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סגור חלון

כנס משקיעי הביומד של קבוצת קוקרמן ייערך בשבוע הבא
בכנס המקוון בנושא הקורונה, שייערך ב-6-7 באפריל, ישתתפו סטארט-אפים בתחומים

של חיסונים, ציוד רפואי, ביוטכנולוגיה, פארמה, אבחון, רובוטיקה ובריאות דיגיטלית
גלי וינרב  2/4/20

כנסים פיזיים לא מתקיימים בימים אלה, אך זוהי תקופת שגשוג לכנסים מקוונים. גם קבוצת
ההשקעות קוקרמן מדעי החיים, המקיימת את כנסי GoforIsrael (והמותגים הנוספים

בקבוצה כמו GoforChina ו-GoforEurope), תערוך כנס משקיעים מיוחד בנושא הקורונה
(Covid-19) עם משקיעים, חברות וגורמים מקצועיים מתחום מדעי החיים. הכנס ייערך

בשבוע הבא, בתאריכים 6-7 באפריל.

בין המשתתפים סטארט-אפים בתחומים של חיסונים, ציוד רפואי, ביוטכנולוגיה, פארמה,
אבחון, רובוטיקה ובריאות דיגיטלית. בישראל פועלים היום מעל 70 חברות וארגונים

המקדמים יוזמה טכנולוגית כלשהי הקשורה בתחום הקורונה.

הארגונים התומכים בכנס הם Orbimed - חברת השקעות גלובלית וקרן הון סיכון המתמחה
Accelmed ;קרן הון סיכון ישראלית מובילה למדעי החיים - aMoon ;בתחום הבריאות

Ventures - קבוצה גלובלית של קרנות המשקיעות בתחום של טכנולוגיות בריאות; רשות
החדשנות ועוד.

מארגני הכנס מובילים גם קמפיין תרומות למען קרן החירום של הטכניון למלחמה
בהתפשטות נגיף הקורונה.

"סטארט-אפים בתחום מדעי החיים תמיד תרמו לאנושות בפיתוחים חדשניים, אבל מעולם
לא היו חיוניים כמו בעת הזו", אמר ד"ר לורן שופ, מנהל שותף בקוקירמן מדעי החיים.

"משבר הקורונה הוא זרז לקפיצה טכנולוגית בתעשיית הבריאות, שזקוקה לפתרונות גמישים
וחדשניים במגוון תחומים רפואיים. אנו מקווים שבעזרת רשת הגלובלית שלנו, המונה

משקיעים ושותפים אסטרטגיים, נצליח להאיץ פתרונות חדשניים של סטארט-אפים פורצי
דרך".

בין הדוברים המקצועיים באירוע יהיו פרופ' דרור מבורך, מנהל מחלקה בבית החולים הדסה
עין-כרם והמייסד והמדען הראשי של Enlivex; פרופ' פרדריק תאנגי, מנהל תחום וירולוגיה

במכון הלאומי למחקר מדעי (CNRS) וראש מעבדת חדשנות לחיסונים, מכון פסטר
(צרפת); פרופ' יי נינג Yi Ning, סגן נשיא ומדען ראשי בקבוצת שירותי הבדיקות הרפואיות

הסינית Meinian OneHealth Group ומנכ"ל מכון המחקר לבריאות הציבור באוניברסיטת
Peking (בייג'ינג)ף ד"ר עמי אפלבום, יו"ר רשות החדשנותף ד"ר אייל צימליכמן, סמנכ"ל

רפואה וחדשנות במרכז הרפואי שיבא תל-השומר; וד"ר (גב') Hiqing Ge, מנהלת מחלקת
הנשמה בבית חולים בעיר האנגז'ו בסין, שנשלחה בזמן המשבר לעיר ווהאן, מוקד התפרצות

הקורונה.


