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הבהרה משפטית
יומןשלהמלאיםבדיווחיהעיוןלהחליףמיועדתאויכולהואינהבלבדהחברהאודותכללימידעשלוהצגהמסירהלשםנערכהזומצגת

החברהשלהתקופתייםהדוחות,היתרביןזהובכלל,מ"בעאביבבתלערתלנירותולבורסהערךניירותלרשות"(החברה)"מ"בעאקסטנשנס
תמציתכוללתזומצגת.החברהשלערךבניירותהשקעהבדברהחלטהקבלתבטרםוזאת"(החברהדיווחי)"החברהשלהמידייםודיווחיה

ויופיעהופיעאשראו/ואלולנושאיםביחסהחברהבידיהמצויהמידעמלואאתולאנדוניםהםבובהקשרבההמתואריםהנושאיםשל
.החברהבדיווחי

ניירותלרכושלהתחייבאולרכושהזמנהאו/ודעתחוותאו/וייעוץאו/והמלצהמהווהאינו,חלקואוכולו,זובמצגתהנכללהמידעכייובהר
-ח"התשכערךניירותבחוקאלהמונחיםכהגדרת–שהואסוגמכל"לציבורמכירה"או"לציבורהצעה"מהווהאינוובפרטהחברהשלערך

.משקיעכלשלהמיוחדיםלנתוניםבהתאםאישיוייעוץעצמאיתבדיקהבמקוםבאאינווכן"(החוק)"1968

.ב"וכיוצפוייםנתונים,הערכות,תחזיות,יעדים,הצהרותלרבות,בחוקזהמונחכבגדרתעתידפניצופהמידעלכלולעשויהזומצגת
בחלקםתלויים,ובעתידבעבר,ובתחזיותביעדיםהחברהשלועמידתהאלוונתוניםתחזיותהערכות,יעדים,הצהרותשלהתממשותם

להתקיים,להתקייםשלאעלוליםולפיכך,החברהחשופהאליהםנוספיםסיכוןבגורמיגםכמוהחברהבשליטתשאינםשלישייםבגורמים
והנתוניםהיעדים,התוצאותמןמהותיבאופןשוניםלהיותאו,החברהשצופהלאלהיותרמאוחריםבמועדיםלהתקייםאו,חלקיבאופן

עשויותהחברהשלהפעילותותוצאות,יתממשואכןוהערכותיהציפיותיהכיודאותכלאיןלחברה.זובמצגתהמשתמעיםאוהמוערכים
.לעילהמצויניםמהגורמיםאחדבכלשינויעקב,היתרבין,זובמצגתהמשתמעותאוהמוערכותמהתוצאותמהותיבאופןשונותלהיות

כמו.אחרותמסיבותאועתידיאירוע,חדשממידעכתוצאהאםבין,זובמצגתהכלול,חלקואוכולו,המידעאתלעדכןמתחייבתאינההחברה
כפי,החברהדירקטוריוןלהחלטותבהתאםוישתנוויכולפרסומןלמועדנכונותזובמצגתהכלולותהחברהואסטרטגייתתוכניותכימובהר,כן

נוספיםסיכוןבגורמיגםכמוהחברהבשליטתשאינםשלישייםבגורמים,מקצתםאוכולם,תלוייםהיותםבשלאו/ו,לעתמעתשתהיינה
צמיחההיקפיבדברנתוניםכייודגש.ב"וכיוסטטיסטייםנתונים,אפשרייםצמיחההיקפיבדברנתוניםכוללתהמצגת.החברהחשופהאליהם

או/ומסחרסימנילמעט.כלשהםמצגיםאו/ועובדותמהוויםואינםהחברהוהערכותפומבייםנתוניםעלמבוססיםסטטיסטייםונתונים
זובמצגתומשמשיםבעליהםרכושהנםזובמצגתהנזכריםמסחרשמותאו/ומסחרסימני,בשימושהאו/והחברהשבבעלותמסחרשמות
.בלבדההקשרוהבנתהמחשהלצורך



כרטיס ביקור-יומן אקסטנשנס 
פולשניים-יצור ומכירה של מערכות רובוטיות מתקדמות לניתוחים זעיר, עוסקת בפיתוח▪

פולשניים המוערך בשווי של מיליארדים רבים-פועלת בשוק הניתוחים הזעיר▪

הנהלה בעלת ניסיון רב בתחום המכשור הרפואי בכלל ובתחום הזעיר פולשני בפרט▪

FDA/CE/AMARשל החברה וכלי הקצה הנלווים לו מאושרים על ידי ®HandX-מוצר ה▪

(משפחות פטנט14)נכסי הקניין רוחני של החברה מוגנים באמצעות פטנטים ▪

החברה פועלת לחדירה לשוק האמריקאי באמצעות חברת בת המבצעת פעילויות שיווק ומכירה ▪

ישירות

החברה פועלת לחדירה לשווקים מרכזיים באירופה ובטריטוריות נוספות באמצעות מפיצים▪

ושביעות רצון גבוהה של המנתחים( ולידציה)מוצרי החברה נהנים מתיקוף קליני ▪

המוצרופיתוח הדור הבא שלHandX®-כלי קצה נוספים ל: יכולות מחקר ופיתוח משמעותיות▪



2012: שנת הקמה▪

החברה הפכה לציבורית  ▪

בבורסה  )2020בנובמבר 

(לניירות ערך בתל אביב

עובדים68▪

:משרדים וייצור▪

,4מאיר אריאל ' רח

,בניין גרנד נטר

4250574, נתניה

www.human-x.com: אתר▪



והודואירופה –הסכמי הפצה חדשים –התפתחויות אחרונות 

ישירבאופןהחברהפועלתב"בארה.אופניםבשניהעולםברחבימוצריהאתמשווקתהחברה▪
Humanהבתחברתבאמצעות Xtensions Inc.מוביליםמפיציםבאמצעותהעולםובשאר.

B.Braunעםההפצההסכםסיוםלאחר,באירופה▪ Aesculap(2022'אוג),החברההנהלת
עםשווקיםבאותםפעולהובשיתופיפוטנציאלרואההיאבהםלשווקיםבחדירהמתמקדת

משמעותיפוטנציאלבעליהסכמיםמספרעלחתמההחברהלאחרונה.מוביליםמפיצים
.נוספיםמפיציםמולמתקדמיםבמגעיםנמצאתוהיאוקפריסיןיוון,בגרמניה

.בהודומובילמפיץעםהפצההסכםעלהחברהחתמהלאחרונה,בנוסף▪

,טיוואן,בישראלהחברהשלהקיימיםההפצהלהסכמימצטרפיםהחדשיםההפצההסכמי▪
.זילנדוניואוסטרליה,קונגהונג



הודו–הפצה חדשים הסכמי –התפתחויות אחרונות 

Merilהסכם הפצה בהודו עם חברת 

עסקיתהזדמנותהחברהעבורמהווהההודיהשוק,החברההנהלתלהערכת
.משמעותית

עםהפצהבהסכםהחברההתקשרה2022שנתשלהרביעיהרבעוןבמהלך
Merilחברת Endo Surgeryהמבוססתגלובאליתרפואימכשורחברת
הצדדים.הודוברחבי,בלעדיבאופן,החברהמוצרילהפצתבקשר,בהודו
המסחריהפוטנציאלאתההודיהמפיץיבחןבמסגרתההערכהבתקופההחלו

אלובימים.דולראלף327בסךמוצריםהמפיץהזמיןזהבשלב.בטריטוריה
.Merilשלהמכירהצוותיאתולהסמיךלהדריךהחברהסיימה

שנתבמהלךדולרמליון622-בכהוערךבהודוהלפרוסקופייםהמכשיריםשוק
.*2027שנתעדדולרמליון729.2שללגודללהגיעצפויוהוא2019

* https://www.alliedmarketresearch.com/indian-laparoscopy-devices-market



אירופה–חדשים הסכמי הפצה–התפתחויות אחרונות 

Costas A. Papaellinasהפצה ביוון וקפריסין עם חברת הסכם  (Hellas) SA

בתחוםמשמעותיתפעילותבעלוקפריסיןביווןמפיץעםהחברההתקשרה2022שנתשלהרביעיהרבעוןבמהלך
כלשנהבנותנוספותלתקופותההסכםיתחדשמכןולאחרשניםלשלושהינהההסכםתקופת.הרפואיהמכשור

.אחת

PrismaPlusחברתעםבגרמניההפצההסכם GMBH

הינהההסכםתקופת.החברהמוצרישלבלעדיתלהפצהבגרמניהמפיץעםהתקשרההחברה2023שנתבתחילת

מוצריםהמפיץרכשהחתימהעם.אחתכלשנהבנותנוספותלתקופותההסכםיתחדשמכןולאחרשניםלחמש

לאחר.דומהבהיקףמוצריםהגרמניהמפיץירכוש2023שלהשניהרבעוןובמהלךח"שאלפי400-כשלבהיקף

.מהחברההגרמניהמפיץשירכושהמינימוםכמויותעלהצדדיםיסכמו,ההסכםתקופתלאורך,מכן

מכירותפוטנציאלמגלםהחברההנהלתולהערכתביותרוהמתקדם*באירופההגדולהינוהגרמניהשוק

.הקליניוהערךהמותגבנייתתהליךלאחרמשמעותי

 * https://www.medtecheurope.org/wp-content/uploads/2022/09/the-european-medical-technology-industry-in-figures-2022.pdf



HandX®-מאפשר לאפרוסקופיה חכמה. המוצר המסחרי הראשון

הדורשיםהבטןבחללמורכביםבתמרוניםמדוייקתשליטה▪
גבוההכירורגיתמיומנותכ"בד

,רקמהתופסן:מכשיריםבמספרלשלוטיכולHandX–ה▪
.'וכומספריים,וו,מחטמחזיק

תכונותהמאפשרתביותרהגבוההברמהארגונומיה▪
למנתחאישיתמותאמתבצורהושליטהבטיחות

פעמיים-חדוכליםקפיטליציודשלמשולבהכנסותמודל▪

לאפרוסקופיה חכמה בעזרת רובוט ידני  

בית המנועים ומוח המחשב

מגוון של כלי ניתוח מתכווננים  כלי ניתוח חד פעמי

פעמיים-חד

ויסטיק ניווט כלי המערכת'ג

https://youtu.be/lc2RXG_io8gצפה בסרטון הדרכה

HandX-י אישורתבעל רובוטית בכף ידו של המנתח מערכתFDA/CE/AMAR

https://youtu.be/lc2RXG_io8g


שוק המטרה

ב "בארה)מיליון פרוצדורות בשנה 11: גודל שוק הפרוצדורות הכירורגיות בחלל הבטן•

(ובאיחוד האירופי

***  מיליון בשנה13כ : גודל השוק העולמי של פרוצדורות לפרוסקופיות•

עם פחות  , באיחוד האירופי130,000-ב ו"בארה50,000: מספר משוער של מרפאות•

שהתקינו מערכות רובוטיות יקרות3%-מ

במטרה לקחת נתח שוק  , משוק הניתוחים בחלל הבטן25%-החברה מתמקדת ב•

מיליון 3-מדובר על כ . משוק הניתוחים הפתוחים ושוק הניתוחים הלאפרוסקופיים

-שווה ערך להוצאה רלוונטית על מכשור של כ , ב ואירופה"פרוצדורות בשנה בארה

מעי גס וכריתת  , בקע: בעיקר משלושת ההליכים העיקריים, מיליארד דולר בשנה3

רחם

**שוק הניתוחים בחלל הבטן

*.  2025מיליארד דולר עד 40-ל2017-מיליארד דולר ב24-צפוי לצמוח מ( כולל רובוטיקה)שוק המערכות הכירורגיות הזעיר פולשניות העולמי 
מיליארד דולר בשנה2-3-השוק אליו פונה החברה בשלב זה מוערך ב

Sources: * BIS Research, July 2018 (6.8% CAGR); ** TransEnterix estimates, Millennium Group and Intuitive Surgical
*** iData Research. Over 13 Million Laparoscopic Procedures are Performed Globally Every Year. 
(https://idataresearch.com/over-13-million-laparoscopic-procedures-are-performed-globally-every-year/) 2020. Accessed 03/16/2022.

36%

56%

8%

Abdominal Surgical Procedures

Open LAP RAS

11 M
Procedures 

(US+EU)



מיצוב ובידול בשוק הלאפרוסקופיה הרובוטית- HandX -מוצר ה

מערכות רובוטיות מלאות - HandX ביד  כלי רובוטי מבוסס תוכנה מוחזק
המנתח ומודולרי

כלים לפרוסקופיים פשוטים

כלים לאפרוסקופיים  

רגילים הנם פשוטים ואינם  

יכולים להגיע למקומות 

קשים או לבצע פרוצדורות  

מורכבות

מערכות רובוטיות הנן  

תופסות מקום , מסורבלות

יקרות לרכישה ושימוש , רב

ועקומת הלמידה הנה  

ארוכה

ביןמגשרתהחברהשלHandX–המערכת

הניתןכלימציעהשהיאכדיתוךהעולמות

יכולותעםאבללאפרוסקופיבאופןלשימוש

,מלאהניידות,הבטןבחללמלאותרובוטיות

אטרקטיביתועלותקצרהלמידהעקומת



השוק האמריקאי

.מרכזישוקב"בארהרואההחברה▪

באמצעותישירותמתבצעתהאמריקאיבשוקהפעילות▪
Humanהבתחברת Xtensions, Inc.,השיווקזרוע

.ב"בארההחברהשלוההפצה

6,הפעילותמנהל:צוותחברי8מונההאמריקאיהצוות▪
.הדרכותומנהלמכירותאנשי

לשוקבחדירהמאמציהאתהחברהממקדתזהבשלב▪
למרכזיםבכניסה,ב"בארההחברהנוכחותובהגברת
ביצירת,המזרחיהחוףבאיזורבעיקר,מוביליםרפואיים

וכןחוליםובתימנתחיםבקרבהחברהלמוצריהמודעות
וליצירתלצמיחהכמנועדעהמוביליעםבהתקשרות

.הכנסות

במהלךיחלוב"בארהראשונותמכירותכיצופההחברה▪
2023שנתשלהשניהרבעון



תוךפרוצדורות800-כביצעההחברהכהעד▪

מתוכן140.שפיתחההשוניםהקצהבכלישימוש

שלהראשוניםהרבעוניםשלושתבמהלךבוצעו

2022.

החברהבמוצריהשתמשו,החברההערכתפיעל▪

חוליםבתי53-בכמנתחים70-מלמעלההשונים

.ובישראלב"ארה,איטליה,קונגהונג,באירלנד

עדכונים בנוגע לשימושים הקליניים

Dr. Monica Ortenzi, Italy



סוגי הניתוחים בהם נעשה עיקר השימוש  
:במוצרי החברה

(Hernia Repair)תיקוני בקע ▪

(Colectomy)כריתת מעי גס ▪

(Nephrectomy)הסרת כליה ▪

(Splenectomy)כריתת טחול ▪

(Hysterectomy)כריתת רחם ▪

(Prostatectomy)הסרת בלוטת הערמונית ▪

(Gastrectomy)כריתת קיבה ▪

(Cholecystectomy)כריתת כיס מרה ▪

פרוצדורות זעיר פולשניות לטיפול ברקמת  ▪

(.  TAMIS)המעי הגס דרך התעלה האנאלית 



ופיתוחמחקר 



מוצריארבעההחברהמשווקתלהיוםנכון
המתממשקים,פעמיחדלשימושקצה

:®HandX-הלמכשיר

▪Needle Holder-לפעולותמחטמחזיק
.לאפרוסקופיותתפירה

▪Grasper-תפיסהלפעולותתופסן
.רקמות/איבריםשלואחיזה

▪Monopolar Hook-מונופולאריתקרס
באמצעותרקמותלהסרתהמשמשת

.אנרגיה

▪Monopolar Spatula-מרית
רקמותלהפרדתהמשמשתמונופולארית

אנרגיהבאמצעות

מוצרי קצה משווקים



מוצרי קצה בתהליך אישור רגולטורי

לסללהצטרףוצפוייםרגולטוריאישורבהליכינמצאיםנוספיםקצהמוצרישני
.2023שנתשלהראשוןהרבעוןבמהלךהחברהשלהמוצרים

▪Self Righting Needle Holder–משמש-אוטומטיזויתתיקוןעםמשופרמחטמחזיק
.לאפרוסקופיתלתפירה

▪- Metzenbaum Scissorsרקמותלחיתוךהמשמשיםמונופולארייםכירורגייםמספריים.



®HandXדור שני למוצר 

שלוהמכירההשיווקלמאמציבמקביל
,הראשוןמהדור®HandX-המוצר

השניהדורשללפיתוחוהחברהפועלת
יכולותבעל®HandX-המוצרשל

יאפשרואשרמשופרותותכונותנוספות
.החברהבמוצריהקליניהשימושהרחבת
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דוחות תמציתיים  
על המצב הכספי

בספטמבר30
2022

(בלתי מבוקר)
ח"אלפי ש

בדצמבר31
2021

(מבוקר)
ח"אלפי ש

נכסים
:נכסים שוטפים

70,06858,778מזומנים ושווי מזומנים
45,011-פיקדונות לזמן קצר

3741,105לקוחות
1,7532,071חייבים ויתרות חובה

6,1085,601מלאי
78,303112,566

:נכסים שאינם שוטפים
280280פיקדון מוגבל בשימוש

2,5155,687נכסים בגין זכויות שימוש
1,5641,947רכוש קבוע

826נכסים בלתי מוחשיים
4,3677,940

82,670120,506סך נכסים
התחייבויות והון

:התחייבויות שוטפות
607615ספקים ונותני שירותים

4,7286,551זכאים ויתרות זכות
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין 

1,5792,269חכירות
36295הפרשה לאחריות

6,9509,730
:התחייבויות שאינן שוטפות

2,6572,416תמלוגים לרשות לחדשנות
2424הכנסות מראש

1,1633,804התחייבויות בגין חכירות
3,8446,244

10,79415,974סך  התחייבויות

:הון המיוחס לבעלים של החברה
267267הון מניות רגילות
326,178324,819פרמיה על מניות

(220,554)(254,569)יתרת הפסד
71,876104,532סך הון  

82,670120,506סך התחייבויות והון  



הסעיף

חודשים 9

שהסתיימו

30ביום 

בספטמבר

2022

(בלתי מבוקר)

ח"אלפי ש

חודשים 3

שהסתיימו

30ביום 

בספטמבר

2022

(בלתי מבוקר)

ח"אלפי ש

לשנה  

שהסתיימ

31ה ביום 

בדצמבר

2021

(מבוקר)

ח"אלפי ש

2,1316722,790הכנסות

1281331,167עלות ההכנסות

2,0035391,623רווח גולמי

22,3506,95633,285הוצאות מחקר ופיתוח

6,8432,6286,982הוצאות מכירה ושיווק

6,3022,24115,009הוצאות הנהלה וכלליות

(53,653)(11,286)(33,492)הפסד מפעולות רגילות

494(29)(333)נטו, מהפרשי שער( הוצאות)הכנסות 

722173167הכנסות מימון

(631)(428)(912)הוצאות מימון

30(284)(523)נטו, מימון( הוצאות)הכנסות 

(53,623)(11,570)(34,015)הפסד כולל לתקופה  

-הפסד למניה

1.270.432.01הפסד בסיסי ומדולל למניה  

דוחות תמציתיים  
על הרווח או הפסד



A Human Company

Ronen Castro, CEO

Asaf Stolovy, CFO

Yuval Blyakhman, VP R&D

Alon Heth, VP S&M

Hagar Lisser, VP HR

Barak Klein, COO

Joe Rollero, VP Commercial, 
Human Xtensions Inc., USA

Management Team

https://www.linkedin.com/in/ronencastro/
https://www.linkedin.com/in/asaf-stolovy/
https://www.linkedin.com/in/yuval-blyakhman-922a1156/
https://www.linkedin.com/in/alonheth/
https://www.linkedin.com/in/hagar-lisser-00b09065/
https://www.linkedin.com/in/barak-klein-5201b815b/
https://www.linkedin.com/in/joe-rollero/


מבט קדימה
אתהמתכליםהקצהבמוצרירואההחברה▪

בשניםשלההמשמעותיהצמיחהמנוע
כמותאתלהגדילפועלתכךולשםהקרובות

המשתמשים-בסיסואתהפרוצדורות
.העולםברחביHandX®-הבמערכת

לחדירההחברהאסטרטגייתיישוםהמשך▪
הבתחברתתחתב"בארהלשוק

Human Xtensions, Inc..
נוספותלמדינותהחדירהוהעמקתהרחבת▪

.משמעותימסחריפוטנציאלהמגלמות
לחדדמנתעלשיווקי-קליניבמחקרהשקעה▪

HandX–המערכתיתרונותאת
.השונותבפרוצדורות

הוספת,המערכתשלהבאהדורפיתוח▪
.נוספיםקצהומוצריתקשורת,דאטהיכולות



Be Artefficient

תודה
Visit us at: www.human-x.com
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