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מר ם של הועברה הרצאת בההתקיימה פגישת סמינריון הפקולטה למדעי הבריאות,  1025 במרץ 21 -, החמישי ביום
, בנושא: אריאלחברת מנהל פיתוח עסקי ב ד"ר איציק פרנסיסמנכ"ל חברת אריאל מחקר ופיתוח, ו, לאב לארי

 "פעילות חברת אריאל".
 
 

 ההרצאה: סיכום
חברת אריאל הינה חברת בת של האוניברסיטה לפיתוח קניין רוחני של חוקרים. זה שיש ידע, זה לא אומר שהוא 

נחלת הכלל. לפני כחמישים שנה הכירו בכך שהידע הקיים באוניברסיטה יוביל תהליכים באוכלוסייה וגם יניב 
ם. אנו בחברת אריאל צריכים להיות כספים. כאשר יודעים על הצלחות זה עוד מגנט להביא למוסד אנשים טובי

מעורים היטב עם התעשייה ולכן אנו  מעורבים בפיתוח טכנולוגיה ובסטרטאפים. אנו מנסים להגיע לכל המחלקות 
שיש להם פוטנציאל לפיתוח חדשני שיכול לעניין את התעשייה. לפעמים החוקרים עצמם לא מודעים לכך שבמה 

ם אנו באים ומנסים לנתב זאת לתעשייה. צריך להפוך מחקר לנכס, ולהגן על שהם עוסקים יש עניין תעשייתי, ולכ
להיפך הוא מחייב פרסום. חשוב לידע אותנו לפני הפרסום, אם יש פטנט עליו.  -קניין רוחני. פטנט לא סותר פרסום
 מצב של פרסום קודם פוגע בפטנט. 

לתעשייה מחקר מספיק בשל כדי שיהיה מעניין. הם יש מחקר. הוא יכול להיות מעניין. אך האתגר הגדול זה להביא 
רוצים מחקר מבושל, לאוניברסיטה זה פחות מתאים. אנחנו מחפשים איך לקדם את המחקר על ידי מימון. רשות 

פרוייקטים מתוך  7 -זכו ב -פעם בחצי שנה נעשה דרך חברת אריאל -המחקר עוזרת במימון מחקרים. תוכנית קמין
למשך שנתיים, ללא מיסים. תוכניות אחרות של הממשלה בדרך כלל עוברות ₪  000,000זה שהגישו. כל קמין  21

דרך מסחריים עוברים הדרך רשות המחקר. כל אלו שהם אקדמים ולא מסחריים עוברים דרך רשות המחקר, ו
 . חברת אריאל

ובמגעינו עם חברות אנו יכולים אנו ממפים את היכולות  אנו מעוניינים לאפשר זרוע מחקרית של חברות תעשתיות.
פעולה ומימון של  ףולהפגיש אותם עם החוקרים שלנו. זה עוד מקור לשיתו -לשמוע מהם מהם האתגרים שלהם

רק עם  'טבולה ראסה'כנת מחקרים לקראת מחקר קמין. גם בקמין לא מגיעים המימון יש גם פעילות של  מחקרים.
כל אלה הם הכנה כדי לעשות מסחור עם חברות  בשביל זה מיועדת הקרן. מחקר מסויים, לטובת ניסיון כזה או כזה.

נו מעודדים שיתופי אמול המסחר.  תעשתיות ונותנים קניין לאוניברסיטה. אנו נותנים רישיונות לקניין רוחני אל
 פעולה מחקריים. מבדילים בין ביצוע מחקר לשירותים. בשירותים בדרך כלל לא נוצר קניין רוחני חדש. 

גילוי   -שלבי העבודהואחר כך פירט את  הציג את מבנה החברה והתפקידים המאויישים בה.המשיך ולארי לב 
. ולאחר מכן הרחיב על תהליך הפטנט: כאשר חוזה -פיתוח עסקי -פטנטנים ואסטרטגיה שיווקית -הערכה -וחדשנות
במשרד הוא נשמר בסודיות . ₪(אלף  10) של הפטנט שלךההגשה תאריך נקבע  -המדינות תבאחפטנט מגישים 

. איגוד הפטנטים יותן חוות דעת על הפטנט. PCT -. יש שנתיים וחצי שהוא בתוך העד שנה ולא מפורסם הפנטנטים
לבקש פטנט, בכל מדינה זה עולה יכולה אתה מקבל משוב מהם וזה תהליך שעוזר ביכולת לקבל פטנט. כל מדינה 

אנחנו באמת רוצים את הפטנט האם זה מוצדק האם התגלו דברים  כסף. בכל שלב אנחנו צריכים לשאול אם
זה ממשיך לעלות כסף. לאיזה מדינות רוצים להוציא את זה, כמעט סטנדרט להגיש  -שמורידים את האטרטיביות

לשווק או לשלח  ,צרישהו אחר לייכיוון שאנחנו מחפשים שוק. פטנט מונע ממ -שראליבמגישים ה"ב. כמעט ולא רבא
אותה מדינה. אם עשיתי זאת בארה"ב לאף אחד אסור לעשות זאת בארה"ב, אך אנו לא יכולים לעשות את אותו ב



השווקים שאתה יודע אותם בוודאות. ביפן, זה שוק חזק  זה בכל העולם, אז מה שמנסים לעשות זה לכסות את
 מחפשים טכנולוגיות לטיפולמים בהודו עמאוד באוכלוסייה מבוגרת וכדאי לבחור בה בפטנטים מסויימים. לפ

שלך, היא גם מנסה לענות  טנטבזיהומים. אין לך הגנה במדינות אחרות. אך כאשר חברה תעשייתית בוחנת את הפ
יש טכנולוגיות שלא כדאי  ת המינימום שעדיין נותן מספיק הגנה.אזה אסטרטגיה ידועה לחפש רלוונטיים. לאלה ש

 המדיני.בשלב  מהשיקולים זה חלק '.וכוט אותם, כי קל להעתיק אותם לפטנ

פטנטים חדשים מדי  10פטנטים,  27שבעים פרוייקטים אקטיביים,  יש כיום פרוייקטים שעומדים לפני פרסום:
יש שיתופי פעולה עם . אנו דואגים להחזר הכספי, כשעושים עסקה עם חברה תעשייתיתוכו'.  הסכמי רישון 25שנה, 

ור טכנולוגיות. יש רופאים עם כל מניי רעיונות ולנו יש הנדסה ואפשר לעשות בצד המחקרי וכן במסח למשל אסותה
כל הזמן מבצעים קשר עם חברות. שירותים לטבע, תוכניות  -בדיקות התכנותעושים גם  חיבור לקמינים משותפים.

רוזנצוויג,  טוביתד"ר יש רובוטית לניתוחים. שיפור ניווט בתוך קניונים,  -למדען הראשי. יש חמישה סטרטאפים
קיבלו השקעה חיצונית במסלול של חברות וקיבלו  -סירה קוצניתחוקרת שגם יושבת בבורד של החברה, במחקר על 

 מימון יפה. 

 בברכה,
 ליאת קורן


