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הבהרה משפטית
יומןשלבדיווחיהעיוןלהחליףמיועדתאויכולהואינהבלבדתמציתימידעשלוהצגהמסירהלשםנערכהזומצגת

."(החברה)"מ"בעאקסטנשנס

,ערךניירותבחוקכהגדרתועתידפניהצופים,ב"וכיוצפוייםנתונים,הערכות,תחזיות,יעדים,הצהרותכוללתזומצגת

ביעדיםהחברהשלועמידתהאלוונתוניםתחזיותהערכות,יעדים,הצהרותשלהתממשותם.1968-ח"התשכ

נוספיםסיכוןבגורמיגםכמוהחברהבשליטתשאינםשלישייםבגורמיםבחלקםתלויים,ובעתידבעבר,ובתחזיות

יותרמאוחריםבמועדיםלהתקייםאו,חלקיבאופןלהתקיים,להתקייםשלאעלוליםולפיכך,החברהחשופהאליהם

במצגתהמשתמעיםאוהמוערכיםוהנתוניםהיעדים,התוצאותמןמהותיבאופןשוניםלהיותאו,החברהשצופהלאלה

שונותלהיותעשויותהחברהשלהפעילותותוצאות,יתממשואכןוהערכותיהציפיותיהכיודאותכלאיןלחברה.זו

המצויניםמהגורמיםאחדבכלשינויעקב,היתרבין,זובמצגתהמשתמעותאוהמוערכותמהתוצאותמהותיבאופן

אירוע,חדשממידעכתוצאהאםבין,זובמצגתהכלול,חלקואוכולו,המידעאתלעדכןמתחייבתאינההחברה.לעיל

פרסומןלמועדנכונותזובמצגתהכלולותהחברהואסטרטגייתתוכניותכימובהר,כןכמו.אחרותמסיבותאועתידי

,מקצתםאוכולם,תלוייםהיותםבשלאו/ו,לעתמעתשתהיינהכפי,החברהדירקטוריוןלהחלטותבהתאםוישתנוויכול

או/ומסחרסימנילמעט.החברהחשופהאליהםנוספיםסיכוןבגורמיגםכמוהחברהבשליטתשאינםשלישייםבגורמים

בעליהםרכושהנםזובמצגתהנזכריםמסחרשמותאו/ומסחרסימני,בשימושהאו/והחברהשבבעלותמסחרשמות

.בלבדההקשרוהבנתהמחשהלצורךזובמצגתומשמשים

ניירותלרכושלהתחייבאולרכושהזמנהאוייעוץאו/והמלצהלכשעצמהמהווהאינה,חלקהאוכולה,זומצגתכייובהר

.החברהשלהערך
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משלב את היתרונות של ניתוח באמצעות רובוטים יקרים יחד עם  HXהפתרון של 
היתרונות של ניתוח ידני המבוצע באמצעות כלי ניתוח לפרוסקופים פשוטים וכלכליים
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כרטיס ביקור–יומן אקסטנשנס 
החברה  (. MIS)פולשניים -היא חברה העוסקת בפיתוח ומכירה של מכשור רפואי מתקדם בתחום הניתוחים הזעיר( HX)יומן אקסטנשנס 

.שמה דגש על מחקר ופיתוח ומתמקדת במערכות דיגיטליות חכמות המאפשרות לממש יכולות רובוטיות באמצעות כלים זעירים חדשניים
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HX  היא שחקן בשוק הניתוחים
שוק ניתוחים  . הזעיר פולשנים

אלו מוערך בשווי של 
מיליארדים רבים  

הנהלה בעלת ניסיון רב וארוך  
שנים בתחום המכשור הרפואי  
בכלל ובתחום הזעיר פולשני  

בפרט

-מחקר ופיתוח של כלי קצה נוספים ל

HandX
פיתוח של מערכות רובוטיות  

היברידיות המשלבות בין הדור החדש  

HandXשל הרובוטים לבין ה 
הוספת יכולות של בינה מלאכותית  

HandX-ל

תחילת שלב המסחור באירופה  
ובמדינות נוספות בעולם באמצעות  

מפיצים בלעדיים

פעילות שיווק ישיר בארצות הברית  
באמצעות חברת בת אמריקאית

עבור  FDA/CE/AMARאישורי 
(HandX)המוצר הראשון 

הגנה משמעותית על נכסי קניין  
רוחני של החברה באמצעות 

פטנטים

ושביעות  ( ולידציה)תיקוף קליני
רצון גבוהה של המנתחים
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הצורך הקליני

הפלחים העיקריים של שוק הניתוחים

ניתוח פתוח (לאפרוסקופי)ניתוח זעיר פולשני  ניתוח באמצעות מערכת רובוטית

טראומה למנותח•

תקופת החלמה ממושכת•

עלות גבוהה לבית החולים•

הניתוח הפחות מועדף לחולה ולבית החולים

ניתוחים יקרים מאוד•

מערכת גדולה מאוד ומסורבלת•

המנתח מבודד מהחולה•

המנתח נדרש לקבל אישורים על מנת  •
לנתח באמצעות המערכת הרובוטית

המערכות הרובוטיות מותאמות למרכזי ניתוח  
מרכזיים וגדולים

גישה מוגבלת לאברי המנותח•

שליטה מוגבלת ומסורבלת במכשיר הניתוח•

ארגונומיה לקוייה•

הניתוחים יכולים להיות מבוצעים באמצעות  •
רופאים בעלי מיומנות גבוהה

פולשניים מוגבלים לניתוחים  -הניתוחים הזעיר
פשוטים יחסית
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פולשניים  -נוחה וכלכלית לניתוחים זעיר" גרסה רובוטית: "HXהפתרון של 

פולשניים מורכבים שווים לכל כיס באמצעות מכשיר המשלב יכולות רובוטיות מתקדמות יחד עם  -לאפשר למנתח לבצע ניתוחים זעיר
הפשטות המקורית של הניתוחים הזעיר פולשניים המסורתיים  

ניתוחיםשלרחבלמגווןכלכלימענה•

ניתוחחדרבכלשמשתלבניידמכשיר•

חסכון,פעמייםחדכלים,קאפיטליציוד:הרמותבכלבתמחוריתרון•
תחזוקה,הניתוחחדרבתוךבזמן

לאנטומיהגישהאפשרויותעםמורכבותבתנועותמדוייקתשליטה•
מסובכת

מאמץללאניתוחיםלבצעלמנתחהמאפשרארגונומיממשק•

קצרהלמידהעקומת•

ומיומנותבקיאותרמתלכל(פרסונליזציה)להתאמההניתןמכשיר•
המנתחשל

באמצעותהדאטהשלואנליזהדאטהאיסוףהמאפשרמכשיר•
מלאכותיתבינהשלאלגוריתמים

Addressing Issues of Current Techniques   

מפשט-מאפשר –יתרון במחיר 
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:מבחר כלים

grasper, needle holder, 
hook, dissector, scissors.

קו המוצרים הנמצאים בפיתוח

מאפשרת פיתוח קו מוצרים למגוון רחב של סוגי ניתוח ופרוצדורות כירורגיות המקיפים את כלל השוק של HXהפלטפורמה של 
(.MIS)בדרכה לשנות את שוק הניתוחים הזעיר פולשניים HXהוא רק ההתחלה של ™HandX-ה. הניתוחים הזעיר פולשניים

מכשירים לניתוחים  

לאפרוסקופים
HandX & HandX-AI

HandX hybrid 
מערכת רובוטית חדשנית 

היברדית המאפשרת 

מעבר משליטה ידנית  

לשליטה מרחוק

(Telesurgery)

מערכות גמישות  

המיועדות  

לפרוצדורות
Endoluminal

גמישות ומודולריות

מעבר מכלים מוחזקים ביד למערכות רובוטיות  

נשלטות מרחוק הרחבת מגוון הניתוחים 
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™HandX-שימושים קליניים של ה

באמצעותשוניםבאתריםמנתחים30-מיותרידיעלובאירופהב"בארה,בישראלכהעדבוצעופרוצדורות500מעל•

.2021שלהראשוןבחציוןבוצעופרוצדורות100-כ,ל"הנהפרוצדורותמתוך.רחבותקליניותבאינדיקציות,™HandX-ה

השתתפובסקרים.(מצויןעדמאודטובבדירוג)כוללתרצוןשביעות88%שהראובסקריםתועדהמנתחיםרצוןשביעות•

.מנתחים30
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עדכון-באירופה Aesculap AG(B.Braun )הסכם הפצה עם 

רפואייםמוצריםמפיצת(B.Braunשלבתחברת)Aesculapעםבלעדיהפצההסכםעלהחברהחתמה2019ביולי•

.באירופהמהגדולות

אירופהלמדינותהחברהמוצריאתלהפיץהצדדיםתכננו,באירופההמפיצהלביןהחברהביןההפצההסכםלפי•

.מראשמוסכמיםזמניםלוחותולפייעדמדינותשללמקבץפעםבכל,הדרגתיבאופן

שללפועלבהוצאתהמשמעותיבאופןהמפיצההתעכבה,הקורונהבתקופתהאירופיבשוקלפעולמהקשייםכתוצאה•

.המוצרלשיווקהעסקיתהתוכנית

זוברמתןלהישארוצפויות2021שנתשלהראשונהבמחציתמשמעותיבאופןקטנוהחברההכנסותמכךכתוצאה•

.השנהשלהשניהבמחציתגם

.ההפצהלהסכםהנדרשותההתאמותלגיבוששיחותמתקיימותלהיוםנכון•
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הסכמי הפצה בשאר העולם

החברה פועלת להרחבת אזורי ההפצה של מוצריה באמצעות התקשרות בהסכמי הפצה בלעדיים עם מפיצים  

.  וכן נמצאת במשא ומתן בטריטוריות נוספותבהונג קונג , בטאיוואן, באוסטרליה, במצרים, בישראלמקומיים 

10|   ©  2021 Human Xtensions

Source: Wikipediar:Vardion, svg-ified by Simon Eugster --Simon 23:14, 1 August 2006 (UTC)

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Vardion
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:LivingShadow
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החדירה לשוק האמריקאי

.החברה רואה בשוק האמריקאי כשוק מפתח ומתעתדת להרחיב את כוח המכירות הקיים של החברה בטריטוריה•

.ב"המיועדת לשמש כזרוע השיווק וההפצה של החברה בארה,  .Human Xtensions, Incב "הוקמה חברת בת בארה•

.  ב"ידי חברת הבת לצורך ניהול פעילות השיווק והמכירה בארה-החברה מגייסת מנהל אמריקאי שיועסק על•

.ב"החברה בוחנת שותפות אסטרטגית עם מפיצים מובילים להפצת המוצרים בארה•

Credit Wikipedia: Gigillo83, original of 70.29.208.129
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Monopolar Hook: השקת מוצר קצה חדש

.ר"אמ-וFDA ,CE-אישורים רגולטוריים של הMonopolar Hook–קיבל ה, 2021במהלך החציון הראשון של •

. בהן נדרש לטפל ברקמות באמצעות אנרגיה, מוצר קצה זה משמש בפרוצדרות כירורגיות רבות•

.Grasper-וNeedle Holder: מוצר קצה זה מצטרף לשני מוצרי הקצה הקיימים בפורטפוליו•

.  Dissector-וScissors: החברה נמצאת בתהליכי פיתוח של שני מוצרי קצה נוספים•

.™HandX-הרחבת סל מוצרי הקצה צפוי להביא להרחבת היקף השימוש במכשיר ה•
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דוחות תמציתיים על  
המצב הכספי

 31

בדצמבר

 31

בדצמבר

202120202020202120202020

)מבוקר()מבוקר(

התחייבויות והוןנכסים

התחייבויות שוטפות:נכסים שוטפים:

1,6242,836924ספקים ונותני שירותים125,6668,921147,314מזומנים ושווי מזומנים

5,8145,2255,149זכאים ויתרות זכות1,013-997פקדונות לזמן קצר

32-131הכנסות מראש-3,521-פקדונות מוגבלים בשימוש

 -4034,684לקוחות

חלויות שוטפות של 

התחייבויות בגין 

חכירות

2,2641,1302,291

660882807הפרשה לאחריות2,5311,4273,387חייבים ויתרות חובה

5,5354,1034,90810,39410,0739,302מלאי

נכסים פיננסים בשווי הוגן 

דרך רווח או הפסד
-375-

התחייבויות שאינן 

שוטפות:

135,14823,031156,606
תמלוגים לרשות 

לחדשנות
2,5762,2152,638

נכסים שאינם שוטפים:
התחייבויות בגין 

חכירות
4,5172,6945,260

25955320הפרשה לאחריות408408408פקדונות מוגבלים בשימוש

6,4233,6007,1327,1185,8648,218נכס בגין זכות שימוש

17,51215,93717,520סך  התחייבויות2,1342,2842,124רכוש קבוע

4810174נכסים בלתי מוחשיים

9,0136,3939,738
הון המיוחס לבעלים 

של החברה:

26780266הון מניות רגילות144,16129,424166,344סך נכסים

-110-מניות בכורה

320,764162,528315,489פרמיה על מניות

)166,931()149,231()194,382(יתרת הפסד

126,64913,487148,824סך הון

144,16129,424166,344סך התחייבויות והון

30 ביוני

)בלתי מבוקר(

אלפי ש"ח

30 ביוני

)בלתי מבוקר(

אלפי ש"ח
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ח רווח והפסד"דו

לתקופה של שישה

לשנה  

שהסתיימה ביום  

בדצמבר31
חודשים שהסתיימה

ביוני30ביום 

202120202020

ח"אלפי שח"אלפי ש

1,11518,86220,686הכנסות

4459,55110,605עלות ההכנסות

6709,31110,081רווח גולמי

17,42516,26426,639הוצאות מחקר ופיתוח

3,0652,3314,716הוצאות מכירה ושיווק

7,8782,2675,935הוצאות הנהלה וכלליות

(27,209)(11,551)(27,698)הפסד מפעולות רגילות

,  מהפרשי שער( הוצאות)הכנסות 

נטו
414305(801)

61619224הכנסות מימון

(756)(215)(228)הוצאות מימון

(1,333)247709נטו, מימון( הוצאות)הכנסות 

(28,542)(10,842)(27,451)הפסד כולל לתקופה  
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מבט קדימה–יומן אקסטנשנס 

החברה רואה במוצרי הקצה המתכלים את מנוע הצמיחה המשמעותי שלה  •
המשתמשים במערכת  -בשנים הקרובות ולשם כך פועלת להגדיל את בסיס

.ברחבי העולםHandX™-ה

ב תחת חברת הבת "הרחבה וביסוס של כוח שיווק ומכירות בארה•

Human Xtensions, Inc..

.  החברה פועלת להרחבת טריטוריות הפצת המוצר למדינות נוספות•

.החברה החלה את תהליכי הרישום ושיחות עם שותפים פוטנציאליים בסין•

.HandX™-המשך מחקר ופיתוח של הדור הבא של מכשיר ה•

צפויה לאפשר  , הסתגלות מערכות בריאות בעולם לחיים בצל הקורונה•

.בטריטוריות השונות, באופן הדרגתי, הגדלת האימוץ של מוצרי החברה
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