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משפטיתהבהרה
זומצגת.לציבורערךניירותשלכהצעהלפרשהואיןלציבור"(החברה"או"עולםתיקון":להלן)מ"בעפארמסוטיקלסקנביטעולםתיקוןשלערךניירותהצעתמהווהאינהזומצגת
יועץשלדעתחוותאוהמלצהמהווהאינו"(המידע":להלן)המצגתהצגתבמהלךשיימסראחרמידעוכלזובמצגתהכלולהמידע.החברהשלושיווקיתעקרוניתהצגהמהווה

מצביעיםאינםעברנתוניכיבחשבוןלקחתיש.סיכוןנושאת,בפרט,החברהשלערךובניירותבכללערךבניירותהשקעה.בלבדתמציתימידעהינוהמידע.מסיועץאוהשקעות
.שלווכלכלימיסויי,חשבונאי,משפטיניתוחוביצוע,החברהבדיווחיהמפורסםבמידעמעמיקעיוןדורשתהחברהשלערךניירותרכישת.בעתידביצועיםעלבהכרח
דרךציוניזהובכלל,לציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםהוצגבומהאופןשונהבאופןהמוצגמידעאו/ולציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםהוצגושלאנוספיםנתוניםכוללתהמצגת

מובאיםאשר,(15-19,25שקופיות)וטכנולוגיהוחידושים(10-13שקופיות)מחקרים,(9שקופית)בינלאומיתהכרה,(8שקופית)גנטיקהעלמידע,(5שקופית)משמעותיים
שלשנתיהחציח"הדו,2019לשנתהחברהשלהתקופתיח"הדולרבות,לציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםלעייןהצורךאתלהחליףמיועדתאינההמצגת.זובמצגתלראשונה

.החברהשלהמיידייםוהדוחות2020ביוני30ליוםהחברה

עתידפניצופהמידעאזהרת

התממשות,(18שקופית)ייצורכושר,(16-17שקופיות)EU-GMPתקינהאישורלקבלתצפי,(6שקופית)החברהלחזוןביחסלרבות,לעילהאמורותהחברהוהנחותתחזיות
ניירותבחוקזהמונחכהגדרת,עתידפניצופהמידעבבחינתהינן,(29-31שקופיות)השוקפוטנציאלעלשלישייםצדדיםוהערכות(24שקופית)הבינלאומייםהפעולהשיתופי

באופןלהתממשאו,בחלקןאוכולן,להתממששלאעשויותאלוהערכות.החברהשלהבלעדיתבשליטתהואינוניסיונהועלהחברההערכותעלהמבוסס,1968-ח"התשכ,ערך
בנוגעהממשלהבהחלטתעיכובים,ברגולציהשינויים,רפואיקנאביסלמוצריבביקוששינויים:ביניהם,החברהבשליטתשאינםשוניםמגורמיםכתוצאה,שהוערךמכפישונה

התממשות-אי,הנדרשהמימוןהשגתאיאו/ו,שיווקאו/ופיתוחביעדיעמידהאי,רגולטורייםואישוריםרישיונותקבלת,לפעילותהדרושיםשלישייםצדדיםאישורי,קנאביסלייצוא
.2019החברהשלהתקופתילדוח'אכפרקהמצורףהתאגידעסקיתיאורעללדוח30בסעיףהמוזכריםהסיכוןמגורמייותראואחדומימושההנהלההנחות
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אנו מציבים סטנדרט לתעשיית הקנאביס הרפואי בישראל ובעולם כולו 2006מאז 

טיפול וליווי עשרות אלפי מטופלים, הניסיון שלנו מבוסס על שנים רבות של מחקר קליני

חדשנות ומדע בליבת העשייה

קנאביס רפואי באיכות  
הגבוהה ביותר

שיפור איכות  
חיי המטופלים

פיתוח ייחודי של  
גנטיקה וזנים

מחקרים וניסויים  
קליניים
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...  קצת עלינו

EU-GMPבתקןהייצורמפעלעמידתאישורלקבלתבתהליךנמצאתהחברה,זהלמועדנכון*

2006מאז 
מחקרים גנטיים על מגוון זנים•

קליניים-מחקרים קליניים ופרה35•

מחקרים פורסמו בכתבי עת מדעיים מובילים17•

•4IPרשומים

האקוסיסטם
שרשרת הערך החל  לאורךפעילות 

ייעוץ  , ייצור, גידול, פ גנטי"ממו
, מחקר קליני , וליווי אישי למטופל

.ומערך הפצה
סביב אקוסיסטם הוליסטי שנבנה 

.המטופל ושמירה על רצף טיפולי

חברה ציבורית
קנביט–תיקון עולם 

נסחרת בבורסה לניירות ערך  
TKUN.TA): סימול)

מתקנים חדשניים  
ומתקדמים

החברה מייצרת בהתאם לתקני  
IMC-GMP לקבלת תקן  ופועלת
EU-GMP* של התעשייה

.הפרמצבטית למפעל ייצור

חברה גלובלית
תיקון עולם קנביט היא 

שחקנית גלובלית בעלת  
שותפויות אסטרטגיות  

.במדינות נבחרות
המותג תיקון עולם הוא חלק  

.  לאומית-מרשת בין
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ציוני דרך

הנפקת חברת  
קנביט  

פארמסוטיקאלס  
ע"בבורסה לני

רכישת פעילות  
חברת תיקון עולם  

קנביטעם 
פארמסוטיקאלס

מ"בע

השלמת
גיוס הון            

₪מיליון 150-כ

חתימה על הסכם  
הפצה בלעדי עם 
חברת התרופות  

הגרמנית  
Fette Pharma

הרחבת חוות הגידול 
הארווסטוהפוסט 

בהתאם לתקן  
-האירופאי 
*EU GAP

סיום הקמת מפעל  
-התקן בעל ייצור 

IMC-GMP  והתאמתו
EU-האירופאי לתקן 

GMP*

ייסוד חברת  
תיקון עולם

המחקר  
הקליני  

הראשון יוצא  
לדרך

הסכם מכירה של יותר  
ח עם "שM150-מ 

פארם ועם  -רשת סופר
בתי מרקחת פרטיים 

3נבחרים על פני 
שנים 

חתימת הסכם הבנות  
עם המרכז הרפואי  

איכילוב להקמת מרכז 
משותף לחקר הקנאביס

פרסום  
ראשון של  
מחקר קליני

IPאישור 
ראשון

הסכם הפצה בלעדי עם 
 ITH Pharmaחברת 

הבריטית להפצת מוצרי  
קנאביס רפואי  

בבריטניה

Dec 2019

2019-202020182006

2007 2020

2011

2015

EU-GMPאישורלקבלתבתהליךנמצאתהחברה,זהלמועדנכון*
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החזון שלנו  

מימוש מלוא הפוטנציאל  
של צמח הקנאביס  

והנגשתו למטופלים במטרה  
לשפר את איכות חייהם
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חדשנות לאורך שרשרת הערך

ייצור  , מפעל
ומעבדה

חקלאות  –אגטקמחקרים קליניים
טכנולוגית

גנטיקה 
ופיתוח זנים

חדשנות  
שותפויות  ו

אסטרטגיות

קליניקת ייעוץ 
והדרכה

מערך שיווק  
והפצה

המותגים

04 0203 01

08 07 06 05
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שנות מחקר גנטי13תוצר של -זנים ייחודיים •

זנים בלעדיים42-מעל ל•

רשום IPזנים בעלי 4•

•Beyond THC and CBD-התאמת זן להתוויות המטופל

זנים עטורי פרסים בינלאומיים•

גנטיקת זנים בלעדית וייחודיות המובילה  
לדיוק טיפולי

8גנטיקה ופיתוח זנים| 01
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הכרה בינלאומית

מידנייט ערן אלמוג ארז

אבידקל

זנים זוכי  
פרסים על פי 

דירוג מטופלים  

גנטיקה ופיתוח זנים| 01
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-מעל ל

13
שנות מחקר

-מעל ל

35
מחקרים קליניים 

קליניים-ופרה

17
פרסומי מאמרים 

בכתבי עת מדעיים  
מובילים

6
מחקרים קליניים 

מבוקרי פלסבו
הסתיימו

מידע מצטבר על  

15,000
מטופלים

הובלת תחום המחקר בתעשיית הקנאביס הרפואי

מחקרים קליניים| 02

2
מחקרים קליניים 
מבוקרי פלסבו  

בתהליך
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מחקר פרוספקטיבי שבחן את•
פרופיל בטיחות ויעילות הטיפול

בקנאביס רפואי מזני תיקון עולם בקרב 
חולי סרטן2,970אוכלוסייה גדולה של 

אבידקל, אלסקה, ארז:הזנים•

;ירידה משמעותית ברמת הכאב: הממצאים•
52%לעומת 10-8דיווחו על סולם כאב 4.5%

.בתחילת הטיפול

יעילות קלינית מוכחת
87%לחולים אונקולוגיםפליאטיביבטיפול 

דיווחו על שיפור משמעותי  
בהפרעות השינה

84%

דיווחו על הקלה משמעותית 
בדיכאון וחרדה

95%

דיווחו על שיפור ניכר 
בסימפטומים

91%

דיווחו על הקלה משמעותית 
בבחילות והקאות

Ref: Prospective Analysis of Safety and Efficacy of Medical Cannabis in 
Large Unselected Population of Patients with Cancer                     
European Journal of Internal Medicine, 2018

11 מחקרים קליניים| 02

דוגמא לתוצאות מחקר קליני
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מחקר תצפיתי שבחן את פרופיל  •
בטיחות ויעילות הטיפול בקנאביס  

188רפואי מזני תיקון עולם בקרב 
ילדים מאובחני אוטיזם  

אבידקל, ארז:הזנים•

דיווחו על הקלה 
שקט-באי

דיווחו על הפסקת טיפול  
בתרופות פסיכיאטריות

דיווחו על שיפור 
בסימפטומים

דיווחו על הקלה משמעותית 
בהתקפי זעם

90%

89%

90%

20%

12
Ref: Real Life Experience of Medical Cannabis Treatment in Autism: 
Analysis of Safety and Efficacy.
Scientific Reports, 2019.

מחקרים קליניים| 02

יעילות קלינית מוכחת
בשימוש בזני תיקון עולם
טיפול בילדים עם אוטיזם

דוגמא לתוצאות מחקר קליני
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מחקרים 
נבחרים

אוטיזם
וארזאבידקל: זנים
.  הראו שיפור בסימפטומים לאחר חצי שנת טיפול90%

Scientific Reports, 2019

אוטיזם
וארזאבידקל: זנים

.דיווחו על שיפור משמעותי43.1%, באוטיזםקומורבידיותבתסמיני 75%שיפור של 
Frontiers in Pharmacology, 2019

סרטן
ואלסקהאבידקל, ארז: זנים

מהמטופלים האונקולוגים דיווחו על שיפור משמעותי בסימפטומים לאחר חצי  95.3%
.  שנת טיפול לצד תופעות לוואי מינוריות

European Journal of Internal Medicine, 2018

שיתוק מוחין
אבידקל: זן

.כאבים כרוניים ואיכות חיים, קשיי שינה, ודיסטוניהשיפור משמעותי בספסטיות 
Journal of Child Neurology, 2018

פרקינסון
זני תיקון עולם: זנים

,  בכאב וספסטיות64%הקלה של , על חולי פרקינסון76.9%השפעה חיובית של 
.ברעד ושיפור באיכות השנה59%ירידה של 

Clinical Neuropharmacology, 2017

קרוהן
ארז: זן

.דיווחו על הקלה משמעותית בסימפוטמים ללא תופעות לוואי90%
השיגו רמיסיה מוחלטת50%

Clinical Gastroenterology & Hepatology 2013

טרשת נפוצה
אבידקל: זן

.  בטיפול בטרשת נפוצה®COPAXONEיעילים כמו וקנאבידיולאבידקלמיצוי של זן 
Inflammopharmacology 2018

אפילפסיה
אבידקל: זן

,  הניב אפקטיביות משמעותית על שכיחות ועצמת ההתקפיםCBD-הטיפול ב
.דיווחו על הפחתה בתדירות ההתקפים89%

Seizure, 2016

קרוהן
ארז: זן

.כל המטופלים המשתתפים במחקר דיווחו על שיפור בפעילות המחלה
IMAJ - The Israel Medical Association Journal, 2011

גריאטריה
ואבידקלאלסקה , ארז: זנים

קנאביס רפואי נמצא בטוח ויעיל לצריכה בקרב בני הגיל השלישי וגורם לירידה  
.  אופיאדיםכולל , בצריכת התרופות

European Journal of Internal Medicine, 2018

פיברומיאלגיה
ואבידקלאלסקה , ארז: זנים

5.0-לפני תחילת הטיפול ל9.0עוצמת הכאב הכללי פחתה מחציון של 
לאחר חצי שנת טיפול

Journal of Clinical Medicine, 2019

מחקרים קליניים| 02
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מהמקום  
הנמוך בעולם  

לגבהים חדשים
בטיפוח וגידול 
קנאביס רפואי 

חוות הגידול באזור  
ים המלח  

14 חקלאות טכנולוגית-אגטק| 03
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15

פיתוח פרוטוקול גידול ספציפי לכל זן לתוצאות מיטביות  •
השבחה גנטית מותאמת קנבינואידים  •
מהחום המדברי ועד לסביבה לחה  : גידול בתנאי סביבה שונים•

וגשומה בעמק
IPMגידול אורגני בהדברה ביולוגית משולב •

Integrated pest management))

:  החוות שלנו
ים המלח ועמק יזרעאל  

חקלאות טכנולוגית-אגטק| 03



16 חקלאות טכנולוגית-אגטק| 03

פרוטוקול ייחודי  
לתהליכי ייבוש  

הליכים
מותאמים לתקן

*EU-GMP

בעלי
תקן אירופאי לגידול  

GACPועיבוד 

תהליך בקרה
מתקדם ומעקב
רציף אחר ייצור

חומרי גלם

פוסט הארווסט מתקדם וחדשני  

EU-GMPאישורלקבלתבתהליךנמצאתהחברה,זהלמועדנכון*



17 ייצור ומעבדה, מפעל| 04

ייצור בסטנדרטים טכנולוגיים חדשניים ומתקדמים  

עמידה בתקן 
IMC-GMP

התאמה לתקני  
*EU-GMP

לקראת ייצוא
ר "מ2,100

OEM  מתן
שירותי ייצור  

ואריזה

17 EU-GMPאישורלקבלתבתהליךנמצאתהחברה,זהלמועדנכון*
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מפעל הייצור

פיתוח פרוטוקול מיצוי 
בהתאם לייעוד המוצר  

כושר ייצור
טון תפרחות ושמני 22

קנאביס בשנה

ISO8תקן  ,חדרים נקיים–
ג"ומרלותהליכי ייצור ואריזה 

תהליך מיצוי ייחודי של שמני 
או CO2קנאביס בטכנולוגיית 

אתנול בהתאם לטיפול הייעודי 
של המוצר הסופי

ידע נצבר בפיתוח דרכי מתן  
פתיליות  , משחות: נוספות

וקפסולות

ייצור ומעבדה, מפעל| 04

פ להפרדה "מתקן מו
ומיצוי קנבינואידים  
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מעבדה אנליטית
איכות ללא פשרות אל מול סטנדרטים רגולטוריים  

בדיקות להבטחת איכות והדירות המוצרים•

:יכולת אבחון מעבדתית מתקדמת•
(HPLC)נוזל בלחץ גבוה כרומטוגרפייתבשיטת קנבינואידיםניתוח -
(GC)גז כרומטוגרפייתניתוח טרפנים בשיטת -
(LOD & KF)בדיקות לחות -

ISO17025להסמכת תקן בתהליך •

•OEM– מתן שירותי מעבדה לחברות נוספות

מומחיות וניסיון מצטבר של למעלה מעשור בתהליכי•
מעקב ובקרה על גידול וייצור

19 ייצור ומעבדה, מפעל| 04
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המותגים

הגבוהה ביותרהפרמצבטית זנים בלעדיים וייחודיים באיכות •

פרופיל עשיר ומגוון של חומרים פעילים•

מוצרים מותאמים גנטית להקלה על תסמינים •

זנים מוכחים מחקרית ומדעית במגוון התוויות•

מחקר ופיתוח מתקדם לצורות מתן שונות•
אלסקהארז

המותגים| 05
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הפצה ושיווק לרשתות 
פארם מובחרות ובתי  

מרקחת פרטיים 

אבטחה מתקדמת  
ומנוסה

שיתוף פעולה אסטרטגי 
א מקבוצת טבע"עם סל

הפצה ישירה 
ללקוחות קצה

קשר ישיר ואישי עם  
י מערך "המטופלים ע

שירות הלקוחות המקצועי

הפצה

המרכז הלוגיסטי והמסחרי  
של תיקון עולם קנביט 
מאובטח בהתאם לתקן

IMC-GSP ומערך ההפצה
IMC-GDPעומד בתקני 

21מערך שיווק והפצה| 06
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קליניקת ההדרכות  
הראשונה בעולם  

22

שנות ניסיון10מעל •

מקצועיים , צוות אחים ואחיות מוסמכים•
רפואיבטיפול בקנאביס ובעלי ניסיון 

התאמה מדויקת של זנים מבוססי  •
ספציפיותמחקר קליני להתוויות 

תמיכה וליווי של המטופלים ובני , ייעוץ•
משפחותיהם

שירותי הדרכה און ליין•

מאגר מידע מבוסס על נתוני

15,000
מטופלים

קליניקת ייעוץ והדרכה| 07
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שותפות בקניין רוחני  
שייווצר במסגרת 

פעילות המרכז

שיתוף פעולה מדעי  
ומחקרי לפיתוח מוצרי  

קנאביס רפואי מהפכניים

יצירת מוצרים חדשים 
ומתקדמים בסטנדרט 

פרמצבטי  

23

הקמת מרכז לחקר  
הקנאביס הרפואי  
בשיתוף המרכז  
הרפואי איכילוב  

חדשנות ושותפויות אסטרטגיות| 08
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שותפויות אסטרטגיות בינלאומיות

חדשנות ושותפויות אסטרטגיות| 08

Fette Pharma AG
Germany, Austria, Switzerland

שיתוף פעולה בפיתוח מוצרים 
למעל  והפצת מוצרי קנאביס רפואי 

בתי מרקחת20,000-ל

ITH Pharma Ltd.
UK

הסכם לשיתוף פעולה עם חברת  
 ITH Pharmaהבריטיתהפארמה

ומוצרי קנאביס   CBDלאספקת שמן
רפואי בבריטניה

Tikun-Olam 
Global Chain

הסכם שיתוף פעולה הדדי  
והסכם רישיון כחלק מרשת 

גלובלתיקון עולם
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CGF App 
אפליקציה  

חדשנית
גנומילניתוח 

25 חדשנות ושותפויות אסטרטגיות| 08

אפיון -דיאגנוסטיקה 
גנטי מדויק שאינו תלוי 
בגורמי סביבה וגידול  

גנטיקה טבעית
(Non GMO )  ויציבה

לאורך זמן

אחידות -יישום 
והדירות גנטית של 
הזנים למזעור טווחי  

סטיה בפרופיל  
החומרים הפעילים  
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ועדת המחקר המייעצת שלנו

רפאל משולם' פרופ
ר ועדת המחקר המייעצת"יו

קוגןר נטליה "ד
חוקרת קנאביס לטיפול בסרטן

באוניברסיטה העברית בירושלים

שליידרלב -ליהי בר
קנביט-עולם תיקון חוקרת ראשית 

חוקרים בכירים

ר תמנע נפתלי"ד
המרכז הרפואי מאיר

רות גלילי' פרופ
האוניברסיטה העברית 

בלומקיןלובה ' דר
וולפסון  המרכז הרפואי 

חרמושורד ' דר
המרכז הרפואי לניאדו  

נובקויקטור ' פרופ
המרכז הרפואי סורוקה  

סטולראורית ' דר
המרכז הרפואי אסף הרופא  

גל מאיר' דר
המרכז הרפואי סורוקה

'גורביץטניה' דר
המרכז הרפואי איכילוב  

שירה ארד' דר
המרכז הרפואי איכילוב  

יפתח שגיא' דר
המרכז הרפואי וולפסון
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בין חברי 
ההנהלה  

שלנו

בין חברי 
הדריקטריון

שלנו  

אבינועם ספיר
ל"מנכ

יפעת קריב
לית ממשל ורגולציה"סמנכ

כית לשעבר"ח

ליעד ענני
ל"סמנכ

כספים

אליהו-איתן בן
ר דירקטוריון תיקון  "יו

קנביט-עולם
'מפקד חיל האוויר במיל

ל'דני אנג
מדיקלל הרצליה "מנכ

סנטר

אלי אדמוני
ר דירקטוריון כללית  "יו

בריאות לשעבר שירותי 

ארז נבון
יזם ואיש עסקים

יצחק אשכנזי' פרופ
לרפואת חירום  ' פרופ

וחבר דירקטוריון  
הארוורדאוניברסיטת 

ליאת קורן ליטבינוף
לית"סמנכ

תפעול חוות
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פוטנציאל השוק 
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שוק הקנאביס הרפואי הישראלי

~71K
בעלי רישיון לקנאביס רפואי

2019-מ38%-עליה של כ

~750 
₪מיליון 

Q3-היקף מכירות קנאביס רפואי בישראל נכון ל

27
טון

2020Q3MAT-נמכרו בישראל נכון ל

2020אוגוסט–הישראליהבריאותמשרדדוח:מקור
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$22.3B
אירופה

$20.1B
שאר העולם

$20.2B
ב"ארה

צפי לצמיחת שוק  
אקספוננציאלית

הרפואי העולמישווי שוק הקנאביס 
צפוי לעמוד על  2024-ב

$62.6B

2019נובמבר , Prohibition Partnersפי פרסום של על*
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סקטורים מהותיים שיושפעו
מחדירת מוצרי הקנאביס  

משקאות 
1ספורט

40
מיליארד דולר  

בריאות
2בעלי חיים

50
מיליארד דולר  

3חרדה

18
מיליארד דולר  

הפרעת דחק 
פוסט  

4טראומטית

10
מיליארד דולר  

משככי  
5כאבים

90
מיליארד דולר  

6שינה

100
מיליארד דולר  

בריאות 
7ואיכות חיים

מעל 

טריליון
דולר 

משקאות 
8אלכוהוליים

מעל 

טריליון
דולר 

1. $30B US in 2017, Source-Industry Article 
2. $42 B US in 2017, Source-Grand View Research 
3. $188 B US by 2025, Source-Analyst View Market Insights
4. $10.7 B US by 2026, Source-Credence Research 

5. USD$ 77B by 2023, Source-Allied Market Research Group
6. USD$ 80B by 2020, Source-Allied Market Research Group
7. USD $1T in 2017, Source-Euromonitor International 
8. Source-ISRW 
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Join us to
Plant the Seeds 
of the Future

Tikun Olam Cannbit

32
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כתבו עלינו בעולם

July
2019

The Global Leader in Medical 
Cannabis to Launch CBD Skincare 
Line.

Feb
2019

After A Decade Of Testing, Israeli 
Medical Cannabis Comes To The US.

Dec
2016

The DEA Just Issued a New Rule on 
Marijuana Extract. Here’s What It 
Means.

Mar
2016

Advanced marijuana research in Israel 
is leading to a revolution in medical 
cannabis.

May
2018

Bill Nye Says Israel Leading on 
Medical Marijuana.

Oct
2018

Science Seeks to Unlock Marijuana 
Secrets.

https://www.bloomberg.com/press-releases/2019-07-02/the-global-leader-in-medical-cannabis-to-launch-cbd-skincare-line
https://www.bloomberg.com/press-releases/2019-07-02/the-global-leader-in-medical-cannabis-to-launch-cbd-skincare-line
https://www.bloomberg.com/press-releases/2019-07-02/the-global-leader-in-medical-cannabis-to-launch-cbd-skincare-line
https://time.com/4603780/marijuana-extract-dea/?amp=true
https://time.com/4603780/marijuana-extract-dea/?amp=true
https://time.com/4603780/marijuana-extract-dea/?amp=true
https://www.forbes.com/sites/julieweed/2019/02/03/tested-with-20000-patients-israeli-medical-cannabis-comes-to-the-united-states/amp/
https://www.forbes.com/sites/julieweed/2019/02/03/tested-with-20000-patients-israeli-medical-cannabis-comes-to-the-united-states/amp/
https://www.forbes.com/sites/julieweed/2019/02/03/tested-with-20000-patients-israeli-medical-cannabis-comes-to-the-united-states/amp/
https://www.youtube.com/watch?v=xaLjirsn690&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xaLjirsn690&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xaLjirsn690&feature=youtu.be
https://www.afhu.org/2018/02/05/bill-nye-says-israel-leading-on-medical-marijuana/
https://www.afhu.org/2018/02/05/bill-nye-says-israel-leading-on-medical-marijuana/
https://www.afhu.org/2018/02/05/bill-nye-says-israel-leading-on-medical-marijuana/
https://www.nationalgeographic.co.uk/science-and-technology/2018/10/science-seeks-unlock-marijuana-secrets
https://www.nationalgeographic.co.uk/science-and-technology/2018/10/science-seeks-unlock-marijuana-secrets
https://www.nationalgeographic.co.uk/science-and-technology/2018/10/science-seeks-unlock-marijuana-secrets


תודה  

www.tikunolam.com

מ"בעפארמסוטיקלסקנביטתיקון עולם 
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