


 
מובאים בכתבה רשמיו של הכותב יעקב זוברייב מהכנס Mixiii-BioMed שהתקיים בארץ בפעם ה - .18

משתתפי הכנס , מדענים ומומחים ממדינות שונות , דנו בכנס שנערך במלון דוד אינטרקונטיננטל בתל
AITT herapeutics. שפיתחה חברת AirNOvent אביב בבעיות ובאתגרים בתחום הביומד . מסופר על המכשיר

המכשיר מיועד לחולים הסובלים ממחלות ריאה . דור סובל , בכיר בחברה , סיפר על הפיתוח
וציין כי לא מזמן החלו מניות החברה להיסחר בנאסד"ק . ד"ר יואב שולמן , נציג

חברת ,Md bioscience sinnovalora סיפר על פעילות החברה העוסקת בבדיקת יעילות התרופות שמפתחות
חברות תרופות וחברות מחקר . מדבר בתרופות לטיפול במחלות דלקתיות , נוירולוגיות , סרטן ואחרות . החברה

ממוקמת בפארק הטכנולוגי של מכון ויצמן . החברה עורכת ניסויים על בעלי חיים . יועץ
העסקים נדב מגנזי סיפר כי החברה לפיתוח ירושלים , הפועלת בחסות הממשלה , הקימה את

המרכז ,Bio Jerusalem שמספק ייעוץ ותמיכה ליזמים , חברות היי טק ומשקיעים בתחום מדעי
החיים .
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