
 

  8102ספטמבר  

 עדכון חודשי    
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 צוות ביראד נפגש עם חוקרים מהפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי. .3

 “.מאגד גרפן”ביראד יחד עם חוקרי האוניברסיטה פועלים יחדיו למען הקמת  .4

 אילן" ונפגשה עם חוקרים.-ביקרה  בקמפוס "בר  Merck Life Scienceמשלחת של חברת  .5

 קטעי עיתונות.  .6

 

אם יש לכם את הידע הנדרש, את 

הטכנולוגיה החדשנית ו/או התגלית 

הייחודית, ואתם מעוניינים לשתף 

פעולה עם התעשייה לקידום 

המצאתכם או לפיתוח מוצרים 

מסחריים בעלי היקף והשפעה 

 עולמיים. 

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק 

בפרויקטים חדשים הנעשים בשיתוף 

הרשות לחדשנות, מוסדות מחקר 

 ל וחברות תעשיה. “מהארץ ומחו

 ד“בס

 הודעה  חשובה 

בשל חופשת הקיץ הארוכה ומועדי חגי 

תשרי שחלים השנה בחודש ספטמבר, אנו 

ש    את הבקשות מבקשים מכם להגי

על לתכניות השונות  בהקדם,   ת  א ז

מנת שנוכל לקדמן בהתאם לנדרש ועל פי 

 לוחות הזמנים, כאמור.  

 את הבקשות יש להעביר :

 frances@birad.biz    3643523-077פרנסיס:      

 nati@birad.biz        3643528-077נתי:           

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


 

)בתחומים מוסדות אקדמיים ומוסדות מחקר נציגי חברות תעשייתיות,  רשות החדשנות מזמינה

 ( חכמה":Imagingהמפורטים מטה( למפגש התנעה למאגד "הדמאה )

 החזון

 פיתוח יכולות הדמאה ומעקב אחר אירועים דינמיים של סצנה רחבה.

 המטרה

פיתוח טכנולוגיות גלאים ומערכות מרובי פיקסלים עם יכולות מוכללות לניתוח דינמי, אופטיקה, אלקטרוניקה, 
 .אלגוריתמים ותוכנה ליישומי צילום מרובה פיקסלים וצילום מהיר, על מנת לאפשר עיבוד עמוק של תמונת דינאמית

  

 כנולוגיות ואתגרים מרכזייםט

 .פיתוח טכנולוגיות גלאים הדמאתיים (בתחומים ספקטרליים שונים( עם יכולות זיהוי אירועים ברמת הפיקסל 

  ,פיתוח חומרה ותוכנה להאצת ביצועים של אלגוריתמים לביצוע מעקב דינאמי (היתוך מידע, למידת מכונה
 מודעות מצבית והתמצאות במרחב(.

 .פיתוח אלגוריתמים לפענוח וידאו וזיהוי של דינאמיקה של סצנה רחבה לאפליקציות השונות 
  

 שותפים פוטנציאליים

 מערכות לעיבוד ממוחשב של סצנה דינאמית.  מפתחי 
 .מפתחי מערכות אופטיות לצרכי אבטחה, שיטור והגנת גבולות 
 .מפתחי מערכות עזר אופטיות לנהג ולנהיגה אוטונומית 
 .מפתחי אלגוריתמים לראיה ממוחשבת 
 .יצרני גלאים עם יכולות עיבוד מתקדם במישור המוקד 
 
 

                            

 

 להרשמה למפגש לחצו כאן

 אישור השתתפות יישלח לגופים הרלוונטיים בלבד.

 

 

 

 

 

 

 לפרטים נוספים אודות המאגד: 

https://innovationisrael.org.il/events/3947 

בספטמבר  4-ב המפגש יתקיים

במשרדי  10:11בשעה  8102

 רשות החדשנות, 

 , 4רחוב הירדן 

  קריית שדה התעופה.

 חוקרים המעוניינים להשתתף במפגש ההתנעה,

3/9/02 –יגישו את  בקשותיהם לצוות הפיתוח העסקי עד לתאריך ה   

 

 nati@birad.biz       3643528-077נתי פישר 

http://ocs.activetrail.biz/Imaging
mailto:nati@birad.biz


 קולות קוראים להגשת בקשות לתמיכה 

 הרשות לחדשנות  -זירת תשתית טכנולוגית 

 שנים.‘ מקור מימון נגיש, מהיר יחסית  ומתמשך לאורך מס 

 עם חברות מובילות בעולם. יצירת שיתופי  פעולה 

לרוב על ידי קבוצה  -תכניות הזירה מקדמות שיתופי פעולה, חילופי ידע וניסיון, ופיתוח של ידע גנרי פורץ דרך

מעורבת של חוקרים מהאקדמיה ומהתעשייה. הזירה מסייעת בנוסף ליזמים מהאקדמיה לפרוץ לעולם 

העסקי ולפתח המצאות לכדי מוצרים חדשניים, ותורמת לחיזוק היתרון הטכנולוגי ארוך הטווח של התעשייה 

   לאומיים.-בישראל בשווקים הבין

 מסלול קמי"ן 

 קידום מחקר יישומי נבחר  

₪   008,888תמיכה  עד סכום מרבי של    

 )לשנתיים(.

ניות  על המחקר להוכיח חדשנות וראשו

בהיבט של היישום התעשייתי, ותוצאותיו 

ות ישימות בתעשייה בארץ  צריכות להי

 ולהקנות ערך מוסף גבוה לכלל המשק.

 

 מסלול מגנטון

ר  ק ח מ ד  ס ו מ מ ה  י ג ו ל ו נ כ ט ת  ר ב ע ה

לתאגיד תעשייתי לפיתוח מוצרים פורצי 

 דרך.

 666מענק מחקר יישומי בשיעור של עד  

 4.3מהתקציב המאושר, ועד לסכום של  

ן   ו . חודשים   43לתקופה של עד  ₪,  מילי

ר  מקבלי המענק פטורים מתשלום החז

 תמלוגים.  

https://innovationisrael.org.il/program/2724 

 מסלול מימד 

מינוף מו"פ דואלי צבאי/בטחוני ואזרחי/ 

 עסקי

ת  שו ר י  " ע ק  נ ע מו  , ל ו ל ס המ ת  ר ג ס במ

/או  ו יה  ות, מענק כספי לתעשי החדשנ

למוסדות מחקר המבצעים תכניות מחקר 

ופיתוח דואליות, דהיינו: תכניות בעלות 

פוטנציאל לפעילות עסקית בשוק הבינלאומי 

ובעלות פוטנציאל לשמש ביישומים צבאיים/

 .ביטחוניים

 

  מסלול נופר

תוכנית שמטרתה יישום מחקרים אקדמיים בתחום 

הביוטכנולוגיה, ע"י הכוונתם לתחום תעשייתי 

בעל פוטנציאל כלכלי. פעילות המחקר תבוצע 

בעיקרה באקדמיה כשלב מכין, והמשכה בד"כ 

מסגרת מגנטון או בחממה טכנולוגית. שיעור 

מהתקציב המאושר, כאשר הגורם  %06הסיוע עד 

התעשייתי מתחייב לממן מעלות תכנית המחקר. 

 .₪340,000תקרת המענק לכל תקופת המחקר 

תאריך הגשת הבקשות לא יאוחר  **

  11/28/1820—מתאריך

 

 8/0/1820את הבקשות לתוכניות  אלה יש להגיש  לצוות הפיתוח העסקי  עד לתאריך 

 להוציא מסלול נופר  )ראו התאריך מעלה(**

 למה  זה כדאי לכם?     

https://innovationisrael.org.il/program/2724


צוות ביראד ערך החודש ביקור בפקולטה לרפואה 

ע"ש עזריאלי בצפת. במסגרתו נפגשו  עם מר 

נועם רשלבך, ראש מינהל הפקולטה, אשר נתן 

להם סקירה מקיפה על הפקולטה, תכניה ויעדיה 

 לטווח הקרוב. 

בל  וקי מי  ו ובמרכז הגנ ר בצב"מ  י סי ות  הצו

אינפורמציה על המכשור והציוד שיש בהם. מנהלי 

יות  המרכזים פרטו בפני הצוות את האפשרו

 השונות להגיע לקהלי היעד הרלוונטיים.

בתום הסיור התקיים מפגש עם חוקרים, מנהלי 

מעבדות וטכנאי צב"מ והמרכז הגנומי אשר שמעו 

יות העומדות  על ביראד ופעילותה והאפשרו

 בפניהם בשת"פ עם חברות וגופי תעשיה. 

נתנה סקירה מקיפה על ר פרנסיס שליט,  “ ד 

פרויקטים הנעשים בשיתוף הרשות לחדשנות 

והיתרונות שהחוקרים יכולים לקבל מהם, וביקשה 

מהחוקרים להסב את תשומת ליבם ל"קולות 

 קוראים" שנשלחים אליהם. 

י כל ר איריס האס “ ד  כ הם  י נ בפ ישה  ג הד  ,

הסכם שירות חייב לעבור דרך ביראד, גם כדי 

לאפשר להם 'ראש שקט' בביצוע המחקר ובגביית 

 הכספים מול החברות. 

ן  ע מירב בורשטיי ד י מ ז  רכ מ " ת  א ה  נ י י צ  ,

לחוקר" שקיים באתר ביראד שמאפשר להם 

להיות מעודכנים און ליין בכל עת, והחשיבות 

ת של  ברו הדו ל מערך  מו ח"צ  הי ת  לו בפעי

 האוניברסיטה. 

בחלקו השני של הביקור התקיימו סדרת פגישות 

אישיות עם החוקרים. צוות ביראד שמע מהם על 

 תחום מחקרם וענה על שאלותיהם. 

לאור הצלחת הביקור וחשיבותו יערכו בעתיד 

ביקורים נוספים בצפת, כדי להנגיש את שירותי 

 ביראד בפני החוקרים. 

 צוות ביראד במפגש עם חוקרים בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי  



Merck Life Scמשלחת של חברת   ience   ר הגיעה לביקו

צוות הפיתוח העסקי של אילן ונפגשה עם  -באוניברסיטת בר 

יהם  ביראד   בנ ם,  קרי חו  פרופ' דורון גרברועם מספר 

מהפקולטה   ר עמוס דניאלי “ וד מהפקולטה למדעי החיים  

להנדסה, אשר הציגו בפניהם את ממצאי מחקריהם וסיירו 

במעבדות המחקר המשוכללות שבהם הם שוקדים על מחקר 

 ופיתוח עם צוותיהם.  

אחת ממטרות הביקור היא למצוא טכנולוגיות חדשות בתחום 

 Next generation ofהפארמה ומדעי החומרים. עם דגש על:  

analytical  instruments/assays,  Gene  editing,  Mas 

Spectrometry, LCMS biomarkers, microfluidic  

Merck   ,מפתחת תרופות בתחומים של אלרגנים, אימונותרפיה

בריאות הצרכן, אנדוקרינולוגיה, פוריות, תרופה כללית, 

יש מערכת    Merckנוירולוגיה, אימונולוגיה ואונקולוגיה. לחברת  

אילן ועם חברת ביראד (חברת -יחסים טובה עם אוניברסיטת בר 

אילן( בהתקשרויות השונות במגוון תחומים -המסחור של אונ' בר 

 ופרויקטים. 

, מהנדס ביוכימיה, נתן סקירה על תחום התמחותו פרופ' גרבר

ומחקריו, סייר עמם במעבדת המחקר שלו ונתן הסברים מקיפים 

 על המכשור המתקדם הקיים שם.

פרופ' גרבר מפתח מערכת מיקרופלואידית שמטרתה להבין 

ולנתח אינטראקציות בין חלבונים ויראליים ותאיים, ואשר תסייע 

בפיתוח תרופות שימנעו מווירוסים לפגוע בתאי הגוף. במחקריו 

איתר פרופ' גרבר מולקולה שמפריעה לאינטראקציה בין וירוס 

לבין חלבון תאי, שתוכל לעצור את התפתחות   Cדלקת כבד  

המחלה. המערכת שפיתח פרופ' גרבר מאפשרת לבחון בזמן 

קצר יחסית אלפי אינטראקציות ולקצר את הדרך לפיתוח תרופות 

 יעילות למחלות שאינן ניתנות לריפוי באמצעים אחרים.

פלואידיים משולבים -במעבדתו של גרבר מעוצבים מתקנים מיקרו

המאפשרים בחינת האינטראקציות בין חלבון מוגדר לספריית 

. גרבר :"אנו מעוניינים לחקור כיצד RNAאו     DNAחלבונים,  

נגיפים "חוטפים" את התא המאכסן ומשתלטים על המערכות 

התאיות. כדי לענות על שאלה זו אנו מנסים ליצור מתקן 

מיקרופלאידי משולב בו יבוטא חלק נכבד מהפרוטאום האנושי 

ויאפשר מיפוי של אינטראקציות עם חלבונים ויראליים. הצ'יפ 

 המיקרופלואידי הנ"ל ישמש למספר מחקרים

לם ר דניאלי “ ד  בעו ן  ו סי י נ בעל  קה  י נ אלקטרו דס  , מהנ

האופטיקה. תחום התמחותו: זיהוי מהיר ורגיש של ביומרקרים, 

כגון חלבונים ורצפי די.אן.איי מסוימים, דימות אופטי בשיטת 

 פוטואקוסטיקה ופיתוח שיטות להזזת חלקיקים מגנטיים

נציגי המשלחת גילו עניין רב בפרויקטים וביקשו מהחוקרים 

לשלוח להם דוגמאות לבחינה על מנת לבדוק היתכנות לשת"פ 

 עתידי.

 ביקרה  בקמפוס   Merck Life Scienceמשלחת של חברת 

 אילן" ונפגשה עם חוקרים-"בר



החודש התקיים מפגש התנעה לקראת הקמה של "מאגד גרפן" ביוזמת "הרשות לחדשנות" 

גוריון. גורמים -אילן, הטכניון, ואוניברסיטת בן -בהשתתפות נציגים רבים. מהאקדמיה: אוניברסיטת בר 

 ועוד.    PCB, Wavesמהתעשייה, בניהם: טאואר, מלנוקס, אורבוטק, אלביט 

אילן בראשותו של  -נציגי הרשות לחדשנות שבחנו את הנציגים השונים החליטו כי אוניברסיטת בר 

ת דורון נוה    ר “ ד  ו ו את הצו הו י ט"  "אלבי ו וקס"  "מלנ מהפקולטה להנדסה יחד עם חברת 

 עבודה ותקציבים. –המוביל לקביעת המשתתפים והכנת התכניות המפורטות עבור המאגד

, סמנכ"ל פיתוח העסקי של ביראד עוזר לקדם את הקמת המאגד: בפניות לחברות נתי פישר

ולתעשייה על מנת לשכנע אותם להצטרף למאגד, בליווי החוקרים והחברות לאורך כל התהליך וקיום 

 ישיבות משותפות בניהם, במפגשים אינטנסיביים עם  נציגי הרשות ועוד.  

מאגד גרפן ייפתח טכנולוגיות של ייצור יעיל זול ומהיר של יריעת גרפן בסקאלה תעשייתית ובאיכות 

גבוהה לשילוב בתהליכי ייצור של מעגלים מודפסים ורכיבי אלקטרוניקה מבוססי סיליקון במטרה 

 לשפר את תכונות הולכת החום והחשמל בתדר גבוה. 

מטרת המאגד היא לאפשר המשך פיתוח של ידע בייצור גרפן שנצבר באקדמיה ויישומו בתהליכים 

 תעשייתיים. השימוש בגרפן מהווה יתרון תחרותי מהותי לתעשיות הישראליות שיממשו אותו.

 “ מאגד גרפן”ביראד יחד עם חוקרי האוניברסיטה פועלים יחדיו למען הקמת 

 על מסלול מאגדי מגנ"ט )הרשות לחדשנות(

הינו מסלול סיוע של רשות  מסלול מאגדי מגנ"ט 

החדשנות המופעל על ידי זירת תשתיות טכנולוגיות 

שמטרתו לעודד מחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדשניות 

בחזית הידע הטכנולוגי על מנת להקנות יתרון יחסי 

 . ם י י מ ו לא נ י ב ם  י ק ו ו ש ב ת  י ל רא ש י ה ה  י י ש ע ת   ל

 

במסלול מגנ"ט הוא התאגדות של תאגידים  מאגד 

תעשייתיים ומוסדות מחקר אקדמיים לביצוע מו"פ של 

טכנולוגיות גנריות טרום תחרותיות על בסיס שיתופי 

פעולה מהותיים בין חבריו, מתוך מגמה להשיג יחד 

 הרבה יותר מהיכולת של כל אחד בנפרד.

 ר דורון נוה “ד



  1820יולי “  מרקר -דה“כתבה שפורסמה  ב







 צוות הפיתוח העסקי של ביראד:   

 ר פרנסיס שליט ומר נתי פישר זמינים עבורכם: “ד       

 

 frances@birad.biz    3643523-077פרנסיס: 

 nati@birad.biz              3643528-077נתי:     

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

 80:98-23:98בין השעות  ‘ , ה -‘ קבלת קהל: בימים א

800-9839411 

.bizbirad@office 
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