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חוקרים יקרים,

סמנכ"ל כספים הוא תפקיד שונה מכל תפקיד ניהולי בכיר אחר. 

-מעבר לעיסוק בהכנת תקציב, בקרה והכנת דוחות כספיים, כ 

CFO    אני מקבלת החלטות כמעט בכל תחומי הפעילות של

החברה. אני נכנסת עד לפרטים הקטנים בכל הרבדים של 

החברה וחייבת לשלוט לעומק כמעט בכל פעילות שבה עוסקת 

החברה. במסגרת תפקידי אני חותמת על הסכמים של החברה 

בכל תחום ונמצאת ברמת חשיפה גבוהה יותר ביחס למי שמנהל 

תחום ספציפי. אני גם נמצאת בפרונט יחד עם המנכ"ל ד"ר צביקה 

 בן פורת, מול הבנקים, המשקיעים, ועדת הביקורת והדירקטוריון.  

ישנה קורלציה הדוקה בין מערכות המידע ומערכות שליטה במערכות המידע בחברה.  

הכספים. זהו כלי הבקרה היעיל ביותר והאמצעי לזרימת האינפורמציה בין המחלקה לפיתוח 

עסקי לבין מחלקת הכספים זאת במטרה לספק מידע עסקי עדכני על מצבה הפיננסי של 

החברה ועל המחקרים המנהלים בביראד מול החברות מהשורה הראשונה בתעשיה ומול 

 לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה.  

עם ביראד. איך עושים זאת? "קל לעשות עסקים"  המחלקה בראשותי דואגת כל העת שיהיה  

על ידי גיבוש תהליכים אפקטיביים, שליטה במערכת המידע בחברה, עקביות של מתן שירות 

 והקפדה על סטנדרטים. על זה אנחנו לא מתפשרים.  

בחברה יש הון אנושי ברמה גבוהה שנותן מענה בתחומים השונים: פיתוח עסקי, רישום 

פטנטים, שכר, רכש, הנהלת חשבונות, ניהול תקציבי מדען ופרויקטים מול חברות בתעשייה, 

שיווק ודוברות. צוות החברה שותף להצלחת החברה ומיצובה כמובילה בתחומה במסחור קניין 

 רוחני.  

 שותפים עיקריים בהצלחתה של ביראד היא אתם החוקרים. דלתי פתוחה בפניכם בכל עת.  

 .  2112נאחל לכולנו בהצלחה לקראת האתגרים החדשים שמביאה איתה שנת 

 

 שלכם,

 אילת פודבל, סמנכ"ל כספים, רו"ח

 ביראד חברה למחקר ופיתוח 



https://www.thekitchenhub.com/ 

 

 מחפשת להשקיע בתחומי מחקר בנושאים הבאים:  The Kitchenטק -חממת הפוד

 פרוביוטיקה מותאמת אישית 

 השמנה 

 מערכת חיסון 

 החלפת תרופות פסיכיאטריות 

 טיפול בדיכאון 

 פלטפורמות לייצור \ אריזה \ דליברי \ התיישבות החיידקים בקיבה 

 ביות זנים חדשים 

 

פורצי    (early stage)מבצעת השקעות במיזמים טכנולוגיים צעירים    5102  -שנוסדה ב    The Kitchenחממת  

דרך הרלוונטיים לתעשיית המזון, לאורך כל שרשרת הערך. בקידום החדשנות הטכנולוגית בתחום זה 

בארץ, שואפת החממה להבטיח מוצרים טובים יותר, בתהליכי ייצור איכותיים ותחרותיים תוך שמירה על 

הסביבה. החממה השקיעה גם בחברה המפתחת תחליף סוכר וחברה המזהה מזהמים בקווי הייצור. מלבד 

השקעה, החממה נותנת בית ליזמים, תמיכה עסקית ומקצועית ובכך משמשת בית גידול לטכנולוגיות 

 חדשות.

 טק -פ עם חממת הפוד“קול קורא לשת

 של שטראוס

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



 פ עם התעשייה “אילן לעידוד שת-כנס בר

התקיים כנס בר אילן לעידוד שת"פ עם התעשייה   5102בסוף חודש נובמבר  

לחמי ובסיוע ד"ר רוקסן  שהופק על ידי הפקולטה למדעי החיים בניצוחה של  

מחלקת השיווק של ביראד. מטרת הכנס היתה לחשוף בפני התעשייה את 

אילן, -המכשור והציוד החדיש שבמרכזי השירות המדעיים של אוניברסיטת בר 

כמות המכשור ובעיקר את האנשים שעומדים מאחורי היחידות המתפעלים 

 אותן.

-את התשתיות מאפיינת חדשנות ואקדמיה מצוינת, הן הבסיס לפיתוח הקדם 

אילן קיימות מעבדות משוכללות להוראה -תעשייתי של מוצרים חדשים. בבר 

ומחקר, לשימוש הסטודנטים לתואר ראשון ולתארים מתקדמים, 

לשימוש הסגל והן לשיתופי הפעולה עם התעשייה והאקדמיה בארץ 

 ובחו"ל.

, סגנית נשיא פרופ' שולמית מיכאלי הכנס נפתח בדברי ברכה של:  

וד"ר , דיקאן הפקולטה למדעי החיים  פרופ' דורון גינזברג למחקר,  

ו את החשיבות בפתיחת צביקה בן פורת  נ י , מנכ"ל ביראד, שצי

 שערי האקדמיה לתעשייה המהווה מנוף לצמיחה ולחדשנות. 

יק סיפר על ד"ר חזי ששון   ג' ולו עי של חברת בי המנהל המקצו

 אילן.  -החברה ופעילותה וכיצד היא נעזרת במרכזי השירות שבבר

ווק של ביראד שהנחתה את האירוע מירב בורשטיין , מנהלת השי

אילן מרושתים בכל הארץ ונותנים   -ציינה כי  מרכזי השרות של בר 

מענה למכוני מחקר שבבתי החולים, כך למשל, בתי החולים: איכלוב, 

שיבא ובלינסון עובדים בשוטף מול המרכזים של הפקולטה למדעי 

אילן(  -קליניים בבר -החיים) המרכז למכשור מדעי והמרכז לניסויים פרה 

ובתי החולים בצפון: זיו, פורייה ונהריה  בוחרים לעבוד מול המרכז 

 למכשור מדעי  של הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי בצפת.  

בתום דברי הפתיחה, קיבלו המשתתפים דברי הסבר על כל יחידה 

וד"ר שמעון הציג את  המרכז למכשור מדעי   ד"ר איתי לזר  ויחידה:  

קליניים. כמו גם הוצגו מרכזי שירות נוספים המעניקים שירותים משלימים   –הציג את המרכז לניסויים הפרה  טינמן 

ספקטרומטריה, המחלקה לכימיה והמכוון -לתעשיה: המרכז למכשור מדעי של הפקולטה לרפואה בצפת, היחידה למס

 טכנולוגיה.  -לננו

בחלקו האחרון של הכנס נערכו סיורים מודרכים במרכזי השירות בליווי הסברים מפורטים על המכשור הקיים בהם. 

 המשתתפים קיבלו שי אישי ונהנו מארוחת צהריים מפנקת.  



לביראד יש הסכמי שרות עם כלל התעשייה: חברות גדולות, 

אפים כמו גם גופים אקדמיים ומרכזים –בינוניות וסטארט  

 רפואיים.  

לאומיות -ביראד נהנית מהסכמי שיתוף פעולה עם חברות בין 

 ועוד.  EMC, GM , BASF ,LG ,Merckכדוגמת: סמסונג,

חברות הפונות לביראד מקבלות יחס אישי. צוות הפיתוח 

העסקי תופר להם פתרון כולל ומשלים )תפירה אישית( 

בהתאם לצרכים הספציפיים שהחברות מבקשות, תוך 

 התייחסות לכל המרכיבים הנדרשים. 

בנוסף, הצוות מעניק ליווי צמוד לאורך כל תקופת ההסכם 

 ואחת לתקופה נעשית בדיקה ובחינה לצורך הגשת הדוחות.



 אילן -נפגשו עם חוקרים מאוניברסיטת בר   SHIMA TRADINGנציגי חברת 

)המחלקה פרופ' דורון אורבך  חוקרים מהמעבדה של  

לכימיה( בליווי ד"ר פרנסיס שליט, סמנכ"ל פיתוח עסקי 

מנהל    Takayuki Hiranoשל ביראד נפגשו  עם מר  

היפנית והציגו    SHIMA TRADINGעסקי של חברת  

 בפניהם את מחקרם בתחום ניקוי מזהמים במים.

הינה חברת מסחר גדולה    SHIMA TRADINGחברת  

ליבוא ויצוא חומרים בכל רחבי העולם עם התמחות 

למוצרים כימיים, זאת מתוך מטרה להציע לקהל 

לקוחותיה את המוצרים הטובים ביותר עם ידע טכני 

 מקצועי ושירותים מוסמכים. 

מטרתם להתגבר על הקשיים שנוצרו על פני כדור הארץ  

כתוצאה ממלחמות והרס. האתגר שעומד לפתחם הוא 

 זאת לנוכח קצב השינויים המהיר והמשתנה בקרב שוק הצרכנים על פני ציר הזמן.   "יצירת חדשנות"

בכירים מהחברה מגיעים לישראל פעמים בשנה כדי לבחון טכנולוגיות מתקדמות בתחומים: תוספי מזון, חומרי רפואה,  

 תעשיות קוסמטיקה, תעשיות בתחום האנרגיה, תעשיות אקולוגיות ועוד.

  

  ITTNביראד בכנס 

 משמש כארגון הגג של חברות העברת הטכנולוגיה בישראל.  ITTNארגון 

חברות אלו קשורות לאוניברסיטאות ולמוסדות המחקר בעולם. כיום יש 

להוסיף    ITTNארגונים השותפים המהווים את בעלי המניות. בכוונת   12

עוד חברים מהמרכזים הרפואיים ומוסדות מחקר שבבעלות ממשלת 

 ישראל. 

 זהו ארגון ללא מטרות רווח. 



 אנשי צוות הפיתוח העסקי של ביראד זמינים עבורכם:    

 

 frances@birad.biz    3643523-077פרנסיס: 

 nati@birad.biz              3643528-077נתי:     

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

 03:90-03:90בין השעות  ‘ , ה -‘ קבלת קהל: בימים א

000-9239433 

.bizbirad@office 

 

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

Stay connected to BIRAD 

 שלושה תנאי יסוד לרישום פטנט             

 

פי חוק, -על מנת שאמצאה תהיה כשירה לרישום פטנט, כלומר, שניתן יהיה להעניק בעבורה פטנט רשום על 

 .חייבים להתקיים בה שלושה תנאי יסוד עיקריים: חידוש, התקדמות המצאתית ותועלת

תנאי החידוש: אמצאה היא חדשה רק אם לא תוארה כבר בשלמותה לפני התאריך בו הוגשה עליה בקשה  .1

לרישום פטנט. אמצאה יכולה לאבד את החידוש שבה אם כבר הוצגה או פורסמה בכל דרך שהיא, לרבות 

פירסום כלשהו, חומר מודפס, או בהצגה בפני אנשים שאינם מחויבים לשמור סוד, כמו למשל בתערוכה או 

 הרצאה.

בחן התועלת: תנאי יסוד נוסף להענקת פטנט רשום על אמצאה הוא שהיא תהיה מועילה. מבחן התועלת אינו  .2

 קשה למעבר, היות ובמרבית המקרים האמצאה תשמש למטרה מועילה כלשהי.

התקדמות המצאתית: התקדמות המצאתית היא דרישה מעבר לתנאי החידוש, דהיינו שלא די בחידוש  .3

האמצאה כדי להצדיק מתן פטנט רשום, יש צורך להראות שההבדל המזכה את האמצאה בחידוש מהווה 

"קפיצת מדרגה" לעומת הידע הקודם. חשוב לדעת שההתקדמות ההמצאתית הנדרשת, על מנת שתהא בלתי 

 מובנת מאליה, אינה חייבת להיות קפיצת מדרגה גדולה וגם צעד קטן וצנוע יכול להספיק.

 

 ד כפיר לוצאטו “מאת: עו
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