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 קול קורא 

  להיכלל במאגר יועצי החברה

 "מגייס חסויות והשקעותלתפקיד: "         

 מטרה

את המעוניינים העומדים החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא )להלן: "החכ"ל" או "המזמין"( מזמינה בזאת   

גיוסי חסויות  –  על מנת להיכלל במאגר יועצי החברה בתפקיד הצעות בדרישות כמתואר להלן, להציע 

 והשקעות. 

 כללי הסבר 

זרועה המשמשת    ,( "כפר סבא )להלן: "העירייהבבעלותה המלאה של עיריית    ,בת עירונית-החכ"ל היא חברת 

יצירה  נמניםשל החכ"ל  העיקריות מטרותיה ביןאורבני ויזמות. לפיתוח  הארוכה של העירייה בכל הקשור

תשואה, ציבורית   ישיאשקידומם    שבי העיר כפר סבא )להלן: "העיר (וקידום פרויקטים כלכליים לרווחת תו

 לעיר.    חיובית וכלכלית

לעודד ולהאיץ את הקידום והחדשנות   על מנתזאת    -  בקידום גיוסי חסויות והשקעות  היאקול הקורא  מטרת  

המקדם ותומך בחברות טכנולוגיה מתקדמות בכלל ובחברות הזנק  עסקיהעיר כמרחב  ולשמר את ,בעיר

 בפרט .

  תיאור התפקיד

גיוס חסויות והשקעות של גורמים ישראלים ובינ"ל  אשר יסייע בהחכ"ל מחפשת לשתף פעולה עם גורם  

הן במסגרת   -  ם מיזמים טכנולוגיים בתחילת דרכםת החברה הכלכלית עיתמכו בתכניות החדשנות שמבצעש

 האקסלרטור והן במסגרת ערוץ ההטמעה הישיר.  

  . הטכנולוגיים / המיזמים העשייה של החכ"לבתחומי העוסקים  גורמיםהמימון או החסות יכולים להגיע מ

 משקיעים, קרנות הון סיכון, תאגידים, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה, תכניות תמיכה שונות  :ביניהם

 ישראלים ובינ"ל.   -

ושר מראש על ידי מכל גורם אשר יא,  K$30גיוס חסויות והשקעות בסכום מינימלי של  – מהות התפקיד

 צוי התהליך. לווי עד למיוב ,מיפוי, איתור וגיוס ההשקעהבדובר כשמהחברה הכלכלית. 

 בנושא שיתופי פעולה מורכבים יותר, יידרש לווי התהליך בשלביו הראשונים.  

אחוזים מתוך   ועל פיהצלחה בלבד  על בסיסשכ"ט בגין השירותים המפורטים לעיל יהיה  /התגמול  - תגמול

 ההשקעה שגויסה. סכום 

 והצלחותיו בעבר של המגייס.ניסיונו  זאת עפ"י בהסכם אישי,גובה האחוזים ייקבע 

 . התגמול בעבור חסות יהיה שונה יודגש כי
 

  סףדרישות 

 שנים ויותר, בתחום הפתוח העסקי בארץ ובחו"ל. 10בעל ניסיון עשיר של לפחות  •

 בתחומי הפעילות של החברה הכלכלית או המיזמים עמם היא פועלת.   ניסיונו קשור •

 מעורבות בתהליכי חדשנות טכנולוגית והיכרות של הסקטור הציבורי ואופן פעילותו.  •

 שפת אם. –אנגלית  •



 

 ע"מ להיכלל במאגר היועצים בקשר עם קול קורא זה, עליך לבדוק אם הנך עומדת בדרישות הסף לעיל 

 את הטפסים והנספחים המופיעים באתר החברה.  ובנוסף למלא כנדרש

 על בסיס הנתונים שימסרו תבחן החכ"ל את מועמדותך ואפשרות צירופך למאגר היועצים. 

 להאריכו או לקצרו קול קורא זה יהיה בתוקף למשך חודש ימים מיום פרסומו כאשר בידי החכ"ל האפשרות  

 על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

 

 


