
 

 

 

 "Fresh Start" תממח לש "םייפולח ןובלח תונורתפל  Fresh Ideas" תינכת – ארוק לוק

 םייללכ םיאנת

 " תינכת לע הזירכמ ,)"תינכתה ךרוע" וא/ו "הממחה" :ןלהל( תלבגומ תופתוש ,ןוזמ תויגולונכט קטדופ סקראפס .1

Fresh Ideasןוזמה תיישעת יקיתו ,םיטנרוטקוד-טסופ ,םייאמדקא ,םירקוחל תעצומה "םייפולח ןובלח תונורתפל, 

 וא/ו "םידמעומ" וא/ו "םזיה" וא/ו "םזימה" :ןלהל( ןובלחה יפילחת םוחתבו ןוזמה םוחתב םימזימו םימזי

 יפל ,קיפסמ חותיפל וכז םרטש, ןובלחה יפילחת םימוחתב תונשדחב םינייטצמה םימזימה תריחבל )"םיפתתשמ"

 לש תוליעפה םוחת" וא\ו "תינכתה" :ןלהל( )"GFI" :ןלהל(  The Good Food Institute-ו הממחה תכרעה

 :םיללוכ םימוחתה .)"תינכתה

1.1. AI / Bio-Informatics- םקרמ יוקיחו ,רוצייה יכילהת לש תומייקו רופיש ,םישדח םיביכרמ יוליגל 

 ;םייח ילעב לש תוילאנויצקנופו

 תויטירק תולוקלומ ,)םיימי תונורתפ לע שגד םע( השדח הסמויב תריציל - Fermentation-ה תייגולונכט .1.2

 ;תוילאנויצקנופו יוקיח רופישל

 ךות םימקרמ רופישל םייטמיזנא תונורתפ וא/ו תונוכמ תסדנה םוחתב – ןובלח לש היצרוטסקט תייגולונכט .1.3

 ;תומייקב הכימתו תויולע תתחפה

 יחה ןמ ןמושל םעט לע העפשהו תילאנויצקנופ הניחבמ הפולח םירשפאמה ;)םינמוש( ןמוש יביכר .1.4

 .יביטרטלא ןובלחל תינגרוא הימיכ חותיפ וא םירמילופ :םירמוח תסדנה .1.5

 וא/ו תינכתב םיכוזה וא/ו תינכתב םידמעומה וא/ו םיפתתשמה תריחבו ,ףסה יאנתל הפופכ תינכתב תופתתשהה .2

 ךרוצל ודי לע וא/ו ומעטמ ונומש םיטפושה םימרוגה וא/ו ,תינכתה ךרוע לש ידעלבה ותעד לוקיש יפ לע היהת םגוריד

 םתטלחה תא קמנל םיבייח ויהי אל םיטפושה וא/ו תינכתה ךרוע יכ רהבומ .)"םיטפושה" :ןלהל( תינכתב טופיש

 יפ לע תרחא הטלחה לכ וא/ו תינכתב םיכוזל וא/ו םיפתתשמל וא/ו םידמעומל ,וילוקישלו הריחבה ךילהתל עגונב

  .םתערכה לע רערעל היהי ןתינ אלו ,ןונקתה

 לכ ןיבו ארוק לוקה ןיב המאתה יא וא/ו הריתס לש הרקמ לכב .הז ארוק לוקב טרופמכ ויהי היללכו תינכתה יטרפ .3

  .תועבוקה ויהי הז ארוק לוק תוארוה ,אוהש גוס לכמ ,רחא םוסרפ

 וא/ו תוחדל תוכזה תינכתה ךרועל .תינכתה ךרוע ידי לע ועבקי רשא םידעומב ומייתסיו ולחי הב בלש לכו תינכתה .4

 ,תע לכב - הבש בלש לכ וא הלוכ - תינכתה תא קיספהל תוכזה תינכתה ךרועל .תינכתב בלש לכ לש ודעומ םידקהל

 ,קר אל ךא ,תוברל( תינכתה יללכ תא תונשל תוכזה תינכתה ךרועל .הממחה רתאב העדוה ךכ לע םסרופתש דבלבו

 .הממחה רתאב שארמ העדוה ךכ לע םסרופתש דבלבו ,הז ארוק לוקב ועבקנש יפכ ,)תינכתה יבלש

 ,םיטפושה ,תינכתה ךרוע .תינכתב 1םיפתתשמה לש תידעלבה םתוירחא לע אהת היבלש לכ לע תינכתב תופתתשהה .5

 ימל םרגיי רשא ,והשלכ גוס לכמ ,קזנ לכל תוירחאב ואשיי אל )םילהנמו םידבוע קר אל ךא תוברל( םמעטמ ימו

 עורגל ילבמ .תינכתב והשלכ בלשב וא/ו תינכתב םתופתתשה יא וא/ו םתופתתשה םע רשקב וא/ו בקע םיפתתשמהמ

 
 .דבלב תוחונה םשל רכז ןושלב חסונמו ,דחאכ םירבגלו םישנל הנופ ארוק לוקה 1
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 הענמ ומעטמ ימ וא תינכתב ףתתשמ לש תונלשר וא העיגפ ,הלקת ,לדחמ וא השעמ ובש הרקמ לכב ,רומאה תויללכמ

  .רומאכ קזנ לכל תוירחאמ םירוטפ םמעטמ ימ וא/ו תינכתה ךרוע ויהי ,הב בלש לכב וא/ו תינכתב ףתתשהל ונממ

 לוספל יאשר היהי תינכתה ךרוע .תינכתב ףתתשהל םיאשר םניא ל"נה לש םהיתוחפשמ ינבו ,הממחה ידבוע .6

 רוסיא רבד .הז ףיעס יאנתל הנוע ףתתשמהש תינכתה ךרועל האריי םא ותודמעומ תא גיצהש ףתתשמ לש ותופתתשה

 ןבו ,תוחא וא חא ,ה/דלי ,הרוה ,גוז-תב/ןב ונה "החפשמ ןב" ,הז ףיעס ןיינעל .תינכתל םיעגונה םימוסרפב ןיוצי הז

  .ל"נהמ דחא לכ לש םגוז

 ןכו ,הנומש תיירק ,30 בצחה 'חרב הממחה לש םימושרה םידרשמב שרוד לכ לש ונויעל יוצמ היהי הז ארוק לוק .7

  .הממחה רתאב

 33 ףיעס תארוהו ,םינויצ ןתמל הזוח ןידכ וז תינכת לש הנידו הז ארוק לוק לש וניד יכ תאזב רהבומ קפס רסה ןעמל .8

 היהת אל ,תינכתה תרגסמב לבקתתש הטלחה לכב הערכה  לכ .וילע הלח 1973 - ג"לשתה ,)יללכ קלח( םיזוחה קוחל

 הנעט לכ עמשיהל לכות אלו ,הז ףיעסב רומאל עדומש ימכ קזחומ תינכתב ףתתשמ לכ .טפשמ תיבב ןוידל אשונ

  .םיזרכמה יניד תמגוד רחא יפיצפס ןיד תלוחתל הנעט תוברלו הז ןיינעב

 קר אל ךא תוברל( ןמעטמ ימ לכו תינכתה ךרוע תא רטופ אוה יכ תאזב בייחתמו ריהצמ ,םיכסמ תינכתב ףתתשמה .9

 תינכתל ןיפיקעב וא/ו ןירשימב הרושקה השירד וא/ו העיבת וא/ו הנעט לכמ ,םיטפושה תא ןכו )םילהנמו םידבוע

  .היתואצותלו

 םיטפושה תא ןכו ל"נה םעטמ ימו םהילהנמ ,םהידבוע ,תינכתה ךרוע תא תופשלו תוצפל בייחתמ תינכתב ףתתשמה .10

 תוברל( השירד וא העיבת ,תואצוה ,ןדבוא ,דספה ,קזנ לכ ןיגב הנושארה םתשירד םע דימ ,)"יופישה ילבקמ" :ןלהל(

 אל וא רפה םא ,יופישה ילבקממ ימ יפלכ םיישילש םידדצ וא/ו ףתתשמה לש )מ"עמו ד"וע ט"כש ,טפשמ תואצוה

  .הז ארוק לוקה יאנת ןיפיקעב וא/ו ןירשימב ,לדחמב וא/ו השעמב םייק

 ףסה יאנת

 תינכתב קלח תחקל םיפתתשמל ארקיו ,ותעד לוקיש יפל ,הממחה רתאב תינכתה םויק תא םסרפי תינכתה ךרוע .11

  .תינכתב תופתתשהב םתוא ןיינעל תנמ לע ,םימזימ וא/ו םימזיל ומעטמ ימ וא אוה הנפי ןיפוליחלו

 .)"הממחה רתא" :ןלהל( Fresh-start.co.il תבותכב ,דבלב הממחה רתאב היהת תינכתל המשרהה .12

 תפוקת" :ןלהל( 23:59 העשב 13.11.2021 םויב םייתסת המשרההו 19.9.2021 םויב המשרהל חתפית תינכתה .13

 רתא תועצמאב ,ןיקתו אלמ ןפואב תינכתה ךרועל ושגוי אל םהלש תופתתשהה יספוטש םיפתתשמ )"םושירה

 ןיגב תוירחא לכ היהת אל תינכתה ךרועלו תינכתב ףתתשהלו קלח תחקל ולכוי אל ,םושירה תפוקת ךלהמב הממחה

  .רומאכ םיפתתשמה יטרפ לש הטילק יא

 םיאנתה לע םינועה םיפתתשמל תעצומ תינכתה ,תינכתה לש תוליעפה םוחתב המוצע הילע הנשיש הנבה ךותמ .14

 םימזימ וא/ו םימזיל תדעוימ תינכתה .לצונמ וניאש םוזי רוקמ תווהל םילוכיש )GFI לש ליפורפ תכימתב( םייפיצפס

 .םימדקומ םיבלשב היפתושו הממחה תוברועממו תינכתב תעצומה המרופטלפהמ תיברימ תלעות קיפהל םילוכיש

  :)"ףסה יאנת" :ןלהל( רבטצמב םיאבה םיאנתל םינועה םימזימ וא/ו םימזי קר ופתתשי תינכתב

 ;לארשיב הטמ ילעב םימזי וא/ו םימזימ  וא םיילארשי םימזי וא/ו םימזימ .14.1

 םייכנא וא/ו םיליבקמ תוליעפ ימוחתב וא/ו תינכתה לש תוליעפה םוחתב םילעופה םימזימ וא/ו םימזי .14.2

 .תינכתה לש תוליעפה םוחתל
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  .ןלהל טרופמכ ,הז ארוק לוק יפ לע תושירדה רתיבו ףסה יאנתב םידמועה םימזימהו םימזיה לכל תדעוימ תינכתה .15

 ךרוע יאכז ןכ .ןלהל טרופמכ רתיה ןיב ,ףסה יאנתב םיפתתשמה לש םתדימע תא ןוחבל תוכזה תינכתה ךרועל .16

 יא .רומאכ ףסה יאנתב םתדימע תניחב ךרוצל שרדייש ןותנ וא/ו ךמסמ לכ תגצה םיפתתשמהמ שורדל תינכתה

 לוקיש יפל לכה ,תוליעפב ותופתתשה תקספהל איביו לוכי םישרדנה םינותנה תריסמב ףתתשמ דצמ הלועפ ףותיש

  .תינכתה ךרוע לש ידעלבה ותעד

 רשא תופתתשה יספט אלמי ליעל טרופמכ ,ףסה יאנתב תדמועו תינכתב ףתתשהל ןיינועמה םזימ וא/ו םזי יכ ,רהבומ .17

 תועצמאבו םושירה תפוקת ךלהמב חולשל שי םיאלמה םיספטה תא .ליעל 12 ףיעסב טרופמכ הממחה רתאב וגצוי

 .רחא יעצמאב וא ךרדב תינכתל םושיר רשפאתי אל יכ רהבומ .דבלב הממחה רתא

 הדימ תומא

  .תינכתה ךרוע לש טלחומה ותעד לוקישל ףופכבו ,ןלהל םיטרופמה םיבלשל םאתהב ךרעית תינכתה .18

 ."תופתתשהל המשרה ספוט" חולשלו אלמל םיפתתשמה ושקבתי תינכתל המשרהה דמעמב - תינכתל המשרהה .19

 םזימל וא/ו םזיל סחיב םיאבה םיטרפה תא רוסמל םיפתתשמה ושקבתי ףסונב וא/ו רתיה ןיב .19.1

 ,)ליימו ןופלט( תורשקתה יטרפ ,,םזימה /םזיה לש טנרטניאה רתא תבותכ ,םזימה /םזיה םש :ותוליעפו

 תודוא עקר ,םזימה/םזיה לע תגצמ ,ןוה סויג ףקיה ,תינכתה לש תוליעפה םוחתל ילאירוגטק ךויש

 לע .ושרדיי םא תינכתה ךרוע תעד לוקיש יפל םיפסונ םיטרפו תינשדחה התמורת רואית ,היגולונכטה

 הממחה ידבועמ ימ ןיבו םהיניב םייק םיניינע דוגינ לע עיבצמה םתושרבש עדימ לכ רוסמל םיפתתשמה

  .םיטפושה וא/ו

 ,תינכתה ךרוע ידי לע השעי ינשה ןוניסה בלשל םירבועה םיפתתשמה תריחבו םיספטה ןוניס :ינושארה ןוניסה בלש .20

 ורחביי ,הז בלשב .ליעל הז ארוק לוקב ףסה יאנתל המאתה יפ לע ,רתיה ןיב ,עצוביו ,ידעלבה ותעד לוקיש יפל

 .ינשה ןוניסה בלשל ורבעיש םיפתתשמה

 ,המשרהה יספטב םינותנה יפ לע ינושארה ןוניסה בלש תא ורבעיש םידמעומהמ דחא לכ םע :ינשה ןוניסה בלש .21

 .GFI לש יטנוולרה םיחמומה תווצו הממחה תווצ םע ,העשכ הכרואש הנושאר ץועיי תשיגפ הז בלשב םייקתת

 ףופכב 202115.12. ךיראתל דע ,ורחבנש םידמעומה לא המחה תווצ לש הרישי הינפ תועצמאב ומאותי תושיגפה

 :טרופמכ עצבתי ינשה ןוניסה בלש .תופסונ תושיגפ םויקל השירד ןכתת תינכותה ךרוע לש ותעד לוקישל

 ןופיס תמירז ,השקב ספוט ;םיללוכה ,ינשה ןוניסה בלשמ קלחכ םיפסונ השגה יכמסמ ושיגי םידמעומה .21.1

 POC. תינכת םושייו

 .31.12.2021 ךיראתל דע תאז ועצבי ינשה בלשל השקב שיגהל םיניינועמה םידמעומ .21.2

 זא 17.1.2022 ךיראתב ינשה בלשה לש תושגהב ןויד ןכמ רחאל םייקת הממחה לש תועקשהה תדעוו  .21.3

 יגיצנ תופתתשהב ,)תינכתה ךרוע ידי לע עבקייש יפולח דעומ לכ וא( תינכתב םיפתתשמה תריחב עצבתת

 ורחבנש םידמעומה ןיבמ רשאכ ,תינכתה ךרוע לש ותעד לוקיש יפל ,םיפסונ םיפתתשמו תינכתה ךרוע

 .תינכתב ,םיפתתשמה תא ,ידעלבה ותעד לוקיש יפל ,רחבי תינכתה ךרוע ,ינשה ןוניסה בלשב

 TED ןונגסב תוקד 15 לש ךרואב תגצמ ןיכהל ושקבתי םייפוסה םידמעומה ,הריחבה עוריא תארקל .21.4

 .הרהבה תולאש לואשל םיטפושל ןמז ןתניי תגצמה תעימש רחאל  .)להקהו םיטפושה לומ גצותש(

   .םתעד לוקיש יפל ,םייפוסה םידמעומה תא וגרדי םיטפושה ,תוגצמה תעימש רחאל .21.5
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 .תינכותה ךרוע לש ותעד לוקישל ףופכב לכה ,דבלב דחא םזימב וא םימזימ רפסמב הריחב ןכתת .21.6

 תועצומה תובטההו תינכתה עוציב

 םיאנתל ףופכב ,תינכתה ךרוע לש ותעד לוקישלו התעד לוקישל םאתהב םייפוס םידמעומה תא רחבת הממחה .22

  .הז ארוק לוקב םיטרופמה

 :)"םיסרפ"ה( ןמקלדכ סרפל םיאכז תויהל םייושע םי/הכוזה הממחה לש התעד לוקישל םאתהבו ,ךכל רבעמ .23

 "תונכתיהה תחכוה" תינכת שיגהל ושקבתי ,ינשה בלשל השקב שיגהל םנוצרבש רתויב תוענכשמה תועצהה •

 ןומימ ךרוצל רלוד 100,000 דע לש ןומימ לוקשת הממחהש ידכ הקידבל סיסב הווהת רשא )"POC :ןלהל(

 םולגה ישממה לאיצנטופה תא חיכוהל הרטמב ,םי/הכוזה לש םי/םזימה לש )POC( תונכתיהה תחכוה

 וא/ו םימזיהמ דחא לכ ןיבל הממחה ןיב )םתחיש לוככ( םתחיש טרופמ םכסהל ףופכב לכהו ,ם/ומושייב

  .םי/הכוזה לש םי/םזימה

 הממחל םינושאר תוכז ןתמל )ןיינעה יפל( םזימה וא םזיה תמכסהב הנתומ ,POC-ה בלשל רבעמה יכ ,רהבוי •

-ל ףופכבו ,ליעל רומאכ ינשה בלשה תושירדב ודמע םידמעומהו הדימבש ךכ ,POC-ה תרגסמב טקיורפל רשקב

POC ךילהתל םזימה תא סינכהל ,הממחה לש טלחומ תעד לוקיש יפל ,םינושאר תוכז היהת הממחל ,חלצומ 

 ,הלש וילופטרופ תרבח רותב רלוד 1,000,000 דע לש העקשה תניחב םשל הממחה תרגסמב "ריהמ לולסמ"

 תאז רידסמה דרפנ םכסהל ףופכב לכהו )3 הבטה לולסמ( תונשדחל תושרה לש תוממחה תינכות תרגסמב

 .רומאכ הממחל םזימה ןיב )םתחייו הדימב( םתחייש

 םי/הכוזה םי/םזימה וא/ו םי/הכוזה םי/םזיה תמאתה תא ,התעד לוקיש יפלו ,תיעוצקמ הרוצב ןחבת הממחה

 דחא לכ ןיבל הממחה ןיב )םתחיש לוככ( רומאכ םתחיש טרופמ םכסהל ףופכב לכהו הממח טקיורפ תויהל

  .םי/הכוזה לש םי/םזימהמ וא/ו םי/הכוזה םי/םזיהמ

 וא/ו םביט ןיינעב תונעט הנייהת אל םי/הכוזלו ,הממחה לש הלוקיש בטימ יפל ונתניי תובטההו םיסרפה •

  .תובטההו םי/סרפה לש םתוכיא

 םירקמה דחאב תוברל ,תינכתב םי/הכוז לש תופתתשה לטבל וא/ו בכעל תוכזה תא ומצעל רמוש תינכתה ךרוע .24

 :הלאה

 ;תודימה רהוטב העיגפל רחא ששח וא/ו םי/הכוזה תואכזל רשקב המרמ וא/ו ףויז וא/ו תוניקת יאל ששח .24.1

 .םימזימה וא/ו םימזימ רמוחה תלבק יבלשב םיקיודמ/םינוכנ םניאש םינותנ תרבעה .24.2

 בייח תינכתה ךרוע היהי אל ,ןתצקמ וא ןלוכ ,הז ארוק לוקב תוטרופמה תינכתה תוארוה רחא םי/הכוזה ו/אלימ אל

 .ם/ותייכז לע זירכהל וא/ו תינכתב ם/ותופתתשה תא ךישמהל

 םיפסונ םיאנת

 וא/ו הממחה יפלכ השירד וא העיבת ,הנעט לכ ףתתשמל היהת אל .והשלכ םולשתב תינתומ הנניא תינכתב תופתתשהה .25

 העוציב רבדב םיללכהו הלוהינ ךרד ,היתולבגמ ,היתוארוה ,תינכתה תונוכת ןיגב תוברל ,ל"נה םעטמ ימ וא/ו םיטפושה

 אלל להונת ,תוקספה וא תולבגמ אלל להנתתו ערפות אל תינכתה יכ בייחתמ וניא תינכתה ךרוע .הב תופתתשההו
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 תולקת תוברל - תולקתו סופד תואיגש ,םיקויד יא ,םילוקלק ,םיקזנ ,תישרומ אל השיג ינפמ הניסח היהת ,תויועט

  .הממחה רתאל תרושקתה יווקב וא הנכותב ,הרמוחב

 תנתינ ארוקה לוקה תונשרפ אשונב וא/ו היתואצות וא/ו תינכתה לוהינ ןפוא תודוא הגשה וא/ו תקולחמ לש הרקמ לכב .26

 םיברועמה םימרוגה לכ תאו םיפתתשמה תא בייחתו תיפוס היהת ותערכהו תידעלב הערכה תוכז תינכתה ךרועל

   .תינכתב

 לש ידעלבה התעד לוקישל םינותנ תינכותה תרגסמב תועצומה תובטההו םיעצומה םיסרפה יכ רהבומ ,קפס תרסהל .27

 םיללוכ םיסרפה .תינכתב תופתתשה רובע ידעלבהו אלמה לומגתה ווהי םה ,םקלחל טילחת איהו הרקמב יכו הממחה

 לע לוחי ,לחו לככ ,םיסרפה םולשת ןיגב לחה סמ לכ .םתקנעהב םיכורכה רחא הבוח םולשת וא סמ ,האצוה לכ

 וא/ו הכוזה יטרפ תא ,ןידה יפ לע ךכל שרדיי םא ,סמה תונוטלשל ריבעהל יאשר היהי תינכתה ךרוע .ודבל ףתתשמה

  .לוחי םא ,לוחיש יפכ רוקמב סמ יוכינ

 תונשייתהו טופיש ,ןיד

 טפשמה יתבל הנותנ תידוחייה טופישה תוכמס .דבלב ילארשיה ןידה אוה ונממ עבונה לכו הז ארוק לוק לע לחה ןידה .28

 תופתתשהמ ןיפיקעב וא/ו ןירשימב עבונה ןיינע לכב העיבת לכל תונשייתהה תפוקת .ביבא לת זוחמב םיכמסומה

 10 ףיעסב רומאהמ עורגל ידכ הז ףיעסב רומאב ןיא יכ רהבומ .תינכתה םויס דעוממ )םישדוח 12( הנש הניה תינכתב

  .ליעל

 תופתתשהה יאנת תויפוס

 םא ,ונתינ רשא ב"ויכו םוסרפ ,תובייחתה ,הרהצה ,גצמ לכ םוקמב אבו ןיטולחל הצממ וניה הז ארוק לוקב רומאה .29

 תונשל יאשר תינכתה ךרוע .רחא םרוג לכ ידי לע וא ,םמעטמ ימ וא/ו הממחה רתאב וא/ו תינכתה ךרוע ידי לע ,ונתינ

 יאנת ,תינכתה יבלש תא הז ללכבו ,ידעלבה ותעד לוקיש יפל ,םקלח וא םלוכ ,תינכתב תופתתשהה יאנת תא תע לכב

 תועש 24 ךותב ופקותל סנכי יונישה .הממחה רתאב םסרופת יונישה רבדב העדוהו ,םיסרפהו הדימה תומא ,ףסה

  .ךליאו ףקותל ותסינכ םוימ תינכתה לע לוחיו ,רומאכ ומוסרפ דעוממ


