בס“ד

עדכון חודשי
ינואר 9102
מה בגיליון:
.1סמנכ“לי פיתוח עסקי של ביראד :ד“ר פרנסיס שליט ומר נתי פישר ,מסכמים שנה.
”.2קולות קוראים“ להגשת בקשות לתמיכה—זירת תשתית טכנולוגית” ,רשות החדשנות“ .מסלול קמי“ן ומסלול נופר.
.3קול קורא לשת“פ עם אלביט מערכות.
.4קול קורא שני לקוונטרה להגשות בתחום הטכנולוגיות של הקוונטום.
 FLAG-ERA .5משיקה קול קורא שלישי בינלאומי לפרויקטים בסינרגיה בין גרפן ופרויקטי מח באדם.
.6חדש בביראד  -ניהול "שירותי ייעוץ" (עבודה נוספת) באמצעות חברת ביראד.

חוקרים יקרים,

חוקרים יקרים,
כסמנכ"לית וותיקה בביראד אני גאה להיות חלק
ממנה .שנת  2112היתה שנה מלאת סיפוק
ועשייה .אני יכולה לציין בגאווה כי הפיתוח
העסקי הצליח השנה לגייס חוקרים לפרויקטים
ממחלקות מתחומי מדעי החברה והרוח,
כדוגמת :עבודה סוציאלית ,פסיכולוגיה ,ארץ
ישראל וארכיאולוגיה.

התחדשות עסקית היא תנאי הכרחי להצלחת הארגון .לשם כך
אנו דואגים להיות מעורבים בכל דבר ,יחד עם התשוקה ליצירת
משהו חדש.
כדי לייצר חיבורים ביניכם החוקרים לשוק ולהוביל חדשנות,
נדרשת הבנה בנושא ובטכנולוגיה אל מול הבנה עסקית תוך
בחינת ההזדמנויות והסיכונים .לצד זה אנו נדרשים להבין לעומק
את הצרכים שלכם החוקרים (מול התעשייה) ולהסביר לכם אלו
כלים עומדים לרשותכם.
אנו נהנים לגלות הזדמנויות חדשות ולהכיר חוקרים חדשים .זאת
ההזדמנות להזמין אתכם החוקרים ,גם כאלה שעל פניו סבורים
שהפרויקטים או היוזמות שלהם אינן יישומיות למסחורם ,לבקר
במשרדנו ,לפגוש אותנו (על כוס קפה) ולקיים שיחת הכרות.

ביראד עוסקת במסחור הידע והטכנולוגיה של
אוניברסיטת בר -אילן .כחלק מהצוות של המחלקה
לפיתוח עסקי ,אני דואג כל העת להיות מעודכן
בצרכי התעשייה .מצד אחד "קולות קוראים",
דרישות ופניות מצד התעשייה נבדקות על ידי
ומופנות לחוקרים המתאימים .מצד אחר ,רעיונות
של החוקרים מופנים לחברות רלוונטיות.
לאחר זיהוי ההזדמנויות החדשות ,מתקיים משא ומתן עם חברות
אשר יכולות לסייע בניצול אותן הזדמנויות ,תוך שמירה על
האינטרסים של החוקרים והאוניברסיטה ובהגנה על הקניין הרוחני.
אנו נמצאים בקשר הדוק עם החוקרים ומנהלים את ההתקשרויות
העסקיות שלהם מול החברות .לפעמים משא ומתן על תנאי עסקאות
יכול להימשך חודשים ואנו נדרשים למצוא פתרונות יצירתיים כדי
לגשר בין הצדדים .גם לאחר החתימה על ההסכם חשוב תמיד
להיות בתמונה ולפקח שמתקיימים תנאיו.

מאחלת לכולנו שבשנת  2112נמשיך לעבוד במלוא המרץ עם
ניצוץ בעיניים!

מאחל לכולנו ששנת  2112תהיה שנה של מפגשים מוצלחים בין
אקדמיה לתעשייה.

שלכם,

שלכם,

ד“ר פרנסיס שליט,

נתי פישר,

סמנכ"לית פיתוח עסקי לתחומי מדעי החיים

סמנכ"ל פיתוח עסקי לתחומים :מדעים מדויקים והנדסה

באו לקחת חלק בתוכניות של ”רשות החדשנות“


מקור מימון נגיש ,מהיר יחסית ומתמשך לאורך מספר שנים.



יצירת שיתופי פעולה עם חברות מובילות בעולם.

תכניות הזירה מקדמות שיתופי פעולה ,חילופי ידע וניסיון ,ופיתוח של ידע גנרי פורץ דרך -לרוב על
ידי קבוצה 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 בישראל בשווקים הבין-לאומיים.

תוכנית קמי"ן  -קידום מחקר יישומי נבחר
תמיכה עד סכום מרבי של ( ₪ 001,111לשנתיים)
הפעילות בתכנית קמי"ן משמשת גשר בין המחקר הבסיסי
לזה היישומי ,והיא ממוקדת בשלב ההמרה והמימוש של
הישגי המחקר הבסיסי לטכנולוגיות בעלות עניין מסחרי.

תוכנית נופר  -יישום מחקרים אקדמיים בתחום
הביוטכנולוגיה ,ע"י הכוונתם לתחום תעשייתי בעל
פוטנציאל כלכלי.
שיעור הסיוע עד  219מהתקציב המאושר ,כאשר הגורם
התעשייתי מתחייב לממן מעלות תכנית המחקר.

תקרת המענק לכל תקופת המחקר .₪091,111

על המחקר להוכיח חדשנות וראשוניות בהיבט של היישום
התעשייתי ,ותוצאותיו צריכות להיות ישימות בתעשייה
בארץ ולהקנות ערך מוסף גבוה לכלל המשק.

פעילות המחקר תבוצע בעיקרה באקדמיה כשלב מכין,
והמשכה בד"כ במסגרת מגנטון או בחממה טכנולוגית.

הנחיות ,נהלים והוראות נוספות אודות תוכנית קמי“ן

הנחיות ,נהלים ,והוראות נוספות אודות תוכנית נופר

חוקרים המעוניינים לקחת חלק באחת מהתוכניות יפנו לצוות
הפיתוח העסקי

לא יאוחר מ92929102 -

חברת ” אלביט מערכות“ מעוניינת לשתף פעולה עם חוקרים מהאקדמיה לביצוע מחקרים משותפים (רשימת
הנושאים מפורטת מטה).
החברה מגלה עניין רב ביכולות  2מחקרים שסיימו את עיקר הפיתוח ובשלים (או לקראת בשלות) למעבר
לתעשייה .מבחן הבשלות יהיה בחינת הנושא שמתאים להגשה כמגנטון משותף לרשות לחדשנות.
החברה תקיים אירוע (יום מרוכז בבר -אילן) בתחילת חודש פברואר  9102להצגת היכולות הטכנולוגיות של
החוקרים הנבחרים למובילים הטכנולוגיים באלביט .לכל חוקר יוקצה בין  91-91דקות להצגת הנושא  -פרזנטציה
וזמן לשאלות ותשובות.
רשימת הנושאים

חברת ”אלביט מערכות“  ,חברת
טכנולוגיה בינלאומית העוסקת במגוון



Deep learning

תוכניות ברחבי העולם.



ארכיטקטורות מעבדים יעילות ל Deep Learning



אבטחת מערכות חומרה



Augmented reality



לייזרים



לייזר רב עוצמה,



חדשנות בנושא אופטיקה יישומית



חישה אקוסטית



מערכות הנעה למנועים חשמליים ודיזל לטובת מל"טים



תאי אנרגיה/אנרגיה ירוקה



הדפסת תלת-מימד ,מעבר לידוע במאגד ,AATID
הדפסת אלומיניום ,הדפסת תלת מימד בננו



ציפויים לעמידה בתנאי סביבה קשים ,שקופים
לחלונות/אופטיים/עדשות ואטומים לכלים שונים.

מסחריות ואוויר •מערכות מטוסים



פתרונות/חומרים לפינוי חום

בלתי מאוישות וכלי שיט לא מאוישים •



מיקרו/ננו לווינות

מערכות אלקטרו -אופטיות ומערכות



רובוטיקה/כלים אוטונומיים



חישה באמצעות גלי מח



טכנ' קוונטית הצפנה/מדידה/מחשוב



חישה בסיבים אופטיים



חומרים לאופטיקה מתקדמת



שילוב אלק' וביולוגיה



Conversational UI

החברה מפתחת ומספקת פורטפוליו
רחב של מערכות מוטסות ,קרקעיות
וימיות ומוצרים להגנה ,לביטחון פנים
וליישומים מסחריים .המערכות
והמוצרים של החברה מותקנים על
פלטפורמות חדשות ,כמו כן החברה
מבצעת תוכניות מקיפות למודרניזציה
של פלטפורמות.

הפעילויות העיקריות של החברה
כוללות• :מטוסים צבאיים ומסוקים •
מערכות קסדה רכוב •מערכות תעופה

הנגד •מערכות רכב קרקע •מערכות
שליטה ,ב קרה ,תקשורת ,מחשב
ומודיעין • ()C4Iלוחמה אלקטרונית
ומערכות מודיעין •מערכות סייבר
ואינטליגנציה •פעילויות מסחריות
שונות.

הערה :תוכלו גם להציע נושאים נוספים שלדעתכם כדאי לחשוף בפני פורום המובילים הטכנולוגיים באלביט.

לפרטים נוספים  :נתי nati@birad.biz 700-3253463

קול קורא שני לקוונטרה
להגשות בתחום הטכנולוגיות של הקוונטום
 מדינות ומנוהלת במרכז הלאומי למדע שבפולין96-  ארגונים מ99 -  הינה קרן מחקר אירופאית המשותפת לQuantera
.ועל ידי "רשות החדשנות" הישראלית
:שימו לב
המועד האחרון להגשת הצעות קצרות
,6783  בפברואר81-ומלאות הוא ב
. שעון מרכז אירופה80.77

QuantERA Network is pleased to announce its 2nd call for proposals in the field of quantum technologies. Submitted proposals should explore collaborative advanced multidisciplinary science and/or cutting-edge engineering
with the potential to initiate or foster new lines of quantum technologies and help Europe grasp leadership early
on in promising future technology areas.
Thematic scope of proposals should include one or more of the following areas:


Quantum communication



Quantum simulation



Quantum computation



Quantum information sciences



Quantum metrology sensing and imaging

Funding: ca. EUR 20 M
Application and evaluation procedure: a one stage application procedure (joint submission of short and full proposals) will be open for consortia composed of researchers from at least three countries participating in the QuantERA Call 2019. The coordinator compiles a short and a full proposal using the templates available below and submits them via the Electronic Submission System (ESS): she or he uploads the project description in the ESS and enters the administrative and financial project data in the ESS. The ESS will be open in late December 2018.
Proposals will be evaluated according to the following criteria:


Excellence



Impact



Quality and efficiency of the implementation

The deadline for submitting short and full proposals is February 18th, 2019, 17.00 Central European Time.
Participating countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Greece,
Hungary, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,
Switzerland, Turkey, United Kingdom.
QuantERA aims at spreading research excellence throughout the whole European Research Area. Therefore, proposal consortia are encouraged to include partners from the widening countries participating in the call: Bulgaria,
Croatia, Czech Republic, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia and Turkey.
:לפרטים נוספים

www.quantera.eu/calls-for-proposals/call-2019
frances@birad.biz

177-9609599 פרנסיס

nati@birad.biz

177-9609590 :נתי

 FLAG-ERAמשיקה קול קורא שלישי בינלאומי לפרויקטים בסינרגיה
בין גרפן ופרויקטי מח באדם

קול קורא  FLAG-ERAהבינלאומי לשנת  6783תומך
פרויקטי מחקר בתחומי גרפן ומח .הוא מיועד

שמו לב :

להרחיב את התוכניות הקיימות במחקר חדש

המועד האחרון להגשת
הבקשות הינו ,83.6.6783 :
שעה CET 80:77

בתחומים הנבחרים .חוקרים חדשים וחוקרים קיימים
ראויים להצטרף כשותפים לפרויקטים אלו.

לפרטים נוספים:

https://innovationisrael.org.il/kol-kore/4109

ביראד מקדישה את כל מאמציה להרחבת השירותים הניתנים לחוקרים וותיקים וחדשים כאחד.
ביראד פועלת להקלת הנטל האדמיניסטרטיבי מעל החוקרים בהתקשרויות חיצוניות מול מוסדות מחקר ותעשיה
ומסייעת להם בניהול בירוקרטי עתיר ניירת ,על מנת לאפשר ”ראש שקט“ בעשייה האקדמית.
ביראד מציעה לכם פלטפורמה לניהול מתן שירותי ייעוץ (המוגדר כ"עבודה נוספת" על פי תקנון האוניברסיטה**)
לחברות חיצוניות ,שבה צוות העובדים המיומן שלה ילווה אתכם וינהל בעבורכם את ההתקשרויות אל מול
החברות המקבלות ייעוץ.
החברה (ביראד) תעשה בעבורכם את כל עבודת ניהול הבירוקרטיה וה“טופסולוגיה“ אל מול צד ג' (חברות ,ארגונים,
תעשיה ,משקיעים ויזמים) תוך הגנה על זכויות הקנין הרוחני בהסכמי הייעוץ  ,בצורה מיטבית ,ותעניק לכם טיפול
מקיף הבוחן את כל הסוגיות המובאות לפתחם בכל הרבדים.
בעלון זה פרטנו לכם את היתרונות הרבים שיש בניהול האדמיניסטרטיבי של ”שירותי ייעוץ“ באמצעות ביראד.
ביראד עומדת לרשותכם ,חוקרים וותיקים וחדשים ,ומציעה לכם לשמור על קשר ישיר ועקבי עם עובדיה בכדי ליהנות
ממידע מעודכן ומשירותים רבים שעתידיים לסייע לכם בעבודה אל מול התעשייה.

ההתקשרות באמצעות ביראד אל מול החברה
מקבלת הייעוץ מעניקה לכם:

שימו לב

בהתקשרות ישירות מול החברה
מקבלת הייעוץ:

גמישות בבחירת יעוד התמורה :לשכר עבודה
·
או מלגות באוניברסיטה ,כנסים ,רכש וכדומה.
חסכון של  171מס ערך מוסף ברכש מחשבים,
·
טלפון חומרים וציוד וכדומה .תיבדק אפשרות להחזר
הוצאות מסוים.
אפשרות לקבלת משכורת נוספת בהתאם לכללי
·
האוניברסיטה.
מתן טיפול משפטי מלא בהתקשרות מול
·
החברה החיצונית ,תוך שמירה על תקנות
האוניברסיטה וזכויות החוקר.
אין צורך בפתיחת תיק במע "מ ,במס הכנסה
·
ובביטוח הלאומי.
·

ללא בדיקות מדגמיות ע "י מבקר הפנים.

!

·

יש צורך בפתיחת תיק במע "מ ,מס

הכנסה ובביטוח לאומי.
·

תאום מס שנתי

·

אין יעוץ משפטי – הסכם שגוי יכול

לגרור עבירה על חוקי האוניברסיטה והקניין
הרוחני – עלול לגרום לעבירת משמעת
ותביעה כספית.
·

על פי הנחיית מבקר המדינה – הסכמי

הייעוץ של החוקרים במסלול זה יבדקו באופן
מדגמי ע"י מבקר הפנים .החוקר יידרש לתת
גילוי מלא למבקר הפנים ,לרבות כל התנאים

בעבור שירות זה תגבה ביראד 45
מהשכר או  - ₪ 8077הנמוך מהשניים.

והסכם הייעוץ עצמו.

יש צורך בחשיפת ההסכם לצוות ביראד
(סודיות מובטחת)

פניות לנושא זה :דר' צביקה בן פורת ,מנכ"ל ביראד

tsvika@birad.biz

** שירותי ייעוץ  -עבודות חוץ לסגל אקדמי בכיר


חבר סגל רשאי לתת שרות כיועץ מקצועי או מדעי מחוץ לאוניברסיטה בהתאם לתקנוני האוניברסיטה
("עבודות חוץ") ובלבד שלא יפר תקנוני האוניברסיטה ולא יעשה שימוש במשאבי האוניברסיטה .לא עשה כן,
יהיו כל הזכויות בקנין רוחני שינבע מהעסקת חוץ כאמור ,בכל צורה שהיא ,שייכות לאוניברסיטה.



כל הזכויות בקנין רוחני שינבע מהעסקת חוץ כאמור ,בכל צורה שהיא ,יהיו שייכות לאוניברסיטה .חבר הסגל
יהיה אחראי לכך כי הוראה ברוח זו תצוין במפורש בהסכם שלו עם צדדים שלישיים .הוראת סעיף זה לעיל לא
תחול על יעוץ שאינו קשור ,נובע או נסמך על תחומי המחקר של החוקר במעבדתו או בפעילותו המחקרית
באוניברסיטה ואינו עושה שימוש במשאבי האוניברסיטה.



יש להביא כל הסכם כאמור עם צד ג' לאשור מראש של האוניברסיטה.

חשוב לזכור !
בהתאם לנוהל של עבודת חוץ של חברי הסגל
האקדמי ,חבר הסגל חייב למלא מדי שנה
טופס דיווח על עבודה נוספת מחוץ
לאוניברסיטה (גם חברי הסגל שאינם עובדים
מחוץ לאוניברסיטה ,נדרשים למלא את הטופס).

כמו כן ,חבר סגל בכיר מן המניין רשאי לעסוק
במתן ייעוץ מחוץ לאוניברסיטה בהיקף ,שלא
י עלה על יום אחד בש בו ע בשט ח עב ודת ו
המקצועית( .ובלבד שלא תעלה על  8ש"ש) .כל
עבודת חוץ אחרת או החורגת מהמכסה האמורה
טעונה היתר מראש של הדיקאן והרקטור.

הידעת ?

)Patent Cooperation Treaty (PCT
האמנה לשיתוף פעולה לענייני פטנטים (  ) 0791ידועה יותר בראשי התיבות שלה –  . PCTרוב המדינות החתומות על
אמנת פריז חתמו גם על האמנה לשיתוף פעולה לענייני פטנטים ,דבר שביסס שיטה עולמית מקובלת להגשת בקשה
"עולמית" לרישום פטנט .כיום 041 ,מדינות חתומות על אמנה זו.
כדי להגיש בקשת  ,PCTהמבקש מגיש טופס בקשה חתום במשרד הקלט ) . (ROלאחר ההגשה ,הבקשה נבחנת בידי
סמכות חיפוש בין לאומי כדי לאתר אומנות קודמת באמצעות חיפוש פטנט בין לאומי .בשלב הבא ,הבקשה עוברת
בחינה ראשונית בידי סמכות לבחינה ראשונית בין לאומית ) . (IPEAלבסוף ,המבקשים מחליטים באיזו מדינה הם
מעוניינים להיכנס לשלב המקומי ולבקש רישום פטנט במדינה.

זכאות לפטנט לפי חוק הפטנטים הישראלי
חוק הפטנטים הישראלי מגן על התקדמויות טכנולוגיות ותעשייתיות .בין השאר בתחומי המדיה ,אינטרנט ,ציוד רפואי,
תרופות ועוד ,בתנאי שההמצאה חדשנית ,לא מובנת מאליה וישימה.
רשות הפטנטים הישראלית לא תרשום כפטנט את הסוגים הבאים של המצאות:


שיטת טיפול המיושמת על גוף האדם.



זנים חדשים של צמחים או חיות ,חוץ מיצורים מיקרוביולוגיים שלא הופקו מהטבע.



תגלית ,תיאוריה מדעית ,נוסחה מתמטית ,חוקי משחק.



שיטות עסקיות כשלעצמן ,ללא תוכן טכני.

מאת :עו“ד כפיר לוצאטו

אנשי צוות הפיתוח העסקי של ביראד זמינים עבורכם:

פרנסיס177-960-9599 :

frances@birad.biz
נתי

פרנסיס

נתי177-960-9590 :

nati@birad.biz

איריס177-960-9616 :

iris@birad.biz

אסף177-960-9605 :

assaf@birad.biz

איריס

אסף

אנחנו כאן בשבילכם
לנוחיותכם ,ניתן לתאם פגישות אישיות לייעוץ ,הדרכה והכוונה,
קבלת קהל :בימים א‘  -ה‘  ,בין השעות 73:37-85:37
700-3253466
office@birad.biz
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