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Harnessing Tech to Combat COVID
קורונה-טק: קולות קוראים לסיוע בהתמודדות עם אתגרי וירוס הקורונה

Counter Corona

Ministry of Economy and Industry

מו"פ וייצור מתקדם פרויקטים בשלבי פיתוח/ פיילוטים
התקנות חצי מסחריות

 מו"פ בשלבים מוקדמים
 Ideation

מפעלי תעשייה וייצור קיימים שמייצרים
מוצרים להתאמות של מוצרים קיימים או 

פיתוח מוצרים חדשים

חברות להן מוצרים או פתרונות טכנולוגיים בשלבי 
פיתוח, הרצה ו/או הדגמה, או התאמה של מוצרים 

קיימים, לרבות הטמעת המוצר בהיקף נרחב 
בארגוני הבריאות

TRL – בשלבים 3-9 )ר' למטה(

חברות להן רעיונות 
טכנולוגיים ו/או יישומים 

מנוסחים בשלביהם 
הראשונים, או רעיון להתאמה 

של מוצר קיים
TRL – בשלבים 1-2 )ר' למטה(

למי מתאים

 30/03/2020
שעה 14:00

26/3/2020
 בשעה 14:00

26/3/2020
בשעה 14:00 תאריך הגשה

קול קורא 2: 20/04/2020 שעה 14:00
קול קורא 3: 04/05/2020 שעה 14:00
קול קורא 4: 18/05/2020 שעה 14:00

קול קורא 2: 7/4/2020 בשעה 14:00 קול קורא 2: 7/4/2020 בשעה 
14:00

 קולות קוראים
עוקבים

bit.ly/IIACorona-Industry bit.ly/IIACorona-pilot bit.ly/IIACorona-idea לינק

תקרת תקציב של 5 מיליון ש״ח לחברה לשנה -אין הגבלה- -אין הגבלה- תקרה מימונית

10 ימים ממועד ההגשה האחרון 10 ימים ממועד ההגשה האחרון 10 ימים ממועד ההגשה האחרון תשובה לחברה

30-50% ובמקרים מסוימים עד 70% 30-50%, פתרונות עם השפעה יוצאת דופן על מערכת הבריאות 60% או 75% 
*כולל הטמעה נרחבת במערכת הבריאות שיעור תמיכה

מענק  
3 תכניות ראשונות )לעומדים בתנאים( נדרש, תיתכן אבן דרך כתנאי להתקדמות אופציונלי Matching דרישת

גם וגם עדיפות לטווח קצר, deployment מהיר. 
ביצוע הרחבה והטמעה של פתרונות בשלים פיתוחי לטווח הארוך טווח זמן לפתרון

אין צורך במקרים שאין צוות משפטי זמין אפשרות למייל 
מבכיר בארגון בריאות )מינימום מנהל מחלקה( אין צורך LOI

עקב הדחיפות ועל מנת לזרז תהליכים, נוצר טופס הגשה מקוצר – נא לפרט בקצרה בכל הסעיפים )ברמת משפטים בודדים( דגשים

 פיתוח מוצרים חדשניים כדוגמת - אמצעי ציוד  
   מגן, מוצרי חיטוי לאנשים ומשטחים, ציוד רפואי  

   לטיפול בחולים, ציוד לניטור ובקרת נדבקים, 
   יריעות או מבנים ארעיים לטובת בידוד והפרדה

 שימוש בחומרים חדשניים או תהליכי ייצור 
   חדשניים כדוגמת - חדשנות בחומרי גלם  

   ופיתוח חומרי גלם לתעשייה, שיטות ותהליכי  
   ייצור חדשניים לשיפור האיכות או הזמינות של 

   מוצרים קיימים התאמת מוצר קיים לצורכי 
COVID19  מניעה, טיפול או התמודדות עם   
 פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל  

   הייצור כדוגמת - פיתוח טכנולוגי של אוטומציה 
   בקו הייצור, או פתרונות טכנולוגיים לשדרוג 

   ושיפור כושר היצור ופריון המכונות בקו, העשוי 
   להגביר זמינות מלאים של מוצרים.

 ייעול ושיפור תהליך האבחון
 אמצעים להפחתה ומניעת הדבקה

 הרחבת השירותים הניתנים ברפואה מרחוק, בדגש על רפואת שגרה, על מנת  
    לצמצם הגעה פיזית של הציבור למרפאות ובתי חולים

 פיתוח ויישום מחדש )re-purposing( של מוצרים אנטי-וויראליים לטיפול נגד 
   המחלה או מוצרים אחרים כטיפול תומך, אבחון ומניעת הדבקה

 פתרונות לחולים בשהיית בית או בבידוד במחלקות בתי חולים
 פתרונות דיגיטליים לשליטה, בקרה וחיזוי התפשטות הנגיף

 פתרונות לניהול חכם של מוקדי סיוע לציבור, וליצירת קשר אפקטיבית עם הציבור 
   בשעת התפרצות מגפה )אפידמיה(

 פתרונות המגבירים את הקיבולת של יחידות טיפול נמרץ נשימתי, ומסייעות לנטר 
   ולטפל במאושפזים רבים בעלי מחלה חריפה בדרכי הנשימה בו זמנית

 פתרונות המסייעים לפעילות גופנית ולרווחת אזרחים וותיקים השוהים בביתם
 פתרונות המסייעים לתמיכה באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, עקב שהייתם בבית  

   ויציאתם מהמסגרות המלוות בשגרה

אתגרים לדוגמה

9  8  7  6  5  4  3  2  1

https://www.healthil.org/countercorona
https://innovationisrael.org.il/kol-kore/4880?fbclid=IwAR1i1H99hRlL_4rfVuNNeqwNJTKBDHjvN4UaczNDJ0dYq5bN93jNczwRvxM
https://innovationisrael.org.il/kol-kore/4878?fbclid=IwAR03-Hlt_3vwJoaO8NLqvHti9r7aykZ1XuLC3iRVDeVLU3ucZiFgxVqS558
https://innovationisrael.org.il/kol-kore/4879?fbclid=IwAR3mhgMNnYFMVcevsK3aYlXpnAA_auqI07AbSZ3VYmZOyoHnWFpKjoPLkX4

