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  מ"בע סולושס מדיקל אליום

  התאגיד עסקי תיאור -' א פרק

לאור אופייה של חברות הקבוצה כחברות מחקר ופיתוח ועל רקע העדר הוודאות בהצלחת 
הקבוצה השוים ו/או בהחדרתם לשוק הרלבטי, במקרה של  פיתוח איזה מבין מוצרי חברות

כישלון בפיתוח הטכולוגי של איזה מבין מוצרי הקבוצה ו/או כישלון בהשגת האישורים 
הדרשים מהרשויות הרגולאטוריות המוסמכות לשם שיווק ומכירת איזה מבין מוצרי 

תוח איזה מבין מוצריה הקבוצה ו/או בהחדרתם לשוק הרלבטי, עלולה השקעת הקבוצה בפי
לרדת לטמיון. כמו כן, כחברת מחקר ופיתוח דרשת הקבוצה לגיוסי הון עד ליצירת תזרים 
מזומים חיובי פרמטי ממכירת מוצריה (או איזה מבייהם) לשם מימון הוצאותיה 

  השוטפות.
  

 בפרק זה כלולים אומדים, תחזיות והערכות, אשר התממשותם איה וודאית והם אים
מצויים בשליטת החברה ו/או חברות הקבוצה. לאור אופי העיסוק של חברות הקבוצה קיים 
סיכון לגבי ציפיות ותחזיות החברה בקשר עם פעילות הקבוצה. לאור תחום עיסוקן של חברות 
הקבוצה, מבקשת החברה להדגיש, כי אין וודאות בהצלחת מי מחברות הקבוצה בפיתוח 

מסחורם ו/או מכירות משמעותיות של תוצרי הפיתוח השוים,  מוצריה השוים ו/או הצלחת
וכי ייתכן שלא יתקבלו כל או חלק מהאישורים הדרשים למוצרים ו/או כי שיווקם לא יצלח 

כן החברה איה יכולה להבטיח, כי תוצאות -ו/או לא יארע במועדים המתוכים. כמו
  רחשו ובאיזו מידה.מסוימות הצפויות ו/או חזות על ידי הקבוצה אכן ית

  הגדרות .1

 לשם הוחות, להלן הגדרות מוחים מרכזיים המופיעים בפרק זה: .1.1

"Allevetix" -  ת יתר 2לטיפול בסוכרת מסוג  מערכתובהשמ.   

"CE Mark" 
(conformity mark) 

סימון מוצר אחיד, שועד להקל את הפיקוח ואת הבקרה של   -

בות הקהילה האירופית בדבר עמידת יצרים בתקות ובדירקטי

שוות של הקהילה האירופית ולהבהיר את החובות המוטלות 

בהוראות חקיקה שוות באיחוד האירופי. שימוש בסימון מוצר 

אחיד משמעותו עמידה בכל הוראות הדירקטיבות והתקות 

   .המחייבות התקת סימון זה

"EndoFast" -  יקולוגיה, יהמערכת אשר פיתחה אביאי לשוק האורוג

כל רשתות ל עיגוןפלטפורמה טכולוגית ייחודית למבוססת על ה

להקל ולפשט את הליכי  ת, ואשר ועדהרכו , כוללרקמותסוגי ה

  .רצפת האגן השיתבציחת איברים הטיפול ב

"FDA" 

(US Food and Drug 

Administration) 

פדראלית  רגולאטוריתרשות מהל המזון והתרופות האמריקאי.   -

בארה"ב שתפקידה לבקר ולהסדיר פיתוח ורישום תרופות וציוד 

  רפואי בארה"ב.

"ISO" 

(International 

Organization for 

Standardization) 

-  ISO  ה לאומיים ברחבי העולם, אשרהוא ב"כ של גופי תקי

   מגדיר תקים תעשייתיים ומסחריים בילאומיים.

"NP" 

(National Phase) 
על פי אמות  WIPO -לאחר הגשת הבקשה לרישום פטט ל  -

, מוגשת הבקשה לפטט בכל מדיה PCT -וה פאריז



מעוייים בהגת פטט. הזכות לקבלת פטט בחת על פי  בה

) ואילו זכויות המוופול Priority dateתאריך הקדימות (

ו בכל מדיה. תלו מיום קבלוו יחבלתהובעות מן הפטט לאחר ק

   הבקשה בחת ע"י כל משרד פטטים בכל מדיה בפרד.

"Notified Body" -  רשות רגולאטורית מוסמכת מטעם האיחוד האירופאי אשר

לשיווק מכשיר רפואי  CE Markמוסמכת להעיק אישור 

המקיים את דרישות הדירקטיבה האירופאית העוסקות 

   במכשירים רפואיים.

"PCT" 

(Patent Cooperation 

Treaty) 

לשיתוף פעולה בפטטים, אשר עוסקת בהגשת בקשות אמה ה -

המוהלת על ידי הארגון העולמי לקיין ו ,בילאומיות לפטטים

מאפשרת להעריך  . האמה(ישראל חברה באמה) WIPOרוחי 

את הפטטביליות של הקיין הרוחי לפי הגשת בקשה לפטט 

במדיות רבות. על מת שבקשת הפטט תיכס לתוקף בשאר 

המדיות בעולם (פרט לזו שבה הוגשה הבקשה לרישום פטט) 

יתן להגיש את  ) שלה,Priority dateבהתאם לתאריך הקדימות (

. תאריך התפוגה של WIPO -הבקשה לרישום פטט בילאומי ל

שה  20הפטט (ללא הארכות תוקף שלעיתים אפשריות) הוא 

   .WIPOמיום הגשת הבקשה ל 

"510(k)" -  י שיווק הליך510לפי סעיף יידוע לפ(k)  לחוק התרופות

 FFD&C (Federal Food, Drugs & Cosmeticsהאמריקאי (

Act)מתקבל אישור  מסגרתו, שבFDA  ,לייצור ושיווק מוצר

   בעבר. FDAהדומה מהותית למוצר אחר, שלגביו יתן אישור 

"PMA" 
(Pre-Market Approval) 

 FDA -של מוצר המסווג על ידי הלפי שיווק הליך אישור  -

, (k)510כמכשור רפואי, אשר, בשוה ממוצרים המופים להליך 

בעבר,  FDAאיו דומה מהותית למוצר אחר שלגביו יתן אישור 

ואשר טרם הוכחה מידת הבטיחות והיעילות של השימוש בו. 

והליכי בחיה ארוכים לפיכך, הוא דרש לעבור יסויים קלייים 

  . שלו לשם הוכחת מידת הבטיחות והיעילותיותר 

"TGA" 

(Therapeutic Goods 

Administration ) 

מוצרים פיקוח ובקרה על איכות להאוסטרלי גוף הרגולאטורי ה  -

, בטרם שיווקם מכשור רפואירפואיים, לרבות תרופות ו

   .ובמהלך שיווקם זילד)-באוסטרליה (לרבות ביו

  .אליום בע"מ  -  "אליום"

  .פעילות החברה ואליום יחדיו -בהתייחס לפעילות עסקית   -  "פעילות אליוםאו ""אליום" 

  .איוביישס בע"מאיי.בי.איי. ישראל ביומדיקל   -  "IBI"איביאי" או "

  .גרדיה מדיקל בע"מ  -  "גרדיה"

    .בע"מ מדיקל תרוליף    "תרוליף"



  אלווטיקס מדיקל בע"מ.  -  "אלווטיקס"

  .אליום מדיקל סולושס בע"מ  -  "החברה"

  .ואלווטיקס תרוליף ,החברה, אליום, איביאי, גרדיה  -  "הקבוצה"

  .הבורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מ  -  "הבורסה"

במשרד התמ"ת, הממוה על ביצוע  הרשות לחדשות לאומית  -   "רשות לחדשות לאומיתה"

  המדייות הממשלתית לתמיכה במחקר ופיתוח תעשייתי.

ועדה מאשרת הפועלת במוסדות רפואיים בישראל מכח תקות   -   "ועדת הלסיקי"

  .1980-בריאות העם (יסויים רפואיים בבי אדם), תשמ"א

  , כפי שיתוקן מעת לעת.1999-חוק החברות, תש"ט  - החברות""חוק 

  , כפי שיתוקן מעת לעת.1968-חוק יירות ערך, תשכ"ח  - "חוק יירות ערך"

כיוי כולל לפעולה כירורגית המתבצעת בעזרת מכשור אופטי   -  "כירורגיה זעיר פולשית"

קיימים (לוע, רתיק, פי  קביםוכירורגי, המוחדר אל הגוף דרך 

הטבעת, השופכה) או קבים שפוערים בגוף החולה במהלך 

  .הטיפול דרכם מתבצעים טיפולים שוים

  משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.  - "משרד התמ"ת"

  "ימיטרלמסתם "

)Mitral Valve(  

הועד להשתלה בשיטה , )Mitral Valveמסתם לבבי מיטרלי (  -

  .ספיקת המסתם-במטופלים הסובלים מאי זעיר פולשית

   "סטט"
  ('תומכן')

חלול, עשוי בדרך כלל ממתכת, פלסטיק, או שילוב של  תומכן  -

שיהם, המוחדר אל תוך גוף האדם בהליך זעיר פולשי כירורגי 

או אדוסקופי והמשמש לשחזור (או וידוא המשך) היכולת של 

הדם, מערכת השתן או  מערכותמערכות סגורות בגוף, כגון 

מערכות להולכת וזלים אחרים, להמשיך ולהזרים דרכם וזלים 

   ה פימית או חיצוית.אלו ללא הפרע

ועם בעלי  איקהסכם המיזוג (בדרך של החלפת מיות) עם אליום   -  "עסקת המיזוג עם אליום"

מיותיה, להעברת פעילותה העסקית של אליום איק. לחברה, 

  והתקשרויות לוות אחרות.

עסקת המיזוג (בדרך של החלפת מיות) עם איביאי ועם בעלי   -  "עסקת המיזוג עם איביאי"

מיותיה, למיזוג פעילות איביאי עם פעילות החברה, 

  המיות.והתקשרויות לוות אחרות, לרבות הסכם מכירת 

עסקת המיזוג (בדרך של החלפת מיות) עם גרדיה ועם בעלי   -  "עסקת המיזוג עם גרדיה"

מיותיה, למיזוג פעילות גרדיה עם פעילות החברה, והתקשרויות 

  לדוח זה. 2.4לוות אחרות, כאמור בסעיף 

 יםרכישת כס"עסקת 
  "מיטרל

רכשה אשר לפיה  לית רכישת כסים בתחום המסתם המיטרעסק  

את כל הזכויות בפטט וכסים אחרים  תרוליףהחברה באמצעות 

  בתחום המיטרל.



הכוללת הרחבה מכית של עורק בעל היצרות או  פרוצדורה    "צתור"

  בדרך כלל כתוצאה מהיווצרות פלאק על דופן העורק.  חסימה

אם אמר מפורשות אחרת, המידע והתוים הכספיים  למעט - תוים כספיים בדוח .1.2

המובאים במסגרת דוח זה להלן הים בהתאם לדוחות הכספיים השתיים המאוחדים 

התקופתי , המצורפים במסגרת פרק ג' (דוחות כספיים) לדוח 2017של החברה לשת 

  "). הדוחות הכספיים("

המידע הכלול בדוח זה, ובכלל זה תיאור הפעילות של החברות בות של החברה  מהותיות .1.3

 במאוחד.  הקבוצה ברמתובחת  החברההמבט של  מקודתותיאור עסקיהן, היה 

 תוים לעתים כללים הקבוצה של המוצרים וקווי פעילות של השוים בתיאורים

 לתוכם אחראית איה החברה. שוים מאמריםאו /ו מחקרים, סקרים על המבוססים

 .כאמור מאמריםאו /ו מחקרים, סקרים של

 החלקים עם יחד לקרוא יש התקופתי לדוח זה) התאגיד עסקי' (תיאור א פרק את

  .הכספיים לדוחות הביאורים לרבות, שלו האחרים

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה .2

 כללי  .2.1

 פי חוק החברות-, כחברה פרטית על2004 ,ביואר 4החברה התאגדה בישראל ביום 

הוצעו  2007בפברואר  .)"ב"מיט"בע"מ ( מרכז יזמות טכולוגית -במסגרת חממת מיט"ב

חברה היה לראשוה יירות ערך של החברה לציבור על פי תשקיף, ומאז החברה 

, לאחר השלמת 2010 ,במרס 18ביום  .אשר יירות הערך שלה סחרים בבורסה ,ציבורית

אליום מדיקל סולושס  -הוכחי זה שיתה החברה את שמה ל עסקת המיזוג עם אליום,

  .בע"מ

בהתאם לאסטרטגיית החברה להרחבת קווי מוצריה במטרה לבות חברת מכשור רפואי 

חזקה ומובילה בתחומה, לרבות על דרך של שילוב סירגטי של פעילויות מחקר ופיתוח, 

ייצור ושיווק, לקידומה של החברה ובכלל זה יצירת מגוון רחב יותר של מוצרים ומקורות 

, 2010בשים  ת פעילותורכישר עסקאות מיזוג ליצירת הכסות, ביצעה החברה מספ

אסטרטגיה האמורה. ל בהתאם ןכול זה),(לפירוט ראו להלן בסעיף  2016-ו 2012 ,2011

היו בתורן סירגטיות לעסקת המיזוג שקדמה לה במטרה להפוך  לעילכל אחת מעסקאות 

  פולשיים. -טכולוגיות ומוצרים זעירהמתמחה באת החברה לחברת מכשור רפואי 

  : כמפורט להלן םיפולשי-זעיר מוצרים וקווי טכולוגיות שחמבמועד דוח זה, לחברה 

2.1.1.  Stents - טיםהאורולוגיה בתחום בעיקר( פריפריאליים סט(; 

2.1.2.  EndoFast - שיםרקמות רכות בתחום רפואת עיגון רשתות למוצרים לה;   

2.1.3.  EPD - י להמיועד  חודייי פילטרה מפתורים תסחיפיםהגבצ; 

2.1.4.  Allevetix - י מערכתת  2לטיפול בסוכרת מסוג  תייחודי תזעיר פולשובהשמ

 ;(בפיתוח) יתר



2.1.5.  Mitral Valve - ועדדולף מסתם לבבי מיטרלי  המיועדת להחליף מערכתהה 

 .(בפיתוח) להשתלה בשיטה זעיר פולשית

 עסקת המיזוג עם אליום  .2.2

בחברה  מיותישת מלוא הוה המופק של אליום כגד הקצאת כרהושלמה  2010 במרס

") ובעלי מיותיה, על פיה הועברה פעילותה אליום איק.(" Allium Medical Incחברת ל

לחברה, באופן שאליום הפכה  אליום בע"מפעילות העסקית של אליום איק. לרבות 

 בת בבעלות מלאה של החברה. -לחברה

 עסקת המיזוג עם איביאי  .2.3

איביאי, חברה בעלי מיותיה של הושלמה עסקת מיזוג בין החברה לבין  2011בספטמבר 

, חיבורפרטית שהתאגדה בישראל, העוסקת במחקר ופיתוח של פלטפורמה טכולוגית ל

 Minimally Invasiveלתמיכה ולחיזוק רקמות רכות בתחום הכירורגיה הזעיר פולשית (

Surgery( , פרע של החזיקה באופן שעם השלמת העסקהפק וההחברה בכל ההון המו

  בת בבעלות מלאה של החברה.-לחברההפכה  ואיביאי(לרבות בדילול מלא),  איביאי

 עסקת המיזוג עם גרדיה  .2.4

חברה פרטית הושלמה עסקת מיזוג בין החברה לבין בעלי המיות של גרדיה,  2012 במרס

במחקר ופיתוח, ייצור, הרכבה ופיתוח קליי של מערכת עוסקת השהתאגדה בישראל 

באופן  ,הגה מפי קרישי דם, חלקיקים ותסחיפים הוצרים תוך כדי פרוצדורות צתור

החברה בכל ההון המופק והפרע של גרדיה (לרבות החזיקה שעם השלמת העסקה 

  בת בבעלות מלאה של החברה. -לחברההפכה בדילול מלא), וגרדיה 

  מיטרל - כישת כסיםעסקת ר .2.5

החברה באמצעות חברת הבת תרוליף, שהיה בבעלות רכשה , 20161 ,בספטמבר 11ביום 

זכויות בפעילות הקשורה לפיתוח מסתם לבבי הוכסים את כל המלאה של החברה, 

) הועד להשתלה בשיטה זעיר פולשית חדשית במטופלים Mitral Valveמיטרלי (

   .ספיקת המסתם-הסובלים מאי

  Allevetixרכישות זכויות הקיין במערכת עסקת  .2.6

, חתמה החברה על הסכם מחייב, באמצעות אלווטיקס, שהיה 20172 ,ביוי 4 ביום

האויברסיטה הלאומית של עם  ,בדילול מלא 93%המוחזקת בשיעור של כאמור חברה 

את מלוא הקיין אשר לפיו תקבל אלווטיקס  וחוקרים מובילים מטעמה  (NUS) סיגפור

   ובהשמת יתר. 2יפול בסוכרת מסוג ט, לAllevetixהרוחי והמסחור בקשר עם מערכת 

                                                 
  .]120613-01-2016אסמכתא [ 6201 ספטמברב 11מיום של החברה ראה דוח מיידי לפרטים וספים   1
  .]056499-01-2017אסמכתא [ 2017ביוי  4מיום של החברה ראה דוח מיידי לפרטים וספים  2



 תרשים מבה ההחזקות של החברה .3

(*) כון למועד דוח זה, כל החברות המוחזקות של החברה, כאמור בטבלה שלהלן, הין בבעלות 
   3) של החברה.100%ושליטה מלאות (

 

  

                                                 
3
, דלוור מדית חוקי תחתהמואגדת  פרטית חברה.) איק מדיקל איביאי( .IBI Medical Inc-) ב100%בוסף, איביאי מחזיקה ( 

  .כלשהי מהותית השקעה בה בוצעה וטרם פעילות כל בה אין זה דוח למועד ואשר "בארה

אליום מדיקל 
מ"סולושנס בע

מ"תרוליף מדיקל בע

Mitral Valve

איי ישראל  .בי.איי
אינוביישנס   ביומדיקל
מ"בע

EndoFast

מ"אליום בע

Stents

מ"גרדיה מדיקל בע

EPD

אלווטיקס מדיקל 
מ"בע

Allevetix



  ועסקאות במיותיההשקעות בהון החברה  .4

להלן יפורטו, למיטב ידיעת החברה, השקעות בהון החברה ועסקאות מהותיות אחרות במיותיה 

מחוץ לבורסה, אשר בוצעו במהלך השתיים שקדמו למועד פרסום דוח  ידי בעלי עיין-שעשו על

    .4זה

תאריך 
 האירוע

רגילות/כתבי  מספר מיות סוג האירוע  מס' אסמכתא
 אופציה למיות רגילות

 )ש"חמחיר למיה (

החברה הקצאה פרטית של מיות   2016-01-078331  10.07.2016
  למפיץ

  ש"ח 1.80  מ"ר 597,222

הפקה לציבור על פי דו"ח הצעת   2016-01-127198  21.09.2016
   מדף לפי תשקיף מדף

  מ"ר 10,626,000
+  

 אופציה כתבי 13,282,500
  ) 7(סדרה 

 -יירות הערך הוקצו ב
יחידות במחיר  26,565

  ש"ח ליחידה 520של 

הפקה לציבור על פי דו"ח הצעת   2017-01-077364  30.07.2017
  מדף לפי תשקיף מדף

  
  

  מ"ר 12,535,000
+  

 אופציה כתבי 12,535,000
  )7(סדרה 

 -יירות הערך הוקצו ב
יחידות במחיר  125,350

  ש"ח ליחידה 101של 

הקצאה פרטית למשקיעים   2017-01-110500  31.12.2017
בחברה בתמורה להשקעתם 

  ובייהם בעל עיין בחברה

 5,022,426מ"ר וכן  5,022,426
  )7כתבי אופציה (סדרה 

ש"ח למיה, בוסף  1.40
  )7לאופציה (סדרה 

הקצאה פרטית לבעל עיין   2018-01-001798  22.1.2018
בתמורה להשקעתו בחברה 

בחברה הבת, המיועדת לשימוש 
  אלווטיקס

  ש"ח  1.24  מ"ר 806,452

   חלוקת דיבידדים .5

 . ולא חילקה דיבידדים חלוקת דיבידדיםעל החברה לא הכריזה בשתיים האחרוות  .5.1

 אין לחברה מדייות חלוקת דיבידדים.למועד דוח זה,  .5.2

למיטב ידיעת החברה, לא חלות עליה מגבלות העלולות להשפיע על יכולתה לחלק  .5.3

") בדבר עמידה חוק החברות(" 1999-דיבידדים, בכפוף להוראות חוק החברות תש"ט

   במבחי חלוקה.

  מידע כספי לגבי תחום פעילות החברה  .6

לפרטים וספים אודות התוצאות הכספיות של החברה, ראו הדוחות הכספיים  .6.1

 ").הדוחות הכספייםהמצורפים לדוח זה (" 2017המאוחדים השתיים של החברה לשת 

להסברים בדבר ההתפתחויות שחלו בתוים הכספיים המובאים לעיל, לרבות  .6.2

ההתאמות לסכומים בדוחות הכספיים ומהותן, ראו הסברי הדירקטוריון באשר למצב 

  עסקי החברה בחלק ב' לדוח תקופתי זה.

 

  סביבה כללית והשפעת גורמים חיצויים על פעילות הקבוצה .7

                                                 
איחוד הון ) אישרה האסיפה הכללית של החברה את תיקון תקון החברה ו031345-01-2015(אסמכתא:   2015בפברואר  15ביום  4

ש"ח ע..  0.01) מיות רגילות בות 20ים (באופן שכל עשר ,1:20ביחס של  ,המיות הרשום והון המיות המופק והפרע של החברה
   ש"ח ע.. של החברה. 0.20) בת 1כ"א, תאוחדה למיה רגילה אחת (



כלכלית, העשויים להשפיע באופן מהותי על פעילות חברות -המאקרוקיימים גורמים בסביבה 

תידי למוצריה אשר בפיתוח, ועשויים להיות תלויים בגורמים הקבוצה ועל הביקוש הע

   :)לדוח זה 30בסעיף המפורטים להלן (ראו גם דיון בגורמי סיכון החלים על החברה 

  גורמי מאקרו  .7.1

סעיף  ראותודות בשערי חליפין  השפעותלפרטים אודות  - תודות בשערי חליפין .7.1.1

 לדוח זה.  30.1

 לדוח 30.1סעיף לפרטים אודות השפעת הזהות הישראלית ראו  - הות ישראליתז .7.1.2

  זה.

מרבית החברות הפועלות בשוק מוצרים רפואיים  - החברה ותקציבה גודל .7.1.3

פולשיים הין חברות עק, עתירות הון ותקציבים, שהין בעלות -כירורגיים זעיר

העשויים להקות  אורך שימה עסקית ארוכה מזו של החברה ומוצריה, גורמים

 להן יתרון תחרותי על החברה.

בתקופות המתאפייות בהאטה כלכלית, קטים התקציבים  - כלכלית האטה .7.1.4

למשבר המוקדשים לפעילויות בתחום מוצרי הרפואה החדשיים ובמחקר. 

על תקציבי מערכות הבריאות והיכולת  , בין היתר,היות השפעההפיסי יכולה ל

גיות חדשיות. לפרטים וספים אודות השפעת ההאטה ולולרכוש מוצרים ו/או טכ

  .לדוח 30.3סעיף ראו  המתמשכת הכלכלית

 גורמים עפיים .7.2

התפתחויות בתחום הפרמצבטיקה והטיפול הרפואי  - ביחס לקו מוצרי הסטטים .7.2.1

ודות קו מוצרי לפרטים א .בסטטיםעשויות להפחית את הצורך בשימוש 

 .זה לדוח 9סעיף הסטטים, ראו 

פעילות הקבוצה  - ) של מבטחים רפואייםreimbursementמדייות החזר הוצאות ( .7.2.2

בקשר עם כל אחד מקווי מוצריה צפויה להיות מושפעת ממדייות חברות הביטוח 

בתחום הרפואי בכל הקשור לאימוץ מדייות החזר הוצאות בגין הליך רפואי בו 

שבפיתוח ו/או בייצור. לפרטים וספים  החברהמוצרי מ אחד כלייעשה שימוש ב

 בגורמי דיוןל מבטחים רפואיים ראו אודות השפעת מדייות החזר הוצאות ש

  זה. דוח 30 בסעיף סיכון

  פיתוח וייצור של מוצרים מתחרים .7.2.3

מושפעים מתחרות בתחום, הן חברות הקבוצה והמוצרים שבפיתוח מוצרי כל 

  והן בפיתוח טכולוגיות חלופיות. ושיווק מוצרים תחליפייםבפיתוח יצור 

לפרטים  .לדוח זה 13הקבוצה ראו סעיף חברות לפרטים אודות תחרות במוצרי 

 לדוח 30יף בסעאודות השפעת התחרות על פעילות החברה ראו דיון בגורמי סיכון 

  זה. 

 

  ידי רשויות פיקוח-מדייות אישור מוצרים עלרגולציה ו .7.2.4



הפעילות בשוק המוצרים הרפואיים, כפופה, החל משלב המחקר והפיתוח ואילך, 

 אודותלפרטים וספים רישוי, פיקוח וחקיקה בשווקים השוים. למגבלות תקיה, 

לפרטים אודות השפעת  .זה לדוח 23רגולציה ומדייות אישור מוצרים ראו סעיף 

  זה. דוחל 30עיף סיכון בס רמיוהרגולציה על פעילות החברה ראו דיון בג

 חברות הקבוצהגורמים חיצויים ספציפיים ל .7.3

הצלחת החברה תלויה גם ביכולתה לרשום את הפטטים שהוגשו בקשר עם  .7.3.1

). בחלק מהמקרים, אם לא זה לדוח 17.2-ו 16פים סעיראה מוצריה (לפירוט 

יאושרו לרישום איזה מהפטטים שהוגשו יהיה בכך בכדי להקל על גורמים 

לפרטים אודות השפעת אי הצלחה ברישום  .מתחרים לייצר מוצרים מתחרים

  זה. לדוח 30 בסעיףפטטים על פעילות החברה ראו דיון בגורמי סיכון 

הצלחת החברה תלויה, בין השאר, ביכולתה לגייס ולשמר כוח אדם מיומן  .7.3.2

  והפיתוח הרפואי.  ומקצועי בתחום המחקר

במקרים מסויימים, ייתכן כי בתי חולים ורופאים המטפלים בבעיות רפואיות  .7.3.3

צרי החברה מיועדים להן, יעדיפו את שיטות הטיפול הכירורגיות כדוגמת אלו שמו

המסורתיות או מגד שיטות טיפול חדשיות יותר הקיימות כיום בחלקן עדיין 

במתכות יסויית, על פי ההליכים המבוצעים באמצעות מוצרי החברה, וכתוצאה 

 מכך לא ירכשו את מוצריה.

 מידע כללי על תחום הפעילות .8

מגמות אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של הקבוצה, שיש להם, או  להלן יתוארו

צפויה להיות להם, השפעה מהותית על התוצאות העסקיות או ההתפתחויות של הקבוצה או 

 של תחום הפעילות שלה, וההשלכות הצפויות בגים על החברה:

 ים בומידע כללי על תחום הפעילות; מבה תחום הפעילות ושיויים החל .8.1

: כוללת חמש טכולוגיות וקווי מוצריםו פולשי-זעירמכשור רפואי מתמחה ב קבוצהה

רקמות עיגון רשתות ל), מוצרים להאורולוגיה בתחום בעיקר( פריפריאליים סטטים

 ,בצתורים להגה מפי תסחיפיםהמיועד  חודייי פילטר ,רכות בתחום רפואת השים

פיתוח ו ,ובהשמת יתר 2לטיפול בסוכרת מסוג  תייחודי תזעיר פולשי מערכתפיתוח 

 .מסתם לבבי מיטרלי הועד להשתלה בשיטה זעיר פולשיתמערכת של 

רפואיים  תחומיםלמספר  פוה הקבוצה, הקיימים ואלו שבפיתוח באמצעות המוצרים

הרגולטורית, אטרקטיביים, תוך כדי שהיא מצלת את התשתית ההדסית, התפעולית, 

פעילויות אלו. לפרטים כל והשיווקית הקיימת בחברות הקבוצה לתמיכה בקליית 

  .לדוח זה 2ראו סעיף כלליים על התפתחות פעילות החברה 

  

  

   )Allium®Stentsטכולוגיה וקו מוצרי הסטטים ( .8.1.1

  . אליוםחברת הבת באמצעות החברה ומיוצר ומשווק  ,מפותחקו מוצרי הסטטים 



, אליוםחברת הבת פעילות החברה בקשר עם קו מוצרים זה, המתבצעת על ידי  

רפואי,  לשימושפריפריאלים במחקר, פיתוח, ייצור ושיווק סטטים מתמקדת 

דם ולב). הכלי מערכת חסימות באיברים שוים בגוף (למעט מיעת ולשחרור 

חיצויות ופימיות, טראומה חסימות אלה עשויות להיגרם, בין היתר, בשל חבלות 

, 5הליכים כירורגים ואדוסקופיים באיברים משיקים, בצקות, מצבורי מירלים

  . ממאירים או שפיריםוכן גידולים 

סטטים מהווים כיום חלק בלתי פרד מהפרוטוקול הטיפולי במערכות וזלים 

השתן, דרכי המרה וכו') במסגרת העיכול, ואוויר בגוף (מערכת הדם, השימה, 

יסיון לטפל בחסימות הוצרות במערכות אלו באמצעים הכוללים חדירה מזערית 

   לגוף.

מתבסס על טכולוגיה המאפשרת ייצור סטטים המשלבים קו מוצרי הסטטים 

 למערכותאים קיימים כיום בשוק הסטטים  שברובםמאפייים ותכוות 

למשל, הסטטים מצופים בפולימר מיוחד, המסייע  כך .פריפריאליותפיזיולוגיות 

במיעת היסתמותם והים בעלי תכוות פיזיולוגיות ופיסיקליות, אשר להערכת 

של  ואת איכות חייו יטיפולתהליך ההעשויות לשפר באופן משמעותי את החברה 

הסטטים הים בעלי מגון פרימה ייחודי, המאפשר את , ובוסף חלק מהחולה

  .ברים המטופליםימגוף החולה ללא פגיעה במעברים או באהוצאתם 

, לשימוש במערכת השתן סטטים שויםסוגי אליום חמישה למועד דוח זה פיתחה 

) בדוח זה (מוצרים 9.1הסטטים ראה סעיף . לפרטים אודות סוגי ודרכי המרה

   .להלן

של החברה להערכת החברה מספר ההליכים בהם יתן לעשות שימוש בסטטים 

הסטט הפרוסטטי, הסטט הבולברי והסטט לצוואר השלפוחית שפיתחה (

השימוש  .העולםר דומה בשאר אמד במאות אלפים בשה בארה"ב, ובמספ) אליום

בסטטים לטיפול בחסימות באזור השופכים, במערכת דרכי השתן העליוות, לו 

פוץ יותרמיועד הסט ,ט האורטראלי של אליום .  

   )EndoFast -(ה רכותלרקמות  , כוללמותרקלכל סוגי העיגון מוצרי טכולוגיה וקו  .8.1.2

ממועד היווסדה במחקר ופיתוח של פלטפורמה טכולוגית לחיזוק  העסקאיביאי 

 )Minimally Invasive Surgeryבתחום הכירורגיה הזעיר פולשית ( 6רקמות רכות

   לאורולוגיה.ו ,Urogynecology(7בשוק המכשור הרפואי לאורוגיקולוגיה (ובעיקר 

ל מעבר מיתוחים מזה מספר שים יכרת מגמה בכל תחומי הרפואה הכירורגית, ש

כירורגיים "פתוחים", להליכים כירורגיים זעיר פולשיים, וזאת על רקע 

 ,החסרוות הכרוכים בהליכי היתוח ה"פתוחים": הצורך בביצוע הרדמה מלאה

והוצאה  ,ימי אשפוז מרובים ,תקופת החלמה ממושכת ,סכה לזיהומים ודימומים

                                                 
 .כמו לדוגמה אבי כליה 5
להבדיל  )ת את האיברים הפימיים והשריריםות העוטפותת עורי ותשומיות רקמרקמות מסוג שרירים, רצועות ורקמות חיבור ( 6

  מעצמות, סחוס, גידים וכו', אשר הם רקמות קשות יותר.
טיפול כירורגי בליקויים באזור רצפת האגן השי כגון: ציחת איברי האגן, בעיות בתפקוד  -תת התמחות בתחום הגיקולוגיה  7

 שלפוחית השתן והשופכה, בעיות שליטה במתן צואה וכו'.



ועלות מספר רב של קבוצות בעולם כספית יכרת. על רקע החסרוות האמורים, פ

בכל תחומי הרפואה לפיתוח ושכלול הליכים כירורגיים זעיר פולשיים. המגמה 

האמורה יכרת בקרב מגוון תחומים רפואיים, ובהם, בין היתר, גם תחומי 

הגיקולוגיה, האורולוגיה והכירורגיה הכללית, שהים כיום תחומי פעילותה 

 ההליכיםהאמריקאי סביב ושא  FDA -ה חייתהלאור החברה. העיקריים של 

בגישה זעיר  המעבר ברחבי העולם לפרוצדורות ובשל ת,בגישה טראס ואגילי

פולשית המצמצמת ככל האפשר שימוש בחיתוכים וכן מאפשרת ראייה 

יכרת מגמה גוברת אפקטיבית של האזור המטופל לאורך כל הפרוצדרודה, 

  .לפרוסקופיתוהולכת לביצוע יתוחים אלה בגישה 

   ")Embolic Protection Device ")EPD ומערכת טכולוגיה .8.1.3

הרכבה של מערכת הגה מפי ו במחקר ופיתוח, ייצורגרדיה מאז היווסדה, עוסקת 

תהליך ו קרישי דם, חלקיקים ותסחיפים הוצרים תוך כדי פרוצדורות צתור

 8, מכשירי אטרקטומיוהרחבה של כלי דם חסומים באמצעות בלון, סטטפתיחה 

" או הפילטר" או "WIRION(להלן: " TMWIRIONהקראת  ,או כל אמצעי אחר

כל ל ובישראל (אמ"ר) )CE Markאישור שיווק באירופה ( מערכת זול .")מערכתה"

, כלי (עורק התרדמה) כלי הדם המובילים אל המוח לדוגמא כלי הדם העורקיים

 )FDAשיווק בארה"ב (וכן אישור  ,בלב 9כלי דם ומעקפים ורידייםודם היקפיים 

-לשיווק באוסטרליה ויו Administration Therapeutic Goods (TGA)ואישור 

 ,ביוי 4ביום  ואשר התקבל לעורקים המובילים למוח (עורק התרדמה)זילד 

  בהתאמה., 201611 ,באוקטובר 5וביום  201510

 – יתוח מעקפים )1( :הןשל עורקים דרכי הטיפול הפוצות בהיצרויות וחסימות 

יתוחי  800,000 -בעולם מבוצעים כ יתוח לשם ביית מעקף לכלי הדם החסום 

פותחים את העורק, מקים את דפות  בה פרוצדורה -) צתור 2( ;)12 מעקפים בשה

בכל עולם בכון למועד זה מבוצעים  .העורק מהרבדים הטרשתיים וסוגרים בחזרה

בלבד בעורק התרדמה בארה"ב הציתורים מספר  .13כמליון צתורים לבבייםשה 

  .201414בשת מבוגרים  100,000 -ל 38 -מוערך בכ

בכלל  פולשייםקיימת טיה ברורה בקרב האוכלוסיה להעדיף טיפולים פחות 

                                                 
: מחלת עורקים PAD-להסרה של רובד טרשתי מכלי הדם לטיפול ב ולריים, בתוך כלי הדםואסק-אדוזעיר פולשי טיפול  ךהלי 8

  היקפית. הסרת הרובד הטרשטתי על ידי מכשיר האטרקטומי עשית על ידי גירוד מכי שלו או באמצעות שימוש בלייזר.
9 Saphenous Vein Graft.  

  ].041262-01-2015[אסמכתא: 2015ביוי  7לפרטים ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  10
  ].059733-01-2016[אסמכתא: 2016באוקטובר  6לפרטים ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  11
  :אתרההתוים לקוחים מתוך  12

 http://www.surgeryencyclopedia.com/Ce-Fi/Coronary-Artery-Bypass-Graft-Surgery.html  

 
13 -vessel-blood-and-heart-of-disorders/diagnosis-vessel-blood-and-http://www.msdmanuals.com/home/heart

disorders/cardiac-catheterization-and-coronary-angiography  

14 abstract/2654384?redirect=true-tps://jamanetwork.com/journals/jama/articleht  

  



וצתור על פי יתוח בפרט. העדפה זו מקבלת ביטוי גם בקרב הרופאים ותופסת 

  תאוצה לאור מחקרים ופרסומים בתחומים השוים. 

החלה להצטבר בקרב העוסקים בעף הקרדיולוגיה הצתורית ובקרב  כעשורלפי 

התעשייה המשרתת אותה ההכרה כי הפעולה המכית המופעלת בשלבי הצתור 

עלולים ליצור תסחיפים/סתימות בכלי הדם ההשוים גורמת לשחרור חלקיקים 

גון כ ,אלהאליהם מובילים כלי דם באופן שיפגע באופן חמור בתפקודם של איברים 

אצבעות או או הצטברות קרישי דם שעלולים לגרום לכריתת  שבץ מוחי, שבץ לבבי

   רגל.

תסחיפים אלה משמטרתם למוע  כליםו יצרי הסטטים הצטיידו או פיתחחלק מ

כלים אלו הים מרכיב  ).EPDמלהתקדם עם זרם הדם ולסכן איברים חיויים (

יות ספציפיות כגון ציתור רחב באידיקציות קלישימוש  הםחשוב ועשה ב

  בעורקי התרדמה. 

  )vetixellA( ובהשמת יתר 2מסוג לטיפול בסוכרת מערכת  .8.1.4

הודיעה החברה כי השלימה התקשרות עם האויברסיטה  2014,15 ,ביולי 20ביום 

מערכת ) וחוקרים מובילים מטעמה לפיתוח ומסחור NUSהלאומית של סיגפור (

. ")הפרויקטובהשמת יתר (להלן: " 2לטיפול בסוכרת מסוג  תייחודי תזעיר פולשי

המערכת מיועדת להקטין באופן משמעותי את ספיגת הסוכרים והשומים 

 שהיקפו, הפרויקט שרוול ייחודי אשר פותח על ידי החברה.שתל הכולל באמצעות 

לאומית -הדו הקרן ידי על 45% של במימון תמך"ב, ארה דולר מיליון 2.2-כ

החזר  י) כאשר המעק האמור איו מדלל מי מהצדדים וכSIIRDישראל (-סיגפור

המעק יבוצע כתמלוגים ממכירות עתידיות של המוצר שיפותח במסגרת 

ועל ידי החברה בחלקים  NUSהפרויקט. יתרת מימון הפרויקט תעשה על ידי 

סחרי על ידי ומ רגולטוריבשיתוף פעולה טכולוגי, קליי, בוצע משווים. הפרויקט 

אשר ככל  למוצר,  עתידי בוסף חתמו הצדדים על הסכם מסחורשי הצדדים. 

   .שווים בחלקים שתוחזק) JVבמסגרת חברה משותפת (ויתממש צפוי להתבצע 

-על הצלחה בהשלמת שלב היסוי הפרההחברה הודיע , 201616 ,בדצמבר 18ביום 

  .קליי בחיות גדולות במערכת

, חתמה החברה באמצעות חברת הבת אלווטיקס על הסכם 172017 ,ביוי 4ביום 

 מערכתהרוחי והמסחור בקשר עם מזכויות הקיין  100% לה המקהמחייב 

Allvetix קבע  50%, וזאת חלף זכויות בשיעור מופחת משמעותית שלכפי ש

 תעיקבין היתר, קבע בהסכם כי עם הקמתה של אלווטיקס   .בהסכם המקורי

 לקבוצה של ארבעה בכירים, הכוללת את שי מהלי חברת המסחור שלהחברה 

 NTU), מהל המסחור של אויברסיטת NUSהאויברסיטה הלאומית של סיגפור (

                                                 
 ].117165-01-2014[אסמכתא: 2014ביולי  20לפרטים ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  15

  ].140059-01-2016 [אסמכתא: 2016בדצמבר  18לפרטים ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  16
 ]056499-01-7201 [אסמכתא: 2017ביוי  4מיידי שפרסמה החברה ביום לפרטים ראו דוח  17



), NHSבבית החולים הלאומי של סיגפור ( או רופא גסטרואטרולוג מובילוכן 

  שים. 3מהוה המופק  וזאת לאורך  7%מיות חסומות בשיעור של 

 ) (Mitral Valveמסתם לבבי מיטרלי להשתלה בשיטה זעיר פולשית .8.1.5

רכשה החברה באמצעות חברת הבת תרוליף, שהיה , 201618 ,בספטמבר 11ביום 

זכויות בפעילות הקשורה לפיתוח הוכסים את כל הבבעלות מלאה של החברה, 

) הועד להשתלה בשיטה זעיר פולשית Mitral Valveמסתם לבבי מיטרלי (

  .ספיקת המסתם-חדשית במטופלים הסובלים מאי

 

   מגבלות, חקיקה, תקיה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות .8.2

מגבלות פיקוח ורגולציה בכל טריטוריה בה פעילות כל אחת מחברות הקבוצה כפופה ל

כגון סטדרטים של תקיה בילאומית, הן פועלות, לרבות קבלת אישורים ועמידה ב

באוסטרליה, וכן  TGA -ואישור ה בארה"ב FDA-האישור  ,באירופה CE Markאישור 

   ם, וכן לרגולציה ולתקיה מקומית.מוצריהבטחת איכות אל ISOתקי ב עמידה

  .לדוח זה 23סעיף לפרטים עיקריים אודות מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה ראו 

  שיויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו .8.3

טכולוגיות ומוצרים המתבסס על מכשור רפואי בתחום של הקבוצה פועלת כאמור, 

   :מסחרייםלחברה שלושה קווי מוצרים . בתוך כך פולשיים-זעיר

   Allium®Stents -קו מוצרי הסטטים  .8.3.1

צרויות בדרכי השתן יבסטטים לטיפול בחסימות והכיום כאמור לעיל, השימוש 

  התחתוות (להבדיל מהשופכים), הוא מצומצם. 

בביקוש לטיפולים זעיר חל גידול משמעותי יחד עם זאת, בשים האחרוות 

פולשיים כתחליף לפרוצדורות יתוחיות ולהערכת החברה מגמה זו צפויה להרחיב 

לטיפול יתוחי י או כגישור את הביקוש למוצרי הסטטים שלה כטיפול אלטרטיב

היצרות או חסימה  למוער טיפול יתוחי בכדי לשמר את התוצאות ואו לאח

  חוזרת.

התרחבות השימוש בטיפולים אלה עשויה, להערכת החברה, להגדיל את הביקוש 

כטיפול  לסטטים של החברה המיועדים לשימוש בדרכי השתן התחתוות

ור תוצאותיו ומיעת היצרות כהשלמה לטיפול העיקרי, לצורך שימאלטרטיבי או 

  או חסימה חוזרת. 

בשוק הסטטים לטיפול בדרכי המרה מסתמת בשים האחרוות הגברה של 

התחרות, המתאפיית בכיסתם של יצרים רבים לשוק, לרבות חברות עק, 

  וכתוצאה מכך, שחיקת מחירים. 
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   )EndoFast-(הרכות רקמות  זוקחיקו מוצרי  .8.3.2

לתיקון רצפת האגן, וציחת איברים הן פוצות מאד בעיקר בקרב  פרוצדורות

כאשר התיקון שים בגיל המעבר. ישן טכיקות שוות לטיפול בתופעות אלו 

) לתמיכה / בקע (כדוגמת השימוש ברשתות בהריה באמצעות רשת היא אחת מהן

 באיבר שצח. בשוק זה ישם שחקים רבים, חלקם חברות עק בילאומיות

. בעוד שוותהמשווקות מגוון פיתרוות לטיפול בתופעות ה"ל באמצעות רשתות 

 היתה החדרת הרשת מתבצעת באמצעות מספר מחטים מעוקלות אחרוהשעד ל

בשים האחרוות הלכה ותפסה  ,)outside inמן החוץ אל הפים (, (טרוקרים)

באמצעות לית וואגי-עיגון הרשת בגישה טראסלשיטה מתקדמת יותר להחדרת ו

  . לאורך הרתיקבלבד חתך יחיד 

וואגילית או -טראסהישה הגגישות פתרון שוות:  שתימיישמים מוצרי איביאי 

כון וחשבים בעלי פרופיל בטיחות גבוה. בשוק זה פועלים  ,לאפרוסקופיתגישה ה

   .אמור לגדול עם התפתחות התחרותשמספר שחקים מצומצם  למועד הדוח

שתי החיות חדשות לגבי מוצרי  FDA -, פרסם ה2016במהלך חודש יואר יצוין כי 

(אחת משתי הגישות המיושמות  וגיאליות לטיפול בציחת איברים רשתות טרס

כל ההגשות ש כך הגדרת המוצרים (א) שיוי קטגוריית :על ידי מוצרי החברה)

מעוייים הכל היצרים הקיימים בתחום  (ב); PMAהחדשות תהיה במסלול 

לשמר את אישור שיווק מוצריהם בארה"ב, מחויבים לרשום את מוצריהם מחדש 

חודשים מיום פרסום ההחיות על מת להראות  30תוך פרק זמן של  PMAבהליך 

   להלן. 9.2.1לפרטים בהרחבה ראו סעיף  יעילות ובטיחות.

   EPD -קו מוצרי ה .8.3.3

מפי  ההגהמערכות צפוי שוק  2020 -ל 2016, בין השים ותחזיות לפי הערכות

עבור ההתוויה של  %1019 -כשיעור צמיחה שתי של ב לעלות תסחיפים בזמן צתור

    צתורים בעורקי התרדמה. 

בוסף ישה עלייה משמעותית בשימוש במערכות הגה עבור צתורים בעורקי 

ממחלות הרגליים לחולים הסובלים מחסימות כלי דם בעורקים אלה כתוצאה 

מהווה שוק גדול הצומח ה) PAD  )Peripheral Arterial Diseaseעורקים הקפיות

-מיליון חולים בארה"ב בלבד העוברים מדי שה כ 8-12בקצב מהיר המוערך בין 

הסיבות לצמיחה המהירה בשוק זה הין  .20אלף פרוצדורות צתור רלווטיות 600

  בין היתר הזדקות האוכלוסייה והגידול המשמעותי בחולי הסכרת. 

אחד הטיפולים הפוצים בחולים אלה הוא צתור ופתיחה של כלי הדם החסומים 

משתחררים  אטרקטומיאטרקטומי. כאשר משתמשים במכשיר  יעל ידי מכשיר

בשימוש  קליי חשובי הדם ולכן יש צורך לכלי תהטרששל הרובד חלקיקים רבים 

                                                 
19 market-devices-protection-embolic-devices-cardiovascular-http://www.technavio.com/report/global  
20   Partners clinical study  ,The SAGE Group ,AMA heart and stroke statistics 2013 update, Millennium Research 

Group 2013 ,i-Data research 2012, guidelines for PAD ACC-AHA. 



במערכות הגה בזמן ביצוע פרוצדורות כאלה. שימוש במערכות ההגה להתוויה 

  . 21הזו בדק במספר יסויים קלייים ומצא מועיל ביותר

 -התקבלה בידה הודעה כי מערכת ה, הודיעה החברה כי 201722בדצמבר  17ביום 

WIRION   י של יעילות, בהתאם עמדה בהצלחה מרובה ביעדיסוי המשה

יעילות "). היסוי(בסעיף זה: " FDA -לפרוטוקול היסוי שאושר על ידי ה

המערכת מתבטאת ביכולתה לתפוס חלקיקים הוצרים במהלך פרוצדורות 

הרגליים לפתיחה של כלי דם חסומים. ללא שימוש באמצעי  אטרקטומי בעורקי

גרימת סיכון משמעותי למטופל  ר הדם תוךהגה, חלקיקים אלו היו ותרים במחזו

  .העלול להוביל לקטיעות רגליים ואף למוות

, מעבדה NAMSAהערכה בלתי תלויה שבחה את תכולת הפילטר בוצעה על ידי 

מהפילטרים של  100%-מובילה בתחום של אליזה היסטולוגית, וקבעה כי ב

מטופל, כאשר המערכת מצאה כמות חלקיקים משמעותית היכולה לסכן את ה

מ"מ החשב לגדול ומסוכן  1מהפילטרים גודל החלקיקים אף עלה על  31%-בכ

  . במיוחד

לאור תוצאות היסוי החזקות וייחודיות וחדשות פתרון ההגה של גרדיה, בחרה 

 דם-להציג את כלל תוצאות היסוי הקליי במסגרת הכס הבי"ל לכליגרדיה 

ISET   יסוי בפלורידה, ארה"ב. תוצאות  2018בחודש בפברוארוצגו על ידי ד"ר הה

שהיו החוקר העיקרי  וויליאם גריי, מהמרכז למחקר רפואי לקאו בפסילביה

  .וסקולארי-של היסוי ואחד מהרופאים המובילים בעולם בתחום הקרדיו

  

פרוצדורות צתור בעורקי הרגליים קיבלו חיזוק משמעותי בשים האחרוות 

כיסת מכשירי האטרקטומי לשימוש רחב. מכשירי האטרקטומי  במיוחד עם

כלי דם ברגליים . חסימות במאפשרים פתיחה מכאית או באמצעות לייזר של 

במרבית מפרוצדורות אלו עשה שימוש במערכות הגה מסוג פילטר כאשר שימוש 

) המשתחררים debrisזה הולך וגובר בשל הכמות הגבוהה יחסית של חלקיקים (

המערכת מציגה יתרוות משמעותיים וייחודיים בשל האפשרות  פרוצדורות אלו.ב

להשתמש בתיל מוליך לבחירת המצתר לאורך כל הפרוצדורה, יתרון חשוב ביותר 

בוסף, המערכת  בטיפול בעורקי הרגליים בהם החסימות ארוכות יחסית.

ן חשוב כלי הדם החסום, יתרומאפשרת לעול את הפילטר בכל מקום לאורך 

  המאפשר למצתר חופש פעולה רחב ותמיכה חזקה. 

להערכת ההלת החברה, הצירוף של הטכולוגיה החדשית, האישור הרגולטורי 

הייחודי, והתוים הקלייים המצויים ביחס למוצר ההשוואתי, ממצבים את 

מעלים המערכת כפתרון מוביל בשוק. בוסף, להערכת החברה גורמים אלו 

                                                 
21 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25147039  
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קראת את הערך עבור חברות מובילות עמן מצויה גרדיה בתהליך למשמעותית 

  .עסקה אסטרטגית

חברת היה  לשימוש בעורקי הרגליים FDAלה יש אישור  החברה היחידה בעולם

Covidien-Medtronic , ה שלה  זהחשוב לציין שאישורמגביל את מערכת ההג

לשימוש עם מכשור האטרקטומי הפותח חסימות בעורקי הרגליים שלה בלבד 

ואיו מאפשר שימוש עם מכשירים לפתיחת חסימות בעורקי הרגליים של חברות 

שבהתאם  ,של גרדיה WIRION-. זאת לעומת מערכת הFDAאחרות המאושרות 

צפויה לקבל התוויה רחבה לשימוש , FDA-לפרוטוקול היסוי המאושר על ידי ה

   .FDAמאושרי   עם מגוון מכשירי האטרקטומי

(ככל WIRION -לשוק של מוצר ההראשוית לאחר חדירתו  ברההח להערכת

 הבטיחות פרופילעקב משמעותית מדי שה לעלות  בווי השימוש שתתרחש) צפ

  .בו מאידך השימוש וקלות ,והיעילות של המוצר מחד

חדירה להתוויות וספות  צפויהWIRION -היתרוות של מוצר ה לאורכמו כן, 

בתחום הצתור, כמתואר לעיל, ולפיכך הגדלה משמעותית וספת של שוק 

   המגיות מועות התסחיפים.המערכות 

לאחר חדירתו WIRION  -מוצר הבהתרחבות השימוש הערכות החברה בדבר 

, "מידע צופה פי עתיד" ןה התוויות וספות, , לרבות לגבילשוק (ככל שתתרחש)

כהגדרתו בחוק יירות ערך, שכן אין כל וודאות כי שימוש כאמור יחל, מתי ובאיזה 

היקף, טווח הזמן הדרוש לשם כך וכמות המשאבים הדרושים, כמו גם פעילות 

המתחרים בשווקים אלו, ומכיוון שהתממשות מידע זה תלויה בגורמים רבים 

יוים ודרישות ומשתים אשר אים בשליטת החברה, לרבות עמידה בקריטר

רגולאטוריות מאת רשויות הבריאות והפיקוח השוות, אשר יכול ולא יאמצו את 

המוצר או שלא יאמצו אותו בלוח הזמן הרצוי ו/או החמרה בדרישות רגולאטוריות 

קיימות וכן קשיים בשיווק ו/או החדרת המוצרים לשווקים, אין כל ודאות כי אכן 

  דים לכך ו/או היקף התרחבות כאמור.תתבצע התרחבות כאמור, טווח המוע

   פעילות והשיויים החלים בהםתחום הגורמי ההצלחה הקריטיים ב .8.4

תחום פיתוח וייצור מוצרים רפואיים היו תחום הדורש מומחיות, ידע  - מחקר ופיתוח -

וטכולוגיה אשר על בסיסם יתן לפתח מוצרים רפואיים אשר יוכלו להתחרות 

בשוק. תהליך פיתוח מוצר רפואי חדשי כרוך במימון בהצלחה במוצרים הקיימים 

 פיסי בהיקף משמעותי הדרש לאורך זמן.

חברה המבקשת לפתח מוצר רפואי חדשי דרשת לרכז סביבה  - כוח אדם ומשאבים -

כוח אדם מקצועי ומיומן אשר יקדיש עצמו לפיתוח מוצר החברה ויוודא קיומם של 

למחקר ופיתוח של המוצר, כגון מעבדות, ציוד, האמצעים והמתקים הדרשים לחברה 

 בתי חולים ומאגר חולים לצורך ביצוע היסויים ואמצעים קלייים אחרים.



על חברות הפעילות בשוק המוצרים הרפואיים להבטיח את זכויות הקיין  - קיין רוחי -

יין הרוחאותה על זכויות הק הי שלהם בפרי הפיתוח המחקרי. היעדר הגי של הרוח

החברה, תאפשר למתחרותיה לפתח טכולוגיה מתחרה ביתר קלות. לצורך כך, עזרת 

החברה בדרך כלל ביועצים בתחום הקיין הרוחי החל מראשית תהליך המחקר 

והפיתוח על מת לוודא בכל עת את אפשרות רישומן של הזכויות לצורך מסחורן 

  בעתיד.

ה בתחום לעקוב באופן מתמיד אחרי על חברה פעיל - הכרת מבה והתפתחות השוק -

החידושים בעף ובעקבות אלו להמשיך ולפתח (לבד או עם אחרים) מוצרים חדשים, 

רה לשמר את יכולתה להתחרות על מת להגדיל ולגוון את סל המוצרים שלה במט

 בשוק.

טוריות הדרשות של אישור אעל היצרן לעבור את המשוכות הרגול - איכות תקי -

ר הרפואי לייצור ושיווק במדיות העולם. על חברה בתחום ייצור מוצרים ורישום המוצ

רפואיים להשקיע משאבים וכספים בשיפור מתמיד של איכות מוצריה, הן לשם 

עמידתם בתקי איכות החלים עליהם ולשם מיצובה כחברה בעלת קו מוצרים איכותי 

הקבוצה ראה סעיף ומתקדם. לסקירת תקי האיכות הדרשים בייצור מוצרי חברות 

  .לדוח זה 23

חברה הפעילה בתחום המוצרים  - בדרישות ומגבלות התקיה והחקיקה עמידה -

הרפואיים, דרשת להשקיע משאבים וכספים בהיקף יכר על מת לעבור את המשוכות 

הרגולאטוריות הדרשות לצורך אישור ורישום המוצר הרפואי לייצור ושיווק במדיות 

העולם. חברה כאמור דרשת גם לוודא באופן רציף כי מוצריה ואופן פעילותה תואמים 

רישות המחמירות של התקים החלים על פיתוח מוצרים, רישוי, יסויים את הד

קלייים ומכירתם לציבור. לסקירה של מגבלות החקיקה והתקיה החלות על חברות 

 .לדוח זה 23הקבוצה ראו סעיף 

 - יכולת גיוס הון המספיק לצרכי הפיתוח והשיווק של מוצרי החברה ברחבי העולם -

והפיתוח של החברה והחדירה לשווקים חדשים כרוכה  פעילויות הייצור, המחקר

מקורות תזרימיים בהיקפים משמעותיים  בהוצאות משמעותיות המחייבות קיום

תגיע להיקפי מכירות שיאפשרו לה לתמוך בעצמה במאמצי שהחברה לאורך זמן. עד 

המחקר, הפיתוח, השיווק והייצור שלה, עליה להתבסס על הכספים שבקופתה. ככל 

ים אלו לא יספיקו, תהא הצלחת החברה תלויה במידה רבה על יכולתה לגייס שכספ

   מימון ממקורות חיצויים.

  :הקבוצה ושיויים החלים בהםתחום הפעילות של מחסומי הכיסה והיציאה העיקריים  .8.5

   :חסמי כיסה עיקריים .8.5.1

מבוססים על חברות הקבוצה המוצרים המשווקים ע"י  - הגה על הקיין הרוחי -

בקשות לרישום פטטים. הגת הקיין  ןת אשר הוגשו בגיומקורי ותטכולוגי

מחסום לשימוש בטכולוגיה האמורה ולפיתוח מוצרים דומים הרוחי מהווה 



למוצרים המפותחים ע"י החברה. לפרטים וספים אודות הכסים הבלתי מוחשיים 

 לדוח זה.  17סעיף של חברות הקבוצה ראו 

הצורך בפיתוח ידע (קליי,  - טכולוגי ועסקי) (קליי, הדסיצורך בפיתוח ידע  -

ל ש. פרויקט פיתוח הקבוצהטכולוגי ועסקי) ותשתית טכולוגית בתחום פעילות 

תשמות של מהותית משך מספר שים ודורש השקעה הקבוצה מוצר כדוגמת מוצרי 

מבחיה מדעית היו מורכב הקבוצה אדם. ייצור מוצרים בתחום פעילותה של  כוח

  .והדסית ודורש ידע קליי, ביולוגי, פיזיולוגי וכימי רחבים

השגת תקי רשויות הפיקוח הרלווטיות לייצור ושיווק מוצרים ומכשירים  -

לצורך ביצוע יסויים קלייים בבי אדם. לפירוט רפואיים, וכן אישורים הדרושים 

 .הלדוח ז 23סעיף מגבלות התקיה והחקיקה בתחום ראו 

לטיפול בגופים מוסדיים כגון  צורך בקיומם של ערוצי שיווק והפצה המתאימים -

בתי חולים ואשר יכולים להתחרות מול החברות הגדולות הפועלות בתחום ייצור 

 . מוצרי החברה

יכולת לשכע קופות חולים וחברות ביטוח בחו"ל כי קיימת הצדקה להחזיר  -

 מוצרי החברה.למטופלים את העלויות הכרוכות בשימוש ב

פי רוב תאים הכרחיים לשיווקו של מוצר -קלייות וקלייות שהם על-עבודות פרה -

רפואי. היכולת להבטיח כי מוצר שראה מבטיח מבחיה טכולוגית יתקבל כמוצלח 

 בקרב הקהילה הרפואית איה ודאית, ומייצרת חסם כיסה מהותי למתחרים. 

דרשות של החברה תחום הפעילות בחברות הפועלות   - ומכירה שיווק תויכול -

על עם על ידי צוות פימי ובין עם ושיווק, בין  ותלהקים, לממן ולשמר מערך מכיר

כל אחת מהאפשרויות לעיל, דורשת משאבים ידי התקשרות עם מפיצים חיצויים. 

  ך מהווה חסם כיסה למתחרים.כוקשרים מיוחדים ופרטיים בתחום הפעילות ומש

ממחויבות חברה הפועלת בתחום לגופים : ובעים מחסומי היציאה המרכזיים -

, וכן הרשות לחדשות לאומיתשוים המסייעים למימון המחקר והפיתוח כגון: 

 תייצר.  מחויבותה של החברה לאחריות המוצרים אותם

  פעילות ושיויים החלים בהם תחום התחליפים למוצרי  .8.6

   )Allium®Stentsהסטטים ( קו מוצרי .8.6.1

למיטב ידיעת החברה, בהתבסס על פרסומים רפואיים ופרוטוקולים של טיפולים 

היתים כיום במרכזים רפואיים בעולם המערבי, קיימים כיום מספר טיפולים 

עבורן הפריפריאליות חלופיים לפתרון החסימות השוות שוצרות במערכות 

פותחו ומכרים כיום מספר סטטים המתחרים  ,כמו כן מייצרת החברה סטטים.

  אליום. בסטטים של 

סטט עשוי פלסטיק בקוטר קטן , משתמשים בד"כ בפתרון חסימות בשופכיםל

שתן מהכליה לשלפוחית השתן. בשל קוטרו המצומצם והחומר  יקוזהמאפשר 



 שישה -ממו מורכב, תקופת השימוש בסטט קצרה ויש להחליפו מידי שלושה 

אליום דשים באמצעות הליך אדוסקופי, וזאת ביגוד לסטט המיוצר על ידי חו

  . שלוש שיםעד המיועד לשימוש של 

מספר שיטות ב טיפולים לחסימות בשופכה הקדמית והאחורית מתבצעים בעיקר

ים החיסרון המרכזי בטיפולהמבוססות על הסרת רקמות.  ותפולשי-זעיר יתוח

לרוב היווצרותה של בצקת כמעט באופן מיידי, אשר בעקבותיה עשה  אלו הוא

אלו מלווים בדרך כלל בכאבים יתוחים . שימוש בקטטר, שמוחדר למערכת השתן

לתקופה ממושכת ובסיכון לזיהומים בשל השימוש בקטטר ועלולים לפגוע בפוריות 

או כתחליף בוסף, יתוחים אלו דורשים לרוב תקופת אשפוז ממושכת. . החולה

במקרים של חסימות חוזרות עשה שימוש בסטטים לשיטות טיפול אלו או גישור 

לתמוך בציור השתן ולאפשר זרימה חופשית של  בין היתר יםמיועדשל אליום ה

  השתן. 

שימוש בסטטים מתבצעים בד"כ ע"י  טיפולים לחסימות בדרכי המרהגם 

מים כיום בשוק הים בעלי הקייהפלסטיים הסטטים או מתכתיים.  פלסטיים

 ,מ"מ, והים עשויים מחומרים אשר משים את איכותם 7-3קוטר קטן מאוד של 

 ולכןהאגרסיביים  חסמים במהירות בשל המגע עם מיצי המרהו הופכים שבירים

הסטטים  מתאימים לשימוש ארוך טווח. דורשים החלפה לעיתים תכופות, ואים

סתמים במהרה עקב חדירת גדול הרבה יותר, החשופים שהם בקוטר המתכתיים 

גידולים דרך הפתחים בדפות הסטט. שיטת טיפול מקובלת וספת  ורקמה אה

היה ביצוע יתוח מעקפים לשם פתיחת מעבר חלופי ליקוז מיצי המרה לשם 

  בשל החסימה. לעיתים קרובות טיפול בבעיות העיכול ובצהבת שגרמת 

    )EndoFast-(הרכות קו מוצרי חיזוק רקמות  .8.6.2

  הליכים כירורגיים מקובלים כיום לטיפול בציחת איברים

, קיימים הליכים כירורגיים מקובלים זה ידיעת החברה, כון למועד דוח למיטב

שוים בתחום האורוגיקולוגיה לטיפול בציחת איברים. ההליכים ה"מסורתיים" 

וכוללים התערבות תוך  הים הליכים המבוצעים בעיקר כיתוחים "פתוחים",

בטית מורכבת או יתוחים דרך הרתיק. הליכים אלה מבוצעים בעיקר תחת 

הרדמה כללית או אזורית וכרוכים בתקופות אשפוז והחלמה ממושכות יותר 

אשר פיתחה  ערכותמאלה הצפויות בעקבות הליכים בהם יעשה שימוש במ

יקריים ההוגים במועד החברה. למיטב ידיעת החברה, ההליכים המסורתיים הע

   הם כדלקמן: זה דוח

- Anterior And Posterior Colporrhaphy -  יתוח המתבסס על תיקון הרקמה

 ידי תפירה וביית תמיכה חדשה.-עה עלוהפג

- Sacral Colpopexy – ב.  חיבוררתיק לעצם הזכיפת ה  

- Sacrospinous Fixation – רתיק לרצועת ה חיבורכיפת ה-Sacrospinous 

  (רצועה חזקה המחברת בין אגן הירכיים לעמוד השידרה). 



- Uterosacral Ligament Suspension –  ייה מחדש או תמיכה של רצועתב

   המחברת עצם הסקרום לצוואר הרחם.

לעיל עשה שימוש בתפרים בלבד, ללא אמצעי עיגון המתוארים בכל ההליכים 

  . וללא רשת ייעודיים

של ציחת ים קלים במקרגרת הטיפולים שאים יתוחיים יתן לציין כי סבמ

ברים דרך הרתיק, יתן להחדיר מתקים לתוך הרתיק אשר ימעו את יא

וחים לשימוש, יכולים לגרום לזיהומים  איםציחתם. אולם, מתקים אלו 

רק מהווים פתרון  ,ופצעים ברתיק ויוצאים בקלות מתוך הרתיק ובכל מקרה

  של ציחת איברים.ברמות חומרה מוכות 

שתי החיות חדשות לגבי מוצרי  FDA -, פרסם ה2016במהלך חודש יואר יצוין כי 

  . להלן 9.2.1, לפרטים ראו סעיף רשתות טרס וגיאליות לטיפול בציחת איברים

  זעיר פולשיים הליכים כירורגיים

בוסף להליכים הכירורגיים ה"מסורתיים" המתוארים, הוגים בתחום 

האורוגיקולוגיה הליכים כירורגיים זעיר פולשיים מתקדמים יותר. הליכים אלה 

כרוכים בהתערבות רפואית דרך הרתיק ו/או דופן הבטן ובהתאם מבוצעים ברובם 

ותר. בחלק יוקלה תחת הרדמה אזורית בלבד ותקופת ההתאוששות מהם קצרה 

, או EndoFast-מהליכים מתקדמים אלו עשה שימוש ברשת פוליפרופילן, בדומה ל

חומר ביולוגי. לפרטים אודות ההליכים הכירורגיים המתקדמים  המשלבתברשת 

  זה. לדוח 9סעיף ההוגים כיום ראו 

   EPD-קו מוצרי ה .8.6.3

קיימים תחליפים בשוק, השייכים לדורות פיתוח קודמים  WIRION-ה למערכת

. פתרוות אחרים כוללים על פילטר המחובר לתיל מוליך יעודימבוססים  כשרובם

) או Emboshiledערכת תילים מוליכים ספציפית למערכת הפילטר (דוגמא: 

לדוח  8.7.3(ראה סעיף  )Spiderהחלפת התיל המוליך לאחר הכסת הפילטר (

 WIRION -חסרון מהותי ביחס למערכת ה כל אחד מפתרוות אלו היו בעל. )להלן

-כמו כן, מערכת ה. וההובלה התפעולוחות וקלות זמן ההכה הדרש, מבחית 

WIRION ) כוללת גם גם קטטר שליפהretrieval ייחודי לשליפה קלה, מהירה (

בשלב זה לא ידוע לחברה על כל ובטוחה של הפילטר לאחר יישום הסטט. 

מוצרים בפיתוח שיוכלו להציע יתרוות רפואיים על תחליפים אחרים ואף לא 

מערכת המאפייים של לפרטים וספים אודות  .WIRION-ותחרותיים כמערכת ה

  .לדוח זה 9סעיף , ראו EPD-ה

  vetixeAllמערכת  .8.6.4

בחולים הסובלים  2המיועדת לטיפול בסכרת מסוג  Allevetix -למערכת ה

משקל ישם תחליפים שוים אשר השימושים  בהפחתת ותמיכהמהשמת יתר 

בהם תלויים בחומרת מצבו של המטופל. התחליפים העיקריים למערכת האמורה 



יוצרים כיס קטן של יתוח בו  –מעקף קיבה  )א( :הם יתוחים בריאטריים כגון

כריתת חלק  –רוול קיבה ש )ב( ;מעקף של חלק מהמעי הדק קיבה, ומבצעים

טבעת  )ד(; ספיגה קיבה ומקטין מגביל  -יתוח משולב  )ג(חה; מהקיבה והקטת פ

מותקת על החלק העליון של הקיבה, ומקטיה את קוטר הטבעת   – מתכוות

 .המעבר לקיבה ובתוצאה מכך את פח הקיבה

   מסתם מיטרלי .8.6.5

מסתם מלאכותי המיועד להחלפת המסתם המיטרלי בתהליך  מפתחתהחברה 

  השתלה ציתורי.

בדמות אין כון למועד זה תחליף  ,להחלפת מסתם מיטרלי בגישה  זעיר פולשית

הטיפולים התים כיום לחולים הסובלים מאי  .מוצר מתחרה המאושר לשימוש

המטפלים  ספיקה של המסתם המיטרלי חלקים לטיפולים תרופתיים

, תיקוי מסתם המבוצעים בגישה כירורגית או בלבד בסימפטומים של המחלה

בפרוצדורה של יתוח  ולהחלפה של המסתם הטבעי במסתם מלאכותי ,צתורית

הליכי טיפול הרפואי לחולים באי ספיקת לב מיטרלית מותאמים לכל . לב פתוח

 חלה. ובדרגת התפתחות המ , סוג המחלהחולה בהתאם לחומרת מצבו הרפואי

כיום, המסתמים המלאכותיים המיועדים להחלפה של מסתם מיטרלי דולף, 

 .(יתוח לב פתוח) מושתלים בגישה כירורגית בלבד

   מבה התחרות בתחום הפעילות ושיויים החלים בו .8.7

  ) Allium®Stentsקו מוצרי הסטטים ( .8.7.1

השימוש בסטטים לטיפול בחסימות והיצרויות במערכת דרכי השתן (למעט 

אליום חסימות באזור השופכים), הוא כיום מצומצם, ועיקר התחרות למוצרי 

של להערכת החברה, חלקה רות חלופיות, יתוחיות או אחרות. מבוססת על פרוצדו

לפרטים  .קטןא כיום בשוק הסטטים לטיפול בדרכי השתן ובדרכי המרה הואליום 

ובדבר סטטים החברה בדבר טיפולים חליפיים לסטטים המיוצרים בידי 

 13וספים ראו גם סעיף לפרטים  .לדוח זה 10.1ויצריהם, ראה סעיף מתחרים 

  (תחרות) להלן.

  EndoFast -קו מוצרי ה  .8.7.2

תחום האורוגיקולוגיה בכללותו מתאפיין ברמת תחרות גבוהה, אשר סובה על 

מידת יעילות הציוד הרפואי, בטיחותו, רמת הסיכון של הפרוצדורה הקליית בה 

משתמשים בציוד ומחירו. החברות העיקריות אשר פועלות בתחום 

לתיאור  .Colorplast, Boston Scientific Corp., Bardהאורוגיקולוגיה הין: 

לפרטים לדוח זה.  10.2המוצרים העשויים להתחרות במוצרי איביאי, ראו סעיף 

 (תחרות) להלן. 13וספים ראו גם סעיף 

  EPD-קו מוצרי ה .8.7.3

 Medtronic ,Abbottבתחום הצתור ככלל, פועלות חברות גדולות בעולם כגון: 

Vascular ,Covidien ,St Jude ,Boston Scientific המובילות את התחום בכל ,

קיימים שלושה סוגים של הגה מפי תסחיפים למוח  כון למועד דוח זה,העולם. 



בזמן ציתור: פילטרים, בלוים הממוקמים דיסטלית לאיזור החסימה ובלוים 

הפילטרים הממוקמים דיסטלית לאיזור הממוקמים פרוקסמלית לאיזור החסום. 

 לדעת החברהוהם  בזמן הפרוצדורהשתחררים החסום תופסים את החלקיקים המ

חוסמים את כלי הדם במהלך  ואים הוחים ביותר לשימושיעילים ובטוחים, הה

הפילטרים אוספים את הקרישים באופן אקטיבי ומפים אותם כן הפעולה. כמו 

השימוש בבלוים  ,בוסף  מהדם בעוד שהבלוים רק חוסמים את מעבר הקרישים.

עלול  משכךהפרוצדורה ו ביצוע מאפשר זרימת דם תקיה בזמןאיו כמערכות הגה 

כן הבלוים מהווים קאוראידיקציה (אים -כמולגרום לאיסכמיה חמורה. 

מאושרים לשימוש) עבור חולים להם חסימות וספות בעורקים מקבילים. 

להערכת החברה הפילטרים הדיסטלים הם הבטוחים, היעילים והוחים ביותר 

: יםקליי יישומים למספרהמערכות המצויות היום בשוק מתאימות  רוב. לשימוש

 , ציתור בעורקי הכליהצתור עורקי התרדמה, צתור מעקפים ורידיים ללב

לרוב המוצרים יש אישורים רגולטורים בארופה  .בגפיים התחתוות וצתור

 Covidienשל חברת )  (spiderFXאך רק למערכת אחת  ,לשימוש בכל היישומים

כאשר שימוש זה  יש אישור בארה"ב לשימוש באידיקציה של גפיים תחתוות

. משלימים של חברה זו בלבדאטרקטומי מוגבל לפרוצדורות שעשות עם מוצרי 

עם כל קטגוריות מוצרי  FDA-מערכת החברה לעומת זאת בדקה במסגרת יסוי ה

יים בכולן. בהתאם והציגה תוי בטיחות מצוי FDA-האטרקטומי מאושרות ה

היה לשימוש עם כל  FDA-לכך בקשת החברה בהתאם לפורטוקול יסוי ה

בתחום זה פעילות החברה מהווה תחרות . FDAמערכות האטרקטומי שמאושרות 

  לחברות המצויות לעיל. 

למוצרים ביחס מהווה שיפור משמעותי  WIRION -הלדעת החברה, מוצר 

ם מגיעים כאשר הפילטר מחובר לתיל המוליך הקיימים. מרבית המוצרים הקיימי

". השיפור Fixed on Wireשל המערכת באופן קבוע, מערכות הקראות "

המשמעותי שהחברה מציגה הוא מערכת אשר בה הפילטר עצמאי ואיו מחובר 

. המערכת אף מאפשרת לעול את הפילטר בכל מקום על גבי לתיל מוליך כלשהו

. יצוין כי כות האחרות הפילטר עול במיקום מוגדרהתיל המוליך כאשר בכל המער

בשוק קיימים סוגים רבים של תיל מוליך והמערכת של החברה מאפשרת שימוש 

בכל אחד מהם, בשוה מהמערכות המתחרות בהן הפילטר מחובר לתיל מוליך 

למיטב ידיעת החברה, בתחום מערכות ההגה, בו עוסקת החברה, קיימות מסוים. 

העוסקות כיום בייצור מערכות משופרות ואולם אף אחת איה מספר חברות 

המאפשרת שימוש בכל תיל מוליך לפי  WIRION -מציגה גישה דומה לזו של ה

שתי  כון למועד הדוח משווקותבחירת הרופא המטפל ולאורכה של הפרוצדורה. 

  :מערכות הגה המממשות באופן חלקי ביותר יתרון זה

- Emboshield -  חברתAbbott Laboratories  ה של פילטרמשווקת מערכת הג

סוגים שוים של תיל מוליך יעודי למערכת. אומם יש בזה מן  ארבעהומצרפת 

ואולם כל  -ההרחבה של המגוון של התיל המוליך בו יכול הרופא להשתמש 



ארבעת התילים המובילים המוצעים אים מוצרי מדף אלא תילים מותאמים 

. להבת החברה, המבה ההדסי של התילים המובילים למערכת הגה זו

הייעודיים, המחייב תוספת של מעצור בקצה, מייצר תיל מוליך בעל תכוות 

 הסוגים תארבעמובכל מקרה שימוש באחד  חותות מתיל מוליך רגיל

חופש הפעולה של הרופא והיכולת להתאים את התיל המוצעים מגביל את 

. כמו כן, מערכת זו מגבילה של החולה המטופל המוליך לאטומיה הספציפית

 -יש לציין שמערכת ה .את יכולת  המיקום של הפילטר על גבי התיל המוליך

Emboshield דיקציה של עורקי התרדמה "מאושרת לשימוש בארהב רק לאי

 ולא לעורקי הרגליים.

- Spider -  חברתCovidien  משווקת מערכת המאפשרת בשלב הראשון שימוש

תיל מוליך ובשלב שי מחויב הרופא לבצע החלפה, דהייו הוצאת התיל בכל 

המוליך הראשון איתו בחר הרופא לעבוד והשחלת תיל מוליך חדש ייעודי 

האמור  למערכת אשר אליו מחובר בקצה הפילטר. להבת החברה, התהליך

כמו כן, מערכת זו מגבילה את  מסורבל ומוסיף שלבים וספים לפרוצדורה. הו

כאמור לעיל, למערכת זו יש  כולת  המיקום של הפילטר על גבי התיל המוליך.י

אישור בארה"ב לשימוש באידיקציה של גפיים תחתוות כאשר שימוש זה 

מוגבל לפרוצדורות שעשות עם מוצרי אטרקטומי משלימים של חברה זו 

 .בלבד

  .הלן(תחרות) ל 13סעיף גם לפרטים וספים ראו 

  מוצרי חברות הקבוצה ומוצרים שבפיתוח .9

אסטרטגיית החברה רואה בכל אחת מפעילויות חברות הקבוצה קו מוצרים המוהל בראיה 

לקווי המוצרים האחרים, ולפיכך, שיקולים הקשורים לפיתוחם של איזה  ת וסירגטיתמערכתי

ממוצרי הקבוצה, העברתם מפיתוח לייצור, וכן הקמת ערוצי שיווק והפצה למוצרים השוים, 

  .יבחים באופן שוטף על ידי ההלת החברה בראיית הקבוצה כולה

   Allium®Stents-קו מוצרי הסטטים  .9.1

9.1.0. ט האורטרלי (לשופכים)סט  

הסטט האורטרלי מיועד לפתיחת חסימות בשופכים. השופכים הים שי 

ציורות המחברים את הכליות אל כיס השתן. רוב החסימות בשופכים ובזרימה 

התקיה של השתן וצרות לאחר ביצוע פעולות אדוסקופיות המבוצעות למשל 

ית) בשופכן, לשם ריסוק אבים בשופכים ובכליות או בדיקה הבחתית (דיאגוסט

אשר גוררות בדרך כלל התפתחות בצקת החוסמת את מעבר הוזלים בשופכן. 

הסטטים האורטרליים מוכסים אל השופכים כדי לתמוך בשופכים במהלך 

מעבר השתן וכן למוע את הכאבים העזים הגרמים לחולה מן החסימה 

  בשופכים. 

, בארה"ב 23ערכו בתחוםפי מידע העולה מסקרים ש-למיטב ידיעת החברה ועל
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ישם מעל מיליון חולים בעלי חסימות זמיות בשופכים, כאשר כמחצית מהם 

מטופלים על ידי הכסת סטטים זמיים לאזורים החסומים. על פי הסקרים 

לערך מן המטופלים זקוקים לסטטים קבועים או לסטט  10%-האמורים כ

ים לשימוש ארוך טווח הים שיוחדר לתקופות ארוכות. חולים הזקוקים לסטט

חולים עם גידולים ממאירים בבטן התחתוה או גידולים שעברו הקרה (כגון 

גידולים בשחלה, ברחם ובמעי הגס), אשר כתוצאה ממה מצויים השופכים תחת 

לחץ תמידי של הגידול. אצל חולים אלה הכסת הסטט לתקופה ארוכה שומרת 

   את איכות חייו של החולה. על התפקוד הכלייתי התקין ומשפרת

שימוש בסטט האורטרלי של ל הרלבטי, השוק הגלובאלי למיטב ידיעת החברה

מיליוי  450-צפוי לגדול לו 2016מיליוי דולרים בשת  304 -בכאמד אליום 

 -של כׂ◌) CAGR, עם שיעור צמיחה שתי משוקלל (2023מיליארדי דולר בשת 

%5.724.  

הסטט של החברה מותאם למבה האטומי של החולה ופעילות השופכן. ככזה, 

שלוש הסטט היו בעל דופן דקה וקוטר גדול, אשר איו סתם ויתן להשאירו עד 

  בתוך הגוף.  שים

כיס השופכה ואת הסטט יתן להחדיר לגוף החולה בדרך אדוסקופית (דרך 

ידי -על עורית), אשר יתת לביצוע(החדרה בשיטה המיל כליההשתן) או דרך ה

ידי רופאים -על לא בהכרח על ידירופאים המתמחים ברדיולוגיה פולשית ו

   אורולוגים.

פי תוים שאספו, מעבר לשימוש בסטט האורטרלי של -להערכת החברה ועל

החברה, בשילוב יצול יכולת ההחדרה כאמור, עשוי להביא לירידה משמעותית 

ז ולחסכון כספי משמעותי למערכת הרפואית וכן לשיפור איכות בצורך בימי אשפו

  חייו של החולה. 

באופן מבוקר והחל מסוף שת  2007שת בסוף ע"י אליום  החל להמכרסטט זה 

  הקבוצה משווקת את מוצרי הסטטים.המדיות בהן הוא משווק בכל  2010

  הסטט הפרוסטטי  .9.1.1

, כתוצאה מהגדלה בלוטת הערמויתבהסטט הפרוסטטי מיועד לפתיחת חסימות 

-שפירה או ממאירה וכן לפתיחת חסימות שגרמו כתוצאה מהליכים זעיר

גברים רבים הלוקים בתסמיים של חסימות בדרכי השתן התחתוות  פולשיים.

 Benign Prostatic Hyperplasiaשל בלוטת הערמוית (כתוצאה מהגדלה שפירה 
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שמעותית יותר של הסימפטומים ביחס ) מחפשים פתרוות להקלה מBPHאו 

לפתרוות התרופתיים שרובם אף כרוך בתופעות לוואי מהותיות. רק חלק 

מהחולים פוים לאופציה היתוחית בשל חשש מבעיות לוות בתפקוד המיי, 

היצרות ואף חסימה של דרכי השתן, כאבים, זמי התאוששות ממושך וסיבוכים 

ר מוצרי הסטטים של אליום היו היחיד בשוק וספים. הסטט החדשי, כמו שא

שמאושר להשתלה למשך שלוש שים ובשילוב עם שכבת הפולימר המצפה אותו 

וצורתו הייחודית, מאפשר טיפול זעיר פולשי יעיל, הפיך ובטוח לחולים, ללא שיוי 

יעילה  כירורגי באטומיה וללא סיכון לפגיעה בתפקוד המיי. השתלה מסוג זה

בזמן יתן לבצעה במרפאה במהירות ובקלות, ובוסף הה חוסכת קליית,  ובטוחה

פועל יוצא מאפשרת ו ,לרבות זמן ההרדמה הדרש למטופל תהפרוצדורה הכללי

  לצמצם את העלויות הרפואיות הלוות להליך.

מתחילה הערמוית לגדול  50גברים מעל גיל בקרב  ,על פי סקרים שערכו בתחום

בשות השישים לחייהם  BPHמהגברים יחוו  70%-כאשר כ מאירבאופן שפיר או מ

  .0725יושפעו מגיל  80%-וכ

גדילת הערמוית גורמת ללחץ על ציור השתן וגורמת להפרעה קבועה במתן שתן. 

פי תוים רפואיים -יתן להסיר את בלוטת הערמוית בהליך כירורגי (אשר על

חולים רבע מיליון , מתבצע בהקיימים בידי החברה ועל פי הסקרים האמורים

בשה בארה"ב בלבד) אך כתוצאה מהיתוח עלולות להיגרם בעיות תמידיות 

ים דרך ו מטופלה ותבשליטה על השתן או בעיות באוים המאפייזאת לצד הסיכו

קבע הליכים כירורגיים. לכן, במקרים רבים, גברים רתעים מן הטיפול הכירורגי 

  ומעדיפים להימע ממו.

בעיקר אוכלוסיות שקשה או  מועד זהכון להסטט הפרוסטטי של החברה משמש 

המצאים בסיכון לא מומלץ לטפל בהן בהליך כירורגי כמו קשישים או חולים 

אך גם מטופלים אשר סובלים מחסימות חוזרות ושות למרות ההליך  ליתוח

  הכירורגי שעברו.

סטט בצורת מצוי בעובדה שהוא יתרוו המשמעותי ביותר של הסטט הפרוסטטי 

, כך שהוא צמד בלוטת הערמויתמותאם למבה האטומי של משולש אשר 

השופכה הפרוסטטית ומאפשר מעבר תמידי של זרימת שתן בציור השתן.  ות לדפ

של סטט פרוסטטי בעל התאמה  יחידלמיטב ידיעתה של החברה זהו הפיתוח ה

  .מהסוג הזה אטומית ופיזיולוגית

המדיות בהן וכיום הוא משווק בכל  2009שת בע"י אליום  החל להמכרטט זה ס

   הקבוצה משווקת את מוצרי הסטטים.
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צפוי לגדול  BPH, השוק הגלובאלי של GlobalDataעל פי מחקר השוק של חברת 

של ׂ◌) CAGR, עם שיעור צמיחה שתי משוקלל (2024מיליארדי דולר בשת  4.9-ל

צפוי לבוע בין היתר מהזדקות האוכלוסייה מאחר שלמחלה הגידול  .8%26 -כ

   שכיחות שהולכת ועולה עם הגיל.

עובדות אלו הופכות פתרוות זעיר פולשיים שיכולים להערכת ההלת החברה, 

להוות תחליף אפקטיבי עבור החולים לפתרוות התרופתיים והיתוחיים 

רכשה  ,לפי מספר חודשיםלראיה לאטרקטיביים עבור חברות מובילות בתחום. 

 BPH-שלה שתל לטיפול ב NeoTractאת חברת   Teleflexעקית הציוד הרפואי 

  .27מיליארד דולר 1.1-טיים של החברה בטהמתחרה בסטים הפרוס

  ירחון היוקרתיבפורסם מאמר  2016 במרץלמיטב ידיעת החברה, 

Endourology28 ט  הסוקראת השימוש בסטTPS בשיתוף של בית  של החברה

חולים בי ציון בישראל ומרכז הוראה באיזמיר, טורקיה. המחקר כלל השתתפות 

חודשים לאחר כל  12חולים, על פי מספר שים וכמו כן בוצע מעקב של  51של 

פרוצדורה. התוצאות היו מוצלחות בכל המקרים, ולאור העובדה שבאף לא מקרה 

, המסקה המתבקשת היתה שהסטט אחד היתה דידה של הסטט או חסימה שלו

  .BPHהוא פתרון מעולה לחולי 

  הסטט הבולברי (לשופכה הבולברית) .9.1.2

 של השופכה הגברית הקדמיחלק ולפתוח את ההסטט הבולברי מיועד לתמוך 

איזור השופכה הגברי היו פגיע ורגיש מאוד בשל המבה  אשר קיימת בו היצרות.

האטומי שלו. על כן, כתוצאה מחבלה באזור, אם בשל תאוה או בשל הכסת 

עלולה להתפתח  מכשור אדוסקופי דרך השופכה לשם בדיקה וטיפול בדרכי השתן,

אצל גברים היצרות בשופכה הבולברית, הגורמת להפרעה במתן שתן עד לכדי 

  מתן שתן מוחלטת. עצירת

, כרבע 29למיטב ידיעת החברה ועל בסיס המידע העולה מסקרים שערכו בתחום

מיליון איש בארה"ב מטופלים מדי שה עקב היצרות בשופכה. מספר מזערי 

לשחזור השופכה וחלק הארי מורכב מתוכם מטופל באמצעות הליך כירורגי 

   בטיפול אדוסקופי.ת חוזרות ושומתוכם מטופל בהליך שמרי של הרחבות 
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, הסטט מאפשר הרחבה של מהמעקב הקליי שבצעה אליוםעל פי המידע העולה 

השופכה ובמשך הזמן עשוי גם לתפקד כתבית, שמסביב לה הגוף בוה רקמה 

הסטט  שלוש שיםעד בריאה. על כן, ייתכו מקרים רבים בהם לאחר תקופה של 

  מוצא ממקומו ואין בו צורך עוד ואף אין צורך בטיפולים וספים. 

חולים הסובלים משיתוק ואשר אים  עבור היו הבולברי שימוש וסף לסטט

שולטים בסוגרים האורולוגיים, בחולים אלו הסטט ממוקם בתוך הסוגר בצורה 

שגורמת לפתיחה קבועה של הסוגר והשתן מתועל לשקית חיצוית ובכך פותר את 

החולים מהצורך לקטטר הגורם לזיהומים בדרכי השתן ומחייב החלפת קטטר מדי 

  שבוע עד שבועיים.

ת בע"י אליום  החל להימכרט זה סטות בהן וכיום הוא משווק בכל  2009שהמדי

 הקבוצה משווקת את מוצרי הסטטים. 

  הסטט הביליארי  .9.1.3

הסטט הביליארי ועד לשחרור חסימות הוצרות בדרכי המרה (הגרמות בשל 

גידולים ממאירים או שפירים) המעבירות את מיצי המרה הוצרים בכבד אל 

-בכ 2017 בשת אמד לקיבה ולמעייםסטטים ה שוקיטב ידיעת החברה למהמעי. 

עם שיעור , 2022ון דולר בשת לימי 453עם צפי להיקף שוק של  דולר מיליון 353

חציין למיטב ידיעת החברה,  .%15.30 -ׂ◌) של כCAGRצמיחה שתי משוקלל (

בלבלב או בדרכי גרמות עקב גידולים סרטיים חסימות של דרכי המרה של הלערך 

המרה, היות והגידולים לוחצים וחוסמים את דרכי המרה ואים מאפשרים מעבר 

חופשי של מיצי המרה שוצרים בכבד. חציין השי של החסימות של דרכי המרה 

צרויות שפירות אלו גרמות בדרך כלל כתוצאה יה גרמות מגידולים שפירים.

מות לכך שוזלי המרה אים מיתוחי כריתת כיס המרה. חסימות אלה גור

מתקזים מהכבד ובעקבותיהן עשויה להתפתח צהבת קשה, המכוה צהבת 

   חסימתית, הגורמת לסבל גופי רב ולבעיות קשות בעיכול.

מטרת השימוש בסטט הביליארי היא לפתוח את המעבר ליקוז מיצי המרה ללא 

הקיבה, או בהליך  צורך ביתוח כירורגי. הסטט מוחדר בהליך אדוסקופי דרך

ידי רופאים המתמחים -דרך הכבד. החדרה מלעורית יתת לביצוע על 31מלעורי

ידי גסטרואטרולוגים מומחים, גורם אשר -ברדיולוגיה פולשית, ולאו דווקא על

להגדיל את הגישות לשימוש בסטט הביליארי (ראה סעיף להערכת החברה, צפוי, 

  לדוח זה). 13.1.2

החדרת הסטט מאפשרת שחרור החסימה וזרימה תקיה של מיצי העיכול אל 

                                                 

30 https://globenewswire.com/news-release/2017/12/14/1261939/0/en/Global-Gastrointestinal-GI-Stent-Market-

2017-2022-Development-of-Biodegradable-and-Drug-Eluting-Gastrointestinal-Stents-Presents-Latest-market-

Opportunity.html 
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הקיבה. בשל החומרים מהם עשוי הסטט הוא עמיד לחומציות השוררת בקיבה 

רך בהליכים אשר מקטין את הצושל שלוש שים ומיועד לשימוש ארוך טווח 

אשר אורך חייהם הממוצע  מפלסטיקרפואיים להחלפתו אל מול שימוש בסטטים 

, ובכל מקרה, המבה המיוחד של הסטט והטכולוגיה חודשים לערך 3-היו כ

  טראומטית.-הייחודית מאפשרים הוצאה קלה וא

וכיום הוא משווק  2007שת השייה של מחצית החברה החלה בשיווק סטט זה ב

  .ק מהארצות בהן הקבוצה משווקת את מוצרי הסטטיםבחל

פורסם בכתב העת המקצועי הסקדיבי לגאסטרואטרולוגיה  2012בפברואר 

מחקר שבוצע בבית החולים האויברסיטאי בהלסיקי, פילד שהציג תוצאות 

קלייות חיוביות של שימוש בסטט הביליארי מתוצרת החברה שהושתלו אצל 

לת כבד. תוצאות המחקר הראו עדיפות לטיפול באמצעות חולים שעברו השת

הסטט הביליארי של החברה על פי שיטות אחרות מקובלות. המחקר הו המשך 

   2010.32לפרסום מוקדם יותר שהוצג בכס הגאסטרואטרולוגי האירופי משת 

המידע לגבי הערכות החברה בדבר צפי לחסכון כספי משמעותי למערכת 

כהגדרתו בחוק , "מידע צופה פי עתיד"הו בסטט האורטרלי בשימוש הרפואית 

שכן אין כל וודאות כי כמות האשפוזים יופחתו, בוסף תלויות יירות ערך, 

המערכות הרפואיות בגורמים רבים ומשתים, לרבות מדייות מבטחים 

 רפואיים, עמידה בקריטריוים ודרישות רגולטריות מאת רשויות הבריאות אשר

יכול ולא יאמצו את מוצר החברה בלוח הזמן הרצוי. אין כל ודאות כי המבטחים 

הרפואיים יאמצו את המוצר הרפואי המשווק בידי החברה, וכי המוצר הרפואי 

יותקן באמצעות רופאים המתמחים ברדיולוגיה פולשית, ללא צורך בהכשרה 

  אורולוגית.

ערכת דרכי השתן התחתוות, השימוש בסטטים לטיפול בחסימות והיצרויות במ

להן מיועדים הסטט הפרוסטטי, הסטט הבולברי והסטט לצוואר השלפוחית 

הטיפול בחסימות כאמור מתבסס בדרך כלל  .שפיתחה אליום, הוא כיום מצומצם

על פרוצדורות חלופיות, יתוחיות או אחרות, בעוד הסטטים הקיימים בשוק 

מספר ההליכים בהם יתן לעשות שימוש  מוגבלים בתכוותיהם. להערכת החברה

בסטטים האמורים אמד במאות אלפים בשה בארה"ב, ובמספר דומה בשאר 

   .העולם

השימוש בסטטים לטיפול בחסימות באזור השופכים, במערכת דרכי השתן 

העליוות, לו מיועד הסטט האורטראלי של אליום, פוץ יותר, אולם הסטטים 

בהם עשה שימוש הם בדרך כלל סטטים פלסטיים בקוטר קטן יחסית לקוטר 

, בהליך עד חודשים שבועותהסטטים של אליום, שיש צורך להחליפם אחת לכמה 

  .אדוסקופי

                                                 
בובמבר  1לו מיום  תיקוןו 629706-01-2010[מס' אסמכתא  2010באוקטובר  31של החברה מיום  יםמיידי ותראו בעיין זה דוח 32
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של החברה, היסוי היה יסוי  האורטרליאת השימוש בסטט  הסוקר

חודשים  17הושאר הסטט לתקופה של  בהםחולים  49רטרוספקטיבי שכלל 

בממוצע. התוצאות של הסקירה הוכיחו שיעורים מוכים ביותר של סיבוכים 

המחקר  מסקותלמיטב ידיעת החברה, ) גבוהים. patencyפתיחות ( ושיעורי

יסוי זה הורחב הבהירו כי הסטט בטוח ויעיל לשימוש בחסימות בשופכים. 

חולים והוצג בכס האגודה האורולוגית הישראלית  92 –ל בשלב מאוחר יותר 

כאשר גם במספר הגדול יותר של החולים הובהר כי הסטט בטוח ויעיל. מחקר 

התפרסם בכתב עת איטלקי מוביל ואף חולים  12כלל ווסף אשר התבצע באיטליה 

הוא הוכיח כי הסטטים של אליום מאפשרים את התיקון האטומי ואת פתיחת 

יתוח במהלך תקופת המעקב וכן לא השופכים, לא היו סיבוכים תוך כדי ואחרי ה

 .  34הייתה חזרה של ההיצרות במהלך תקופת המעקב

  הסטט לצוואר השלפוחית .9.1.5

 ותצריהסטט לצוואר השלפוחית מיועד לתמוך בצוואר השלפוחית במקרים של ה

ה חבלה או כתוצא(בדרך כלל הצרה הגרמת בשל צלקת שוצרה בעקבות 

וכתוצאה מכך מיעה במתן  ותצריפרוצדורה יתוחית באזור), ולמוע הישות ההמ

שתן. איזור צוואר השלפוחית הגברית היו פגיע ורגיש מאוד בשל המבה האטומי 

שלו. על כן, כתוצאה מחבלה באזור כמו כריתה רדיקלית של הערמוית או של כיס 

של השופכה עם כיס השתן  חיבור מחדשהשתן והערמוית שבמהלכו מתבצע 

עלולה להתפתח  ,לאחר הסרה חלקית של הערמוית בההליך כירוגי המקורי או

, הגורמת להפרעה במתן שתן עד בצוואר השלפוחית כרויתהיצרות אצל גברים 

  לכדי עצירת מתן שתן מוחלטת.

, כשישים 35למיטב ידיעת החברה ועל בסיס המידע העולה מסקרים שערכו בתחום

יש בארה"ב מותחים מדי שה עקב סרטן הערמוית המוקדם, מתוכם עד אלף א

  מפתחים היצרויות בהן יתן לעשות שימוש בסטטים.  18%

למיטב ידיעת החברה, ביתר מדיות העולם (פרט לארצות הברית) בהן היסיון עם 

יתוח כריתה רדיקלית של הערמוית היו מצומצם יותר היקף הסיבוכים 

  וצאה מהליך זה היו גבוה יותר. הגרמים כת

                                                 
33  Moskovitz,, Boaz , Halachmi , Sarel, Nativ Ofer, , A New Self-Expanding, Large-Caliber Ureteral Stent: Results 

of a Multicenter Experience, Journal of EndoUrology, Volume 26, Number 11, November 2012. 
34 Allium Stent for Treatment of Ureteral Stenosis. The Italian Journal of Urology and Nephrology, 65(4), 277-283.  

Leonardo, C., Salvitti, M., Franco, G., De Nunzio, C., Tuderti, G., Misuraca, L., Sabatini, I., De Dominicis, C. 

(2013).  
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Early and Late Complications of Radical Retropublic Prostatectomy: Experience in a Single Institution; By: Shin- 

ichi Hisasue, Atsushu Takahashi, Ryuichi Kato, Takashi Shimizu, Naoya Masumori, Naoki Itoh and Taiji 

Tsukamoto, Japanese Journal of Clinical Oncology 34: 274-279 (2004) 

Holmium: YAG Laser for Treatment of Strictures of Vesicourethral Anastomosis after Radical Prostatectomy; By: 

Brunolf W. Lagerveld, M. Pilar Laguna, Frans M.J. Debruyne and Jean J.M.C.H De La Rosette, Journal of 

Endourology, Volume 19, Number 4, May 2005 



חולים הסובלים מהיצרויות מטופלים על ידי שימוש בהרחבה כון למועד הדוח, 

 בטיפול אדוסקופי שאיה מטפלת בבעיה אלא מאפשרת מתן שתן חופשי יותר.

הרחבות שכאלה דרשות לעיתים מאוד קרובות (מפעם במספר חודשים עד לפעם 

לטיפול בהיצרויות היא שימוש בלייזר ירוק שהשימוש אלטרטיבה . 36בשבועיים)

וסף על הטיפולים  למידעבו לפרוצדורות שוות באיזור השופכה מתרחב והולך.

   לדוח זה. 13סעיף החלופיים הקיימים, בהיצרויות בצוואר השלפוחית, ר' 

הסטט מאפשר הרחבה של צוואר השלפוחית ובמשך הזמן גם מתפקד כתבית 

. על כן, לאחר תקופה בריאה מסביב לסטט רקמה לבותגוף המאפשרת לעיתים ל

אף אין ב ולרממקומו ואין בו צורך עוד ו הסטט מספר חודשים יתן לשלוף אתשל 

 ריפוי טבעי של הגוף , במידה ולא יתקייםלעומת זאתצורך בטיפולים וספים. 

משך עד שלוש שים וב בגוף המטופל הסטט ט, יתן להשאיר אתטמסביב לס

  אין צורך לבצע הרחבות. ,מהיסיון שהצטבר בחברה ולמיטב ידיעתה תקופה זו,

ון החסימה עשוי, להערכת בשל חסכון במספר הטיפולים הרפואיים שיידרשו לפתר

החברה, השימוש בסטט להביא לחסכון בעלויות המוצאות כיום על ידי מערכות 

  טיפולים עבור כל חולה.  בריאות בגין

המדיות בהן וכיום הוא משווק בכל  2009שת בע"י אליום  החל להימכרסטט זה 

  הקבוצה משווקת את מוצרי הסטטים.

המידע לגבי הערכות החברה בדבר צפי לחסכון כספי למערכת הרפואית הו 

שכן אין כל וודאות כי כמות  כהגדרתו בחוק יירות ערך, ,"מידע צופה פי עתיד"

האשפוזים יופחתו, בוסף תלויות המערכות הרפואיות בגורמים רבים ומשתים, 

רישות רגולטריות לרבות מדייות מבטחים רפואיים, עמידה בקריטריוים וד

מאת רשויות הבריאות אשר יכול ולא יאמצו את מוצר החברה בלוח הזמן הרצוי. 

אין כל ודאות כי המבטחים הרפואיים יאמצו את המוצר הרפואי המשווק בידי 

החברה, וכי המוצר הרפואי יותקן באמצעות רופאים המתמחים ברדיולוגיה 

  פולשית.

  

  הסטט שחרורו מערכות הובלה .9.1.6

ושחרור  לאזור ההיצרות את החדרת הסטטמאפשרות השחרור ומערכות ההובלה 

חדרה ולשחרור של כול סוגי משמשות לההמערכות  במקום. סטטיםהשל 

 -ת, קלה ואמדויק ) בצורהוגאומטריה הסטטים (השוים מבחית אורך וקוטר

. ה)באזורים השוים של השופכה (המערכת איה מיועדת לדרכי המר טראומטית

ככלל, סטטים מוחדרים אל גוף החולה בסיוע שיקוף רטגן או בסיוע מיכשור 

אופטי. החדרה בסיוע מיכשור אופטי מתבצעת על ידי אדוסקופ המוחדר לאיזור 

  רות ומשחרר את הסטט במקום לצורך מתן תמיכה. היעד, מרחיב את איזור ההיצ

                                                 
   מבוסס בין היתר על המחקרים המוזכרים בה"ש לעיל, וכן על האמור בספר הבא: 36

Stenting the Urinary System (Second Edition), edited by D. Yachia & PJ Paterson, 2004. 



ייחודי ו פתרון יההשחרור שפיתחה ו מערכות ההובלהלהערכת החברה, השימוש ב

  הסטטים לגוף החולה.  מקל על אופן ההחדרה שלה

    :37ביחס למוצרים שאליום משווקת להלן טבלה המרכזת תוים מסוימים  .9.1.7

פוטציאל השוק 

 38(במיליוי דולרים)

הערכת החברה למספר 
הפרוצדורות בשה באירופה 

 ובארה"ב

 מוערך שתי טיפולים מספר
 הרפואית להתוויה"ב בארה

  הספציפית

 סטט

750  750,000 300,000 TPS –  טסט
 פרוסטטי

625 625,000 250,000 BUS –  טסט
 לשופכה בולברית

125 250,000 100,000 URS –  טסט
  לציור השופכן

-  22,500 9,000 RPS –  טסט
  לצוואר השלפוחית

350 350,000 140,000 
BIS –  טסט

 39לציור המרה

1,850  

לעבור הליך של  ויידרשהסטטים מוצרי לאור העובדה כי למיטב ידיעת החברה ייתכן כי חלק מ

PMA יים בהיקף גדול יותר, אשר עלולים אשר על פיו תידרש החברה לבצעיסויים קלי ,בין היתר ,

משמעותי טוריים ולהגדיל באופן אלהאריך באופן משמעותי את משך הזמן עד לקבלת אישורים רגול

 FDAהחליטה החברה שלא לפעול באופן עצמאי לקבלת אישור  את העלויות הדרשות לשם כך

כיסה לשוק באמצעות שיתוף ן אקטיבי פבאו בוחתהחברה  לשיווק המוצרים האמורים בארה"ב.

 פעולה עם שחקן פוטציאלי מוביל.

   EndoFast -ה - רכות רקמותחיזוק קו מוצרי  .9.2

9.2.1. ®tEndoFast Relian  

®Reliant EndoFastיחת איברים המבוססת  ה, הימערכת המשמשת לטיפול בצ

(כמפורט ולתמיכה ברקמות רכות  חיבורל פלטפורמה טכולוגית חדשיתבסיס על 

   לדוח זה). 8.1בסעיף 

מ"מ  6-) סיכת עכביש בגודל של כ1מורכב מארבע רכיבים: ( Reliant EndoFast®-ה

מ"מ במצב פרוש. סיכת העכביש  14-במצב מקופל בתוך מכשיר ההחדרה וכ

                                                 
rkets in Peripheral Stents (report Technologies, Products, and U.S. Maמבוססים על המחקר תוי הטבלה    37

#c275 July 2003) של ,MedMarket Diligence.   

   מהיקף השוק בארה"ב. 2.5היקף השוק העולמי מוערך כפי 
  דולר ארה"ב.  1,000-מחיר המכירה של סטטים דומים בארה"ב הוא כ   38

39 https://globenewswire.com/news-release/2017/12/14/1261939/0/en/Global-Gastrointestinal-GI-Stent-Market-

2017-2022-Development-of-Biodegradable-and-Drug-Eluting-Gastrointestinal-Stents-Presents-Latest-market-

Opportunity.html 

 



) מכשירי החדרה 2להלן); (ולעיגון רכיב התמיכה (רשת, כמפורט  חיבורמשמשת ל

) רשת פוליפרופילן 3"מ; (מ 9(המכילים את סיכות העכביש) בקוטר חיצוי של 

) מכשיר שליפה אשר מאפשר לבצע שליפה של סיכת עכביש 4לתמיכת איברים; (

  מ"מ. 7-והוא בקוטר חיצוי קטן מבמקרה הצורך שקובעה 

מכשירי החדרה (אחד  5באריזה של המוצר לטיפול בציחת איברים כלולים 

משמש כרזרבה) לשימוש חד פעמי (על כל אחד מהם מותקת סיכת עכביש אחת), 

רשת אחת (קדמית או אחורית), ידית אחת (אליה מתחברים מכשירי ההחדרה) 

  ומכשיר שליפה אחד. 

. עיצובה Fast ReliantEndo®-סיכת העכביש היה המפתח ליעילותו של ה

ומרכיביה השוים מבוססים על הפלטפורמה הטכולוגית אשר פיתחה החברה, 

חזק לרקמה רכה, עמידות, אפשרות  חיבורומקים לה תכוות ייחודיות כגון: 

והשתלבות טובה במבה הרקמה הרכה. סיכת העכביש,  החיבורלאחר  שליפה

  אי לשתלים רפואיים. חלד ומאושרת לפי תקן רפו-עשויה מפלדת אל

, מאפשר החדרה וחה ובטוחה של סיכת איביאימכשיר ההחדרה אשר פיתחה 

העכביש לרקמה הרכה. מכשיר ההחדרה מתחבר באופן בטיחותי וארגוומי לידית 

חיצוית. הידית ומכשיר ההחדרה מיוצרים מחומר פלסטי לשימוש חד פעמי 

)Disposableת להפחית את עלויות הייצור. כל  ), כמקובל בשוק הכירורגי וגם עלמ

   פי תקים רפואיים.-החומרים ה"ל מאושרים על

, מאפשר שליפה וחה ובטוחה של סיכת איביאימכשיר השליפה אשר פיתחה 

העכביש לאחר שקובעה לרקמה הרכה וזאת במסגרת ביצוע ההליך הכירורגי 

א פוגעת ברקמה הזעיר פולשי. שליפת סיכת העכביש באמצעות מכשיר השליפה ל

או ברשת הפוליפרופילן. גם מכשיר השליפה מיוצר מחומר פלסטי לשימוש חד 

-), לצורך הוזלת הליך הייצור. כל החומרים ה"ל מאושרים עלDisposableפעמי (

  פי תקים רפואיים. 

שתי החיות חדשות לגבי מוצרי רשתות  FDA -, פרסם ה2016במהלך חודש יואר 

יפול בציחת איברים. ההחיה הראשוה קובעת כי הגדרת טרס וגיאליות לט

, ועל לכן כל ההגשות החדשות תהיה Class -3ל  Class 2-המוצרים תשוה מ

; ההחיה השייה קובעת כי כל היצרים הקיימים 510(k)ולא  PMAבמסלול 

בתחום אשר מעוייים לשמר את אישור שיווק מוצריהם בארה"ב, מחויבים 

חודשים מיום  30תוך פרק זמן של  PMAוצריהם מחדש בהליך לרשום את מ

פרסום ההחיות על מת להראות יעילות ובטיחות. יצרן אשר לא יבצע את הליך 

  שהועק לו יפקע בתום התקופה האמורה. FDA -הרישום האמור, אישור ה

של החברה  Reliant-ההחיות ה"ל רלווטיות אך ורק עבור מוצרי היובהר כי 

ואין רלווטיות כלל עבור מוצרי הגישה הלפרוסקופית שאף הומלצה לשימוש 

התוצאות המפורטות לעיל. בוסף, חשוב לציין כי  FDA-במסגרת ההחיות של ה



הקלייות של השימוש במוצרי הרשת של החברה, הן בגישה הטראס וגיאלית 

  .והן בגישה הלפרוסקופית, לאורך השים הן מצויות

הערכות החברה כי  לאוראולם  Reliantלמוצר ה FDA-ו CEלחברה אישור 

החשיפה הפוטציאלית הובעת משימוש במוצרי רשתות טראס וגיאליות 

בארה"ב בכלל,וכן המשאבים אשר יידרשו מהחברה לשיווקו של המוצר, אים 

ה"ב כדאיים לחברה מבחיה עסקית ועל כן אין החברה פועלת לשיווק המוצר באר

 לרשום את מוצרבוסף, אין בכוות החברה המצוי בידה.  FDA -על אף אישור ה

שצויין לעיל ובהתאם לכך החברה זמן התוך פרק ב PMAמחדש בהליך  Reliant-ה

  . 2018עבור מוצר זה יפוג במהלך שת  FDA-מצפה שאישור ה

9.2.2. EndoFast SCP   

המשמש לטיפול בציחת איברים ומיישם גישה של  EndoFast Reliant®-פרט ל

במקביל פיתחה איביאי  ואגילית,-בגישה טרסההחדרה עיגון בעזרת מכשירי 

 הליך מיישם. מוצר זה תלפרוסקופיגישה מערכות שתאפשרה ביצוע ההליך ב

 על הוא אף ושען (תליית הרתיק מעצם העצה) סקרוקולפופקסי המכוה

 :קודות לשתי פוליפרופילן רשת עיגון מאפשרתהסיכה  .העכביש סיכת טכולוגיית

 ,שיהלפרומוטוריום, הממוקם בחלקו התחתון של עמוד השדרה וה ,הראשוה

זה מאפשר תיקון ציחת האיברים באמצעות הרמת  הליך .הרתיק קירותל

 יאישור). Sacrum) על עצם העצה (Promontoriumלרקמה ( חיבורוהרתיק ו

FDA ו- CE  2013 אוגוסטב 4 יוםבו 2013ביולי  30ו ביום מוצר זה התקבלעבור ,

   .בהתאמה

האמריקאי סביב ושא ההליכים בגישה טראס ואגילית,  FDA -לאור החיית ה

ובשל המעבר ברחבי העולם לפרוצדורות בגישה זעיר פולשית המצמצמת ככל 

האזור המטופל האפשר שימוש בחיתוכים וכן מאפשרת ראייה אפקטיבית של 

לאורך כל הפרוצדרודה, יכרת מגמה גוברת והולכת לביצוע יתוחים אלה בגישה 

  לפרוסקופית.

  

הערכת החברה בעיין רמת הסיכון ותופעות הלוואי הצפויות בעקבות הליך כירורגי זעיר פולשי 

, כהגדרתו בחוק יירות "מידע צופה פי עתיד", היה EndoFast Reliant®-בו יעשה שימוש ב

-ערך, המבוססת על שלבי הפיתוח הוכחיים של מוצרי החברה, ובדיקות ומחקרים אשר עשו על

ידה. הערכה זו עשויה שלא להתממש, כולה או חלקה, או להתממש באופן שוה מכפי שצפה. 

ת הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הים קשיים טכולוגיים והדסיים, בעיו

רגולטוריות בלתי צפויות, שיויים רגולטוריים, אי קבלת אישורים ליסויים והתממשות איזה 

  לדוח. 30מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף 

קיבל דירקטוריון החברה החלטה על התמקדות בפעילות פיתוח עסקי של  2014באוגוסט  26ביום 



לטה האמורה חדלה החברה מלבצע ולפיכך, החל ממועד ההח 40קו המוצרים הקיימים של איביאי

כגון קבלת אישורים רגולטוריים עבור התוויות וספות, , איביאי פעילויות פיתוח וספות למוצרי

   .חלקםותתמקד בשימור הפטטים הרשומים בגים, כולם או 

   EPDקו מוצרי  .9.3

במחקר ופיתוח של מערכת המגיה מפי קרישים, החברה עוסקת באמצעות גרדיה, 

חלקיקים ותסחיפים הוצרים תוך כדי תהליך פתיחה והרחבה של כלי דם חסומים 

  באמצעות בלון, סטט או כל אמצעי אחר. 

המערכת מיועדת לכלי הדם העורקיים השוים: כלי הדם המובילים אל המוח, כלי דם 

עוסקת במחקר, פיתוח, גרדיה ורידיים בלב. היקפיים אחרים, כלי דם בלב, ומעקפים 

. WIRION EPD ייצור (בעצמה ובאמצעות קבלי משה) ופיתוח קליי של מערכת ההגה

המאפשרת עילה מרחוק של פילטר גרדיה המערכת מושתת על טכולוגיה אותה פיתחה 

  איץ) לפי בחירת הרופא המצתר. 0.014עצמאי על תיל מוליך (תיל 

שפותחה בגרדיה כוללת צתר הובלה המוביל את הפילטר למקום היעד על הטכולוגיה 

לפי בחירת הרופא. צתר ההובלה ומיקום על גבי התיל איץ)  0.014גבי תיל הובלה (

מבוסס על טכולוגיה ייחודית המוגת בפטטים של גרדיה. חלקה השי של המערכת 

, לאחר שכלי הדם הורחב היו צתר איסוף שבא לידי שימוש עם תום הפרוצדורה

לשביעות רצון הרופא המצתר. תפקידו לקפל את הפילטר לתוך ציורית האיסוף 

   .ולהוציא אותו עם התסחיפים שאספו בזמן הצתור אל מחוץ לגוף

המערכת בויה מצתר הובלה המכיל בתוכו את הפילטר המקופל (הפילטר עצמו בוי 

עשוי יילון) ומצתר איסוף המיועד לקיפול ואיסוף ממסגרת יטיול ועליו פילטר מחורר 

הפילטר על תכולתו בתום הפרוצדורה הצתורית. הבסיס הטכולוגי אותה פיתחה 

החברה מאפשר התאמת המערכת גם לאפליקציות וספות ובפרט לאפליקציות אשר 

  .מערכות אחרות לא מתאימות בהן לשימוש

כון למועד דוח זה, הדם העורקיים.  מגיה לשימושים בכלימערכת גרדיה פיתחה 

 Carotidצתור עורקי התרדמה (ל ןהמקדמת גרדיה  ןאותהעיקריות  ותהאפליקצי

Artery( .תור עורקי הרגלייםמערכת ה וצי- WIRION מיוצרת בגודל אחד(one size) 

מ"מ. גרדיה סיימה את פיתוח המערכת, קיימה  3.5-6.0ומיועדת לעורקים בגדלים של 

וקבלה את האישורים הדרשים בישראל (אמ"ר) ובאירופה יסויים קלייים בבי אדם 

)CE Mark(  יסוי החברה החלה 2013 בפברואר .וסקולרית-הקרדיולכל ההתוויותב 

תוך כדי פרוצדורת צתור,  הוצרים תסחיפים פימ להגה WIRION-ה במערכת פיבוטלי

לשימוש בצתורים של עורק התרדמת (קרוטיד)  FDA -במטרה לקבל את אישור ה

לשיווק  FDA -התקבל אישור ה 2015ביוי  7וביום  ,(k)510במסגרת מסלול רגולאטורי 

                                                 
  ].142905-01-2014[אסמכתא:  2014 באוגוסט 26לפרטים ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  40



. לפרטים וספים אודות 41עבור האידיקציה של צתורים בעורק התרדמה המערכת

   לדוח זה. 8.1ראו סעיף  WIRION -ת המערכ

 -WIRIONב להרחבת האידיקציה של ה"החלה החברה יסוי פיבוטלי בארה 2016ביוי 

על ו ,2017ובדצמבר  2017לשימוש בעורקי הרגליים. היסוי הסתיים בהצלחה באוגוסט 

להרחיב את  FDAבקשה ל  2017בסיס התוצאות שהתקבלו ביסוי זה, הוגשה בדצמבר 

ב לשימוש בעורקי הרגליים בזמן פרוצדורות "בארה WIRION  -האידיקציה של ה

עם כל סוגי מכשירי האטרקטומי מאושרי  )  ATHERECTOMY( של חסימות פתיחה 

FDA.  

, כגון: צתור בעורקי של צתור ותוספ התוויותכוללות  האידיקציות האמורות לעיל

בעורקי הרגליים צובר תאוצה בשים האחרוות כדי לתת שוק הצתורים  -הרגליים 

מעה לאוכלוסיה הולכת וגדלה הסובלת ממחלות כלי דם היקפיות. בארה"ב בלבד 

    .6042מהאוכלוסיה מעל גיל  12-20% -מדובר בכ

התוויה מתפתחת המשקפת צורך בשימוש במערכות מגיות על  -צתור עורקי הכליה 

כליה כתוצאה מתסחיפים. בשל האטומיה המיוחדת של מת למוע ירידה בתפקוד ה

 -עורק הכליה המערכות הקיימות מאוד קשות לשימוש ומדגישות את יתרוות מערכת ה

WIRION.  

בעורקים טיפולי התויות אפשריות וספות כוללות הגה מפי תסחיפים בצתור 

, בהם קיים במצבים אקוטייםמקרים בשה בארה"ב)  500,000-(כהכליליים של הלב 

סיכון ממשי מסיבוכים של אמבוליות ותסחיפים וכן בפרוצדורות של החלפת שסתומים 

מקרים  75,000 וסה"כפרוצדורות בשה בארה"ב  20,000(כיום מעל  בלב בהליך צתורי

. שוק חדש זה מצא בתהליך התפתחות דרמטית וצפוי להגיע תוך חמש 43)בעולם עד היום

  .44דולר בשהמיליארד  1.7-שים ל

של מערכות הגה לשימוש  הסיווג הרגולטוריהודיע שהוריד את  FDAה  2018ביואר 

דבר המהווה הקלה משמעותית  (k)510  -ל PMA -מבלב בזמן השתלת מסתמים 

 FDA -הקלה זו באה בעקבות ההכרה של ה .בדרישות לאישור מוצרים מסוג זה)

 FDA -בחשיבות השימוש במערכות הגה בזמן ביצוע פרוצדורות בלב. הכרה זו של ה

                                                 
  ] הכלול על דרך ההפיה.041262-01-2015[אסמכתא: 2015ביוי  7לפרטים ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  41

42 https://www.cdc.gov/dhdsp/data_statistics/fact_sheets/fs_pad.htm  

Brennan JM, The association of transcatheter aortic valve replacement availability and hospital aortic valve 

replacement volume and mortality in the United States Ann Thorac Surg 2014;98:2016–22         43  

44                                                                                            http://www.medicalnewstoday.com/articles/189394.php  

 



  . 45את השוק של מערכות ההגהבאופן משמעותי עשויה להגדיל 

  IDE תכי, הוגשה על ידה בקש החברה ההודיע 201646 באפריל 10 ביום

(Investigational Device Exemption)  י עבור הרחבתיסוי קלי לקבלת אישור לביצוע

ביולי  3ביום  .FDA-בעורקי הרגליים ל  WIRION -אידיקציה לשימוש במערכת ה

, הודיעה החברה כי החלה בגיוס חולים IDE-ל FDA-קבלת אישור ה, לאחר 201647

  .  הקליי האמור במסגרת היסוי

 לדוח 16.3סעיף לפרטים וספים אודות שלבי המחקר והפיתוח בהם מצאת גרדיה, ראה 

  זה.

  מכירות של מוצרי הקבוצה .9.4

בשים   הקבוצה שמכרומוצרי של  יחידותלהלן טבלה המרכזת תוים ביחס למס' 

  והתמורה בגים (באלפי ש"ח):  2017-ו 2016  ,2015

  2015  2016  2017  תקופת דיווח

  תמורה  יחידות  תמורה  יחידות  תמורה  יחידות

  3,801  1,519  5,304  2,114  5,719  2,440  סטטים

Endofast Reliant  449  685  870  1,250  518  838  

Endofast Reliant 

SCP  

462  686  97  206  130  290  

  249  106  593  219  613  265  אחר

  5,178  2,273  7,353  3,300  7,703  3,616  סה"כ

  

דות היקף המכירות של החברה במאוחד, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לפרטים או

  הכספיים. דוחותלא 81ביאור ראו 

  

 בפיתוחמוצרים 

9.5. Allevetix - י ייחודי מערכתת יתר  2לטיפול בסוכרת מסוג  תזעיר פולשובהשמ

Allevetix 

המערכת מיועדת להקטין באופן משמעותי את ספיגת הסוכרים והשומים באמצעות 

  שרוול ייחודי אשר פותח על ידי החברה.

שגרמה בשל השמת  2מיליון בי אדם מוגדרים כסובלים מסכרת מסוג  320 -למעלה מ

 147 -יתר. עלויות הטיפול הרפואי המיוחסות להשמת יתר בארה"ב בלבד, עומדות על כ

                                                 
45                                                                         http://www.medicalnewstoday.com/articles/189394.php 
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יארד מיל 1.2-הוערך בכ 2011. שוק יתוחי הקיבה העולמי בשת 48מיליארד דולר בשה

 -וצפוי להגיע ל 9.7%-) של כCAGRדולר. שוק זה היו בעל שיעור צמיחה שתי ממוצע (

  . 201849מיליארד דולר עד שת  2.3

ובעיקרן היותה פתרון זעיר פולשי, הפיך, יעיל  תהמערכת מאופיית בתכוות ייחודיו

בריאטריים  יתוחים זאת במיוחד בהשוואה לפתרוות הקיימים כיום: –ובטוח לשימוש 

בלתי הפיכים הכרוכים פעמים רבות בסיבוכים  )הקיב ימעקף וקיצור ייתוח(

  משמעותיים ודורשים טיפולים חוזרים בשיעור גבוהה יחסית.

במהלך תקופת הדוח קיבלה החברה אישור ממשרד הפטטים בסין בגין פטט המגן על 

אישורים ראו סעיף טכולוגיית הליבה של המערכת (לפרטים מלאים בדבר פטטים ו

קבלת אישור לביצוע יסוי בבי אדם במערכת  ,201850 במרץ 5 ביום להלן). 17.6

, , הודיעה החברה כי החל יסוי קליי ראשוי בבי אדם במערכת האמורההאמורה

, לרבות הליך היסוי  אלווטיקסלפרטים וספים אודות שלבי המחקר והפיתוח מצאת 

  .לדוח זה 16.4, ראה סעיף האמור

   

להערכת החברה, פוטציאל הצמיחה של שוק היעד למערכת עשוי להיות אף גבוה יותר 

לאור קווים מחים חדשים עליהם דיווחה לאחרוה ההתאחדות האמריקאית לטיפול 

לטיפול  יהפוך אותו באה המערכת להחליףהממליצים כי היתוח הבריאטרי  51בסכרת

מקובל לחולי סכרת גם עבור חולים הסובלים מעודף משקל מתון, זאת ביגוד להחיות 

-(יחס משקל BMIהקודמות לפיהן הפרוצדורה היתוחית הומלצה רק עבור חולים בעלי 

  . 35גובה) העולה על 

  לעיל. 8דות המערכת ראו פרק ולמידע וסף א

ו הAllevetix -הפוטציאל הצמיחה של שוק היעד למערכת בדבר  ,מובהר כי האמור לעיל

בבחית מידע צופה פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך, התלוי בגורמים שאים בשליטת 

 םקבלת האישורים הרגולטוריאשר אין כל וודאות בדבר התקיימותם, ובכלל זה והחברה 

  .מדייות ביטוחי הבריאות ובתי החולים וכיו"ב ,הדרשים

  (Mitral Valve)טכולוגיה לפיתוח מסתם לבבי מיטרלי  .9.6

ועד להשתלה בשיטה זעיר פולשית חדשית במטופלים הסובלים המלאכותי המסתם 

  .לבהמיטרלי ב ספיקת המסתם-מאי

 10%-מיליארדי דולר בשה. כ 7-היקף שוק המסתמים המיטרלים אמד בכ

במסתם זה כאשר  אי ספיקהסובלים מתופעה של  75מהאוכלוסייה העולמית מעל גיל 
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 מיליון חולים.  4-בארה"ב לבדה ישם כ

להם הטיפול האופטימלי לחולים  תמוצעה ההיחיד תהפרוצדוראלי גישההכון להיום, 

 תוך שימושפולשי ואגרסיבי  ,יתוח לב פתוח ההי ,ם המיטרלימסתהיו החלפת 

  מכות לב ריאה. ב

עקב גילם ליתוח בסיכון גבוה המצאים חולים למתאים פתרון איו לב פתוח יתוח 

  . שוות רקע היותם חולים במחלותמ המבוגר ו/או 

מאוד משמעותי, כאשר לפיכך, הפוטציאל לפתרון זעיר פולשי עבור מיליוי חולים היו 

כון להיום אין אף מוצר חלופי שקיבל אישור רגולטורי לשיווק. מסיבות אלו, לדעת 

ההלת החברה תחום המסתם המיטרלי היו אטרקטיבי ביותר וחברות מובילות 

בתעשייה כוות להתקשר בעסקאות עק בשלבים מוקדמים יחסית עוד לפי קבלת 

  אישורים רגולטוריים לשיווק.

בוצעו עסקאות בהיקף כולל של בלבד  2015-2017השים במהלך למיטב ידיעת החברה, 

, Abbottמיליארד דולר, במסגרתן רכשו עקיות המכשור הרפואי  2-למעלה מ

Medtronic וEdwards- וכן ,LivaNova  חברות מסתמים מיטרליים בשלבים מוקדמים

 .52יחסית

בכוות החברה להמשיך ולקדם את פעילות הפיתוח והוכחת ההיתכות בחיות גדולות 

ומאוחר יותר בבי אדם במטרה לחבור לשותף אסטרטגי בי"ל עם הבשלת הפרויקט. 

רשות לחדשות לאומית הממדלל החברה בקשה לקבלת מימון בלתי  הגישהבוסף, 

  לצורך קידום פעילות הפיתוח של מוצר חדשי זה.

וקידום  המוצרים הקיימים בתחום המסתם המיטרלי ,ובהר כי האמור לעיל בדברמ

, הו בבחית מידע צופה פי עתיד, כהגדרתו בכללתכיותיה המסחריות של החברה 

שאים בשליטת החברה אשר אין כל וודאות בדבר  בגורמיםבחוק יירות ערך, התלוי 

"ל ולהגיע חו בשווקימוצריה התקיימותם, ובכלל זה, הצלחת החברה להחדיר את 

למכירות בהיקף מסחרי, מדייות ביטוחי הבריאות ובתי החולים וכיו"ב גורמים 

 30איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף  לרבות התממשות שאים בשליטת החברה

  של דוח זה. לפרק א'

                                                 

52kcardiaq8262015.htm-gar/data/1099800/000109980015000028/form8https://www.sec.gov/Archives/ed 

http://newsroom.medtronic.com/phoenix.zhtml?c=251324&p=irol-newsArticle&ID=2092736 

http://abbott.mediaroom.com/2015-09-02-Abbott-Completes-Acquisition-of-Tendyne-Holdings-Inc 

http://ir.edwards.com/secfiling.cfm?filingID=1099800-16-80&CIK=1099800 

http://investor.livanova.com/phoenix.zhtml?c=254127&p=irol-newsArticle&ID=2269019 

 

 



  סיכום טבלאי בדבר מוצרי החברה והאסטרטגיה העסקית .9.7

ים ביחס לכל אחד ממוצרי החברה, שימושם, אישורים רגולטוריים בטבלה שלהלן פרט

בקשר עימם, הטריטוריות בהם הם משווקים, האסטרטגיה המצויים בידי החברה 

הקיימת בחברה ביחס לכל אחד מהם והיעדים העיקריים אשר צופה החברה ביחס 

   .2018שת סוף לאליהם עד 



 רגולטוריים אישורים  וכחי מצב  מוצרים  שימוש  וטכולוגיה מוצרים קו
  קיימים

  עסקית אסטרטגיה  ורגולטוריים עסקיים יעדים

טכולוגיה וקו מוצרי 
הסטטים 

)Allium®Stents(  
  

פעילות החברה בקשר 
עם קו מוצרים זה 
מתמקדת במחקר, 

מכירות פיתוח, ייצור 
שיווק סטטים ו

לשימוש  פריפריאלים
 מיעתורפואי, לשחרור 

חסימות באיברים 
שוים בגוף (למעט כלי 

  ולב). , מחדם

 :אורולוגיים סטטים

TPS–  טסט
  פרוסטטי

BUS –  טסט
  לשופכה בולברית

URS –  ורט לציסט
  השופכן

RPS –  ט לצווארסט
  השלפוחית

  
  :ביליאריים סטטים

BIS –  ורט לציסט
  המרה

 ,פעילות באירופה
ודרום  אוסטרליה
  אפריקה. 

  
ראשויות  פעילויות

באמריקה הלטיית 
  ואסיה.  

באירופה,  CE Markאישור 

 TGA -אישור ה
, אישורים באוסטרליה

רגולטוריים בדרום קוריאה 
עבור כלל הסטטים וכן 

  אישורים רגולטוריים
 האורולוגיים לסטטים

 רשות הבריאות הקדיתמ

(Health Canada)  
 הבריאות רשותו

    ,הארגטיית
אישור לסטטים של 

 והפרוסטטה  השופכה
  וברוסיה  במקסיקו

השיווק המכירות והמשך גידול פעילות 
של מוצרי הקבוצה בשווקים באירופה, 

וכן  אסיה מזרח, הלטיית אמריקה
בחית האפשרות לכיסה לפעילות 

 ;וספים בשווקים

 למוצרים רגולטורים אישורים קבלת

 במדיותוספים במקסיקו וברוסיה וכן 

 הכולללות בין היתר גם את סין  וספות

  

פעילות המסחרית ה הרחבתהמשך 

  .תוך חדירה לשווקים וספים

קבלת אישורים רגולטורים 

    למוצרים במדיות וספות.

פיתוח עסקי באמצעות  קידום
שיתופי פעולה עסקיים מסוגים 

כולל  שוים עם צדדים שלישיים
מציאת שותף עבור חדירה לשוק 

   .האמריקאי

 חיזוקטכולוגיה וקו מוצרי 
  רקמות רכות 

  

פלטפורמה טכולוגית 
לחיזוק רקמות רכות 

בתחום הכירורגיה 
הזעיר פולשית 

)Minimally Invasive 

Surgery(,  ובעיקר
בשוק המכשור הרפואי 

לאורוגיקולוגיה 
  ולאורולוגיה.

  
  

EndoFast  
Reliant®  

 

EndoFast SCP  

באירופה  בעיקרפעילות 
  וישראל

 החלטת לאור
 חדלה הדירקטוריון

 מלבצע החברה
 וספות פיתוח פעילויות

 למעט, איביאי למוצרי
 תיקי של שימור פעולות

 קיים, הללו המוצרים
הרוחי וכיו"ב באופן 

  מלא או חלקי.

  FDAאישור 

 CEאישור שיווק באירופה (

Mark(  

המשך וגידול פעילות השיווק של מוצרי 
 אמריקההקבוצה בשווקים באירופה, 

וכן בחית  אסיה מזרח, הלטיית
האפשרות לכיסה לפעילות בשווקים 

 וספים; 

 למוצרים רגולטורים אישורים קבלת

, רוסיהמקסיקו, (כגון:  וספות במדיות

  ')וכו ארגטיה

פיתוח עסקי באמצעות  קידום
שיתופי פעולה עסקיים מסוגים 

   .שוים עם צדדים שלישיים

 -טכולוגיה וקו מוצרי ה

Embolic Protection 

Device  

מחקר ופיתוח, ייצור 
והרכבה של מערכת 

הגה מפי קרישי דם, 
חלקיקים ותסחיפים 

הוצרים תוך כדי 
פרוצדורות צתור 

ותהליך פתיחה 
והרחבה של כלי דם 
חסומים באמצעות 
בלון, סטט או כל 

  אמצעי אחר

WIRION®   מהלכים ממוקדים
שיתוף פעולה לצורך 

או  אסטרטגי עם חברה
 ות/מובילה חברות

עולמית בתעשייה 
בתחום העיסוק של 

  גרדיה.
כון למועד דוח זה, 

מהלת החברה מגעים 
עם מספר חברות 

בילאומיות מובילות 
עולמיות אשר הביעו 

אישור שיווק באירופה  

)CE Mark ובישראל (
כלי הדם  כל(אמ"ר) ל

העורקיים וכן אישור שיווק 

,  )FDAבארה"ב (
זילד -אוסטרליה ויו

)TGA (המובילים לעורקים 
  )התרדמה(עורק  למוח

עסקה אסטרטגית עם שותף  מוביל 
  בתעשייה.

  

לשיווק המערכת בארה"ב FDA אישור 

לשימוש  (k)510רגולטורי  במסלול
במערכת הגה לאידיקציה רחבה של 

  צתורים בעורקי רגליים

החברה פועלת באופן ממוקד, 
 ולקדםובכוות החברה להמשיך 

הליכים הדרשים לשם שיתוף 
 ות/פעולה אסטרטגי עם חברה

עולמית, בעלת פריסה  ות/מובילה
גלובלית ויכולות מוכחות לשיווק 
  מוצרים בתחום הפעילות של גרדיה.



 רגולטוריים אישורים  וכחי מצב  מוצרים  שימוש  וטכולוגיה מוצרים קו
  קיימים

  עסקית אסטרטגיה  ורגולטוריים עסקיים יעדים

 עסקההתעייות ב
אסטרטגית  עם חברת 

  גרדיה.
  

 יסויבהצלחה  הושלם

 הגפיים של FDA-ה
  .התחתוות

 מסוג בסוכרת לטיפול מוצר

2 )Type II Diabities ׂ◌◌ׂ (

 )Obesityהשמת יתר ( -ו
  

 מוצר ומסחור פיתוח
 ייחודי פולשי זעיר

 2 מסוג בסוכרת לטיפול
  יתר ובהשמת

הצלחה ביסויים   בתהליך פיתוח
בחיות  קלייים-הפרה

  גדולות

באמצעות קידום פיתוח עסקי   אדם בבי קלייים יסויים התחלת  אין
שיתופי פעולה עסקיים מסוגים 

  .עם צדדים שלישיים שוים

טכולוגיה לפיתוח מסתם 

 Mitral)לבבי מיטרלי 

Valve) 
  

 מוצר ומסחור פיתוח
 ייחודי פולשי זעיר

הועד להשתלה בשיטה 
חדשית  זעיר פולשית

במטופלים הסובלים 
  ספיקת המסתם.-מאי

פיתוח שי קוספטים   בתהליך פיתוח
במקביל והכה ליסויי 

  ת וחי

באמצעות קידום פיתוח עסקי   בחיה גדולה  ומוצלחת ותהשתל  אין
שיתופי פעולה עסקיים מסוגים 

  .עם צדדים שלישיים שוים
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ככלל, פעילות מכירות המוצרים של החברה בשווקים השוים בהם היא פועלת מתבצעת 

   .(הפוטציאליים) ללקוחות הסופיים , ולא ישירותבאמצעות מפיצים

  sAllium®Stent -קו מוצרי הסטטים  .10.1

העוסקים בהפצת הפוטציאליים הם תאגידים אליום לקוחות  ככלל, רובם הגדול של

ההפצה . לפרטים בדבר הסכמי בהסכמי הפצה, עימם קשורה החברה מוצרים רפואיים

   .לדוח זה 11סעיף  אהמפיצים רלאליום בין 

הו בעיקר בתי חולים, הסטטים שלה את מוצרי החברה קהל היעד אליו מייעדת 

 ציבוריים ופרטיים, וכן קלייקות פרטיות. 

  EndoFast -קו מוצרי ה  .10.2

למפיצים במספר מדיות באירופה, בייהן:    EndoFast-מוכרת את מערכת ההחברה 

ללקוח מרכזי  ותמכירות ישיר מבצעת החברהכמו כן, . ספרדוטורקיה גרמיה, צרפת, 

   .בישראל אחד

ישם מספר רופאים מובילים אשר בוסף לשימוש  לחברה אין תלות בלקוחות ספציפיים.

 במערך ההדרכה למשתמשים חדשים. לוקחים חלק י הקבוצהקבוע במוצר

הים בתי חולים, מרפאות קו מוצרים זה הסופיים הפוטציאליים של  לקוחותה

  ), מרפאות יום וקלייקות פרטיות. EndoFast Reliant-גיקולוגיות (ביחס למוצר ה

  EPD-קו מוצרי ה .10.3

באופן  EPD-ההחלה החברה בפעילות מצומצמת של הצגת מוצרי כון למועד הדוח 

. המרכזים שבחרו להיות הלקוחות ובארה"ב מבוקר במספר מרכזים מצומצם באירופה

הראשוים של החברה הים מרכזים רפואיים מובילים עם כמות משמעותית של חולים 

 בתחום בציתור.על ידי רופאים מובילים והליכים רלווטיים ויסיון עשיר 

  שיווק והפצה  . 11

בשווקים השוים בהם היא פועלת מתבצעת  הקבוצהת המוצרים של פעילות מכירוכאמור, 

ללקוחות הסופיים. בחלק מהסכמי ההפצה המפיצים  , ולא ישירותבאמצעות מפיציםככלל 

מתחייבים לרכישת כמויות מיימאליות של מוצרים, כאשר אי עמידה ביעדים אלו מקה 

ות (במידה ומדובר בהסכם להפצה לחברה אפשרות של ביטול הסכם ההפצה ו/או ביטול הבלעדי

  בלעדית), בלבד (ללא אפשרות לפיצוי כספי כלשהו). 

   הסכמי הפצה .11.1

   קו מוצרי הסטטים

להערכת ההלת החברה הם אשר  ,הפצהקשורה בהסכמי  הקבוצההדוח, כון למועד 



 55,הודו 54סיןבהפצה הסכמי  53באירופה,עם מפיצים שוים  ,כון למועד דוח זה מהותיים

וכן  62קולומביה 61דרום קוריאה 60, מקסיקו59ארגטיה, 58, קדה57טיוואן ,56,קזחסטן

אידיקציות  גווןלמ הסטטיםלהפצה גלובאלית של מוצרי הסכם כולל  במדיות וספות

ההבות  הסכמי .ואוסטרליה באירופההבות עם מפיצים וספים והסכמי , 63 וטריריות

ב שלעד לרישום המוצרים בכל אחת מהמדיות, כשה ללכ רךהם לתקופה מוגבלת, בד

ם הפצה ו חתימת הסכם הפצה ארוך טווח. כל המפיצים, בין אם קשורים בהסכיהבא ה

בלעדיים ומחוייבים להשקיע משאבים מוגדרים מראש בקידום  או בהסכם הבות, הם

  הסטטים. הפעילות השיווקית של

 אירופה, הפצה וספים באמריקה הלטייתקשר בהסכמי תלהי פועלתהחברה  כמו כן,

   .ואסיה

   EndoFast® -הקו מוצרי 

בשיווק מסחרי של מוצריה וכון למועד דוח זה היא קשורה  הקבוצההחלה  2009בשת 

אשר להערכת ההלת החברה הם  ,הסכמי הפצה ושיווקב מפיצים שוים תשעהעם 

  .64ודרום אמריקה אסיה, במספר מדיות באירופהמהותיים, 

   EPD-קו מוצרי ה

 באופן EPD-החלה החברה בפעילות מצומצמת של הצגת מוצרי הכון למועד הדוח 

המרכזים שבחרו להיות מרבית . ובארה"ב מבוקר במספר מרכזים מצומצם באירופה

הלקוחות הראשוים של החברה הים מרכזים רפואיים מובילים עם כמות משמעותית 

 בתחום בציתור.של רופאים מובילים של חולים והליכים רלווטיים ויסיון עשיר 

 הסכמי ההפצה  תיאור .11.2

דומים במהותם. להלן עיקרי  EndoFast® -הסכמי ההפצה של קו מוצרי הסטטים וה

  :כאמורהסכמי ההפצה של  םתאיה

                                                 
צ'כיה , רוסיה צ'כיה וסלובקיה. לפרטים אודות הסכם ההפצה בגרמיה ,, צרפת, ספרדאיטליהטורקיה, : במדיות בייהן 53

], לפרטים אודות הסכם הפצה 2015-01-000564[אסמכתא: 2015באפריל  16וסלובקיה ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה מיום 
לפרטים אודות הסכם הפצה חדש  ]2015-01-111819:אסמכתא[ 2015בספטמבר  01חדש בטורקיה ראו דיווח מיום מיידי מיום 

לפרטים אודות  , הכלולים בזאת על דרך ההפיה. ]2015-01-126255:אסמכתא[ 2015בספטמבר  29בספרד ראו דיווח מיידי מיום 
   .]2016-01-026382[ 2016במאי  16ראו דוח מידי שפרסמה החברה ביום הסכם הפצה חדש באיטליה 

 2016בספטמבר  5וכן דיווח מיום ], 006309-01-6201[ אסמכתא  2016במרץ  15לפרטים וספים ראה דוח מיידי של החברה מיום  54
  .בזאת על דרך ההפיה יםהכלול], 2016-01-117529: אסמכתא[
 , הכלול בזאת על דרך ההפיה.]016569-01-2015[אסמכתא: 2015במאי  11לפרטים וספים ראה דוח מיידי של החברה מיום  55

 , הכלול בזאת על דרך ההפיה.]058818-01-2015:אסמכתא[ 2015ביוי  29 לפרטים וספים ראה דוח מיידי של החברה מיום 56

 ], הכלול בזאת על דרך ההפיה.061800-01-2015:אסמכתא[ 2015ביולי  01 לפרטים וספים ראה דוח מיידי של החברה מיום 57

 , הכלול בזאת על דרך ההפיה.]028080-01-2015[אסמכתא: 2015במאי  26 לפרטים וספים ראה דוח מיידי של החברה מיום 58

  ], הכלול בזאת על דרך ההפיה.057022-01-6201:אסמכתא[ 2016במאי  02ספים ראה דוח מיידי של החברה מיום לפרטים ו 59
 .]080956-01-2016: [אסמכתא 2016ביולי  13לפרטים ראו דוח מידי שפרסמה החברה ביום  60

  ].118270-01-2016: אסמכתא[ 2016בספטמבר  6לפרטים ראו דוח מידי שפרסמה החברה ביום  61

 ].086293-01-2017: אסמכתא[ 2017באוקטובר  1לפרטים ראו דוח מידי שפרסמה החברה ביום  62

 ].068859-01-2017: אסמכתא[ 2017ביולי  3לפרטים ראו דוח מידי שפרסמה החברה ביום  63

   ., רוסיה, קזחסטן, טורקיה, ספרד, איטליה, ארגטיה ומקסיקו: צרפת, גרמיהבמדיות 64



המפיצים מוו למפיצים בלעדיים בטריטוריה גיאוגרפית מסוימת (מדיה או מספר 

מדיות). בהסכמים קבעו מכסות רכישה שתיות מיימאליות שעל המפיץ לעמוד בהן. 

שים. בחלק מההסכמים קבועים מגוי הארכה  5 -ל בד"כ תקופת ההסכמים הה

קם אפשרות להארכה, באמצעות הודעה מוקדמת על ידי החברה. היה אוטומטית ובחל

התחייב, לחברה הזכות לבטל את  ןלה מכסות הרכישה המיימאליותבומפיץ איו עומד 

. בפועל, ובמקרים מסוימים, בהם או לפחות את הבלעדיות שלו בטריטוריה ההסכם עמו

פרט לכך, אין לחברה זכות  עמידה ביעדים מצד המפיץ, היא עשתה כן.-זיהתה החברה אי

  לקבלת שיפוי ו/או פיצוי כספי או אחר בגין אי עמידה ביעדים כאמור.

לאופן השיווק המפיצים התחייבו לפעול בהתאם להחיות החברה בכל הוגע לתמחור 

מתן  יהול מוצר והכל לשםלקוחות,  מדייות איכות ותלוות , מלאי ואחסון,והמכירה

תמשים הסופיים של מוצרי החברה. בוסף התחייבו המפיצים שירות ברמה גבוהה למש

  .מקומייםלשאת בהוצאות הכרוכות בהשגת אישורים רגולאטוריים 

איה מחויבת על פי הסכמי ההפצה שלה לקבל חזרה ו/או לזכות מפיצים בגין הקבוצה 

   מוצרים אשר לא עלה בידם למכור, למעט החלפת מוצרים פגומים.

הרוחי הקשורות במוצרים, לרבות לוגו, סימי מסחר וכיוצ"ב, יוותרו כל זכויות הקיין 

  בידי החברה.

אל מול הרופאים והמרכזים קיע מאמצי שיווק בהצגת המוצר המפיצים מתחייבים להש

   .בכסים מרכזיים בתחוםהרפואיים ו

להלן טבלה המפרטת את הכסות החברה (במאוחד) ממפיצי חברות הקבוצה (ששיעור  .11.3

  :)10%החברה (במאוחד) מהם עלו על  הכסות

  שיעור הכסות החברה (במאוחד) מהמפיץ  

  2017  2016  

  12%  12%  לקו הסטטים גרמימפיץ 

  10%  11%  לקו הסטטים צרפתימפיץ 

לתוים כפי שהוכרו בדוחות הכספיים המאוחדים  * יובהר, כי התוים בטבלה לעיל מתייחסים

  . של החברה

   צבר הזמות . 12

, כאשר ש"חפי לא 95 - ההזמות של הקבוצה במאוחד בכהסתכם צבר  2017בדצמבר  31ביום 

   .2018 ההזמות יועדו להספקה ברבעון הראשון של שתכל 

, כאשר כל ש"חאלפי  64 -ככון למועד דוח זה צבר ההזמות של הקבוצה במאוחד היו 

   .2018של שת  הראשון הרבעוןלהספקה במהלך ההזמות מיועדות 

החברה זמן הספקת המוצרים ללקוחות הוא בדרך כלל מספר שבועות מקבלת ההזמה בידי 

  . ועד הספקתה ללקוח



   תחרות . 13

 קו הסטטים של אליום  .13.1

 מבה התחרות  .13.1.1

החברה, קיימות בשוק חברות רבות המייצרות סטטים פלסטיים מיטב ידיעת ל

המייצרות סטטים באזור השופכים, ומספר מצומצם של חברות לשימוש 

עיקר התחרות העתידית צפויה משיפור בטכולוגיות אולם לדעתה  מתכתיים

ובע בשימוש בטכולוגיות לייזר מתקדמות וכן  , חלקןיתוחיות, בחלקן רובוטיות

  .BPHטכולוגיות חדשות לטיפול ב 

  היתרוות התחרותיים של מוצרי החברה .13.1.2

שלה היה בעלת יתרוות רבים על פי להערכת החברה, הפלטפורמה הטכולוגית 

הסטטים הקיימים כיום בשוק. הפלטפורמה הטכולוגית של החברה מאפשרת 

שילובם של מספר חידושים במסגרת סטט בודד, כדי לתת מעה לבעיות שוות 

  .הקיימות בשימוש בסטטים המתחרים

ככלל, הטכולוגיה של החברה מבוססת על התאמת הסטטים לכל אחד 

 האיברים להם הם מיועדים, כחלק פוקציואלי מתפקוד האיבר, כך שוכחותםמ

  לפעילות הורמאלית של האיבר.  מיימלית בצורהתפריע 

להלן סיכום היתרוות התחרותיים הקיימים, להערכת החברה, לסטטים 

  ידי מתחרותיה השוות:-פי אלו המיוצרים על-ידה על-המיוצרים על

  :התאמה גיאומטרית - 

הסטט מותאם, מבחית צורתו הגיאומטרית, אל האיבר אליו הוא מוכס. 

דוגמה מובהקת לכך היא הסטט הפרוסטטי, העשוי בצורת משולש, והמתאים 

למבה הגיאומטרי של ציור מעבר השתן בערמוית, אשר הופך מעגול 

למשולש בעת היווצרות מחלה באזור. למיטב ידיעת החברה זהו הסטט 

   ולם בעל צורה שכזו.היחידי בע

   :מיעת גידולים רקמתיים תגובתיים - 

ביגוד לסטטים המתחרים, גופי הסטטים של החברה בויים כך שיפעילו כוח 

רדיאלי (לחץ) משתה על האיבר בו הם ממוקמים, באופן שהלחץ המופעל על 

האיבר הולך ופוחת מהמרכז לקצוות הסטט. בכל הסטטים האחרים 

הכוח הרדיאלי המופעל לאורך כל גוף הסטט היו כוח אחיד,  הקיימים בשוק,

כך שבקצוות הסטט וצר שיוי חד בלחץ, שיוי הגורם לתגובה של הרקמה 

וגידול יתר שלה. גידול היתר של הרקמה גורם להיסתמות פי הסטט ולצורך 

  חודשים לערך. 3-בהחלפתו התכופה, לאחר תקופת שימוש קצרות יחסית של כ

עובדה שהסטטים של החברה מפעילים על האיברים בהם הם בשל ה

ממוקמים כוח רדיאלי שאיו אחיד, אלא פוחת בהדרגה, מוקטת התגובה של 



 הרקמה, הסטט איו סתם ועל כן מתאים לשימוש לתקופה ארוכה.

  :הפרעה לפעילות סוגריםהיעדר  - 

 בשל הלחץ הרדיאלי האחיד שמפעילים הסטטים הקיימים בשוק, הם

משבשים את פעולות הסוגרים הממוקמים ליד האיבר המטופל. הסטטים 

המתחרים מפריעים לסוגר להתכווץ, ובשל כך עלולה להיווצר למשל בריחת 

שתן, בריחת תכולת קיבה וכן זרימה של וזלים כגד הכיוון, למשל זרימת שתן 

  מן השלפוחית לכיוון הכליה.

הקיימים בשוק, מבה הסטט של החברה ביגוד, לדוגמה, לסטטים האחרים 

היו בעל קצוות רכים המפעילים כוח רדיאלי משתה והיו גמיש ובר קיפול 

ועל כן איו מפריע לפעילות הסוגר, זאת מכיוון שהסטט מתכווץ יחד עם 

  הסוגר וחוזר לצורתו המקורית כאשר הסוגר מרפה.

  :ציפוי פולימרי מיוחד  - 

יש  מתחרים (בשוק הסטטים הביליאריםים האורולוגביגוד לסטטים ה

), הסטטים של החברה מצופים כולם בפולימר סטטים אחרים מצופים

מיוחד, המוע התפתחות של רקמה אל תוך הסטט מכיווים שוים וכן 

  היווצרות משקעים בסטט, ובכך מעת היסתמותו. 

ה, לעומת מיעת ההיסתמות מאפשרת שימוש בסטט לתקופות ארוכות של ש

חודשים בסטטים הקיימים כיום בשוק. בוסף, בשל הציפוי הפולימרי  3

המלא, החיכוך בין הסטט לבין רקמת האיבר בה הוא מצוי הוא מוך, מה 

 שמקל על הוצאתו תוך מזעור הסיכון לפגיעה פימית באיבר.

ית הציפוי הפולימרי אף מוע מגע בין הרקמה לבין המתכת, ומוע תגובה אלרג

  למתכות, אשר חולים עלולים לפתח. 

  :הסטטים בגמר הטיפול הוצאת - 

רבים הסטט סיים את פעולת התמיכה בריקמה לאחר פרק זמן של  במקרים

הקושי קיים , מספר חודשים עד כשה ולאחר מכן וכחותו איה חוצה

במהלך החדרתם של הסטטים המתחרים שבשימוש כיום  .הסטט הוצאתב

מת שיוכלו לעבור במעברים צרים ולהתרחב לאחר מכן -הם מכווצים על

במיקומם המתאים באיבר. היות ואין כיום דרך לכווץ מחדש סטט שהוחדר, 

הוצאה המתאפשרת  –החברה בעיה בהוצאת הסטטים  ם שלקיימת למתחרי

כירורגי בלבד, הכרוך בפגיעות באיבר, אי וחות כיום בהליך אדוסקופי או 

  לחולה ועלויות טיפול גבוהות.

  :מגון פרימה ייחודי - 

הם פרמים לסרט צר  –הסטטים של החברה הים בעלי מבה ייחודי חלק מ

וארוך, היתן למשיכה ולהעברה דרך מעברים צרים, תוך מזעור הסיכון 



  לפגיעה במעברים או באיבר המטופל. 

ן שיתן להוציא את הסטטים של החברה מגוף החולה באמצעות מגון כיוו

, המייתר שימוש בטכיקות ההוצאה בהן יש המוגן בפטט פרימה ייחודי

לקוט בעת שימוש בסטטים מתחרים, והיות ובעת הוצאה בדרך זו לא גרם 

זק לאיברים דרכם יועבר הסטט בדרכו החוצה, מתאפשר ייצורם של 

מן הקטרים של סטטים  של החברה בקוטר הגדול באופן משמעותיהסטטים 

אחרים קיימים, כך שהים מותאמים בדיוק לאיבר המטופל, באופן המשפר 

  .תוך מזעור הסיכון לפגיעה באיבר המטופל, את יעילות הטיפול

  :גמישות - 

הסטטים המיוצרים בידי החברה הם גמישים ויתים לקיפול, באופן שהם 

חוזרים לצורתם המקורית, במקום בו הם מצאים. כך יתן מתכווצים ו

להחדיר את הסטט גם לאיברים בהם יש עיקולים חדים. בוסף, מאפשרת 

תכוה זו להחדיר את הסטט כשהוא מוקטן, כך שיתרחב לקוטר הדרוש 

לכשימוקם במקום הכון באיבר. הסטטים של החברה יתים להחדרה 

בקוטר, מה  3האיבר למימדים של מעל פי  בקוטר מוקטן ולהרחבה בתוך

וחות החולה -שמקל על הליך החדרת הסטט ומקטין משמעותית את אי

  במהלך הפרוצדורה.

 :מיקום קבוע - 

 כאמור לעיל, הסטטים המתחרים הקיימים היום בשוק הים בעלי קוטר קטן

בהשוואה לקוטר האיבר אליו הם מוחדרים. בשל כך עלולה להיגרם דידה של 

הסטטים בצרת. כך למשל, מוכרת התופעה בה סטטים פרוסטטים ודדים 

  במערכת השתן לתוך השלפוחית.

לעומתם, סיכוייהם של הסטטים המיוצרים בידי החברה להישאר ייחים הם 

גדולים בהרבה, הן בשל היותם מותאמים למבה האיבר, והן בשל העוגן שהם 

 . בחלק מהמוצריםמצוידים בו 

  :ווחות בהחדרהקלות  - 

הכבד והכיליה הסטט הביליארי והסטט האורטרלי יתים להחדרה דרך 

החדרה מלעורית, החוסכת מן החולה את הצורך לעבור באמצעות  ,בהתאמה

בוסף, החדרה  הליך כירורגי הכולל יקוז שתן או מיץ מרה במהלך ההחדרה.

לא ברדיולוגיה פולשית, וידי רופאים המתמחים -מלעורית יתת לביצוע על

מומחים, גורם אשר צפוי,  גסטרואטרולוגים אוידי אורולוגים -עלבהכרח 

  להערכת אליום, להגדיל את הגישות לשימוש בסטטים שלה.

 :איו דורש ליווי תרופתי - 

ידי החברה מיועד למוע את בעיית התפתחות -מבה הסטט המפותח על



בשימוש בתרופות, תודות לציפוי  הרקמה לתוך הסטט, וזאת ללא צורך

הפולימרי שלו. היעדר הצורך בתרופות מוזיל את עלות השימוש ומקל על 

החולים ובכך תורם לגישותו של הסטט לכלל האוכלוסיה. מכיוון שהטיפול 

בסטט איו משולב בטיפול תרופתי, הליך קבלת ההיתרים לצורך ייצור 

  יותר.ושיווק הסטט באופן מסחרי, הוא פשוט 

  :שיפור איכות החיים של החולה - 

בשל היותו גמיש ומותאם לגודל ולצורת האיבר, מוקטת מאוד הרגישות 

וחות שחש החולה לאחר שהסטט מוחדר לגופו (כך למשל -ותחושת האי

מתלוים לעיתים קרובות חולים שלגופם הוחדרו סטטים אחרים העשויים 

בוסף, בשל היותם של הסטטים מתכת על תחושות אי וחות בעת ישיבה). 

מותאמים לטיפול לטווח ארוך, חסכים מהחולה מספר רב של הליכים 

וטיפולים רפואיים מדי שה אשר מתבטאים בצמצום יכר בצורך באשפוזים, 

כאבים, ימי החלמה, אובדן ימי עבודה, מצב רוח ירוד, חוסר וחות ובאיכות 

  חיים מוכה יותר.

  :עי לתוך דרכי מרהמיעת בריחת תוכן המ - 

ביגוד לסטטים מתחרים הסטט הביליארי של החברה ממוקם בתוך דרכי 

הסטט בר קיפול וגמיש ומשה צורתו על פי פעולתם הטבעית  המרה. כמו כן

ועל כן המעבר לתוך המעי לא ותר פעור לאחר הכסת הסטט  של הסוגרים

  לכיוון דרכי המרה.ולא מתאפשרת בריחה של תוכן המעי  העוגן) בעל(

ביחס למוצרים אליום העיקריים של מוצרי המאפייים בטבלה שלהלן סיכום  .13.1.3

   :מתחרים להם

  סטטים מפלסטיק  Resonance Memokath  מוצרי החברה  סטטים אורולוגיים

התרחבות   התאמה גיאומטרית
אוטומטית לקוטר 

  גדול

ללא, קוטר קטן 
משמש  -מאד 

  בעיקר ליקוז

התרחבות 
ביוית במגע עם 

  מים חמים

  ללא, קוטר קטן מאד

שבועות עד  -קצר   תייםעד ש  לא מדווח   שלוש שיםעד   זמן שהייה בגוף
  חודשים ספורים

  ללא  ביוית  פחותה  גדולה  גמישות

מיעת דידה 
  (מיקום קבוע)

מגון מיעת 
  דידה

  קיימת  קיימת חלקית  קיימת חלקית

 -הוצאה קלה   יכולת הוצאה קלה
באמצעות מגון 

  פרימה יחודי

 -הוצאה קשה   הוצאה קלה
באמצעות קירור 

  הסטט

 -הוצאה קלה 
הסטט מיועד 

  לתקופות קצרות

 

מחירם של הסטטים הפלסטיים זול במידה יכרת מהסטטים של אליום. קיים  .13.1.4

סטט העשוי מתכת לשימוש באזור השופכים, גם הוא בקוטר קטן, בשוק גם 

המיועד לטיפול בהיצרויות הובעות מגידולים ממאירים. למיטב ידיעת החברה, 

סטט זה איו מתאים ליישום לתקופה ארוכה, כיוון שאיו מצופה והוא וטה 

 להיסתם בשל כך. 

  EndoFast –קו ה  .13.2



 ציחת איברים  .13.2.1

הרקמות ומיעת ציחת איברים מאופיין בתחרות חזקה מצד  חיבורהשוק למוצרי 

למיטב ידיעת החברה, חברות עק בילאומיות וקצב החדרת מוצרים חדשים גבוה. 

, אשר EndoFast Reliant-מצויים כיום בשוק מספר מוצרים עמם מתחרה ה

  מציעים טיפול כירורגי חדשי, זעיר פולשי, בציחת איברים. 

וצרים המתחרים, מאפשרים ביצוע הליכים לפרוסקופיים הכרוכים חלק מן המ

המוצרים אשר בהתערבות תוך בטית, פחות פולשית מן ההליכים המסורתיים. 

בהם עשה שימוש תוך יישום הגישה הלאפארוסקופית הים מוצרים הקרויים 

tackers מוצרים אלה מכילים סיכות בצורה ספירלית אשר מאפשרות את חיבור ,

ממ עומק,  7 – 6הרשת לעצם העצה ולרתיק ואולם הן חודרות עמוק יחסית , 

ומגדילות משמעותית את הסיכון לפגיעה בכלי דם ובוסף, דרשות סיכות רבות 

אים מיועדים במיוחד  tackers –על מת להבטיח את כוח האחיזה הדרש. ה 

הליך לתיקון לשימוש בהליך הסאקרוקולפופקסי והם פותחו בעיקר לשימוש ב

 AMS )American Medicalעל ידי חברת אשר יוצר מכשיר וסף הריה. 

Systems הויועד להליך הסאקרוקולפופקסי מכו (Straight In פשר את אותו יא

    כרוך בכאב רב וזמן החלמה היו ארוך. ה לעצם )בעזרת ברגי טיטיום(קיבוע 

לותה בכל יעל כוותה להפסיק את פע AMS, הודיעה 2016במרס  7יצוין כי ביום 

-טרסם ולאפארוסקופיהקשור למוצרים המיועדים לטיפול בשים בהליכים 

  .2016ם וזאת החל מתום הרבעון הראשון של שת וגילי

בוסף, קיימים כיום מוצרים מתחרים, המאפשרים ביצוע הליכים כירורגיים זעיר 

 tensionך הרתיק בלי מתח (פולשיים המבוססים על החדרת רשת לתמיכה דר

free(65  ועל החדרת מחטים דרך המפשעה או העכוז, בצורה עיוורת. החדרת

בשלפוחית במעי, המחטים כאמור עלולה לגרום לדימומים, לפגיעה ברקטום, 

השתן, או בעצבים ועלולה להיות כרוכה בכאב משמעותי. הליכים כירורגיים 

  מה כללית או אזורית. מתחרים אלו מבוצעים בחדר יתוח, בהרד

 – Avaulta היוההליכים הללו  בביצוע העיקרי המתחרההערכת החברה,  יטבלמ

טיפול בציחת איברים (שלפוחית השתן והרקטום), באמצעות רשת הממוקמת בין 

האיברים ובין הרתיק. החדרת הרשת עשית באופן זהה למצוין לעיל. מוצר זה 

  .Bardמשווק על ידי חברת 

ביחס למוצרים  EndoFast Reliant®-להצביע על מספר יתרוות של היתן 

דרך הרתיק בלבד, ללא צורך  ישירה) גישה 1המתחרים המתוארים לעיל: (

 גמישות) 2בהחדרת מחטים מעוקלות דרך המפשעה או העכוז, בשיטה עיוורת; (

ירורגי ) היותו של ההליך הכ3; (מעגים אליה הרכה הרקמה ובסוג העיגון בקודות

                                                 
 רשת המעוגת בחלל הבטן במצב רפוי, אשר בעת עליית הלחץ התוך בטי מתחת ומספקת תמיכה לאיבר.   65



, פולשי פחות מן ההליכים EndoFast Reliant®-הזעיר פולשי בו יעשה שימוש ב

אשר עושים שימוש במוצרים המתחרים ובכך עשויה לגרום לכך שמשך הטיפול 

יהיה קצר יותר. ביצוע ההליך יתאפשר בביצוע הרדמה אזורית בלבד או אף פחות 

ההליך הכירורגי באמצעות מערכת מכך (להערכת החברה, ייתכן כי בעתיד ביצוע 

עשוי להיות כרוך בהרדמה מקומית בלבד, במרבית  EndoFast Reliant®-ה

-) להערכת החברה, ההליך הכירורגי באמצעות מערכת ה4המקרים); (

®EndoFast Reliant  עשוי להיות כרוך בתופעות לוואי מועטות יותר ומשך החלמה

יפולים חוזרים עשוי להיות מוך יותר ) הצורך בט5קצר יותר ביחס למתחרים; (

מאשר בהליכים הקיימים עקב עגיה מדויקת, חזקה ובמתח המתאים לרקמות 

  הרכות. 

מאפשר  EndoFast Reliant®-מכשיר השליפה המהווה חלק איטגרלי מערכת ה

את שליפת סיכת העכביש מן הרקמה במהלך היתוח ומקה למתח יכולת לשות 

, במידת הצורך. כמו המתח מידת את וכןשת במהלך היתוח את מיקום עיגון הר

קילוגרם,  1.5היו מעל  EndoFast Reliant® -כן, כוח העיגון ההתחלתי של ה

  מכוח העיגון ההתחלתי בשיטות אחרות.  חמישהשהיו גדול עד פי 

, EndoFast Reliant®-במסגרת ההליך הכירורגי הזעיר פולשי בו יעשה שימוש ב

עיגון הרשת לרקמה בגוף מתבצע באמצעות סיכות העכביש הייעודיות, אשר 

ותרות בגוף לצמיתות (בדומה להליכים רפואיים אחרים). זאת, בשוה מחלק 

מההליכים הכירורגיים הזעיר פולשיים לטיפול בציחת איברים בהם עשה 

ין הרשת שימוש במוצרים המתחרים, בהם עיגון הרשת עשה באמצעות חיכוך ב

. עיגון סיכות העכביש לרקמה ייעודי עיגון מגון מציעיםלרקמה בלבד, והם אים 

  יש בו כדי להבטיח כי אלה לא יתתקו מהרקמה לאחר ביצוע היתוח.

הטבלאות להלן מתארות יתוח משווה ומתומצת, להערכת ההלת החברה בלבד,  .13.2.2

החברה, כון למועד  של הפתרוות העיקריים הקיימים בשוק המתחרים במוצרי

הדוח. אפיוי המוצרים הבחרים יתים לשם הצגה טבלאית בלבד והים 

משקפים הערכות ההלה סובייקטיביות בלבד. אפשר כי למתחרים עמדה שוה 

  ביחס לאפיון כזה או אחר ולתוים שהוצגו.

ast ReliantFEndo   

גישה טרסוגילית, חתך יחיד (ללא שימוש במחטים  
 מעוקלות)

סטדרטיות  מיזעוריותגישות 
 (שימוש במחטים מעוקלות)

 ®EndoFast Reliant  Promedon Range (Splentis, 

Calistar, Nazca 

 

Avaulta (Bard)   

רמת 
הפולשות/מספר 

 חתכים 

  זעיר פולשי
 חתך יחיד

 זעיר פולשי
  חתך יחיד 

  פולשי
  חתכים  10 –ל  5בין 

עלות משוערת לצרכן 
סופי בארצות הברית 

 (מבוסס על מחקר)

  דולר  1,600 – 1,400 דולר  1,900 – 1,700 דולר  1,800 – 1,600

  מעל שעה  דקות 45 –ל  30בין  דקות  45 –ל  30בין  אורך היתוח



ירידה משמעותית בכאב  כאב
לאחר היתוח בשל העיגון 

 השטחי

רמת כאב גבוהה בשל החתכים  -
 הוספים והמעבר דרך רקמות 

  מעל יומיים  פחות מיומיים  פחות מיומיים ימי אשפוז 

אפשרות מיקום 
מחדש (במקרה 
הצורך) תוך כדי 

 היתוח 

  יש 
באמצעות מגון ייעודי  

  הכלול בקיט

  אין  אין 

סיכון לפגיעה בכלי 
 דם או עצבים 

מוך בשל חדירה שטחית 
 של הסיכה 

גבוה יותר בשל החדירה 
 העמוקה ואורך הסיכה

גבוה יותר בשל מספר המעברים 
ומסלול המעבר דרך רקמות 

  שוות 
ורסטיליות בשל העיגון  קודות עיגון 

 –לרקמות רכות , כולל 
רקמות חיבור, שריר, 

 רצועה

רצועה  -מיקום יחיד 

)Sacrospinus ligament (

  )Prosimaרקמת חיבור (/

עיגון הרשת עשה באמצעות 
החיכוך עם הרקמות בתעלות 
המעבר בלבד בחלק הפימי 

  והחיצוי כאחד 
ויזואליזציה לאחר 

 היתוח 

הסיכה מאפשרת בדיקה 
 רדיולוגית 

 אין אפשרות לבדיקה רדיולוגית  אין אפשרות לבדיקה רדיולוגית 

(SacroColpopexy)EndoFast Laparoscopic   

 EndoFast SCP  Covidien Protack / 

Absorbatack 

Bard Sorbafix (Metal / 

Absorbable) 
  אקדח סיכות בלבד  אקדח סיכות בלבד אקדח סיכות + רשת  האם הקיט כולל רשת

עלות משוערת לצרכן 
 סופי בארצות הברית 

  דולר (לא כולל רשת) 300 דולר כולל רשת  1,000
  דולר 800 – 500  –רשת בפרד 

  דולר (לא כולל רשת) 300
  דולר 800 – 500  –רשת בפרד 

כח אחיזה / פריסה 
 של הסיכה ברשת

דרש מספר מועט של 
סיכות לכח אחיזה 

 אפקטיבי

דרש מספר רב של סיכות לכח 
 אחיזה אפקטיבי

דרש מספר רב של סיכות לכח 
  אחיזה אפקטיבי

סיכון לפגיעה בכלי 
 דם או עצבים 

מוך בשל חדירה שטחית 
 של הסיכה 

גבוה יותר בשל החדירה 
 העמוקה ואורך הסיכה

גבוה יותר בשל החדירה העמוקה 
  ואורך הסיכה

  

להערכת החברה, כון למועד הדוח אין הבדלים משמעותיים במחירים של מוצרי 

החברה בטבלאות לעיל אין הערכות ההלת החברה לעומת המוצרים המתחרים. 

מהוות משום חוות דעת מקצועית על טיב המוצרים המתחרים ומתייחסות למועד 

דוח זה בלבד. יתכן כי בפועל הערכות ההלת החברה ביחס למוצרים המתחרים 

כאמור בטבלאות לעיל אין משקפות בצורה מדויקת את המציאות או משקפות 

  אותה בצורה חלקית בלבד.

   EPD -קו מוצרי ה .13.3

מאופיין בתחרות חזקה מצד חברות עק בילאומיות אך  EPD –השוק למוצרי קו ה 

למיטב ידיעת החברה, במועד דוח זה, אין טכולוגיות מתחרות המבוססות על פיתוח 

שימוש בתיל מוליך לפי בחירת הרופא, אולם מאפשר הבעל מגון עילה מרחוק  פילטר

יתכן כי יפותחו טכולוגיות דומות בעתיד. יצוין, כי טכולוגיית העילה מרחוק היה 

  טכולוגיה ייחודית בגיה רשמה גרדיה פטטים. 

למיטב ידיעת החברה, התחרות בטכולוגית מערכות מגיות מתמקדת ביצרי מערכות 

. למיטב ידיעת החברה, אף Boston Scientific-ו Abbott Laboratoriesצתור כדוגמת 

פי טכולוגית העילה מרחוק הייחודית של גרדיה ולא -אחד ממתחרים אלה איו פועל על

   קיימים מתחרים פוטציאלים לגרדיה בתחום זה.



החברה מעריכה כי למוצר המוגמר של גרדיה, שהוא מערכת מגיה המבוססת על 

  מרחוק, ישם מספר יתרוות בולטים:  טכולוגיית עילה

המערכת היחידה המאפשרת לרופא המצתר שימוש בתיל מוליך לפי בחירתו וללא  -

  הסירבול הוצר מפילטר המחובר מראש בקצה התיל המוליך; 

המערכת היחידה המאפשרת עילה מרחוק של הפילטר על גבי תיל מוליך לפי בחירת  -

 גבי התיל;כל תיל ובכל מקום על  -הרופא 

המערכת מוגשת לרופא המצתר כאשר הפילטר מקופל בתוכה ומאפשרת שימוש  -

  בדיוק כמו סטט או בלון ללא צורך בהדרכה מיוחדת;  -פשוט 

למערכת צתר איסוף יחודי (בעל קצה חרוטי) המאפשר עבירות חופשית דרך הסטט  -

  ואיסוף מהיר ובטוח של הפילטר;

 -פקים המאפשרים ראות מצוית תחת הרטגן בפילטר מוטמעים סמים ראדיו -

 אגיוגרפיה;

כון למועד הדוח, לא ידוע לחברה על כל חסרון מהותי או תופעות לוואי הובעים 

  משימוש בטכולוגיה אותה גרדיה מפתחת.

חברת היה  לשימוש בעורקי הרגליים FDAלה יש אישור  החברה היחידה בעולםכמו כן, 

Covidien-Medtronic , ה שלה לשימוש  זהחשוב לציין שאישורמגביל את מערכת ההג

עם מכשור האטרקטומי הפותח חסימות בעורקי הרגליים שלה בלבד ואיו מאפשר 

שימוש עם מכשירים לפתיחת חסימות בעורקי הרגליים של חברות אחרות המאושרות 

FDAזאת לעומת מערכת ה .-WIRION יסוי  ,של גרדיהשבהתאם לפרוטוקול ה

, צפויה לקבל התוויה רחבה לשימוש עם מגוון מכשירי FDA-המאושר על ידי ה

   .FDAמאושרי   האטרקטומי

 כושר ייצור  . 14

  יצור הסטטים .14.1

. לאחר רכישת חומרי הגלם, מייצרת לחברהרובו של תהליך ייצור הסטטים הו ייחודי 

  החברה את המוצר המוגמר על פי תהליכים פרי פיתוחה. 

 ייצור הסטטים מורכב ממספר שלבים עיקריים: 

חומר מתכתי העשוי סגסוגת יקל וטיטיום  -המיוצר מיטיול  -ייצור שלד הסטט  -

אשר יתרוו הגדול מצוי בכך שהיו חומר סופר אלסטי אשר בשל תכוותיו המכיות 

והפיזיקליות מותאם לשימושים רפואיים בכלל ולשימוש בתעשיית הסטטים בפרט. 

במהלך הייצור עובר שלד הסטט טיפולים טרמיים בכדי להעיק לו את צורתו 

 הסופית. 

ולימר ייחודי (לפרטים בדבר התקשרות בכמה שכבות העשוייה מפציפוי שלד הסטט  -



 ). זה לדוח 19.1.4החברה עם ספק הפולימר ראה סעיף 

חדרים חלק זה עשה ב -הרכבת המערכת המוגמרת על גבי מערכת ההובלה / החדרה  -

  קיים בהתאם לתקן.

   לתאריך הדוח, תהליך הרכבת הסטטים עשה במלואו בישראל.

מיישמת החברה  השוות להם כפופה החברה,על מת להבטיח עמידה בדרישות התקיה 

 תקי בקרת איכות מחמירים. 

באמצעות מערך המחשוב התומך בפעילות התפעולית ו מערך הייצור החברה שידרגה את

תודות לאמצעי יצור אלו  .אושרו לשימושאשר  מיכון ואמצעי יצור מתקדמים רכישת

על ידי תוספת שולית  גדולים באופן משמעותי וזאת באפשרות החברה לעמוד ביעדי ייצור

  של עובדי ייצור.

  EndoFast -יצור מוצרי קו ה .14.2

ידי קבלי משה, למעט ההרכבה -מבוצע במלואו על EndoFast Reliant® -ייצור ה

  ידי החברה. -הסופית של המוצר, אשר מבוצעת על

למצב הקיים  להערכת החברה, מערך ייצור באמצעות קבלי משה, מספק פתרון הולם

 -לשלב של גידול משמעותי במכירות של הומאפשר גמישות להתפתח בצורה מהירה 

®EndoFast Reliantריכה, כי אין לה תלות מהותית בספק זה או אחר לצורך , החברה מע

  .EndoFast-ייצור מערכת ה

 ידי החברה. -על ובחלקו קבלי משה,  ידי -בחלקו עלמבוצע  EndoFast SCP-ייצור ה

אין תלות בספק זה או אחר לצורך ייצור ולחברה ההרכבה הסופית בתבצעת בחברה, 

  המערכת.

  EPD -יצור מוצרי קו ה .14.3

אצל מספר קבלי משה,  פרטירכיבים לפי מפרט  , לפי צרכיה,רוכשת ומייצרתגרדיה 

לחברה אין  בעיקר מארה"ב ומרכיבה את מוצריה דרך קבלן משה הממוקם באירלד.

   . EPD -ה זה או אחר לצורך ייצור מערכת תלות בספק

  רכוש קבוע, מקרקעין ומתקים  . 15

מ"ר באזור התעשייה בקיסריה,  1,053-שטחים בשטח כולל של כהקבוצה משכירה  .15.1

כאשר לחלקם יש אופציה  2021 -ו 2020 ,2018ם תוקפם של ההסכמים יפוג עד שי

  . 2026ושת  2023 להארכה עד שת 

מחקר ופיתוח, משרדים  ייצור, כשטחי קבוצהההמושכרים משמשים את  השטחים

ומחסים. בוסף, התקשרה החברה בהסכם אחזקה עם המשכיר לעיין השטחים 

  המושכרים, במסגרתו משולמים סכומים בהיקפים שאים מהותיים.

  לדוחות הכספיים. 10גם ביאור  ראורכוש קבוע של החברה  תאודווספים  לפרטים .15.2



  מחקר ופיתוח . 16

 קו מוצרי הסטטים .16.1

טכולוגיית הסטטים מיום היווסדה ועד ליום דוח זה עסקה אליום במחקר ופיתוח של 

וכמו . כיום מתמקדים המחקר והפיתוח באליום בשיפור המוצרים הקיימים 66השוים

   .כן בוחת החברה פיתוחם של סטטים לאידיקציות קלייות וספות

הלאומית הסיית למזון ותרופות , הודיעה החברה, כי הרשות 2017באפריל,  25ביום 

)CFDA טים האורולוגייםי ייעודי בסטיסוי קלי יקה לחברה פטור מהצורך לבצעהע ,(

באוכלוסייה הסיית וזאת תוך התבססות על תויה הקלייים החזקים והמשמעותיים 

  של החברה עבור הסטטים האמורים במדיות רבות ולאורך זמן.

לשיווק הסטט האורולוגי   CEהודיעה החברה, כי קיבלה אישור, 2017בובמבר  23ביום 

הארוך הייחודי שפותח על ידי חברת הבת אליום בע"מ באירופה ובמדיות וספות בהן 

  . CE-מוכר אישור ה

הסטט החדשי שוא האישור הו הארוך ביותר מקבוצת הסטטים שפותחו על ידי 

ת מעה לצורך רפואי למקרים הרבים בהם סטימטר. סטט זה בא לת 20החברה ואורכו 

ישה היצרות ארוכה בשופכן או לחלופין היצרויות רבות שוות לאורך השופכן. שימוש 

בסטט ארוך אחד ייעודי, צפוי לאפשר לרופאים המטפלים לתת מעה למקרים 

האמורים בצורה יעילה ובטוחה קליית, לחסוך בזמן הפרוצדורה הכללי לרבות זמן 

  הדרש למטופל ועל ידי כך לצמצם את העלויות הרפואיות הלוות להליך. ההרדמה

לשיווק הסטט   CEכי קיבלה אישור, הודיעה החברה, 2018בפברואר  13ביום 

, באירופה ובמדיות שפותח על ידי חברת הבת אליום בע"מהפרוסטטי החדשי והייחודי 

  וספות בהן מוכר האישור. 

הסטט בעל המבה הייחודי ועד ללתת מעה אפקטיבי עבור קבוצת חולים גדולה להם 

גרם), הדורשת תמיכה חזקה ולאורך זמן, זאת בכדי  80פרוסטטה מוגדלת יחסית (מעל 

לפתוח את חסימת ציור השופכה ולאפשר מתן שתן ללא הפרעות משמעותיות. שימוש 

, צפוי לאפשר לרופאים המטפלים להרחיב בסטט זה על מגוון יתרוותיו הייעודיים

   משמעותית את מגוון החולים בהם יוכלו לטפל.

   רכות רקמות ואיחוי חיבורקו מוצרי  .16.2

 26ובהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום  כחלק מתכיות העבודה של החברה,

כון  על התמקדות בפעילות פיתוח עסקי של קו המוצרים של איביאי, 2014באוגוסט 

  EndoFast -למועד דוח זה החברה איה מהלת יסויים קלייים בקשר עם מוצרי ה

                                                 
ביה לבין  2007פעילות המחקר והפיתוח של החברה עשית על ידי אליום ישראל, בהתאם להוראות הסכם מחודש ובמבר  66

 החברה. 

 



   החברה.של 

   EPDקו מוצרי  .16.3

ובאירלד ומערך ליסויים קלייים  בישראלבעיקר לגרדיה מערך ייצור הממוקם  .16.3.1

לקבלת באירופה, יסוי קליי בהחלה גרדיה  2013 בראשית .באירופה ובישראל

 2015ביוי  7ביום . וכן להרחבת השימוש הקליי במוצר באירופה FDA-אישור ה

 .FDA -קיבלה החברה את אישור ה

 201668במרץ  3ובהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום  201667 באפריל 10 ביום

למתווה מוצע ליסוי קליי בקשר עם הרחבת  FDA-בדבר קבלת משוב חיובי מה

לשימוש בצתורים בעורקי הרגליים  WIRION -אידיקציה עבור מערכת ה

 IDE  תכי, הוגשה על ידה בקש החברה ההודיע"), האידיקציה" (להלן:

(Investigational Device Exemption)  י עבוריסוי קלי לקבלת אישור לביצוע

 .FDA-בעורקי הרגליים ל  WIRION -הרחבת אידיקציה לשימוש במערכת ה

  אישר את הבקשה. FDA-החברה כי ה הודיעה 201669 במאי 8 ביום

, לביצוע יסוי קליי IDE-ל FDA-קבלת אישור הבהמשך ל, 201670ביולי  3ביום 

לטיפול בעורקי הרגליים, הודיעה  WIRION-להרחבת אידיקציה של מערכת ה

  החברה כי החלה בגיוס חולים במסגרת היסוי. 

לחה את הערכת הבטיחות , הודיעה החברה כי השלימה בהצ201771ביוי  12ביום  

  של תוי הבייים של מרבית החולים ביסוי.

הועדה הקליית הבלתי תלויה של , הודיעה החברה כח 201772באוגוסט  24ביום 

עמדה בהצלחה רבה ביעד העיקרי של  WIRION-מערכת ה הודיעה כי FDA -ה

  זאת כבר בשלב המוקדם על בסיס תוצאות בייים.ו היסוי

השלימה בהצלחה את הערכת , הודיעה החברה כי 201773באוקטובר  25ביום 

  .הבטיחות של החולים ביסוי

התקבלה , הודיעה החברה כי 2017בדצמבר  17ביום לעיל,  8.3.3כמפורט בסעיף 

עמדה בהצלחה מרובה ביעד היסוי המשי   WIRION -בידה הודעה כי מערכת ה

  .FDA -על ידי ה של יעילות, בהתאם לפרוטוקול היסוי שאושר

   ופיתוח מחקר
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של גרדיה,  WIRION-להלן פרטים אודות מאמצי הפיתוח הקליי והרגולטורי לשם פיתוח מוצר ה

   :בוצעו או מבוצעים בתקופת הדוח אשר

שלב 
הפיתוח 
בו כלל 
 היסוי

  מטרת היסוי הקליי

 

מוסד רפואי 
בו הוא 
 יתבצע

מספר 
בדקים 

במסגרת 
 היסוי

מספר 
בדקים 

 עד
למועד 

 הדוח

אופי 
וסטאטוס 

 היסוי

עלות 
  שצברה

אלפי (ב
דולר 

 ארה"ב)
יסוי 

לקבלת 
אישור 

FDA  
לאידיק
ציה של 

צתורים 
בעורקי 
 הרגליים

שימוש במוצר החברה 
בשילוב בתהליך צתור 

עם אטרקטומי בעורקי 
   הרגליים.

המדדים הראשיים 
כוללים ביסוי להצלחה 

את אחוז הסיבוכים 

(MAE)  בזמן
יום  30הפרוצדורה ועד 

  לאחריה.

מרכזים  10
 8רפואיים, 
בארה"ב 

ושיים 
  בגרמיה

  

גיוס החולים    103  103
   הושלם

950  

      

 

 את לעודד מטרתה אשר שוטפתפעילות יצויין כי בוסף לאמור לעיל מבצעת החברה 

קליי  מידעהטמעת השימוש במערכת באופן יומיומי במרכזים רפואיים תוך איסוף 

  מוקדי הדרכה והמלצה למערכת.כ משמשיםושיווקי. מרכזים אלה 

 

יצוין, כי הערכת החברה בוגע לצפי להתפתחות במחקר והפיתוח וכן העלויות הכרוכות 

בהן, כמפורט לעיל, היו מידע צופה פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך, המבוסס על 

הקשיים הטכולוגיים הצפויים בפיתוח הטכולוגיה, זמי הפיתוח החזויים, היסויים 

שלהם. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או הדרשים ולוח הזמים הצפוי 

חלקן, או להתממש באופן שוה מכפי שצפה. הגורמים העשויים להשפיע על כך 

שההערכות האמורות לא תתממשה, כולן או חלקן, או שתתממשה באופן שוה מכפי 

ה שצפה הים קשיים טכולוגיים והדסיים, חריגה מלוחות זמים של יסויים, עמיד

ביסויי בטיחות ויעילות הטכולוגיה, יכולתה של החברה להתקשר עם חברות מובילות 

בתחום, בעיות רגולטוריות בלתי צפויות או שיויים רגולטוריים ו/או התממשות איזה 

  .זה לדוח 30מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף 

  

 )llevetixA( ובהשמת יתר 2מוצר לטיפול בסוכרת מסוג  .16.4

הודיעה החברה כי השלימה התקשרות עם האויברסיטה  2014,74 ,ביולי 20ביום 

) וחוקרים מובילים מטעמה לפיתוח ומסחור מוצר זעיר NUSהלאומית של סיגפור (

, הפרויקט"). הפרויקטובהשמת יתר (להלן: " 2פולשי ייחודי לטיפול בסוכרת מסוג 

לאומית -הדו הקרן ידי על 45% של במימון תמך"ב, ארה דולר מיליון 2.2-כ שהיקפו

החזר  י) כאשר המעק האמור איו מדלל מי מהצדדים וכSIIRDישראל (-סיגפור

המעק יבוצע כתמלוגים ממכירות עתידיות של המוצר שיפותח במסגרת הפרויקט. 

ועל ידי החברה בחלקים שווים. הפרויקט  NUSיתרת מימון הפרויקט תעשה על ידי 

ומסחרי על ידי שי הצדדים. בוסף  רגולטורייבוצע בשיתוף פעולה טכולוגי, קליי, 
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יעשה במסגרת חברה אשר ככל ויקודם חתמו הצדדים על הסכם מסחור למוצר, 

  .  שווים בחלקים שתוחזק) JVמשותפת (

קליי -על הצלחה בהשלמת שלב היסוי הפרה החברה, הודיע 201675 ,בדצמבר 18ביום 

. והשמת יתר 2לטיפול בסוכרת מסוג  Allevetixהזעיר פולשית בחיות גדולות במערכת 

משמעותי את ספיגת הסוכרים והשומים באמצעות  באופןהמערכת מיועדת להקטין 

  שרוול ייחודי אשר פותח על ידי החברה.

כי חתמה על הסכם לעיל, כי  8.3.3כאמור בסעיף הודיעה החברה,  ,2017ביוי,  4ביום 

מזכויות הקיין הרוחי והמסחור בקשר  100%המקה לה, באמצעות חברת בת ייעודית, 

   .עם המערכת

אישור הוועדה האתית לביצוע יסוי קליי , ולאחר קבלת 2018במרץ  5יום כאמור לעיל, ב

, הודיעה 201776בדצמבר  5"), עליה הודיעה החברה ביום היסוי"( ראשוי בבי אדם

ומצאת  בביה"ח בריאטרי מוביל בהודו החברה כי אלווטיקס החלה בביצוע היסוי

ובהתאם לפרוטוקול במסגרת היסוי . בהליך של גיוס חולים וספים לצרכי היסוי

חודשים בגוף החולה,  3לתקופת השתלה של חולים  10-, תושתל המערכת בכהיסוי

 במהלך תקופה זו וכן תקופה וספת של חודש לאחר הוצאת המערכת מגוף החולה

תבחן עמידה ביעדי בטיחות ותפקוד המערכת בגוף המטופל. במהלך ") תקופת המעקב("

בטיחות ותופעות לוואי וכן אחר פרמטרים  יבוצע מעקב אחר אירועיתקופת המעקב 

 )ואחוז הירידה במשקל HbA1cשיוי ברמת הסוכר בדם (המודדים את יעילות המערכת 

  .ווחות השימוש בה

בכוות החברה להמשיך ולקדם את פעילות חברת הבת והמערכת, כולל ביצוע יסויים 

היסוי במטרה לחבור לשותף אסטרטגי בי"ל  קלייים מלאים לאחר ביצוע מוצלח של

  עם הבשלת הפרויקט. 

בוסף, החברה פועלת לקדם השקעות וספות בחברת הבת של משקיעים מובילים 

  המתמחים בתחום מדעי החיים. 

  לדוח. 8ראו פרק  Allevetixוספים אודות  לפרטים

 בשיטה זעיר פולשיתטכולוגיה הקשורה לפיתוח מסתם לבבי מיטרלי הועד להשתלה  .16.5

לרכישת כל הכסים התקשרות בהסכם השלימה החברה , 201677 בספטמבר 11 ביום

הועד  (Mitral Valve) מיטרלימסתם לבבי  פיתוחל בפעילות הקשורהוהזכויות 

  .המסתם ספיקת-מאי הסובלים במטופליםחדשית  תזעיר פולשי הלהשתלה בשיט

  לדוח. 8פרק לפרטים וספים אודות המסתם הלבבי ראו 
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החברה, כי הרשות לחדשות טכולוגית במשרד הכלכלה  ההודיע, 2017במרס,  22ביום 

 Minimally Invasiveוהתעשייה, אישרה לתרוליף, מעק מו"פ בתכית שעייה: 

Transcatheter Mitral Valve Replacementק הבלתי מדלל המאושר על ידי . תקציב המע

מיליון ש"ח  4חודשים ומסתכם לסך של  12הרשות לפעילות המו"פ, היו לתקופה של 

 מיליון 1.5של קיבלה מקדמה על סך  החברה. 50%ובשיעור השתתפות מקסימלי של 

  ש"ח במסגרת תקציב המעק.

  

  השקעות עתידיות במחקר ופיתוח

במחקר ופיתוח בתקופה של  בדבר השקעותיההחברה להלן טבלה המתארת את הערכות 

   *:פיתוחבמחקר ומסך ההוצאות הצפויות של החברה  שתיים ממועד הדוח

אומדן שיעור   פעילויות  שה
ההוצאה מסך 

ההוצאה השתית 
  הצפויה

סך הוצאות צפויות 
  )ש"ח(באלפי 

2018  Gardia EPD  
Allium  

 2טיפול בסוכרת מסוג 
 ובהשמת יתר

Endofast  
Mitral Valve 

22%  
16%  

  
  

32%  
4% 
26%  

  (כולל כ"א) 13,576

2019  Gardia EPD  
Allium  

 2טיפול בסוכרת מסוג 
 ובהשמת יתר

Endofast  
Mitral Valve  

20%  
15%  

  
  

33%  
3% 
29%  

  (כולל כ"א) 14,500

  
הערכות החברה בעיין מועד השלמת פיתוח המוצרים, העלויות הכרוכות בכך, ביצוע 

היסויים הקלייים, הערכות בדבר השקעות החברה במחקר ופיתוח ושיעורן מסך 

והוצאות החברה הצפויות כמתואר לעיל, היו מידע צופה פי עתיד, כהגדרתו בחוק 

ם של מוצרי החברה, הערכה בדבר יירות ערך, המבוסס על שלבי הפיתוח הוכחיי

הקשיים הטכולוגיים וההדסיים הצפויים בפיתוח המוצרים, זמי הפיתוח החזויים, 

קלייים והקלייים הדרשים, לוח הזמים הצפוי של -תוצאות היסויים הפרה

היסויים כאמור, לרבות קצב גיוס החולים ליסויים והתהליכים הרגולטוריים 

היסויים. הערכה זו עשויה שלא להתממש, כולה או חלקה, או הדרשים בקשר עם 

להתממש באופן שוה מכפי שצפה. הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך 

קלייים -הים קשיים טכולוגיים והדסיים, חריגה מלוחות הזמים של יסויים פרה

ם, אי קבלת אישורים או קלייים, בעיות רגולטוריות בלתי צפויות, שיויים רגולטוריי

  .זה לדוח 30ליסויים והתממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף 

  

 גרדיה .16.6

, הודיעה החברה, כי חברת הבת גרדיה, השלימה בהצלחה את 2017ביוי,  12ביום 

 -הערכת הבטיחות של תוי הבייים של מרבית החולים ביסוי המבוצע במערכת ה

®WIRION דיקציית הדגלשל עורקי הרגליים, על ידי ועדה בלתי תלויה ( לאיDSMB ,(

הכוללת קבוצה של רופאים מומחים המפקחת על היסוי הקליי, הפועלת על סמך ועל 



  .FDA-בסיס הלי ה

ובכלל היעדים ביסוי  WIRIONה מרובה ביעדי היעילות למערכת לפרטים אודות הצלח

FDA ס בארה"בלעיל. 16.3-ו 8.3.3פים בסעי, ראו האמור וכן הצגת המערכת בכ 

  הוצאות מחקר ופיתוח .16.7

אשר כללו בדוחות הכספיים המאוחדים של  2017הוצאות בגין מחקר ופיתוח לשת 

לפרטים וספים אודות הוצאות  .אלפי ש"ח 13,914החברה מסתכמות לסך כולל של 

  לדוחות הכספיים. 19אור יבראו  המחקר והפיתוח של החברה (במאוחד)

  

 מוחשייםלא כסים  . 17

  להלן פירוט תמציתי בדבר תמלוגים המגיעים לצדדים שלישיים מהחברה: .17.1

זהות מקבל 
 התמלוגים 

 הערות טווח תמורה סוג תשלום

רשות לחדשות ה
 לאומית

תמלוגים בגין מכירת 
 מוצרים סופיים

 3.5%עד  3%שיעור של 
אליום מוצרי ממכירות 

  ואיביאי
 

הרשות לחדשות 
  לאומית

 כל על ישולמו תמלוגים
  תרוליף  הכסות

    

לאומית -הדו הקרן
ישראל -סיגפור

)SIIRD(  

תמלוגים בגין מכירת 
של  מוצרים סופיים
  אלווטיקס

2.5%    

 טקרוא
תמלוגים בגין מכירת 

  מוצרים סופיים

שיעור של מבין  גבוהכ
מוצרי ממכירות  2%

 30הסטטים וסך של 
 אלפי דולר בשה

לדוח  19לפירוט ר' סעיף 
 .זה

 

   אליום .17.2

  כון למועד הדוח: בטבלה שלהלן יפורטו כסי הקיין הרוחי של אליום

  תיאור הפטט  שם הפטט
הזכויות 
  בפטט

מועד 
  קדימות

מדיות בהן 
  אושר

Medical Device  

Having an 

Unravable Portion 

מגון הפרימה 
היחודי של 

הסטט שפתחה 
אליום המאפשר 

-הוצאה א
טראומטית 

  מהגוף

, יפן, *קדה 22/05/2002  בעלות
, ארה"ב, ישראל

רשם  –אירופה 
בצרפת, גרמיה, 

איטליה ספרד 
  ובריטיה*

Endoluminal 

Lining  

סטט בעל 
שזירה מיוחדת 

הפועלת כמגון 
חלוקת עומסים 

  בקצוות

  ארה"ב,   13/11/2002  בעלות
   קדה*,ישראל,

  ,יפן 
 רשם -אירופה  

 בצרפת, גרמיה,
 ספרדאיטליה, 

 ובריטיה*
  

STENT    ט משולשסט
המותאם למבה 

השופכה 
  הערמוית

  יפן,  24/02/2003  בעלות
  קדה*,

 רשם -אירופה 
בגרמיה, צרפת, 

 איטליה, ספרד
  טורקיהו



החליטה החברה שלא להמשיך לתחזק את הפטטים האמורים במדיה  2016* יצוין כי בחודש מרס 

  הרלווטית ולפיכך תוקפם של פטטים אלו צפוי לפקוע במועד תשלום דמי החזקתם השתי.

אין בידי החברה יכולת מדוייקת להעריך את משך הטיפול בבקשות התלויות ועומדות 

למועד הדוח או את העלויות הוספות שידרשו בקשר עם הטיפול כאמור. עם זאת, רוב 

הבקשות שהוגשו מצאות בשלב מתקדם מאד כשחלק כבד כבר אושר כך שהחברה 

ן רפואי פרם שהה חדשה מאד ורק מעריכה כי מלבד הבקשה בקשר עם שיטה ליצור התק

הוגשה, אם לא יהיו עיכובים ו/או התגדויות שאים צפויים בשלב זה, הטיפול בכל אחת 

שתיים וספות, וזאת לאור ריבוי הבקשות העומדות בפי כמהבקשות עלול להימשך עוד 

  משרדי הפטטים הוגעים בעיין.

   המסחר ובקשות לסימי מסחר של אליום:להלן ריכוז התוים המהותיים בוגע לסימי 

 תאריך בקשה  מס רישום תאריך רישום  מס  סטטוס

 הגשה

  סימן מדיה

 ALLIUM ישראל 22/06/2011 238557 11/10/2012 238557  רשום סימן

 בקשה 11/12/2011 1104625 11/12/2011 1104625 רשום סימן
בילאומית 

המייעדת 
 את: 

 

ALLIUM 

 האיחוד 11/12/2011 1104625 11/12/2012 1104625  סימן רשום
  האירופי

ALLIUM 

 

   איביאי .17.3

  איביאי כון למועד הדוח:  שלבטבלה שלהלן יפורטו כסי הקיין הרוחי של 

הזכויות  תיאור הפטט  שם הפטט
 בפטט

מועד 
 קדימות

  מדיות בהן אושר

Extracting device for 

surgical fasteners 
  

עבור התקן שליפה 
  מהדקים כירורגיים

 

IBI  02.11.2005  

 

  ,ישראל
  ארה"ב,אוסטרליה*,  

  גרמיה,   :אירופה

, איטליה* צרפת
  וטורקיה*

Surgical Fasteners and 

Devices for Surgical 

Fastening 
  

מהדקים יתוחיים והתקי 
  הידוק (סיכת עכביש)

  
  
  

 

IBI 6.7.2005 ,*וארה"ב ישראליפן   
  

System & Method 

for Delivering 

Device to Body  

Location  

פטט המתייחס 
למגון מערכת 

ההובלה 
הקשיחה 
היחודית 
  אליוםשפיתחה 

  ישראל,  06/09/2005  בעלות
  קדה*, יפן*

  ארה"בו

Medical device having a 

tubular portion   

סטט בעל מבה 
צלעות וחריצים 

  מיוחד

  ישראל  23/05/2002  בעלות

System and method for 

manufacturing a stent   

שיטה ליצור 
התקן רפואי 

  פרם

 04/04/2011  בעלות

 

  ארה"ב, 
רשם  -אירופה 

בצרפת, גרמיה, 
  איטליה וספרד



Surgical fastener having 

a snap lock and devices 

deploying it 
  

  ארה"ב  IBI 15.9.2011  סיכה ספגת חדשה
  אירופה

החליטה החברה שלא להמשיך לתחזק הפטטים האמורים במדיה הרלווטית  2016* יצוין כי בחודש מרס 

   ולפיכך תוקפם של פטטים אלו צפוי לפקוע במועד תשלום דמי החזקתם השתי.

החברה לושא חוסר הודאות בוגע לקבלת פטטים והגה על הקיין הרוחי  להתייחסות

  להלן. 30סעיף ראו 

הבקשות לפטט כאמור לווה בייעוץ מקצועי של מומחים ועשה על סמך הידיעות  הגשת

שכבר תפרסמו, לפי תאריך הבקשות, במגמה להעיק לחברה הגה קייית אותה 

  ומרבית בפטטים האמורים.

ידי -אודות בקשות תלויות ועומדות לרישום סימן מסחרי אשר הוגשו על פרטיםלהלן 

  איביאי כון למועד הדוח: 

  

  סימן מדיה הגשה תאריך בקשה' מס רישום תאריך סטטוס

 EndoFast Reliant ישראל 26/04/2011 237404 30/06/2013 סימן רשום

  

   גרדיה .17.4

   :78גרדיהלהלן ריכוז התוים המהותיים בוגע לפטטים ובקשות לרישום פטטים של 

מבוססת ומגובה על WIRION -היחודית של החברה המיושמת במערכת ה הטכולוגיה

 2002ידי בקשות פטטים כמפורט בטבלה. בקשת הפטט הראשוה שהוגשה בשת 

והתמקדה במגוי עילה מרחוק סיימה מסלול של בדיקה ובחיה ואושרה בארה"ב 

. הבקשה הורחבה בבקשות וספות המתארות מגוי עילה וספים 2009בחודש יואר 

 ההובלה.  קטטרמגון חילוץ הפילטר מתוך וחשובים וכן בקשות הקשורות ל

ר האיסוף היחודי, הכולל קצה טטבקשות וספות המתייחסות לקגרדיה הגישה  ,כןכמו 

קוי המשך לאחור וכן בקשות המתייחסות לאפליקציות וספות של הטכולוגיה כמו 

וש בפילטר שימוש במגון העילה לקיבוע של מוצר רפואי בתוך כלי דם או חלל גופי, שימ

  בפרוצדורות של החלפת שסתומים. 

. בעת הקמת גרדיההמפורטות בטבלה מצאות בבעלות ובשימוש בלעדי של  הבקשותכל 

א תמורה הזכויות בפטט אשר היו רשומות על שם מייסדי ללגרדיה , הועברו לגרדיה

  החברה ערב הקמת גרדיה. 

אלה מצאות  בקשות. גרדיההפטטים שאושרו משקפים את התשתית הטכולוגית של 

 בשלבים שוים של בדיקה כמפורט בטבלה להלן:

  

                                                 
  תרגום שמות הפטטים לעברית מובא לשם וחות הקריאה;  -א) שמות הפטטים המחייבים הם באגלית 78

חודשים מתאריך  30-התוקף קבע החל מ PCT ). בהגשה מסוגFilingשה מתאריך מילוי בקשה ( 20-ב) תוקף הפטטים היו ל

  ).Priorityהבכורה (
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 סטאטוס בעלות  תיאור הפטט שם הפטט80

2005 דצמבר 6  US 7,479,151 EMBOLISM FILTER 

WITH SELF-

DEPLOYABLE 

GUIDEWIRE STOP 

 

Gardia  USA 

Granted 

2009יואר  16  8,684,917 EMBOLISM FILTER 

WITH SELF-

DEPLOYABLE 

GUIDEWIRE STOP81 

 

 Gardia  USA 

granted 

2014 מרס 31  
 

20140343592 

 

EMBOLISM FILTER 

WITH SELF-

DEPLOYABLE 

GUIDEWIRE STOP82 

 

 Gardia USA 

Pending 

 אוקטובר 17
2007 

US-7,819,844 GUIDEWIRE STOP  
 

 Gardia USA 

Granted 
2008 מרס 27  101854882A GUIDEWIRE STOP  

 
 Gardia China 

Granted 
2008 מרס 27  2211970 GUIDEWIRE STOP  

 
 Gardia Germany 

Granted 
2008 מרס 27  2211970 GUIDEWIRE STOP  

 

 Gardia France 

Granted 
2008 מרס 27  2211970 GUIDEWIRE STOP  

 

 Gardia England 

Granted 
2010 אפריל 27  US 8,545,533 GUIDEWIRE STOP  

 
 Gardia USA 

Granted 
ספטמבר  30

2013 
US-2014-0222060-

A1 

GUIDEWIRE STOP  

 

Gardia  USA 

Pending 
אוקטובר  17

2007 
2211758 GUIDEWIRE STOP  

 

Gardia  France 
Granted  

אוקטובר  17
2007 

2211758 GUIDEWIRE STOP  

 

Gardia  Germany 

Granted 

אוקטובר  17
2007 

2211758 GUIDEWIRE STOP  

 

Gardia  Italy 

Granted 

אוקטובר  17
2007 

2211758 GUIDEWIRE STOP  

 

Gardia  UK Granted 

אוקטובר  17
2007 

2211758 GUIDEWIRE STOP  

 

Gardia  Spain 

Granted 

2009 אפריל 2  US-2009-0254116-

A1 

RETRIEVAL CATHETER 

AND METHODS OF 

RETRIEVING 

DEPLOYED MEDICAL 

DEVICES 
 

Gardia  Abandoned 

                                                 
  
היה אמה  PCT-. אמת הPCTעבור פטטים שהוגשו בהגשת  WOהיו עבור פטטים שהוגשו בארה"ב והסימון  USהסימון  80

מכוחה יתן לדחות את מועד הגשת בקשות לפטט במדיות שוות בעולם החברות באמה, לרבות האיחוד האירופי וארה"ב, 
  מוגן בכל אחת מהמדיות החברות באמה זו.חודשים מהגשת הבקשה הראשוה. פטט שאושר יהיה  30לתקופה של 

פטט זה מבוסס על הפטט הראשוי הרשום ומפרט ומכסה ביתר פירוט את היישום ההדסי בו החברה משתמשת כון להיום.  81
   ההלת החברה מעריכה כי הפטט הרשום מהווה בסיס איתן לטכולוגיה גם טרם אישורו של הפטט האמור והבאים אחריו.

82 כון לפט דסי בו החברה משתמשתי הרשום ומפרט ומכסה ביתר פירוט את היישום ההט הראשומועד ט זה מבוסס על הפט
גם טרם אישורו של הפטט האמור והבאים האמורה ההלת החברה הפטט הרשום מהווה בסיס איתן לטכולוגיה להערכת . הדוח

   אחריו.
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 סטאטוס בעלות  תיאור הפטט שם הפטט80

2012 אוגוסט 6  US 2013 0178887 

A1 

RETRIEVAL CATHETER 

AND METHODS OF 

RETRIEVING 

DEPLOYED MEDICAL 

DEVICES 
 

Gardia  USA 

Pending 

2009 אפריל 2  200980120827.3 

(CN 102056574B) 

DUAL–LUMEN 

RETRIEVAL 

CATHETERS AND 

METHODS OF 

RETRIEVING 

DEPLOYED MEDICAL 

DEVICES 

 

Gardia  China 

Granted 

2009 אפריל 2  EP 2265223A1 DUAL–LUMEN 

RETRIEVAL 

CATHETERS AND 

METHODS OF 

RETRIEVING 

DEPLOYED MEDICAL 

DEVICES 

 

Gardia  EPO 

Abandoned 

2009 אפריל 2  5643184 DUAL–LUMEN 

RETRIEVAL 

CATHETERS AND 

METHODS OF 

RETRIEVING 

DEPLOYED MEDICAL 

DEVICES 

 

Gardia  Japan 

granted 

2009 אפריל 2  US 8,545,544 DELIVERY CATHETER 

WITH CONSTRAINING 

SHEATH AND METHODS 

OF DEPLOYING 

MEDICAL DEVICES 

INTO A BODY LUMEN 

 

Gardia  USA 

Granted 

2009 אפריל 2  09728313.9 (EP 2 

273 948) 

DELIVERY CATHETER 

WITH CONSTRAINING 

SHEATH AND METHODS 

OF DEPLOYING 

MEDICAL DEVICES 

INTO A BODY LUMEN 

 

Gardia  EPO 

Pending 

 
2011מאי  26  

9108025 APPARATUS AND 

METHOD FOR 

ANCHORING AN 

ELONGATED OBJECT IN 

BODY LUMENS 
 

Gardia  USA 

Granted 

2011 מרס 23  11764606.7 EMBOLIC PROTECTION 

DEVICES, VASCULAR 

DELIVERY CATHETERS, 

AND METHODS OF 

DEVELOYING SAME 

 

Gardia  EPO 

Pending 
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 סטאטוס בעלות  תיאור הפטט שם הפטט80

2013מאי  6   

20130226223 

 

EMBOLIC PROTECTION 

DEVICES, VASCULAR 

DELIVERY CATHETERS, 

AND METHODS OF 

DEVELOYING SAME 

 

Gardia  USA 

Abandoned 

אוקטובר  5
2016 

PCT/IL2016/05

1079 

SYSTEM FOR 

UNLOCKING A DEVICE 

FROM A GUIDEWIRE 

Gardia  USA 

Pending 

    

  

  

  :להלן ריכוז התוים המהותיים בוגע לסימי המסחר ובקשות לסימי מסחר של גרדיה

 מס' רישום תאריך רישום תאריך בקשה מס' בקשה שם סימן המסחר סטטוס  מדיה

EU רשום 
GARDIA 

MEDICAL 
 2008אפריל  15 006832661

אפריל  20
2009 6832661 

EU רשום 
GARDIA 

MEDICAL logo 
 2008אפריל  15  006832794

אפריל  20
2009 6832794 

 רשום ישראל
GARDIA 

MEDICAL 
204704 

אוקטובר  16
2007 

 204704  2009מאי  10

 רשום ישראל
GARDIA 

MEDICAL 

Logo 

204705 
אוקטובר  16

 204705 2009מאי  10  2007

 206960 2009מאי  6  2007דצמבר  SCORPIO 206960 25 רשום ישראל

 Gardia Medical  רשום ישראל

EPD 
223422 

ספטמבר  9
2009 

ביואר  9 
2011 

 223422 

  רשום ישראל
Gardia Medical 

EPD 

SUPERPASS 

באפריל  7  2010יואר  25  226695
2011  

 226695 

 רשום ארה"ב
GARDIA 

MEDICAL 
  3786609 2010במאי  11 2008אפריל  14 77447597

 רשום ארה"ב
GARDIA 

MEDICAL logo 
 3786610 2010במאי  11 2008אפריל  14 77447610

 WIRION  1140432 רשום בי"ל
אוקטובר  14

2012 

 14 
באוקטובר 

2012 
1140432   

EU  רשום  WIRION 1140432 
אוקטובר  14

2012  

 22 
באוקטובר 

2013  
1140432  

 WIRION 79122198   רשום  ארה"ב
אוקטובר  14

2012  
 4344910 2013יוי ב 4

  2012אפריל  WIRION 245966  19   רשום ישראל
בובמבר  3

2013  
245966  

 

  רוליףת .17.5

  :תרוליףלהלן ריכוז התוים המהותיים בוגע לפטטים ובקשות לרישום פטטים של 

 תיאור הפטט שם הפטט
הזכויות 

 בפטט
מועד אישור 

 בקשה
מועד 

 קדימות
מדיות בהן 

 אושר

Replacement Heart Valve 
מסתם לב 

המתאים לגדלי 
חולים שוים 

 PCT 16/05/2014 - בעלות



  

  אלווטיקס .17.6

  :אלווטיקסלהלן ריכוז התוים המהותיים בוגע לפטטים ובקשות לרישום פטטים של 

 

ו/או   בקשות הפטטים ו/או אחזקתןלעיין עלויות בדוחות המאוחדים של החברה בגין  .17.7

 הכספיים. לדוחות 21ביאור ראו  2017בשת אחזקת פטטים הסתכמו 

  הון אושי . 18

מסתם ה תופעיל רכישתהחברה את מצבת ההון האושי שלה עקב  הגדילה 2017שת  במהלך

להלן מפורטת בטבלה מצבת . וההתקדמות באלווטיקס )Mitral Valveמיטרלי (הלבבי ה

  וסמוך למועד הדוח: 2017, 2016 בדצמבר של השים 31העובדים בקבוצה (במוחי משרות) ליום 

  : לפי הפירוט להלן עובדים 44וצה מעסיקה הקבלמועד הדוח התקופתי 

מספר עובדים   תחום הפעילות
ויועצים 
  קבועים

מספר עובדים 
ויועצים 
  קבועים

עובדים מספר 
  ויועצים קבועים

ואשר מאפשר 
השתלה ללא 

קיצוב לב בזמן 
 ההשתלה

Method for implanting 

prosthetic valve 

שיטת השתלה 
ועיגון ייחודיים 

של מסתם 
מיטרלי 
 מלאכותי

 USA Granted 8/07/2010 2/04/2013 בעלות

Method for implanting 

prosthetic valve 

תוספת לפטט 
ה"ל עבור חולים 

שעברו תיקון 
אלפיירי במסתם 

 מיטרלי

 USA Granted 8/07/2010 3/05/2016 בעלות

 תיאור הפטט שם הפטט
הזכויות 

 בפטט
 מועד קדימות
 

 סטטוס 

Duodenum Implant 

Fixation And 

Placement For The 

Stomach System" 

אמצעי עיגון שיטה ו
המיועד שרוול ל

 למעי הדק 

רשיון 
 שימוש

2011אוגוסט   

 

ורשם  אושר
 בסין

Anchoring and 

Delivery System for 

a Gastroduodenal  

Implant 

אמצעי עיגון שיטה ו
המיועד שרוול ל

 למעי הדק

2011אוגוסט  בעלות אושר ורשם   
צרפת, ב

גרמיה, 
 אגליה

: Intragastric 

Device, Comrpising 

A Rounded Element 

At A Distal End 

And An Expandable 

Duodenal Anchor, 

And Methods Of 

Using The Same 

שיטה ואמצאי יחודי 
לעגיה של שרוול 
  באיזור התריסריון

בעלות 
משותפת 
אליום 

NUS -ו  

2016אוגוסט   בתהליך  



בסמוך למועד 
  הדוח

 31ביום 
  2017בדצמבר 

בדצמבר  31ביום 
2016  

ההלה בכירה, כספים 
  ואדמייסטרציה

6  6  6  

  18  23  24  מחקר ופיתוח
  13  12  23  תפעול 

  3  3  3  שיווק ומכירות
  40  44  45    סה״כ

  

  

 



  מבה ארגוי

   להלן תרשים המבה הארגוי של הקבוצה:

 



  הסכמי העסקה .18.1

חברות הקבוצה על ידי במישרין מועסקים רוב המועסקים בחברה למועד דוח זה, 

 , בין היתר,באמצעות הסכמי עבודה אישיים. הסכמי ההעסקה כולליםהשוות 

התחייבות בוגע לשמירה על סודיות, אי תחרות ושמירה על זכויות הקיין הרוחי של 

. תאי ההעסקה כוללים, הקבוצהרכושה הבלעדי של כמפי צד שלישי וות הקבוצה חבר

בין היתר, זכאות לחופשה, דמי הבראה ויתר תאים סוציאליים על פי דין. הסכמי 

פי רוב, לתקופה בלתי קצובה כאשר כל צד רשאי להפסיק את -ההעסקה הללו הים, על

במקרים חריגים המאפשרים הפסקה , למעט על פי דיןמראש מוקדמת ההסכם בהודעה 

  מיידית כמתואר בהסכם. 

  

   ושאי משרה ועובדי ההלה בכירה .18.2

הקבוצה, מועסקים אף הם על פי חברות חברי הההלה וושאי המשרה הבכירה של 

תאים הקבעים בחוזים אישיים. הסכמי ההעסקה עם ושאי המשרה הבכירה כוללים 

התחייבות בוגע לשמירה על סודיות, אי תחרות ושמירה על זכויות הקיין הרוחי של 

. תאי ההעסקה כוללים, הקבוצהמפי צד שלישי וכרכושה הבלעדי של חברות הקבוצה 

, וכן זכאות , זכאות לחופשה ודמי הבראה ויתר תאים סוציאליים על פי דיןבין היתר

ברובם של מות, רכב חברה וטלפון סלולארי (לגבי שיהם לקרן השתהפרשות לל

פי רוב, -. הסכמי ההעסקה הללו הים, עלללא גילום שווי שימוש)ההסכמים מועק 

 30בין לתקופה בלתי קצובה כאשר כל צד רשאי להפסיק את ההסכם בהודעה מראש של 

יום (תלוי במהות התפקיד), למעט במקרים חריגים המאפשרים הפסקה מיידית  60 -ל

כמתואר בהסכם. לפרטים אודות התגמולים שיתו לחמשת בעלי התגמולים הגבוהים 

לרבות  2016רה או בחברות שבשליטתה בשת ושאי המשרה הבכירה בחבר מבין ביות

תאי העסקתם ולרבות הסכום הכולל אשר שולם לבעלי עיין בחברה, לרבות 

בפרק ד' (פרטים וספים) לדוח תקופתי  21ראה תקה  2017לדירקטורים בחברה בשת 

ו/או מושאי המשרה  בדיהזה. כון למועד הדוח להערכת החברה, אין תלות במי מעו

הבכירה בה. לפרטים אודות הסיכון שהקבוצה חשופה לו בקשר להון אושי מיומן 

 לדוח זה.  30סעיף ומקצועי ראו 

יסיג מקומיות, לקבלת שירותי ליסיג תפעולי של רכבים לחברה הסכמים עם חברות ל

הקבוצה שבחרו בכך. ההסכמים הים בתוקף מיום  עבור ושאי המשרה בחברות

 חתימתם וכל עוד לא פגה תקופת החכירה לכל רכב הכלול בהסכמים. 

ושאי המשרה הבכירה מבוטחים במסגרת פוליסת אחריות מקצועית לדירקטורים 

שהחברה מקיימת באמצעות חברת ביטוח ישראלית. לפרטים אודות תאי וושאי משרה 

 ק ד' (פרטים וספים) לדוח תקופתי זה. א' בפר29ה הביטוח כאמור, ראו תק

 מטעם משרה בוסף, החברה מעיקה לושאי המשרה בחברה ובחברות בות, לושאי

 שורות, וכןק בחברות משרה כושאי כהותם בעת בות מטעם חברות ו/או החברה

קרובו, כתבי שיפוי בתאים  או שליטה בעל שהיו ו/או עשוי להיחשב משרה לושא

  מקובלים הזהים לכלל ושאי המשרה כאמור. 

   תכית תגמול אופציות לעובדים, יועצים וושאי משרה בכירה .18.3



 , אימצה החברה תוכית2015 מאיב 28בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 

על פיה יוקצו מעת  אשר פקעה, 2004אופציות חדשה, חלף תוכיות האופציות משת 

לעת, לעובדים, לדירקטורים, לושאי משרה, ליועצים, לותי שירותים ולבעלי שליטה 

ידי דירקטוריון -כפי שיקבע עלשל החברה ושל חברות קשורות של החברה ללא תמורה, 

ש"ח ערך קוב כל  0.20ל מיות רגילות בות אופציות לא רשומות לרכישה ש ,החברה

תכית האופציות האמורה תוקה במהלך שת הדיווח כך שתכלול גם . אחת של החברה

 מבשילות למיות רגילות של החברהה) RSUיחידות מיה חסומות (האפשרות להקצות 

טת שים ממועד אימוצה על ידי החל 10תוכית היו התוקפה של  ").התכית(להלן: "

   .2025 מאיל, דהייו עד הדירקטוריון

, של מיות וירות ערך המירים של החברה לושאי משרההקצאות  פירוט בטבלה להלן

  :2016-2017ועובדים בשים  יועצים

 מועד  היצעים סוג
  ההקצאה

שווי התאגיד   תמורה  היצעים מספר
לאחר הכסף 

הגזר מההקצאה 
  (ככל שרלבטי)

  ---     אופציות 75,000  28.01.201683  יועץ

  ---  ---  אופציות 1,449,456  22.03.201684  עובדים ויועצים

דירקטורים 
  וושאי משרה

  ---  ---  אופציות 1,204,668  26.04.201685

  ---  ----  אופציות 453,489  20160927.86.  עובדים ויועצים

  ---  ----  אופציות   15.05.201787  250,000ושא משרה

ושאי משרה, 
  ויועצים עובדים

  אופציות 6,073,642  31.12.201788
יחידות מיה  967,743

  )RSUחסומות (

----  ---  

 

  חומרי גלם וספקים . 19

   קו הסטטים .19.1

בייצור הסטטים הם חוטי  החברהחומרי הגלם העיקריים המשמשים את  .19.1.1

יטיול, פולימרים המשמשים לציפוי הסטטים וחלקי פלסטיק ומתכת 

 למערכת ההובלה של הסטטים. 

ייצור הסטטים. כיום, פרט רוכשת רכיבים מעשרות ספקים לשם  החברה .19.1.2

                                                 
 .]19543-01-2016:אסמכתא[ 2016ביואר  28 מיום החברה של מיידיח דו ראה האמורות האופציות תאילגבי  לפירוט 83

 ]011637-01-2016:אסמכתא[ 2016במרץ  22 מיום החברה של וחיםויד ראה האמורות האופציות תאילגבי  לפירוט 84

   ]055657-01-2016:אסמכתא[ 2016באפריל  26 מיום החברה של וחיםויד ראה האמורות האופציות תאילגבי  לפירוט 85

01-2016- :אסמכתא[ 2016בספטמבר  27 מיום החברה של מיידיח דו ראה האמורות האופציות תאילגבי  לפירוט 86
055767[. 

01-2017- :אסמכתא[ 2017במרץ  15 מיום החברה של זימון אסיפהח דו ראה האמורות האופציות תאילגבי  לפירוט 87
024570[  

2017-(אסמכתאות  2017באוקטובר  26יירות הערך שהוקצו ראו דוחות הקצאה של החברה מיום  תאילגבי  לפירוט 88
 ). 2017-01-104659(אסמכתא  2017בובמבר  27-) ו01-094315



בו  ),דוח זהל 19.1.4ף להתקשרות עם ספק הפולימר של אליום (כמתואר בסעי

איה קשורה עם  החברהתלות, ועם ספקים ספורים וספים,  לחברהמתקיימת 

מרבית ספקיה בהסכמים בכתב, אלא מתקשרת עמם בהזמות מעת לעת 

הן חומרי גלם ורכיבים והן  אליוםובהתאם לצרכיה. ספקים אלו מספקים ל

 .אליוםשירותים שוים וביצוע תהליכים שוים הקשורים במוצרי 

הפולימר הדרוש לחברה לצורך אחד בלבד בקשר עם ק אליום תלות בספקבוצת ל .19.1.3

ייצור הסטטים. היות ומספר הספקים הפועלים בתחום קטן מאוד, סיום 

ההתקשרות עם הספק עלול לפגוע בכושר הייצור של החברה למשך תקופה 

הדרשת להיערכות מחדש עד לשלב בו תתקשר החברה עם ספק חלופי. החברה 

עם קוים מחים להסכם עם ספק ה כאמור חלופית למקרהכיה תוכית 

. החברה החליטה על מדייות של רכישת מלאי פולימר בכמות המיועדת .תחליפי

להספיק לשה מראש על מת לצמצם החשיפה ולאפשר מעבר לספק חלופי 

   במידת הצורך.

הרכישות השתיות החברה מספק זה הין בסכומים לא מהותיים המסתכמים 

דולרים בודדים לכול היותר, כמו כן, שיעור הרכישות מהספק בעשרות אלפי 

  חס לכלל רכישות החברה.  יאיו מהותי ב

בספקים חלופיים תהא טעוה בקבלת אישורי רגולציה וספים זה החלפת ספק 

, בין היתר בשל אשר להערכת החברה לא צפוי לגרום לעיכוב מהותי בייצור

  . לעיל במלאים כפי שצוין תמדייות ההצטיידו

והחלפת יה תלות במי מספק לחברה, כי אין מעריכהחברה ה ההלתמעבר לכך 

ספקים היה אפשרית בתכון וביהול כון מאחר וקיימים מספר ספקים 

לכל רכיב. עם זאת, החלפה כאמור עלולה לקחת זמן, בין היתר, בשל תחליפיים 

מערכת האיכות הצורך לחזור על יסויים ובדיקות רבות המתחייבות כחלק מ

  בחברה ומתוקף מהאישורים הרגולטורים של החברה.

 Aortechה אליום בהסכם אספקה עם חברת התקשר 2006באוקטובר,  22ביום  .19.1.4

Biomaterials PTY Limited )  תאגיד "ההסכם" -ו "ארוטק"להלן בהתאמה ,(

אחד משי הספקים הקיימים  ,למיטב ידיעת אליום, שהיו כיום ,אוסטרלי

לפולימר המשמש כחומר גלם מרכזי בייצור הסטטים של אליום, ואשר לחברה 

על פי תאי ההסכם תשלם החברה לארוטק את מחיר יחידות  קיימת תלות בו.

בחודש  הפולימר שרכשו על ידה וכן תשלומי תמלוגים בהתאם למדרגות שוות.

יחולו , לפיו ")התיקון הראשון(להלן: " חתם תיקון להסכם 2007 מרס

הוראותיו גם על סטטים המיועדים לשימוש בכלי הדם, למעט כלי הדם 

  .בכפוף לתשלומים וספים הכליליים

"), אשר התיקון השיחתם תיקון וסף להסכם (להלן: " 2014בחודש אוקטובר 

, במידה וכלל התשלומים אשר ישולמו על 2014באוקטובר  17לפיו החל מיום 

דולר אזי  30,000ה קלדארית יפחתו מסך כולל של ידי החברה לארוטק בכל ש



ימים ממועד תום השה הקלדרית, תשלם החברה לארוטק תשלום  120תוך 

דולר. כמו כן, במידה וסך תשלומי  30,000וסף בגובה ההפרש עד לסך של 

התמלוגים אשר שולמו לארוטק במהלך שה קלדרית יעלה על סך כולל של 

 120דולר וזאת תוך  5,000ברה לארוטק סך וסף של דולר, תשלם הח 30,000

 ימים מתום השה הקלדרית האמורה.

 AorTech International -, חתמה החברה, ארוטק ו2014וקטובר בא 23ביום  .19.1.5

Plc. " :ל(להלןשיוטרעל הסכם המחאת זכויות לפיו ארוטק ארוטק אי ("

הזכויות והחובות על פי איטרשיול תיכס בעליה של ארוטק ותישא בכל 

  ההסכם, כפי שתוקן.

   astFEndo –קו ה  .19.2

-את רשת הפוליפרופילן המהווה חלק מרכיבי ה החברהכון למועד הדוח, רוכשת 

®EndoFast Reliant  :י ספקיםמש  

קיימים בארה"ב יצרים חלופיים  איביאיהספק הראשון ממוקם בארה"ב. להערכת 

 איביאיהשתמשה  ,EndoFast Reliant -ל FDA-למוצר זה. במסגרת הליכי קבלת אישור ה

 -וה FDA -ואישור הידי היצרן האמריקאי האמור, -ברשת הפוליפרופילן המיוצרת על

CE  .ו בהתייחס לרשת ספציפית זוית  

ארגון יפסיק לייצר -רת ובמסגרת רההודיעה הספק כי רכש ע"י חברה אח 2016בדצמבר 

  רשתות עבור החברה באופן מיידי. 

להערכת החברה, כרגע אין לתהליך זה השפעה מהותית על החברה המחזיקה מלאי 

רשתות שיספיק למספר שים עבור השוק בארה"ב שכון לעכשיו לא מבוצעות בו מכירות 

  כלל,  ועבור השוק האירופאי יש לחברה ספק וסף.

 ,EndoFast Reliant -ל CE-במסגרת הליכי קבלת אישור ה .שי ממוקם בצרפתספק 

 האמור הצרפתיידי היצרן -ברשת הפוליפרופילן המיוצרת עלגם  איביאיהשתמשה 

  פולין.וומהווה אלטרטיבה למספר שווקים כגון: צרפת, גרמיה 

 -וה FDA-הבהתאם לאמור, החלפת יצרן הרשת תהא כרוכה בשיוי או בעדכון אישור 

CE .י הספקים אשר מספיק למספר מאות  החברהמחזיקה במלאי רשתות תוצרת ש

מוצרים ומזמיה מקבלי המשה רשתות וספות מעת לעת על בסיס הזמת מסגרת. כון 

למועד הדוח, זמן חיי המדף של רשת הפוליפרופילן הוא עשרים וארבעה חודשים 

   ור) וארזה באריזה סטרילית.מהמועד בו עברה הרשת סטריליזציה (עיק

יתים  Reliant EndoFast®-לצורך ייצור ה החברהשירותי חיתוך הלייזר בהם משתמשת 

מקבלת  החברה ,EndoFast Reliant-קבלי משה מישראל. לשם ייצור ה מספרידי -על

ידי קבלן משה מישראל תוך שימוש בתביות השייכות -שירותי הזרקת פלסטיק על

ובהן עשה שימוש במתקו של אותו קבלן המשה. בטרם שיווק הערכות, כל  לחברה



ידי קבלן משה מישראל והרכבתה הסופית -ערכה עוברת תהליך של סטריליזציה על

  .החברה במתקיעשית 

(שהוא המוצר המשווק  Reliant EndoFast®-חומר הגלם העיקרי המשמש לייצור של ה

סטיק הבאים במגע עם גוף החולה הים בהתאם מסחרית) הו פלסטיק. חלקי הפל

לתקים רפואיים. סיכות העכביש (שתלים) מיוצרות מפלדת אל חלד לפי תקן רפואי 

איה קשורה עם מרבית ספקיה וקבלי המשה שלה  החברה, כון למועד הדוחלשתלים. 

בהסכמים בכתב, אלא מתקשרת עמם בהזמות מעת לעת ובהתאם לצרכיה. ספקים אלו 

הן חומרי גלם ורכיבים והן שירותים שוים לביצוע תהליכים שוים לחברה מספקים 

  .EndoFast Reliant-הקשורים ב

תלות בקבלי  לחברהאין , EndoFast Reliant -בכל הקשור למוצר ה , החברהלהערכת 

משה וספקים. לכל חומרי הגלם, הרכיבים והשירותים יתן למצוא ספקים חלופיים תוך 

. בחלק מהמקרים (כגון רכיב הרשת הכירורגית) החלפת ספק בספקים לא ארוכהתקופה 

חלופיים תהא טעוה בקבלת אישורי רגולציה וספים אשר להערכת החברה לא צפוי 

  ור. לגרום לעיכוב מהותי בייצ

, התקשרה החברה עם שי ספקים אמריקאים EndoFast Resorb - ם זאת, עבור מוצר הע

לפיתוח החומר ותהליך היצור של הסיכות ספגות. עקב מורכבות החומר והתהליך, 

 הסכמי התקשרות ארוכי טווח אתם. חתמהוהחברה  למשמעותייםחשבים ספקים אלו 

  החברה טרם החלה במכירות מוצר זה.

ברמה הייצורית,  EndoFast Reliant -, דומה במהותו למוצר הEndoFast SCP -מוצר ה

. לכל חומרי הגלם, הרכיבים לצורך ייצורו אין לחברה תלות בקבלי משה וספקיםכאשר 

בחלק מהמקרים (כגון  והשירותים יתן למצוא ספקים חלופיים תוך תקופה לא ארוכה.

בספקים חלופיים תהא טעוה בקבלת אישורי  רכיב הרשת הכירורגית) החלפת ספק

  רגולציה וספים אשר להערכת החברה לא צפוי לגרום לעיכוב מהותי בייצור. 

   גרדיה .19.3

למועד דוח זה, ולפי הצורך, גרדיה רוכשת ומייצרת רכיבים לפי מפרט שלה אצל מספר 

   .רלדקבלי משה, בעיקר מארה"ב ומרכיבה את מוצריה דרך קבלן משה הממוקם באי

ידי רכישת חומרי גלם מספקים -עשית על EPD -קו ה פעילות הייצור וההרכבה של 

ובאמצעות החברה ידי -שוים ברחבי העולם וביצוע שלבי הייצור וההרכבה השוים על

בתחום  החברהקבלי משה. להלן פירוט חומרי הגלם העיקריים המשמשים את 

   :דוחפעילותה והספקים המספקים אותם כון למועד ה

   שימוש למוצר  הספקארץ   חומר הגלם

  מסגרת פילטר  גרמיה  יטיול 

CoCr עילה  ארה"בון הגחוט משיכה למ  



  

  

  

  

  

שירותים  הספקים עיקריים וספים המספקים לעבודות מבוסף, החברה מזמיה 

   בתחום פעילותה:

   ;ייצור הצתר והרכבה סופית של המוצר ואריזתו -

   ;חיתוך בלייזר של מסגרת הפילטר מיטיול לפי הגדרת החברה -

  ;ייצור הקצה הדיסטלי הרך של הפילטר לפי הגדרת החברה -

  ;ייצור בלוים מיילון לפי הגדרת החברה -

  ;הוספת חורים לבלוים לפי הגדרת החברה -

   ;ייצור חוט המשיכה למגון העילה לפי הגדרת החברה -

  ;ציפוי הידרופילי לציורית אוספת פילטר -

  ;ייצור מגון העילה לפי הגדרת החברה -

הוק עם מעבדות -מפעם לפעם אד החברהלצורך עריכת יסויים בבעלי חיים מתקשרת 

  ץ ובעולם. המספקות שירותים אלו באר

והחלפת ספקים  EPD -קו ה  תלות במי מספקילחברה אין מעריכה, כי  חברהההלת ה

אלה היה אפשרית בתכון וביהול כון זאת מאחר וקיימים מספר ספקים לכל רכיב. 

לחזור על יסויים עם זאת, החלפה כאמור עלולה לקחת זמן, בין היתר, בשל הצורך 

ק ממערכת האיכות בחברה ומתוקף מהאישורים ובדיקות רבות המתחייבות כחל

  הרגולטורים של החברה.

 הון חוזר . 20

סך ההון העצמי אשר כלל בדוחות הכספיים המאוחדים הסתכם לסך  2017בדצמבר  31ום לי

ההון החוזר בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה היה חיובי ועמד י ש"ח. אלפ 38,757של 

 אלפי ש"ח.   17,647על 

  ספקים וותי שירותיםאשראי  .20.1

   אשראי ספקים .20.1.1

ת אשראי ממוצע מספקיה ומקבלוהחברות הבות , החברה הדוחלמועד 

ימים, בהתאם לתאים המסחריים שקבעו ביה לבין ספקיה  45-לתקופה של כ

). היקף האשראי הממוצע של ספקים וותי שירותים 60או שוטף+ 30(שוטף+

Polyimide  ור להחדרת תיל מוליך  ארה"בצ  

Polyimide  ורית   ארה"בפילטר עוטפתצ  



   ח.אלפי ש" 1,678עמד על  2017בשת 

  מלאי  .20.1.2

בכמות מוצרים סטדרטים  20 -כמחזיקה מלאי של עבור קו הסטטים, החברה 

מהווה את הביקוש הצפוי בין חצי רבעון לרבעון, בהתאם לתחזית המשתה 

מוצעים למכירה כמוצרים הוספים  מוצרים 40 -כ . בוסף,המכירות של החברה

למוצרים זמן מדף של  מיוצרים רק לאחר קבלת הזמת לקוח., פרויקטלים

 3-4 -עד כהממוצע למפיצים הו  . זמן האספקההסטריליזציהשתיים ממועד 

  .שבועות למוצרים הפרויקטלים 4-8 -שבועות למוצרים הסטדרטים ועד כ

בכמות  החברה מחזיקה מלאי של מוצרים מוגמרים, EndoFast -עבור קו ה 

לרבעון, בהתאם לתחזית בין חצי רבעון משתה המהווה את הביקוש הצפוי 

   .הסטריליזציהממועד  שתיים היו מדף של המוצרזמן ה המכירות של החברה.

התחלת למוצרים שיספיקו  החברה רוכשת ,למועד הדוחכון , EPD -קו ה עבור 

חיי המדף של  בהתאם לתחזית המכירות של החברה. פעילות שיווקית מוגבלת

חודשים לשה מתאריך אריזת המוצר,   6 -מ 2014הוארכו במהלך שת המוצר 

 –כל הבדיקות הרלווטיות וקבלת אישור רגולטורי מה לאחר השלמת 

Notified Body .חיי המדף של המוצר תחת אישור ה- FDA וה- CE הוארכו, 

, בהתאמה 2017-ו 2015במהלך שת לאחר השלמת כל הבדיקות הרלווטיות, 

  חודשים לשתיים מתאריך אריזת המוצר. 12 -מ

 אשראי לקוחות  .20.1.3

בהסכמי ההפצה בהם מתקשרת החברה קבועים תאי התשלום של כל מפיץ 

יום מיום משלוח  60עד  30הים בין בד"כ ומפיץ. תאי התשלום המקובלים 

ההזמה, אם כי לעיתים קבעים תאי תשלום שוים, בהתאם לסיבות 

   ת.הספציפיות של ההתקשרו

   מימון . 21

אשר מחולקים בין חברות  הקבוצה ממת את פעילותה בעיקר ממקורות עצמיים, מגיוסי הון

באמצעות את פעילותן . חברות הקבוצה השוות מימו בעבר שטרי הן צמיתיםהקבוצה על ידי 

    .ו במלואןעאשר פר באמצעות הלוואות בעלים וכןרשות לחדשות לאומית המעקי 

  אליום .21.1

ובעבר אף התה  מממת את פעילותה בעיקר ממקורותיה העצמיים אליוםלמועד הדוח, 

   .במשרד התעשייה המסחר והתעסוקהרשות לחדשות לאומית המתמיכת לשכת 

  איביאי .21.2

מממת את פעילותה בעיקר ממקורותיה העצמיים, ובעבר אף למועד הדוח, איביאי 

  . במשרד התעשייה המסחר והתעסוקהרשות לחדשות לאומית ההתה מתמיכת לשכת 



  גרדיה .21.3

  .מממת את פעילותה בעיקר ממקורותיה העצמיים גרדיהלמועד הדוח, 

 רוליףת .21.4

   .מממת את פעילותה בעיקר ממקורותיה העצמיים רוליףתלמועד הדוח, 

 אלווטיקס .21.5

בוסף,  .מממת את פעילותה בעיקר ממקורותיה העצמייםאלווטיקס למועד הדוח, 

, ולפיו השקיעה בעלת 89התקשרה החברה בהסכם הלוואה המירה עם בעלת עיין בה

אשר משמשים לפעילותה של אלווטיקס. בהתאם  ש"חמיליון  1העיין בחברה סך של 

  להסכם ההשקעה האמור הוקצו לבעלת העיין מיות רגילות של החברה.

   מיסוי . 22

  הכספיים. לדוחות 12ביאור הקבוצה ראו לתיאור הוראות דיי המס החלים על חברות 

   מגבלות ופיקוח על פעילות החברה  . 23

   תקיה בילאומית .23.1

, בילאומיתפעילות כל אחת מחברות הקבוצה כפופה לרגולציה ולסטדרטים של תקיה 

 ISOבאוסטרליה, ותקי  TGA-בארה"ב, ה FDA-באירופה, ה CE Mark-לרבות תקי ה

  להבטחת איכות מוצריה, וכן לרגולציה ולתקיה מקומית. 

  איכות  אבטחתמערכת  .23.2

 למערכותתקן  - ISO 13485כל אחת מהחברות בקבוצה מוסמכת לפעילות לפי תקן 

ליהול איכות ליצרית ציוד רפואי, העוסק באופן יהול חברה הפועלת בתחום תוך 

ים מחים וקוקביעת דרישות מסוימות ביחס לתיעוד הליך התכון והיצור של המוצרים, 

  בדיקות שיש לבצע בסוף כל תהליך, שיטות הדרכה והכשרת עובדים ועוד. ל

, אשר אים מהווים GMP (Good manufacturing practice), כי קיימים תקי יצויין

   תקן מחייב לפעילות חברות הקבוצה.

  :החברהאישורים רגולטורים עיקריים בתחום פעילות  .23.3

להלן סקירה תמציתית של חוקים ותקות להם כפופה החברה במהלך פעילותה. רוב 

מוצרי החברה הם מוצרים רפואיים, אשר שיווקם, ככל שיושלם פיתוחם, מותה בקבלת 

 FDAאישור רשויות הבריאות בכל אחת מהמדיות בהן ישווקו המוצרים, לרבות אישור 

  :, כמפורט להלןCE-וה
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FDA - הל המזון והתרופות האמריקאימ 

 Department of Healthמשרד הבריאות האמריקאי (הו ארגון פדראלי, השייך ל FDA-ה

and Human Services(ה  בין מטרותיו, שהציבור האמריקאי באמצעות על בריאות הג

טוריות שוות, אשר אייסוד ואכיפה של סטדרט מוצרים גבוה ובאמצעות דרישות רגול

אדם -יאפשרו את בטיחותם ויעילותם של מוצרים כגון: תרופות המיועדות לשימוש בבי

  ולשימוש וטרירי, מוצרים ביולוגיים ומכשירים רפואיים.

רפואיים ועתידות לייצאם לארה"ב, מחויבות לעות חברות זרות המייצרות מכשירים 

, עוד קודם לתחילת הייצוא ה"ל לארה"ב וגם FDA-טוריות של האלדרישות הרגול

ידי מוסדות של -טוריים היתים עלאאיו מכיר באישורים רגול FDA-במהלכו, שכן ה

  מדיות אחרות. 

, כוללות, בין היתר, ייצור המכשירים הרפואיים בהתאם לרגולציה של FDA-דרישות ה

בטחת האיכות, קבלת דוחות מדעיים על המכשירים הרפואיים, מיוי סוכן אמריקאי א

  לפקח על הליכי הייצור במפעל. FDA -ומתן אפשרות לציגי ה

קרה במ. PMAאו  (k)510עשויים להידרש לעבור הליך החברה המוצרים הסופיים של 

כי המוצרים  FDA-מדובר בהליך קצר יחסית, במהלכו מודגם ל (k)510של הליך 

הרפואיים להם מתבקש האישור, הים בטוחים ויעילים, וכי הם שקולים למוצרים 

אחרים מתחומים שוים המשווקים באופן חוקי בארה"ב, ואים כפופים להליך של 

PMA רש לעבור הליך של יידהקבוצה . עם זאת, ייתכן כי מוצר ממוצריPMA במסגרת .

יסויים קלייים בהיקף גדול יותר, אשר עלולים  ,בין היתר ,דרשים PMA -הליך ה

טוריים ולהגדיל אלהאריך באופן משמעותי את משך הזמן עד לקבלת אישורים רגול

   באופן משמעותי את העלויות הדרשות לשם כך.

   .EndoFast SCP -ולמוצר ה Reliant EndoFast®-למוצר ה FDAלאיביאי אישור 

   -ה שיווק מערכתל FDA -ה אישורבידה התקבל כי   גרדיה, הודיעה 2015 יויב 7ביום 

WIRION  )ה מפתורהמיועדת להגוצרים תוך כדי פרוצדורת צי תסחיפים ה (

  .k(510( בארה"ב בהתאם למסלול רגולטורי

  )CE Marking( של האיחוד האירופיסימון)  אישור(תו איכות 

CE Marking  ו תקן אירופי למוצרים, המהווה הצהרה של יצרן לפיה המוצר עומדהי

בקריטריוים ההכרחיים ובמפרטים הטכיים של הרשויות הרלווטיות כגון: בריאות, 

מבטיח סחר חופשי בין מדיות האיחוד האירופי  CE Markingבטיחות ואיכות הסביבה. 

, איסלד, ליכטשטיין וורבגיה) ומתיר לרשויות האכיפה והמכס (שוויץ EFTAומדיות 

 CE -במדיות אירופה שלא לאשר לשווק מוצרים דומים שאים ושאים את סימן ה

Marking.  קבלת אישור כאמור מאפשר, בין היתר, סימון המוצרים (לפי קטגוריות

  ופי.ומכירתם ושיווקם במדיות האיחוד האיר CE Markשוות) בסימון 

כולל בחיה של המאפייים  CE Marking -תהליך הביקורת וקבלת אישור עמידה ב

הטכיים של המוצר ומערכת יהול האיכות של היצרן. גופים המכוים "גופים ממוים" 

)Notified Bodiesקת המופקדים על הע (- CE Marking  החברה בהתאם לעמידת



לעמוד בביקורת מטעם החברה על  CE Marking -והמוצר בתאים שצויו. לאחר קבלת ה

  .הגוף הממוה אחת לשה

  בתוקף לשיווק באירופה.  CEלכלל קווי המוצרים של החברה אישור 

  : The Therapeutic Goods Administration -אוסטרליה

הגוף הסטטוטורי האמון ואחראי על המרשם האוסטרלי לטובין רפואיים הוא המהל 

היא חטיבה  TGA -). הTherapeutic Goods Administration-TGAלטובין רפואיים (

במשרד הבריאות בממשלת אוסטרליה, שתפקידה העיקרי הוא לבקר על איכות, בטיחות 

ויעילות טובין רפואיים המצאים בשימוש באוסטרליה, בין אם הופקו באוסטרליה או 

   במקומות אחרים.

  . 90זילד-לשיווקם באוסטרליה וביו TGA-הסטטים של החברה קיבלו את אישור ה

לשיווק מערכת  TGAאת אישור  קיבלההחברה כי  ההודיע 201691 באוקטובר 6 ביום

עבור אידיקציה קליית של הגה מפי תסחיפים בפרוצדורות צתור WIRION  -ה

  .בעורקי התרדמה

  אליום .23.3.1

  : שהתקבלו למוצרי אליום CE Markלהלן פירוט בדבר אישורי 

המוצר שם 
אשר קיבל 

  אישור

מועד 
קבלת 
  האישור

תקופת 
  האישור

 Notified  מספר האישור

Body*  

  ההתוויה

סטט 
  פרוסטטי

ספטמבר 
2008  

לטיפול  D1139700009 MDC 2019 מאי
בהצרויות 

בבלוטת 
 ערמוית

סטט 
  אורטרלי

ול פלטי D1139700009  MDC  2019 מאי  2007יולי 
בהצרויות 
  בשופכים

ספטמבר   סטט בולברי
2008  

לטיפול  D1139700009  MDC  2019 מאי
בהצרויות 

בשופכה 
  הקדמית

סטט 
לצוואר 

  השלפוחית

ספטמבר 
2008  

לטיפול  D1139700009  MDC  2019 מאי
בהצרויות 

בצוואר 
  השלפוחית

סטט 
  ביליארי

לטיפול  D1139700009  MDC  2019 מאי  2006יוי 
בהצרויות 

  בציור המרה

לשיווק מכשיר  CE Markרשות רגולאטורית מוסמכת מטעם האיחוד האירופאי אשר מוסמכת להעיק אישור * 
  רפואי המקיים את דרישות הדירקטיבה האירופאית העוסקות במכשירים רפואיים.

 

  : שהתקבלו למוצרי אליום TGAלהלן פירוט בדבר אישורי 
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שם המוצר אשר 
  קיבל אישור

מועד קבלת 
  האישור

 תקופת
  האישור

  ההתוויה  Sponsor  מספר האישור

-DV-2012 אין הגבלה  17/1/2013  סטט פרוסטטי

MC-18195-1 

המפיץ 
 האוסטרלי

לטיפול בהצרויות 
 בבלוטת ערמוית

-DV-2012  אין הגבלה  17/1/2013  סטט אורטרלי

MC-18195-1  

המפיץ 
 האוסטרלי

לטיםול בהצרויות 
  בשופכים

-DV-2012  הגבלהאין   17/1/2013  סטט בולברי

MC-18195-1-  

המפיץ 
 האוסטרלי

לטיפול בהצרויות 
  בשופכה הקדמית

סטט לצוואר 
  השלפוחית

-DV-2012  אין הגבלה  17/1/2013

MC-18195-1-  

המפיץ 
 האוסטרלי

לטיפול בהצרויות 
  בצוואר השלפוחית

-DV-2012  אין הגבלה  17/1/2013  סטט ביליארי

MC-181951-  

המפיץ 
 האוסטרלי

בהצרויות לטיפול 
  בציור המרה

  

שהתקבלו    (Health Canada)רשות הבריאות הקדיתאישור להלן פירוט בדבר 

   :למוצרי אליום

 

שם המוצר אשר 
  קיבל אישור

מועד קבלת 
  האישור

תקופת 
  האישור

מספר 
  האישור

  ההתוויה

אין   URS  12.03.2015סטט 
 הגבלה

לטיפול בחסימות בשופכים  94840
 וגבריםעבור שים 

הסטטים 
הפרוסטטיים 

)TPS, RPS (

והסטטים 
לשופכה הבולברית 

)BUS(.  

אין   21.05.2015
 הגבלה

חסימות בציור לטיפול ב 95197
השופכה הגברית כתוצאה 

מהגדלה שפירה או ממאירה 
של בלוטת הערמוית וכן 
לפתיחת חסימות שגרמו 
לאחר הליכים יתוחיים 

  בפרוסטטה

  

 

 איביאי  .23.3.2

 איביאי:שהתקבלו למוצרי  FDA-ו Mark CEלהלן פירוט בדבר אישורי 

  :FDAאישורי 

שם המוצר 
אשר קיבל 

 אישור

מועד 
קבלת 
 האישור

הליך 
קבלת 
 האישור

מספר 
 האישור

 ההתוויה מוצר מקביל

EndoFast 

Reliant  
(Metal Kit)  

Sep. 11 

2006 

510(k) K060329 A&A Tacker 

Endoscopic Stapler   
K003949  

 

AMS Large Pore 

Polypropylene 

Mesh 

K033636 

עיגון של רשת 
יתוחית 

לרקמות לחיזוק 
הרקמה במהלך 

הליך זעיר 
 פולשיים 

 

EndoFast 

Reliant 

System  
(Plastic Kit) 

Apr. 21 

2008 

510(k) K080836 EndoFast Reliant 

System   
K060329 

עיגון של רשת 
יתוחית 

לרקמות לחיזוק 
הרקמה במהלך 

הליך זעיר 
 פולשיים 



EndoFast 

Reliant 

SCP&LAP 

July 29 

2013  
510(k) K130059 EndoFast Reliant 

System   
K080836 

עיגון של רשת 
יתוחית 

לרקמות לחיזוק 
הרקמה במהלך 

הליך זעיר 
בגישה  פולשיים

  לאפארוסקופית

  

  :CEאישור 

המוצר שם 
אשר קיבל 

  אישור

מועד קבלת 
 האישור

תקופת 
 האישור

 Notified מספר האישור

Body 

 ההתוויה

EndoFast 

Reliant 

System & 
EndoFast 

Reliant  -  

Transvagin

al System 

for 

prolapse 

and SUI 

repair 

September 

10, 2014  

July 

31, 

2018 

D1356400004  MDC  עיגון מערכת
רכיב רשת  לעיגון

 לרקמות רכות
 לטיפול באישה

EndoFast 

Reliant 

SCP & 
LAP 

September 

10, 2014  

July 

31, 

2018 

D1356400004 MDC  מערכת עיגון
לעיגון רכיב רשת 

לרקמות רכות 
 לטיפול באישה

בגישה 
  לאפארוסקופית

  

 גרדיה .23.3.3

-השהתקבלו למוצר  FDA-ו CE Mark ,TGAלהלן פירוט בדבר אישורי 

WIRION . פועלת מול הגרדיה-FDA 510 לאישור המערכת במסלולK  לשימוש

  ).Carotid Arteryבצתור עורק התרדמה (

  : CEאישור 

שם המוצר 
  שאושר

מ. קבלת 
  האישור

תוקף 
  האישור

מספר 
  האישור

  התוויה  הגוף המאשר

WIRION 

EPD  

 במרס 1
2009  

בדצמבר  1

2018  
2118972  DEKRA  

מערכת מגיה 
חלקיקים לאיסוף 

ותסחיפים בכלי 
  הדם

  

  :FDAאישור 

שם המוצר 
  שאושר

מ. קבלת 
  האישור

תוקף 
  האישור

מספר 
  האישור

  התוויה  הגוף המאשר

WIRION   4  יטי  2015ביולא רלב  K143570 FDA 

מערכת מגיה 
לאיסוף חלקיקים 
ותסחיפים בכלי 

  הדם

  

  :TGAאישור 



שם המוצר 
  שאושר

מ. קבלת 
  האישור

תוקף 
  האישור

מספר 
  האישור

הגוף 
  המאשר

  התוויה

WIRION 

 
  
  
  

 -מתאריך  280883
30.09.2016 

DV-2015-

MC-15059-1 

TGA  יתדיקציה קליאי
של הגה מפי 

תסחיפים 
בפרוצדורות 

צתור בעורקי 
 התרדמה.

  

   תקיה בישראל .23.4

אדם, -פעילות החברה בישראל כפופה למתן היתרי משרד הבריאות לעריכת יסויים בבי

לאישור היחידה לאביזרים ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות יסויים הכפופים 

כל אחת מהחברות קיבלה בפרד ככול שהיה רלבטי,  .ולאישור "ועדת הלסיקי"

ביצוע המחקרים הקלייים אותם בקבוצה את אישורי ועדת הלסיקי הדרשים לשם 

   ערכה במרכזים הרפואיים השוים.

  ")אמ"ראביזרים ומכשירים רפואיים (" .23.4.1

היחידה לאמ"ר במשרד הבריאות היא הגוף האחראי למתן היתרי יבוא מסוגים 

שוים לאמ"ר, מעקב אחר שיווק אמ"ר בישראל ואישור יסויים קלייים 

לכל חמשת הסטטים  2017עד אוגוסט  בתוקףאמ"ר  אישורילחברה . באמ"ר

המאפשרים   2018מרס עד  בתוקף, של איביאי EndoFast-למוצר ה ,של אליום

 של גרדיה EPD -למוצר המכירתם בישראל. כמו כן, לחברה אישור בתוקף 

 2014,92ביולי  14ביום . בישראל המוגבל למכירה בארבעה מרכזים בישראל

-מערכת השל כי קיבלה אישור אמ"ר למכירה ושיווק ה החברה הודיע

®WIRION  ת 2018פברואר עד שיווקית וזאת ללא הגבלהכמו כן, בתחילת ש .

 EndoFast Reliant SCP -בקשות לאישור אמ"ר עבור ה החברההגישה  2014

& LAP.  על קבלת האישורים כאמור  הודיעה החברה 2014,93באוגוסט  4ביום

  .2018יולי  חודש בתוקף עד אשר יהיו

   1984-החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, תשמ"ד .23.4.2

מכוח מעקים אשר קיבלה פעילותה לחברות הקבוצה, או מי מהן, מגבלות על 

רשות הידי -שאושרה על וחתואשר היה מקבלת במסגרת תוכית מחקר ופי

, יתו לאומיתרשות לחדשות הידי -. המעקים שיתו עללחדשות לאומית

 1984-הוראות החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, התשמ"ד לחברה במסגרת

  "). חוק המו"פוהתקות שהותקו מכוחו ("

בתמורה לקבלת המעק, על החברה לשלם למדען הראשי תמלוגים מכל הכסה 

הובעת מהמוצר, לרבות שירותים לווים למוצר, או הכרוכים בו בשיעורים 

                                                 
  ].113196-01-2014תא:[אסמכ 2014ביולי  14לפרטים ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  92

  ].126324-01-2014[אסמכתא: 2014באוגוסט  4לפרטים ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  93



  חוק והתקות ועד החזר המעק.הקבועים ב

כמו כן, מחייב חוק המו"פ, כי המוצר שיפותח כתוצאה מהמחקר והפיתוח ייוצר 

אך ורק בישראל, אלא אם כן אישרה ועדת המחקר של משרד התעשייה, המסחר 

והתעסוקה את ההעברה בזכויות הייצור של המוצר אל מחוץ לישראל. העברת 

תשלום תמלוגים מוגדל למדיה בשיעורים ייצור אל מחוץ לישראל מחייבת ב

 הקבועים בחוק, אלא אם אושר הדבר מראש במסגרת אישור תוכית המו"פ.

אליום ואיביאי קיבלו תרוליף, יוצא מהוראות החוק, ובשל העובדה שגם כפועל 

בו חברות במקרה  סיוע במימון מחקר ופיתוח רשות לחדשות לאומיתהבעבר מ

לישראל או למכור את הידע או חלקו לגורם ה לבצע ייצור מחוץ תבקשאלו 

או כסיה, מחייב  כל אחת מהחברותמחוץ לישראל, לרבות במסגרת של מכירת 

   הדבר אישור של ועדת המחקר ועלול להיות כרוך בתשלומים וספים למדיה.

   תהליך ההגה על הקיין הרוחי .23.4.3

ה בכל חברה עשה על ידי הגשת תהליך ההגה על הקיין הרוחי של המצא

בקשה לפטט. יתן להגיש בקשה ראשוה לפטט בכל מדיה החתומה על אמת 

פריז, בכללן ישראל, וכעבור שה להגיש את הבקשה בהליך בילאומי, באמצעות 

 PCT - Patent Cooperationפייה לארגון הפטטים העולמי באמצעות בקשת 

Treatyהי  , המתבצעת במסגרת אמיין רוחוהלת על ידי הארגון העולמי לקהמ

WIPO  טביליות שלהמאפשרת להעריך את הפט ,(הישראל חתומה על האמ)

הקיין הרוחי לפי הגשת בקשה לפטט במדיות רבות. על מת שבקשת הפטט 

תיכס לתוקף בשאר המדיות בעולם (פרט לזו שבה הוגשה הבקשה הראשוה) 

) שלה, יתן להגיש את הבקשה Priority dateות (בהתאם לתאריך הקדימ

. תאריך התפוגה של הפטט (ללא הארכות WIPO -לרישום פטט בילאומי ל

. הליך זה WIPO-שה מיום הגשת הבקשה ל 20תוקף שלעיתים אפשריות) הוא 

מאפשר כיסתה לתוקף של בקשת הפטט בשאר המדיות בעולם. הגשת 

  יותר מהיום בו הוגשה הבקשה הראשוה.הבקשה מתבצעת עד שה לכל ה

, בודק בוחן אשר מחזיר למגיש הבקשה דוח הערות PCT-את הבקשה בהליך ה

בקשר עם הבקשה, כולל בין היתר, התייחסות לעמידתה בקריטריוים 

  זכאות לפטט.המגדירים 

תהליך האישור הסופי מרגע הגשת הבקשה ועד אישורו על ידי מירב המדיות 

שה ממועד הקדימות,  20לארבע שים. הפטט מגן על ההמצאה  שלושאורך בין 

  ולאחר מכן פוקע והמידע הופך לחלת הכלל.

שהפטט יישאר בתוקף, יש לשלם בכל שה אגרה שתית לכל מדיה  מתעל 

  בפרד. לכל מדיה תעריף שוה לאגרה השתית.

ידה באמצעות כל אחת מהחברות בקבוצה מגיה על הטכולוגיה שפותחה על 

במדיות השוות, חלקם בתהליכי בחיה וחלקם כבר  שהוגשופטטים 



מאושרים. לפרטים וספים אודות הפטטים המהותיים הרשומים והבקשות 

  לדוח זה. 17הקבוצה ראו סעיף לפטטים כאמור של חברות 

   הלסיקי ועדת .23.4.4

 מהגורמים מוקדם אישור קבלת היו החברה ידי-על יסויים לעריכת תאי

 לעמוד היסויים על. אדם בבי רפואיים יסויים ביצוע לאשר המוסמכים

 רפואי מוסד בכל האתיקה וועדת אישור את ולקבל הלסיקי הצהרת בעקרוות

 מגישים פעולה משתפת החברה עמם הרופאים ועדת או/ו הרופא. ערכים הם בו

 במהלכו דיון לאחר. הרפואי המוסד של האתיקה לועדת היסוי פרוטוקול את

 הפרוטוקול זוכה, האתיקה בכללי היסוי פרוטוקול עומד האם הועדה בוחת

 מחייב היסוי בפרוטוקול שיוי כל. כמתוכן ביסוי להתחיל ויתן לאישור

  .האתיקה ועדת לאישור מחודשת והגשה עדכון

כאמור היו התאי לאישור השימוש במכשירים  - הלסיקי ועדת אישור

ידי רשויות הבריאות המערביות, ובכללן משרד הבריאות -ים עלרפואי

הישראלי, והוא הוכחת בטיחותן ויעילותן של המכשירים הרפואיים באמצעות 

 . יסויים קלייים

  חוק רישוי עסקים  .23.4.5

 רישוי חוק פי על הרשויות אישורי לקבלת כפופה הקבוצה חברות פעילות

 .פלילית עבירה, היתר בין, להוות עשויה כאמור עסק רשיון קבלת אי. עסקים

למיטב ידיעתה,  .ואיביאי רשיון עסק , גרדיהקיבלו אליום זה דוח למועד כון

 הרשויות אישורי לקבלתהחובה ואלווטיקס וכן על תרוליף לא חלה על החברה 

  .עסקים רישוי חוק פי על

  סביבתיים ודרכי יהולם סיכוים . 24

המתבצעים בחדרים הקיים  ר של מוצריהוהיצולמיטב ידיעת החברה, הליכי ההרכבה  .24.1

אים גורמים לפליטת חומרים כימיקליים הפוגעת  או אצל קבלי המשה בחברה

  בסביבה. על כן החברה איה מבצעת השקעות מהותיות בתחום זה. 

הוראות השימוש של חלק ממוצרי החברה הכוללות הוראות לפיהן יש להוג במוצרים  .24.2

ביהן, עם סיום חייהם, כפסולת רפואית וזאת בהתאם לתקות עצמם ו/או בחלק מרכי

 הרלווטיות הקיימות בושא זה.

 

 הסכמים מהותיים . 25

החברה התקשרה בהסכם (בסעיף זה:  2012 ,ביואר 29 ביום - עסקת המיזוג עם גרדיה

"), לפיו בכפוף להתקיימות שורה של תאים מתלים והתחייבויות שקבעו ההסכם"

אשר  הקצאה פרטית של מיות וכתבי אופציה למיות של החברה),בהסכם (לרבות 

הון המיות המופק והפרע של  ת כלהחברה תרכוש א ,2012 ,במרס 4התמלאו ביום 



מיות, תמורת הקצאת  ") מכל בעלי המיות של גרדיה.גרדיהגרדיה מדיקל בע"מ ("

דולר  2,680,000וכן תמורת תשלום סכום מצטבר במזומן של עד , הקצאת אופציות

. לפרטים אודות ההסכם ארה"ב בהתאם לתאים והמועדים השוים שקבעו בהסכם

   .201594במרס  12שפרסמה החברה ביום  4201לפרק א' לדוח השתי לשת  25ראו סעיף 

 אליום .25.1

, ספק בו Aortech Biomaterials PTY Limitedלתיאור הסכם בו התקשרה אליום עם 

  זה. לדוח 19.1.4תלות, ר' סעיף מתקיימת לחברה 

 רכישת כסי מיטרל .25.2

מוכרים פרטיים  3עם הסכם רכישת כסים  רה החברההתקש 2016 ,בפברואר 14ביום 

תוכיות פיתוח ופטט, זכויות, אשר לפיו רכשה החברה כסים, ") המוכרים(להלן "

  "). ההסכם" -" והפטט" בסעיף זהבהתאמה בתחום המסתם הלבבי המיטרלי (להלן 

לצד שלישי או מכירת הקבוצה  תרוליףבמקרה של מכירת בהתאם לקבוע בהסכם 

"), תשלם החברה למוכרים תשלומים משתים בהתאם מכירהאירוע בכללותה (להלן: "

הושלם עד חלוף  מכירה: במקרה ואירוע האבן דרך א' )א.(להלן: לאבי הדרך המפורטות 

מסך התקבולים טו  24%חודשים ממועד השלמת ההסכם, תשלם החברה למוכרים  24

" משמעם התקבלים אשר התקבלו בידי תקבולים טושהתקבלו בידה. לצורך ההסכם "

התקבולים טו החברה ביכוי הוצאות החברה המצטברות לפיתוח הטט. במידה וסך 

ים טו מסך התקבול 30%מיליון דולר ארה"ב, תשלם החברה למוכרים  50יעלו על 

הושלם  מכירה: במקרה ואירוע האבן דרך ב' (ב.) שהתקבלו בידה מעבר לסכום האמור;

ממועד השלמת ההסכם, תשלם החברה  חודשים 48ועד חלוף  חודשים 24לאחר חלוף 

התקבלו בידה. במידה וסך התקבולים טו יעלו על מסך התקבולים טו ש 18%למוכרים 

ים טו שהתקבלו מסך התקבול 24%מיליון דולר ארה"ב, תשלם החברה למוכרים  50

הושלם לאחר חלוף  מכירה: במקרה ואירוע האבן דרך ג' (ג.)  ;בידה מעבר לסכום האמור

 15%ם חודשים ממועד השלמת ההסכם, תשלם החברה למוכרי 72חודשים ועד חלוף  48

מיליון דולר  50מסך התקבולים טו שהתקבלו בידה. במידה וסך התקבולים טו יעלו על 

מסך התקבולים טו שהתקבלו בידה מעבר לסכום  20%ארה"ב, תשלם החברה למוכרים 

חודשים ממועד  72הושלם לאחר חלוף  מכירה: במקרה ואירוע האבן דרך ד'(ד.)  האמור; 

מסך התקבולים טו שהתקבלו בידה.  10%מוכרים השלמת ההסכם, תשלם החברה ל

 15%מיליון דולר ארה"ב, תשלם החברה למוכרים  50במידה וסך התקבולים טו יעלו על 

  . ")התמורה(להלן יחדיו " מסך התקבולים טו שהתקבלו בידה מעבר לסכום האמור

) שוויה של 51%בהתאם להוראות ההסכם במקרה ובו תימכר כל הקבוצה (לפחות 

יוערך על ידי מעריך שווי לצורך קביעת התמורה. עוד קבע בהסכם כי במקרה  תרוליף

של מתן רשיון בפטט לצד שלישי, התשלומים המפורטים לעיל יחולו עד המאוחר מבין: 

  (א.) מועד פקיעת הפטט; (ב.) מועד פקיעת הסכם הרשיון.

                                                 
  .050305-01-2015מס' אסמכתא  94



לכל הפחות וזאת  מיליון דולר ארה"ב 5החברה התחייבה להשקיע בפיתוח הכסים 

בהתאם לתכית עבודה שתקבע מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה ובכפוף לשיקול 

במקרה שהחברה או חברת הבת, יחליטו להפסיק את  דעתו המסחרי והעסקי הבלעדי.

לאחר ההתקשרות בהסכם, למוכרים תעמוד  השים הראשוות 3פיתוח הכסים במהלך 

ה לרכוש את הכסים בחזרהזכות הצעה ראשו. 

המוכרים התחייבו להעיק שירותים לחברה או להיות מועסקים בה עד להצלחת יסוי 

ראשון בבי אדם אולם, במידה והתקשרותו של מי מהרוכשים יבחר להפסיק את 

חודשים ממועד השלמת ההסכם המוכר הרלווטי יהיה זכאי  18התקשרותו טרם חלוף 

להפסיק את התקשרותה עם מי מהמוכרים  מהתמורה. במידה והחברה תבחר 33% -ל

חודשים ממועד השלמת ההסכם  12אזי: (א.) במידה וההתקשרות הופסקה טרם חלוף 

מחלקו בתמורה; (ב.) במידה וההתקשרות הופסקה  43% -המוכר הרלווטי יהיה זכאי ל

חודשים ממועד השלמת ההסכם המוכר הרלווטי  24חודשים ועד חלוף  12החל מחלוף 

 24מחלקו בתמורה; (ג.) במידה וההתקשרות הופסקה החל מחלוף  90% -זכאי ליהיה 

  מחלקו בתמורה. 100% -חודשים ממועד השלמת ההסכם המוכר הרלווטי יהיה זכאי ל

  ביטוחים . 26

לחברות הקבוצה מספר ביטוחים הכוללים בין היתר, ביטוח אלמטרי, ביטוח חבות  .26.1

יסוי כאמור. כלל הפוליסות כאמור הין  מוצר, ביטוח יסויים קלייים בעת ביצוע

בתוקף למועד דוח זה. סכומי הפרמיה המשולמים בעבור ביטוחים אלה אים מהותיים 

  לחברה. 

האסיפה הכללית של בעלי מיות החברה את התקשרות  האישר 2016 ,באפריל 26ביום  .26.2

 2019 ,ביולי 16ועד ליום  2016 ,ביולי 17שים החל מיום  3לתקופה של החברה 

"), להתקשרות של החברה במהלך העסקים הרגיל, בפוליסות ביטוח התקופה(להלן:"

עתידיות, לכיסוי אחריות דירקטורים וושאי משרה, כפי שיהיו מעת לעת, מטעם החברה 

ו/או מטעם חברות בות (ככל שיהיו) לרבות דירקטורים וושאי משרה שהים או עשויים 

ברה תהא רשאית במהלך התקופה לרכוש פוליסה להיחשב בעלי שליטה בחברה. הח

מיליון דולר ארה"ב למקרה ולכל תקופת  10בגבול אחריות של עד סכום מצטבר של 

מיליון דולר בגין הוצאות משפט לתביעות  2ביטוח (ובצירוף גבול אחריות וסף של עד 

 ראלפי דול 12בישראל). סכום הפרמיה השתית שתשלם החברה לא יעלה על סך של 

מהסכום האמור כל שה) (בכפוף לעדכוי  15%ארה"ב (בתוספת סכום המהווה עד 

פרמיות אשר עשויים להידרש בגין הפקות, ככל שתהייה וכיו"ב). כמו כן החברה תהא 

מיליון דולר ארה"ב (כולל הסכום  12 -רשאית, לרכוש ביטוח בגבול אחריות גבוה מ

החברה לא יעלה על סכום  ית שתשלםהוסף כאמור) ובלבד שסכום הפרמיה השת

הפרמיה כאמור לעיל. יצוין כי כל עוד לחברה ביטוח דירקטורים וושאי משרה בתוקף, 

 7יכללו בה כל הדירקטורים ו/או ושאי המשרה אשר עזבו את החברה וזאת עד לתום 

לא יפחתו באופן משמעותי  שים ממועד עזיבתם וזאת בכפוף לכך שתאי הפוליסה

שיוי). במקרה  10%הפוליסה אשר הייתה קיימת בחברה ערב עזיבתם (מעל מתאי 

שהחברה תחדל בעתיד מלהתקשר בפוליסת ביטוח לכיסוי אחריות הדירקטורים וושאי 



או שתאי הפוליסה שתחודש לאחר עזיבתם יהיו בתאים פחותים באופן  המשרה

החברה מתחייבת לרכוש שהייתה קיימת ערב עזיבתם,  שיוי) מזו 10%משמעותי (מעל 

שים מיום  7ליתרת התקופה של עד  run‐off עבור הדירקטורים וושאי משרה ביטוח

 10%עזיבת הדירקטור ו/או ושא המשרה ובתאים שלא יפחתו באופן משמעותי (מעל 

שיוי) מהפוליסה אשר הייתה קיימת בחברה ערב עזיבתם, ובעלות כוללת שלא תעלה על 

כון  אמור.כפליים תקרת עלות פרמיה שתית בגין ביטוח דירקטורים וושאי משרה כ

לחברה ביטוח אחריות מקצועית של דירקטורים וושאי משרה הכולל את למועד הדוח, 

מליון דולר  10היו במגבלת אחריות של עד  החברה ואת חברות הבות שלה. הביטוח

  למקרה ולתקופת הביטוח.

  הליכים משפטיים . 27

תקבל במשרדי החברה מכתב מאת המדיה, המופה בין  2013ביוי  12 -ביום ה

(להלן "אליום איק.")  .Allium Medical Incוכן אל  היתר אל החברה ואל אליום

ואל פרופ' דיאל יחיא (מבעלי השליטה לשעבר בחברה ואחד ממציאי חלק 

. במכתב טען כי למדיה ישה לכאורה זכות בעלות 95 מהפטטים של החברה)

בחלק מהפטטים של החברה אשר פרופ' יחיא רשום בין הממציאים שלהם וזאת 

שירות" בגין עבודתו של פרופ'  מצאתאבשל טעות כי הפטטים האמורים הם "

יחיא במדיה. עוד טען במכתב כי החברה ויתר הגורמים הפרו לכאורה את זכויות 

  המדיה וגרמו למדיה זקים כלכליים בגין כך. 

  

(יחדיו: "אליום") על הסכם  , חתמו החברה ואליום2017 אוגוסטחודש מהלך ב

ם קשורים וספים (יחדיו: פשרה עם מדית ישראל ("המדיה") וכן עם גורמי

"ההסכם עם המדיה"), וכן -אליום, המדיה והצדדים הקשורים: "הצדדים", ו

על הסכם וסף עם הגורמים הקשורים (להלן יחדיו: "ההסכמים") המסדירים את 

טעות המדיה לזכויות בקיין רוחי של אליום הקשורים בפטטים שפותחו, בין 

שעבר של אליום בעת עבודתו במדיה (להלן יחדיו: היתר, על ידי אחד היועצים ל

"הקיין הרוחי") ואשר שולבו או ישולבו בחלק ממוצרי אליום המוגדרים בהסכם 

  עם המדיה (להלן: "המוצרים"). 

  :ההסכמים בהתייחסם לחברה עיקרי יובאו להלן

  

הצדדים ויתרו על כל הטעות והתביעות הקשורות  ,במסגרת ההסכמים .1

וחי ולמוצרים כהגדרתם בהסכם עם המדיה, לרבות כל הפיתוחים לקיין הר

כן, -הקשורים בקיין הרוחי והמוצרים, בכפוף להוראות ההסכמים. כמו

הצדדים התחייבו שלא לקוט בצעדים או לערער על תוקף הפטטים 

 המוגדרים בהסכמים. 
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תשלם  2024בדצמבר  31ועד ליום  2015ביואר  1 -הביחס לתקופה שמיום  .2

מכל תקבול שיתקבל אצל אליום  4.5% של בשיעוראליום למדיה תמלוגים 

מצד שלישי בגין מכירת המוצרים, טו לאחר הפחתת הוצאות שהוגדרו 

  בהסכם עם המדיה. 

 הסכומים בגין מלאות הפרשות הכספיים בדוחותיה רשמה החברה

  ועד לתאריך המאזן. 2015ליואר  1 -ה שמיום לתקופה המיוחסים

תשלם  2029באפריל  3 -ה ועד ליום 2025ליואר  1 -הביחס לתקופה שמיום 

משיעורי התמלוגים  50%אליום למדיה תמלוגים מופחתים בשיעור של 

  המתוארים לעיל. 

, ובכפוף לכך שלא תתבקש דחייה של תקופת 2029באפריל  3 -ההחל מיום 

וד תמלוגים תשלום התמלוגים על ידי אליום, לא תידרש אליום לשלם ע

למדיה בגין ההסכם עם המדיה ובקשר עם הקיין הרוחי והמוצרים. ככל 

לשימוש, בקיין הרוחי המוגדר  זכותשתיתן בעתיד אליום לצדדים שלישיים 

בהסכם, וכן במקרים של קבלת תקבולים מסוימים שהוגדרו בהסכם אצל 

ה שיתקבל מסכום התמור 17.5%אליום, תשלם אליום תמלוגים בשיעור של 

  אצל אליום בגין רישיוות משה, כפי שהוגדרו בהסכם עם המדיה.

  

אליום התחייבה לרשום לטובת המדיה שעבודים על הפטטים המתייחסים  .3

למוצרים על מת להבטיח את התחייבויותיה של אליום על פי ההסכם עם 

 . המדיה בכפוף לתאים המוגדרים בהסכם עם המדיה

  

חברות הקבוצה אין צד להליכים מלבד האמור לעיל, למיטב ידיעת החברה, כון למועד הדוח, 

משפטיים מהותיים. בוסף, למיטב ידיעת החברה, למועד הדוח לא תלויים כגד מי מחברות 

הקבוצה הליכים מצד רשות ממשלתית, ולא ידוע לחברה, על כווה של רשות ממשלתית לפתוח 

  . מור לעיל, מלבד האבהליכים

   יעדים ואסטרטגיה עסקית . 28

הה במטרה לבות חברת מכשור רפואי חזקה  החברה ה העסקית אשר בה וקטתאסטרטגיה

. לצורך הגשמת המטרה העסקית לעיל פולשיים-טכולוגיות ומוצרים זעירבומובילה המתמחה 

סירגטי של הרחבת קווי מוצריה לרבות על דרך של שילוב פעלה ופועלת החברה לחיזוק ו

ובכלל זה יצירת מגוון  ,ושיווק, לקידומה של החברה ר, מכירותפעילויות מחקר ופיתוח, ייצו

ביצעה החברה מספר בהתאם לאמור לעיל,  .רחב יותר של מוצרים ומקורות ליצירת הכסות

היו בתורן  כאמורכל אחת מעסקאות המיזוג  כאשר 2010-2012עסקאות מיזוג בשים 

  קת המיזוג שקדמה לה. סירגטיות לעס

  

החברה מבקשת להרחיב את פעילותה אל תוך תחומים וטכולוגיות הושקים לתחום כמו כן, 

פעילותה הוכחי ועומדים בקריטריון המרכזי שהיו טכולוגיות זעיר פולשיות. יכולתה של 

שאים החברה לרכוש טכולוגיות או חברות בעלות פעילות בתחום עיסוקה, מותית בגורמים 

  והיכולת לממן רכישות כאמור. בשליטתה של החברה, בעיקר הסכמתן של החברות להירכש



  

, התקשרה החברה בעסקת רכישת כסים אשר 2016 ,בפברואר 14ביום  בהתאם לאמור לעיל

פטט לפיתוח מסתם לבבי כסים, זכויות, תוכיות פיתוח ולפיה תרכוש החברה את כל ה

  כהגדרתו בהסכם).  Exit Eventרוע מכירה (ידרך התלויים בקרות א מיטרלי כגד תשלומי אבי

  

רפואיים אטרקטיביים בתחום  תחומיםלמספר  פוה הקבוצהבאמצעות כל קווי המוצרים, 

הכירורגיה הזעיר פולשית, תוך כדי שהיא מצלת את התשתית ההדסית, התפעולית, 

  צה לתמיכה בפעילויות אלו.קליית והשיווקית הקיימת בחברות הקבוהרגולטורית, 

  

קיבל דירקטוריון החברה החלטה על התמקדות  2014 ,באוגוסט 26יצוין בהקשר זה כי ביום 

בפעילות פיתוח עסקי של קו המוצרים הקיימים בתחום חיזוק רקמות רכות של חברת הבת 

ת לפיכך, החל ממועד ההחלטה האמורה חדלה החברה מלבצע פעילויות פיתוח וספו איביאי

למוצרי איי.בי.איי, כגון קבלת אישורים רגולטוריים עבור התוויות וספות, ותתמקד בשימור 

  האישורים אשר תקבלו למוצריה והפטטים הרשומים בגים, כולם או חלקם. 

  

דרשים הבכוות החברה להמשיך ולפעול בהליכים החברה פועלת, ובוסף לכל האמור לעיל, 

   של גרדיה.   WIRION -לשם חבירה לשותף אסטרטגי עבור מוצר ה

  

ליעדים ואסטרטגיה עסקית כוללות מידע צופה פי עתיד. מידע זה היו בלתי  החברההערכות 

ודאי ומבוסס על האיפורמציה הקיימת בחברה כון לתאריך הדוח. התוצאות בפועל עשויות 

להיות שוות באופן מהותי מן ההערכות המשתמעות ממידע זה, שכן פיתוח של מוצר רפואי 

אות רבה ואשר על כן, בין היתר, אין כל ודאות שלוחות הוא במהותו תהליך שיש בו אי ווד

הזמים לפיתוח וקבלת תוצאות מאחד ממוצרי החברה, אכן יתממשו באופן שבו צופה זאת 

, ובוסף אין וודאות שתימצאה ההזדמויות העסקיות המתאימות לצורך ההלת החברה

  .פיתוח עסקים כאמור

  

. 2018שת תום יעדיה של הקבוצה בקשר עם מוצריה עד לפירוט בדבר  לעיל 9.6בסעיף בטבלה 

יובהר כי המידע שלהלן היו מידע צופה פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך. אין כל ודאות כי 

היעדים המפורטים להלן יתממשו והתממשותם עשויה להיות תלויה, בין היתר בגורמים אשר 

רגולטוריות, מדייות החזר הוצאות רפואיות אים בשליטת הקבוצה, כגון מדייות הרשויות ה

במדיות השוות, תוצאות יסויים שייערכו בחברות הקבוצה, דרישות הגורמים הרגולטוריים 

בקשר עם יסויים אלה, קבלת פיתוחי הקבוצה על ידי הקהילה הרפואית וכו התממשות איזה 

   לדוח זה להלן. 30מגורמי הסיכון של החברה, כמפורט בסעיף 

   לעיל. 9.7בסעיף באשר להתוויות, מצבן הוכחי והאסטרטגיה העיסקית א ראו טבלה 
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   לפעול בחודשים הקרובים לקידום היעדים העסקיים והרגולטוריים דלהלן: קבוצההבכוות 

 מוביל, בעל פריסה גלובלית ויכולות מוכחות לשיווק מוצרים  חבירה לשותף אסטרטגי



  בתחום הפעילות של גרדיה.

 ית, המשך וגידול פעילות השיווק של מוצרי הקבוצה בשווקים באירופהאמריקה הלטי ,

 ; ספיםווכן בחית האפשרות לכיסה לפעילות בשווקים  מזרח אסיה

  וספים במקסקבלת אישורים רגולטורים למוצרים וספות מעבר יקו וברוסיה וכן ותבמדי

 ;כולללות בין היתר גם את סיןב לאירופה וארה"

 י אדם ביים בביסויים קלי התחלת- ;Allevetix 

 יסוי מוצלח בחיות ב;תרוליף 

 ות אשר יאת אפשרויות שומעבר לקיים כיום  פשרו הרחבת קווי המוצרים של הקבוצהבחי

 הן באופן עצמי והן באמצעות שיתופי פעולה עסקיים מסוגים שוים עם צדדים שלישיים –

 .כולל האפשרות לחדור לשוק האמריקאי עם שותף פוטציאלי מוביל

 
הקרובה כאמור לעיל, לרבות ביחס לסיום בדבר יעדי הקבוצה לשת הערכות, ציפיות ואמדים 

מידע צופה " , היםחבירה לשותף אסטרטגי למוצרי גרדיהוה הייצורפרויקט שדרוג מערך 

המבוססים, בין היתר, על גורמים ומשתים אשר , כהגדרתו בחוק יירות ערך, "פי עתיד

, םאו חלק םשלא להתממש, כול ויעשות, ציפיות ואמדים אלו הערכאים בשליטת החברה, 

הגורמים העיקריים העשויים להשפיע  .המכפי שצפבצורה יכרת או להתממש באופן שוה 

אופן קבלת מוצריה על ידי לקוחותיה במדיות השוות, מדייות החזר הוצאות על כך הים 

ים הפיסיים והתפתחות המשבר וקומצב השפועלת, החברה רפואיות במדיות השוות בהן 

 FDA -, התייחסות הים בהם פועלת החברהקוכיסת מתחרים חדשים לשו ,הכלכלי באירופה

למוצרי הקבוצה והדרישות הרגולטוריות שיציב כתאי לאישור מוצרי הקבוצה לשימוש 

שיויים קשיים טכולוגיים והדסיים, בעיות רגולטוריות בלתי צפויות, , בארה"ב

רגולטוריים, אי קבלת אישורים ליסויים והתממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף 

  .לדוח 30

  רמי סיכון גו . 30

כרוכה בסיכוים המאפייים חברות בתחום המכשור הרפואי המצויות  קבוצהפעילות ה

  בתחילת דרכן. 

 סיכוי מאקרו .30.1

 ודות בשערי חליפיןתוצאות ת   

עשויות להיות מושפעות משיויים בשערי  החברה (במאוחד)תוצאותיה הכספיות של 

ומשיויים  ותת ופועלומייצרחברות הקבוצה החליפין של המטבעות במדיות בהן 

 בשער החליפין של הש"ח ביחס לדולר ולאירו.

 זהות ישראלית 

מכירת מוצרי הקבוצה עשויה להיות מושפעת בין היתר, להערכת החברה, ממעמדה 

הבילאומי של מדית ישראל. במקרים מסוימים החברה צופה כי הזהות הישראלית 



למשל בהקשר של  -מתחריה של החברה של מוצרי החברה תהווה חסרון אל מול 

   מכירת מוצרים על ידי מפיצים למדיות ערב מסוימות.

  סיכוים עפיים .30.2

 יות מבטחים רפואייםמדי  

מדייות מבטחים רפואיים אשר איה מעיקה החזר הוצאות או מעיקה החזר מוך 

 וצהחברות הקבשל  ן, תפגע ביכולתקבוצהלהליך רפואי בו עשה שימוש במוצרי ה

ותפגע  יםלשוק, תקטין את השווקים הפוטציאליים למוצר ןלהחדיר את מוצריה

, שכן לבתי החולים לא יהיה כל תמריץ להשתמש קבוצהבתוצאותיה העסקיות של ה

  . במוצרי החברה על פי מוצרים מתחרים

למיטב ידיעת החברה, קיימת שוות רבה למדי בין מדיות אירופה השוות בכל הוגע 

יות החזר הוצאות רפואיות למטופלים בכלל ובגין שימוש במוצרי החברה למדי

 איטליה בפרט. למיטב ידיעת החברה, בחלק ממדיות אירופה, כגון גרמיה, צרפת ו

קיימת מדייות של החזר מלא או חלקי של הוצאות בגין שימוש במוצרים כגון מוצרי 

ופאיות וספות כגון שוודיה, החברה המשווקים באותן מדיות, בעוד במדיות איר

טורקיה, ספרד ופורטוגל, הוג כי המרכזים הרפואיים (המשתמשים) רוכשים את 

. בשים האחרוות, קיימת טייה מצד בית החולים המוצרים ישירות מתקציב

ידי בחית הכדאיות -המבטחים לסות ולהקטין את עלויות הטיפולים הממומים על

רפואי וביצוע הליכים רפואיים. להערכת החברה, טייה  הכלכלית של שימוש במכשור

-זו עשויה לגרום להעדפת השימוש בסטטים של אליום וזאת מכיוון שהיותם זעיר

לאפשר קיצור בתקופת החלמה של המטופל  יםפולשיים ובעלי יעילות גבוהה, עשוי

    ובכך להוביל להוזלת עלות הטיפול הרפואי והקטת ההוצאות הכרוכות בו. 

. 2002, מערכות מגיות מסוג פילטר קיימות בשוק מאז שת  EPD-למוצרי קו ה ביחס

במהלך השים הצטבר יסיון רב ואספו תוים קלייים רבים וכן קודמו תהליכי 

הדומים  EPD-רישום והחזרי הוצאות במדיות השוות. כון למועד דוח זה, מוצרי ה

 מצאים בשימוש באירופה ובדרך כלל .תוריתכללים תחת תקציב הפרוצדורה הצי

הרשות המאשרת  ,CMS )Centers for Medicare & Medicaid Services(96-ה

החזרי הוצאות רפואיות בארה"ב, אישרה ואף חייבה שימוש בפילטרים בהליך 

השתלת סטטים בעורק התרדמה עבור קבוצת חולים מוגדרת עבורם פרוצדורה 

ב ידיעת החברה, מזה זמן מה מתקיים בארה"ב דיון יתוחית מהווה סכה. למיט

הליך  - EPD-שימוש ב לחייברחב על הגדרה מחודשת של קבוצת החולים בה יש 

 97NIH-במימון ה העשוי לקבל תופה משמעותית עקב פרסום מחקר רחב היקף

)CREST(תוריתוח במספר פרמטרים . מחקר זה משווה בין יעילות הצ98ליעילות ה .

חולים אשר הופו לצתור או ליתוח של עורק התרדמה באופן  -2,500בדקו כבמחקר 

ולאחר מעקב של  רדומלי. תוצאות הטיפול בשתי גישות אלו הושוו בתום המחקר

וממשיכות  . תוצאות המחקר הוצגו בכסים מרכזיים99שתיים וחצי ומצאו זהות

                                                 
96 http://en.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Medicare_and_Medicaid_Services. 

  vhttp://www.nih.goלפרטים אודות מכון המחקר הלאומי בארה"ב ראה:  97
  להלן. 7.2.1לפרטים וספים אודות ההבדלים בין צתור ליתוח ראה סעיף  98
 http://www.tctmd.com/show.aspx?id=88842&print=trueלפרטים וספים אודות המחקר ראה  99



בהמשך לפרסום מחקר בארה"ב.  EPD-להוות בסיס לדיון בושא הרחבת השימוש ב

של ארגוי שוים מתחום  (guidelines)זה, התפרסמו בארה"ב המלצות טיפוליות 

המאמצות את תוצאות המחקר  וסקולארית (ציתורים ויתוחים), -הרפואה הקרדו

אשר כיס וועדת מומחים  CMS-. הושא מצא עדיין בתהליכי דיון אצל ה100האמור

MEDCAC) ים החדשיםתותור ) לדון בובאפשרות להרחיב את הגדרת הזכאות לצ

עדיין לא פרסם  CMS-עורק התרדמה. כון למועד דוח זה התהליך טרם הושלם וה

ובשל פערים  CREST-את החלטתו בושא. כמו כן, בהתבסס על תוי מחקר ה

ביצוע יסוי חדש ורחב יותר החל באיכות הטיפול כיום ובזמן ביצוע היסוי דאז, 

)CREST 2 (.  

), CMS )Centers for Medicare & Medicaid Services -אין ודאות כי הכי  יצוין

הרשות המאשרת החזרי הוצאות רפואיות בארה"ב תאשר שימוש במערכות מגיות 

באפליקציות חדשות. בכל מקרה החלטות הרשות המאשרת האמריקאית עלולות 

  להשפיע על גודל השוק.

  ,המכשור הרפואי והמחקר הרפואיהתפתחות בתחום הפרמצבטיקה  

פולשיים ועל כן, התפתחות הטיפולים לחלק מהטיפול תרופתי עשוי להוות תחליף 

תחום הפרמצבטיקה ופיתוח תרופות וספות עלול לצמצם את השימוש שיבוצע 

  .בעתיד או ליתר את הצורך בו במוצרים

 ולוגייםויים טכשי 

מתאפיין בהתפתחויות מהירות ומתמידות. תחום פיתוח וייצור המוצרים של קבוצה 

תוצאות פעילותן של חברות הקבוצה תלויות ביכולתן להתמיד ולפתח בכל עת דורות 

חדשים של מוצרים לשימושים שוים ולאיברים שוים בגוף האדם, וכן ביכולתן 

לייצר ולשווק מוצרים אלה על בסיס מסחרי. אין כל ודאות כי המחקר והפיתוח של 

קבוצה יישאו פרי וכי הקבוצה תוכל לקיים מחקר ופיתוח ברמה הדרשת חברות ה

  . לשם קיום תחרות מוצלחת עם מוצרי המתחרים

לא מן המע כי לאחר השלמת הפיתוח ורישום פטט על מי ממוצרי הקבוצה יעלה 

בידי צדדים שלישיים לפתח מוצרים חלופיים בהם יוכס שיוי טכולוגי אשר יהיה 

רון או חידוש אל מול מוצרי הקבוצה. פיתוח של מוצרים מסוג זה על ידי בו משום ית

  .מתחרי החברה עלול להקטין את השימוש במוצרי החברה

 לאומיתה ביויים ברגולציה, היתרים ותקישי 

שיווק מוצרי הקבוצה כפוף לתקים אירופאים, אמריקאים, ישראלים ואחרים, ועל 

ולטוריות. שיוי בסביבה הרגולטורית ביחס כן מושפע דרך קבע מהתפתחויות רג

למוצרי הקבוצה, לרבות שיוי ו/או אי עמידת הקבוצה ויצריה בתאי התקיה 

האמורה, עשוי להטיל מגבלות שוות על פעילות חברות הקבוצה, לרבות על יכולתן 

לקבל אישורים לייצור שיווק והפצה של מוצריהן באירופה ובארה"ב. לפרטים אודות 

                                                 
1002011ASA/ACCF/AHA/AANN/AANS/ACR/ASNR/CNS/SAIP/SCAI/SIR/SNIS/SVM/SVS guideline on the 

Management of Patients With Extracranial Carotid and Vertebral Artery Disease; Journal of the American 

College of Cardiology, Vol. 57, No. XX, 2011 



 .לדוח זה) 23לות התקיה והרגולציה החלות על פעילות החברה ר' סעיף מגב

בוסף, על הקבוצה לעמוד בדרישות רגולטוריות מתמשכות אף לאחר קבלת היתר 

מי מחברות הקבוצה לא תעמוד בדרישות  לשיווק המוצרים השוים. במקרה בו

רגולטוריות כאמור או במקרה בו תתגליה בעיות במוצר, יכול ויוטלו מגבלות שוות 

  . על ייצור מוצרי החברה האמורה או אף יופסק ייצורם ושיווקם כליל

 כסמס על מכירות של מוצרים רפואיים. חוק זה  2.3%חוק המטיל  הועבר בארה"ב

להערכת החברה לחוק השפעה לא מהותית על עסקי . 2012לדצמבר  31לתוקף ביום 

   .החברה ותוצאותיה

  ייםיסויים הקליהתקדמות בהליכי ה  

תאי ראשוי לקבלת ההיתרים הדרושים לייצור ושיווק מוצרי גרדיה בארה"ב היו 

מבצעות השלמת יסויים קלייים. תחילתם או השלמתם של היסויים הקלייים ש

חברות הבות של החברה או שהן עתידות לבצע, עלולה להתעכב או להיעצר בשל 

סיבות רבות, לרבות אי קבלת אישורים רגולטוריים לביצועם, הצטרפות חולים 

ליסויים בקצב מוך מהמצופה, היעדר מעקב דרש אחר החולים באופן המצופה, 

יים, מות חולים כתוצאה הופעת תופעות לוואי אצל החולים המשתתפים היסו

מסיבות שוות לרבות החמרה במצבם הרפואי. עיכוב בהשלמת היסויים הקלייים 

וביתוח תוצאותיהם עלול לעכב באופן מהותי את המועדים בהם תוכל החברה 

  . האמורה לקבל את ההיתרים הדרושים לצורך ייצור ושיווק מוצריה באופן מסחרי

  סיכוים ספציפיים לחברה .30.3

 יסיון בשיווק וייצור בהיקף מסחרי לרבות באמצעות פיתוח  חברה צעירה וחסרת

  עסקי

כיום חברות הקבוצה טרם החלו בייצור ושיווק בהיקפים רחבים, ואין להן עדיין 

 . בעצמן או באמצעות שותפים אסטרטגיים יסיון בשיווק וייצור בהיקפים אלה

באופן טבעי כשהמדובר במוצרים חדשים, מתגלות מדי פעם במהלך השימוש 

במוצרים תקלות, שמקורן בחוסר מיומות של הרופאים המיישמים, שאים מורגלים 

  בשימוש מוצרים, בבעיות שלא צפו במהלך פיתוח המוצרים או בתקלה במוצר עצמו. 

מוצרים, שיפור החברה מצויה בתהליך מתמיד של קבלת משוב מהמשתמשים ב

המוצרים, והפצת המוצרים המשופרים, ובבחיה מתמדת של הלי ההדרכה ובקרת 

  האיכות שלה. 

החברה מעריכה כי תידרש להקים ולפתח מערכי שיווק, הדרכה ובקרת איכות 

או לחילופין להתקשר עם שותף אסטרטגי אשר  בהיקפים שאים קיימים אצלה כיום

כל בטחון כי יעלה בידה לעשות כן, באופן שיאפשר לה . אין הו בעל יכולות כאמור

  להשיג את מטרותיה.

 ם מוכרים בשוקמוצרים שאי  



מייעדת אותם. אין  כמעט שאים מוכרים כיום בשווקים אליהם היא קבוצהמוצרי ה

להשלים את החדרת המוצרים לשווקי היעד או כי  קבוצהבטחון כי יעלה בידי ה

וחברות הביטוח יקבלו את המוצרים ויסכימו לעשות הרופאים, המרכזים הרפואיים 

  .קבוצהבהם שימוש, באופן שייצור דרישה בהיקפים מהותיים למוצרי ה

  העדר מקורות מימון מספיקים  

מקורות המימון העומדים לרשות החברה הם מצומצמים, ועלולים שלא להספיק 

צרכי קית שלה. לצורך מימון פעילותה בהיקף הרצוי לצורך יישום האסטרטגיה העס

המימון של החברה, עשויים להשתות באופן מהותי, וזאת בשל תוצאות המחקר 

והפיתוח והיסויים הקלייים, תחרותיות, התפתחויות טכולוגיות בתחום ועלות 

אין אפשרות להבטיח  שתבע מדרישות וספות של הרשויות הרגולטוריות השוות.

כון למועד  וספים, אם וכאשר אלה יידרשו.כי החברה תצליח לגייס מקורות מימון 

ראו גם  ., בעוד הוצאות הפיתוח גבוהותבסכומים מסחריים מכירות לחברההדוח אין 

 ' לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.ב1ביאור 

 טיםוגע לקבלת פטחוסר ודאות ב  

לא יסתיימו ברישום פטט. היה ו קבוצהאין ודאות כי בקשות לרישום פטט מטעם ה

, לא מי מחברות הקבוצהיושלם רישום פטט בקשר עם בקשות לרישום פטט של 

להגה קייית, דבר אשר עשוי לאפשר לגורמים וספים לייצר  קבוצהיזכו פיתוחי ה

מי בוסף, גם אם יירשמו פטטים על שם  .ולהתחרות בהם קבוצהאת מוצרי ה

עשוי צד שלישי לקרוא תיגר על הפטטים האמורים, מה שעלול  מחברות הקבוצה,

  לפגוע ביכולתה להתחרות באופן אפקטיבי ולהשפיע לרעה על עסקיה.

 הפרת זכויות של צד שלישי  

החברה עלולה להיתבע בגין הפרת בעלות בקיין רוחי של צד שלישי. הדבר עלול 

גרום לחברה להוציא הוצאות לפגוע ביכולתה של החברה למכור ולפתח את מוצריה ול

מובהר כי לא ידוע לחברה על טעה כי . משמעותיות לצורך הגה כגד תביעות אלה

  הפרה זכויות יוצרים של צד שלישי.

 דרשים לשיווק מוצרי החברה, אי קבלת ההיתריםעיכוב בקבלת ההיתרים ה 

 וההוצאות הכרוכות בכך.

ח זה לדו 23ף בסעיכפוף לקבלת אישורים רגולטוריים כמפורט  הקבוצהשיווק מוצרי 

אישורים רגולטוריים הדרשים לשיווק  החברהלמועד הדוח טרם קיבלה  לעיל.

מוצריה ברוב מדיות העולם. אין כל וודאות כי החברה תצליח לקבל בפועל את 

  האישורים הרגולטוריים הדרשים. 

לעבור סדרה של יסויים, אשר כל אחד מהם על מת לקבל אישור לשיווק על חברה  

עלול להסתיים בכישלון ולהוריד לטמיון השקעה שבוצעה. יתכן שקבלת האישורים 

ועשוי  מי מחברות הקבוצההאמורים תארך זמן רב, דבר אשר יעכב את שיווק מוצרי 

לגרום להוצאות וספות של החברה בקשר עם קבלת היתרים לשיווק מוצריה. בוסף, 

ודאות כי החברה תקבל את האישורים הדרושים לשיווק מוצריה. ללא קבלת אין 



האישורים הדרושים במדיה מסוימת, לא תוכל החברה לשווק את מוצריה באותה 

   מדיה.

 תלות בספק  

 19.1.4לאליום תלות בספק הפולימר הדרוש לחברה לצורך ייצור הסטטים (ר' סעיף 

ומספר הספקים הפועלים בתחום קטן מאוד, סיום ההתקשרות עם  לדוח זה). היות

הספק עלול לפגוע בכושר הייצור של החברה למשך תקופה הדרשת להיערכות מחדש 

החברה הכיה תוכית מגירה עם קוים עד לשלב בו תתקשר החברה עם ספק חלופי. 

הקיים. מחים להסכם עם ספק תחליפי שאים חותים בצורה משמעותית מההסכם 

החברה החליטה על מדייות של רכישת מלאי פולימר בכמות המיועדת להספיק לשה 

 .במידת הצורך חלופיולאפשר מעבר לספק  מראש על מת לצמצם החשיפה

 כיסוי ביטוחיאחריות המוצר ; 

המוצרים המשווקים בידי החברה עשויים להיות משמעותיים לבריאות החולים אשר 

חוקים ותקות רבים במדיות השוות מסדירים את זכויותיהם יטופלו באמצעותם. 

של חולים אשר גרם להם זק כתוצאה ממוצרי החברה. אין כל בטחון כי חברות 

  . הביטוח יסכימו לבטח את החברה בקשר עם אחריותה בגין השימוש במוצר

ים לא יהא כיסוי ביטוחי מספיק למרות היותה מבוטחת בביטוח חברהייתכן ול תמיד

שוים, וזאת בשל האפשרות של תביעות מעבר לתקרת הכיסוי בפוליסה או תביעות 

  .החברההכללות בחריגים בפוליסת הביטוח של 

כון למועד דוח זה להערכת החברה ויועציה, החברה מקיימת כיסוי ביטוחי אות 

  בקשר עם פעילותה והסיכוים הובעים מהן. 

 יישום בידי צדדים שלישיים  

הרופאים המבצעים את  –מוצרי החברה עשה באמצעות צדדים שלישיים יישום 

, היישוםתלויות במידה רבה באופן בו יבוצע  הפרוצדורה. תוצאות הפרוצדורה

ובמקרה של יישום בצורה לא כוה, החברה עשויה להיתבע בגין זקים שייגרמו 

  מיישום כאמור.

 ידי הרשויות (-משיכת המוצר עלRecall(  

הים בעלי רגישות לבריאות החולים. בקרות  החברהידי -המשווקים על המוצרים

מקרים כגון, אי עמידה בדרישות רגולטוריות ו/או דיווח על זק שגרם למטופל 

ו/או פגם במוצר או באריזתו, עלולות הרשויות  החברהכתוצאה משימוש במוצרי 

וש במוצר עד הרלווטיות להורות על משיכתו של המוצר מהשוק והפסקת השימ

ידי הרשויות -ידי הרשות הרלווטית. משיכת המוצר על-לאחר בחיה מחודשת על

וכתוצאה מכך גם על הכסות  החברה והמוצריםעלולה להשפיע לרעה על מויטין 

, לא דווח על מקרים שעלולים להביא החברה. כון למועד הדוח ולמיטב ידיעת החברה

  וטיות.ידי הרשויות הרלו-למשיכת המוצר על

 התפתחויות מאקרו כלכליות  



בתקופות המתאפייות בהאטה כלכלית, קטים התקציבים המוקדשים לפעילויות 

, היות השפעהלמשבר הפיסי יכולה לבתחום מוצרי הרפואה החדשיים ובמחקר. 

גיות על תקציבי מערכות הבריאות והיכולת לרכוש מוצרים ו/או טכולו בין היתר,

המשבר הפיסי חמור יותר ספרד, איטליה, פורטוגל, יוון  במדיות כגון חדשיות.

   ולכן השפעתו יכולה להיות אף גדולה יותר.

  בתחומי החברההתפתחות  

היו תחום דימי המתפתח כל הזמן. מוצרים חדשים  רפואה הזעיר פולשית,שוק 

כי יוצגו מוצרים  מפותחים ומגיעים לשוק בתדירות גבוהה. שוק זה מגלם בתוכו סיכון

  . החברהו/או כי יימצא טיפול חליפי למוצר  החברהחליפיים למוצרי 

 וספות ולוגיית החברה לשימוש בהתוויותהשלמת התאמת טכ  

שלה לשימוש בהתוויות וספות  לצורך טכולוגיהלת והתאמבוחת ביצוע גרדיה 

צתור עורקי הלב, עורקי הרגליים, עורקי הכליה והחלפת שסתומי לב  כדוגמת

אין ודאות שפעילות הפיתוח אם תחליט גרדיה לבצע התאמות אלו, בתהליך צתור. 

תסתיים בהצלחה. אין ודאות כי היסויים אותם עורכת גרדיה יסתיימו בהצלחה וכי 

   תמצא יעילה ובטוחה לשימוש. הטכולוגיה של גרדיה

ות, בכפוף לקיומם של תוכיסויים שמתעתדת גרדיה להציג עשויה להשתית ה

גורמים שוים, ואין וודאות כי היסויים שתערוך גרדיה יסתיימו במסגרת לוחות 

הזמים המתוכים. שיויים כאמור בלוחות הזמים של ביצוע היסויים עשויים 

קה וכן עשויים לגרום לגרום לעיכוב בהשלמת פיתוח הטכולוגיה המותאמת ושיוו

לחברה להוצאות וספות מעבר לעלויות המתוכות, בקשר עם התאמת הטכולוגיה. 

שיויים והגדלת העלויות כאמור, עשויים אף למוע את השלמת פיתוח הטכולוגיה 

  עקב העדר מקורות מימון דרשים.

   

  

  

  

  

 ריכוז הסיכויםטבלת  .30.4

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על  
 הפעילות בכללותה

השפעה 
 גדולה

השפעה 
 ביוית

השפעה 
 קטה

 סיכוים ספציפיים

של מוצריה על ידי החברה או  שיווק וייצור בהיקף מסחרי
 שותפים אסטרטגייםבאמצעות 

X   

  X  מוצרים שאים מוכרים בשוק

  X  שיווק באמצעות מפיצים

    Xהחברה , עיכוב בקבלת ההיתרים הדרשים לשיווק מוצרי 



מידת ההשפעה של גורם הסיכון על  
 הפעילות בכללותה

השפעה 
 גדולה

השפעה 
 ביוית

השפעה 
 קטה

 אי קבלת ההיתרים וההוצאות הכרוכות בכך
   X תלות בספק

  X  אחריות המוצר

   X   שבפיתוח החברה מוצרי השלמת

    X  ומחיריהם החברה למוצרי ביקוש

, והפיתוח המחקר להשלמת וספים מימון מקורות העדר
  והשיווק הייצור, הרגולטורים האישורים השגת

X    

  X  הרוחי הקיין על והגה פטטים לקבלת בוגע ודאות חוסר

  X   שלישי צד של זכויות הפרת

   X   טיפוס אבי על יסויים ביצוע

      Xוספים יישומים פיתוח אי

   X  הרופאים קהילות בקרב המוצר הטמעת

 בהתוויות לשימוש החברה טכולוגיית התאמת השלמת
  וספות

  X   

  X   ביטוחי כיסוי

  X  צדדים שלישייםיישום בידי 

  סיכוים עפיים
   X מדייות מבטחים רפואיים

התפתחות בתחום הפרמצבטיקה, המכשור הרפואי 
 והמחקר הרפואי

 X  

   X   הכירורגיה בתחום התפתחות

   X   טכולוגיים שיויים

   X   בילאומית ובתקיה בהיתרים, ברגולציה שיויים

   X   קלייים ביסויים והתקדמות ביצוע

     Xמשכות רגולציה דרישות

   X תחרות

  X   לתביעות חשיפה

  סיכוי מאקרו
 X   זהות ישראלית

 X    חליפין בשערי תודות

  X   כלכליות מאקרו התפתחויות

  



  

  אליום מדיקל סולושס בע"מ

   התאגיד עייי מצב על הדירקטוריון"ח דו -פרק ב' 

של אליום מדיקל סולושס בע"מ דוח הדירקטוריון דירקטוריון החברה מתכבד להגיש בזה את 

בהתאם לתקות יירות "), שת הדיווח(" 2017לשת  (במאוחד) החברהמצב עייי  על ,")החברה("

  )."הדוחאו " דוח הדירקטוריון("") התקות(" 1970-ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל

ג 5מופית בזאת תשומת לב הקורא לכך שהחברה היה "תאגיד קטן", כהגדרת מוח זה בתקה 

התיקון (להלן: " 2014-לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התשע"ד

"). במסגרת ההקלות שיתו לתאגידים קטים במסגרת התיקון לתקות, החליט לתקות

לתקות,  בתיקון כמפורט קטים לתאגידים שאושרו כל ההקלות את דירקטוריון החברה לאמץ

 :זה ובכלל (או שתהייה) רלבטיות לחברה, ככל שהן

הבקרה  על המבקר החשבון רואה ודוח הפימית הבקרה על דוח לפרסם החובה ביטול  .א

  ;הפימית

 ;20%-ל שווי הערכות צירוף עם בקשר המהותיות סף העלאת  .ב

 ;40%-ל בייים לדוחות מהותיות חברות כלולות דוחות של הצירוף סף העלאת  .ג

 ודרכי שוק לסיכוי חשיפה בתקות (פרטים בדבר השייה התוספת הוראות מיישום פטור  .ד
 יהולם) (דוח גלאי).

 1, החל מתקופת הדיווח המתחילה ביום מתכות דיווח של תאגיד קטן פטורמעבר ל  .ה
   .2017ביואר, 

 
  מובהר בזאת כי בדוח להלן יושמו ההקלות המפורטות לעיל, ככל שהן רלווטיות לחברה.

תוצאות פעולותיה, הוה , החברהעייי מצב  לעהסברי הדירקטוריון  -חלק א' 

  העצמי ותזרימי המזומים שלה

 כללי .1

איי.בי.איי. "), אליוםבע"מ ("ובאמצעות אליום  בעצמההחברה, כון למועד דוח זה, 

תרוליף  ")גרדיה), גרדיה מדיקל בע"מ (""איביאי(" ישראל ביומדיקל איוביישס בע"מ

כולן למועד דוח זה  ,")אלווטיקסואלווטיקס מדיקל בע"מ (" ")תרוליףמדיקל בע"מ ("

"הקבוצה"),  -בות בשליטתה ובבעלותה המלאות (החברה והחברות בות -חברות

סטטים : וכוללת חמש טכולוגיות וקווי מוצרים פולשי-זעירמכשור רפואי מתמחה ב

רקמות רכות בתחום עיגון רשתות ל), מוצרים להאורולוגיה בתחום בעיקר( פריפריאליים

מערכת פיתוח , בצתורים להגה מפי תסחיפיםהמיועד  חודייי פילטר, רפואת השים

פיתוח מערכת זעיר ו מסתם לבבי מיטרלי הועד להשתלה בשיטה זעיר פולשיתשל 

הקיימים  באמצעות המוצרים .ובהשמת יתר 2פולשית ייחודית לטיפול בסוכרת מסוג 

רפואיים אטרקטיביים, תוך כדי שהיא  תחומיםלמספר  פוה הקבוצה, ואלו שבפיתוח

קליית והשיווקית הקיימת הרגולטורית, מצלת את התשתית ההדסית, התפעולית, 

  פעילויות אלו.כל בחברות הקבוצה לתמיכה ב
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  חי עסק .1.1

מבעל  ש"חמיליון  1, השלימה החברה גיוס השקעה בחברה בסך של 2017 ,במאי 16ביום 

   ות החברה הבת, אלוויטקס מדיקל בע"מ.לפעילישמשו אשר , עיין בחברה

  -כ לכולל ש בסכום על פי דוח הצעת מדף גיוס החברה השלימה ,2017ביולי  26ביום 

  .(ברוטו) ש"חאלפי  12,660

השלימה החברה גיוס על פי דוח הקצאה פרטית ממשקיעים שוים,  2017בדצמבר  31ביום 

 .(ברוטו) אלפי ש"ח 7,030 -כ ובין היתר דירקטור בחברה, בסכום כולל של

הדוחות  אישורלהערכת ההלת החברה, יתרת המזומים הקיימת בידיה במועד 

לסוף הרבעון הראשון של עד  את המשך פעילותה, על פי תקציב החברה תאפשרהכספיים, 

2019.  

באשר לתקופה שלאחר מכן, החברה תפעל, להשגת מקורות מימון וספים על מת לאפשר 

בין היתר:  עשויים לכלולאת המשך פעילות הקבוצה מעבר לתקופה ה"ל. מקורות אלו 

) גיוס הון פרטי או ב(; פעילות פיתוח עסקי המיועדת לשם ביצוע מהלך אסטרטגי )א(

ל מוצריה והטמעתם בשווקים וספים על אלו בהן הרחבת פעילות השיווק ש (ג) ;ציבורי

: (ד) קבלת , זאת במטרה לייצר גידול בהכסות ממכירת מוצריההקבוצהכבר פועלת 

יחד עם זאת, למועד אישור הדוחות הכספיים,  .מעקים ממשלתיים עבור פרויקטי פיתוח

  אין וודאות בדבר יכולת הקבוצה לממש תוכיות אלו.

קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של הקבוצה כעסק לאור האמור לעיל, 

חי. בדוחות הכספיים לא כללו כל התאמות לגבי ערכי הכסים וההתחייבויות וסיווגם 

 שייתכן שתהייה דרושות אם הקבוצה לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי.



  מצב כספי של החברה .2

  

  

  

  

  

 

לשה   
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2017  

לשה 
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2016  

  החברה הסברי

    אלפי ש"ח

 22,953 -של כ בסך ופיקדוות לזמן קצר שווי מזומים, ברובו מזומים כולל 2017, בדצמבר 31השוטף ליום  הרכוש  28,605  29,609  רכוש שוטף

 ופיקדוות לזמן קצר ובע ברובו מזומים, שווי במזומים גידולה .מועד קצרי קדוותיבפו בעו"ש המוחזקים"ח ש אלפי

שוטפת התפעולית הפעילות ל ששימשו מזומיםובקיזוז  לעיל 1.1כמפורט בסעיף  2017מגיוסי הון שבוצעו במהלך שת 

  .של החברה

רכוש לא 
  שוטף

אלפי ש"ח, לעומת סך  20,916 -כולל ברובו כסים בלתי מוחשיים בסך של כ, 2017 בדצמבר 31הרכוש הלא שוטף ליום   23,616  22,244

בעיקר מהפחתה שוטפת של הכסים הבלתי מוחשיים ובע  קיטוןה. 2016בדצמבר  31אלפי ש"ח ביום  22,465 -של כ

  . 2017בשת 

      51,853  52,221כסים"כ סה
 התחייבויות

  שוטפות
בעיקר מביטול הפרשה לחבות מס פוטציאלית בגין עסקת אליום איק כתוצאה מחתימה על הסכם פשרה  ובע קיטוןה  12,660      11,962

  ).הכספיים לדוחות ו'16-א' ו14ים אוריב(ראה  2017עם מדית ישראל באוגוסט 

התחייבויות 
  לזמן ארוך

  .לאומיתרשות לחדשות פרעון התחייבות למ בעיקר ובע קיטוןה  1,368  1,134

"כ סה
  התחייבויות

13,096  14,028    

, טו, הפקות ש"ח אלפי 11,710 -בסך של כ מהפקה ציבוריתובע ברובו  2016 בדצמבר 31 ליוםבהשוואה  גידולה  38,193  38,757  עצמי הון

   .2017הפסדים שצברו בשת  בקיזוזאלפי ש"ח, טו  7,415פרטיות בסך 
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 תוצאות פעילות החברה .3

תמצית דוחות רווח 
והפסד (באלפי 
  ש"ח) לתקופה:

החודשים שהסתיימו  6-ל

  בדצמבר  31ביום 

 31שהסתיימה ביום  לשה

  בדצמבר

  החברה הסברי

  2017  2016  2017  2016    

 5% -בשיעור של כ 2016לעומת שת  2017הגידול במכירות בשת   7,353  7,703  3,423  3,996  מכירות

 2017הגידול במכירות . הסטטיםמגידול במכירות בקו בעיקר ובע 

שחיקת המכירות המתבצעות בטרול  11%היה עומד על שיעור של 

(קיטון  2016לעומת שערי החליפין הממוצעים של שת  במטבע זר

רו, בהתאמה אל מול שה בשע"ח הדולר והאי 5%-וכ 8%-של כ

לעומת החציון  2017הגידול במכירות בחציון השי של שת  .קודמת)

 מגידול במכירותבעיקר ובע  17%בשיעור של  2016השי של שת 

  .הסטטיםבקו 

    5,171  5,687  2,336  2,911  * עלות המכר

, מוחשיים בלתי כסים הפחתת בטרולהגולמי,  רווחב קיטוןה  2,182  2,016  1,087  1,085  רווח גולמי

   .משחיקת המכירות המתבצעות במטבע זרובע בעיקר  2017בשת 

לשה  רווח הגולמי, ביכוי הפחתת כסים בלתי מוחשיים,ה

, 2017של שת חציון השי ול 2017בדצמבר  31 -שהסתיימה ב

אלפי ש"ח,  1,783 -ולסך של כ"ח ש אלפי 3,406 -של כלסך  הסתכם

ש"ח ולסך של  אלפי 3,576  -כ גולמי בסך של רווח לעומתבהתאמה, 

  בתקופות המקבילות אשתקד, בהתאמה. אלפי ש"ח  1,787 -כ
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הוצאות מחקר 
  ופיתוח 

6,781  7,591  

  

  

אל מול התקופה המקבילה  2017קיטון בחציון השי של שת ה  13,494  13,914

בהוצאות בקשר עם היסוי הקליי של  מקיטוןברובו  ובע אשתקד

  .גרדיה

לשה  מחקר ופיתוח, ביכוי הפחתת כסים בלתי מוחשיים, הוצאות

, 2017ולחציון השי של שת  2017בדצמבר  31 -שהסתיימה ב

אלפי ש"ח,  6,440 -ולסך של כ"ח ש אלפי 13,480 -מו לסך של כהסתכ

אלפי  13,305 -הוצאות מחקר ופיתוח בסך של כ לעומתבהתאמה, 

תקופות המקבילות אשתקד, ב אלפי ש"ח 7,496 -ולסך של כש"ח 

  בהתאמה.

הוצאות מכירה 
  ושיווק

  מקיטון בהוצאות שכר עבודה.ובע בעיקר  2017קיטון בשת ה  2,895  2,458  1,338  1,243

הוצאות ההלה 
  וכלליות

  מבוסס מיות. מעלייה בהוצאות תשלוםובע בעיקר  גידולה  8,126  8,527  4,193  4,900

 (הכסות) הוצאות
  אחרות

  הין בגין ירידת ערך רכוש קבוע. 2016הוצאות אחרות בשת   300  )41(  300  90

    22,633  22,842  12,335  11,929  הפסד מפעולות

  759  )42(  הוצאות מימון, טו

  

בחציון  וכן  2016לעומת שת  2017הקיטון בהוצאות מימון טו בשת   1,284  )163(

ברובו ובע  2016לעומת החציון השי של שת  2017השי של שת 

 של הדרך ןלאב ההגעה למועד באשר הההלה הערכות עדכוןמ

  .המותית התמורה

  מקיטון בהוצאות המימון, טו.בהפסד ובע בעיקר  קיטוןה  23,917  22,679  13,094  11,887  הפסד כולל לתקופה 

*סך הוצאות 
בלתי הפחתת כסים 

  מוחשיים

818  812  1,621  1,615    
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 תזרים מזומים, זילות ומקורות מימון .4

 31 ביום שהסתיימה לשה  

  בדצמבר

  החברה הסברי

2017  2016    

  23,202  22,953  מקורות מימון

  

אלפי ש"ח, טו  11,710-ציבורית בסך של כ מתמורה מהפקה יםובע 2017מקורות המימון בשת 

 ששימשו מזומיםובקיזוז  טוש"ח,  אלפי 7,415 -כבסך של  תופרטי , הפקות2017בחודש יולי 

  .שוטפת של החברההתפעולית הפעילות ל

לפרטים וספים, באשר לספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי, ראה סעיף 

  לעיל. 1.1

מזומים תזרים 

  מפעילות שוטפת

)18,417(  )17,271(  

  

משיוי בסעיפי רכוש , ובע ברובו 2016שת בהשוואה ל 2017בשת בתזרים השלילי  גידולה

תזרים מבטא את התשלומים שביצעה ה. לתקופה בהפסד ובקיזוז עם קיטוןוהתחייבויות תפעוליים 

  . אחרות אשר התהוו לחברההחברה למימון פעילות הייצור, המחקר והפיתוח והוצאות 

תזרים מזומים 

  מפעילות השקעה

)4,649(  9,736  
גביית (הפקדת) פקדוות בתאגידים השקעה ובע בעיקר ששימשו לפעילות תזרים המזומים 

  .בקאיים

תזרים מזומים 

  מפעילות מימון

18,904  13,734  

  
, 2017ש"ח, טו בחודש יולי  אלפי 11,710-התקבלה תמורה מהפקה ציבורית בסך של כ 2017בשת 

לפרטים וספים, באשר לספקות משמעותיים בדבר . ש"ח אלפי 7,415 -כבסך של  הפקות פרטיות

  לעיל. 1.1המשך קיומה של החברה כעסק חי, ראה סעיף 

 2016בחודש יולי  טוש"ח,  אלפי 1,074 -כבסך של  התקבלה תמורה מהפקה פרטית 2016בשת 

  .2016בחודש ספטמבר  ש"ח, טו אלפי 12,882 -בסך של כ ציבוריתמגיוס מהפקה ו

  

אלפי ש"ח 4,262 -של כ הסתכמו בסך, 2017 בדצמבר 31שהסתיימה ביום  לשהההתאמות להפסד הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומים מפעילות שוטפת 



  

  :וספקים לקוחות אשראי

 1,733-, לעומת כש"חאלפי  1,678 -סך של כ עמד על 2017היקף האשראי הממוצע של ספקים בשת 

  . בתקופה המקבילה אשתקדש"ח אלפי 

 1,082 -לעומת כ ש"חאלפי  1,567 -סך של כ עמד על 2017היקף האשראי הממוצע של לקוחות בשת 

  .בתקופה המקבילה אשתקדש"ח אלפי 

אם כי לעיתים קבעים תאי תשלום  ,יום 60 -ליום  30עים בין תאי התשלום המקובלים של לקוחות, 

  שוים, בהתאם לסיבות הספציפיות של ההתקשרות.



  היבטי ממשל תאגידי –' בחלק  

  מדייות תרומות .5

ואף לא התחייבה לתרום בשיעור מהותי במהלך שת הדיווח החברה לא חילקה תרומות 

  .בתקופות עתידיות. החברה טרם אימצה מדייות תרומות כלשהיא

  דירקטורים בעלי מומחיות חשבואית ופיסית .6

כי המספר המזערי של דירקטורים בעלי מיומויות חשבואית ופיסית  ההחברה קבע .6.1

אחד. קביעה דירקטור ") יעמוד על המספר המזערי) לחוק החברות ("12(א)(92לפי סעיף 

זו של הדירקטוריון עשתה בהתחשב, בין היתר, בגודל החברה, היקף פעילותה, תחומי 

 . עיסוקה ומידת המורכבות של הדיווח הכספי בה

לדעת החברה, המספר המזערי הראוי שקבע יאפשר לדירקטוריון החברה לעמוד  .6.2

החברה, וכן בהתאם בחובות המוטלים עליו בהתאם לחוק ולמסמכי ההתאגדות של 

 לאחריותו לבדיקת מצבה הכספי של החברה ולעריכת הדוחות הכספיים ואישורם.

למועד הדוח התקופתי החברה עומדת במספר המזערי שקבע כאמור. לאחר הערכת  .6.3

סיום, כישוריהם וידיעותיהם של חברי הדירקטוריון בושאים חשבואיים י, השכלתם

יון של החברה אותם רואה הדירקטוריון כבעלי ודוחות כספיים, חברי הדירקטור

איתן  מרמומחיות חשבואית ופיסית, והעובדות מכוחן יתן לראותם ככאלה, הים 

לפרק ד'  26לפרטים אודות דירקטורים אלו ראו תקה . אברהם חמיאס ומר הילמן

 זה.(פרטים וספים על התאגיד) לדוח 

 פרטים בדבר המבקר הפימי  .7

 .דיאל שפיראימי: מר שם המבקר הפ .7.1

 .2007ביולי  27תאריך תחילת כהותו:  .7.2

(א) לחוק הביקורת 3המבקר הפימי של החברה עומד בכל התאים הקבועים בסעיף .7.3

"); המבקר הפימי עומד בהוראות הפימית הביקורת חוק(" 1992-הפימית, תש"ב

המבקר הפימי איו לחוק הביקורת הפימית;  8(ב) לחוק החברות, ובהוראות סעיף 146

בעל עיין בחברה ואיו קרוב של בעל עיין בחברה או של ושא משרה בחברה ואיו מכהן 

כרואה החשבון המבקר של החברה או מטעמו; המבקר הפימי איו מחזיק ביירות ערך 

של החברה או של גוף קשור אליה; המבקר הפימי לא ממלא בחברה תפקיד וסף על 

ת ולמיטב ידיעת החברה, הוא לא ממלא, מחוץ לחברה, תפקיד היוצר הביקורת הפימי

יגוד עייים עם תפקידו כמבקר פימי בחברה; למיטב ידיעת החברה,  יצוראו עלול ל

למעט עצם העסקת המבקר הפימי וצוותו, כמפורט להלן, אין למבקר הפימי קשרים 

א עם החברה או עם גוף עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים מכל סוג שהו

 . הקשור אליה

לפרטים מלאים  המבקר הפימי מכהן כושא משרה בכירה בחברה מכוח הוראות הדין. .7.4

א' לפרק ד' (פרטים וספים על התאגיד) לדוח תקופתי 26אודות מבקר הפים ראו תקה 

 זה.

, אישר, 2007ביולי  27דרך מיוי המבקר הפימי: דירקטוריון החברה, בישיבתו מיום  .7.5

את מיוי המבקר הפימי על פי הוראות חוק  לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת,
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הביקורת הפימית, בין היתר בהתחשב בסוג החברה, גודלה, היקף פעילות החברה 

הפימי היו בעל משרד רו"ח המתמחה בביקורת פים.  המבקרומורכבות פעילותה. 

פים בחברות ציבוריות, והוא מתמחה שים בביצוע ביקורת  25-למשרד יסיון של כ

 בכלכלה בוגר תוארהיו בעל המבקר הפימי . פעילות במגוון רחב של תחומי

, בין היתר, על פי הוראות חוק פועל. המבקר הפימי מוסמךחשבון  ורואה ובחשבואות

החברות וחוק הביקורת הפימית לקיום ביקורת פימית בחברה. מיויו של המבקר 

סיוו רב השים ולאחר פגישות יאושר לאחר בחיה מעמיקה של השכלתו והפימי 

  שערכו עמו באמצעות ההלת החברה וציגי ועדת הביקורת.

עם ועדת  תיאום, וזאת תוך מכ"ל החברההממוה הארגוי על המבקר הפימי היו  .7.6

 .הביקורת

יא מוצגת בפי תוכית העבודה של המבקר הפימי היה שתית, וה תכית העבודה: .7.7

ועדת הביקורת לפי תוכית העבודה שאישרה הועדה. תוכן תכית העבודה קבעת על ידי 

ודוה בועדת הביקורת על ידי חברי הועדה אשר יכולים לשות ו/או  מיהפי מבקרה

קבעה  ,שעות 150-כשל העבודה של מבקר הפים לסה"כ היקף  להעיר לתכית העבודה.

בין היתר, בהתחשב בסוג החברה,  2017במרץ  7 ואושרה בישיבת ועדת הביקורת מיום

  גודלה, היקף פעילות החברה ומורכבות פעילותה.

  תכית העבודה לשת הדיווח והדוחות שהוגשו בגיה הים כדלקמן:

  ח"מועד הדיון בדו  מועד הגשת הדוח  ח"ושא הדו
  15/05/2017  11/05/2017  סקר סיכוים

דוח בושא מחקר 
  ופיתוח

13/02/2018  15/02/2018  

ביקורת של תאגידים בחו"ל או של תאגידים מוחזקים: הביקורת הפימית בחברה  .7.8

בות של החברה, בהתאם לתכית עבודת הביקורת ה חברותהכוללת ביקורת גם על 

. חברה לא פעילה, מלבד איביאי מדיקל איק, אשר היה השתית והרב שתית שהוגדרה

המבקר  אופן והיקף העסקת המבקר הפימי וצוות העובדים הכפופים לו ותגמולם:

הפימי איו עובד של החברה, אלא מעיק לה שרותי ביקורת פים חיצויים. המבקר 

 -כ של בהיקף 2017 בשתשירותי ביקורת פים  לחברה ספקוהפימי וצוות הכפופים לו 

 הדרשת ההשקעה רמת את כמשקף הצדדים ידי על שהוערך היקף, עבודה שעות 150

 .הדיווח לשת הדרשת הביקורת עבודת ביצוע לצורך משרדו וצוות הפים ממבקר

ידי המבקר הפימי, -עריכת הביקורת: בהתאם למידע שמסר לההלת החברה על .7.9

יות פי תקים מקצועיים מקובלים לביקורת פימית, החיות מקצוע-עלערכת הביקורת 

פי חוק -ידי לשכת המבקרים הפימיים בישראל ועל-ותדריכים, כפי שאושרו ופורסמו על

הביקורת הפימית. הדירקטוריון הסתמך על דיווחיו של המבקר הפימי בדבר עמידתו 

 בדרישות התקים המקצועיים האמורים, לפיהם הוא עורך את הביקורת.

לחוק הביקורת  9ומידע כאמור בסעיף ומצאו מסמכים הגישה למידע: למבקר הפימי  .7.10

לו גישה מתמדת ובלתי אמצעית למסמכים ולמערכות מידע של יתה הפימית, ו

 ל לצורך ביצוע תפקידו.והחברה, לרבות תוים כספיים, והכ

ודון  דין וחשבון המבקר הפימי מוגש באופן שוטף בכתב דין וחשבון המבקר הפימי: .7.11

 בוועדת הביקורת ביחד עם ההלת החברה. 

, היקף, החברה דירקטוריון להערכת: הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפימי .7.12
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 ויש העיין בסיבות סבירים הים עבודתו ותכית הפימי המבקר פעילות ורציפות, אופי

  .בחברה הפימית הביקורת מטרות את להגשים בהם

למבקר שילמה , החברה הדיווח בשת המבקר הפימי תגמול: בתמורה לעבודתו של .7.13

ושקעו על ידו. לדעת הדירקטוריון התגמול ההפימי שכר טרחה בהתאם לשעות ש

בו כדי להשפיע על שיקול דעתו המקצועי של המבקר הפימי  איןהיו סביר ו כאמור

 ו.בבואו לבקר את החברה. לא יתו למבקר הפימי יירות ערך כחלק מתאי העסקת

   החיצוי המבקר בדבר פרטים .8

אישרה האסיפה הכללית של בעלי  2016ביולי  20השכר ושעות העבודה: ביום  פירוט .8.1

 -) EY( ארסט אד יאג עם מועד מאותו החל החברההמיות של החברה את התקשרות 

וכן הסמיכה את דירקטוריון  משרד רואה החשבון המבקר של החברהמשרד רואי חשבון כ

  .החברה לקבוע את שכרו

רואי החשבון המבקרים של החברה ושל תאגידים מהותיים לחברה המאוחדים  .8.2

 הים כמפורט לעיל. 2017ת ") בשבות-החברות("

ביקורת ושירותי בפירוט השכר הכולל בעד שירותי ביקורת, שירותים הקשורים  להלן .8.3

ת במתן השירותים שיתו לחברה ולחברות בות בשמס, ושעות העבודה שהושקעו 

2017:   

הסתכם השכר לרואה החשבון המבקר של החברה בגין  2017שת במהלך  .8.3.1

עבור  אלפי ש"ח 137 -כשירותים הקשורים לביקורת לסך של וביקורת שירותי 

 שהושקעו על ידי רואה החשבון המבקר בגין שירותים אלה. שעות 1,863 -כ

 המתארת את השכר ששולם לרואי החשבון לפי סוג השירות שיתןלהלן טבלה  .8.3.2

 : 2016-2017במהלך השים 

  *)( שירותי מס ואחרים  *)( שירותי ביקורת  

  שעות עבודה  שכר באלפי ש"ח  שעות עבודה  שכר באלפי ש"ח  

  302  60  1,548  199  2016שת 

  1,485  279  1,863  137  2017שת 

אשר  ישראל (קסלמן וקסלמן) PwCמשרד *) שירותי הביקורת ושירותי המס ואחרים סופקו ע"י ( 

, רואה החשבון )EYארסט אד יאג ( -ו , רואה החשבון המבקר הקודם2016הוחלפו במהלך שת 

  .המבקר הכחי

 וועדותיו הדירקטוריון .9

. ועדות התכסות בפועל)ללא ישיבות (לרבות  ישיבות 10ריון הדירקטו קייםהדיווח  בשת

   .הדירקטוריון קיימו ישיבות וספות

  של התאגיד הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיסי –' גחלק 

  אירועים לאחר תאריך המאזן . 10

הדוח, המוזכרים בדוחות הכספיים, יום למיטב ידיעת החברה לא חלו אירועים מהותיים לאחר 

   כמפורט להלן:למעט 

סטטים של הזמה ראשוית  ההתקבלה בידיהודיעה החברה כי  2018ביואר  1ביום  .10.1

 300-בסך של כ") הטריטוריההפצה במקסיקו ("במסגרת הסכם של החברה  אורולוגים
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מצויה בתהליך מתקדם, . בוסף הודיעה החברה היא מראש אלפי ש"ח אשר שולמו

הבריאות המקסיקית, לקבלת אישור באמצעות המפיץ הבלעדי בטריטוריה, מול רשות 

שיווק עבור הסטטים הוספים שלה, וכן עבור קו המוצרים לתיקון ליקויים ברצפת 

(אסמכתא  2018ביואר  1. לפרטים מלאים ראו דיווח מיידי של החברה מיום האגן השי

 לפעילות החברה הבת ראו האמור בפרק א' לדוח זה לעיל. ).2018-01-000100

  FDA-בקשה להודיעה החברה כי החברה הבת גרדיה הגישה  2018ואר בי 7ביום  .10.2

שימוש במערכת הגה ל (k)510 לאישור שיווק המערכת בארה"ב במסלול רגולטורי

. הבקשה מתייחסת ")הבקשה(" לאידיקציה רחבה של צתורים בעורקי רגליים

טומי לשימוש במערכת בהתוויה רחבה של שימוש בשילוב עם כל מכשירי האטרק

המאושרים לשימוש בארה"ב.  )המשמשים לפתיחה של חסימות בעורקי הרגליים(

-2018-01(אסמכתא  2018ביואר  7לפרטים מלאים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

002566.( 

מיות רגילות של החברה לבעל עיין  806,452הקצתה החברה  2018ביואר  22יום ב .10.3

. 2017במאי  16מיליון ש"ח מיום  1בסך של  בחברה, בהמשך להסכם השקעה בחברה

 ).2018-01-001750(אסמכתא  2018ביואר  3לפרטים מלאים ראו דיווח מיידי מיום 

לשיווק הסטט הפרוסטטי  CEבפברואר הודיעה החברה כי היא קיבלה אישור  13ביום  .10.4

אים החדשי והייחודי שלה באירופה ובמדיות וספות בהן מוכר האישור. לפרטים מל

) וכן האמור בפרק 2018-01-014560(אסמכתא  2018בפברואר  13ראו דוח מיידי מיום 

 א' לדוח תקופתי זה.

הבריאות הרוסית לשיווק הסטטים בפברואר קיבלה החברה אישורי רשות  20ביום  .10.5

) בהתאם להסכם BUS( הבולברית וכן הסטטים לשופכה) RPS-ו TPS( הפרוסטטיים

ברוסיה. לפרטים מלאים אודות האמור וכן אודות הסכם ההפצה של הפצה של החברה 

) וכן 2018-01-017566(אסמכתא  2018בפברואר  21החברה ברוסיה ראו דוח מיידי מיום 

 האמור בפרק א' לדוח תקופתי זה.

קליי ראשוי בבי  הודיעה החברה כי אלווטיקס החלה בביצוע יסוי 2018במרץ  5ביום  .10.6

ומצאת בהליך של גיוס חולים וספים  בביה"ח בריאטרי מוביל בהודו") היסוי(" אדם

 10-, תושתל המערכת בכובהתאם לפרוטוקול היסויבמסגרת היסוי . לצרכי היסוי

במהלך תקופה זו וכן תקופה וספת חודשים בגוף החולה,  3לתקופת השתלה של חולים 

תבחן עמידה ביעדי ") בתקופת המעק(" של חודש לאחר הוצאת המערכת מגוף החולה

בטיחות ותפקוד המערכת בגוף המטופל. במהלך תקופת המעקב יבוצע מעקב אחר 

שיוי (בטיחות ותופעות לוואי וכן אחר פרמטרים המודדים את יעילות המערכת  אירועי

. לפרטים מלאים ווחות השימוש בה )ואחוז הירידה במשקל HbA1cברמת הסוכר בדם 

) וכן 2018-01-021028(אסמכתא  2018במרץ  5מיידי מיום אודות האמור ראו דוח 

 האמור בפרק א' לדוח תקופתי זה.

  

   אומדים חשבואים קריטיים . 11

הכת הדוחות הכספיים של החברה בהתאם לתקי הדיווח הכספי הבילאומיים דורשת  .11.1

מההלת החברה לערוך אומדים ולהיח החות המשפיעים על הסכומים המוצגים 
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אומדים ושיקולי דעת, בחים באופן מתמיד, ומבוססים על יסיון  הכספיים.בדוחות 

העבר ועל גורמים וספים, לרבות ציפיות ביחס לאירועים עתידיים, שחשבות לסבירות, 

לאור הסיבות הקיימות. הקבוצה מגבשת אומדים והחות בוגע לעתיד. מעצם טבעם, 

 היו זהים לתוצאות המתייחסות בפועל.דיר שהאומדים החשבואיים המתקבלים י

לתיאור האומדים החשבואיים הקריטיים המשמשים בהכת הדוחות הכספיים, אשר 

בעת גיבושם דרש להיח החות באשר לסיבות ולאירועים הכרוכים באי ודאות 

בשיקול דעת בקביעת האומדים מתבססת  בדוחות הכספיים. 3אור יבמשמעותית, ראה 

מקרה, על יסיון העבר, עובדות שוות, גורמים חיצויים ועל החות החברה לפי ה

סבירות בהתאם לסיבות המתאימות לכל אומדן. התוצאות בפועל עשויות להיות שוות 

החברה  על ידיבוצעה ר שאתמורה מותית, הערכת שווי במסגרת  מאומדים אלה.

מעריך שווי חיצוי, ההלת החברה עדכה את  והערכת שווי מויטין שבוצעה על ידי

השווי האמורות. למידע וסף  שהוחו בבסיס הערכותהאומדים, ההחות והתחזיות 

  .11וכן ביאור  6, 3א'5, 3 כב',2 ביאורראה 

 .בחית ירידת ערך שווי מויטיןו בחית שווי תמורה מותית החברה ביצעהכאמור לעיל,  .11.2

ראו הערכת  ה, המתודולוגיה, וממצאישל המויטין כת השווילעיין ההחות בבסיס הער

  .מומהמצ"ב לדוח זה כחלק בלתי פרד , בחית ירידת ערך שווי מויטיןשווי 

   פערים משמעותיים באומדים ותחזיות בבסיס הערכות שווי . 12

ההלת החברה עדכה את האומדים, ההחות ו כמתואר לעיל, שבוצעבמסגרת הערכות השווי 

  . והתחזיות שהוחו בבסיס הערכות השווי

ומכ"ל החברה  , דירקטוריםשל האופציות שהועקו לעובדים, יועצים הוגןהשווי באשר ל

לדוחות  ג'17והפרמטרים אשר שימשו ליישום מודל הערכת השווי של האופציות, ראה ביאור 

   הכספיים המאוחדים.

  עצמיות רכישות -חלק ה' 

לחברה אין תכיות רכישה עצמית של יירות ערך של החברה, כהגדרת המוח "רכישה" בתקה  . 13

לחברה אין תכית רכישה עצמית כאמור זה ולמועד דוח הדוח תקופת ב)(ט) לתקות. 2(ב)(10

 בתוקף ולא דיווחה על תכיות לרכישה עצמית כאמור.

 

  החברה. של לקידומה תרומתם על לעובדי החברה ולמהליה מודה החברה דירקטוריון
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  תפקידם:      שמות החותמים:

  _______________    יו"ר דירקטוריון      אברהם חמיאס  )1(

  _______________      מכ"ל      אסף אלפרוביץ'  )2(

  _______________    סמכ"ל כספים      אריאל רובשקין  )3(

  

  2018 ,סבמר 13 תאריך:
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 דוח רואה החשבון המבקר
  

  בע"מלבעלי המניות של אליום מדיקל סולושנס 
  

החברה)  -בע"מ (להלן  אליום מדיקל סולושנסביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של 
ואת הדוחות המאוחדים על ההפסד הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל  2016-ו 2017בדצמבר  31לימים 

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון 2017בדצמבר  31אחת משתי השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
  על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה 

  
ולשנה שהסתיימה באותו תאריך בוקרו על  2015בדצמבר,  31הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

כלל חוות דעת בלתי מסוייגת הכוללת  2016במרס,  8ידי רואה חשבון מבקר אחר אשר הדוח שלו עליהם מיום 
  מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי". הפניית תשומת לב בדבר גורמים אשר

  
  
  

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון 
. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה 1973-(דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג

יג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של להש
ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל 

הערכת נאותות ההצגה בדוחות האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן 
  הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.

  
  

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל 
צב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המ

לכל אחת משתי ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן  2016-ו 2017בדצמבר  31
) והוראות (IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  2017בדצמבר,  31השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

  .2010-פיים שנתיים), התש"עתקנות ניירות ערך (דוחות כס
  

  
לדוחות הכספיים.  ב'1מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 

ולה תזרים מזומנים שלילי , 2017בדצמבר,  31בשנה שהסתיימה ביום  22,679לחברה נגרמו הפסדים בסך של 
גורמים אלה, יחד עם גורמים נוספים  .באותו תאריךבשנה שהסתיימה אלפי ש"ח  18,417מפעילות שוטפת בסך 

המפורטים בבאור הנ"ל, מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי". תוכניות 
ההנהלה בקשר לעניינים אלה מפורטות בבאור זה. בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים 

  שתהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי". וההתחייבויות וסיווגם שייתכן
  
  
  
  
  
  
  

  קסירראת גבאי קוסט פורר     ,חיפה
  רואי חשבון    2018, במרס 13
  

        ++++972-4-8654000            .טל

        972-3-5633433+        פקס

ey.com        

 קוסט פורר גבאי את קסירר

  בנין ברוש, 2הפלישד' הפלי"ם 

  3309502חיפה 
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        ממממ""""בעבעבעבע    סולושנססולושנססולושנססולושנס    מדיקלמדיקלמדיקלמדיקל    אליוםאליוםאליוםאליום

                הכספיהכספיהכספיהכספי    המצבהמצבהמצבהמצב    עלעלעלעל    מאוחדיםמאוחדיםמאוחדיםמאוחדים    דוחותדוחותדוחותדוחות

  

  בדצמבר 31ליום         
        2017    2016  
  אלפי ש"ח    באור    
             

              :שוטפים נכסים
  12,196    7,942    א7    מזומנים ושווי מזומנים

  11,006    15,011    ב7    פקדונות לזמן קצר
  1,253    1,491     א8    לקוחות

  1,634    2,504    ב8    חייבים ויתרות חובה
  2,516    2,661    9    מלאי

              

        29,609    28,605 

              :שוטפים שאינם נכסים
  126    269    א61     משועבד מזומן
  1,025    1,059    10    קבוע רכוש

  11,824    10,275    11    מוחשיים בלתי נכסים
  10,641    10,641    11    מוניטין

              
        22,244    23,616  
              

 52,221    51,853        סך הנכסים

              

               שוטפות התחייבויות
 1,890    1,987    א13    שירותים ונותני ספקים

 936    185    14     הפרשות

  5,710    5,417    ד'16ד', 6, 5    תמורה מותנית
  4,124    4,373    ב13    זכאים ויתרות זכות

              
        11,962    12,660 

              :שוטפות שאינן התחייבויות
  1,368    1,134    ב'16     במשרד הכלכלה לרשות לחדשנות התחייבויות

              

        1,134    1,368  
              

  14,028    13,096        התחייבויות סך
              

          17    :האם החברה של לבעלים המיוחס הון
  10,589    14,100        המניות הון

  203,185    217,939         המניות על פרמיה
  10,851    15,511        אחרות הון קרנות

  3,476    3,486        כתבי אופציה
  )189,908(    )212,587(        הפסד יתרת

              

        38,449    38,193  
              

  -    308        זכויות שאינן מקנות שליטה
              

  38,193    38,757        ההון סך
              

 52,221    51,853        והון התחייבויות סך

  
  .הכספיים דוחותהמ נפרד בלתי חלק הוויםמ המצורפים יםבאורה

  
  

              2018, במרס 13

  אברהם נחמיאס    תאריך אישור הדוחות הכספיים
  יו"ר הדירקטוריון

  אלפרוביץ אסף  
  ל"מנכ

  אריאל רובשקין  
  כספים ל"סמנכ
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        ממממ""""בעבעבעבע    סולושנססולושנססולושנססולושנס    מדיקלמדיקלמדיקלמדיקל    אליוםאליוםאליוםאליום

  הכוללהכוללהכוללהכולל    רווחרווחרווחרווחהההה    עלעלעלעל    מאוחדיםמאוחדיםמאוחדיםמאוחדים    דוחותדוחותדוחותדוחות

  
  

      
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
        2017    2016    2015  
  אלפי ש"ח     באור    
                  

  5,178    7,353    7,703    ב'18א', 18    מכירות
                  

  4,421    5,171    5,687    ג'18   ת המכרעלו
                  

  757    2,182   2,016        גולמירווח 
                  

                  הוצאות מחקר ופיתוח:
                  

  720    -    -    11     הפסד מירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים
  9,467    13,494    13,914    19     , נטואחרות ופיתוח מחקר הוצאות

                  
  10,187    13,494    13,914        , נטוסך הוצאות מחקר ופיתוח

                  
  2,094    2,895    2,458    20     ושיווק מכירה הוצאות
  7,660    8,126    8,527    21     וכלליות הנהלה הוצאות

                  
  -    -    349    ו'16    אחרות הכנסות

  -    300    308    ב'10ח', 16    הוצאות אחרות
  -    300    )41(        הוצאות (הכנסות) אחרות, נטו

                  
  19,184    22,633    22,842        תפעולי הפסד

                  
  208    39    348    22    מימון הכנסות
  1,956    1,323    185    22    מימון הוצאות
  1,748    1,284    )163(        נטו ,מימון(הכנסות)  הוצאות

                  
לבעלי מניות לשנה המיוחס  כולל הפסדונקי הפסד 

  20,932    23,917    22,679        החברה
                  

מניות  לבעלי המיוחס למניה ומדולל בסיסי הפסד
  0.73    0.53   0.39    32    )ח"בש(החברה 

                  
  
  

  .הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים יםבאורה
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        ממממ""""בעבעבעבע    סולושנססולושנססולושנססולושנס    מדיקלמדיקלמדיקלמדיקל    אליוםאליוםאליוםאליום

        בהוןבהוןבהוןבהון    השינוייםהשינוייםהשינוייםהשינויים    עלעלעלעל    מאוחדיםמאוחדיםמאוחדיםמאוחדים    דוחותדוחותדוחותדוחות

 

          מיוחס לבעלי מניות החברה    

  הון מניות    
פרמיה על 

  מניות

תקבולים 
ע"ח 

 אופציות

 

תקבולים 
  ע"ח מניות

קרנות הון 
  אחרות

יתרת 
 ה"כס  הפסד

זכויות   
שאינן 
מקנות 
  שליטה

  

  סך ההון
          אלפי ש"ח        
                                      

  38,193    -    38,193    )189,908(    10,851    -    3,476    203,185    10,589    7201 ,בינואר 1 ליום יתרה
  )22,679(    -    )22,679(    )22,679(    -    -    -    -    -     כולל הפסד

  7,415    -    7,415    -    -    1,000    -    5,411    1,004    הנפקת מניות פרטית
הנפקת מניות וכתבי אופציה 

 ) בניכוי עלויות הנפקה7(סדרה 
  2,507    אלפי ש"ח 951בסך של 

  

9,193    10  

  

-    -    -    11,710  

  

-  

  

11,710  
  -    -    -    -    )150(    -    -    150    -    פקיעת אופציות

  4,118    308    3,810    -    3,810    -    -    -    -    תשלום מבוסס מניות
                                      

  38,757    308    38,449    )212,587(    14,511    1,000    3,486    217,939    14,100   7201 ,בדצמבר 31 ליום יתרה
                                      
  
  

  הון מניות    
פרמיה על 

  מניות
תקבולים 

  ע"ח אופציות
קרנות הון 

  אחרות
  יתרת 
 סך ההון  הפסד

  אלפי ש"ח    
                          

  45,127    )165,991(    7,858    -    194,916    8,344    6201 ,בינואר 1 ליום יתרה
  )23,917(    )23,917(    -    -    -    -     כולל הפסד

  1,074    -    -    -    954    120    הנפקת מניות פרטית
בסך  ) בניכוי עלויות הנפקה7הנפקת מניות וכתבי אופציה (סדרה 

  2,125    אלפי ש"ח 931של 
  

7,281    3,476    -    -    12,882  
  -    -    )34(    -    34    -    פקיעת אופציות

  3,027    -    3,027    -    -    -   תשלום מבוסס מניות
                          

  38,193    )189,908(    10,851    3,476    203,185    10,589   6201 ,בדצמבר 31 ליום יתרה

                          
  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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        ממממ""""בעבעבעבע    סולושנססולושנססולושנססולושנס    מדיקלמדיקלמדיקלמדיקל    אליוםאליוםאליוםאליום

        בהוןבהוןבהוןבהון    השינוייםהשינוייםהשינוייםהשינויים    עלעלעלעל    מאוחדיםמאוחדיםמאוחדיםמאוחדים    דוחותדוחותדוחותדוחות

 

 

  הון מניות      
פרמיה על 

  מניות
תקבולים 

  ע"ח אופציות
קרנות הון 

  אחרות
  יתרת 
 סך ההון  הפסד

  אלפי ש"ח    באור    
                              
  32,160    )145,059(    8,942    -    163,962    4,315       5201 ,בינואר 1 ליום תרהי

  )20,932(    )20,932(    -    -    -    -       כולל הפסד
בסך  בניכוי עלויות הנפקה) 6וכתבי אופציה (סדרה הנפקת מניות 

  17    אלפי ש"ח 1,408של 
  

3,949  
  

27,328    634    -    -    31,911  
  -    -    )2,991(    -    2,919    72    17    חברת גרדיה לשעברהקצאת מניות לבעלי מניות 
  81    -    -    )5(    78    8   17    )6מימוש כתבי אופציה (סדרה 

  -    -    -    )629(    629    -   17    )6כתבי אופציה (סדרה פקיעת 
  1,907    -    1,907    -    -    -   17    תשלום מבוסס מניות

                             
  45,127    )165,991(    7,858    -    194,916    8,344      5201 ,בדצמבר 31 ליום יתרה

  
  

  .הכספיים הדוחותמ נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים יםבאורה
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        ממממ""""בעבעבעבע    סולושנססולושנססולושנססולושנס    מדיקלמדיקלמדיקלמדיקל    אליוםאליוםאליוםאליום

        המזומניםהמזומניםהמזומניםהמזומנים    תזרימיתזרימיתזרימיתזרימי    עלעלעלעל    מאוחדיםמאוחדיםמאוחדיםמאוחדים    דוחותדוחותדוחותדוחות

  
  

  לשנה שהסתיימה ביום    
 בדצמבר 31

    2017    2016    2015  
  אלפי ש"ח    
              

  )20,932(    )23,917(    )22,679(  הפסד לתקופה 
           

           התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
           

            :הפסדאו  רווח לסעיפי התאמות
           

  2,131    1,961    2,016  פחת והפחתות 
  -      300    -  הפסד מירידת ערך רכוש קבוע

  720    -    -  נכסים בלתי מוחשייםהפסד מירידת ערך 
  1,907    3,027   4,118  עלות תשלום מבוסס מניות

  -      -     )551(  תמלוגים ששולמו למדינת ישראל
  935     844   )232(  הוצאות מימון, נטו

           
  5,351   6,132     6935,  
              

           והתחייבויות: נכסיםשינויים בסעיפי 
           

  )653(    )875(    )81,10(   חובה ויתרות חייבים, בלקוחותעליה 
  53     )239(     )145(  במלאיירידה (עליה) 

  8     366     79  ספקים ונותני שירותיםב עליה
  )55(    1,223    36  עליה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות

            
  )1201,(    475    )647(  
            

  12    39    31  ריבית שהתקבלה
              

  )15,874(    )17,271(    )18,417(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת 
            

            תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה:
            

  )117(    )991(    )429(  רכישת רכוש קבוע 
  )47(    )21(    )72(  יםבלתי מוחשי יםרכישת נכס

  )21,007(    10,001    )4,005(  גביית (הפקדת) פקדונות בתאגידים בנקאיים
  )1,411(    -     -  העסקה במועד שהוכר הסכום - מותנית תמורה תשלום

  )81(    )45(    )143(  משועבד במזומן גידול
            

  )22,663(    9,736    )4,649(  השקעה )ששימשו לפעילויותשנבעו מפעילויות (מזומנים נטו 
              
  
  

  מהדוחות הכספיים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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        ממממ""""בעבעבעבע    סולושנססולושנססולושנססולושנס    מדיקלמדיקלמדיקלמדיקל    אליוםאליוםאליוםאליום

        המזומניםהמזומניםהמזומניםהמזומנים    תזרימיתזרימיתזרימיתזרימי    עלעלעלעל    מאוחדמאוחדמאוחדמאוחד    דוחדוחדוחדוח

  
  
  לשנה שהסתיימה ביום    

 בדצמבר 31
    2017    2016    2015  
  אלפי ש"ח    
              

           :תזרימי מזומנים מפעילויות מימון
           

  31,911    5613,9   19,125  )הנפקההנפקת הון מניות (לאחר ניכוי הוצאות 
  81    -    -   )6 סדרה( אופציה כתבי מימוש

  )158(    )222(    )221(  רשות לחדשנותלתמלוגים ששולמו 
           

  31,834    ,73413   ,90418  מימון מזומנים נטו שנבעו מפעילויות
           

  )191(    )49(    )92(  מזומנים ושווי מזומנים יתרות הפרשי שער בגין 
            

  ),8946(    6,150   )4,254(  במזומנים ושווי מזומנים )ירידה( עלייה
            

  12,940    6,046   12,196  לתחילת התקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים
           

  6,046     12,196   7,942  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר התקופה
  
  

  .הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים יםבאורה
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  כללי  -:1 באור

  
החברה או החברה האם) הינה חברה ציבורית אשר  -(להלן  אליום מדיקל סולושנס בע"מ  א.

אביב. החברה הינה תושבת ישראל -מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל
 קיסריה.  2וכתובתה: האשל 

 
אליום), איי.בי.איי ישראל ביומדיקל  -החברה, בעצמה ובאמצעות אליום בע"מ (להלן 

תרוליף מדיקל בע"מ  ,גרדיה) -גרדיה מדיקל בע"מ (להלן , איביאי) -אינוביישנס בע"מ (להלן 
בנות -כולן למועד דוח זה חברות ,אלווטיקס) –ואלווטיקס מדיקל בע"מ (להלן  תרוליף) –(להלן 

הקבוצה), הינה חברת מכשור רפואי בעלת  -לותה המלאה של החברה (להלןבשליטתה ובבע
פולשניים: סטנטים פריפריאליים (בעיקר בתחום -טכנולוגיות וקווי מוצרים זעיר חמש

האורולוגיה), מוצרים לעיגון רשתות לרקמות רכות בתחום רפואת הנשים, פילטר ייחודי 
שיושתל בשיטה זעיר פולשנית  Mitral Valveמסתם לבבי , יועד לפתרונות הסחף בצנתוריםהמ
. באמצעות  ובהשמנת יתר המצוי בפיתוח 2מוצר זעיר פולשני ייחודי לטיפול בסוכרת מסוג וכן 

כל קווי המוצרים, פונה הקבוצה למספר רב של תחומים רפואיים אטרקטיביים בתחום 
ת, התפעולית, הכירורגיה הזעיר פולשנית, תוך כדי שהיא מנצלת את התשתית ההנדסי

הרגולטורית, קלינית והשיווקית הקיימת בחברות הקבוצה לתמיכה בפעילויות אלו. מטרתה 
בנות, הינה יצירת חברת מכשור רפואי חזקה בהיבטים -העיקרית של החברה, באמצעות החברות

עסקיים רבים, לרבות סינרגיה תפעולית, פיננסית, שיווקית, קלינית ורגולאטורית, ובכלל זה 
וון מוצרים רחב יותר לקידומה של החברה המאוחדת. זאת, תוך התבססות על אסטרטגיה מג

של קונסולידציה שתאפשר יתרון לגודל ושימוש אפקטיבי יותר במגוון המשאבים והמקורות 
  של החברה המאוחדת.

  
 בשניםאלפי ש"ח  20,932 -אלפי ש"ח ו 23,917 אלפי ש"ח, 22,679 לחברה נגרמו הפסדים בסך  ב.

אלפי  18,417 בהתאמה, ולה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך ,2015 -ו 2016 ,2017
להערכת . , בהתאמה2015 -ו 2016, 2017בשנים אלפי ש"ח  15,874 -אלפי ש"ח ו 17,271 ש"ח,

הדוחות  אישורבידיה במועד  ותהקיימוהפקדונות לזמן קצר ת המזומנים והנהלת החברה, יתר
לסוף הרבעון הראשון של עד  החברה, חזיתאת המשך פעילותה, על פי ת שרתאפהכספיים, 

  .2019שנת 

 

להשגת מקורות מימון נוספים על מנת לאפשר את המשך פעילות הקבוצה מעבר החברה פועלת 
) פעילות פיתוח עסקי המיועדת לשם א(בין היתר:  עשויים לכלוללתקופה הנ"ל. מקורות אלו 

) הרחבת פעילות השיווק של מוצריה ג( ;) גיוס הון פרטי או ציבוריב( ;ביצוע מהלך אסטרטגי
, זאת במטרה לייצר גידול הקבוצהוהטמעתם בשווקים נוספים על אלו בהן כבר פועלת 

יחד עם זאת,  .(ד) קבלת מענקים ממשלתיים עבור פרויקטי פיתוח ;בהכנסות ממכירת מוצריה
  בר יכולת הקבוצה לממש תוכניות אלו.למועד אישור הדוחות הכספיים, אין וודאות בד

 
לאור האמור לעיל, קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של הקבוצה כעסק חי. 
בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שייתכן 

  שתהיינה דרושות אם הקבוצה לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי.
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  החשבונאית המדיניות עיקרי  -:2 באור

  

  בסיס הצגת הדוחות הכספיים  .א
  

  ).IFRS -הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן 
כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים  

 .2010-שנתיים), התש"ע
בסיס העלות, למעט: נכסים והתחייבויות פיננסיות הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על 

  המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
  

  תקופת המחזור התפעולי  .ב
  

  חודשים.  12תקופת המחזור התפעולי של הקבוצה הינה 
  

  מאוחדים כספיים דוחות  .ג
        

  וצירופי עסקים בנות חברות

 

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן (חברות 
כוח השפעה על הישות המושקעת, חשיפה או זכויות בנות). שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש 

לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה 
בבחינת שליטה מובאת בחשבון  שינבע מהישות המשוקעת.כדי להשפיע על סכום התשואות 

. איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל רק אם הן ממשיותהשפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות 
  ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה.

  
ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות  בנותהדוחות הכספיים של החברה והחברות ה

ת יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בנובונאית בדוחות הכספיים של החברות ההחש
יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים . בדוחות הכספיים של החברה

  בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים. הבנות והחברות החברה ביןמעסקאות 
  

ות בנות מייצגות את ההון בחברות הבנות שאינו ניתן זכויות שאינן מקנות שליטה בגין חבר
לייחוס, במישרין או בעקיפין, לחברה האם. הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד 

  במסגרת ההון של החברה. 
  

  ומוניטין עסקים צירופי  .ד
  

צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה. עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה 
שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת. בכל צירוף עסקים, 
החברה בוחרת האם למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת בהתאם לשוויים ההוגן 

  במועד הרכישה או לפי חלקן היחסי בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של הנרכשת.
  

  פות בעת התהוותן לדוח רווח או הפסד.עלויות רכישה ישירות נזק
  

תמורה מותנית מוכרת בשוויה ההוגן במועד הרכישה. תמורה מותנית מסווגת כנכס או 
. שינויים עוקבים בשווי ההוגן של התמורה המותנית IAS 39-כהתחייבות פיננסית בהתאם ל

דת לפי שוויה מוכרים ברווח או הפסד. אם התמורה המותנית מסווגת כמכשיר הוני, היא נמד
  ההוגן במועד הרכישה ללא מדידה עוקבת. 

  
מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות, שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות 
שליטה לבין הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו. אם סכום 

  שנוצר במועד הרכישה.המוניטין שהתקבל הינו שלילי, הרוכש יכיר ברווח 
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  

  ההצגה מטבעו הפעילות מטבע    .ה
  

 ומטבע ההצגה הפעילותמטבע  .1
  

  .הינו ש"חהדוחות הכספיים  טבע ההצגה שלמ
  

  מהו מטבע הפעילות של כל חברה.  בקבוצהעבור כל חברה  הקבוצה קובעת
  

  חוץעסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע  .2
  

עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין 
במועד העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע 

ער החליפין במועד זה. הפרשי למטבע הפעילות לפי ש דיווחחוץ מתורגמים בכל תאריך 
הנקובים במטבע חוץ התחייבויות לא כספיים הפסד. נכסים ו ואנזקפים לרווח  שער

המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה. נכסים והתחייבויות לא 
כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם 

  לשער החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן.
  

  שווי מזומנים  .ו
  

מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן שווי 
שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד  ,קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד

או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס, ומהווים  ההשקעה
  צה.חלק מניהול המזומנים של הקבו

  

  לזמן קצר פקדונות  .ז
  

בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד  פקדונות
  מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם. פקדונותהושאינם עונים להגדרת שווי מזומנים.  ההשקעה

  

  הפרשה לחובות מסופקים  .ח
  

ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת החברה גבייתם 
החברה לא הכירה בהפרשה בגין ירידת ערך בגין קבוצות לקוחות המוערכות מוטלת בספק. 

חובות באופן קבוצתי, מאחר ולא זיהתה קבוצות לקוחות בעלי מאפייני סיכוני אשראי דומים. 
  בערכם, נגרעים במועד בו נקבע שחובות אלה אינם ניתנים לגבייה.לקוחות שחלה ירידה 

  

  מלאי  .ט
  

מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. עלות המלאי כוללת את ההוצאות 
לרכישת המלאי ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה 

 דן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה.בניכוי אומ ,במהלך העסקים הרגיל
  החברה בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו ומבצעת הפרשות למלאי איטי בהתאמה.

  
  עלות המלאי נקבעת כדלקמן:

  יוצא ראשון". -"נכנס ראשון  לפי עלות רכישה על בסיס   - חומרי גלם
חומרים, עבודה והוצאות ממוצעת הכוללת על בסיס עלות    -ותוצרת גמורה  תוצרת בעיבוד

  .על בסיס תפוקה רגילהייצור ישירות ועקיפות 
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  

 ההכרה בהכנס  .י
  

כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן,  הפסד ואמוכרות ברווח  ממכירות מוצרים הכנסות
צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו 
בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן. ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה 

  בעסקה בניכוי הנחות מסחריות, הנחות כמות והחזרות. 
  

אשר נדרש שיתקיימו לפני ההכרה נים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה להלן הקריטריו
  :בהכנסה

ת כאשר הועברו כל הסיכונים והתשואות המשמעותיים הנגזרים מהבעלות על והכנסות מוכר
והמוכרת אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת. בדרך כלל, מועד המסירה  ,הסחורות לקונה

  הינו המועד שבו הועברה הבעלות.
  

  )SIIRDישראל (-מענקים ממשלתיים ומענק מהקרן הדו לאומית סינגפור  .יא
  

מענקים ממשלתיים מוכרים כאשר קיים בטחון סביר שהמענקים יתקבלו והחברה תעמוד בכל 
  לקבלת המענק.התנאים 

  
הרשות במשרד הכלכלה (להלן "מענקי  מהרשות לחדשנות המתקבלים ממשלתיים מענקים

) SIIRDישראל (-בלה החברה מהקרן הדו לאומית סינגפור") וכן סכומים שקילחדשנות
נכנסים לגדר "הלוואות מענקים)  –(להלן  כהשתתפות במחקר ופיתוח שמבוצע על ידי החברה

החשבונאי במענקים  "הטיפול - 20הניתנות למחילה" כאמור בתקן חשבונאות בינלאומי 
  ).IAS 20 -(להלןממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי" 

  
קיים , מוכרים במועד קבלתם כהתחייבות אם מהגורמים המוזכרים לעילנקים ממשלתיים מע

. בתמלוגים המעניקכתוצאה מפעילות המחקר שיביאו למכירות המזכות את ביטחון סביר 
הוכרו כהתחייבות פיננסית במסגרת צירופי העסקים של אליום ואיביאי בהתאם  מענקים כאמור

רשות הלשווים ההוגן. לאחר ההכרה במסגרת צירוף העסקים מודדת החברה את מענקי 
לגבי התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות  IAS 39-בהתאם להוראות המפורטות ב לחדשנות
  מופחתת. 

  
  חשבונאית דלהלן: החברה מיישמת את המדיניות ה

  
הנהלת החברה  מועד הזכאות) מגיעה -אם במועד התגבשות הזכאות לקבלת מענק (להלן 

) שמענק שהתגבשה הזכאות לקבלתו Reasonable Assuranceלמסקנה שלא קיים ביטחון סביר (
פיננסית המטופלת בהתאם להוראות  לא יוחזר, מכירה החברה באותו מועד בהתחייבות

הנמדדות בעלות מופחתת. הפער בין מענק  לגבי התחייבויות פיננסיות IAS 39-המפורטות ב
ההתחייבות הפיננסית האמורה במועד ההכרה בה לראשונה  שהתקבל לבין שוויה ההוגן של

  מטופל כמענק ממשלתי, אשר נזקף לרווח או הפסד כהקטנה של הוצאות מחקר ופיתוח. 
  

  ההתחייבות. סכומים המשולמים כתמלוגים מוכרים כסילוק
  

  מענקהבמקרה בו במועד הזכאות מגיעה הנהלת החברה למסקנה שקיים ביטחון סביר ש
 לרווח או הפסד, בהתאם להוצאות המיוחסות לפרוייקטשהתקבל לא יוחזר, נזקף המענק, 

 . ככל שבתקופה עוקבת מגיעה הנהלת החברה לראשונהההוצאות האמורות כהקטנה של
באותו מועד  סביר שמענק שהתקבל לא יוחזר, מכירה החברהלמסקנה שלא קיים ביטחון 

מטופלת בהתאם  בהתחייבות פיננסית כנגד רווח או הפסד. ההתחייבות הפיננסית האמורה
  בעלות מופחתת. לגבי התחייבויות פיננסיות הנמדדות IAS 39 -המפורטות בלהוראות 

  ג'.16-ב' ו16ראה גם באור 
  



        אליום מדיקל סולושנס בע"מאליום מדיקל סולושנס בע"מאליום מדיקל סולושנס בע"מאליום מדיקל סולושנס בע"מ
        

        ים לדוחות הכספייםים לדוחות הכספייםים לדוחות הכספייםים לדוחות הכספייםבאורבאורבאורבאור

-  13  -  

  
  (המשך) החשבונאיתעיקרי המדיניות   -: 2באור 

  

  נדחים מסים  .יב
        

לבין  הכספייםמסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות 
  .הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס

  
הנכס ימומש או יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר 

או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד  , בהתבסס על חוקי המס שחוקקוההתחייבות תסולק
  . דיווחלתאריך ה

  
הפרשים הפסדים מועברים ו .צפי ניצולםבהתאם לנכסי מסים נדחים נבחנים  דיווחבכל תאריך 

בגינם מוכר ו בכל תאריך דיווח בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחניםניתנים לניכוי  זמניים
  אם צפוי שינוצלו. נכס מס נדחה מתאים

  
בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות  מובאיםוב המסים הנדחים לא בחיש

  כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה בעתיד הנראה לעין. בחברות מוחזקות, 
  

  

  חכירות  .יג
  

המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים 
  :IAS 17-פי הכללים להלן שנקבעו ב-עלבמועד ההתקשרות 

  
  הקבוצה כחוכר

  
לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס נכסים אשר 

הפסד בקו ישר  ואהחכור, מסווגים כחכירה תפעולית. תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח 
  על פני תקופת החכירה.

  
  בגין שכירות מבנה ורכב.  םהינהסכמי החכירה 

  
  הקבוצה כמחכיר

  
בעלות על הנכס, ל הקשוריםהסיכונים וההטבות  נכסים אשר לא מועברים באופן ממשי כל

הפסד בקו ישר על פני או תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה ברווח  מסווגים כחכירה תפעולית.
כהכנסה במועד שבו תקבולי חכירה מותנים נזקפים לדוח רווח או הפסד  תקופת החכירה.

  לחברה זכאות לקבלם.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  

  קבוע רכוש  .יד
  

פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר, 
ואינם כוללים  ,בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו ובניכוי מענקי השקעה שהתקבלו בגינם

  המשמשים את הרכוש הקבוע.הוצאות תחזוקה שוטפת. העלות כוללת חלקי חילוף וציוד עזר 
  

  
הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים 

  השימושיים בנכס, כדלקמן:
  
    %  

      
  33    מחשבים
  7-20    משרדי וציוד רהיטים
  7-15    מעבדה וציוד מכונות

  10-17    שיפורים במושכר
  

  
שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר, על פני תקופת חוזה השכירות או אורך החיים 

  המשוער של השיפורים, לפי הקצר מביניהם. 
  

אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה 
  ולהבא. -והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן

  
  

  מוחשיים בלתי נכסים  .טו
  

נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת 
עלות הרכישה של נכסים בלתי מוחשיים אינה כוללת תשלומים  עלויות רכישה ישירות.

עתידיים מותנים אשר תלויים בהתקיימות אירועים עתידיים לא ודאיים. בהתאם לכך, לא 
מוחשיים הנרכשים בצירופי   מוכרת התחייבות בגין התמורה המותנית כאמור. נכסים בלתי

 עסקים נמדדים לפי השווי ההוגן במועד הרכישה. 
  

מופחתים על פני אורך החיים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר, נכסים 
השימושיים שלהם ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך. 

  תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי נבחנות לפחות בכל סוף שנה.
  

ווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים הפחת מחושב בשיעורים שנתיים ש
  השימושיים בנכס, כדלקמן:

  
    %  

      
  8-17    טכנולוגיה קיימת
  14-17    טכנולוגית ליבה

  33    תוכנות ורשיונות
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
  ופיתוח מחקרעלויות 

  
נכס בלתי מוחשי הנובע מפרוייקט פיתוח  עם התהוותן. דהפס ואעלויות מחקר נזקפות לרווח 

אם ניתן להוכיח את ההיתכנות הטכנולוגית של השלמת הנכס  כנכס או מפיתוח עצמי מוכר
הבלתי מוחשי כך שהוא יהיה זמין לשימוש או למכירה; את כוונת החברה להשלים את הנכס 

נכס הבלתי מוחשי או למוכרו; הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או למוכרו; את היכולת להשתמש ב
את האופן בו הנכס הבלתי מוחשי ייצור הטבות כלכליות עתידיות; את קיומם של המשאבים 

היכולת את הנדרשים: טכניים, פיננסיים ואחרים, הזמינים להשלמת הנכס הבלתי מוחשי ו
  למדוד באופן מהימן את ההוצאות בגינו במהלך פיתוחו.

  
 מוחשי בלתי כנכס פיתוח עלויות להיוון בכללים הקבוצה עמדה לא ,2017 ,בדצמבר 31 ליום עד

 עלויות בגין כלשהוא נכס כה עד הכספיים בדוחות הוכר לא ובהתאם קווי מוצרים בפיתוח עבור
  .כאמור

  
  תוכנות

  
נכסי הקבוצה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות. תוכנות המהוות חלק 

אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה, מסווגות כרכוש אינטגרלי מחומרה, אשר 
קבוע. לעומת זאת, רשיונות לתוכנות העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספת 

  לחומרה, מסווגים כנכסים בלתי מוחשיים.
  

  

  פיננסיים-לא נכסים של ערך ירידת  .טז
  

כאשר ישנם סימנים כתוצאה  םירידת ערך נכסים לא פיננסייבחברה בוחנת את הצורך ה
  השבה.-ברתמאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה 

  
ההשבה -סכום ברהבמקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על 

ן שווי ההשבה הינו הגבוה מבי-סכום ברהההשבה שלהם. -שלהם, מופחתים הנכסים לסכום בר
ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים  למימושהוגן בניכוי עלויות 

הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו 
השבה עבור היחידה מניבת המזומנים ה-סכום ברהמייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע 

  .דוח על הרווח הכוללשייך הנכס. הפסדים מירידת ערך נזקפים לשאליה 
  

, למעט מוניטין, מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו נכס של ערך מירידת הפסד
ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול -בקביעת הסכום בר

ערך של הנכס שהוכר בעבר (בניכוי פחת או הההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת 
הפסד כאמור נזקף , ביטול לפי העלות נמדדההשבה של הנכס. לגבי נכס ה-הפחתה) או סכום בר

  .דוח על הרווח הכוללל
  

  של מוניטין:חודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך יהקריטריונים הי
  

בדצמבר, או לעיתים קרובות יותר  31 ליוםהחברה בוחנת ירידת ערך של מוניטין אחת לשנה, 
  אם אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך.

  
יחידה מניבת הההשבה של -סכום ברהבחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי בחינת 

-סכום ברההמוניטין. כאשר  הוקצהמזומנים (או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים) שאליה ה
מזומנים (או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים) נמוך מהיתרה היחידה מניבת הבה של השה

מזומנים (או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים) שאליה היחידה מניבת הבדוחות הכספיים של 
הוקצה המוניטין, מוכר הפסד מירידת ערך המיוחס ראשית למוניטין. הפסדים מירידת ערך 

  בתקופות עוקבות. מוניטין אינם מבוטלים
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  

  מכשירים פיננסיים  .יז
  

  נכסים פיננסיים .1
  

מוכרים במועד ההכרה הראשונית לפי שווי הוגן ובתוספת  IAS 39נכסים פיננסיים בתחולת 
הפסד,  וארווח דרך בשווי הוגן פיננסיים הנמדדים  נכסיםעלויות עסקה ישירות, למעט לגבי 

  הפסד. ואעלויות עסקה נזקפות לרווח  םאשר לגביה
  

 כמפורטלאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בנכסים פיננסיים מבוסס על סיווגם 
  להלן:

  

  נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  )א

  
 אשר יועדונכסים פיננסיים המוחזקים למסחר ונכסים פיננסיים זו נכללים קבוצה ב

  הפסד. וארווח דרך עם ההכרה הראשונית בהם להיות מוצגים בשווי הוגן 
  

  הלוואות וחייבים  )ב
  

תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה וחייבים הינן השקעות המוחזרות בהלוואות 
וצגות על פי שאינם נסחרים בשוק פעיל. לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות מ

שימוש בשיטת הריבית  ישירות, תוךבתוספת עלויות עסקה עלות התנאיהן לפי 
, הםלפי תנאי יםמוצג לזמן קצר חייבים , ובניכוי הפרשה לירידת ערך.האפקטיבית

  הנומינלי.  םבדרך כלל בערכ
  

 התחייבויות פיננסיות .2
  

ההתחייבויות מוכרות לראשונה בשווי הוגן. הלוואות והתחייבויות אחרות הנמדדות בעלות 
  ת עיסקה ישירות.מופחתת מוצגות בניכוי עלויו

  
לאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות מבוסס על סיווגם 

  כמפורט להלן:
  

 התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת  )א
  

, מוצגות על פי תנאיהן לפי והתחייבויות אחרות לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות
  .  בשיטת הריבית האפקטיביתתוך שימוש בניכוי עלויות עסקה ישירות  עלותה
  

 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  )ב
  

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללות התחייבויות 
פיננסיות המוחזקות למסחר והתחייבויות פיננסיות המיועדות עם ההכרה הראשונית 

  הפסד. וארווח דרך ן בהן להיות מוצגות בשווי הוג
  

ניתן לייעד התחייבות במועד ההכרה לראשונה לשווי הוגן דרך רווח או הפסד, בכפוף 
  .IAS 39-לתנאים שנקבעו ב

  
  
  
  
  



        אליום מדיקל סולושנס בע"מאליום מדיקל סולושנס בע"מאליום מדיקל סולושנס בע"מאליום מדיקל סולושנס בע"מ
        

        ים לדוחות הכספייםים לדוחות הכספייםים לדוחות הכספייםים לדוחות הכספייםבאורבאורבאורבאור

-  17  -  

  
  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  

  קיזוז מכשירים פיננסיים .3
  

 דוח על המצב הכספינכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג ב
אם קיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו, וכן קיימת כוונה 
לסלק את הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות 

  במקביל.
הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של 

לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים. על הצדדים 
מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן מיידי, אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או 

  שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול, או שיהיו אירועים שיגרמו לפקיעתה.
  

 מכשירים פיננסיים גריעת .4
  

קעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, נכס פיננסי נגרע כאשר פ
או כאשר החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי 
או כאשר נטלה על עצמה מחויבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד 

את כל הסיכונים וההטבות השלישי, ללא עיכוב משמעותי. בנוסף העבירה באופן ממשי 
הקשורים לנכס, או לא העבירה ואף לא הותירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות 

  .הקשורים לנכס אך העבירה את השליטה על הנכס
  

כאשר החברה העבירה את זכויותיה לקבל תזרימי מזומנים מהנכס ולא העבירה ולא הותירה 
ם בנכס ואף לא העבירה את השליטה על הנכס, באופן ממשי את הסיכונים וההטבות הקשורי

מוכר נכס חדש בהתאם למידת המעורבות הנמשכת של החברה בנכס. מעורבות נמשכת 
בדרך של ערבות לנכס המועבר נמדדת לפי הנמוך מבין היתרה המקורית של הנכס בדוחות 

  הכספיים והסכום המירבי של התמורה שהחברה עשויה להידרש לשלם בחזרה.
  

בות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה, בוטלה או פקעה. התחיי
התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב (הקבוצה) פורע את ההתחייבות על ידי תשלום 
במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית 

  מההתחייבות.
  

ת מוחלפת בהתחייבות אחרת כלפי אותו מלווה בתנאים כאשר התחייבות פיננסית קיימ
שונים מהותית, או כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת, ההחלפה או השינוי 
מטופלים כגריעה של ההתחייבות המקורית וכהכרה של התחייבות חדשה. ההפרש בין 

פסד. במקרה בו היתרה של שתי ההתחייבויות הנ"ל בדוחות הכספיים נזקף לרווח או ה
ההחלפה או השינוי אינם מהותיים, הם מטופלים כשינוי תנאי ההתחייבות המקורית ולא 
מוכר באותו מועד רווח או הפסד מההחלפה. בעת הבחינה האם מדובר בשינוי מהותי בתנאי 

  התחייבות קיימת, מביאה החברה בחשבון שיקולים איכותיים וכמותיים.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  

  פיננסיים נכסים ערך ירידת .5
  

האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך נכס פיננסי  דיווחהקבוצה בוחנת בכל תאריך 
  או קבוצה של הנכסים הפיננסיים הבאים:

  
  מופחתת בעלות המוצגים פיננסיים נכסים
  

אחד או יותר השפיעו באופן שלילי  ראייה אובייקטיבית לירידת ערך קיימת כאשר אירוע
סכום ההפסד הנזקף  על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה.

הנכס בדוחות הכספיים לבין הערך הנוכחי של  תהפסד נמדד כהפרש בין יתר ואלרווח 
, אומדן תזרימי המזומנים העתידיים (שאינם כוללים הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו)

המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס הפיננסי. אם הנכס 
הפיננסי נושא ריבית משתנה, ההיוון נעשה בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית הנוכחית. 

את  יבתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיב
ווח לאחר ההכרה בהפסד. ביטול כאמור נזקף לרהשבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש 

  או הפסד עד לגובה ההפסד שהוכר.
  

  הפרשות  .יח
  

מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה (משפטית או  IAS 37-הפרשה בהתאם ל
משתמעת) כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת 

כאשר הקבוצה צופה שחלק או כל לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. 
פרד, רק במועד בו קיימת וודאות ההוצאה תוחזר לחברה, כגון בחוזה ביטוח, ההחזר יוכר כנכס נ

  למעשה לקבלת הנכס. ההוצאה תוכר בדוח רווח או הפסד בניכוי החזר ההוצאה.
  

 להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים:
  

  אחריות
  

  כאשר המוצר נמכר ללקוח או כאשר השירות ניתן ללקוח. הקבוצה מכירה בהפרשה לאחריות 
  

  
  

 יםהתחייבויות בשל הטבות לעובד  .יט
  

  הטבות עובד לזמן קצר .1
  

חודש  12הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני לזמן קצר הטבות לעובדים 
לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים. 

משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות מעסיק לביטוח לאומי הטבות אלו כוללות 
ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות 
ברווחים, מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם את הסכום 

  האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.
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  (המשך) המדיניות החשבונאיתעיקרי   -: 2באור 

  

  הטבות לאחר סיום העסקה .2
  

 –(להלן  1963 –לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג  14מרבית עובדי החברה כפופים לסעיף 
 8.33%, זכאים העובדים רק להפקדות חודשיות בשיעור של 14). על פי סעיף 14סעיף 

פוטרים את החברה  14משכרם החודשי על שמם בחברות ביטוח. תשלומים בהתאם לסעיף 
מכל תשלום עתידי בגין סיום יחסי עובד מעביד לעובדים אלה. ההתחייבויות בשל סיום 
יחסי עובד מעביד וההפקדות שמכוסות באמצעות התוכניות של החברה להתחייבויות בשל 
סיום יחסי עובד מעביד אינם מוצגים במאזן מאחר והסיכונים בגין ההתחייבויות בשל סיום 

  בד מעביד הועברו באופן בלתי חוזר לקרנות הפנסיה.יחסי עו
  

התחייבות החברה בשל סיום יחסי  14עבור יתר עובדי החברה אשר אינם כפופים לסעיף 
עובד מעביד מחושבת על בסיס שכרם האחרון של העובדים ליום המאזן ובהתאם לחוק 

ביטוח בגין פוליסות פיצויי פיטורין, ומכוסות במלואן על ידי תשלומים שוטפים לחברות ה
ביטוח מנהלים וקופות גמל וכן על ידי יתרת התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד 

  המוצגות בדוח על המצב הכספי.
  

נכון ליום המאזן יתרת התשלומים השוטפים מכסה במלואה את ההתחייבות בגין סיום 
  יחסי עובד מעביד עבור עובדים אלה.

  
  

        

 מניותעסקאות תשלום מבוסס   .כ

  
עובדים/נותני שירותים אחרים של החברה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות 

בדרך של  מכשירים הוניים וחלק מהעובדים/נותני שירותים אחרים זכאים להטבותהמסולקות ב
  על בסיס עליית ערך מניות החברה. הנמדדותהמסולקות במזומן ו תשלום מבוסס מניות

  
 במכשירים המסולק, וליועצים לעובדים מניות מבוסס לתשלום תוכניות מספר מפעילה הקבוצה

) אופציות( הוניים מכשיריםמעניקה לעובדיה ויועציה  הקבוצה שבמסגרתן ,הקבוצה של הוניים
 המתקבלים השירותים של ההוגן שוויים. (תנאי שירות) שירותים קבלתבתמורה ל הקבוצה של

עלות  הפסד. ואכהוצאה ברווח  מוכר אופציותה להענקת בתמורה ומהיועצים מהעובדים
העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של המכשירים 

 מקובל.אופציות ההוניים במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור 
ההוגן של הסחורות או לגבי נותני שירותים אחרים, עלות העסקאות נמדדת לפי השווי 

  השירותים המתקבלים בתמורה למכשירים ההוניים שהוענקו.
  

 לקיים נדרש שבה התקופה שהיא, ההבשלה תקופת במהלךברווח או הפסד  מוכרת ההוצאה סך
ההוצאה המצטברת . מניות מבוסס התשלום הסדר של להבשלה המוגדרים התנאים כל את

כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה תום ם הוניים בהמוכרת בגין עסקאות המסולקות במכשירי
משקפת את מידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספר 

  המכשירים ההוניים שיבשילו בסופו של דבר.
  

 מועד לפני שירותים לקבוצה לספק היועצים או העובדים עשויים, מסוימות בנסיבות, בנוסף
 במהלך בהוצאה הכרה למטרת ההענקה במועד ההוגן השווי של הערכה מתבצעת ולכן ההענקה
  .ההענקה למועד השירותים מתן תחילת מועד שבין התקופה

  
 שניתן עסקה עלויות בניכוי ,התקבולים .חדשות מניות מנפיקה הקבוצה, האופציות מימוש בעת

  .מניות על ולפרמיה) נקוב ערך( המניות להון נזקפים, במישרין לייחסן
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

        
  למניה הפסד  .אכ

  
הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר  הפסדהלמניה מחושב על ידי חלוקה של  הפסד

  במהלך התקופה. הקיים בפועלהמניות הרגילות המשוקלל 
  

  מדידת שווי הוגן   .כב
  

שהיה משולם להעברת התחייבות שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר 
 בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.

מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או 
  ) ביותר.advantageousההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי (

ות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנח
תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים 

  שלהם.
מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות 

ר בשוק כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אח
  שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו.

הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים 
שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים 

  לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.
ההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים כל הנכסים ו

לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית 
  למדידת השווי ההוגן בכללותה:

  
  מחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.  :1רמה 
אשר ניתנים לצפייה במישרין  1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה   : 2רמה 

  או בעקיפין.
נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללא שימוש                    : 3רמה 

  בנתוני שוק ניתנים לצפייה).
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  מהותיים חשבונאיים דעת ושיקולי אומדנים  -:3 באור

  
 לרבות, נוספים גורמים ועל העבר ניסיון על ומבוססים, מתמיד באופן נבחנים, דעת ושיקולי אומדנים

  .הקיימות הנסיבות לאור, לסבירות שנחשבות, עתידיים לאירועים ביחס ציפיות
  

 החשבונאיים שהאומדנים נדיר, טבעם מעצם. לעתיד בנוגע והנחות אומדנים מגבשת הקבוצה
 סיכון ישנו שבגינם, וההנחות האומדנים. בפועל המתייחסות לתוצאות זהים יהיו המתקבלים
 הכספים שנת במהלך והתחייבויות נכסים של בספרים בערכם מהותיות התאמות לביצוע משמעותי

  .להלן מפורטים, הבאה
  

  מסוימיםונכסים לא כספיים  מוניטין ערך ירידת אומדן  א.
  

 למדיניות בהתאם, מוניטין של ערך ירידת קיימת האם, שנתי בסיס על בוחנת החברה
, הרפואי המכשור בתחום מזומנים מניבות יחידות חמש לקבוצה. 2 באורב המוצגת החשבונאית

 המוניטין את ומנהלת עסקיים ביצועים בוחנת הקבוצה הנהלת. מוצרים קוי חמישה המהוות
 פעילות מגזר לקבוצה. יחד המזומנים מניבות היחידות כל של המאוחדים הנתונים על בהתבסס

 לקבוצה מוניטין ערך ירידת בוחנת החברה, זאת לאור .ל"הנ היחידות קבוצת על בהתבסס, אחד
בנוסף, . העסקים בצירופי שנוצרה נרגיהימהס נהנות אשר מזומניםה מניבות יחידות חמש של

במידה שחלו אירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שערכם בספרים של נכסים לא 
כספיים אחרים לא יהיה בר השבה, נבחנת ירידה בערכם של הנכסים האמורים (להלן "נכסים 

 האם לקבוע מנת על חיצוני שווי במעריך נעזרה החברהשהתקיים לגביהם סממן לירידת ערך"). 
 31ליום  לא נמצאו סממנים לירידת ערך של נכסים לא כספיים. המוניטין של ערך תיריד קיימת

של הערכת שווי פנימית על מנת לקבוע האם קיימת ירידת ערך  ביצעה החברה. 2017 ,בדצמבר
טכנולוגיה וה ליבההטכנולוגיית נכסים לא כספיים אחרים שהתקיים לגביהם סממן לירידת ערך (

, הטכנולוגיות בחינת ירידת הערך של לצורך. 2017 ,בדצמבר 31 םיול )של אליום ואיביאי קיימתה
). 11 באור(ראה גם  המזומנים תזרימישל  תוחזית, היתר בין, לאמוד הקבוצה הנהלת נדרשה

 אומדת תקופה מידי, כן כמו. הקבוצה תומהערכ מהותית בפועל עשויות להיות שונות התוצאות
  .11 באורו טז'2 באור ראה ,הנכסים אותם של השימושים החיים אורך את הקבוצה

  
  .גבי הנכסים הלא כספייםלירידת ערך  לא התגלו סממנים 2016 -ו 2017בדצמבר,  31לימים נכון 

  
 של שבההה בר סכום 2016-ו 2017 ,בדצמבר 31באשר למוניטין, קבעה החברה כי נכון לימים 

אליהן הוקצה המוניטין, גבוה מערכן של היחידות מניבות  מזומניםה מניבות יחידותה תקבוצ
  . 'ד11 באור, ראה גם המזומנים האמורות בספרים ולכן לא חלה ירידת ערך מוניטין
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  (המשך) מהותיים חשבונאיים דעת ושיקולי אומדנים  -:3 אורב

  
 SIIRDבמשרד הכלכלה ומענק מקרן רשות לחדשנות מה מענקים  ב.

  
מטופלים כהלוואה הניתנת למחילה בהתאם להוראת  SIIRDומקרן  לחדשנותרשות מענקים מה

20  IAS ,יוחזרלא  שהתקבל שהמענק סביר ביטחון קיים האם בוחנת הקבוצה הנהלת. לאור זאת.  
  

חברות הבנות אשר קיבלו ה, בחלק מהקבוצה הנהלת הערכתל, 2017 ,בדצמבר 31 ליום נכון
לא קיים בטחון סביר שלא ינבעו הכנסות בעתיד אשר יחייבו  ם מהרשות לחדשנותמענקי

 .ולפיכך הוכרה בגינם התחייבות בדוחות הכספיים בתשלום תמלוגים בגין המענק שהתקבל
, קיים בטחון סביר SIIRDמנגד, להערכת הנהלת החברה, בהתייחס למענק שהתקבל מקרן 

זו מטופלת ניתנת למחילה אה שהחברה תקיים את התנאים למחילת ההלוואה, ולפיכך הלוו
 של הנוכחי הערך ות הכספיים.חכמו מענק ממשלתי ולא הוכרה בגינה התחייבות בדו

 הכנסותיה לגבי הקבוצה בהנחות תלוירשות לחדשנות ל תמלוגים לתשלום התחייבויות
 הנהלת של המכירות תחזית אומדן על מתבססות ההכנסות. להיוון הריבית ושיעור העתידיות

. סך השינוי בהתחייבות ית המכירותחל שינוי באומדן תחז 2015 -ו 2016 ,2017 במהלך. הקבוצה
אלפי  345 -אלפי ש"ח וכ 80 ,אלפי ש"ח 182 -בגובה של כ קיטוןבנטו הסתכם ל רשות לחדשנותל

 מהותית שונות להיות עשויות בפועל התוצאות ., בהתאמה2015 -ו 2016 ,2017 ש"ח בשנים
  .הקבוצה הנהלת את ששימשו וההנחות מהאומדנים

  
  .ג'16-וב' 16 באורראה  ,כמו כן

  
 תמורה מותנית  ג.

  
בעסקת החלפת המניות עם גרדיה, אשר נפרסת על  התמורה המותנית במזומןלצורך הערכת 

החברה את אומדת פני תקופה של מספר שנים בהתאם לאבני הדרך שנקבעו בהסכם, 
את מועד ההגעה לכל אבן דרך, את שיעור  ההסתברות להצלחה של כל אחת מאבני הדרך,

ון של גרדיה, ראה גם ון המשקף את מחיר החוב הממוצע של החברה וכן את שיעור ההיוההיו
 .6 באורו 3א(א)5 באור

  
  

  חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   -: 4באור 
  

  הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות -  15IFRS  .א
  

15 IFRS  ההתקן החדש) פורסם על ידי  –(להלן-IASB  ,2014בחודש מאי .  
  

תכניות נאמנות  IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11הכנסות,  IAS 18את  חליףהתקן החדש מ
  31SIC-העברות של נכסים מלקוחות ו IFRIC 18הסכמים להקמת מבנים,  IFRIC 15לקוחות, 
  עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום. -הכנסות 
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 (המשך) חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   -: 4באור 

 

  (המשך)  הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות -  15IFRS  .א
  

  
   התקן החדש מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:

 
חוזים וטיפול בשינויים , לרבות התייחסות לקיבוץ זיהוי החוזה עם הלקוח    -   1שלב 

)modifications.בחוזים (   
  .בחוזה) distinct(מחויבויות ביצוע נפרדות מספר זיהוי   -   2 שלב
לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון משמעותי,  ,קביעת מחיר העסקה  -   3 שלב

  תמורות שאינן במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.
על בסיס מחיר המכירה היחסי  מחויבות ביצוע נפרדתכל הקצאת מחיר העסקה ל  -   4 שלב

   הנפרד תוך שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים, או באומדנים והערכות.
, תוך הבחנה בין קיום מחויבות מחויבות ביצועבעת עמידה בהכרה בהכנסה   -   5 שלב

   במועד מסוים לבין קיום מחויבות לאורך זמן.
  
 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות חלה למפרע ייושם החדש תקןה

   .2018 ,בינואר
  

התקן החדש מאפשר לבחור ביישום למפרע חלקי עם הקלות מסוימות, שלפיו התקן החדש 
ייושם על חוזים קיימים החל מתקופת היישום לראשונה ואילך, ולא תידרש הצגה מחדש של 
מספרי ההשוואה. במקרה זה, על החברה להכיר בהשפעה המצטברת של יישום לראשונה של 

של העודפים (או רכיב אחר בהון, כפי שמתאים) למועד  התקן החדש כתיאום ליתרת הפתיחה
  היישום לראשונה. לחלופין, התקן החדש מאפשרי יישום למפרע מלא עם הקלות מסוימות. 

  
  מכירת סחורותהכנסות מ

  
מכשור רפואי. עיתוי ההכרה בהכנסה מהחוזים הקיימים מכירת מהחברה מפיקה את הכנסותיה 

בחוזים עם לקוחות בהם מכירת סחורה לא ישתנה בעקבות יישום הוראות התקן החדש. על כן, 
צפויה להיות מחויבות הביצוע היחידה בחוזה, החברה צופה כי ההכנסה תוכר בנקודת זמן שבה 

 למועד בדומה ללקוחקת הסחורה , בדרך כלל בעת אספללקוחעל הסחורה תעבור  השליטה
   .הנוכחיים התקנים תחת בהכנסה ההכרה

  
  , בין היתר, את הנושא הבא בנוגע להכנסות ממכירת סחורות:בחנהבנוסף החברה 

  
החברה מספקת, יחד עם מכירת המוצר, אחריות למתן תיקונים כלליים וזאת על מנת  -אחריות 

דדים התכוונו. בהתאם לתקן החדש, אחריות לספק ללקוח ביטחון כי המוצר יתפקד כפי שהצ
וזאת  IAS 37מסוג זה, אינה נחשבת כמחויבות ביצוע נפרדת והיא תוכר ותימדד כהפרשה תחת 

   באופן זהה לטיפול כיום.
  

  

  גילוי והצגה
  

התקן החדש קובע הוראות גילוי והצגה נרחבים ומפורטים יותר מאשר הוראות התקינה 
את הצורך בהתאמת המערכות, הבקרה פנימית, הנהלים והמדיניות אשר  בחנההקיימת. החברה 

  נדרשים לצורך איסוף החומר הדרוש להצגת הגילויים. 
  

 הדוחות על מהותית השפעה צפויה איישומו ל, להתקן החדשהשלכות יישום לאחר בחינת 
  של החברה. הכספיים
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  (המשך)חדשים בתקופה שלפני יישומם  IFRSגילוי לתקני   -: 4באור 

  
  

  מכשירים פיננסיים  IFRS 9  ב.
  

מכשירים פיננסיים,  - IFRS 9 פרסם את הנוסח המלא והסופי של IASB-ה 2014 ,בחודש יולי
מטפל בכל התקן)  -(להלן  IFRS 9מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה.  - IAS 39 המחליף את

  פיננסים: סיווג ומדידה, ירידת ערך וחשבונאות גידור. שלושת האספקטים הקשורים למכשירים
  

יימדדו בשווי הוגן. בתקופות  כרה לראשונה כל הנכסים הפיננסייםהתקן קובע כי בעת הה
עוקבות יש למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים 

  הבאים:
  
חזיק בנכסים על מנת לגבות את הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא לה  -

  תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מהם.
על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי, החברה זכאית, במועדים מסויימים, לקבל   -

  תזרימי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת קרן.
  
  

 פיננסיים האחרים תהיה על פי שווי הוגן.המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים ה
התקן קובע הבחנה בין מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ומכשירי חוב 

  שימדדו בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.
  

נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן, וההפרשים 
 .לגבי כל מכשיר ומכשיר החברהו לרווח (הפסד) כולל אחר, על פי בחירת ייזקפו לרווח והפסד א

אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר, חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך 
   .רווח או הפסד

  
קובע התקן את אותן הוראות שנדרשות לפי  ובנושא התחייבויות פיננסיות גריעה לעניין

השווי לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת  IAS 39הוראות 
  ההוגן. 

לגבי התחייבויות שלגביהן נבחרה חלופת השווי ההוגן, סכום השינוי בשווי ההוגן של 
ייזקף לרווח כולל אחר. כל יתר  -המיוחס לשינויים בסיכון האשראי של הישות  -ההתחייבות 

  זקפו לרווח או הפסד. השינויים בשווי ההוגן יי
  

התקן החדש כולל דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור אך מאפשר לחברות להמשיך וליישם 
בנושא חשבונאות גידור. במסגרת התקן החדש הורחבו דרישות הגילוי  IAS 39את הוראות 

  ביחס לפעילויות ניהול הסיכונים של החברה.
   

  . 2018בינואר,  1ת המתחילות ביום התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיו
 מחדש להציג חובה אין אךלמעט חשבונאות גידור, יש ליישם את הוראות התקן החדש למפרע, 

עבור חשבונאות גידור, יש ליישם את הוראות התקן החדש מכאן ואילך  .ההשוואה מספרי את
  למעט מספר חריגים.

  
 להיות צפויה לאליישום התקן דש, לאחר בחינת השלכות יישום התקן הח החברה, להערכת
   .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה
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  (המשך)חדשים בתקופה שלפני יישומם  IFRSגילוי לתקני   -: 4באור 

  
  

 לחברהשל נכסים בין חברה מחזיקה  העברהבדבר מכירה או  IAS 28 -ול IFRS 10 -ל תיקונים  .ג
 שלה משותפת עסקה או כלולה

  
התיקונים) אשר דנים  -(להלן  IAS 28 -ול IFRS 10-ל תיקונים IASB-פרסם ה, 2014בספטמבר 

בטיפול החשבונאי במכירה או העברה של נכסים (נכס, קבוצת נכסים או חברה בת) בין החברה 
  המחזיקה לבין חברה כלולה או עסקה משותפת שלה.

קבוצת נכסים התיקונים קובעים כי כאשר החברה המחזיקה מאבדת שליטה בחברת בת או ב
שאינה מהווה עסק בעסקה עם חברה כלולה או עסקה משותפת שלה, יבוטל הרווח באופן 
חלקי, כך שהרווח שיוכר הוא הרווח בגין המכירה לחיצוניים בלבד. התיקונים מוסיפים כי 

, IFRS 9 -במקרה בו הזכויות הנותרות בידי החברה המחזיקה מהוות נכס פיננסי כהגדרתו ב
  באופן מלא. יוכר הרווח

אם מדובר באיבוד שליטה בחברת בת או בקבוצת נכסים שמהווה עסק בעסקה עם חברה כלולה 
  או עסקה משותפת שלה, יוכר הרווח באופן מלא.

  
, אולם IASB-התיקונים ייושמו בדרך של מכאן ולהבא. מועד התחילה המנדטורי טרם נקבע ע"י ה

  אימוץ מוקדם אפשרי.
  

  
  

  חכירות IFRS 16   .ד

 
 -בדבר חכירות (להלן  16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB-פרסם ה 2016 ,בינואר

התקן החדש). בהתאם לתקן החדש, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה 
  לתשלום את זכות השימוש בנכס לתקופת זמן מוגדרת.

  להלן עיקרי התקן החדש:

  להכיר בכל החכירות בנכס מול התחייבות בדוח על המצב התקן החדש דורש מחוכרים
הכספי (פרט למקרים מסוימים) באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם 

  חכירות.  IAS 17-לתקן הקיים

 שימוש. כמו כן, -חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות
  ת ובהוצאות פחת בנפרד.החוכרים יכירו בהוצאות ריבי

  תשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית אשר מבוססים על ביצוע או
שימוש (לדוגמה, אחוז מהפדיון) יוכרו כהוצאה מצד החוכרים או כהכנסה מצד המחכירים 

  במועד היווצרותם.

 דש במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך מח
 השימוש.-את ההתחייבות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות

  התקן החדש כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול
החשבונאי הקיים בהתייחס לחכירות תפעוליות וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי 

 עד שנה. ערך כספי נמוך או במקרה של חכירות לתקופה של 

  הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים, קרי, סיווג
 כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית.

 
, או לאחריו. 2019בינואר  1התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

 .אימוץ מוקדם אפשרי
  
  
  
  
  



        אליום מדיקל סולושנס בע"מאליום מדיקל סולושנס בע"מאליום מדיקל סולושנס בע"מאליום מדיקל סולושנס בע"מ
        

        ים לדוחות הכספייםים לדוחות הכספייםים לדוחות הכספייםים לדוחות הכספייםבאורבאורבאורבאור

-  26  -  

  
  (המשך)בתקופה שלפני יישומם חדשים  IFRSגילוי לתקני   -: 4באור 

  
 (המשך)  חכירות IFRS 16   .ד

  
  הבאות: יישוםהת וגישאחת מהתקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור ב

  
במקרה זה, השפעת יישום התקן החדש לתחילת התקופה המוקדמת  -למפרע מלא יישום   .1

המוצגים ביותר המוצגת תיזקף להון. כמו כן, החברה תציג מחדש את דוחותיה הכספיים 
כמספרי השוואה. יתרת ההתחייבות למועד יישום התקן החדש לראשונה תחת גישה זו, 
תחושב תוך שימוש בשיעור הריבית הגלום בחכירה אלא אם שיעור זה אינו ניתן לקביעה 

  בנקל שאז יש להשתמש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר.

 
ש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. לפי גישה זו, לא תידר –יישום למפרע חלקי גישת   .2

יתרת ההתחייבות למועד יישום התקן החדש לראשונה, תחושב תוך שימוש הריבית 
-התוספתי של החוכר הקיימת במועד יישום התקן החדש לראשונה. לגבי יתרת נכס זכות

השימוש, החברה יכולה להחליט, לגבי כל חכירה בנפרד, ליישם את אחת משתי החלופות 
  הבאות:

 
 הכרה בנכס בגובה ההתחייבות שהוכרה, עם התאמות מסוימות.  -
  הכרה בנכס כאילו מאז ומעולם נמדד בהתאם להוראות התקן החדש.  -

 
הפרש כלשהו הנוצר במועד יישום התקן החדש לראשונה בעקבות יישום למפרע חלקי, אם 

  קיים, ייזקף להון.
  

התקן החדש למפרע ואת השלכותיו  בשלב זה, החברה בוחנת את האפשרויות השונות ליישום
  על הדוחות הכספיים של החברה.

  
  ודאות הקשורה למסים על ההכנסה-טיפול באי – IFRIC 23 -ה. 

  
ודאות הקשורה למסים על ההכנסה -טיפול באי – IFRIC 23את  IASB -פרסם ה 2017בחודש יוני 

כסים או התחייבויות הפרשנות). הפרשנות מבהירה את כללי ההכרה והמדידה של נ -(להלן 
ודאות הקשורה למסים -מסים על ההכנסה במצבים בהם קיימת אי IAS 12בהתאם להוראות 

ודאות -על ההכנסה. הפרשנות מתייחסת ומספקת הנחיות לבחינת קיבוץ מקרים של אי
הודאות -המתייחסים למסים על הכנסה, בחינת התייחסות של רשויות המס, מדידת השלכות אי

ם על הכנסה על הדוחות הכספיים וכן טיפול בשינויים בעובדות ובנסיבות של הקשורה למסי
  הודאות.-אי

  
. 2019בינואר,  1הפרשנות תיושם החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

אימוץ מוקדם אפשרי. במועד היישום לראשונה, החברה תיישם את הפרשנות באחת משתי 
  השיטות: 

  
למפרע מלא ללא תיקון מספרי השוואה וזקיפת ההשפעה המצטברת למועד היישום יישום   .1

  לראשונה ליתרת הפתיחה של יתרת הרווח.

 
  יישום למפרע מלא לרבות תיקון מספרי השוואה.  .2
  

 את לאמוד, זה בשלב, ביכולתה אין הפרשנות, אך של האפשרית ההשפעה את בוחנת החברה
 .הכספיים הדוחות על, בכלל אם, השפעתה
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  פיננסיים סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים  -:5 באור

        
  :פיננסיים סיכונים ניהול  .א

  
  פיננסיים סיכון גורמי  .1

  
 סיכוני לרבות( שוק סיכוני: פיננסיים סיכונים למגוון אותה חושפות הקבוצה פעילויות

 תוכניתה. נזילות וסיכוני אשראי סיכון) ריבית שיעור בגין מזומנים תזרימי וסיכון מטבע
 התנהגות את לצפות ניתן לא כי בכך מתמקדת סיכונים לניהול הקבוצה של הכוללת

 הכספיים ביצועיה על אפשריות שליליות השפעות למזער ובניסיון הפיננסיים השווקים
  . הקבוצה של
  

 למדיניות בהתאם הקבוצה של הכספים מחלקת ידי-על מתבצע הסיכונים ניהול
 את ומעריכה מזהה הקבוצה של הכספים מחלקת. המנהלים מועצת ידי-על המאושרת
. הקבוצה של התפעוליות יחידותיה עם צמוד פעולה שיתוף תוך הכספיים הסיכונים

  .הסיכונים של הכולל לניהולם כתובים עקרונות מספקת המנהלים מועצת
  
  
  שוק סיכוני  א)

        
   חליפין שער סיכוני  )1

  
 חליפין שער לסיכוני חשופה והיא בינלאומית היא הקבוצה פעילות

. ולאירו ב"ארה של לדולר בעיקר, שונים למטבעות מחשיפות הנובעים
 התחייבויות או נכסים, עתידיות מסחריות מעסקות נובע חליפין שער סיכון

  . חוץ במטבע הנקובים
  

 נכסים או עתידיות מסחריות עסקות כאשר קיים חליפין שער סיכון
 שאינו במטבע ונקובים נמדדים הכספיים בדוחות המוכרים והתחייבויות

        . הישות של הפעילות מטבע
 בשער לשינויים החשיפה על הגנה עסקאות לבצע נוהגת אינה הקבוצה
  .החליפין

  
  

  ריבית שיעור בגין מזומנים תזרימי סיכון  )2
  

 השקלית הריבית שיעור בגין 2016-ו 2017 בשנת, המזומנים תזרים סיכון
  .מהתחייבויות אחרות נובע הקבוצה של המשתנה

        
 הדולרית הריבית שיעור בגין 2016-ו 2017 בשנת המזומנים תזרים סיכון

 מועד קצרי בפיקדונות מהשקעותיה נובע הקבוצה של המשתנה
  . משתנה דולרית ריבית הנושאות אחרות ומהתחייבויות
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  (המשך) פיננסיים סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים  -:5 באור

  
  (המשך) פיננסיים סיכונים ניהול  .א

  
  מבחני רגישות לרווח (הפסד) לפני מס בגין שינוי בגורמי שוק: להלן

 

          2017    2016  
  אלפי ש"ח          
                                 

מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של 
  הדולר:

                                

  )695(  )21(   10%מעליית שע"ח של  הפסד
  695  21    10%מירידת שע"ח של  רווח

                          
מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של 

  אירו:ה
                        

  )124(  )143(    10%מעליית שע"ח של  הפסד
  124  143    10%רווח מירידת שע"ח של 

        
מבחן רגישות לשינויים בשער הריבית 

  השיקלית:
                        

  415  306    2%של  הריביתמעליית שיעור  רווח
  )415(  )306(    2%של  מירידת שיעור הריבית הפסד

        
 

        
  אשראי סיכוני  ב)

  
 ממכירות נובעים אשראי סיכוני. הקבוצה הנהלת ידי-על מטופלים האשראי סיכוני

  . בנפרד מפיץ לכל אשראי מתן לגבי הערכה של מדיניות ישנה לקבוצה. למפיצים
 לחלק, יום 60 שוטף ועודל תשלום מראש בין נעים האשראי תנאי, מקרה בכל

 כי, לציין יש. תקופה מידי מתבצעת האשראי מתן לגבי מחדש הערכה. מהמפיצים
 צופה אינה הקבוצה והנהלת, אירופה מערב בשווקיבעיקר  פועלת הקבוצה
 2'ב5 ראה. בקבוצה מהותיים אינם האשראי סיכוני. מהותיים בסכומים הפסדים

  . פיננסים נכסים של האשראי לאיכות בקשר להלן
  

  נזילות סיכון  ג)
  

באשר לקיומם של ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של הקבוצה כעסק חי 
את  ההנהלה מנתחת .ב'1 באורובאשר לתוכניות הנהלת הקבוצה בנוגע לכך, ראה 

 ושומרת, הצפוי המזומנים תזרים בסיס על הקבוצה של הנזילות עודפי תחזיות
  . לצרכיה בהתאם נזילות יתרות

  
 כחלק הפעילות למימון נדרשים שאינם, הקבוצה ידי על המוחזקים מזומנים עודפי
ופקדון  )חודשים 3 -מ פחות( קצר לטווח השקעה באפיקי מושקעים, החוזר מההון

, שווי יתרת המזומניםלפירוט . ודולרית , יורושיקלית ריבית נושאי לזמן קצר
  .7 באור ראה, ונכסים נזילים אחרים מזומנים

  
 של נגזרות שאינן הפיננסיות התחייבויותיה של ניתוח מציגה שלהלן הטבלה

 הנותרת התקופה פי-על, רלוונטיות פירעון לקבוצות מסווגות כשהן, הקבוצה
 פיננסיות התחייבויות. הכספי המצב על הדוח לתאריך נכון החוזי פירעונן למועד
 עיתוי להבנת חיוניים שלהם החוזיים הפירעון מועדי אם בניתוח נכללות נגזרות
 בלתי חוזיים מזומנים תזרימי הנם בטבלה המוצגים הסכומים. המזומנים תזרימי

  . מהוונים
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  (המשך) פיננסיים סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים  -:5 באור

  
  (המשך) פיננסיים סיכונים ניהול  .א

  
 פחות                

    משנה
 2-ל 1 בין

    שנים
 4-ל 2 בין

    שנים
 4 מעל

  שנים
                        

            :7201 ,בדצמבר 31 ליום יתרה
            

  -  -  -  4,712    אחרות זכות ויתרות ספקים
רשות לחדשנות יבויות ליהתח

  במשרד הכלכלה
  

-  325  1,089  3,258  
  -  -  -  7,211    מותנית תמורה

            
    11,923  325  1,089  3,258  

            :2016 ,בדצמבר 31 ליום יתרה
            

  -  -  -  4,554    אחרות זכות ויתרות ספקים
רשות לחדשנות התחייבויות ל

  במשרד הכלכלה
  

-  294  1,223  4,497  
  -  -  -  7,998    מותנית תמורה

            
    12,552  294  1,223  4,497  

        
  הון ניהול  .2

  
 וזאת חי כעסק ולפעול להמשיך הקבוצה יכולת שימור הם הקבוצה של ההון ניהול יעדי

 במטרה מטבי הון מבנה ולקיים השקעתם על תשואה המניות לבעלי להעניק במטרה
  .'ב1 באור גם ראה .ההון עלויות את להפחית

  
  

  הוגן שווי אומדני  .3
  

 לפי, הפסד או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים הפיננסיים המכשירים של ניתוח להלן
  :כדלקמן הוגדרו השונות הרמות. הערכה שיטות

  
 או נכסים נסחרים בהם פעילים בשווקים) מותאמים-בלתי( מצוטטים מחירים  )*

  ).1 רמה( זהים התחייבויות
 לגבי הילצפי ניתנים אשר, 1 ברמה שנכללו, מצוטטים מחירים שאינם נתונים  )*

 כלומר( בעקיפין אם ובין) כמחירים כלומר( במישרין אם בין, ההתחייבות או הנכס
  ).2 רמה) (מהמחירים נגזרים

 הילצפי ניתן שוק מידע על מבוססים שאינם ההתחייבות או הנכס לגבי נתונים  )*
  ).3 רמה) (unobservable inputs) (הילצפי ניתנים שאינם נתונים(

  
 השוק מחיר על מבוסס פעילים בשווקים הנסחרים פיננסיים מכשירים של ההוגן שוויים

 זמינים המצוטטים המחירים אם פעיל נחשב שוק. הכספי המצב על הדוח לתאריך נכון המצוטט
 המספקים גופים, ענפיים גופים, ברוקרים, סוחרים, בורסה ידי-על סדיר באופן ומתעדכנים בנקל

 עסקות בסיס על נקבעים זה בשוק המחירים ואם, ממשלתיות פיקוח רשויות או תמחור שירותי
        . קשורים-בלתי צדדים בין סדיר ובאופן בפועל המתבצעות בשוק

  
 שיטות באמצעות נקבע פעיל בשוק נסחרים שאינם הפיננסיים המכשירים של ההוגן שוויים
, זמינים הם אם, נצפים שוק נתוני על שניתן כמה עד מתבססות אלו שיטות. שווי הערכת

 הנדרשים המשמעותיים הנתונים כל אם. עצמה הישות של הערכות על שפחות כמה ומסתמכות
 יותר או אחד אם. 2 ברמה נכלל המכשיר, לצפייה ניתנים הנם הוגן שווי הערכות לביצוע

  .3 ברמה נכלל המכשיר, נצפים שוק נתוני על מבוססים אינם המשמעותיים מהנתונים
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  (המשך) פיננסיים סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים  -:5 באור

  
  (המשך) פיננסיים סיכונים ניהול  .א

  
שלהלן מציגה את הנכסים וההתחייבויות של הקבוצה הנמדדים בשווי הוגן נכון ליום הטבלה 

  :2017 ,בדצמבר 31
  

  סה"כ יתרה    3רמה     2רמה     

  אלפי ש"ח    

              
              התחייבויות:

              
  5,417    5,417    -    תמורה מותנית

              
  5,417    5,417    -    סך התחייבויות

  
  

        
מציגה את הנכסים וההתחייבויות של הקבוצה הנמדדים בשווי הוגן נכון ליום הטבלה שלהלן 

  :2016 ,בדצמבר 31
  

  סה"כ יתרה    3רמה     2רמה     
  אלפי ש"ח    
              

              התחייבויות:
  *    -    *    כתבי אופציה

  5,710    5,710    -    תמורה מותנית
              

  5,710    5,710    *    סך התחייבויות
  

  מאלף ש"ח.*) קטן 
  
  

, לא התבצעו 2016 ,בדצמבר 31-ו 2017 ,בדצמבר 31 מיםביבמהלך השנים שהסתיימו 
  העברות כלשהן בין הרמות.

  
לשנים שהסתיימו  3לפי רמה  ותהטבלה שלהלן מציגה את השינויים בהתחייבויות הנמדד

  :2016 ,בדצמבר 31יום וב 2017 ,בדצמבר 31יום ב
  

  תמורה מותנית    
  ח"ש אלפי    
      

  4,862    6201 ,בינואר 1יתרה ליום 
  848    הפסדים שהוכרו ברווח או הפסד

      
  5,710    6201 ,בדצמבר 31יתרה ליום 

  )293(    שהוכרו ברווח או הפסד רווחים
  5,417    7201 ,בדצמבר 31יתרה ליום 
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  (המשך) פיננסיים סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים  -:5 באור

  
  (המשך) פיננסיים סיכונים ניהול  .א

  
  :תהליכי הערכה ששימשו את הקבוצה להלן

        
על ידי מעריך  לראשונה , נערכה3שווי של התמורה המותנית, המסווגת ברמה ההערכת 

גרדיה. מחלקת הכספים בקבוצה מבצעת עם שווי חיצוני כחלק מעסקת צירוף עסקים 
  עדכון של הערכת השווי מידי תקופת דיווח. 

  
) לשיווק מוצר K510(במסלול  FDA -התקבל בידי החברה אישור ה 2015ביוני,  4ביום 

  גרדיה בעורק התרדמת בארה"ב.
 

ועמידת החברה באבן הדרך השניה על פי הסכם אשר  FDA -בהמשך לקבלת אישור ה
אלפי דולר ארה"ב  600נחתם בין החברה לבעלי מניות גרדיה לשעבר, שילמה החברה 

מועד ההגעה הצפי לגבי בנוסף, הקדימה החברה את  .2015ש"ח) במהלך שנת אלפי  2,266(
  לאבן הדרך השלישית.

  
אומדני השווי ההוגן בגין התמורה המותנית במזומן,  2017בדצמבר,  31נכון ליום 

, 85%של  המיוחסים לאבן הדרך השלישית, התבססו על תוחלת ההסתברות להצלחה
 ועל שיעור היוון של) 2018ספטמבר (חודש הערכות ההנהלה למועד ההגעה לאבני הדרך 

לו האומדן באשר להסתברות להצלחה היה  של גרדיה. ההוןהמשקף את מחיר  18.0% -כ
לאבן הדרך  תהמיוחס ןשווי ההוגן בגין התמורה המותנית במזומ, ה100%עומד על 
המותנית אלפי ש"ח. סך התמורה  6,373ומד על , היה ע2017בדצמבר,  31ליום  השלישית

  .מיליון דולר ארה"ב) 2.08ש"ח ( 7,211הינה  לאבן הדרך השלישית תבמזומן, המיוחס
  

אומדני השווי ההוגן בגין התמורה המותנית במזומן,  2016בדצמבר,  31נכון ליום 
, 85%של  המיוחסים לאבן הדרך השלישית, התבססו על תוחלת ההסתברות להצלחה

 ועל שיעור היוון של) 2017 דצמבר(חודש הערכות ההנהלה למועד ההגעה לאבני הדרך 
היה הסתברות להצלחה ל האומדן באשרלו  של גרדיה. ההוןהמשקף את מחיר  19.1% -כ

לאבן הדרך  תהמיוחס ןשווי ההוגן בגין התמורה המותנית במזומה, 100%עומד על 
המותנית התמורה  סךאלפי ש"ח.  6,718מד על עוהיה  ,2016בדצמבר,  31ליום  השלישית

  .מיליון דולר ארה"ב) 2.08( ש"ח 7,998 הינה לאבן הדרך השלישית תבמזומן, המיוחס

 
  

  פיננסיים מכשירים  .ב
        

  קבוצות לפי פיננסיים מכשירים  .1
  

  :הבאים הפריטים עבור יושמה פיננסיים במכשירים לטיפול החשבונאית המדיניות
 

  2017 ,בדצמבר 31
 הלוואות          

  וחייבים
  אלפי ש"ח          

      : נכסים
      

  7,942    מזומנים ושווי מזומנים
  15,011    לזמן קצר ונותפקד

  3,137  )ומוסדות מראש תשלומים למעט( חובה ויתרות וחייבים לקוחות
  269    מזומן משועבד

     
  26,359    כ"סה
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  (המשך) פיננסיים סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים  -:5 באור

        
  (המשך) פיננסיים מכשירים  .ב

        
  2017 ,בדצמבר 31
  
 התחייבויות    

 דרך הוגן בשווי
  הפסד או רווח

 התחייבויות  
 אחרות פיננסיות

  מופחתת בעלות

  

  כ"סה
              

              :התחייבויות
              

 למעט( אחרים וזכאים ספקים
  )סטטוטוריות התחייבויות

  
-  5,911 5,911  

 לזמן אחרות פיננסיות התחייבויות
רשות לחדשנות התחייבות ל - ארוך

  במשרד הכלכלה

  

-  1,134  1,134  
  5,417  -  5,417    תמורה מותנית

          
  12,462  7,045  5,417    כ"סה
  

 
  2016 ,בדצמבר 31
 הלוואות          

  וחייבים
  אלפי ש"ח          
            

      : נכסים
      

  12,196    מזומנים ושווי מזומנים
  11,006    לזמן קצרפקדון 

  2,408    )ומוסדות מראש תשלומים למעט( חובה ויתרות וחייבים לקוחות
  126    מזומן משועבד

            
  25,736    כ"סה

  
 התחייבויות    

דרך הוגן בשווי
  הפסד או רווח

 התחייבויות  
 אחרות פיננסיות

  מופחתת בעלות

  

  כ"סה

              
              :התחייבויות

              
 למעט( אחרים וזכאים ספקים

  )סטטוטוריות התחייבויות
  
-  

  
5,608  

  
5,608  

 לזמן אחרות פיננסיות התחייבויות
 רשות לחדשנותהתחייבות ל - ארוך

  במשרד הכלכלה

  

-  

  

1,368  

  

1,368  
  5,710    -    5,710    תמורה מותנית

  *)    -    *)    אופציה כתבי
              

  12,686    ,9766    5,710    כ"סה
        

  *) קטן מאלף ש"ח.
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  (המשך) פיננסיים סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים  -:5 באור
  

  (המשך) פיננסיים מכשירים  .ב
  

  פיננסיים נכסים של האשראי איכות  .2
  

 ושטרם הגיע טרם פירעונם שזמן, פיננסיים נכסים של האשראי איכות את להעריך ניתן
 או) זמינים אם( חיצוניים אשראי דירוגי על הסתמכות ידי על, ערך ירידת בגינם הוכרה

  .שכנגד הצד של פירעון חדלות למקרי בנוגע עבר נתוני על
  

  :להלן פירוט דירוגים כאמור לגבי מזומנים, פקדונות לזמן קצר ומזומן משועבד
  

  בדצמבר 31    
    2017    2016  
  אלפי ש"ח    
         

          :קצר לזמן פיקדונותו בבנק מזומנים
AAA   22,953    23,202  

          
          -מזומן משועבד 

AAA   269    126  
  

  אשראי סיכוני ריכוז  .3
        

 ריכוז מייצגות אינן הקבוצה של הלקוחות יתרות .באירופה נעשות הקבוצה מכירות רוב
  .2017 ,בדצמבר 31 ליום אשראי סיכון של משמעותי

        
        

  עסקים צירוף  -:6 באור
        

בהסכם ("ההסכם"), שעקרונותיו מפורטים להלן, לפיו החברה  2012בינואר,  29הקבוצה התקשרה ביום 
את כל הון המניות המונפק והנפרע של גרדיה מכל בעלי המניות של גרדיה לרבות בעלת רכשה 

לידיה את כל כתבי האופציה שהוענקו לנושאי משרה, עובדים ויועצים קיבלה השליטה לשעבר וכן 
החברה בכל ההון מחזיקה גרדיה, באופן שעם השלמת העסקה (להלן "מועד ההשלמה הראשון") של 

בת בבעלות מלאה של החברה -לחברההפכה המונפק והנפרע של גרדיה (לרבות בדילול מלא), וגרדיה 
   ("עסקת גרדיה").

 
דים ויועצים תמורת העסקה כללה מניות ואופציות של החברה שהונפקו למוכרים, לנושאי משרה, עוב

של גרדיה במועד ההשלמה הראשון וכן תמורה מותנית במניות ובמזומן אשר יוקצו/ישולמו, בהתאם 
 לעניין, לאחר מועד ההשלמה הראשון ובכפוף להשלמת אבני דרך כמפורט להלן.

    
לאחר מועד ההשלמה הראשון, ובכפוף להתקיימות מועדי השלמת כל אחת מאבני הדרך (כהגדרתן 

תקצה לכל אחד מהמוכרים, לפי חלקו על פי אותה אבן דרך, ותשלם את התמורה ברה החלהלן), 
 במזומן לכל אחד מהמוכרים, לפי חלקו על פי אותה אבן דרך, כדלקמן:

  

ממניות  6%-מניות רגילות של החברה (כ 72,500למוכרים סך של וקצו הבמועד אבן הדרך הראשונה   .א
התמורה). אבן הדרך הראשונה מוגדרת בהסכם כקבלה על ידי גרדיה של תוצאות קליניות 

 .  FDA-מוצלחות במדדים העיקריים על פי פרוטוקול אשר אושר על ידי ה

 

מניות מ 26%-מניות רגילות של החברה (כ 290,000למוכרים סך של וקצו הבמועד אבן הדרך השניה   .ב
למוצר גרדיה בעורק  FDAדולר ארה"ב. אבן הדרך השניה הינה קבלת אישור  600,000התמורה) וכן 

 התרדמה. 
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  (המשך) עסקים צירוף  -:6 באור

  

מיליון דולר ארה"ב. אבן הדרך השלישית הינה  2.08במועד אבן הדרך השלישית ישולמו למוכרים   .ג
יחידות של מוצר גרדיה, בכפוף לכך שהמכירות יוכרו בדוחות הכספיים  5,000מכירה במצטבר של 

 .IFRSשל גרדיה על פי כללי 
  

רדיה; או (ג) תונפק גרדיה במועד שבו (א) תמוזג גרדיה עם צד שלישי; או (ב) תימכר השליטה בג  .ד
 ;בבורסה לניירות ערך; או (ד) ייחתם עם גרדיה הסכם רישיון עולמי בלעדי בקשר למוצר שלה

, תועבר מלוא התמורה שטרם שולמה ו/או הוקצתה עד למועד זה לידי "אירועי האקזיט") -(להלן 
 המוכרים, אף אם גרדיה טרם הגיעה לכל אבני הדרך.  

 
 -ה של ראשונית החלטה קיבלה שגרדיה לאחר לעיל האירועים אחד בקרות יכהצדדים הסכימו, 

FDA ,המצטבר שהסכום או גרדיה ששווי בתנאי השלישית הדרך אבן תמורת של האצה תהייה 
 או שווים יהיו, מאירועי האקזיט לגרדיה בפועל שיושלמו והתמלוגים התשלומים, הרישיון מדמי
  "ב.ארה דולר מיליון 30 על יעלו

 
מניות  72,500 הקצתה החברה, ראשונהבאבן הדרך ה הלעמיד, ובהמשך 2015 ,אפרילב 21 ביום

  . ש"ח ע.נ. כ"א של החברה 0.20רגילות בנות 
  

מניות רגילות  290,000 קצתה החברהה ,שניהבאבן הדרך ה הלעמיד, ובהמשך 2015 ,יוליב 13 ביום
אלפי ש"ח)  2,266אלפי דולר ( 600החברה . בנוסף, שילמה ש"ח ע.נ. כ"א של החברה 0.20בנות 

  לבעלי מניות גרדיה לשעבר.
  

התמורה המותנית במניות הוכרה במועד הרכישה במסגרת ההון העצמי של החברה בהתאם 
לשוויה ההוגן באותו מועד. התמורה המותנית במזומן הוכרה במועד הרכישה כהתחייבות בהתאם 

אריך מאזן נמדדת התמורה המותנית במזומן בהתאם לשוויה ההוגן באותו מועד. בהמשך, מדי ת
לשוויה הוגן המעודכן. שינויים בשוויה ההוגן של התמורה המותנית במזומן הנובעים בעיקרם 
בשל עדכון הערכות ההנהלה לגבי מועדי ההגעה לאבני הדרך, עדכון תוחלת ההסתברות להצלחה 

  והפרשי שער נזקפים לרווח או הפסד.
  ).3(א'5 באורראה גם 

  
  ופקדונות לזמן קצר מזומנים שווי, מזומנים  -:7 באור

        
  מזומנים ושווי מזומנים  א.

  בדצמבר 31    
    2017    2016  
  אלפי ש"ח    
         

 2,596   7,942  ובקופה בבנק מזומנים

 9,600   -   קצר לזמן בנקאיים פיקדונות

       
  7,942   12,196 

        
  

  :הינם המזומנים ושווי המזומנים צמודים אליהם או נקובים בהם המטבעות
  בדצמבר 31    
    2017    2016  
  אלפי ש"ח    
         
 11,042   1,329   ח"ש

 713   831   יורו
  441    5,782    ב"ארה דולר

        
  7,942   12,196 
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   (המשך) ופקדונות לזמן קצר מזומנים שווי, מזומנים  -:7 באור

        
  פקדונות לזמן קצר  ב.

  
שנתית נושאים ריבית קצר הינם לתקופה של חצי שנה, הינם במטבע ש"ח ולזמן הפקדונות 

   .0.2%בשיעור של 
  

  חובה ויתרות חייביםלקוחות ו  -:8 באור
 

  לקוחות  א.
  

  בדצמבר 31    
    2017    2016  
  אלפי ש"ח    
         

  1,233    1,528    חובות פתוחים 
  60    3     היהמחאות לגבי

          
    1,531    1,293  
          

  40    40    בניכוי הפרשה לחובות מסופקים
          
    1,491    1,253  
  

  ירידת ערך לקוחות מטופלת באמצעות רישום הפרשה לחובות מסופקים.
  

  לפי תקופת הפיגור בגבייה ביחס לתאריך הדיווח: החובות הפתוחיםלהלן ניתוח 
  
  בדצמבר 31    
    2017    2016  
  אלפי ש"ח    
         

  879    1,209    מועד פרעונםלקוחות שטרם הגיע 
  61    91    חודשים 3 עדבגבייה פיגור 
  *) 293    *)  228    חודשים 3 -ל מעלפיגור 

          
    1,528    1,233  
  

  אלפי ש"ח. 40*) היתרה כוללת חובות מסופקים בסך 
  

  חייבים ויתרות חובה  .ב
  

  בדצמבר 31    
    2017    2016  
  אלפי ש"ח    
         

  1,155    1,247    ים לקבלמענק
  301    541    מראש הוצאות
  178    318    מוסדות
  -    399    אחרים

          
    2,505    1,634  
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  (המשך) חובה ויתרות חייבים  -:8 באור

  
המהווים נכסים האחרות  החובה ויתרות חייביםה , יתרותהלקוחותיתרות  של ההוגן השווי

 אשראי לסיכוני המרבית החשיפה. בספרים מוצגים הם בו לערך סביר רוביק משקף פיננסיים
 הערך של ההוגן השווי הינה, החובה ויתרות החייבים יתרת בגין, 2017 ,בדצמבר 31 ליום נכון

 המהווים נכסים פיננסייםהאחרות  החובה ויתרות חייביםה ,הלקוחות קבוצת כל של בספרים
  .ח"ש אלפי 3,455 של סך, דהיינו) מראש הוצאות למעט( לעיל כאמור

  
  

  מלאי  -:9 באור
  

  :המלאי הרכב
  

  בדצמבר 31    
    2017    2016  
  אלפי ש"ח    
        

  1,501    1,685     ועזר גלם חומרי
  361    335    בתהליך מלאי

  654    641    גמורה תוצרת
          

  2,516    2,661    כ"סה
  

  .המלאי על שעבודים אין לקבוצה
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  קבוע רכוש  -:10 באור

  
  :הינם, 2017 בשנת בהם והתנועה, עיקריות קבוצות לפי, בגינו שנצברו והפחת הרכוש הרכב  .א
  

  יתרה מופחתת    פחת שנצבר    העלות    
  בדצמבר 31ליום                                 

    

יתרה 
לתחילת 

    השנה
תוספות 

    במשך השנה
יתרה לגמר 

    השנה

יתרה 
לתחילת 

    השנה

תוספות 
במשך 
  השנה

  

  ירידת ערך 

  
יתרה לגמר 

  2016    2017    השנה
  אלפי ש"ח    
                                      

  698    738    2,101    -    299    1,801    2,838    339    2,499    מעבדה וציוד מכונות
  327    321    807    -    96    711    1,127    90    1,038   , מחשבים ושיפורים במושכרמשרדי וציוד רהיטים

                                      
    3,537   429   3,966   2,512    395   -    2,908    1,059    1,025  

  
  :הינם, 2016 בשנת בהם והתנועה, עיקריות קבוצות לפי, בגינו שנצברו והפחת הרכוש הרכב  .ב

  
  יתרה מופחתת    פחת שנצבר    העלות    
  בדצמבר 31ליום                 יתרה            יתרה    

    
לתחילת 

    השנה
תוספות 

    במשך השנה
יתרה לגמר 

    השנה
לתחילת 

    השנה
תוספות 

  במשך השנה
  

    ירידת ערך
יתרה לגמר 

  2015    2016    השנה
  אלפי ש"ח    
                                      

  1,184    698    1,801    300    269    1,232    2,499    83    2,416    מעבדה וציוד מכונות
, מחשבים ושיפורים משרדי וציוד רהיטים

  922   במושכר
  

116  
  

1,038  
  

634    77  
  

-  
  

711  
  

327    288  
                                      
    3,338   199   3,537   1,866   346   300    2,512    1,025    1,472  
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  מוחשיים בלתי נכסים  -:11 באור

  
  :הינם, 2017 בשנת בהם והתנועה, עיקריות קבוצות לפי, בגינם שנצברה וההפחתה מוחשיים הבלתי הנכסים הרכב  א.

  

   העלות    
פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך 

 יתרה מופחתת  שנצברו
 בדצמבר 31  יתרה      יתרה  יתרה    תוספות     יתרה    

    
לת לתחי

    השנה
במשך 
    השנה

  לגמר
  השנה

לתחילת 
    השנה

הפחתה 
  השנה

  לגמר 
 2016  2017  השנה

  אלפי ש"ח    
                        

  1,099  910  17,085  189  16,896  17,995  -  17,995     טכנולוגיית ליבה
  10,670  9,278  23,222  1,392  21,830  32,500  -  32,500    קיימים מוצרים טכנולוגית

  55  87  133  40  93  220  72  148    ורישיונות תוכנות
                    
    50,643  72  50,715  38,819  1,621  40,440  10,275  11,824  

        
  :הינם, 2016 בשנת בהם והתנועה, עיקריות קבוצות לפי, בגינם שנצברה וההפחתה מוחשיים הבלתי הנכסים הרכב  .ב
  

   העלות    
פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך 

 יתרה מופחתת  שנצברו
 בדצמבר 31  יתרה      יתרה  יתרה    תוספות     יתרה    

    
לתחילת 

    השנה
במשך 
    השנה

  לגמר
  השנה

לתחילת 
    השנה

הפחתה 
  השנה

  לגמר 
 2015  2016  השנה

  אלפי ש"ח    
                        

  1,287  1,099  16,896  188  16,708  17,995  -  17,995     טכנולוגיית ליבה
  12,063  10,670  21,830  1,393  20,437  32,500  -  32,500    קיימים מוצרים טכנולוגית

  68  55  93  34  59  148  21  127    ורישיונות תוכנות
                    
    50,622  21  50,643  37,204  1,615  38,819  11,824  13,418  
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  ):המשך( מוחשיים בלתי נכסים   -:11 באור

        
  הפחתה תקופתית  .ג

  בדצמבר 31    
    2017    2016  
  אלפי ש"ח    
         

  1,393    1,392     עלות המכר
  188    189    הוצאות מחקר ופיתוח

  34    40    הוצאות הנהלה וכלליות
          

  1,615    1,621    כ"סה
  

  
  מוניטין ערך ירידת בחינת  .ד

  
החברה בחנה את הצורך בהכרה בהפסד בגין ירידת ערך מוניטין באמצעות מעריך שווי חיצוני 

 יםבאור ראה נוספים לפרטים .2015-ו 2016, 2017 שנים בגין ערך לירידת הפרשה נדרשה לאאך 
המוניטין של הקבוצה נבחן ברמת כלל החברה  יצוין כי, לצורך בחינת ירידת ערך .(א)3-ו, 'טז2

(המהווה מגזר פעילות אחד) ואינו מוקצה בין היחידות מניבות המזומנים ברמה נמוכה יותר. 
בחינת ירידת הערך נעשתה על בסיס הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס בניכוי עלויות מכירה 

   מוש שלו.לבין שווי השי
  

נקבעה בהתבסס על שוויה  2016 ,בדצמבר 31-ו 2017 ,בדצמבר 31בחינת ירידת הערך לימים 
ההוגן של החברה (קבוצת היחידות מניבות המזומנים) הנבחנת בניכוי עלויות מימוש. השווי 

  ). 1ההוגן האמור התבסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל של מניות החברה (נתוני רמה 
  

  ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים  .ה
  

התקיימו סימנים המצביעים על ירידת ערך נכסים בלתי אם בהקבוצה בוחנת מידי תקופת חתך, 
לא נמצאו נסיבות  2016 -ו 2017 ,בדצמבר 31 מיםלינכון מוחשיים בעלי אורך חיים מוגדר. 

בחנה הקבוצה  2015 ,בדצמבר 31העשויות להצביע על פגיעה בערכם של אותם נכסים. נכון ליום 
ירידת ערך לגבי הנכסים הבלתי מוחשיים בעלי אורך חיים מוגדר אשר בגינם נמצאו נסיבות 

היקפי מכירות נמוכים מאלו  -העשויות להצביע על פגיעה בערכם של אותם נכסים (בעיקר 
 החברה על התמקדות בפעילות פיתוח עסקי של קו וכן החלטת דירקטוריון שהיו חזויים בעבר

בעלות  , למעט טכנולוגיה שנרכשה במסגרת צירוף העסקים של גרדיה)המוצרים של איביאי
קבלת ואשר לגביה החברה סבורה כי לא חלה ירידת ערך לאור  אלפי ש"ח 10,202מופחתת בסך 

כתוצאה מהבחינה כאמור, החברה כללה הפרשה לירידת ערך  .2015במהלך שנת  FDAאישור 
 בגין הנכסים הבלתי מוחשיים להלן:
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   )המשך( מוחשיים בלתי נכסים   -:11 באור
  

 טכנולוגיית ליבה  .1
        

מבססת החברה את מוצריה. סכום בר עליו ת ליבה הינה הבסיס הטכנולוגי יטכנולוגי
בניכוי עלויות מכירה של טכנולוגיית הליבה ההשבה של הנכס נקבע על פי השווי ההוגן 

והוערך בשיטת "הפטור מתמלוגים", על פיה מוערך שווי נכס בלתי מוחשי על פי היוון 
תשלומי "התמלוגים הראויים" (נטו ממס), שהיה בעל הנכס נדרש לשלם לצורך השימוש 

רכת הנהלת . להע3בנכס אילולא היה בבעלותו. שיטת הערכת שווי כאמור, מסווגת ברמה 
ההוגן בניכוי משוויה אינו שונה מהותית ת הליבה יהקבוצה, שווי השימוש של טכנולוגי

  עלויות מימוש.
  

על תקציב בהתבסס  השתמשה הקבוצה במכירות החזויות השווי ההוגן בביצוע חישובי
 שנים. 3על ידי ההנהלה לתקופה נוספת של  הוכנוהחברה לשנה הבאה ועל תחזיות ש

שיעור הצמיחה  אומדןבהתחשב בחושבו  שנים 4לאחר התקופה של  זויותהמכירות הח
כמו כן, בביצוע חישובים  .4%בשיעור של אשר יורד ומתכנס לשיעור צמיחה לטווח ארוך 

אלו, התחשבה הקבוצה בשיעור השחיקה של המכירות החזויות ובשיעור התמלוגים 
, המפורטים היה בבעלותושהיה בעל הנכס נדרש לשלם לצורך השימוש בנכס אילולא 

  להלן.
הנהלת הקבוצה קבעה כי שיעורי הצמיחה לטווח ארוך, שיעורי השחיקה, שיעורי 

הנם  בהם נעשה שימוששיעורי ההיוון התמלוגים ושיעור ההיוון מהווים הנחות מפתח. 
  .הרלוונטי לשוקמס, והם לוקחים בחשבון סיכונים ספציפיים הקשורים  אחרל
  

ששימשו בחישוב השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה של טכנולוגיית ההנחות העיקריות 
  הליבה הן כדלקמן:

 
  2015 ,בדצמבר 31 וםלי         

 

קו המוצרים של         
 איביאי

קו המוצרים של   
 אליום

          
  4%    4%    שיעור הצמיחה לטווח ארוך 

  18.4%    18.4%    שיעור היוון 
  15%    10%    שיעור השחיקה (א), (ב)

  5%    5%    התמלוגיםשיעור 
  

התבצעה באופן הדרגתי, החל המתייחסת לקו המוצרים של איביאי השחיקה   א)(
 בכל שנה.  10%משנת התחזית השלישית ואילך, בהתאם לשיעור של 

  
התבצעה באופן הדרגתי, החל  המתייחסת לקו המוצרים של אליוםהשחיקה   ב)(

 בכל שנה.  15%משנת התחזית השישית ואילך, בהתאם לשיעור של 
  

של איביאי ושל אליום  2015 ,בדצמבר 31הסכום בר השבה של טכנולוגיית הליבה ליום 
 אלפי ש"ח בהתאמה. בהתאם, 1,089 -אלפי ש"ח וכ 198 -אשר חושב כאמור לעיל הינו כ

ולוגיית הליבה של איביאי ואליום בדוח על ההפסד הכולל בנכס טכננרשמה ירידת ערך 
בסעיף "הפסד מירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים" במסגרת הוצאות מחקר ופיתוח לשנת 

אלפי ש"ח, בהתאמה. בהתאם להערכת השווי  70 -אלפי ש"ח וכ 650 -בסך של כ 2015
ית הליבה של שבוצעה, לא שינתה הקבוצה את אורך החיים השימושיים של טכנולוגי

  שנים נכון לתאריך האמור).  7שנים נכון לתאריך האמור) ואליום ( 6איביאי (
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   )המשך( מוחשיים בלתי נכסים   -:11 באור

  
 טכנולוגיה קיימת  .2

 

 טכנולוגייתטכנולוגיה קיימת מורכבת מקווי המוצרים אשר פותחו ומפותחים על בסיס 
הליבה. סכום בר ההשבה של הנכס נקבע על פי השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה של 
הטכנולוגיה הקיימת והוערך כסיכום של "הרווחים העודפים" העתידיים המיוחסים לנכס, 
מהוונים למועד הערכת השווי. רווחים עודפים מוגדרים כהפרש בין הרווחים התפעוליים 

לבין התשואה הראויה על השווי ההוגן של הנכסים  הצפויים מהטכנולוגיה הקיימת
(מוחשיים ובלתי מוחשיים) אשר תורמים לרווחים התפעוליים. שיטת הערכת שווי 

שווי השימוש של הטכנולוגיה  להערכת הנהלת הקבוצה,. 3כאמור, מסווגת ברמה 
  .שוויה ההוגן בניכוי עלויות מימושאינו שונה מהותית מהקיימת 

    
על תקציב בהתבסס  השתמשה הקבוצה במכירות החזויות השווי ההוגן חישוביבביצוע 

 שנים. 3על ידי ההנהלה לתקופה נוספת של  הוכנוהחברה לשנה הבאה ועל תחזיות ש
שיעור הצמיחה  אומדןבהתחשב בחושבו  שנים 4לאחר התקופה של  המכירות החזויות

כמו כן, בביצוע חישובים  .4%ל בשיעור שאשר יורד ומתכנס לשיעור צמיחה לטווח ארוך 
אלו, התחשבה הקבוצה בשיעור השחיקה של המכירות החזויות ובשיעור התמלוגים 

  , המפורט להלן.שהיה בעל הנכס נדרש לשלם לצורך השימוש בנכס אילולא היה בבעלותו
  

הנהלת הקבוצה קבעה כי שיעורי הצמיחה לטווח ארוך, שיעורי השחיקה ושיעור ההיוון 
מס, והם לוקחים  אחרהנם ל בהם נעשה שימוששיעורי ההיוון מהווים הנחות מפתח. 

  .הרלוונטי לשוקבחשבון סיכונים ספציפיים הקשורים 
  

הטכנולוגייה של  ההנחות העיקריות ששימשו בחישוב השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה
  הן כדלקמן:הקיימת 

  
  2015 ,בדצמבר 31 וםלי         

 

קו המוצרים של         
 איביאי

קו המוצרים של   
 אליום

          
  4%    4%    שיעור הצמיחה לטווח ארוך (א), (ב)

  18.4%    18.4%    שיעור היוון 
  25%    15%    שיעור השחיקה (א), (ב)

  
, בנוסף 15% -נאמד בהמתייחסת לקו המוצרים של איביאי שיעור השחיקה   (א)

 לצמיחה הצפויה בכל שנה וזאת החל משנת התחזית הרביעית ואילך. 

 
, בנוסף 25% -נאמד בהמתייחסת לקו המוצרים של אליום  שיעור השחיקה   (ב)

 לצמיחה הצפויה בכל שנה וזאת החל משנת התחזית החמישית ואילך.
  

של איביאי ושל  2015 ,בדצמבר 31הטכנולוגיות הקיימות, ליום הסכום בר השבה של 
נרשמה ירידת ערך  אליום אשר חושב כאמור לעיל עלה על ערכן בספרים ועל כן לא

 בנכסי טכנולוגיה קיימת של איביאי ואליום.
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   ההכנסה על מסים   - :21 באור

        
  חוקי המס החלים על חברות הקבוצה  .א

  
  1985 -(תיאומים בשל אינפלציה) התשמ"ה חוק מס הכנסה   .1

  
נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות  2007פי החוק, עד לתום שנת -על

  לשינויים במדד המחירים לצרכן. 
  

התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה),  2008בחודש פברואר 
ואילך. החל משנת  2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  1985-התשמ"ה

, נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין 2008
. תיאומים 2007בדצמבר,  31ליום  שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שעד

המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש נדל"ן (שבח) וניירות ערך, ממשיכים לחול עד 
למועד המימוש. התיקון לחוק כולל, בין היתר, את ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל 

) 2007(לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת 
  .2008החל משנת 

 
  החלים על הקבוצה המס שיעורי  .2

  
אושר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות  ,2016בדצמבר 

, אשר כולל הפחתת שיעור מס 2016 –), התשע"ז 2018 -ו 2017הכלכלית לשנות התקציב 
בינואר,  1) והחל מיום 25%(במקום  24%לשיעור של  2017בינואר,  1החברות החל מיום 

  שיעור המס אין השפעה על החברה.בלשינויים  .23%לשיעור של  2018
  

 2015ובשנת  25%הינו  2016, בשנת 24%הינו  2017שיעור מס החברות בישראל בשנת 
  .26.5%הינו 

 
        

  להעברה מס לצורכי הפסדים  .ב
  

 -ו ח"ש אלפי 62,204 לכדי מגיעים הבאות לשנים המועברים החברה של מס לצורכי הפסדים
  .בהתאמה, 2016 ,בדצמבר 31 וליום 2017 ,בדצמבר 31 ליום, ח"ש אלפי 60,824

 180,612 לכדי המגיעים הבאות לשנים המועברים מס לצרכי הפסדים קיימים הבנות בחברות
  . בהתאמה, 2016 ,בדצמבר 31 וליום 2017 ,בדצמבר 31 ליום, ח"ש אלפי 165,600 -ו ח"ש אלפי

  
 בינואר 1 לאחר שמומשו קודמות משנים ערך מניירות הפסדים לרבות( ערך מניירות הון הפסדי

 ח"ש אלפי 2,539 לכדי מגיעים, בחברה הבאות לשנים ומועברים מס לצורכי קוזזו שטרם) 2006
  .2016 -ו 2017 ,בדצמבר 31 מיםלי
  

 אלפי 940 לכדי בחברה מגיעים, הבאות לשנים יםרומועב קוזזו שטרם, מס לצורכי הון דיהפס
   .2016 -ו 2017 ,בדצמבר 31 מיםלי ח"ש
  

  .לעין הנראה בטווח צפוי אינו שניצולם מאחר אלה הפסדים בגין נדחים מסים זקפו לא החברות
  

  מס שומות  .ג
        

הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס וגרדיה איביאי , הבנות אליוםלחברה ולחברות 
2012.  

  לחברות הבת תרוליף ואלווטיקס טרם הוצאו שומות מס סופיות.
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   זכות ויתרות זכאיםספקים ונותני שירות ו   -:31 באור
        

   שירותים ונותני ספקים  .א
  

  בדצמבר 31    
    2017    2016  
  אלפי ש"ח    
         

 1,516   1,688  פתוחים חובות

 374   299   המחאות לפרעון

       
  1,987   1,890 

  
  

   אחרים - זכות ויתרות זכאים  ב.
  2017בדצמבר,  31ליום     

    
 לא חדש שקל

    צמוד

 לדולר צמוד
 נקוב או

    בדולר

צמוד לאירו 
או נקוב 

  סה"כ    באירו
  ח"ש אלפי    
            

 לרבות, נלוות והוצאות עובדים שכר
  1,275  -  -  1,275   נוספים ומסים לאומי ביטוח

  1,612  43  443  1,126    לשלם הוצאות
 1,198  -  -  1,198    הפרשה לחופשה והבראה

  247  -  247  -  )ב'16(באור  רשות לחדשנותל תמלוגים
  41  -  -  41   אחרים

            
  4,373  43  690  3,640    כ"סה

  
  2016בדצמבר,  31ליום     

    
 לא חדש שקל

    צמוד

 לדולר צמוד
 נקוב או

    בדולר

צמוד לאירו 
או נקוב 

  סה"כ    באירו
  ח"ש אלפי    
      

 לרבות, נלוות והוצאות עובדים שכר
 1,125  -  -  1,125   נוספים ומסים לאומי ביטוח

  1,700  29  707  964    לשלם הוצאות
  1,054  -  -  1,054    הפרשה לחופשה והבראה 

  233 - 233  -  ב')16(באור  רשות לחדשנותל תמלוגים
  12  -  - 12   אחרים

           
  4,124 29  940  3,155    כ"סה

  
  

 סביר קירוב מהווההמהווים מכשירים פיננסיים  הזכות ויתרות הזכאים של בספרים ערכם
  .מהותית אינה ההיוון שהשפעת מאחר ההוגן לשוויים
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   הפרשות   - :41 באור

        
  :כדלקמן הנה בהפרשות התנועה

    

הפרשה 
לאחריות 
    והחזרות

 בגין הפרשה
      מס חבות

   כ"סה    )א(   )ב(    
  אלפי ש"ח    
            

 936  769  167   2017 ,בינואר 1 ליום יתרה

 31-ב שהסתיימה השנה במהלך תנועה
        :2017 ,בדצמבר

        - על הרווח הכולל לדוח זקיפה

 18  -  18   סכומים שהופרשו השנה   

 )769(  )769(  -   *) מחילה בהתאם להסכם פשרה   

         

 185  -  185    2017 ,בדצמבר 31 ליום יתרה

  
  ו'16*) ראה ביאור 

  

    

הפרשה 
לאחריות 
    והחזרות

 בגין הפרשה
      מס חבות

   כ"סה    )א(   )ב(    
  אלפי ש"ח    
            

 1,125 780 345   2016 ,בינואר 1 ליום יתרה

 31-ב שהסתיימה השנה במהלך תנועה
      :2016 ,בדצמבר

      - על הרווח הכולל לדוח זקיפה

 )178( - )178(   נוספות הפרשות

 )11( )11( -   שער הפרשי

      

 936 769 167     2016 ,בדצמבר 31 ליום יתרה

  
  

   .במסגרת התחייבויות שוטפות הכספיים בדוחות מוצגות האמורות ההפרשות סך
        

 אינק אליום בעסקת פוטנציאלית מס חבות בגין הפרשה  א.
    

 Alliumההסכם) עם  –בהסכם הקצאה פרטית (להלן  החברההתקשרה  2010במרס  9ביום 

Medical Inc.  אליום אינק), חברה פרטית המוכרת סטנטים למערכת השתן ולמערכת  –(להלן
 , חברה בת של אליום אינק,ממניות חברת אליום בע"מ 100%הועברו  הסכםהבמסגרת . המרה
 ותחול במידה, מסוימים בתנאים כי הוסכם אינק אליום עם ההסכם במסגרתהחברה. לידי 
 אליום של העסקית הפעילות מכירת עקב מניותיה בעלי על או אינק אליום על סופית מס חבות
בהתאם . דולר אלפי 200 על יעלה שלא בסכום המס בתשלום תשתתף החברה, לחברה אינק
   הפרשה בסכום האמור. כללה ממועד העסקה החברהלכך, 

  
  . ו'16ראה ביאור  ביטול ההפרשהבאשר לפרטים בדבר 

  
 והחזרות לאחריות הפרשה  ב.

  
. מוכרת שהיא המוצרים על לשנתיים אחריות כלל-בדרך ללקוחותיה מציעה חברת הבת, אליום,

 החזרות ובגין אחריות בגין לתביעות המתייחסת ההפרשה של אומדן עורכת הקבוצה הנהלת
  . מוצר והחזרות אחריות לתביעות בנוגע עבר תביעות נתוני סמך על עתידיות מוצר
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   מעביד - עובד יחסי סיום בשל התחייבות   -:51 באור

  
 פרישה פיצויי בתשלום הקבוצה חייבת, בארץ בתוקף העבודה ולהסכמי העבודה לחוקי בהתאם  .א

  . מסוימות בנסיבות מעבודתם יפרשו או שיפוטרו לעובדים פנסיה
  

 עובדים בגין פיצויים לתשלומי הקבוצה התחייבות וכן פנסיה לתשלומי הקבוצה התחייבות  .ב
 כאמור שהופקדו הסכומים. מוגדרות הפקדה בתוכניות שוטפות הפקדות ידי על כוסהמ בישראל

  .הכספי המצב על בדוחות כלולים אינם
  

    
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
    2017    2016    2015  
  אלפי ש"ח    
             

  516    578    662   הוצאה בגין תוכניות הפקדה מוגדרות
  
  

   התלוי תוהתחייבו התקשרויות   - :61 באור
  

 – תפעולית בחכירה התקשרויות  .א
  

   כחוכרת הקבוצה
  

 ההסכמים של תוקפם; שבשימושה המבנים בגין, תפעוליים חכירה בהסכמי קשורה הקבוצה .1
. 2026 -ו 2023 שנת עד להארכה אופציה כאשר לחלקם יש 2021 -ו 2020, 2018ים שנעד  יפוג
 .לצרכן המחירים למדד צמודים השכירות דמי
  
 אשר, ניתנים לביטול שאינם החכירה הסכמי בגין הקרובות בשנים החזויים השכירות דמי

  :כדלקמן הינם, 2017 ,בדצמבר 31יום ל בתוקף השכירות דמי לפי מחושבים
  

 ח"ש אלפי         

    
2018 842 

2019  781  
2020  277  

    
  1,900  

  
החכירה התפעוליים בגין המבנים שבשימוש החברה, במסגרתם חודשו הסכמי , 2017במהלך 
 היא בו המשרדים מבנה השכרת בגין בנקאיות ערבויות שלישיים לצדדים הקבוצה העמידה
נכון לתאריך המאזן,  אלפי ש"ח. 231 -בסך של כ בנקאי לתאגיד פקדון שועבד ובגינו פועלת

  אלפי ש"ח. 259סך הפקדונות המשועבדים בגין מבנה המשרדים הינם 
  

 מבנה השכרת בגין בנקאיות ערבויות שלישיים לצדדים הקבוצה העמידה, 2016במהלך 
  אלפי ש"ח. 45 -בסך של כ בנקאי לתאגיד פקדון שועבד ובגינו פועלת היא בו המשרדים
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 פרטיים רכב כלי לשכירת תפעולי ליסינג בהסכמי השכרה חברות עם התקשרה הקבוצה .2
  . שנים 3 עד של לתקופות

 ,בדצמבר 31 ליום בתוקף השכירות דמי לפי מחושבים, הקבוצה של העתידיים השכירות דמי
  :כדלקמן הינם, 2017

  
    ח''ש אלפי          

2018    516  
2019    273  
2020    34  

      
    823  

  

 
  מחכירהכ הקבוצה

  
החכירה החברה מכונה לצד שלישי ("החוכר") לתקופה של שנתיים בתמורה  2016בחודש אפריל 

אלפי ש"ח בניכוי  75המכונה בסך של  אלפי ש"ח. בנוסף, קיימת לחוכר אופצייה לרכישת 42 -ל
 מתשלומי ההחכרה ששולמו. 75%

  
  

  במשרד הכלכלהרשות לחדשנות ל תמלוגים  .ב
  

 הרשות לחדשנות( ישראל לממשלת תמלוגים לתשלום התחייבות לחברות הבנות אליום ואיביאי
 הממשלה השתתפה שבפיתוחם מוצרים ממכירת התמורה בסיס על המחושבים, במשרד הכלכלה)

 של בשיעורים תמלוגים לממשלה ישולמו, כאמור ההשתתפות לתנאי בהתאם. מענקים של בדרך
 צמוד כשהוא, הממשלה השתתפה שבפיתוחם המוצרים של והמכירות מההכנסות 3.5%-3.0%

 ידי על שהתקבלו המענקים מסכום 100% עד הלייבור בשיעור שנתית ריבית בתוספת לדולר
  .החברה

 IAS 20במשרד הכלכלה כהלוואה בהתאם להוראות  מהרשות לחדשנותהחברה מטפלת במענקים 
  ).'יא2 באור(ראה גם 

מאחר שלהערכת הנהלת החברה לא קיים ביטחון סביר שהחברה תקיים את התנאים למחילת 
  ההלוואה האמורה, ההלוואה מוכרת כהתחייבות פיננסית. 

 375 -וכש"ח  אלפי 1,006 -כהינה  רשות לחדשנותלסך ההתחייבות  2017 ,בדצמבר 31 ליום נכון
 אלפי 448 -ש"ח וכ אלפי 1,153 – 2016 ,בדצמבר 31( .איביאי בהתאמהגין בואליום גין ב ש"חאלפי 

  .ש"ח, בהתאמה)
לרשות לחדשנות סך ההתחייבות הנומינלית  2016 ,בדצמבר 31 -ו 2017 ,בדצמבר 31נכון לימים 

 בהתאמה.ש"ח,  5,746 -אלפי ש"ח ו 5,093 -כהינה 
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  SIIRD -מענק מ  .ג
  

) NUS( סינגפור של הלאומית האוניברסיטה עם התקשרות החברה השלימה, 2014 ביולי 18ביום 
 2 מסוג בסוכרת לטיפול ייחודי פולשני זעיר מוצר ומסחור לפיתוח מטעמה מובילים וחוקרים

 של במימון נתמך"ב, ארה דולר מיליון 2.2-כ שהיקפו, הפרויקט(להלן: "הפרויקט").  יתר ובהשמנת
כאשר ) SIIRD(להלן   Singapore Israel Industrial Research and Development Foundationידי על 45%

המענק האמור אינו מדלל מי מהצדדים והחזר המענק יבוצע כתמלוגים ממכירות עתידיות של 
ועל ידי החברה  NUSפותח במסגרת הפרויקט. יתרת מימון הפרויקט תעשה על ידי המוצר שי

ומסחרי על ידי שני  רגולטוריבחלקים שווים. הפרויקט יבוצע בשיתוף פעולה טכנולוגי, קליני, 
הצדדים. בנוסף חתמו הצדדים על הסכם מסחור למוצר, הצפוי בעוד כשנתיים ממועד הדיווח 

(להלן: "חברה משותפת"). בכפוף לאישור  שווים בחלקים שתוחזקפת ויעשה במסגרת חברה משות
דירקטוריון החברה למסחר את המוצר במסגרת החברה המשותפת כאמור לעיל, התחייבה החברה 

  אלפי דולר. 500להשקיע סכום מינימלי בסך של 
בסך של , הפרויקטהמענק בגין  מסך 30%בלה החברה מקדמה בשיעור של י, ק2014ביולי  30 ביום

   .אלפי ש"ח) 496 -(כ אלפי דולר 144 -כ
  אלפי ש"ח). 85 -אלפי דולר (כ 22 -, קיבלה חברה תשלום נוסף בסך של כ2016בפברואר  18ביום 

  .SIIRD -והחברה הגישה דוח סופי ל 2016 ,בדצמבר 31הפרויקט הסתיים ביום 
(ראה  IAS 20בהתאם להוראות כהלוואה נמחלת  SIIRD-החברה מטפלת בסכומים המתקבלים מ

  ).יא'2 באורגם 
מאחר שלהערכת הנהלת החברה קיים ביטחון סביר שהחברה תקיים את התנאים למחילת 

, הלוואה זו מטופלת כמענק ממשלתי ובהתאם לכך לא הוכרה SIIRD -ההלוואה שהתקבלה מ
מוכרים בדוחות התחייבות בדוחות הכספיים. מענקים ממשלתיים המתייחסים לעלויות, נדחים ו

הכולל על פני התקופה הנדרשת, כדי להקביל בין העלויות לבין המענקים שהתקבלו  רווחהעל 
  בגינם. 
סך של אלפי ש"ח ו 671 סך שלהכולל  הרווחהחברה זקפה לדוח על  2015 -ו 2016 שניםהבמהלך 

המתייחסות וההנהלה וכלליות כקיזוז מהוצאות המחקר והפיתוח  בהתאמה, אלפי ש"ח, 710
  לפרוייקט.
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 :טכנולוגית לחדשנות הלאומית מהרשות מענק  .ד

  
 והתעשייה הכלכלה במשרד טכנולוגית לחדשנותהלאומית  הרשות אישרה, 2017 במרץ 21 ביום

 להשתלה הנועד ייחודי(Mitral Valve)  מיטרלי לבבי מסתם המפתחת, לתרוליף(להלן: "הרשות") 

, מענק מו"פ (להלן: המסתם ספיקת-מאי הסובלים במטופלים חדשנית פולשנית זעיר בשיטה
  .Minimally Invasive Transcatheter Mitral Valve Replacementמענק") בתכנית שעניינה ה"
  

חודשים  12לתקופה של  נומאושר על ידי הרשות לפעילות המו"פ, הימקורי ההמענק ה תקציב
  . 50%מיליון ש"ח ובשיעור השתתפות מקסימלי של  4 -כ לסך של ומסתכם 2016בנובמבר  1 מיום

  
 4נוספת בת קיבלה החברה אישור הארכת תקופת הפרויקט לתקופה  2017, באוקטובר 1-ה ביום

  .2016בנובמבר  1חודשים מיום  16-כך שתקופת הפרויקט התעדכנה לחודשים 
  

  אלפי ש"ח. 704קיבלה החברה מקדמה על חשבון המענק בסך של  2017במאי,  28 -ה ביום
  

  .אלפי ש"ח 409קיבלה החברה תשלום נוסף בסך של  2017בנובמבר,  16-ביום ה
  

  ש"ח. אלפי 367קיבלה החברה תשלום נוסף בסך  2018 בינואר, 18-הלאחר תאריך המאזן, ביום 
  

נזקף  ועל כן מענק שהתקבל לא יוחזרהלמסקנה שקיים ביטחון סביר ש הגיעה הנהלת החברה
. ההוצאות האמורות כהקטנה של לרווח או הפסד, בהתאם להוצאות המיוחסות לפרוייקטהמענק, 

למסקנה שלא קיים ביטחון סביר שמענק  הנהלת החברה לראשונה תגיעככל שבתקופה עוקבת 
ד בהתחייבות פיננסית כנגד רווח או הפסד. באותו מוע החברה תכירשהתקבל לא יוחזר, 

לגבי התחייבויות  IAS 39 -מטופלת בהתאם להוראות המפורטות ב ההתחייבות הפיננסית האמורה
  .בעלות מופחתת פיננסיות הנמדדות

 

  תמורה מותנית בצירוף עסקים  .ה
        

שהיווה חלק מתמורת הרכישה במזומן באשר לפרטים לגבי השווי ההוגן של התמורה המותנית 
  .3'א5 באורו 6 באור ראה -ושינויים עוקבים בו של חברת גרדיה 

  

  טענות המדינה בדבר זכויות בפטנטים של אליום  .ו
        

נתקבל במשרדי החברה מכתב מאת המדינה, המופנה בין היתר אל החברה  2013ביוני,  12 -ביום ה
(להלן "אליום אינק.") ואל פרופ' דניאל יחיא (מבעלי  .Allium Medical Incוכן אל  ואל אליום

השליטה לשעבר בחברה ואחד ממציאי חלק מהפטנטים של החברה). במכתב נטען כי למדינה 
ישנה לכאורה זכות בעלות בחלק מהפטנטים של החברה אשר פרופ' יחיא רשום בין הממציאים 

ירות" בגין עבודתו של פרופ' יחיא מצאת שאשלהם וזאת בשל טענות כי הפטנטים האמורים הנם "
במדינה. עוד נטען במכתב כי החברה ויתר הגורמים הפרו לכאורה את זכויות המדינה וגרמו 

  למדינה נזקים כלכליים בגין כך. 
  
(יחדיו: "אליום") על הסכם פשרה עם מדינת  חתמו החברה ואליום 2017 אוגוסטחודש מהלך ב

שורים נוספים (יחדיו: אליום, המדינה והצדדים הקשורים: ישראל ("המדינה") וכן עם גורמים ק
"ההסכם עם המדינה"), וכן על הסכם נוסף עם הגורמים הקשורים (להלן יחדיו: -"הצדדים", ו

"ההסכמים") המסדירים את טענות המדינה לזכויות בקניין רוחני של אליום הקשורים בפטנטים 
ר של אליום בעת עבודתו במדינה (להלן יחדיו: שפותחו, בין היתר, על ידי אחד היועצים לשעב

"הקניין הרוחני") ואשר שולבו או ישולבו בחלק ממוצרי אליום המוגדרים בהסכם עם המדינה 
  (להלן: "המוצרים"). 
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 :ההסכמים בהתייחסם לחברה עיקרי יובאו להלן

 

הצדדים ויתרו על כל הטענות והתביעות הקשורות לקניין הרוחני  ,במסגרת ההסכמים .1
ולמוצרים כהגדרתם בהסכם עם המדינה, לרבות כל הפיתוחים הקשורים בקניין הרוחני 

כן, הצדדים התחייבו שלא לנקוט בצעדים או -והמוצרים, בכפוף להוראות ההסכמים. כמו
 לערער על תוקף הפטנטים המוגדרים בהסכמים. 

 

תשלם אליום למדינה  2024בדצמבר  31ועד ליום  2015בינואר  1 -התקופה שמיום ביחס ל .2
מכל תקבול שיתקבל אצל אליום מצד שלישי בגין מכירת  4.5% של בשיעורתמלוגים 

  המוצרים, נטו לאחר הפחתת הוצאות שהוגדרו בהסכם עם המדינה. 
 שמיום לתקופה וחסיםהמי הסכומים בגין מלאות הפרשות הכספיים בדוחותיה רשמה החברה

  ועד לתאריך המאזן. 2015לינואר  1 -ה
תשלם אליום למדינה  2029באפריל  3 -ה ועד ליום 2025לינואר  1 -הביחס לתקופה שמיום 

  משיעורי התמלוגים המתוארים לעיל.  50%תמלוגים מופחתים בשיעור של 
פת תשלום התמלוגים , ובכפוף לכך שלא תתבקש דחייה של תקו2029באפריל  3 -ההחל מיום 

על ידי אליום, לא תידרש אליום לשלם עוד תמלוגים למדינה בגין ההסכם עם המדינה ובקשר 
לשימוש,  זכותעם הקניין הרוחני והמוצרים. ככל שתיתן בעתיד אליום לצדדים שלישיים 

בקניין הרוחני המוגדר בהסכם, וכן במקרים של קבלת תקבולים מסוימים שהוגדרו בהסכם 
מסכום התמורה שיתקבל אצל אליום  17.5%אליום, תשלם אליום תמלוגים בשיעור של אצל 

  בגין רישיונות משנה, כפי שהוגדרו בהסכם עם המדינה.
  

אליום התחייבה לרשום לטובת המדינה שעבודים על הפטנטים המתייחסים למוצרים על מנת  .3
להבטיח את התחייבויותיה של אליום על פי ההסכם עם המדינה בכפוף לתנאים המוגדרים 

  בהסכם עם המדינה. 
  

אלפי ש"ח  349בעקבות החתימה על הסכם הפשרה, הכירה החברה בהכנסות אחרות, נטו בסך של 
  ביטול הפרשה לחבות מס בקשר למחוייבויות שנצמחו לחברה במסגרת רכישת חברת הבת  בגין

אלפי ש"ח בקיזוז הוצאות משפטיות ורישום שעבודים על פטנטים  700בסך של  2010אליום בשנת 
  אלפי ש"ח. 351כאמור לעיל בסך של 

  

 תרוליף מדיקל בע"מ  .ז
  

עם צדדים שלישיים שאינם בעלי עניין בחברה (להלן:  החברה התקשרה, 2015 באוגוסט 19 ביום
וכן הינם מבין  שירותי ייעוץלה  המספקים בחברה חיצוניים יועצים הנם המוכרים ,"המוכרים"

), בהסכם אופציה, לפיו מוקנית לחברה, ללא תמורה, המייסדים של גרדיה, חברה בת של החברה
 החברההמונפק והנפרע של חברה (להלן " ותהמנימהון  100%חודשים, לרכישת  6אופציה למשך 

שיושתל בשיטה זעיר פולשנית  MITRAL VALVE") העוסקת בפיתוח מסתם לבבי הנרכשת
זכויות בנכסי הפטנט רשום בארה"ב, וכן כל ב, המוגנת TRANS FEMORAL)חדשנית דרך העורק (

 החברה"י ע מוחזקות ושהי ביןהחברה הנרכשת, לרבות זכויות בקניין הרוחני של החברה הנרכשת, 
  . המוכרים"י ע ישירות מוחזקות שהיו ובין, הנרכשת

  
בינואר  28בהמשך לאופציה שהוקנתה לחברה ובהמשך לאישור והמלצת דירקטוריון החברה מיום 

את ההסכם לפיו תרכוש החברה משלושת  2016 ,בפברואר 14, אישרה האסיפה הכללית ביום 2016
הנועד  MITRAL VALVE בתחום המסתם הלבבי המיטרלי יםפטנט"המוכרים"),  היזמים (להלן:

 (להלן: , הרשום בארה"בTRANS FEMORAL)(חדשנית דרך העורק ת זעיר פולשני הבשיטלהשתלה 
"הפטנט") לרבות כל נכסי הקניין הרוחני והנכסים הנוספים השייכים למוכרים ואשר קשורים 

זקים ע"י המוכרים ובין שהיו מוחזקים בין שהיו מוח MITRAL VALVEלתחום המסתם הלבבי 
  "ההסכם").   -באמצעות מי מטעמם (להלן בהתאמה: "הנכסים" ו
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        להלן יובא תיאור תנאיו העיקריים של ההסכם:

        

בכפוף להתמלאות התנאים המתלים להשלמתו של ההסכם, תרכוש החברה, באמצעות חברת   .א
ייעודית, בבעלות מלאה, אשר תוקם על ידה לצורך ביצוע ההסכם (להלן: "חברת הבת")  בת

הפטנט לרבות הנכסים יהיו בבעלות חברת הבת וכן כל קניין רוחני שיפותח  את הנכסים.
 .במסגרת חברת הבת כאמור

  
  

במקרה של מכירת חברת הבת לצד שלישי או מכירת החברה בכללותה, קרי החברה והחברות   .ב
נות יחדיו (להלן: "אירוע מכירה"), תשלם החברה למוכרים תשלומים משתנים בהתאם הב

 24לאבני הדרך המפורטות להלן: אבן דרך א': במקרה ואירוע המכירה הושלם עד חלוף 
מסך התקבולים נטו שהתקבלו  24%חודשים ממועד השלמת ההסכם, תשלם החברה למוכרים 

מעם התקבולים אשר התקבלו בידי החברה בניכוי בידה. לצורך ההסכם "תקבולים נטו" מש
מיליון דולר  50הוצאותיה המצטברות לפיתוח הנכסים. במידה וסך התקבולים נטו יעלו על 

מסך התקבולים נטו שהתקבלו בידה מעבר לסכום  30%ארה"ב, תשלם החברה למוכרים 
 48ועד חלוף  חודשים 24האמור; אבן דרך ב': במקרה ואירוע המכירה הושלם לאחר חלוף 

מסך התקבולים נטו שהתקבלו  18%חודשים ממועד השלמת ההסכם, תשלם החברה למוכרים 
מיליון דולר ארה"ב, תשלם החברה למוכרים  50בידה. במידה וסך התקבולים נטו יעלו על 

מסך התקבולים נטו שהתקבלו בידה מעבר לסכום האמור; אבן דרך ג': במקרה ואירוע  24%
חודשים ממועד השלמת ההסכם, תשלם  72חודשים ועד חלוף  48אחר חלוף המכירה הושלם ל
מסך התקבולים נטו שהתקבלו בידה. במידה וסך התקבולים נטו יעלו  15%החברה למוכרים 

מסך התקבולים נטו שהתקבלו בידה  20%מיליון דולר ארה"ב, תשלם החברה למוכרים  50על 
חודשים  72רוע המכירה הושלם לאחר חלוף מעבר לסכום האמור; אבן דרך ד': במקרה ואי

מסך התקבולים נטו שהתקבלו בידה.  10%ממועד השלמת ההסכם, תשלם החברה למוכרים 
מסך  15%מיליון דולר ארה"ב, תשלם החברה למוכרים  50במידה וסך התקבולים נטו יעלו על 

  התקבולים נטו שהתקבלו בידה מעבר לסכום האמור (להלן יחדיו "התמורה"). 
  

), שוויה 51%במקרה ובו תימכר החברה בכלולתה, קרי החברה והחברות הבנות יחדיו (לפחות   .ג
של חברת הבת בעסקת המכירה כאמור יוערך על ידי מעריך שווי חיצוני שייקבע על ידי 
החברה. עוד נקבע בהסכם כי במקרה של מתן רשיון בפטנט והנכסים לצד שלישי, התשלומים 

עד המאוחר מבין: (א) מועד פקיעת הפטנט; (ב) מועד פקיעת הסכם המפורטים לעיל יחולו 
  הרשיון.

 

מיליון דולר ארה"ב לכל הפחות וזאת בהתאם  5החברה התחייבה להשקיע בפיתוח הנכסים   .ד
לתכנית עבודה שתקבע מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה ובכפוף לשיקול דעתו המסחרי 

שהחברה או חברת הבת, יחליטו להפסיק את פיתוח במקרה  והעסקי הבלעדי של הדירקטוריון.
לאחר ההתקשרות בהסכם, למוכרים תעמוד זכות הצעה  השנים הראשונות 3הנכסים במהלך 

 .ראשונה לרכוש את הנכסים בחזרה
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בנוסף לאמור לעיל, המוכרים התחייבו להעניק שירותים לחברה ו/או לחברת הבת או להיות   .ה
מועסקים עד להצלחת ניסוי ראשון בבני אדם (להלן: "התקשרות המוכרים"). בתמורה 

המוכרים, יהיה כל אחד מיחידי המוכרים, זכאי לתשלום חודשי או שכר חודשי להתקשרות 
מניות  151,163 -כתבי אופציה, לא סחירים, הניתנים למימוש ל 151,163 וכן לתמורה הונית של

חודשים החל ממועד  16ש"ח ע.נ. כ"א. האופציות יבשילו במשך  0.20רגילות של אליום בנות 
באופן שבתום השנה הראשונה, החל ממועד הקצאתן, יבשילו ויהיו ברות מימוש , הקצאתן

לו ויהיו ברות מימוש אחד חלקי שני עשר מהאופציות ולאחריה בכל רבעון ניתן יבשי שליש
מהאופציות, בכפוף לכך שכל אחד מיחידי המוכרים ימשיך לתת שירותים לחברה או להיות 

במידה ומי מהמוכרים יבחר  .מועסק בה, כמפורט בהסכמי מתן שירותים ובהסכם ההעסקה
מוכר חודשים ממועד השלמת ההסכם, ה 36להפסיק את התקשרותו עם החברה טרם חלוף 

מחלקו בתמורה כהגדרתה לעיל. במידה והחברה תבחר להפסיק  33% -הרלוונטי יהיה זכאי ל
 12את התקשרותה עם מי מהמוכרים אזי: (א) במידה וההתקשרות הופסקה טרם חלוף 

מחלקו בתמורה  43% -חודשים ממועד השלמת ההסכם, המוכר הרלוונטי יהיה זכאי ל
 24חודשים ועד חלוף  12ות הופסקה החל מחלוף כהגדרתה לעיל; (ב) במידה וההתקשר

מחלקו בתמורה  90% -חודשים ממועד השלמת ההסכם, המוכר הרלוונטי יהיה זכאי ל
חודשים ממועד השלמת  24כהגדרתה לעיל; (ג) במידה וההתקשרות הופסקה החל מחלוף 

  מחלקו בתמורה כהגדרתה לעיל. 100% -ההסכם, המוכר הרלוונטי יהיה זכאי ל
  

 אלפי ש"ח. 446 -הינו כ רך הכלכלי התיאורטי הכוללהע
  

התקבל בידי מוכרי נכסי המסתם הלבבי המיטרלי כאמור רולינג מס  2016בספטמבר,  11ביום 
  מרשויות המס בישראל ולפיכך התמלאו כל התנאים הנדרשים להשלמת ההסכם.

  
באמצעות חברת רכשה החברה בהמשך להתמלאות כל התנאים הנדרשים והשלמת העסקה, 

זכויות בפעילות הקשורה והנכסים הבת תרוליף, שהינה בבעלות מלאה של החברה, את כל ה
  ללא עלות.לפיתוח מסתם לבבי מיטרלי 

  

 הקמת חברת אלווטיקס מדיקל בע"מ:  .ח
  

  הקימה החברה את חברת הבת אלווטיקס מדיקל בע"מ. 2017למאי  11 -ביום ה
  

המקנה לה, באמצעות חברת בת ייעודית (להלן:"חברת  הסכם עלהחברה חתמה  2017ביוני,  1ביום 
 לטיפול ייחודית פולשנית זעיר מערכתמזכויות הקניין הרוחני והמסחור בקשר עם  100%הבת"), 
   (להלן: "המערכת"). יתר ובהשמנת 2 מסוג בסוכרת

  
 כל יועברו אליה אשר) לעיל(כהגדרתה  הבת חברת להקמתהחברה  תפעלהסכם ב לקבוע בהתאם
 ארבעה של לקבוצה תעניק הבת חברת, בנוסף. המערכת של והמסחור הרוחני הקניין זכויות
 של מהונה 7% -כ המהוות חסומות מניות) NUS( סינגפור של הלאומית האוניברסיטהמ בכירים
"). מניות החוקרים החוקרים"מניות -ו: "החוקרים" בהתאמה(להלן  מלא בדילול כאמור הבת חברת

  .לאורך שלוש שניםיוענקו 
   

כן, בעת הבשלת התקשרות אסטרטגית והשקעה בחברת הבת, תשלם חברת הבת לחוקרים  כמו
  מההשקעות אשר התקבלו בידה בפועל.  7%דמי הצלחה בשיעור של 

  
השווי אלפי ש"ח אשר מהוות את  308בהתאם לכך, הכירה החברה בהוצאות אחרות בסך של 

 ן של המניות החסומות.גההו
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  ועודפים קרנות, הון   -:71 באור

        
   המניות הון  .א

  
  :ההרכב

  המניות מספר    
  ונפרע מונפק   רשום    
  בדצמבר    בדצמבר     
    2017    2016   2017    2016 

      
              

 52,943,467 70,500,893 100,000,000 200,000,000   ח"ש 0.20 בנות רגילות מניות

  
  ח"הסכום באלפי ש    
  ונפרע מונפק   רשום    
  בדצמבר    בדצמבר     
    2017    2016   2017    2016 

                
              

 10,589 14,100 20,000 40,000   ח"ש 0.20 בנות רגילות מניות

  
  

 איחוד ביצוע החברה של המניות בעלי של הכללית האסיפה אישרה, 2015 בפברואר 15 ביום
 ערך"ח ש 0.01 בנות החברה של רגילות מניות 20 שכל באופן, החברה של והנפרע המונפק ההון
 בעלת, אחת רגילה למניה תאוחדנה, החברה של והנפרע המונפק המניות בהון הקיימות, נקוב
  איחוד ההון בוצע למפרע. .החברה של נקוב ערך 0.20

 

אופציות לא רשומות שהוקצו במסגרת  20כמו כן, ובהתאם לתוכנית האופציות של החברה, כל 
צעות פרטיות לדירקטורים, עובדים, יועצים ונושאי משרה מכוח תוכנית האופציות תהיינה ה

ש"ח ערך נקוב. לא יהיה שינוי במחיר  0.20ניתנות למימוש למניה רגילה אחת של החברה בת 
האופציות  20כל המימוש של האופציות כאמור, ואולם בגין מניה אחת ישולם מחיר המימוש של 

   .מניה יחד הממומשות לאותה
  

כל נתוני המניות והסכומים למניה המוצגים בדוחות כספיים אלה עודכנו למפרע על מנת לשקף 
  את איחוד ההון כפי שהיה משתקף בדוחות הכספיים אילו היה נכנס לתוקף מאז ומעולם.

 

 

 לקבלת  זכות המניות בעלי באסיפות והשתתפות הצבעה זכות לבעליהן מקנות המניות .1
 .החברה פירוק בעת הרכוש בעודפי להשתתף ותוזכ רווחים

 
  

על פי הסכם אשר ראשונה באבן הדרך ה גרדיה ת, ובהמשך לעמיד2015 אפרילב 21 ביום .2
מניות  72,500 הקצתה החברה, )6 באור(ראה לשעבר  גרדיהבעלי מניות נחתם בין החברה ל

 . ש"ח ע.נ. כ"א של החברה 0.20רגילות בנות 
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  (המשך) ועודפים קרנות, הון   -:71 באור

  

 ערך ניירותזכויות להחברה  , הנפיקה2015, מרסב 29לדוח הצעת מדף מיום  בהתאם .3
 :כדלהלן

  
כתבי  4,931,002 -ו ש"ח כ"א 0.20מניות רגילות של החברה בערך נקוב של  4,931,002

 493,100 -, בש"ח ע.נ. כ"א 0.20ניתנים למימוש למניות רגילות בנות  )6אופציה (סדרה 
  אגורות ליחידה.  15.6יחידות במחיר של 

כנגד  ש"ח ע.נ. כ"א 0.20ניתנים למימוש למניות רגילות בנות  )6כתבי אופציה (סדרה 
 כתבי .כלשהו למדד צמוד אינו המימוש מחירש"ח.  2.1תשלום מחיר מימוש של 

 .2015, דצמברב 27 ליום עד אחת רגילה למניה למימוש ניתנים האופציה
  

הוצאות ההנפקה הסתכמו ו אלפי ש"ח 7,692 -כהסתכמה בטו ברותמורת ההנפקה 
 תמורת. שוי המניות חושב על פי מחיר שוק מצוטט ואלפי ש"ח 326 -לסך של כ

 ההנפקה נטו יוחסה למניות ולאופציות בהתבסס על יחסי שווי הוגן במועד ההנפקה
נוסחת  פי"ח חושב על ש 0.14 -האופציה למועד ההנפקה בסך של כ מחיר. כאמור

שער בבורסה של מניית החברה בלאק ושולס. שווי זה מבוסס על ההנחות הבאות: 
, סטיית תקן צפויה בשיעור 0%דיבידנד צפוי בשיעור של ש"ח,  1.515ביום ההנפקה 

ואורך תקופה צפויה עד למימוש  0.05%, ריבית חסרת סיכון בשיעור של 62.66%של 
  שנים.  0.67של 

   הוקצו המניות והאופציות האמורות. 2015באפריל,  27 ביום
  .ב'17לפרטים נוספים ראה סעיף 

 
  

על פי הסכם אשר נחתם שניה באבן הדרך ה גרדיה ת, ובהמשך לעמיד2015 יוליב 13 ביום .4
מניות  290,000 הקצתה החברה, )6 באור(ראה לשעבר  גרדיהבעלי מניות בין החברה ל
 2,266אלפי דולר ( 600. בנוסף, שילמה החברה ש"ח ע.נ. כ"א של החברה 0.20רגילות בנות 

 אלפי ש"ח) לבעלי מניות גרדיה לשעבר. 

 

לות ירג מניות 7,815,005 החברה הנפיקה, 2015, ספטמברב 9לדוח הצעת מדף מיום  בהתאם .5
אלפי ש"ח והוצאות  13,520 -כב הסתכמהטו ברותמורת ההנפקה ש"ח ע.נ.  0.20בנות 

 אלפי ש"ח. 601 -ההנפקה הסתכמו לסך של כ

 

לות ירג מניות 6,999,100 החברה הנפיקה, 2015, נובמברב 10לדוח הצעת מדף מיום  בהתאם .6
אלפי ש"ח והוצאות  12,108 -כב הסתכמהטו ברותמורת ההנפקה ש"ח ע.נ.  0.20בנות 

  אלפי ש"ח. 481 -ההנפקה הסתכמו לסך של כ
  

 לביצוע בהסכם החברה התקשרות את החברה דירקטוריון אישר, 2016 ביוני 29 ביום .7
 מניות 597,222 של(להלן: "הניצע")  בגרמניה החברה מוצרי של מפיץ עם פרטית הקצאה
 1,074 של בסך נאמדת המניות הקצאת תמורת. החברה של"א כ.נ. ע"ח ש 0.20 בנות רגילות

  .מניה לכל"ח ש 1.8 של מחיר המשקף"ח, ש אלפי
  

בנות מניות  10,626,000החברה  הנפיקה, 2016, ספטמברב 21לדוח הצעת מדף מיום  בהתאם .8
אלפי ש"ח והוצאות ההנפקה  13,814 -כב הסתכמהטו ברותמורת ההנפקה ש"ח ע.נ.  0.20

 .4ב'17בנוסף, ראה באור  אלפי ש"ח. 931 -הסתכמו לסך של כ
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  (המשך) ועודפים קרנות, הון   -:71 באור

  

נחתם הסכם השקעה עם מיכאל אילן ניהול והשקעות בע"מ, חברה  2017 במאי, 16ביום  .9
מהונה  7.95% -פרטית אשר הינה בעלת עניין בחברה, ומחזיקה נכון למועד דוח זה בכ

 1שקיע בחברה סך של ההמונפק והנפרע של החברה ("המשקיע"). עפ"י ההסכם, המשקיע 
  .אלווטיקס ההשקעה") אשר ישמשו לפעילות החברה הבת מיליון ש"ח ("סכום

 סכום ההשקעה יומר לניירות ערך של החברה הבת או החברה כמפורט להלן :
בתום שישה חודשים ממועד השלמת העסקה יומר סכום ההשקעה, באופן אוטומטי, 
למניות החברה במחיר למניה השווה למחיר הסגירה הממוצע של מניית החברה בבורסה 

 ימי העסקים טרם תום תקופת ששת החודשים האמורה ("מחיר ההמרה").  30-ב
מת העסקה, בהתאם להסכם חודשים ממועד השל 6, לאחר חלוף 2017בדצמבר,  6ביום 

מניות רגילות בנות  806,452מיכאל אילן ניהול והשקעות בע"מ ההשקעה, נקבע כי יוקצו ל
 ש"ח למניה.ש"ח ע.נ.  0.20

תקבולים על נגד נכון למועד דוח זה, טרם בוצעה ההנפקה כאמור וסכום ההשקעה נרשם כ
  .חשבון מניות

   
בנות  רגילות מניות 806,452החברה  הנפיקה 2018בינואר,  22-לאחר תאריך המאזן, ביום ה

  .מיכאל אילן ניהול והשקעות בע"מל ש"ח ע.נ. 0.20
  

 רגילות מניות 12,535,000החברה  , הנפיקה2017, יוליב 25לדוח הצעת מדף מיום  בהתאם .10
הוצאות ו אלפי ש"ח 12,660 -כהסתכמה בטו ברוההנפקה סך תמורת ש"ח ע.נ.  0.20בנות 

  .5ב'17בנוסף, ראה באור  אלפי ש"ח. 951 -לסך של כההנפקה הסתכמו 
  

משקיעים פרטיים, אשר הנם צדדים שלישיים  11 -הנפיקה החברה ל 2017בדצמבר  31ביום  .11
 The David -שאינם קשורים למי מבעלי המניות בחברה או למי מנושאי המשרה בה וכן ל

Milch Family 2010 Trust  ,ש"ח  0.20ניות רגילות בנות מ 5,022,426במסגרת הקצאה פרטית
הוצאות ו אלפי ש"ח 7,030 -כהסתכמה בטו ברותמורת ההנפקה ע.נ. כ"א של החברה. 

 .6ב'17בנוסף, ראה באור  אלפי ש"ח. 616 -ההנפקה הסתכמו לסך של כ

 
  

   אופציה כתבי  .ב

  

כתבי אופציה  4,931,002הקצתה החברה  ,2015, מרסב 29לדוח הצעת מדף מיום  בהתאם .1
 לעיל. 3א'ראה סעיף  .ש"ח ע.נ. כ"א 0.20ניתנים למימוש למניות רגילות בנות  )6(סדרה 

  

 בנות רגילות מניות 38,611 -ל )6 סדרה( אופציה כתבי 38,611 מומשו, 2015במהלך שנת  .2
 אלפי ש"ח. 81, בתמורה לסך של החברה של"א כ.נ. ע 0.20

  

 .6דרה סמכתבי אופציה  4,892,391פקעו יתרת  2015בדצמבר  27ביום  .3
  

כתבי  13,282,500, הקצתה החברה 2016, ספטמברב 21לדוח הצעת מדף מיום  בהתאם .4
. ש"ח ע.נ. כ"א 0.20מניות רגילות בנות  13,282,500 -ניתנים למימוש ל )7אופציה (סדרה 

 לעיל. 8א'ראה סעיף 
כנגד תשלום  ש"ח ע.נ. כ"א 0.20 תב הרגיל הלמימוש למני ןנית )7כתב אופציה (סדרה כל 

 האופציה כתבי .כלשהו למדד צמוד אינו המימוש מחירש"ח למניה.  1.73מחיר מימוש של 
  .2018, בספטמבר 20 ליום עד למימוש ניתנים

הוצאות ההנפקה הסתכמו לסך ו אלפי ש"ח 13,814 -כהסתכמה בטו ברותמורת ההנפקה 
ההנפקה נטו  תמורתשוי המניות חושב על פי מחיר שוק מצוטט ו אלפי ש"ח. 931 -של כ

 מחיר. כאמור יוחסה למניות ולאופציות בהתבסס על יחסי שווי הוגן במועד ההנפקה
נוסחת בלאק ושולס. שווי זה  פי"ח חושב על ש 0.38 -האופציה למועד ההנפקה בסך של כ

ש"ח,  1.275ת החברה ביום הענקה שער בבורסה של מניימבוסס על ההנחות הבאות: 
, ריבית חסרת סיכון 71.1%, סטיית תקן צפויה בשיעור של 0%דיבידנד צפוי בשיעור של 

 2016בספטמבר,  25ביום . שנתייםואורך תקופה צפויה עד למימוש של  0.29%בשיעור של 
 הוקצו המניות והאופציות האמורות.
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  (המשך) ועודפים קרנות, הון   -:71 באור

  

 12,535,000 ללא תמורה  הקצתה החברה, 2017, יוליב 25לדוח הצעת מדף מיום  בהתאם .5
ש"ח  0.20 תב הרגיל הלמימוש למני ןנית )7כתב אופציה (סדרה כל  .)7כתבי אופציה (סדרה 

 למדד צמוד אינו המימוש מחירש"ח למניה.  1.73כנגד תשלום מחיר מימוש של  ע.נ. כ"א
הערך הכלכלי של  .2018, בספטמבר 20 ליום עד למימוש ניתנים האופציה כתבי .כלשהו

   . אינו מהותינוסחת בלאק ושולס  פיעל כפי שחושב  )7כתבי האופציה (סדרה 
  
  

 11 -ל, תמורהללא  הקצתה החברה ,במסגרת הקצאה פרטית ,2017בדצמבר  31ביום 
משקיעים פרטיים, אשר הנם צדדים שלישיים שאינם קשורים למי מבעלי המניות בחברה 

כתבי  The David Milch Family 2010 Trust 5,022,426 -או למי מנושאי המשרה בה וכן ל
ש"ח  0.2מניות רגילות בנות  5,022,426 -הניתנים למימוש ל) של החברה, 7אופציה (סדרה 

 למדד צמוד אינו המימוש מחירש"ח למניה.  1.73יר מימוש של כנגד תשלום מחע.נ. כ"א 
הערך הכלכלי של  .2018, בספטמבר 20 ליום עד למימוש ניתנים האופציה כתבי .כלשהו

  .אינו מהותינוסחת בלאק ושולס  פיעל כפי שחושב  )7כתבי האופציה (סדרה 
  

 
  

    שירותים ולנותני לעובדים אופציות תכנית  .ג
        

 שירותים ונותני לעובדים אופציות תכנית החברה דירקטוריון אישר 2015במאי,  28ביום  .1
 אשר, אופציה כתבי, תמורה ללא, בחברה בכירים לעובדים יוענקו פיה על), התכנית - להלן(

 הרגילות המניות. החברה של ח"ש 0.20 בת אחת רגילה למניה למימוש ניתן מהם אחד כל
 של הרגילות למניות זכויותיהן בכל זהות תהיינה האופציות מימוש בעקבות שתוקצינה

, תפקע - ההקצאה ממועד שנים 10 תוך תמומש שלא אופציה. הקצאתן עם מיד, החברה
תוכנית אופציות זו מחליפה את תוכנית  .הדירקטוריון ידי על תוקפה יוארך כן אם אלא

 .2004הקודמת משנת האופציות 
    

כתבי אופציה לרכישת  2,008,669 הקצאת אישר דירקטוריון החברה, 2015, יוניב 7 ביום .2
 קבוצה, כדלקמן:ב גורמיםלמספר ש"ח ע.נ. כל אחת  0.20מניות רגילות של החברה בנות 

  

, אשר יהיו זכאים לממש את האופציותאופציות לעובדים בקבוצה,  1,049,832  .א
בתום תקופות הבשלה כדלקמן: שליש מהאופציות  ש"ח למניה, 2.10 -בתמורה ל

 חלקים שווים אשר יבשילו 8 -ב ניתנות למימוש לאחר שנה ממועד ההקצאה והיתרה
מדי רבעון לאחר מכן במשך שנתיים נוספות. הערך הכלכלי התיאורטי הכולל, 

 אלפי ש"ח. 2,183 -המחושב בהתאם לפרמטרים המופיעים להלן, הינו כ

 

, בתמורה אשר יהיו זכאים לממש את האופציותת ליועצים בקבוצה, אופציו 163,994  .ב
בתום תקופות ההבשלה כדלקמן: שליש מהאופציות ניתנות  ש"ח למניה, 2.10 -ל

מדי  חלקים שווים אשר יבשילו 8 -ב למימוש לאחר שנה ממועד ההקצאה והיתרה
המחושב  רבעון לאחר מכן במשך שנתיים נוספות. הערך הכלכלי התיאורטי הכולל,

 אלפי ש"ח. 337 -בהתאם לפרמטרים המופיעים להלן, הינו כ

 

לממש את האופציות בתום  יהיה זכאיאשר אופציות למנכ"ל הקבוצה,  794,843  .ג
תקופות ההבשלה כדלקמן: שליש מהאופציות ניתנות למימוש לאחר שנה ממועד 

 מדי רבעון לאחר מכן במשך שנתיים נוספות. חלקים שווים 8 -ב ההקצאה והיתרה
תוספת  .2015ביולי,  7הענקת האופציות האמורות אושרה באסיפה כללית ביום 

אופציות הינה  167,586ש"ח למניה, בגין  2.10אופציות הינה  459,671המימוש בגין 
הערך הכלכלי ש"ח למניה.  3.25אופציות הינה  167,586ש"ח למניה ובגין  2.50
אלפי  1,680 -אורטי הכולל, המחושב בהתאם לפרמטרים המופיעים להלן, הינו כהתי

  ש"ח.
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  (המשך) ועודפים קרנות, הון   -:71 באור

  

כתבי אופציה לרכישת  2,654,124 הקצאת דירקטוריון החברה, אישר 2016, מרסב 21 ביום .3
 קבוצה, כדלקמן:ב גורמיםלמספר ש"ח ע.נ. כל אחת  0.20מניות רגילות של החברה בנות 

 

 הנו האופציות של המימוש אופציות לעובדים ויועצים בקבוצה. מחיר 1,449,456  .א
 כתב לכל ח"ש 1.73 מתוך אופציות הינו 1,246,493 של המימוש מחיר) 1: (להלן כמפורט

מתוך  202,963 של המימוש מחיר) 2; (אופציה (להלן "כמות האופציות הראשונה")
   .אופציה (להלן "כמות האופציות השנייה") כתב לכל ח"ש 2.1 האופציות הינו

  
  :כדלקמן הינם האופציות של המימוש תנאי

 
תקופות הבשלה כדלקמן: שליש מהאופציות ניתנות  - "כמות האופציות הראשונה"

מדי  חלקים שווים אשר יבשילו 8 -ב למימוש לאחר שנה ממועד ההקצאה והיתרה
 רבעון לאחר מכן במשך שנתיים נוספות.

 
הניצעים יהיו זכאים לממש את כמות האופציות השניה  - "כמות האופציות השניה"

(א) כל מכירה, במלואה ובאופן מיידי, בקרות כל אחד מן האירועים המנויים להלן: 
העברה אחרת (בעסקה אחת או בסדרה של עסקאות  השכרה, החכרה, החלפה או

כפי חברת גרדיה הנכסים או של נכסים המהווים כלל או עיקר נכסי  קשורות) של כל
 מהון 51% -, המהוות יותר מגרדיההנפקת מניות רגילות של (ב) או  ;מעת לעת יהיוש

בלתי קשור; או (ג) כל שלישי  , לצדםבמועד הנפקת גרדיההמניות המנופק והנפרע של 
יוותרו בידי החברה אשר במסגרתה  וג של גרדיהמכירה של מניות גרדיה או ביצוע מיז

  גרדיה.ממניות  50%-מ פחות
  

 -הערך הכלכלי התיאורטי הכולל, המחושב בהתאם לפרמטרים המופיעים להלן, הינו כ
 אלפי ש"ח. 1,455

  

, אשר יהיו זכאים לממש את האופציותאופציות לדירקטורים בקבוצה,  694,188  .ב
בתום תקופות הבשלה כדלקמן: שליש מהאופציות ניתנות  ש"ח למניה, 1.73 -בתמורה ל

מדי  חלקים שווים אשר יבשילו 8 -ב למימוש לאחר שנה ממועד ההקצאה והיתרה
הערך הכלכלי התיאורטי הכולל, המחושב  רבעון לאחר מכן במשך שנתיים נוספות.

 אלפי ש"ח. 716 -בהתאם לפרמטרים המופיעים להלן, הינו כ

 

) 1: (להלן כמפורט הנו האופציות של המימוש למנכ"ל הקבוצה. מחיראופציות  510,480  .ג
אופציה (להלן "כמות  כתב לכל ח"ש 1.73 מתוך אופציות הינו 255,240 של המימוש מחיר

 ח"ש 2.1 מתוך האופציות הינו 255,240 של המימוש מחיר) 2; (האופציות השלישית")
  .אופציה (להלן "כמות האופציות הרביעית") כתב לכל

  

 
  :כדלקמן הינם האופציות של המימוש תנאי

  

תקופות הבשלה כדלקמן: שליש מהאופציות ניתנות למימוש  - "שלישית"כמות האופציות ה
מדי רבעון לאחר מכן  חלקים שווים אשר יבשילו 8 -ב לאחר שנה ממועד ההקצאה והיתרה

 במשך שנתיים נוספות.
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  (המשך) ועודפים קרנות, הון   -:71 באור

 
הניצע יהיו זכאי לממש את כמות האופציות הרביעית  - "רביעית"כמות האופציות ה

(א) כל מכירה, השכרה, במלואה ובאופן מיידי, בקרות כל אחד מן האירועים המנויים להלן: 
 העברה אחרת (בעסקה אחת או בסדרה של עסקאות קשורות) של כל החכרה, החלפה או

או  ;מעת לעת יהיוכפי שחברת גרדיה הנכסים או של נכסים המהווים כלל או עיקר נכסי 
המניות המנופק והנפרע  מהון 51% -, המהוות יותר מגרדיההנפקת מניות רגילות של (ב) 
בלתי קשור; או (ג) כל מכירה של מניות גרדיה או שלישי  , לצדםבמועד הנפקת גרדיהשל 

  גרדיה.ממניות  50%-מ יוותרו בידי החברה פחותר במסגרתה אש ביצוע מיזוג של גרדיה
  

 516 -הערך הכלכלי התיאורטי הכולל, המחושב בהתאם לפרמטרים המופיעים להלן, הינו כ
  אלפי ש"ח.

  

החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת  האסיפה הכללית של האישר 2017 באפריל 19 ביום .4
כתבי אופציה לא רשומים של החברה הניתנות  250,000התגמול של החברה, הקצאת 

ליו"ר דירקטוריון ש"ח ע.נ. כ"א של החברה  0.20מניות רגילות בנות  250,000 -למימוש ל
יהיה זכאי לממש  הניצע. מניהלכל  ש"ח 1.73המימוש של האופציות הינו  מחיר. החברה

, הראשונה ההשנ שבתום באופן, ההקצאה ממועד החל חודשים 36 במשך ותהאופצי את
 האופציה מכתבי) 4/12( עשר שנים חלקי ארבע לממש יהיה ניתן, ההקצאה ממועד החל

 האופציות מכמות) 1/12( עשר שניים חלקי אחד לממש יהיה ניתן רבעון בכל ולאחריה
 מועד פקיעת האופציות האמורות. בחברה מועסק להיות ימשיך כי לכך בכפוף, לעיל כאמור

 סיום עם מיידית יפקעו הבשילו טרם אשר האופציות כל. ההקצאה ממועד שנים 10 הינו
ממועד סיום  חודשים 3 במשך מימוש ברות יהיו הבשילו אשר האופציות ויתרת ההעסקה
נוסחת  פי"ח חושב על ש 0.73 -הכלכלי התיאורטי של כל אופציה בסך של כ הערך. הההעסק

בורסה של מניית החברה ביום ב שערבלאק ושולס. שווי זה מבוסס על ההנחות הבאות: 
, 60.8%, סטיית תקן צפויה בשיעור של 0%ש"ח, דיבידנד צפוי בשיעור של  1.157הענקה 

 .שנים 10ואורך תקופה צפויה עד למימוש של  2.02%ריבית חסרת סיכון בשיעור של 

 

אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול  2017באוקטובר,  18ביום  .5
כתבי אופציה לא רשומים למסחר (להלן:  6,073,642של החברה, הצעה פרטית מהותית של 

"), אשר יוקצו RSU's(להלן: "יחידות  RSU'sיחידות זכות למניות  967,743-"אופציות") ו
 פורט להלן:כמשל הקבוצה יועצים ועובדים  מספרל
  

  .ויועצים של הקבוצהיוקצו לעובדים  RSU's יחידות 476,542-אופציות ו 3,536,022  .א
אג', לכל אופציה, לא צמוד למדד. הניצעים  98.75מחיר המימוש של האופציות הינו 

 חודשים ממועד 120יהיו זכאים לממש את האופציות על פני תקופה מקסימאלית של 

מהאופציות.  1/8כל רבעון עוקב, יבשילו בחודשים,  24הקצאתן, כך שעל פני תקופה של 
חודשים כל האופציות יבשילו ויהיו ניתנות למימוש על ידי הניצעים.   24בתום 

 1/2לעובדים ויועצים בעלי ותק הנמוך משנה נכון למועד החלטת הדירקטוריון, 
), ממועד הקצאתן Cliffחודשים ( 12 מהאופציות שהוענקו לכל ניצע יבשילו בתום

יצוין כי חודשים. עוד  24והיתרה על בסיס רבעוני כך שמלוא האופציות יבשילו בתום 
במידה והתקשרותו של מי מהניצעים עם החברה תסתיים, האופציות אשר הבשילו 

חודשים החל ממועד סיום ההתקשרות  3כאמור יהיו ברות מימוש למשך תקופה של 
באשר לדרך שבה נקבע  ציות אשר טרם הבשילו כאמור, יפקעו מיידית.ויתרת האופ

ראה  –וההנחות ששימשו בחישובו  RSU's -השווי הכלכלי של האופציות ויחידות ה
 .)ב'(5ג'17ביאור 
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  (המשך) ועודפים קרנות, הון   -:71 באור

 491,219-ו אופציות 1,473,656-אופציות יוקצו לדירקטורים של הקבוצה ו 1,063,964  .ב

 למנכ"ל הקבוצה.יוקצו  RSU's יחידות
אג', לכל אופציה, לא צמוד למדד. הניצעים  129.7מחיר המימוש של האופציות הינו 

 חודשים ממועד 120יהיו זכאים לממש את האופציות על פני תקופה מקסימאלית של 

מהאופציות.  1/8כל רבעון עוקב, יבשילו בחודשים,  24הקצאתן, כך שעל פני תקופה של 
  חודשים כל האופציות יבשילו ויהיו ניתנות למימוש על ידי הניצעים. 24בתום 

  

שהעונקו בשנת  RSU’sויחידות  החברה בחנה את הערך הכלכלי התאורטי של האופציות
 לגבי כלל האופציות, שיעור הדיבידנד הצפוי הינו אפסבאמצעות מעריך שווי חיצוני.  2017

הוגן האומדן השווי והמודל המיושם לחישוב השווי ההוגן של האופציות הינו בלק ושולס. 
  הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הינם כדלהלן:ו

  

 סעיף בבאור סעיף בבאור סעיף בבאור סעיף בבאור 
        ערך ערך ערך ערך         

        כלכלי תאורטיכלכלי תאורטיכלכלי תאורטיכלכלי תאורטי
מחיר מחיר מחיר מחיר         

 מניהמניהמניהמניה
תנודתיות תנודתיות תנודתיות תנודתיות         

 צפויהצפויהצפויהצפויה
תקופה צפויה תקופה צפויה תקופה צפויה תקופה צפויה             

 עד המימושעד המימושעד המימושעד המימוש
שיעור הריבית שיעור הריבית שיעור הריבית שיעור הריבית         

 חסרת סיכוןחסרת סיכוןחסרת סיכוןחסרת סיכון

                      
 %2.01   5.57-6.58    %68-%66    1.172    0.73-0.76   לעובדיםאופציות 

 2.01%   7.28   65%    1.172    0.73   אופציות למנכ"ל ודירקטורים
    RSU’s   1.17   1.172      5.57-7.28יחידות 

  

  :לקמןדכ ינהה למניות האופציות במספר התנועה
  

    
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
    2017    2016    2015  

    כמות    
מחיר מימוש 

 ממוצע
 

  כמות
מחיר מימוש 

    כמות   ממוצע
מחיר מימוש 

  ממוצע
 לתחילת במחזור קיימות

  התקופה
  

28,995,766    0.59    26,713,105    0.46    25,017,745    0.32  
 2.23    2,008,669   1.73    3,182,613    0.99    7,291,385    הוענקו

  1.12    )313,309(    0.78    )657,679(    0.37    )768,138(    חולטו
 -    -   0.29    )242,273(    1.81    )243,668(    פקעו

 לתום במחזור קיימות
  תקופהה

  
35,275,346    0.66    28,995,766    0.59   26,713,105    0.46 

                  בתום למימוש ניתנות

  0.34    18,725,300    0.39    23,539,408   0.55    27,572,903    התקופה   
  

 הענקות בגין המדווחות לשנים החברה של הכולל רווחה על בדוחות שהוכרו ההוצאות סכומי
  :נםיה ודירקטורים יועצים לעובדים אופציות

  
 ח"ש אלפי         

    
2017 3,810 

2016  3,027  
2015  1,907  

    
  

 מס לפקודת 102 בסעיף זה לעניין שנקבעו כללים במסגרת להתנהל אמורותלעובדים  התכניות
  . הכנסה

  
 כהוצאה לתבוע זכאית אינה החברה, אלה כללים פי ועל החברה ידי על שנבחר למסלול בהתאם

 בחשבונות שכר כהטבת הנרשמים סכומים לרבות, כהטבה לעובדים הנזקפים סכומים מס לצרכי
 אם, פירותי הטבה מרכיב למעט, התכנית במסגרת קיבלו שהעובדים האופציות בגין, החברה

 מונח כהגדרת( שליטה לבעלי וכן, החברה עובדי שאינם לאלו. ההקצאה במועד שנקבע, קיים
  .הכנסה מס פקודת של) ט(3 סעיף לפי אופציות הוענקו) הכנסה מס בפקודת זה
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   המכירות ועלות הכנסות   -:81 באור

  
   ממכירות הכנסות  א.

    
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
    2017    2016    2015  
  אלפי ש"ח    
             

  4,796    6,758    7,165   (בעיקר אירופה) יצוא הכנסות
 382   595    538    בארץ הכנסות

             
   7,703    7,353   5,178 

            

           :עיקריים ללקוחות מכירות

  749    854    910    'א לקוח
  792    772    861    'ב לקוח

        
   הכנסות לפי קטגוריות מוצר  ב.

    
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
    2017    2016    2015  
  אלפי ש"ח    
             

  3,801    5,335    5,719   סטנטים פריפריאליים
  1,128    1,457    1,371    מוצרי עיגון רשתות לרקמות רכות

 249   561    613    פילטרים לפתרונות סחף בצנתורים

              
    7,703    7,353   5,178 

        
  

  לויות מכרע  ג.
  

    
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
    2017    2016    2015  
  אלפי ש"ח    
             

ואחזקת מחלקת  עבודות חוץ, שימוש בחומרים
 תפעול

  
2,326  

  
2,166    1,089  

  666    986    846          שכר ונלוות
  388    405    447   שכירות ואחזקת מבנה

  1,391    1,394    1,391    הפחתות נכסים בלתי מוחשיים
  589    419    721   הוצאות ייצור אחרות
           קיטון (גידול) במלאי:

  7    )122(    121   תוצרת גמורה
  291    )77(    )165(    תוצרת בעיבוד

              
    5,687    5,171    4,421  
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  אחרות, נטו ופיתוח מחקר הוצאות   - :19 באור

    
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
    2017    2016    2015  
  אלפי ש"ח    
             

  5,815     6,749    8,436    ונלוותשכר 
  444     249    338    והפחתות פחת

  2,338     5,700    4,912    קבלני משנה וחומרי גלם
  413     427    474    שכר דירה ואחזקה

  785     499    432    רגולוציה ובקרת איכות
  201     286    283    נסיעות לחו"ל

  )676(    )640(    )1,304(    קיזוז בהוצאות בגין מענקים
 147    224   343   אחרים

             
   13,914    13,494    9,467 

  
  

  ושיווק מכירה הוצאות   -:20 באור
  

    
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
    2017    2016    2015  
  אלפי ש"ח    
             

  1,028    1,819    1,415    שכר ונלוות
  284    194    286    עבודות חוץ

  244    457    352   נסיעות לחו"ל
  294    178    168   פרסום

  244    247    237   אחרות 
             
   2,458    2,895    2,094  

  
  

  וכלליות הנהלה הוצאות   -:12 באור
  

    
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
    2017    2016    2015  
  אלפי ש"ח    
             

 4,032   4,794    5,486   שכר ונלוות

 1,782   1,559    1,306   מקצועיים שירותים

 430   431    599   פטנטים

 303   265    275   ד ותקשורתמשר צורכי

 157   164    154   משרד ואחזקת שכירות דמי

 21   34    42   מוחשיים בלתי נכסים הפחתות

 127   145    99    פחת

 53   39    69   ונסיעות כיבודים, ל"אש

  191    174    141    ביטוחים
 564   521    356   אחרות

             
   8,527    8,126   7,660 
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  , נטומימון הוצאות   -:22 באור

  

    
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
    2017    2016    2015  
  אלפי ש"ח    

              :מימון הוצאות

 יםבנקאי מתאגידים אשראיהוצאות ריבית בגין    -
 ועמלות

  

75 

  

67   63 

 270   119   108   שער הפרשי    -

 1,608   848   -    תמורה מותנית של הוגן בשווי שינויים    -

נטו מעדכון אומדן תחזית המכירות  הוצאות   -
רשות וקידום ערך הזמן בגין ההתחייבות ל

  במשרד הכלכלהלחדשנות 

  

2  

  

272    -  
 15   17   -   אחרות    -

             
 1,956   1,323   185    מימון הוצאות סך

           

          :מימון הכנסות

  -    -    293    תמורה מותנית של הוגן בשווי שינויים    -
הכנסות נטו מעדכון אומדן תחזית המכירות    -

רשות וקידום ערך הזמן בגין ההתחייבות ל
  במשרד הכלכלהלחדשנות 

  

-  

  

-    196  
 12   39   30   קצר לזמן בנקאיים מפיקדונות ריבית הכנסות   -

  -    -    25    אחרות   -
             

 208   39   348   מימון הכנסות סך

             
 1,748   1,284   )163(   , נטומימון(הכנסות)  הוצאות

        
  

   למניה הפסד   -:32 באור
        

  בסיסי  .א
        

 האם החברה של מניות לבעלי המיוחס ההפסד חלוקת ידי-על מחושב למניה הבסיסי ההפסד
 בתוקף, בחשבון שהובא לאחר ,המונפקות הרגילות המניות מספר של המשוקלל בממוצע
  .2015שבוצע בשנת  איחוד הון, למפרע

    
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
    2017    2016    2015  
             

 האם החברה של מניות לבעלי המיוחס הפסד
  (באלפי ש"ח)

  
22,679  

  
23,917    20,932  

 המניות הרגילות מספר של המשוקלל הממוצע
  המונפקות

  
58,369,576  

  
44,941,377    28,525,759  

  0.73    0.53    0.39    )ח"ש( למניה בסיסי הפסד
  

  מדולל  .ב
  

 מדללות מניות של ןהכללת שהשפעת מאחר למניה הבסיסי להפסד תואם למניה מדולל הפסד
  .מדללת אינה (בגין אופציות) פוטנציאליות
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   לעובדים הטבות בגין הוצאות   -:42 באור

    
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
    2017    2016    2015  
  ש"ח אלפי    
             

 7,490   9,271    9,100   ומשכורת שכר

 432   500    547   לאומי ביטוח

 1,907   3,027    3,786   שירותים ונותני לעובדים שהוענקו למניות אופציות

 1,222   1,372    1,688   והטבות אחרות מוגדרת להפקדה תוכניות - הוצאות

             
   15,121    14,170   11,051 

        
  

  בעלי עניין וצדדים קשוריםעם ועסקאות יתרות    -:25 באור
  

, המאוגדת FILVEST S.C.A :בכל אחת בנפרד מביןהחברה רואה , 2017 ,בדצמבר 31ליום  נכון  .א
חברת מיכאל אילן ניהול והשקעות בע"מ,  ,מהון החברה 21.15%אשר בבעלותה , בלוקסמבורג

 THE DAVID MILCH FAMILY 2010 מהון החברה, 7.95%המאוגדת בישראל, אשר בבעלותה 

TRUST ,ו, המאוגדת בארה"ב- DR. DAVID MILCH מהון  9.93% ם המשותפתאשר בבעלות
כל  ,מהון החברה 8.93% הבבעלות, המאוגדות בישראל, אשר מיטב דש השקעות בע"מהחברה, ו

ם עוד הינן בעלי עניין בחברה וזאת לצרכי אישור עסקאות עם כל אחת מהן בנפרד ו/או עם אד
 אחר שיש לכל אחת מהן בנפרד עניין אישי באישור עסקאות כאמור.

 

  קשורים צדדים/עניין בעלי עם יתרות  .ב

  

 

  בדצמבר 31    
    2017    2016  
  אלפי ש"ח    
         

         :שוטפות התחייבויות
          :זכות ויתרות זכאיםספקים,  בסעיף במאזנים ותמוצג

  803   870    אנשי מפתח ניהוליים
  606    657    עניין וצדדים קשורים אחריםבעל 

    1,527    1,409  
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  (המשך) קשורים וצדדים עניין בעלי עם ויתרות עסקות   -:52 באור

 

 תגמול והטבות לבעלי עניין ואנשי מפתח ניהוליים  .ג
  

  
הבכירה אנשי המפתח הניהוליים של החברה כוללים את חברי הדירקטוריון, חברי ההנהלה 

  וחברה מנהלת אשר מספקת שירותי אנשי מפתח ניהוליים.
  

  
  2017 ,בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום     

    

 עניין בעלי
 המועסקים

    קבוצה (א)ב

 שאינם דירקטורים
קבוצה ב מועסקים
    (ג)-(ב) ו

 מפתח אנשי
  אחרים ניהוליים

  אלפי ש"ח    
             

 3,805   409    1,272   הטבות לזמן קצר

  177    -    69    הטבות לאחר העסקה
  152    -    17    הטבות אחרות לזמן ארוך

 1,341   612    1,244   מניות מבוססי תשלומים

             
 5,475   1,021    2,602   סה"כ

  6    6    1    מספר האנשים 
  
  

  2016 ,בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום     

    

 עניין בעלי
 המועסקים

    קבוצה (א)ב

 שאינם דירקטורים
קבוצה ב מועסקים
    (ג)-(ב) ו

 מפתח אנשי
  אחרים ניהוליים

  אלפי ש"ח    
             

 3,624   595    1,153   הטבות לזמן קצר

  188    -    69    הטבות לאחר העסקה
  82    -    12    הטבות אחרות לזמן ארוך

 1,316   353    1,075   מניות מבוססי תשלומים

             
 5,210   948    2,309   סה"כ

  6    7    1    מספר האנשים 
  
  
  

  2015 ,בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום     

    

 עניין בעלי
 המועסקים

    קבוצה (א)ב

 שאינם דירקטורים
קבוצה ב מועסקים
    (ג)-(ב) ו

 מפתח אנשי
  אחרים ניהוליים

  אלפי ש"ח    
             

 3,357   880    1,287   הטבות לזמן קצר

  200    -    69    הטבות לאחר העסקה
  20    -    10    אחרות לזמן ארוך הטבות

 637   123    753   מניות מבוססי תשלומים

             
 4,214   1,003    2,119   סה"כ

  6    8    1    מספר האנשים 
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 (המשך) קשורים וצדדים עניין בעלי עם ויתרות עסקות   -:52 באור

  

סך ב החברה למנכ"לשווי הטבה בגין אופציות שהוענקו  ותכולל 2015 -ו 2016, 2017שנים   .א
. באשר לדרך שבה נקבע בהתאמה ,אלפי ש"ח 753 -ו ש"חאלפי  1,075 אלפי ש"ח, 1,244 של

        .(ב')5ג'17-ו (ג)3ג'17-'), ג(2'ג17 באורראה  -השווי האמור וההנחות ששימשו בחישובו 
על פי תנאי העסקת המנכ"ל, המנכ"ל יהיה זכאי למענק שנתי מותנה, בגין כל שנת העסקה 

בהתאם למנגנון המתבסס על מחיר המניה. הסכום המירבי השנתי של המענק יהיה בחברה, 
, המנכ"ל אינו זכאי למענק המותנה 2017 ,בדצמבר 31משכורות. נכון ליום  4עד לסכום של 

  האמור לעיל בגין תקופת עבודתו עד כה. 
ל של אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת התגמו, 2015בנובמבר  3ביום 

  אלפי ש"ח. 135מתן בונוס למנכ"ל בסך של  החברה
אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול של לאחר תאריך המאזן, 

  אלפי ש"ח. 135מתן בונוס למנכ"ל בסך של  החברה
  

 של בסך לדירקטורים שהוענקו אופציות בגין הטבה שווי ותכולל 2015 -ו 2016, 2017 שנים  .ב
 . , בהתאמהאלפי ש"ח 123 -ו ח"ש אלפי 353 ש"ח,אלפי  612

  

ליו"ר  אברהם נחמיאסמינויו של מר  את אישרה האסיפה הכללית 2016 ,באפריל 26ביום   .ג
. בעבור שירותיו, תשלם החברה דמי ניהול חודשיים (תשלום דירקטוריון של החברה

 שפורטו כפי הוצאות החזרי ובתוספתאלף ש"ח בתוספת מע"מ כדין  10גלובאלי) בסך של 
 .4ג'17באשר לפרטים בדבר הענקת אופציות ליו"ר דריקטוריון החברה ראה ביאור  .בהסכם

  
 
 

  הדיווח תקופת תום לאחר אירועים   -:62 באור
  

  
  

ש"ח ע.נ. למיכאל אילן  0.20בנות  רגילות מניות 806,452החברה  הנפיקה 2018בינואר,  22-ביום ה
  .9א'17לפרטים נוספים ראה ביאור  .בהתאם להסכם ההשקעה ניהול והשקעות בע"מ

  
  
  
  
  

  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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        1970197019701970    ----ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 9999ידע כספי נפרד המובא לפי תקנה ידע כספי נפרד המובא לפי תקנה ידע כספי נפרד המובא לפי תקנה ידע כספי נפרד המובא לפי תקנה ממממ
            2012012012017777    ,,,,דצמברדצמברדצמברדצמברבבבב    33331111ליום ליום ליום ליום 

        
                



        
        
        

        תוכן הענייניםתוכן הענייניםתוכן הענייניםתוכן העניינים
  
  
  
  

 עמודעמודעמודעמוד 

        2222        ''''גגגג9999דוח מיוחד לפי תקנה דוח מיוחד לפי תקנה דוח מיוחד לפי תקנה דוח מיוחד לפי תקנה 

 3333        כספי המיוחסים לחברהכספי המיוחסים לחברהכספי המיוחסים לחברהכספי המיוחסים לחברהההההנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב 

 4444        נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה

 6666----5555        נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה

 14141414----7777        מידע נוסף מידע נוסף מידע נוסף מידע נוסף 

  
  
  
  
  
  
  

 

  



        ממממ""""בעבעבעבע    סולושנססולושנססולושנססולושנס    מדיקלמדיקלמדיקלמדיקל    אליוםאליוםאליוםאליום

        

        
        ג'ג'ג'ג'9999דוח מיוחד לפי תקנה דוח מיוחד לפי תקנה דוח מיוחד לפי תקנה דוח מיוחד לפי תקנה 

        
        נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדיםנתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדיםנתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדיםנתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים

        
  המיוחסים לחברההמיוחסים לחברההמיוחסים לחברההמיוחסים לחברה

  
  
  

 31להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום 
ג' 9דוחות מאוחדים), המוצגים בהתאם לתקנה  -המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים (להלן  2017בדצמבר, 

  .1970-לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל
  

  לדוחות המאוחדים. 2עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור 
  

  .' בדוחות המאוחדיםא1בבאור חברות מוחזקות כהגדרתן 
   



        

2  

        ++++972-4-8654000            .טל

        972-3-5633433+        פקס

ey.com

 קוסט פורר גבאי את קסירר
בנין ברוש,, 2שד' הפלי"ם 

 3309502חיפה 

  
  
  
  
  

  לכבוד
   של המניות בעלי

  ,מ"בע סולושנס מדיקל אליום
  קיסריה

  
  .נ.ג.א
  
  

    לתקנותלתקנותלתקנותלתקנות' ' ' ' גגגג9999    תקנהתקנהתקנהתקנה    לפילפילפילפי    נפרדנפרדנפרדנפרד    כספיכספיכספיכספי    מידעמידעמידעמידע    עלעלעלעל    המבקריםהמבקריםהמבקריםהמבקרים    החשבוןהחשבוןהחשבוןהחשבון    רואירואירואירואי    שלשלשלשל    מיוחדמיוחדמיוחדמיוחד    דוחדוחדוחדוח        ::::הנדוןהנדוןהנדוןהנדון
        1970197019701970    ----    לללל""""התשהתשהתשהתש), ), ), ), ומידייםומידייםומידייםומידיים    תקופתייםתקופתייםתקופתייםתקופתיים    דוחותדוחותדוחותדוחות((((    ערךערךערךערך    ניירותניירותניירותניירות

          

  
  

-ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
ולכל אחת משתי השנים  2016-ו 2017בדצמבר  31החברה) לימים  -בע"מ (להלן של אליום מדיקל סולושנס  1970

ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה. המידע הכספי הנפרד  2017בדצמבר  31שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 
הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס 

 על ביקורתנו.

  
ולשנה שהסתיימה באותו תאריך בוקר על ידי רואה חשבון  2015בדצמבר,  31המידע הכספי הנפרד של החברה ליום 

כלל חוות דעת בלתי מסוייגת הכוללת הפניית תשומת לב  2016במרס,  8מבקר אחר אשר הדוח שלו עליו מיום 
  קיומה של החברה כ"עסק חי".בדבר גורמים אשר מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך 

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת 
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת 

בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה בדיקה מדגמית של ראיות התומכות 
של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 
הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד בכללותה. אנו סבורים 

  ו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.שביקורתנ
  

, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחריםלדעתנו, 
  .1970-ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל9המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

  
ב' לדוחות הכספיים המאוחדים. 1את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור מבלי לסייג 

ולה תזרים מזומנים , 2017בדצמבר,  31אלפי ש"ח בשנה שהסתיימה ביום  22,679לחברה נגרמו הפסדים בסך של 
ה, יחד עם גורמים . גורמים אלבשנה שהסתיימה באותו תאריךאלפי ש"ח  18,417שלילי מפעילות שוטפת בסך 

נוספים המפורטים בבאור הנ"ל, מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי". תכניות 
ההנהלה בקשר לגורמים אלה מפורטות בבאור זה. בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים 

  לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי".וההתחייבויות וסיווגם שיתכן ותהיינה דרושות אם החברה 
  
  
  

  קסירראת גבאי קוסט פורר     ,חיפה
  רואי חשבון    2018במרס,  13
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        ממממ""""בעבעבעבע    סולושנססולושנססולושנססולושנס    מדיקלמדיקלמדיקלמדיקל    אליוםאליוםאליוםאליום

        נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה

        
  בדצמבר 31ליום         
        2017    2016  
  אלפי ש"ח    באור    
             

                                      שוטפיםנכסים 
                                      

  10,115    5,584    5    מזומנים ושווי מזומנים
  11,006    15,011        פקדונות לזמן קצר

  1,212    1,539    6    חייבים ויתרות חובה
              
        22,134    22,333  
              

              נכסים שאינם שוטפים
              

  43    20        רכוש קבוע
  5,866    5,523        נכסים בלתי מוחשיים

              
        5,543    5,909  
              

סכום נטו המיוחס לבעלים של החברה האם של סך הנכסים בניכוי סך 
ההתחייבויות, המציגים בדוחות הכספיים המאוחדים מידע כספי 

  בגין חברות מוחזקות לרבות מוניטין

      

18,229  

  

18,373  
              
        45,906    46,615  

              
              שוטפותהתחייבויות 

              
  414    558    )2(ב7    ספקים ונותני שירותים

  769    -        הפרשות
  5,710    5,417        תמורה מותנית
  1,529    1,482    )2(ב7    זכאים אחרים

              
        7,457    8,422  
              
              

  38,193    38,449        מניות החברה המיוחס לבעלי הון
              
        45,906    46,615  
  
  

  והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה. באוריםה
  
  
  
  
  

        
              2018, סבמר 13

  אברהם נחמיאס    תאריך אישור הדוחות הכספיים
  יו"ר הדירקטוריון

  אלפרוביץ אסף  
  ל"מנכ

  אריאל רובשקין  
  כספים ל"סמנכ
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        לחברהלחברהלחברהלחברה    יםיםיםיםהמיוחסהמיוחסהמיוחסהמיוחסעל הרווח הכולל על הרווח הכולל על הרווח הכולל על הרווח הכולל     המאוחדיםהמאוחדיםהמאוחדיםהמאוחדים    דוחותדוחותדוחותדוחותכספיים מתוך הכספיים מתוך הכספיים מתוך הכספיים מתוך הנתונים נתונים נתונים נתונים 

  
  

    
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
    2017    2016    2015  
  אלפי ש"ח     
              

  3,745    5,189    5,461    מכירות 
              

  2,350    2,748    3,172    עלות המכר
                    

  1,395    2,441    2,289    רווח גולמי
              

              הוצאות מחקר ופיתוח:
              
  649    -    -    הפסד מירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים   
  3,457    5,974    3,357    הוצאות מחקר ופיתוח אחרות   
              

  4,106    5,974    3,357    סך הוצאות מחקר ופיתוח
              

  3,926    4,248    4,066    ואחרות הוצאות מכירה הנהלה וכלליות
                    

  6,637    7,781    5,134    תפעוליהפסד 
              

  1,561    1,625    2,266          הכנסות מימון
  1,678    938    108    הוצאות מימון

              
  117    )687(    )2,158(    הוצאות (הכנסות) מימון, נטו

              
  -    -    )348(    הכנסות אחרות, נטו

              
  6,754    7,094    2,628    הפסד לשנה 

              
סכום נטו, המיוחס לבעלים של החברה אם, של סך ההוצאות בניכוי 
סך ההכנסות, המוצגים בדוחות הכספיים המאוחדים בגין חברות 

  מוחזקות

  

20,051    16,823    14,178  
                    

  20,932    23,917    22,679    סך הכל הפסד לתקופה
        

  
  .והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה באוריםה
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  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
    2017    2016    2015  
  אלפי ש"ח     
              

  )6,754(    )7,094(    )2,628(     לתקופה הפסד
              

              התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
              

              :והפסד רווח לסעיפי התאמות
              

  446    364    366    והפחתות פחת
  649    -    -    הפסד מירידת ערך רכוש קבוע

  425    760    1,098    שירותים ונותני לעובדים שהוענקו אופציות בגין שנזקפו סכומים
 מחברות והתקבלו שנתנו ויתרות הלוואות בגין שהוכרו הוצאות

  מאוחדות
  
)4,931(    )1,615(    )2,021(  

  791    816    )266(    הוצאות מימון, נטו
              
    )3,733(    325    290  

              שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:

              

              
  )637(    )526(    )327(    חובה ויתרות בחייבים עליה
  55    218    144    שירותים ונותני ספקיםב עליה

  388    271    )816(    עליה בזכאים ויתרות זכות
              
    )999(    )37(    )194(  
              

              מזומנים שהתקבלו במהלך התקופה:
              

  12    39    28    ריבית שהתקבלה
              

  )6,646(    )6,767(    )7,332(    שוטפת לפעילויות ששימשו נטו מזומנים

                    

              תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה:

              

  )46(    )24(    -    קבוע רכוש רכישת

  )1,411(    -    -    העסקה במועד שהוכר הסכום – מותנית תמורה תשלום
  )21,007(    10,001    )4,005(    גביית (הפקדת) פקדונות בתאגידים בנקאיים

 חברה עם עסקות בגין השקעה מפעילות נטו מזומנים תזרימי
  מאוחדת

  
)12,264(    )10,488(    )8,678(  

              
  )31,142(    )511(    )16,269(    השקעה לפעילויות ששימשו נטו מזומנים

              
        
        

  .המידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה
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        המיוחסים לחברההמיוחסים לחברההמיוחסים לחברההמיוחסים לחברהעל תזרימי המזומנים על תזרימי המזומנים על תזרימי המזומנים על תזרימי המזומנים דוחות המאוחדים דוחות המאוחדים דוחות המאוחדים דוחות המאוחדים נתונים כספיים מתוך הנתונים כספיים מתוך הנתונים כספיים מתוך הנתונים כספיים מתוך ה

  
        
        

    
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
    2017    2016    2015  
  אלפי ש"ח     
              

              מימון מפעילות מזומנים תזרימי
              

  81    -    -    )6 סדרה( אופציה כתבי מימוש
  31,911    13,957    19,125    הנפקת הון מניות (לאחר ניכוי הוצאות הנפקה)

              
  31,992    13,957    19,125    מזומנים נטו שנבעו מפעילויות מימון

              
  )47(    )22(    )55(    הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

              
  )5,843(    6,657    )4,531(     מזומנים ושווי במזומנים(ירידה)  עלייה

              
  9,301    3,458    10,115    התקופה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

              
  3,458    10,115    5,584    יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר התקופה

              
        

        
  המידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.
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ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 9אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה    -:1 באור
   1970 -ומיידיים), התש"ל 

  
  הגדרות  א.

  
  מ"בע סולושנסאליום מדיקל  -"החברה" 

  
ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה  -"המידע הכספי הנפרד" 

  .1970 -תקופתיים ומיידיים), התש"ל 
  

כהגדרתם ם במסגרת המידע הכספי הנפרד הינם למעט אם נאמר אחרת, כל המונחים המובאי
הדוחות  -(להלן  2015של מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 

  ם).המאוחדי
  

  .חברה בת או חברה כלולה -"חברה מוחזקת" 
עסקות של החברה עם חברות בנות "יתרות בינחברתיות", "הכנסות  -"עסקות בינחברתיות" 

יתרות, הכנסות או הוצאות, ותזרימי  -והוצאות בינחברתיות", "תזרימי מזומנים בינחברתיים" 
אשר בוטלו במסגרת הדוחות מזומנים, בהתאם לעניין, הנובעים מעסקות בינחברתיות, 

  המאוחדים.
  

  להלן עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד  ב.
  

לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)  'ג9המידע הכספי הנפרד, נערך בהתאם לתקנה 
ג') לרבות הפרטים האמורים בתוספת העשירית לתקנות 9תקנה  -(להלן  1970 -התש"ל 

ספת), ובכפוף להבהרות האמורות ב"הבהרה בקשר עם דוח כספי נפרד התו -האמורות (להלן 
המתייחסת לאופן יישום  2010בינואר  24-של התאגיד" שפורסמה באתר רשות ניירות ערך ב

  הבהרת סגל הרשות). -התקנה והתוספת האמורות (להלן 
  

הערוכים המידע הכספי הנפרד אינו מהווה דוחות כספיים, לרבות דוחות כספיים נפרדים, 
 תקן והוראות, בכלל) IFRS -תקני ה -והמוצגים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן 

 המדיניות, זאת עם. בפרט" ונפרדים מאוחדים כספיים דוחות" - 27 בינלאומי חשבונאות
לדוחות המאוחדים, בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית, והאופן  2 באורב שפורטה החשבונאית

בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות המאוחדים, יושמו לצורך הצגת המידע הכספי 
  הנפרד, וזאת בשינויים המתחייבים מהאמור להלן.

  
ם שיובאו להלן נכללים בנוסף, גילויים בנוגע למידע מהותי נוסף, בהתא באוריםבמסגרת ה

ג' וכמפורט בתוספת ובכפוף להבהרת סגל הרשות, ככל 9לדרישות הגילוי האמורות בתקנה 
שמידע כאמור לא נכלל בדוחות המאוחדים באופן המתייחס במפורש לחברה עצמה כחברה 

  אם.
  

המיוחסים לחברה  על המצב הכספי נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים .1
 עצמה כחברה אם

  
מוצגים סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי, לאחר 

, על המצב הכספי ביטול יתרות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים נטרול
המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם ומפורטים לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות. נתונים 

בדוחות המאוחדים על המצב הכספי. סכומי הנכסים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו 
וההתחייבויות האמורים משקפים את הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים 

, ובתוספת או בניכוי, הנכסים וההתחייבויות בגין חברות על המצב הכספי, למעט סכומי
על המצב  דיםבהתאם לעניין, של יתרות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוח

  .הכספי
   



        ממממ""""אליום מדיקל סולושנס בעאליום מדיקל סולושנס בעאליום מדיקל סולושנס בעאליום מדיקל סולושנס בע
 מידע נוסף לנתונים הכספייםמידע נוסף לנתונים הכספייםמידע נוסף לנתונים הכספייםמידע נוסף לנתונים הכספיים

8  

  
  

ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 9אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה    - :1 באור
   (המשך) 1970 -ומיידיים), התש"ל 

  
בנוסף, מוצג סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים על המצב הכספי, המיוחס לבעלים 

בניכוי סך ההתחייבויות, המציגים בדוחות המאוחדים על של החברה האם, של סך הנכסים, 
  המצב הכספי מידע כספי בגין חברות מוחזקות, לרבות 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.
  

המיוחסות לחברה עצמה  הכוללהרווח על  נסות והוצאות הכלולות בדוחות המאוחדיםהכ .2
 כחברה אם

  
, בפילוח הכוללהרווח על  מוצגים סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים

בגין רווח או הפסד ורווח כולל אחר, לאחר ניטרול ביטול הכנסות והוצאות בינחברתיות 
, המיוחסים לחברה עצמה כחברה הכולל הרווחעל  הדוחות המאוחדיםשבוטלו במסגרת 

  אם, ובפירוט לפי סוגי ההכנסות וההוצאות.
הכולל. סכומי  הרווחנתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים על 

ההכנסות וההוצאות האמורים משקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות בדוחות 
הכולל בתוספת או בניכוי, בהתאם לעניין, של הכנסות והוצאות  הרווחהמאוחדים על 

  .הכולל הרווחעל  בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים
  

, המיוחס לבעלים הכוללהרווח על  בנוסף, מוצג סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים
על מאוחדים של החברה האם, של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות, המציגים בדוחות ה

  .תוצאות פעילות בגין חברות מוחזקות, לרבות ירידת ערך מוניטין או ביטולההכולל  הרווח
  

ים של החברה האם, על לתקופה המיוחס לבעלההפסד ההצגה כאמור מביאה לכך שסך כל 
לשנה המיוחס לבעלים ההפסד , הינו זהה לסך כל הכולל הרווחעל  המאוחדים בסיס הדוחות

  שנגזר מהמידע הכספי הנפרד. של החברה כפי
  

המיוחסים לחברה  על תזרימי המזומנים תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים .3
   עצמה כחברה אם

  
, על תזרימי המזומנים מוצגים סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים

תזרימי המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם, כשהם לקוחים מתוך הדוחות המאוחדים על 
המזומנים (דהיינו, יתרות הסכומים לאחר שבוטלו תזרימי מזומנים בינחברתיים במסגרת 

), בפילוח לפי תזרים מפעילות שוטפת, תזרים על תזרימי המזומנים הדוחות המאוחדים
מפעילות השקעה ותזרים מפעילות מימון ותוך פירוט מרכיביהם. בנוסף, במסגרת כל אחת 

  מוצגים בנפרד תזרימי המזומנים הבינחברתיים נטו.מהפעילויות האמורות, 
  

  . על תזרימי המזומנים נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים
על תזרימי  סכומים אלו משקפים את תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים

 , למעט סכומי תזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות.המזומנים

  
        

  עסקים צירוף   -:2 באור
  

בדוח הכספי המאוחד באשר לירידת ערך  11 באורכמו כן, ראה  בדוח הכספי המאוחד. 6 באורראה 
  נכסים בלתי מוחשיים ברי פחת.
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  ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים      -:3 באור
  

בע"מ  איביאיחברת ב טכנולוגייה קיימתו טכנולוגיית ליבה :לגבי ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים
  המאוחד. בדוח הכספי 11 באורראה , ואליום בע"מ (להלן "אליום") ")איביאי"(להלן 

  
  

"מכשירים פיננסיים: הכרה  39סיווג של מכשירים לפי קבוצות בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי    -:4 באור
  ומדידה"

        
  הבאים:המדיניות החשבונאית לטיפול במכשירים פיננסיים יושמה עבור הפריטים 

        
  :7201 ,בדצמבר 31
  הלוואות          

            וחייבים
  אלפי ש"ח                
            

    נכסים: נכסים: נכסים: נכסים: 
  5,584  מזומנים ושווי מזומנים

  15,011  פקדונות לזמן קצר
  1,051  ) ומוסדות חייבים ויתרות חובה (למעט תשלומים מראש

          
  21,646        סה"כסה"כסה"כסה"כ
        

  :6201 ,בדצמבר 31
  הלוואות          

            וחייבים
  אלפי ש"ח                
            

    נכסים: נכסים: נכסים: נכסים: 
  10,115  מזומנים ושווי מזומנים

  11,006  פקדונות לזמן קצר
  1,154  ) ומוסדות חייבים ויתרות חובה (למעט תשלומים מראש

          
  22,275        סה"כסה"כסה"כסה"כ
        

  :7201 ,בדצמבר 31

    

התחייבויות 
בשווי הוגן 

דרך רווח או 
    הפסד

התחייבויות 
פיננסיות אחרות 
  סה"כ    בעלות מופחתת

  אלפי ש"ח    
             

                  התחייבויות: התחייבויות: התחייבויות: התחייבויות: 

ספקים וזכאים אחרים (למעט התחייבויות 
        סטטוטוריות)

  
-    1,928    1,928  

  5,417    -    5,417    תמורה מותנית
                    

  7,345    1,928    5,417          סה"כסה"כסה"כסה"כ
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פיננסיים: הכרה "מכשירים  39סיווג של מכשירים לפי קבוצות בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי    -:4 באור
  (המשך) ומדידה"

        
  :6201 ,בדצמבר 31

    

התחייבויות 
בשווי הוגן 

דרך רווח או 
    הפסד

התחייבויות 
פיננסיות אחרות 
  סה"כ    בעלות מופחתת

  אלפי ש"ח    
             

                  התחייבויות: התחייבויות: התחייבויות: התחייבויות: 

ספקים וזכאים אחרים (למעט התחייבויות 
        סטטוטוריות)

  
-          1,850    1,850  

  5,710    -    5,710    תמורה מותנית
  *)    -    *)    כתבי אופציה

                    
 7,560    1,850    5,710          סה"כסה"כסה"כסה"כ

  
  *) קטן מאלף ש"ח.

        
        

  מזומנים ושווי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה    -:5 באור
  

מטבעות בהם נקובים או שאליהם צמודים המזומנים ושווי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים ה
  והמיוחסים לחברה עצמה כחברה אם הינם כדקלמן:

  
  בדצמבר 31    
    2017    2016  
  אלפי ש"ח    
         

  10,107    620    ש"ח (מטבע הפעילות של החברה)
  -    4,889    דולר ארה"ב

  8    75    יורו
          
    5,584    10,115  
  

 אם כחברה עצמה לחברה והמיוחסים המאוחדים בדוחות הכלולים המזומנים ושווי המזומנים הרכב
  :כדלקמן הינו

  בדצמבר 31    
    2017    2016  
  אלפי ש"ח    
         

  516    5,584   בבנק ובקופה מזומנים
  9,599    -    קצר לזמן בנקאיים פיקדונות

          
  10,115    5,584     מזומנים ושווי מזומנים
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המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם (למעט נכסים פיננסיים אחרים הכלולים בדוחות המאוחדים    -:6 באור
  מכשירים פיננסיים נגזרים)

        
    חייבים ויתרות חובה

  בדצמבר 31    
    2017    2016  
  אלפי ש"ח    
         

  57    31    מוסדות
  -    457    הוצאות מראש

  1,155    1,051    אחרים
         
   1,539    1,212  

        
        

   בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אםהכלולות הרכב התחייבויות פיננסיות    -:7 באור
  

כמתאפשר בהוראות הבהרת סגל הרשות, בחרה החברה בחלופה האמורה בהבהרת סגל הרשות למתן 
הגילוי בגין התחייבויות פיננסיות המוצגות במסגרת סכומי הנכסים והההתחייבויות הכלולים בדוחות 

(ג) 4כמפורט להלן, חלף הגילוי הנדרש על פי סעיף המאוחדים והמיוחסים לחברה עצמה כחברה אם, 
לתוספת, וזאת לשם שמירה על הקבלה נאותה בין היקף הגילוי אודות נכסים פיננסיים (בהתאם לסעיף 

  (ב) לתוספת) והתחייבויות פיננסיות:4
  
(א) 1גילוי אודות סיכון הנזילות הנובע מההתחייבויות הפיננסיות שגילוין נדרש לפי סעיף   א.

 .IFRS-תוספת, וזאת במתכונת הגילוי הנדרשת בהתאם לתקני הל

  
סיווג ופירוט קבוצות ההתחייבויות הפיננסיות לפי סוגי מטבע ולפי אופן הצמדה, וככל   ב.

  שרלוונטי בנסיבות העניין, תוך התאמה לסיווג ופירוט קבוצות הנכסים הפיננסיים.
        

  להלן. 8-ו 7 באוריםהגילויים כאמור מפורטים במסגרת 

 

  אופציה כתביו מותנית תמורה  )1
  

  .המאוחדים לדוחות' ה16 -ו 6, 3'א5 באור ראה מותנית תמורה בדבר
 .המאוחדים לדוחות 3'א5 באור ראה אופציה כתבי בדבר

  
  זכות ויתרות זכאיםו ספקים  )2

  
  :כדלקמן מורכבים אחרים - זכות ויתרות זכאיםו ספקים

  
  2017, בדצמבר 31    

    
שקל חדש 

    צמוד לא

צמוד לדולר 
או נקוב 

  סך הכל    בדולר
  אלפי ש"ח     
              

  558    42    516    ספקים 
  1,482    123    1,359   זכאים אחרים

              
  2,040    165    1,875    סה"כ
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  (המשך) הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אםהרכב התחייבויות פיננסיות    -:7 באור
  

  2016, בדצמבר 31    

    
שקל חדש 
    לא צמוד

צמוד לדולר 
או נקוב 

  סך הכל    בדולר
  אלפי ש"ח     
              

  414    6    408    ספקים 
 1,529   399   1,130   זכאים אחרים

              
 1,943   405   1,538    סה"כ

  
ערכם בספרים של הזכאים ויתרות הזכות מהווה קירוב סביר לשוויים ההוגן מאחר 

  ההיוון אינה מהותית.שהשפעת 
  

  גילוי אודות סיכון הנזילות הנובע מההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה עצמה    -:8 באור
  

  כחברה אם
  

ידי אגף הכספים של החברה. אגף הכספים של החברה בוחן -תחזית תזרימי המזומנים מבוצעת על
  .די מזומנים לצרכים התפעולייםתחזיות שוטפות של דרישות נזילות בחברה כדי לוודא שקיימים 

  
, החוזר מההון כחלק הפעילות למימון נדרשים שאינם, החברה ידי-על המוחזקים מזומניםעודפי 

 כגון ודולרית שיקלית ריבית נושאי )חודשים 3-מ פחות( קצר לטווח השקעה באפיקי מושקעים
 למידת בהתאם או הרצויה הפירעון לתקופת בהתאם נבחרים אלו השקעה אפיקי. ש"עו חשבונות
  . לעיל האמורות לתחזיות בהתאם, מזומנים יתרות די יהיו שלחברה כך שלהם הנזילות

  
 -של כ בשווי ועו"ש יורו , עו"ש דולרישקליבעו"ש  מחזיקה החברה, 2017 ,בדצמבר 31 לתאריך נכון
, 2016 ,בדצמבר 31 לתאריך נכון. בהתאמה ,אלפי ש"ח 75 -כו אלפי ש"ח 4,889 -, כאלפי ש"ח 620

אלפי ש"ח, בהתאמה,  8 -אלפי ש"ח וכ 508 -בעו"ש שקלי ועו"ש יורו בשווי של כ מחזיקה החברה
להפיק לחברה תזרימי מזומנים לניהול  , הצפוייםאלפי ש"ח 9,599 -שקליים בשווי של כ ובפיקדונות

  סיכון הנזילות.
  

שאינן נגזרות של החברה ושל ההתחייבויות הטבלה שלהלן מציגה ניתוח של התחייבויותיה הפיננסיות 
פי התקופה -הפיננסיות הנגזרות המסולקות בנטו, כשהן מסווגות לקבוצות פירעון רלוונטיות, על

 תזרימי הנם בטבלה המוצגים הסכומים. 2017 ,בדצמבר 31הנותרת למועד פירעונן החוזי נכון לתאריך 
  . מהוונים בלתי חוזיים מזומנים

  
  פחות משנה    
  אלפי ש"ח    

            ::::2012012012017777    ,,,,בדצמברבדצמברבדצמברבדצמבר    31313131יתרה ליום יתרה ליום יתרה ליום יתרה ליום 
  1,480    ספקים ויתרות זכות אחרות

  7,211    תמורה מותנית
      

    8,691  

            ::::2012012012016666    ,,,,בדצמברבדצמברבדצמברבדצמבר    31313131יתרה ליום יתרה ליום יתרה ליום יתרה ליום 
  1,426    ספקים ויתרות זכות אחרות

  7,998    תמורה מותנית
      
    9,424  
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  מסים על ההכנסה   -:9 באור

        
  :שיעורי המס, חוקי עידוד החלים על החברה ושומות מס שלהמסוי החברה בישראל, 

  
החלים  באשר לפירוטים בדבר אופן מדידת תוצאות החברה בישראל לצרכי מס ובדבר שיעורי המס

לדוחות  12 באורהחברה ראה על הכנסותיה וחוקי העידוד החלים עליה, וכן בדבר שומות מס של 
 "חש אלפי 62,204לכדי מגיעים  לשנים הבאותהפסדים לצרכי מס של החברה המועברים  .המאוחדים

  . , בהתאמה2016 ,בדצמבר 31וליום  2017 ,בדצמבר 31ליום  אלפי ש"ח 60,824 -ו
  

   תיות בין החברה לחברות המוחזקותקשרים ועסקאות מהו   -:01 באור
        

שטרי ההון נושאים ריבית לפי     .הון שטרי באמצעות, היתר בין, הבנות פעילות את מממנת החברה
 פירוק עם רק יהיהההון  שטר פרעון מועד. 2009(י) בהתאם לתקנות מס הכנסה התשס"ט 3סעיף 

  .מובטחים בלתי ובין מובטחים בין האחרים נושיה לכל התחייבויותה כל תשלום לאחר, החברה
        

  מ"בע אליום  .א

        

לחברה שירותי  אליוםסיפקה  2015-, ו2016, 2017 ,בדצמבר 31ביום  ושהסתיימ יםהשנבמהלך  .1
מתוך . אלפי ש"ח בהתאמה 4,667-אלפי ש"ח ו 5,656, אלפי ש"ח 3,897 קבלנות משנה בסך של

מוצגים במסגרת  אלפי ש"ח, בהתאמה, 2,371 -אלפי ש"ח ו 3,204, אלפי ש"ח 2,110 סכום זה
אלפי  2,296 -אלפי ש"ח ו 2,452, אלפי ש"ח 1,787 הוצאות מחקר ופיתוח של החברה, וסך של

 מוצגים במסגרת הוצאות הנהלה וכלליות של החברה.  ש"ח, בהתאמה,

  

סך ההוצאות אשר יוחסו לחברה בגין ייצור המוצר האורולוגי על ידי חברת הבת במהלך  .2
אלפי  2,983 -, הסתכמו לסך של כ2015-ו 2016, 2017בדצמבר  31שהסתיימו בימים  יםהשנ
 אלפי ש"ח בהתאמה.  2,160-"ח ואלפי ש 2,459, ש"ח

  

 במהלך סך ההכנסות אשר יוחסו לחברה בגין מכירת המוצר האורולוגי על ידי חברת הבת .3
אלפי  5,433 -, הסתכמו לסך של כ2015-ו 2016, 2017בדצמבר  31שהסתיימו בימים  יםהשנ

 אלפי ש"ח בהתאמה. 3,738 -אלפי ש"ח ו  5,142ש"ח, 

  

שהסתיימו בימים  יםבחברה בגין תמלוגים מחברת הבת במהלך השנסך ההכנסות אשר נרשמו  .4
אלפי ש"ח  6-אלפי ש"ח ו 15אלפי ש"ח,  28-, הסתכמו לסך של כ2015-ו 2016, 2017בדצמבר  31

  בהתאמה.
  

סך ההתחייבות של אליום לחברה, הכוללת שטרי הון, הלוואה ויתרות זכות בינחברתיות, נכון  .5
אלפי ש"ח  44,100-, וש"חאלפי  52,079 -כעומדת על סך של , 2016-, ו2017 ,בדצמבר 31 לימים

ההתחייבות מוצגת כחלק מסכום נטו המיוחס לבעלים של החברה האם של סך . בהתאמה
הנכסים בניכוי סך ההתחייבויות, המציגים בדוחות הכספיים המאוחדים מידע כספי בגין 

שהסתיימו  יםבמהלך השנ נרשמו אשר המימון הכנסות סך. מוניטין לרבות מוחזקות חברות
אלפי ש"ח  1,057, אלפי ש"ח 1,222 -כ של לסך הסתכמו, 2015-ו 2016, 2017בדצמבר  31בימים 

  .אלפי ש"ח בהתאמה 1,122 -ו
  

 מ"בע אינוביישנס ביומדיקל ישראל איי.בי.איי  .ב

 

 ביומדיקל ישראל איי.בי.איי לחברת צמית הון שטר החברה הנפיקה 2011 ,דצמבר בחודש
. הבנות חברות ושל החברה של השוטפת הפעילות מימון לצורך") איביאי: "להלן( מ"בע אינוביישנס

 הכנסה מס לתקנות בהתאם) י( 3 סעיף לפי ריבית נושא והוא ח"ש מיליון 5.7 הינו ההון שטר סך
 התחייבויותה כל תשלום לאחר, החברה פירוק עם רק יהיה ההון שטר פרעון מועד. 2009 ט"התשס

  . מובטחים בלתי ובין מובטחים בין האחרים נושיה לכל
אלפי ש"ח  6,796-אלפי ש"ח ו 6,970 -כ עמד על סך שלהשטר  ,2016-ו 2017 ,בדצמבר 31 מיםנכון לי

   בהתאמה.
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  (המשך)קשרים ועסקאות מהותיות בין החברה לחברות המוחזקות    -:10 באור

        
ויתרות זכות שהנפיקה איביאי לחברה הכוללת שטרי הון  לחברה איביאי של ההתחייבות סך

אלפי ש"ח  8,589 -ו ח"ש אלפי 9,691 -כ ההינ 2016 -ו 2017, בדצמבר 31 מיםלי נכון בינחברתיות,
 הנכסים סך של האם החברה של לבעלים המיוחס נטו מסכום כחלק מוצגת ההתחייבותבהתאמה. 

 מוחזקות חברות בגין כספי מידע המאוחדים הכספיים בדוחות המציגים, ההתחייבויות סך בניכוי
בדצמבר  31שהסתיימו בימים  יםהשנבמהלך  נרשמו אשר המימון הוצאות סך. מוניטין לרבות

 .אלפי ש"ח בהתאמה 174-אלפי ש"ח ו 24, אלפי ש"ח 54 -כ של , הסתכמו לסך2015-ו 2016, 2017
 -הינה בסך של כ ,2016-ו 2017 ,בדצמבר 31 מיםנכון לי סך ההתחייבות נטו של איביאי לחברה

  .אלפי ש"ח בהתאמה 1,793 -ו אלפי ש"ח 2,721
        

 מ"בע מדיקל גרדיה  .ג

 

לחברה הכוללת שטרי הון ויתרות זכות  ")גרדיה(" מ"בע מדיקל גרדיה של ההתחייבות סך
אלפי ש"ח  22,757-ו ש"ח אלפי 26,953 -ה כהינ 2016 -ו 2017, בדצמבר 31 מיםלי נכון בינחברתיות,

 הנכסים סך של האם החברה של לבעלים המיוחס נטו מסכום כחלק מוצגת ההתחייבות .בהתאמה
 מוחזקות חברות בגין כספי מידע המאוחדים הכספיים בדוחות המציגים, ההתחייבויות סך בניכוי
בדצמבר  31שהסתיימו בימים  יםהשנבמהלך  נרשמו אשר המימון הכנסות סך. מוניטין לרבות

  .אלפי ש"ח בהתאמה 449 -אלפי ש"ח ו 504, אלפי ש"ח 627 -כ של , הסתכמו לסך2015-ו 2016, 2017
  

 מ"בע מדיקל תרוליף  .ד

 

 לחברה הכוללת יתרות זכות בינחברתיות, ")תרוליף(" מ"בע מדיקל תרוליף של ההתחייבות סך
 .אלפי ש"ח בהתאמה 372 -ו ש"ח אלפי 3,078 -כה הינ 2016 -ו 2017, בדצמבר 31 מיםלי נכון

 בניכוי הנכסים סך של האם החברה של לבעלים המיוחס נטו מסכום כחלק מוצגת ההתחייבות
 לרבות מוחזקות חברות בגין כספי מידע המאוחדים הכספיים בדוחות המציגים, ההתחייבויות סך

 2017 ,בדצמבר 31במהלך השנה שהסתיימה ביום  נרשמו אשר המימון הכנסות סך .מוניטין
  .אלפי ש"ח 41 -כ של לסך הסתכמו

  

 אלווטיקס מדיקל בע"מ  .ה

  
לחברה הכוללת יתרות זכות  ")אלווטיקס(" מ"בע מדיקל אלווטיקס של ההתחייבות סך

 כחלק מוצגת ההתחייבות ש"ח. אלפי 1,386 -כ הינו 2017 ,בדצמבר 31 ליום נכון בינחברתיות,
 המציגים, ההתחייבויות סך בניכוי הנכסים סך של האם החברה של לבעלים המיוחס נטו מסכום
  .מוניטין לרבות מוחזקות חברות בגין כספי מידע המאוחדים הכספיים בדוחות

  

 שירותים חולקות") החברות: "להלן, ביחד(ואלווטיקס  תרוליף, גרדיה, איביאי, אליום, החברה  .ו
 ליתר מהחברה הועמסו אשר ההוצאות סך. אלו שירותים בגין בהוצאות ומשתתפות משותפים
 -כ של , הסתכמו לסך2015-ו 2016, 2017בדצמבר  31שהסתיימו בימים  יםבמהלך השנ החברות

  .אלפי ש"ח בהתאמה 3,990 -אלפי ש"ח ו 3,990, ש"ח אלפי 4,619
  

  
  
  

 

- - - - - - - - - -  
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   מוניטיןבחינת הצורך בירידת ערך 

  אליום מדיקל סולושנס בע"מ

  2017 בדצמבר, 31ליום 

  

  

  

  

  

  

  מאליום מדיקל סולושנס בע"
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  2018מרץ,  6 

  

  ,קיןמר אריאל רובש

    סמנכ"ל כספים

  בע"מ אליום מדיקל סולושנס

  

  הנכבד,קין מר רובש

 - (להלן  יהודה ושות' בע"מ,-קלו בן- , לשעבר: דהבע"מ יהודה- ןפולברניס ברקת בחברת 

") החברה" -(להלן  אליום מדיקל סולושנס בע"מנתבקשה על ידי חברת  ")מעריך השווי"

 Alliumחברת פעילות  הפסד ירידת ערך המוניטין שנוצר ברכישתבלבחון את הצורך בהכרה 

Medical Inc.להלן ברת הבת, אליום בע"מ , אשר במסגרתה הועברו מלוא מניות ח) - 

 -ברכישת חברת איי.בי.איי ישראל ביומדיקל אינוביישנס בע"מ (להלן "), אליום"

 ,איי.בי.איי " ויחד עםגרדיה" -(להלן ברכישת חברת גרדיה מדיקל בע"מ ") ואיי.בי.איי"

עת בחוות ד וואשר יוחס") הקבוצה" - בע"ממדיקל  אלווטיקסו בע"מ תרוליף מדיקל, אליום

מועד הערכת " -(להלן  2017בדצמבר,  31ליום אחת,  מזומניםת ומניבקבוצת יחידות ל זו

   .")השווי

  

חוות דעת זו מיועדת לצרכי עריכת דוחות כספיים והיא נערכה בהתאם לכללים ולהנחיות 

לצורך חוות דעתנו  , "ירידת ערך נכסים".IAS 36בינלאומי שנקבעו בתקן חשבונאות 

   .בחברהונים פיננסיים הקשורים הסתמכנו על נת

  

, המובאת להלן, הינה לבחון האם נדרש להכיר בהפסד מירידת ערך מוניטין חוות הדעתמטרת 

 ותיחידהקבוצת בר ההשבה של  דהיינו, האם סכום ,גרדיהו איי.בי.אייאליום,  מרכישתשנוצר 

  .בספריםת המזומנים, קטן מערכה ומניב

  

ייע להנהלת החברה בבחינת הצורך בהכרה בהפסד מירידת חוות דעת זו נערכה על מנת לס

אנו מסכימים כי חוות דעת זו תיכלל , כאמור לעיל, לצורך הדוחות הכספיים. מוניטיןערך 

כחלק מהדוח הכספי של החברה, לרבות לצרכי תשקיף וכן בדיווחיה לרשות לניירות ערך, אם 

  תידרש לכך.

  

חרות ולא תופץ לגוף שלישי וכן צד שלישי לא יוכל לפיכך, חוות דעת זו לא תשמש למטרות א

  לעשות בה שימוש כלשהו או להסתמך עליה לכל מטרה שהיא ללא אישורינו מראש ובכתב. 
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להלן מתייחסת למכלול הפרמטרים הכלכליים הקשורים ש בחינת הצורך בירידת ערך מוניטין

פעולה כלשהיא, לרבות ואין בה משום המלצה ל בלבד החברהשל  סכום בר ההשבהבקביעת 

  המלצת השקעה במכשיר פיננסי כלשהוא. 

  

בעלי מניותיה או צדדים קשורים לה,  ,הרינו להצהיר, כי אין לנו כל עניין אישי במניות החברה

 או לצדדים קשורים אליה כמוגדר בדין או בפסיקה ולא מתקיימת בנו כל תלות או זיקה אליה

  כהגדרתם בחוק החברות.

  

לא יהיה אחראי בשום מקרה לכל נזק, עלות או הוצאה, אשר יגרמו בכל אופן  מעריך השווי

ודרך ממעשי הונאה, מצג שווא, הטעיה, מסירת מידע שאינו נכון ואינו מלא או מניעת מידע 

החברה מתחייבת  כל התבססות אחרת על המידע כאמור.מצד החברה ו/או מי מטעמה, או 

יצוי, אשר עולה על פי שלוש מגובה שכר הטרחה לשפות את מעריך השווי בקשר עם כל פ

ששולם ע"י החברה למעריך השווי בגין חוות הדעת, בו יהיה חייב מעריך השווי כלפי צד 

שלישי ו/או החברה בקשר עם חוות הדעת, לרבות, בכל ההוצאות שתידרשנה עבור ייצוג 

יום  30השווי תוך משפטי לרבות יעוץ וחוות דעת מומחים. הוצאות אלו תועברנה למעריך 

  .מהרגע שהודיע עליהן מעריך השווי לחברה

 

בהכרה בהפסד ירידת ערך אנו מעריכים את ההזדמנות לסייע לכם בקשר עם בחינת הצורך 

במידה שדרושות לכם הבהרות בנוגע לכל  .גרדיהו איי.בי.אייאליום, המוניטין שנוצר ברכישת 

ידע נוסף, נשמח להרחיבה במידה שתידרש אחד מהנושאים הכלולים בחוות דעתנו, או כל מ

  לכם.

  

  :)"חממצאים (אלפי שהריכוז להלן 

60,290סכום בר השבה

15,780ערך בספרים

-הפחתה נדרשת

ריכוז ממצאים
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 מידע אודות המומחים

  

במתן שרותי  מתמחה )יהודה ושות' בע"מ-בן קלו-דה :לשעבר( יהודה בע"מ-פולברניס ברקת בן

 מוחשיים תיבל נכסים, מיזמים, פעילויות, ייעוץ כלכלי והערכות שווי בלתי תלויות לחברות

פיננסיים. חוות הדעת הכלכליות מבוצעות ע"י צוות מומחים הכולל רואי חשבון  וכשירים

  וכלכלנים.

 200 -מ למעלה תלויות עבור-), ביצעה החברה מגוון רחב של עבודות בלתי1998מאז הקמתה (בשנת 

  .פרטיים חותולקו פרטיות חברות מאות לצד, ובאירופה ב"בארה, בארץ הנסחרות ציבוריות חברות

חשבונאיים  צרכים: ביניהן מגוונות, כלכליות למטרות דעת עריכת חוות כולל הרב ניסיוננו

חוות דעת  מס, צרכי), והאמריקאית הבינלאומית התקינה לכללי בהתאם כספיים (דיווחים

בדיקות נאותות,  ,ורכישות מיזוגים: כגון בתהליכים וכן חוות דעת כלכליות הנדרשות משפטיות

  ועוד. לציבור הנפקה, הון גיוס יקות כדאיות,בד

  .גבוהה מהימנות ותודעת שירות, מקצועיות על דגש שמה יהודה-בן ברקת פולברניס

  שותף מנהל  - רו"ח שי פולברניס

בכלכלה עם התמחות בחשבונאות מאוניברסיטת בן גוריון. בעל רישיון ישראלי  B.A בעל תואר •

  לראיית חשבון.

יהודה בע"מ. ניסיונו הרב כולל מגוון -את פולברניס ברקת בן 2007ל משנת רו"ח פולברניס מנה •

חברות ציבוריות ומאות חברות  200 -רחב של חוות דעת כלכליות, בלתי תלויות, עבור למעלה מ

פרטיות, בישראל ובחו"ל, כגון: הערכות שווי חברות, פעילויות, מיזמים, נכסים בלתי מוחשיים 

  ים פיננסיים, נגזרים משובצים ועסקאות מורכבות.(מוניטין וכד'), מכשיר

התמחותו וניסיונו של רו"ח פולברניס נדרשים ומסייעים בתהליכים כגון: מיזוגים ורכישות,  •

גיוס הון, הנפקה לציבור, דיווח כספי בהתאם לכללי התקינה הבינלאומית והתקינה 

  ).IFRS; US-GAAPהאמריקאית (

תחום הביקורת, הייעוץ הכלכלי ובמחלקת מיזוגים ורכישות רו"ח פולברניס עבד מספר שנים ב •

), במהלכן היה שותף בליווי עסקאות משמעותיות PWC(במשרד רו"ח קסלמן את קסלמן 

 במשק הישראלי.  
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  שותף מנהל  -רו"ח ערן ברקת 

בכלכלה עם התמחות בחשבונאות מאוניברסיטת בן גוריון. בעל רישיון ישראלי  B.Aבעל תואר  •

  חשבון. לראיית

יהודה בע"מ. ניסיונו הרב כולל -כמנהל בכיר בפולברניס ברקת בן 2007רו"ח ברקת מכהן משנת  •

חברות ציבוריות ומאות  200 -מגוון רחב של חוות דעת כלכליות, בלתי תלויות, עבור למעלה מ

 חברות פרטיות, בישראל ובחו"ל, כגון: הערכות שווי חברות, פעילויות, מיזמים, נכסים בלתי

 מוחשיים (מוניטין וכד'), מכשירים פיננסיים, נגזרים משובצים ועסקאות מורכבות.

התמחותו וניסיונו של רו"ח ברקת נדרשים ומסייעים בתהליכים כגון: מיזוגים ורכישות, גיוס  •

הון, הנפקה לציבור, דיווח כספי בהתאם לכללי התקינה הבינלאומית והתקינה האמריקאית 

)IFRS; US-GAAP.(  

 Ernest & Young  E&Yח ברקת עבד מספר שנים בפירמת החשבונאות הבינלאומיתרו" •

כמנהל בתחום ביקורת, במהלכן שימש כמנג'ר בניהול תיקי ביקורת של חברות ציבוריות 

מהגדולות והמובילות במשק הישראלי וביצע, בין היתר, בדיקות נאותות בתחום המיזוגים 

 והרכישות. 

  

  

  

  

  

      בכבוד רב,

  ברניס, רואה חשבוןשי פול

  

  

_______________________  
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   רקע .1

  ם מדיקל סולושנס בע"מאליו .1.1

 בורית אשר ניירות הערך שלה נסחריםהינה חברה צי בע"מ (החברה) אליום מדיקל סולושנס

בנות -כולן למועד דוח זה חברותהחברה, באמצעות הקבוצה, בתל אביב.  לניירות ערךבבורסה 

, הינה חברת מכשור רפואי בעלת חמש טכנולוגיות תה המלאה של החברהבשליטתה ובבעלו

פולשניים: סטנטים פריפריאליים (בעיקר בתחום האורולוגיה), מוצרים -קווי מוצרים זעירו

לעיגון רשתות לרקמות רכות בתחום רפואת הנשים, פילטר ייחודי המיועד לפתרונות הסחף 

 הובהשמנת יתר המצוי 2לטיפול בסוכרת מסוג  תייחודי ,תזעיר פולשני מערכתבצנתורים, 

שיושתל בשיטה זעיר פולשנית. באמצעות כל קווי  Mitral Valveבפיתוח וכן מסתם לבבי 

, זעיר פולשניבאופן למספר רב של תחומים רפואיים אטרקטיביים  החברההמוצרים, פונה 

תוך כדי שהיא מנצלת את התשתית ההנדסית, התפעולית, הרגולטורית, קלינית והשיווקית 

תה העיקרית של החברה, באמצעות הקיימת בחברות הקבוצה לתמיכה בפעילויות אלו. מטר

, הינה יצירת חברת מכשור רפואי חזקה בהיבטים עסקיים רבים, לרבות סינרגיה הקבוצה

תפעולית, פיננסית, שיווקית, קלינית ורגולאטורית, ובכלל זה מגוון מוצרים רחב יותר 

ן לקידומה של החברה. זאת, תוך התבססות על אסטרטגיה של קונסולידציה שתאפשר יתרו

  לגודל ושימוש אפקטיבי יותר במגוון המשאבים והמקורות של החברה.

 ורכישת פעילות עסקאות מיזוג, ביצעה החברה מספר , כאמורבהתאם לאסטרטגיית החברה

 אשר כולם יחדיו מחזקות את האסטרטגיה האמורה 2016 - ו  2012, 2011, 2010בשנים 

 2012עסקת גרדיה ממרץ,  ,2011בר, עסקת איי.בי.איי מספטמ ,2010(עסקת אליום ממרץ, 

באמצעות כל קווי המוצרים, החברה פועלת  .)2016ספטמבר, עסקת תרוליף מדיקל מו

ומתכוונת להרחיב את פעילותה במספר סגמנטים רפואיים אטרקטיביים בתחום הכירורגיה 

  .  הזעיר פולשנית

  מוצרי אליום .1.2

אפשרת שילובם  רמה טכנולוגית הממבוסס על פלטפומוצרי הסטנטים אשר פיתחה אליום  קו

כך שנוכחותו  ,סטנט בודד המותאם פונקציונאלית לאיבר אליו מיועדשל מספר חידושים ב

  תתרום לפעילותו הנורמאלית של האיבר.

למועד הערכת השווי פיתחה אליום חמישה סטנטים שונים, לשימוש במערכת השתן ודרכי 

  המרה, כמפורט להלן:

ט האורטרלי מיועד לפתיחת חסימות בשופכנים, שני צינורות הסטנ - סטנט אורטרלי  •

המחברים את הכליות לכיס השתן. רוב החסימות בשופכנים ובזרימה התקינה של השתן 

נוצרות לאחר ביצוע פעולות אנדוסקופיות או בדיקות אבחנתיות בשופכן. הסטנט 
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ס השתן או , בדרך האנדוסקופית דרך השופכה וכיםיהשופכנהאורטרלי מוחדר אל  

בשיטה המלעורית דרך הכליה, כדי לתמוך בשופכנים במהלך מעבר השתן וכן להפחית 

את הכאבים הנגרמים לחולה. הסטנט האורטרלי מותאם למבנה האנטומי של החולה 

ופעילות השופכן, בהיותו בעל דופן דקה וקוטר גדול, הוא אינו נסתם וניתן להשאירו עד 

 .2007רלי משווק על ידי אליום החל מסוף שנת שנה בתוך הגוף. הסטנט האורט

הסטנט הפרוסטטי מיועד לפתיחת חסימות בבלוטת הערמונית  - סטנט פרוסטטי •

כתוצאה מהגדלה שפירה או ממאירה וכן לפתיחת חסימות שנגרמו כתוצאה מהליכים 

פולשניים. יתרונו של הסטנט הפרוסטטי מצוי בצורתו, צורת משולש, המותאמת  -זעיר

ה האנטומי של בלוטת הערמונית, כך מתאפשר מעבר תמידי של זרימת שתן בצינור למבנ

  .2009השתן. הסטנט הפרוסטטי משווק על ידי אליום החל משנת 

  הסטנט הבולברי מיועד לתמוך ולפתוח את החלק הקדמי של השופכה - סטנט בולברי  •

משך הזמן עשוי הגברית אשר קיימת בו היצרות. הסטנט מאפשר הרחבה של השופכה וב

גם לתפקד כתבנית אשר מסביב לה בונה הגוף רקמה בריאה. הסטנט הבולברי משווק על 

 .2009ידי אליום החל משנת 

הסטנט לצוואר השלפוחית מיועד לתמוך בצוואר השלפוחית  - סטנט לצוואר השלפוחית  •

ית בנקודת ההשקה של השופכה לכיס השתן לאחר פרוצדורה ניתוח היצרותבמקרים של 

של הסרת בלוטת הערמונית, הסטנט פותח את ההיצרות , מונע את הישנותה ומאפשר 

מתן שתן בצורה ספונטאנית. לאורך הזמן הסטנט גם מתפקד כתבנית המאפשרת 

לעיתים היווצרות רקמה בריאה. הסטנט לצוואר השלפוחית משווק על ידי אליום החל 

 .2009משנת 

 יועד לשחרור חסימות הנוצרות בדרכי המרה, הסטנט הביליארי מ - סטנט ביליארי  •

הנגרמות בשל גידולים ממאירים או שפירים, ומעבירות את מיצי המרה הנוצרים בכבד 

מטרת השימוש בסטנט הביליארי, המוחדר בהליך אנדוסקופי דרך הקיבה או  המעי. אל 

ימה בהליך מלעורי דרך הכבד, היא לפתוח את המעבר לניקוז מיצי המרה ולאפשר זר

תקינה של מיצי העיכול אל הקיבה. בשל החומרים מהם עשוי הסטנט הוא עמיד 

לחומציות השוררת בקיבה ומיועד לשימוש ארוך טווח אשר מקטין את הצורך בהליכים 

רפואיים להחלפתו. הסטנט הבילארי משווק על ידי אליום החל מהמחצית השנייה של 

  .2007שנת 

  מוצרי איי.בי.איי .1.3

• EndoFast Reliant   -  ,המוצר הראשון אשר פיתחה איי.בי.אייEndoFast Reliant 

, משמש לטיפול בצניחת איברים ומבוסס על הפלטפורמה ")המערכת" -(להלן

הטכנולוגית לחיבור ולתמיכה ברקמות רכות. טכנולוגיית "סיכת העכביש" עליה 
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 - וה Endofast SCP -למוצרים נוספים, ביניהם היכולה לשמש גם מושתתת המערכת 

Endofast Resorb.כפי שיפורט להלן ,  

  המערכת מורכבת מארבעה רכיבים: 

  רשת פוליפרופילן לתמיכת איברים;  .1

מ"מ  14 -מ"מ במצב מקופל בתוך מכשיר ההחדרה וכ 6 -סיכת עכביש בגודל של כ .2

  במצב פרוש. סיכת העכביש משמשת לחיבור ולעיגון רכיב התמיכה; 

  מ"מ;  9יכות העכביש) בקוטר חיצוני של מכשירי החדרה (המכילים את ס .3

מכשיר שליפה אשר מאפשר לבצע שליפה של סיכת עכביש שקובעה במקרה הצורך  .4

  מ"מ. 7-והוא בקוטר חיצוני קטן מ

מכשירי החדרה (אחד משמש  5באריזה של המוצר לטיפול בצניחת איברים כלולים 

יש אחת), רשת אחת כרזרבה) לשימוש חד פעמי (על כל אחד מהם מותקנת סיכת עכב

(קדמית או אחורית), ידית אחת (אליה מתחברים מכשירי ההחדרה) ומכשיר שליפה 

  אחד.

עיצובה ומרכיביה השונים מבוססים על סיכת העכביש הינה המפתח ליעילות המערכת, 

, ומקנים לה תכונות ייחודיות כגון: איי.בי.אייהפלטפורמה הטכנולוגית אשר פיתחה 

ה הרכה אליה מעגנים את הרשת, העיגון נעשה באמצעות חדירה של גמישות בסוג הרקמ

עמידות, אפשרות שליפה לאחר מ"מ בלבד אל תוך הרקמה וכוח האחיזה הוא גבוה,  2

חלד - החיבור והשתלבות טובה במבנה הרקמה. סיכת העכביש, עשויה מפלדת אל

  ומאושרת לפי תקן רפואי לשתלים רפואיים. 

נמצאת כיום בשימוש מסחרי בהליכים  יאי.בי.ייאתמשת שת הפוליפרופילן בה משר

כירורגיים שונים לטיפול בצניחת איברים הן במסגרת ההליכים "המסורתיים" והן 

  במסגרת ההליכים החדשניים יותר. 

וכן את אישור היחידה לאביזרים ומכשירים  CE ,FDA מערכת אישורל נכון להיום

  רפואיים (אמ"ר) בישראל.

  במספר מדינות בעולם. EndoFast Reliant -כיום משווק ה

• EndoFast SCP  - צר זה מיישם הליך המכונה סקרוקולפופקסי (תליית הנרתיק מו

מעצם העצה) אשר נשען על הפלטפורמה הטכנולוגית ומאפשר עיגון של רשת פוליפרופילן 

הליך זה מאפשר תיקון צניחת האיברים באמצעות הרמת הנרתיק  לרקמת רצועה רכה.

 ).Sacrumעל עצם העצה (רצועה  Promontorium - ל חיבורוו

  למוצר. FDA -ו CE, קיבלה איי.בי.איי אישור 2013במהלך שנת 
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  מוצרי גרדיה .1.4

במחקר ופיתוח, ייצור, הרכבה ופיתוח קליני של מערכת הגנה  החברה פועלת באמצעות גרדיה,

ת צנתור, דהיינו תהליך מפני קרישי דם, חלקיקים ותסחיפים הנוצרים תוך כדי פרוצדורו

פתיחה והרחבה של כלי דם חסומים באמצעות בלון, סטנט או כל אמצעי אחר, הנקראת 

WIRION.  אישור  הקיבלמערכת זוFDA אישורלשיווק בארה"ב ו TGA )Administration 

Therapeutic Goodsעבור אינדיקציה קלינית של הגנה מפני  זילנד- ) לשיווק באוסטרליה וניו

 רושאיו )CE Mark( באירופה לשיווק אישור בפרוצדורות צנתור בעורקי התרדמה, יםתסחיפ

העורקיים בכלי הדם  בצנתוריםשימוש רחב לבישראל ) אביזרים ומכשירים רפואיים( אמ"ר

אחרים, כלי דם בלב,  םכלי הדם המובילים אל המוח, כלי דם היקפיי השונים, כדלקמן:

   בלב. ומעקפים ורידיים

 גבי על היעד למקום הפילטר את המוביל הובלה צנתר כוללת בגרדיה שפותחה יההטכנולוג

 ייחודית טכנולוגיה על מבוסס ההובלה צנתר. הרופא בחירת לפי) אינץ 0.014( הובלה תיל

 עם שימוש לידי שבא איסוף צנתר הינו המערכת של השני חלקה. גרדיה של בפטנטים המוגנת

 את לקפל תפקידו. המצנתר הרופא רצון לשביעות הורחב הדם שכלי לאחר, הפרוצדורה תום

 מחוץ אל הצנתור בזמן שנאספו התסחיפים עם אותו ולהוציא האיסוף צינורית לתוך הפילטר

  .לגוף

  מדיקל בע"מ תרוליף  .1.5

בתחום המסתם הלבבי  פטנטלרכישת עסקה  השלימה החברה ,2016 בספטמבר 11ביום 

הנועד להשתלה בשיטה זעיר פולשנית ") המסתם" -(להלן  MITRAL VALVEהמיטרלי 

לרבות כל נכסי הקניין הרוחני והנכסים הנוספים , , הרשום בארה"בחדשנית דרך העורק

 על ידיבין שהיו מוחזקים  ,השייכים למוכרים ואשר קשורים לתחום המסתםוהזכויות 

  . המוכרים ובין שהיו מוחזקים באמצעות מי מטעמם

פטנט זה  .בארה"ב למסתם נוסף דיווחה החברה כי אושר פטנט ,2016בספטמבר  20ביום 

ועיגון ייחודיים של מסתם מיטרלי מלאכותי המיועד לחולים שעברו  מתייחס לשיטת השתלה

 פולשנית בין אם טיפול זה בוצע בשיטה זעיר ,אלפיארי טיפול רפואי לתיקון מסתם בשיטת

נוסף שנרכש המסגרת העסקה כאמור, יחד עם הפטנט ה פטנט זה ניתוחית.ובין אם בשיטה 

  בתחום המסתם המיטרלי. החברהרחב על טכנולוגיות הליבה של  מגינים באופן

, אשר אליה ")תרוליף" - מדיקל בע"מ (להלן  הוקמה חברת תרוליף ,2016בנובמבר,  2 ביום

 צורפו כל הפטנטים, נכסי הקניין הרוחני והנכסים הנוספים בתחום המסתם הלבבי המיטרלי.

ולעבור לשלבים  המסתםלהמשיך ולפתח את  מהנהלת החברה נמסר כי בכוונת תרוליף
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 שלגלובאלי ומכירה  לשיווקמתקדמים יותר ובכך לחבור לשותף אסטרטגי בינלאומי 

  .בארה"ב , בעיקרהמסתם

  אלווטיקס מדיקל בע"מ .1.6

  ").טיקסאלוו" -מדיקל בע"מ (להלן אלווטיקסהקימה החברה את חברת  2017במאי,  11ביום 

מזכויות  100%, )אלווטיקס(באמצעות  חתמה החברה על הסכם המקנה לה 2017ביוני,  1ביום 

הקניין הרוחני והמסחור בקשר עם מערכת זעיר פולשנית ייחודית לטיפול בסכרת נעורים 

בכירים  חוקרים לקבוצה של ארבעה תעניק אלווטיקס חברת ובהשמנת יתר. 2מסוג 

מהון המניות של חברת  7%של סינגפור, מניות חסומות המהוות מהאוניברסיטה הלאומית 

  . המניות יוענקו לאורך שלוש שנים. אלווטיקס

 אלווטיקס, תשלם אלווטיקסכן, בעת הבשלת התקשרות אסטרטגית והשקעה בחברת כמו 

  מההשקעות אשר התקבלו בידה בפועל. 7%לחוקרים דמי הצלחה של 
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   מתודולוגיה .2

קובע נהלים שעל ישות ליישם כדי  ),"התקן" - להלן( ,IAS 36 ,ינלאומיתקן חשבונאות ב

(או יחידה מניבת  שנכסיה לא יוצגו בסכום, העולה על הסכום בר ההשבה שלהם. נכסלהבטיח 

מוצג בסכום, הגבוה מסכום בר ההשבה שלו, כאשר ערכו בספרים עולה על הסכום  מזומנים)

קרה זה חלה ירידת ערך והתקן דורש מהישות שיתקבל מהשימוש בנכס או ממכירתו. במ

  .להכיר בהפסד מירידת ערך

של נכס או יחידה  השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירההתקן מגדיר סכום בר השבה כגבוה מבין 

דהיינו, במקרה בו השווי ההוגן בניכוי עלויות  .בהם שווי השימושלבין  ,מניבת מזומנים

גבוהים מהערך הפנקסני, לא נדרשת הישות להכיר בהפסד  מכירה או שווי השימוש או שניהם,

  מירידת ערך. 

   :הוגן בניכוי עלויות מכירהההשווי בקביעת  ,התקן אף קובע את ההיררכיה, להלן בסדר יורד

הראיה הטובה ביותר לשווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה של נכס היא המחיר שנקבע  �

הפועלים בצורה  ן למוכר מרצוןבהסכם מכירה מחייב בעסקה בין קונה מרצו

 , מותאם בגין עלויות תוספתיות שניתן ליחסן במישרין למימוש הנכס.מושכלת

כאשר אין הסכם מכירה מחייב אך הנכס נסחר בשוק  -מכירה בשוק פעיל מחיר  �

של הנכס בניכוי עלויות  השוקהשווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה, יהיה מחיר פעיל, 

 המימוש.

יכולה לקבל, בתאריך המאזן, תמורת יתה ין המשקף את הסכום שישות המידע זמי �

 מימוש הנכס בעסקה בין מוכר מרצון לקונה מרצון הפועלים בצורה מושכלת.

  

  של נכס או יחידה מניבת מזומנים כוללת את השלבים הבאים : שווי השימושאמידת 

 אשר ישתקפו בחישוב  שווי השימוש בנכס: זיהוי המרכיבים �

 ן של תזרימי המזומנים העתידיים שהישות מצפה להפיק מהנכס;אומד �

 אלה; מזומניםשל תזרימי תחזיות לגבי שינויים אפשריים בסכום או בעיתוי  �

 ערך הזמן של הכסף, המיוצג ע"י שיעור שוק שוטף של ריבית חסרת סיכון; �

 המחיר לנשיאת אי וודאות, שטבועה בנכס; וכן �

לות, אי סחירות ואי גודל אשר ישתקפו גורמים אחרים, כגון היעדר נזי �

 בתמחור תזרימי המזומנים שהישות מצפה להפיק מהנכס.

עתידים, הן החיוביים והן השליליים, שינבעו משימוש אומדן של תזרימי המזומנים ה �

 מתמשך בנכס וממימושו הסופי; וכן

 .ועתידיים אל יישום שיעור ניכיון (מחיר ההון) מתאים לתזרימי מזומנים �
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  :סיס לאומדן ומדידת תזרימי המזומניםב

ביסוס תחזיות תזרימי המזומנים על הנחות סבירות ומבוססות, המייצגות את  �

האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי התחום של התנאים הכלכליים, שישררו 

 במהלך יתרת אורך החיים השימושיים של הנכס.

כספיים, העדכניים ביותר, תקציבים/תחזיות  ביסוס תחזיות תזרימי המזומנים על �

שאושרו ע"י ההנהלה. אמידת תחזיות תזרימי מזומנים לתקופה שמעבר לתקופה, 

המכוסה ע"י התקציבים/תחזיות העדכניות ביותר, על ידי אקסטרפולציה של אותן 

תחזיות, תוך שימוש בשיעור צמיחה קבוע או יורד לשנים שלאחר מכן, אשר לא יעלה 

 ע לזמן ארוך בענף , במדינה, בשוק בו פועלת החברה. על שיעור הצמיחה הממוצ

 יכללו: לאאומדנים של תזרימי המזומנים העתידיים  �

 תזרימי מזומנים חיוביים או שליליים מפעילות מימון; �

 תשלומי או תקבולי מיסים על הכנסה; �

אומדן תזרימי מזומנים חיוביים או שליליים החזויים לנבוע משינויים  �

ו מהגדלה או שיפור של ביצועי הנכס/יחידה מניבת מבניים עתידיים א

 המזומנים.

לשם היוון תזרים המזומנים העתידי למועד בחינת הצורך בירידת ערך הנכסים, יש לקבוע את 

מחיר ההון או שיעור הניכיון הממוצע המאפיין את הפעילות הנבחנת. שיעור הניכיון צריך 

שוק שוטפות של ערך הזמן של הכסף וכן להיות שיעור ניכיון לפני מס המשקף הערכות 

הסיכונים הספציפיים של הנכס, אשר בגינם לא הותאמו האומדנים של תזרימי המזומנים 

 Weighted Average Cost Of Capital-  העתידיים. שיעור הניכיון מחושב באמצעות מודל

)WACC(:דהיינו, ממוצע משוקלל של מקורות המימון אשר נקבע להלן ,  

WACC=Ke*E/V+Kd*(1-T)*D/V 

  כאשר:

E - .הינו שווי האקוויטי של הפעילות במונחי שווי שוק, אשר נקבע באופן איטרטיבי  

D  -  .הינו שווי השוק של החוב הפנקסני  

V- (E+D) - .שווי השוק של כלל מקורות המימון של החברה  

 Ke - .הינו שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי מניות ברמת סיכון דומה  

Kd -  הינו מחיר החוב, הנקבע על ידי ממוצע משוקלל של מקורות החוב הפיננסים של

  החברה.

T -  .שיעור המס הסטאטוטורי לטווח ארוך שחל על החברה  



c 

יהודה בע"מ-ת בןפולברניס ברק  - 14 -   

 

  חישוב התשואה על ההון העצמי נקבע כדלקמן:

Ke=Rf+β*(Rm-Rf)+P 

Rf -  .הינו שיעור הריבית חסרת הסיכון  

β - משקף את הסיכון היחסי הכרוך בהשקעה מסוימת  מקדם הסיכון היחסי. מקדם זה

ומבוסס על רמת המתאם בין תשואת ההשקעה עם תשואת שוק ההון כולו. הביטא הינה 

  המדד לסיכון "הסיסטמטי" של החברה.

, לעסק רגישות גבוהה לשינויים במצב השוק (קרי, במקרה של 1- כאשר מקדם זה גדול מ

אחרים, ובמקרה של שגשוג יושפע הענף לטובה יותר מיתון יושפע הענף לרעה יותר מענפים 

  מענפים אחרים), וכפועל יוצא, שווי העסק רגיש יותר מהממוצע לשינויים במצב השוק.

 )Rm-Rf( -  הינה פרמיית הסיכון הממוצעת, פרמיה זו נקבעת כהפרש בין תשואת השוק לבין

  הריבית הריאלית חסרת הסיכון. 

P - ף סיכון ספציפי, לרבות, פרמיה נוספת הנדרשת במקרה של שיעור תשואה נוסף, המשק

  העדר סחירות וגודל.
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  ת המזומניםומניב קבוצת היחידותזיהוי  .3

) מוגדרת CGU, יחידה מניבה מזומנים (6), סעיף IFRS 36( 36על פי תקן בינלאומי מספר 

טנה ביותר, המפיקה יחידת מניבה מזומנים היא קבוצת הנכסים המזוהה הקכדלקמן: "

תזרימי מזומנים חיוביים, שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי המזומנים החיוביים מנכסים 

  ".אחרים או מקבוצות נכסים אחרות

, החברה בוחנת האם אליום, 36 לצורך בחינת ירידת ערך מוניטין על פי תקן בינלאומי מספר

ת מזומנים אחת או יותר, ומניביחידות  קבוצתהינן  אלווטיקסו תרוליף, גרדיה, איי.בי.איי

  כדלקמן:

החברות מוצרים בעלי אפיון טכנולוגי דומה ואף על פי  חמשל -בחינה תזרימי המזומנים   •

טכנולוגיה  -שהם מיועדים לאינדיקציות קליניות שונות, הם פונים לשוק מטרה דומה 

 ם הכנסותלניתוחים זעיר פולשניים. בשלב זה, שניים מקווי המוצרים מניבי

. המכנה המשותף בין המוצרים מסייע לחברה לאחד תשתיות והיכן שניתן, משמעותיות

היא פועלת לאיחוד מפיצים בטריטוריות השונות, כך שמפיץ אחד ימכור את כלל מוצרי 

הקבוצה. עם זאת, אין תלות בין המוצרים, והמפיצים יכולים לבחור אילו מוצרים 

 לרכוש וכך גם הלקוח הסופי.

לכל חברה קיים שוק פעיל למוצריה. השווקים הינם בתחומים משיקים של  - שוק פעיל   •

 בתחום הזעיר פולשני.  פרוצדורותמכירת מכשור רפואי לצורך 

  שוק פעיל מוגדר כשוק אשר מתקיימים בו כל התנאים הבאים:

 יטים שנסחרים בשוק הם הומוגניים;הפר -

 רצון וקונים מרצון;, מוכרים מבכל עת ניתן למצוא, באופן רגיל -

 המחירים הינם זמינים לציבור.  -

בין הישויות אין קשרי ייצור, כך שחברה אחת אינה מושפעת ממחירי העברה פנימיים.   •

בחלק מהמקרים, החברות משתמשות באותם עובדים וספקים וכן צורכות חו"ג דומים 

 ולעיתים אף זהים. 
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לצורך בחינה לירידת ערך, מוניטין , "80 ), סעיףIFRS 36( 36על פי תקן בינלאומי מספר 

מזומנים או -שנרכש בצירוף עסקים, יוקצה ממועד הרכישה לכל אחת מהיחידות המניבות

מהסינרגיות של  ליהנותמזומנים של הרוכש, אשר חזויות -קבוצות של היחידות המניבות

יכו ליחידות הצירוף, ללא קשר אם נכסים אחרים או התחייבויות אחרות של הגוף שנרכש שו

או קבוצות של יחידות אלה. כל יחידה או קבוצה של יחידות, אליהן הוקצה מוניטין כאמור 

  לעיל:

 וכן ;תייצג את הרמה הנמוכה ביותר בישות שבה קיים מעקב על המוניטין לצרכי הנהלה פנימיים )א(

 ".ילותמגזרי פע 8לא תהיה גדולה ממגזר פעילות שנקבע בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי  )ב(

 הרוכשמוניטין שנרכש בצירוף עסקים מייצג תשלום שביצע כדלקמן: " 81כמו כן, קובע סעיף 

מתוך ציפיות להטבות כלכליות עתידיות מנכסים שלא ניתן לזהותם בנפרד ולהכיר בהם 

בנפרד. מוניטין אינו מפיק תזרימי מזומנים באופן בלתי תלוי בנכסים אחרים או בקבוצות 

- ולעיתים קרובות תורם לתזרימי המזומנים של מספר יחידות מניבותנכסים אחרות, 

מזומנים בודדות על בסיס -מזומנים. לעיתים, לא ניתן להקצות מוניטין ליחידות מניבות

מזומנים. כתוצאה מכך, הרמה הנמוכה -שאינו שרירותי, אלא רק לקבוצות של יחידות מניבות

צרכי ההנהלה פנימיים מורכב, לעיתים ממספר ביותר בישות שבה קיים מעקב על המוניטין ל

  "המוניטין קשור, אך שלא ניתן להקצותו להן. שאליהןמזומנים - יחידות מניבות

היא שירידת ערך של מוניטין תיבחן ברמה  80התוצאה של יישום הדרישות בסעיף : "82סעיף 

יטין, באופן המשקפת את הדרך שבה הישות מנהלת את פעילויותיה ואשר אליהן ישויך המונ

  ." טבעי. לפיכך, בדרך כלל, הפיתוח של מערכות דיווח נוספות אינו נחוץ

, תהנהלת החברה והדירקטוריון בוחנים את המוניטין ואת פעילות החברות, בראייה מאוחד

  כדלקמן:

 בעלת רפואי מכשור של יצרנית חברה עיניהם לנגד רואים והדירקטוריון החברה הנהלת .א

  .שיווקי ומערך סי, קליני, רגולטוריפיננ, תפעולי מערך

  .2018 לשנת מאוחד תקציב לחברה .ב

, מהמקרים שבחלק כך, זהות בטריטוריות מפיצים לאחד מנת על עסקית פועלת החברה .ג

 החברה שיקוליל בכפוף( הנתונה בטריטוריה מפיץ אותו ידי על ימכרו החברה מוצרי

 ). המפיצים עם שבתוקף בהסכמים והמחויבויות

 ידי על, החברות כלל של מאוחדת בראייה מתבצעת הכספיים הנתונים בחינת .ד

 . הדירקטוריון

לחברה וחברות הבנות שלה ניהול משותף הכולל בין היתר, הנהלה אחת לכלל החברות  .ה

לרבות מנכ"ל אחד לכולן. לחברות מערך שיווק, תפעול, מערכות מידע, משאבי אנוש, 
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חלקות של החברה, המשימות לעובדים השונים, המ רגולציה, קליני וכספים אחד. ברוב 

מחולקות לפי צרכים ולא לפי חברות, כך שבחלק מהמקרים, עובדים של חברה אחת, 

  ה, ללא כל הבחנה בין החברות. ישל החברה השני פרויקטיםעובדים על 

 הינה, אלווטיקסו תרוליףוהקמת  גרדיה -איי.בי.איי  - אליום ותאעסק של העיקרית מטרתן

, תפעולית סינרגיה לרבות, רבים עסקיים בהיבטים יותר חזקה רפואי מכשור חברת רתייצ

 ומקורות יותר רחב מוצרים מגוון זה ובכלל, ורגולאטורית קלינית, שיווקית, פיננסית

 אסטרטגיה על התבססות תוך, זאת. הממוזגת החברה של לקידומה יותר גדולים כספיים

 והמקורות המשאבים במגוון יותר אפקטיבי ושימוש דללגו יתרון שתאפשר קונסולידציה של

 לגיבוש ופועלת החברות כל בפעילות אחד כגוף פועלת החברה. הממוזגת החברה של

 מוצריה כלל של כוללת בראיה אינטגרטיביים ותקציב עבודה תכנית, אסטרטגיה

 ברהח כל של נפרדת ראיה במקום וזאת( בקבוצה בנות-החברות ושל שלה והטכנולוגיות

 ישקפו הקבוצה של העתידיות העבודה תכניותגם  כי צופה החברה, מכך יוצא כפועל). לחוד

    .בנפרד הקבוצה מחברות אחת כל של נפרדת ראיה במקום וזאת, כוללת ראיה

  
 לאחר התזרימים כי בדעה החברה הנהלת, לעיל האמור ולאור לתקן 80-82 סעיפים לאור

 ניתן לא וכי בשני אחד תלויים מזומנים מניבותה היחידות חמש של רכישות השונות,ה

  .במשולב המוניטין את לבחון יש ולכן, המזומנים מניבות היחידות בין המוניטין את להקצות
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 סכום בר השבהתמצית הערכת  .4

 מימוש פעילויות החברהשווי  .4.1

בין מגדיר סכום בר השבה כגבוה מבין שווי השימוש ל 36כאמור במתודולוגיה, תקן בינלאומי 

  השווי ההוגן, בניכוי עלויות מכירה (שווי מימוש).

כאשר בוחנים את השווי ההוגן, בניכוי עלויות המכירה, על מנת שישקף את סכום בר ההשבה 

מזומנים, יש להביא בחשבון את ההיררכיה בקביעתו כפי שרשומה ות מניב ותיחידקבוצת של 

  :36בתקן בינלאומי 

ן בניכוי עלויות מכירה של נכס היא המחיר שנקבע הראיה הטובה ביותר לשווי ההוג �

בהסכם מכירה מחייב בעסקה בין קונה מרצון למוכר מרצון הפועלים בצורה מושכלת, 

 מותאם בגין עלויות תוספתיות שניתן ליחסן במישרין למימוש הנכס.

כאשר אין הסכם מכירה מחייב אך הנכס נסחר בשוק פעיל,  -מחיר מכירה בשוק פעיל  �

 ההוגן בניכוי עלויות למכירה, יהיה מחיר השוק של הנכס בניכוי עלויות המימוש. השווי

מידע זמין המשקף את הסכום שישות הייתה יכולה לקבל, בתאריך המאזן, תמורת  �

 מימוש הנכס בעסקה בין מוכר מרצון לקונה מרצון הפועלים בצורה מושכלת.

ר השוק של הנכס משקף את סכום , מחיכאשר הנכס נסחר בשוק פעילבהתאם לאמור לעיל, 

   .בר ההשבה של היחידה מניבת המזומנים

  

לעיל, להערכתנו ולהערכת הנהלת החברה, פועלות אליום  3הואיל ובהמשך למתואר בסעיף 

מנים אחת אשר מניותיה נסחרות ומניבת מז כיחידה אלווטיקסו תרוליף, גרדיה, איי.בי.איי

קבוצת מחירה בשוק משקף את סכום בר ההשבה של בבורסה לניירות ערך בתל אביב, הרי ש

 ת המזומנים. ומניב ותהיחיד
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בשוק פעיל בדקנו את מחזורי  תעל מנת לבסס את ההנחה שהנכס, דהיינו החברה, נסחר

  המסחר, כמפורט להלן:

מועד / תקופת מסחר
מחזור מסחר יומי

ממוצע (ש"ח)

מחזור מסחר יומי

 ממוצע (יחידות)

31125,507104,054 דצמבר 2017

168,516136,419חודש דצמבר 2017

  248,678199,973רבעון רביעי 2017

  :2017לשנת  הרבעון הרביעי להלן מציג את מחזורי המסחר במהלךהגרף ש

  

להערכתנו מחזורי המסחר במניית החברה מייצגת שוק פעיל ולכן הנחנו כי שווי השוק של 

  משקף שווי מהימן לחברה. 2017בדצמבר,  31החברה המשתקף מנתוני מניית החברה ביום 

המשקף שווי שוק של  ש"ח 1.20מחיר הנעילה של מניית החברה הינו  2017בדצמבר,  31ביום 

  אלפי ש"ח. 84,742
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  ת מזומניםומניבה ותיחידהקבוצת שווי הוגן  .4.2

שווי השוק של החברה, הינו סך המרכיבים ההוניים הקיימים בה, דהיינו, שווי השוק של 

  המניות ושל כתבי האופציות.

שווי השוק של המניות כפי שמשתקף ממחירה של מניית החברה בבורסה לניירות ערך  - מניות

  כמפורט בטבלה שלהלן:, 2017, בדצמבר 31ביום  בתל אביב

הון רשום למסחר
מחיר מניה

(ש"ח)

שווי שוק

(אלפי ש"ח)

70,500,8931.2084,742  

 של החברה כתבי האופציות לא לקחנו בחשבון אתבמסגרת חוות דעתנו  -כתבי אופציות 

   זניח ושווי היחידה גבוה מערכה בספרים גם ללא שווי כתבי האופציות.ההוגן   יםמכיוון ששוו

כאמור, ת מזומנים, ומניבה ותיחידקבוצת על מנת להסב את השווי ההוגן של החברה לשווי 

  ביצענו את ההתאמות הבאות:

  ת המזומנים (אלפי ש"ח):ומניב ותיחידקבוצת ההטבלה שלהלן מציגה את שווי השוק של 

84,742שווי שוק

(7,942)מזומנים ושווי מזומנים

(15,011)פקדונות לזמן קצר

(269)מזומן משועבד

(23,222)סה"כ התאמות נדרשות

61,520שווי קבוצת היחידות המניבות מזומנים

(1,230)עלויות מימוש (2%)*

שווי הוגן קבוצת יחידות מניבות מזומנים

שווי קבוצת היחידות המניבות מזומנים 

בניכוי עלויות מימוש
60,290

  
בהתאם למחקר שבוצע על ידי משרדנו, באשר לעלויות תיווך בעסקאות של חברות אשר שוויין  - עלויות מימוש  *

משווי החברה. כמו כן,  5% - 2%ך המקובלות נעות בטווח של מיליון דולר, עולה כי עלויות התיוו 100 - 10נע בין 

ווך במסגרת המחקר, כאמור, עלה כי בישראל מקובל שעלויות התיווך חלות על שני הצדדים לעסקה, שכן, מת

של החברה, כאשר חלקה של  4% - בחוות דעתנו, אמדנו את עלויות המימוש ב העסקה מייצג את שני הצדדים. 

  2%ו הינו החברה בעלויות אל
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  ת מזומניםומניבה ותיחידקבוצת הרכב  .4.3

  (אלפי ש"ח): 2017בדצמבר,  31מציגה את מאזן החברה (מאוחד) ליום   הטבלה להלן

  

31/12/2017אליום מדיקל סולושנס בע"מ - מאזן ליום 

נכסים שוטפים

7,942מזומנים ושווי מזומנים

15,011פקדונות לזמן קצר

1,491לקוחות

2,504חייבים ויתרות חובה

2,906מלאי

29,854סה"כ נכסים שוטפים

נכסים שאינם שוטפים

269מזומן משועבד

1,059רכוש קבוע, נטו

20,916נכסים בלתי מוחשיים

22,244סה"כ נכסים שאינם שוטפים

52,098סה"כ נכסים

התחייבויות שוטפות

1,987ספקים ונותני שירותים

185הפרשה לאחריות

4,373זכאים ויתרות זכות

5,417תמורה מותנית

11,962סה"כ התחייבויות שוטפות

התחייבויות שאינן שוטפות

1,134התחייבויות לרשות לחדשנות

1,134סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

13,096סה"כ התחייבויות

39,002הון עצמי

52,098סה"כ התחייבויות והון עצמי
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ת מזומנים, כפי שמוצגים בספרי ומניב ותהיחידקבוצת שלהלן מפרטת את מרכיבי  הטבלה

  החברה (אלפי ש"ח):

1,491לקוחות

2,504חייבים ויתרות חובה

2,906מלאי

1,059רכוש קבוע נטו

20,916נכסים בלתי מוחשיים

(1,987)ספקים ונותני שירותים

(185)הפרשה לאחריות

(4,373)זכאים ויתרות זכות

(5,417)תמורה מותנית

(1,134)התחייבויות לרשות לחדשנות 1

15,780סה"כ

מרכיבי קבוצת היחידות מניבות מזומנים

  
, חדשנותלמרשות התחייבויות החברה להחזר מענקים אשר התקבלו הינן בגין . ההתחייבויות לרשות לחדשנות 1

  .מקבוצת היחידות המניבות מזומניםעל כן, להערכתנו, הינן חלק 

  ריכוז ממצאים .5

(אלפי  2017בדצמבר,  31ליום  בספרים ם בר השבה של החברה בהשוואה לערכולהלן סכו

  ש"ח):

60,290סכום בר השבה

15,780ערך בספרים

-הפחתה נדרשת

ריכוז ממצאים
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 אליום מדיקל סולושס בע"מ

  פרטים וספים על התאגיד -' דפרק 

  )"החברה"בע"מ (להלן:  סולושס מדיקל אליום       :שם החברה

  51-348883-3 :מס' החברה ברשם החברות

  3088900, קיסריה, מיקוד: 2רח' האשל       :רשום מען
  6277166-04טלפון:       )א'25 תקה(

  04-6277266פקס: 

  medical.com-info@alliumכתובת דואר אלקטרוי: 

  medical.com/-http://www.allium   : איטרט אתר
  

  2017מבר בדצ 31  :תאריך המאזן
  )9(תקה 

  2018 סבמר 13  : תאריך הדוח
  )7(תקה 

    החברה שביצעה מאוד מהותית או מהותית שווי הערכת   ):ט(ב8 תקה

   מויטין זיהוי ושא ההערכה:
 )הכספיים לדוחות מצורף(העתק 

  .7201 בדצמבר 31  עיתוי ההערכה:

שווי ושא ההערכה סמוך לפי מועד 
כללי החשבואות  על פיההערכה 

המקובלים, לרבות פחת והפחתות, לא 
היו מחייבים את שיוי ערכו בהתאם 

  להערכת השווי:

  ."חש אלפי 10,641

שווי ושא ההערכה שקבע בהתאם 
  ערכה:הל

  
  .ערך בירידת צורך אין, להערכה בהתאם

באמצעות רו"ח שי  יהודה-פולבריס ברקת בן  זיהוי המעריך ואפיויו:

בכלכלה עם התמחות  A.Bפולבריס, בעל תואר 
  בחשבואות מאויברסיטת בן גוריון.

כפי שמסר לחברה, רו"ח פלבריס היו מומחה 
בביצוע הערכות שווי, בדיקות אותות, חוות דעת 
כלכליות ופיסיות ועבודות כלכליות מגווות ובעל 

  וץ הכלכלי.סיון עשיר בתחום הערכות השווי והייע
  אין תלות בין החברה לבין מעריך השווי.   תלות במזמין ההערכה: 

מעריך השווי מקבל את שכרו ללא התיה בתוצאות 
  הערכת השווי.

מעריך השווי לא יהיה אחראי בשום מקרה לכל זק,   הסכמי שיפוי עם מעריך השווי:
עלות או הוצאה, אשר יגרמו בכל אופן ודרך ממעשי 

שווא, הטעיה, מסירת מידע שאיו כון  הואה, מצג
ואיו מלא או מיעת מידע מצד החברה ו/או מי 
מטעמה, או כל התבססות אחרת על המידע כאמור. 
החברה מתחייבת לשפות את מעריך השווי בקשר עם 
כל פיצוי, אשר עולה על פי שלוש מגובה שכר הטרחה 
ששולם ע"י החברה למעריך השווי בגין חוות הדעת, 

יהיה חייב מעריך השווי כלפי צד שלישי ו/או  בו
החברה בקשר עם חוות הדעת, לרבות, בכל ההוצאות 
שתידרשה עבור ייצוג משפטי לרבות יעוץ וחוות דעת 
מומחים. הוצאות אלו תועברה למעריך השווי תוך 

  יום מהרגע שהודיע עליהן מעריך השווי לחברה. 30
סכום בר ההשבה של קבוצת יחידות מיבות   :מודל ההערכה שמעריך השווי פעל לפיו
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הסכום בר השבה היו הגבוה מבין השווי  מזומים.
שווי   ההוגן ביכוי עלויות מכירה לבין שווי שימוש.

 היחידה אמד כשווי ההוגן ביכוי עלויות למכירה.
שווי השוק של הכס אמד בין היתר על בסיס מחיר 

אביב) ביכוי המיה (בבורסה ליירות ערך בתל 
  עלויות המימוש.

ההחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את 
  ההערכה, בהתאם למודל ההערכות:

להערכת מעריך השווי ולהערכת ההלת הקבוצה, יש 
לבחון את המויטין לקבוצת יחידות מיבות 
המזומים כאחד. בביצוע החישובים השתמש מעריך 

ליירות ערך השווי במחיר השוק של הכס (בבורסה 
 בתל אביב) ביכוי עלויות המימוש.

עלויות ה כי הי  את מעריך השווי הששימש הההח

  .2%של הין בשיעור מימוש ה

   :2017לשת ויים חצי על הרווח הכוללמצית דוחות ת  א':10תקה 

  

  שימוש בתמורת יירות ערך  ג':10תקה 

שהוצעו בתשקיף שפורסם לאחרוה להלן יפורט השימוש שעשתה החברה בתמורת יירות הערך 

 לפי תאריך הדוח:

מדף  הצעת ותדוח פי על החברה של רגילות מיות הקצאת בגין החברה שקיבלה ההפקה תמורת

 החברה אתשמשמש , 2016במאי  26 מיום החברה של מדף תשקיף פי על 2017 ביולי 25מיום 

קווי המוצרים  למימון זה ובכלל, לעת מעת שיהיו כפי החברה של לצרכיה בהתאם, שוות למטרות

 דירקטוריון להחלטות בהתאם והכל ,שלה בות והחברות החברה של הקיימים או העתידיים

  . לעת מעת שתהייה כפי, החברה

  

   מהותיותת ובחברות קשורות וב-ברותרשימת השקעות בח  :11תקה 

  מאוחד על הרווח הכוללתמצית דוח 

 

  שה חודשים שהסתיימו ביוםילש

לשה 

  ביום שהסתיימה

 בדצמבר 31  בדצמבר 31  ביוי 30 

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 

 ש"חאלפי  

  7,703  3,996  3,707  מכירות

  5,687  2,911  2,776  עלות המכר

  2,016  1,085  931  גולמירווח 

   ,:  7,133  6,781  13,914טוהוצאות מחקר ופיתוח

  2,458  1,243  1,215  הוצאות מכירה ושיווק:

  8,527  4,900  3,627  : הוצאות ההלה וכלליות

  )41(  90  )131(  אחרות (הכסות) הוצאות

  22,842  11,929  10,913  הפסד מפעולות

  )  )121(  )42( )163טומימון,  הכסות

  22,679 11,887  10,792  לתקופהסך הפסד כולל 
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  )הכספי המצב על הדוח(לתאריך 

"ע יסוג  שם חברה
, מספרם

 קוב ושווי

 בדוח ערך
 הכספי
 של הפרד

 התאגיד
 ליום

31.12.2017  
(באלפי 

 "ח)ש

 שער
 המיות/
י"ע 

המירים 
הרשומים 
למסחר 
 ביום

31.12.2017 

שיעור 
"ע וי המיות

 המירים
 המוחזקים

 התאגיד בידי
 סך מתוך
"ע י

 המופקים
 זה מסוג

 שיעור
 מהון
 המיות
 המופק
 שלה

 המוחזק
 בידי

 התאגיד

 שיעור
 מכוח

 ההצבעה
 המוחזק
 בידי

 התאגיד

 שיעור
 מהסמכות
 למות
 מהלים
 המוחזק
 בידי

 התאגיד

יתרת 
הלוואה 
 ביחברתי
 ליום

31.12.17 
(באלפי 

  ח)ש"

אליום 
  בע"מ

 מיות 1
רגילות, 

₪  1בות 
 ע.. כ"א

25,839  
 שלילי

---  100% 100% 100% 100% 52,079* 

.בי.איי איי
ישראל 

 ביומדיקל
 איוביישס

  בע"מ

85,201,129 
מיות 

רגילות, 
 0.01 בות

  ע.. כ"א₪ 

8,537  ---  100%  100%  100%  100%  
2,721  

**  

 גרדיה
מדיקל 

  בע"מ

35,192,717 
מיות 

רגילות, 
 0.01 בות

  ע.. כ"א₪ 

44,279  
  שלילי

---  100%  100%  100%  100%  26,953***  

 תרוליף
מדיקל 

  בע"מ

1,000 
מיות 

רגילות, 
 0.01בות 

  ע.. כ"א₪ 

4,119  
  שלילי

---  100%  100%  100%  100%  3,078****  

אלווטיקס 
מדיקל 

   בע"מ

1,000 
מיות 

רגילות, 
 0.01בות 

  ע.. כ"א₪ 

2,288  
  שלילי

  100%  100%  100%  100%  1,386*****  

  .ביחברתיות זכות ויתרות הלוואה, הון שטרי כוללת לחברה אליום של ההתחייבות סך* 
  .ביחברתיות זכות ויתרות הון שטרי כוללת לאיביאי החברה של , טוההתחייבות סך** 

  .ביחברתיות זכות ויתרות הון שטרי כוללת לחברה גרדיה של ההתחייבות סך ***
  .ביחברתיות זכות יתרות כוללת לחברה תרוליף של ההתחייבות סך** **
  .ביחברתיות זכות יתרות כוללת לחברה תרוליף של ההתחייבות סך** ***

   מהן, והכסות מהותיות הכסות של חברות בות וקשורות  :13תקה 

 האחרוה הדיווח בשת, החברה של קשורה חברה או בת חברה כל של הכולל ההפסד פירוט להלן

 על הדוח לתאריך מותאם כשהוא לפיו או החברה של הכספי המצב על הדוח בתאריך שסתיימה

   ):ח"שאלפי ב( מהן הכסות פירוט וכן, החברה של הכספי המצב

   דיבידד לתקופההפסד   החברה שם
(*) 

   יהול דמי
(*) 

   ומילית ריבית
(*) 

  אלפי ש"ח  

 1,222 --- --- (***) 2,523  (**) בע"מ אליום

 ביומדיקל.בי.איי ישראל איי
  בע"מ איוביישס

1,672 (***)  ---  ---  54  

  627  ---  ---  (***) 8,012   גרדיה מדיקל בע"מ

  41  ---  ---  4,329    מדיקל בע"מ תרוליף

  ---  ---  ---  2,288  אלווטיקס מדיקל בע"מ
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  .שלה קשורה חברה או בת-חברה מכל לקבל זכאית שהיא או החברה שקיבלה יהול דמיאו /ו ריבית ,דיבידד(*) 
בע"מ, אשר הסתכמו לסך  אליוםשל החברה מבגין תמלוגים  2017בשת הכסות  אים כוללים בטבלה  הסכומים(**) 

   אלפי ש"ח. 28 -של כ
אלפי ש"ח. ההפסד לתקופה  345 -(***) ההפסד לתקופה באליום כולל, ביו היתר, הפחתות עודפי עלות בסך של כ

אלפי ש"ח. ההפסד לתקופה בגרדיה כולל, בין היתר,  123 -באיביאי כולל, ביו היתר, הפחתות עודפי עלות בסך של כ
  ש"ח. אלפי 1,112 -כהפחתת עודפי עלות בסך של 

ות כאמור הכס רשמהטרם  החברה ,הדוח למועד סמוך ועד הכספי המצב על הדוח תאריך לאחר

   בות שלה.-מהחברות

  יירות ערך שרשמו למסחר  -מסחר בבורסה   :20תקה 

 :להלן למפורט, פרט החברהשהפיקה יירות ערך רשמו למסחר לא  במהלך שת הדיווח

  יות רגילות  12,535,000– 2017יוליות מכ"א (" ש"ח 0.20של החברה ב ..יותעמ 

 של החברה על פי דוח הצעת מדף. )7כתבי אופציה (סדרה  12,535,000 -ו ")רגילות

  יות רגילות ו 5,022,426 – 2017דצמברבהתאם  )7(סדרה  אופציה כתבי 5,022,426-מ

 .לדוח הקצאה פרטית שפרסמה החברה

  ואריות רגילות בהתאם לדוח  921,883 -2018לאחר תאריך המאזן, בחודש ימ

) למיות RSUהקצאה פרטית שפרסמה החברה וכן הבשלה של יחידות מיה חסומות (

 רגילות.

 .במהלך שת הדיווח לא מחקו יירות ערך של החברה

  לושאי משרה בכירה ו עיין לבעלי תגמולים  :21תקה 

 או בחברה כהותו עם בקשר, הדיווח בשת החברה ששילמה התגמולים כל פרוטבטבלה,  להלן

 המשרה ושאי מבין ביותר הגבוהים התגמולים בעלי מחמשת אחד כל של שבשליטתה בתאגיד

  :)ח"ש באלפי( לעיל מה שלא בחברה אחר עיין בעל ולכל בשליטתה בתאגיד או בחברה הבכירה

  . בזאת, כי התוים המובאים בטבלה להלן הים בהתאם לדוחות הכספיים מובהר* 

  .מוצגים במוחי עלות לחברה םסכומיכל ה
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   2017 שת

   בכירה משרה ושאי

    (א)תגמולים אחרים   (א) שירותים בעבור תגמולים התגמולים מקבלי פרטי
  שעור החזקה תפקיד שם

בהון החברה 
ובזכויות 

הצבעה בפועל 
 למועד הדוח

 תשלום שכר משרה היקף
  מיות מבוסס

 (ב)

  דמי מעק
 יהול

  דמי ייעוץ

 
  דמי ריבית אחר עמלה

 שכירות
 "כסה אחר

' אלפרוביץ אסף
)1( 

 2,544 - - - - - - -  135 1,244  1,165 100% 0.16% "ל החברה מכ

 975  -  -  -  -  -  -  - - 295 680  100%  0.02%  סמכ"ל תפעול  )2שי ארוטשס (

אריאל רובשקין 
)3(  

 933  -  -  -  -  -  -  - 48 210 675  100% 0.04%  סמכ"ל כספים

 הדסה"ל סמכ  )4( כלפון זיו
  וטכולוגיות

0.05% 100%  670 238 48 -  -  -  -  -  -  -  956 

  317  -  -  -  -  -  -  - - - 317  100% -  חשב   )5( ליעד קרמר

 סכומי התגמולים מוצגים במוחי עלות לחברה והים על בסיס שתי (אלא אם צוין אחרת).  )א(
  . החברה של אופציות בהעקת הטבה ממרכיב מורכב מיות מבוסס תשלום סכום  )ב(
 . להלןראו  אלפרוביץ' מר עם ההתקשרותלפרטי  ) 1(
 .  להלןראו  ארוטשסעם מר  ההתקשרותלפרטי  ) 2(
 .להלןראו  עם מר רובשקין ההתקשרותלפרטי  ) 3(
 .להלןראו  עם מר כלפון ההתקשרותלפרטי  ) 4(
 .להלןראו קרמר עם מר  ההתקשרותלפרטי  ) 5(
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   עיין בעלי

   תגמולים אחרים    שירותים בעבור תגמולים התגמולים מקבלי פרטי
  שעור החזקה תפקיד שם

בהון החברה 
ובזכויות 

 בפועלהצבעה 
 למועד הדוח

 היקף
 משרה

 תשלום שכר
 מבוסס
  מיות

 )א(

  דמי מעק
 יהול

  דמי ריבית אחר עמלה דמי ייעוץ
 שכירות

 "כסה אחר

 דירקטורים
  )1( מכהים

 דירקטורים
 מכהים

0.62%  -  210 303 -  - - - -  - - - 513 

אברהם 
 חמיאס

יו"ר 
  דירקטוריון

0.12% - 120 213 - - - - - - - - 333 

 יםדירקטור
  )2( םחיצוי

 174  -  -  -  -  -  -  -  - 95 79  -  -  ם"צידח

  

  .החברה של אופציות בהעקת הטבה ממרכיב מורכבתשלום מבוסס מיות  סכום  )א(

 .להלןראו  המכהים ריםוהדירקט גמוללפרטי . םודח"צי למעט יו"ר ) 1(

 .2000-והוצאות לדירקטור חיצוי), תש"סמשולם בהתאם לתקות החברות (כללים בדבר גמול שולם ו ורית גזית איתן הילמן, ה"ה םהדח"צי גמול ) 2(
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 הבכירה המשרה לושאיבשת הדיווח בקשר  שחלו התגמולים עם בקשר וספים פרטים להלן

  :לעיל בטבלאות כאמור, העיין ולבעלי

. על פי 2012באוקטובר  1מיום כמכ"ל החברה החל  מכהן' אלפרוביץמר  – 'אלפרוביץ אסף  )א(

 השכר רכיבש"ח ברוטו.  אלפי 67.5 -כ הואהדיווח  בשתהסכם העסקתו שכרו החודשי 

 ולוות סוציאליות הפרשות, הבסיס משכורת: הבאים הרכיבים את כוללבטבלה לעיל 

(רכב  הטבותו )בזה וכיוצא השתלמות קרן, מהלים ביטוח, מחלה ימי, חופשה(ימי  כמקובל

 שת כל בגין, מותה שתי למעק זכאי יהיה 'אלפרוביץמר , והעסקת תאי פי על). ייד וטלפון

 של השתי המירבי הסכום. המיה מחיר על המתבסס למגון בהתאם, בחברה העסקה

 למרבוסף למשכורת הבסיס ה"ל, הועקו . משכורות 4 של לסכום עד יהיה המעק

 -ל אשר יבשילו) RSU's(מיה חסומות יחידות  491,219 במהלך שת הדיווח 'אלפרוביץ

 למימוש ם) היתילא רשומים למסחר(כתבי אופציה  1,473,656מיות רגילות וכן  491,219

למידע וסף  , ללא תמורהלמיה ש"ח 1.297במחיר מימוש של  מיות רגילות 1,473,656-ל

שפרסמה החברה ותאי הבשלתם ראו דוח זימון אסיפה כללית  יירות הערך שהוקצואודות 

, לאחר תאריך המאזן, אישר בוסף .]2017-01-104659אסמכתא [ 2017בובמבר  27ביום 

, העקת מעק שתי חד פעמי למר 2018ביואר  10דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 

סיום העסקה משכורות.  2אלפרוביץ', בהתאם לקבוע במדייות התגמול של החברה, בסך של 

  .ימים 120ים יהיה בהודעה מוקדמת בת ידי מי מהצדד על

מר כלפון מועסק בתפקיד סמכ"ל הדסה וטכולוגיה, במשרה מלאה, החל מיום  – כלפון זיו  )ב(

ש"ח ברוטו.  אלפי 38.5הוא  בשת הדיווח . על פי הסכם העסקתו, שכרו החודשי2010ביולי  7

 סוציאליות הפרשות, הבסיס משכורת כולל את הרכיבים הבאים:בטבלה לעיל רכיב השכר 

 הטבותו )בזה וכיוצא השתלמות קרן, מהלים ביטוח, מחלה ימי, חופשה(ימי  כמקובל ולוות

 כלפון במהלך שת הדיווח למרבוסף למשכורת הבסיס ה"ל, הועקו  .)ייד וטלפון(רכב 

 0.9875למימוש במחיר של  כתבי אופציה (שאים רשומים למסחר), אשר יתים 536,702

שפרסמה  הקצאה פרטית למידע וסף אודות יירות הערך שהוקצו ראו דוח. ש"ח למיה

, לאחר תאריך בוסף. ]2017-01-094315אסמכתא [ 2017באוקטובר  26החברה ביום מיום 

, העקת מעק שתי חד 2018ביואר  10המאזן, אישר דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 

במדייות התגמול של החברה, בסך של משכורת חודשית , בהתאם לקבוע כלפוןפעמי למר 

  .ימים 30סיום העסקה על ידי מי מהצדדים יהיה בהודעה מוקדמת בת . אחת

, במשרה מלאה, החל מיום כספיםמועסק בתפקיד סמכ"ל  רובשקיןמר  - אריאל רובשקין  )ג(

 .ש"ח ברוטו אלפי 38.5הוא בשת הדיווח  על פי הסכם העסקתו, שכרו החודשי. 2014ביוי  15

 סוציאליות הפרשות, הבסיס משכורת: כולל את הרכיבים הבאים בטבלה לעילרכיב השכר 

 הטבותו )בזה וכיוצא השתלמות קרן, מהלים ביטוח, מחלה ימי, חופשה(ימי  כמקובל ולוות

 במהלך שת הדיווח רובשקין למרבוסף למשכורת הבסיס ה"ל, הועקו . )ייד וטלפון(רכב 

, כתבי אופציה (שאים רשומים למסחר) 401,349 שיבשילו למיות וכן RSUיחידות  133,782

למידע וסף אודות יירות הערך שהוקצו  .למיה ש"ח 0.9875למימוש במחיר של  יתיםאשר 

-2017(אסמכתא  2017באוקטובר  26ראו דוח הקצאה פרטית שפרסמה החברה ביום מיום 

 10תאריך המאזן, אישר דירקטוריון החברה בישיבתו מיום בוסף, לאחר . )01-094315

, בהתאם לקבוע במדייות התגמול רובשקין, העקת מעק שתי חד פעמי למר 2018ביואר 
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סיום העסקה על ידי מי מהצדדים יהיה בהודעה מוקדמת  משכורות.  2של החברה, בסך של 

   .ימים 60בת 

 12 החל מיוםמר ארוטשס מועסק בתפקיד סמכ"ל תפעול, במשרה מלאה,  -שי ארוטשס  )ד(

אלפי ש"ח   38.5ויה בשת הדיווח . על פי הסכם העסקתו, שכרו החודשי2013בפברואר 

 הפרשות, הבסיס משכורתכולל את הרכיבים הבאים: בטבלה לעיל רכיב השכר . ברוטו

 וכיוצא השתלמות קרן, מהלים ביטוח, מחלה ימי, חופשה(ימי  כמקובל ולוות סוציאליות

במהלך ארוטשס בוסף למשכורת הבסיס ה"ל, הועקו למר  .)ייד וטלפון(רכב  הטבותו )בזה

כתבי אופציה (שאים  268,351שיבשילו למיות וכן  RSUיחידות  89,450 שת הדיווח 

למידע וסף אודות  .ש"ח למיה 0.9875למימוש במחיר של  רשומים למסחר), אשר יתים

באוקטובר  26שפרסמה החברה ביום מיום  הקצאה פרטית יירות הערך שהוקצו ראו דוח

, לאחר תאריך המאזן, אישר דירקטוריון החברה בוסף .]2017-01-094315אסמכתא [ 2017

, העקת מעק שתי חד פעמי למר ארוטשס, בהתאם לקבוע 2018ביואר  10בישיבתו מיום 

סיום העסקה על ידי מי גמול של החברה, בסך של משכורת חודשית אחת. במדייות הת

 .ימים 60מהצדדים יהיה בהודעה מוקדמת בת 

 1במהלך שת הדיווח ועד ליום  בתפקיד חשבהועסק בחברה קרמר מר  –  קרמרליעד   )ה(

 20היה על פי הסכם העסקתו, שכרו החודשי בשת הדיווח . , במשרה מלאה2017בובמבר 

, הבסיס משכורתכולל את הרכיבים הבאים: בטבלה לעיל רכיב השכר ברוטו. אלפי ש"ח 

 השתלמות קרן, מהלים ביטוח, מחלה ימי, חופשה(ימי  כמקובל ולוות סוציאליות הפרשות

    ).ייד וטלפון(רכב  הטבותו )בזה וכיוצא

החברה, לרבות הדירקטוריון שב ובחן את תאי הגמול שמקבלים כלל הדירקטורים של   )ו(

דירקטורים שהים (או עשויים להיחשב) בעלי שליטה או קרוביהם או שלבעל שליטה בחברה 

 רבות"), ולהגמול מקבלי הדירקטוריםעשוי להיות עיין אישי במתן גמול דירקטור כאמור ("

 הפטור, הביטוח הסדרי את זאת ובכללחיצויים, הדירקטורים ל המשולמים התגמולים

 הבכירה המשרה ושאי לכלל ביחס בחברה המקובלים בוסחים להם שהועקו והשיפוי

 .בחברה המכהים

 אישרו, 2013 ביואר 13 ביום - (למעט יו"ר דירקטוריון ודח"צים) מכהים דירקטורים .1

, בהתאם לתקות החברות (הקלות בעסקאות עם  החברה ודירקטוריון הביקורת ועדת

, הפחתה של גמול הדירקטורים (שאים דח"צים), באופן שחלף 2000-עיין), תש"ס בעלי

האמור ואילך גמולם  המועדופחת (ביוזמתם באופן וולוטארי) מההגמול שאושר להם, 

בהתאם ל"סכום המרבי" הקבוע לדירקטור חיצוי מומחה, כמופיע בתוספת הרביעית 

 2000-הוצאות לדירקטור חיצוי), תש"סלתקות החברות (כללים בדבר גמול דח"צים ו

בהתאם לדרגתה של החברה, כפי שתהיה מעת לעת, לכל אחד מהדירקטורים של החברה 

  (שאים דח"צים). 

מר חמיאס מעמיד את שירותיו כיו"ר הדירקטוריון לחברה בהתאם  – יו"ר דירקטוריון .2

 זכאי מר חמיאס. בתמורה לשירותיו 2016באפריל  26לאישור האסיפה הכללית מיום 

(עשר) אלפי ש"ח בתוספת  10בסך של דמי יהול חודשיים (תשלום גלובאלי) בין היתר ל

שיפוי ופטור כמקובל בחברה ביחס לכל יתר החזר הוצאות וביטוח , מע"מ כדין

אישרה האסיפה הכללית של החברה  2017באפריל  19בוסף, ביום  בה.הדירקטורים 
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כתבי אופציה (שאים  250,000הקצאה פרטית ליו"ר הדירקטוריון של החברה של 

. לתאי כתבי האופציה ראו דוח למיה ש"ח 1.73במחיר מימוש של  רשומים למסחר)

בובמבר  30ביום . כן ]2017-01-024570אסמכתא [ 2017במרץ  15זימון אסיפה מיום 

אישרה האסיפה הכללית של החברה הקצאה פרטית ליו"ר הדירקטוריון של  2017

כתבי אופציה (שאים  265,991של  , כמו גם לדירקטורים וספים בחברה,החברה

. לתאי כתבי האופציה כל כתב אופציהלש"ח  1.297של מימוש במחיר  רשומים למסחר)

 .]2017-01-104659אסמכתא [ 2017בובמבר  27 ראו דוח זימון אסיפה מיום

קבע בהתאם לתקות  לדירקטורים החיצוייםהגמול המשולם  - דירקטורים חיצויים .3

. להערכת 2000-"סהתשהחברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוי), 

הוא סביר והוגן בהתחשב  ותהחיצוי ותלדירקטורידירקטוריון החברה התגמול שיתן 

 הרבה לחברה. ןובתרומת ן שלהןבסיו, ןבכישוריה

אישרה האסיפה הכללית של החברה  2017בובמבר  30ביום  – תגמול הוי לדירקטורים .4

 265,991של  ,דירקטורים דיוויד מילץ', ד"ר אהוד גלר וד"ר יעקב דגןהקצאה פרטית ל

במחיר  לכל אחד מן הדירקטורים האמורים כתבי אופציה (שאים רשומים למסחר)

 27 . לתאי כתבי האופציה ראו דוח זימון אסיפה מיוםלמיה ש"ח 1.297מימוש של 

 .]2017-01-104659אסמכתא [ 2017בובמבר 

בובמבר  19 החל מיוםמר קין מועסק בתפקיד חשב, במשרה מלאה,  -חשב החברה .5

מעבר אלפי ש"ח ברוטו.  16. על פי הסכם העסקתו, שכרו החודשי בשת הדיווח היו 2017

(ימי  כמקובל ולוות סוציאליות הפרשותאת הרכיבים הבאים:  גםרכיב השכר לכך כולל 

 וטלפון(רכב  הטבותו )בזה וכיוצא השתלמות קרן, מהלים ביטוח, מחלה ימי, חופשה

 44,334 במהלך שת הדיווחקין למשכורת הבסיס ה"ל, הועקו למר  בוסף ).ייד

כתבי אופציה (שאים רשומים למסחר), אשר  132,996שיבשילו למיות וכן  RSUיחידות 

למידע וסף אודות יירות הערך שהוקצו  ש"ח למיה 0.9875למימוש במחיר של  יתים

(אסמכתא  2017באוקטובר  26שפרסמה החברה ביום מיום  הקצאה פרטית ראו דוח

 30סיום העסקה על ידי מי מהצדדים יהיה בהודעה מוקדמת בת  .)2017-01-094315

 .ימים

  בתאגיד השליטה  א':21 תקה

(בסעיף זה:  20111בספטמבר  8השלמת עסקת החלפת המיות מיום  עםידיעת החברה,  למיטב

 איוביישס ביומדיקלבין החברה לבין בעלי המיות של איי.בי.איי ישראל  "),ההשלמה מועד"

מהוה המופק והפרע של החברה טרום  41.13% -בע"מ והסכם מכירת המיות (אשר היוו כ

  .אין עוד גרעין שליטה בחברהכאמור פקע, והחל ממועד ההשלמה  בחברההעסקה), גרעין השליטה 

היא של החברה הייתה כי הרשמית  ה, למען הזהירות בלבד, עמדתח, במהלך שת הדיוויחד עם זאת

Milch David The  -ו , מר דיויד מילץ'2")פילבסט(" Filvest S.C.Aתראה בכל אחת בפרד מבין 

                                                 
, הכלול בזה ]225810-01-2011[מס' אסמכתא  2011ביולי  28לפרטים אודות עסקת החלפת המיות ראו דוח עסקה מתקן של החברה מיום  1

  .על דרך ההפיה

 Filvestשלה,  הכללי השותף ידי על מוהלת אשר, בלוקסמבורג התאגדה אשר מוגבלת שותפות היה פילבסטידיעת החברה,  למיטב 2

Management SàRL ")ו הכללי החברה, השותף ידיעת "). למיטבהכללי השותףיות מוגבלת פרטית חברה היבלוקסמבורג,  התאגדה אשר במ
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Trust 2010 Family ")'יין בחברה   ,3")קרן מילץן בעלי עכהגדרת, שליטה בעלתכ -וכל עוד הי 

 אישור לצרכי וזאת"), החברות חוק(" 1999-ט"תש, החברות לחוק 268' בסע" שליטה בעל" המוח

באישור  אישי עיין בפרדכל אחת מהן ל שיש אחר אדם עם או/ו בפרד ם כל אחת מהןע עסקאות

  .עסקאות כאמור

במהלך שת הדיווח עדכה החברה עמדתה וכון למועד זה החברה איה רואה במי מהאמורים 

  אחד מהם.לאישור עסקאות עם כל ביחס  אףוזאת לעיל, או בכל אחד אחר, כבעל שליטה בחברה 

  שליטה בעלי עם עסקאות   :22תקה 

דוח זה,  במועד בחברה השליטה בעליפרטים, למיטב ידיעת החברה, בדבר כל עסקה עם  יובאו להלן

 שליטה שלבעל או, החברות לחוק 268' בסעהמוח "בעל שליטה"  כהגדרת, לעילא' 21בתקה  כאמור

 לסוף מאוחר במועד או הדיווח בשת בה התקשרה החברה אשר, באישורה אישי עיין יש כאמור

 .הדוח במועד בתוקף עדיין שהיא או זה דוח הגשת למועד ועד הדיווח שת

  

  החברות לחוק) 4(270 בסעיף המויותבעל שליטה  עם עסקאות

אישור האסיפה בהתאם ל - ביטוח אחריות דירקטורים וושאי משרה בפוליסת התקשרות .1

של פוליסת ביטוח  "מסגרת"עסקת הלאישור תאי , 2016 אפרילב 26יום מהכללית של החברה 

בהתאם לקבוע בתקות  שים מיום אישור האסיפה 3ושאי משרה בחברה לתקופה של 

עם חברת ביטוח החברה התקשרה , 2000-(הקלות בעסקאות עם בעלי עין), תש"סהחברות (

(צד בלתי קשור) בפוליסה לביטוח אחריותם המקצועית של דירקטורים וושאי  ישראלית

הקבוצה, כפי שיהיו המשרה בחברה ביחס לכל הדירקטורים וושאי המשרה הבכירה בחברות 

הפוליסה בתוקף עד  .ולרבות בעלי שליטה שהים דירקטורים וושאי משרה בחברה מעת לעת,

  .20184 ,ביולי 31ליום 

בתקה כאמור  -התקשרות עם מר דיוויד מילץ', דירקטור בחברה להקצאת כתבי אופציה .2

אישרה האסיפה הכללית של החברה הקצאה פרטית  2017בובמבר  30) לעיל, ביום 4(ו)(21

כתבי אופציה (שאים רשומים  265,991של  בחברה ובייהם מר דיוויד מילץ,דירקטורים ל

בדבר עמדת  א לעיל21בהתאם לאמור בתקה . למיהש"ח  1.297במחיר מימוש של  למסחר)

הביאה החלטה זו החברה לאישור האסיפה הכללית ברוב , החברה לעיין השליטה בחברה בעבר

לתאי כתבי האופציה לחוק החברות.  275לסעיף מיוחד כדרש בעסקת בעל שליטה בהתאם 

 .]2017-01-104659אסמכתא [ 2017בובמבר  27 ראו דוח זימון אסיפה מיום

  בכירה משרה ושאי עיין בעלי החזקת  :24תקה 

 הדוח בתאריך בחברה יםמחזיקבה  בכירה משרה יושאבחברה ו עיין שבעל הערך יירות פירוטל

בדבר מצבת ) 2018-01-024034(אסמכתא  2018במרץ  13 מיוםראו דוח מיידי של החברה  התקופתי

  החזקות בעלי עיין וושאי משרה.

                                                 
 אזרחים אים אמויאל, שלושתם וין ופיליפ רקיגר, מרקו ק'ז מה"ה אחד כל ידי על ואשר למיטב ידיעת החברה למועד דוח זה שלטת

  ישראלים.

, (דירקטור בחברה) ’מילץ דיויד הים בה המוטבים זה, דוח למועד החברה ידיעת למיטב אשר זרה, משפחתית אמות ' היה קרןמילץ קרן 3

  .’ארצ'י אברמס ויל מילץ
מיום ספחיו,  על, החברה שלזימון אסיפה  דוחלפרטים וספים אודות תאי פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים וושאי משרה כאמור ראו  4

   הכלול בסעיף זה על דרך ההפיה. במסגרת האסיפה שוא הדוח האמור. ],011787-01-2016[מס' אסמכתא  6201רץ מב 22
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   הון רשום, הון מופק, ויירות ערך המירים  א':24תקה 

) שישן ככל, רדומות מיות לרבות( והפרע המופק ההון, הרשום המיות הון אודות לפרטים

   .הכספיים לדוחות 17 ביאור ראו, החברה של ההמירים הערך ויירות

  המיות בעלי מרשם  ב':24 תקה

   :מועד הדוחב החברה של המיות בעלי מרשם, ומהליה החברה ידיעת למיטב, להלן

 שם בעל המיה

מספר זהות/ מספר 

 תאגיד

5כמות מיות סוג מיות מען
 

 37103410 ויסט צקיז

Consensus Business 

Group;35 Park Lane, 

Mayfair; London, W1K 

1RB 

  4,797 רגילות

מזרחי טפחות חברה 

  לרישומים בע"מ

החברה לרישומים של בק 

 בע"מלאומי לישראל 

  71,417,979  רגילות  רמת גן, 7ז'בוטיסקי   510422249

  סה"כ מיות רגילות
71,422,776  

                                                 
 2015בפברואר  22אשר ביצעה החברה ביום  1:20יצוין כי כמות המיות המפורטת בטבלה זו הה לאחר ביצוע איחוד הון ביחס של  5

    ].2015-01-036190[אסמכתא:
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  הדירקטורים של התאגיד   :26תקה 

  פרטים אודות חברי הדירקטוריון של החברה כון למועד הדוח, לפי מיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה:  להלן

', מילץ"ר דויד ד  
  דירקטור

חמיאס אברהם 
יו"ר , (רו"ח)

  יוןדירקטור

, דגן יעקב"ר ד
  דירקטור

, גלר אהוד"ר ד
  דירקטור

  דח"ציתרית גזית,   "צדח, איתן הילמן

  024441628  001309210  06079701  00998351-1  053356721  465922917  מספר ת"ז:

  27/07/1969  23/04/1941  1/09/1946  12/06/1944  10/06/1955  8/10/1954  תאריך לידה:

-מעו להמצאת כתבי בית
  דין:

, th114 East 13 רחוב
  יו יורק, יו יורק

 Boulder Run 36   , הרצליה1עולי בבל 

Oakland, NJ 07436 

USA  

הוד השרון,  4שלדג   הרצליה, 9 מרקוס דוד
45351  

  , תל אביב16בי משה 

  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  אמריקאית  תיות:

חברות בוועדה או ועדות 
  של הדירקטוריון:

  , ביקורת ועדת  לא   ועדת ביקורת  לא  וועדת תגמול
  תגמול ועדת

  , ביקורת ועדת
  תגמול ועדת

כהוה כדירקטור חיצוי, 
ואם כן האם דירקטור 

  חיצוי מומחה:

  מומחה לא, כן  , מומחהכן  לא  לא  לא   לא

כהוה כדירקטור בלתי 
  תלוי:

  כן  כן  לא  כן  כן  לא

בעל מומחיות חשבואית 
ופיסית או כשירות 

  מקצועית:

 חשבואית מומחיות  לא
  ופיסית

 חשבואית מומחיות  מקצועית כשירות  מקצועית כשירות
  ופיסית

  מקצועית כשירות

עובד התאגיד, חברה בת 
או חברה קשורה של 

התאגיד או של בעל עיין 
  בו:

  לא  לא  לא   לא  לא  כן

התאריך בו החלה כהותו 
  כדירקטור:

11/09/2011  1/05/2014  11/09/2011  4/03/2012  14/07/2016  14/07/2013  

 מדעים בוגר  השכלה:
 מאויברסיטת

"ב. ארה, סטפורד
 לרפואה דוקטור

 מאויברסיטת
  "ב.ארה, הארוורד

 כלכלה בוגר
, וחשבואות

  .אביב-תל אויברסיטת

 ושי ראשון תואר
' ומע מכוות בהדסת

  חיפה טכיון, גרעין
 דוקטור תואר

 גרעיית בהדסה
, ורפואית

 אויברסיטת
  .יורק-יו, קולומביה

 עסקים במהל מוסמך
 מאויברסיטת

, ודרקסל קולומביה
 כימית הדסה דוקטור

  .דרקסל ממכון

כלכלה  בוגר
 –וסטטיסטיקה

האויברסיטה 
העברית בירושלים; 

במהל עסקים  ךמוסמ
-יואויברסיטת  –

  .יורק

בוגרת תואר ראשון 
במדעי המדיה, 

סוציולוגיה 
ואתרופולוגיה, 

אויברסיטת חיפה. 
מוסמכת במהל 

טת עסקים, אויברסי
  .תל אביב



 13-ד

 

', מילץ"ר דויד ד  
  דירקטור

חמיאס אברהם 
יו"ר , (רו"ח)

  יוןדירקטור

, דגן יעקב"ר ד
  דירקטור

, גלר אהוד"ר ד
  דירקטור

  דח"ציתרית גזית,   "צדח, איתן הילמן

שים  5-עיסוק ב
  האחרוות:

ויועץ משקיע פרטי 
בחברות הזק בתחום 

הטכולוגיה ומדעי 
   החיים

 –רואה חשבון 
 –חמיאס, גריברג 

   רואי חשבון

HDH Medical Ltd. ,
יקסט בע"מ, 

אלטירה מדיקל 
 בע"מ, וביסיטי בע"מ

 -ושותף מהל ב מייסד

Medica venture 

partners  

 סל-בביודירקטור 
בע"מ, סמכ"ל כספים 

  .באתרא מדיקל בע"מ

מהלת המיזוגים 
והרכישות באורמת 

טכולוגיות בע"מ, 
לית בכירה "סמכ

למיזוגים ורכישות 
, בחברת מגל מערכות

מהלת פעילות 
בחברת אוצרות טבע  

גי.פי. מירל בע"מ, 
מחלקת מהלת 

מיזוגים ורכישות 
בחברת שיכון וביוי 

  .בע"מ
תאגידים אחרים פירוט 

שבהם משמש 
  כדירקטור:

איי. בי. איי ישראל 
ביומדיקל איוביישס 

 HDH Medicalבע"מ, 

Ltd.  

אורד בע"מ, רוטשטיין 
דל"ן בע"מ, ו דימשן 

סלקט ביומד , בע"מ
, תרוליף מדיקל בע"מ
אלווטיקס  ,בע"מ

איויאיישן ,מדיקל בע"מ
, טייס בע"מ -כלי

טריקופר בע"מ וביוסס 
.בע"ממדיקל   

  
  
  

.בי.איי ישראל איי
 איוביישס ביומדיקל

 וביסיטיבע"מ, 
  ."מבע

 ביומטריאלסרג'טיס 
ריפורם בע"מ, פיי

בע"מ, קולגרד 
 ביופארמסוטיקלס

 3בע"מ, צורי מדיקה 
בע"מ, צורי מדיקה 

בע"מ, צורי  2010
ישראל מדיקה (יהול) 

בע"מ, גלר יוזמות 
בע"מ, א.ג.ארכימדס 
בע"מ, גרדיה מדיקל 

ג'ל -בע"מ, סול
טכולוגיות בע"מ, 

GlobelImmune Inc,  

Medica III 

Management Co, 

Medica III 

Investment GP Co 

Ltd., Medica III 

Mother Goose Ltd.  

 –מליסרון בע"מ   ארגמן תעשיות בע"מ
דח"צ, החברה לפיתוח 

קיסריה ע"ש הברון 
 -אדמוד דה רוטשילד
דירקטורית, החברה 

לכסים קיסריה ע"ש 
הברון אדמוד דה 

 –רוטשילד 
דירקטורית, ויתיה 

רציו דח"צ,   –דל"ן 
דח"צ,  – פטרוליום

 -אירואוטיקס בע"מ 
   .דח"צ
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', מילץ"ר דויד ד  
  דירקטור

חמיאס אברהם 
יו"ר , (רו"ח)

  יוןדירקטור

, דגן יעקב"ר ד
  דירקטור

, גלר אהוד"ר ד
  דירקטור

  דח"ציתרית גזית,   "צדח, איתן הילמן

"בן משפחה" של "בעל 
  עיין" אחר בתאגיד:

  לא  לא  לא  6לא  לא  לא

  

                                                 
 "ר דויד מילץ', דירקטור בחברה.ד, אשתו של מר דגן היה קרובת משפחה של החברה ידיעת למיטב 6
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  ושאי משרה בכירה  א':26תקה  

   להלן פרטים על ושאי משרה בכירה בחברה כון למועד הדוח התקופתי:

  אלפרוביץ אסף  
  (רו"ח)

ארז קין   7(רו"ח)ליעד קרמר   (רו"ח) שפירא דיאל  כלפון זיו  ארוטשס שי  (רו"ח) אריאל רובשקין
  )(רו"ח

  039924527  060936622  052755998  028884500   028636405  034809582  024933285  :ז"ת מספר

  03/05/1983  08/06/1982  21/07/1954  14/06/1972  18/06/1971   01/05/1978  03/03/1970  :לידה תאריך

 החלה בו התאריך
 משרה כושא כהותו
  :בחברה

01/10/2012  15/06/2014  12/02/2013  07/07/2010  27/07/2007  02/09/2014  19/11/2017  

 שממלא התפקיד
 בת בחברה, בחברה

  :בה עיין בבעל או שלה

סמכ"ל הדסה   תפעול"ל סמכ   כספים"ל סמכ  8"ל החברהמכ
  וטכולוגיות

  חשב  (לשעבר) חשב   הפימי המבקר

 ושא של" משפחה בן"
 של או בכירה משרה

  :בחברה" עיין בעל"

"ל מכ להיותו(פרט  לא
  )החברה

  לא  לא  לא  לא  לא  לא

חשבואות וכלכלה,  בוגר  :השכלה
תל אביב ברסיטתיאו   

 עסקים מהל מוסמך
 תל אויברסיטת(מימון), 

  אביב
  

וכלכלה  חשבואות בוגר

B.A –  ,יברסיטת חיפהאו
 עסקים מהלבוגר 

)MBA(– יברסיטת תלאו-
   אביב

  חשבון ראיית רישיון בעל
  

הדסת תעשיה ויהול,  בוגר
, קובטריאויברסיטת 

  רופין שלוחת
  

 ראשון בהדסת תואר
  בחיפה מכוות, מהטכיון

רפואה, -בביו תואר שי
  מהטכיון בחיפה

  

 כלכלה בוגר
 -וחשבואות

  אילן בר אויברסיטת
  מוסמך"ח רו

 

כלכלה  תואר ראשון
 –חשבואותו

  אויברסיטת חיפה; 
תואר שי מהל 

אויברסיטת  –עסקים
  .אביב-תל

בעל רישיון ראיית 
  חשבון

 

כלכלה  תואר ראשון
 –חשבואותו

  אויברסיטת חיפה; 
 –תואר שי משפטים

-אויברסיטת בר
  .אילן

בעל רישיון ראיית 
  חשבון

  

 שים 5-ב עיסוק
  :האחרוות

  .מכ"ל החברה
  

סירון  –מהל כספים 
  .מדיקל בע"מ

 סמכ"ל הדסה  .בחברה תפעול"ל סמכ
  .וטכולוגיות בחברה

  

 בחברות פימי מבקר
 הסחרות ישראליות

 ערך ליירות בבורסה
"ק באסד, אביב בתל

  .ובאירופה

אלמה  –עוזר חשב 
 –לייזרס בע"מ, מבקר 
קוסט פורר גבאי את 

  .קסירר

לומיס  -עוזר חשב
ייון  -בע"מ, חשב

תכון, יעוץ ומחקר 
 -בע"מ, מבקר

  קסלמן את קסלמן.

                                                 
  .2017בובמבר  1כיהן בשת הדיווח עד ליום  7
  ."מ, איי.בי.איי ישראל ביומדיקל איוביישס בע"מ וגרדיה בע"מבע אליום -"כ מכהן כמכ"ל החברות בות כ 8
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  התאגיד של החתימה מורשה  :ב'26תקה 

ובהחיות  1968-כהגדרת מוח זה בחוק יירות ערך, תשכ"ח, לחברה אין מורשה חתימה עצמאי

  .רשות יירות ערך

  רואה החשבון של התאגיד  :27תקה 

   קוסט פורר גבאי את קסירר )Ernst and Young: (משרד רואי חשבון

  , חיפה2שד' הפלי"ם מען משרדו הרשום: 

למיטב ידיעת התאגיד רואה החשבון או שותפו אים בעלי עיין או בי משפחה של בעל עיין או של 

   ושא משרה בכירה בתאגיד.

  םהמלצות והחלטות הדירקטורי  :29תקה 

 אסיפה אישור טעוות שאין הדירקטוריון והחלטות הכללית האסיפה בפי הדירקטורים המלצות

  )]א(29 תקה לפי המפורטים בושאים[

 בפי הדירקטוריון של וספות המלצות היו לא ,לעיל 22 הבתקו, בתקה זו להלן לאמור בוסף

 שת במהלך אסיפה אישור טעוות שאין הדירקטוריון של וספות החלטותאו /ו הכללית האסיפה

   .הדיווח

המפורטים  בושאים[ הדירקטורים להמלצות בהתאם שלא כלליות באסיפות שתקבלו החלטות
  )]ב(29 תקה לפי

  . אין

  )]ג(29 תקה[ מיוחדת כללית אסיפה החלטות

  התקבלו ההחלטות כדלקמן: 20179באפריל  19מיוחדת שהתקיימה ביום שתית ו באסיפה כללית

 יות התגמול של החברהים, אישור מדיוסח כפי שצורף לדוח זימון  לתקופה של שלוש שב

 ;האסיפה

  ליו"ר דירקטוריון  250,000אישור הצעה פרטית של (ם רשומים למסחרשאי) כתבי אופציה

 לעיל. 21החברה, כאמור בתקה 

  ם דירקטוריםים בחברה שאיויים מחדש של הדירקטורים המכהוסף, אושר מיב

 Ernst and(שרד המבקר של החברה, מחיצויים ומיוי מחדש של משרד רואי החשבון 

Young( וספת. קוסט פורר גבאי את קסירר הבש  

  חלטות כדלקמן:התקבלו הה 201710 ,בספטמבר 7באסיפה כללית מיוחדת שזומה ליום 

  יות הרשום הגדלת אישורות  100,000,000-של החברה בהון המיות רגילות בש"ח  0.20מ

הון המיות הרשום של החברה כך שלאחר ההגדלה יהיה , ")ההגדלה(להלן: " ע.. כ"א

 בהתאם; החברהתיקון תקון ו, כל אחת ..ש"ח ע 0.20מיות רגילות בות  200,000,000

  ון החברה כך שישקף את ההגדלה.אישורתק   

  

                                                 
 ) 024570-01-2017(אסמכתא:  2017במרץ  15לפרטים וספים אודות האסיפה ראו דוח מיידי מיום  9

 ) 071209-01-2017(אסמכתא:  2017באוגוסט  16לפרטים וספים אודות האסיפה ראו דוח מיידי מיום  10
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  כדלקמן: ותההחלט והתקבל 201711בובמבר  30באסיפה כללית מיוחדת שזומה ליום 

 קת אישוריה חסומות יחידות  491,219 העמ)RSU's (יות  491,219 -ל אשר יבשילומ

 1,473,656-ל ) היתים למימושלא רשומים למסחר(כתבי אופציה  1,473,656רגילות וכן 

, למכ"ל החברה, מר אסף , ללא תמורהלמיה ש"ח 1.297במחיר מימוש של  מיות רגילות

 .אלפרוביץ'

  קתכתבי אופציה  265,991אישור הע(ם רשומים למסחרשאי) יתלמימוש ל יםה- 

דיוויד מילץ', ד"ר אהוד גלר וד"ר ד"ר דירקטורים בחברה,  3-ל מיות רגילות, 265,991

  .יעקב דגן וכן ליו"ר הדירקטוריון מר אברהם חמיאס

   החלטות החברה  א':29תקה 

  )]1'(א29 תקה[ החברות לחוק 255 סעיף לפי פעולות אישור

  .אין

  )]2'(א29 תקה[ האושר לא אשר החברות לחוק) א(254 סעיף לפי פעולה

  .אין

 בעסקה שמדובר ובלבד, החברות לחוק) 1(270 סעיף לפי מיוחדים אישורים הטעוות עסקאות

  )]3'(א29 תקה[ החברות בחוק כהגדרתה חריגה

  .אין

 הדוח בתאריך שבתוקף, החברות בחוק כהגדרתו משרה לושא, לשיפוי התחייבות או שיפוי, פטור

  )]4'(א29 תקה[

 לכתב זכאים בחברההמכהים  הבכירה המשרה וושאי הדירקטורים כל, התקופתי הדוח למועד

  . כמפורט לעיל החברה של משרה ושאי אחריות לביטוח הפוליסה תחת וכלולים שיפוי כתב, פטור

  

  בכבוד רב,

  בע"מ אליום מדיקל סולושס

  

  2018 ,סבמר 13 יך:תאר

  

  :םיתפקיד        :החותמיםשמות 

  _______________  יו"ר דירקטוריון , אברהם חמיאס  )1(

  _______________      מכ"ל ,אסף אלפרוביץ'  )2(

 _______________                ל כספים"כמס, אריאל רובשקין  )3(

                                                 
 )046591-01-2017אסמכתא ( 2017 בובמבר 27לפרטים וספים אודות האסיפה ראו דוח מיידי מיום  11



 הגילוי ועל הכספי הדיווח על הצהרות הנהלה -ה' פרק 

 (:1ב)ד()9י לפי תקנה כלל הצהרת מנהל

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 מצהיר כי:, אסף אלפרוביץ'אני, 

 - )להלן 2017( לשנת החברה - להלן)בע"מ  אליום מדיקל סולושנסבחנתי את הדוח התקופתי של  (1)

 (.הדוחות

נם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה לפי ידיעתי, הדוחות אי (2)

מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו 

 מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

חינות לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הב (3)

לתאריכים  חברההמהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של ה

 ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

 ,חברה, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון החברהגיליתי לרואה החשבון המבקר של ה (4)

כללי או מי שכפוף לו במישרין או הכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל 

   .הגילויועל מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי 

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

 

 _________________      2018 סבמר 13  

 החברה , מנכ"לאסף אלפרוביץ'      תאריך           



 (:2ב)ד()9הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 , מצהיר כי:אריאל רובשקיןאני, 

 להלןבע"מ ) אליום מדיקל סולושנסבחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  (1)

 ;(הדוחות - להלן) 2017( לשנת החברה -

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של  (2)

עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור 

 הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

פי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות ל (3)

לתאריכים ולתקופות  חברההמהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של ה

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

 של דירקטוריון החברה, גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת (4)

הכללי או מי שכפוף לו במישרין או כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל 

 .הגילויועל מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי 

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

 

 ______________________     2018 סבמר 13 

 , סמנכ"ל כספיםאריאל רובשקין     תאריך                
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