
 

 

 

 חוקל םע תורשקתה -  היבונוסל תיתועמשמ ןויצ תדוקנ
  הפועתה םוחתמ יגטרטסא

 

 ,םלועב תולודגה םיסוטמה תוינרצימ תחא
 יטנא םירצומל הינש ךשמה תנמזה תעצבמ
 תורשע לש ףקיהב היבונוס לש םילאירטקב

 םירלוד יפלא

 תיתשת תבחרה לע תודיעמ תוריכמה״ ,הרבחה ל״כנמ ןותיז לאגי ירבדל
 קלחכ תאזו  םילודג םינוגריאו םיפסונ םיקוושל היבונוס לש תוריכמה

 לוצינ ךות ,םינוגראל םג תוריכמה ךרעמ תא ביחרהל הרבחה תייגטרטסאמ
  ״.תוריכמב יתועמשמ לודיגל היבונוס הרציש גתומה םע קושה תורכיה

 Roche,תמגודכ םיפסונ תוחוקל הרבחה הגיצמ ,תאז הקסעל ףסונב
Bridgewater ו-Align Technology , םה םג עצבל תוכישממש, 

  .תורזוח תושיכר

 

 הנוכמה תלעפה תודוא חווידל ךשמהב הנורחאל קזחתה היבונוס גתומה •

 תונוש תודימע תונוכת קינעהל הרבחה תוחוקלל רשפאתש תיתיישעתה
 תודוא חווידלו םוהיזו םילקימיכב ,םימב יתועמשמ ןוכסיח ךות ליטסקטל

 םידבה תא האיבה רשא הרבחה החתיפש היגולונכטה תודימע
 .הנורוקה ףיגנ לש אתלדה ןז דגנכ ההובג לורטנ תוליעי המרל םילפוטמה

 

 הנופו היתוחוקל להק תא ביחרהל הכישממ היבונוס״ ,הרבחה ל״כנמ ןותיז לאגי ירבדל

 ונלש תוחוקלה להקלהפועתה תיקנע לש התופרטצה ,םינוש םירוטקסמ קנע תורבחל



 

 

 סוריו דגנכ ותודימעלו ונחתיפש רצומה תוליעילו ביטל החכוה הניה ךשמה תנמזהב

 .ללכב םיסוריוו תוירטקב דגנכו טרפב הנורוקה

 תוכסמה יכ הנבההו תימלועה הסיפתב יוניש לע הדיעמ ונחתיפש תוכסמב הריחבה

 תנמזהב הריחבה .ןמז ךרואל ישיאה דויצהמ קלח ויהי אלא תפלוח הנפוא ןניא ןה

 םיברה תונורתיה תא תששאמ םיסוריוו תוירטקב ינפב תודימעה תוימעפ בר תוכיסמ

 .הנורוקה סוריו לש טנאירו לכ דגנכ הדימעה ונחתיפש הליעיה היגולונכטב שומישבש

 תוחוקלל הרבחה תייגולונכט יססובמ הצק ירצומ לש הריכמו חותיפב ךישמנ ונא

 ״.םלועה יבחרב םייטרפו םיירחסמ

 

 תימלוע םיסוטמ רוציי תרבח יכ םויה החוויד )ונוס:א"ת( היבונוס – 2021 רבמבונל x ,ביבא לת
 היגולונכטה לע תוססובמה תוכיסמ תשיכרל עגונב ךשמה תנמזהל היבונוס םע הרשקתה
  לירפא שדוחב רתוי ןטק ףקיהב ןויסינ תנמזה השכרש רחאל תאז .הרבחה החתיפש תינוסארטלואה

2021. 

 לש וגוללו גתומה חורל המאתהו םתשירד יפל רצומה לש בוציע הללכ תפסונה השיכרה תמיעפ
   הרבחה
 תורגבמ תועבונ תונושה היתוקלחמ לע תימלועה םיסוטמה תינרצי םע תואקסעה״ ,ןותייז ףיסוה דוע

 תריצי ידכ ךות – תובכרומ תואקסע םדקלו םימ"ומ להנל תלגוסמ רשא היבונוס לש B2B-ה תקלחמ

  .םיפתושו תוחוקל םע םיסחי תכרעמו רשק

 תורבח תונמל ןתינ היתחוקל ןיב רשא ,היבונוסל תונופ תולודג תורבחש הנושארה םעפה הניא וז

 תקלחמ ךרד תורזוח תושיכר ועציבש ,Bridgewater-ו Align Technology, Roche  תמגודכ

 .תוריכמה
 חותיפ ךשמהו Go-to-Market-ה שומימו חותיפבו B2B-ה תקלחמ תא חתפל ךישמת היבונוס

-הרטלואה תייגולונכטב שומיש ךות םיפסונ םירצומ חתפל םיכישממ ונא .הלש תידוחייה היגולונכטה

 םלועב םלועב תוליבומה תורבחה םע םייקסע הלועפ יפותיש תריציל לועפלו הרבחה לש דנואס

 ".דועו ידסומ ליטסקט ,טרופס תנפוא ,תיליע הנפוא ,בכר ,הפועת -םינוש ליטסקט ימושייב

 

 
  



 

 

 

 :היבונוס תודוא

 דעש ,אמייק תרב הרוצב ליטסקטל תונוש תונוכת תיינקהל םיינוסרטלוא םילופיט חותיפב החמתמ היבונוס
 ותוא ךופהלו ליטסקטה םלועב הכפהמ עצבל תפאוש הרבחה .םימהזמ םילקמיכב שומיש ידי לע וגשוה הכ
  .שומישל רתוי חוטבו רתוי קוריל

 תונוכת ילעב םיקיקלח לש תילקיזיפ העמטהל דנואסרטלוא ילגב שומיש השוע הרבחה החתיפש היגולונכטה
 םילקימיכה תומכב ןוכסח ךות ,םיימיכ םיקבד תמגודכ םימהזמ םירמוחב שומיש אלל ,ליטסקטל תונוש
-high( תיאליע תוליעי תגשה ךות תאזו ,קושב םויכ שרדנה תמועל הנוכתה תלבק ךרוצל םישרדנה

performance(, תילכלכ תונכתיהו ,תוסיבכל תודימע )cost-competitiveness(. 

 לש תויביטקרטאה תא החיכוהש םירצומ תוריכמ תביטחו תמדקתמ חותיפו רקחמ תביטח הרבחל
 התלוכרמ תא ביחרהל תדעתמ היבונוס ,םלועה יבחרב הצקה ינכרצ ברקב גתומה לשו היגולונכטה
 .ןתלדגהו תוריכמה תמרופטלפ לוצינ ךרוצל םיפסונ םירצומ תחתפמו

 
 יבג לע הביבסל יתודידיו דימע ילאריו יטנאו ילאירטקב יטנא יופיצ הניה הרבחה לש ןושארה םושייה
  .)COVID19 דגנ תוליעי 99%( ליטסקט

 םילוח יתב( ידסומה קושהו הנפואה םלוע ,בכרה םלוע :םיירקיע םירוטקס השולשב תדקמתמ הרבחה
 םיכישממ רשא םלועב תולודגהמ )OEM( תיאפוריא בכר תינרצי םע םיידוחי םיטולייפ הלו )ןולמ יתבו
 תרטמ .םלועב םילודגהמ יאפוריא תיליע הנפוא דיגאת םע ןכו ,הרבחה תודבעמב םייקתהל
 תרזעב לפטל הרבחה לש התלוכי תא קודבל הניה ,הרבחה תודבעמב םיעצובמ רשא ,םיטולייפה
 תונוכת ןהל תונקהלו ןמצע תורבחה ידי לע םיקפוסמ רשא םינוש םידבב הלש תידוחייה היגולונכטה
 תעב םימהזמ םילקימיכב שומיש לש תיתועמשמ התחפה ידכ ךות תוילאריו יטנאו תוילאירטקב יטנא
   .דבב שומישהו רוצייה ךילהת

 תיתיישעת המרב םיטולייפ עוציבל ליבוהל היופצ ,הדבעמ תמרב ןוצר תועיבשמ תואצות תגשה
 הרבחה לש היגולונכטה תעמטה תא רשפאל ןכו ,הרבחה לש תיתיישעתה טולייפה תנוכמ תועצמאב
 הנוכמ תריכמ לש לדומב חווט תכורא תיזוח תורשקתה תחת ,תורבחה לש רוצייה תרשרשב
 .םילכתמו

 קוש .םידבל תויאליע םימ תוניסח תונוכת תיינקהל קורי לופיט וניה החתיפ הרבחהש ינשה םושייה
 תוימיכ תובוכרת לש הריכמ ריחמ יחנומב הנשב רלוד ןוילימ 800 – ב ךרעומה קוש וניה םימה תוניסח
 תא ליבגהל תפאוש היצלוגרהש םימהזמ םירמוחב שומיש השוע םויכ רשאו ,הנוכתה תיינקהל
 ,םימהזמ םיביכר ילוטנ םימ יניסח םידב חותיפ רשפאמ ,היבונוס החתיפש ןורתפה .םהב שומישה
 םכסהב הרשקתה יכ החוויד הנורחאלו הז םוחתב תלעופ ףא הרבחה .םויכ םידבב םימייקש הלאכ
 .םוחתב הליבומ תיאפוריא הרבח םע םימ תוניסחל םימושיי חותיפ

 דראילימ 15-כב םויכ ךרעומה ,ליטסקטב לופיטל םיביטקילפאה םילופיטה קוש ,הרבחה תכרעהל
 הדיתע היבונוס .תוקורי תויגולונכט ץמאל - קושה תושירד חוכמו היצלוגר חוכמ - ביוחי ,הנשב רלוד
 יתוהמ קוש חתנ סופתל איה הפיאשהו ,עבצו שא תוניסח ןוגכ תופסונ תויצקילפא חתפלו ךישמהל
 הימיכ תובוכרתו תונוכמ תריכמ לש יקסע לדומ תחת  ליטסקטל םייביטקילפאה םילופיטה קושמ
 .ליטסקטה ינרציל



 

 

 םיטנטפ ינש רוחסמ תרטמל ,דמויבה םוחתב םזי ,ץיבוקשרה יקוש י"ע 2013-ב המקוה היבונוס
 50 םויכ הקיסעמ הרבחה .ליטסקט לע םיילאירטקב-יטנאה םייופיצה םוחתב ,ןליא רב תטיסרבינואמ
  .הריכמו קוויש ,חותיפו רקחמ לע שגדב חומצלו ךישמהל היופצו םידבוע

 /https://sonoviatech.com :הרבחה רתאל

 

 


