
 

 

 
 SEEDS 6 אקסלרטור 

 2020 יולי –  2020ר ינוא

 תיאור התכנית 

תפוח, משרד עמותת הינה תכנית שמאחדת מטרות משותפות של  SEEDS 6 האקסלרציהתכנית 

להקמת תכנית האצה שמחויבת להצלחת המיזמים בהיקפה  , עיריית רמלה וחברות מהתעשייההכלכלה

הייטק, מנטורים   חברותהרחב, בתכניה המקצועיים ובתשתית המיטבית שהתעשייה יכולה להציע לרבות 

לבין מומחים בתעשייה לצורך  שישתתפו בתכנית ומובילי דעה. התכנית תפגיש ותחבר בין הסטרטאפים 

 .מינוף ומקסום היתכנות ההצלחה

 מבנה

  חצי שנה, שנה.  שלושה חודשים ראשונים של התארגנות, שיווק ומיון. לאחריהם הוא אורכה של התכנית 

מעולם היזמות לצד התנסות ועבודה מתוך ארגונים    מפגשי מומחים וסדנאות  26  , מפגשי אוריינטציה  4  ובהם

)מודל הקנגורו(. עם תום חצי השנה האינטנסיבית, ובמהלך שלושת  סטארטאפמאמצים רלוונטיים ל

ישולבו משלבים מוקדמים  מיזמים. הוהמשך לאחר סיום התכנית מפגשי סיכוםהחודשים הנוספים יתקיימו 

לבין השותפים   ית ותיווצר מחויבות הדדית בין המיזמיםסיסטם של תעשיית הסטארטאפים הישראל-באקו

אבני דרך וסטנדרטים ברורים שמובילים לצמיחת   התכנית מציבה . SEEDSושל קהילת  של תפוח 

 . ומחייבת נוכחות ועמידה ביעדי התכנית התכנית. עובד ובשל לצאת לשלב העסקי סטארטאפ

 םיעדי

של מנטורינג בחברות  בתהליך ייחודי המיזמים שילוב לכדי מימוש עסקי,  טכנולוגיםמיזמים  8-12קידום 

תעסוק התכנית  מקצועיים.-וקידום קשריהם העסקיים או מנטורינג אישי בהתאם לצרכי המיזם מומחות

   ושילובם באקו סיסטם היזמי הישראלי והבינלאומי. טכנולוגיות בישראל -היזמיותבחשיבות גיוון האוכלוסיות  

 תאגידים –קהילה  –מחקר  –יזמות עליהם תתבסס התכנית לכל אורכה:  יםציר 4 

, ניהול מנהיגות וחשיבות של הצוות ותיושם דגש על פיתוח טכנולוגי, פיתוח המוצר וייחודי בהיבט היזמי

בהקשרים של  יםמעמיק יםמחקרלטכנולוגי  MVP -נקיים קשר מעמיק בין ה, בהיבט המחקריוהתאמתו. 

(, מחקר מתחרים  יישום טכנולוגי, מחקר שוק, מחקר אקדמי ושת"פ )אקדמי עם מוסדות או חוקרים בתחום

 בהיבט הקהילהמייצר ערך ואימפקט משמעותי לשוק.  אשר  מוצר  הו  סטרטאפאת ה  קדםוקהל יעד במטרה ל

SEEDS 6 מרצים, יזמים וחברות  ן: , כגושם דגש על גיבוש ויצירת מעטפת מנטורים מומחים מהתעשייהוי

שיוכלו לתת למיזמים תשתית כמנטורים שיהוו יתרון משמעותי עבורם ויגדילו את סיכוי ההצלחה. בשאיפה 

התכנית תקיים מספר  אלו יוכלו לשמש בעתיד כמשקיעים, שותפים או לקוחות של המיזמים.  שתאגידים

נוסף,  באת האקוסיסטם היזמי בעיר.  אירועים פתוחים לקהילת היזמים מרמלה והסביבה על מנת לפתח

תשתית להמשך טיפוח   ותקצהמשתתפי התכנית לדורותיה ם עתקיים קשרים   SEEDSקהילה, ה היבטב

 מחזורים שונים.    הבתוכה ובין משתתפיה מ, בוגרי התכנית מחוץ לתכנית ההאצה

 פורטפוליו סטרטאפים 

 



 

 

 

 
 

Sign Now   פלטפורמה טכנולוגית
חירשים  המחברת בין 

למתורגמניות לשפות הסימנים  
 בזמן אמת 

 
 

 

DGCore תעשיית    הנגשת
 הרחפניים לקהל הרחב 

 

 
 

Eprocommerce One-stop-
shop seller’s dashboard – 
analyze and optimize your 
sales in one place   

 

 

 

Chik chak להזמנת   פלטפורמה
מנות במסעדות המבוסס על למידה  

 עמוקה ורשתות ניורוניות 

 

 

Hyperplane   תשתית חסינות
 AI - קריסה ל

 
 

 

 

  SNOWFLIX  פלטפורמה דו כיוונית
להנגשת תוכן מותאם וייעודי לילדים  
 ומתבגרים על הספקטרום האוטיסטי 

 

 
 

Cliloo  פתרון חדשני ליצירת
קמפיינים אינטרנטיים מהירים,  

 מותאמים אישית ויעילים 
 
 

 

 

Watoobi   פלטפורמה תעסוקתית

מלווה, מובנית ומבוססת   – חדשה 

 התנסות

 

 

 
 

Shmoogel   חיפוש לאנשים  מנוע
 שרוצים לחשוב מחוץ לקופסה 

 
 

 

 

Lagoon a B2B DaaS platform 
democratizing & 
commoditizing alternative data   

 

 מבנה התכנית

 

 

מפגשי מומחים וסדנאות

חובה

בשעות הערב, פעם בשבוע•

:מיקום•
TBD , חברה טכנולוגית

מארחת באזור המרכז

Mentoringחברות בתעשייה

חובה

,  יום עבודה מלא אחת לשבוע•
בתיאום עם ארגון מאמץ מהתעשייה

משתנה: מיקום•

ייקבע במהלך השליש הראשון  : ז"לו•
של התכנית

HUB

אופציונלי

בעמותת מתחם עבודה פתוח•
תפוח

:מיקום•
רמלה, קמפוס עמותת תפוח



 

 

 מפגשי מומחים וסדנאות

Orientation

Leadership

Focus

Tech Innovation

Product

Development

Business

Demo Day

Final Panel



 

 

 מפגשי תוכן, מיקרוסופט תל אביב סילבוס

נושא סדנת  תאריך  

 מומחה

 הרחבה

מפגש פתיחה   26.1.19  
 חגיגי 

 

 דברי ברכה  
 הרצאות אורח 

 מנכ"ל נינטנדו ישראל "סופר מריו מאחוריך"   - רון קלדס 
 בוגר התכנית, יזם.   - איתמר רובינסקי 

אירוע פתיחה והיכרות בהשתתפות שותפים, מנטורים,  
 משתתפי התכנית, משרד הכלכלה, מיקרוסופט. 

Leadership 

 מטרה
בנוי אפ מנצח -סטארט

מצוות מנצח. חיבור  
ואופטימיזציה של 

הצוות, הגדרת  
תפקידים וחלוקת  

 אחריות

 מבנה
דקות(,  45) הנחייה

 סדנה שעתיים, סגירה

 2.2.20 
 

15:00-
18:00 

פרופילים  
והתאמה בין  
 חברי הצוות 

 
 

פרופיל אישיותי למול פרופיל קבוצתי, מרכיבים וכישורים,  
 . לתיקון או תיקוף חסרים בצוות או ממשקים 

   SILVER ACEמודל 
 
 

 18:30  –  
21:00 

מנהיגות,  
תפקידים   

 ם וסטארטאפי
   

   בסטרטאפיםמנהיגות  
סדנה לניהול     איך עובדים מרחוק ועדיין קרוב ואפקטיבי? 

 מרחוק. 
 

     

FOCUS 
 

 מטרה

  –השלב הפוקוס ו
Pivot : לוודא שיש שוק

למוצר, להבין את 
הסביבה התחרותית, 
לבחון מחקרים שכבר  

נעשו בתחום, לייצר  
MVP אלידי. וו 
 מבנה

דקות(,  45) הנחייה
 סדנה שעתיים, סגירה

 Ideation :משאבים –רעיון   –צורך  האקתון   9.2.20 
 Lean Canvasתרגול 

 על אסטרטגיה וסטרטאפים  אסטרטגיה  16.2.20 
 Product Definitionתוצר: 

Milestone 1    הודעה על חברת הקנגרו הנבחרת לכל
 הגשת תכנית עבודה מיזם,  

 מחקר   23.2.20 
 

, קהל יעד  מתחרים, הערך הייחודי, גודל שוק, מגמות שוק
 ופיתוח ומקורות להערכה.   מחקר . ופרסונה

 Competitors analysisתוצר: 

 26.2.20 
 יום רביעי 

' והצגת  פיץ
One Pager 

 סדנה  

     

Tech Innovation 

 מטרה

להיחשף לטכנולוגיות  

חדשנות   1.3.20 
בין   – טכנולוגית 

 תוכנה וחומרה 
 

 חידושים מעולמות התוכנה והחומרה.  
 האם ואיך מחברים בין טכנולוגיה פורצת דרך למוצר? 

 חדשנות טכנולוגית  



 

 

נושא סדנת  תאריך  

 מומחה

 הרחבה

מגוונת מעולם  
החומרה והתוכנה 

לייצר מוצר טכנולוגי  
 בעל ערך גבוה

 מבנה
דקות(,  45הנחייה )

 סדנה שעתיים, סגירה
 

 

 8.3.20 

 

Meetup   על
כלים ומתודות  

פיתוח  
 Speed,חדשות 
dating 

Meetup ( 20של מומחים טכנולוגיים   .)דקות כל תחום 

 .  סטארטאפ ל בין חדשנות טכנולוגית   Speed dating–בסיום 

     

Product 

 מטרה

 -הגדרה מלאה של ה
Product 

אפיון חוויית משתמש 
 לצורך התחלת פיתוח 

 מבנה
דקות(,  45הנחייה )

 סדנה שעתיים, סגירה

 15.3.20 UI UX  למיתוג והצגת הרעיון    אפיון מוצרלחוויות משתמש  בין 
 פרסונה וחוויית משתמש.  

 Clients Definitionתוצר: 

 גיימיפיקציה   22.3.20 
 

 Product - לפיתוח ושילובו ב  המשחק ככלי

 29.3.20 AGILE  סדנתAGILE –   מתודה וסדנא שתעסוק בחלוקה של הפיתוח
 הכנה להאקתון.  לפי המודל, לו"ז ותכנון.

 5.4.20 

 

MVP 
 

מתודה וסדנא שתעסוק בחלוקה של הפיתוח   – MVPסדנת  
 הכנה להאקתון.  לפי המודל, לו"ז ותכנון.

Milestone 2 אישרור :MVP  

     

Development 

 מטרה

הטמעת תהליכי עבודה 
 AGILEלפי מודל 

 מבנה
דקות(,  45הנחייה )

 סדנה שעתיים, סגירה

 19.4.20 AGILE  סדנתAGILE –   מתודה וסדנא שתעסוק בחלוקה של הפיתוח
 הכנה להאקתון.  לפי המודל, לו"ז ותכנון.

 Development Planתוצר: 

 26.4.20 Hackathon 1 
 
 

 MVPפיתוח  

Over night 

Pitch 

     

Business - Legal   

 חסות
 ארגון מומחה 

הצד המשפטי   3.5.20 
 בסטארטאפים 

 
 
 

 הסכמים וחוזים, סדנא כללית  – א' חלק 

 משפטיים ופתרונות אתגרים  – חלק ב' 

Startup Office Hours 
 אתגרים והזדמנויות בהתקשרויות והקמת חברות 

 



 

 

נושא סדנת  תאריך  

 מומחה

 הרחבה

 מטרה

עבודה על הסכמים 
וחוזים והתמודדויות  

עם אתגרים משפטיים  
 סטארטאפשל כל 

 מבנה 
דקות(,  45הנחייה )

 שעתיים, סגירהסדנה 

 
 

 

 הכנת הסכם מייסדים/ הסכם הקמת חברה 
 

     

Business Model 

 מטרה

הבנה מעמיקה של 
ההתנהלות הכלכלית 

הכוללת: תכנית עסקית 
מלאה מבוססת 

השקעה או לקוח 
והכוונה לאלטרנטיבה 

 ישימה לתכנית

 מבנה
דקות(,  45הנחייה )

 סדנה שעתיים, סגירה

האם אקזיט הוא   10.5.20 
 "מודל עסקי"?  

בחירת מודל  . Bootstrap-על מודלים עסקיים, אקזיטים ו
. הצגה של כל המיזמים את המודל  סטארטאפ עסקי לכל 

 העסקי שלהם. 
 Business Planתוצר:  

 סדנה בניית תכנית עסקית   תכנית עסקית   17.5.20 
 P&L for 3 years תוצר: 

 24.5.20 

15:00 – 
21:00 

 מפגש משקיעים 
Milestones 5 

 רשות החדשנות: איך מגייסים כסף מהמדינה

 VC?   : איך מגייסים הרצאה 

 

ומשקיעים.  על השקעות   – Speed dating /ייעוץ אישי  
Milestones  –   הצגת אסטרטגיה למודל העסקי ואופציות

 . השקעה/ לקוח

 Partners  /List of Potential Investorsתוצר: 

 עם מנטורים מהתעשייה   Speed Dating-הצגת המיזמים ו  פיץ' היזם   31.5.20 

     

Business - 
Marketing 

 מטרה

 גיוס לקוחות 

  3: פגישה דרישת סף
לקוחות בשבוע שבין  

8.6-15.6 . 

 מבנה

15:00-21:00 

 7.6.20 

 

Working with 
the Media 

עוץ  , כתבת דה מרקר בתחום הטכנולוגי וי וסדנה הרצאת אורח 
 לסטרטאפים אסטרטגי  

 Branding   תהליכי מיתוג, ההקשר לחוויית משתמש, בניית כלים
 סטרטאפ הכרחיים לכל 

   דני אור שפי סדנת מכירות/ מכירות ושפת גוף/  מכירות ושיווק  14.6.20 
 

 Digital  מודלROI  כלים דיגיטליים אפקטיביים לעבודה בעולם  ו
 : קמפיין במדיה, כלים חדשניים והתנסות מעשית הגלובלי 

של כל    תכנית שיווק ותקציבהצגת הכנה ו  Go to market תכנית שיווק   
 סטרטאפ 

 Marketing Planתוצר: 

Milestone 3 בחירת הסטראטאפים שיציגו ב :-Demo 
Day 

     

Demo Day 

 מטרה

אירוע הסיום של  

  Pitchסדנת  21.6.20 
 היזם

 -Demo Day ל  ועבודה פרטנית עם כל הקבוצותסדנה 

 Pitch  היזם–  
 הכנות   – חלק ב' 

  -Demo Day חזרות לקראת ה
 , הצגה בפני מליאת הסטראטאפים מפגשים קבוצתיים 



 

 

נושא סדנת  תאריך  

 מומחה

 הרחבה

התכנית, הצגת המוצר 
בפני שותפים  

 ומשקיעים 

 מבנה
 הנחייה ואירוע סיום 

 28.6.20 
 

עיצוב, הכנת  
 מצגת  

 סדנת הכנת מצגות, כלים ויישומים 
 Presentations : תוצר

 בהשתתפות המנטורים, מרתים וצוות התכנית חזרה גנרלית   5.7.20 

 מיקרוסופט  דמו די  12.7.20 
Demo Day   

 2020אוקטובר  – ספטמבר   -*יתקיימו מפגשי המשך בחודשי אוגוסט 

  



 

 

 

 התכנית צוות 

 

 ניהול התכנית – אסנת שטרן 

LinkedIn 

( ליזמות טכנולוגית. יזמת, יועצת  2017)Seeds מנהלת האקסלרטור 
לסטרטאפים, מרצה ומנחה בתחומים: יזמות, מתודות לפיתוח חדשנות  

 . Ideation -ו
 שנה בתפקידי ניהול, אסטרטגיה, פיתוח עסקי ושיווק    20

 

 omocshtern@gmail.c פרטי התקשרות בהקשר של ניהול מקצועי

 

 עדי לוי סלמה 

LinkedIn   

 פרויקטים, עמותת תפוח  תמנהל

 

 

 
  

 
  רותם צור

 

LinkedIn   

 , עמותת תפוח רכזת תפעול

 

  rotemz@appleseeds.org.il לכל שאלה או בקשה אנא פנו 

  

 מעין קמחי 

LinkedIn 

 סמנכ"ל מוצר, עמותת תפוח

 

 
  

https://www.linkedin.com/in/osnat-shtern-21aa39b5/
mailto:ocshtern@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/adi-levy-slama-779aa8187/
https://www.linkedin.com/in/adi-levy-slama-779aa8187/
https://www.linkedin.com/in/rotem-zur-22b35a189
mailto:rotemz@appleseeds.org.il
https://www.linkedin.com/in/maayanki/

