
לאומיים המשתתפים במסלול הייעודי של הרשות לחדשנות המקדם -כאן תמצאו רשימה של תאגידים רב
 .שיתופי פעולה בינלאומיים, בין תאגידים זרים לחברות ישראליות

   תקציר   שם החברה   לוגו

 

3M 3M   היא חברת חדשנות גלובלית
שמשרתת את לקוחותיה באמצעות 

קבוצות עסקיות: מוצרי צריכה,   5
אלקטרוניקה ואנרגיה, בריאות, מוצרים 

 .תעשייתיים ומוצרי בטיחות וגרפיקה

 

Abbott חברת Abbott Laboratories  היא
חברת תרופות ומוצרי בריאות 

שמשרדיה הראשיים ממוקמים 
 .בשיקאגו שבמדינת אילינוי, ארה"ב

 

Alcatel-Lucent Alcatel-Lucent  הינה חברה צרפתית
בינלאומית המייצרת טלפונים ניידים 

וציוד טלקומוניקציה שמשרדיה 
-הראשיים ממוקמים בפריז, צרפת. ב

רכשה יצרנית הטלפונים  2015
לוסנט -את אלקטל Nokia הסלולאריים

 .ומיזגה אותה לתוכה

 

Alstom לאומי המפתח -אלסטום הנו תאגיד רב
ומשווק מערכות לשוק הרכבות העולמי, 

ומוביל עולמי במערכות משולבות 
 .לתחבורה מסילתית

http://www.3m.com/3M/en_US/company-us/about-3m/research-development/
http://www.abbott.com/live-healthy/know/innovation-and-science.html
https://networks.nokia.com/innovation
http://www.alstom.com/about-us/innovation/


 

Arkema Arkema  מפתחת חומרים ופתרונות
חדשניים ע"י עיבודם ויצירת שימושים 

חדשים באופן שמשפר את ביצועיהם 
בקרב המשתמשים, ביישומים קלי 
משקל, בעלי עיצוב מיוחד, חומרים 

ממקור אורגני, מקורות אנרגיה חדשים, 
ניהול משק מים, רכיבים אלקטרוניים 

 .וביצועי חומרי הבידוד לבית
ר קישו
נוסף

: http://www.arkema.com/en/inn
ovation/research-

organization/collaborative-
research/ 

 

Audi Audi AG  הנה יצרנית רכבים גרמנית
המעצבת, מהנדסת, מייצרת, משווקת 

מפקחת על  Audi .ומפיצה רכבי יוקרה
פרויקטים מכל העולם ממשרדיה 

הראשיים באינגולשטדט שבבוואריה, 
מיוצרים  Audi גרמניה. רכביה של

  .בשישה מתקני ייצור בינלאומיים

Audi Innovation Research 
(A.I.R.) קה המשמשת כמרכז הנה מחל

חשיבה וסיעור מוחין שמטרתה לספק 
תובנות לגבי עתיד הניידות הגלובלי 

מתוך הסתכלות על השווקים החשובים 
 Audi והמשפיעים ביותר. כשלוחה של

AG, A.I.R  אחראית על העשרת רשתות
השותפים והסוכנויות שלה ברחבי 

ממוקמים  A.I.R העולם. משרדיה של
 .סקופרנסי-בבייג'ינג ובסן

קישור 
נוסף

: http://www.audi.com/air/en.htm
l 

 

B. Braun B. Braun Melsungen AG  הנה
חברת תרופות ומוצרי רפואה גרמנית 

המספקת לשוק הבריאות העולמי מוצרי 
רפואה כגון מוצרים להרדמה, רפואה 
דחופה, קרדיולוגיה, ניתוחים וטיפולי 

 .גופיים-דם חוץ

http://www.arkema.com/en/innovation/research-organization/collaborative-research/
http://www.arkema.com/en/innovation/research-organization/collaborative-research/
http://www.arkema.com/en/innovation/research-organization/collaborative-research/
http://www.arkema.com/en/innovation/research-organization/collaborative-research/
http://www.audi.com/air/en.html
http://www.audi.com/air/en.html
http://www.arkema.com/en/innovation/
http://www.audi.com/corporate/en/innovations.html
https://www.bbraun.com/en.html


 

Becton 
Dickinson 

(BD) 

BD  הינה חברת טכנולוגיה רפואית
המשרתת מוסדות לטיפול רפואי ומחקר 

בתחום מדעי החיים, מעבדות קליניות, 
 BD .תעשייה ואת הציבור הכללי

מוכרת מגוון רחב של ציוד רפואי, 
מכשירים, ציוד מעבדה וכלים 

דיאגנוסטיים. משרדיה הראשיים של 
 .החברה ממוקמים בארה"ב

 

Bombardier 
Transportation 

Bombardier Transportation  הנה
 חטיבת ציוד רכבת של הפירמה הקנדית

Bombardier Inc..  זוהי אחת
מהחברות הגדולות בעולם בתחום של 
ייצור ציוד לרכבות ושירות התעשייה. 

משרדיה הראשיים של החברה 
 .ממוקמים בברלין, גרמניה

 

Boston 
Scientific 

Corporation 

Boston Scientific Corporation 
מפתחת, מייצרת ומשווקת מכשירים 

רפואיים המשמשים התמחויות רפואיות 
כגון רדיולוגיה, קרדיולוגיה, נוירולוגיה, 
כלי דם, אלקטרופיזיולוגיה, ניתוחי לב, 

אנדוסקופיה, אונקולוגיה, אורולוגיה 
 .וגניקולוגיה

  

 

CBA The Commonwealth Bank of 
Australia לאומי -הוא בנק רב

זילנד, פיג'י, -אוסטרלי עם עסקים בניו
ארה"ב ובריטניה. הבנק מספק מגוון 

שירותים פיננסיים הכוללים קמעונאות, 
בנקאות עסקית ומוסדית, ניהול קרנות, 
קרנות פנסיה, ביטוח, שירותי השקעות 

 -הוניהול מניות. "מעבדת החדשנות של 

"CommBank  מספקת מרחב חדשני
המאפשר ללקוחות ולצוות להכיר את 

התהליכים החדשניים של הבנק. 
מאפשרת למבקרים לחקור   המעבדה

את המוצרים החדשניים של הבנק תוך 
כדי אספקת כלים לעבודה משותפת 

 .וליצירת דור חדש של מוצרים

http://www.bd.com/
http://www.bombardier.com/en/transportation.html
http://www.bostonscientific.com/
http://www.commbank.com.au/about-us/innovation-lab.html?ei=gsa_generic_innovation-lab


 

Cisco Cisco Systems, Inc. הנו תאגיד רב-
לאומי שמפתח, מייצר ומוכר ציוד 

לרשתות תקשורת. משרדיו הראשיים 
 .חוזה, קליפורניה-ממוקמים בסן

 

Deutsche 
Telekom 

Deutsche Telekom AG  היא אחת
מחברות הטלקומוניקציה המובילות 

בעולם שמשרדיה הראשיים ממוקמים 
 .בבון, גרמניה

קישור 
נוסף

:https://www.telekom.com/en/bl
og/group/article/israel-and-

berlin--a-great-combination-for-
success-in-global-competition---

62206 

 

DNP DNP  והיא חברת  1876הוקמה בשנת
הדפסה יפנית מהגדולות בעולם. החברה 

פועלת בשלושה תחומים: תקשורת 
מידע, אלקטרוניקה וספקי סגנון חיים 
ותעשייה. החברה לוקחת חלק במגוון 

רחב של תהליכי הדפסה, החל ממגזינים 
צגים ועד מסכות צל להפקת מיי

החברה מונה  .LCD הכוללים תצוגות
 .עובדים 35,000-למעלה מ

קישור 
נוסף

: http://www.dnp.co.jp/eng/corpo
rate/lab.html  

 

DuPont DuPont  הינה חברת כימיקלים
אמריקאית שמשרדיה הראשיים 

בדלאוור, ארה"ב. החברה מפתחת 
מוצרים בתחומי טכנולוגיות 

האלקטרוניקה והתקשורת, חומרי 
ביצוע, טכנולוגיות ציפוי וצבע, בטיחות 

 .והגנה וחקלאות ותזונה

 

ENEL Enel לאומית -הינה חברת אנרגיה רב
וחברה מובילה בשווקי הגז והאנרגיה 
עם דגש מיוחד על אירופה ואמריקה 

 .הלטינית

https://www.telekom.com/en/blog/group/article/israel-and-berlin--a-great-combination-for-success-in-global-competition---62206
https://www.telekom.com/en/blog/group/article/israel-and-berlin--a-great-combination-for-success-in-global-competition---62206
https://www.telekom.com/en/blog/group/article/israel-and-berlin--a-great-combination-for-success-in-global-competition---62206
https://www.telekom.com/en/blog/group/article/israel-and-berlin--a-great-combination-for-success-in-global-competition---62206
https://www.telekom.com/en/blog/group/article/israel-and-berlin--a-great-combination-for-success-in-global-competition---62206
http://www.dnp.co.jp/eng/corporate/lab.html
http://www.dnp.co.jp/eng/corporate/lab.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/index.html
https://www.hubraum.com/locations/tel-aviv
http://www.dnp.co.jp/eng/
http://www.dupont.com/corporate-functions/our-approach/innovation-excellence.html
http://startup.enel.com/en/splash


 

Fujitsu פוג'יטסו הינה חברת הIT  הגדולה ביפן
והחמישית בגודלה בעולם. פוג'יטסו 

הינה חברת טכנולוגיות מידע ותקשורת 
ינלאומית המציעה מגוון של מוצרי ב

טכנולוגיה, פתרונות ושירותים. אנו 
 ICTמשתמשים בניסיון והכוח שלנו ב

על מנת לעצב את עתיד החברה בעזרת 
עובדינו  159,000הלקוחות שלנו. 

 100-תומכים בלקוחותינו ביותר מ
ארצות. מעבדות פוג'יטסו תומכות 

בהבטחה של קבוצת פוג'יטסו "לעצב את 
אתך", באמצעות טכנולוגיות  המחר

פורצות דרך ותחת הרעיון של חדשנות 
ממוקדת אדם על מנת לשפר את חייהם 

של האנשים, המידע והתשתית שלהם על 
 .ידי ייצור חדשנות

קישור 
נוסף

: http://www.fujitsu.com/jp/group
/labs/en/business/index.html  

 

General 
Electric (GE) 

GE לאומי -הינו תאגיד אמריקני רב
שמשרדיו הראשיים ממוקמים 

בפיירפילד, קונטיקט. החברה פועלת 
בארבעה מגזרים: אנרגיה, טכנולוגיית 

 .תשתית, הון צרכני ותעשייתי

 

Hewlett-
Packard 

Enterprise 

Hewlett Packard Enterprise 
(HPE) לאומי -הוא תאגיד אמריקני רב

בתחום טכנולוגיית המידע שבסיסו 
בפאלו אלטו, קליפורניה, ארה"ב, שנוסד 

כתוצאה מפיצול  2015בנובמבר  01-ב
הוא  Hewlett-Packard. HPE תאגיד

חטיבות:  4ארגון ממוקד עסקים, בעל 
העוסקת  ,Enterprise-קבוצת ה

בשרתים, אחסון, רשתות ייעוץ ותמיכה 
חטיבת שירותים חטיבת תוכנה וחטיבת 

  .פיננסים

 

HP Inc. HP לאומי -הנו תאגיד טכנולוגיה רב
 2015בנובמבר  1-אמריקני שנוסד ב

-Hewlett בעקבות פיצול

Packard.   התאגיד מפתח ומייצר
מוצרי חומרה בתחום המחשבים, כגון 

מחשבים אישיים, מחשבים ניידים, 
מדפסות ודיו למדפסות, מערכות תצוגה 

ואביזרי מחשב שונים. התאגיד מתרכז 
  .רי הצריכה ומשחקי המחשבבשוק מוצ

 
  

http://www.fujitsu.com/jp/group/labs/en/business/index.html
http://www.fujitsu.com/jp/group/labs/en/business/index.html
https://www.fujitsu.com/global/
http://www.ge.com/about-us/openinnovation
http://www.labs.hpe.com/
http://www8.hp.com/us/en/hp-labs/index.html


 

IBM IBM הנו תאגיד טכנולוגיה וייעוץ רב-
לאומי שמשרדיו הראשיים ממוקמים 

יורק, ארה"ב. החברה -בארמונק, ניו
מייצרת ומשווקת תוכנה וחומרה 

למחשבים, מציעה שירותי תשתית, 
החל  -אירוח וייעוץ בתחומים מגוונים 

 .טכנולוגיה-ממחשבים ועד ננו

 :קישורים נוספים

http://www-05.ibm.com/il/gtu/ 
http://www-

05.ibm.com/il/alphazone/ 

 

Infosys Infosys Limited הינו תאגיד רב-
לאומי הודי המספק ייעוץ עסקי, 
טכנולוגיות מידע, הנדסת תוכנה 

חוץ שמשרדיו הראשיים -ושירותי מיקור
 .ממוקמים בבאנגלור, קרנאטקה, הודו

קישור 
 /https://www.infosys.com :נוסף

 

Intel לאומי -אינטל הינה תאגיד אמריקאי רב
המייצר שבבים מוליכים למחצה, 

 -משרדיו הראשיים ממוקמים בסנטה
 .קלרה, קליפורניה, ארה"ב

 :קישורים נוספים

http://www.intel.co.il/content/ww
w/il/he/business-technology-

development/cooperation-
agreements.html 

http://www.intel.co.il/content/ww
w/il/he/business-technology-

development/training-
providers.html 

 

Jabil Circuit Jabil Circuit, Inc.  הינה חברת
שירותי יצור גלובלית שמשרדיה 

הראשיים ממוקמים בסנט פטרסבורג, 
פלורידה, ארה"ב. זוהי אחת החברות 

הגדולות ביותר באזור טמפה ביי, וחברת 
 הייצור השלישית בגודלה בעולם. לחברת

Jabil  ארצות ו 23-מתקנים ב 90יש-
 .עובדים ברחבי העולם 175,000

http://www-05.ibm.com/il/gtu/
http://www-05.ibm.com/il/gtu/
http://www-05.ibm.com/il/alphazone/
http://www-05.ibm.com/il/alphazone/
https://www.infosys.com/
http://www.intel.co.il/content/www/il/he/business-technology-development/cooperation-agreements.html
http://www.intel.co.il/content/www/il/he/business-technology-development/cooperation-agreements.html
http://www.intel.co.il/content/www/il/he/business-technology-development/cooperation-agreements.html
http://www.intel.co.il/content/www/il/he/business-technology-development/cooperation-agreements.html
http://www.intel.co.il/content/www/il/he/business-technology-development/training-providers.html
http://www.intel.co.il/content/www/il/he/business-technology-development/training-providers.html
http://www.intel.co.il/content/www/il/he/business-technology-development/training-providers.html
http://www.intel.co.il/content/www/il/he/business-technology-development/training-providers.html
http://www.ibm.com/us-en/
http://www.infosys.com/
http://www.intel.co.il/content/www/il/he/internet-of-things/iot-ignition-labs.html
http://www.jabil.com/


 

Leonardo 
(formerly: 

Finmeccanica) 

Leonardo ( הנה )לשעבר פינמכניקה
הקבוצה התעשייתית המרכזית 

-באיטליה, המובילה בתחום ההיי
ומדורגת בין עשר קבוצות ההגנה   טק

 הטובות ברחבי העולם. החברה עוסקת
 .בתחומי התעופה והחלל, הגנה וביטחון

 

Merck Merck KGaA  הינה חברת כימיקלים
ותרופות גרמנית שנוסדה בדארמשטאט, 

, מה שהופך אותה 1668-גרמניה ב
לחברת הכימיקלים והתרופות הוותיקה 

 .בעולם

 

Merck and Co. 
(MSD) 

ֶמְרק היא אחת מחברות התרופות 
הגדולות בעולם. מטה החברה נמצא בניו 

ג'רזי, בארצות הברית. החברה נוסדה 
כחברת בת אמריקאית של  1891בשנת 

 החברה הגרמנית הידועה היום בשם

Merck KGaA.  בשלהי 1917בשנת ,
מלחמת העולם הראשונה, הוחרמו נכסי 

החברה בארצות הברית ועל יסודם 
הוקמה חברה עצמאית. מרק היא כיום 
אחת משבע חברות התרופות הגדולות 

בעולם הן במחזור עסקיה והן בשווי 
 .שוק

מרק מגדירה עצמה כ"חברת תרופות 
גלובלית המתמקדת במחקר. מרק 

מייצרת ומשווקת מגוון  מגלה, מפתחת,
רחב של תרופות חדשניות לשיפור 

בריאות האדם והחיה, באופן ישיר 
  ".ובאמצעות שיתופי פעולה עסקיים

 

Microsoft Microsoft Corporation  הינה תאגיד
לאומי אמריקני שמשרדיו -תוכנה רב

הראשיים ממוקמים ברדמונד, 
וושינגטון. החברה מפתחת, מייצרת, 

מספקת רישיונות ותומכת במגוון רחב 
הקשורים  של מוצרים ושירותים

 .למחשוב

http://www.leonardocompany.com/en/innovazione-innovation/programmi-nazionali-europei-national-european-programs
http://www.merckserono.com/en/partners/open_innovation_portal/index.html
http://www.merck.com/licensing/home.html
https://bizspark.microsoft.com/#start-two


 

Monsanto לאומי -חברת מונסנטו היא תאגיד רב
לביוטכנולוגיה חקלאית שבסיסו בסנט 

לואיס שבארצות הברית. עיקר 
הכנסותיה של מונסנטו נובע ממכירה של 

זרעי מכלוא וזרעים מהונדסים גנטית. 
מנתח  100%-70%-החברה מחזיקה ב

השוק לגידולים מסוימים. תחום עיקרי 
 נוסף הוא ייצור חומרי הדברה ובראשם
קוטל העשבים גלייפוסט, המכונה בשם 

 ."המסחרי "ראונדאפ

 

Motorola 
Solutions 

Motorola Solutions, Inc.  הנה
חברת תקשורת נתונים וספקית ציוד 

טלקומוניקציה. החברה מייצרת מוצרי 
בטיחות לציבור ולממשלה. מוטורולה 

כיווני אנאלוגי -מפתחת רדיו דו
מוצרים ומערכות קול  ודיגיטלי,

 ותקשורת נתונים, אבטחת

LAN   אלחוטי, מכשירי מחשוב ניידים
 .ועוד

קישור 
נוסף

: http://www.motorola.com/us/de
veloper 

 

NEC NEC לאומי יפני שמספק -הנו תאגיד רב
שירותים ומוצרי טכנולוגיות מידע 

ברחבי העולם, שמשרדיו הראשיים 
 .אטו שבטוקיו, יפןממוקמים במינ

NEC מספקת פתרונות IT  ורשתות
תקשורת לחברות תעשייתיות ועסקיות, 

ספקיות שירותי תקשורת וארגוני 
 PC-ממשלה, והיא ספקית מחשבי ה

שנה. התאגיד  40-הגדולה ביפן מזה כ
אחת  ,Sumitomo שייך לקבוצת

      .מחברות האחזקה גדולות ביפן

 

Nestlé לאומי בתחום -נסטלה היא תאגיד רב
המזון והמשקאות אשר נוסד בשנת 

בשווייץ. נסטלה היא החברה  1866
מת, על פי הכנסותיה, המסחרית הממוק

 Fortune ברשימת 72-במקום ה

Global 500  2014של פורבס משנת .
ממניות  100%-נסטלה מחזיקה כיום ב

החברה הישראלית אסם לאחר מיזוג 
 .2016שהושלם בשנת 

http://www.motorola.com/us/developer
http://www.motorola.com/us/developer
http://www.monsanto.com/products/pages/research-development-pipeline.aspx
https://www.motorolasolutions.com/he_il.html
http://www.nec.com/en/global/rd/index.html?
http://www.nestle.com/randd


 

Novozymes Novozymes  הינה חברת
ביוטכנולוגיה, שמשרדיה הראשיים 
ממוקמים בדנמרק. החברה עוסקת 

לשימוש  בשלושה תחומים: אנזימים
תעשייתי, מיקרוארגניזמים ומרכיבי 

 .תרופות ביולוגיים

 

NTT NTT  הינה חברת טלקומוניקציה יפנית
לאומית המדורגת במקום החמישי -רב

וחברת  ,Fortune Global 500-ב
שלישית בגדולה הטלקמוניקציה ה

 .בעולם
קישור 

נוסף
: http://www.ntti3.com/about/  

 

Oracle Oracle  הינה תאגיד טכנולוגיות מחשוב
לאומי המתמחה בפיתוח -אמריקאי רב

מערכות חומרה ומוצרי תוכנה לעסקים 
שמשרדיה הראשיים ממוקמים ברדווד 

 .סיטי, קליפורניה, ארה"ב

 

Orange  אורנג' היא מפעילת רשתות ואינטרנט
-בפס רחב מובילה למכשירים ניידים ב

 IT ארצות. החברה מפעילה שירותי 32
 220ותקשורת המתפרסים על 

 .'טריטוריות תחת מותג שירותי אורנג

 

Panasonic  חברת פנסוניק היא חברה יפנית
בינלאומית לייצור מכשירי חשמל 

ביתיים ואלקטרוניקה שממוקמת בעיר 
קאדומה, שבמחוז אוסקה, יפן. מאז 

הפכה   1918הקמת החברה בשנת 
החברה לאחת מחברות האלקטרוניקה 

  .היפניות הגדולות ביותר

http://www.ntti3.com/about/
http://www.novozymes.com/en/investor/corporate-governance/sustainability-investment-facts/rd-and-innovation
http://www.ntt.co.jp/RD/e/index.html
http://www.oracle.com/partners/en/partner-with-oracle/develop-solutions/define-solution/index.html
http://startup.orange.com/en/Home
http://www.panasonic.com/global/corporate/technology-design/r-and-d.htm


 

Philips  רויאל פיליפס אלקטרוניקס, הידועה
לרוב בשם פיליפס, היא חברה לייצור 

מוצרי חשמל ואלקטרוניקה לשוק 
הביתי, לשוק התעשייתי ובתחום 

הרפואה המתקדמת. החברה מייצרת 
אלפי מוצרים בתחום האלקטרוניקה 

הביתית והבידורית, בתחום הבריאות 
וסגנון החיים ובתחום הרפואה 

בים ממוצריה היא המתקדמת. בר
מובילה עולמית. היקף מכירותיה מגיע 

מיליארד אירו. מערך המחקר  30-כיום ל
והפיתוח של החברה גדול ומפותח ועד 

פטנטים על  115,000כה רשמה החברה 
שמה, מהם נורת הליבון, הטרנזיסטור, 

-ה ,CD-קלטת האודיו, תקליטורי ה
DVD, שפופרת הרנטגן ועוד. 

 

Posco Posco לאומית לייצור -הנה חברה רב
פלדה שמשרדיה הראשיים ממוקמים 

בפוהאנג שבדרום קוריאה. תפוקת 
-הגיעה ל 2015-הפלדה הגולמית שלה ב

מיליון טונות, עובדה המציבה אותה  42
במקום הרביעי בין יצרניות הפלדה 

    .הגדולות בעולם

 

Procter & 
Gamble 

Procter & Gamble  הנה יצרנית רב-
 –לאומית של מגוון רחב של מוצרים 

מותגים בתחום  300-בבעלותה למעלה מ
מוצרי הטיפוח האישי, מוצרי מזון, 
מוצרי ניקיון לבית, אבקות כביסה, 

תרופות מרשם וחיתולים חד פעמיים. 
בסיסו של התאגיד בסינסינטי, 

טה אירופאי שבאוהיו, ארה"ב, ולו מ
 .בז'נבה, שווייץ

 

Punj Lloyd Punj-Lloyd   הנו קונצרן הנדסה ובנייה
לאומי המציע מגוון רחב של -הודי רב

שירותי תכנון, רכש וניהול פרויקטים 
בתחומי האנרגיה, הגז ונפט והתשתיות 

ברחבי העולם. הקונצרן פעיל גם 
בתחומי ההגנה והביטחון. פעילויותיו 
מתרכזות במזה"ת, אזור הים הכספי, 

ריקה והודו / דרום פסיפיק, אפ-אסיה
 50-אסיה. הקונצרן מאגד בתוכו יותר מ

מיזמים  200-חברות בת, וביצע למעלה מ
  .מדינות בעולם 120-ב

http://www.innovationservices.philips.com/
http://www.posco.com/
http://www.pgconnectdevelop.com/
http://www.punjlloyd.com/


 

Renault  רנו היא יצרנית רכב צרפתית אשר
על ידי לואי רנו, ביחד  1899נוסדה בשנת 

עם אחיו מרסל ופרננד, ומשרדיה 
בילונקור -הראשיים ממוקמים בבולון

, מקיימת רנו שיתוף 1999שבצרפת. מאז 
פעולה עם חברת ניסאן היפנית דרך 

 44.4%רנו מחזיקה  -החלפת מניות 
 15%יקה ב ממניות ניסאן, וניסאן מחז

ממניות רנו. חלקה של רנו משוק הרכב 
מן המכירות, וחלקה  4%-העולמי הוא כ

ניסאן הוא -המשותף של קבוצת רנו
הקבוצה הרביעית בגודלה  - 9.8%

בעולם. בכל העולם עובדים במפעלי רנו 
איש. החברה מייצרת כיום  126,000

מכוניות, אוטובוסים, טרקטורים 
ניות ומשאיות. היא גם אחת היצר

שמכוניותיהן משתתפות במרוצי 
 .ובראלי דקר 1פורמולה 

קישור 
נוסף

:https://group.renault.com/en/ne
ws/blog-renault/renault-

inaugurates-open-innovation-
lab-in-israel/ 

 

RICOH RICOH Company  הנה חברת
לאומית -הדמיה ואלקטרוניקה יפנית רב

 1936-ב RIKEN שנוסדה על ידי תאגיד
 ,Riken Sensitized Paper תכחבר

ומשרדיה הראשיים נמצאים בטוקיו, 
מייצרת מוצרי  RICOH .יפן

אלקטרוניקה בראשם מצלמות וציוד 
משרדי, כגון מדפסות, מכונות צילום, 

מקרנים, מכונות פקס, ומספקת 
 .פתרונות תוכנה לניהול מסמכים

  :קישור נוסף

http://www.ricoh.com/sustainabil
ity/report/action/innovation/01.ht

ml 

 

Roche " "הופמן לה רוש תעשיות פרמצבטיות
היא חברת תרופות   Roche ובקיצור

שווייצרית מהמובילות בעולם. החברה 
בבאזל, שווייץ, ומונה  1896נוסדה בשנת 

(. 2014מדינות ) 150-עובדים ב 85,000
היא עוסקת במחקר, פיתוח, ייצור 

-ושיווק של תרופות. כחברה ביו
ה טכנולוגית מהגדולות בעולם, הביא

רוש לפריצות דרך רפואיות משמעותיות 
והיא מובילה בתחום האונקולוגיה, 

המטולוגיה, ריאומטולוגיה, השתלות, 
תרופות  24אנמיה ומחלות וירליות. 

שפותחו על ידי חברת רוש כלולות 
ברשימות של ארגון הבריאות העולמי 

כתרופות חיוניות, ביניהן אנטיביוטיקה 
יה מצילת חיים, תרופות נגד מלר

מדי שנה   וכימותרפיה. רוש משקיעה

https://group.renault.com/en/news/blog-renault/renault-inaugurates-open-innovation-lab-in-israel/
https://group.renault.com/en/news/blog-renault/renault-inaugurates-open-innovation-lab-in-israel/
https://group.renault.com/en/news/blog-renault/renault-inaugurates-open-innovation-lab-in-israel/
https://group.renault.com/en/news/blog-renault/renault-inaugurates-open-innovation-lab-in-israel/
http://www.ricoh.com/sustainability/report/action/innovation/01.html
http://www.ricoh.com/sustainability/report/action/innovation/01.html
http://www.ricoh.com/sustainability/report/action/innovation/01.html
http://www.ricoh.com/sustainability/report/action/innovation/01.html
https://group.renault.com/en/passion-2/innovation/renault-a-born-innovator/
http://www.ricoh.com/about/company/r-technology/
http://www.roche.com/research_and_development.htm


מיליארדי פרנקים שווייצריים בהסכמי 
מחקר ופיתוח. חברת ג'ננטק, בארצות 
הברית, נרכשה במלואה על ידי חברת 

רוש ומהווה חלק מהקבוצה. חברת רוש 
מחזיקה ברוב המניות של חברת "שוגאי 

 .פרמצבטיקה" היפנית
קישור 

נוסף
: http://www.roche.com/partneri

ng.htm 

 

RWE RWE AG  היא יצרנית וספקית חשמל
לאומית שבסיסה באסן, -גרמנית רב

וסטפליה, גרמניה. באמצעות -נורדריין
 חברות הבת הרבות בקבוצה, מספקת

RWE מיליון  20-חשמל וגאז ללמעלה מ
מיליון צרכני גאז,  10-צרכני חשמל ו

בעיקר באירופה. היא יצרנית החשמל 
השניה בגודלה בגרמניה, ובשנים 

ונות הגבירה מאד את פעילותה האחר
 2016-בתחום האנרגיות המתחדשות. ב

פיצלה הקבוצה את פעילויותיה בתחום 
האנרגיות המתחדשות, רשת החשמל 
והאספקה הקמעונאית והיא מספקת 

שירותיה אלה באמצעות חברה 
     .נפרדת

RWE   מפעילה מרכז חדשנות במסגרת
המפתח  ,Innogy 'אחזקותיה בחב

 RWE .סת פיתוח עסקיחדשנות מבוס
-חותרת לשיתופי פעולה עם חב' סטארט
אפ ברחבי העולם, בהם היא רואה מנוע 

  .חיוני להתקדמות פעילותה החדשנית
קישור 

נוסף
: https://innovationhub.innogy.co

m/the-programme 

 

SAP SAP היא חברת תוכנה גרמנית רב-
לאומית הגדולה באירופה, הרביעית 

בגודלה בעולם וספקית התוכנה 
הגדולה בעולם.  (ERP) הארגונית

גרמניה.  המשרד הראשי נמצא בוולדורף,
 המוצר המרכזי של החברה הוא מערכת

ERP בשם SAP R/3.  החברה נוסדה
 SAP) ומפעילה מרכזי פיתוח 1972 -ב

Labs)  :בשמונה מדינות ברחבי העולם
גרמניה )בה עובדים כמחצית מכלל 

עובדי החברה(, ארה"ב )קליפורניה(, 
סין, הודו, קנדה, ישראל, בולגריה 

 .והונגריה
תחים את מוצרי מרכזי הפיתוח מפ

התוכנה, ובין המעבדות המובילות 
המעסיקה  SAP Labs Israel נמצאת

כמה מאות עובדים במרכז ברעננה. 
 SAP , ומאז1998-המרכז הוקם ב

אפ ישראליות -חברות סטארט 7רכשה 
 .אותן מיזגה לתוכו

http://www.roche.com/partnering.htm
http://www.roche.com/partnering.htm
https://innovationhub.innogy.com/the-programme
https://innovationhub.innogy.com/the-programme
https://www.rwe.com/
http://www.sap.com/


קישור 
נוסף

: http://www.meetup.com/SAP-
HANA-Co-Innovation-Lab/ 

 

Syngenta Syngenta היא חברה שוויצרית רב-
לאומית העוסקות בחקלאות ומייצרת 

כימיקלים וזרעים. כחברה -אגרו
ביוטכנולוגית היא מבצעת מחקר גנומי. 

על ידי מיזוג  2000החברה נוצרה בשנת 
 Novartis Agribusiness של חברת

 .Zeneca Agrochemicals וחברת

הינה  Syngenta ,2014החל משנת 
יצרנית הכימיקלים החזקה באירופה, 

היא דורגה במקום  2009החל משנת 
זרעים וביוטכנולוגיה.  השלישי במכירת

-הגיעו לכ 2015מכירות החברה בשנת 
ביליון דולר, כשיותר מחצי מהן  13.4

 5000-בשווקים מתעוררים. עם יותר מ
מדעני מחקר ופיתוח ברחבי העולם 

מיליארד  1.3-והשקעה של יותר מ
מחפשת  Syngenta ,במחקר ופיתוח

רעיונות חדשניים משותפים שיכולים 
מיליארד  9-יותר מ לעזור לה להאכיל
. לצורך זה, כן 2050בני אדם עד שנת 

הקימה החברה את הפורטל שלה 
 - לשותפות במחקר ופיתוח

thoughtseeders®. 
קישור 

נוסף
: https://www.syngentathoughts

eeders.com/ 

 

Technicolor  Technicolor  הנה מובילה טכנולוגית
בסקטור המדיה והבידור. מעבדות 

החדשנות והמחקר של התאגיד והצוות 
היצירתי שבה מאפשרים לתאגיד 

להוביל את השוק ולספק שירותים 
 -מתקדמים לספקי תוכן ומפיצים. ל

Technicolor  תיק נכסי קניין רוחני
גדול מאד, המתמקד בטכנולוגיות 

מיה וקריאייטיב, ומאפשר לה למכור הד
  .רישיונות מתוכו

קישור 
נוסף

: http://www.technicolor.com/en/
innovation/research-innovation 

http://www.meetup.com/SAP-HANA-Co-Innovation-Lab/
http://www.meetup.com/SAP-HANA-Co-Innovation-Lab/
https://www.syngentathoughtseeders.com/
https://www.syngentathoughtseeders.com/
http://www.technicolor.com/en/innovation/research-innovation
http://www.technicolor.com/en/innovation/research-innovation
http://www4.syngenta.com/how-we-do-it/research-and-development
http://www.technicolor.com/


 

Telecom Italia Telecom Italia   הנה חברת
הטלקומוניקציה האיטלקית הגדולה 

ביותר הפעילה גם בענפי המדיה והייצור. 
משרדיה הראשיים ממוקמים ברומא 

 .שבאיטליה

 :קישורים נוספים

http://www.telecomitalia.com/tit/
en/innovazione/tim-

wcap/startup-e-working-
capital.html 

http://www.telecomitalia.com/tit/
en/innovazione/joint-open-

labs.html 

 

Telefonica Telefónica  הינה ספקית
רחב -טלקומוניקציה ותקשורת פס

ספרדית הפועלת באירופה, אמריקה 
הלטינית, צפון אמריקה ואסיה, 

 .משרדיה הראשיים ממוקמים במדריד
קישור 

נוסף
: https://www.telefonica.com/en/
web/public-policy/cooperations 

 

Terumo תאגיד Terumo כתאגיד 1921-נוסד ב 

Sekisen Ken-onki  על ידי קבוצה של
מדענים רפואיים על מנת לייצר 

מדחומים רפואיים ביפן. בהמשך 
הרחיבה החברה את קו המוצרים שלה 

י רכישתן של ליצור צנתרים וקתטרים ע"
חברות שהתמחו בייצור מכשירים 

   .וסקולריים-קרדיו

 

The Coca-
Cola 

Company 

קולה הינה תאגיד -חברת קוקה
לאומי המייצר, מוכר -משקאות רב

אלכוהוליים, -ומשווק משקאות לא
תרכיזים וסירופ שמשרדיו הראשיים 

ממוקמים באטלנטה, ג'ורג'יה. החברה 
חדשניים בתחומי  מקדמת מיזמים

המוצר, המעטפת הטכנולוגית של ניהול 
 .היצור והשיווק של מוצריה, והקיימות

-http://www.coca :קישור נוסף

colacompany.com/tags/the-
bridge 

http://www.telecomitalia.com/tit/en/innovazione/tim-wcap/startup-e-working-capital.html
http://www.telecomitalia.com/tit/en/innovazione/tim-wcap/startup-e-working-capital.html
http://www.telecomitalia.com/tit/en/innovazione/tim-wcap/startup-e-working-capital.html
http://www.telecomitalia.com/tit/en/innovazione/tim-wcap/startup-e-working-capital.html
http://www.telecomitalia.com/tit/en/innovazione/joint-open-labs.html
http://www.telecomitalia.com/tit/en/innovazione/joint-open-labs.html
http://www.telecomitalia.com/tit/en/innovazione/joint-open-labs.html
http://www.telecomitalia.com/tit/en/innovazione/joint-open-labs.html
https://www.telefonica.com/en/web/public-policy/cooperations
https://www.telefonica.com/en/web/public-policy/cooperations
http://www.coca-colacompany.com/tags/the-bridge
http://www.coca-colacompany.com/tags/the-bridge
http://www.coca-colacompany.com/tags/the-bridge
http://www.wcap.tim.it/en/
https://www.telefonica.com/en/web/public-policy/innovation?p_l_id=348207&p_p_id=101_INSTANCE_rr9pt6Zg3ZKz&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&_101_INSTANCE_rr9pt6Zg3ZKz_resetCur=true&_101_INSTANCE_rr9pt6Zg3ZKz_categoryId=348332
http://www.terumo.com/business/index.html
http://www.coca-colacompany.com/innovation


 

TYCO  חברת Tyco International PLC 
מייצרת מערכות אבטחה שמשרדיה 

הראשיים ממוקמים באירלנד, ובעלת 
פים בפרינסטון, משרדים ראשיים נוס

ג'רזי, ארה"ב. החברה מורכבת משני -ניו
מגזרים עסקיים: פתרונות אבטחה 

בינואר,  25-אש. ב-והגנה של חומת
2016, Johnson Controls  הכריזה על

כאשר כל העסקים  ,Tyco מיזוגה עם
 Johnson של שתי החברות יקראו

Controls International plc. 
"Tyco Innovation Tel Aviv"  מציעה

לחברות ישראליות את ההזדמנות 
לשיתוף פעולה עם מובילה עולמית 

אש, -בתחום פתרונות אבטחה וחומת
 200-המשרתת לקוחות מגוונים ביותר מ

מחפשת אחר טכנולוגיות  Tyco .ארצות
חדשניות שידחפו קדימה מציאת 

פתרונות לבתים חכמים, עסקים חכמים, 
ם ערים בטוחות יותר ומרחבים ציבוריי

 .ומסחריים חכמים יותר

  :קישור נוסף

http://www.tycoinnovation.com/p
artnership.php#secondPage 

 

Unilever Unilever הנה חברת מוצרי צריכה רב-
הולנדית שמשרדיה -לאומית בריטית

הראשיים ממוקמים ברוטרדם ובלונדון. 
מוצרים כוללים מזון, משקאות, חומרי 

ניקוי ומוצרי טיפוח אישי. זו החברה 
השלישית בגודלה בעולם למוצרי צריכה 

, 2012-כפי שנמדד על ידי הכנסותיה ב
ל ממרחים והיצרנית הגדולה ביותר ש

  .כגון מרגרינה

 

Yanmar Yanmar נית הנה יצרנית מנועי דיזל יפ
עם יותר ממאה שנות היסטוריה. 

במנועים שמייצרת החברה משתמשים 
להפעלת אמצעי תחבורה ימיים, ציוד 

 20-בנייה, גנרטורים וציוד חקלאי. ב
הגבירה  Yanmar השנים האחרונות

את נוכחותה בשוק כלי הטייס הבלתי 
רחפנים, -מאוישים באמצעות מסוקים

 -והYanmar YH300 SL -למשל ה

Yanmar AYH-3,  בהם משתמשים
בעיקר בחקלאות לריסוס ושאר 

 .שימושים אוויריים
קישור 

נוסף
: https://www.yanmar.com/globa

l/technology/  
   

 

http://www.tycoinnovation.com/partnership.php#secondPage
http://www.tycoinnovation.com/partnership.php#secondPage
https://www.yanmar.com/global/technology/
https://www.yanmar.com/global/technology/
http://www.tyco.com/
http://www.unilever.com/ about/innovation/open-innovation/
https://www.yanmar.com/global/about/

