מאי 2020

תנאי סף לפעילות יועצים וחברות ייעוץ במסגרת המכון לייצור מתקדם
כללי
• פעילות יועצים וחברות יעוץ במסגרת המכון לייצור מתקדם תתקיים בשלושה נתיבים:
o

פרוייקטי אבחון

o

פרוייקטי ייעוץ

o

פרוייקטי הטמעה

• יודגש כי יועץ או חברה ,אשר יתנו שירותי אבחון ,לא יוכלו לתת שירותי ייעוץ או הטמעה
במסגרת המכון .כמו כן ,יועץ או חברה אשר יתנו שירותי ייעוץ  ,לא יוכלו לתת שירותי הטמעה
במסגרת המכון.

יועץ הפועל מטעם המכון לייצור מתקדם יעמוד בתנאים הבאים לכל הפחות:
השכלה  -תואר ראשון – הנדסה ,כלכלה ,מדעי הטבע ,חשבונאות ,משפטים ,מנהל עסקים
ניסיון מקצועי  -אחד מהבאים:
• מנהל בתעשייה
• בעל ניסיון מקצועי רלוונטי לאחר סיום התואר הראשון של לפחות  10שנים או  8שנים לאחר
סיום תואר שני בתחומים המוגדרים לעיל.
• ניסיון מצטבר של  5שנים לפחות מתוך  10השנים האחרונות ,בתפקיד של מנכ"ל או סמנכ"ל
או מנהל שהוא חבר הנהלה בארגון תעשייתי ,שהיה בעל היקף פעילות שנתית שלא פחת מ
 75מיליון  ₪בממוצע במהלך התפקיד ,ואשר העסיק לפחות  50עובדים במהלך התפקיד.
• ניהל במסגרת תפקידו הניהולי ,לפחות  3פרויקטים של התייעלות תפעולית  /שיפור פריון /
הטמעת טכנולוגיות מתקדמות.
• ובנוסף ,ניהול כיועץ לפחות שני פרויקטים בהיקף שלא פחת מ  200שעות ייעוץ כל אחד,
בנושאי התייעלות תפעולית  /שיפור פריון  /הטמעת טכנולוגיות מתקדמות ,בארגון תעשייתי,
בהיקף פעילות שנתית שלא פחת מ  75מיליון  ₪בתקופת הפרויקט ,ואשר העסיקו לפחות 50
עובדים בתקופת הפרויקט.

• יועץ
• בעל ניסיון מקצועי רלוונטי לאחר סיום התואר הראשון של לפחות  10שנים ,או  8שנים לאחר
סיום תואר שני בתחומים המוגדרים לעיל.
• ניסיון מצטבר של  6שנים לפחות מתוך  10השנים האחרונות ,כיועץ עצמאי או כיועץ בחברת
ייעוץ אשר כשירה להיות חברת ייעוץ המופעלת על ידי המכון (כמתואר בהמשך).
• ניהל בעצמו לפחות  8פרויקטים בהיקף שלא פחת מ  200שעות ייעוץ לכל פרויקט ,התייעלות
תפעולית  /שיפור פריון  /הטמעת טכנולוגיות מתקדמות ,התייעלות אנרגטית ,בארגונים
תעשייתיים ,בהיקף פעילות שנתית שלא פחת מ  75מיליון  ₪בתקופת הפרויקט ,ואשר
העסיקו לפחות  50עובדים בתקופת הפרויקט.

חברת ייעוץ הפועלת מטעם המכון לייצור מתקדם תעמוד בתנאים הבאים לכל הפחות:
• מקיימת פעילות עסקית של ייעוץ כנדרש על פי כל דין משך  10שנים לפחות.
• מעסיקה לפחות  3מנהלים  /יועצים בכירים העומדים בתנאי הסף להיות יועצים מטעם המכון
ולפחות אחד מהם ,עומד בתנאי הסף הנדרשים מבעל ניסיון בייעוץ.
• בעלת ניסיון של מקצועי של לפחות  10פרויקטים ,בהיקף שלא פחת מ  200שעות ייעוץ כל אחד
בנושאי ,התייעלות תפעולית  /שיפור פריון  /הטמעת טכנולוגיות מתקדמות ,שבוצעו ב  5השנים
האחרונות בארגון תעשייתי ,בהיקף פעילות שנתית שלא פחת מ  75מיליון  ₪בתקופת הפרויקט,
ואשר העסיקו לפחות  50עובדים בתקופת הפרויקט.
תנאים נדרשים לייעוץ הנעשה על ידי חברת ייעוץ:
• פעילות הייעוץ תנוהל על ידי יועץ בכיר ,שעומד בעצמו בכל התנאים הנדרשים ,מיועץ הפועל
ישירות מטעם המכון לייצור מתקדם.
• היועץ הבכיר המנהל את פעילות הייעוץ יישא באחריות המקצועית לאיכות פעילות הייעוץ .ויבצע
בעצמו לפחות  %50משעות הייעוץ.
• ניתן להעביר ליועץ זוטר בחברה שהוא עובד קבוע לפחות  6חודשים את הפעילויות הבאות:
איסוף וניתוח נתונים ,ביצוע תחשיבים ,תצפיות ,מדידות .היקף ,פעילות היועץ הזוטר בפעילות
הייעוץ לא תעלה על  %50משעות הייעוץ.

