
באוקטובר 2018 ייפתח לראשונה 'מרכז החדשנות של ישראל'- מרכז תצוגות לחדשנות 

ישראלית פורצת דרך. מאות אלפי מבקרים צפויים להגיע בשנת הפתיחה ובראשם משלחות 

מן העולם, ראשי מדינות ושרים, נציגי חברות, יזמים, תיירים ומשלחות עסקיות. מרכז 

החדשנות של ישראל יהווה חלון ראווה וגאווה ישראלית, כלי מרכזי  לשימור קשרי החוץ 

והיחסים הכלכליים בין ישראל לעולם, יאפשר לחברות ישראליות הזדמנויות חדשות, ויפעל 

כמרכז ידע חינוכי מתקדם לדור הצעיר בתחום. 

ליבו של המרכז תהא תערוכת חדשנות ישראלית עכשווית. מרכז פרס לשלום ולחדשנות 

בשיתוף משרד הכלכלה ורשות החדשנות מציעים לחברות ישראליות, בינלאומיות וגופי 

מחקר להגיש מועמדותם להציג בתערוכה את המוצר/ פיתוח/ מחקר. המועמדים שיבחרו על 

ידי המארגנים ובהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, יזכו בהזדמנות נדירה להצגת המיצג שלהם 

בחזית החדשנות הישראלית כלפי כל העולם, והכל בכפוף לאמור במסמך זה ולתנאיו.

אלו שייבחרו להציג בקומת החדשנות העכשווית ייהנו מ:

הצגת פיתוח חדשני של החברה לצד החברות המובילות בישראל למשך 

שנת הפתיחה )2018-2019(

מפגש בינלאומי והזדמנויות חשיפה ללמעלה מ 200,000 מבקרים בשנה 

מהן מעל 200 משלחות בינלאומיות מדיניות וכלכליות, ראשי חברות 

וקרנות, עיתונאים ומבקרים מהעולם.

חשיפה ממוקדת של הפיתוח וחיזוק המותג של החברה באתר האינטרנט 

של התערוכה ובחומרי הפרסום והשיווק וכן במדיה העולמית.

קריטריונים מנחים לבחירת המועמדים שיזכו להציג 
בקומת החדשנות העכשווית:

חברה ישראלית/ בינלאומית/ גוף מחקר המפתחת טכנולוגיות 

חדשניות בישראל )או רכיבים מן הטכנולוגיה מיוצרים בישראל(, ולה 

מוצר שניתן להציגו.

המוצר/ הפיתוח/ המחקר הינו ניתן להצגה בצורה אטרקטיבית אם זה 

באמצעות הצבת מוצר ו/או אמצעי המחשה דיגיטלי או אחר.

מבין החברות הישראליות- תינתן עדיפות לחברות הזנק )סטארט-אפ( 

וחברות בצמיחה אשר נמצאים בשלבים מוקדמים של פריצה לשווקים 

הגלובליים. 

רישום מועמדות 
לחצו כאן

אופן הבחירה:

ועדה מטעם מרכז פרס לשלום ולחדשנות בשיתוף משרד 

הכלכלה ורשות החדשנות תקבע את הזכאות להשתתף 

בתצוגת החדשנות העכשווית.

שיקולי הועדה יהיו, בין היתר, הקריטריונים המנחים 

המפורטים לעיל. כמו כן, לצורך השוואה בין המועמדים 

ובחירת הזוכים, יילקח בחשבון  גיוון התחומים המוצגים, 

מידת העניין לציבור המבקרים בפיתוח, וכן פוטנציאל 

השינוי החיובי בעולם של המוצר/פיתוח/מחקר. 

הגשת מועמדות עד לתאריך 10.3.2018. 

ההצגה בתערוכה בקומת החדשנות הינה ללא תשלום. 

באחריות המועמדים, אשר ייבחרו על ידי הועדה להפיק 

על חשבונם את התוכן ולהציג את המוצר/פיתוח/מחקר 

והחברה שלהם בקומת החדשנות. 

קול קורא להגשת מועמדות להציג 
במרכז החדשנות של ישראל -

מרכז פרס לשלום ולחדשנות )ע"ר(

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2uAGkw9YMV3Vg__YOCLO2yQ__Y7MEUCikqPoaWu0KKwYiZw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2uAGkw9YMV3Vg__YOCLO2yQ__Y7MEUCikqPoaWu0KKwYiZw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2uAGkw9YMV3Vg__YOCLO2yQ__Y7MEUCikqPoaWu0KKwYiZw/viewform

