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 יעבד ןאמ לכל

 

 – )Machine Interface-Brain( הנוכמ-חומ יקשממ םוחתב פ"ומ תועצהל ארוק לוק :ןודנה

 )RFI( עדימ תלבקל השקב

 

 :ןלהל( ןוחטיבה דרשמב )ת"אפמ( תיגולונכט תיתשתו המיחל יעצמא חותיפו רקחמל להנמה .1

 םוחתב תולוכיו תויגולונכט לש חותיפו רקחמ יטקייורפל ארוק לוק תאזב םסרפמ )"דרשמה"

  .םיינוחטיב םימושייל )Brain-Machine Interface( הנוכמ-חומ יקשממ

 .)"השקבה" :ןלהל( אשונב עדימ תלבקל השקב ב"צמ .2

 )"פאטרטס"( קנזה תורבח ,םימזי ,םיימדקא תודסומ הז ארוק לוקל תועצה שיגהל םיאשר .3

  .לארשיב תולודג-תוינוניב תוישעתו

 תוארוהב עובקכ ,יתשכרה םורטה בלשה תרגסמב דבלב עדימ תלבקל השקב הנה וז היינפ .4

 ומיוקי םא םהשלכ םיעגמ וא וז היינפ ןיגב האצוה וא םולשת לכב אשיי אל דרשמה .דרשמה

 תובייחתה רוציל ידכ וא מ"ומ םושמ םהב אהי אל ,הרקמ לכב .ןודנבש השקבל רשקהב םכמע

 ,םיחפסנב תוברל הזב םיפרוצמה השקבה יטרפ .דרשמה לש אוהש גוס לכמ תוביוחמ וא

 תונפל טילחי דרשמהו היה .וב רומאל דוגינב ושרופי אל הרקמ לכבו הז בתכמב רומאל םיפופכ

 בתכב םכילא דרשמה תיינפ השעית ,מ"ומ םכמע םייקל וא ריחמ תעצה םכמ לבקל םכילא

 .ויתוארוהל םאתהבו

 םצעו תודייטצהה ,חותיפה רבדב דרשמב הטלחה הלבקתה םרט יכ תושרופמ תאזב שגדומ .5

 .תידיתע תוליעפ לכל תובייחתה וז הינפב ןיאו ךכמ עמתשמה לכ לע תורשקתהה עוציב

 / פ"ומ /Bio-Convergence  תינכת 'ר / 'ץיבוקבל ןושל תונפל ןתינ תורהבה תלבקל תושקב .6

CTO ל"אודב shon.levkovich@gmail.com 0200-518-058 ןופלטב וא.  

 ,ךמסמב טרופמל םאתהב םכתבושת ריבעהל םכשקבנ ,וז הינפל תונעיהל וטילחתו היה .7

 .PDF טמרופב ,2112.15. ךיראת דע  cto.mafat@gmail.com  ל"אודב
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 )Machine Interface-rainB( הנוכמ-חומ יקשממ םוחתב )RFI( עדימ תלבקל השקב

 

 אובמ .1

 יבגל עדימ תלבקל )"דרשמה" :ןלהל( ןוחטיבה דרשמ/ת"אפמ לש השקב הווהמ הז ךמסמ  1.1

 טרופמכ , )Brain-Machine Interface( הנוכמ-חומ יקשממ םוחתב תירשפא תוליעפ תענתה

 .ךשמהב

 

 עקר .2

 היגולונכטוריונהו חומה יעדמ םוחתב תויתועמשמ תויומדקתה ולח תונורחאה םינשב 2.1

 םייופצ ולא םירקחמ .הילע העפשהו חומה תוליעפ לש רתוי הקומע הנבה תורשפאמה

-חומ קשממ"( םיבשחמ םע םדאה חומ לש היצרגטניאה םוחתב הגרדמ תציפקל ליבוהל

 םורתל בר לאיצנטופ הז םוחתב תויגולונכטל .)Brain-Machine Interface ,"הנוכמ

 הטילש תועצמאב המגודל ,טרפב ל"הצ לש ותומצעתהלו הבחרה תינוחטיבה תכרעמל

 ,םיבכרומ םיעצבמ תעב תומישמ יוביר ,םישייואמ יתלב סיט ילכו בכר ילכ לע קוחרמ

 .דועו ולש םיעוציבה תפטעמ תבחרהו דוקפת רופיש ,לייחהו םחולה תמצעה

 לע רבגתתש תינשלופ אל תכרעמ שרוד יעצבמ ראתמב הנוכמ-חומ תויגולונכט לש םושיי 2.2

 ,וז הייאר ךותמ .תונמיהמו קויד לע הרימש ךות ףוגה תומקרל דעבמ לנגיס תאירקב ישוקה

DARPA ה תינכת ,תינשלופ אל תיגולונכטוריונ השיחל תינכת 2018 תנשמ לחה הליעפמ-

N3 (Next-Generation Nonsurgical Neurotechnology). 

 
 העצהה תשגהל םיחנמ םיווק .3

 הקיז תולעב תומישמ עוציבל התומישיו היגולונכטה לש תונכתה תחכוהל ליבוי טקיורפה 3.1

 ,קשנ ,שיואמ יתלבו שיואמ סיט/בכר ילכ ,בשחמ( הנוכמ-חומ קשממ תוברעמה תינוחטיב

  .)'וכו

 תאירק ךרוצל ילמינימ ןפואב תוינשלופ וא תוינשלופ אל תויגולונכטב דקמתת העצהה 3.2

 ,םייפקיה םיבצע ,חומ( תירוטומה וא תילאירפירפה ,תיזכרמה םיבצעה תכרעמב םילנגיס

  .םהילע תיביטקא העפשה וא )םירירש

 :)ןכ םג ונחביו ולבקתי םירחא םיאשונל תועצה( העצהה תנווכהל םיאשונ 3.3

 חומ תועצמאב תטלשנ הקיטובור .א

 קוחרמ תיחומ הטילשב תומישמ עוציב .ב

  חומ תססובמ תרושקת .ג

 חומ תססובמ םירמוחו חיר תשיח המגודל ,ישוח לנגיס לש דודיקו האירק .ד

 תיבצמ תועדומ תרבגהו םיעוציב תפטעמ תבחרה ,תויביטינגוק תולוכי תמצעה .ה

 ןורכיזו הדימל ,ןומיא תולוכי רופיש .ו

  לייחהמ יביטינגוק סמוע תדרוה .ז
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 חומ יססובמ AI ימושיי .ח

  יביטינגוק בצמ רוטינל תוינשלופ אל תויגולונכט .ט

 לש בר רפסמ לע דחא םדא לשמל( תומרופטלפ לש בר רפסמב דחא םדא לש הטילש .י

  )םיטובור רפסמ ליעפמה דחא ליעפמ ,תומלצמ

 חונעפו יזוח תומישמ תמצעה .אי

 ח"עבב הנוכמ-חומ קשממ ימושיי .בי

 

 טקיורפה ךשמ .4

  .תפסונ הנשל הכראהל תורשפא םע ,תחא הנש היהי ארוקה לוקה תרגסמב טקיורפה ךשמ 4.1

 

 העצהה הנבמ .5

 :םיאבה םיפיעסה תא לולכל תועצהה לע 5.1

 תא ליבויש ןוגרא/דסומ ,טקיורפה יליבומ לש רשק יטרפ ,טקיורפה םש :רעש ףד .א

 םילהנמ ריצקת ,תוליעפה

 ןויערה לש תיגולונכטו תיעדמ הריקס .ב

 ההוזמה רגתאה לע הנעמל היגולונכטה תוידוחיי .ג

 העצהה דעומל ןוכנ ןויערה לש תולשבה תמר .ד

 )Gantt Chart( םינמז תוחולו ךרד ינבא ,תעצומה הדובעה תינכות .ה

 שקובמ ביצקת .ו

 םיישארה םירקוחה/טקייורפה יליבומ לש םייח תורוק .ז

 )דבלב תוישעת רובע( הרבחה לע עקר .ח

 היפרגוילביב .ט

  .תילגנאב וא תירבעב תועצהה תא שיגהל ןתינ 5.2

  .םידומע 5 לע הלעי אל )םיחפסנ ללוכ אל( העצהה ןכות 5.3

 תקלחמ/פ"ומ/ת"אפמ לש תימינפ הדעוו ידי לע השעית ןתכרעהו ןנוימ ,תועצהה תניחב 5.4

CTO, תיגולונכט תולשב תדימ ,תיגולונכטו תיעדמ תונשדח לש םינוירטירקל םאתהב, 

  .טקייורפה יליבומ ירושיכו טקייורפה לש החלצהה ייוכיס

 .תורהבהל הנעמ ןתמו ותנווכה ךרוצל טקיורפב הקמעהל השיגפ םייקתת ,ךרוצל םאתהב 5.5

 

 םישגדו תורהבה .6

 לע תורשקתהה עוציב םצע רבדב דרשמב הטלחה הלבקתה םרט יכ תושרופמ תאזב שגדומ 6.1

 תורשקתה והשלכ עיצמ םע עצבל דרשמה תובייחתה םושמ וז הינפב ןיאו ךכמ עמתשמה לכ

 ,תורשקתה עוציב תארקל ןתמו אשמב ופתשל וא המוד תורשקתה לכ וא וז השקב אושנב

 תובייחתה וא אוהש ןימו גוס לכמ דרשמה לש תוביוחמ וא תובייחתה ויפלכ רוציל ידכ וא/ו

 .תידיתע תוליעפ לכל
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 תונורתפ יבגל עדימ תלבק ךרוצל הדעונו ריחמ תכרעהלו עדימ תלבקל השקב הניה וז היינפ 6.2

 ושמשיש םיירשפא הדובע ידעומו השורד תיביצקת תרגסמ ,םיעוציב תפטעמ ,םיינכט

 .דרשמב ידיתע תוטלחה תלבק ךילהתב סיסבכ

 ,ותטלחה יפ לע שדח ארוק לוק םסרפל וא ונממ םיקלח הז ארוק לוק לטבל יאשר דרשמה 6.3

   .אוהש םרוג לכל םיקומינ וא םירבסה ןתמ אלל

 תשגהל ןורחאה דעומה תא תוחדל וא םידקהל ,םיעיצמל העדוהב ,תע לכב ,יאשר דרשמה 6.4

  .ותעד לוקיש יפ לע ארוקה לוקל םיעגונה םירחא םיאנתו םידעומ תונשל ןכו ,תועצהה

 תולולעה העצהל תורהבה תלבקל עיצמל הכרעההו הקידבה ךלהמב תונפל יאשר דרשמה 6.5

  .העצהה תקידב תעב ררועתהל

 םיעיצמהמ שקבלו םידעיבו תועצהב םירופיש עיצהל ,םיעיצמה םע שגפיהל יאשר דרשמה 6.6

  .ל"נה תויוסחייתהל םאתהב תנקותמ השקב תשגה

 עדימ וא ,ךמסמ לכ וא ,תועצהה תניחב ךילה ידכ ךות ,םיפסונ םיטרפ שקבל יאשר דרשמה 6.7

 .הטלחה תלבק םשל ותעדל םיצוחנה וא תועצהה תקידב םשל ול םישורדה ,רחא

 .הז רשקהב םכמע ומיוקי םא םיעגמבו הינפ ןיגב האצוה וא םולשת לכב אשיי אל דרשמה 6.8

 אוהש גוס לכמ תוביוחמ וא תובייחתה תריצי וא מ"ומ םושמ וז הינפב אהי אל הרקמ לכב

 .דרשמה לש

 )RFP( ריחמ תעצה תלבקל השקבב םיבישמל הינפ לע דרשמה ידי-לע ךשמהב טלחויו היה 6.9

 יפ לע ,םיבישמל ריחמ תעצה תלבקל השקב ץיפהל דרשמה היהי יאשר ,תודייטצהו חותיפל

 תעצהל השקבל הנעמ שיגהל בישמה תא בייחת אל וז השקבל הנעמ תשגה .ותעד לוקיש

 .ריחמ

 ,אוה ויכרצל ,וקלחב וא ואולמב וז השקב אושנ עדי לכב שמתשהל תוכזה הרומש דרשמל 6.10

 קפס תריחב וא/ו ,תוישעתל )RFP( תורחתמ תועצהל השקב תאצוה תוברל ,הלבגה לכ אלל

 .דרשמה וניה יפוסה שמתשמהש יאנתבו ישילש דצל עדיה תרבעה וא/ו ,הדובעה עוציבל

 ,וז השקבל רושקה ןותנ וא עדימ לכ ריבעהל יאשר דרשמהש ול עודי יכ הזב ריהצמ בישמה 6.11

 יאשר היהי ןכו ,ןוחטיבה תכרעמב םרוג לכל הקידבה תואצותו וז השקב אושנ םירצותל

 וא/ו םיטרפמ ,ןתמו אשמ וא/ו זרכמ לש ךרדב תועצה תלבקל הינפ תרגסמב ,םסרפל

 תויוכזב עוגפל ילבמ תאזו ,וז השקבמ ורבטציש ןויסנהו עדיה לע וססבתי רשא םינויפא

 .עדימה רסומ לש םירצוי

 

  עדימ תלבקל השקבל הנעמה תנכהל תויללכ תוארוה .7

 תנכהל שמישש רחא בותכ עדימ לכו םיכמסמה ,תוח"ודה ,םירפסה תא רומשי בישמה 7.1

 וא הרהבה עדימ לכ םהל רוסמי ןכו ,םתשקב יפ לע דרשמה יגיצנל ןויעל םגיציו הנעמה

 .עדימה תניחב םשל םדי לע ושרדיש פ"עבו בתכב םיטרפ

 שרדייש יפכ בתכבו פ"עב עדימ לכ דרשמל רוסמי בישמה ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילב 7.2

 .40.060-40.066 ב"מהב עובקל םאתהב תולעה תוכרעה לש הקידב םשל ודי-לע
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 ידכ הב ןיא ,תוכרעמה לש םימיוסמ םיביכרמל עדימ תלבק םשל הנשמ ינלבקל היינפ לכ 7.3

 לש ותובייחתהו ותוירחאמ עורגל וא/ו הנשמה ינלבקל דרשמה ןיב םייזוח םיסחי רוציל

 .הנשמ ינלבקל עגונה לכב בישמה

 רומאל דוגינב ושרופי אל הרקמ לכבו ,הב רומאל םיפופכ וז השקבל םיפרוצמה םיכמסמ 7.4

 תעידיל ןאיבהל בישמה לע ,)היחפסנ לע( וז השקבב תושירדב תוריתס לש הרקמב .הב

 .המישיה הפולחה תא עבקי דרשמהו העצהה תשגה ינפל דרשמה

 

 

 ,הכרבב

 יררה לג ר"ד

 CTO ח"מר

 ת"אפמ  פ"ומ

 

 

 


