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 מניבים קרן הריט החדשה השכירה עוד כ- 500 מ"ר שטחי משרדים במתחם סנטרו רחובות

 

   DayTwo  מקימה את המעבדה הגדולה והמשוכללת בעולם בתחום ריצוף גנטי של חיידקי המעי

 

 

DayTwo, בה מושקע גם עומרי כספי, החלה בהקמה של מעבדה ראשונה מסוגה החברה של מריוס נכט ,

 בעולם לריצוף גנטי של חיידקי המעי, הן בהיקף והן ברמת החדשנות הטכנולוגית. 

 

מספקת המלצות תזונה מותאמות אישית במטרה לאזן את רמות הסוכר בדם. בעקבות הגידול  DayTwoחברת 

ה, החברה מקימה מעבדה חדשנית לריצוף גנטי של חיידקי המעי המשמעותי במספר הלקוחות בשנה האחרונ

, מבוססת על רובוטיקה ותהליכי אוטומציה מתקדמים. החברה תגייס Full Shotgun Metagenomicsבשיטת 

עובדים בתחום המיקרובילוגיה בדרגים שונים שיצטרפו לצוות הקיים שאמון על המשך הפעילות, בנוסף להקמת 

 וותים הנוספים שיגויסו כחלק ממהלך ההתרחבות. המעבדה והכשרת הצ

 רחובות, בפארק הורוביץ ברחובות. סנטרו מתחם ותמוקם ב ,המעבדה תישאר בקרבת מכון ויצמן

 

אלף מ"ר, ושטחי מסחר בהיקף  16 -קומות בשטח בנוי של כ 6סנטרו רחובות כולל בניין משרדים בן  מתחם

פארם  סופרשובל השקעות, , יוחננוףמ"ר, המושכרים למגוון שוכרים איכותיים כגון  אלף 12 -כולל של כ

ג'ונס ועוד. המתחם הינו בבעלות  פאפה, בורגרים, גלידה גולדה, Space)בקרוב יפתח( חדר כושר מרשת 

 . פרשקובסקיוחברת  יוחננוף( עם חברת 50%החדשה בע"מ ) הריטמשותפת של מניבים קרן 

 

רחבות, בהשקעה של מיליוני דולרים, התקבלה בהמשך לגידול משמעותי במספר הלקוחות ההחלטה על הת

 בשנה האחרונה בישראל ובארה"ב וחתימה על הסכמי שיתוף פעולה משמעותיים עם גופי בריאות מובילים בעולם. 

 

תוך  מ״ר, עתידה לרצף למעלה ממאה אלף דגימות בשנה 500 -המעבדה, אשר תתפרס על שטח של למעלה מ

שמירה על מערכת היחסים הייחודית ושיתוף פעולה מחקרי הדוק עם מכון ויצמן, שממשיך להוביל את תחום 

 מחקר המיקרוביום ברמה עולמית. 

 

 קרן מניבים:

להשקעה בנכסים מניבים בישראל, המנוהלת במתכונת  ציבורית מניבים קרן הריט החדשה בע"מ הינה חברה

, מבחינת מסגרת הפעילות, השקיפות, היחסים הפיננסים, חלוקות דיבידנד, דמי הניהול המקובלת בקרנות ריט

והמחויבות כלפי המשקיעים בקרן. קבוצת הניהול של מניבים הינה מקצועית ואיכותית, בעלת מוניטין וניסיון 

 ניות העיקרייםבעלי המבתחום הנדל"ן המניב לאורך שנים. הקרן מקדמת השקעות בפרופיל סיכון נמוך יחסית. 

בקרן הינם גופים מוסדיים מובילים: בנק הפועלים )פועלים שוקי הון(, מיטב דש, אי בי איי, אוניברסיטת בר אילן, 

. אסטרטגיית ההשקעה של מניבים מבוססת על הניסיון, , הראל, כלל ביטוחהלמן אלדובי, קרן הפנסיה גלעד

קמה על ידם, ביצירה וניהול של פורטפוליו חדש ומגוון של היכולת והמקצועיות של יזמיה וקבוצת הניהול, שהו

 נכסים מניבים, באיתור נכסים איכותיים בעלי פוטנציאל השבחה. 

 עופר אברם.  -איתי מל ומנכ"ל החברה  -שרון שוופי, סגן יו"ר  -יזמי הקרן הינם: יו"ר 

 

 

 

 

 



 

 

 :DayTwoאודות 

 

)ממייסדי צ'ק פוינט ומשקיע סדרתי(, ליהיא סגל )מנכ״ל( ויובל אופק  נוסדה על ידי מריוס נכט DayTwoחברת 

מיליון דולר. בין המשקיעים תאגיד ג'ונסון אנד ג'ונסון,  17)יו"ר(. החברה גייסה עד כה היקף השקעות כולל של 

המתמחה בהשקעות  Seventure Partners, הקרן הצרפתית Mayo clinicרשת בתי החולים האמריקאית 

וקפטן נבחרת ישראל  - NBAחיידקי המעי ומשקיעים פרטיים נוספים ביניהם עומרי כספי, שחקן ה בתחום

בכדורסל, שהחליט להשקיע בחברה לאחר התנסה במוצר וחווה את השינוי החיובי באופן אישי. המוצר הראשון 

ה״ב לקהל של החברה המספק תזונה מותאמת אישית במטרה לאזן רמות סוכר בדם, משווק בישראל ובאר

ומופץ דרך ארגוני בריאות, ביטוחי בריאות, מעבידים, קליניקות רפואיות  2הרחב, בדגש על קהל חולי סוכרת מסוג 

וכן באופן ישיר לצרכן. החברה מנהלת מחקרים קליניים באופן רציף כדי להעמיק את המדע ולבחון הרחבה 

 לאוכלוסיות נוספות להן איזון סוכר בדם יכול לסייע.  

 

  


