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 התכנית העסקית  קריטריונים וניקוד לבחינת

ניסיון עסקי 
 מקבלי הסיוע/
בעל/י ו/או 

 מתחםמנהל/י ה
20% 
 

של  שנות ניסיון בתפקיד
 הבעלים והמנהלים

25% 

 מהניקוד 33%שנות ניסיון =  1-4
 מהניקוד 66%יסיון = שנות נ 5-9
 100%שנות ניסיון ומעלה =  10

 מהניקוד

המזון  שנות ניסיון בתחום
של  בכלל ובתחום הפודטק

 הגורמים המקצועיים
25% 

 מהניקוד 33%שנות ניסיון =  1-4
 מהניקוד 66%שנות ניסיון =  5-9
 100%שנות ניסיון ומעלה =  10

 מהניקוד

שנות ניסיון של מבקש 
 הסיוע

25% 

 יקודמהנ 33%ניסיון = שנות  1-4
 מהניקוד 66%שנות ניסיון =  5-9
 100%שנות ניסיון ומעלה =  10

 מהניקוד

תחקור והתרשמות 
 בפגישה אישית

25% 

 התרשמות פי על נקודות הורדת
 מנהלים/הבעלים עם האישית בפגישה

 קש איש, בחומר שולט לא והיזם במידה
 ו'וכ

איתנות 
 פיננסית

30% 

 של פיננסית האיתנות
 לדרישות ביחס העסק

 בתוכנית וההשקעה ההון
 העסקית

 עסק
לפי דוחות כספיים ומאזן  –בעסק קיים 

 שנים אחרונות 3בוחן 
לפי מקורות הון עצמי  –בעסק חדש 

 שיוצגו
 חדש קיים

 יחס שוטף, הון חוזר, הון מהיר 0% 15% יחסי נזילות

 0% 15% רווחיות
ולסך הרווח ביחס למכירות, להון העצמי 

 הנכסים

 סך התחייבויות ביחס להכנסות 0% 15% מינוף

  85% 40% הון עצמי

 הורדת ניקוד על מידע שלילי 15% 15% מידע עסקי

 תכנית עסקית
30% 

 10% סבירות התכנית העסקית
תחזית הכנסות, רווחיות, תזרים 

 מזומנים

סבירות קליטת מספר 
 מפעלי הפודטק המוצעים

10%  

 15% מחיר למ"ר

למ"ר= לא מזכה ₪  7,000-מתחת ל
 בניקוד

 מהניקוד 33%למ"ר = ₪  7,000
 מהניקוד ₪66% =  8,000

 מהניקוד 100%ומעלה = ₪   9,000

התאמת התכנית לתחום 
 הפעילות של המתחם

10%  

ניסיון היזם/ בעלי המניות 
 במימוש תכניות דומות

10%  

 ביחס התוכנית היקף
 מתחםה לפעילות

10%  

 בעלי /היזם היכרות
 תחום הפודטק עם המניות

5%  

 לקליטת יזםה הערכות
 מפעלי פודטק

10%  

קיום רישיונות רלוונטיים 
 להפעלת העסק והפעילות

10%  

  10% התרשמות הבודק
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 תכנית מימון
20% 

 מימון כניתת מתיקי
 מסודרת

25%  

 ויתרות חיובי עצמי הון קיים
 של מלא לביצוע מזומנים
 עצמיים ממקורות התוכנית

75% 

 מזומנים ויתרות חיובי עצמי הון קיים
 ממקורות התוכנית של מלא לביצוע

 מהניקוד 100%=  עצמיים
 

 התוכנית למימון מוסדר מקור קיים
והיתרה  50%הון עצמי של לפחות מ
או מקורות אחרים  בנקאיות הלוואותב

 מהניקוד 70%= 
 

 התוכנית למימון מוסדר מקור קיים

והיתרה  30%הון עצמי של לפחות מ

או מקורות אחרים  בנקאיות הלוואותב

 מהניקוד 50%= 

 
התבססות על הון זר בהיקף של מעל 

 מהניקוד 30%=  70%
 

 0%ן סבירות לגיוס מימון לתכנית = אי
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