
עושים איתך
את הדרך



להתניע ולהוביל חדשנות רעיונית  
וחדשנות טכנולוגית יחד עם לקוחותינו

לייצר השבחה עסקית של חברות 
באמצעות פיתוח וייצור מוצרים מתקדמים ורווחיים

החברהחזון
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מלווים את הלקוח 
החל משלב הרעיון  

לייצורועד

שנות  30-למעלה מ
ניסיון מעשי 

במפעלים ובתעשיות  
ייצור

מומחים בפרויקטים  
לפיתוח מוצרים חדשים

והטמעת טכנולוגיות ייצור  
מתקדמות

יועץ ומומחה  "מוכרים כ
"  טכנולוגי

י רשות החדשנות  "ע
פ"למכינת מו

האנשים שלנו
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איתור וליווי  , אפיון
תהליך פיתוח מוצר חדש

ליווי ויישום תהליכי אוטומציה  , אפיון
בקווי ייצור

ייעוץ וליווי פרויקטים של שיפור בפריון  
בתהליכי הייצור

מתווה מפיתוח לייצור ומתווה מפעל  
מרשות ההשקעות-תעשייתי ראשוני

ייעוץ וליווי פרויקטים של הטמעת  
טכנולוגיות ייצור מתקדמות במפעלים

ייעוץ וליווי תהליכי מעבר משלב  
הפיתוח לייצור סדרתי

ליווי בקשות למענקים מרשות  
ההשקעות

כחבילה כוללת מותאמת לצורכי לקוחותינו או שירותים ספציפיים
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מעטפת שירותים כוללת

ניהול בקשות למענקים מרשות  
החדשנות



כתיבת הבקשה עם התוכנית והגשתה
הגדרת האפיון ומשימות הפיתוח▪
תכנון ובניית תקציב פרויקט הפיתוח▪
ליווי אישי בתהליך המבדק ההנדסי▪

ליווי ביצוע התוכנית לאחר אישורה
ליווי אישי בהכנת הדוחות והגשתם לפי נוהלי רשות החדשנות▪
ייעוץ וליווי שוטף לכל אורך שנת הפיתוח▪

הוספת בוסטרים להצלחת הפרויקט
ייעוץ הנדסי של מהנדס פיתוח▪
שירות ליווי פרויקט הפיתוח במקביל למהנדס הפרויקט▪
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תהליך העבודה מול רשות החדשנות



אבני הדרך העיקריות בתהליך הליווי מול  
רשות החדשנות

בדיקת היתכנות ועמידה בתנאי סף

הגשת התוכנית וליווי עד אישורה  

ליווי תהליך הפיתוח

ליווי תהליך ייצור אבטיפוס ראשוני
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ליווי מעבר מפיתוח לייצור סדרתי
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בדיקת היתכנות ועמידה בתנאי סף

תוכנית ההשקעות וליווי עד לקבלת האישור, הגשת הבקשה

בקרת דיווחי ביצוע תוכנית ההשקעות

ייעוץ וליווי פרויקטים להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדמות

אבני הדרך העיקריות בתהליך הליווי מול  
רשות ההשקעות

ייעוץ וליווי פרויקטים לשיפור הפריון בתהליכי הייצור



רשימה חלקית* 
הצלחות שלנו
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סייענו  , בעידן הקורונה
ללקוח שלנו לזכות 

₪ ' מ3-במענק של כ
לפרויקט פיתוח וייצור של  

ערכות לבדיקה מהירה

פרויקט לפיתוח  
מערכת רובוטית  
לבן  -תעשייתית כחול

לקווי ייצור בהיקף של  
לאורך ₪ ' מ5-כ

השנים

פרויקט אותו התנענו  
לפיתוח של סידרת  

חטיפי בריאות 
לתינוקות זכה באישור  

שללפיתוח בסך
₪ ' מ1-כ 

פרויקט תכנון ובניית  
מערך ריתוך וניקוב  
אוטומטי של מבנים  

לגשרים שקיבל אישור  
.₪' מ1-לפיתוח של כ

פרויקט פיתוח ובניית 
אבטיפוס מערכת  

מודולרית לגילוי  
וזיהוי סכנות בבית  

₪' מ2-בתקציב כ



תודה
נשמח לעמוד לרשותכם

050-5304189אברהם רז          
avraham@razka-ltd.com


