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הסטארט־אפימאלפי**

האח־בשניםשהוקמו""

רונות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$המ־והנוכחותבישראל

סיבית

$TS1$המסיבית$TS1$

$DN2$המסיבית$DN2$הטכנולוגיההברותשל

המדינהאתהפבוהרב־לאומיות,

חדשניתטכנולוגיהעםלמזוהה

שו־כולםלאאבלדרך.פורצת

תפים

$TS1$שותפים$TS1$

$DN2$שותפים$DN2$נהנהשממנהלחגיגה

ביש־העבודהמכוחכעשירית

ראל,

$TS1$,בישראל$TS1$

$DN2$,בישראל$DN2$גבוהותבמשכורותשזוכה

הטכנולוגיהטובה.חייםובאיכות

לאלפיעוברתלאהדרךפורצת

המסורתית,בתעשייהמפעלים

שע־בפריפריה,הגדולחלקם

דיין

$TS1$שעדיין$TS1$

$DN2$שעדיין$DN2$ייצורבשיטותמשתמשים

נמוךמפדיוןוסובליםמיושנות

עובדיהם.של

הפל־דלתותהברתשלסיפורה

רה

$TS1$הפלרה$TS1$

$DN2$הפלרה$DN2$אתממחישבריח,רבוהמנעולים

ישראללכלכלתהגלוםהפוטנציאל

מתקדמתטכנולוגיהביןבשילוב

היאבריחרבמסורתית.לתעשייה

כאן.שצמחוהחזקיםהמותגיםבין

שרי־גברדמותהחברהשלהסמל

רי

$TS1$שרירי$TS1$

$DN2$שרירי$DN2$שנחש־ישראללמיליונימוכר

פו

$TS1$שנחשפו$TS1$

$DN2$שנחשפו$DN2$והמנעולים.הדלתותלמותג

הגיעהשהחברהלאחר2009ב-

בעלים,והחליפההליכיםלהקפאת

השת־החברהשלהמוכרהלוגו

נה,

$TS1$,השתנה$TS1$

$DN2$,השתנה$DN2$עברההדמותנעלמו,השרירים

עירןמסמלתוהיאפניםמתיחת

טכנולוגיהשלהחברה,בחייחדש

להביןביותרהטובהמקוםועיצוב.

עו־שהחברההעמוקהשינויאתבו

ברת

$TS1$עוברת$TS1$

$DN2$עוברת$DN2$במפעלהואהאחרונותבשנים

באשקלון.בריחרבשלהייצור

וב־מנכ״לרונרשטיין,שמואל

עלי

$TS1$ובעלי$TS1$

$DN2$ובעלי$DN2$לאולםאותנומכניסבריח,רב

האולםשלהפנימיבאזורהייצור.

המפעל,שלהכותרתגולתנמצאת

בהתלה־אותהמציגורונרשטיין

בות:

$TS1$:בהתלהבות$TS1$

$DN2$:בהתלהבות$DN2$פל־דלתשמייצרתמכונה

רה

$TS1$פלרה$TS1$

$DN2$פלרה$DN2$התוכנהשניות.79-501בתוך

אתקובעתהייצוראתשמנהלת

שיאפשרהאופטימליהייצורסדר

לע־שהציבביעדלעמודלמפעל

צמו

$TS1$לעצמו$TS1$

$DN2$לעצמו$DN2$ביממהדלתות001,1ייצור

תגיעבריחרבמשמרות.בשלוש

תפתחכשהחברהבמאיזהליעד

באשקלון.נוסףמפעל

לוחותמונחיםהקובתחילת

וממתיניםקומות,בשבעפלדה

ייחת־הםשםהייצור,לקולהיכנס

כו

$TS1$ייחתכו$TS1$

$DN2$ייחתכו$DN2$באחתלקוחהזמנתלפיויכופפו

החב־מייצאתשלהןמדינות32מ-

רה.

$TS1$.החברה$TS1$

$DN2$.החברה$DN2$נכנסיםהפלדהשלוחותמהרגע

כמעטמעובדיםהםהייצורלקו

מודדותלייזרקרניאדם.ידללא

מסובבותרובוטיותזרועותאותם,

דלתהחוצהנפלטתובמהרהאותם

ללקוח.לצאתשמוכנה

תהלי־האולם,שלהשניבצד

כי

$TS1$תהליכי$TS1$

$DN2$תהליכי$DN2$וממחישיםידנייםעדייןהייצור

היתרוןאתביותרהברורהבצורה

תהליךאתכשמיכןלוזכהשהמפעל

שמבוצעבייצורשלבכלהייצור.

מסו־נראהמכונהידיעלבמהירות

רבל,

$TS1$,מסורבל$TS1$

$DN2$,מסורבל$DN2$בידינעשהכשהואואטיסיזיפי

המיכון,בעזרתייצור.עובדיקבוצת

אדםוכוחפיזימאמץעתירתעבודה

ויעיל.פשוטמהיר,להליךנהפכה

טכנולו־הכנסתלמצופה,בניגוד

גיות

$TS1$טכנולוגיות$TS1$

$DN2$טכנולוגיות$DN2$אתשהחליפוחדשניותייצור

הביאהדווקאהייצורפועליעבודת

440ל-במפעלהאדםכוחלהגדלת

לפיטורים.ולאאיש

כמעט״בשנתיים

הפריון״אתהכפלנו

המ־מביתקנינו2008״ביולי

שפט

$TS1$המשפט$TS1$

$DN2$המשפט$DN2$עובדים,170עםבריחרבאת

הקפאתשלחודשיםארבעהלאחר

שאפ־ביותרהעצובהדברהליכים.

שר

$TS1$שאפשר$TS1$

$DN2$שאפשר$DN2$עוב־170הואבתעשייהלראות

דים

$TS1$עובדים$TS1$

$DN2$עובדים$DN2$שרידיםעםעבודהללאעומדים

עבר״,מכלשרופיםצמיגיםשל

השנים״בחמשדונרשטיין.מספר

ליבהנושאבכלטיפלנוהאחרונות

הטכנו־בצדובעיקרבחברהשהיה

לוגי

$TS1$הטכנולוגי$TS1$

$DN2$הטכנולוגי$DN2$.הח־היאבריחרבכיוםשלה

ברה

$TS1$החברה$TS1$

$DN2$החברה$DN2$לייצורבעולםביותרהגדולה

ביטחון״.דלתות

טענהכלשמגבהדונרשטיין,

מספרלהדגישבוחרבמספרים,שלו

המרכזילשינויכאינדיקטוראחד

מח־להפוךלהשאיפשרההברהשל

ברה

$TS1$מחברה$TS1$

$DN2$מחברה$DN2$שקלמיליון80שלהכנסותעם

מי־20שהפסידהלאחר2009ב-

ליון

$TS1$מיליון$TS1$

$DN2$מיליון$DN2$להברהלכןקודםשנהשקל

שלהכנסותעם2013אתשסיימה

״כשקנינושקל.מיליון300מ-יותר

מהנ־כאןהיה2008ב-החברהאת

דס

$TS1$מהנדס$TS1$

$DN2$מהנדס$DN2$.באשקלוןבריחברבכיוםאחד

דו־מצייןמהנדסים״,44מועסקים

נרשטיין.

$TS1$.דונרשטיין$TS1$

$DN2$.דונרשטיין$DN2$האחרונותהשניםבחמש

בתחוםפטנטים37רשמההחברה

עצמןבדלתותצילנדרים,הנעילה,

נלווים.ובמוצרים

שלבספריםנוסףמרשיםנתון

העו־בפריוןהשיפורהואבריחרב

בדים

$TS1$העובדים$TS1$

$DN2$העובדים$DN2$.שלהראשון״ברבעוןבמפעל

היהבריחברבלעובדהפריון2012

הרבעוניהפריוןכיוםשקל,אלף101

כלומר,שקל.אלף190הואלעובד

הפריון.אתהכפלנוכמעטבשנתיים

עלהשלנוהתחרותשכושראומרזה

לנוהיהשפעםמוצריםשניים.פי

כיוםהתחרות,בשללייצא,קשה

כךעלומרוויחיםמייצאיםאנחנו

דונרשטיין.אומרכסף״,מאודהרבה

הרא־המדעןחסון,אבילדברי

שי

$TS1$הראשי$TS1$

$DN2$הראשי$DN2$על״התשואההכלכלה,במשרד

מסורתיתבתעשייהבמו״פהשקעה

זהההיי־טק.תעשייתשלמזוגבוהה

מנ־מתחילכשאתהכימפתיע,לא

קודה

$TS1$מנקודה$TS1$

$DN2$מנקודה$DN2$ההתקדמותקצביותרנמוכה

מעבררבה,במידהיותר.גבוהשלך

תוחלתאיןאחרתאוכזולתשואה

הכנסתללאהמסורתיתלתעשייה

שלמתודלוגיותוהכנסתחדשנות

היאכךשרקמאחרופיתוח,מחקר

הגלובלי״.בשוקלהתחרותתוכל

ליווההמדעןמשרדהיום,עד

המסו־בתעשייהמפעלים500כ-

רתית,

$TS1$,המסורתית$TS1$

$DN2$,המסורתית$DN2$ועוררבריח,רבמהםאחר

מחקרשלפרויקטיםלקרםאותם

האחרונההשנה2012ב-ופיתוח.

אושרנתונים,פורסמושלגביה

לת־שקלמיליון275שלתקציב

מיכה

$TS1$לתמיכה$TS1$

$DN2$לתמיכה$DN2$בחב־ופיתוח()מחקרבמו״פ

רות

$TS1$בחברות$TS1$

$DN2$בחברות$DN2$הכלסךהמסורתית.בתעשייה

חברות,244התמיכהלקבלתפנו

המפע־אישור.קיבלו204מתוכן

לים

$TS1$המפעלים$TS1$

$DN2$המפעלים$DN2$במו״פ,תמיכהמענקימקבלים

לפילהחזירנדרשיםהםשאותם

מקב־הםכןוכמוקבועים,יערים

לים

$TS1$מקבלים$TS1$

$DN2$מקבלים$DN2$והכוונה.ייעוץ

לנושישממהאחראתגר״זה

פעמיםהרבההיי־טק.בהברות

מהמפעלים.תרבותישינוינדרש

מפעליםלמנהליללכתצריך

ולהכניסשלהםביומיוםשטרודים

הדשנותשלמתודולוגיותלהם

לשווקיםאותםלהביאכדיומו״פ

בוחניםכשאנחנוהבינלאומיים.

שונההמבחןכזהבמפעלהדשנות

מתקדמת,היי־טקחברתשלמזה

למצבלהתייחםצריכיםאנחנוכי

העול־ברמהלחדשנותולאהקיים

מית״,

$TS1$,העולמית״$TS1$

$DN2$,העולמית״$DN2$חסון.אומר

חד־שלהחשיבותשני,״מצר

שנות

$TS1$חדשנות$TS1$

$DN2$חדשנות$DN2$לתעשייהנכונהמו״פושל

נכונהשהיאכמובדיוקהקלאסית

המגב־בגללההיי־טק,לתעשיית

לות

$TS1$המגבלות$TS1$

$DN2$המגבלות$DN2$מרוחקתקטנה,כמדינהשלנו

תחרותייתרוןוללאמהלקוחות

המרכזיהאתגרזול.אנושיהוןשל

המפעלים,מנהליאתלשכנעהוא

בש־פועליםלאפעמיםשהרבה

ווקי

$TS1$בשווקי$TS1$

$DN2$בשווקי$DN2$,לאשהםסיכוןלקחתיצוא

מו״פבתוכניתהגלוםבומורגלים

חסון.אומרחדשנית״,

שהשתתפומהמפעליםחלק

הגיעוכברהמדעןבתוכניות

תוכ־מבצעיםהםוכיוםלהישגים,

ניות

$TS1$תוכניות$TS1$

$DN2$תוכניות$DN2$עםהמדינה.תמיכתללאמו״פ

אימצושכברהמפעלים500זאת,

קטןחלקעדייןהםמו״פתוכניות

בישראל.המפעליםמכלל

חדשנות"היעדר

קטלני"להיותעשוי

הת־לקידוםשפועלנוסףגוף

עשייה

$TS1$התעשייה$TS1$

$DN2$התעשייה$DN2$ובגלילבנגבהמסורתית

ללאגוף״דרומה־צפונה״הוא

איתןהתעשייןשהקימורווחכוונות

במטרהנוספיםויזמיםורטהימר

ובינונייםקטניםלמפעליםלסייע

בתוךשלהםהמכירותאתלהכפיל

עבודהמקומותאלפיוליצורעשור

חדשים.איכותיים

הארגון,שלהשנתיהדו״חלפי

ממנושמקבליםעסקים440יש

ובהםומימוןניהולכליבעזרתסיוע

ומנטורים.למנהליםליוויהלוואות,

הלוואותהעניקהארגון2008מאז

יותרמהםשקלמיליון610בסך

)עלייה2013ב-שקלמיליון110מ-

347ל-2012ל-בהשוואה%5של

מעסיקיםאלהמפעליםמפעלים.

ומייצריםעובדיםאלף14מ-יותר

מיליארד2.6שלשנתיותהכנסות

מיצוא.הןמההכנסות309שקל,

מד־בהלוואותשהשתמשומפעלים

רומה־צפונה

$TS1$מדרומהצפונה$TS1$

$DN2$מדרומהצפונה$DN2$שנתיתצמיחההציגו

%2.6בהכנסות,%3.8שלממוצעת

העובדים.במספר%5ו-ביצוא

בכירמהקרעמיתשלגי,גיורא

ולש־בטכניוןנאמןשמואלבמוסד

עבר

$TS1$ולשעבר$TS1$

$DN2$ולשעבר$DN2$״היע־כיאומררפאל,מנכ״ל

דרה

$TS1$״היעדרה$TS1$

$DN2$״היעדרה$DN2$להיותעשויחדשנותשל

שחוותההמפולתדוגמתקטלני,

הםמא־בבשורתכשזילזלהנוקיה

רטפון

$TS1$הםמארטפון$TS1$

$DN2$הםמארטפון$DN2$חברתשלדומהמפולתאו

בןמובילמעמרשאיבדהקוראק

הצילום.סרטיבתחוםשנהכמאה

בר־לנכסתהפוךשההדשנותכדי

קיימא,

$TS1$,ברקיימא$TS1$

$DN2$,ברקיימא$DN2$אחתצלעלהיותחייבתהיא

יעילותחדשנות,שלוש:מתוך

למחירתוביליעילותמוצר.ואיכות

המאפשריםרווחשוליעםתחרותי

חדשנות.שלנוסףבמחזורהשקעות

ושירותאמיןמוצרתבטיחאיכות

הלקוח״.לציפיותהעוניםאיכותי

האקזי־לתרבותמתנגדשלגי

טים

$TS1$האקזיטים$TS1$

$DN2$האקזיטים$DN2$שהיאמשוםבישראל,הרווחת

הקמתומונעתידעלהוצאתגורמת

שמ־סבורהואגדולות.תעשיות

פעלים

$TS1$שמפעלים$TS1$

$DN2$שמפעלים$DN2$מתוחכםייצורהמשלבים

צמיחה.מנועמהווים

מוסדשפירסםנתוניםלפי

משרותשעברה,בשנהנאמןשמואל

מהוותהמסרותיתבתעשייהבמו״פ

המש־מכללמשרות(400בלבד%2

רות

$TS1$המשרות$TS1$

$DN2$המשרות$DN2$התעשייה.בענפיבמו״פ

מחשביםחמישה

לפטופעםומפעיל

ועדתזיהתה2007ב-כבר

האמצעיםלבחינתהוועדהמקוב,

והתעשייההפריפריהלהעצמת

שנימסגרת(,)ראוהמסורתית

חדשנותלהכנסתמרכזייםחסמים

המסו־לתעשייהמו״פותהליכי

רתית:

$TS1$:המסורתית$TS1$

$DN2$:המסורתית$DN2$מנהלישלמודעותחוסר

טכנולוגיותלשיטותהמפעלים

לחו־בנוסףמתקדמים,ולפיתוחים

סר

$TS1$לחוסר$TS1$

$DN2$לחוסר$DN2$אלהשבההדרךעםהיכרות

הפריון.אתלהגדיליכולים

שזיהתההשניהמרכזיהחסם

תמיכההיעדרהואהוועדה

ואימוץבחדשנותממשלתית

חלהאםגםקיימות.טכנולוגיות

התקציביםמאז,כלשהיהתקדמות

וקניןעופרצילום:גולדנברגגרשוןוקניןעופוצילום:ילוןמאיר

המסורתיתבתעשייהנח״פבודימעט

באלפיםהתעשייה,בענפימו״פמשרות

%47%2

תעשייההיי־ס׳ק,

מסורתיתעיליתתעשייה

008,31400

0/°51

%9מעורבהיי־ט

מסורתיתתעשייה^^^«בתעשייה

בהיי־טקמעורבתמסורתית

009,2^^^006,1
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המסורתיתלתעשייההמוקצים

מתמודדיםוהמנהליםקטניםעורם

תו־עלחושביםולאהישרדותעם

כניות

$TS1$תוכניות$TS1$

$DN2$תוכניות$DN2$.מו״פ

בתעשייהבמפעלהמנכ״ל״את

הואאיךמעסיקובינוניתקטנה

לספקיםומשלםהשכראתמשלם

בתזריםמתעסקהואהחודש.בסוף

לדברפנויזמןלואיןמזומנים,

הואואיפהאסטרטגיתתוכניתעל

גר־אומרשנים״,שלושבעודיהיה

שון

$TS1$גרשון$TS1$

$DN2$גרשון$DN2$,לכישתעשיותיו״רגולדנברג

התעשיינים,בהתאחדותופעיל

מכשורמייצרתלכישתעשיות

גולדנב-פרות.להאכלתחקלאי

עלגדולהבהתלהבותמדבררג

שמיוצרותהמשוכללותהמכונות

תע־שלבמקרהבשדרות.במפעל

שיות

$TS1$תעשיות$TS1$

$DN2$תעשיות$DN2$,מתבטאתהחדשנותלכיש

באמצעותתחרותייתרוןביצירת

מתקדמותטכנולוגיותהכנסת

עצמם.למוצרים

זהשלנוהמוצרים״מרבית

מוצריםהמכניקה.שלההיי־טק

ממוחשבת,בקרהעםמשולבים

המכו־שלבמפעילאי־תלותעם

נה

$TS1$המכונה$TS1$

$DN2$המכונה$DN2$יחסייתרוןשיוצרותותכונות

גו־אומרבעולם״,המתחריםמול

לדנברג.

$TS1$.גולדנברג$TS1$

$DN2$.גולדנברג$DN2$ביותרהגדולההמכונה

בשדרותלכישתעשיותשמייצרת

פרותמזוןטון13לייצרמסוגלת

מספי־מזוןכמותדקות20ב-

קה

$TS1$מספיקה$TS1$

$DN2$מספיקה$DN2$חולבותפרות700להאבסת

בשעה.

אתומתכננתמייצרתהחברה

ההר־ועדהשלדהמשלבהמכונות

כבה

$TS1$ההרכבה$TS1$

$DN2$ההרכבה$DN2$.עלנשלטתהמכונההסופית

והמפ־בקריםמחשביםחמישהידי

עיל

$TS1$והמפעיל$TS1$

$DN2$והמפעיל$DN2$בלפטופמצוידלקבינהמגיע

באפשרויותשולטהואשבעזרתו

להתח־ניתןכן,כמוהשונות.

בר

$TS1$להתחבר$TS1$

$DN2$להתחבר$DN2$שטכנאיכךלמערכת,מרחוק

זה״מהמרחוק.אותהלתקןיכול

גולדנברגתוהההיי־טק?״לאאם

בהתלהבות.

בספיםתעמידהמדינה״אם

אתותדרבןכהלוואה,לאכמענק,

המרי־בכספילהשקיעהמפעלים

נה

$TS1$המרינה$TS1$

$DN2$המרינה$DN2$אתלבנותבדיהמפעלובכספי

טכ־עלשמושתתהעתידיהמוצר

נולוגיה

$TS1$טכנולוגיה$TS1$

$DN2$טכנולוגיה$DN2$,שזהחושבאניוחדשנות

תעשיותשלושהתעשייה.אתיציל

)עץ)לבידיםעור,מישראל:נעלמו

מתכתהןבתורהבאותוטקסטיל.

מכ־ממשלתיתפעולהבליוחשמל.

וונת

$TS1$מכוונת$TS1$

$DN2$מכוונת$DN2$האלהלתעשיותשכללהכניס

מזהיר.הואייעלמו״,הן

לכישתעשיותשל״המנכ״ל

מביאבחו״ל,לקוחותאחרירץ

איךחושבמלקוחות,מידע

ועושהעתיריבמוצראותולשים

רציםרקלאאנחנועסקי.פיתוח

גו־אומרמזומנים״,תזריםאחרי

לדנברג.

$TS1$.גולדנברג$TS1$

$DN2$.גולדנברג$DN2$מפעללהצליח,״כרי

אינטי־ישר,שכלצריךקטן

ליגנציה

$TS1$אינטיליגנציה$TS1$

$DN2$אינטיליגנציה$DN2$ועבודהפלוסבינונית

לפיזיקה.פרופ׳צריךלאקשה.

מהטובהכילרעתשצריךמי

לאהמפעל.זהצריךשלוהלקוח

הממשלה״.לאחיצוני,יועץ

את״מחפשים

הקוטן"יתרונות

סינרג׳יהחשמלכבלימפעלגם

האח־בשניםמבצעבשדרותכבלים

רונות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$המדעןבשיתוףמו״פפרויקטי

מטרתעצמאיים.ופרויקטיםהראשי

ליצורהיאזהבמקרההפרויקטים

הח־בפנישיפתחוחדשיםמוצרים

ברה

$TS1$החברה$TS1$

$DN2$החברה$DN2$מוצריםוישפרוחדשיםשווקים

קיימים.

ההברהשלפיתוחיםלמשל,כך

גדולבמכרזלהתמודדלהאיפשרו

להמשיךחייבים״אנחנובקנדה.

נהיההעולםפתרונות.לפתחלשאוף

בד־לזה.עריםואנחנותחרותימאוד

רך

$TS1$בדרך$TS1$

$DN2$בדרך$DN2$,מאתגריותרשהשוקככלכלל

קלכךוהשירותהאיכותבתחום

ילון,מאיראומרלשחק״,יותרלנו

החברה.מנכ״ל

הרבהשלנוהמו״פ״מחלקת

בעו־גדוליםממתחריםקטנהיותר

לם.

$TS1$.בעולם$TS1$

$DN2$.בעולם$DN2$הית־אתתמידמחפשיםאנחנו

רונות

$TS1$היתרונות$TS1$

$DN2$היתרונות$DN2$בגמישותשמתבטאיםלקוטן

מצליחיםאנחנושבהובמהירות

שהלקוחותחדשניפתרוןלפתח

ילון.אומרמעריכים״,

מבחינתליתרוןמתייחסילון

בתהליכישמשתתפיםהעובדים

מעו־פהשנמצאים״העובדיםמו״פ:

רבים

$TS1$מעורבים$TS1$

$DN2$מעורבים$DN2$יורדיםלאהזו.בעשייהכולם

הייצורלרצפתלבןחלוקעםאנשים

עובדיםפהישפיתוח.ועושים

נו־וזההפיתוחלתהליךששותפים

תן

$TS1$נותן$TS1$

$DN2$נותן$DN2$יותרהרבהמשמעותייתרוןלהם

ולהפעילבבוקרלבואמאשרגדול

קדימה,החברהאתדוחףזהמכונה.

שלבחזיתשמתחרהחברהבמיוחד

העולמית.התעשייה

לאעסקיותסיבותהרבה״יש

בשד־לקנותולאבישראללקנות

רות.

$TS1$.בשדרות$TS1$

$DN2$.בשדרות$DN2$וכשהואיציבות,מחפשלקוח

יוםבאמצעהאתרעלשיוריםמבין

לממ״דים,רציםוהעובדיםעבודה

כשא־מבחינתו.בדיונימרעזה

ני

$TS1$כשאני$TS1$

$DN2$כשאני$DN2$פרזנטציה,עושהללקוח,מגיע

פיתוחלפרויקטנכנסשאניואומר

מביןהואלו,שותףהראשישהמדען

ישראל״,מדינתמאחורישעומדת

ילון.אומר

במפע־לראותניתןבינתיים,

לים

$TS1$במפעלים$TS1$

$DN2$במפעלים$DN2$בריחורבלכישתעשיותכמו

וע־שהציבההיעדיםשלהגשמה

דת

$TS1$ועדת$TS1$

$DN2$ועדת$DN2$שבעזרתלחברותומודלמקוב

ממציאותוטכנולוגיההדשנות

לשווקיםפונותמחרש,עצמןאת

חדשיםמוצריםמייצרותחדשים,

תהלי־ומשפרותיותרומשוכללים

כי

$TS1$תהליכי$TS1$

$DN2$תהליכי$DN2$.בנוסףלמשל,בריחברבייצור

והגדלתחדשותמוצריםלסדרות

להפוךרוצההחברההייצור,הספקי

טכנולוגי.ידעשלליצואנית

היאשליהאמיתית״הגאווה

המכונותאתמייצריםשאנחנו

חלקכלדורנשטיין.אומרלייצור״,

שליהחזוןפה.ויוצרתוכנןשורטט,

שלמפעלנבנהשנתייםשבעודהוא

ונ־מהנדסים40עודעםמ״ר005,1

תחיל

$TS1$ונתחיל$TS1$

$DN2$ונתחיל$DN2$ייצור״.טכנולוגיותגםלמכור

TVהיוט -2

S1Hבמפעליביקור

iSt'A*?התעשייה

QRאפליקצייתאתהורדבסרטוןלצפייה

הקודאתוסרוק

וקניןעופרצילומים:הפיתוח"לתהליךשותפים"העובדיםכבלים.וסינרג׳ילכיעזתעעייות)מימין(,בריחרבמפעל

בריחרב

נזנכ״ל:ומנעוליםפלדהדלתותוייצורתכנוןפעילות:

שקלמיליון300כ-הכנסות:440עובדים:דונרשטייןשמואל

שניתןצילינדרהייצור;קומיכוןמו״פ:פוניקטי2013ב-

מפתחלקשישים;מיוחדפותחןבפנים;כשהמפתחלפתוח

המנעולדרךפריצותלמניעתהמנעולעםשמתקשרשבבעם

^^^^^^^

להאכלתמזוןלערבולחקלאיותמכונותפעילות:תחום

הכנסות100כ-עובדים:מספרגולדנברגגרשוןיו״ר:פרות

ממוחשבתמכונהמו״פ:ויקטישקלמיליון100(:2012

סלףפרות;700להאבסתבשעהמזוןטונה35לייצור

בדקהמזוןטונהשמעמיסהקטנהמכונה

כבליםסינרגיי

תתחשמלייםכוחכבליומכירתייצורתכנון,פעילות:תחום

הכנסות250עובדים:מספרילוןמאירמנכ״ל:קרקעיים

כבלמו״פ:פרויקטימיצוא(°35/0שקלמיליון626(:2012

כבלחיתולים;עשוייםשממנובחומרכבליםאיטוםלמכרות;

החשמללחברתגבוהלמתחייחודי

המסורתיתלתעשייההטכנולוגיהשלהחשיבות

הישראליההיי־טקשלהגדוליםהכישלונותאחד

ולתתנוספותלתעשיותלחלחלשלוהיכולתהופרהוא

טכ־שלהככפהכאמצעותמעלהדחיפההמשקלשאר

נולוגיות

$TS1$טכנולוגיות$TS1$

$DN2$טכנולוגיות$DN2$.חדשניות

קרי־עםעיליתיחידתהואהישראלישההיי־טקבעור

טריוני

$TS1$קריטריוני$TS1$

$DN2$קריטריוני$DN2$היאבישראלהמסורתיתהתעשייהנוקשים,קבלה

מהותית.נמוכיםהכניסהחסמישאליויותר,גדולמרחב

במשק,מהעובדים%5.9התעשייהמעובדי%06כ->

בפריפריה.מהםרבעהמסורתית,התעשייהבענפימועסקים

בעליאינםאקדמאים,שאינםעובדיםאלההגדולבחלקם

גבוה.אינווששכרםפורמליתהשכלה

דווקאמועסקיםהמסורתיתבתעשייההמועסקיםרוב

תע־ענפישלהתוצריםוחיפה.המרכזאביב,תלבמחוזות

שייה

$TS1$תעשייה$TS1$

$DN2$תעשייה$DN2$התוצרממחציתויותרבישראלמהתמ״ג%\מהוויםזו

האמ־לבחינתהוועדהמקוב,ועדתדו״חלפיכךבתעשייה

צעים

$TS1$האמצעים$TS1$

$DN2$האמצעים$DN2$שהתכנסההמסורתית,והתעשייההפריפריהלהעצמת

ויו״רלשעברטבעמנכ״למקוב,ישראלבראשות2007ב-

אימג׳ינג.גיווןהרפואיהמכשורחברת

ישי,אלידאז,התמ״תלשרשהוגשוהוועדהמסקנות

הע־בעולם,מקביליםתעשייהלענפי״בהשוואהכיקבעו

נפים

$TS1$הענפים$TS1$

$DN2$הענפים$DN2$במונחינחותותתוצאותמציגיםבישראלהמסורתיים

ובחדש־במו״פחסרהשקעתכינמצאכן,כמולעובד.תוצר

נות

$TS1$ובחדשנות$TS1$

$DN2$ובחדשנות$DN2$בענפיםיחסיתהנחותותמהתוצאותניכרחלקמסבירה

בישראל״.המסורתיים

מוצריםושיווקבייצוריחסייתרוןכלאין״לישראל

לכן,העבודה.כוחשלנמוכהעלותעלברובםהמבוססים

יתרונותעלהמבוססתהגלובלי,בשוקבידולאסטרטגיית

עמדההמשק.לצמיחתשתובילהיאידע,מוטיתחרותיים

מסורתיתתעשייהענפישלהמיידישילובםאתמחייבתזו

הוועדה.קבעהוהחדשנות״,המו״פהשקעותבמערך

׳דוכלכלההאחרוןהעשורבמהלךהתפתחה״בישראל

)היי־העיליתהטכנולוגיהבענפיהתעשייה.בענפיקוטבית׳

טק(

$TS1$)הייטק($TS1$

$DN2$)הייטק($DN2$,גבוהותבישראללעובדהתוצררמותוהמעורבת־עילית

כךבעולם.המפותחותהמדינותעםאחתבשורהועומדות

עלשמשפיעהלמו״פההוצאהורמתלעובדההוןרמותגם

מובי־אלהענפיםלחינםלאאלה.ענפיםשלהכוללהפריון

לים

$TS1$מובילים$TS1$

$DN2$מובילים$DN2$בדו״חנכתבהישראלית״,בתעשייהוהיצואהצמיחהאת

והמעורבת־מסורתית,המסורתיתהתעשייה״בענפיהוועדה.

המ־שלמזהמשמעותיתנמוךלעובדהתוצרזאת,לעומת

דינות

$TS1$המדינות$TS1$

$DN2$המדינות$DN2$ארה״ב״.שלמזהכמחצית2003ב-והיההמפותחות

מפ־נובעהמסורתיותבתעשיותבישראל״תת־הביצוע

דיון

$TS1$מפדיון$TS1$

$DN2$מפדיון$DN2$העובדהאלה.בתעשיותבהוןמחוסרולאנמוךכולל

והמעור־המסורתיתהתעשייהבענפילמו״פההוצאהשרמת

בת־מסורתית

$TS1$והמעורבתמסורתית$TS1$

$DN2$והמעורבתמסורתית$DN2$ואירופהארה״בלעומתמאודנמוכותבישראל

הנמוכהההשקעהרמתכילהדגישחשובזו.מסקנהמחזקת

מאפייןאינהבישראלהמסורתיתהתעשייהבענפיבמו״פ

אינהשלהםהאטיתוהצמיחהאלה,ענפיםשלעולמיכלל

הוועדה.קבעהמשמים״,גזירה

בענ־והמו״פהחדשנותלהגברתתוכניתהציגההוועדה

פי

$TS1$בענפי$TS1$

$DN2$בענפי$DN2$הצמיחהקצבאתלהגבירשנועדההמסורתיתהתעשייה

מקבי־ענפיםלביןבינםהתחרותיהפעראתלצמצםשלהם,

לים

$TS1$מקבילים$TS1$

$DN2$מקבילים$DN2$ההיי־טקתעשייתלביןבינםהפעריםאתולצמצםבחו״ל

בי־לעובדהתוצראתלהגדיליעד:קבעההוועדהבישראל.

שראל,

$TS1$,בישראל$TS1$

$DN2$,בישראל$DN2$1995ב-בממוצע%65שלמרמהלארה״ב,בהשוואה

(.2025הארוךבטווח%08ועד2015ב-%07ל-2003

בטווחלפחותהפריון,לשיפורהוועדהשזיהתההמפתח

התשואההוועדה,שציטטהמחקרלפיחדשנות.הואהקצר,

המסורתיתהתעשייהבענפיבמו״פהשקעהשלהשולית

שלמזומוניםמאותעשרותגבוההוהמעורבת־מסורתית

בת־צמיחהלעודדהמליצההוועדהלכן,פיזי.בהוןהשקעה

עשייה

$TS1$בתעשייה$TS1$

$DN2$בתעשייה$DN2$שיפורחדשים,מוצריםפיתוחבאמצעותהמסורתית

עבודה.תהליכיוהשבחתקיימיםמוצרים

אורפזענכל
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