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קול קורא להקמת רשימת חברות הזנק בתחום החקלאות שיכללו ברשימת  הנדון: 
 מומלצי משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

 מבוא  .1

להציגן משרד החקלאות מבקש ליצור מסד נתונים של חברות הזנק בתחום החקלאות על מנת  
כחברות המומלצות ע"י המשרד בפני משקיעים פוטנציאליים או לייצר פלטפורמות לקידומן 

 דוגמת ביקורי משלחות מחו"ל, תחרויות ארציות וכיו"ב. בהזדמנויות שונות 

החברות  3-4החברות הזוכות )מבין  31 עד ,כאמור תוניםמסד הנהכללת החברות הזוכות במלבד 
כל  50,000₪ היו זכאיות לקבלת מענק בסך ( ילפי נספח א' לנוהלהמובילות בכל נושא הזוכות 

 .אנגלית )כגון: סרטון תדמית(שפה האחת לפיתוח חומרי שיווק ב

הנה הגברת החשיפה הציבורית של אותה פעילות , כאמור מסד נתוניםשל  יצירתו  מטרת
 .בישראל בתחום החקלאות האמורות חדשנית ופורצת דרך המקודמת בחברות ההזנק

, פרסומו ומכאן. ייקבע אותו מסד נתונים ובסיסשעל  הליך תחרותילצורך זאת יוזם המשרד 
 של מסמך זה. 

כאמור, אין בכך כדי ליצור איזו התחייבות של המשרד כלפי  מסד נתוניםווצר יישיובהר כי ככל 
כדי להעיד על  מידת האטרקטיביות או יכולות ההצלחה  וב, ואין ובהנכללות החברות חברה מן 

 המפותח.  או המיזם הכלכלית/חקלאית של הרעיון

 וב שתיכללן תדיר, ואשר על כן חברה ויהיה פתוח לעדכהאמור הנתונים , כי מסד יובהרעוד 
בהתאם מנה מותגרע גם כאמור, שיכול  הלזכאותלתיקוף מעת לעת באשר  ותידרשייתכן 

הסיבות לגריעה מהרשימה יהיו סיבות עקרוניות הקשורות . לתנאים המנויים במסמך זה

במידה ויגיע מידע למשרד  (POCלפעילות והתנהלות החברה ו/או לבעיה באישושו של הרעיון )
חברה או להתנהלות שאינה ראויה או לשינוי בסטטוס החברה )גיוס החקלאות הנוגע לסגירת ה

 משמעותי( או בעיות אמיתיות בפעילות המוצר.

בלבד על בסיס הערכה  ממליץ גוף מהווה בהקשר זהכי המשרד עוד למען הסר ספק יובהר 
 מתוך כוונה לסייע לחברות  )באופן שוויוני ועל בסיס קריטריונים ברורים( צעימקצועית שב

 . ןעצמ

 

 או יותר מאלה:  דאח ובהיה המשרד רשאי לעשות י ותמומלצ מסד נתונים של חברות עם גיבוש

  ממנו או חלק להעבירו וכן  באתר האינטרנט של המשרד מסד הנתוניםלפרסם את
 .במענה לפניות ציבור בעניין

  וכו'( מהארץ ומהעולם גופים שונים בפני משלחות )משקיעים,  מסד נתונים זהלחשוף
 .המבקרות במשרד
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באתר המשרד מהווה  וופרסומחברות מומלצות כאמור  מסד נתונים שליובהר, כי גיבוש 
המצורפת לנוהל זה ומהווה  15.03.01 מתן חסות של המשרד, וזאת בהתאם להוראת התכ"מ

חלק בלתי נפרד ממנו. לפיכך לאחר בחינת הבקשות בהיבטים המקצועיים תידרש בחינתן 
על ידי ועדת החסויות המשרדית בהתאם להוראת התכ"מ האמורה, ועמדתה בעניין זה 

 תהא מכרעת וסופית.

רות הזנק )כהגדרתן מחבבקשות לקבל  זהקול קורא  באמצעותלאור האמור, מבקש המשרד 
 כך., ומעוניינות בבמסד הנתוניםכלל ילה בהמשך(, הרואות עצמן מתאימות

מבקש וכל , קול הקוראנספח א' לב המפורטים לנושאים שוניםחולק יכאמור  מסד הנתונים
על  המוצע מיזםאו ה הרעיוןך משוייידרש במסגרת בקשתו לסווג את התחום/נושא אליו 

 . ידו

במידה והמבקש . אחד בלבדרעיון  להציעמבקש כל יוכל בשלב זה למען הסר ספק, מובהר כי 
יהיה מעוניין להגיש בקשה על יותר מרעיון אחד יצטרך לקבל את אישור הועדה. המבקש 
יגיש את כל הרעיונות וידרג אותם על פי רצונו. הועדה תידון בבקשה ובמידה ולא תאשר 

 .1כמספר תבחר את הרעיון שדורג 

שסווגה  המז לנושא אחראת הרעיון  לסווגהמשרד כי יש של  תסבור ועדת התמיכותוהיה 
 . ובהסכמתו בקששל המיידועו לעשות כן, לאחר  תרשאי , היא תהיה המבקשע"י 

  לא תהיה זכות ערעור עליהן. ולמבקשים סופיות בכל מקרה החלטות המשרד בהקשר זה הן

הנתונים לאחר גיבושו רשאית לבקש להימחק ממסד הנתונים, חברת הזנק שנכללה במסד 
  בכל עת.

 הגדרות .2

 ;1999 –כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט  – חברה .2.1

 כל חברה שמתקיים בה אחד מאלה: – חברת הזנק .2.2

 היא מחזיקה כדין ברעיון שטרם הבשיל לכדי מוצר מסחרי זמין לרכישה.  .2.2.1

חודשים  12הבשיל לכדי מוצר מסחרי אולם טרם חלפו ש רעיוןהיא מחזיקה כדין ב .2.2.2
 .  בסך הכל ₪ 2,000,000 על ההיקף מכירותיו לא עלשמיום השקתו או 

קטע מחשבה מקורי היכול להבשיל לכדי מוצר או שירות שלקוחות צריכים  – רעיון .2.3
 ומוכנים לשלם עבורו כסף.

 הגשת הבקשה .3

agritech-לכתובת האימייל:  , מתבקשות להגישהמעוניינות בכךחברות  .3.1

innovation@moag.gov.il בקשה   14:00בשעה  201817.1.רביעי,  לא יאוחר מיום
 מפורטת בכתב הכוללת את הנתונים הבאים: 

 כתובתשם חברה, מספר ח.פ., פרטי אנשי קשר מטעמו,  – חברה המבקשתזהות ה .3.1.1
 . )נספח ב( ל"ודוא טלפון מספרי וכן(, מיקוד כולל) מלאה עדכנית

)על פי  מוצר נשוא הבקשהרעיון/ מיזם/ פירוט באשר לפעילות החברה בהקשר ל .3.1.2
 . לנוהל זה( 4.3המוגדר בסעיף 

mailto:agritech-innovation@moag.gov.il
mailto:agritech-innovation@moag.gov.il
mailto:agritech-innovation@moag.gov.il
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 אחר וחומר מסמך כל לצרףחברה  כלת רשאי, המבוקשים ולמסמכים לפרטים בנוסף .3.1.3
 הכישורי להצגת לתרום, הלדעת העשויעמודים נוספים  1בהיקף של עד 

 .)יעילות/איכות/טיב מוצר וכו'(

 . שלהלן צירוף המסמכים הנדרשים בהתאם לפירוט שבפרק "תנאי הסף" .3.1.4
  

 תנאי סף .4

  .1999 -כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט שאינה חברת חוץ  חברההנו המבקש  .4.1

 מונחבלעניין קול קורא זה, כאמור לעיל בפרק ההגדרות, הנו בבחינת חברת הזנק. המציע  .4.2
 אלה: חברה שמתקיים בה אחד מלהכוונה  "חברת הזנק"

 טרם הבשיל לכדי מוצר מסחרי זמין לרכישה. ש רעיוןכדין ב היא מחזיקה .4.2.1

חודשים  12הבשיל לכדי מוצר מסחרי אולם טרם חלפו ש רעיוןהיא מחזיקה כדין ב .4.2.2
 .  בסך הכל ₪ 2,000,000 על ההיקף מכירותיו לא עלשמיום השקתו או 

 הצהרה בכתב של רו"ח של החברה.  סף זה יוכח באמצעות תנאי

לתחום החקלאות )פיתוח מוצרים  תרוםצפוי לוהוא  פיתוח בשלבי וא קיים הרעיון .4.3
ותשומות לשיפור וייעול  , חקלאות מדייקת, רובוטיקהחקלאיים, תהליכי גידול חקלאיים

 הייצור החקלאי(.

 עמודים 5 עד) המוצע הרעיון את המסכם כתוב מסמך הצגת באמצעות יוכח זה סף תנאי
 :יפורטו, לכל הפחות ובו(, בעברית

 הבעיה שמוצר/רעיון זה בא לפתור; 

 הרעיון ושלביו העיקריים; 

 יתרונותיו המשוערים; 

 שלב הפיתוח הנוכחי; 

  תחום הפעילות בתוך תחום החקלאות )כגון: טיפוח, הגנת הצומח, בע"ח, חקלאות
 ;(בהתאם לרשימת הנושאים בנספח א' – ימית, מתקנים וציוד, וכו

 )גיוסי הון שהחברה קיבלה )אם קיבלה. 

 ועדת תמיכות .5
 :שהרכבה תמיכות ועדת ידי על ייבחנו הבקשות

 ;במשרד סמנכל"ית בכירה למינוף המו"פ החקלאי .5.1

 ;למשרד המשפטית היועצת נציג .5.2

 .המשרד חשב נציג .5.3

 
לעניין בדיקת התקיימות תנאי הסף  מקצועיות משנה ועדות למנות רשאית התמיכות ועדת

 בבקשות ולבחינת המרכיב האיכותי בהצעה.
 

  במסד הנתוניםהחברות שיכללו בחירת  אופן .6

לעניין צירוף המסמכים הנדרש, ובעיקר  הבקשות את התמיכות ועדת תבחן  ראשון בשלב .6.1
 . הסף בתנאי עמידתםלמידת  ביחס –

 .תיפסל -של מסמך זה  ותנאי בכל תעמוד שלא בקשה
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 לכל שיכלול סגור נתונים מסדליצור  המשרד לכוונת בהמשך הבקשות ייבחנו שני בשלב .6.2
 הזכותשומר לעצמו את  והמשרדבלבד,  שוערמ אומדןב מדובר כי יובהר. חברות 100 היותר
 שתגענה בפועל.  הבקשות לכמות בהתאם לשינוי

 

 חברותל מתאימה הודעה תשלח, הסף בתנאי עמידתן מידת עם בקשר הבקשות סינון לאחר .6.3
 . נדחתה שבקשתן

 

 . של כל בקשההאיכותי  המרכיב אתמשנה  ועדת בחןת השני בשלב .6.4
  הם: ועדת המשנה  חברי

 ;בכירה למינוף המו"פ החקלאי "יתסמנכל
 ;מטעמו מי או במשרדהראשי  המדען

 ;לחדשנות הרשות נציג
 במשרד, שהוא כלכלן. ההשקעות מנהלת נציג

 

 12' בסע מפורטותהלאמות המידה  בהתאםאת הבקשות ותדרג אותן  תמפההמשנה  ועדת .6.5
 . מטה

בכל סעיף יינתן באופן יחסי. כלומר: הבקשה הטובה ביותר ביחס לאותו סעיף  הניקוד .6.6
, ויתר הבקשות תדורגנה באופן יחסי נקודות( 100) האפשרי המקסימאלי הציוןתקבל את 

 אליה. 

 

 : ההצעות לשיפוט המידה אמות .6.7

 בין הגורמים הנבחנים בקריטריון זה:  - החדשניההיבט  .6.7.1

 עד (,impact) התחום על ההשפעה מידת או/ו בפיתוח הקיימת החדשנות רמת .6.7.1.1
 נקודות 20

 נקודות 10 עד ,ברעיון הגלום הטכנולוגי האתגר .6.7.1.2

 נקודות 15 עד ,הפיתוח פרויקט להצלחת היתכנות מידת .6.7.1.3

 נקודות 5 עד ,בתכנית הרוחני הקנייןחוזק  .6.7.1.4

 בין הגורמים הנבחנים בקריטריון זה:  -עסקי -היבט הכלכלי .6.7.2

  נקודות 15 עד ,בשוק לצורך פוטנציאל או צורך קיום .6.7.2.1

יצירת מקומות  - תעסוקה מבחינת) הישראלי למשק התרומהפוטנציאל  מידת .6.7.2.2
עידוד הצמיחה, , יצואעידוד  ,עבודה בתעשייה וקליטת כוח אדם מדעי וטכנולוגי

 השוק גודל וקידום החדשנות הטכנולוגית בתעשייה בישראל הגדלת הפריון
  נקודות 15 עד ,לחברה צפוי שוק ונתח העולמי

 נקודות 5 עד ,ממתחרים החברה בידול יכולת .6.7.2.3

ון זה ייבחנו בין היתר: גודל וקצב גידול השוק, מיצוב והשוואה ירסגרת קריטבמ
 התשואה העודפת למשק. ,לתחרות, תיקוף השוק, אסטרטגיה שיווקית

יכולת טכנולוגית, פיננסית, ניהולית ועיסקית. במקרים בהם   -יכולת החברה והצוות  .6.7.3
מדובר בחברה שרק הוקמה נבחן גם הפוטנציאל לבניית חברה בה יהיו כל היכולות 

 נקודות 10 עד ,הנדרשות למימוש יעדיה

 נקודות 5 עד ,רמת הפרוט ושלמות הנתונים בבקשה -בהירות הבקשה   מידת .6.7.4
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 תישפטנה הבקשותמשנה לאיכות. כאמור, ה ועדת"י ע ידורגו כאמור המידה אמות .6.8
" קרי ההצעה הטובה ביותר יחסית" בשיטה נוהנמקה, כאשר הציונים יינתותדורגנה בליווי 

)באותו הסעיף( ויתר ההצעות באותה אמת מידה  המירביתקבל את הציון  פרמטרבכל 
לאיכות תערוך פרוטוקול מפורט של דיוניה, המשנה  ועדתתדורגנה באופן יחסי אליה. 

 הנימוקים לכל אחד מהציונים.  אתותפרט את החלטותיה בכתב  תסכם

 

במשקל זהה ועל בסיסן תוכן  חברי ועדת המשנה לאיכותשל יום ישוקללו כלל ציוני  בסופו .6.9
, כפי הראשונותהבקשות  100רשימת ההצעות בדירוג ציונים יורד מהגבוה אל הנמוך. 

ידי  המומלצות לעבור לשלב הבא של בחינת הבקשה על חברותכיוכרו  – 2שהוגדר בסעיף 
 התמיכות.ועדת 

 

ועדת התמיכות תהא רשאית לאשר או לדחות את המלצות ועדת המשנה לאיכות, ולבקש  .6.10
ועדת התמיכות תגבש את מסד הנתונים  ה, בכל עניין.יתוממנה הבהרות באשר להמלצ

הסופי, על פי החלוקה לנושאים וכן תקבע את החברות הזכאיות למענק כספי לצורך פיתוח 
 באנגלית.חומרי שיווק 

 

 החסויותועדת התמיכות תגבש את מסד הנתונים המומלץ ותעבירו לבדיקתה של ועדת   .6.11
 נתונים לבקש רשאית החסויות ועדת כי יובהר. 15.03.01 "מהתכ הוראתלפי , המשרדית
 .תמיכותה ועדת של בהמלצותיה כבולה היא ואין החלטתה קבלת לצורך נוספים ומסמכים

 

, מהחברות אחת לכל ביחס, המשרדית החסות למתן ואישורהדיוני ועדת החסויות  לאחר .6.12
הזוכות הודעה על הכללתן התמיכות תמסור לחברות  הסופי. ועדת הנתונים מסד יגובש

 .במאגר

  הבהרות המשרד  .7
 : יובהר כי

 באחריות יהיה אתר האינטרנט של משרד החקלאותמסד הנתונים ובשיוצג ב המידע .7.1
מורשי החתימה של החברות הזוכות ידרשו לחתום על תצהיר  .בלבד המבקשתהחברה 

 לפיו האחריות על החומרים המוצגים היא של החברות בלבד.

 כל פרסומים או חסויות נוספות יותרו, לא ישולבו ולא במסד הנתונים המידעלבד מהצגת  .7.2
 מכול סוג שהוא.

בחומרי השיווק בשפה האנגלית על ידי החברות שיזכו למענק למטרה זו, הצגת המידע  .7.3
 תהיה על דעת המציג בלבד ועל אחריותו. 
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 נספח א

 הנושאים:רשימת 

 הגנת הצומח .1

 ניהול קרקע ומים .2
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 מרחוק )סנסורים( ומדידותתוכנות, חישה  .5

 רובוטיקה ומיכון .6

 ITפתרונות  .7

 חקלאות ימית .8

 בעלי חיים .9

 אחסון ואיכות תוצרת .10

 נושא אחר .11
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 מדינת ישראל
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 ______________________________ - חברההשם 

 _________________________________ -מספר ח.פ. 

 

 מס' טלפון נייד, כתובת אימייל(ם החברה )שם מלא, מס' טלפון, פרטי אנשי קשר מטע

____________________________________________________________________
_______________  

____________________________________________________________________
_______________ 

____________________________________________________________________
_______________ 

____________________________________________________________________
_______________ 

 -)כולל מיקוד(   כתובת עדכנית מלאה
____________________________________________________________________

_______________ 

____________________________________________________________________
_______________ 

____________________________________________________________________
_______________ 

____________________________________________________________________
_______________ 

 

 

 


