
מסלולי מימון-זירת תשתיות 

מחקר יישומי באקדמיה מסחור ידע מחקר יישומי בתעשייה
מאגדי  –מחקר משותף 

ט"מגנ
פ"תשתיות מו

סבסוד מחקר פורץ  : מטרה

דרך בתעשייה

חברות המקיימות  : קהל

מחקר עצמאי במקבל 

לפיתוח מוצרי

הגשות בשנה100

שנים3מענק ל ₪ 'מ5-7

מחקר תמרוץ: מטרה

משותף לאקדמיה ותעשיה

מחקר וחברות  ' קב: קהל

שחברו למחקר משותף  

להשגת יעד טכנולוגי

הגשות בשנה10-15

'ש3מענק ל ₪ 'מ25-50

הקמת תשתיות  : מטרה

פ לתעשייה  "מו

חברות המקימות  ' קב:קהל

תשתיות משותפת או 

חברה נותנת שירות

הגשות בשנה2-3

'ש3-6מענק ל ₪ 'מ6-25

העברת ידע  : מטרה

מאקדמיה לתעשייה

חברה השוקלת  : קהל

מסחור ידע קיים שפותח  

באקדמיה

הגשות בשנה60

מענק לשנתיים₪ 'מ2

מחקר יישומי  : מטרה

באקדמיה להטמעה  

בתעשייה

באקדמיה' קב1-3: קהל

הגשות בשנה300

שנים2-3מענק ל ₪ 'מ1



תכנית המאגדים

(66%)תעשייה 

רב תחומי•

מובילים טכנולוגים  •
מהתעשייה

מידע אקדמאי רחב•

(80%)בונה ידע 

רק מכוונת  תעשייה •
ומלווה

אקדמיה עם  ' ממוקד קב•
יעדים יישומיים

פלטפורמה למאגד  •
תעשייה

(55%)מאגדון 

ממוקד מטרה טכנולוגית  •
משותפת

4חברות עד 2-4•
אקדמיות

שלמשותףדרךפורץומחקרחזוןלהגשמתאקדמיותמחקרוקבוצותהישראליתמהתעשייהחברותשלהתאגדות

שלתעשייה,העולמיבשוקחשיבותבעליבתחומים,מהאקדמיהידעהעברתולחדשותגנריותטכנולוגיות

בהםיחסייתרוןלהיותעשויאוישהישראלית

ראש אגף תעשיה -משה אברהמי
Moshe.Avrahami@innovationisrael.org.il

:מידע על המסלול
https://innovationisrael.org.il/infrastructure/rnd/maagad

https://innovationisrael.org.il/infrastructure/rnd/maagad


?לאן אנחנו מכוונים –ט "מאגדי מגנ

גם בהשוואה לנעשה בעולם, קפיצת מדרגה–טכנולוגיה פורצת דרך 1.

לטובת תעשייה רחבה–גנריות 2.

שישרת את הפיתוח–בסיס מחקרי קיים 3.

תכנית פעולה מוגדרת–כוון פעולה מחקרי ידוע 4.

פ פוטנציאלי עמוק ורחב בין המשתתפים במאגד"שת5.

על החברות המשתתפות ועל הכלכלה הישראלית-אפקט כלכלי 6.

שהחברות המשתתפות תדענה לממש )יישומיות בתעשייה הישראלית 7.

(  את הטכנולוגיה

האם ניתן יהיה לשווק ולמכור את התוצרים-מסחור  8.



רשימת מאגדים פעילים

תוכנהחיים. מנושאשם המאגד
תקשורת  

'ואלקטרונ
מערכות

חומרים  

וייצור

1GRAPHENEפיתוח יכולות ייצור ושילוב גרפן בתעשייה

2SMARTוהזנה של חומרי ריבוי וגטטיבייםהגנה

3WINמלאכותית בתקשורת הדור החמישי בסלולרבינה

4CRISPER ILעריכה גנטית

זיהוי אירועים מהירים ברמת החיישןחכמההדמאה5

6ROBOTICSיכולות רובוטיות לחלקים גמישים ליניאריים ולמנות קטנותפיתוח

7AVATARטכנולוגיות לרכב אוטונומי

8CIRCLEפלסטיקמחזור

קוונטייםפיתוח חיישניםדילוג קוונטי9

10FOOD IOTבתעשיית המזוןביג דאטה

11GENPROמעבד גנריפיתוח

12GENESISלווייניםתקשורת

13ANDROMEDAמערכת שליטה ובקרה מרחוק לכלים אוטונומיים

(מרכזי נתונים, free space, לינק בודד לרשת)מתארים 3תקשורת קוונטית ב קוונטיתתקשרות14

15VCSEL ורטיקליים לטובת תעשייה ישראלית מתקדמת ליזריםתשתיות תכנון וייצור של

תכנון תהליכי עיבוד חומרים בלייזר רב הספק ותא רובוטי להפעלתועיבוד חומרים בלייזר16

תקשורת מוצפנת מקצה לקצהלנטרטכנולוגיה שתאפשר למפעילי תקשורת ניטור תקשורת מוצפנת17

(בגוף האדם או לביש)יפ 'אבני בניין לביו ציפ'ביו צ18



2021-" אור ירוק"מאגדים שקיבלו 

נושא המאגד'מס
תקשורת  תוכנהחיים. מ

'ואלקטרונ

חומרים  מערכות

וייצור

1

Confidence AI–  כלים גנריים להצגת והסבר החלטות והמלצות

MLמבוססות מערכות 

2
LAB ON CHIP–טכנולוגיות למכונות דיאגנוסטיקה רפואית

3
חומרי גדילה ותהליכי ייצור–בשר מתורבת 

4
HRI–ממשק רובוט אדם

5
אבחון נוזלי

6
כלכלה מעגלית במחזור אשפה אורגנית וייצור מזון  -הזבוב השחור

עשיר בחלבון



(  BSF)זבוב החייל השחור מאגד

כלכלה מעגלית מבוססת חרקים

AgChimedes
6



ח"חומרי גלם להזנת בעטיפול בפסולת אורגנית

פיתוחים וטכנולוגיות שייפותחו במסגרת המאגד

דשן12 3

מוצרי המשך4

שיטות טיפול בפסולות לא נגישות כיום•

עונתיות/שיטות טיפול בפסולות משתנות•

ש בהתאם לפרופיל "מערכות להרכבת דיאטות לזח•

מוצרים רצוי

מערכות לניהול מלאי ולוגיסטיקת פסולות   •

טכנולוגיות עיבוד רימה לחומרי גלם באיכות גבוהה•

טכנולוגיות עיבוד רימה לחומרי גלם למוצרי המשך•

(כיטוזן, כיטין)עיבוד רימה להפקת מרכיבים חדשים •

פיתוח טכנולוגיה לשימור מיקרואורגניזמים מועילים בדשן•

פיתוח טכנולוגיית עיבוד•

שיפור יעילות דשן  •

רבייה5

• פיתוח כלים לניהול מושבות ושמירה על יציבות 
תפעולית וגנטית בקנה מידה תעשייתי 

• ש"בניית ארגז כלים לפיתוחים גנטיים מבוססי זח

פיטום6

• ומערכת ( חומרה)פיתוח מערכות פיטום אופטימליות 

על בסיס פסולות וחיזוי  לניאריתלומדת לתכנון הזנה 

(תוכנה)איכות התוצרים 



8
מבנה מאגד בשר מתורבת

WP2
Medium & Growth Factors
Benny, Kashi, Tuller, Biodalia, Kol Biotec

WP3
Scaffolds
Shoseyov, Benny, Seevix

Schlesinger, Rak, Tuller, Nachman, 
Levenberg, Aleph, Farms, Meat Tech, 
Accelta

WP4
CM production

Post Bioreactor 
Processing

Tnuva Tirat tzvi,
Maadaney
Yechiam

Muscle Tissue

WP1
Cell’s growth process

Evaluation &
Scale-up
Giron, Schlesinger, Rak, 
Nachman, Levenberg, 
Aleph Farms, Super Meat, 
Accelta, MGT



Meat delicatessen
Cultured bovine meat delicatessen  

Meat delicatessen
Cultured meat delicatessen  

Bio-fermentation based products
Bio-fermentation based growth factors

Self-assembled biopolymer
inspired by spider-silk fibers
Scaffolds based protein fibers

Bovine cultured meat
High throughput platforms

for bovine cells

Chicken cultured meat
High throughput platforms

for chicken cells 

3D printed cultured meat
High throughput platforms

for 3D printed bovine cells and 
additional cell types

Osem-Nestle

תעשייה-בשר מתורבת 

Mass production and
differentiationof stem cells

High throughput platforms for
bovinecells and additional cell types

Fermentations based on 
yeast and bacteria

Yeast extract based Non-GFs
medium components

Exploits transgenic plants 
growth factors

Growth factors from transgenic plants

Designing and manufacturing of
custom made, innovative storage,

agitation and process solutions for food
Develops CM bioreactor and

optimization for scale up processes

9



Observers

Dr. Iftach Nachman
In-vitro 3D mammalian model 
systems
Bovine muscle organoid

Various cultured meat
“technology costumers”, 
samples providers 

אקדמיה-בשר מתורבת 

Prof. Tamir Tuller
Computational synthetic 
biology
Optimize yield of growth factors, 
bovine source cells, based on 
gene expression models

Prof. Shulamit Levenberg
Cellular biology, tissue 
engineering, 3D constructs
Medium requests characterization, 
differentiation potential towards 
myotubes

Prof. Yechezkel Kashi
Molecular genetics and 
microbiology in culture and in 
animal models
Expression of growth factors
in yeast

Dr. Sharon Schlesinger 
stem cells epigenetics
Efficiency comparison of
bovine cells

Prof. Oded Shoseyov
Nanobiotechnology, protein 
engineering, plant molecular 
biology
Bovine cellulose and collagen-
based scaffolds

Prof. Ofra Benny
Development of new polymers 
and formulations
Polymers based scaffolds, growth 
factor small-molecule alternatives

Dr. Jonathan Giron  
neuroengineering, nano-

technologies and cell culture
Macrofluidics single-use bioreactors 

Dr. Roni Rak
regulation of cellular proliferation 
and differentiation
Improve MSC proliferation and 
differentiation genetically

10


