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החלטתלקבלתבסיסמהווהואינובלבדנוחותלמטרותמוצגבמצגתהכלולהמידע.החברהאודותכלליתכמצגתמ"בעקדימהסטםי"עהוכנהזומצגת
הצעותלקבלתהזמנהאוהחברהשלערךניירותשללמכירהאולרכישהלציבורהצעהמהווהואינועצמאייםמידעוניתוחאיסוףמחליףאינו,השקעה

לשיקולתחליףמהווהאינהוהיאבההמוזכריםערךניירותלגבייעוץאו/וההמלצהאו/והכוונהמשוםבההאמורבדבראו/וזובמצגתלראותואיןכאמור
.פוטנציאלימשקיעכלשלדעת

המיוחדיםובצרכיםבנתוניםהמתחשב,דיןפיעלרישיוןבעלהשקעותיועץבידיהשקעותלייעוץתחליףלהוותכדישלהלןבמצגתאין,לעיללאמורבנוסף
המוצעיםהערךניירותשלרוכשלכלמומלץ.החברהשלמדףתשקיףאו/ותשקיףעלבהסתמךרקהיאהחברהשלהערךניירותרכישת.אדםכלשל

.עצמאיבאורח,לנכוןשיימצאהבדיקותאתלערוך

כייובהר.החברהשלהשוטפיםבדיווחיהלעייןיש,החברהפעילותשלמלאהתמונהלקבלמנתועל,בלבדתמציתהינולחברההקשורבכלבמצגתהאמור
הנתוניםיגברו,זובמצגתהנתוניםלביןלציבורשפורסמוהדיווחיםביןסתירהשלמקרהובכל,החברהשלהמיידייםהדיווחיםאתמחליפהאינההמצגת

.כאמורלציבורשפורסמובדיווחיםהמופיעים

אשר,בקבוצהלחברותוביחסלעצמהביחס,עתידייםלענייניםאולאירועיםהמתייחסאחרומידעוהערכותתוכניות,תחזיותהחברהכללה,זובמצגת
לאאשרמגורמיםשיושפעויכולוודאיתאינהכאמורהמידעשלהתממשותו.1968–ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעמהווים

.החברהשלבשליטתהאינםואשרמראשלהעריכםניתן

הסיכוןמגורמיאיזהמהתממשות,היתרבין,יושפעו,התממשותואיאו,שנצפהמכפישונהבאופןאוחלקואוכולו,עתידפניצופההמידעשלהתממשותו
.החברהשלוהתחרותיתהעסקיתהסביבהעלהמשפיעיםהחברהבשליטתשאינםמגורמיםאו/והקבוצהפעילותאתהמאפיינים

שינויאובעדכוןמחויבתאינהוהחברההמצגתפרסוםבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמתבססותעתידפניצופותוהערכותתחזיות,כןכמו
.המצגתמועדלאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעלכאמורהערכהאו/ותחזיתכל

מידע צופה פני עתיד
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טיפול מבוסס תאי גזע–החזון 

שחזור ותיקון תפקוד לקוי של , החלפה
תאים במגוון מחלות ניווניות על ידי  
השתלת תאים בריאים ומתפקדים

קווי תאים מוגני קניין רוחני 
המותאמים לריפוי סוכרת וטיפול  

ALS-ב

AstroRx
®

IsletRx

GFAP/GLAST/DAPI C-peptide/Glucagon/DAPI



4

פלטפורמה חדשנית המוגנת בקניין רוחני
ריבוי והתמיינות תאי גזע לתאים בוגרים לטיפול במגוון רחב של מחלות

ריבוי תאי הגזע :  תאי המקור

תאי גזע עובריים ברמה  
קלינית

IsletRx

תאים מוכוונים  
במסלול התמיינות  

המוצרים  
התאיים

תאים בוגרים  
ומתפקדים לטיפול  

במגוון רחב של מחלות

יני
קל

ב 
של

רה
 פ

לב
ש

-
יני

קל

התוויה

ALS

Insulin 

dependent 

diabetes 

הפלטפורמה הטכנולוגית מאפשרת התמיינות 
למגוון רחב של תאים נוספים  

AstroRx® בלסטוציסט
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פלטפורמת מוצרים בפיתוח 
נוירולוגיה

ALS–הצגת תוצאות מעודדות בניסוי הקליני

)סוכרת
תלוית  
אינסולין

)

מתקן מעטפת זעיר–1סוכרת סוג 

Iפאזה  קליניקה-פרהמחקר

קליניקה

IIIפאזה IIפאזה 

התוויות נוספות למחלות  
ניווניות של מערכת העצבים

טרשת נפוצה

מתקן מעטפת כולל –1סוכרת סוג 
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2018

BlueRock Semma

Therapeutics

Sigilon

2019

April 2018 August 2019 September 2019

Viacyte

November 2018

Licensing Agreement 

with Eli Lilly Co

$473M 

Diabetes

Preclinical stage

$110M VC Funding

including participation of  

strategic partners: JDRF, 

CIRM, J&J, Gore.

$25M Collaboration  with

CRISPR.

Diabetes

Clinical stage

60% acquisition by Bayer  

(achieving full ownership):

$600M.

Neurology 

(Parkinson)

Preclinical stage
Full acquisition by 

Vertex, $950M. 

Diabetes

Preclinical stage

To the best of Company’s knowledge, base on the following: 

• http://www.semma-tx.com/media1/vertex-to-acquire-semma-therapeutics-with-a-goal-of-developing-curative-cell-based-treatments-for-type-1-diabetes

• https://www.prnewswire.com/news-releases/lilly-and-sigilon-therapeutics-announce-strategic-collaboration-to-develop-encapsulated-cell-therapies-for-the-treatment-of-type-1-diabetes-300624199.html

• https://media.bayer.com/baynews/baynews.nsf/id/Bayer-acquires-BlueRock-Therapeutics-to-build-leading-position-in-cell-therapy

• https://finance.yahoo.com/news/sana-announces-upsized-pricing-initial-042200699.html?guccounter=1

Regenerative 

Cell Technology 

Preclinical stage

Sana 

Biotechnology, 

Inc.

2021

IPO of a  Regenerative 

Medicine Biotech Company 

at a pre-clinical stage 

Proceeds of 

$587.5 M and Market 

Cap. of  $7.47 B.

February 2021

בשנים האחרונותעסקות גדולות שנערכו –שוק פעיל 

http://www.semma-tx.com/media1/vertex-to-acquire-semma-therapeutics-with-a-goal-of-developing-curative-cell-based-treatments-for-type-1-diabetes
https://www.prnewswire.com/news-releases/lilly-and-sigilon-therapeutics-announce-strategic-collaboration-to-develop-encapsulated-cell-therapies-for-the-treatment-of-type-1-diabetes-300624199.html
https://media.bayer.com/baynews/baynews.nsf/id/Bayer-acquires-BlueRock-Therapeutics-to-build-leading-position-in-cell-therapy
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לטיפול במחלות ניווניות  אסטרוציטים
(נוירודגנרטיביות)במערכת העצבים 

AstroRx®
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שוק ועובדות ALS
•ALS ללא טיפול משמעותיהינה מחלה סופנית

חולים  30,000-כ, הערכה של כמות החולים בעולם450,000•
1ב"בארה

שנים2-5: תוחלת חיים ממוצעת•

, גרמניה, צרפת, ב"ארה)ALS-מכירות שנתיות של תרופות ל•
2(יפן, איטליה, בריטניה, ספרד

M$282: 2019שנת •
B$1.04: 2027צפי בשנת •

ב"בארהALS-עלות טיפול רפואי ב•
2012הערכת עלות שנתית לטיפול בחולה אחד הייתה בשנת •

$200,0003-כ

(תאי עצב המפעילים שרירים רצוניים)תמותת תאי עצב מוטורים •
אובדן שליטה בשרירים המוביל לבסוף למוות•
עם רקע משפחתי 5-10%-מהחולים ללא רקע משפחתי ו90-95%•

(C9orf72, hSOD1, TDP-43, FUSמוטציות כדוגמת )

והיא מובילה למוות תוך  , 50-60הגיל השכיח להופעת המחלה הוא •
שנים לאחר הופעתה2-5כ 

משפר ) Riluzoleהם FDA-י ה"התרופות המאושרות כיום ע•
אולם השפעתן  ( צוןnנוגד חי)Radicava-ו( קליטת גלוטאמט

. קטנה מאד

תא עצב מוטורי בריא מגרה את 
השריר להתכווץ

תמותת תא העצב המוטורי גורם
לניוון השריר

תא עצב

שריר

תא עצב מת

מערכת  
העצבים

שריר

1. https://www.als.net/als-resources/faq/

2. Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS): Opportunity Analysis and Forecasts to 2029. GlobalData 2020

3. http://alsfoundation.org/learn/facts.htm

https://www.als.net/als-resources/faq/
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סינפסה תא עצב

אסטרוציט

Izrael et al, 2020 Front. Neuroscience for review 

התומכים בתאי העצב הפרשת פקטורים 

גלוטמאטסילוק חומרים רעילים כדוגמת 

חימצוניתעקה בקרה על ה

בקרה של התגובה החיסונית

מנגנון הפעולה
AstroRx®

בריאים  אסטרוציטים
ומתפקדים

אסטרוציטים
ALS בחולי

תמיכה בשרידות של  
י  "נוירונים מוטורים ע

אסטרוציטיםהשתלת 
-בריאים ומתפקדים 

AstroRx® 

האסטרוציטים  ALSבמחלת 
העצמיים של החולה אינם 
מסוגלים לתמוך ולהגן על  

פעילותם של העצבים  
המוטוריים

ידי מספר מנגנוני פעולה-מכיל תאי אסטרוציטים בריאים המגינים על תאי עצב מוטורים על AstroRx®

AstroRx®מדוע להשתמש באסטרוציטים כתרופה ל-ALS

אסטרוציט
כלי דם
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התהליך-®AstroRxטיפול תאי באמצעות 
שמאוכסנים בהקפאה עד להזרקתם לחולה, אנושיים מתאי גזע עוברייםאסטרוציטיםייצור של 

תאי גזע  
עובריים

גופיפי תאים  
נוירונליים

תאי  
אסטרוציטים

צעירים  

מוצר מדף

מבחנות המאוכסנות  
בהקפאה ומכילות בנקי  

אסטרוציטיםתאים
הפשרה והזרקה  

לנוזל חוט השדרה  
של החולה

AstroRx®
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1111

hSOD1G93A high copy number rat (ALS model) 

במודל חולדות ALS-על מחלת ה®AstroRxהשפעת 
SOD1G93A

SOD1G93Aמודל חולדות 

:המדדים שנבחנו
שרידות•
כוח אחיזה בכפות•
 Rotarod)מבחן )יכולת הליכה •
איבוד מסת שריר•
(סולם תפקוד נוירולוגי)שיתוק •

יום70-ו50הוזרקו פעמיים בגיל ®AstroRxתאי 

ניקור  )®AstroRxהזרקה לנוזל חוט השדרה של 
ללא מתן מדכאי מערכת  L5-L6בין חוליות ( מותני

החיסון  
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182 days 216 days

AstroRx® מאריך את תוחלת חי  החולדותSOD1G93A

AstroRx®דוחה את התפרצות המחלה AstroRx® השרידותמאריך את

®AstroRxדחייה מובהקת של הופעת המחלה בחולדות שטופלו ב •

®AstroRxשטופלו ב בחולדות הארכה של תוחלת החיים•

AstroRx® טיפול עם AstroRx® טיפול עם
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Control

Control

מבחן כוח אחיזה

זמן יציבות על מוט מסתובב

Age (Days) 

A

B

AstroRx® (הפעלת שרירים)משפר את היכולת מוטורית

כוח אחיזהבמבחןשיפור מובהק •

Rotarodשיפור מובהק במבחן  •
AstroRx® טיפול עם

AstroRx® טיפול עם

תוצאות דומות הושגו גם במודל 
ALS-עכברי ל
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1414

AstroRx®מקטין איבוד מסת שרירים

(P<0.05) שיפור מובהק בשימור משקל גוף

(אינדיקציה למסת שריר)משקל גוף 
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1515

בניסויים קליניים בבני אדם ®AstroRx-שימוש ב

15
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AstroRx® -ניסוי קליני ראשון בבני אדם ב
:(ALS)בחולי נוון שרירים סופני , שמקורם מתאי גזע עובריים אנושיים( אסטרוציטים-תאי תמך )®AstroRxהשתלת תאי הערכת ההשפעה של 

הניסוי נערך במרכז הרפואי הדסה עין כרם•

זרוע יחידה לכל מינון, מינונים עולים, תווית גלויה , 1/2aניסוי פאזה •

בשלבי מחלה מוקדמיםALSלחולי ( ניקור מותני)הניתן באמצעות הזרקה לנוזל חוט השדרה ®AstroRx-מתן טיפול יחיד ב•

:®AstroRx-מינוני  טיפול ב•

(תאים100x106)Aמטופלים בקבוצה 5•

(תאים250x106)Bמטופלים בקבוצה 5•

:מטרות הניסוי•

®AstroRxבטיחות מינונים עולים של : מטרה ראשונית•

הערכת יעילות הטיפול על ידי השוואת התקדמות המחלה לפני הטיפול ואחריו: מטרה משנית•

מתן 
AstroRx®

אנליזת ביניים
(חודשים3לאחר )

ביקור
סריקה

תקופת מעקב לפני הטיפול
(חודשים3-4)

תקופת מעקב לאחר הטיפול 
(חודשים6)

תקופת מעקב נוספת 
(חודשים6 )

ASTRO-002-ILפרוטוקול קליני 

אנליזה סופית 
(חודשים6לאחר )

אנליזה ארוכת טווח
(חודשים12לאחר )

ASTRO-001-ILפרוטוקול קליני 



17

:סטטוס הניסוי
חודשים6השלימו תקופת מעקב של Bחולים בקבוצה 5-ו Aחמישה חולים בקבוצה •

הוחלט לא להמשיך את הניסוי  , (DSMB)ובהמשך להמלצת ועדת הבטיחות הבלתי תלויה של הניסוי ( COVID-19)עקב מגפת הקורונה •
2020נמשך כמתוכנן והסתיים בסוף B-וAהמעקב אחר קבוצות .D-וCבקבוצות 

:תוצאות בטיחות
.פרופיל בטיחות טוב•
לא דווח על תופעות לוואי חמורות הקשורות לטיפול•
.לא דווח על רעילות המגבילה מינון•

(Enrollment):נתונים בתחילת הניסוי 
בתחילת הניסוי ALSFRS-R גיל מוצא אתני מין קבוצה

39.2 ±3.5 63 ±4.4 Caucasian 5 males A

40.0 ±5.3 61 ±5.5 Caucasian 4 males, 1 female B

הטיפול הראה פרופיל בטיחותי טוב
פאזה  AstroRx® a1/2-סטטוס הניסוי הקליני ב
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בקרב   ALS-הערכת קצב התקדמות מחלת ה
מבוסס על השוואת B-וAחולים מקבוצות 

בתקופה של  ALSFRS-R-מדד השיפועי
חודשים לפני הטיפול לזו שאחריו3-כ

שתי קבוצות בתוצאות קליניות עקביות 
הטיפול  

* p=0.0396, **p=0.0023, *** p=0.0004 )MMRM אנליזה סטטיסטית )
הוא המדד המקובל להערכת קצב התקדמות המחלהALSFRS-Rמדד ה 
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חודשי מעקב3תוצאות - AstroRx®

תוצאות הביניים הראו האטה קלינית משמעותית בקצב התקדמות המחלה 
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מהחולים בהם המחלה מתקדמת בקצב מהיר הגיבו לטיפול80%

* p=0.0003 (Slope analysis, MMRM)

חולים בעלי קצב התקדמות מהיר מוגדרים כחולים אשר •ALSFRS-Rשינוי במדד 
ALSFRS-R-נקודות לחודש במדד ה1.1איבדו לפחות 

בתקופת המעקב לפני הטיפול

חשיבות האנליזה בקבוצת חולים בעלי קצב התקדמות מהיר •
אוכלוסייה זו של חולים בניסוי -תתהכללתנובעת מכך ש

משפרת את הסיכוי להראות את ALS-קליני במחלת ה
השפעת הטיפול

בקצב  25%תגובה לטיפול מוגדרת כשיפור של לפחות •
בין התקופה לפני הטיפול  ALSFRS-R-הירידה של מדד ה

ואחריו
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AstroRx®-יעילות הטיפול בחולים בהם המחלה מתקדמת בקצב מהיר
(חודשי מעקב3תוצאות )
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חודשי מעקב6תוצאות בתום :  AstroRx®

בטוח ®AstroRxהניסוי הראה שמתן •

חודשי  6הטיפול לאורך בשני מינוני וסביל 

המעקב

לא דווח על תופעות לוואי חמורות •

מינוןהמגבילההקשורות למוצר או רעילות 

כדי להאריך  ®AstroRxהתוצאות תומכות בכוונתנו לערוך ניסוי קליני המשכי עם מתן מינון חוזר של 
את משך ההשפעה הקלינית שנצפתה לאחר מתן מינון בודד
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החברה מתכננת את אסטרטגית תוכנית הפיתוח •
הקליני לשימוש המיועד במוצר

עם רשות המזון Pre-INDמתוכננת פגישת •
(FDA)והתרופות האמריקאית 

למחקר הקליני הבא צפוי לכלול מתן INDאישור •
חוזר של הטיפול להוכחת השפעה ממושכת

כדי FDA-מה*RMATמתוכננת בקשת לסווג •
לאפשר פיתוח מהיר והאצת הליך אישור המוצר

*RMAT - Regenerative Medicine Advanced Therapy

AstroRx®-תכנית רגולטורית וקלינית
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תרופה פונקציונאלית 
פוטנציאלית לסוכרת 

1מסוג 

IsletRx

IsletRx
המוצר התאי



23

23

סוכרת תלוית אינסולין
מידע על השוק

מיליון אנשים  180-כ
חולים בסוכרת  בעולם 

* תלוית אינסולין

צורך בניהול מוקפד של  

אינסולין ובדיקות  טיפול 

סוכר מרובות

הזרקת אינסולין אינה  
מונעת את סיבוכי  

**המחלה

. הוצאות טיפול גבוהות
ב  "עלות הטיפולים בארה

בסוכרת נעורים מוערכת  
מיליארד דולר  16-ב

**לשנה

מיליון חולים בעולם  45-כ
סובלים מסוכרת נעורים  

מיליון  1.1-מתוכם יותר מ
מתחת  )ילדים ומתבגרים 

(20לגיל 

ב מספר החולים  "בארה
***200,000-כ–הצעירים 

*American Diabetes Association Standards of medical care in diabetes—2018. Diabetes Care. 2018;41(Suppl 1):S1–S159. [Google Scholar]

** https://www.jdrf.org/t1d-resources/about/facts/

***IDF diabetes atlas 2019
23

https://www.jdrf.org/t1d-resources/about/facts/
https://www.diabetesatlas.org/en/
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צורך חיוני בטיפול בסוכרת תלוית אינסולין

* Shapiro et al 2000

** Bernhard J. Hering 2016

החולים חשופים  , גם תחת ניהול קפדני של מתן אינסולין
:לתופעות לוואי וסיבוכי מחלה מסכני חיים

היפוגליקמיה–תכופה ברמות הסוכר בדם ירידה •
רמות סוכר לא יציבות  •
:סיבוכי סוכרת כגון•

נוירופתיה
מחלת לב

מחלת רשתית
כשל כלייתי

שבץ

השתלת איי לבלב מתרומת  
איברים כטיפול בסוכרת תלוית  

אינסולין

הזרקות אינסולין וניטור רמות  
סוכר בדם אינן מרפאות את 

השבת יכולת הפרשת אינסולין עצמאית  מחלת הסוכרת 
לחולה הסוכרתי

מייצרים  ( אלוגנאית)איי לבלב מתרומת איברים •
ומשחררים אינסולין באופן מבוקר

השתלת איים מתרומת איברים הינה טיפול מאושר קלינית  •
*ובטוח לסוכרת

ללא צורך בבדיקות  , חולים שהושתלו נהנים מעצמאות•
**סוכר בדם והזרקות אינסולין למשך כשנתיים

:לטיפול זה מספר מגבלות משמעותיות•
מחסור חמור באיים מתרומת איברים•
מחייב דיכוי המערכת החיסונית של המושתל•

24

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM200007273430401
https://care.diabetesjournals.org/content/39/7/1230.article-info


IsletRxכתרופה
אינסוליןתלוייתלסוכרת 
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פתרון לבעיית המחסור והזמינות באיי לבלב להשתלה•

מחליף ומשלים את תפקוד התאים הפגועים בחולי הסוכרת•

שומר על ערכי סוכר תקינים בדם לאורך זמן •

טווח תוך הגנה מפני מערכת החיסון של  -פעילות ארוכת•

ללא צורך בטיפולים לדיכוי חיסוני, המושתל

מתאי גזע עוברייםתאי לבלב פעיליםשל מסחריייצור בקנה מידה 
וגלוקגוןהמייצרים ומפרישים אינסולין 

IsletRx-הפתרון שלנו

26
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IsletRx-קלינית ליעילות-הוכחה פרה
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Control

אפקט טיפולי ארוך טווח במודל של עכברים בעלי •
(C57BL mice)מערכת חיסון תקינה 

•IsletRx ללא צורך )מוגן ממערכת החיסון של העכבר
(בטיפול תרופתי לדיכוי חיסוני

רמות סוכר מאוזנות נשמרות בעכברים 
סוכרתיים מטופלים

עכברים סוכרתיים לא מטופלים מתים  
יום מסיבוכי המחלה40-לאחר כ

Molakandov et al. 2021, Frontiers in Endocrinology 

הראו רמות מאוזנות ותקינות של גלוקוז בדםIsletRxבעכברים סוכרתיים שטופלו 

27
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IsletRx-קפסולציההעשרה ואנ, ייצור

ייצור גדל כמותי
ריאקטורים-המתבצע בביוLarge scale))גימלוניתהליך 

העשרת והפרדה
טכנולוגיה ייחודית המגובה בפטנט להעשרה והפרדה של תאים מייצרי 

לצורך השגת מוצר מאופיין  שימוש בשילוב ייחודי של סמנים י"אינסולין ע
עם היתכנות לתפקוד קליני משופר

:  אנקפסולציה ייחודית-טכנולוגיית מיקרו
ללא צורך בדיכוי חיסונימפני תגובה חיסונית בגוף IsletRxמגנה על תאי

IsletRx-אנקפסולציה-איי לבלב לאחר תהליך המיקרו.

28
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ריפוי הטיפול שלנובעיה

ריפוי= הטיפול שלנו 



30

30

טווח-אפקט ארוך,טיפול תקופתי

רמות סוכר מאוזנות

נוחות שימוש

היענות

מניעת סיבוכים לטווח ארוך

אלוגנאיתהשתלת איים 

טיפול מתמשך

משאבה חיצונית הדורשת תחזוקה

משאבות אינסולין

הזרקה יומית

חישת סוכר במערכות חליפיות

, הזרקות ודגימות דם חוזרות
מספר פעמים ביום

דורש טיפול קפדני

הזרקות אינסולין

חישת הסוכר והפרשת האינסולין  
אינה מיידית

IsletRx- קיימיםטיפולים הפוטנציאליים לעומתיתרונות

הדורשת תחזוקה, משאבה חיצונית

30
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Pre-IND-ו*INTERACTפגישות •
FDA-עם ה

מיקרו  שליישום מוצרי דור שני•
ומקרו אנקפסולציה

GMPייצור גדל כמותי בתנאי •

IsletRx :הצעדים הבאים

Pre-INDלפני פגישת  FDA-התייעצות רגולטורית ראשונית עם ה*
31
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שנות ניסיון בניהול ותפקידים בכירים 20יותר מ שילונילמר •
בעל ידע מעמיק וקשרים בתעשיית , בחברות בתחום הביוטכנולוגיה

קשרים וניסיון עם שילונילמר ( Cell Therapy)התרפיה התאית 
חברות מובילות ועם גופי השקעה מובילים ברחבי העולם

עסקי ומכירות  לפיתוחשנה כסגן נשיא 13כיהן במשך שילונימר •
בתפקיד זה  . חברה ביוטכנולוגית אמריקאית, PeproTechבחברת 
את המערך הבינלאומי של החברה וניהל שיתופי שילוניבנה מר 

פעולה ומיזמים משותפים עם חברות תאי גזע ותרפיה תאית  
בכך מילא  . והוביל תהליכי מיזוגים ורכישות, המובילות בעולם

תפקיד חשוב בבניית החברה כמובילה בתחומה
חברה ביוטכנולוגית  שילוניניהל מר , לפני המעבר לארה״ב•

2007ישראלית אותה מכר בשנת 
טכנולוגיתStart-upלפני כן כיהן כמנכ״ל חברת •
וכן תואר  , תואר ראשון במערכות מידע ומנהל עסקיםשילונילמר •

MBAמאוניברסיטת תל אביב

שילוניאסף 
ל"מנכ

הנהלה

למחלת ®REBIFפיתח את התרופה פורצת הדרך•
1.7מכירות של ) Merckי חברת"טרשת נפוצה המיוצרת ע

(2016מיליארד דולר בשנת 
פרופסור אמריטוס לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע•
שנות ניסיון בפיתוח ומסחור עולמי של מוצרים  40מעל •

ביוטכנולוגיים מתקדמים
ת.מ.אופרס 1999פרס חתן פרס ישראל לרפואה בשנת •

2004למדע בשנת 

רבלמישל ' פרופ
מייסד ומדען ראשי

תעשייתי ומדעי נרחב, מביאים ניסיון עסקי
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הנהלה
יוסי נזהר

ל כספים"סמנכ

(PhD)אריק חסון 
ל פיתוח עסקי"סמנכ

(PhD)מיכל יזרעאל 
פ"לית מו"סמנכ

(PhD)מולקנדובכפיר 
דירקטור מחקר סוכרת וחדשנות

בלאישורוניק
מנהלת תחום רגולציה ואבטחת איכות

שילוניאסף 
ל"מנכ

ח"רו, טויטורונן 
ר דירקטוריון"יו

רבלמישל ' פרופ
מייסד ומדען ראשי



34

3434

.תודה

Tel. +972-73-7971601www.kadimastem.com info@kadimastem.com

http://www.kadimastem.com/
mailto:info@kadimastem.com

