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  תמצית מנהלים

מושכים ענפי התעשייה , לעומתם.      ענפי הטכנולוגיה העילית מובילים את צמיחת התעשייה בישראל

 ו שכר נמוך יחסית של העובדים בענפים אל מצב זה הןלשההשלכות . המסורתית את הצמיחה כלפי מטה

בנושא לא ת "שמונתה על ידי שר התמהמלצות ועדת מקוב . כלכלי בישראל-גידול באי השוויון החברתיו

 היא מטרת נייר המדיניות שלהלן, על כן. משמעותיתהתקבלו מאחר שנשאו עמן דרישה לתוספת תקציבית 

  .של עיצוב מדיניות בנושאלהמליץ על מדיניות אותה יש לאמץ כשלב הראשון 

 מומלץ, שזוהה כהעדר חדשנות, להתגבר על המכשול המרכזי לצמיחה בענפים המסורתיים      על מנת

תעשייה  בין מפעלי התעשייה המסורתית וחברות  מבוסס אינטרסיםליצור שיתופי פעולה בשלב הראשון

 המציג המלצות להבטחת אימוץ ויישום מוצלח של המדיניות נספח אסטרטגימצורף לנייר זה  .עילית

  .המומלצת
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  התעשיות המסורתיות בישראל: 'פרק א

  רקע

 על פי רמת הוצאות      ענפי התעשייה מפולחים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לארבע קבוצות

טכנולוגיה , בעלת הרמה הגבוהה ביותר של הוצאות מחקר ופיתוח,  טכנולוגיה עילית:המחקר והפיתוח בהן

.  שבה רמת הוצאות המחקר והפיתוח היא הנמוכה ביותר,ורתית ומסורתיתמס-מעורבת, עילית-מעורבת

 ומוצרי הנעליים, לבשההה, קסטילהט, משקאות וטבקה, מזוןהתעשייה המסורתית כוללת את ענפי ה

- ענפי הטכנולוגיה המעורבת. העץ ומוצריו והרהיטים, דפוסההוצאה לאור וה,  ומוצריוניירה, עורה

,  ומוצרי מתכתמתכת בסיסית, גומי ופלסטיק, מתכתיים-מינרלים אל, חציבהכרייה ומסורתית כוללים 

  . 1תכשיטים וחפצי חן וצורפות ובניית כלי שיט, הפקת נפט גולמי וגז טבעי

התוצר לעובד בענפי התעשייה העילית .      ענפי הטכנולוגיה העילית מובילים את צמיחת התעשייה בישראל

מושכים ענפי התעשייה ,  לעומתם.2המדיניות המפותחות בעולםהנו גבוה ונמצא בשורה אחת עם 

תעשייה המסורתית שכרם של העובדים ב, כמו כן. רתית והמעורבת את הצמיחה כלפי מטההמסו

ת " על הרקע הזה מונתה על ידי שר התמ. הוא הנמוך ביותר מבין ענפי התעשייהוהמעורבת מסורתית

. 20073עידוד התעשיות המסורתיות בישראל באוקטובר הנוכחי ועדת מקוב אשר הגישה המלצותיה ל

מטרת נייר המדיניות .  בהיקף גדולהמלצות הועדה לא התקבלו מאחר שיישומן דרש תוספת תקציבית

לצורך הפשטות ייעשה להלן שימוש במונח . יישום בשלב הראשון להמליץ על מדיניות להנה, אם כן, שלהלן

  .סורתית והמעורבת מסורתית גם יחדלציון התעשייה המ' תעשיה מסורתית'

   תמונת מצב-התעשיות המסורתיות בישראל 

     התעשייה המסורתית בישראל תופסת מזה שנים רבות חלק נכבד מן התעסוקה והתוצר בסקטור 

 מכלל 15%-וכ  מהתעסוקה בתעשייה60% -  תפסה התעשייה המסורתית כ2006בשנת . התעשייתי בישראל

 מסך התוצר 45% היווה התוצר המקומי הגולמי בתעשייה המסורתית מעל 2004 בשנת. 4התעסוקה במשק

, רוב מפעלי התעשייה בישראל שייכים לענפי הטכנולוגיה המסורתית, כמו כן. 5המקומי הגולמי בתעשייה

חשיבותם של ענפי התעשייה המסורתית לקידום הצמיחה והתעסוקה במשק . 6 מפעלים10,000המונה מעל 

  .בההיא לפיכך ר

                                                 
 .1993, ס"למ 1
  .39-40' עמ, 2008', נפתלוביץ 2
  .2007, ת"משרד התמ 3
 .20.3לוח , 12.11לוח , 2007שנתון סטטיסטי , ס"למ 4
 .10לוח , 2008, ס"למ 5
 20.3לוח , 2007שנתון סטטיסטי , ס"למ 6
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 ביחס לתעשייה העילית וביחס לענפי התעשייה נמוך העבודה בתעשיה המסורתית ריוןפ,      עם זאת

  : המסורתית בעולם כפי שניתן לראות מהתרשים שלהלן

 ב"ישראל כאחוז מארה-)התוצר לעובד(הפריון : 1תרשים 
  1995-2002 ממוצע לשנים
  
  

  

  

  

  

  

  

 העובדים ם שלנמוך שכר, על ידי פריון עבודתם  לא מבוטלת     מאחר ששכר העובדים נקבע במידה

השכר הממוצע לשעת עבודה בענף , כך. עובדים ביתר התעשייהשכרם של ה לסבתעשיות המסורתיות ביח

זאת . 7ח בענף הציוד התקשורתי האלקטרוני" ש85 - ח לעומת כ" ש35 - על כ) 2008שנת (המזון עומד כיום 

  למשרה הממוצעתהתמורה לערך מ1.6ה העילית גבוהה פי  בענפי התעשייההתמורה הממוצעת למשר, ועוד

מן  30%-11% - בלמשרה  בעוד שבענפי התעשייה המסורתית נמוכה התמורה הממוצעת, תעשייה כולהב

  . 8התמורה הממוצעת בתעשייה כולה

 בתעשייה זו דה העבופריוןאיטית של צמיחה  מגלה בחינת התפתחות התעשייה המסורתית על ציר הזמן     

ניתן להצביע על , כך.  שלהלן1כפי שעולה מלוח , ביחס לקצב הצמיחה המרשים של התעשייה העילית

גוררת פערים בהכנסות ופוגעת ,  במשק הישראלי היוצרת חברה דואליתכלכלה דואליתהתפתחותה של 

   .9קיימא- השגת צמיחה בתל םבסיכויי

וכושר התחרות הולך וקטן בעולם יים ביחס לעולם מתרחב לכל הכםהפער באינדיקאטורי,      כמו כן 

 מגלה 2004- ל1995השוואה עולמית של שיעור הצמיחה בתוצר לעובד בענפי התעשייה בין השנים . גלובלי

נאלצים בעלי , מסיבה זו. 10 בשוודיה80%- ב ו" בארה66% לעומת 35%כי שיעור הצמיחה בישראל עומד על 

  וחלקם נאלצים לסגור את המפעל ולפטר , ות יומיומית ובתזרים המזומניםמפעלים רבים להתעסק בהישרד

                                                 
ס בנושא "הנתונים של הלממאגר , ס"מתוך אתר הלמ 7

 level&1=2_level&13=1_level?html.func_series/databank/ts/il.gov.cbs.www://http_3=1.תעשייה
  
  

  .22' עמ, 2008', נפתלוביץ 8
 99' עמ, 2008, )ךעור(ברודט דוד  9

 מאחר שהתעשיה העילית צומחת במהירות נתון זה מהווה אינדיקציה לקצב. 45' עמ, 2007, המועצה הלאומית לכלכלה 10
  .הצמיחה של התעשיות המסורתיות
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השלכות אלה הופכות משמעותיות עוד יותר לנוכח העובדה שמרבית העובדים בתעשיות . 11ועובדיאת 

  .12כך שפיטורין עלולים להשאירם חסרי תעסוקה, המסורתיות אינם מיומנים

   2002-1995ת טכנולוגי עצמה פי על הבתעשיי ממוצעת צמיחה קצב :1                        לוח 

 פריון עבודהתוצר

 3.8%2.9%תעשייה עילית ומעורבת עילית

 1.1%-0.4% מסורתית-תעשייה מעורבת

 0.5%-2.6% תעשייה מסורתית

 0.8%2.1% כלל התעשייה

  דה כלכלית חברתית לישראל נ'אג, 2007, המועצה הלאומית לכלכלה: מקור                            

  .                               17' עמ, 2נספח  ,2010-2008                                          

                                                                                                    

, התעשייה המסורתית באירופה. ורתית בישראל אינו גזירה משמייםמצבה של התעשייה המס, עם זאת     

המפעלים במדינות אחרות נהנים אמנם מקיומם של  . הנה המקור העיקרי לצמיחה ולתעסוקה,למשל

אולם , או מהאפשרות להעסיק כח אדם זול במיוחד, אוצרות טבע שמאפשרים להן לרכוש חומרי גלם בזול

עותם ניתן לשפר את כושר התחרות של התעשייה המסורתית כגון קיימים מסלולים נוספים באמצ

  . 13אסטרטגיה של חדשנות ובדלנות

בניגוד .  על התעשייה העילית בלבד בת קיימא במשק הישראלי לא תוכל להתבססצמיחה,      כמו כן

 .14 מכלל המועסקים במשק7%- מעסיקה התעשייה העילית רק כ, לתעשייה המסורתית עתירת התעסוקה

וטנציאל הגידול במקומות התעסוקה בענפים עתירי הידע מוגבל מאחר שאחוז המועסקים בהם בישראל פ

מאחר שהשכר הממוצע בענפים אלה , ןכמו כ. הינו מן הגבוהים בעולם ואינו צפוי לגדול באופן משמעותי

מוך של גידול בתעסוקה בהם לא ישליך על הרובד הנ, גבוה משמעותית מהשכר הממוצע בענפים אחרים

יש לחתור לכך , על מנת ליצור צמיחה מאוזנת והמשכית אשר תתרום לצמצום העוני".  15שוק העבודה

האתגר העומד בפני המשק הישראלי היום הינו לשחזר את ההצלחה של ... שמרבית הענפים יצמחו במקביל

, 2010-2008ית לשנים נדה כלכלית חברת'אג, המועצה הלאומית לכלכלה( "טק גם בסקטורים האחרים- ענפי ההי

  ). 45' עמ

  

  

                                                 
 .2008, חיים ביאור, מרקר-מתוך כתבה בעיתון דה). 2008(ינס בקריית גת השנה 'כגון סגירת מפעלי פולגת ופולגת ג 11

  .45' עמ, 2007, מועצה הלאומית לכלכלהה 12

 Hirsch-Kreinsen et al., 2005, pp.213  
  12.11לוח , 2007שנתון סטטיסטי , ס"למ 14
 .45' עמ, 2007, המועצה הלאומית לכלכלה 15
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  החדשנות בתעשיות המסורתיות: 'פרק ב
  

  

  העדר תמריץ לחדשנות בתעשיה המסורתית כבעיה הבולמת את צמיחתה

ההגדרה הרחבה ביותר לחדשנות היא אימוץ התנהגות שיש בה משום חידוש לפירמה ואשר עשויה     

מחקר ופיתוח של , ן הם רבים וכוללים עיצוב תעשייתיסוגי החדשנות אם כ. 16 להגדיל את פריון העבודה

אימוץ שיטות ניהול ושיווק מתקדמות ואימוץ טכנולוגיות , מוצרים ותהליכי ייצור ועבודה חדשים

  .17מתקדמות

.      ההשקעה בחדשנות בענפי התעשייה המסורתית בישראל נמוכה מאד בהשוואה למדינות המפותחות

 כאחוז מהתוצר הענפי בענף המזון המשקאות והטבק הינה כרבע )פ"ו מ:להלן(חקר ופיתוח מבההשקעה 

ב " מארה17%בענפי ההלבשה הנייר והטכסטיל עומדת ההשקעה על . ב"מההשקעה בענפים אלה בארה

  .40%18-על כ, ובענפי הפלסטיק הגומי והמתכת

  

  הענפי הממוצעכאחוז מהתוצר פ "הוצאות מו :2תרשים                                       

 טק-הייענפי  ללא  של כל הענפיםממוצע משוקלל                                                     
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

נדה כלכלית חברתית לישראל 'אג, 2007, המועצה הלאומית לכלכלה: מקור

ת על "ח שהוכן עבור משרד התמ"ומביאים את ממצאי  ד. 117' עמ, 2010-2008

  .2006ידי אקשטיין צבי ווסרטל דניאל באפריל 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
16  Hirsch-Kreinsen et al., 2005, pp. 3  ועדת מקוב והמועצה הלאומית לכלכלה עמדו על החשיבות של הגדרה רחבה גם
  .ל חדשנות בהקשר של התעשייה המסורתיתש

  .46-52' עמ, 2007, מועצה לאומית לכלכלה, 19' עמ, 11' עמ, 2007, ת"תממשרד ה 17
  .116' עמ, 2007, המועצה הלאומית לכלכלה 18
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, פ בהשוואה לענפי התעשייה העילית" במו מהפדיון3%-0.1%התעשיות המסורתיות משקיעות       

מההשקעה  13 נמוכה פי  בתעשיות אלו לעובדICT -השקעה ב ה. 19 מהפדיון18%-10%פ "המשקיעים במו

  .20של ענפי התעשייה העילית

     העדר חדשנות זוהה על ידי ועדת מקוב והמועצה הלאומית לכלכלה כגורם המרכזי לפריון הנמוך 

  :וזאת בין היתר על סמך הנתונים המופיעים בלוח שלהלן, בתעשיות המסורתיות

   1995-2002 ממוצע לשנים -ב "התעשייה בישראל בהשוואה לארה: 2               לוח 

  תוצר לעובד

  )הפריון(

  ענפים  פריון כולל  הון לעובד

 ב"ישראל כאחוז מארה

  77  83  49  מזון משקאות וטבק

  נייר, הלבשה, טקסטיל

  הוצאה לאור ודפוס ותכשיטים

54  69  47  

  עץ ומוצריו, כריה וחציבה

  רהיטים ומינרלים אל מתכתיים

87  208  34  

  42  63  55  מתכת בסיסית ומוצרי מתכת

  26  137  82  ק וגומיפלסטי

  79  85  50  כימיקלים ומוצריהם וזיקוק נפט

  89  83  62  ציוד משרדי וכלי הובלה, מכונות וציוד

  66  87  76  אלקטרוניקה וציוד מתקדם, חשמל

  43  82  55  ממוצע של הענפים
  

 ,2010-2008נדה כלכלית חברתית לישראל 'אג, 2007, המועצה הלאומית לכלכלה: מקור

ת על ידי אקשטיין "ח שהוכן עבור משרד התמ"מביאים את ממצאי  דו. 116' עמ, 1נספח 

  .2006צבי ווסרטל דניאל באפריל 

       

צמיחה , איכות העבודה והפריון הכולל בענף, מאחר שהתוצר לעובד הוא פונקציה בעיקר של ההון לעובד     

מן התרשים עולה כי . ל של אותו ענףבתוצר לעובד בענף מקורה בהגדלת כמות ההון או בשיפור הפריון הכול

 שיפורים בפריון הכולל עשויים .ב ברוב הענפים"הכולל בתעשייה המסורתית נמוך מאד ביחס לארהפריון ה

  .ופיתוח תהליכי ייצור חדשים, לנבוע ממספר מקורות כגון אימוץ טכנולוגיות חדשות

 בתוצר לעובד עושים זאת באמצעות רמות גבוהות     ענפי התעשייה המסורתית שמצליחים לשמור על 

   ולא על שיפורים הון לעובדצמיחה המבוססת על הגדלת ה, אולם. רמות הון לעובד גבוהות במיוחד

                                                 
  .26לוח , 2002סקר המחקר והפיתוח העסקי , 2003, ס"למ 19
  .36' עמ, 2007, שיף 20
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תשומות ההון והעבודה במשק . אינה יכולה להימשך לאורך זמן, הגוררים גידול בפריון הכולל, טכנולוגיים

  .21וכאשר ממצים אותם נעצרת הצמיחה, מוגבלים

אי אפשר להסתפק , שבו הטכנולוגיה מתפתחת באופן מתמיד, על מנת להצליח בעולם גלובלי תחרותי     

  . 22בייצור זול ויש להשקיע בחדשנות

     הסיבות להשקעה הנמוכה בקרב התעשיות המסורתית הנן מגוונות ומצביעות על הצורך בהתערבות 

כך שרמת התחרותיות הנמוכה ביחס , לייצאחלק ניכר מענפי התעשייה המסורתית ממעטים . ממשלתית

קיימים חסמים להשקעה בחדשנות , כמו כן. לעולם מקטינה את התמריצים לחדשנות והתייעלות

החסמים העיקריים שזוהו על ידי ועדת מקוב הם תרבות של חוסר חדשנות וחוסר . המצביעים על כשל שוק

ול של השקעה בחדשנות שמתורגם לחוסר סיכון גד, מודעות לחדשנות בעיקר בקרב מנהלי המפעלים

כל אלה . במקורות מימון לתהליך החדשנות וחוסר בתשתית ידע וכח אדם הדרושים לתהליך החדשנות

  .23מהווים תמריץ שלילי להשקעה בחדשנות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .100' עמ, 2008, )עורך(ברודט דוד  21
 .2028ח "דו, 8-5' עמ, בן אהרון 22
 .37-45' עמ, 2007, ת"משרד התמ. 34, 26-27' עמ, )עורך(בן אהרון . 46' עמ, 2007, המועצה הלאומית לכלכלה23
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  עיצוב מדיניות לעידוד החדשנות: 'פרק ג

  

  סקירת המדיניות הקיימת בישראל

. ת"ל עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה הוא המדען הראשי הפועל במסגרת משרד התמ     הגוף המופקד ע

  .24נהל המימון מרכז אף הוא מספר תכניות וכלי סיוע לתעשייה המכוונים לעידוד החדשנותימ

 תקציב

) ח" מליון ש60-כ (6% -מתוכם פחות מ. ₪ מיליארד 1.05 עומד על 2008     תקציב המדען הראשי לשנת 

 עמד תקציב המדען לעידוד התעשיות 2007-2006בשנים . דים לשדרוג התעשיות המסורתיותמיוע

למרות שישראל נמצאת בין המדינות . 2009 מיליון שקלים ואינו צפוי לעלות בשנת 60-המסורתיות על כ

 לעומת ממוצע, טק- פ מרוכז בענפי ההיי" מהמו80%-כ, פ"המובילות בעולם בשיעור ההוצאה הלאומית למו

פ המבוצע על ידי התעשיות שאינן "כך ששיעור המימון הממשלתי למו, OECD - בקרב מדינות ה20%-של כ

פ בתעשייה נמצא בירידה חדה בעשור "שיעור התמיכה הממשלתי במו, כמו כן. היטק נמוך ביחס לעולם

 לעומת 6% על 2004פ בתעשייה עמד שיעור ההשתתפות הממשלתי בשנת "מתוך סך ההוצאה למו. האחרון

  .199425 בשנת 22%

  כלי מדיניות

סוג אחד של כלי המדיניות . ת מפעיל סל רחב של כלי מדיניות לעידוד התעשייה המסורתית"משרד התמ

  :מכוון לעידוד מחקר ופיתוח בקרב התעשיות המסורתיות וכולל את

  , מסורתית השיק המדען הראשי לראשונה מסלול מיוחד למפעלי תעשייה2005באוקטובר . פ"קרן המו

דיון נפרד של ועדת המחקר , מתן ייעוץ פרטני למפעלים הפונים לראשונה על ידי בודק מקצועי: ללהכו

אפשרות להגיש , בפרויקטים מהתעשייה המסורתית על מנת להבטיח שלא יתחרו מול התעשייה העילית

פ "נות לסיוע מקרן המורוב החברות אינן פו. 26פ במהלך כל השנה וכן הכרות בהוצאות נוספות"תכנית מו

הן עקב הסיכון , זאת.  מהמפעלים בתעשייה המסורתית1%- מפעלים שהם כ100-ועד היום פנו לסיוע כ

  . 27הגבוה והן עקב תרבות לא חדשנית וחוסר ידע

תומך בשיתוף ' מאגד'מסלול . בתכנית זו מספר מסלולים רלוונטיים לתעשייה המסורתית. ט"קרן מגנ

- תומך בשיתוף פעולה אקדמיה' מגנטון'מסלול . פ משותף לפיתוח טכנולוגיות"וצוע מפעולה של חברות לבי

  .תעשייה במטרה להעביר טכנולוגיות מהאקדמיה לתעשייה

                                                 
  .ת"ואתר משרד התמ, 46' עמ, 2007, ת" משרד התמ 24
 .46' עמ, 2007, והמועצה לאומית לכלכלה, 8' עמ, 2007, ת"משרד התמ 25

  .55-57' עמ, 2007 ,ת"משרד התמ 26
  .37-40' עמ, שם 27
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, תכנית ניצוץ סוג נוסף של כלי המדיניות מכוונים לשינוי דפוסי החשיבה וההתנהלות וכוללים את     

אך רק מחצית מן , התכנית אמנם נחשבת מוצלחת. המציעה סיוע בפיתוח רעיונות למוצרים חדשים

ופחות ממחצית מהחברות שמתחילות את התכנית , החברות המתעניינות בה נרשמות אליה בסופו של דבר

ותכניות לקידום , תכנית ניהול איכותי שמפעילה יועצים לניהול בקרב המפעלים, כמו כן. 28מסיימות אותה

  .עוץ לחדשנות בעיצובהעיצוב התעשייתי המפעילות אף הן יי

  שיקולים בדרך לעיצוב מדיניות לעידוד החדשנות

 200מתוכם מעל , 2111ח עד לשנת "ח מקוב מסתכמות לסך של מעל מיליארד וחצי ש"     המלצות דו

נדרש תעדוף ובחירת כלי המדיניות בהם , ובהינתן מגבלת התקציב, לאור זאת. 2008מיליון שקלים בשנת 

ת מאפשרים השגת תוספת תקציבית ועל כן יוצעו "משאביו של שר התמ. הקרובותיש להתמקד בשנים 

  .₪ מליון 10חלופות המצריכות תוספת תקציבית של עד 

 עולה כי יש להגדיל את האטרקטיביות וההתאמה של  שלעילממיפוי המדיניות הקיימת, זאת ועוד     

וי הדרגתי של דרכי החשיבה וההתנהלות של יש להתמקד בשינכמו כן .  הקיימות לצרכי המפעליםהתכניות

  .29פ"לאפשר צבירת תשתית ידע והון אנושי לפני יישום תכניות מדיניות לעידוד מוו, החברות

  חלופות המדיניות

נבחרו תכניות , הראשון. שני קריטריונים מרכזיים נלקחו בחשבון בבחירת החלופות, לאור האמור לעיל     

פ "שאף שאינן דורשות מו, נבחרו תכניות לעידוד החדשנות, השני. פירמותשאין בהן סיכון מאד גדול ל

וי החשיבה פ בעתיד באמצעות שינ"טומנות בחובן סיכוי גדול לעידוד החברות להשקעה במו, בסדר גדול

  .וצבירת ידע

   שדרוג תכנית ניצוץ והרחבתה- Iחלופה 

 מהמפעלים המשתתפים 70% - כ. 1997שנת      תכנית ניצוץ פועלת בהצלחה במסגרת מנהל המימון החל מ

מטרת התכנית היא הגדלת המכירות של המפעלים באמצעות . בתכנית הנם מפעלי התעשייה המסורתית

במסגרת . ת וסיוע בפיתוח מוצרים ורעיונות חדשיםהטמעת חשיבה ותרבות חדשני, חדשנותסיוע בניהול ה

. לים על ידי יועצים מקצועיים מהמגזר הפרטיהתכנית מועברות סדנאות להנהלות המפעלים בתוך המפע

   .30ניהול והשקעה הכרוכים בתכנית ניצוץ- זמן, להקדיש מאמציםעל המפעלים המשתתפים בתכנית 

  

                                                 
. 20.8.07 הודעה לעיתונות מיום ,"2007ת לשנת "תקציב תכנית ניצוץ במשרד התמ", ת"מתוך אתר משרד התמ28 

htm.ECF59D51385D-5C95-C7D4-6FFC-307982CE/exeres/NR/il.gov.tamas.www://http  
29

לים ולספק להם כלים לעמוד עפתחרות מתוך הנחה שיש לשדרג את המיש לציין כי החלופות לא יתמקדו בפתיחת הענפים ל
בשלב מאוחר יותר ניתן יהיה לפתוח את השווקים לתחרות . בתחרות על מנת שזו לא תגרור סגירת מפעלים ופיטורי עובדים

 . יותרגדולה
. 20.8.07 הודעה לעיתונות מיום ,"2007ת לשנת "תקציב תכנית ניצוץ במשרד התמ", ת"מתוך אתר משרד התמ30 

htm.ECF59D55138D-5C95-C7D4-6FFC-307982EC/exeres/NR/il.gov.tamas.www://http  
  .29' עמ, 2000, )עורך(בן אהרון  . 4.12ל "ומתוך הוראת מנכ
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פ "היקף המו, ובמקרים שכן, פ לפיתוחם"הרעיונות למוצרים חדשים שעולים בתכנית לא תמיד דורשים מו

  .31ח" ש100,000הנדרש אינו עולה על סכום של 

החלופה מציעה להרחיב את התכנית כך . ח" מליון ש2.5 הוקצה לתכנית תקציב של 2007     בשנת 

,  מפעלים בשנה25-30תוספת שתאפשר השתתפותם של עוד , ח" מליון ש3.5שתקציבה השנתי יעמוד על 

 מוצע ליצור מסלול נפרד לחברות תעשייה מסורתית במסגרת. 32 ממספר המפעלים כיום50%גידול של 

ההעדפה המתקנת עליה החליט המדען הראשי כך שתוספת התקציב תיועד למפעלי תעשייה מסורתית 

מעלות  % 66של בצורת השתתפות מוצע כי התכנית תכלול גם מימון של פיתוח המוצרים , כמו כן. בלבד

, ה כזובצור. אישור המימון יתבצע במסלול מהיר ומקוצר. 33הפיתוח למפעלים שעדיין לא השתתפו בתכנית

  .34תגדל מאד האטרקטיביות של התכנית הקיימת היום

  טק- יצירת שיתוף פעולה בין חברות תעשייה מסורתית וחברות היי- IIחלופה 

ט של משרד "     חלופה זו מבוססת על תכנית פיילוט שהופעלה בשנים האחרונות במסגרת קרן מגנ

,  שהם ספקים של חברות תעשייה עיליתהחלופה מציעה להתמקד במפעלים בתעשייה המסורתית. ת"התמ

מוצע כי . פלסטיק וגומי ומטרתה לסייע להם בשדרוג תהליכי הייצור ושיטת הניהול, כגון מפעלי מתכת

ימפה את צרכיהן ויתאים להן חברות תעשייה מסורתית , טק-משרד המדען הראשי יאתר חברות הי

שייה העילית ישהה במפעל במשך שנה בהיקף עובד מפעל התע. שעשויות לשמש להן קבלני משנה מתאימים

אימוץ טכנולוגיות ייצור מתקדמות , יחנוך את המפעל ויסייע לו בשיפור מערך הייצור, של חצי משרה

 מוצע כי המשרד יממן את השינויים הדרושים. ייעוץ ניהולי וקיצור זמני אספקה, והכשרה טכנולוגית

המדען . התהליך ילווה על ידי יועץ של המדען הראשיוכן ש,  מעלות השינויים66%למפעל בהיקף של 

  .הראשי וחברת התעשייה העילית יתחלקו בעלות היועץ עובד מפעל התעשייה העילית

למפעל התעשייה . שיוביל לתוצאות הרצויות,      החלופה מתבססת על אינטרס משותף של שתי החברות

רס לשלב במערך הייצור שלה מוצרים המסורתי יש אינטרס שהחברה תקנה ממנו ולחברה יש אינט

שיתוף פעולה עם חברה שמבצעת מחקר ופיתוח יאפשר למפעל המסורתי . מתוחכמים ומותאמים לה

  .להפנים את הצורך בכך תוך כדי עבודה ויתכן כי יוביל לתכנית מחקר ופיתוח משותפת

  הערכת החלופות

על , זאת. שנות במפעלי התעשייה המסורתית   החלופות תוערכנה על פי מידת יכולתן להביא לשיפור בחד

  , סיכוי הצלחתה בקידום החדשנות, מידת האטרקטיביות של התכנית למפעלים: בסיס ארבעה קריטריונים

                                                                                                                                                         
  

  .רכז תכנית ניצוץ, הרון ניר מריאיון עם בן א 31
 .20.8.07 הודעה לעיתונות מיום ,"2007ת לשנת "תקציב תכנית ניצוץ במשרד התמ", ת"מתוך אתר משרד התמ32 

htm.ECF59D51385D-5C95-C7D4-6FFC-307982EC/exeres/NR/il.gov.tamas.www://http  
  .52' עמ, 2007, ת"משרד התמ. כאחוז המועדף שמקבלת היום התעשייה המסורתית מהמדען הראשי 33
ח לא משתלם לחברות לפנות לסיוע " ש100,000פ בעלות של עד "מועבור  כי העלה, רכז תכנית ניצוץ,  אהרוןריאיון עם ניר בן 34

  .מהמדען עקב הבירוקרטיה הטפסים והזמן הכרוכים בפנייה
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מאחר שהשיקול העיקרי של חברה בקביעת התנהלותה הוא מכסום . השפעות חיצוניות חיוביות ועלות

ים על בסיס מידת הסיכוי להגדלת הרווחים רווחיה הכספיים תמדד מידת האטרקיטיביות למפעל

בעקבות , למשל, גידול ברווחים יכול להגיע. 35מנקודת ראות המפעלים, באמצעות השתתפות בתכנית

סיכויי הצלחתה של התכנית יבחנו . הצלחה בשיווק מוצרי החברה לפלח שוק חדש או מהגדלת הפריון

כגון דרישה ,  יצירת תמריצים חיוביים לחדשומידת, באמצעות מידת המענה לחסמים המונעים חדשנות

  .36מצד הצרכן למוצרים חדשניים שנמצאה כמעודדת חדשנות

חלופת שיתוף הפעולה אטרקטיבית במידה גבוהה יחסית  -אטרקטיביות התכנית מנקודת ראות המפעלים 

קוח פוטנציאלי הקישור בינן לבין ל, שנית. המפעלים אינם נושאים בעלות הייעוץ, ראשית. לתכנית ניצוץ

ספציפי מבטיח להם הגדלת המכירות והרווחים והגעה ללקוח חדש כך שהוא מקטין את חוסר הודאות 

הגדלת הפריון מובטחת מאחר שהפירמה עתידה לשפר את הליכי , ושלישית. לגבי תוצאות השקעתם

שהוא אינהרנטי השקעה כספית בניסיון לפתח רעיונות למוצרים חדשים נושאת עמה סיכון . הייצור שלה

  .ולכן חלופת שיתוף הפעולה נושאת עמה פחות סיכון לפירמה ולכן אטרקטיבית יותר, לכל תהליך חדשנות

 מעודדות שינוי שתיהן. היא זהה בשתי החלופותמידת המענה לחסמים  -סיכויי הצלחה בקידום חדשנות 

 מידת התמריץ ,עם זאת. תפ וחדשנות לחברו"חשיבה ותרבות לא חדשנית ומנגישות ומידע אודות מו

מאחר שהיא יוצרת דרישה לחדשנות מצד צרכן , ותר בחלופת שיתוף הפעולההחיובי לחדשנות גבוהה י

 תכניתות שדרוג בעקב. 37ספציפי שזוהתה במחקרים כאחד הסיבות לנקיטה באסטרטגיה של חדשנות

יבה לנשירת החברות אינה מאחר שהס,  אך לא בהרבהאותההמסיימות החברות אחוז צפוי לעלות , ניצוץ

  .38דווקא העלות הכספית של פיתוח המוצר אלא הקושי בתהליך החדשנות שמציעה התכנית

עלותה הכוללת מורכבת מהתוספת התקציבית לייעוץ . עלות השדרוג של תכנית ניצוץ נמוכה יותר -עלות 

ח של המוצרים אינו עולה מאחר שעלות הפיתו. ח ומעלות המימון של פיתוח המוצרים"שעומדת על מליון ש

-  ומספר הפירמות שיצטרפו לתכנית מוערך כלא יותר מ66%שיעור המימון מוצע להיות , ח" ש100,000על 

 מליון 3 - אם כן מוערך בכ, כ עלות החלופה"סה. ח" מליון ש2כ עלות רכיב זה מוערכת להיות "סה, 3930

  .40ח בשנה" מליון ש10- ל7בין והיא עומדת על עולה חושבה על ידי ועדת מקוב עלות חלופת שיתוף הפ. ח"ש

שתי החלופות צפויות , אמנם. משמעותיות יותר בחלופת שיתוף הפעולהההשפעות החיצוניות החיוביות 

  לעודד את המפעלים המשתתפים בהן להשקיע משאבים רבים יותר בעתיד בחדשנות מבוססת מחקר 

                                                 
  .20' עמ, 2007, ת"משרד התמ 35

Ander et al., 2001, pp. 611-61236  
Ander et al., 2001, pp. 611-61237  

  .רכז תכנית ניצוץ, ם ניר בן אהרוןמתוך ריאיון ע 38
  .12' ראו עמ 39
  .76' עמ, 2007, ת"משרד התמ 40
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  בהיותה מעודדת , ראשית.  חיוביות חשובות נוספותהחלופה השנייה נושאת עמה השפעות, אולם. ופיתוח

, שיתוף פעולה אסטרטגי מבוסס אינטרס משותף בין חברות שהוא חשוב מאד להצלחת התעשייה כולה

כמו כן מעודדת . 41והתפתחות טכנולוגית, ולהפיכתה לסביבה פורייה ומעודדת מחקר ופיתוח חדשנות

קב חוסר האטרקטיביות של מפעלי התעשייה המסורתית ע .חלופה זו גידול בביקוש לתוצרת כחול לבן

בעקבות הפעלת התכנית . ל" עבודות יצור אל קבלני משנה בחויםטק רב-הייבארץ מוציאים מפעלי 

   . 42המומלצת תגדל האטרקטיביות של קבלני המשנה בארץ וכך הגידול בביקוש למוצריהן

  המלצה

ות הם הקריטריונים י הצלחתן בקידום החדשנוסיכוי, מאחר שאטרקטיביות התכנית למפעלים     

מומלצת ליישום חלופת , ומאחר שחלופת שיתוף הפעולה עולה חלופת שדרוג תכנית ניצוץ, החשובים ביותר

 יישום חלופה זו אף יגרור עמו . בין מפעלי תעשייה מסורתית למפעלי תעשייה עיליתשיתוף הפעולה

  .הוא מומלץהשלכות חיצוניות חיוביות לתעשייה ועל כן 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
41  Hirsch-Kreinsen et al., 2005, pp.21-23 
  .76' עמ, 2007, ת"התממשרד  42
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   נספח אסטרטגי-'פרק ד

ח תוצג להלן תכנית "מליון ש 10-     מאחר שהמדיניות המומלצת דורשת תוספת תקציבית של כ

יוצג ניתוח של הכשלים העלולים לצוץ בתהליך יישום המדיניות , לאחר מכן. אסטרטגית לאימוץ המדיניות

השחקנים , הזירות הרלוונטיות, ההמלצות ייגזרו מניתוח של הקשיים. םוהמלצות להתמודדות עמ

  . והאינטרסים העומדים בפני קבלת המדיניות המומלצת ויישומה

  
   צעדים להבטחת אימוץ המדיניות-' חלק א

  
 חיונית השחקן המרכזי שתמיכתו, ראשית.      מספר מכשולים עומדים בפני אימוץ המדיניות המומלצת

האוצר אמנם מכיר בחשיבות הנושא . מתנגד לה, צוות אגף התקציבים במשרד האוצר, לאימוץ המדיניות

אבל מתנגד לתוספת התקציבית ועמדתו היא כי יש לתעדף את הכלים הקיימים במסגרת התקציב 

.  האוצרבנקודת הזמן הנוכחית ועל רקע מעמדו החלש של ראש הממשלה גדלה עוד יותר עצמת. 43הנתונה

ודעת הקהל אינה מקשרת אותו לנושא , תחום המדיניות המוצע נחשב כתחום כלכלי מקצועי, שנית

, ושלישית. חוסר הלחץ ציבורי לתוספת תקציב לנושא מעצים עוד יותר את הקושי מול האוצר. החברתי

נם מודעים מפעלי התעשייה המסורתית לא יוצרים קבוצת לחץ לתוספת תקציבית לנושא מאחר שרובם אי

 ומאחר שרבים מהם עסוקים במלחמת השרדות יומיומית פ וחדשנות"ולפוטנציאל ההשקעה במולחשיבות 

  .כך שהם חסרים משאבי זמן להשקיע בנושא

, ועל מנת לבנות המלצות מושכלות לאימוץ מוצלח של המדיניות המומלצת,       בהמשך לניתוח המכשולים

או בעלי סמכות /רה שיכללו בעלי אינטרס במדיניות המומלצת ולהלן ימופו השחקנים המרכזיים בזי

  .יצביע הניתוח על שחקנים פוטנציאליים לתמיכה במדיניות המומלצת, כמו כן. ומשאבי כח

  מתנגדים

ומאחר שההתנגדות היא על בסיס , אולם.      המתנגד העיקרי הוא כאמור אגף התקציבים במשרד האוצר

דקים בהתנגדותו של האגף באמצעות גורמים אחרים במשרד האוצר כגון ניתן ליצור ס, תקציבי בלבד

משרד האוצר מצוי בנקודת הזמן הנוכחית במלחמה על מעמדו כמוביל . ל האוצר ירום אריאב"מנכ

חשיבותה הלאומית הן חברתית והן כלכלית של . 44המדיניות הכלכלית מול המועצה הלאומית לכלכלה

 בידי האוצר כקרש קפיצה לחיזוק מעמדו באם ייחשב כמוביל מדיניות המדיניות המומלצת עשויה לשמש

  .זו

  

  

                                                 
  .מראיונות עם בעלי תפקידים במנהל הציבורי 43
ומית בה מובאות טענות האוצר נגד פעילותה של המועצה הלא, YNETב, 2008, עדות לכך ניתן למצוא בכתבתו של ליאור גד 44

  .לכלכלה ותחושותיו כי פעילותה מייתרת את פעילות משרד האוצר
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  תומכים

הודיע כי הוא , מר שרגא ברוש,      בין התומכים ניתן למנות את התאחדות התעשיינים שהעומד בראשה

יש לזכור כי , עם זאת. 45תומך בשדרוג טכנלוגי של התעשיות המסורתיות בכנס שערכה ההתאחדות בנושא

תרחיש בו יחליט  . תאחדות מייצגת את כלל ענפי התעשייה ולכן מכילה בתוכה אינטרסים סותריםהה

טק עלול להקטין את תמיכתה -היית המומלצת על חשבון קיצוץ תקציבי לענפי ההאוצר לקבל את המדיניו

  .של ההתאחדות

הזעירה המעוניינים התאחדות המלאכה והתעשייה ו וספים הם איגוד התעשייה הקיבוצית     תומכים נ

משאבי הכח של השחקנים שלעיל הנם פחותים . בתוספת תקציבית לעידוד המפעלים אותם הם מייצגים

שחקן נוסף התומך במדיניות הוא המועצה . ויכולת השפעתם עוברת דרך נבחרי ציבור והמערכת הפוליטית

שלה המועצה אינה בעלת עם החלשות מעמדו של ראש הממ, בנקודת הזמן הנוכחית. הלאומית לכלכלה

  .השפעה רבה

   שחקנים שניתן לגייס

ניתן לגייס לצידה ,      מאחר שהמדיניות המומלצת הנה בעלת השתמעויות חשובות בתחום החברתי

שהיא גם בעלת אינטרס לחיזוק התעשיות המסורתיות עתירות , ההסתדרות. 'חברתיים'שחקנים 

, להסתדרות. לת הברית הפוטנציאלית החשובה ביותרהיא בע, התעסוקה וקשירתן של העובדים אליה

כלכלית ולכן יש לבחון דרכים לגייסה -השפעה על קביעת המדיניות החברתית, ולעופר עיני העומד בראשה

  .ניתן לגייס ארגונים ועמותות הפועלים למען הצדק החברתי, כמו כן. לצד אימוץ המדיניות

  זיהוי זירת המדיניות הרלוונטית

יש לזכור כי ראש הממשלה עסוק בחקירות המתנהלות נגדו ואין טעם לנסות לגייסו לתמיכה , ת     ראשי

ממיפוי השחקנים עולה כי התומכים במדיניות המומלצת הנם בעלי השפעה , שנית. באימוץ המדיניות

אשר לקראת סיום כהונת הממשלה הנוכחית לא תוכל לקדם שינויי מדיניות , בעיקר בזירה הפוליטית

על כן זירת המדיניות העיקרית שיש להתמקד בה בנקודת הזמן הנוכחית היא הזירה . מעותייםמש

  .המקצועית

   הצעות לריכוך התנגדות האוצר-תכנית ליישום 

 ובמצב הנוכחי בו המועצה הלאומית לכלכלה מאיימת על מעמדו 2009לקראת הדיונים על תקציב   .א

אימוץ , כמו כן. ן מידי תוך ניצול עובדה זושל האוצר כדאי לנסות לקדם את המדיניות באופ

ת להכריז על פעילותו לצמצום אי השוויון בחברה "המדיניות לקראת הבחירות יאפשר לשר התמ

 .הישראלית ולמתג עצמו כשר חברתי

                                                 
  ".לשדרג או להיסגר", מתוך אתר שער התעשייה 45
1=Page&112=CategoryID&2035=ArticleID?asp.Index/il.co.industry.www://http 
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יש להתמקד בזירה המקצועית ולנקוט באסטרטגיה של קואופטציה מול האוצר תוך הדגשת   .ב

יש לדון במדיניות המומלצת ביחד עם .  המדיניות המומלצתהצורך בגוף מקצועי שיוביל את

תוך מתן קרדיט , האוצר שלא צפוי להתנגד לה ולפתח יחדיו תכנית קונקרטית ליישום המדיניות

 . לאוצר כיוזם משותף של המדיניות

יש להדגיש בפני אגף . במקרה של כשלון יש לנהל משא ומתן עם האוצר על התוספת התקציבית  .ג

תינתן מחר כקצבת השלמת , תוכי תוספת תקציב שלא תינתן היום לתעשיות המסורתיהתקציבים 

יש , מאחר שעלות המדיניות המומלצת גמישה ותלויה במספר המפעלים המשתתפים. הכנסה

 המדיניות עלות מ200%(ח " מליון ש20-להתחיל את המשא ומתן עם תוספת תקציבית של כ

עם התקדמות המשא ומתן יוצגו .  דלתות מול האוצרשהוא סכום ריאלי ולא יסגור) המומלצת

הויתורים על היקף התוספת התקציבית כנכונות לפשרה עד קו אדום של העלויות המוצעות 

אם האוצר לא יסכים לתוספת שתספיק ליישום המדיניות המומלצת יש לנקוט בדרכים . במסמך

של זכאים במטרה להוכיח  מצומצם פרלהתחיל את התכנית עם מס, לדוגמא. להקטנת עלויות

, ניתן להתחיל ביישום התכנית בקרב מפעלים בפריפריה. הצלחה תוך שנה ואז להגדיל את התקציב

 . 46אשר משרד האוצר ידוע כמבקש להוביל מדיניות לקידומה

  

   יישום לאחר הבחירות-תכנית מגירה למקרה של כשלון 

מאחר שקשה . 47 הבחירותיאת היישום לאחר     במקרה של כשלון במשא ומתן מול האוצר יש לדחות 

בתחילת כהונתה של ממשלה קל . ישורטט להלן מתווה פעולה כללי, לחזות את זהות השחקנים הרלוונטים

יותר בדרך כלל להעביר שינויי מדיניות מאחר שהרווח הפוליטי לנבחרי הציבור פחות מאויים על ידי 

ית והציבורית על מנת להשפיע על אגף התקציבים הפעם יש להתמקד בזירה הפוליט. בחירות קרובות

יש לנסות לגייס את ראש הממשלה החדש באמצעות שכנועו להוביל את המהלך , ראשית. באוצר

במקרה של כשלון לגייס את ראש הממשלה יש להמשיך את הפעלת הלחץ . ובאמצעות יצירת לחץ ציבורי

התאחדות , ההסתדרות: יסו לטובת הענייןהציבורי אך הפעם באופן סמוי ובאמצעות שחקנים שיגוי

יש למסגר את המדיניות הן כמדיניות לצמצום הפערים החברתיים והן כמדיניות . 'א וכו"איל, התעשיינים

 . כך שתיווצר דיפרנציאציה במסרים לשחקנים השונים, להפעלת מנועים לצמיחה בת קיימא

  

  

  

                                                 
  .YNETכתבה ב, 2008, פלד ואחרים 46
  .ת הבא אחריו"מופנית התכנית לשר התמ, ת הנוכחי"במקרה של החלפת שר התמ 47
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  מסרים לתקשורת

 .כניות ההכשרה המקצועית ותקדם את העובדיםמדיניות עידוד החדשנות תרחיב את ת 

 .קידום התעשייה המסורתית יעלה את שכרם של העובדים בה ויקטין את אי השוויון בחברה 

  .הקצאת תקציבים לתעשייה המסורתית תחסוך תשלומי קצבאות למובטלים 

  

   צעדים להבטחת יישום המדיניות-' חלק ב

ציאל לא קטן לכשלון בדמות אי סיום של התהליך או חוסר תהליך החדשנות קשה ומורכב ונושא עמו פוטנ

להלן יפורטו החסמים העיקריים העלולים להתעורר ותוצע שורת המלצות על מנת . יעילות בתהליך עצמו

  .48להתמודד עמם

  :כשלים אפשריים במסגרת תהליך היישום

פעלי התעשייה העילית יכול  כשלון בשיתוף הפעולה בין קבלני המשנה למ-  חוסר התאמה בין היועץ למפעל

  .לנבוע מחוסר התאמה על בסיס אישי או מקצועי בין היועץ המוצב במפעל לצוות ההנהלה שלו

מחשבה ומשאבים ניהוליים ,  תהליך החדשנות דורש השקעת זמן-קושי להקדיש זמן ומשאבים לתהליך 

בעניינים השוטפים עלות לחבל משבר לא צפוי שיגרור את הפניית מאמצי החברה לעיסוק . על מנת להצליח

  .בתהליך כולו

 המלצות המדיניות דורשות מן החברות לשנות את אופן הניהול - קושי אמיתי בתהליך החדשנות

הקושי לשנות הרגלים שהוא אינהרנטי לכל תהליך חדשנות צפוי לצוץ . וההתנהלות היומיומיים שלהן

  . ברבים מהמפעלים שישתתפו בתכניות המוצעות

. ת או בתקציב המדען הראשי או קיצוץ רוחבי בתקציבי הממשלה"בתקציב משרד התמ תקציביקיצוץ 

 נושאת את היא, ותלויה במספר החברות המשתתפות בהת גמישה ת המומלצבהיותה של עלות התכני

  .הסיכון הגדול ביותר לקיצוץ תקציבי

  המלצות ליישום מוצלח של המדיניות המומלצת

ת מנהל התכנית לקידום התעשייה המסורתית מטעם המדען הראשי מר ארנון קרת יש למנות א,      ראשית

האחת היא שהאינטרס שלו מתמקד בקידום התעשייה המסורתית . זאת משתי סיבות. כבעל בית לתכנית

תעדוף וסנכרון של כלי המדיניות המופנים לעידוד התעשייה , והשנייה היא כי תפקידו מצריך ראייה רחבה

  . המסורתית

                                                 
 25, רכז תכנית ניצוץ, של מר ניר בן אהרון) ל"באמצעות דוא( ניתוח החסמים ובניית ההמלצות ליישום מבוססים על ריאיון  48

  .2008באוגוסט 
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יש להשקיע משאבים באיתור חברות שפוטנציאל ההצלחה של השתתפותם בתכנית היא הגדולה ,      שנית

  :את הפוטנציאל להצלחה יש למדוד על פי מספר קריטריונים. ביותר

אישור השתתפות בתכנית לחברות המצויות במשבר כספי פוגמת בסיכויי . חברות יחסית רווחיות  .א

שהן עלולות להתקל בקשיים להפנות את המשאבים הדרושים הצלחת תהליך החדשנות מאחר 

  . ךלתהלי

אישור השתתפותן של חברות שהפונים מקרבן לא מקבלים . חברות אשר הנהלתן תומכת במהלך  .ב

מאחר שהשינויים הנדרשים מהחברות , את תמיכת ההנהלה תפגום אף היא בהצלחת התכנית

שלא יכולים להתבצע ללא , נוי במבנה הארגוניכוללים שינוי בהתנהלות הארגונית ולעיתים אף שי

 .תמיכת ההנהלה

בחירה . על התכנית מקרב המפעל' בעל בית'חברות אשר ניתן למנות אדם אחד מתוכן אשר יהיה   .ג

 .אך ניתן למנות עובד בכיר אחר במפעל, ל"אידיאלית תהיה המנכ

במסגרתו יוסבר למפעלים מה , יתיש לבצע תיאום ציפיות מעמיק לפני קבלת המפעלים לתכנ,      כמו כן

יש לאפשר . ידרוש מהם תהליך העבודה על מנת שיסתיים בהצלחה מבחינת משאבי זמן ומשאבים אחרים

יש להקצות מנגנון , ולבסוף. גמישות בהחלפת יועץ או בהוספת שעות ייעוץ במקרה של בעיה עם היועץ

למשל יש להנהיג סקרי . ה מטעויותלקליטה והטמעה של השפעות חוזרות מהשטח כך שתתקיים למיד

במהלך יישום התכנית יש להמשיך ולאפיין את צרכי החברות על מנת . משוב של המשתתפים בתהליך

  . 49להתגבר על הבעיות הצצות

  .פעולה על פי התכנית המוצעת תביא לאימוץ המדיניות המומלצת ויישומה בהצלחה הגדולה ביותר     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 )7' עמ, 2000, בן אהרון( על הצורך בכך בן אהרון שם דגש 49
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  50 ביאור מושגים-'  אנספח
  

למשל בגין , הטבה במסגרתה מקוזז מסך  תשלומי המס של אדם או חברה סכום מסויים -זיכוי מס 

  .רכישה של טכנולוגיה שהממשלה מבקשת לעודד

קטנה כך , ככל שהפחת גבוה יותר.  הנכספת חיי לאורך תקו ובנייניםמכונות, הבלאי שנגרם לציוד -  פחת

. מאחר שחישוב ההכנסה החייבת במס מתבצע בניכוי הוצאות הפחת, אדםהכנסתו החייבת במס של 

עליה להפחית , 20%בעלת פחת של , ח" מיליון ש10חברה תעשייתית אשר רכשה מכונה בעלות של , לדוגמא

  .תה החייבת במס מסך הכנסח" מיליון ש2במשך חמש שנים כל שנה 

לנכות פחת בשיעור גבוה יותר מהקבוע והמזכה אותם , יחיד או חברה הוא הטבת מס הניתנת ל- פחת מואץ

   .תבתקנות הפחת הרגילו

איכות , והוא מושפע בעיקר מרמת ההון לעובד, הוא התוצר לשעת עבודה או התוצר לעובד -פריון העבודה 

  .העבודה והפריון הכולל

,  הוא אחד הגורמים המשפיעים על פריון העבודה-) Total Factor Productivity-TFP(הפריון הכולל 

  .ונהוג לראות בו אינדיקאטור להתפתחות טכנולוגית

 .גידול בתוצר הכלכלי - (Growth)צמיחה  

  .גידול מתמשך ויציב בתוצר הכלכלי -צמיחה בת קיימא 

  .בפעילות כלכליתהערך הכולל של הסחורות והשירותים המיוצרים  -תוצר 

הערך הכולל של הסחורות והשירותים שיוצרו בשטח טריטוריאלי מסוים במהלך  -תוצר מקומי גולמי 

  .תקופה נתונה

  .סך התוצרת המופקת בתהליך או פעילות כלכלית -תפוקה 

  . שיעור ההחזר להשקעה שמתבצעת בנקודת זמן מסויימת בנקודת זמן אחרת-תשואה 
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  תוח הלקוח  ני-'  בנספח

  מר אלי ישי, סגן ראש הממשלה ושר התעשייה המסחר והתעסוקה

לקראת סופה של ממשלת אולמרט מעוניין אלי ישי לבסס עצמו בתודעה הציבורית כשר  -אינטרסים 

בנקודת הזמן הנוכחית הוא פועל למען השבת , למשל. חברתי מוביל כדי לזכות בתמיכת ציבור בוחריו

השר לא יקדם מדיניות שתוצאותיה בטווח הרחוק כך שלא . ידום אינטרס זהקצבאות הילדים למען ק

  .  בטוח שתשויכנה אליו

  . אלי ישי מאמין כי דרושה השקעה ממשלתית לעידוד תחומי התעשייה והתעסוקה -אמונות 

בעלת , פיתוחה וביסוסה של תעשייה יעילה ורווחית השר ישי מוסמך על -סמכויות רשמיות וכח פוליטי 

על שיפור כושר התחרות של , שתוכל להיות גורם מוביל בצמיחה מואצת של המשק ישראלי, ושר תחרותכ

בעל השפעה  .51על הגברת הייצוא ועל פיתוח ההון האנושי על פי צרכי התעשייה והמשק, המשק הישראלי

 הצליח לקבל את הסכמתו להגדלת התקציבים, למשל, 2007לקראת שנת . על ראש הממשלה הנוכחי

  .ת"קטנים גם משאביו של שר התמ, אולם בהינתן מצבו הפוליטי הרעוע של ראש הממשלה. 52פ"לעידוד מו

ועדה  מינה 2007 בתחילת שנת ..השר ישי מגוייס לנושא –עמדה בנושא עידוד התעשיות המסורתיות 

 על לדידועמד שהנושא הראשון  כאשר, האקדמיה והחברה,  מחברים מכלל התעשייההורכבשהמייעצת 

  . 53 התעשיות המסורתיותהוא הפרק בעת מינוי הועדה

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
B8BD-CB41-EFDB-0BA01FA4/exeres/NR/il.gov.tamas.www://http-, "אודות המשרד", ת"מתוך אתר משרד התמ 51

htm.790CC5C67BB7  
  

 htm.8DD0A0385E8E-6D7A-4469-45E7-6DC6D610/exeres/NR/il.gov.moital.www://http: ת"כמופיע באתר התמ 52
, )2007 בנובמבר 6ההודעה נושאת בטעות את התאריך  (2007 בפברואר 6, עיתונותהודעה ל, ת" מתוך אתר משרד התמ53 

htm.934676B0EE0C-0D89-C454-C9F9-0FAAD823/exeres/NR/il.gov.tamas.www://http  
  


