
 המכינה למו"פ -תשובות -דף שאלות
 
 
 למי מיועד מסלול המכינה למו"פ?  .1

לחברות שעדיין לא התנסו במו"פ ובהובלת תהליכי חדשנות, או לחברות אשר פעילויות 
 ומעוניינות לקבל ליווי של מומחה טכנולוגי.  המו"פ שלהן זקוקות למיקוד ולהכוונה,

 :במכינה חמישה כלי תמיכה

שמטרתו לסייע בגיבוש מוצרים/תהליכים חדשים, במסגרתו  – כלי תמיכה בסיסי .1
המומחה הטכנולוגי יסייע למבקש לבצע תהליך של מיפוי ובחינת יכולות טכנולוגיות 

חדשניים )מיועד לחברות אשר אינן מנוסות בביצוע תכניות מו"פ   לצורך גיבוש רעיונות
 בתמיכת רשות החדשנות(

במסגרתו יבוצע תהליך של בדיקת התכנות  – גיתכלי תמיכה לבדיקת התכנות טכנולו .2
אשר יסייע למבקש בהליך מקדמי של הסרת  ,המומחה הטכנולוגי טכנולוגית בהובלת
  .סיכונים טכנולוגיים

המומחה  במסגרתו – כלי תמיכה לפיתוח פתרונות לכשלים בתהליך הייצור .3
הייצור ויסייע בגיבוש בתהליך   ינתח בעיה טכנולוגית ספציפית המאפיינת כשל הטכנולוגי

 .המלצות לפתרון
יבצע ניתוח של  המומחה הטכנולוגי במסגרתו – כלי תמיכה לשיפור תהליך הייצור .4

תהליכי הייצור לצורך ייעולם, בדרך של הטמעת שיפורים טכנולוגיים חדשניים שמטרתם 
  .שיפור הפריון בייצור

ה של התאמת טכנולוגיית תכנית בה יבוצע ניתוח ובחינ – כלי תמיכה להכנה לייצור .5
הייצור לייצור תעשייתי, בהובלת מומחה טכנולוגי. המומחה הטכנולוגי יסייע למבקש 
 .לבחון ולזהות את תהליכי הייצור הנדרשים לטובת היערכותו לקראת ייצור תעשייתי

 
 מהו התקציב המקסימלי לשנה במסלול זה?  .2

המאושר )תקציב מקסימלי מתקציב הבקשה  66%חברות זכאיות לתמיכה בשיעור של 
 ₪(.אלף  75של 

מתקציב הבקשה  75%חברות באזור עדיפות לאומית א' זכאיות לתמיכה בשיעור של 
 ₪(.אלף  100המאושר )תקציב מקסימלי של 

 ?בתקציב כלול מה .3

 

התקציב המאושר כולל את שכר המומחה טכנולוגי, סקרי שוק, טכנולוגיה ופטנטים, 

וציוד ייעודי, שכר המומחים הטכנולוגיים נוספים והוצאות  בדיקות מעבדה, רכש חומרים

 .שונות אחרות הקשורות בתכנית המאושרת

 
 מה תקופת הביצוע האפשרית במסלול זה?  .4

 חודשים. 9תקופת הביצוע המקסימלית לתכנית שאושרה לא תעלה על 

 
 באנגלית? בשפה הבקשה את להגיש ניתן האם .5

 



מנהלים )כולל( בשפה העברית בלבד. את יתר יש למלא את הבקשה עד תקציר 
 הסעיפים באפשרותכם למלא באנגלית.

 
 

 מהו משך הזמן בתהליך, משלב הגשת הבקשה ועד קבלת תשובה? .6

לאחר הגשת הבקשה, תוזמנו להצגת הבקשה בפני וועדת ההיגוי של המכינה. תשובה 

  . לאחר הצגת החברה כחודש ימיםעל אישור/דחיית הבקשה תתקבל 

 

ממתי מתחילה תקופת הביצוע באופן פורמלי? האם מרגע אישור הועדה או מרגע  .7

 הפעלת התיק?

כפי שהוגשה, תקופת הביצוע תהיה בהתאם  הבקשהבמידה וועדת המחקר אישרה את 
אין לבקשתכם, או מיום הגשת הבקשה ללא תלות במועד מתן התשובה ע"י ועדת המחקר.  

כלומר תקופת ביצוע תחל מהחודש שבו הוגשה  אפשרות לאישור תקופה רטרואקטיבית,
 הבקשה ולא לפני כן.

 

 למו"פ? למכינה בקשה  להגשת הקריטריונים מה .8

תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל שמכירותיו בשנה שקדמה להגשת הבקשה לא עלו 

 :מיליון דולר אשר עונה על אחד מבין שלושת התנאים הבאים 70על 

 

מייצור מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או בענפי הטכנולוגיה מרבית הכנסתו נבעה  .1

מזון, משקאות, טקסטיל, עור, עץ, נייר, מוצרי נפט, גומי,  -מסורתית. )בכלל זה -המעורבת

או חברה המבצעת פעולות המעידות על  פלסטיק, מתכת, חומרי בניין, תחזוקת מכונות(,

 .מסורתית-הטכנולוגיה המסורתית או המעורבת היערכות לייצור תעשייתי של מוצרים בענפי

 

עילית )בכלל -מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת .2

התנאים הבאים  2זה כימיה, נשק ותחמושת, ציוד חשמלי, ייצור מכונות(, והעונה על 

 :במצטבר

  עובדים. 3-ך לא פחות ממכלל העובדים, א 30%מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 

  עובדים 25 מספר עובדי המו"פ בו הינו לכל היותר 

או חברה המבצעת פעולות המעידות על היערכות לייצור תעשייתי של מוצרים בענפי 

 עובדים 25עילית, אשר מספר עובדי המו"פ בה אינו עולה על -הטכנולוגיה המעורבת

 

התאגד במדינת ישראל ונמצא עד שלב ההרצה לעניין כלי תמיכה להכנה לייצור: תאגיד אשר  .3

 .של תהליך ייצור המוצר (small scale) המזערית

 

 למכינה? לגשת יכול אני טכנולוגי, מומחה לי אין אם .9

התואמים לצרכי  מומחים טכנולוגיםלהיעזר בצוות המכינה על מנת לאתר החברה יכולה 

 החברה.

 

 ? החברה מטעם מומחים להביא אפשרות ישנה האם .10

 לחברה יש אפשרות להביא מומחה טכנולוגי מטעמה.

)המומחה הטכנולגי מטעם החברה יהיה מומחה מחוץ לחברה אשר לא נכלל במצבת כח 

האדם של החברה. המומחה הטכנולוגי יעבור הליך אישור של הועדה בכדי להיות 

  (מומחה טכנולוגי במכינה

 


