לפי החוק האמור�לעניי, מעת לעת, אחרי" שקבעה הממשלה

  :הקריטריוני� הקיימי� היו�

'  למפעלי" באזורי א10% ולעיל נקבע כי על שיעור המענק המקורי יתווספ' בהתא" לסעי' ג .1

  . למפעלי" בקו עימות25% ) ו

לכל אזורי האר- אחד מהקריטריוני" שקבעה וועדת המחקר ובאישור וועדת הכספי" הינו  .2

  . לתחומי" מועדפי"50% של יאישור שיעור השתתפות מקסימאל

טכנולוגיה וענפי ) ננו, ביוטכנולוגיה :התחומי" המועדי" עליה" החליטה וועדת המחקר .3

  ).ענפי השירותי"כולל חקלאות ו(התעשייה המסורתית 

וועדת המחקר קיבלה החלטה  ת לחזק את הפריפריה"בהתא" למדיניות הנהלת משרד התמ .4

או בקו העימות למרות שמיקו" החברה ' שמיקומו באזור א. מ.כי חברה המעבירה עבודה לק

דהיינו , בהתא" לצו השרי". מ.החברה תהנה משיעור תמיכה בגי� החלק הק, יהיה במרכז

 . בקו העימות25%)ו' ר אובאז 10%תופסת של 

  :אמות מידה למת� מענקי� ושיעור�

 חדשנות ומקוריות �

 רמת הסיכו� הטכנולוגי הטמו� בפיתוח �

 רמת הסיכו� העסקי הטמו� בפיתוח �

לפי , היק' הייצור ושיעור הער� המוס' בישראל על פי הצהרת מבקש האישור לתכנית �

 ) מבקש האישור–להל� (לחוק ) א(16סעי' 

 כה שניתנה עד כה לתכנית בהתחשב בתחו" הנדו�מש� התמי �

 תחו" מועד' לפי קביעת ועדת המחקר �

 לחוק) 2(1כהגדרתו בסעי' , שיעור התשואה העודפת למשק �

 .שיעור המכירה הצפוי לשוק העולמי של המוצר נושא הבקשה �

  

  .25/02/2004, ד"בארד בתשס' ג, 5275ילקוט הפרסומי" 
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  :נושאבועדה התת ח "דו

מסגרות המתאימות למשיכת חברות רב לאומיות לפתיחת בחינת ה"

  " להעצמת הפריפריהפ בישראל"מרכזי מו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   הצוותר" יו–ר דפנה שוור( "ד

 :חברי הצוות

  ועדה ה ר"יו – ישראל מקובמר 

  חברת ועדה–לידיה לזנס ' גב

  חבר ועדה–מר רועי מדעי 

  חבר ועדה –מר יעקב ברקאי 

 אפלייד אקונומיקס, - יוע–מר שלומי פריזט 
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  :מבוא. 1

אליהו ישי הבוחנת , ת"מ ושר התמ"במינוי סג� רוה, במסגרת ועדה בראשותו של מר ישראל מקוב

ר "בראשותה של דתת וועדה הוקמה , העצמת הפריפריה וחדשנות בתעשייה המסורתיתכלי" ל

פ "בחינת המסגרות המתאימות למשיכת חברות רב לאומיות לפתיחת מרכזי מול", דפנה שור-

  ."בישראל

  

בהשגת מטרות הוועדה בכללותה ומת� המלצות לכלי מדיניות   תת הוועדה הוא עבודתמיקוד 

 לעידוד או/פ של החברות הרב לאומיות להעצמת הפריפריה ו"להיעזר במרכזי המותסייענה אשר 

גיבוש כלי המדיניות נעשה תו� מאמ- להישע� על כלי מדיניות .  בתעשייה המסורתיתחדשנות

 .ולנתב" להשגת יעדי" אלה, ת"הפועלי" במשרד התמ

  

פ "בדיו� הציבורי מועלות לפרקי" שאלות לגבי הצור� בגיבוש מדיניות ייחודית למשיכת מרכזי מו

 שיכולה ,אי� חילוקי דעות לגבי התרומה החיובית ,ע" זאת.  של חברות רב לאומיות לישראל

 :נמני"בי� היתרונות הבולטי" . אזורי הפריפריהפיתוח הכלכלי של  לפ אלה"להיות  למרכזי מו

חיבור האזור לרשתות , באזורחדשנות יצירת תשתית ידע ו, משיכת כוח אד" באיכות גבוהה

אטרקטיביות הוהגברת  אזורי" אלהתדמית שיפור , עידוד צמיחה כלכלית, עסקיות גלובליות

   .ה" לאוכלוסייה ולפעילות כלכליתשל

  

בשל היעדר תכונות בסיסיות , פ אלה" למרכזי מותבמצב הנוכחי אי� הפריפריה אטרקטיבי

�אגלומרציה כלכלית : תכונות כגו�. המשפיעות על הכדאיות של המשקיעי" לטווח בינוני וארו

, מחסור בשירותי" תומכי", חוסר בכוח אד" איכותי, מחסור בתשתית מדעית תומכת,  נמוכה

פ ופעילות "כל אלו מובילי" לכ� שמרבית פעילות המו. תשתיות פיזיות נמוכות יחסית ועוד

  .חברות ההי טק מתרכזת במרכז האר-

  

מסתבר כי נית� ליצור מוקדי ידע , שחלקו יוצג להל�, על בסיס הניסיו� שנצבר במדינות אחרות

גישה שהוגדרה (על ידי ריכוז מאמ- במוקדי" מוגדרי" , זורי" מרוחקי" יותרמשניי" ג" בא

, ועל ידי ריכוז של משאבי" אזוריי")  פיזור מרוכז) 35א " ואומצה על ידי תמ2020בתוכנית  

המלצות וועדה זו מיועדות . במקרי" רבי" בהתבסס על תשתיות של מוסדות מחקר והוראה

  .לסייע בעידוד תהליכי" מסוג זה
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  :רקע. 2

מצויות בחזית הידע העולמית , תחומ� בשוק העולמיב� חברות המובילות ינ הלאומיות)חברות רב

אות� חברות ענק נהנות מיתרונות לגודל . ובעלות צינורות שיווק והפצה משוכללי" של מוצריה�

 תר היכולת להפי- את הידע הנוצר בתו� החברה מאפש. מחקר ופיתוח מוצרי" חדשי"בביצוע

 ממספר ת המשק הישראלי צפוי ליהנו.רות המחקר והפיתוח באופ� מיטביילנצל כלכלית את פ

לאומיות מביאות ידע המצוי בחזית הידע ) חברות רב. פ במסגרת זו"אספקטי" של פעילות המו

לאומיות נחשפי" )מועסקי" בחברות הרב. פ אחרי" הפזורי" ברחבי העול""העולמי ממרכזי מו

וכאשר ה" מחליפי" מקו" עבודה ה" משפרי" את היכולת , המתקדמות בעול"לשיטות ניהול מ

 להקי" מרכזי" יכולת יש לחברות הרב לאומיות ,בשל גודל� .הניהולית בחברות אחרות במשק

לחברות הרב  .גדולי" בזמ� קצר ולהביא לשינוי מהיר של הסביבה התעסוקתית באזור פעילות�

ומרכז שכזה )  בתחומי" המסורתיי"בפרט(משק הישראלי לאומיות ידע רב בתחומי" החסרי" ב

חברות רב לאומיות משתמשות ,  לבסו'.יכול להוות קפיצת מדרגה מבחינת היכולת בתחו"

 קבלני משנה מער�בקבלני משנה בהיקפי" גדולי" ועצ" קיומו של מרכז בישראל עוזר לפתח 

המגבלות הקיימות על ה היא כי עמדת הוועד. בהיק' גדול ובאיכות גבוהה לתועלת הענ' כולו

פ אינ� מתאימות לאופי "ל וחובת הייצור באר- בתכנית הקיימת על פי חוק המו"העברת ידע לחו

בה� מרכזי הפיתוח השוני" מעבירי" ידע מאחד לשני ואתרי , לאומיות)פעילות� של החברות הרב

   .בי הגלובוסהייצור נבחרי" על בסיס עלויות הייצור מתו� מגוו� אפשרויות רב ברח

  

, פ העסקי בעול"" מהוצאות המו70%) חברות רב לאומיות מרכזות כ, )2005(" "על פי נתוני האו

 חברות אלו .2007) ב$  מיליארד 400) כעל פי הערכות נתו� זה יצמח ל). 2002($  מיליארד 310)כ

 החברות הרב 700 מתו� 80%.  מההשקעות80%) מהסחר הבי� לאומי וכ66%)מרכזות ג" כ

גרמניה , )21%(יפ� , )42%(ב "ארה:  מדינות5)פ מקור� ב"לאומיות המובילות את ההשקעה במו

, אלקטרוניקה:  של חברות אלו ה"חומי הפעילות המרכזיי" ת).5%(וצרפת ) 5%(בריטניה , )7%(

 היקפי ההשקעות במחקר ופיתוח על ידי חברות רב .ביוטכנולוגיה/תרופותורכב , IT ,תוכנה

. פ במדינות שלמות"ובמקרי" רבי" א' עולי" על ההוצאה הלאומית למו, נופלי"לאומיות לא 

) בכחול(פ על ידי חברות רב לאומיות שונות "התרשי" הבא מציג נתוני" על היקפי ההשקעה במו

  :43)אדו"(ועל ידי מדינות נבחרות 

  

                                                

  2005, ""ח הועידה למסחר ותעשייה של האו"מקור דו 43

World Investment Report 2005 – Transnational Corporations and the Internationalization of R&D, 

United Nations Conference on Trade and Development. 



 

 112

  

  

  

שב� נמצאי" פ המבוצעי" על ידי חברות רב לאומיות במדינות שונות ממדינת מו"היקפי המו

ה� בהיק' הכספי של ההוצאה וה� בכשיעור מההוצאה הלאומית , בעלייה בשני" האחרונות

פ על ידי חברות רב לאומיות "התרשי" הבא מציג את ס� הוצאות המו. פ באות� מדינות"למו

  :44 מדינות30) פ עסקי ב"והשיעור הממוצע של הוצאות אלו מההוצאה הלאומית למו

  

  

                                                

 .ראה לעיל. 2005, ""ח הועידה למסחר ותעשייה של האו"מקור דו 44
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פ המבוצע על ידי חברות רב לאומיות כשיעור "של שיעור הוצאות המוהשוואה בינלאומית 

 21%) פ עסקי מלמדת כי ישראל נמצאת מעט מעל הממוצע ע" כ"מההוצאה הלאומית למו

  :45י חברות רב לאומיות"פ העסקי המבוצע ע"מהמו

  

  

  

 השאלה. חשיבות� ומרכזיות� של החברות הרב לאומיות בכלכלה הגלובלית אינו מוטל בספק

המרכזית היא כיצד נית� לרתו" את עוצמת� של חברות אלו לטובת הנעת תהליכי" להעצמת 

פ של חברות רב לאומיות "הפרק הבא מציג תמונת מצב ביחס למרכזי המו. הפריפריה בישראל

הפרק לאחריו מציג מערכת של עקרונות כלכליי" לפיתוח אזורי וסוקר . הקיימי" כיו" בישראל

הפרק האחרו� מציג את . פ וחדשנות אזוריי" המיושמות בעול""עידוד מומגוו� של תוכניות 

  .המלצות הצוות למדיניות ממשלתית בהקשר הנדו�

  

                                                

 .ראה לעיל. 2005, ""ח הועידה למסחר ותעשייה של האו"מקור דו 45
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  46 תמונת מצב & בישראלשל חברות רב לאומיות פ "מרכזי מו. 3

   פ של חברות רב לאומיות הפועלות בישראל"להל� מידע בסיסי לגבי  על מרכזי המו

  

לחלק מהחברות יש יותר ממרכז , חברות רב לאומיות 110פ של " מרכזי מו126 )  כבישראל פועלי"

חשוב לציי� כי רוב המרכזי" הנמצאי" בפריפריה . מרבית המרכזי" נמצאי" במרכז האר-. אחד

  .נמצא מרכז אחד בלבד–בנפת באר שבע , מצויי" בטבעת הראשונה סביב מרכז האר-

כארבעי" אחוז מה" , ת וטכנולוגיות המידעמרבית המרכזי" עוסקי" בתחומי" של תקשורו

  .2000הוקמו לאחר שנת , "צעירי""ומחצית" , מעסיקי" עד חמישי" עובדי"

  

  :וביתר פירוט

  ):בציו� וישובי" דומיננטיי"(התפלגות לפי מחוזות 

 2,  במגדל העמק2(מרכזי"  10קיימי" במחוז הצפו� : פ בלבד" מרכזי מו12בפריפריה קיימי" 

  .שליד באר שבע, הדרו" מרכז אחד בקרית גת ואחד בעומרבמחוז ו)  ביוקנע")5, בתפ� )1, במשגב

  

במחוז , )אביב) בעיר תל14)בהרצליה ו)24( מרכזי" 48במחוז תל אביב פועלי"  , לעומת זאת

במחוז ) 6 –וברעננה וכפר סבא , 6 –ברחובות , 7 –בנתניה , 11 –בפתח תקווה  (44 )המרכז 

  .17 –ז חיפה  ובמחו6 –ירושלי" 

  

  :התפלגות לפי ענ'

אינטרנט , 18% –מדעי החיי" , 30% –טכנולוגיית מידע ותוכנה , 37% –תקשורת : מבנה ענפי

  .9% – ושונות 2% –קלינטק , 5% –ותוכנה 

  

)  מדעי החיי" ו– 1, )60%( ה" בתחו" התקשורת מרכזי" ה10 מבי� 6 –במחוז הצפו� : בפריפריה

  .טכנולוגיית מידע ותוכנה ובעומר בתחו" בתחו" התקשורתבקרית גת  ) במחוז הדרו".  שונות3

  

  :התפלגות לפי שנת הקמה

הוקמו ) 52%(וכמחצית , 2000)1991 הוקמו במהל� 34%, 1990 מ� החברות הוקמו עד שנת 14%

  . 2000לאחר שנת 

  

  : מספר המועסקי"–התפלגות לפי גודל המרכז 

 עד 100 מעסיקי" 30%)כ,  עובדי"100 עד 60%)לכ, י" עובד50 מ� המרכזי" מעסיקי" עד 40%) לכ

  . עובדי"500 מהמרכזי" מעסיקי" מעל 11%) עובדי" ורק 500

  

הוקמו לאחר  (פ בישראל ה" צעירי""מהנתוני" המוצגי" לעיל עולה כי חלק ניכר ממרכזי המו

נמצאי" ה   בתחומי")'ICT(כשלושה רבעי" מה" בתחומי תקשורת וטכנולוגית מידע , ) 2000שנת 

                                                

יס ליזמות 'עיבוד על ידי מרכז בנג. 30.7.07- נכון ל-  IVC com.lineon-ivc.www://http על בסיס מאגר המידע של 46

  .אוניברסיטת בן גוריון, בית הספר לניהול, וניהול הי טק
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 כמעט אי� בנמצא מרכזי טכנולוגיה וקלינטק)  ביודוגמתעל סדר היו" הציבורי במדינת ישראל 

מרכזי חדשנות בולטי" בהעדר"  ג" כמו. ) מרכזי" בלבד2 קיימי"בתחו" הקלינטק ( פ"מו

  .בתחומי  התעשייה המסורתית

  



 

 116

  

  מסגרת הניתוח הכלכלית  –פ והעצמת הפריפריה " מוימרכז. 4

  

כפי שנותח וגובש על ידי צוות הפיתוח הכלכלי , זה מציג מסגרת כלכלית לפיתוח כלכלי אזוריפרק 

והוא מהווה המש� לתוכנית הכלכלית שגובשה במסגרת , 3547א " תמ–בתוכנית המתאר הארצית 

  .48תוכנית ישראל לקראת שנות האלפיי"

  

מצדדי . תוח הכלכליימת הכרה מחודשת בתפקיד של הרמה האזורית לפייבשני" האחרונות ק

ידי פירמות )גישה זו טועני" כי כושר התחרות בשווקי" הבינלאומיי" אינו נוצר בהכרח על

בודדות חדשניות אלא יכול להיווצר על ידי האזור כיחידה טריטוריאלית כלכלית הקולטת 

אשר יש לראותו בהקשר של הסביבה , הוא ג" תהלי� חברתי, לטענת" תהלי� החדשנות. חדשנות

49החברתית והמוסדית שבה הוא פועל 
(Asheim, 1998) .  

, תפיסה זו נשענת בעיקרה על רקע צמיחת" הכלכלית המואצת של אזורי" תעשייתיי"

industrial district) ( איטליה השלישית –המחוזות התעשייתיי" של צפו� מזרח איטליה : כגו� 

יליה רומניה מקו" צמיחתו של בנטו� באזור אמ, אמיליה רומניהואומבריה :  מחוזות עיקריי"2(

הענ' (צפו� דנמרק , )קרמיקה ומכונאות, קיי" ריכוז של פעילות כלכלית סביב ענ' הטקסטיל

דרו" גרמניה ועמק הסיליקו� , )המוביל הוא הע- וסביבו התפתחה תעשיית הרהיטי"

  . בקליפורניה

 שיש network)(רישות למערכת הקשרי" וה, את ההצלחה של אזורי" אלה זוקפי" בי� היתר

למערכות התמיכה , )ממסד, מימו�, מחקר, מוסדות לימוד, פירמות(באזור בי� הגורמי" 

  . ולתשתית הפיזית והטכנולוגית המפותחת המחברת את האזור ישירות לשווקי" הבינלאומיי"

Fountain, 1997)(50הו� "אותו היא מגדירה ,  רואה במערכת הקשרי" והרישות משאב כלכלי

הו� חברתי הוא התרומה ליעילות שנוצרת כתוצאה ממערכת הקשרי" והרישות בי� ". רתיחב

אופקית  –ת יכולת של חדשנות יואשר נמדדת במונחי" של תפקוד כלכלי ושל בני, גורמי" שוני"

ובכיווני" שוני" מחובר למקורות , אנכית לאור� שרשרת הייצור, בי� פירמות בתחומי" דומי"

נורמות ואמו� הדדי ה" בי� .  גופי" ממשלתיי", הו� אנושי,ורמי ייצורג, של ידע טכנולוגי"

וה" תנאי , התנאי" המקלי" על היכולות לעבוד ביחד ועל שיתופי הפעולה לתועלות ההדדיות

  ".ההו� החברתי"הכרחי ליצירת 

                                                

ח צוות "דו, "אמצעי מדיניות כלכלית). "2000. (ר, אל)ובר. ד,  שור-– 35א " מתו�  פרק המדיניות הכלכלית בתמ47
  .35א "תמ, הפיתוח הכלכלי

. וע. ר, אל)בר. ד, שור-. א, שחר: בתו�, "מדיניות כלכלית לישראל בשנות האלפיי"). "1997. (ר, אל)ובר. ד,  שור-48
 –תוכנית אב לישראל בשנות האלפיי" , כלכליי" ומונציפאלי", היבטי" מרחביי", מדיניות התכנו� הכולל, רזי�

 .הטכניו�: חיפה, 2020ישראל 

49 Asheim B. T.(1998). Interactive Learning Innovation System and SME Policy .Paper presented at 

the IGU Commission on the Organization of Industrial Space. 1998 Residential Conference on “SME 

Enterprise in Changing World.” Sevilla, Spain, 8/98.  

50 Fountain J. E. (1997). Social Capital: A Key Enabler of Innovation.   in: Branscamb, L.M & J,H. 

Keller (ed.). Investing in Innovation. M.I.T. Press 
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של ידי קבוצה )שנוצר על" מלאי"הוא , הו� מסוג זה הוא בעל חשיבות כמו הו� פיזי וה� אנושי

גורמי" אשר מפתחת את היכולות לעבוד ביחד בשל התועלות ההדדיות הנובעות מכ� להגדלת 

לחדשנות ולא " הו� חברתי"עד כה  לא ניתנה תשומת לב מספקת לחשיבות שיש לקיו" . הרווחי"

 יש השלכות לגבי המדיניות המדעית והטכנולוגית ,לאימו- גישה זו. פותחו די תוכניות לפיתוחו

  . ט לנקוששי

כאשר הכוונה לאזורי" בה" מתקיי" , "אזורי" לומדי""מושג נוס' העולה בהקשר זה הוא 

". ההו� החברתי"תו� הישענות על , תהלי� מתמיד של קליטת חדשנות על ידי היחידות המקומיות

הנשענת על הנורמות , המערכת האזורית המפותחת של קשרי" ורישות בי� הגורמי" השוני"

ידי הגורמי" )מעודדת תהלי� דינמי של לימוד אינטרקטיבי על, ת המקומיתהחברתיות והתרבו

.  ומסייעת ליחידות הכלכליות לקלוט באופ� מתמיד חדשנות וליצור את היתרו� התחרותי

והתהלי� המתמיד של הלימוד . היא האזור, היחידה הכלכלית הרלבנטית במקרה זה

  " . הלומדהאזור "האינטראקטיבי  וקליטת החדשנות יוצר את 

היא מציגה גישה אסטרטגית אלטרנטיבית להשגת . זו למעשה תיאוריית החדשנות המודרנית

וכתהלי� של , גישה זו רואה בחדשנות תהלי� טכנולוגי חברתי. כושר תחרות בשווקי" העולמיי"

51לימוד אינטראקטיבי בי� הפירמות לבי� הסביבה שלה�  
(Lundvall, 1992; Smith 1994) . על

 הנמצאי" בריכוז גיאוגרפי יכולי" לפתח את (SME)יאוריה זו עסקי" קטני" ובינוניי" פי ת

כושר התחרות שלה" על בסיס של תהלי� לימוד אינטראקטיבי המתבצע בתו� סביבה גיאוגרפית 

תהלי� החדשנות הוא במקרי" רבי" התאמות שוליות כתוצאה מתהלי� . וחברתית נתונה

�  .שינויי חדשנות מהותיי"ולאו דווקא , הלמידה המתמש

ואת החשיבות של " מלמטה למעלה"מודל אלטרנטיבי זה מדגיש את החשיבות של הפיתוח 

 שמוביל להשגת חדשנות ,שיתופי פעולה בתהלי� הלימוד האינטראקטיבי בי� הגורמי" באזור

הוא תהלי� של למידה אינטראקטיבית המתבסס על " אזור הלומד"תהלי� החדשנות ב. באזור

 המתבצע בתו� סביבה (network)ע" חיבורי" חזקי" לרשתות שונות ,  ונכסי" מקומיי"ידע

52תרבותית וטכנולוגית ע" תמיכה של מוסדות חזקי" 
(Malecki,1999)  . נית� לחלק את

מוסדות לימוד , ממסד מקומי וארצי, פירמות: באזור למספר קבוצות" שחקני" הראשיי""ה

  .ורמי מימו�מוסדות מחקר ופיתוח וג, והכשרה

מסייעת  לשיפור , קיומה של מערכת מפותחת באזור של קשרי" ורישות בתו� הקבוצות וביניה�

והיזו� הדדי , היא מסייעת ליצירת תהלי� של לימוד אינטרקטיבי. כושר התחרות של הפירמות

. ידי הפירמות והשחקני" האחרי" באזור)  לקליטת חדשנות מתמדת עלי"בי� הגורמי" המוביל

התאמה :  ג" מסייעת להתאמת השירותי" המקומיי" לצרכי הפעילות הכלכלית ולמאפייניההיא

של מערכות הלימוד וההכשרה המקצועית של תחומי המחקר והפיתוח ותוכניות ומסגרות 

  . המימו�

                                                

51 Lundval, B.A. (1992). Introduction in: B.-A. Lundvall (ed.):  National systems of innovation. pp. 1-

19. Pinter Publishers, London.  

Luger M. I & H. A. Goldstein (1996). Technology in the Garden, Research Parks and Regional 

Economic Development. The University of North Carolina Press. Chapel Hill & London.  

52 Malecki, E. J. (1997). Technology and Economic Development, The Dynamics of  Local, Regional 

and National Competitiveness. Longman. 



 

 118

בי� העסקי"  , האחראי" על שלבי" שוני" של התהלי�, הרישות והרשתות ה� בי� עסקי" קטני"

בי� הממסד למוסדות התמיכה רכישת הניסיו� והלימוד של הפירמות , כהלבי� מוסדות התמי

למעשה יש כא� מערכת שיוצרת יתרונות . מתרחש במסגרות פורמליות ובלתי פורמליות בו זמנית

רבה יק. לגודל ומערכת של קליטת חדשנות המבוססת על מערכת הקשרי" והרישות המקומי

  .פיזית ותקשורתית מסייעת ליצירת הקשרי"

, הפירמות, של השיטה תלוי במידת האינטראקציה בי� כל הגורמי"  המעורבי"" חוזק"ה

  . ובהבנה שהממסד צרי� לפעול ביחד ע" הפירמות לטובת האזור, הממסד, המוסדות התומכי"

המוסדות המקומיי" שתומכי" בתהלי� של הלימוד של הפירמות ושל העובדי" יוצרי" את 

 הדומה באופייה  (regional system of innovation)ל חדשנות המושג שנקרא מערכת אזורית ש

הרשת האזורית מחברת ידע טכנולוגי עולמי לאפליקציות שנית� . לרשת הלאומית של חדשנות

, שיטת החדשנות מבוססת על הפירמות המקומיות עצמ�. י הפירמות המקומיות"לייצר ע

  .והמגזר הציבורי רק תומ� בתהלי�, הפועלות  בדר� של תחרות ושיתופי פעולה בו זמנית

אנשי המפתח ברשתות צריכי" להיות בעלי ,  התהלי� נשע� במידה רבה על האנשי" עצמ"

, ובעלי ידע משולש טכנולוגי, בעלי פתיחות פסיכולוגית, (network)" רישות"מיומנויות של 

ע" פתיחות , תוע" היכולת לשכנע את הפירמות להצטר' לפעילויות של רישו, ניהולי ושיווקי

ובעצמ" ע" קשרי" בתו� המדינה וע" רישות למרכזי חדשנות בארצות אחרות , לחדשנות

(Malecki, 1997).  

הפירמות עצמ� . תהלי� זה מלווה במערכת של קשרי" הדדי" ופתיחות של כל הצדדי" באזור

ה ע" כל וקיימת מערכת של קשרי" הדוק, מקימות ביניה� קשרי שיתו' פעולה ותחרות בו זמנית

  .הגורמי" האחרי" האזוריי"

, תכנו�: כגו�,  כולל פעילויות בעלות ער� מוס' גבוה, חלק ניכר משרשרת הייצור מתבצע באזור

התהלי� מלווה בתמיכה של מוסדות . שיווק ועוד, בדיקת איכות, ייצור, מימו�, פיתוח, עיצוב

לה יכולי" להיות גורמי" א. מקומיי" המסייעי" בקליטה מתמדת של חידושי" וטכנולוגיות

מחקר , מוסדות לימוד, )' וכוקרנות ייעודיות, בנקי" מקומיי"(מקומיי" הקשורי" להו� עסקי 

, הכשרות מקצועיות, בתי ספר מקצועיי", מכללות, מוסדות להשכלה גבוהה, בתי ספר(וחדשנות 

, (design center) מרכזי עיצוב, מרכזי ידע: כגו�(ומוסדות תמיכה ) מכוני מחקר ועוד, מעבדות

  ). ועוד(innovation center)מרכזי חדשנות אזוריי" 

: כל התהלי� מלווה בפתיחות של כל הצדדי" ובלימוד אינטראקטיבי של כל הגורמי" לצרכי"

הבנק האזורי או קרנות אחרות מכירי" מקרוב את הענ' ואת היצרני" , גורמי המימו� המקומיי"

לות להיות קרנות אזוריות המתמחות בהשבחה טכנולוגית של אלה יכו. ונותני" מענה לצרכי"

המודל מניח כי קיי" תהלי� של היזו� הדדי בי� מוסדות הלימוד , באופ� דומה. הציוד ועוד

בית הספר המקצועי לומד את דרישות התעשייה ומתאי" את : והמחקר לבי� הפעילות הכלכלית

מוסדות המחקר עוסקי" במחקרי" , כי"הכשרות מקצועיות מותאמות לצר, התוכניות לצרכיה

ה� היצרני" וה� מערכות התמיכה , כל הגורמי". יישומיי" רלבנטיי" בהתא" לצורכי התעשייה

פועלי" באינטראקציה חזקה ביניה" של , מרכזי המחקר והלימוד והאחרי", המימו�, לסוגיה�

גיב במהירות המאפשר להתפתח ולהתחדש באופ� מתמיד ולה, לימוד אינטראקטיבי מתמיד

  .לצרכי" ולאיתותי השוק
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תשתיות מקומיות המסייעות לאינטרקציה בי� . התהלי� מחייב תשתיות פיזיות מפותחות

וכ� תשתיות כבישי ותקשורת , הגורמי" וליצירת סביבת עבודה המאפשרת תפקוד ברמה גבוהה

  .המחברי" את האזור ישירות לשווקי" הבינלאומיי"

מרכזי , (design center)מרכזי עיצוב , מרכזי ידע: ל מרכיבי" כגו�מערכת התמיכה יכולה לכלו

יוזמי" כינוסי" ,  החושפי" את היצרני" לחידושי"(innovation center)חדשנות אזוריי" 

או מסייעי" , מארגני" ירידי", מארגני" משלחות של יצרני" לכינוסי" בעול", מקצועיי" באזור

ותצוגות ליצרני" , אולמות תצוגה למוצרי" המקומיי"מקיימי" , ליצרני" לנסוע לירידי"

ספריה ומאגרי מידע , קיי" מרכז כינוסי". חיצוניי" הרוצי" להציג טכנולוגיות חדשות

  ".הגעה ליצרני""כמו כ� ה" מספקי" הדרכה טכנולוגית בדר� של . רלבנטיי"

טק ג" לענפי" )ל הימענפי" האופייניי" ש, גישה זו מובילה להרחבת המושג של ענפי" חדשניי"

א� מקיימי" פעילויות בעלות , פ  הפועלי" באזורי" פריפריאליי""שאינ" עתירי מו, מסורתיי"

  .ער� מוס' גבוה

אלא מהערכות ארגונית של , טק)היתרו� התחרותי של האזור אינו נובע אפוא מפעילות של הי

ימוד אינטראקטיבי של הפעלת כל שרשרת הייצור באזור ותו� אימו- אסטרטגיה כוללנית של ל

התבססות על מערכת תמ� מקומית חזקה בתחו" החדשנות ותשתיות , כל הגורמי" המעורבי"

  .פיזיות מפותחות המקשרי" את האזור לשווקי" הבינלאומיי" ומאפשרי" לה" להגיב במהירות

איטליה ("דוגמה לאזור תעשייתי שצמח בהתא" למודל זה הוא האזור של צפו� מזרח איטליה 

תו� הישענות על היתרו� היחסי של איטליה , באזור התפתחה תעשיית טקסטיל"). שלישיתה

במקרי" רבי" משפחתיי" ע" , העסקי" ה" בדר� כלל קטני" או בינוניי". בתחו" האופנה

משלב עיצוב הדג" ועד , וחלק ניכר משרשרת הייצור נעשית באזור, היכרות גבוהה ביניה"

מאפשרת לה" גמישות תפקודית של העברת עבודות ,  כל הגורמי"ההיכרות הגבוהה בי�. השיווק

התהלי� מושתת על התשתית המפותחת של . ביניה" ותגובה מהירה לכמויות ולדרישות שונות

כבישי" ותקשורת ממוחשבת המחברי" את האזור לשווקי" הבינלאומיי" והמאפשרי" תגובה 

של המוצר רק בשלב הסופי על בסיס ידע לדוגמה נית� להחליט על הצבע . מהירה לדרישות השוק

. זה ג" מאפשר  החזקת מלאי" מועטת ומכא� דרישות מועטות יותר להו�. המגיע  מ� השוק

המשאית של חומרי הגל" מגיעה ישירות לאזור וע" קבלת האיתות הסופי מהשוק יוצר המוצר 

  .המוגמר מ� האזור ישירות לשווקי"  הבינלאומיי"

מתאימה להשיג צמיחה תעשייתית אזורית מושתת אפוא על העקרונות האסטרטגיה האזורית ה

אשר ראה בה את הדר� האלטרנטיבית , Asheim) 1998(ידי )אשר חלק" נוסחו על, הבאי"

  :להשגת יתרו� תחרותי בשווקי" הבינלאומיי"

תו� הדגש לחשיבות של , האגלומרציה היא הכלי היעיל ביותר לתהלי� של לימוד אינטראקטיבי

של שיטת החדשנות , ("bottom up“)" מלמטה למעלה"של הגישה , רמי" בעלי זיקה הדדיתגו

חדשנות היא תהלי� של לימוד  .(network)האזורית האינטראקטיבית ושל הרישות 

הלימוד  .תו� הדגש על החשיבות של שיתופי פעולה לקידו" כושר התחרות, אינטראקטיבי

התרבות והידע , תו� הדגש לחשיבות של המסורת, ומיהאינטרקטיבי הוא במידה רבה תהלי� מק

חדשני" , נית� להשיג את כושר התחרות האזורי על בסיס עסקי" קטני" בינוניי" .הקיי" באזור

החדשנות אינה באה דווקא בשינויי" מהותיי" היא יכולה להיות ג"  .ובעלי כושר תחרות
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, יות דווקא במוצר או בתהלי� הייצורהחדשנות  ג" אינה חייבת לה. בשינויי" שוליי" מתמשכי"

הגדרה זו מרחיבה את המושג . היא יכולה להיות ג" בהיערכות הארגונית של שרשרת הייצור

תשתית פיזית  .הכוללות את כל שרשרת הייצור באזור נתו�, לפעילויות נוספות" עתיר ידע,

י" להגברת כושר מפותחת של תחבורה ותקשורת  וחיבור ישיר לשווקי" הבינלאומיי" מסייע

  .התחרות של האזור

  :המשמעות האופרטיבית של עקרונות אלה לפיתוח הפריפריה ה" כדלקמ�

הרחבה של תחו" הפעילות המועד' בפריפריה ג" לתחומי פעילות נוספי" החיוניי" לפיתוח  •

יצירת תשתיות לפיתוח פעילויות תעשייתיות ופעילויות בתחומי . התעשייתי לרבות שירותי"

  . תי" המהווי" חלק מהפיתוח התעשייתיהשירו

הו� חברתי " במטרה ליצור לפעול להפיכת האזור לסביבת עבודה אחת  פיזית ווירטואלית •

 ."מקבצי" ורישות"זאת נית� לעשות על ידי מדיניות של עידוד ". אזורי

 בי�,   בי� גורמי" באזור  (networks)עידוד פיתוח רשתות של קשרי" אזוריי"   ) רישות  •

גורמי" עסקיי" ובי� הגורמי" העסקיי" לבי� הגורמי" האחרי" באזור לרבות מוסדות 

 . חינו� ומחקר

ריכוז פעילות כלכלית המקבצי" הגיאוגרפי" מסייעי" ביצירת הרשתות ולכ� יש לפעול ל •

ע" מערכת מפותחת של קשרי" ורישות בתו� כל מקב- ובי� ,  במקבצי" גיאוגרפי"

  .המקבצי"

 פיזיות לחיבור בי� המקבצי" הגיאוגרפי"  ופיתוח של מערכת של  רישות פיתוח תשתיות •

, מוסדות לימוד,  שירותי" עסקיי" ופיננסי", פירמות: לרבות, וקשרי" בי� הגורמי" באזור

  .מערכות תמיכה, פ"מו

הגברת הקשרי" בי� הפעילות הכלכלית המקומית לבי� הגורמי" האחרי" הרלבנטיי"  •

מערכות . ממסד, מוסדות לימוד והכשרה, פיננסי" ועסקיי"שירותי" : להתפתחותה

  .בי� היתר לעידוד קשרי" אלה, התמיכה צריכות לפעול

תוכניות לתמיכה ביצירת ". ההו� החברתי"הקמת תשתית ארגונית מנהלית שתסייע להשגת  •

לשיתופי פעולה בי� מספר , למספר פירמות: מסגרות משותפות באזור למספר גורמי"

  .י� הממסדפירמות לב

  .ביזור סמכויות  של המערכת הלאומית לרמה האזורית •

  .והו� עסקי,  הו� חברתי, הו� אנושי, הו� תשתית: השבחה של ארבעת מרכיבי ההו� באזור •

במסגרות של , שיפור ההו� האנושי ה� בשלב ההכנה לחיי העבודה וה� במהל� חיי העבודה •

  .השכלה פורמאלית ולא פורמאלית

ושתחבר את האזור " מקבצי" ורישות"יזית שתסייע באסטרטגיה של השקעה בתשתית פ •

 .למרכז האר- וישירות לשווקי" הבינלאומיי"
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   והאיחוד האירופיOECDסקירת תוכניות פיתוח אזוריות במדינות .  5

  

,  והאיחוד האירופי לפיתוח אזורי" חלשי"OECDפרק זה סוקר תוכניות נבחרות במדינות 

מטרת . רת שיתופי פעולה בי� עסקי" ומוסדות מחקר במסגרת האזורלעידוד החדשנות ויצי

הסקירה היא להציג כלי" המופעלי" בעול" במטרה דומה או קרובה לזו בה עוסקת הועדה 

בהכללה נית� לומר כי מדיניות האזורית ומדיניות החדשנות של הקהילה האירופית . בהקשר זה

 clusters and networks" רשתות ומקבצי""נוקטת בגישה של 

לאור הסקירה להל� והניתוח הכלכלי לעיל יוצגו בפרק הבא המלצות תת הועדה לכלי מדיניות 

  .פ כמנו' להשגת יעד זה"במטרה להיעזר במרכזי המו, להעצמת הפריפריה בישראל
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   איזור פלנדרס–בלגיה 

 תיאור כללי והיסטוריה של מדיניות אשכולות במדינה. 1

  
  

מאז . גיאוגרפי" של חברות המקושרות ביניה� וספקי ידע או טכנולוגיה) ה" ריכוזי" איזוריי"אשכולות אזוריי"
מדיניות החדשנות באיזור פלנדרס שבבלגיה מדגישה את היצירה של אשכולות טכנולוגיה כדר� ' 90 )שנות ה

  .'קידו" הייצוא וכד, הכשרה, לעידוד חברות לניצול סינרגיות בחדשנות
  

תרבות :  החלוצי" בגישת האשכולות אשר צמחה על רקע המאפייני" הכלכליי" של האיזורהאיזור היה אחד
קשרי" נרחבי" בי� עסקי" , לאומיות חזקות)העדר חברות רב, נטייה חזקה לייצוא, עיסקית מבוססת)יזמית

)B2B( ,"ומעורבות במנגנוני הייצור הגלובליי.  
  

): top-down approach(ות הונהגה בגישה מלמעלה ללמטה מדיניות האשכול' 90 ) בשני" הראשונות של שנות ה
פ כלכלי בתחומי" בה" האזורי" נהנו "סקטוריאלי" לשת)הממשלה האזורית עצמה עיצבה שישה אשכולות בי�

כאשר הכוונה הייתה , )bottom-up approach( הגישה הוחלפה לגישה מלמטה ללמעלה 1994בשנת . מיתרו� יחסי
 מסגרות 12לצור� זה הוגדרו . ח מ� היסוד ללא ההתערבות המעצבת של הממשלהלאפשר לאשכולות להתפת

 digital( מריהוט ועד לעיבוד אותות דיגיטליי" ) סקטוריאליות בתחומי" מסורתיי" ומתקדמי" )טכנולוגיות

signal processing.('הונהגה מדיניות אשכולות חדשה שמטרתה הייתה ליצור אשכולות 1998בשנת ,  בנוס 
זאת כיוו� שעד כה האשכולות היו מורכבי" בעיקר מחברות . ורכבי" מחברות טכנולוגיה מתקדמתהמ

אול" ג" לנושאי" אחרי" , התמיכה ניתנה בעיקר לפיתוח טכנולוגי. המשתייכות לסקטורי" בוגרי" ובשלי"
  .גוני ביניי"כגו� הקמה של מרכזי ידע איזוריי" והקמת אשכולות חדשי" המורכבי" מאר, הקשורי" לחדשנות

  

העניק לממשלה הפלמית את האפשרות להרחיב את מדיניות )" Innovation Decree(חוק החדשנות  "1999בשנת 
חלק מהתקציב הנרחב נותב לעידוד המאמצי" . פ אשר הונהגה עד אז למדיניות חדשנות רחבה יותר"המו

העברת טכנולוגיות וקידו" רשתות , הכשרה ויעו-, מחקר קולקטיבי: הקולקטיבי" לחדשנות במגוו� צורות

   ).networks(תקשורת 
  

 Cooperative התוכניתהוקמה , "Cooperation for Innovation VIS"במסגרת תוכנית רשתות התקשורת 

Innovation Networks (CIS) " במטרה לעודד את שיתו' הפעולה בי� חברות הממוקמות באיזור פלנדרס
  .יעו- טכנולוגי וחדשנות טכנולוגית בתחומי" ספציפיי", לקטיביומוסדות מחקר כדי לבצע מחקר קו

  

הפעילויות . מספקת מימו� סטרוקטוראלי לשנתיי" אשר מוענק באמצעות מכרזי" פתוחי" CIS )תוכנית ה
מחקר ) 3(; מחקר טרו" תחרותי) 2(; אירועי" להעלת המודעות לנושא החדשנות בקרב פירמות) 1(הנתמכות ה� 

קידו" שיתו' ) 7(; עיצוב תעשייתי) 6(; חדשנות/פ"מסחור תוצאות המו) 5(; טיפוס)בניית אב) 4(; יתעשייתי יישומ
 .חדשנות בכלי ניהול) 9(; הפצה של טכנולוגיות בקרב חברות) 8(; הפעולה ופעילות אשכולות

  

, תעשייה, תהוא ביידי ועדת היגוי בה חברי" נציגי" מאוניברסיטאו CIS )תיאו" הפעילות במסגרת תוכנית ה

 )באמצעות ה נתמכת על ידי ממשלת פלנדרס CIN )תוכנית ה. סוכנויות פיתוח אזוריות ומוסדות מחקר

"Institute for the Promotion of Innovation by Science and Technology in Flanders (IWT) . "בשני
 מיליו� 40€) וכ17€) בכ  2006) ו2005ובשני"  ,  מיליו�61€ )  ס� התקציב של התוכנית הסתכ" ב2003 – 2001

  .בהתאמה
  

  . המיועדת לתמו� במחקר קולקטיבי, IWT ) ובחסות הCIS ) בהמש� מתוארת יזמה המופעלת במסגרת תוכנית ה
  מקורות מידע

  
1. http://www.innovating-

regions.org/schemes/scheme.cfm?publication_id=3582&display=byTopic 

2. http://trendchart.cordis.lu/tc_datasheet.cfm?id=8206 
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  Collective Research Projects (CO) &תוכניות מחקר קולקטיבי . 2

  
מטרת תוכניות המחקר הקולקטיביות היא לאפשר . IWT ) ובחסות הCIS ) יוזמה זו מופעלת במסגרת תוכנית ה

פרקטיות וברות שימוש על ידי מספר רחב של , רכישה וריכוז של ידע טכנולוגי והפיכתו לאפליקציות חדשניות
י "ברת היתרו� התחרותי והער� המוס' המופק עעל האפליקציות להיות בעלות פוטנציאל להג. חברות

  .המשתמשי" הפוטנציאלי"
  

  :בחירת הפרויקטי" נעשית על בסיס הקריטריוני" הבאי"
  
 איכות טכנולוגית ומדעית •

 פוטנציאל החדשנות •
אילו יתרונות תחרותיי" של ? הא" קבוצת המשתמשי" הפוטנציאלי" של תוצר הפרויקט גדולה מספיק

 ?באיזה אופ�, ליי" יוגברוהמשתמשי" הפוטנציא

 כלכלית של הפרויקט על החברה&ההשפעה הסוציו •
  ?קיימא) הא" למשל הפרויקט קונסיסטנטי ע" יעד של פיתוח טכנולוגי בר

  
  והשותפות המעוניינת בפרויקט ומרכז הידע אשר IWT )נחת" הסכ" בי� אירגו� ה, במידה והפרויקט מאושר

נמשכי" בי� שנתיי" לארבע שני" ובזמ� זה ועדת משתמשי" מקבוצת קהל הפרויקטי" ). ראה טבלה להל�(יבצעו 
 עוקב מקרוב א' הוא על התפתחות הפרויקט IWT )אירגו� ה, כמו כ�. המטרה של הפרויקט אחראית למעקב

  .ומבצע הערכה בסופו
  

  .  בקול קורא להצעות פרויקטי"IWT )כל שנה יוצאת ה
  

   אזור פלנדרס– בלגיה   ואיזורמדינה
  ) 2002  פעלהה תושנ
  מענקי"  הסיוע סוג

   המוכרות ההוצאות יסוג

  )כולל תקורות(שכר ' הוצ
  ציוד

  )נסיעה' כולל הוצ(הכשרה 
  יעו- מומחי" חיצוניי"

  .ו"מזכירות וכ, בחינות, מסמכי"' לא ישירות אחרות כגו� הוצ' הוצ

  יעד קהל

  :המורכבת מ) VIS(רשת תקשורת פלמית 

  חברות בתחילת הפרויקט10 קונסורציו" של לפחות .1
  ,או

 )לובי, איגוד מקצועי(ארגו� מאושר לפעול בש" קבוצת חברות  .2

 VIS )טכנולוגיה קולקטיבי מוכר כ/מרכז ידע .3
, מוסדות מחקר, מכללות, אוניברסיטאות(ידע  ידועי"  /הפרויקטי" מבוצעי" על ידי מרכזי טכנולוגיה

  ).מרכזי" קולקטיביי"
  ל"כנ למימו� זכאי�

  €מיליוני  בציבתק
  :2003, 2002, 2001שני" 

  .כ" בסה14€ 

  היק) פרויקטי�
  :2003, 2002, 2001שני" 

  .כ" פרויקטי" בסה55 

  
  מקורות מידע

1. http://www.iwt.be/downloads/publicaties/brochure/fiche_visco_eng.pdf 

2. http://trendchart.cordis.lu/tc_datasheet.cfm?id=8206 
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  שוודיה

  Visanu &פ אזורי "מדיניות אשכולות לשת. 1

תו� הגברת שיתו' הפעולה בי� , )clusters( פועלת לעידוד החדשנות במסגרת אשכולות פעילות Visanuתוכנית 
זאת במטרה לחזק את היתרונות התחרותיי" של האזורי" . קהילת העסקי" והסקטור הציבורי, האקדמיה

לצור� כ� היה חשוב להגביר את האינטרקציה . קיימא במדינה) ובכ� לתרו" לצמיחה ברת, הגיאוגרפי" בשוודיה
  . ה� ברמה האזורית וה� ברמה הלאומית–" מסגרותיה ושחקניה השוני, בי� פעילותיה

  
Visanuי שלושת האירגוני" הממשלתיי" להל�" הינה תוכנית לאומית המתואמת במשות' ע :Invest in Sweeden 

Agency (ISA) ,Sweedish Business Development Agency (NUTEK)ו ( Sweedish Agency for Innovation 

Systems (VINNOVA).  
  
  

 הוקמו בדר� כלל כיוזמה של נציגי" מארגוני ממשלה לאומיי" או אזוריי" כאשר זוהתה מסה האשכולות
היוזמה נבעה מאוניברסיטאות או מוסדות מחקר אחרי" , במקרי" אחרי". קריטית של משתתפי" פוטנציאלי"

" באשכול התיאו, באופ� כללי. ובמקרי" מעטי" מחברות עסקיות, בעלי היכרות וקשרי" בתחומי" הרלבנטיי"
בשלביו הבוגרי" יותר מימונו וניהולו ה" באחריות השחקני" . נעשה על ידי הגו' היוז", בשלביו הראשוניי"

  ).במקו" הסקטור הציבורי(המעורבי" בו 
  

  : התפרסה על פני שלושה מישורי" עיקריי"Visanuעבודתה של 
  

 תהליכי�ב התמיכ .1

 
שוודיה נהנתה , באופ� מסורתי.  האזורי" עצמ"המטרה היא לשנע שחקני" ומשאבי" אזוריי" לטובת

 Visanu)ב, לעומת זאת). כבישי", חממות עסקיות, למשל באוניברסיטאות(מהשקעות פיזיות משמעותיות 
למשל בניהול תהליכי" ובפיתוח (לצור� פיתוח שיתופי פעולה , הדגש הוא על השקעות שלא בנכסי" פיזי"

  ). corporate networks(רשתות תקשורת בי� חברות 
  

 פיתוח ידע .2
  

. הצרכי" והידע האזוריי" משמשי" בסיס לשיפור ההבנה של סוגיות בעלות עניי� לאומי, Visanuבמסגרת 
, מטרתה של התוכנית במישור הזה הייתה לפתח ולהפי- נסיו� וידע חדש בי� משתתפי האשכולות השוני"

  .סמכוית ורשויות מקומיות, אזורי" גיאוגרפי"
 

 לאומישיווק בינ .3

 
, במסגרת פעילות זו המאמצי" כוונו לשיווק היתרונות היחסיי" של שוודיה כדי למשו� השקעות זרות

זאת במקביל למאמצי" המכווני" . ונוכחות של שחקני" בעלי יתרונות תחרותיי" לאזורי" השוני" בשוודיה
  .רותית לאומיתבמטרה להציג את שוודיה כמדינה בעלת יכולת תח, להידוק הקשרי" בי� האזורי"

  
בינ" לבי� הסקטור הציבורי ובי� האשכולות , התוכנית מדגישה את חשיבות הידוק הקשרי" בי� ענפי המשק

המכיל את תעשיות ,  כגו� אשכול אריזה–סקטוריאליי"  )בהתא" לכ� עודדה הקמת" של אשכולות בי�. השוני"
  .' וכוICT ,surface technology )ה, העיצוב, הנייר
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אינטגרציה של היבטי" אופקיי" ,  למשל)אשכולות השתתפו בפרויקטי" משותפי" של פיתוח ידע  מספר 

)integration of horizontal aspects( , יזמות בתעשיית היצירה האומנותית)creative industry53( , מחקר
  .'אינטרקטיבי בנושא של פיתוח אשכולות וכד

  
) skill development(לאומית לפיתוח מיומנויות ) network(ת התוכנית תרמה ג" להתפתחות של רשת תקשור

  .בי� מנהיגי תהליכי" ושחקני" אחרי") experience exchange(ושיתו' נסיו� 
  

קודמו מספר פרויקטי" העוסקי" בחשיבות של שיפור הממשל האזורי והצור� לפתח כלי" לניהול , כמו כ�
  .אסטרטגיות מסוג אשכולות

  
בוצעו מספר פעילויות משותפות אשר נועדו לשרת את כל הגורמי" , Visanu )וכנית הבמסגרת ת, בנוס'

פעילויות של רשתות תקשורת , )newsletters(הפצת ידיעוני" , הקמת אתר אינטרנט: כגו�, המעורבי" בתוכנית
)network activities ("וסמינרי.  

  
   כל האזורי"– שוודיה   ואיזורמדינה

 2004 ) 2002  ות הפעלהשנ
  מענקי"  הסיוע סוג

השתתפות 
  מקסימאלית

  , מההוצאות המפורטות בהמש�50%תקציב לאומי עד 
  . הנותרי" ממומני" על ידי הממשלות המקומיות והסקטור הפרטי50%

  ההוצאות יסוג
  המוכרות

  )כולל תקורות(שכר ' הוצ
  )נסיעה' כולל הוצ(הכשרה 

  יעו- מומחי" חיצוניי"

  יעד קהל

  כל החברות
  סדות להשכלה גבוהה ויחידות מחקרמו

  )lifelong learning(מוסדות השכלה פרטיות או מוסדות להשכלה לאור� החיי" 
  )רי""מלכ(מרכזי טכנולוגיה וחדשנות 

  )trade unions(איגודי" למיניה" 

 למימו� זכאי�
  כל החברות

  מוסדות להשכלה גבוהה ויחידות מחקר

  €מיליוני  בתקציב
  :2004 ,2003, 2002שני" 

  .כ" בסה8€ 

  היק) פרויקטי�
בה" היו . כ" אשכולות ורשתות תקשורת מומנו בסה30) כ2004, 2003, 2002שני" 

בינוניות וגדולות ,  היו חברות קטנות22%) ו17%, 56%מתוכ� ,  חברות1,126מעורבות 
  ). הנותרי" מורכבי" מחברות לא מסווגות לפי גודל5%(בהתאמה 

  מקורות מידע
1. http://www.innovating-regions.org/schemes/scheme.cfm?publication_id=3077&display=byTopic 

2. http://trendchart.cordis.lu/tc_datasheet.cfm?ID=8439 

3. Maria Lidqvist, NUTEK, +468-6819100, maria.lindqvist@nutek.se 

  VINNVAXT &צמיחה איזורית באמצעות מערכות חדשנות דינמיות . 2

  
  

פ והמערכת הפוליטית בתו� האזורי" "אירגוני מו, פעולה אפקטיבי בי� חברותמטרת התוכנית היא לעודד שיתו' 
  ) זאת תו� כדי  תמיכה בהתפתחות של מערכות חדשנות ורשתות תקשורת אזוריות . הגיאוגרפי" בשוודיה

ובכ� להשגת ,  אשר יתרמו  לשיפור היתרונות התחרותיי" של האזורי" ביחס לעול"–תחרותיות ודינאמיות 
  .ברת קיימא בה"צמיחה 

  
  

�אשכולות קיימי" אשר ברצונ" להרחיב ולפתח ערוצי התפתחות וצמיחה חדשי" עבור הגורמי" , לצור� כ
המש� המימו� .  שני"10יכלו לקבל מימו� לתקופה של ,  מאזורי שוודיה10 עד 5)הפועלי" ב, המשתייכי" אליה"

                                                

53  “…those industries which have their origin in individual creativity, skill and talent and which have 

a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual 

property...”, UK Government for for Culture, Media and Sport. 
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ניהול : התמיכה ניתנת לשני היבטי" עיקריי". לאור� התקופה יותנה בתוצאות של מעקב שוט' אחר פעילות"
הפרויקטי" נבחרי" באופ� תחרותי באמצעות מכרזי" פומביי" אליה" ניגשות . תהליכי" ושיפור תחרותיות

  .היישיויות המייצגות את האשכולות
  

� המימו� מיועד לתמו� בערוצי שיתו' פעולה חדישי" אשר יביאו לצמיחתה הכלכלית של האיזורי" בטווח הזמ
  . 'או מציאה של הו� אנושי מתאי"  וכד/התאמה ו, למשל  על ידי יצירה והפצה של ידע, הבינוני

  
  : להל� תיאור קצר שלה") הצעות 23 פרויקטי" מתו� 5נבחרו ,  למשל2004בשנת 

  

1. "Process IT Innovation "–פ בי� חברות מסקטור ה" שת( ICT , חברות יצרניות וחוקרי" מהאקדמיה
 .העסקיתומהקהילה 

2. "Biomedical Development "–"מסגרות ותהליכי" במטרה לתרג" מחקר בתחו" ,  פיתוח של כלי
 .לאפליקציות וחידושי" טכנולוגיי"

3. "TrippleSteelix "–בשירותי" ושל , פ במוצרי""פ במו" שיפור התחרותיות בתעשיית המתכת על ידי שת
 .חברות חדשות

4. "Fibre Optic Valley "– לטכנולוגיות פס רחב חדישות ביותר  הקמת מרכז)state-of-the-art technologies( ,
 .פ הדוק בי� חוקרי""עסקיות ושת) networks(תו� כדי ניצול רשתות תקשרות 

5. "The New Tools of Life "–ה� למערכת הבריאות ,  פיתוח של מוצרי" תומכי בריאות)health care sector (
 .וה� לשוק הפרטי

   כל האזורי"– שוודיה  ר ואיזומדינה
 2013 ) 2002  ות הפעלהשנ
  מענקי"  הסיוע סוג

  השתתפות מקסימאלית
50%  

 שני" וגובה ההשתתפות של הגורמי" המוערבי" צרי� להיות לפחות כמו זה של 10 )המימו� הוא ל
  .לעיתי" ה" מסוגלי" לגייס מימו� נוס', מכיוו� שפעילות האשכולות היא לטובת האזור. הממשלה

   המוכרות ההוצאות יסוג

  )כולל תקורות(שכר ' הוצ
  )בנייני"(תשתיות 

  ציוד
  )נסיעה' כולל הוצ(הכשרה 

  יעו- מומחי" חיצוניי"

  יעד קהל

  כל החברות
  מוסדות להשכלה גבוהה ויחידות מחקר

  )רי""מלכ(מרכזי טכנולוגיה וחדשנות 

  )trade unions(איגודי" למיניה" 

 למימו� זכאי�
  כל החברות

  סדות להשכלה גבוהה ויחידות מחקרמו

  €מיליוני  בתקציב
  2013 – 2002שני" 

  .כ" בסה32€ 

  היק) פרויקטי�
 מתוכ" ימשיכו 2כאשר רק ,  אשכולות בשלבי" התחלתיי"5) אשכולות בשלב הבוגר ו8כיו" ממומני" 

  .לקבל מימו� בשלב הבוגר

  מקורות מידע

1. http://trendchart.cordis.lu/tc_datasheet.cfm?id=7905 

2. Larsson Lars-Gunnar, VINNOVA, +468-4733000, lars-gunnar.larsson@vinnova.se   
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  צרפת

  )Competitiveness Clusters(אשכולות תחרותיי� 

 competitive(צעות פרויקטי" להקמת אשכולות תחרותיי"  יצאה הממשלה הצרפתית בקול קורא לה2004בשנת 

clusters (מרכזי הכשרה ואירגוני מחקר פרטיי" , האשכולות יאחדו בתוכ" חברות. בעלי חשיפה בינלאומית
  .וציבוריי" מסביב לפרויקטי" חדשניי" מדעיי" וטכנולוגיי" משותפי"

  
יר את התעסוקה האזורית ולחזק את האזורי" להגב, מטרות האשכולות ה� להגביר את הצמיחה התעשייתית

בעיקר לשוק , תו� כדי התאמת" של האשכולות לסביבה הבינלאומית, זאת. הגיאוגרפי" בה" ה" ממוקמי"
 Eureka(פ "פ בינלאומי במו"פ ובשת"האירופי ולמסגרות המוצעות על ידי האיחוד האירופי לתמיכה במו

Programmeו ( The Framework Programme for Research and Technological Development.(  
  
  

,  מתוכ" מסווגי" כאשכולות תחרותיי"50.  אשכולות באזורי" הגיאוגרפי" השוני" של צרפת66 )כיו" פועלי" כ
ה" פועלי" בעיקר .  כאשכולות בינלאומיי"6)ו,  כאשכולות תחרותיי" בעלי נטייה וחשיפה בינלאומית10

  .בשר ובנייה, מדעי החיי" וג" בתחומי" מסורתיי" כמו ע-, ICT, וירונאוטיקהבתחומי" מתקדמי" כגו� א
  

  :תהלי0 המיו�
  

בבחירת הפרויקטי" הרשאי" ) מבי� כל הקריטריוני" המפורטי" בתנאי המכרזי"(ארבעה קריטריוני" בולטי" 
  :לקבל מימו�

  

 .הפוטנציאל ליצירת ער� מוס' גבוה .1

 . תעשייתית או טכנולוגית אשר תביא לחשיפה בינלאומיתהפוטנציאל להשיג מסה קריטית מבחינה .2

 . וביניה")הפוטנציאל ליצור שותפויות אזוריות בקרב חברות וארגוני" אחרי"  .3

 .הפוטנציאל למשו� פעילות עסקית חדשה אל האזיורי" הגיאגרפיי" .4
  

  :תהלי� הבחירה של הפרויקטי" נעשה בשלושה שלבי"
  

 שלב אזורי .1
  .בח� בחסות המושל האזוריבו פוטנציאל הפרויקט נ

  
 שלב לאומי .2

משרדית המורכבת מנציגי" של המשרדי" הממשלתיי" )בו פוטנציאל הפרויקט נבח� על ידי ועדה בי�
  .בעלי זיקה לפרויקט

 

 שלב חיצוני .3
המחקר , בו פוטנציאל הפרויקט נבח� על ידי קבוצה של מומחי" חיצוני" בלתי תלויי" מתחו" העסקי"

  .וההשכלה הגבוהה
  

  :תיאו� והפעלת האשכול
  

נקבעי" בחוזה אינדיבידואלי לכל , המדינה והממשלות האזוריות, הקשרי" מבניי" והמשפטיי" בי� האשכול
  .אשכול

  
יישות זו מחוייבת ). association(בדר� כלל התאחדות , כל אשכול מנוהל ומיוצג על ידי יישות משפטית נפרדת

ובמקביל , בגופי" המנהלי" המרכיבי" אותה, למדע או לאקדמיה, ייהלהעניק עדיפות לגורמי" בעלי זיקה לתעש
מייצגת צריכה /במסגרת היישות המנהלת. להבטיח שנציגי הממשלות האזוריות מיוצגי" א' ה" בצורה הולמת

לפעול קבוצה של חברי" קבועי" אשר אחד מתפקידיה העיקריי" הוא לקד" ולאפשר את הפיתוח של פרוקיטי" 
  .חדשי"
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  :מייצגת של האשכול ה"/די" העיקריי" של היישות המנהלתהיע
  

 .לעצב ולהפעיל את האסטרטגיה הכללית של האשכול .1

 .לתא" ולבחור בי� הפרויקטי" הממומני" במסגרת האשכול .2

 .לפקח על ערוצי התקשורת מ� האשכול החוצה ובייחוד על ערוצי התקשורת הבינלאומיי" .3

 .צרפתיי" ולא צרפתיי" –להקי" שותפויות ע" אשכולות אחרי"  .4

 .להערי� פרויקטי" .5
  

   כל האזורי"–צרפת    ואיזורמדינה
 2009 – 2005  ות הפעלהשנ

  הסיוע סוג

  מענקי"
  הלוואות מסובסדות

  ביטחונות ממשלתיי"
  הטבות מס לרבות הפחתת שיעורי ההפרשות הסוציאליות

  ההוצאות יסוג
  המוכרות

  )כולל תקורות(שכר ' הוצ
  )מבני"(תשתיות 

  ציוד
  )נסיעה' כולל הוצ(הכשרה 

  יעו- מומחי" חיצוניי"

  יעד קהל

  כל החברות
  מוסדות להשכלה גבוהה ויחידות מחקר

  )לא מוסדות להשכלה גבוהה(ארגוני מחקר ציבוריי" אחרי" 
  מוסדות להשכלה גבוהה בתפקיד" כמחנכי"

  )'תיכוני" וכו, חטיבות ביניי"(מוסדות השכלה אחרי" 
  )lifelong learning(י" או מוסדות להשכלה לאור� החיי" מוסדות השכלה פרטי

  )רי""מלכ(מרכזי טכנולוגיה וחדשנות 
  ).chambers of commerce etc(התאחדויות עסקיות 

  ל"כנ למימו� זכאי�

  €מיליוני  בתקציב

  :2008 ) 2006שני" 
  :מתו� זה, כ" בסה1,500€ 
  ,)State-Inter-Ministerial Fund(משרדי )  ממקור לאומי בי�55% •
 : מתקציבי הסוכנויות הממשלתיות המעורבות35% •

)1 (National Research Agency;  
)2 (Industrial Innovation Agency;  
)3 (OSEO –ב �  ;SMEs ) ארגו� ממשלתי התומ
)4 (CDC –"ארגו� ממשלתי לתמיכה פיננסית במגוו� תחומי .  

  . מהטבות מס11% •
  
  . מימו� נוס'לעיתי" הממשלות האזוריות מספקות •

  היק) פרויקטי�

 מעל ומעבר לציפיות הממשלה אשר – הצעות 105במענה לקול קורא הראשו� נתקבלו 
לשני" ( מיליו� אירו 1,500) מיליו� ל750 )כתוצאה מכ� הכפילה את התקציב המיועד מ

2006 – 2008.(  
  .  אשכולות באיזורי" הגיאוגרפי" השוני"66 )כיו" פועלי" כ

  מקורות מידע
1. http://trendchart.cordis.lu/tc_datasheet.cfm?id=8922 

2. http://www.competitivite.gouv.fr/index.php?&lang=en 
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  , כו"לסי

תוכניות רבות במסגרת האיחוד האירופי ותוכניות ממשלתיות במדינות שונות שמות דגש על כלי 

שיתופי   דומה כימ� הניסיו� שנצבר במדינות אחרות .עידוד חדשנות במטרה לפתח אזורי" חלשי"

 במסגרת מאגדי"  ושיתופי פעולה אזוריי"(networks) פעולה בי� גורמי" באזור בדר� של רשתות

 ולצמיחה כלכלית אזורית  תרומה גבוהה ליצירת חדשנות אזוריתי בעלה") clusters(או אשכולות 

  ".הו� חברתי אזורי"וה" מסייעי" ליצירת 

  

בי� גורמי" , תמיכה ממשלתית ביצירת מסגרת מוסדית לשיתו' פעולה בי� גורמי" באזור

י" עסקיי" לבי� מוסדות אחרי" במקרי" רבי" אלה עסקי" קטני" ובינוניי" ובי� גורמ, עסקיי"

.  במסגרת המדיניות האזוריתמקובלת במדינות אחרותוהוראה  בעיקר מוסדות מחקר, באזור

 במסגרת כלי מדיניות 35א "על ידי צוות הפיתוח הכלכלי בתמג" , כאמור הומלצה מדיניות זו 

  , כאמור לעיל. הפיתוח לפריפריה
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  על ידי תת הוועדהעקרונות מסגרות התמיכה המוצעות . 6

  

יכולה להיות תרומה חיובית של חברות רב לאומיות פ " למרכזי מותת הוועדה הנוכחית סבורה כי

  .  וליצירת כושר תחרות לטווח ארו�אזורי הפריפריהפיתוח הכלכלי של ל

  

פ של חברה רב "הועדה סבורה כי נית� למנות מספר יתרונות לפריפריה שיצמחו מפעילות מרכז מו

  : תלאומי

עידוד צמיחה כלכלית באזורי הפריפריה בישראל ה� בעסקי הליבה הנתמכי" וה� עבור  •

צמיחה אשר צפויה להביא לעלייה בתעסוקה . עסקי" משלימי" בתחו" השירותי"

 . ובהכנסה של תושבי האזור

חלק" ג" בתחומי" , עידוד פעילות של יזמות מקומית לרבות עסקי" קטני" ובינוניי" •

 .פ"שמשי" כקבלני משנה לחברות המוהמ, מסורתיי"

פ או " שדרת קבלני המשנה בה" נעזרי" מרכזי המו)השבחת גורמי ייצור באזור  •

האשכולות האזוריי" במסגרת תפקוד" השוט' יצטרכו לעמוד בסטנדרטי" המקובלי" 

 .בעול"

דר� ,  זליגת הידע הניהולי והמחקרי–חיבור לרשתות גלובליות ועידוד חדשנות אזורית  •

תוביל בשלבי" מאוחרי" יותר לצמיחה של , נשי המחקר המועסקי" במיזמי" אלוא

חברות קטנות ויזמויות על בסיס רעיונות ופיתוחי" הקשורי" ע" הפעילות שבוצעה 

פ היא בעלת ער� מוס' רב "החשיפה לדרכי ניהול המו, כמו כ�. פ ובמאגדי""במרכזי המו

 .לכוח האד" המקומי

פ ויוצר לאזור "רי המתרכז בעיקרו סביב פעולת מרכז המועידוד ליצירת מאגד אזו •

 .התמחות ע" יתרונות לגודל מההתארגנות האזורית

עידוד חדשנות צמיחה ולכמנו' פ של חברה רב לאומית "מוהבמרכז היעזר נית� למעשה ל  •

  .  הפריפריהיבאזור

  

עיל לחיזוק הועדה מזהה מספר חסמי" משמעותיי" ליישו" תוכניות כדוגמת אלו שנסקרו ל

  :והעצמת הפריפריה בישראל

  .קשיי" במציאת כוח אד" מתאי" לביצוע מחקר המתגורר באזורי הפריפריה •

 אגלורמציה מועטת של פעילות כלכלית בכלל ושל חברות עתירות ידע בפרט •

למעט , מחסור בתשתית מדעית תומכת בהקשר של קרבה למוסדות מחקר מובילי" •

  .בבאר שבע

  .פ או המאגדי"" לפעילות מרכזי המו"גורמי" עסקיי" רלבנטייחוסר במידע ביחס ל •

  .חוסר התאמה וידע דל של הגורמי" העסקיי" לעמוד בתקני החברות הרב לאומיות •

 .חוסר ניסיו� מוקד" של גורמי" אלה בעבודה מול חברות רב לאומיות •

  

  

  



 

 131

  

" להפקת מירב הפרק להל� מציע כלי מדיניות ממשלתית הבנויי, לאור יתרונות וחסמי" אלו

  .פ להעצמת הפריפריה"היתרונות והסרת החסמי" המרכזיי" להיעזר במרכזי המו

  

 כיווני" עיקריי" בה" נית� 4על בסיס הסקירה לעיל ועל בסיס דיוני הוועדה התגבשו בוועדה 

  :פ  להעצמת הפריפריה"להיעזר במרכז המו

 פ בפריפריה"עידוד הקמה של מרכזי מו )1

 תוכנית של מאגדי" –יפריה לקיי" שיתופי פעולה ע" גורמי" באזור פ בפר"עידוד מרכזי מו )2

מוסדות מחקר והוראה וגורמי" , שיתופי הפעולה יהיו ע" גורמי" עסקיי". אזוריי"

 .ציבוריי"

 .פ הנמצאי" במרכז האר- לקיי" קשרי" עסקיי" ע" גורמי" בפריפריה"עידוד מרכזי מו )3

   של חברות רב לאומיותעידוד הקמת מרכזי פרויקטי" במדינת ישראל )4

  

  

  .כלי המדיניות המוצעי" להל� מיועדי" לסייע ליישו" כל אחד מ� הכיווני" שפורטו לעיל
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  המלצות לכלי מדיניות. 7

  

  

  :פ בפריפריה" מוימרכז תוכנית סיוע להקמה של 7.1

  

א" כי ברור , פ בפריפריה"הועדה רואה לנגד עיניה כיעד בר השגה את הקמת" של מרכזי מו

  . תהלי� זה הוא הדרגתי ומדובר יהיה כנראה בהיקפי" לא גבוהי"ש

פ כמפעל "ממליצה הוועדה  לראות במרכז המו, פ לפריפריה"בשל התרומה הכלכלית של מרכזי מו

פ להיבט של כוח אד" איכותי "הוועדה הכירה בתרומה שיכולה להיות למרכזי המו. כלכלי יצרני

בהקשר זה הועלו המלצות לעודד .  מתייחסות להיבט זהבפריפריה ולכ� חלק ניכר מ� ההמלצות

  .פ על מנת שישארו באזור לאחר סיו" לימודיה""סטודנטי" להיקלט במרכזי המו

פ שמוק" בפריפריה ולכ� חלק מ� "היבט נוס' שהועלה הוא העלויות הנוספות הנגרמות למרכז מו

  :ההמלצות מנסות לתת מענה למרכיב זה

  

  ):לחברה ולעובדי�(יסוי  המלצות בתחו� המ7.1.1

  

o מהוצאות השכר 20%פ בפריפריה מסלול של החזרי מס בשיעור "להחיל על מרכזי מו 

 .ח לעובד" ש360,000המשולמות על ידי המרכז עד לתקרה של 

o הטבה זו תשול" על בסיס חודשי כהחזר כספי מס ההכנסה המשולמי" בגי� העובדי" במרכז .  

  .בפשטות הפעלתה ובעובדה שהיא מעודדת ג" רמות שכר גבוהותיתרונה העיקרי של גישה זו היא 

ביחס למעביד אשר לא מקבל החזר , שכר גבוה יותר לעובדלתת המנגנו� האמור מאפשר למעביד 

, )פטורי" והנחות ממסי"(מנגנו� דומה קבוע כיו" בחוק אזור סחר חפשי באילת . על ניכויי המס

החזר בדר� של הפחתת הסכו" שעל חברת שירותי בהתא" לאמור בחוק נית� ה. 1985)ה"התשמ

  .פ להעביר למס הכנסה בגי� הכנסת העובד"המו

,  3,0003ומס ההכנסה שמוטל על שכר זה הנו ,  10,0003בהנחה ושכר העובד הנו : לצור� הדגמה

 7,000כ� שהעלות האפקטיבית של המעביד הנה , הרי שסכו" ניכוי המס מהעובד יוחזר למעביד

, מאיד�. ההחזר של המעביד הנו גבוה יותר, הרי שככל שהשכר הנו גבוה יותר, זהבאופ� . 3

  .למדינה לא נוצר תזרי" שלילי עקב המנגנו�

  

  .פ"יודגש כי הטבות אלו אינ� מותנות בקיומ" של רווחי" מפעילות שוטפת של מרכז המו

  

  :בנוס' מומל-

o כת הטבות המס הקיימת באמצעות מער, שיתגוררו במקו" המרכז הקלות מיסוי לעובדי

 ). כיו"10,000במקו" (ח לחודש " ש30,000 ) באזורי עדיפות לאומית ולעלות את התקרה ל

o "משרה כבעובדי" במשרה 50%  מומל- להכיר בסטודנטי" שעובדי" מעל –תמרו- סטודנטי 

מלאה במניי� העובדי" ובחישובי ממוצע עלות שכר המעסיק ובלבד שכמות הסטודנטי" 

המטרה היא .  מכמות העובדי" שמועסקת בפועל20%גדרה זו לא יעלה על הנכללי" בה
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מומל- לנקוט מדיניות שתעודד קליטה של  . לעודד הישארות הסטודנטי" באזור,  כאמור

 .פ ברגע שישלימו את התואר שלה""סטודנטי" במרכזי המו

  

   המלצות לסבסוד עלויות ההקמה7.1.2

  

דה ה" העלויות הנוספות הנגרמות לחברה השוקלת להקי" היבט נוס' שהועלה על ידי חברי הווע

 החודשי" הראשוני" להקמת מרכז 6כתקופת הקמה הוגדרה , פ בפריפריה"את מרכז המו

  :לפיכ� מומל-. פ"המו

 

o פ שמוק" בפריפריה על בסיס תוכנית שתוגש "השתתפות בהוצאות ההקמה של מרכז מו

 החודשי" הראשוני" להקמת 6)ב(מה ת ואשר תתייחס לעלויות בתקופת ההק"למשרד התמ

, עלויות נוספות הקשורות בגיוס העובדי": אלה כוללי" את המרכיבי" הבאי"). המרכז

 .סבסוד עלויות עבודה, הדרכות לעובדי"

o  תקופת ההקמהפריפריההלאזורי מהמרכז סיוע בדיור לעובדי" שיעברו � . במהל
o ל מפעל יצרני אחרפ  בעלויות פיתוח הקרקע כמו כ"זכאות של מרכז המו. 

 
  

 –פ בפריפריה לקיי� שיתופי פעולה ע� גורמי� באזור " תוכנית לעידוד מרכזי מו7.2

  )על בסיס תוכנית מגנט(תוכנית של מאגדי� אזוריי� לעידוד חדשנות 

  

, באזורשל גורמי" פ לקיי" קשרי" ושיתופי פעולה "לעודד את מרכז המוהועדה רואה חשיבות 

שיתופי פעולה אפשריי" עשויי" להיות ע" .  המסייעי" לחדשנות אזוריי" מאגדי"במטרה ליצור

חברות , עסקי" קטני" ובינוניי", תעשייה(מוסדות מחקר והוראה וע" גורמי" עסקיי" בפריפריה 

שמסייע " הו� חברתי אזורי"שיתופי פעולה אלה יוצרי" את המשאב ). אפ ואחרי") סטארט

  . ורי" אלהלצמיחה כלכלית ולעידוד חדשנות באז

אחר שבו פרויקט שיווק או כל , ייצור, י" יכולי" להתארג� לצור� פיתוח משות'ימאגדי" אזור

  .  במטרה לעודד חדשנותלכל אחד מ� הגורמי" יש תפקיד

ומאחר שליזמי" הבודדי" במקרי" רבי" אי� את , בשל היתרונות החיצוניי" שיש ליצירת המאגד

  . צור� בכלי" שיעודדו את הקמת המאגד ובתפעולוהאינטרס המיידי ביצירת המאגד ויש

  

האמצעי" המוצעי" להל� מכווני" לעודד הקמה של מאגדי" אזוריי" שבו יהיה שות' מרכז 

  . פ ואשר בו יהיו שותפי" גורמי" נוספי" מ� האזור"המו

  

  :אזוריהמאגד  כלי� לעידוד הקמת ה7.2.1

  

o י" השתתפות במימו� כנסי" אזוריי"אלה כולל: סבסוד עלויות היערכות ראשונית למאגד ,

 שעות למאגד וסבסוד עלויות בהיק' כולל של עד 200סבסוד יועצי" בהיק' של עד 

 .על בסיס קבלות, למשתת'

o  ת יצא במכרז לרכזי" אזוריי" אשר יפעלו לקישור " משרד התמ)מימו� רכז ליצירת מאגד

  .  אזוריי" באזור ולייזו" את הקמת המאגדי" ה"בי� גורמי" רלוונטיי
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o  מומל- לשקול ששכר" של הרכזי" יכלול ג" מרכיב שיהיה קשור למידת ההצלחה הכלכלית

גורמי" באזור המעונייני" לקד" פרויקט שלא במסגרת רכזי האזור יגישו . של המאגדי"

בתקופת ההתארגנות תוכ� הצעה . בקשה במסלול מקוצר למימו� ההוצאות של ההתארגנות

 . ת" במשרד התמראשונית שתוגש לרפרנט

  

  : כמקובל בתוכנית מגנט–הטבות למאגד 

o  "כל מאגד ימנה רכז מטעמו אשר יהיה ממונה על הפעילות השוטפת וקשרי המאגד ע

  .הרכז ימומ� על ידי התוכנית כמקובל בתוכנית מגנט. רשויות המדינה

o כמקובלמימו� רכז כנסי" ו, מנהלה: סבסוד מימו� העלויות הכרוכות בניהול המאגד 

 .בתוכנית מגנט

o  מוסדות מחקר , עסקי" באזור(כל חבר במאגד  )  הטבות לכל אחד מחברי המאגד

  : כמקובל בתוכנית מגנט זכאי להטבותיהא) פ"והוראה ומרכז המו

o  הסבסוד כולל , המקובל בתוכנית מגנטבשיעור של הפרויקט סבסוד אחוז מ� ההוצאות

  .ת מחקר עסקי" קטני" ובינוניי" ומוסדובאופ� טבעי ג" 

o של העסקי" באזורהכשרה מקצועית לעובדי"סיוע ב  . 

  

פ "כדי לסייע לעסקי" הקטני" והבינוניי" להתאי" עצמ" לדרישות מרכז המו, מומל-, בנוס'

 :והמאגד שמתארג�

o  של המדע� הראשיי על בסיס תוכנית השדרוג הטכנולוג–סבסוד שדרוג המפעלי" באזור .  

  

  

  )על בסיס תוכנית מגנטו�(פ לבי� מוסד מחקר "בי� מרכז המו תוכנית לשיתו) פעולה 7.2.1

  

 מסמ� העמדה של )'ראה ג" נספח ה(פעולה ע" מוסדות מחקר והוראה תוכנית מיוחדת לשיתו' 

 לכל אחד מ� הצדדי" )פירושו . תהיה בנוסח של תוכנית מגנטו� הקיימת היו") חברת מוטורולה

  .יינתנו ההטבות על פי תוכנית מגנטו�

כנית תכלול סיוע בהקמה של מעבדות מתקדמות במוסדות המחקר וההוראה על ידי חברות התו

מת� התוכנית תכלול ). Matchingעל בסיס (ת "רב לאומיות בצורה של השתתפות מצד התמ

 ואקדמיה פ"מרכזי המועדיפות לחברות מהפריפריה במימו� פרויקטי מחקר ופיתוח משותפי" ל

סיוע של המדע� הראשי לפרויקטי" של מוסדות אלה והחברות מת� עדיפות ו, )מדע� ראשי(

  .דבר שיית� לארגוני" אלה חשיפה בינלאומית, בפריפריה במסגרת הפרויקטי" האירופי"
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  פ הנמצאי� במרכז האר( לקיי� קשרי� עסקיי� ע� גורמי� בפריפריה " עידוד מרכזי מו7.3

   

על תוכנית הסיוע לקבלני משנה שגובשה מבוסס (  בפריפריהקבלני משנהחיזוק ועידוד שדרת 

  )ל ומסמ� אילת""הוראות מנכ'  ראה נספח ב–ת "במשרד התמ

  

פ שבמרכז להעצמת הפריפריה על ידי עידוד יצירת "תוכנית זו מיועדת  להיעזר במרכז המו

בהקשר זה מומל- להישע� על התשתית . פ לבי� גורמי" עסקיי" בפריפריה"קשרי" בי� מרכז המו

התוכנית . ת המופיעה בתוכנית קבלני המשנה ע" ההתאמות הנדרשות"במשרד התמהקיימת 

  .במקרה הנוכחי תכלול את כל הענפי" ולא תוגבל לתחומי" מסוימי"

  

פ אשר נדרשי" לרכישות משמעותיות מקבלני משנה יוכלו לפנות למשרד במטרה "מרכזי מו

  ).  התוכנית במסגרת מסמ� אילת"לפירוט' ראה נספח ב(להיכלל בתוכנית לסיוע לקבלני משנה 

לוחות זמני" , תוכנית זו מיועדת לסייע לקבלני משנה לעמוד בסטנדרטיי" בינלאומיי" של איכות

יודגש בהקשר זה כי קבלני המשנה אינ" בהכרח מפעלי תעשייה מתקדמת אלא . וביצועי"

  ).'עיבוד מתכות וכד, חשמל(מסורתית 

נה חברה תעשייתית אשר הוא משמש כקבל� משנה לכל קבל� משנה המשתת' בתכנית יש "

בעבורה והתכנית הסיוע אמורה לבחו� דרכי" לשפר את איכות עבודתו של קבל� המשנה בעבור 

וכל זאת בשיתו' פעולה מצד החברה התעשייתית ,הזמנת עבודה קיימת מאת החברה התעשייתית

מתו� טיוטת (� המשנה הנחוצי" בתהלי� היצור של קבל ובהתא" להגדרותיה את השיפורי"

  .)ל המתגבשת בימי" אלה"הוראות מנכ

  :לרבות, על תוכנית ספקי המשנה שכבר קיימת, ההמלצות להל� נשענות כאמור

o "מימו� רכז שיסייע במציאת ספקי" וקבלני משנה מקומיי. 

o סבסוד הכשרה מקצועית של ספקי המשנה 

o של הכשרה מקצועית לקבל� המשנה �  סבסוד בדר

o  המאושר   מהתקציב66%לקבל� משנה יהיה בשיעור של עד היק' המענק.  

o  היק' ההשתתפות השנתית בשכר עובדי" לקבל� משנה בודד במסגרת תכנית הסיוע לא

 .יעלה על שנת אד" אחת בהתא" לנוהלי המדע� הראשי

o  מעבר לשכר עובדי" תוכנית הסיוע לכל קבל� משנה בודד תוכל לכלול רכישת תכנות

 .מידי שנה3  אל' 60עד ייעודיות בהיק' של 

o  של המנהל הטכני   כל קבל� משנה יוכל לקבל השתתפות בחלקו היחסי מעלות עסקתו
  .   של האיגוד
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   עידוד הקמת מרכזי פרויקטי� של חברות רב לאומיות7.4

  

תעשייתי בי� חברות ישראליות או )הפעלת תוכנית לעידוד שיתופי פעולה במחקר ופיתוח טכנולוגי

לאומיות באמצעות עידוד הקמת מרכזי )י" ישראלי" ובי� חברות רביר אוניברסיטאמוסדות מחק

 :כמפורט להל�) 'ל בנספח ד"ראה תכנית מפורטת והוראות מנכ(פרויקטי" 

 מהוצאות ההפעלה של מרכז הפרויקטי" של 40%התמיכה הממשלתית תהיה בהיק' של  •

 . לאומית בישראל)החברה הרב

אקדמיה / לאומית תבצע פרויקטי" בשיתו' ע" חברותהמסלול יבטיח כי החברה הרב •

 . ישראלית תו� הגדלת מלאי הידע במדינת ישראל

  מפעילותו תהיה ביצירת מחקר ופיתוח 50%מרכז הפרויקטי" יתחייב כי לא פחות מ  •

או בחברות מענפי התעשייה המסורתית /תעשייתי באזורי עדיפות לאומית ו) טכנולוגי

 ).מרכזית לסטטיסטיקהבהתא" להגדרות הלשכה ה(

  

    המלצות כלליות 7.5

  

o  התוכנית הנוכחית תכלול ג" את תחומי השירותי" שכ� חלק ניכר מ� החדשנות מובלת

ובלבד שה" מסייעי" לעידוד חדשנות ,  על ידי ענפי" במצב הנוכחי מסווגי" כשירותי"

 .במגזר העסקי

o  ת "התמכתובת אחת במשרד יצירת)One Stop Shop(ב לאומיות שרוצות  לחברות ר

הגור" המוסמ� הוא שיסייע לחברות בראיית . בפריפריהבישראל תו� התמחות לפעול 

  .כמו ג" באספקה של מידע בשטח, מכלול ההטבות המגיעות לה"

o ת בקרב יזמי" "לנקוט בצעדי" אקטיביי" להפצת התוכניות הקיימות של משרד התמ

 .בכלל ובאזורי הפריפריה

o  בתחומי" של חדשנותי" לעידוד שיתופי פעולה אזוריי"כנסי" אזוריסבסוד של . 

o  הוועדה רואה  חשיבות להפעיל תוכניות של שיווק למשיכת חברות רב לאומיות לישראל

בניית קבוצת תעשייני" ואנשי עסקי" , בי� האמצעי" שהוצעו. בכלל ולפריפריה בפרט

  ". סיפורי הצלחה"ת למפגשי" ע" משקיעי חו- והפצה של "שיגויסו על ידי משרד התמ

o מוצע לפעול להקמת מרכז שיספק מידע :מידע על עסקי" באזורי הפריפריהטיוב ה 

אינטרנט מרכזי במסגרתו יוצג מוצע להקי" אתר . מעודכ� על עסקי" הפועלי" בפריפריה

כאשר כל אחד ממרכזי טיפוח היזמות יהיה אחראי לאיסו' המידע המידע לכל דורש 

  .ברדיוס הפעילות שלו

o מועדפי" שיש בה" כבר תשתית קיימת בפריפריהתחומי"  לשקול לפעול לקידו" יש ,

מרכז הביוטכנולוגיה באוניברסיטת ב� והמי"  תחו" הקלינטק במחוז הדרו" את : כגו�

 .גוריו�

o מסגרת התוכניות לעילבתי החולי" ביש לכלול את , בהקשר זה. 
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 נספחי�. 8

  

  

  משתתפי� בתת הוועדה: 'נספח א
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  פ והשקעות"מו, ח"סח
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  :'נספח ב

  :מסמ0 בנושא
, היבטי מיסוי  -פ"דוד הקמת מרכזי מועי

  סקירה עולמית והמלצות לדיו� 
  

  מ "פאה� קנה יועצי� בע הוכ� על ידי משרד
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  ז"ב אלול תשס"כ 

  2007 ספטמבר 05 

  :לכבוד

ר תת הוועדה לבחינת המסגרות המתאימות למשיכת חברות רב " יו– ר דפנה שוורץ"ד

  ")תת הוועדה "להלן(פ בישראל "לאומיות לפתיחת מרכזי מו

  .נ.ג

  סקירה עולמית והמלצות לדיון , היבטי מיסוי –פ "עידוד הקמת מרכזי מו: הנדון

  עיקרי הדברי�

 הינ� מכשיר מקובל בקרב פ בפרט"פ בכלל ומרכזי מו"הטבות מס לצור0 עידוד מו

כולל , ")המדינות המתמרצות"להל� (מדינות רבות .  ומתפתחות כאחדמדינות מפותחות

עושות שימוש משמעותי בהטבות מס לצור0 , ב ואסיה"ארה, פותחות באירופהמדינות מ

 העיקרית והבולטת הינה התוצאה. פ בתחומ�" לאומיות להשקיע במו–עידוד חברות רב 

במדינות אשר , )שהינ� המשקיעות הגדולות בעול� (השקעות של חברות אמריקאיות

מיליארדי דולרי� שרות עאשר הסתכ� לכדי , פ"מעודדות ומתמרצות השקעות במו

פ "נית� לזהות באופ� ברור כי שיעור צמיחת ההשקעות במו, כמו כ�. בשני� האחרונות

התוצאה . י המדינות הללו"וזאת עקב ההטבות המוענקות ע, גבוה במדינות המתמרצות

ב גבוה מזה שבתו0 " מחו( לארהD&R –המתקבלת היא ששיעור צמיחת ההשקעות ב 

ב אי� ככל הנראה תמריצי� אטרקטיביי� כמו במדינות "בארהזאת מכיוו� ש, ב"ארה

 אי מת� מער0 תמריצי� אטרקטיבי לחברות רב לאומיות עלול לגרו� .המתמרצות

לפגיעה באטרקטיביות של ישראל וביכולתה להמשי0 ולגייס משאבי� זרי� בזכות 

 .המשאב האנושי הייחודי הנמצא במדינה

 : בפרטפ"מרכזי מופ בכלל ו"פעילות מוי תמרו( "עישנ� שלוש מטרות עיקריות המושגות 

פ הינה הגדלת הוצאות מרכזי "המטרה הראשונית של תמרוצי המו –הגדלת הוצאות עידוד ל

 : קיימי" מספר תמרוצי" אפשריי" לש" השגת המטרה. פ"המו

מת� תמריצי" בדמות ניכויי" רעיוניי" מוגדלי" : ניכויי� רעיוניי� לצרכי מס •

משמעות התמרו- הינה . ) מההוצאה לצרכי מס125% ) הכרה ב–וגמא לד(לצרכי מס 

כ� שהוצאות המס של החברה , הכרה בהוצאה רעיונית גדולה יותר לצרכי מס

בכ� שנקבע כי על העוד' בהוצאה , נית� ליצור תמרו- נוס', לעניי� כ� .ל יקטנו"הבינ

  ).  175%של , גמאלדו(יינת� ניכוי רעיוני יותר גבוה , השנה ביחס לשנה הקודמת
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. זיכוי לצרכי מס משמעו החזר הוצאות אשר שולמו למס הכנסה :זיכויי� לצרכי מס •

נית� לית� תמרי- כדוגמת החזרי" ממס הכנסה כפונקציה של הוצאות מסוימות 

נית� ליצור עוד' תמרי- על ידי הגדלת שיעור הזיכוי בהתא" לס� . שהוציא העסק

 . ההוצאה שהוצאה על ידי העסק

 שכ� גודל ל לש� הגדלת הוצאותיה�" לחברות הבינרהתמרוצי� האמורי� מהווי� קטליזאטו

להגדיל את ל "התמרו- מעודד את החברות הבינ, כמו כ� .התמרו- נקבע כפונקציה של ההוצאות

התועלת למדינות המתמרצות נעוצה בהגדלת התעסוקה והפיתוח . פעילות� במדינות המתמרצות

שנייה נהני" ג" הגופי" נותני השירותי" והתעשיות השונות בישראל שעובדי" בנגזרת ה. הכלכלי

 .פ"מול מרכזי המו

 על  לצרכי מסזיכויי"/ פ בדמות ניכויי" " תמרו- מרכזי המו–הגדלת השקעות עידוד ל

מתמר- אות" , )להבדיל מתמרו- על ההוצאות אשר נדו� במסגרת הסעי' הקוד" (השקעותיה"

פ על כ� שה" אינ" "אשר מהווה מעי� הצהרת כוונות של מרכזי המו, יר הו�לייבא ארצה ציוד עת

   .מתכנני" לעזוב את המדינות המתמרצות

ל למדינת " היות וכאשר הכס' נמש� על ידי החברות הבינ–השארת המקורות הכספיי" עידוד ל

ת שלא נוצר תמרי- לחברו,  של אותה המדינההרלוונטיה� ממוסות על פי שיעור המס , המקור

פ וברכישת פעילויות או " בפעילות מולמשו� את הכס' למדינת המקור אלא להמשי� ולהשקיעו

 דבר התור" לפיתוח הכלכלי ולתעסוקה במדינה –  במדינות המתמרצותבפעילות ייצורית

 .המתמרצת

כאשר עיקר , פ כמפורט להל�"יש לבצע אבחנה בי� שני סוגי� של חברות מו, ככלל

ההטבות צרי0 שיותאמו לסיווג .  לבעלות על הידע המפותחהאבחנה הנה ביחס

  :החברה

 חברות שירותי )") פ"חברות שירותי מו")להל�(פ בה� הידע המפותח אינו בבעלות� "חברות מו

אשר במרבית המקרי" הנו , פ הנ� בעיקר� חברות המעניקות שירותי מחקר ופיתוח ללקוח"מו

הבעלות על הידע , בחברות מסוג זה. ת בישראלחברת הא" הזרה של החברה המקומית המאוגד

  . אשר הזמי� את שירותי הפיתוח" לקוח"פ הנו הקניי� של ה"שפותח על ידי חברת שירותי המו

פ להבדיל " חברות מו)") פ"חברות מו")להל�(פ בה� הידע המפותח הנו בבעלות� "חברות מו

ומכא� שהבעלות , " חיצונימפתחות את הידע עבור� ולא בעבור גור, פ"מחברות שירותי מו

  .המשפטית על הידע הנו שלה�
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  עיקרי התוכנית המוצעת

פ מהווי" כיו" כלי משמעותי של "ל המשקיעות במו"פ ולחברות בינ"תמרוצי" למרכזי מו

 .פ בתחומ�"ל להשקיע במו"המדינות המתמרצות לש" משיכת החברות הבינ

 . סוייות כדוגמת ניכויי וזיכויי מסהתמרוצי" נעשי" על פי רוב באמצעות הטבות מי

שכ� , מהווה לכשעצמו תמרו- נוס' להשארת הכס' במדינה המתמרצת, תמרו- מיסויי כאמור

 .בעת משיכת הכס' למדינת המקור חל על פי רוב מיסוי נוס' על ידי מדינת המקור

ינה פ במד"נית� לראות אמפירית כי התמרוצי" האמורי" מביאי" לידי הגדלת השקעות המו

  . ל"המתמרצת על ידי חברות בינ

, פ בכלל"מסלולי ההטבות בחוק עידוד השקעות הו� לא מעניקי" מענה מספק לתמרו- מרכזי מו

  .ובפריפריה בפרט

תמרו- התעסוקה בפריפריה יכול להתבצע דר� תמריצי מס על פי מודלי" המקובלי" בעול" 

  ).שירה באמצעות מענקי"במקו" תמיכה י(פ "לגופי" שיעסיקו עובדי" במרכזי המו

 ). או חלק מה�(בטבלה להל� מרוכזות המלצות יישומיות בנושא שמוצע לבוחנ� 

  . שני" בכדי לבחו� את יעילות�5)3מומל- לייש" את ההמלצות לפרק זמ� של 

 .ההמלצות ישימות ג" לגבי חברות קיימות
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  )2הערה (פ "חברת מו  )1הערה (פ "חברת שירותי מו  

תמרו- . א

דלת להג

  פעילות

זיכוי לצרכי מס בגי� הוצאות שכר 

  &) 3הערה (

 על הוצאות השכר 10%זיכוי של  •
 .פ"במרכזי מו

 על הגידול בהוצאות 15%זיכוי של  •
 .השכר ביחס לשנה הקודמת

 על הוצאות שכר 30%זיכוי מוגדל של  •
  .בגי� עובדי אקדמיה

ניכוי רעיוני מוגדל של הוצאות לצרכי 

 &מס 

 פ" הוצאות מו על125%ניכוי של  •

 על הגידול בהוצאות 175%ניכוי של  •
 פ ביחס לשנה הקודמת"המו

ולא על (הניכוי יהיה בשנה השוטפת  •
 ).כפי שנהוג כיו", פני שלוש שני"

 בגי� הוצאות 300%ניכוי מוגדל של  •
  .של גו' שיוק" במוסד אקדמי

הטבה . ב

  בשיעור המס

  

  

  

  

  

  

מוצע ליצור מנגנו� שעל פיו יוטל שיעור 
מופחת או פטור מוחלט על הכנסתה מס 

פ בדומה למנגנו� "של חברת שירותי המו
  .הקבוע בחוק לעידוד השקעות הו�

  

מוצע לקבוע מנגנו� להטלת מס מופחת או 
פטור בגי� הכנסות ממכירת מוצרי" 
שהנ" פרי פיתוח של הידע וכ� הכנסה 
מתמלוגי" ששולמו בגי� שימוש בידע 

וימי" יש לציי� כי במקרי" מס. שפותח
הטבות כאמור מוענקות כבר כיו" 
, במסגרת החוק לעידוד השקעות הו�

  .אול" יש לפשט את התנאי"

הטבה . ג

במשיכת 

הכספי" 

  )דיבידנד(

מוצע להעניק פטור מניכוי מס במקור 
בגי� חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של 

  .פ"חברת שירותי המו

  

מוצע להעניק פטור מניכוי מס במקור 
יבידנד לבעלי המניות של בגי� חלוקת ד

בהקשר זה יש לציי� כי . פ"חברת  המו
כיו" במסגרת החוק לעידוד השקעות הו� 
מוענקי" שיעורי מס מופחתי" ופטורי" 
וזאת רק עד השלב שבו הרווחי" 

  .מחולקי" כדיבידנד לבעלי המניות

עובדה זו יוצרת מחד תמרי- להשאיר את 
העודפי" בישראל לצור� ביצוע השקעות 

ספות א� מאיד� יוצרת תמרי- שלילי נו
  .לעצ" ביצוע ההשקעה

לפיכ� מוצע לקבוע פטור מניכוי מס 
  .במקרו באופ� גור'

פ "מאגדי מו

או השקעות 

אסטרטגיות 

  )4הערה (

  175% –יינת� הניכוי המקסימאלי   30% – ייינת� הזיכוי המקסימאל

  

  

  

  

  

  

  



 

 144

  פ" חברות שירותי מו– 1הערה 

  

פ והתמורה בגי� הענקת "הנו חברת הא" הזרה של חברת שירותי המו" חלקו"במרבית המקרי" ה

פ "שירותי המחקר והפיתוח נקבעת בי� הצדדי" על בסיס העלויות שנשאה בה� חברת שירותי המו

  ).%+Cost)שיטת ה(בתוספת אחוז רווח מסויי" 

, שכורותמ(פ הנ� תשומות בגי� כח אד" "עיקר התשומות בה" נושאת חברת שירותי המו, ככלל

    ).סוציאליות וכדומה

וככל שהעלויות גבוהות , פ הנה נגזרת של העלויות"ההכנסה החייבת במס של חברות שירותי המו

  . יותר כ� ההכנסה החייבת גבוהה יותר ומס החברות הנגבה הוא גבוה יותר

, פ הרי שלאחר שלב מת� השירותי""מאחר והידע המפותח אינו בבעלות� של חברות שירותי המו

פ אלא "ההכנסות הנגזרות ממכירות פרי הפיתוח של הידע אינ� מיוחסות לחברות שירותי המו

לחיוב� במס של " זכות"ומכא� שלמדינת ישראל אי� ) כ החברה הא" הזרה"בד, כאמור" (לקוח"ל

  .  הכנסות אלה

  

  פ" חברות מו-2הערה 

  

 לאחר שלב הפיתוח אשר התוצאה של האמור הינה כי. פ מפתחות את הידע בעבור�"חברות מו

הרי שבמידה , פ ועלויות השכר בעבור פיתוחו"בשל ההשקעה במו, בעיקרו יוצר לחברה הפסדי"

הכנסות אלה מיוחסות לחברת , ולאחר מכ� נוצרות הכנסות שמקור� בפרי הפיתוח של הידע

  .פ ולמדינת ישראל קיימת זכות מיסוי בגי� הכנסות אלה"המו

  

  העובדים השתתפות בשכר - 3הערה 

, משכורות(פ הנ� תשומות בגי� כח אד" "עיקר התשומות בה" נושאת חברת שירותי המו, ככלל

    ).סוציאליות וכדומה

כאשר הרווחיות נקבעת אל מול , פ עיקר העלויות הנ� עלויות שכר"בחברות שירותי מו, כאמור

, שכר העובדי"מוצע ליצור מנגנו� של השתתפות המדינה ב, לפיכ�. +COSTחברת הא" בשיטת 

  :כמפורט להל�, באמצעות החזר סכו" ניכוי מס ההכנסה שנוכה מהעובד למעביד
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הרי שסכו" ,  3,0003ומס ההכנסה שמוטל על שכר זה הנו ,  10,0003בהנחה ושכר העובד הנו 

, באופ� זה.  7,0003כ� שהעלות האפקטיבית של המעביד הנה , ניכוי המס מהעובד יוחזר למעביד

למדינה לא נוצר , מאיד�. ההחזר של המעביד הנו גבוה יותר, שהשכר הנו גבוה יותרהרי שככל 

  .תזרי" שלילי עקב המנגנו�

  . יש לשקול מנגנו� לפיו החבות של החברה במס לא תשתנה עקב החזר ניכויי השכר

ביחס למעביד אשר לא מקבל החזר , המנגנו� האמור מאפשר למעביד לית� שכר גבוה יותר לעובד

  .ניכויי המסעל 

. 1985)ה"התשמ, )פטורי" והנחות ממסי"(מנגנו� דומה קבוע כיו" בחוק אזור סחר חפשי באילת 

פ להעביר "בהתא" לאמור בחוק נית� ההחזר בדר� של הפחתת הסכו" שעל חברת שירותי המו

  .למס הכנסה בגי� הכנסת העובד

שבה" מעוניינת המדינה יהיה צור� להגדיר את תחו" תחולת החוק למקומות , ל"בהקשר הנ

או על פי , בי� א" על פי אזורי עדיפות המוגדרי" כיו" במסגרת חוקי המס(להעניק את ההטבה 

לעניי� כ� נציי� כי היות ולעובדי הפרפיריה קיימות הטבות ). הוק)הגדרות אחרות אשר יוגדרו אד

ובדי" שאינ" הרי שההחזר יהיה נמו� מאשר החזר אשר היה נית� לע, מיסוי ברמה האישית

  .בפריפריה

  והשקעות אסטרטגיותפ" מאגדי מו– 4הערה 

 גופי" בעלי מספר עובדי"  כדוגמתפ ולהשקעות אסטרטגיות"מוצע לתת הטבה נוספת למאגדי מו

  ). עובדי"100מעל (רב 



 

 146

   כללי&פ ברחבי העול� "סקירה תמציתית של תמריצי מו

 כללי

 לאומיות להשקיע במדינה – לתמרו( חברות בי�  עולמית–קיימת מגמה כלל , כפי שהורחב לעיל

  . המתמרצת על ידי מת� הטבות מסוימות

אירופאיות ואסיאתיות , מסקירה שערכנו במדינות בולטות בעול� עולה כי מדינות אמריקאיות

  .פ בתחומ�"פ לש� עידוד השקעות במו"רבות עושות שימוש בתמרוצי מו

  .( מיסוייחלק ניכר מ� ההטבות נית� בצורה של תמרו

" משפחות"נית� לסווג את התמריצי� וההטבות הניתנות על ידי מדינות בעול� למספר 

  :עיקריות

  משפחת הניכויי"

  משפחת הזיכויי"

  .הטבות כדוגמת חוק עידוד השקעות הו�– משפחת הפטורי"

  ").מענקי מדע�: "לדוגמא(פ  "משפחת תמריצי" ישירי" למרכזי מו

  

  

  דוגמאות עיקריות מהעול�

  משפחת הניכויי"

אשר מקטיני" את חבות המס של , תמרו- בצורה של ניכויי" רעיוניי", כפי שהורחב לעיל

 בתחומי הובכ� להגדיל ג" את פעילות, מעודד את החברה להגדיל את הוצאותיה, החברה

  .המדינה המתמרצת

 בגי� מגביית מס, נהנית המדינה המתמרצת מהגדלת התעסוקה בתחומה, האמור לעילכתוצאה מ

  .פ"ומהגדלת התעסוקה של התעשיות במדינה התומכות בתעשיית המו, שכר עבודה של העובדי"
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  :להל� מספר דוגמאות לתמרוצי" בצורה של ניכויי" מוגדלי" לצרכי מס 

  

  מדינה

  

  ניכוי

  אוסטרליה

  . פ" מהוצאות המו125%ניכוי של  �

פ העולה על סך הוצאות " מסכום הוצאות המו175%ניכוי של  �

  .הקודמתפ  בשנה "המו

  .כמו אוסטרליה �  בריטניה

  סין
 בשיעור של מעל פ"מוה גידול בהוצאות על 150%הפחתה  של  �

  . ביחס לשנה הקודמת10%

  

  ובמקרה הטוב על      ,  שנים3פ עומד על " הניכוי בישראל בגין הוצאות מו- לשם השוואה

  .                       שנה  אחת

  משפחת הזיכויי"

  .זיכוי משמעו החזר מס על ידי רשויות מס הכנסה,  שהורחב לעילכפי

  :תמרו- מיסויי בצורת זיכוי הינו מקובל בעול", כפי שנית� להיווכח מהטבלה דלהל�

  

  מדינה

  

  ניכוי

  .פ" מס בגין פעילות מו20%זיכוי של  �  אירלנד

  צרפת

  )מהדולר הראשון (10%זיכוי קבוע של  �

 סכום העולה על סכום ההשקעה  נוספים על40%זיכוי נוסף של  �

  .הממוצע בשתי השנים הקודמות

  יפן
  . זיכוי מס10% �

  .  זיכוי מס לחברות קטנות15% �

  ב"ארה
 על ממוצע 50% -פ העולות ב" על הוצאות מו12%זיכוי מס של  �

  .פ בשלוש השנים הקודמות"הוצאות המו
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  משפחת הפטורי"

כפי שמוצג בטבלה , טור מלא או חלקי ממסקיימות מספר מדינות אשר נותנות תמרו- בדוגמת פ

  :להל�

  מדינה

  

  ניכוי

  

  סינגפור
 שנים עבור רווחים מהשקעות של חברות    5פטור ממס למשך  �

  .פ"אמריקאיות במו

  .לחברות  היי טק,  שנים7שעשוי להגיע עד לכדי , פטור ממס �  קוריאה

 

  פ"תמרו- מרכזי מו

יקות במסגרת תוכנית מדינתית מוסדרת הטבות קיימות מדינות אשר מענ, בהמש� לאמור לעיל

  . פ שלה� במדינה המתמרצת"מס מיוחדות לחברות זרות אשר יקימו את מרכזי המו

בחרנו להציג שתי דוגמאות של מדינות ששמו לעצמ� כיעד להגדיל את האטרקטיביות שלה� 

 בהשקעות נית� לראות כי במדינות אלו חל גידול משמעותי. פ"באמצעות הטבות למרכזי מו

  ):או שצפוי גידול משמעותי בשני" הבאות(פ "במו
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  :המודל הטייוואני

פ בהינת� תנאי" "המודל הטייוואני מושתת בעיקרו על תמרו- של פטור ממס למרכזי מו

  .מסוימי"

  :להל� עיקרי המודל הטייואני

  : בגי� ההכנסות הבאותפטור ממס

 .ל"ת בחופ לחברו"הכנסה בגי� שירותי ניהול או שירותי מו

 .פ"תשלומי עבור זכויות הנובעות מהמו

  .הכנסות מהשקעות וממכירת נכסי" 

 TECHNICALטק או של )פ של חברת היי" שני" עבור מרכז מו5)  לפטור ממס

SERVICES. 

תוכל להפחית ', טלקומוניקציה וכד, מדיה, אינטרנט, חברה המשקיעה בתחו" הציוד האוטומטי

  .האת ההשקעה האמורה ממס ההכנס

  

  :2004פ בטייווא� נכו� לשנת "להל� נתוני" נבחרי" על פירות תמרו- מרכזי המו

נוסדו על , בנוס'. פ ברחבי טייווא�" מרכזי מו23 נוסדו על ידי חברות זרות 2004נכו� לחודש יוני 

  .פ נוספי"" מרכזי מו64ידי חברות מקומיות 

כאשר , פ"ליארד דולר במו מי17 ) להערכת הממשלה המרכזי" האמורי" ישקיעו ס� של כ

  .  פרויקטי" מה" ייהנו גורמי הייצור הטייווני"270 )ההשקעה תתבצע בכ

 ,IBM, Intel, HP, Sony: פ בטייווא� נית� למצוא את"בי� החברות אשר ייסדו מרכזי מו

Dell, Microsoft ,Acerועוד  . 

פ בטייווא� על "כזי מומשרד האוצר הטייווני מערי� כי במש� החמש השני" הקרובות יוקמו מר

  .ל נוספות" חברות בינ30ידי 
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   :54)תחו" הפארמה וביוטכנולוגיה (המודל ההונגרי

מתו� , פ בתחו" הפארמה והביוטכנולוגיה"המודל ההונגרי התמקד בעיקרו בתמרו- מרכזי מו

  .מאמ- להביא חברות רב לאומיות להשקיע במדינה זאת

 :פ בתחומי הפארמה והביוטכנולוגיה בהונגריה"כזי מולהל� ההטבות המרכזיות הניתנות למר

  .16%שיעור מס של  �

 .פ"למרכזי מו'  על הוצ100%ניכוי של  �

בא" המעבדה ממוקמת באוניברסיטה או מוסד , פ"למרכזי מו'  על הוצ300%ניכוי של  �

 .מחקר ציבורי אחר

 .פ"הטבות מס מיוחדות על הכנסות מרכוש אחר שקשור במו �

 .פ"עות במוזיכויי מס על השק �

  

  .פטור ממס על העסקת סטודנטי" בעלי תואר שני או דוקטורט

 

 (והתמראפקטיביות 

נית� להיווכח כי התמרוצי" האמורי" לעיל אכ� השיגו את מטרת� כ� שחברות , כפי שיורחב להל�

  .פ בחרו להשקיע במדינות המתמרצות ולא במדינת המקור שלה�"מו' בינלאומיות עתירות הוצ

� בגי� השקעות 2003נתוני" נבחרי" ממחקר שהתבסס על שנת  בחרנו להציג להל� לעניי� כ

  :פ"חברות אמריקאיות במדינות מעודדות מו

 מיליארד דולר במחקר ופיתוח 140.1 & השקיעו חברות אמריקאיות כ2003בשנת  �

  ). 2003&1998 בי� השני� 23%גידול של (בארצות הברית 

 מיליארד דולר במחקר ופיתוח 22.3 –ת כ  השקיעו חברות אמריקאיו2003בשנת  �

 . ראה טבלה להל�–) 2003&1998 בי� השני� 49%גידול של (בארצות זרות 

 מזה כפולב " מחוץ לארהD&R –מהאמור לעיל נובע כי שיעור צמיחת ההשקעות ב 

 .ב"שבתוך ארה

                                                

54
 2005 נכון לשנת 
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י� היתר ב, ב למדינות אחרות"פ מארה"דבר זה מצביע לדעתנו על מגמה של העברת השקעות מו

 .פ בתחומ� כפי שהורחב לעיל"ל להשקיע במו"מכיוו� שהמדינות הללו מתמרצות חברות בינ

� מיליארדי דולר 4ס� של במחקר ופיתוח הושקעו על ידי חברות אמריקאיות  לדוגמא כ

 מיליארדי 1.7 מיליארדי דולר בצרפת וס� של 1.8ס� של ,  מיליארדי דולר בקנדה2.5, בבריטניה

  .דולר ביפ�

  המודל השוויצרי&ל "יצירת תעסוקה על ידי חברות סחר בינ

  .ברצוננו להציג מודל נוסף שהינו אטרקטיבי לגבי חברות בינלאומיות בתחומי הסחר

  לאומיות ועתירות מועסקים-ממשלת שוויץ הקימה מטה אשר תפקידו קליטת חברות רב 

 .ומתן הטבה של שיעור מס מופחת, ) מועסקים20לפחות (/

  .כאמור, י הצוות"ל מלוות ע"ת אשר עונות על הקריטריונים הנחברו

  :ל הינו"הרווח של שוויץ כתוצאה מהתמריצים הנ

  הגדלת התעסוקה �

  . מס חברות10% �

  .מס הכנסה של העובדים �

 .הוצאות נלוות של המטה בארץ �

  

  .יצירת מקורות תעסוקה חדשים באמצעות הטבות מס במישור הגלובאלי

  . אין צורך בהעברת כוח אדם ייחודי שכן–מתאים לפריפריה 
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  נקודות לדיו�

 .תמהיל הפתרונות השונים �

 .הגדרת ענפי הטכנולוגיה נשואי התמרוץ �

 מסקירה שערכנו עולה כי על פי רוב –הגדרת האזורים הגיאוגרפיים נשואי התמרוץ  �

 אך מאידך המדינות אותן סקרנו, ניתנו תמרוצים לאזורים גיאוגרפיים מסוימים במדינה

  . גדולות בהרבה מישראל

  

  

  .במידה ויתעוררו, נשמח לעמוד לרשותך ולענות על שאלות

  

  ,בכבוד רב

  מנהל מחלקת מיסים, ח יגאל רופא"רו

  'פאהן קנה ושות

  

  

  

  ,בכבוד רב

  ל"מנכ, ח שלומי ברטוב"רו

  מ"פאהן קנה יועצים בע
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  'גנספח 

מסמכי� שהוגשו לוועדה על ידי חברות עסקיות
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  מ" מוטורולה ישראל בע&הוגש על ידי מסמ0 ש

  פ בפריפריה"הקמת מרכז מו/העתקת
   

  
  . מחויבת לחדשנות בתחומי התקשורת והאלקטרוניקה, כחברה רב לאומית,  מוטורולה1928מאז 

 �החברה הייתה חלוצה בתחו" התקשורת הניידת החל מהרדיו הראשו� ,  שנות קיומה75 במהל
כיו" מוטורולה ממשיכה להוביל מחקרי" ופיתוח שיעצבו את . "בכלי הרכב ועד לטלפוני" סלולרי

קיימת תחרות פנימית מתמדת . לחברה מרכזי פיתוח וייצור רבי" בעול". עתיד התקשורת העולמית
  .פרויקטי" וטכנולוגיות שיופנו אליה", בי� מרכזי" אלו על קיומ"

  
מובילות בתחו" הטלקומוניקציה נכללת היו" בי� החברות ה, 1964מוטורולה ישראל הוקמה בשנת  

מוטורולה ישראל בנויה ממספר קבוצות . בישראל ונהנית מגידול מתמש� בביצועיה הפיננסיי"
המערכות , המוצרי", עסקיות וחברות בנות העוסקות בפעילות הפיתוח והייצור של הרכיבי"

כל סוגי המוצרי" מכירות ומת� שירות ל, ורשתות התקשורת מבית מוטורולה העולמית וכ� בשיווק
  .מבית מוטורולה העולמית

ל מוטורולה "סג� נשיא בכיר במוטורולה העולמית ומנכ, בראש החברה בישראל עומד אלישע ינאי
  .ישראל

  
  :למוטורולה ישראל מספר מרכזי פיתוח וייצור

, בעיקר מהנדסי",  עובדי"2000 )  שנה ומעסיק כ40 )אהקיי" כבר כ"מרכז הפיתוח בת .1
תעשיה , מדעי המחשב, תוכנה, המכאניק, נאי" במקצועות האלקטרוניקההנדסאי" וטכ

המרכז עוסק בפרויקטי" גלובליי" יוקרתיי" כגו� מסופי נתוני" אלחוטיי" לכלי . וניהול
, מערכות בקרה, ירדיו דיגיטאל, מסופוני" ניידי" לתעשיית הבלדרות העולמית, רכב

 .טלפוני" סלולריי" ועוד
 
 1000 )  שנה ומעסיק כ20ל הוא המפעל הראשי בערד שהוק" לפני מוטורולה דרו" ישרא .2

או בעלי רקע /הנדסאי" וטכנאי" בתחו" האלקטרוניקה ו, עובדי" בעיקר סטודנטי"
המפעל שמהווה חלק בלתי נפרד ממוטורולה . טכני כלשהו שה" כול" תושבי הסביבה

טלפוני" , וני"מודמי" ומוצרי תקשורת נת, העולמית מייצר מכשירי קשר אלחוטיי"
 . מערכות פיקוד ובקרה ועוד, סלולריי"

  
 עובדי" 25בקבוצה .  הוק" מרכז פיתוח בסמו� למכללת עמק הירד�2000באפריל  .3

כל אנשיה ה" תושבי . שעוסקי" בפעילות פיתוח עבור החטיבה למוצרי" משלימי"
 .הצפו�

  

ת "שרד התמאשדות יעקב נמצא בתהלי� הקמה בסיוע של מ/פ בעמק הירד�"מרכז מו .4
 200בשלב ראשו� המרכז יעסיק ).  מוטורולה זכתה בהקצאה תחרותית למרכזי הייטק(

בהמש� הכוונה ,  מתוכ" בני מיעוטי"20%הנדסאי" וטכנאי" כאשר , מהנדסי"
 .    עובדי"500)להרחיבו ל

  
)חברות רב ,רצות הגוש של מזרח אירופה ואעקבות תהלי� ההתמקצעות של ארצות המזרחב

א "אלו שבה� כ לארצות �שלההפיתוח להעביר חלק גדל של פעילות התחילו ת רבות לאומיו
  .טכנולוגי ברמה גבוהה וברמת שכר נמוכה

  
לשמר את מעמד�  ובמקביל במחקר ופיתוחמחייבת אות� להשקיע התחרות בענ' התקשורת 

גוע מבלי לפ, המשאבי" וצמצו" עלויות ארגו� מחודש של באמצעות נתח השוק את ליולהגד
  .באיכות

 מזרח אירופהומדינות אסיה ללאומיי" )כתוצאה מכ� אנו עדי" להעתקת פעילויות של ארגוני" רב
 �רכישת חברות שהטכנולוגיה שלה� י "עאו /ולהגדלת נתחי שוק יניה" בשיתופי פעולה יצירת תו

  .יכולה להעצי" את הארגו� ואת השפעתו העסקית
  

 את מוטורולה ההעמיד, ר במדינות אסיה ומזרח אירופההתחרות מול עלויות כוח האד" והייצו
ישראל בפני הצור� להציב אתגרי" חדשי" של פיתוח וטיפוח מומחיות מקצועית ברמה הגבוהה 

 הקמת מרכזי" בפריפריה היא אחד הפתרונות .תו� קיצו- משמעותי בהוצאות ובעלויות, ביותר
  .להורדת העלויות
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הקמת מרכז הפיתוח , לדוגמא. כלכלת ישראל וה� לקהילהמוטורולה תרמה ותורמת רבות ה� ל
תוצר לוואי . סייעה בתרומות לקהילה ולחינו�, בערד הניעה הקמה של שכונת מגורי" לעובדי"

היה בהקמה של  מפעלי" נוספי" המספקי" שירותי" למוטורולה תו� שדרוג ס� כל השירותי" 
  . באזור לרמה המקצועית הנהוגה במוטורולה

 
  :נו היתרונות העקרי" בהקמת מרכזי פיתוח בפריפריה ה"להערכת

למשל רוב הפרויקטי" המפותחי" במוטורולה ישראל . הגדלת הייצור והיצוא מהפריפריה) 1
  . כמעט כל תוצרת זו מיועדת לייצוא. עוברי" לייצור בערד

המשרות ה� משרות איכותיות ע" שכר גבוה , מאחר שדרוש צוות מיומ� ומקצועי) 2
  .ילי" את רמת החיי" בפריפריההמגד

  .בוגרי אוניברסיטאות ומכללות מקבלי" עידוד לעבור לפריפריה) 3
הנדסאי" וטכנאי" מהפריפריה למרכז , הקטנת הגירה שלילית של מהנדסי"/ הפסקת ) 4

  .בגלל חוסר מקומות עבודה מתאימי"
בפריפריה ) "כולל באוכלוסיית העולי" החדשי(הנדסאי" וטכנאי" , החזרת מהנדסי") 5

  .שאינ" עובדי" במקצוע אותו רכשו למעגל המועסקי" בתחומי" מקצועיי"
  .מת� אפשרות תעסוקה לבני המיעוטי" בפריפריה) 6
, הזנה, תחזוקה(פ "יצירת מעגלי תעסוקה משניי" לצור� מת� שירותי" למרכז מו) 7

 ).ועוד, תחבורה
  

פ "או תפתח מרכז מו/יר ולאומית תעב)בבואנו לסקור את המניעי" לכ� שחברה רב
:  והמשפיעי" על קבלת ההחלטות בחברות אלולינו לזכור את הכוחות הפועלי"ע, בפריפריה

  .ל ומהצד השני חברת הבת והארגו� המקומי באר-"מצד אחד חברת הא" וההנהלה בחו
ברור שלחברת הא" אינטרסי" שבעיקר" מקרו כלכליי" המחייבי" הצדקה כלכלית מלאה 

 של העצמה מקומית שעלולי" אינטרסי"צע בעוד שלארגו� באר- יכולי" להיות לשינוי המו
לכ� נדרשת תמיכה שתאפשר הצדקה . להתנגש באינטרסי" הכלכליי" של חברת הא"

הסיוע . מנקודת מבט של חברת הא", פ בפריפריה"כלכלית של העתקה ופיתוח מרכז מו
  .  בפריפריההכלוסיימאפשר לממשלה ג" לממש מדיניות של פיזור וחיזוק האו

  
  :נית� למנות מספר נושאי" שהשפעת" רבה על מקבלי ההחלטות בחברות

  –או ההקמה של המרכז /עלויות המעבר ו .1

וכידוע אנו נמצאי" בתחרות מול עלות , עלות זו מועמסת על מדד עלות המהנדס •
 . המהנדס במקומות אחרי" בעול"

חדרי , ימו� הקמת מבני"י סיוע במ"מומל- לכ� להקטי� את עלות למהנדס ע •
 . ציוד בדיקה ופיתוח למהנדסי", מחשב

, תוכניות הסיוע לא מאפשרות קבלת מענקי" בשני מסלולי" בו זמנית, כיו" •
  .מסלול התמיכה בהקמה ומסלול הקטנת עלות המהנדס

 
 :עלות שכר ממוצעת לעובד לשנה .2

 של סיוע במימו� עלות השכר של העובדי" יאפשר להתחרות בעלויות השכר •
 הנהוגה בהקצאה 15%רמה של , )בעיקר במזרח(פ אחרי"  בעול" "מרכזי מו

  .פ אינה מספקת"התחרותית למרכזי מו
 
 :א איכותי ובכמות מספקת בפריפריה"גיוס כ .3

 .    במימו� ועידוד עובדי" לעבור מהמרכז לפריפריהסיוע אקטיבינדרש  •

 .יהתוכניות עידוד וסיוע לסטודנטי" מצטייני" ללמוד בפריפר •

  . תמיכה ועידוד של בוגרי מכללות ואוניברסיטאות להישאר בפריפריה •

 
 :נקודות יציאה ללא קנסות משמעותיי" במידה והתוכנית לא מתאפשרת .4

שכר ממוצע , התוכנית להקצאה תחרותית מאלצת להתחייב על כמות עובדי" •
כל סטייה מהתחיבות זו יכולה לגרוע מהתמיכה ולקנוס את . ותקופת הקמה

ל הינ" מחסו" כניסה "אי הודעות בהצלחת המיז" ומכלול הקנסות הנ. רההחב
  .לחברות מלהגיש מועמדות

  

 : המש� פעילות בחרו" .5
 שהינ" בריחוק "בכל מקרה מומל- למק" את מרכזי הפיתוח במקומות גיאוגרפיי

 .סביר מאזורי עימות מתוקשרי"
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 פריפריהבפ "ת לפתיחת מרכזי מוות למשיכת חברות רב לאומי"מדיניות משרד התממומל- לכ� ש

 : תכלול את המרכיבי" הבאי"
 .שינוי תוכנית ההקצאה התחרותית בהתא" להמלצותינו בנייר עמדה זה .1
 .שילוב המחלקה להתיישבות לצור� הקמת קמפוסי הייטק בפריפריה .2
 .בו זמנית) של מרכז השקעות(מת� אפשרות לתמיכה בשני המסלולי"  .3
גדלת כמות הבוגרי" במסלולי" הדרושי" בתעשייה הנעת המכללות האזוריות לה .4

 .י מת� אפשרות ללמודי תואר שני"ושיפור רמת" המקצועית למשל ע
 

אוניברסיטאות כגו� , פ לבי� גורמי" נוספי" בפריפריה"עידוד שיתופי פעולה בי� מרכזי המו
חברות , עסקי" קטני" ובינוניי", תעשייה(ומכללות ע" גורמי" עסקיי" אחרי" בפריפריה 

 :יתאפשר בא" ינקטו הצעדי" הבאי") סטארט אפ ואחרי"
לאומיות בצורה של )י חברות רב"סיוע בהקמה של מעבדות מתקדמות במכללות ע .1

 .או הפניית המיסי" לצור� זה וכו)  דולר מול דולר)לדוגמא (ת "השתתפות מצד התמ
בפריפריה מת� עדיפות וסיוע של המדע� הראשי לפרויקטי" של המכללות והחברות  .2

 .דבר שיית� לארגוני" אלו חשיפה בי� לאומית, במסגרת הפרויקטי" האירופאי"
כדי לאפשר , הקמת קמפוסי" בצמוד לאתר הפיתוח של החברות הרב לאומיות .3

אפ להוזיל העלויות וליהנות מתשתית קימת לקליטת" תו� חשיפה )לחברות סטארט
 .לחברות

  
 

 לאומיות& מרכזי פיתוח לחברות רב–הצעות לשינוי תנאי ההקצאה התחרותית 

  . זכאות לתמיכה לעובדי מרכז פיתוח שיועתקו מהמרכז לפריפריה ג" בתקופת הביניי"– 7סעי' 

עובדי" שמהווי" את גרעי� ההקמה של המרכז ושמתוכנני" לעבור למרכז הפיתוח 
עד , בפריפריה ימשיכו בתקופת הביניי" להתגורר במרכז וייסעו כל יו" לאתר החדש

  .בתקופת מעבר זו. למועד מציאת מגורי קבע בפריפריה
  .מומל- להכיר בה" כזכאי" להיכלל בתוכנית לצור� קבלת הסיוע

  . הכרה בזכאות סטודנטי" שעובדי" במשרה חלקית להיכלל בתוכנית– ב 8סעי' 

מוטורולה שמה לעצמה יעד להכשיר סטודנטי" במקצועות ההנדסה עוד טר" סיימו את 
י" שלה" לקבלת תואר במטרה לקלוט אות" למקו" העבודה ברגע מסלול הלימוד

מעל (הסטודנטי" מועסקי" במשרה חלקית , במסגרת זו. שישלימו את התואר שלה"
לצור� זה משקיעה מוטורולה בסביבת העבודה . לפי יכולת" לשלב עבודה ולימודי") 50%

ותר מאשר בעובד בעל לעיתיי" י.) וכו, חונכות, הדרכות, עמדת עבודה(עבור הסטודנט 
  . תואר אקדמי ללא קשר לאחוז המשרה בו הוא מועסק

 משרה כבעובדי" במשרה מלאה במניי� 50%מומל- להכיר בסטודנטי" שעובדי" מעל 
העובדי" ובחישובי ממוצע עלות שכר המעסיק ובלבד שכמות הסטודנטי" הנכללי" 

  . מכמות העובדי" שמועסקת בפועל20%בהגדרה זו לא יעלה על 

  . הכרה בטכנאי" והנדסאי" כעובדי" הזכאי" להיכלל בהגדרה–"  מרכז פיתוח"

 טכנאי�, הנדסאי�, מהנדסי", בדומה לקיימי" היו" יעסיק אקדמאי", מרכז פיתוח חדש
  . ותלמידי" במוסדות להשכלה גבוהה כחלק מפרופיל העובדי" שלו

 עובדי" של מרכז מומל- להרחיב את ההגדרה ולהכיר בה" כזכאי" להיכלל בהגדרת
�  .פיתוח על כל המשמעויות הנגזרות מכ

   בקשה להוספת התניה בהפעלת התחשיב השנתי לקיזוז תמיכה–ד 11סעי' 

עלות שכר , כיו" נדרש להתחייב כבר בשלב מוקד" על כמות עובדי" משמעותית עתידית
� לא מ� לכ, מימוש התחייבות זו תלוי בקיו" פרויקטי" עתידיי". ממוצעת ותקופת הקמה

זוכה בהקצאה שיש לו כוונה רצינית לעמוד בתנאי .  הנמנע שתהיינה סטיות מ� המוצהר
כמה שני" (המכרז ושמקי" מרכז פיתוח א� לא עומד בדיוק במספרי" שהצהיר עליה" 

קנס זה מסכ� את קיומו של המרכז שיוק" מפני . צרי� להיקנס על סטייה זו) לפני כ�
  .והרי כל הרעיו� במכרז זה הוא עידוד התעסוקה,  בפועלשיקוזז מהתמיכה של העובדי"
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" 3& ד11"יופעל א0 ורק במקרה ותוצאת החישוב לפי סעי) "  ד11" סעי) &ההמלצה 
    .70%&תהיה קטנה מ

   חישוב תשלו" הסיוע– 11סעי' 

הקמה והפעלת מרכז פיתוח שונה מהותית ממפעלי ייצור ואינה מאפשרת גיוס ואיוש 
פי המפרט של )שיטת החישוב על. ו� צמצו" זמ� ההקמה למינימו"משרות מיידי ת

 5)פני תקופה הגדולה מ)התמיכה הממוצעת לעובד מתחלקת על, ההקצאה התחרותית
" נשחקת"הדבר גור" לכ� שבפועל התמיכה הממוצעת לעובד . שני" ותלויה בזמ� ההקמה

  .פ אחרי" בעול""ואינה מאפשרת תחרות מול מרכזי מו
אנו מציעי" שיטת חישוב ריאלית יותר המשקפת את האילוצי" הקיימי" , כאלטרנטיבה

במרכזי פיתוח ושתאפשר לחברות הבנות המקומיות להגיע ליעדי" שהציבו לה� חברות 
  . הא"

תקופת ההפעלה תוגדר לכל גידול של עובדי" מרגע קרות הגידול ועד לסיו" תקופה   .א
 . שני" ברציפות5של 

כה תינת� על העסקת עובדי" בצורה שמכפלת האנשי" מלוא התמי, למע� הסר ספק  .ב
) 5(המועסקי" בפועל בתקופת העסקת" בפועל תהיה זהה למכפלת האנשי" בחמש 

 .שני"

 .101) התמיכה תינת� מיידית החל מגיוס העובד הראשו� ולא החל מהעובד ה  .ג
  

  . בקשה להכיר בנסיעה ברכב פרטי ממרכז האר- לאתר בצפו�–.  ב10סעי' 

תהיה רובה א" לא כולה מבוססת ) א"מגורי" בת(עי� ההקמה בתקופת הביניי" קבוצת גר
עובדי" בכירי" ).  רכב הטבה(על עובדי" בדרגות בכירות שלכול" או לרוב" יש רכב חברה 

אלו שישולבו בפרויקטי" שוני" ובקבוצות שונות לרוב בתפקידי ניהול ויסיימו את יו" 
. פשר לה" גמישות בהגעה למקו" העבודה ולבית"עבודת" בשעות שונות ומכא� הצור� לא

גמישות זו תושג רק א" הנסיעות במסגרת התפקיד יבוצעו בעזרת רכב ההטבה שלה" ולא 
  .בהסעה מאורגנת

הסעת "כהוצאות ל) או הפרטי/ברכב החברה ו(אנו מציעי" שהתוכנית תכיר בנסיעות אלו 
  ".עובדי"

" במפרט ההקצאה התחרותית א� יבוצעו התשלו" יהיה כפו' לתקרות אות� את" מצייני
 .כנגד הצהרה של העובד על נסיעותיו

  . הפרדה בי� התוכנית לבי� סיוע אחר שיתקבל מגור" ציבורי לצרכי הכשרה– ו 11סעי' 

חלק נכבד ממאמ- , כאשר חברה מקימה מרכז פיתוח חדש ובמיוחד א" הוא בפריפריה
הנושא מחרי' נוכח . גדולות של עובדי"ההקמה והעלויות נובע מהצור� להכשיר כמויות 

ההשקעה הגדולה . מחקרי" המצביעי" אל ניידות קבועה של עובדי" בי� המעסיקי"
בעובדי" להביא" לרמה הדרושה כדי להשתלב בפרויקטי" נמצאת בסיכו� שהעובד יעבור 

  .  למעסיק אחר
י" ומתחרי" עלויות גבוהות אלו מתווספות לעלות הממוצעת של העובד כאשר אנו נמדד

כמו (עלויות אלו אינ� קיימות במרכזי פיתוח קיימי" . כנגד מרכזי פיתוח אחרי" בעול"
תורמת בסופו של דבר לשוק , ההשקעה בהדרכות ושדרוג יכולתו של המהנדס).  א"בת

  .העובדי" באר- ומכא� הצור� להשתתפות של הגורמי" הציבוריי" בעלויות אלו
  .בנוס' לסיוע מהתוכנית זו, לית יתוקצב בנפרדמומל- שסיוע בהכשרה פני" מפע
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  מסמ0 שהוגש על ידי עפר גרינברגר

  טנכור ישראל&קלא, ל"מנכ

  2007 באוגוסט 15                  

  

  המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה

  רועי מדעימר 

  

  פ בישראל"מסמ� עמדה בנושא עידוד חברת רב לאומיות לפתוח מרכזי מו: הנדו�

  

  רקע

 NASDAQ( הינה חברת בת בבעלות מלאה של קלא טנכור העולמית טנכור ישראל)קלא

Symbol: KLAC  . ( חוזה במדינת קליפורניה) אשר מרכזה בס�,טנכור העולמית)חברת קלא ,

החברה .  הינה הספק המוביל בתחו" ציוד לבקרת תהליכי ייצור בתעשית המוליכי" למחצה

ור העולמית מספר מרכזי פיתוח וייצור טנכ)לקלא.  עובדי" בפריסה גלובלית6000מעסיקה כ 

בתחו" הפיתוח . בתחו" הייצור לחברה מרכז ייצור בסינגפור ובישראל. מחו- לארצות הברית

יש לציי� כי הפעילות בסינגפור והודו החלה רק בשני" . בישראל וברוסיה, לחברה מרכזי" בהודו

גדלי" מרכזי" ,  עלויותהאחרונות אול" בשנתיי" האחרונות כחלק ממדינות החברה להורדת

  .אלה בקצב גבוה

מרבית" אקדמאי" בעלי ( עובדי" 300 ומעסיקה כיו" כ 1986טנכור ישראל נוסדה ב )חברת קלא

בחברה הישראלית מספר פונקציות לפי הפירוט . במפעלה אשר במיגדל העמק, )השכלה הנדסית

  :הבא

החטיבה . בליטוגרפיהבתחו" בקרת תהליכי יצור  ) Product Division(חטיבה מוצר  •
 .פיתוחו ושיווקו, הינה יחידה עיסקית עצמאית בעלת אחריות מלאה להגדרת המוצר

אירגו� התפעול המספק שירותי יצור לחטיבה המקומית ובנוס' לחטיבות נוספות  •
יש ציי� כי אירגו� בתפעול עוסק באינטגרציה סופית בלבד ומעסיק . ב"הממוקמות בארה

 . ה בכל רחבי האר- לרבות איזורי פריפריהמספר רב של קבלני משנ

אירגו� הנדסת תוכנה העוסק בפיתוח פלטפורמות התומכות במוצרי החטיבה המקומית  •
  תכנתי"15 האירגו� הוק" לפני כשנה ומונה כיו" כ –ובמוצרי חברת הא" 

 ) אינטל וטאואר(אירגו� השרות התומ� בלקוחות מקומיי"  •

  )יותתשת, משאבי אנוש, כספי"(מנהלה  •
  

טנכור העולמית מדורגת בקו )יש לציי� כי החברה הישראלית בהשוואה לחטיבות אחרות בקלא

  .הראשו� מבחינה עסקית וטכנולוגית

  

    המלצות ומחשבות–פ "התנאי" הנדרשי" למשיכת חברות רב לאומיות לאיזורי פריפריה בהדגש מו

 להודו ומזרח אירופה בתחו"  אינה תחרותית במיוחד מבחינת עלויות בהשואה2007ישראל של 

יחד ע" זאת ישראל אטרקטיבית מבחינת ההו� האנושי בנושא חדשנות ומקוריות . התוכנה

בשעה שמרבית החברות הרב לאומיות טכנולוגיות נמצאות במירו- גלובלי . בתחו" הטכנולוגיה

צירת האנושי  על מדינת ישראל להתמקד בפיתוח ההו� האנושי ובי ) talent(אחר הכשרו� 

  . לתחומי הפריפריה) אקדמיה(תמריצי" למשו� את המשאב האנושי וגורמי הפיתוח שלו 
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  להל� הצעות והמלצות

 מת� הקלות מס לעובדי" המועסקי" באיזורי פריפריה ג" א" אינ" גרי" באיזורי" אלה •

פ מהפריפריה "פיתוח תוכניות קשרי תעשיה ע" מוסדות אקדמאיי" בה" מרכזי מו •
 וקדימות לסטודנטי" מצטיני"יקבלו גישה 

פ "מת� תמריצי" לסטודנטי" שיעסקו בתחו" המקצוע אותו ה" לומדי" במרכזי מו •
 באיזורי פריפריה

 סיוע בדיור לעובדי" שיעברו לאוזורי פריפריה •

מת� עדיפות לחברות מהפריפריה במימו� פריוקטי מחקר ופיתוח משותפי" לתעשיה  •
 ) מגנט)מדע� ראשי (ואקדמיה 

 שלוחות אוניברסיטאיות בפריפריה בדגש על מקצועות טכנולוגיי"פתיחת  •

 10מציאת מענה למדיניות ממשלת סינגפור בתחו" עידוד השקעות הו� המעניקה עד  •
 שני" פטור ממס מלא כולל הוצאת רווחי"

לא רק ) וסטודנטי"(אשר תאפשר לגייס עובדי" ) רכבת(פיתוח תשתית תחבורה ציבורית  •
  מאיזורי הפריפריה

  

  

  

 .ברצוני לבר� על יוזמה זו והביע את נכונותי להשתת' בקידומה

 

 

 

  

  

  

  

  ,בברכה

  

  עפר גרינברגר

  ל"מנכ

  טנכור ישראל)קלא
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  Conexantמסמך שהוגש על ידי 

Roei, 

Referring to some of the bullets below: 

• Conexant Israel is a Design Center for Conexant Inc. We design chips and 
IP blocks for Digital Communication (mainly Phy) for Satellite, Cable and 
terrestrial channels. At the moment we are 40 employees. The mother 
company has design centers in the US and over the last few years, most of 
the design force has moved to India and China. We started about 10 years 
ago, and are located during the last 7 years in Kiryat Byalik.  

• Contribution the Market is directly by creating Hi Tech jobs, which are 
usually associated with high salaries and high tax payments and indirectly by 
increasing the critical mass of know-how in Israel. In the periphery the 
advantage is even bigger as the overall level of the Hi Tech employees is 
higher (on the average) so it is usually accompanied by better schools and 
better hope for the next generation.  

• Design Centers should not pay company Tax in development areas (and 
probably in all areas). Most of the money is collected as income tax from the 
employees anyway. There is not much you can do on the salary difference 
between Israel and India or China but the Tax is something that can be 
done. For large international companies the issue of IP which is restricted is 
not appealing. (I’m not up to date on how it is handled in the last few years in 
Israel. Maybe it’s OK now).  

• Cooperation with collages in the periphery is difficult. Except for Be’er Sheva 
I do not believe the level is attractive enough for Development (definitely not 
research). Maybe other companies see advantage in such cooperation in 
which case you could match each $ invested by the company with your $.  

• I believe in other countries there is a tax advantage. The Israeli strength is in 
the quality of the people. Technically and also on the aptitude of “can do” 
and the drive to perform.  

Good luck 

Yoav 

 

  

  

 

 


