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 ידעלב הצפה םכסה לע המתח סנסקאידראק  :ןודנה

 6.16% -כב הרבחה הקיזחמ הב ,)"סנסקאידראק"(.CardiacSense Ltd  יכ ,עידוהל תדבכתמ הרבחה

 )"הצפהה םכסה"( ידעלב הצפה םכסהב 3.6.2020 םויב הרשקתה ,אלמ לולידב ערפנהו קפנומה הנוהמ

 םע ,)"םייאופרה םינועשה"( בל בצק תוערפה יוהיזל תרציימו תחתפמ איהש םייאופר םינועש תריכמל

 רוציב תקסועו היסא חרזמ םורדו ודוהב תלעופו תדגואמה ,estyle Solutions Pvt .LtdXplore Lif תרבח

  .)"הציפמה"( יאופר םוקישל שמשמה רושכמ לש הצפהו

 ידי-לע יאופרה ןועשל CE -ה רושיא תגשהל הפופכו םינש 4 לש הפוקתל הניה הצפהה םכסהב תורשקתהה

 םירושיאה לכ תגשה לע הנומא הציפמה ההת ,רומאכ םירושיאה תגשה רחאל רשאכ ,סנסקאידראק

 םירושיאה" :דחיב( ודוהב םייאופרה םינועשה תא קוושלו אבייל תנמ לע םישרדנה םיימוקמה תונוישירהו

 הציפמה יכ ,הצפהה םכסהב עבקנ דוע .םישדוח השולשכ דע ךשמהל יופצ רשא ךילהת ,)"םיירוטלוגרה

 םוכסב הרבחהמ םייתנש שכר ידעיב דומעל הילע היהי ןכו םייאופרה םינועשה תריכמו קווישל לעפת

 שכרה ידעיב דומעת אל הציפמהו לככ .)"שכרה ידעי"( רלוד ןוילימ 32.4-כ לש ךסב םינש 4 ינפ לע רבטצמ

 לש הנושאר הנמזה .ידיימ ןפואב םכסהה לוטיב לע עידוהל דיחי דעסכ תיאשר ההת סנסקאידראק ,רומאכ

 תעדוה םע וא םיירוטלוגרה םירושיאה תלבקמ םוי 21 ןיבמ רחואמה ךות עצובת םייאופרה םינועשה

   .ירחסמ קווישל םינכומ םייאופרה םינועשהש לע הציפמל סנסקאידראק

 רופרפ ןהיניב ,בל בצק תוערפה יוהיז תלוכי םיללוכ ,הצפהה םכסה תרגסמב וצפוי רשא םייאופרה םינועשה

 םייאופרה םינועשה תודוא םיפסונ םיטרפל .יחומ ץבש תמירגל םיירקיעה םימרוגהמ דחא הווהמה ,תוילע

-2020-01 :אתכמסא 'סמ( 26.4.2020 םויב םסרופ רשא 2019 תנשל הרבחה לש יתפוקתה חודל 9 ףיעס ואר

036829(. 

 שכרה ידעיב הדימע וא/ו תונמזה תלבק וא/ו םיירוטלוגרה םירושיאה תלבק רבדב סנסקאידראק תוכרעה

 קוחב הז חנומ תרדגהכ ,דיתע ינפ הפוצ עדימ ןניה ,ירחסמ קווישל םייאופרה םינועשה תונכומ וא/ו

 .הז דעומל ןוכנ סנסקאידראק לצא תמייקה היצמרופניאה לע ססובמה ,1968-ח"כשתה ,ךרע תוריינ

 .הפצנש יפכמ תיתוהמ הנוש ןפואב שממתהל וא ,ןקלח וא ןלוכ ,שממתהל אלש תויושע הלא תוכרעה

 םירושיאה לש הלבק יא וא בוכיע רתיה ןיב םניה ךכ לע עיפשהל םייושעה םיירקיעה םימרוגה

 םימרוגו שכרה ידעיב הדימע יא ,ירחסמ קווישל םינועשה תונכומב בוכיע ,םישרדנה םיירוטלוגרה

  .הרבחה תטילשב םניאש םיפסונ
 

 ,בר דובכב

 מ"עב תועקשהו תוקזחא היבחרמ                    

 ל"כנמ ,דרא ילא :י"ע םתחנ
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