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 ההתפתחות הכללית של התאגידתיאור  -פרק א' 

 מבוא .1

"( מתכבד להגיש בזאת את תיאור עסקי כת"ב" או "החברהדירקטוריון כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ )להלן: "

תקופת : "להלן) 2017והתפתחות עסקיו, כפי שחלו בשנת  , הסוקר את תיאור התאגיד2017בדצמבר  31התאגיד ליום 

 . 1970-"(. הדוח נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"להדוח

בחברות מחקר ופיתוח בתחום מדעי ה הפועלת בתחום מדעי החיים באמצעות השקעה והחזקה הינה חבר החברה

מצבה העסקי של החברה, תוצאות פעולותיה, הונה ותזרימי המזומנים שלה,  החיים והטכנולוגיה הרפואית. בהתאם,

מושפעים, בין היתר ממצבן העסקי של החברות המוחזקות על ידה, מתוצאות פעולותיהן, תזרימי המזומנים שלהן 

 והשינויים בהונן. 

/או ו המוחזקות ותהחבר ידי על המפותחים השונים הרפואיים המוצרים פיתוח בהצלחת הוודאות אי רקע על

 מהחברות מי של הרפואיים המוצרים של הטכנולוגי בפיתוח כישלון של במקרה, הרלוונטי בשוק בשיווקם

 לשם המוסמכות הרגולאטוריות מהרשויות הנדרשים האישורים בהשגת כישלון/או ו החברה ידי על המוחזקות

 חברה באותה החברה השקעת עלולה, לוונטיהר בשוק בשיווקםכישלון /או ו הרפואיים המוצרים ומכירת שיווק

 עד הון לגיוסי החברה נדרשת, ופיתוח במחקר העוסקות בחברות המחזיקה הכחבר, כן כמו. לטמיון לרדת מוחזקת

 לשם וזאת, המוחזקות בחברות החזקותיה למימוש עד או חיובי מזומנים תזרים תייצרנה המוחזקות שהחברות

 .פוטנציאליות בחברות נוספות השקעות ביצוע לשם וכן השוטפות הןהוצאותי מימון לצרכי בהן השקעה

 מקרא .1.1

 למען הנוחות, בדוח תקופתי זה תהיה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה לצידם: 

 אירו של האיחוד המוניטרי האירופאי; -"אירו" 

 ביוקנסל בע"מ; -"ביוקנסל" 

 ;ביוקיין תרפויטיקס בע"מ -"ביוקיין"

 גמידה סל בע"מ;  -סל"  "גמידה

 דולר ארה"ב; -"דולר" 

תוך לקיחה בחשבון של מימוש כל האופציות וניירות ערך ההמירים האחרים  -"דילול מלא" 

 נטית נכון לאותו מועד, למעט אם צוין במפורש אחרת; וושהונפקו בחברה הרל

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ; -"הבורסה" 

 ;הדוח למועד החברה של המאוחדים הכספיים תהדוחו -" הכספיים הדוחות"

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ; -"החברה" או "כת"ב" 

החברות בהן מחזיקה החברה שיעור כלשהו מהון מניותיהן או שהיא בעלת  -"חברות הפורטפוליו" 

סעיף לפרטים נוספים ראו  אופציות בהן או שיש לחברה בהן זכויות אחרות;

 להלן. 2.12

 להלן. 2.14.2סעיף לפרטים נוספים ראו  מדיוונד;ו סל גמידה  -ברות הפורטפוליו המהותיות" "ח

 והתקנות מכוחו; 1999-חוק החברות, התשנ"ט -"חוק החברות" 

 והתקנות מכוחו; 1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח -"חוק ניירות ערך" 

 טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ; -"טבע" 

י החיים שותפות מוגבלת. שותפות מוגבלת בבעלותה המלאה של כלל מדע  -"כמ"ה" 

 כת"ב;

 כלל תעשיות בע"מ; -"כת"ש" 

 מדיוונד בע"מ; -"מדיוונד"

 ;2017בדצמבר  31 -"מועד הדוח" 

 National Association of Securities Dealers Automated Quotation -"נאסד"ק" 

System ;בארה"ב 
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 ;Novartis"-  Novartis Pharma AGאו ""נוברטיס" 

 ;.Pfizer "- Pfizer, Inc" או"פייזר" 

 שותפות מוגבלת; Iאנטומיה טכנולוגיה רפואית  קרן -" אנטומיה"קרנות 

 שותפות מוגבלת;  IIאנטומיה טכנולוגיה רפואית  קרן

 שותפות מוגבלת; IIIאנטומיה טכנולוגיה רפואית  קרן

 קיורטק בע"מ; -"קיורטק" 

"Cadent "- Cadent Therapeutics Inc.; 

"Colospan"- Colospan Ltd. לשעבר(: Cologuard Ltd.); 

"EMA "- ( סוכנות התרופות האירופיתEuropean Medicines Agency;) 

eXIthera" "- eXIthera Pharmaceuticals Inc.; 

"FDA "-  האמריקאי והתרופות המזון מנהל (Food and Drug Administration;) 

"FDNA"- FDNA Inc.; 

"MinInvasive"- MinInvasive Ltd.; 

"Neon "- Inc. Neon Therapeutics,; 

Pi-Cardia""- Pi-Cardia Ltd.; 

"Sight"- S.D. Sight Diagnostics Ltd; 

"Vedantra "- Vedantra Pharmaceuticals, Inc.. 

מנקודת  נבחנהות הפורטפוליו המהותיות ותיאור עסקיהן, מהותיות המידע הכלול בדוח זה, ובכלל זאת תיאור חבר

 מבטה של כת"ב, כאשר בחלק מן המקרים הורחב התיאור כדי לתת תמונה מקיפה של הנושא המתואר.

סעיפים  יובהר, כי בתיאורי התלות של חברות הפורטפוליו המהותיות בספקים ובמתקן הייצור )בעניין זה ראו

( נבחנה התלות ברמת אותה חברת להלן 26.22.1.8-ו 26.22.1.6, 26.22.1.3, 26.13.1, 26.9.3, 25.22.3, 25.19.1, 25.13.2

 הפורטפוליו ובכל המצבים שתוארו כאמור לא קיימת תלות ברמת כת"ב, אלא אם נאמר במפורש אחרת. 

ות חברה או לעניין החזקה במניות של החברות הנזכרות בפרק זה, נתוני החזקות של חברה בחברה אחרת באמצע

 אחרת. במפורשתאגיד בבעלות מלאה, מוצגים כהחזקות במניות החברה האחרת במישרין, אלא אם נאמר 

מוצגים במספרים מעוגלים לאחוז השלם הקרוב ונכונים למועד הסמוך  הפורטפוליושיעורי ההחזקה במניות חברות 

מחושבים מתוך סך ההון  פורטפוליו תחברלמועד אישור דוח זה, למעט אם צוין אחרת. שיעורי ההחזקה במניות 

, מבלי לקחת בחשבון דילול אפשרי עקב מימוש אופציות וניירות ערך המירים הפורטפוליו תהמונפק בפועל של חבר

 אחרת.  במפורש נאמרידה, למעט אם -אחרים שהונפקו על

רים שונים. כת"ב אינה נכללים לעיתים נתונים המבוססים על סקרים ומחק הפורטפוליובתיאורים של חברות 

 אחראית לתוכנם של סקרים ומחקרים כאמור. 

 השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. -מופנה לגברים ולנשים כאחד  התקופתי הדוח

 יש לקרוא יחד עם החלקים האחרים שלו, לרבות הביאורים לדוחות הכספיים. התקופתיאת חלק א' זה של הדוח 

  תפתחות עסקיופעילות התאגיד ותיאור ה .2

 לתשקיף בהתאם וזאת, הפכה החברה לחברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה, 2007במאי  30ביום  .2.1

 . שפרסמה

 המונפק מההון 48.6%-בכ הדוח פרסום למועד הסמוך למועד נכון המחזיקה"ש, כת הינה בחברה השליטה בעלת .2.2

בשליטתו )בעקיפין( של מר לן  Access Industriesבוצת כת"ש הינה חברה פרטית מק. בחברה ההצבעה מזכויותו

 פרטים נוספים על התאגיד המצורף לדוח זה. -א' לחלק ד' 21בלווטניק. לפרטים נוספים ראו תקנה 
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"ב פועלת בתחום מדעי החיים באמצעות השקעה בחברות בתחום מדעי החיים והטכנולוגיה הרפואית. חזון כת .2.3

עסקית שיהווה גורם מרכזי ומשמעותי ליצירת ערך בתחום -ריינטציה תעשייתיתגוף בעל או הצמחתהחברה הינו 

 מדעי החיים בישראל. 

החברה שואפת להיות שותפה לניהול ולניווט של החברות בהן היא משקיעה, בעיקר בחברות בהן היא מחזיקה  .2.4

את ערכן של ההשקעות להשביח ולהשיא  ,(value creation)שיעור משמעותי מההון. החברה שואפת ליצור ערך 

. ולהביא למימוש ההשקעות במקרים המתאימיםבהן היא משקיעה הקיימות, לתרום לקידום פעילות החברות 

וזאת בעיקר  עלות תשואה פוטנציאלית הולמתחדשות והזדמנויות עסקיות בהשקעות בנוסף, פועלת החברה לאתר 

 בישראל ומחוצה לה. עסקיות  למגוון הזדמנויות של החברה תוך ניצול היתרונות היחסיים

. בהתאם לכך, החברה פורטפוליומדיניות ההשקעות של החברה מבוססת על תמיכה ניהולית בפעילות חברות ה .2.5

שיאפשרו לה לספק  משמעותייםפועלת לאיתור השקעות תוך עדיפות להשקעות בהן תוכל להגיע לשיעורי החזקה 

עות שלה בהחזקותיה הנוכחיות ולה שיעורי החזקה תמיכה ניהולית. החברה מיישמת את מדיניות ההשק

מההון  35%-מדיוונד כומההון המונפק  18%-כסל -גמידהחברות הפורטפוליו המהותיות שלה ) מרביתב משמעותיים

 להלן.  23סעיף  המונפק(. בעניין זה ראו

 קיבלה( NexoBrid) חתא תרופה מתוכן תרופות 21-חברות המפתחות כ לחברה פורטפוליו שלנכון למועד דוח זה,  .2.6

. תרופות נוספות ה( והחלו מכירות שלנוספות במדינות רישום)בתהליכי  ובארגנטינה בישראל, באירופה שיווק אישור

למועד דוח  נכוןבנוסף,  לפני קבלת אישור. מתקדמיםנמצאות בניסויים קליניים ( NiCord ,BC-819 ,BL-8040)כגון 

בשלב  הנמצאות פעילותחברות  5-, במנהלת היא אותןקרנות אנטומיה, יחד עם שותפיה ל מחזיקהזה, החברה 

 . מוצריהן של המסחור בשלבניסויים קליניים או אף 

 . להלן 2.12סעיף  ראונוספים אודות חברות הפורטפוליו של החברה  לפרטים

, השקעה מובילבחברות בתחום הפעילות, ובכלל זה, השקעה כמשקיע  השקעותמודלים שונים של ב החברה פועלת .2.7

, וכן המובילכמשקיע משני במסגרת סיבוב השקעה יחד עם משקיעים נוספים תוך שימת דגש על טיבו של המשקיע 

, מכירה הקליניים הניסויים: הנפקה של חברות, מכירתן, מימון כגון, להחזקותיהמודלים שונים של מימושים ב

בהתייחס  עסקייםהחלטות אלו מתבצעות לפי שיקולים בחלקים, הכנסת שותפים אסטרטגיים או מכירת רישיונות. 

  לי של פוטנציאל ההשקעה.אלאופי ההשקעה בחברה ותוך ניסיון למיצוי מקסימ

בחברות אמריקאיות העוסקות במחקר ופיתוח בתחום מדעי  השקיעהחברה ה ,ישראליות בחברות להשקעה בנוסף .2.8

של חברות אלו לאור מיקומן מעריכה כי . החברה nNeo1-ו  Cadent ,,VedantraeXItheraהחיים ובהן החברות 

החשובים בעולם ונגישותן לטכנולוגיות מובילות ולשוק הביומד העולמי ועל אף היותן  הביוטכנולוגיהבאחד ממרכזי 

משמעותי בעיקר ככל שגופים מובילים בתעשייה  כלכלי פוטנציאללהן להיות  עשויבשלבי פיתוח מוקדמים יחסית, 

 או ירכשו את ההחזקות בהן מבעלי המניות הקיימים, לרבות החברה. ישקיעו בהן 

, כי למועד הדוח, בהתחשב בשלבי הפיתוח של החברות האמריקאיות האמורות, כמו גם בהיקף ההשקעה יובהר

שביצעה החברה ברכישת ההחזקות האמורות וחוסר הוודאות האינהרנטי הקיים בתחום, החברה אינה מסווגת את 

ו כחברות מהותיות, אם כי ככל שתהיה התקדמות משמעותית בשלבי הפיתוח של החברות הללו ו/או החברות הלל

על סיווגן ייווצרו שיתופי פעולה ו/או תבוצענה השקעות או רכישות על ידי גופים בתעשייה, הדבר עשוי להשפיע 

 .להלן 2.13יף סע ראו מהותית חברה פורטפוליו חברת להיותה הקריטריונים אודות לפרטים. כאמור

 גם שותפים אנטומיה בקרנות. נעשית דרך קרנות אנטומיה רפואי ציוד של טכנולוגיותפעילותה של החברה בתחום  .2.9

עות בחברות מו"פ ישראליות. קמפוס ביו ניהול בע"מ, חברת בת השק מבוצעות ובמסגרתן ישראלים מוסדיים גופים

 אנטומיה מקרנות אחת כל לניהול האחראי, אנטומיהת בבעלותה המלאה של החברה, הינה השותף הכללי בקרנו

נוספים  לפרטיםולעמידתן בתנאי התכנית לעידוד השקעות של גופים מוסדיים ישראלים בתעשייה עתירת הידע. 

 .להלן 27.8סעיף  ראואודות קרנות אנטומיה 

הדוח והם עשויים  רסוםפלמועד  ניםיעדיה האסטרטגיים והעסקיים של החברה והמודל העסקי כמתואר לעיל נכו .2.10

 להשתנות בהתאם לקבלת ההחלטות המתאימות לכך בחברה. 

                                                      
דוח פרטים  -( לחלק ד' ב)(1)22תקנה  ראוCadent -ו eXIthera ,Vedantraאודות רכישת ההחזקות בעקיפין של החברות  לפרטים   1

 נוספים על התאגיד.
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    הדוח, בחברות הפורטפוליו הפעילות של החברה: פרסום, בהון המניות המונפק, נכון למועד בעקיפין/או ו במישריןלהלן תרשים המתאר את שיעורי ההחזקות של כת"ב,  .2.11
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  החברה של וליוהפורטפ חברות פעילות אודות פרטים .2.12

 מדעי החיים והטכנולוגיה הרפואית.  ם שונים בענףהדוח, חברות הפורטפוליו פועלות בתחומי פרסוםנכון למועד  .2.12.1

קליניים מוקדמים, -חברות הפורטפוליו נמצאות בשלבים שונים של פיתוח מוצריהן, החל מחברות בשלבים פרה

. החברה במסחורםם המאושרים לשיווק אשר החלו וכלה בחברות עם מוצרים בשלבי פיתוח מתקדמים ומוצרי

 (. בתחומי הפעילותחזקות גם בעתיד )הן ביחס לשלבי פיתוח והן השואפת לשמור על מגוון 

רפואי ונמצאות בשלבים שונים של פיתוח מוצריהן  טכנולוגיות ציודהמפתחות  ותחברבגם משקיעה  החברהכאמור 

 באמצעות קרנות אנטומיה.  בעיקרוזאת 

המתאר את שלבי הפיתוח השונים בהם נמצא המוצר המוביל של כל אחת מחברות הפורטפוליו של  תרשיםלן לה .2.12.2

 החברה למועד פרסום הדוח: 

 

כת"ב. מנקודת מבטה של כת"ב,  בהן משקיעהבדוח זה מובאים, בין היתר, פרטים על חברות פורטפוליו מהותיות  .2.13

ה של כת"ב משיקולים איכותיים, כגון: שווי משמעותי )נוכחי חברה מהותית היא חברה שהינה משמעותית מבחינת

ושל גורמים אחרים או פוטנציאלי בשנה הקרובה( של השקעת כת"ב בה, התחייבויות השקעה משמעותיות של כת"ב 

)נוכחי  משמעותי שווי של קיומו בוחנת"ב כתהשקעה בה. הבה או סיכונים וחשיפות משמעותיים לכת"ב בקשר עם 

, פורטפוליו לחברת שווי הערכת של בקיומה בהתחשב, היתר בין, פורטפוליו חברת של( הקרובה בשנה יאליפוטנצ או

 בשלב בהתחשב או, פורטפוליו חברת אותה בגין לה שיש בזכויות או בה"ב כת להחזקת מהותי שווי על המצביעה

 מתקדמים קליניים בשלבים סוייםני העורכות בחברות)בעיקר  פורטפוליו חברת אותה נמצאת שבו הקליני הפיתוח

והשלב הרגולטורי של רישום התרופה המפותחת על ידי החברה המוחזקת ( תרופה רישום של בהליך שהחלו כאלו או

לקבל מידע שיש בו בכדי לתת אינדיקציה לשוויה של אותה  פורטפוליו חברת אותה צפויה בו למועד דגש מתן תוך

, קיומם של הסכמי קבלת תוצאה הקשורה להליך רגולטורי של אותה חברה( חברה )קבלת תוצאות ניסוי קליני או

רישוי או שיתופי פעולה מהותיים של החברה המוחזקת עם חברות אסטרטגיות בתחום פעילותה, השווי ההוגן של 

החברה המוחזקת, על בסיס מחירי בורסה )אם מניות החברה המוחזקת רשומות למסחר(, על בסיס סיבובי השקעה 

נעשו על ידי החברה המוחזקת ועל בסיס הערכות שווי שנעשות לעתים לחברה המוחזקת לצרכים חשבונאיים ש

. בנוסף, כקריטריון משני, שונים והסיכון בתחום בו פועלת החברה המוחזקת )כגון, קיומם של מתחרים מהותיים(

תית הינה גם חברה מוחזקת אשר חברה מהותית, לפיו חברה מהוהיותה של מספרי לעניין  סף"ב לאמץ כתבחרה 

 8בתקן דיווח כספי בינלאומי  שנקבעומדווחת כמגזר בדוחות הכספיים של החברה ואשר עונה על הספים הכמותיים 

של  13סעיף "מגזרי פעילות", לפיהם חברה מוחזקת תיחשב כמהותית אם היא עומדת בספים הכמותיים שנקבעו ב -

  ".התקן האמור לעניין "מגזר בר דיווח

מדיוונד, עומדות בלפחות אחד מהקריטריונים וסל -גמידהמבין חברות הפורטפוליו, נכון למועד הדוח, החברות  .2.14

 לעיל, ולפיכך נחשבות לחברות פורטפוליו מהותיות.  2.13סעיף המפורטים ב

 : תאגידה לעסקי מהותיות הינן האמורות החברות שתי כי למסקנה החברה את שהביאו העיקריים השיקולים להלן .2.14.1

 מבחינה. Phase III( הינו בשלב פיתוח קליני NiCord-סל )ה גמידההמוביל של  המוצרקלינית,  מבחינה: סל גמידה (א)

סל  לגמידהוזאת לפי שווי  דולר מיליון 40-כ של בהיקףסל סבב השקעה  גמידה השלימה, 2017 יולי בחודשפיננסית, 
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 בסכומים השקעותסל  בגמידההושקעו  האחרונותהשנים  וששל, במהלך בנוסףמיליון דולר לפני הכסף.  120של 

 .נוברטיסדולר על ידי  מיליון 48-כ של משמעותיים

ומשווק באירופה, בישראל  EMA-( קיבל את אישור הNexoBridמדיוונד ) פיתחהש : המוצר העיקרימדיוונד (ב)

במוצר לקבלת אישור  Phase IIIיני )בתהליכי רישום במדינות נוספות(, וכן מדיוונד מנהלת ניסוי קל ארגנטינהוב

 במחצית FDA-ל פרוטוקול להגיש . מדיוונד מתכננתEscharExשיווק בארה"ב. כמו כן, מדיוונד מפתחת מוצר נוסף, 

מיליון דולר.  146 -. מנייתה של מדיוונד נסחרת בבורסת הנאסד"ק במחיר המשקף שווי חברה של כ2018 של השנייה

הסכם לשיתוף פעולה עם הרשות האמריקאית למחקר ופיתוח ביו רפואי מתקדם כמו כן, מדיוונד חתמה על 

(BARDA הכוללת התחייבות של )BARDA למימון פיתוח ה-NexoBrid בארה"ב ולרכישתו לאחר קבלת אישור ה-

FDA להלן.  26.19.1סעיף בהיקף של עשרות מיליוני דולרים, כמפורט ב 

של תקן דיווח כספי בינלאומי  13בסעיף  שנקבעות אחד מהספים הכמותיים בלפחו עמדו ומדיוונדסל  גמידה, כן כמו

"מגזרי פעילות", לעניין "מגזר בר דיווח", וכן הן נחשבות למהותיות בהתאם לשקלול השיקולים האיכותיים  -8

בביאור החברות האמורות נחשבות כמגזרים בני דיווח שלגביהן ניתן מידע מפורט  שתישפורטו לעיל. כפועל יוצא, 

 .החברה של הכספיים בדוחותהמגזרי  המידע

חדלה קיורטק להיחשב חברת פורטפוליו מהותית, זאת בעיקר על רקע סיום הסכם  2017יצוין כי במהלך שנת 

ופקיעת הערבות שהעמידה החברה בקשר עם הסכמים אלו. לפרטים נוספים, ראו  Pfizerהרישיון של קיורטק עם 

 להלן.   27.7סעיף 

  למועד פרסום הדוח: המהותיות הפורטפוליו בחברות החברה השקעות אודות פרטים להלן .2.14.2

                                                      
בהנחת מימוש מלוא ניירות הערך ההמירים למניות בחברת הפורטפוליו הרלוונטית שהונפקו לבעלי מניות באותה החברה ו/או   2

  תוכניות אופציות לעובדים.

 ברהשם הח
תחום 
 פעילות

אופן הצגת 
חברת 

הפורטפוליו 
בדוחות 

הכספיים 
 של כת"ב

נציגות כת"ב 
בדירקטוריון 

 פרסוםלמועד 
 הדוח

מועד סבב 
ההשקעה 
האחרון 
בחברת 

 הפורטפוליו

שיעור 
החזקה 

בהון 
ובזכויות 
 ההצבעה

שיעור 
החזקה 
בדילול 

מלא בהון 
 2ובהצבעה

 
הון עצמי 

)גרעון בהון( 
ליום 

31.12.2017 
)במיליוני 

 ש"ח(

 
רווח 

)הפסד( 
בשנת 
2017 

)במיליוני 
 ש"ח(

 בע"מ סל-גמידה
 

מחקר 
ופיתוח של 

מוצרים 
רפואיים 

המבוססים 
על תאי גזע 

שמקורם 
בעיקר 

מדם חבל 
 הטבור.

 אחד דירקטור שווי מאזני
 שבעה מתוך

 דירקטורים
 נושא הינו

 משרה
. בחברה

 לפרטים
אודות הזכות 

למינוי 
דירקטורים 

סל  בגמידה
סעיף  ראה

25.1.8.10 
 להלן.

 18% 2017 יולי
 

14% 79.6(1) (68.4) 

 בע"מ מדיוונד

 
 

פיתוח 
ייצור 

ומסחור 
 תרופותשל 

 להטריית
כוויות 
 וטיפול

פצעים ב
 כרוניים.

 בהתאם מאוחדת
 לזכויות

 ההצבעה
)נכון  בחברה

למועד הדוח 
 מתוך שניים
 שישה

 דירקטורים
 נושאי הינם

 משרה
 (.בחברה

 

 ספטמבר
2017. 

 החברה
-ב נסחרת

NASDAQ 

35% 32% 
 

33.4 (78.1) 
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חי וזאת מכיוון  עסקהכספיים הערת  לדוחות הדעת חוותהמבקרים של גמידה סל כללו ב החשבון רואי (1)

נית העבודה שלה, בעיקר את תכנית הפיתוח הקליני, אין יתרת מזומנים על מנת לממן את תכ שלגמידה סל

 .נוסף מימון השגת ללא, 2017בדצמבר  31חודשים מיום  18 של תקופהלמשך 

 ידי על, ובעקיפין במישרין, המוחזקות( מהותיות)שאינן  הפורטפוליו בחברות החברה השקעות אודות פרטים להלן .2.14.3

 וחברות שאינן פעילות(:  100%ת מטה בהחזקה של )הטבלה איננה כוללת חברו הדוח למועד נכון החברה

 שם החברה
שיעור 

הזכויות בהון 
 )%( 

 

 תיאור עיקרי הפעילות

 חברות בנות:

 53  קיורטק בע"מ
לטיפול בסוגי סרטן  Pidilizumabפיתוח הנוגדן 

 שונים

Vedantra 
Pharmaceuticals, Inc  

66 

 פיתוח של חיסונים טיפוליים כנגד סרטן ומחלות
זיהומיות על ידי טכנולוגיה שמטרתה השגת ריכוז 
גבוה של רכיבי החיסון בקשריות הלימפה תוך פיזור 

 מזערי לרקמות אחרות 

 חברות כלולות:

 ביוקנסל בע"מ
 

פיתוח תרופות לטיפול בסרטן שלפוחית השתן  44
הפועלות באמצעות השמדה ממוקדת של תאי הסרטן 

 ללא פגיעה בתאים בריאים

 ן תרפויטיקס בע"מביוקיי
 

 

27 

 CXC-chemokineתרופה המעכבת את הקולטן
receptor-4 אשר תורם לשגשוג תאי סרטן; מפותחת ,

כטיפול בסוגי סרטן שונים וכסיוע בהשתלת מח עצם     

Cadent Therapeutics, Inc  
 

24  

טיפול בדיכאון ובהפרעות קוגניטיביות בסכיזופרניה 
 NMDAאת פעילות קולטן על ידי תרופות המשנות 

במוח, וטיפול בהפרעות תנועה על ידי תרופה הפועלת 
 במוח SK2על תעלת 

eXIthera 
Pharmaceuticals, Inc  

54 
תרופה נוגדת קרישה המעכבת את פקטור הקרישה 

,XIa  מתוך כוונה להפחית יצירת קרישי דם ללא
 העלאה משמעותית של הסיכון לדימום

Pi-Cardia Ltd 

 

20(1) 

פיתוח צנתר ממוזער לטיפול בהיצרות של המסתם 
האאורטלי בלב, על ידי יצירת חתכים בהסתיידויות 
עלי המסתם באופן שלא פוגע בתפקוד המסתם 

 וסביבתו 

 נכסים פיננסים בשווי הוגן:

Colospan Ltd  

 ( Cologuard Ltd)לשעבר 
 

21(2) 
 התקן המוחדר למעי הגס בזמן ניתוח ומונע זיהום של

 חלל הבטן במידה וישנה דליפה באזור הניתוח

FDNA Inc 
 

1(2) 
טכנולוגיה לאבחון מחלות גנטיות נדירות על בסיס 

העובר למידה  –בעיקר תווי פנים  –מידע פנוטיפי 
 ( על ידי מחשבDeep learningעמוקה )

MinInvasive Ltd 
 

11(2) 
 Rotator Cuffציוד ארתרוסקופי לטיפול בפגיעות 

, מאפשר ביצוע של תיקון OmniCuffהמוצר,  .כתףב
 הפגיעה באופן פולשני זעיר 

Neon Therapeutics, Inc 
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פיתוח חיסונים מותאמים אישית נגד סרטן ע"י 
טכנולוגיה המזהה חלבונים ספציפיים שהתפתחו 

אנטיגנים( -חולה )ניאוהבגידול האינדיבידואלי של 
 ויצור חיסון אישי כנגדם 

S.D. Sight Diagnostics 
Ltd 

 
 

 

 

7(2) 

דיאגנוסטיקה של דגימות דם מבוססת על ראיה 
ממוחשבת ואלגוריתמיקה; לחברה מוצר משווק, 

Parasight לזיהוי מלריה, ומוצר בפיתוח לצורך ,
 ביצוע ספירת דם

 

 .Iאנטומיה  מהחזקות קרן 50%-קארדיה כולל החזקות ישירות של החברה ו-שיעור הזכויות של החברה בהון של פאי (1)

  .50%החזקותיה של החברה הינן באמצעות קרנות אנטומיה בהן החברה מחזיקה  (2)

 להלן. 25-28לפרטים נוספים אודות פעילותן של חברות הפורטפוליו של החברה ראו סעיפים 
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 תחומי פעילות .3

החברה  החברה הינה חברה המשקיעה בחברות בתחום מדעי החיים והטכנולוגיה הרפואית. מנקודת מבטה של

. לפרטים ומדיוונדסל -גמידה –חברות מבין חברות הפורטפוליו של החברה הינן חברות מהותיות  שתילמועד הדוח, 

 להלן.  25-26 אודות חברות הפורטפוליו המהותיות של החברה ראו סעיפים

 השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו  .4

 השנתיים במהלך החברה שביצעה למניות המירים ךער וניירות מניות של ההקצאות את המפרטת טבלה להלן

  3:הדוח למועד הקודמות

 הניצעים סוג
 מועד

/הההקצאה
 מימוש

 מספר
 הניצעים

מחיר המניה  התמורה
הנגזר 

מההקצאה 
 )בש"ח(

 

 הערות
 תמורה
 במזומן

מיליוני )ב
 "ח(ש

 תמורה
 אחרת

 מניות הנפקת
 לטבע

 במרס 29
2017 

1 - 
מניות גמידה 

קו סל שהוחז
 4על ידי טבע

   5מניות. 6,010,961הקצאת  לא רלוונטי 

הנפקת מניות 
וכתבי אופציה 

 לילין לפידות

באפריל  25
2017 

 3-כ - 20-כ 2

-מניות ו 3,915,720הקצאת 
כתבי אופציה לילין  2,610,480

לפידות ניהול קרנות נאמנות 
-מניות ו 2,108,460-בע"מ ו

כתבי אופציה לילין  1,405,640
 6ת ניהול קופות גמל בע"מ.לפידו

הנפקת מניות 
 6-וכתבי אופציה ל
 4גופים, מתוכם 

 מוסדיים

באפריל  25
2017 

 3-כ - 5-כ 6

-מניות ו 1,506,000הקצאת 
 4-כתבי אופציה ל 1,004,000

 2-משקיעים מסווגים ול
 7משקיעים נוספים.

הנפקת אופציות 
למנכ"ל החברה 
וארבעה  נושאי 
משרה ועובדים 

 חברה נוספים ב

במאי  17
2017 

 לא רלוונטי - - 5

כתבי  3,900,000הקצאת 
-אופציה למנכ"ל החברה ו

כתבי אופציה  2,820,000
לארבעה נושאי משרה ועובדים 

 8נוספים של החברה.
הנפקת מניות 
וכתבי אופציה 

 למיטב דש

ביולי  12
2017 

 3.2-כ - 25-כ 1
-מניות ו 6,758,583הקצאת 
מיטב כתבי אופציה ל 4,460,665

 9דש גמל ופנסיה בע"מ.

  חלוקת דיבידנדים .5

ממועד היווסדה, לא חילקה החברה דיבידנדים לבעלי מניותיה. נכון למועד הדוח, לכת"ב אין יתרת רווחים ראויים 

 . החברות בחוק זה מונח כהגדרתלחלוקה, 

                                                      
 .שירותים ולנותני משרה לנושאי החברה העניקהש למניות אופציות חולטו או פקעו, 2017-ו 2016 השנים במהלך כי יצוין 3

 (.2017-01-021330: אסמכתא)מס'  2017 במרס 5 מיום החברה של מיידי דיווח ראו נוספים לפרטים  4

כפי  להלן, נקבע, בין היתר, כי החברה תנפיק לטבע מניות נוספות בקרות אירועים מסוימים 21.2 בהסכם עם טבע, כאמור בסעיף  5
מיליון מניות רגילות  13ם. בכל מקרה, הסך הכולל של מניות החברה שיוקצו לטבע במסגרת העסקה לא יעלה על שנקבע בהסכ

של החברה )בכפוף להתאמות במקרים כפי שנקבעו בהסכם(. יצוין, כי לחברה אפשרות, ובמקרים מסוימים תהא מחויבת, לשלם 
 להלן. 21.2 ראו סעיףלטבע במזומן חלף הקצאת המניות הנוספות. לפרטים נוספים 

מיליון  16כתבי האופציה כאמור הוקצו ללא תמורה. ככל שימומשו כל כתבי האופציה, התמורה הצפויה תעמוד על סכום של עד   6
מניות רגילות כל ניצע  3ש"ח, בהתאם למועד מימוש כתבי האופציה. הרכב ההקצאה כלל מניות וכתבי אופציה כך שעבור כל 

)מס' אסמכתא:   2017באפריל  9ציה לא רשומים למסחר. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום קיבל שני כתבי אופ
2017-01-032254 .) 

מיליון  4כתבי האופציה כאמור הוקצו ללא תמורה. ככל שימומשו כל כתבי האופציה, התמורה הצפויה תעמוד על סכום של עד    7
מניות רגילות כל ניצע  3יה. הרכב ההקצאה כלל מניות וכתבי אופציה כך שעבור כל ש"ח, בהתאם למועד מימוש כתבי האופצ

)מס' אסמכתא:   2017באפריל  12קיבל שני כתבי אופציה לא רשומים למסחר. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 
2017-01-039948.) 

בחברה וזאת בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה. לפרטים האופציות הינן חלק מתנאי התגמול לניצעים בגין כהונתם   8
 3.6 אודות תמצית עיקרי נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בין היתר, להענקת האופציות למנכ"ל החברה, ראו סעיף

 (.2017-01-028579 בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת )מס' אמסכתא: 2017במרס  30לדיווח המיידי של החברה מיום 

 18.7-כתבי האופציה כאמור הוקצו ללא תמורה. ככל שימומשו כל כתבי האופציה, התמורה הצפויה תעמוד על סכום של עד כ  9
מניות רגילות  3מיליון ש"ח, בהתאם למועד מימוש כתבי האופציה. הרכב ההקצאה כלל מניות וכתבי אופציה כך שעבור כל 

)מס'  2017ביולי  11פציה לא רשומים למסחר. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום הניצעת תקבל שני כתבי או
 (.2017-01-059506אסמכתא: 
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 מידע אחר -ב'  פרק

  מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד .6

 )הנתונים במיליוני ש"ח(:תחומי הפעילות של החברה גבי להלן מידע כספי ל

 
עלויות קבועות 

המיוחסות לתחום 
 הפעילות

עלויות משתנות 
המיוחסות לתחום 

 הפעילות

רווח )הפסד( לפני מסים 
המיוחס לבעלי מניות 

 כת"ב

רווח )הפסד( לפני מסים 
המיוחס לבעלי זכויות 

 המיעוט
בשנת  

2017 
בשנת 
2016 

בשנת 
2015 

ת בשנ
2017 

בשנת 
2016 

בשנת 
2015 

בשנת 
2017 

בשנת 
2016 

בשנת 
2015 

בשנת 
2017 

בשנת 
2016 

בשנת 
2015 

-גמידה
 סל

35.1 58.8 43.3 37.6 37.6 33.2 (12.7) (13.6) (6.5) (52.2) (62.8) (42.7) 

 (57.3) (145.7) (34.7) (26.3) (114.2) (22.0) 66.4 63.9 43.4 24.9 22.5 19.3 מדיוונד

)בעיקר  והפיתוח המחקר הוצאות בגין הקבוע הרכיב את וכן וכלליות הנהלה הוצאות כוללות הקבועות יותהעלו

 '(.וכו המעבדות אחזקת, שכירות עלויות, מניות מבוסס תשלום עלות, כולל שכר עלות

 עלות(, יםהקליני הניסויים עלויות)בעיקר  והפיתוח המחקר בהוצאת המשתנה הרכיב את כוללות המשתנות העלויות

  , עלויות מכירה ושיווק ועלויות מימון.המכר

 "ח.ש מיליון 27.9 -בכ 2017בשנת  הסתכםהחברה  של םהמיוחס לבעלי ההפסד

  ביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים ביחס לחברהס .7

יף זה . המידע המופיע בסעחברהה של ועסקיה ההמשפיעים על פעילות העיקרייםהחיצוניים  הגורמיםפירוט  להלן

להלן מבוסס על מידע הקיים בחברה במועד הדוח, ועשוי לכלול הערכות של החברה, או כוונות שלה, נכון למועד דוח 

זה. הערכות ותחזיות החברה המפורטות בסעיף זה להלן, לרבות בעניין מגמות בתחום הפעילות, מבוססות על 

חיצוניים המתוארים בסעיף זה להלן, על פעילות הערכות החברה, נכון למועד דוח זה, ביחס להשפעת הגורמים ה

הקבוצה ותוצאות עסקיה והינן בגדר מידע צופה פני עתיד. אין כל ודאות כי הערכות החברה ביחס לכל אחד 

 מהגורמים המפורטים להלן או השפעותיהם על פעילות הקבוצה ועסקיה תתממשנה. 

 כללי .7.1

 והטכנולוגיה הרפואית. חברות העוסקות בתחום מדעי החייםב משקיעההחברה  .7.1.1

הפועלת בתחום מדעי החיים באמצעות השקעה בחברות מחקר ופיתוח בתחום מדעי החיים  החבר בהיותה .7.1.2

והטכנולוגיה הרפואית, מצבה העסקי של החברה, תוצאות פעולותיה, הונה ותזרימי המזומנים שלה, מושפעים 

ן, ומתוצאות פעולותיהן, תזרימי המזומנים שלהן ידה, במישרין ובעקיפי-ממצבן העסקי של החברות המוחזקות על

שלה מושפעות גם מהתנאים  משקיעה היא בהןוהשינויים בהונן. התוצאות העסקיות של החברה והחברות 

התרופות, ממצב שוקי ההון וכן מהמצב הכלכלי במשק ובשווקים  תעשייתהפוליטיים והביטחוניים, ממצב 

 הבינלאומיים. 

חול תנודתיות גבוהה בין תקופות דיווח שונות, וזאת בעיקר בשל עיתוי המימושים, ביצוע ברווחי החברה עשויה ל .7.1.3

, בשל השפעות שינויים במחירי ניירות ערך בשוק ההון, וכן בשל שינוי בהן היא משקיעהעסקאות ושווי החברות 

 ממכשירים, הןשל נטו החוב מהיקף מושפע שהיקפן, בהן היא משקיעהבהוצאות המימון של החברה והחברות 

 של החליפין ובשער לצרכן המחירים במדד השינוי ומשיעור נטו והנכסים החוב של ההצמדה מאפיקי, נגזרים

 . מדווחת תקופה בכל הרלוונטיים הזרים המטבעות

. מורכבתתחום מדעי החיים מאופיין בהשקעות ניכרות, במחקר ובפיתוח מתמשכים ובכפיפותו למערכת רגולטורית  .7.1.4

, החל מניסויים במעבדה, עוקביםמבקשת לפתח תרופה ולקבל אישור לשיווקה, לעבור סדרה של ניסויים על חברה ה

בבעלי חיים וכלה בסדרת ניסויים בבני אדם. על מנת לעבור משלב אחד למשנהו יש צורך לעמוד  ניסויים דרך

ות בישראל. לעניין שלבי או משרד הבריא EMA-ה, FDA-הבקריטריונים של רשויות הבריאות הרלוונטיות כגון 

 להלן. 20.2.2 פיםהניסויים ראו סעי

לצורך קבלת אישור לשיווק מכשור רפואי קיימים גם נהלים והוראות חקיקה שונות, וביניהן הנחיות המחלקה  .7.1.5

לאביזרים ומכשירים רפואיים באגף הרוקחות במשרד הבריאות. במישור הבינלאומי, כפופה פעילות זו לסטנדרטים 
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להבטחת איכות  ISOבאירופה ותקני CE Marking -בארה"ב, ה FDA-ה בינלאומית, לרבות תקינת השל תקינ

 להלן. 20.3סעיף  נוספים אודות תהליך קבלת אישורי שיווק ראו לפרטיםבמוצרים. 

רבים של אי ודאות, שכן אין כל ודאות שניסיונותיהן של חברות הפורטפוליו  מרכיבים כוללתחום מדעי החיים  .7.1.6

שיך להדגים את היעילות והבטיחות של התרופות המפותחות על ידיהן יצליחו. לעיתים, האמור מתגלה בשלבים להמ

 מאוחרים יחסית כך שהשקעותיה הרבות של החברה באותה חברת פורטפוליו יכולות לרדת לטמיון.

ירוב לאשר או עיכוב פעילות חברות הפורטפוליו מושפעת ממדיניות רשויות הפיקוח השונות לאישור מוצריהן. ס .7.1.7

באישור פיתוח ושיווק של מוצר כלשהו אותו מפתחות חברות הפורטפוליו פוגע בהמשך הפיתוח והמעבר לשלבי 

 הפיתוח הבאים. 

אשר נמצאות בשלבי מחקר ופיתוח שונים על ידי חברות הפורטפוליו קיימים בשוק  אלו לרבותלחלק מהתרופות,  .7.1.8

ם זאת, לחלק מהתרופות הקיימות בשוק ישנן תופעות לוואי או חסרונות אחרים פתרונות תחליפיים. יחד עטיפולים ו

בקשר ליעילותן או אופן השימוש בהן. היכולת של תרופה כלשהי להתחרות בשוק זה תלויה ביעילותה וכן בתופעות 

רטפוליו הלוואי הנגרמות כתוצאה מהשימוש בה, לרבות באופן יחסי לתרופות מתחרות. מטרותיהן של חברות הפו

בפיתוח מוצריהן הינן לתת מענה טוב יותר לצורכי האוכלוסייה הרלוונטית ולגורמי הבריאות הרלוונטיים, 

 מהמוצרים הקיימים בשוק וזאת בהתייחס לאפקטיביות הטיפול, בטיחות הטיפול וכדאיותו הכלכלית. 

כיסוי לעלות התרופות אותן הן  המכירות של חברות הפורטפוליו מושפע, בין השאר, מהיכולת להשיג פוטנציאל .7.1.9

 על הוא אףמפתחות על ידי גופים ממשלתיים ו/או חברות ביטוח. טיבו והיקפו של הכיסוי כאמור עשוי להשפיע 

  .הפורטפוליו חברות של המכירות פוטנציאל

ים, ידה, מושפעות, בין היתר, משינויים בתקציבים של משרדים וגופים ממשלתי-והחברות המוחזקות על החברה .7.1.10

 הממשלה בנושאים שונים.  וממדיניותהחדשנות )בשמה הקודם: משרד המדען הראשי(  רשות –כגון 

לחברות הפועלות בתחום מדעי החיים מגבלות על פעילותן מכוח הטבות ומענקים שקיבלו מרשויות שונות בישראל,  .7.1.11

פים לרשויות הרלוונטיות, תשלום . מגבלות אלה כוללות, בין היתר, חובת הגשת דיווחים שוטהחדשנות רשותלרבות 

תמלוגים, מגבלות על שינויים בהחזקות באותן חברות ומגבלות על העברת ייצור וידע של אותן חברות לצדדים 

 שלישיים בישראל ומחוץ לישראל. 

פעילותן של חברות בתחום מדעי החיים, תלויה במידה רבה ביכולתן לשמור על קניינן הרוחני. כמו כן, במקרה בו  .7.1.12

יימצא כי חברה כלשהי בתחום זה הפרה זכויות קניין רוחני השייך לאחרים, עלול הדבר לגרום לפגיעה בתוצאות 

 פעילותה.

פעילות המחקר והפיתוח בתחום מדעי החיים והטכנולוגיה הרפואית מצריכה משאבים ניכרים, הן ניהוליים והן  .7.1.13

עם חברות בינלאומיות  שלבים מוקדמים של הפיתוחכספיים, ועל כן קיימת חשיבות ביצירת שיתופי פעולה כבר ב

 .בתחום הפארמה

ההתפתחויות בשווקים העולמיים, ובפרט בגוש האירו ובארה"ב, הכוללות גם תנודתיות בשערי ניירות ערך ובשערי  .7.1.14

עלולות להמשיך ולהשפיע על התוצאות העסקיות של ו משפיעות, לעיל המתוארות המקומיות ההתפתחויותהחליפין, 

ברה וחברות מוחזקות שלה, על נזילותן, על שווי הונן העצמי, על שווי הנכסים שלהן ויכולת מימושם, על מצב הח

עסקיהן )ובכלל זה, הביקוש למוצרים של החברות המוחזקות של החברה(, על יכולתן לגייס מימון לפעילותן 

ותנאיו של מימון מגופים  ינותוזמהקצאת המשאבים שלהן כמו גם על  ועלהשוטפת ולפעילותן ארוכת הטווח 

 פיננסים ומבנקים.

העולמיים בהם פועלות חברות הפורטפוליו עוברים בשנים האחרונות תהליך של מיזוגים בין החברות  השווקים .7.1.15

הפועלות בתחום. מגמה זו מובילה מחד לצורך הולך וגובר של חברות גדולות בתחום לאתר ולרכוש מוצרים בפיתוח 

ם אטרקטיביים, ומאידך, ליצירת גופים גדולים ייאל שיווקי גבוה ו/או חברות המפתחות מוצרשהינם בעלי פוטנצ

המתחרים בשוק. עם התקדמות הניסויים הקליניים, חברות בתחום הפרמצבטיקה נוהגות להתקשר בהסכמי רישיון 

 או הסכמי שיתופי פעולה לשם ייצור, שיווק ומסחור המוצרים. 

  החיים מדעי חוםבת הפעילות על כללי מידע .8

 גורמי הצלחה קריטיים בפעילות בתחום מדעי החיים .8.1

בתחום מדעי החיים ניתן להצביע על מספר גורמי הצלחה קריטיים,  החברה משקיעה בהן החברות של בפעילותן

 המשפיעים על פעילותה:
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יחותו של כל מוצר. השלמת פיתוח המוצרים והשלמה בהצלחה של הניסויים הקליניים אשר יוכיחו את יעילותו ובט .8.1.1

זאת באמצעות המשאבים העומדים לרשות החברה או באמצעות שותפויות אסטרטגיות או הסכמי רישיון ולעיתים 

 גם באמצעות מענקים ממשלתיים.

 פיתוח המוצרים ושיווקם במדינות שונות בעולם.לקבלת האישורים הרגולטוריים הדרושים  .8.1.2

ל מנת להתקדם בהמשך המחקר והפיתוח של החברה ולהשלים את הצלחה של חברה לגייס את ההון הנדרש לה ע .8.1.3

 הניסויים הקליניים של מוצריה.

יצירת שיתופי פעולה פיננסיים ואסטרטגיים עם חברות בינלאומיות בתחום הפארמה כבר בשלבים המוקדמים של  .8.1.4

 הפיתוח.

-רחבת מגוון המוצרים )הפיתוח מוצרים נוספים ו/או יישומים חדשים המבוססים על הפלטפורמות שפותחו וה .8.1.5

pipeline.המקודמים בניסויים הקליניים לעבר אישורם לשיווק מסחרי ) 

הצלחה לשווק ולמכור את המוצרים על בסיס מסחרי בהיקפים מהותיים בין במישרין ובין באמצעות שותפויות  .8.1.6

 אסטרטגיות או הסכמי רישיון. 

לקבלת כיסוי עלות התרופה  בצורךכדאיות כלכלית ו/או  בהוכחתשל תרופות או ציוד רפואי כרוכה לעיתים  מכירה .8.1.7

ע"י גורמים ממשלתיים או חברות ביטוח. ללא כיסוי כאמור, עלולים המרכזים הרפואיים/הרופאים לעשות שימוש 

 . יעילותם מבחינת נחותיםבתרופות של מתחרים או אפילו בטיפולים תחליפיים קיימים 

 עילות מחסומי הכניסה העיקריים של תחום הפ .8.2

 ניתן להצביע על מספר מחסומי כניסה המשפיעים על יכולת של חברה להיכנס לתחום פעילות מדעי החיים:

לצורך פיתוח המוצרים דרוש הון משמעותי. היעדר מימון לצורך ביצוע המחקר והפיתוח, עלולים להוביל  – גיוס הון .8.2.1

 את להקטין, למוצר פטנטית הגנה קיימת בה מןהז תקופת את לקצר עלול אשרפיתוח המוצרים או לעיכוב  הפסקתל

 .המוצר של הכלכלית הכדאיות להפחתת או המוצר של התחרותי היתרון

מוצרים בתחום מדעי החיים מבוססים לרוב על טכנולוגיות מקוריות ואשר ברובן  – פטנטים וזכויות קניין רוחני .8.2.2

ום לשימוש בטכנולוגיות האמורות ולפיתוח מוגנות בפטנטים ברחבי העולם. הגנת הקניין הרוחני מהווה מחס

 מוצרים דומים למוצרים אלו. 

המחקר והפיתוח  – הצורך בפיתוח ידע ותשתיות טכנולוגיות בתחום פעילותה של חברה הפועלת בתחום מדעי החיים .8.2.3

של כל מוצר של חברה הפועלת בתחום מדעי החיים נמשך שנים רבות וכולל אנשי פיתוח ברמה גבוהה בכל 

מורכבויות מדעיות והנדסיות רבות, וידע קליני נרחב הדרושים לפיתוח  כוללומים. כל פרויקט של פיתוח מוצר התח

המוצר. לפיכך, על כל מתחרה פוטנציאלי להשקיע מאמצים רבים בפיתוח הידע, הטכנולוגיות ורכיבים ייחודיים. 

שלון בפיתוח יימות עלולים להוביל לעיכוב או לכהיעדר ידע קליני, טכנולוגי ועסקי והיעדר תשתיות טכנולוגיות מתא

 מוצרים.

השגת אישורים הדרושים לצורך ביצוע ניסויים קליניים בבני אדם וכן אישורים לייצור  – מגבלות רגולטוריות .8.2.4

ומכירה של מוצרים בתחום מדעי החיים ועמידה בסטנדרטים שונים בהתאם למדינה בהן מתבצעת הפעילות 

ונה לפיתוח, שיווק ומכירה של מוצר חדש, תידרש לרוב להשקעת משאבים משמעותיים, בזמן הרלוונטית. חברה הפ

 ובכסף, לצורך קבלת האישורים הרגולטורים הדרושים.

פיתוח, רישוי וייצור מוצרים בתחום פעילות החברה דורשים כוח אדם מקצועי ומיומן. חברה  – כוח אדם מיומן .8.2.5

וח אדם מתאים, וייתכן כי תתקשה לגייסו עקב היעדר היצע מספיק של המתחילה לפעול בתחום נדרשת לגייס כ

 עובדים מיומנים ומקצועיים דיים.

בסיכון כי לאחר השקעת סכומי כסף ניכרים וזמן וודאות -באיחדירה לתחום מדעי החיים כרוכה  – סיכון טכנולוגי .8.2.6

שורים הנדרשים. בנוסף, קיים הסיכון רב, תיכשל החברה המפתחת בפיתוח המוצרים, ייצור המוצרים או השגת האי

כי במקביל או לאחר השלמת תהליכי הפיתוח והרישוי, יתברר כי מתחרה פיתח טכנולוגיה עדיפה, המקנה לו יתרון 

 תחרותי.

חדירה לתחום הפעילות דורשת זמן רב, בין היתר, כתוצאה ממגבלות רגולטוריות, תהליכי  – זמן חדירה ממושך .8.2.7

 הרפואית בקהילה חדישה טכנולוגיה בהטמעת צורךים זמן רב, מחסור בכוח אדם מיומן, הפיתוח והמחקר הנמשכ

 ומחסומי כניסה נוספים כמפורט לעיל.
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 מוצרים ושירותים .9

 

, לרבות פרטים בדבר תהליכי הפיתוח, החברה של המהותיות ורטפוליוחברות הפ שלהמוצרים העיקריים  לעניין

 .להלן 26.5 -ו 25.5 סעיפיםשווקי היעד של המוצרים וכיו"ב, ראו 

 לקוחות .10

נכון למועד הדוח, בשל אופי פעילותה של החברה כחברה המשקיעה ותומכת ניהולית בחברות המוחזקות, אין 

 .להלן 26.6 -ו 25.6 סעיפיםלחברה לקוחות. לעניין לקוחות חברות הפורטפוליו המהותיות של החברה, ראו 

 תחרות  .11

חברה כספים בחברות בתחום מדעי החיים והטכנולוגיה הרפואית, מצויה החברה היות ובהתאם לייעודה, משקיעה ה

 , המבקשים והפועלים להשקיע בתחומים הללו. וזרים ישראליםבתחרות עם גורמים נוספים, 

 26.8 -ו 25.8 לעניין השווקים בהם פועלות חברות הפורטפוליו המהותיות והתחרות בשווקים אלו, ראו גם סעיפים

 להלן. 

  וש קבוערכ .12

" או המבנה)להלן: " "ה, שותפות מוגבלת בבעלותה המלאה של כת"ב, שוכרת מצד שלישי מבנה ביבנהכמ

, אשר בו קיימים חדרים נקיים ומערכת תומכת לצורך ייצור מוצרים רפואיים העומדים בתקנים "(המתקן"

קיורטק(. ופורטפוליו )מדיוונד (. כמ"ה קשורה בהסכמי שכירות משנה בינה לבין חלק מחברות הcGMPמחמירים )

מטרתה העיקרית של השכרת המבנה לחברות הפורטפוליו הינה להעמיד לרשותן אמצעים וסביבת עבודה מתאימים 

לפעילות הפיתוח תחת מבנה אחד ותוך ניצול המשאבים המשותפים לחיסכון בעלויות תפעול. מאחר וחלק מהציוד 

המבנה ביבנה הינו אינטגרלי למבנה והמעבר למתקן אחר עשוי לארוך במתקניהן של מדיוונד וקיורטק הפועלות מ

זמן רב ולהיות כרוך בעלויות מהותיות, למדיוונד וקיורטק קיימת תלות במתקן. לעניין גורם הסיכון בעניין התלות 

  להלן.  26.22.1.3סעיף ראו במתקן של מדיוונד 

 הלן.ל 21.3סעיף לפרטים נוספים אודות הסכמי השכירות ראו 

  מחקר ופיתוח .13

, כחברה המשקיעה ותומכת ניהולית בחברות הפורטפוליוהדוח, בשל אופי פעילותה של החברה  פרסוםנכון למועד  .13.1

החברה אינה עוסקת, בעצמה, במחקר ופיתוח. חברות הפורטפוליו עוסקות במחקר ופיתוח של מוצרים בתחום מדעי 

-ו 25.10 כל אחת מחברות הפורטפוליו המהותיות ראו סעיפיםהחיים. לעניין תחום המחקר והפיתוח ותוצאותיו ב

 להלן.  26.10

המדען רשות החדשנות )בשמה הקודם: מענקים מאו  כלשהם נכון למועד הדוח, החברה לא קיבלה מענקי פיתוח .13.2

, הלןל 26.10.3-ו 25.10.3 סעיפים ראושקיבלו חברות הפורטפוליו המהותיות לעניין מענקי רשות החדשנות . (הראשי

 .להלן 26.10.4.1ראו סעיף BARDA-לעניין מענק פיתוח שקיבלה מדיוונד מ

 נכסים לא מוחשיים  .14

הצלחתן של חברות הפורטפוליו תלויה, בין היתר, ביכולתן להגן על נכסיהן הלא מוחשיים וקניינן הרוחני. לצורך כך,  .14.1

 פועלות חברות הפורטפוליו לרישום פטנטים על שמן. 

שנה ממועד הגשת הבקשה לרישום הפטנט. במהלך תקופת ההגנה נדרש  20-החיים של פטנט נקבע לעל פי רוב, אורך  .14.2

בעל הפטנט במדינות מסוימות לשלם אגרות תקופתיות לשימור הזכויות בפטנט. בחלק מהמדינות, ישנם הסדרים 

ם בחקיקה לתנאים הקבועי מיוחדים בנוגע לפטנטים הקבועים בחוק, במסגרתם יכול בעל הפטנט, בכפוף

בקשת  לבקש מתן ארכה לתקופת הפטנט למשך תקופת זמן נוספת מעבר לתקופת הפטנט המקורית. הרלוונטית,

המאפשרות ארכה כאמור,  באותן מדינות אין כל וודאות כי בתשלום אגרות ועלויות נוספות. ארכה כרוכה בדרך כלל

  בסיום ההליכים המוגדרים בחוקי אותן מדינות. אכן תינתן ארכה

גם לאחר פקיעת  ןבלעדיות בשיווק מוצריה יעניקו אשר מסוימותהגנות  לעמוד עשויותהפורטפוליו  לחברותכמו כן,  .14.3

 . מוצריהן על יתהפטנט ההגנה
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תרופת  מעמד( להינתן עשוי)או  ניתןלמשל, לחלק מהמוצרים המפותחים על ידי חברות הפורטפוליו של החברה  כך .14.4

, נדירה למחלה המיועד"( מוצר)להלן בסעיף זה: " רפואי ציוד או תרופה הינה וםית תרופת(. Orphan Drugיתום )

 מחלה מונע או מאבחן, מטפל אשר למוצר ניתן יתום תרופת מעמד"ב בארה. חולים של מצומצם במספר פוגעת אשר

. באיחוד כלייםכל אינם ושיווקו שפיתוחו אך, חולים של יותר גדולה בכמות או"ב בארה חולים אלף 200 בעד הפוגעת

 10,000מתוך  5האירופאי, מעמד תרופת יתום יינתן למוצר אשר מטפל, מאבחן או מונע מחלה לה שכיחות של עד 

אנשים באיחוד האירופאי או בכמות גדולה יותר של חולים, אך שפיתוחו אינו כלכלי. הכרה כתרופת יתום ניתנת על 

 10-שנים בארה"ב ו 7. הכרה כתרופת יתום מקנה בלעדיות של מנת לעודד פיתוח תרופות או ציוד רפואי מסוג זה

 אף עשויה יתום כתרופת בתרופה ההכרה, כן כמושנים באיחוד האירופאי, ממועד קבלת אישור לשיווק התרופה. 

 .תרופה לאותה הקליניים הניסויים במימון וסיוע התרופה ברישום סיוע, מס הטבות להקנות

הנות מתקופת בלעדיות על פי חוקים יחים על ידי חברות הפורטפוליו עשויים לכמו כן, חלק מהמוצרים המפות .14.5

המקנים הגנות לתרופות ביולוגיות. תרופה ביולוגית היא מוצר רפואי כמו חיסון, דם, תא חי או רקמה. תרופות 

 Patient Protection" -ביולוגיות מיוצרות בתהליכים ביולוגיים )להבדיל מתהליכי סינתזה כימית(. בארה"ב חוקק ה

and Affordable Care Act שנים לאחר אישור תרופה ביולוגית לשיווק  12", המעניק בלעדיות למשך תקופה של

שנים. הגנה נוספת ניתנת באיחוד האירופאי תחת  11ובאירופה קיים חוק דומה המקנה הגנה לתקופה של עד 

 ( עבור מוצר ספציפי להתוויה שאושרה לראשונה. Supplementary Protection Certificate"תעודת הגנה משלימה" )

אין וודאות בכך שבקשות לרישום פטנט שהוגשו על ידי חברות הפורטפוליו תסתיימנה ברישום פטנט ו/או כי  כי יצוין .14.6

לא יהיו ניסיונות מצד צדדים שלישיים לתקוף פטנטים שנרשמו על ידי החברות כאמור ואף לתבוע את ביטולם. 

של חברות הפורטפוליו לייצר מוצרים הזהים למוצריהן, באופן  יהןם היות הפטנט רשום אינו מונע ממתחרבנוסף עצ

שיפגע ביכולתן להתחרות בשוק, אלא רק מותיר בידיהן אפשרות לתבוע מתחרים מפרים שכאלו בגין הפרת 

 המהותיות ראו סעיפיםהפטנטים הרשומים שלהן. לעניין נכסים לא מוחשיים של כל אחת מחברות הפורטפוליו 

 להלן.  26.11 -ו 25.11

 הון אנושי .15

 14-מונה מר עפר גונן לכהן כמנכ"ל החברה, זאת לאחר תקופת כהונה כנושא משרה בחברה של כ 2017 במרס 5 ביום .15.1

 ממלא מקום מנכ"ל. משנה למנכ"ל ובתפקיד וחצי שנים, מתוכן כשנה 

 עובדים.  6-שרה ונושאי מ 3כהנים בחברה מ, הדוח פרסום למועד נכון .15.2

  חוזר הון .16

  39.8"ח, סך הנכסים השוטפים ש מיליון 33.3 -בכ)סולו(  החברה של החוזר ההון מסתכם 2017 בדצמבר 31 ליום

 מיליון ש"ח.   6.5מיליון ש"ח( וסך ההתחייבויות השוטפות  28.4-מיליון ש"ח )בעיקר מזומנים בסך של כ

  השקעות .17

 המרת, אופציה כתבי מימושמיליון ש"ח בחברות הפורטפוליו )כולל  44 -כל של השקיעה החברה סך כול 2017 שנתב

 (. מיליון ש"ח 21 -והשקעה בתמורה למניות החברה בסך של כ "חש מיליון 21 -כ של בסך המירות הלוואות והעמדת

 לחלק 12 תקנהלדוחות הכספיים של החברה וכן  5, ראו ביאור 2017 שנת במהלך החברה שביצעה להשקעות באשר

 .התאגיד אודות נוספים פרטים -התקופתי לדוח' ד

  מימון ואשראי .18

לדוחות  12 ביאורבעל השליטה, בעקיפין. לפרטים ראו הלוואה עם  םהדוח, החברה קשורה בהסכ פרסוםנכון למועד  .18.1

 .לדוח פרטים נוספים על התאגיד, המצורפים לדוח זה 22וכן תקנה  הכספיים של החברה

  . בנקאיים פיקדונות באמצעות בעיקרבאפיקי מט"ח ושקלים,  הנזילים נכסיהת עודפי החברה משקיעה א .18.2

יצוין כי כת"ב חשופה, בין היתר, לשינויים בשער החליפין של מט"ח, המשפיעים הן באופן ישיר והן באופן עקיף על  .18.3

 התוצאות העסקיות של כת"ב ועל שווי הנכסים וההתחייבויות שלה.
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  מיסוי .19

 לדוחות הכספיים.  16ביאור  ולעניין זה רא

  מגבלות ופיקוח על פעולות התאגיד .20

 לעיל. 7סעיף פירוט גם ב וחברה ראהלעניין הסביבה הכללית בה פועלת 

  כללי –שלבי פיתוח ואישורים לפיתוח מוצרים רפואיים  .20.1

ת(, בארה"ב )על ידי אישור מוצרים רפואיים לשיווק כפוף לרגולציה )תקינה( מחמירה בישראל )על ידי משרד הבריאו .20.1.1

 .ובמדינות אחרות (EMA-במערב אירופה )על ידי ה ,(FDA-ה

הדרישות הרגולטוריות שונות ממדינה למדינה ואישור על ידי מדינה אחת אינו מעיד כי יתקבל אישור על ידי מדינה  .20.1.2

קל, בדרך כלל, על אחרת. עם זאת, אישור שיינתן על ידי רגולטור הנחשב מחמיר יותר )ארה"ב או מערב אירופה( י

תקף בכל המדינות החברות  EMA-ה קבלת אישורים במקומות אחרים בעולם. כמו כן, האישור שניתן על ידי

  10.האירופי הכלכלי ובאזורבאיחוד האירופי 

הליכי קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים בכל אחת מהמדינות, כרוכים בהוצאות משמעותיות, כולל מינוי נציג  .20.1.3

משכים על פני תקופה ארוכה יחסית העשויה להגיע עד כדי מספר שנים, נשקעה בכח אדם מיומן ומקצועי, ומקומי וה

וזאת בעיקר במדינות בעלות תקינה מחמירה. לעומת זאת, במדינות בעלות תקינה מקלה, התהליך עשוי להמשך פרק 

 זמן קצר באופן משמעותי.

לאחר הערכה מחדש  ושל חמש שנים וניתן לחדש ראשונהתקופה ניתן להאירופי אישור שיווק לתרופה חדשה  בשוק .20.1.4

תועלת. לצורך זה, המחזיק  מולאו רשות מוסמכת אחרת באחת המדינות החברות של מאזן הסיכון  EMA-ידי ה על

, התרופה ויעילות בטיחות, לאיכות ביחסגרסה מעודכנת של תיק הרישום  EMA-באישור השיווק נדרש להגיש ל

שבוצעו מאז אישור התרופה, וזאת לפחות שישה חודשים לפני תום תקופת חמש השנים הראשונות.  שינויים לרבות

או רשות מוסמכת אחרת  EMA-ה אם אלאזה יהיה תקף לתקופה בלתי מוגבלת  אישורלאחר חידוש אישור השיווק, 

חידוש נוספת בת חמש , על בסיס סיבות הקשורות למעקב אחר פרופיל בטיחות התרופה, כי נדרשת תקופת החליטה

מתחיל שיווק בפועל של התרופה בשוק האירופאי )במקרה של אישור בהליך מרוכז( או במדינה  ולא במידהשנים. 

 .בתוקףשנים ממועד האישור, האישור יחדל להיות  3ספציפית בה ניתן האישור במהלך תקופה של 

ם מתקני פיתוח וייצור ייחודיים המותאמים כל קבוצת מוצרים בתחום, ולפעמים אף מוצר בודד בתחום, דורשי .20.1.5

לדרישות הרגולטוריות ונדרשים לעמוד בהליכי אישור ממושכים אשר כוללים בדיקת תקינות ביצוע הניסויים 

בסיס האישור הרגולטורי המבוקש, תהליכי הפיתוח של המוצר, בדיקת עקביות ואמינות תהליכי בהקליניים ש

( גם EMA-וה FDA-תקופתיות נערכות על ידי הרשויות )כגון משרד הבריאות, ה הייצור ובדיקות המעבדה. ביקורות

 -לאחר אישור המוצר, בתדירות של פעם בשנה או שנתיים. בביקורות אלו נבדקת, בין היתר, עמידת החברה בכללי ה

Current Good Manufacturing Practice  :להלן("cGMP".כמפורט להלן ) 

קובעות הרשויות הרגולטוריות נהלי ייצור  ,יתוח, ייצור, אחסון והובלה של תרופותלגבי תהליכים הקשורים בפ .20.1.6

( וזאת על מנת לוודא שאלו נעשים בסביבה מבוקרת ובטוחה. כללים אלו מתעדכנים מעת לעת והם cGMPנאותים )

יין עמידת המתקן כוללים שיטות ודרכים לתיעוד, פיקוח ובקרה על תהליכי הייצור והמערכות התומכות בייצור. לענ

 25.9.2 -ו 26.9.1סעיפים לעיל וכן  12 סעיף( ראו cGMPביבנה, בו פועלות מדיוונד וקיורטק, בדרישות ייצור נאותות )

 להלן. 

 ( Drugsהליך אישור פיתוח תרופות ) .20.2

ים כאמור, על חברה המבקשת לפתח תרופה ולקבל אישור לשיווקה, לעבור סדרה של ניסויים המקוטלגים לפי שלב

 שונים. להלן יתוארו עיקרי השלבים: 

 קליני -שלב פרה .20.2.1

בבני  השל התרופה קודם לבדיקת הטיפולי והאפקטכולל ניסויים שונים המיועדים לבחון את הבטיחות  שלב זה

נעשים במודלים המדמים את המחלה לה  חלקםאדם. ניסויים אלו מבוצעים, בין השאר, בציוד מעבדתי ובחיות, ו

                                                      
על פי המידע המופיע באתר הארגון:   10

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000091.jsp&mid=WC0b

01ac0580028a42 
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, וכן ללמוד על מאפיינים שונים התרופה של הבטיחות פרופיל את להגדיר נועדו. הניסויים בשלב זה מיועדת התרופה

קליני כולל בדרך כלל התחלת פיתוח שיטות ייצור ואנליזה -של התרופה ועל מנגנון הפעולה שלה. כמו כן השלב הפרה

 של החומר. 

 כללי  – שלבי הניסויים הקליניים .20.2.2

ניים )ניסויים בבני אדם(, בכל המדינות החתומות על הצהרת הלסינקי )ובכלל זה ישראל(, תנאי לעריכת ניסויים קלי .20.2.2.1

הינו קבלת אישור מוקדם מהגורמים המוסמכים לאשר ביצוע ניסויים רפואיים בבני אדם באותה מדינה ועמידה 

בישראל ניסויים ביתר העקרונות הקבועים בהצהרת הלסינקי שעיקריה מפורטים בסעיף זה להלן. על מנת לערוך 

קליניים נדרש לקבל היתר מאת ועדת הלסינקי אשר פועלת מכוח תקנות בריאות העם )ניסוים רפואיים בבני אדם(, 

, וכן לידע ו/או לקבל אישורים ממשרד הבריאות. כמו כן, על מנת לערוך ניסויים קליניים בישראל 1980-תשמ"א

 Harmonizedלאומי להליכים קליניים נאותים )-מוני הביןובמדינות רבות אחרות יש לעמוד בתקני הנוהל ההר

Tripartite Guideline for Good Clinical Practice.) 

אשר מבקרת ו"(, המוסדבמוסד בו נערך הניסוי )להלן: " הפועלתועדת הלסינקי הינה ועדה מוסדית עצמאית 

 ועדה של באישורה להסתפק אפשרות קיימת ותשונ במדינותכי  ,יצוין "(.ועדת הלסינקיומאשרת את הניסוי )להלן: "

 בהגשת צורך ללא, המדינה באותה מוסדות במספר להתקיים שאמור ניסוי עבור, בלבד אחד במוסד, אחת אתית

  .ומוסד מוסד בכל הועדה של לאישורה המחקר

, מגיש את "(החוקר הראשיהרופא, שהינו החוקר הראשי המבצע את המחקר עבור החברה במוסד האמור )להלן: "

ועדת הלסינקי. לאחר דיון, במהלכו בוחנת ועדת הלסינקי, בין היתר, האם עומדים פרוטוקול ופרוטוקול הניסוי ל

הניסוי וטופס הסכמה מדעת )כמפורט להלן( בכללי האתיקה, זוכה הפרוטוקול לאישור )לעיתים בכפוף לשינויים 

משרד הבריאות(,  -ישורי הרשות הרגולטורית )בישראל, אם הושגו גם אאשר קובעת הוועדה כאמור(, ולאחר מכן

ניתן להתחיל בניסוי. כל שינוי בפרוטוקול הניסוי מחייב עדכון והגשה מחודשת לאישור ועדת הלסינקי. ככל שנדרשו, 

"( ניתן בכפוף לכך כי הבקשה לאישור תוגש על ידי ההיתרהיתר ועדת הלסינקי לערוך ניסויים קליניים )להלן: "

אשי אשר לו המיומנות והניסיון הנדרשים לעריכת אותו ניסוי וכן לעמידת הניסוי בתנאים שלהלן: )א( חוקר ר

היתרונות הצפויים למשתתף בניסוי מצדיקים את הסיכון ואי הנוחות הכרוכים בהשתתפות בניסוי; )ב( המידע 

פואי מתוכנן בצורה מדעית, הרפואי והמדעי הקיים מצדיק את עריכת הניסוי הרפואי המבוקש; )ג( הניסוי הר

המאפשרת מענה לשאלה הנבדקת, ומתואר בצורה ברורה, מפורטת ומדויקת בפרוטוקול הניסוי; )ד( הסיכון 

למשתתף בניסוי הוא קטן ככל שניתן, בשל שימוש בשיטות מחקר נכונות, ושימוש, במידת האפשר, בהליכים שכבר 

הניטור של המשתתף בניסוי והמעקב אחריו הם אופטימאליים; )ה( בוצעו בבני אדם או נוסו בבעלי חיים. כמו כן, 

ההכללה על פי פרוטוקול הניסוי; )ו( טופס הסכמה מדעת -המשתתפים בניסוי יבחרו בהתאמה לכללי ההכללה ואי

; )ז( תוכנית הניסוי כוללת הוראות בדבר ובשפה המובנת למשתתף לניסוי כולל את כל המידע הנדרש כמפורט בנוהל

י השמירה על פרטיות המשתתפים וסודיות המידע שנאסף; )ח( קיים בתוכנית הניסוי מנגנון מסודר של ניטור דרכ

"( כיסוי ביטוחי הולם למשתתפים בו; )י( היוזם יוזם הניסויהניסוי; )ט( הובטח על ידי יוזם הניסוי הרפואי )להלן: "

נאות של הניסוי, לרבות כוח אדם מיומן וציוד והחוקר הראשי מסוגלים להקצות את המשאבים הנדרשים לביצוע 

נדרש; )יא( אין באופי ההתקשרות המסחרית עם החוקר הראשי ועם המוסד בו נערך הניסוי כדי לפגוע בביצוע הולם 

של הניסוי; )יב( במידה שמשתתפים בניסוי, כולם או חלקם, עלולים להיות חשופים ללחץ או השפעה בלתי הוגנים 

 ננקטו אמצעים מתאימים כדי למנוע לחץ או למזער השפעה כאמור.להשתתף בניסוי, 

יצוין, כי במסגרת הגשת הבקשה לאישור ועדת הלסינקי, ניתנת התחייבות יוזם הניסוי, הכוללת, בין היתר, 

"( הנבדק בניסוי במשך כל תקופת אמ"ר: "להלןהתחייבות לספק למוסד את המוצר או האביזר ומכשור רפואי )

לסיומו, ללא תשלום. כמו כן, ניתנת התחייבות יוזם הניסוי לספק את המוצר או האמ"ר הנבדק בניסוי,  הניסוי ועד

שנים, וזאת באם בתום הניסוי יומלץ על ידי החוקר  3ללא תשלום, גם לאחר סיום הניסוי למשך תקופה של עד 

מחייבת המשך הטיפול בו במוצר או הראשי ויוחלט על ידי ועדת הלסינקי של המוסד, שטובת חולה המשתתף בניסוי 

אדם של אגף הרוקחות בירושלים של -נוהל לניסויים רפואיים בבניההאמ"ר הנבדק בניסוי, והכל בכפוף לתנאי 

, על תוספותיהן, 1980-אדם(, התשמ"א-משרד הבריאות )בהתאם לתקנות בריאות העם )ניסויים רפואיים בבני

 תיקוניהן ונספחיהן(. 

20.2.2.2. Phase I - שלב שבו מתבצעים ניסויים קליניים ראשוניים, שמטרתם להעריך את בטיחות התרופה, את קליטת זהו ה

התרופה, פיזורה בגוף, פינויה ממנו ואת המינון המקסימאלי שניתן ליתן בבטחה. ברוב המקרים, ניסוי בשלב זה 

 . (Phase Ib) ם כי ישנם מקרים בהם הניסוי מבוצע באנשים חוליםאמבוצע באנשים בריאים, 

20.2.2.3. Phase II -  האם בשלב זה מתבצעת בדרך כלל בדיקה ראשונה של מתן התרופה לחולים. בשלב זה מנסים לקבוע

. בד בבד, ממשיכים לבדוק את התרופה משפיעה על סמנים כלשהם של המחלה, ואם כך מהו מינונה המיטבי

 (Phase IIa) הראשון IIי שלב יניסו , כאשרPhase IIניסויי בטיחותה של התרופה. במקרים רבים מבוצעים מספר 
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יותר  יםנרחב ם(, הינPhase IIbהשני ) IIשלב  ילרוב להערכת בטיחות ראשונית של התרופה וניסוי יםמשמש

 (, אשר ישמש בסיס להתקדמות לקראת השלב הבא. proof of concept) האפקט הטיפולילספק מידע על  םומטרת

20.2.2.4. Phase III - המייצגים את  הוכיח את יעילות ובטיחות התרופה במספר גדול של חוליםהמטרה של שלב זה הינה ל

יצוין כי ניסויי  .Phase IIIלרוב, בהתאם לדרישות רגולטוריות, מבוצעים שני ניסויי  .אוכלוסיית המטרה של התרופה

Phase III "ייתכנו  אך עם זאת. שמטרתם להביא לאישור שיווק תרופה נקראים בדרך כלל "ניסויים פיבוטליים

בהתייחס  בלבד. יצוין עוד כי Phase IIמקרים יוצאי דופן של אישור תרופה לשיווק בנסיבות מיוחדות לאחר ניסויי 

, הרשויות הרגולטוריות רשאיות לאפשר רישום או מחלות נדירות למחלות מסכנות חיים ללא מענה תרופתי מספק

פונות בניסויים הפיבוטאליים ,  בלת תוצאות חיוביותבעקבות ק אחד. פיבוטלי התרופה לשיווק על בסיס ניסוי

 באירופה.  EMA-בארה"ב או ה FDA-חברות בבקשה לאישור רישום התרופה לרשויות הבריאות הרלוונטיות כגון ה

ומבוצעים במסגרת  פיבוטליים ניסוייםנקראים בדרך כלל  תרופה רישוםכי ניסויים שמטרתם להביא לאישור  יצוין

Phase IIIכי ייתכנו מקרים נדירים של רישום תרופה בנסיבות מיוחדות לאחר ניסויי  , אםPhase II . 

יצוין כי מספר המשתתפים בכל אחד משלבי הניסוי המתוארים לעיל, תלוי, בין היתר, בהתוויה הנחקרת, סוג עוד 

של  קטןכוללים מספר  Phase Iהתרופה שבפיתוח ותוצאות הניסויים הקודמים בתרופה. על פי רוב, הניסויים של 

כוללים עד אלפים של  Phase IIIוהניסויים של  כוללים עד מאות של משתתפים Phase IIמשתתפים, ניסויים של 

 11משתתפים.

20.2.2.5. Phase IV -  לעיתים רשויות הבריאות מאשרות תרופה לשיווק אך דורשות במקביל מהחברה המפתחת להמשיך

כאשר היא משווקת. מעקב כאמור יכול להתבצע באמצעות ניסוי ולעקוב אחר ההשפעות של השימוש בתרופה גם 

הינן איסוף מידע נוסף על תופעות הלוואי והבטיחות של  Phase IV. המטרות העיקריות של ניסוי Phase IVקליני 

ה רחב יותר מאשר יהתרופה ובחינת הסיכונים והיתרונות בנטילת התרופה כאשר נעשה בה שימוש בהיקף אוכלוסי

נה בעיות בטיחות שלא ייכולים להביא לכך שתתגל Phase IV. לעיתים ניסויי Phase IIIים הקליניים עד וכולל בניסוי

נצפו במהלך הפיתוח לפני השיווק, ובמקרה כאמור עלול להישלל אישור השיווק שניתן לתרופה או תוטלנה מגבלות 

 על השימוש בתרופה. 

על החברות להציג בדרך כלל הבקשה לקבלת אישור לשיווק מוצר, כחלק מהגשת  -לפיתוח תרופה לילדים  תוכנית .20.2.2.6

לרשויות הרגולטוריות באירופה ובארה"ב הצעה לתוכנית פיתוח של התרופה גם לטיפול בילדים וזאת, כחלק 

 תהליך פיתוח התרופה. מאינטגרלי 

, ונקבעים התנאים בהם באופן זה, מבטיחה התוכנית כי המידע הנדרש לצורך פיתוח תרופה לטיפול בילדים נאסף

התרופה עשויה להיות מאושרת גם לטיפול בילדים. בין היתר, נדרשות החברות לצרף תיאור של המחקרים המוצעים 

במקום  סירופת הילדים )כגון: יוכן הפעולות המוצעות על מנת להתאים את הפורמולציה של התרופה לאוכלוסי

 פטור מהגשת תוכנית פיתוח כאמור.טבליות(. במקרים מסוימים יכולות חברות לקבל 

 .להלן 26.5.1.9סעיף ידי מדיוונד לפיתוח תרופה לילדים, ראו  על המתבצעאודות ניסוי  לפרטים

הליך הפיתוח האמור אורך שנים רבות ונדרש לו מימון רב וזאת עקב התמשכות הניסויים, תהליך קבלת האישורים  .20.2.3

ידי -מם רשאית חברה להגיש בקשה לאישור רישום תרופה עלוכן הפקת המידע מתוצאות הניסויים, אשר בסיו

 הרשות הרגולטורית הרלוונטית. 

 בהם, ובעולם בישראל שונים רפואיים מרכזים עם מתקשרות הפורטפוליו חברות, הקליניים הניסויים עריכת לצורך .20.2.4

 על.ועם חברות קבלניות המספקות שרותים הנדרשים להוצאת הניסויים לפו הניסויים מתבצעים

לא ניתן לתת תחזית באשר לתוצאות הניסויים בשלבים המאוחרים יותר על סמך תוצאות הניסויים הפרה קליניים  .20.2.5

והניסויים הקליניים הראשונים שנערכו ביחס לאותה תרופה. קיימת אפשרות שהניסויים הקליניים המאוחרים 

נבחנת, למרות שתוצאות הניסויים ייכשלו מבחינת היעילות ומבחינת הבטיחות של התרופה הפוטנציאלית ה

המוקדמים יותר היו חיוביות. כמו כן, אין בטוחה כי הנתונים שיתווספו והתוצאות של הניסויים בכללותם יספקו 

שלון באחד משלבי הניסויים עלול לגרום יאת דרישות הרשויות הרגולטוריות, דרישות ועדות האתיקה וכדומה. כ

וצעה באותה חברה. משכך, אין כל ודאות בהגעת החברות הפועלות בתחום לירידה לטמיון של כל ההשקעה שב

 והמצויות בשלבי פיתוח לשלב של שיווק על בסיס מסחרי. 

 בהליך התרופה שיווק לאישור בקשה( FDA) האמריקני והתרופות המזון למנהל להגיש רשאית חברה כי יצוין .20.2.6

 וכן קיים טיפול להן שאין קשות למחלות המיועדות לתרופות מיועד זה מסלול(. Fast Track" )מהיר"מסלול 

                                                      
11 Turner, J. Rick. and Hoofwijk, T. J. (2013), Clinical Trials in New Drug Development. J Clin Hypertens, 15: 

306–309 
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 בדיקהל מיועד זה מסלול. קיים טיפול על משמעותית עדיפה תהיה פוטנציאלית שתרופה להניח ניתן בהם למקרים

 מהבקשה חלקים הגשת, השאר בין, מאפשר מהיר מסלול אישור קבלת. FDA-ה ל ידיע חדשות תרופות של מואצת

 כל של הכנתם לסיום להמתין צורך ללא, זמינים יהיו אלו שחלקים ככל(, BLAאו  NDA) חדשה תרופה לאישור

בקשה להכיר  FDA-הגיש לבנוסף, חברה רשאית ל בהליך רגיל. FDA-ה ידי על שנדרש כפי, יחד הבקשה חלקי

כולה ( ככל שקיים מידע קליני מוקדם לפיו התרופה יBreakthrough Therapyבתרופה מסוימת כ"פורצת דרך" )

, Phase IIלהוות שיפור משמעותי על פני טיפולים קיימים במחלות קשות. הכרה כזו יש לבקש לא יאוחר מסיום 

 בדבר פיתוח יעיל של התרופה. FDA -והיא מאפשרת את כל יתרונות המסלול המהיר ובנוסף הדרכה צמודה של ה

 לשנות צפויה זו חקיקה. t Century Cures Act21s -עבר בקונגרס האמריקני ה 2016אוקטובר  בחודשיצוין כי  עוד .20.2.7

 להעריך עשוי FDA -ה. כך, למשל, FDA -ה ידי על חדשות רפואיות טכנולוגיות אישור הליך של מסוימים היבטים

 נכוןשל טכנולוגיה חדשה. עם זאת,  שיווקה אישור בחינת במסגרת קליניים בניסויים אינו שמקורו קליני מידע גם

ברור עדיין אם, כיצד ומתי תשפיע חקיקה זו על פעילותה של החברה ופעילותן של החברות  לא, הדוח למועד

 .  ידה על המוחזקות

 ים לשיווק מכשור רפואיינוהל קבלת אישורים רגולטור .20.3

 תחום המכשור הרפואי כפוף אף הוא להוראות חקיקה שונות והנחיות רשויות הבריאות השונות. 

 וק מכשור רפואי בארה"ב לשיו FDA -נהלי קבלת אישור ה .20.3.1

 חברות זרות, המייצרות מכשירים רפואיים ועתידות לייצאם לארה"ב, מחויבות לדרישות הרגולטוריות של 

אינו מכיר באישורים רגולטורים הניתנים על ידי  FDA-קודם ליצוא המכשירים הרפואיים, וזאת מאחר וה FDA-ה

בין היתר, ייצור המכשירים הרפואיים בהתאם לרגולציה של  כוללות, FDA-מוסדות של מדינות אחרות. דרישות ה

 FDA-אבטחת האיכות, קבלת דוחות מדעיים על המכשירים הרפואיים, מינוי סוכן אמריקאי ומתן אפשרות לנציגי ה

למכשיר רפואי ניתן לפי עמידה במספר תנאים של ההליך הרלוונטי.  FDA-לפקח על הליכי הייצור במפעל. אישור ה

כי המכשירים הרפואיים,  FDA-הינו הליך קצר יחסית במהלכו מודגם ל Premarket Notification 510 (K)הליך 

להם מתבקש האישור, הם בטוחים ויעילים וכי הם שקולים למוצרים אחרים מתחומים שונים המשווקים באופן 

הינו הליך של  PreMarket Approval -(. הPMA) PreMarket Approvalחוקי בארה"ב ואינם כפופים להליך של 

הנוגע למכשור רפואי תומך חיים, או בעל פוטנציאל לנזק, או  FDA-הערכה רגולטורית ומדעית מעמיקה של ה

. במסגרת הליך זה נדרשים, בין היתר, ניסויים קליניים בהיקף גדול יותר, אשר FDA-שכמותו עדיין לא הוערך ע"י ה

 ישורים רגולטוריים ולהגדיל את העלויות הנדרשות לשם כך.א תעשויים להאריך את משך הזמן עד לקבל

 20.2.7סעיף , כאמור ב2016 אוקטובר בחודש האמריקני בקונגרס עבראשר  21st Century Cures Act-ה כי יצוין

, לא ברור הדוח למועד נכוןלשיווק מכשור רפואי בארה"ב.  FDA-לעיל, עשוי להשפיע גם על נהלי קבלת אישור ה

 ם, כיצד ומתי תשפיע חקיקה זו על פעילותה של החברה ופעילותן של החברות המוחזקות על ידה.  עדיין א

 (CE Marking)לשיווק מכשור רפואי באירופה  CEתקן  .20.3.2

הוא תקן אירופי למוצרים, המהווה הצהרה של יצרן לפיה המוצר עומד בקריטריונים ההכרחיים ובמפרטים  CEתקן 

טיות כגון: בריאות, בטיחות ואיכות סביבה. לצורך בדיקת עמידת המכשיר הרפואי הטכניים של הרשויות הרלוונ

בתקנים הנדרשים, נערכות בדיקות במכשור הרפואי שבמסגרתן נבדקים המאפיינים הטכניים של המכשור הרפואי 

 הנדרש למכירתו.  CEומערכת בקרת האיכות של היצרן, כך שבסוף התהליך זוכה היצרן בתקן 

 אישור משרד הבריאות לשיווק מכשור רפואי בישראל נוהל קבלת .20.3.3

פעילותה של חברה בישראל בתחום שיווק מכשור רפואי כפופה להיתר מאת משרד הבריאות עבור ניסויים בבני אדם 

הכפופים לאישור המחלקה לאביזרים ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות ולאישור ועדת הלסינקי, כמפורט לעיל 

 ולהלן.

"ר מוגדר כמכשיר, אביזר, חומר כימי, מוצר ביולוגי או טכנולוגי, המשמש בטיפול רפואי, אמ - רפואי שורומכ אביזר

או הנדרש לצורך פעולתו של מכשיר או אביזר המשמש לטיפול ושאינו מיועד בעיקרו לפעול על גוף האדם כאמצעי 

מתן היתרי יבוא ל, הרפואי הציוד בפנקס רישוםתרופתי. המחלקה לאמ"ר במשרד הבריאות היא הגוף האחראי ל

 מסוגים שונים לאמ"ר, מעקב אחר שיווק אמ"ר בישראל ואישור ניסויים קליניים באמ"ר. 

  הריכוזיות חוק .20.4

 חוק)" ברשומות 2013-"דהתשי, הריכוזיות ולצמצום התחרות לקידום החוק פורסם 2013 דצמבר בחודש .20.4.1

בלות על חברות ציבוריות וחברות אג"ח במבנה פירמידלי, כאשר "(. חוק הריכוזיות מטיל, בין היתר, מגהריכוזיות
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חוק בהתייחס למבנה פירמידלי קיים, החוק אוסר שליטה במבנה הכולל יותר משתי שכבות של תאגידים מדווחים. 

בבואן להקצות זכויות, כגון רישיונות  רותיותהריכוזיות אף מטיל על רשויות המדינה לשקול שיקולי ריכוזיות ותח

 פיננסים גופים של משמעותיות השקעות על מגבלות מטיל הריכוזיות חוק, בנוסףתחום תשתיות חיוניות וכו'. ב

 .ים משמעותייםריאלי בתאגידים משמעותיים

במסגרת רשימת הגורמים הריכוזיים והתאגידים הריאליים המשמעותיים שפורסמה מכוח חוק הריכוזיות, נכללות  .20.4.2

( לחוק הריכוזיות, 2()א()1)א()4החברה וכן בעלת השליטה בחברה, וזאת מכוח סעיף החברה, מספר חברות בנות של 

 ( החזקה של מעל מחצית מהפעילות בתחום תשתיות חיוני. 2)א()4העוסק בתאגיד ריאלי משמעותי, וכן מכוח סעיף 

 בחוק הקבועות לותלמגב בעיקרן נוגעות כאמור סיווג של העיקריות ההשלכות, הקבוצה של הנוכחי הפעילות במתווה .20.4.3

 גופים בשני החזקות ועל משמעותי ריאלי ובגוף משמעותי פיננסי בגוף דירקטורים של במקביל כהונה על הריכוזיות

 '. וכו חיוניות תשתיות בתחום רישיונות כגון, זכויות להקצות בבואן המדינה רשויות שיקולי על וכן כאמור

)בשמו הקודם, חוק לעידוד מחקר ופיתוח  1984 -בתעשייה, תשמ"דחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית  .20.5

  "(החדשנותחוק ( )להלן: "1984 -בתעשייה, תשמ"ד

, 2016בינואר  1"(, הוקמה ביום התיקון)להלן: " 2015לחוק החדשנות משנת  7בהתאם להוראות תיקון מספר  .20.5.1

תה בעבר תחת ונה על הפעילות אשר היישאמ ,"(החדשנות רשות)להלן: " הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגיות

המדען הראשי במשרד הכלכלה. במסגרת התיקון, רשות החדשנות קיבלה את הסמכות  אחריותה של לשכתו של

לקבוע, לשנות ולנהל את מערך התמיכות בפעילות מחקר ופיתוח במסלולי הטבות חדשים. בהתאם לכך, פרסמה 

קרן המו"פ, אשר אימץ את מרבית ההסדרים והמגבלות שהיו  – 1מס' רשות החדשנות, בין היתר, את מסלול הטבות 

קבועים בחוק החדשנות ערב התיקון )לרבות, המגבלות בעניין העברת ידע ממומן לחו"ל, העברת ידע ממומן בתוך 

ישראל, העברת זכויות ייצור לחו"ל והחובה לשלם תמלוגים(. כמו כן, פרסמה רשות החדשנות הוראות חדשות לגבי 

מתן הרשאה לשימוש בידע ממומן מחוץ לישראל ובעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם. הוראות אלה חלות גם 

על חברות שקיבלו מענקים מהמדען הראשי ומרשות החדשנות ערב פרסומן, ומשכך הוראות אלה חלות על החברות 

 "(.ההוראותהמוחזקות שקיבלו מענקים מהמדען הראשי בעבר )להלן: "

 רשותעל ידי  ומענקים מכוח קיבלוהפורטפוליו  רה לא קיבלה מענקים מכח חוק החדשנות אם כי חברותהחב .20.5.2

לחברות שקיבלו אישור בהתאם  המעניקרשות החדשנות להלן(.  26.10.4 -ו 25.10.3 )בעניין זה ראו סעיפים החדשנות

צאות המחקר והפיתוח של תכניות מהו 20%-50%"(, מענק בשיעור של חברות מו"פ)להלן בסעיף זה: " הוראותל

 סך"( )למעט חריגים( בתמורה לתשלום תמלוגים מהתכנית המאושרת)להלן: " המחקר ופיתוח המאושרות על יד

מכירת מוצרים ו/או ממתן שירותים הקשורים למוצרים, המבוססים )במלואם או בחלקם( על טכנולוגיה וידע 

ועד לתשלום בהיקף כולל  בהוראות,, בשיעורים הקבועים ותמרשות החדשנמענקים שהתקבלו  שפותחו על בסיס

(. בהוראותעל ידי חברת מו"פ בתוספת ריבית שנתית )כהגדרת מונח זה  המענקים שהתקבלו השווה למלוא סכום

אשר קבעה רשות החדשנות בהקשר זה, מחליפות )בכפוף לחריגים הקבועים בהוראות( את התקנות  ,ההוראות

 , ובמסגרתן, בין היתר, רשות1996-בתעשייה )שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם(, תשנ"ו לעידוד מחקר ופיתוח

התאימה את שיעורי התמלוגים אותם חברות ממומנות צריכות לשלם לרשות החדשנות, בגין מכירת  החדשנות

ות שינוי באופן מוצרים שפותחו באמצעות ידע ממומן, בהתאם לגודלן ולענף בו הן פועלות. כמו כן, ההוראות כולל

חישוב הריבית השנתית )ריבית הליבור( אליה צמודים מענקי רשות החדשנות. יצוין כי רשות החדשנות טרם פרסמה 

להעריך את  באפשרות החברהאת כלל ההוראות שיחולו על החברות הממומנות ומשכך, נכון למועד דוח זה, אין 

 .ת הפורטפוליוחברוההשפעה, אם תהיה, של פרסום הוראות נוספות על 

ישנה דרישה כי חברת המו"פ תהיה הבעלים של הידע החדש שיפותח כתוצאה מהתוכנית  ההוראותבמסגרת  .20.5.3

המאושרת ושל כל זכות הנובעת ממנו, אלא אם ניתן לחברת המו"פ אישור להעברת הבעלות כאמור בהתאם 

תמשכנה לחול על  ת ידע וזכויות ייצור(לרבות בעניין העבר) בהוראות. המגבלות המופיעות רשות החדשנותלהוראות 

 ההוראות.על פי  האת כל סכום התמלוגים המגיע ל לרשות החדשנותחברה אף לאחר שתסיים לשלם 

עשה בישראל על ידי תושב ישראל והמוצרים יכי פעילות המחקר והפיתוח של חברת מו"פ ת ותקובע ההוראות .20.5.4

את העברת זכויות הייצור של  ותמאפשר ההוראותראל בלבד. ייוצרו ביש רשות החדשנותשיפותחו באמצעות מימון 

אל מחוץ לישראל בתנאים מסוימים, הכוללים, בין היתר, קבלת  רשות החדשנותהמוצרים שיפותחו באמצעות מימון 

משיעור  10%-להעברה כאמור )למעט, העברת ייצור בשיעור של פחות מ רשות החדשנותועדת המחקר של ואישור מ

( , אלא מחייבת רק הודעה לרשות החדשנותרי בישראל אשר אינה מחייבת קבלת אישור כאמורהייצור המקו

מסכום  300%-ל 120%)הנעים בין  בהוראותבשיעורים הקבועים  לרשות החדשנותותשלום תמלוגים מוגדלים 

ים שכבר המענק, בהתאם לגובה האחוזים של פעילות הייצור אשר עתידה להתבצע מחוץ לישראל, בניכוי תמלוג

(. גם במקרה של העברת ייצור בשיעור שאינו מחייב קבלת אישור מוועדת המחקר )קרי, לרשות החדשנותשולמו 

(, תחויב חברת המו"פ, בשל העברת הייצור אל מחוץ לישראל, בתשלום תמלוגים מוגדל למדינה, 10%בשיעור של עד 

 . בהוראותבשיעורים הקבועים 
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אל מחוץ  החדשנות רשותהוצאת ידע שפותח באמצעות מימון  הןמים הקבועים בבתנאים מסוי ותמאפשר ההוראות .20.5.5

פי נוסחאות -לישראל, וזאת בכפוף, בין היתר, לאישור מראש להעברה, לתשלום סכום פדיון למדינה המחושב על

 ותבהורא. בהוראותהקבועות בחוק, או בהכנסת ידע חלופי לישראל בתמורה, ובכפוף לתנאים נוספים המפורטים 

נוסחאות שונות לחישוב סכום הפדיון למקרי העברת ידע מחוץ לישראל בעסקת מכירת ידע או נכסים מחד,  נקבעו

לחישוב סכום הפדיון למקרי העברת ידע מחוץ לישראל בעסקת מכירת מניות חברת המו"פ באורח שזו מפסיקה 

ה בגין העברת הידע מישראל במסגרת להתקיים כחברה ישראלית. הנוסחה לחישוב סכום הפדיון שיש לשלם למדינ

מכירה של חברת המו"פ והפסקת פעילותה בישראל מחשבת את חלקה של המדינה בתקבול בסכום השווה ליחס 

לבין סך הוצאות המו"פ של חברת המו"פ כפול מחיר  החדשנות מרשותשבין סך המענקים שקיבלה חברת המו"פ 

)ובכפוף לתנאים נוספים  פחת במנגנון שימוש ותוך שולמו שכבר התמלוגים הפחתת תוךהמכירה של חברת המו"פ, 

 האמורות הנוסחאות במסגרת לשלם ידרשו"פ המו שחברות המרבי הסכום לעניין ההוראות(. בהוראותהקבועים 

, נכון למועד דוח זה, אין אלה הוראותרשות החדשנות טרם פרסמה ו מאחר. החדשנות רשות ידי על להיקבע צפויות

 . חברות הפורטפוליועל  אלההחברה להעריך את ההשפעה, אם תהיה, של פרסום הוראות באפשרות 

אישור זה  כאשרהחדשנות  מרשותישראלית אחרת מחייב קבלת אישור  לחברההחדשנות  רשותידע ממומן  העברת .20.5.6

הנוגעות , לרבות אלו ההוראותיינתן רק בתנאי שמקבל הידע מסכים לקבל על עצמו את החובות והזכויות מכוח 

 לרשותמחוץ לישראל )בשים לב לכך שקיימת חובה לשלם תמלוגים  וייצורהחדשנות  רשותלהעברת ידע ממומן 

 מההכנסות הנובעות ממכירת ידע זה(. החדשנות

במסגרת ההוראות נקבע, בין היתר, כי ועדת המחקר של רשות החדשנות רשאית לאשר בקשה למתן הרשאה, קרי,  .20.5.7

זר בידע הנובע ממחקר ופיתוח ממומן ושאינו מפקיע לחלוטין מהחברה הממומנת את   מתן זכות שימוש לגורם

אפשרות השימוש בידע המועבר. אישור זה כפוף לתשלום לרשות החדשנות בגין מתן הרשאה זו בהתאם לנוסחאות 

יבלה החברה, של המענקים שק מיידיתעלול להוביל לדרישה להחזרה  ההוראותקיום  איהקבועות בהוראות. כמו כן, 

במקרים מסוימים אף עשוי להטיל על החברה לשלם עיצומים כספיים וכן עלול להוביל להטלת סנקציות פליליות, 

 רשות, במקרים של העברה אל מחוץ לישראל של ידע או זכויות קניין רוחני שפותחו במימון מענקי היתר בין

. יצוין כי רשות וההוראות האישור לתנאי בניגוד וא החדשנות רשותללא קבלת אישור מועדת המחקר של  החדשנות

 באפשרות החברהומשכך, נכון למועד דוח זה, אין  החברההחדשנות טרם פרסמה את כלל ההוראות שיחולו על 

 .חברות הפורטפוליולהעריך את ההשפעה, אם תהיה, של פרסום הוראות נוספות על 

 היתר שימוש בחומרים מסוכנים והיתרים נוספים .20.6

לותן המחקרית, עושות חלק מחברות הפורטפוליו המהותיות שימוש ברעלים ולפיכך, בהתאם לחוק החומרים בפעי

, הן נדרשות לקבל היתר רעלים מאת הממונה במשרד לאיכות הסביבה, אלא אם כן 1993-המסוכנים, התשנ"ג

חלק עשויות כמפורט לעיל, פטורות הן מכך בהתאם לקבוע בתקנות בנושא זה. בנוסף לקבלת היתר לשימוש ברעלים 

היתרים מיוחדים נוספים, כגון: היתר לשימוש בסמים בהתאם לפקודות הרוקחות ל להידרשמחברות הפורטפוליו 

או היתר לשימוש בחומרים רדיואקטיביים בהתאם לתקנות הרוקחים )יסודות  1981-]נוסח חדש[, התשמ"א

 . 1980-רדיואקטיביים ותוצריהם(, התש"ם

 בקרת איכות .20.7

חברות הפורטפוליו המהותיות המייצרות מוצרים רפואיים נדרשות לעמוד בתקנים והנחיות בקשר עם בקרת איכות 

-בהליכי ייצור תרופות ומוצרים רפואיים. תקנים והנחיות אלו מפורסמים על ידי רשויות רגולטוריות כדוגמת ה

FDA וה-EMAרה על עמידה בתקינה כאמור ומבצעות . חברות הפורטפוליו המהותיות הנדרשות לכך פועלות לשמי

 ניסויים ושימוש בחומרים העומדים בהתאם לנדרש בתקנים אלו. 

 הגבלים עסקיים .20.8

אשר עוסקת ברכישה או מכירה של החזקות ואמצעי שליטה בתאגידים, כפופה החברה, בין היתר, להוראות  כחברה

הכוללות הסדרים כובלים, כהגדרת מונחים  חוק ההגבלים העסקיים, בעיקר ביחס לעסקאות המהוות מיזוג ו/או

 שהינם בתאגידים( ובעקיפין)במישרין  מחזיקה, בחברה השליטה בעלת, החברה ידיעת למיטבאלה בחוק האמור. 

/או ו מיזוג המהווה בעסקה המתקשרות שלה מוחזקות חברות/או ו החברה עשויה, כן ועל, האמור החוק לפי מונופול

 החזקתה שאלמלא אף, עסקה לאותה ביחס עסקיים הגבלים על הממונה לאישור יזקקלה, כובלים הסדרים כוללת

 . עסקה לאותה עסקיים הגבלים על הממונה אישור נדרש היה לא, האמורים בתאגידים השליטה בעלת של

  הון השקעות לעידוד חוק .20.9

 מס הטבות לקבל גרתובמס המנויים בתנאים העומדות לחברות מאפשר 1959-"טהתשי, הון השקעות לעידוד החוק

מרכז ההשקעות שבמשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. חלק מ ממשלתיים מענקים/או ו המיסים מרשות
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, קיבלו הטבות בהתאם לחוק לעידוד השקעות ומדיוונדסל -גמידה זה ובכלל, החברה ידיל עמהחברות המוחזקות 

 הון. 

 הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה .21

של עיקרי ההסכמים המהותיים, שלא במהלך העסקים הרגיל, אשר החברה צד להם, או אשר  להלן תיאור תמציתי

למיטב ידיעתה, החברה זכאית לפיהן, כולל הסכמים שהיו בתוקף בתקופה המתוארת בדוח או שהשפיעו על פעילות 

 התאגיד באותה התקופה: 

 גמידה סל -טבע-הסכם כת"ב .21.1

-מלוא אחזקותיה של טבע )כ לרכישת בהסכם טבע עם החברה שרההתק"( החתימה מועד)" 2017במרס  2 ביום

"(. בהתאם להסכמות המניות רכישת"(, לרבות כל הזכויות הנלוות להן )"הנרכשות המניות( בגמידה סל )"5.02%

 מיליון דולר לגמידה סל 120 -מיליון דולר, ושיקף שווי של כ 6-בין הצדדים, שוויין של המניות הנרכשות הועמד על כ

 0.01 בנות החברה של רגילות מניות 6,010,961 לטבע החברה הנפיקה, הנרכשות למניות בתמורה"(. הבסיס שווי)"

ימי המסחר  10-נקבע על פי ממוצע מחירי הסגירה של מניות החברה בבורסה ב המניות מספר"א. כ נקוב ערך"ח ש

 ש"ח למניה.  3.70 -סך של כ על המחיר האמור, היינו 20%סביב מועד החתימה, בתוספת פרמיה של 

החברה תנפיק לטבע מניות נוספות בקרות אירועים מסוימים כפי שנקבעו בהסכם, ובכלל זה במקרה של מכירת 

 -המניות הנרכשות, מיזוג של גמידה סל, מכירת כלל מניות או נכסי גמידה סל, מכירת נכס מהותי של גמידה סל ו

IPO חת מהמניות הנרכשות באותו אירוע עולה על המחיר למניה לפיו רכשה של גמידה סל, ובלבד שהשווי לכל א

"(. במקרה זה, החברה תנפיק לטבע מניות נוספות בכמות המשקפת למניה הרווחהחברה את המניות הנרכשות )"

 "(.הנוספות המניות( מהרווח למניה )"1/3שליש )

מניות החברה  13,000,000קה לא יעלה על בכל מקרה, הסך הכולל של מניות החברה שיוקצו לטבע במסגרת העס

"(. מספר המניות האמור עשוי להיות כפוף להתאמות במקרים כפי שנקבעו בהסכם, ובכלל זה המירבית ההקצאה)"

במקרה של חלוקת מניות הטבה, פיצול מניות ומיזוג של החברה. יצוין כי לחברה אפשרות, ובמקרים מסוימים תהא 

 חלף הקצאת המניות הנוספות. מחויבת, לשלם לטבע במזומן

 14 מיום, (2017-01-021330: אסמכתא)מס'  2017 במרס 5 מיום החברה של מיידיים דיווחים ראו נוספים לפרטים

 29( ומיום 2017-01-024046)מס' אסמכתא:  2017במרס  23, מיום (2017-01-020956: אסמכתא)מס'  2017 במרס

 . (2017-01-027013)מס' אסמכתא:  2017במרס 

 כת"ש-כת"ב-טבע הסכם .21.2

)להלן:  2007התקשרו כת"ש, כת"ב וטבע בהסכם השקעה בחברה, אשר תוקן בחודש מאי  2005בחודש ספטמבר 

בתחום הריפוי  ו, רוב הסכומים שתשקיע החברה בחברות פורטפוליו עתידיות יהיטבע הסכם פי על"(. טבע הסכם"

ההשקעות, על ידי החברה, בחברות פורטפוליו עתידיות יהיו  ובדיאגנוסטיקה תומכת בריפוי ועיקר יתרת סכומי

 ההשקעה הסכם בדבר לפרטיםבתחום הבריאות והביוטכנולוגיה, אלא אם יוסכם אחרת על ידי כת"ב וטבע. 

 שיתוף הכוללים טבע לבין ב"כת בין היחסים את וכן ב"בכת מניות כבעלות טבע לבין ש"כת בין היחסים את המסדיר

 2007תוקן בחודש מאי ו 2005נחתם בחודש ספטמבר  אשר לחברה טבע ידי על שונים שירותים ומתן מסחרי פעולה

)מספר  2015במרס  12, כפי שפורסם ביום 2014לדוח התקופתי של החברה לשנת  2.15ראו בין היתר, סעיף 

 (.049420-01-2015אסמכתא: 

  המבנה ביבנה -הסכם שכירות  .21.3

 לפיו"(, טק ייזום: "להלןטק עסקים ונכסים בע"מ )-שכירות עם חברת ייזוםהתקשרה כמ"ה בהסכם  2008 בשנת

הוקנתה לכמ"ה  השכירות הסכם במסגרת. 2022לתקופת שכירות עד לחודש נובמבר  ביבנה מבנה"ה כמ שוכרת

תמורה ה, הדוח למועד. 2025באוקטובר  30שנים נוספות עד ליום  3אופציה להמשיך לשכור את המבנה לתקופה של 

 עוליםמיליון ש"ח. דמי השכירות  1.2-סך של כב הינההשכירות  בגיןכמ"ה  ידי על המשולמתהנומינלית  השנתית

בהדרגה בתקופת השכירות על פי מדרגות המפורטות בהסכם השכירות. להבטחת כל התחייבויות כמ"ה על פי הסכם 

נכון שכירות משנה ו הסכמימ"ה לערוך השכירות, חתמה החברה על ערבות לטובת ייזום טק. ייזום טק התירה לכ

 קיורטק. והסכמים כאמור עם מדיוונד למועד זה לחברה 

 להלן. 26.19 -ו 25.19 לעניין ההסכמים המהותיים בהם קשורות חברות הפורטפוליו המהותיות ראו סעיפים .21.4
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 הליכים משפטיים  .22

ג' לדוחות הכספיים של 14ראו ביאור  מטעם או כנגד החברה, המתנהליםאודות הליכים משפטיים מהותיים  לפרטים

אין רשות שהוקמה לפי דין השוקלת, בוחנת או מתכננת נכון למועד דוח זה החברה. כמו כן, למיטב ידיעת החברה, 

לנקוט בהליכים משפטיים מהותיים כנגד החברה. לעניין הליכים משפטיים מהותיים, ככל שישנם, בקשר עם חברות 

 להלן. 27.20-ו 26.20, 25.20סעיפים ראו המהותיות הפורטפוליו 

   יעדים עיקרייםואסטרטגיה  .23

להשיא ערך לבעלי מניותיה וזאת על ידי ביצוע השקעות וניהול השקעות בחברות עם פוטנציאל החברה שואפת  .23.1

 לתשואה גבוהה בתחום מדעי החיים.

בעיקר בחברות בהן היא וזאת , ושקעתשל החברות בהן היא מ פעילותןניווט החברה הינה שותפה פעילה בניהול ו .23.2

מחזיקה שיעור משמעותי. החברה שואפת ליצור ערך, להשביח ולהשיא את ערכן של ההשקעות הקיימות, לתרום 

, בין אם על ידי מכירת מניות לקידום פעילות החברות המוחזקות ולהביא למימוש ההשקעות במקרים המתאימים

 . ן אם על ידי הנפקת חברות הפורטפוליו בבורסות שונותבאחת מחברות הפורטפוליו לצדדים שלישיים, ובי

החברה בוחנת הזדמנויות עסקיות אלו מתוך כוונה לבצע  .ובחו"ל בארץלחברה נגישות למגוון הזדמנויות עסקיות  .23.3

השקעות בעלות תשואה פוטנציאלית משמעותית בחברות בשלבים מתקדמים של ניסויים קליניים וזאת לצד 

בים מוקדמים יותר. מדיניות ההשקעות של החברה מבוססת על תמיכה ניהולית בפעילות השקעות בחברות בשל

חברות הפורטפוליו. בהתאם לכך, החברה נותנת עדיפות לאיתור השקעות בהן תוכל להגיע לשיעורי החזקה 

 משמעותיים המקנים זכויות ניהוליות ואסטרטגיות בחברת הפורטפוליו. 

יננסיים ושותפים אסטרטגיים בעלי יכולות המשלימות לאלו של החברה. במקביל, שואפת לחבור לשותפים פ החברה .23.4

החברה פועלת לחזק את חברות הפורטפוליו על ידי מינוי נושאי משרה בכירים וחברי דירקטוריון בעלי ניסיון ורקע 

 הרלבנטיים לפעילותן בתחום מדעי החיים.

ת בחברות פורטפוליו עתידיות יהיו בתחום ההשקעומרבית , ולאסטרטגיית החברה בהתאם להסכם טבע .23.5

הבריאות  מיבתחושל החברה יהיו עיקר ההשקעות כמו כן,  תרפויטיקה.ובדיאגנוסטיקה התומכת ב תרפויטיקהה

 השקעות בתחום הציוד הרפואי יתבצעו דרך קרנות אנטומיה אותן מנהלת החברה.והביוטכנולוגיה. 

לארה"ב והיא מבצעת השקעות גם בחברות אמריקאיות בתחום  החברה הרחיבה את פעילותהשנים האחרונות, ב .23.6

הביומד העולמי ועל אף היותן בשלבי פיתוח החברה מעריכה, כי לאור נגישותן למוקדי פעילות  מדעי החיים.

יובהר, כי למועד הדוח, בהתחשב  לחברה. להיות בעלות פוטנציאל משמעותיחברות אלו מוקדמים יחסית, עשויות 

, כמו גם בהיקף ההשקעה שביצעה החברה ברכישת בארה"ב בהן השקיעה החברהשל החברות  בשלבי הפיתוח

את החברות הללו בשלב זה חזקות האומרות וחוסר הוודאות האינהרנטי הקיים בתחום, החברה אינה מסווגת אה

תופי פעולה ככל שתהיה התקדמות משמעותית בשלבי הפיתוח של החברות הללו ו/או ייווצרו שי. כחברות מהותיות

 , הדבר עשוי להשפיע באופן מהותי על החברה. בעלות אופי אסטרטגיו/או תבוצענה השקעות או רכישות 

הדוח ועשויים  פרסוםכמתואר לעיל מבוססים על יעדיה ושאיפותיה של החברה נכון למועד  האסטרטגיה והיעדים .23.7

 .להחלטות החברהלהשתנות בהתאם 

 .זה לדוח המצורף יוןהדירקטור דוח ורא נוספים לפרטים

 
  דיון בגורמי סיכון .24

להלן גורמי הסיכון העיקריים הקשורים לפעילותה של החברה וחברות הפורטפוליו המהותיות, לפי העניין. לעניין 

 להלן.  26.22 -ו 25.22 גורמי סיכון ייחודיים בהתייחס לחברות הפורטפוליו המהותיות ראו גם סעיפים

 גורמי מקרו  .24.1

להאטה בכלכלה בישראל ובעולם ו/או להידרדרות של המצב הפוליטי והביטחוני  – וליטי ובטחונימצב כלכלי, פ .24.1.1

בארץ ובעולם, עלולה להיות השפעה שלילית על מצבן של חברות הפועלות בישראל. זאת, בין היתר, כתוצאה 

ר בהסכמים עם מחששם של משקיעים זרים להשקיע בחברות ישראליות או מחששן של חברות בינלאומיות להתקש

חברות ישראליות. בנוסף, נסיבות אלו עשויות להביא לאי הגעתם של נציגי רשויות פיקוח זרות לבדיקת מפעלי 

החברות המושקעות בארץ, לצורך עריכת הבדיקות הנדרשות לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים לשיווק 

 מוצריהן במדינות השונות. 



23 

עלול להשפיע לרעה על התוצאות העסקיות של  מצב שווקי ההון בארץ ובעולם – לםשינויים בשווקי ההון בארץ ובעו .24.1.2

החברה, שווי נכסיה, יכולת מימוש הנכסים, שווי החברות הסחירות המוחזקות על ידי כת"ב ולהשפיע על יכולת 

רך בארץ להפיק רווחי הון ממימוש החזקותיה וכן על היכולת לממש החזקות ולבצע הנפקות בבורסות לניירות ע

  ומחוצה לה.

מרבית חברות הפורטפוליו של כת"ב נהנות מתקציבי גורמים  – מענקים והטבות מאת גורמים ממשלתיים .24.1.3

מענקים לפעילות מחקר ופיתוח. מענקים והטבות אלה מגבילים את  ההמעניקרשות החדשנות ממשלתיים, כגון 

מכירת ידע לגורמים זרים(. הפרת בוץ לישראל ומגבלות בייצור מח -פעילותן של החברות המקבלות אותם )כגון 

ידי כת"ב, אשר נהנות ממענקים והטבות אלה כאמור, לפי כתבי -המגבלות המוטלות על החברות המוחזקות על

סנקציות כספיות וסנקציות פליליות.  האישור והחוקים הרלוונטיים, עלולה להטיל עליהן סנקציות שונות, ביניהן,

יבים של הגורמים הממשלתיים האמורים, באופן שימנע או יצמצם את המענקים ו/או כמו כן, שינויים בתקצ

ההטבות שחברות מוחזקות של כת"ב עשויות לקבל בעתיד עלולים להשפיע מהותית על פעילותן ותוצאותיהן של 

ים ידי גורמ-חברות אלה. בנוסף, השקעות גורמים זרים מושפעות, בין היתר, מהמשך עידוד השקעות חוץ על

רגולטוריים בישראל, ובכלל זה בתחום המיסוי. במקרה בו יופסק ו/או יוגבל עידוד השקעות החוץ כאמור, עלול 

ידי כת"ב או בסחירות ניירות הערך שלהן, ובהתאם -הדבר לפגוע בהשקעות של גורמים זרים בחברות המוחזקות על

 לפגוע בתוצאותיהן העסקיות ובתוצאותיה העסקיות של כת"ב. 

לכת"ב ולחלק מחברות הפורטפוליו קיימות מגבלות חוקיות )לרבות כללי החסימה על  - לות על מימוש החזקותמגב .24.1.4

ידי חברות -ידי כת"ב או על-פי חוק ניירות ערך( וחוזיות העלולות להגביל את אפשרות המימוש של ההחזקות בהן על

 bringונה ו/או זכות הצטרפות לרכישה ו/או זכות הפורטפוליו. מגבלות אלו כוללות, בין היתר, מתן זכות סירוב ראש

alongו/או זכות וטו לחלק מבעלי מניות באותן החברות לרבות בהתייחס להעברת מניות. לעניין זה ראו סעיפים , 

 להלן. 25.1.8 -ו 25.1.6

יע על שינויים בשיעורי הריבית ובשערי מטבע חוץ בארץ ובעולם עשויים להשפ – חשיפה לסיכונים פיננסיים .24.1.5

 תוצאותיה העסקיות של החברה או חברות הפורטפוליו.

 גורמים ענפיים  .24.2

הרגולציה מהווה חלק בלתי נפרד מהפעילות בענף מדעי החיים, ולכל שינוי ברגולציה השפעה  – כפיפות לרגולציה .24.2.1

ך הזמן מיידית על החברות הפועלות בענף. החמרת התנאים הנדרשים לאישור שיווק תרופה עלולה להאריך את מש

ההוצאות הנדרשות עד לקבלת האישור ולעתים אף להפחית מאוד את את הנדרש לקבלת האישור, להעלות 

 ההנחיות או הרגולציה בדרישות יעמדו לא הפורטפוליו וחברות במידההסיכויים לקבלת האישור הנדרש. 

 באמצעים חברות אותן כנגד וטלנק עשויות רגולטוריות רשויות, מבצעות הן אותם הניסויים עם בקשר הרלוונטיות

 .ידן על המפותחים מוצריםל בקשר שניתנו היתרים לשלול ואף לעכב או פלילים בהליכים לפתוח זה ובכלל, שונים

בנוסף, כמתואר לעיל, על חברה המבקשת לפתח תרופה ולקבל  – חוסר וודאות לגבי הגעה לשלב של שיווק מסחרי .24.2.2

ים המקוטלגים לפי שלבים שונים, אשר כל אחד מהם עלול להסתיים אישור לשיווקה, לעבור סדרה של ניסוי

והגעתן לשלב של  חזקותבכישלון. בנסיבות אלו, אין כל ודאות בהצלחת פעילויות המחקר ופיתוח של החברות המו

שיווק מוצריהן על בסיס מסחרי. כמו כן, לא ניתן לתת תחזית באשר לתוצאות הניסויים בשלבים המאוחרים יותר 

קליניים והניסויים הקליניים הראשונים שנערכו ביחס לאותה תרופה. קיימת -סמך תוצאות הניסויים הפרה על

-אפשרות שהניסויים הקליניים המאוחרים ייכשלו מבחינת יעילות ובטיחות התרופה למרות שהניסויים הפרה

שלון יבר עוד לפני שיש הכנסה. כקליניים והניסויים הראשוניים הסתיימו בהצלחה. בנוסף, חלק גדול מההוצאות נצ

באחד משלבי הניסויים עלול לגרום לירידה לטמיון של כל ההשקעה שבוצעה. כמו כן, אין וודאות לגבי המחיר אותו 

 ניתן יהיה לקבל בגין המוצרים לכשיחל שיווקם.

ה בתחומי המחקר חלק ניכר מפעילות חברות הפורטפוליו נעש –( היזקקות למשאבים ניכרים למחקר ופיתוח )מו"פ .24.2.3

אין הכנסות ממוצרים  חזקותוהפיתוח. כל עוד הליכי פיתוח מוצרים נמשכים, הוצאות הפיתוח גבוהות ולחברות המו

אלו. התלות בהצלחת הליכי המחקר ופיתוח, עלולה להביא לפגיעה מהותית בחברות הפורטפוליו בכל מקרה בו 

כשלו, במלואם או בחלקם, או יחרגו באופן משמעותי מיעדיהם מאמצי המחקר ופיתוח, ובכלל זה ניסויים קליניים יי

 מבחינת זמן הפיתוח או עלויותיו.

המשך פיתוחם של רוב המוצרים אותם מפתחות חברות הפורטפוליו המהותיות תלוי  – ביצוע ניסויים קליניים .24.2.4

ים. ביצוע ניסויים ילטורבביצוע ניסויים קליניים וכפוף ומותנה בהצלחת הניסויים הללו בכל אחד מהשלבים הרגו

קליניים תלוי במגוון של גורמים, וביניהם יכולת גיוסם של מספר מספק של מועמדים בריאים וחולים )בעניין זה ראו 

להלן(. הצורך בהסכמת גופי מחקר קליניים שונים לביצוע הניסויים, קבלת האישורים לביצוע הניסויים  24.2.5 סעיף

בלתי צפויות או אף קשות לתרופות הפוטנציאליות של החברות המושקעות מהווים וכן האפשרות לתופעות לוואי 

 אחרים גורמים או רפואיים חוקרים, בנוסףמרכיבים בעייתיים בדרך להשלמת הניסויים הקליניים בהצלחה. 
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עכב או אף עשויים לפעול בניגוד להנחיות ולכללים הנדרשים. כל אלה עלולים ל הקליניים הניסויים בביצוע הקשורים

כן, לא ניתן -לגרום להפסקת המשך ביצוע הניסויים הקליניים ולהוביל לדחיית קבלת האישורים וההיתרים. על

שיעוכבו או  או, מסויםקליני שנאסף בניסוי  מידעפסל י, יתכן ויבנוסףלדעת מתי יושלמו ניסויים קליניים, אם בכלל. 

 .רגולטוריות רשויות ידי על ניתנו שכבר אישורים יושהות ואף בדיקה על ידי הרשויות הרגולטוריו הליכיפסקו יי

המשך פיתוחם של מוצרי חברות הפורטופוליו והשלמת  – קושי ועיכובים בגיוס מועמדים לניסויים קליניים .24.2.5

הניסויים הקליניים תלויים, בין היתר, בגיוס מועמדים מתאימים לניסויים כאמור. קצב נמוך מהצפוי ו/או עיכוב 

מועמדים לניסוי עשויים לנבוע מגורמים שונים, כגון: שכיחות נמוכה של חולים המתאימים לקריטריוני  בגיוס

הניסוי, תחרות בין חברות על השתתפות המועמדים בניסויים, שינוי בנכונות המועמדים להתנדב לניסוי והיעדר 

 תקציב. 

ותן של חברות הפורטפוליו בתחום פיתוח בעקבות פעיל – חשיפה לתביעות משפטיות בעקבות ניסויים קליניים .24.2.6

ומכירה של תרופות, הן חשופות להליכים משפטיים בעקבות תופעות לוואי אפשריות של התרופות אותן הן מפתחות. 

תופעות לוואי בתרופות הן תופעות ידועות בעת פיתוח התרופות ואין כל ודאות כי לא תתגלה בעתיד תופעת לוואי 

 , ואשר עלולה לגרום לכך שחברות הפורטפוליו תהיינה חשופות לתביעות משפטיות שונות.לאחת או יותר מהתרופות

בתחומי המחקר והפיתוח של  מתחרהפיתוח של טיפול תרופתי  – התפתחות בתחום הפרמצבטיקה והמחקר הרפואי .24.2.7

 תר את הצורך בשימוש במוצריהן.ילהפחית או לי לולחברות הפורטפוליו, ע

אין כל ודאות כי חברות הפורטפוליו תוכלנה לעגן באופן מוצק את הקניין הרוחני  – יין רוחניחוסר ודאות בנוגע לקנ .24.2.8

שלהן; בהיעדר עיגון מוצק כאמור או בהיעדר אכיפה ראויה של ההגנה על הקניין הרוחני של החברות בהן השקיעה 

 חברות אלה.כת"ב, מוצרי החברות יעמדו לשימוש הכלל, אשר יצא נשכר מהשקעותיהם של אחרים ב

חברות הפורטפוליו עלולות להיתבע בגין הפרת בעלות בקניין רוחני של צד שלישי. לאור  – הפרת זכויות של צד שלישי .24.2.9

זאת יתכן והדבר יפגע ביכולתן של חברות הפורטפוליו לפתח, לייצר ולמכור את מוצריהן, וכן לגרום להן הוצאות 

 הגנה משמעותיות כנגד תביעות אלה.

ייתכן שלאחר השלמת הפיתוח ורישום פטנט על מוצרי  – שר יאפשרו לעקוף את הזכויות המוגנות בפטנטשינויים א .24.2.10

חברות הפורטפוליו, יעלה בידי צדדים שלישיים לפתח מוצרים חלופיים בהם יוכנס שינוי טכנולוגי אשר יאפשר 

יים לפתח מוצרים מתחרים למוצרי עקיפה של זכויותיהן המוגנות בפטנט. במקרה כזה יתכן ויעלה בידי צדדים שליש

חברות הפורטפוליו תוך שהם אינם מפרים את הזכויות המוגנות בפטנט, דבר אשר עשוי להגביר את התחרות 

 במוצריהן של חברות הפורטפוליו ולהקטין את הרווח הצפוי שלהן.

ת פיתוח ורישום פטנט ייתכן שלאחר השלמ – הפרת זכויות מוגנות או העתידות להיות מוגנות בפטנטים רשומים .24.2.11

צדדים שלישיים יפעלו לשם ייצור מוצרים של חברות הפורטפוליו תוך הפרת זכויותיהן המוגנות בפטנטים. לאור 

זאת, יצור של מוצרי חברות הפורטפוליו, תוך הפרת זכויותיהן המוגנות בפטנט, עשוי להסב להן נזק ולהביא לירידה 

  ווחיהן הצפויים.במחירי מוצריהן, כך שהדבר יקטין את ר

קיימים סיכונים טבועים בשיווק מוצרים רפואיים כגון: תופעות לוואי  – סיכונים טבועים בשיווק מוצרים רפואיים .24.2.12

לתרופה ותגובות אחרות של החולה לתרופה, שלעיתים אינן צפויות. מימוש סיכונים כאמור עלול לבלום את פעילות 

 הפורטפוליו ופיתוח מוצריהן. המשך הפיתוח ולפגוע בהמשך פעילות חברות

שיטות התשלום הנהוגות כיום בארה"ב  – כיסוי עלויות התרופות על ידי גופים ממשלתיים ו/או חברות ביטוח .24.2.13

שלתיים ו/או מידי גופים מ-ואירופה, על פיהן עלות הטיפול בחולה, ובכלל זה חולים הסובלים מסרטן, מכוסה על

ע על פוטנציאל המכירות של חברות הפורטפוליו, שכן יהיה צורך באישורם באמצעות חברות הביטוח, עשויות להשפי

של גופים אלו לכיסוי. במידה וגופים ממשלתיים ו/או חברות הביטוח לא יכסו את עלות הטיפול בתרופות המיוצרות 

 על ידי חברות הפורטפוליו, עלול הדבר להוביל לקיטון בפוטנציאל המכירות של תרופות אלו. 

הצלחתן של חברות הפורטפוליו תלויה, בין היתר, בהמשך שירותיהם של אנשי  – וח אדם מקצועי ומיומןתלות בכ .24.2.14

מפתח בתחומי הפיתוח, הייצור, ההנהלה והפיתוח העסקי. בתחום הפרמצבטיקה בישראל לא קיים היצע רב של כוח 

ר עובדים כאמור, הדבר עלול לגרום אדם מקצועי ומיומן. אם לא יהא ביכולתן של חברות הפורטפוליו לשכור או לשמ

 לעיכוב בפיתוח וייצור מוצריהן. 

 גורמים מיוחדים  .24.3

חברות הפורטפוליו נמצאות בשלבי מחקר ופיתוח  – החזקות כת"ב בחברות העוסקות בפעילות מחקר ופיתוח .24.3.1

יוותרו ללא ומשקיעות את מירב משאביהן במחקר ופיתוח נכון למועד הדוח. בשל כך, קיים סיכון שאותן חברות 

 מקורות מימון. 
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השקעה בחברות הפורטפוליו היא השקעה בסיכון  – השקעה בחברות מחקר ופיתוח היא השקעה בסיכון גבוה יחסית .24.3.2

גבוה יחסית, שכן לעיתים עלולה ההשקעה שלא לשאת פרי וזאת, בשל האפשרות שחברות הפורטפוליו, כולן או 

בגיוס הון אנושי מתאים, גיוס הון נוסף שיידרש להן, פיתוח  חלקן, לא תשגנה את מטרתן, לרבות בשל קשיים

מוצריהם יתקל בקשיים לא צפויים או בעיכובים הכרוכים בעלויות בלתי צפויות, שהיקפן אינו ניתן להערכה או עקב 

 כך שהטכנולוגיה תתגלה כלא ישימה או לא מתאימה. 

תהליך המחקר והפיתוח הינו תהליך ארוך שעשוי  - ותןפעיל לצורך מימון בגיוסי הון של חברות הפורטפוליו תלות .24.3.3

, ופיתוח מחקרעיקר בב העוסקותלהימשך שנים רבות ודורש סכומי כסף משמעותיים. לפיכך, חברות הפורטפוליו 

. יכולתן של חברות הפורטפוליו לגייס הון חיובי מזומנים תזרים תייצרנה שהן עדוזאת  הון לגיוסימעת לעת  תונדרש

  נית לצורך המשך מימון פעילותן השוטפת. הינה חיו

 מידת השפעת גורמי הסיכון  .24.4

 להלן הערכות כת"ב לגבי סוגם ומידת השפעתם של גורמי הסיכון האמורים על כת"ב:

 

גורמי 
 סיכון

 מידת ההשפעה
 השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה

גורמי 
 מקרו 

 
 שינויים בשווקי ההון בארץ ובעולם 

 טבות מאת גורמים מענקים וה
 ממשלתיים

  מגבלות על מימוש החזקות 

  מצב כלכלי, פוליטי ובטחוני 

 חשיפה לסיכונים פיננסיים 

גורמים 
 ענפיים

 

  חוסר וודאות
לגבי הגעה 
לשלב של 
שיווק על בסיס 

 מסחרי

  התפתחות
בתחום 

הפרמצבטיקה 
והמחקר 

 הרפואי

  היזקקות
למשאבים 

ניכרים למחקר 
 ופיתוח )מו"פ(

 אות בנוגע לקניין רוחניחוסר ווד 

 ביצוע ניסויים קליניים 

 הפרת זכויות של צד שלישי 

  הפרת זכויות מוגנות או העתידות להיות
 מוגנות בפטנטים רשומים

  סיכונים טבועים בשיווק מוצרים
 רפואיים

 גיוס חולים לניסויים 

  כיסוי עלות מוצרים על ידי גופים
 ממשלתיים ו/או חברות ביטוח

 קצועי ומיומןתלות בכוח אדם מ 

 לרגולציה כפיפות 

  חשיפה לתביעות משפטיות
 בעקבות ניסויים קליניים

  שינויים אשר יאפשרו לעקוף את
 הזכויות המוגנות בפטנט

 

גורמים 
 מיוחדים 

 בגיוסי תלות 
 חברות של הון

 הפורטפוליו
 מימון לצורך

 פעילותן

  החזקות בחברות העוסקות במחקר
 ופיתוח 

 וח היא השקעה בחברות מחקר ופית
 השקעה בסיכון גבוה יחסית
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 גמידה סל בע"מ .25

 כללי  .25.1

במחקר ופיתוח של מוצרים רפואיים המבוססים על תאי גזע שמקורם בעיקר מדם חבל הטבור עוסקת סל -גמידה .25.1.1

 סל. -מההון המונפק של גמידה 18%-בכ "(. כת"ב מחזיקהדם טבורי: "להלן)

או  הדם בסרטן בחולים עצם מח להשתלת המיועדים מוצריםשל  צורוהייפיתוח המחקר, ה בתחום פועלת סל גמידה .25.1.2

בנוסף,  .מטבוליותגנטיות , מחלות לא ממאירות כגון אנמיה חרמשית ותלסמיה , מחלות דםסרטן בלוטות הלימפה

על  לטיפולים אימונולוגיים לחולי סרטן בשלבים מוקדמים יותר של מחקר, פיתוח וייצור מוצרים סל-נמצאת גמידה

  "(.תחום הפעילות)להלן יחד: " Natural Killer Cells12 ("NK Cells") ייד

, המבוסס על העשרה של דם טבורי "(NiCord: "להלן) NiCord® -סל הינו ה-המוצר העיקרי אותו מפתחת גמידה .25.1.3

ח סל פועלת לפיתו-. יצוין כי גמידה"(NAM: "להלן) Nicotinamideהעושה שימוש במולקולה  בתאי גזע, בתהליך

. מוצרים אלו הינם בשלבי פיתוח CordIn-, וביניהם הNAM-מוצרים נוספים המבוססים אף הם על טכנולוגיית ה

סל ראו -והמוצרים הנוספים אותם מפתחת גמידה NiCord-. לפרטים נוספים אודות הNiCord-מוקדמים יותר מה

 להלן.  25.5סעיף 

 כל לרבותסל, -בגמידה טבע של אחזקותיה אתהחברה  , רכשה2017 במרס 29לעיל, ביום  21.1בסעיף  כמפורט .25.1.4

 .החברה של למניות בתמורה וזאת להן הנלוות הזכויות

 סל.-סל לתפקיד יושב ראש ומנכ"ל גמידה-מונה ד"ר ג'וליאן אדמס, אשר כיהן כיו"ר גמידה 2017בחודש נובמבר  .25.1.5

, ובעקיפין"ב )במישרין כת של והחזקותיהסל -גמידה של המניות הון אודותלמועד פרסום הדוח,  נכון, פרטים להלן .25.1.6

  (:האופציכתבי  כולל לא

 סוג המניה 
מספר המניות המוחזקות על ידי 

 כת"ב
שיעור המניות מתוך סך המניות מאותו הסוג 

 המוחזק על ידי כת"ב למועד פרסום הדוח

 F-1 158,898 3.72%בכורה סדרה  מניות

 E-2 262,416 25.64%בכורה סדרה  מניות

 E-1 290,227 50.79%בכורה סדרה  ותמני

 D 283,072 8.32%בכורה סדרה  מניות

 C 1,132,224 40.04%בכורה סדרה  מניות

 B 291,753 20.07%בכורה סדרה  מניות

 A 270,000 45%בכורה סדרה  מניות

 - - Bרגילות סדרה  מניות

 - - מניות רגילות

רגילות, וזאת  מניות 288,812 -דלעיל המירות ל D סדרהבכורה  ניותמ 283,072, נכון למועד דוח זה, כי לציין יש

סל -דילול הכלול בתקנון ההתאגדות של גמידה-בעקבות הגדלת יחס ההמרה כתוצאה מהפעלת מנגנון האנטי

 במסגרת סבבי גיוס הון שערכה החברה בעבר. 

 ,Shavit Capital Fund בהובלת דולר מיליון 40-סבב השקעה בהיקף של כ סל-השלימה גמידה 2017ביולי  09ביום  .25.1.7

 VMS Investment Group ,IHCV ,Israel Biotech Fundנוברטיס ומשקיעים נוספים, בהם אליה הצטרפו 

 (.2017-01-058747)מספר אסמכתא:  2017ביולי  10והחברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

סל, -וב ההשקעה מסדיר את מערכת היחסים בין בעלי המניות בגמידהסל, כפי שתוקן במסגרת סיב-תקנון גמידה .25.1.8

 וכולל, בין היתר, את ההוראות כדלהלן:

                                                      
12  NK Cells גוף שנדבקו בנגיפים או שהתפתחו לתאים סרטניים ם תאי דם לבנים שיש להם פעילות בהרג של תאיינה. 
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במקרה של פירוק )לרבות פירוק מרצון(, סל, -גמידה תקנון פי על – מדרג זכויות סוגי המניות במקרה של חלוקה .25.1.8.1

)כהגדרת מונח זה  חלוקת דיבידנדאו  (,13ן)כהגדרת מונח זה בתקנו Deemed Liquidationמימוש נכסים, אירוע של 

"(, יחולקו לבעלי המניות הסכומים לחלוקהבתקנון(; הנכסים, התמורות, או הדיבידנדים הניתנים לחלוקה )להלן: "

הזכאים גם להתחלק  Cסל בהתאם למדרג העדיפויות הכלול בטבלה )למעט בנוגע לבעלי מניות רגילות -של גמידה

על פי  C(.לאחר התשלום במלואו לכל סדרות מניות הבכורה ומניות רגילות סדרה Eכורה בחלקם של בעלי מניות ב

התנאים לעיל, יתרת הסכומים לחלוקה תתחלק בין כלל בעלי המניות על בסיס פרו ראטה, פארי פאסו ובהנחת 

 המרה מלאה.

של  למניות רגילותהמניה, כל מניית בכורה ניתנת להמרה, בכל עת, לבחירתו של בעל )א(  – בכורה מניות המרת .25.1.8.2

עם סל בכמות השווה לתוצאה של חלוקת מחיר ההקצאה המקורי במחיר ההמרה, כהגדרתם בתקנון. )ב( -גמידה

סל בבורסה בניו יורק או בנאסד"ק או בבורסה עיקרית -הנפקה לציבור לציבור של מניות רגילות של גמידה השלמת

 מיליון דולר 150 -רה"ב לפי שווי חברה )לפני הכסף( שלא יפחת ממיליון דולר א 30-באירופה בהיקף שלא יפחת מ

סל בכמות השווה -גמידהשל  רגילות למניות"(, כל מניית בכורה תומר באופן אוטומטי Qualified IPO)להלן: "

לתוצאה של חלוקת מחיר ההקצאה המקורי במחיר ההמרה )וזאת מבלי לגרוע מהוראות התקנון בנוגע להתאמות 

)ג( עם קבלת הסכמה של רוב מחזיקי מניות הבכורה )המצביעים כאסיפה אחת( וכן רוב  (.Qualified IPO לבמקרה ש

( וכן רוב מיוחד של מניות בכורה Fוסדרות  Aרגיל של כל אחת מסדרות מניות הבכורה )לא כולל מניות בכורה סדרה 

סל בכמות -גמידהשל  רגילות למניותטומטי "(, כל מניית בכורה תומר באופן אומיוחדת הסכמה)להלן: " Fמסדרות 

 .השווה לתוצאה של חלוקת מחיר ההקצאה המקורי במחיר ההמרה

תומרנה אוטומטית למניות רגילות  C-ו Bהמניות הרגילות  – למניות רגילות C-ו Bהמרה של מניות רגילות מסוג  .25.1.8.3

 לעיל. )ג(25.1.8.2-)ב( ו25.1.8.2 בהתרחשות איזה מהאירועים כאמור בסעיפים 1:1ביחס של 

בכפוף להוראות התקנון לגבי נסיבות בהן נקבעו הסדרי הצבעה ספציפיים, לכל בעל מניות בכורה  – זכויות הצבעה .25.1.8.4

יש קול אחד בגין כל מניה רגילה שמניות הבכורה שבידיו יכולות להיות מומרות אליה, לפי המנגנון שקבוע בתקנון. 

 רגילות כסוג אחד, למעט היכן שנדרש אחרת מכח החוק או על פי התקנון.מניות הבכורה יצביעו ביחד עם המניות ה

-ניו בבורסת החברה מניות של לציבור הצעה השלמתלמועד המוקדם מבין מועד  עד – בכורה מניות של וטו זכויות .25.1.8.5

 Fרה )וביחס למניות בכו Deemed Liquidation או"( IPO)להלן: " באירופה עיקרית בבורסה או"ק בנאסד אויורק 

סל לא תהא רשאית: )א( לשנות או -(, גמידהDeemed Liquidationאו  Qualified IPOעד למוקדם מבין מועד ביצוע 

לפגוע בזכויות המוקנות לבעלי מניות בכורה )לרבות בעת פירוק או חלוקה, או בעת המרה בין מניות( ללא אישור רוב 

ברוב מיוחד(; )ב( להגדיל את מחיר  Fחס למניות בכורה בעלי מניות הבכורה מהסדרה אליה נוגעת ההחלטה )ובי

; )ג( להקצות מניות או ניירות ערך Fהחלוקה של סדרת מניות בכורה, ללא אישור ברוב מיוחד של מניות בכורה 

)למעט מימון חיצוני(, ללא אישור ברוב מיוחד של  Fהניתנים להמרה למניות שיהיו בעלי עדיפות על פני מניות בכורה 

; )ד( לבצע מיזוג, מכירה או מתן רישיון או כל דיספוזיציה של כל או רב מניות החברה או נכסיה ללא Fות בכורה מני

)ה( לתקן, לשנות או לוותר את הזכויות המיוחדות שניתנו למניות בכורה -; וFאישור הרוב המיוחד של מניות בכורה 

F ללא אישור של הרוב המיוחד של מניות בכורה ,F. 

סל כולל הוראות הנוגעות להגנת -תקנון גמידה – על מחיר מניות בכורה וסכום החלוקה לו זכאים מחזיקיהן הגנה .25.1.8.6

(, במקרים של הקצאת מניות במחיר הנמוך ממחיר Aמחיר החלות על כלל מניות הבכורה )למעט מניות בכורה 

קרים של הקצאת מניות במחיר הנמוך , במFההמרה של איזו מסדרות מניות הבכורה, לפי הענין, ולגבי מניות בכורה 

בהם הסכום המצרפי לו זכאים  Deemed Liquidationההמרה של מניות אלו או במקרים של  ממחיר 143%-מ

 נמוכה מסכום החלוקה לו המחזיקים שלהן זכאים, בהתאם להוראות התקנון. Fמחזיקי מניות בכורה 

-מהון המניות של גמידה 50.%לי מניות בכורה המחזיקים מעל לבע –( Right of First Refusal) זכות סירוב ראשונה .25.1.8.7

 Rightזכות סירוב ראשון ) מוקנית, מסוימים מניות בעלי של החזקותיהם שיעור על להגבלות בכפוףמלא,  בדילולסל 

of First Refusal ידי מי מבעלי המניות )להוציא העברות מותרות הקבועות-עלסל -גמידה( במקרה של מכירת מניות 

((. זכות זו Bring Along)או העברת מניות במסגרת עסקה שבוצעה בהתאם להוראות חובת ההצטרפות  בתקנון

 .Deemed Liquidationאו  IPOמבין  מוקדםעד ל תתבצע אשרתחול לגבי כל מכירת מניות כאמור 

, d LiquidationDeemeאו  Qualified IPOעד למוקדם מבין מועד ביצוע  –( Sale-Co) זכות למכירה משותפת .25.1.8.8

, סל-בגמידה מציע למכירה חלק או את מלוא מניותיוסל -החברה ו/או חלק מבעלי המניות הנוספים בגמידהבמידה ו

                                                      
)א( מיזוג סל, מתייחס להתרחשות אחד או יותר מהאירועים הבאים: -בתקנון גמידהכהגדרתו  ,"Deemed Liquidation"המונח   13

ב צפון ו( ר1או כל שינוי מבנה אחר עם או לתוך תאגיד אחר; )ב( כל מכירה או הענקת רישיון בלעדי )באיזו מהטריטוריות להלן: )
דיספוזיציה בלתי חוזרת של כל או חלק מהותי של המניות או ב יתר המדינות(  או כל ו( ר3ב מדינות אירופה; )ו( ר2אמריקה; )

ב ויחזיקו בר ,עובר לביצוע העסקה סל,-בגמידההקניין הרוחני או העסקים של החברה, למעט עסקה כאמור שבה בעלי המניות 
 זכויות ההצבעה בתאגיד השורד או בבעל הרישיון לאחר העסקה.
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תהיה הזכות כי הרוכש העתידי ירכוש מהם, במחיר זהה למניה ועל פי אותם תנאים  Fאזי לבעלי המניות בכורה 

 , מספר יחסי של מניות, בהתאם למנגנון הקבוע בתקנון. והגבלות כפי שנקבעו להעברה האמורה על ידי המוכר

או יותר מזכויות  %60-במידה ובעלי המניות המחזיקים ב, IPOעד למועד ביצוע  – (Bring Along) חובת הצטרפות .25.1.8.9

פועלים , על בסיס המרה מלאה, סל-ההצבעה המיוצגות על ידי המניות המונפקות והקיימות באותה עת של גמידה

סל עם -סל לצד ג' כלשהו, או למזג את גמידה-למכור מניות גמידה, הצעה מקונה פוטנציאלי לאשרו/או ביחד לקבל 

האחרים  המניותאזי בעלי ( "העסקה": בס"ק זה סל לצד ג' )להלן-צד ג', או למכור את מרבית או כל נכסי גמידה

זכות סירוב ראשונה או כל זכות  וזאת על אף כל הגבלה על העברת מניות,להסכים לעסקה כאמור,  יהיו חייבים

 .אחרת

 %8 לפחות מהוות F בכורה מניות עוד כל. חברים 10 עד ימנהסל -גמידה דירקטוריון - מינוי וסיום כהונת דירקטור .25.1.8.10

תהא הזכות למנות, להחליף ולפטר דירקטור  Fבסיס דילול מלא, לבעלי מניות בכורה  על סל-בגמידה ההצבעה מכח

שמונו על ידי  הדירקטורים רוב על ומקובל, Fמוסכם על ידי רוב מיוחד מבעלי מניות בכורה אחד, אשר יהיה מועמד 

 מכוח ומעלה 11%-ב המחזיקוגופים קשורים לה(  נוברטיסאחר )למעט  מניות בעל כלבעלי המניות האחרים. 

די בעלי מניות שמונו כאמור על י דירקטורים) אחד דירקטור ולפטר להחליף, למנות זכאיסל -בגמידה ההצבעה

 מטעם דירקטורים: "להלן יכונוסל, -בגמידה ההצבעה מכוח 11%, או בעל מניות אחר המחזיק מעל Fבכורה 

 "(.  המשקיעים

 ארבעה עד למנות, המשקיעים מטעם הדירקטורים את שכולל ברוב, וכן אחד דירקטור למנות רשאי הדירקטוריון

 של כהונתם את לסיים רשאיםמטעם המשקיעים,  וריםמהדירקט יותר או שניים. מקצועיים דירקטורים

 בהודעה בכתב. כאמור המקצועיים הדירקטורים

 "ב.בכתנושא משרה  והינסל -דירקטוריון של גמידההחברי  הבעשמתוך  אחד דירקטורהדוח,  פרסוםנכון למועד 

,  Deemed Liquidationאו IPOביצוע  מועד מבין המוקדם למועד עד -מטעם המשקיעים  דירקטורים של וטו זכויות .25.1.8.11

 תאמץ או פעולה תבצע לאסל -גמידה, דין כל פי על או התקנון הוראות מכח הנדרשת אחרת הסכמה לכל ובנוסף

 די להלן)א(  לסעיף)וביחס  המשקיעים מטעם הדירקטורים מבין רוב בהסכמת אלא, להלן מהנושאים באיזה החלטה

מהותי בעסקי החברה; )ב( עסקה חריגה שלא נכללה  שינוי: )א( (האמורים הדירקטורים קולות בין בשוויון גם

 אופציות מאגרבתקציב החברה לאותה שנה; )ג( הקצאת אופציות תחת תכנית תגמול הונית או הסכם או הגדלת 

 .כאמור להענקות

 סל-השקעות בהון גמידה .25.2

, סל-אחרות במניות גמידה סל או עסקאות מהותיות-השקעות בהון גמידהלא בוצעו שנתיים האחרונות מהלך הב

 : למעט כמפורט להלן

החברה עם טבע בעסקה במסגרתה רכשה את החזקותיה של טבע בגמידה סל. לפרטים  התקשרה 2017מרס  בחודש .25.2.1

 לעיל. 21.1ראו סעיף 

)להלן בסעיף זה:  מיליון דולר 40-כ שלבהיקף השקעה  סבב סל-גמידה השלימה 2017 יולי בחודשכאמור,  .25.2.2

 VMS בהםנוספים,  , אליה הצטרפו נוברטיס ומשקיעיםShavit Capital Fundאת ההשקעה הובילה "(. ההשקעה"

Investment Group  ,IHCV ,Israel Biotech Fund  " :להשקעה בתמורה"(. המשקיעיםוהחברה )להלן בסעיף זה 

. סל לגמידה( הכסף לפני) לרדו מיליון 120 של שווי לפי "(המוקצות המניות)להלן: " בכורה מניות למשקיעים הוקצו

, הוקצו למשקיעים אופציות לרכישת מניות בכורה כן כמו. דולר מיליון 1.5 ההי ההשקעה מתוך החברה של חלקה

 הינו האופציות של המימוש מחיר"(. האופציות)להלן בסעיף זה: " ממספר המניות המוקצות 60%בכמות המהווה 

 עד של תקופה במהלך למימוש ניתנות האופציות. העסקה השלמת עדבמו המשקיעים ששילמו למניה מהמחיר 120%

המשקיעים יממשו את האופציות. כי נכון למועד זה אין כל וודאות כי  ,. יצויןהעסקה השלמת ממועד שנים 5

 (. 2017-01-058747 )מס' אסמכתא: 2017ביולי  10לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 
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 מידע כספי .25.3

 (:דולר במיליוניסל )הנתונים -י מדוחותיה הכספיים של גמידהלהלן מידע כספ

 2015 2016 2017 התקופה
 4.0 1.2 1.2 מימוןהכנסות 

 16.3 24 20.2 עלויות
 מניות לבעלימפעולות רגילות  הפסד
 סל-גמידה

(19) (22.8) (12.3) 

 2015 2016 2017 בדצמבר 31ליום 
 30.6 19.2 45 סך הנכסים 

 2.8 8.2 22 ת סך ההתחייבויו

 הון מגיוס הנובעבמזומנים ושווי מזומנים  גידולנובע בעיקר מ 2016בהשוואה לשנת  2017בסך הנכסים בשנת  השינוי

נובע בעיקר מיצירת  2016בהשוואה לשנת  2017בסך ההתחייבויות בשנת  הגידול. 2017 ביולי החברה שהשלימה

בב הגיוס האחרון בגין אופציות למניות בכורה שקיבלו במסגרת מליון דולר למשקיעים בס 10-התחייבות בסך של כ

דוחות הכספיים הערת עסק חי וזאת מכיוון ל הדעת בחוותהחשבון המבקרים של גמידה סל כללו  רואי ההשקעה.

מיום  לפחות חודשים 18יתרת מזומנים על מנת לממן את תכנית העבודה שלה, למשך תקופה של  איןסל  שלגמידה

 .2017 בדצמבר 31

בעיקר מקיטון במזומנים ושווי מזומנים בגין פעילות  נבע 2015בהשוואה לשנת  2016בסך הנכסים בשנת  השינוי

לרשות החדשנות נבע בעיקר מיצירת התחייבות  2015בהשוואה לשנת  2016בסך ההתחייבויות בשנת  הגידול שוטפת.

בגין תשלום תמלוגים מהכנסות עתידיות צפויות.  ליון דולרימ 5.7לראשונה בסך )בשמה הקודם: המדען הראשי( 

הגידול בעלויות ובהפסד נבע בעיקר מרישום ההתחייבות שלעיל כנגד הוצאות מו"פ וכן גידול בהוצאות מחקרים 

 קליניים. 

 לדוח הדירקטוריון של החברה.  1.4.1סל, ראו סעיף -לפרטים נוספים בדבר המידע הכספי של גמידה

 סל-גורמים חיצוניים על גמידה סביבה כללית והשפעת .25.4

בתחום מחקר, פיתוח וייצור מוצרים המיועדים להשתלת מח עצם בחולים עם מחלות דם  פועלתסל -גמידה .25.4.1

ממאירות ומחלות דם גנטיות שאינן ממאירות, וכן מחלות גנטיות מטבוליות ומחלות אוטואימוניות קשות. 

-שר עברו העשרה באמצעות טכנולוגיות ייחודיות שפותחו עלהמוצרים מבוססים על תאי גזע שמקורם בדם טבורי וא

. לפרטים נוספים NK Cellsסל פועלת בתחום של טיפול אימונולוגי בסרטן, באמצעות -סל. בנוסף, גמידה-ידי גמידה

 להלן. 25.5 ףסל, ראו סעי-אודות מוצרי גמידה

. זהו טיפול שעשוי להיות מציל חיים מח עצם מהווה טיפול מקובל ברפואה מזה למעלה מארבעה עשורים השתלת .25.4.2

דרשת התאמת בסטנדרט המיטבי הנהוג נהשתלת מח עצם ללחולים במחלות ממאירות כגון לוקמיה או לימפומה. 

תורם מח עצם אשר לו בזמן לחולים רבים לא נמצא  לבין תורם מח העצם ומשום כך רקמות מלאה בין החולה

אינם מגיעים להשתלה,  מחפשים שתל מתורם שאינו בן משפחה, , אשרהחוליםממחצית כהתאמת רקמות מלאה. 

 הקושי במציאת תורם מח עצם מתאים במהירות. בשל  בעיקר

, כמקור חלופי של תאים טבורידם בתאים של השנים האחרונות, ידוע כי ניתן להשתמש  קרוב לשלושיםבמהלך  .25.4.3

( בניגוד למח עצם, בדם טבורי 2הוא מוצר זמין; ) ( דם טבורי1להשתלת מח עצם. לדם טבורי שני יתרונות חשובים: )

אין צורך בהתאמת רקמות מלאה בין התורם )מנת הדם הטבורי( לחולה, אלא התאמה חלקית בלבד. משום כך, 

מרבית החולים אשר לא נמצא להם תורם מח עצם עם התאמת רקמות מלאה, יוכלו למצוא מנה של דם טבורי עם 

  התאמת רקמות חלקית ומספקת.

בשימוש בדם טבורי קשורה בכך שכמות הדם אשר נאסף מחבל הטבור קטנה יחסית, וניתן להפיק ממנה  המגבלה .25.4.4

גזע הינם תאים הנבדלים מתאים  תאי) אשר חשובים להצלחת ההשתלה מספר קטן יחסית של תאים ובפרט תאי גזע

התמיין, לפי הסביבה שבה יהיו, לסוגי אחרים בכך שעדיין לא השלימו תהליכי התמיינות מלאים ולכן הם מסוגלים ל

תאים, ובעיקר המספר הקטן יחסית של לביצוע השתלה מוצלחת ישנו צורך במספר תאים מינימאלי.  (תאים שונים

השיהוי בקליטת השתל  לשיהוי בקליטת השתל אצל החולה, ולעיתים אף חוסר קליטה של השתל. תאי גזע גורם

, שטכנולוגיות אשר יאפשרו להגדיל את מספר תאי מכאןקשורה להשתלה. גורם לעליה בסיבוכים ואף בתמותה ה

את בעיית השימוש  לפתורעשויות ובמקביל לגרום להאצת קליטת השתל אצל החולה, הגזע בכל מנה של דם טבורי, 

להגדיל את מספר ההשתלות האפשריות ולתת מענה טיפולי לחולים , במנות דם טבורי לביצוע השתלות מח עצם

 ם לא קיימת תרופה למחלתם.שכיו
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סל את מוצריה מתייחסים לחולים במחלות המטולוגיות ממאירות ולא -השווקים העיקריים אליהם מייעדת גמידה .25.4.5

ובמדינות מפותחות  , בדרום אמריקהאוטואימוניות קשות, בארה"ב, באירופה מחלותמטבוליות ו מחלותממאירות, 

סל, ייתכן כי קיים -רמה רפואית מתקדמת. בנוסף, להערכת גמידהבמזרח הרחוק כגון יפן, שהן מדינות בעלות 

 במדינות המזרח הרחוק הגדולות )כגון סין והודו(. גם פוטנציאל שוק משמעותי 

-)מתוכם כ 775,000-מדי שנה במחלות ממאירות של מערכות הדם או הלימפה בעולם הוא כ הנוספיםמספר החולים 

סל, -גמידה בידימצוי  אשר, World Marrow Donor Association (WMDA)ח "דו פי על 14חולי לוקמיה(. 350,000

. על פי אירופה ויפן ,חולים בארה"ב 33,000-סך של כעמד על  2015להשתלת מח עצם בשנת  שנזקקומספר החולים 

וקים מהחולים הזק כמחצית השתלות מתורם זר בארה"ב, אירופה ויפן. 17,000-נערכו כ 2015הדו"ח האמור, בשנת 

מוצאים  שאינםהינה  המרכזיתהסיבה  כאשר, סיבות מספר בגין להשתלה כללמגיעים  אינםלהשתלה מתורם זר 

 תורם מח עצם מתאים בזמן. 

"ב, אירופה ויפן, אשר בארה המצוייםחולים הסל הינו -סל, פוטנציאל השוק הראשוני של גמידה-להערכת גמידה

 .לעיל מורכא, משפחה קרוב שאינושתל מתורם  מחפשים

מידע  ןסל, הינ-שווקי היעד של מוצרי גמידהוסל -גמידה מוצרי של הטיפול פוטנציאלסל בעניין -ת גמידהוהערכ

. הדוח פרסום למועד נכוןסל -גמידה אצל הקיים המידעצופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על 

ממש באופן שונה מכפי שנצפה. הגורמים העיקריים , או להתןאו חלק ןשלא להתממש, כול ותעשוי אלו ותהערכ

באופן שונה מכפי  נה, או שתתממשןאו חלק ןכול נהלא תתממש ותהאמור ותהעשויים להשפיע על כך שההערכ

שנצפה הינם תוצאות ניסויים עתידיים, העדר מקורות מימון עתידיים, שינויים בתוכנית העבודה לרבות בשל 

צדדים שלישיים, תנאי השוק, כניסה של מתחרים לשוקי היעד, התפתחות  התקשרויות ושיתופי פעולה עם

בשווקי המטרה, קיומם של מוצרים תחליפיים, שינויים במאפייני החולים ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון 

 להלן. 25.22המתוארים בסעיף 

 תסל בהיותה חבר-תה של גמידהאודות הסביבה הכללית והגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילו נוספיםלפרטים  .25.4.6

 לעיל. 7ראו סעיף  הביוטכנולוגי

 מוצרים .25.5

 סל: -גמידה ידי על המפותחים העיקריים המוצרים את המפרטת טבלה להלן

                                                      
14  http://globocan.iarc.fr/   . 
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שם המוצר 
הרפואי 
 שבפיתוח

ההתוויה לה 
מיועד המוצר 

הרפואי 
 בפיתוח

שלב 
פיתוח של ה

המוצר 
הרפואי נכון 
 למועד הדוח

 12-אבני הדרך הצפויות ב
 החודשים הקרובים

אבן הדרך 
הקרובה והמועד 

הצפוי להגעה 
 אליה

אומדן 
עלות 
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 הקרובה
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 הדוח פרסוםשבפיתוח נכון למועד 

 החברההערכת 
 תחילת מועדבדבר 

צר המו שיווק
 הרפואי שבפיתוח

 החברההערכת 
ביחס לנתח שוק 

צפוי למוצר הרפואי 
שבפיתוח, בהנחה 
של קבלת אישור 

 לשיווק

NiCord 
 

 מחלות
המטולוגיות 

 ממאירות. 
  

 

Phase III  
 

 Phaseגיוס חולים לניסוי  המשך
III . 

 

גיוס חולים  סיום
 Phaseבניסוי 

III במחצית 
 לשנת שנייה
2019. 

 30 -כ
 מיליון

 דולר

 אירופה"ב לארה השוק פוטנציאל
 30,000-40,000 -בכ מוערך ויפן

 להשתלה הזקוקים בשנה חולים
  15.זר מתורם
 איןסל  לגמידההדוח,  למועד

 הכספי להיקף באשר הערכה
 . היעד שוק של השנתי

 

 
, סל גמידה להערכת

 השיווק תחילת מועד
 במחצית יחול

 .2021 ראשונה
 

 שכרה החברה
 מנת על יועצים
 .הנושא את לבחון

 

16CordIn 
 

דם לא  מחלות
ממאירות 

ומחלות 
 גנטיות 

 

Phase I/II 
 

 Phase לניסוי חולים גיוס המשך
I/II  באנמיה חרמשית ותלסמיה

 או אחת מנה)בקונפיגורציה של 
 דם טבורי(. של שתיים

 

 חולים גיוס סיום
 Phaseניסוי ל

I/II שנת  מהלךב
2019. 

 

 כמיליון
 לרדו
 

באנמיה  חולים 100,000-כ"ב בארה
 -כ מאובחנים שנה מדי 17חרמשית,

  18.נוספים חולים 3000-2000
 איןסל  לגמידההדוח,  למועד

 הכספי להיקף באשר הערכה
 .היעד שוק של השנתי

סל אין  לגמידה
יכולת להעריך 
במדויק בשלב זה 
את מועד קבלת 

 .לשיווקהאישור 
 

 איןסל  לגמידה
 שלבב להעריך יכולת

 גודל יהיה מה זה
 הספציפי השוק

 אליו( זה שוק)מתוך 
 . המוצר יפנה

 

 Phase לניסוי חולים גיוס המשך
I/II חמורה אפלסטית באנמיה 

 .מיאלודיספלסטיות ומחלות

גיוס חולים  סיום
 .2020בשנת 

 כמיליון
 דולר

המבוסס  מוצר
 NK Cellsעל 

 העשרה שעברו
 בטכנולוגיית

NAM  

 ממאירויות
 . המטולוגיות

Phase I 
 Phaseגיוס חולים לניסוי  המשך

I מיאלומה נפוצה ולימפומה ב
 .NHLמסוג 

גיוס חולים  סיום
 .2019 בשנת

 2.5 -כ
 מיליון

 דולר

 זה בשלב העריכה לאסל  גמידה
/או ו הפוטנציאלי השוק גודל את

 .הכספי ההיקף
 

סל אין  לגמידה
יכולת להעריך 
במדויק בשלב זה 
 את מועד קבלת

 .לשיווקהאישור 
 

 איןסל  לגמידה
 בשלב להעריך יכולת

 גודל יהיה מה זה
 הספציפי השוק

 אליו( זה שוק)מתוך 
  .המוצר יפנה

 

                                                      
15  WMDA report 2015. 

 ומותאם לטיפול במחלות לא ממאירות. NAMנוסף המבוסס על טכנולוגיה העושה שימוש במולקולת  מוצר  16

17  https://www.cdc.gov/ncbddd/sicklecell/data.html  Augest 19 2017 Centers for Disease Control Atlanta GA USA  

18  Modell B & Darlison M. Global epidemiology of haemoglobin disorders and derived service indicators. Bull World Health Organ. 2008 June; 86(6): 480-487  
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 בשלבי הקרובות הדרך אבני מועד( 2החודשים הקרובים, ) 12-( אבני הדרך הצפויות ב1סל בדבר )-גמידההערכות 

 מועד( 4, )הכספי והיקפו הפוטנציאלי היעד שוק גודל( 3), השלמתן עלות ואומדןסל -גמידה מוצרי של הפיתוח

 קבלת של בהנחה, שבפיתוח הרפואי למוצר הצפוי השוק נתח( 5)-ו שבפיתוח הרפואיים המוצרים שיווק תחילת

מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  ןאו לאחר תחילת השיווק, כמפורט לעיל הינ לשיווק אישור

ת וסל, תוצאות הניסויים שהתבצעו עד כה, מאפייני השוק, תוכני-גמידההמוצרים של  פיינימאהמבוססות על 

סל נכון למועד פרסום הדוח. הערכות אלו עשויות שלא -גמידהסל, ועל מידע המצוי בידי -גמידההעבודה של 

ויים להשפיע להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה. הגורמים העיקריים שעש

סל, חוסר יכולת להוכיח יתרון תמחירי או אחר למוצרי -גמידהיכולת להוכיח את יעילות מוצרי  איעל כך הינם 

בשווקי המטרה, שינויים בתוכניות העבודה של  שינויסל, -גמידהסל, התפתחות התחומים בהם פועלת -גמידה

לישיים, שינוי במאפייני חולים, קושי בגיוס סל לרבות בשל התקשרויות ושיתופי פעולה עם צדדים ש-גמידה

חולים, אי עמידה ביעדים, העדר יכולת לממש טכנולוגיות, שינויים בטכנולוגיות ופריצות דרך טכנולוגיות, אי 

 איהפעילות,  מיהוודאות הרבה הקיימת בפיתוח תרופות ומוצרים רפואיים, התפתחות ושינויים ברגולציה בתחו

סל, העדר מקורות מימון עתידיים ו/או -גמידהבריאות הרלוונטיות למסחור מוצרי קבלת אישורי רשויות ה

 .הלןל 25.22התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

25.5.1. NiCord 

25.5.1.1. NiCord ממאירות דם במחלותמוצר שמטרתו טיפול באמצעות השתלת דם טבורי מועשר בתאי גזע בחולים  הינו 

מבוסס על טכנולוגיה העושה שימוש במולקולה  NiCord-ה(. לימפהה בלוטות וסרטן הדם סרטן: כגון)

Nicotinamide (NAM .להעשרה של תרבית בתאי גזע ) NiCordבבית החולים  ומופשר קפוא החולים לבית נשלח

 . ההשתלה לפני מיד

יך מתקיים עיכוב הפיך בתהל NAMקליניים, כי בנוכחות -סל הצליחה להראות במסגרת ניסויים פרה-גמידה .25.5.1.2

מאפשרת  NAMההתמיינות של תאי גזע מתחלקים. משמעות ממצא זה הינה, כי גידול תאים בתרבית בנוכחות 

-להעשיר את התרבית בתאי גזע. בנוסף לעיכוב בתהליך ההתמיינות, המאפשר ריבוי תאי גזע בתרבית, טכנולוגית ה

NAM את יכולת הנדידה  משפרת(Migration)  התאים במח העצםואת יעילות הגעת והישארות(Homing 

Retention)  יעילות הקליטה התוצאה היא שיפור משמעותי ב(Engraftment)  ם הייחודיים תאים שגדלו בתנאיהשל

נוספים אודות  לפרטים. NiCord-סל את שלב הניסויים הקליניים ב-החלה גמידה 2011בינואר  שפתחה גמידה סל.

 .הלןל 25.10.2 ףסל ראו סעי-גמידה יוהניסויים הנערכים על יד NiCord-ה

( המיועדת לטיפול בלוקמיה Orphan Drugמעמד של תרופת יתום ) NiCord -ל FDA-ה העניק, 2015 ינואר בחודש .25.5.1.3

(, לוקמיה מיאלואידית HD(, לימפומת הודג'קין )AMLלואידית חריפה )א(, לוקימיה מיALLלימפוציטית חריפה )

 -ההגיעה במקביל לקבלת עמדה חיובית של  FDA-(. הודעת הMDS)ותסמונת מיאלודיספלסטית  (CML)כרונית 

EMA  לבקשר להמלצה להעניק מעמד של תרופת יתום- NiCord ( לטיפול בלוקמיה מיאלואידית חריפהAML) ,

הכרה בתרופה כתרופת יתום גם ל EMA-ל בקשה הגישהסל -. גמידה2015ניתן בפברואר  EMA-אישור פורמלי של ה

הרחיבה את האינדיקציה הרפואית אשר מוגנת על ידי מעמד  EMA-ה 2017מרס  בחודש. תספובאינדיקציות נו

, כי יצוין (.המטופואטיים גזע)תאי  הדם מערכת של גזע תאי השתלת על המבוסס טיפול לכל NiCordהיתום של 

עת במספר מצומצם במחלה נדירה, אשר פוגבעלת יתרון על פני טיפולים קיימים מעמד תרופת יתום מוענק לתרופה 

שנים  7. הכרה כתרופת יתום מקנה בלעדיות שיווק של למחלות כאלהעל מנת לעודד פיתוח תרופות וזאת של חולים, 

כתרופת  NiCord -בשנים באיחוד האירופאי, ממועד קבלת אישור לשיווק התרופה. כמו כן, ההכרה  10-בארה"ב ו

 .תרופה לשיווקהרישום מענקים וסיוע בפיתוח והקל בקבלת יתום עשויה ל

 Therapy Designationסיווג של "טיפול פורץ דרך" ) NiCord-ל FDA-, העניק ה2016בחודש אוקטובר  .25.5.1.4

Breakthrough) בשל השיפור בקליטת תאי דם נויטרופילים בהשתלת מח עצם בחולים עם מחלות דם ממאירות .

בדה או בשילוב עם תרופות נוספות, במחלות קשות או סיווג של "טיפול פורץ דרך" מוענק לתרופה המיועדת לטפל, ל

ואשר קיים לגביה מידע קליני ראשוני המדגים שיפור משמעותי אל מול טיפולים קיימים, וזאת  מסכנות חיים,

 FDA-ה הכרה בסיווג זה מקנה יתרונות שונים, לרבות: ליווי והדרכה צמודה מצד .במדדים קליניים משמעותיים

של בקשת ( (Rolling Review יבצע הערכה שוטפת FDA-ואופציה שה FDA-ורמים בכירים בובכלל זה עירוב ג

של חלקים מתיק ההגשה המוגשים בשלבים, ללא  FDA-קרי בחינה על ידי ה)אישור השיווק של התרופה בארה"ב 

התרופה באופן שעשוי להקל ואף לקצר את תהליך פיתוח  (צורך בהגשה של התיק במלואו לפני תחילת הבחינה

-2016)מספר אסמכתא:  2016באוקטובר  10. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום והבאתה לאישור

01-061812.) 

הניסויים הקליניים אותם היא  כלבומשנעת אותו בפורמולציה של מוצר קפוא  NiCordאת  מייצרתסל -גמידה .25.5.1.5

גמישות בפערי הזמן בין סיום הייצור לבין  המאפשרת ארוכת טווח, יציבותבעל  NiCord-המוצר קפוא כ עורכת.
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עלויות הייצור והמשלוח עקב  את מוזילהמאפשרת גמישות במועד ההשתלה, מועד ביצוע ההשתלה וכתוצאה מכך, 

  מועדף.במיקום האפשרות להקים אתר ייצור מרכזי 

במחלות דם ממאירות  Phase I/IIני קלי בניסוי NiCord-חולים שטופלו ב 21התקבלו תוצאות של  2016בחודש יולי  .25.5.1.6

)לוקמיה או לימפומה( וגמידה סל עדכנה כי היא ממשיכה לגייס חולים נוספים לניסוי. לפרטים נוספים ראו דיווח 

 הכנס במסגרת, 2017 דצמבר בחודש(. 2016-01-076891)מספר אסמכתא:  2016ביולי  7מיידי של החברה מיום 

-ב Phase I/IIתוצאות סופיות של ניסוי  גמידה סל הציגה( ASH) טולוגיהלהמ האמריקאית האגודה של השנתי

NiCord חולים עם מחלות דם ממאירות, עמד בהצלחה ביעדו העיקרי וכן ביעדי בטיחות ויעילות  36. הניסוי, שכלל

רטים נוספים . לפNiCord-אותו היא עורכת ב Phase IIIסל ציינה כי תוצאות הניסוי תומכות בניסוי -נוספים. גמידה

, 2018בחודש מרס (. 2017-01-115509)מספר אסמכתא:  2017בדצמבר  12ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

אשר מתקיים בימים אלו, יוצגו  European Society for Blood and Marrow Transplantation -במסגרת כנס ה

בחולים בממאירויות המטולוגיות, על  Phase I/IIבמסגרת ניסוי קליני  NiCord -תוצאות נוספות של טיפול ב

שנים( אשר נבחרו  42 -חולים מבוגרים )גיל חציוני של כ 22 -ב NiCordהתבססות מערכת החיסון לאחר השתלת 

שנים( עם ממאירויות  15 -חולים צעירים )גיל חציוני של כ 47 -באקראי מכלל החולים שטופלו בניסוי ואשר הושוו ל

בעבר בהשתלת מח עצם או מנת דם טבורי. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  המטולוגיות שטופלו

 (.2018-01-026563)מספר אסמכתא:  2018במרס  20

 ממאירות דם מחלות עם בחולים NiCord-ב Phase IIIגייסה גמידה סל חולה ראשון לניסוי  2017בחודש פברואר  .25.5.1.7

( והוא מתוכנן להיות אקראי, מבוקר ובלתי registration study) לרישום יסוינ הינו(. הניסוי לימפומה או)לוקמיה 

 באירופה, "בבארה רפואיים במרכזים שיגויסו 65 עד 12 בגילאי חולים 120 יכלול הניסוי(. open labelסמוי )

 חולים ייבחנו בניסוי. במספר מדינותלצרף לניסוי בתי חולים נוספים  גמידה סלבכוונת  2018במהלך שנת  ובאסיה.

נה יבדם טבורי. מטרת הניסוי העיקרית הסטנדרטית לעומת חולים שיעברו השתלה  NiCord-ב השתלה שיעברו

גייסה גמידה סל חולה  2017בחודש פברואר הערכת הזמן ממועד ההשתלה עד לקליטה של תאי דם נוטרופילים. 

-2017-01מס' אסמכתא: ) 2017 פברוארב 28 םמיושל החברה  מיידידיווח  ולפרטים נוספים רא ראשון בניסוי.

017560.) 

, ובכלל זה בעניין הניסוי, לרבות מספר החולים, מקום גיוסם ומועדי NiCord -הסל בעניין פיתוח -הערכת גמידה .25.5.1.8

הניסוי, הינה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על שלבי הפיתוח הנוכחיים. הערכה זו 

להתממש, כולה או חלקה, או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה. הגורמים העיקריים העשויים  עשויה שלא

להשפיע על כך שההערכה האמורה לא תתממש כולה או חלקה, או שתתממש באופן שונה מכפי שנצפה הינם 

ולים המתאימים אי יכולת לגייס חקשיים טכנולוגיים והנדסיים, חריגה מלוחות הזמנים של ניסויים, או כישלונם, 

בעיות לניסוי אשר עשויה לנבוע משכיחות נמוכה של חולים או חסר התאמה של החולים לקריטריונים של הניסוי, 

, חוסר בהון הנדרש לצורך ניהול רגולטוריות בלתי צפויות, שינויים רגולטוריים, אי קבלת אישורים לניסויים

 להלן. 25.22עיף והתממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בס הניסוי

  נוספים מוצרים .25.5.2

 :כדלקמן נוספים מוצריםסל -גמידה מפתחת, NiCord -על ה נוסף

25.5.2.1. CordIn –  ההעושה שימוש במולקולה  טכנולוגיה עלהמבוסס  נוסףמוצר-NAM באמצעות השתלת דם  לטיפול

 sickle cell disease)תלסמיה(,  thalassemiaדם לא ממאירות )כגון:  במחלותטבורי מועשר בתאי גזע לחולים 

 . )אנמיה אפלסטית(aplastic anemia -ו (חרמשית אנמיה)

 עם ביחדבחולים עם אנמיה חרמשית מושתל  אשרCordIn -ב Phase I/IIסל ניסוי -נכון למועד הדוח מנהלת גמידה

פתיחת הניסוי לפרטים נוספים אודות  )בקונפיגורציה של שתי מנות דם טבורי(. טיפול עברה שלא טבורי דם של מנה

ומיום  2016 בדצמבר 6 מיום, 2012 בנובמבר 11 מיום החברה של מיידים דיווחים ראוותוצאות ראשוניות של הניסוי

  , בהתאמה(.2018-01-014178 -ו 2016-01-086328, 2012-01-276486)מספר אסמכתא:  2018 בפברואר 21

עם המוגלובינופתיות מסוג אנמיה חרמשית  בחולים Phase I/IIניסוי ב 2016 יולי בחודש החלהסל -גמידה ,כן כמו

 החברה של מיידי דיווח ראו נוספים לפרטים)בקונפיגורציה של מנת דם טבורי אחת(.  CordInותלסמיה באמצעות 

  (.2016-01-091114: אסמכתא)מספר  2016 ביולי 27 מיום

בחולים עם אנמיה אפלסטית  Phase I/IIוי יסבוצעה השתלה בחולה ראשון במסגרת נ 2017בנוסף, בחודש אוגוסט 

 ,hypoplastic myelodysplastic syndromes) ומחלות מיאלודיספלסטיות( severe aplastic anemia) חמורה

MDS באמצעות )CordIn 2017באוגוסט  15 מיום החברה של מיידי דיווח. לפרטים נוספים אודות הניסוי ראו 

 (.2017-01-083187: אסמכתא)מספר 
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מוצר זה מיועד לטיפול אימונותרפי במחלות  –NAM אשר עברו העשרה בטכנולוגיית  NK Cells על המבוסס מוצר .25.5.2.2

( ולימפומה מסוג multiple myelomaבחולי מיאלומה נפוצה ) Phase Iניסוי קליני מוצר זה מצוי בשלב  סרטן שונות.

non-Hodgkin (NHL) תם נשנתה. לפרטים נוספים ראו דיווח שמחלתם עמידה לטיפולים המקובלים או שמחל

 (. 2018-01-006361 )מספר אסמכתא: 2018בינואר  17מיידי של החברה מיום 

הנוספים, לרבות הסיכון הפיתוח הטמון בהם,  מוצריםהמשך תהליכי הפיתוח של ה בדברסל -הערכות גמידה

מידע צופה פני עתיד,  םהרלוונטיים הינ והמועדים יושלמו/או ו ייערכו אלה במוצרים שהניסויים הסיכויבעניין ו

סל נכון למועד זה, -, המבוסס על האינפורמציה הקיימת אצל גמידה1968-חכהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ״

הערכות אלו עשויות סל בניסויים שנערכו עד כה. -ניסיונה של גמידהוסל את הפיתוח שלה -לרבות הערכת גמידה

העיקריים העשויים  להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה. הגורמים שלא להתממש, כולן או חלקן, או

מקורות מימון,  איתורסל, שינויים בשווקי המטרה, -בתוכנית העבודה של גמידה שינוייםם ינלהשפיע על כך ה

 התממשות בטכנולוגיות ופריצות דרך טכנולוגיות, התפתחות ושינויים ברגולציה בתחומי הפעילות ו/או שינויים

  .להלן 25.22איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף 

 לקוחות .25.6

סל הינם בתי חולים ומרכזים רפואיים -סל לקוחות. לקוחותיה הפוטנציאליים של גמידה-בשלב זה אין לגמידה

סל, מספר בתי החולים -המבצעים השתלות מח עצם בארה"ב ובאירופה ובשאר העולם. למיטב ידיעת גמידה

  180.19-כתלות מח עצם עומד על בארה"ב המבצעים הש

משך האשפוז של החולים  את להפחית צפויה NiCord של השתלה כי הקליניים בניסויים להוכיח מקווה סל-גמידה

  טיפול, בהשוואה של השתלת דם טבורי ללא העשרה. ה עלויותועל ידי כך להפחית את 

 הכרוכות האשפוז עלויות את להפחית ויהצפ NiCord של השתלה כי המחקר הוכחת בעניין סל-גמידה הערכות

 את סל-גמידה הערכת ועל הקליניים הניסויים במסגרת רגיל טבורי דם מהשתלת הנובע הארוך באשפוז

, חלקן או כולן, להתממש שלא עשויות אלו הערכות. היעד שוק עם היכרותה סמך על המוצר של העסקי הפוטנציאל

 לא האמורות שההערכות כך על להשפיע העשויים העיקריים רמיםהגו. שנצפה מכפי שונה באופן להתממש או

 אי, והנדסיים טכנולוגיים קשיים הינם שנצפה מכפי שונה באופן שתתממשנה או, חלקן או כולן, תתממשנה

 אי, לניסויים אישורים קבלת אי, רגולטורים שינויים, צפויות בלתי רגולטוריות בעיות, המחקר בהוכחת הצלחה

 .להלן 25.22 בסעיף המתוארים הסיכון מגורמי איזה והתממשות המוצר שיווק הצלחת

  שיווק והפצה .25.7

 נכון, סל לגמידה ואין המוצר לשיווק גלובלית אסטרטגיה פיתחה טרם סל גמידה, המוצר פיתוח בשלב בהתחשב

 . מהותית שיווק פעילות כל, זה דוח למועד

  תחרות .25.8

 סל -גמידה ילמוצר תחרות .25.8.1

25.8.1.1. NiCord - טיפול במחלות ממאירות, קיימות כיום מספר טכנולוגיות אלטרנטיביות, בשלבי ניסוי שונים,  בתחום של

 Magnta החברות, לרבות של NiCord-המיועדות לריבוי מספר תאי הגזע בדם טבורי ואשר עשויות להוות תחרות ל

אשוני לפני או במקום סל, פיתוח של טיפול המשמש כטיפול תרופתי ר-כן, למיטב ידיעת גמידה כמו. Nohla -ו

. טיפול תרופתי הינו שימוש בחומרים המיועדים לחסום את NiCord-השתלת מח עצם, מהווה תחרות עקיפה ל

ידי הפרעה לפעילותן של מולקולות מסוימות המעורבות בגדילת תאי הלוקמיה -התפשטות תאי הלוקמיה, על

יתוח המיועדות לטיפול בלוקמיה טרם תחילת תהליך ובהתקדמותם. כמו כן, קיימות בשוק תרופות נוספות בשלבי פ

 בן של עצם מח בתרומת שמקורם להשתלה מפתחות מוצרים Kiadis-ו Molmedהשתלת תאי הגזע. בנוסף, החברות 

 .לו התאמה מלאה לחולה שאין משפחה

25.8.1.2. CordIn -  סל -מידהלגהמטולוגיות לא ממאירות ובפרט בתלסמיה ואנמיה חרמשית, יש בתחום הטיפול במחלות

. עם זאת, ייתכן שטכנולוגיות אחרות לריבוי עיקריים, המצויים בשלב של ניסויים קלינייםמתחרים שני בשלב זה 

 .CordIn-ב שנעשה תאי גזע, יתאימו אף הן לשימוש טיפולי דומה לזה

למוצרים  ביחס NiCord -החסרונות של הסל, באשר ליתרונות ו-גמידהטבלה הכוללת פרטים, למיטב ידיעת  להלן .25.8.2

רפואיים מתחרים בתחום המחלות הממאירות, בין אם משווקים בפועל במדינות או בטריטוריות שבהם בכוונת 

                                                      
19  https://bethematch.org. 
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 למידת ביחס פומבי מידע וקיים פיתוח בשלבי מצויים הם אם וביןוקיים מידע פומבי לגביהם,  לפעולסל -גמידה

 : ויעילותם בטיחותם
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 מתן .באינפוזיה מתן
 .באינפוזיה

 מתן
 .באינפוזיה

 מתן .באינפוזיה מתן
 .באינפוזיה

 אופן
 מושהשי

 בתרופה

 בהשגחת .רופא בהשגחת .רופא בהשגחת
 .רופא

 בהשגחת .רופא בהשגחת
 .רופא

 בהשגחת
 .רופא

 בהשגחת .רופא בהשגחת
 .רופא

 תדירות
 נטילת

 התרופה
 ומינון

החומר 
 הפעיל

פעמית -בהזרקה חד מתן
בהתאם להגדרות 
פרוטוקול הניסוי לעניין 
כמות מינימאלית של 

של  ג"קתאים לכל 
 25חולה.

-בהזרקה חד ןמת
סל -לגמידה .פעמית

 לגבי נוסף מידע אין
 .מינון

בהזרקה  מתן
 .פעמית-חד

סל -לגמידה 
 מידע אין

 לגבי נוסף
 .מינון

בהזרקה  מתן
 .פעמית-חד

 איןסל -לגמידה
 לגבי נוסף מידע
 .מינון

בהזרקה  מתן
 .פעמית-חד

סל -לגמידה
 נוסף מידע אין

 .מינון לגבי

בהזרקה  מתן
פעמית -/רבחד

כתלות 
בהצלחת 
 הטיפול. 

-/רבבהזרקה חד מתן
כתלות פעמית 

 בהצלחת הטיפול.

בהזרקה  מתן
פעמית -/רבחד

כתלות 
בהצלחת 
 הטיפול.

 תופעות
 לוואי

למועד פרסום הדוח,  עד
סל כל -לגמידהלא דווחו 

 .חריגות לוואי תופעות

ידיעת  למיטב
סל, לא -גמידה

 תופעותדווחו 
חריגות  לוואי

סל -הלגמיד
 מידע אין

לגבי תופעות 
לוואי של 

 איןסל -לגמידה
לגבי  מידע

תופעות לוואי 
 של המוצר.

סל -לגמידה
לגבי  מידע אין

תופעות לוואי 
 של המוצר.

סל -לגמידה
לגבי  מידע אין

תופעות לוואי 
 של המוצר.

 מידע איןסל -לגמידה
לגבי תופעות לוואי 

 של המוצר.

סל -לגמידה
לגבי  מידע אין
פעות לוואי תו

 של המוצר.

                                                      
20       https://clinicaltrials.gov     

21       https://nohlatherapeutics.com 

22       http://www.molmed.com 

23       http://www.kiadis.com 

וס, עצם, שריר לב, תאי עצב ותאים המייצרים את תאים מזנכמליים הינם תאי גזע בוגרים. מדובר בתאים נדירים במח העצם וברקמות נוספות בגוף, אשר מסוגלים לפתח רקמות כמו טחול, כבד, סח  24
 דלקתית.-ובעלי פעילות אנטימעטפת סיבי העצב, 

 מיליון תאים לק"ג בחלק של המנה שעובר מניפולציה. 20-מיליון תאים לק"ג בחלק של המנה שאינו עובר מניפולציה ו 25הכמות המינימאלית הינה   25

https://clinicaltrials.gov/
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Gamida Cell 

Mesoblast 
20Limited 

21laNoh Magenta UM171 22MOLMED 23KIADIS 
Bellicum 

 המוצר. בניסויים קודמים.
 עלות

 התרופה
, הפיתוח של זה בשלב
 . נקבע טרם

 שימוש כולל המוצר
 דם של אחת במנה
 פותחה וכן, טבורי

 של להקפאה טכנולוגיה
  אלו מאפיינים. המוצר

 של הפחתה מאפשרים
 .העלות

 איןסל -לגמידה
לגבי עלות  מידע

  המוצר.

סל -לגמידה
 מידע אין

לגבי עלות 
 המוצר.

 איןסל -דהלגמי
לגבי עלות  מידע

 המוצר.

סל -לגמידה
לגבי  מידע אין

 עלות המוצר.

למיטב ידיעת 
גמידה סל, 

המחיר 
באירופה עומד 

 150,000 -על כ
יורו )תלוי 
במדינה ( 
להזרקה )בין 

הזרקות  1-4
 לחולה(

 מידע איןסל -לגמידה
 לגבי עלות המוצר.

סל -לגמידה
לגבי  מידע אין

 עלות המוצר.

 האפשרות
 קבלתל

 החזר
 ממבטחים

, רפואיים
 חברות
 או ביטוח

 גורם כל
 אחר

-גמידהזה,  למועדנכון 
את החלה לבחון סל, 
 לגבי ההחזר נושא

בארה"ב  המוצר
ובמדינות שונות 

אבל עדיין  באירופה,
 את להעריך יכולה אינה

 החזר לקבלת האפשרות
 .במדינות השונות

 איןסל -לגמידה
לגבי נושא  מידע

 זה.

סל -לגמידה
 מידע יןא

לגבי נושא 
 זה.

 איןסל -לגמידה
לגבי נושא  מידע

 זה.

סל -לגמידה
לגבי  מידע אין

 נושא זה.

סל -לגמידה
לגבי  מידע אין

 נושא זה.

 מידע איןסל -לגמידה
 לגבי נושא זה.

סל -לגמידה
לגבי  מידע אין

 נושא זה.

 וחסרונות יתרונות
 ביחס הרפואי המוצר

 רפואיים למוצרים
 או)קיימים  מתחרים

 המצויים כאלה
 ידיעת למיטב(, בפיתוח
 התאגיד

של המוצר הינו  היתרון
אשר בתוצאות הקליניות 

מראות כנראה שיפור 
בתוצאות בהשוואה 
להשתלת דם טבורי לא 

 מועשר. 
סל -גמידה, בנוסף

את המוצר  מפתחת
של שימוש  בקונפיגורציה

במנה אחת של דם 
  .טבורי
נוסף של המוצר  יתרון

ר ייצו הצלחתהינו 
, אשר הקפוא המוצר

ארוכת  יציבותבעל  הינו
ומאפשר ייצור טווח, 

 . באתר ייצור מרכזי

 איןסל -לגמידה
לגבי נושא  מידע

 זה.

ידיעת  למיטב
 גמידה סל,

בתחילת 
החל  2018

 Phase ניסוי  
II ניסוי ,

 מבוקר.
  

 איןסל -לגמידה
לגבי נושא  מידע

 זה.

למיטב ידיעת 
גמידה סל, 
המוצר אינו 

 קפוא.

ידיעת  מיטבל
גמידה סל, 

 ממשיך המוצר
 חולים גייסל

 III שלב לניסוי
 .באירופה

 המוצר יתרון
 בזמינות הינו

 שמקורו השתל
 משפחה בבן

 התאמה ללא
 .לחולה מלאה

 קיבל המוצר
 מותנה אישור

 הרשויות מאת
 .הארופאיות

 

ניסוי  השלים המוצר
Phase I/II ,החל 

 III. שלב ניסוי
 

 הינו המוצר יתרון
 השתל נותבזמי

 משפחה בבן שמקורו
 מלאה התאמה ללא

הוגשה  .לחולה
בקשה לאישור 
מותנה מאת 

הרשויות 
הרגולטוריות 

 באירופה.

המוצר נמצא 
 Phaseבניסוי 

I/II  
 המוצר יתרון

 בזמינות הינו
 השתל

 בבן שמקורו
 ללא משפחה
 מלאה התאמה

 .לחולה
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ביחס למוצרים  CordIn-החסרונות של הליתרונות ו סל, באשר-גמידהטבלה הכוללת פרטים, למיטב ידיעת  להלן .25.8.3

רפואיים מתחרים בתחום מחלות המטולוגיות לא ממאירות, בין אם משווקים בפועל במדינות או בטריטוריות 

 פומבי מידע וקיים פיתוח בשלבי מצויים הם אם וביןוקיים מידע פומבי לגביהם,  לפעולסל -גמידהשבהם בכוונת 

 :ויעילותם בטיחותם למידת ביחס
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 CordIn Bluebird Bio Bellicum 

 מאפייני
 המוצר

טיפול באמצעות השתלת מנת דם  התרופה פעולת מטרת
טבורי אחת שהועשרה בתאי גזע 

 סל.-באמצעות הטכנולוגיה של גמידה

טיפול באמצעות מניפולציה גנטית/תיקון 
גנטי  בתאי גזע של החולה והשתלת תאי 

לה הגזע שעברו מניפולציה. השת
 אוטולוגית.

גנטית של תאים מתורם מח עצם  מניפולציה -
(. HAPLO) התאמה חלקית -שהוא קרוב משפחה

לאחר חודש מהשתלת מח  המוצר ניתן כתוספת
 .עצם מתורם קרוב משפחה

 .באינפוזיה מתן .באינפוזיה מתן .באינפוזיה מתן התרופה נטילת אופן
 .רופא בהשגחת .רופא בהשגחת .רופא בהשגחת בתרופה השימוש אופן

 ומינון התרופה נטילת תדירות
 החומר הפעיל

פעמית בהתאם -בהזרקה חד מתן
 26להגדרות פרוטוקול הניסוי.

 איןסל -לגמידה .פעמית-בהזרקה חד מתן
 .מינון לגבי נוסף מידע

כתלות בהצלחת פעמית /רב בהזרקה חד מתן
 הטיפול.

וחו סל, לא דו-גמידהידיעת  למיטב לוואי תופעות
חריגות בניסויים  לוואי תופעות

 קודמים.

לגבי תופעות לוואי  מידע איןסל -לגמידה
 של המוצר.

לגבי תופעות לוואי של  מידע איןסל -לגמידה
 המוצר.

 . נקבע טרם, הפיתוח של זה בשלב התרופה עלות
 

 לגבי עלות המוצר. מידע איןסל -לגמידה לגבי עלות המוצר. מידע איןסל -לגמידה

 ממבטחים החזר לקבלת פשרותהא
 גורם כל או ביטוח חברות, רפואיים

 אחר

סל טרם בחנה את -גמידהזה,  למועד
 טרם כן ועל המוצר לגבי ההחזר נושא

 לקבלת האפשרות את להעריך יכולה
 .החזר

 לגבי נושא זה. מידע איןסל -לגמידה לגבי נושא זה. מידע איןסל -לגמידה

 ביחס יהרפוא המוצר וחסרונות יתרונות
 כאלה או)קיימים  מתחרים רפואיים למוצרים
 התאגיד ידיעת למיטב(, בפיתוח המצויים

של המוצר הינו בתוצאות  היתרון
 .שדווחוהקליניות 

 

 לגבי נושא זה. מידע איןסל -לגמידה לגבי נושא זה. מידע איןסל -לגמידה

                                                      
 ג בחלק של המנה שעובר מניפולציה.מיליון תאים לק" 20-לק"ג בחלק של המנה שאינו עובר מניפולציה ו תאיםמיליון  25המינימאלית הינה  הכמות  26
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סל, אין בידי -צרים הנוספים של גמידהבהתחשב בשלבי הפיתוח המוקדמים יחסית של המו, הדוח פרסום למועד

 ובין, בין אם משווקים בפועל קליניים ניסויים של בשלב, מהותיים פוטנציאליים מתחריםסל מידע אודות -גמידה

 .דומה פיתוח בשלב המצויים אם

, הינן מידע צופה פני עתיד, וחסרונותיהם יתרונותיהם, דלעיל המוצרים מאפייניסל בדבר -גמידההערכות 

סל, שיטות הייצור הידועות לה -גמידההגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על שלבי הפיתוח הנוכחיים של מוצרי כ

סל בקשר עם מבנה השוק וכן פרסומים -גמידהכיום והידע שנצבר בקשר אליהן, הערכותיה והיכרותה של הנהלת 

לא להתממש, כולן או חלקן, או שנעשו בקשר עם המוצרים המתחרים הפוטנציאליים. הערכות אלו עשויות ש

להתממש באופן שונה מכפי שנצפה. הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך שההערכות האמורות לא 

תתממשנה כולן או חלקן, או שתתממשנה באופן שונה מכפי שנצפה הינם קשיים טכנולוגיים, בעיות רגולטוריות 

 חדשים מתחרים כניסתורים לניסויים, שינויים במבנה השוק, בלתי צפויות, שינויים רגולטוריים, אי קבלת איש

 הפעילות בתחום מוצרים המפתחות חברות ידי על בניסויים הצלחות/או ו בתחום טכנולוגית התקדמות, לשוק

 .התקופתי דוחל 25.22והתממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף 

 יתרונותיהם גם כמוסל, -גמידה למוצרי המתחרים םהמוצרי למאפייני בנוגע דלעיל המידע כי יצוין עוד

, האמור המידע של באופיו בהתחשב. האמורים המוצרים לגבי הקיים פומבי מידע על במלואו מבוסס וחסרונותיהם

 המידע את לוודא/או ו לבחון באפשרותה ואין, האמור המידע של נכונותו את וידאה/או ו בחנה לאסל -גמידה

 חסרונותיה או יתרונותיה את להעריךסל -גמידה באפשרות אין, כן כמו. כאמור פומביה למידע מעבר, האמור

 שיווק אישורי קיבלו טרם האמורים שהמוצרים בעובדה, היתר בין, בהתחשב, מתחרותיה מול אל"איכותיים" ה

 .מצויים הם בו הפיתוח שלב לאור/או ו

 כושר ייצור ורכוש קבוע .25.9

סל בשטח מפעלה בירושלים, בו היא פועלת בהתאם להסכם -פעילות גמידההדוח, מתבצעת  פרסוםנכון למועד  .25.9.1

 . 2020ביוני  30שכירות עד ליום 

סל מתבצע כיום משני אתרי ייצור. אתר הייצור -לכל הניסויים הקליניים שמנהלת גמידה CordIn-ו NiCordייצור  .25.9.2

בישראל. בנוסף לכך התקשרה גמידה מאת משרד הבריאות   cGMPהפנימי של גמידה סל שעבר שדרוג וקיבל אישור

)להלן בסעיף זה:  הקלינייםהניסויים  עבור ייצור שירותי לאספקת, עם קבלן משנה בארה"ב 2016סל בחודש פברואר 

בהצלחה את הטכנולוגיה אל קבלן המשנה והמתקן מייצר כעת  סלגמידה  העבירה ההסכם במסגרת. "(ההסכם"

NiCord ו-CordIn להלן. 25.19.1 סעיף ראו, זה הסכם בדבר לפרטיםיניים של גמידה סל. עבור הניסויים הקל 

 אוניברסיטת של הייצור במעבדות מתבצע, NAMשעברו העשרה בטכנולוגיית  NK Cellsהמבוסס על ייצור המוצר  .25.9.3

 , ארה"ב.סוטהמינ

סל, בין היתר, -סל שכרה שטח מסחרי בקרית גת לצורך הקמת אתר אשר ישמש את גמידה-נכון למועד הדוח, גמידה .25.9.4

 בשלב השיווק המסחרי של המוצר )לאחר קבלת אישור השיווק(.  NiCord-לייצור ה

 מחקר ופיתוח .25.10

 סל מתמקדת בפיתוח -פעילות המחקר והפיתוח של גמידה עיקרהדוח,  פרסוםנכון למועד  .25.10.1

מות בסך כולל מסתכ 2017סל בגין מחקר ופיתוח בשנת -. הוצאות גמידהNK Cells-ו NiCord,CordIn  המוצרים

 NK-ו NiCord,CordIn דולר לפיתוח  מיליון 25-צפוי להיות כ 2018 שנתסל ל-דולר. תקציב גמידה מיליון 15-של כ

Cells . 

הינה מידע צופה פני  2018סל לשנת -של גמידהוהתקציב סל בעניין הוצאות המחקר והפיתוח -הערכת גמידה

סל באשר להשקעות הנדרשות בשלבי -הערכה הנוכחית של גמידהעתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על ה

סל. הערכה זו עשויה שלא -גמידה שלהפיתוח השונים של מוצריה, על ניסיונה ועל תכנית העבודה השנתית 

להתממש, כולה או חלקה, או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה. הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך 

תתממש כולה או חלקה, או שתתממש באופן שונה מכפי שנצפה הינם קשיים טכנולוגיים שההערכה האמורה לא 

סל, בעיות רגולטוריות בלתי -והנדסיים, חריגה מלוחות הזמנים של ניסויים בשל גורמים שאינם בשליטת גמידה

 להלן. 25.22צפויות, שינויים רגולטוריים, והתממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף 

 



41 

  27:סל-גמידה בעבר ערכה או אותם עורכת העיקרייםים ילהלן פירוט הניסויים הקלינ .25.10.2

 הניסוי

 שלב
 הפיתוח

 נכלל בו
 הניסוי

 האם
נפתח 

IND  או
IDE  בגין

 הניסוי

 הקליני הניסוי מטרת

 מספר
 האתרים

 יתבצע בהם
 הניסוי

 מיקום
 גיאוגרפי

 של
 האתרים

 בהם
 יתבצע
 הניסוי

 מספר
 נבדקים
 מתוכנן

 במסגרת
 ניסויה

 מספר
 נבדקים

 שהצטרפו
 נכון לניסוי

 למועד
 פרסום

 חהדו

 אופי
 וסטאטוס

 הניסוי

 לוחות
 הזמנים

 הניסוי של

 אומדן
 עלות

 כוללת
 של צפויה

 הניסוי

 עלות
 שנצברה
 ממועד
 תחילת
 הניסוי
 הקליני

 למועד ועד
 חהדו

/  סופיות תוצאות
 ביניים תוצאות

NiCord 
 

Phase 
I/II 

 
IND 

 
והיעילות  הבטיחות של הערכה

)עם מנה אחת  NiCordבהשתלת 
של דם טבורי( לחולים במחלות 

המטולוגיות ממאירות.בחינת 
תכונות השתל, יכולתו להיקלט 

לטווח קצר וארוך ויכולתו לייצר 
 את כל סוגי תאי הדם.

13 
 

"ב ארה
אירופה 

 אסיהו
 36 38 עד

 לא, פתוח
 לא, מבוקר
 .אקראי

 

 
גיוס 

החולים 
הסתיים. 

 תוצאות
 מופורס

 בחודש
 דצמבר

2017  

 8.5-כ
 מליון
 דולר

מיליון  7-כ
 דולר

 אודות לפרטים
 ראו, הניסוי תוצאות

 של מיידי דיווח
 07 מיום החברה

)מספר  2016 ביולי
-2016-01: אסמכתא

לפרטים  (.076891
אודות תוצאות 

הניסוי לאחר המשך 
גיוס החולים, ראו 

דיווח מיידי של 
 12החברה מיום 

ר )מספ 2017בדצמבר 
-2017-01אסמכתא: 

לפרטים (. 115509
אודות תוצאות 

נוספות על התבססות 
מערכת החיסון ראו 

דיווח מיידי של 
 20החברה מיום 

)מספר  2018במרס 
-2018-01אסמכתא: 

026563.) 

NiCord 
 

Phase 
III 
 

IND 

 
הזמן ממועד השתלת  הערכת

NiCord  לקליטה של תאי דם
 נוטרופילים. 

 
11 

בכוונת )
ל ס-גמידה

תוח את לפ
הניסוי בבתי 

חולים 
 נוספים(

 

"ב ארה
 אירופה
 ואסיה

120 

כחמישית 
ממספר 

הנבדקים 
 המתוכנן

, בינלאומי
מרכזי, -רב

, מבוקר
 .אקראי

 

 גיוס
 החולים

 צפוי לניסוי
 עד להימשך

 שנת סוף
2019 

 35-40-כ
 מליון
 דולר

 10 -כ
מיליון 

 דולר
 

- 

                                                      
עורכת, כעניין שבשגרה, ניסויים בשלבים מוקדמים או בהיקף  סל-. גמידהעבורהסל הינם ניסויים מהותיים -גמידה בראיית, כי הניסויים המתוארים במסגרת טבלה זו הינם הניסויים אשר יובהר  27

סל -גמידה שערכהעיקריים  ניסויים אודות נוספים לפרטיםלהלן.  25.10.2סל עורכת ראו פירוט בסעיף -ות ניסויים נוספים שגמידהחולים מצומצם יותר, אשר אינם מהותיים עבורה. לפרטים אוד
ולדוח  2016 במרס 23ם ביום , כפי שפורס2015לדוח התקופתי לשנת ,2015  במרס 12 ביום שפורסם כפי, 2014 לשנת החברה של התקופתי לדוח, 13.4 סעיף גם ראו, הסתיימו זה דוח למועד ואשר

 (.בהתאמה, 2017-01-029386-ו 2016-01-013350, 2015-01-049420: אסמכתא י)מספר  2017באפריל  2כפי שפורסם ביום , 2016התקופתי לשנת 
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 הניסוי

 שלב
 הפיתוח

 נכלל בו
 הניסוי

 האם
נפתח 

IND  או
IDE  בגין

 הניסוי

 הקליני הניסוי מטרת

 מספר
 האתרים

 יתבצע בהם
 הניסוי

 מיקום
 גיאוגרפי

 של
 האתרים

 בהם
 יתבצע
 הניסוי

 מספר
 נבדקים
 מתוכנן

 במסגרת
 ניסויה

 מספר
 נבדקים

 שהצטרפו
 נכון לניסוי

 למועד
 פרסום

 חהדו

 אופי
 וסטאטוס

 הניסוי

 לוחות
 הזמנים

 הניסוי של

 אומדן
 עלות

 כוללת
 של צפויה

 הניסוי

 עלות
 שנצברה
 ממועד
 תחילת
 הניסוי
 הקליני

 למועד ועד
 חהדו

/  סופיות תוצאות
 ביניים תוצאות

CordIn 
 

Phase 
I/II  

IND 
 ילותוהיעהבטיחות  תהערכ

לחולים  CordInבהשתלת 
 באנמיה חרמשית 

 13 20 עד "בארה 2

 ללאפתוח, 
 קבוצת

, ביקורת
 לא

 .אקראי
 הניסוי
 בביצוע

 

 גיוס סיום
 החולים

צפוי  
במהלך 

 .2019שנת 
הניסוי 

צפוי 
להסתיים 

ברבעון 
ראשון 

2020 
 

  3.5-כ
מיליון 

 דולר

 2.5-כ
מיליון 

 דולר

 אודות לפרטים
 ראשוניות תוצאות

 עם בקשר מושפורס
 דיווח ראו הניסוי
 החברה של מיידי
 בדצמבר 06 מיום
)מספר  2016

-2016-01: אסמכתא
086328) 

Phase 
I/II  

IND 

 והיעילות הבטיחות הערכת
 בקונפיגורציה CordIn בהשתלת

של מנת דם טבורי אחת בחולים 
 . או תלסמיה באנמיה חרמשית

3 
"ב ארה

 וצרפת
 15 עד

כחמישית 
ממספר 

הנבדקים 
 המתוכנן

 ללאפתוח, 
 קבוצת

, ביקורת
 לא

 .אקראי
 הניסוי
 בביצוע

 

 גיוס סיום
 החולים

צפוי  
במהלך 

 2019שנת 

למועד 
הדוח, 

 לגמידה
 איןסל 

הערכה 
באשר 

לאומדן 
העלות 

הכוללת 
הצפויה 

של 
  הניסוי

 

 0.2 -כ
מיליון 

 דולר
- 

Phase 
I/II  

IND 
 CordInהערכת היקלטות שתל 

 .יתבחולים עם אנמיה אפלסט
 "בארה 1

 בחלק
 הראשון

 6 עד
 חולים
 ובחלק

 עד השני
 חולים 23

כרבע 
ממספר 

הנבדקים 
 המתוכנן

פתוח, ללא 
קבוצת 

ביקורת, 
לא 

אקראי. 
הניסוי 
 בביצוע

 
 גיוס

 החולים
 צפוי

 להסתיים
 לסוף עד

 2020 שנת

 מיליוןכ
 דולר

 0.1 -כ
מיליון 

 דולר 
 

- 

NK 
Cells  

Phase I IND 
 הנסבל המינון את לקבוע

 . הטיפול של המירבי
  24 עד "בארה 1

כשמינית 
ממספר 

הנבדקים 
 המתוכנן

פתוח, ללא 
קבוצת 

ביקורת, 
לא 

אקראי. 
הניסוי 
 בביצוע

 
 גיוס

 החולים
 צפוי

 להסתיים
 2019 בשנת

 
 
 3 -כ

מיליון 
  דולר

 

 0.3 -כ
מיליון 

 דולר
- 
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ואומדן העלות הכוללת הצפויה של  מוצריהבדבר לוחות הזמנים המתוכננים להמשך פיתוח  סל-גמידההערכות 

כמפורט לעיל הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוססות על תוכניות העבודה של  יםהניסוי

נכון למועד פרסום הדוח. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או  סל-גמידהועל מידע המצוי בידי  סל-גמידה

מהותית מכפי שנצפה. הגורמים העיקריים שעשויים להשפיע על כך הינם חלקן, או להתממש באופן שונה 

, אי עמידה ביעדים, שינויים בשווקי המטרה, שינוי במאפייני החולים, סל-גמידהשינויים בתוכניות העבודה של 

ודאות קושי בגיוס חולים, העדר יכולת לממש טכנולוגיות, שינויים בטכנולוגיות ופריצות דרך טכנולוגיות, אי הו

הרבה הקיימת בפיתוח תרופות ומוצרים רפואיים, התפתחות ושינויים ברגולציה בתחומי הפעילות, העדר מקורות 

 .להלן 25.22מימון עתידיים ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

 מענקי רשות החדשנות .25.10.3

רשות ידי -מחקר ופיתוח שאושרו על תוכניות סל מקבלת מענקים )הכפופים לתשלום תמלוגים( במסגרת-גמידה .25.10.3.1

סל למענק ממשלתי -אושרה בקשתה של גמידה 2017בחודש יולי . (משרד המדען הראשיהחדשנות )בשמה הקודם: 

לעניין הוראות חוק החדשנות, לרבות פירוט תנאי החזר המענקים, מיליון דולר.  3.5מרשות החדשנות בסך של עד 

 לעיל.  20.5סעיף  ורא

סל מרשות החדשנות )בשמה הקודם: המדען הראשי( במהלך -גמידה הטבלה המפרטת את המענקים שקיבל להלן .25.10.3.2

 שלוש השנים האחרונות: 

 כהגדרתו עתיד פני צופה מידע הינן, לעיל כמפורט השקיבל מענקה להשבת הזמנים לוחבדבר  לס-גמידההערכות 

 הדין הוראות על, הרפואיים המוצרים שיווק לתחילת הצפוי המועד על, היתר בין, המבוססות, ערך ניירות בחוק

ת ומאפייני השוק, תוכני, תוצאות הניסויים שהתבצעו עד כה, סל-גמידההמוצרים של  מאפייני, על הרלוואנטיות

נכון למועד פרסום הדוח. הערכות אלו עשויות שלא  סל-גמידה, ועל מידע המצוי בידי סל-גמידההעבודה של 

להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה. הגורמים העיקריים שעשויים להשפיע 

, חוסר יכולת להוכיח יתרון תמחירי או אחר למוצרי סל-דהגמייכולת להוכיח את יעילות מוצרי  איעל כך הינם 

בשווקי המטרה, שינויים בתוכניות העבודה של  שינוי, סל-גמידה, התפתחות התחומים בהם פועלת סל-גמידה

לים, קושי בגיוס לרבות בשל התקשרויות ושיתופי פעולה עם צדדים שלישיים, שינוי במאפייני חו סל-גמידה

חולים, אי עמידה ביעדי השיווק, העדר יכולת לממש טכנולוגיות, שינויים בטכנולוגיות ופריצות דרך טכנולוגיות, 

 איהפעילות,  מיאי הוודאות הרבה הקיימת בפיתוח תרופות ומוצרים רפואיים, התפתחות ושינויים ברגולציה בתחו

, שינוי , העדר מקורות מימון עתידייםסל-גמידהמסחור מוצרי קבלת אישורי רשויות הבריאות הרלוונטיות ל

 דוחל 25.22ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  החקיקה המסדירה את החזר המענקים

 .התקופתי

 מוחשיים לאנכסים  .25.11

דע סל נכסים לא מוחשיים הקשורים לפיתוח מוצרים בתחומי פעילותה, הכוללים, בין היתר, מי-לגמידה .25.11.1

, אלגוריתמים, תוכנות, טכניים מפרטים, שרטוטים, קניין רוחני, ידיעות(, נתונים, Know How)אינפורמציה(, ידע )

סל תלויה ביכולתה להגן על -אשר בחלקם מוגנים בפטנטים. הצלחת גמידה ותוכניות פוטנציאליים לקוחות רשימת

סל עשויה להידרש להשתמש בטכנולוגיות של צדדים -נכסיה הלא מוחשיים וקניינה הרוחני. בנוסף, לעתים גמידה

 שלישיים המוגנות בפטנטים ולרכוש רישיון על מנת שיהא בידה לעשות שימוש בפטנטים אלו. 

 שם
 יה/הטכנולוג
 המוצר

 בגינו הרפואי
 התקבל

רשות  מענק
 החדשנות

 מענק
 שהתקבל

 בשנת
2015 

)מיליוני 
 (דולר

 מענק
 שהתקבל

 בשנת
2016 

)מיליוני 
 (דולר

 בשנת שהתקבל מענק
2017 
 (דולר)מיליוני 

 סך
 המענקים
 שהתקבלו

 הדוח למועד
 (ריבית)כולל 

)מיליוני 
 (דולר

 לוחות לרבות, המענקים השבת תנאי
 בתםלהש זמנים

 תניות
 מיוחדות
 שנקבעו
 בקשר

 עם
 המענקים

 תנאי/או ו
 השבתם

NAM 
technology/ 
NiCord ,
CordIn, NK 
Cells 

 

3.2 4.3 1.5 30.7 

 תיעשה הממשלתי המענק השבת
-3% של בשיעור תמלוגים מתשלום

 100% על יעלה שלא בסכום, 3.5%
 בתוספת שהתקבלו המענקים מסך

 בהתאם ליבור וריבית לדולר הצמדה
 .החלות לתקנות

 הכנסות צפי איןסל -שלגמידה מכיוון
 איןסל, -לגמידה, הקרוב בטווח

 הזמנים ללוחות, זה בשלב, הערכה
  .הממשלתי המענק להשבת
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סל פטנטים רשומים ובקשות פטנטים, המצויות בשלבי בחינה שונים )החל משלב קבלת דוח הבחינה -לגמידה

( ברחבי העולם, הפטנטים כאמור מתארים את המוצרים אותם הראשון ועד לאישור בקשות הפטנט כפטנט רשום

סל, את השימושים הרפואיים להם הם מפותחים וכן את מגוון השימושים הרפואיים האפשריים -מפתחת גמידה

 הנוספים. 

בארה"ב, אירופה וישראל(. יצוין, כי הוגשו בקשות לרישום סימני  רשום) NiCord(: Trademarksסימנים מסחריים )

 קונג. -סחר גם בסין ובהונגמ

סל מתקשרת בהסכמי סודיות עם צדדים שלישיים הנחשפים למידע סודי שברשותה, כולו או חלקו, -בנוסף, גמידה

 לרבות ספקיה ועובדיה.

סל למועד -, בבעלותה של גמידה28מהותייםסל הינם פטנטים -אודות פטנטים, אשר להערכתה של גמידה פרטים להלן .25.11.2

 פרסום הדוח:

 אשר הפטנטים מספר על מעידים( שישנם)ככל  שבטבלה המדינות לשמות בסמוך בסוגרים המצויניםפרים )המס

 (המדינות באותן אושרו

 הזכויות בפטנט תיאור הפטנט שם הפטנט
מועד פקיעה צפוי של 

 הפטנט
 מדינות בהן אושר

EXPANSION OF RENEWABLE 
STEM CELL POPULATIONS 

של לאומי כשלב הוגש  
PCT IL03/00064 

 
US 7,955,852 
EP 1576089 

EP 2206773(DIV) 
AU 2003208577 

AU 2008229689(DIV) 
AU 2010241200(DIV) 

2004/5901 
JP 4,738,738 
HK 1146091 
CA 2,474,344 

IL 163180 

 וריבוי גידול
 תאי של בתרבית

 ומקור גזע
 מתחדשים

"NICOTINAMI
DE" 

"NICORD" 
 

 ארה"ב 2023ינואר  26 סל בע"מ-גמידה
:  )2(אירופה

)מדינות: בלגיה, 
שוויץ, גרמניה, 

ספרד, צרפת, 
אנגליה, איטליה, 

 אירלנד(
 (3אוסטרליה)

 דרום אפריקה
 יפן

 הונג קונג
 קנדה

 ישראל
 

METHODS OF IMPROVING 
STEM CELL HOMING AND 

ENGRAFTMENT 
של לאומי כשלב הוגש  

PCT IL2006/001381 
 

EP 1974012 
AU 2006321172 

JP 5,102,773 
2008-05219 
IL 191669 

SING 142993 
WO2007/068545 

US 8,846,393 

 לשיפור שיטות
 וריבוי התבייתות

 גזע תאי שתלי של
"NICOTINAMI

DE 
TREATMENT 

OF 
TRANSPLANT
ABLE CELLS" 

 -באירופה )מדינות 2026נובמבר  29 סל בע"מ-גמידה
גרמניה, ספרד, 
צרפת, אנגליה 

 ואיטליה(
 אוסטרליה

 יפן
 דרום אפריקה

 ישראל
 סינגפור
 ארה"ב

METHODS FOR ENHANCING 
NATURAL KILLER CELL 

PROLIFERATION AND 
ACTIVITY 

 הוגש כשלב לאומי של
PCT IL2010/009091 

AU 2010 337829 
JP  5,943,843  
JP 6,215394 

29EP 10807391.7 

שיטות לשיפור 
גידול ופעילות  

 NKתאי 
 

 אוסטרליה 2029בר, בדצמ 29 סל בע"מ-גמידה
 יפן

  30אירופה

                                                      
 NAM-המאחר ששני המוצרים מבוססים על טכנולוגיית  Nicord-מוגן על ידי אותם הפטנטים המגנים על ה CordIn-ה כי, יצוין  28 

 כמתואר לעיל.  

29  ALLOWED– פטנט להענקת בדרך נמצאות(, לפטנט)אושרו  התקבלו שתביעותיה בקשה. 

30   ALLOWED– פטנט להענקת בדרך נמצאות(, לפטנט)אושרו  התקבלו שתביעותיה בקשה. 
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 אחד כל כי אףסל, -גמידה להערכת. דלעיל בטבלה המנויים אלו על נוספים בפטנטים שימוש עושהסל -גמידה כי יצוין

סל -גמידה של מזכויותיה גריעהסל, -גמידה של לפעילותה עיקרי פטנט מהווה אינו כאמור הנוספים הפטנטים מן

 .פעילותה על שלילית מהותית להשפעה להביא ולהעל האמורים מהפטנטים במספר

 ואשרסל -גמידה שהגישה, מהותי פטנט הינוסל -גמידה של להערכתה אשרלרישום פטנט,  בקשותמידע אודות  להלן .25.11.3

  :פורסמו

 הפטנטים בקשות מספר על מעידים( שישנם)ככל  שבטבלה המדינות לשמות בסמוך בסוגרים המצוינים)המספרים 

 (המדינות תןבאו הוגשו אשר

 תיאור הפטנט המבוקש בקשת הפטנט שם

הזכויות 
הצפויות 

בפטנט )בבל 
 שיירשם(

 מועד קדימות
מועד הגשת 

 הבקשה
מדינות בהן 

 הוגשה הבקשה

EXPANSION OF 

RENEWABLE STEM 

CELL POPULATIONS 

 של המשך כבקשת הוגש
 שלב לאומי של

PCT IL03/00064 
 

IL 250313 (DIV) 
(01/2017)הוגשה   
 

US 14/970,155 (CON) 
(12/2015)הוגשה   

 של בתרבית וריבוי גידול
 ומקור גזע תאי

 מתחדשים
"NICOTINAMIDE" 

"NICORD" 
 

סל -גמידה
 בע"מ

 ההמשך בקשות 2002ינואר  24
לבקשה שהוגשה 

 26-במקור ב
, 2003בינואר 

 בישראל הוגשו
 בחודשים

 2013 נובמבר
 2017 וינואר
"ב ובארה

 .2015 בדצמבר
 

 בארה"
 וישראל 

METHODS FOR 

ENHANCING 

NATURAL KILLER 

CELL 

PROLIFERATION 

AND ACTIVITY 

של לאומי כשלב הוגש  
PCT IL2010/009091 

 
(08/2012 לאומי שלב)הגשת   

 
US 13/519,799 

IL 220660 
CA 2,785,627 

CN-201080064938.X 
HK-13102167.8 

 
CN 201710426660.X 

(DIV) 
(06/2017)הוגשה   
  

EP 17155337.3 (DIV) 
(02/2017)הוגשה   

HK 17110599.5 (DIV) 
(10/2017)הוגשה   

לשיפור גידול  שיטות
 NKופעילות  תאי 

 

סל -גמידה
 בע"מ

 בשלב בקשות 2009דצמבר,  29
 הלאומי

"ב, לארה
, קנדה, ישראל

 קונג והונג סין
 באוגוסט הוגשו
2012. 

 
 

 ארה"ב,
 ישראל,

 קנדה,
 סין

קונג, -הונג
 אירופה

 

SELECTION AND USE 
OF UMBILICAL CORD 

CELL PRACTIONS 
SUITABLE FOR 

TRANSPLANTATION   
 

PCT IL2017/050551 

 

 פרוטוקול ניסוי קליני 
)בלי פרטי סלקציה 

 ראשונית(
"NICOTINAMIDE" 

"NICORD" 
 

סל -גמידה
 בע"מ

 מדינתית הגשה 2017מאי  16 2017מאי  16
  2019 נובמבר  -

-גמידה להערכת. דלעיל בטבלה המנויות אלו על בנוסף, נוספים פטנטים לרישום בקשות הגישהסל -דהגמי כי יצוין

 של קבלתן איסל, -גמידה של לפעילותה מהותי פטנט מהווה אינו האמורים הנוספים הפטנטים מן אחד כל כי אףסל, 

 .תהפעילו על שלילית מהותית להשפעה להביא עלולה שהגישה הנוספות מהבקשות מספר
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( ההשלכות של גריעה 2) וכן', מהותיים( היותם של פטנטים מסוימים 'פטנטים 1סל בדבר )-גמידההערכות 

סל באחד הפטנטים שלא מצוינים לעיל או אי קבלת אחת מהבקשות לרישום פטנט שאינן -מזכויותיה של גמידה

וסס על שלבי הפיתוח הנוכחיים של מצוינות לעיל, הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המב

סל, שיטות הייצור הידועות לה כיום והידע שנצבר בקשר אליהן, הערכותיה והיכרותה של הנהלת -מוצרי גמידה

סל בקשר עם מבנה השוק וכן פרסומים שנעשו בקשר עם המוצרים המתחרים הפוטנציאליים. הערכות -גמידה

להתממש באופן שונה מכפי שנצפה. הגורמים העיקריים העשויים  אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או

להשפיע על כך שההערכות האמורות לא תתממשנה כולן או חלקן, או שתתממשנה באופן שונה מכפי שנצפה הינם 

קשיים טכנולוגיים, חריגה מלוחות הזמנים של ניסויים, או כישלונם, בעיות רגולטוריות בלתי צפויות, שינויים 

 התקדמות, לשוק חדשים מתחרים כניסתריים, אי קבלת אישורים לניסויים, שינויים במבנה השוק, רגולטו

/או הצלחות בניסויים על ידי חברות המפתחות מוצרים בתחום הפעילות והתממשות איזה ו בתחום טכנולוגית

 .התקופתי דוחל 25.22מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף 

 .לעיל 14 סעיף ורא הפטנטים תוקף הארכת לאפשרות

 הון אנושי .25.12

סל הינם עובדים קבועים, המועסקים -עובדים. כל עובדי גמידה 47סל מועסקים -בגמידה הדוח למועדנכון 

(, 17(, מחלקת מחקר ופיתוח )7(, מחלקת כספים, רכש ואחזקה )6בתפקידים שונים כמפורט להלן: הנהלה הבכירה )

סל -הדוח, מוענקים לגמידה פרסום(. נכון למועד 8) ורגולטוריתנית ( ומחלקה קלי9מחלקת אבטחת איכות וייצור )

ידי מספר יועצים ונותני שירותים, בארץ ובחו"ל, המתמחים בתחומים מקצועיים שונים כגון מחקר -שירותי ייעוץ על

 ור. , רגולציה רפואית, כתיבה טכנית ומדעית ויחסי ציבסטטיסטיקהופיתוח, ניסויים קליניים, אבטחת איכות, 

סל. ד"ר אדמס החליף בתפקיד את ד"ר יעל -מונה ד"ר ג'וליאן אדמס לתפקיד מנכ"ל גמידה 2017בחודש נובמבר 

מרגולין אשר ממשיכה לכהן כנשיאת גמידה סל ומנהלת את פעילות גמידה סל בישראל. לפרטים נוספים ראו דיווח 

 (.2017-01-107895)מספר אסמכתא:  2017בנובמבר  20מיידי מיום 

 חומרי גלם, ספקים וקבלני משנה .25.13

סל שימוש בתחום פעילותה הוא מנות הדם הטבורי. במסגרת פעילות המחקר -חומר הגלם המרכזי בו עושה גמידה .25.13.1

סל נעשה שימוש במנות דם טבורי קפוא, המיועד לצרכי מחקר, שנרכש מבנקי דם בישראל -והפיתוח של גמידה

 ובחו"ל. 

להפרדת תאי הגזע ממנת הדם הטבורי,  ים, המיועדCliniMACS-ה ימכשירב ומשתמשת סל רכשה-בנוסף, גמידה .25.13.2

, כגון צנרת להולכת תאי הגזע ממנת הדם הםוכן את החלקים המתכלים והחומרים הנדרשים לצורך השימוש ב

"(. התקשרות Miltenyi: "להלןבגרמניה ) Miltenyi Biotec GmbH(, מחברת CD133 Antibodyהטבורי והנוגדן )

מתבצעת בנפרד עבור כל הזמנה ואינה מוסדרת בהסכם מסגרת המסדיר את מערכת  Miltenyiסל מול -גמידה

דרש היערכות רבה, י, תMiltenyiספק הסל, במקרה של החלפת -להערכת גמידה. היחסים בין הצדדים האמורים

סל תלות בספק -מידה, ועקב כך עשויה להיות לגהנדרשים בהיבט של מציאת ספקים חלופיים העומדים בסטנדרטים

  ה.ז

סל -סל ובמקביל התקשרה גמידה-באתר ייצור עצמי במעבדות גמידה CordInואת  Nicordסל מייצרת את -גמידה .25.13.3

סל וכן לייצור בניסויים השונים של -גיבוי לאתר הייצור של גמידה שמהווהבהסכם יצור עם קבלן משנה בארה"ב, 

  .Nicord-ב Phase IIIסל, כולל ניסוי -גמידה

מינסוטה,  באוניברסיטת, NAMשעברו העשרה בטכנולוגיית  NK Cellsהמבוסס על סל מייצרת את המוצר -גמידה .25.13.4

 ה"ב.אר

רפואי והניסויים -ת מוצרים ושירותים בתחום המחקר הביוות המספקופרטי ותסל הסכם עם חבר-לגמידה .25.13.5

פציפיים של כל ניסוי שעבורו תזמין . תנאיו הסCordIn-וב NiCord-מחקרים קליניים ב ניטורהקליניים, לצורך 

גמידה סל חתמה על מזכר  . יםהזמנת עבודה פרטני מיוסדר בהסכמ ותהאמור החברותשל  ןסל את שירותיה-גמידה

הבנות ונמצאת במשא ומתן לחתימת הסכם מפורט עם חברת ניטור מחקרים קליניים נוספת עבור ניסוי קליני 

Phase III של Nicord . 

 הון חוזר .25.14

 .דולר ןמיליו 39-עומד על כ 2017בדצמבר  31סל ליום -גמידהן החוזר של ההו
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, למעט אם נקבע אחרת 30הדוח, מדיניות אשראי ספקים ואשראי ספקים בפועל הינה שוטף פלוס  פרסוםנכון למועד 

 בהסכם עם הספק. 

 מימון .25.15

החדשנות )בשמה  רשותסל ממענקי -גמידהסל מממנת את פעילותה מגיוסי הון מבעלי מניותיה. בנוסף נהנית -גמידה

 הקודם: המדען הראשי(. 

מיליון דולר )לפני  120מיליון דולר בגמידה סל, לפי שווי של  40-הושלם סבב השקעה בהיקף של כ 2017בחודש יולי 

 VMS Investmentואליה הצטרפו נוברטיס,  Shavit Capital Fundהכסף( לגמידה סל. את ההשקעה הובילה 

Group IHCV ,Israel Biotech Fund  " :25.2 סעיף ורא נוספים לפרטים "(.המשקיעיםוהחברה )להלן בסעיף זה 

 .לעיל

 סל פועלת לגיוס מימון נוסף לצורך המשך פעילותה.-נכון למועד הדוח, גמידה

 מיסוי .25.16

 בגינו תההטבו אשר, מאושר מפעל של מעמד קיבלה סל-גמידה 2000 בשנתדיני המס בישראל.  חליםסל -גמידהעל 

לא היתה הכנסה חייבת.  גמידה סלאו במועד מאוחר יותר היות ול 2014 בשנת יסתיימו ההטבות. ממס פטור הינן

מיליון  75-כהינה  2017בדצמבר  31סל נצברו הפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות, שיתרתם ליום -גמידהל

סים נדחים בגין הפסדים אלה מאחר שניצולם אינו צפוי סל לא זקפה מ-גמידה(. הון הפסדי כולל, שוטף)הפסד  דולר

. במסגרת הרישום החשבונאי של 2012סל שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס -גמידהבטווח הנראה לעין. ל

 לפיכךסל, -החברה, נזקף נכס מס נדחה בגין הפסדים אלה עד לגובה עודפי העלות שהוכרו במסגרת ההשקעה בגמידה

 .סל-גמידה של המועברים מההפסדים כתוצאה נוצר אשר נטו מס בנכס רהמכי איננה החברה

 איכות סביבה .25.17

 . והיא עומדת בהוראותיו 2020ביולי  26סל קיים היתר רעלים מהמשרד לאיכות הסביבה עד ליום -לגמידה .25.17.1

לות סל על מנת לעמוד בהוראות איכות הסביבה הח-סל, העלויות השנתיות אותן משקיעה גמידה-להערכת גמידה .25.17.2

-להיות מהותיות עבור גמידה צפויותאינן  2019 בשנתו 2018תום שנת  עדעליה וכן ההוצאות הצפויות בגין האמור 

 סל.

מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק  הסל בדבר ההוצאות הצפויות לה בתחום איכות הסביבה הינ-הערכת גמידה

דוח זה. הערכה זו עשויה שלא להתממש, כולה או  סל נכון למועד-ניירות ערך, המבוסס על מידע הקיים בגמידה

חלקה, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה. הגורמים העיקריים שעשויים להשפיע על כך הם שינויים 

 25.22סל /או התממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף -רגולטורים ושינוי בתוכניות העבודה של גמידה

 להלן.

  מגבלות ופיקוח .25.18

ייצור מוצרים רפואיים כפוף לדרישות רגולטוריות, הליכי אישור ממושכים וקיום נוהלי ייצור נאותים. לפרטים 

לעיל. בנוסף, על  20ראו סעיף  תרופותסל בהיותה חברת -אודות מגבלות ופיקוח החלים על פעילותה של גמידה

 המגבלות המפורטות להלן: ותסל אף חל-גמידה

 . 31.12.2022סל הונפק רישיון עסק תקף לניהול פעילותה בירושלים שהינו בתוקף עד ליום -לגמידה – רישיון עסק .25.18.1

סל מקבלים לכל ניסוי בבעלי חיים אישור ספציפי -קבלני המשנה של גמידה – אישור המועצה לניסויים בבעלי חיים .25.18.2

 מהמועצה לניסויים בבעלי חיים. 

סל שימוש ברעלים בהתאם לחוק -המחקרית, עושה גמידה בפעילותה – רעלים -היתר שימוש בחומרים מסוכנים  .25.18.3

סל היתר רעלים מאת הממונה על משרד איכות -. בהתאם לכך, בידי גמידה1993-החומרים המסוכנים, התשנ"ג

סל נוהגת לחדש את ההיתר האמור מעת לעת. בנוסף לקבלת היתר -. גמידה2020הסביבה בתוקף עד לחודש יולי 

סל לעיתים לקבל היתרים מיוחדים נוספים, כגון היתר לשימוש -עיל, נדרשת גמידהלשימוש ברעלים כמפורט ל

 .1981-בסמים בהתאם לפקודת הרוקחות )נוסח חדש(, התשמ"א
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חברות המייצרות מוצרים רפואיים נדרשות לעמוד בתקנים ובהנחיות בקשר עם בקרת איכות בהליכי  – בקרת איכות .25.18.4

-. גמידהFDA-דוגמת ה רגולטוריות רשויות ידי-על ם והנחיות אלו מפורסמיםייצור תרופות ומוצרים רפואיים. תקני

סל פועלת לשמירה על העמידה בתקינה כאמור ומבצעת ניסויים ושימוש בחומרים העומדים בהתאם לנדרש בתקנים 

 אלו.

 Current Good-כללי ה לפרטים בדבר – Phase IIIלצורכי  (cGMP)משרד הבריאות לאתר  אישור .25.18.5

Manufacturing Practice לעיל 20.1.6סל, ראו סעיף -בהם אמור לעמוד אתר הייצור של גמידה . 

 הסכמים מהותיים  .25.19

עם חברת  מסגרת לתקופה של חמש שנים הסכםבסל -גמידה התקשרה, 2016בפברואר  13 ביום –Lonzaהסכם  .25.19.1

Lonza Walkersville Inc. לצורך וכן בהסכם שירות  ,םבארה"ב, לטובת אספקת שירות של מתקני הייצור ותפעול

סל -. הצדדים הסכימו כי במידה שגמידהNiCord במוצר Phase III ובעיקר לטובת ניסוי CordIn-ו NiCordייצור 

 תקופת. המסחרי בשלב הייצור המשך עלהצדדים ידונו ביניהם )ללא כל התחייבות(  Nicord -תרצה למסחר את ה

 חודשים שניים עשרב ההסכם תקופת את להאריך אפשרות סל ולגמידה 2019 דצמבר לחודש עד הינה השירות הסכם

ההסכם הינה מספר חד ספרתי של מיליוני דולרים. גמידה סל תוכל לסיים את  עלות סךתמורת תשלום נוסף.  נוספים

 2017בדצמבר  31יכולה לסיים את ההסכם החל מיום  Lonzaההסכם בהודעה מוקדמת מראש של שישה חודשים. 

כן, לשני הצדדים אפשרות לסיים את ההסכם בהודעה מוקדמת בת  כמוחודשים.  12ודעה מוקדמת של במתן ה

  . FDA -חודשיים במידה והניסוי הופסק על ידי ה

דרש היערכות רבה, הן בהיבט של מציאת ספקים חלופיים יסל, במקרה של החלפת ספק קיים, ת-להערכת גמידה

היבט של הכשרת מתקן ייצור חדש, העברת הטכנולוגיה, הדרכת העובדים העומדים בסטנדרטים המחמירים, והן ב

 ה.זסל תלות בספק -לערך, ועקב כך עשויה להיות לגמידה שנהועוד, המוערכת בתקופה של כ

התקשרה גמידה סל בהסכם שכירות לנכס בקרית גת בשטח  2017דצמבר  בחודש - גת בקריית אתר שכירות הסכם .25.19.2

שנים וכולל  10לשמש כאתר ייצור לשלב המסחרי. הסכם השכירות הינו לתקופה של  מ"ר המיועד 5,000 -של כ

 אופציה להארכה לחמש שנים נוספות. 

סל עם מפיצים, משווקים ובעלי זכויות אחרות להם -של גמידה העיקריותהתקשרויות ההמרכזת את  טבלה להלן .25.19.3

 שרות עמם: ים ו/או תשלומים אחרים ואופן ההתקגולסל נדרשת לשלם תמ-גמידה

 

 תשלוםסוג  טווח תמורה הערות
נושא 

 ההסכם
זהות מקבל

שלומיםהת
למועד הדוח בהתאם 

חשבונאית, הלמדיניות 
יבות לתשלום יההתח

תמלוגים מטופלת 
 הניתנות כהלוואות

 .למחילה

מהתמורה שתתקבל ממכירת פרי  3.5%-3%שיעור של 
או בשיעורים  החדשנות רשותהמחקר והפתוח נתמך 

בכפוף לאישור פרטני, מתוך תקבולי מכירות  אחרים,
ותקבולים שאינם בגין מכירות. בכפוף לתנאי האישור 
הפרטני אשר יתקבל, היקף ההחזר ייקבע על בסיס אחוז 

( מסך המענקים שהתקבלו 100%-מסוים )ולא פחות מ
בתוספת הצמדה לדולר וריבית ליבור שנתית בהתאם 

 לתקנות החלות. 

תמלוגים 
מהתמורה 

תקבל שת
ממכירת פרי 

המחקר והפתוח 
 רשותנתמך 

 .החדשנות

 רשות 
  החדשנות

 הליכים משפטיים .25.20

סל. כמו כן, למיטב ידיעת -הדוח, לא מתנהלים הליכים משפטיים מהותיים מטעם או כנגד גמידה פרסוםלמועד 

-ותיים כנגד גמידהסל, אין רשות שהוקמה לפי דין השוקלת, בוחנת או מתכננת לנקוט בהליכים משפטיים מה-גמידה

 סל.

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  .25.21

 אסטרטגיה עסקית .25.21.1

-והמוצרים הנוספים. חזונה של גמידה NiCord-הבפיתוח של  סל להתמקד, במהלך השנים הקרובות,-בכוונת גמידה

סל הינו להפוך את תהליך השתלת הדם הטבורי המועשר לטיפול מקובל ובכך לשפר משמעותית את סיכויי ההחלמה 

 לא החולים למרבית אולם, עצם מח השתלת הוא כיום להן הקיים היחידי הריפוי אשר במחלותלפי חולים של א

בנוסף, . ממאירות דם מחלות עם בחולים עצם מח להשתלת מיועד NiCordבמהירות. ו מתאים עצם מח תורם נמצא

אנמיה חרמשית,  כגון ירותממא לא דם מחלות עםמח עצם בחולים  להשתלת, CordIn את לפתחסל ממשיכה -גמידה

 Natural על מבוסס נוסף מוצר. , מחלות גנטיות מטבוליות ומחלות אוטואימוניות קשותתלסמיה ואנמיה אפלסטית

Killer Cells (NK cells) סל גמידה תמשיך בנוסף. על ידי הפעלת המערכת החיסונית לטיפול במחלות סרטן שונות 
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סל ממשיכה לקיים -לשם שמירה על מובילות טכנולוגית. גמידהויינה הרוחני בפעילות מחקר ופיתוח לצורך חיזוק קנ

מחקר ברמה גבוהה ולפתח יישומים נוספים לטכנולוגיות שלה, מחקר אשר עשוי להוביל לפיתוח של מוצרים נוספים 

ולה שיתופי פע באמצעות מוצריהלמסחר את  מתכוונתסל -בעתיד בתחום התרפיה באמצעות שימוש בתאים. גמידה

 .גדולות פארמה חברותעם 

 יעדים .25.21.2

 במהלךדם ממאירות.  במחלותכמוצר מוביל להשתלת מח עצם בחולים  NiCordלפתח את  מתכוונת לס-גמידה .25.21.2.1

במקביל,  .ממאירות לוגיותבמחלות המטו NiCord במוצר Phase III ילניסו החולים גיוס צפוי 2018-2019 השנים

 בשלב השיווק המסחרי. NiCord-ריית גת לצורך ייצור הסל להקים מרכז ייצור בק-בכוונת גמידה

 יםחולים לניסוי גיוס סיום מתוכנן 2018-2020במהלך השנים  .CordInפיתוח  המשךסל פועלת ל-גמידה ,כן כמו .25.21.2.2

Phase I\II  במוצרCordIn  לטיפול באנמיה חרמשית ותלסמיה בקונפיגורציה של שתי מנות וכן בקונפיגורציה של

בחולים עם אנמיה אפלסטית חמורה ומחלות  CordInבמוצר  Phase I\IIהמשך גיוס החולים לניסוי  מנה אחת, וכן

 מיאלודיספלסטיות. 

 .ציבורי בנאסד"קהון  ובכלל זה בוחנת גיוס סל פועלת לגיוס מימון נוסף לחברה-גמידה .25.21.2.3

סל, -גמידה הנהלת ידי על ושהוגדר כפי, הסל ביחס למוצרים המפותחים על יד-להלן טבלה המרכזת את יעדי גמידה .25.21.2.4

  :הדוח למועד העוקבות הדיווח שנות לשתי ביחסו הדוח למועד נכון

המוצר 
 הרפואי

 2019 2018 31.12.2017סטטוס ליום 

NiCord 

 
  סיום גיוס החולים לניסוי קליני

Phase I/II  למחלות המטולוגיות
ממאירות ותוצאות סופיות של כל 

 החולים.

  גיוס חולים לניסויPhase III. 

  גיוס חולים לניסוי
Phase III. 

  סיום גיוס חולים לניסויPhase 
III. 

 

CordIn 

 
  גיוס חולים לניסוי קליניPhase I/II 

לאנמיה חרמשית ותלסמיה עם 
CordIn  בתוספת מנת דם טבורי

 ללא מניפולציה.

  גיוס חולים לניסוי קליניPhase I/II 
לאנמיה חרמשית ותלסמיה עם 

CordIn ת דם טבורי נוספת.ללא מנ 

  תחילת ניסוי קליניPhase I/II 
לאנמיה אפלסטית חמורה ומחלות 

 מיאלודיספלסטיות. 

 

  גיוס חולים לניסוי
 Phase I/IIקליני 

לאנמיה חרמשית עם 
CordIn  בתוספת מנת

דם טבורי ללא 
 מניפולציה.

  גיוס חולים לניסוי
 Phase I/IIקליני 

לאנמיה חרמשית עם 
CordIn ם ללא מנת ד

 טבורי נוספת.

   גיוס חולים לניסוי
 Phase I/IIקליני 

לאנמיה אפלסטית 
חמורה ומחלות 

 מיאלודיספלסטיות.

  סיום גיוס חולים לניסוי קליני
Phase I/II  לאנמיה חרמשית

בתוספת מנת דם  CordInעם 
 טבורי ללא מניפולציה.

  סיום גיוס חולים ניסוי  קליני
Phase I/II  נוסף  לאנמיה

 תלסמיה.חרמשית ו

  גיוס חולים לניסוי  קליניPhase 
I/II  לאנמיה אפלסטית חמורה

 ומחלות מיאלודיספלסטיות.

 

NK 
Cells 

 

  התחלת ניסוי קליניPhase I  בחולי
 מיאלומה נפוצה ולימפומה.

 Phase Iהמשך ניסוי קליני 
בחולי מיאלומה נפוצה 

 ולימפומה.

סיום גיוס חולים ניסוי קליני 
Phase I אלומה נפוצה בחולי מי

 ולימפומה.

סל בעניין היעדים והאסטרטגיה העסקית שלה, לרבות בקשר עם המשך ו/או השלמת פיתוח -הערכות גמידה

המוצרים השונים כאמור לעיל, הקמת מערך השיווק והתחלת שיווקם המסחרי של המוצרים השונים כמפורט 

סל בקשר עם הפעילויות -, המבוסס על הערכות גמידהלעיל, הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך

הנדרשות, למיטב ידיעתה, על מנת לעמוד ביעדים אלו, על תוכניות הפיתוח והשיווק שלה ועל הערכתה את 

השווקים הרלוונטיים. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה. 

ע על כך שההערכות האמורות לא תתממשנה, כולן או חלקן, או שתתממשנה באופן שונה הגורמים העשויים להשפי

מכפי שנצפה הינם קשיים טכנולוגיים והנדסיים, חריגה מלוחות זמנים של ניסויים, בעיות רגולטוריות בלתי 

ים בסעיף צפויות או שינויים רגולטורים, שינויים בתנאי השוק ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המתואר

 להלן. 25.22
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 דיון בגורמי הסיכון .25.22

לעיל. להלן פרטים אודות גורמי  24כלכליים וגורמי סיכון ענפיים, ראו סעיף -לפרטים אודות גורמי סיכון מקרו

 סל: -הסיכון הקשורים לפעילותה של גמידה

ימון חיצוניים, אשר סל תלוי במקורות מ-ידי גמידה-פיתוח מוצרים על - חיצונייםהתבססות על מקורות מימון  .25.22.1

להשתנות מהותית וזאת בשל תוצאות המחקר והפיתוח והניסויים הקליניים,  יםהיקפם הנדרש וזמינותם עשוי

 תחרות, התפתחויות רגולטוריות בתחום ודרישות נוספות של הרשויות הרגולטוריות השונות. 

ת לשם פיתוח מוצרים ייחודיים באמצעות סל פועל-גמידה - סל בתחום ריבוי תאי הגזע-השלמת פיתוח מוצרי גמידה .25.22.2

טכנולוגיות ייחודיות לריבוי תאי הגזע. אין ודאות שפעילות הפיתוח תסתיים בהצלחה, וכן אין ודאות כי הניסויים 

 כי המוצרים יימצאו יעילים ובטוחים לשימוש. -סל יסתיימו בהצלחה, ובהתאמה -אותם עורכת גמידה

 באתר הייצור של קבלן המשנה, יצור שברשותהיה אתרסל תלויה ב-גמידהור של יכולת הייצ - הייצור יבאתרתלות  .25.22.3

סל מתבצע -גמידה שמנהלתהקליניים  הניסויים לכל NiCordלמועד הדוח, ייצור  נכון. ובאתר הייצור במינסוטה

צור של הייצור, ובעיקר לאתר היי מאתרי אחדסל עלול להיגרם נזק רב, במקרה בו ל-לגמידה. אלה אתרים בשלושת

 .בצורה לא מתוכננת קבלן המשנה, יגרם נזק פיזי או אחר שיחייב את השבתתו

סל ותוצאותיה העסקיות והערכת -להלן טבלת ריכוז גורמי הסיכון אשר עשויה להיות להם השפעה על פעילות גמידה

 סל בכללותה: -סל לגבי מידת השפעתם של גורמי הסיכון על פעילות גמידה-גמידה

גורמי 
 וןסיכ

 מידת ההשפעה
 השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה

גורמי 
 מקרו 

 
 שינויים בשווקי ההון בארץ ובעולם 

  מענקים והטבות מאת גורמים
 ממשלתיים

  מגבלות על מימוש החזקות 

  מצב כלכלי, פוליטי
 ובטחוני 

  חשיפה לסיכונים
 פיננסיים

גורמים 
 ענפיים

 

  חוסר וודאות לגבי הגעה לשלב של
 יווק על בסיס מסחריש

  התפתחות בתחום הפרמצבטיקה
 והמחקר הרפואי

  היזקקות למשאבים ניכרים למחקר
 ופיתוח )מו"פ(

 חוסר וודאות בנוגע לקניין רוחני 

 ביצוע ניסויים קליניים 

 הפרת זכויות של צד שלישי 

  הפרת זכויות מוגנות או העתידות
 להיות מוגנות בפטנטים רשומים

 ק מוצרים סיכונים טבועים בשיוו
 רפואיים

 גיוס חולים לניסויים 

  כיסוי עלות מוצרים על ידי גופים
 ממשלתיים ו/או חברות ביטוח

 תלות בכוח אדם מקצועי ומיומן 

 לרגולציה כפיפות 

  חשיפה לתביעות
משפטיות בעקבות 

 ניסויים קליניים

  שינויים אשר יאפשרו
לעקוף את הזכויות 

 המוגנות בפטנט
 

גורמים 
 מיוחדים

 ת על מקורות מימון התבססו
 חיצוניים

 סל -השלמת פיתוח מוצרי גמידה
 בתחום ריבוי תאי הגזע

  הייצור יבאתרתלות 
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  דיוונד בע"ממ .26

 כללי .26.1

 פרסום. נכון למועד NASDAQ Global Market-ה בבורסת נסחרות מניותיה אשר ציבוריתמדיוונד הינה חברה  .26.1.1

 בדילול מלא(.  32.5%-ון המונפק של מדיוונד )כמהה 35%-עקיפין, בכוב מישריןהדוח, כת"ב מחזיקה, ב

. הפיתוח הראשון של מדיוונד ובפצעים כרונייםטיפול בכוויות למדיוונד עוסקת בפיתוח, ייצור ומסחור של מוצרים  .26.1.2

ו/או  "NexoBrid" )להלן:  ®NexoBrid המכונה, כוויות, ובעיקר הקשות והחמורות שבהן להטריית תרופה ההינ

 חולים. -מיועד לשימוש בחולים מאושפזים במרכזי כוויות ובבתיNexoBrid -(. ה"התרופה"

 החברות המדינות בכל NexoBrid-ה לשיווק (European Comission) האירופאית הנציבות אישור הוענק למדיוונד .26.1.3

-ה והפצת לשיווק הישראלי הבריאות משרד אישור את מדיוונד קיבלה 2014 יולי בחודש. האירופאי באיחוד

NexoBrid קיבלה מדיוונד את אישור משרד הבריאות הארגנטינאי לשיווק והפצת 2015ובחודש אוקטובר  בישראל 

במדינות אירופה NexoBrid -קיים מערך שיווק, הפצה ומכירות ל מדיוונדל, הדוח למועד. בארגנטינה NexoBrid-ה

 2016בשנת  באמצעות מערך שיווק זה. ובישראל באירופה NexoBrid-ה את מדיוונד מוכרת .(בת החבר)באמצעות 

 על חתמהבנוסף, מדיוונד  גם בארגנטינה, באמצעות מפיץ מקומי עמו נחתם הסכם שיווק.NexoBrid -הושק ה

מקסיקו, קולומביה, פרו, צ'ילה, אקוודור, פנמה, הודו, בנגלדש,  ,קוריאה דרום, ברוסיה NexoBrid-ה שיווק הסכמי

לצורך קבלת אישור שיווק  Phase IIIמצוי בשלב ניסוי  NexoBrid -למועד הדוח, ה סרי לנקה, טיוואן ויפן. נכון

 בארה"ב. 

רפואי מתקדם -הרשות האמריקנית למחקר ופיתוח ביוהתקשרה מדיוונד בהסכם עם  2015בחודש ספטמבר 

(Biomedical Advanced Research and Development Authority) " :להלן(BARDAב )" מיליון 112עד  שלהיקף 

כחלק מהיערכות ארה"ב  NexoBrid"(. ההסכם הינו לפיתוח, ייצור ורכישה של ההסכם"להלן בסעיף זה: ) דולר

הגדילה את ההסכם עימה ומימשה אופציה למימון פעילויות  BARDA 2017בחודש יולי  לאירועים רבי נפגעים.

, המעודכן ההסכםעל פי  "(.המעודכן ההסכםזה: "לטיפול בכוויות )להלן בסעיף  NexoBrid-מחקר ופיתוח נוספות ב

BARDA הגדילה את ההתחייבות למימון פעילויות מחקר ופיתוח של NexoBrid 56-מיליון דולר נוספים לכ 32-ב 

. בנוסף, NexoBridמיליון דולר למימון פיתוח התוויות נוספות של  10מיליון דולר ושמרה על אופציה בהיקף של עד 

 FDA מיליון דולר, בכפוף לקבלת אישור  16.5בהיקף של  NexoBrid התחייבות לרכישתעל  BARDA שמרה

-ו/או אישור לשיווק וכן על אופציה להצטיידות נוספת ב (Authorization Use Emegency) לשימוש בחירום

NexoBrid  מיליון  132מיליון דולר. סך המימון ללא דילול תחת החוזה המעודכן מסתכם בעד  50בהיקף של עד

 להלן.  26.19.1 סעיף ראואודות ההסכם המעודכן נוספים  לפרטים. דולר

 Phaseניסוי וכן , FDA-לצורך קבלת אישור ה NexoBrid-כי הוצאות המחקר של מדיוונד בקשר עם פיתוח ה יצוין

III המטפלים ב"הבאר כוויות למרכזיואשר מדיוונד פועלת להרחבתו גם  ובישראל אירופה ברחבי שמבוצע בילדים 

 . BARDAממומנים על ידי , בילדים

 להלן. 26.1.2 -ו 26.5.1 ראו סעיף NexoBrid -לפרטים נוספים אודות ה

-להסרת רקמת הגלד )ה המיועד"( EscharEx)להלן: " EscharEx®-הינו ה מדיוונדנוסף אותו מפתחת  מוצר .26.1.4

Eschar) הציגה  2017ים לפני הטיפול בהם. במהלך שנת כרוניים ופצעים קשי ריפוי אחרים ולניקוי הפצע פצעיםמ

 -. לפרטים נוספים אודות הEscharEx-ב Phase II-ל המשך מניסוי ותוצאות  Phase IIמדיוונד תוצאות ניסוי 

EscharEx להלן.  26.5.2 ראו סעיף 

 26.9 ראו גם סעיףלמדיוונד מתקן לייצור מוצרים רפואיים סטריליים העומד בתקני האיכות הרלוונטיים. בעניין זה  .26.1.5

 להלן.

 מהם ושניים"ב בכתמשרה  ינושא םהינ מהם שנייםחברים,  שישההדוח, דירקטוריון מדיוונד מונה  פרסוםלמועד  .26.1.6

 .חיצוניים דירקטורים הינם

 השקעות בהון מדיוונד .26.2

 ודמי הנפקהאות (, בניכוי הוצמיליון דולר נטו 22.7-כמיליון דולר ) 25.2-, גייסה מדיוונד סך של כ2017מהלך שנת ב

, במסגרת הנפקה ורישום למסחר של מניות בנאסד"ק. לפרטים נוספים ראו דיווחיה המיידיים של החברה חיתום

, 2017-01-102360, 2017-01-094122)מספרי אסמכתא:  2017באוקטובר  29-ו 2017בספטמבר  19מהימים 

  בהתאמה(. 
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  מידע כספי .26.3

 (:דולרמדיוונד )הנתונים במיליוני להלן מידע כספי מדוחותיה הכספיים של 

 2015 2016 2017 התקופה
 1.7 3.7 2.9 הכנסות *

 23.8 22.6 17.4 עלויות
 (22.1) (18.9) (**22.2) לתקופההפסד 
 2015 2016 2017 בדצמבר 31ליום 

 52.5 35.8 44.1 סך הנכסים 
 29.1 28.0 34.5 סך ההתחייבויות 

 . מימון* כולל 

 מיליון דולר 7.6עילות מופסקת בסך **כולל הפסד מפ

, הכוללת בעיקר משינוי ביתרות המזומניםנובע בעיקר  2016בהשוואה לשנת  2017בסך הנכסים בשנת  השינוי

  פעילויות שיווק ומחקר ופיתוח.

 לדוח הדירקטוריון של החברה.  1.4.2לפרטים בדבר השינויים במידע הכספי של מדיוונד, ראו סעיף 

 והשפעת גורמים חיצוניים על מדיוונד  סביבה כללית .26.4

התחום הפרמצבטי, בו פועלת מדיוונד, מאופיין בהשקעות ניכרות, במחקר ובפיתוח מתמשכים ובכפיפות למערכת 

רגולטורית ענפה. לפרטים אודות הסביבה הכללית והגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילותה של מדיוונד בהיותה 

 לעיל. 7 חברת פרמצבטיקה ראו סעיף

 מוצרים  .26.5

 להלן טבלה המפרטת את המוצרים העיקריים שפותחו ואשר מפותחים על ידי מדיוונד: 
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שם המוצר 
הרפואי 
 שבפיתוח

ההתוויה לה 
מיועד המוצר 

הרפואי 
 בפיתוח

פיתוח השלב 
של המוצר 

הרפואי נכון 
 למועד הדוח

-אבני הדרך הצפויות ב
 החודשים הקרובים 12

אבן הדרך הקרובה 
הצפוי להגעה  והמועד

 אליה

אומדן 
עלות 

להשלמת 
אבן 

הדרך 
 הקרובה

 

גודל שוק היעד הפוטנציאלי 
 או מטופליםמס' חולים, 

( והיקף כספי שנתי פרוצדורות
של שוק היעד הפוטנציאלי של 
המוצר הרפואי שבפיתוח נכון 

 הדוח פרסוםלמועד 

בדבר  החברההערכת 
 שיווק תחילת מועד

צר הרפואי המו
 שבפיתוח 

 החברהת הערכ
ביחס לנתח שוק 

צפוי למוצר 
הרפואי 

שבפיתוח, בהנחה 
של קבלת אישור 

 לשיווק

NexoBrid 
 

 כוויות הטריית
 3 -ו 2 מדרגה

 למבוגרים
 .וילדים

אישור  התקבל
שיווק באירופה, 

 ארגנטינה
 ישראלו

)בתהליכי 
רישום במדינות 

 . נוספות(
ניסוי  החל

Phase III 
 קבלת צורךל

 שיווק אישור
 ."בבארה

גיוס חולה אחרון בניסוי 
Phase III . 

 במדינות שיווק אישור
 .נוספות

 

חולה אחרון  גיוס
צפוי  Phase IIIבניסוי 

 בסביבותלהתקיים 
 2018של שנת  המחצית

תוצאות ראשוניות של ו
הניסוי )יעדי ניסוי 
עיקריים, משניים 

 צפויותונתוני בטיחות( 
 סוף בסביבותלהתקבל 

 .2018שנת 

--31 

 כוויות עם חולים 100,000 -כ
 שנה מדי מאושפזים חמורות

 טיפול עלות. ובאירופה"ב בארה
 -נאמדת בכ לחולה ממוצעת

 .32דולר 5,000-3,000

 את משווקת מדיוונד
 למבוגרים המוצר

 ישראל, באירופה
   .וארגנטינה

 50% -ל 20% בין
מהשוק 

 הרלוואנטי. 

EscharEx 
 

 בפצעים טיפול
 כרוניים

 קשיי ובפצעים
 .אחרים ויריפ

תוצאות  לניסוי 
ההמשך לניסוי 

 Phase.הקליני 
II 

 להגיש מתכננת מדיוונד
 FDA-ל פרוטוקול
 של השנייה במחצית

2018. 

 מתכננת מדיוונד
-ל פרוטוקול להגיש
FDA השנייה במחצית 

 .2018 של

 30 -כ
 מיליון

 .דולר

  מטופלים מיליון 1.3 מעל
 הסובלים בלבד"ב בארה

 הרגל בכף סוכרתיים מפצעים
 ספיקה אי רקע על ומפצעים

 מדי הטרייה עוברים, ורידית
 -כ של לפצע הטרייה בעלות שנה

1,000$-2,000$33. 

 
ניתן להעריך בשלב  לא

 זה. 
 

 להעריך ניתן לא
 .זה בשלב

                                                      
 .NexoBrid -ל FDA -שא במימון הנדרש לפעילויות הפיתוח הדרושות לקבלת אישור התי BARDA, במסגרתו הוסכם כי BARDA, מדיוונד התקשרה בהסכם עם להלן 26.19.1 בסעיף כמפורט  31

משוק היעד הפוטנציאלי מורכב מאוכלוסיית ילדים. בהתאם לדרישות החוק האירופאי, קבלת אישור שיווק  30%-. יצוין כי כלהלן 26.5.1 ףראו סעי הפוטנציאלי היעד שוק אודות נוספים לפרטים  32
 ( כפופה להשלמת תוכנית הפיתוח לילדים, לה התחייבה מדיוונד.0-18ים לילדים )גילא

33  BioMed GPS – SmartTRAK Wound Biologics – September 2015.  
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 בשלבי הקרובות הדרך אבני מועד( 2החודשים הקרובים, ) 12-( אבני הדרך הצפויות ב1בדבר ) מדיוונדהערכות 

 תחילת מועד( 4, )הכספי והיקפו הפוטנציאלי היעד שוק גודל( 3, )השלמתן עלות ואומדן מדיוונד מוצרי של הפיתוח

 אישור קבלת של בהנחה, שבפיתוח הרפואי למוצר הצפוי השוק נתח( 5)-ו שבפיתוח הרפואיים המוצרים שיווק

גדרתו בחוק ניירות ערך, המבוססות מידע צופה פני עתיד כה ןאו לאחר תחילת השיווק, כמפורט לעיל הינ לשיווק

ת העבודה של ו, תוצאות הניסויים שהתבצעו עד כה, מאפייני השוק, תוכנימדיוונדהמוצרים של  מאפייניעל 

נכון למועד פרסום הדוח. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן,  מדיוונד, ועל מידע המצוי בידי מדיוונד

יכולת  אית מכפי שנצפה. הגורמים העיקריים שעשויים להשפיע על כך הינם או להתממש באופן שונה מהותי

, התפתחות מדיוונד, חוסר יכולת להוכיח יתרון תמחירי או אחר למוצרי מדיוונדלהוכיח את יעילות מוצרי 

לרבות בשל  מדיוונדבשווקי המטרה, שינויים בתוכניות העבודה של  שינוי, מדיוונדהתחומים בהם פועלת 

רויות ושיתופי פעולה עם צדדים שלישיים, שינוי במאפייני חולים, קושי בגיוס חולים, אי עמידה ביעדים, התקש

העדר יכולת לממש טכנולוגיות, שינויים בטכנולוגיות ופריצות דרך טכנולוגיות, אי הוודאות הרבה הקיימת בפיתוח 

קבלת אישורי רשויות הבריאות  איעילות, הפ מיתרופות ומוצרים רפואיים, התפתחות ושינויים ברגולציה בתחו

, העדר מקורות מימון עתידיים ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון מדיוונדהרלוונטיות למסחור מוצרי 

 .הלןל 26.22 המפורטים בסעיף

26.5.1. NexoBrid 

תי תכשיר אנזיממוצר זה הינו  .מוצר בתחום הטיפול בכוויות ,NexoBrid-המוצר המוביל של מדיוונד הינו ה .26.5.1.1

שתלת עור כירורגית ו/או טיפולי הטרייה אחרים שאינם הלצמצם את הצורך בהטרייה ו שנועד ,34להטריית כוויות

חולים עם כוויות חמורות  00,0001-, כ35הערכות פי עלכירורגיים, כגון משחות, חבישות, השריות ורחיצות. 

  כוויות מרכזי 250-ידי מומחים לכוויות בכמאושפזים מדי שנה בארצות הברית ובאירופה. חולים אלו מטופלים על 

באירופה. מספר החולים הסובלים מכוויות חמורות  גדוליםלכוויות בבתי חולים  ביחידותכן ובאירופה ובארה"ב 

 חולים 400,000-כ שבידי מדיוונד, ,Health IMSלמשל, בהתאם למחקרי  כךבמדינות המתפתחות אף גבוה יותר. 

 . בשל כוויות חמורות בהודו שנה מדי מאושפזים

פי אחוז שטח -פי מידת הנזק שנגרם לעור. סיווג הכוויות ואופן הטיפול בהן נקבע על-כוויות מסווגות לחומרתן, על

הכוויה, וכן גורמים נוספים, כגון: גיל המטופל, מיקום הכוויה, גורם הכוויה ומצב  עומקהעור שהכוויה מכסה, 

 המטופל.

כוויות מדרגה שנייה ושלישית, אשר מאופיינות בפגיעה בשכבות היותר עמוקות של  לנפגעי מותווה NexoBrid-ה

יה ושלישית מבוצע לרוב במסגרת יהעור )הדרמיס( או פגיעה בכל שכבות העור. הטיפול בנפגעי כוויות מדרגה שנ

 אשפוז. 

לם לשוק המוצרים להטריית הדוח, היקף המכירות הפוטנציאלי הצפוי בעו פרסוםלמיטב ידיעת מדיוונד, נכון למועד  .26.5.1.2

יה ושלישית נאמד במאות מיליוני דולר. יצוין שהיקף המכירות הפוטנציאלי של השווקים כאמור יכוויות מדרגה שנ

הדוח ותלוי, בין היתר, בהתפתחות בשווקי המטרה, קיומם של מוצרים  פרסוםהינו להערכת מדיוונד נכון למועד 

כניסה של  ת הטיפולים של המרכזים הרפואיים, קבלת כיסוי ביטוחי,בשגר NexoBrid-תחליפיים, הטמעה של ה

תלוי בעלות הטיפול  NexoBrid-מתחרים נוספים לשווקים אלו ושינויים במאפייני החולים. מחירו של ה

צפוי יתרון תמחירי ביחס לטיפולים  NexoBrid-ל באלטרנטיבה הכירורגית ו/או הטיפולים שאינם כירורגיים.

הפעלת צוות בולהקטין את הצורך בהרדמה כללית ו הניתוחים והיקף מספר את להקטיןות שהוא עשוי הקיימים, הי

 חדרי ניתוח.

למרכזי כוויות בבתי החולים באירופה ולא במישרין לחולים עצמם. אסטרטגיית  NexoBrid-מדיוונד משווקת את ה .26.5.1.3

כחלק מהתקציב שלהם או באמצעות כיסוי  החדירה של מדיוונד לשוק הינה לגרום לבתי החולים לרכוש את המוצר

 .( מקומי, אזורי או מדינתי, בהתאם להליך הנדרש בכל אחת ממדינות היעד באירופהReimbursementביטוחי )

באירועים  עשוי להיות משמעותי NexoBrid-השימוש בכי  מעריכהלעיל, מדיוונד  המתוארבנוסף לפוטנציאל השוק  .26.5.1.4

מוגדר כאירוע במסגרתו שירותי הרפואה, כוח האדם והציוד אינם מספקים נוכח ריבוי  אירוע רב נפגעיםרבי נפגעים. 

הפצועים וחומרת הפציעות. אירוע רב נפגעים יכול להיות מתקפות טרור, אסונות טבע, שריפות ופיצוצים. דוגמא 

ופי, במסגרתו מספר נוספת הוא אירוע כוויות רב נפגעים, שארגון הכוויות האמריקאי הגדיר אותו כאירוע קטסטר

נפגעי השריפה עולה על יכולת מרכז כוויות מקומי לספק טיפול מיטבי. כאשר מספר רב של נפגעים מגיעים באותו 

זמן למרכז כוויות בעקבות אירוע עלול להיווצר צוואר בקבוק אשר בעקבותיו יתכן שחלק מהנפגעים כלל לא יקבלו 

                                                      
 הסרה של רקמה מתה מן האזור הפגוע.  -הטרייה    34

35  The American Burn Assosicaton Fact Sheet. http://www.ameriburn.org/resources_factsheet.php 
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לא כירורגיים להטרייה מהירה של הגלד מבלי להזיק לרקמה  טיפול רפואי. היכולת לעשות שימוש באמצעים

הבריאה, במיוחד במהלך אירוע חירום, יכולה, באופן פוטנציאלי, להפחית את משך הטיפול והמשאבים הדרושים על 

מנת לעמוד בסטנדרט הטיפול הנוכחי ולאפשר טיפול במספר רב יותר של נפגעים. באירוע שריפה המוני, הצוותים 

כטיפול ראשוני מבלי להידרש לצוות כירורגי ולאמצעים כירורגיים.  NexoBrid-ים יכולים להשתמש בהרפואי

שעות הוכחה  4-להסיר במהירות רקמה צלקתית על ידי טיפול יחיד האורך כ NexoBrid-יכולתו הלא כירורגית של ה

באמצעים נוספים ולהמשיך את באופן מובהק סטטיסטית. לאחר שהטיפול הראשוני הושלם, ניתן לכסות את הפצע 

כפתרון פוטנציאלי לטיפול בכוויות במסגרת  BARDAהוכר על ידי  NexoBrid-הטיפול בו עם סיום האירוע. ה

 להלן. 26.19.1 , ראו סעיףBARDAאירוע רב נפגעים. לפרטים בדבר ההסכם בו התקשרה מדיוונד עם 

 :NexoBrid-ה, שלה המוביל המוצר עבור מדיוונד שקיבלה השיווק אישורי אודות פרטים להלן .26.5.1.5

 אשר המוצר שם
 אישור קיבל

 קבלת מועד
 האישור

 הרגולאטורים הרשות פרטי
 הרלוונטית המוסמכת

 שנקבעו מהותיות התניות/או ו מגבלות
 המוסמכת הרגולאטורית הרשות ידי על

NexoBrid 2012 דצמבר EMA 

 אישור מתן בעת מקובלות דרישות נקבעו
 בטיחות אחר קבמע: כגון, לתרופה
 ביצוע(, מדיוונד עורכת אותו) המוצר

)אותו החלה מדיוונד  בילדים ניסוי
(, מידע נוסף מניסוי קליני 2014בנובמבר 

Phase III .כי  מעריכהמדיוונד  ועוד
-לצורך קבלת אישור ה Phase III ניסוי
FDA יספק את דרישות ה-EMA  בעניין

זה, אך במידה שלא, היא תאלץ לבצע 
יקר נוסף על מנת לספק את המידע  ניסוי

 .הנדרש בהתחייבות זו
 EMA-, אישור הEMA-בהתאם לכללי ה

שקיבלה מדיוונד כפוף לחידושו חמש 
 2017שנים לאחר קבלתו. בחודש נובמבר 

כאמור לחמש שנים  השיווק אישורודש ח
 נוספות.

NexoBrid  משרד הבריאות בישראל  2014יולי - 

NexoBrid  2015אוקטובר 
משרד הבריאות 

 הארגנטינאי
- 

אננס(, המעורבבת יחד עם ג'ל סטרילי ה צמח גזעמבוסס על תערובת של אנזימים ממקור צמחי ) NexoBrid-ה .26.5.1.6

לעכל את הרקמה הפגועה באופן סלקטיבי, יעיל ומהיר, מבלי לפגוע  מיועדידי מדיוונד, ו-מיוחד, המיוצר גם הוא על

על הכוויה(, אמורה לסיים את שלב הסרת  NexoBrid -ויה )באמצעות מריחת הבתאים הבריאים. צורת טיפול זו בכו

הרקמה המתה מוקדם יותר, לאפשר לגוף להתחיל בתהליך ריפוי הכוויה, להפחית את הטיפולים הפולשניים 

)כירורגים( בכוויות, להקטין את כמות הרקמה הבריאה שנפגעת על ידי הטיפולים האלטרנטיביים, לצמצם את שטח 

הכוויה שמצריך השתלת עור בריא מאזור תורם אחר בגוף החולה, לצמצם את היקף איבוד הדם, לאפשר לרופא 

 פי האבחנה. -המטפל לבצע אבחון מדויק של עומק הכוויה בשלב מוקדם ולהתאים טיפול אופטימאלי לכוויה על

 PK) בדם NexoBrid-ה של הספיגה פרופיל את, היתר בין, לבדוקהייתה  שמטרתו Phase IIניסוי  מדיוונד סיימה .26.5.1.7

study .) של מיידי דיווח ראונוספים  לפרטיםהודיעה מדיוונד כי התקבלו תוצאות הניסוי.  2017בחודש פברואר 

 (.2017-01-012994 :אסמכתא)מס'  2017 בפברואר 12 מיום החברה

לטיפול  קבלת אישור שיווק בארה"ב()לצורך  Phase IIIדיווחה מדיוונד על התחלת ניסוי קליני  2015אפריל חודש ב .26.5.1.8

)מספר אסמכתא  2015באפריל  20דיווח מיידי מיום  ו. לפרטים נוספים ראNexoBrid -הבמוצר בכוויות קשות 

להרחבת שטח הגוף הכולל שבו  FDA-עדכנה מדיוונד כי קיבלה את אישור ה 2016בחודש נובמבר  (.2015-01-002907

האמור. מטרות הניסוי הינן  Phase IIIבמסגרת ניסוי  30%-ל 15%-, מNexoBrid -ניתן לטפל בכוויות באמצעות ה

מדיוונד צופה כי תגייס את החולה האחרון בניסוי בסביבות מחצית . NexoBrid-הערכת היעילות והבטיחות של ה

 12 לשקב תוצאות מע, ולאחריהן 2018 שנת סוף בסביבותלהתקבל  צפויותתוצאות ראשוניות של הניסוי ו 2018שנת 

. מדיוונד ציינה כי להערכתה, הגדלת אוכלוסיית המטופלים בניסוי, על ידי הגדלת שטח הגוף בו ניתן חודשים 24-ו

 Phase, ניסוי 2015. יצוין כי החל מחודש אוקטובר NexoBridלטפל, עשויה לאפשר את הרחבת התווית השימוש של 

III  ממומן על ידיBARDA2016-01)מספר אסמכתא:  2016בנובמבר  15ח מיידי מיום . לפרטים נוספים ראו דיוו-

077982.) 

 Phase( אישרה לה להרחיב את ניסוי EMA) יתאהאירופ התרופות סוכנות, עדכנה מדיוונד כי 2017בחודש פברואר  .26.5.1.9

III  תרופה בהאירופאי שעורכת מדיוונדNexoBrid  3-ו 2לבדיקת יעילותה ובטיחותה בטיפול בכוויות מדרגות 

מדיוונד ציינה בהודעתה כי שנה.  18עד  1"(, כך שיכלול ילדים בין הגילאים הניסוילדים )להלן בסעיף קטן זה: "בי
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על בסיס אישורה  .מהווה את קבוצת הגיל שבה נפוצות כוויות של ילדים (4 עד 1גילאי )קבוצת הגיל שנוספה לניסוי 

 Data and safety Monitoring) נתונים של הניסוישהתקבל לאחר המלצתה של ועדת ניטור הבטיחות וה, EMA של

Board) , בנוסף לילדים בין הגילאים  4עד  1כך שיכלול גם ילדים בין הגילאים  ,בשלב השני של הניסוי החלהמדיוונד

 .2021של שנת  השניהחודשים צפויות להתקבל במהלך המחצית  12. תוצאות ביניים הכוללות מעקב של 18עד  4

נוספים ראו  לפרטים. 2022 שנת של השניה במחצית להתקבל צפויות חודשים 24של  מעקבות הכוללות סופי תוצאות

, ניסוי 2017(. יצוין כי החל מחודש יולי 2017-01-011608)מספר אסמכתא:  2017בפברואר  7דיווח מיידי מיום 

Phase III  בילדים שמבוצע ברחבי אירופה ובישראל ממומן על ידיBARDAן, . כמו כBARDA  תממן את הרחבת

 Phase IIIפרוטוקול ניסוי  FDA-מדיוונד הגישה להניסוי למרכזי כוויות בארה"ב המטפלים בילדים. בהמשך לכך, 

להרחבת הניסוי המבוצע היום באירופה וכן היא פועלת להוספת מרכזי כוויות בארה"ב המטפלים בילדים, וזאת 

מדיוונד הגישה את פרוטוקול הניסוי לוועדות  ים כיום חולים לניסוי.בנוסף למרכזי הכוויות האירופאים המגייס

. לפרטים נוספים ראו דיווחים 2018אתיות של בתי חולים ומתכננת לפתוח את האתרים במחצית הראשונה של שנת 

-2017-01-ו 2017-01-062476)מספרי אסמכתא:  2017באוגוסט  6ומיום  2017ביולי  20מידיים של החברה מיום 

 , בהתאמה(.067354

 בקשר לתרופותוכמקובל  באירופהקבלת אישור השיווק  מהתחייבות מדיוונד בעקבות כחלק, 2017בחודש דצמבר  .26.5.1.10

 הפעולות למזעור הסיכון יעילות להערכתתצפיתי,  רטרוספקטיביאיסוף נתונים  מחקר לערוך מדיוונדהחלה חדשות, 

על ידי חוקרים בהתבסס על  ף. המידע ייאסנבדקים 160-כ . המחקר צפוי לכלולNexoBrid-בשטופלו בחולים 

במרכזי כוויות בשנתיים הראשונות לאחר הטיפול ואשר NexoBrid -רשומות רפואיות של חולים שקיבלו טיפול ב

 חתמו על טופס הסכמה מדעת.

 NexoBrid-באירופה וכי אין ודאות כי ה ובילדים"ב בארה NexoBrid-יצוין כי טרם הסתיים שלב הפיתוח של ה .26.5.1.11

כנדרש ו/או יסיים את הליך הרישום בהצלחה ו/או יגיע לשיווק על בסיס מסחרי  יםישיג את כלל מטרות הניסוי

-לפרטים נוספים אודות ניסויים עיקריים אותם עורכת או ערכה בעבר מדיוונד ב בטריטוריות הרלוואנטיות.

NexoBrid להלן.  26.10.3 ראו סעיף 

 -לתוצאות הניסויים ב יםהצפוי יםהמועדלעיל,  כמפורט, NexoBrid-ה של מאפייניוהערכות מדיוונד בעניין 

NexoBrid ב הנוספים הניסויים לתחילתו-NexoBrid  בארה"ב ולהגיע  פיתוחלסיים את הליך ה היכולתכמו גם

ל הערכת הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס עוכן פתיחת האתרים, לשלב השיווק, 

 האינפורמציהמדיוונד את פוטנציאל הפיתוח שלה, לרבות מאפייני חולים, ניסיונה של מדיוונד בניסויים שערכה, 

. הערכות אלה עשויות שלא FDA-ה נהלי עם היכרות לרבות, הדוח פרסום למועד נכון מדיוונד בידי הקיימת

שנצפה. הגורמים העיקריים העשויים להשפיע להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי 

 וקשיים מדיוונד של פעילותה על החלה ברגולציה שינוי, עתידיים מימון מקורות העדר שינויעל כך הינם 

, עיכוב או אי קבלת אישורי רשויות הבריאות NexoBrid-רגולטורים בלתי צפויים, אי הצלחת מדיוונד בפיתוח ה

 .להלן 26.22 סיכון המתוארים בסעיףו/או התממשות איזה מגורמי ה

26.5.2. EscharEx  

ים מפצע( Eschar-ה) הגלד רקמת להסרת שמיועד, EscharEx-ה הינו מדיוונד שוקדת ופיתוח עלש מוצר נוסף .26.5.2.1

 ופצעים טיפול קשי פצעים של ההטריה שוק. בהם הטיפול לפני הפצעים ולניקוי כרוניים ופצעים קשי ריפוי אחרים

 כרוניים בפצעים הטיפולים עלות ממחקרים עולה כי. 36הברית ובארצות באירופה חולים יליוןמ 14-לכ מגיע כרוניים

-כ של שיעורוכי השוק לטיפול מתקדם בסוג כזה של פצעים צומח ב בשנה דולר מיליארד 25-כ הינה הברית בארצות

 . 37 , בשל העלייה בגיל התמותה והגדילה בכמות חולי הסכרת והסובלים מהשמנת יתרבשנה %8

מיליון מטופלים בארה"ב בלבד הסובלים  1.3ממחקר שוק מקיף שביצעה מדיוונד בארה"ב ובאירופה, עולה כי מעל 

מפצעים סוכרתיים בכף הרגל ומפצעים על רקע אי ספיקה ורידית עוברים הטרייה מדי שנה. על פי מידע ציבורי, 

 .002,0$38לבין  1,000$עלות הטיפול להטריה לפצע מסוג זה הינה בין 

הגלובאליים וההשלכות האפשריות על החברה וחברות הפורטפוליו, לרבות  הפיננסיים בשווקים לעניין השינויים

 לעיל. 7מדיוונד, ראו סעיף 

 Phase  ניסוי)להלן בסעיף זה: " EscharEx-ב שני Phase II ניסוי של סופיות תוצאות התקבלו 2017 ינואר בחודש .26.5.2.2

II ( בחינת יעילות התרופה בהטריית פצעים קשי ריפוי 1. מטרות הניסוי היו: )ירופהובא בישראל שנערך"( השני

                                                      
36  Visiongain: Advanced Woundcare: World Market Prospects 2011-2021 

37  NIH Public access article "Human Skin Wounds:  A Major and Snowballing Threat to Public Health and the 

Economy" 

38  BioMed GPS – SmartTRAK Wound Biologics – September 2015 
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( איסוף נתונים נוספים לצורך בחירת התוויה וקריטריונים לניסויים 3)-( הערכת בטיחות התרופה, ו2מסוגים שונים, )

ם שבהם הסרת הרקמה הניסוי העיקרי היה שיעור החולי יעדפיבוטלים בתרופה. שלושת המטרות האמורות הושגו. 

ימים. יעדי הניסוי המשניים כללו מספר פרמטרים לרבות  10המתה מהפצע )הטרייה( הושלמה באופן מלא בתוך 

משך הזמן עד להטריה מלאה, ריפוי הפצע וכן יעדים נוספים הקשורים ליעילות התרופה ולבטיחותה. יעד הניסוי 

הבדלים משמעותיים בתופעות הלוואי שדווחו בשתי הקבוצות  לא נמצאו וכןהעיקרי הושג באופן מובהק סטטיסטי, 

 ולא היו לתרופה השלכות שליליות על תהליך ריפוי הפצע. 

את הסכמת  קיבלה, מדיוונד EscharEx-ביחס לתוכנית הפיתוח הקליני של ה FDA-עוד יצוין, כי לאחר דיונים עם ה

יהיה הסרה מלאה של הרקמה הפגועה מהפצע  כי היעד העיקרי של הניסויים הקליניים הפיבוטלים FDA-ה

השני וכן הינו היעד  Phase IIיצוין, כי היעד העיקרי האמור הינו היעד העיקרי בו עמדה מדיוונד בניסוי  )הטריה(.

 .לצורך קבלת אישור שיווק בארה"ב NexoBridשל  Phase IIIהעיקרי גם בניסוי 

-2017-01אסמכתא:  י)מספר 2017במאי  8ומיום  2017רואר בפב 1מיום  יםמידי יםנוספים ראו דיווח לפרטים

 (., בהתאמה2017-01-038284-ו 009886

 ניסוי: "זה בסעיף להלן) EscharEx-השני ב Phase II, החלה מדיוונד בניסוי המשך לניסוי 2016בחודש אפריל  .26.5.2.3

הציגה  2017ודש ספטמבר ובחההמשך  השלימה מדיוונד את גיוס החולים לניסוי 2017בחודש אוגוסט "(. ההמשך

שעות, וזאת  72עד  24למתן עורי ממושך EscharEx -בבטיחות השימוש  את תוצאות הניסוי. ניסוי ההמשך בחן את

 ניסוי של העיקרי (. היעדBLAלאישור תרופה ביולוגית ) FDA-על מנת לאסוף מידע תומך לבקשה עתידית מה

)מספר  2017בספטמבר  3נוספים ראו דיווח מיידי מיום . לפרטים EscharEx-ה בטיחות השימוש בהי ההמשך

 (. 2017-01-089262אסמכתא: 

 לסיים ומתכננתEscharEx -ה של תכנית הפיתוח הקליני של לאופטימיזציה אמריקאיים מומחים עם פועלתמדיוונד  .26.5.2.4

 .2018 שנת של השנייה במחצית FDA-ל פרוטוקול ולהגיש ההכנות את

-ל שיווק אישורי קבלת לצורך הנדרשים ניסויים זה ובכלל, קליניים ניסויים עורכת שמדיוונד אף על כי יצוין .26.5.2.5

NexoBrid לטיפול בכוויות קשות, פיתוח ה- EscharExבפצעים כרוניים ובפצעים קשי ריפוי אחרים, מצוי  לטיפול

 Phase III-בר ליאשר את המע FDA-שה/ו או כנדרש במטרותיהם יעמדו שהניסויים וודאות ואין, Phase IIבשלבי 

נוספים אודות ניסויים עיקריים אותם עורכת  לפרטים. שיווקו אישור לכדיEscharEx -או/ו שיושלם הפיתוח של ה

 להלן. 26.10.3 ראו סעיף EscharEx-או ערכה בעבר מדיוונד ב

 קליניים רהפ"(. בהתבסס על ניסויים EX-02)להלן: "EscharEx -במקביל, מדיוונד פועלת לפיתוח דור שני של ה .26.5.2.6

יעילות גבוהה יותר במינונים נמוכים יותר, דבר אשר עשוי להגביר את היעילות  EX-02-שביצעה מדיוונד, ל

יהיה  EX-02קליניים האמורים, מדיוונד מאמינה כי -. בנוסף, בהתבסס על הניסויים הפרהEscharExוהסבילות של 

על ידי החולה והמטפל. למועד זה, מדיוונד טרם החלה קל יותר להכנה ולמתן, באופן שיעודד את ההתמדה בטיפול 

 בניסויים קליניים במוצר זה.

  נוספים מוצרים .26.5.3

( connective tissues) מקשרות רקמות של בפתולוגיות לטיפול ,MWPC003, מוצר לפיתוח פועלת מדיוונד

חקרים מקומיים מדיוונד השלימה מ .קליני-פרה בשלב הינו הפיתוח, הדוח למועדואינדיקציות אחרות. 

בהזרקה, בכדי לאפשר התחלה פוטנציאלית של  פורמולציהשל  (in-houseפנימי ) פיתוח ומקדמת טוקסיקולוגיהב

 . MWPC003-השלבים הקליניים לפיתוח ה

פטנטים . MWPC003-בקשות לפטנטים בנוגע ל 8-פטנטים )בארה"ב ובשווקים בינלאומיים אחרים( ו 6למדיוונד 

המיועדים  ((proteolytic enzymesפרוטאוליטים  רחבה על תערובת ספציפית של אנזימיםאלה מספקים הגנה 

. לפרטים נוספים אודות 2032ביולי  19 יפקעו ביום כאמור. הפטנטים מות מקשרותטיפול במגוון של מחלות רקל

 להלן.  26.11 הפטנטים ראו סעיף

, היקף המכירות הםפולים הקיימים ויתרונותילעומת הטי במוצריה השימוש תוצאות אודות מדיוונדהערכות 

 ,לקבלתו המועד לגבי גם כמו, ביטוחי כיסוי לקבלת הסבירות, הם, כיסוי עלות הטיפול בהמוצריםהפוטנציאלי של 

והמועדים הצפויים  FDA-וכן ההערכות הנוגעות למוצרים שבשלבי פיתוח על ידי מדיוונד, הגשת פרוטוקול ל

ומוצרי ההמשך שלו, הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות  EscharEx-ה תלרבו, Phase IIIלתחילת 

, תוצאות הניסויים שהתבצעו עד כה, מאפייני שוק הפרמצבטיקה ביחס מוצריםה ערך, המבוסס על מאפייני

תממש, כולן טיפול ומידע שקיים במדיוונד נכון למועד פרסום הדוח. הערכות אלה עשויות שלא לההלכיסוי עלויות 

או חלקן, או להתממש באופן השונה מהותית מכפי שנצפה. הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך 

הינם אי יכולת שההערכות האמורות לא תתממשנה כולן או חלקן, או שתתממשנה באופן שונה מכפי שנצפה 
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במצב התחיקתי, אי קבלת  ינוייםש, למוצרים תמחירי יתרון להוכיח יכולת חוסר, מוצריםהלהוכיח את יעילות 

 המבטחים בנהלי שינויבארצות הברית או מדינות נוספות,  מוצריםלמסחור ה הרלוונטיותאישורי רשויות הבריאות 

, בעיות רגולטוריות בלתי צפויות, שינויים רגולטוריים, שינויים במבנה השוק, התפתחויות בשווקי הרפואיים

, כניסה של מתחרים לשוק היעד, קושי להביא לשינוי דפוסי הטיפול המטרה, קיומם של מוצרים תחליפיים

 בשל לרבות העבודה בתוכנית שינוים, עתידיים מימון מקורות העדר, עתידיים ניסויים תוצאותהקיימים, 

ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון  חולים במאפייני שינויים, שלישיים צדדים עם פעולה ושיתופי התקשרויות

 .התקופתי דוחל 26.22 ם בסעיףהמתוארי

 לקוחות  .26.6

 BARDAברחבי העולם, כדוגמת הינם בתי חולים ומרכזי כוויות וכן גורמי ממשל  NexoBrid-הלקוחות הקצה של 

הינם בתי מרקחת, מרפאות פצע, בתי  EscharEx-ה של הפוטנציאליים הקצה לקוחותבארה"ב וכן צבאות שונים. 

 וכד'.אבות, מרכזי שיקום, בתי חולים 

 שיווק והפצה  .26.7

 השיקה את 2016 , ובשנתבאירופה ובישראל באמצעות חברה בת NexoBrid-את המוכרת  מדיוונד, הדוח למועד .26.7.1

NexoBrid שיווק הבאמצעות מפיץ מקומי בארגנטינה .- NexoBrid מתמקד במומחים לטיפול בכוויות קשות

קטנים חולים  בבתילטיפול בכוויות קשות  ידותכי יח דינות האיחוד האירופי, מתוך שאיפהבמ כוויותבמרכזי 

 וגדולים יאמצו את מגמות הטיפול של מרכזי הכוויות. 

 מדיוונד של מלאה בבעלות בת חברה באמצעות מתבצעת אירופהב NexoBrid-ה לש, הפצה ומכירות השיווק פעילות .26.7.2

מדיוונד  קיבלה 2016בשנת . בתחום וידע מומחיות בעל שיווק צוות והמעסיקה בגרמניה ממוקם שלה המטה אשר

ובבלגיה. נכון למועד הדוח,   באיטליה NexoBrid-ה במוצר( Reimbursement)אישור מימון ממשלתי לכיסוי הטיפול 

 כחלק המוצר את לרכוש החולים בתיאת  שכנעלשל מדיוונד ברוב מדינות אירופה היא  לשוק החדירה אסטרטגיית

 הנדרש להליך בהתאם, מדינתי או אזורי, מקומי( Reimbursement) וחיביט כיסוי באמצעות או שלהם מהתקציב

-( את אישור השיווק של הEMA) האירופאית חידשה סוכנות התרופות 2017בנובמבר . היעד ממדינות אחת בכל

NexoBrid שנים נוספות.  5-ל 

ומינוף  יצים מקומייםמפ עםשיתופי פעולה בכוונת מדיוונד להיכנס לשווקים בינלאומיים נוספים באמצעות  .26.7.3

-כגון: אמריקה הלטינית, מדינות אסיה, נוספות בטריטוריותהאישורים שניתנו באירופה להשגת אישורי שיווק 

בארגנטינה,  NexoBrid-הושק ה 2016שנת של  השני הרבעון במהלךפסיפיק ומדינות חבר המדינות העצמאיות. 

-ה שיווק הסכמי עלבנוסף חתמה מדיוונד שיווק בלעדי.  עמו נחתם הסכם ,.Tuteur S.Aבאמצעות מפיץ מקומי, 

NexoBrid קולומביה, פרו, צ'ילה, אקוודור, פנמה, הודו, סרי לנקה, בנגלדש, מקסיקו ,קוריאה דרום, רוסיהב ,

 להערכת. מתאימים רגולטוריים אישורים קבלת לאחר רק יחלוהאמורות  במדינותיצוין, כי מכירות  .טיוואן ויפן

 .שנה או יותר לארוך עשוי הרגולטוריים האישורים קבלתתהליך  ,מדיוונד

מדיוונד מיליון דולר,  16.5בהיקף של  NexoBridלרכוש  BARDA, במסגרתו התחייבה BARDAכחלק מהסכם  .26.7.4

תחל לבצע את  BARDAו/או אישור לשיווק, לשימוש במצבי חירום  FDA-הבכפוף לקבלת אישור מעריכה כי 

לפרטים נוספים בדבר ההסכם  לעיל. 26.5.1.8 , כאמור בסעיףPhase IIIקליני  שלמת ניסויהרכישה כאמור לאחר ה

 ככל, NexoBridלשיווק  FDA-אישור הקבלת מדיוונד מעריכה כי לאחר  להלן. 26.19.1 , ראו סעיףBARDAעם 

ם ברחבי ארה"ב יהיה צורך בהקמת צוות שיווק ייעודי בארה"ב כדי לכסות את מרכזי הכוויות הפרוסי, שיתקבל

 . NexoBridולמקסם את הערך המסחרי של 

, לרבות שיתוף פעולה עם שחקן משמעותי EscharExבוחנת אפשרויות שיווק והפצה שונות ביחס למוצר  מדיוונד .26.7.5

 בתחום, אם כי לאור שלב הפיתוח טרם נתקבלו החלטות בנושא.  

וכן אורכו של תהליך קבלת האישורים  וספיםנ ובאזורים באירופה וההפצה השיווקלעניין  מדיוונדהערכות 

הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על האינפורמציה הרגולטוריים במדיניות נוספות, 

 מדיוונדנכון למועד פרסום הדוח, לרבות על מאפייני החולים, מוצרים תחליפיים, הערכות  מדיוונדהקיימת בידי 

 בשלב בהתחשב, היתר בין וזאתבניסויים שערכה,  מדיוונדניסיונה של ו מדיוונדוח של את פוטנציאל הפית

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן השונה השיווק פעולות של המוקדם

ת מהותית מכפי שנצפה. הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הם כניסה של מתחרים לשוק, אי קבל

 להלן.  26.22 אישורים רגולטוריים ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף
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 תחרות  .26.8

בתחום הטיפול בכוויות, הינן  NexoBrid-ה באמצעותהאלטרנטיבות העיקריות לטיפול אותו מציעה מדיוונד  .26.8.1

אלטרנטיבות אחרות התערבות כירורגית )כגון ניתוח להסרת הריקמה המתה המתבצעת במרכזים רפואיים( או 

 . , כגון ג'לים ואנזימיםלהטריה תכשיריםשאינן כירורגיות, המצריכות לרוב טיפול ממושך הכולל לעיתים שימוש ב

ביחס למוצרים  NexoBrid -טבלה הכוללת פרטים, למיטב ידיעת מדיוונד, באשר ליתרונותיו וחסרונותיו של ה להלן .26.8.2

וקיים מידע פומבי  מדינות או בטריטוריות שבהם בכוונת מדיוונד לפעולרפואיים מתחרים, בין אם משווקים בפועל ב

  קיים מידע פומבי ביחס למידת בטיחותם ויעילותם:ו, ובין אם הם מצויים בשלבי פיתוח לגביהם

 NexoBrid כירורגית פרוצדורה 

 מאפייני
 המוצר

ניתוח  – כירורגית פרוצדורה )ריפוי( חמורות כוויות הטריית התרופה פעולת מטרת
 להסרת הרקמה המתה

 כירורגית פעולה מריחה התרופה נטילת אופן
 רופא ידי על רופא ידי על בתרופה השימוש אופן
 של( פנים)שטח  לגודל בהתאם אחד יישום מינון

 הכוויה
 רלוונטי לא

 .טראומה, כאב, דם איבוד חום, כאב לוואי תופעות
 מחיר את לבסס המנס מדיוונד, זה למועד התרופה עלות

 הכדאיות את שישקף באופן התרופה
הכלכלי הגלומים בטיפול  והחיסכון

בתרופה לעומת האופציה של טיפול 
 כירורגי. 

, עלות מדיוונד ידיעת למיטב
 פרוצדורהטיפול ממוצע של 

 12,000-15,000 -כ הינה כירורגית
 .דולר

 החזר לקבלת האפשרות
 חברות, רפואיים ממבטחים

 אחר גורם כל או ביטוח

 סבירה אפשרות קיימת, מדיוונד להערכת
 הנושא כי אם, החזר לקבל יהיה שניתן

 .נבחן טרם

 קיימים, מדיוונד ידיעת למיטב
 במדינות ביטוחיים הסדרים

 באותה למדיניות בהתאם, שונות
 .המדינה

 ביחס הרפואי המוצר וחסרונות יתרונות
 או)קיימים  מתחרים רפואיים למוצרים

 ידיעת למיטב(, בפיתוח צוייםהמ כאלה
 התאגיד

הטרייה מהירה, הפחתת הטיפולים 
הכירורגיים בכוויות, והקטנת כמות 
הרקמה הבריאה שנפגעת על ידי טיפולים 

 כירורגיים וטיפולים האלטרנטיביים.

 פרוצדורה, מדיוונד להערכת
 ולעיתים מהירה הינה כירורגית

 מדובר מטבעה, כי אם, יעילה
 בעלת, מטיתטראו בפרוצדורה

 דם באיבוד הכרוכה, סיכונים
 .בריאות ורקמות

להערכת מדיוונד, צפויה תחרות למוצר בעיקר טיפול אחרים, -בפצעים כרוניים ופצעים קשי ,EscharEx-הלגבי  .26.8.3

מוצר המטיפולי הטרייה אחרים, לרבות ניתוחים ותרופות שמושמות על הפצע, כגון ג'לים ואנזימים, כדוגמת 

SANTYL™ כי בהתחשב בשלבי הפיתוח של המוצר אין בידי מדיוונד הערכות בנושא, אם. 

, הינן מידע צופה פני וחסרונותיהם יתרונותיהם, דלעיל המוצרים מאפייניבדבר  לעיל כמפורט מדיוונדהערכות 

יהן, כיום והידע שנצבר בקשר אל מדיוונדעתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על שיטות הייצור הידועות ל

בקשר עם מבנה השוק וכן פרסומים שנעשו בקשר עם המוצרים  מדיוונדהערכותיה והיכרותה של הנהלת 

המתחרים הפוטנציאליים. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי 

כולן או חלקן, או  שנצפה. הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך שההערכות האמורות לא תתממשנה

שתתממשנה באופן שונה מכפי שנצפה הינם קשיים טכנולוגיים, שינויים רגולטוריים, שינויים במבנה השוק, 

 בניסויים הצלחות/או ו עתידיים מימון מקורות העדר, בתחום טכנולוגית התקדמות, לשוק חדשים מתחרים כניסת

 דוחל 26.22 שות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיףוהתממ הפעילות בתחום מוצרים המפתחות חברות ידי על

 .התקופתי

 וחסרונותיהם יתרונותיהם גם כמו, NexoBrid-ל המתחרים המוצרים למאפייני בנוגע דלעיל המידע כי יצוין עוד

 לא מדיוונד, האמור המידע של באופיו בהתחשב. האמורים המוצרים לגבי הקיים פומבי מידע על במלואו מבוסס

 למידע מעבר, האמור המידע את לוודא/או ו לבחון באפשרותה ואין, האמור המידע של נכונותו את וידאה/או ו בחנה

 מול אל"איכותיים" ה חסרונותיה או יתרונותיה את להעריך מדיוונד באפשרות אין, כן כמו. כאמור הפומבי

 הפיתוח שלב לאור/או ו שיווק וריאיש קיבלו טרם האמורים שהמוצרים בעובדה, היתר בין, בהתחשב, מתחרותיה

 .מצויים הם בו
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 כושר ייצור ורכוש קבוע  .26.9

 .2022לסוף חודש אוקטובר  עדביבנה משרדי מדיוונד ומתקן הייצור שלה, נמצאים במבנה שהיא שוכרת מכמ"ה  .26.9.1

 אישורים מתאימים ממשרד הבריאות קיבלו 39(cGMPמתקן הייצור כאמור פועל בהתאם לדרישות ייצור נאותות )

הושלמה בהצלחה ביקורת שנערכה במתקן  2017בחודש מאי (. EMAהישראלי ומסוכנות התרופות האירופאית )

הייצור של מדיוונד על ידי משרד הבריאות הישראלי על מנת לוודא את עמידתו בדרישות הייצור הנאותות. הביקורת 

ביקורת תקופתית נוספת על ידי משרד  צפויה 2020. בשנת EMA-נערכה על ידי משרד הבריאות הישראלי גם בשם ה

 מדיוונד בין המשנה שכירות הסכם בדבר לפרטיםהבריאות על מנת לוודא את העמידה בדרישות הייצור הנאותות. 

  .לעיל 26.9.1 סעיף ראו"ה, לכמ

מספר אלפי מטופלים בשנה. ל המספיקה, בעל קיבולת ייצור שנתית NexoBrid-לייצור ה קו כולל הקיים המתקן .26.9.2

. NexoBrid-ל לטווח הקרוב הביקוש את צפוי לספקהפוטנציאלי של קו הייצור  הייצורלהערכת מדיוונד, כושר 

המתקן החדש יהיה , מדיוונד להערכת. חדש ייצור מתקן תכנון באמצעות הייצור כושר את להגדילבכוונת מדיוונד 

ומדיוונד מעריכה כי עלותו המשוערת  2022תקף וכשיר, בכפוף לעמידה בהצלחה בביקורת יצור נאות, במהלך שנת 

 מיליון דולר.  12-15 -נאמדת בכ

להערכת מדיוונד, הגדלת קיבולת הייצור כרוכה בעלויות מהותיות וצפויה לארוך זמן רב ולפיכך, נכון למועד פרסום  .26.9.3

יזי או אחר שיחייב הדוח, למדיוונד תלות במתקן. כמו כן, למדיוונד עלול להיגרם נזק, במקרה בו למתקן יגרם נזק פ

 להלן. 26.22 את השבתתו. לעניין התלות במתקן כגורם סיכון ראו סעיף

, NexoBrid-ל הראשוני הביקושאת  לספק יכולתו, קיבולת הייצור שלו, הקיים הייצור קוהערכות מדיוונד בדבר 

ושר הייצור במתקן העלויות הכרוכות בהגדלת כ בדבר, ובכלל זה החדש הייצור מתקן אודות ההערכות גם כמו

הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על האינפורמציה  הקמתווהתקופה הדרושה ל

הדוח. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש  פרסוםהקיימת בידי מדיוונד נכון למועד 

-ל הביקושים היקףהשפיע על כך הינם, בין היתר, באופן שונה מהותית מכפי שהוערך. הגורמים שעשויים ל

NexoBrid ,הקמת מתקן  בעלויות, התייקרות עתידיים מימון מקורות העדר, שינוי בתוכנית המכירות של מדיוונד

 לרבות ברגולציה שינויים, הברית בארצות NexoBrid-, עיכוב בקבלת אישור לשיווק הקמתוחלופי ועיכובים בה

  26.22 ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף בהם לעמוד זה מסוג מתקנים נדרשים בה ברגולציה

 להלן.

  מחקר ופיתוח .26.10

, בתחום הטיפול NexoBrid-פעילות המחקר ופיתוח של מדיוונד בתחום הטיפול בכוויות מתמקדת בפיתוח ה .26.10.1

לאינדיקציות נוספות רים נוספים בפיתוח מוצוכן  EscharEx -בפצעים כרוניים ופצעים קשי ריפוי, בפיתוח ה

 לעיל.  26.5 כמפורט בסעיף

 -( היו בסך של ככאמור המענקים)לאחר הפחתת  2017הוצאות המחקר ופיתוח של מדיוונד נטו בשנת  .26.10.2

. כאמור, דולר ןמיליו 8-כ על תעמודנה 2018מיליון דולר. מדיוונד מעריכה כי הוצאות המחקר ופיתוח נטו לשנת  5.5

ממומנים על ידי  FDA-לצורך קבלת אישור ה NexoBrid-ר של מדיוונד בקשר עם פיתוח ההוצאות המחק

BARDA כמו גם ניסוי ,Phase III  בילדים שמבוצע ברחבי אירופה ובישראל והרחבתו למרכזי כוויות בארה"ב

 .המטפלים בילדים

יד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, הינה מידע צופה פני עת 2018הערכת מדיוונד בדבר הוצאות המחקר ופיתוח לשנת 

הדוח. הערכות אלו עשויות שלא להתממש,  פרסוםהמבוסס על האינפורמציה הקיימת בידי מדיוונד נכון למועד 

כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שהוערך. הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם 

ת הפיתוח, אי עמידה ביעדים, שינויים בתוכניות העבודה של מדיוונד ו/או דרישות רגולטוריות, עיכובים בתוכניו

 להלן. 26.22 התממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף

  40:מדיוונד בעבר ערכה או אותם עורכת העיקרייםם ילהלן פירוט הניסויים הקליני .26.10.3

                                                      
 לעיל.  20.1.6 פרטים נוספים אודות נוהלי ייצור נאותים, ראו סעיףל 39

, כי הניסויים המתוארים במסגרת טבלה זו הינם הניסויים אשר בראיית מדיוונד הינם ניסויים מהותיים עבורן. מדיוונד יובהר  40
נם מהותיים עבורה. לפרטים אודות עורכת, כעניין שבשגרה, ניסויים בשלבים מוקדמים או בהיקף חולים מצומצם יותר, אשר אי

 ואשרמדיוונד  שערכהעיקריים  ניסויים אודות נוספים לפרטיםלעיל.  26.10.3 ניסויים נוספים שמדיוונד עורכת ראו פירוט בסעיף
ולדוח  2015  במרס 12 ביום שפורסם כפי, 2014 לשנת החברה של התקופתי לדוח, 13.4 סעיף גם ראו, הסתיימו זה דוח למועד

 י)מספר 2017באפריל  2כפי שפורסם ביום , 2016ולדוח התקופתי לשנת  2016 במרס 23, כפי שפורסם ביום 2015תקופתי לשנת ה
 (.בהתאמה, 2017-01-029386-ו 2016-01-013350 2015-01-049420: אסמכתא
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Phase 
III 

 הניסוי
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 תחת
IND 

 היעילות הערכת
 של והבטיחות

 בהשוואה המוצר
 המקובל לטיפול

 .החולים בבתי

26 

, אירופה
ישראל, 
ברזיל, 

אוסטרלי
 .והודו ה

182 
 חולים
 טופלו
 .בניסוי

 

 כל
 החולים

 את סיימו
 .הניסוי

 ניסוי
, אקראי
, מבוקר

כנגד 
הטיפול 

המקובל 
בבתי 

 החולים.

 ינואר-2006 פברואר
2009  

 לא
. רלוונטי
 הניסוי

 .הסתיים

 מיליון 7.5-כ
 .דולר

 אודות לפרטים
, הניסוי תוצאות

 מיידי דיווח ראו
 מיום החברה של
 2010 ביולי 07

: אסמכתא)מספר 
2010-01-

512244.) 

NexoBrid 
 

Phase 
III 

 מבוצע
במסגרת 

IND 
 קיים

יעילות  הערכת
 ובטיחות של המוצר. 

30 
"ב, ארה

 אירופה
 .וישראל

175 148 

, מבוקר
 זרוע כולל

 פלסבו
וזרוע 

ביקורת עם 
 הטיפול

, המקובל
, אקראי
סמיות 
 .חלקית
 הניסוי
 .בביצוע

 בחודש החל הניסוי
 מדיוונד .2015 אפריל

תגייס את צופה כי 
 בניסויאחרון החולה ה
 שלהמחצית  בסביבות

תוצאות ו 2018 שנת
ראשוניות של הניסוי 
)יעדי ניסוי עיקריים, 

משניים ונתוני בטיחות( 
 שנת סוף בסביבות יהיו

תוצאות  ולאחריהן 2018
 24 -ו 12 למעקב ש
 41.חודשים

 12-כ
מיליון 

 .42דולר

 מיליון 1-כ
 .דולר

 התקבלו טרם
 .הניסוי תוצאות

NexoBrid43 
Phase 
III 

 הניסוי
 עומד

 בדרישות
-GCPה

ICH 

 יעילות הערכת
 המוצר ובטיחות

 ילדים באוכלוסיית
 לצורך( 0-18)

 האינדיקציה הרחבת
 .באירופה המאושרת

 25-30-כ
, אירופה
 ישראל

 .וארה"ב
160 38 

 2, מבוקר
, זרועות

, פתוח
 אקראי.
 הניסוי
 .בביצוע

החל במחצית  הניסוי
. 2014השנייה של שנת 

יים  תוצאות בינ
 12הכוללות מעקב של 

להתקבל  צפויותחודשים 
 השניהבמהלך המחצית 

 תוצאות .2022שנת  של
 מעקב הכוללות סופיות

צפויות  חודשים 24 של
 השניהלהתקבל במחצית 

 .2023 שנתשל 

 25-כ
מיליון 

 .44דולר

 מיליון 3.7-כ
 .דולר

 התקבלו טרם
 .הניסוי תוצאות

                                                      
ותצרף לבקשה האמורה  FDA-להגשה ל והכנת תיק רישום( לאחר קבלת תוצאות ראשוניות BLAביולוגי ) לגבי האפשרות של הגשת בקשה לאישור שיווק למוצר FDA-ייתכן שמדיוונד תדון עם ה        41

 חודשים לאחר שאלו יתקבלו. 24-ו 12את נתוני המעקב לתקופות של 

 . NexoBrid-ל FDA-ות הפיתוח הדרושות לקבלת אישור התישא במימון הנדרש לפעילוי BARDA, במסגרתו הוסכם כי BARDAלהלן, מדיוונד התקשרה בהסכם עם  26.19.1 בסעיף כמפורט  42

 (. 2017-01-011608)מספר אסמכתא:  2017 בפברואר 7נוספים אודות הניסוי ראו דיווח מיידי של החברה מיום  לפרטים  43

בילדים שמבוצע ברחבי אירופה ובישראל ואת  Phase IIIאת ניסוי  2017ולי החל מחודש י תממן BARDA, במסגרתו הוסכם כי BARDAלהלן, מדיוונד התקשרה בהסכם עם  26.19.1 בסעיף כמפורט  44

 הרחבתו למרכזי כוויות בארה"ב המטפלים בילדים.
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 .ללא המרכיב הפעיל

15 
 אירופה
 .וישראל

72 73 
, אקראי

סמוי 
 ומבוקר. 

החל בחודש מאי  הניסוי
. תוצאות סופיות 2014

פורסמו בחודש פברואר 
2017 . 

מיליון  1.2
 דולר.

 מיליון 1.3
 .דולר

אודות  לפרטים
תוצאות הניסוי 

הסופיות, ראו 
דיווח מיידי של 

 1החברה מיום 
 2017בפברואר 

)מספר אסמכתא: 
2017-01-

009886.) 

EscharEx  

Phase 
II 
(  ניסוי
 (המשך

 הניסוי
 היה לא

 תחת
IND 

בדיקת הבטיחות של 
EscharEx במתן 

שעות  24עורי למשך 
שעות, על מנת  72ד ע

לאסוף מידע תומך 
-לבקשה עתידית ל

FDA  לאישור
 תרופה ביולוגית.

8 
 אירופה
 .וישראל

32 38 

מרכזי,  רב
פרוספקטי

בי, אקראי, 
מבוקר 

ובהערכה 
 סמויה. 

ההמשך החל  ניסוי
. 2016בחודש אפריל 

השלימה  2017באוגוסט 
גיוס החולים  אתמדיוונד 

 הציגה 2017ובספטמבר 
הניסוי.  תוצאות את

 לסיים מתכננת מדיוונד
 ולהגיש ההכנות את

 FDA-ל פרוטוקול
 של השנייה במחצית

2018. 

אלף   700
 דולר

 אלף 700
 דולר

לפרטים אודות 
תוצאות הניסוי, 
ראו דיווח מיידי 
של החברה מיום 

 2017בספטמבר  3
)מספר אסמכתא: 

2017-01-
089262.) 
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ואומדן העלות הכוללת הצפויה של  מוצריהננים להמשך פיתוח בדבר לוחות הזמנים המתוכ מדיוונדהערכות 

כמפורט לעיל הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוססות על תוכניות העבודה של  יםהניסוי

 נכון למועד פרסום הדוח. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, מדיוונדועל מידע המצוי בידי  מדיוונד

או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה. הגורמים העיקריים שעשויים להשפיע על כך הינם שינויים 

, אי עמידה ביעדים, שינויים בשווקי המטרה, שינוי במאפייני החולים, קושי בגיוס מדיוונדבתוכניות העבודה של 

דרך טכנולוגיות, אי הוודאות הרבה הקיימת חולים, העדר יכולת לממש טכנולוגיות, שינויים בטכנולוגיות ופריצות 

בפיתוח תרופות ומוצרים רפואיים, התפתחות ושינויים ברגולציה בתחומי הפעילות, העדר מקורות מימון עתידיים 

 .להלן 26.22 ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף

 BARDAוהסכם עם  החדשנות רשות ימענק .26.10.4

ידי -שאושרו על מוצריהופים לתשלום תמלוגים( במסגרת תכניות מחקר ופיתוח של מדיוונד מקבלת מענקים )הכפ .26.10.4.1

-ה אישור לקבלת הדרושות הפיתוח פעילויות מימון וכןהחדשנות )בשמה הקודם: משרד המדען הראשי(,  רשות

FDA ל-NexoBrid  במסגרת התקשרותה של מדיוונד עםBARDA סכוםהדוח,  למועד. 26.19.1 בסעיף כמפורט 

מדיוונד,  של מוצריהפיתוח של המחקר והבתוכניות  BARDA-ו( הראשי המדען) החדשנות רשות שלשתתפות הה

)מתוך הסכום האמור, סכום ההשתתפות של רשות החדשנות  דולרמיליון  9.2-כ הינוואשר הוכר בדוחותיה הכספיים 

 לעיל. 20.5 סעיףהוראות חוק החדשנות ראו  אודות פרטיםל מיליון דולר( 0.6סך של  עלעומד 

במסגרת תוכניות מחקר ופיתוח  דולר מיליון 0.3 של בסךתמלוגים(  נטו מתשלוםקיבלה מדיוונד מענק ) 2017בשנת  .26.10.4.2

  .יהיהתעשהכלכלה ובמשרד  רשות החדשנותידי -שאושרו על EscharEx-של ה

 מדיוונד שקיבלה משלתייםמ מענקים בגין מדיוונד של הכספיים בדוחות שהוכרו ההתחייבויות יתרתהדוח,  למועד .26.10.4.3

 .יםדולרמיליוני  7.4-כ הינםEscharEx -הו NexoBrid-הבמסגרת תכניות מחקר ופיתוח של 

מרשות החדשנות )בשמה הקודם: המדען הראשי( במהלך שלוש  ה מדיוונדטבלה המפרטת את המענקים שקיבללהלן  .26.10.4.4

 השנים האחרונות: 

 המוצר שם
 בגינו הרפואי
 מענק התקבל

רשות 
 ותהחדשנ

 מענק
 שהתקבל

 בשנת
2015 

)מיליוני 
 (דולר

 מענק
 שהתקבל

 בשנת
2016 

)מיליוני 
 (דולר

 מענק
 שהתקבל

 בשנת
2017 

)מיליוני 
 (דולר

 המענקים סך
 שהתקבלו

 הדוח למועד
 (ריבית)כולל 

)מיליוני 
 (דולר

, המענקים השבת תנאי
 זמנים לוחות לרבות

 להשבתם

 מיוחדות תניות
 בקשר שנקבעו

 המענקים עם
 תנאיו /או

 השבתם

NexoBrid 
 EscharEx-ו

 13.4 )נטו( 0.3 )נטו( 0.9 )נטו( 0.7 

 הממשלתי המענק השבת
 תמלוגים מתשלום תיעשה
 בסכום, 3% של בשיעור

 מסך 100% על יעלה שלא
 שהתקבלו המענקים
 לדולר הצמדה בתוספת

 בהתאם ליבור וריבית
 .החלות לתקנות

, מדיוונד של להערכתה
 ביוש הממשלתי המענק
, 2014-2019 השנים במהלך

 היקף של כפונקציה וזאת
 בשנים בפועל המכירות
 .האמורות

 ישולמו תמלוגים
 בגין הכנסות מכל

 כל או המוצר
 שיבוסס תכשיר

 שפותח הידע על
 .בתוכנית

 כהגדרתו עתיד פני צופה מידע הינן, לעיל כמפורט השקיבל מענקה להשבת הזמנים לוחבדבר  מדיוונדהערכות 

 הדין הוראות על, הרפואיים המוצרים שיווק לתחילת הצפוי המועד על, היתר בין, המבוססות, ערך ניירות בחוק

ת ו, תוצאות הניסויים שהתבצעו עד כה, מאפייני השוק, תוכנימדיוונדהמוצרים של  מאפייני, על הרלוואנטיות

וח. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, נכון למועד פרסום הד מדיוונד, ועל מידע המצוי בידי מדיוונדהעבודה של 

כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה. הגורמים העיקריים שעשויים להשפיע על כך הינם 

, התפתחות מדיוונד, חוסר יכולת להוכיח יתרון תמחירי או אחר למוצרי מדיוונדיכולת להוכיח את יעילות מוצרי  אי

לרבות בשל  מדיוונדבשווקי המטרה, שינויים בתוכניות העבודה של  שינוי, ונדמדיוהתחומים בהם פועלת 

התקשרויות ושיתופי פעולה עם צדדים שלישיים, שינוי במאפייני חולים, קושי בגיוס חולים, אי עמידה ביעדי 

ת הרבה השיווק, העדר יכולת לממש טכנולוגיות, שינויים בטכנולוגיות ופריצות דרך טכנולוגיות, אי הוודאו

קבלת אישורי  איהפעילות,  מיהקיימת בפיתוח תרופות ומוצרים רפואיים, התפתחות ושינויים ברגולציה בתחו
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, שינוי החקיקה המסדירה את , העדר מקורות מימון עתידייםמדיוונדרשויות הבריאות הרלוונטיות למסחור מוצרי 

 .התקופתי דוחל 26.22 סעיףו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים ב החזר המענקים

 נכסים לא מוחשיים .26.11

 למדיוונד ידע הקשור לפיתוח מוצרים בתחומי פעילותה, הכולל, בין היתר, מידע )אינפורמציה(, ידע  .26.11.1

(know how .נתונים, ידיעות, קניין רוחני, שרטוטים, מפרטים טכניים, רשימת לקוחות פוטנציאליים ותוכניות ,) 

 ה במידה רבה, ביכולתה להגן על נכסיה הלא מוחשיים. הצלחת עסקי מדיוונד תלוי

 הראשון הבחינה דוח קבלת משלב)החל  שונים בחינה בשלבי המצויות, פטנטים ובקשות רשומים פטנטים למדיוונד

 מפתחת אותם המוצרים את מתארים כאמור הפטנטים. העולם ברחבי( רשום כפטנט הפטנט בקשת לאישור ועד

 -. ההנוספים האפשריים הרפואיים השימושים מגוון את וכן מפותחים הם להם הרפואיים השימושים את, מדיוונד

NexoBrid שנים באירופה  10באירופה ובארצות הברית ולפיכך זכאי לבלעדיות במשך  45קיבל הכרה כתרופת יתום

' ביולוגי צרמו'כ מסווג NexoBrid-שה מכיוון, כן כמושנים בארצות הברית לאחר קבלת אישור המסחור.  7-ו

 שנים 12 של תקופה למשך לבלעדיות זכאי יהיה, הברית בארצות לשיווקו אישור שיתקבל ככל, הברית בארצות

 .לעיל 14 סעיף ראו נוספים לפרטים. שיאושר ככל, לשיווק אישורו לאחר

 26.19.3 סעיףשאינם מהותיים בגין אבני דרך, בהתאם להסכמי הידע כמפורט ב סכומים מדיוונדשילמה  2017בשנת 

 להלן. 

", בתחומי שיפוט MediWound"-" וNexoBrid" "EscharExלמדיוונד סימני מסחר רשומים, ובכלל זה לשמות "

הינו סימן מסחר רשום בארגנטינה,  NexoBrid םהששונים, ובכלל זה בארה"ב, באיחוד האירופי ובישראל. 

, מכסיקו, )אנגלית וקוריאנית( קוריאהדרום ישראל, יפן, , הודו, צ'ילה, סין, האיחוד האירופי, ברזילאוסטרליה, 

 ,קולומביה, והוגש לרישום כסימן מסחר בקנדה, , פרו ואקוודורהפדרציה הרוסית )באנגלית ובקרילית(, ארה"ב

  .פנמהו טיוואן

ו, בנוסף, מדיוונד מתקשרת בהסכמי סודיות עם צדדים שלישיים הנחשפים למידע סודי שברשותה, כולו או חלק

 לרבות ספקיה ועובדיה.

בדצמבר  31 מיםמדיוונד לי בספרי NexoBrid-ה מוצר בגיןהיתרה המופחתת של הנכסים הבלתי מוחשיים )ידע( 

 . בהתאמה, דולר מיליון 0.6 -ומיליון דולר  0.8עומדת על סך של  2017-ו 2016

בדצמבר  31 מים"ב ליכת בספרי ונדמדיו של וטכנולוגיה ידע בגיןהיתרה המופחתת של הנכסים הבלתי מוחשיים 

  .בהתאמה"ח, ש מיליון 604 -"ח וכש מיליון 682.1-כ של סך על עומדת 2017-ו 2016

 להלן. 26.19 לעניין נכסים בלתי מוחשיים מכוח הסכמים מהותיים של מדיוונד ראו סעיף

 פרסום הדוח: למועד שימוש נדמדיוו עושה בו, מהותי פטנט הינו מדיוונד להערכת אשר, פטנט אודות פרטים להלן .26.11.2

 

 תיאור הפטנט מספר פטנט
הזכויות 
 בפטנט

 צפוי פקיעה מועד
 46הפטנט של

 מדינות בהן אושר

MWD/006 
PCT/IL2005/001236 

 מעכל תכשיר
 רקמות

 מברומלאין
 ושיטות

 להפקתו

 2025 בנובמבר 22 "מבע מדיוונד
 

 בינואר 26 –"ב ארה
2029 

 (US 8,119,124)  
 

, יפן, סין, אוסטרליה, נטים(פט 2) "בארה
, הונג קונג, הודו, אפריקה דרום, מקסיקו

, באוסטריה)ולידציה  ואירופה קוריאה, קנדה
, דנמרק'כיה, צ, אנגליה, בולגריה, בלגיה
, אירלנד, הונגריה, יוון, גרמניה, צרפת, פינלנד

, רומניה, פורטוגל, פולין, הולנד, איטליה
 שוויץה, נורווגי, שבדיה, ספרד, סלובקיה
 וישראל. (וטורקיה

 אינו כאמור הנוספים הפטנטים מן אחד כל כי אף, מדיוונד להערכת. נוספים בפטנטים שימוש עושה מדיוונד כי יצוין

 עלולה האמורים מהפטנטים במספר מדיוונד של מזכויותיה גריעה, מדיוונד של לפעילותה מהותי פטנט מהווה

 .ילותהפע על שלילית מהותית להשפעה להביא

                                                      
 לעיל. 14.4 סעיףלעניין תרופת יתום ראו  45

 אודות לפרטים. הרלוונטי הקדימה מתאריך שנה 20 למשך טכנית המחושב, הפטנט של נומינאלי פקיעה במועד מדובר כי, מובהר  46

 .עילל 14 סעיף ראו, הפטנטית ההגנה פקיעת לאחר גם המוצרים בשיווק בלעדיות להעניק עשויות אשר נוספות הגנות
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 שהגישה, מהותי או קשור למוצר מהותי פטנט הינו מדיוונד להערכת אשרלרישום פטנט,  בקשהמידע אודות  להלן .26.11.3

 :פורסמה ואשר מדיוונד

 תיאור הפטנט המבוקש שם בקשת הפטנט
הזכויות הצפויות 

בפטנט )ככל 
 שיירשם(

 מועד קדימות
מועד הגשת 

 הבקשה
מדינות בהן הוגשה 

 הבקשה

MWD/006 
PCT/IL2005/001236 

תכשיר מעכל רקמות 
מברומלאין ושיטות 

 להפקתו
 מדיוונד בע"מ

בנובמבר  22
2004 

בנובמבר  22
200547 

 
 ברזיל

MDW/009 
PCT/IL2017/050107  

 

 רקמות מעכל תכשיר
 בפצעים לטיפול מברומלאין

 חדשני טיפול ומשטר
 "מבע מדיוונד

בינואר  31
2016 

בינואר  30
2017 ,31 

 2017בינואר 
בפברואר  2-ו

2017 

PCT,   ,ארגנטינה
 טייואן

MDW/010 
PCT/IL2017/050110 

 רקמות מעכל תכשיר
 פצעים לטיפול מברומלאין

 בפורמולציה כרוניים
 טיפולים ומשטר חדשנית

 ייחודי

 "מבע מדיוונד
באפריל  18

2016 

בינואר  30
2017 ,31 

 2017בינואר 
בפברואר  2-ו

2017 

PCT,   ,ארגנטינה
 טייואן

 כי אף, מדיוונד להערכת. דלעיל בטבלה המנויה זו על בנוסף, נוספים פטנטים לרישום בקשות הגישה מדיוונד כי ויןיצ

 מספר של קבלתן אי, מדיוונד של לפעילותה מהותי פטנט מהווה אינו האמורים הנוספים הפטנטים מן אחד כל

 .פעילותה על שלילית מהותית להשפעה להביא עלולה האמורות הנוספות מהבקשות

 גריעה של ההשלכות( 2) וכן', מהותיים'פטנטים  מסוימים פטנטים של היותם( 1בדבר ) מדיוונדהערכות 

 שאינן פטנט לרישום מהבקשות אחת קבלת אי או לעיל מצוינים שלא הפטנטים באחד מדיוונד של מזכויותיה

המבוסס על שלבי הפיתוח הנוכחיים של  , הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,לעיל מצוינות

, שיטות הייצור הידועות לה כיום והידע שנצבר בקשר אליהן, הערכותיה והיכרותה בקשר עם מבנה םמוצריה

השוק וכן פרסומים שנעשו בקשר עם המוצרים המתחרים הפוטנציאליים. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, 

פי שנצפה. הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך שההערכות כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכ

האמורות לא תתממשנה כולן או חלקן, או שתתממשנה באופן שונה מכפי שנצפה הינם קשיים טכנולוגיים, חריגה 

מלוחות הזמנים של ניסויים, או כישלונם, בעיות רגולטוריות בלתי צפויות, שינויים רגולטוריים, אי קבלת 

/או ו בתחום טכנולוגית התקדמות, לשוק חדשים מתחרים כניסתלניסויים, שינויים במבנה השוק,  אישורים

הצלחות בניסויים על ידי חברות המפתחות מוצרים בתחום הפעילות והתממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים 

 .התקופתי דוחל 26.22 ףבסעי

 לעיל. 14 אודות אפשרות הארכת תוקף הפטנטים ראו סעיף פרטיםל

 הון אנושי .26.12

 26-כעובדים במחלקות הייצור ובקרת איכות,  26-כעובדים, מהם  76העסיקה מדיוונד  2017בדצמבר  31נכון ליום 

. נכון למועד והיתר הינם עובדי מטה( אירופה) השיווקעובדים במחלקת  16-, כוהפיתוח המחקרעובדים במחלקת 

  הדוח, למדיוונד אין תלות במי מעובדיה. פרסום

 למדיוונד תוכניות תגמול להענקת אופציות לרכישת מניות של מדיוונד לעובדים וליועצים בשיעור כולל המהווה 

, הוקצו על פי התוכניות כאמור אופציות 2017בדצמבר  31מההון של מדיוונד בדילול מלא. נכון ליום  9.04% -כ

 מההון של מדיוונד בדילול מלא.  6.51%-לרכישת כ

 . דולר ןמיליו 1.4-בגין הענקת אופציות לעובדים הסתכמה לכ 2017מדיוונד שנרשמה בשנת  שלונאית ההוצאה החשב

 חומרי גלם, ספקים ונותני שירותים .26.13

בתחום הטיפול בכוויות יש למדיוונד ספק עיקרי יחיד הממוקם במזרח אסיה המספק לה חומר גלם הדרוש לייצור  .26.13.1

 (."הספק העיקרי")להלן בסעיף זה:  NexoBrid ,Challenge Bioproducts Corporation Ltd-ה

אננס( באמצעות הליך ה צמח גזעספק העיקרי מפיק את החומר כאמור מתערובת של אנזימים ממקור צמחי )ה .26.13.2

. למדיוונד תלות בספק העיקרי. החלפת ספק עלולה להיות כרוכה משותף( know howמיוחד ובאמצעות ידע )

                                                      
פי מידע שקיבלה מדיוונד מיועצי הפטנטים שלה, העיכוב באישור הבקשה לרישום הפטנט המבוקש נובע מעומס  על כי, יצוין  47

 במשרד הפטנטים בברזיל. 
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 בצעדיםנוקטת  מדיוונדפי, ועלולה בנוסף להיות כרוכה בעלויות מהותיות. בתהליך הכשרה ממושך של ספק חלי

 פעילות ת, המספיק לתקופגלם חומר מלאי החזקת באמצעותמנת לצמצם את התלות בספק זה, לרבות  על שונים

 להלן. 26.19.2 סעיף והעולה על שנה. לפרטים נוספים אודות הסכם האספקה, רא

 תהליך של הזמן פרק, NexoBrid-הקרי של יהגלם הע חומרחלפת הספק עבור הערכת מדיוונד בדבר תהליך ה

מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על האינפורמציה  ןוהעלויות הכרוכות בכך, הינ כאמור

התממש הדוח. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או ל פרסוםהקיימת בידי מדיוונד נכון למועד 

באופן שונה מהותית מכפי שהוערך. הגורמים שעשויים להשפיע על כך הינם, בין היתר, שינויים בנסיבות, 

 בדרישות שינוייםגלם החלופי לדרישות, העיכובים בלתי צפויים באיתור ספק חלופי ובהכשרתו, אי התאמת חומר 

ק ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון , עיכוב בקבלת אישורים רגולטורים לביצוע החלפת הספהרגולטוריות

 להלן. 26.22 המתוארים בסעיף

  הון חוזר .26.14

 מזומנים ושווי מזומנים יתרת כוללהחוזר  ההון. דולרמיליון  36.1-למדיוונד הון החוזר של כ 2017בדצמבר  31ליום 

 מיליון דולר. 36.1-כ של בסך בנקאיים בתאגידים ופיקדונות

-ל וכ"ימים לספקים בחו 30-השונים בתקופת הדוח עמדה על כ מספקיה מדיוונדה האשראי הממוצע לה זכת תקופת

 ימים לספקים בישראל.  75

 מימון .26.15

ומרשות החדשנות )בשמה  BARDA-מפעילותה של מדיוונד ממומנת באמצעות הון עצמי ובאמצעות מענקים 

 . (המדען הראשיהקודם 

 מיליון 80-כ של בהיקף"ק הנאסד בבורסתחר של מניותיה , השלימה מדיוונד הנפקה ורישום למס2014מרס  בחודש

. לפרטים דולר מיליון 71.7 -בכ נאמדה חיתום ודמי הנפקה הוצאות בניכוי, מההנפקה נטו התמורה. ברוטו דולר

 . (024150-01-2014: אסמכתא)מספר  2014 במרס 26 מיום החברה של מיידי דיווח ראו נוספים

מיליון דולר במסגרת הנפקה ורישום למסחר של  25.2-, גייסה מדיוונד סך של כ2017אוקטובר -בחודשים ספטמבר

בספטמבר  19לפרטים נוספים ראו דיווחיה המיידיים של החברה מהימים  מיליון דולר נטו(. 22.7-)כ קמניות בנאסד"

 , בהתאמה(.2017-01-102360, 2017-01-094122)מספרי אסמכתא:  2017באוקטובר  29-ו 2017

 וימיס .26.16

 והפרשי, למדיוונד הפסדים מועברים לצורכי מס 2017בדצמבר  31על מדיוונד חלים דיני המס בישראל. נכון ליום 

, בגינם לא נרשמו נכסי מס. למדיוונד הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת דולר מיליון 115 -כ של כולל בסך עיתוי

הכנסותיה  בגין המס שיעורלחוק לעידוד השקעות הון ועל כן  . יצוין כי למדיוונד מעמד של מפעל מוטב בהתאם2012

 .יותר. במסגרת הדוחות המאוחדים של החברה, נזקף נכס מס נדחה בגין הפסדים אלה נמוךיהיה 

 איכות סביבה .26.17

נעשה שימוש בכימיקלים ומיוצרים, כתוצרי לוואי, חומרי פסולת  ידה על הנשכרים במשרדים מדיוונד של פעילותהב

 . כלשהם מסוכנים חומריםב בשימוש כרוכה לאאך פעילות זו  וביוב,

להערכת מדיוונד, העלויות השנתיות שמשקיעה מדיוונד על מנת לעמוד בהוראות איכות הסביבה החלות עליה וכן 

 להיות מהותיות. צפויותאינן  2019ובשנת  2018ההוצאות הצפויות בגין האמור עד תום שנת 

ות הצפויות של מדיוונד בתחום איכות הסביבה הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו הערכת מדיוונד בדבר ההוצא

נכון למועד דוח זה. הערכה זו עשויה שלא להתממש, כולה או  מדיוונדבחוק ניירות ערך, המבוסס על מידע הקיים ב

ך הם שינויים חלקה, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה. הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כ

 26.22בתוכניות העבודה של מדיוונד ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף  יםשינויורגולטורים 

 להלן.

 מגבלות ופיקוח .26.18

ייצור מוצרים בתחום הפרמצבטי כפוף לדרישות רגולטוריות, הליכי אישור ממושכים וקיום נוהלי ייצור נאותים. 

 לעיל. 20סעיף  וח החלים על פעילותה של מדיוונד בהיותה חברת פרמצבטיקה ראלפרטים אודות מגבלות ופיקו
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 הסכמים מהותיים .26.19

 (BARDA)הסכם  NexoBrid של ורכישה ייצור פיתוח הסכם .26.19.1

להלן בסעיף קטן זה: ) דולר מיליון 112 עד של בהיקף בהסכם, BARDAעם  מדיוונד, התקשרה 2015בשנת 

, כחלק מהיערכות NexoBrid. ההסכם הינו לפיתוח, ייצור ורכישה של שנים 5לתקופה בסיסית של  "(ההסכם"

 ארה"ב לאירועים רבי נפגעים. 

הגדילה במסגרת ההסכם את ההתחייבות למימון פעילויות מחקר  BARDAדיווחה מדיוונד כי  2017בחודש יולי 

מיליון דולר  10פציה בהיקף של עד מיליון דולר ושמרה על או 56-מיליון דולר נוספים לכ 32-, בNexoBridופיתוח של 

על התחייבות  BARDA"(. בנוסף, שמרה המעודכן ההסכם)להלן: " NexoBridלמימון פיתוח התוויות נוספות של 

לשימוש בחירום ו/או אישור לשיווק  FDAמיליון דולר, בכפוף לקבלת אישור  16.5בהיקף של  NexoBridלרכישת 

מיליון דולר. סך המימון הלא מדלל תחת ההסכם  50בהיקף של עד  NexoBrid-וכן על אופציה להצטיידות נוספת ב

 מיליון דולר.  132המעודכן מסתכם בעד 

את כל פעילויות הפיתוח של מדיוונד הדרושות לצורך הגשת בקשה  BARDAעל פי ההסכם המעודכן, מממנת 

בילדים  Phase IIIת גם את ניסוי לטיפול כוויות בארה"ב, ובנוסף תממן כע NexoBridלקבלת אישור לשיווק 

 שמבוצע ברחבי אירופה ובישראל ואת הרחבתו למרכזי כוויות בארה"ב המטפלים בילדים.

מיליון  14.9-מימון, במסגרת ההסכם כאמור, בסך של כ BARDA-, קיבלה מדיוונד מ2017בדצמבר  31נכון ליום  

 דולר.

 ראו, נוספים לפרטים. BARDAעת, לפי שיקול דעתה של בכל  BARDAיכול להסתיים על ידי  ההסכם כי, יצוין

-ו 2015-01-126318 :אסמכתא פרי)מס 2017ביולי  20ומיום  2015 בספטמבר 30 מיום החברהשל  יםמידי יםדיווח

 (., בהתאמה2017-01-062476

  אספקה הסכם .26.19.2

 2001מוצר של מדיוונד בשנת עם ייצור ה בקשרלעיל(  26.13.1 מדיוונד התקשרה עם הספק העיקרי )כהגדרתו בסעיף

)להלן בסעיף זה:  NexoBrid-גלם הנדרש לצורך ייצור הה(, בהסכם לאספקה של חומר 2010)כפי שתוקן בפברואר 

, נחתם בין הצדדים הסכם להעברת המידע הטכני בדבר הליך האספקהלחתימת הסכם  במקביל. "(האספקה הסכם"

-דע )ובשיפורים עתידיים( להפקת חומר הגלם לטובת ייצור הייצור חומר הגלם ורישיון בלעדי לשימוש במי

NexoBrid ההסכמים כוללים אפשרות למדיוונד להעניק רישיונות ביחס למידע כאמור. התשלום בגין קבלת המידע .

 מהותי עבור מדיוונד. וואספקת חומר גלם, לרבות במקרה בו יוענקו רשיונות משנה כאמור, אינ

 -הדרוש לייצור ה הגלם חומר את ימכור או יספק, ישתמש, ייצר לאפק העיקרי פי הסכם האספקה, הס-על

NexoBrid ,או ישיר באופן מתחרה מוצר להפקת שימוש לטובת, כן לעשות שלישי צד או קשורות לחברות יאשר ולא 

 ,מראשחודשים  6במתן הודעה בכתב לפחות מדיוונד רשאית לסיים את הסכם האספקה  .מדיוונד של למוצר עקיף

במקרה של סיום ההסכם כתוצאה מהפרה של ההסכם על ידי מדיוונד, הספק העיקרי רשאי לסיים את  למעטו

חודשים מראש, או תקופה ארוכה יותר מראש, כך שיאפשר למדיוונד באופן  24ההסכם במתן הודעה בכתב לפחות 

 חודשים.  24ומר הגלם לתקופה של סביר להקים מקור חלופי לייצור חומר הגלם ו/או לרכוש מלאי מספיק של ח

 בטכנולוגיה שימוש הסכם .26.19.3

עם בעל הפטנט,  MDW/004, מדיוונד התקשרה בהסכם רשיון בלעדי לשימוש בטכנולוגיה ופטנט מס' 2000 בשנת

. ההסכם מקנה למדיוונד רשיון לשימוש בלעדי להלן 26.19.6 בסעיף כמפורטתמלוגים ותשלומים  לתשלוםבתמורה 

בכוויות  לטיפול NexoBrid-ידי בעל הפטנט, למטרות פיתוח, שיווק ומסחור של ה-בפטנט שפותחו עלבטכנולוגיה ו

 ההסכםופציעות אחרות של בני אדם. ההסכם מאפשר למדיוונד הענקת רשיונות משנה לשימוש בטכנולוגיה ובפטנט. 

המבוסס על  הטרייהמוצר אוסר על שני הצדדים להיות מעורבים באופן ישיר או עקיף בפיתוח או שיווק של 

Bromelaine  .את לסיים צד כל של לזכות בנוסףמלבד המוצר של מדיוונד תחת ההסכם. הסכם זה אינו מוגבל בזמן 

והזכות של בעל הפטנט לסיים את הפטנט במקרה שמדיוונד מגישה בקשה  בהסכם המפורטים במקרים ההסכם

. מדיוונד זכאית לסיים נכסים כונס לה שממונה או פירעון ותחדל על מכריזה או מרצון פירוק עללפירוק, מחליטה 

את ההסכם כאמור במקרה בו לדעתה לא ניתן להמשיך בפיתוח, מכירת או אספקת המוצר המופק מן השימוש 

תוקן הסכם הרישיון הבלעדי כאמור כך שהרישיון המוקנה למדיוונד בהסכם יכלול גם רישיון  2007 שנתבפטנט. ב

ר וזאת מבלי לשנות, באופן מהותי, מיתר תנאי הרישיון, לרבות התמורה לבעל הפטנט בגין מתן לייצר את המוצ

הרישיון. בנוסף, עודכנו אבני הדרך לתשלום התמורה וכן נקבע בתיקון כאמור כי אי עמידה של מדיוונד באבני הדרך 
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הפטנט האמור פג או יפוג עד תחילת  כי יצויןשל תהליך פיתוח המוצר לא יקנו לבעל הפטנט זכות לסיים את ההסכם. 

 . 50% -המכירות בטריטוריות הרלוונטיות ובהתאם שיעור התמלוגים מהכנסות רישיונות משנה צפויים לפחות ב

 )הסכם המייסדים(  NexoBrid-ה למוצר הרישיון הסכם .26.19.4

די לשימוש בידע (, הוענק למדיוונד רשיון בלע2006 ס)כפי שתוקן במר 2001במסגרת הסכם המייסדים מינואר 

ומוצרים נוספים מגבעולי אננס, עם אפשרות להעניק רישיונות  NexoBrid-שפותח על ידי היזם, לייצור ומכירה של ה

. זה למועד נכון במלואם שולמו אשרמשנה, בתמורה לתשלום סכומים חד פעמיים לא מהותיים, לפי אבני דרך, 

סגרת ההסכם קיבל היזם שיעור מסוים מהון המניות של מדיוונד יישאר בתוקף ללא הגבלת זמן. בנוסף, במ הרישיון

 החברה, היזם, מדיוונד, כל פיתוח עתידי שיפותח ע"י ההסכם"פ ע, כן כמוביום ההקמה וזכויות נלוות נוספות. 

 Chemical or Enzymatic-ל הקשורים, נושאי משרה או היועצים של החברות הנ"ל םאו ע"י עובדי בבעלותו

Debridement ,להצעה זכות למדיוונד היזם שבבעלות החברה העניקה בנוסף. מדיוונד של הבלעדית בבעלות יהיה 

מסחור כל קניין רוחני אחר שפותח או שיפותח ע"י החברה שבבעלות היזם בכל  לגבי( right of first offer) ראשונה

 בהתאם לתנאים המפורטים שם.בעסקי מדיוונד  הבמסגרת ההסכם כי לא יתחר התחייב םתחום. כמו כן, היז

 בהסכם שהתקשר ומשקיע יזם אותו לפיו, ומור והמשקיע היזם, מדיוונד בין הסכם נחתם 2006 אפריל בחודש

 ותביעה טענה כל על מור ויתרה בתמורה. נוספים ותשלומים במדיוונד ממניותיו חלק למור העביר, כאמור המייסדים

 של עתידי פיתוח כל על גם כמו, המייסדים הסכם פי על למדיוונד היזם ידי על שהועבר הרוחני הקניין כנגד לה שיש

 . ההסכם למועד עד שבוצע, כאמור הרוחני הקניין

 לעיל. 21.3 ראו סעיף ,מתקן ביבנההשכרת הלעניין הסכם השכירות בין מדיוונד לבין כמ"ה ל .26.19.5

שווקים ובעלי זכויות אחרות להם מפיצים, מהעיקריות של מדיוונד עם התקשרויות האת טבלה המרכזת  להלן .26.19.6

  ים ו/או תשלומים אחרים ואופן ההתקשרות עמם:גולנדרשת לשלם תמ מדיוונד

 נושא ההסכם תשלוםסוג  טווח תמורה הערות
 זהות מקבל

 שלומיםהת
למועד הדוח בהתאם למדיניות 

יבות לתשלום יחשבונאית, ההתחה
 הניתנות כהלוואותתמלוגים מטופלת 

 .למחילה

מהתמורה שתתקבל ממכירת פרי  3%ל שיעור ש
או  החדשנות רשותהמחקר והפתוח נתמך 

בשיעורים אחרים, בכפוף לאישור פרטני, מתוך 
תקבולי מכירות ותקבולים שאינם בגין מכירות. 
בכפוף לתנאי האישור הפרטני אשר יתקבל, היקף 
ההחזר ייקבע על בסיס אחוז מסוים )ולא פחות 

לו בתוספת ( מסך המענקים שהתקב100%-מ
הצמדה לדולר וריבית ליבור שנתית בהתאם 

 לתקנות החלות. 

תמלוגים 
מהתמורה 
שתתקבל 

ממכירת פרי 
המחקר 

והפתוח נתמך 
 רשות

 .החדשנות

 רשות 
  החדשנות

 26.19.3 סעיף ראו נוספים לפרטים
 .לעיל

 נטו מהמכירות 2.5%-1.5% של בשיעור תמלוגים
ת משנה. מרישיונו 10% של בשיעור תמלוגים וכן

 פעמי חד באופן לשלם מדיוונד התחייבה בנוסף
 יגיעו מכירותיה כאשר, דולר מיליון 1.5 של סך

 .במצטבר דולר מיליון 100-כ של לסך

תשלום 
סכומים 

המותנים 
בהשגת אבני 

דרך על ידי 
מדיוונד, 
ותשלום 

 תמלוגים. 

הסכם רשיון 
בלעדי, אשר 
הינו בתוקף 
החל משנת 

, לשימוש 2000
גיה בטכנולו

ופטנט מס' 
MDW/004 

בעל אחד 
 הפטנטים

 של מיידי דיווח ראו נוספים לפרטים
)מספר  2013 ביוני 23 מיום החברה

 וכן( 2013-01-070572: אסמכתא
)מספר  2013 בספטמבר 3 מיום

 (.2013-01-136044: אסמכתא
 מדיוונד בין ההסכמים פקיעת עם

 מדיוונד, הדוח למועד, לפוליהיל
 ממוצרי הכנסות לה יהיו לא מעריכה
 חובת לה תקום לא)ומשכך  פוליהיל
 (.אלו מוצרים בגין לטבע תשלום

 20%תשלם לטבע סכומים בשיעור של  מדיוונד
מכלל הכנסותיה של מדיוונד הנובעות ממכירות 
מוצרי מדיוונד ו/או פוליהיל, לפי העניין, או 

 כולל לסכום עד, מהם מי עם בקשר רישיוןממתן 
 31-כ: שלהלן החלוקה לפידולר,  מיליון 42-כ של

 מדיוונד מוצרי ממכירת הכנסות בגין דולר מיליון
, פוליהיל מוצרי ממכירת הכנסות בגין והיתרה

 .שתהיינה ככל

 על תשלומים
 הכנסות בסיס

 .מדיוונד

לסיום  הסכם
מערכת 

ההסכמים בין 
מדיוונד לטבע, 

במסגרתו 
 על הוסכם
 חוזרת רכישה

 החזקות של
 .במדיוונד טבע

 טבע

 .מהותיים כהסכמים אלו בהסכמים רואה לא מדיוונד זה למועד נכון. הפצה בהסכמיכי החברה התקשרה  יצוין

 הליכים משפטיים .26.20

 בביאור כמפורט למעטהדוח, לא מתנהלים הליכים משפטיים מהותיים מטעם או כנגד מדיוונד,  פרסוםלמועד 

כן, למיטב ידיעת מדיוונד, אין רשות שהוקמה לפי דין . כמו הדוח למועד החברה של הכספיים לדוחות( 3ג')14

  .ההשוקלת, בוחנת או מתכננת לנקוט בהליכים משפטיים מהותיים כנגד
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 יעדים ואסטרטגיה עסקית .26.21

הדוח להיות חברה  פרסוםהאסטרטגיה של מדיוונד מבוססת על שאיפותיה וכוונותיה של מדיוונד נכון למועד  .26.21.1

ייחודיים גלובליים, בעלי ערך מוסף בתחום הטיפול בפצעים. אסטרטגיה זו  המפתחת, מייצרת וממסחרת מוצרים

 עשויה להשתנות בהתאם לקבלת ההחלטות המתאימות לכך במדיוונד.

 אחרת מחברה פוטנציאלית אסטרטגית עסקה לבחינת פנייה קיבלה כי מדיוונד עדכנה 2018 במרץ 19 ביום .26.21.2

 שירותי את שכר מדיוונד דירקטוריון כי מדיוונד עדכנה ןכ כמו. הצדדים בין מגעים מתקיימים שבעקבותיה

Moelis&Company LLC ,המתמחה בעסקאות  השקעות בנקM&A .ציינה מדיוונד, על מנת לסייע לו במגעים אלו 

לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של . כלשהי עסקה לכדי יבשילו הצדדים בין האמורים המגעים כי ודאות כל אין כי

 (.2018-01-021357)מס' אסמכתא:  2018במרס  19ם החברה מיו

לו  ניתן בהןבמדינות  NexoBrid-ה מסחור הינו הקרובות לשנים מדיוונד של המרכזיהדוח, היעד  פרסוםנכון למועד  .26.21.3

 של הטכנולוגית הפלטפורמה בסיס על האינדיקציות הרחבת, נוספות בטריטוריות לשיווק רישומו, שיווק רישיון

פיתוח מוצר  קידום כוללים מדיוונד של יעדיה, בנוסף)ילדים(.  ובאירופה"ב בארה קליניים ניסויים ךוהמש מדיוונד

 .ולמוצריה למדיוונדתוך בניית ערך  נוספיםומוצרים חדשים  EscharEx-ה

ן ה, כפי שהוגדרו על ידי הנהלת מדיוונד, נכוביחס למוצרים המפותחים על יד מדיוונדלהלן טבלה המרכזת את יעדי  .26.21.4

  :למועד הדוח וביחס לשתי שנות הדיווח העוקבות למועד הדוח

המוצר 
 הרפואי

 2019 2018 31.12.2017סטטוס ליום  

NexoBrid 
 

  מתנהל ניסויPhase III  בילדים באירופה, בישראל
 ובארה"ב.

  מתנהל ניסויPhase III  לקבלת אישור שיווק
 בארה"ב.

 

  המשך פעילות שיווק
 ומכירות.

 רון בניסוי גיוס חולה אח
Phase III  בארה"ב וקבלת

תוצאות ראשוניות של 
הניסוי בסביבות סוף שנת 

2018. 

 
- 

EscharEx 
 

 הגעה להסכמות עם ה- FDA  בנוגע ליעד העיקרי
של תכנית הפיתוח הקליני. אופטימיזציה של 

התכנית הקלינית וסיום הכנות לקראת הגשת 
 .FDA -פרוטוקול ניסוי ל

 סוי המשך לניסוי סיום גיוס חולים לניPhase II 
 והצגת תוצאות הניסוי.

 

  סיום ההכנות והגשת
 -פרוטוקול ניסוי ב

EscharEx ל-FDA. 
 

- 

 פרסוםהעסקית של מדיוונד נכון למועד  ותוכניתהיעדיה כאמור של מדיוונד מבוססים על שאיפותיה ו האסטרטגיה

טות המתאימות לכך במדיוונד. בנוסף, אין כל יעדים עשויים להשתנות בהתאם לקבלת ההחלוה האסטרטגיההדוח. 

 ודאות שמדיוונד תצליח להגשים את יעדיה, כולם או חלקם בלוחות הזמנים כאמור.

בעניין היעדים והאסטרטגיה העסקית שלה, לרבות בקשר עם המשך ו/או השלמת פיתוח  מדיוונדהערכות 

קם המסחרי של המוצרים השונים כמפורט המוצרים השונים כאמור לעיל, הקמת מערך השיווק והתחלת שיוו

בקשר עם הפעילויות  מדיוונדלעיל, הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות 

הנדרשות, למיטב ידיעתה, על מנת לעמוד ביעדים אלו, על תוכניות הפיתוח והשיווק שלה ועל הערכתה את 

עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה.  השווקים הרלוונטיים. הערכות אלה

הגורמים העשויים להשפיע על כך שההערכות האמורות לא תתממשנה, כולן או חלקן, או שתתממשנה באופן שונה 

י מכפי שנצפה הינם קשיים טכנולוגיים והנדסיים, חריגה מלוחות זמנים של ניסויים, בעיות רגולטוריות בלת

 צפויות או שינויים רגולטורים, שינויים בתנאי השוק ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף

 להלן. 26.22

 דיון בגורמי סיכון .26.22

לעיל. להלן פרטים אודות גורמי  24 כלכליים וגורמי סיכון ענפיים, ראו סעיף-לפרטים אודות גורמי סיכון מקרו

  :יוונדהסיכון הקשורים לפעילותה של מד
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 גורמים מיוחדים  .26.22.1

בהיקפים לא מהותיים.   exoBridN-מוכרת את ההדוח, מדיוונד  פרסוםנכון למועד  - ביקוש למוצרי מדיוונד ומחירם .26.22.1.1

, יהא ביקוש המצדיק את האחרים ידיה אישורים לשיווק למוצרי מדיוונד-אין ודאות כי גם אם יתקבלו עלכמו כן, 

ת באשר לקצב צמיחת שוק המוצרים הרפואיים, המאפשרים טיפול בכוויות או שיווקם המסחרי. בנוסף, אין ודאו

בפצעים קשי ריפוי וכן לא ברור אם מדיוונד תצליח לשנות את דפוסי הטיפול הקיימים כיום לטיפול בכוויות או 

 ם. בפצעים קשי ריפוי. כמו כן, אין ודאות לגבי המחיר אותו ניתן יהיה לקבל בגין המוצרים במהלך שיווק

 טרם שבהן בטריטוריותמדיוונד פועלת לשם השלמת פיתוח מוצרים לטיפול בכוויות  - השלמת פיתוח מוצרים .26.22.1.2

. אין ודאות שפעילות הפיתוח תסתיים בהצלחה. אין ודאות כי הניסויים אותם עורכת מדיוונד אישור התקבל

 יימצאו יעילים ובטוחים לשימוש.  םמוצריהיסתיימו בהצלחה, וכי 

הניסויים שהציגה מדיוונד כפופה להתקיימותם של גורמים שונים, עשויה להשתנות ואין ודאות כי הניסויים  תוכנית

שתערוך מדיוונד יסתיימו במועד. שינויים כאמור בלוחות הזמנים של ביצוע הניסויים עשויים לגרום לעיכוב בקבלת 

ים, עשויה לגרום למדיוונד להוצאות נוספות אישור לשיווק מוצרי מדיוונד. אי עמידה בלוחות הזמנים המתוכננ

בקשר עם פיתוח מוצרים ויתכן אף למנוע את השלמת פיתוחם. כמו כן, העלויות המתוכננות בקשר עם ביצוע ניסויים 

והמשך הליכי פיתוח עשויות להשתנות וכתוצאה מכך עשויות להיגרם למדיוונד הוצאות פיתוח נוספות אשר עשויות 

 ת פיתוח המוצר עקב העדר מקורות מימון נדרשים.אף למנוע את השלמ

יכולת הייצור של מדיוונד תלויה במתקן היצור שברשותה, העומד בדרישות איכות מחמירות.  - תלות במתקן הייצור .26.22.1.3

חלק מהציוד במתקן הינו אינטגרלי למבנה, ועל כן, במקרה בו מדיוונד תעבור ממתקן זה, יהיה עליה להחליפו. 

ויה להיות כרוכה בעלויות מהותיות ולארוך זמן רב. כמו כן, למדיוונד עלול להיגרם נזק רב, במקרה החלפת הציוד עש

 בו למתקן יגרם נזק פיזי או אחר שיחייב את השבתתו. 

מדיוונד תלויה בספקי חומר הגלם בכדי לייצר כל אחד ממוצריה. אין ודאות כי  - מחסור באספקת חומר הגלם .26.22.1.4

ימשיכו ו/או יוכלו להמשיך לספק למדיוונד את חומר הגלם האמור בכמות והאיכות הספקים עימם היא עובדת 

הדרושה. אם יהיה עיכוב או הפסקה באספקת חומר הגלם מספק עיקרי של מדיוונד, אין ודאות שמדיוונד תוכל 

ויה לגרום למצוא תחליף בזמן. עיכוב במציאת חומר הגלם העיקרי של מדיוונד, ו/או אי מציאת התחליף הנדרש עש

 לעיכוב במסחור המוצרים, עלייה בהוצאות מדיוונד ולפגוע בתוצאותיה. 

צרכי המימון של מדיוונד עשויים  - עדר מקורות מימון נוספים להשלמת המחקר והפיתוח, הייצור והשיווקיה .26.22.1.5

וגיות בתחום להשתנות באופן מהותי, וזאת בשל תוצאות המחקר והפיתוח והניסויים, תחרותיות, התפתחויות טכנול

ועלות שתנבע מדרישות נוספות של הרשויות הרגולטוריות השונות. העדר אמצעי מימון מתאימים עלול לגרום 

 להפסקת פעילותה העסקית של מדיוונד.

 מדיוונד רוכשת את חומר הגלם המשמש ליצור  - התקשרות עם ספקים עיקריים בהם יש תלות .26.22.1.6

פסקת ההתקשרות עם הספק העיקרי האמור, תחייב את מדיוונד מכח הסכמים עם ספק עיקרי. הNexoBrid -ה

להתקשר עם ספק חלופי או להיערך לייצור עצמי. החלפת ספק עלולה להיות כרוכה בתהליך הכשרה ממושך של 

מדיוונד למזעור התלות  פעולותיה שלבדבר  לפרטיםהספק החליפי, ועשויה בנוסף להיות כרוכה בעלויות מהותיות. 

 .זה לדוח 26.13 י הגלם, ראו סעיףבספקי חומר

הדוח, למדיוונד אין הכנסות מהותיות ממכירת מוצרים,  פרסוםנכון למועד  - צפי להעדר רווחיות בשנים הקרובות .26.22.1.7

ייצור או מפעילות המחקר והפיתוח, ואין כל ודאות כי תהיינה לה הכנסות מהותיות ממקורות אלו, או שפעילותה 

 תהפוך לרווחית.

יופסק, ייתכן  BARDAעל ידי  NexobBrid-של ה Phase IIIבמקרה שמימון ניסוי  – BARDAעם  בהסכם תלות .26.22.1.8

 ומדיוונד תצטרך להשיג מקורות מימון חלופיים.

 מידת השפעת גורמי הסיכון .26.22.2

 להלן הערכות מדיוונד, לגבי סוגם ומידת השפעתם של גורמי הסיכון האמורים על מדיוונד: 
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גורמי 
 סיכון

 מידת ההשפעה
 השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה

גורמי 
 מקרו 

 

 
 שינויים בשווקי ההון בארץ ובעולם 

 מענקים והטבות מאת גורמים ממשלתיים 

  מגבלות על מימוש החזקות 

  ,מצב כלכלי
 פוליטי ובטחוני 

  חשיפה לסיכונים
 פיננסיים

גורמים 
 ענפיים

 

  חוסר וודאות
לגבי הגעה לשלב 
של שיווק על 

 מסחריבסיס 

  התפתחות בתחום
הפרמצבטיקה 

 והמחקר הרפואי

  היזקקות
למשאבים ניכרים 

למחקר ופיתוח 
 )מו"פ(

 חוסר וודאות בנוגע לקניין רוחני 

 ביצוע ניסויים קליניים 

 הפרת זכויות של צד שלישי 

  הפרת זכויות מוגנות או העתידות להיות מוגנות
 בפטנטים רשומים

 ייםסיכונים טבועים בשיווק מוצרים רפוא 

 גיוס חולים לניסויים 

  כיסוי עלות מוצרים על ידי גופים ממשלתיים ו/או
 חברות ביטוח

 תלות בכוח אדם מקצועי ומיומן 

 לרגולציה כפיפות 

  חשיפה לתביעות
משפטיות 

בעקבות ניסויים 
 קליניים

  שינויים אשר
יאפשרו לעקוף 
את הזכויות 

 המוגנות בפטנט
 

גורמים 
 מיוחדים

  ביקוש למוצרי
 ד ומחירםמדיוונ

  תלות בהסכם עם
BARDA 

 

 השלמת פיתוח מוצרים 

 תלות במתקן הייצור 

 תלות יש בהם עיקריים יםהתקשרות עם ספק 

 מחסור באספקת חומר גלם 

  צפי להיעדר רווחיות בשנים הקרובות 

 מימון מקורות היעדר 
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 פרטים אודות חברות פורטפוליו נוספות של החברה .27

 ביוקנסל בע"מ .27.1

 פרסוםנכון למועד אביב בע"מ. -אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתלרה ציבורית חבביוקנסל הינה  .27.1.1

 בדילול מלא(. 41.4%-)כ ביוקנסלמהונה המונפק והנפרע של  44%-בכ החברההדוח, מחזיקה 

תוח פועלת לגילוי, פיתוח ומסחור של תרופות למחלות סרטניות. נכון למועד הדוח, ביוקנסל מתמקדת בפי ביוקנסל .27.1.2

פותחה כטיפול לסרטן שלפוחית השתן שלא חדר את שריר השלפוחית והיא  BC-819 .BC-819תרופה ניסיונית בשם 

, נמצאת BC-821מוכנה לבדיקה בשני ניסויים קליניים פיבוטליים. תרופה נוספת לסרטן המפותחת על ידי ביוקנסל, 

 קליניים. -בשלב ניסויים פרה

חודר לתאים ומכניס את הגן  הפלסמיד הינן חומר ביולוגי מסוג פלסמיד.BC-821 -ו BC-819התרופות הניסיוניות  .27.1.3

את גן גם רק בתאים סרטניים המבטאים  רעלן זה אמור להתבטא (.DTA)של רעלן הדיפתריה  Aעבור שרשרת 

סוג של לכן (. זהו BC-821במקרה של  IGF2-ו H19-, ולפחות אחד מBC-819במקרה של  H19המטרה הרלוונטי )

בטיח הרג של התאים הסרטניים בלבד, מיועד להגני מטרה  תלויתרפיה גנטית ממוקדת. השימוש במנגנון ההפעלה 

תרופות אלו עשויות לטפל בסוגי סרטן שונים, כדוגמת סרטן לא פולשני של שלפוחית . ללא פגיעה בתאים בריאים

  השתן, סרטן הלבלב וסרטן הריאות.

סרטן שלפוחית שתן שלא חדר את שריר השלפוחית. ב 2-ו 1קליניים שלב ניסויים  השלושביוקנסל השלימה  .27.1.4

גידולים מקרוסקופיים שלא הוסרו  שלהםמהחולים  30%-בכתגובה מלאה גורם ל BC-819כי  הניסויים הראו

 BCG-ו BC-819ניסוי קליני נוסף ששילב חודשים.  24לאחר  32%-תגובה לאורך זמן בשיעור של כ , עםבניתוח

את ההיתכנות ואת  הדגיםיפול מקובל עבור חולי סרטן שלפוחית השתן שלא חדר את שריר השלפוחית( )שהינו ט

 מגדילה את ההסתברות לאי BCG-ל BC-819אפשרות כי תוספת של האת  חיזקהבטיחות של מתן התרופות ביחד, ו

 .לבדו BCG -מטיפול ב נתונים ההיסטורייםביחס להישנות המחלה, 

 -של טיפול משולב ב Phase IIהודיעה ביוקנסל כי הוצג ניתוח סופי של תוצאות ניסוי קליני   2018בחודש פברואר  .27.1.5

BC-819  עםBCG "(על פי הודעתה של ביוקנסל הנתונים שהוצגו ממשיכים להראות שמתן הטיפול המשולב .)"

נסבל  BC-819ראה כי טיפול משולב הינו בר ביצוע ומגלה פעילות משמעותית מבחינה קלינית. פרופיל הבטיחות מ

. עוד דיווחה ביוקנסל כי בכוונתה להשתמש BCGהיטב בגוף, ואינו מוסיף רעילות משמעותית לטיפולי הזלפה עם 

לפרטים נוספים . 2018אותו היא מתכוונת להתחיל בשנת   Phase IIIבנתונים מהניסוי כבסיס לביצוע ניסוי פיבוטלי

 .(2018-01-011436)מס' אסמכתא:  2018בפברואר  11ל החברה מיום אודות תוצאות הניסוי ראו דיווח מיידי ש

לפרטים נוספים ראו  מיליון ש"ח. 21 -השלימה ביוקנסל הנפקה לציבור במסגרתה גייסה כ 2017בחודש אפריל  .27.1.6

)מס'  2017באפריל  6 -( ו2017-01-027103)מס' אסמכתא:  2017במרס  29דיווחים מיידיים של החברה מהימים 

עם מועד השלמת ההנפקה חדלה החברה להיות בעלת השליטה האפקטיבית (. 2017-01-031303: אסמכתא

בהתאם, החל ממועד השלמת ההנפקה לא נכללת פעילותה של ביוקנסל במסגרת הדוחות הכספיים  בביוקנסל.

ספים ראה נו לפרטיםהמאוחדים, וההשקעה בה מוצגת על בסיס השווי המאזני בסעיף "השקעות בחברות כלולות". 

 . לדוחות הכספיים המאוחדים המצורפים לדוח זה (1ב)5ביאור 

ידי -שבידי הציבור על ביוקנסלמניות  למפרט של הצעת רכש מלאה לרכישת כל פירסמה החברה 2017בחודש דצמבר  .27.1.7

 2017בדצמבר  11של ביוקנסל. לפרטים נוספים ראו דיווחים מידיים של החברה מיום  ובעלי מניות נוספים החברה

הצעת הרכש לא , בהתאמה(. 2017-01-118605-ו 2017-01-115413)מספרי אסמכתא:  2017בדצמבר  21ומיום 

 יידידיווח מ והתקבלה מאחר ושיעור ההיענות להצעת הרכש היה נמוך משיעור ההיענות המזערי. לפרטים נוספים רא

 (.2017-01-120786אסמכתא:  ר)מספ 2017בדצמבר  27 מיום החברהשל 

 הנפקה)" בביוקנסל דולר מיליון 25 של להשקעה הבנות במזכר התקשרה כי ביוקנסל הודיעה 2018 ינואר חודשב .27.1.8

 51-"ח, המשקף שווי לביוקנסל של כש 1.60 של למניה מחיר לפי תבוצע ההשקעה, ההבנות מזכר לפי"(. פרטית

סל למשקיעים מניות רגילות וכן כתבי מיליון דולר )על בסיס דילול מלא( לפני הכסף. תמורת ההשקעה תקצה ביוקנ

ממחיר  120%-מכמות המניות המוקצות וזאת במחיר מימוש השווה ל 80%-אופציה לרכישת מניות בכמות השווה ל

המניות המוקצות, וכן יוענקו למשקיעים הגנות מחיר וזכויות נוספות. השלמת ההנפקה הפרטית כפופה, בין היתר, 

דים, אישור אסיפה כללית של בעלי המניות של ביוקנסל ואישור הבורסה. המניות לחתימה על הסכם סופי בין הצד

מהון מניות ביוקנסל, לאחר ההקצאה הפרטית. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה  36%-המוקצות יהוו כ

ועד זה אין כל (. יובהר כי מזכר ההבנות אינו מחייב, ולמ2018-01-007368: אסמכתא)מספר  2018 בינואר 23מיום 

 ודאות שהצדדים יגיעו להסכם סופי, וכי ההנפקה הפרטית תבוצע בכלל או בתנאים האמורים בפרט. 
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לאור צרכיה התפעוליים של ביוקנסל עד להשלמת ההשקעה האמורה, ככל שתושלם, ובהתחשב ביתרות המזומן  .27.1.9

מדת הלוואת גישור במסגרתו התקשרה החברה עם ביוקסל בהסכם להע 2018שבידי ביוקנסל, בחודש פברואר 

מיליון  2מיליון דולר וכן עשויה להעמיד הלוואות גישור נוספות בסך כולל של עד  1העמידה החברה לביוקנסל סך של 

דולר, לפי בקשת ביוקנסל ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה והתקיימותם של תנאים שנקבעו בין הצדדים. 

 8זה וכן דיווח מיידי של החברה מיום  וחות הכספיים המאוחדים המצורפים לדוחלד ב26 ביאורלפרטים נוספים ראו 

 (.2018-01-013402)מס' אסמכתא:  2018בפברואר 

מידע צופה פני עתיד, המבוסס על  וגיוס ההון, הינהמשך הפיתוח הקליני של מוצריה של ביוקנסל ובעניין  המידע

ה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה הערכות ותכניות ביוקנסל למועד זה. הערכות אל

קשיים טכנולוגיים והנדסיים, חריגה מלוחות . הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך מכפי שהוערך

אי יכולת לגייס חולים המתאימים לניסוי אשר עשויה לנבוע משכיחות נמוכה הזמנים של ניסויים, או כישלונם, 

 ,אי עמידה ביעדיםו שינויים בתוכניות הפיתוחחסר התאמה של החולים לקריטריונים של הניסוי,  של חולים או

, חוסר בהון הנדרש , אי קבלת אישורים לניסוייםושינויים בדרישות הרגולטוריות בעיות רגולטוריות בלתי צפויות

 קליני ותוצאותיו. התממשות איזה מגורמי הסיכון הקשורים במהלך ניסוי לצורך ניהול הניסוי וכן

 ביוקיין תרפויטיקס בע"מ .27.2

. BL-8040 ביוקיין הינו המוצר המוביל של על ידי החברה. 27% -המוחזקת בשיעור של כ חברה פרטיתביוקיין הינה  .27.2.1

"( וזאת מכח הסכם רישיון לפיתוח ומיסחור ביוליין)" .Bioline Rx Ltdנעשה על ידי חברת  BL-8040 -פיתוח ה

מהמכירות נטו של המוצר,  12%-10%כם הרישיון, ביוליין תשלם לביוקיין תמלוגים בשיעור של בהתאם להס המוצר.

בכפוף למגבלות מסוימות. כמו כן, בהתאם להסכם הרישיון, לביוליין זכות להעניק רישיון משנה למוצר, ובמקרה זה 

 מהכנסותיה מרישיון המשנה. 60%-40%תשלם תמלוגים בשיעור של 

קולטנים אלה מבוטאים ביתר בסוגי  .CXC-chemokine receptor-4 (CXCR4) הקולטןמעכב של  הינו BL-8040 -ה .27.2.2

פוגע בתאי הסרטן ישירות, ובמקרה של סרטני  BL-8040 סרטן שונים, ותורמים לשגשוג והתפשטות הממאירות. 

תרופות כימותרפיות מערכת הדם והלימפה גם ע"י שינוע תאי הסרטן ממח העצם אל זרם הדם בו הם חשופים יותר ל

יכול לשנע תאי מח עצם בריאים אל זרם הדם לצורך איסופם לקראת  BL-8040וביולוגיות. בנוסף לאפקטים אלה, 

 השתלת מח עצמונית.      

27.2.3. BL-8040 בניסוי קליני  נמצאPhase III  השפעתה על ניוד תאי מח העצם לפני השתלת מח במיאלומה נפוצה לבחינת

לטיפול בממאירויות מערכת  Phase IIבניסויים קליניים  בון המעודד התרבות תאי דם לבנים(,עצמונית )בשילוב חל

 Roche -( וKeytruda) Merckהדם )לוקמיה ולימפומה( ובניסויים קליניים נוספים בשילוב תרופות של 

(Tecentriq):  

יחד עם  BL-8040 -יפול משולב בלבחינת ט Phase IIaהודיעה ביוליין כי החל ניסוי קליני  2017בחודש ינואר  .27.2.3.1

KEYTRUDA (pembrolizumab) תרופה בטכנולוגיית ,anti-PD-1  שלMSD (Merck.בחולי סרטן לבלב גרורתי ,) 

 2018נוסף בשילוב התרופות בחולי סרטן לבלב גרורתי. בחודש ינואר  Phase IIaהניסוי מתקיים במקביל לניסוי 

פי של הניסוי כאמור המראות כי התרופה בטוחה לשימוש ונסבלת היטב. התקבלו תוצאות חלקיות מהשלב המונותר

 18( ומיום 2017-01-006268 )מס' אסמכתא: 2017בינואר  18לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום 

 (.2017-01-006268 ) מס' אסמכתא: 2018בינואר 

לניוד חדשני במתן יחיד כטיפול  BL-8040 -ב Phase IIסוי תוצאות ביניים מני על ביולייןהודיעה  2017 מרס בחודש .27.2.3.2

)מס'  2017במרס  21של החברה מיום  מיידיממחזור הדם. לפרטים נוספים ראו דיווח ואיסופם מח עצם תאי גזע מ

 (.2017-01-023161אסמכתא: 

בסרטן לבלב גרורתי. הניסוי לבחינת טיפול משולב  Phase 1b/2ביוליין כי החל ניסוי קליני  הודיעה 2017יולי  בחודש .27.2.3.3

מתקיים במסגרת שיתוף  הניסויחולים.  40, רב מרכזי, אקראי ומבוקר וצפוי לכלול עד (open label)הינו פתוח 

לפיתוח תרופות  Roche, הפלטפורמה של MORPHEUS-הוא חלק מו Genentech -פעולה בין ביוליין ל

לבחינת היעילות והבטיחות של טיפולים משולבים של  Phase 1b/2אימונותרפיות לסרטן, במסגרתה נערכים ניסויים 

-2017-01)מס' אסמכתא:  2017 ביולי 11דיווח מיידי של החברה מיום  ראואימונותרפיה בסרטן. לפרטים נוספים 

059314). 

ד עם יח BL-8040 -לבחינת טיפול משולב ב Phase 1b/2ביוליין כי החל ניסוי קליני  הודיעה 2017ספטמבר  בחודש .27.2.3.4

Atezolizumab תרופת ,anti-PD-L1  שלGenentech  ,)"לוקמיה עם בחולים תחזוקה כטיפול)"שילוב התרופות 

 כימותרפי לטיפול( CR(, הנמצאים בסיכון בינוני או גבוה אשר הגיבו תגובה מלאה )AML) חריפה מיאלואידית

 Phase 1b/2ודיעה ביוליין כי החל ניסוי ה 2017אוקטובר  בחודשולאחריה קונסולידציה.  אינדוקציה של ראשוני

 -במסגרת שיתוף פעולה בין ביוליין ל מיםמתקיי האמורים הניסוייםלבחינת שילוב התרופות לטיפול בסרטן הקיבה. 
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Genentech האימונותרפיה בסרטן במסגרתו נערכים ניסויים קליניים  בתחוםPhase 1b/2 התרופות בלבחינת שילו 

 2017 בספטמבר 27של החברה מיום  יםמיידי יםדיווח ראוציות סרטניות. לפרטים נוספים לטיפול במספר אינדיק

 .(2017-01-100317)מס' אסמכתא:  2017באוקטובר  19( ומיום 2017-01-095484)מס' אסמכתא: 

  Phase IIaהודיעה ביוליין על תוצאות מעקב ארוך טווח בניסוי הקליני  2017בחודש דצמבר  .27.2.3.5

 r/rול בחולי סרטן מסוג לוקמיה מיאלואידית חריפה שהתפרצה שוב או שגילתה עמידות לתרופות )לטיפ BL-8040-ב

AML על פי התוצאות שפורסמו, הטיפול בתרופה בשילוב עם מינון גבוה של כימותרפיה מסוג .)Ara-C (HiDAC )

ביחס לנתונים  )"שילוב התרופות"( באוכלוסייה האמורה, שיפר באופן משמעותי את הישרדות המטופלים

)מס'  2017 בדצמבר 5דיווח מיידי של החברה מיום  ראולפרטים נוספים  בלבד. HiDAC-היסטוריים לגבי טיפול ב

 (.2017-01-113550אסמכתא: 

בחולי סרטן מסוג מיאלומה נפוצה  לבחינת  Phase IIIהודיעה ביוליין על תחילת ניסוי קליני  2017בחודש דצמבר  .27.2.3.6

BL-8040  בשילוב עםgranulocyte colony-stimulating factor (,G-CSF התרבות תאי דם לבניםמעודד ה חלבון) 

על ניוד תאי גזע של מערכת הדם לצורך השתלת מח עצם עצמית בחולי מיאלומה נפוצה. הניסוי, המכונה 

GENESISת של שילוב , יהיה רב מרכזי, אקראי ומבוקר. מטרות הניסוי הינן הערכת הבטיחות, הסבילות והיעילו

דיווח מיידי של החברה  ראולפרטים נוספים  בלבד. G-CSF-התרופות ביחס לקבוצת הביקורת בה יטופלו החולים ב

 (.2017-01-119169)מס' אסמכתא:  2017 בדצמבר 24מיום 

המידע הפומבי שנמסר מידע צופה פני עתיד, המבוסס על  והינ BL-8040המשך הפיתוח הקליני של בעניין  המידע

הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש להערכת החברה, מועד זה. עד  ביוליין על ידי

קשיים טכנולוגיים והנדסיים, חריגה . הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך באופן שונה מכפי שהוערך

ם לניסוי אשר עשויה לנבוע משכיחות אי יכולת לגייס חולים המתאימימלוחות הזמנים של ניסויים, או כישלונם, 

אי עמידה ו שינויים בתוכניות הפיתוחנמוכה של חולים או חסר התאמה של החולים לקריטריונים של הניסוי, 

, חוסר בהון , אי קבלת אישורים לניסוייםושינויים בדרישות הרגולטוריות בעיות רגולטוריות בלתי צפויות ,ביעדים

 התממשות איזה מגורמי הסיכון הקשורים במהלך ניסוי קליני ותוצאותיו. וכןהנדרש לצורך ניהול הניסוי 

27.3. Vedantra Pharmaceuticals, Inc  

27.3.1. Vedantra  נכון כנגד סרטן ומחלות זיהומיות. טיפוליים חברה פרטית המאוגדת בארה"ב המפתחת חיסונים הינה

  .Vedantraמהון המניות המונפק של  %66 -למועד זה מחזיקה החברה בכ

( המיועדות לגרום ל"עירור" ספציפי וחזק במיוחד של Amphiphile-ו ICMVשתי טכנולוגיות עיקריות )Vedantra -ל .27.3.2

, שהן מרכזי פעילות של מערכת הלימפה קישריותמערכת החיסון ללא פגיעה ברקמות רגילות וזאת על ידי חשיפת 

, החלבון כנגדו רוצים Vedantraגיה בה מתמקדת , הטכנולוAmphiphile technology -ב למרכיבי החיסון. החיסון,

ליצור תגובה חיסונית מחובר ל"עוגן" כימי המצמיד אותו לאלבומין; אלבומין הינו חלבון נפוץ ברקמות הגוף והוא 

מפונה לקישריות הלימפה ומתרכז בהן. על ידי הצמדה לאלבומין גם החלבון כנגדו אמור להתפתח החיסון מתרכז 

לתעל גם חומרים מעודדי תגובה  Vedantraוכך נוצרת תגובה חיסונית מוגברת. בצורה דומה יכולה בקישרי הלימפה 

( אל קישריות הלימפה על מנת להגביר את הפעילות בהן אך ללא חשיפה של שאר הגוף לחומרים adjuvantsחיסונית )

נולוגיה זו, שיערך בהתוויה של להתחלת ניסוי קליני ראשון בטכנערכת  Vedantra אלה, וכך לשפר את בטיחותם. 

 . 2018ניסוי זה מתוכנן להתחיל במחצית הראשונה של  ;סרטן ראש וצואר מישני לזיהום בוירוס הפפילומה

. Vedantraהמבוסס על טכנולוגיה של  למלריה בחיסון קופים ניסוי החל כי Vedantra הודיעה 2016 ינואר בחודש .27.3.3

וממומן במלואו  Vedantraאומי של ארה"ב במסגרת שיתוף פעולה עם ידי מכון הבריאות הל על מבוצע הניסוי

 2016בינואר  14. לפרטים נוספים ראו דיווח החברה מיום Gates Foundation -מ Vedantraממענקי מחקר שקיבלה 

 (.2016-01-010093)מספר אסמכתא: 

 שיתוף הסכם)להלן: " Neon לבין בינה עולהפ לשיתוף הסכם נחתם כי Vedantra הודיעה 2017 מרס בחודש .27.3.4

מבצעת  Neonכי הורחב הסכם שיתוף הפעולה, במסגרתו  Vedantraהודיעה  2017"(. בחודש נובמבר הפעולה

ושל  Vedantraומממנת פעילות מו"פ במטרה לפתח חיסונים חדשניים נגד סרטן על בסיס שילוב הטכנולוגיות של 

Neon. פרימס) 2017בנובמבר  1ומיום  2017 במרס 14 מיום ברההח של יםמידי יםדיווח ורא נוספים לפרטים 

 (., בהתאמה2017-01-095647-ו 2017-01-023811: אסמכתא

מידע צופה פני עתיד, המבוסס על הערכות  ו, הינVedantraהמשך הפיתוח הקליני של מוצריה של בעניין  המידע

לן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי למועד זה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כו Vedantraותכניות 

קשיים טכנולוגיים והנדסיים, חריגה מלוחות הזמנים של . הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך שהוערך

אי יכולת לגייס חולים המתאימים לניסוי אשר עשויה לנבוע משכיחות נמוכה של חולים או ניסויים, או כישלונם, 

בעיות  ,אי עמידה ביעדיםו שינויים בתוכניות הפיתוחריטריונים של הניסוי, חסר התאמה של החולים לק
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, חוסר בהון הנדרש לצורך , אי קבלת אישורים לניסוייםושינויים בדרישות הרגולטוריות רגולטוריות בלתי צפויות

 התממשות איזה מגורמי הסיכון הקשורים במהלך ניסוי קליני ותוצאותיו. ניהול הניסוי וכן

27.4. Therapeutics, IncNeon  

27.4.1. Neon  ם מותאמים אישית כנגד סרטן. הטכנולוגיה יחיסוניטיפולים חברה פרטית המאוגדת בארה"ב המפתחת הינה

של  האינדיבידואליחלבונים ספציפיים השייכים לגידול ידי זיהוי  עללטפל בסרטן  מיועדת לאפשר Neonשפיתחה 

 -היא תוצר של מחקר רב שנים שהתנהל ב Neonהטכנולוגיה של ם. כנגדאנטיגנים"( ויצירת חיסון -)"ניאו החולה

Broad Institute מכון לפיתוח תרופות שהוקם על ידי אוניברסיטת הרווארד ו(- MITוב )- Dana Farber Cancer 

Institute .)בי"ח מוביל לטיפול בחולי סרטן( 

 ראשונית ציבורית הנפקה ביצוע לקראת שהנע ההון גיוס. מיליון דולר 106סך כולל של  Neonגייסה  2017בשנת  .27.4.2

(crossover financing) .מ 5%-בכ החברה מחזיקה, זה דוח למועד ונכון ההון גיוס השלמת לאחר- Neon לפרטים .

-2017-01: אסמכתא מספרי) 2017בדצמבר  6 ומיום 2017 בינואר 8 מיום החברה של מידיים דיווחים ראו נוספים

 (.בהתאמה, 2017-01-113883-ו 002560

 (personalized neoantigen cancerהינה חיסון מותאם אישית לחולים בסרטן Neonתכנית הפיתוח המובילה של  .27.4.3

vaccine) ,01-PV-NEO, הנבחן בניסויים קליניים באינדיקציות שונות: 

 Phaseוי קליני , לביצוע ניסBristol-Myers Squibbכי החלה בשיתוף פעולה עם  Neon, הודיעה 2015 דצמברבחודש 

Ib ב-NEO-PV-01. הודיעה 2016 יולי בחודש ,Neon  מה קיבלהכי-FDA אישור IND (Investigational New 

Drug )ל-NEO-PV-01 .הודיעה, 2016 נובמבר בחודש Neon הקליני הניסוי במסגרת ראשון חולה גויס כי Phase Ib 

צפויות  ביניים קליני זה נמצא בעיצומו ותוצאות ויניס כי Neon, הודיעה 2017 דצמבר ובחודש NEO-PV-01 -ב

 Merckהחלה בשיתוף פעולה עם חברת התרופות  כי, Neonהודיעה  עוד .2018של שנת  הראשונהלהתפרסם במחצית 

 NEO-PV-01 -אשר יטופלו ב NSCLCבחולי סרטן ריאות מתקדם או גרורתי מסוג  Phase 1bלביצוע ניסוי קליני 

. הניסוי יבחן בטיחות, סבילות ויעילות ראשונית של שילוב כימותרפיים וטיפולים Merckשל  תרופהבשילוב 

התרופות. בנוסף, יבחנו פרמטרים שונים הקשורים להתפתחות תגובה חיסונית ספציפית לגידול הסרטני תחת שילוב 

: להלן) .Apexigen Incם עאונקולוגיה -האימונו בתחוםעל שיתוף פעולה  Neon, הודיעה 2017בחודש יולי . התרופות

"Apexigen במסגרתו יבוצע ניסוי קליני ,)" Phase Ibב- NEO-PV-01 עם  בשילוב בחולים עם מלנומה גרורתית

, יבחן בטיחות, סבילות ויעילות ראשונית של הטיפול Neonהניסוי, שימומן על ידי  . Apexigenנוגדן המפותח על ידי 

אונקולוגים נוספים. בניסוי תיבחן גם התגובה החיסונית -רים אימונוהמשולב ושל החיסון בשילוב עם תכשי

 CRISPR Therapeuticsעל שיתוף פעולה מחקרי בינה לבין  Neonכמו כן, הודיעה  אנטיגנים.-הספציפית לניאו

(NASDAQ:CRSP) " :להלן(CRISPR ,במסגרת שיתוף הפעולה .)"Neon ו- CRISPRבטכנולוגיית  ישתמשו

סרטניים,  אנטיגנים-כנגד ניאו Tעל מנת לשפר את תגובת תאי חיסון מסוג  CRISPRהייחודית של עריכת הגנים 

 .Neonטכנולוגיה אותה מפתחת 

 ,2017ביולי  11 ,2016 בנובמבר 20, 2016 ביולי 31, 2015 בדצמבר 16 מתאריכים החברה דיווחי ראו נוספים לפרטים

-2017 ,2016-01-080001, 2016-01-093361, 2015-01-181065: כתאאסמ מספרי) 2017 בדצמבר 10-ו 2017 ביולי 26

 .הפניה של בדרך זה בדוח מובא בהם המידע אשר(, בהתאמה 2017-01-114780-ו 2017-01-064522 ,01-059467

 ( הציגו חוקרים מהמרכז הרפואי AACR, במסגרת כנס האגודה האמריקאית לחקר הסרטן )2017 אפריל בחודש .27.4.4

Dana Farber Cancer Institute מניסוי קליני  תוצאותPhase I ב-NEOVAX  טיפול חיסוני חדשני כנגד סרטן(

ייצרו תגובה חזקה כנגד  T במהלך הניסוי נמצא כי תאי חיסון מסוג (.Neonהעושה שימוש בטכנולוגיה כמו זו של 

 ים, לכל החולים אין סימני מחלה.חודש 32החיסון. לאחר מעקב של עד  אנטיגנים, תגובה זו מעידה על פעילות-הניאו

 (.2017-01-041586)מספר אסמכתא:  2017 באפריל 23 מיום החברהשל  דיווח ראו נוספים לפרטים

אנטיגנים וכן תכנית לפיתוח -המכוונים כנגד ניאו T , טיפול מבוסס תאיNEO-PTC-01את  Neonבנוסף, מפתחת  .27.4.5

  אנטיגנים משותפים.-חיסונים כנגד ניאו

 Neonמידע צופה פני עתיד, המבוסס על הערכות ותכניות  ו, הינNeonשל  הניסויים הקלינייםניין בע המידע

. הגורמים למועד זה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך

נים של ניסויים, או קשיים טכנולוגיים והנדסיים, חריגה מלוחות הזמהעיקריים העשויים להשפיע על כך 

אי יכולת לגייס חולים המתאימים לניסוי אשר עשויה לנבוע משכיחות נמוכה של חולים או חסר התאמה כישלונם, 

בעיות רגולטוריות בלתי  ,אי עמידה ביעדיםו שינויים בתוכניות הפיתוחשל החולים לקריטריונים של הניסוי, 

 , חוסר בהון הנדרש לצורך ניהול הניסוי וכןלת אישורים לניסויים, אי קבושינויים בדרישות הרגולטוריות צפויות

 התממשות איזה מגורמי הסיכון הקשורים במהלך ניסוי קליני ותוצאותיו.
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27.5. Cadent Therapeutics, Inc 

27.5.1. Cadent  ל חברה פרטית המאוגדת בארה"ב.הינה- Cadent  טכנולוגיה המבוססת על מודולציה של קולטניNMDA 

 יכול להוות טיפול NMDAשל קולטני  עיכובפסיכיאטריות. -במוח לטיפול בהפרעות נוירו SK2מסוג ותעלות אשלגן 

תרופה לירידה קוגניטיבית בחולי  יכולה להיות NMDA ניהפעילות של קולט בעוד שהגברת ,בדיכאון קליני

 ,Cadentעל ידי המפותח  CAD-1883, כדוגמת SK2חומרים המעודדים את פעילות תעלת האשלגן . יהסכיזופרנ

)המוחון: חלק ממערכת העצבים המרכזית האחראי בין השאר  Cerebellum-להסדרת הפעילות העצבית ב מביאים

 .spinocerebellar ataxias (SCA) -ו Essential Tremor-הפרעות תנועה כטיפול בויכולים לשמש על הקואורדינציה( 

, זה הסכם להוראות בהתאם. נוברטיס עם פעולה תוףושי רישיון בהסכם Cadentהתקשרה  2015מרס  בחודש .27.5.2

מיליון דולר כתשלום מיידי והחלה לממן באופן מלא את תוכנית הפיתוח של תרופה  Cadent 6-ל נוברטיס שילמה

דיווחי החברה  ראו נוספים לפרטים. "(התרופה( )"MIJ821) Cadentעל ידי  המפותחתלטיפול בדיכאון קליני 

 . (, בהתאמה2015-01-137799-ו 2015-01-053653אסמכתא:  פרי)מס 2015באוקטובר  20-ו 2015במרס  18מתאריכים 

. מיזוג של בדרך"(, Ataxion: "להלן) .Ataxion Inc לרכישת בהסכם Cadent התקשרה 2017 במרס 5 ביום .27.5.3

Ataxion  וזאת  במוחוןהמפתחת תרופות שמטרתן להסדיר את הפעילות העצבית פרטית הינה חברה אמריקאית

 (. Hereditary Ataxia ,Essential Tremorלצורך טיפול בהפרעות תנועה שונות )

לתרופה ובכך  IND (Investigational New Drug)כי נוברטיס הגישה בקשת  Cadentהודיעה  2017בחודש אוגוסט  .27.5.4

 15תשלום בסך של  Cadentהושגה אבן דרך במסגרת הסכם הרישיון עימה. בעקבות השגת אבן הדרך כאמור, קיבלה 

בתרופה. נכון למועד פרסום הדוח ועם השגת אבן הדרך כאמור  Phase Iמיליון דולר ונוברטיס החלה בניסוי קליני 

  מיליון דולר. 75-שווי של כ Cadent-, באופן שגוזר ל-Cadentמ 24%-כב החברה מחזיקה

 Cadent, ספה המפותחת על ידי נוברטיבתרו Phase Iכי בנוסף לניסוי  Cadentהודיעה  2017בחודש אוקטובר  .27.5.5

)הפרעת התנועה  essential tremor( 1מקדמת באופן עצמאי תוכנית פיתוח של תרופות לטיפול במספר אינדיקציות: )

פגיעה ( 3(; )קבוצת מחלות גנטיות ניווניות הפוגעות בתנועה ,((SCA spinocerebellar ataxias( 2הנפוצה ביותר(; )

ומתכננת להתחיל בפעילות קלינית במסגרת תוכנית הפיתוח העצמאית שלה בשנת  סכיזופרניה בחולי תקוגניטיבי

במסגרת תכנית הפיתוח  CAD-1883בתרופה  Phase Iהחלה בניסוי כי  Cadentהודיעה  2018. בחודש מרס 2018

המטרה הראשית של  .essential tremor-ו( (SCA spinocerebellar ataxiasשלה בהתוויות של הפרעות תנועה מסוג 

פעמי ונשנה, ובמינונים עולים. מטרות הניסוי המשניות כוללות -הניסוי היא הערכת הבטיחות של התרופה במתן חד

סמיות, יערך בהולנד ויכלול עד -. הניסוי הינו אקראי וכפולCAD-1883את הערכת הסבילות והפרמקוקינטיקה של 

 .  2018פויות להתקבל ברבעון השלישי של שנת מתנדבים בריאים. תוצאותיו של הניסוי צ 132

באוקטובר  18, מיום 2017באוגוסט  6, מיום 2017במרס  6 מיום החברה של יםמידי יםדיווח ראו נוספים לפרטים

-2018-01 -ו 2017-01-099810, 2017-01-067342, 2017-01-021582)מספרי אסמכתא:  2018במרס  13ומיום  2017

 .לדוחות הכספיים המאוחדים המצורפים לדוח זה (4')ב5 ביאורוכן  (019632

מידע צופה פני עתיד, המבוסס על הערכות  והינ Cadentהמשך הפיתוח הקליני של מוצריה של בעניין  המידע

למועד זה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי  Cadentותכניות 

קשיים טכנולוגיים והנדסיים, חריגה מלוחות הזמנים של קריים העשויים להשפיע על כך . הגורמים העישהוערך

אי יכולת לגייס חולים המתאימים לניסוי אשר עשויה לנבוע משכיחות נמוכה של חולים או ניסויים, או כישלונם, 

בעיות  ,עדיםאי עמידה ביו שינויים בתוכניות הפיתוחחסר התאמה של החולים לקריטריונים של הניסוי, 

, חוסר בהון הנדרש לצורך , אי קבלת אישורים לניסוייםושינויים בדרישות הרגולטוריות רגולטוריות בלתי צפויות

 התממשות איזה מגורמי הסיכון הקשורים במהלך ניסוי קליני ותוצאותיו. ניהול הניסוי וכן

27.6. eXIthera Pharmaceuticals LLC 

27.6.1. eXIthera  בארה"ב המפתחת תרופה נוגדת קרישה המבוססת על מנגנון ייחודי של חברה פרטית המאוגדת הינה

 .    eXItheraמהון המניות המונפק של  54% -נכון למועד זה מחזיקה החברה כבדם.  XIaעיכוב פקטור 

יצירת קרישי דם לבביים שעלולים לגרום  טיפול בנוגדי קרישה הכרחי במצבים מסויימים, למשל על מנת למנוע .27.6.2

, או למניעת פקקת ורידים בחולים העוברים ניתוחים אורטופדיים. בעוד שתרופות נוגדות קרישה לשבץ מוחי

הנמצאות בשימוש כיום יכולות להפחית את התהוותם של קרישי הדם, הן מעלות במקביל את הסיכון לדימומים. 

דם אך כנראה ללא מקטינה את הסיכוי ליצירת קרישי  XIaמחקרים העלו שפעילות נמוכה של פקטור הקרישה 

בהן  XIa,מפתחת תרופות מעכבות פקטור  eXItheraהעלאה משמעותית של הסיכון לדימום. לאור ממצאים אלה, 

ללא השפעה על מדד  PTTתרופה תוך ורידית אשר ניתנה למתנדבים בריאים )להלן( וגרמה להארכת מדד הקרישה 
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 XIa, ותרופה מעכבת פקטור eXItheraשאליו כוונה  XIa, שהוא פרופיל הקרישה הצפוי מעיכוב פקטור PTהקרישה 

 הניתנת דרך הפה שעדיין לא ניתנה לבני אדם.

במתנדבים בריאים לבדיקת  Phase Iניסוי  2017בחודש יוני , השלימה eXIthera , 7041-EPהתרופה המובילה של   .27.6.3

 :בטיחות ופעילות נוגדת קרישה

הוצגו ביום  American Heart Association -גרת הכנס השנתי של הכי במס eXItheraהודיעה  ,2017נובמבר  בחודש

תוצאות הניסוי. בניסוי, שיעדיו כללו הערכת הבטיחות, הסבילות, פרמקוקינטיקה ומדדים  2017בנובמבר  13

( במתן חד IVמתנדבים בריאים שטופלו בתרופה בהזרקה תוך ורידית ) 60ביולוגיים של פעילות התרופה, השתתפו 

דיווחה כי התרופה נמצאה בטוחה וכן בעלת סבילות טובה, וכי לא הופיעו תופעות  eXItheraאו במתן נשנה.   פעמי

, מדד הקרישה הרלבנטי, דבר המצביע על פוטנציאל aPTTלוואי חמורות או דימומים. התרופה הביאה להארכת 

יכוז התרופה בדם עלה במהירות עם הייתה מהירה ופרופורציונלית לעליית המינון, ר aPTT -טיפולי. הארכת ה

  תחילת מתן התרופה וירד במהירות עם הפסקתה.

 14( ומיום 2017-01-064458)מס' אסמכתא:  2017 ביוני 25של החברה מיום  יםמיידי יםלפרטים נוספים ראו דיווח

 (.2017-01-106233)מס' אסמכתא:  2017בנובמבר 

 קיורטק בע"מ  .27.7

. נכון למועד זה מחזיקה לטיפול במגוון מחלות סרטן Pidilizumabחת את הנוגדן מפתהינה חברה פרטית הקיורטק  .27.7.1

 מהון המניות המונפק של קיורטק. 53% -החברה כ

זכויות את ה Pfizer -מ, בהסכם לפיו תרכוש קיורטק בחזרה Pfizer עם, התקשרה קיורטק 2017 ספטמבר בחודש .27.7.2

מיליון דולר המותנים  20בתמורה לתשלומים בסך כולל של  Pidilizumabבלעדיות לפיתוח ומסחור הגלובליות וה

מסגרת העסקה סיכמו הצדדים על סיום ב"(. ההסכםבהתקיימותן של אבני דרך שנקבעו בהסכם )להלן בס"ק זה: "

בעקבות חתימת כמו כן, "(. Pfizer הסכמי")וההסכמים הנלווים לו  Pfizer -שהעניקה קיורטק ל הסכם הרישיון

 .Pfizerהערבות שהעמידה החברה בקשר להסכמי  הסתיימהההסכם 

עדכנה קיורטק את תוכניות העבודה שלה וביצעה התאמות של היקף הפעילות, ובכלל Pfizer על רקע סיום הסכמי 

 Pidilizumab-זה, קיורטק בוחנת אפשרויות להמשך פיתוח ה דוחלמועד  נכוןזה צמצמה כמחצית ממספר עובדיה. 

 .יות שונות, ומקיימת מגעים ליצירת שיתופי פעולה עסקיים או פיננסייםלאינדיקציות אונקולוג

-ה זה, מקורות המימון העומדים לרשות קיורטק אינם מספיקים לצורך הפיתוח הקליני של דוח למועד נכון

Pidilizumabכמו כן, אין כל ודאות כי פעילות קיורטק להמשך פיתוח . Pidilizumab ור וליצירת שיתופי פעולה כאמ

תישא פרי, ובכלל זה כי ייחתם הסכם שיתוף פעולה עם חברת ביוטכנולוגיה לפיתוח התרופה או ששיתוף פעולה 

 .כאמור יביא לקידום והשלמת הפיתוח הקליני של התרופה

 .כחברת פורטפוליו מהותית של החברה קיורטק אינה נחשבת עוד Pfizer על רקע סיום הסכמי

( וביאור 2017-01-96378)מס' אסמכתא:  2017בספטמבר  28די של החברה מיום לפרטים נוספים ראו דיווח מיי

 לדוחות הכספיים של החברה המצורפים לדוח זה. (2א)5

סעיף יצוין כי בנוסף להיותה בעלת מניות משמעותית בקיורטק, לחברה זכות לקבלת תמלוגים מקיורטק כמפורט ב .27.7.3

-2017-01)מספר אסמכתא:  2017באפריל  2י שפורסם ביום , כפ2016לדוח התקופתי של החברה לשנת  27.19.2

 ( לדוחות הכספיים של החברה המצורפים לדוח זה. 3ב)14ובביאור  (029386

  קרנות אנטומיה .27.8

  .נעשית דרך קרנות אנטומיה רפואי ציוד של טכנולוגיותפעילותה של החברה בתחום  .27.8.1

הסכמים עם מגדל חברה לביטוח בע"מ  על חברהה של מלאה בבעלות וחברה החברה חתמו, 2011דצמבר  חודשב .27.8.2

"( ועם הראל חברה לביטוח בע"מ )וגופים נוספים מקבוצת הראל( מגדל: "להלן)וגופים נוספים מקבוצת מגדל( )

, אשר יפעלו על פי התכנית לעידוד השקעות של גופים מוסדיים אנטומיהקרנות  שלוש"( להקמת הראל: "להלן)

"(. הסכמי הקרנות: "להלןדע כפי שפורסמה על ידי משרד האוצר ומשרד התמ"ת )ישראלים בתעשייה עתירת הי

כשותף הכללי  משמשתבהתאם להסכמי הקרנות, קמפוס ביו ניהול בע"מ, חברה בת בבעלותה המלאה של החברה, 

 כלליה השותף התקשרוהשנייה,  הראשונה אנטומיה קרנות לגבי, בנוסף"(. הכללי השותף: "להלןבקרנות אנטומיה )
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. השותפים המוגבלים בכל אחת מהקרנות אלו לקרנות ניהול שירותי תעמיד החברה לפיו, החברה עם בהסכמים

 "(. השותפים המוגבלים: "להלן( )%20( והראל )%30(, מגדל )%50: החברה )הינם

ית. קרנות ולעמידתן בתנאי התוכנ אנטומיה מקרנות אחת כל לניהול אחראייהיה  אנטומיההשותף הכללי בקרנות  .27.8.3

זכויות הוניות )לרבות בדרך של הלוואות בעלים, מניות וניירות ערך המירים(  וירכשויבצעו השקעות  אנטומיה

"(. החל ממועד חתימת הסכמי תחום הפעילות: "להלןבחברות מו"פ ישראליות העוסקות בתחום הציוד הרפואי )

ותה בתחום הפעילות )להבדיל מפעילותה בתחום ם, החברה התחייבה כי פעילשהקרנות ובכפוף לחריגים שנקבעו 

 שמכהנים מי)לרבות  הכללי השותף כי, הקרנות הסכמי קובעים עודעשה באמצעות קרנות אנטומיה. י( תהתרופות

 מניותיה וכבעלי כמנהליה עת באותה שמכהנים מי)לרבות  הניהול וחברת( הישירים מניותיו ובעלי כמנהליו

 ועדה הכללי השותף הקים, היתר בין, זה לעניין. הקרנות לפעילות עניינים ניגוד בו ישש באופן ינהגו לא( הישירים

 גופים או הכללי השותף לבין השותפות בין עניינים לניגוד חשש של מקרה בכל הכללי לשותף שתייעץ, מייעצת

 .לו קשורים

יימה. קרן אנטומיה השנייה ותקופת ההשקעות שלה הסת 2012קרן אנטומיה הראשונה החלה לפעול בחודש ינואר  .27.8.4

 את פעילותה. תחל. קרן אנטומיה השלישית לא ותקופת ההשקעות שלה הסתיימה 2014החלה לפעול בחודש נובמבר 

 בגין. הקרן שביצעה ההשקעות מסך 1% של בשיעור שנתיים ניהול לדמי זכאי הכללי השותף, הראשונה הקרןבגין 

 הכללי השותף זכאי יהא, בנוסףשביצעה הקרן.  ההשקעות סךמ 0.8%-ל זכאי הכללי השותף, השנייה הקרן

 למנגנון הקבוע בהסכמי הקרנות.  התאםהשתתפות ברווחי הקרן בל

 מפתח". הכ"אנשי  , סמנכ"ל,ועופר גולדברג , מנכ"ל החברה,במסגרת הסכמי הקרנות הוגדרו ה"ה עפר גונןיצוין כי 

 :מוצריהן של המסחור בשלבניסויים קליניים או אף  יבשלב תהנמצאו פעילותחברות  5-ב קרנות אנטומיה מחזיקות .27.8.5

27.8.5.1. Pi-Cardia 17%-העוסקת בתחום הקרדיולוגיה המוחזקת על ידי קרנות אנטומיה בשיעור של כ חברה פרטית הינה 

צנתר ממוזער המיועד לטיפול בחולים הסובלים  מפתחת Pi-Cardia. 11% -ועל ידי החברה במישרין בשיעור של כ

(, הנובעת מהסתיידות של העלים המרכיבים את המסתם Aortic Stenosisהמסתם האורטלי בלב ) מהצרות של

( לגוף. שיפור תפקוד המסתם דרך הגדלת גמישות עלי Aortaבאופן שמקטין את זרימת הדם דרך אבי העורקים )

ביבתו. השיפור המסתם מבוצע על ידי יצירת חתכים בהסתיידויות העלים באופן שלא פוגע בתפקוד המסתם וס

האמור בתפקוד המסתם, באופן שמגדיל את שטח הפתיחה שלו, נעשה ללא צורך בהחלפה של המסתם בניתוח לב 

 פתוח או בהליך צנתורי מורכב ויקר יחסית שבו מותקן מסתם מלאכותי בגוף החולה.

Pi-Cardia ורה. ניסוי קליני בגרסה חולים שהוכיח את התכנות ובטיחות הפרוצד 12-השלימה ניסוי קליני ראשון ב

 .2018משודרגת של הטכנולוגיה צפוי להתחיל במהלך המחצית הראשונה של שנת 

27.8.5.2. MinInvasive  22% -המוחזקת על ידי קרנות אנטומיה בשיעור של כ חברה פרטיתהינה. MinInvasive  מפתחת ציוד

 (,Rotator Cuff Repair - RCRארתרוסקופי אורתופדי לטיפול בפגיעות כתף )

(. Minimal invasive, מאפשר ביצוע של פרוצדורה מקובלת ומוכחת באופן זעיר פולשני )OmniCuffהמוצר, 

OmniCuff ( עשוי להוות תחליף לשימוש בעוגניםsuture anchors המשמשים כיום לפרוצדורות )RCR לעוגנים .

לשיווק בארה"ב.  FDAאישור OmniCuff -מגוון חסרונות וביניהם, מחיר גבוה והיותם שתל הנשאר בגוף החולה. ל

 .2018להתחיל בשיווק המוצר בארה"ב במהלך שנת  MinInvasiveבכוונת 

( לצורך פיתוח MinInvasive-הסינית )אשר גם השקיעה ב Microportהסכם אסטרטגי עם חברת  MinInvasive-ל

OmniCuff2019הלך שנת , אישורו לשיווק ומסחורו בסין. אישור כאמור בסין צפוי להתקבל במ. 

27.8.5.3. Sight  13% -המוחזקת על ידי קרנות אנטומיה בשיעור של כ חברה פרטיתהינה. Sight  מוצרים מפתחת

מתבססים על טכנולוגיות של ראיה ממוחשבת ואלגוריתמיקה מתקדמת.  Sightלדיאגנוסטיקה של דם. מוצרי 

גימות דם לצורך אבחון מלריה. המוצר נבחן , מיועד לזיהוי, כימות ואיפיון דSight ,Parasightהמוצר הראשון של 

 Parasightרבים שבהם הוכחה יכולת המערכת לתת תוצאה במהירות ובדיוק גבוהים ביותר. םבניסויים קליניי

 ממוסחר כיום על ידי מפיצים במספר רב של מדינות. 

Sight טכנולוגית, את מערכת  המפתחת, על בסיס אותה פלטפורמOLO ירת דם )המיועדת לביצוע ספComplete 

Blood Cound – CBC מערכת .)OLO בהיותה מערכת  תהינה ייחודיPoint of Care  המספקת, על בסיס טכנולוגיה

( באופן הניתן כיום רק על ידי diff CBC-5אופטית בלבד, תוצאות ספירת דם הכוללות פירוט מלא של מרכיבי הדם )

 מערכות מעבדתיות גדולות ויקרות.

OLO ימים אלו בניסוי פיבוטלי לצורך קבלת אישור נבחנת בFDA .לשיווק בארה"ב 
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27.8.5.4. Colospan 23% -הינה חברה המוחזקת על ידי קרנות אנטומיה בשיעור של כ .Colospan  מפתחת ציוד רפואי להגנה

 , מוחדר למעי בזמן הניתוחCG-100מפני דליפות מעיים המתרחשות בעקבות ניתוח בחולי סרטן המעי הגס. ההתקן, 

ומונע זיהום של חלל הבטן במידה וישנה דליפה באזור הניתוח, וזאת בשבועיים הראשונים לאחר הניתוח, הזמן 

האופייני לדליפות כאלו. הוצאת ההתקן מתבצעת בחדר טיפולים ללא צורך בביצוע ניתוח חוזר. ההגנה שמספק 

וה לדליפה את המעי לשקית דרך פתח המוצר עשויה להוות תחליף לניתוח שבמסגרתו מחברים לחולים בסיכון גב

בדופן הבטן. ניתוח זה דורש ניתוח נוסף להחזרת מצב המעי לקדמותו, עלותו גבוהה וכמו כן הוא מלווה בפגיעה 

 משמעותית באיכות החיים של החולה.

CG-100 חולים אשר הוכיח את בטיחותו ויעילותו.  64-נבדק בניסוי קליני בCG-100 ירופה קיבל אישור שיווק בא

(CE Mark בתחילת שנת .)החלה  2018Colospan  בניסוי פיבוטלי לצורך קבלת אישורFDA .למוצר 

מיליון דולר בהובלת קרן אמריקאית ישראלית וחברת ציוד  8-גיוס הון בהיקף של כ Colospanלאחרונה השלימה 

   רפואי מובילה.

27.8.5.5. FDNA  2%-עור של כהמוחזקת על ידי קרנות אנטומיה בשיחברה פרטית הינה .FDNA  מפתחת טכנולוגיות

 ומוצרים לאבחון מחלות גנטיות נדירות על בסיס מידע פנוטיפי ובעיקר על בסיס אלגוריתמים לזיהוי פנים.

( כדי לתרגם מידע פנוטיפי )הביטוי Deep learningמתבססים על טכנולוגיות של למידה עמוקה ) FDNAמוצרי 

מרחק בין העיניים, מבנה המצח, צורת האף( לאבחון של מצבים פתולוגים  כמו למשל –הפיזי של תכונה גנטית 

 ובעיקר לאבחון של מחלות גנטיות נדירות בילדים.

, מאפשר לרופא לקבל אבחון משוער וזאת על בסיס צילום פנים. כיום משתמשים במוצר אלפי Face2Geneהמוצר, 

 ינו הרחב ביותר בתחום.ה FDNAברחבי העולם. בסיס המידע של  םגנטיקאים קליניי

מידע  והינ המשך הפיתוח הקליני של מוצריהן של החברות המוחזקות על ידי קרנות אנטומיה כאמורבעניין  המידע

למועד זה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן,  יהןותכניות יהןצופה פני עתיד, המבוסס על הערכות

קשיים טכנולוגיים גורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך . האו להתממש באופן שונה מכפי שהוערך

אי יכולת לגייס חולים המתאימים לניסוי אשר עשויה והנדסיים, חריגה מלוחות הזמנים של ניסויים, או כישלונם, 

שינויים בתוכניות לנבוע משכיחות נמוכה של חולים או חסר התאמה של החולים לקריטריונים של הניסוי, 

, אי קבלת אישורים ושינויים בדרישות הרגולטוריות בעיות רגולטוריות בלתי צפויות ,י עמידה ביעדיםאו הפיתוח

התממשות איזה מגורמי הסיכון הקשורים במהלך ניסוי  , חוסר בהון הנדרש לצורך ניהול הניסוי וכןלניסויים

 קליני ותוצאותיו.

  החברה  שקעותלה בקשר נוספים נתונים .28

  את סכומי ההשקעה של החברה ונתונים נוספים בכל אחת מחברות הפורטפוליו המהותיות:הטבלה להלן מתארת  .28.1

 (: נפרד כספי)מידע  2017בחברות הפורטפוליו בשנת  החברהלהלן פירוט השקעות  .28.2

 במיליוני ש"ח מהות השינוי

 44.2 מתן הלוואות(ו נגזרים, למכירה זמינים פיננסיים במכשירים השקעה)כולל השקעות 

 0.7 למכירה זמינים פיננסים נכסיםמימוש מתמורה 

 28.9 מאיבוד שליטה בחברות בנותו החזקה בשיעור מירידה רווח

 

                                                      
 .החברה של בנות חברות באמצעות החזקות כולל  48

שם החברה 
 המוחזקת

שיעור החזקה 
בדצמבר  31ליום 

2017 
 

בספרי  48פנקסני שווי
 31כת"ב ליום 

 2017בדצמבר 
 )במיליוני ש"ח(

אחוז שמהווה סכום 
ההשקעה מתוך סך ההון 

לבעלי המניות של  המיוחס
2017בדצמבר  31כת"ב ליום 

הנקי של כת"ב לשנת  להפסדתרומה 
)לא כולל תוצאות מימוש  2017

 ההשקעה(
 )במיליוני ש"ח(

 (12.7) 14 53.3 18 סל-גמידה
 (22.0) 47 179.6 35 מדיוונד



2017
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 2017בדצמבר  31דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום  -פרק ב 
 

 31"( מתכבד להגיש את סקירת הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום החברהדירקטוריון כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ )"
תקנות )" 1970-"(, כשהיא ערוכה בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"לתקופת הדוח)" 2017בדצמבר 
 "(. הדוחות

הדוחות ה וחברות הבת )"הנתונים הכספיים בסקירה זו הינם במיליוני ש"ח ומתייחסים לדוחות המאוחדים של החבר
"(. פעילותה של החברה מתבצעת באמצעות החברה ובאמצעות חברות הפורטפוליו, בהן מחזיקה החברה בשיעור כלשהו הכספיים

"(. תוצאות החברה המוצגות הקבוצהמהון מניותיהן או שהיא בעלת אופציות למניותיהן )החברה וחברות הפורטפוליו, יחד: "
 יחסות לחלק של בעלי המניות של החברה בתוצאות, אלא אם נאמר אחרת. בדוח הדירקטוריון מתי

 
 תיאור החברה ותחום הפעילות

החברה פועלת בתחום פעילות אחד של השקעה בחברות מחקר ופיתוח בתחום מדעי החיים והטכנולוגיה הרפואית וזאת באמצעות 
השקעה בחברות ותמיכה ניהולית בהן לאורך זמן. כל אחת מחברות הפורטפוליו נמצאת בשלבי פיתוח שונים של מוצריה. בהתאם, 

ונה ותזרימי המזומנים שלה, מושפעים, בין היתר ממצבן העסקי של החברות מצבה העסקי של החברה, תוצאות פעולותיה, ה
 העיקריות המוחזקות על ידה, מתוצאות פעולותיהן, תזרימי המזומנים שלהן והשינויים בהונן. 

(, טבע תעשיות 48.6%-כ"( )כת"ש, הינם כלל תעשיות בע"מ )"הדוח פרסום למועד נכון, החברה שלבעלי המניות העיקריים 
המחזיקות )קופות גמל בע"מ וילין לפידות ניהול קרנות נאמנות בע"מ  ניהול לפידות ילין(, 15.9%-כ"( )טבעפרמצבטיות בע"מ )"

-כהמחזיקות יחד ) תכלית מדדים בע"מ - ומיטב דשמיטב דש גמל פנסיה בע"מ, מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ  ,(7.2%-כיחד 
5.4%.) 

החברה מייעדת את האמצעים הנזילים שיש בידיה להרחבת עסקיה ושימור ו/או הגדלת החזקותיה, תוך כדי הפעלת אמות מידה 
 כלכליות עסקיות וגמישות בקבלת ההחלטות, בצד מינוף השקעותיה על ידי צירוף שותפים בחברות המוחזקות.  

 עות וניהולן, עלינו למצוא דרך להיענות לאתגרים רבים נוספים:בדרך להגשמת חזון החברה, ביחד עם העשייה היומיומית בהשק

הצורך להתמודד עם הסטטיסטיקה של קצוות בין כישלונות להצלחות בניסויים קליניים, הסיכון הגבוה והתמורה הגבוהה  •
 במקרה של הצלחה ופרקי הזמן הארוכים בתעשייה, מתוך כוונה לווסת נכונה את יצירת הערך. 

יהול תזרים המזומנים של החברה ושל חברות הפורטפוליו, תוך שימת לב למחסור הקיים בישראל לאמצעים חשיבות נ •
 למימונן של החברות בתחום מדעי החיים. 

חשיבות באיתור מגמות בתעשייה הבינלאומית, הרחבת שותפויות עסקיות ואסטרטגיות וזיהוי שינויים בסביבה  •
 הרגולטורית. 

  וליותיאור חברות הפורטפ

להלן תרשים המתאר את שלבי הפיתוח השונים בהם נמצא המוצר המוביל של כל אחת מחברות הפורטפוליו של החברה למועד 
  פרסום הדוח:

  

 



 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ                                  2017בדצמבר  31דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 

 

- 2 - 

 

 מאפיינים עיקריים של תיק ההשקעות של החברה

, באירופה שיווק אישור קיבלה( NexoBridמתוכן תרופה אחת ) תרופות 21 -כ המפתחות חברות חברה פורטפוליו מגוון שלל •
-NiCord, BC-819, BLתרופות נוספות )כגון  .שלה מכירות והחלוובארגנטינה )בתהליכי רישום במדינות נוספות(   בישראל

מחזיקה יחד עם שותפיה לקרנות  החברה זה למועד נכוןלפני קבלת אישור.  מתקדמיםקליניים ( נמצאות בניסויים 8040
חברות פעילות בתחום הטכנולוגיה הרפואית. חברות אלה נמצאות בשלבים שונים החל  5 -אנטומיה, אותן היא מנהלת, ב

, המשך בניסויים קליניים מתקדמים ועד למוצרים שהסתיים פיתוחם ונמצאים בשלבים שונים של First in Manמשלב 
 מכירות.

ומעלה, כאשר במרביתן החברה הינה בעלת המניות הגדולה  20%חלק הארי מחברות הפורטפוליו מוחזקות בשיעור של  •
ביותר. עובדה זו, מקנה לחברה יכולת השפעה מהותית ברמת החברות, ומאפשרת לה להיות שותפה בהובלת מהלכים 

ה משמעותית בצד החזקה משמעותית בהן, עסקיים באותן חברות. התמקדות במספר חברות בעלות פוטנציאל לצמיח
 מאפשרת שימוש במשאבי הניהול של החברה בצורה אופטימלית. 

 תיאור עסקי התאגיד -א'  פרקל 2.13-ו 2.12 סעיפים ראו לפרטיםמדיוונד )ו חברות הפורטפוליו המהותיות הינן גמידה סל •
 לדוח זה. המצורף

 תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח זה.  –לפרק א'  25-27החברה ראו סעיפים  שלחברות הפורטפוליו  לתיאור

 מאפיינים עיקריים בקריאת הדוח הכספי

 יש לתת את תשומת הלב למספר מאפיינים בקריאת הדוח הכספי:של החברה בשל אופי תחום הפעילות 

חברות הקבוצה עוסקות במחקר ובפיתוח בתחום מדעי החיים. על פי כללי החשבונאות, השקעותיהן של חברות אלה בפיתוח  •
תרופות נזקפות מייד עם התהוותן לדוח רווח והפסד של חברות אלה. כללי חשבונאות מאפשרים היוון הוצאות בין השאר, 

חיים, הוכחה זו מתקבלת רק בעת קבלת אישור לשיווק תרופה על רק על סמך הוכחת היתכנות טכנולוגית. בתחום מדעי ה
ידי הרשויות. כללי חשבונאות אלה יוצרים אסימטריה לפיה התקדמותן של חברות בשלבי הפיתוח, אשר הפועל היוצא ממנו 

 בהפסדים. ובגידולבהוצאות המחקר והפיתוח  בגידולהינו עלייה בערכן, מתבטא בדוחות הכספיים דווקא 

באמצעות הנפקת מניות לצד ג', החברה רושמת  ןים בהם הפיתוח בחברה כלולה, הנמצאת בשלבי מחקר ופיתוח, ממומבמקר •
רווח מירידה בשיעור ההחזקה בחברה הכלולה במועד השלמת העסקה ובתקופות הדיווח העוקבות רושמת החברה חלק 

בסיכון הכרוך בהמשך הפיתוח. קטן יותר חת חלק ולוקבאופן מלא בהפסדיהן של אותן חברות למרות שאינה מממנת אותן 
 צורת רישום זו מביאה לתנודתיות רבה בתוצאות. 

באמצעות הנפקת מניות לצד ג', החברה  ןבמקרים בהם הפיתוח בחברה מאוחדת, הנמצאת בשלבי מחקר ופיתוח, ממומ •
ופות הדיווח העוקבות רושמת אינה רושמת רווח מירידה בשיעור ההחזקה בחברה המאוחדת בעת השלמת העסקה ובתק

ולוקחת חלק קטן יותר בסיכון הכרוך  באופן מלאהחברה חלק בהפסדיהן של אותן חברות למרות שאינה מממנת אותן 
 בהמשך הפיתוח. 

במקרים בהם מוכרות חברות פורטפוליו רישיון לשימוש בטכנולוגיה שפיתחו לצד ג' אשר כתוצאה ממנה מאבדת אותה  •
נכס הבלתי מוחשי שהוכר, גורעת החברה את יתרת הנכס הבלתי מוחשי בספריה ומכירה רק בתמורה חברה את השליטה ב

 המיידית ממכירת הרישיון. במקרים אלו בהם לחברה יש רווח כלכלי מהעסקה, מוכר בספרים הפסד חשבונאי.

קח על עצמו את מימון המשך במקרים בהם מוכרות חברות פורטפוליו רישיון לשימוש בטכנולוגיה שפיתחו לצד ג' אשר לו •
המחקר והפיתוח של הטכנולוגיה, הוצאות המו"פ בחברות פורטפוליו אלו אינו כולל את השקעות המו"פ הממומנות על ידי 
 צד ג', או לחילופין, הוצאות המו"פ של חברת הפורטפוליו מנוכות מאותה השתתפות לא מדללת של צד ג' בהוצאות המו"פ.

 שלו המזומנים ותזרימי העצמי הונו, פעולותיו תוצאותצב עסקי התאגיד, הסברי הדירקטוריון למ .1

 תיאור הפעילות בתקופת הדוח .1.1

 בתקופת הדוח פעילותה של החברה התמקדה במטרות הבאות:

זיהוי החברות בעלות פוטנציאל הצמיחה הגבוה ביותר, מבין חברות הפורטפוליו, אשר בהן מעוניינת החברה  •
משאביה הניהוליים והכספיים, וזאת בשים לב לצרכי בהן את מרבית להשקיע ולהתמקד בשנים הקרובות 

לבין  על מספר חברות שהפער בין השווי הנוכחיהחברה שמה דגש החברה. והמזומנים של חברות הפורטפוליו 
אינו  השווי הפוטנציאלי שלהן הוא גבוה במיוחד, והמרחק בזמן והפער במימון בין השווי הנוכחי לבין הפוטנצאלי,

 גבוה.

פעילות הפיתוח העסקי הובלת תמיכה ניהולית אקטיבית בגיבוש האסטרטגיה העסקית והמיקוד המדעי,  •
 חברות הפורטפוליו .כל המימון של והשתתפות במאמצי גיוס 
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לא זיהתה כחברות בעלות בחינת הזדמנויות למימוש השקעותיה של החברה, בדגש על השקעות אשר החברה  •
 הזדמנויות שוק למימוש השקעות בשווי גבוה. ניצול על כן וביותר לצמיחה  הפוטנציאל הגבוה

. לטכנולוגיות מובילותהגברת הנגישות הבינלאומית וכן עסקי והמדעי עם קהילת הביוטכנולוגיה החיזוק הקשר  •
ממשרדי אשר פועל , מנכ"ל גמידה סלכו חברהכיועץ מדעי ל ד"ר ג'וליאן אדמסמינויו של את בהקשר לכך נציין 

ומינויו של ד"ר מייקל קרטיס למנכ"ל  ד"ר פרנק הלוסקה למנכ"ל ביוקנסל ו שלמינוי ,החברה בבוסטון, ארה"ב
Cadent. 

בחינת השקעות בטכנולוגיות חדשות לצורך השקעה בהן והרחבת הפורטפוליו של החברה. נכון למועד זה, החברה  •
 .אלה טכנולוגיותבבחינת חלק מממשיכה 

 , מיזוגים ורכישותיםהשקעות ומימוש

, גמידה סלמיליון ש"ח בחברות הפורטפוליו הקיימות, בעיקר ב 44-בתקופת הדוח השקיעה החברה סך כולל של כ •
eXIthera ו-Vedantra . 

מיליון ש"ח  600-למעל  במקביל להשקעות החברה, הושקעו במהלך תקופת הדוח בחברות הפורטפוליו המוחזקות •
 .eXIthera-ביוקנסל ומדיוונד, גמידה סל, , Neon-בעיקר בעל ידי גופים נוספים, 

השקיעה תום תקופת הדיווח ובנוסף, לאחר  Vedantra-ב דולרמיליון  2.1בתקופת הדוח השקיעה החברה סך של  •
 הכספיים לדוחות 5נוספים ראו ביאור  לפרטים .בדרך של הלוואות המירות דולרמיליון  0.7החברה סך של 

 .המאוחדים

( בגמידה סל לרבות כל הזכויות הנלוות 5.02% -מלוא אחזקותיה של טבע )כ את, רכשה החברה 2017 מרסבחודש  •
 . להלן 1.4.1.2 סעיף ראו נוספים לפרטיםלהן. 

"( בהסכם Luc Therapeutics Inc." ,Cadent)לשעבר:  .Cadent Therapeutics Inc , התקשרה2017 מרס בחודש •
ידי -בסיס להרחבה של מגוון התרופות המפותחות על מהווה הרכישהשל מיזוג.  בדרך .Ataxion Incלרכישת 
Cadent ,נוסף, משמעותיים מניות בעלי עם יותר חזקה חברה ויצירת העסקי הפיתוח ויכולות המדעי הצוות חיזוק 
תיאור עסקי התאגיד  –א  לפרק 27.5 נוספים ראו סעיף לפרטים. ואסטרטגית פיננסית בה יתמכו אשר, לחברה

 . המצורף לדוח זה

 קרנות ניהוללפידות -ילין ועם"מ בע גמל קופות ניהוללפידות -ילין עם החברה התקשרה 2017 באפריל 9 ביום •
 מניותלפידות -לילין החברה תנפיק לפיו, פרטית הקצאה בהסכם"( לפידות-ילין: "להלן יקראו"מ )יחדיו בע נאמנות

מיליון ש"ח. בנוסף, ביום  20 -בתמורה להשקעה של כ למניות להמרה הניתנים, למסחר רשומים לא אופציה וכתבי
, בהסכם הקצאה פרטית לפיו תנפיק מוסדיים גופים 4 מתוכםגופים,  6התקשרה החברה עם  2017באפריל  12

מורה להשקעה החברה לגופים אלו מניות וכתבי אופציה לא רשומים למסחר, הניתנים להמרה למניות החברה בת
הקצתה החברה את כלל המניות וכתבי האופציה האמורים בתמורה  2017באפריל  25 ביוםמיליון ש"ח.  5 -של כ

 וילין 7.5% -מיליון ש"ח. בעקבות ההקצאה האמורה עלו החזקותיה של ילין לפידות בחברה לכ 25 -לסך של כ
 באפריל 9 מהימיםהחברה  שלדיווחים מיידיים . לפרטים נוספים ראו בחברה עניין בעלתלהיות  החלה לפידות

, בהתאמה(. לפרטים נוספים ראו 2017-01-039948ו 2017-01-032254: ות)מס' אסמכתא 2017באפריל  12 -ו 2017
 .המאוחדים הכספיים לדוחות א'15גם ביאור 

 .ח"ש מיליון 20.7-כ גייסה במסגרתה לציבור הנפקה ביוקנסל השלימה, 2017 אפריל בחודש •

 מניות של עתידית לרכישה הסכם של בדרךאלפי דולר  500 שלסך  Cadent -ב החברה השקיעה, 2017בחודש מאי  •
(SAFE .)המאוחדים הכספיים לדוחות 5 ביאור ראו נוספים לפרטים. 

של החברה בסבב  חלקהמיליון דולר.  40-, הודיעה גמידה סל כי הושלם סבב השקעה בהיקף של כ2017יולי  בחודש •
 .להלן 1.4.1.2 סעיף ראו נוספים לפרטיםמיליון דולר.  1.5עה האמור הינו ההשק

( הגדילה BARDAרפואי מתקדם )-מדיוונד כי הרשות האמריקנית למחקר ופיתוח ביו הודיעה 2017יולי  בחודש •
מימשה אופציה למימון פעילויות מחקר ופיתוח  BARDAמיליון דולר.  132כולל של עד  לסכוםאת החוזה עמה 

, בין השאר, הגדילה את ההתחייבות BARDA, ןלטיפול בכוויות. על פי החוזה המעודכ NexoBrid-נוספות ב
מיליון דולר. לפרטים נוספים ראו  56-מיליון דולר נוספים לכ 32-ב NexoBridלמימון פעילויות מחקר ופיתוח של 

 .להלן 1.4.2.2 סעיף

 לפיו, פרטית הקצאה בהסכם "(מיטב דש"מ )"בע ופנסיה גמל דש מיטב עם החברה התקשרה 2017 ביולי 11 וםבי •
בתמורה להשקעה  למניות להמרה הניתנים, למסחר רשומים לא אופציה וכתבי מניותדש  למיטב החברה תנפיק
הקצתה החברה את כלל המניות וכתבי האופציות האמורים בתמורה  2017ביולי  12 ביוםמיליון ש"ח.  25 -של כ

 החלה דש ומיטב 5.4%-מיליון ש"ח. בעקבות ההקצאה עלו החזקותיה של מיטב דש בחברה לכ 25 -לסך של כ
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-2017 )מס' אסמכתא: 2017 ביולי 11 יוםהחברה מ של. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי בחברה עניין בעלת להיות
 .המאוחדים הכספיים לדוחות א'15 ביאור גם ראו, נוספים לפרטים(.01-059506

 מיליון דולר.  1.9-הלוואה המירה בסך של כ eXItheraהעמידה החברה לרשות  במהלך תקופת הדיווח, •

מיליון  5, הודיעה מדיוונד כי השלימה הליך תמחור להנפקה ולרישום למסחר בנאסד"ק של 2017ספטמבר  בחודש •
 .להלן 1.4.2.2 ראומיליון דולר. לפרטים נוספים  25מניות רגילות של מדיוונד. התמורה בהנפקה הינה 

שלימה סבב גיוס בהיקף כולל ובכך ה מיליון דולר 36 -גיוס הון בהיקף של כ  Neon השלימה, 2017דצמבר  בחודש •
 . מיליון דולר 106של 

מיליון דולר  25, הודיעה ביוקנסל כי התקשרה עם קרן השקעות במזכר הבנות להשקעה של 2018ינואר  בחודש •
 .תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח זה –א'  לפרק 27.1.7נוספים ראו סעיף  לפרטיםבביוקנסל. 

 

 2017בשנת  סיכום הפעילות

חברות  ומספרהצלחה משמעותית בפיתוח העסקי והקליני: החברות המהותיות  והניב 2017פעולות החברה בשנת  •
התקדמות משמעותית בתכנית השיווק  2017נוספות וביניהן חלק מהחברות הפועלות בארה"ב, רשמו בשנת 

ממשלתיים ו/או באמצעות  והפיתוח הקליני וזאת באמצעות מקורות עצמיים של החברות, מענקים וסיוע מגורמים
 רשיון.  כמיהס

חלה התקדמות משמעותית ביכולתן של חברות הפורטפוליו הנוספות לממן את פעילותן וזאת לאור  2017בשנת  •
מיליון דולר שבוצעו על ידי החברה, גוייסו משקיעים ושותפים אשר השקיעו סך של  12.5-שבנוסף להשקעות של כ

כאשר מרבית  2018פורטפוליו של החברה ובמוצריה. החברה מתחילה את שנת מיליון דולר בחברות ה 175מעל 
 החברה. מ ןחברות הפורטפוליו שלה אינן נזקקות למימו

החברה הרחיבה משמעותית את נוכחותה ואת פעילותה בארה"ב. לצד התרחבותן של חברות הפורטפוליו  •
בכירים מארה"ב, ולשורותיהם הצטרפו שורה של האמריקאיות, החברות הפורטפוליו הישראליות גייסו מנהלים 

 . חברי דירקטוריון אמריקאים בעלי ניסיון רב בתחום
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 ניתוח התוצאות הכספיות .1.2

 ניתוח המצב הכספי .1.2.1

 הסבר לשינויים העיקריים בסעיף שינוי 31/12/2016 31/12/2017 מיליוני ש"ח
     נכסים שוטפים:

נכסים כספיים נזילים )מזומנים, 
 (5.9) 171.0  165.1  פקדונות ואג"ח(

"ח(,  מש 80 ומדיוונד"ח מש 49 בחברה הנפקה בעיקר) "חמש 131 הניבהמימון הפעילות 
 השקעהה פעילותל שימשו"ח מש 31 – ופעילות השוטפת ל שימשו"ח מש 91

  (0.2) 20.4  20.2  אחרים
  185.3  191.4 (6.1)   

     נכסים שאינם שוטפים:

 47.0  66.3  113.3  השקעות בחברות כלולות

, עסקת רכישת מניות גמידה "ח(מש 20) כלולה לחברה והפיכתה ביוקנסל מאיחוד יציאה
, רווח מדילול מש"ח( 13מש"ח( בנוסף השקעות החברה בחברות כלולות ) 21סל מטבע )

חלק החברה בהפסד  בניכוי  מש"ח( 19מש"ח( ומאיבוד שליטה בביוקנסל )9) Cadentב
 .מש"ח( 27)

 הדולר של חליפיןהבשער  ירידהה עקב מש"חNeon (4 ) -ערך ההשקעה ב ירידת (4.6) 49.2  44.6  נכסים פיננסים זמינים למכירה
 הדולר של החליפין בשער ירידה (4.9) 49.3  44.4  נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רוו"ה

"ח( מש 35( )כלולה לחברה והפיכתה מאיחוד)יציאה  בביוקנסל מוחשי בלתי נכס גריעת (115.2) 741.5  626.3  נכסים בלתי מוחשיים
  "ח(מש 67) מדיוונד של מוחשי בלתי נכס על הדולר של חליפין בשער הירידה והשפעת

  (0.6) 21.0  20.4  אחרים
   849.0  927.3 (78.3)   

   (84.4) 1,118.7  1,034.3  סך נכסים
     התחייבויות  והון

 Pfizer  עם בהסכם התקשרותה בקיורטק בעקבות קיטון ביתרת ההכנסה הנדחית (37.1) 68.3  31.2  התחייבויות שוטפות:
     התחייבויות שאינן שוטפות: 

 עקב ירידה בשער חליפין של הדולר קיטון בהתחייבות מדיוונד לטבע (6.4)  78.3  71.9  התחייבויות לבעלי עניין

ערכן של ההתחייבויות המיוחסות למוצר של קיורטק, עם התקשרותה בהסכם  עדכון (56.5) 137.0  80.5  התחייבויות אחרות לזמן ארוך
 פוליהיל מניות בעלי ידי על מדיוונד כנגד תביעה בגיןהפרשה  בקיזוז Pfizerעם 

 דמדיוונ בגין עלות בעודפי ותנועה שוטפים הפסדים עדכון (40.1) 82.6  42.5  נדחים הכנסה מסי
   (103.0) 297.9 194.9  סך התחייבויות שאינן שוטפות

  (139.1) 366.2 226.1  סה"כ התחייבויות
  55.7  752.5 808.2  סך הון

   84.4  1,118.7 1,034.3  סך התחייבויות והון
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 ניתוח התוצאות השנתיות .1.2.2
 הסבר לשינויים העיקריים בסעיף 2015 2016 2017  

        תרומה להפסד מחברות פורטפוליו:
 להלן 1.4.1סעיף  ראה (8.2) (14.7) (12.7) סל-גמידה

 להלן 1.4.2סעיף  ראה (32.1) (15.3) (22.0) מדיוונד
 להלן 1.4.3סעיף  ראה (24.8) (9.7) (6.4) קיורטק

 (60.0) (46.3) (23.9) חברות מוחזקות נוספות
הפחתת השקעה  ם ויציאתה מאיחוד,פאר-מכירת די 2016ב

  להפסד בתרומה קיטוןבתקופת הדוח . באברהם עם כשלון הניסוי
  רךעם השגת אבן ד  Novartis בשל תשלום מ Cadent מ

  (125.1) (86.0) (65.0) "כ תרומה להפסד מחברות פורטפוליוסה 
ערך ברווח )הפסד( ממימוש נכסים, התאמת ערך נכסים ושינוי 

מכשירים פיננסיים נגזרים והשקעות ושינוי בערך מכשירים 
נגזרים והשקעות בחברות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח פיננסיים 
 או הפסד

 23.1 (119.9) 3.4 
 19.1רווח כתוצאה מאיבוד שליטה בביוקנסל ) הדוח בתקופת

 בשנתמש"חCadent (9.3  .) - בההשקעה מש"ח( ורווח מדילול 
  מדיוונד מוחשי בלתי נכס בגין ערך ירידת 2016

 ההתחייבויות של ערכן עדכוןב חלק החברה הדוח בתקופת 2.1 (13.5) 14.9  ואחרות מימון, הכנסות )הוצאות( ניהול
 קיורטק של למוצר המיוחסות

 למכירה זמין פיננסי נכס שערוךבגין  מסים 1.1 5.6 (0.9) מיסים על הכנסה
  (118.5) (213.8) (27.9) חלק בעלי המניות בהפסד

     
  (0.9) (1.6) (0.19) ובדילול מלא למניה בש"ח בסיסיהפסד 
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 הרביעי לרבעוןניתוח התוצאות  .1.2.3
 2017 2016 2015  
 הסבר לשינויים העיקריים בסעיף 4 רבעון 4 רבעון 4 רבעון 3 רבעון 2 רבעון 1 רבעון 

        תרומה להפסד מחברות פורטפוליו:
 להלן 1.4.1ראה סעיף  (3.2) (8.3) (3.2) (2.4) (3.3) (3.8) סל-גמידה

 להלן 1.4.2ראה סעיף  (12.8) 7.5 (0.9) (14.2) (6.4) (0.5) מדיוונד
 להלן 1.4.3ראה סעיף  (9.6) (5.1) (4.1) 11.2  (7.6) (5.9) קיורטק

 ,ויציאתה מאיחוד םפאר-מכירת די 2016ב (16.9) (17.9) (6.8) (2.6) (0.0) (14.5) חברות מוחזקות נוספות
  הניסויהפחתת השקעה באברהם עם כשלון 

  (42.5) (23.8) (15.0) (8.0) (17.3) (24.7) "כ תרומה להפסד מחברות פורטפוליוסה
ממימוש נכסים, התאמת ערך נכסים  הפסד

ערך מכשירים פיננסיים נגזרים בושינוי 
והשקעות ושינוי בערך מכשירים פיננסיים 
נגזרים והשקעות בחברות המוצגות בשווי הוגן 

 דרך רווח או הפסד

 6.5  21.9 (5.1) (0.2) (94.4) (3.4) 
לעומת  2017הקיטון בהפסד ברבעון רביעי 

הפחתת ערכו של נכס נובע בעיקר מ 2016
 2016בשנת  מדיוונדבלתי מוחשי 

 (1.0) 0.4 (2.0) 24.8  (8.7) 0.8  הכנסות )הוצאות( ניהול, מימון ואחרות
 החברה חלקקיטון ב 2017ברבעון שלישי 

 המיוחסות ההתחייבויות של ערכן בעדכון
 קיורטק של למוצר

מול  2017 הרביעי ברבעון מס בהטבת קיטון  5.9 (0.1) 0.1  (0.2) (0.7) )מיסים על הכנסה( מס הטבת
 2016ב NEONהשקעה ב שערוך עקב

  (46.9) (111.9) (17.3) 11.8  (4.3) (18.1) חלק בעלי המניות בהפסד
        

  (0.34) (0.82) (0.11) 0.08  (0.03) (0.13) למניה בש"חבסיסי ובדילול מלא הפסד 
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 הרווח איכות .1.2.4

 :הרווח הנקי של החברה כולל ומושפע בעיקר מהמרכיבים הבאים

 .חלק החברה בתוצאות חברות הפורטפוליו, נטו •

 .השקעות ונכסיםרווחים או הפסדים ממימוש השקעות )כולל רווח מדילול( ומהתאמת ערך  •

שינויים בערכם של מכשירים פיננסיים נגזרים ושינוי בערך השקעות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח  •
 .והפסד

פעילות המטה של החברה, הכוללת הוצאות הנהלה וכלליות, הוצאות מימון נטו, והכנסות ממתן  •
 .שירותים

שונות, וזאת בעיקר בשל עיתוי המימושים שמבצעת  ברווחי החברה עשויה לחול תנודתיות גבוהה בין תקופות דיווח
החברה, מועדי גיוסי הון שמבצעות חברות כלולות, שינויים בשווין של חברות הפורטפוליו בשל תוצאות ניסויים 
קליניים ו/או שינויים כתוצאה מגורמים אחרים המשפיעים באופן מהותי על ערכם של מכשירים פיננסים נגזרים 

הוצאות המימון של החברה והחברות המוחזקות שלה, המושפע בין היתר מתנודות בשערי חליפין וכן בשל שינוי ב
של מטבעות. חברות הקבוצה בוחנות, כל חברה ברמתה, את ערך הנכסים המוחזקים על ידה. השקעות הקבוצה 

 .תבחברות כלולות נבחנות ברמת השקעתה הכולל

 מנים:להלן רווחים )הפסדים( שאין בצידם תזרים מזו

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2017 2016 2015 

 (125.1) (86.0) (65.0) תרומה להפסד מחברות הפורטפוליו
 25.5 (109.5) 29.9  רווח )הפסד( ממימוש נכסים והתאמת ערך נכסים

שינוי בערך מכשירים פיננסיים נגזרים והשקעות המוצגות בשווי הוגן 
 (13.6) (17.4) (6.8) דרך רווח או הפסד

שיערוך זכות לקבלת תמלוגים ומרכיב ההטבה בגין אופציות לעובדים 
 20.7 (0.6) (46.5) הנכלל בסעיף הוצאות מימון וניהול 

 (92.5) (211.5) (88.4) סה"כ

 המצב הכספי ומקורות המימון .1.3

מיליון  1,034לסך של  2017בדצמבר  31יתרת הנכסים של החברה והחברות המאוחדות שלה הסתכם ביום  .1.3.1
 .2016בדצמבר  31מיליון ש"ח ביום  1,119ש"ח בהשוואה לסך של 

)הכוללת את המזומנים  2017בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  28.8-בידי החברה אמצעים נזילים בסך של כ .1.3.2
. 2016בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  14ושווי המזומנים וני"ע סחירים זמינים למכירה( לעומת סך של 

 51 -החברה מחזיקה במניות מדיוונד אשר שווי השוק שלהן סמוך למועד פרסום דוח זה הינו כ בנוסף,
 מיליון דולר.

יתרת ההשקעות בחברות כלולות, בנכסים פיננסיים זמינים למכירה ובחברות המוצגות בשווי הוגן דרך  .1.3.3
מיליון ש"ח,  202הסתכם לסך של  2017בדצמבר  31רווח והפסד בדוח על המצב הכספי המאוחד ליום 

 . 2016בדצמבר  31מיליון ש"ח ביום  165בהשוואה לסך של 

מיליון ש"ח, בהשוואה  382בסך של  2017בדצמבר  31ההון המיוחס לבעלים של החברה הסתכם ביום  .1.3.4
 . 2016בדצמבר  31-מיליון ש"ח ב 363לסך של 

מסך הנכסים בדוח על המצב הכספי המאוחד ליום  37%ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה מהווה  .1.3.5
מסך הנכסים בדוח על  78%הון מהווה סך ה. 2016בדצמבר  31ליום  32%-בהשוואה ל 2017בדצמבר   31

 . 2016בדצמבר  31ליום  67%-ו 2017בדצמבר  31המצב הכספי המאוחד ליום 

מיליון ש"ח  154תכם בסך של מס 2017בדצמבר  31הון החוזר בדוח על המצב הכספי המאוחד ליום ה .1.3.6
. הנכסים הנזילים הכלולים בסעיף מזומנים 2016בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  123בהשוואה לסך של 

מיליון ש"ח  165לסך של  2017בדצמבר  31ושווי מזומנים, פיקדונות בתאגידים בנקאיים מסתכמים ליום 
 .2016בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  171בהשוואה לסך של 
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מיליון ש"ח הוצאו בעיקר בפעילות המחקר והפיתוח של  91המזומנים ששימשו לפעילות שוטפת בסך של  .1.3.7
מיליון ש"ח  31המזומנים ששימשו לפעילות השקעה בסך של  החברות המאוחדות ולפעילות החברה.

סל. גריעת מזומן עקב איבוד שליטה בביוקנכללו, בין השאר, הוצאו בעיקר להשקעות בחברות כלולות ו
לבעלי מדיוונד  מניותמיליון ש"ח נבעו בעיקר מהנפקת  131המזומנים שנבעו מפעילות מימון בסך של 

 .של החברה מהנפקת מניות וכתבי אופציהזכויות שאינן מקנות שליטה ומתמורה 

 1סקירת הפעילות בחברות המוחזקות .1.4

 המהותיות של החברה: הפורטפוליולהלן סקירת הפעילות בחברות 

 סלגמידה  .1.4.1

 סקירת תוצאות פעילות גמידה סל .1.4.1.1

 4 רבעון שינוי 2016 2017 דולרמיליוני 
2017 

 4 רבעון
2016 

 שינוי

 4.8  (9.1) (4.3) 4.1  (19.1) (15.0) הוצאות מחקר ופיתוח
 (0.7) (1.0) (1.7) 0.1  (4.6) (4.5) הנהלה וכלליות

 0.3  -,- 0.3  (0.5) 1.0  0.5  תואחר הכנסות
 4.4  (10.1) (5.7) 3.7  (22.7) (19.0) סה"כ הפסד

בהשוואה  דולרמיליון  3.7-של כ קיטון, דולרמיליון  19-הסתכם בכ 2017של גמידה סל בשנת  ההפסד
של  לראשונה מהכרהבהוצאות המחקר והפיתוח  מקיטוןבהפסד נבע  הקיטון. עיקר 2016לשנת 

  .2016בהתחייבויות לרשות החדשנות 

 125-מיליון דולר )כ 36-עומדת על כ 2017בדצמבר  31יתרת הנכסים הנזילים של גמידה סל ליום 
עם זאת רואי החשבון של גמידה סל כללו בחוות הדעת לדוחות הכספיים הערת עסק מיליון ש"ח(. 

על מנת לממן את תוכנית העבודה שלה, בעיקר את  חי וזאת מכיוון שלגמידה סל אין יתרת מזומנים
, ללא השגת מימון 2017בדצמבר  31חודשים מיום  18וכנית הפיתוח הקליני, למשך תקופה של ת

 נוסף.

 ינויים עיקריים בהשקעה בגמידה סל ש .1.4.1.2

בוצעה השתלה בחולה הראשון במסגרת ניסוי  כי, הודיעה גמידה סל 2017פברואר  בחודש •
דיווח  ראומחלות דם ממאירות. לפרטים נוספים  עםבחולים  NiCord -לטיפול ב  Phase IIIקליני

 .(2017-01-017560)מס' אסמכתא:  2017 בפברואר 28של החברה מיום 

בדילול מלא( בגמידה סל  5% -מלוא אחזקותיה של טבע )כ את, רכשה החברה 2017 מרסבחודש  •
 בגמידה רכישת המניות הגדילה החברה את אחזקותיה בעקבותלרבות כל הזכויות הנלוות להן. 

אשר שוויין החברה לטבע מניות של החברה  הנפיקה, הנרכשות למניות בתמורה. 24% -לכסל 
"ח ש 3.70-כ של מחיר לפי ,מיליון דולר, קרי 6 -הינו של כ 20%בבורסה בתוספת פרמיה של 

, 2017במרס  14 ,2017 במרס 5 מהימים החברה של מיידיים דיווחים ראו נוספים לפרטים. למניה
-2017, 2017-01-020956 , 2017-01-021330)מס' אסמכתאות:  2017 במרס 29 -ו 2017 במרס 23

 .(בהתאמה, 2017-01-027013, 01-024046

הרחיבה את  (EMA) האירופית התרופות סוכנות כי סל גמידה הודיעה, 2017 מרסבחודש  •
לכל טיפול המבוסס  NiCordהאינדקציה הרפואית אשר מוגנת על ידי מעמד תרופת היתום של 

 מיידיעל השתלת תאי גזע של מערכת הדם )תאי גזע המאטופואטיים(. לפרטים נוספים ראו דיווח 
 (.2017-01-023863: אסמכתא)מס'  2017 במרס 23 מיום החברה של

מיליון דולר. את  40-גמידה סל כי הושלם סבב השקעה בהיקף של כ הודיעה, 2017 יוליבחודש  •
 120רן השקעות יחד עם משקיעים נוספים, וזאת לפי שווי לגמידה סל של ההשקעה הובילה ק

מיליון דולר. לפרטים נוספים  1.5מיליון דולר לפני הכסף. חלקה של החברה מתוך ההשקעה הינו 

                                                      

המוחזקות הניתנת בסעיף זה, מתייחסת לדוחות הכספיים של חברות אלה ללא ההתאמות סקירת תוצאות הפעילות של החברות   1
 המבוצעות על ידי החברה לצורך הכללתם בדוחות הכספיים.
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: ות)מס' אסמכתא 2017 ביולי 10 -ו 2017 ביוני 19החברה מהימים  שלראו דיווחים מיידיים 
לדוחות ( 2ב')5, בהתאמה(. לפרטים נוספים ראו גם ביאור 2017-01-058747-ו 2017-01-050950

 הכספיים המאוחדים.

גמידה סל כי אושרה בקשתה למענק ממשלתי מרשות החדשנות  הודיעה, 2017יולי  בחודש •
מיליון דולר אשר ישמש את גמידה סל לצורך תמיכה  3.5במשרד הכלכלה והתעשייה, בסך של עד 

להמשך  ,Nicord-ב Phase IIIות לצורך השלמת הניסוי הקליני בהמשך פיתוח מוצריה, לרב
החברה  של. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי NKלקידום טכנולוגיית תאי  וכן Cordin-פיתוח ה

 (.2017-01-063013)מס' אסמכתא:  2017ביולי  23 יוםמ

גמידה סל כי בוצעה השתלה בחולה ראשון במסגרת ניסוי קליני  הודיעה, 2017 אוגוסטבחודש  •
Phase I/II באמצעותמחלות מיאלודיספלסטיות ו חמורה אפלסטית אנמיה עם בחולים CordIn .

-2017-01: אסמכתא)מס'  2017 באוגוסט 15של החברה מיום  מיידינוספים ראו דיווח  לפרטים
083187.) 

, NK cells -לו NiCord-ל בקשר קליניים עדכונים סל גמידה פרסמה, 2017 נובמברבחודש  •
מראות  NiCord-ב ממאירות דם במחלות Phase I/IIשל ניסוי קליני  סופיות תוצאות:כדלקמן

 במדדים שונים של יעילות ובטיחות, כולל קליטה מהירה של השתל.  NiCordיתרון של 

 העשרתשל גמידה סל מאפשרת  NAMטכנולוגיית ש כך על שהעידוקליניות -פרה תוצאות לאור
NK Cells  פעילים בעלי פוטנציאל טיפולי משמעותי במחלות סרטן, נפתח ניסוי קליניPhase I 

בממאירויות המטולוגיות במרכז הרפואי של אוניברסיטת  NK Cellsבמוצר המבוסס על 
Minnesota . 

  Phase I/IIקליני של ניסוי  הסופיות התוצאותגמידה סל את  ציגהה, 2017 דצמבר בחודש •
האמריקאית האגודה  שלבמסגרת הכנס השנתי  וכן עדכונים קליניים נוספים NiCord -ב

לפרטים נוספים אודות תוצאות הניסוי והעדכונים האמורים ראו דיווח . (ASH) להמטולוגיה
 (.2017-01-103632)מס' אסמכתא:  2017בדצמבר  12מיידי של החברה מיום 

 במוצר Phase Iקליני  ניסויהחל גיוס חולים במסגרת  כיגמידה סל  הודיעה, 2018 ינוארבחודש  •
 18. לפרטים נוספים אודות הניסוי ראו דיווח מיידי של החברה מיום NK Cellsהמבוסס על 

 (.2018-01-006361) 2018בינואר 

לתפקיד יושב ראש  ,סל-מונה ד"ר ג'וליאן אדמס, אשר כיהן כיו"ר גמידה 2017בחודש נובמבר  •
 סל.-ומנכ"ל גמידה

 הוצגו BMT Tandem Meetingהודיעה גמידה סל כי במסגרת כנס  2018בחודש פברואר  •
בחולים הסובלים מאנמיה  Phase I/IIבמסגרת ניסוי קליני  CordIn -תוצאות נוספות של טיפול ב

)מס' אסמכתא:  2018בפברואר  21חרמשית. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 
2018-01-014178.) 

 European Society for Blood and-ה במסגרת כנס, הודיעה גמידה סל כי 2018בחודש מרס  •
Marrow Transplantation  אשר מתקיים בימים אלו בליסבון, פורטוגל, יוצגו תוצאות נוספות

בחולים הלוקים בממאירויות  Phase I/IIניסוי קליני  במסגרת  NiCord-של טיפול ב
)מס'  2018בפברואר  21. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום המטולוגיות
 (.2018-01-026563אסמכתא: 
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 מדיוונד .1.4.2

 סקירת תוצאות פעילות מדיוונד .1.4.2.1

  4 רבעון שינוי 2016 2017 דולרמיליוני 
2017 

  4 רבעון
 שינוי 2016

 -  0.5  0.5  0.9  1.6  2.5  מכירות
 0.5  (0.9) (0.4) 0.6  (2.2) (1.6) עלות המכר

 (0.4) (0.8) (1.2) 1.6  (7.1) (5.5) הוצאות מחקר ופיתוח
 0.9  (2.2) (1.3) 3.0  (8.4) (5.4) הוצאות מכירה ושיווק

 (0.1) (1.1) (1.2) 0.3  (4.1) (3.8) הנהלה וכלליות
 (1.3) 2.6  1.3  (9.6) 1.3  (8.3) תו( אחרהוצאות) הכנסות

 (0.4) (1.9) (2.3) (3.2) (18.9) (22.1) סה"כ הפסד

 . 2016לעומת שנת  56%-כ, גידול של דולרמיליון  2.5-המכירות של מדיוונד הסתכמו בכ 2017בשנת 

 דולרמיליון  .23-, גידול של כדולרמיליון  .122 -הסתכם לסך של כ 2017ההפסד של מדיוונד בשנת 
 דולרמיליון  9.6 -בהפסד נבע מגידול בהוצאות אחרות של כ. עיקר הגידול 2016בהשוואה לשנת 

ומנגד קיטון בהוצאות  יצירת התחייבות בגין הפרשה לתביעה מבעלי מניות פוליהיל בעיקר בגין
 .BARDA-גידול בתקבולים מ בגיןמיליון דולר בעיקר  .61 -מחקר ופיתוח בסך של כ

מיליון  104-מיליון דולר )כ 30-עומדת על כ 2017בדצמבר  31יתרת הנכסים הנזילים של מדיוונד ליום 
  .ש"ח(

 

 שינויים עיקריים בהשקעה במדיוונד  .1.4.2.2

שנערך  II  Phaseהקליני הניסוי של סופיות תוצאות על מדיוונד הודיעה 2017 ינואר בחודש •
לטיפול בפצעים כרוניים ובפצעים קשי ריפוי אחרים. תוצאות  המיועדת EscharExבתרופה 

הניסוי הסופיות כוללות נתונים ממעקב של שישה חודשים ממועד הטיפול האחרון או שלושה 
חודשים ממועד סגירת הפצע. יעד הניסוי העיקרי הושג באופן מובהק סטטיסטי. לפרטים נוספים 

 (.2017-01-009886)מס' אסמכתא:  2017 בפברואר 1דיווח מיידי של החברה מיום  ראו

( אישרה לה EMA) לתרופות האירופית הסוכנות כי, מדיוונד הודיעה 2017 פברואר בחודש •
לבדיקת יעילותה  NexoBridהאירופאי שעורכת מדיוונד בתרופה  Phase IIIלהרחיב את ניסוי 

שנה.  18עד  1בין הגילאים בילדים, כך שיכלול ילדים  3 -ו 2ובטיחותה בטיפול בכוויות מדרגות 
( מהווה את קבוצת הגיל 4עד  1מדיוונד ציינה בהודעתה כי קבוצת הגיל שנוספה לניסוי )גילאי 

 7דיווח מיידי של החברה מיום  ראושבה נפוצות ביותר כוויות של ילדים. לפרטים נוספים 
 (.011608 -2017-01)מס' אסמכתא:  2017 בפברואר

"( הניסוי)" Phase IIעה מדיוונד, כי התקבלו תוצאות ניסוי קליני הודי 2017 פברואר בחודש •
שהעריך את הבטיחות, היעילות והחשיפה הכלל גופנית )קרי, פרופיל הספיגה לדם( של 

NexoBrid לפרטים נוספים קשות כוויות עקב המאושפזים ובילדים במבוגרים טיפול במסגרת .
 (.012994 -2017-01)מס' אסמכתא:  2017 בפברואר 12דיווח מיידי של החברה מיום  ראו

 והתרופות המזון מנהל עם שערכה דיונים בעקבות כי, מדיוונד הודיעה 2017 מאי בחודש •
 primary) העיקרי היעד כי הוסכם, EscharEx -( בנוגע לתכנית הפיתוח של הFDA) האמריקאי
endpoint )מהפצע הפגועה הרקמה של מלאה הסרה יהיה הפיבוטלים הקליניים הניסויים של 

(complete debridement יצוין כי היעד העיקרי האמור הינו היעד העיקרי בו עמדה .)הטרייה ,
וכן הינו היעד  2017בתרופה שתוצאותיו הסופיות דווחו בחודש פברואר  Phase IIהחברה בניסוי 

. לפרטים לצורך קבלת אישור שיווק בארה"ב NexoBridשל  Phase IIIהעיקרי גם בניסוי 
 (.2017-01-038284)מס' אסמכתא:  2017במאי  8נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

רפואי מתקדם -מדיוונד כי הרשות האמריקנית למחקר ופיתוח ביו הודיעה, 2017יולי  בחודש •
(BARDAהגדילה את החוזה עמה ) ומימשה אופציה למימון פעילויות מחקר ופיתוח נוספות ב- 

NexoBrid  לטיפול בכוויות. על פי החוזה המעודכןBARDA  הגדילה את ההתחייבות למימון
מיליון דולר ושמרה על  56 -מיליון דולר נוספים לכ 32 -ב NexoBridפעילויות מחקר ופיתוח של 

. בנוסף, NexoBridמיליון דולר למימון פיתוח התוויות נוספות של  10אופציה בהיקף של עד 
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מיליון דולר בכפוף לקבלת  16.5בהיקף של  NexoBridיבות לרכישת על התחי BARDAשמרה 
 -לשימוש בחירום ו/או אישור לשיווק וכן על אופציה להצטיידות נוספת ב FDAאישור 

NexoBrid  מיליון דולר. סך המימון ללא דילול תחת החוזה המעודכן מסתכם  50בהיקף של עד
את כל פעילויות הפיתוח  BARDAמממנת מיליון דולר. על פי החוזה המעודכן  132בעד 

לטיפול בכוויות בארה"ב,  NexoBridהדרושות לצורך הגשת בקשה לקבלת אישור לשיווק 
בילדים שמבוצע ברחבי אירופה ובישראל ואת הרחבתו  3ובנוסף תממן כעת גם את ניסוי שלב 

החברה  של יםימייד יםלפרטים נוספים ראו דיווחלמרכזי כוויות בארה"ב המטפלים בילדים. 
 (.2017-01-062476 -ו 2017-01-064467 )מס' אסמכתא: 2017ביולי  20 ומיום 2017ביוני  25 יוםמ

 FDA -, הגישה מדיוונד לFDA -עדכנה מדיוונד כי בהמשך להבנות עם ה 2017בחודש אוגוסט 
ויות להרחבת הניסוי המבוצע היום באירופה לטיפול בהטריית כו Phase IIIפרוטוקול ניסוי 

, וכי היא פועלת להוספת מרכזי כוויות בארה"ב המטפלים בילדים, NexoBridבילדים באמצעות 
ראה  ספיםוזאת בנוסף למרכזי הכוויות האירופאים המגייסים כעת חולים לניסוי. לפרטים נו

 (.2017-01-067354)מס' אסמכתא:  2017באוגוסט  6דיווח מיידי של החברה מיום 

, הודיעה מדיוונד על תוצאות חיוביות בניסוי ההמשך לניסוי הקליני 2017ספטמבר  בחודש •
Phase II ה תרופתב- EscharEx .והוערך פרוספקטיבי, מבוקר, אקראי שהיה ההמשך ניסוי 

 שטופלה וקבוצה בתרופה שטופלה קבוצה בין 1:2 של ביחס שחולקו חולים 38 כלל, סמוי באופן
 השימוש בטיחות את בחן(. ניסוי ההמשך hydrogel vehicle) הפעיל המרכיב ללא'ל ג בתכשיר
 לבקשה תומך מידע לאסוף מנת על וזאת, שעות 72 עד 24 למשך ממושך עורי במתן בתרופה
 היעד"(. Biologics License Application, "BLAלאישור תרופה ביולוגית ) FDA-מה עתידית

העיקרי של ניסוי ההמשך הינו בטיחות השימוש בתרופה. מדיוונד עדכנה כי המאפיינים 
 בניסויהדמוגרפיים של החולים ומאפייני הפצעים טרם הטיפול היו דומים בשתי זרועות הניסוי. 

לא דווחו תופעות לוואי מערכתיות הקשורות לתרופה ותופעות  -מהותיות בטיחות בעיות זוהו לא
או חלפו במהלך הניסוי. כמו כן, לא  ונרפאוהיו קלות עד בינוניות  מקומיורות למתן הקש הלוואי
משמעותיים בין הקבוצות במדדים חיוניים של המטופלים, מדדי כאב, שיעור  הבדליםניצפו 

בכוונת מדיוונד להתחיל , FDA -בכפוף לאישור הזיהומים, תוצאות בדיקות מעבדה ואיבוד דם. 
. לפרטים נוספים ראו 2018במחצית הראשונה של שנת  EscharEx -ב Phase IIIבניסוי קליני 

 )מס' אסמכתא: 2017 בספטמבר 3 ומיום 2017באוגוסט  6 יוםהחברה מ של יםמיידי יםדיווח
 .(2017-01-089262 -ו 2017-01-067354

של איגוד הכוויות האירופאי  שנתי הדו הכנס במסגרת כי מדיוונד הודיעה, 2017ספטמבר  בחודש •
(European Burns Association )2017בספטמבר  9 -ל 6 -בברצלונה, ספרד, בין ה שהתקיים ,

מצגות על ידי מומחי כוויות מרחבי אירופה אשר נכללו בהן אספקטים שונים של  43הוצגו 
-ב להטיפו של הארוך בטווח ההשפעה על עצמאיים נתוניםוכן   NexoBrid -השימוש ב
NexoBrid ,שלשל החולים. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי  האסתטיקההתפקוד ועל  על 

 ..(2017-01-090762)מס' אסמכתא:  2017 בספטמבר 7 יוםהחברה מ

 מניותיה של למסחר ורישום הנפקה מדיוונד, השלימה 2017 ואוקטובר ספטמבר בחודשים •
 אחרות והוצאות חתמים עמלות כולל)לא  דולר מיליון 25.2 -כ של בהיקף"ק הנאסד בבורסת

 -כ על עומד ההנפקה השלמת לאחר במדיוונד החברה של ההחזקה שיעור(. ההנפקה עם בקשר
 השקיעה ההנפקה במסגרתבדילול מלא(.  32%-מדיוונד )כ של והנפרעמהון המניות המונפק  35%

 "ח.ש מיליון 0.8-כ של סך החברה

הנהלת החברה, גם לאחר השלמת ההנפקה לציבור והירידה בשיעור החזקתה במניות  להערכת
של החברה במדיוונד. לפרטים נוספים ראו  אפקטיביתמדיוונד, ממשיכה להתקיים שליטה 

( ומיום 2017-01-094122)מס' אסמכתא:  2017 בספטמבר 19 יוםהחברה מ של םמיידיי יםדיווח
( 1א')5(. לפרטים נוספים ראו גם ביאור 2017-01-102360: אסמכתא)מס'  2017 באוקטובר 29

 לדוחות הכספיים המאוחדים.

יפו  פסק בתביעה -, הודיעה מדיוונד כי בית המשפט המחוזי בתל אביב2017נובמבר  בחודש •
על פי הודעתה של מדיוונד, .שהוגשה כנגד מדיוונד על ידי חלק מבעלי מניותיה של פוליהיל בע"מ

כי על מדיוונד לרכוש מאת בעלי מניותיה של פוליהיל מניות פוליהיל בתמורה  בית המשפט פסק
מיליון דולר בהתאם להסכם בין מדיוונד, פוליהיל ובעלי מניות פוליהיל מחודש דצמבר  6.75-ל

. בהתאם, בית המשפט קבע כי על מדיוונד לרכוש את מניותיהם של התובעים על בסיס 2010
 1.5-)"המועד הקובע"( בתמורה לסך של כ 2013בינואר  15ליום החזקותיהם בפוליהיל נכון 

  . מיליון דולר
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אודות לפרטים הגישה מדיוונד ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון.  2017בחודש דצמבר 
ביאור השלכות פסק הדין על החברה בהיותה בעלת מניות מהותית בפוליהיל במועד הקובע ראו 

 .םהמאוחדילדוחות הכספיים ג' 14

 של החיובית החלטתה את EMA -, קיבלה מדיוונד בעקבות המלצת ה2017בחודש נובמבר  •
 NexoBrid -( לחידוש רישיון השיווק של הEuropean Commission) האירופאית הנציבות

 לתקופה של חמש שנים נוספות.

 פוטנציאלית אסטרטגית עסקה לבחינת פנייה קיבלה כי מדיוונד עדכנה, 2018בחודש מרס  •
 כי מדיוונד עדכנה, כן כמו. הצדדים בין מגעים מתקיימים שבעקבותיה, אחרת מחברה

 המתמחה השקעות בנק, Moelis & Company LLC שירותי את שכר מדיוונד דירקטוריון
כי המגעים אין כל ודאות  מדיוונד ציינה כי .אלו במגעים לו לסייע מנת על, M&A בעסקאות

החברה  שללפרטים נוספים ראו דיווח מיידי  הצדדים יבשילו לכדי עסקה כלשהי.האמורים בין 
 .(2018-01-021357)מס' אסמכתא:  2018 במרס 19 יוםמ

 מדיוונד בספרי החברה לעומת מחיר המניה בבורסה שווי .1.4.2.3

ליתרת ההשקעה של מדיוונד בספרי החברה ולשוויין ההוגן של מניות מדיוונד על בסיס ערכן  באשר
 ד' לדוחות הכספיים המאוחדים.10ראה ביאור  רסאיהבו

 

 קיורטק .1.4.3

 סקירת תוצאות פעילות קיורטק .1.4.3.1

  4 רבעון שינוי 2016 2017 מיליוני ש"ח
2017 

  4 רבעון
 שינוי 2016

 (3.1) 3.1 -  16.8  16.8 33.6  מכירות
 המכר עלויות

 3.5  5.8 (2.3) 10.7  (26.1) (15.4) ותמלוגים

הוצאות מחקר 
 (2.6) -  (2.6) (4.8) -  (4.8) ופיתוח

 0.4 (0.9) (0.5) 1.4  (5.4) (4.0) ואחר וכלליות הנהלה
 (1.8) (3.6) (5.4) 24.1  (14.7) 9.4   (הפסדרווח )סה"כ 

 ש"חמיליון  24.1-מיליון ש"ח, גידול של כ 9.4 -הסתכם לסך של כ 2017בשנת  קיורטקשל  הרווח
 ש"חמיליון  16.8 -של כ בהכנסותנבע מגידול לרווח מהפסד המעבר . 2016שנת להפסד בבהשוואה 

וקיטון בעלות  ,Pfizerבשל הכרה בהכנסה שההכרה בה נדחתה בעבר עם חתימת ההסכם עם בעיקר 
הפחתת היצור וסיווג הוצאות מעלות המכר להוצאות מו"פ  בגיןמיליון ש"ח בעיקר  10.7-המכר של כ

 .Pfizerעם סיום ההסכם עם 

עם זאת רואי  מיליון ש"ח. 7.5-עמדה על כ 2017בדצמבר  31מנים של קיורטק ליום יתרת המזו
מאחר והמשך פעילותה החשבון של קיורטק כללו בחוות הדעת לדוחות הכספיים הערת עסק חי וזאת 

 של קיורטק מותנה בהשגת מימון נוסף.

 קיורטקב בהשקעה עיקריים שינויים .1.4.3.2

לפיו תרכוש  בהסכם"Pfizer Inc. "(Pfizer ) עם קיורטק התקשרה ,2017 ספטמבר בחודש •
 Pidilizumabלפיתוח ומסחור  בלעדיותהו גלובליותה זכויותאת ה  Pfizerמקיורטק בחזרה 

דולר המותנים בהתקיימותן של אבני  מיליון 20לתשלומים בסך כולל של  בתמורה"(, התרופה)"
העסקה סיכמו הצדדים על סיום הסכם הרישיון  במסגרת"(. ההסכםדרך שנקבעו בהסכם )"

כמו כן, בעקבות חתימת  "(.Pfizer הסכמי)"לווההסכמים הנלווים   Pfizerשהעניקה קיורטק ל 
 .Pfizerההסכם הסתיימה הערבות שהעמידה החברה בקשר להסכמי 

 של התאמות וביצעה שלה העבודה תוכניות את קיורטק עדכנה, Pfizerרקע סיום הסכמי  על
 אפשרויות בוחנת קיורטק, זה למועד .עובדיה ממספר כמחצית צמצמה זה ובכלל, הפעילות היקף
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לאינדיקציות אונקולוגיות שונות, ומקיימת מגעים ליצירת  Pidilizumab-ה פיתוח להמשך
 שיתופי פעולה עסקיים או פיננסיים.

הפיתוח הקליני של  למועד זה מקורות המימון העומדים לרשות קיורטק אינם מספיקים לצורך
וליצירת שיתופי  Pidilizumabהתרופה. כמו כן, אין כל ודאות כי פעילות קיורטק להמשך פיתוח 

פעולה כאמור תישא פרי, ובכלל זה כי ייחתם הסכם שיתוף פעולה עם חברת ביוטכנולוגיה 
 ופה.לפיתוח התרופה או ששיתוף פעולה כאמור יביא לקידום והשלמת הפיתוח הקליני של התר

 24-כ של כוללבהכנסה שההכרה בה נדחתה בעבר, בסך  קיורטק הכירהההסכם,  חתימת עם
 ומדמי רישיונות ממתן, ממכירות הכנסות"ח, אשר נזקפה לרווח או הפסד בסעיף "שמיליון 
מיליון ש"ח(. בנוסף, הוכרה  13 -" )חלק החברה בהכנסות האמורות מגיע לסך של כשכירות

, הרישיון נשוא למוצרהכנסה מעדכון ערכן של ההתחייבויות הכלולות בדוחות המאוחדים ביחס 
 של ה)חלק "מימון"הכנסות  בסעיף הפסד או לרווח נזקפה אשרמיליון ש"ח  73 -בסך של כ

 מיליון ש"ח(. 17 -ורות מגיע לסך כולל של כהחברה בהכנסות מימון האמ

לאור האמור, קיורטק עדיין מדווחת כמגזר בדוחות הכספיים של החברה אם כי על רקע סיום 
 עוד כחברת פורטפוליו מהותית של החברה. היא אינה נחשבת Pfizerהסכמי 

לוגים יצוין כי בנוסף להיותה בעלת מניות משמעותית בקיורטק, לחברה זכות לקבלת תמ
 2, כפי שפורסם ביום 2016לדוח התקופתי של החברה לשנת  27.19.2מקיורטק כמפורט בסעיף 

 (.2017-01-029386)מספר אסמכתא:  2017באפריל 

-2017-01)מס' אסמכתא:  2017 בספטמבר 28 יוםהחברה מ שללפרטים נוספים ראו דיווח מיידי 
  לדוחות הכספיים המאוחדים. (2א')5וביאור  (096378

 

 :להלן מובאים נתונים אודות הרגישות לשינויים בשע"ח על התאגיד .1.5

 עלייה בשע"ח 
 10% 5% 
 רווח  מהשינויים 

 2.8  5.5  שער החליפין של הדולר
 0.3  0.7  שער החליפין של האירו

 לירידה בשע"ח בשיעורים דומים הייתה השפעה זהה אך בכיוון הפוך )הפסד(. 
 

 היבטי ממשל תאגידי .2

 תרומה וסיוע לקהילה .2.1

החברה רואה בתרומה ובסיוע לקהילה בישראל מרכיב שראוי לשלבו במסגרת מכלול הפעילויות של החברה. על פי מדיניות 
 החברה, תקציב התרומות השנתי של החברה, נקבע מידי שנה על ידי דירקטוריון החברה. 

 ".שיבא ידידי"חוג  לאגודהאלפי ש"ח  25-סך של כו "לוחם אמץ" עמותתל"ח ש אלפי 100 של סך בשנת הדוח תרמה החברה

 למען האגודה של" לוחם"אמץ  פרויקט של הציבורית הוועדה כנשיא מכהן החברה דירקטוריון"ר יו, פישר אבי מר כי יצוין
 .כאמור לזיקה מעבר" לוחם"אמץ ל האמורה בתרומה אישי עניין לו אין כי הצהיר פישר אבי מר. בישראל החייל
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 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  .2.2

קבע דירקטוריון החברה כי המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בדירקטוריון, שעליהם להיות בעלי  2007בחודש מאי 
מומחיות חשבונאית ופיננסית הינו שניים, וזאת בהתחשב באופי הסוגיות החשבונאיות וסוגיות הבקרה החשבונאית 

נת דוחותיה הכספיים של החברה, לאור תחומי פעילותה של החברה וסדר הגודל והמורכבות של פעילותה, המתעוררות בהכ
וכן בהתחשב בהרכב דירקטוריון החברה בכללותו, הכולל אנשים בעלי ניסיון עסקי, ניהולי ומקצועי, המאפשר להם 

ירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית הדלמועד זה,  נכוןלהתמודד עם מטלות ניהול החברה לרבות מטלות הדיווח. 
 פרטים -'ד לפרק 26. לפרטים אודות הדירקטורים ראו תקנה בבאיאפרים ומר תומר  גב' סיגליה חפץ, הינם מר יובל ינאי

 .זה לדוח המצורף, התאגיד אודות נוספים

 

  הביקורת הפנימית בחברהפרטים בדבר  .2.3

 פרטי המבקר הפנימי .2.3.1

 שם: יהושע הזנפרץ.

 .2007במאי  15תאריך תחילת כהונתו: 

 חוק)להלן: " 1992-"בתשנהפנימית,  הביקורת לחוק )א(3 בסעיף הקבועים התנאים בכל עומד הפנימי המבקר
לחוק  8 סעיף ובהוראות החברות, לחוק )ב(146סעיף  בהוראות עומד הפנימי המבקר. "(הפנימית הביקורת

 למבקר .אליו קשור גוף של או המבוקר התאגיד של ערך בניירות מחזיק אינו הפנימי הביקורת הפנימית. המבקר
 הפנימי המבקר אליו. גוף קשור עם או המבוקר התאגיד עם שהוא סוג מכל מהותיים עסקיים קשרים אין הפנימי

 .ושות', רואי חשבון הזנפרץ שיף במשרד שותף

פנימית כנותן שירותים חיצוני. בביקורתו, נעזר המבקר הפנימי אינו עובד של החברה והוא מעניק שירותי ביקורת 
 מבקר הפנים בעובדי משרדו וביועצים, כדוגמת אנשי ביקורת ומחשב.

 דרך המינוי .2.3.2

 אושר הפנימי המבקר של . מינויו2007בשנת  החברהדירקטוריון   ידי על אושר פנימי כמבקר הזנפרץ מר של מינויו
 השנים.  רב וניסיונו השכלתו )רו"ח( של מעמיקה בחינה לאחר

 זהות הממונה על המבקר הפנימי .2.3.3

 .  הדירקטוריון יו"ר הינו הפנימי המבקר על הארגוני הממונה

 תוכנית העבודה .2.3.4

תוכנית שנתית, אשר הוצעה על ידי המבקר הפנימי לאחר  הינה 2017תוכנית העבודה של המבקר הפנימי לשנת 
רלוונטים לפעילות החברה ובהתאם לסקר סיכונים שנערך עם הנהלת החברה, בהתבסס על סיכונים ה התייעצות

מאפשרת למבקר הפנימי לסטות ממנה  העבודה תכנית. הביקורת ועדת ידי על אושרה אחת למספר שנים, ולאחר מכן
 ביקורת. ועדת באישור ככל שנידרש

 היקף העסקה .2.3.5

 היקף עמד הדוח בשנת מבקר הפנים נקבע בתחילת כל שנה כחלק מאישור תוכנית הביקורת.העסקת  היקף
 שהוערך על ידי מבקר הפנים וועדת הביקורת עבודה. היקף העסקה הזו שעות 265על  הפנימי המבקר של העסקתו
בנוסף, בשנת הדוח ביצע  .הנדרשות ביצוע הביקורות לצורך הפנימי מהמבקר הנדרשת ההשקעה רמת את כמשקף

 הכספי והגילוי. יצויין כי למדיוונד קרה הפנימית על הדיווחשעות הקשורות בב 80המבקר הפנימי פעילות בהיקף של 
 וביוקנסל מונו מבקרי פנים עצמאיים, בהיותן חברות ציבוריות.
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 עריכת הביקורת .2.3.6

 (,2000-ו 1000)סדרת תקני  IIAשל  המקצועיים התקנים על פי נערכת הביקורת הפנימי, תכנית המבקר הודעת על פי
 בישראל. פנימיים החדשה מבקרים לשכת של המקצועיות ההנחיות על פי ולרבות

 גישה למידע  .2.3.7

 נתונים כספיים החברה, לרבות של המידע ולמערכות למסמכים חופשית ובלתי אמצעית גישה ניתנת הפנימי למבקר
 הפנימית.  הביקורת בחוק 9 בסעיף לאמור תפקידו, ובהתאם ביצוע לצורך והכל

 דין וחשבון המבקר הפנימי .2.3.8

ל דוחות המבקר הפנימי הוגשו בכתב, ליו"ר ועדת הביקורת וליו"ר דירקטוריון החברה. קודם להגשתם, נמסרו כ
דוחות הביקורת להערות המבוקרים ואלו נכללו בדוח הסופי. בגין כל דוח התקיימה ישיבה של ועדת הביקורת 

 : 2017בנוכחות המבוקרים באשר לממצאים. להלן הדוחות אשר הוגשו בשנת 

 מועד הדיון מועד הגשת הדוח נושא הדוח
 2017 בפברואר 28 2017 בפברואר 23 בדיקת יישום המלצות דוחות ביקורת

 2017 באוגוסט 2 2017 ביולי 10 ועדותיוטוריון ובדיקת יישום החלטות דירק
 2017 בדצמבר 27 2017 באוקטובר 25 עסקאות עם בעלי עניין

 2017 בדצמבר 27 2017 בדצמבר 4 פיקוח ובקרה על חברות בנות

 הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי  .2.3.9

הפנימי לשנת  המבקר של העבודה המבקר הפנימי ותכנית ורציפות פעילות אופי היקף, כי סבור החברה דירקטוריון
 בחברה.  הפנימית הביקורת מטרות את להגשים כדי בהם ויש העניין בנסיבות סבירים הינם 2017

  תגמול .2.3.10

ידו בסך  על שהושקעו בהתאם לשעות טרחה שכר הפנימי למבקר החברה הדוח, שילמה בתקופת לעבודתו בתמורה
 דעתו שיקול להשפיע על כדי בו יהיה ולא סביר הינו החברה, התגמול דירקטוריון אלפי ש"ח. לדעת 96-כולל של כ

  . העסקתו מתנאי כחלק ערך ניירות הפנימי למבקר ניתנו לא החברה. את לבקר בבואו המבקר המקצועי של
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 גילוי בדבר שכר רואי החשבון המבקרים .2.4

 מצ"ב נתונים לגבי שכר הטרחה באלפי ש"ח: 

 2017 2016 
שירותי  

 2ביקורת
שעות 
 עבודה

שירותים 
 אחרים

שעות 
 עבודה

שירותי 
 ביקורת

שעות 
 עבודה

שירותים 
 אחרים

שעות 
 עבודה

 225 102 3,044 450 424  214  2,666  450  קסלמן וקסלמן -החברה 

שכר טרחתו של רואה החשבון המבקר של החברה בגין שירותי הביקורת, שירותים הקשורים לביקורת ושירותי הגשת דוחות 
ההתאמה למס נקבעים לפני תחילת כל שנה, בהתאם להיקף העבודה שהוערך על ידי החברה ומשרד רואה החשבון המבקר. 

נוספים הכוללים בין השאר גם פעילויות הקשורות בביקורת, שירותי מס ושירותים אחרים משולם שכ"ט בגין שירותים 
 בהתאם לשעות העבודה בפועל בגין פעילויות אלה. שכר הטרחה אושר על ידי דירקטוריון החברה.

 2017 2016 
שירותי  

 ביקורת
שעות 
 עבודה

שירותים 
 אחרים

שעות 
 עבודה

שירותי 
 ביקורת

שעות 
 עבודה

שירותים 
 אחרים

שעות 
 עבודה

         חברות הבנות:
 47 34 1,986 374 13 8 1,181 254 קסלמן וקסלמן

 - - 3,113 566 *1,942 455 3,389 560 קוסט פורר גבאי קסירר
 450 100 1,750 295 -  -  2,000 340 סומך חייקין

שירותי הביקורת, שירותים הקשורים לביקורת ושירותי שכר טרחתו של רואה החשבון המבקר של החברות הבנות בגין 
הגשת דוחות ההתאמה למס נקבעים לפני תחילת כל שנה, בהתאם להיקף העבודה שהוערך על ידי אותה החברה ומשרד 
רואה החשבון המבקר שלה. בגין שירותים נוספים הכוללים בין השאר גם פעילויות הקשורות בביקורת, שירותי מס 

 רים משולם שכ"ט בהתאם לשעות העבודה בפועל בגין פעילויות אלה.ושירותים אח

 בעיקר בגין הנפקה במדיוונד.*

 אימוץ תוכנית אכיפה ונהלים בתחום ניירות ערך .2.5

הוראות חוק  -, אימץ דירקטוריון החברה תכנית אכיפה פנימית בתחום דיני חברות וניירות ערך )היינו 2012בחודש אוגוסט 
ניירות ערך והתקנות שהוצאו מכוחם, וכן הוראות דינים קשורים(, אשר מטרתה לוודא ולאכוף ציות של החברה, נושאי 

ס נהלים שאימצה החברה, ו/או תאמץ מעת לעת, בתחום זה. התכנית המשרה שלה ועובדיה לדרישות הדין, לרבות על בסי
קובעת הסדרים, בין היתר, ביחס לאופן הטמעת הנהלים בחברה, קיום מנגנוני פיקוח ודיווח, וכן קביעת דרכי טיפול והפקת 

של החברה כחברה  לקחים בנוגע לתקלות )ככל שתתגלינה(. התכנית גובשה על בסיס מאפייניה הייחודיים וסביבת פעילותה
ידי -המשקיעה בחברות ותומכת בהן ניהולית, וזאת בהתבסס על סקר ציות בתחום דיני חברות וניירות הערך אשר נערך על

 החברה. 

, להיות הממונה על האכיפה בחברה. תפקידו של הממונה על הכספים, סמנכ"ל סגל אסף מרדירקטוריון החברה מינה את 
האכיפה הינו לוודא )בעצמו או באמצעות בעלי תפקידים נוספים בחברה( את ביצועה היעיל והאפקטיבי של תכנית האכיפה, 

 חדים. לרבות בדרך של מעקב, קיום הדרכות והטמעות, וכן עדכון הנהלת החברה בדבר הפעלת התכנית ובדבר אירועים מיו

תוכנית האכיפה כפופה לבדיקה תקופתית של התאמתה ועדכונה, ככל שיידרש. החברה תמשיך לערוך ולאמץ נהלים נוספים, 
  ככל שיידרשו, לשם מיפוי תהליכים נוספים, עיגון פרקטיקות נהוגות וגיבוש פרוצדורות נוספות.

 גילוי בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים .2.6

 עור הדירקטורים הבלתי תלויים.יבדבר שהוראה ץ בתקנונה החברה בחרה לא לאמ
  

                                                      

 שירותי ביקורת, שירותים הקשורים לביקורת ושירותי מס בגין הגשת דוחות מס לרשויות המס.  2
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 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד .3

 אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי .3.1

 בדצמבר 31לדוחות הכספיים ליום  26ביאור  ראולפרטים נוספים אודות אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, 
2017. 

 נחות ותחזיות מהותיים ששימשו בבסיס הערכות שווי שצורפו לדוחותאומדנים, ה .3.2

, צירפה החברה לדוחותיה הכספיים הערכות שווי שהתייחסו 2017בדצמבר  31השנים שהסתיימה ביום  3בתקופה של 
ובאומדנים לנכסים ולהתחייבויות שונים בגין השקעת החברה במדיוונד. להלן מובאים פרטים באשר לשינויים בתחזיות 

 :המהותיים

הערכות שווי הקשורות בהשקעתה במדיוונד. הערכות השווי נועדו לשם אמידת  2בשלוש השנים האחרונות, צירפה החברה 
השווי הכלכלי והסכום בר ההשבה של הנכס הבלתי מוחשי שהוכר בעת איחודה לראשונה של מדיוונד ברבעון הרביעי של 

תו המועד. הפרמטרים העיקריים שהשתנו בין הערכות שווי אלה ואשר היתה להן ושל המוניטין שהוכר באו 2012שנת 
 ;מדינות במספר העיקרי למוצר ביטוחי שיפוי וקבלתהשפעה מהותית על תוצאות ההערכות היו: )א( קבלת אישור לשיווק 

לתחילת מכירות המוצר  )ב( התקדמות בפיתוח הקליני של המוצרים העיקריים של מדיוונד; )ג( שינויים בלוחות הזמנים
והתחלת ניסויי המשך, בעיקר כתוצאה מהפסקת שיתוף הפעולה בין טבע למדיוונד והצורך לגייס מימון לביצוע תוכנית 

 המוצר של החדירה בקצב ושינוי בפועל המכירות קצב)ד( העבודה וכן הצורך בהקמת מערך לשיווק המוצר באירופה; 
המוצר בשנת שיא, עקב קבלת מחקרי שוק מעודכנים שנערכו עבור מדיוונד ערב השקת  ( שינוי בגובה מכירותה)-ו ;העיקרי

המוצר באירופה, בהם בין השאר גם נקבע מחיר המכירה בפועל של המוצר שהיה שונה מזה שנאמד על ידי החברה בהערכות 
 קודמות. 

בפרמטרים עיקריים ששימשו באותה הערכת שווי בכל אחת מהערכות השווי שצורפו לדוחות, נכלל גילוי באשר לשינויים 
 מול אותם פרמטרים בהערכות קודמות.

 

 הננו מודים למנהלי הקבוצה ועובדיה על תרומתם לקידומה ולפיתוחה של הקבוצה.

   2018במרס  20
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 דוח רואה החשבון המבקר
 לבעלי המניות של 

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 
 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 

 ב )ג( בתקנות ניירות ערך9בהתאם לסעיף 
 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
. 2017בדצמבר  31החברה( ליום  -ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ )להלן 

כמוסבר בפסקה הבאה. הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית רכיבי בקרה אלה נקבעו 
אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי 

 התבסס על ביקורתנו.לתאריך הנ"ל. אחריותנו היא לחוות דעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ב
 

של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של  104רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת 
( בקרות ברמת הארגון, לרבות 1(. רכיבים אלה הינם: )"104"תקן ביקורת  -רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" )להלן 

( בקרות על תהליך נכסים כספיים 2ירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; )בקרות על תהליך העריכה והסג
"רכיבי הבקרה  -( בקרות על תהליך חברות כלולות )כל אלה יחד מכונים להלן 4( בקרות על תהליך הערכות שווי; )3נזילים; )

  .המבוקרים"(
 

זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה לזהות פי תקן -. על104ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת 
את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קוימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות 

כון המהותיות. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, הערכת הסי
שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי 
בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו 

הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים כנחוצים בהתאם לנסיבות. ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי 
המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא 

אה התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מבי
 .לעיל בהקשר המתואר דעתנו לחוות נאות בסיס מספקתבחשבון השפעות אפשריות כאלה. אנו סבורים שביקורתנו 

 
בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה 

אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת 
 לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.

 
 .2017בדצמבר  31לדעתנו, החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום 

 
בדצמבר  31לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים ביקרנו גם, בהתאם 

, 2018במרס  20והדוח שלנו, מיום  2017בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2016-ו 2017
 רואי חשבון אחרים.כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות 

 
 

 

 קסלמן וקסלמן אביב,-תל

 רואי חשבון 2018 במרס 20

  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב 
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 דוח רואה החשבון המבקר

 לבעלי המניות של 

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 
 

החברה( לימים  - גיה בע"מ )להלןושל כלל תעשיות ביוטכנול המאוחדים על המצב הכספי המצורפיםביקרנו את הדוחות 

ותזרימי המזומנים  השינויים בהון הרווח הכולל,הפסד,  וארווח הואת הדוחות המאוחדים על  2016-ו 2017בדצמבר  31

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון 2017בדצמבר  31שהסתיימה ביום לכל אחת משלוש השנים בתקופה 

 וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. 

 

מכלל הנכסים  16%-וכ 23%-לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ

 11%-וכ 38%-, כ8%-, בהתאמה, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ2016-ו 2017בדצמבר  31המאוחדים לימים 

, בהתאמה. כמו כן, לא ביקרנו את 2015-ו 2016, 2017בדצמבר  31שהסתיימו בימים שנים למכלל ההכנסות המאוחדות 

מגיע לכדי  2016-ו 2017בדצמבר  31 בשווין המאזני לימיםה ברחההדוחות הכספיים של חברות כלולות אשר חלקה של 

, 2017בדצמבר  31אלפי ש"ח, בהתאמה, ואשר חלקה בהפסדיהן לשנים שהסתיימו בימים  19,464-אלפי ש"ח ו 83,171

הדוחות הכספיים של אלפי ש"ח, בהתאמה.  10,296-אלפי ש"ח ו 11,611אלפי ש"ח,  24,691מגיע לכדי  2015-ו 2016

חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו ותן א

 בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
 

לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של  ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל,
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה -. על1973-רואה חשבון(, התשל"ג

של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים 
ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו 
על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו 

 תנו.ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דע
 

הנ"ל משקפים באופן  המאוחדים לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים
 2016-ו 2017בדצמבר  31שלה לימים  מאוחדותהנאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה והחברות 

 31ביום ם שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ואת תוצאות הפעולות, השינויים בהון ותזרימי המזומני
( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, IFRS, בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )2017בדצמבר 

 .2010-התש"ע
 

של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי",  104ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת 
כלל  2018במרס  20, והדוח שלנו מיום 2017בדצמבר  31רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום על תיקוניו, 

 באופן אפקטיבי.חוות דעת בלתי מסויגת על קיומם של אותם רכיבים 
 
 
 
 

 

 קסלמן וקסלמן אביב,-תל

 רואי חשבון 2018 במרס 20

  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב 
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4 

 
 

 בדצמבר 31 

 2016 2017 ביאור 

 אלפי ש"ח  

 

    ם י   סכ    נ
    נכסים שוטפים:

 165,630 164,247  6 מזומנים ושווי מזומנים
 5,392 830   פיקדונות בתאגידים בנקאיים

 666  8 מכשירים פיננסים נגזרים
 16,415 13,612   חייבים ויתרות חובה 

 3,248 6,539   מלאי

   185,228 191,351 

    נכסים שאינם שוטפים:
 66,326 113,338  ב'5 השקעות בחברות כלולות

 49,304 44,411  7 נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 1,554 2,873  8 מכשירים פיננסים נגזרים

 49,211 44,627  9 זמינים למכירהנכסים פיננסים 
 2,885 2,667   פיקדונות ויתרות חובה

 16,536 14,854   רכוש קבוע
 741,543 626,342  10 נכסים בלתי מוחשיים

   849,112 927,359 

    

 1,118,710 1,034,340   סך נכסים

    

    

    
 
 

 
 
 

 ( אבי פישר, 

 (  יו"ר הדירקטוריון  
  
 ,גונן עפר(  

 מנכ"ל (  
  
 ,אסף סגל(  

 סמנכ"ל כספים   ( 
 
 
 
 

 .2018 במרס 20תאריך אישור הדוחות הכספיים על ידי דירקטוריון החברה: 
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 בדצמבר 31 

 2016 2017 ביאור 

 אלפי ש"ח  

 
    התחייבויות  והון

    
    התחייבויות שוטפות:
    זכאים ויתרות זכות:

 8,507  7,975   ונותני שירותיםספקים 
 59,770  23,207  11  אחרים

 
  31,182  68,277 

    התחייבויות שאינן שוטפות: 
  2,420  8 נגזריםמכשירים פיננסים 

 78,306  71,875  12 התחייבויות לבעלי עניין
 136,149  66,567  13 התחייבויות אחרות 
  10,385  (3ג')14 הפרשה בגין תביעה

 841  1,176   מעביד, נטו-ת בשל סיום יחסי עובדיוהתחייבו
 82,642  42,539  ה'16 מסי הכנסה נדחים

   194,962  297,938 

   14 והתחייבויות תלויותהתקשרויות 

 366,215  226,144   סך התחייבויות

    
   15 הון: 

    החברה: ם שלהון המיוחס לבעלי
 1,362  1,565   מניות ההון 

 1,212,040  1,274,037   פרמיה על מניות
 130,157  143,300   קרנות הון אחרות

 33,219  4,810   הפרשים מתרגום דוחות כספיים

 (1,013,704) (1,041,597)  יתרת הפסד

   382,115  363,074 
 389,421  426,081   זכויות שאינן מקנות שליטה

 752,495  808,196   הוןסך 

    

 1,118,710 1,034,340   הוןסך התחייבויות ו

    
 

 

 

 

 אלה.מאוחדים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים 



 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 דוחות מאוחדים על הרווח או הפסד

 

6 

 
 בדצמבר 31ביום שנה שהסתיימה   

 2015 2016 2017 ביאור 

 א ל פ י   ש " ח  

 
     

     הכנסות:
 25,417  24,183  43,461  17 ממתן רישיונות ומדמי שכירות ממכירות, הכנסות 

     בחברות  של השקעות החזקההירידה בשיעור מממימוש ו רווח
 6,348  822  11,038   כלולות

  2,038  19,136    חברות בנות או מאיבוד שליטה בהןרווח שנבע ממכירה של 
  1,314    רווח משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים נגזרים, נטו

 23,994  2,127    , נטורווח ממימוש נכסים פיננסים זמינים למכירה
 6,197  9,510  80,478  21 הכנסות מימון

   154,113  39,994  61,956 

     והוצאות:עלויות 
 26,161  38,837  27,431   חלק בהפסדי חברות כלולות, נטו

 16,619  254,652   (1א')5 ירידת ערך נכסים 
 12,127   617   הפסד משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים נגזרים, נטו

     שאינם שוטפים הפסד משינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסים 
 1,461  18,674  6,152   רווח והפסדהוגן דרך בשווי 

   263   , נטוממימוש נכסים פיננסים זמינים למכירה הפסד
 42,549  46,967  32,433   עלות המכירות ומתן הרישיונות

 54,094  42,011  32,644  18 הוצאות מחקר ופיתוח, נטו
 35,891  32,264  19,203  19 הוצאות מכירה ושיווק

 46,856  48,843  42,476  20 וכלליותהוצאות הנהלה 
   16,049  (3ג')14 הוצאות אחרות

 35,553  11,850  31,078  21 הוצאות מימון

   208,346  494,098  271,311 

 (209,355) (454,104) (54,233)  הטבת מס הפסד לפני
 14,023  60,104  31,795  16 מס הטבת

 (195,332) (394,000) (22,438)   לשנההפסד 

     
     לשנה:ההפסד ייחוס 

 (118,462) (213,820) (27,893)  לבעלים של החברה הפסד המיוחס 

 (76,870) (180,180) 5,455   לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטההמיוחס  (הפסדרווח )

  (22,438) (394,000) (195,332) 

      
 ש"ח  

 22    
 (0.87) (1.57) (0.19)  ההמיוחס לבעלים של החברלמניה בסיסי ומדולל  הפסד

     
 

 אלה.מאוחדים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים 
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 בדצמבר 31שנה שהסתיימה ביום   

  2017 2016 2015 

 א ל פ י   ש " ח  

 
 (195,332) (394,000) (22,438)  לשנההפסד 

     
     כולל אחר לשנה: (הפסדרווח )

     - סעיפים אשר לא יסווגו מחדש לרווח או הפסד
 9  11    מעביד -מדידות מחדש של התחייבויות בשל סיום יחסי עובד

     
     או הפסד:סעיפים אשר עשויים להיות מסווגים מחדש לרווח 

 15,243  20,760  (3,024)  נטו ממס זמינים למכירה, פיננסיםשערוך לשווי הוגן של נכסים 
      ףמנכסים פיננסים זמינים למכירה שמומש ונזק (רווחהפסד )

 (17,636) (1,595) 263   , נטו ממסרווח או הפסד לדוח
     שנזקףלמכירה  מירידת ערך נכסים פיננסים זמיניםהפסד 

 2,619     הפסדאו לדוח רווח 
 2,440  (6,412) (49,108)  הפרשים מתרגום דוחות כספיים, נטו

     מכירה של חברותגריעת הפרשים מתרגום דוחות כספיים עקב 
  (1,314) (47)  בנות או איבוד שליטה בהן 

 172  (1,333) (9,213)  כולל אחר של חברות כלולות, נטו)הפסד( חלק ברווח 

  (61,129)  10,106  2,838 

     
 2,847  10,117  (61,129)  , נטו ממסכולל אחר לשנה )הפסד( סך רווח

     
 (192,485) (383,883) (83,567)  כולל לשנההפסד 

     
     הכולל לשנה:ההפסד ייחוס 

 (117,257) (197,010) (59,063)  החברה  של םלבעליהפסד המיוחס 
 (75,228) (186,873) (24,504)  לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטההפסד המיוחס 

  (83,567) (383,883) (192,485) 

     
     

  
 
 
 
 
 
 

 אלה.מאוחדים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים 
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 1 -)המשך(  
 

   החברהם של הון המיוחס לבעלי 
 

 הון
 המניות

פרמיה על 
 מניות

קרנות הון 
 אחרות

 הפרשים
 מתרגום
 דוחות
 כספיים

 יתרת
 סך הכול הפסד

זכויות שאינן 
מקנות 
 סך ההון שליטה

 א ל פ י   ש " ח   

         
 1,259,159  579,954  679,205  (681,422) 34,603  132,821  1,191,860 1,343   2015בינואר  1יתרה ליום 

         
         כולל: הפסד

 (195,332) (76,870) (118,462) (118,462)     לשנה הפסד

         כולל אחר: רווח
 226   226    226    נכסים פיננסים זמינים למכירה, נטו

 9  12  (3)   (3)   מעביד-בשל סיום יחסי עובדמדידות מחדש של התחייבויות 

 2,440  1,630  810   810     הפרשים מתרגום דוחות כספיים, נטו

 172   172    172     כולל אחר של חברות כלולות, נטו חלק ברווח

  -,-  -,-  223  982  -,-  1,205  1,642  2,847 

 (192,485) (75,228) (117,257) (118,462) 982  223  -,-  -,-  כולל לשנה הפסדסך 

         
         עסקות עם בעלים:

 19   19      19  מימוש כתבי אופציה שהוענקו לעובדים ונותני שירותים

         שינויים בזכויות הבעלות בחברות בנות שאינם כרוכים 

 22,476  25,234  (2,758)   (2,758)   באובדן שליטה

 -,-   -,-    (19,180) 19,180   כתבי אופציה שהונפקו על ידי החברהפקיעת 

 מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים ולנותני שירותים
  (6,313)   (6,313)  9,611  3,298 

 25,793  34,845  (9,052) -,-  -,-  (28,251) 19,180  19  סך עסקות עם בעלים

 1,092,467  539,571  552,896  (799,884) 35,585  104,793  1,211,040  1,362   2015בדצמבר  31יתרה ליום 

 
  



 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
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 2 –)המשך( 
 

   החברהם של הון המיוחס לבעלי 
 

 הון
 המניות

פרמיה על 
 מניות

קרנות הון 
 אחרות

 הפרשים
 מתרגום
 דוחות
 כספיים

 יתרת
 סך הכול הפסד

זכויות שאינן 
מקנות 
 סך ההון שליטה

 א ל פ י   ש " ח   

         
 1,092,467 539,571  552,896  (799,884) 35,585  104,793  1,211,040  1,362   2016בינואר  1יתרה ליום 

         
         כולל: הפסד

 (000,394) (180,180) (,820213) (,820213)     לשנה הפסד

         כולל אחר: רווח
 19,165   19,165    19,165    זמינים למכירה, נטונכסים פיננסים 

 11   11    11    מעביד-מדידות מחדש של התחייבויות בשל סיום יחסי עובד

 (,7267) (693,6) (331,0)  (331,0)    הפרשים מתרגום דוחות כספיים, נטו

 (1,333)  (1,333)  (1,333)    כולל אחר של חברות כלולות, נטו חלק בהפסד

 -,- -,-  19,176 (2,366) -,-  16,810 (6936,)  10,117 

 (383,883) (186,873) (197,010) (213,820) (2,366) 19,176  -,- -,- כולל לשנה הפסדסך 

         
         עסקות עם בעלים:

         שינויים בזכויות הבעלות בחברות בנות שאינם כרוכים 

 ,80527  ,61720  7,188    7,188    באובדן שליטה

         מכירה של עקב שנגרעו שליטה מקנות שאינן זכויות

 1,323  1,323        חברות בנות

 -,-   -,-    (1,000) 1,000  פקיעת כתבי אופציה שהונפקו על ידי החברה

 מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים ולנותני שירותים
       14,783  14,783 

 43,911  36,723  7,188  -,- -,- 6,188  1,000 -,- עסקות עם בעליםסך 

 752,495  389,421  363,074  (1,013,704) 33,219  130,157  1,212,040 1,362  2016בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 

  



 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

 

10 

 3 -( סיום)

   החברהם של הון המיוחס לבעלי 
 

 הון
 המניות

פרמיה על 
 מניות

קרנות הון 
 אחרות

 הפרשים
 מתרגום
 דוחות
 כספיים

 יתרת
 סך הכול הפסד

זכויות שאינן 
מקנות 
 סך ההון שליטה

 א ל פ י   ש " ח   

         
 752,495  389,421  363,074  (1,013,704) 33,219  130,157  1,212,040  1,362   2017בינואר  1יתרה ליום 

         
         כולל: הפסד

 (438,22) 455,5  (893,27) (893,27)     לשנה (הפסדרווח )

         כולל אחר: הפסד
 (2,761)  (2,761)   (2,761)   נכסים פיננסים זמינים למכירה, נטו

 (49,155) (29,959) (196,19)  (196,19)    הפרשים מתרגום דוחות כספיים, נטו

 (9,213)  (9,213)  (9,213)    כולל אחר של חברות כלולות, נטו ברווחחלק 

   (2,761) (28,409)  (31,170) (29,959) (61,129) 

 (83,567) (24,504) (59,063) (27,893) (28,409) (2,761) -,-  -,-  כולל לשנה הפסדסך 

         
         עסקות עם בעלים:

 18,322   18,322     18,262  60  (1ב')5הון לבעל עניין, ראה ביאור  הנפקת

 49,351   49,351    5,473  43,735  143  15הון מניות וכתבי אופציה, ראה ביאור  הנפקת

         שינויים בזכויות הבעלות בחברות בנות שאינם כרוכים 

 ,61180  187,73  7,424    7,424    באובדן שליטה

         איבוד שליטה עקב שנגרעו שליטה מקנות שאינן זכויות

 (19,151) (19,151)       בחברה בת

 מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים ולנותני שירותים
   007,3    007,3  1287,  135,10 

 139,268  61,164  78,104  -,-  -,-  15,904  61,997  203  סך עסקות עם בעלים

 808,196  426,081  382,115  (1,041,597)  4,810  143,300  1,274,037  1,565   2017בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 

 אלה.מאוחדים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים 



 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
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 1 -)המשך( 

 

 
 בדצמבר 31שנה שהסתיימה ביום  

 2017 2016 2015 

 ש " ח א ל פ י   

 
    

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
 (195,332) (394,000) (22,438) לשנה הפסד 

    התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות 
 48,333  281,367  (68,967) להלןא' ראה שוטפת, 

 (146,999) (112,633) (91,405) מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

    
    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:

    עקב מכירה של השקעות בחברות בנות  )נגרעו( מזומנים שנוספו
  81  (12,517) או איבוד שליטה בהן, נטו

 (10,938) (4,867) (4,582) רכישת רכוש קבוע
 (117) (115) (104) השקעה ברכוש אחר

 (8,897) (14,289) (12,592) חוב המירותהשקעות בחברות כלולות, כולל הלוואות ואגרות 
 (4,917) (14,364)  בנכסים פיננסים זמינים למכירה ותהשקע

    השקעות בנכסים פיננסים שאינם שוטפים בשווי הוגן דרך
 (30,571) (484) (1,259) רווח או הפסד

   (1,385) השקעות במכשירים פיננסים נגזרים
 52  468   תמורה ממכירת רכוש קבוע

 37    תמורה ממימוש השקעה בחברה כלולה לשעבר
 38,820  4,004  706  זמינים למכירה פיננסיםתמורה ממימוש נכסים 

 47,157  22,948   נכסים פיננסים שוטפים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, נטו
 139,579  8,350  (423) , נטולזמן קצרפיקדונות 

 (193) (20) 19  פיקדונות לזמן ארוך
 1,125  1,596  1,230  ריבית שהתקבלה

 171,137  3,308  (30,907) (שימשו לפעילות השקעהנבעו מפעילות השקעה )שמזומנים נטו ש

    
    תזרימי מזומנים מפעילות מימון:

   49,427  מהנפקת מניות וכתבי אופציה )בניכוי הוצאות הנפקה(תמורה 
 19    נותני שירותיםלשהוענקו לעובדים ו האופציכתבי תמורה ממימוש 

  8,704   תמורה ממכירת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 22,499  23,123  80,611  לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  מניותהנפקת 
    לבעלי זכויות שאינן מכשירים פיננסים נגזרים הנפקת 

 19    מקנות שליטה

 2,912  3,461  1,144   ממשלתייםקבלת מענקים 

 25,449  35,288  131,182  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון 

    
 49,587  (74,037) 8,870  במזומנים ושווי מזומניםגידול )קיטון( 

 191,704  240,292  165,630  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה               
    הנובעים מהפרשי שער בגין יתרות מזומנים  הפסדים

 (999) (625) (10,253) ושווי מזומנים

 240,292  165,630  164,247  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר השנה
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 2 -)סיום( 

 

 בדצמבר 31שנה שהסתיימה ביום  

 2017 2016 2015 

ח  " ש י  פ ל  א

 
    תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת:התאמות הדרושות כדי להציג את א( 

    הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת מזומנים:
 26,161  38,837  27,431  חלק בהפסדי חברות כלולות, נטו

 (6,348) (822) (11,038) כלולות בחברותשל השקעות  החזקההבשיעור  ממימוש ומירידה רווח
  (2,038) (19,136)  איבוד שליטה בהןה של חברות בנות או ממכירשנבע רווח 

    בשווי הוגןמשינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסים שאינם שוטפים  הפסד
 1,461  18,674  6,152  דרך רווח או הפסד

 12,127  (1,314) 617  הפסד )רווח( משינוי בשווי ההוגן של מכשירים פיננסים נגזרים, נטו
 16,619  254,652   נכסים, נטוירידת ערך 

 4,700    נותת בגין מתן רישיונוב ותשל חבר יםמוחשי בלתי יםנכס מגריעת הפסד
 (23,994) (2,127) 263  ממימוש נכסים פיננסים זמינים למכירה (חרווהפסד )

 3,298  14,783  10,135  מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים ולנותני שירותים
     16,049  אחרותהוצאות 

 (1,324) (5,879) (3,870) התחייבות בגין מענקים ממשלתיים, נטו
 (14,023) (60,104) (32,005) מסים נדחים, נטו
 4,617  16,952  15,290  פחת והפחתות 

 (52) 308   ממכירת רכוש קבוע (רווחהפסד )
 501  159  594  מעביד, נטו-ת בשל סיום יחסי עובדיוהתחייבו

 24,121  691  (44,529) מימון, נטו  )הכנסות(הוצאות 

 (34,047)  272,772  47,864 

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:
 (4,627) 1,264  (3,044) בחייבים ויתרות חובה ומקדמות לספקים לזמן ארוך (גידולקיטון )

     גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות:
 4,787  (4,960) 3,145  שירותיםספקים ונותני 

 1,465  8,923  (32,889) ויתרות זכות לזמן ארוך אחרים

 (1,156) 3,368  (2,132) במלאי )גידול( קיטון

 (34,920)  8,595  469 

 (68,967)  281,367  48,333 

    
    
    
    

 
 
 
 

 אלה.מאוחדים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים 
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 כללי - 1ביאור 
 

והינה תושבת ישראל,  החברה( הינה חברה ציבורית, המאוגדת בישראל -כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ )להלן 
 בבורסה לניירות ערך בתל אביב.  ותנסחראשר מניותיה 

 
 והטכנולוגיה החיים מדעי בתחום ופיתוח מחקר בחברות השקעה של אחד פעילות בתחום פועלת החברה

 נמצאת הפורטפוליו מחברות אחת כל. זמן לאורך בהן ניהולית ותמיכה בחברות השקעה באמצעות וזאת הרפואית
 של העסקי מצבה, בהתאם. פעילותן להמשך הון לגיוסי נדרשותהן  ולפיכך מוצריה של שונים פיתוח בשלבי

 החברות של העסקי ממצבן היתר בין, מושפעים, שלה המזומנים ותזרימי הונה, פעולותיה תוצאות, החברה
 .בהונן והשינויים שלהן המזומנים תזרימי, פעולותיהן מתוצאות, ידה על המוחזקות העיקריות

 
 (.האםהחברה  -החברה נמצאת בשליטת כלל תעשיות בע"מ )להלן 

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית: - 2ביאור 
 

 בסיס ההצגה של הדוחות הכספיים: א.
 

 2016-ו 2017בדצמבר  31לימים  (הקבוצה -החברה והחברות הבנות שלה )להלן הדוחות הכספיים של 
הדיווח הכספי מצייתים לתקני , 2017בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

( שהם תקנים ופרשנויות אשר פורסמו על ידי International Financial Reporting Standardsהבינלאומיים )
 תקני  -( )להלן International Accounting Standard Boardהמוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות )

 .2010-וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע, (IFRS-ה
 

 בהקשר להצגת דוחות כספיים אלה, יצויין כדלקמן:
 

עיקרי המדיניות החשבונאית, המתוארים להלן, יושמו באופן עקבי ביחס לכל השנים המוצגות, אלא  (1
 חרת. אם צוין א

 
נערכו בהתאם למוסכמת העלות ההיסטורית, בכפוף להתאמות בגין שערוך  אלהדוחות כספיים  (2

והתחייבויות פיננסיות )לרבות מכשירים נגזרים(  פיננסיםנכסים ונכסים פיננסים זמינים למכירה 
 .בשווי הוגן דרך רווח או הפסד המוצגים בשווי הוגן

 
, דורשת שימוש באומדנים חשבונאיים מסוימים IFRS-לתקני העריכת דוחות כספיים בהתאם  (3

מהותיים. כמו כן, היא מחייבת את הנהלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת בתהליך יישום מדיניותה 
ניתן גילוי לתחומים בהם מעורבת מידה רבה של שיקול דעת  3החשבונאית של הקבוצה. בביאור 

ה מהותית על הדוחות הכספיים או מורכבות, או תחומים בהם יש להנחות ולאומדנים השפע
המאוחדים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מהאומדנים וההנחות ששימשו את 

 הנהלת הקבוצה. 
 

 חודשים. 12תקופת המחזור התפעולי של הקבוצה הינה  (4
 

יין הקבוצה מנתחת את ההוצאות שהוכרו בדוחות רווח או הפסד לפי שיטת סיווג המבוססת על מאפ ( 5
 .הפעילות של ההוצאות
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 :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
 

 דוחות כספיים מאוחדים: ב.
 

 וצירופי עסקים חברות בנות (1
 

שולטת בישות כאשר לקבוצה קיים כוח הקבוצה  הנשלטות על ידי הקבוצה.חברות בנות הן ישויות 
השפעה על הישות המושקעת, יש לה חשיפה או זכויות לתשואות משתנות ממעורבותה בישות וכן 

שתמש בכוח ההשפעה שלה על הישות המושקעת כדי להשפיע על סכום התשואות היש לה יכולת ל
מועד שבו מושגת השליטה שינבעו לה מאותה ישות. חברות בנות נכללות באיחוד באופן מלא החל מה

 בהן על ידי הקבוצה. איחודן מופסק במועד שבו מפסיקה השליטה. 
 

הטיפול החשבונאי של הקבוצה בצירופי עסקים מתבצע תוך שימוש בשיטת הרכישה. התמורה 
החברה הנרכשת(, מחושבת כסיכום של ערכי השווי ההוגן  -שמועברת בגין רכישת חברה בת )להלן 

של הנכסים שמועברים על ידי הקבוצה, ההתחייבויות שמתהוות לקבוצה מול הבעלים הקודמים של 
את גם והזכויות ההוניות שמונפקות על ידי הקבוצה. התמורה שמועברת כוללת  החברה הנרכשת

השווי ההוגן של כל נכס או התחייבות, שנובעים כתוצאה מהסדר תמורה מותנית. עלויות הקשורות 
לרכישה מוכרות ברווח או הפסד עם התהוותן. נכסים מזוהים שנרכשים וכן התחייבויות והתחייבויות 

הקבוצה על עצמה במסגרת צירוף עסקים )למעט חריגים מסוימים המפורטים בתקן תלויות שנוטלת 
( נמדדים לראשונה בשווים ההוגן במועד IFRS 3R -להלן )"צירופי עסקים"  3דיווח כספי בינלאומי 

הרכישה. במסגרת כל עסקת צירוף עסקים, קובעת הקבוצה באם להכיר בזכויות שאינן מקנות שליטה 
את מחזיקיהן בחלק יחסי מהנכסים נטו של מזכות השהן זכויות בעלות בהווה  ,בחברה הנרכשת
לפי שוויין ההוגן או לפי החלק היחסי של מכשירי הבעלות בהווה בסכומים שהוכרו  ,הישות בעת פירוק

בגין הנכסים נטו הניתנים לזיהוי של החברה הנרכשת. קביעה זו נעשית לגבי כל עסקה ועסקה בנפרד. 
האחרים של הזכויות שאינן מקנות שליטה נמדדים בשוויים ההוגן למועד הרכישה אלא  כל הרכיבים

 .IFRSאם כן בסיס מדידה אחר נדרש על פי תקני 
 

בצירוף עסקים שהושג בשלבים, הזכויות ההוניות שהוחזקו בחברה הנרכשת על ידי הקבוצה טרם 
רווח או הפסד שנוצר כתוצאה מכך נזקף צירוף העסקים נמדדות בשוויין ההוגן למועד צירוף העסקים, ו

 לרווח או הפסד.
 

תמורה מותנית שהתהוותה לקבוצה במסגרת צירוף עסקים נמדדת בשווייה ההוגן למועד צירוף 
העסקים. שינויים עוקבים בשווי ההוגן של התמורה המותנית, המסווגת כנכס או כהתחייבות, מוכרים 

ברווח ( IAS 39 -"מכשירים פיננסים: הכרה ומדידה" )להלן  39בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
 .ברווח או הפסדאו  ל אחרכול

 
 בחברהמקנות שליטה  שאינן כלשהןהתמורה המועברת, סכום זכויות הסכום הכולל של  עודף

 לסכום מעל, הנרכשת החברה בהון כלשהןההוגן ליום הרכישה של זכויות קודמות  והשווי, הנרכשת
 כולם יםושל ההתחייבויות שניטלו, שנמדד שנרכשו לזיהוי הניתנים הנכסים של, הרכישה למועד, נטו

 (.להלן 'הסעיף  )ראה גם כמוניטין מוכר, לעיל כאמור
 

במקרה של רכישה במחיר הזדמנותי, שבה הסכום נטו, למועד הרכישה, של הנכסים הניתנים לזיהוי 
שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו, עולה על הסכום הכולל של התמורה המועברת, סכום זכויות 

לשהן שאינן מקנות שליטה בחברה הנרכשת, והשווי ההוגן ליום הרכישה של זכויות קודמות כלשהן כ
 בהון החברה הנרכשת, כדלעיל, מוכר ההפרש ישירות ברווח או הפסד במועד הרכישה.

 
 ,יתרות ועסקות תוך קבוצתיות, כולל הכנסות, הוצאות ודיבידנדים בגין עסקות בין חברות הקבוצה

בוטלו. רווחים והפסדים, הנובעים מעסקות תוך קבוצתיות, ואשר הוכרו בנכסים, בוטלו אף הם. 
הפסדים תוך קבוצתיים כאמור עשויים להצביע על ירידת ערך נכסים אשר נבחנת ומטופלת כמפורט 

 בסעיף ו' להלן.
 

עקביות עם המדיניות החשבונאית המיושמת בחברות הבנות שונתה לפי הצורך, על מנת להבטיח 
 המדיניות החשבונאית שאומצה על ידי הקבוצה.
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 :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
 

 שתוצאתן אינה איבוד שליטה עסקות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה (2
 

 מטופלות שליטה איבוד אינה שתוצאתן בנות בחברות שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי עם עסקות
 או ששולמה כלשהי תמורה של ההוגן השווי בין ההפרש, אלה בעסקות. בעלים עם כעסקות

 בזכויות השינויים את לשקף כדי שליטה מקנות שאינן הזכויות מתואמות שבו הסכום לבין שהתקבלה
 . החברה של לבעלים המיוחס בהון ישירות מוכר, הבת בחברה שלהן היחסיות

 
 בחברות בנות מימוש זכויות (3
 

 אתו( כלשהו מוניטין כולל) הנכסים את גורעת היא, בת בחברה שליטה מאבדת הקבוצה כאשר
 במועד בספריםערכם  לפי בה שליטה מקנות שאינן הזכויות את וכן הבת החברה של ההתחייבויות

 במועד ההוגן שווייה לפי לשעבר הבת בחברה שנותרה כלשהי בהשקעה ומכירה, השליטה אבדה שבו
 החשבונאי הטיפול לצורך בספרים לראשונה שמוכר כסכום משמש זה הוגן שווי. השליטה אבדה שבו

 . פיננסי כנכס או כלולה כחברה ,השליטה איבוד לאחר שנותרו לשעבר הבת בחברה בזכויות העוקב
 

 ההוגן והשווי השליטה לאיבוד שגרמה מהעסקה שהתקבלה התמורה של ההוגן השווי בין ההפרש
 הערך לבין(, לעיל כאמור) השליטה איבוד במועד לשעבר הבת בחברה שנותרה כלשהי השקעה של

 אבדה בו במועד לשעבר הבת החברה של וההתחייבויות( כלשהו מוניטין כולל) הנכסים של בספרים
 ברווח מוכר, מועד באותו לשעבר הבת בחברה שליטה מקנות שאינן כלשהן זכויות ושל בה השליטה

 .הפסד או
 

 אופן באותו מטופלים בת חברה לאותה בהתייחס אחר כולל ברווח בעבר הוכרו אשר כלשהם סכומים
 מסווגת) הקשורים ההתחייבויות או הנכסים את ישירות מממשת הייתה החברה אם נדרש שהיה
  (.לעניין בהתאם, לעודפים ישירות אותם מעבירה או הפסד או לרווח מחדש אותם

 
 חברות כלולות (4

 
בה יש לקבוצה השפעה מהותית, אך לא שליטה, המתבטאת לרוב בהחזקה חברה כלולה הינה ישות 

  .לה מוצגת לפי שיטת השווי המאזנימזכויות ההצבעה. השקעה בחברה כלו 50%עד  20%של 
 

, והערך הפנקסני משתנה כך עלותהלראשונה לפי ההשקעה מוכרת  בהתאם לשיטת השווי המאזני
  .החברה הכלולה ממועד ההשקעהשהקבוצה מכירה בחלקה ברווח או הפסד של 

  
מוניטין בגין רכישות של חברות כלולות נכלל במסגרת סעיף "השקעות בחברות כלולות" ונבחן לצורך 

 ' להלן(.והכרה בירידת ערך כחלק מההשקעה בחברה הכלולה בכללותה )ראה גם סעיף 
 

וחלקה  הפסד או לרווח נזקף הרכישהלאחר מועד  הכלולות החברותברווח או הפסד של  הקבוצה חלק
 של בספרים ערכהכנגד  ,אחר כולל לרווח נזקףלאחר מועד הרכישה  אחר כולל ברווחבתנועות 
 כל לרבותלזכויותיה בחברה הכלולה ) ווהש כלולה חברה בהפסדי קבוצהה חלק כאשר. ההשקעה

 מעבר נוספים בהפסדים מכירה אינה הקבוצה, ןעליה ה( או עולמובטחות הבלתי אחרות החובה יתרות
 לשאתאו משתמעת  משפטית מחוייבותקיימת לקבוצה  אם אלא, הכלולה בחברה השקעתה לעלות

 ם בעבור החברה הכלולה.מיאו במידה שבוצעו תשלו בה לזכויותיה מעבר הכלולה החברה בהפסדי
 

הקבוצה קובעת בכל תאריך דיווח האם קיימים סימנים לירידת ערכה של ההשקעה בחברה הכלולה. 
במידה שמתקיים סימן כלשהו כאמור, הקבוצה מחשבת את סכום ירידת הערך כהפרש בין הסכום בר 
ההשבה של ההשקעה בחברה הכלולה )הגבוה מבין שווי שימוש לבין שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה( 

 רכה בספרים ומכירה בסכום ירידת הערך ברווח או הפסד במסגרת "ירידת ערך נכסים". לע
 

 והפסדים בגין דילול, הנובעים מהשקעות בחברות כלולות, מוכרים ברווח או הפסד. רווחים
 
 חברה להיות מפסיקהההשקעה  בו מהמועד החל המאזני השווי בשיטת להשתמש מפסיקההקבוצה 

 הכלולה שהחברה בתנאי, IAS 39-ל בהתאם פיננסי כנכס בהשקעה זה מועדמ החל ומטפלת, כלולה
 לעיל(. 1)ראה  בת חברה להיות הפכה לא
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 לה שנותרה כלשהי השקעה הוגן בשווי מודדת הקבוצה המאזני השווי בשיטת הטיפול הפסקת בעת

 השקעה של ההוגן השווי שבין ההפרש בגין הפסד או ברווח מכירה הקבוצה. לשעבר הכלולה בחברה
 ההשקעה של בספרים הערך לבין, מההשקעה חלק של ממימוש כלשהי ותמורה שנותרה כלשהי
 .המהותית ההשפעה אבדה בו במועד

 
 ברווח שהוכרו הסכומים בכל מטפלת היא, המאזני השווי בשיטת להשתמש מפסיקה ישות כאשר

 מממשת הייתה המושקעת הישות אילו נדרש שהיה אופן באותו השקעה לאותה בהתייחס אחר כולל
 שהוכרו שסכומים לכך להביא שעשוי מה) הקשורות ההתחייבויות או הקשורים הנכסים את בעצמה

 (.הפסד או לרווח מחדש יסווגו אחר כולל ברווח בעבר
 

 הקבוצה, נשמרת המהותית ההשפעה אך מוקטנות כלולה בחברה הקבוצה של הבעלות זכויות כאשר
 רווח של יחסי סכום רק( הקודמת בפסקה כאמור רלוונטי הדבר כאשר) הפסד או לרווח מחדש מסווגת

 . אחר כולל ברווח בעבר שהוכר הפסד או
 

 רק הקבוצה בדוחות מוכריםהכלולות  החברותלבין  הקבוצהעסקות בין מ שנבעו הפסדים או רווחים
 של בהפסדים או ברווחים הקבוצה של חלקה. לקבוצה קשורים הלא המשקיעים של חלקם בגובה

 .מבוטל אלה עסקות בגין הכלולה החברה
 

 עםמנת להבטיח עקביות  על ,הצורך לפי שונתהשל החברות הכלולות  החשבונאית המדיניות
 .הקבוצהידי  על שאומצה החשבונאיתהמדיניות 

 
 דיווח מגזרי ג.

 
פנימיים המוגש למקבל ההחלטות התפעוליות מגזרי פעילות מדווחים לפי אותו בסיס המשמש לצורכי דיווח 

הראשי בקבוצה. מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי, אשר אחראי על הקצאת משאבים למגזרי הפעילות 
באשר  ה.של הקבוצה והערכת הביצועים שלהם, זוהה כצוות המורכב מיו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החבר

 .24 ביאורראה  - למידע לפי מגזרים
 

 :תרגום יתרות ועסקות במטבע חוץ ד.
 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה (1
 

פריטים הנכללים בדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה נמדדים במטבע של הסביבה 
המאוחדים מטבע הפעילות(. הדוחות הכספיים  -הכלכלית העיקרית בה פועלת אותה חברה )להלן 

 מוצגים בש"ח, שהוא מטבע הפעילות ומטבע ההצגה של החברה.
 

 עסקות ויתרות (2
 

מתורגמות למטבע הפעילות באמצעות  מטבע חוץ( -עסקות במטבע השונה ממטבע הפעילות )להלן 
שימוש בשערי החליפין שבתוקף למועדי העסקות. הפרשי שער, הנובעים מיישוב עסקות כאמור 

, נזקפים שנהוהתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ לפי שערי החליפין לתום הומתרגום נכסים 
 .הפסדאו לרווח 

 
דוגמת  הונייםערך  ניירותכגון )פיננסים, שאינם פריטים כספיים  והתחייבויות נכסים בגין תרגום הפרשי

 וא רווחמוכרים ב, הפסד או רווח דרךהוגן  בשווימניות או אופציות( המסווגים כמכשירים פיננסים 
נכסים פיננסים  בגיןתרגום  הפרשיההוגן.  בשוויים שינויים, כחלק מהרווח או ההפסד בגין הפסד
 נכללים, למכירה זמיניםפיננסים  כמכשירים מסווגיםה (הונייםערך  ניירות כגון)כספיים  שאינם

 .אחר כולל רווח במסגרת
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 תרגום דוחות כספיים של חברות הקבוצה (3
 

חברות הקבוצה )שמטבע הפעילות של אף אחת מהן אינו מטבע של  כל התוצאות והמצב הכספי של
אינפלציונית(, אשר מטבע הפעילות שלהן שונה ממטבע ההצגה, מתורגמים למטבע -כלכלה היפר

 ההצגה כדלקמן:
 

הכספי מוצג מתורגמים לפי שער הסגירה במועד אותו נכסים והתחייבויות לכל דוח על המצב  א(
 דוח על המצב הכספי.

 
לפי שערי החליפין הממוצעים לתקופה  הפסד מתורגמים ואדוח רווח הכנסות והוצאות לכל  ב(

)אלא אם ממוצע זה אינו קירוב סביר של ההשפעה המצטברת של שערי החליפין במועדי 
 ההוצאות לפי שער החליפין במועדי העסקות(. העסקות. במקרה זה מתורגמות ההכנסות ו

 
 רווח כולל אחר.הנוצרים מוכרים במסגרת  כל הפרשי השער ג(

 
בעת איחוד הדוחות הכספיים, נזקפים לרווח כולל אחר הפרשי שער הנובעים מתרגום ההשקעה נטו 

חברתיות בקבוצה, אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע -בפעילויות חוץ )כולל הלוואות בין
ח , הפרשי השער שנזקפו לרוובמלואהחוץ ממומשת הפעילות ההחזקה בבעתיד הנראה לעין(. כאשר 

  .המימושכחלק מהרווח או ההפסד הנובעים מהפסד או כולל אחר מוכרים בדוח רווח 
  

, מטופלים כנכסים והתחייבויות של פעילות פעילות חוץמוניטין ותיאומי שווי ההוגן, הנובעים מרכישת 
 .אחרכולל  לרווחהפרשי שער בגין התרגום כאמור נזקפים  החוץ ומתורגמים לפי שער הסגירה.

 
 נכסים בלתי מוחשיים .ה

 
לפי העלות בתוספת עלויות  בהם לראשונהההכרה  במועדנכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים 

תשלומים עתידיים בגין הרכישה שישולמו בכפוף להתקיימות אבני דרך מוכרים כנכסים רכישה ישירות. 
בלתי מוחשיים בעת התקיימות אבני הדרך. תשלומים עתידיים בגין הרכישה שישולמו כתמלוגים בגין 

נכסים בלתי מכירות שיופקו מאותם נכסים, ייזקפו ישירות לרווח או הפסד במקביל להכרה במכירות. 
ם הנרכשים בצירופי עסקים נכללים לפי השווי ההוגן שלהם במועד הרכישה. לאחר ההכרה מוחשיי

, נכסים בלתי מוחשים מוצגים על פי עלותם בניכוי הפחתה מצטברת ובניכוי הפסדים מירידת ערך לראשונה
 שנצברו. 

 
, לשימוש יניםזמ הם בו מהמועד החלנכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר מופחתים, 

צריכת ההטבות  של החזויה התבנית את המשקפת שיטהעל פני אורך החיים השימושיים שלהם, על בסיס 
הכלכליות הגלומות בנכסים. תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי עם אורך חיים 

בדפוס הצריכה הצפוי שימושיים מוגדר נבחנות לפחות בכל סוף שנה. שינויים באורך החיים השימושיים או 
  של ההטבות הכלכליות הצפויות לנבוע מהנכס מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי "מכאן ולהבא".

 
ומוניטין אינם מופחתים באופן שיטתי וכפופים לבחינת  שאינם זמינים עדיין לשימושנכסים בלתי מוחשיים 

 להלן(.  'וגם )ראה  בערכם הה ירידירידת ערך מדי שנה וכן בכל עת שקיים סימן המצביע כי ייתכן שחל
 

רווחים או הפסדים מגריעת נכסים בלתי מוחשיים נקבעים על ידי השוואת התמורה שהתקבלה לערך 
  הפסד. ואבספרים של הנכסים שמומשו, ומוכרים בדוח רווח 

 
 הנכסים הבלתי מוחשיים העיקריים של הקבוצה הינם:

 
 ידע וזכויות שימוש בטכנולוגיה  (1

 
או כאשר קיים ידע וזכויות שימוש בטכנולוגיה שפיתוחם עדיין לא הושלם אינם מופחתים, ואחת לשנה 

נבחן לגביהם הצורך בהכרה בירידת ערך. החל מנקודת הזמן בה נכסים אלה סימן לירידת ערך, 
המשקפת  שיטהשלהם על בסיס  הצפויעל פני אורך החיים השימושיים  יםופחתמזמינים לשימוש, הם 
 .םהב הגלומות הכלכליות ההטבות צריכת של החזויה התבנית אתבאופן הטוב ביותר 
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 של והטכנולוגיה הידע בגין מוחשי הבלתי הנכס של ההפחתה כי החברה קבעהבהתאם לאמור, 
 דאח בכל בו לשימוש החזויות התקופות פני על ,הישר הקו שיטת לפי הכלול בספריה תיערך מדיוונד

  .כלכליות הטבותניתן להפיק ממנו  םבה מהשווקים
 

 מחקר ופיתוח (2
 
, לא עמדו חברות הקבוצה בתנאים להיוון הוצאות פיתוח כנכס בלתי 2017בדצמבר  31עד ליום 

כפועל יוצא,  בהתאם לא הוכר בדוחות הכספיים עד כה נכס כלשהו בגין עלויות פיתוח שהוונו.ו ,מוחשי
הוצאות המחקר והפיתוח המבוצעות על ידי חברות הקבוצה מוכרות במלואן ברווח או הפסד בעת 

  התהוותן.
  

 מוניטין (3
 

 , סכום זכויותשהועברהתמורה סכום הכולל של הה עודףמייצג את שנוצר ברכישת חברה בת  מוניטין
גם השווי ההוגן למועד  -כלשהן שאינן מקנות שליטה בנרכשת ובצירוף עסקים שהושג בשלבים 

נטו למועד  סכוםה עלהרכישה של הזכות ההונית בנרכשת שהוחזקה קודם לכן על ידי הקבוצה, 
 וההתחייבויות התלויות של הנרכשתשל ההתחייבויות ו שנרכשולזיהוי  הניתניםהנכסים  שלהרכישה 

 לעיל.  (1ב') סעיףבשנמדדים כולם כאמור , שניטלו
 

כל אחת ל וקצה ממועד הרכישהמהנרכש במסגרת צירוף עסקים  המוניטין ,ערך ירידתלצורך בחינת 
או קבוצות של היחידות המניבות מזומנים של הקבוצה, אשר חזויות  מזומניםהמניבות  ותיחידמה

קבוצה של יחידות אליהן הוקצה המוניטין מייצגת כל יחידה או . ליהנות מהסינרגיות של צירוף העסקים
רכי הנהלה פנימיים ואינה גדולה ואת הרמה הנמוכה ביותר בישות שבה קיים מעקב על המוניטין לצ

  (.להלן 'ו סעיף גם ראה)ממגזר פעילות 
 

מזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים(, אליה הוקצה  המניבבחינה לירידת ערך של יחידה 
סימן כלשהו לירידת ערך של היחידה )או קבוצת  שמתקייםמוניטין, מבוצעת אחת לשנה, ובכל עת 

היחידות(, על ידי השוואת ערכה בספרים של היחידה )או קבוצת היחידות(, כולל מוניטין, לסכום בר 
שווי שימוש לבין שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה. הפסד מירידת ערך, השבה שלה, שהינו הגבוה מבין 

ככל שקיים, מוקצה להקטנת הערך בספרים של נכסי היחידה )או קבוצת היחידות( לפי הסדר הבא: 
מזומנים )או קבוצת  המניבתחילה, להקטנת הערך בספרים של מוניטין כלשהו שהוקצה ליחידה 

כסי היחידה )או קבוצת היחידות( באופן יחסי על בסיס הערך בספרים היחידות(; ולאחר מכן לשאר נ
 של כל נכס ביחידה )או קבוצת היחידות(.

 
כל הפסד מירידת ערך מוכר מיידית ברווח או הפסד. הפסד כאמור שהוכר לגבי מוניטין לא יבוטל 

 בתקופה מאוחרת יותר.
 

 כספייםירידת ערך של נכסים לא  .ו
 

 זמינים שאינם מוחשיים בלתי נכסים וכן, מוניטין כדוגמת, מוגדר בלתי שימושיים חיים אורך בעלי נכסים
 כספיים לא נכסים של בערכם ירידה. לשנה אחת נבחנת בערכם וירידה, מופחתים אינם, לשימוש עדיין

 בר יהיה לא בספרים שערכם כך על המצביעים, בנסיבות שינויים או אירועים שחלו במידה, נבחנת אחרים
 .השבה

 
ההשבה שלהם, מופחתים -עולה על הסכום בר כספייםהפנקסני של הנכסים הלא  הסכוםבמקרים בהם 

ההשבה הוא הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס, בניכוי עלויות -בר סכוםההשבה שלהם. -בר לסכוםהנכסים 
מכירה, לבין שווי השימוש שלו. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון 
לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע 

 מזומנים שאליה שייך הנכס. המניבהשבה עבור היחידה -ברסכום 
 

הפסד מירידת ערך של נכס, למעט מוניטין, מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת 
ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול ההפסד כאמור -הסכום בר

-או הסכום בראילו לא הוכר הפסד ( והפחתות)בניכוי פחת  נקבעהערך בספרים שהיה מוגבל לנמוך מבין 
 ההשבה של הנכס. 
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 הקריטריונים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:
 

 חברות כלולות  (1
 

החברה קובעת, לאחר יישום שיטת השווי המאזני, באם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין ירידת 
ערך של ההשקעה בחברות כלולות. החברה קובעת בכל תאריך דוח על המצב הכספי אם קיימת 
ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה. בחינת ירידת הערך נעשית בהתייחס 

 ה, כולל המוניטין המיוחס לחברה הכלולה. להשקעה בכללות
 

במידה שקיימת ראיה אובייקטיבית כאמור, מוכר הפסד מירידת ערך, בסכום ההפרש בין הסכום 
 ההשבה של ההשקעה בחברה הכלולה לבין ערכה בדוחות הכספיים. -בר
 

ההפסד  ביטול .ההפסד כאמור מירידת ערך אינו מוקצה באופן ספציפי למוניטין הכלול בהשקעה
מוגבל לנמוך מבין הערך בספרים שהיה נקבע אילו לא הוכר הפסד או בתקופות עוקבות כאמור 

 ההשבה של ההשקעה. -סכום בר
 

 ומוניטין שאינם זמינים עדיין לשימושנכסים בלתי מוחשיים  (2
 

ת הבחינה לירידת ערך נעשית אחת לשנה, או לעתים קרובות יותר אם אירועים או שינויים בנסיבו
 במקרה בו לעיל. 'הראה גם  ,לא יהיה בר השבה של נכסים אלה שהערך בספריםכך מצביעים על 

מזומנים בשלמותה, נבחן הצורך בהפחתת הנכסים הלא מניבה ליחידה  השבה-סכום ברנקבע 
שנקבע ליחידה ביחס ההשבה -בהתחשב בסכום בר מזומניםמניבה  יחידהאותה הנכללים בכספיים 

זו, נכללות  . במסגרתהיחידהכלל הנכסים וההתחייבויות התפעוליים של ערך הפנקסני של ל
שהוכרו במסגרת התחייבויות מסים נדחים גם מזומנים מניבה במסגרת ההתחייבויות של היחידה 

 .נרשם מוניטין ןשכנגד צירוף העסקים של אותה יחידה
 

 מענקים ממשלתיים  .ז
 

( כי המענק reasonable assuranceבשוויים ההוגן, כאשר קיים ביטחון סביר )מענקים ממשלתיים מוכרים 
הלוואה הניתנת למחילה שהתקבלה מהממשלה  יתקבל, וכי הקבוצה תציית לכל התנאים הנלווים אליו.

 מטופלת כמענק ממשלתי כאשר קיים ביטחון סביר שהקבוצה תקיים את התנאים למחילה של ההלוואה.
 

המתייחסים לעלויות, מוכרים ברווח או הפסד על בסיס שיטתי על פני התקופות שבהן  מענקים ממשלתיים
 הקבוצה מכירה בעלויות המתייחסות )שבגינן המענקים מיועדים לתת פיצוי( כהוצאות.

 
התעשייה כהשתתפות במחקר ופיתוח ו הכלכלהמענקים המתקבלים מלשכת המדען הראשי במשרד 

מענקי מדען( נכנסים לגדר "הלוואות הניתנות למחילה" כאמור  -הקבוצה )להלן חברות שמבוצע על ידי 
  "הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי". 20בתקן חשבונאות בינלאומי 

 
קבלת המענקים, אלא אם כן בעת ההוגן  יןלפי שווית ופיננסית יוכהתחייבומענקי מדען שהתקבלו מוכרים 

במקרה זה, ההפרש בין הסכומים . ולא יוחזר ושהתקבל יםשהמענקסביר האמור קיים ביטחון  מועדב
שהתקבלו לשווי ההוגן של ההתחייבויות במועד קבלת המענקים מוכר כהקטנת הוצאות המחקר והפיתוח. 

ו מוכרים הסכומים שהתקבלאם במועד קבלת המענקים קיים ביטחון סביר שהמענקים שהתקבלו לא יוחזרו, 
ככל שבתקופות עוקבות מגיעה הקבוצה לראשונה במקרה זה, במלואם כהקטנת הוצאות המחקר והפיתוח. 

קיים ביטחון סביר שהמענקים שהתקבלו לא יוחזרו, מכירה הקבוצה באותו מועד  למסקנה שלא
 בהתחייבויות פיננסיות כאמור כנגד רווח או הפסד. 

 
, נמדדות בתקופות עוקבות לפי עלותן המופחתת. בהתאםההתחייבויות הפיננסיות בגין מענקי המדען 
לפי שיעור הריבית המהוונים  הצפויים בגין ההתחייבויות, השינויים בערך הנוכחי של תזרימי המזומנים

 הפסד.  וא, נזקפים לרווח בגין ההתחייבויות המקוריהאפקטיבית 
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 :פיננסיםנכסים  .ח
 

  סיווג (1
 

בשווי הוגן דרך רווח או  פיננסיםלקטגוריות הבאות: נכסים  נכסיה הכספיים של הקבוצה מסווגים
מטרה שלשמה תלוי, בין השאר, בזמינים למכירה. הסיווג  פיננסיםנכסים והפסד, הלוואות וחייבים 

בעת ההכרה בהם  פיננסים. הנהלת הקבוצה קובעת את סיווג הנכסים הפיננסיםנרכשו הנכסים ה
 לראשונה.

 
 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד פיננסיםנכסים  א(

 
 פיננסיםמסחר ונכסים להמוחזקים  פיננסיםקטגוריה זו כוללת שתי קטגוריות משנה: נכסים 

בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. נכס פיננסי מסווג לקטגוריה זו אם נרכש בעיקר  המיועדים
 ח הקצר, או אם הוא מיועד לקטגוריה זו על ידי ההנהלה. לצורך מכירתו בטוו

 
 הלוואות וחייבים ב(

 
שאינם נגזרים, עם תשלומים קבועים או ניתנים לקביעה,  פיננסיםהלוואות וחייבים הינם נכסים 

"מזומנים  ייבים של הקבוצה כלולים בסעיפים:ההלוואות והחנם מצוטטים בשוק פעיל. ואשר אי
ושווי מזומנים", "חייבים ויתרות חובה", "פיקדונות בתאגידים בנקאיים" וכן "פיקדונות ויתרות 

 חובה" המופיעים בדוח על המצב הכספי. 
 

 זמינים למכירה פיננסיםנכסים  ג(
 

שאינם נגזרים, אשר יועדו לקטגוריה זו,  נכסים פיננסיםים זמינים למכירה הינם נכסים פיננס
 או שאינם מסווגים באחת מהקטגוריות האחרות. 

 
 הכרה ומדידה (2

 
נרשמות בספרי הקבוצה במועד סליקת העסקה,  פיננסיםשל נכסים  הרגילבדרך רכישות ומכירות 

בשווי  שהינו המועד בו הנכס נמסר לקבוצה או נמסר על ידי הקבוצה. ההשקעות מוכרות לראשונה
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.  נמדדיםשאינם  פיננסיםהוגן בתוספת עלויות עסקה, עבור כל הנכסים ה

בשווי הוגן דרך רווח או הפסד מוכרים לראשונה בשווי הוגן, והוצאות העסקה  נמדדיםה פיננסיםנכסים 
קבלת תזרימי מזומנים נגרעים כאשר הזכויות ל פיננסיםהפסד. נכסים  ואבגינם נזקפות לדוח רווח 

מהם פקעו או הועברו, והקבוצה העבירה את כל הסיכונים והתשואות בגין הבעלות על נכסים אלה. 
בתקופות  נמדדיםבשווי הוגן דרך רווח או הפסד  פיננסיםזמינים למכירה ונכסים  פיננסיםנכסים 

פחתת, על בסיס שיטת עלות מונמדדים בתקופות עוקבות בעוקבות בשווי הוגן. הלוואות וחייבים 
 הריבית האפקטיבית.

 
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  פיננסיםרווחים או הפסדים, הנובעים משינויים בשוויים ההוגן של נכסים 

 הפסד בתקופה בה נבעו. ואמוצגים בדוח רווח 
 

מוכרים ברווח נכסים פיננסים זמינים למכירה שינויים בשווי ההוגן של מהנובעים או הפסדים  רווחים
למכירה  זמין פיננסי נכס כאשר. או שחלה ירידה בערכו כולל אחר, וזאת עד שהנכס הפיננסי נגרע

 מסווג, אחר כולל ברווח לכן קודם שהוכר, המצטבר ההפסד או הרווח, בערכו ירידה חלהנמכר או ש
 "זמינים למכירה, נטוממימוש נכסים פיננסים "רווח סעיפים  במסגרת הפסד או לרווח מההון מחדש

 .או "ירידת ערך נכסים", בהתאמה
 

 .4ראה ביאור  -באשר לאופן מדידת השווי ההוגן של המכשירים הפיננסים של הקבוצה 
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 ירידת ערך נכסים פיננסים (3

 
הקבוצה בוחנת בכל תאריך דוח על המצב הכספי האם קיימות ראיות אובייקטיביות לירידת ערך של 

 נכס פיננסי או קבוצת נכסים פיננסים. 
 

ערכו של נכס פיננסי או ערכה של קבוצת נכסים פיננסים נפגם והפסדים מירידת ערך מתהווים רק אם 
וע אחד או יותר שהתרחשו לאחר ההכרה קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך כתוצאה מאיר

לראשונה בנכס )"אירוע הפסד"( ולאירוע ההפסד האמור )או לאירועי ההפסד( יש השפעה על אומדן 
תזרימי המזומנים העתידיים של הנכס הפיננסי או של קבוצת הנכסים הפיננסים שניתן לאמוד אותה 

 באופן מהימן. 
 

ת ערך, סכום ההפסד מירידת ערך שמוכר בדוחות הכספיים, ליריד אובייקטיביתבמידה שקיימת ראייה 
בגין נכסים אשר סווגו לקטגוריית הלוואות וחייבים, נמדד כהפרש בין הערך בספרים של הנכס לבין 
הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידים לנבוע ממנו )למעט הפסדי אשראי עתידיים 

האפקטיבי המקורי של הנכס הפיננסי האמור )כלומר שיעור שטרם התהוו( המהוונים בשיעור הריבית 
הריבית האפקטיבי שחושב לגביו בעת ההכרה בו לראשונה בדוחות הכספיים(. הערך בספרים של 

הפסד. אם בתקופה עוקבת הסכום של הפסד מירידת  ואהנכס מופחת וסכום ההפסד מוכר ברווח 
טיבי לאירוע שהתרחש לאחר שהוכרה ירידת הערך הערך קטן, וניתן לייחס את הקיטון באופן אובייק

)כמו שיפור בדירוג האשראי של הלווה(, ביטול ההפסד מירידת ערך שהוכר קודם לכן מוכר ברווח או 
 הפסד.

 
במקרה של ניירות ערך הוניים המסווגים כזמינים למכירה, ירידת ערך משמעותית או ממושכת בשווי 
ההוגן של נייר הערך אל מתחת לעלותו מהווה ראייה אובייקטיבית לירידת ערך. במקרים בהם קיימות 
 ראיות כאמור ביחס לנכסים פיננסים זמינים למכירה, ההפסד הנצבר )המחושב כהפרש בין מחיר

הרכישה והשווי ההוגן הנוכחי, בניכוי כל הפסד מירידת ערך בגין הנכס הפיננסי שהוכר בעבר ברווח 
הפסד. הפסדים בגין ירידת ערך של מכשירים הוניים  ואמההון ומוכר ברווח  מסווג מחדשו הפסד( א

 . הפסדאו , אינם מבוטלים דרך רווח או הפסדהמסווגים כזמינים למכירה, המוכרים בדוחות רווח 
 

 כלכלי מכשירים פיננסים נגזרים ופעילויות גידור .ט
 

מכשירים פיננסים נגזרים מוכרים לראשונה בשווי הוגן במועד ההתקשרות בחוזה הנגזר, ונמדדים מחדש 
בתקופות עוקבות בשוויים ההוגן. שיטת ההכרה ברווח או הפסד הנובעים משינויים בשווי ההוגן, תלויה 

 , ובמקרה שכן, בטבעו של הפריט המוגן. דרהנגזר מיועד כמכשיר מגבשאלה האם המכשיר 
 

המכשירים הפיננסים הנגזרים בהם קשורה הקבוצה לא יועדו על ידי הקבוצה לצורכי גידור. לפיכך, שינויים 
רווח או הפסד משינוי בשווי הוגן של בסעיף בשווי ההוגן של מכשירים נגזרים אלה מוכרים באופן שוטף 

 הפסד. וארווח דוחות בפיננסיים נגזרים, נטו, מכשירים 
 

 שווי מזומנים י.
 

 שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר, שתקופת
 ם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ואשר אינם מוגבלים בשימוש.הפקדת

 
 הון המניות .אי

 
המניות הרגילות של החברה מסווגות כהון מניות. לחברה אין מניות מסוגים אחרים. כל מניה רגילה של 

 החברה מקנה למחזיק בה זכויות זהות.   
 

עלויות תוספתיות המיוחסות במישרין להנפקת מניות או כתבי אופציה חדשים מוצגות בהון, כניכוי מתקבולי 
 ההנפקה.

 
  על ידי החברה או חברות בנות מוצגות לפי העלות, בניכוי מההון של החברה. מניות של החברה המוחזקות
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 ספקים   .בי
 

יתרות הספקים כוללות התחייבויות של הקבוצה לשלם עבור טובין או שירותים שנרכשו מספקים במהלך 
 העסקים הרגיל. 

 
 הלוואות  .יג

 
ההלוואות הלוואות מוכרות לראשונה לפי שוויין ההוגן, בניכוי עלויות עסקה. בתקופות עוקבות נמדדות 

הפסד או כל הפרש בין התמורה )בניכוי עלויות עסקה( לבין ערך הפדיון מוכר בדוח רווח  .בעלות מופחתת
 ., בהתאם לשיטת הריבית האפקטיביתההלוואותעל פני תקופת 

 
 מסים שוטפים ונדחים  .יד

 
הפסד, למעט  ואמסים שוטפים ומסים נדחים. המסים מוכרים ברווח לשנים המדווחות כוללות הוצאות המס 

מסים הקשורים בפריטים שנזקפו לרווח כולל אחר או ישירות להון, אשר מוכרים גם הם ברווח כולל אחר 
 או בהון, בהתאמה.

 
בסיס חוקי המס שנחקקו, או שחקיקתם הושלמה למעשה הסכום שנזקף כמסים שוטפים מחושב על 

לתאריך הדוח על המצב הכספי, במדינות בהן החברה והחברות הבנות פועלות ומפיקות הכנסה חייבת. 
רכי מס, בהתאם לדיני המס והקבוצה בוחנת מדי תקופה את היבטי המס החלים על הכנסתה החייבת לצ

 ם הצפויים להיות משולמים לרשויות המס.הרלבנטיים, ויוצרת הפרשות בהתאם לסכומי
 

מסים נדחים, על בסיס שיטת ההתחייבות, בגין הפרשים זמניים בין הסכומים של הנכסים הקבוצה מכירה ב
התחייבויות וההתחייבויות, הכלולים בדוחות הכספיים, לבין הסכומים שיובאו בחשבון לצורכי מס. עם זאת, 

ים הזמניים נוצרים בעת ההכרה הראשונית בנכס או בהתחייבויות, , אם ההפרשותמוכר ןמסים נדחים אינ
בין אם  -שלא במסגרת צירוף עסקים, אשר במועד העסקה אין להם כל השפעה על הרווח או ההפסד 

שיעורי המס וחוקי המס בהתאם להמסים הנדחים נקבע  םהחשבונאי או זה המדווח לצורכי מס. סכו
 יםהמס ינכס כאשרלחול  יםוהצפוי ,ה לתאריך הדוח על המצב הכספישנחקקו, או שחקיקתם הושלמה למעש

 .ים ייושבוהנדח יםת המסיוהתחייבוכשאו  ים ימומשוהנדח
 

ההכרה בנכסי מסים נדחים נעשית בגין הפרשים זמניים הניתנים לניכוי לצורכי מס, בגבולות סכום 
 ההפרשים, שצפוי כי ניתן יהיה לנצלם בעתיד כנגד הכנסות חייבות במס. 

 
, הנובעים מהשקעות בחברות החייבים במס נדחים בגין הפרשים זמנייםהתחייבויות מסים הקבוצה זוקפת 

בנות וחברות כלולות, במקרים בהם עיתוי היפוך ההפרשים הזמניים אינו נשלט על ידי החברה )לדוגמא, 
כלולות מחזיקים באופציות רכש לרכישה הכאשר בעלי מניות אחרים של החברות הבנות או החברות 

כאמור במקרים בהם נדחים ת מסים התחייבויומהחברה של מניות אותן חברות(. הקבוצה אינה זוקפת 
עיתוי היפוך ההפרשים הזמניים האמורים נשלט על ידי הקבוצה וצפוי שלא יחול היפוך בהפרשים הזמניים 

 בעתיד הנראה לעין.
 

 מקוזזים אם ורק אם: יםנכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדח
 

 כנגד התחייבויות מסים שוטפים; וכןקיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי מסים שוטפים  -
נכסי המסים הנדחים והתחייבויות המסים הנדחים מתייחסים למסים על הכנסה המוטלים על ידי  -

אותה רשות מס על אותה ישות חייבת או על ישויות שונות החייבות במס אשר מתכוונות לסלק את 
 היתרות על בסיס נטו. 
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  עסקאות תשלום מבוסס מניות .וט

 
במכשירים הוניים של חברות  ותהקבוצה מפעילה מספר תוכניות לתשלום מבוסס מניות לעובדים, המסולק

הקבוצה, שבהן הקבוצה מקבלת שירותים מעובדים בתמורה למכשירים הוניים )אופציות( של חברות 
הקבוצה. שוויים ההוגן של השירותים המתקבלים מהעובדים בתמורה להענקת האופציות מוכר כהוצאה 

 המכשירים ההונייםההוגן של  הפסד. סך הסכום הנזקף כהוצאה נקבע תוך התייחסות לשווי ואברווח 
 .יםהמוענק

 
תנאי הבשלה שאינם תנאי שוק נכללים בין ההנחות המשמשות לאמידת מספר האופציות הצפויות להבשיל. 
סך ההוצאה מוכרת במהלך תקופת ההבשלה, שהיא התקופה שבה נדרש לקיים את כל התנאים המוגדרים 

 להבשלה של הסדר התשלום מבוסס מניות. 
 

מתבצעת הערכה  במקרה זה,. לספק לקבוצה שירותים לפני מועד ההענקה עובדמסוימות יכול  בנסיבות
למטרת הכרה בהוצאה במהלך התקופה שבין מועד תחילת מתן השירותים  האמורשל השווי ההוגן במועד 

 למועד ההענקה.
 

בכל תאריך דוח על המצב הכספי, מעדכנת הקבוצה את אומדניה בנוגע למספר האופציות הצפויות להבשיל, 
בהתבסס על תנאי ההבשלה שאינם תנאי שוק, ומכירה בהשפעת השינוי בהשוואה לאומדנים המקוריים, 

 הפסד, ובהתאמה מקבילה בהון. ואאם קיים, ברווח 
 

מניות חדשות. התקבולים, בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחסן בעת מימוש האופציות, החברה מנפיקה 
 במישרין, נזקפים להון המניות )ערך נקוב( ולפרמיה על מניות.

 
 הכרה בהכנסות .טז

 
הכנסות הקבוצה נמדדות לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה או התמורה שהקבוצה זכאית לקבל 

הרגיל. ההכנסות מוצגות בניכוי מס ערך מוסף, החזרות,  שירותים שסופקו במהלך העסקיםמכירות ובגין 
 זיכויים והנחות ולאחר ביטול הכנסות שמקורן בעסקות בין חברות הקבוצה.

 
כל ההתניות המתייחסות  ,מכירה בהכנסה כאשר סכום ההכנסות ניתן למדידה באופן מהימן הקבוצה

ה ייזרמו לקבוצה. אופן ההכרה בהכנסה , וכן צפוי כי ההטבות הכלכליות המיוחסות לעסקלעסקה יושבו
 , כדלקמן:הסדר לכל המיוחדים פרטיםבו העסקה סוגב בהתחשבנקבע 

 
 הכנסות ממתן רישיונות  (1

 
עם היווצרות הזכאות לקבלתה. ברווח או הפסד בשל מתן רישיונות פיתוח ו/או שיווק מוכרת  תמורה

הפסד על פני אומדן  ואתמורה כאמור, המתקבלת לשם מימון פעילות הפיתוח, נדחית ונזקפת לרווח 
הפסד עם  ואתקופת הפיתוח. תמורה המתקבלת בכפוף להשגת אבני דרך בפיתוח מוכרת ברווח 

 ברווחעל בסיס מכירות של מוצרים פרי הפיתוח מוכרים  המתקבליםאבן דרך. תמלוגים  העמידה בכל
 .לקבלתם הזכאות מתגבשת בו במועד צבירה בסיס עלהפסד  וא

 
 הכנסות ממכירת מוצרים (2

 
מוכרות כאשר הועברו כל הסיכונים והתשואות המשמעותיים הנגזרים  מוצריםהכנסות ממכירות 

 לקונה. בדרך כלל, מועד המסירה הינו המועד שבו הועברה הבעלות. מוצרמהבעלות על ה
 

 הכנסות ריבית (3
 

 הכנסות ריבית מוכרות על בסיס תקופתי בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. 
 

 הכנסות מדמי שכירות (4
 

   להלן. 'זיראה  -באשר להכרה בהכנסות מדמי שכירות 
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  חכירות .יז
 

הסכמי חכירה שבמסגרתם חלק מהותי של הסיכונים והתשואות של הבעלות נשמרים בידי המחכיר מסווגים 
כחוזי חכירה תפעולית. תשלומים המבוצעים במסגרת חכירה תפעולית נזקפים לדוח רווח או הפסד על 

 בסיס שיטת הקו הישר על פני תקופת החכירה.
 

במסגרת חכירה תפעולית, הם נכללים בדוח על המצב על ידי הקבוצה לאחרים כאשר נכסים מוחכרים 
הכספי בהתאם למהותם, ומופחתים על פני אורך החיים השימושיים הצפוי שלהם, באופן עקבי לנכסים 

 הישר.שכירות מוכרות על פני תקופת החכירה, לפי שיטת הקו מדמי הקבוצה. הכנסות  שבשימושדומים 
 

 רווח למניה .יח
 

 הרגילות, המניות לבעלי או ההפסד המשוייך הרווח ככלל על מבוסס למניה או ההפסד הבסיסי חישוב הרווח
, בניכוי מניות התקופה במהלך במחזור הרגילות הקיימות המניות מספר של המשוקלל בממוצע המחולק

 .החברה המוחזקות בהחזקה עצמית
 

 הבסיסי, גם לחישוב הרגילות, ששימש המניות לממוצע למניה, מתווסף המדולל ההפסד או הרווח בחישוב

למניות.  יומרו המדללות הפוטנציאליות המניות שכל בהנחה ,שיונפקו המניות מספר של המשוקלל הממוצע
 או הרווח מדללת )מקטינה את הינה השפעתן כאשר כאמור רק בחשבון מובאות המניות הפוטנציאליות

 למניה(. ההפסד את מגדילה
 

 פעילויות שהופסקו .יט
 

פעילויות אשר מומשו או מסווגות כמוחזקות למכירה מהוות פעילויות שהופסקו כאשר הן מייצגות תחום 
. ואם למימוש של תחום פעילות עסקיתפעילות עסקית שהוא עיקרי ונפרד, או מהווה חלק מתכנון יחיד ומת

רווח או הפסד, נטו, בניכוי מסים על  ותשהופסקו מוצגות בדוחהכנסות והוצאות אשר שייכות לפעילויות 
 במסגרת סעיף "רווח לשנה מפעילות שהופסקה". המדווחות,בכל השנים  ,כנסההה
 

  :קיימיםתיקונים לתקנים ותקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים  .כ
 

בינואר  1המתחילות ביום תיקונים לתקנים קיימים אשר נכנסו לתוקף ומחייבים עבור תקופות דיווח  (1
2017: 

 
 (IAS 7 -התיקון ל -"דוח על תזרימי המזומנים" )להלן  7תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  (א

 
דורש הצגת גילוי לגבי שינויים בהתחייבויות אשר תזרימי המזומנים בגינן מסווגים IAS 7 -התיקון ל

כולל שינויים הנובעים מתזרימי כפעילות מימון במסגרת הדוח על תזרימי המזומנים. האמור 
מזומנים )כגון קיטון בהתחייבות בעקבות פירעון הלוואה(, וכן שינויים שאינם תזרימיים )כגון רכישות 
שאינן במזומן וצבירת ריבית על יתרת ההתחייבות(. שינויים בנכסים פיננסיים יוצגו אף הם כחלק 

מימון. כמו כן, ישויות רשאיות לכלול  מהגילוי האמור, במידה והתזרים בגינם מהווה פעילות
 במסגרת הגילוי פריטים נוספים, בנפרד מהשינוי בהתחייבויות הנובעות מפעילות מימון.

 
, ישות לא נדרשת לספק מידע השוואתי לתקופות IAS 7-בעת היישום לראשונה של התיקון ל

 באופן פרוספקטיבי.  IAS 7 -הקבוצה יישמה לראשונה את התיקון ל קודמות.
 

 (IAS 12-התיקון ל -"מסים על ההכנסה" )להלן  12תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  (ב
 

 התיקון  מבהיר את ההוראות הקיימות בתקן, ולא משנה את עקרונותיו.IAS 12 -התיקון ל
הפסדים שטרם מומשו בגין השקעה ל בנוגעמבהיר את דרישות ההכרה בנכס מס נדחה IAS 12 -ל

-בנכס פיננסי הנמדד בשווי הוגן, כך שערכו בספרים של הנכס נמוך מבסיס המס שלו. התיקון ל
IAS 12 :מבהיר במיוחד את העניינים הבאים 

 הפרש זמני קיים כאשר ערכו בספרים של נכס נמוך מבסיס המס שלו בסוף תקופת הדיווח. •
לנצל את נכס המס  כחלק מבחינת קיומה של הכנסה חייבת עתידית, שכנגדה ניתן יהיה •

הנדחה בגין ההפרש הזמני הניתן לניכוי, ישות עשויה להניח כי תצליח להשיב בגין הנכס 
 סכום הגבוה מערכו בספרים.
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במידה וחוקי המס מגבילים את ניצול ההפסד כנגד מקורות מסוימים של הכנסה חייבת,  •

 בחינת נאותות ההכרה בנכס מס נדחה תיעשה בשילוב נכסי מסים נדחים אחרים מאותו סוג. 
 

באופן פרוספקטיבי. ליישומו לראשונה של התיקון  IAS 12 -הקבוצה יישמה לראשונה את התיקון ל
 לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות המאוחדים של הקבוצה. IAS 12 -ל

 
 ביישומם בחרה לא הקבוצה ואשר בתוקף אינם עדיין אשר קיימים לתקנים תיקוניםחדשים ו תקנים (2

 : המוקדם
 

 " או "התקן"(IFRS 9" -"מכשירים פיננסיים" )להלן  9תקן דיווח כספי בינלאומי  (א
 

IFRS 9  עוסק בסיווג, מדידה והכרה של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות. הגרסה המלאה
. תקן זה מחליף את ההנחיות הקיימות כיום בתקן 2014פורסמה בחודש יולי  IFRS 9של 

( באשר לסיווג IAS 39 -"מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה" )להלן  39חשבונאות בינלאומי 
מותיר על כנו את מודל המדידה המעורב למדידת נכסים  IFRS 9ים. ומדידת מכשירים פיננסי

פיננסיים אך מפשט אותו וקובע שלוש קטגוריות עיקריות: עלות מופחתת, שווי הוגן דרך רווח 
כולל אחר ושווי הוגן דרך רווח או הפסד. הסיווג מבוסס על המודל העסקי של הישות ועל מאפייני 

 ס הפיננסי.תזרים המזומנים החוזי של הנכ
 

השקעות במכשירים הוניים תימדדנה בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. עם זאת, הנהלת הישות 
הפיך, להציג את השינויים בשווי ההוגן של -יכולה לבחור, במועד ההכרה בראשונה, באופן בלתי

 (. recyclingמכשיר הוני ברווח כולל אחר, ללא סיווג מחדש לרווח והפסד )
 

ודל חדש לירידת ערך של נכסים פיננסיים, המבוסס על הפסדי האשראי הצפויים התקן מציג מ
"(Expected Credit Loss Modelמודל זה מחליף את המודל הקיים ב .)"-IAS 39  המבוסס ,

 "(. Incurred loss modelעל הפסדים שהתרחשו )"
 

לגבי סיווג ומדידת התחייבויות פיננסיות לא חלו שינויים, למעט ההכרה בשינוי בהתחייבויות 
שיועדו לשווי הוגן דרך רווח או הפסד, הנובע מסיכון האשראי העצמי של הישות, ברווח כולל 

 אחר. 
 

IFRS 9  מקל את הדרישות לבחינת אפקטיביות של גידור על ידי החלפת הדרישה לעמידה
דורש כי יהיה יחס כלכלי  IFRS 9מנחים כמותיים ברורים לבחינת אפקטיביות של גידור. בקווים 

בין המכשיר המגדר לבין הפריט המגודר, וכי "יחס הגידור" יהיה זהה ליחס הגידור בו הנהלת 
הישות משתמשת בפועל לצורכי ניהול הסיכונים שלה. התקן משמר את הדרישה לתיעוד במשך 

 . IAS 39אך התיעוד שונה מזה הנדרש לפי כל תקופת הגידור, 
 

IFRS 9  הקבוצה בחרה בהוראת המעבר 2018בינואר  1 מיוםייושם באופן רטרוספקטיבי החל .
המאפשרת הכרה בהשפעה המצטברת של היישום לראשונה כתיאום ליתרת הפתיחה של 

  . 2018בינואר  1העודפים ליום 
 

על דוחותיה הכספיים. במסגרת בחינה זו,  IFRS 9הקבוצה בחנה את השפעתו הצפויה של 
העריכה הנהלת הקבוצה מהם המודלים העסקיים במסגרתם מוחזקים נכסיה הפיננסיים של 
הקבוצה נכון למועד היישום לראשונה של התקן, וסיווגה את מכשיריה הפיננסיים לקטגוריות 

 2018בינואר  1 לבחינה שנערכה, תסווג החברה ביום בהתאם. IFRS 9המתאימות בתחולת 
 ליום המגיעה, )שהינם מכשירים הוניים( למכירה זמינים פיננסים בנכסים השקעותה יתרתאת 
 .הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסים לנכסים "ח,ש אלפי 44,627לכדי  2017 בדצמבר 31

 IAS של היישום בתקופת שנצברו, בגינם המס מרכיב בניכוי הוגן לשווי משערוך רווחיםבמקביל, 
 נכסים בגין ההון מקרן 2018 בינואר 1 ביום יועברו, ח"ש אלפי 18,279 של נטו בסך, הון בקרן 39

  .לעודפים למכירה זמינים פיננסיים
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 (IFRS 15 -"הכנסות מחוזים עם לקוחות" )להלן  15תקן דיווח כספי בינלאומי  (ב

 
IFRS 15  יחליף עם יישומו לראשונה את ההנחיות בנושא ההכרה בהכנסה הקיימות כיום בתקני

 הדיווח הכספי הבינלאומיים.
 

הינו כי יש להכיר בהכנסה מחוזים עם לקוחות בדרך המשקפת את  IFRS 15עקרון הליבה של 
העברת השליטה בסחורות או בשירותים המסופקים ללקוחות במסגרת החוזים, בסכומים 

 קפים את התמורה אשר הישות צופה כי תהיה זכאית לקבל בגין אותם סחורות או שירותים. המש

 
IFRS 15  קובע מודל יחיד להכרה בהכנסה, לפיו הישות תכיר בהכנסה בהתאם לעיקרון הליבה

 האמור על ידי יישום חמישה שלבים:
 ( זיהוי החוזה עם הלקוח. 1)
 ( זיהוי מחויבויות הביצוע בחוזה. 2)
 ( קביעת מחיר העסקה. 3)
 ( ייחוס מחיר העסקה למחויבויות הביצוע השונות בחוזה.4)
 ( הכרה בהכנסה כאשר מבוצעת כל אחת ממחויבויות הביצוע.5)
 

IFRS 15  ,מתייחס לטיפול החשבונאי במגוון רחב של נושאים הקשורים ביישום המודל האמור
ביניהם: הכרה בהכנסה מתמורה משתנה שנקבעה בחוזה, תיאום למחיר העסקה שנקבע בחוזה 

 בכדי לשקף את ערך הזמן של הכסף ועלויות השגה וקיום של חוזה.
 

היתר דורש מתן מידע כמותי ואיכותי בנוגע התקן מרחיב את דרישות הגילוי ביחס להכנסות, ובין 
 לשיקולי דעת משמעותיים של ההנהלה אשר הובאו בחשבון לשם קביעת ההכנסה שהוכרה.

 
IFRS 15 הקבוצה בחרה בהוראת המעבר  .2018 בינואר 1 יוםמ החל רטרוספקטיבי באופן ייושם

הפתיחה של המאפשרת הכרה בהשפעה המצטברת של היישום לראשונה כתיאום ליתרת 
 .2018בינואר  1העודפים ליום 

 
על דוחותיה הכספיים של הקבוצה, הגיעה  IFRS 15עם השלמת בחינת השפעתו הצפויה של 

 על הדוחות הכספיים. מהותיתהקבוצה למסקנה כי ליישום התקן לא צפויה להיות השפעה 
 

 (IFRS 16 -"חכירות )להלן  16תקן דיווח כספי בינלאומי  (ג
 

IFRS 16 17 חשבונאות בינלאומי בתקן כיום הקיימות ההנחיות את לראשונה, יישומו עם יחליף 
 בעל להיות וצפוי של חכירות, וגילוי בהכרה, מדידה, הצגה עוסק (. התקןIAS 17)" "חכירות
 . חכירה בעסקת החוכר הצד ידי על החשבונאי המיושם הטיפול על בעיקר משמעותית השפעה

 
IFRS 16 ב הקיימות ההנחיות את משנה- IAS 17 חכירה, בגין להכיר בהתחייבות מחוכרים ודורש 

 לכלל בהתייחס וזאת שימוש", זכות נכס בגין"ב ומנגד העתידיים, החכירה תשלומי את המשקפת
 IFRS תפעולית. חכירה לבין מימונית חכירה בין ללא הבחנה להלן(, האמור למעט) החכירה חוזי

 נשוא הנכס בהן חכירות ועבור קצר לטווח חכירות עבור הוראותיומיישום  חוכרים פוטר 16
 . נמוך בעל ערך הינו החכירה

 
 , כךIAS 17 -שב לאלה זהים כמעט נותרו IFRS 16 במסגרת החשבונאות כללי, מחכירים עבור

 -שב לכללים בדומה, כחכירות מימוניות או תפעוליות כחכירות חכירות, ויסווגו ימשיכו שמחכירים
17 IAS.  
 

IFRS 16 חכירה מכיל חוזה באם הבחינה אופן ואת הגדרת "חכירה" את גם משנה . 
 

IFRS 16  2019בינואר  1ייושם באופן רטרוספקטיבי לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום .
בנכס בגין  2019בינואר  1ביום בהוראת המעבר המאפשרת הכרה  להשתמש מתכוונתהקבוצה 

ביחס לתשלומי החכירה העתידיים  ,זהה לסכום ההתחייבות בגין חכירותזכויות שימוש בסכום 
 .הצפויים בגין הסכמי החכירה התקפים לאותו מועד
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יצוין כי  על דוחותיה הכספיים. IFRS 16הצפויה של הכמותית את השפעתו עדיין הקבוצה בוחנת 
הסכמי החכירה העיקריים בהם קשורות חברות הקבוצה מתייחסים לשכירת המבנים בהם הן 

 .    14פועלות, כמפורט בביאור 
 

 ולתקן( IFRS 10 -"דוחות כספיים מאוחדים" )להלן  10לתקן דיווח כספי בינלאומי  תיקונים (ד

 (IAS 28 -"השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות" )להלן  28חשבונאות בינלאומי 
 

 עסקה או כלולה חברה לבין משקיע בין נכסים של בתרומה או במכירה עוסקים התיקונים
, לתיקונים בהתאם. IAS 28 לבין IFRS 10 בין שקיימת עקביות חוסר לפתור ובאים, משותפת

" עסקים צירופי" 3 בינלאומי כספי דיווח בתקן כהגדרתו" עסק" מהווים שהועברו הנכסים כאשר
 המשקיע, עסק מהווים אינם שהועברו הנכסים שבו במקרה ואילו, ההפסד או הרווח מלוא יוכר
 בעסקה או הכלולה בחברה קשורים הלא המשקיעים של חלקם בגובה רק הפסד או ברווח יכיר

 .המשותפת
 

 יחד. ידוע שאינו למועד התיקונים של התחילה מועד את לדחות הוחלט, 2015 דצמבר בחודש
 התיקונים של לראשונה ליישום. אפשרי המוקדם יישומם, התיקונים להוראות בהתאם, זאת עם
 דוחות הכספיים המאוחדים של החברה.ה על מהותית השפעה להיות צפויה לא

 
 - להלן" )משותפות ובעסקאות כלולות בחברות השקעות" 28 בינלאומי חשבונאות לתקן תיקון (ה

 (IAS 28 -ל התיקון
 

 אשר, ארוך לזמן השקעות עבור IFRS 9 הוראות את תיישם ישות, IAS 28 -ל לתיקון בהתאם
 הוראות. המשותפת בעסקה או הכלולה בחברה הישות של נטו מההשקעה חלק במהותן מהוות

IFRS 9 ל 40-43-ו 38 סעיפים יישום לפני השקעות אותן עבור ייושמו- IAS 28 לקיחת לעניין 
 של ערך בירידת הכרה לעניין וכן, משותפת עסקה של או כלולה חברה של בהפסדים חלק

 לזמן השקעות אותן על IFRS 9 יישום בעת, כן כמו. משותפת בעסקה או כלולה בחברה השקעה
 יישום בעקבות בספרים ההשקעה לערך שבוצעו התאמות בחשבון תיקח לא הישות, ארוך

 .IAS 28 תקן הוראות
 

  ביום המתחילות שנתיות תקופות לגבי רטרוספקטיבי באופן ייושם האמור התיקון
, התיקון להוראות בהתאם. IAS 28 -ל בתיקון המצוינים חריגים למעט, לאחריו או 2019 בינואר 1

 השפעה להיות צפויה לא IAS 28 -ל התיקון של לראשונה ליישום. אפשרי המוקדם יישומו
 המאוחדים של החברה. הכספיים הדוחות על מהותית
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 אומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים - 3ביאור 
 

בהערכות, אומדנים והנחות  ולהשתמש שיקול דעתלהפעיל בעריכת הדוחות הכספיים נדרשת הנהלת החברה 
הכנסות והוצאות. התוצאות  אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל סכומים של נכסים והתחייבויות,

  .עשויות להיות שונות מהותית מההערכות, האומדנים וההנחות ששימשו את הנהלת החברהבפועל 
 

 אומדנים והנחות חשבונאיים מהותיים א.
 

 חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של הקבוצה, נדרשה הנהלתהאומדנים ה בעת גיבושם של
 החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת

שהתבהרו עד למועד  עובדותו על אירועים שאירעו האומדנים, מתבססת הנהלת החברה על ניסיון העבר,
בהתאם  גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירותם, על מידע מיעל ציפיות ביחס לאירועים עתידי, עריכת האומדנים

 לנסיבות המתאימות לכל אומדן.
 

מקבלים ביטוי במועד  אלהבאופן שוטף. שינויים באומדנים ומעודכנים נסקרים  האמוריםהאומדנים וההנחות 
 ובכל תקופה עתידית מושפעת.תוקנו האומדנים  וב

 
האומדנים החשבונאיים המהותיים הנערכים על ידי הקבוצה לשם קביעת ערכיהם של נכסים והתחייבויות 

 והכנסות והוצאות, נערכים באופן הבא:
 

הסכום  נכסים בלתי מוחשיים במסגרת צירופי עסקים, וכן לשם קביעתשוויים ההוגן של קביעת  לשם (1
בשיטות  משתמשת הקבוצה ,כלולות בחברות השקעות ושל מוחשיים בלתי נכסיםההשבה של -בר

 . "("DCF)בות בשיטת היוון תזרים המזומנים לר ,שונות להערכת שווי
 

 להשליםבין השאר בהסתברות  קשורותהנערכות על ידי הקבוצה  השוויהעיקריות בהערכות  ההנחות
 ,)לרבות סיכוני הפיתוח וסיכוני המימון של כל פרוייקט( המפותחים המוצרים של ומסחורם פיתוחם את

 שצפויהתמלוגים הגלום  שיעורבלמוצרים,  המקסימליהשוק  נתחב, יםבמוצר השנתי הטיפול עלותב
 ההון. מחירבולהתקבל בגין מכירות של המוצרים 

 
 או מוצרים ממכירות תמלוגים לתשלום הקבוצה חברות של ההתחייבויות של ערכן קביעת לשם (2

ידע  עם בקשר הקבוצה חברות ידי על ניטלו אשר, המוצרים ומסחור בפיתוח דרך אבני בגין לתשלומים
 הקבוצה אומדת, או בקשר לרכישת מניותיהן מהרשות לחדשנות מחקר מענקי קבלת עם בקשרשנרכש, 

 .ההתחייבויות תשלומי ייגזרו מהם העתידיים המזומנים תזרימי את
 

 שימוש נעשה בהם המזומנים תזרימי לאמידת דומה באופן נאמדים ועיתויים האמורים המזומנים תזרימי
 לעיל. (1)-ב כאמור, השווי בהערכות

 
 הם בה הזמן מנקודת החל ,מוחשיים בלתי פיתוח נכסי של השוטפת ההפחתה סכומי קביעת לשם (3

משך הזמן שלאורכו יופקו הכנסות משמעותיות מהתרופות  את הקבוצה אומדת, לשימוש זמינים
 שפותחו. 

 
הערכות סיכויי תוצאות התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברות מוחזקות שלה, לשם  (4

יועציהן המשפטיים. הערכות היועצים המשפטיים מתבססות על של חוות דעת  החברות על תסתמכומ
בו מצויים ההליכים, וכן על הניסיון המשפטי שנצבר בנושאים  בהתחשב בשלב מיטב שיפוטם המקצועי,

להיות שונות מהערכות  יהןתקבענה בבתי המשפט, עלולות תוצאות השונים. מאחר שתוצאות התביעות
 אלה.
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לערכים בספרים  לביצוע התאמות מהותיות משמעותיסיכון בגינם אומדנים שקיים המובא מידע בדבר  להלן
 :הבאה הכספית של נכסים והתחייבויות במהלך השנה

 

 אומדןה
  ליוםהערך בספרים 

 הפנייה השלכות אפשריות 2017בדצמבר  31

   התחייבויות נכסים 

   אלפי ש"ח 
    

מדידת הסכום בר ההשבה 
 של נכסים בלתי מוחשיים

ערך  הפסד מירידת  626,342 
 נכסים בלתי מוחשיים

לנכס בלתי מוחשי  באשר
 ביאור ראה - של מדיוונד

10. 

     
מדידת הסכום בר ההשבה 

 של השקעות בחברות כלולות
הפסד מירידת ערך   113,338 

 בחברות ההשקעות
 הכלולות

 

     
 הרכישה מחיר הקצאת

 עסקים צירופי במסגרת
 כלולות חברות ורכישת

שגוי של נכסים  רישום   
והתחייבויות במועד 

 העסקות  השלמת

 

     
מדידת ערכן של התחייבויות 

של חברות בנות בגין מענקים 
מהרשות שהתקבלו 
 לחדשנות

רישום של הכנסות או  29,820  
 )הוצאות( מימון

 בגין להתחייבויות באשר
מהרשות  מענקיםה

ראה ביאור  - לחדשנות
 .ב'13

     
התחייבויות מדידת ערכן של 
 בגין ידע שנרכש

רישום של הכנסות או  33,321  
 )הוצאות( מימון

 בגין להתחייבויות באשר
ראה ביאור  - שנרכש ידע
 .ג'13

     
 התחייבויות של ערכן מדידת

 רכישת בגין בנות חברות של
 מניותיהן

 או הכנסות של רישום 49,860  
 מימון (הוצאות)

 בגין להתחייבויות באשר
 - מניות של עצמית רכישה

 .ג'12ראה ביאור 
     

הפחתת נכסים בלתי 
מוחשיים החל מהמועד בו 

 הם זמינים למימוש

גידול או קיטון בעלות   604,011 
המכירות של 

 המוצרים

 נכסים להפחתת באשר
ראה  - מוחשיים בלתי

 .'ד10ביאור 
     

תביעות  של יהןתוצאות
  משפטיות

 בגין הוצאות רישום 10,385  
התביעות תוצאות 

 המשפטיות

לתביעות שהוגשו  באשר
ראה ביאור  - הקבוצהכנגד 

 .ג'14
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 :)המשך(אומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים  - 3ביאור 
 
 שיקולי דעת בעל השפעה מהותית על יישום מדיניותה החשבונאית של הישות: .ב

 
 קיומה של שליטה או השפעה מהותית  (1

 
החשבונאי בחברות המוחזקות על ידי הקבוצה נקבע, בין היתר, על בסיס קיומה של "שליטה" הטיפול 

, או קיומה של "השפעה מהותית" של הקבוצה IFRS 10-של הקבוצה בחברות המוחזקות, כמשמעותה ב
. קביעה זו מחייבת שיקול דעת משמעותי. בעת הפעלת שיקול IAS 28-בחברות אלה, כמשמעותה ב

צה מביאה בחשבון, בין היתר, את שיעור החזקתה במניות החברות המוחזקות )בהתחשב הדעת, הקבו
(, את זכויותיה למינוי נציגים לגוף המנהל את ממשיותבקיומן והשפעתן של זכויות הצבעה פוטנציאליות 

החברות )בדרך כלל הדירקטוריון( כפועל יוצא מתקנוני החברות המוחזקות והסכמים עם בעלי המניות 
חרים של החברות המוחזקות, את ההרכב והזכויות של בעלי המניות האחרים של החברות הא

המוחזקות ואת כוחה לקבוע את המדיניות התפעולית והפיננסית של החברות המוחזקות או לקחת חלק 
 בקביעת מדיניות זו.

 
 בלתי מוחשיים של נכסיםירידת ערך  (2

 
"ירידת ערך נכסים" כדי לקבוע  36בינלאומי מספר  הקבוצה פועלת בהתאם להוראות תקן חשבונאות

מהו המועד בו מתקיימים סימנים המחייבים בחינת ירידת ערך של הנכסים הבלתי מוחשיים הנכללים 
בין הגורמים הנבחנים: משך הזמן בו  .בדוחותיה הכספיים. קביעה זו מחייבת שיקול דעת משמעותי

הנכסים הבלתי מוחשיים נמוך ממחיר רכישתה וגובה  שוויה ההוגן של החברה המוחזקת לה שייכים
עמידת ההפרש בין שוויה ההוגן למחיר זה )במקרים בהם הנכסים נכללים בחברות שמניותיהן סחירות(, 

קיומם של שינויים בתוכניות הפיתוח של החברות המוחזקות, , הןהפיתוח שלהחברות המוחזקות ביעדי 
הבלתי מוחשיים, שינויים ברגולציה שיכולים להשפיע על  מתחרים למוצרים בגינם נכללו הנכסים

אפשרויות המסחור של המוצרים האמורים וקצב המכירות של אותם מוצרים בפועל לעומת קצב 
, או שינויים הנובעים משינוי בתחזיות המכירות שנחזה בעת אמידת הנכסים הבלתי מוחשיים לראשונה

 .לגבי קצב המכירות
 

  ה של נכסים בלתי מוחשייםקביעת שיטת ההפחת (3
 

החל מהמועד בו הם שלה באופן שוטף בלתי מוחשיים הפיתוח ה נכסיאת הקבוצה מתחילה להפחית 
אשר מייצגת  ה המתאימה ביותראת שיטת ההפחת לגבי כל נכס כאמור בוחרתזמינים לשימוש. הקבוצה 

 צריכת ההטבות הכלכליות הגלומות בנכס.הטוב ביותר את  אופןב
 

הכלול בספריה  מדיוונדוהטכנולוגיה של  הידע בגין מוחשי הבלתי הנכס של ההפחתה כי קבעההחברה 
תערך לפי שיטת הקו הישר, על פני התקופות החזויות לשימוש בו בכל אחד מהשווקים בהם ניתן להפיק 

בכל אחד מהשווקים  לשימושן זמי הנכס יהיה בה הזמן מנקודת החל, וזאת ממנו הטבות כלכליות
 (.1ה')2ראה גם ביאור  .האמורים

 
 הבחנה בין רכישה או מכירה של נכס או עסק (4
 

במהלך העסקים מתקשרות חברות הקבוצה בעסקות מורכבות בנוגע לקבלה או הענקה של רישיונות  
בקשר לתרופות המפותחות על ידן. הנהלת החברה מפעילה שיקול דעת באשר לקביעה האם עסקות 
אלה מהוות רכישה או מכירה של נכס )או קבוצת נכסים( או של עסק, כהגדרתו בתקן דיווח כספי 

, כאשר לקביעה זו עשויה להיות השפעה מהותית על הטיפול החשבונאי "צירופי עסקים" 3בינלאומי 
 הננקט בדוחות הכספיים בקשר עם עסקות אלה.
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 :פיננסיםוניהול סיכונים  פיננסיםמכשירים  - 4ביאור 
 

 :פיננסיםניהול סיכונים  א.
 

 גורמי סיכון פיננסים (1
 

פעילויות הקבוצה חושפות אותה למגוון סיכונים פיננסים: סיכוני שוק )לרבות, סיכוני מטבע, סיכון שווי 
(, סיכוני אשראי וסיכוני נזילות. תוכניתה הכוללת של הקבוצה לניהול וסיכון מחיר הוגן בגין שיעור ריבית

סיכונים מתמקדת בניסיון למזער השפעות שליליות אפשריות על ביצועיה הכספיים של הקבוצה, תוך 
 .  פיננסיםכדי כך שהיא מביאה בחשבון כי לא ניתן לצפות את התנהגות השווקים ה

 

ניהול הסיכונים מתבצע על ידי מנהלי הכספים של חברות הקבוצה בהתאם למדיניות המאושרת על ידי 
אותן חברות. חברות הקבוצה מזהות, מעריכות  ם שלדירקטוריוניהאו ועדה שמינו  וןהדיקרטורי

עקרונות כתובים לניהולם  ירקטוריונים מספקיםדה ומגדרות, במידת הצורך, את הסיכונים הכספיים.
הכולל של הסיכונים, כמו גם מדיניות כתובה המטפלת בתחומים ממוקדים יותר, כגון סיכונים בגין שערי 

נגזרים ולא נגזרים והשקעת  פיננסיםחליפין, סיכוני שיעור ריבית, סיכוני אשראי, שימוש במכשירים 
הכלולים בדוח על המצב הכספי  ,פיננסים נכסיםשל ת ויתר עלעודפי כספים. חברות הקבוצה שומרות 

בסעיף מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בתאגידים בנקאיים ונכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח 
 של כל חברה.הצפוי בהתאם לתזרים המזומנים העתידי  ,והפסד

 

 :סיכוני שוק א(
 

 סיכון שער חליפין (1)
 

כלל בדולרים, לפיכך היא נוהגת להשקיע חלק הסכמי ההשקעה של החברה נקובים בדרך 
מהאמצעים הנזילים העומדים לרשותה בפיקדונות דולריים ובניירות ערך הנסחרים בדולרים. 
בנוסף, השקעות החברה בחלק מהחברות המוחזקות, המהוות השקעות נטו בפעילויות חוץ, 

זרים בהם קשורה החברה נמדדות בדולרים. כמו כן, שווים ההוגן של המכשירים הפיננסים הנג
ביחס להשקעותיה בחברות מוחזקות מסוימות, נקבע על בסיס הערכות שווי הנערכות 
בדולרים. לכן, בהתחשב בכך שהדוחות הכספיים של החברה ערוכים ונמדדים בש"ח, היא 

חברות הקבוצה עורכות  ,בנוסף חשופה לסיכון שער חליפין הנובע מהשקעות ויתרות אלה.
ניים אשר חלק מהעלויות בגינם הינן במטבעות השונים ממטבע הפעילות של אותן ניסויים קלי

 חברות.
 

בהנחה שכל יתר המשתנים  ,10%-בכנגד הש"ח  2017בדצמבר  31ביום  הדולרהתחזקות 
 מיליון 5.9של  בסכוםהקבוצה לאותו מועד  שלאת ההון  מקטינההיו נשארים קבועים, הייתה 

 מיליון 3.4של  בסכוםשהסתיימה באותו מועד  לשנהאת ההפסד של הקבוצה  מקטינהו"ח ש
בשערי חליפין של מטבעות  םמחוסר מהותיות, לא מובאים ניתוחי רגישות בגין שינויי "ח.ש

 "ח.השאחרים כנגד 
 

 סיכון מחיר (2)

 
הקבוצה חשופה לעיתים לסיכון בגין החזקותיה במכשירים הוניים )בדרך כלל מניות או כתבי 

בשווי הוגן  פיננסיםכנכסים  בדוח על המצב הכספיאופציה( ומכשירי חוב סחירים, המסווגים 
 דרך רווח או הפסד או כנכסים פיננסים זמינים למכירה.

 
במטרה לנהל את סיכון  הסחירים סיםפיננההקבוצה מגוונת את תיק אחזקותיה בנכסים 

המחיר הנובע מהשקעותיה אלה. גיוון תיק האחזקות מתבצע בהתאם להגבלות שנקבעו על 
 החברה. דירקטוריוןידי 

 
 לנכסים המתייחסיםבשווי השוק  ם, לא מובאים ניתוחי רגישות בגין שינויימהותיות מחוסר

 .אלה
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מכשירים הפיננסים אחזקות הקבוצה במכשירים הוניים שאינם סחירים ובשווים ההוגן של 
הנגזרים שהחברה הינה צד להם, שניתנו או התקבלו בקשר להשקעות החברה בחברות בנות 

פרמטרים וחברות כלולות, נאמד באמצעות שיטות שונות של הערכות שווי אשר מבוססות על 
נגזרים אלה נובע מאופי הפעילות בתחום מכשירים הוניים ורבים. הסיכון העיקרי בגין 

 ים של המכשירים האמוריםהביוטכנולוגיה, כאשר הצלחה או כישלון בפיתוח משנה את שווי
 באופן מהותי.

 

 סיכון שיעור ריבית (3)
 

 בפיקדונות לזמן קצרחלק ניכר מהאמצעים הנזילים העומדים לרשות הקבוצה מושקע 
שווי הוגן בגין . החשיפה בגין נכסים אלה לסיכון בית קבועהיבמכשירי חוב סחירים הנושאים רו

, קצר. מחוסר מהותיותמאחר ומשך החיים הממוצע שלהם הינו  ,שיעור הריבית הינה מוגבלת
 .ם בריבית השוק המתייחסת לנכסים אלהלא מובאים ניתוחי רגישות בגין שינויי

 
 סיכוני אשראי ב(

 
עיקר סיכוני האשראי של הקבוצה נובעים מיתרות המזומנים ושווי המזומנים שברשותה, 

 . שבדוח על המצב הכספיומיתרות ההלוואות והחייבים מפיקדונותיה בתאגידים בנקאיים 
 

מייצג את חשיפת האשראי המרבית בגינם. החשיפה המרבית  פיננסיםהערך בספרים של הנכסים ה
 לסיכון האשראי בתאריכי הדוחות על המצב הכספי, הייתה כדלקמן:

 
 

 בדצמבר 31 

 2017 2016 

 באלפי ש"ח 

   
 165,630 164,247  מזומנים ושווי מזומנים

 5,392 830  פיקדונות לזמן קצר בתאגידים בנקאיים
 14,516 13,102  )למעט תשלומים מראש( חייבים ויתרות חובה

 5,703 10,271  הלוואות לחברות כלולות
 2,885 2,667  שאינם שוטפים ויתרות חובהפיקדונות 

  191,117 194,126 

 
יתרות המזומנים ושווי המזומנים והפיקדונות של הקבוצה מופקדים בתאגידים בנקאיים בישראל 

. לפיכך מעריכה הנהלת החברה כי סיכון האשראי בגינם הינו AAAשדורגו באופן בלתי תלוי בדירוג 
   קלוש.

 
 סיכון נזילות  ג(

    
ניהול זהיר של סיכוני נזילות מחייב קיום מספק של מזומנים ושווי מזומנים, הקבוצה שומרת על 
רמה מספקת של מזומנים ושווי מזומנים, בהתחשב בתחזית תזרימי המזומנים הנדרשים למימון 

 השקעותיה ושאר פעילויותיה, על מנת למזער את סיכון הנזילות אליו היא חשופה.
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 :המשך((מכשירים פיננסים וניהול סיכונים פיננסים  - 4ביאור 
 

להלן פירוט ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה, על פי התקופה הנותרת למועד פירעונן נכון 
 לתאריך הדוח על המצב הכספי )הסכומים בטבלה הינם תזרימי מזומנים חוזיים בלתי מהוונים(: 

 

 שנים 5 2-4בין  פחות 

 ואילך שנים משנה  

 באלפי ש"ח 

    :2017בדצמבר  31
    )למעט  זכות אחרותספקים ויתרות 

   26,878  הכנסות מראש(
  10,385   תביעה בגין הפרשה

 107,771  23,680   (1) עניין יבעלל התחייבויות
 89,588  4,989  2,669  (2) התחייבויות בגין מענקים ממשלתיים

 351,436  1,734   (3) שנרכש ידע בגין התחייבויות

  29,547  40,788  548,795 

    :2016בדצמבר  31
   35,831 ספקים ויתרות זכות אחרות

 79,916 33,682 2,307 (1) עניין יבעלהתחייבויות ל
 81,405 28,233 204 (2) התחייבויות בגין מענקים ממשלתיים

 890,066 12,111  (3) ת בגין ידע שנרכשיובוהתחיי

 38,342 74,026 1,051,387 

 

 31"ח )ש מיליון 71.9-כ לש התחייבויות לבעל עניין בסך, הסכמיםהלתנאי  בהתאם (1)
 הבנותרק אם ינבעו לחברות  ענייןה"ח( יושבו לבעל ש מיליון 76.5-כ - 2016 בדצמבר

הכנסות בגין מוצרים שבפיתוחם השתתף בעל העניין, בשיעורים  ההסכמים נחתמו עימן
 .ג'12 או הכנסות אחרות, כמפורט בביאורמסויימים מסכומי המכירות 

 
 לממשלה יושבו ממשלתייםה מענקיםהבגין  התחייבויותה, המענקים קבלתלתנאי  בהתאם (2)

 תמכה שבפיתוחםהמוצרים  בגין הכנסות מענקיםה אתשקיבלו  לחברות רק אם ינבעו
 בביאור כמפורט, או הכנסות אחרות המכירות מסכומי מסויימים בשיעורים, הממשלה

 .(2)ב'14
 

אם ינבעו  רק ברובםיושבו  שנרכשידע ההתחייבויות בגין ה, הסכמיםהלתנאי  בהתאם (3)
 בשיעורים שנרכש הידע על המבוססים מוצרים בגין הכנסות הידע את רכשושלחברות 
ובחלקם יושבו בהתאם לאבני דרך  ,אחרות הכנסות או המכירות מסכומי מסויימים

 .ג'13הקשורות בפיתוח ואישור המוצרים לשיווק, כמפורט בביאור 
 

 ניהול סיכוני הון (2
 

יעדי החברה הינם שיפור הביצועים העסקיים במטרה להשיג תשואה מירבית על ההון לאורך זמן, תוך 
 בחינה כלכלית מתמדת של חלופות עסקיות וניצול הזדמנויות.

 
הקבוצה עשויה לנקוט מעת לעת בצעדים שונים במטרה לשמר או להתאים את מבנה ההון שלה, לרבות 

 הנפקת מניות חדשות או מכירת נכסים.
 

החזקת חברות הפועלות בתחום מדעי החיים  -בהתחשב באופי פעילותה הנוכחי של הקבוצה 
ממומנת פעילות הקבוצה באמצעות הנפקת  -הנמצאות בשלבי מחקר ופיתוח והטכנולוגיה הרפואית 

 מכשירים הוניים )למעט מימוני ביניים לתקופות קצרות הנעשים בחלקם באמצעות מכשירי חוב(. 
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 אומדני שווי הוגן (3
 

 להלן ניתוח של המכשירים הפיננסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לפי שיטות הערכה. 
 

 הרמות השונות הוגדרו כדלקמן: 
מותאמים( בשווקים פעילים בהם נסחרים נכסים או התחייבויות זהים )רמה -מחירים מצוטטים )בלתי •

1.) 
, אשר ניתנים לצפיה לגבי הנכס או ההתחייבות, 1נתונים שאינם מחירים מצוטטים, שנכללו ברמה  •

 (.2בין אם במישרין )כלומר כמחירים( ובין אם בעקיפין )כלומר נגזרים מהמחירים( )רמה 
נתונים לגבי הנכס או ההתחייבות שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפיה )נתונים שאינם ניתנים  •

 (.3( )רמה unobservable inputsלצפיה( )
 

 :הנכסים וההתחייבויות של הקבוצה הנמדדים בשווי הוגן פירוט שללהלן 
 

  ך הכולס 3רמה  1רמה  

 אלפי ש"ח 

    
    :2017בדצמבר  31ליום 

    :נכסים
 44,411  44,411   הפסד בשווי הוגן דרך רווח או פיננסיםנכסים 

     המוצגותהלוואות ואגרות חוב להמרה 
 10,271  10,271   כלולותבסעיף השקעה בחברות 

 2,873  2,873   מכשירים פיננסים נגזרים
 44,627  43,888  739  נכסים פיננסים זמינים למכירה

 102,182  101,443  739   נכסים סך

    
    -התחייבויות

 2,420  2,420  -,-  מכשירים פיננסים נגזרים

 2,420  2,420  -,-  התחייבויות סך

    
    :2016בדצמבר  31ליום 

    :נכסים
 49,304 49,304  הפסד בשווי הוגן דרך רווח או פיננסיםנכסים 

     המוצגותהלוואות ואגרות חוב להמרה 
 5,703 5,703  בסעיף השקעה בחברות כלולות

 2,220 2,220  מכשירים פיננסים נגזרים
 49,211 48,453 758 נכסים פיננסים זמינים למכירה

 106,438 105,680 758  נכסים סך

    
 -,- -,- -,- התחייבויות סך

 
 .2אין לקבוצה מכשירים פיננסים הנכללים ברמה  ,2016-ו 2017בדצמבר  31לימים 
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 1מכשירים פיננסים ברמה  (א
 

שוויים ההוגן של מכשירים פיננסים הנסחרים בשווקים פעילים )כגון ניירות ערך( מבוסס על מחיר 
השוק המצוטט נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי. מחיר השוק של נכסים פיננסים המוחזקים על 

. המכשירים 1. מכשירים אלה נכללים ברמה בבורסה שלהם הנעילה שער על מבוססידי הקבוצה 
 הביוטכנולוגיה בתחוםשל חברות הפועלות  מניות בעיקרם ינה 1שמחזיקה הקבוצה הנכללים ברמה 

 אגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות.וכן 
 

 3מכשירים פיננסים ברמה  (ב
 

שיטות שוויים ההוגן של המכשירים הפיננסים שאינם נסחרים בשווקים פעילים נאמד באמצעות 
שונות של הערכות שווי אשר מבוססות על פרמטרים רבים, לרוב בדרך של היוון תזרימי המזומנים 
החוזיים העתידיים תוך שימוש בשיעור הריבית המקובל הזמין בשוק הכללי בגין מכשירים פיננסים 

ים מכשירים אלה נכלל נגזרים.מכשירים דומים או באמצעות מודלים כלכליים מקובלים לתמחור 
הינם בעיקר מניות של חברות הפועלות  3. המכשירים שמחזיקה הקבוצה הנכללים ברמה 3ברמה 

כשירים פיננסים נגזרים מ, בתחום הביוטכנולוגיה, הלוואות המירות למניות של חברות כאמור
חברות בו בנותשהחברה הינה צד להם, שניתנו או התקבלו בקשר להשקעות החברה בחברות 

, וכן תמורות מותנות עתידיות ממכירת חברות בנות בתחום הביוטכנולוגיה הפועלות כלולות
 .הפועלות אף הן בתחום הביוטכנולוגיה

 
 יום לשנה שהסתיימה ב 3הטבלה שלהלן מציגה את השינויים במכשירים הנמדדים לפי רמה 

 :2017בדצמבר  31
 

 

הלוואות 
לחברות 
 כלולות

נכסים 
פיננסים 
זמינים 
 למכירה

נכסים 
פיננסים 

בשווי הוגן 
דרך רווח 

 והפסד

מכשירים 
פיננסים 
 נגזרים

 
 
 

 ך הכולס

 אלפי ש"ח  

      נכסים:
 105,680  2,220  49,304  48,453  5,703  2017בינואר  1יתרה ליום 

 11,338  1,385  1,259   8,694  תוספות
 (4,292)   (542) (3,750) מימושים
 (7,549) (732) (6,152) (289) (376) שהוכרו ברווח או הפסד הפסדים
 (3,734)   (3,734)  שהוכרו ברווח כולל אחרהפסדים 

 101,443  2,873  44,411  43,888  10,271  2017בדצמבר  31יתרה ליום 

      
      התחייבויות:

 -,-  -,-     2017בינואר  1יתרה ליום 
 2,535  2,535     תוספות

 (115) (115)    ברווח או הפסדרווחים שהוכרו 

 2,420  2,420  -,-  -,-  -,-  2017בדצמבר  31יתרה ליום 

      
      שנכללו ברווח או הפסד לשנהסך רווחים והפסדים 

 (6,479) 49  (6,152) -,-  (376) 2017בדצמבר  31בגין נכסים המוחזקים ליום  
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 לשנה שהסתיימה ביום  3הטבלה שלהלן מציגה את השינויים במכשירים הנמדדים לפי רמה 
 :2016בדצמבר  31

 

הלוואות 
לחברות 
 כלולות

נכסים 
פיננסים 
זמינים 
 למכירה

נכסים 
פיננסים 

בשווי הוגן 
דרך רווח 

 והפסד

מכשירים 
פיננסים 
 נגזרים

 
 
 

 ך הכולס

 אלפי ש"ח  

      נכסים:
 80,192  5,889  67,506  5,268  1,529  2016בינואר  1יתרה ליום 

 21,006  601   484  15,901  4,020  תוספות
 (3,087) (3,087)    מימושים
 (19,715) (1,183) (18,686)  154  שהוכרו ברווח או הפסד (הפסדיםרווחים )

 27,284      27,284   רווחים שהוכרו ברווח כולל אחר

 105,680 2,220  49,304    48,453  5,703  2016בדצמבר  31יתרה ליום 

      
      התחייבויות:

 2,519  2,519  -,-  -,-  -,-  2016בינואר  1יתרה ליום 
 (21) (21)    גריעות

 (2,498) (2,498)    רווחים שהוכרו ברווח או הפסד

 -,- -,- -,- -,- -,- 2016בדצמבר  31יתרה ליום 

      
      סך רווחים והפסדים לתקופה שנכללו ברווח או הפסד

 (6,019) (1,126) (5,047) -,- 154  2016בדצמבר  31בגין נכסים המוחזקים ליום  

       
 

 לשנה שהסתיימה ביום  3הטבלה שלהלן מציגה את השינויים במכשירים הנמדדים לפי רמה 
 :2015בדצמבר  31

 

הלוואות 
לחברות 
 כלולות

נכסים 
פיננסים 
זמינים 
 למכירה

נכסים 
פיננסים 

בשווי הוגן 
דרך רווח 

 והפסד

מכשירים 
פיננסים 
 נגזרים

 
 
 

 ך הכולס

 אלפי ש"ח  

      נכסים:
 49,452  9,340  38,383  202  1,527  2015בינואר  1יתרה ליום 

 49,083  12,093  30,571  4,917  1,502  תוספות
 (1,545)   (38) (1,507) גריעות

 (16,957) (15,544) (1,448) 28  7  שהוכרו ברווח או הפסד (הפסדיםרווחים )
 159    159   הפרשים מתרגום דוחות כספיים

 80,192  5,889  67,506  5,268  1,529  2015בדצמבר  31יתרה ליום 

      
      התחייבויות:

 5,917  5,917     2015בינואר  1יתרה ליום 
 19  19     תוספות

 (3,417) (3,417)    רווחים שהוכרו ברווח או הפסד

 2,519  2,519  -,-  -,-  -,-  2015בדצמבר  31יתרה ליום 

      
      סך רווחים והפסדים לתקופה שנכללו ברווח או הפסד

 (14,633) (13,181) (1,454) -,-  2  2015בדצמבר  31בגין נכסים המוחזקים ליום  

       
 
 העברות בין הרמות השונות ג(

 
 לא היו העברות כלשהן של נכסים פיננסים בין הרמות השונות. המדווחותבשנים 
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 ההערכה ששימשו את הקבוצהתהליכי  ד(
 

מעריך שווי חיצוני בשיתוף עם מחלקות הכספים של חברות הקבוצה, מבצעים את הערכות השווי 
הנדרשות לשם הדיווח הכספי. דיונים לגבי תהליכי  3של הנכסים הפיננסים המסווגים ברמה 

ים של החברה, הערכות השווי ותוצאותיהן נערכים במסגרת דיוני הועדה לבחינת הדוחות הכספי
 בהשתתפות סמנכ"ל הכספים של החברה ומעריכי השווי. 

 

 :פיננסיםמכשירים  ב.
 

 פיננסים לפי קבוצות: מכשירים (1
 

     נכסים:

 
נכסים 
 פיננסים

פיננסים נכסים 
   בשווי

  הלוואות הוגן דרך זמינים 

 סך הכול וחייבים רווח או הפסד למכירה 

 ש"ח באלפי  

 

     :2017בדצמבר  31
 164,247  164,247    מזומנים ושווי מזומנים

 830  830    פקדונות בתאגידים בנקאיים
 44,411   44,411   בשווי הוגן דרך רווח או הפסד פיננסיםנכסים 

 13,102  13,102    חייבים ויתרות חובה )למעט תשלומים מראש(
 10,271   10,271   הלוואות לחברות כלולות

 44,627    44,627  זמינים למכירה פיננסיםנכסים 
 2,873   2,873   נגזרים פיננסיםמכשירים 
 2,667  2,667    שאינם שוטפים חובה יתרותופיקדונות 

  44,627  57,555  180,846  283,028 

     :2016בדצמבר  31
 165,630 165,630   מזומנים ושווי מזומנים

 5,392 5,392   פקדונות בתאגידים בנקאיים
 49,304  49,304  נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 14,516 14,516   חייבים ויתרות חובה )למעט תשלומים מראש(
 5,703  5,703  הלוואות לחברות כלולות

 49,211   49,211 נכסים פיננסים זמינים למכירה
 2,220  2,220  מכשירים פיננסים נגזרים

 2,885 2,885   שאינם שוטפים חובה ויתרותפיקדונות 

 49,211 57,227 188,423 294,861 

 
    התחייבויות:

   התחייבויות 
  התחייבויות בשווי הוגן 
  פיננסיות אחרות דרך רווח  

 סך הכול מופחתת בעלות או הפסד 

 באלפי ש"ח 

    :2017בדצמבר  31
 29,547  29,547   הכנסות מראש(ספקים וזכאים אחרים )למעט 

 2,420   2,420  נגזרים פיננסים מכשירים

 71,875  71,875   עניין יעללב תחייבויותה

 10,385 10,385  תביעה בגין הפרשה

 66,567  66,567   התחייבויות אחרות לזמן ארוך

  2,420  178,374  180,794 

    :2016בדצמבר  31
 35,831 35,831  )למעט הכנסות מראש(ספקים וזכאים אחרים 

 78,306 78,306  עניין יעללב תחייבויותה

 136,149 136,149  התחייבויות אחרות לזמן ארוך

 -,- 250,286 250,286 
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אשר תזרימי המזומנים בגינן מסווגים כתזרימי מזומנים מפעילות  פיננסיות בהתחייבויות שינויים (2
 : מימון

 

התחייבויות 
 לבעלי עניין

 התחייבויות
 פיננסיות

 לזמן אחרות
 הכל סך ארוך

  ח"ש אלפי 

  
 214,455 136,149 78,306 2017 בינואר 1 ליום יתרה

    :2017 שנת במהלך שינויים
 1,144 1,144    שהתקבלו מזומנים תזרימי

 (1,798)  (1,798) לזמן קצרסכומים שמוינו 
 (50,552) (51,483) 931  הפסד או לרווח שנזקפו סכומים
 הפרשים - אחר כולל לרווח שנזקפו סכומים

 (24,807) (19,243) (5,564) כספיים דוחות מתרגום

 138,442  66,567  71,875  2017 בדצמבר 31 ליום יתרה

 
 :זכויות ביישויות אחרות - 5ביאור 

 
 חברות בנות וצירופי עסקים .א
 

  של הקבוצה:העיקריות פרטים לגבי החברות הבנות להלן 
     

 החברה שם
מדינת 

 התאגדות

שיעור המניות 
המוחזקות על ידי 

 תאגידים או החברה
 * בשליטתה

 המניות שיעור
 על המוחזקות

 זכויות בעלי ידי
 מקנות שאינן

 שליטה

 הזכויות סך
 מקנות שאינן

 שליטה

 באלפי ש"ח %  

     :2017 בדצמבר 31
     

 415,598  65 35 ישראל מדיוונד בע"מ
 (9,931) 47 53 ישראל קיורטק בע"מ  

, I רפואית טכנולוגיה אנטומיה קרן
  מוגבלת שותפות

 ישראל
50 50  18,750 

, II רפואית טכנולוגיה אנטומיה קרן
  מוגבלת שותפות

 ישראל
50 50  3,544 

Vedantra Pharmaceuticals Inc (1,880) 34 66 ארה"ב 
     

     :2016 בדצמבר 31
 22,266  43 57 ישראל ביוקנסל בע"מ
 402,842  57 43 ישראל מדיוונד בע"מ
 (61,381) 47 53 ישראל קיורטק בע"מ 

, I רפואית טכנולוגיה אנטומיה קרן
  מוגבלת שותפות

 ישראל
50 50  20,720 

, II רפואית טכנולוגיה אנטומיה קרן
  מוגבלת שותפות

 ישראל
50 50  3,935 

Vedantra Pharmaceuticals Inc 1,038  30 70 ארה"ב 
     

 ובמניות הבכורה. הרגילות במניות המצרפיעור ההחזקה י* ש
 

פועלות בתחום מדעי החיים והטכנולוגיה  ,המאוחדים הכספיים בדוחות נכללותה ,אלה בנות חברות
 נותקר למעט, במניותיהן ההחזקה לשיעור זהה אלה בנות בחברות ההצבעה זכויות שיעורהרפואית. 

 . ןבה ההצבעה זכויות במלוא מחזיקה שהחברה אנטומיה
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 (:מדיוונד -בע"מ )להלן  מדיוונד (1
 

הקשות והחמורות שבהן.  לרבותכוויות,  להטריית תרופהמדיוונד מפתחת ומייצרת, בין השאר,  (א
על תערובת של אנזימים ממקור צמחי, המאופיינת ביכולתה לעכל את הרקמה  תמבוסס התרופה

מאושרת לשיווק  NexoBridהתרופה הפגועה באופן סלקטיבי, ומבלי לפגוע בתאים הבריאים. 
 המיועד  EscharEx -הינו ה מדיוונדנוסף אותו מפתחת  מוצרובארגנטינה. באירופה, בישראל 

 .כרוניים ופצעים ריפוי קשיי בפצעים לטיפול
 
 ופיתוח למחקרעם הרשות האמריקאית התקשרה מדיוונד בהסכם , 2015ספטמבר  בחודש (ב

 -מיליון דולר לפיתוח, ייצור ורכישה של  112 עד של בהיקף (,BARDA) מתקדםרפואי -ביו
NexoBrid.וזאת כחלק מהיערכות ארה"ב לאירועים רבי נפגעים , 

 
 לפעילויות דולר מיליון 24 של בהיקף מימון וכולל שנים 5 של בסיסית לתקופה הינו ההסכם

. בנוסף, כולל ההסכם התחייבות לרכישת NexoBrid-ל FDA-ה אישור לקבלת הדרושות פיתוח
NexoBrid  מיליון דולר, בכפוף לקבלת אישור  16.5בהיקף שלFDA  לשיווקו או לקבלת אישור

FDA ( לשימוש בו במצבי חירוםEmergency Use Authorization ,"EUA" .)כולל ההסכם, כן כמו 
 השימוש הרחבת לצורך דולר מיליון 22 עד של בהיקף של מחקר ופיתוח נוסף למימון אופציות

  .NexoBridמיליון דולר נוספים לרכישת  50בהתוויות נוספות ועד  NexoBrid-ב
 

למדיוונד, כי בכוונתה לממש אופציה כאמור. בחודש יולי  BARDA הודיעה ,2017בחודש יוני 
ומימשה אופציה למימון פעילויות מחקר ופיתוח את החוזה עימה  BARDA, הגדילה 2017

את , בין השאר, BARDA. על פי החוזה המעודכן, הגדילה טיפול בכוויות.לNexoBrid  -נוספות ב
 56-מיליון דולר נוספים, לכ 32-ב NexoBridמחקר ופיתוח של פעילויות התחייבות למימון ה

דולר למימון פיתוח התוויות נוספות של  מיליון 10ושמרה על אופציה בהיקף של עד  מיליון דולר
NexoBrid.  בנוסף, שמרהBARDA  על התחייבות לרכישתNexoBrid  מיליון  16.5בהיקף של

ו/או אישור לשיווק וכן על אופציה להצטיידות  לשימוש בחירום FDAדולר, בכפוף לקבלת אישור 
מיליון דולר. סך המימון ללא דילול תחת החוזה המעודכן  50בהיקף של עד  NexoBrid-נוספת ב

 מיליון דולר. 132מסתכם בעד 
 

מיליון דולר הוכר בדוחותיה הכספיים של מדיוונד כהשתתפות  8.6-סך של כ ,2017 בשנת
 מיליון דולר(. 0.8 - 2015מיליון דולר, ובשנת  5.6 - 2016בהוצאות מחקר ופיתוח )בשנת 

 
 מיליון 5 של"ק בנאסד למסחר ורישום לציבור הנפקהמדיוונד  השלימה, 2017ספטמבר  ודשבח (ב

מיליון  0.8-כ. במסגרת ההנפקה השקיעה החברה סך של דולר מיליון 25-לכ בתמורה מניות
  מדיוונדמהון המניות המונפק של  35%-ש"ח. לאחר השלמת ההנפקה מחזיקה החברה בכ

בדילול מלא(. להערכת הנהלת החברה, גם לאחר השלמת ההנפקה לציבור והירידה  32%-)כ
, במדיוונד, ממשיכה להתקיים שליטה אפקטיבית של החברה מדיוונדבשיעור החזקתה במניות 

ביחס לבעלי המניות  מדיוונדשכן בהתחשב בשיעור ההחזקה הגבוה של החברה במניות 
בעלי המניות האחרים וכן כפועל יוצא מדפוסי ההצבעה  האחרים, בפיזור הרב של החזקות

, שומרת החברה על היכולת המעשית להמשיך ולמנות את רוב מדיוונדבאסיפה הכללית של 
, כך שמבחינה איכותית ומעשית לא חל שינוי ממשי בכוחה של מדיוונדחברי הדירקטוריון של 

 .במדיוונדהחברה להשפיע על קבלת ההחלטות המהותיות 
 
תוצאה מההנפקה כאמור, המהווה עסקה עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה, נזקף להון כ

 מיליון ש"ח, במסגרת קרנות הון אחרות. 10.8-המיוחס לבעלים של החברה, סכום שלילי של כ
 

 תביעהה בדבר, 2017נובמבר  בחודשלפסיקת בית המשפט המחוזי בתל אביב  באשר ד(
 .להלן( 3ג')14ראה ביאור  - פוליהילעל ידי חלק מבעלי מניותיה של  מדיוונדשהוגשה כנגד 
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מדיוונד, שקיימות בה זכויות שאינן מקנות שליטה שהן מהותיות  על מתומצת פיננסי מידעלהלן  (ה

הכספיים של מדיוונד, לאחר לקבוצה. מידע פיננסי זה משקף את הסכומים הכלולים בדוחותיה 
התאמות בגין הבדלים בין המדיניות החשבונאית של הקבוצה למדיניות החשבונאית של מדיוונד 

 ובגין מוניטין ותיאומי שווי הוגן שנעשו במועד הרכישה של מדיוונד.
 

 :הכספי המצב על מתומצת מידע (1)
 בדצמבר 31 

 2017 2016 

 ח"ש אלפי 

   :שוטף
 129,241  143,948  שוטפים נכסים

 (20,496) (18,834) שוטפות התחייבויות

  125,114  108,745 

   :שוטף לא
 687,395  610,875  שוטפים שאינם נכסים

 (165,939) (139,901) שוטפות שאינן התחייבויות

  470,974  521,456 

 630,201  596,088  נטו נכסים

 
 

 :הכולל הרווח על מתומצת מידע (2)

 
 2017 2016 2015 
 ח"ש אלפי 

    
 2,335  5,966  9,010  הכנסות

 4,098  8,827  2,668  מימון ואחרות הכנסות

    
 (96,556) (259,863) (56,003) לשנה הפסד

 3,080  (13,281) (64,361) אחר כוללרווח )הפסד( 

 (93,476) (273,144) (120,364) כוללרווח )הפסד( 

 (38,528) (145,669) (34,648) שליטה מקנות שאינן לזכויות שמוקצה הפסד

 
 :המזומנים תזרימי על מתומצת ידעמ (3)

 
 2017 2016 2015 
 ח"ש אלפי 

    
 (76,187) (62,855) (59,238) שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי

 140,107  4,640  1,573  השקעה מפעילות מזומנים תזרימי

 3,024  3,491  814   מימון מפעילות מזומנים תזרימי

 66,944  (54,724) 31,558   מזומנים ושווה במזומנים גידול )קיטון(
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 :קיורטק( -קיורטק בע"מ )להלן  (2

 

תוך התמקדות קיורטק עוסקת בתחום האימונותרפיה )ריפוי בעזרת הפעלת מערכת החיסון(  (א
 או  Pidilizumab או MDV9300המכונה  ,קיורטקהמוצר המתקדם של בתחום הסרטן. 

CT-011 אשר מיועד להגביר את יכולות מערכת החיסון להתמודד כנגד מגוון רחב נוגדן , הינו
 . התרופה( -)להלן של גידולים סרטניים ממאירים, הן מוצקים והן מחלות דם 

 
בהסכם רישיון ובהסכם הספקה  Medivation, התקשרה קיורטק עם 2014בחודש אוקטובר  ב(

ההסכמים(,  -)להלן ביחד  2016ביוני  10וביום  2015ביוני  29ושירותי ייצור אשר תוקן ביום 
רישיון בלעדי גלובלי לפתח ולמסחר את התרופה  Medivation-קיורטק ל העניקהאשר לפיהם 

 הרישיון(.  -)להלן 
 

תהיה אחראית על המשך המחקר והפיתוח,  Medivation כי נקבע הרישיון הסכםבמסגרת 
כי קיורטק  נקבעבהתאם להוראות הסכם שירותי הייצור, והרגולציה והמסחור של התרופה, 

שנים, בהתאם לתוכניות ייצור והספקה  3תייצר את התרופה לצורכי פיתוח קליני לתקופה של 
 שנקבעו ובתמורה לעלות הייצור. 

 
 Medivationהחברה, כבעלת השליטה בקיורטק, ערבות לטובת העמידה , מהעסקהכחלק 

 להבטחת עמידתה של קיורטק במצגיה ובהתחייבויותיה לפי ההסכמים.
 
 תרכוש לפיו( Pfizer -)להלן  .Pfizer Inc, התקשרה קיורטק בהסכם עם 2017ספטמבר  בחודש ג(

  2014ידיה בשנת  על הוענק אשר מהרישיון הנובעות הזכויות את בחזרה קיורטק
 (, בתמורה לתשלומים בסך כולל של Pfizer)שנרכשה מאוחר יותר על ידי  Medivation-ל

מיליון דולר המותנים בהתקיימותן של אבני דרך שנקבעו בהסכם. במסגרת ההסכם, סיכמו  20
הצדדים על סיום הסכם הרישיון וההסכמים הנלווים לו, שנחתמו בעת ביצוע העסקה עם 

Medivation.  ,בעקבות חתימת ההסכם הסתיימה הערבות שהעמידה החברה כאמור. כמו כן 
 

  של כוללבהכנסה שההכרה בה נדחתה בעבר, בסך  קיורטק הכירהההסכם,  חתימת עם
 ומדמי רישיונות ממתן, ממכירות הכנסות"ח, אשר נזקפה לרווח או הפסד בסעיף "שמיליון  24-כ

מיליון ש"ח(. בנוסף הוכרה  13-האמורות מגיע לסך של כ" )חלק החברה בהכנסות שכירות
הכנסה מעדכון ערכן של ההתחייבויות הכלולות בדוחות המאוחדים ביחס למוצר נשוא הרישיון, 

מיליון ש"ח, אשר נזקפה לרווח או הפסד בסעיף "הכנסות מימון" )חלקה של  73-בסך של כ
  מיליון ש"ח(. 17-החברה בהכנסות מימון האמורות מגיע לסך כולל של כ

 
 מהותיות שהן שליטה מקנות שאינן זכויות בה שקיימות, קיורטק על מתומצת פיננסי מידע להלן (ג

 לאחר, קיורטק של הכספיים בדוחותיה הכלולים הסכומים את משקף זה פיננסי מידע. לקבוצה
 קיורטק של החשבונאית למדיניות הקבוצה של החשבונאית המדיניות בין הבדלים בגין התאמות

 .קיורטק של הרכישה במועד שנעשו הוגן שווי ותיאומי מוניטין ובגין
 

 מידע מתומצת על המצב הכספי: (1)
 בדצמבר 31 

 2017 2016 

 ח"ש אלפי 

   :שוטף
 21,438  7,802  שוטפים נכסים

 (36,032) (8,250) שוטפות התחייבויות

 (448) (14,594) 

   :שוטף לא
 22,842  19,009  שוטפים שאינם נכסים

 (180,464) (67,959) שוטפות שאינן התחייבויות

 (48,950) (157,622) 

 (172,216) (49,398) נטו נכסים
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 :הכולל הרווח על מתומצת מידע (2)
 2017 2016 2015 
 ח"ש אלפי 

    
 22,696  16,836  33,617  הכנסות

  43  96,354  הכנסות מימון ואחרות

    
 (46,603) (51,698) 105,719  לשנה (הפסדרווח )

 (565) 2,707  19,905  אחר כוללרווח )הפסד( 

 (47,168) (48,991) 125,624  כוללרווח )הפסד( 

 מקנות שאינן לזכויות שמוקצה (הפסדרווח )
 (21,830) (8,753) 50,223  שליטה

 

 :המזומנים תזרימי על מתומצת מידע (3) 
 2017 2016 2015 
 ח"ש אלפי 

    
 (1,083) (6,592) (11,375) שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי

 (8,700) (1,826) (470) השקעה מפעילות מזומנים תזרימי

 112  61  -,-   מימון מפעילות מזומנים תזרימי

 (9,671) (8,357) (11,845)  מזומנים ושווה במזומנים קיטון

 

3) Vedantra Pharmaceuticals, Inc.  להלן(- Vedantra):  
 

 ומחלות סרטן כנגד חיסונים המפתחת"ב בארה המאוגדת פרטית חברההינה  Vedantra (א
( המיועדות לגרום Amphiphiles-ו ICMV) עיקריות טכנולוגיות שתי Vedantraל .זיהומיות

ל"עירור" ספציפי וחזק במיוחד של מערכת החיסון ללא פגיעה ברקמות רגילות וזאת על ידי 
נערכת להתחלת ניסויים קליניים במוצריה,  Vedantraחשיפת בלוטות הלימפה למרכיבי החיסון. 

-)כ 66%-בשיעור של כ החברהמוחזקת על ידי Vedantra . בעיקר בשילוב עם טיפולים נוספים
 (.מלא בדילול 58%

 
  של כוללבסך  ותהמיר ותהלווא Vedantraהחברה לרשות  העמידה, הדיווח תקופת במהלך (ב

 החזר עם יחד לתשלום העומדת, 10%של  בשיעור שנתית ריבית הנושאות מיליון דולר 2.1-כ
 .הקרן

 
 '.א 26תום תקופת הדיווח, ראה ביאור  לאחרVedantra ל הלוואה להעמדת באשר (ג

 
 (אנטומיה -)להלן  מוגבלת שותפות, II-ו  I רפואית טכנולוגיה אנטומיה נותקר (4
 

מגדל( ועם הראל חברה  -, נחתמו הסכמים עם מגדל חברה לביטוח בע"מ )להלן 2011בחודש דצמבר 
הקרנות(, אשר יפעלו על פי התכנית  -הראל( להקמת שלוש קרנות )להלן ביחד  -לביטוח בע"מ )להלן 

לעידוד השקעות של גופים מוסדיים ישראלים בתעשייה עתירת הידע כפי שפורסמה על ידי משרד 
 וצר ומשרד התמ"ת. הא

 
ובחודש נובמבר  2012אשר החלו לפעול בחודש ינואר  ,השניהקרן אנטומיה הראשונה ו אנטומיה קרן

את  והון סיכון שייעד נותקר ןהינ, בהתאמה(, IIוקרן אנטומיה  Iקרן אנטומיה  -)להלן , בהתאמה 2014
לשווי הוגן דרך רווח או הפסד. השקעות אלה )כולל השקעות בחברות  ןכל ההשקעות שיבוצעו על יד

"מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה", ולפיכך  39כלולות( מטופלות בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
הן נמדדות בשווי הוגן כאשר השינויים בשוויין ההוגן של ההשקעות מוכרים ברווח או הפסד בתקופת 

הכספיים  ןת בשליטת החברה, נכללים דוחותיהונמצא IIוקרן אנטומיה  Iנטומיה השינוי. מאחר שקרן א
  .ןבאיחוד ממועד הקמת

 
סך כולל  IIאנטומיה  וקרן I, השקיעו השותפים המוגבלים בקרן אנטומיה 2017בדצמבר  31 ליום עד

 ש"ח )מחציתם על ידי החברה(. מיליון 69-של כ
 

  .7 ורראה ביא - 2017בדצמבר  31ליום  IIוקרן אנטומיה  Iבאשר ליתרת השקעות קרן אנטומיה 
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   חברות כלולות .ב
 

להלן פרטים לגבי החברות הכלולות העיקריות של הקבוצה. חברות כלולות אלה, המטופלות לפי שיטת 
של החברות  ההתאגדות מדינת. הרפואיתבתחום מדעי החיים והטכנולוגיה אף הן פועלות השווי המאזני, 
  ישראל.בעיקר עסקיהן, היא  של העיקרי המיקום גם שהינה הכלולות הנ"ל,

 
 (:ביוקנסל -"מ )להלן בע ביוקנסל (1
 

 ידי על המפותחת המובילה לתרופה. חת תרופות לטיפול במחלות סרטניותביוקנסל מפת (א
 בסרטן בחולים לטיפול מיועדת והיא יתבסלקטי סרטנית אנטי פעילות יש ,BC-819, ביוקנסל

מניותיה של  .בתרופה פיבוטלים קליניים ניסויים שני לביצוע נערכת ביוקנסל. השתן שלפוחית
 . ביוקנסל רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב

 
 גייסה במסגרתה ההנפקה( -)להלן  לציבור הנפקה ביוקנסל השלימה, 2017 באפריל 5 ביום ב(

 בביוקנסל החברה של ההחזקה שיעור ירד ההנפקה השלמת לאחר. ח"ש מיליון 20.7-כ סך של
בהתחשב בירידה בשיעור ההחזקה, בזכויות החברה לייצוג  (.מלא בדילול 41.4%-כ) 44%-לכ

בדירקטוריון ביוקנסל ובשיעור ההחזקה של בעלי המניות העיקריים האחרים בביוקנסל, החל 
 ת עוד שליטה של החברה בביוקנסל.ממועד זה לא מתקיימ

 
בהתאם, החל ממועד השלמת ההנפקה לא נכללת פעילותה של ביוקנסל במסגרת הדוחות 
הכספיים המאוחדים, וההשקעה בה מוצגת על בסיס השווי המאזני בסעיף "השקעות בחברות 

ווי כלולות". השקעת החברה בביוקנסל הוכרה לראשונה )על בסיס השווי המאזני( בהתאם לש
ההוגן של מניות ביוקנסל במועד איבוד השליטה בה, שנקבע על בסיס מחיר הבורסה של מניות 

מיליון ש"ח, אשר  19.1-ביוקנסל במועד האמור. כתוצאה מכך, נבע לחברה רווח בסך של כ
 ".רווח שנבע ממכירה של חברות בנות או איבוד שליטה בהןנזקף לדוח רווח והפסד בסעיף "

 
 ב'.26להעמדת הלוואה לביוקנסל לאחר תקופת הדיווח, ראה ביאור  באשר ג(

 
 סל(: גמידה -גמידה סל בע"מ )להלן  (2

 

במחקר ופיתוח של מוצרים רפואיים המבוססים על  עוסקתהינה חברה פרטית הגמידה סל  (א
-ה הינו סל גמידהאותו מפתחת  העיקרי המוצרתאי גזע שמקורם בדם חבל הטבור. העשרת 
NiCord אשר הוכר על ידי ה- EMA כתרופת יתום ועל ידי ה- FDA  כתרופת יתום וכטיפול פורץ
 -ב Phase III(. גמידה סל החלה בניסוי קליני Breakthrough Therapy Designationדרך )

NiCord  לטיפול במחלות דם ממאירות )לקומיה או לימפומה( ובניסוי קליניPhase I/II  במוצר
, לטיפול באנמיה חרמשית, באנמיה אפלסטית חמורה ובמחלות CordInת, נוסף אותו היא מפתח
בדילול  14%-)כ 18%-סל מוחזקת על ידי הקבוצה בשיעור של כ גמידהמיאלודיספלסטיות. 

 מלא(.
 

טבע(  -, התקשרה החברה עם טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ )להלן 2017בחודש מרס  (ב
בדילול מלא(, לרבות כל  5.02%-בהסכם לרכישת מלוא החזקותיה של טבע בגמידה סל )כ

 הזכויות הנלוות להן. עם השלמת העסקה, עלה שיעור ההחזקה של החברה בגמידה סל 
 . 24%-לכ

 
מיליון דולר, המשקף שווי  6-וויין של המניות הנרכשות הינו כבהתאם להסכמות בין הצדדים, ש

מיליון דולר לגמידה סל. בתמורה למניות הנרכשות, הנפיקה החברה לטבע  120-של כ
, בתוספת פרמיה העסקה השלמת במועדמניות של החברה אשר ערכן בבורסה  6,010,961

ברה תנפיק לטבע מניות נוספות מיליון דולר. עוד נקבע בהסכם כי הח 6, הגיע לכדי 20%של 
מיליון מניות. עם  13של החברה בקרות אירועים מסוימים כפי שנקבעו בהסכם, עד לתקרה של 

 השלמת הקצאת מניות החברה לטבע, עלה שיעור החזקתה של טבע במניות החברה 
 בהנחה של ההקצאה המרבית(.  21%-)ועד לכ 17.5%-לכ 14%-מכ
 

של החברה להנפיק מניות נוספות של החברה לטבע בקרות כתוצאה מהמחויבות האמורה 
אירועים מסוימים, הכירה החברה במועד השלמת העסקה בהתחייבות פיננסית, שנמדדה לפי 

 מיליון דולר, אשר נזקפה לסעיף "מכשירים פיננסיים נגזרים".  0.7-שווי הוגן, בסך של כ
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 ,דולר מיליון 40-סך של כ לגיוסהתקשרה גמידה סל בהסכם השקעה  ,2017ביוני  18ביום  (ג
 - להלן, משקיעים נוספים והחברה )נוספות חברותהצטרפו  אליה השקעות קרן בהובלת

( לפי המוקצות המניות -להלן מניות בכורה ), תמורתם תקצה גמידה סל למשקיעים (המשקיעים
מיליון דולר )לפני הכסף(. חלקה של החברה מתוך סכום  120גמידה סל בסך  שווי חברה של
 מיליון דולר.  1.5ההשקעה הינו 

 
ממספר המניות  60% שתהווה בכמות המשקיעים אופציות למניות בכורה קיבלוכמו כן, 

 במועדמחיר למניה שישלמו המשקיעים המ 120%האופציות הינו  שלמימוש ההמוקצות. מחיר 
 השלמתשנים ממועד  5 עדתקופה של  במהלךלמימוש  יעמדו. האופציות העסקה השלמת

 העסקה. 
 

ירד שיעור  הגיוסעם השלמת  הושלם הגיוס על פי הסכם ההשקעה. ,2017 ביולי 9ביום 
להערכת הנהלת החברה,  בדילול מלא(. 14%-כ) 18%-כההחזקה של החברה בגמידה סל ל

סל,  גמידהסל ולאור ייצוג החברה בדירקטוריון  בגמידהזכויות ההצבעה הפוטנציאליות  לאור
 .ממשיכה להתקיים השפעה מהותית של החברה בגמידה סל

 
מיליון ש"ח, אשר נזקף  1.2-כתוצאה מהירידה בשיעור ההחזקה, נבע לחברה רווח בסך של כ

 לרווח או הפסד בסעיף "רווח ממימוש ומירידה בשיעור ההחזקה של השקעות בחברות כלולות".
 
 הכלולים הסכומים את משקף זה פיננסי מידע. סל גמידה לגבי מתומצת פיננסי מידע לןלה (ד

 בגין התאמות לאחר(, אלה בסכומים הקבוצה חלק את)ולא  סל גמידה של הכספיים בדוחותיה
 ובגין סל גמידה של החשבונאית למדיניות הקבוצה של החשבונאית המדיניות בין הבדלים
 :סל גמידה של הרכישה במועד שנעשו הוגן שווי תיאומי

 
 מידע מתומצת על המצב הכספי:   (1)

 בדצמבר 31 

 2017 2016 

 אלפי ש"ח 

   שוטף:
 70,886  151,238  נכסים שוטפים

 (7,298) (15,865) התחייבויות שוטפות

  135,373  63,588 

   לא שוטף:
 237,467  227,676  נכסים שאינם שוטפים

 (24,293) (60,291) שוטפותהתחייבויות שאינן 

  167,385  213,174 

 276,762  302,758  נכסים נטו

 
  :הכולל הרווח על מתומצת מידע   (2)

 2017 2016 2015 

  אלפי ש"ח 

    
 15,505  4,451  4,309  הכנסות

    
 (44,471) (76,475) (68,440) הפסד
 1,275  (4,757) (26,656) כולל אחר)הפסד( רווח 

 (43,196) (81,232) (95,096) כולל הפסד
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 :מתומצת המידע של התאמה  (3)
 בדצמבר 31 

 2017 2016 

 אלפי ש"ח 

   

 276,762 302,758  יתרת נכסים נטו 

, לפי שיעור החזקה של סל בגמידה הקבוצהזכויות 
18% (31.12.2016 – 18%)  41,668 40,111 

 6,282 11,623  מוניטין

 46,393 53,291  ערך בספרים

 
3) eXIthera Pharmaceuticals Inc.  להלן(- eXithera:)     

 

קרישה  נוגדתלפיתוח תרופה,  פועלתההמאוגדת בארה"ב, הינה חברה פרטית  eXithera א(
 השלימה eXitheraבדם. התרופה המובילה של  XIהמבוססת על מנגנון ייחודי של עיכוב פקטור 

 מוחזקת eXithera במתנדבים בריאים לבדיקת בטיחות ופעילות נוגדת קרישה. Phase Iניסוי 
בהתחשב בזכויות ההצבעה  בדילול מלא(. 47%-)כ 54%-על ידי הקבוצה בשיעור של כ

 eXIthera-ב שולטת אינה החברה, eXItheraהפוטנציאליות ובזכויות החברה לייצוג בדירקטוריון 
 וההשקעה בה מוצגת לפי שיטת השווי המאזני.

 
 סך של  מתוכו) eXIthera-ב דולר מיליון 1.9-כ של סך החברה השקיעה, 2016 מאי בחודש (ב

 סיבוב במסגרת( 2014 משנת השקעה הסכם במסגרת דרך באבן עמידה בגין דולר מיליון 1.3-כ
 של ההחזקה שיעור ירד האמורה ההשקעה לאחר. דולר מיליון 4-כ של כולל בהיקף השקעה
 (. מלא בדילול 47%) 54%-לכ eXIthera-ב החברה

 
 נזקף אשר"ח ש מיליון 0.8-כ של בסךמסיבוב ההשקעה האמור, הכירה החברה ברווח  כתוצאה 

 ".כלולות בחברות בהשקעות החזקה בשיעור ומירידה ממימוש"רווח  לסעיף
 
 מיליון 1.9-כ של בסך המירה הלוואהeXIthera החברה לרשות  העמידה, הדיווחתקופת במהלך  ג(

 .הקרן החזר עם יחד לתשלום העומדת, 8%של  בשיעור שנתית ריבית הנושאת דולר
 

4) Cadent Therapeutics Inc.  להלן(- Cadent ) 
 

 מודולציהטכנולוגיה המבוססת על  Cadent -. להמאוגדת בארה"ב ,פרטית חברה הינה Cadent (א
פועלת לפיתוח תרופה  Cadent. פסיכיאטריות -במח לטיפול בהפרעות נוירו NMDAשל קולטני 

 Cadent. וכן תרופה להפרעות תנועה לסכיזופרניה תרופה, קליני בדיכאון לטיפול המיועדת
 (.מלא בדילול 20%-)כ 24%-בשיעור של כ החברהמוחזקת על ידי 

 
במסגרתה התקשרו הצדדים  נוברטיס לבין Cadent בין עסקה הושלמה, 2015 אפרילבחודש  (ב

 נוברטיס קיבלה(. במסגרת הסכם הרישיון, הרישיון הסכם -)להלן  פעולה ושיתוף בהסכם רישיון
 בדיכאון לטיפול המיועדת, Cadentרישיון בלעדי גלובלי לפיתוח ולמסחור של אחת התרופות של 

באופן מלא את המשך המחקר  תממן נוברטיסהתרופה(. בהסכם הרישיון נקבע כי  - להלן) קליני
 זכאית לתמורות כדקלמן: Cadentוהפיתוח של התרופה. בתמורה לכך, תהיה 

 מיליון דולר. 6תשלום מיידי בסך של  •
תשלומים עתידיים המותנים בהשגת אבני דרך הקשורות בפיתוח התרופה והשגת  •

 מיליון דולר.  180אישורים רגולטורים לשיווקה בטריטוריות שונות, עד סך כולל של 
תשלומים עתידיים מותנים נוספים התלויים בהשגת היקפי מכירות של התרופה, עד סך  •

 מיליון דולר.  200כולל של 
מהיקף המכירות השנתיות של  10%בסיס מכירות בשיעורים של עד -על, תמלוגים וכן •

 התרופה.
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בהכנסה ממכירת הרישיון רק בגובה התמורה המיידית  Cadent הכירה במועד השלמת העסקה

מיליון ש"ח. התמורה ממכירת הרישיון, המותנית  24-שהתקבלה במזומן, בסך של כ
ווק וכן תמלוגים, תוכר רק עם יבהתקיימותן של אבני דרך בפיתוח התרופה וברישומה לש

יל, הנכס הבלתי מוחשי התקיימותן של אבני הדרך או ביצוע המכירות המזכות בתמלוגים. במקב
 מיליון ש"ח, שאינו נשלט עוד 4-, בסך של כלנוברטיס שניתנו  Cadentבגין הזכויות בתרופה של

החברה ברווח שהוכר על ידי  חלק .הפסד או לרווח ונזקף נכסיה ממצבת נגרע, Cadentעל ידי 
Cadent מיליון ש"ח, נזקף לרווח או והפסד במסגרת סעיף "חלק  6-בגין מתן הרישיון, בסך כ

  בהפסדי חברות כלולות".

 
את מלוא הון  Cadent, בעסקת מיזוג לפיה רכשה Cadent, התקשרה 2017במרס  בחודש ג(

לבעלי המניות  Cadent( בתמורה להקצאת מניות של Ataxion -)להלן  Ataxion Incהמניות של 
 .Ataxionהקודמים של 

Ataxion  להסדרת הפעילות העצבית לטיפול הינה חברה אמריקאית פרטית המפתחת תרופות
  (.Cerebellumהקשורות למוחון ) תנועה שונותבהפרעות 

 
בהתאם לתנאי . 20%-לכ Cadent-עם השלמת עסקת המיזוג ירד שיעור ההחזקה של החברה ב

מסוימת יקבע כתלות בהשגת אבן דרך  Cadent-ב החברה של הסופי ההחזקה שיעורהעסקה, 
ככל שתושג עד תאריך יעד שיחול במהלך הרבעון  עם נוברטיסשנקבעה בהסכם הרישיון 

  .2017השלישי של שנת 
 

מיליון ש"ח, אשר נזקף  9.3-כתוצאה מהירידה בשיעור ההחזקה, נבע לחברה רווח בסך של כ
 ח ממימוש ומירידה בשיעור ההחזקה של השקעות בחברות כלולות". לרווח או הפסד בסעיף "רוו

 
 הרשיוןהסכם ב לעיל, אשר נקבעה ג'הנזכרת בסעיף הושגה אבן הדרך  ,2017בחודש מאי  (ד

בדוחותיה  Cadent. בעקבות השגת אבן הדרך האמורה, כללה נוברטיסעם שנחתם בעבר 
בגין העמידה באבן הדרך, מנוברטיס  שהתקבלהבגין התמורה  הכנסה 2017 נתשהכספיים ל

מיליון ש"ח, נזקף  12.6-חלקה של החברה ברווח האמור, בסך של כמיליון דולר.  15-כבסך של 
  ".נטו, כלולות חברות בהפסדי חלקלדוח רווח והפסד בסעיף "

 
שיעור החזקתה של ש כך ,Cadent מבנה ההון שלעודכן האמורה בנוסף, עם השגת אבן הדרך 

  .24%-עלה לכ Cadent-בהחברה 
 

לעיל, המירה החברה הלוואה המירה ' גבסעיף  המפורטת המיזוג עסקת מועד לפני בסמוך (ה
מיליון דולר, בתוספת ריבית  1-אלפי ש"ח )כ 3,750-, בסך של כCadentל בעבר עניקהשה

 .Cadent(, למניות של שנצברה
 

בדרך של הסכם אלפי דולר  500-כ שלסך Cadent -ב החברה השקיעה, 2017בחודש מאי  (ו
זכאית להחזר הסכום שהושקע  החברה להסכם, בהתאם. (SAFEלרכישת עתידית של מניות )

. Cadentשל  למניות( ריבית בתוספתלהמירו )קרן  או 6%בשיעור של  שנתית ריביתבתוספת 
כולל של  היקףב Cadentשל  גיוסהינה חלק מסבב  Cadent-ההשקעה האמורה של החברה ב

 מיליון דולר.  9-כ
 

  :)למעט גמידה סל( נוספות כלולות חברותפיננסי מתומצת לגבי  מידע (5
 

 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח 

    
 26,932  19,933  60,047  לגמר השנה בספרים ערך

    נתוני רווח והפסד:
 17,907  25,079  14,683  חלק בהפסדים

 (69) 397  2,901  אחר כוללחלק בהפסד )רווח( 

 17,838  25,476  17,584  כוללחלק בהפסד ה

 
  



 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

47  

 :מזומנים ושווי מזומנים - 6ביאור 

 
 בדצמבר 31 

 2017 2016 

 באלפי ש"ח 

   
 146,154 144,911  מזומנים בבנק

 19,476 19,336  פיקדונות בנקאיים לזמן קצר

  164,247 165,630 

 

 
 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד פיננסיםנכסים  - 7ביאור 

 
 במסגרת נכסים שאינם שוטפים: מוצגת, השל חברות הפוטפוליו של אנטומיה במניות ההשקע

 
 בדצמבר 31 

 2017 2016 

 באלפי ש"ח 

   
 11,281  11,212  מיניאינוייזיב בע"מ

 6,802  6,133  ס.ד. סייט אבחון בע"מ
 11,995  10,927  מ"בע קארדיה פאי

 11,536  9,205  מ"בע קולוספאן
FDNA  6,934  7,690 

  44,411  49,304 

 

 (.3א')4 ביאור ראה - במניות האמורות ההשקעות של ההוגן השווי מדידת לאופן באשר

 
 

 פיננסים נגזרים:מכשירים  - 8ביאור 
 

 הרכב:ה א.
 2016בדצמבר  31 2017בדצמבר  31  

 התחייבויות נכסים התחייבויות נכסים 

 באלפי ש"ח 

     
  2,220  2,873  בחברות מוחזקותלהשקעה  Callאופציות 

   2,420   שניתנו Callאופציות 

 -,- 2,220 2,420  2,873  הכל סך

  666 -,-  -,-  שוטףהבניכוי החלק 

 -,- 1,554 2,420  2,873  שוטףשאינו החלק 

 
 (.3א')4ראה ביאור  -הנגזרים באשר לתנועה במכשירים הפיננסים  ב.
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  :נכסים פיננסים זמינים למכירה - 9ביאור 
 

אשר סווגו כ"נכסים  -תמורות עתידיות מותנות ממכירת חברות בנות ו מניות - בנכסים אלההתנועה  .א
 פיננסים זמינים למכירה", במהלך השנים המדווחות, הינה כדלקמן:

 

 2017 2016 2015 

 "חש באלפי 

    
 31,872  10,427  49,211  השנה לתחילת יתרה

    :השנה במהלך תנועה
 4,917  15,901   תוספות
 (49,045) (4,004) (969) מכירות 

 22,683  26,887  (3,615) שנזקפו לרווח כולל אחר)הפסדים( רווחים 

 10,427  49,211  44,627  יתרה לגמר השנה

    
    מנכסים פיננסים זמינים למכירה שמומש  (רווחהפסד )

 (23,994) (2,127) 263  רווח או הפסד ף לדוחונזק

    הפסד מירידת ערך נכסים פיננסים זמינים למכירה 
 2,619  -,- -,-  הפסדולדוח רווח  שנזקף

 
(, Access -להלן , בעלת השליטה בחברה )Access Industries-, החברה ו2015בחודש ספטמבר  .ב

 שקיעו ה Access-. החברה ו Neonהקמה של חברתהבמימון  Third Rock Ventures-הצטרפו ל
מיליון דולר. יתרת  55בחלקים שווים, במסגרת סיבוב השקעה בהיקף כולל של  ,Neon-ב מיליון דולר 10

בתחום  , אחת מקרנות הון הסיכון המובילות בעולםThird Rock Ventures על ידי בוצעהההשקעה 
 מדעי החיים.

 
 Neon  חיסונים מותאמים אישית כנגד סרטן. הטכנולוגיה המפתחת פרטית המאוגדת בארה"ב הנה חברה

מאפשרת לטפל בסרטן באמצעות הפעלת מערכת החיסון כנגד חלבונים ספציפיים  Neonשפיתחה 
השייכים לגידול הספציפי של החולה. בימים אלו נבחנים החיסונים במספר ניסויים קליניים במקביל, 

 באינדיקציות שונות. 
 

 בו לא השתתפה החברה. ,מיליון דולר 70-בהיקף כולל של כגיוס הון  Neonהשלימה  ,2017בחודש ינואר 
בהתחשב במחיר גיוס ההון, שוערכה  .5%-לכ Neon-בירד שיעור החזקתה של החברה ה מכך, אכתוצ

לרווח כולל  ש"ח, נזקףמיליון  27-סך של כב , כאשר סכום השיערוך,לשווי הוגן Neon-ב החברה השקעת
 .2016בדוחות הכספיים לשנת  אחר

 
מיליון דולר, בו לא השתתפה  36 של כוללגיוס הון נוסף בהיקף  Neon, השלימה 2017דצמבר  בחודש

 סכום כאשר, לשווי הוגן Neon-ב החברהבמחיר גיוס ההון האמור, שוערכה השקעת  בהתחשבהחברה. 
  לרווח כולל אחר. נזקף"ח, ש מיליון 3.8-כ של סךב, לרבות השפעת הפרשי שער חליפין השיערוך

 
 (.3א')4 ביאור ורא - למכירה הזמינים הפיננסים הנכסים של ההוגן השווי מדידת לאופן באשר .ג
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 :נכסים בלתי מוחשיים - 10ביאור 
 

 :מוחשיים הבלתי הנכסים יתרת הרכב .א
 

 בדצמבר 31 

 2017 2016 

 באלפי ש"ח 

   ידע וטכנולוגיה של החברות הבנות:
 682,089 604,011  מדיוונד
 34,700 -,-  ביוקנסל

Vedantra  10,718 11,886 
   - בגין החברות הבנות מוניטין

 12,868 11,613  קיורטק

  626,342 741,543 

 

 :מוחשיים הבלתיהתנועה בנכסים  .ב
 
 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח 

    
   הסכום המקורי:

 
 1,648,686  1,649,101  1,182,033  יתרה לתחילת השנה

 117  115  104  תוספות במהלך השנה
     :במהלך השנה ותגריע

  (452,928) (34,700) איחודןשהופסק  חברותבגין 
 (4,700)   בגין מכירת רישיונות

 4,998  (19,265) (108,780) הפרשים מתרגום דוחות כספיים

 1,649,101  1,177,023  1,038,657  יתרה לגמר השנה

    
    

    ת ערך שנצברו:וויריד ותהפחת
 597,165  613,348  440,490  לתחילת השנהיתרה 

 418  12,543  11,321  תוספות במהלך השנה
 14,000  267,108   , נטו ירידת ערך

    בגין חברות -גריעות במהלך השנה 
  (452,509)  שהופסק איחודן

 1,765  (5,010) (39,496) הפרשים מתרגום דוחות כספיים

 613,348  435,480  412,315  יתרה לגמר השנה

    
 1,035,753  741,543  626,342  יתרה מופחתת לגמר השנה

 
 31ליום כולל שסכומם הלקבוצה נכסי ידע וטכנולוגיה, אשר עדיין אינם מפיקים הכנסות, ונכסי מוניטין,  .ג

לנכסים אלה מיליון ש"ח, שאינם מופחתים באופן שוטף. החברה עורכת  22.3מגיע לכדי  2017בדצמבר 
בחינה לירידת ערך בסוף כל שנה קלנדרית, או קודם לכן במידה שמתקיימים סימנים המצביעים על ירידת 

 ערך.
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 :)המשך( נכסים בלתי מוחשיים - 10ביאור 

 
 :נכסים בלתי מוחשיים בגין השקעת החברה במדיוונד .ד
 

 תרופהבאירופה יחידות ראשונות של ה, החלה מדיוונד לשווק 2013החל מהרבעון הרביעי של שנת  (1
שפיתחה. במקביל למכירת היחידות, החלה הקבוצה להפחית באופן שוטף את הנכס הבלתי מוחשי 

על ישר -בקותערך  זהקבעה כי ההפחתה של נכס החברה של הידע והטכנולוגיה המיוחס למדיוונד. 
, וזאת פיק ממנו הטבות כלכליותפני התקופות החזויות לשימוש בו בכל אחד מהשווקים בהם ניתן לה

  .בכל אחד מהשווקים האמורים לשימושן זמי נכס זה יהיה בה הזמן מנקודת החל
 
על פי תוצאות הבחינה השנתית של האפשרות שחלה ירידת ערך בשווי הפנקסני של המוניטין בגין  (2

)המהווה  מדיוונד של ההשבה בר סכוםה, 2016בדצמבר  31שנערכה על ידי החברה ליום  מדיוונד
 נמוך היה, ההוגן והשווי השימוש שווי מבין כגבוה חושב אשר(, מזומנים מניבה יחידה בשלמותה

בדוחות הכספיים  והופחת, זאת בעקבות. מזומנים מניבה היחידה של נטו הנכסים של הפנקסני מערכו
וונד וכן חלק מערכו מלוא ערכו של נכס המוניטין בגין מדי 2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 . "חש מיליון 231, בסך כולל של של נכס הידע והטכנולוגיה של מדיוונד
 
 בניכוישל הנכסים )כולל נכס הידע והטכנולוגיה(  נטו בספרים הערך ,2017 בדצמבר 31 ליום (3

 פי על) מדיוונדהשווי ההוגן של מניות  כאשר"ח, שמיליון  549מגיע לכדי  מדיוונדההתחייבויות של 
( ושולס בלאק)כפי שחושבו לפי נוסחת  מדיוונדמחירן בבורסה( ושל כתבי האופציה שהונפקו על ידי 

 במדיוונדכי יתרת ההשקעה של החברה  יצוין, בנוסף"ח. ש מיליון 475כולל של  לסךמועד  לאותומגיע 
, כאשר השווי ההוגן של "חשמיליון  179לכדי  מגיעה 2017בדצמבר  31ליום  בספרי החברה )סולו(

מיליון  145 לכדימועד  לאותומגיע  )על פי מחירן בבורסה( המוחזקות על ידי החברה מדיוונדמניות 
 .מיליון ש"ח 177לכדי  - 2018במרס  20"ח, וליום ש

 
 במידה נמוך אמנם, 2017בדצמבר  31בבורסה ליום  מחירן פיעל  מדיוונדשל מניות  ההוגן השווי 

 קיים היה זה בלאותו מועד, אך בהתחשב בכך שמצ במדיוונדהחברה  השקעת מיתרתמסוימת 
, בנסיבות שינויים או אירועים, סממנים החברה ידי על זוהו לא, 2016 שנת בתום גם בקירוב

 .השבה בר יהיה לא והטכנולוגיה הידע נכס של הפנקסני שערכו כך על המצביעים
 

 

 :זכאים אחרים - 11ביאור 
 בדצמבר 31 

 2017 2016 

 באלפי ש"ח 

   
 9,062 6,179  שכר והוצאות נלוות

 26,095 1,635  הכנסות מראש
 195 1,262  מוסדות

 15,587 7,298  הוצאות לשלם
 6,205 3,665  מקדמות

 146 2,669  חלויות שוטפות בגין מענקים ממשלתיים

 2,480 499  אחרים

  23,207 59,770 
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 התחייבויות לבעלי עניין: - 12ביאור 
 

 ההרכב: א.
 

 בדצמבר 31 שיעור הריבית  

 2016 2017 האפקטיבית ליום 

 אלפי ש"ח 2017בדצמבר  31 

    
 22,455  22,015  8.8% הלוואה מבעל שליטה, ראה ב' להלן

     -התחייבות של חברה בת לבעל עניין 
 55,851  49,860  16.0% בגין רכישה עצמית של מניות, ראה ג' להלן

   71,875  78,306 

 
 שליטה בעלמ הלוואה .ב

 
  השליטה בעל של זכויותיו מלוא רכישתבקשר עם  2013 , שהתקבלה מבעל השליטה בשנתהלוואהה
במועד מוקדם יותר עם קרות אירועים מסוימים שהוגדרו  או 2025תוחזר בחודש אוקטובר  ,CBI USA-ב

 שתיצבר עד למועד התשלום בפועל. 2.7%במסגרת ההסכם, בתוספת ריבית שנתית בשיעור של 
 

 עצמית של מניות מבעל עניין הבת בגין רכיש רהחבהתחייבות של  .ג
 

 בהתאם בוצעה טבע( -תעשיות פרמצבטיות בע"מ )להלן  מטבעמניות מדיוונד העצמית של  הרכישה
 . ביניהןבמצב בו יופסק שיתוף הפעולה  טבעל בין מדיוונדם בהסכ להוראות שנקבעו

 
לשלם לטבע סכומים בשיעור  מדיוונד מחוייבתמטבע,  מדיוונדבהתאם לתנאי הרכישה העצמית של מניות 

 ,מיליון דולר 31-כעד לסכום כולל של  NexoBrid-ה ממוצר (כקבוע בהסכם)מכלל הכנסותיה  20%של 
מיליון דולר. לאור פקיעת הסכם הרישיון מול פוליהיל,  11-עד לסכום כולל של כ PolyHeal וממוצר

  .PolyHealאינה כוללת סכומים בגין מוצר האמורה ההתחייבות 
 

 .ההוגן לשווייןקירוב סביר  מהווהההתחייבויות לבעלי העניין של  בספרים הערך .ד
 

 
 :לזמן ארוךאחרות התחייבויות  - 13ביאור 

 

 ההרכב: א.
 

 בדצמבר 31 הריבית  שיעור 

 2016 2017 ליום האפקטיבית 

 אלפי ש"ח 2017 בדצמבר 31 

    
 36,532  30,201  18.6% , ראה ב' להלןהתחייבויות בגין מענקים ממשלתיים

 95,828  33,321  23.5% , ראה ג' להלןהתחייבויות בגין ידע שנרכש
 3,935  3,884   הכנסה נדחית

   67,406  136,295 
    מענקים בגין התחייבויות שלחלות שוטפת  בניכוי

    הכנסה נדחית ו ממשלתיים
  זכאים ויתרות זכות(במסגרת )מוצגת 

(839) (146) 

   66,567  136,149 

 
  



 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

52  

 :)המשך( לזמן ארוךאחרות התחייבויות  - 13ביאור 
 

 התחייבויות בגין מענקים ממשלתיים ב.
 

לחלק מהחברות הבנות התחייבות לתשלום תמלוגים לממשלת ישראל המחושבים  (,2)ב'14כאמור בביאור 
על בסיס התמורה ממכירת מוצרים שבפיתוחם השתתפה הממשלה בדרך של מענקים, עד לסכום 

 המענקים שהתקבלו, בתוספת הצמדה לדולר וריבית.
 

מפורט כ, IAS 20מענקים אלה נכנסים לגדר "הלוואות הניתנות למחילה" ומטופלות בהתאם להוראות 
 התנועה בהתחייבויות בגין מענקים ממשלתיים בתקופות המדווחות, הינה כדלקמן:   .'ז2בביאור 

 
 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח 

    
 42,743   44,426  36,532  יתרה לתחילת השנה

 2,912  3,461  1,144  שהתקבלו במהלך השנהמענקים 
 (1,324) (5,879) (4,046) הפסדאו זקיפה לרווח 

  (4,737)  השנה במהלך גריעות
 95  (739) (3,429) הפרשים מתרגום דוחות כספיים

 44,426  36,532  30,201  יתרה לגמר השנה

 
 התחייבויות בגין ידע שנרכש  .ג

 
 קיורטק של תיובהתחייבו החברה הכירה, קיורטק של העסקים צירוף במסגרת, 2013 ינואר בחודש

 לתמלוגים ההתחייבויות על לפרטים באשר. קיורטק ממוצרי שינבעו עתידיות מהכנסות תמלוגים לתשלום
 .(3)ב'14 ביאור ראה -של קיורטק 

 
 

 התקשרויות והתחייבויות תלויות: - 14ביאור 
 

  התקשרויות של החברה: א.
 

 הסכם שכירות משנה (1
 

, התקשרה החברה עם החברה האם בהסכם שכירות משנה לשכירת 2016בחודש ספטמבר  
חודשים, אשר תחילתה ביום  55משרדים במתחם עזריאלי בתל אביב. השכירות הינה לתקופה של 

. דמי השכירות השנתיים שישולמו לחברה האם 2021במרס  31וסיומה ביום  2016בספטמבר  1
 ש"ח.  אלפי 633-מסתכמים בכ חניות, דמי ניהול ותקורה( ארנונה,השכירות )כולל  בתקופת

 
 הסכם לרכישת זכות לקבלת תמלוגים (2

 
מהזכויות לקבלת התמלוגים המגיעים למור מחקר יישומים  60%רכשה החברה  ,2009 בשנת

נטו מתמורת המכירות  1.8%( 1מור( מקיורטק בגין המוצר של קיורטק )דהיינו ) -להלן בע"מ )
מההכנסות שיתקבלו על ידי בעל רישיון משנה מטעם קיורטק  0.6%( 2שיבוצעו על ידי קיורטק; )

מסכומים נוספים שיתקבלו  12%( 3)-של מוצרים שיפותחו תוך שימוש בטכנולוגיה של קיורטק; ו
מהסכומים  15%-מיליון דולר ו 10בקיורטק בגין רישיונות משנה מטעם קיורטק עד לסך של 

מאי  חודשמיליון דולר(, בהתאם להסכם רישיון בין מור לבין קיורטק מ 10האמורים מעל סך של 
2002. 

 
 מהתמלוגים האמורים, תשלם החברה למור את הסכומים הבאים: 60%בתמורה לרכישת 

 
 אלף דולר שולמו במועד השלמת ההסכם. 300סך של  א(
( קבלת אישור מנהל המזון והתרופות 1במוקדם מבין )ישולמו אלף דולר  150סך נוסף של  ב(

( קבלת אישור סוכנות 2( לרישום המוצר של קיורטק כתרופה בארה"ב או )FDAהאמריקני )
 ( לרישום המוצר של קיורטק  כתרופה באירופה.EMAהתרופות האירופית )

על פי מדרגות בנוסף, מור תהא זכאית לתמלוגים נוספים מתוך התמלוגים שיתקבלו בחברה,  ג(
 מיליון דולר. 1.8שנקבעו בהסכם, עד לסך מצטבר של 
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תמכור את זכותה לקבלת התמלוגים האמורים לצד שלישי, החברה שעוד נקבע בהסכם כי, במידה 

ידי החברה ובניכוי תהיה זכאית מור לשליש מהתמורה נטו שתתקבל בניכוי מיסים שישולמו על 
 תשלומים ששולמו למור כמפורט לעיל.

  
 שנותרה בגין הסכם הרכישה האמור מגיעה  המותנה התשלום יתרת ,2017בדצמבר  31ליום 

 .דולר מיליון 1.9-לכ
 

 ערבויות (3
 

להבטחת דמי שכירות בגין מבנים שכורים בהן  בת וחברהבאשר לערבויות שהעמידו החברה 
 ( להלן.1ראה ב') -פועלות חברות הקבוצה 

 
  התקשרויות של חברות בנות: ב.

 
 :שכירות מיהסכ (1

 
, בו פועלות ביבנההסכם לשכירת מבנה ב קשורה( השותפות -)להלן  מלאה בבעלות שותפות (א

. דמי השכירות העתידיים  2010שנים החל משנת  12חלק מחברות הקבוצה, לתקופה של 
 מיליון ש"ח. 1.2-, הינם כנומינליים בערכים, השנתיים

 
ערבות בנקאית לטובת המשכיר בסכום  השותפותלהבטחת תשלום דמי השכירות, העמידה 

 31הפקידה בתאגיד בנקאי פיקדון שיתרתו ליום  השותפותש"ח. כמו כן,  מיליון 0.5-כשל 
דולר להבטחת דמי השכירות ומסגרת אשראי )שטרם  מיליון 0.3-לכ, מגיעה 2017בדצמבר 

על ערבות לטובת המשכיר להבטחת דמי  גם. בנוסף, חתמה החברה השותפותנוצלה( של 
  בהתחייבויותיה על פי ההסכם. השותפותהשכירות ועמידת 

 
אשר תסתיים ביום שנים  5, לתקופה של בבוסטוןהסכם לשכירת מבנה בבת קשורה  חברה (ב

 .דולר מיליון 0.5-הינם כ השנתייםדמי השכירות העתידיים  .2021מבר בנוב 30
 

לטובת המשכיר בסכום  בנקאיתבת ערבות החברה הלהבטחת תשלום דמי השכירות, העמידה 
 . דולר אלפי 150-כשל 

 
 מענקים ממשלתיים שהתקבלו ( 2

 
, מחושבים על בסיס התמורה ממכירת לרשות החדשנותהתחייבות לתשלום תמלוגים  מדיוונדל

בדרך של מענקים. בהתאם לתנאי ההשתתפות  רשות החדשנותמוצרים שבפיתוחם השתתפה 
מסכום המכירות של המוצרים  3%תמלוגים בשיעורים של  לרשות החדשנותכאמור ישולמו 

מסכום  100%לא יעלה על שבמרבית המקרים , עד לסכום רשות החדשנותשבפיתוחם השתתפה 
סכום המענקים שהתקבלו, בתוספת הצמדה לדולר וריבית בשיעור הליבור בהתאם לתקנות. 

מגיע ליום  העצמעל  הנטלאו ה קיבל שמדיוונדבית שנצברה, יבגין המענקים, כולל ר ההתחייבויות
 מיליון דולר. 13.4-של כ כולללסך  2017בדצמבר  31
 

 עם, בדרך של מענקים רשות החדשנות, שבפיתוחם השתתפה קיורטק שקיבלהלמענקים  באשר
 עקרוני אישור לקיורטק ניתן(, 2א')5 בביאור כמפורט, Medivationעם  םמיבהסכ קיורטק התקשרות

לרשות בהתאם העבירה קיורטק  .לישראל מחוץ אל שפותח הידע את להעביר מרשות החדשנות
ההתקשרות בהסכמים האמורים.  עם Medivation-חלק מתוך התשלום המיידי שקיבלה מ החדשנות

ביחס  הסכםלגיבוש  רשות החדשנות פועלת מול קיורטק, הכספי המצב על הדוח לתאריך נכון
 הפרשה קיורטק יצרה האמור בגין .Medivation עםבמסגרת הסכם הייצור  שהתקבלהלתמורה 

 ".זכות ויתרות"זכאים  סעיף במסגרת הכלולה, דולר אלפי 660 של בסכום
 

מגיע נטלה על עצמה  או הקיבל שקיורטקבית שנצברה, יבגין המענקים, כולל ר ההתחייבויותסכום 
 מיליון דולר. 11.8-של כ כולללסך  2017בדצמבר  31ליום 

 
ראה ביאור  -שנכללו בדוחות כספיים אלה  לרשות החדשנותבאשר להתחייבויות לתשלום תמלוגים 

 ב'.13
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  ידע וטכנולוגיה שנרכשו: ( 3
 

עם צד ג' על הסכם בלעדי לשימוש בטכנולוגיה ובפטנט שפותחו  מדיוונדחתמה  ,2000בשנת  (א
בהתאם להסכם ולתיקונים לו שילמה מוצרים.  תו למטרת פיתוח, שיווק, ייצור ומכיריעל יד

-1.5%. בנוסף, ישולמו תמלוגים בשיעור של במספר תשלומים אלפי דולר 950מדיוונד סך של 
מהכנסות  20%-10%כמו כן, ישולמו תמלוגים בשיעור של  .מדיוונדמהמכירות נטו של  2.5%

ליון דולר כאשר מכירותיה יגיעו ימ 1.5לשלם סך של  מדיוונדהתחייבה  ,מרשיונות משנה. בנוסף
 ליון דולר במצטבר. ימ 100לסך של 

 
הסכם רישוי בלעדי עולמי לשימוש בטכנולוגיה ובקניין הרוחני התקשרה קיורטק ב ,2002 שנתב (ב

ההסכם ניתן להסבה, בתוקף לתקופה בלתי מוגבלת ומאפשר הענקת רישיונות משנה. . עם מור
מסך התמורה )נטו( שיקבלו  1%או  3%תמלוגים בשיעור של  קיורטקבהתאם להסכם תשלם 

או המחזיקים ברישיונות המשנה, בהתאמה, ממכירות המוצרים אשר פותחו תוך שימוש  קיורטק
מסך כל התקבולים החד פעמיים  20%תמלוגים בסך של  קיורטקבטכנולוגיה. בנוסף, תשלם 

מכל  25%מיליון דולר וכן תמלוגים בשיעור של  10סך של בגין הענקת רישיונות המשנה, עד ל
 מיליון דולר.  10הענקת רישיונות המשנה מעל  התקבולים החד פעמיים בגין

 
 (2)א' הרא - 2009על ידי החברה בשנת  של מורהאמורות מזכויותיה  60%של שה ירכבאשר ל 

 עיל.ל
 
וביחס לשימוש  ג'בהסכם לקבלת שירותי פיתוח עם צד  קיורטקהתקשרה  ,1998 בשנת (ג

אלף ליש"ט.  300-בפטנטים שבבעלותו. בתמורה לשירותי הפיתוח שילמה החברה סך של כ
שיון בלעדי כלל עולמי לשימוש בפטנטים יבנוסף, התחייבה החברה לשלם לאותו צד ג' בעבור ר

ממכירות מוצרי קיורטק וזאת עד למועד בו יפקעו  3%-שבבעלותו, תמלוגים בשיעור של כ
שנים החל ממועד תחילת המכירות בטריטוריות  12שבבעלותו, או תשלום במשך הפטנטים 

 בהן לא נרשם פטנט על ידי אותו צד ג'.
 

, ראה ביאור 2017בחודש ספטמבר  Pfizerבאשר להתקשרותה של קיורטק בהסכם עם  (ד
 (ג'.2)א'5

 
 -שנכללו בדוחות כספיים אלה בגין ידע וטכנולוגיה שנרכשו באשר להתחייבויות לתשלום תמלוגים 

 .'ג12ביאור ראה 
 

 
  :כנגד החברה והחברות הבנותהליכים משפטיים  .ג
 

 )בית המשפט( אביב בתל המחוזי המשפט בבית הכלכלית למחלקה הוגשה, 2014 ספטמבר בחודש (1
 כנגד, 2006-ו"התשס ,ייצוגיות תובענות חוק פי על ייצוגיות כתובענה לאישורה ובקשה תביעה

 בה השליטה בעלת, לשעבר החברה ל"מנכ, החברה בדירקטוריון כיהנו אשר דירקטורים, החברה
 70-ככנגד כל המשיבים עמד על  הנטען הייצוגית התביעה סכום. החברה של המבקר החשבון ורואה
 באשר( היפריון -)להלן  Hyperion Therapeutics Inc הודעת רקע על הוגשה זו תביעה. ח"ש מיליון

 שערכה ניסויים תוצאות הטיית על לטענתה המלמדות ראיות בשל התרופה פיתוח להפסקת
 מיליון 524-כ של בסכום ברווח להכיר לחברה היה אסור כי התובע טוען התביעה בכתב) אנדרומדה

 ביוטק אנדרומדההבת  החברה נמכרה במסגרתה העסקה בעקבות הכספיים בדוחותיה שנכלל ח"ש
לדוחות הכספיים של החברה לשנת  (ב()7א')5 ביאור ראה לפרטים. 2014 יוני בחודש להיפריוןבע"מ 
 .החברה של הכספיים בדוחות מטעה פרט מהווה האמור הרווח הכללת התובע לטענת. (2015

 
 םלבקשה לאישור תובענה ייצוגית בה דחו את הטענות שהועלו כלפיה תגבותםהגישו את  המשיבים 

 במסגרת התובענה. 
להערכת החברה, על בסיס חוות הדעת של יועציה המשפטיים, הסיכוי כי התובענה תדחה גבוה 

 מהסיכוי כי תתקבל.
צפויים הצדדים להגיש לאישור בית המשפט בקשה  ,בהמשך למגעים שנוהלו בין הצדדיםבנוסף, 

ופה . הבקשה כפלפיה התובע הייצוגי מסתלק מהתביעה ללא תמורה, למעט החזר חלק מהוצאותיו
 לאישור בית המשפט.

 
 בדוחות הכספיים לא נכללה הפרשה כלשהי בגין תביעה זו.
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 גם המשותפת ביטוח פוליסת וכן הפרטיות הבנות ולחברות לחברה משותפת ביטוח פוליסת לחברה 

 נמנים אשר משרה ונושאי דירקטורים לרבות) משרה ונושאי דירקטורים לאחריות, האם החברה עם
 האישור הסדר יחול אליהם ביחס אשר, לעת מעת שיהיו כפי, קרוביהם או בחברה השליטה בעלי על

 .לעיל המפורטים המשפטיים ההליכים על למבטחת הודיעה החברה(. בדין הקבוע
 
החברה כתב תביעה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית, על פי  בידי, התקבל 2015 אוגוסט בחודש (2

-די, שהוגשו לבית המשפט המחוזי בתל אביב, כנגד החברה, 2006-חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו
(, מנכ"ל לשעבר החברה"ל מנכ)ביניהם  פארם-די, דירקטורים אשר כיהנו בעבר בדירקטוריון פארם

 2009בשנת  שפורסםטוענים המבקשים להטעיה בתשקיף  במסגרתה פארם-בדיוסמנכ"ל  פארם-די
 .בתרופה Phase IIIוכן ביחס לתכנון מחקר  DP-b99בתרופה  Phase IIbביחס לתוצאות מחקר קליני 

 
-מיליון ש"ח וזאת, בין היתר, בגין עילות מכוח חוק ניירות ערך, התשכ"ח 100התביעה הינו  סכום 

1968 . 
 

ניתן פסק דינו של בית המשפט אשר דחה את הבקשה לאישור התביעה  2017דצמבר  בחודש 
 "ח.ש אלפי 50 של בסכום"ט ושכ הוצאות המבקשים על הטיל המשפט ביתכייצוגית. 

 
להערכת החברה, על בסיס  .העליון המשפט לבית ערעור המבקשים הגישו 2018 פברואר בחודש

 הסיכוי כי הערעור יידחה גבוה מהסיכוי כי יתקבל.חוות הדעת של יועציה המשפטיים, 
 

 והודיע פארם ודי החברהפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה.  פארם ולדי לחברה 
  .זו תביעה בגין כלשהי הפרשה נכללה לאבדוחות הכספיים  על ההליך המשפטי. יםלמבטח

 
. בכתב מדיוונדכנגד  פוליהיל, הוגשה תביעה על ידי חלק מבעלי מניות 2014ספטמבר  בחודש (3

מיליון דולר בתמורה לחלקם היחסי במניות  1.5-סך של כ ממדיוונדהתביעה דורשים התובעים 
התחלת  בגיןבאשר לעמידה באבן דרך  2012מחודש נובמבר  מדיוונדוזאת לאור הודעת  פוליהיל

  .PolyHealניסוי היתכנות קליני באמצעות פורמולציה חדשה של מוצר במסגרת  בחולה ראשון טיפול
 

לרכוש מבעלי מניות  מדיוונד, פסק בית המשפט המחוזי בתל אביב, כי על 2017נובמבר  בחודש
 מדיוונדמיליון דולר. בהתאם, בית המשפט קבע כי על  6.75-בתמורה ל פוליהיל, מניות של פוליהיל

 )להלן 2013בינואר  15נכון ליום  בפוליהיל החזקותיהםלרכוש את מניותיהם של התובעים על בסיס 
  (.הצמדה והפרשי ריבית)הכולל  דולר מיליון 1.5-כ של לסך בתמורה(, הקובע המועד -
 

 הגישה מדיוונד ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון.  2017בחודש דצמבר 
 

בדוחות הכספיים התחייבות בגין התביעה האמורה, בסך כולל של נכללה במועד קבלת פסק הדין, 
מיליון ש"ח, אשר נזקפה לרווח או הפסד בסעיף "הוצאות אחרות". סכום ההתחייבות האמור  15.7-כ

הינו לאחר ניכוי החלק המיוחס לחברה, זאת מאחר שהחברה הייתה בעלת מניות בפוליהיל במועד 
 31עד ליום  , נטו, אינו מהותי.בתוצאות התביעה האמורה ע. בהתאם, חלקה של החברההקוב

 .שהגישו את התביעה מיליון ש"ח לבעלי מניות פוליהיל 5.8-כ, שילמה מדיוונד סך של 2017בדצמבר 
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 הון המניות: א.
 

 כדלקמן:ש"ח,  0.01בנות  הון המניות מורכב ממניות רגילות (1
 

 
 

בדצמבר  31מניות החברה רשומות למסחר, בבורסה לניירות ערך בתל אביב. שערן בבורסה ליום 
 ש"ח(. 2.41 - 2016בדצמבר  31ש"ח ) 3.40הינו  2017

 
המניות מהון  0.02%מניות רגילות של החברה המהוות  20,768 בהחזקה עצמית החברה מחזיקה

 שהינן מניות רדומות. ,החברהשל 
 

 מדף הצעת דוח לפרסום האחרון המועד. מדף תשקיף החברה ידי על פורסם ,2017 אפריל בחודש (2
 . 2019 באפריל 27 הינו המדף תשקיף פי על

 
 ילין ועם  לפידות ניהול קופות גמל בע"מ -התקשרה החברה עם ילין  ,2017באפריל  9ביום  (3

בתמורה לפיו  ,בהסכם הקצאה פרטית( ילין לפידות - להלן יחדיו)ניהול קרנות נאמנות בע"מ  -לפידות 
כתבי אופציה לא  4,016,120-מניות ו 6,024,180 לילין לפידותתנפיק החברה מיליון ש"ח  20-לכ

 חודשים ממועד הקצאתם. 24במשך תקופה של  רשומים למסחר הניתנים להמרה למניות החברה
 

: בתקופה שעד למועד חלוף כל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש כנגד תשלום במזומן כמפורט להלן 
חודשים  18ש"ח ובתקופה שבין מועד חלוף  3.7חודשים ממועד ההקצאה, מחיר המימוש יהיה  18

ש"ח. עם  4חודשים ממועד ההקצאה, מחיר המימוש יהיה  24ממועד ההקצאה עד למועד חלוף 
 השלמת ההקצאה, ילין לפידות הינה בעלת עניין בחברה.

 
 -, התקשרה החברה עם שישה גופים, מתוכם ארבעה גופים מוסדיים )להלן 2017באפריל  12ביום  (4

מיליון ש"ח תנפיק החברה לניצעים  5-הניצעים(, בהסכם הקצאה פרטית, לפיו בתמורה לכ
כתבי אופציה, הזהים בתנאיהם לכתבי האופציה שהונפקו לילין  1,004,000-מניות ו 1,506,000

 לעיל. (3)לפידות, כמפורט בסעיף 
 
 בהסכם( דש מיטב - להלן) מ"בע ופנסיה גמל דש מיטב עם החברה התקשרה, 2017 ביולי 11 ביום (5

  מניות 6,758,583 דש למיטב החברה ח תנפיק"ש מיליון 25-לכ בתמורה לפיו, פרטית הקצאה
 של תקופה משךב החברה למניות להמרה ניתניםה למסחר רשומים לא אופציה כתבי 4,460,665-ו

 .הקצאתם ממועד חודשים 27
 

בתקופה שעד למועד חלוף : להלן כמפורט במזומן תשלום כנגד למימוש ניתן יהיה אופציה כתב כל 
 חודשים 18 חלוף למועד שעד בתקופהש"ח ו 4חודשים ממועד ההקצאה, מחיר המימוש יהיה  18

 עם. ח"ש 4.2 יהיה המימוש מחיר, ההקצאה ממועד חודשים 27 חלוף למועד עד ההקצאה ממועד
 .בחברה עניין בעלת הינה דש מיטב, ההקצאה השלמת

 
  

 בדצמבר 31 

 2017  2016 

 הסכום בש"ח מספר המניות הסכום בש"ח מספר המניות 

     

 1,600,000 160,000,000 1,900,000 190,000,000 רשום

 1,361,717 136,171,738 1,564,715 156,471,462 מונפק ונפרע
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 כתבי אופציה: .ב
 

  כתבי אופציה שהונפקו לחברת הניהול (1
  

 במהלך לה וקצוה, החברה את בעבר שניהלה עם חברת הניהול םשנחתהניהול  םהסכבמסגרת 
 ( הניתנים למימוש למניות החברה.סחירים לא' )דכתבי אופציה  2,361,568, 2013 עד 2010 השנים

 
  זכאיתלא הייתה  הניהול חברת, 2015בחודש יוני  ,עם חברת הניהול הניהול הסכם מסיום כתוצאה

 בוטלו, יוצא כפועל. ההסכם סיום במועד הובשלו טרם אשרהאמורים,  האופציה מכתבי 708,468-ל
 ביטול. ח"ש מיליון 6.8 של כולל בסך, האמורים האופציה כתבי בגין בעבר שנרשמו הניהול הוצאות
 הנהלה הוצאות" סעיף של כהקטנה 2015בשנת  הפסד או לרווח נזקף, האמורות הניהול הוצאות
 ".וכלליות

 
, בהתאם לתנאי 2015, כתוצאה מסיום הסכם הניהול, פקעו במהלך הרבעון השלישי של שנת בנוסף

מכתבי האופציה האמורים שחברת הניהול הייתה זכאית להם במועד סיום  1,653,100התוכנית, 
על פי תנאי התוכנית(. כפועל יוצא, הקרן בגין אופציות שהוכרה בעבר  שהובשלוהסכם הניהול )לאחר 

   מיליון ש"ח, נזקפה לפרמיה. 19.2י האופציה שפקעו, בסכום של בגין כתב
 

 תוכניות תגמולכתבי אופציה שהונפקו במסגרת  (2
 

, אימץ דירקטוריון החברה תוכנית תגמול לעובדים בכירים, נושאי משרה, 2007במאי  15ביום  .א
החברה תהא דירקטורים ונותני שירותים של החברה וחברות קשורות שלה. על פי התוכנית 

מיליון כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש לסך כולל  2רשאית להקצות במסגרת התוכנית 
מאגר  -מיליון מניות של החברה, בהתאם ובכפוף להתאמות ולתנאים בתוכנית )להלן  2של 

 האופציות(.
 

י האופציה על פי התוכנית, כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש בארבע מנות: רבע ראשון מכתב
יהיה ניתן למימוש החל מתום שנה ממועד ההענקה עד לתום ארבע שנים מאותו מועד, רבע שני 
מכתבי האופציה יהיה ניתן למימוש החל מתום שנתיים ממועד ההענקה עד לתום ארבע שנים 
מאותו מועד, רבע שלישי מכתבי האופציה יהיה ניתן למימוש החל מתום שלוש שנים ממועד 

לתום חמש שנים מאותו מועד ורבע רביעי מכתבי האופציה יהיה ניתן למימוש החל  ההענקה עד
 מתום ארבע שנים ממועד ההענקה עד לתום שש שנים מאותו מועד.

 
כמפורט בתוכנית.  Cashless Exerciseמימוש כתבי האופציה למניות החברה יתבצע בדרך של 

יובהר כי מחיר המימוש של כתבי האופציה כאמור לעיל ישמש אך ורק לשם קביעת סכום ההטבה 
הכספית ו/או כמות המניות שיוקצו לניצעים בפועל. הניצעים יקבלו מניות של החברה שתהיינה 

כתבי שוות בערכן הכספי להפרש שבין שווי המניות להן הם זכאים בניכוי מחיר המימוש של 
האופציה בגינן, וזאת מבלי שיצטרכו להעביר לחברה את מחיר המימוש )למעט הערך הנקוב 

  מחיר המימוש של כל כתב אופציה ייקבע על ידי מנהל התוכנית. בגין המניות(.
 

)ט( לפקודת מס 3)במסלול רווח הון( או סעיף  102האופציות תנוהל במסגרת סעיף  הקצאת
 הכנסה.

 
 תכנית, החברה של התגמול למדיניות בהתאם, החברה דירקטוריון אישר, 2017 במרס 30 ביום .ב

 בחברה משרה ונושאי לעובדים, ח"ש 0.01 בנות החברה של רגילות מניות לרכישת אופציות
 ועדת לאישור בהמשך, החברה דירקטוריון אישר, מועד באותו(. האופציות תכנית - להלן)

 של, החברה ל"מנכ זה ובכלל, ניצעים לחמישה תמורה ללא הקצאה, החברה של התגמול
 אינם אשר(, החברה ל"למנכ אופציה כתבי 3,900,000 מתוכם) אופציה כתבי 6,720,000

 אחת כל נקוב ערך ח"ש 0.01 בנות רגילות למניות למימוש הניתנים, בבורסה למסחר רשומים
 בעלי אסיפת לאישור כפופההייתה  החברה ל"למנכ האופציה כתבי הקצאת(. להתאמות בכפוף)

 .2017אשר התקבל בחודש מאי  החברה של המניות
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על פי תנאי ההענקה, כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש בשלוש מנות: מחצית מכתבי האופציה 
יהיו ניתנים למימוש החל מתום שנתיים ממועד ההענקה ועד לתום שמונה שנים מאותו מועד; 
רבע מכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש החל מתום שלוש שנים ממועד ההענקה ועד לתום 

מועד ורבע מכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש החל מתום ארבע שנים ממועד שבע שנים מאותו 
 ההענקה ועד לתום שש שנים מאותו מועד. 

 
 ש"ח. 3.70מחיר המימוש של כל כתב אופציה יהיה 

 
כמפורט בתכנית,  Cashless Exerciseמימוש כתבי האופציה למניות החברה יתבצע בדרך של 

, לא יוקצו לניצעים מלוא המניות הנובעות מהם, כי אם כמות קרי בעת מימוש כתבי אופציות
 המניות המשקפת את שווי ההטבה הגלום בהן. 

 
 השווי. ח"ש מיליון 11.1 -בכ הסתכם שהוקצו האופציה כתבי כל של התיאורטי הכלכלי השווי

 פי על חושב זה כלכלי שווי. ח"ש 1.66-כ על עומד האופציה מכתבי אחד כל של הממוצע הכלכלי
 שבין סיכון חסרת ריבית בשיעורי, 51% של בשיעור תקן בסטיית בהתחשב, הבינומי המודל
 .200% של מוקדם מימוש ובפקטור 0% של דיבידנד תשואת בשיעור, 2.4% לבין 0.2%

 
 .הכנסה מס לפקודת( הון רווח במסלול) 102 סעיף במסגרת תנוהל האופציות תכנית
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 נתונים בדבר כתבי אופציה לא סחירים שהעניקה החברה לחברת הניהול ולנושאי משרה: .ג
 

 התנועה במספר האופציות למניות והממוצעים המשוקללים של מחירי המימוש שלהן הינם כדלקמן:
 

 2017 2016 2015 

 

מספר כתבי 
 האופציה

ממוצע 
של  משוקלל

 מחיר המימוש
 בש"ח

 מספר
 כתבי האופציה

ממוצע 
משוקלל של 
 מחיר המימוש

 בש"ח
 מספר

 כתבי האופציה

ממוצע 
משוקלל של 
 מחיר המימוש

 בש"ח

       
 8.65  4,423,677  20.2 88,476 -,-  -,-  קיימות במחזור לתחילת התקופה

     3.7  6,720,000  הוענקו

 0.01  (1,767,371)     מומשו

 10.24  (708,468)   3.7  (620,000) חולטו

 15.3  (1,859,362) 20.2 (88,476)   פקעו

 20.2  88,476  -,- -,- 3.7  6,100,000  קיימות במחזור לתום תקופה

       

 20.2  88,476  -,- -,- -,-  -,-  ניתנות למימוש בתום התקופה

        
 אלפי ש"ח  0אלפי ש"ח,  3,007הינם  ונותני שירותים של החברה לשנים המדווחות בגין הענקות של כתבי אופציה לעובדיםהפסד  אוסכומי ההוצאות שהוכרו בדוחות רווח 

  , בהתאמה.2015-ו 2016, 2017בדצמבר  31אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים  503-ו
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 :תנועה בקרנות הון .ד
 

 

שחיקת 
 שטר הון

שינוי בערך 
נכסים פיננסים 
 זמינים למכירה

שיערוך בגין 
 צירוף עסקים

מרכיב ההטבה 
בגין עסקות עם 

 בעלי שליטה

עסקות עם 
בעלי זכויות 
שאינן מקנות 

 שליטה

מרכיב ההטבה 
בגין כתבי 
אופציה 
שהוענקו 

לעובדים ונותני 
 שירותים

מדידות 
מחדש של 
התחייבויות 
בשל סיום 
-יחסי עובד
 הכולסך  מעביד

ח  " ש י  פ ל  א

         
 132,821  (63) 32,475  37,721  292  3,942  1,773  56,681  2015 בינואר 1יתרה ליום 

         
         :2015במהלך שנת תנועה 

 (3) (3)       מדידה מחדש של התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד

 15,243       15,243   נטו ממס זמינים למכירה, פיננסיםשערוך לשווי הוגן של נכסים 

         רווח מנכסים פיננסים זמינים למכירה שמומש ונזקף לדוח

 (17,636)      (17,636)  רווח או הפסד, נטו ממס 

         הפסד מירידת ערך נכסים פיננסים זמינים למכירה שנזקף

 2,619       2,619  לדוח רווח או הפסד 

          שינויים בזכויות הבעלות בחברות בנות שאינם כרוכים

 (2,758)   (2,758)     באובדן שליטה 

 (19,180)  (19,180)      פקיעת כתבי אופציה שהוענקו לעובדים ונותני שירותים

 (6,313)  (6,313)      שירותים מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים ולנותני

 104,793  (66) 6,982  34,963  292  3,942  1,999  56,681   2015בדצמבר  31יתרה ליום 
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שחיקת 
 שטר הון

שינוי בערך 
נכסים פיננסים 
 זמינים למכירה

שיערוך בגין 
 צירוף עסקים

מרכיב ההטבה 
בגין עסקות עם 

 בעלי שליטה

עסקות עם 
בעלי זכויות 

מקנות שאינן 
 שליטה

מרכיב ההטבה 
בגין כתבי 
אופציה 
שהוענקו 

לעובדים ונותני 
 שירותים

מדידות 
מחדש של 
התחייבויות 
בשל סיום 
-יחסי עובד
 סך הכול מעביד

ח  " ש י  פ ל  א

         
 104,793  (66) 6,982  34,963  292  3,942  1,999  56,681  2016 בינואר 1יתרה ליום 

         
         :2016שנת במהלך תנועה 

 11 11       מדידה מחדש של התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד

 20,760       20,760   נטו ממס זמינים למכירה, פיננסיםשערוך לשווי הוגן של נכסים 

         רווח מנכסים פיננסים זמינים למכירה שמומש ונזקף לדוח

 (1,595)      (1,595)  רווח או הפסד, נטו ממס 

          שינויים בזכויות הבעלות בחברות בנות שאינם כרוכים

 7,188    7,188      באובדן שליטה 

 (1,000)  (1,000)      פקיעת כתבי אופציה שהוענקו לעובדים ונותני שירותים

 130,157  (55) 5,982  42,151  292  3,942  21,164  56,681   2016בדצמבר  31יתרה ליום 
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שחיקת 
 שטר הון

שינוי בערך 
נכסים 

פיננסים 
זמינים 
 למכירה

שיערוך 
בגין 

צירוף 
 עסקים

מרכיב 
ההטבה בגין 
עסקות עם 
 בעלי שליטה

תקבולים 
על חשבון 

 אופציות

עסקות עם 
בעלי זכויות 
שאינן מקנות 

 שליטה

מרכיב ההטבה 
בגין כתבי 
אופציה 
שהוענקו 

לעובדים ונותני 
 שירותים

מדידות 
מחדש של 
התחייבויות 
בשל סיום 
-יחסי עובד
 סך הכול מעביד

ח  " ש י  פ ל  א

          
 130,157  (55) 5,982  42,151  -,-  292  3,942  21,164  56,681  2017 בינואר 1יתרה ליום 

          
          :2017במהלך שנת תנועה 

 (024,3)       (024,3)  נטו ממס זמינים למכירה, פיננסיםשערוך לשווי הוגן של נכסים 

          מנכסים פיננסים זמינים למכירה שמומש ונזקף לדוחהפסד 

 263        263   רווח או הפסד, נטו ממס 

           שינויים בזכויות הבעלות בחברות בנות שאינם כרוכים

 7,424    7,424       באובדן שליטה 

 5,473     5,473      הנפקת כתבי אופציה

 007,3   007,3        מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים ונותני שירותים

 143,300  (55) 8,989  49,575  5,473  292  3,942  18,403  56,681   2017בדצמבר  31יתרה ליום 
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  מסים על ההכנסה: - 16ביאור 
 

 מיסוי החברות בישראל א.
 

רכי מס ונמדדות תוצאותיהן של החברה והחברות הבנות שלה בישראל לצ ,ואילך 2008החל משנת המס 
נמדדו התוצאות לצורכי מס של החברה והחברות הבנות  ,2007בערכים נומינליים. עד לתום שנת המס 

 -)להלן  1985 -בהתחשב בשינוי במדד, בהתאם לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה
בהתאם להוראות המעבר לגבי תום התחולה של חוק התיאומים נקבע כי הפסדים  חוק התיאומים(.

אלי ממכירת נכס בר פחת או נייר ערך יתואמו למדד עד רכי מס, ניכוי בשל פחת והפסד ריומועברים לצ
 והצמדתם תפסק ממועד זה ואילך. 2007תום שנת המס 

 
 שיעורי המס ב.

 
 לחוקי בהתאם מופחתים מס משיעורי הנהנות הכנסות למעטוהחברות הבנות בישראל )הכנסות החברה 

 חייבות במס חברות בשיעור רגיל.( להלן' ג ראו, בישראל העידוד
 

(, 2014-ו 2013חוק לשינוי סדרי עדיפות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים בהתאם ל
 2014שיחול משנת מס החברות  כיקבע , נ2013באוגוסט  5פורסם ברשומות ביום , אשר 2013-התשע"ג

 .26.5%ואילך יעמוד על שיעור של 
 

, אשר קבע 2016-(, התשע"ו216, פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 2016בחודש ינואר 
 . 25%לשיעור של  26.5%ואילך, משיעור של  2016הפחתה של מס החברות, החל משנת המס 

 
חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות , פורסם 2016בחודש דצמבר 

 25%, אשר קבע הפחתה נוספת של מס החברות משיעור של 2016-(, התשע"ז2018-ו 2017התקציב 
. יחד עם זאת, נקבעה במסגרת החוק האמור הוראת שעה לפיה שיעור מס החברות 23%לשיעור של 

ושיעור מס  24%יהיה  2017. כפועל יוצא, שיעור מס החברות שיחול בשנת 24%יהיה  2017בשנת 
 . 23%ואילך יהיה  2018החברות שיחול משנת 

 
נדחים של המסים הקיטון בהתחייבויות  2016 בשנת חל, לעיל כאמור המס שיעורי מהורדת כתוצאה
 רווח או הפסד במסגרת סעיף המסים. דוחהכנסה לכזקף נ אשר"ח, ש מיליוני 10.2 של, בסך הקבוצה

 
בארצות מושבן. שיעורי המס  המס חוקי לפי נישומות, לישראל מחוץ הינו איגודן שמקום הבנות רותחבה

 . 30%בגרמניה ואחראית על שיווק המוצר בגרמניה הינו המאוגדת של מדיוונד החל על חברת הבת 
 

 חוקי עידוד בישראל .ג
 

חלת שיעור מס ה, שעיקרן 1959-זכאית להטבות במס מתוקף החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט מדיוונד
 האמור. כהגדרתן בחוק החברהעל כלל ההכנסות המועדפות של  מופחת

 
נצברו הפסדים לצורכי מס בסכומים ניכרים, ראה גם ד' להלן, ניצול ההטבות מכוח החוק  שבמדיוונדמאחר 

  האמור אינו צפוי בטווח הנראה לעין.
 
 לשנים הבאותהפסדים לצורכי מס להעברה  .ד

 
 2016-ו 2017בדצמבר  31 מיםבחברה נצברו הפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות, שיתרתם לי

 2017בדצמבר  31 מיםמיליון ש"ח, וכן הפסדי הון המועברים לשנים הבאות, שיתרתם לי 23מגיעה לכדי 
 .מיליון ש"ח, בהתאמה 266-ו מיליון ש"ח 523מגיעה לכדי  2016-ו

  
 2017בדצמבר  31ם מיבחברות הבנות נצברו הפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות, שיתרתם לי

 .מיליון ש"ח, בהתאמה 797-ו מיליון ש"ח 632מגיעה לכדי  2016-ו
 

נכסי מסים נדחים בגין הפסדים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות, מוכרים במידה שמימוש הטבת המס 
המתייחסת באמצעות קיומה של הכנסה חייבת עתידית הינו צפוי. יתרות ההפסדים להעברה שבגינן לא 

לא זקפה מסים נדחים בגין  קבוצה. ה2017בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  615-מסים נדחים הינן כ נזקפו
  הפסדים אלה מאחר שניצולם אינו צפוי בטווח הנראה לעין.
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 מסים נדחים .ה
 

 באותן שנים הינם כדלקמן:הרכב המסים הנדחים לתאריכי הדוחות על המצב הכספי והתנועה בהם  (1
     
נכסים  

פיננסים 
מינים ז

 למכירה

נכסים 
בלתי 

 מוחשיים

בגין הפסדים 
וניכוי 

להעברה 
 סך הכל לצורך מס 

 
     

 152,842  (76,298) 229,503   (363) 1.1.2015 יוםיתרה ל
     :2015שינויים בשנת 

 (14,023) (12,340) (1,683)  הפסדאו זקיפה לדוח רווח 
 1,346  558  (294) 1,082  זקיפה לרווח כולל אחר

 140,165  (88,080) 227,526  719  31.12.2015 יוםיתרה ל
     :2016שינויים בשנת 

 (60,104) 2,970  (63,074)  הפסדאו זקיפה לדוח רווח 
 2,581  5,240  (8,254) 5,595  זקיפה לרווח כולל אחר

 82,642  (79,870) 156,198  6,314  31.12.2016 יוםיתרה ל
     :2017שינויים בשנת 

 (32,005) (29,539) (2,466)  הפסדאו זקיפה לדוח רווח 
 (8,098) 8,071  (15,315) (854) זקיפה לרווח כולל אחר

 42,539  (101,338) 138,417  5,460  31.12.2017 יוםיתרה ל

     
 

ההפרשים הזמניים בגין השקעת החברה בחברות מוחזקות, בגינם לא הכירה החברה בהתחייבות  (2
 מיליון ש"ח. 61-כ לסך של 2017בדצמבר  31, מגיעים ליום 'יד2למסים נדחים, כמוסבר בביאור 

 
  :לתקופות המוצגותהפסד  ואמסים על ההכנסה הכלולים בדוח רווח  .ו

 
 כדלקמן: (1

 2017 2016 2015 

ח   " ש י  פ ל  א

    
    מסים נדחים:

 14,023  49,818 32,005  יצירה והיפוך של מסים נדחים  
   (210)  מיסים שוטפים  

  10,286  השפעת השינוי בשיעורי המס  

 14,023  60,104 31,795  הטבת מס 
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"התיאורטי", שהיה חל אילו כל ההכנסות היו מתחייבות במס לפי  להלן מובאת התאמה בין סכום המס (2
לעיל( לבין סכום המס שנזקף בדוחות רווח ' ב השיעורים הרגילים החלים על חברות בישראל )ראה

 והפסד לשנה המדווחת:
 

 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח 

    

 (209,355) (454,104) (54,233) הפסד ואהפסד מפעולות, כמדווח בדוחות רווח 

    
 (55,479) (113,526) (13,016) הטבת המס בגין הפסד זה

    החברותגידול במסים הנובע מחלק החברה בהפסדי 
     , שינוי בשיעור ההחזקה בחברותהכלולות

 8,960  42,958  (535) וירידת ערך נכסים , רווח מאיבוד שליטהכלולות 
  ,  לצורכי מס במסים הנובע מהפסדים)קיטון( גידול 

נזקפו מסים זמניים אחרים שבגינם לא והפרשים 
 28,887  17,383  (20,666) , או מניצולםנדחים

  (10,286)  קיטון במסים הנובע משינוי בשיעור המס
 395  3,696  2,247  הוצאות שאינן מוכרות

    גידול )קיטון( במסים הנובע משיערוך בגין 

 3,214  (329) 175  מכשירים פיננסים נגזרים

 (14,023) (60,104) (31,795) בגין השנה המדווחת - (הטבת מסמסים על הכנסה )

 
 שומות המס .ז

 
 עד. בחלק מהחברות הבנות התקבלו שומות סופיות 2012שומות סופיות התקבלו על ידי החברה עד שנת 

  .2012 לשנת
 

 2012 שנת עדבישראל  הבנות והחברות החברה ידי על שהוגשו עצמיות שומות, הדין הוראות פי על
 (.דין פי על ההתיישנות תקופת וקביעות הדוחות הגשת למועדי בכפוף) כסופיות נחשבות

 
 מס ערך מוסף .ח

 
 וחברות שלה הבנות מהחברות חלק עם יחד משותף מורשה כעוסק מוסף ערך מס רכיולצ רשומה החברה
 .שלה קשורות

 
 בישראל על חבות המס IFRS-השפעת אימוץ תקני ה .ט

 
שונים  IFRSתקני  .IFRS-, לפי תקני ה2008בינואר  1עורכת את דוחותיה הכספיים, החל מיום  החברה

עשויה לשקף  IFRSמתקני חשבונאות מקובלים בישראל, ובהתאם לכך, עריכת דוחות כספיים לפי תקני 
מצב כספי, תוצאות פעולות ותזרימי מזומנים שהינם שונים מהותית מאלה המוצגים לפי תקני חשבונאות 

 מקובלים בישראל.
 

הוראות השעה(, בקביעת ההכנסה  -)להלן  2014-ו 2012, 2010בהתאם להוראות חוק שפורסמו בשנים 
של המוסד  29ל תקן חשבונאות מספר , לא יחו2013עד  2007החייבת לצורכי מס לגבי שנות המס 

הישראלי לתקינה בחשבונאות, אף אם הוחל בדוחות הכספיים לגבי שנות המס האמורות. משמעות הוראות 
לא יחולו הלכה למעשה בעת חישוב הרווח המדווח לצורכי מס בגין שנות המס  IFRS-השעה היא שתקני ה

 האמורות.  
 

 הנובע( החוק תזכיר - להלן) הכנסה מס פקודת לתיקון מעודכן חוק תזכיר פורסם, 2014 שנת במהלך
 בהתאם, זאת עם יחד. IFRS-ה תקני את ככלל מאמץ החוק תזכיר. הכספיים בדוחות IFRS-ה תקני מיישום
 חישוב אופן את ולקבוע להבהיר בהם יהא אשר, הכנסה מס לפקודת תיקונים מספר הוצעו החוק לתזכיר

 עקרונות עם אחד בקנה עולים אינם IFRS-ה ותקני בהירות אי שקיימת במקרים מס לצורכי החייבת ההכנסה
 .הקרוב בעתיד יסתיימו אם וספק הושלמו טרם החוק תזכיר בעניין החקיקה הליכי. בישראל המס שיטת
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  :)המשך( מסים על ההכנסה - 16ביאור 
 

 שנקבעו השעה הוראות כי החברה הנהלת מעריכה, החוק תזכיר בעניין החקיקה הליכי השלמת אי עקב
 החברה הנהלת צופה, כך בשל. 2017 עד 2014 לשנים גם דבר של בסופו תוארכנה 2013 עד 2007 לשנים
 .2018 המס לשנת שקודמות המס שנות על תחול לא החדשה החקיקה כי זה בשלב

 

ההיתכנות ובהערכת החברה לגבי  2013עד  2007בהתחשב בהוראות השעה החלות על שנות המס 
, כאמור לעיל, חישבה החברה את הכנסתה החייבת לצורכי מס 2017עד  2014 המס תולהארכתן גם לשנ

בהתבסס על התקינה החשבונאית הישראלית שהייתה קיימת ערב אימוץ  2017עד  2007לשנות המס 
 בישראל, בכפוף להתאמות מסוימות.  IFRS-תקני ה

 
 ממכירות, מתן רשיונות ומדמי שכירות הכנסות - 17ביאור 

 

 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח 

    
 2,335  5,966  9,010  ממכירות

 22,351  17,129  33,616  ממתן רשיונות
 731  1,088  835  ואחרותמדמי שכירות 

  43,461  24,183  25,417 

 
 נטו -הוצאות מחקר ופיתוח  - 18ביאור 

 

 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח 

    
 17,293  16,600  17,694  שכר, משכורות והוצאות נלוות

 46,976  53,917  44,202  קבלני משנה -עלויות ניסויים 
 2,084  3,752  3,163  אחרות

  65,059  74,269  66,353 

 12,259  32,258  32,415  השתתפות בהוצאות - בניכוי

  32,644  42,011  54,094 

 
 כירה ושיווקהוצאות מ - 19ביאור 

 

 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח 

    
 21,703  20,484  11,241  שכר, משכורות והוצאות נלוות

 14,188  11,146  7,962  הוצאות שיווק ופרסום
  634   אחרות

  19,203  32,264  35,891 

 
  



 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

67  

 הוצאות הנהלה וכלליות - 20ביאור 

 
 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח 

    
 21,870  24,122  20,577  משכורת והוצאות בקשר לעובדים

   3,007  שירותים ונותני לעובדים אופציות בגין הטבה
    ביאור  הדמי ניהול ששולמו לחברת הניהול, רא

 4,402    (1א')14
    בגין אופציות לחברת הניהול, ראה ביאור  הטבה
 (6,385)    (1ב')15

 1,134  1,182  2,053  שכירות ואחזקהדמי 
 14,198  13,395  14,194  שכר מקצועי

 656  687  922  פחת והפחתות

 10,981  9,457  1,723  אחרות

  42,476  48,843  46,856 

 
 :הכנסות )הוצאות( מימון - 21ביאור 

 
 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח 

    הכנסות מימון:

 1,132  1,635  1,230  בנקאיים לזמן קצרריבית מפיקדונות 
    שערוך נכסים פיננסים שוטפים בשווי הוגן דרך

 1,039    הפסדאו רווח 
     אחרות והתחייבויות הלוואותבגין  הכנסות
  6,239  74,593   ארוך לזמן

 24  733  4,412  הפרשי שער ממטבע חוץ
 4,002  903  243  אחרות

 6,197  9,510  80,478  סך הכנסות מימון

    
    הוצאות מימון:

    שיערוך בגין הלוואות ואגרות חוב המירות של 
 5,053  4,026  3,297  חברות כלולות

    הוצאות בגין הלוואות והתחייבויות אחרות
 25,198  4,666  21,495  לזמן ארוך

    שערוך נכסים פיננסים שוטפים בשווי הוגן דרך
  46   הפסדאו רווח 

 3,666  773  4,485  הפרשי שער ממטבע חוץ 
 1,636  2,339  1,801  אחרות

 35,553  11,850  31,078  סך הוצאות מימון

 
 



 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

 

68  

 רווח למניה - 22ביאור 
 

המיוחס לבעלים של החברה בממוצע המשוקלל של מספר  הפסדידי חלוקת ה מחושב עללמניה ומדולל הבסיסי  הפסדה
 המניות הרגילות המונפקות. 

 
 2017 2016 2015 

    
 (118,462) (213,820) (27,893) :המיוחס לבעלי מניות החברה )באלפי ש"ח(הפסד 

    
    ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות

 135,774  136,172  149,391  המונפקות )באלפים(

    
 (0.87) (1.57) (0.19) למניה )בש"ח(:ומדולל הפסד בסיסי 

    
 

בחישוב ההפסד המדולל למניה לשנים המדווחות לא הובאו בחשבון כתבי האופציה שהונפקו על ידי החברה, מאחר 
 הינה אנטי מדללת. -בהנחה של דילול מלא  -והשפעתם 
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  קשורים:בעלי עניין וצדדים  - 23ביאור 
 

 כללי א.
 

ממניות  48.6%-כבבעלותה אשר המאוגדת בישראל,  ,כלל תעשיות בע"מ ,נשלטת על ידי החברה האם החברה
ה, עם השלמת הקצאות ההון ממניות החבר 15.9%-כטבע המחזיקה ב הבחברה הינ תמניות נוספ תהחברה. בעל

לבעלי עניין, כמפורט בביאור  5.4%-המחזיקה בכומיט"ב ד"ש  7.2%-המחזיקה בכ, הפכו ילין לפידות 2017בשנת 
מר לן  ידי על בעקיפין. החברה האם נשלטת שאר מניות החברה מוחזקות על ידי מספר רב של משקיעים כאשר, 15

 א'.26לשינוי בשיעור ההחזקה של טבע בחברה, ראו גם ביאור  בלווטניק.
 

 הגדרות:
 
 .2010-ע)דו"חות כספיים שנתיים(, התש"כהגדרתם בתקנות ניירות ערך  - "בעלי עניין"

 
 "גילויים בהקשר לצד קשור". 24כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי מספר  -"צדדים קשורים" 

 
 בשליטה האם, ישויות חברת של קשורים האם, צדדים חברת הינם החברה של הקשורים והצדדים ןיהעני בעלי

משפחתו  של קרוב וחבר האם חברת של או החברה של ניהוליים מפתח ואנשי כלולות, דירקטורים משותפת, חברות
(close member of the familyשל ) לעיל.  הנזכר כלשהו אדם  

 
 עסקות ב.

 
שלה עם בעל עניין בה כעסקה זניחה,  בתקווים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה של החברה או חברה ל באשר (1

( 1)'ב25 ביאור ראה, 2010-( לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע6)א()41כקבוע בתקנה 
 .2012 לשנת המאוחדים הכספיים לדוחות

 
 עסקות אחרות:  (2
 

 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח 

 

 315  310 325  הכנסות מדמי שכירות ומתן שירותים

 4,402    ' להלןדדמי ניהול לחברת הניהול, ראה 

    מרכיב ההטבה בגין אופציות שהוענקו 

 (6,385)   ' להלןדלחברת הניהול, ראה 

 869  1,331 1,328  "ל למנכומשכורת  שכר

   1,928  מרכיב הטבה בגין אופציות שהוענקו למנכ"ל

    בהלוואותמימון, נטו בגין השקעה  הוצאות

 7  21 376  ואגרות חוב המירות של חברות כלולות

 1,742  1,540 1,851  שליטה מבעל הלוואההוצאות מימון בגין 

 262  284 305  הוצאות ביטוח נושאי משרה

    הטבות לבעלי עניין שאינם מועסקים 
 1,543  1,162  1,276  (דירקטורים 7שכר דירקטורים ) -בחברה 
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 : )המשך(בעלי עניין וצדדים קשורים  - 23ביאור 
 

 יתרות: ג.
 

 בדצמבר 31 

 2017 2016 

 אלפי ש"ח 

   - נכסים שוטפים   

 666   כתבי אופציה להשקעה בחברות כלולות

   :נכסים שאינם שוטפים

 1,554 2,873  כתבי אופציה להשקעה בחברות כלולות

 5,703 10,271  הלוואות ואגרות חוב המירות לחברות כלולות

   
   :התחייבויות שאינן שוטפות

 -,-  2,420  כתבי אופציה להשקעה בחברה

 78,306 71,875  עניין יבעלהתחייבויות ל

    
 הניהול חברת עם הסכם .ד
 

עובד של חברת  ההילשעבר , מנכ"ל החברה 2015שהסתיים בחודש יוני  בהתאם להסכם הניהול עם חברת הניהול
הניהול. כפועל יוצא, כל הסכומים ששולמו לחברת הניהול על פי הסכם הניהול נכללו כדמי ניהול ששולמו לבעל עניין. 

 (.1)'ב15ביאור  הרא -באשר לכתבי אופציה שהוענקו לחברת הניהול כחלק מהסכם הניהול שנחתם עימה 
 

 טבע עם הסכמים .ה
 

, התחייבה החברה כי תפעל כמיטב יכולתה, 2007כפי שתוקן בשנת  2005במסגרת הסכם השקעה של טבע משנת 
בכפוף לסייגים המפורטים בהסכם, על מנת להשיג לטבע זכויות אסטרטגיות מסוימות ביחס לחברות המוחזקות על 

 ידיה.
 

  .ג'12ראה ביאור  -מדיוונד  עם טבע שלם מיבאשר להסכ
 

 בחברה בעקיפין השליטה בעלמ הלוואה .ו
 

 .ב'12 ורביא הרא - CBI USA-ב השליטה בעל של זכויותיו מלוא רכישתהלוואה בגין ל באשר
 

 וכלולות בנות בחברות השקעות .ז
 

 .5ביאור  הרא -כלולות )כולל השקעה בהלוואות ואגרות חוב המירות למניות( בנות ובאשר להסכמי השקעה בחברות 
 
  :ודירקטורים משרה נושאי וביטוח שיפוי .ח
 

החברה הוציאה לנושאי משרה בה כתבי שיפוי בהתאם לחוק החברות, לגבי אחריות בשל פעולותיהם כאמור.  (1
השיפוי לפי אותם כתבי שיפוי מוגבל לסוגי אירועים שקבע דירקטוריון החברה, וכן מוגבל לסכום שיפוי מירבי 

פי הדוחות הכספיים  מההון העצמי של החברה על 25%-לכל נושאי המשרה במצטבר בסך כולל השווה ל
האחרונים הידועים בשנת התשלום בפועל. סכום השיפוי המרבי כאמור יחול מעבר לסכום שישולם )אם וככל 

 שישולם(, במסגרת ביטוח ו/או שיפוי של גורם אחר מלבד החברה. 
 

יון אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה, לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטור 2016באוגוסט  22 ביום
החברה, את התקשרות החברה עם כלל חברה לביטוח בע"מ בעסקה לרכישת פוליסה קבוצתית לביטוח 
אחריותם של הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות בנות שלה, כולן או חלקן, וכן אחריותם של נושאי 

 דירקטוריםות )לרב לעת מעת שיהיו כפי, קשורותהמשרה מטעם החברה ו/או חברות הבנות שלה וחברות 
 יחול אליהם ביחס אשר, לכת מעת שיהיו כפי, קרוביהם או בחברה השליטה בעלי על נמנים אשר משרה ונושאי
בפברואר  14ועד ליום  2016באוגוסט  15מיום  היתה בתוקףפוליסת הביטוח . (בדין הקבוע האישור הסדר
2018.  
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 )המשך(:בעלי עניין וצדדים קשורים  - 23ביאור 
 

כן, אישרה האסיפה כאמור, בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, כי החברה תוכל להתקשר  כמו
בפוליסות קבוצתיות לביטוח אחריותם של הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות שלה, כולן או 

 שורות, כפי שיהיו מעתהמשרה מטעם החברה ו/או חברות הבנות שלה וחברות ק נושאיחלקן, וכן אחריותם של 
, לעת מעת שיהיו כפי, קרוביהם או בחברה השליטה בעלי על נמנים אשר משרה ונושאי דירקטוריםלעת )לרבות 

 המבטחת אצל, כאמור בפוליסה להתקשר תוכל החברה(. בדין הקבוע האישור הסדר יחול אליהם ביחס אשר
למספר תקופות ביטוח אשר לא תעלינה  להאריכה"ל, או לחדשה או בחו או בישראל אחר מבטח או הנוכחית

 )תום תקופת פוליסת הביטוח(.  2018בפברואר  14( שנים, שתחילתן ביום 3במצטבר על שלוש )
 

כמו כן, אישרה האסיפה מראש, כי בכל מקרה של אי חידוש או ביטול הפוליסה, תהיה החברה רשאית לרכוש 
 מועד לאחר שנים שבע עד של לתקופה לעיל כאמור משרה נושאי)או להשתתף ברכישת( כיסוי ביטוחי לאחריות 

 הקובע המועד לאחר שתוגשנה לתביעות ביחס"(, הקובע המועד: "זה בסעיף)להלן  כאמור הביטול או החידוש אי
 לעניין המקובל במסגרת המבטחים עם שיסוכמו ביטוח לדמי בתמורה, הקובע למועד קודם שנעשו מעשים בגין
  .האחרונה השנתית מהפרמיה 300% על יעלו ושלא, זה
 

ביטוח בע"מ  מבטחים מנורה עם החברה התקשרות את התגמול ועדת אישרה 2018 בפברואר 11 ביום
בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריותם של הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות בנות שלה, כולן או 

 מעת שיהיו כפי, קשורותחלקן, וכן אחריותם של נושאי המשרה מטעם החברה ו/או חברות הבנות שלה וחברות 
, לכת מעת שיהיו כפי, קרוביהם או ברהבח השליטה בעלי על נמנים אשר משרה ונושאי דירקטורים)לרבות  לעת
 בפברואר 15 ביום שתחילתה לתקופה הינה הפוליסה(. בדין הקבוע האישור הסדר יחול אליהם ביחס אשר

 .2019 באוגוסט 14 ליום ועד 2018
 

, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, לאחר שהתקבל אישור ועדת 2012בחודש מרס  (2
בעלת עניין  שהיתה, עם כלל חברה לביטוח בע"מ Iהביקורת ודירקטוריון החברה, את התקשרות קרן אנטומיה 

עד ( בתמורה להפוליסה הראשונה - להלןלרכישת פוליסת ביטוח לתקופה של שנה אחת ) בחברה באותו מועד
של כשנה כל אחת, שלא תעלינה נוספות אושרה ההתקשרות למספר תקופות ביטוח בנוסף  אלפי דולר. 30-כ

 . לשנה אלפי דולר 35בתמורה שלא תעלה על  2013 פרילבא 1, שתחילתן ביום נוספות שנים ארבעבמצטבר על 
 

בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה,  2017בפברואר  14ביום 
 לאישור ובכפוף בנוסף לדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה. כאמור לעיל ורהחברה, מתן כתבי פט

 5 -ו 2017 בנובמבר 19 בימים החברה ודירקטוריון התגמול ועדת אישרו, החברה של המניות בעלי אסיפת
 מלובני נופר' לגב בחברה המשרה ונושאי הדירקטורים כלל על החל בנוסח פטור כתבי מתן 2017 בדצמבר

 .בחברה כדירקטורים המכהנים בבאי תומר ולמר
 

 
 מידע מגזרי: - 24ביאור 

 
 החברה של הפעילות מגזרי לגבי המוצג פעילות", המידע "מגזרי IFRS 8 לתקן הדיווח הכספי הבינלאומי בהתאם א.

דיווח,  בני פעילות ההנהלה(. הפילוח למגזרי דיווחי -החברה )להלן  של הפנימיים הניהוליים הדיווחים על מבוסס
אחת מהחברות הבנות או החברות הכלולות שבבעלותה  בכל החברה השקעת מבוסס על ההנהלה, מדיווחי הנגזר
 המגזר(. חברת -)להלן 

 
 חברתל הנקי או בהפסד ש ברווח החברה חלק להלן, כולל את' גבסעיף  המגזרים, כמפורט המידע בדבר תוצאות ב.

המגזר )סעיפי הרווח וההפסד השונים של חברת המגזר, בניכוי חלק בעלי המניות האחרים בחברת המגזר(, וכן 
מירידת ממימוש חברת המגזר או מירידה בשיעור ההחזקה בחברת המגזר או  רווחים או הפסדים שנבעו לחברה

  המגזר או משערוך מכשירים פיננסים נגזרים הקשורים לחברת המגזר.  חברת ערך של
 

 הנכסים וההתחייבויות סכום את להלן, כולל 'דכמפורט בסעיף  המגזר, חברות בדבר הנכסים וההתחייבויות של מידע 

 המגזר, וכן את המכשירים הפיננסים הנגזרים הקשורים לחברת המגזר. חברת של
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 :)המשך(מידע מגזרי  - 24ביאור 
 

 תוצאות המגזרים: .ג 
 

        :2017בדצמבר  31תוצאות המגזרים לשנה שהסתיימה ביום 
 מאוחד התאמות למאוחד מגזרים אחרים קיורטק מדיוונד גמידה סל 

 א ל פ י   ש " ח 

       הכנסות:
 43,461 834  33,617 9,010  מדמי שכירותו רישיונות ממתן, ממכירותהכנסות 

 11,038  9,832   1,206 כלולות בחברהשל השקעה  החזקה בשיעור מירידה רווח
 19,136  19,136     רווח שנבע ממכירה של חברות בנות או מאיבוד שליטה בהן

 58,981 (44,487) 238 96,353 2,568 4,309 הכנסות מימון

 5,515 11,578 129,970 29,206 (43,653) 132,616 

       עלויות והוצאות:
 27,431 27,431     חלק בהפסדי חברות כלולות, נטו

 617  (82)   699 הפסד משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים נגזרים , נטו
       משינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסים שאינם שוטפים הפסד

 6,152  6,152    הפסד או רווח דרך הוגן בשווי
 263 263     הפסד ממימוש נכסים פיננסים זמינים למכירה, נטו

 32,433   15,365 17,068  ומתן הרשיונותהמכירות עלות 
 32,644 (125,846) 79,472 4,829 20,127 54,062 טונ, ופיתוח מחקר הוצאות
 19,203    19,203  ושיווק מכירה הוצאות

 42,476 (23,317) 32,680 3,640 13,375 16,098 הנהלה וכלליותהוצאות 
 16,049 (10,801)   26,850  אחרותהוצאות 

 9,581 1,381 704 418 4,493 2,585 הוצאות מימון

 73,444 101,116 24,252 118,926 (130,889) 186,849 

 (54,233) 87,236 (89,720) 105,718 (89,538) (67,929) הפסד לפני מסים על הכנסה מפעילות נמשכת
 31,795 (2,214) 1,150  32,859  הטבת מס 

 (22,438) 85,022 (88,570) 105,718 (56,679) (67,929)  לשנה הפסד
 5,455 133,653 (88,085) 50,223 (34,648) (55,688) הפסד המיוחס לבעלי המניות האחרים של חברת המגזר

 (27,893) (48,631) (485) 55,495 (22,031) (12,241) הפסד מפעילות נמשכת המיוחס לבעלי מניות החברה

       

 15,290 10,260 876 2,136 1,435 583 פחת והפחתות
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:)המשך(מידע מגזרי  - 24ביאור   
 

        :2016בדצמבר  31תוצאות המגזרים לשנה שהסתיימה ביום 
 מאוחד התאמות למאוחד מגזרים אחרים קיורטק מדיוונד גמידה סל 

 ל פ י   ש " ח א 

       הכנסות:
 24,183 1,088 293 16,836 5,966  מדמי שכירותו רישיונות ממתן, ממכירותהכנסות 

 822  822    כלולות בחברהשל השקעה  החזקה בשיעור מירידה רווח
 2,038  2,038     רווח שנבע ממכירה של חברות בנות או מאיבוד שליטה בהן

 1,314 2,423 (188) 10  (931) הוגן של מכשירים פיננסים נגזרים, נטורווח משינוי בשווי 
 2,127 2,127     ממימוש נכסים פיננסים זמינים למכירה רווח

       הכנסות אחרות
 9,510 (7,085) 3,148 43 8,822 4,582 הכנסות מימון

 3,651 14,788 16,889 6,113 (1,447) 39,994 

       עלויות והוצאות:
 38,837 38,695    142 חלק בהפסדי חברות כלולות, נטו

 254,652  23,616  231,036  נכסים ערך ירידת
       הפסד משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים נגזרים , נטו

       משינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסים שאינם שוטפים הפסד
 18,674 6,363 12,311    הפסד או רווח דרך הוגן בשווי

 46,967   26,141 20,826  ומתן הרשיונותהמכירות עלות 
 42,011 (124,551) 65,609  27,175 73,778 טונ, ופיתוח מחקר הוצאות
 32,264  9  32,255  ושיווק מכירה הוצאות

 48,843 (17,364) 28,145 4,683 15,509 17,870 הנהלה וכלליותהוצאות 
 11,850 1,882 2,290 4,555 2,528 595 הוצאות מימון

 92,385 329,329 35,379 131,980 (94,975) 494,098 

 (454,104) 93,528 (125,867) (18,490) (314,541) (88,734) הפסד לפני מסים על הכנסה מפעילות נמשכת
 60,104 (6,314) (523)  54,678 12,263 הטבת מס 

 (394,000) 87,214 (126,390) (18,490) (259,863) (76,471)  לשנה הפסד
 (180,180) 96,813 (60,820) (8,753) (145,669) (61,751) האחרים של חברת המגזרהפסד המיוחס לבעלי המניות 

 (213,820) (9,599) (65,570) (9,737) (114,194) (14,720) הפסד המיוחס לבעלי מניות החברה

       

 16,952 12,146 516 2,246 1,568 476 פחת והפחתות
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 :)המשך(מידע מגזרי  - 24ביאור 
 

        :2015בדצמבר  31תוצאות המגזרים לשנה שהסתיימה ביום 
 מאוחד התאמות למאוחד מגזרים אחרים קיורטק מדיוונד גמידה סל 

 א ל פ י   ש " ח 

       הכנסות:
 25,417  (25,072) 25,908  22,246  2,335   מדמי שכירותו רישיונות ממתן, ממכירותהכנסות 

 6,348  37  3,195    3,116  כלולות בחברהשל השקעה  החזקה בשיעור מירידה רווח
 23,994  23,994      ממימוש נכסים פיננסים זמינים למכירה רווח

       הכנסות אחרות
 6,197  (15,999) 662  450  5,579  15,505  הכנסות מימון

  18,621  7,914  22,696  29,765  (17,040)  61,956 

       עלויות והוצאות:
 26,161  25,862     299  חלק בהפסדי חברות כלולות, נטו

 16,619  2,619   14,000      נכסים ערך ירידת
 12,127  9,239  (1,595)   4,483  הפסד משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים נגזרים , נטו

       משינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסים שאינם שוטפים הפסד
 1,461  6,442  (4,981)    הפסד או רווח דרך הוגן בשווי

 42,549   4,700  28,345  9,504   ומתן הרשיונותהמכירות עלות 
 54,094  (86,565) 76,835   23,241  40,583  טונ, ופיתוח מחקר הוצאות
 35,891   4   35,887   ושיווק מכירה הוצאות

 46,856  (19,774) 25,795  3,575  16,788  20,472  הנהלה וכלליותהוצאות 
 35,553  (30,531) 20,633  37,313  6,109  2,029  הוצאות מימון

  67,866  91,529  69,233  135,391 (92,708)  271,311 

 (209,355) 75,668  (105,626) (46,537) (83,615) (49,245) נמשכתהפסד לפני מסים על הכנסה מפעילות 
 14,023  1,082    12,941   הטבת מס 

 (195,332) 76,750  (105,626) (46,537) (70,674) (49,245)  לשנה הפסד
       רווח )הפסד( המיוחס לבעלי המניות 

 (76,870) 67,963  (41,735) (21,830) (38,528) (42,740) האחרים של חברת המגזר

 (118,462) 8,787  (63,891) (24,707) (32,146) (6,505) הפסד המיוחס לבעלי מניות החברה

       

 4,529  (138) 776  1,829  1,627  435  פחת והפחתות
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 :)המשך(מידע מגזרי  - 24ביאור 
 

 נתונים מאזניים של המגזרים : .ו
 

 

 קיורטק מדיוונד גמידה סל 
מגזרים 
 אחרים

התאמות 
 מאוחד למאוחד

 א ל פ י   ש " ח 

       
       

       :2017בדצמבר  31נתונים ליום 

 1,034,340  (394,278) 266,832  26,811  754,824  380,151  נכסי המגזר

 226,144  (169,944) 81,990  76,213  159,656  78,229  התחייבויות המגזר

 17,174  (11,460) 18,381  490  4,471  5,292  הוניותהשקעות 

       
 

       :2016בדצמבר  31נתונים ליום 

 1,118,710 (297,841) 240,334 44,280 816,636 315,301 נכסי המגזר

 366,215 (133,894) 64,853 216,496 186,435 32,325 התחייבויות המגזר

 19,156 (4,299) 17,930 1,860 2,573 1,092 השקעות הוניות

       
 

 ונמכר, 2017בדצמבר  31. עד ליום בטריטוריות מסויימות הימוצרלאישור שיווק  מדיוונד להלמעט  מוצריהן,עדיין בשלב הפיתוח של  ותנמצאמגזרים בני הדיווח, החברות המהוות  .ז
 .םנמוכיבהיקפים  מדיוונדשל  יםמוצר
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 מזומנים:המידע נוסף בדבר תזרימי  - 25ביאור 
 

  :שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים פעילויות השקעה ומימון
 

 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח 

    

  1,537   קבלת מכשיר פיננסי זמין למכירה
    

  3,087   השקעה בחברה כלולה כנגד מימוש מכשיר פיננסי נגזר
    

     פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד כנגדהשקעה בנכסים 

  1,057   המרת הלוואה
    

 10,225    קבלת מכשיר פיננסי נגזר כנגד נכס פיננסי זמין למכירה

    

 298   השקעה במכשירים פיננסים נגזרים כנגד המרת הלוואה

    

   3,750  השקעה בחברה כלולה כנגד המרת הלוואה
    

    בחברה כלולה כנגד הנפקת מניות ומכשיר פיננסי נגזר,השקעה 
    (2ב')5ראה ביאור 

   20,857  כלולה בחברה השקעה

   (18,322) מניות נפקתה

   (2,535) נגזר פיננסי מכשיר

    
 

 :תום תקופת הדיווחלאחר  יםאירוע - 26ביאור 
 

מיליון דולר,  0.7 -הלוואה המירה בסך של כ Vedantraלרשות  , העמידה החברה2018פברואר  בחודש (א
 , העומדת לתשלום יחד עם החזר הקרן.10%הנושאת ריבית שנתית בשיעור של 

 
, התקשרה החברה עם ביוקנסל בהסכם להעמדת הלוואות גישור, במסגרתו העמידה 2018בחודש פברואר  (ב

וכן עשויה להעמיד הלוואות גישור מיליון דולר במועד חתימת הסכם ההלוואה  1החברה לביוקנסל סך של 
מיליון דולר, לפי בקשת ביוקנסל ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה  2נוספות בסך כולל של כד 

 והתקיימותם של תנאים שנקבעו בהסכם ההלוואה.
חודשים ממועד חתימת הסכם  4הלוואות הגישור יפרעו בתשלום אחד במועד המוקדם מבין: )א( תום 

מיליון דולר, )ג( קביעה של  5)ב( מועד בו תקבל ביוקנסל מימון מכל סוג שהוא בסך מצטבר של ההלוואה, 
 החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי חל שינוי מהותי לרעה בביוקנסל, כהגדרתו בהסכם. 

 היתרה הבלתי מסולקת של הלוואות הגישור תישא ריבית שנתית חסרת סיכון.
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ג' לתקנות ניירות ערך 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

  1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
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  1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 עמוד

 

 2 דוח רואה החשבון המבקר

 

 

 :)חדשים )ש"חנתונים כספיים בשקלים 

 

 3-4 נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים

 

  הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים:

 

 5 רווח או הפסד

 

 6 כולל  הפסד

 

 7-8 תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים

 

 9-15 ביאורים ומידע נוסף לנתונים הכספיים 

 

 16  השקעות ויתרות חו"ז של חברות בנות וחברות כלולות - נספח
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 לכבוד
 בעלי המניות של

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ,
 אביב.-תל

 
 א.ג.נ.,

 
 
 

ג' לתקנות ניירות 9דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה  הנדון:
 1970-ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 

 1970 -ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
ולכל אחת משלוש השנים  2016 -ו 2017בדצמבר  31"החברה"( לימים  - בע"מ )להלן של כלל תעשיות ביוטכנולוגיה

. המידע הכספי הנפרד הינו אשר נכלל בדוח התקופתי של החברה 2017בדצמבר  31שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 
 סס על ביקורתנו.עה על המידע הכספי הנפרד בהתבבאחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות ד

 
לא ביקרנו את המידע הכספי מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר סך נכסיהן בניכוי סך התחייבותיהן, נטו 

בהתאמה, ואשר חלק  2016 -ו 2017בדצמבר  31אלפי ש"ח לימים  86,321 -אלפי ש"ח ו 129,618 -הסתכם לסך של כ
 -אלפי ש"ח וכ 25,374 -אלפי ש"ח, כ 28,246 -ת חברות מוחזקות אלה הסתכם לסך של ככנסוות בניכוי הוצאהחברה בה

, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן 2015 -ו 2016, 2017בדצמבר  31אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים  38,312
יחסת לסכומים שנכללו בגין חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתי

 י החשבון האחרים. אות על דוחות ראותן חברות, מבוסס
 

. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל
במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית 

ים של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאי
שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן 

בסיס  יםמספק ודוחות רואי החשבון האחרים הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו
 נאות לחוות דעתנו.

 
המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות דוחות של רואי החשבון האחרים, בהתבסס על ביקורתנו ועל הלדעתנו, 

 .1970 -ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 
 
 
 
 
 
 
 

 קסלמן וקסלמן אביב,-תל

 רואי חשבון 2018 במרס 20

  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב 
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

  1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

  הכספיים המאוחדיםהכלולים בדוחות נכסים והתחייבויות 

 

 
 בדצמבר 31   

   2017 2016 

 ח " ש  י  פ ל א ביאור  

 
     ש ר כ ו

     נכסים שוטפים:

 13,010  28,355  3  מזומנים ושווי מזומנים

 666   5  מכשירים פיננסים נגזרים

 1,107  11,404    חייבים ויתרות חובה אחרים

    39,759  14,783 

     

  נכסים שאינם שוטפים:
   

 49,083  44,401  4  נכסים פיננסים זמינים למכירה

 1,554  2,873  5  מכשירים פיננסים נגזרים

 1,236  939    פיקדונות ויתרות חובה

 87  104    רכוש קבוע

    48,317  51,960 

     

 323,688  324,934    השקעות ויתרות חו"ז של חברות בנות וחברות כלולות 

     

 390,431  413,010    סך הכל נכסים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 פישר,( אבי  

 (  יו"ר הדירקטוריון  
  
 ,עפר גונן(  

 מנכ"ל(   
  
 ,אסף סגל(  

 סמנכ"ל כספים   ( 
 
 
 

 .2018 במרס 20תאריך אישור הדוחות הכספיים על ידי דירקטוריון החברה: 
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

  1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 )המשך(נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים 

 
 

 בדצמבר 31   

   2017 2016 

 ח " ש  י  פ ל א ביאור  

 
     התחייבויות והון עצמי

     

     -התחייבויות שוטפות 

 4,902  6,460    זכאים ויתרות זכות אחרים

     

     התחייבויות שאינן שוטפות:

 22,455  22,015  6  שליטההלוואה מבעל 

  2,420  5  מכשירים פיננסים נגזרים

    24,435  22,455 

   7  והתחייבויות תלויות התקשרויות

 27,357  30,895    סך הכל התחייבויות 

     

 363,074  382,115    הון עצמי 

     

    413,010  390,431 

 

 

 

 
 כספיים אלה. מנתוניםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד והמידע הנוסף הביאורים 
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

  1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 דוחות הכספיים המאוחדיםב ותהכלולהכנסות והוצאות 

 

 
 בדצמבר 31שנה שהסתיימה ביום   

  2017 2016 2015 

 ח " ש   י פ ל א ביאור 

 
     הכנסות:

 1,942  1,821  1,934   והעמדת ערבות רישיונותמתן , הכנסות מדמי ניהול

     השקעות בחברות  ירידה בשעור החזקה שלמימוש וממ רווח

 3,232  2,860  28,968   מוחזקות או איבוד שליטה בהן

 23,994  2,127    , נטורווח ממימוש נכסים פיננסים זמינים למכירה

   10,800   הכנסות אחרות

 17,060  2,304  5,468   הכנסות מימון

   47,170  9,112  46,228 

     

     עלויות והוצאות:

 14,684  1,182  617   משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים נגזרים, נטו הפסד

   263   נטו, למכירה זמינים פיננסים נכסים ממימוש הפסד

 2,619     ערך נכסים ירידת

 14,456  14,262  17,478   הנהלה וכלליות הוצאות

 2,404  3,465  4,229   מימון הוצאות

   22,587  18,909  34,163 

     
 12,065  (9,797) 24,583   לפני מסים על ההכנסה (הפסדרווח )

     
  1,082 5,595  (854) 8 (מסים על ההכנסההטבת מס )

     
     ללא חלק החברה בתוצאות הפעילות לשנה (הפסדרווח )

 13,147  (4,202) 23,729   חברות מוחזקותשל 
     

 (131,609) (209,618) (51,622)  חלק החברה בתוצאות הפעולות של החברות המוחזקות

     
 (118,462) (213,820) (27,893)  לשנה  הפסדסך הכל 

 

 

 

 
 מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה. הביאורים והמידע הנוסף המצורפים
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

  1970 -ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 )המשך(הכספיים המאוחדים דוחות ב הכלולותהכנסות והוצאות 

 
 

 בדצמבר 31יום שהסתיימה בשנה   

  2017 2016 2015 

 ח " ש   י פ ל א  

 
    הפסד כולל:

    

 (118,462) (213,820) (27,893) לשנה הפסד

    

    כולל אחר: (הפסדרווח )

    -סעיפים אשר לא יסווגו מחדש לרווח או הפסד

 (3) 11   חלק ברווח )הפסד( הכולל האחר של חברות מוחזקות, נטו

    

    מחדש לרווח או הפסד: עשויים להיות מסווגיםסעיפים אשר 

 15,243  20,760  (3,024) שערוך לשווי הוגן של נכסים פיננסים זמינים למכירה, נטו ממס

    רווח או  לדוח ףמנכסים פיננסים זמינים למכירה שמומש ונזק (רווחהפסד )

 (17,636) (1,595) 263  נטו ממסהפסד, 

    ף לדוח רווח הפסד מירידת ערך נכסים פיננסים זמינים למכירה שנזק

 2,619    או הפסד

 982  (2,366) (28,409) חלק ברווח )הפסד( הכולל האחר של חברות מוחזקות, נטו

    

 1,205  16,810  (31,170) )הפסד( כולל אחר לשנה  רווחסך 

    

 (117,257) (197,010) (59,063) הפסד כולל לשנה 

 
 
 

 
  הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.
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 1 -)המשך( 

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

  1970 -ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 דוחות הכספיים המאוחדים ב הכלוליםתזרימי מזומנים 

 

 

 בדצמבר 31יום שנה שהסתיימה ב  

  2017 2016 2015 

 ח " ש   י פ ל א  

 
    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

 (118,462) (213,820) (27,893) הפסד לשנה

    התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת,

 99,076  200,646  17,523  ראה להלן 

 (19,386) (13,174) (10,370) מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

    
    

    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:

 (157) (44) (44) רכישת רכוש קבוע

  28  תמורה ממכירת רכוש קבוע

 (57,208) (23,156) (21,955) המירותהשקעות בחברות מוחזקות, כולל הלוואות ואגרות חוב 

 (4,917) (14,363)  השקעה בנכסים פיננסים זמינים למכירה

 42,470  22,359   מכשירים פיננסים שוטפים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, נטו

 (525) (52) (1,385) השקעות במכשירים פיננסים נגזרים

 37  400   מוחזקותתמורה ממימוש השקעות בחברות 

 38,820  4,004  706  תמורה ממימוש נכסים פיננסים זמינים למכירה

 (244)   , נטוארוךפיקדונות לזמן 

 4  5  14 ריבית שהתקבלה

 18,280  (10,819) (22,664) (מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה )ששימשו לפעילות השקעה

    
    

    מימון:תזרימי מזומנים מפעילות 

 19   49,427  הנפקת מניות וכתבי אופציה תמורה מ

  8,704   תמורה ממכירת השקעה לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 19  8,704  49,427  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון 

    

 (1,087) (15,289) 16,393  גידול )קיטון( במזומנים ושווי מזומנים

    

 30,147  28,668  13,010  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה 

    

 (392) (369) (1,048) הפסדים הנובעים מהפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

    

 28,668  13,010  28,355  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר השנה
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 2 -)סיום( 

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

  1970 -ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 )המשך(דוחות הכספיים המאוחדים ב הכלוליםתזרימי מזומנים 

 

 

 בדצמבר 31שנה שהסתיימה ביום   

  2017 2016 2015 

 ח " ש   י פ ל א  

 
    

    התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת:

    

    הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת מזומנים:

 117,220  210,271  51,622  בתוצאות הפעולות של חברות מוחזקות, נטוהחברה חלק 

 (3,232) (822) (9,832) כלולות, נטורווח ממימוש ומירידה בשיעור החזקה של השקעות בחברות 

  (2,038) (19,136) רווח שנבע ממכירת השקעות ומאיבוד שליטה בחברה בת

 2,619    נכסיםהפחתות בגין ירידת ערך 

 14,684  1,182  617  הפסד משינוי בשווי ההוגן של מכשירים פיננסים נגזרים, נטו

  128  ממכירת רכוש קבוע הפסד

 (6,313)  3,007  מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים ולנותני שירותים

 (23,994) (2,127) 263  רווח ממימוש נכסים פיננסים זמינים למכירה

 55  47  27  פחת והפחתות 

 (1,082) (5,595) 854  , נטומסים נדחים

   (10,800) הכנסות אחרות

 194  485  (1,084) )הכנסות( מימון, נטו  הוצאות

  15,538  201,531  100,151 

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:

 1,025  586  503  גידול בחייבים ויתרות חובה 

 (2,100) (1,471) 1,482  גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות 

  1,985 (885) (1,075) 

  17,523  200,646  99,076 

 
 
 

 
 הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 ג' לתקנות ניירות ערך 9למידע כספי נפרד המובא לפי תקנה ביאורים ומידע נוסף 

  1970 -)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 
 

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 9מידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה אופן עריכת ה - 1ביאור 
- 1970: 

 
 הגדרות: א.
 

 ביוטכנולוגיה בע"מ.כלל תעשיות  -"החברה" 
 

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה  -"המידע הכספי הנפרד" 
 .1970 -התש"ל 

 
למעט אם נאמר אחרת, כל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הנפרד הינם כהגדרתם של מונחים אלה במסגרת 

 הדוחות המאוחדים(. -)להלן  2017הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 
 

 .החברה בת או חברה כלול -"חברה מוחזקת" 
 

  .עסקות של החברה עם חברות בנות -"עסקות בינחברתיות" 
 

יתרות, הכנסות או הוצאות,  -"יתרות בינחברתיות", "הכנסות והוצאות בינחברתיות", "תזרימי מזומנים בינחברתיים" 
 ותזרימי מזומנים, בהתאם לעניין, הנובעים מעסקות בינחברתיות, אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים.

 
 :להלן עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד ב. 

 
 כללי (1)
 

)להלן  1970 -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל  'ג9המידע הכספי הנפרד, נערך בהתאם לתקנה 
התוספת(, ובכפוף להבהרות  -ג'( לרבות הפרטים האמורים בתוספת העשירית לתקנות האמורות )להלן 9תקנה  -

 2010בינואר  24-באתר רשות ניירות ערך בהאמורות ב"הבהרה בקשר עם דוח כספי נפרד של התאגיד" שפורסמה 
 הבהרת סגל הרשות(. -המתייחסת לאופן יישום התקנה והתוספת האמורות )להלן 

 
המידע הכספי הנפרד אינו מהווה דוחות כספיים, לרבות דוחות כספיים נפרדים, הערוכים והמוצגים בהתאם לתקני דיווח 

"דוחות כספיים מאוחדים  - 27( בכלל, והוראות תקן חשבונאות בינלאומי IFRS -תקני ה -כספי בינלאומיים )להלן 
לדוחות המאוחדים, בדבר עיקרי המדיניות  2ונפרדים" בפרט. עם זאת, המדיניות החשבונאית שפורטה בביאור 

הנפרד, החשבונאית, והאופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות המאוחדים, יושמו לצורך הצגת המידע הכספי 
 וזאת בשינויים המתחייבים מהאמור להלן.

 
במסגרת הביאורים שיובאו להלן נכללים בנוסף, גילויים בנוגע למידע מהותי נוסף, בהתאם לדרישות הגילוי האמורות 

ג' וכמפורט בתוספת ובכפוף להבהרת סגל הרשות, ככל שמידע כאמור לא נכלל בדוחות המאוחדים באופן 9בתקנה 
 רש לחברה עצמה כחברה אם.המתייחס במפו

 
 המאוחדים הכספיים נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות  (2)

 
מוצגים סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי, לאחר ניטרול ביטול יתרות 

שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים, המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם ומפורטים לפי סוגי הנכסים  בינחברתיות
וההתחייבויות. נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים על המצב הכספי. סכומי הנכסים וההתחייבויות 

על המצב הכספי, למעט סכומי הנכסים האמורים משקפים את הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים 
וההתחייבויות בגין חברות מוחזקות, ובתוספת או בניכוי, בהתאם לעניין, של יתרות בינחברתיות שבוטלו במסגרת 

 הדוחות המאוחדים.
 

בנוסף, מוצג סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים על המצב הכספי, המיוחס לבעלים של החברה האם, של סך 
בניכוי סך ההתחייבויות, המציגים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי מידע כספי בגין חברות מוחזקות, לרבות הנכסים, 
 מוניטין.

 
ההצגה כאמור מביאה לכך שההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה האם, על בסיס הדוחות המאוחדים, הינו זהה 

  להון העצמי של החברה כפי שנגזר מהמידע הכספי הנפרד.
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 ג' לתקנות ניירות ערך 9ביאורים ומידע נוסף למידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 )המשך( 1970 -)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 
 

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 9מידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה אופן עריכת ה - 1ביאור 

 :)המשך( 1970 -

 

 המאוחדים הכספיים הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות  (3)

 

מוצגים סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים, בפילוח בגין רווח או הפסד ורווח כולל אחר, לאחר 

ניטרול ביטול הכנסות והוצאות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים,  המיוחסים לחברה עצמה כחברה 

 אם, ובפירוט לפי סוגי ההכנסות וההוצאות.

ותו אופן בו סווגו בדוחות הרווח והפסד המאוחדים ובדוחות המאוחדים על הרווח הכולל. סכומי נתונים אלו סווגו בא

ההכנסות וההוצאות האמורים משקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות בדוחות הרווח והפסד המאוחדים ובדוחות 

ספת או בניכוי, בהתאם לעניין, המאוחדים על הרווח הכולל, למעט סכומי הכנסות והוצאות בגין חברות מוחזקות, ובתו

 של הכנסות והוצאות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים.

 

בנוסף, מוצג סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים, המיוחס לבעלים של החברה האם, של סך ההכנסות בניכוי 

, לרבות ירידת ערך מוניטין או ביטולה. סך ההוצאות, המציגים בדוחות המאוחדים תוצאות פעילות בגין חברות מוחזקות

 נתונים אלה מוצגים תוך פילוח בין רווח או הפסד לבין רווח כולל אחר.

 

ההצגה כאמור מביאה לכך שסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם וסך כל הרווח הכולל לשנה המיוחס 

לסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה לבעלים של החברה האם, על בסיס הדוחות המאוחדים, הינו זהה 

 האם וסך כל הרווח הכולל לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם, בהתאמה, כפי שנגזרים מהמידע הכספי הנפרד.

 

 המאוחדים הכספיים תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות  (4)

 

מוצגים סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים, המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם, כשהם לקוחים 

מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים )דהיינו, יתרות הסכומים לאחר שבוטלו תזרימי מזומנים בינחברתיים 

רים מפעילות השקעה ותזרים מפעילות מימון במסגרת הדוחות המאוחדים(, בפילוח לפי תזרים מפעילות שוטפת, תז

ותוך פירוט מרכיביהם. בנוסף, במסגרת כל אחת מהפעילויות האמורות, מוצגים בנפרד תזרימי המזומנים הבינחברתיים 

 נטו.

 

נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים. סכומים אלו משקפים את תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות 

 אוחדים, למעט סכומי תזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות.המ
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 ג' לתקנות ניירות ערך 9ביאורים ומידע נוסף למידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 )המשך( 1970 -)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 
 

 "מכשירים פיננסים: הכרה ומדידה" 39מכשירים לפי קבוצות בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי סיווג של  - 2ביאור 
 

 המדיניות החשבונאית לטיפול במכשירים פיננסים יושמה עבור הפריטים הבאים:
 

     :נכסים

   פיננסים נכסים נכסים 

   בשווי הוגן פיננסים 

  הלוואות דרך רווח  זמינים 

 סך הכול וחייבים או הפסד למכירה 

 ח " ש   י פ ל א 

 
     :2017בדצמבר  31

 28,355  28,355    מזומנים ושווי מזומנים
 11,333  11,333    חייבים ויתרות חובה )למעט תשלומים מראש(

 60,454  60,454    הלוואות לחברות מוחזקות
 44,401    44,401  נכסים פיננסים זמינים למכירה

 2,873   2,873   פיננסים נגזריםמכשירים 
 939  939    פיקדונות וחייבים שאינם שוטפים

  44,401  2,873  101,081  148,355 

     
     

     :2016בדצמבר  31
 13,010  13,010    מזומנים ושווי מזומנים

 721  721    חייבים ויתרות חובה )למעט תשלומים מראש(
 47,488  47,488    מוחזקותהלוואות לחברות 

 49,083    49,083  נכסים פיננסים זמינים למכירה
 2,220   2,220   מכשירים פיננסים נגזרים

 1,236  1,236    פיקדונות וחייבים שאינם שוטפים

  49,083  2,220  62,455  113,758 

 
    התחייבויות:

  התחייבויות  

  פיננסיות התחייבויות 

  אחרות הוגן בשווי 

  בעלות  דרך רווח 

 סך הכול מופחתת או הפסד 

 ח " ש   י פ ל א 

 
    :2017בדצמבר  31

 (6,460) (6,460)  )למעט הכנסות מראש( ויתרות זכות אחריםזכאים 
 (22,015) (22,015)  התחייבות לבעל עניין

 (2,420)  (2,420) מכשירים פיננסים נגזרים

 (2,420) (28,475) (30,895) 

    :2016בדצמבר  31
 (4,902) (4,902)  )למעט הכנסות מראש( ויתרות זכות אחריםזכאים 

 (22,455) (22,455)  התחייבות לבעל עניין

  -,- (27,357) (27,357) 
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 ג' לתקנות ניירות ערך 9ביאורים ומידע נוסף למידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

  1970 -)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 
 

 המאוחדים הכספיים הכלולים בדוחות מזומנים ושווי מזומנים   - 3ביאור 
 

 כחברה אם הינו כדלקמן: הרכב המזומנים ושווי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים והמיוחסים לחברה עצמה
 
 בדצמבר 31   

   2017 2016 

 ח " ש   י פ ל א   
 

 11,456  9,456    מזומנים בבנק 

 1,554  18,899    פיקדונות בנקאיים לזמן קצר

    28,355  13,010 

 

 :נגזרים(המאוחדים )למעט מכשירים פיננסים הכספיים נכסים פיננסים אחרים הכלולים בדוחות   - 4ביאור 
 

 :חשיפה לסיכוני מדד ומטבע חוץ א.
 
  במטבע חוץ בש"ח 

     צמוד לא 

 סך הכול אחר אירו דולר למדד צמוד 

 ח " ש   י פ ל א 
 

       :2017בדצמבר  31
       

       נכסים:
 28,355   447  8,695   19,213  מזומנים ושווי מזומנים

 11,333    10,800   533  תשלומים מראש(חייבים ויתרות חובה )למעט 
 60,454    27,580  172  32,702  חזקותוהלוואות לזמן ארוך לחברות מ
 44,401    43,434   967  נכסים פיננסים זמינים למכירה

 939    939    פיקדונות וחייבים שאינם שוטפים
 

 53,415  172  91,448  447  -,-  145,482 

       התחייבויות:
 (6,460)    (3,294) (3,166) זכאים אחרים 
 (22,015)   (22,015)   ענייןהלוואה מבעל 

 (3,166) (3,294) (22,015)  -,-  -,- (28,475) 
  50,249 (3,122)  69,433  447  -,-  117,007 

       
       :2016בדצמבר  31

       
       נכסים:

 13,010   435  9,447   3,128  מזומנים ושווי מזומנים
 721      721  חייבים ויתרות חובה )למעט תשלומים מראש(

 47,488    15,372  191  31,925  הלוואות לזמן ארוך לחברות מוחזקות
 49,083    47,502   1,581  נכסים פיננסים זמינים למכירה

 2,220    2,220    מכשירים פיננסים נגזרים
 1,236    1,236    פיקדונות וחייבים שאינם שוטפים

  37,355 191  75,777  435  -,-  113,758 

       התחייבויות:
 (4,902)     (4,902) זכאים אחרים 
 (22,455)   (22,455)   ענייןהלוואה מבעל 

 (4,902)  -,- (22,455)  -,-  -,-, (27,357) 

  32,453 191  53,322  435  -,-  86,401 
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
 ג' לתקנות ניירות ערך 9ביאורים ומידע נוסף למידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

  1970 -)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 
 

 :)המשך(המאוחדים )למעט מכשירים פיננסים נגזרים( הכספיים נכסים פיננסים אחרים הכלולים בדוחות   - 4ביאור 
 

 
 

 נכסים פיננסים זמינים למכירה .ב
 

 התנועה בניירות הערך אשר סווגו כ"נכסים פיננסים זמינים למכירה", במהלך השנים המדווחות, הינה כדלקמן:
 

  2017 2016 2015 

 ח " ש   י פ ל א  

 
    

 31,732  10,322  49,083  יתרה לתחילת השנה
    תנועה במהלך השנה:

 4,917  15,901   תוספות
 (49,045) (4,004) (706)  מכירות 

 22,718  26,864  (3,976) רווחים )הפסדים( נטו שנזקפו לרווח כולל אחר

    

 10,322  49,083  44,401  יתרה לגמר השנה

    

 15,243  20,760  (3,024) זמינים למכירה, נטו ממסשערוך לשווי הוגן של נכסים פיננסים 

     מנכסים פיננסים זמינים למכירה שמומשו ונזקפו לדוח (רווחהפסד )

 (23,994) (2,127)  263  או הפסדרווח 

ף לדוח רווח הפסד מירידת ערך נכסים פיננסים זמינים למכירה שנזק

 2,619  -,-  -,-  או הפסד

 
 

 המאוחדים הכספיים הכלולים בדוחות מכשירים פיננסים נגזרים  - 5ביאור 
 

 2016בדצמבר  31 2017בדצמבר  31 

 התחייבויות נכסים התחייבויות נכסים 

 ח " ש   י פ ל א 

 
  2,220   2,873  אופציות להשקעה בחברות מוחזקות

   2,420   אופציות מכר שניתנו

  2,873  2,420  2,220  -,- 

     
     בניכוי החלק שאינו שוטף:

  1,554   2,873  אופציות להשקעה בחברות מוחזקות
   2,420   אופציות מכר שניתנו

  2,873  2,420  1,554  -,- 

     

 -,-  666  -,-  -,-  החלק השוטף
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 ג' לתקנות ניירות ערך 9ביאורים ומידע נוסף למידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

  1970 -)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 
 שליטההלוואה מבעל  - 6ביאור 

  
במועד מוקדם יותר עם קרות אירועים מסוימים שהוגדרו במסגרת ההסכם,  או 2025הלוואה תוחזר בחודש אוקטובר ה

 שתיצבר עד למועד התשלום בפועל. 2.7%בתוספת ריבית שנתית בשיעור של 
 

 התקשרויות והתחייבויות תלויות - 7ביאור 
 

 לדוחות הכספיים המאוחדים. 'ג14-ו 'א14ביאור  ראהבאשר להתקשרויות והתחייבויות תלויות של החברה, 
 

 :מסים על ההכנסה - 8ביאור 
 

 מסוי החברה בישראל, שיעורי המס, חוקי עידוד החלים על החברה ושומות מס שלה א.
 

באשר לפירוטים בדבר אופן מדידת תוצאות החברה בישראל לצורכי מס ובדבר שיעורי המס החלים על הכנסותיה וחוקי 
 לדוחות הכספיים המאוחדים. 16ראה ביאור  -העידוד החלים עליה, וכן בדבר שומות מס של החברה 

 
 הפסדים לצורכי מס של החברה עצמה להעברה לשנים הבאות ב.

 
נכסי מסים נדחים בגין הפסדים לצורכי מס של החברה להעברה לשנים הבאות, מוכרים במידה שמימוש הטבת המס 

 המתייחסת באמצעות קיומה של הכנסה חייבת עתידית הינו צפוי. 
 

הפסדי הון מניירות ערך )לרבות הפסדים מניירות ערך משנים קודמות שטרם קוזזו(  שטרם קוזזו לצורכי מס 
 31ם לשנים הבאות, וכן הפסדי הון אחרים של החברה לצורכי מס המועברים לשנים הבאות, מגיעים ליום ומועברי

 .מיליון ש"ח 523לכדי  2017בדצמבר 
 

 מסים נדחים ג.
 

 הרכב המסים הנדחים לתאריכי הדוחות על המצב הכספי והתנועה בהם באותן שנים הינם כדלקמן:
 

   נכסים 
  בגין הפסדים פיננסים 

  וניכוי להעברה זמינים  
 סך הכל לצורך מס למכירה 

 ח " ש  י  פ ל א 

    

 -,-  363  (363) 1.1.2015 -יתרה ל
    :2015שינויים בשנת 

 (1,082) (1,082)  זקיפה לדוח רווח והפסד
 1,082   1,082  זקיפה לרווח כולל אחר

 -,-  (719) 719  31.12.2015 -יתרה ל 
    :2016שינויים בשנת 

 (5,595) (5,595)  זקיפה לדוח רווח והפסד
 5,595   5,595  זקיפה לרווח כולל אחר

 -,-  (6,314) 6,314  31.12.2016 -יתרה ל
    :2017שינויים בשנת 

  854   זקיפה לדוח רווח והפסד
   (854) זקיפה לרווח כולל אחר

 -,-  (5,460) 5,460  31.12.2017 -יתרה ל

 
 מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד ד.

 
 המסים הכלולים בדוחות הינם מסים נדחים.

 
כמתאפשר בהתאם להבהרת סגל הרשות, החברה בחרה שלא לכלול הסבר לגבי הקשר בין הוצאת מסים )הכנסת 

  מסים( לבין הרווח החשבונאי )"ביאור מס תיאורטי"(.
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 ג' לתקנות ניירות ערך 9ביאורים ומידע נוסף למידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

  1970 -)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 
 

 הלוואות, השקעות ועסקאות מהותיות בין החברה לחברות המוחזקות שלה - 9ביאור 
 

באשר לפרטים בדבר עסקאות מהותיות ובדבר היקפי ההשקעות )כולל הלוואות, הלוואות המירות ואגרות חוב להמרה 
 לדוחות הכספיים המאוחדים. 5 ראה ביאור -חזקה בחברות מוחזקות במניות( ושיעורי הה

 
 

 המאוחדים, שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים מידע בדבר פעילויות השקעה ומימון הכלולות בדוחות התזרים  - 10ביאור 
 

 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח 

    

   3,750  השקעה בחברה כלולה כנגד המרת הלוואה
    

    השקעה בחברה כלולה כנגד הנפקת מניות ומכשיר פיננסי נגזר:

   20,857  השקעה בחברה כלולה

   (18,322) הנפקת מניות

   (2,535) מכשיר פיננסי נגזר

  1,537   קבלת מכשירים פיננסים זמינים  למכירה
    

  3,087   השקעה בחברה כלולה כנגד מימוש מכשיר פיננסי נגזר
    

    השקעה בנכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד כנגד

  1,057   המרת הלוואה
    

 10,225    למכירהקבלת מכשיר פיננסי נגזר כנגד נכס פיננסי זמין 

    

 298   השקעה במכשירים פיננסים נגזרים כנגד המרת הלוואה

    
 

 ום תקופת הדיווח:אירועים לאחר ת – 11ביאור 
 

 .המאוחדים הכספיים לדוחות 26 ביאור ראה, הדיווח תקופת תום לאחר לאירועים באשר
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 ביוטכנולוגיה בע"מכלל תעשיות 

 נספח 

 
 השקעות ויתרות חו"ז של חברות בנות וחברות כלולות

 

 :2017בדצמבר  31ליום  חברות בבעלות מלאהעל ידי או  במישריןלהלן פרטים בגין חברות מוחזקות 
 

 יתרת  שיעור  

 ההשקעה זכויות בהון   

 אלפי ש"ח באחוזים  שם החברה

    חברות בנות:
 4,246  100   (1) ( בע"מ1997אינווסטמנטס )ביומדיקל 

 3,808    וכלל מרכז כלל מדעי החיים שותפות מוגבלת
  100   (2)יישומים בע"מ 

 179,622  35   (3)מדיוונד בע"מ 
 (39,492) 53   (4)קיורטק בע"מ 

 (751) 100   וקמפוס ביו ניהול בע"מ קמפוס ביו שותפות מוגבלת
Vedantra Pharmaceuticals, Inc.   66  13,652 

 15  50   (5)מוגבלת ותפותש Iטכנולוגיה רפואית  אנטומיה
 81  50   (5)מוגבלת ותפותש IIטכנולוגיה רפואית  אנטומיה

    חברות כלולות:    
 157  20   פרמסוטיקלס בע"מ אברהם

 1,624  27   ביוקין תרפויטיקס בע"מ
 27,838  44   "מבעביוקנסל 

 53,291  18   (6) מ"בע סל גמידה
LUC Therapeutics, Inc   24  19,075 

eXIthera Pharmaceuticals LLC   54  11,901 
    :(5)בשווי הוגן דרך רווח והפסדחברות 

 5,606  12   מיניאינוייזיב בע"מ
 3,066  7   ס.ד. סייט אבחון בע"מ

 5,464  22   (8)מ"בע קארדיה פאי
 4,602  11   מ"בע קולוספן

FDNA Inc   1  3,467 
    

 262    השקעות אחרות
 27,400    זכות לקבלת תמלוגים ממוצרי קיורטק

        324,934 

    
Neon Therapeutics Inc. (7)    42,956 

    
    
    
    
    
    
    

 
 . בע"מ בגמידה סל( בע"מ 1997אינווסטמנטס )( יתרת ההשקעה מוצגת לאחר קיזוז יתרת השקעת ביומדיקל 1)
 ( יתרת ההשקעה מוצגת לאחר קיזוז יתרת השקעת כלל מדעי החיים שותפות מוגבלת במדיוונד בע"מ ובקיורטק בע"מ.2)
 . בע"מ במדיוונד מוגבלת שותפות החיים מדעי כללכולל גם את החזקות ( 3)
 .בקיורטק בע"מ מוגבלת שותפות החיים מדעי כללכולל גם את החזקות ( 4)
"קרנות"( מחזיקות בחברות בשווי הוגן דרך רווח  -)להלן IIטכנולוגיה רפואית  אנטומיהו Iטכנולוגיה רפואית  אנטומיה( 5)

 והפסד, אחוזי ההחזקה המפורטים לעיל של החברות המוחזקות בשווי הוגן דרך רווח והפסד הן לפי החזקותיהן בשרשור.
 ."מבע סל גמידהבבע"מ  (1997) אינווסטמנטס ביומדיקלכולל גם את החזקות ( 6)
 פיננסיים זמינים למכירה". ( נכלל במסגרת סעיף "נכסים7)
 ( כולל החזקה של החברה במישרין.8)
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  פרטים נוספים על התאגיד -פרק ד 
 

 רשום מען :א25 תקנה
 
 

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ :שם התאגיד

   

  51-189883-5 :החברות מס' התאגיד ברשם

   

   1447 :מס' התאגיד בבורסה

   

 6702301תל אביב , 125דרך מנחם בגין , 45, המגדל המשולוש, קומה 3עזריאלי  מרכז :כתובת

   

  03-6121616 :טלפון
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  רבעוניים על בסיס מאוחדהתמצית דוחות על הרווח הכולל       א':10תקנה 
  

 שלושה חודשים שהסתיימו ביום שנה שהסתיימה 

 במרס 31 ביוני 30 בספטמבר 30 בדצמבר 31 31ביום  

 2017 2017 2017 2017 בדצמבר 

 1רבעון  2רבעון  3רבעון  4רבעון  2017 

 אלפי ש"ח 

      :הכנסות

 9,364  4,950  27,057  2,090  43,461  דמי שכירותומממתן רישיונות ממכירות, הכנסות 

      רווח ממימוש ומירידה בשיעור ההחזקה של השקעות בחברות 

 9,295   1,206  537  11,038  כלולות

  19,136    19,136  של חברות בנות או מאיבוד שליטה בהן רווח שנבע ממכירה

   46   רווח ממימוש נכסים פיננסים זמינים למכירה, נטו

    118   ים, נטורווח משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים נגזר

 2,912  2,697  74,237  632  478,80 הכנסות מימון

  154,113  3,377  102,546  26,783  21,571 

      :עלויות והוצאות

 10,018  387  8,677  8,349  27,431  חברות כלולות, נטו חלק בהפסדי

 111  553  71   617  ים, נטומשינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים נגזר הפסד

      בשווי  שוטפים פיננסים שאינם נכסיםמשינוי בשווי הוגן של  הפסד

 2,742  1,745  872  793  6,152  הפסדאו הוגן דרך רווח   

  309    263  הפסד ממימוש נכסים פיננסים זמינים למכירה, נטו

 10,978  9,852  4,862  6,741  32,433  ומתן רשיונות המכירות עלות

 11,593  6,594  5,845  8,612  32,644  הוצאות מחקר ופיתוח, נטו

 5,172  4,692  4,824  4,515  19,203  ושיווק מכירה הוצאות

 11,251  13,276  8,266  9,683  42,476  הוצאות הנהלה וכלליות

   15,700  349  16,049  הוצאות אחרות

 16,152  13,888  3,308  (2,270) 078,31  הוצאות מימון

  186,849  36,772  52,425  51,296  68,017 

      
 (46,446) (24,513) 50,121  (33,395) (54,233) הכנסה( הטבת מס )מסים עללפני  (הפסדרווח )

 16,424  2,916  3,314  9,141  31,795  מס  הטבת

 (30,022) (21,597) 53,435  (24,254) (22,438) לתקופה  (הפסדרווח )

      ייחוס ההפסד לתקופה:

 (18,060) (4,263) 11,842  (17,412) (27,893) לבעלים של החברה הפסד המיוחס 

 (11,962) (17,334) 41,593  (6,842) 5,455  לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטההמיוחס  (הפסדרווח )

 (22,438) (24,254)  53,435 (21,597) (30,022) 

      לתקופה:רווח )הפסד( כולל אחר 

      סעיפים אשר עשויים להיות מסווגים מחדש לרווח או הפסד:

 (2,198) (1,249) 410  13  (3,024) נטו ממס הוגן של נכסים פיננסים זמינים למכירה,שערוך לשווי 

      לדוחונזקף  מנכסים פיננסים זמינים למכירה שמומש הפסד

  309  (46)  263 הפסד וארווח     

 (25,599) (16,006) 20,179  (27,682) (108,49) הפרשים מתרגום דוחות כספיים, נטו

      הפרשים מתרגום דוחות כספיים עקב מכירה של חברות בנותגריעת 

  (47)   (47) או איבוד שליטה בהן    

 (4,349) (4,148) (15,911) 15,195  (9,213) חלק ברווח )הפסד( כולל אחר של חברות כלולות, נטו

 (32,146) (21,141) 4,632  (12,474) (61,129) , נטו ממסכולל אחר לתקופה (הפסדסך רווח )

      
 (62,168) (42,738) 58,067  (36,728) (83,567) כולל לתקופה (הפסדרווח )

      
      

      הכולל לתקופה:( הפסדהרווח )ייחוס 

 (34,910) (15,675) 14,698  (23,176) (59,063) לבעלים של החברה רווח )הפסד( המיוחס 

 (27,258) (27,063) 43,369  (13,552) (24,504) שאינן מקנות שליטהלבעלי הזכויות רווח )הפסד( המיוחס 

 (83,567) (36,728)  58,067 (42,738) (62,168) 
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  שימוש בתמורת ניירות ערך ג': 10תקנה 
 

לצורך השקעות בחברות הפורטפוליו המוחזקות על ידה וכן ניירות ערך  שלעושה שימוש בתמורה שקיבלה בגין הנפקות  החברה
  לצרכי הניהול והתפעול השוטף.

 
 
 

  לתאריך הדוח על המצב הכספימהותיות ות כלולרשימת השקעות בחברות בת וחברות : 11תקנה 

מספר המניה  שם החברה
מספר  סוג המניה וע.נ. בבורסה

 המניות
סה"כ ע.נ. 

 בש"ח

ערך בדוח 
הכספי 
הנפרד 
באלפי 

 ש"ח

שער בורסה  %-שיעור החזקה ב
לתאריך הדוח 

המצב על 
 הכספי

בהון 
 ובהצבעה

בזכות 
למינוי 

 דירקטורים

         

 ה מ ו ח ז ק ו ת    ע ל   י ד י    ה ח ב ר ה    א ו   ע ל   י ד י   ח ב ר ו ת    ב ב ע ל ו ת ה    ה מ ל א ה ח ב ר ו ת    ב נ ו ת    

         

 4.45$ * 35 179,622  94,296  9,429,555 "חש 0.01רגילה  IL0011316309 )א(  מדיוונד בע"מ

         

     903 90,340 ש"ח 0.01רגילה  -  1)א(  "מבע קיורטק

     7,605 760,450 "חש 0.01בכורה א  -  

     11,101 1,110,080 "חש 0.01 בבכורה  -  

     2,252 225,170 "חש 0.01 גבכורה  -  

     1,126 112,580 "חש 0.01 דבכורה  -  

     (39,492)  53 ** - 

         

  .מוגבלת שותפות, החיים מדעי כלל השקעת כולל( א) 
 .במדיוונדלזכויות ההצבעה  בהתאם* 

זכאים למנות את כל  מניות** החברה מינתה את כל הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון קיורטק. על פי תקנון קיורטק, בעלי המניות המחזיקים ברוב כוח ההצבעה שבבסיס ה
 חברי דירקטוריון קיורטק.

  

 ה מ ו ח ז ק ת    ע ל   י ד י    ה ח ב ר ה    א ו   ע ל   י ד י   ח ב ר ו ת    ב ב ע ל ו ת ה    ה מ ל א ה ח ב ר ה    כ ל ו ל ה    

         

     2,700  270,000 "חש 0.01בכורה א  -  )ב(  "מבע גמידה סל

     2,918  753,291 "חש 0.01 בבכורה  -  

     11,322  1,132,224 "חש 0.01 גבכורה  -  

     2,831  283,072 )ג( "חש 0.01 דבכורה  -  

     2,902  290,227 "חש 0.01 1הבכורה  -  

     2,624  262,416 "חש 0.01 2ה בכורה  

     1,589  158,898 "חש 0.01 1ובכורה   

     -  95,339 2ה בכורה למניות' אופ  

      53,291  18 *** - 

         

 סל. בגמידה ביומדיקלהשקעת  כולל)ב(  

 מניות רגילות  כתוצאה מהפעלת מנגנון אנטי דילול  288,812-ל)ג( נכון למועד הדוח , מניות אלו המירות  

תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח  -לפרק א' 25.1.8.10סעיף  ואודות הזכות למינוי דירקטור רא לפרטים .נושא משרה בחברה הינומתוך שבעה דירקטורים  אחד דירקטור***   
 זה.

  

                                                 
תיאור עסקי התאגיד  -[ חלק א'--לפרטים נוספים ראו סעיף ] .החברה של מהותית פורטפוליו כחברת עוד נחשבת אינה קיורטק 2017 ספטמבר מחודש החל כי יצוין 1

 המצורף לדוח זה.
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  ובהלוואות שניתנו להן בתקופת הדוח:  מהותיותות כלולשינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות  : 12תקנה 
 

מספר המניה  שם החברה
סה"כ ע.נ.  סוג המניה וע.נ. בבורסה

עלות )תמורה( באלפי  מהות השינוי מועד השינוי בש"ח
 ש"ח

 
    539,622 "חש 0.01 גבכורה  -  "מבע סל גמידה

    75,365 ש"ח 0.01בכורה ד  -  

 *18,321  רכישת מניות 3/2017    

 5,283  רכישת מניות 7/2017 158,898 "חש 0.01 1ובכורה  -  "מבע סל גמידה

 709  רכישת מניות 9/2017 400,000 ש"ח 0.01 רגילה IL0011316309 בע"ממדיוונד 

 
 החברה. במניות*תמורה 

 
 : 2017והכנסות מהן בשנת מהותיות ת כלולוהרווח הכולל של חברות בת וחברות  :13תקנה 

 
 הכנסות    

     רווח )הפסד(  

 שכרדמי ניהול ו   סך הפסד כולל אחר רווח )הפסד( 

 דירקטורים ריבית דיבידנד כולל לשנה לשנה לשנה 

 אלפי ש"ח שם החברה

       

       ת ו נ ב    ת ו ר ב ח

       

 126 -  -  (78,207)  (104) (78,103) מדיוונד בע"מ

 

 141 -   -  9,517  136  9,381  1"מבע קיורטק

       

       ה ח ב ר ה    כ ל ו ל

       

 -  -  -  (68,689) (249) (68,440) "מבע סל גמידה

 
 

 מועדי וסיבות הפסקת מסחר -ניירות ערך שנרשמו למסחר  -מסחר בבורסה  :20תקנה 
 

 לא היו הפסקות מסחר בניירות ערך של החברה. 2017במהלך שנת 

וכתבי של החברה בהסכמי הקצאות פרטיות במסגרתם הנפיקה מניות התקשרה החברה  2017 ויולי  אפריל בחודשים
תיאור עסקי  -לחלק א' 4אופציה לא רשומים למסחר הניתנים להמרה למניות החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 

 .לדוחות הכספיים המאוחדים המצורפים לדוח זה 15וביאור  התאגיד
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  תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה :21תקנה 
 

כפי שהוכרו בדוחות הכספיים  שניתנו או של תאגיד בשליטתו )תגמולים תאגידה של הבכירה המשרה נושאי מבין ביותר הגבוהים בעלי התגמולים לחמשת התגמולים פירוט להלן .1
  :כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת הדיווח( לתגמולים תאגידה של התחייבויות לשנת הדיווח, לרבות

 
 "כסה (לחברה עלות במונחיש"ח  אלפי) השירותים עבור תגמולים התקבולים מקבל פרטי

 באלפי  בגין תשלום  תשלום   ההחזקה שיעור    

 "חש )*( אחר השרותים ניהול דמי  מניות מבוסס מענק שכר התאגיד בהון משרה היקף תפקיד שם

           

 3,256  109  - - 1,928  -  1,219  0.23% 100% מנכ"ל (ד) עפר גונן
           

 2,407  (79) - - 626  464  1,396  - 100%  בת חברה"ל מנכ (א) כהן גל
           

 1,983  124  - - 577  352  930  - 100%  בת חברה ותפעול"ל כספים סמנכ (ב) מלכה שרון
           

 1,842  131  - - 326  343  1,042  - 100%  סמנכ"ל רפואי בחברה בת (גליאור רוזנברג )
           

 1,579  1  - - 544  -  1,034  -  100%  סמנכ"ל כספים (ד) אסף סגל

 
  :בתאגיד שלא הופיע בטבלה לעיל ובשל כהונת תאגידה של הבכירה המשרה נושאי מבין ביותר הגבוה בעלי התגמוללהתגמול  פירוט להלן .2

 
 "כסה (לחברה עלות במונחיש"ח  אלפי) השירותים עבור תגמולים התקבולים מקבל פרטי
 באלפי  בגין תשלום  תשלום   ההחזקה שיעור    

 )*( אחר השרותים ניהול דמי  מניות מבוסס מענק שכר התאגיד בהון משרה היקף תפקיד שם
 

 "חש

           
 1,494  83  - - 386    1,025  0.23% 100% סמנכ"ל (ד) עופר גולדברג

 

  .בגין הוצאות רכב בעיקר *
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. על פי הסכם 2006, החל מחודש נובמבר 35% -מר גל כהן מכהן כמנכ"ל מדיוונד, המוחזקת על ידי החברה בשיעור של כ (א
תינתן הודעה מוקדמת של שישה חודשים מראש ובמקרה של סיום  החברה ידי על העסקה סיום של במקרהההעסקה, 

חודשים. כמו כן, במקרה של סיום העסקה על ידי החברה, זכאי  ארבעההעסקה על ידי העובד, תינתן הודעה מראש של 
 . כורותמש 5ה חד פעמי בגובה מר כהן לתשלום מענק פריש

במסגרת תכנית אופציות לעובדים ויועצים של מדיוונד, אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית של מדיוונד )לאחר אישור  
 הדירקטוריון שלה(, הוענקו למר גל כהן, ללא תמורה, אופציות הניתנות למימוש למניות רגילות של מדיוונד כמפורט להלן:

  
 

 
 לאופציות היא ארבע מנות שנתיות שוות החל ממועד ההענקה.תקופת הזכאות  

 
, החל מחודש אפריל 35% -מר שרון מלכה מכהן כסמנכ"ל כספים ותפעול מדיוונד, המוחזקת על ידי החברה בשיעור של כ (ב

של סיום העסקה על ידי החברה תינתן הודעה מוקדמת של שישה חודשים מראש  במקרה. על פי הסכם ההעסקה, 2007
 ובמקרה של סיום העסקה על ידי העובד, תינתן הודעה מראש של ארבעה חודשים. 

במסגרת תכנית אופציות לעובדים ויועצים של מדיוונד, אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית של מדיוונד )לאחר אישור  
שלה(, הוענקו למר שרון מלכה, ללא תמורה, אופציות הניתנות למימוש למניות רגילות של מדיוונד כמפורט הדירקטוריון 

 להלן:
 

תוספת מימוש  הכמות שהוענק מועד הענקה
 )בדולר( 

 הוצאות בשנת הדיווח 7201/12/31ליום  היתר
 (דולר)באלפי 

 -  49,172 7.97 57,000 2011ינואר    
 -  38,000 9.82 38,000 2011ינואר    
 81  121,600 12.89 121,600 2013דצמבר 
 80  50,000 9.58 50,000 2015 דצמבר

 
 תקופת הזכאות לאופציות היא ארבע מנות שנתיות שוות החל ממועד ההענקה. 

 
 מחודש החל, 43% -כ של בשיעור החברה ידי על המוחזקת, במדיוונד רפואיות טכנולוגיות"ל כסמנכ מכהן רוזנברג ליאור מר (ג

 6 של מוקדמת הודעה מתן תוך עת בכל ההתקשרות את לסיים רשאי מהצדדים אחד כל, ההעסקה הסכם פי על. 2006 מאי
 .משכורות 10 בגובה פעמי חד פרישה מענק לתשלום רוזנברג מר זכאי, העבודה יחסי סיום עם, כן כמו. מראש חודשים
 אישור)לאחר  מדיוונד של הכללית האסיפה ידי על אושרה אשר, מדיוונד של ויועצים לעובדים אופציות תכנית במסגרת

 כמפורט מדיוונד של רגילות למניות למימוש הניתנות אופציות, תמורה ללא, רוזנברג ליאור למר הוענקו(, שלה הדירקטוריון
 :להלן

 מימוש תוספת שהוענקה כמות הענקה מועד
 )בדולר(

 ליום יתרה
2017/12/31 

בשנת  הוצאות
הדיווח )באלפי 

 (דולר
 51 76,000 12.89 76,000 2013 דצמבר
 40 25,000 9.58 25,000 2015 דצמבר

           
 תקופת הזכאות לאופציות היא ארבע מנות שנתיות שוות החל ממועד ההענקה.

  

 תוספת מימוש הכמות שהוענק מועד הענקה
  )בדולר(

 חהוצאות בשנת הדיוו 7201/12/31ליום  היתר
 (דולר)באלפי 

 -  208,332 2.63 282,720 2006נובמבר 
 -  45,600 9.82 45,600 2011ינואר    
 102  152,000 12.89 152,000 2013דצמבר 
 73  70,000 9.58 70,000 2015 דצמבר
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אחד מנושאי המשרה זכאי למשכורת חודשית  כלפי הסכמי ההעסקה עם ה"ה עפר גונן, עופר גולדברג ואסף סגל,  על (ד
הצמודה למדד המחירים לצרכן וכן לתנאים נלווים, ובכלל זה, ימי מחלה והבראה בהתאם להוראות הדין, חופשה שנתית, 

כן, במסגרת הסכמי ההעסקה קבועה תקופת הודעה  כמו'. וכוביטוח פנסיוני, קרן השתלמות, רכב, טלפון סלולארי 
  .לגבי סמנכ"לים ובכתב מראששלושה חודשים ו"ל מנכ לגבי ובכתב מראש חודשים שישה מוקדמת הדדית של

 התגמול מדיניות להוראות בהתאם הוני ולתגמול שנתי למענק זכאים המשרה נושאי, ההעסקה הסכמי להוראות בהתאם 
 המתאימים האורגנים להחלטת בכפוף והכל, הדין להוראות בהתאם, לעת מעת בתוקף ותהיה שתעודכן כפי, החברה של

 .דין כל ולהוראות דעתם לשיקול בהתאם בחברה
מדיניות התגמול של החברה קובעת את העקרונות לפיהם יחושבו מענקים שנתיים לנושאי המשרה בחברה. בכלל זה,  

  מדיניות התגמול מגדירה תקרת מענק שנתי וכן כוללת קריטריונים לקביעת מדדים למתן המענק.
  
 גונן עפר מר 
מונה מר גונן  ,הקודם החברה"ל מנכפרישתו של  עם, 2015 בנובמבר. 2003כסמנכ"ל בחברה משנת  הןיכ גונן עפר מר 

, אם כי תנאי הסכם ההעסקה עמו לא עודכנו. בהתאם להסכם ההעסקה של לתפקיד משנה למנכ"ל וממלא מקום מנכ"ל
 65זכאי למשכורת חודשית של  היההוא  2017 במרס 5 ביום החברהועד למועד מינויו כמנכ"ל  2016שנת  במהלךמר גונן 

ועדת  תואישר דירקטוריון החברה בהמשך להחלט 2017במרס  30 -ו 2017במרס  5 בימים אלף ש"ח )צמודה למדד(.
החברה, ובכלל זה  את תנאי כהונתו והעסקתו של מר גונן כמנכ"ל ,2017 במרס 23-ו 2017 בפברואר 28התגמול מהימים 

להסכם ההעסקה של מר גונן הוא זכאי החל  בהתאם. החברה למניות למימוש הניתנים אופציה כתבי 3,900,000הענקת 
 ש"ח )צמודה למדד(.  81,500ממועד מינויו כמנכ"ל החברה למשכורת חודשית של 

כהונתו והעסקתו האמורים של מנכ"ל החברה וכן  אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את תנאי 2017 במאי 8 ביום 
)מס'  2017 במרס 30ביום  שפרסמה החברה  מיידיים יווחיםד ורא נוספים לפרטים. את הענקת האופציות למנכ"ל

 כתבי אודות נוספים לפרטים (.2017-01-038359)מס' אסמכתא:  2017במאי  8( וביום 2017-01-028579: אסמכתא
 דוח( )"2017-01-028591)מס' אסמכתא:  2017 במרס 30 ביום החברה ידי על שפורסם פרטית הקצאה דוח ראו האופציה

 "(.פרטית הקצאה
אישר דירקטוריון החברה, בהמשך לאישור ועדת התגמול של החברה, כי החברה תעניק למר גונן  2018 במרס 20 ביום 

( התקיימות מדדים שנקבעו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בתחילת 1משכורות, וזאת בגין: ) 5 -כמענק בסך של 
( החברהמיליון דולר לפחות )שלא על ידי  40יוס הון לחברות הפורטפוליו בהיקף מצטבר של ג :הינם, אשר עיקרם 2017שנת 

 דיון קיום וכןובהשוואה למדד הביומד,  2017ביחס לשער המניה בתחילת שנת  המניה ערך השאת, 2017במהלך שנת 
 משכורות. 2( מענק בשיקול דעת בשיעור של 2)-; ואסטרטגי

 
 גולדברג עופר מר 
בהתאם להסכם ההעסקה של מר גולדברג הוא זכאי למשכורת . 2003עופר גולדברג מכהן כסמנכ"ל בחברה משנת  מר 

אישר דירקטוריון החברה בהמשך להחלטת ועדת התגמול  2017במרס  30 יוםבאלף ש"ח )צמודה למדד(.  65חודשית של 
 אודות נוספים לפרטים. למר גולדברג כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה 780,000הענקת  2017 במרס 23 יוםמ

 .פרטית הקצאה דוח ראו האופציה כתבי
אישר דירקטוריון החברה, בהמשך לאישור ועדת התגמול של החברה, כי החברה תעניק למר גולדברג  2018 במרס 20 ביום 

 ודירקטוריון התגמול ועדת ידי על שנקבעו מדדים התקיימות בגין וחלקו דעת בשיקול חלקומשכורות,  1.4-כמענק בסך של 
 2017 שנת בתחילת המניה לשער ביחס המניה ערך השאת, ביוקנסל של משמעותי)גיוס הון  2017 שנת בתחילת החברה

 (.אנטומיה בקרנות הקשורים ונושאים הביומד למדד ובהשוואה
 

 סגל אסף מר
בהתאם להסכם ההעסקה של מר סגל הוא זכאי  .2015 יוני מחודש החברה של הכספים"ל כסמנכ מכהן סגל אסף מר 

אישר דירקטוריון החברה בהמשך להחלטת ועדת  2017במרס  30 וםביאלף ש"ח )צמודה למדד(.  62למשכורת חודשית של 
נוספים  לפרטים. למר סגל, החברה למניות למימוש הניתנים אופציה כתבי 1,100,000הענקת  2017 במרס 23 יוםהתגמול מ

 .אודות כתבי האופציה ראו דוח הקצאה פרטית
אישר דירקטוריון החברה, בהמשך לאישור ועדת התגמול של החברה, כי החברה תעניק למר סגל  2018 במרס 20 ביום 

משכורות, חלקו בשיקול דעת וחלקו בגין התקיימות מדדים שנקבעו על ידי ועדת התגמול  2.27-כמענק בסך של 
ובהשוואה  2017שעיקרם השאת ערך המניה ביחס לשער המניה בתחילת שנת  2017 שנת בתחילת החברה ודירקטוריון

 .למדד הביומד
 

 תגמולים לבעלי עניין:
 

 החברות תקנות לפי מומחה חיצוני לדירקטור המותר המירבי הסכום בגובה הינו בחברה לדירקטורים הניתן הגמול א( 
 הדירקטוריון "(, עלות כהונתם של חבריהגמול תקנות)" 2000-"סהתש(, חיצוני לדירקטור והוצאות גמול בדבר)כללים 

ש"ח שולמו לכת"ש, בעלת  315-)מתוכם כ ש"ח אלפי 1,276-של כ בסך 2017בשנת  הוצאות נלוות, הסתכמה כולל האמורים
 .השליטה בחברה, בגין כהונתם של ה"ה אבי פישר, נופר מלובני, דפנה גרובר ותומר בבאי(

 
 . להלן( 4א')29 תקנה ורא משרה נושאי וביטוח שיפוי, פטור כתבי אודות לפרטים (ב
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 בעל שליטה בתאגיד א':21תקנה 
 

 .2"("שכת)להלן: " בעלת השליטה בתאגיד הינה כלל תעשיות בע"מ
 

  עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל שליטה יש עניין אישי בהם :22תקנה 
 

 באישורהלהלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, בדבר כל עסקה עם בעל השליטה בחברה או שלבעל השליטה בחברה יש עניין אישי 
אשר החברה וחברות בנות וקשורות שלה התקשרו בה בשנת הדוח או במועד מאוחר לסוף שנת הדוח ועד מועד הגשת דוח זה, או 

-זניחות )כמשמעות מונח זה בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( התש"ע שהיא עדיין בתוקף במועד הדוח, למעט עסקאות
   :להלן 3בסעיף  כמפורט, )"תקנות דוחות כספיים"( 2010
 

  :)חוק החברות( 1999 –( לחוק החברות, התשנ"ט 4) 270עסקאות המנויות בסעיף  . 1
 
אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, לאחר שהתקבל אישור ועדת הביקורת  2011בחודש נובמבר  .א

ודירקטוריון החברה, את תיקון כתבי השיפוי שניתנו לנושאי משרה בחברה וכן הענקת כתבי השיפוי )בנוסחם המתוקן( 
נושאי משרה או נותני שירותים אשר לבעל השליטה לדירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הינם קרובי בעל השליטה או ל

יש עניין אישי בהענקתם, כפי שיכהנו בחברה מעת לעת. לפרטים אודות ההסדרים החלים בגין כתבי השיפוי לדירקטורים 
 ( להלן. 4א')29ולנושאי משרה ראו תקנה 

 
 Access Industriesחברת עם החברה התקשרות את החברה ודירקטוריון הביקורת וועדת אישרו 2013 מרס בחודש .ב

Holdings LLC  21יום במיליון דולר.  7.3 חברה בשליטתו של בעל השליטה בעקיפין בחברה, וזאת בתמורה לסך של 
מיוחדת של החברה במסגרתה אושרה התקשרות החברה כאמור. התמורה תשולם  כללית אסיפה התקיימה 2013 באפריל

ו במועד מוקדם יותר עם קרות אירועים מסויימים שהוגדרו במסגרת ההסכם בתוספת שנים ממועד חתימת ההסכם א 12.5
במרס  14שתיצבר עד למועד התשלום בפועל. לפרטים נוספים ראו דיווח החברה מיום  2.7%ריבית שנתית בשיעור של 

 (.בהתאמה, 2013-01-034894 -ו 2013-01-005845)מס' אסמכתא  2013באפריל  11ודוח מתקן לו מיום  2013
 
 המכהנים הדירקטוריםגמול  כיהחברה,  שלאישר דירקטוריון החברה, בהמשך לאישור ועדת התגמול  2017מרס  בחודש .ג

, 2016, לרבות דירקטורים מקרב בעלת השליטה בחברה, ולמעט דירקטורים חיצוניים, לשנת לעת מעת בחברה יכהנו ואשר
( 2א)1על הסכום המירבי )גמול שנתי וגמול השתתפות(, כקבוע בתקנות הגמול, וזאת בכפוף להתקיימות תקנה  יעמוד

 5דיווח מיידי של החברה מיום  ונוספים רא לפרטים. 2000-"סתש(, ענין בעלי עם בעסקאות)הקלות  החברותלתקנות 
 (.2017-01-018817)מספר אסמכתא:  2017במרס 

 
אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה, בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה,  2017 בפברואר 14 ביום . ד

הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה שלבעל השליטה בחברה יש בכך עניין אישי, קרי, לה"ה אבי פישר )יו"ר 
 2017בינואר  10האסיפה הכללית מיום  זימון ום ראהדירקטוריון(, סיגליה חפץ, דפנה גרובר ויצחק קולברג. לפרטים נוספי

-2017)מספר אסמכתא:  2017בפברואר  14, וכן תוצאות האסיפה הכללית מיום 2017בפברואר  9ודוחות מתקנים לו מיום 
בנוסף ובכפוף לאישור אסיפת בעלי , בהתאמה(. 2017-01-013984 -ו 2017-01-012793, 2017-01-012799, 01-003889

בדצמבר  5 -ו 2017בנובמבר  19, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בימים אשר טרם התקבל של החברה המניות
מתן כתבי פטור בנוסח החל על כלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה לגב' נופר מלובני ולמר תומר בבאי המכהנים  2017

 כדירקטורים בחברה.
 
 המכהנים הדירקטוריםגמול  כיהחברה,  שלאישר דירקטוריון החברה, בהמשך לאישור ועדת התגמול  2018מרס  בחודש . ה

, 2018, לרבות דירקטורים מקרב בעלת השליטה בחברה, ולמעט דירקטורים חיצוניים, לשנת לעת מעת בחברה יכהנו ואשר
( 2א)1וזאת בכפוף להתקיימות תקנה  כקבוע בתקנות הגמול,על הסכום המירבי )גמול שנתי וגמול השתתפות(,  יעמוד

 . 2000-"סתש(, ענין בעלי עם בעסקאות)הקלות  החברותלתקנות 

 זניחות( לחוק החברות ואינן עסקאות 4)270עסקאות שאינן מנויות בסעיף  . 2
  

אישור ועדת התגמול ודירקטוריון  לאחר ,היתר בין, החברה של המניות בעלי אסיפת אישרה 2016באוגוסט  22 ביום .א
 לביטוח קבוצתית בפוליסה החברה התקשרותאת  ,בהתאמה, 2016 באוגוסט 7 ומיום 2016 באוגוסט 1 יוםמהחברה 
 מטעם המשרה נושאי של אחריותם וכן, חלקן או כולן, שלה בנות ובחברות בחברה משרה ונושאי דירקטורים אחריות
דירקטורים ונושאי משרה אשר נמנים על  ולרבות לעת מעת שיהיו כפי, קשורות וחברות שלה הבנות חברותאו /ו החברה

 נוספים לפרטים. בדין הקבוע האישור הסדר יחול אליהם ביחס אשר, לעת מעת שיהיו כפי, קרוביו או בחברה ליטההש בעל
  )ג( להלן.29תקנה  ורא

 
, בעלת השליטה בחברה, בהסכם לשכירות משנה של משרדי החברה "שכתהתקשרה החברה עם  2016ספטמבר  בחודש .ב

 המצורף לדוח זה. הכספי לדוח 1א'14 ביאור ראובמגדלי עזריאלי. לפרטים נוספים 
 

                                                 
ידי אקסס איי.אי -למיטב ידיעת החברה, בעלת השליטה במישרין בחברה הינה כת"ש. למיטב ידיעת החברה, מלוא הון המניות בכת"ש מוחזק על  2

, חברה פרטית אשר התאגדה בלוקסמבורג שהינה חברה בת בבעלות  AI Diversified Holdings S.a r.lבע"מ, שהינה חברה בת בבעלות מלאה של 
 הנמצאת Access Industriesחלק מקבוצת  והיאשהינה חברה פרטית אשר התאגדה בלוקסמבורג  Al Diversified Parent S.a r.lמלאה של חברת 

  בשליטתו )בעקיפין( של מר לן בלווטניק.
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 עסקאות זניחות . 3

דירקטוריון החברה אימץ קווים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה של החברה או חברה מאוחדת שלה עם בעל עניין בה  
)"תקנות דוחות  2010-( לתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע6)א()41זניחה כקבוע בתקנה כעסקה 

כספיים"(. כללים וקווים מנחים אלו משמשים גם לבחינת היקף הגילוי בדוח התקופתי ובתשקיף )לרבות בדוחות הצעת 
עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש באישורה עניין מדף( לגבי עסקה של החברה, תאגיד בשליטתה וחברה קשורה שלה 

)"תקנות דוחות תקופתיים"(  1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 22אישי כקבוע בתקנה 
 )"תקנות פרטי תשקיף"( 1969-שכ"טמבנה וצורה(, הת -לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  54ובתקנה 

העסקאות הקבועים בתקנות דוחות כספיים, בתקנות דוחות תקופתיים ובתקנות פרטי תשקיף הנזכרים לעיל, להלן )סוגי 
 "עסקאות בעל עניין"(. -

החברה וחברות מאוחדות וקשורות שלה, מבצעות או עשויות לבצע עסקאות בעל עניין במהלך העסקים הרגיל שלהן, וכן  
ויות לביצוע עסקאות כאמור, לרבות עסקאות מן הסוגים ובעלות מאפיינים כמפורט יש להן או עשויות להיות להן התחייב

להלן: קבלת שירותים בנקאיים, פיננסיים ו/או כלכליים )כגון, ניהול תיקים, יעוץ השקעות, שירותי ניהול כספים שהופרשו 
ביטוח )כגון: ביטוח אחריות נושאי עבור עובדים, הפקדת פיקדונות( מתאגיד בנקאי ומוסדות פיננסיים; רכישת פוליסות 

משרה, ביטוח נאמנות עובדים, ביטוחי נכסים ורכוש וביטוי מנהלים(; רכישה של מוצרים ושירותים )כגון: מוצרי ושירותי 
, מוצרי מזון, צרכי משרד, מוצרי נייר וקרטון, ביגוד, טקסטיל, מוצרי היגיינה, מוצרים Call Centerתקשורת, שירותי  

לניקיון ולמטבח וחומרי הדברה(; מכירה ורכישה של מתנות ותווי קניה; רכישה ו/או שכירה ו/או חכירה משלימים 
תפעולית של כלי רכב; רכישת כלי רכב מסחריים, משאיות וגנרטורים; רכישת שירותי נסיעות, תעופה ותיירות בארץ 

ת של נכסי מקרקעין; שירותי ניהול נכסים; ובחו"ל ושירותי הפקת כנסים ואירועים; שירותים משפטיים; רכש; שכירו
שירותי מוסך; שירותי הובלה ומשגור, אריזות ושירותי יצוא; שירותי ארכיב, שירותי ניהול מחסן ושירותי לוגיסטיקה; 
שירותים אדמיניסטרטיביים; התקשרויות בהסכמי חיתום שירותי השקייה והדברה, גריסה וטיפול באשפה; השכרת 

 .קת עיתונים, מגזינים וכתבי עתשטחי פרסום; הספ

בהיעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין, עסקת בעל עניין שאינה עסקה חריגה )כהגדרת המונח  
בחוק החברות(  תיחשב כעסקה זניחה לצרכים האמורים לעיל, אם אמת המידה הרלבנטית המחושבת לעסקה הינה 

מיליון ש"ח )כשסכום זה מותאם לפי שיעור העלייה  5היקף העסקה אינו עולה על סך של  וכן 0.5% -בשיעור של פחות מ
 (. 2010מעת לעת במדד המחירים לצרכן מהמדד הידוע בתחילת שנת 

בכל עסקת בעל עניין שנבחן סיווגה כעסקה זניחה, תחושב אחת או יותר מאמות המידה הרלבנטיות לעסקה המסוימת על  
 –ים המאוחדים הסקורים או המבוקרים של החברה: )א( ברכישת נכס קבוע )"נכס שאינו שוטף"( בסיס הדוחות הכספי

היקף העסקה מול סך כל הנכסים )בדוח על המצב הכספי הכלול בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה(; )ב( 
)קרי, לארבעה רבעונים( הממוצע  הרווח/ההפסד מהעסקה מול הרווח השנתי –במכירת נכס קבוע )"נכס שאינו שוטף"( 

רבעונים אחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים מאוחדים של החברה. לענין זה, הרווח/ההפסד מהעסקה  12לפי 
היקף העסקה מול סך ההתחייבויות  –והרווח/הפסד בכל רבעון יחושבו בערכם המוחלט; )ג( בקבלת התחייבות כספית 

חות הכספיים המאוחדים האחרונים; )ד( ברכישת/מכירת מוצרים )למעט נכס קבוע( או בדוח על המצב הכספי הכלול בדו
היקף העסקה מול סך הוצאות תפעול )סך הוצאות מחקר ופיתוח ברוטו, עלות המכר והוצאות הנהלה וכלליות(  –שירותים 

בעל עניין רב שנתיות,  רבעונים אחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים מאוחדים של החברה. ביחס לעסקאות 4-ב
יחושב היקף העסקה לצרכי בחינת הזניחות על בסיס שנתי. כך לדוגמה, בעסקת ביטוח למספר שנים, כהיקף העסקה 

 יחשבו דמי הביטוח השנתיים המשולמים.
 במקרים בהם, לפי שיקול דעת החברה, כל אמות המידה הכמותיות הנזכרות לעיל אינן רלבנטיות לבחינת זניחותה של 

ידי החברה, ובלבד שאמת -עסקת בעל עניין, תיחשב העסקה כזניחה, בהתאם לאמת מידה רלבנטית אחרת, שתיקבע על
מיליון  5וכן שהיקף העסקה לא יעלה על סך של  0.5% -המידה הרלבנטית המחושבת לעסקה תהיה בשיעור של פחות מ

 (.  2010לצרכן מהמדד הידוע בתחילת שנת  ש"ח )כשסכום זה מותאם לפי שיעור העלייה מעת לעת במדד המחירים

לעיל, בחינת השיקולים האיכותיים של עסקת בעל העניין עשויה להוביל לסיווג העסקה כעסקה שאינה  האמור אף על 
זניחה. כך למשל, ולשם הדוגמא בלבד, עסקת בעל עניין לא תיחשב בדרך כלל כזניחה, אם היא נתפסת כאירוע משמעותי 

גרת עסקת בעל העניין צפויים בעלי עניין ידי הנהלת החברה ומשמשת כבסיס לקבלת החלטות ניהוליות, או אם במס-על
 לקבל טובות הנאה שיש חשיבות במסירת דיווח עליהן בציבור.  

עסקאות בעל עניין נפרדות אשר מתקיימת ביניהן תלות, כך שבפועל הינן חלק מאותה התקשרות )לדוגמא ניהול משא  
 ומתן מרוכז לגבי מכלול העסקאות(, ייבחנו כעסקה אחת. 

עניין שסווגה כזניחה על ידי חברה מוחזקת של החברה תיחשב זניחה גם ברמת החברה. עסקה כאמור אשר עסקת בעל  
 ידי החברה המוחזקת כלא זניחה תיבחן מול אמות המידה הרלבנטיות ברמת החברה.-סווגה על

ידי החברה, וכן תערוך בחינה מדגמית -מדי שנה תסקור ועדת הביקורת של החברה את אופן יישום הוראות נוהל זה על 
פי הוראות הנוהל. במסגרת הבחינה -של עסקאות בעל עניין שהחברה צד להן במישרין ואשר סווגו כעסקאות זניחות על

, את דרכי קביעת המחירים ויתר תנאי העסקה, לפי נסיבות המדגמית של עסקאות כאמור, תבחן ועדת הביקורת, בין היתר
 העניין, ותבחן את השפעת העסקה על מצבה העסקי של החברה ועל תוצאות פעולותיה. 

דירקטוריון החברה יבחן את הצורך בעדכון הוראות נוהל זה מעת לעת בשים לב לעסקאות בעלי עניין בהן מתקשרת  
ידי אגף החשבות -נטיות. בחינת סיווגה של עסקת בעל עניין כעסקה זניחה, תתבצע עלהחברה ושינויים בהוראות דין רלב

)ולצורכי דוח מיידי בלבד, גם על ידי מזכירות החברה( בשיתוף עם ייעוץ משפטי, ככל שיידרש. אגף החשבות יהיה אחראי 
  רה תהא אחראית לכך(.מזכירות החב אשרעל תיעוד הליך הבחינה וקבלת ההחלטות )למעט לצורכי דוח מיידי, 
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 בכירה משרה ונושאי עניין בעלי החזקות :24תקנה 
 
-2018-01)מס' אסמכתא:  2018בינואר  7מיידי של החברה מיום  דיווחלפרטים אודות המניות וניירות הערך של החברה המוחזקים על ידי בעלי עניין בתאגיד ונושאי משרה בכירה ראו  .א

002034). 
 
על ידי בעלי עניין בתאגיד בחברות בנות וקשורות של התאגיד, אשר פעילותן  הדוח לתאריך נכוןלהלן מפורטים, לפי מיטב ידיעת התאגיד, המניות וניירות הערך ההמירים, המוחזקים  .ב

  : 3מהותית לפעילות התאגיד
 
 (מלא)דילול  החזקה שיעור שיעור החזקה ניירות מספר מספר   מס' תעודת זהות/ 

 % הצבעה  % הון   % הצבעה  % הון   ערך מוחזקים נייר בבורסה שם הנייר שם החברה מס' חברה ברשם שם בעל העניין

 
 IL0011316309 490,7835 1.8 1.8 1.7 1.7 מניות רגילות מדיוונד בע"מ 520043795  4מיטב דש השקעות בע"מ

 IL0011316309 ,712,38115 6.3 6.3 5.8 5.8 מניות רגילות בע"מ מדיוונד 513167346 6ילין לפידות החזקות בע"מ
 IL0011316309 5,457 0.02 0.02 0.02 0.02 רגילות מניות מדיוונד בע"מ 025437476 גונן עפר

 IL0011316309 5,457 0.02 0.02 0.02 0.02 רגילות מניות מדיוונד בע"מ 029523727 גולדברג עופר
 050729037 יצחק קולברג

 
Vedantra Pharmaceuticals, 

Inc. 
 

 0.4 0.4 0.4 0.4 30,208 לא נסחר מניות
 19,792 לא נסחר אופציות

- - 0.2 0.2 
Access Industries Holdings LLC חברה זרה Neon Therapeutics, Inc. 7.1 7.1 8.1 8.1 8,914,590 לא נסחר מניות 

 
 כלל קרן הון סיכון ש.מ

 
550013981 
 

 
 בע"מ קיורטק

 1,090,000 לא נסחר רגילות מניות
 98,710 לא נסחר מניות בכורה ג' 24.8 24.8 28.3 28.3

 49,360 לא נסחר מניות בכורה ד'

 
 הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים א': 24תקנה 

 
 .2017בדצמבר  31לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  15אור ילפרטים על ההון הרשום של החברה, הונה המונפק וניירות ערך המירים ראו ב

 
 מרשם בעלי המניות  ב': 24תקנה 

 
(.113196-01-2017 :)מס' אסמכתא 2017 בדצמבר 3לפרטים אודות מרשם בעלי המניות של החברה ראו דוח מיידי של החברה מיום    

 

                                                 
 סעיףבדילול מלא( ובתמורה הנפיקה החברה לטבע מניות של החברה )לפרטים ראו  5%-ה החברה את מלוא אחזקותיה של טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ )"טבע"( בחברת גמידה סל בע"מ )כ, רכש2017יצוין כי בחודש מרס   3

 (.זה לדוח המצורף התאגיד עסקיתיאור  -'א לחלק 21.1
 באמצעות מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ.  4
 .2018 במרס 11 ליום נכון  5
 מניות(. 1,432,381מניות( ובאמצעות ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות בע"מ ) 280,000באמצעות ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ )  6
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  הדירקטורים של התאגיד :26תקנה 
 

  :7להלן פרטים אודות הדירקטורים של החברה נכון למועד הדוח
 

 
 הדירקטוריון"ר יו, אבי פישר

 054185608 מספר זיהוי
 18.12.1956 תאריך לידה

 , תל אביב45, המגדל המשולש, קומה 3מרכז עזריאלי  דין-בימען המצאת כתבי 
 ישראלית נתינות

חברות בועדות 
 דירקטוריון

 אין

דירקטור חיצוני או 
 דירקטור בלתי תלוי

 לא

בעל/ת מומחיות 
חשבונאית ופיננסית או 

 כשירות מקצועית

 כשירות מקצועית

האם מוגדר/ת 
כדירקטור/ית  חיצוני/ת 

 מומחה 

 "רל

עובד/ת של התאגיד, חברה 
בת, חברה קשורה או של 

 בעל עניין

 .בחברה השליטה בעלת"מ, בע תעשיות כלל דירקטוריון"ר ויו"ל מנכ

 9.5.2003 תאריך תחילת כהונה
 אביב-(, אוניברסיטת תלLL.Bבוגר משפטים ) השכלה

עיסוק בחמש שנים 
 אחרונות

 דירקטוריון כלל תעשיות בע"מ, בעלת השליטה בחברה.ו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל ויו"ר י
: כיהן כמנכ"ל משותף בכת"ש, כיהן כדירקטור בחברת השקעות דיסקונט 2012עד חודש יולי 

בע"מ, כיהן כמשנה למנהל עסקים ראשי של אי די בי חברה לאחזקות בע"מ, כיהן כמשנה 
ו"ר דירקטוריון גנדן הולדינגס ליו"ר דירקטוריון אי די בי חברה לפתוח בע"מ, כיהן כסגן י

( בע"מ, כיהן כדירקטור בחברות 2000בע"מ, כיהן כסגן יו"ר דירקטוריון גנדן השקעות )
ציבוריות ופרטיות מקבוצת אי די בי, בקבוצת גנדן ובחברות פרטיות, כיהן כשותף במשרד 

בע"מ, כיהן  עורכי הדין פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות', כיהן כדירקטור בכור תעשיות
כדירקטור בגנדן השקעות אי.די.בי. בע"מ, כיהן כדירקטור בגנדן טכנולוגיות בע"מ, כיהן 

: כיהן כדירקטור באביב שיגור 2012כדירקטור באבי פישר חברת עורכי דין; עד חודש נובמבר 
כיהן כדירקטור באושיר אחזקות בע"מ, עד חודש מאי  2013יעל דרומה בע"מ, עד חודש מרס 

כיהן כיו"ר דירקטוריון  2014כיהן כיו"ר דירקטוריון נייר חדרה בע"מ; עד חודש ינואר  2013
 כיהן דירקטוריון כלל מוטורס בע"מ.  2017עד חודש יוני גולף. 

 
חבר בוועד המנהל של המכון הישראלי לדמוקרטיה, חבר באגודת הידידים של המרכז הרפואי 

שקיעים בקהילה", נשיא הוועדה הציבורית של מ -איכילוב, יו"ר משותף של עמותת "מתן 
פרויקט "אמץ לוחם" באגודה למען החייל, חבר בחבר הנאמנים של הפקולטה למשפטים 
באוניברסיטת תל אביב, חבר בחבר הנאמנים של אוניברסיטת תל אביב, חבר בועד המנהל של 

 .ל אביבויששכר פישר לממשל תאגידי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת ת המרכז בתי
תאגידים נוספים בהם 

 מכהן כדירקטור
( שותפות 2016יו"ר כללטק השקעות )דירקטוריון כת"ש, בעלת השליטה בחברה; ומנכ"ל יו"ר 

.; יו"ר Infinity Israel-China Fund Partners Ltdהשותף הכללי  משותף יו"ר מוגבלת, 
 ."מבעסאן -כלל דירקטוריון"ר יודירקטוריון במשאב יזום ופתוח בע"מ, 

בורי בע"מ, תעבורה גולף א.ק. בע"מ, יפאורה בע"מ, יפאורה תחברות הבאות: דירקטור ב
 וכן בחברות פרטיות בבעלותו המלאה.  , תפארת בראון בע"מאחזקות בע"מ

האם הוא בן משפחה של 
 בעל עניין אחר בתאגיד

 לא

 
 

                                                 
 .2017 במהלךסיימה את כהונתה כדירקטורית בחברה  גרוברכי הגב' דפנה  יצוין 7
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  בבאי אפרים תומר סיגליה חפץ שמואל רובינשטיין גבריאל ברבש  נופר מלובני יצחק קולברג ינאי יובל 

 038802559 057248528 06034573 30283352 034188912  050729037 51615060 מספר זיהוי
 12.12.1983 15.8.1961 1.6.1939 13.9.1949 15.8.1977 27.8.1951 8.8.1952 תאריך לידה

 מען המצאת כתבי 
 דין-בי

, אבן 363, ת.ד. 15רקפות 
 4052147יהודה, 

11Kirkland place, 
Cambridge MA, 

U.S.A 02138 

, מגדל 3מרכז עזריאלי 
 משולש, תל אביב 

, רמת 17בני הנביאים 
 גן

, 106דוד המלך 
 הרצליה

, מגדל 3מרכז עזריאלי  יפו-, תל אביב12הצדף 
, תל 45משולש, קומה 

 אביב 
 ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ואמריקאית ישראלית ישראלית נתינות

חברות בועדות 
 דירקטוריון

ועדת ביקורת, הועדה 
לבחינת הדוחות 

 הכספיים, ועדת תגמול

ועדת ביקורת, הועדה  אין אין
לבחינת הדוחות 

 הכספיים, ועדת תגמול

ועדת ביקורת, הועדה 
לבחינת הדוחות 

 הכספיים, ועדת תגמול

 אין אין

דירקטור חיצוני או 
 דירקטור בלתי תלוי

 לא לא דירקטור חיצוני לא לא לא חיצוני דירקטור

בעל/ת מומחיות 
חשבונאית ופיננסית 

או כשירות 
 מקצועית

 חשבונאית מומחיות
 ופיננסית

מומחיות חשבונאית  כשירות מקצועית כשירות מקצועית מקצועית כשירות  מקצועית כשירות
 ופיננסית

חשבונאית מומחיות 
 ופיננסית

האם מוגדר/ת 
 כדירקטור/ית 

  מומחהחיצוני/ת 

 ל"ר ל"ר כן ל"ר  ל"ר  ל"ר כן

עובד/ת של 
התאגיד, חברה בת, 

חברה קשורה או 
 של בעל עניין

משמש כיועץ לחברת  לא
אקסס איי.אי בע"מ 

המחזיקה במלוא הון 
המניות של כת"ש, בעלת 

 השליטה בחברה

סמנכ"לית יועצת  
משפטית, מזכירה 

חברה ומנהלת משאבי 
אנוש בחברת כלל 

תעשיות בע"מ, בעלת 
 השליטה בחברה 

מכהן כאנליסט בכיר  לא לא לא
בחברת כלל תעשיות 

, בעלת השליטה בע"מ
וכן כאנליסט  בחברה,

בכיר בכללטק 
( 2016השקעות )

שותפות מוגבלת, 
המוחזקת על ידי כלל 

 -תעשיות בע"מ ו
Access Industries. 

 תחילת תאריך
 כהונה

)כהונתו  17.02.2011 25.09.2003 19.11.2017 7.5.2015 10.12.2015
חודשה בהתאם 

להחלטות אסיפת בעלי 
המניות של החברה 

ומיום  16.2.14מיום 
14.2.17) 

13.11.2012 5.12.2017 

בוגר חשבונאות וכלכלה  השכלה
 אביב-באוניברסיטת תל

 משפטים בוגר
 אביב-תל באוניברסיטת

-ב עסקים מנהל מוסמך
INSEADצרפת , 

בוגרת משפטים 
וחשבונאות 

-באוניברסיטת תל
 אביב

ד"ר לרפואה 
האוניברסיטה העברית 

ניהול מערכות  MPH-ו

בוגר קורסי כלכלה 
ושיווק )כולל שיווק 

בינלאומי 

בוגרת חשבונאות 
וכלכלה באוניברסיטת 

אביב, בעלת רישיון -תל

 רו"ח מומסך
בוגר כלכלה 
וחשבונאות 

-באוניברסיטת תל
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  בבאי אפרים תומר סיגליה חפץ שמואל רובינשטיין גבריאל ברבש  נופר מלובני יצחק קולברג ינאי יובל 

תוכניות בוגרת 
למנהלים 

באוניברסיטת 
Harvard.ארה"ב , 

 בריאות אוניברסיטת 
Harvard 

באוניברסיטת 
 ארה"ב(ב"וורטון", 

ראיית חשבון משנת 
1986 

אביב ומוסמך מדעי 
מימון  –הניהול 

וחשבונאות 
-באוניברסיטת תל

 אביב.
עיסוק בחמש שנים 

 אחרונות
ייעוץ וליווי חברות 

בתחום הרפואי 
 Yuval Yanaiבחברת

Consulting and 
Management Ltd. 

 
"ל כספים סמנכלשעבר 
 Given Imagingבחברת 

Ltd., מנהל דירקטור ו
כספים ראשי )זמני( 

 בחברת קומפיולאב בע"מ,
 Citycon -דירקטור ב

Oyj מדיקל קומפרישין וב
 סיסטם )די.בי.אן.( בע"מ

Senior Associate 
Provost 

Chief Technology 
Development 

Officer אוניברסיטת ,
 הרווארד בארה"ב

סמנכ"לית יועצת 
משפטית, מזכירת 

חברה ומנהלת משאבי 
אנוש בכלל תעשיות 

 בע"מ.

מנהל המרכז הרפואי 
אביב, יו"ר תאגיד  -תל 

הבריאות שליד המרכז 
 .הרפואי תל אביב

 
דירקטור  לשעבר

באלרון תעשיה 
 אלקטרונית בע"מ

 -יועץ מחלקת הייטק ב
BDO  זיו האפט. יועץ

 לחברת סול ג'ל. 
 

יו"ר לשעבר 
דירקטוריון חברת 

דירקטור ו תלתן בע"מ
מייסנט ב

 בע"מ דיאגנוסטיקה

ייעוץ וייזום עסקי 
 בפרויקטים שונים.

 
דירקטורית לשעבר 

במנועי בית שמש 
בע"מ, ( 1997אחזקות )

בע"מ ובמפעלי נייר 
 חדרה בע"מ.

מכהן כאנליסט בכיר 
בחברת כלל תעשיות 

, בעלת השליטה בע"מ
וכן כאנליסט  בחברה,

בכיר בכללטק 
( 2016השקעות )

שותפות מוגבלת, 
המוחזקת על ידי כלל 

 -תעשיות בע"מ ו
Access Industries 

 
 Seniorלשעבר 
analyst  במחלקה

הכלכלית של קסלמן 
  .וקסלמן

 
 

תאגידים נוספים 
בהם מכהן 
 כדירקטור

Medigus Ltd, Check 
Cap Ltd. ,מזור 
בע"מ,   רובוטיקס

Standard&Poors 
Maalot ,Efranat Ltd ,

הדסה מרכזים רפואיים, 
יו"ר מועצת המנהלים של 

הקרן הישראלית למען 
UNICEF  ויו"ר

 בע"מ אנדובטיקס

רמות בע"מ, 
Eclosion2 & Cie, 

TTFactor s.r.l, ,
Vedantra 

Pharmaceuticals, 
Inc.ביוקנסל בע"מ , . 

 

קבוצת גולף א.ק. 
עדיקה סטייל  בע"מ,
כלל סאן בע"מ  בע"מ,

 פרטיותוחברות מטה 
בבעלות כלל תעשיות 

, בעלת השליטה בע"מ
 .בחברה

יו"ר דירקטוריון נארא 
 מדיקל סנטר בע"מ

חברת אקסלנז 
ביוסיינס בע"מ, 

מדיסון פארמה בע"מ 
ותרימה תוצרי רפואה 

ישראליים מעברות 
תאגיד  בע"מ,

הבריאות של איכילוב, 
 רשותה, בע"מ קמהדע

לטיפוח תרבות 
 . ידישאה

כלל תעשיות בע"מ, 
קבוצת גולף א. ק. 

בע"מ, , ממן מסופי 
מטען וניטול בע"מ, 

וסטה השקעות וניהול 
פץ בע"מ, נכסי צ. ח

, תמר פטרוליום בע"מ
 . בע"מ

יפאורה בע"מ, 
מודליטי טכנולוגיות 

 Spectrum-ובע"מ 
700 LLC. 

האם בן משפחה של 
בעל עניין אחר 

 בתאגיד

 לא  לא  לא  לא  לא  לא  לא 
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  8נושאי משרה בכירה של התאגיד נכון למועד הדוח :א26תקנה 
 

 הזנפרץ יהושע סגל אסף גולדברג עופר גונן עפר  

 052187986 028756849 029523727 025437476 זהות תעודת
 15.12.1953 22.11.1971 31.5.1972 13.6.1973 לידה תאריך
, בת בחברה, בחברה שממלא תפקיד

 בה עניין בעל של או בחברה קשורה
 פנים מבקר כספים"ל סמנכ "לסמנכ מנכ"ל

)מונה כמנכ"ל החברה בחודש מרס  1.9.2003 כהונה תחילת תאריך
2017) 

1.9.2003 1.7.2015 15.5.2007 

בוגר פיזיקה, כימיה ומתמטיקה אוניברסיטה       השכלה
 עברית ירושלים

                                                                  מוסמך כלכלה ומימון אוניברסיטת 
 אביב-תל 

תמטיקה אוניברסיטה בוגר פיזיקה ומ
 עברית ירושלים

-מוסמך כלכלה ומימון אוניברסיטת תל 
 אביב

כלכלה וסטטיסטיקה  בוגר
 אוניברסיטה עברית ירושלים

במנהל עסקים אוניברסיטה  מוסמך
 עברית ירושלים

בוגר חשבונאות וכלכלה 
 אוניברסיטת תל אביב

 .בחברה"ל סמנכ 2015חודש נובמבר ל עד האחרונות שנים בחמש עיסוק
משנה למנכ"ל וממלא  2017עד לחודש מרס 

 מקום מנכ"ל.
במסגרת תפקידיו בחברה כיהן כדירקטור 
בחברות המוחזקות ו/או שהוחזקו על ידי 

 החברה.
יו"ר דירקטוריון כלל מרכז נכון למועד זה מכהן כ

סל, מדיוונד  גמידהדירקטור ב ,יישומים בע"מ
 מבע" ניהולבע"מ, קמפוס ביו  קיורטקבע"מ, 

  .החברה שלנוספות  מטה ובחברות
 

במסגרת תפקידיו בחברה כיהן 
כדירקטור בחברות המוחזקות ו/או 

 שהוחזקו על ידי החברה.
 דירקטוריון"ר יונכון למועד זה מכהן כ

בע"מ,  מדיקל גיליבע"מ,  קארדיה-פאי
 וכןבע"מ,  ומיניאיוויזיבבע"מ  קולוגארד
בע"מ,  פרמסוטיקלס באברהםדירקטור 

ביוקין תרפיוטיקס בע"מ, ביוקנסל 
אבחון  סייטבע"מ ס.ד.  קיורטק"מ, בע

וקמפוס ביו ניהול  .FDNA Incבע"מ, 
בע"מ. מנכ"ל קרנות אנטומיה טכנולוגיה 

 .מוגבלות שותפויותרפואית, 

שותף בוריאנס ייעוץ כלכלי לשעבר 
 בע"מ.

במסגרת תפקידו בחברה כיהן 
או כדירקטור בחברות המוחזקות ו/

 שהוחזקו על ידי החברה. 
 נכון למועד זה מכהן כדירקטור

קמפוס ביו ניהול   במדיוונד בע"מ,
בע"מ ובחברות מטה נוספות של 

 הקבוצה.

שותף במשרד רואה חשבון שיף 
 הזנפרץ ושות'.

 בכירה משרה נושא של משפחה בן
 בתאגיד עניין בעל של או אחר

 לא לא לא לא

                                                 
 . 2017ו במהלך את כהונת ומדען ראשי סייםד"ר ג'וליאן אדמס אשר כיהן כנשיא כי  יצויין  8
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 מורשי חתימה עצמאיים של התאגיד ב':26תקנה 
 

 .אין
 
 

 רואי חשבון של התאגיד :27תקנה 
 

 , מגדל הסחר, תל אביב.25קסלמן וקסלמן, המרד 
 .חברהבלמיטב ידיעת החברה, רואה החשבון או שותפו אינו בעל עניין או בן משפחה של בעל עניין או של נושא משרה בכירה 

 
 

 בשנת הדיווח שינויים בתזכיר או בתקנון :28תקנה 
 

לתקנון  31באופן שיתווסף בסיפא לסעיף  ,החברה לתקנוןאסיפת בעלי המניות של החברה תיקון  שרהיא 2017 בפברואר 14 ביום
המשפט הבא: "ובלבד שהפטור שיינתן, אם וככל שיינתן, לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו 

 בחברה יש בה עניין אישי."
 פר)מס 2017 בפברואר 14 ומיום 2017 בפברואר 9 מיום, 2017בינואר  10נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום  לפרטים

  (.בהתאמה, 013984-01-2017-ו 012793-01-2017, 012799-01-2017, 003889-01-2017אסמכתא: 
לתקנון  1.8של סעיף  שהרישאאישרה אסיפת בעלי המניות של החברה תיקון נוסף לתקנון החברה באופן  2017במאי  15 ביום

מניות רגילות  190,000,000 -ש"ח, מחולק ל 1,900,000המניות הרשום של החברה הוא תווסף במקומו המשפט הבא "הון הו נמחק
 ש"ח ערך נקוב כל אחת...". 0.01רשומות על שם, בנות 

, 2017-01-040486 -ו 2017-01-036529אסמכתא:  פרי)מס 2017 במאי 15-ו 1 הימיםנוספים ראו דיווח מיידי של החברה מ לפרטים
  (.בהתאמה

 
 

 החלטות והמלצות דירקטוריון  :29תקנה 
 

  המלצות הדירקטוריון בפני האסיפה הכללית, והחלטותיו שאינן טעונות אישור האסיפה הכללית בדבר: א.
 

 .: איןתשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה בדרך אחרת או חלקות מניות הטבה . 1
 לטבעהחברה  שלמניות  6,010,961הקצתה החברה  2017 מרסחודש ב: שינוי ההון הרשום או המונפק של התאגיד . 2

בחודש סל שהוחזקו על ידי טבע.  גמידהוזאת במסגרת עסקה לרכישת מניות  "(טבעתעשיות פרמצבטיות בע"מ )"
התקשרה החברה  2017 בחודשים אפריל ויולימיליון מניות.  30 -הגדילה החברה את ההון הרשום ב 2017מאי 

כתבי אופציה לא רשומים  9,480,785 -מניות של החברה ו 14,288,763רתם הנפיקה בהסכמי הקצאות פרטיות במסג
 תיאור עסקי התאגיד -לחלק א' 21.1 -ו 4.1פים לפרטים נוספים ראו סעילמסחר הניתנים להמרה למניות החברה. 

  .זה לדוח המצורף
 .לעיל 28 בתקנה כמפורט: שינוי תזכיר או תקנון ההתאגדות .3
 .אין: החברות לחוק 312 בסעיף כמשמעותם, פדיון בני ערך ניירות פדיון . 4
 אין. :חוב אגרות של מוקדם פדיון . 5
  .אין: שלו בת חברת עם התאגיד של עסקה למעט, עסקה שאינה בהתאם לתנאי השוק בין התאגיד ובעל עניין בו . 6

 
 : אין. לעיל 'סעיף אבהחלטות האסיפה הכללית שנתקבלו שלא בהתאם להמלצות המנהלים בעניינים המפורטים  ב.
 
  החלטות אסיפה כללית מיוחדת: ג.
 

  :הבאות ההתקשרויות אושרו במסגרתה המניות בעלי של מיוחדת כללית אסיפה התקיימה 2017 בפברואר 14 ביום .1
 .החברה לתקנון תיקון .א
 .כהונתו תנאי ואישור בחברה חיצוני כדירקטור רובינשטיין)מילקי(  שמואל מר של מחדש מינויו אישור .ב
 "צ(.דח) ינאי יובל למר פטור כתב הענקת .ג
כתבי פטור  הענקת –כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה שלבעל השליטה בחברה יש בכך עניין אישי  הענקת .ד

 .קולברגויצחק  גרוברחפץ, דפנה  סיגליהלה"ה אבי פישר )יו"ר הדירקטוריון(, 
כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה שאינם נמנים על בעל השליטה או קרוביו וכן שלבעל השליטה בחברה  הענקת .ה

 .לעת מעת שיהיו כפי, הפטור כתבי בהענקת אישי עניין אין
, וכן 2017בפברואר  9ודוחות מתקנים לו מיום  2017בינואר  10האסיפה הכללית מיום  זימון ורא נוספים לפרטים

-2017-01, 2017-01-012799, 2017-01-003889)מספר אסמכתא:  2017בפברואר  14תוצאות האסיפה הכללית מיום 
 (.בהתאמה, 2017-01-013984 -ו 012793

 
 בעלי המניות במסגרתה אושרו ההתקשרויות הבאות:התקיימה אסיפה כללית מיוחדת של  2017במאי  8ביום  .2

 אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה. .א
 אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה. .ב

 2017במאי  8ודוח תוצאות האסיפה הכללית מיום  2017במרס  30לפרטים נוספים ראו זימון האסיפה הכללית מיום 
 , בהתאמה(.2017-01-038359 -ו 2017-01-028579)מספר אסמכתא: 
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התקיימה אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה במסגרתה אושרו בין היתר  2017במאי  15ביום  .3
במאי  1הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם. לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה מיום 

 , בהתאמה(.2017-01-040486 -ו 2017-01-036529)מספר אסמכתא:  2017במאי  15ודוח תוצאות האסיפה מיום  2017
 

 החלטות החברה א':29תקנה 
 
 אין. - לחוק החברות 255אישור פעולות לפי סעיף  (1)
 
 אין. - )א( לחוק החברות אשר לא אושרה254פעולה לפי סעיף  (2)
 
בעסקה חריגה, כהגדרתה בחוק ( לחוק החברות, ובלבד שהמדובר 1)270עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים לפי סעיף  (3)

  :החברות
 

 כולל בסך, החברה של בת חברה, לודנטרה המירות הלוואותהחברה  העמידה ועד למועד דוח זה 2017שנת  במהלך .א
 .החברה ודירקטוריון הביקורת ועדתלאישור  בהמשך ,דולר ליוןימ 2.8של 

, התקשרה החברה עם ביוקנסל בע"מ 2018בפברואר  7ביום בהמשך לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה  .ב
"( בהסכם להעמדת הלוואות גישור במסגרתו העמידה החברה ביוקנסל)" 44% -המוחזקת על ידי החברה בשיעור של כ

 2מיליון דולר במועד חתימת ההסכם וכן עשויה להעמיד הלוואות גישור נוספות בסך כולל של עד  1לביוקנסל סך של 
דולר, לפי בקשת ביוקנסל ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה והתקיימותם של תנאים שנקבעו בהסכם  מיליון

)מס'  2018בפברואר  8ההלוואה. לפרטים נוספים אודות תנאי הסכם ההלוואה ראו דיווח מיידי של החברה מיום 
 (. 2018-01-013402אסמכתא: 

 
 :קף בתאריך הדוחולנושא משרה שבתפטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי  (4) 

 
 -תיאור ההסדר החל בגין ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

 
אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה, לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, את  2016באוגוסט  22 ביום

התקשרות החברה עם כלל חברה לביטוח בע"מ בעסקה לרכישת פוליסה קבוצתית לביטוח אחריותם של הדירקטורים 
נושאי המשרה מטעם החברה ו/או חברות  ונושאי המשרה בחברה ובחברות בנות שלה, כולן או חלקן, וכן אחריותם של

 בחברה השליטה בעלי על נמנים אשר משרה ונושאי דירקטורים)לרבות  לעת מעת שיהיו כפי, קשורותהבנות שלה וחברות 
או  "הביטוח פוליסת( )"בדין הקבוע האישור הסדר יחול אליהם ביחס אשר, לכת מעת שיהיו כפי, קרוביהם או
 (."הפוליסה"

 . 2018 בפברואר 14ועד ליום  2016באוגוסט  15בתוקף מיום  הייתהפוליסת הביטוח 

כן, אישרה האסיפה כאמור, בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, כי החברה תוכל להתקשר בפוליסות  כמו 
קבוצתיות לביטוח אחריותם של הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות שלה, כולן או חלקן, וכן אחריותם 

 ונושאי דירקטוריםשורות, כפי שיהיו מעת לעת )לרבות המשרה מטעם החברה ו/או חברות הבנות שלה וחברות ק נושאישל 
 האישור הסדר יחול אליהם ביחס אשר, לעת מעת שיהיו כפי, קרוביהם או בחברה השליטה בעלי על נמנים אשר משרה
"ל, או בחו או בישראל אחר מבטח או הנוכחית המבטחת אצל, כאמור בפוליסה להתקשר תוכל החברה(. בדין הקבוע

בפברואר  14( שנים, שתחילתן ביום 3למספר תקופות ביטוח אשר לא תעלינה במצטבר על שלוש ) אריכהלהלחדשה או 
דוח זימון האסיפה שפרסמה  ולפרטים אודות תנאי פוליסות הביטוח האמורות רא )תום תקופת פוליסת הביטוח(. 2018

 (.2016-01-102631)מס' אסמכתא:  2016באוגוסט  14החברה ביום 
 

כמו כן, אישרה האסיפה מראש, כי בכל מקרה של אי חידוש או ביטול הפוליסה, תהיה החברה רשאית לרכוש )או להשתתף 
 הביטול או החידוש אי מועד לאחר שנים שבע עד של לתקופה לעיל כאמור משרה נושאיברכישת( כיסוי ביטוחי לאחריות 

 למועד קודם שנעשו מעשים בגין הקובע המועד לאחר שתוגשנה לתביעות ביחס"(, הקובע המועד: "זה בסעיף)להלן  כאמור
 השנתית מהפרמיה 300% על יעלו ושלא, זה לעניין המקובל במסגרת המבטחים עם שיסוכמו ביטוח לדמי בתמורה, הקובע

   .האחרונה
  

מס' ) 2016 באוגוסט 22 וביום 2016 באוגוסט 14 ביום החברה שפירסמה מיידיים דיווחים ורא נוספים לפרטים
 (.בהתאמה, 2016-01-108082- ו 2016-01-102631 :ותאסמכתא

 
פוליסה קבוצתית ב ביטוח בע"מ מבטחיםאישרה ועדת התגמול את התקשרות החברה עם מנורה  2018בפברואר  11ביום 

לביטוח אחריותם של הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות בנות שלה, כולן או חלקן, וכן אחריותם של נושאי 
 משרה ונושאי דירקטורים)לרבות  לעת מעת שיהיו כפי, קשורותהמשרה מטעם החברה ו/או חברות הבנות שלה וחברות 

 הקבוע האישור הסדר יחול אליהם ביחס אשר, לכת מעת שיהיו כפי, םקרוביה או בחברה השליטה בעלי על נמנים אשר
 .2019באוגוסט  14ועד ליום  2018בפברואר  15. הפוליסה הינה לתקופה שתחילתה ביום (בדין

 
לתקופת  הכלובסך  לאירוע מיליון דולר 50בגבול אחריות של  הינה הפוליסה( 1כדלקמן: ) הינם הביטוחתנאי פוליסת  עיקר

לחוק חוזה  66. בנוסף לגבולות האחריות הנ"ל זכאים המבוטחים להוצאות משפט סבירות, וזאת בהתאם לסעיף הביטוח
פוליסת הביטוח לכלול הוצאות הגנה משפטית בהליך חקירה של רשות מוסמכת.  מורחבת. כמו כן, 1981-תשמ"א, ביטוחה
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 יוגבל האחריות גבול, מדיוונדהנפקת  לאחר"מ, בע דיוונדמ עם בקשר"ב בארה ערך ניירות רשות של לתביעות הקשור בכל
( פוליסת הביטוח תחול בגין פעילות כל נושאי המשרה בחברה ובחברות 2; )הביטוח ולתקופת לארוע דולר מיליון 10 של לסך

האחרות , וכן נושאי משרה המכהנים מטעם החברה ו/או מטעם חברות הבנות בחברות 2012ביולי  5הבנות שלה החל מיום 
"ל מנכנערך לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות בנות )לרבות  הביטוחיהכלולות בביטוח הקבוצתי. הכיסוי 

 מטעם משרה לנושאי וכן( לעת מעת שיהיו ככל, קרוביהם או בחברה השליטה בעלי על הנמנים משרה ונושאי החברה
)בכפוף  בחברה בעבר שכיהנו משרה נושאי על חל הכיסוי. קשורות בחברות כהונתם בעת בנות חברות מטעםאו /ו החברה

(, נושאי משרה אשר מכהנים בה בהווה ונושאי משרה אשר יכהנו בעתיד 5.7.2012 מיום הרטרואקטיבית התקופה להגדרת
משרה  במשך תקופת הפוליסה )ללא רשימה שמית(. תנאי הפוליסה זהים לכל נושאי המשרה בחברה, לרבות המנכ"ל ונושאי

( 4דולר לשנה; ) 80,300( סך כל דמי הביטוח בגין הפוליסה הינם 3) הנמנים על בעלי השליטה או קרוביהם, ככל שיהיו;
 50,000ההשתתפות העצמית החלה על החברה בגין תביעות כנגד החברה שעניינן הפרה של דיני ניירות ערך, נקבעה לסך של 

 בגין לחברה העצמית ההשתתפות"ב/קנדה. בארה לתביעה דולר 250,000 -ודולר לתביעה בכל העולם למעט ארה"ב/קנדה 
 דולר 35,000 -ו"ב/קנדה ארה למעט העולם בכל לתביעות דולר 10,000 הינה ודירקטורים משרה נושאי כנגד תביעות

הביטוח מכסה את חבות  פוליסת( 5; )והדירקטורים המשרה לנושאי עצמית השתתפות אין"ב/קנדה. בארה לתביעות
המבוטח בגין תביעות שיוגשו בישראל וגם מחוץ לגבולות מדינת ישראל, בכל העולם, לרבות ארה"ב וקנדה לפי דין ושיפוט 

 בינלאומי )פרשנות הפוליסה לפי דיני מדינת ישראל(.
 

 "ח.  ש אלפי 305-בכ הביטוח פוליסות בגין החברה ששילמה השנתיים הביטוח דמי הסתכמו 2017 בשנת
 

  -תיאור ההסדרים החלים בגין פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה
 

החברה העניקה לדירקטורים ונושאי משרה בה, כתבי שיפוי בהתאם להחלטת האסיפה הכללית של החברה מחודש נובמבר 
לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בה, כפי שיהיו מעת לעת, שיפוי מראש,  החברהעל פי ההחלטה כאמור, מעניקה  .2011

והוראות חוק החברות בשל כל חבות או הוצאה בגין פעולות שנעשו ו/או  החברהבאופן הרחב ביותר האפשרי על פי תקנון 
ת"ב בחברות ייעשו על ידם בתוקף היות הדירקטור ו/או נושא משרה, דירקטור ו/או נושא משרה בכת"ב או מטעם כ

 המוחזקות על ידה. 
מההון העצמי של כת"ב לפי דוחותיה הכספיים האחרונים  25%-סכום השיפוי המרבי לא יעלה על סכום מצטבר השווה ל

 שפורסמו לפני תשלום השיפוי בפועל. 
-2011-01 ':מס)אסמכתא  2011 בנובמבר 20 מיום החברהשל  מיידי דיווח ראו השיפוי כתב ולנוסח נוספים לפרטים
332325.) 

 
אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה, בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, מתן  2017בפברואר  14 ביום

 החברהשל  מיידי דיווח ראו הפטור כתב ולנוסח נוספים לפרטיםכתבי פטור לדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה. 
  (.2017-01-012799אסמכתא:  מספר) 2017 בפברואר 09 מיום

, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בימים אשר טרם התקבל בנוסף ובכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה
מתן כתבי פטור בנוסח החל על כלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה לגב' נופר  2017בדצמבר  5 -ו 2017בנובמבר  19

 המכהנים כדירקטורים בחברה. מלובני ולמר תומר בבאי
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  2017לשנת בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי שנתי דוח 

 1970-תקופתיים ומיידיים(, תש"ל )א( לתקנות ניירות ערך )דוחותב9תקנה 

"(, אחראית לקביעתה והתקיימותה של התאגיד" –בע"מ )להלן כלל תעשיות ביוטכנולוגיה ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 

 בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 ;מנכ"ל, פר גונןע .1

 ;, סמנכ"ל כספיםאסף סגל .2

 ;עופר גולדברג, סמנכ"ל .3

 

פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנהל הכללי ונושא בקרה 

המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון 

התייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון ב

הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד 

 ובמתכונת הקבועים בדין.

לותו כאמור, נצבר ומועבר גשהתאגיד נדרש להבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע 

להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים 

 האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על 

 או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד 

וח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיו .והאפקטיביות שלה

 תיאור עסקי התאגיד, על דוח ( בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי1)כללה: 

ת ערכות השווי, השקעות בחברות כלולה -כים המרכזיים בחברה תהליה( בקרות על 2ובקרות כלליות של מערכות מידע; )

, הדירקטוריון והנהלת אפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח בדירקטוריוןהת ונכסים כספיים נזילים. בהתבסס על הערכ

 היא אפקטיבית. 2017בדצמבר  31התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום 

  



  2017לשנת בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי שנתי דוח 

 1970-תקופתיים ומיידיים(, תש"ל )א( לתקנות ניירות ערך )דוחותב9תקנה 

 

 

 (1)ד()ב9הצהרת מנכ"ל לפי תקנה 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 , מצהיר כי:פר גונןעאני, 

 "(;הדוחות" –)להלן  2017 שנתל"( התאגיד" –בע"מ )להלן כלל תעשיות ביוטכנולוגיה  של התקופתיבחנתי את הדוח  (1)

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי  (2)

 שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב  (3)

 ים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכ

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי  (4)

 העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

ביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בק )א( 

הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי 

 –באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

ת, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים כל תרמי )ב( 

 עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)

קרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע מהותי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של ב )א( 

-המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים(, התשנ"ג

 –, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן ובחברות המאוחדות , מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד1993

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח באופן סביר  )ב( 

 את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

הכספי ועל הגילוי, והצגתי בדוח זה את מסקנות הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח  )ג( 

 הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות.

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

   2018 במרס 20

         ________________________ 

 עפר גונן      

 מנכ"ל                         

  



  2017לשנת בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי שנתי דוח 

 1970-תקופתיים ומיידיים(, תש"ל )א( לתקנות ניירות ערך )דוחותב9תקנה 

 

 

 (:2)ד()ב9לפי תקנה הרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים הצ

 הצהרת מנהלים

 הצהרת סמנכ"ל הכספים

 , מצהיר כי:אסף סגלאני, 

 "(;הדוחות" –)להלן  2017שנת ל"( התאגיד" –בע"מ )להלן  כלל תעשיות ביוטכנולוגיהשל התקופתי בחנתי את הדוח  (1)

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא  (2)

חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו 

 מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב  לפי ידיעתי, (3)

 הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של  (4)

 העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח  )א( 

האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן סביר הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי 

להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות 

 הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן

מנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב ה )ב( 

 עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)

ע מהותי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח שמיד )א( 

-המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים(, התשנ"ג

, ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד, בפרט 1993

 –במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו, המיועדים להבטיח באופן סביר  )ב( 

 את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח  )ג( 

ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה 

 ומשולבות בדוח זה.

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

   2018 במרס 20

 ________________________ 

 אסף סגל             

  כספיםהסמנכ"ל          
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