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א  .תמצית מנהלים

 . 1מ פ ת הדרכים של רשות ניירות ערך
פרק "תיאור עסקי התאגיד" שבדוח התקופתי )ובתשקיף( נערך לפי המתווה אשר הוצע במסגרת
"ועדת ברנע" ועוגן בתוספת הראשונה לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה
וצורה( ,התשכ"ט) 1969-להלן " -התוספת הראשונה" ו"-תקנות פרטי תשקיף" ,בהתאמה( .1
על אף שמתכונת העריכה המקורית הקבועה בתוספת הראשונה הותאמה בעיקרה לתאגידים
תעשייתיים ,המודל תקף במתכונתו הכללית לגבי כלל התאגידים המדווחים בישראל ,למעט
תאגידים בנקאיים ומבטחים .אחת ההמלצות שהוצעו על ידי ועדת ברנע הייתה פיתוח דרישות
גילוי ייעודיות לענפים השונים.
פיתוח דרישות גילוי ייעודיות כאמור הינו חלק מפרויקט שיפור הדוחות שבמסגרתו בוחן סגל
הרשות היבטים שונים הקשורים בדיווח על עסקי התאגיד בתשקיף ובדוחות התקופתיים
והרבעוניים ,ואופן יישומו של מודל הדיווח על ידי התאגידים המדווחים.2
סגל רשות ניירות ערך )להלן " -סגל הרשות"( בחן במהלך ארבע השנים האחרונות פיתוח דרישות
גילוי ייעודיות ,בין היתר ,לתאגידים הפועלים בענפי הנדל"ן המניב ,הנדל"ן היזמי ,חיפושי הנפט
והגז ותאגידי האחזקות.
במהלך אוקטובר  2012פורסמה על ידי רשות ניירות ערך ,להערות ציבור ,טיוטת הנחיית מדעי
החיים )להלן " -טיוטת ההנחיה"( אשר היוותה נדבך נוסף בפרויקט שיפור הדוחות ,בכלל,
ופרויקט הגילוי הענפי ,בפרט ,המהווים חלק מרכיבי "מפת הדרכים של רשות ניירות ערך" .3
מטרת הנחיית מדעי החיים אשר עתידה הייתה להתפרסם לאחר קבלת הערות הציבור וגיבוש
נוסח סופי ,הייתה להביא לפישוט הדיווח ושיפור הרלוונטיות ,ההשוואתיות )בין תאגידים ובין
תקופות( והוודאות של כללי הדיווח והגילוי הניתנים על ידי תאגידים הפועלים בתחום מדעי
החיים במסגרת תשקיפים ,דוחות תקופתיים ודיווחים מיידיים .שיפור זה יושג ,בין היתר,
באמצעות הפחתת כפילויות ,סידור פריטי מידע בצורה טבלאית ומרוכזת ,שיפור ברמת
 1תקנה 8א לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים ,המתייחסת לתיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי ,מפנה לפרטים
ולעקרונות המופיעים בתוספת הראשונה של תקנות פרטי תשקיף.
 2היבטים נוספים בפרויקט כוללים ,בין היתר ,בחינה של הצורך בהתאמת מבנה הדוחות )כגון על דרך של יצירת דוח
ממשל תאגידי והתאמת הוראות הגילוי בדוח הדירקטוריון( ,ביטול כפילויות בדרישות הגילוי )בכלל זה ,אל מול
הגילוי הניתן במסגרת הדוחות הכספיים( ,העברת הוראות גילוי בעלות תכלית דומה לפרקים ייעודיים )כגון פרקי
מימון ונזילות וסיכונים( והיבטים נוספים .כל זאת ,מתוך מטרה לצמצם את היקף הגילוי לגבי עסקי התאגיד ולשפר
את הרלוונטיות שלו .בעניין זה ,ר' גם הודעה לחברות מאת מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך שפורסמה בחודש
פברואר http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_4688.pdf:2010
 3מפת הדרכים של רשות ניירות ערך אשר הוצגה על ידי יו"ר רשות ניירות ערך ,פרופ' שמואל האוזר ,פורסמה ביום 4
בספטמבר http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_7102.pdf :2012
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הרלוונטיות של פריטי המידע ,דרישות גילוי אודות פריטי מידע אשר לא ניתנו על ידי תאגידים עד
כה ,הגדרת דרישות גילוי בדיווחים מיידיים בנושאים מסוימים ועוד ,וכל זאת ,על מנת לאפשר
לציבור המשקיעים קבלת החלטת השקעה בצורה מושכלת.
כחלק מהליך קבלת הערות ציבור על טיוטת ההנחיה ,קיים סגל הרשות במהלך שנת  2013מספר
פגישות עם גורמים שונים אשר העבירו את הערותיהם לטיוטה האמורה .לאחר ההליך המקיף
שבוצע ולאור העובדה כי תאגידים רבים הפועלים בתחום מדעי החיים מיישמים כבר כיום חלק
מהותי מדרישות הגילוי המוצעות ,כפי שמתואר בהרחבה בפרק ב) (3לדברי הסבר אלה ,מוצע לעגן
את דרישות הגילוי במסגרת תקנות ניירות ערך ,ובעיקר בשני סטים של תקנות  -תקנות ניירות
ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל) 1970-להלן " -תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"(
ותקנות פרטי תשקיף .זאת ,בדומה לתיקון תקנות ניירות ערך שבוצע במהלך שנת  2013לעיגון
דרישות הגילוי החלות על חברות ושותפויות הפועלות בתחום חיפושי הגז והנפט )להלן יכונו
התיקונים המוצעים בתקנות שהותקנו לפי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח" - 1968-תיקון תקנות
ניירות ערך" או "התיקון"(.
כמו כן ,תיקונים מינוריים יבוצעו גם בתקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(,
התשס"א ,2001-תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה( ,התש"ס2000-
ותקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות ערך( ,התשס"ו.2005-
תיקון תקנות ניירות ערך נועד להשיג את המטרה האמורה באמצעות התאמת דרישות גילוי
הכלולות בתוספת הראשונה לתחום פעילות מדעי החיים ,וכן באמצעות הגדרת דרישות גילוי
מינימאליות בדיווחים מיידיים מסוימים ,אותם מפרסמים תאגידים מדווחים בהתאם לתקנה 36
לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים.
סגל הרשות מוצא לנכון אף להדגיש כי במהלך חודש ינואר  2014הגישה הועדה הבין-משרדית
לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח )להלן " -ועדת המו"פ"(
ליו"ר רשות ניירות ערך ,דוח סופי הכולל את המלצותיה באשר לאמצעים ולתמריצים הנדרשים
לשם יצירת תשתית תומכת לגיוסי הון בבורסה לניירות ערך בתל אביב )להלן " -הבורסה"( על ידי
חברות מחקר ופיתוח על מנת שאלה תוכלנה להתפתח ולגדול בישראל ,חלף מכירת פעילותן
לחברות זרות בשלבים מוקדמים יחסית .כחלק מהמלצות ועדת המו"פ הומלץ להסדיר ולהתאים
את הוראות הגילוי לחברות היי-טק ,ובכלל זה לחברות מדעי חיים.
יודגש כי במקביל לתיקון מוצע זה ,מקודם ,כחלק מפרויקט שיפור ופישוט הדוחות ,תיקון
לתוספת הראשונה ,אשר עשוי לחייב התאמות בתיקון המוצע.
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 . 2רקע כללי על תעשיית מדעי החיים בישראל
תעשיית מדעי החיים בישראל הינה תעשייה צעירה יחסית ,בעלת קצב גידול גבוה .נכון לשנת
 ,2012פעלו בישראל לבדה למעלה מ 920-תאגידים בתחום מדעי החיים ,כאשר כ 67%-מהם
הוקמו במהלך העשור האחרון .לשם ההמחשה ,רצ"ב תרשים המצביע על קצב הגידול במספר
התאגידים הפועלים בתחום בישראל:4

במהלך השנים האחרונות חלו ברחבי העולם מספר תמורות בעלות השפעה מהותית על תעשיית
מדעי החיים:
) (1המשבר הכלכלי העולמי הפוקד את העולם החל משנת  ,2008הוביל להאטה בקצב הגידול
של מספר התאגידים בתחום .יתר על כן ,המשבר אף הוביל לירידה חדה בכמות ההשקעות
של קרנות הון סיכון ) (Venture capital fundsבתאגידים אלה .כך למשל ,השקעות קרנות
הון סיכון בתאגידי מדעי חיים בישראל קטנו מסך של כ 154-מיליוני דולר בשנת  ,2008לסך
של כ 74-מיליוני דולר בשנת  .2012ברי ,כי בעקבות האמור ,תאגידים אלה פונים לגיוס
כספים ממקורות אחרים ובהם ,בין היתר ,אנג'לים ,המדען הראשי ,והציבור בכללותו,
בעיקר באמצעות הנפקתם בבורסה.
) (2מרבית התאגידים הפועלים בתחום מדעי החיים ,פונים אל השוק האמריקאי ,ועל כן הם
מושפעים מהשינויים הרגולטורים שחלו בשנים האחרונות בארה"ב ,שינויים אשר
העיקריים שבהם הינם:
א .רפורמה בשירותי הבריאות בארה"ב )הידועה בשם ,(Obama Healthcare Reform -
המסדירה מתן שירותי בריאות לכל אזרח במדינה זו .רפורמה זו הינה בעלת השפעה
גדולה על תאגידים הפועלים תחת תת ענף המכשור הרפואי ותחת תת ענף התרופות
 4הנתונים מבוססים על נתוני ה- IATI-
)http://www.iati.co.il/files/files/Israel%20Life%20Science%20Industry%20-
.(%20towards%20a%20breakthrough%20decade-%20IATI%202012%20Summary%20Report.pdf
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)כמפורט להלן( ,לאור העובדה שבהתאם לעקרונותיה ,החל משנת  2011מוטל מס על
חברות תרופות בעלות מחזור מכירות שנתי העולה על  5מיליוני דולר ,וכן החל משנת
 2013מוטל מס על מכירת מכשור רפואי.
ב .הקשחת התנאים לקבלת אישור לשיווק תרופה או מכשור רפואי מאת מינהל המזון
והתרופות האמריקאי ) ;Food and Drug Administrationלהלן " -ה.("FDA-
תאגידי תעשיית מדעי החיים בישראל פועלים תחת מספר תתי ענפים .ניתוח שהכין ה IATI-ביחס
ל 774-חברות מדעי החיים הישראליות אשר רשומות במאגר הנתונים שלו בשנת  ,2012מראה כי
תתי הענפים העיקריים הם:5
א .תת ענף מכשור רפואי ) 60% - (medical device sectorמהתאגידים הפועלים בתחום מדעי
החיים ,עוסקים בפיתוח של מכשור רפואי ,הכולל ציוד רפואי טיפולי ,ציוד רפואי אבחנתי,
מכשירי הדמיה ,מכשירי ניטור וכדומה .תת ענף זה מאופיין בתקופות מחקר קצרות יותר
לעומת אלה של תת ענף התרופות .כמו כן ,משך הזמן לקבלת אישור רגולטורי קצר יותר
מזה של תת ענף התרופות ,לאור העובדה שכמות הניסויים הקליניים הנדרשת לשם קבלת
האישור האמור )ככל שנדרשים כאלה( ,פחותה יותר ,וכפועל יוצא מכך ,עלות הליך קבלת
האישור נמוכה יותר.
ב.

תת ענף ביוטכנולוגיה ) 17% - (biotechnology sectorמהתאגידים הפועלים בתחום מדעי
החיים הם תאגידי ביוטכנולוגיה ,העוסקים במחקר של ידע ביולוגי לשם פיתוח יישומי
טכנולוגי.

ג.

תת ענף תרופות ) 11% - (pharmaceutical sectorמהתאגידים הפועלים בתחום מדעי
החיים ,עוסקים בפיתוח תרופות .על אף סיווגו במקום השלישי מבחינת כמות התאגידים
המשתייכים אליו ,תת ענף זה מפיק את סכום ההכנסות הגבוה ביותר ביחס לתתי הענפים
האחרים.

 . 3חשיבותו וייחודיותו של תחום מדעי החיים בבורסה לניירות ערך בתל אביב
תאגידים הפועלים בתחום מדעי החיים מרכזים נתח משמעותי מהבקשות לפרסום תשקיף
שהוגשו לרשות ניירות ערך ולבורסה במהלך השנים האחרונות ,6מאז ההנפקה הראשונה של
חברת קמהדע בע"מ הפועלת בתחום ,במהלך אוגוסט .2005
כך למשל ,בשנת  2011כולה ,גייסו התאגידים המדווחים סכום כולל של כ 6-מיליארד  ₪במסגרת
 75הנפקות ו 89-הקצאות פרטיות של מניות וניירות ערך המירים .מתוך סכום זה 709 ,מיליוני ₪
http://www.iati.co.il/files/files/Israel%20Life%20Science%20Industry%20- 5
.%20towards%20a%20breakthrough%20decade-%20IATI%202012%20Summary%20Report.pdf
 6הנתונים הסטטיסטיים המובאים בפסקאות שלהלן ,לקוחים מאתר הבורסה בכתובת האינטרנט הבאה:
.http://www.tase.co.il/tase

8

)כ 12%-מסך הגיוס( ,גויסו על ידי תאגידים בתחום מדעי החיים ,במסגרת  26הנפקות ) כ35%-
מסך ההנפקות( ו 25-הקצאות פרטיות )כ 28%-מסך ההקצאות הפרטיות( של מניות וניירות ערך
המירים.
לשם השוואה ,במהלך שנת  2010כולה גייסו התאגידים המדווחים סכום כולל של כ12.8 -
מיליארד  ₪במסגרת  104הנפקות ו 103 -הקצאות פרטיות של מניות וניירות ערך המירים .מתוך
סכום זה 883.9 ,מיליוני  ) ₪כ 7%-מסך הגיוס( גויסו על ידי תאגידים בתחום מדעי חיים ,במסגרת
 31הנפקות )כ 30%-מסך ההנפקות( ו 28 -הקצאות פרטיות )כ 27%-מסך ההקצאות הפרטיות( של
מניות וניירות ערך המירים.
נכון לראשית חודש פברואר  ,2014רשומים למסחר בבורסה ניירות ערך של  628תאגידים )מהם,
 495תאגידים שהנפיקו מניות( ,מתוכם 53 ,תאגידים הפועלים בתחום מדעי החיים .שווי השוק של
 53התאגידים הללו  7הסתכם ,בראשית פברואר  ,2014לסך של כ 30.1-מיליארד  ,₪סכום המהווה
כ 4.3%-משווי השוק של כלל התאגידים הנסחרים בבורסה במועד זה .מתוך  53התאגידים
הפועלים בתחום מדעי החיים 12 ,הם תאגידים דואליים  8אשר שווי השוק שלהם הסתכם לסך של
כ 24.8-מיליארד ) ₪כלומר ,כ 82%-מהשווי של כלל תאגידי מדעי החיים שניירות הערך שלהם
נסחרים בבורסה( .לרשימת תאגידי מדעי החיים ראה נספח א' לדברי הסבר אלה.
ראוי לציין ,כי על רקע הצמיחה במספר התאגידים בתחום אשר מניותיהם נסחרות בבורסה,
הושק על ידי הבורסה ,במהלך חודש מארס  ,2010מדד מניות "ביומד" ,הכולל מניות של 23
תאגידים מתחום מדעי החיים אשר נסחרות בבורסה .שווי השוק של התאגידים הנכללים במדד,
עומד ,נכון לתחילת חודש פברואר  ,2014על כ 29.1-מיליארד .₪
מן האמור ,ברי כי תאגידי מדעי החיים מהווים נתח משמעותי מתוך סך התאגידים המדווחים ,הן
בהיבט הכמותי ,הן בהיבט שווי השוק והן בהיבט גיוסי ההון מהציבור.
הנפקות של תאגידי מדעי החיים מאופיינות בהנפקות של מניות וניירות ערך המירים בלבד )לא
היו עד כה גיוסי חוב  -אג"ח סטרייט ,בלבד( .הנפקות של אגרות חוב להמרה נושאות מאפיינים
ייחודיים לתאגידים בתחום ,לרבות ,הפקדה של תמורת ההנפקה בפיקדון בנקאי ייעודי עד
לעמידת התאגיד באבני דרך מסוימות הקבועות בשטר הנאמנות )כדוגמת קבלת אישור רגולטורי
למוצר רפואי(; מתן זכות להמרה כפויה או זכות לפדיון מוקדם לתאגיד ,או זכות להעמדה
לפירעון מיידי למחזיקים באגרות החוב מקום בו התאגיד לא עומד באבן דרך מסוימת עד למועד
מסוים הנקוב בשטר הנאמנות.

 7יש לציין ,כי נכון לתחילת חודש פברואר  ,2014ישנם שני תאגידי מדעי חיים נוספים שעודם חבים בחובת הדיווח ,על
אף שמניותיהם נמחקו מן המסחר בבורסה וזאת בתום שנתיים ברשימת השימור של הבורסה )טי.אר.די אינסטרומ
בע"מ וסיאלו טכנולוגיה ישראל בע"מ )בפירוק((.
8
חברת כן-פייט ביופרמה בע"מ עתידה אף היא לעבור למתכונת דיווח כחברה דואלית בתקופה הקרובה ,ולהיות
החברה הדואלית ה 13-במספר.
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יתר על האמור ,לתחום מדעי החיים מאפיינים מיוחדים המעוררים שאלות ייחודיות של גילוי
)להרחבה בעניין זה ראה בפרק ב) (3להלן( .בהקשר זה ,תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים ,כמו גם
התוספת הראשונה ,אינן מותאמות בנוסחן הנוכחי לתחום מדעי החיים ,אלא תואמות מודל של
תאגיד תעשייתי השונה משמעותית מהמודל העסקי של תאגידים העוסקים בתחום מדעי החיים.
במהלך השנים שחלפו מאז אוגוסט ) 2005כאמור ,מועד ההנפקה הראשונה לציבור של תאגיד
הפועל בתחום מדעי החיים( ,ולאור היעדר אחידות ,נעשה ניסיון ליצור מודל גילוי אחיד
לתאגידים הפועלים בתחום מדעי החיים .כמו כן ,וכפי שמפורט בהרחבה בפרק ב) (3להלן ,החל
מחודש יוני  ,2010נדרש במסגרת בדיקות תשקיפים שהוגשו על ידי תאגידים אלה ,גילוי ייעודי
בסעיפים ספציפיים הנדרשים לפי התוספת הראשונה )כגון  -נכסים לא מוחשיים ,סביבה כלכלית,
מחקר ופיתוח ,יעדים ואסטרטגיה עסקית ,צפי להתפתחות בשנה הקרובה וכדומה( ,וכן בסעיפים
נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות פרטי תשקיף כגון ייעוד תמורת ההנפקה .בנוסף ,תחום מדעי
החיים מאופיין בפעילות ברמת סיכון גבוהה המצריכה בסיס מידע רחב והבנה מעמיקה של
מאפייני הפעילות ,על מנת שציבור המשקיעים יוכל לתמחר את השווי הכלכלי של ניירות הערך
המונפקים על ידי התאגידים הפועלים בתחום.
דרישות גילוי אלה לא יושמו על הגילוי בפרק תיאור עסקי התאגיד אשר נכלל בדוח התקופתי
המפורסם אחת לשנה על ידי תאגידים מדווחים ,אלא אם כן נדרש תאגיד מדעי החיים ליישם
זאת במסגרת תשקיף שפורסם קודם לכן .כפועל יוצא מכך ,עדיין אין אחידות במדיניות הדיווח
והגילוי של התאגידים המדווחים הפועלים בתחום .לפיכך ,מטרת תיקון תקנות ניירות ערך הינה
יצירת אחידות כאמור וקביעת הוראות גילוי ודיווח ייחודיות לתאגידים אלה.

 . 4מתווה הגילוי  -עקרונות וסוגיות מהותיות
במסגרת פסקה זו יובא להלן תיאור עקרונות מתווה הגילוי שנקבע במסגרת תיקון תקנות ניירות
ערך .כמו כן יובאו עיקר השינויים בין דרישות הגילוי כפי שנכללו בטיוטת ההנחיה לבין דרישות
הגילוי הנכללות במסגרת תיקון התקנות בעקבות הליך קבלת הערות הציבור.
במסגרת התיקון ,נעשתה התאמה של הוראות הגילוי הקבועות בתוספת הראשונה לתאגידים
הפועלים בתחום מדעי החיים ,וכן נקבעו הוראות גילוי נוספות ,המתייחסות לדוח התקופתי ,לדוח
הרבעוני ,לתשקיפים ,ולדיווחים מיידיים שוטפים.
עיקרי מתווה הגילוי המוצע:
א .תחולת תיקון התקנות -
א .1.דרישות הגילוי שנקבעו במסגרת תיקון זה חלות במלואן על כל תאגיד אשר פועל בתחום
מדעי החיים ,קרי עוסק במחקר ,פיתוח ,ייצור ו/או שיווק של מוצר רפואי )תרופה או
מכשיר רפואי( ,אחד או יותר ,ואשר הינו -
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א.1.א .תאגיד מדווח ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח) 1968-להלן " -החוק"(,
אשר עיקר פעילותו הינה בתחום מדעי החיים ,וזאת בין שהיא מתבצעת על ידי
התאגיד ,בין שהיא מתבצעת על ידי חברה מוחזקת שלו ,ובין שהיא מתבצעת על
ידי חברה שהשקעת התאגיד בה מהווה השקעה בנכס פיננסי; או -
א.1.ב .תאגיד מדווח ,אשר תחום מדעי החיים מהווה אצלו תחום פעילות עסקי נפרד.

א .2.ייתכנו מקרים בהם תאגיד מדווח יחזיק בפעילות בתחום מדעי החיים ,אשר אינה מהווה
את עיקר פעילותו או שאינה מהווה תחום פעילות עסקי נפרד .כך למשל ,החזקה של
התאגיד המדווח בפעילות בתחום מדעי חיים הנמצאת תחת חברה כלולה בה לתאגיד
המדווח יש השפעה מהותית ,או השקעה של תאגיד מדווח )כגון ,קרן הון סיכון( בפעילות
בתחום מדעי החיים ,המסווגת כנכס פיננסי ,כאשר עיקר פעילות החברה הכלולה ו/או
הנכס הפיננסי הינו בתחום מדעי החיים .על רקע הרצון לאזן בין מהותיות הפעילות
בתחום מדעי החיים עבור התאגיד מדווח ,לבין היקף הגילוי אותו הוא נדרש לתת בגין
פעילות זו ,במסגרת תיקון זה מוגדרות שתי רמות גילוי להיקף מינימאלי של המידע
אותו יכלול התאגיד אשר יינתן במסגרת תיאור ההשקעה בהתאם להוראות סעיף 25
לתוספת הראשונה ,בדוח התקופתי או בתשקיף ,לפי העניין -
א.2.א .הרמה הראשונה  -יישום חלקי של הוראות ספציפיות בתיקון זה באשר
לפעילות של חברה אשר השקעת התאגיד בה מהווה השקעה מהותית מאוד.
לעניין זה ,השקעה מהותית מאוד משמעה  -השקעה בחברה כלולה אשר את
דוחותיה הכספיים נדרש התאגיד לצרף לדוחותיו בהתאם להוראות תקנה 23
לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע) 2010-להלן " -תקנות
דוחות כספיים שנתיים"( .9
יישום חלקי זה כולל ,לכל הפחות ,יישום של מספר סעיפים נבחרים בהתאם
לתיקון )כגון  -גילוי אודות המוצרים המפותחים על ידי החברה הכלולה ושוק
היעד הפוטנציאלי שלהם ,הסכמי שיווק והפצה מהותיים של החברה הכלולה,
מידע אודות ניסויים קליניים בחברה הכלולה וכן מידע בנוגע לקניינה הרוחני
של החברה כלולה( ,והכל כמפורט בפרט  4בפרק א' של התוספת החמישית
לתקנות פרטי תשקיף.
א.2.ב .הרמה השנייה  -יישום מצומצם יותר של הוראות ספציפיות בתיקון זה )גילוי
בהיקף קטן יותר מזה הנדרש בגין חברה כלולה שדוחותיה הכספיים צורפו
לדוחות התאגיד המדווח( ,באשר לפעילות של חברה אשר השקעת התאגיד בה
מהווה השקעה מהותית .לעניין זה ,השקעה מהותית משמעה -

 9תקנה  23לתקנות דוחות כספיים שנתיים קובעת מבחנים כמותיים ואיכותיים לצירוף דוחות כספיים של חברה
כלולה .הסף הכמותי שנקבע לבחינה הינו סף של עשרים אחוזים .כלומר ,ההשקעה בחברה הכלולה מהווה עשרים
אחוזים או יותר מסך הנכסים ,או שהסכום אשר נכלל ברווח או הפסד ,בשל ההשקעה בחברה הכלולה ,מהווה עשרים
אחוזים או יותר מן הרווח או ההפסד של התאגיד.
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) (1השקעה בחברה כלולה לגביה התאגיד המדווח נדרש לתת מידע תמציתי
בהתאם להוראות תקנה  24לתקנות דוחות כספיים שנתיים  ;10או -
) (2השקעה בחברה המהווה השקעה בנכס פיננסי ,אשר מקיימת את שני
המבחנים הבאים:
 סכום ההשקעה בנכס הפיננסי ,כפי שהוצג בדוחותיו הכספיים של
התאגיד ,מהווה עשרה אחוזים או יותר מסך הנכסים בדוח על המצב
הכספי )להלן " -המבחן המאזני"( ,או  -הסכום שנכלל ברווח )הפסד(
הנקי או הכולל ,לפי העניין ,בשל השקעת התאגיד בנכס הפיננסי,
מהווה ,בערכו המוחלט ,עשרה אחוזים או יותר מן הרווח )הפסד( הנקי
או הכולל בהתאמה ,בערכו המוחלט ,של התאגיד )להלן " -המבחן
התוצאתי"(; וכן -
 לתאגיד יש את היכולת להשיג את המידע הנדרש; לעניין זה  -חזקה
שלתאגיד קיימת יכולת זו מקום בו הוא ממנה נציג מטעמו
בדירקטוריון החברה אשר ההשקעה בה מהווה השקעה בנכס פיננסי.
יישום מצומצם זה כולל ,לכל הפחות ,מתן גילוי בהתאם למספר סעיפים נבחרים
בהתאם לתיקון )כגון  -גילוי אודות המוצרים המפותחים על ידי החברה הכלולה
)או זו שמהווה נכס פיננסי( ,שוק היעד הפוטנציאלי שלהם ומידע אודות ניסויים
קליניים ,והכל כמפורט בפרט  4בפרק א' של התוספת החמישית לתקנות פרטי
תשקיף.
א .3.תחולת התיקון במקרים של הכנסת פעילות בתחום מדעי חיים לתאגיד במסגרת עסקה
של התאגיד עם בעל שליטה בו או במסגרת הקצאה פרטית חריגה  -דרישות הגילוי
הקבועות במסגרת תיקון זה יחולו במלואן גם במקרים אלה .לשם כך מוצע לתקן
בהתאמה גם את תקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה( התשס"א-
 2001וגם את תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה( ,התש"ס-
.2000

ב.

החלת דרישות הגילוי על "מוצר רפואי מהותי"  -עיקרון המהותיות שזור כחוט השני
בהוראות הדין ,וכך גם במסגרת התיקון  -דרישות הגילוי חלות על כל מוצר רפואי של תאגיד
מדעי החיים ,אשר מהווה מוצר רפואי מהותי .לעניין זה ,מוצר רפואי מהותי הינו מוצר
שלהערכת התאגיד ,השפעתו על תוצאותיו הכספיות ,הקיימות או הצפויות ,היא מהותית.
יודגש כי התיקון אינו קובע מבחנים כמותיים להגדרת מוצר רפואי מהותי ,ועל התאגיד יהיה
לבצע בעצמו את הבחינה ולהחליט איזה מוצר רפואי עונה על ההגדרה לעיל.

 10תקנה  24לתקנות דוחות כספיים שנתיים קובעת מבחנים כמותיים למתן מידע תמציתי באשר לפעילות חברה
כלולה ,כאשר הסף הכמותי שנקבע לבחינה הינו סף של עשרה אחוזים .כלומר ,ההשקעה בחברה הכלולה מהווה
עשרה אחוזים או יותר מסך הנכסים ,או שהסכום שנכלל ברווח או הפסד ,בשל ההשקעה בחברה הכלולה ,מהווה
עשרה אחוזים או יותר מן הרווח או ההפסד של התאגיד.
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ג.

גילוי אודות מדיניות הדיווחים של התאגיד  -תאגיד אשר עיקר פעילותו בתחום מדעי החיים,
ואשר טרם הכיר בהכנסות מהותיות ממכירת מוצרים רפואיים או טרם הפיק תזרים
מזומנים חיובי קבוע 11בגין מוצרים אלה ,נדרש לפרט במסגרת הדוח התקופתי פרטים אודות
מדיניות הדיווחים הצפויה שלו למהלך השנה העוקבת לשנת הדיווח ,בנוגע לסוגי אירועים
שונים אשר ,ככל שיתרחשו ,יצריכו מתן דיווח מיידי בהתאם לתקנה  36לתקנות דוחות
תקופתיים ומיידיים; כמו כן ,תאגיד שיבקש לדווח אודות אירוע אשר אינו נמנה על סוגי
האירועים שהוגדרו על ידו במדיניות הדיווחים ,יידרש לציין זאת בדיווח ,וכן לפרט במסגרתו
את הנימוקים להיות האירוע המדווח אירוע מהותי ,את זהות הגורמים בתאגיד אשר אישרו
את פרסום הדיווח ואת הנתונים והעובדות ששימשו בסיס למידע המדווח .דרישה זו באה על
רקע חוסר האחידות בדיווחים שוטפים של תאגידים הפועלים בתחום מדעי החיים ,חוסר
אחידות בדיווחיו של תאגיד מדווח בודד ,וחוסר הוודאות באשר למתכונת הדיווח הנדרשת
מתאגידים אלה .להרחבה בעניין זה ראו סעיף  9בחלק ד' לדברי ההסבר.

מידע אודות מוצרים רפואיים מהותיים  -גילוי ייעודי למוצרים רפואיים מהותיים
ד.
המצויים בשלב הפיתוח ,וגילוי ייעודי למוצרים רפואיים מהותיים הנמצאים בשלב הייצור
והשיווק .במסגרת זו ,תאגיד נדרש לפרט מידע אודות ההתוויה הרפואית לה מיועד המוצר;
שלב הפיתוח נכון למועד הדוח; אבני הדרך הצפויות ב 12-החודשים הקרובים; המועד הצפוי
להגעה אל אבן הדרך הקרובה ואומדן עלות השלמתה; גודל שוק היעד הפוטנציאלי והיקפו
הכספי; הערכת התאגיד בדבר מועד תחילת שיווק המוצר; הערכת התאגיד בדבר נתח השוק
הצפוי למוצר; פרטים באשר למדיניות מבטחי הבריאות בעניין החזר הוצאות
) ;(Reimbursementפרטים אודות בקשות שהגיש התאגיד לרשויות המוסמכות לקבלת
אישור שיווק ועוד ,והכל לפי העניין .להרחבה בעניין דרישת הגילוי אודות שוק היעד
הפוטנציאלי ,ראו סעיף  8בחלק ד' לדברי ההסבר.
ה .גילוי אודות הניסויים קליניים שמבצע התאגיד  -במסגרת זו תאגיד נדרש לתת גילוי אודות
ניסויים קליניים המבוצעים כחלק מתהליך קבלת אישור שיווק למוצר רפואי מהותי ,ובכלל
זה גילוי אודות שלב הפיתוח בו נכלל הניסוי ,מטרתו ,המדינות בהן יתבצע ,מספר הנבדקים
המתוכנן ,אופי וסטטוס הניסוי ,לוחות הזמנים של הניסוי ,אומדן עלות כוללת צפויה של
הניסוי ,עלות שנצברה ממועד תחילת הניסוי ועד מועד הדוח ,תוצאות הניסוי הקליני.
ו.
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גילוי אודות הליכי קבלת אישורי שיווק  -תאגיד מדעי חיים נדרש לכלול גילוי אודות הליכי
קבלת אישורי שיווק למוצר הרפואי המהותי מרשויות מוסמכות במדינות או באזורים
העיקריים בהם בכוונתו לפעול.

תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בכל אחד מחמישה רבעונים רצופים לכל הפחות.
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ז .גילוי אודות נכסים לא מוחשיים  -הקניין הרוחני הינו אחד מעמודי התווך לפעילותו של
תאגיד מדעי חיים .לאור זאת ,ובמסגרת התיקון ,מורחבות דרישות הגילוי בעניין זה
)בהתייחס לפטנטים ,הגנות בלעדיות ,הכרה כתרופת יתום ועוד(:
ז .1.תאגיד מדעי חיים נדרש לכלול מידע אודות הפטנטים המהותיים הרשומים שלו ובקשות
שהגיש לרישום פטנטים מהותיים הנמצאות בשלב בדיקה מתקדם כהגדרתו בתיקון.
במסגרת זו ,נדרש מידע אודות פרטי הפטנט; תיאור הזכויות בפטנט; מועד פקיעה צפוי
או מועד הגשת הבקשה ,לפי העניין; והמדינות בהן אושר הפטנט או הוגשה הבקשה ,לפי
העניין.
בנוסף ,תאגיד נדרש לתת גילוי להתנגדויות או תביעות שהוגשו על ידי צדדים שלישיים
ושלהערכתו יש בהם כדי להשפיע לרעה באופן משמעותי על רישום הפטנט או על
זכויותיו ,לפי העניין; להליכים משפטיים שהתאגיד צד להם המתנהלים בטענה להפרת
פטנטים שלתאגיד יש בהם זכויות ושלהערכתו יש בהם כדי להשפיע באפו משמעותי על
עסקיו; לקשיים או עיכובים משמעותיים בהם נתקל התאגיד בקשר לבקשות לרישום
פטנטים ושלהערכתו עלולים להשפיע לרעה באופן משמעותי על רישום הפטנט;
להשלכות אפשריות של דחיית בקשה שהוגשה לרישום פטנט; להשלכות פקיעת הפטנט
על פעילותו העסקית של התאגיד ועוד.

ז .2.מידע אודות הגנות שניתנו לתרופה על ידי הרשויות המוסמכות  -תאגיד המפתח או
שפיתח מוצר רפואי שהוא תרופה ,יכלול מידע אודות הגנות שניתנו או אשר צפויות
להינתן על ידי הרשויות המוסמכות ,כגון הכרה בתרופה כתרופת יתום באזור מסוים,
הגנת בלעדיות ועוד.
ז .3.גילוי אודות אסטרטגיית התאגיד לטיפול בקניינו הרוחני  -התאגיד נדרש לתת גילוי
אודות האסטרטגיה שלו לטיפול בקניינו הרוחני ,לרבות היעדים אותם הוא מבקש
להשיג באמצעותה ,הצעדים בהם נקט לשם השגתם וסטאטוס השגת יעדים אלה נכון
למועד הדוח התקופתי .בנוסף ,התאגיד יידרש לכלול את פרטי זהותו ניסיונו המקצועי
של הגורם האחראי מטעם התאגיד לטיפול וניהול של קניינו הרוחני ,ככל שמונה גורם
כאמור .גילוי זה בא חלף הדרישה לכלול במסגרת פרק תיאור עסקי התאגיד את הערכת
התאגיד ביחס לשאלה האם מצוי בידיו כל הקניין הרוחני הדרוש לו לשם השלמת פיתוח
המוצר הרפואי המהותי ,וזאת כפי שיורחב בהמשך פרק זה.
להרחבה בעניין גילוי אודות נכסים בלתי מוחשיים ראו סעיף  6בחלק ד' לדברי ההסבר.
ח.

גילוי אודות היקף מימון נדרש להשגת אבני דרך  -התאגיד נדרש לכלול גילוי אודות היקף
המימון הנדרש ,להערכתו ,לשם השגת אבני דרך בתהליך פיתוח המוצרים הרפואיים
המהותיים ב 12-חודשים העוקבים למועד הדוח התקופתי ,וכן למקורות המימון הצפויים
לשם כך .להרחבה בעניין זה ראו המשך פרק זה וכן סעיף  7בחלק ד' לדברי ההסבר.
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ט.

גילוי אודות תכנית שיווק והסכמי שיווק והפצה  -התאגיד נדרש לכלול גילוי אודות תכניותיו
ביחס לאופן שיווק המוצר הרפואי המהותי ובכלל זה יציין האם בכוונתו לשווק את המוצר
הרפואי בעצמו ,באמצעות סוכנים חיצוניים ,הסכמי הפצה עם מפיצים ,עם חברה בינלאומית
או עם גורם אחר.
באשר להסכמים מהותיים לשיווק או הפצה של מוצר רפואי מהותי ,נדרש התאגיד לתת
מידע אודות זהות המשווק או המפיץ )להלן " -המשווק"( ,המדינה או האזור בהם הוא רשאי
לפעול ,גודלו היחסי של המשווק ,ניסיונו במדינה או האזור בהם ישווק המוצר הרפואי וסוגי
המוצרים המשווקים על ידו עד כה ,פרטים אודות בלעדיות שניתנה למשווק ,ככל שניתנה,
ותיאור של עיקרי ההסכם )תקופת התקשרות ,היקף כספי ,התחייבות לרכישה מינימאלית
ועוד(.

י.

מידע אודות תחרות  -התאגיד נדרש לכלול מידע אודות יתרונות וחסרונות המוצר הרפואי
המהותי ביחס למוצרים הרפואיים העיקריים המהווים מתחרים ישירים בו ,תוך התייחסות
למאפייני המוצר ,וזאת ככל שקיים מידע פומבי לגבי המוצרים המתחרים.

יא .גילוי אודות מענקי מדען ראשי  -תאגיד ,שתכנית המחקר והפיתוח שלו בקשר למוצר רפואי
מהותי זכתה למענק מדען ראשי ,נדרש לכלול מידע אודות סכומי המענקים שהתקבלו בשלוש
השנים שקדמו למועד הדוח ,יתרתם למועד הדוח ,תנאי השבתם ,והתניות מיוחדות שנקבעו
על ידי המדען הראשי בקשר אליהם ,ככל שנקבעו כאלה.
יב .גילוי אודות הסכמים מהותיים לשיתוף פעולה  -התאגיד נדרש לתת מידע אודות הסכמים
מהותיים לשיתוף פעולה בהם התקשר התאגיד ,ובכלל זה פרטים אודות הגורם עמו נחתם
ההסכם ,מהות שיתוף הפעולה ,התמורה שנקבעה בהסכם ,לרבות תיאור סכום התמלוגים
שנקבע )בין אם בדרך של ציון סכום מרבי לתשלום תמלוגים ,טווח של שיעור תמלוגים,
תיאור איכותי של הסכום וכדומה(.
יג.

גילוי אודות יעדים ,אסטרטגיה וצפי לשנה הקרובה  -התאגיד נדרש לכלול מידע אודות יעדיו
ביחס לכל אחד ממוצריו הרפואיים המהותיים ,בשתי שנות הדיווח העוקבות למועד הדוח
התקופתי .במקרה בו הנהלת התאגיד ו/או הדירקטוריון ,מסתייעים בוועדה מדעית מייעצת
לשם גיבוש והגשמת האסטרטגיה ,נדרש לכלול גילוי אודות חברי ועדה ואופן תגמולם.

יד .הוספת פרטים אותם יש לכלול במסגרת הערכת שווי אשר שימשה בסיס לקביעת ערכם של
נתונים בדוחות התאגיד ,ובכלל זה ,פירוט מומחיותו של מעריך השווי שביצע את הערכת
השווי בתחום בו פועל התאגיד ,והתייחסותו ל לסבירות ההנחות המהותיות אשר שימשו
בסיס להערכת השווי .להרחבה בעניין זה ראו סעיף  4בחלק ד' לדברי ההסבר.
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טו .גילוי אודות השקעות בהון תאגיד מדעי החיים ועסקאות במניותיו  -תאגיד אשר עיקר
פעילותו בתחום מדעי החיים וטרם הכיר בהכנסות מהותיות ממכירת מוצרים רפואיים או
טרם הפיק תזרים מזומנים חיובי קבוע בגין מוצרים אלה ,נדרש לכלול גילוי אודות הקצאות
פרטיות של מניות וניירות ערך הניתנים למימוש או להמרה למניות ,אותן ביצע התאגיד
בשנתיים האחרונות ,ובכלל זה יתבקש להתייחס לסוג הניצעים בהקצאה )עובדים ,יועצים,
משקיעים פרטיים או מוסדיים( ,מועד ההקצאה ,מס' הניצעים ,היקף התמורה שגויסה ושווי
התאגיד הנגזר מההקצאה.
הבדלים בין מתווה הגילוי שנכלל בטיוטת ההנחיה לבין זה הכלול בתיקון המוצע:
כפי שצוין לעיל ,כחלק מהליך קבלת הערות הציבור לטיוטת ההנחיה ,נפגש סגל הרשות עם
גורמים שונים בשוק ההון  -אנליסטים ,מעריכי שווי ,רואי חשבון ,עורכי דין ,נציגי איגוד החברות
הציבוריות ועוד ,ואף קיבל את הערותיהם לטיוטת ההנחיה בכתב .התיקון המוצע מהווה איזון
בין דרישות הגילוי שנועדו לשמור על עניינו של המשקיע ,לבין הניסיון להימנע מהכבדה על
תאגידים הפועלים בתחום מדעי החיים ,תוך בחינת שיקולי עלות תועלת מכל דרישת גילוי.
להלן בתמצית ,עיקר השינויים שחלו בדרישות הגילוי הכלולות בתיקון המוצע ושתוארו לעיל,
לעומת אלה אשר נכללו בטיוטת ההנחיה לגביה התקבלו הערות ציבור:
 .1עיקרון המהותיות  -נוספה הבהרה בדרישות גילוי מסוימות לפיה הן חלות על מוצר
רפואי מהותי ,כהגדרתו בתיקון )קרי ,מוצר רפואי שלהערכת התאגיד ,השפעתו על
תוצאותיו הכספיות ,הקיימות או הצפויות ,היא מהותית(.
 .2תחולה בנוגע לתאגיד מדעי חיים אשר פעילות המחקר והפיתוח שלו אינה מהותית -
טיוטת ההנחיה כללה ,במסגרת פרק התחולה ,התייחסות גם לתאגיד מדעי חיים ,אשר
פעילות המחקר והפיתוח שלו אינה מהותית ,ולפיה על תאגידים כאלה יחולו סעיפים
מסוימים שפורטו מטיוטת ההנחיה.
כמו כן ,נכלל מבחן כמותי לבחינה האם פעילות המחקר והפיתוח הינה מהותית ,אשר
כלל בחינה של הוצאות המחקר והפיתוח שהתהוו לתאגיד בתקופה השוטפת ביחס
להכנסותיו מתחום מדעי החיים באותה התקופה .אבחנה זו באה על רקע הניסיון להימנע
מהחלה מלאה של דרישות הגילוי של טיוטת ההנחיה ,על חברות הפועלות בתחום ,אשר
נמצאות בשלב מתקדם של שיווק המוצר הרפואי שלהן ,ומשכך דומות לכל חברה
תעשייתית אחרת.
במסגרת תיקון התקנות המוצע ,התייתרה התייחסות ספציפית לתאגידי מדעי חיים אשר
פעילות המחקר והפיתוח שלהם אינה מהותית ,וזאת לאור שילוב עיקרון המהותיות בכל
דרישת גילוי בתיקון ,כמפורט בסעיף  1לעיל.
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 .3קניין רוחני ונכסים לא מוחשיים  -ויתור על הדרישה לכלול במסגרת פרק תיאור עסקי
התאגיד את הערכת התאגיד ביחס לשאלה האם מצוי בידיו כל הקניין הרוחני הדרוש לו
לשם השלמת פיתוח המוצר הרפואי המהותי ,זאת מפאת החשש שהועלה על ידי גורמים
שונים בשוק לפיו דרישה זו עלולה להשית עלויות כבדות על תאגידים הפועלים בתחום,
אשר לשם הערכה כאמור היו נאלצים לקבל חוות דעת של עורך פטנטים ,מבלי שתהיה
בכך תועלת של ממש.
חלף דרישה זו ,נקבעה דרישת גילוי אודות אסטרטגיית הטיפול בקניין הרוחני של
התאגיד ,לרבות היעדים שהוא מבקש להשיג באמצעותה ,והצעדים בהם נקט לשם
השגתם .כמו כן ,התאגיד יתבקש לכלול בגילוי את זהותו וניסיונו המקצועי של הגורם
האחראי מטעם התאגיד לטיפול וניהול של קניינו הרוחני ,ככל שמונה גורם כאמור.

 .4פטנטים מהותיים רשומים  -הרחבת הגילוי אודות השלכות כלכליות של פקיעת פטנטים
וחשיפות הנובעת מכך.
 .5גילוי אודות בקשות לרישום פטנטים מהותיים  -צמצום דרישת הגילוי ביחס לבקשות
לרישום פטנטים מהותיים ,רק לבקשות המצויות בשלב הלאומי ) (Nationalאו האזורי
) .(Regionalבמסגרת זו ,הובהר כי אין צורך לתת גילוי על בקשות ארעיות או על בקשות
 PCTהיות שבקשות אלה לא נבדקות ,והגילוי המוקדם על חלקן )הכוונה לבקשות (PCT
עלול ,לטענת חלק מתאגידי מדעי החיים ,לגרום להם נזק.
 .6הורדת הדרישה לגילוי נוסף על זה הנדרש בהתאם לתוספת הראשונה ,בקשר עם צבר
הזמנות ,לקוחות ,והון אנושי.
 .7מימון  -במסגרת טיוטת התקנות נכללה הדרישה לפירוט תכנית תקציבית לתקופה של 12
חודשים עוקבים ולפירוט תוצאות התכנית התקציבית לשנה החולפת מול תוצאותיה
בפועל .גורמים שונים בשוק ההון ,ובהם נציגי תאגידי מדעי חיים ,טענו אין הצדקה
להחלת דרישה עודפת זו על תאגידים הפועלים בתחום מדעי החיים.
לאחר בחינה מצא סגל הרשות כי ניתן להסתפק בדרישת גילוי בדבר היקף המימון
שיידרש להערכת התאגיד ,לשם השגת אבני הדרך בתהליך פיתוח המוצרים הרפואיים
המהותיים בתקופה של  12החודשים העוקבים ,וכן גילוי אודות מקורות המימון הצפויים
לשם כך.
דרישה זו חלה הן על הדוח התקופתי ,הן על הדוח הרבעוני והן על תשקיפי גיוס ודוחות
הצעת מדף ,והכל בשים לב לאופי פעילות מחקר ופיתוח כפעילות שנמשכת שנים ארוכות
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עד להשגת תזרים מזומנים חיובי ,שתלויה לחלוטין בהשגת מקורות מימון ,ושמותנית
בהצלחת הפיתוח ובקבלת אישור רגולטורי.
 .8הוספת דרישת גילוי ביחס לבקשות שהוגשו לרשויות רגולטוריות מוסמכות דוגמת ה-
 FDAאשר נדחו או טרם טופלו.
 .9עדכון וחידוד דרישות הגילוי אודות הסכמים מהותיים בכללם הסכמי שיווק והפצה.
 .10אסטרטגיה עסקית  -בטיוטת ההנחיה נכללה דרישת גילוי לפיה תאגיד מדעי חיים יתן
גילוי ליעדיו ביחס לכל אחד ממוצריו הרפואיים המהותיים ,לשלוש שנות הדיווח
העוקבות למועד הדוח התקופתי .בתיקון המוצע ,גילוי זה נדרש רק ביחס לשנתיים
העוקבות למועד הדוח התקופתי .פרק זמן זה עולה בקנה אחד עם התקופות הנבחנות
בהיבטים אחרים כדוגמת נזילות.

אלי דניאל ,עו"ד
יפעת פלקון-שניידר ,רו"ח
סיון חן ,עו"ד
 2במארס 2014
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ב .כללי דיווח הנוגעים ל ת אגידים הפועל ים בתחום מדעי החיים

 . 1הקדמה
במסגרת פרק זה יובא רקע כללי ותמציתי אודות הליך פיתוח של מוצר רפואי על ידי תאגידים
הפועלים בתחום מדעי החיים )להלן " -תאגידי מדעי החיים"( .לאחר מכן ,יתוארו כללי הדיווח
הנהוגים כיום בקרב תאגידים מדווחים הפועלים בתחום .לבסוף ,יתוארו הבעיות העולות מכללי
דיווח אלה ,והעקרונות אשר גובשו על ידי סגל הרשות לשם יצירת כללי הדיווח המעוגנים
במסגרת תיקון זה.

 . 2ת אגידי מדעי חיים  -הליך פיתוח ואישור של מוצר רפואי
פעילותם של תאגידי מדעי החיים מתמקדת בפיתוח של תרופות ,מכשירים רפואיים ,טכנולוגיות
וטיפולים חדשים )להלן " -מוצר רפואי"( ,במטרה למצוא דרכים טובות ויעילות יותר לטפל
בחולים .על פי רוב ,שני השווקים העיקריים אליהם פונים תאגידי מדעי חיים המפתחים מוצרים
רפואיים הם השוק האמריקאי והשוק האירופאי.
אישור מוצרים רפואיים לשיווק כפוף לרגולציה מחמירה בישראל )על ידי משרד הבריאות(,
בארה"ב )על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי  -ה (12 FDA-ובאירופה )תרופות מאושרות על
ידי סוכנות התרופות האירופאית  -ה ;13 EMA-מכשיר רפואי מאושר על ידי גופים מוסמכים
הנקראים  ,Notified Bodyהמעניקים אישור לשיווק אשר נקרא  .(CE Markהדרישות
הרגולטוריות לצורך קבלת אישור שיווק ,שונות ממדינה למדינה ואישור שיווק שניתן על ידי
מדינה אחת אינו מעיד בהכרח כי אישור דומה יתקבל במדינה אחרת .עם זאת ,אישור שיינתן על
ידי רגולטור הנחשב כמחמיר יותר )כגון :ה FDA -או ה ,(EMA-יקל ,בדרך כלל ,על קבלת אישורי
שיווק במדינות וטריטוריות אחרות ברחבי העולם.
הליכי האישור בהם צריכים המוצרים הרפואיים לעמוד כוללים בדיקות תקינות ביצוע הניסויים
הקליניים ,תהליכי הפיתוח של המוצר הרפואי ,בדיקת עקביות ואמינות תהליכי הייצור ובדיקות
המעבדה .ביקורות תקופתיות נערכות על ידי הרשויות הרגולטוריות )כגון ה EMA ,FDA -ומשרד
הבריאות( גם לאחר אישור המוצר ,בתדירות של פעם בשנה או שנתיים ,ובמסגרתן נבדקת עמידת
החברה בנהלי ייצור נאותים אשר נקבעים על ידן.

.Food and Drug Administration 12
 .European Medicines Agency 13אישורים מטעם ה EMA-ומטעם ה ,Notified Body -תקפים בכל המדינות
החברות באיחוד האירופאי.
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הליך אישור פיתוח תרופות )(Drugs
הליך פיתוח של תרופה אורך שנים רבות ,וכרוך במימון רב וזאת עקב התמשכות הניסויים ,תהליך
קבלת האישורים הרלבנטיים והפקת מידע מתוצאות הניסויים ,אשר עם סיומם בהצלחה ,רשאית
חברה להגיש בקשה לאישור רישום תרופה על ידי הרשות הרגולטורית הרלבנטית .להלן יינתן
תיאור תמציתי כללי של שלבי הניסויים השונים בפיתוח תרופה עד לקבלת אישור לשיווקה:
א .שלב ראשון  -שלב פרה קליני  -שלב זה כולל ניסויים שונים המיועדים לבחון את הבטיחות
והיעילות של התרופה ,קודם לבדיקתה בבני אדם .במסגרת ניסויים אלה ,אשר מבוצעים לרוב
בציוד מעבדתי ובחיות ,בוחנים את תופעות הלוואי שיש לתרופה ,ככל שישנן כאלה ,את
מאפייני התרופה ואת מנגנון הפעולה שלה .יתר על האמור ,השלב הפרה קליני כולל בדרך כלל
גם התחלת פיתוח של שיטות ייצור ואנליזה של החומר.

ב .שלב שני  -ניסויים קליניים  -תנאי לעריכת ניסויים קליניים )ניסויים בבני אדם( ,בכל
המדינות החתומות על הצהרת הלסינקי )ובכללן ישראל( ,הינו קבלת אישור מוקדם
מהגורמים המוסמכים לאשר ביצוע של ניסויים רפואיים בבני אדם באותה מדינה ,ועמידה
ביתר העקרונות הקבועים בהצהרת הלסינקי  .14על מנת לערוך ניסויים קליניים בישראל,
נדרש לקבל היתר מאת ועדת הלסינקי אשר פועלת מכוח תקנות בריאות העם )ניסויים בבני
אדם( ,תשמ"א ,15 1980-וכן לידע או לקבל אישורים ,לפי העניין ,ממשרד הבריאות.
ניסוי קליני הינו ניסוי בבני אדם אשר מטרתו בחינת היעילות והבטיחות בשימוש בטיפול
רפואי מסוים .ניסויים אלה נבדלים מניסויים בבעלי חיים הן ברמת האתיקה והן ברמת
המובהקות הסטטיסטית הנדרשות בהם בכדי להוכיח את הצלחת הטיפול .בשל כך ,ניסויים
אלה הם יקרים ומסובכים יותר מהניסויים הפרה-קליניים .ככלל ,ניסויים קליניים כוללים
מספר תתי שלבים:
) (1ניסויים קליניים שלב  - (Phase I) 1ניסויים קליניים ראשוניים ,שמטרתם להעריך
את בטיחות התרופה ) ,(proof of safetyאת קליטת התרופה ,פיזורה בגוף ,פינויה
ממנו ,ואת המינון המיטבי אותו ניתן ליתן בבטחה לחולים .ניסוי בשלב זה מבוצע
בדרך כלל ,באנשים בריאים ,בהיקף שמגיע לכמה עשרות משתתפים.
) (2ניסויים קליניים שלב  - (Phase II) 2בשלב זה מבוצעת בדרך כלל בדיקה ראשונה
של מתן התרופה לחולים ,בניסיון לקבוע את המינון המיטבי של התרופה לשם טיפול
 14כגון היתרונות הצפויים למשתתף בניסוי מצדיקים את הסיכון ואי הנוחות הכרוכים בהשתתפות בניסוי; המידע
הרפואי והמדעי הקיים מצדיק את עריכת הניסוי הרפואי המבוקש; הניסוי הרפואי מתוכנן בצורה מדעית ,המאפשרת
מענה לשאלה נבדקת ומתואר בצורה ברורה ,מפורטת ומדויקת בפרוטוקול הניסוי; הסיכון למשתתף נמוך ככל שניתן
בשל שימוש בשיטות מחקר נכונות .כמו כן הניטור והמעקב אחר משתתף בניסוי הם אופטימאליים; וכדומה.
 15ועדת הלסינקי הינה ועדה מוסדית עצמאית ,במוסד בו נערך הניסוי ,אשר מבקרת ומאשרת את הניסוי.

20

במחלה ,כאשר בד בבד נבדקת בטיחותה .במקרים רבים מבוצעים מספר ניסויי
 ,phase IIכאשר ניסוי  phase IIהראשון ) (phase IIaמשמש לרוב להערכת בטיחות
ראשונית של התרופה ,וניסוי  phase IIהשני ) (phase IIbהינו נרחב יותר ומטרתו
לספק מידע על יעילות התרופה ) ,(proof of conceptהיינו  -באיזו מידה התרופה
הנבדקת אכן משפיעה על מהלך המחלה או על מצבו של החולה ,כאשר המידע האמור
ישמש בסיס להתקדמות לקראת השלב הבא .היקף המשתתפים בניסויים אלה מגיע
בדרך כלל לכמה עשרות עד מאות משתתפים.
) (3ניסויים קליניים שלב  - (Phase III) 3מטרת שלב זה הינה להוכיח את יעילות
התרופה ובטיחותה במספר גדול של חולים )ניסויים אלה כוללים כמה מאות עד כמה
אלפי משתתפים( .בדרך כלל ,ובהתאם לדרישות הרגולטוריות ,מבוצעים שני ניסויי
) phase IIIאלא אם מדובר בתרופה ניסיונית למחלות מסכנות חיים ללא מענה
תרופתי מספק ,מקרה בו הרשויות יכולות לאשר רישום של התרופה לשיווק על בסיס
ניסוי  phase IIIאחד( .תוצאות חיוביות בניסויים אלה ,מאפשרות הגשת בקשה
לאישור רישום תרופה לרשויות הרגולטוריות הרלבנטיות )כגון :ה FDA-או ה-
 .(EMAבדרך כלל ,ניסויים אלה הם ניסויים מבוקרים ,במסגרתם המשתתפים
מחולקים לשתי קבוצות ,כאשר קבוצה אחת מקבלת את הטיפול התרופתי הנבדק,
והשנייה )קבוצת הבקרה( מקבלת את הטיפול המקובל בשוק או חומר בלתי פעיל
)פלצבו(.
ניסויים אלה צריכים לעמוד בנורמות מחקר מקובלות )כגון :אקראיות בחלוקת
המטופלים בין שתי הקבוצות ומעקב לאורך זמן מספק אחר המטופלים( .מלבד
האמור ,ישנם קריטריונים מקובלים נוספים לביצוע ניסויים קליניים המתייחסים
למידת הסמיות של הניסוי  -מרבית הניסויים הינם "כפולי סמיות" ),(Double Blind
היינו הן המטופל והן החוקר אינם יודעים באם הטיפול שניתן למטופל הינו התרופה
או הפלצבו ,16וזאת במטרה לנטרל השפעות פסיכוסומאטיות של הטיפול על המטופל
או טיפול בלתי שוויוני מצד החוקר.
תרופה חדשה תקבל את אישור הרשות הרגולטורית המוסמכת לשימוש סדיר בבני
אדם אם הוכחה מובהקות סטטיסטית ) (P<0.05לעדיפות הטיפול החדיש על פני
הטיפולים המקובלים )מבחינת יעילות ,תופעות לוואי פחותות וכדומה(.
ג .הגשת בקשה לקבלת אישור רגולטורי לשיווק התרופה )- (New Drug Application
בקשה זו כוללת את תוצאות הניסויים שביצעה החברה )ניסויים פרה-קליניים וקליניים(,
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ניסוי יכול להיות גם סמוי חלקית )היינו ,הנבדק בלבד אינו יודע מהו הטיפול שהוא קיבל( או אף פתוח לגמרי )היינו
הן הנבדק והן החוקר יודעים מהו הטיפול שניתן לנבדק(.
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מידע מפורט אודות הייצור והרכב התרופה המועמדת וכן הצעה לנוסח התווית שתופיע
על גבי אריזת התרופה .ככל שמדובר בבקשה המוגשת בארה"ב ,נציגי ה) CDER-המרכז
להערכת תרופות ב ,FDA-שהוא הגוף הרלבנטי ב FDA-האחראי על מתן אישורים
לשיווק תרופות( בוחנים את המידע שהועבר אליהם על מנת להכריע האם הוכחו בטיחות
ויעילות מספקות לצורך מתן אישור לשיווק התרופה .פרק הזמן המוקצב לשם כך הינו 10
חודשים לכל היותר ,אשר עם סיומם נציגי ה CDER-יכולים לאשר את התרופה לשיווק,
לדחות את הבקשה או לקבוע כי יש צורך במידע או בניסויים קליניים נוספים.
ד .שיווק המוצר ומעקב של הרשות הרגולטורית לאחר אישור )ידוע כשלב - (Phase IV - 4
לעיתים ,הרשויות הרגולטוריות מאשרות תרופה חדשה לשיווק אך דורשות במקביל
מהחברה המפתחת להמשיך ולעקוב אחר השפעותיה של התרופה לאחר התחלת שיווקה.
מעקב כאמור ,יכול להתבצע באמצעות ניסוי קליני  ,Phase IVאשר מטרתו הינה איסוף
מידע נוסף על תופעות הלוואי והבטיחות של התרופה ,ובחינת הסיכונים והיתרונות
הכרוכים בנטילתה ,כאשר נעשה בה שימוש בהיקף אוכלוסיה רחב יותר מזה אשר נכלל
במסגרת הניסויים הקליניים שבוצעו עד לשלב זה .לעיתים ,תוצאות ניסויי Phase IV
עלולות להעיד על בעיות בטיחות שלא נצפו במהלך הפיתוח לפני השיווק ,ולפיכך עלולות
להוביל לשלילת אישור השיווק שניתן לתרופה או להטלת מגבלות על השימוש בה.

הליך אישור שיווק של מכשיר רפואי
מכשיר רפואי יכול לשמש לצרכי אבחון ,לצרכי טיפול או לשני הצרכים גם יחד .תחום המכשור
הרפואי כפוף אף הוא להוראות חקיקה שונות והנחיות של הרשויות הרגולטוריות השונות.
קבלת אישור לשיווק מכשור רפואי בארה"ב
חברות זרות ,המייצרות מכשירים רפואיים ועתידות לייצאם לארה"ב ,מחויבות לדרישות
הרגולטוריות של ה FDA-קודם לייצוא המכשירים הרפואיים ,וזאת מאחר וה FDA-אינו מכיר
באישורים רגולטורים הניתנים על ידי מוסדות של מדינות אחרות .דרישות אלה כוללות ייצור של
המכשיר הרפואי בהתאם לרגולציה של אבטחת איכות ,קבלת דוחות מדעיים על המכשיר הרפואי,
מינוי סוכן אמריקאי ,פיקוח של נציגי ה FDA -על הליכי הייצור במפעל ועוד .ה FDA-מסווג
מכשירים רפואיים לשלושה סוגים ,בהתאם לדרגת הסיכון הכרוך בשימוש בהם .רמת הסיווג
קובעת את היקף הבדיקות והבקרות שעל החברות לבצע לשם קבלת אישור לשיווק המכשיר
הרפואי .ככלל ,ככל שעולה דרגת הסיכון ,כך מתווספים כללים ובקרות -
דרגה א' ) - (Class Iמכשירים אשר השימוש בהם אינו יוצר סיכון ,או שהוא יוצר סיכון נמוך,
לבריאות הציבור ,ועל כן ,אין צורך בהגשת בקשה לקבלת אישור רשמי אלא די במילוי אחר
הוראות ה) FDA-למשל ,מברשת שיניים ,פלסטרים(;
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דרגה ב' ) - (Class IIמכשירים אשר נשקפת מהם סכנה לבריאות הציבור ,אך אין מדובר בסכנת
חיים )למשל ,מד חום חשמלי או עדשות מגע( .דרגה זו מצריכה הגשת בקשה בהליך )510(K
 ,Premarket Notificationשהינו הליך מקוצר לקבלת אישור ה) FDA-הרוב המוחלט של
הבקשות לאישור שיווק מכשור רפואי בארה"ב ,מושגות במסלול זה( ,ובלבד שנמצא מכשיר רפואי
אחר אשר אושר בעבר לשיווק על ידי ה ,FDA-והמכשיר הרפואי של התאגיד דומה לו מהותית
).(Substantial Equivalence
דרגה ג' ) - (Class IIIמכשירים שנועדו להציל או להאריך חיים וקיים סיכון בשימוש בהם ,או
מכשירים חדשניים שמידת הסכנה שנשקפת מהם איננה ידועה .בקשה לאישור מכשירים מסוגים
אלה מוגשת בהליך  ,(Pre-Market Approval) PMAשהינו הליך ארוך יותר מהליך ה,510(K)-
אשר כולל בדיקה מדעית ארוכה וניסויים קליניים בהיקף גדול יותר.
קבלת אישור לשיווק מכשיר רפואי באירופה
אישור  (CE Mark) CEהינו תקן אירופאי למכשיר רפואי ,המהווה הצהרה של יצרן לפיה המוצר
עומד בקריטריונים של הרשויות הרלבנטיות השונות )כגון :בריאות ,בטיחות ואיכות הסביבה(.
לצורך בדיקת עמידת המכשיר הרפואי בתקנים הנדרשים ,נבדקים המאפיינים הטכניים שלו,
מערכת בקרת האיכות של היצרן ,ועוד ,כאשר בסופו של התהליך ,מקבל היצרן את אישור הCE-
הנדרש לשם שיווקו.
קבלת אישור לשיווק מכשיר רפואי בישראל
פעילותה של חברה בישראל בתחום שיווק מכשירים רפואיים ,כפופה להיתר מאת המחלקה
לאביזרים ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות ולאישור ועדת הלסינקי עבור ביצוע ניסויים בבני
אדם .אביזר ומיכשור רפואי )אמ"ר( מוגדר כמכשיר ,אביזר ,חומר כימי ,מוצר ביולוגי או טכנולוגי
המשמש בטיפול רפואי ,או הנדרש לשם פעולתו של מכשיר או אביזר המשמש לטיפול ,ושאינו
מיועד בעיקרו לפעול על גוף האדם כאמצעי תרופתי.
המחלקה לאמ"ר במשרד הבריאות אחראית למתן היתרי יבוא של סוגים שונים של אמ"ר ,מעקב
אחר שיווק אמ"ר בישראל ,ואישור ניסויים קליניים באמ"ר ,כמתואר לעיל.
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 . 3סקירה תמציתית של כללי הגילוי והדיווח הנהוגים היום
כיום ,לא קיימות הוראות חוק ,תקנות או הנחיות אחרות המגבשות מתכונת גילוי ודיווח ייעודית
בכל הנוגע לתאגידים הפועלים בתחום מדעי החיים .הוראות הגילוי נגזרות מן העקרונות והכללים
הקבועים בתוספת הראשונה ,ומן החובה לפרסם כל פרט חשוב למשקיע סביר.
במהלך השנים ,ובשל היעדר אחידות ,נעשה ניסיון ליצור מודל גילוי אחיד לתאגידים הפועלים
בתחום מדעי החיים .החל מחודש יוני  ,2010נדרש במסגרת בדיקות תשקיפים שהוגשו על ידי
תאגידים אלה ,גילוי ייעודי בסעיפים ספציפיים הנדרשים לפי התוספת הראשונה )כגון :נכסים
לא מוחשיים ,סביבה כלכלית ,מחקר ופיתוח ,יעדים ואסטרטגיה עסקית ,צפי להתפתחות בשנה
הקרובה וכדומה( ,וכן בסעיפים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות פרטי תשקיף כגון ייעוד תמורת
ההנפקה.
דרישות גילוי אלה לא יושמו על הגילוי בפרק תיאור עסקי התאגיד אשר נכלל בדוחות התקופתיים
המפורסמים באופן שוטף אחת לשנה על ידי התאגידים המדווחים ,אלא רק בתשקיפים כאמור
לעיל .כפועל יוצא מכך ,עדיין אין אחידות במדיניות הגילוי של התאגידים המדווחים הפועלים
בתחום ,ורק תאגידים אשר הגישו בקשות לקבלת היתר לפרסום תשקיף ,מאז  1ביוני  2010ועד
למועד זה ,מיישמים אגב הגילוי שהם נותנים בתשקיף ,כמו גם בדוחות התקופתיים המפורסמים
לאחר מועד פרסום התשקיף ,את דרישות הגילוי הייעודיות ,דרישות אשר השתנו מעת לעת
כפונקציה של תהליך הלמידה וההתמקצעות בתחום.
יתר על כן ,נוכח היעדר הוראות גילוי ודיווח ספציפיות לתחום ,במהלך השנים גובשו על ידי
התאגידים השונים הפועלים בתחום גרסאות שונות של "מדיניות דיווחים מיידיים" )להלן -
"מדיניות הדיווחים" או "מתכונות הדיווח"( .החל מיום  1ביוני  ,2010מדיניות זו ,אשר אינה
מעוגנת במסמך פומבי של התאגיד ,הועברה אל סגל הרשות אגב הגשת הבקשה לקבלת היתר
לפרסום תשקיף.
מתכונות הדיווח המקובלות כיום שונות האחת מן השנייה במספר מאפיינים :17
 .1מהות המידע המדווח  -קיימת שונות גבוהה בין מהות המידע המדווח בהתאם למתכונות
הגילוי של התאגידים .לשם המחשה ,תובאנה להלן מספר דוגמאות -
 היעדר התייחסות לדיווחים מעדכנים באשר לסטאטוס בקשות לקבלת אישורים
רגולטורים;
 חוסר אחידות באשר למידע מהותי עליו יש לתת גילוי בקשר עם פרוטוקול של ניסוי קליני,
בקשר עם תוצאות ביניים של ניסוי קליני ובקשר עם תוצאותיו הסופיות של הניסוי
הקליני;

17

המידע שלהלן מבוסס על ניתוח של מדיניות דיווחים שהוגדרה על ידי תאגידים אשר הגישו בקשות לפרסום תשקיף
החל מיום  1ביוני  ,2010ושהועברה לסגל הרשות בהתאם לבקשתו כחלק מתהליך בדיקת הבקשה.
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 חוסר אחידות באשר להגדרת האירועים המשמעותיים המתרחשים במהלך תקופת הניסוי
הקליני ,עליהם התאגיד נדרש לדווח )כגון ,תופעות לוואי משמעותיות שהתגלו בקרב
המטופלים ומידת החומרה שלהן(;
 חוסר אחידות באשר לפרטי המידע אשר ידווחו בעניין הסכמי הפצה ,הסכמי רישיון
וכדומה.

 .2תכיפות הדיווחים  -קיימת שונות גבוהה בין תכיפות הדיווחים של התאגידים השונים ,כפי
שהוגדר במתכונות הדיווח שלהן .כך למשל ,יש חוסר אחידות בדיווחים המיידיים הניתנים
אודות תוצאות ניסויים בבעלי חיים )ניסויים פרה-קליניים( ,תוצאות ניסויים קליניים
וולונטריים ,או באשר לקצב והיקף גיוס מטופלים לניסוי קליני ,פרסומים במאמרים
מקצועיים ועוד.

 . 4הבעייתיות הנובעת מכללי הגילוי ו הדיווח הקיימים כיום
כפועל יוצא מהיעדר הוראות גילוי ודיווח ייעודיות לתאגידים הפועלים בתחום מדעי החיים,
נוצרו הבעיות הבאות:
 .1חוסר התאמה של מודל הדיווח הכללי לענף  -המודל הנוכחי שנקבע בתוספת הראשונה
מותאם באופיו לחברה תעשייתית .אמנם ,חלק מסעיפי הגילוי שנקבעו בתוספת הראשונה
רלוונטי גם לתאגידי מדעי חיים )כגון סעיף  12לתוספת הראשונה בדבר מוצרים חדשים ,סעיף
 20לתוספת הראשונה בדבר מחקר ופיתוח או סעיף  21לתוספת הראשונה בדבר נכסים לא
מוחשיים( ,אולם ,קיים צורך להרחיב את הגילוי באשר לכל אחד מסעיפים אלה .בנוסף ,יש
צורך לבצע התאמה ספציפית של הפרטים הנדרשים בהתאם לסעיפים אחרים בתוספת
הראשונה ,אשר מותאמים באופיים לתאגידים תעשייתיים ,גם לתאגידי מדעי חיים .למשל,
מתן פרטים אודות ניסויים קליניים אותם עורך התאגיד ,פרטים אודות קבלת אישורים של
רשויות רגולטוריות למוצר של התאגיד )למשל ,אישור  FDAבארה"ב ,אישור CE Mark
באיחוד האירופאי( ,פרטים אודות הקניין הרוחני עליו מבוססת פעילות הפיתוח של התאגיד
ורמת ההגנה שיש לתאגיד על הקניין האמור )פרטים אודות בקשות לרישום פטנטים
מהותיים ,פטנטים מהותיים שכבר אושרו ,בקשות לפטנטים מהותיים שנדחו( ועוד.
סגל הרשות סבור כי התאמת הפרטים הנדרשים על פי התוספת הראשונה לפעילות של
תאגידי מדעי החיים ,תאפשר למשקיע להעריך טוב יותר את פעילות הפיתוח של תאגידים
אלה ,קניינם הרוחני ויכולתם לממש את תכניתם העסקית ,ובעצם כך תאפשר לו לקבל
החלטת השקעה מושכלת יותר.
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 .2היעדר שימוש במונחים מקובלים בתעשיית מדעי החיים  -במסגרת תהליך פיתוח של מוצר
בתחום מדעי החיים )תרופה/מכשיר רפואי( מבצעים התאגידים ,במרבית המקרים ,ניסויים
קליניים .לכל ניסוי קליני ,נקבעת מראש תכנית פעולה מפורטת )פרוטוקול הניסוי( הכוללת
את מלוא הפרטים הקשורים לניסוי .בכלל זה ,מגדיר פרוטוקול הניסוי את מטרות הניסוי
)ראשית ומשנית( ,אוכלוסיית הניסוי ,מאפייני הניסוי )גלוי או סמוי( ,הגדרת "הצלחת ניסוי"
ועוד .כל אחד מהפרמטרים הללו מהותי לשם הבנת תהליך הניסוי והערכת תוצאותיו עם
השלמתו ,ומשכך הוא מהווה פרט חשוב למשקיע סביר .במצב הדברים כיום ,חלק גדול
מהתאגידים הפועלים בתחום מדעי החיים אינו עושה שימוש במונחים המקובלים ,מחד,
ואינו נותן גילוי לכלל הפרמטרים המהותיים אשר אמורים לשמש את המשקיע לשם הערכת
פעילות התאגיד ותהליך הפיתוח של המוצר שלו ,מאידך.

 .3חוסר אחידות  -היעדרה של מתכונת דיווח אחידה ומחייבת יוצר חוסר אחידות הן בין
תקופות שונות לגבי אותו התאגיד ,והן בין תאגידים שונים .חוסר האחידות מקשה על יכולת
ההשוואה של המשקיע בין תאגידים שונים הפועלים בתחום מדעי החיים ,לרבות יכולת
השוואה בין כאלה הפועלים באותו תת תחום )מכשור רפואי ,ביוטכנולוגיה ,תרופות(.
 .4חוסר וודאות  -קיים חוסר וודאות בקרב התאגידים המדווחים הפועלים בתחום באשר
למתכונת הדיווח הנדרשת מהם ,ובכלל זה בהתייחס לאירועים המחייבים דיווח מיידי
לציבור המשקיעים.
 .5גיבוש מדיניות דיווח סובייקטיבית לתאגיד  -בהיעדר כללים ברורים באשר לאירועים
המחייבים דיווח מיידי לציבור ,נוצר מצב בו תאגידים נוטים לדווח על אירועים אשר אינם
בהכרח מהותיים מחד )כגון  -השתתפות בכנס של תאגידי מדעי חיים במדינה כלשהי או
ביצוע מספר מסוים של מכירת מערכות( ,ומאידך ,התאגידים עלולים שלא לדווח על אירועים
מהותיים )כגון  -דחיית בקשת פטנט מהותי שהוגשה על ידי התאגיד(.
תאגידים לא מעטים אף נמנעים ממתן עדכון לציבור בדבר סטאטוס בקשה שהוגשה על ידם
לרשות רגולטורית במועד הסטטוטורי בו הייתה אמורה אותה רשות לקבל החלטה ביחס
לבקשה ,ואף נמנעים ממתן גילוי פומבי לתוצאות משמעותיות של בקרות המבוצעות על ידי
הרשות הרגולטורית אשר נתנה אישור שיווק למוצר הרפואי של התאגיד ועוד.
 .6חינוך ציבור המשקיעים  -אחת המטרות העיקריות של תיקון זה היא סיוע לציבור
המשקיעים ,ובכללם אנליסטים המסקרים את התאגידים הפועלים בתחום מדעי החיים,
משקיעים מוסדיים המשתתפים בהנפקות של תאגידים אלה ועוד ,להתמקד במידע המהותי
אשר אמור להוות בסיס להערכתם את פעילות התאגידים )כגון תיאור הסביבה בה פועל
התאגיד ,שוק היעד של המוצר הרפואי של התאגיד ,מידע אודות הקניין רוחני ,מידע אודות
הניסויים הקליניים ועוד( .לעניין זה ,ראוי להדגיש ,כי בשל העובדה כי ניירות ערך של תאגידי
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מדעי חיים נסחרים בבורסה החל מחודש אוגוסט  2005בלבד ,תחום זה עודנו נחשב לתחום
בתולי אשר הן המשקיעים והן האנליסטים טרם צברו בו ניסיון רב.
 .7דוחות כספיים של תאגידים הפועלים בתחום מדעי החיים  -ככלל ,דוחותיו הכספיים של
תאגיד מהווים חלק מרכזי מהליך הדיווח הכספי שלו .מטרת הדוחות הכספיים הינה לספק
מידע באשר למצב הכספי ,לביצועים ולשינויים במצב הכספי של תאגיד ,מתוך כוונה שמידע
זה יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים לשם קבלת החלטות כלכליות .עם זאת ,יישום
כללי החשבונאות אינו מביא לכך שדוחותיהם הכספיים של תאגידים הפועלים בתחום מדעי
החיים ישקפו את מלוא פוטנציאל הסיכונים וההטבות הגלום בפעילות המחקר והפיתוח
שלהם.
כך למשל ,בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי  ,38נכסים בלתי מוחשיים )להלן -
" "IAS38או "התקן"( ,לעיתים קרובות תאגידים מוציאים משאבים או מתהוות להם
התחייבויות בעת רכישה ,פיתוח ,תחזוקה או הרחבה של משאבים בלתי מוחשיים )כגון  -ידע
מדעי או טכני( ,עיצוב ויישום של תהליכים חדשים או מערכות חדשות ,רישיונות ,קניין רוחני,
הכרת שוק וסימנים מסחריים )כגון  -פטנטים ,תוכנות ,נתח שוק ,זכויות שיווק וכדומה(,
כאשר לא כל הפריטים האמורים מקיימים את ההגדרה של "נכס בלתי מוחשי"  .18כפועל
יוצא מכך ,עלות שהוציא תאגיד בגין פריט אשר נמצא בתחולת התקן ,אולם לא מקיים את
הגדרת "נכס בלתי מוחשי" כאמור ,תוכר כהוצאה כאשר היא מתהווה ,ועל כן ,פריט זה לא
יקבל ביטוי במסגרת מצבת נכסיו של התאגיד.
לא זו אף זו ,לאור כללי המדידה של נכסים בלתי מוחשיים ,ערך הפוטנציאל העסקי אשר
טמון בהם ,לרוב גבוה מערכם בדוחות הכספיים.
באשר לנכסים בלתי מוחשיים אשר נוצרו בתאגיד ,קובע התקן כי נכס בלתי מוחשי הנובע
משלב המחקר של הפרויקט שביצע התאגיד ,לא יוכר כנכס ,אלא ,העלות בגינו תוכר כהוצאה
בעת התהוותה .נכס בלתי מוחשי הנובע משלב הפיתוח של הפרויקט ,יוכר כנכס רק בהתקיים
תנאים מסוימים .אחרת ,העלות בגינו תוכר כהוצאה בעת התהוותה .משמעות האמור היא
שהדוח על המצב הכספי של תאגיד הפועל בתחום מדעי החיים ,אינו משקף בהכרח את מצבת
הנכסים הבלתי מוחשיים הכלכלית שלו.
לאור האמור ,מטרת תיקון תקנות ניירות ערך הינה ,בין היתר ,לשקף למשקיע את מלוא
הסיכונים וההטבות הקשורים לפעילות פיתוח המוצר הרפואי ,ואשר לא מקבלים ביטוי מלא
בדוחות הכספיים של תאגיד הפועל בתחום מדעי החיים.
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מבחנים להכרה בנכס בלתי מוחשי  -יכולת זיהוי ,שליטה על משאב וקיומן של הטבות כלכליות עתידיות.
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 .8הערכות שווי בתחום מדעי החיים  -בשונה מהערכות שווי של תאגידים תעשייתיים )להלן
בסעיף זה " -הערכות שווי מסורתיות"( ,הערכות שווי של תאגידים הפועלים בתחום מדעי
החיים )להלן " -הערכות שווי בתחום"( מבוססות על הנחות וטכניקות אחרות .כך למשל,
בשונה מהערכות שווי מסורתיות ,הפרמטרים הפיננסיים )למעט ,קצב שריפת מזומנים(,
נחשבים לכלים יעילים פחות כאשר בוחנים את שוויים של תאגידים הפועלים בתחום מדעי
החיים ואשר נמצאים בתחילת דרכם .חלף פרמטרים אלה ,מעריך השווי בוחן את מספר
המוצרים שיש לתאגיד בשלבי תכנון ,ייחודיות הטכנולוגיה של התאגיד ,הערכת הזמן הצפוי
עד המעבר לשלב הניסויים הבא ,יכולת התאגיד לממן את הפיתוח ,שותפויות אסטרטגיות,
מספר הפטנטים שיש לתאגיד וסטאטוס האישור שלהם ,איכות הניסויים הקליניים שנעשו עד
למועד הערכת השווי ,זהות חברי הנהלת התאגיד וניסיונם המקצועי והעסקי ,הרכב הועדה
המייעצת של התאגיד )ככל שקיימת( ועוד .19
נוסף על הפרמטרים האמורים ,מעריך השווי נדרש להניח הנחות באשר לגורמי הסיכון
המשמעותיים ,כגון פרק הזמן שיחלוף עד קבלת אישור שיווק סופי מהרשויות הרגולטוריות,
ההסתברות לקבלת אישור שיווק סופי מאותן הרשויות ,הנחות בדבר קצב החדרת המוצר
הרפואי לשוק היעד לאחר קבלת אישור שיווק סופי ,קצב צמיחה של ההכנסות העתידיות,
גודל השוק הפוטנציאלי המקסימאלי של המוצר הנמצא בשלבי פיתוח ועוד.
בעת הכנת הערכת שווי של תאגיד הפועל בתחום מדעי החיים ,מעריכי השווי נסמכים ,בדרך
כלל ,על ההערכות וההנחות של הנהלות התאגידים הפועלים בתחום .ברי ,כי לאור
המאפיינים המיוחדים של הערכות שווי בתחום ,כמתואר לעיל ,קיימת חשיבות רבה לניסיונו
של מעריך השווי ,ולהבנתו והיכרותו את התחום בו פועל התאגיד.

. 5מקורות בהם נעשה שימוש ל שם כתיבת תיקון תקנות ניירות ערך
לשם הכנת תיקון זה ,סגל הרשות נעזר במקורות הבאים:
א .דרישות הגילוי שיושמו בתשקיפים של תאגידים הפועלים בתחום מדעי החיים;
ב "Best Practices" .שאותרו בדוחות תקופתיים ובתשקיפים של תאגידים שונים הפועלים
בתחום מדעי החיים ,בישראל ובחו"ל;
ג .סקירת הוראות דין משווה  -הוראות הגילוי והדיווח החלות בארה"ב ,במדינות האיחוד
האירופאי ובבריטניה;
ד .פגישות רבות שערך סגל הרשות במהלך שלוש השנים האחרונות עם גורמים שונים בשוק
ההון הישראלי ,ובהם אנליסטים המסקרים תאגידי מדעי חיים ,חתמים אשר מטפלים
http://www.nrg.co.il/online/16/ART1/486/122.html 19
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בתשקיפים של תאגידי מדעי חיים ואף מסייעים להם בביצוע הנפקות פרטיות ,עורכי פטנטים,
אנשי תעשייה )הן נציגי תאגידים הפועלים בתחום והן נציגי קרנות הון סיכון( ,נציגת לשכת
המדען הראשי במשרד התמ"ת ,עורכי דין המייצגים תאגידי מדעי חיים ,רואי חשבון מבקרים
של תאגידי מדעי חיים ,וזאת לצד מספר פגישות שהתקיימו עם אגוד החברות הציבוריות בהן
נכחו גם נציגים בכירים של תאגידי מדעי חיים אשר ניירות הערך שלהם נסחרים בבורסה.
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ג .סקירת המצב בחו " ל
להלן יובא פירוט תמציתי בנוגע למצב הקיים בחו"ל  20בקשר עם כללי דיווח וגילוי של תאגידי
מדעי חיים:
ארה"ב  -בארה"ב אין הסדרה ספציפית בחקיקה של כללי דיווח וגילוי של תאגידי מדעי חיים ,הן
בנוגע לתשקיפים והן בנוגע לדיווחים תקופתיים )דוחות שנתיים ורבעוניים( ולדיווחים מיידיים.
עם זאת ,קיימת פסיקה ענפה בתחום אשר התפתחה על בסיס מקרים בהם נדונו סוגיות שעלו
בעניין דיווחי תאגידי מדעי חיים .פסיקה זו יצקה תוכן למושגי שסתום כלליים בחוקי ניירות
הערך האמריקאיים ,בכלל ,וגידרה את גבולותיה של דרישת המהותיות ,בפרט .תוכנה של דרישה
זו ,כפי שעוצב על ידי בתי המשפט בארה"ב ,משפיע על היקפו של הדיווח המיידי אליו נדרשים
תאגידי מדעי החיים ,כמו גם על היקפו של הדיווח התקופתי.
האיחוד האירופאי  -ה ;European Securities and Markets Authority) ESMA-רשות ניירות
ערך ושווקים באיחוד האירופאי( אשר אחראי ,בין היתר ,על הסדרת כללי הדיווח החלים על
תאגידים מדווחים במדינות האיחוד האירופאי ,לא קבע כללי דיווח ייחודיים לתאגידי מדעי
החיים ,הן בנוגע לתשקיפים והן בנוגע לדיווחים תקופתיים )דוחות שנתיים ורבעוניים( ודיווחים
מיידיים.
עם זאת ,במסמך המלצות שפורסם על ידי ה ESMA -נקבעו מספר המלצות כלליות וייחודיות
לתאגידי מדעי חיים ,אשר ניתנות לאימוץ באופן וולונטרי על ידי תאגידים מדווחים הפועלים
בתחום זה .במסגרת ההמלצות מוצע לתאגידים המדווחים למסור במסגרת תשקיפים מטעמם
מידע אודות הפרמטרים הבאים  -המחקר שמבצע התאגיד; הפטנטים שבבעלותו; אנשי מפתח
העובדים בתאגיד ועבורו וכן מידע אודות שיתופי פעולה עם מוסדות מובילים בתחום.
בריטניה  -ההסדרה הרגולטורית של כללי הגילוי החלים על תאגידים מדווחים בבריטניה ניזונה
משני מקורות מרכזיים  -הדין של האיחוד האירופי כפי שעוצב על-ידי ה ESMA-והדין הבריטי.
יודגש כי הדין של האיחוד האירופאי הוא הדין הקוגנטי ,ותאגידי מדעי החיים נדרשים למלא אחר
הוראותיו .כיוון שאין בדין האירופי התייחסות ספציפית לכללי הדיווח החלים על תאגידי מדעי
חיים ,הרי שסטנדרט הדיווח שהם נדרשים ליישם מכוחו זהה לזה המיושם על ידי יתר התאגידים
המדווחים.
פרט לדין האירופאי ,ה ;Financial Services Authority) FSA-רשות השירותים הפיננסיים
בבריטניה ,להלן " -ה ("FSA-הסדיר את דרישות הגילוי והדיווח באמצעות שלושה סטים של
כללים  -ה Listing Rules-המעצבים את חובות הדיווח והגילוי בעת רישום ראשון של ניירות
20

הצוות המטפל מבקש להודות לעו"ד יעל בלאו ממחלקת תאגידים על סקירת המצב בחו"ל.
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הערך של תאגידים למסחר ,21ה Prospectus Rules-החולשים על כללי הדיווח והגילוי בתשקיפי
התאגידים ,22וה Disclosure Rules and Transparency Rules-המגדירים את דרישות הגילוי
והדיווח השוטפות .23במסגרת סט כללים זה ,תאגידי מדעי החיים כפופים ,ככל התאגידים
המדווחים ,לדרישות הגילוי והדיווח הכלליות .ה Rules-השונים אינם כוללים דרישות גילוי או
דיווח ספציפיות לתאגידים הפועלים בתחום מדעי החיים ,לא בכל הנוגע לדיווחים השוטפים
והתקופתיים ,ולא בכל הנוגע לגילוי הנכלל בתשקיפים.
לאור היעדרן של דרישות גילוי ייחודיות ,והעובדה שכללי הגילוי והדיווח שמגדירים את רמת
הגילוי מנוסחים בצורה רחבה ,הגילוי הניתן בפועל על ידי תאגידי מדעי החיים בבריטניה מצומצם
מזה הנהוג כיום בישראל .הדרישות הייחודיות היחידות החלות על התאגידים הללו ,נכללות
במסגרת ה ,Listing Rules-והן משליכות אך ורק על תאגידי מדעי החיים המבקשים לרשום את
ניירות הערך שלהם למסחר בבורסה בלונדון במסגרת רשימת ה.Premium Listing-
תכליתן של הדרישות הייחודיות הינה להגמיש ולהתאים את דרישות הסף לרישום ניירות ערך
למסחר ,לתאגידים בתחום פעילות זה ,24בהתאם למאפייני פעילותם העסקית .כך ,נקבעו ב-
 Listing Rulesהקלות אשר מטרתן לאפשר לקבוצה רחבה יותר של תאגידי מדעי החיים להיסחר
במסגרת ה .Premium Listing-כך למשל ,תאגיד מדעי החיים לא נדרש לעמוד בתנאי העוסק
בקיומה של פעילות עצמאית ונפרדת במהלך שלוש שנים ,עובר לרישום .תאגיד מדעי החיים אף
פטור מהדרישה להציג דוחות כספיים מבוקרים בגין שלוש השנים שקדמו למועד רישומו למסחר.
לצד ההקלות ,נדרשים התאגידים הללו לעמוד בתנאי סף מחמירים הנוגעים לקיומו של הון עצמי
מינימאלי בסך של  20מיליון ליש"ט בעת הרישום למסחר ,כמו גם להוכחת יכולתם למשוך
משקיעים מתוחכמים ,לגיוס בהיקף של  10מיליון ליש"ט ,לפחות ,ועוד.
יצוין ,כי עד לשנת  ,2005הדרישות הייחודיות האמורות הטילו על תאגיד מדעי חיים ,אשר ביקש
לפרסם תשקיף ,חובת צירוף של חוות דעת מטעם מומחה בלתי תלוי )";"Independent Report
להלן " -חוות דעת מומחה בלתי תלוי"( ,אשר כללה ניתוח של הסביבה העסקית בה בכוונת
התאגיד לפעול; ניתוח שוק היעד הפוטנציאלי של מוצר התאגיד; תיאור מוצר התאגיד והצורך של
השוק בפיתוחו; ניתוח הקניין הרוחני של התאגיד; תיאור הניסויים הקליניים על שלביהם
השונים ועוד .חוות דעת זו הוגשה באופן נפרד ועצמאי מתיאור עסקי התאגיד כפי שנכלל במסגרת
הדוח התקופתי שלה .מבחינה פרקטית ,התפתח נוהג ולפיו תאגידי מדעי חיים צירפו לתשקיפים
אותם הם הגישו לבורסה בלונדון ,חוות דעת מומחה בלתי תלוי אשר התייחסה לנושאים לעיל,
למעט לתחום הפטנטים ,תחום אשר בגינו הוגשה חוות דעת ספציפית וייעודית שהוכנה על ידי
גורם מוסמך )משרדי עורכי דין ו/או עורכי פטנטים(.

http://fsahandbook.info/FSA//handbook/LR.pdf 21
http://fsahandbook.info/FSA//handbook/PR.pdf 22
http://fsahandbook.info/FSA//handbook/DTR.pdf 23
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm199899/cmselect/cmsctech/535/9090207.htm 24
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בשנת  ,2005החליט ה FSA-לבטל את החובה האמורה להכללת חוות דעת מטעם מומחה בלתי
תלוי במסגרת דוח של תאגיד המבקש לרשום למסחר את ניירות הערך שלו.
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ד  .תיקון תקנות ניירות ערך  -דיון בסוגיות עיקריות

במסגרת פרק זה יובא דיון תמציתי בסוגיות העיקריות אשר נדונו בשלבי עריכת התיקון.
 . 1קביעת דרישות גילוי ייעודיות לענף
עמדת סגל הרשות ,המוצגת בתיקון זה ,הינה שיש לקבוע הוראות גילוי ייעודיות לתאגידים
הפועלים בתחום מדעי החיים ,וזאת לאור ייחודיות הענף ,השונות הקיימת בין הדיווחים של
התאגידים השונים )והקושי הנובע מכך בהשוואתיות המידע הניתן על ידם( ואי הוודאות הקיימת
לגבי מהימנות המידע המדווח לציבור המשקיעים.
דרישות גילוי אלה כוללות התאמה ספציפית של פריטי המידע הנדרשים על פי התוספת הראשונה
לתאגידים הפועלים בתחום מדעי החיים ,וכן מתייחסות לנושאים הייחודיים לתאגידים אלה,
כגון גילוי אודות ניסויים קליניים אותם עורך התאגיד; גילוי אודות קבלת אישורים של רשויות
רגולטוריות למוצר הרפואי של התאגיד )למשל ,אישור  FDAבארה"ב ,אישור  CE Markלמכשיר
רפואי באיחוד האירופאי ועוד(; גילוי אודות הקניין הרוחני עליו מבוססת פעילות הפיתוח של
התאגיד ורמת ההגנה שיש לתאגיד עליו )ובכלל זה ,פרטים אודות בקשות לרישום פטנטים
מהותיים ,פטנטים מהותיים שכבר אושרו ,בקשות לפטנטים מהותיים שנדחו(; גילוי אודות שוק
היעד הפוטנציאלי אליו מכוון התאגיד את המוצר הרפואי שלו ועוד.
התאמה של דרישות הגילוי כאמור ,תאפשר למשקיע להעריך טוב יותר את פעילות תאגיד מדעי
החיים ,וכפועל יוצא מכך ,תאפשר לו לקבל החלטת השקעה מושכלת יותר.

 . 2תחולת ה תיקון

א .דרישות הגילוי שנקבעו התיקון זה חלות על כל תאגיד אשר פועל בתחום מדעי החיים ,קרי
עוסק במחקר ,פיתוח ,ייצור ו/או שיווק של מוצר רפואי )תרופה או מכשיר רפואי( ,אחד או
יותר ,ואשר הינו -
) (1תאגיד מדווח ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח) 1968-להלן " -החוק"( ,אשר עיקר
פעילותו הינה בתחום מדעי החיים ,וזאת בין שהיא מתבצעת על ידי התאגיד ,בין שהיא
מתבצעת על ידי חברה מוחזקת שלו ,ובין שהיא מתבצעת על ידי חברה שהשקעת
התאגיד בה מהווה השקעה בנכס פיננסי  ;25או -

25

"חברה מוחזקת"  -כהגדרתה בתקנה  1לתקנות דוחות כספיים שנתיים; "נכס פיננסי"  -כהגדרתו בתקנה 14
לתקנות דוחות כספיים שנתיים.
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) (2תאגיד מדווח ,אשר תחום מדעי החיים מהווה אצלו תחום פעילות עסקי נפרד ,כהגדרת
מונח זה בסעיף  3לתוספת הראשונה.
ב .בנוסף על האמור ,ייתכנו מקרים בהם תאגיד מדווח יחזיק בפעילות בתחום מדעי החיים,
אשר אינה מהווה את עיקר פעילותו או שאינה מהווה תחום פעילות עסקי נפרד .כך למשל,
החזקה של התאגיד המדווח בפעילות בתחום מדעי חיים הנמצאת תחת חברה כלולה בה
לתאגיד המדווח יש השפעה מהותית  ,26או השקעה של תאגיד מדווח )כגון :קרן הון סיכון(
בפעילות בתחום מדעי החיים ,המסווגת כנכס פיננסי  ,27כאשר עיקר פעילות החברה הכלולה
ו/או הנכס הפיננסי הינו בתחום מדעי החיים.
כפי שתואר במסגרת סעיף  (7)4לפרק ב' לדברי ההסבר של תיקון זה ,הדוחות הכספיים של
תאגידים הפועלים בתחום מדעי החיים ,אינם משקפים את מלוא פוטנציאל הסיכונים
וההטבות הגלום בפעילות המחקר והפיתוח .לפיכך ,גם במקרים האמורים לעיל ,עשויה
פעילות מדעי החיים להיות משמעותית מאוד לעסקיו מן הבחינה האיכותית ולאור
הפוטנציאל העסקי )ומאידך ,הסיכון העסקי( אשר בדרך כלל טמון באותה פעילות.
משכך ,ובמקרים מן הסוג המתואר ,סגל הרשות מבקש ליצור ,במסגרת תיקון תקנות ניירות
ערך ,איזון בין מהותיות הפעילות בתחום מדעי החיים עבור התאגיד מדווח לבין היקף
הגילוי אותו הוא נדרש לתת .איזון זה יושג תוך הגדרת שתי רמות גילוי להיקף מינימאלי של
המידע אותו יכלול תאגיד מדווח אשר מחזיק בחברה הפועלת בתחום מדעי החיים ,ואשר
יינתן במסגרת תיאור ההשקעה בהתאם להוראות סעיף  25לתוספת הראשונה ,בדוח
התקופתי או בתשקיף ,לפי העניין -
הרמה הראשונה  -יישום חלקי של הוראות ספציפיות בתיקון זה באשר לפעילות של חברה
אשר השקעת התאגיד המדווח בה מהווה השקעה מהותית מאוד )השקעה בחברה כלולה
אשר את דוחותיה הכספיים נדרש התאגיד המדווח לצרף לדוחותיו בהתאם להוראות תקנה
 23לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע) 2010-להלן " -תקנות דוחות
כספיים שנתיים"(  .28יישום חלקי זה כולל ,לכל הפחות ,יישום של מספר סעיפים נבחרים
בהתאם לתיקון )כגון  -גילוי אודות המוצרים המפותחים על ידי החברה הכלולה ושוק היעד
הפוטנציאלי שלהם ,הסכמי שיווק והפצה מהותיים של החברה הכלולה ,מידע אודות ניסויים
קליניים בחברה הכלולה וכן מידע בנוגע לקניינה הרוחני של החברה כלולה( ,והכל כמפורט
בפרט  4בפרק א' של התוספת החמישית לתקנות פרטי תשקיף.

 26בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר  ,28השקעות בחברות כלולות ,או כל תקן אחר שיחליפו.
 27בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר  ,39מכשירים פיננסים :הכרה ומדידה ,או כל תקן אחר
שיחליפו.
 28תקנה  23לתקנות דוחות כספיים שנתיים קובעת מבחנים כמותיים ואיכותיים לצירוף דוחות כספיים של חברה
כלולה .הסף הכמותי שנקבע לבחינה הינו סף של עשרים אחוזים .כלומר ,ההשקעה בחברה הכלולה מהווה עשרים
אחוזים או יותר מסך הנכסים ,או שהסכום אשר נכלל ברווח או הפסד ,בשל ההשקעה בחברה הכלולה ,מהווה עשרים
אחוזים או יותר מן הרווח או ההפסד של התאגיד.
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הרמה השנייה  -יישום מצומצם יותר של הוראות ספציפיות בתיקון זה )גילוי בהיקף קטן
יותר מזה הנדרש בגין חברה כלולה שדוחותיה הכספיים צורפו לדוחות התאגיד המדווח(,
וזאת ביחס להשקעה מהותית בקשר לפעילות של חברה שעיקר פעילותה בתחום מדעי
החיים ,ואשר השקעת התאגיד המדווח בה מהווה השקעה בחברה כלולה לגביה התאגיד
המדווח נדרש לתת מידע תמציתי בהתאם להוראות תקנה  24לתקנות דוחות כספיים
שנתיים  ;29וכן בקשר לפעילות של חברה שעיקר פעילותה היא בתחום מדעי החיים ,ואשר
השקעת התאגיד המדווח בה מהווה השקעה בנכס פיננסי ,המקיימת את שני המבחנים
הבאים:
מבחן ראשון
) (1סכום ההשקעה בנכס הפיננסי ,כפי שהוצג בדוחותיו הכספיים של התאגיד המדווח,
מהווה עשרה אחוזים או יותר מסך הנכסים בדוח על המצב הכספי )להלן " -המבחן
המאזני"( ,או -
) (2הסכום שנכלל ברווח )הפסד( הנקי או הכולל ,לפי העניין ,בשל השקעת התאגיד המדווח
בנכס הפיננסי ,מהווה ,בערכו המוחלט ,עשרה אחוזים או יותר מן הרווח )הפסד( הנקי
או הכולל בהתאמה ,בערכו המוחלט ,של התאגיד המדווח )להלן " -המבחן התוצאתי"(,
מבחן שני
לתאגיד המדווח יש את היכולת להשיג את המידע הנדרש ; לעניין זה  -חזקה שלתאגיד
קיימת יכולת זו מקום בו הוא ממנה נציג מטעמו בדירקטוריון התאגיד אשר ההשקעה בו
מהווה השקעה בנכס פיננסי.

יישום מצומצם זה כולל ,לכל הפחות ,מתן גילוי בהתאם למספר סעיפים נבחרים שבתוספת
החמישית )כגון  -גילוי אודות המוצרים המפותחים על ידי החברה הכלולה )או זו שמהווה
נכס פיננסי( ושוק היעד הפוטנציאלי שלהם ומידע אודות ניסויים קליניים בחברה הכלולה )או
זו שמהווה נכס פיננסי( ,והכל כמפורט בפרט  4בפרק א' של התוספת החמישית לתקנות פרטי
תשקיף.
כאמור ,באשר להשקעה בתחום מדעי החיים המהווה השקעה בנכס פיננסי ,יכלול התאגיד
המדווח מידע זה ככל שיש לו את היכולת להשיגו .במקרה בו אין לו את היכולת כאמור ,יציין
התאגיד המדווח עובדה זו.
ג .תחולת התיקון במקרים של הכנסת פעילות בתחום מדעי חיים במסגרת עסקה של התאגיד
עם בעל שליטה בו  -כאמור ,במסגרת תיקון תקנות ניירות ערך יאומצו הוראות גילוי ייחודיות
לתאגידים הפועלים בתחום מדעי החיים ,הן באשר לדיווחיהם השוטפים )דוחות תקופתיים,
 29תקנה  24לתקנות דוחות כספיים שנתיים קובעת מבחנים כמותיים למתן מידע תמציתי באשר לפעילות חברה
כלולה ,כאשר הסף הכמותי שנקבע לבחינה הינו סף של עשרה אחוזים .כלומר ,ההשקעה בחברה הכלולה מהווה
עשרה אחוזים או יותר מסך הנכסים ,או שהסכום שנכלל ברווח או הפסד ,בשל ההשקעה בחברה הכלולה ,מהווה
עשרה אחוזים או יותר מן הרווח או ההפסד של התאגיד.
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דוחות רבעוניים ודיווחים מיידיים( והן באשר לתשקיפים ודוחות הצעת מדף המפורסמים על
ידם לציבור.
תאגיד מדווח עשוי להכניס לתוכו פעילות בתחום מדעי חיים ,בין שמדובר בהעברת פעילות
ובין שמדובר בהעברת ניירות ערך של תאגיד אחר אשר עיקר פעילותו היא בתחום מדעי
החיים ,וזאת בין היתר ,גם במסגרת עסקה בין התאגיד המדווח לבין בעל שליטה בו.
תקנה )6ה( ותקנה )7א() (1לתקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(,
התשס"א) 2001-להלן " -תקנות הניגוד"( ,קובעות הוראות גילוי לתיאור תאגיד אשר ניירות
ערך שלו מועברים אל התאגיד המדווח ,או תיאור פעילות אשר רובה או כולה מועברת אל
התאגיד המדווח ,במסגרת עסקה עם בעל השליטה בתאגיד המדווח .בין היתר ,מפנות
התקנות האמורות ,בעקיפין ,להוראות התוספת הראשונה לתקנות פרטי תשקיף ,בכל הנוגע
לגילוי שיש לכלול בדוח העסקה ,המתפרסם על פי תקנות הניגוד ,אודות הפעילות המועברת.
במסגרת התיקון ייקבע כי תאגידים מדווחים ,המתקשרים בעסקה עם בעל שליטה במסגרתה
מועברת אליהם פעילות בתחום מדעי החיים )פעילות הכוללת נכסים והתחייבויות או ניירות
ערך של תאגיד אשר עיקר פעילותו היא בתחום מדעי חיים( ,יכללו ,כחלק מהמידע הניתן
בהתאם להוראות התקנות הרלוונטיות המפורטות לעיל ,את מלוא המידע הנדרש בהתאם
לתיקון זה .לעמדת סגל הרשות ,הגילוי הנדרש בהתאם לתיקון ,הינו מהותי למשקיע הסביר,
ובפרט לבעלי המניות בבואם לאשר עסקה עם בעל השליטה בתאגיד.
באופן דומה ,סגל הרשות סבור כי מידע כאמור יש לתת גם במסגרת הקצאה פרטית חריגה
המתבצעת לפי תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה( ,התש"ס-
 2000אשר במסגרתה מועברת לתאגיד פעילות בתחום מדעי החיים.

ד .בחינת תחולה מצומצמת של התיקון באשר לתאגידי מדעי חיים מסוימים  -במסגרת עבודתו
על גיבוש התיקון ,בחן סגל הרשות האם ראוי לקבוע בהוראות התחולה של התיקון ,הוראות
גילוי מצומצמות באשר לתאגידי מדעי חיים אשר כבר הגיעו לשלב המכירות של המוצר
הרפואי המהותי אותו פיתחו ,כך שהוא מניב להם תזרים מזומנים חיובי פרמננטי ,ועל כן
פעילות המחקר והפיתוח עבורם כבר איננה מהותית.
פעילות תאגיד כאמור ,דומה במהותה לפעילות של כל חברה תעשייתית או מסחרית המוכרת
את מוצריה .משכך ,סגל הרשות בחן האם ראוי לקבוע מבחנים כמותיים ו/או איכותיים אשר
יביאו לכך שהחל מהמועד בו פעילות המחקר והפיתוח הופכת ללא מהותית ביחס לפעילות
התאגיד בתחום מדעי החיים ,אזי הוא לא יידרש במתן גילוי מלא בהתאם להוראות התיקון
אלא יחויב רק בהוראות הרלוונטיות עבורו ,ככל חברה תעשייתית-מסחרית )כדוגמת
הסכמים מהותיים ,מתחרים וכדומה(.
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בשים לב למבחני המהותיות שנקבעו במסגרת תיקון תקנות ניירות ערך ,ולכך שהוראות
התיקון ,למעשה ,מהוות ספציפיקציה של הוראות התוספת הראשונה לתאגידים הפועלים
בתחום מדעי החיים ,סגל הרשות החליט שלא לקבוע הוראות תחולה מצמצמות נוספות
באשר לתאגידי מדעי חיים כאמור.
סגל הרשות מבקש להדגיש כי דרישות הגילוי על פי התיקון רלבנטיות רק ביחס למוצרים
רפואיים מהותיים ,ומכיוון שכל תאגיד יוכל לקבוע בעצמו אילו מבן מוצריו הם מהותיים,
אזי אין מקום לבצע אבחנה בין תאגידים אשר נמצאים רק בשלב הפיתוח לבין כאלה שכבר
החלו במכירות.

. 3מבנ ה הדוח התקופתי וה תיקון
מבנה הדוח התקופתי של תאגידים הפועלים בתחום מדעי החיים ,הלכה למעשה ,נותר בעינו גם
לאחר יישום התיקון .דרישות הגילוי ,אשר באות להתאים את הוראות התוספת הראשונה באופן
ספציפי לתאגידי מדעי החיים ,אינן משנות את מבנה פרק תיאור עסקי התאגיד המובא במסגרת
הדוח התקופתי של כל תאגיד מדעי חיים ,בהתאם לסעיפי התוספת הראשונה.
במסגרת עבודתו על כתיבת התיקון ,בחן סגל הרשות את האפשרות לשנות את מבנה הדוח
התקופתי של תאגידי מדעי החיים .האפשרויות שנבחנו על ידי סגל הרשות היו כדלקמן -
א .מתן גילוי בהתאם להוראות התוספת הראשונה והתיקון ,בחתך של מוצרים מהותיים
המפותחים על ידי התאגיד;
ב .מתן גילוי בהתאם להוראות התוספת הראשונה והתיקון ,בחתך של הפטנטים המהותיים של
התאגיד.
סגל הרשות החליט שלא לסטות ממבנה הדוח התקופתי הקיים ,וזאת ממגוון נימוקים אשר
העיקריים שבהם יפורטו להלן -
א .מתן מידע מרוכז בחתך של נושאים ,יאפשר למשקיע להבין טוב יותר את החשיפות ,הסיכונים
והסיכויים של תאגיד מדעי החיים ,ובכך יאפשר לו לקבל החלטת השקעה מושכלת בצורה
הטובה ביותר .כך למשל ,ריכוז מידע באשר לקניין הרוחני של התאגיד ,יאפשר למשקיע
להעריך נכונה את מידת ההגנה שיש לתאגיד על מוצריו המהותיים; ריכוז מידע באשר
לניסויים הקליניים אותם מבצע התאגיד ,יאפשר למשקיע להעריך נכונה את סטאטוס הליכי
קבלת אישורים מאת הרשויות הרגולטוריות; וכן הלאה .פילוח המידע באופן אחר ,יחייב את
המשקיע לרכז באופן עצמאי את המידע האמור ,אשר מטבע הדברים ,יהא פרוס על פני כל
הדוח התקופתי.
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ב .משיחות והתייעצויות אשר קיים סגל הרשות עם גורמים שונים ומגוונים בשוק ההון באשר
לגילוי הניתן על ידי תאגידים הפועלים בתחום מדעי החיים ,עולה כי הבעייתיות בכללי הגילוי
והדיווח הנהוגים כיום ,כפי שפורטו בסעיף  4לפרק ב' של דברי ההסבר לתיקון ,אינה נובעת
מאופן פריסת המידע בדוחות השוטפים והתקופתיים של תאגידי מדעי החיים ,אלא ממאפייני
פרטי המידע הנכללים בהם  -אי הכללת פריטי מידע מהותיים לתאגידים הפועלים בתחום
מדעי החיים ,אי התאמת סעיפי התוספת הראשונה לתאגידים הפועלים בתחום מדעי החיים
וכדומה .במילים אחרות ,העלות הכרוכה בשינוי מבנה הדוח התקופתי ופריסה שונה של
פריטי המידע בחתך מוצרים או פטנטים ,חלף חתך נושאי ,רבה ותחייב ,בין היתר ,שינוי
הרגלי קריאה וכתיבה של הדוחות התקופתיים של תאגידי מדעי החיים.
ג .משיחות והתייעצויות שקיים סגל הרשות עם גורמים שונים ומגוונים בשוק ההון ,ובכללם
אנליסטים המנתחים פעילויות של תאגידים הפועלים בתחום מדעי החיים ,עולה כי המבנה
הקיים של הדוח התקופתי ,ואופן הצגת המידע בחתך נושאי ,מתאימים לדרך הניתוח
הסטנדרטית של פעילות תאגיד מדעי החיים על ידם וכן לאופן ניתוח התאגידים עצמם את
פעילותם .30

. 4הערכות שווי בתחום מדעי ה חיים
כמתואר בסעיף  (8)4לפרק ב' של דברי ההסבר לתיקון זה ,הערכות שווי המצורפות לדוחות
הכספיים של תאגידים הפועלים בתחום מדעי החיים ,נושאות מאפיינים ייחודיים לעומת הערכות
שווי של חברות תעשייתיות .כידוע ,כל הערכת שווי ,מעצם טבעה ככזו ,הינה סובייקטיבית
למעריך ,ומבוססת על הערכותיו האישיות ביחס למושא ההערכה ,קל וחומר הערכת שווי של
פעילות בתחום מדעי החיים ,אשר לשמה נדרש המעריך להניח הנחות רבות ייחודיות לתחום,
הנחות אשר כל אחת מהן ,כשלעצמה ,עשויה להשפיע באופן משמעותי על השווי שייקבע בהערכת
השווי.
בין ההנחות המהותיות העומדות ,בדרך כלל ,בבסיס הערכת שווי של תאגיד הפועל בתחום מדעי
החיים ,ניתן למנות את ההנחות הבאות  -הערכה בדבר מועד קבלת אישור שיווק סופי מרשות
רגולטורית; הסתברות לקבלת אישור סופי מהרשות הרגולטורית המוסמכת; הערכה בדבר היקף
השוק הפוטנציאלי למוצר רפואי המצוי בפיתוח; הערכה בדבר קצב החדרת מוצר רפואי לשוק
לאחר קבלת אישור סופי לשיווקו; הערכה בדבר קצב צמיחה של ההכנסות העתידיות; הערכה
בדבר קצב הצמיחה של שוק היעד בכללותו ,ועוד.
יש לציין ,כי ברובן המכריע של הערכות שווי של תאגידים הפועלים בתחום מדעי החיים ,מעריכי
השווי נסמכים בעת הכנת הערכת השווי על ההערכות וההנחות של הנהלות התאגידים .לאור
30

כך למשל ,לאור העובדה כי תאגידי מדעי חיים נוהגים לרשום ,בדרך כלל ,מספר פטנטים על אותו מוצר ,או מגישים
בקשות להארכת פטנטים קיימים ,מתן הגילוי בחתך של פטנטים ,אינו יעיל.
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האמור ,ולאור מידת אי הוודאות הגבוהה אשר גלומה בהערכות אלה ,סבור סגל הרשות כי קיימת
חשיבות רבה לניסיונו של מעריך השווי ,להבנתו והיכרותו את התחום בו פועל התאגיד ,באופן
שיאפשר לו לגבש את ההנחות ואת ההסתברויות להתממשותן באופן עצמאי ובלתי תלוי בהערכת
הנהלת התאגיד מושא ההערכה.
הערכה עצמאית מצד מעריך שווי ,אשר תהא בלתי תלויה ,עד כמה שניתן ,בהנהלת התאגיד מושא
ההערכה ,תוכל לשמש ככלי נוסף בידי המשקיע לבחינת פעילות התאגיד ולגיבוש החלטת השקעה
מושכלת ,זאת ,במצבים בהם התאגיד נדרש לצרף את הערכת השווי לדוחותיו בהתאם להוראות
תקנה 8ב לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים )להלן " -תקנה 8ב"(.
משכך ,ומבלי לגרוע מהוראות תקנה 8ב ומהוראות התוספת השלישית לתקנות דוחות תקופתיים
ומיידיים בדבר עניינים אשר יש להתייחס אליהם במסגרת הערכת שווי שצורפה )להלן בסעיף זה -
"התוספת השלישית"( ,ובהתאם להוראות שנכללות בתיקון זה ,מעריך השווי נדרש לתת גילוי,
במסגרת הערכת השווי ,למידת מומחיותו בתחום בו פועל התאגיד )בין אם עסקינן בהערכת שווי
של פעילות תאגיד מדעי חיים ,ובין אם עסקינן בהערכת שווי המשמשות בסיס לקביעת ערכם של
סעיפים בדוחות הכספיים של התאגיד הקשורים לתחום מדעי החיים( .ככל שמעריך השווי הוא
בעל מומחיות כאמור ,עליו לחוות דעתו באשר לסבירות כל אחת מההנחות המהותיות אשר
משמשות בסיס לביצוע הערכת השווי.
אם מעריך השווי אינו בעל מומחיות בתחום ,יהא על מעריך השווי לפרט את אופן ביסוס הערכתו
המקצועית ,כפי שבאה לביטוי בהערכת השווי .אם ,במקרה כאמור ,לשם גיבוש הערכת השווי
ולשם בחינת סבירות ההנחות המהותיות אשר משמשות לה בסיס ,הסתייע מעריך השווי במומחה
חיצוני אשר בקיא בתחום הפעילות של התאגיד ,תצוין עובדה זו ,תוך מתן פרטים כנדרש בהתאם
להוראות סעיף  6לתוספת השלישית .אם מעריך השווי אינו בעל מומחיות בתחום ,והוא אף לא
הסתייע במומחה חיצוני לשם גיבוש הערכתו והערכת סבירות ההנחות המהותיות אשר משמשות
לה בסיס ,יציין המעריך עובדה זו במסגרת הערכת השווי ,תוך פירוט אופן ביסוס הערכתו.
דוגמאות להנחות מהותיות
להלן יובאו מספר דוגמאות להנחות מהותיות המשמשות ,בדרך כלל ,בסיס להערכת שווי בתחום
מדעי החיים ,אשר ביחס לסבירותן נדרש מעריך השווי לחוות דעתו )בין אם בעצמו ובין אם
באמצעות מומחה חיצוני( ,כאמור לעיל .יודגש ,כי רשימת דוגמאות זו נועדה לשם ההמחשה בלבד
ועל מעריך השווי להתייחס לסבירות כל אחת מההנחות המהותיות הרלבנטיות המשמשות בסיס
להערכת השווי אותה הוא מכין ,בין אם היא נכללת ברשימת הדוגמאות ,ובין אם לאו:
) (1סבירות ההנחה באשר לשוק הפוטנציאלי של מוצר רפואי בפיתוח;
) (2סבירות ההנחה באשר להגנה הנובעת לתאגיד מקניינו הרוחני;
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) (3סבירות ההנחה באשר לתחזית תזרימי המזומנים העתידיים )ככל שהשיטה אשר שימשה
בהערכת השווי הינה שיטה המבוססת על היוון תזרימי מזומנים( ,ובכלל זה קצב החדרת
המוצר הרפואי לשוק היעד ,קצב צמיחת שוק היעד ,קצב צמיחת ההכנסות על פני השנים,
קצב צמיחת הוצאות המו"פ ועוד;
) (4סבירות ההנחה באשר לאפשרות קבלת אישור רשות רגולטורית מוסמכת בטריטוריה בה
מתכוון התאגיד לפעול;
) (5סבירות שיעור ההיוון אשר שימש להיוון תזרימי המזומנים העתידיים.

לא כללה הערכת השווי את כל הפרטים האמורים ,ישלים התאגיד המדווח פרטים אלה במסגרת
הדוח התקופתי ,וזאת כנדרש בהתאם להוראות תקנה 8ב)ד( לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים.
יצוין ,כי סגל הרשות התלבט באם לדרוש ,חלף מנגנון הגילוי המתואר לעיל ,הערכת שווי בלתי
תלויה בתאגיד המדווח ,אשר במסגרתה יהא על מעריך השווי לגבש את הערכתו באופן עצמאי
ומבלי להסתמך כלל על הערכותיה של הנהלת התאגיד מושא ההערכה .ואולם ,לאחר שהקדיש
לכך מחשבה רבה ,החליט סגל הרשות לגבש מודל של גילוי בלבד באשר למומחיות המעריך
בתחום הספציפי בו פועל התאגיד ,ובאשר להערכת סבירות ההנחות המשמשות בסיס להערכת
השווי ,מודל אשר יהא קל ופשוט יותר ליישום .לעמדת סגל הרשות ,הגילוי אשר יינתן בהתאם
לדרישות המתוארות לעיל ,ישמש ,בטווח הקצר ,ככלי עזר אשר יאפשר לבקר את עבודתם של
מעריכי השווי הפועלים בתחום מדעי החיים ,ובטווח הארוך יותר ,יסייע הגילוי האמור להגדלת
מידת עצמאותם של המעריכים ולהפחתת הסתמכותם על הנהלות התאגידים אותם הם מעריכים.

 . 5גילוי טבלאי
בהתאם להוראות המרכיבות את התיקון ,יכללו בדוח התקופתי טבלאות אשר מרכזות מידע
ומקלות את קריאת הדוח ואת שליפת הנתונים הדרושים מתוכו .גילוי טבלאי זה ,מיועד לאפשר
למשקיע להבין בצורה מיטבית פריטי גילוי שונים אליהם מתייחס תאגיד מדעי החיים .כך למשל,
על פי התיקון נדרש תאגיד מדעי חיים אשר מבצע ניסויים קליניים ,אגב פיתוח מוצריו הרפואיים,
לכלול טבלה המתייחסת לניסויים אלה ,באופן שמשקיע המעיין בדוח התקופתי יוכל לקבל את כל
המידע הרלבנטי אודות כל ניסוי וניסוי ,באופן מרוכז בטבלה זו ,וכך יוכל אותו משקיע להבין
באופן המיטבי את סטאטוס הפיתוח העדכני של מוצריו הרפואיים של התאגיד .ברי ,כי תאגיד
מדעי חיים רשאי להוסיף תיאור מילולי ביחס למידע הכלול באחת או יותר מן הטבלאות
הנדרשות על פי תיקון זה ,ובלבד שהתאגיד סבור כי הדבר נחוץ לשם הבנת פריט המידע לגביו ניתן
התיאור הנוסף האמור.
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 . 6בחינת הצורך ב צירוף חוות דעת עורך פטנטים
חשיבותו של הקניין הרוחני עבור תאגיד הפועל בתחום מדעי החיים היא רבה ,שכן ,רק אם
התאגיד יגן על פרי פיתוחו באמצעות רישום פטנט )המאושר על ידי הגורם המוסמך במדינה ו/או
טריטוריה ספציפית( ,בטרם הוא יחל לשווקו ולהפיצו ,תוקנה לו זכות השימוש הבלעדית
בהמצאתו ,אשר אמנם תהא קצובה בזמן ומוגבלת לטריטוריה ספציפית ,אולם בה בעת היא
תספק לתאגיד הגנה מפני תחרות לאורך פרק זמן בלתי מבוטל .ללא הגנה שכזו ,עלול התאגיד
לאבד יתרון תחרותי משמעותי שעשוי להיות לו על פני תאגידים אחרים אשר כבר פיתחו או
פועלים לפתח מוצרים רפואיים דומים.
לאור האמור ,ובנוסף לדרישות הגילוי הנרחבות באשר לקניין הרוחני הנמצא בבעלות תאגיד מדעי
חיים )פטנטים מהותיים ובקשות לרישום פטנטים מהותיים הנמצאות בשלב בדיקה מתקדם,
כהגדרתם בתיקון( הנדרשות בהתאם לתיקון ,כפי שתואר לעיל ,התאגיד רשאי לצרף לפי שיקול
דעתו ,כנספח לפרק תיאור עסקי התאגיד אשר נכלל בדוח התקופתי ו/או בתשקיף ,לפי העניין,
חוות דעת עורך פטנטים.
יצוין ,כי סגל הרשות התלבט רבות באם לקבוע בתיקון זה חובת צירוף של חוות דעת עורך
פטנטים ,אשר תתייחס ליכולתו של התאגיד לעשות שימוש בפטנטים המהותיים שלו ) Freedom

 ,(To Operateבמדינות ו/או בטריטוריות העיקריות בהן הוא פועל ובמדינות ו/או בטריטוריות בהן
בכוונתו לפעול )לרבות ,שוקי היעד כפי שהוגדרו על ידי התאגיד בהתאם להוראות התיקון( ,כמו
גם לנאותות תיאור קניינו הרוחני של תאגיד מדעי החיים ,בדומה לדרישה הקיימת במדינות
אחרות בעולם )למשל ,בבריטניה(.
מחד ,אין ספק כי התייחסות של גורם מקצועי חיצוני ,ובלתי תלוי ,ליכולת התאגיד לעשות שימוש
בפטנטים המהותיים שלו ,מבלי שהתאגיד יפר עקב כך זכויות קנייניות של גורמים אחרים ,על
מנת להוציא אל הפועל את התוכנית העסקית שלו ,מהווה מידע בעל ערך למשקיע בבואו לנתח את
שוויו הכלכלי של הקניין הרוחני של תאגיד מדעי החיים.
מאידך ,קביעת חובה לצרף חוות דעת עורך פטנטים תשית על התאגיד עלויות כלכליות נוספות,
כאשר הלכה למעשה ,באמצעות דרישות הגילוי הקיימות במסגרת התיקון ,נראה כי תאגיד מדעי
החיים יוכל לתת מידע חלופי אשר יספיק למשקיעים לשם הערכת ערכו הכלכלי של הקניין הרוחני
של התאגיד.
לאור האמור ,החליט סגל הרשות ,בשלב זה ,שלא לקבוע במסגרת תיקון תקנות ניירות ערך חובת
צירוף של חוות דעת עורך פטנטים .סגל הרשות סבור כי המידע הטבלאי אותו ייתן תאגיד מדעי
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החיים  ,31ביחס לפטנטים מהותיים רשומים וביחס לבקשות לרישום בגין פטנטים מהותיים
הנמצאות בשלב מתקדם ,מידע נוסף אודות אסטרטגיית הקניין הרוחני של התאגיד ,היעדים
אותם הוא מבקש להשיג באמצעותה ,וסטאטוס השגתם למועד הדוח התקופתי ,וכן גילוי אותו
ייתן התאגיד אודות קשיים ,מגבלות ועיכובים בגין בקשות לרישום פטנטים מהותיים שהוגשו על
ידו ,יאפשרו למשקיעים להעריך את הערך הכלכלי של הקניין הרוחני של התאגיד.

 . 7התייחסות התאגיד להיקף המימון ומקורותיו לשם השגת אבני הדרך בתקופה של
 12חודשים עוקבים למועד הדוח התקופתי
ככלל ,ומעצם אופיים של תאגידים הפועלים בתחום מדעי החיים ,חולפת תקופה ארוכה ממועד
תחילת תהליך המחקר והפיתוח של המוצר הרפואי ועד לקבלת אישור הרשות הרגולטורית
לשיווקו ולהפצתו בשווקי היעד ,אם בכלל .משכך ,ועד להפקת תזרים מזומנים חיובי פרמננטי
ממכירת המוצר הרפואי ,התוכנית העסקית של תאגיד מדעי החיים ,לרבות המשך פיתוחו של
המוצר הרפואי ,מותנית לרוב בהשגת מימון חיצוני.
מידע מהותי למשקיע בתאגידים מסוג זה כולל את אבני הדרך לפיתוח המוצר הרפואי ,המימון
הדרוש לשם השגתן ,וכמובן ,תכניות התאגיד לגיוס מקורות המימון הדרושים לשם כך.
לאור האמור ,תאגיד מדעי חיים נדרש לתת גילוי אודות היקף המימון הדרוש להשגת אבני הדרך
ולמקורות המימון אשר ישמשו לשם כך .אולם ,על מנת ליצור איזון ולהימנע מהטלת נטל כבד
מדי על התאגידים ,ולאחר שהקדיש לכך מחשבה ,החליט סגל הרשות כי התאגיד ייתן מידע זה רק
באשר לתקופה בת  12חודשים העוקבים למועד הדוח התקופתי ,ולא מעבר לכך .כמו כן ,דרישה זו
חלה רק על תאגיד מדעי חיים אשר עיקר פעילותו בתחום מדעי החיים.
בהתאם להוראות שיקבעו במסגרת התיקון ,דרישת גילוי זו תחול בשינויים המחויבים גם על
תשקיף גיוס ,דוח הצעת מדף ודוח רבעוני של תאגיד מדעי חיים.

. 8הכללת מידע אודות שוק יעד פוטנציאלי
בהתאם להוראות תיקון זה ,תאגיד הפועל בתחום מדעי החיים נדרש לכלול מידע אודות שוק
היעד הפוטנציאלי של המוצר הרפואי אותו הוא מפתח .מידע זה יינתן רק באשר למוצר רפואי
מהותי אשר נמצא בשלבי פיתוח )דהיינו ,ביחס לתרופה  -כאשר התאגיד החל בשלב פיתוח קליני;
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מידע הכולל ,בין היתר ,תיאור של הפטנט ,הזכויות בפטנט ,מקום רישום הפטנט ומועד הפקיעה הצפויה של
הפטנט .מידע כאמור יינתן על ידי תאגיד מדעי החיים גם ביחס לבקשת פטנט מהותית )בשינויים המחויבים(.
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ביחס למכשיר רפואי  -כאשר התאגיד הוכיח את היתכנותו הטכנולוגית של המכשיר( ,ויכלול לכל
הפחות את הפרטים הבאים -
) (1היקף אוכלוסיית היעד אשר צפויה לעשות שימוש במוצר הרפואי;
) (2היקף כספי של שוק היעד הפוטנציאלי של המוצר הרפואי;
) (3הסבר מפורט לאופן חישוב היקף אוכלוסיית היעד והיקף כספי של שוק היעד.
מידע אודות שוק היעד הפוטנציאלי ,כאמור לעיל ,הינו מהותי לשם הבנת הפוטנציאל העסקי אשר
טמון במוצר הרפואי שבפיתוח ,מנקודת ראותו של התאגיד .ברי ,כי מידע זה מהווה מידע רך
הנשען ברובו על הערכות סובייקטיביות של התאגיד ,ומשכך ,חשיבות ביסוס המידע מקבלת משנה
תוקף .לאור האמור ,קובעות הוראות הגילוי שנכללות במסגרת התיקון ,כי מידע כאמור יינתן רק
באשר למוצר רפואי אשר נמצא כבר בשלבי פיתוח ,וזאת מתוך הנחה סבירה כי בשלב זה ,לתאגיד
היכרות מעמיקה עם שוק היעד ,אשר תאפשר לו לבסס ולנמק את הערכותיו.
כמו כן ,במסגרת ההוראות הנכללות בתיקון נקבע כי במקרה בו הסתמך התאגיד על מקור מידע
חיצוני ,כדוגמת מחקר שוק או פרסומים אחרים ,לשם הערכת היקף אוכלוסיית היעד ו/או ההיקף
הכספי של שוק היעד הפוטנציאלי ,יכלול התאגיד הפניה עם קישור )לינק( למקור מידע זה )ככל
שמקור המידע הינו פומבי(,וכן יפרט את הפרטים הבאים:


שם גוף המחקר אשר ערך את מחקר השוק או שם המפרסם;



הערכת התאגיד בדבר מידת המהימנות של גוף המחקר או המפרסם ואופן
בחינתה;



רלוונטיות המחקר או הפרסום; בהקשר זה ,על התאגיד להתייחס גם למועד
המחקר או הפרסום ולעיקרי תוכנו;



ככל שקיימת זיקה בין גוף המחקר אשר ערך את מחקר השוק או המפרסם ,לבין
תאגיד מדעי החיים ,בעל השליטה או נושאי משרה בו ,ייתן התאגיד גילוי על כך.

ברי ,כי הסתמכות תאגיד מדעי החיים על מקור מידע חיצוני לשם ביסוס הערכתו בדבר שוק היעד
הפוטנציאלי ,אינה גורעת מאחריותו של התאגיד על נאותות המידע הנכלל במסגרת פרק תיאור
עסקי התאגיד בהקשר זה.

 . 9חובת עדכון ודיווח על אירוע או עניין מהותי
נוכח חוסר האחידות בדיווחים השוטפים של תאגידים שונים הפועלים בתחום מדעי החיים ,חוסר
האחידות בדיווחיו של תאגיד מדווח בודד ,מתקופה לתקופה ,כמו גם חוסר הוודאות מצד
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התאגידים המדווחים הפועלים בתחום באשר למתכונת הדיווח הנדרשת מהם ,יש חשיבות לגילוי
בדבר מדיניות הדיווחים של התאגיד.
תאגיד מדווח הפועל בתחום מדעי החיים ,נדרש ,בהתאם להוראות תיקון זה ,לפרט ,במסגרת
הדוח התקופתי ,את מדיניות הדיווחים הצפויה שלו למהלך השנה העוקבת לשנת הדיווח ,תוך
מתן גילוי לסוגי אירועים אשר התרחשותם האפשרית במהלך השנה העוקבת ,צפויה להביא את
התאגיד לפרסום דיווח מיידי בהתאם להוראות תקנה  36לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים
)להלן " -מדיניות הדיווחים"(.
בהתאם להוראות התיקון ,תאגיד המבקש לדווח אודות אירוע אשר אינו נמנה על סוגי האירועים
אשר הוגדרו במסגרת מדיניות הדיווחים ,לאחר שהגיע למסקנה כי מדובר בפרט העשוי להיות
חשוב למשקיע סביר השוקל מכירה או רכישה של ניירות ערך של התאגיד ,נדרש לתת הסבר
אודות מהות הגילוי הניתן ולהדגיש בדיווח את הנימוקים למסקנתו בדבר היות האירוע מהותי
תוך התייחסות לגורמים בתאגיד אשר אישרו את פרסום הדיווח וכן לכלל הנתונים אשר שימשו
בסיס למידע המדווח .כמו כן ,על התאגיד יהא לציין ,במסגרת דיווח מיידי כאמור ,כי מדובר
באירוע אשר אינו מנוי במדיניות הדיווחים של התאגיד.
על מנת לצמצם את חוסר הוודאות וחוסר האחידות המתוארת ברישא של סעיף זה ,במסגרת
תיקון תקנות ניירות ערך מובאים אירועים אשר ,לעמדת סגל הרשות ,מהווים אירוע או עניין
החורגים מעסקי התאגיד הרגילים ,ומשכך טעונים דיווח מיידי בהתאם לתקנה  36לתקנות דוחות
תקופתיים ומיידיים .יודגש ,כי אין בהוראות החדשות הנכללות במסגרת התיקון כדי לגרוע
מחובות תאגיד הפועל בתחום מדעי החיים ,לפרסם דוח מיידי אודות התפתחות מהותית ו/או על
אירוע או עניין אשר עשויה להיות להם השפעה מהותית על עסקי התאגיד בהתאם לתקנות  36ו-
37א 2לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים.
בהתאם להוראות תקנה  36לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים ,האירועים לגביהם תאגיד נדרש
לפרסם דיווח מיידי הינם אירועים החורגים מעסקיו הרגילים ,ואשר יש בהם כדי להשפיע באופן
מהותי על התאגיד ו/או על מחיר ניירות הערך של התאגיד.
בהקשר זה ,סגל הרשות בחן מגוון עצום של דיווחים מיידיים אשר פורסמו על ידי תאגידי מדעי
החיים בתואנה כי האירועים המתוארים בהם הינם אירועים החורגים מעסקיהם הרגילים של
התאגידים הללו .ממצאי בחינה זו ,מראים כי ישנם לא מעט דיווחים מיידיים אשר דומה כי
התכלית העיקרית לפרסומם נבעה מרצונם של התאגידים לשווק את עצמם למשקיעים ולהראות
כי מתבצעת בהם פעילות כלשהי ,כאשר בחלק מהמקרים הדיווחים המיידיים פורסמו זמן קצר
לפני גיוס הון מהציבור .זאת ,בעיקר באשר לתאגידים הפועלים בתחום ואשר נמצאים עדיין בשלב
הפיתוח של המוצר הרפואי או בתחילת שלב השיווק שלו.
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בשים לב לאמור ,ועל מנת לצמצם את כמות הדיווחים המיידיים של תאגידים הפועלים בתחום
אשר אין בהם השפעה של ממש על עסקי התאגיד ,מבקש סגל הרשות להבהיר כי בהיעדר נסיבות
מיוחדות אשר מעידות על קיומה של השפעה כאמור ,האירועים שיפורטו להלן אינם מהווים,
לעמדת סגל הרשות ,אירועים אשר חורגים מעסקי התאגיד ,ואשר מצדיקים פרסום דיווח
מיידי:
) (1השתתפות התאגיד או נציגיו בכנס מדעי ו/או רפואי ,בין האם הוא נערך בישראל ובאין אם
הוא נערך בחו"ל;
) (2פרסומים בירחונים ומגזינים מקצועיים אודות מוצר רפואי של התאגיד;
) (3תוצאות ניסוי פרה-קליני ,למוצר רפואי אשר אינו מהותי לתאגיד ,בין אם מדובר בניסוי
מעבדה ובין אם מדובר בניסוי בבעלי חיים;
) (4הגשת בקשה לרשות רגולטורית מוסמכת להכרה בתרופה כתרופת יתום;
) (5השלמה מוצלחת של פרוצדורה טיפולית ,אחת או יותר ,במוצר רפואי של התאגיד.
על אף האמור ,אם תאגיד הפועל בתחום מדעי החיים סבור כי אירוע הנמנה על סוגי האירועים
המפורטים לעיל ,מהווה אירוע אשר יש בו מידע מהותי למשקיע סביר השוקל מכירה או רכישה
של ניירות ערך של התאגיד ,יפרסם התאגיד דיווח מיידי בגינו ,ובלבד שבמסגרת הדיווח האמור
יודגשו הנימוקים למסקנת התאגיד בדבר היות האירוע מהותי וכן ייכלל המידע הנדרש כמפורט
לעיל.
סגל הרשות מבקש להדגיש כי אין באמור לעיל ,בעניין פרסום דיווח מיידי באשר לאירועים
מסוימים ,כדי להשפיע על בחינת קיומו של מידע פנים בתאגיד ,כהגדרתו בחוק.
שינוי מדיניות הדיווח  -לשם הגדרת מדיניות הדיווחים לשנת הדיווח העוקבת ,התאגידים
נדרשים לבצע בחינה מעמיקה של נסיבותיהם הספציפיות .בהתאם להוראות התיקון ,התאגיד
רשאי לשנות במהלך שנת הדיווח את מדיניות הדיווחים אותה פרט במסגרת הדוח התקופתי
האחרון ,כאשר גילוי על שינוי מדיניות זו ,המתבצע לאחר פרסום הדוח התקופתי האחרון ,ייעשה
באמצעות פרסום דיווח מיידי.
כמו כן ,וככל שבכוונתו של התאגיד המדווח לשנות את מדיניות הדיווחים ,כפי שפורטה במסגרת
הדוח התקופתי האחרון ,ידווח התאגיד במסגרת דיווח מיידי ,עובר לפרסום הדוח התקופתי
הנוכחי ,על השינויים שחלו במדיניות הדיווחים שלו ועל הסיבות לעריכת שינויים אלה.
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 . 10דיווח רבעוני
על מנת לשפר את הוודאות וההשוואתיות באשר לגילוי אותו נדרש תאגיד מדעי חיים לתת
במסגרת הדוח הרבעוני ,ומעבר לדרישת העדכון הכללית הקבועה בפרק ד' לתקנות דוחות
תקופתיים ומידיים ,התיקון קובע את החובה לכלול במסגרת הדוח הרבעוני עדכון לכל הפחות
באשר לסטאטוס הניסויים הקליניים אותם עורך התאגיד ,וכן הערכה עדכנית באשר להיקף
המימון ומקורותיו ,הנדרש לשם עמידה באבני דרך בתקופה של  12החודשים העוקבים למועד
הדוח הרבעוני.

 . 11גילוי נוסף בתשקיף או בדוח הצעת מדף
בהתאם להוראות התיקון ,תאגיד מדעי חיים המפרסם תשקיף הצעת ניירות ערך לציבור או דוח
הצעת מדף ,יכלול במסגרת הגילוי הניתן בהם באשר לייעוד תמורת ההנפקה ,גם פירוט של סדרי
העדיפויות שלו בשימוש בתמורת ההנפקה המידית ,וחלוקה בין שימושים הצפויים ב12-
החודשים העוקבים למועד פרסום התשקיף או דוח הצעת המדף ,לבין שימושים הצפויים לאחר
מכן.
מטרת דרישה זו הינה לסייע בידי משקיע אשר שוקל רכישת ניירות ערך של התאגיד ,במסגרת
הצעת ניירות הערך שלו לציבור ,שכן ,היא מספקת לו מידע אודות השימוש הצפוי על ידי התאגיד
בתמורת ההנפקה לצורך קידום פעילותו במחקר ופיתוח של המוצר הרפואי או לצורך קידום
החדרת המוצר הרפואי ,או לכל שימוש אחר.

 . 12ההחלטה שלא לחייב צירוף חוות דעת של מומחה בלתי תלוי ב קשר עם עסקי
התאגיד
תהליך כתיבת תיקון זה כלל ,כפי שפורט במסגרת פרק ג' לדברי ההסבר ,גם סקירה של כללי
הגילוי והדיווח של תאגידים הפועלים בתחום מדעי החיים בחו"ל .סקירה זו כללה בחינה של
הוראות הדין האנגלי בקשר עם גילוי ודיווח על ידי חברות "מבוססות מחקר מדעי" ) "Scientific
" ,(Research Based Companiesכהגדרתן בהוראות הדין האנגלי )ראה הרחבה בפרק ג' לדברי
הסבר אלה( ,ואשר כוללות גם תאגידים הפועלים בתחום מדעי החיים ,כהגדרתם במסגרת
התיקון.
הדין האנגלי כולל דרישות גילוי ייחודיות לתאגידי מדעי החיים ,המעוגנות במסגרת הListing -
 .Rulesדרישות גילוי אלה חלות על תאגידים מבוססי מחקר מדעי ,המבקשים לרשום לראשונה
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את ניירות הערך שלהם למסחר במסגרת ה .Premium Listing-עד לשנת  ,2005הדרישות
הייחודיות האמורות הטילו על תאגיד מדעי חיים ,אשר ביקש לפרסם תשקיף ,חובת צירוף של
חוות דעת מטעם מומחה בלתי תלוי )" ,("Independent Reportאשר כללה ניתוח של הסביבה
העסקית בה בכוונת התאגיד לפעול; ניתוח שוק היעד הפוטנציאלי של מוצר התאגיד; תיאור מוצר
התאגיד והצורך של השוק בפיתוחו; ניתוח הקניין הרוחני של התאגיד; תיאור הניסויים הקליניים
על שלביהם השונים ועוד .חוות דעת זו הוגשה באופן נפרד ועצמאי מתיאור עסקי התאגיד כפי
שנכלל במסגרת הדוח התקופתי שלו.
מבחינה פרקטית ,התפתח נוהג ולפיו תאגידי מדעי חיים צירפו לתשקיפים אותם הם הגישו
לבורסה בלונדון ,חוות דעת מומחה בלתי תלוי אשר התייחסה לנושאים לעיל ,למעט לתחום
הפטנטים ,תחום אשר בגינו הוגשה חוות דעת ספציפית וייעודית שהוכנה על ידי גורם מוסמך
)משרדי עורכי דין ו/או עורכי פטנטים(.
בשנת  ,2005החליט ה FSA-לבטל את החובה האמורה להכללת חוות דעת מטעם מומחה בלתי
תלוי במסגרת דוח של תאגיד המבקש לרשום למסחר את ניירות הערך שלו .בכך ,קיבל למעשה ה-
 FSAאת עמדתם של המתנגדים לחובה זו ,גורמים הפועלים בתחום ,אשר גרסו כי התועלת שבצד
דרישה זו נמוכה מהעלות הכרוכה ביישומה  ,32הן מבחינת משך הזמן הנדרש להכנת חוות דעת
מומחה בלתי תלוי כאמור ,והן מבחינת העלות הכרוכה בכך ,עלויות אשר עלולות להוביל להעדפה
מצד התאגידים הפועלים בתחום לרשום את ניירות הערך שלהם למסחר בבורסה אחרת ,ולא
בבורסה בבריטניה.
סגל הרשות התלבט רבות באם לקבוע במסגרת תיקון זה חובת צירוף חוות דעת מומחה חיצוני,
בלתי תלוי ,באשר לעסקי התאגיד וסביבתו העסקית ,באופן דומה להוראות הדין האנגלי עובר
לתיקונן כמתואר לעיל ,אם לאו.
מחד ,הבעייתיות הרבה הנובעת מכללי הדיווח והגילוי הקיימים ,מעידה כי תחום מדעי החיים
בשוק ההון הישראלי ,עודנו בחיתוליו ,וכן ,היא מעידה על הצורך הקיים בחינוך התאגידים
הפועלים בתחום לתת את המידע המדויק והמספק לשם הערכת פעילותם ,כמו גם חינוך של
המשקיעים המשתמשים בדיווחי התאגידים באופן שאלה יבינו מהו המידע המהותי הנדרש לשם
הערכת פעילות אותם תאגידים .חוות דעת של מומחה חיצוני באשר לעסקי התאגיד והסביבה
העסקית בה הוא פועל ,או שבכוונתו לפעול ,תחייב את התאגידים להציג את עסקיהם )לרבות
תוכניתם העסקית( באופן שמרני ומבוקר ,מבלי לכלול תחזיות שאינן ברות השגה )למשל ,באשר
לשוק היעד הפוטנציאלי או לנתח השוק הצפוי לאחר הכניסה לשוק זה( ,וכן תספק למשתמשים
כלי נוסף ,עצמאי ובלתי תלוי בתאגידים עצמם ,אשר ישמש להערכת פעילותם.
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מאידך ,קביעת חובה לצירוף חוות דעת מומחה בלתי תלוי תשית עלויות משמעותיות על
התאגידים הפועלים בתחום ,כאשר קיים ספק באשר להיות חוות הדעת כלי בקרה אובייקטיבי
אשר אינו נשען על נתונים שמקורם בתאגיד המדווח .לא זו אף זו ,האחריות על פי דין על מתן
מידע מהימן ,מדויק ומספק לשם הערכת הפעילות ,מוטלת על התאגידים הפועלים בתחום ולא על
גורם חיצוני.
לאחר דיון ומחשבה רבה ,החליט סגל הרשות ,בשלב זה ,שלא לקבוע במסגרת תיקון תקנות
ניירות ערך חובת צירוף חוות דעת מטעם מומחה חיצוני באשר לעסקי תאגיד מדעי החיים
וסביבתו העסקית .לעמדת סגל הרשות ,הוראות התיקון זה ואכיפתן ,ישיגו את המטרה של חינוך
התאגידים והמשתמשים בדוחותיהם השוטפים והתקופתיים ,כמתואר לעיל ,וזאת מבלי להשית
את העלויות המשמעותיות הכרוכות בהכללת חוות דעת של מומחה חיצוני על תאגידים אלה.
בנוסף ,בין הוראות התיקון מצויה גם הוראת גילוי ייחודית בנוגע למומחיותו של מעריך שווי
שהערכתו צורפה לדיווחי התאגיד .על פי דרישה זו ,יש צורך בהתייחסות מעריך שווי למומחיותו
בתחום בו פועל התאגיד וכן לסבירות ההנחות העיקריות ,אותן הוא הניח ,ואשר שימשו בסיס
לשם הכנת הערכת השווי ,מקום בו נעשה שימוש בהערכת שווי .כפי שתואר בהרחבה בסעיף 4
לפרק זה ,גילוי זה יסייע למשתמשים לבקר את עבודת מעריכי השווי ,הפועלים בתחום מדעי
החיים ,ובטווח הארוך ,יביא לשיפור במידת עצמאותם של מעריכי השווי ולהפחתת הסתמכותם
על הנהלות התאגידים אשר את פעילותם הם מעריכים.
סגל הרשות מוצא לנכון אף להדגיש ,שוב ,כי במהלך חודש ינואר  2014הגישה הועדה הבין-
משרדית לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח )כאמור ,ועדת
המו"פ( ליו"ר רשות ניירות ערך ,דוח סופי הכולל את המלצותיה באשר לאמצעים ולתמריצים
הנדרשים לשם יצירת תשתית תומכת לגיוסי הון בבורסה על ידי חברות מחקר ופיתוח על מנת
שאלה תוכלנה להתפתח ולגדול בישראל ,חלף מכירת פעילותן לחברות זרות בשלבים מוקדמים
יחסית.
כחלק מהמלצות הועדה הנוגעות להנפקה לראשונה לציבור בישראל של חברות היי-טק ,הומלץ
לעודד ולקדם עבודות אנליזה בלתי תלויות לחברות היי-טק .בהתאם להמלצת הועדה ,הבורסה
תקדם ביצוע של תכנית אנליזה בלתי תלויה על פיה הבורסה תתקשר עם חברת מחקר ,אחת או
יותר ,שתסקר חברות ציבוריות בתחום מדעי החיים ,אשר יבקשו להיכלל בתכנית )להלן " -תכנית
האנליזה"( .לאחר בחינת המהלך ביחס לחברות מדעי החיים ,תיבחן הרחבת תכנית האנליזה
לכלל החברות המסווגות לענפי הטכנולוגיה על ידי הבורסה .כמו כן ,הועדה המליצה כי חברות
אשר תבקשנה להירשם ברשימת טק-עילית  33תהיינה מחויבות להשתתף בתכנית האנליזה.

33

בין המלצות הועדה ,הומלץ שהבורסה תיצור רשימה חדשה ,בשם "רשימת טק-עילית" )" ("Tech Eliteבה ייסחרו
חברות הי-טק שתירשמנה לראשונה למסחר בבורסה שיענו על תנאים מסוימים.
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לעמדת סגל הרשות ,בהתחשב באופי פעילותן של חברות ציבוריות בתחום מדעי החיים ובקושי
הקיים להעריך את שווי פעילותן על בסיס נתונים כספיים ,עבודות אנליזה בעניינן עשויות לסייע
רבות לכלל ציבור המשקיעים ,הן המשקיעים הקטנים והן המשקיעים המוסדיים ,לבסס החלטות
השקעה מושכלות ביחס לחברות ציבוריות בתחום זה ובכך לקדם את המסחר בהן בבורסה.
כחלק מן הצעדים לקידום תכנית האנליזה ,בוצע תיקון בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות,
בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה) 34 1995-להלן " -חוק הייעוץ"( ,אשר הסמיך
את רשות ניירות ערך לקבוע ,בהוראה שתפרסם מכוח חוק הייעוץ ) 35להלן " -ההוראה"( ,מקרים
ונסיבות מיוחדים אשר קיומם יאפשר לגופים המפרסמים עבודות אנליזה ,לקבל תגמול בעבור
עבודתם ,ובלבד שיינתן לכך גילוי במסגרת עבודת האנליזה .בכוונת רשות ניירות ערך לפרסם את
ההוראה במהלך התקופה הקרובה.
סגל הרשות מאמין כי עבודות אנליזה האמורות ,ובפרט באשר לחברות הפועלות בתחום מדעי
החיים ,יקדמו באופן משמעותי את הבנת התחום מצד המשתמשים בדוחות והמשקיעים בשוק
ההון ,והן יסייעו רבות בהערכת פעילות תאגידים אלה .ההנחה כי תכנית האנליזה תיושם ,הלכה
למעשה ,חיזקה את סגל הרשות בהמלצתו שלא לחייב צירוף חוות דעת מטעם מומחה בלתי תלוי
באשר לעסקי תאגיד מדעי חיים.

34

ביום  27בינואר  2014פורסם ברשומות חוק להקלות בשוק ההון ולעידוד הפעילות בו )תיקוני חקיקה( ,התשע"ד-
 ,2014במסגרתו נוסף לחוק הייעוץ סעיף )17ב().(6
 35הוראה בעניין תגמול בגין ביצוע עבודת אנליזה.
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נספח א'  -רשימת תאגידי מדעי חיים

מניות וניירות ערך המירים  -ענף ביומד  /מדעי החיים
נתוני שווי השוק מעודכנים
לסוף יום המסחר של 6
בפברואר 2014

שם החברה

שם נייר הערך

שווי שוק
במיליוני ש"ח

הערות

1

אבוג'ן

מניות

1,572.0

דואלית

2

אי.טי.ויו מדיקל

מניות

23.8

אופציה 2

0.5

אופציה 3

0.3

3

איי.טי.ג'י.איי

מניות

19.5

אופציה 6

0.4

אופציה 7

0.6

אופציה 8

0.6

4

אייסקיור מדיקל

מניות

30.0

אופציה 1

3.0

אופציה 2

2.3

5

אינטק פארמה

מניות

206.4

אופציה 1

0.2

6

אינטרקיור

מניות

4.6

7

אינסוליין

מניות

266.6

אופציה 1

9.4

אופציה 3

3.7

8

איתמר מדיקל

מניות

287.4

אג"ח 1

25.3

אג"ח 12

91.0

9

אלביט מדיקל
טכנולוג'יס

מניות

125.0

אופציה 3

3.3

10

אליום מדיקל

מניות

33.2

אופציה 3

0.1

אופציה 5

0.9

11

אלרון

מניות

914.6

12

אפוסנס

מניות

25.7

אופציה 2

0.2

13

אנדימד

מניות

2.9

14

אקס.טי.אל

מניות

136.0

אופציה 2

0.3

15

אקסלנז ביוסיינס

מניות

121.4

אופציה 1

3.0

דואלית
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מניות

47.9

16

בונוס ביוגרופ

אופציה 2

0.3

אופציה 3

0.5

אופציה 4

0.4

מניות

8.4

17

בי.אס.פי

אופציה 3

0

אופציה 5

0.1
41.6

18

ביו ויו

מניות

19

ביו לייט

מניות

68.4

20

ביוליין אר אקס

מניות

242.7

21

ביומדיקס

מניות

12.5

אופציה 1

0.2

22

ביונדווקס

מניות

34.7

אופציה 3

0.5

אופציה 4

0.7

אופציה 5

1.3

23

ביו-סל

מניות

152.6

24

ביוקנסל

מניות

44.3

אופציה 2

0.4

25

בריינסוויי

מניות

671.3

26

גיוון אימג'ינג

מניות

3,516.3

27

גפן השקעות

מניות

5.8

אופציה 2

0.2

28

די פארם

מניות

12.5

29

די.אן.איי ביומד

מניות

48.0

אג"ח 2

2.4

30

הדסית ביו

מניות

29.5

אופציה 4

0.3

אופציה 6

1.0

31

ווקסיל ביו

מניות

8.1

אופציה 1

0.4

32

טי.אר.די

מניות

0

33

כיטוב פארמה

מניות

25.9

34

כלל ביוטכנולוגיה

מניות

964.8

אופציה 4

24.3

35

כן פייט ביופרמה

מניות

144.8

אופציה 7

0.1

אופציה 9

0.4

אופציה 10

3.3

אופציה 11

4.0

דואלית

דואלית

לא סחירה
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אופציה 12

2.8

מניות

89.3

אופציה 8

1.5

מניות

261.2

אופציה 2

2.0

אופציה 3

1.7
1,787.9

36

מדיגוס

37

מדיקל קומפרישין

38

מזור רובוטיקה

מניות

39

מיקרומדיק

מניות

33.6

אופציה 17

0.1

40

נקסט ג'ן

מניות

10.4

אופציה 2

0.3

41

תראפיקס ביוסיינסס

מניות

9.9

אופציה 2

0.5

42

סיאלו

מניות

0

אג"ח 1

0

43

סלקט ביומד

מניות

51.9

44

פוטומדקס

מניות

986.8

דואלית

45

פלוריסטם

מניות

853.2

דואלית

46

פלייט מדיקל

מניות

9.4

47

פרוטליקס

מניות

1,381.1

דואלית

48

אופקו

מניות

10,526.6

דואלית

49

פרוקוגניה

מניות

5.3

אופציה 3

0.1

50

קדימהסטם

מניות

41.5

אופציה 1

0.4

אופציה 2

0.3

51

קולפלנט

מניות

64.5

אופציה 2

0.1

אופציה 4

0.1

אופציה 5

0.5

אופציה 6

4.1

52

קומפיוגן

מניות

1,464.0

דואלית

53

קמהדע

מניות

1,972.4

דואלית

אג"ח 3

93.0

54

קפיטל פוינט

מניות

29.5

אופציה 5

0.7

55

רדהיל ביופארמה

מניות

392.2

דואלית

לא סחירה )בפירוק(

דואלית
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תיקון תקנות ניירות ערך בנוגע לפעילות בתחום
מדעי החיים

53

תקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה( )תיקון( ,התשע"ד-
2014
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  16ו 17-לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,361968-לפי הצעת הרשות
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 39

.1

תיקון תקנה 44

.2

תיקון התוספת
הראשונה

.3

בתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה(,
37

התשכ"ט) 1969-להלן – התקנות העיקריות( ,בתקנה  ,39בסופה יבוא:
")ה( תשקיף של תאגיד מדעי החיים יכלול גם פירוט סדרי העדיפויות
שלו בשימוש בתמורת ההנפקה המיידית במסגרת התכנית שפורטה לפי
תקנה זו וחלוקה בין השימושים הצפויים בתקופה של  12החודשים
שלאחר פרסום
שלאחריה .".

התשקיף

ובין

השימושים

הצפויים

בתקופה

בתקנה  44לתקנת העיקריות ,אחרי תקנת משנה )א (1יבוא:
")א (2היה המנפיק -
)( 1

תאגיד המחזיק בנכס נפט או תאגיד שיש לו השקעה בנכס

נפט כהגדרת מונחים אלה בתוספת השלישית  -יובאו פרטים
כמפורט בתוספת האמורה;
)( 2

תאגיד בעל תחום פעילות נדל"ן להשקעה או תאגיד

המחזיק במישרין או באמצעות הסדר משותף ,או שחברה כלולה
שלו מחזיקה בנכס מהותי מאוד כהגדרת מונחים אלה בתוספת
הרביעית  -יובאו פרטים כמפורט בתוספת האמורה;
) (3תאגיד מדעי החיים או תאגיד המחזיק בהשקעה מהותית
או מהותית מאוד בתחום מדעי החיים ,כהגדרת מונחים אלה
בתוספת החמישית  -יובאו פרטים כמפורט בתוספת האמורה.".

36

37

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות ,סעיפים 19א ו – 19ב ימחקו.

ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשע"א ,עמ' .206
ק"ת התשכ"ט ,עמ'  ;1794התשע"ג ,עמ' .1238
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תיקון התוספת

.4

בתוספת השלישית לתקנות העיקריות -

השלישית
)( 1

בסעיף  ,1אחרי ההגדרה "הממונה על ענייני נפט" יבוא:
""נכס נפט" – היתר מוקדם ,רישיון או חזקה כהגדרתם בחוק
הנפט ,התשי"ב ,1952-לרבות זכות בעלת מהות דומה שגוף
המוסמך לכך במדינה מחוץ לישראל העניק;
"החזקה בנכס נפט" – לרבות זכות לקבלת טובת הנאה מנכס
נפט במישרין או בעקיפין והחזקה בזכות שמימושה יקנה החזקה
בנכס נפט; ולמעט החזקה שהיא השקעה סחירה המוחזקת
למטרת מסחר בתאגיד שאינו חברה מוחזקת כהגדרתה בתקנות
דוחות כספיים;".

)( 2

אחרי פרט  4יבוא:
"4א .היתה לתאגיד השקעה בנכס נפט שאינה החזקה בנכס נפט
יובאו פרטים בדבר מהות ההשקעה ושווייה ההוגן של
ההשקעה.".

תיקון התוספת
הרביעית

.5

בתוספת הרביעית לתקנות העיקריות -

)( 1

בפרט  ,1אחרי ההגדרה "שנת הדיווח"" ,תאריך הדיווח" יבוא:
""תחום פעילות נדל"ן להשקעה" – תחום פעילות כהגדרתו
בסעיף  3לתוספת הראשונה שעיקרו החזקה בנכס;";

)( 2

בפרט  ,2בסופו יבוא:
" )ד( החזיק התאגיד במישרין או באמצעות הסדר משותף ,או
החזיקה חברה כלולה של התאגיד ,בנכס מהותי מאוד ,יובאו
פרטים לפי פרקים ג' ,ד' או ה' לפי העניין ,בדבר הנכס אף אם
התאגיד איננו בעל תחום פעילות נדל"ן להשקעה או שהנכס איננו
משויך לתחום הפעילות האמור.
)ה( גילוי לפי תוספת זו ,ביחס לתחום פעילות נדל"ן להשקעה
ולתיאור הנכסים המהותיים והמהותיים מאוד בתחום פעילות
זה יינתן במקום גילוי לפי סעיפים  9עד  17 ,15עד  27לתוספת
הראשונה.".
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הוספת התוספת

.6

ראחרי התוספת הרביעית לתקנות העיקריות יבוא:

החמישית
"תוספת חמישית
)תקנה )44א((3)(2
גילוי בנוגע לפעילות בתחום מדעי החיים
פרק א' :כללי
הגדרות

.1

בתוספת זו -
"אמנת הPCT (Patent Cooperation -
 - "(Treatyהאמנה לשיתוף פעולה בפטנטים
העוסקת בהגשת בקשות בינלאומיות
) (Internationalלרישום פטנטים;
"בקשה לרישום פטנט מהותי המצויה בשלב
מתקדם"  -בקשה לרישום פטנט מהותי הנמצאת
בשלב הלאומי ) (national applicationאו בשלב
האזורי ) (regional applicationשאינה בקשת
פטנט ארעית ) (Provisionalואינה מצויה בשלב
הבינלאומי );(International
"בקשת פטנט ארעית ) US Provisional
 - "(Applicationבקשה לרישום פטנט המוגשת
בארה"ב ,שאינה נבחנת על ידי משרד הפטנטים
בארה"ב ,ותוקפה פג בתום שנה ממועד הגשתה;
"בקשת פטנט המצויה בשלב הלאומי ) National
 – "(Applicationבקשה לרישום פטנט שהוגשה
במשרד רישום פטנטים של מדינה מסוימת,
והפטנט ,ככל שיירשם ,יהיה בר תוקף רק באותה
מדינה;
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"בקשת פטנט המצויה בשלב האזורי ) Regional
 - "(Applicationבקשה לרישום פטנט שהוגשה
במשרד רישום פטנטים באזור מסוים ,והפטנט,
ככל שיירשם ,יהיה בר תוקף בכל אחת מהמדינות
הנכללות באותו אזור;
"גוף מוסמך למתן אישור שיווק מכשיר רפואי
באיחוד האירופאי"  – "Notified Body" -גוף
הפועל במדינות האיחוד האירופאי שהוסמך על ידי
האיחוד ,להעניק אישור  CE Markלשיווק מכשיר
רפואי בהתאם להוראות הדירקטיבה האירופאית
העוסקת במכשירים רפואיים.
"דוח מיידי"  -כמשמעותו בפרק ג' לתקנות דוחות
תקופתיים ומיידיים;
"דוח תקופתי"  -כמשמעותו בפרק ב' לתקנות
דוחות תקופתיים ומיידיים;
"הגנת בלעדיות ) - "(Product Exclusivityהגנה
מפני תחרות במדינה או אזור מסוים ,הניתנת
למוצר רפואי על ידי הרשות המוסמכת באותה
מדינה או אזור ,לרבות הגנה הנובעת מהארכה של
תקופת הגנת פטנט )(Patent Term Extension
ולרבות הגנה בגין בלעדיות המידע ) Data
;(Exclusivity
"הליך  - " (Pre-Market Approval) PMAהליך
אישור לפני שיווק ,במסגרתו מאשר מינהל המזון
והתרופות האמריקאי שיווק של מכשיר רפואי
בהתאם לסעיף  515לחוק התרופות האמריקאי;
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"הליך ׁ) -"510(Kהליך אישור לפני שיווק במסגרתו
מאשר מינהל המזון והתרופות האמריקאי שיווק
של מכשיר רפואי בהתאם לסעיף ׁ);510(K
"השקעה מהותית" – אחת מאלה:
) (1השקעה בחברה כלולה ,לגביה נדרש
התאגיד לצרף מידע תמציתי בהתאם
להוראות תקנה  24לתקנות דוחות כספיים
שנתיים;
)( 2

השקעה בנכס פיננסי המקיימת את

שני אלה:
)א( סכום ההשקעה ,כפי שהוצגה
בדוח על המצב הכספי של התאגיד,
מהווה עשרה אחוזים או יותר מסך
הנכסים בדוח על המצב הכספי; או -
הסכום שנכלל ברווח או ההפסד הנקי
או הכולל ,לפי העניין ,בשל ההשקעה
בנכס הפיננסי  ,מהווה ,בערכו
המוחלט ,עשרה אחוזים או יותר מן
הרווח או ההפסד הנקי או הכולל,
בהתאמה ,של התאגיד ,בערכו
המוחלט;
)ב( לתאגיד יש יכולת להשיג את
המידע הנדרש בהתאם להוראות פרט
 ;(1)4לעניין זה – חזקה שלתאגיד
קיימת יכולת זו מקום בו הוא ממנה
נציג מטעמו בדירקטוריון התאגיד
אשר ההשקעה בו מהווה השקעה
בנכס פיננסי .היה ולא מתקיימת
יכולת זו ,יציין התאגיד עובדה זו.
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"השקעה מהותית מאוד" – השקעה בחברה כלולה,
שאת דוחותיה הכספיים נדרש התאגיד לצרף
לדוחותיו בהתאם להוראות תקנה  23לתקנות
דוחות כספיים שנתיים;
"ועדת הלסינקי" – כהגדרתה בתקנות בריאות העם
)ניסויים רפואיים בבני אדם( ,התשמ"א;381980-
"ועדה מאשרת Institutional Review ) IRB
 - "(Boardגוף המוסמך לאשר פרוטוקול ניסוי
קליני בהתאם לחוקי המדינה בה מתבצע הניסוי
האמור;
"ועדה מדעית מייעצת ) Scientific Advisory
 - "(Boardועדה הכוללת מומחים ,שאינם נושאי
משרה או עובדים בתאגיד ,אשר תפקידה לסייע
בקידום המוצרים הרפואיים של התאגיד;
"חברה מוחזקת"  -כהגדרתה בתקנות דוחות
כספיים;
"חוק התרופות האמריקאי" – Federal ) FDCA
;(Food, Drug and Cosmetic Act
"יעד הניסוי הראשי" - Primary Endpoint -
מטרתו העיקרית של הניסוי הקליני אשר השגתו
מהווה הצלחה בניסוי;
"יעד הניסוי המשני" - Secondary Endpoint -
מטרתו המשנית של הניסוי הקליני אשר השגתו
מהווה חיזוק להצלחה בניסוי הראשי;

 38ק"ת התשמ"א ,עמ'  ;292התשנ"ט ,עמ' .1005
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"מבטח בריאות"  -מבטח בריאות פרטי לרבות
מבטח כהגדרתו בסעיף 52סו לחוק ,חברת ביטוח
מחוץ לישראל ,רשות ציבורית וכל גורם אחר
המשתתף בכיסוי הוצאות בגין שימוש במוצרים
רפואיים;
"מדיניות דיווחים"  -מדיניות התאגיד ,שגובשה על
ידי דירקטוריון התאגיד או הנהלתו ,באשר לסוגי
אירועים העשויים להתרחש בעתיד ,ושלהערכת
דירקטוריון התאגיד או הנהלתו ,יחייבו מתן דיווח
מיידי לפי תקנה  36לתקנות דוחות תקופתיים
ומיידיים;
"מועד קדימות"  -המועד שממנו יחל מניין תקופת
הפטנט ,ככל שיאושר;
"מוצר רפואי" – מכשיר רפואי או תרופה;
"מוצר רפואי מהותי" – מוצר רפואי שלהערכת
התאגיד ,השפעתו על תוצאותיו הכספיות ,הקיימות
או הצפויות ,היא מהותית;
"מנהל המזון והתרופות האמריקאי" – FDA
) – (Food and Drug Administrationהרשות
המוסמכת בארה"ב;
"מכשיר רפואי"  -התקן ,מכשיר ,אביזר או חומר
המשמש לטיפול רפואי בבריאות של בני האדם או
למטרת אבחון ושאינו מיועד בעיקרו לפעול
כתרופה;
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"מקור מידע חיצוני"  -מאמרים מקצועיים,
פרסומים רשמיים של ארגונים ייעודיים ,רשויות
רגולטוריות וגופים ממשלתיים ומחקרי שוק,
שהנהלת התאגיד או הדירקטוריון שלו נסמכים
עליהם לשם תמיכת נתונים עובדתיים ,כמותיים או
איכותיים;
"משרד הבריאות"  -הרשות המוסמכת בישראל;
"ניסוי פרה קליני"  -ניסוי שאינו מתבצע בבני
אדם;
"ניסוי קליני"  -ניסוי המתבצע בבני אדם שמטרתו
בדיקת יעילות או בטיחות של תרופות ומכשירים
רפואיים;
"ניסוי קליני מבוקר"  -ניסוי קליני הכולל קבוצת
התערבות וקבוצת ביקורת;
"ניסוי קליני מבוקר אקראי"  -ניסוי קליני מבוקר
במסגרתו חלוקת המטופלים בין קבוצת הביקורת
ובין קבוצת ההתערבות נעשית באופן אקראי;
"ניסוי קליני מבוקר בעל סמיות כפולה" ) Double
 - (Blindניסוי קליני מבוקר במסגרתו הן המטופל
והן החוקר בניסוי אינם יודעים האם המטופל נמנה
על קבוצת ההתערבות או על קבוצת הביקורת;
"ניסוי קליני מבוקר סמוי חלקית"  -ניסוי קליני
מבוקר במסגרתו המטופל אינו יודע האם הוא נמנה
על קבוצת ההתערבות או על קבוצת הביקורת,
בעוד החוקר יודע;
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"ניסוי קליני מבוקר פתוח )גלוי("  -ניסוי קליני
מבוקר במסגרתו הן המטופל והן החוקר יודעים
האם המטופל נמנה על קבוצת ההתערבות או על
קבוצת הביקורת;
"ניסוי קליני שלב  - "Iניסוי בתרופה בבני אדם
שמטרתו העיקרית היא בחינת בטיחותה של
התרופה;
"ניסוי קליני שלב  - "IIניסוי בתרופה בבני אדם
שמטרתו העיקרית היא בחינה ראשונית של מדדי
יעילות התרופה וכן בחינת מינונים שונים של
התרופה;
"ניסוי קליני שלב  - "IIIניסוי בתרופה בבני אדם
שמטרתו העיקרית היא בחינת יעילות התרופה
בהשוואה לתרופות וטיפולים קיימים;
"ניסוי קליני שלב  - "IVמחקר המתבצע לאחר
קבלת אישור מאת רשות מוסמכת לשיווק התרופה
שנועד בעיקרו לאיסוף מידע נוסף על תופעות לוואי
ארוכות טווח או נדירות שלא התגלו בניסויים
הקליניים שקדמו לאישור השיווק וזאת לשם
אישוש יעילות ובטיחות התרופה;
"סוכנות התרופות האירופאית" – EMA
) - (European Medicines Agencyהרשות
המוסמכת להעניק אישור לשיווק תרופה במדינות
האיחוד האירופאי;
"סטאטוס ניסוי קליני"  -המיקום ,על ציר הזמן,
של תהליך הניסוי הקליני שיהיה אחד מאלה:
)( 1

בתכנון;

62

)( 2

תוכנן אך טרם החל;

)( 3

בביצוע;

)( 4

בהשעיה;

)( 5

הסתיים;

"סעיף ) - "510(Kסעיף משנה  Kבסעיף  510לחוק
התרופות האמריקאי;
סעיף ) – "505(B)(2סעיף משנה ) (B)(2בסעיף 505
לחוק התרופות האמריקאי;
"פטנט"  -זכות שימוש בלעדית ,קצובה בזמן,
שניתנה על ידי הגורם המוסמך במדינה מסוימת
בגין המצאה מסוימת שמקנה לבעליה הגנה מפני
תחרות לפרק זמן מוגבל;
"פטנט מהותי"  -פטנט שפקיעתו או היעדרו עלולים
לפגוע משמעותית בתוצאותיו העסקיות של
התאגיד ושמגן ,בין היתר ,על אחד מאלה:
)( 1

חומר כלשהו;

)( 2

תהליך לייצור חומר;

)( 3

שימוש בחומר;

)( 4

תרופה המכילה חומר;

)( 5

תהליך לייצור תרופה המכילה חומר;

)( 6

מכשיר רפואי החייב באישור רשות

מוסמכת;
"פנקס אמ"ר"  -פנקס האישורים של אביזרים
ומכשירים רפואיים המתנהל במשרד הבריאות;

63

"פרוטוקול ניסוי קליני"  -תכנית פעולה עליה
מבוסס הניסוי הקליני המפרטת ,בין היתר ,את
מטרת הניסוי הקליני ,אופן והיקף ביצועו ,זהות
המשתתפים בו ולוחות הזמנים לביצועו ואושרה
מראש על ידי ועדה מאשרת ורשות מוסמכת
במדינה או באזור הרלבנטיים;
"קבוצת ביקורת" – ) - (Control Groupקבוצה
המשתתפת בניסוי קליני ,המקבלת פלצבו או מוצר
השוואתי אחר ושביחס אליה נבחנות תוצאות
המוצר נשוא הניסוי;
"קבוצת התערבות" – )- (Intervention Group
קבוצה המשתתפת בניסוי קליני ,המקבלת את
המוצר נשוא הניסוי;
"רשות מוסמכת"  -הגוף המוסמך להעניק אישור
לשיווק מוצר רפואי במדינה או אזור מסוים;
"שלב פיתוח קליני"  -שלב פיתוח במסגרתו
מבוצעים ניסויים בבני אדם והוא כולל ניסויים
קליניים בשלב ;III ,II ,I
"שלב פיתוח של מוצר רפואי" – לגבי פיתוח מוצר
רפואי שהוא תרופה  -התאגיד החל בשלב פיתוח
קליני; לגבי מוצר רפואי שהוא מכשיר רפואי -
התאגיד השלים ייצור אב טיפוס ראשון של
המכשיר הרפואי;
"שנת דיווח" – כהגדרתה בתקנות דוחות
תקופתיים ומיידיים;
"תאגיד מדעי החיים"  -אחד מאלה:
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)( 1

תאגיד מדווח שעיקר פעילותו היא

בתחום מדעי החיים ,וזאת בין שהיא
מתבצעת על ידי התאגיד ,בין שהיא מתבצעת
על ידי חברה מוחזקת שלו ,ובין שהיא
מתבצעת על ידי חברה שהשקעת התאגיד בה
מהווה השקעה בנכס פיננסי; לעניין זה,
חברה מוחזקת ,נכס פיננסי – כהגדרתם
בתקנות דוחות כספיים;
)( 2

תאגיד מדווח שבין תחומי פעילותו,

מצוי תחום מדעי החיים; בהגדרה זו ,תחום
פעילות  -כהגדרתו בסעיף  3לתוספת
הראשונה;
"תזרים מזומנים חיובי קבוע"  -תזרים מזומנים
חיובי מפעילותו השוטפת של התאגיד בכל אחד
מחמישה רבעונים רצופים ,לפחות;
"תחום מדעי החיים"  -תחום הכולל פעילות מחקר,
פיתוח ,ייצור או שיווק של מוצר רפואי ,אחד או
יותר;
"תרופה"  -תכשיר המכיל חומר כימי או ביולוגי
המיועד לשפר את מצבו של יחיד הנוטל אותו;
"תרופה גנרית" – תרופה המיוצרת בהעדר פטנט
תקף על החומר הפעיל שאותו היא מכילה ואשר
מחקה את פעילותה של התרופה המקורית;
"תרופת יתום"  -תרופה שהוכרה על ידי רשות
מוסמכת כתרופת יתום בהתאם להוראות ה-
 Orphan Drug Actהאמריקאי ,הוראות ה-
Regulation (EC) No 141/2000 Of The
The

Of

And

Parliament

European

 Councilהאירופאי או הוראות דין דומות;
""ANDA

-

Application

Drug

New

 - Abbreviatedבקשה המוגשת למינהל המזון
והתרופות האמריקאי לשם אישור תרופה גנרית;
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"- ׂBiological License Application- "BLA
בקשה המוגשת למינהל המזון והתרופות
האמריקאי לשם אישור תרופה חדשה ממקור
ביולוגי;
"International Committee on - "ICH
 - Harmonizationהסטנדרטים הרגולטורים
הבינלאומיים המקובלים על ידי רשויות מוסמכות
בקשר עם אופן ביצועם של ניסויים קליניים;
"Investigational Device Exemption - "IDE
הליך בדיקת מכשיר רפואי על ידי מינהל המזוןוהתרופות האמריקאי או ועדה מאשרת לשם ביצוע
ניסויים קליניים בבני אדם;
" - Investigational New Drug - "INDהליך
בדיקת תרופות על ידי מינהל המזון והתרופות
האמריקאי לשם התחלת שלב הניסויים הקליניים
בבני אדם;
" - New Drug Application - "NDAבקשה
המוגשת למינהל המזון והתרופות האמריקאי לשם
אישור תרופה חדשה שאינה ממקור ביולוגי;
הוראות כלליות

.2

)א(

ניתן לתאר באופן מילולי גילוי הנדרש בצורה

טבלאית ,אם הדבר נחוץ להבנת הפריט לגביו ניתן
הגילוי.
)ב(

בגילוי הנדרש בצורה טבלאית ,הכולל מידע

מהותי שיש צורך להסבירו ,ייכלל הסבר מילולי
תמציתי שיובא בצמוד לטבלה ,או יכלול הפניה
להסבר מילולי כאמור.
בגילוי הנדרש בצורה טבלאית הכולל מידע
)ג (
המבוסס על הערכת התאגיד ,ייכלל פירוט הנוגע
להנחות ששימשו בסיס להערכה האמורה.
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)ד(

ניתן להציג גילוי בשקלים חדשים ,במטבע בו

מתקיימת פעילות התאגיד ושמשקף באופן מיטבי
את הפעילות האמורה או במטבע אחר

המנוי

בתוספת הראשונה לתקנות דוחות כספיים שנתיים.
פטור מגילוי

.3

תאגיד שאינו
תאגיד מדעי החיים

.4

)א(

יושב ראש הרשות או עובד שהוא הסמיכו

לכך בכתב רשאי לפטור תאגיד מהוראות תוספת זו,
מקצתה או כולה ,אם שוכנע כי אין בקיום ההוראה
תרומה לציבור המשקיעים ,או כי אין באפשרות
התאגיד לקיים את ההוראה באמצעים סבירים ,או
בהתקיים נסיבה אחרת והיעדר פגיעה בציבור
המשקיעים.
)ב(

פטור כאמור בסעיף קטן )א( יכול שיותנה

בציון פרטים אחרים.
תאגיד ,שאינו תאגיד מדעי חיים ,המחזיק בהשקעה
מהותית או מהותית מאוד בתחום מדעי החיים,
יכלול במסגרת תיאור ההשקעה לפי סעיף 25
לתוספת הראשונה ,לכל הפחות ,פרטים אלה:
)( 1

לגבי השקעה מהותית  -מידע בהתאם

להוראות פרטים )8א())8 ,(1א())(2א-ב(  12ו-
; 14
)( 2

לגבי השקעה מהותית מאוד  -מידע

בהתאם להוראות פרטים )8א( עד )8ב(,10 , ,
.14 ,12
פרק ב :הנחיות לדיווח לגבי תיאור פעילות מדעי החיים
אופי פעילות תאגיד .5
מדעי החיים
והסיכון הגלום בה

תאגיד שכל פעילותו היא בתחום מדעי החיים ואשר
-

)א(

מצוי בשלב מחקר או פיתוח מוצר

רפואי וטרם הכיר בהכנסות מהותיות
ממכירת מוצרים רפואיים או טרם הפיק
תזרים מזומנים חיובי קבוע -
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)( 1

יכלול כפתיח לפרק תיאור

עסקי התאגיד בדוח התקופתי ,גילוי
הנוגע

לסיכון

הגלום

בפעילותו

כתאגיד מדעי החיים; בגילוי האמור,
יצוין בין היתר כי:
"לאור אופיו של התאגיד
כחברת מחקר ופיתוח ועל רקע
העדר הוודאות באשר להצלחת
פיתוח מוצריו הרפואיים
השונים או באשר להחדרתם
לשוק ,במקרה של כישלון
בפיתוח הטכנולוגי של מוצריו
הרפואיים של התאגיד או
כישלון בהשגת האישורים
מהרשויות
הנדרשים
שיווק
לשם
המוסמכות
ומכירת מוצריו הרפואיים או
בהחדרתם לשוק ,עלולה
השקעת התאגיד בפיתוח
לרדת
הרפואיים
מוצריו
לטמיון; כמו כן ,כחברת מחקר
ופיתוח נדרש התאגיד לגיוסי
הון עד ליצירת תזרים מזומנים
חיובי קבוע ממכירת מוצריו
לשם
הרפואיים
הוצאותיו השוטפות";
)( 2

מימון

יביא בגילוי לפי סעיף )39ב(

לתוספת הראשונה הפניה לגילוי
כאמור בפסקה );(1
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)ב(

מצוי בשלב הייצור או שיווק של מוצר

רפואי ,וטרם הכיר בהכנסות מהותיות
ממכירת מוצרים רפואיים או טרם הפיק
תזרים מזומנים חיובי קבוע ,יכלול כפתיח
לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי,
גילוי בדבר הסיכון הגלום בפעילותו כתאגיד
מדעי חיים; בגילוי האמור יצוין בין היתר
כי:
"לאור אופיו של התאגיד כחברת
מדעי חיים ,ועל רקע העדר הוודאות
באשר להחדרת מוצריו הרפואיים
השונים לשוק הרלבנטי ,במקרה של
כישלון בהחדרתם לשוק הרלבנטי,
עלולה השקעת התאגיד במוצריו
הרפואיים לרדת לטמיון; כמו כן,
כחברת מדעי חיים נדרש התאגיד
לגיוסי הון עד ליצירת תזרים
מזומנים חיובי קבוע ממכירת מוצריו
הרפואיים לשם מימון הוצאותיו
השוטפות".
השקעות בהון
תאגיד מדעי החיים
ועסקאות במניותיו

.6

)א(

תאגיד מדעי חיים שעיקר פעילותו בתחום

מדעי החיים וטרם הכיר בהכנסות מהותיות
ממכירת מוצרים רפואיים או טרם הפיק תזרים
מזומנים חיובי קבוע בגין מוצרים אלה ,יכלול
בגילוי לפי סעיף  4לתוספת הראשונה ,גם פרטים
לפי הטבלה שלהלן ,אודות הקצאות פרטיות של
מניות וניירות ערך הניתנים למימוש או להמרה
למניות ,אותן ביצע התאגיד בשנתיים האחרונות,
תוך פילוח ההקצאות בהתאם לסוג הניצעים;
פילוח כאמור יתייחס בין היתר לאלה:
)( 1

הקצאה לעובדים;

)( 2

הקצאה ליועצים;

)( 3

הקצאה למשקיעים פרטיים;
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)( 4
סוג
הניצעים

מועד
ההקצאה

עובדים

]תאריך[

מס'
ניצעים

הקצאה לגופים מוסדיים;
התמורה
תמורה
במזומן

תמורה
אחרת
ושוויה
הכלכלי

שיעור
מההון
המונפק

שווי
התאגיד
הנגזר
מההקצא
ה

]תאריך[
משקיעים

]תאריך[

פרטיים
]תאריך[
יועצים

]תאריך[

]תאריך[
משקיעים
מוסדיים

]תאריך[

)ב( גילוי אודות הקצאות פרטיות כאמור בפרט
משנה )א( ,יכלול פרטים אלה:
)( 1

מועד ההקצאה;

)( 2

מספר הניצעים;

) (3היקף התמורה שגויסה; לעניין זה,
תמורה שגויסה  -בין שגויסה תמורה כספית
במזומן ובין שהועבר אל התאגיד נכס אחר
כנגד הקצאת מניות וניירות ערך הניתנים
למימוש או להמרה למניות;
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)( 4

שווי התאגיד כשהוא מחושב בשכלול

הסכום שהתקבל או שיתקבל תמורת
ההקצאה הפרטית ככל שהדבר מעיד על
השווי הכלכלי של התאגיד .
מדיניות דיווחים

.7

תאגיד מדעי חיים שעיקר פעילותו בתחום מדעי
החיים וטרם הכיר בהכנסות מהותיות ממכירת
מוצרים רפואיים או טרם הפיק תזרים מזומנים
חיובי קבוע בגין מוצרים אלה ,יכלול ,בגילוי לפי
סעיף  9לתוספת הראשונה ,גם פרטים בדבר
מדיניות הדיווחים הצפויה שלו במהלך השנה
העוקבת לשנת הדיווח )להלן  -השנה העוקבת( ,כפי
שנקבעה על ידי דירקטוריון התאגיד; גילוי כאמור
יכלול פירוט הנוגע לסוגי אירועים שהתרחשותם
האפשרית ,במהלך השנה העוקבת ,צפויה להביא
את התאגיד לפרסום דיווח מיידי בהתאם להוראות
תקנה  36לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים.

מוצרים ושירותים .8
בתחום מדעי
החיים

)א(

תאגיד מדעי חיים ,העוסק בפיתוח ,ייצור או

שיווק של מוצר רפואי מהותי ,אחד או יותר ,יכלול
בגילוי לפי סעיפים  10או  12לתוספת הראשונה,
לפי העניין ,גם פרטים אלה:
)( 1

בשלב פיתוח המוצר הרפואי המהותי

)א( פרטים בדבר תהליך הפיתוח
וקבלת אישור שיווק של המוצר
הרפואי המהותי מאת רשות מוסמכת
במדינה או באזור העיקרי בהם
בכוונת התאגיד לשווק את המוצר
הרפואי המהותי ,לרבות התייחסות
האם תהליך פיתוח זה תואם מראש
מול הרשות המוסמכת;
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)ב(

פרטים בדבר המוצר הרפואי

המהותי לפי הטבלה שלהלן; היו
לתאגיד למעלה מעשרה מוצרים
רפואיים מהותיים

שונים,

יינתן

הגילוי האמור לעשרת המוצרים
שלהערכת התאגיד ,ככל שיושלם
פיתוחם

בהצלחה,

תרומתם

לתוצאותיו העסקיות של התאגיד
תהיה המהותית ביותר:
שם
המוצר

ההתוויה
לה מיועד

שלב
הפיתוח

אבני
הדרך

אבן הדרך
הקרובה

אומדן
עלות

גודל שוק
היעד

הערכת
התאגיד

הערכת
התאגיד

המוצר

נכון למועד

הצפויות

והמועד

השלמת

הפוטנציא

בדבר

ביחס

הדוח

ב12-

הצפוי

אבן הדרך

לי והיקף

מועד

לאומדן

החודשים
הקרובים

להגעה
אליה

הקרובה

כספי
שנתי של

תחילת
שיווק

נתח שוק
צפוי

שוק היעד

המוצר

למוצר,

הפוטנציא

בהנחה

לי נכון
למועד

של קבלת
אישור

הדוח )ר'

לשיווק

פרט

ככל

משנה )2ג(
להלן(

שבידי
התאגיד
יש אומדן
כאמור

)( 2

בשלב הפיתוח ,הייצור או השיווק של

המוצר הרפואי המהותי -
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)א(

פרטים בדבר מדיניות מבטחי

בריאות

בעניין

)(reimbursement

החזר
בגין

הוצאות
המוצר

הרפואי המהותי ,במדינה או באזור
העיקרי בהם התאגיד משווק או
שבכוונתו לשווק את המוצר הרפואי
המהותי ,לפי העניין; לעניין זה ,החזר
הוצאות – כל אחד מאלה:
)( 1

החזר הוצאות המהווה

בתכנית
משמעותי
רכיב
השיווק של המוצר הרפואי
המהותי;
)( 2

החזר הוצאות הכלול

בהסכם הנערך על ידי מבטחי
הבריאות האמורים ברישה עם
מבוטחיהם כולם או חלקם;
)( 3

החזר הוצאות שהחל

הליך להכללתו בהסכמים
האמורים בפסקה );(2
)( 4

החזר הוצאות שהליך

להכללתו בהסכמים האמורים
בפסקה ) (2טרם החל;
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)ב(

פרטים כאמור בפרט משנה

)א( ,יובאו ככל שמדיניות החזר
ההוצאות של מבטחי הבריאות נודעה
לתאגיד ממקור מוסמך תוך ציון
פרטי המקור האמור; במקרה בו
פרטים אלה לא נודעו לתאגיד ממקור
מוסמך ,יציין התאגיד עובדה זו וכן
יציין האם בכוונתו לפעול לקבלת
אישור החזר הוצאות בגין המוצר
הרפואי המהותי ,ואת הערכתו בדבר
סיכויי קבלת אישור כאמור; לעניין
זה ,מקור מוסמך -פרסום פומבי של
מבטח בריאות או תכתובת רשמית
שהתקבלה ממנו ,מדיניות החזר
הוצאות קיימת של מבטח בריאות
לגבי מוצר הדומה למוצר הרפואי של
התאגיד ,או מקור מוסמך אחר.
)ג (

פרטים

בדבר

שוק

היעד

הפוטנציאלי של המוצר הרפואי )להלן
 שוק היעד( ובין השאר פרטים אלה:)( 1

הערכת התאגיד לעניין

היקף אוכלוסיית היעד הצפויה
להשתמש במוצר הרפואי
המהותי ,מספר החולים או
המטופלים הצפויים להשתמש
במוצר הרפואי המהותי או
מספר ההליכים הרפואיים
בהם צפוי שייעשה שימוש
במוצר הרפואי המהותי ואופן
חישוב המספרים האמורים;
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המוצר

הרפואי

)( 2

היה

המהותי,

מיועד

למספר

התוויות

אפשריות,

יציג

התאגיד את היקף אוכלוסיית
היעד כאמור בפסקה ) ,(1תוך
פילוח לפי כל התוויה;
)( 3

הערכת התאגיד לעניין

ההיקף הכספי של שוק היעד
הפוטנציאלי ואופן חישובו;
)( 4

התאגיד

השתמש

במקור מידע חיצוני או אחר
לשם

הערכת

הפרטים

האמורים בפסקת משנה זו,
תצוין עובדה זו ויובאו פרטים
אלה:
)א( שם עורך
המחקר או שם
מפרסם המידע
לפי העניין;
)ב(

הערכת

הנהלת התאגיד
מידת
בדבר
המהימנות של
גוף המחקר או
המפרסם ואופן
בחינתה;
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)ג(

שייכות

או
הפרסום
המידע לעניין
ומידת עדכנות
או

הפרסום

המידע ובכלל
זה ,מועד ביצוע
או
המחקר
מועד הפרסום;
)ד(

זיקה

ככל

שקיימת,

בין
המחקר

עורך
או

המפרסם ובין
התאגיד ,בעל
או
השליטה
נושאי משרה
בו;
)ב( תאגיד מדעי חיים העוסק בפיתוח התוויה
רפואית חדשה למוצר רפואי קיים ,שמהווה או
עשויה להוות ,מוצר מהותי חדש או מוצר חדש
הכרוך בהוצאות פיתוח מהותיות של התאגיד לפי
סעיף  12לתוספת הראשונה ,יכלול בגילוי לפי
הסעיף האמור ,גם פרטים אלה:
)( 1

תיאור ההתוויה הרפואית החדשה;

) (2אומדן העלויות הכרוכות בהתאמת
המוצר הרפואי הקיים להתוויה הרפואית
החדשה;
) (3הערכת התאגיד בדבר לוחות הזמנים
לביצוע התאמת המוצר הרפואי הקיים
להתוויה הרפואית החדשה ,והפעולות אותן
הוא נדרש לבצע לשם כך;

76

)( 4

החלטות אופרטיביות שהתקבלו על

ידי דירקטוריון התאגיד או הנהלתו בקשר
עם ביצוע התאמת המוצר הרפואי להתוויה
הרפואית החדשה;
)( 5

פרטים אודות שוק היעד של ההתוויה

הרפואית החדשה כמפורט בפסקה ))(2ג(;
)ג (

תאגיד שהגיש לרשויות מוסמכות בקשות

לקבלת אישור שיווק מוצר רפואי מהותי שטרם
אושרו או שנדחו יכלול בגילוי גם פרטים אלה:
)( 1

מועד הגשת הבקשה;

) (2זהות הרשות המוסמכת אליה הוגשה
הבקשה;
)( 3

פרטי

המוצר

הרפואי

המהותי

שבעניינו הוגשה הבקשה;
)( 4

פירוט בקשות קודמות שהוגשו בעניין

המוצר הרפואי המהותי ,ככל שהוגשו ופירוט
הסיבות לדחיית הבקשות האמורות;
)( 5

נקבעה בדין או בהוראות פנימיות של

רשות מוסמכת ,תקופה במהלכה נדרשת
הרשות האמורה להשיב לבקשה ,יובא
המועד בו תמה התקופה;
) (6נדחתה הבקשה ,באופן סופי או
בתנאים ,יפרט התאגיד את עיקרי ההחלטה,
המועד שבו היא התקבלה ,ואת השלכותיה
על תכניותיו בקשר עם המוצר הרפואי
המהותי נשוא הבקשה;
)ד(

תאגיד שהגיש לרשויות מוסמכות בקשה

שאושרה לשיווק מוצר רפואי מהותי יכלול בגילוי
גם פרטים אלה:
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)( 1

היה המוצר הרפואי המהותי תרופה

שקיבלה אישור שיווק מרשות מוסמכת,
יובאו פרטים לפי הטבלה שלהלן ביחס לכל
אישור שיווק כאמור; היו לתאגיד יותר
מעשר תרופות המהוות מוצר רפואי מהותי,
יובא הגילוי ביחס לעשר התרופות שלהערכת
התאגיד ,תרומתם לתוצאותיו העסקיות של
התאגיד תהיה המהותית ביותר;
שם התרופה אשר
קיבלה אישור

מועד קבלת
האישור

פרטי הרשות
הרגולטורית

מגבלות ו/או
התניות מהותיות

המוסמכת

שנקבעו על ידי

הרלבנטית

הרשות
הרגולטורית
המוסמכת

]שם התרופה[

]שם הרשות
הרגולטורית

]תאריך[

]פירוט[

המוסמכת[

)( 2

היה המוצר הרפואי המהותי מכשיר

רפואי שקיבל אישור שיווק ממנהל המזון
והתרופות האמריקאי ,יובאו פרטים לפי
הטבלה שלהלן ביחס לכל אישור שיווק
כאמור; היו לתאגיד יותר מעשרה מכשירים
רפואיים מהותיים שקיבלו אישור כאמור,
יובא הגילוי ביחס לעשרת המכשירים
הרפואיים ,שלהערכת התאגיד תרומתם
לתוצאותיו העסקיות תהיה המהותית
ביותר;
שם המכשיר

ההתוויה

הרפואי
שאושר

הליך קבלת

מספר האישור

האישור

]שם המכשיר

]תיאור

הרפואי[

ההתוויה[

]תיאור הליך[

מועד קבלת
האישור

]מספר אישור[

]תאריך[
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)( 3

היה המוצר הרפואי המהותי מכשיר

רפואי שקיבל אישור שיווק מגוף מוסמך
למתן אישור שיווק מכשיר רפואי באיחוד
האירופאי ) ,(Notified Bodyיובאו פרטים
לפי הטבלה שלהלן ,ביחס לכל אישור שיווק
כאמור; היו לתאגיד יותר מעשרה מכשירים
רפואיים מהותיים שקיבלו אישור כאמור,
יובאו הפרטים ביחס לעשרת המכשירים
הרפואיים שלהערכת התאגיד תרומתם
לתוצאותיו העסקיות תהיה המהותית
ביותר;
שם
המכשיר

ההתוויה

גוף
מוסמך

מספר
האישור

מועד
קבלת

תקופת
האישור

האישור

המועד
האחרון
בו בוצעה

הרפואי

למתן

שאושר

אישור
שיווק

ביקורת
של גוף

מכשיר

מוסמך

רפואי

למתן

באיחוד
אירופאי

אישור
שיווק

-

מכשיר
רפואי
באיחוד
האירופא
י -
ותוצאותי
ה

]שם

]תיאור

]שם גוף

]מספר

המכשיר

התוויה[

מוסמך[

אישור[

הרפואי[

]תאריך[

]תאריך[

]תאריך +
תיאור
תוצאות[

79

)( 4
רפואי

היה המוצר הרפואי המהותי מכשיר
שקיבל

אישור

שיווק

ממשרד

הבריאות ,יובאו פרטים לפי הטבלה שלהלן,
ביחס לכל אישור שיווק כאמור; היו לתאגיד
יותר מעשרה מכשירים רפואיים מהותיים
שקיבלו אישור כאמור ,יובאו הפרטים ביחס
לעשרת המכשירים הרפואיים שלהערכת
התאגיד תרומתם לתוצאותיו העסקיות
תהיה המהותית ביותר;
שם המכשיר
הרפואי

ההתוויה

מספר אישור
אמ"ר

מועד קבלת
אישור אמ"ר

תקופת
האישור

שקיבל אישור
]שם המכשיר
הרפואי[

]התוויה[

)ה (

]מספר אישור[

]תאריך[

]תאריך[

היה המוצר הרפואי המהותי מכשיר רפואי

שקיבל אישור שיווק מרשות מוסמכת במדינה או
באזור אחר המהווה שוק יעד מהותי לתאגיד ,יובאו
הפרטים הקשורים לעניין ,בהתאם לפסקת משנה
)ד( ,בשינויים המחויבים.
תכנית שיווק

.9

תאגיד מדעי חיים העוסק ,או צפוי לעסוק ,בייצור

והפצה בתחום

או שיווק מוצר רפואי מהותי ,יכלול במידע הנדרש

מדעי החיים

לפי סעיף  14לתוספת הראשונה ,גם גילוי הנוגע
לתכניותיו ביחס לאופן שיווק המוצר הרפואי
המהותי ובכלל זה יציין ,האם בכוונתו לשווק את
המוצר הרפואי בעצמו ,באמצעות חברה המוחזקת
על ידו ,באמצעות סוכנים חיצוניים ,באמצעות
הסכמי הפצה עם מפיצים ,עם חברה בינלאומית או
עם גורם אחר; לא גיבש התאגיד תכנית שיווק
כאמור יציין עובדה זו.
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הסכמי שיווק
והפצה בתחום
מדעי החיים

.10

התקשר תאגיד מדעי חיים בהסכם שיווק או הפצה
של מוצר רפואי מהותי ,המהווה הסכם מהותי
כמשמעותו בסעיף  30לתוספת הראשונה ,יובא
גילוי שיכלול בין השאר פרטים אלה:
)א(

זהות

המפיץ,

המשווק,

חברת

הפארמה או גורם אחר עמו נחתם ההסכם
)להלן  -המשווק(;
)ב(

המדינה או האזור בהם רשאי

המשווק לפעול;
)ג (

גודלו היחסי של המשווק וניסיונו

במדינה או באזור בהם ישווק המוצר
הרפואי המהותי ,וסוגי המוצרים המשווקים
על ידו עד כה;
)ד(

פרטים אודות בלעדיות ביחס למדינה,

אזור או לתקופה שניתנה למשווק ,ככל
שניתנה;
)ה (

תמצית ההסכם ,שתכלול בין השאר

פרטים אודות ההיקף הכספי של ההסכם,
תקופת ההתקשרות עם המשווק ועילות
לביטול ההסכם;
התחייב המשווק לרכוש את המוצר
)ו(
הרפואי המהותי בשווי כספי שלא יפחת
מסכום מסוים )להלן – התחייבות לרכישה(,
יינתן גילוי אודות המחויבות האמורה
ואודות מידת עמידת המשווק בהתחייבות
לרכישה נכון למועד הדוח; כן יציין התאגיד
האם ההתחייבות לרכישה הובאה בחשבון
במסגרת הגילוי אודות צבר ההזמנות שלו
בהתאם לסעיף  15לתוספת הראשונה.
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תחרות בתחום
מדעי החיים

.11

)א(

תאגיד מדעי חיים העוסק בפיתוח ,ייצור או

שיווק של מוצר רפואי מהותי ,אחד או יותר ,יכלול
בגילוי לפי סעיף  16לתוספת הראשונה ,מידע
למיטב ידיעת התאגיד ולפי הטבלה שלהלן ,הנוגע
ליתרונות וחסרונות המוצר הרפואי המהותי ביחס
למוצרים הרפואיים העיקריים המהווים מתחרים
ישירים בו; גילוי כאמור יובא במקרים אלה:
)( 1

המוצר הרפואי המתחרה משווק

בפועל במדינות או באזורים העיקריים בהם
בכוונת התאגיד לפעול וקיים מידע פומבי
לגביו;
)( 2

המוצר הרפואי המתחרה מצוי בשלב

פיתוח וקיים מידע פומבי אודות מידת
בטיחותם ויעילותם;
המוצר הרפואי
המהותי של

מוצר מתחרה

מוצר מתחרה

התאגיד
מאפייני המוצר
)ר' פרט )ב() (3להלן(
נתח שוק ,למיטב
ידיעת התאגיד
יתרונות וחסרונות
המוצר הרפואי
המהותי ביחס
למוצרים רפואיים
מתחרים )קיימים
או כאלה המצויים
בפיתוח( ,למיטב
ידיעת התאגיד

)ב(

מידע כאמור בפרט משנה )א( -
)( 1

יובא ביחס לכל המוצרים הרפואיים

המהותיים של התאגיד שפיתוחם הושלם
ושקיבלו אישור שיווק;
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)( 2

יובא

הרפואיים

לשלושת

ביחס

המהותיים

הושלם ,ושלהערכת

המוצרים

שפיתוחם
התאגיד,

טרם

תרומתם

הצפויה לתוצאותיו העסקיות של התאגיד
תהיה המהותית ביותר מבין כלל המוצרים
הרפואיים המהותיים שפיתוחם טרם
הושלם;
)( 3

יכלול גילוי הנוגע למאפייני המוצר,

כאמור בטבלה ,ובין היתר יכלול מידע הנוגע
לפרטים אלה:
)א(

ביחס לתרופה:
) (1מטרת פעולת התרופה,
כגון מניעת מחלה ,ריפוי
מחלה ,מניעת החרפת המחלה,
שיפור איכות חיים של החולה
וכדומה;
)( 2

אופן נטילת התרופה,

כגון מתן דרך הפה ,הזרקה,
מריחת משחה וכדומה;
)( 3

אופן השימוש בתרופה,

כגון שימוש עצמאי ,שימוש
בסיוע של אדם נוסף ,מתן על
ידי רופא וכדומה;
)( 4

תדירות נטילת התרופה

ומינון החומר הפעיל;
)( 5

תופעות לוואי העלולות

להופיע עקב שימוש בתרופה
הכרוכה
הסיכון
ומידת
בשימוש בה;
)( 6

עלות התרופה;
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)( 7

גילוי אם ניתן אישור

מבטח בריאות לקבלת החזר
הוצאות

)( Reimbursement

בגין שימוש בתרופה;
)( 8

גילוי אודות בלעדיות

בשיווק שניתנה למוצר הרפואי
המהותי או למוצר המתחרה
במדינה או באזור מהותיים;
)ב(

ביחס למכשיר רפואי טיפולי:
)( 1

אופן השימוש במכשיר,

כגון  -פולשני ,לא פולשני,
עצמאי ,עם סיוע של אדם
נוסף ,רק על ידי רופא וכדומה;
)( 2

תופעות לוואי העלולות

להופיע עקב שימוש במכשיר
הרפואי ומידת הסיכון הכרוכה
בשימוש בו;
) (3עלות השימוש במכשיר
הרפואי;
)( 4

מאפייני

השימוש

במכשיר הרפואי ,כגון זמן
הטיפול ,כמות הטיפולים שיש
לבצע וכדומה;
)( 5

גילוי אם ניתן אישור

מבטחי בריאות לקבלת החזר
)( Reimbursement

הוצאות

בגין שימוש במכשיר הרפואי
הטיפולי;
)ג (

ביחס למכשיר רפואי המשמש

לאבחון:

84

)( 1

אופן השימוש במכשיר ,

כגון פולשני או לא פולשני,
עצמאי ,עם סיוע של אדם
נוסף ,רק על ידי רופא וכדומה;
)( 2

תופעות לוואי העלולות

להופיע עקב שימוש במכשיר
הרפואי ומידת הסיכון הכרוכה
בשימוש בו;
)( 3

עלות השימוש במכשיר

הרפואי;
)( 4

פרק הזמן הצפוי עד

לקבלת תוצאות;
) (5גילוי אם ניתן אישור
מבטחי בריאות לקבלת החזר
הוצאות )( Reimbursement
בגין שימוש במכשיר הרפואי
המשמש לאבחון.
פרק ג' :מחקר ופיתוח
ניסויים קליניים

.12

)א(

תאגיד מדעי חיים העוסק בפיתוח מוצר

רפואי מהותי ,אחד או יותר ושכחלק מתוכנית
הפיתוח וקבלת אישור שיווק מאת רשות מוסמכת,
הוא מבצע ניסויים קליניים ,בין שנדרש לבצעם ובין
שהוא יוזם את ביצועם ללא שקיימת דרישה מאת
רשות מוסמכת כאמור ,יכלול בגילוי לפי סעיף 20
לתוספת הראשונה ,גם מידע אודות ניסויים
קליניים לפי הטבלה שלהלן; כללה תכנית הפיתוח
של התאגיד למעלה מעשרה מוצרים רפואיים
מהותיים שונים ,יובא המידע ביחס לעשרת
המוצרים הרפואיים המהותיים שלהערכת התאגיד
תרומתם לתוצאותיו העסקיות תהיה המשמעותית
ביותר:
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שם

שלב

האם

מטרת

מספר

המדינות

מספר

מספר

אופי

לוחות

אומדן

עלות

תוצאות

הניסוי

הפיתוח

הניסוי

הניסוי

האתרים

בהן

נבדקים

נבדקים

וסטאטוס

הזמנים

עלות

שנצברה

הניסוי

בו נכלל
הניסוי

בוצע
במסגרת

הקליני

בהם
יתבצע

יתבצע
הניסוי

מתוכנן
במסגרת

שהצטרפו
לניסוי

הניסוי

של
הניסוי

כוללת
צפויה

ממועד
תחילת

הקליני
)תוצאות

הניסוי

)ככל

הליך

נכון

של

הניסוי

ביניים או

שנוגע

 INDאו

למועד

הניסוי

הקליני

תוצאות

הניסוי

לעניין(

IDE

פרסום
הדוח

ועד
מועד

סופיות (

]שלב[

]כן/לא[

הדוח
]שם[

]מטרה
ראשית
ומשני

]מספר[

]שמות
המדינות

]מספר[

]מספר[

]פירוט[

]פירוט[

]סכום[

]סכום[

]פירוט[

[

ת[

)ב(

מידע כאמור בפרט משנה )א( -
)( 1

יובא כל עוד לא התקבלו אישורי

השיווק עבור המוצר הרפואי המהותי מאת
הרשויות המוסמכות בשווקי היעד
העיקריים בהם בכוונת התאגיד לשווקו;
) (2יובא ביחס לניסויים קליניים שטרם
הושלמו למועד הדוח וביחס לניסויים
קליניים שהושלמו למועד הדוח ,בין אם
הושלמו בהצלחה ובין אם הופסקו או
הסתיימו בכישלון;
)( 3

יתייחס ליעד הניסוי הראשי ויעד

הניסוי המשני כמוגדר בפרוטוקול הניסוי;
)( 4

המתייחס לאופי הניסוי ,יכלול בין

היתר פרטים אלה:
)א(

האם הניסוי הקליני מבוקר;

)ב(

האם בניסוי קליני מבוקר

משתתפי קבוצת הביקורת נוטלים
פלצבו או תרופה פעילה אחרת;
)ג (

האם הניסוי אקראי;

)ד(

האם הניסוי הוא קליני מבוקר

פתוח ,ניסוי קליני מבוקר סמוי
חלקית או ניסוי קליני מבוקר בעל
סמיות כפולה;
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)( 5

המתייחס

התייחסות

גם

ללוח

הזמנים

לעיכובים

יכלול

מהותיים

שהתרחשו או צפויים להתרחש בלוח
הזמנים של הניסוי ויפרט את הסיבות לכך;
)( 6

המתייחס לניסוי קליני שהופסק טרם

שהגיע לסיומו או הסתיים בכישלון ,יכלול
את הסיבות לכישלון או להפסקת הניסוי,
לפי העניין ,ואת השלכת האמור על תכניות
התאגיד בקשר לתהליך הפיתוח של המוצר
הרפואי המהותי;
)( 7

המתייחס לתוצאות הניסוי הקליני,

יכלול את הפירוט הבא:
)א(

האם על פי פרוטוקול הניסוי

צפויות להתקבל תוצאות ביניים,
ומהו המועד הצפוי לקבלת התוצאות
האמורות;
)ב( התקבלו תוצאות ביניים
בהתאם לפרוטוקול הניסוי ,יובא כל
פרט מהותי הנוגע לתוצאות אלה;
הושלם הניסוי והתקבלו
)ג (
תוצאותיו הסופיות ,יובא כל פרט
מהותי הנוגע לתוצאות האמורות
ובכלל זה ,תוצאות הניסוי ,מידת
הלימותן ליעד הניסוי הראשי וליעד
הניסוי המשני ורמת המובהקות
הסטטיסטית שלהם;
) (8היה הניסוי הקליני במוצר רפואי
מהותי כאמור בפרט משנה )א( ,ניסוי במוצר
שארה"ב מהווה שוק יעד פוטנציאלי עיקרי
עבורו והניסוי לא בוצע בהליך  INDאו
בהליך  ,IDEיפרט התאגיד את אלה:
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)א(

האם הניסוי הקליני תואם מול

מנהל המזון והתרופות האמריקאי;
)ב(

האם הניסוי הקליני בוצע או

יבוצע בהתאם למדדים שנקבעו על
ידי ה – .ICH
)ג (

הותנה אישור שיווק מוצר רפואי מהותי

שניתן על ידי רשות מוסמכת ,בביצוע ניסוי קליני
שלב  ,IVיכלול התאגיד גילוי אודות המידע
שהצטבר בידיו במסגרת הניסוי האמור.
מענקי מדען ראשי .13

תאגיד מדעי חיים העוסק בפיתוח מוצר רפואי
מהותי ותכנית מחקר ופיתוח שלו ,זכתה למענק
מדען ראשי ,יכלול בגילוי לפי סעיף  20לתוספת
הראשונה ,גם מידע אודות מענקים שקיבל ושטרם
החזיר לפי הטבלה שלהלן; גילוי כאמור יכלול בין
השאר פירוט סכומי המענקים שהתקבלו עבור
מחקר ופיתוח המוצרים הרפואיים המהותיים של
התאגיד בשלוש השנים שקדמו למועד הדוח,
יתרתם למועד הדוח ,תנאי השבתם והתניות
מיוחדות שנקבעו על ידי המדען הראשי בקשר
אליהם ,ככל שנקבעו כאלה:

שם המוצר
הרפואי המהותי

מענק
שהתקבל

מענק
שהתקבל

מענק
שהתקבל

סך
המענקים

לוחות
זמנים

התניות מיוחדות
שקבע המדען

עבורו התקבל

בשנת

בשנת

בשנת

שהתקבלו

צפויים

הראשי בקשר

מענק מדען ראשי

20X0

20X1

20X2

מהמדען

להשבת

למענקים או

)אלפי (₪

)אלפי (₪

)אלפי (₪

הראשי
למועד

המענקים

תנאי השבתם

]סכום[

]סכום[

]סכום[

הדוח

]שם המוצר[

]סכום[

]טווח
שנים[

פרק ד' :נכסים לא מוחשיים

]פירוט[
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פטנטים מהותיים .14
רשומים

)א(

תאגיד מדעי חיים העוסק במחקר ,פיתוח,

ייצור או שיווק של מוצר רפואי מהותי ,יכלול
בגילוי לפי סעיף  21לתוספת הראשונה ,גם מידע
אודות הפטנטים המהותיים הרשמיים שלו לפי
הטבלה שלהלן:

מספר הפטנט

תיאור הפטנט

תיאור הזכויות
בפטנט

]מספר הפטנט[

]תיאור[

]תיאור[

מועד פקיעה
צפוי של

מדינות בהן
אושר הפטנט

הפטנט

)ב(

]תאריך[

]שמות
המדינות[

מידע כאמור בפסקה )א( ,המתייחס לתיאור

פטנט בגין תרופה ,יובא ככל הניתן ,תוך שימוש
באחת או יותר מקטגוריות אלה:
)( 1

פטנט על מולקולה ) Composition

;(of matter
)( 2
)( 3

פטנט על תהליכי ייצור );(Process
פטנט

על

פורמולציה

);(Formulation
)( 4

פטנט

על

קומבינציה

);(Combination
)( 5

פטנט על חומר כימי פעיל;

)( 6

פטנט על שימוש בחומר כימי פעיל או

במולקולה;

)ג (

)( 7

פטנט על שימוש רפואי שני;

)( 8

אחר;

מידע כאמור בפסקה )א( ,המתייחס לתיאור

הזכויות של התאגיד בפטנט יתייחס בין היתר
לאלה:
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)( 1

האם הפטנט מצוי בבעלות התאגיד,

או בבעלות צד שלישי;
)( 2

לעניין פטנט המצוי בבעלות צד

שלישי ,תתואר זהות הצד השלישי ,וכן זכות
השימוש שניתנה לתאגיד בפטנט תוך
התייחסות להגבלתה לתקופה ,לאזור או
להתוויה וכדומה ,הכל לפי העניין.
בקשות רישום

.15

פטנטים מהותיים

תאגיד מדעי חיים העוסק במחקר ,פיתוח ,ייצור או
שיווק מוצר רפואי מהותי ,יכלול בגילוי לפי סעיף
 21לתוספת הראשונה ,גם מידע אודות כל בקשה
לרישום פטנט מהותי המצויה בשלב מתקדם ,לפי
הטבלה שלהלן:

תיאור הפטנט
המבוקש

תיאור הזכויות
הצפויות

מועד קדימות

מועד הגשת
בקשה

בפטנט ,ככל

מדינות בהן
הוגשה
הבקשה

שירשם
]תיאור[

]תיאור[

]תאריך[

]תאריך[

]שמות
המדינות[

מידע נוסף

.16

)א(

תאגיד מדעי חיים העוסק במחקר ,פיתוח,

ייצור או שיווק מוצר רפואי מהותי ,יכלול בגילוי
לפי פרטים  14ו 15 -גם גילוי אודות נושאים אלה:
)( 1

התנגדויות או תביעות שהוגשו על ידי

צדדים שלישיים שלהערכת התאגיד יש בהן
כדי להשפיע לרעה באופן משמעותי על
רישום הפטנט או על זכויותיו בפטנט שכבר
נרשם לפי העניין;
)( 2

הליכים משפטיים שהתאגיד צד להם,

להפרת פטנטים
המתנהלים בטענה
שלתאגיד יש בהם זכויות ושלהערכת
התאגיד יש בהם כדי להשפיע באופן
משמעותי על עסקיו;
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)( 3

קשיים או עיכובים משמעותיים בהם

נתקל התאגיד בקשר לבקשות שהוגשו על
ידו לרישום פטנטים ,שלהערכת התאגיד,
עלולים להשפיע לרעה באופן משמעותי על
רישום הפטנט;
)( 4

השלכות אפשריות של דחיית בקשת

התאגיד לרישום פטנט;
)( 5

ביחס לכל בקשה לרישום פטנט,

שחלפו למעלה מחמש שנים ממועד הגשתה
ושטרם ניתנה החלטה בעניינה ,יפורטו
הסיבות לעיכוב ברישום אותה בקשה למיטב
ידיעת התאגיד;
)( 6

ביחס לפטנט שאינו בבעלות התאגיד,

יובא גילוי אודות -
)א(

זהות

הגורם

שבידיו יהיו

זכויות הבעלות על הטכנולוגיה אותה
יפתח התאגיד על בסיס הפטנט;
)ב(

מגבלות שהוטלו על התאגיד,

ככל שהוטלו ,על ידי בעל הפטנט,
ביחס לשימוש שרשאי התאגיד
לעשות בפטנט ,לרבות מגבלות ביחס
לתקופה או לאזור בהם רשאי
התאגיד לעשות שימוש בפטנט;
)( 7

כל פטנט שפקע במהלך שנת הדיווח

והשלכות אירוע זה על פעילותו העסקית של
התאגיד;
)( 8

כל פטנט שצפוי לפקוע במהלך שנת

הדיווח העוקבת למועד הדוח התקופתי
והערכת התאגיד באשר להשלכות הצפויות
של פקיעה זו על פעילותו העסקית.
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מוצר רפואי מהותי .17
שהוא תרופה

תאגיד המפתח או שפיתח מוצר רפואי מהותי
שהוא תרופה ,יגלה גם מידע הנוגע לעניינים אלה
ככל שהם נוגעים לעניין:
)( 1

הכרה בתרופה כתרופת יתום באזור

מסוים;
)( 2

קבלת הגנת בלעדיות עבור התרופה

או צפי לקבלת הגנה כאמור תוך פרוט
עניינים אלה:
)א(

הרשות

זהות

המוסמכת

שהעניקה או צפויה להעניק את הגנת
הבלעדיות;
)ב(

מועד קבלת הגנת הבלעדיות;

)ג (

תקופת הגנת הבלעדיות;

)ד(

פרטים

המשפטית
הבלעדיות;
)ה (

אודות

המשמעות

והכלכלית

הגנת

של

טרם התקבלה הגנת הבלעדיות

אך להערכת התאגיד ,צפוי שתתקבל
ההגנה האמורה ,יפורטו ההנחות
העומדות בבסיס הערכת התאגיד
בעניין זה.
אסטרטגיית קניין .18
רוחני

תאגיד מדעי חיים העוסק במחקר ,פיתוח ,ייצור או
שיווק מוצר רפואי מהותי ,ייתן גילוי אודות
אסטרטגיית הטיפול בקניינו הרוחני ,לרבות
היעדים אותם הוא מבקש להשיג באמצעותה,
הצעדים בהם נקט לשם השגת היעדים ומצב
הדברים ביחס להשגת יעדים אלה נכון למועד הדוח
התקופתי; גילוי כאמור ,יכלול את פרטי זהותו
וניסיונו המקצועי של הגורם האחראי מטעם
התאגיד לטיפול וניהול של קניינו הרוחני ככל
שמונה גורם כאמור.
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פרק ה' :מימון
מימון

.19

הגבלות ופיקוח

.20

תאגיד מדעי חיים שעיקר פעילותו בתחום מדעי
החיים ,וטרם הפיק תזרים מזומנים חיובי קבוע
ממכירת מוצריו הרפואיים ,יכלול ,בגילוי לפי סעיף
 26לתוספת הראשונה ,התייחסות הנוגעת להיקף
המימון הנדרש להערכת התאגיד ,לשם השגת אבני
דרך בתהליך פיתוח המוצרים הרפואיים המהותיים
ב 12 -החודשים העוקבים למועד הדוח התקופתי,
ואת מקורות המימון הצפויים לשם כך.
פרק ו' :עניינים נוספים
)א( תאגיד מדעי חיים יכלול ,בגילוי לפי סעיף 29
לתוספת הראשונה ,גם פרטים אודות זהות
הרשויות המוסמכות במדינות או באזורים
העיקריים בהם בכוונת התאגיד לפעול; גילוי
כאמור יכלול בין השאר ,פרטים אודות הליכי
קבלת אישורי הרשויות האמורות לשיווק המוצר
הרפואי במדינה או באזור לפי העניין ,ותוכניות
התאגיד בנוגע ליישום התהליכים האמורים.
)ב(

עסק תאגיד החיים מדעי חיים במחקר,

פיתוח ,ייצור או שיווק של מוצר רפואי ,בישראל,
יינתן גילוי ,גם ביחס לאלה:
)( 1

מחויבות התאגיד לעמידה בהוראות

ובדרישות משרד הבריאות ,ובכלל זה
בהוראות תקנות בריאות העם )ניסויים
39

רפואיים בבני אדם( ,התשמ"א, 1980-
אישורי ועדת הלסינקי ודרישות רישום
בפנקס אמ"ר;

 39ק"ת התשמ"א ,עמ'  ;292התשנ"ט ,עמ' .1005
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)( 2

מחויבות התאגיד ,לפי חוק לעידוד

מחקר ופיתוח בתעשייה ,התשמ"ד1984-

40

ולפי תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה
)שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם(,
41

התשנ"ו.1996-
הסכמי שיתוף
פעולה ותמלוגים

שם
המוצר

הגורם
עמו חתם
התאגיד
על
הסכם
שיתוף
הפעולה

מהות
שיתוף
הפעולה

סוגי
תשלום
כפי
שנקבעו
בהסכם

]שם
המוצר[

]שם
הגורם[

]תיאור[

]תיאור[

.21

)א(

תאגיד מדעי חיים יכלול ,בגילוי לפי סעיף 31

לתוספת הראשונה ,גם מידע אודות הסכמי שיתוף
פעולה לפי הטבלה שלהלן:
הערות

תמורה

)down-

תשלום
בגין
עמידה
באבני
דרך

תשלום
ראשוני

]סכום[

]תיאור[

payme
(nt

)ב(

תשלום
תמלוגים

]תיאור[

]תיאור[

מידע כאמור בפרט קטן )א( -
)( 1

יכלול פירוט אודות הסכמים לשיתוף

פעולה המהותיים לתאגיד ,שעל פיהם
התאגיד מחויב בתשלום תמלוגים לצד
שלישי ,לרבות בגין עמידה באבני דרך ,שיווק
או מכירה של מוצרים רפואיים ומתן זכויות
שימוש בקניין רוחני לגורם אחר;

 40ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;100התשע"ב ,עמ' .507
 41ק"ת התשנ"ו עמ'  ;133התשס"ב ,עמ' .13
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)( 2

המתייחס לתיאור סכום התמלוגים

המשולמים ,יכול שיינתן בדרך של ציון סכום
מרבי לתשלום תמלוגים ,טווח של שיעור
התמלוגים ,שילוב של תיאור איכותי וכמותי
כדוגמת שיעור חד ספרתי נמוך ,שיעור חד
ספרתי גבוה מהכנסות החברה בגין המוצר
הרפואי ,וכדומה.
)ג (

הייתה לתאגיד או למקבל התמלוגים זכות

לרכוש או למכור ,לפי העניין ,את זרם התמלוגים
העתידי ,יובא גילוי בעניין זה.
)ד(

התקשר התאגיד בהסכם מהותי לשיתוף

פעולה שעל פיו זכאי התאגיד לקבל תמלוגים מצד
שלישי עבור שימוש שעושה הצד השלישי בקניין
רוחני בו יש לתאגיד זכויות ,יובא גילוי בעניין זה,
לפי הטבלה שבפרט קטן )א( ,בשינויים המחוייבים.
יעדים ,אסטרטגיה .22
וצפי לשנה הקרובה

)א(

תאגיד מדעי חיים יכלול ,בגילוי לפי סעיפים

)33ב( ו)34-ב() (1לתוספת הראשונה ,גם מידע אודות
יעדי התאגיד ביחס לכל אחד ממוצריו הרפואיים
המהותיים ,כפי שיעדים אלה הוגדרו על ידי הנהלת
התאגיד נכון למועד הדוח התקופתי לפי הטבלה
שלהלן; גילוי כאמור יובא ביחס לשתי שנות הדיווח
העוקבות למועד הדוח התקופתי:

המוצר הרפואי

סטאטוס
למועד הדוח
התקופתי
31.12.20X0

20X1

20X2

]שם המוצר
הרפואי[

]פירוט[

]פירוט[

]פירוט[
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)ב(

תאגיד מדעי חיים שעיקר פעילותו בתחום

מדעי החיים וטרם הכיר בהכנסות מהותיות
ממכירת מוצרים רפואיים או טרם הפיק ממכירתם
תזרים מזומנים חיובי קבוע ושהנהלתו או
הדירקטוריון שלו מסתייעים בוועדה מדעית
מייעצת לשם גיבוש והגשמת האסטרטגיה ,יכלול
במסגרת גילוי לפי סעיף  33לתוספת הראשונה ,גם
מידע אודות חברי הועדה המייעצת ואופן תגמולם
לפי הטבלה שלהלן; גילוי כאמור יכלול פירוט
אודות השווי הכלכלי של התגמול הכולל שניתן
לחברי הוועדה המדעית המייעצת במהלך שנת
הדיווח:
שם חבר הועדה

צירוף מילון
מונחים מקצועי

השכלתו

.23

ניסיונו

סוג התגמול

המקצועי

שניתן עבור
השירותים

תאגיד מדעי חיים יביא בראשית הגילוי לפי
התוספת הראשונה ,מילון מונחים תמציתי ובו
הסברים למונחים המקצועיים המוזכרים בגילוי
האמור ,והנוגעים למוצרים הרפואיים המהותיים
של התאגיד.

תחילה

.7

תחילתן של תקנות אלה ___ מיום פרסומן.

________התשע"ד
)________(2014
)חמ

(3-1829
____________
יאיר לפיד
שר האוצר
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תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים()תיקון( ,התשע"ד 2014-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  36לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח ,421968-לפי הצעת הרשות
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 8ב

.8

בתקנה 8ב לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל1970-

43

)להלן – התקנות העיקריות( ,אחרי תקנת משנה )י( יבוא:
")יא( בלי לגרוע מהאמור בתקנה זו ,שימשה הערכת שווי מהותית או
מהותית מאוד בסיס לקביעת ערכם של נתונים בדוח התקופתי של
תאגיד מדעי חיים כהגדרתו בתוספת החמישית לתקנות פרטי תשקיף,
הקשורים לתחום מדעי החיים בו עוסק התאגיד ,יובאו הפרטים
כאמור בחלק ב' לתוספת השתיים עשרה בדבר מומחיות מעריך
השווי.".
תיקון תקנה 36

44

.9

בתקנה )36א (2לתקנות העיקריות ,אחרי "לתוספת האחת עשרה ויחולו
הוראות כמפורט בה" יבוא "ובחלק ב' לתוספת השתיים עשרה ויחולו הוראות
כמפורט בה.".

הוספת תקנה 38ח .10

אחרי תקנה 38ז לתקנות העיקריות יבוא:
"דוח רבעוני בדבר 38ח .חלה התפתחות בקשר עם הניסויים הקליניים
שעורך תאגיד מדעי החיים כהגדרתו בתוספת
ניסויים קליניים
והיקף מימון נדרש
לפיתוח מוצר
רפואי מהותי של
תאגיד מדעי החיים

החמישית לתקנות פרטי תשקיף ,ובקשר עם היקף
המימון הנדרש להערכת התאגיד לשם השגת אבני
דרך בתהליך פיתוח המוצרים הרפואיים
המהותיים ב 12 -החודשים העוקבים למועד הדוח
הרבעוני ,יובאו בדוח הרבעוני פרטים כאמור בפרט
 12לפרק ג' ובפרק ה' לתוספת החמישית לפי
העניין.".

הוספת התוספת
השתיים עשרה
42

.11

אחרי התוספת האחת עשרה לתקנות העיקריות יבוא:

ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשס"ג ,עמ' .70

 43ק"ת התש"ל ,עמ'  ;2037התשע"ג ,עמ'  383ועמ' .1294
 44יש לוודא התאמה לתיקון ההקלות שלב ב' בעניין זה.
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"תוספת שתיים עשרה
)תקנה 8ב)יא()36 ,א38 ,(2ח(

חלק א' :כללי
"יעד הניסוי הראשי"" ,יעד הניסוי המשני",

הגדרות

.1

תחולה

.2

תאגיד מדעי החיים ,יפרסם דוחות בהתאם
להוראות תוספת זו.

פטור מגילוי

.3

יושב ראש הרשות או עובד שהוא הסמיכו

"מוצר רפואי"" ,מדיניות דיווחים"" ,ניסוי
קליני"" ,ניסוי קליני מבוקר"" ,ניסוי קליני מבוקר
אקראי" " ,ניסוי קליני מבוקר בעל סמיות
כפולה"" ,ניסוי קליני מבוקר סמוי חלקית",
"ניסוי קליני מבוקר פתוח )גלוי(" " ,סטאטוס
ניסוי קליני"" ,פרוטוקול ניסוי קליני"" ,רשות
מוסמכת"" ,שלב פיתוח קליני"" ,תאגיד מדעי
החיים"" ,תזרים מזומנים חיובי קבוע"" ,תחום
מדעי החיים" ו" -תרופת יתום" – כהגדרתם
בתוספת החמישית לתקנות פרטי תשקיף;

)א(

לכך בכתב רשאי לפטור תאגיד מהוראות תוספת
זו ,מקצתה או כולה ,אם שוכנע כי אין בקיום
ההוראה תרומה לציבור המשקיעים ,או כי אין
באפשרות התאגיד לקיים את ההוראה באמצעים
סבירים ,או בהתקיים נסיבה אחרת והיעדר פגיעה
בציבור המשקיעים.
)ב(

פטור כאמור בסעיף קטן )א( יכול שיותנה

בציון פרטים אחרים.
חלק ב' :פרטים שיש לכלול בהערכת שווי
)לעניין תקנות 8ב)יא( ו – )49ג((

מומחיות מעריך
השווי

.4

)א(

פירוט מומחיותו של מעריך השווי בתחום

בו פועל תאגיד מדעי החיים.
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)ב(

היה מעריך השווי בעל מומחיות בתחום בו

פועל תאגיד מדעי החיים ,יחווה מעריך השווי את
דעתו

לסבירות כל

ביחס

אחת מההנחות

המהותיות ששימשו בסיס להערכת השווי ,תוך
הצגת נימוקים לחוות דעתו האמורה;
)ג (

לא היה מעריך השווי בעל מומחיות בתחום

בו פועל תאגיד מדעי החיים ,יפרט מעריך השווי
את אופן ביסוס הערכתו המקצועית ,כפי שבאה
לביטוי בהערכת השווי; הסתייע מעריך השווי
במומחה חיצוני הבקיא בתחום הפעילות של
התאגיד לשם גיבוש הערכת השווי ולשם בחינת
סבירות ההנחות המהותיות ששימשו לה בסיס,
תצוין עובדה זו ,יובאו הפרטים הנדרשים לפי
סעיף  6לתוספת השלישית וכן הסכמת המומחה
החיצוני להכללת הערכתו במסגרת הערכת השווי.
)ד(

לא היה מעריך השווי בעל מומחיות בתחום

ולא הסתייע במומחה חיצוני לשם גיבוש הערכת
השווי ולשם הערכת סבירות ההנחות המהותיות
ששימשו לה בסיס ,יציין מעריך השווי עובדה זו
במסגרת הערכת השווי.
חלק ג' :אירוע או עניין בר דיווח
)לעניין תקנה )36א((2

סימן א' :ניסוי קליני במוצר רפואי מהותי
תחולה

.5

החלטה על ניסוי
קליני בקשר למוצר
רפואי מהותי

.6

הוראות סימן זה ,יחולו לעניין ניסויים קליניים
במוצר רפואי מהותי.
החליט תאגיד מדעי החיים על ביצוע ניסוי קליני,
יכלול הדוח פרטים אלה:

)( 1

פרטי המוצר הרפואי נשוא הניסוי

הקליני;
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)( 2

המטרה הכללית של הניסוי הקליני

והרקע לביצועו ,ככל שפרטים אלה נוגעים
לעניין;
)( 3

האם הניסוי יבוצע על פי פרוטוקול

ניסוי קליני שהוגש לאישור רשות מוסמכת;
)( 4

הוגש פרוטוקול ניסוי קליני לאישור

רשות מוסמכת כאמור בפרט משנה ),(3
יצוינו שם הרשות המוסמכת לה הוגש
פרוטוקול הניסוי לשם אישורו ,ומועד
הגשתו.
אישור פרוטוקול
ניסוי קליני

.7

אושר פרוטוקול ניסוי קליני על ידי הרשות
המוסמכת ,יכלול הדוח פרטים אלה:
)( 1

שם הניסוי הקליני;

)( 2

שלב הפיתוח בו נכלל הניסוי הקליני,

ככל שרלוונטי;
)( 3

מטרת הניסוי הקליני ובכלל זה יעד

הניסוי הראשי ויעד הניסוי המשני;
)( 4

היקף המוסדות הרפואיים והאזורים

בהם הניסוי צפוי להיערך;
) (5מספר הנבדקים הצפוי במסגרת
הניסוי הקליני;
)( 6

אופי הניסוי הקליני לרבות האם

הניסוי מבוקר ומאפייני הבקרה ,ככל
שרלוונטי;
)( 7

לוחות זמנים צפויים לביצוע הניסוי

הקליני;
)( 8

העלות הכספית הצפויה של הניסוי

הקליני;
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)( 9

פירוט האם על פי פרוטוקול הניסוי

הקליני ,במסגרת תקופת ביצוע הניסוי צפוי
התאגיד לקבל תוצאות ביניים של הניסוי;
תוצאות ביניים של .8
ניסוי קליני

במקרה בו בהתאם לפרוטוקול ניסוי קליני צפויות
להתקבל תוצאות הביניים של הניסוי טרם
השלמת הניסוי  ,והתקבלו תוצאות כאמור ,יכלול
הדוח פרטים אלה:
)( 1

שם הניסוי הקליני;

)( 2

תוצאות הביניים של הניסוי הקליני

ומידת התאמתם ליעד הניסוי הראשי וליעד
הניסוי המשני ,לרבות פרטים אודות
המובהקות הסטטיסטית של תוצאות
הביניים ,ככל שמידע כאמור נמצא בידיעת
התאגיד;
)( 3

הסתיים ניתוח תוצאות הביניים

וקיבל התאגיד החלטה לעניין המשך הניסוי
הקליני ,יפורטו השלכות תוצאות הביניים,
על המשך הניסוי.
השלמת ניסוי קליני .9

הושלם ניסוי קליני ,יכלול הדוח פרטים אלה:
)( 1

שם הניסוי הקליני;

)( 2

מועד השלמת הניסוי;

)( 3

פרטים אודות שינויים שהיו בביצוע

הניסוי הקליני בפועל בהשוואה לתכנונו כפי
שפורט במסגרת פרוטוקול הניסוי המקורי;
)( 4

פרטים

אודות

אחוז

הנבדקים

שהשתתפו בתחילת הניסוי הקליני
והשתתפותם הופסקה טרם סיומו והסיבות
העיקריות לכך שהשתתפותם הופסקה
כאמור;
) (5המועד הצפוי לקבלת ופרסום
התוצאות הסופיות של הניסוי הקליני;
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)( 6

הפניה לגילוי שניתן בעניין הניסוי

הקליני בדוח התקופתי האחרון שפורסם על
ידי התאגיד.
קבלת תוצאות

.10

סופיות הניסוי
הקליני

התקבלו תוצאות סופיות של ניסוי קליני ,יכלול
הדוח פרטים אלה:

)( 1

שם הניסוי הקליני;

)( 2

פירוט תוצאות הניסוי הקליני ומידת

התאמתם ליעד הניסוי הראשי וליעד הניסוי
המשני ,לרבות ,פרטים אודות המובהקות
הסטטיסטית של תוצאות הניסוי;
)( 3

פירוט תכנית הפיתוח הצפויה של

המוצר הרפואי בעקבות תוצאות הניסוי
הקליני; טרם גובשה תכנית פיתוח כאמור
במועד קבלת תוצאות הניסוי הקליני ,יציין
זאת התאגיד ויגיש דיווח משלים עם
השלמת גיבוש תכנית כאמור.
עיכוב בביצוע ניסוי .11
קליני

נודע לתאגיד על עיכוב משמעותי בלוח הזמנים
לביצוע ניסוי קליני ,יכלול הדוח פרטים אלה:
)( 1

שם הניסוי הקליני;

)( 2

הסיבות לעיכוב האמור;

)( 3

השלכות העיכוב על תכניותיו בקשר

עם תהליך הפיתוח של המוצר הרפואי
המהותי ,לרבות לוח זמנים מעודכן לביצוע
הניסוי.
הפסקת ניסוי קליני .12

החליט תאגיד להפסיק ניסוי קליני במוצר רפואי
מהותי טרם סיומו ,יכלול הדוח פרטים אלה:
)( 1

שם הניסוי הקליני;

)( 2

הסיבות להפסקת הניסוי;
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)( 3

השלכות הפסקת הניסוי על תכניותיו

בקשר עם תהליך הפיתוח של המוצר
הרפואי המהותי.
סימן ב' :פטנטים
אישור רישום פטנט .13
מהותי

דחיית בקשת

.14

רישום פטנט מהותי

קיבל התאגיד אישור רישום על פטנט מהותי יכלול
הדוח פרטים אלה:
)( 1

שם ותיאור הפטנט שנרשם;

)( 2

המועד בו נרשם הפטנט;

)( 3

הזכויות בפטנט;

)( 4

המדינה או האזור בו נרשם הפטנט;

)( 5

מועד הפקיעה הצפוי של הפטנט.

נדחתה בקשת תאגיד לרישום פטנט מהותי יכלול
הדוח פרטים אלה:
)( 1

שם ותיאור הפטנט בגינו הוגשה

בקשת רישום הפטנט;
)( 2

המדינה או האזור בהם נדחתה

בקשת רישום הפטנט;
) (3הערכת התאגיד באשר להשלכות
הצפויות על פעילותו העסקית כתוצאה
מדחיית בקשת רישום הפטנט.
תביעה בגין שימוש .15
בפטנט מהותי

נודע לתאגיד כי הוגשה תביעה בעניין פטנט מהותי
רשום בו הוא עושה שימוש ולפי התביעה השימוש
מהווה הפרת זכויות צדדים שלישיים ,יכלול הדוח
פרטים אלה:
)( 1

שם ותיאור הפטנט;

) (2המדינה או האזור בהם הוגשה
התביעה;
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)( 3

הערכת התאגיד באשר להשלכות

הצפויות על פעילותו העסקית של התאגיד
אם תתקבל התביעה.
סימן ג' :אישור שיווק מאת רשות מוסמכת
הגשת בקשה
לאישור שיווק

.16

דחיית בקשה

.17

הגיש תאגיד לרשות מוסמכת ,בקשה לאישור
שיווק מוצר רפואי מהותי )להלן  -הבקשה( ,יכלול
הדוח פרטים אלה:
)( 1
)( 2

מועד הגשת הבקשה;
זהות

הרשות

המוסמכת

אליה

הוגשה הבקשה;
)( 3

פרטי המוצר הרפואי המהותי עבורו

הוגשה הבקשה;
)( 4

תיאור

ההליך

לקבלת

האישור

במסגרתו הוגשה הבקשה;
) (5גילוי האם מדובר בבקשה חוזרת
המוגשת לרשות המוסמכת עבור המוצר
הרפואי המהותי המסוים תוך פירוט סיבת
דחיית הבקשה הקודמת או הבקשות
הקודמות לפי העניין;
)( 6

נקבעה תקופה במהלכה על הרשות

המוסמכת להשיב לבקשה )להלן  -המועד
תגובה( ,יעדכן התאגיד אודות סטאטוס
הבקשה בתום מועד התגובה.
לאישור שיווק

נדחתה בקשה שהוגשה לאישור שיווק מוצר רפואי
מהותי באופן סופי או מותנה ,יכלול הדוח פרטים
אלה:
)( 1

זהות הרשות המוסמכת אשר אליה

הוגשה הבקשה;
) (2מועד
המוסמכת;

קבלת

החלטת

הרשות
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)( 3

פרטי המוצר הרפואי המהותי בעניינו

הוגשה הבקשה שנדחתה;
)( 4

פירוט החלטת הרשות המוסמכת,

לרבות פרטים אודות תנאים שנקבעו בה או
הבהרות בדבר מסלול חלופי לאישור המוצר
הרפואי;
)( 5

תכניות התאגיד בקשר עם המוצר

הרפואי המהותי נשוא הבקשה שנדחתה,
ככל שישנן כאלה;
קבלת בקשה
לאישור שיווק

.18

אישור כתרופת
יתום

.19

התקבלה בקשה שהוגשה כאמור בפרט  ,16יכלול
הדוח פרטים אלה:
)( 1

זהות הרשות המוסמכת שהעניקה

את אישור השיווק;
)( 2

מועד קבלת אישור השיווק;

) (3פרטים אודות מגבלות או תניות
שנקבעו על ידי הרשות המוסמכת בקשר עם
אישור השיווק;
)( 4

פרטי המוצר הרפואי המהותי עבורו

התקבל אישור השיווק;
) (5תכניות התאגיד בנוגע לאופן ומועד
התחלת שיווק המוצר הרפואי המהותי
נשוא אישור השיווק ,במידה וישנן כאלה.
קיבל התאגיד אישור רשות מוסמכת המכירה
בתרופה המהווה מוצר רפואי מהותי אותה מפתח
התאגיד כתרופת יתום ,יכלול הדוח פרטים אלה:
)( 1

זהות הרשות המוסמכת שהעניקה

את האישור;
)( 2

מועד קבלת האישור;
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)( 3

פרטים אודות המשמעות המשפטית

והכלכלית של האישור במדינה או באזור
בהם התקבל האישור.
אישור הגנת

.20

הבלעדיות

קיבל התאגיד אישור רשות מוסמכת המקנה הגנת
בלעדיות לתרופה אותה מפתח התאגיד ,והתרופה
מהווה מוצר רפואי מהותי ,יכלול הדוח פרטים
אלה:
)( 1

זהות הרשות המוסמכת שהעניקה

את האישור;
)( 2

מועד קבלת אישור;

)( 3

תקופת הגנת הבלעדיות;

)( 4

פרטים אודות המשמעות המשפטית

והכלכלית של האישור במדינה או באזור
בהם הוא התקבל.
סימן ד' :הסכם שיווק והפצה
חתימה על הסכם
שיווק והפצה
מהותי

.21

חתם התאגיד על הסכם שיווק או הפצה מהותי
להפצת אחד או יותר ממוצריו הרפואיים
המהותיים ,יכלול הדוח פרטים אלה:
)( 1

זהות

המפיץ,

המשווק,

חברת

הפארמה או גורם אחר עמו נחתם ההסכם
)להלן  -המשווק(;
)( 2

זהות המדינה או האזור בהם רשאי

המשווק לפעול;
)( 3

גודלו היחסי של המשווק וניסיונו

במדינה או באזור בהם ישווק המוצר
הרפואי ,לרבות אפיון סוגי המוצרים
המופצים על ידי המשווק;
)( 4

פרטים

אודות

בלעדיות

ביחס

למדינה ,אזור או תקופה שניתנה למשווק,
ככל שניתנה;

106

)( 5

תקופת ההתקשרות עם המשווק;

)( 6

פרטים אודות מחויבות המשווק

לרכישת המוצר הרפואי בשווי כספי שלא
יפחת מסכום מסויים ככל שקיימת ,בכל
שנה מתקופת ההתקשרות;
)( 7

פרטים אודות סעדים שניתנו לתאגיד

במקרה והמשווק מפר את הסכם ההפצה,
ככל שנקבעו כאלה בהסכם.
סימן ה' :מדיניות דיווחים
דיווח על אירועים .22
שלא נכללו

ביקש תאגיד מדעי חיים ,לכלול אירוע שלא נכלל
במדיניות הדיווחים שלו שנתנה לפי פרט 7

במדיניות הדיווחים

לתוספת החמישית לתקנות פרטי תשקיף ,יכלול
הדיווח גם פרטים אלה:
)( 1

הודעה בהבלטה מיוחדת בתחילת

הדוח המבהירה כי הדיווח אינו נכלל
במדיניות הדיווחים שלו;
)( 2

זהות הגורמים בתאגיד שאישרו את

פרסום הדוח;
) (3הסבר מדוע פורסם מידע שלא נכלל
במדיניות הדיווחים ,ומדוע מידע זה חשוב
למשקיע סביר השוקל קנייה או מכירה של
ניירות הערך של התאגיד;
)( 4

העובדות

והנתונים

העיקריים

ששימשו בסיס למידע הכלול בדוח,
והבקרות שנקט התאגיד להבטיח את
נכונותו;
)( 5

אם מדובר במידע צופה פני עתיד –

הפרטים הקבועים בסעיף 32א)ב() (1עד )(3
לחוק.
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שינוי מדיניות
דיווחים

.23

שינה תאגיד מדעי חיים את מדיניות הדיווחים
עליה דיווח לפי פרט  7לתוספת החמישית לתקנות
פרטי תשקיף ,יכלול הדוח פירוט הנוגע לשינויים
שחלו במדיניות הדיווחים ופירוט הסיבות לעריכת
השינויים האמורים.

תחילה

.12

תחילתם של תקנות אלה _____ מיום פרסומם.

________התשע"ד
)________(2014
)חמ

(3-982

____________
יאיר לפיד
שר האוצר
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תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה( )תיקון( ,התשע"ד-
2014
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15ב))(1א(  36ו)56-ד() (2לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,451968-לפי
הצעת הרשות בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין
תקנות אלה:

תיקון תקנה 15

.1

תיקון התוספת

.2

תחילה

.3

בתקנה )15ב( לתקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה
46

רשומה( התש"ס ) 2000 -להלן – התקנות העיקריות( ,במקום " לפי תקנה
8ב)ב( ו)-ד(" יבוא "לפי תקנה 8ב)ב() ,ד( ו – )יא(".
בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות ,בפרט )א( ,אחרי "בהתאם לתוספת"
יבוא "הראשונה ,השלישית ,הרביעית או החמישית לפי העניין".
תחילתם של תקנות אלה _____ מיום פרסומם.

___________ התשע"ד
)_________ (2014
)חמ (3-2360
_____________
יאיר לפיד
שר האוצר

 45ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשס"ג עמ' .70
 46ק"ת התש"ס ,עמ'  ;834התש"ע ,עמ' .689
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תקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה( )תיקון ( ,התשע"ד2014-
47

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  ,36ו)56-ד() (3לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח , 1968-לפי הצעת
הרשות ,בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין
תקנות אלה:
בתקנה )9ב( לתקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל

תיקון תקנה 9

.1

תיקון התוספת
השנייה

.2

בתוספת השנייה לתקנות העיקריות ,אחרי "לפי התוספת"
יבוא "הראשונה ,השלישית ,הרביעית או החמישית לפי
העניין".

תחילה

.3

תחילתם של תקנות אלה _____ מיום פרסומם.

48

שליטה בה( ,התשס"א) 2001 -להלן – התקנות העיקריות(,
במקום "לפי תקנות 8ב)ב( ו)-ד(" יבוא "לפי תקנות 8ב)ב() ,ד( ו
– )יא(".

________התשע"ד
)________(2014
)חמ

(3-2499
____________
יאיר לפיד
שר האוצר

 47ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשס"ח ,עמ' .260
 48ק"ת התשס"א ,עמ'  ;430התש"ע ,עמ' .687
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תקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות ערך()תיקון( ,התשע"ד2014-
49

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 23א)ז() (2לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח , 1968-לפי הצעת
הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

תחילה

.2

במקום תקנה )4ב( לתקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות ערך( ,התשס"ו-
50

 , 2005יבוא:
")ב( בדוח הצעת מדף -
)( 1

יכללו הפרטים המנויים בתקנות  18 ,16 ,10 ,9 ,7עד ,25

)31 ,29א( 32 ,עד 44 ,43ב 69 ,63 ,61 ,51 ,לתקנות פרטי תשקיף,
בשינויים המחויבים ולפי העניין;
)( 2

של תאגיד מדעי החיים ,יכללו הפרטים המנויים בפרט 19

בתוספת החמישית לתקנות פרטי תשקיף;
)( 3

של ניירות ערך מסחריים יכללו הפרטים הקבועים בפרק

י"ב בתקנות פרטי תשקיף ,בשינויים המחויבים.".
תחילתן של תקנות אלה במועד תחילתן של תקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף
51
וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה( )תיקון( ,התשע"ד.2014-

___________ התשע"ד
)_________ (2014
)חמ – (3-3465

 49ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשס"ה ,עמ' .18
 50ק"ת התשס"ו ,עמ'  ;27התשס"ט ,עמ' .516
 51ק"ת יוסף כשיפורסם

_____________
יאיר לפיד
שר האוצר

