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 ותשל תעשיות הביטחון הגדולתרומתן הלא ביטחונית 

 

 הרקע למסמך ומטרתו .1

של נטל על עצמו כפועל יוצא  ,במסגרת המרכז למצוינות תעשייתית ,מוסד שמואל נאמן .א
  .לקדם את התחום התעשייתי (0)0302ח ישראל "דוהמלצות 

שיבחן את INDUSTRIAL ECOSYSTEM (0 )תחת הכותרת  התנענו מחקר ,ליךכפרק בתה .ב
 ..של התעשיות הגדולותהלאומית השפעתן 

 . גזר הראשון המאפשר הצגת תמונה הראויה לדיווח הוא מגזר תעשיות הביטחון הגדולותהמ .ג

מהתמונה הרחבה שתקציב הביטחון הוא יהוו חלק , גם אם חלקיים, יש מקום שהממצאים .ד
   .וישמשו גורם מניע לבחינה עמוקה יותר של הנושא חלק ממנה

   .ממצאים .2

 .בטבלה המצורפתם כמותיים נתוני .א

שירותים שונים  1  2        2

וג
יל
פ

 
ם  
קי
ס
וע
מ
ה

מי
קו
מ
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תעשיות קלאסיות           2   

תעשיות עתירות ידע  2     2 2    

המועסקים במיקור חו  סך               1    12      

סך עובדי החברה         12          1      

 . B$        2    1    סך מכירות K 

ייצוא               

חברהרפאלאלביטתעשא תעסיכום

0

מיפוי מכירות וכוח אדם בתעשיות הביטחון הגדולות

  הערות

בערכים מעוגלים  0300נתוני 

נתוני אלביט מבוססים על הערכות ומידע חלקי 

 
 

מכירות בחשיבותן האסטרטגית של תעשיות קלאסיות הגדולות תעשיות הביטחוניות ה .ב
דרך מחשבה שאינה מאפיינת את  תעשיות העילית )מקומיות ומסייעות להתפתחותן 

 .(חיקויהערכה וראויה לבנושא ומגלה אקטיביות למעט אינטל ה, אותן פגשתי האזרחיות

 

 בהוצאת מוסד שמואל נאמן –אלי הורוביץ ודוד ברודט  – 0302ראל ח יש"דו(   0)

 ' אהגדרת המחקר בנספח (   0)
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טק -בהשוואה לתעשיות היימגוון ועשיר   הבסיס התעשייתי של תעשיות הביטחון הגדולות .ג
 . אזרחיות מקבילות

 0.1כ במצרפית מוכר ה יתעשיות עילית של ציוד אלקטרונ מייצגה ,דגם השוואהנעשה מ
 . במיקור חוץ מקומי 0,533עובדי חברה וכ  0,333מעסיק כ , דולר לשנה מיליארד

בהשוואה ל ) מקומיות נעשה מול תעשיות עתירות ידעהמקומי אחוז ממיקור החוץ  05%רק 
 .זניח של טכנולוגיות ורכיבים קריטייםרכש מקומי ומתוכו ( בתעשיות הביטחון 03%

השקעה לשאת בבמערכת הביטחון קיימת נכונות דה שבעובנתוני תעשיות הביטחון נתמכים 
 .ולהתמודד עם אורך הנשימה והסיכונים הכרוכים בפיתוח רכיבים קריטיים וטכנולוגיות חדשות

 . קיימותהמקומיות גם כשהאפשרויות , אינן בנויות לחשוב ולפעול כך חברות אזרחיות

אותם ניתן לייצר בארץ באיכויות  ל רכיבים עתירי ידע"מזמינה בחו, אחת החברות איתן נפגשתי
 . ל"מוכר בחומקור אספקה כדי להימנע מסיכון הכרוך בהחלפת זאת אך לא עושה , הנדרשות

חוסר בנתונים איפשר בחינה חלקית בלבד על השפעתן של תעשיות הביטחון הגדולות  .ד
מדגרה להנבטת תעשיות חדשות , פריסה בפריפריה :בממדים לאומיים נוספים דוגמת

   (0) מה של קאדר ניהולי המגיע לעמדות השפעה גם מחוץ למערכת הביטחוןוחמ
 

 סיכום . 

ותרומתו בעוצמתו חריג התעשיות הביטחוניות הגדולות מייצגות אקוסיסטם תעשייתי  .א
 . איכותיים וערכיים  במונחים כמותיים  לתעשייה הלאומית

תעשייה בות מן הראוי לאמ  את הגישה של תעשיות הביטחון הגדולות הרוא .ב
 (4) ומסייעות בהעצמתן שלהן ECOSYSTEMהקלאסית מרכיב בעל ערך אסטרטגי ב 

הביטחון מקנה לתעשיות   מערכתיות וטכנולוגיותהשילוב של גודל וגיוון יכולות  .ג
בהשוואה   את הכישורים להתמודד טוב יותר עם השינויים החלים בשוקהגדולות 

 .בינוניות-תעשיות הביטחוניות הקטנותל

של  (5)ביטחוני ותעשייתי  משותףמינוף לעודד ולתמוך בכל יוזמה שתקדם   מומל .ד
טכנולוגיות -מיקרו  טכנולוגיות-ננו :תשתיות טכנולוגיות דוגמתהשקעות לאומיות ב

 .בשלב התנעה תנמצאשהקמתו פוטוניקה תחום הו

 

  

 

 

  מצורפים

 .הגדרת מחקר על אקוסיסטם של תעשיות ישראליות גדולות –' נספח א

 של רפאל  ECOSYSTEMהשלמת תמונת ה   -' נספח ב

 האלקטרוניקהתעשיות פנייה להנהלת איגוד קיטוע מתוך  -'  נספח ג

 
   . מייצג את הדוגמה של רפאל שמקבילות לה ניתן למצוא בשלושת האחרות' בנספח (  0)
 מצורפת פנייה בנושא להנהלת איגוד תעשיות האלקטרוניקה(  4)
הנתמכת במשותף על ידי , פ דואלי ביטחוני אזרחי"למינוף מו, מימדמתה של תוכנית יש לברך על הק( 5)

 .ת"ת והמדען הראשי של משרד התמ"מפא
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 Industrial Ecosystem of Large Israeli Industrial Companies – Case Study 

 

 מטרת המחקר .1

, שנוצרו סביב מדגם של תעשיות ישראליות גדולות ומצליחות  ECOSYSTEMSלבחון את ה       
    במטרה

 .לקבל תמונה על מעגלי ההשפעה שלהן ברמה הלאומית .א

שתתמוך בהעצמתן ובצמיחתן  לזהות מרכיבים מהם ניתן יהיה לגבש מדיניות לאומית .ב
 . של תעשיות גדולות נוספות

 שתתפיםבחירת המ .2

שהיקף המכירות שלהן עולה , תיבחרנה תעשיות במגוון רחב של תחומי עיסוק ומתאר עסקי     
כאמת מידה להצלחה בסביבה , עם מרכיב ייצוא משמעותי, על כחצי מיליארד דולר

 .מאתגרת

 התחומים שיבחנו . 

 .איכותיים וגיאוגראפיים, במונחים כמותיים, מאפייני שרשרת האספקה במדינת ישראל .א

 .השפעתן החברתית .ב

 .השפעתן על הקמה של עסקים חדשים .ג

שמקורו "  אפקט חממה"השפעתן על איכות הניהול התעשייתי והציבורי כתוצאה מ .ד
 .במנהלים  שיצאו משורותיהם

 .ל"שותפות או רכש גומלין משמעותי של גורם בחו, מידת ההשפעה של בעלות .ה

 נושאים נוספים שיצופו תוך כדי המחקר .ו

 . לו להגביל את תשובותיהם לתחומי סודיות התואמים את מדיניותןהמשתתפים יוכ

 

 

 בברכה

 

 גיורא שלגי, ר גלעד פורטונה"ד, שלמה מיטל' פרופ

 מוסד שמואל נאמן –עמיתי מחקר בכירים 
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 'בנספח 

 

 סביב חברת רפאל  Industrial Ecosystem -תמונת ההשלמת 

                                       

 נוכחות בפריפריה .1

היוותה גורם בעל השפעה מכריעה על ( השלוחה של רפאל בגליל)הקמת לשם  .א
 . התיישבות איכותית בגליל התחתון

כשליש מעובדי לשם בשנים הראשונות להקמתה ישבו בפריפריה הצפונית ולחלקם היה 
דוגמת , ו עם השנים לישובים מבוססיםמשקל מכריע בהקמת מצפים חדשים שהפכ

 .ולהרחבה איכותית של ישובים קיימים דוגמת כרמיאל יובלים ועצמון

  .המועסקים על ידי רפאל בקבלנות משנה נמצאים בצפון הארץ 2,533מתוך  13%כ  .ב

ן השואף לעלות על נתיב פתוחה לכל ארגוה חדשנות ומצוינות בגלילתוכנית לוליווי של ייזום  .ג
   .(0)איכות וחדשנות, יעילות  הנשענת על השל צמיח

 חדשות תעשיותמדגרה ל .2

                        בהיקף מצרפי של (0)בתחום האלקטרואופטיקהתעשיות עילית  תיש הקמת .א
 . ממוקמות בגלילו עובדים 0033 כ, כמחציתן לייצוא, מכירות $M 023כ 

                              .בתחום האזרחי Start Ups 03ברפאל נוצרו כ ו שמקורידע וה יזמעל בסיס  .ב
התפתח  לתעשיות ן וחלק $M 053של כ תמורה ב ,והוטמע בחברות מובילותנמכר ן חלק

  מלאות הממוקמות ביוקנעם

 Given Imaging -   153כ , ל"בחו 99%מתוכן כ , ח"מש 333היקף מכירות כ 
 עובדים

 Galil Medical    - לא נמצאו נתונים 

 ת מנהיגותחממ . 

 .אין נתונים כמותיים -של בוגרי רפאל בתעשייה ובאקדמיה איכותית מת נוכחות קיי

 

 

 

 

 
על ידי  תמונהג, על ידי האיגוד הישראלי לאיכותמקצועית נתמכת , שהותנעה לפני כשש שניםהתוכנית (   0)

  .חונכים מתנדביםתה לטובהמעמידות  ,קבוצת שטראוס ופיליפס מדיקל, בהשתתפות אלביט מערכות ,רפאל

 .לשתיהן הצטרפה יותר מאוחר אלביט כשותפה –במשגב וחברת אופגל בכרמיאל  SCDחברת (   0) 
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 0300מרץ                                                               

 'גנספח 

 

 

 של תעשיית האלקטרוניקה  ECOSYSTEMחשיבותה של התעשייה הקלאסית ל 

 

 ומטרתו סמךהרקע למ .1

נמצאת  LOW TECHשחלק מהממסד התעשייתי והפוליטי מכנים כ , התעשייה הקלאסית .א
 .ל"אל מול פיתויים קצרי מחשבה של מיקור חוץ בחו, בשחיקה מתמדת ונטולת מעצורים

להתייחס לתעשיות הקלאסיות , מטרת המסמך לשכנע את איגוד תעשיות האלקטרוניקה .ב
 . בריאה  תעשיית אלקטרוניקהשל ימות ווח לקיכאל תשתית בעלת חשיבות ארוכת ט

 נתונים .2

מרכיב ייצוא , מיליארד דולר 00מצורף מדגם תעשיות אלקטרוניקה עם מכירות שנתיות של כ 
עובדים  43,333כ , אלף עובדים ישירים 40,333המעסיקות כ , מיליארד דולר 03של כ 

 .בתעשייה הקלאסית02,333מתוכם כ , במיקור חוץ

18,0002,5003006,0002501,0003,0005,000
עובדים בתעשייה  סך 

קלאסית מקומית

46,00012,00080015,0003001,4008,0008,500
סך עובדים במיקור  

חו  מקומי

סך עובדי החברה42,00016,0005707,8004001,00010,0006,500

12 B$3,4365652,2006105002,6301,850סך מכירות K 

10 B$80%100%100%100%100%75%60%ייצוא

סיכום  

כולל

(0)חברה7654321

(1) Companies  (by alphabetical order): Applied Materials,  Elbit Systems,  
INTEL , Israel Aircraft Industries, Kla-Tencor, Orbotech, Rafael

0

חלקן של התעשיות הקלאסיות המקומיות  
של מדגם תעשיות אלקטרוניקה מתקדמות  ECOSYSTEMב 

 

 

בתהליכי ,  מפרטים, בשרטוטים  מיקור חוץ כרוך בהעברת ידע מהמוביל לקבלני המשנה .ב
הוא מקרב את קבלני המשנה לממש את   כאשר נעשה בחוסר זהירות  -. ייצור ובדיקה

  .המזמין את מקומו שלשתתפוס שאיפותיהם להובלה 

 שתבהיר את החשיבות, הצהרת מדיניותת האלקטרוניקה תצא בומומלץ שהנהלת תעשי .ג
 .יעילה ואיכותית, שהיא מייחסת לקיומה של תעשייה קלאסית מקומיתהאסטרטגית 

 

 התייחסות . 

אלא שאלה של  ,אינו רק שאלה של מקורות תעסוקה, קיומן של תעשיות קלאסיות מקומיות .א
 .מובילותעילית עשיות קיימות של תתרומה חיונית ל תובעל תוטכנולוגית וויכולידע 

  .ב

 

 



 

 7 

 

מומלץ שהאיגוד יעודד את חבריו , כדי לקדם איכות ויעילות של התעשייה הקלאסית  .ד
  .ני המשנה שלהם להטמיע תהליכים בוני מצוינותלשמש חונכים שיסייעו לקבל

, הונהג על ידי איגוד תעשיות האלקטרוניקה, של בניית מצוינות תעשייתיתמהלך דומה  .ה
לפני יותר מעשרים שנה והוביל למהפיכת איכות , בשיתוף האיגוד הישראלי לאיכות

   .ות האלקטרוניקה והביטחוןששינתה את פני תעשי

מכאן שעל האיגוד , תעשייה קלאסית איכותית נדרשת לכוח אדם מקצועי ברמה גבוהה .ו
שבצד בעלי מקצוע גם יתרום  ,טכנולוגי איכותי-הניף גם את הדגל של חינוך מקצועיל

 .על פני מקצועות לא יצרניים לגידול במספר בוגרי תיכון שיעדיפו תחומי הנדסה ומדעים

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


