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TechNation

מרכזי חדשנות, אקסלרטורים ומועדון אנג'לים: נבחרו הזכיינים
בתוכנית לעידוד היי-טק ערבי

הגופים שזכו בזיכיונות ייקחו חלק בהקמת מרכזי חדשנות ואקסלרטורים בסחנין, ערערה, שפרעם
וכפר קאסם, ויקדמו יזמות היי-טק בחברה הערבית בתחומי המכשור הרפואי, פודטק, אגריטק ועוד

קורין דגני
06 בדצמבר 2022

עקוב

המשרד לשוויון חברתי ורשות החדשנות הכריזו מיהם הגופים שנבחרו במסגרת תוכנית החומש

לעידוד יזמות ותעסוקת היי-טק. הזכיינים יקימו שלושה מרכזי חדשנות, שני אקסלרטורים (תוכניות

האצה) ומועדון אנג'לים לחברה הערבית.

הזכיינים שנבחרו להקמת מרכזי החדשנות יקבלו מענק תפעולי של עד 2 מיליון שקל בשנה, בכל

אחת מחמש שנות הזיכיון. את מרכז החדשנות בבקעת סחנין תפעיל שותפות נורת'-מד, ששותפים

להקמתה קרן פורטלנד, חממת MEDX, חברת אלפא אומגה, גליל מחקר ביו-רפואי וחמישה בתי

חולים בצפון הארץ. המרכז יתמקד בטכנולוגיות מדעי החיים, ויפעל לקידום מיזמים העוסקים במכשור

הרפואי, רפואה דיגיטלית ובינה מלאכותית ליישומים רפואיים, פודטק ותוספי מזון.

מרכז חדשנות נוסף – מרכז חאסוב לאבס – יוקם בערערה. הוא יופעל בשותפות של כמה גופים, בהם

עמותת חאסוב לקידום יזמות וטכנולוגיה, עמותת תפוח, האקסלרטור מאסצ'לנג', קרן ההון סיכון

וינטג' וגמא מיו אחזקות מקבוצת עפיפי. המרכז נועד ללוות יזמים כבר משלב הרעיון, כולל הכשרות

מקצועיות ומעשיות.

המרכז השלישי, מרכז פארק קאסם היי-טק בע"מ, יעסוק בפיתוח הון אנושי להיי-טק וליזמות בתחום

הרפואי והפרה-רפואי. להקמתו שותפות יחידת החדשנות העסקית ARC של בית החולים שיבא

,MINDSET המרכז לטכנולוגיה חינוכית ,Basecamp חברת ,Triventures הנתמכת על ידי קרן

.JTLV עמותת צופן, חברת ההשמה טלנטים וקרן

מועדון האנג'לים ייקרא חאסוב אנג'לס, ויוקם על ידי עמותת חאסוב ובכירים מעולם ההיי-טק וההון

סיכון הישראלי. המועדון יחשוף אנג'לים יהודים וערבים להשקעות ביזמי טכנולוגיה ערבים. מטרתו

היא ליצור בסיס משקיעים איתן כדי לפתור את הקשיים בגיוס הון ראשוני. המועדון מתכנן לבצע

בשנה הראשונה שלוש השקעות, בשנה השנייה ארבע השקעות, ובשנה השלישית השקעה בכשש
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חברות בבעלות יזמים ויזמות מהחברה הערבית. חאסוב אנג'לס יקבל מימון של עד 900 אלף שקל

בשנה, בכל אחת משלוש שנות הזיכיון.

המאיץ הטכנולוגי ScienTech של אגודת הגליל יפעל בשפרעם, ילווה יזמים ויקדם הקמת חברות

בתחומי מדעי החיים, אגריטק, פודטק, אקלים-טק ועוד. שותפים להקמתו מרכז החדשנות של בית

החולים שיבא, מורי ארקין אחזקות, חברת אגרוביקס, אנטקי סנטר לריפוי בצמחים, קרן NGT ועוד.

מאיץ נוסף הוא Initiate TAU, שיעודד יזמים ויזמות ערבים להקים סטארט-אפים בשילוב יזמים

ערבים ויהודים, בתמיכה של אוניברסיטת תל אביב. תוכנית ההאצה תהיה פתוחה לכלל החברה

הערבית ולבוגרי כלל המוסדות האקדמיים בישראל. המימון לכל מאיץ יהיה עד מיליון שקל בשנה, בכל

אחת משלוש שנות הזיכיון.

דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות, אמר כי "אף שהשיעור עדיין נמוך מהממוצע הארצי, בשנים

האחרונות אנו רואים השתלבות גוברת של החברה הערבית בהיי-טק. בתחום יזמות ההיי-טק לעומת

זאת, מספר הסטארט-אפים המוקמים על ידי יזמים ערבים עדיין נמוך מאוד בהשוואה לכלל

האוכלוסייה, על אף הפוטנציאל הרב. זאת בין היתר מחוסר בקשרים, ריחוק פיזי ממרכזי ההיי-טק,

חשש מלקיחת סיכונים, חוסר בגישה למנטורים ולמשקיעים והיעדר אקוסיסטם מקומי תומך חדשנות

באופן כללי".

חסאן טואפרה, ראש הרשות לפיתוח כלכלי חברתי של מגזר המיעוטים: "החלטת הממשלה 550,

תוכנית תקאדום, שמה לה ליעד לצמצם פערים בין החברה הערבית לחברה הכללית. זאת, כדי

למצות את הפוטנציאל הכלכלי והחברתי של החברה הערבית. ששת הזכיינים שנבחרו, אשר חלקם

ינוהל על ידי גופים מהחברה הערבית, מהווים בשורה ענקית ליזמים ויזמות ערביות. אני בטוח שבתום

החומש נראה גידול משמעותי בסטארט-אפים בחברה הערבית".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

סטארט אפחדשנותהיי-טקערבים
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