
  

 

 מה בגיליון :  

 . (Sustainable Green Technologies )SGTechפ עם חברת“לשתקול קורא  (1

 . BioLineRxפ עם חברת“לשתקול קורא  (2

 .ChipEx2018אילן לקחו חלק בכנס  -חוקרים מובילים מהפקולטה להנדסה של אוניברסיטת בר (3

פ “ צוות הפיתוח העסקי של ביראד משתתף בתערוכות וכנסים מקצועיים במטרה לקדם שת  (4

 בין חברות ויזמים לבין חוקרי האוניברסיטה, ולפרסם את מרכזי השירות שלה.

אילן משתתפים במפגש התנעה לפיתוח טכנולוגיות -חוקרים מאוניברסיטת בר —תמונות  (5

 חישה קוונטית.בתחום 

)הרשות לחדשנות(. חוקרים לתכנית קמין  צוות הפיתוח העסקי החל לרכז את הבקשות   (6

 51/7/51—המעוניינים להשתתף מוזמנים להגיש את בקשותיהם עד ל

 

  8102יוני  
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Company at a Glance 

Sustainable Green Technologies )SGTech) is a multi-disciplinary R&D clean tech & renewable energy company, spe-
cializing in nutrient recovery, biogas solutions and water recycling for livestock. SGTech developed a biological 
game-changing chemical-free economical feasible waste treatment process that produces treated water at a quali-
ty suitable for sewage discharge.  

Technologies & Products 

Today’s technology for livestock waste treatment in the world is done manly by biogas company which exploits the 
large energy potential in the waste. The technology is based on Anaerobic Digestion )AD) process. However, the 
current technology has a major disadvantage: the formation of digestate. Digestate is a black water with a very 
high concentration of pollutant containing pathogens and high loads of nutrient and salt, which has a high environ-
mental pollution potential. The restrictive regulation across the world make the digestate treatment highly expen-
sive and sometimes even uneconomically.  

SGTech has developed an accelerated biological free chemical treatment for treating the entire wastewater of live-
stock – Integrated Ecosystem Solution )IES). IES can achieve higher nutrient recovery and biogas production, while 
avoiding the digestate formation. The effluent treated water obtained are at the quality permitted for discharge 
into the sewage system.  

SGTech has a full-scale plant that treats a medium size dairy farm which is based on IES technology. 

The company’s IES process is covered by International PCT applications claiming a priority, and further by national 
patent applications in Israel, U.S., Europe, Asia and other countries. 

 
Academical Collaborations 

SGTech is interested in collaborating with academy for exploring relevant issues which are related to her technolo-
gy in several fields: 

Microbiology: getting a full biological analysis of the process; bacterial characterization, populations ration, 
biological pathway and kinetic modeling. 

Environmental: study the effects of IES vs. conventional technology on the: 

Water – pollution of groundwater and rivers. 

Air – green-house-gases )GHG) emission. 

Soil – pollution and salinity by the treated water and fertilizer. 

Crops – study the quality of crops which was irrigated by the treated water. 

Water filtering: developing technologies for farther polishing the treated water up to irrigation level )by alga 
and/or electrolysis).  

  

 iris@birad.biz      6313-633-100לפרטים נוספים :     איריס                    

פתרונות  - nutrient recoveryהמתמחה ב   SGTechתחומית למו"פ וטכנולוגיה מתחדשת -חברה רב

 ביוגז ומיחזור מים לבעלי חיים מעוניינת לשתף פעולה עם חוקרים מהאקדמיה בתחומים הבאים:

 חקירת מנגנונים מיקרוביולוגים ואבחון מלא של התהליך 

 טיהור מים עד לרמת השקיה 

 השפעה על הסביבה: מים, אויר קרקע וזרעים 

  ייצור ביוגז 
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 פ עם “קול קורא לשת

  BioLineRxחברת 

BioLineRx     ו פרמצבטיקה קלינית המתמקדת באונקולוגיה -היא חברת בי

ואימונולוגיה. החברה רוכשת תרכובות חדשות, מפתחת אותן באמצעות שלבים קדם 

קליניים ו / או קליניים, ולאחר מכן מקיימת שותפות עם חברות תרופות לפיתוח   -

 קליני מתקדם ו / או למסחור.

 

General statement 
 Innovative compounds )not re-purposing/re-positioning) 
  Not in targets where there are established compounds approved or multiple compounds with 

similar MOA in late-stage development. 
 Clear understanding of MoA available 
 MoA has established scientific rationale 
 Valid IP )strongly prefer composition of matter), with sufficient time horizon in major territories 
 For clinical assets, clinical data outside China is requisite 
  

Preferable indications Excluded Additional relevant orphan indications 

 Oncology 
 Immuno-oncology 
 Immunology 

)interest in con-
tained indications) 

 Pain )only neuro-
pathic) 

 Ophtalmic indica-
tions )only AMD) 

 Rare/oprphan indi-
cations )not genetic 
diseases) 

In oncology: 
 Prostate cancer 
 NSCLC 
 Pediatric cancers 
 CML/Lymphomas/Myeloma 
In immunology: 
 RA 
 IBD, IBS, Ulcerative colitis 
 Psoriasis 
In general: 
 Cardiovascular chronic 
 Metabolic disorders )including 

obesity, diabetes, hyperlipidem-
ia, hypercholesterolemia) 

 Alzheimer 
 Anti-coagulants 
 Anti-infectives 
 Psychiatric 
 Pain )accept for neuropathic) 
 Topical drugs 

 IPF 
 Buerger 
 Alopecia Universalis 
 Rheumatoid Vasculitis ) or-

phan part of RA) 
 Primary Schlersoing Cholangi-

tis 
 Sarcodosis 
 Neuromyletis Optica 
 Schleroderma 
 Neuroleptic Malignant Syn-

drome 

  

Compound type Preferable Excluded 

  Small molecules 
 mAbs )only clinical assets with 

established CMC package) 
  

 mRNA 
 siRNA 
 ADC 
 vaccines 
 cell therapy 
 gene therapy 
 Biologics 



 frances@birad.biz    3643523-077לפרטים נוספים פרנסיס: 

CMC/formulation Preferable Excluded 

We prefer compounds 
with straightforward and 
completed CMC 
development 
  

 Completed CMC development 
for biologics )mABs only) 

 Straightforward or completed 
development for small mole-
cules 

 Oral formulation for small mol-
ecules is preferable 

 Injectables with reasonable the 
regiment reasonable for a giv-
en indication 

 Biologics without finalized 
CMC package 

  

Developmental status Preferable Excluded 

   Late preclinical )not earlier 
than 1 year to IND) - Phase IIa 

 Early preclinical 
 Late clinical 

PoC studies 
requirements 

Preferable Exclude 

   Oncology: ≤100 patients/PoC 
trial 

 Other: ≤200 patients/PoC trial 

 Long lasting trials 
 Low recruitment rate trials 
 PoC studies that require high 

number of patients 

IP Preferable Excluded 

   NCEs with solid IP in relevant 
territories 

 Long IP coverage for small mol-
ecules 

  

 No IP defensible beyond 2030 
for small molecules 

 No restrictions for biologics 

 הודעה  חשובה 

לתשומת ליבכם!  ההגשות הבאות לתוכנית קמין  מטעם הרשות לחדשנות 

 80/2/8102הן עד לתאריך  

 

בשל חופשת הקיץ הארוכה ומועדי חגי תשרי שחלים השנה בחודש ספטמבר, אנו 

,  01/0/02את הבקשות לתכנית קמין  לא יאוחר מהתאריך  מבקשים מכם להגיש   

 זאת על מנת שנוכל לקדמן בהתאם לנדרש ועל פי לוחות הזמנים, כאמור. 

 

 את הבקשות יש להעביר לפרנסיס : 

3643523-077    frances@birad.biz 
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   8102תערוכת החקלאות הבינלאומית אגריטך  

שנים.  04-, הינה אחת מהתערוכות החשובות בעולם בתחום הטכנולוגיות החקלאיות, מזה כאגריטך ישראל 
מטרתה המרכזית לחשוף ולהציג את היכולות הטכנולוגיות הישראליות המתקדמות בתחום ציוד ואביזרי השקיה, 

חממות וציוד הפנים שלהן, ציוד לרפת ולול, טיפולים לאחר קטיף, אוטומציה, מחשוב ועוד. בפני ציבור רחב של בעלי 
  עניין נציגי ממשלות וארגונים עסקיים מכל רחבי העולם.

Bio-Pel Ltd. - Yoram Hasson / CEO  
Groundwork Ltd. – Dan Grotsky / VP Sales & 

 

 צוות הפיתוח העסקי של ביראד משתתף בתערוכות וכנסים מקצועיים

 פ  בין התעשייה לבין  חוקרי האוניברסיטה “במטרה לקדם שת

 ו /או מרכזי השירות שלה 

      8102כנס ביומד 

MIXiii Biomed    ישראל 

מד הישראלית מיצבה עצמה לאורך השנים כמקום המפגש העיקרי לאנשי תעשיית הבריאות, המדיקל -ביו -תערוכת מיקסי 

והפארמה בישראל ובעולם. הכנס משמש פלטפורמה ייחודית לקשרים עסקיים בין חברות הזנק, משקיעים, חברות רב 

מדינות בעולם, ומוצגים בו הפיתוחים האחרונים שישפיעו על התחום, וכפועל יוצא גם על  04-לאומיות, חוקרים ומשתתפים מכ

 החיים של כולנו, בשנים הבאות. 



 

 חוקרים מובילים מהפקולטה להנדסה של אוניברסיטת 

 ChipEx2018אילן לקחו חלק בכנס  -בר

הינו הכנס הטכנולוגי הבינלאומי והמרכזי של תעשיית המיקרואלקטרוניקה בישראל. הכנס הופק ע"י     ChipEx2418כנס 
 הבינלאומי.   Semiאיגוד חברות השבבים בארה"ב ואיגוד  - SIAלאומי עם -חברת איי אס ג'י בע"מ בשיתוף פעולה בין

האירוע כלל הרצאות מקצועיות בנושאים טכנולוגיים מגוונים אשר נבחרו ע"י ועדה מקצועית, שניתנו ע"י מומחים מקצועיים 
 ובכירים בתעשיית השבבים מהארץ ומחו"ל, נציגי ספקים וכן מרצים מהאקדמיה.

אפ "קוגניפייבר" )פוטוניקה -אילן, ומייסד  חברת הסטארט-מהפקולטה להנדסה של אוניברסיטת בר פרופ' זאב זלבסקי

על הטכנולוגיה שעל בסיסה הוקמה החברה וכיצד היא מתכננת לשנות את  ChipEx2418חישובית( נבחר להרצות בכנס 

 עולם השבבים. 

גם הוא מהפקולטה להנדסה, היה חבר הוועדה המקצועית של הכנס וראש מושב  בכנס בתחום ד"ר אדם תימן 

Hardware security. 

 Dual Mode, נתן הרצאה על טכנולוגיית פרופ' אלכסנדר פישפוסט דוקטורנט בקבוצת המחקר של דר' ראמירו טאקו, 

Logic  .החדשנית 

תעשיית המיקרואלקטרוניקה הישראלית היא האחת מהמתקדמות בעולם וכוללת את אחד מהריכוזים הגדולים של חברות 
העוסקות בתכנון שבבים. תעשיה זו כבר זכתה להכרה בינלאומית כאחת מהמתקדמות ביותר בפיתוח טכנולוגיות חדישות 

 וייחודיות. 

כמו כן, בכנס הוצגו כמה טכנולוגיות חדשניות אשר פותחו בישראל בזכות יכולות החדשנות והיצירתיות של המהנדסים 
אפ   -הישראלים, אשר מאפשרות לאנשי התעשייה להיחשף אליהם באמצעות הצגתם בכנס. בניהם, חברת חברת הסטארט 

שהוקמה על בסיס פיתוח טכנולוגי של פרופ' זאב זלבסקי המשמש כיום כסמנכ"ל   ContinUse Biometricsהישראלית  
 הטכנולוגיות של החברה. 

Continuous Biometrics    פיתחה גלאי המבוסס לייזר ומצלמה, המזהה תנועות ננומטריות, מרחוק וללא מגע, בצורה
מדויקת. את הסנסור מכוונים אל הנבדק וניתן לקבל באמצעותה נתונים פיזיולוגים מדויקים. החברה מתמקדת בתחום 

ומוצריה יאפשרו ניטור שוטף  –לשימוש בבית, ברכב, במקום העבודה ובקליניקה  –הבריאות, בכלל, וברפואה מונעת, בפרט 
 של מדדים חיוניים וחולים הלוקים במחלות כרוניות כגון מחלות לב, מחלות נשימה ועוד.

הוקם על ידי ד"ר אייל כהן. שתיהן   CogniFiber  -הוקם ע"י המנכ"ל אשר פולני, ו    ContinUse Biometricsהסטארט אפ 
"מ של אוניברסיטת בר אילן, המקדמת את מסחור הטכנולוגיות   -ביראד בסיועה של חברת   חברה למחקר ופיתוח בע

החדשניות, אותן ממציאים חוקרי האוניברסיטה, מעודדת מדענים לקדם את מחקריהם ולהרחיב אותם בכיוון של מיזמים 

 .  יישומיים ותעשייתיים

 דר' ראמירו טאקו, 

 זאב זלבסקי ‘ פרופ



 צוות הפיתוח העסקי של ביראד:   

 ד"ר פרנסיס שליט ומר נתי פישר זמינים עבורכם:        

 

 frances@birad.biz    3643523-077פרנסיס: 

 nati@birad.biz              3643528-077נתי:     

 אנחנו כאן בשבילכם  
 לנוחיותכם, ניתן לתאם פגישות אישיות לייעוץ, הדרכה והכוונה, 

 12:61-03:61בין השעות  ‘ , ה -‘ קבלת קהל: בימים א

100-6336188 

.bizbirad@office 

 www.birad.bizמ    “ביראד חברה למחקר ופיתוח בע—הופק על ידי המחלקה לשיווק

  

אילן משתתפים במפגש התנעה לפיתוח טכנולוגיות בתחום -חוקרים מאוניברסיטת בר

 חישה קוונטית )הרשות לחדשנות(

 אבי פאר מהמחלקה לפיסיקה‘ פרופ

 והמכון לננו טכנולוגיה וחומרים מתקדמים 

 ר בינה קליסקי מהמחלקה לפיסיקה“ד

 והמכון לננו טכנולוגיה וחומרים מתקדמים 

mailto:frances@birad.biz
mailto:nati@birad.biz
mailto:frances@birad.biz
mailto:nati@birad.biz
mailto:office@birad.biz
mailto:office@birad.biz

