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 ?על מה נדבר

 היכרות ומטרות –רשות החדשנות •

 נשים בהייטק וביזמות  •

 שלנוהתמיכה כלי •

 ?לאן מכאן•

 

 

 

 



 רשות החדשנות  
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Source: OECD, 2016 

4.3 
 מהתוצר% -פ אזרחי כ"הוצאה לאומית על מו

 חדשנותישראל היא מעצמת 

OECD 



 תרבות יזמית משגשגת

   OECD, Entrepreneurship at a glance, 2016: מקור

 (2014 –דרום אפריקה ויפן , ישראל, 2015 –מרבית המדינות )
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 החדשנותמשימת רשות 
 (על בסיס פעילות המדען הראשי במשרד הכלכלה, 2015הוקמה )

 

 קידום חדשנות  

כמנוף לצמיחה כלכלית  

 מכלילה ובת קיימא

 שימור וחיזוק  

 "נכסי חדשנות"

 הגדלת הערך  

 הכלכלי למשק



₪ מיליארד 1.6  

 2017מענקי הרשות בשנת 

 חברות 670

 פ"מו פרויקטי 1,100

 ח"מלש1.3מענק ממוצע 



 מטרת המדיניות של רשות החדשנות
 

על פסגת החדשנות להשאר  

 ולמשוך מעלה את שאר הכלכלה



 ציבורית-החברתיתהזירה 
Societal Challenges Division 

 בתת ייצוגאוכלוסיות שילוב ובפרט , ההייטקפיתוח ההון האנושי הנדרש לתעשיית 

 שיפור האפקטיביות ואיכות השירותים של המגזר הציבורי באמצעות חדשנות טכנולוגית

 מתן פתרונות טכנולוגיים חדשניים לאתגרים חברתיים בישראל ובעולם המתפתח  

 



 נשים בהייטק וביזמות



 מחסור במהנדסים ומתכנתים :האתגר
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 אתגר והזדמנות :הרכב העובדים בהייטק

גברים יהודים לא 
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 נשים ערביות
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 גברים חרדים
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 נשים חרדיות
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 ('85-'75ילידי )עובדי הייטק במדגם 

גברים יהודים לא 
 חרדים
38.2% 

נשים יהודיות לא 
 חרדיות
40.2% 

 גברים ערבים
10.6% 

נשים 
 ערביות
6.8% 

 גברים חרדים
1.7% 

 נשים חרדיות
2.5% 

 ('85-'75ילידי )במדגם כלל העובדים 

 הממונה על התעסוקה והכלכלן הראשי: מקור



 מה שחשבתם (רק)לא  –הישראלי היזם 



 תמונת מצב –נשים בהייטק 



26%  
מועסקות  

 בהייטק

במשרות   19% ליות"מנכ% 6
 ניהוליות



של הנתונים לפי IVC 7% רק האחרונות השנים 17-ב 
   נשים היו אפים-הסטארט ממקימי

 

6% הגיוס סבבי רוב) נשים ידי על גויסו הגיוס סבבי מכלל  
 (A-ו seed – מוקדמים היו האלו

 

מחצית הוא נשים ידי על החציוני הגיוס גודל הנתונים לפי 
 מיליון זו בתקופה גברים ידי על החציוני הגיוס מגודל

 .מיליון 2 לעומת

 

נשים הם מהיזמים 5-10% :החדשנות רשות במענקי 

 

 

 

 נשים יזמיות  



https://hbr.org/2018/03/vc-stereotypes-about-men-and-women-arent-supported-by-performance-data 
 
Assumption 1: Women are cautious and risk-averse, whereas men are ambitious and risk-taking. 
Assumption 2: Women are reluctant to grow their businesses, whereas men are willing to do so. 
Assumption 3: Women do not have resources to engage in high growth, whereas men do. 
Assumption 4: Women’s ventures underperform, whereas men’s ventures perform well. 
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 כלי התמיכה שלנו



 זירות חדשנות מוכוונות משימה ולקוח



 מסלולי הטבה בזירת הזנק

במגוון פעולות הנדרשות מיזמים בראשית צעדיהם כדי  תמיכה 
 חדשני ולבצע הוכחת היתכנות לקונספטלקדם רעיון טכנולוגי 

חדשני לחברה  להפוך רעיון טכנולוגי ליזמים כדי סיוע מערך 
 (19) עסקית בת קיימא 

 

 

 השלמה של מוצר ראשון וחדירה ראשונית לשוק/תמיכה בפיתוח

 
 (עד שנתיים)₪  מיליון  10עד תקציב 

   50%פרטי , 50%הרשות : מימון

מחקר ביוטכנולוגי חדשני  /כדי לקדם רעיון םליזמיסיוע מערך 
 לניסוי קליני ולהפוך אותו לחברה עסקית בת קיימא

 

 

 

 23מסלול הטבה  –חברות מתחילות 

 22מסלול הטבה  –חממות ביוטכנולוגיות 

 3מסלול הטבה  –חממות טכנולוגיות 

 9מסלול הטבה  –תנופה 

מערך סיוע ליזמים בביצוע הוכחת היתכנות לקונספט בשיתוף פעולה  
 עם חברה תעשייתית  

 
 (שנהעד )₪  מיליון  1עד תקציב 

 15%פרטי , 85%הרשות : מימון
 

 29מסלול הטבה  –מעבדות לחדשנות 

 28מסלול הטבה  –ויזות חדשנות 

פלטפורמה המאפשרת ליזמים טכנולוגיים זרים מכל העולם לגבש  
 בישראלולפתח מיזמים חדשים 

 

בהתאם לתכנית   –כאשר בידי היזם ויזת מומחה : הרשותמימון 
 המאושרת

 

 (עד שנתיים)₪ אלף  235תקציב עד 
 15%פרטי , 85%הרשות : מימון

 

 (עד שנתיים)₪  מיליון  3תקציב עד 
 15%החממה , 85%הרשות : מימון

 

 (עד שלוש שנים)₪  מיליון  8.1תקציב עד 
 15%החממה , 85%הרשות : מימון

 

  ות/תת מסלול ליזמים

 –חרדים וערבים 
בשנה א 85%  



 (זירה חברתית ציבורית) Coding Bootcampsתכנות סיירות 

רשות החדשנות תומכת במסגרות  •

  4-7)קצרה יחסית המעניקות הכשרה 

 מעשית, איכותית, אינטנסיבית, (חודשים

 ,Fullstack :מקצועות תכנות ועוד•

Realtime Embedded, Data Science, 

Machine Learning 

תארים  ות/בפרט להסבת בעלימתאימות •

יכולות גבוהות מכל  ות/מדעיים ולבעלי

 התחומים

הרשות בגופים המפעילים כוללת  תמיכת •

 עודף על הכשרה ושילוב של נשים   תימרוץ

 

 



 ציבוריתזירה חברתית  –פ "במיזמי מומסלולי תמיכה 

   הציבוריחדשנות דיגיטלית לאתגרי המגזר קרן 

 עם ישראל דיגיטליתפ "שת

 80%במימון ₪  300,000בקשות עד 

 50%במימון ₪  4,000,000בקשות עד 

 Grand Challengesמסלול אתגר 

 (ב"מש)משרד החוץ  –פ רשות החדשנות "שת

במדינות  פ מוכוון אתגרי בריאות הומניטריים "תמיכה במו

 מתפתחות

 ₪  500,000עד בקשות , 90%מימון 

 

עידוד פתרונות טכנולוגיים  

 לאוכלוסיות עם מוגבלות

 פ עם קרנות הביטוח הלאומי"שת

מימון עד  , ₪ 900,000מענק עד 

85% 

הגשה עד 

1.7.18 



 ?לאן מכאן



 ?איך נתקן את הברז הדולף

המועצה הלאומית לכלכלה : מקור  

10%   
 מהיזמים

מהמועסקות   26%
 בהיי טק

מהסטודנטים למקצועות   21%
 היי טק

 מהתכניתנים 27%

 ל"מאנשי הסייבר בשירות חובה בצה 12%ו   

 לבגרות במגמת פיזיקה   מהניגשים 36%

 לבגרות במגמת מחשבים מהניגשים 32%

 מתמטיקה' יח 5לבגרות ב  מהניגשים 47%



(Executive Chairman and Founder, TaskRabbit) 



 רבה תודה
 

naomik@innovationisrael.org.il 

sc@innovationisrael.org.il 

 

mailto:naomik@innovationisrael.org.il
mailto:sc@innovationisrael.org.il


 התמקדות בכל מערכות החדשנות



 תכנית תנופה

המיזם כדאיות ובחינת ביזמים תמיכה 

שנתיים עד של לתקופה ₪ אלף 235 עד תקציב 

מהתקציב 85% המהווה ₪ אלף 200 עד מענק 

פרטיים ממקורות משלים מימון   

בהוצאות הכרה: 

רישום ,טיפוס אב בניית כולל ,(בלבד ישראלים ספקים) משנה קבלני(/שיווק יועצי כולל) יועצים  
 בתערוכות והשתתפות פרסומי חומר הכנת ,עסקית תכנית הכנת ,פטנטים

מרכזיים יתרונות: 

גראז' למיזמי מתאים ,עבודתו מקום את לעזוב מחויב אינו היזם' 

מורשה כעוסק להירשם ניתן ,חברה בהקמת צורך אין 

 

 

 

 



 תכנית חברות מתחילות

לשוק ראשונית וחדירה הזנק בחברות תמיכה   

שנתיים עד של לתקופה ₪ מיליון 10 עד תקציב 

(עזה בעוטף 75% ,פיתוח באזור 60%) המאושר מהתקציב 50% המהווה ₪ מיליון 5 עד מענק 

הוועדה מאישור חודשים 6 תוך הפרטי מהשוק לגיוס משלים מימון 

בהוצאות הכרה: 

(משנה קבלני ,עובדים ,החברה ל"מנכ) המיזם מתקציב 85% לפחות – פ"מו 

השתתפות ,ל"לחו נסיעות ,ושיווק עסקי פיתוח עובדי) המיזם מתקציב 15% עד – שיווק  
 (בתערוכות

מרכזיים יתרונות: 

גבוה מינוף 

הבקשה הגשת בעת פרטי הון להציג צורך אין 

פרטית השקעה לגיוס כאמצעי החדשנות רשות אישור 

(צ"ח זירת פ"שת) החרדית או הערבית מהחברה יות/ליזמים ייעודיים מסלול תתי 

 

 

 

 

 


