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Findings from the Business Innovation Survey 2010-2012 

 לוחות
 

  

                                              
. 2012-2010לשנים ) שאלות איכותיות(נתונים על חדשנות לסוגיה ופעולותיה ) 1( שתי תקופות התייחסות  בלוחות והתרשימים המופיעים בהודעה ישנן1

 . 2012מספר משרות לשנת ) 2(

  

 .קיימה ומוטמעים בכלכלה ובחברה-חדשנות הנה התהליך שבו הופכים רעיונות לטכנולוגיות ולמוצרים בני

 25%  8זוהי ירידה של ). יךאו תהל/חדשנות מוצר ו(מכלל החברות במגזר העסקי דיווחו על חדשנות טכנולוגית 

 .2008נקודות אחוז לעומת 

 17% נקודות האחוז4עליה של , הייתה חדשה בשווקים שבהם הן פעלומהחברות הציגו חדשנות טכנולוגית ש  ,

  .2008בהשוואה לשנת 

  מהן דיווחו על חדשנות טכנולוגית62% -הנן החדשניות ביותר )  משרות ומעלה500עם (החברות הגדולות . 

 33%לל המפעלים הפועלים בענפי התעשייה דיווחו על חדשנות טכנולוגית מכ. 

  67%מהמפעלים הפועלים בתעשיות הטכנולוגיה העילית דיווחו על חדשנות טכנולוגית . 

 30%ארגונים ומוסדות  לקידום ,  מהחברות שדיווחו על חדשנות טכנולוגית מבצעות שיתופי פעולה עם חברות

 .רות אלו דיווחו על שיתוף פעולה בישראל מחב83%. חדשנות טכנולוגית

 76%מהפעולות החדשניות במוצר או בתהליך פותחו על ידי החברה עצמה . 

 46% טכנולוגית-חדשנות א( מהחברות דיווחו על חדשנות בשיטות שיווק או בתחום הארגוני.( 

  נן משרות של אקדמאים  מהן ה29%,  אלף משרות1,156- נרשמו בחברות שנכללו באוכלוסיית הסקר כ2012בשנת

  .ובעלי הכשרה
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  סקר חדשנות

כיום ישנה תמימות .  ומוטמעים בכלכלה ובחברההקיימ-מוצרים בנילבו הופכים רעיונות לטכנולוגיות ושחדשנות הנה התהליך 

  . אזרחיהןשל רווחתן של מדינות ולחיוניותה של החדשנות לצמיחתן ולם באשר להשפעתה הרבה ודעי

,  והחללהטכנולוגיה, במשרד המדע) פ"המולמו(שמומן על ידי המועצה הלאומית למחקר ופיתוח , 2012-2010סקר חדשנות 

 של Community Innovation Survey (CIS)הסקר מבוסס על סקרי החדשנות . ס זו הפעם השנייה"נערך על ידי הלמ

  .ל שלושה עשוריםשמרכזים ידע וניסיון ה ו80- הנערכים בעולם מתחילת שנות הOECD- ה

ביישום , ם או משופרים משמעותיתיחדשני) סחורות או שירותים(שוק של מוצרים לה צגבסקר זה חדשנות מתבטאת בה

די . מפעליםשל גוני כחלק מהפעולות העסקיות של חברות ושיטות שיווק חדשות או חדשנות בתחום האר, תהליכים חדשים

  .חשב לחדשניתי תחברה כדי שבאחד מהקריטריונים הללו

חסמים ואסטרטגיות ומבנה ,  חדשנות טכנולוגית במגוון רחב של נושאים כגוןומאפייניההסקר חוקר את החדשנות בישראל 

  .כוח האדם

  .לשאלון הסקר

  

 משרות 10 חברות עסקיות מתוך אוכלוסייה הכוללת חברות הפועלות במגזר העסקי שלהן לפחות 2,316הסקר נערך בקרב 

 5מלבד ענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים וענף מחקר מדעי ופיתוח אשר בהם נבחנו חברות אשר להן (

 שירותי ,אספקת חשמל ומים, )34-5(יה וחציבה יתעשייה כר: חברות אלו פועלות בענפי הכלכלה הבאים). רות לפחותמש

 מסחר סיטוני וקמעוני ותיקון כלי רכב ,25- גדול מהמשרותהם מספר חברות בב) 43-41(בינוי  ,)40-35(ביוב וטיפול בפסולת 

, )64-58(מידע ותקשורת , )54-49(אחסנה דואר ובלדרות ,  שירותי תחבורה,)56-55(שירותי אירוח ואוכל , )47-45(מנועיים 

  ). 75-69(מדעיים וטכניים , שירותים מקצועיים, )66-64(ים ושירותי ביטוח ישירותים פיננס

ולכן כוללים שינויים , 2012-2010 המבוססים על התאמת האוכלוסייה לשנים 2008-2006בהודעה מופיעים נתונים לשנים 

 ובסקר הנוכחי נעשה שימוש בסיווג החדש של , שינויים בשאלון הסקרכמה נעשו ,כמו כן. האחרון בנושאוואה לפרסום בהש

  . עשויים להסביר חלק מהשינויים בין השניםאשר  ,2011ענפי הכלכלה 

  

  )2-1לוחות  (2012-2010) חדשנות מוצר וחדשנות תהליך(חדשנות טכנולוגית 

סוגי .  המגוון הטכנולוגי במוצרים ובתהליכי הייצור של הארגוןשנות המובילה לשינוי או להגדלה של חדחדשנות טכנולוגית הנה

הצגה לשוק של מוצר חדש או משופר משמעותית , דהיינו) ים או שירותסחורות(חדשנות מוצר ) א: (לולים בההחדשנות הכ

  .חברהבכלומר יישום של תהליך חדש או משופר משמעותית ,  חדשנות בתהליך)ב(

 נקודות 8זוהי ירידה של .  מכלל החברות במשק הציגו חדשנות טכנולוגית כלשהי25%עולה כי ) 1בתרשים (מתוצאות הסקר 

  . 2008-2006האחוז בהשוואה לסקר שנערך בשנים 

  .   מהחברות הציגו חדשנות בתהליך17%-ו,  מהחברות הציגו חדשנות במוצר18%

 מכלל החברות הציגו הן 10%.  פעלון הבהםש בשווקים חדשהגית אשר הייתה  מהחברות הציגו חדשנות טכנולו17%

  .חדשנות תהליך והן חדשנות מוצר
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  2012-2010 לעומת 2008-2006 חדשנות טכנולוגית - 1תרשים 

  
  1לנתוני תרשים 

  

  )2-1לוחות  (2012-20102  ועצמה טכנולוגיתכנולוגית לפי ענפי כלכלהחדשנות ט

ענף , )65%(תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים  ענף :נםם הבולטים בקרב החברות המחדשות ההענפי

 :ת נמוכהלעומתם בלטו בחדשנות טכנולוגי. )67%( הטכנולוגיה העיליתענפי שבהחברות כן  ו)68% ( 3מחקר מדעי ופיתוח

אחסנה דואר ,  ושירותי תחבורה)20%(רותי אירוח ואוכל יש, )17%(כרייה וחציבה , )13%(שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח 

  .)16%(ובלדרות 

 נקודות 13  שלזוהי ירידה. 25% -ווחו על שיעור נמוך יחסית של חדשנות טכנולוגית יחברות בענפי הטכנולוגיה המסורתית ד

  .2008-2006ה לשנים האחוז בהשווא

  )3לוח  (2012-2010חדשנות טכנולוגית לפי גודל חברה 

ווחו י ד62%מבין חברות אלו ). 2לוח ( שיעור החדשנות הטכנולוגית הגבוה ביותר נמצא , משרות ומעלה500שבהן חברות ב

 ניתן לראות את 2שים בתר.  שווקיםבחדשנות ה את ציג מהחברות היו ראשונות לה39%-על חדשנות טכנולוגית כלשהי ו

כך שיעור החדשנות בקבוצת , ככל שמספר המשרות גבוה יותר. הקשר בין גודל החברה לפעילות החדשנות הטכנולוגית

בקבוצה זו נדגמות רק ). 56%( עובדים אחוז החברות המחדשות גבוה 9-5 של ת הגודל בקבוצ,אולםו.  גבוה יותרהגודל

 ענפים אלו בולטים באחוז גבוה .אחרים ובענף מחקר מדעי ופיתוחהשירותים השבים וחברות בענף תכנות וייעוץ בתחום המח

  .2008-2006ממצאים אלו דומים לאלו שנתגלו בסקר חדשנות לשנים . של חדשנות

  

                                              
  .2011 ההסיווג האחיד של ענפי הכלכל ענפי הכלכלה המופיעים בלוחות מסווגים על פי 2
  .בשילו לכדי מוצר או תהליך חדשני חלק מהחברות בענף זה הנן חברות הזנק שפעולותיהן עדיין לא ה3
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 2012-2010, חדשנות טכנולוגית לפי גודל חברה - 2תרשים 

  

  2לנתוני תרשים 

 עולה 3מתרשים . בהם יושמו התהליכים החדשים בחברהשם מינתבקשו לציין את התחו, החברות שהציגו חדשנות בתהליך

בארגון לוגיסטי  - 31%- בייצור מוצרי החברה ו- 49% , נעשה במתן שירותים שסיפקה החברה)57% (שעיקר היישום

  .צרים או השירותים שהחברה מספקתשיטות הפצה של המובו

  

  2012-2010 , בהם יושמה חדשנות בתהליךשהתפלגות התחומים  - 3תרשים 

  
  3 תרשים לנתוני
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  חדשנות טכנולוגית לפי הגורם המפתח

 76%. התהליכים החדשים בחברהאת נתבקשו לציין מי פיתח את המוצרים או , תהליךבהחברות שהציגו חדשנות במוצר או 

 נעשה הפיתוח גם על ידי מוסדות אחרים שאינם קשורים לחברה או בשיתוף 23%-ב, מהחברות פיתחו את החדשנות בעצמן

  .בהשלה לסמן יותר מגורם מפתח אחד בהתאם למבנה החדשנות ויכהייתה חשוב לציין שכל חברה . פעולה עם מוסדות אלו

  

 2012-2010 חדשנות טכנולוגית לפי גורם מפתח - לוח א
   אחוז החברות

 חדשנות במוצר או בתהליך גורם המפתחה
 76 החברה בעצמה

 15 קבוצת החברות שאליה משתייכת החברה
 16 בשיתוף פעולה עם קבוצת החברות שאליה משתייכת החברה

 23 בשיתוף פעולה עם מוסדות אחרים שאינם קשורים לחברה
 23 מוסדות אחרים שאינם קשורים לחברה

  2012-2010פעולות חדשנות 

ציוד ,  מהחברות רכשו מכונות59%- עולה ש4מתרשים . החברות נתבקשו לציין פעולות שעשו ליישום חדשנות טכנולוגית

 מהחברות רכשו תכנה לצורך 51%. חדשים או משופרים משמעותיתשהיו ים ומבנים ששימשו לפיתוח מוצרים או תהליכ

ממצאי הסקר דומים .  מהחברות רכשו ידע קיים מארגונים או ממוסדות לצורך פעילות חדשנות17%רק . חדשנותשל פעילות 

  .2008-2006לנתונים שדווחו בסקר חדשנות לשנים 

  

  2012-2010,  פעולות חדשנות- 4תרשים 

  
  4לנתוני תרשים 
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  )4לוח  (2012-2010  4)ארגונית ושיווקית(טכנולוגית -חדשנות א

חדשנות מסוג זה . טכנולוגית שעיקרה יישום של שיטות ארגוניות חדשות ושיטות שיווקיות חדשות-הסקר כלל גם חדשנות א

ווחו על י מהחברות במגזר העסקי ד46%. שווקיםבת המוצרים צג ולאמצעים המסייעים בהלשינויים במבנה הארגונירה קשו

אחת הסיבות . 2008-2006 נקודות האחוז בהשוואה לנתוני הסקר בשנים 19זוהי ירידה חדה של . טכנולוגית-חדשנות א

  . וקיתלירידה החדה היא תוצאה של שינוי השאלון בפרק חדשנות שיו

 37%. 2008-2006 נקודות האחוז בהשוואה לסקר 17ירידה של ,  מהחברות דיווחו על חדשנות ארגונית30%, כאמור

  .2008-2006 נקודות האחוז בהשוואה לסקר 20ירידה של , מהחברות דיווחו על חדשנות שיווקית

  2012-2010, טכנולוגית- חדשנות א- 5תרשים 

  
  5לנתוני תרשים 

  

  )5לוח (אסטרטגיות וחסמים , מטרות

האסטרטגיות והחסמים אשר הנחו או הגבילו את פעילות החברה ולדרגם לפי מידת , בסקר נדרשו החברות לציין את המטרות

לת מתח הרווחים דורגו כמטרות שהשפיעו במידה רבה על הגדלת המכירות והגד). בינונית או מועטה, רבה (םהשפעת

  ).5לוח (אך גם מטרות אחרות דורגו כמשמעותיות , )בהתאמה, 60%- ו66% (החברות

 ובין אם) 67%( בין אם עלויות תפעול פנימיות , הפחתת עלויותיאשבה נקטו חברות ה) 6תרשים (האסטרטגיה העיקרית 

  ).58%( או השירותים םהרכיבי, הפחתת העלויות של המוצרים

קשורים לתחרות חזקה של מחירים או לתחרות חזקה על איכות המוצר ) 7תרשים (החסמים העיקריים שצוינו על ידי החברות 

 ).בהתאמה, במידה רבה או בינוניתדירגו אותם  41%- ו68%( או המותג והמוניטין

 

                                              
 .ס"באתר הלמ, 2012-2010פירוט נוסף על סוגי חדשנות אלו ניתן למצוא בשאלון סקר חדשנות   4
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  2012-2010 , אסטרטגיות להשגת מטרות החברה- 6תרשים 

  

  2012-2010 , חסמים להשגת מטרות החברה- 7ם תרשי

  
  6-7לנתוני תרשימים 

  2012-2010פעולות חדשנות טכנולוגית בשנים של שיתופי פעולה לקידום ולקיום 

 שללוח ב מציג את שיתופי הפעולה .  פעולה עם גורמים חיצוניים מהחברות המחדשות טכנולוגית מבצעות שיתופי30%

 מהחברות 83%.  פעולות חדשנות שלל לצורך קידום וקיום"החברות המחדשות הטכנולוגית עם גורמים שונים בארץ ובחו

  מהחברות38%-ו  מהחברות משתפות פעולה עם גורמים באירופה48%, משתפות פעולה עם גורמים חיצוניים בישראל

, רכיבים, חומרים, מתבצעים עם ספקי ציוד) 65%( עיקר שיתופי הפעולה .ב"עולה עם גורמים חיצוניים בארהמשתפות פ

  .  מבצעים שיתופי פעולה עם לקוחות חיצוניים או צרכנים במגזר הפרטי51%. 'תכנה וכו
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-2012, ות טכנולוגיתעם גורמים חיצוניים לפי גורם ומדינה בקרב החברות המחדש*  שיתוף פעולה- לוח ב
2010 

           **אחוז החברות

 הודו/סין ב"ארה אירופה ישראל  סך הכל גורם
מקום 
 אחר

 18 14 38 48 83   סך הכל

 5 4 12 9 14 30 ת החברותחברות אחרות בתוך קבוצ

 4 8 13 26 46 65 ' וכותכנה, רכיבים, חומרים, ספקי ציוד

 6 4 21 16 34 51 ר הפרטילקוחות חיצוניים או צרכנים במגז

 6 2 4 5 17 25 לקוחות חיצוניים או צרכנים במגזר הציבורי

 6 2 13 11 22 33 מתחרים

 4 2 10 9 30 38 יועצים

 6 0.3 4 6 20 29 אוניברסיטאות

 6 0.3 2 5 13 22 מוסדות מחקר
.פ עם שני גורמים ויותר במדינה אחת או יותר"חברה יכולה לדווח על שת  *  

. אחוז מתוך החברות שמבצעות שיתופי פעולה עם גורמים חיצוניים**  
  

  2012 בשנת  במגזר העסקימבנה כוח האדם

כולל בעלי ( משרות לבעלי השכלה או הכשרה יו ה29%מהן , 2012 אלף משרות בשנת 1,156בחברות שנכללו בסקר נרשמו 

) טכנאים וכדומה, הנדסאים,  השכלה אקדמית אחרת5,טכנולוגיההמדע והמהנדסים ומדענים בתחום , תואר שלישי ומעלה

  . 23%ואחוז המשרות לאקדמאים עמד על 

 מהמשרות בתעשייה היו למועסקים בעלי 20%- כ19976 דפוסי עבודה וחדשנות בתעשייה משנת ,סקר מבנה כוח אדםב

מאוישות על ידי בעלי  מהמשרות בתעשייה 32% 2012- ב,לעומת זאת.  בלבד עבור אקדמאים12%-השכלה או הכשרה ו

אקדמאים בתעשייה המאוישות על ידי בעשור החולף גדל מספר המשרות . בעלי תואר אקדמיעל ידי  21%-הכשרה והשכלה או 

 אחוז גבוה של המשרות 2012- ב- 2012-1997אלו מעידים על השינוי המבני שחל בתעשייה בעשור שבין נתונים . 64%-ב

  .1997לעומת ,  בעלי רמת השכלה והכשרה גבוהות יותרבהם נדרשים עובדיםשהן בענפים 

                                              
  .מדעי הטבע וכדומה, מחשבים, רפואה 5
. 16/1999' יים מסלקט ממצאים סטטיסט. 1997דפוסי עבודה וחדשנות בתעשייה , סקר מבנה כוח אדם ).1999(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  6

  .המחבר: ירושלים
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  2012, וחדשנות  מבנה כוח האדם לפי סוג משרה- 8 תרשים
  

      
  

       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  
  8לנתוני תרשים 

  
לעומת , )41%(שכלה או הכשרה בעלי ההמאוישות על ידי ווחו על חדשנות טכנולוגית יש משרות רבות יותר יבחברות שד

אחוז גבוה של משרות מדענים ומהנדסים נמצא בחברות . שלא דיווחו על חדשנות טכנולוגית מהמשרות בחברות 18%

 .שלא דיווחו על חדשנות טכנולוגית בלבד בחברות 4%-לעומת כ, )19%(חדשנות טכנולוגית דיווחו על ש

  
  


