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Timetable

DateActivity
30/08/2021✓ Publication of tender

28/10/2021, at 12:00Question submission deadline

25/11/2021Publication of answers

02/01/2022, at 12:00Tender Submission deadline

Q1-2022Selection of winner (estimated)

Web Page
https://govextra.gov.il/economy/the-food-institute/info/

https://govextra.gov.il/economy/the-food-institute/info/


The Israeli Food & Beverages Industry
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JOBS in the Food IndustryMain characteristics (2019)

Factories: around 2,000 – 80% of them have less than 20 employees

Employees: around 65,000

Revenue: 66 Billion NIS/year

Export: 1.15 billion USD/year, 4 % of total revenue

Centralization: 40% of the sector output are from four food 
manufacturers

Wage: The average wage is 10,000 NIS
(compared to 14,800 NIS in the manufacturing industry) 

Productivity: Annual gross added value per job (2019) is 254,000 (345,000 
in all industry)
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Challenges of the food industry

Implementing 
Innovation 

Adaptation to the new 
food trends

Adaptation to new 
food regulation

The causes 

No pilot infrastructure Lack of knowledge

The solution 

Establishing a National Food Institute in the Galilee Food Valley



Vision

Targets

The food institute will promote the Israeli 

food industry to be innovative, competitive 

and healthy. For that, the institute will 

develop and upgrade food products, 

implement novel production technologies, 

and perform applied research, while 

establishing the north as the focal point of 

the Israeli food industry 

• Increase productivity in the food industry

• Become a “one stop shop” from R&D to industrial prototype

• Transferring knowledge from the academy to the Industry

מכון המזון יהפוך למוקד ידע אשר יקדם את תעשיית המזון בישראל להיות  
,  תחרותית ובריאה באמצעות פיתוח ושדרוג מוצרים, מבוססת חדשנות

תוך ביסוס הצפון כמוקד  . הטמעת טכנולוגיות ייצור מזון ומחקר יישומי
.התמחות בתעשיית המזון



Anchor activities of the Food Institute

R&D projects for the industry

Laboratory testing

Applied research
(M.Sc. and Ph.D. students)

Knowledge center
(articles, courses, seminars etc.)

Pilot space rental

Consultation services 
(regulation, marketing, nutrition)



Food Institute Clients
Over 25 annual food R&D projects for:

Big companies SMEs FoodTech startups



אנחנו עורכים את פעילות המחקר והפיתוח של "

פיתוח  . חי כבר מספר  שנים-המחלבה במכללת תל

מוצרים מחוץ למכון תצריך השקעת משאבים שלא  

תמיד זמינים לנו כחברה בינונית ולכן בוודאי שנרצה 

להמשיך את הפעילות הקיימת ואף להרחיב אותה  

"לתחומים חדשים במכון המזון שיוקם

מחלבות רמת , טכנולוג ראשי, אמיר בירן

הגולן

Food Institute Clients

במכון המזון אוכל לקבל  , חי-מניסיוני בעבודה מול תל"

הדרכה מאנשי מקצוע וחוקרים מהטובים ביותר בצורה 

מכון המזון הוא תשתית חיונית לכל . נגישה וקלה

"אפ בתחום המזון  להגדלת סיכויי ההצלחה-סטארט

Blue Tree, ל"מנכ, יובל קליין

יכולות ומשאבים  , לא תמיד יש לנו טכנולוגיות זמינות"

לפתח אצלנו את כל מה שהיינו רוצים לפתח לשוק  

אנו מקווים שמכון מזון שיקום  . הישראלי והגלובאלי

בישראל יהפוך פיתוח מוצרים לקלים ונגישים ובהחלט  

נבחן בחיוב להוציא לפועל בעזרתו פרויקטים שעד  

"היום לא הצלחנו להוציא לפועל ברמה המקומית

-Open Innovationמנהלת , רובין-ליסגופנה
Israel  ,נסטלה-אסם

אנחנו למעשה מייצרים חומר גלם חדש שלא יוצר "

וצריכים להבין איך  , בשר שגדל במעבדה, מעולם

זו  . להפוך אותו למשהו שיהיה לו טעם כמו לבשר רגיל

–משימה מאוד מורכבת וזה הכוח של מכון המזון 
לרתום את כל הידע המדעי שנצבר באקדמיה כדי  

להפוך את הבשר המתורבת למוצר תעשיית ונגיש  

"לכולם

SuperMeat, ל"מנכ, אידו שגיא



Tel Hai college – seeds of food institute

Electronic nose Electronic tongue

UHT pasteurizer high pressure homogenizer

✓ New analytical research lab

✓ Research on healthy food

✓ Advanced food sensory lab

✓ Product development kitchen

✓ Dairy pilot plant

✓ Educational winery

✓ Selling services to the industry

✓ Seminars for the industry
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Tel Hai college – Food Institute building



Activity Goals of the Food Institute

▪ Becoming the innovation food “know how” center of Israel

▪ Collaborating with leading research and food institutes 

▪ Becoming profitable in 5 years

▪ Conducting innovative applied industry-relevant food 
research



The National Israeli Food Institute 

1. The institute will be an independent “for 
profit” firm with the following share 
holders:
• Tel-Hai college (36%)
• MIGAL research institute (15%)
• Business partner (49%)

2. Government investment – 20.1M NIS

3. Tel-Hai college will supply a new 
building for the institute 

4. Tel-Hai and MIGAL will allow the use of 
their analytical equipment

5. The business partner would invest a 
minimum of 5.5M NIS over the first 3 
years



Tender guidelines

(₪באלפי )השקעות ממשלה ושותף עסקי

השקעות נוספות במסגרת הצעת המחיר יכולות לשמש לכל מטרה❖

בחירת ההצעה הזוכה-8
50%–מדדי איכות ❖
10%–ראיון התרשמות ❖
40%–הצעת מחיר ❖

(40%)הצעת המחיר –8.3
עד למקסימום  ח"מלש5.5מעבר ל₪ 100,000נקודה עבור כל 0.5-30%❖

(ח"מלש6)נקודות 30של 
(51%מינימום של )אחוז הרווח השנתי שהזוכה מתחייב לא למשוך -10%❖

כ"סה5שנה 4שנה 3שנה 2שנה 1שנה 

35%2,5002,0001,000005,500–( תשתית טכנולוגית)זוכה 
65%4,6433,7141,8570010,214–( תשתית טכנולוגית)משרד 
9201,6261,22263204,399(תשלום קבוע)משרד 
001,5001,5002,5005,500(בונוס מקסימלי)משרד 



Tender guidelines

יעדי הפעילות לקבלת הבונוס-11.1.4
מספר  

אחוזים מהבונוס השנתי שישולם  12345שנה/יעדיעד
י המשרד"ע

1
בפיילוטפעילותימיכ"סה

מהשירותיםאחדכלעבור)
(4.4בסעיףהאמורים

013121839069040%

2
עבורבפיילוטפעילותימיסך
השירות–לתעשייהפ"מו

4.4.1.1בסעיףהמפורט

023459018035%

3

שלבפיילוטפעילותימי
ובינונייםקטניםמפעלים

הפעילותימימתוך)
(1ביעדהמדווחים

026447813815%

4
כמות)יישומימחקר

בסעיףכאמור-(פרוייקטים
4.4.6

0123410%

כ"סה5שנה 4שנה 3שנה 2שנה 1שנה 

001,5001,5002,5005,500(בונוס מקסימלי)משרד 

R&D projects for the industry



Tender guidelines

הודעת זכיה 60
הגשת טיוטת מסמכי  

התאגדות למשרד

הגשת מסמכי  
התאגדות לאחר  

אישור רשם החברות

י  "העברת הסכם ע
המשרד לחברה  

הייעודית
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החזרת הסכם מלא  
וחתום למשרד



Our partners

Kiryat Shmona
Municipality

East Galilee cluster 
of municipalities



The potential income sources of the institute

• Government funding  - 20M NIS

• Services – payment for services provided by the institute (R&D, 
renting pilot space, consulting, laboratory tests etc.)

• IP – The institute can own IP from either research 
or projects conducted in the institute

• Investment – A minimal 5.5M NIS investment by the business partner



The potential income sources of the business partner

1. Dividends – The institute can divide dividends 
from its profits to the business partner (up to 
49%)

2. Equity – The business partner could invest in 
companies who developed products in the 
institute



Thank you

Questions?
sima.piamenta@economy.gov.il


