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 עדכון חודשי    

 מה בגיליון:  

 מתקרב מועד ההגשות לתוכניות מחקר מטעם רשות החדשנות !—שימו לב

  GlaxoSmithKline plc (GSK) Consumer Healthcare is Looking for Israeli Technologies and Companiesקול קורא .1

 .Johnson & Johnsonפ עם חברת “קול קורא  לשת .2

 פ עם אלביט מערכות.“קול קורא לשת .3

 ניהול מתן שירותי ייעוץ לחברות חיצוניות (כעבודה נוספת).—חדש בבראד  .4

  אילן פתחו חומר כימי המאפשר לייצר צבעים קוטלי חיידקים.  -באוניברסיטת בר .5

 

 ד“בס

 

 

 קידום מחקר יישומי נבחר  -תוכנית קמי"ן 

 )לשנתיים(₪  001,111תמיכה  עד סכום מרבי של  

הפעילות בתכנית קמי"ן משמשת גשר בין המחקר הבסיסי לזה היישומי, 

והיא ממוקדת בשלב ההמרה והמימוש של הישגי המחקר הבסיסי 

 לטכנולוגיות בעלות עניין מסחרי.

על המחקר להוכיח חדשנות וראשוניות בהיבט של היישום התעשייתי, 

ותוצאותיו צריכות להיות ישימות בתעשייה בארץ ולהקנות ערך מוסף 

 גבוה לכלל המשק.

 ן“הנחיות, נהלים והוראות נוספות אודות תוכנית קמי

 

 

יישום מחקרים אקדמיים בתחום הביוטכנולוגיה,  - תוכנית נופר

 ע"י הכוונתם לתחום תעשייתי בעל פוטנציאל כלכלי. 

מהתקציב המאושר, כאשר הגורם התעשייתי  219שיעור הסיוע עד 

 מתחייב לממן מעלות תכנית המחקר. 

 גובה המענק המרבי לכל תכנית מחקר לכל התקופה 

    ₪. 001,111יהיה עד 

פעילות המחקר תבוצע בעיקרה באקדמיה כשלב מכין, והמשכה בד"כ 

 במסגרת מגנטון או בחממה טכנולוגית. 

 הנחיות, נהלים, והוראות נוספות אודות תוכנית נופר

  

 שימו לב! 

 מתקרב המועד הסופי להגשת בקשות לתוכניות מטעם רשות החדשנות.

חוקרים המעוניינים לקחת חלק בתוכניות אלה יפנו לצוות הפיתוח העסקי 

 בהקדם. זאת על מנת שנוכל לטפל בבקשה על פי לוחות הזמנים, כאמור. 

https://innovationisrael.org.il/program/2741
https://innovationisrael.org.il/rules/3085
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 Johnson & Johnsonפ עם חברת “קול קורא לשת             

 בתחומי  ונסון מעוניינת לשתף פעולה עם חוקרי האקדמיה ‘ונסון & ג‘חברת ג

 Pharmaceuticals  -ה

בחברות התרופות של ג'ונסון וג'ונסון, מדמיינים עולם ללא מחלות. כדי להשיג זאת, החברה שואפת לשלב את 

היכולות הפנימיות והחוזקות שלה עם תחומי מחקר המשכנעים ביותר, זאת בכדי למצוא פתרונות למגוון מחלות   

 (ריפוי ומניעה). 

 עסקי התרופות מחולקים לשישה תחומי הליבה הבאים: 

ומטבוליזם    CARDIOVASCULAR     

 אימונולוגיה 

 מחלות זיהומיות וחיסונים 

 מדעי המוח

אונקולוגיה    

 יתר לחץ דם ריאתי

 

לפירוט הנושאים בכל 

 אחד מהתחומים:

https://

www.jnjinnovation.com/

partnering/

pharmaceuticals 

חברת ג'ונסון וג'ונסון 

מחפשת חדשנות בכל 

התחומים הללו, בהם קיים 

צורך משמעותי בצרכים 

. שלא סופקו עבור חולים  

https://www.jnjinnovation.com/partnering/pharmaceuticals
https://www.jnjinnovation.com/partnering/pharmaceuticals
https://www.jnjinnovation.com/partnering/pharmaceuticals
https://www.jnjinnovation.com/partnering/pharmaceuticals


מעוניינת לשתף פעולה עם חוקרים מהאקדמיה לביצוע מחקרים משותפים (רשימת “  אלביט מערכות ” חברת  

 הנושאים מפורטת מטה).  

שסיימו את עיקר הפיתוח ובשלים (או לקראת בשלות) למעבר לתעשייה. החברה מגלה עניין רב ביכולות / מחקרים  

 משותף לרשות לחדשנות.  להגשה כמגנטון מבחן הבשלות  יהיה בחינת הנושא שמתאים 

להצגת היכולות הטכנולוגיות של   2112אילן) בתחילת חודש פברואר   -החברה תקיים אירוע  (יום מרוכז בבר 

פרזנטציה וזמן   -דקות להצגת הנושא    21-31החוקרים הנבחרים למובילים הטכנולוגיים באלביט. לכל חוקר יוקצה בין 

 לשאלות ותשובות.

, חברת  “אלביט מערכות”חברת 

טכנולוגיה בינלאומית העוסקת במגוון 

 תוכניות ברחבי העולם. 

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. 

 

יות העיקריות של החברה  הפעילו

 •מטוסים צבאיים ומסוקים   •כוללות:  

מערכות תעופה  •מערכות קסדה רכוב 

מערכות מטוסים  •מסחריות ואוויר  

 •בלתי מאוישות וכלי שיט לא מאוישים 

אופטיות ומערכות -מערכות אלקטרו 

מערכות  •מערכות רכב קרקע   •הנגד  

שליטה, בקרה, תקשורת, מחשב 

לוחמה אלקטרונית  • (C4I)ומודיעין  

מערכות סייבר   •ומערכות מודיעין 

פעילויות מסחריות  •ואינטליגנציה 

 שונות. 

 רשימת הנושאים 

 Deep learning 

  ארכיטקטורות מעבדים יעילות לDeep 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 

 מימד, מעבר לידוע במאגד -הדפסת תלתAATID ,

 הדפסת אלומיניום, הדפסת תלת מימד בננו

  ציפויים לעמידה בתנאי סביבה קשים, שקופים

 לחלונות/אופטיים/עדשות ואטומים לכלים שונים.

 פתרונות/חומרים לפינוי חום 

 מיקרו/ננו לווינות 

 רובוטיקה/כלים אוטונומיים 

 חישה באמצעות גלי מח 

 טכנ' קוונטית הצפנה/מדידה/מחשוב 

 חישה בסיבים אופטיים 

 חומרים לאופטיקה מתקדמת 

 שילוב אלק' וביולוגיה 

 Conversational UI     

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

   nati@birad.biz     8253-863-700לפרטים  נוספים :     נתי  

 iris@birad.biz  8676-863-700איריס                                 

 פ עם אלביט מערכות“קול קורא לשת            

http://elbitsystems.com/
mailto:nati@birad.biz
mailto:iris@birad.biz


 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 

 בעשייה האקדמית.   “ ראש שקט”ומסייעת להם בניהול בירוקרטי עתיר ניירת, על מנת לאפשר  

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.  

אל מול צד ג' (חברות, ארגונים, “  טופסולוגיה “ החברה (ביראד) תעשה בעבורכם את כל עבודת ניהול הבירוקרטיה וה 

, בצורה מיטבית, ותעניק לכם טיפול הגנה על זכויות  הקנין הרוחני בהסכמי הייעוץ תעשיה, משקיעים ויזמים)  תוך  

 מקיף  הבוחן  את כל הסוגיות המובאות לפתחם בכל הרבדים.  

 באמצעות ביראד.“ שירותי ייעוץ”בעלון זה פרטנו לכם את היתרונות הרבים שיש בניהול האדמיניסטרטיבי של 

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:

בבחירת יעוד התמורה: לשכר עבודה  גמישות      ·

 או מלגות באוניברסיטה, כנסים, רכש וכדומה.

מס ערך מוסף ברכש מחשבים,  171של  חסכון      ·

תיבדק אפשרות להחזר   טלפון חומרים וציוד וכדומה.

 הוצאות מסוים.

בהתאם לכללי  משכורת נוספתאפשרות לקבלת       ·

 האוניברסיטה.

בהתקשרות מול  טיפול משפטי מלאמתן       ·

החברה החיצונית, תוך שמירה על תקנות 

 האוניברסיטה וזכויות החוקר.

במע"מ, במס הכנסה  אין צורך בפתיחת תיק      ·

 ובביטוח הלאומי.

 ע"י מבקר הפנים.ללא בדיקות מדגמיות       ·

 25בעבור שירות זה תגבה ביראד  

 הנמוך מהשניים. -₪  0077מהשכר או  

יש צורך בחשיפת ההסכם לצוות  

 ביראד )סודיות מובטחת(

 ! שימו לב 

בהתקשרות ישירות מול החברה 

 :מקבלת הייעוץ

במע"מ, מס יש צורך בפתיחת תיק     ·  

 הכנסה ובביטוח לאומי.

 תאום מס שנתי·       

הסכם שגוי יכול  –אין יעוץ משפטי ·       

לגרור עבירה על חוקי האוניברסיטה והקניין 

עלול לגרום לעבירת משמעת  –הרוחני 

 ותביעה כספית.

הסכמי  –על פי הנחיית מבקר המדינה ·       

הייעוץ של החוקרים במסלול זה יבדקו באופן 

מדגמי ע"י מבקר הפנים. החוקר יידרש לתת 

גילוי מלא למבקר הפנים, לרבות כל התנאים 

 והסכם הייעוץ עצמו.

 tsvika@birad.bizפניות לנושא זה: דר' צביקה בן פורת, מנכ"ל ביראד     

 חדש בביראד

 )עבודה נוספת( באמצעות חברת ביראד“ שרותי ייעוץ”ניהול 

mailto:tsvika@birad.biz


         

 עבודות חוץ לסגל אקדמי בכיר -שירותי ייעוץ ** 

  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 

ניברסיטה )גם חברי הסגל שאינם  לאו

עובדים מחוץ לאוניברסיטה, נדרשים למלא 

 את הטופס(.

 

כמו כן, חבר סגל בכיר מן המניין רשאי 

לעסוק במתן ייעוץ מחוץ לאוניברסיטה 

בהיקף, שלא יעלה על יום אחד בשבוע 

בשטח עבודתו המקצועית. )ובלבד שלא 

ש"ש(. כל עבודת חוץ אחרת או   8תעלה על  

החורגת מהמכסה האמורה טעונה היתר 

 מראש של הדיקאן והרקטור. 



  אילן פתחו חומר כימי המאפשר לייצר צבעים קוטלי חיידקים -באוניברסיטת בר

בקטריאליים', אבל החומר החדש זול מהם בסדר גודל, פי -קיימים בשוק עוד צבעים כאלה, הנקראים 'אנטי

שלוש קטלני מהם, פי שבע פחות רעיל לבני אדם, משמר את היכולת הזו הרבה יותר זמן )חודשים ושנים( 

 ומכסה מספר רב של סוגי חיידקים.

 

אילן פיתח מוצר כימי -מהמחלקה לכימה באוניברסיטת בר   פרופ' שי רהימיפור 

המאפשר להצמיד חומר מועיל למשטחים. החומר יאפשר לייצר צבעים קוטלי חיידקים, 

משחקי ילדים המונעים העברת מחלות, תחבושות היגיניות המונעות ריח, פלסטרים 

חומרים שבהם נדרשת גם הצמדה חזקה ויציבה למשטח, וגם תכונות   -מחטאים ועוד  

 כימיות מועילות.

"החומר הזה אינו המצאה מקורית שלנו" מודה פרופ' רהימיפור. "הוא מבוסס על תצפיות 

כבר בעבר ע״י מדענים אחרים, והחומר   בתכונה מופלאה של בעל חיים קטן שכולנו מכירים". התכונה הזו נחקרה 

הגורם לה בודד ואופיין. צוות חוקרים בצוות של פרופ׳ רהימיפור המציאו שיטה חדשה ויעילה מאוד להכין חלקיקים 

ואלה משחזרים את היכולת של בעל החיים להיצמד למשטחים שונים. יחד עם זאת, תכננו   –ננומטרים של החומר  

החוקרים את המולקולה של החומר בדרך המאפשרת להעשיר אותו בקלות במגוון רחב של תכונות שימושיות 

 תכונות שבעל החיים בטבע אינו צריך כלל. –חדשות 

"תארו לכם, למשל, שאנו מציעים ליצרן צבעים תוסף לצבע שבזכותו חיידקים הנוחתים על הקיר הצבוע נקטלים 

מייד. הקיר הצבוע שומר על התכונה הזו חודשים ארוכים, ואפילו שנים" אומר פרופ' רהימיפור כשהוא מתכוון 

 לצביעה של קירות בבתי חולים, ריהוט בגני ילדים, או חדרים בבתי ילדים ובמעונות.

, סמנכ"לית לפיתוח עסקי בביראד (החברה הממונה על מיסחור ההמצאות של אוניברסיטת ד"ר פרנסיס שליט

בקטריאליים', אבל -"קיימים בשוק עוד צבעים כאלה, הנקראים 'אנטי  אילן) מסבירה את החשיבות של ההמצאה:-בר

החומר של שי זול מהם בסדר גודל, פי שלוש קטלני מהם, פי שבע פחות רעיל לבני אדם, משמר את היכולת הזו 

הרבה יותר זמן (חודשים ושנים) ומכסה מספר רב של סוגי חיידקים". ד"ר שליט משוכנעת שתעשיות רבות ירצו 

 להוסיף את החומר הזה למוצרים שלהן ולזכות בתכונות חשובות בעלות נמוכה.

בשלב זה בוחנים את החומר מפעלים ישראליים   –ביראד התחילה כבר את נסיונות השיווק של הרישיון לחומר הזה  

המפתחים תחבושות ופדים ומפעלים המפתחים צבעים לשימוש תעשייתי וביתי. בהמשך תרחיב האוניברסיטה את 

 היישומים של החומר לתחומים תעשייתיים נוספים ולשוק הבינלאומי.  

"הטבע מלמד אותנו חלק מחוכמתו" אומר פרופ' רהימיפור בחיוך. "והמזל שלנו הוא שהטבע אינו רושם פטנטים על 

המצאותיו ומאפשר לחוקרים לבסס המצאות חדשות על התבונה שלו. על המצאות אלו ניתן לרשום פטנטים ואז 

 להעניק רשיונות לתעשייה".

מצבים שבהם קיים חומר בעל יכולת מועילה מאוד, וצריך דרך   –ביראד תרצה לשקול יישומים נוספים לחומר הזה  

 להצמיד אותו למשטחים כך שיישאר צמוד למשטח וישחרר את החומר המועיל לאט לאט, לאורך שנים.

 

 (מתוך הודעה לעיתונות )

 אילן נאחזים בכל שטח ומסרבים להתפנות-בבר



    

 אנשי צוות הפיתוח העסקי של ביראד זמינים עבורכם: 

 

 frances@birad.biz    3643093-177פרנסיס: 

 nati@birad.biz              3643090-177נתי:  

 iris@birad.biz           3616-364-177איריס:  

 assaf@birad.biz          3600-364-177אסף: 

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

 73:87-03:87בין השעות  ‘ , ה -‘ קבלת קהל: בימים א

700-8638255 

.bizbirad@office 
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