
 החומר המוצג מהווה תקציר של תכנית אסטרטגית כוללת ומקיפה  

 בראשות אלי הורביץ וניהולו של דוד ברודט ביוזמת" 2028ישראל "אשר פותחה על ידי צוות 

 ישראל ובשיתוף עם מוסד שמואל נאמן בטכניון-ב"נציבות המדע והטכנולוגיה ארה

2028ישראל   

חברתית  -חזון ואסטרטגיה  כלכלית

 בעולם גלובלי

ר גלעד פורטונה"ד  

 מרכז יישום התוכנית במוסד נאמן

 

 

 על בסיס המצגת לראש הממשלה



 ר חברת טבע"יו –מר אלי הורביץ 

 ל משרד האוצר לשעבר"מנכ –מר דויד ברודט 

 המדען הראשי משרד התעשייה –ר אלי אופר "ד

 תא"אפרופסור , לשעבר ת"מפאראש , יצחק בן ישראל( מיל)אלוף 

 ן"מטמנהל , מר יורם יהב

 לשעבר נשיא האקדמיה, תא"א, יורטנריהושוע ' פרופ

    ECI נשיא,מאורמר רפאל 

 ב ישראל  "טכנולוגיה ארה-מנהל נציבות מדע – וופנר-מר דוד מירון

 ר חברת שלדור"יו, פרידריך סאמימר 

 נשיא הטכניון לשעבר, ר מוסד נאמן"יו, תדמורזאב ' פרופ

 

*
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*

מדינת ישראל תהיה אחת מעשר עד חמש עשרי המדינות  *
תפעל לטובת  , המובילות בעולם במונחים של הכנסה לנפש

 .  למען איכות חייהם ועתיד הדור הצעיר, כל אזרחיה

 

, חופשית שכלכלתהתתקיים בה חברה פתוחה ונאורה *
-המדעית, נשענת על יכולתה התרבותית, מאוזנת והוגנת

 .על חדשנות ועל יוזמה, על עושר ההון האנושי, טכנולוגית

 

מתוך שמירה על , המדינה תשיג כל זאת בשיתוף כל מגזריה*
שותפיה  , ערכיה וחיזוק דמותה של ישראל בעיני אזרחיה

 .  בעולם והעם היהודי

 

 



(2007מחירי )ׁ   $50,000-תוצר לנפש מעל ל 

 לשנה בממוצע בתהליך של   6%גידול בתוצר בשיעור של

 צמיחה מאוזנת

לשנה 4.7%-צמיחה של התוצר לנפש ב 

עתה   0.379-יני המודד אי שוויון בהכנסות יירד מ'מדד ג

 במהלך עשר עד חמש עשרה השנים הבאות 0.32-ל

60%-אחוז ההשתתפות בכוח העבודה יעלה ל 

תעסוקה מלאה 

*



*
להצליח במרחב  

התחרותי  

 הגלובלי

שילוב מגזרי  

הערבים  , החרדים

והפריפריות  

 בעשייה הכלכלית

טיפוח תעשיות  

בסיסיות  

מתקדמות וענפי  

שירותים  

 מסורתיים

פיתוח מיטבי של  

תשתיות בארץ  

 קטנה

מינוף טכנולוגיה  

 עילית וידע

אסטרטגיה של  

ידע  , חדשנות

מצוינות  , מתקדם

 ומקוריות

רפורמה יסודית 

של החינוך מן  

הגן לסוף התיכון 

וההשכלה  

 הגבוהה

חיזוק המחקר  

 האקדמי

,  ממשל מתכנן

מתדיין בעל  

מדיניות עקבית  

 לטווח הארוך

בכל אחד מן המהלכים גובשו  

מדיניות ומוסד נאמן  -קווימטרות ו

 מלווה ומהווה תמיכה  לממשל
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התפתחות צמיחה בשלות ירידה

ICT 2010

מסורתית  

20 0
מדעי  

החיים 

 קלינטק0 20

20 0

חלל  

אזרחי  

20 0

ICT 2028

מסורתית  

2028

מדעי  

החיים 

2028

 קלינטק

2028

חלל  

אזרחי

2028

                       -                              

J חלל אזרחי

20 0

Jקלינטק  

20 0

החיים  מדעי 

20 0

J חלל אזרחי

2028

Jקלינטק  

2028

מדעי החיים  

2028

 ICT 2028
CHEM 2028

קלאסית  

2028

קלאסית  

20 0

מדיניות                  

פרו אקטיבית  

 ICT 2010
CHEM 2010

מדיניות  פרו אקטיבית   

ננו  

טכנולוגיות

20 0

יוזמות  

בתחילת 

דוגמת  , דרכן

תעשיות גז 

ונפט

ננו  

טכנולוגיות

2028

Mission Statement -הצהרת מטרות 

לאומית ברת שתתבטא בתעשייה , אקטיבית של מצוינות תעשייתית-קידום מדיניות פרו

שמבחנו ביתרון תחרותי בשוק  , מאוזנת ואיכותית המקיימת מחזור חיים בריאקיימא 

.2028כחלק ממימוש חזון ישראל , איכותית של כלל מגזרי החברהוהעסקה גלובאלי 

 המרכז למצוינות תעשייתית 
Center for Industrial Excellence 


