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 קריטריונים לבדיקת התאמת פעילות המפעלים במתחם להגדרת הפודטק 

 

סמך זה בא להגדיר את שיטת הערכת החדשנות המאפיינת את פעילותה הצפויה של מ

החברה במתחם, לשם בחינת שיוך השוכרים הפוטנציאליים לתחום הפודטק כהגדרתו 

 6.10בהוראת מנכ"ל 

 

 הגדרת פודטקל מתחםב המבוקשת להתבצעהחברה פעילות תאימות 

 תינתן התייחסות מנומקת לשתי השאלות הבאות: 

  ממשק אכן נמצאת  ב" מתחםהמתוכננת להתבצע בהחברה  ה שלפעילותעיקר האם

 ?"לטכנולוגיהשבין מזון 

  לא למגלמת חדשנות ) מתחםעיקר פעילותה של החברה המתוכננת להתבצע בהאם

 ?(הרמתסוג החדשנות וקשר ל

 

המתוכננת החברה פעילות התשובות צריכות להיות שתיהן חיוביות על מנת להגדיר את 

 .פודטקכשייכת לתחום ה מתחםלהתבצע ב

 

 מתחםהמאפיינת את פעילותה הצפויה של החברה בחדשנות ה הערכת

 

המאפיינת את  יעשה שימוש באמות המידה המפורטות להלן לצורך הערכת החדשנות

 :מתחםפעילותה הצפויה של החברה ב

 

  חדשנות טכנולוגית .1

 חדשנות תהליכית .2

 חדשנות מוצרית .3

 של תהליכים אלו ורמתם קיום ויישום תהליכי מו"פ .4

 מתחםניין הרוחני של החברה בהקשר לפעילות המתוכננת בעוצמת הידע הייחודי/הק .5

 מתחםב ושייוצר יםעוצמת הדרישות הרגולטוריות הנדרשות לשיווק המוצר .6
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 :נקודות( 10)סה"כ  אמת המידהפירוט 

 

 2 - חדשנות טכנולוגית .1

פעילות החברה בהקשר טכנולוגיות חדשניות מתייחסת ליישום של אמת מידה זו 

, כולל למשל; טכנולוגיות לייצור מוצרים משופרים ו/או מתחםהמתוכננת להתבצע ב

 חדשניים.

בהתייחס לחדשנות הטכנולוגית יש להעריך את החדשנות בהתאם לסולם ההערכה 

המקובל להערכת החדשנות הטכנולוגית המבוצעת במסגרת בדיקות המוגשות לתמיכה 

 של הרשות לחדשנות ובהתאם לענף בישראל ובעולם.  במסגרת קרן המו"פ

 

 1 - חדשנות תהליכית .2

 מיושם/שמפותח/מוטמעליישום תהליך ייצור חדש/משופר אמת מידה זו מתייחסת 

 .מתחםבפעילות החברה המתוכננת להתבצע ב

בהתייחס לחדשנות התהליכית יש להעריך את החדשנות התהליכית בהתאם לסולם 

ההערכה המקובל להערכת החדשנות התהליכית המבוצעת במסגרת בדיקות המוגשות 

  של הרשות לחדשנות ובהתאם לענף בישראל ובעולם.  במסגרת קרן המו"פלתמיכה 

 

 3 - חדשנות מוצרית .3

מבקשת החברה אמת מידה זו נועדה לבחון את החדשנות המאפיינת את המוצרים אשר 

 .מתחםבלייצר 

. מתחםבמתוכנן  יש להתייחס למאפיני החדשנות של המוצרים אשר ייצורם התעשייתי

לשוק אליו מכוונת החברה את מוצריה החדשנות המאפיינת את המוצרים תיבחן בהקשר 

  ובהקשר למוצרים המיוצרים בישראל ובעולם. החדשים

 

 2 -קיום ויישום תהליכי מו"פ ורמתם של תהליכים אלו  .4

לפעילות החברה בהקשר  המו"פ, שבוצע ומבוצערמת אמת מידה זו נועדה לבחון את 

 .מתחםלהתבצע בהמתוכננת 

הניתן לקישור לפעילות החברה  או מוצרי יש להתייחס למו"פ טכנולוגי, הנדסי, תהליכי

  .מתחםהמתוכננת ב
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 מתחםעוצמת הידע הייחודי/הקניין הרוחני של החברה בהקשר לפעילות המתוכננת ב .5

– 1.5 

 מתחםלפעילות החברה המתוכננת להתבצע באמת מידה זו נועדה לבחון האם בהקשר 

 .עוצמתוולהעריך את ידע ייחודי או קניין רוחני  מיושם

הקניין הרוחני והידע הייחודי יכולים לנבוע מפיתוחים של החברה, או מרכישת ידע מצד 

 שלישי, או משילוב ביניהם.

 .מוצריםטכנולוגיה/תהליך/את יכולתו להגן על החדשנות הגלומה ב להעריךיש 

 

 0.5 – מתחםלשיווק המוצרים שייוצרו ב עוצמת הדרישות הרגולטוריות הנדרשות .6

ידרשו לרגולציות י מתחםהאם המוצרים הסופיים שייוצרו באמת מידה זו באה לבחון 

 בתחום המזון.וחדשניות מתקדמות 

מזון  או ,יש להתייחס באופן בינארי )כן או לא( האם תדרשנה רגולציות של מזון חדש

 בעולם.או בישראל  -אחרת ייחוס סגולה רפואית, או רגולציה מתקדמת  או ,פונקציונלי
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