


גיוס הון מרשות החדשנות
טיפים להצלחה



רשות החדשנות  

אתלקדםשנועדהממשלתיתרשותהיאהחדשנותרשות

תעשייתעלבדגש,הישראליתבתעשייההחדשנות

.המסורתיתהתעשייהולרבותהישראליתההייטק



יתרונות

.הון לא מדלל. 1

.Seed-מתאים מאוד גם לחברות בשלב ה  . 2

.פ הכוללת דרגת סיכון גבוהה"מתאים גם לתוכנית מו. 3
במידה והמחקר מבשיל למוצר מוכר, מענק/ החזר ההון . 4

.  שנתי מסך מכירות המוצר3%ובאופן מדורג בגובה 

.למשקיעים' מגנט ' . 5



תנאי סף



TRL- Technology Readiness Levels



בסביבה תחרותיתהטכנולוגיה הוכחת 

הטכנולוגיה בסביבה העסקית  אימות 

הוכחת הטכנולוגיה בתנאי מעבדה  

POC-הוכחת הקונספט 

הקונספטגיבוש 

רעיון

בקיצור-סרגל מוכנות 
1



טכנולוגיתחדשנות 

לפתח טכנולוגיה  היכולת 

קודםקיימת היתהשלא 

2



חדשנות טכנולוגית



פונקציונליתחדשנות 

טכנולוגיותלחבר היכולת 

קיימות למוצר חדש



חדשנות פונקציונלית



מימון משלים

.מסך התקציב50%מימון עצמי בגובה 1.

עבור נשים  75%מימון עצמי מיוחד בגובה 2.

.ערבים, חרדים, יזמיות

ניתן לגייס את המימון המשלים עד חודשיים 3.

.מיום תשובת רשות החדשנות

הלוואת  , מימון עצמי–מקורות למימון משקיעים 4.

משקיעים וקרנות הון  , הלוואה בנקאית, בעלים

.סיכון

3



הבקשה  הגשת 

גילוי נאות–קובץ בקשה . 1

!ס'תכל-קובץ תקציב . 2

קניין  , מ"קבעלות , תקורות20%+ שכר עובדי הפיתוח 

,  רכש תוכנות ורישיונות, שיווק והתאמת שוק, רוחני

יעודיציוד 



ראשי הפרקים בבקשה

פרטי המגיש והבקשה. 1

סיכום מנהלים. 2

הצורך. 3

התוצר והיבטי איכות הסביבה. 4

הצוות ויכולות התאגיד. 5

קניין רוחני. 6

סטטוס הבקשה. 7

אתגרים, חסמי כניסה טכנולוגיים, ייחודיות וחדשנות, הטכנולוגיה. 8

פ "תוכנית המו.  9
אבני דרך. 10

תחרות ומודל הכנסות, לקוחות, שיווק, שוק. 11

מימון ותשתית פיננסית. 12

התרומה למשק בישראל. 13

תמלוגים. 14

ייעוץ וליווי במילוי והגשת הבקשה. 15

(ככל שרלוונטי)הייצור . 16



המתודה בהגשת הבקשה

!פ "משימות תוכנית המו





?איך כותבים משימה פיתוח 
:  פ במשימה ותוצריה באופן שניתן יהיה להבין"פירוט תכולת המו. 1

איך מפתחים, מפתחיםמה 

ותוצריהםתפקידם , קבלני המשנה המשתתפים בביצועה המשימהפירוט . 2

מימוש  , תכנון, אפיון: כגון, פ של המשימה בתיק הנוכחי"שלב המופירוט . 3

אינטגרציה ועוד, בדיקות, קידוד

והחדשנות שבמשימה ביחס לקיים בתאגיד בתחילת תקופתהאתגר . 4

הנוכחיהתיק 

התחרותי שהמשימה מקנה  היתרון . 6

כגון שכר לעובדי  לרכיבי התקציב הנדרשים לביצוע המשימה הצדקה . 7

רישום קניין רוחני וכדומה, הפיתוח



מפגש עם הבוחנים

.הבוחן הוא נציג החברה בוועדת המחקר.1

.המטרה בבחינה היא לגרום לבוחן להיות נציג נלהב של החברה. 2

.  במאור פנים, יש להסביר שוב ושוב, גם אם הבוחן אגרסיבי. א

.יש לגייס את כל המאמץ לא להתעצבן. ב

ולוותר על טיעוני החדשנות הטכנולוגית' להישבר'לא . ג

.חובה לצייד את הבוחן בכל הכלים כדי לשכנע את הועדה. 3

לבקש נא , הנדרשיםאם תם הזמן ולא העברתם את המסרים . 4

.  את הנדרשלהציג 



ועדת המחקר

.פ חוק"ועדת המחקר היא ועדה שמונתה ע. 1

.תקציר המנהליםהקשר הישיר בין החברה לוועדה הוא . 2

,  דקות10הבוחנים מציגים את החברה בפני הועדה במשך . 3

.הועדה מחליטהדקות 5יוצאים מהחדר ובתוך 



בהצלחה


