
 
 

 :InNegev   בנגב בשיתוף נטפיםתוקם חממה טכנולוגית לחדשנות 

 בראשית דרכםאפים -לליווי סטארט

 

 אפים בנגב-סטארט לפיתוחבני שמעון יחד עם החברות הגדולות בנגב יקימו חממה  ה  אזוריתמועצ

ותהווה חממת החדשנות תהווה פלטפורמה לצמיחה טכנולוגית עסקית עבור מיזמים טכנולוגיים חדשים 
 המשך למימוש החזון של הפרחת הנגב

זכתה במכרז מטעם הרשות לחדשנות ותקים חממת חדשנות בפריפריה. חברת  InNegevחברת 

InNegev היא התאגדות של כמה מהכוחות התעשייתיים, האקדמיים והפיננסיים המובילים בישראל בהם ,

ודולב, מכללת סמי שמעון, אוניברסיטת בן גוריון  נטפים, קיבוץ חצרים, חברת סודה סטרים, מפעלי ראבאל

 וקרן ההשקעות אלפא קפיטל.

מיליון ש"ח בתכנית כולה, אשר תכלול שלושה פרויקטים ברחבי הארץ.  80 -הרשות לחדשנות תשקיע כ

היא אחד מהפרויקטים הללו, והיא תמוקם באזור התעשייה "עידן  InNegevהחממה הטכנולוגית של 

 רהט.-צמוד לכביש חוצה ישראל ולתחנת הרכבת להביםהנגב", השוכן ב

הינה פורצת דרך, בזכות עצמה, שהצמיחה יצירה חדשנית  InNegevכל אחת מהחברות השותפות ב 

מאדמת המדבר והפכה להצלחה בינלאומית. כעת, מעוניינות השותפות לספק מיכולותיהן וניסיונן גם 

 לאחרים.

אפים נבחרים בראשית דרכם בכל שלבי פיתוח המוצרים -טארטהחברות השותפות בחממה ילוו עשרות ס

משלב הרעיון ועד היציאה לשוק, ויסייעו בצמיחתם בליווי צמוד של צוותים מקצועיים, הקצאת מקום 

  והענקת מעטפת שירותים מלאה כולל יצירת קשרים בתעשייה.

"אנחנו עמלים על הפרויקט הזה כבר מספר חודשים. עיקר הסיפור היה לחבר את השותפים, כל , ראש המועצה: ניר זמיר

 -אחד מהמובילים בתחומו בעולם, לשבת ולשתף פעולה. אבל מהרגע שכולם הבינו את הפוטנציאל ואת המטרה האמיתית

ישראל. אנחנו גאים להיות  קידום הנגב, אז זה היה ברור שזה יקרה. מכאן, מהנגב, תצא בשורת החדשנות הבאה של

 שותפים ומובילים במיזם הלאומי החשוב הזה".

 

גית עסקית למיזמים ונגב תהווה פלטפורמה לצמיחה טכנול-ן"חממת אי, מנכ"ל החממה: אייל גינזברג

  גב".להמשך מימוש החזון של בן גוריון להפרחת הנוטכנולוגיים חדשים מכלל האוכלוסיות 

 

נטפים נולדה בדרום הארץ, וכחלוצה וכמובילה עולמית בתחום ההשקיה מנכ"ל נטפים: " רן מידן,

סיסטם טכנולוגי בתחומי -והחקלאות המדייקת, אנו שמחים לחבור לשאר השותפים על מנת להקים אקו

טק )טכנולוגיות חקלאיות( נמצא בתנופת צמיחה עולמית -החקלאות והתעשייה החכמה בדרום. תחום האג

שמח לסייע לחברות טכנולוגיה צעירות באמצעות הניסיון של נטפים והחיבור לשוק הגלובלי ובכך ואנו נ

 ."לחזק את התעשייה והחדשנות הישראלית



 
 

 

ת ל מנכ"ל הרשות לחדשנות, אלי כהן שר הכלכלה, ניר זמיר ראש אייל גינזברג מנכ"ל החממה , דרור גרין מנהל כספים, עוזר: מימין
 .מועצת בני שמעון, אהרון אהרון מנכ"ל רשות חדשנות, אלי בן סימון מנטפים יו"ר החממה, דרור קראווני מועצת בני שמעון

"אנחנו רואים בחממה הזו כלי שמאחד ומאגד ניסיון קיבוץ חצרים, יו"ר החממה:  SIBF מקרן לי בן סימוןא

את בשורת היזמות והחדשנות לאזור. אנחנו צמאים עצום שנצבר בתעשייה בנגב, כוח אדיר שיביא 

אזור שירכז את תעשיית ההייטק והטכנולוגיה  ,'יללהראות שאפשר להצמיח כאן, בנגב, את ה'סיליקון ווא

 ."של מדינת ישראל. יש כאן כל מה שצריך כדי להצליח, שילבנו כוחות על מנת להביא להגשמת החזון

 

גם   InNegev מאחורי יוזמת, עומדת מוצרים חדשים ויכולות חדשותאפים שיציגו -הצמחת סטארט מלבד

נחושים לקחת חלק משמעותי במאמץ לפיתוח הנגב ולהביא את מהפכת ששליחות אמיתית של שותפיה, 

 .החדשנות וההייטק הישראלי גם לדרום

 

משמעותי ומביאה משב  עשויה להוות את תחילתו של השינוי  InNegevחממתמבחינת הנגב, נראה כי 

 .של חדשנות בישראל בכלל ובדרום בפרט


