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מבוא

מצגת זו כוללת, בין היתר, פרטים מרוכזים ונתונים פיננסיים נבחרים, לנוחיות המשקיעים לגבי 
חברת תיקון עולם – קנביט פארמסוטיקלס בע"מ )להלן: "החברה"(. למען הסר ספק, מובהר 

בזאת כי מצגת זו מובאת לנוחות המשקיעים בלבד, וכי אין בה כדי לבוא במקום עיון בדוח התקופתי 
של החברה לשנת 2020 )להלן: "הדוח התקופתי"(, על כל חלקיו )ובכלל זה דוח תיאור עסקי 

התאגיד, דוח הסברי הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020, 
דוחותיה הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2020 ודוח פרטים נוספים על התאגיד( או כדי 

לתאר באופן מלא את פעילות החברה ותוצאותיה. 
 

מצגת זו עשויה לכלול נתונים נוספים שלא הוצגו בדיווחים מיידיים שפרסמה החברה לציבור ו/או 
מידע המוצג באופן שונה מהאופן בו הוצג בדיווחים שפרסמה החברה לציבור, ובכלל זה המעבר 

מהפסד לרווח גולמי )עמוד 3(, עסקאות מרכזיות והישגים לשנת 2020 בשוק הישראלי )עמוד 4(, 
מספר המחקרים הקליניים ופרה-קליניים של החברה )עמוד 7( והחזרת הזנים לזמינות מלאה 

למטופלים )עמוד 9(. מצגת זו איננה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה החברה 
לציבור, לרבות הדוח התקופתי והדוחות המיידיים של החברה.

 
מצגת זו עשויה להכיל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, לרבות 

תחזיות, הערכות, אומדנים ומידע אחר הנוגע לאירועים ועניינים עתידיים, ובכלל זה הוצאת 
ה-CBD מפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג-1973 )עמוד 6(, הקמת בית מרקחת 

ירוק ומו"פ אנליטי וגנטי )עמוד 8( והחזרה לשיווק המותגים "ערן אלמוג", "אנטרקטיקה" 
ו-"מידנייט" )עמוד 9(. המידע צופה פני העתיד במצגת זו, ככל שנכלל, מבוסס על הערכות והנחות 

של הנהלת החברה נכון למועד פרסומה, אשר על אף שהינן סבירות, המידע צופה פני העתיד 
האמור עשוי שלא להתממש, כולו או בחלקו, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה 

מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה, ביניהם: שינויים בביקוש למוצרי קנאביס רפואי, שינויים 
ברגולציה, עיכובים בהחלטת הממשלה בנוגע להוצאת ה-CBD  מפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח 

חדש[, התשל"ג-1973, אישורי צדדים שלישיים הדרושים לפעילות, קבלת רישיונות ואישורים 
רגולטוריים והתממשות אחד או יותר מגורמי הסיכון המוזכרים בסעיף 30 לדוח על תיאור עסקי 

התאגיד המצורף כפרק א' לדוח התקופתי.



 צמיחה מואצת של 42% במכירות 2020 
לעומת אשתקד

 הגדלת המכירות ב 103% במחצית 2 2020 
תקופה מקבילה אשתקד

 מעבר מהפסד לרווח גולמי 
 לאור השלמת תהליך הסנרגיה בפעילות הנרכשת

 מעבר למערך הפעלה מלא 
בכל שרשרת הערך

עיקרי נתונים וארועים לשנת 2020



 הכללה בשירותי 
 בריאות מאוחדת: 

הסכם ראשון מסוגו בישראל 
להפניית מבוטחי שירותי 

בריאות מאוחדת להדרכה 
ורכישת מוצרים מחברת תיקון 

עולם קנביט

המטופל
במרכז

הקמת מועדון חברים הראשון 
מסוגו בישראל המאפשר ליווי 
המטופל, תמיכה ושמירה על 

רצף טיפולי לאורך זמן 

הקמת מרכז לחקר הקנאביס 
בשיתוף עם המרכז הרפואי 

 איכילוב סוראסקי: 
שיתוף פעולה מדעי ומחקרי 
לפיתוח מוצרי קנאביס רפואי 

מהפכניים בסטנדרט פרמצבטי. 
שותפות מלאה בכל קניין רוחני 

במסגרת הפעילות

חדשנות
 כערך

 פיתוח אפלקציה חדשנית 
 וייחודית לזיהוי זנים 

באמצעות ניתוח פרופיל גנטי 
 DNA מבוסס

עסקאות מרכזיות והישגים לשנת 2020 
שוק ישראל 



חתימה על הסכם הפצה 
בלעדי עם חברת התרופות 

Fette Pharma מזכר עקרונות עם חברת הגרמנית
Opistop להקמת מיזם משותף 

בארה"ב למחקר קליני 
מבוסס פטנט, בנושא טיפול 
בהתמכרויות לאופיואידים 
 באמצעות קנאביס רפואי 
 לפי מסלול רישום מהיר

 FDA -הסכם הפצה בלעדי עם חברת ב 
   ITH Pharma הבריטית

להפצת מוצרי קנאביס רפואי 
בבריטניה

עסקאות מרכזיות והישגים לשנת 2020 
שוק גלובלי 



שיתופי פעולה גלובליים לקראת הוצאת 
ה-CBD מפקודת הסמים 

מזכר הבנות בלעדי עם חברת 
 AHAVA הקוסמטיקה הגלובלית

לפיתוח קו מוצרי דרמוקוסמטיקה 
מבוססי CBD בשילוב מינרליים 

מים המלח 

מזכר הבנות עם חברת 
כרמית בע"מ לשיתוף פעולה 
אקסקלוסיבי לפיתוח, ייצור 

 ושיווק מוצרי שוקולד ומאפים 
CBD מבוססי

מזכר הבנות לשיתוף פעולה עם חברת 
דונה איטליה לפיתוח, ייצור ושיווק 

 CBD מוצרי מזון בשילוב 
ב-18 מדינות בעולם בינהן: אנגליה, 

ספרד, ארה"ב, קנדה, הודו ועוד  



 בפברואר 2021 
פורסם בכתב העת היוקרתי PLOS ONE מחקר 
קליני שקבע כי: זן ארז של חברת תיקון עולם 

קנביט משפר את איכות החיים של חולי קוליטיס 
והוכח כמפחית אצל כ-90% מחברי הקבוצה 

הנחקרת את רמת כאב הבטן המאופיין כסימפטום 
מרכזי של המחלה.

המשך הובלת תחום המחקר הקליני 

המחקר התבצע בשיתוף המחלקה הגסטרואנטרולוגית של המרכז הרפואי מאיר 

35
לחברה למעלה מ -

 מחקרים קליניים
ופרה קליניים



השלמת השקעות בהיקף כולל של כ-90 מיליון ש"ח  
בבנית תשתיות המהוות מנוע צמיחה בפעילויות 

העתידיות של החברה 

השקעות כמנוף לפעילות עתידית 

מפעל ייצור בסטנדרטים 
טכנולוגיים מהמתקדמים בעולם 

הקמת בית מרקחת ירוק 

שילוש שטחי החוות

מופ אנליטי וגנטי 



 החזרת הזנים המובילים
שלנו בזמינות מלאה למטופלים 

אלסקהארז

מידנייט אנטרקטיקה ערן אלמוג

אבידקל

במהלך השנה האחרונה חזרנו לגדל ולייצר את הזנים 
המובילים של החברה אשר חוזרים לזמינות מלאה בשוק

 ברבעונים הבאים נחזור לשווק מותגים מובילים נוספים 
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