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 תונותיעל העדוה
 

Up Nation Central-Start לש ויונימ לע עידומ  
 ןוגראה ל"כנמל ןוסח יבא

 
 יתשב ףתוש ,היישעתהו הלכלכה דרשמ לש ישארה ןעדמה היה :םוחתב רישע ןויסינ ןוסחל

 תונשדחה תושר לש דסיימה ר"ויהו תוליבומ תוילארשי ןוכיס ןוה תונרק
 

 תילארשיה תונשדחו היגולונכטב תימואל-ןיבה תוניינעתהב איש לש העשב ןוגראל ףרטצמ ןוסח 
 

,Start-Up Nation Central םיעיקשמ ,םידיגאת ,תוימואל-ןיב תורבח ןיב רשקמה ,חוור תורטמ אלל ןוגרא 
 ןוסח יבא לש ויונימ לע םויה עידוה - לארשיב תיגולונכטה תונשדחה םטסיסוקא ןיבו םלועה יבחרב תולשממו
 .אבה ל"כנמה דיקפתל
 
 םלוכ – לארשיב ישילשה רזגמבו ירוביצה ,יקסעה םלועב םיריכב לוהינ ידיקפתב רישע ןויסינ לעב ןוסח
 לש דסיימה ר"ויה ,ךשמהבו היישעתהו הלכלכה דרשמב ישארה ןעדמה היה ןוסח .תיגולונכט היצטניירואב
  .הנידמב תונשדחה תוינידמ עוציבו ןונכת לע דקפומה יתלשממה םרוגה ,תונשדחה תושר
 .הנידמב תוליבומה ןוכיסה ןוה תונרקמ תחא ,"לארשי ינימ'ג“ ןרקב ףתוש ןוסח היה יתלשממה ותוריש ינפל
 היהו ,םימדקומ סויג יבלשל ןוכיס ןוה ןרק ,"'גרמיא"ל ףרטצה ,2017 תנשב ,תונשדחה תושר תא ותביזע רחאל
 הרבח ,)TSEM :ק"דסאנב( Tower Semiconductor לש םילהנמה תצעומ רבח אוה ןוסח ,ןכ ומכ .הב ףתוש
    .םיבבשה םוחתב הקינורטקלאה תיישעתל םימדקתמ םייגולונכט תונורתפ רוצייו חותיפב הליבומה תידוחיי

 
 יאופרה זכרמה לש להנמה דעווב רבח אוה .תנווגמ תירוביצ תוליעפב ןוסח ךישמה תיקסעה ותוליעפל ליבקמב
 תילארשיה תיללחה תא תיחנהל הרטמב המקוהש SpaceIL תתומע לש להנמה דעוובו רמושה לת אביש
 לש להנמה דעווה רבחכ םג שמשמ ,ףסונב .יגולונכטו יעדמ ךוניח תמדקמהו חריה לע הנושארה

Israel Tech Challenge, קטייהה םוחתב ןמוימ ישונא ןוהב רוסחמב לופיטל הרשכה תוינכות עיצמה 
 קוזיח :ןוגראה לש תירקיעה המישמה תא םדקל ןוסח לכוי הזה ןויסינה תוכזב .לארשיב תיגולונכטה תונשדחהו

  .תיגולונכט תונשדחב תימלוע הליבומכ הבוצימ ךשמהו לארשי לש הדמעמ
 

 :לארשיב תיגולונכטה תונשדחה רוטקסל הבושח הפוקתב העיגמ ןוסח לש ויונימ לע הזרכהה
 
  :היגולונכטה םוחתב תועקשהב תיתועמשמ החימצ תפוקת
 םלועב תוליבומה ןיב תינמנ לארשי ,2021 לש הנושארה הנשה יצחב ,Up Nation Finder-Start ינותנ י"פע
 – דקתשא הליבקמה הפוקתל סחיב 152% לש לודיג םע תויגולונכט תורבחב תועקשה לש החימצה רועישב
 תנש תחיתפ זאמ ,םויהל ןוכנ .הליבקמה הפוקתב תילבולגה המרב 112% לש החימצ רועישל האוושהב תאז

 .)רלוד ןוילימ 100-מ םיהובגה סויג יבבס( mega-rounds םירדגומה סויג יבבס 38 לארשיב ומשרנ 2021
 ,דועו תאז .םיבבס 21 לע דמעש הלוכ 2020 תנשב םשרנש הז תא mega-rounds ה יסויג רפסמ הצח ךכב
 21-ל סחיב תאז - )SPAC ךילה תרגסמב תופסונ 4( תוילארשי תורבח 39 וקפנוה ,תיחכונה הנשה תליחתמ
  .2019 תנשב תוקפנה 12-ו הלוכ 2020 תנשב תוקפנה
 

 :יגולונכטה ישונאה ןוהה םוחתב רגתא
 םסרפש חוד יאצממ אוה דיקפתל ןוסח לש ותסינכ םע ןוגראה לש וחתפל םילטומה םילודגה םירגתאה דחא
 ימוחתב ןמוימ ישונא ןוהב שממ לש רוסחמ שי יכ הלוע ונממו תילארשיה תונשדחה תושר ףותישב ןוגראה
 תוטלחהה ילבקמל ועייסי ול ףנוסמה תוינידמו רקחמל שדחה ןוכמהו Start-Up Nation Central .היגולונכטה
 .לארשיב היגולונכטב תונשדחה םוחת לש ותחימצ ךשמה תא אדוול ידכב םירחאו הז רגתא םע דדומתהל
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  :םהרבא ימכסהב תונומטה תויונמדזהה
 Start-Up Nation Central .ונירוזאל תויקסע תויונמדזה לש שדח ןדיע וסינכה םיירוטסיהה םהרבא ימכסה
 ילארשיה םטסיסוקאה םע רוזאב תורבחו תולשממ רוביחו הז בושח ךילהת םודיקל יעבט יגטרטסא ףתוש וניה
 תויורימאה דוחיא רירגש דובכ לש רוקיב ךלהמב ,ןורחאה לירפאב .תירוזא תיגולונכט תונשדח ףונימל -

 פ"תש תא םדקל ידכב רירגשהו ןוגראה לש ףתושמ המישמ תווצ קשוה ,ה׳גאח לא דמחומ לארשיב תויברעה
 .תיגולונכט תונשדח ססובמ ,תונידמה יתש ןיב
  

 םע ירייהמ לא םירמ ,תויברעה תויורימאה דוחיא לש םימו ןוזמ ןוחטיבל הרשה דובכ השגפנ )13.7( שמא
 תווצה גיצה הרוקיב ךלהמב .דוחיאה רירגשב הוולמ ,א"תב ןוגראה הטמב Start-Up Nation Central תלהנה
 ןכמ רחאל .ןוזמו םימל תועגונה תויגוסב הנעמ תונתונשו לארשיב וחתופש תוינשדחה תויגולונכטה תא הרשל
 םיכרצל הנעמ תתל ולכוי רשא ,תיגולונכטה תונשדחה ימוחתב הלועפ ףותיש םכסה לע םידדצה ינש וטילחה
 דוחיאב םינוש םיפתוש םע דובעל לחה Start-Up Nation Central תווצ ,ליבקמב .תונידמה לש םיידוחיי

 .תויתועמשמ םיסחי תוכרעמ תיינבל ןיירחבו תויברעה תויורימאה
 

 ןוסח יבא לש ותופרטצה לע םיכרבמו םיאג ונא" :Start-Up Nation Central ןוירוטקריד ר"וי ,לסאק ירט
 הגהנהו לוהינ ידיקפתב וייחמ םירושע השולשל בורק יבאל .Start-Up Nation Central תא ליבוהל ידכב ונילא
 ביחרהלו ןוגראה תדובע תא ליבוהל ול ורשפאיש םיידוחיי םירושיכ ול שי .ץראב היגולונכטהו תונשדחה םוחתב
 ולוכ םלועה תודדומתה בקע .ולוכ םלועל םגו ונרוזאב תופסונ תונידמל תילארשיה תונשדחה לש התעפשה תא
 םידיגאת ישארו םיגיהנמ םישפחמ ,רוזאב ךרד יצרופ םיינידמ םימכסה לש םתמיתח רחאלו הנורוקה תפגמ םע
 .לארשיל םהיניע תא םיאשונ ,דימתמ רתוי ,םויהו ,םהלש רתויב םילודגה םירגתאל תונורתיפ םיימואל-ןיב
 ".ותגהנהבו יבא לש ונוזח יפ לע הז ךרוצ לע תונעל לכוי Start-Up Nation Central ןוגרא
 
  ףרטצהל רתוי בוט דעומ תויהל לוכי אל" :סנכנה Start-Up Nation Central  ל"כנמ ,ןוסח יבא
 רסח לאיצנטופ לש בלשב לארשיב יגולונכטה םטסיסוקאה .וישכע רשאמ Start-Up Nation Central -ל
 תוכז אוה הזה דיקפתה .םלועל התוא אציימו לארשיב תונשדחה םודיקב הבושח הדובע השוע ןוגראה .םידקת
 תורידאה ויתולוכי תא ףנמל ידכב Start-Up Nation Central תווצ םע דובעל דואמ הפצמ ינא .ייניעב הלודג

 תונשדחה םוחתב םיגשיהל איבהלו רציש תיעוצקמה המרופטלפה תאו רישעה ונויסנ תא ,ןוגראה לש
 ."םלועבו ץראב תילארשיה
 
 ל"כנמה לש םיטרופמ ח"וק .2021 רבמטפסב 1-ב Start-Up Nation Central ל"כנמ דיקפתל סנכיי ןוסח יבא
 .וז העדוה ףוסב םיפרוצמ סנכנה
 
 

 Start-Up Nation Central תודוא
Up Nation Central-Start תיישעת ףונימב עייסמ ןוגראה 2013-ב ותמקה םוימ .חוור תנווכ אלל ןוגרא אוה 

 ןיב םייקסע םירוביח םדקמו םזוי ןוגראה .לארשי תלכלכ קוזיח ןעמל תילארשיה היגולונכטה םוחתב תונשדחה
 םימרוגה ללכ תא הפממ ןוגראה ךכ םשל .םלועב םידיגאתו תולשממל תוילארשי )םיפא-טראטס( קנזה תורבח
 רותיא תמרופטלפב עדימה תא שיגנמו עובק ןפואב לארשיב תיגולונכטה תונשדחה םוחתב םילעופה
  .םלועה יבחרב םינוגראו םיעיקשמ לש םתורישל ,Up Nation Finder-Start ,תונשדחה
 
 
 :םיפסונ םיטרפל
 תרושקת יבד – רוצ רדה
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 םייח תורוק – ןוסח יבא
 

 םינשב היישעתהו הלכלכה דרשמב ישארה ןעדמה היה ןוסח יבא
 .הלש דסיימה ר"ויה היהו תונשדחה תושר תמקה תא םזי ,2017–2011

 תכשל הכפה ויתובקעבש ינוגרא-יגטרטסאה יונישה תא ליבוה אוה
  .שדח ירוטטס ףוגכ תונשדחה תושרל ישארה ןעדמה
 
 תחא ,"לארשי ינימ'ג" ןרקב ףתוש ןוסח היה הלשממב ודיקפת ינפל
 תועקשהה תא הב להינ אוה .הנידמב תוליבומה ןוכיסה ןוה תונרקמ
 תושר תא ותביזע םע .הקינורטקלאהו ןוסחאה ,תרושקתה ימוחתב
 סויג יבלשל ןוכיס ןוה ןרק – "'גרמיא"ל ףתושכ ףרטצה תונשדחה
  .םימדקומ
 
 היצקינומוקלט תורבחב םיריכב םידיקפתב רושעכ ךשמב ןוסח קסע דוע
 יאבצה ותורישבו ,ל"הצ לש תויפלת – ן"מח תינכות רגוב אוה .תוליבומ
  .8200 תילעה תדיחיב ןיעידומ ןיצק היה

 
 תתומע  לש להנמה דעוובו רמושה לת – אביש ש"ע יאופרה זכרמה לש להנמה דעווב רבח ןוסח םויכ

SpaceIL יעדמ ךוניח תמדקמהו חריה לע הנושארה תילארשיה תיללחה תא תיחנהל הרטמב המקוהש 
 תידוחיי הרבח ,)TSEM :ק"דסאנב( Tower Semiconductor לש םילהנמה תצעומ רבח אוה ןוסח .יגולונכטו

 ,ףסונב .םיבבשה םוחתב הקינורטקלאה תיישעתל םימדקתמ םייגולונכט תונורתפ רוצייו חותיפב הליבומה
 לופיטל הרשכה תוינכות עיצמה ,Israel Tech Challenge ןוגראב םילהנמה תצעומ רבחכ ןוסח שמשמ
 .לארשיב תיגולונכטה תונשדחהו היגולונכטה םוחתב ןמוימ ישונא ןוהב רוסחמב
 

  .א"ת תטיסרבינואמ םיקסע להנימב ינש ראותו ןוכיתה חרזמה ידומילו הלכלכב ןושאר ראות לעב אוה ןוסח
 
 

  ל"כנמ ,ןוסח יבא
Start-Up Nation Central 

 
 שקרפ דרו :םוליצ


