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זכתה במקום הראשון בתחרות המיזם המבטיח של , המתמחה בהדמיה ניורוכימית של המוח, BrainWatchחברת 
התמודדו כמאתיים חברות מהן שבע , ביומד-אותה יזמה חממת רד, בתחרות. 2009שנערכה בכנס ביומד  2009שנת 

מייסד , מידי יהודה זיסאפל BrainWatchמייסדי , בריל-את הפרס קיבלו דניאל ורחל כץ. חברות עלו לשלב הגמר
 . ביומד-ל חממת רד"מנכ, ר עידן טמיר"קבוצת רד וד

 
אשר נמצאים בשלבים , מטרת התחרות היא לתת במה למיזמים צעירים ורעיונות חדשניים בעלי פוטנציאל ממשי" 

התחרות נערכת כבר חמש שנים . " ביומד-ל חממת רד"מנכ, ר עידן טמיר"אומר ד, "ראשוניים של פיתוח וגיוס הון 
במרוצת השנים סייעה התחרות בחשיפת המיזמים שהגיעו לגמר למשקיעים המובילים בישראל בתחום , ברציפות

 ". מדעי החיים
 
"BrainWatch ,יש לה רעיון חדשני ובר הגנה ומעל לכל צוות מנצח שיכול  -פונה לצורך אמיתי בשוק , שנבחרה השנה

אפ  -סל השירותים בו זכתה החברה צפוי לסייע לה בהפיכת המיזם לחברת סטארט. להוביל את החברה קדימה
יבחנו את החברות גם בהיבט של השקעה , כמו גם גופי השקעה נוספים, טמיר הוסיף כי החממה שבניהולו". פעילה

 . עתידית בהן
 

. MRI -מפתחת חומרי ניגוד מטבוליים ל 2009הפועלת במסגרת חממת רד ביומד החל מאפריל  Brainwatchחברת 
שתי האפליקציות . חומרי הניגוד המפותחים הנם פרקורסורים אנדוגניים העוברים מטבוליזם בתאי הגוף השונים

הראשונות בהן מתמקדת החברה מיועדות עבור חולי אלצהיימר ופרקינסון ויאפשרו אבחון מוקדם ומהימן של 
ר רחל "החברה הוקמה על בסיס מחקריה של ד. החולים וניטור אחר התקדמות המחלה והתגובה לטיפול התרופתי

 . חוקרת מובילה בתחום הביוכימיה וההיפר פולריזציה, בוגרת מכון וויצמן,בריל-כץ
 

BrainWatch  אלף דולר מחברות מובילות בתחומן בארץ ובנוסף קיבלה גם פרס  50-70זכתה בסל שירותים בשווי
בייעוץ חינם בתחום הקניין  BrainWatchבבמסגרת זו זכתה . כספי של חמשת אלפים דולר ממארגני התחרות

 , BioMedical Strategyבבניית אסטרטגיה רגולטורית על ידי , הרוחני ורישום פטנטים על ידי קבוצת ריינהולד כהן
בשירותים משפטיים  , Mediclever Reimbursement Strategy, Sunriseבשירותי כתיבת והגשת מענקים מחברת 

-ח וכתיבת תוכנית עסקית מ"ת עורכי דין ושירותי רו"ברנדווין ושו, ליקוורניק גבע ולשם, מפירמת מיתר
PricewaterhouseCoopers . 

 
החממה נמצאת בבעלות יהודה . טק ברמת החייל-וממקומת בלב אזור ההיי 2007חממת רד ביומד הופרטה בשנת 

, בתחומי התרופות, חברות בשלבי התפתחות שונים 12החממה מטפחת כיום . בינת-נשיא קבוצת רד, זיסאפל
. הדיאגנוסטיקה והמכשור הרפואי

www.bizportal.co.il

1www.bizportal.co.ilמתוך  1עמוד 

16/06/2009http://www.bizportal.co.il/web/webnew/shukhahon/biznews02print.shtml?mid=204737


