
  

צמרת העק ומהעולמית פפסיקו ההלת בכירים ממרחביה: 

מצטרפים לדירקטוריון הרפואי העולמי בוסטון סייטיפיק 

  סס-קרדיאק

  לדירקטורדיאל אור ימוה 

  יו"ר הדירקטוריון מייק ברמן ימוה ל

   FDA-שהיו חלק מבדיקות ה יסויתוצאות יוצאות דופן בסס -לאחרוה הציגה קרדיאק

  שפיתחההיטור זיהוי פרפור עליות במדידה רציפה באמצעות שעון ל

  

  

ישראלית המתמחה , חברת השקעות (סימול: מראח) מרחביה אחזקות והשקעות – 9201 במאי 5רמת גן, 

מפפסיקו ומחברות מכשור רפואי ציבוריות על מיוי בכירים  מודיעה בחברות צעירות בתחומי מדעי החיים,

ומייק  חברת פפסיקו ימוה לדירקטורדיאל אור, אשר כיהן בתפקידי יהול בכירים בלדירקטוריון החברה. 

  .ליו"ר דירקטוריוןימוה הציוד הרפואי ברמן יזם מוסה אשר מכר מספר חברות מכשור רפואי לעקיות 

מיליארד  15ליי של פפסיקו בעלת היקף מכירות של -דיאל אור כיהן בתפקידי יהול בכירים בחטיבת פריטו

-הפועלת תחת פריטו Growth Venturesדולר. בתפקידו האחרון כיהן כסגן שיא בכיר ומהל כללי של חברת 

מיליארד דולר שעסקה בהאצת  1.5ליי של פפסיקו. במסגרת תפקידו הוביל קבוצת פיתוח עסקי בהיקף של 

ואחרים,  Stacy’s ,Sabra ,Smartfood , Cracker Jack ,Chester’sוערך כגון:  פרמיוםהצמיחה של מותגי 

ווק, מחקר ופיתוח, מכירות, שרשרת אספקה ומימון. לפי כן, ר תוך מימוש אסטרטגיה, שימשלב פיתוח המוצ

היה מהל ושותף בחברת הייעוץ מקיזי אד קומפי בדאלאס, טקסס, ובפריז, צרפת.  במסגרת תפקידו ייעץ 

אופ וכקצין -לחברות גדולות בתחומי אסטרטגיה, ארגון ותפעול. לפי כן, כיהן בתפקידי יהול בכירים בחברת אל

ד בצרפת, תואר שי מאויברסיטת איסיא (MBA)רויקטים בחיל אויר הישראלי. למר אור תואר שי יהול פ

(M.S.)  יקה ומדעי המחשב ותואר ראשוןדסת אלקטרובה(B.S.)  יהם המכוןיקה, שדסת אלקטרובה

  .(.M.I.T)הטכולוגי של מסצ'וסטס 

בחברות מכשור רפואי רבות, בייהן, קרדיוסויק, המכהן כחבר דירקטוריון  מייק ברמן, משקיע ויזם סדרתי

, מזור רובוטיקה, אווליטיקס, פלאמוואן, סויויי,  אס.טי.סטט, פארמה MDקט מדיקל, איספייר -קליר

מיליון דולר,  82.5-שמכרה לסט ג'וד מדיקל בכבלוסימד שותף -סטרה ותרוליף מדיקל. מייק ברמן היה מייסד

שותף ויו"ר בברידג'פויט מדיקל שמכרה -מיליון דולר, מייסד 225-ב CR Bard -דירקטור בלוטויקס שמכרה ל

שותף ויו"ר רביוטיקס שמכרה לפריג פרמסוטיקלס, דירקטור באולטרה שייפ -מייסד  לבוסטון סייטיפיק,



  

כיהן ברמן כשיא חטיבת הקרדיולוגיה של בוסטון סייטיפיק.  למר ברמן תואר ראשון  שמכרה לסירון. בוסף

(B.S.)  יותואר ש(MBA) .ליברסיטת קוריהם מאוש ,  

סס. החברה -או שמחים על הצטרפותם של דיאל ומייק לדירקטוריון קרדיאק: "מרחביהיו"ר , רי ליפשיץ

מהוות פריצת דרך עולמית במדידת התוצאות מקדים באיכילוב עם הציגה הצלחה יוצאת דופן ביסוי קליי 

הזדמויות ויתרוות רבים לשיתופי פעולה כעת  סס פתחו-בפי קרדיאק הפרעות קצב לב באמצעות שעון יד.

לאור עסקיים עם החברות המובילות בעולם, הן בתחום הפארמה והן בתחום המכשור הלביש ליטור מדדי גוף. 

משוכעים שיסיום הרב של דיאל ומייק בפיתוח עסקים בילאומיים יהוו תרומה כבדה לתהליך זאת, או 

בכללם סס ו-קרדיאקסבעלי המיות של סס תוך הצפת ערך משמעותית ל-מסחור הטכולוגיה של קרדיאק

  למרחביה."כמובן 

 עללאחרוה דיווחה פרע, מהוה המופק וה 7.17%-ב מרחביה, בה מחזיקה )CardiacSense( סס-קרדיאק

בתאי  )פרפור עליותדופק ברמת הפעימה הבודדת (שהיו הבסיס לזיהוי תוצאות יוצאות דופן בדיוקן בזיהוי 

ביואר  החברה ההחלשיסוי במסגרת  . זאת,שעון היטור שפיתחה עםמדידה רציפה אמצעות יום, בהיומחיי 

  .   FDA–ה ליך האישור שלהשמהווה חלק מת אביב-בית החולים איכילוב שבתלשיתוף ב ,השה

 מדידההת ושיטאחת מ( הולטר באמצעות מדדי קצב לב להשוות בין היתה, סייים 24 שכלל, מטרת היסוי

יעד  .סס-שעון קארדיאקבאמצעות  מדדי קצב לבבין ל ,)ות בקצב הלבעהפרמוגבל בזמן של לזיהוי  הקיימות

  .99%של רמת דיוק  ותמציג התוצאותו 96% היסוי היה להגיע לרמת דיוק של

 מורחביסוי , ב2019חודש אפריל מהלך להתחיל ב סס-קרדיאקזה באיכילוב, בכוות מקדים עם סיום יסוי 

, בכפוף FDA-בהתאם לדרישות ה, קלייק וכן בקליבלד ,ומרהשל תהמרכז הרפואי , ם"רמבאיכילוב,  בביה"ח

   חולים. מאהמעל ליכלול ו יומיום,חיי החודשים בתאי  5-המורחב יימשך כהיסוי  .סופיים לקבלת אישורים

-לבשו כ ובמסגרת ,חולים איכילובהסס בהצלחה יסוי קליי בבי אדם בבית -קרדיאקהשלימה , 2016בשת 

לב את השעון באופן רציף, ודיוק המדידה שהתקבל היה באיכות הגבוהה ביותר  קצב מטופלים בעלי הפרעות 20

  לאיכות ודיוק בדיקת א.ק.ג. דומהבשוק, אשר 

תוך שה וחצי. לאחר  הוכפליותר מושווייה מספר סבבי גיוס מוצלחים, עד היום  ההשלימסס -קרדיאק

אלף  600גיוס של  2017ר, בוצע באוקטובר מיליון דול 6 לפי שווי של 2016-ההשקעה הראשוית של מרחביה ב

מיליון דולר מקבוצת  1.5בוצע גיוס של  2017מיליון דולר, ובובמבר  10דולר מבעלי מיות קיימים לפי שווי של 

 20לפי שווי של  מיליון דולר 3לאחרוה סיימה החברה גיוס של מיליון דולר.  12משקיעים זרים לפי שווי של 

 כסף. מיליון דולר לפי ה

 

  אודות מרחביה 

(ת"א: מראח) היא חברה ישראלית המתמחה בביצוע השקעות בחברות הזק צעירות אחזקות והשקעות מרחביה 

ומבטיחות הפועלות בתחומים מובילים בעלי ביקוש גבוה במדעי החיים, וזאת בשילוב מוסדות רפואיים מובילים בעולם 

(קליבלד דיאגוסטיקס.  CDxבייהם קליבלד קלייק מארה"ב. חברות הפורטפוליו של מרחביה כוללות את חברת  -



  

), המפתחת שיטה לאבחון מוקדם של סרטן מסוגים שוים, באמצעות הזיהוי בבדיקת דם של שיויים 8%-מוחזקת כ

דיווחה לאחרוה על התקשרותה , המצביעים על הימצאות מחלה. בוסף, מרחביה IsoPSAבמבה הסמן הביולוגי החלבוי 

החברה מפתחת  .הפועלת באחד השווקים הצומחים בעולם הרפואה RMDY Healthבחברת  %6-בהסכם לרכישת כ

המאפשרת לארגוים בתחום הבריאות מעבר מהיר ויעיל ממתן שרותי רפואה  ,רפואה דיגיטליתפלטפורמת  ומספקת

ים ויקרים המבוססים על מפגש עם החולה, לרפואה דיגיטלית המאפשרת יהול מרחוק והכווה רציפה של מסורתי

), G4P )Games for Pain-הודיעה החברה על כיסתה לשוק הכאב הכרוי באמצעות השקעה ב 2018באוקטובר מטופלים. 

תמורת אחזקות  על פי אבי דרך אלף שקל 600-שקיע כתחברת פורטפוליו של חממה בה שותפה קופ"ח מכבי. מרחביה 

מיליארד דולר  635-שוק המוערך ב –כאב כרוי לטיפול ב AIבחברה הישראלית המפתחת פלטפורמה מבוססת  6%-של כ

ברבעון מאוכלוסיית העולם.  6%-3%-אלגיה, הפוגעת בפיברומיחולי בארה"ב בשה, ומתמקדת בשלב הראשוי בטיפול ב

 ספירת לביצוע וישאת יידת אבחון כמעבדת המשמש מכשיר מפתחתה EFA-ב מרחביה השקיעה 2019הראשון של שת 

עוד  .באטיביוטיקה יתר בשימוש היתן ככל להפחית העולמי הצורך על ועוה, דם בדיקות באמצעות, וספות ובדיקות דם

בתחום זה חתמה על הסכם  הודיעה מרחביה על כיסתה להשקעות בתחום המו"פ של קאביס רפואי, 2018באוקטובר 

 המופק מהוה 20%-כ תמורת דולר אלף 400 של סךבמועד השלמת העסקה  תשקיע מרחביההשקעה בחברת ויאולי, 

 מדויק במיון בשאיפה קאביס שמן טיפות צריכת למטופלים יאפשר אשרמפתחת משאף ייחודי ה - ויאולי של והפרע

 https://www.merchavia.comמשרדי הההלה של מרחביה מצאים ברמת גן. . שריפה או אידוי, בחימום צורך וללא

 

 

 


