


Bioconvergence



,  רשת קשרים ושיתופי פעולה
המשיאים ערך לכל אחת מחברות הפורטפוליו

חברות פרוטפוליו מבטיחות בתחום מדעי  9
מיכשור רפואי ובריאות דיגיטלית –החיים 

מנהלים מקצועיים המשיאים ערך מוסף 3
לחברות

בארץ  לגופי השקעה נבחרים חבירה 
הובלת סיבובי השקעה, ובעולם

(ח"מ ש100כ )M28.5$הון מנוהל
(AMDA.L)נסחרת בבורסת לניירות ערך תל אביב 
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13M
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OrthoSpaceStryker

iBelongSaaS

25M

BrightEdgeOSF

HealthcareCitiImpact Fund Citi

Vivor

FDACE



M

6.2% 3 BioProtect

4.0% 1.9 TailorMed

7.8% 2 Nurami

SAFE* 1.5 Lumen

5.6% 1.5 Virility

2.5% 2.25 Augmedics

SAFE* 2 Belong.Life

8.9% 2 FlexDex

2.3% 1 Sensi.Ai

*SAFE (Simple Agreement for Future Equity)–זכות להמיר את ההשקעה למניות עם הנחה על מחיר המניה בסבב ההשקעה העתידי



השקעה צמיחה השאת ערך
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תחומי השקעות  

בריאות דיגיטלית•

מכשור רפואי•

•Bio Convergence

מיקסום אפשרויות בעזרת  
,  שיתופי פעולה אטרקטיבים

-של חברות וturnaroundביצוע 
venture creation

תהליך השקעה קפדניפיזור סיכונים פורטפוליו השקעות מגוון



שווי שוק המכשור הרפואי הינו מעל

מיליארד דולר  450
זרזי צמיחה

אוכלוסיות מבוגרות ואוכלוסיות שסובלות ממחלות כרוניות מאיצות את הדרישה  •

לשיפור וייעול תהליכים רפואיים, לחדשנות טכנולוגית

מאיצה את הטמעתן של טכנולוגיות ננו ורובוטיקה בתחום 4.0תעשייה •

"חוץ לבית"חברות בינלאומיות רבות מחפשות חדשנות מ•

בסיס הידע הרב ורמת  
המקצועיות הגבוהה  

שהתפתחו בישראל הן 
קרקע פורייה לצמיחת  

תוך  , חברות
מקסום ההשקעה

קיימות הזדמנויות  
השקעה במחירים  

המאפשרים  , סבירים
השאת תשואה גבוהה



זרזי צמיחה
האצה משמעותית בהחדרה ובשימוש ברפואה מרחוק בעקבות מגפת הקורונה•

ביסוס מודלים עסקיים והרחבת קודים ביטוחיים לבריאות דיגיטלית•

רשתות בתי חולים וענקי טכנולוגיה, כניסה של שחקנים חדשים כגון חברות ביטוח•

פתיחות השוק הציבורי להשקעות בחברות שעוסקות בבריאות דיגיטלית•

פעילות מיזוגים ורכישות תוססת בשוויי של מיליארדי דולרים•

שווי שוק הבריאות הדיגיטלית הינו מעל

מיליארד דולר  200

Rock Health H1/2021 Digital Health Funding

131
עסקאות רכישה  

H1/21-ב
145לעומת 

2020במהלך כל 

11
SPACהנפקות ו 

H1/21-ב
7לעומת 
2020במהלך כל 

X4
עליה בקצב ההשקעות  

H1/21-ב
2019לעומת 



, הוסכם על שיתוף פעולה ראשון מסוגו בין אלמדה ומור יישום, 2021בנובמבר 
פתרונות  קידום בתחום המסחור ב, כלליתשירותי בריאות הזרוע היישומית של 

חדשים ותמיכה בחברות הפורטפוליו של אלמדה

ולהשקיע  , יאפשר לשותפות לייצר ערך מוסף לחברות הפורטפוליו הקיימות•
בחברות נוספות מתוך הפורטפוליו של מור יישום

חברות הפורטפוליו יוכלו ליהנות מעבודה משותפת עם שירותי בריאות כללית  •
ועבודה עם מובילי דעה Big Dataמחקרי, בהקשר של ניסויים קליניים

שירותי בריאות כללית היא ארגון הבריאות הגדול בישראל ומהגדולים בעולם המעניקה  
מיליון מבוטחים ומהווה ראש חץ לכלל השוק בתחום הבריאות  4.7שירותים רפואיים ל 

הדיגיטלית

על מנת לסייע  , יוצרת שיתופי פעולה טכנולוגיים בתחומי המחקר והפיתוח' מור יישום'
,  התרופות, ליזמים לתרגם רעיונות למוצרים ופתרונות פורצי דרך בתחומי הרפואה

טכנולוגיה-האבחון והביו



Syndication 

Co-Investments 

Selected Deal flow



שנות ניסיון בעולמות קרנות ההון  25-מעל ל

שותפה  . והביוטכנולוגיההפארמה, סיכון

רופאה  . אקסלמדבכירה לשעבר בקרן 

.בהכשרתה

הדמויות הבכירות ביותר בשוק  תאח

.  הפיננסי בישראל

מ"ר דיסקונט קפיטל חיתום בע"יו

. HealthTech-בעל ניסיון עשיר בתחום ה

בה הוביל  , אקסלמדשותף בכיר לשעבר בקרן 

מהנדס ביוטכנולוגיה  . רבות ומגוונותעיסקאות

בהכשרתו



הצוות הניהולי
עבודת צוות מייצרת 

.פטנטים ותחומים נוספים, ובמומחים לרגולציה, ביועצים קליניים, רס נעזר ביועצים פיננסיים'הצוות הניהולי הרחב של אלמדה ונצ*

הצלחה



חברות הפורטפוליו  
Overview



מהחברה בדילול מלא  6.2%מחזיקה ב , $3Mהשקעת השותפות 

ר דירקטוריון החברה"ר אירית יניב מכהנת כיו"ד

רפואי בינלאומית גדולה  מיכשורוחברת CBG ,KBI ,Triventures ,Peregrine: משקיעים נוספים

בלון שיוצר מרווח שמגן על רקמות  : טכנולוגיה

ובכך משמר  , בריאות בזמן הטיפול בסרטן הערמונית

פרמטרים חיוניים

$25Mסבב ההשקעה האחרון היה של 

סיימה החברה את גיוס החולים למחקר  2021במהלך 

(Pivotal Trial) שמבוצע לקבלת אישורFDA ,  שצפוי להתקבל

2022במהלך 

בעל ניסיון עשיר בעולם  , מונה בספטמבר, איתי ברנע–ל חדש "מנכ

הוביל פעילות עסקית ומסחרית כולל הובלה לרכישתה של  , הציוד הרפואי

OrthoSpace על ידיStryker

חולים בסרטן ערמונית המקבלים  400,000-ישנם כבעולם : פוטנציאל עסקי

גודל השוק המוערך של התחום בו עוסקת, כתוצאה מכך. טיפולי הקרנה

Bio Protect$750-הינו כMבשנה

מכשור רפואי



שמשתמשת בניתוחי נתונים מתקדמים  פלטפורמה :טכנולוגיה

לשיפור הביצועים הפיננסיים של ספקי שירותים בתחומי הבריאות

ניווט  "באמצעות תוכנת , (בתי חולים ומרכזי טיפול: כגון), ב"בארה

ובכך צמצום הנטל הכלכלי שמושת על המטופלים  " פיננסי

עם הצטרפות משקיעים  $25M-הרחבת סבב הגיוס ל2021ספטמבר 

כגון קרן ההון סיכון של האגודה האמריקנית למלחמה בסרטן

,BrightEdgeזרוע ההשקעות התאגידית של גוף הבריאות האמריקאי

OSF Healthcare וCiti באמצעות הקרןImpact Fund Citi

,  Vivor–רוכשת את המתחרה האמריקאית שלה טיילורמד–2021נובמבר 

ב בתחום הורדת הנטל הכלכלי של חולים"והופכת להיות החברה המובילה בארה

ב  "בארהמרכזים רפואיים 6,000-מעל ל: פוטנציאל עסקי

בריאות 
דיגיטלית

מהחברה בדילול מלא  4.0%מחזיקה ב , $1.9Mהשקעת השותפות 

Industry Expertאמיר בלאט מכהן בדירקטוריון החברה כ 
Philips ,Triventures ,Providence Ventures, Unity Point, Accelmed:משקיעים נוספים



סיבים לאיטום  -פתרונות שמבוססים על ננו: טכנולוגיהמכשור רפואי

(  דורה)לרבות רקמת קרום המוח , וריפוי רקמות טבעיות

$6Mסכום השקעה בסבב בו השתתפה השותפות הינו 

(Pivotal Trial)הסיבוב נועד לממן את סיומו של המחקר הקליני 

שצפוי להתקבל, למוצר הראשוןFDAאישור שמבוצע לקבלת 

ולפיתוח מוצרים נוספים, 2022במהלך שנת 

שהוביל להשקעת  , קלינימהחולים בניסוי 80%גיוס –2021באוקטובר 

(עמידה באבן דרך משמעותית)הקיימים משקיעיםהמשך של ה

מיועד  ArtiFacia–השוק הפוטנציאלי למוצר הראשון : פוטנציאל עסקי

בשנה  מיליארד דולר 1-מוערך בכ, לשימוש בניתוחים כירורגיים במוח

2024מיליארד דולר בשנת 1.4-עד ל6%וצפוי לצמוח בקצב שנתי של 

מהחברה בדילול מלא  7.8%ב מחזיקה , $2Mהשקעת השותפות 

ר אירית יניב מכהנת כחברת דירקטוריון החברה"ד

Arkin Holdings, NGT3: משקיעים נוספים



בריאות 
דיגיטלית

חילוף החומרים, מכשיר המודד מטבוליזם: טכנולוגיה

דרך נשימה ומספק למשתמשים תמונת מצב , של הגוף

עדכנית והמלצות לעתיד  

היקף  , עד כה, 2020-החברה החלה במכירות לציבור הרחב ב

המכירות מגיע למספר מיליוני דולרים

מכשור לניטור ביומטרי מהווה את מרבית שוק מכשירי הניטור  

.לשנה16%החכמים וצפוי לגדול בקצב של 

והלבישים  שוק המכשירים הרפואיים הביומטריים: פוטנציאל עסקי

עם צמיחה משוערת של 2019-מיליארד דולר ב22.8הוערך בשווי של 

2024-מיליארד דולר ב71לשנה לשווי משוער של 17%-כ

$1.5M(SAFE)השותפות  השקעת 

UnOrthodox: משקיעים נוספים Ventures, H&H



שמייצרת גירוי  , מדבקת עור לשימוש חד פעמי: טכנולוגיהמכשור רפואי

שמעכב שפיכה מוקדמת אצל גבריםנוירומוסקולריחשמלי 

$8Mסכום ההשקעה בסבב בו השתתפה השותפות הינו 

לבניית מערך, ב"בארהFDAהסיבוב נועד  לקבל אישור 

הוזלת עלויות  , השלמת מערך הייצור, המכירות האמריקאי

הייצור והמשך פיתוח המוצרים האחרים

2021ומשרד הבריאות התקבלו במהלך FDA ,CEאישורי 

.  גברים4מתוך 1-בעיית שפיכה מוקדמת פוגעת בכ: פוטנציאל עסקי

מיליארד דולר בשנת  3.5-הצפי הינו שהיקף השוק העולמי יעמוד על כ

9%-הערכה זו משקפת קצב גידול שנתי של כ. 2026

מהחברה בדילול מלא5.6%, בשתי פעימות$1.5Mהשקעת השותפות 

(Arkin Holdingsמטעם )ר אירית יניב מכהנת כחברת דירקטוריון בחברה "ד

familyומספר NGT3, הולדינגארקין: משקיעים נוספים officesנוספים



מהחברה בדילול מלא2.5%מחזיקה ב , $2.25Mהשקעת השותפות 

אמיר בלאט מכהן כמשקיף בדירקטוריון החברה

H.I.G Capital, Revival Healthcare Capital, HCA Healthcare, XR Invest:משקיעים נוספים

((Augmented Realityמערכת מציאות רבודה :טכנולוגיהמכשור רפואי

.  לשימוש על ידי מנתחים לטובת ניווט במהלך ניתוחים

על גופו CTהמנתחים יכולים לראות צילומי, בעזרת המערכת

ולהקטין  , ובאופן זה לנתח ביתר קלות ומהירות, של המטופל

פגיעה ברקמות רגישות

$36Mאלמדה הובילה במשותף סבב השקעה של 

פיתוח הדור הבא  , ב"הסיבוב נועד לממן את המשך שיווק המוצר בארה

CEהרחבה של המוצר לאינדיקציות חדשות וקבלת אישור, של המוצר

למכירה באירופה

שוק השתלים לעמוד השדרה הוערך בשווי  , 2019-ב: פוטנציאל עסקי

מיליארד דולר9.6-של כ



מבוססות רשת, פלטפורמות מותאמות אישית: טכנולוגיה

ספקי  , לניהול קשרים בין המטופל לבין רופאים, חברתית

חברות הביטוח ויצרניות תרופות, שירותי בריאות

היקף המכירות מגיע למיליוני דולרים בצמיחה מואצת

SaaSפתרון , 2021בספטמבר iBelongהשקה של אפליקציית 

המאפשר לכל ארגון לבנות במהירות ובקלות מערכת לקשר רציף 

ויעיל עם החולים

שיווק דיגיטלי לתעשיית  : החברה פועלת במספר שווקים: פוטנציאל עסקי

פתרונות להגברת מעורבות מטופלים וגיוס מטופלים  , והפארמההבריאות 

מיליארד דולר30מחקרים קליניים עם פוטנציאל מצרפי של כ 

בריאות 
דיגיטלית

$2M(SAFE)השקעת השותפות 

IQVIA, The Group: משקיעים נוספים



מכשירי עזר ניתוחיים סמי רובוטים לשימוש  : טכנולוגיה

מכשיר החברה הראשון  . בפרוצדורות בשיטה זעיר פולשנית

.  מיועד לתפירה

$13Mסכום ההשקעה בסבב בו השתתפה השותפות הינו 

ונסון 'ונסון אנד ג'בהובלה משותפת עם זרוע ההשקעות של ג

לרישום  , הסיבוב נועד לפיתוח הדור החדש של מכשיר התפירה

לביצוע ניסוי קליני מסחרי ולפיתוח כלי קצה נוספים, רגולטורי

צפוי לגדול  , השוק הגלובלי לניתוחים זעיר פולשניים: פוטנציאל עסקי

2024מיליארד דולר בשנת 58-לכ2018מיליארד דולר בשנת 36-מכ

מכשור רפואי

מהחברה בדילול מלא  8.9%מחזיקה ב , $2Mהשקעת השותפות 

מכהנת כחברת דירקטוריון בחברה מטעם השותפות' סנדץלימור 

JJDC- ,Hylantונסון'ונסון אנד ג'זרוע ההשקעות של ג: משקיעים נוספים Group



פיתוח פתרון טכנולוגי המאפשר איסוף וניתוח  : טכנולוגיה

המבוססים על טכנולוגיית בינה  , אוטומטיים של אודיו

פתרונות אלה מיועדים לסוכנויות סיעוד לצורך שיפור  . מלאכותית

מטרתו של השירות הינה להפיק תובנות  . השירות ללקוח ולמשפחתו

והתראות עבור סוכנויות אלו למניעת אירועים בלתי רצויים בזמן הטיפול  

ומסביב לשעון

2021ב במהלך "החברה החלה מכירות בארה

. מיליארד דולר51ב עומד על "גודל שוק הסיעוד בארה: פוטנציאל עסקי

-סוכנויות לסיעוד ביתי וכ30,000-ברחבי ארצות הברית פועלות כיום כ

אמריקאים משתמשים בשירותי סיעוד ביתי800,000

בריאות 
דיגיטלית

מהחברה בדילול מלא  2.3%מחזיקה ב , $1Mהשקעת השותפות  



ייעוץ מקצועי
מחקר קליני ועוד, IP,בתחומי רגולציה

ידע עשיר
ההשקעות וניהול חברות, בעולמות הרפואה

קשרים
מעגלים עסקיים גלובליים רחבים

חברת

בניית מוניטין
כחותמת איכות בתעשייהרס'ונצאלמדה 

מימון
פ ציבורית"של שותפות מוEvergreenבהתאם למודל 



ידע וניסיון בעולם ההשקעות  
ובניהול חברות הזנק

מומחיות בתחום רשת קשרים גלובלית ענפה
Venture Creation-ה

מעורבות נבחרת יועצים מגוונת
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