
 

 

 

 

 

 

 

 

 Accelerator Tech The Eilat Food 

 

למוד ולהתחבר לגופים ולמשקיעים המובילים בעולם סטארטאפים בתחום המזון ההזדמנות שלכם ל
 :פרוץ קדימההמזון ול

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, באמצעות גוף השטח 'מעוף'  –משרד הכלכלה והתעשייה טק של -במסגרת תכנית מעוף
שמחים להודיע על השקת אילת טק סנטר בע"מ והזנקת הסטארטאפים הפיתוח  חברתיחד עם ובשיתוף עיריית אילת, 

 :המזוןאקסלרטור עסקי טכנולוגי בתחום 
Tech Accelerator-Food Eilat. 

בואו להצטרף ולקחת חלק בתכנית  –ת עתיד תעשיית המזון והמשקאות אסטארטאפיסטים המעצבים /יזמים םאם את
 שתזניק אתכם ואת מיזמיכם להצלחה.

 אתכם בדרך להצלחה

מקצועית תומכת, ליווי מציע לכם מעטפת   MaofTechאקסלרטורתכנית המאיץ למיזמי פודטק של אילת בשיתוף תכנית 
והמודל העסקי וחשיפה  הטכנולוגימיקוד הרעיון והכוונה בהקמת המיזם וקידומו אל עבר שוק המטרה, תוך סיוע ב

 ייצור ועוד., פיננסים, עורכי דין, משקיעים, הלמומחים המובילים במשק: תעשיי

 למי התכנית מיועדת:
ומייצרים פתרונות טכנולוגיים  MVP רעיון הראשוני אשר עברו את שלב ה  (Early stage)  המוקדמים מיזמים בשלבים

 Farm toשביכולתם לפתור בעיות, לשפר או לייעל תהליכים לכל אורך שרשרת הערך של תעשיית המזון והמשקאות )
fork:)  
 כולל השבחת תהליכי גידול וחקלאות -גידול  •

 לגלוטן ותרגישתחליפים )כולל המיועדים לשוק הצמחוני, טבעוני, ייצור וקווי ייצור, חומרי גלם ו כולל -עיבוד  •
 שיפור ערכים תזונתיים ו/או טריות ועוד(,

 ואספקה כולל אחסון, מלאי, הובלה - הפצה ושינוע אריזה, •

 כולל העלאת ערך לצרכן -צריכה  •
ברקודים, איסוף וניטור נתונים, בטיחות, שליטה ציוד, מכונות, חיישנים, משקלים,  -פיתוח ו/או זיהוי רכיבים חכמים  •

 באנרגיה ועוד
  שיווק, מכירות וחיזוי ביקושים •

 תיירות מזון/קולינרית •
 כולל תשלומים, ייעול פיננסי וקופות  -דיגיטציה  •
 אדם וייעול אנרגיה-הוזלת תהליכים, הפחתת עלויות והגדלת רווח, ייעול כוח -ניהול וייעול תהליכים  •

מרכולים, מכולות, רשתות מזון ומשקאות, מסעדות, ברים, בתי מלון, קייטרינג, חברות  –ות מכירה שיפור נקוד •
   תעופה, תיירות ותיירות קולינרית, אטרקציות, אולמות, אירועים, סוכנים, מפיצים

  טיפול במזון ביתי, גאדג'טים למטבח •
 מיזמים מקוונים וחברתיים •

 אות? צרו עמנו קשריש לכם רעיון אחר בתחום המזון והמשק •

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 מה בתפריט?

 HUB --מתחם עבודה 

 עבודה מותאמת לסטארטאפיםסביבת ו חדרי ישיבות הכולל באילתדה משותף מקום ישיבה בחלל עבו

 הכשרה יזמית ומיומנויות עסקיות

טכנולוגי, מצריך סט מיומנויות עסקיות בדרך למימוש המיזם ולהצלחתו. במסגרת התוכנית  גם רעיון מצוין לסטארטאפ
 .תכנית עסקית, ביצוע סקרי שוק כמו גם ייעוץ עסקי ופיננסי בניית: תזכו להכוונה ב

 הרצאות ותכנים מקצועיים

קים שיעשירו את המיזם שלכם במסגרת התכנית תהנו מהרצאות מקצועיות בנושאי יזמות טכנולוגית ותחשפו לתכנים מרת
 ויובילו אותו אל השלב הבא

 סדנאות מעשיות

את הידע הנרכש במסגרת התכנית תוכלו ליישם בסדנאות מעשיות בליווי המנטורים המובילים בארץ ולקבל את הפידבק 
 הנדרש למיזם שלכם בכל שלב בתהליך

 ליווי מנטורים מקצועיים

במנטורים מקצועיים מהשורה הראשונה, המומחים במגוון נושאים רלוונטיים אין חכם כבעל ניסיון! התוכנית מלווה 
 לעולמות התוכן הסטארטאפיסטים.

 דיי -דמו

יוכלו המשתתפים להציג את מיזמיהם בפני אנשי תעשייה, חברות  במסגרתם דיי-דמו מפגשי 2ערכו י התוכניתבמסגרת 
 הון ובעלי עניין הייטק, משקיעים, קרנות

 נטוורקינג בינלאומי ומפגשי משקיעים

 רשתות ויזמים שנועדו ליצירת םבין אנשי עסקימפגשים חברתיים  – )מיטאפים( קבלו השראה במפגשי הנטוורקינג שלנו
 שיתופי פעולה והזדמנויות עסקיות ,חברתיות

  עסקיות הטבות

 יהיו זכאים להטבות מגופים שונים בהתאם למפורסם באקסלרטור המשתתפים

 

 

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA


 

 

 

 

 

 

 

 ניהול האקסלרטור

ומנהלת פלטפורמות, יוזמות,  מקימה אשר חברת אילת טק סנטר בע"מהינה  האקסלרטור מפעילת – "מבע סנטר טק אילת
משותפים  מרחבי עבודהחממות הייטק, ומרכזים של חדשנות וטכנולוגיה בארץ ובעולם: אקסלרטורים,  תכניותחברות, 

, אירועים וכנסים, הקמה קידום ופיתוח עסקי גלובלי של חברות סטארטאפ והייטק קורסים, תכניות והכשרותוהאבים,  
  ועוד.

שנות נסיון באקוסיסטם ההזנקה וההשקעה  17''ל האב אילת, בעל , מנכ אור חביב מרהאקסלרטור ינוהל על ידי 
 בסטארטאפים בעמק הסיליקון ובישראל.

   MaofTech - מעוף

 צוות. ופיננסילרשות המתקבלים לתכנית, תעמיד 'מעוף' מגוון כלי סיוע דוגמת בניית תכנית עסקית, סקרי שוק, ייעוץ עסקי 
.שלכם המיזם לצרכי המותאם מקצועי באבחון אתכם ללוות וישמח, ומנוסה מיומן'מעוף'  של היועצים  

https://www.sba.org.il/hb/Pages/default.aspx 

 

 ?איך ומתי מתחילים

 .FoodTech -ה ההרשמה לתוכנית החלה ופתוחה למיזמים בתחום •
 2019 פברוארהתחלת הפעילות צפויה בחודש  •
 .דיי-דמושני מפגשים, אירועי משקיעים ו 13במסגרתם יתקיימו חודשים,  6 -התוכנית תיפרס על פני כ •
ההשתתפות באקסלרטור אינה כרוכה בדמי השתתפות, במתן אחזקות, או בתשלום תמלוגים ותלויה בעיקר בנכונות  •

 .וברצון היזמים להשקיע את מירב מרצם במיזמיהם

 תנאי הסף לקבלה

ממשקיע חיצוני או  $100,000עסקי בעלי מיזם שטרם גייס מעל -גייזמים מהאוכלוסייה הכללית בעלי רעיון טכנולו •
 מתכנית ממשלתית אחרת

עם הגוף המקצועי ו/או מי מטעמו. במקרים חריגים ניתן להגיש בקשה למרות  המיזם או מי מהמיזמים אינו קשןר •
 בחן במסגרת וועדת חריגים.יהכתוב לעיל. בקשה זו ת

והם עומדים בתנאים לקבלת שירותים מטעם המעוף, כפי שמפורסמים בתקנון שירותי הסיוע  18גיל המשתתפים מעל  •
 maof.aspx-https://www.sba.org.il/hb/PolicyAndInformation/Pages/tk באתר המעוף

  FoodTechבתחום ה  המיזם מבוסס על רעיון טכנולוגי חדשני •
 14מספר המיזמים המשתתפים בכל מחזור יהיה עד  •
 נות והתאמה מצוירותית והמיזמים יבחרו על פי התכנית תח •
 לאור מספר המקומות המוגבל בתכנית, המשתתפים בתכנית יאושרו על ידי וועדה לבחירת המיזמים של התוכנית.  •

 קריטריונים לבחירת המשתתפים:

 הרכב הצוות וכישוריו •

 חדשנות המיזם •

 מענה על צורך שוק •

 רמת בשלות והסיכוי להגיע ליעד הבא בתום תוכנית האקסלרטור •

 

 הבאלתנאים נוספים ולתקנון המלא ניתן לעיין בקישור 

 

 

https://www.sba.org.il/hb/Pages/default.aspx
https://www.sba.org.il/hb/PolicyAndInformation/Pages/tk-maof.aspx
https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr8.aspx

