
 

 

 מסלול אתגר -הנחיות להגשת השלב השני

 בכדי להגיש בקשה לשלב השני במסלול אתגר יש:

 באתר הרשות. לאזור האישילהיכנס  .1
 : "בקשה לדיון חוזר"את הבקשה יש להגיש תחת .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מהמסמכים הדרושים להגשת הבקשה המופיעים בחלון  ולהתעלםיש למלא את פרטי הבקשה  .3
 (:מסמכים אלו אינם המסמכים הדרושים בהגשה זו)ומסומנים בתמונה מטה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 באופן מלא. 1יש למלא את סעיף  .4
 :באופן הבא יש למלא את תת סעיפיו

 נושא הפרויקט" -2: "בקשה שלב מהות בקשה 

 "2: "הגשה שלב השגותפירוט 

 : "ריק"אסמכתאות

 לדוגמא:

 אין להשתמש במסמכים אלו

https://my.innovationisrael.org.il/company


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בשלב הוספת הצרופות על החברה לצרף: .5
 

 יש להעלות את הטופס:  אסמכתא לתשלום האגרה )טופס חובה(בסעיף  .א
  הצהרה בדבר מספר עובדי החברה

  .PDFעל הטופס להיות חתום ובקובץ 

 אין צורך בתשלום אגרה. לב! םשי

 

 :RAR /ZIPיש להעלות את הטפסים הבאים בקובץ  נספח לבקשהבסעיף  .ב
 .wordיש להגישו בפורמט  – טופס בקשת בקשה .1
 -עובדים( 50מעל   Excelתקציב בקשה ) או (עובדים 50עד   Excelתקציב בקשה ) .2

 .Excelיש להגישו בפורמט 
בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה )התניית  הצהרה .3

 שכר מינימום( –אישורים 
)שימו לב שיש למלא את ההצהרה  מה שהינו יזם או תאגידתצהיר מורשה חתי .4

 המתאימה אם ההגשה עבור תאגיד או יזם/קבוצת יזמים(
)יש למלא במקרים בהם ההגשה היא על  הצהרת בעלי הזכויות בתכנית המו"פ .5

 ידי יזם/קבוצת יזמים בלבד(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://innovationisrael.org.il/content/%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94
https://innovationisrael.org.il/content/%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94
https://innovationisrael.org.il/content/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%91%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A4
https://innovationisrael.org.il/content/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%91%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A4
https://innovationisrael.org.il/content/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A9-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%AA-50-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D
https://innovationisrael.org.il/content/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A9-%D7%9E%D7%A2%D7%9C-50-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D
https://innovationisrael.org.il/content/%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%E2%80%93-%D7%A9%D7%9B%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D
https://innovationisrael.org.il/content/%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%E2%80%93-%D7%A9%D7%9B%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D
https://innovationisrael.org.il/content/%D7%AA%D7%A6%D7%94%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%94-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%94%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%99%D7%96%D7%9D-%D7%90%D7%95-%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93
https://innovationisrael.org.il/content/%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A4-0
https://innovationisrael.org.il/content/%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A4-0


 

 

 אתגר -שלב ב  -דגשים למילוי טופס הבקשה 
 

 .ניתן למלא את הטופס בשפה האנגלית .1
 

 מילוי טופס הבקשה נא להדגיש את מאפייני התוכנית:בעת  .2
 

 חדשנות פונקציונלית

 סכם את המוצרים, הטכנולוגיה והמו"פ .5.1 בסעיף

 [ חדשנות פונקציונלית 4]

 אתגרים, חדשנות וחסמי כניסה 8.3 בסעיף

 [ חדשנות פונקציונלית3[ ]2]

 
הבריאות, מים ובטחון מזון במדינות << פרט באיזה אופן תוצרי המו"פ עשויים להביא לשיפור 

 המתפתחות.

 

 שוק

 . סכם את השוק הרלוונטי5.2בסעיף 

 [ השוק העולמי גודלו וקצב גידולו 2]

 השוק והשיווק 10.1בסעיף 

[2[ ]3 ] 

 בקול הקורא)ראו  עם דגש על מדינות היעד<< פרט את גודל ומאפייני השוק במדינות המתפתחות 

 ידי משרד החוץ(-מדינות היעד שנקבעו עלאת רשימת 

 
 מודל עסקי

 . סכם את השוק הרלוונטי 5.2בסעיף 

 [ המודל העסקי. 4]

 מודל עסקי ולקוחות 10.3בסעיף 

 [ המודל העסקי. 1]

הטכנולוגית עם חדשנות חברתית ועסקית, בדרך שתסייע להשיג שילוב החדשנות יש להציג את 

השפעה מרבית של תוצרי המו"פ על התמודדות עם אתגרי בריאות, לרבות שיתוף פעולה עם 

 מיזמים חברתיים רלוונטיים במדינות המתפתחות, עם עדיפות למדינות היעד

 

 (scalability) גמלון

 התוכניתתכנית השיווק של מוצרי  10.7בסעיף 

פרטו בצורה ברורה את התכנית ליישום תוצרי המו"פ לפתרון אתגרי בריאות במדינות 

המתפתחות בקנה מידה מסחרי, בתוך מסגרת זמן סבירה, לרבות תוכניות לגיוס מימון ו/או 

 שותפים מתאימים להמשך הפיתוח והמסחור.

https://innovationisrael.org.il/kol-kore/3899


 

 

 אימפקט

 ה לישראלמהתרו .13בסעיף 
פרט את מידת התרומה של תוצרי המו"פ לפתרון אתגרי בריאות, מים או בטחון מזון במדינות 

של האו"מ. בנוסף פרט את התרומה הצפויה של התכנית  SDG-המתפתחות עם התיחסות למדד ה
 לישראל.

 

 

 

 

  אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בוובינר לצורך קבלת דגשים ומענה על שאלות בנושא הגשת
 הבקשה.

 
 )יום ה'( 06/12/2018 הוובינר יתקיים בתאריך:

 10:30-12:30 :בין השעות
 ההרשמה לוובינר תיעשה באמצעות הלינק :

LUUZuuEA-https://zoom.us/webinar/register/WN_9weUYcmZTTWEa 

 
 :לשאלות נוספות ניתן לפנות למחלקת הקליטה במייל klita@innovationisrael.org.il 

 ניתן לפנות לתמיכה הטכנית במייל:  לשאלות בנושא האזור האישיhd@innovationisrael.org.il 

https://zoom.us/webinar/register/WN_9weUYcmZTTWEa-LUUZuuEA
https://zoom.us/webinar/register/WN_9weUYcmZTTWEa-LUUZuuEA
mailto:klita@innovationisrael.org.il
mailto:hd@innovationisrael.org.il

