
:מסחור טכנולוגיות חקלאיות
אתגר והזדמנות



  –מילה על קבוצת טרנדליינס 
הקבוצה הפעילה ביותר בארץ בהשקעות סיד



מופת - אגטק טרנדליינסיעדיה של 

:טרנדליינסיעדי 

להקים ולפתח עסקים שמיטיבים את מצבו של המין האנושי

טרנדליינס מדיקל

טכנולוגיות רפואיות

מופת -טרנדליינס אגטק 

טכנולוגיות חקלאות ומזון



משאבי קרקע מוגבלים

אתגרי אקלים

משאבי מים מוגבלים

קושי להשיג ולשמר כח אדם

אתגר הכלכליות

Israel: Local Strengths מופת -יעדיה של טרנדליינס אגטק 
?מדוע לחשוב על מסחור

אתגרים גלובאליים משמעם שווקים לטכנולוגיות



מצפים לזינוק, רואים התעוררות: השקעות בטכנולוגיה חקלאית

Large investments

$930M acquisition

Successful IPOs
Food Tech



פ החקלאי הישראלית בעמדה טובה להצלחה"קהילת המו

Global Challenges

OpportunityOpportunity

Local Strengths



?איפה האתגרים העיקריים במסחור

זיהוי ההזדמנות 

מעבר לחשיבה עסקית̠

מימון ראשוני

עמק המוות –מימון המשך 

חדירה לשוק
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זיהוי ההזדמנות

מי צריך את 
הטכנולוגיה  

?שפיתחתי

מה עוד ניתן  
?לעשות אתה

האם יש לה  
יתרונות 
בולטים 

?ובידול

האם  
הפוטנציאל 

מצדיק הקדמת  
?חברה

האם יש דרך  
אחרת  
?למסחור
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שוק-פיתוח מוכווןממחקר לפיתוח

הגנה על קניין רוחני  

קודמת לפרסומים–

שחרור הטכנולוגיה  

למוביל עסקי 

tech transfer

מסחור מצריך חשיבה אחרת
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מימון ראשוני

הכנות לגיוס ראשון 

קניין רוחני•

הבנת שוק•

תכנית פעולה•

הוכחת התכנות מסוימת•

גיבוש צוות•

מקורות מימון

•Friends, Family & Fools

תכניות שונות של משרד •
,  המדען הראשי, החקלאות

'האיחוד האירופי וכו

שותף אסטרטגי מראשית הדרך •
התלבטות בין בטחון לבין   –

כבילה והגבלה
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עמק המוות

אתגר בכל  
,  תעשייה

בינתיים  
בחקלאות אף 

יותר

היעדר אקוסיסטם 
של משקיעים

חשש של  
משקיעים מהשלב  

שאינו ידוע , הבא
אין הסטוריה –
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מסגרת להקמת חברות הזנק –תכנית החממות 

:היעד

לחברות הזנק בנות  , שהם מסוכנים מדי להשקעה פרטית, להפוך רעיונות טכנולוגיים חדשים•
קיימא

:השיטה

ממנף את ההשקעה הפרטית ומצמצם סיכון, מענק ממשלתי•

החזר ממכירות החברה•

:המימון

ח לשנתיים"מיליון ש 2.5, בחממה פריפרית•

3ח לשנה "מיליון ש 1.25ח לשנתיים ועוד "מיליון ש 3.5: פרויקט ביוטכנולוגי בחממה פריפרית•



פילוסופיית ההשקעה שלנו –טרנדליינס 

משרד ומיחשוב

ליווי  , הנהלת חשבונות, אדמיניסטרציה
יחסי ציבור, משפטי

צוות ייעודי לפיתוח עסקי וכתיבה שיווקית

לקוחות, שותפים, עזרה בגישה למקורות מימון

תמיכה והנחיה שוטפות של הנהלת החממה



4-6פניות בשנה אנחנו בוחרים  250-מתוך כ

כימיה•
מומחיות•
התלהבות•

זמן וכסף עד הגעה לשוק•
הישג משמעותי תוך שנה•

בידול•
סודות \פטנטים(קניין רוחני •

)מסחריים
יעילות כלכלית•
רגולציה•

צורך•
גודל שוק•
שותפים\עמדות הלקוחות•

שוק טכנולוגיה

צוות
תכנית  
פעולה



תהליך ההשקעה

–פניה בכתב 
תקציר מנהלים  

או מצגת

פגישה  
ראשונה

בדיקה  
מעמיקה  

)כחודשיים(

ועדת 
ההשקעות של 

החממה

כתיבת בקשה  
  2-1( ר"למדע

)חודשים

  ר"מדעבחינת 
 1.5-כ(

)חודשים

הקמת החברהר"מדעועדת 



Agrochemicals

Precision Farming

Robotics & 

Automatization

Aquaculture

Clean-tech

מבחר מחברות הפורטפוליו שלנו




