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תורימא ךמס לע רלוד ןוילימ593 לש ךסב םייוציפ עבקש ןיד-קספ ךפה טפשמה תיב
טנטפה לעב לש

 ורמאנ םא ןיב ,םכמצע םכלש תורימאב שמתשהל םייושע טפשמה יתב :ורהזיה– םיטנטפ ילעב
 םושירל דרשמה םע םירבדו ןיד ךלהמב םא ןיבו טנטפ םושיר תעב יוליגה תבוח תרגסמב
 קמחתהל הרפהב ומשאוהש ימל רשפאלו םכלש טנטפה תועיבת ףקיה תא םצמצל ידכ ,םיטנטפ
 ןוילימ593 לש םוצע םוכסב םייוציפ םולשת עבקש ןיד קספ ךופהל הטלחהב .תיטפשמ תוירחאמ
תומדוק תורימאש ב"הראב םירוערעל טפשמ תיב הנורחאל עבק ,טנטפ תרפה ןיגב רלוד
 ידי לע לחוהש יפכמ טנטפה תועיבתל רתוי רצ שוריפ ןתמ תוקידצמ טנטפ לעב ידי לע ורמאנש
.ןאכ וצחל .רתוי הכומנה האכרעב טפשמה תיב

Finneganיעוריא

Journey 2013סנכ
 .Ernst & Young תרבח לשJourney 2013סנכל "בהז" תוסח יקינעמ ןיב אוה ןגינפ דרשמ
 סנכה ."םייחה יעדמב תומגמ" ותרתוכש בשומב קלח חקיי ,ןגינפ דרשמב ףתוש ,רונוק'וא ןביטס
 רתאב רקבל אנ ,סנכל םשריהל ידכ וא ,ףסונ עדימל .ביבא לתב ןוטליה ןולמב ,לארשיב ךרעיי
 .Ernst & Youngלש טנרטניאה

ןגינפ תושדח

ABBYY דגנ רלוד ןוילימ260 לש ךס לע העיבת תייחדל איבמ ןגינפ דרשמ .טפשמב וכז םה ךיא19.9.13

2013 תנשל רתויב תובוטה תורבחה100 תמישרב ןגינפ דרשמ תא ללכWorking Mother תעה בתכ17.9.13

 תלחמב לופיטה םוחתב בושח יזכרמ טנטפ,Pluristem תרבח ,ןגינפ דרשמ לש החוקלל קנעוה ב"הראב11.9.13
.םייפקיה םיקרוע

ןגינפ לש םירטלזוינ

.DisclosureFull  ןגינפ לש רטלזוינה תא אנ ארק ,ב"הראב םיטנטפ תועיבת ןיינעב ףסונ עדימל

.Month at the Federal CircuitLast  ןגינפ לש רטלזוינה תא אנ ארק,ב"הראב ינחור ןיינק יקוח ןיינעב ףסונ עדימל

.Incontestable ןגינפ לש רטלזוינה תא אנ ארק ,ירחסמ ןומיס יקוח ןיינעב ףסונ עדימל

 .ןאכ ץחל רטלזוינה תלבקל םושיר

ןגינפ תודוא

 ןיינקה ימוחת לכב תקסוע ןגינפ תצובק .ןיד יכרוע375-מ הלעמל םע ינחורה ןיינקה םוחתב םלועב לודגה ןידה יכרוע דרשמ
 .היצגיטילו םושיר ,תועיבתב לופיט ,ץועיי ןתמ םיללוכה ,םיירחסמ תודוס ,םושר ןמיס ,רחסמ ינמיס ,םיטנטפ :תוברל ינחורה
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 תורימא ךמס לע רלוד ןוילימ593 לש ךסב םייוציפ עבקש ןיד-קספ ךפה טפשמה תיב
טנטפה לעב לש

רמאמה ךשמה

ברקה הדש– ןרפס לש טנטפה

 תועוגפ תומקרב לופיטל ןקתהב קסועה ,ןרפס סּורב ר"ד לש5,653,760 'סמ ב"הראב םושר טנטפמ עבונ יטפשמה קיתה
 רשאכ .תינררב תורידח לעב םוסחמ לש הנוכת קפסמש שימג רמוח לש הבכש ללוכ ןקתהה ,טנטפה רואית יפ לע .ףוגב
 ןוגכ ,המלחהב םיעייסמש םימיוסמ םירבדש ךכ תלעופ וז םוסחמ תבכש ,ףוגב העוגפ המקרל דומצב ןקתהה תא םיביצמ
 לש דחאה ודצמ םירתונ ,החימצ ידדועמ םינובלח ןכו ,םד ילכ לש המלחהב תועייסמה תולוקלומ-ורקאמ ,המקר יעטקמ
 .הערפה אלל הכרד רובעל ,םימ ןוגכ ,תורחא תולוקלומל תרשפאמ איה תעב הבו ,םוסחמה

 תבכשל הדמצה תועצמאב.לפוטמה רתאל תורישי רחא יאופר רמוח וא הפורת קפסל םג לוכי טנטפב ראותמה ןקתהה
 רמוח תא זכרלו ררחשל ןתינ ,םוסחמה תויבובקנל דעבמ רובעל ידכמ תולודג תולוקלומ ללוכה לופיט רמוח לש םוסחמה
.העוצפה המקרה רתאב לופיטה

 יושע ןקתהה ,םימושייה דחא יפ לע .הז לופיט ןקתה רובע םיילאיצנטופ םימושיי רפסמ ללוכ ןרפס ר"ד לש טנטפה רואית
 םושרה לופיטה ןקתה תבצה .םיבר םירבשל הצפנתה םצעה םהבש םירקמב,תומצעב םירומח םירבשב לופיטל שמשל
 ירבדלש ךילה ,םצע תחימצ ידדועמ םינובלח םע דחי העיצפה רתאב םצעה ירבש תלכהל תמרוג העוגפה םצעה יבג לע טנטפכ
.םצעה לש רתוי הריהמו רתוי הבוט המלחהל ליבומ ןרפס ר"ד

 תונפדב תועיצפב לופיטל םישמשמה )םיטנטס(םינכמותב טנטפכ המושרה היגולונכטה תא בלשל ןתינ דציכ םג ראתמ טנטפה
 וא םד ץחל רתימ םימרגנה םייפוקסורקימ םיערק תובקעב םילחהל הסנמ םד ילכ רשאכ ,טנטפה יפ לע .םד ילכ לש
 תולוקלומ-ורקאמה םא.םגפה תא אילטהל אוה ןדיקפתש תולוקלומ-ורקאמ םיטלופ םדה ילכ ןפודב םיאת ,םדב תולוברעממ
 ליבוהל לולע טנטפה רואית יפ לעש ,ןוקיתב בוכיעל םרוג הז רבד .םדה םרז םע הנפחסית ןה ,ןמוקמב הנראשית אל
 ךכמ האצותכ תרבטצמה דבורה תומכ ,רתוי ריהמ היהי העיצפה ןוקיתש לככ .םדה ילכב )קאלּפ(דבור לש תנכוסמ תורצוויהל
 תאו תולוקלומ-ורקאמה תא רצוע ,)טנטס( ןכמות לש הרוצתב ,טנטפכ םושרה ןקתהה ,ןרפס ר"ד ירבדל .רתוי הנטק היהת
 .המלחהה תא זרזמ ךכו ,םדה ילכ לש העיצפה רתאב ןקתהה ידי לע תוקפוסמה תופורתה

םיביכר רפסמ תונומ ןרפס ר"ד לש760' טנטפ לש תועיבתהו ,תנגומה האצמהה ףקיה תא טרפמ טנטפה תועיבת קרפ
 שימג רמוח לש הבכש" )2 ;"םייח לעב תמקרב וא תישונא המקרב הלתשהל דעוימה שימג עוביק ןקתה" )1 :םהיניבו ,םיידוסי
 לופיט רמוח תוחפל לש רורחשל שמשמה םירמוח רורחשל יעצמא" )3 ןכו;"תולוקלומ-ורקאמל תירעזמ הדימב יבובקנ לעב
 ."תנווכמ הרוצב דחא

 ןרפס לש יטפשמה ןוחצינה

 םינקתה,)םיטנטס( םינכמות תרציימ ,יתואירב לופיט ירצומ לש םלועב תולודגה תוקוושמהמ תחא לש הדיחי ,Cordis תרבח
 .םיחותפ םתוא רומשלו בל תלחמ תובקעב ורצּוהש םיילילכ םיקרוע לש תונפדב ךומתל םידעוימו תשרמ םייושעה םיירוניצ
גירס לכ לש חטשה ינפ לע ירמילופ יופיצ לש הבכש םע ,תושימג תשר תוירוניצ תרוצב ובצועCordis תרבחלש םינכמותה
 ןפואב ירמילופה יופיצל ץוחמ לא העפעפש)sirolimus( סומילוריס תארקנה הפורת הלוהמ התייה ירמילופה יופיצב .תשרב
 .הלתשהה רחאל רקּובמ

 העיבתה .760' טנטפ לש תועיבתה תא םירפמCordis תרבח לש םינכמותהש הנעטב ,Cordis תרבח תא עבת ןרפס ר"ד
 לש םינכמותהש ועבק םיעבשומה .ןרפס ר"ד לש ותבוטל םיעבשומה רבח קספ2011 ראוני שדוחבו ,טפשמה תיבב הנודנ
 יכו ,ףקות-תורסח ולא תועיבתש חיכוהל החילצה אלCordis תרבחש ,760' טנטפ לש תועיבתה תא ורפה ןכאCordis תרבח
 לע .העיבתה אושנ ,הלש םינכמותה ירצומ לש הריכמו שומיש ,רוציי תועצמאב760' טנטפ תא דיזמב הרפהCordis תרבח
 ותואל ןוכנש םייוציפ םוכס ,תיבירו ןיקיזנ ייוציפ ללוכה ,רלוד ןוילימ593 לש ךסב יוציפ טפשמה תיב קספ ,וז הטלחה ךמס
 .ב"הרא לש הקיספה תיירוטסיהב ולדוגב יעישתה טנטפ תרפה ןיגב םייוציפה םוכס היה2011 תנשב דעומ
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 ןרפס לש יטפשמה דספהה

 ילארדפה בבסב ב"הרא לש םירוערעל טפשמה תיב עבק וז הנש לירפא שדוחבו ,ןידה קספ לע הרערעCordisתרבח
 תיב טקנש תועיבתה תונשרפל דוגינב .היוגש הרוצב טנטפה לש טנטפה תועיבת קרפ תא השריפ הנושארה האכרעהש
לולכל בייח טנטפה תועיבתב עיפומה "ןקתה" חנומהש עבק ילארדפה בבסה לש טפשמה תיב ,הנושארה האכרעב טפשמה
 ויהCordis תרבח לש םינכמותהש ןוויכמ .החותפ תשרמ םייושעה םינכמות ללוכ וניא אוה חרכהב יכו "הפיצר העירי"
 תא קחמו ,הרפהה תטלחה תא ילארדפה בבסב טפשמה תיב ךפה,רמוח לש ףיצר חטשמ אלל החותפ תשר גוסמ םינכמות
 .התוללכב ןיקיזנה ייוציפ תקיספ

 ,תאז תמועל .החותפ תשר גוסמ וא "הפיצר העירי" גוסמ םינכמות ללכ תוריכזמ ןניא טנטפה תועיבת ?רבדה ןכתיי דציכ ,לבא
 םירבד הלא לכ ;"רורחשל יעצמא" ןכו "שימג רמוח לש הבכש" ללוכה יללכ "ןקתה" רותב האצמההתא תוראתמ תועיבתה
 ?ןכ-אלה ,Cordis תרבח לש םינכמותב םילולכ הרואכלש

 תורימא לע ךמתסהל יושע טפשמ תיב ,האצמהה תא תונייפאמש תורימא טרפמב ללוכ טנטפ לעב רשאכ .לושכמה ןומט ןאכ
 םינייפאמ תלעבכ האצמהה תא ראתמ טנטפה לעב רשאכ,לשמל ,הרוק הז רבד .טנטפה תועיבת ףקיה תא ליבגהל ידכ הלא
 .תרּכּומ היגולונכט ינפ לע םימיוסמ םירופיש הניגפמכ התוא ראתמ וא ,תומיוסמ תולוכי וא םימיוסמ

 לכלש ןייצ טפשמה תיב .ןרפס ר"ד לש טנטפה טרפמב תועיפומ םיגוסה ינשמ תורימאש עבק ילארדפה בבסב טפשמה תיב
 "ןקתה" םיחנומב שמתשה ןכו ,"העירי" רותב "ןקתהה לא יבקע ןפואב ןרפס ר"ד סחייתה760' טנטפ לש טרפמה לש וכרוא
 לש םתעונת תלבגה ,רמולכ– ולש ןקתהה לש תיזכרמ היצקנופ םג ראית ןרפס ר"דש עבק טפשמה תיב .ןיגוריסל"העירי"ו
 תרגסמב ,דועו תאז .תירעזמ תּויבובקנ לעב רמוח לש הפוצר העירי לש המויקב היולתכ– םימיוסמ לופיט ירמוחו םיקיקלח
 םיללוכש ,החותפ תשרמ םייושעה םייתרוסמ םינכמות תמועל םירופיש קפסמ ולש ןקתההש ןרפס ר"ד ידי לע רמאנ טרפמה
 ."תוישפוחב םכרד רובעל םילוכי תולודג תולוקלומ-ורקאמ ןהו םיאת ןה"ש דע םילודג הכ םירוח

 ב"הרא לש םיטנטפ םושירל דרשמל וגצוהש םינועיט לע ךמתסהב טנטפה תועיבת ףקיה תא םצמצל םג םייושע טפשמ יתב
 ,טרפמב תולולכה תורימאה לע ףסונב יכ עבק ילארדפה בבסב טפשמה תיב ,ונינפלש הרקמב .טנטפה םושיר תא גישהל ידכ
 םושירל ותשקב תא םדיקש תעב םדוק עדי לע םיססובמה םינקתה ןיבל ולש האצמהה ןיב הנחבה רוציל םג שקיב ןרפס ר"ד
-בצועמ את תמועל העירי אוה שומיש השענ ובש ןקתהה" יכ ב"הרא לש םיטנטפה ןחוב ינפב בושו בוש ןעט ןרפס ר"ד .טנטפ
 ".שארמ

 םושירל דרשמה םע ןתמו אשמה ךלהמב ורמאנש ולא ןהו טרפמב וללכנש ולא ןה ,ןרפס ר"ד לש תורימאה לע ךמתסהב
 םינכמות ללוכ וניאש הזכו הפיצר העירי" רותב ןעטנה "ןקתה"ה תא שרפל שיש ילארדפה בבסב טפשמה תיב קיסה ,םיטנטפ
Cordis תרבח לש םינכמותה יכ עבק טפשמה תיב ,הרפהה ןיינעל בוש וסחייתהבו ,וז תונשרפ רואל ."החותפ תשר ירוח םע
 יבג לע עקשומש לופיט רמוח םיללוכ םנמא םהש דועב .רמוח לש הפיצר העירי םיללוכ םניאש החותפ תשר גוסמ םינכמות םה
 הרפה העצוב אלש עבק טפשמה תיב .תשרבש םירוחה תא רגוס וניאו תשר רדג יבג לע עבצ ומכ אוה הז רמוח ,תשרה יגירס
 ר"דל קספנש רלוד ןוילימ593 ךסב םייוציפה םוכס היה אלכ הדאתה וז העיבק תובקעבו,Cordis תרבח לש םינכמותה ידי לע
 .ןרפס

 ?ךכמ דומלל ןתינש םיחקלה םהמ

 עדי ינפ לע םירופיש רואיתש דועב .טרפמ תרגסמב םהיתואצמה תא ראתל םאובב תוריהז טוקנל טנטפ ילעב לע ,תישאר
 תולגתהל הלולע וז השיג ,האצמהל תורושקש תומיוסמ תונוכת ריבסהל תישומישו תיעבט ךרדכ תואריהל יושע םדוק
 םע ןתמו אשמה ךלהמב םדוק עדי םינייפאמ םהש תעב דואמ רהזיהל טנטפ םושירל השקב םישיגמה לע ,תינש .תנכוסמכ
 ידכ תורימאה יגוס ינשב שמתשהל םייושע טפשמה יתב ,ונינפלש הרקמהמ תוארל ןתינש יפכ .םיטנטפה םושיר ידרשמ
 .טנטפה תועיבת ףקיה תא ליבגהל
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