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החידושים האחרונים בתחום 
הרפואה מותאמת אישית 

דורון יצחקי 

ר משותף של מרכז  "יו
המצוינות בריאות דיגיטלית



2

According to Precedence Research, 
the global personalized medicine 
market was valued at US$ 2.12 trillion 
in 2021 and is expected to reach over 
US$ 5.7 trillion by 2030, poised to 
grow at a notable CAGR of 11.6% from 
2021 to 2030.

personalized nutrition and wellness 
segment dominated the global 
personalized medicine market

*השוק העולמי של רפואה מותאמת אישית

Source: Precedence 

Research

זו ההערכה הגבוהה ביותר מבין ההערכות הקיימות על ידי חברות המחקר והיא כוללת את המובן ברחב של רפואה מותאמת אישית הכולל  *
.טיפולים אלטרנטיביים ועוד, השווי העצום של חברות התרופות העוסקות בתחום, התאמת הטיפול לאורח החיים,  תזונה מותאמת אישית

https://www.precedenceresearch.com/personalized-medicine-market
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The global precision medicine 
market size was valued at USD 
66.1 billion in 2021 .

Is expected to reach USD 175.64 
billion by 2030 and poised to 
grow at a compound annual 
growth rate (CAGR) of 11.5% 
during the forecast period 2022 
to 2030.

תחזית לגידול דו ספרתי בשוק העולמי של רפואה מדייקת

Source: Precedence Research

https://www.precedenceresearch.com/precision-medicine-market/amp
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פיתוח תרופות מותאמות  •
אישית מבוסס בחלק גדול 
מהמקרים על ריצוף גנטי 

AI-ו Big Dataבשילוב 

חלוקת השוק של רפואה מדייקת על פי טכנולוגיות  

Source: Precedence Research

https://www.precedenceresearch.com/precision-medicine-market/amp
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• The global DNA sequencing market was $10.5 billion in 2021 and is 
predicted to reach $44 billion by 2030, representing a CAGR of 17.12% 
throughout the period of 2021-2030. 

קצב גידול מהיר בשוק העולמי של ריצוף גנטי  

Source: strategicmarketresearch.com

https://www.strategicmarketresearch.com/market-report/dna-sequencing-market
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האירוע  תאריך  
מנגנון קיפול החלבונים את חוקרים מצליחים לפתח בינה מלאכותית  שיכולה להבין 12.20

משפחתית באמצעות עריכה גנטית  נירופתיתעמילואודוזיסניסוי מוצלח בטיפול במחלת 6.21

לצורך הכנה וביצוע ניתוח מורכב להפרדת ראשים של  מימדח סורוקה שימוש במדפסות תלת "בביה9.21
תאומות סיאמיות

מיליון דולר275העוסקת בפיתוח תרופות מותאמות אישית משלימה גיוס של Immunaiחברת 10.21

100%-מיפוי ל92%השלמת מיפוי הגנום האנושי מ 3.22

על מנת להקל על כאביו של פצוע מימדח בילינסון הודפסה קסדה מיוחדת במדפסת תלת "בביה5.22
הפיגוע באלעד  

מיליון דולר  600מגייסת סכום מדהים של הגנומיהמשפרת את מהירות הריצוף Ultimaחברת 6.22

אירועים משמעותיים בתחום הרפואה מותאמת אישית  
בשנתיים האחרונות  
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12.2020של הביולוגיה " גביע הקדוש"של גוגל הגיע ל AI-ה

הצליח לעקוף את המתחרים  , פולד-האלגוריתם שפיתחו באלפא

המתקרב לזה המוגדר  , אחוז90וקיפל את החלבונים בדיוק של 

.לאתגר הגדול שהוא קיפול החלבונים" פתרון"כ

מסבירים כי אימנו את האלגוריתם בעזרת AlphaFoldבצוות של 

.אלף חלבונים170-הרצפים והמבנים של כ

:המשמעות של ההישג

יכולת חיזוי טובה יותר של התפתחות מחלות1.

יכולת פיתוח תרופות מהירה יותר2.

https://www.geektime.co.il/google-deep-mind-alphafold-makes-a-giant-leap-in-protein-folding/
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עולמימידהבקנהדרךפריצת
הגנטיתההנדסהבענף

Intelliaחברת• Therapeutics Inc

שביצעהלניסויהתוצאותאתרסמהפ
לטיפולCas9הקריספרבגןלאחרונה
נוירופתיתעמילואידוזיס :במחלה

 .משפחתית

פחותלאשלירידההראוהניסויתוצאות•
עלומעידהמופרשמהחומר 87%-מ

.המחלה

https://www.bizportal.co.il/globalmarkets/news/article/793824
https://www.israeldefense.co.il/node/50577


9



10

סכום  שם החברה

הגיוס

מקור מטרת החברה

המידע

Immunai275M$קישורהאצת פיתוח תרופות באמצעות למידת מכונה ובינה מלאכותית וריצוף גנטי של מערכת החיסון

HealthK 132M$קישוראט עם רופא'אבחון מחלות מרחוק על ידי בינה מלאכותית וצ

C2i Genomics100M$ה. זיהוי של גידולים סרטניים על סמך מיפוי גנטי של דגימת דםWaze-קישורשל אבחון וטיפול בסרטן

Memic96M$קישורניתוחים באמצעות יד רובוטית זעירה וחכמה

VIZ.AI71M$ קישור...  קרעים באבי העורקים, תסחיף ריאה, דימום מוחי, שבץבינה מלאכותית על מערכות דימות וזיהוי

DarioHealth70M$ קישורמפתחת גם חיישן לשיפור היציבה-מוכרת מתחום בדיקות הסכרת

קישורהאמריקאיתZOLLלחברת $538Mנמכרה ב ,ניטור שינה מרחוק ואבחון סיכון לדום לב בשינה$70Mמדיקלאיתמר 

Aidoc66M$קישורתסחיף ריאה ושברים בעמוד השדרה, דימום מוחי, בינה מלאכותית על מערכות דימות וזיהוי שבץ

Notal Vision60M$קישורמכשור לאבחון מרחוק של מחלת ניוון הרשתית בעין

Tyto Care 50M$קישורחום ועוד, לב, ריאות, גרון, בדיקה מרחוק של דלקת אוזניים

Orcam MyEye50M$קישורראיה מלאכותית עבור עיוורים

Pulsenmore40M$קישורביתי לנשים בהריון  אולטראסאונד

BrainQ40M$קישורמכשיר ביתי לגירוי מגנטי של המוח לצורך טיפול בשבץ ובפגיעות מוח

DeepCure40M$קישורתרופות באמצעות בינה מלאכותיתפיתוח

Ibex Medical38M$קישורמרשמים והיסטוריה רפואית, מסמכים, בינה מלאכותית לאבחון סרטן על בסיס מערכות דימות

DayTwo37M$קישורוטרום סוכרת2י ריצוף גנטי של חיידקי המעי עבור  אנשים עם סוכרת סוג "התאמת תזונה אישית ע

2021מצעד הגיוסים בישראל בתחום הבריאות הדיגיטלית לשנת 

https://www.calcalist.co.il/calcalistech/article/rywl3oilt
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3888597,00.html
https://www.geektime.co.il/c2i-genomics-raises-100m-in-series-b/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001367385
https://www.themarker.com/technation/.premium-1.9624267
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001358665
https://techtime.co.il/2021/09/14/itamar-medical-17/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001378086
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001373511
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3896635,00.html
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3894011,00.html
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001373966
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001381871
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001390216
https://techtime.co.il/2021/03/10/ibex/
https://en.globes.co.il/en/article-israeli-precision-medicine-co-daytwo-raises-37m-1001372771
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החברה ממפה את המערכת  •
החיסונית בגוף באמצעות ריצוף  

.גנטי

באמצעות מיפוי והבנה של  •
ניתן להבין  , המערכת החיסונית

את סיכויי ההצלחה של טיפול  
ומהו הטיפול ,עבור חולה ספציפי

.המיטבי עבורו

ולמידה עמוקה AIהפתרון משלב •
.על הנתונים שנאספו 

הפתרון מאפשר ההאצה של  •
פיתוח תרופות חדשות במיקוד  

.על המלחמה בסרטן

https://www.geektime.co.il/immunai-raises-215m-and-becomes-a-unicorn/
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עכשיוא"מהדנ92%רקפיענחהאנושיהגנוםפרויקט
2022במרץ 31-הנותרים8%אתלאויממדענים

כי השלימו  2003כאשר ראשי פרויקט הגנום האנושי הודיעו בשנת 

בפעם  :היה זה הישג חשוב, את ריצוף הגנום האנושי הראשון

שעליה מבוססים   DNA-הראשונה פוענחה ההצפנה של תוכנת ה

.  חיי האדם

הם לא היו מסוגלים להרכיב את  -אבל ההכרזה הגיעה עם מלכוד 

לעתים קרובות היה  : היו פערים. כל המידע הגנטי האצור בגנום

שהיה מבלבל לחבר אותם יחדיו ולהבין  חוזרנייםמדובר באזורים 

.לאן הם שייכים

עם התקדמות הטכנולוגיה שמאפשרת כיום להתמודד עם רצפים  

מילאו מדענים סוף סוף את הפערים האלה  , שחוזרים על עצמם

פורסם רשמית  והגנום האנושי הראשון מקצה לקצה , 2021במאי 

5.4.22הידען : מקור .2022במרץ 31-ב

https://www.hayadan.org.il/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%99-%D7%A4%D7%99%D7%A2%D7%A0%D7%97-%D7%A8%D7%A7-92-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%A0%D7%90
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מימדהשלמת הגולגולת במדפסת תלת –קסדה עתידנית -25.5.22
ח בילינסון הודפסה קסדה מיוחדת במדפסת תלת  "בביה, לראשונה בישראל•

.  בגולגלתועל מנת להקל על כאביו של פצוע הפיגוע באלעד שנפגע מימד
יודפסו חלקים להשתלה בגולגולת במדפסת מיוחדת, בהמשך

דוברות בילינסון : צילום" זו בשורה פורצת דרך. "מציג את הקסדההרנוףשגיא ' פרופ

https://www.ynet.co.il/health/article/bji0pnjpc


14

סכום  שם החברה

הגיוס

מקור מטרת החברה 

המידע

Ultima Genomics600M$ קישור.דולר לריצוף100פיתוח מכונות לריצוף גנטי בעלות של

Aidoc110M$קישורתסחיף ריאה ושברים בעמוד השדרה, דימום מוחי, וזיהוי שבץבינה מלאכותית על מערכות דימות

VIZ.AI100M$קרעים באבי העורקים  , תסחיף ריאה, דימום מוחי, שבץוזיהוי בינה מלאכותית על מערכות דימות

ומפרצות מוחיות

קישור

Memed93M$קישורמאבחנת תוך דקות האם המחלה מווירוס או חיידק

Hello Heart70M$קישורעל ידי ניטור לחץ דם בשילוב אפליקציהחיזוי ומניעת התקפי לב

nucleai33M$קישורניתוח של תמונות פתולוגיה באמצעות בינה מלאכותית לטובת חיזוי תגובה לתרופות

Quris28M$קישורפיתחה טכנולוגיה שמבוססת על בינה מלאכותית שמטרתה חיזוי סיכויי הצלחה של תרופה

AIVF25M$קישורמערכת תומכת החלטות להפריה חוץ גופית

NeuraLight25M$ מסייעת בזיהוי מחלתALS קישור

Antidote22M$  קישורפיתוח קופת חולים וירטואלית לשוק האמריקאי

Imagene AI 21M$ זיהוי מהיר של ביופסיה על בסיס ראיה ממוחשבת +AIקישורוטיפול מהיר ומותאם אישית לסוגי סרטן

Eleos Health20M$טכנולוגיה מבוססתVoice AI קישורולהסיק תובנות ומסקנות מהטיפוללנתח,נפשייםהמסייעת למטפלים

Sensi.AI14M$קישורפלטפורמת טיפול וירטואלי לגיל השלישי

2022נכון לאוגוסט *

2022מצעד הגיוסים בישראל בתחום הבריאות הדיגיטלית לשנת *

https://www.themarker.com/technation/2022-06-01/ty-article/00000181-1f07-d7db-a98f-bff7b7670000
https://www.calcalist.co.il/calcalistech/article/hjxwvhdk9
https://www.calcalist.co.il/calcalistech/article/sjnuqwnmq
https://www.hayadan.org.il/memed-%D7%92%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%94-93-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%A8-%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%91%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%97%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C
https://www.calcalist.co.il/calcalistech/article/hkcv8epbc
https://www.calcalist.co.il/calcalistech/article/hjyr011vgc
https://www.calcalist.co.il/calcalistech/article/s1lechq3k
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001415917
https://www.calcalist.co.il/calcalistech/article/rjqvfn9vq
https://www.calcalist.co.il/calcalistech/article/h1avwfpgq
https://www.geektime.co.il/imagene-ai-raises-21-5m-series-a/
https://www.bizportal.co.il/BizTech/news/article/803513
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001400535
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https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001414028
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! תודה על ההקשבה


