
1 

 

 

קנביט  –תיקון עולם 
 פארמסוטיקלס בע"מ 

 2021דוח תקופתי לשנת 
 

 

 

 

 

  



 

2 

 

 קנביט פארמסוטיקלס בע"מ )"החברה"(  –תיקון עולם  

 2021תקופתי לשנת דוח 

 

 תוכן העניינים 

 דו"ח תיאור עסקי התאגיד   - חלק א'  

 דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה   -   חלק ב' 

 2021בדצמבר  31דוחות כספיים ליום   -   חלק ג' 

 פרטים נוספים על התאגיד  -   חלק ד'

 הצהרות מנהלים   - חלק ה'  

 

החברה הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, 
ה כי החברה  החליט דירקטוריון החבר  2014בפברואר    9)להלן: "התקנות"(. ביום    1970-התש"ל

( לתקנות בכל הנוגע לדיווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית. 4ד)ב()5תדווח לפי הוראת תקנה  
החלה החברה לדווח החברה לפי מתכונת    2017בינואר    1החל מתקופת הדיווח המתחילה ביום  

החליט דירקטוריון החברה לאמץ את כל ההקלות    2019באוגוסט    19דיווח חצי שנתית. ביום  
) 5ויות בתקנה  המנ ( העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות 1ד)ב( לתקנות שעניינן: 

(  3; )40%-( העלאת סף צירוף דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל2; )20%-שווי ל
(  4ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון על הבקרה הפנימית; וכן )

החל מהדוח  )במלואה(  ד לתקנות  5י שנתית. לפיכך מדווחת החברה לפי תקנה  מתכונת דיווח חצ
 . 2019ביוני  30העיתי ליום 
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 קנביט פארמסוטיקלס בע"מ )"החברה"(   –תיקון עולם 

 דוח תיאור עסקי התאגיד  –פרק א' 

 תוכן עניינים 

 עמוד נושא
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 5 החברה ותיאור התפתחות עסקיה פעילות  .1
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 7 כללי   1.3

 9 פעילות החברה בתקופת הדוח   1.4

 12 תרשים מבנה ההחזקות של הקבוצה   1.5

 13 אופיו ותוצאתו של כל שינוי מבני, מיזוג, או רכישה מהותיים   1.6
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13 

 14 הרפואי   קנביסתחום ה .2

 15 החברה ועסקאות במניותיה  השקעות בהון  .3

 18 חלוקת דיבידנדים  .4
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 19 מידע כספי לגבי תחום הפעילות  .5

 19 חיצוניים על הפעילות סביבה כללית והשפעת גורמים  .6

 19 רגולציה   6.1

 20 אבטחה   6.2
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 התאגיד תיאור ההתפתחות הכללית של  –פרק ראשון 

הכספיים של החברה כוללים את פעילות החברה והחברות המוחזקות שלה לשנת    דוחותיה
  בדוח  משתקפת  ישראל  עולם  תיקון  קבוצת   של  פעילותהההשוואה המוצגות.    ולתקופות  2021

זהו המועד ש, מאחר  בלבד  2019בדצמבר    31  יוםמ  החל   החברה   של  הכספי  המצב  על   המאוחד
  ים המאוחד  יםהכספי  ותלדוח  5ביאור  בו הושלמה רכישת הפעילות. למידע פרופורמה, ראה  

 . 2020  לשנת  החברה של

 ותיאור התפתחות עסקיה החברה פעילות  .1

 הגדרות  .1.1

ינת משרד הרפואי בישראל על פי הנחיות ותק   קנביסאסדרת תחום ה  –  האסדרה הישנה""
   .להלן 7.2.3כמפורט בסעיף  2022למרץ  1ביום  הסתיימה  אשר  הבריאות,

  קנביס אסדרת תחום ה  –"התקינה החדשה"  או    "הרפורמה"או    האסדרה החדשה""
שיישומה החל    ,2016ביוני    28מיום    1587החלטת הממשלה מס'  בישראל על פי  הרפואי  

 להלן.   3.1 כמפורט בסעיף ,ואילך 2016באופן הדרגתי משנת  

, בעלי  ("זן/קו גנטי")כמות מקובצת של שתילי צמח הקנביס מסוג אחד    -"  אצוות ריבוי"
זהות גנטית, שמקורם מקו צמחי אם אחד, שגודלו במתחם גידול אחד ובעונת גידול או  

 בזמן גידול אחד. 

כמות מקובצת של תפרחות צמח הקנביס מסוג אחד )"קו גנטי"(, בעלי    -"אצוות גידול"  
זהות גנטית, שמקורן מקו צמחי גידול אחד, שגודלו במתחם גידול אחד ובעונת גידול או  

 בזמן גידול אחד, שנקצרו בזמן אחד וטופלו לאחר הקציר בזמן אחד ובאתר אחד. 

בצמח הקנביס, ובכלל זה: זריעה, ריבוי, הצמחה,    כל פעולה חקלאית הקשורה  -  "גידול"
, ייבוש, עיבוד, טיפול  1טיפוח זנים, הפרחה, השקיה, הדברה, קציר, גיזום תפרחות, הבחלה 

 ופעולות הקשורות באלו.   , השמדת הצמח או חלקיובתוצרת, אריזה, אחסון התוצרת

-2019-01)מס' אסמכתא:  2019בנובמבר    25יום  מדיווח מיידי    -"  עסקת תיקון עולםדוח  "
דיווח  (101526 אסמכתא:    2019בדצמבר    1מיום    מיידי,    דוח ו   (2019-01-117274)מס' 
מובא   הם, שהאמור ב(2019-01-122368)מס' אסמכתא:    2019בדצמבר    18יום  מ  משלים

 זה על דרך ההפניה.  בדוח

נרקוטיים   - "  האמנה" לסמים  היחידה   The Single Convention on) 1961  האמנה 
Narcotic Drugs)   1972של האו"ם אשר תוקנה בשנת  . 

 רפואי במשרד הבריאות.  קנביסהיחידה ל   -" יק"ר"

 . מועד פרסום הדוח –" הדוח מועד"

 .IMC-GSPלפי תקן ממונה ביטחון האחראי לוודא את קיום הדרישות  -" מנב"ט"

וק בתחום הקנביס לשימוש רפואי, שפורסם הנחיות תהליך רישוי העיס   –"  מפת הדרכים"
 .2על ידי היק"ר 

 .1973-פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג -" פקודת הסמים המסוכנים "

כהגדרתם בפקודת הסמים המסוכנים ובכפוף להנחיות כפי    -  רפואי"  קנביס"  -" וקנביס"
 שנקבעו או יקבעו על ידי היק"ר.

.  קנביסקבוצה של תרכובות כימיות המצויה בצמח ה  -(  Cannabinoids)  "קנבינואידים "
ומצטברים  פרמקולוגיות  פעילות  בעלות  כתרכובות  נחשבים  הצמחיים  הקנביאונידים 

. מחקרים מעידים שהקנביאונידים משפיעים על  נביסק ה בעיקר באזור התפרחת של צמח

 
 תהליך ההבשלה.  1
" שפורסמו  2021עדכון דצמבר  –מתוך "הנחיות תהליך רישוי העיסוק בתחום הקנביס לשימוש רפואי    2

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/cn-107-באתר משרד הבריאות בכתובת: 
2019/he/files_circulars_cn_CN_107_2019.pdf 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/cn-107-2019/he/files_circulars_cn_CN_107_2019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/cn-107-2019/he/files_circulars_cn_CN_107_2019.pdf
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המערכת האנדוקנבינואידית )מערכת העברת אותות בגוף האדם( ומעורבים במגוון רחב 
 של תהליכים פיזיולוגיים ופתולוגיים.  

 רשות מקרקעין ישראל. –" רמ"י"

מוצ  –   "שרשרת ההפקה" של הפקת  זה:    קנביס י  ר שרשרת הערך  ובכלל  ריבוי,  רפואי, 
על פי   ומוצריו קנביסטיפוח, פיתוח, מחקר, מכירה וניפוק של הפצה, גידול, ייצור, שיווק, 

 . התקינה החדשה

 קנביט בע"מ.  –" קנביט"

 קנביט אגרו בע"מ.   –" קנביט אגרו"

 בע"מ. 2017כפר יהושע גידולים   – "כפר יהושע גידולים"

 בע"מ.   2017כפר יהושע ג.מ. החזקות   – " כפר יהושע החזקות"

 תיקון עולם ייצור בע"מ.  – "תיקון עולם ייצור"

 תיקון עולם ניפוק והפצה בע"מ. - "תיקון עולם ניפוק והפצה"

 . בע"מ עולם פארם תיקון –" תיקון עולם פארם"

 "ה בע"מ. השל מרקחת ביתתיקון עולם  – "השל"התיקון עולם בית מרקחת  "

 . ( בע"מ2019עולם ישראל )  תיקון  –" 2019תיקון עולם "

 שנרכשו מבעלי המניות של תיקון עולםקבוצת החברות    –"  קבוצת תיקון עולם ישראל "
כפר יהושע , הכוללת נכון למועד דוח זה את התאגידים הבאים:  2019בדצמבר    31ביום  

תיקון עולם  ,  תיקון עולם ניפוק והפצה,  תיקון עולם ייצור,  יהושע החזקותכפר  ,  גידולים
 . 2019תיקון עולם  ו פארם

אשר איגדה  חברה בשליטת מר צחי כהן,  ,  תיקון עולם בע"ממשמעה,    –"  תיקון עולם"
ליום   עד  ישראל  עולם  תיקון  קבוצת  פעילות  את  מכירת 2019בדצמבר    31תחתיה  עת   ,

 לחברה. אל  תיקון עולם ישרפעילות 

 החברה והחברות הבנות שלה. –" הקבוצה"

"IMC Grade  "-    בסיס על  מוצרים  של  רפואי  לשימוש  הראויה  איכות    קנביסרמת 
-IMC-GAP  ,IMC-GMP  ,IMC-GDP  ,IMCבהתאם לתנאי איכות נאותים של היק"ר:  

GSP  ההפקהחוליות שרשרת  מנדרשים  ה את קווי הפעילות ואמות המידה  מגדירה  , אשר. 

"IMC-GAP(  "Israel Medical Cannabis-Good Agriculture Practice  )-    גידול
 לשימוש רפואי.  קנביסבתנאים נאותים של 

"IMC-GMP"   -Israel Medical Cannabis - Good Manufacturing Practice   -   ייצור
 רפואי.   קנביסבתנאים נאותים של מוצרי 

"IMC-GDP"  -Israel Medical Cannabis - Good Distribution Practice   -    הפצה
רפואי או של חומרי הגלם לכל אורך שרשרת ההפצה    קנביסבתנאים נאותים של מוצרי  
 )מהיצרן עד הצרכן הסופי(. 

"IMC-GSP(  "Israel Medical Cannabis-Good Security Practice  )-    אבטחה
 רפואי.  קנביסבתנאים נאותים של שרשרת האספקה ל

“GACP”  –  GOOD AGRICULTURAL AND COLLECTION PRACTICE   – 
 ביחס לגידול בתנאים נאותיים של חומרים ממקור צמחי.   תקינת האיחוד האירופי

“EU-GMP”  -   European Union - Good manufacturing practiced  –    תקינת האיחוד
 האירופי ביחס לייצור בתנאים נאותים של תרופות.  
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 שנת ההתאגדות וצורת ההתאגדות  .1.2

)נוסח חדש(,   1995החברה התאגדה בשנת   .1.2.1 כחברה פרטית בישראל עפ"י פקודת החברות 
הפכה החברה לחברה    2000בחודש מרץ  .( בע"מ1995, בשם תמריס החזקות )1983-תשמ"ג

לחוק החברות בבית המשפט בתל אביב    350במסגרת הסדר לפי סעיף  ציבורית בישראל.  
ב הושלם  "  2015דצמבר    חודש אשר  האסיפה  "(,  ההסדר)להלן:  של  לאישורה  ובהתאם 

, שינתה החברה את שמה לע.ל.  2015בדצמבר   3הכללית של בעלי המניות של החברה מיום  
אח )הון  וביום  2016זקות  בע"מ  החברה    2018בדצמבר    11(  שמה  שינתה    לקנביטאת 

    . שינתה החברה את שמה לשמה הנוכחי 2020  ביוני 3פארמסוטיקלס בע"מ. ביום  

, אשר פעלה  IIהיתה החברה חלק מקרן הון סיכון תמיר פישמן וונצ'רס    2012עד תום שנת   .1.2.2
 והשקיעה בחברות עתירות טכנולוגיה במקביל ויחד עם מספר משקיעים מקבילים.  

חברות פרטיות כדלקמן:   שתיהחזיקה החברה בניירות ערך של  ,  עד למועד השלמת ההסדר .1.2.3
)החזקה    (1) בע"מ  אס.  .וי.  ג'י  של  אם.  הביוטכנולוגיה  9.1%בשיעור  בתחום  חברה   :)

( פרונוירון ביוטכנולוגיות אינק )החזקה בשיעור  2)  ;העוסקת בתחום הטיפול התאי והגנטי
חברה 2.41%של   מוצרים   (:  בפיתוח  היתר,  בין  בעבר,  שעסקה  הביוטכנולוגיה  בתחום 

 לטיפול בנפגעי חוט שידרה ופגיעות אחרות במערכת העצבים המרכזית. 

לידי   .1.2.4 נכסיה, בדרך של העברת הנכסים  לבין  בין החברה  בוצעה הפרדה  במסגרת ההסדר 
ופת החברה,  הנאמן, פירעון מלוא חובותיה של החברה לנושיה מתוך הכספים המצויים בק

ומכירתה של החברה כ"שלד בורסאי" ממורק מנכסים והתחייבויות לכל המרבה במחיר.  
הושלמה עסקת מכירת החברה כ"שלד בורסאי" לידי איפקס הנפקות    2017פברואר  חודש  ב

כבר החזיקה  באותו המועד  התקשרה החברה עם קנביט אשר    2018ביוני    14ביום    בע"מ.
יבוי וגידול קנביס רפואי, בהסכם מיזוג והחלפת מניות, לפיו  סוק בתחום ר י לעברישיונות  

בתמורה להעברת מלוא החזקותיהם של בעלי מניות קנביט לידי החברה הקצתה החברה 
מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לבעלי מניות קנביט, לפי חלקם היחסי של    87.5%

המניות פרוהאמורים  בעלי  "ההקצאה  לפני  ראטה  -,  המיזוג)להלן:   18ביום    "(.עסקת 
הקבוצה בתחום  פועלת  מאותו המועד  הושלמה במלואה עסקת המיזוג והחל    2018בנובמבר  

 . הרפואי קנביס ה

   כללי .1.3

השיווק  פועלת החברה   הייצור,  הגידול,  הריבוי,  האחסנה, בתחומי  ,  הניפוק,  ההפצה  , 
ייצור ב ובכלל זה    בישראלבעיקר    לשימוש רפואי  קנביס  ם מבוססישל מוצרי  והיבוא  היצוא

רפואי לטיפול והקלה על סימפטומים במגוון רחב של   קנביסהפקה ובמכירה של מוצרי  ו
רפואיות. באמצעות  התוויות  פועלת  החברה  כן  באמצעות   כמו  וגם  בחברה  הקיים    ידע 

 רפואי.  קנביסההשפעות וההתוויות של הפיתוח,   ,צדדים שלישיים בתחום המחקר

  שתי ב ,בין השאר  ,המחזיקות,  בבעלותה  בנות  חברותהקבוצה מתבצעת באמצעות    פעילות
מפעל ייצור   ,בכפר יהושע  והשניה  כרירפואי, האחת בנאות הכ   קנביסחוות גידול וריבוי  

 בית" - ו  " הייצור  מפעל: "להלן)  בציפורית המסחר לתרופות    ובית הרפואי    קנביס ה  מוצרי
במסגרת עסקת רכישת פעילות   2019בדצמבר  31ביום  ונרכש אשר ,(העניין לפי", המסחר

,  75.5%ובית מרקחת בהחזקה בשיעור של    ,להלן(  1.5)ראה סעיף    תיקון עולם בישראל 
  .3"( המרקחת  בית)להלן: " "ה בתל אביבהשל ברחוב 

עיקר הפעילות העסקית של הקבוצה מבוצע באמצעות קבוצת תיקון  הדוח,  נכון למועד  
לשימוש רפואי בישראל מהזנים של  קנביסת ו, אשר מגדלבאמצעות קנביטועולם ישראל, 

מיוצרים בעיקר בתצורה  הקבוצה  מוצרי    .ביטנקגנטיקה שנרכשה על ידי  ומ  תיקון עולם
  פרי פיתוחה של תיקון עולם   ,רפואי  קנביסרפואי על בסיס זני    קנביסשמני    ,תפרחותשל  

בסיס   רשומים  קנביטזני  ועל  שחלקם  ו,  המטפחים  ספרי  הפטנטים  במרשם  במרשם 
או במרשם הפטנטים  ו/או מצויים בהליכי רישום במרשם המטפחים בישראל  בארה"ב  
 בארה"ב. 

 
 להלן. 25לפרטים נוספים ראו סעיף   3
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עולם החלה את פעילותה בתחום ה ללא מטרות    2006  הרפואי בשנת  קנביסתיקון  כגוף 
לפקודת   7בהתאם לאסדרה החלה על ידי משרד הבריאת מכח סמכותו לפי סעיף  רווח  

 תחוםחלוצת  הינה  תיקון עולם  ,  20094  נרשמה כחברה פרטית בשנת  הסמים , תיקון עולם  
פעלה קבוצת תיקון עולם ישראל בהתאם להיתר   2009הרפואי בישראל. משנת    קנביס ה

וחלוקה של  גידול,  ל,  מכוח האסדרה הישנהיתן לה ממשרד הבריאות  שנ מוצרים ייצור 
בין השנים   כמו כן,  רפואי למטופלים בעלי רישיון שימוש ממשרד הבריאות.  קנביסמבוססי  

  5הרפואי היחידות בישראל  קנביסהיצרניות וספקיות ה  שמונה הייתה בין    2018עד    2009
  2009שנים  ב .רפואי למטופלים מכוח האסדרה הישנה קנביס שהחזיקו ברישיון לאספקת  

  ה הרפואי הגדולה בישראל וסיפקה את מוצרי  קנביסהייתה תיקון עולם ספקית ה 2018  -
   הרפואי.  קנביסמצרכני ה  30%-כעד ל

ישראל על    הושלמה עסקה במסגרתה נרכשה פעילות תיקון עולם  2019בדצמבר    31ביום  
רישיון בלעדי וצמית לשימוש בקניין הרוחני של תיקון עולם  , לרבות רכישת  ידי החברה

 . להלן 25.2ראה גם סעיף  – "(הרישיון הסכם)להלן: " בישראל, בצרפת ובפולין 

 : , קריהפקההנוכחות בכל שרשרת    והינ  החברההמודל על פיו פועלת    ,דוח זהנכון למועד  
וגידול עצמי של תוצרת   חברה הנמצאת בידי  אשר  פותחה ונרכשה ו/או  של גנטיקה ש  ריבוי 

חוות )להלן: "שמופעלות על ידי החברה    )חומר גלם( באמצעות חוות ריבוי וגידול  קנביסה
בית    באמצעות והפצה    אחסנה   ;באמצעות מפעל הייצוראריזה  ו  ; ייצור "(הריבוי והגידול

מבית  וכן  רפואי    קנביס  לניפוק  מורשים  מרקחתבתי  ל  וכן הפצה  ,בתי מסחר  ל  המסחר
 חברות הפצה.על ידי  ישירה  הפצהבאמצעות מרקחת השל"ה 

של   העיקריים  ונכסיה  בכללותה  פעילותה  והנכסים  הקבוצה  הפעילויות  את  כוללים 
 :6כדלקמן 

 כדלקמן: שתי חוות ריבוי וגידול,  מפעילה החברה – גידולהריבוי והחוות  .1.3.1

 27-כ  של  כולל  שטחב,  גידולים  יהושע  כפר   אמצעותבבכפר יהושע  גידול  ריבוי וחוות   -
 כולל   נוספים   שירות   ושטחי  דונם .  12.6- כשל    וריבויהפרחה    נטו שטח  מתוכם    דונם

)הן לריבוי    GACP-ו  IMC-GAPבעלת אישור עמידה בתקן  ,  הארווסט-פוסט  מתקן
ותקן   לגידול(  ליום    עיסוקורישיון    IMC-GSPוהן  עד  מטעם   2024  בינואר  3בתוקף 

   היק"ר.

דונם   13-כ   של  כולל   בשטח,  אגרו  קנביט  באמצעות  הכיכר  בנאות   והגידול  הריבוי   חוות  -
הפרחה   נטו  שטח  כמתוכם  כולל    שטחיודונם    4.4-של  נוספים  - פוסט  מתקן שירות 

בתקן    ,ארווסטה עמידה  אישור  לגידול(   GACP-ו   IMC-GAPבעלת  והן  לריבוי  )הן 
מטעם היק"ר. בנוסף, כוללת    2023בדצמבר    7עד ליום    עיסוק, ורישיון  IMC-GSPותקן  

דונם המיועדות בעיקרן להרחבה   10-החווה עתודות קרקע נוספות בשטח כולל של כ
- GMPהסמכת  נמצאת בהליך קבלת    החברהכי    ,יצוין  .נוספים  גידול  מתקניולהקמת  

EU הארווסט-למתקן הפוסט. 

לקבוצה זכות שימוש )ובכלל זה  ,מכוח הסכם הרישיון  –  עולם  תיקון  בזנישימוש    זכויות .1.3.2
זני    ולמכור(  לפתח  רפואי  קנביסלגדל,  קנביס  מבוססי  ומוצרים  עולם  תיקון  של  רפואי 
)ישראל"(  המדינות הנוספות" בישראל, בצרפת ובפולין )צרפת ופולין תוגדרנה יחדיו להלן: 
 "(. הטריטוריה" או " שטחי הטריטוריהוהמדינות הנוספות יוגדרו יחדיו להלן: "  

ידע  ,עבור זנים בפיתוח   וזרעיםברשות הקבוצה מלאי של שתילים    –טיפוח זנים חדשים   .1.3.3
 זנים. ולטיפוח מצטבר כולל אמצעים לאיפיון גנטי   

מוצרי   .1.3.4 ייצור  החברה  במפעל  מתבצעת  החברה  של  הייצור  פעילות   –  רפואי  קנביסמפעל 

 
 קבוצת תיקון עולם ישראל פעלה שלא במסגרת תאגידית.  2009עובר לשנת   4
קנ   5 של  המוכרות  והתוויות  בישראל  רפואיות  למטרות  בקנאביס  "השימוש  רפואיות  מתוך  למטרות  אביס 

בעמוד   שונות",  ישראל   14במדינות  כנסת  אתר  של   והמידע  המחקר  במרכז  שפורסם    ,
80c8-e411-f7f7-.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/26c28d55https://fs-בכתובת:

00155d010977_11_10391.pdf-80c8-e411-f7f7-00155d010977/2_26c28d55 
והמכירה של מוצרי הקנביס    6 כל אחת מחוליות שרשרת הייצור, ההפקה  בהתאם להוראות מפת הדרכים, 

 מאוגדת בתאגיד ייעודי. 

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/26c28d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977/2_26c28d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977_11_10391.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/26c28d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977/2_26c28d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977_11_10391.pdf
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אישור  הינוש  דונם  3.6-כשל  כולל  שטח    עלבציפורית    , IMC-GMP-ו  IMC-GSP  יבעל 
מסחרי  היק מאת    ורישיון  בהיקף  לעיבוד  ,  ושמנים  תפרחותמסוג    קנביס  מוצרי   של"ר 

  ופיתוח  מחקר  יכולות  בעל  וכןTHC -ו  CBDמייצרת החברה תפרחות ושמני    באמצעותו 
 הנתמכים,  הצמח  על  מעמיק  ומחקר  חדשותמתן    צורות  פיתוח  העמקת  לצרכי  מתקדמות

 .  להלן כהגדרתה, האנליטית  המעבדה  בשירותי

מעבדה אנליטית לבדיקתמפעילה החברה    ,מפעל בציפוריתהבשטחי    –מעבדה אנליטית    .1.3.5
בצמחים,  המצויים  וטרפנים(  )קנבידואידים  הפעילים  החומרים  לחות   כמויות  בדיקות 
GMPמבוצעות בתנאי  אשר  ד,  , בדיקות יציבות ועו(LOD-קארל פישר ובשיטות:  )  בצמח 
הרשות   של ISO/IEC 17025 והינן בתהליך הסמכה לתקן IMC-GMP ת תקן הסמכתחת  
 להסמכת מעבדות.  

, יועד שטח לצורך אחסון, הפצה וניפוק בציפוריתמפעל  הבשטחי    –  מסחר לתרופותהבית    .1.3.6
IMC-ו  IMC-GSP  ימוצרי הקנביס בהתאם להוראות האסדרה החדשה בעל אישור  של 
 GDP  מורשים  מרקחת   לבתי   רפואי  קנביס  מוצרי   ולהפצת  לשינוע "ר,  היק, ורישיון מאת
 . מסחר ולבתי ,  קנביס לניפוק 

רפואי למטופלים לפי תקן   קנביסהמוסמך לנפק מוצרי מרקחת    בית  הפעלת –בית מרקחת  .1.3.7
 IMC-GDP.  

 הדוח  בתקופתהחברה  פעילות .1.4

 הגידול   שטחיבמלוא הרחבת   שתילה .1.4.1

  חוות   של  הגידול  שטחיאת הרחבת    החברהסיימה    2021במהלך המחצית השניה של שנת  
  שטחי   הגדלת  .הגידול  שטחי  במלוארפואי    קנביס  תוצרת  גידלה  ומאותה העת  עכפר יהוש

 יהושע  כפר  חוות  שהעבירה   הרפואי  הקנביס   יבול  כמות   את  הגדילה  בהתאמה  הגידול
   .2021במהלך המחצית השנייה של שנת  ייצור עולם תיקון  למפעל

 פעולה ושיתופי חיצוניים ללקוחות ייצור שירותי  מתן פעילות הרחבת .1.4.2

כך    ייצורה שירותי    מתן  את  הב יהרח  ייצורעולם  תיקון   בציפורית,  למועד  במפעל  שנכון 
שיח  פארמוקן בע"מ,  הן,  נ בי  אי במשקורפ  קנביסחברות  להדוח מוענקים שירותי ייצור  

 קאנומד,  בע"מ  אינטיליקנה ,  )טבע אדיר לשעבר(  בע"מ קאנמדיק טכלוגיות  בע"מ,    שריד
 , פארמסוטיקל בע"מ  קאניה,  בע"מ  גרינמד  –נטלי בוסקילה  ,  תעשיות קנאביס רפואי בע"מ 

 . מובילות בשוק הקנביס הרפואיברות נוספות ולח

עם טבע ישראל בע"מ, חברת בת של    ייצורעולם  תיקון  התקשרה    2021בדצמבר    23  ביום .1.4.3
תמכור לטבע באופן    החברהבהסכם לפיו,  "(,   טבעטבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ )להלן: "

יופקו מזנים אשר   CBD-ו   THCמסוג  רפואי    קנביסבלעדי, שמני   בריכוזים שונים אשר 
החברה ידי  על  ונחקרו  לטבע  פותחו  ימכרו  המוצרים  לצרכן .  מוגמר  מוצר  של  במתכונת 

 .הסופי וישווקו וימכרו על ידי טבע באופן בלעדי, בישראל, עזה ושטחי הגדה המערבית
   ופות. שנים והיא תוארך לשלוש שנים כל פעם ולשלוש תק  10ההתקשרות הינה לתקופה של  

הפעילות    2021  בנובמבר  5  ביום .1.4.4 רכישת  הסכם  לתקופה    ינתןבמסגרתו    אשרתוקן  פטור 
מתשלום  שלושבת    לתקופה וחצי  עולם    שנים  לתיקון  סעיף    –  תמלוגים  ראה  לפרטים 
 . להלן  25.2.10

עם    2021באוגוסט    21  ביום .1.4.5 החברה  אנטרפריזסהתקשרה  החברות  , ווייבנלנגת'  בין 
במזכר עקרונות לשיתוף פעולה    ,חומרי גלם הפעילים לתעשיית התרופות המובילות בענף  

ושיווק   ייצור  לפיתוח,  משותף,  מיזם  של  בדרך  לתעשיית    -  APIבלעדי  פעילים  חומרים 
באוגוסט    15דיווח מיידי מיום  לפרטים ראה  התרופות הגלובלית שייוצרו מצמח הקנאביס.  

 מובא בדוח זה בדרך של הפניה.   והמידע על פיאשר  (,  2021-01-065107)מס' אסמכתא    2021

לעיסוק והחזקה    רשיון  תיקון עולם בית מרקחת השל"ה  קיבלה  2021באוקטובר    10  ביום .1.4.6
בית  ב  רפואי  קנביס ניפוק   לשם פואיר קנביס של סם מסוכן, לפיו יותר לה להחזיק ולאחסן 

 .  וכן באמצעות משלוחים  "ה למטופלים בעלי רישיון ומרשםהשל  מרקחת
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  "(גייניקה)להלן: "  .Gaynica ABG Ltdהתקשרה החברה עם חברת    2021ביוני    22  ביום .1.4.7
במניות   השקעה  פיו  גייניקהבהסכם  המונפק    המניותמהון    20%-בהחברה    מחזיקה  על 

  מעטפת שירותים  לגייניקה החברה  . בתמורה להקצאת המניות מספקת  גייניקהשל  והנפרע  
לדוחות    ה16להלן וכן ביאור    8.3לפרטים ראה סעיף    –  ש"ח  מיליון  5  עד  שלבשווי כולל  

 הכספיים.

  למבוטחי  רפואי  קנביס  מוצרי  להפצת  הסכמיםהינה החברה הראשונה שחתמה על    החברה .1.4.8
ציבוריות, החברה    קופות  לפרטים  , מכבי ומאוחדת.  החולים  קופות   עם   התקשרהחולים 
 להלן.    25סעיף ראה 

 CBD-ההחרגת מרכיב  בדבר    הרפואי במדינת ישראל  קנביסלמגמה החלה בשוק ה  בהתאם .1.4.9
פועלת החברה  "(ההחרגה)להלן: "  מפקודת הסמים המסוכנים הערך על מנת לבמקביל  , 

 -  יםשונ   מיזמים    השלושב  החברה  לשם כך התקשרההמרכיב כאמור לעיל.    למועד החרגת
  פעולה   לשיתוף  עקרונות  במזכר  מעבדות ים המלח בע"מ  אהבה  חברת  עם  התקשרה  החברה

  ומינרלים  קנביס  רכיבי  המשלבים  דרמטולוגיים  מוצרים   של  ושיווק   ייצור ,  לפיתוח  בלעדי
המלח     אמברוזיה  עם   התקשרה   החברה   ; קומסטיקה-הדרמו בתעשיית    לובםילשמים 

  שישלבו  מוצרים  סדרת  ושיווק  ייצור,  לפיתוח  בלעדי   פעולה  שיתוף  בהסכם"מ  בע  סופהרב
  בע"מ   2004שיווק    מדיטרנדכן, התקשרה החברה בהסכם עם    כמו  ;פטריות  רכיבי  עם  קנביס

ו דיפלומט  מקבוצת  אייץ .איימקבוצת  בע"מ  הוויה    בשםחברה    והקימה  CAN-PSC'.פי 
היתר, בפיתוח,    ביןעל ידי המייסדים בחלקים שווים ותעסוק    מוחזקתאשר  בע"מ    סיבידי

   .Hemp-שמקורו מצמח ה CBDייצור ומיתוג של מוצרים מבוססי 

לעיל המפורטות  וההנחות  ה  ההערכות  מרכיב  להחרגת  הסמים   CBD-ביחס  מפקודת 
הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעו מוצרים חדשים  בדבר השקת  וכן  המסוכנים  

התשכ"ח ערך,  ניירות  התפתחויות ,  1968-בחוק  בדבר  החברה  הערכות  על  המבוססות 
אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי בשוק הקנביס    ואירועים קיימים ועתידיים 

ש הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממהחברה.  ואינו בשליטת  
באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה, וביניהם 

, העדפת צרכנים סופים ו/או התממשות אי אילו  לרבות שינויים רגולטורים  מגמות בשוק
 להלן. 30 מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף

 ופיתוח  מחקר .1.4.10

החברה,  המחקר של  בפעילותה  משמעותי  חלק  הינו  הטיפול    והפיתוח  את  מבססת  אשר 
המשיך ולבסס  של החברה ל   ציהמממאוכחלק    באמצעות מוצריה על מוצרים מבוססי מחקר

 . במחקר ובפיתוח ההתרכז מעמדה 

של פירסום  הניבו  אלו  מאמצים  משמעות  לושהש  תוצאות  ביחס    ייםמחקרים  וחשובים 
ונחשבים ואף בהתבסס  אשר פורסמו בכתבי עת מדעיים מובילים  הרפואי   קנביס לשימוש ב

ההתוויות   לסל  התוויה  התווספה  אף  החברה  מחקרי  מבין  אחד  מחקר  תוצאות  על 
 : כדלקמן כמפורט והכול ,  ישראל במדינת רפואי  בקנביס לשימוש המאושרות 

ומובהק    .1.4.10.1 ניכר  לשיפור  הביא  אבידקל  בשמן  התנהגות שימוש  הפרעות  בתסמיני 
כפי.  החברה  עםבשיתוף    אדוילנכפי שעלה במחקר שערך בית חולים    דימנטיים בחולים  
לטיפול   חדשה "ר התוויה רפואית  היקידי    על, בעקבות המחקר התווספה  לחברה שנמסר  
מוצר   לשיווק  תפעל   החברהבהפרעות התנהגות הקשורות לדמנציה.    CBD  עתירי בשמנים  
מדמנציה   הנובעות  התנהגות  הפרעות  של  הפחתה  כאמור  שמטרתו "  דמנטליפ "  בשם 
 .  (2022-01-012013)מס' אסמכתא   2022 בינואר 27דיווח מיידי מיום  ראה לפרטים  

מחקר    אבידקלמזן    שמןב  שימוש .1.4.10.2 בעקבות  חולי קרוהן  של  במצבם  מובהק  לשיפור  הביא 
  16.2  סעיףראה    לפרטים  החברה.  עם  בשיתוף  מאיר  חולים  בית  ךקליני מבוקר פלסבו שער

 להלן.  

  ן בי   קליני, מחקר   Frontiers in Medicineפורסם בכתב העת הרפואי  2022  פברואר  בחודש .1.4.10.3
אשר בחן  בר לב שליידר,  ליהיהחוקרת הראשית בחברה,  בהובלתהמקיפים שנערכו בעולם 

יעילות הטיפול   רפואי    זניאת  .  ות שונ  בהתוויותחולים    8,500על  לחברה    השייכים קנביס 
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  כפי .  מטופליםה  בקרב  תרופות ה  צריכת  שלהמחקר העידו על הפחתה משמעותית    תוצאות
  של תרופות  הבצריכת    50%-שפורסם בכתב העת, ממצאי המחקר הצביעו על ירידה של כ

המחקר   מינון    52.5%  - משתתפי  את  הפחיתו  או  הפסיקו  כי  דיווחו  מהמשתתפים 
משככי כאבים  במינון  ה  את דיווחו כי הפסיקו או הפחיתו    מהם  39.2%האופיואידים שלהם,  

- תרופות אנטיב  השימושו או הפחיתו את  דיווחו כי הפסיק  המשתתפיםמ  36.9%אחרים,  
המחקר דיווחו כי במהלך תקופת המחקר הם הפסיקו או    ממשתתפי  35.3%-וסיכוטיות  פ

המחקר נערך בשיתוף עם בית החולים סורוקה ופרופסור    תרופות הרגעה.ב  שימושהפחיתו  
המאפיינים    מנהל  נובקויקטור   את  לנתח  הייתה  ומטרתו  קליניים,  למחקרים  היחידה 

לצורך הקלה על מצבים   שניתןהאפידמיולוגיים ואת בטיחות ויעילות הטיפול בקנביס רפואי  
  מיידי לפרטים ראה דיווח    –ל מטופלים  שרפואיים וסימפטומים שונים על אוכלוסייה גדולה  

 (.2022-01-017104)מס' אסמכתא  2022 בפברואר 10מיום 
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   הקבוצהתרשים מבנה ההחזקות של    .1.5

 

 

 

  

( בע"מ2019תיקון עולם ישראל )  

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ –תיקון עולם   

תיקון עולם 
 פארם בע"מ

תיקון עולם 
ניפוק והפצה 

 בע"מ
עידו ורחל 

 רוזן

 קנביט בע"מ

קנביט 
מרקטינג 

 בע"מ

קנביט 
פארמה 

 בע"מ

100% 

תיקון עולם 
 יצור בע"מ

כפר יהושע 
ג.מ. החזקות 

בע"מ 2017  

100% 100% 100% 

כפר יהושע 
גידולים 

בע"מ 2017  

74% 26% 

100% 100% 

קנביט אגרו 
 בע"מ

74% 

משק לוט 
 בע"מ

26% 

100% 100% 

תיקון עולם 
בית מרקחת 

השל"ה 
 בע"מ

75.5% 

הוויה 
 סיבידי בע"מ

33% 

20% 

Gynica 
ABG Ltd 
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 אופיו ותוצאתו של כל שינוי מבני, מיזוג, או רכישה מהותיים  .1.6

לדוח    2.12אודות המיזוג עם קנביט בע"מ, ראה סעיף    לפרטים  –  מיזוג עם קנביט בע"מ
-2018)   2018ביולי    15דיווחים מיידיים מהימים    , וכן ראה2018התקופי של החברה לשנת 

(,  2018-01-080544)  2018באוגוסט    23(,  2018-01-078129)  2018באוגוסט    16(,  01-063837
בספטמבר   2(,  2018-01-083037)   2018באוגוסט    30(,  2018-01-082200)  2018באוגוסט    29

  2018באוקטובר    18(,  2018-01-097479)  2018באוקטובר    17(,  2018-01-083553)  2018
-2018-01)  2018בנובמבר    5(,  2018-01-099540)  2018באוקטובר    24(,  2018-01-097713)

  18  , (2018-01-107601)   2018בנובמבר    13(,  2018-01-105435)  2018בנובמבר    7(,  104256
, הנכללים על דרך (2021-01-094729)  2021בנובמבר    7-ו   (2018-01-110187)  2018בנובמבר 
 ההפניה. 

  25החברה מהימים  של    יםמיידי ה   ים בדיווח  כאמור  –   רכישת פעילות תיקון עולם בישראל
- ו  2019בדצמבר    28,  2019בדצמבר    23,  2019בדצמבר    18,  2019בדצמבר    1,  2019בנובמבר  

, בעניין מערך ההסכמים לרכישת פעילות תיקון עולם בישראל )להלן: 19207בדצמבר    03
(, שהמידע האמור בהם בו מובא בדוח זה  , לפי העניין"הפעילות הנרכשת"-" והעסקה"

, לאחר שהתקבלו רישיונות ריבוי, גידול אחזקה  2019בדצמבר    31על דרך ההפניה, ביום  
וחלוקה מאת היק"ר ביחס לפעילות הנרכשת, הושלמה העסקה, במסגרתה רכשה החברה 

ן  את כל הפעילות העסקית של תיקון עולם, בין במישריאת הפעילות הנרכשת, הכוללת  
התקשרה בישראל )בכפוף לנכסים והתחייבויות מוחרגים(,  קנביסובין בעקיפין, בתחום ה

רישיון בלעדי וצמית לשימוש בקניין הרוחני של תיקון  קיבלה  בהסכם רישיון במסגרתו  
התקשרה בהסכם לשיתוף פעולה במסגרתו  וכן   ,(ישראל, צרפת ופוליןבטריטוריה )עולם  

תיקון עולם בעולם )להלן:  חברות נוספות המחוזקות על ידי  תשתף פעולה עם תיקון עולם ו
 על בסיס עקרון ההדדיות.  קנביס "( בתחום הרשת תיקון בעולם"

עובר לרכישת הפעילות על    שינויים מהותיים שאירעו בקבוצת תיקון עולם ישראל וניהולה .1.7
   ידי החברה

ואחת   בישראל  הרפואי  הקנביס  תחום  מחלוצות  היתה  ישראל  עולם  תיקון  קבוצת 
רפואי    קנביסהשחקניות המרכזיות והגדולות בישראל בשוק גידול, ייצור, והפצת מוצרי  

 . 2006החל משנת  למטופלים

הפעילה תיקון עולם חוות ריבוי, חוות גידול ונקודת ייצור במקרקעין   2018  –   2010בשנים  
 רפואי שכללו:  קנביס, וכן ייצרה מוצרי  8דונם   33-ארץ )ביריה( בשטח כולל של כבצפון ה

פעילות ההפצה של תיקון עולם ישראל    ,תפרחות, שמנים, קפסולות וגליליות. באותה עת
)צפת(  בנקודות הפצה בצפון הארץ  ללקוחות  )א( מכירה  עיקריות:  בוצעה בשתי דרכים 

 רה ללקוח באמצעות משלוחים.)ב( הפצה ישי-ובמרכזה )תל אביב(; ו

  1587התקבלה החלטת ממשלה מס'    2016להלן, בחודש יוני    6.1כמפורט בהרחבה בסעיף  
רפואי בישראל, למטרות    קנביסבמסגרתה הותקנה אסדרה חדשה לפעילות ייצור ומכירת  

זו קבעה, בין היתר, כי תבוצע הפרדה   קנביסמדיקליזציה של תחום ה הרפואי. החלטה 
ומכירת מוצרי  ייצור, הפקת  בין חוליות השרשרת השונות הנכללות בשרשרת  תאגידית 

הרפואי )שרשרת ההפקה(, כך שכל אחת מהחוליות תאוגד בתאגיד עצמאי ונפרד.   קנביס ה
  - כי ביחס לכל אחת מהחוליות הללו יחול פיקוח, בקרה ותקינה לפי תקינת ה  ,כן נקבע

IMC GRADE.ויידרש ביחס לכל אחד מהשלבים רישיון נפרד ,   

מתקן גידול חדש, באמצעות    2018-2019קבוצת תיקון עולם ישראל הקימה במהלך השנים  
בר גורמים וביניהם  עקב צ  ,כפר יהושע גידולים, חלף מתקן הגידול בביריה בכפר יהושע

רפואי כל   קנביססרוב משרד הבריאות להעניק לכפר יהושע גידולים רישיון קבוע לגידול  
תיקון  להיות בעל עניין בה, השפעות האסדרה החדשה על פעילות  המשיך  עוד מר צחי כהן  

היקף פעילותה    2019על ידי היק"ר, צומצם בשנת  תיקון עולם  ומגבלות שהוטלו על  עולם  

 
 -ו  124777-01-2019,  123502-01-2019,  122368-01-2019,  117274-01-2019,  526101-01-2019מס' אסמכתא:    7

 , בהתאמה(, אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפנייה. 2019-01-125713
השנים    8 היה    2014-2010בין  בביריה  החווה  וב  13שטח  לחווה    2014-דונם,  פי    22נוספו  על  נוספים,  דונם 

 הסכמים עם רמ"י.
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עולם  תיק של   ה ון  בתחום  שוק  כמובילת  מעמדה  קשות  בישראל.   קנביסונפגע   הרפואי 
מרץ   בחודש  לכך,  לבית    2019בהמשך  גידולים  יהושע  וכפר  כהן  צחי  עולם,  תיקון  עתרו 

לאור   ישראל  ומשטרת  הבריאות  משרד  היק"ר,  כנגד  מנהלית  בעתירה  המחוזי  המשפט 
י לכפר יהושע גידולים. בחודש אוגוסט רפוא   קנביס סירובם להעניק רישיון לריבוי ולגידול  

אוגוסט    2019 חודש  במהלך  לכך,  בהמשך  העתירה.  את  המשפט  בית  העניק    2019דחה 
ורישיון עיסוק   9היק"ר לתיקון עולם רישיון עיסוק זמני )ביחס להחזקה ואספקה בלבד( 

, בהתאם 2019בדצמבר    31זמני לכפר יהושע גידולים )ביחס לגידול וריבוי( בתוקף עד ליום  
בד בבד   2019  בדצמבר  31  ביום"(.  הרישיון הזמני" לתנאים הנקובים ברישיון )לעיל ולהלן:

הנרכשת,  ל הפעילות  רכישת  האסדרה   גידול,  ריבוי  רישיונות  התקבלוהשלמת  )ע"פ 
הישנה(    וחלוקה   אחזקהישיון  ור  החדשה( האסדרה    לפעילות   ביחס   ר "היק  מאת)ע"פ 

   .ישראל  עולם תיקון קבוצת

, פעלה קבוצת 2019ועד לחודש אוגוסט    2019במהלך תקופת הביניים, החל מחודש מרץ  
שהוגשה   העתירה  במסגרת  שהתקבלו  ביניים  לצווי  בהתאם  ישראל  עולם  תיקון 

יהושע גידולים ולתיקון עולם. כתוצאה מכך, וכן לאור קיטון  והרישיונות שהונפקו לכפר  
בשטחי הגידול נוכח המעבר מביריה לכפר יהושע, חל קיטון במלאי התוצרת החקלאית  

 הרפואי.   קנביסשל הקבוצה וכן חל קיטון במלאי התוצרת הגמורה של מוצרי ה

העיסוק לתיקון    בשים לב להחלטת היק"ר המתוארת לעיל ועמדתו בדבר אי חידוש רישיון
עולם וכן נוכח החלטת בית המשפט בעתירה הנ"ל, החליטה תיקון עולם לפעול למכירת  

 הפעילות בישראל.  

 

 הרפואי   קנביסתחום ה .2

של צמחים    (Genus)  סוגים  11( הוא הסוג הידוע ביותר מבין  Cannabis)שם מדעי:    קנביסצמח ה
כאשר  Cannabicea)  הקנביצאהממשפחת   ה(  מין  הוא  היום    קנביסהסאטיבה  ביותר  הנפוץ 

קיימות מאות תרכובות כימיות שונות, שבעיקרן משתייכות    קנביסבשימוש בעולם. בצמח ה
( Flavonoids(, פלבנואידים )esTerpen)  יםצמחיים: טרפנ   10לשלוש משפחות של מטבוליטים
הבוטני והרפואי של  (. ככל שמעמיק המחקר  Cannabinoidsוהקבוצה הכימית קנבינואידים )

ותרכובותיו, נחשפות תרכובות חדשות. בגוף האדם קיימים קולטנים הנקראים    קנביסצמח ה
אשר קולטים חומרים טבעיים הקיימים בגוף ואשר דומים במאפייניהם    11קנבינואידים -אנדו

 .  קנביסלקנבינואידים הקיימים בצמח ה

של    קנביס מוצרי   והכמות  היחס  פי  על  ומסווגים  מוגדרים  רפואי  לשימוש  המאושרים 
המוכרים    CBN-ו  THC  ,CBDהקנביאונידים   העיקריים,  הקנבינואידים  שני  כאשר 

 .CBD-ו  THCוהמשפיעים ביותר על הגוף הינם 

 12רפואי   קנביסשרשרת הפקת מוצרי  .2.1

ב הריבוי ועד לשלב , החל משלההפקהלהלן תיאור שלבי פעילות הקבוצה על פי שרשרת  
 אספקת המוצר הסופי ללקוח:

 שלב הריבוי  .2.1.1

ובנאות    הקבוצה מבצעת את הליך הריבוי באמצעות ייחורים בחממות הריבוי בכפר יהושע
המצמיחים שורשים, ענפים ועלים. ריבוי  "אמהות" . ייחורים הינם חלקים מצמחי  כריהכ

מצמח האם, העברתו לתהליך השרשה, באמצעות ייחור מבוצע בדרך של גיזום חלקי ענף  
   .ולאחר מכן הקשחת השתיל לפני העברתו לשלב הצימוח וההפרחה

 
 לפי האסדרה הישנה.   9

 שם כולל לתרכובות שהן תוצר של תהליך חילוף חומרים ביצורים חיים.   10
תרכובות כימית המיוצרת בגוף האדם או בע"ח. המערכת האנדוקנאבינואידית היא למעשה מערכת עצבים    11

פנימית שראשיתה במוח, בעוד קולטניה נוכחים בשלל איברי הגוף ומערכותיו החיוניות. מחקרים הראו כי  
סולין, בקרת המערכת  מערכת זו מעורבת בתהליכים פיזיולוגיים ופתולוגים ביניהם: הולכה עצבית, בקרת אינ

 החיסונית, למידה מוטורית, תיאבון, תחושת כאב, מצב הרוח וזיכרון.  
 שרשרת הערך מוצגת לפי החוליות שנקבעו במסגרת האסדרה החדשה.  12
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 והעיבוד  שלב הגידול .2.1.2

 .  הצימוח וההפרחההשלב השני בהליך הייצור הינו שלב 

גדלים עד הגעתם לגודל הרצוי להפרחה. בשלב ההפרחה הצמח   קנביס בשלב זה צמחי ה
מוכנים    קנביסמתרכז בייצור הפרחים ומפסיק את הצימוח. עם סיום ההפרחה, צמחי ה

 לקטיף לאחר שנתמלאו ברוב החומרים הפעילים שמייצר הצמח.  

ס  המכילים ריכוז גבוה של חומרים פעילים )ביח  קנביסשלב העיבוד כולל קטיף של פרחי ה
פירוק הפרחים  הכולל  עיבוד ראשוני  עוברים לאחר מכן  לחלקי צמח אחרים(. הפרחים 

ייבוש ואחסון בשקיות  (,  curingיישון )( העלים,  trimmingוהפרדתם מגבעולים, קיצוץ )
(. התוצר הסופי של תהליך הגידול  IMC-GAPאטומות, בהתאם לתקן האסדרה החדשה )

 עברת בשקים אטומים למפעל הייצור. יבשה וארוזה המו קנביסהינו תפרחת 

 שלב הייצור והאריזה  .2.1.3

הרפואי, בו   קנביסמוצרי ההשלב האחרון בהליך הייצור הינו שלב הייצור והאריזה של  
בין    קנביסמייצרים מהתוצרת החקלאית של ה הכוללים  הרפואי מוצרי מדף ללקוחות, 

 .  רפואי קנביסתפרחות ו גליליותהיתר: שמנים, 

 לאחסון והפצהבית מסחר  .2.1.4

  וניפוק   הפצה ,  בית מסחר לתרופות לאחסוןמחזיקה  הקבוצה  בהתאם לאסדרה החדשה,  
כולל שטח בית המסחר כספות, שטח    דוח זה. נכון למועד  מאת היק"ררישיון  המחזיק ב

 לבתי המסחר  רוקח על מנת לנפק את המוצריםפועל  במקום    .בית מרקחת וחדר ליקוטים ל
 . קחתרלבתי המו

חפוז בלדרות    באמצעות עצמאי וכן    באופןהקבוצה מפיצה את מוצריה  ,  זה  דוח מועד  נכון ל
לוין ואלשטיין בע"מ )להלן:    סלומוןובע"מ  (  1966)פארם אפ  נובולוג    , "(חפוזבע"מ )להלן: "

   ."(סלא"

 בית מרקחת   .2.1.5

הייצור השלמת  המרקחת  ,לאחר  לבית  מועברים  המוגמרים  להחזיק  ה   המוצרים  נדרש 
היק"ר מאת  בעלי  רישיון  למטופלים  המוצרים  ניפוק  על  אחראי  אשר  לרכישת  רישיון  , 

ברפואי  קנביס  מחזיקה  החברה  רפואי   75%-,  לשימוש  קנביס  המנפיק  מרקחת  מבית 
   .למטופלים בין במכירה פרונטלית ובין במשלוחים לכל רחבי הארץ

  החברה ועסקאות במניותיההשקעות בהון  .3

למיטב ידיעת החברה, במהלך השנתיים שקדמו למועד הדוח ועד למועד הדוח לא בוצעו   .3.1
השקעות בהון החברה, ולמיטב ידיעת החברה לא בוצעה כל עסקה מהותית אחרת על ידי  

   בעל ענין בחברה במניות התאגיד מחוץ לבורסה, למעט כמפורט להלן:

סוג  תאריך
 פעולהה

סוג 
ניירות 
 הערך 

כמות ניירות  
 ערך

מחיר  התמורה 
 למניה 

 הערות 

הנפקה   2.1.2020
לפי  

תשקיף  
 מדף

מיידי   ₪  8.5 ₪  26,447,750 3,111,500 מניות דיווח  ראו 
 1.1.2020מיום  

-2020אסמכתא  )
01-000613  ,)

דרך  על  הנכלל 
 ההפניה. 
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סוג  תאריך
 פעולהה

סוג 
ניירות 
 הערך 

כמות ניירות  
 ערך

מחיר  התמורה 
 למניה 

 הערות 

הקצאה  13.1.2020
 פרטית

  8.8 ₪  15,051,600 1,695,000 מניות
₪(1 ) 

דיווחים ראו  
מהימים  מיידיים 

 2019בדצמבר    31
 2020בינואר    7-ו

-2019)אסמכתא:  
- ו   01-124783

2020-01-002925  ,
 בהתאמה(

ד  יםהנכלל ך  רעל 
 . ההפניה 

מכירה  17.3.2020
מחוץ 

לבורסה 
ע"י ירון  

 נאור

מיידי   ₪  2.4 ₪   1,560,000 650,000 מניות דיווח  ראו 
 17.3.2020מיום  

-2020)אסמכתא  
01-022501  )

ד על  ך רהנכלל 
 ההפניה. 

הקצאה  9.6.2020
 פרטית

  7.25 ₪  11,527,906 1,590,056 מניות
₪ 

דיווח  ים ראו 
מהימים   יםמיידי

 31,  2020במאי    26
 9,  2020במאי  

 15-ו   2020ביוני  
 2020ביולי  
-2020)אסמכתא:  

01-046390,  2020-
01-049024  ,2020-

01 -  ,2020-01-
-2020- ו  059649

01-075834  ,
 בהתאמה(

ד  יםהנכלל ך  רעל 
 ההפניה. 

20.10.2020 
עד 

24.11.2020 

הנפקה  
לפי  

תשקיף  
 מדף

הנפקת 
מניות 
בדרך  
של 

 זכויות

2,472,236 11,619,509.2   ₪ 
 

ד ( 2)   ים וחיוראו 
מהימים   יםמיידי

- ו  18.10.2020
26.11.2020 

-2020אסמכתא  )
- ו   01-104269

2020-01-119548  ,
(, בהתאמה

דרך    יםהנכלל על 
כי   ההפניה. יצוין 

 נוצלו בסה"כ  
ל רכישת  זכויות 
מניות   2,472,236

 2,549,329מתוך  
 . שהוצעו מניות
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סוג  תאריך
 פעולהה

סוג 
ניירות 
 הערך 

כמות ניירות  
 ערך

מחיר  התמורה 
 למניה 

 הערות 

הקצאה    14.1.2021
 פרטית

 ₪  12,000,000 2,086,956 מניות
 

5.75  
 ₪ 

ד  ים וחיוראו 
מהימים   יםמיידי

28.1.2021   ,
 - ו   14.2.2021
24.6.2021  

-2021אסמכתא  )
01-012249  ,

2021-01-017893  
-2021-01-ו

106215 ,
(, בהתאמה

דרך    יםהנכלל על 
 ההפניה. 

10.6.2021  
עד 

22.6.2021 

הנפקה  
לפי  

תשקיף  
 מדף

הנפקת 
מניות 
בדרך  
של 

 זכויות

1,099,626 5,894,000  ₪ 5.36  
₪ 
 

ד  ים וחיוראו 
מהימים   יםמיידי

- ו   2021במאי    27
 2021ביוני    22

-2021אסמכתא  )
- ו   01-091812

2021-01-105519  ,
(, בהתאמה

דרך    יםהנכלל על 
כי   ההפניה. יצוין 

נוצלו  בסה"כ 
לרכישת   זכויות 

מניות   1,099,626
 2,222,326מתוך  

 מניות שהוצעו. 
הקצאה  30.6.2021

 פרטית
  5.36 ₪   6,000,000 1,119,402 מניות

 ₪ 
דיווחים  ראו 

 מהימים 
 21-ו  2021ביוני    30

מס'  )  2021ביולי  
-2021אסמכתא:  

 - ו   01-046216
2021-01-

055864) ,
דרך    יםהנכלל על 

 ההפניה. 
הקצאה  16.8.2021

 פרטית
  5.26 ₪  11,782,400 2,240,000 מניות

 ₪ 
דיווחים  ראו 

 16  מהימים
- ו   2021באוגוסט  

בספטמבר    12
מס'  )  2021

-2021אסמכתא:  
- ו   01-132384

2021-01-
145584 ,)

דרך  ל  הנכללים 
 ההפניה. 

)סדרה    אופציה  כתבי   508,500-ו'(  ד )סדרה    אופציה  כתבי   508,500  לניצע   בנוסף  הוקצו,  האמורה  ההקצאה  במסגרת  ( 1)
  8.11נו  הי  האופציה   כתבי  של   ההוגן  בשווי  בהתחשב  למניה  האפקטיבי   שהמחיר   כך,  תמורה  ללא,  החברה  של(  ה
 . "חש

  בהם   המחזיק בדוח הצעת המדף( זכאי    מונחים אלה  )כהגדרת הערך המזכים ביום הקובע    מניירות   15כל    בגין ( 2)
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 למניה. ש"ח 4.7במחיר של מניה אחת לרכוש 
  בהם   המחזיק הערך המזכים ביום הקובע )כהגדרת מונחים אלה בדוח הצעת המדף( זכאי    מניירות   20כל    בגין ( 3)

 ש"ח למניה.   5.36לרכוש מניה אחת במחיר של 
 

  13ראה ביאור  ולנותני שירותים של החברה  כתבי אופציה לעובדי החברה    אתצהק  אודות  לפרטים
 פיים.  סלדוחות הכ

 Namaste Technologiesברתהשקעה עם ח בהסכם    רהלפרטים אודות התקשרות החב .3.2
Inc.    :של   התקופתי  בדוח  התאגיד  עסקי  תיאור  לפרק   25.10  סעיף  ראה (  "נמסטה")להלן 

 עקב   (.2021-01-050190)מס' אסמכתא    2021במרץ    30  ביום   שפורסם   2020  לשנת   החברה 
ההתקשרות    החברה  לעמדת,  ההסכם  להוראות   בהתאם אי ביצוע התשלום השני לחברה  

והקצאת   הראשון  התשלום  ביצוע  לאחר  מוצתה  הצדדים  החברה   404,933בין  מניות 
   לנמסטה.

 חלוקת דיבידנדים .4

 נכון למועד הדוח, לחברה אין מדיניות חלוקת דיבידנדים. .4.1

מהרווחים הראויים לחלוקה    25%( מדיניות חלוקת דיבידנד של  74%כפר יהושע גידולים )ל .4.2
נכון למועד זה טרם נפרעו במלואן הלוואות בעלים    הלוואות הבעלים(.)לאחר פירעון מלוא  

 דולים. ישהוענקו לכפר יהושע ג 

 דיבידנדים. שלה  בשנתיים האחרונות, לא חולקו על ידי החברה או על ידי החברות הבנות    .4.3

 .אין רווחים ראויים לחלוקהלחברה   2021בדצמבר  31ליום  .4.4
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 מידע אחר  –פרק שני 

 לגבי תחום הפעילותמידע כספי  .5

  2020,  2019  של כל אחת מהשניםבדצמבר    31ליום    החברהמידע כספי על תחום הפעילות של  ל
בדצמבר  31ליום   של החברההמאוחדים  הכספיים    הדוחות –חלק ג'    ראה  )באלפי ש"ח(  2021-ו

2021 . 

 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על הפעילות  .6

להיות מושפעת ממגמות ו/או אירועים ו/או התפתחויות שונות בסביבה  עשויה  הקבוצה  פעילות  
המקרו כלכלית בה היא פועלת, אשר לחברה אין יכולת השפעה עליהם עשויים להשפיע, חלקם  

 באופן מהותי, על התפתחותה ותוצאותיה העסקיות, כמפורט להלן. 

   רגולציה .6.1

 תיאור כללי של הרגולציה בישראל 

מוגדר בפקודת הסמים המסוכנים כ"סם מסוכן" שחל לגביו    קנביס,  זה  דוחנכון למועד  
גוף   או  הבריאות  משרד  מנכ"ל  ידי  על  כדין  רישיון  לכך  ניתן  אם  אלא  שימושי,  איסור 

 .  המוסמך לכך

  קנביספיקוח, בקרה ואסדרה ביחס לשימוש ב  היק"ר הינו הגוף הייחודי המוסמך למשטר  
בנוסף, לפי החלטה   .201113משנת    3609להחלטת ממשלה מס'  התאם  אשר הוקם ברפואי,  

זו הוקמה ועדת היגוי בין משרדית המורכבת מנציגי משרדי ממשלה רשויות ממשלתיות  
 וגופים אחרים למעקב ותיאום בנושא. 

מוצרי   של  והניפוק  הייצור  כל תהליך  את  לבצע  יכלו  הישנה, חברות  בהתאם לאסדרה 
, והפצתו למטופלים  המוצרבעיבוד  הרפואי, החל בתהליך הריבוי והגידול וכלה    קנביס ה

 .  ומכוח רישיון אחד  תאגיד אחדבמסגרת 

מס'    2016בשנת   ממשלה  החלטת  ול)ל  1587התקבלה  "עיל  אשר 1587החלטה  הלן:   )"
התקינה החדשה.   עוגנההרפואי אשר מכוחו    קנביסקבעה את המתווה להסדרת תחום ה

לכל חוליה בשרשרת הפקת מוצרי   ה  מתאימ  תקינהעל בסיס מתווה זה פרסם היק"ר  
הנלווה אליה  הרפואי  קנביס תהליך רישוי העיסוק בתחום ה  הסדיר את וכן  רפואי  קנביס 

"(. התקינה החדשה קובעת סטנדרטים נאותים לאיכות על מנת לאפשר הדרכים  מפת)"
  רפואי באופן הדומה ככל הניתן לזה הקיים בתרופות. בבסיס  קנביסשימוש רפואי נאות ב

( פיקוח על פרקטיקה רפואית והתוויות  1התקינה החדשה עמדו שתי מטרות מרכזיות: )
ב מטופלים;    קנביסלשימוש  ידי  על  של  2)  -ורפואי  ואספקה  לנגישות  אפשרות    קנביס( 

 .  רפואי באיכות טובה, על בסיס אמות מידה ותנאי איכות אדוקים

ה בצמח  פעולה  שכל  העיקרון  על  מבוססת  החדשה  שרשרת   קנביסהתקינה  במהלך 
 ,14השמדה, מסירה או מחקרשינוע,  ו, לרבות ריבוי, גידול, ייצור, החזקה, הפצה  ההפקה
על ידי  שמונפקים  בקבלת רישיונות מתאימים    מותנית  , וכןאישור ופיקוח ספציפיכפופה ל

מחייבת עמידה בדרישות איכות וכן דרישות אבטחה קפדניות  היק"ר. קבלת הרישיונות  
ומפוקחות בהתאם לסוג הרישיון, כפי שגובשו וכי שיעודכנו מעת לעת, לרבות ובהתאם 

 המלצות משטרת ישראל.  – להמלצות המשרד לביטחון פנים, ובכל הקשר לאבטחה ומיגון  

רמת   להבטיח  מנת  ועל  גבוהה  סטנדרטיזציה  לרמת  להגיע  מנת  ואחידות    15הדירות על 
ה צמחי  של  והגידול  הריבוי  תהליכי  רפואי,  לשימוש  ממוצר  כראוי    קנביסגבוהה 

והניפוק   ההפצה  ותהליכי  והאריזה  הייצור  תהליכי  הגלם,  חומרי  ליצירת  המשמשים 
ייעשו תחת בקרה ופיקוח אדוק של    -IMC  -, בהתאם לgood-practicesשלהם, כולם 

Grade  .  בבית וניפוקו  סופי  מוצר  ייצור  ועד  הריבוי  משלב  התהליך  אורך  לכל  לפיכך, 

 
ראש    13 משרד  באתר  שפורסם  ולמחקר",  רפואיות  למטרות  קנביס  לאספקת  מקור  והסדרת  "פיקוח  מתוך 

 https://www.gov.il/he/Departments/policies/2011_des3609הממשלה בכתובת: 
 ראו האמור במפת הדרכים.  14
לעניין זה, משמע זהות במרכיבים ובריכוזיות החומרים הפעילים לאורך זמן ולאורך מחזורים    –"הדירות"    15

 שונים.

https://www.gov.il/he/Departments/policies/2011_des3609
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כל   מחויבת  סביבה  מרקחת,  תנאי  של  אדוקה  שמירה  על  ההפקה  בשרשרת  חוליה 
שמירה אדוקה על תהליכי עבודה מוגדרים ואחידים. ב  וכן מחויבתאופטימליים ואחידים  

כנדרש,   יות סדירות ותקופתיות לכל אורך שרשרת ההפקה צריכות להיערך בדיקות אנליט
על מנת לוודא ולתעד כי הצמח עומד בסטנדרטים האנליטיים וברמת האיכות הנדרשים 

 בכל שלב משלבי שרשרת ההפקה. 

ורישיון    קנביסשרשרת ההפקה חולקה לשישה שלבים )לא כולל רישיון לאתר השמדה ל
(, אשר לכל אחד 16, אשר מפורטים גם כן במפת הדרכים קנביסלמעבדת שירות בתחום ה

   :כדלקמן כמפורט, ם נדרש רישיון נפרדמה

  קנביס לגידול מקורות ריבוי או לביצוע טיפוח של זנים של צמח ה   ותהמשמש   -  חוות ריבוי .6.1.1

)תקן   ראויות  חקלאיות  מידה  לאמות  מגדלים   GAP-IMC).17בהתאם  הריבוי  מחומר 
צמח   שתילי  מהוות  אשר  ריבוי,  ושגודלו    קנביסאצוות  גנטית  זכות  בעלי  אחד,  מסוג 

 במתחם ובזמן אחד.  

גידול .6.1.2 של    -   חוות  לגידול  המשמש  מוגדר  מידה   קנביס מתחם  לאמות  בהתאם  רפואי 
את אצוות הריבוי מחוות ריבוי  מקבלת  (. חוות הגידול  IMC-GAPחקלאיות ראויות )תקן  

 אותה עד להפיכתה לאצוות גידול.  מגדליםובה 

ה גידול  רפואי  קנביסחוות  ריבויתהיה    לשימוש  מחוות  ומופרדת  אם    ,נבדלת  הן  גם 
 בסמיכות באותו מתחם. ממוקמות 

בשלב זה מועברת אצוות הגידול מחוות הגידול אל מפעל הייצור לצורך   -  18מפעל ייצור  .6.1.3
 .IMC-GMP  -לתקינת הבהתאם מתנהלים  אשר, קנביסעיבוד, ייצור ואריזה של מוצרי 

 מועבריםלמוצר מוגמר וארוז,    קנביסלאחר הפיכת צמח ה  -  19קנביס בית מסחר למוצרי   .6.1.4
 . IMC-GDPלפי תקן  מחויב לפעולהמוצרים המוגמרים לאחסון ולהפצה. בית המסחר 

בין אתר מורשה )חווה/מפעל/בית מסחר(   קנביסניתן לשנע את ה   -  קנביסשינוע למוצרי   .6.1.5
לאתר מורשה אחר )חווה, מפעל, בית מסחר, מתקן השמדה, בית מרקחת, לפי העניין( רק  

 . (IMC-GDPקן )לפי ת בכפוף לקבלת רישיון שינוע

מוצרי   .6.1.6 ניפוק  מרקחת  ויונפקו    -   קנביסבית  יוחזקו  המוגמרים  המוצרים  הסופי,  בשלב 
 .  (IMC-GDP)לפי תקן   למטרות רפואיות קנביסלמטופלים בעלי רישיונות שימוש ב

  קנביס מלבד ששת הרישיונות כאמור לעיל, קיים גם רישיון של מעבדת שרות לתחום ה
 רפואי. קנביסוכן רישיון להשמדת ללא מגע  -אחר רשיון  ,הרפואי

  קנביס נחתם צו ייצוא חופשי להסדרת יצוא מוצרים מסוימים של    2020במאי    13ביום  
את הנוסח הסופי של   224החלטה מספר    2021באוגוסט    1וכן אושרה ביום  רפואי מישראל  

ישר ממדינת  רפואי  קנביס  ייצוא  על  בהקלות  שעסק  ההסדרים  בחוק  )להלן:  החלק  אל 
   . להלן 6.4סעיף לפרטים ראה  –"( הסופי הנוסח"

 אבטחה  .6.2

ומוצריו מפני    קנביסכל בעל רישיון חייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי לשמור על ה
יהווה מוקד משיכה לגורמים עבריינים, במסגרת   קנביסאובדן או גניבה. בשל החשש כי ה

איומי   מול  אל  בהלימה  ומיגון  לאבטחה  מחייבות  מידה  אמות  נקבעו  החדשה  התקינה 
הייחוס עבור כל חוליות שרשרת ההפקה. התקינה החדשה דורשת כי הפעילות תאובטח  

 
 לעיל.   2ראה הע"ש   16
הכלל    17 למנהל  משנה  "חוזר  ספטמבר    –מתוך  בכתובת:  2019עדכון  הבריאות  משרד  באתר  שפורסם   ,"

https://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf   
הכלל    18 למנהל  משנה  "חוזר  ינ  –מתוך  בכתובת:  2022ואר  עדכון  הבריאות  משרד  באתר  שפורסם   ,"

https://www.health.gov.il/hozer/mmk152_2016.pdf   
הכלל    19 למנהל  משנה  "חוזר  דצמבר    –מתוך  בכתובת:  2017עדכון  הבריאות  משרד  באתר  שפורסם   ,"

https://www.health.gov.il/hozer/mmk153_2016.pdf   

https://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mmk152_2016.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mmk153_2016.pdf


 

21 

 

 מחייבות אבטחה ומיגון עבור כל ה  20GSP-IMCבתקן    בהתאם לאמות המידה הקבועות
חוליות שרשרת ההפקה, משלב אספקת הריבוי ועד לניפוק מוצר. יודגש, כי קבלת אישור 

  ישראל  משטרת  /  והמשרד לביטחון פנים  היק"ראת  מהנדרשים  אבטחה  עמידה בתקני ה
רפואי. כל אתר בשרשרת ההפקה    קנביסהינו תנאי לקבלת או הארכת של רישיון לעיסוק ב

חייב לעמוד בדרישות אבטחה שוטפות. אי עמידה בדרישות האבטחה עלולה להוות עילה  
קיום   לצורך  ומהאתר.  אל  שינוע  ו/או הפסקת  וסגירת האתר  אישור האבטחה  לשלילת 
דרישות האבטחה על הקבוצה למנות מנב"ט )ממונה בטחון( לכל אתר בשרשרת ההפקה. 

להיות מאושר על ידי היק"ר וקצין אבטחה )קצין משטרת ישראל שמונה    המנב"ט חייב
למועד    לתפקיד(. באמצעות  המנב  שירותי,  זה  דוחנכון  הינם  ומנב "ט  פנימי  שירותי  "ט 

 .IMC-GSPבהתאם לתקן  משנה הפועלים ןקבל באמצעות   לקבוצהמסופקים  אבטחהה

 רפואי  קנביסעיסוק ב הליך קבלת רישיון  .6.3

רפואי מורכב מארבעה שלבים: בשלב הראשון מוגשת   קנביס רישיון עיסוק ב הליך קבלת  
הבקשה  מגיש  של  עמידתו  את  בוחן  היק"ר  השני  בשלב  ראשוני;  אישור  לקבלת  בקשה 
בתנאי הסף לקבלת רישיון, ובכפוף לעמידה בתנאים כאמור מעניק למבקש אישור ראשוני  

השלישי,  השלב  ולפני  זה  שלב  לאחר  עוסק;  וקוד  האתר   זמני  תכנון  את  היק"ר  מאשר 
הרלוונטיות   הדין  דרישות  בכל  עמידה  תוך  ההפקה  בשרשרת  המיועד  לעיסוק  בהתאם 
ובהתאם לדרישות האיכות והאבטחה שנקבעו ביחס לכל חוליה בשרשרת; השלב השלישי  
הינו שלב ההקמה של האתר הרלוונטי )חוות גידול, מפעל ייצור, וכיוצ"ב( על בסיס האישור 

. במסגרת שלב זה נבחנת עמידת תשתיות האתר בתנאי איכות נאותים ובתנאי  הראשוני
קיום  (IMC-GSPאבטחה   על  הוכחה  וכן  ועובדיה(  )מנהליה  באתר  כשירות העוסקים   ,)

עם יזם/עוסק בחוליה הבאה/החוליות הסמוכות    התקשרות בהסכם )לרבות הסכם מותנה(
בשרשרת ההפקה, בעלי קוד עוסק ורישיון לעיסוק מהיק"ר ומוגשת בקשה לרישיון. בכפוף  

פיילוט   לתקופת  מוגבל  רישיון  ניתן  הנ"ל  בדרישות  מהחוליות  לעמידה  אחת  לכל  ביחס 
לחמישה )כאשר אורכה בפועל של תקופת הפיילוט נע בין חודש וחצי  בשרשרת ההפקה  

חודשים, בהתאם לחוליה הרלוונטית(, במהלכה מבוצעים מבדקים והליכי בחינה, בהתאם 
הרלוונטית לרישיון,  לחוליה  בקשה  רישיון    ;ומוגשת  קבלת  שלב  הינו  הרביעי  השלב 

לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים )כאשר בפועל, בדרך כלל הרישיון לא ניתן לפרק זמן  
לחידוש בכפוף למגבלות ותנאים של היק"ר, המשך עמידה    העולה על שנה(. הרשיון ניתן

 IMC- Good-בדרישות האיכות בהתאם לשרשרת ההפקה הרלוונטית בהתאם לתקינת ה 
Practice  .נכון למועד זה החברה מחזיקה בכל רישיונות   ועמידה במספר ביקורות שנתיות

 העיסוק הרלוונטיים בשרשרת ההפקה. 

 יצוא  .6.4

ועדה בין משרדית של משרד האוצר כי    פרסם משרד הבריאות,  2017באוגוסט    13  ביום .6.4.1
  .21רפואי למטרות רפואיות  קנביס להתיר ייצוא המליצה   ומשרד הבריאות,

רפואי תחת המגבלות הבאות קנביס  של  ייצוא  הוועדה, תתיר המדינה  פי מסקנות   :על 
למדינות המתירות  )ב( הייצוא יאושר רק    )א( הייצוא ייעשה תוך פיקוח הדוק של המדינה;

ייצוא יאושר רק לחקלאים  ש; )ג(  שימוש בקנביס רפואי ואשר יתירו ייבוא מישראל במפור 
 .אשר יקבלו רישיון לגידול ולייצוא ממשרד הבריאות

הכלכלה   במשרד  חוץ  סחר  מנהל  של  משותף  צוות  הקמת  על  המליצה  אף  הוועדה 
והתעשייה, משרד הבריאות, משרד האוצר ומשרד החקלאות, אשר יפעלו למיתוג ושיווק  

 
הכלל    20 למנהל  משנה  "חוזר  אפריל    –מתוך  בכתובת:  2020עדכון  הבריאות  משרד  באתר  שפורסם   ,"

w.health.gov.il/hozer/mmk150_2016.pdfhttps://ww   
מתוך "הוועדה הבין משרדית של משרד האוצר ומשרד הבריאות ממליצה להתיר ייצוא קנביס למטרות    21

רפואיות", שפורסם באתר משרד הבריאות בכתובת:  
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/13082017_2.aspx   

https://www.health.gov.il/hozer/mmk150_2016.pdf
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/13082017_2.aspx
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 רפואי ומוצריו מישראל.   קנביס ייצוא 

מס'    2019בינואר    27ביום   .6.4.2 הוועדה    4490התקבלה החלטת ממשלה  המלצות  לאמץ את 
" מס'  החלט)להלן:  מס'  4490ה  החלטה  לפעול    4490"(.  הממשלה  משרדי  על  מטילה 

  :22את האמור להלן  בין היתרהכולל , ליישום עיקרי המלצות הוועדה

בהתאם לפקודת הסמים המסוכנים   קנביסלהתיר לבעל רישיון לעיסוק בתחום ה (א)
" מוצרי  עיסוק  רישיון)להלן:  לייצא  האיכות    קנביס"(,  בתקני  שיעמדו  רפואי, 

חלקי  לכל אחת מ  1587שנקבעו ופורסמו על ידי משרד הבריאות בהתאם להחלטה  
ההפקה   מהחוליות    – שרשרת  אחת  כל  ואבטחת  הפצה  אחסון,  ייצור,  גידול, 

האמורות וכל האמור תוך פיקוח הדוק של רשויות המדינה. רישיון עיסוק ורישיון  
מוגבלת   לתקופה  יינתנו  לא  יצוא  או  יבוטלו  שהם  שיתכן  מראש  בהם  ויובהר 

 . יוארכו

  קנביס בעל רישיון עיסוק יוכל לבקש ממנהל היק"ר, רישיון לייצא את מוצרי ה (ב)
בכל   שיעמוד  ובלבד  רישיונו,  לתנאי  בהתאם  בארץ  כדין  ויוצרו  שגודלו  הרפואי 
סמים   ליצוא  הנוגעות  הדרישות  ובכללן  כאמור,  ליצוא  הרלוונטיות  הדרישות 

לכלל  מסוכנ  יצוא  יאפשר  הבריאות  משרד  זו,  במסגרת  צמחיים.  וחומרים  ים 
  קנביס המוצרים אשר יעמדו בסטנדרטים אשר התווה משרד הבריאות למוצרי  

שמנים   עישון,  מוצרי  )לרבות  להם  ורק  בישראל,  למטופלים  לשיווק  רפואי 
)כגון:  לריבוי  הניתן  צמחי  חומר  של  יצוא  יאושר  לא  אידוי(.  מבוססי    ומוצרים 

 צמחים, זרעים, ייחורים, תרביות רקמה וחלקי צמח וכיו"ב(.

רפואי, לרבות בתחומי    קנביס מנהל היק"ר לא ינפיק רישיונות חדשים לעיסוק ב (ג)
יהיה  שר לביטחון הפנים  במידה וההרפואי,    קנביס גידול, ריבוי, ייצור ויצוא של ה

 . כי קיימת סכנה ממשית לשלום הציבור וביטחונוסבור 

הסכמתן  היצוא   (ד) את  נתנו  ואשר  האמנה  על  שחתומות  למדינות  רק  יתאפשר 
 המפורשת ליבוא הסם לתחומן.

  קנביס נחתם צו ייצוא חופשי להסדרת יצוא מוצרים מסוימים של    2020במאי    13ביום  
" )להלן:  מישראל  מוצרי  הצורפואי  לייצא  שירצה  מי  כי  קובע  הצו  רפואי    קנביס"(. 

"(, ובכפוף  רישיון יצואישיון ממשרד הבריאות )להלן: "מסוימים מישראל, יפנה לקבלת ר
 . לקבלת רישיון יצוא, יוכל לייצא את הטובין, בהתאם למפורט בפקודת הסמים המסוכנים

פרסם היק"ר הנחיות לתהליך אישור בקשות לייצוא סם מסוכן מסוג    2020בחודש דצמבר  
 קנביס לשימוש רפואי ולמחקר.

במסגרתו  הנוסח הסופי  את    224בהחלטה מספר  ממשלה  אישרה ה  2021באוגוסט    1ביום  
עם זאת, על  רפואי שאסורים כיום לשיווק למטופלים בישראל.    קנביס לייצא מוצרי    אושר

יש לייצרם בפס ייצור נפרד וכן להמציא אישור   ייצוא כאמור,  מהרגולטור  מנת לאפשר 
אושרים לשימוש  במדינה המקבלת בו ייכתב כי הרגולטור מודע לכך שהמוצרים אינם מ

לרגולטורים במדינות אחרות  להערכת החברה  דבר שעלול להוות אתגר שכן    –בישראל  

גנטיקה ותוצרי כמו כן, במסגרת הנוסח הסופי אושר לייצא    .את האמור לאשר  קושי  יהיה  

   .הריבוי כגון ייחורים, זרעים ותרביות רקמ 

 . ייחורים לדרום אפריקה  2022ינואר ייצאה בחודש החלטה זו החברה  עקבות ב

  23תיאור כללי של מגמת הרגולציה ברחבי העולם  .6.5

הפך חוקי עבור שימושים רפואיים ספציפיים    קנביסבמדינות רבות בארה"ב השימוש ב
ובמדינות אחרות הוא אף מותר לשימוש למטרות פנאי. לאור המגמה העולמית, מדינות  

 
מתוך "אימוץ המלצות הצוות לבחינת היתכנות היצוא של קנביס רפואי", שפורסם באתר משרד הבריאות    22

  https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4490_2019בכתובת: 
מתוך "היבטים שונים של המתווים להסדרת השימוש בקנאביס לצרכים רפואיים בכמה מדינות בעולם",   23

שפורסם באתר מרכז המחקר והמידע של אתר כנסת ישראל בכתובת:  
-80dd-e611-935f-https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/bec2fabc

00155d010ede_11_10454.pdf-80dd-e611-935f-00155d010ede/2_bec2fabc  

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4490_2019
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/bec2fabc-935f-e611-80dd-00155d010ede/2_bec2fabc-935f-e611-80dd-00155d010ede_11_10454.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/bec2fabc-935f-e611-80dd-00155d010ede/2_bec2fabc-935f-e611-80dd-00155d010ede_11_10454.pdf
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הולנד, גרמניה,  ב.  קנביסאירופה בוחנות מחדש את התייחסותן לתחום הו  נוספות בארה"ב 
ואוסטרליה, חלו    אורוגאיי,  , מקסיקו, פולין, צרפת, ספרד, פורטוגל, קפריסיןקנדהמלטה,  

של   ההסדרה  במודל  שינויים  רפואיים  קנביסוחלים  שינויים    לצרכים  חלו  באסיה  וכן 
הקנביס, תחום  של    בהסדרת  הסמים  מפקודת  הקנביס  רכיבי  כל  הוצאו  בתאילנד  כך 

 . המדינה החלו בצעדים לקראת לגילזציה מלאה

את צמח  לסווג מחדש  יני סמים  ועדת האו"ם לעני החליטה    2020בדצמבר    2ביום  כמו כן,  
יותר  ב  קנביס ה נמוכה  מסוכנות  הדרגת  בצמח  להכיר  שיאפשר  מדינות  ב   קנביסבאופן 

מחקר נרחב ביצוע  אפשר  ל  י עשוצמח בעל תועלת רפואית, אשר  /כחומר החברות באו"ם  
 רישיון ייעודי. קבלת ללא צורך ב ,אבמרשם רופ  קנביסמתן יותר ו

קבעה מדיניות  נוטרם    במדינות הנוספותהחלה בפעילות    טרם הקבוצהזה    דוחנכון למועד  
במדינות    סופית   זה טרם הוסדרה  דוחנכון למועד  ביחס לפעילות במדינות אלה. כמו כן,  

את  הרגולציה  הנוספות   ה  הקבוצהפעילות  שתאפשר  במדינות    קנביסבתחום  הרפואי 
רפואי למדינות    קנביסשל מוצרי  דרך להבטיח אספקה    לקבוצהאין  . מובהר כי  הנוספות

זה טרם אין וודאות בדבר היתכנות קבלת רשיונות יבוא    דוחהנוספות היות שנכון למועד  
 הקבוצה אין וודאות בדבר יכולת  זה    דוחיודגש כי נכון למועד  הנוספות. כמו כן,  מדינות  ל

, בהתאם וי למדינות הנוספותלגרום לחברות קשורות שלה להעביר בכפוף לדין חומרי ריב
לרבות, כמשתלה    וזאת מאחר ונדרש הליך אישור  להתחייבותה בהסכם רכישת הפעילות

 .  מול משרד החקלאות לייצוא חומרי ריבוי ממדינת ישראל ,מייצאת

,  במדינות גרמניה רפואיות למטרות קנביסכי החברה פועלת כיום להפצה של מוצרי  יצוין
 ITH, במסגרת הסכמים שנחתמו עם  ואנגליה באמצעות צדדים שלישיים  שוויץ  ,אוסטריה

 . להלן( 25)ראה סעיף   Fette Pharma-ו
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 תיאור תחום הפעילות  –פרק שלישי 

  מידע כללי על תחום הפעילות .7

 מבנה תחום הפעילות והשינויים שחלים בו  .7.1

בעלי רישיונות   110,971בישראל קיימים   2022 פברואר לחודשנכון למיטב ידיעת החברה, 
של משרד   נקבעות על ידי ועדת התוויותה   , בהתוויות שונותרפואי  קנביס  באמצעותלטיפול  

" )להלן:  ובוחנת את ועדת ההתוויות    24"(.ועדת ההתוויותהבריאות  לעת  מתכנסת מעת 
ב  השימוש  להתרת  הנדרשות  הרפואיות  היעדקנביסהאינדיקציות  אוכלוסיית  את   ,, 

וצמצום אתיקה    הרחבת  כללי  בחינת  הרלוונטיות,  הרפואיות  והמקרים ההתוויות 
 .25המתאימים מבחינה רפואית למתן רישיונות שימוש 

  קנביסהסמכות הבלעדית למתן אישורים לצריכת    היווההיק"ר    2018עד לחודש אפריל  
לחולי סרטן המאושפזים במחלקות אשר   למעט  המחלקה    קיבלורפואי  רישיון מרופאי 

הנפקת    מכוחה החדשה  האסדרה  לתוקף    נכנסה  2018חודש אפריל  מ  החלהאונקולוגית.  
שעברו הליך הסמכה ואושרו   על ידי רופאיםניתנים  מרשמים ורישיונות שימוש למטופלים  

 . על ידי היק"ר

)בהפצה באמצעות    מכוח האסדרה החדשה בתי מסחר המחזיקים באישור רוקח מחוזי 
להחזקה ולניפוק של מוצרי קנביס ורישיון עיסוק    IMC-GDPשילוח( המחזיקים בתקן  

רפואי    קנביס לנפק מוצרי    יוסמכו  )במכירה ישירה(  בתי מרקחתוהרפואי,    קנביסבתחום ה
שיינתן על ידי רופא  רישיונות האסדרה החדשה )וזאת בהתאם למרשם  למטופלים על פי  

וזאת חלף    , (מסוים  CBD-ו  THCמינון  ובו  מתוצרת כלשהי מספק כלשהו    קנביס למוצר  
הישנה,   באסדרה  נהוגה  שהייתה  מספק  מכוחה  השיטה  רכישה  זכות  הקנו  הרישיונות 

הרפואי    קנביסתכשירי ה  אשר חילק את  ,ללא ציון אחוז חומרים פעילים  בלבד  ספציפי
   .מכוח האסדרה הישנהשהחזיקו ברישיון  בנקודות הפצה או במשלוחים למטופלים

עמותת הקנביס   ,2335/19בבג"ץ   2020מחודש מרץ  בהתאם להחלטת בית המשפט העליון 
תוקפם של הוארך    ,"(קנביסבג"ץ ה)להלן: "  הרפואי נ' משרד הבריאות ומשרד החקלאות

בפברואר   1רישיונות לשימוש בקנביס רפואי שהיו אמורים לפקוע במהלך התקופה שמיום  
 קנביס יאוחר ממועד זה, מוצרי    ולא  202026במאי    15, עד ליום  2019ביולי    31ועד ליום    2019

יחד  .  רפואי צפויים להיות מונפקים ללקוחות רק בבתי מרקחת בהתאם לתקינה החדשה
זאת,   ה  הלהחלט בהתאם  עם  וחולים    ,קנביסבג"ץ  ילדים  לאוטיסטים,  הנוגע  בכל 
במועד    .2022במרץ    1עד ליום  רישיון השימוש מכוח האסדרה הישנה  וארך  ה   אונקולוגים

 זה הסתיימה האסדרה הישנה.

בתי    209  קיימיםדוח זה  נכון למועד    ,בהתאם לנתונים המפורסמים באתר משרד הבריאות
 .27רפואי למטופלים  קנביס למכור המורשים מרקחת

 
   https://www.health.gov.il/hozer/CN_106_2019.pdf שפרסם היק"ר: 106מתוך נוהל   24
 מתוך "מגמות ברישיונות פעילים" שפורסם באתר משרד הבריאות כמידע פומבי לציבור, זמין באתר:   25

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/licenses-status-february-2022 
עד    26 או  לפני המוקדם מביניהם,  בפניה,  שהועמד  בנושא  ועדת המחירים  החלטת  לאחר  ימים  עשרה  עד  או 

 להחלטת אחרת של בג"ץ.
לציבור,  מתוך "בתי מרקחת המורשים למכור קנביס רפואי" שפורסם באתר משרד הבריאות כמידע פומבי    27

 הזמין באתר: 
pharmacies?skip=0-https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/cannabis 

https://www.health.gov.il/hozer/CN_106_2019.pdf
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להחריג  מרכיבים   המלצה שוקי שמר    סורועדה בראשות פרופ  פירסמה,  2022  במרץ  1  ביום

הרפואי,    מסויימים הקנביס  בצמח  הב   נכללים  אשרהנמצאים  נגזרות   -CBDמשפחת 
  הועדה   המליצה להחלטת שר הבריאות,    בהתאםממקור צמחי, מפקודת הסמים. כמו גם  

בכך   -CBDה  מרכיבי  בעלי  במוצרים  השימוש  כי יותנו  הסמים  מפקודת  יוחרגו  אשר 

 .   0.3% -הגבוה מ ריכוזהנמצא בצמח הקנביס גם כן, לא יהיו ב   -THCשמרכיב ה

יאושר להוסי  הוועדההמליצה    עוד הרכיבים ממשפחת    את  ףכי, בשנתיים הקרובות לא 

ה הוועדה כי הדבר יבחן  המליצ  כן כמרכיב במזון, בתוספי תזונה או בתמרוקים ו  -CBDה
מחדש עוד כשנתיים על ידי ועדת מומחים מקצועית ייעודית לנושא שתמונה על ידי מנכ״ל  

הבריאות,     ההחרגה   נוסח  התגבש  וטרם  ההחלטה  עברה  טרם  הדוח  למועד  נכוןמשרד 
    .הסופי

 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  .7.2

 והתקנות הנלוות לה   1973-, התשל"גיםפקודת הסמים המסוכנ  .7.2.1

כל צמח מסוג קנבוס    קובעתהסמים המסוכנים    פקודת חלק ממנו, מהווה "סם   וכלכי 
הפקודה.   פי  על  על  הפקודהמסוכן"  אוסרת  של  גידול,  ומיצוי  הפקה  הכנה,   סם,ייצור, 

מפרטת את המקרים בהם החזקת סם מסוכן    הפקודהמסוכן אלא ברישיון מאת המנהל.  
כמותרת   מותר    וכןתיחשב  מסוכן  בסם  השימוש  כי  ריפוי    לצורךונעשה    במידהקובעת 

 פי רישיון.   עלו והסם סופק למשתמש מאת רוקח, רופא 

 196128האמנה היחידה בדבר סמים נרקוטיים,  .7.2.2

The Single Convention on Narcotic Drugs  –    האמנה לסמים נרקוטיים" של האו"ם"
בשנת   בשנת    1961שנחתמה  תוקנה  בי1972ואשר  אמנות  משלוש  אחת  היא    ות לאומינ, 

בסמים.  הסחר  תופעת  עם  בהתמודדות  המולטילטרלי  הפעולה  שיתוף  להגברת  קיימות 
לאומיים דאז בדבר איסור סחר בסמים והרחיבה -האמנה איחדה את כל ההסכמים הבין

על גידול ועיבוד של צמחים המשמשים לייצור סמים נרקוטיים. מלבד הגברת   את הפיקוח
הבין הפעולה  החלוקה, - שיתוף  הסחר,  השימוש,  ההחזקה,  את  מגבילה  האמנה  לאומי, 

את  ומגדירה  בלבד  ומדעי  רפואי  לשימוש  סמים  של  וההפקה  הייצור  היצוא,  היבוא, 
ל סמים  מלאי  לנהל  כדי  להקים  המדינה  שעל  רפואיים.  המנגנונים  מדינות    184צרכים 

. במסגרת 1974חתומות כיום על האמנה, ובהן ישראל, אשר אשררה אותה בחודש פברואר  
( קבוצות  לארבע  הסמים  סווגו   ,Schedule I, Schedule II, Schedule IIIהאמנה 

Schedule IV  )סמים .  קבוצה  כל  על  להחיל  לאמנה  הצדדים  שעל  הפיקוח  מידת  והוגדרה  
  ובקבוצה  הראשונה  בקבוצה  נכללים  ובמחקר  ברפואה   נפוץ  שימוש  ללא   כרים לממ  שנחשבו

  השנייה   שבקבוצה  מהסמים  יותר   ומחמיר  נוקשה  לפיקוח  נתונים  והם,  הרביעית
  צמח .  פחותה  ממכרת   והשפעה  מחקרי  או  רפואי  ערך  להם  יש  סיווגם  פי  שעל,  והשלישית

 Schedule)  הרביעית  ולקבוצה  הראשונה  לקבוצה  משתייכים  ממנו  המופק  והשרף  קנביסה
I ,Schedule IV  .בין היתר, לצד ההרואין ,) 

. על פי האמנה, משטר הפיקוח  קנביסהאמנה קובעת את משטר הפיקוח שיחול על צמח ה 
, כאשר מדינה תהיה רשאית לגדל, קנביסהחל על גידולו של פרג האופיום יחול על צמח ה

ולייצא   לייבא  שתהיה    קנביסלסחור,  יותר  או  אחת  ממשלתית  סוכנות  שתקים  בתנאי 
לעיל, בשנת   כך. כמפורט  על  כך    2013אחראית  לשם  היחידה    -"ר  היק  בישראלהוקמה 

 (.להלן 6.1 סעיף"ר ראה היקרפואי במשרד הבריאות )לפרטים נוספים אודות  קנביס ל

ייצוא    בהתאם ידי המדינה    שניתן  בהינתן  להתבצעיכול    קנביסלאמנה,  על  ייבוא  היתר 
 המייבאת והיתר יצוא על ידי המדינה המייצאת. 

 

 
מתוך מרכז המחקר והמידע של אתר כנסת ישראל בכתובת:   28

/m03291.pdfhttps://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf 

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03291.pdf
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 הישנה  האסדרהסטטוס  .7.2.3

 .  2022במרץ  1 האסדרה הישנה הסתיימה ביום .7.2.3.1

הקנביס   .7.2.3.2 מטופלי  כלל  על  מלא  באופן  החדשה  האסדרה  והחלת  לרפורמה  עד 
הרפואי בישראל על ידי משרד    קנביסהוסדרה פעילות הלשימוש רפואי בישראל,  

  קנביס רישיון לעיסוק בהבריאות במתווה מצומצם במסגרתו נתן משרד הבריאות  
ו מעת  כ קבוצת תיקון עולם ישראל(, שהואר  נמנית)עליהם    קנביסמגדלי    8-לרפואי  
: החל משלב גידול צמח  ההפקה הנ"ל פעלו לאורך כל שרשרת    קנביסמגדלי הלעת.  

החקלאית  קנביסה התוצרת  בעיבוד  עובר  ה ,  מוצרי  מכירת  לשלב    קנביסועד 
רישיון עם  למטופלים  חוב  הרפואי  תאגידית  תללא  למטופל  .  הפרדה  רישיון  כל 

ב ניתן  הישנה  ספציפיבאסדרה  לספק  רכש    יחס  רכש  ממנו  המוצר  הלקוח  את 
 באמצעות משלוחים או באמצעות רכישה בנקודות חלוקה ייעודיות. 

   הקנביס בג"ץ .7.2.3.3

יישום החלטת ממשלה  העתירה שבנדון הינה   נגד  צו על תנאי  בנוגע    1587למתן 
זו. לעתירה  הצטרפה  עולם  תיקון  החדשה.  יישום    לרפורמה  העותרים,  לטענת 

ה בתחום  הקליני  הידע  לאובדן  להביא  צפוי  החדשה  הרפואי,    קנביסהרגולציה 
  קנביס צדדי בטיפול הניתן למטופלים המחזיקים ברישיונות לשימוש ב-ולשינוי חד 

 רפואי לנוכח התוויות רפואיות שונות.  

התקבלה החלטת בג"ץ לפיה סד הזמנים שנקבע לצורך    2019באוקטובר    6ביום  
הח  הרגולציה  של  יישום  רב  מספר  של  הטיפולי  ברצף  לפגיעה  לגרום  עלול  דשה 

  ץ גרת צווי ביניים שהוציא בג"במסמטופלים ובכך, עלול להסב להם נזק. לפיכך,  
לעת,   מכוח  מעת  רישיונות  למחזיקי  החדשה  הרגולציה  ליישום  ארכה  הוענקה 

  .202029 במאי 15האסדרה הישנה, עד ליום 

החלטתו, וקבע כי תחולתו של צו הביניים    הבהיר בג"ץ את  2019בדצמבר    5ביום  
גם את   כולל  ומשרד החקלאות, אלא  דלעיל אינה מוגבלת רק למשרד הבריאות 

ה של  והאספקה  הייצור  חברות  הרפואי  קנביסחברות  על  חובה  מטיל  הוא  וכי   ,
שתוקפם היה    רפואי למחזיקי הרישיונות   קנביסלהוסיף ולספק    הייצור והאספקה 

  האריך  2020  במרץ   8  וביום  ,2020במרץ    31לתאריך  עד    2019  ביולי  31- אמור לפוג ב
ליום    ץ"בג עד  הרישיונות  תוקף  לאחר  ,  2020במאי    15את  ימים  עשרה  עד  או 

ועדת המ  החלטת  והבריאותהמחירים  האוצר  למשרד  "  שותפת    ועדת )להלן: 
המוקדם,  "(המחירים לפי  נהוגים,  שהיו  ובמחירים  האספקה  בתנאי    והכל 

 סדרה הישנה. אב

  8להאריך את צו הביניים שהוצא בהחלטה מיום  שוב  הוחלט    2020ביולי    30ביום  
   עד ובכפוף להחלטה אחרת. 2020במרץ 

החליט בג"ץ לבטל את צו הבייניים שניתן בחודש אוקטובר    2021בחודש נובמבר  
ש"ח    370והותיר את חלק ממטופלי האסדרה הישנה במתכונת תשלום של    2019

גרם במודל החדש    10-ש"ח ל  250לכל כמות, במקום תשלום ממוצע של  בחודש  
 בבתי מרקחת. 

בשלושה   הדין  פסק  מועד  ישום  לדחיית  המשפט  לבית  פנתה  הקנביס  עמותת 
. עקב כך  התנגדה  לא  אשרבית המשפט ביקש את תגובת המדינה לבקשה    חודשים.

  קופה נוספת קבעו השופטים כי רשיונות האסדרה הישנה יוותרו בתוקף למשך ת
 .  2022במרץ  1עד ליום 

אשר דוחה את בקשת עמותת הקנביס    החלטה  התקבלה  2022  בפברואר  24  ביום
הרפואי לקיים דיון נוסף משום שהבקשה אינה מקיימת את התנאים הקבועים  
בחוק לשם קבלת בקשה לדיון נוסף. כמו כן, משנדחתה הבקשה לדיון נוסף, נדחתה  

 
. ראו גם  2020ביוני    30וביחס לחולים אונקולוגים, ילדים או מטופלים עם אוטיזם, הרישיון מוארך עד ליום   29

 .34ה"ש 
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רישונות   של  תוקפם  ומשכך  הביניים,  צו  של  תוקפו  את  להאריך  הבקשה  גם 
 .  2022במרץ  1 ליום בתוקף עדנותרו האסדרה הישנה 

בהתאם לאמור לעיל, החברה סגרה את  כלל הפעילות הקשורה באסדרה הישנה  
בהתאם להחלטתו של בג"ץ ובהתאם להנחיית היק"ר. החברה עדכנה את מטופלי  
ייפוי כח ואת הרישיון המקורי, על   האסדרה הישנה כי ביכולתם לשלוח לחברה 

פס רישום מטופל וזנים נצרכים בכדי  מנת שהחברה תשלח אותו ליק"ר ביחד עם טו
שהיק"ר יוציאו רישיון "דור חדש" עבור אותם המטופלים. כמו גם, לאור השינוי  
הגדול במחיר המכירה עבור אותם המטופלים, החברה מעניקה למטופלי האסדרה  
הישנה הנחות לרכישות מוצרי החברה לשם שמירה על רצף טיפולי בבית מרקחת  

לנכון לשמר את מטופלי האסדרה הישנה תחת האסדרה    החברה רואה  השל"ה.  
ילדים,   בינהם  הישנה  באסדרה  למטופליה  הטיפולי  הרצף  את  ולשמר  החדשה 

ואפילפטיים אשר יציבות במצבם מעניקה מזור    4אוטיסטים, אונקולגיים דרגה  
 למטופלים ובני משפחותיהם.

 המחירים   ועדת  .7.2.3.4

פנה    משרד האוצר,  משרד  עם  בשיתוף  המשותפת    לועדתהבריאות,  המחירים, 
הטלת   על  בפיקוח  הצורך  שזו תבחן את  כדי  האוצר,  ולמשרד  למשרד הבריאות 
ולשר   האוצר  לשר  המלצותיה  את  ותגיש  הרפואי  הקנביס  מוצרי  על  מחירים 

,  2020  באוקטובר   14  מיום   31הערר   ועדת  דיון   סיכום  פי  על,  כך  בתוך .  30הבריאות 
הוועדה   מוצרי  החליטה  על  מחירים  פיקוח  להטלת  העת  בשלה  לא  כי  אחד  פה 

  בנושא   דיון   לערוך  המחירים  מוועדת  לבקשהחליטה    הערר  וועדת  . הקנביס הרפואי
  התחרות  ורמת  השוק מבנה, השוק מצב ייבחן במסגרתו 2021 מרץ חודש  לסוף עד
  2021במרץ    24בהחלטה מיום    .32,33המחירים   על  הפיילוט  השלכות  על  בדגש,  בו

פיקוח  החליטה   הטלת  על  הזאת  בעת  לשרים  להמליץ  שלא  המחירים  ועדת 
מחירים. לצד זאת, הוועדה מחליטה להמשיך לבצע בחינה של השוק באופן רציף  

להתייצבותו  עד  זמן  ידי    34.ולאורך  על  שוב  נבחן  המחירים הנושא  חודש  ב  ועדת 
על המחירים ועל מנת להמשיך ולבחון    פיקוח   להטיל   שלא   והוחלט  2021ספטמבר  

הנושא בענף    לקבל   הוחלט   את    בהיקף   כי  אם,  הנדרש  המידע   את מהחברות 
ורה  רלאחר קבלת תמונה ב  בנושא,   מושכלת  עבור קבלת החלטה ,  יותר  מצומצם

ועדת המחירים  נכון למועד הדו"ח, החלטת  .  35הרפואי   קנביס ומהימנה של שוק ה 
הינה שלא להטיל פיקוח על מחירי הקנביס לשימוש רפואי כך שכל חברה קובעת  

ה האסדרה  תקופת  חלף  בשוק  מוצריה  מחיר  מוצרי  יאת  מלוא  עלות  בה  שנה 
)ללא תלות בכמות(  ש"ח    370עמדה על  בנקודת רכישה ייעודית  הקנביס למטופל  

לכאשר,   כיום  המומצע  ל  10-המחיר  קנביס  מוצר  בית  מג"ר  באמצעות  טופל 
   ש"ח )לפני הנחה(.   250  -על סך של כ  מרקחת מורשה לניפוק קנביס של החברה עומד 

 
מיום    30 ושורת הקלות למטופלים  בקנביס רפואי  בנוגע להמשך קידום הרפורמה   31הודעת משרד הבריאות 

 וכן ועדת המחירים בנושא קנביס רפואי.   2019ביולי 
בסעיף    31 כהגדרתה  הערר,  התשנ"ו  5ועדת  ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  חוק    – )להלן    1996-לחוק 

בה חברים מנכל"ית משרד האוצר, מנכ"ל משרד הבריאות ונציג האקדמיה ומשתתפים    )הפיקוח או החוק
 נוספים.  

צוא של מוצרי קנביס רפואי למספר  הודיע משרד הבריאות על כוונתו להעניק היתרי יי  2020באוקטובר    4ביום    32
 )להלן:  2020בדצמבר    31חברות, בהן החברה, במסגרת פיילוט לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  

"(. הייצוא התאפשר על פי הפיילוט באופן מיידי למוצרים המאושרים לממכר גם בישראל ובתנאי  הפיילוט"
ש"ח  עבור    150הבריאות שישמר מלאי זמין ויופחת המחיר לסך של  שמקבלי ההיתר יתחייבו בפני משרד  

 המטופלים בישראל.
" שפורסם כמידע פומבי לציבור,  2020באוקטובר    14מתוך "סיכום דיון ועדת הערר בעניין קנביס רפואי מיום    33

 זמין באתר: 
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_29102020/he/decision_a

nd_directives_decision_29102020.pdf 
  (www.gov.il) הערות אוצר  - 14032021סיכום ועדת מחירים בנושא קנביס רפואי   34
  (www.gov.il)מוצרי קנביס לשימוש רפואי  –סיכום דיוני ועדת המחירים   35

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_29102020/he/decision_and_directives_decision_29102020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_29102020/he/decision_and_directives_decision_29102020.pdf
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 האסדרה החדשה  .7.2.4

 לעיל.   6.4עד  6.1לפרטים אודות האסדרה החדשה ראה סעיפים  

 תקינה  .7.2.5

 על פי כללי התקינה המפורטים להלן:פועלת  הקבוצה

 : כריבנאות הכ ןבמתק

אישור לעמידה בדרישות ובתנאי האבטחה הנאותים לקנביס לשימוש   –  IMC-GSP (א)
 לחוות הריבוי ולחוות הגידול. IMC-GSPלקבוצה אישור עמידה בתקן   – רפואי 

נאותים ובתנאי הגידול הנאותים לקנביס IMC-GAP -  (ב) גידול  אישור עמידה בתנאי 
בוי ולחוות  לחוות הרי  IMC-GAP –לקבוצה אישור עמידה בתקן    –לשימוש רפואי  

 הגידול. 

לפקודת הסמים המסוכנים     7,  6רישיון לעיסוק והחזקה של סם מסוכן לפי סעיפים   (ג)
 . 2023בדצמבר   7בתוקף עד ליום לתקופה של שלוש שנים בנאות הככר לחוות הריבוי 

לפקודת הסמים המסוכנים     7,  6רישיון לעיסוק והחזקה של סם מסוכן לפי סעיפים   (ד)
 . 2023בדצמבר   7בתוקף עד ליום לתקופה של שלוש שנים ככר  בנאות הלחוות הגידול 

והסמכות המדעית (  WHOהבריאות העולמי )ארגון  בנהלי  אישור עמידה    –  GACP (ה)
באופן שיאפשר לקבוצה למכור את תוצרת    (EMEA)המבוזרת של האיחוד האירופי  

 . רפואי באירופה קנביסהחווה באירופה למפיצים מאושרים של 

 :בכפר יהושעבמתקן 

אישור לעמידה בדרישות ובתנאי האבטחה הנאותים לקנביס לשימוש   –  IMC-GSP (א)
 לחוות הריבוי ולחוות הגידול. IMC-GSPלקבוצה אישור עמידה בתקן   – רפואי 

אישור עמידה בתנאי גידול נאותים ובתנאי הגידול הנאותים לקנביס    –  IMC-GAP (ב)
רפואי   בתקן    –לשימוש  עמידה  אישור  הריבו   IMC-GAPלקבוצה  ולחוות לחוות  י 

 הגידול. 

לפקודת הסמים המסוכנים     7,  6רישיון לעיסוק והחזקה של סם מסוכן לפי סעיפים   (ג)
 . 2024בינואר  3בתוקף עד ליום לתקופה של שלוש שנים   בכפר יהושע לחוות הריבוי

לפקודת הסמים המסוכנים     7,  6רישיון לעיסוק והחזקה של סם מסוכן לפי סעיפים   (ד)
 . 2024בינואר  3בתוקף עד ליום לתקופה של שלוש שנים   עבכפר יהושלחוות הגידול 

( והסמכות המדעית WHOאישור עמידה בנהלי ארגון הבריאות העולמי )  –  GACP (ה)
( באופן שיאפשר לקבוצה למכור את תוצרת  EMEAהמבוזרת של האיחוד האירופי )

 רפואי באירופה.  קנביסהחווה באירופה למפיצים מאושרים של 

 במתקן בציפורית:

אישור לעמידה בדרישות ובתנאי האבטחה הנאותים לקנביס לשימוש   –  IMC-GSP (א)
בתקן    –רפואי   עמידה  אישור  הייצור  IMC-GSPלקבוצה  למעבדהלמפעל  ולבית    , 

 . המסחר

לקבוצה    –לשימוש רפואי    קנביסנאותים    ייצוראישור עמידה בתנאי    –  IMC-GMP (ב)
 .ולמעבדה  למפעל הייצור  IMC-GMPאישור עמידה בתקן 

בתנאי    –  IMC-GDP (ג) עמידה  שינועאיחסוןאישור  לשימוש   קנביסנאותים    הפצהו  , 
 לבית המסחר.  IMC-GDPלקבוצה אישור עמידה בתקן   – רפואי 

לפקודת הסמים המסוכנים     7,  6רישיון לעיסוק והחזקה של סם מסוכן לפי סעיפים   (ד)
 . 2024 דצמברב 22של שלוש שנים בתוקף עד ליום   לתקופה למפעל הייצור 

לפקודת הסמים המסוכנים     7,  6רישיון לעיסוק והחזקה של סם מסוכן לפי סעיפים   (ה)
 . 2024 וליבי 12בתוקף עד ליום לתקופה של שלוש שנים   לבית המסחר
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 :אביב בתל המרקחת בבית

אישור לעמידה בדרישות ובתנאי האבטחה הנאותים לקנביס לשימוש   –  IMC-GSP (א)
 . לבית המרקחת IMC-GSPבתקן בנוהל אבטחה לקבוצה אישור עמידה  – רפואי 

קנביס לשימוש  איכות להחזקה ומסירת מוצרי  אישור עמידה בתנאי    –  IMC-GDP (ב)
בית  ל  IMC-GDPלקבוצה אישור עמידה בתקן    –  ונות למטופלים בעלי רישי   רפואי 

 . המרקחת

לפקודת הסמים המסוכנים     7,  6רישיון לעיסוק והחזקה של סם מסוכן לפי סעיפים   (ג)
 . 2024  אוקטוברב  7ליום  בתוקף עד  שנים    שנהלתקופה של    בכפר יהושע  לחוות הריבוי

 : תקינה החלה על הפצת מוצרי האסדרה הישנה

  מוגבל חזיקה ברישיון  הפיצה מוצרי קנביס לשימוש רפואי וה קבוצת תיקון עולם ישראל  
  ביוני   30( בתוקף עד ליום  מסוכן  סם   של  וחלוקההרפואי )להחזקה    קנביסבתחום הומותנה  

"ר ועל מנת ליישם היק הוראות  פי  על לעת  מעת  הוארך  ואשר, עפ"י האסדרה הישנה  2020
   .את הוראות בג"ץ

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או שינויים במאפייני הלקוחות שלו  .7.3

   השוק בישראל

- עמד על כ  2020שנת  תום  רפואי ב  קנביסמספר החולים בישראל בעלי רישיון לשימוש ב
 . 2021  שנתתום חולים ב  110,020-כ חולים לעומת    82,946

דוח  רפואי, ונכון למועד    קנביסלשימוש בבמהלכן של השנים האחרונות הורחבו ההתוויות  
בזה   לשימוש  האונקולוגיה,   קנביסהאישור  בתחומי  למטופלים  ניתן  הרפואי 

נוירולוגיה,   זיהומיות,  מחלות  כאב,  התנהגות  אוטיזםגסטרואונטולוגיה,  הפרעות   ,
   .36ובתחום הטיפול הפליאטיבי והפסכיאטרי  בדימנציה

ת את כמות הרופאים המוסמכים לתת מרשמים בנוסף, משרד הבריאות הגדיל משמעותי
 קיימים   דוח זה   נכון למועד   37לפי נתוני משרד הבריאות רפואי.    קנביס ורישיונות לשימוש ב

רפואי, וזאת לעומת   קנביסומרשמים לשימוש ב  רופאים המוסמכים לנפק רישיונות  114-כ
 . שהיו מוסמכים טרם הרפורמהרופאים  36

רפואי    קנביס חודשית של מוצרי  אספקה  במסגרת האסדרה הישנה נקבע מחיר אחיד עבור  
עלות  בתוספת    -למשלוח עד הבית  )למכירה בנקודות הייעודיות  ש"ח    370למטופל בסך של  

 במסגרת הרפורמה, המחיר. 38ללא תלות בכמות הנצרכת על ידו בפועל  ,ש"ח( 100משלוח  
פי  נקבע   כךמוצרעל  הסכומים  שיש    ,  לבין  המטופל  של  הצריכה  כמות  בין  מתאם 

  בגין המוצרים. המשולמים על ידו

ליום עד  הוארכו  רישיונות מטופלי האסדרה הישנה  חלק מיצוין כי בהתאם להחלטות בג"ץ  
במתכונת תשלום של לרכוש מוצרי קנביס  המשיכו  באופן בו מטופלים אלה    2022במרץ    1

   .ש"ח בגין משלוח 100 -ו  ש"ח בחודש לכל כמות 370

ברישיונות על פי האסדרה החדשה רוכשים את מוצרי הקנביס  מחזיקים  מטופלים אשר  
לפרטים ראה  ק קנביס רפואי.  ומבתי מרקחת המחזיקים רישיון לניפ במחיר לא מפוקח  

 לעיל.   7.2.3.4סעיף 

ק אשר עומד , פרסם היק"ר הוראת מנהל וציין כי לעמדת היק"ר, עוס 2019בחודש נובמבר  
בהוראת  צוין  עוד  לחו"ל.  גם  מוצריו  את  לשווק  יוכל  מקומי  ושיווק  לייצור  בסטנדרט 

של   ,המנהל שיקולים  היק"ר  בפני  יעמדו  לייצוא,  ספציפיות  אצוות  אישור  במסגרת  כי 

 
הכללי     36 למנהל  משנה  "חוזר  בכתובת:  2019מאי    -מתוך  הבריאות  משרד  באתר  שפורסם   ,"

//www.health.gov.il/hozer/mmk154_2016.pdfhttps: 
מתוך "רשימת רופאים המוסמכים להנפיק רישיון לקנביס רפואי", כפי שפורסמה באתר משרד הבריאות    37

https://www.health.gov.il/Subjects/cannabis/patients_and_physicians/Pages/certifiedבכתובת:
_physicians.aspx 

רות של  השימוש בקנ  -מרכז המחקר והמידע של הכנסת    38 בישראל וההתוויות הּמוכָּ ביס למטרות רפואיות 
 .2015ביולי  9קנביס למטרות רפואיות במדינות שונות, מיום 

https://www.health.gov.il/hozer/mmk154_2016.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/cannabis/patients_and_physicians/Pages/certified_physicians.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/cannabis/patients_and_physicians/Pages/certified_physicians.aspx
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שלא תובטח אספקה נאותה  מלאי, מגוון, מחיר וזמינות מקומית, ולא יתאפשר יצוא ככל 
ל. עוד מציין היק"ר בהוראה שכל עוד לא תובטח אספקה נאותה  למטופלים במדינת ישרא

כי מי מהעוסקים בתחום לא מקיים    ,למטופלים במדינת ישראל כאמור, או שמא יימצא
או מוצריו שברשותו לחוליה הבאה   קנביס את תנאי רישיונו, לרבות החובה להעביר את ה

מדים לרשותו, ובכלל זה  בשרשרת האספקה, לפי העניין, ישתמש היק"ר בכל הכלים העו
  39שלילת רישיון או הגבלתו וכן כל אמצעי אחר שנמצא לנכון.

 . לעיל 6.4, ראו סעיף  קנביס  ייצואהסדרות בנושא לפרטים אודות  

   הרפואי קנביסהעולמי של מוצרי ההשוק 

 הרפואי נמצא במגמת צמיחה בשנים האחרונות כשמחזור המכירות בתחום   קנביס תחום ה
רפואי עולה וכן מספרי רישיונות השימוש    קנביסעולה, דרישת השימוש בהרפואי   קנביסה

גדל ברחבי העולם. במקביל למגמה זו, מדינות רבות החלו לבחון שינויי חקיקה ורגולציה  
ב  חוקי  שימוש  לאפשר  כתו  קנביסכדי  העוסקות  רפואי.  החברות  מספר  עלה  מכך,  צאה 

 בתחום. 

נובמבר   חברת    2019בחודש  ה  Prohibition Partnersפרסמה  שוק  על    קנביסמחקר 
ה שוק  צפוי  המחקר,  לפי  בשנת    קנביסהעולמי.  מוערך  כ  2024להיות  של    62.6-בשווי 

הבאים: ארצות השוק  מנתחי  דולר, המורכב  בכ - מיליארד  דולר,   20.2-הברית  מיליארד 
בכ  22.3-ירופה בכא דולר, אסיה  בכ   10.7- מיליארד  נוספות  ומדינות  דולר    9.4- מיליארד 

  40מיליארד דולר. 

ה לתחום  פברואר    קנביסבאשר  בחודש  שוק    2020הרפואי,  לפיו  ציבורי  מחקר  פורסם 
. עוד נמצא כי תחום 2027מיליארד דולר בשנת  73.6של  לשווי צפוי להגיע החוקי  קנביס ה
מיליארד   9.1- חוקי, המהוות כ  קנביסמסך הכנסות תחום ה  71.0%-הרפואי הניב כ  קנביסה

 2019.41דולר, בשנת  

העולמי    שווי   .Grand View Research, Inc  של   דוחותפי    על הקנביס   Market)שוק 
Marijuana Legal כאשר צפון אמריקה  2020 שנתמיליארד דולר ב  12.8של   סךב ( הוערך ,

  17.8  שלבסך    לשוויוצפוי להגיע    ,  68%-סות הגדול ביותר של יותר מהיוותה את נתח ההכנ
ב דולר  של    2021  שנתמיליארד  בסך  בשנת    91.5ולשווי  דולר  השימוש .  202842מיליארד 

רפואי מקובל במדינות כמו ארה"ב, קנדה, קרואטיה, איטליה, צ'כיה, גרמניה,    בקנאביס
קנדה,  כמו  מדינות,  וישראל.  אורוגוואי  קולומביה,  אוסטרליה,  פולין,  אוסטריה, 
קולומביה, אורוגוואי וארה"ב, צברו דריסת רגל חזקה בייצור מריחואנה רפואית, בעוד  

 .43נולוגיה למדינות אחרות ובאספקת טכ  במחקר ופיתוחשישראל מתמקדת 

זה למועד  בקנאביס   ,נכון  השימוש  את  התירו  המדינות  מרבית  לצרכים 44בארה"ב   ,
רפואיים בלבד ומספר מדינות אף התירו את השימוש בקנאביס לצרכים רפואיים ולצרכי  
הנאה. בנוסף, במדינות נוספות רבות מתבצעים הליכים רגולטורים העשויים להתיר את 

 השימוש בקנאביס לצרכים רפואיים ו/או לצרכי הנאה. 

   שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות  .7.4

על   ו/או  הקבוצה  על  להשפיע  הצפויים  טכנולוגיים  שינויים  בדבר  פרטים  יובאו  להלן 

 
", שפורסם באתר משרד הבריאות בכתובת:  2019נובמבר  - מתוך "קנביס למטרות רפואיות הוראות מנהל   39

abisLicensingAdminOrder1811https://www.health.gov.il/Subjects/cannabis/Documents/Cann
2019.pdf . 

העולמי    40 הקנביס  דו"ח  מתוך  עיקריים  "ממצאים  חברת    –מתוך  ע"י  Prohibition Partners  שנערך 
 .   https://tinyurl.com/y939oxpn", שפורסם באתר שכותבתו: 2019בחודש נובמבר  

ע  41 "מגמות  המחקר מתוך  מכון  ע"י  שפורסם  כפי  החוקי",  הקנביס  שוק  בצמיחת    Grand Viewיקריות 
 Research  שכתובתו: באתרhttps://tinyurl.com/yane9k78" . 

ע"י    42 שנערך  מחקר  שכתובתו:    Fortune Busuness Insights מתוך  באתר  לצפייה  וזמין 
 market#question1-cannabis-analysis/legal-https://www.grandviewresearch.com/industry 

ע"י    43 שנערך  מחקר  שכתובתו:    Fortune Busuness Insights מתוך  באתר  לצפייה  וזמין 
 100219-market-marijuana-reports/cannabis-https://www.fortunebusinessinsights.com/industry 

ארגון    44 של  הרשמי  האתר  בכתובת: National Cannabis Industry Associationמתוך   ,
 policies-state-by-s/stateresource-news-https://thecannabisindustry.org/ncia/ 

https://www.health.gov.il/Subjects/cannabis/Documents/CannabisLicensingAdminOrder18112019.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/cannabis/Documents/CannabisLicensingAdminOrder18112019.pdf
https://tinyurl.com/y939oxpn
https://tinyurl.com/yane9k78
https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/cannabis-marijuana-market-100219
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 שאותם היא מגדלת, מייצרת ומוכרת: המוצרים 

זני   .א במתקני    קנביס גידול  תקן  הפועלים    Indoorרפואי  פי  ותקן    IMC-GMPעל 
EU/GMP  ,גבוהה ובאיכות  הדירות  בעלות  תפרחות  לגדל  והמאפשרים  כחלק  , 

 . רפואי לשוק העולמי ובפרט לשוק האירופאי קנביסצוא מוצרי מהיערכות ליי

Ingredients   Active Pharmaceuticals  (API  ) ייצור ואספקה של חומרים פעילים .ב
הינה  אשר    ווייבנלנגת' אנטרפריזס בע"מלתעשיית התרופות בעקבות שיתוף פעולה עם  

אתר הייצור  .  לתעשיית התרופותבין החברות המובילות בענף חומרי גלם הפעילים  

(, משרד הבריאות GMP-EUשלה בנאות חובב מאושר על ידי הרשויות האירופאיות  

 אות בדרום אפריקה, אוסטרליה ויפן. י( ומשרדי הברFDAהאמריקאי )

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם  .7.5

 ם הפעילות, ביניהם: ניתן להצביע על מספר גורמי הצלחה קריטיים בתחו

ה .א בתחום  לפעול  מהיק"ר  רישיונות  של  ושימור  רפואי    קנביסקבלה  לשימוש 
קיימת חשיבות לקבלתם, שימורם    –  IMC Medical Grade  –  באסדרה החדשה

לחוליות השונות המרכיבות   ביחס  רישיונות מהיק"ר  של  שרשרת  את  והארכתם 
 . ההפקה

בתחום הפעילות נדרש כוח אדם    –  ההפקהשרשרת  שלבי  ב  כוח אדם מנוסה ומיומן .ב
,  הרפואי  קנביס אשר קיבל את אישור היק"ר לצורך עיסוק בתחום ה  מיומן ומקצועי

פיתוחהכולל   אנשי  בחקלאות,  מומחים  היתר  ייצורבין  אנשי  איכות ,  הבטחת   ,  
 . ואנשי שיווק ומכירות

  ההפקה התקשרויות עם ספקים, נותני שירותים ומפיצים לכל אורכה של שרשרת   .ג
ההפקה  לכל אורכה של שרשרת    התקשרויות עם ספקים, נותני שירותים ומפיצים   –

המחזיקים ברישיונות מתאימים לפי האסדרה החדשה, באופן שיאפשר אינטגרציה  
 אנכית. 

בהתאם למתווה היק"ר, החזקה בתאגידים נפרדים    –  החזקה בכל שרשרת הערך  .ד
המחזיקים בכל אחד מחוליות שרשרת הערך, צפויה להעלות את שיעורי הרווח של  

שרשרת הערך, ובכלל זה: ריבוי )החזקה בגנטיקה(, גידול, ייצור,  כל אחת מחוליות  
 . ניפוק, הפצה ומכירה

התקשרות עם בתי מרקחת )לרבות באמצעות קבלני משנה( לשם הפצת מוצרים  .ה
מוצרי    –  ללקוחות החדשה  התקינה  ללקוחות  יימכרו  רפואי    קנביס במסגרת 

מרקחת בתי  התקשרומורשים  באמצעות  ביצוע  נדרש  בהתאם,  בתנאים  .  יות 
את   שיפיצוקבלני משנה  בתי מסחר ו/או  מסחריים הולמים עם בתי המרקחת ו/או  

מוצרי   את  למכור  במטרה  המרקחת,  לבתי  באמצעות הקבוצההמוצרים  בתי   , 
 מרקחת. 

מחקרית  .ו ה  –  וטכנולוגיה  פעילות  המצוי    קנביסתחום  חדש  תחום  הינו  הרפואי 
במגמה מתמדת של עדכונים, שינויים וחידושים. אחד מגורמי ההצלחה הקריטיים  
מחקרי   היתר  בין  כוללים  המחקרים  משמעותית.  מחקרית  יכולת  הינו  בתחום 
מעקב, מחקרי מעבדה, מחקרים רטרוספקטיביים וכיוצ"ב. המחקרים בוחנים בין  

אי )על זניו השונים( על מצבים רפואיים מגוונים,  הרפו  קנביסהיתר: השלכות של ה
וביצוע טכנולוגיות המאפשרות הדירות    קנביסמאפיינים חקלאיים של ה הרפואי 

בתנאים   וגידול  עמידות  המאפשרות  טכנולוגיות  פיתוח  ברכיביו;  ואחידות 
זנים    קנביסאקלימיים שונים של ה פיתוח  וכן מחקרים חקלאיים לשם  הרפואי; 

 רים וכיוצ"ב. עמידים, הדי

רוחני .ז קניין  זכויות  על  ה  –  הגנה  גנטיקות    קנביסבתחום  פיתוח  הכולל  הרפואי 
ומוצרים חדשניים, קיימת חשיבות מהותית בהגנה על הקניין הרוחני, רישום הזנים  

 והגנה על סודות מסחריים. 
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לשם הקמת התשתיות הדרושות לגידול, ריבוי וייצור    הנדרשים  –   להון ומימוןגישה   .ח
   הרפואי. בנוסף, נדרשת גישה להון לשם פעילות מחקר ופיתוח. קנביס תכשירי ה

וגידול   .ט השימור  שאינה    –  לקוחותהיקף  החדשה,  האסדרה  למאפייני  לב  בשים 
)כפי שהיה נהוג במסגרת האסדרה    ספציפי לספק ספציפי  מטופליוצרת שיוך בין  

  בית מרקחת כל  רפואי ב  קנביס   מוצר  בחירה פרטנית של, אלא מאפשרת  הישנה(
קנביס לניפוק  רופא,  ,  מורשה  מרשם  חשיבות    קיימתאזי    -ספקים  ממגוון  לפי 

של   ומיתוג  לפנות  החברה  לבידול  במטרה  במקביל    חדשים,   מטופליםלומוצריה 
אשר קיבלו רישיון    האסדרה הישנה  מטופלי)לרבות    הקיימים  מטופליםה לשימור  

 .  (לאסדרה החדשה

 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם  .7.6

 חסמי כניסה 

ה   –   רישוי .א בתחום  לעיסוק  הדרושים  הסופיים  הרישיונות  לשימוש    קנביסקבלת 
, לרבות, הקמת המתקנים והפעלתם על פי אמות  ההפקהרפואי לאורך כל שרשרת  

לנהלי בהתאם  הדוקים  איכות  ותנאי  דורשים    IMC Good Practices- ה  מידה 
 משאבים כלכליים.  

קבלת רישיון ריבוי וגידול נדרש מבקש  לצורך    –  חקלאיות לריבוי ולגידול   קרקעות .ב
, במישרין ו/או בעקיפין, בקרקע  בזכויותי הוא מחזיק הרישיון להוכיח, בין היתר, כ

 חקלאית בישראל. 

רפואי איכותי וכן תחום   קנביסגידול  – קנביסובעל ניסיון בגידול מקצועי ח אדם וכ .ג
רפואי מצריך כוח אדם בעל ידע מקצועי עדכני    קנביסהמחקר והפיתוח של מוצרי  

פיתוח   לצורך  השונים  הידע  תחומי  בין  לשלב  יכולת  וכן  תחומית,  בין  ומומחיות 
 . מוצרים שונים

נוספים .ד רגולטוריים  מגורמים  אישורים  והרישיונות    –  קבלת  לאישורים  בנוסף 
והיתרים    םיש צורך בקבלת אישורהנדרשים הניתנים על ידי היק"ר, כמפורט לעיל, 

וכן  נדרשים בכל חולייה בשרשרת הערך הבנייה להקמת מבנים  התכנון ו מרשויות ה
עסק   המוניציפאליות.  מאת  רישיונות  שאינן  הרשויות  חקלאיות  קרקעות  לגבי 

פרטית,   לשימוש  בבעלות  נוספים  רגולטורים  מגורמים  אישורים  בקבלת  צורך  יש 
המקומיתבקרקעות המועצה  אישור  לרבות  מתוכננת    שהפעילותת  והאיזורי  , 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר או כל רשות    אישור הקצאת מים, אישור   בשטחה,

על פי חוק  )שותפות בגידול(    כהיתר לשימוש חורג  קנביסאשר מתירה לגדל    רלוונטית
ובמים( חקלאית  בקרקע  לשימוש  )סייגים  החקלאית  ,  1967- תשכ"ז,  ההתיישבות 

ייצוא    מוצרי קנביס רפואי, נדרש בנוסף לקבלת רישיון בנוסף, לצורך ייצוא  .  וכד'
בנוסף, לצורך ייבוא מוצרי קנביס    .יתר ייצוא מרגולטור זרה ממשרד הבריאות, גם  

היתר יבוא חומר צמחי    רפואי, נדרש בנוסף לקבלת רישיון ייבוא ממשרד הבריאות
 , גם היתר ייבוא מרגולטור זר. ממשרד החקלאות

חדשותב   זכויות .ה גנטיקות  ופיתוח  טיפוחן  כולל    –  גנטיקות,  מענה  לתת  מנת  על 
באמצעות   לטיפול  רישיון  ניתן  בגינן  ההתוויות  לכלל  לשימוש    קנביסלמטופלים 

חומרים   ושיעור  אפקט  בעלות  שונות  איכותיות  גנטיקות  עם  להיערך  יש  רפואי, 
שונים, העומדות בתקן ה  IMC-GAP  פעילים  צמח  של  הגורם    הן   קנביס גנטיקות 

המרכזי המשפיע על איכות המוצרים, זאת לצד ניסיון הגידול הנצבר לאורך השנים  
המתאימים   רפואיים  פרופילים  בעלות  יציבות  גנטיקות  ולגדל  לטפח  והיכולת 

   .בהרכבם הקנאבואידי לדרישות הרגולציה השונות

 חסמי יציאה 

הפעילות לצד שלישי )במסגרת עסקת עלול לנבוע מקושי בהעברת  חסם היציאה העיקרי  
מכירה או העברה( שכן בשים לב לרגולציה החלה על הענף בישראל, רוכש הפעילות ייאלץ  

היתר בין  הפעילות,  ביצוע  לצורך  רגולטוריים  ובאישורים  בתנאים  כלל    ,לעמוד  העברת 
 רים ורישיונות חדשים.  האישורים והרישיונות ממשרד הבריאות ו/או הנפקת אישו
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 ליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהםתח .7.7

וצרי תחום הפעילות הינם תרופות ומוצרים שאינם מבוססי צמח  למ  המוצרים התחליפיים
 . קנביסה

 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בהם  .7.8

 להלן.   12ראו סעיף 

 מוצרים ושירותים .8

ידי    זה  דוחמועד  נכון ל על    תחום הפעילות   ללקוחותהקבוצה  המוצרים העיקריים הנמכרים 
 :להלן  כמפורט הינם

)באופן שהשמן נספג    לשימוש בטפטוף מתחת ללשון  ,סדרה של שמניםלקבוצה    –  שמנים .8.1
בטכנולוגיה של   מופקיםהשמנים  מתחת ללשון ובריריות של חלל הפה אל מחזור הדם(.  

בטכנולוגיית מיצוי בעזרת ו  45CO2 -Super Critical)בטכנולוגיית    קנביסה  תפרחת  מיצוי
ו בשמןאתנול(  ה  .יםמשתנ  ים בריכוז  זית,   מהילתו  של העיקריים  הרפואי    קנביס שמני 

  .עולם תיקון  מותגקבוצת תיקון עולם ישראל משווקים תחת 

על זנים    תסדרה של מוצרי תפרחת קנביס רפואי המבוססלקבוצה    –  תפרחות קנביס רפואי .8.2
עולם  שלודיים  ייח  עולם  וכן  תיקון  סדרת  ובינהן  נוספות  מיובשות    .סדרות  התפרחות 

התפרחות    גרם.  10)נטו( בכל אריזה הוא    קנביסוארוזות באריזות בהן המשקל הכולל של ה
 .  באמצעות אידוי או עישוןנצרכות 

 התקשרויות לפיתוח מוצרים חדשים  .8.3

עם    2021ביוני    22ביום   .א החברה  גייניקה   גייניקההתקשרה  במניות  השקעה  בהסכם 
חו וגינליים,  נרות  פיתוח  מכילים לצורך  אשר  נוספים  עתידיים  ומוצרים  סיכוך  מר 

מהון המניות המונפק של גייניקה   20%על פיו תחזיק החברה בשיעור של  ,  קנבינואידים
"( בתמורה למעטפת שירותים בשווי כולל של עד התמורה  מניותבדילול מלא )להלן: "

ש"ח.   מיליון  ביום    מניות חמישה  לחברה  הוקצו  לפרטים 2021ביולי    28התמורה   .
דיווח ראו  החברה    יםמיידי   יםנוספים   2021ביולי    29- ו  2021ביוני    23  מהימיםשל 

, בהתאמה(, אשר המידע על  2021-01-124530- ו  2021-01-105615אסמכתא:    ימספר)
 . זה בדרך של הפניה בדוחמובא  הםפי

בע"מ מקבוצת    2021ביוני    28ביום   .ב ישראל  איי.אייץ'.פי  עם  קנביט  -PSCהתקשרה 
CAN46,   להלן, ביחד עם החברה:  (  47בע"מ מקבוצת דיפלומט   2004ועם מדיטרנד שיווק

ידי  המייסדים" על  תוחזק  אשר  חברה  להקמת  מניות  ובעלי  מייסדים  בהסכם   )"
היתר, בפיתוח, יצור ומיתוג של   ( ואשר תעסוק, בין33.33%המייסדים בחלקים שווים )

מבוססי  ה CBD מוצרים  מצמח  כל   Hemp-שמקורו  ידי  על  שיוסכם  כפי  והכל 
לפרטים ראה סעיף    –  המייסדים מפעם לפעם לצורך הפצתם ומכירתם בישראל בלבד

 .  להלן 25.15

בע"מ    2021באוגוסט    15ביום   .ג סופהרב  אמברוזיה  עם  קנביט   )להלן:התקשרה 
סדרת מוצרים שישלבו    ושיווק   ייצורלפיתוח,    בלעדישיתוף פעולה    בהסכם"(  סופהרב"

למיטב ידיעת החברה, סופהרב הינה החברה הגדולה  .  עם רכיבי פטריות  קנביסרכיבי  
של תוספי התזונה   ווקתהמשבישראל העוסקת בין היתר בייצור תוספי תזונה והינה  

 של "סולגאר" בישראל. 

ההסכם קובע כי הצדדים יערכו פיילוט שביצועו יחל בהקדם האפשרי, בכפוף לקבלת 
מחקר   ו/או  לניסוי  פיתוחם, מהיק"ראישור  היתכנות  לבחינת  שיידרש,  וככל  אם   ,

" )להלן:  ובעולם  בארץ  המוצרים  של  ושיווקם  המחקר הפיילוטייצורם  צוותי   .)"

 
 טכנולוגיית מיצוי גז בלחץ גבוה.    45
למיטב ידיעת החברה, איי.אייץ'.פי ישראל בע"מ הינה חברה פרטית המוחזקת בבעלות מלאה בשיעור של   46

   .CBDקאן בע"מ, העוסקת בפיתוח, גידול וייצור של מוצרי -על ידי פי.אס.סי 100%
של    47 בשיעור  המוחזקת  פרטית  חברה  הינה  להלן(  )כהגדרתה  מדיטרנד  החברה,  ידיעת  ידי    50%למיטב  על 

 לומט אחזקות בע"מ, חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. דיפ
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תוח של הצדדים יפעלו במשותף לפיתוח המוצרים לרבות, שילוב הוספת רכיבים והפי 
לעמידה  בכפוף  ומינרלים(.  ויטמינים  )כגון  תזונה  בתוספי  להיכלל  היכולים  נוספים 

להיבטים   ביעדי בנוגע  אישור  היתר,  בין  הכוללים  בהסכם,  שהוגדרו  הפיילוט 
יסכי הצדדים  בהן  למדינות  ובעולם  בארץ  את הרגולטוריים  לשווק  מעוניינים  כי  מו 

על  חתימה  )לרבות  המשפטית  ההתקשרות  ומבנה  עסקית  תוכנית  גיבוש  המוצרים, 
בתוך שמונה חודשים ממועד ההתקשרותבין   הסכם מפורט(  "  הצדדים  יעדי )להלן: 

   ", לפי העניין(.תקופת הפיילוט"- " והפיילוט

על פי ההסכם, הפיילוט יבוצע במפעל תיקון עולם ייצור. כל אחד מהצדדים יעמיד, ללא 
הנדרשים לטובת ביצוע הפיילוט )ובכלל זה את הרכיבים   והשירותיםתמורה, את הידע  

בגין   בהוצאות  יישאו  הצדדים  כך(, כאשר  לשם  חומרי הגלהנדרשים  או  ם שירותים 
 ווים. שלישי בחלקים ש צד על ידי יסופקואשר 

ורכיבי פטריות במהלך    קנביסהצדדים התחייבו שלא לייצר מוצרים המכילים רכיבי  
( כל עוד ההסכם בתוקף, ועד לתום תקופת הפיילוט, אלא במסגרת 1התקופות שלהלן: ) 

ו ככל2)-הפיילוט;  לא    (  ביעדי    יתקשרושהצדדים  יעמדו  לא  ו/או  מפורט  בהסכם 
במשך   הפיילוט,  תקופת  בתוך  )להלן:    תקופת  מתום  חודשים  12הפיילוט  הפיילוט 

הפיילוט" לאחר  לבלעדיות  לאחר  כי    יובהר.  "(ההתחייבות  לבלעדיות  ההתחייבות 
על שיווק מוצרים מוגמרים של צדדים שלישיים, שלא ייוצרו על ידי תחול    לא  הפיילוט

ורכיבי פטריות. כמו כן, ההתחייבות לבלעדיות לאחר   קנביסהצדדים, והמכילים רכיבי  
פרטיים(,   )כמותגים  שלישיים  צדדים  עבור  מוצרים  של  ייצור  על  תחול  לא  הפיילוט 

דדים שלישיים ולא על ידי  ובכפוף לכך שהמוצרים האמורים יפותחו על ידי אותם צ
כמו כן, הצדדים התחייבו כי עד לתום תקופת הפיילוט לא ינהלו משא ומתן    .הצדדים

 לפיתוח, ייצור, שיווק או מיתוג של המוצרים עם גורם אחר כלשהו. 

)ראה פירוט   CBDעל תעשיית הקנביס הרפואי ורכיב ה  שינויי הרגולציה החליםנוכח  

גיעו לכדי גיבוש תכנית עסקית סופית ולפיכך החליטו על הצדדים טרם ה (1.4.9בסעיף 

העברת  לגיבוש התכנית העסקית ו עד  הארכת תקופת הפיילוט וההתחייבות לבלעדיות  

  . בתחוםהחקיקה הרלוונטית 

השקת   בדבר  החברה  והערכות  עתיד,    מוצריםתחזיות  פני  צופה  מידע  בבחינת  הינן  חדשים 
על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים קיימים  כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוססות  

ואינו בשליטת   ודאי  אינו  מועד התרחשותם, אם בכלל,  . החברהועתידיים בשוק הקנביס אשר 
שהוערך,  מכפי  שונה  באופן  להתממש  או  חלקן,  או  כולן  להתממש,  שלא  עשויות  אלו  הערכות 

מגמ וביניהם  החברה,  בשליטת  שאינם  שונים  מגורמים  בשוק  כתוצאה   שינויים  לרבותות 

, העדפת צרכנים סופים ו/או  מפקודת הסמים המסוכנים CBD-מועד החרגת רכיב הו רגולטורים
 להלן.   30התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 

 וצרים ושירותיםמפילוח הכנסות ורווחיות מ   .9

מסך    10%)באלפי ש"ח( מכל קבוצת מוצרים אשר שיעורן עולה על  הקבוצה  הכנסות  להלן פירוט  
   :הדוחות הכספיים, לתקופה של שלוש שנים שקדמו למועד  הקבוצההכנסות 

קבוצת  
 מוצרים

2021 2020 2019 * 

הכנסות  
)באלפי 

 ש"ח( 

שיעור מסך 
 ההכנסות 

הכנסות  
)באלפי 

 ש"ח( 

שיעור מסך 
 ההכנסות 

הכנסות  
)באלפי 

 ש"ח( 

שיעור מסך 
 ההכנסות 

 31% 4,762 12% 2,660 5% 1,989  שמנים

  תפרחות
 קנביס 

27,090 73% 17,085 79% 9,180 60% 

 פרופורמה  נתוני * 

 



 

35 

 

 לקוחות .10

מטופלים בעלי רישיון לשימוש    היו  קבוצת תיקון עולם ישראל, לקוחות  הישנהחת האסדרה  ת
לקוחות    קנביסב החדשה,  האסדרה  תחת  בשרשרת   הקבוצהרפואי.  הבאות  החוליות  הינם 

והפצה)  ההפקה של המוצרים הסופיים הינם    (end users)  והצרכנים הסופיים  (ייצור, שיווק 
 . רפואי המונפק בבית מרקחת קנביסרכישת ל מרשםמטופלים בעלי 

  , בהפצה ישירה  מרקחת מורשיםמופצים ונמכרים מוצרי הקבוצה לבתי  תחת האסדרה החדשה,  
בידהןבאמצעות   לוגיסטיקה אשר    חפוז   ובאמצעות  IMC-GDPבהתאם לתקן    רשיון  חברות 

חזיקים ברישיונות  למטופלים המאשר מספק לחברה שירותי הפצה לבתי המרקחת וישירות  
 .מבית המרקחת השל"ה בתל אביב מכוח האסדרה החדשה

ליום   ממנו  2021בדצמבר    31נכון  החברה  הכנסות  אשר  )סופרפארם(  מהותי  לקוח  לחברה   ,
ל  מהוות  המאוחדים   10%- כמעל  בדוחות  התאגיד  הכנסות  החברה    7,772)  מסך  ש"ח(.  אלפי 

סופרפארם בהסכם מסגרת   עם  מוצרי החברה  התקשרה  שנים, לאספקת  שלוש  של  לתקופה 
ה בתחום  )ראהרפוא   קנביס ושירותים  מיום     ה י.  החברה  של  מידי  ,  2021באפריל    19דיווח 

  (.2021-01-065253אסמכתא 

על ידי היק"ר,    נה, כפי שתיקבע רפואי  קנביסהתוויות הרפואיות לשימוש בב   שינוייםיצוין, כי  
 עשויים להביא לשינויים בהיקף הלקוחות בישראל. 

  שיווק והפצה .11

 במספר דרכים עיקריות:  מוצריה משווקת ומפיצה את הקבוצה  , דוח זהנכון למועד 

  )מכוח האסדרה הישנה( באמצעות משלוחים  הקצה ללקוחותואספקה  שיווק, הפצה (א)
 ללקוחות הקצה   של קבוצת תיקון עולם ישראל  הרפואי  קנביסמוצרי ה  הפצתו  שיווק   –

ב שימוש  ברישיונות  סופי(   קנביס המחזיקים  )לקוח  הישנה  האסדרה  מכוח   רפואי 
   סיום האסדרה הישנה.מועד      2022במרץ    1  יוםוזאת עד ל  , באמצעות משלוחים ישירים

)מכוח האסדרה החדשה(  לקוחות סופיים ושיווק, הפצה ואספקה ל (ב)  – בתי מרקחת 
המנפקים    ,בתי מרקחת: )א(  להקבוצה  הרפואי של    קנביסשל מוצרי ה  והפצה  שיווק

מוצרי הקצה  קנביסה  את  ללקוחות  ב  הרפואי  לשימוש  מרשם/רישיון   קנביס בעלי 
באמצעות  .רפואי מבוצעת  עצמית    ההפצה  התקשרה הקבוצה    ה עימ,  וסלאהפצה 

הפצהבהסכמי   מרקחת  שירותי  סלא  ההתקשרות    מודל.  לבתי  כך עם  על  מבוסס 
המוצר ללקוח הסופי ותשלום שהבעלות במוצרים נותרת בידי הקבוצה עד לאספקת  

הזמנה באמצעות שירות הלקוחות של החברה )ב( לקוחות סופיים )-ו  ;התמורה בגינו
 (. ומשלוח עד הבית באמצעות חפוז  בית מרקחת השל"ה באמצעותניפוק המוצרים ו

 . להלן 25סעיף  לפרטים נוספים בדבר הסכמי ההפצה ראו  

  תחרות .12

  רישיון אישור ראשוני ו/או  גורמים בישראל קיבלו    עשרות  זה  דוחמועד  לנכון  על פי פרסומים,  
רפואי לפי תקן    קנביסלייצור מוצרים מבוססי    אישור  ו/או  GAP-IMCלגידול וריבוי לפי תקן  

IMC-GMP בהתאם לאסדרה החדשה.   

מאופיינת בתחרות  בישראל  הרפואי    קנביספעילות גידול ה  דוח זהבהתאם לאמור, נכון למועד  
שחקנים מרובה  ושוק  רבים    משמעותית  יבואנים  שמאגד  ובשוק  גידול  במתקני  בעיקר 

הערך. בשרשרת  מתקן  בידם  ואין  מגע  ללא  רשיון  ה  המחזיקים  מוצרי  ייצור    קנביס פעילות 
שחקנים   במספר  מכמות  מאופיינת  מונים  עשרות  גדול  ייצור  בכושר  המחזיקים  בולטים 

 ס במדינת ישראל.המוצרים הנצרכים על ידי מטופלי הקנבי

 השיטות העיקריות של הקבוצה להתמודדות עם התחרות 

הגורמים המפורטים להלן, מהווים יתרון לקבוצה, ומסייעים לה להתמודד עם התחרות בתחום  
 הפעילות: 

ישראל  תיקון עולם  קבוצת  הרפואי והיותה של    קנביסניסיון רב שנים בתחום פעילות ה (א)
 הרפואי בישראל. קנביס חלוצת ה 
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בסיס ידע משמעותי, הקניין הרוחני ופעילות המחקר והפיתוח העניפה שנערכת בשיתוף   (ב)
פעולה עם מוסדות אקדמאיים ורפואיים בעלי שם בינלאומי )בהן מוקנות לקבוצה זכויות  

 שימוש מכוח הסכם הרישיון(. 
עולם (ג) תיקון  ידי  על  שפותחו  ייחודים  וזנים  קנביט  גנטיקות  ידי  על  שנרכשו  , וגנטיקות 

ייצור, ומכירה    ה להתוויות רפואיות מגוונות, לגביהן יש לקבוצ זכויות בלעדיות לגידול, 
 .48בישראל ובמדינות הנוספות 

 ומוצריה.   החברההמוניטין והשם הבינלאומי של  (ד)
ייחודיים המבדלים את פעילותה של   (ה) ממתחרים אחרים בתחום  הקבוצה  מתן שירותים 

כגון:   בתוך  הפעילות  כולו  המטופל  מלאה    –החברה  מסלול  מעטפת  כולל  זה   –מסלול 
לרבות   רוקחי  וזיהוי  המוצרים  ניפוק  מיומן,  לקוחות  שירות  צוות  מול  המוצר  מהזמנת 

בנוגע  וליווי  שירותי הדרכה  ייעוץ על ידי רוקח מקצועי ומנוסה בתחום הקנביס הרפואי ו
ידי    קנביסלאופן השימוש במוצרי ה שירותים  .  ךמוסמ  ותאחי צוות  הרפואי הניתנים על 

אחרות   לחברות  ביחס  ישראל,  עולם  תיקון  לקבוצת  מוסף  ערך  ונותנים  מייחדים  אלה 
 הפעילות בתחום. 

 מפעל ייצור מתקדם בעל כושר ייצור משמעותי.  (ו)
את אתרי הפעילות ברמה הגבוהה ביותר מבחינה  ומנוסה אשר יתפעל  כוח אדם איכותי   (ז)

 טכנולוגית. 

 עונתיות .13

,  ובאזור הערבה  בחממות הממוקמות בצפון הארץ   קנביסצמחי הגדלת את  מהקבוצה מרבה ו
אוויר  ניםהמאופיי  מזג  יחסית  בתנאי  הקבוצה  .יציבים  של  והגידול  הריבוי  חממות  בנוסף,   .

ה טכנולוגיים  אמצעים  על  של  מבוססות  השפעות  ממתנות  ובכך  אקלים,  השפעות  ממתנות 
 עונתיות על מחזורי הגידול. 

רפואי,    קנביסהואיל וקרינת השמש הינה בעלת חשיבות לגידול מיטבי של    ובהר כייחד עם זאת י 
בעונת החורף המאופיינת מטיבה ב , הקבוצה מצמצמת את מופחתת  קרינת שמשועננות  אזי 

נכון    .הרפואי הגדלה בתקופה כאמור תהא מופחתת ביחס לקיץ  קנביסהיקפי הגידול, ותנובת ה
ובנאות הככר  בכפר יהושע  בחוות    חזורי גידול בשנהמ   3.5  -כ  מגדלת, הקבוצה  דוח זהלמועד  

 ימים בממוצע(.  110- ל 70בין )כאשר כל מחזור גידול נמשך 

 כושר ייצור .14

 שלב הריבוי  .14.1

 בכפר יהושע מבצעת הליך ריבוי בחוות הריבוי של הקבוצה    הקבוצה  זה   דוח נכון למועד  
הפוטנציאלי השנתי של ייצור  ה. כושר  IMC-GAPלפי תקן  פועלות    אשר,  הככר  ובנאות

כבשתי  הייחורים   על  עומד  הריבוי  על    עומד   הריבוי ,  בפועל  .ייחורים  900,000-חוות 
 .צהבשל היקף שטחי הגידול של הקבו  לשנה ייחורים 250,000

 שלב הגידול  .14.2

באמצעות גידול בחממות  הרפואי    קנביסהקבוצה מגדלת את תפרחות ה  דוח זהנכון למועד  
, המחזיקות  )בסמוך לחוות הריבוי(ובחוות הגידול בנאות הככר  בכפר יהושע  גידול  הבחוות  

   . להלן כושר הגידול השנתי בחוות הגידול:IMC-GAPידה בתקן  באישור בדבר עמ

 גידול כושר שטח  גידול  חוות
 שנתי 

  גידול מחזורי
 לשנה

 עתודה  שטחי

טון תפרחת  4.5 דונם  10.4 כפר יהושע 
 לאחר ייבוש

 דונם 8 4
 

תפרחת טון  1.5 דונם  4.4 כר ינאות הכ
 לאחר ייבוש

 דונם 9 4

 

 
 למעט בכל הנוגע לתחום הפרמצבטי.    48



 

37 

 

 שלב הייצור   .14.3

.  טון   2.6- הסתכם לכ  הייצור  מפעלבאמצעות    2021  בשנתגמורה  עצמית    תוצרתהיקף ייצור  
   טון. 0.6-כמו כן החברה ייצרה תוצרת גמורה עבור צדדים שלישיים בהיקף של כ 

לפרטים אודות הסכמים למתן שירותי ייצור בהם התקשרה תיקון עולם ייצור עם צדדים 
 להלן. 25שלישיים, ראו סעיף 

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים .15

 :רכוש קבוע
מיליון ש"ח, אשר    71-עומד על כ  2021בדצמבר   31ליום במאוחד   החברההרכוש הקבוע נטו של  
מיליון    23- בנאות הכיכר )כ  מיליון ש"ח(, חוות ריבוי וגידול   28-)כהייצור  עיקרו מיוחס למפעל  

וגידול  (,  ש"ח ריבוי  מרקחת  קליניקה  ,  (ש"חמיליון    17.5-)כ  יהושוע   בכפרחוות    2.5-)כובית 
 מיליון ש"ח(. 
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 :מקרקעין ומתקנים

 בכפר יהושע ונאות הככר  הריבוי והגידול  נימתק .15.1

 : ותנאי השכירות  ים בכפר יהושע ונאות הככרלהלן פרטים אודות הנכס 

דמי השכירות / דמי   תקופת שכירות / שימוש   תיאור הנכס והשימושים בו  בעלי הנכס  בעל זכות השימוש
 שימוש 

יהושע   כפר 
גידולים, המוחזקת 

על    74%בשיעור של  
כפר   יהושע ידי 

ו על    26%-החזקות 
ידי ה"ה עידו ורחל  

 רוזן )החקלאי( 

  – רחל רוזן ועידו רוזן  
בזכויות  מחזיקים 
במקרקעין  חכירה 

של     36,057בשטח 
חכירה  הסכם  מכוח 
שהינו   רמ"י  עם 
לשנת  עד  בתוקף 

בסעיף    2037 )להלן 
(.  "החקלאי "זה:  

הינו   החקלאי 
של     26%הבעלים 

יהושע  כפר  ממניות 
 גידולים. 

מתוכם  החקלאי שטח דונם מתוך  26שימוש חורג בגין היתר ל
 דונם המיועדים לחממות. 20

 שימושים בפועל: 

כ  של  בשטח  ריבוי  גידול   1.5  -)א( חממות  )ב( חממות  דונם; 
)ג( מתקן   9.9- בשטח של כ דונם המשמשות לגידול והפרחה; 

Post Harvest  לאחר הקציר טרם    קנביס)לטיפול בתוצרת ה
הכולל   הייצור(  ו  10שלב  ייבוש;  שירות -חדרי  מבני  )ד( 

 .ומשרדים

 

ליום   עד  בנכס  שימוש   10זכויות 
 .  2027בנובמבר 

תקופת  את  להאריך  אופציה 
אופציה   תקופות  בשתי  השימוש 

 שנים כל אחת.  5בנות 

דמי   הרשאת תשלום 
בתשתיות  שימוש  

חודשיים  ומחוברים  
  800לחקלאי בסך של  

מע"מ    "חש בתוספת 
חממה  דונם  כל  בגין 
שכירות   )דמי 
מינימליים מחושבים  

דונם(,    6לפי  
למדד  הצמודים 

 המחירים לצרכן. 

אגרו,  קנביט 
בשיעור  המוחזקת 

ידי    74%של   על 
ו על    26%-קנביט 

לוט   משק  ידי 
 )החקלאי( 

 –  ושרון אדיבורה  ציפ
בזכויות  מחזיקים 
במקרקעין  חכירה 
חכירה  הסכם  מכוח 
שהינו   רמ"י  עם 

שנים    99-לבתוקף  
משנת     1998החל 

זה:   בסעיף  )להלן 
(.  "החקלאי"

הינו   החקלאי 
של     26%הבעלים 

 .קנביט אגרוממניות 

רפואי לשימוש    קנביסהשקעת שטח הגידול היא למטרת גידול  
ות שנמצא לנכון  רפואי לרבות ריבוי ו/או בית מסחר וכל פעיל

קבניט לבצע על הקרקע תוך שמירה על הוראות הדין ובהתאם 
רשאים   אינם  מטעמה  ומי  קנביט  השימוש,  בהסכם  לקבוע 
לעשות שימוש במושכר לכל מטרה אחרת למעט אם הוסכם  

 על ידי המשכיר. 

 שימושים בפועל: 

; )ב( חממות גידול  נטו   דונם  0.5  -)א( חממות ריבוי בשטח של כ
כ  של  )ג(  נטו  דונם    3.5-בשטח  והפרחה;  לגידול  המשמשות 

לאחר הקציר    קנביס)לטיפול בתוצרת ה  Post Harvestמתקן  
הכולל   הייצור(  שלב  ו  8טרם  ייבוש;  שירות  -חדרי  מבני  )ד( 

 ומשרדים.

  - בנוסף, כוללת החווה עתודות קרקע נוספות בשטח כולל של כ
 (.ללא היתראופציית שימוש )לקנביט  דונם לגביהם קיימת    10

 4השימוש הינו לתקופה של  הסכם  
)החל   חודשים  עשר  ואחד  שנים 

לקנביט  2018ביוני    1מיום   אגרו (. 
תקופת  כי  להודיע  האופציה  ניתנה 
תקופות  ארבע  עד  תוארך  ההסכם 

שנים כל אחת )להלן:    5נוספות בנות  
"(. בהעדר הודעה תקופת האופציה"

אופציה יסתיים ההסכם על מימוש  
בתום תקופת ההסכם או בתום כל 
ככל  האופציה,  מתקופות  אחת 

 שתהיינה. 

השימוש  דמי 
השכירות   בתקופת 

של   בסך    2,000יהיו 
מע"מ    ש"ח בתוספת 

דמי   בשנה.  לדונם 
לתקופת  השימוש 
ישולמו  השכירות 
רבעון  כל  בתחילת 
שימוש  דמי  עבור 
במהלך   רבעוניים. 
האופציה   תקופת 

דמי השימוש    מחיר 
מחיר   פי  על  יקבע 

 .שוק
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 מפעל הייצור  .15.2

הסכמי  , מכוח מ"ר(  1,900  -)שטח עיקרי כמ"ר   3,578של  כולל  בשטח  ציפורית  שכירות בנכס מקרקעין בצפון הארץ, באיזור התעשיה  זכויות    ,תיקון עולם ייצורל
 . כמפורט להלןשכירות 

  518-מ"ר של בית מסחר לתרופות ו  142מ"ר של "כספת",    251מ"ר של חדרים נקיים ומעבדות,    685-כ , מתוכו  מ"ר בנוי  1,900-כהמפעל נבנה בשטח כולל של  
 תפעוליים(.  יתרת השטחים הינם מ"ר של משרדים ) 

 27.01.2019מיום  תאגיד המחזיק בזכויות להירשם כבעל זכויות חכירה במקרקעין אצל רמ"י עםהסכם שכירות פרטים אודות  להלן

 זכותבעל  
 השימוש 

הזכויות  בעלי 
 בנכס 

הנכס  תיאור 
 והשימושים בו 

תקופת שכירות /  
 שימוש  

 / השכירות  דמי 
 שימוש 

 בטחונות נוספים  מהותייםתנאים 

המחזיק  ייצור  עולם תיקון תאגיד 
להירשם  בזכויות 
זכויות  כבעל 

חכירה 
אצל  במקרקעין 

 רמ"י

 

של   בשטח  נכס 
מ"ר   3,578

  1,900)מתוכו  
עיקרי( מ"ר שטח  

באזור   הממוקם 
של   התעשייה 

 צפון הארץ. 

להסכם  בהתאם 
מכירה שנערך בין  
המחזיק  ג'  צד 
חכירה  בזכויות 
לתאגיד.  בנכס 
זכויות  להבטחת 
השוכר הוצג כתב 

התחייבות 
מאת   והסככמה 
המתיר   ד'  צג 
לתאגיד להתקשר 
שכירות   בהסכם 

 עם השוכר. 

ממועד   10 שנים 
התקיימות  

התנאים 
המתלים והוצאת 

 .4ס טופ

תקופות   בנוסף, 
הכוללות   אופציה 

תקופות    2  –
בנות    5אופציה 

אחת,   כל  שנים, 
אופציה  ותקופת 

בת   שנים   4אחת 
 חודשים.  11-ו

למ"ר    25 ש"ח 
הקרקע   בקומת 

  1,400-)סך הכל כ
ו ש"ח    35  -מ"ר( 

בקומת   למ"ר 
הביניים )סך הכל 

דמי    538-כ מ"ר(. 
השכירות 

 מוצמדים למדד.

 , נקבע כדלקמן:21.11.2019החל מיום 

 01.10.2019תקופת השכירות תחל ביום 

של    18במהלך   הראשונים  החודשים 
תעמוד השכירות  הזכות    לחברה  תקופת 

בהודעה  השכירות  הסכם  את  לבטל 
 : במקרים הבאים ימים 90מוקדמת בת 

לא1) התקבל   (  או  רמ"י  אישור  התקבל 
על   מקובלים  שאינן  בתנאים  אישור 

 החברה; 

טלה מגבלה רגולטורית כלשהיא על  ( הו2)
)משרד    החברהפעילות   במושכר 

הבריאות, מקומיות, גופי תכנון, משטרה 
 וכיו"ב( 

 בהוצאת רישיון עסק ( קשיים3)

 

בנקאית   .1 ערבות 
בסך   אוטונטמית 
לשלושה   השווה 

 חודשי שכירות.

בסך  .2 חוב  שטר 
 ש"ח  75,000

מאת   .3 ערבות  כתב 
 ייצור תיקון עולם 
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 ומטה  בית מרקחת ,הדרכותקליניקת  .15.3

 . קליניקת הדרכותהמשמש את החברה להפעלת בית מרקחת, משרדי החברה, ולצורך  מ"ר 373-לקבוצה זכויות שכירות במושכר בתל אביב בשטח כולל של כ

   :לבין הבעלים של הנכס 2019בין תיקון עולם  2019בדצמבר  31אשר נחתם ביום  להלן פרטים אודות המושכר ותנאי השכירות

בעלי 
 הנכס

הנכס  תיאור 
 והשימושים בו 

תקופת שכירות /   מטרות השימוש בנכס
 שימוש  

 / השכירות  דמי 
 שימוש 

 היתרים ואישורים  בטוחות 

 צד שלישי
המחזיק 
בזכויות 

בעלות 
 בנכס

כ של  בשטח    -מושכר 
מ"ר, המורכב מ:    373

בשטח   קרקע  קומת 
וכן   199  -כ  של מ"ר 

של מ"ר   174  -כ  שטח 
הביניים.   בקומת 
כולל:  המושכר 

המשמ ת שקליניקה 
מטופלים;  להדרכת 
שטחי מטה ומשרדים, 

המיועד  נוסף  ושטח  
 לשמש כבית מרקחת. 

לייצור,   עסק  ניהול 
מוצרי  ומכירת  הפצת 

 רפואי. קנביס

תקופת השכירות  
ליום הינה     עד 

31.5.2022  .  

אופציה  לחברה  
תקופת   להארכת 

ל   3-השכירות 
נוספות   תקופות 
כל   שנתיים  בנות 

 אחת.

מימשה  החברה 
האופציה  את 

הראשונה 
נוספת  לתקופה 

חודשים    24של  
ליום  עד 

31.5.2024  . 

שכירות   דמי 
של   בסך  רבעוניים 

  ש"ח אלפי    195
דמי  מע"מ.  בתוספת 
צמודים  השכירות 
המחירים  למדד 
)נובמבר  לצרכן 

2017 .) 

 . החברה. ערבות 1

בנקאית  2 ערבות   .
של  בסך  אוטונומית 

   ש"ח. 250,000

  10  -ל  ורישיון עסקהיתר לשימוש חורג,  התקבל  
 להפעלת בית מרקחת.  שנים 
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 מחקר ופיתוח  .16

 וטיפוח זניםפיתוח גנטיקות  .16.1

הרפואי ניתן לחלק למספר זנים, אשר לכל אחד מהם אפיון שונה המתבטא בסוגים    קנביס את צמחי ה
 שונים של חומרים פעילים הקיימים בכל זן. 

, מתוכן  קנביסגנטיקות שונות של צמח ה 26  ,ישראל  תיקון עולםקבוצת במשך שנות פעילותה פיתחה 
תיקון  . הגנטיקות של הקבוצהמשווקות באופן מסחרי ללקוחות  שרובן גנטיקות אחידות והדירות  21

 מכילות יחסים שונים של חומרים פעילים בריכוזים שונים.  עולם

 להלן.  17לפרטים בדבר רישום זנים כפטנטים ו/או כזכויות מטפחים על ידי תיקון עולם ראו סעיף 

לעשות    וחברות הקבוצה החל ממועד ההשלמההחברה  ת  וכמפורט לעיל, מכוח הסכם הרישיון זכאי
  קנביס רפואי של תיקון עולם ומוצרים מבוססי    קנביסזני  בשימוש )ובכלל זה לגדל, לפתח ולמכור(  

 בטריטוריה.  רפואי

וחברות הקבוצה  החברה    2019בדצמבר    31החל מיום  מכוח הסכם שיתוף הפעולה,  בנוסף לאמור,  
זה  מעניקות   ובכלל  עולם  תיקון  של  והגנטיקות  הזנים  להחזקת  הקשורים  שירותים  עולם  לתיקון 

שבבעלות תיקון עולם, שירותי טיפוח של הזנים של תיקון    קנביסשירותי שמירה ותחזוקה על זני ה
גנטיקות   העברת  שירותי  עולם,  תיקון  של  הזנים  בסיס  על  חדשים  זנים  טיפוח  שירותי  ו/או  עולם 

 וכיוצ"ב. 

בע"מ, שלמיטב    קאנוניק , עם  קנביט"( התקשרה  ההתקשרות  מועד)להלן: "  2021בפברואר    23  ביום
'ן בע"מ, חברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה  אבוגידיעת החברה הינה חברה בת של  

ההשבחה   הטיפוח,  המחקר,  בתחום  והפועלת  הנאסד"ק  ובבורסת  בע"מ  אביב  בתל  ערך  לניירות 
" )להלן:  קנאביס  ושתילי  זני  של  קקאנוניקוהייצור  זני  טיפוח  פרויקט  לעריכת  בהסכם  נאביס  "(, 

 (.העניין לפי ",  ההסכם" -ו"  הזניםייחודיים על בסיס הידע והגנטיקה של הצדדים )להלן: " 

וטכנולוגית   הטיפוח  יכולות  באמצעות  בישראל  קאנוניק  במתקני  יתבצע  הזנים  וטיפוח  פיתוח 
זנים של   ובכלל זה  גנטיקה הנמצאת ברשות הצדדים,  על בסיס  הביולוגיה החישובית של קאנוניק, 

יתקשרו  קנביט   בסיסה  ושעל  הצדדים  ידי  על  שתוסכם  עבודה  תכנית  פי  על  שווקו,  טרם  שחלקם 
בכוונת הצדדים לטפח ולבחון עד שישה  .  בהסכם לביצוע פיתוח הזנים כאמור לאחר מועד ההתקשרות

זני קנאביס שיענו על הגדרות מוצר שיקבעו הצדדים על בסיס מידע קליני של קנביט. בחינת רכיבי  
מסחרית של הזנים תיעשה על ידי  -וכן בחינה קדם  (ל זה הרכב הקנבינואידים והטרפניםובכל )הצמח  

 . יטקנב

כל אחד מהצדדים יוכל לנהוג בזנים על פי שיקול דעתו, לרבות בדרך של מסחורם ומסחור מוצרים  
נגזרים מהם, בכפוף לתשלום תמלוגים לצד השני אשר יחושבו כשיעור מהיקף מכירות הזנים ומוצרים  

הצדדים טרם התקשרו בהסכם הביצוע. אין כל ודאות כי  הדוח נכון למועד . גזרים לצדדים שלישייםנ
 . הסכם הביצוע ייחתם כאמור ואף אם ייחתם, אין ודאות כי לא יחול שינוי במתווה המפורט לעיל

   ורפואייםפעילות מחקר ופיתוח עם מוסדות אקדמיים  .16.2

להן מאת תיקון עולם,   שהוענקוחברות    ,תיקון עולם  ידי  על   נערכו ש המחקרים הרפואיים והקליניים  
רפואיים ועם    מרכזיםפעולה עם    ףשיתו לרבות מחקרים שנערכו ברישיון שימוש בקניין הרוחני שלה,  

וראשי מחלקות מובילים    בהובלתמוסדות אקדמיים   לרבות פרופ' רפאל משולם  )רופאים, מדענים 
תיקון  קבוצת  ומאפשרים ל  איפשרו  ,(קנביסבעל שם עולמי בתחום חקר ה   - מהאוניברסיטה העברית  

ועד  ישראל    עולם מילדים  שונים,  מסוגים  לחולים  ומותאם  קליני  מחקר  המבוסס  טיפול  לספק 
 .מטופלים גריאטריים

כוללים בין היתר מחקרים    הקבוצה, המחקרים העיקריים שבוצעו ומבוצעים על ידי  זהדוח  מועד  נכון ל
ה להשפעות  גריאטריים    קנביסבנוגע  חולים  )לרבות  שונות  באוכלוסיות  שונות  מחלות  על  הרפואי 

( המחקר  שאלת  לפי  ייעודיות  שונות  מחקר  ושיטות  מודלים  מבוססים  המחקרים  מחקרי  וילדים(. 
   וכיוצ"ב(.  ים מבוקרים,, מחקריםפטיבירטרוסק יםמחקר מעבדה, 

פרסום תוצאות מחקר של החברה  לפרטים אודות    .הרפואי על מחלות מעיים  קנביסהשפעות ה (א)
של חולי קוליטיס באמצעות    שיפור משמעותי במצבם  המעידות על  בשיתוף בית החולים מאיר

  2021בפברואר    14, ראו דיווח מיידי של החברה מיום  מזן "ארז" של תיקון עולם  קנביסטיפול ב
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כי  . יצוין,  ( אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה2021-01-017959)מס' אסמכתא:  
המדעי    2021באפריל    21ביום   העת  לחברה שבכתב  ,  Journal of Crohn's and Colitisנודע 

ע המעידות  פלסבו(  )מבוקר  המחקר  תוצאות  המחלה  מפורסמות  בתסמיני  מובהק  שיפור  ל 
)ובכלל זה כאבי בטן( ושיפור מובהק באיכות החיים אצל הסובלים ממחלת המעיים "קרוהן"  

. לפרטים נוספים ראו  ( של החברהCBD  16%רפואי מזן "אבידקל" )  קנביסואשר קיבלו שמן  
אשר המידע  (,  2021-01-068760)מס' אסמכתא:    2021באפריל   22דיווח מיידי של החברה מיום  

 ; על פיו מובא בדוח זה על דרך ההפניה

תיאבון  קנביס השפעות   (ב) על  כאב,  רפואי  נלוות  יים ח  איכות,  תרופות  חולים    וצריכת  אצל 
 גריאטריים;

 רפואי; קנביסשל מיצויי  תכונותיו האנטי דלקתיות  (ג)

 ; )על הסובלים ממיגרנה ומפיברולמיאגיה( קנביסהשפעות נוגדות הכאב של מוצרי ה (ד)

 ;וטוראט  פרקינסון מטופלים עם הפרעות תנועה כגון רפואי על קנביסהטיפול ב השפעות   (ה)

 ;עם אוטיזםהמאובחנים על ילדים ומתבגרים  CBD-הטיפול בשמן עשיר בהשפעות   (ו)

 ; על ילדים עם שיתוק מוחין CBD-השפעות הטיפול בשמן עשיר ב (ז)

 ; PTSD- רפואי על מטופלים הסובלים מ קנביסהשפעות הטיפול ב  (ח)

המאובחנים    על הפרעות התנהגות אצל חולים גריאטריים  CBD-השפעות הטיפול בשמן עשיר ב (ט)
דמנציה. התנהגות    אבידקלבשמן    שימוש  עם  הפרעות  בתסמיני  ומובהק  ניכר  לשיפור  הביא 

בשיתוף עם החברה. כפי שנמסר    לניאדוכפי שעלה במחקר שערך בית חולים    דימנטייםבחולים  
עתירי    בשמנים  לטיפול  חדשהלחברה, בעקבות המחקר התווספה על ידי היק"ר התוויה רפואית  

CBD    .לדמנציה "  דמנטליפ"  בשם  מוצר  לשיווק  תפעל  החברה בהפרעות התנהגות הקשורות 
לפרטים ראה דיווח מיידי    – שמטרתו כאמור הפחתה של הפרעות התנהגות הנובעות מדמנציה.  

 .  2022-01-012013)מס' אסמכתא  2022בינואר   27מיום 

הרפואי  פורסם  פברואר  בחודש (י) העת  מחקר   Frontiers in Medicineבכתב  בהובלת    קליני, 
על חולים  החוקרת הראשית בחברה, אשר ב יעילות הטיפול בקנביס רפואי    בהתוויות חן את 

היחידה    מנהל   נובק. המחקר נערך בשיתוף עם בית החולים סורוקה ופרופסור ויקטור  ותשונ
בטיחות   ואת  האפידמיולוגיים  המאפיינים  את  לנתח  הייתה  ומטרתו  קליניים,  למחקרים 

ם רפואיים וסימפטומים שונים על  לצורך הקלה על מצבי  שניתןויעילות הטיפול בקנביס רפואי 
גדולה   מטופלים  שאוכלוסייה  מיום    –ל  מיידי  דיווח  ראה  )מס'    2022  בפברואר  10לפרטים 

 (.2022-01-017104אסמכתא 

 לעיל.   1.4.9  סעיףגם   ראהמחקרים נוספים  אודות לפרטים

וחברות הקבוצה תשתפנה פעולה עם תיקון  החברה  ,  לאור השלמת עסקת רכישת פעילות תיקון עולם
ומוצרי תיקון   עולם  בזנים של תיקון  שימוש  ניהול מחקרים בישראל בקשר עם  עולם במתן שירותי 

וחברות הקבוצה תהיינה רשאיות לעשות שימוש במחקרים רפואיים קיימים או  החברה  עולם. בנוסף  
הנכללים במסגרת הקניין הרוחני הרך של  עתידיים שיבצעו תיקון עולם וגופים קשורים לתיקון עולם  

 .50)אך לא לצורכי מסחור לצדדים שלישיים(  49תיקון עולם 

בהיקף של   פיתוח  פרויקט קיבלה מרשות החדשנות אישור למימוןתיקון עולם יצור החברה באמצעות 
ואנליזה כימית של חומרים פעילים    הפרדהיכולות וטכנולוגיות ל   אלפי ש"ח לצורך פיתוח  706-עד כ

לתוכנית שלושה    . "(התוכנית)להלן: "פלבנואידים(  ו )קנבינואידים, טרפנים    קנביסשמקורם בצמח ה
( ה (  1תוצרים:  מצמח  פעילים  חומרים  )קנביס הפרדת  כלל  2;  לזיהוי  אנליטיות  שיטות  פיתוח   )

מטרת  .  של כלל הרכיבים הפעילים( פיתוח מוצרים הדירים ומדויקים בהרכב  3המרכיבים שיבודדו; )
במטרה למכור אותם כחומרים בודדים    קנביסהתוכנית הינה לבודד מספר מרכיבים נבחרים מצמח ה

צמחיים לא  תוך נטרול רכיבים    וכן לנסות ולייצר עימם מוצרים חדשים או לשלבם במוצרים קיימים, 

 
 כמשמעותו בדוח עסקת תיקון עולם.  49
  למעט מחקרים ו/או מוצרי קנביס רפואי המבוססים על קניין רוחני של תיקון עולם שלגביהם ניתן רישיון רפואי גלובלי  50

כהן   צחי  ו/או  עולם  תיקון  של  מלאה  בבעלות  שאינם  מוצרים  או  למחקרים  ביחס  ולמעט  פרמצבטיות,  לחברות  בלעדי 
 ושביחס אליהם קיימת מגבלה להעברת המידע לקבוצה. 
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 שאינם משרתים תמיד את מטרתו הקלינית של המוצר.  נחוצים

  רפואי בבית החולים   קנביס התקשרות בהסכם מפורט להקמת מרכז משותף לחקר  ם אודות  לפרטי
( אשר  2021-01-011893)מס' אסמכתא:    2021בינואר    31, ראו דיווח מיידי של החברה מיום  איכילוב

 המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה. 

 השקעות במחקר ופיתוח   .16.3

השנים   השקיעה  2021- ו  2020במהלך  של    הקבוצה,  ,  "חש  מיליון  7.2- וכ  ש"ח   מיליון  2.1-כסך 
והפיתוח. המחקר  בפעילות  הדיווח    בהשקעות  גידול ה  בהתאמה,  היצע    נובע בשנת  מפיתוח  בעיקר 

  מחקרים ביצוע   המשך ו CBD-ה לשוק  התשתיות   בניית, ייעודיות  להתוויות  המחקר מבוססי  מוצרים
 . הבינלאומית מההתפתחות כחלק

 קניין רוחני – נכסים לא מוחשיים .17

מתוכם שלושה זנים: ארז, אבידקל  רפואי שטופחו על ידה,  קנביסזני  21  לתיקון עולם – רפואי קנביסזני  (א)
 Plantומידנייט רשומים בישראל במרשם זכויות מטפחים ומצויים בהליכי רישום בארה"ב כפטנט צמחים )

Patent)51  זכויות המטפחים ופטנט הצמחים מקנות זכויות קניין טריטוריאליות ביחס למדינות בהן נרשמו .
)קרי, בישראל וארה"ב בהתאמה(.   נוספים שנרכשו מאת  בלבד  זנים  כן, הקבוצה מחזיקה בשלושה  כמו 

במהלך    שנרכשו מחברה אנגלית   קנביס זנים נוספים של צמחי    18זרעים של    180-וכן ב  2019פארמוקן בשנת  
  - ב  נרכשו  זרעים  750  - ו  2020  שנרכשו מאותה חברה אנגלית במהלך שנת  זרעים    124וכן ייבאה    2019  שנת  
2022.   

ביכולת השבחת זנים מתקדמת  וכן היא מחזיקה    פרוטוקולים ייחודיים לגידול הזנים שלה  לקבוצה  בנוסף,  
 המבוססות על כלים גנטיים ייחודיים. 

זה נכון למועד    – סימני מסחר    (ב) ובאיחוד    דוח  עולם סימני מסחר רשומים על שמה בישראל  בידי תיקון 
שפותחו על ידה לסימון    קנביס עושה שימוש בשמות של זני הישראל  תיקון עולם קבוצת  האירופאי. בנוסף,  

  כמו לקבוצה זכות שימוש בסימני המסחר של תיקון עולם מכוח הסכם הרישיון, בטריטוריה.  .  52מוצריה 
"דמנטליפ"    השםסימן מסחר על    וכן  על השם "קנביט" ועל הלוגורשום בישראל    סימן מסחר  לקנביטכן,  

 . בחינה/   רישום בהליכי נוספים מסחר וסימני

בידי תיקון עולם וחברה עימה התקשרה תיקון עולם במערכת הסכמים בנוגע    –  מידע קליני ממחקרים (ג)
מידע קליני שמקורו בסדרת מחקרים  קיים    ,("החברה הקשורה"לקניין הרוחני של תיקון עולם )להלן:  

מחזיקה בזכויות    החברה.  53קליניים שנערכו ונערכים בשיתוף פעולה עם בתי חולים ומוסדות מחקר אחרים 
מידע לא  " )להלן:    54מידע הנובע מהמחקרים הקליניים, כל עוד הוא אינו נוגע בשימוש פרמצבטי שימוש ב

 .56זכויות שימוש במידע הלא פרמצבטי לחברה. בהתאם להוראות הסכם הרישיון, 55("פרמצבטי

רשום  , אשר תיקון עולםבבעלות ש 57זכויות שימוש כמחזיקה במאגר המידע הוענקה לחברה    –מאגר מידע  (ד)
 בישראל הכולל מידע אודות נתוני מטופלים )לרבות מידע קליני(.  

אינו כולל את השימושים הפרמצבטיים  רישיון שימוש,  לקבוצה  בו  מובהר כי הקניין הרוחני של תיקון עולם  
בכל    API-ט ו/או באך אין בו בכדי לפגוע בפעילות החברה תחת זני קנבי   58בזני תיקון עולם בכל העולם

 . העולם לרבות לשימושים פרמצבטיים

 
שנה(. בארה"ב יש אפשרות להגן על זני    25זני צמחים לרבות זני קנביס, ניתן להגן דרך רישום זכות מטפחים )משך רישום    51

 שנה(.  20צמחים, לרבות זני קנביס אשר מתרבים וגטטיבית אף באמצעות פטנט צמחים )משך רישום 
 יצוין כי לא ניתן לרשום סימן מסחר על שם שנרשם כשם של זן בפנקס זכויות המטפחים.    52
"המחקרים הקליניים למטרות  )להלן:    FDA  -חלק מהמחקרים בוצעו במסגרת הליכים לרישום תרופות בסטנדרטים של ה  53

 ( וחלק מהמחקרים בוצעו למטרות אחרות.  רישוי"
 או דומיו.   FDAשימוש רפואי המחייב אישור   –" פרמצבטי" או " שימוש פרמצבטי"  54
מים עם החברה הקשורה, לפיהם הקניין הרוחני שמקורו במחקרים הקליניים  זכויות אלה הוקנו לתיקון עולם מכוח ההסכ  55

למטרות רישוי הינו בבעלות החברה הקשורה, ואילו הזכויות על המידע הנובע מהמחקרים הקליניים שאינו נוגע בשימוש  
רישיונות לתת  הקשורה  מהחברה  רישיון  עולם  לתיקון  ניתן  בנוסף,  עולם.  תיקון  בבעלות  הן  לצדדים    פרמצבטי  משנה 

 כדוגמת החברה, לפעילות מחוץ לארה"ב בתחום שאינו פרמצבטי.  –שלישיים 
"קניין הרוחני הרך" של תיקון עולם )כמובנו בדוח עסקת תיקון עולם(. לפרטים  -המידע הלא פרמצבטי מהווה חלק מה  56

 אודות אופן השימוש בו ראו האמור בדוח עסקת תיקון עולם. 
"קניין הרוחני הרך" של תיקון עולם )כמובנו בדוח עסקת תיקון עולם(. לפרטים אודות אופן  -חלק מהמאגר המידע מהווה    57

 השימוש בו ראו האמור בדוח עסקת תיקון עולם. 
במסגרת הסכם הרישיון עם ההחברה הקשורה הוענקה לחברה הקשורה בלעדיות בכל השימושים הפרמצבטיים בזני תיקון    58

 עולם בעולם.  
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תיקון    לקבוצה של  הרוחני  בקניין  הטריטוריה,  בשטחי  בלעדי  שימוש  לעשות  חוזר  ובלתי  בלעדי  רישיון 
)בין אם הם רשומים    60וחדשים שפיתחה ו/או תפתח תיקון עולם   קיימיםהכולל בין היתר: זנים    59עולם 

ומוגנים בפטנט ובין אם לאו(; סימני מסחר של תיקון עולם וחברות הקשורות לה; זכות שימוש במידע  
האגור במאגרי המידע של תיקון עולם; זכות שימוש במחקרי תיקון עולם שאינם בתחום הפרמצבטי )לא  

ש הגידול  בפרוטוקולי  שימוש  זכות  שלישיים(,  לצדדים  מסחור  וכיוצ"ב.  לצורכי  עולם  תיקון  לפרטים  ל 
 זה על דרך ההפניה.  דוח, שהאמור בו מובא בדוח עסקת תיקון עולםנוספים ראו 

 לעיל.    7.2, ראו סעיף הקבוצהבהם מחזיקה  הרישיונותלפירוט   - רישיונות (ה)

 

 הון אנושי .18

 להלן המבנה הארגוני של הקבוצה: .18.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עובדים מצבת  .18.2

 מחלקה 
 עובדים מספר

 ליום
31.12.2020 

 עובדים מספר
 ליום

31.12.2021 

 פרסום למועד עובדים מספר
 הדוח

 26 23 22 יצור, מעבדה 
 41 44 31 חקלאות ואגרונומיה 

 4 4 4 תפעול הפצה שינוע  
 13 13 14 שיווק, טיפול והדרכה, שרות לקוחות 

 9 9 6 הנהלה ו מטה
 6 6 8 כספים ומחשוב 
 8 9 9 מחקר ופיתוח 

 7 6 6 איכות 
 114 114 100 סך הכל

 

 תלות מהותית בנושא משרה   .18.3

 בה.  מהותית במי מנושאי המשרהאין תלות לקבוצה 

 פירוט אודות אופן העסקת עובדי הקבוצה  .18.4

אישיים העסקה  בהסכמי  מוסדרת  הקבוצה  עובדי  הקיימים    העסקת  עיקריים  מודלים  במספר 
עובד   זכאי  לתנאיו,  ובכפוף  ההעסקה,  הסכם  מכוח  הקבוצה.  הנהלת  להחלטת  בהתאם  בקבוצה, 

 
 קניין הרוחני של תיקון עולם בתחום הפרמצבטי.  למעט ה   59
לרבות זנים שיפותחו עבור תיקון עולם על ידי צד שלישי וזנים שיירכשו על ידי תיקון עולם מצד שלישי )בכפוף למגבלות    60

 אפשריות בזיקה למתן רישיונות משנה(.
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הפקדות  בין היתר, דין, וזכויות מיטיבות נוספות, המחוייבים על פי לתנאים סוציאליים שונים, כאלו 
שנתית,    הפרשה,  סוציאליות חופשה  מחלה,  דמי  וכן  השתלמות,  השתתפות  לקרן  הבראה,  דמי 

ועוד. בנוסף, ככלל, הסכם ההעסקה מסדיר מול    (נסיעות/אחזקת רכב/הסעדה וכו׳בהוצאות שונות ) 
והוראות המתייחסות לשמירה על קניינה הרוחני של  העובד נושאים נוספים כגון סודיות, אי תחרות  

 . החברה

 מדיניות תגמול   .18.5

אושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות  ש  כפילפרטים אודות מדיניות התגמול של החברה,  
  2בדוח זימון אסיפה כללית של בעלי מניות החברה מיום    , כמפורט2019באוקטובר    10החברה מיום  

-2019-01- ו  2019-01-091960)מס' אסמכתא    2019באוקטובר    13ותוצאותיה מיום    2019בספטמבר  
   בדוח זה בדרך של הפניה., בהתאמה(, אשר המידע על פיהם מובא 883410

   תוכנית אופציות .18.6

החברה לעובדי  אופציה  כתבי  הקצאת  אודות  שלה,  לפרטים  שירותים  לתוכנית    ולנותני  בהתאם 
 לדוחות הכספיים.  13האופציות ולמתאר לעובדים ראו ביאור 

 ביטוח, פטור ושיפוי לנושאי משרה בקבוצה  .18.7

 חלק ד' לדוח התקופתי.  'ר

 ספקיםוחומרי גלם  .19

  רפואי  קנביסגנטיקות ותפרחות    עושה שימוש לצורך פעילותה הינם  הקבוצהחומרי הגלם העיקריים בהם  
חומרי גלם אלה מיוצרים על ידי הקבוצה בחוות הריבוי שהיא מפעילה, ולכן לקבוצה אין  .  חומרי ריבויו

   .הנוגע לרכישת חומרי גלםתלות בצדדים שלישיים בכל  

לשם שירותי אבטחה שוטפים,    (, המספקים לחברהוביטחון  שמירה  ספקי שירותילקבוצה התקשרויות עם  
 . התקשרויות אלו מבוססות על חוזים מתחדשים לתקופה של שנה.  IMC-GSPעמידה בתקן 

מורשים    )לרבות בתי מרקחת  לקבלת שירותי הפצה ללקוחות נובולג  ו   חפוז  סלא,  לקבוצה התקשרויות עם
  להלן. 25סעיף   (. לפרטים נוספים ראולניפוק קנביס רפואי

 הון חוזר  .20

,  יתרת חייבים, מוסדות ממשלתייםלקוחות,  ממלאי,  מורכב בעיקר    2021  בדצמבר  31ההון החוזר ליום  
 לדוחות הכספיים.   10-ו  6לפרטים ראו ביאורים  וספקים. זכאים שונים

 מדיניות החזקת מלאי חומרי הגלם  .20.1

להיות   צריך  מועד האספקה  הגידול כאשר  לתכנית  חומרי הגלם בהתאם  הקבוצה מזמינה את 
 ים לפני מועד הצפי לתחילת שימוש. י כשבוע

 החזקת מלאי מוצרים גמורים  מדיניות .20.2

 הקבוצה מחזיקה את מוצרי המלאי הגמורים בהתאם לרישיונות ולהוראות היק"ר. 

 אחריות למוצרים מתןמדיניות  .20.3

היא נבדקת ע"י מחלקת אבטחת איכות ובמידה והתלונה  ,  במידה ומגיעה תלונה על איכות המוצר
 .במוצר חדש, המוצר מוחלף מתגלת כמוצדקת

 אשראי ספקים מדיניות  .20.4

 יום.  90-ל  30אשראי ספקים נע בין  

  מימון .21

   וכן מגיוסי הון.את פעילותה באמצעות מסגרת אשראי מתחדשת מממנת הקבוצה 

עודכן    אשרבהסכם מסגרת אשראי מתחדשת    תיקון עולם ניפוק והפצה  התקשרה  2020  דצמברב  17ביום  
  . מיליון ש"ח אשר תשמש את החברה לצרכי פעילותה השוטפת  7.5  עד  של  בסך  2021באוגוסט    31ביום  

ועד    החתימה  במועד  שתחילתה   בתקופה לעת    מעת  לניצול ניתנת    תהייההאשראי )או חלק ממנה(    מסגרת
  מי יודיע חודשים בכל פעם, אלא אם  12באותם תנאים לתקופות נוספות של  ותחודש    2023  במרץ  31ליום  
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  ריבית   תישא  האשראי  מסגרת  של  מסולקת  הבלתי  היתרה  כאמור.  האשראי  מסגרתאי חידוש    על  מהצדדים
הפריים   ריבית  של  בשיעור  משתנה  מרווח    מעת  הבנק  שמפרסםשנתית  בתוספת  ,  קרי)  1.45%של  לעת 

P+1.45%.)   האשראי    להבטחת בסכום    ערבויות הקבוצה  וחברות    החברההעמידה  מסגרת  מוגבלות  לא 
יגיעו לבנק בגין העמדת מסגרת האשראי.     וענקו ה ,  כן  כמו לטובת הבנק, להבטחת כלל התשלומים אשר 

 . )פרי פסו( גידולים יהושע   וכפר  ניפוק והפצהתיקון עולם  נכסי כלל  על כללי שוטף שעבוד הבנק לטובת

  10לסך של עד  האמורה  את מסגרת האשראי    תיקון עולם ניפוק והפצה  ה, הגדיל2021בדצמבר    30ביום  
, וכחלק מכך הוענקו  מליון ש"ח בניכוי מסגרות אשראי אשר הועמדו בגין ערבויות לטובת פעילויות הקבוצה 

 שיעבוד שוטף על כלל נכסי תיקון עולם ייצור.   בנוסף לטובת הבנק

בסך של  נוספת  בהסכם מסגרת אשראי מתחדשת    תיקון עולם ניפוק והפצה , התקשרה  2022בינואר    2ם  ביו
האשראי )או חלק ממנה(    מסגרת  מיליון ש"ח אשר תשמש את החברה לצרכי פעילותה השוטפת.  9.8עד  

באותם    ותחודש  2023  במרץ  31ועד ליום    החתימה  במועד  שתחילתה  בתקופהלעת    מעת  לניצולניתנת    תהייה
של   נוספות  לתקופות  אם    12תנאים  אלא  פעם,  בכל  חידוש    על  מהצדדים  מי  יודיע חודשים    מסגרת אי 

שנתית משתנה בשיעור של    ריבית  תישא  האשראי  מסגרת  של  מסולקת  הבלתי  היתרה  כאמור.  האשראי
הפריים   של    מעת   הבנק  שמפרסםריבית  מרווח  בתוספת  מסגרת    להבטחת  (.P+1.2%,  קרי)  1.2%לעת 

כלל    ערבויות  הקבוצה    וחברות  החברההעמידה  האשראי   להבטחת  הבנק,  לטובת  בסכום  מוגבלות  לא 
  כללי   שוטף  שעבוד  הבנק  לטובת  הוענקו,  כן  כמוהתשלומים אשר יגיעו לבנק בגין העמדת מסגרת האשראי.  

  תיקון,  ייצור  עולם  תיקון  חברות  נכסי  כלל  על  כללי  שוטף  ושעבודתיקון עולם ניפוק והפצה    נכסי  כלל  על
   .)פרי פסו( גידולים יהושע כפרו  והפצה ניפוק עולם

תיקון עולם יצור מרשות החדשנות אישור למימון פרויקט  קיבלה    2022  במרץ  13  ביוםהמאזן,    תאריך  לאחר
כ  עד  של  בהיקף  של    706-פיתוח  כימית  ואנליזה  להפרדה  וטכנולוגיות  יכולות  פיתוח  לצורך  ש"ח  אלפי 

. נכון למועד  2021באוקטובר    1חודשים שתחילתו מיום   12למשך    קנביסחומרים פעילים שמקורם בצמח ה
  אלפי ש"ח. 247 -כ  בסך שלע"ח מקדמה  החברה קיבלהזה, 

 לעיל.   3לפרטים בדבר גיוסי הון שביצעה החברה בשנתיים האחרונות ראה סעיף 

  שלא   ,לחברה ולחברות נוספות בקבוצה  הון  שטריחברות מוחזקות בקבוצה העמידו ומעמידות מעת לעת  
   .לפרק ד 11לפרטים ראה תקנה  – חתימתם ממועד שנים 5 לפני תום יפרעו 

   .החברה של  הכספיים  לדוחותיה 13- ו 12 ביאורים ראה לחברה שהועמדו בעלים הלוואות   אודות לפרטים

 מיסוי  .22

בישראל.    הקבוצה  בשליטת  וחברות  והקבוצה  החברה הנהוגים  המס  לדיני  מס    לחברהכפופות  שומות 
לדוח    15. לפרטים נוספים ראה ביאור  היווסדןמיום    נישומו   טרם הבנות    החברות.  2015סופיות עד לשנת  

 . 2021בדצמבר  31של החברה ליום  הכספי

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם .23

אחסון   היתר:  בין  הכוללים  שונים  בהיבטים  הסביבה  איכות  בתחום  לרגולציה  כפופה  הקבוצה  פעילות 
מניעת זיהום קרקע ומקורות מים,  חומרי ריבוי,  ושימוש בחומרים מסוכנים ובכלל זה בחומרי הדברה,  

 מניעת מטרדי ריח וסילוק פסולת חקלאית ועוד.  

הדין בתחום איכות הסביבה וכן בפיקוח ובאכיפה של    בהוראות החמרה  במהלך השנים האחרונות חלה  
 הוראות אלה.  

החוקים בתחום איכות הסביבה החלים על פעילות הקבוצה כוללים בין היתר את: החוק למניעת מפגעים  
 ם.  והתקנות מכוח  1959-חוק המים, תשי"ט ,1993-חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג  ,1961-התשכ"א

 מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה .24

 לעיל.   7.2-ו  67.2ראו סעיפים 
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 והסכמי שיתוף פעולה הסכמים מהותיים .25

 עסקת הרכישה עם תיקון עולם .25.1

התקשרות הצדדים בתיקון להסכם  לפרטים בדבר    .דוח עסקת תיקון עולם  הלתיאור תנאי ההסכם רא
(  2021-01-094729)מס' אסמכתא    2021בנובמבר    7רכישת הפעילות ראה דיווח מיידי של החברה מיום  

   .זה על דרך ההפניה בדוחמובא  ו שהאמור ב

 61בטריטוריה  עולם תיקוןלעשות שימוש בקניין הרוחני של  צמית הסכם רישיון .25.2

 הרישיון:להלן יובאו עיקרי הסכם 

בלעדי, צמית )בכפוף לכך שהסכם הרישיון    62לחברה רישיון   העניקה תיקון עולם  הרישיון,    הסכםפי    על .25.2.1
" הרישיון  פעולות)להלן: "  להלן  מנויותלא בוטל בהתאם להוראותיו(, לעשות את הפעולות שעיקריהן  

  הקניין   בליבת  הרישיון  כאשרבלבד,    63הרישיון   בתחום,  תיקון עולם  של  הרוחני  בקניין"(,  הרישיון"  או
, 65תיקון עולםמוגבל לטריטוריה בלבד, ואילו הרישיון בקניין הרוחני הרך של    64תיקון עולם   של  הרוחני
  גם   מגבלה  ללא  העולם  בכל  שימוש  בו   לעשות  תוכל  והחברה  לטריטוריה  מוגבל  אינו,  הרישיון  בתחום

 : החברה  של לזנים ביחס

  לרבות ,  עולם  תיקון: לעשות שימוש בטריטוריה בלבד בסימני המסחר ובלוגו של  מסחר  סימני .א
,  להם  דומים  בשמותאו  /ו   עולם  תיקון   של  הזנים  בשמות  שימוש  למעט,  66החברה   של  לזנים  ביחס
 . החברה  של לזנים ביחס

החברה(,  המוכרת  של  הזנים .ב של  קשורות  חברות  באמצעות  או  )בעצמה  ולגדל  להחזיק   :
  המפורטים  לתנאים   בהתאם,  67נגזר   רוחני  וקניין  עולם   תיקוןבטריטוריה בלבד, את הזנים של  

ומכירתם    לצורך  רק  וזאת,  הפעולה  שיתוף  בהסכם שברישיון  מוצרים  של  בטריטוריה  ייצור 
 בטריטוריה. 

 

 

 

 
 ישראל, כולל יהודה ושומרון ושטחי הרשות הפלסטינית, צרפת ופולין.  61
הרישיון כולל את הזכות של החברה להעניק רישיון משנה לחברה בת של החברה בלבד, שתחתום על הסכם הרישיון וכן    62

 להתקשר בחוזה גידול עם חוות לוויין בישראל, צד ג', וכן למנות מפיץ צד ג' במדינות המוסכמות. 
גידול, ייצור, שיווק, טיפוח, פיתוח,    כל מקטע בשרשרת הערך של הקנביס בטריטוריה, כולל  – "  תחום הרישיון"  63 ריבוי, 

ויצוא בין מדינות הטריטוריה, לכל מטרה, שימוש ואפליקציה   יבוא  מחקר, מכירה וניפוק של קנביס ומוצריו, וכן כולל 
לעיל   לפגוע מכלליות האמור  )כולל מבלי  וקוסמטיקה( למעט בתחום    – שהיא  פנאי  רפואי, תוספי מזון,  קנביס לשימוש 

 טי )שלגביו לחברות קשורות של תיקון עולם ניתנה בלעדיות(.הפרמצב 
בין שמוגנים בפטנט  1)  –"  ליבת הקניין הרוחני של המוכרת"  64 ()א( הזנים של תיקון עולם, בין שמוגנים בזכות מטפחים, 

ת מטפחים, בין  ( ובין שאינם מוגנים בזכות רשומה; )ב( זנים חדשים של קנביס, בין שמוגנים בזכוPlant Patentצמחים )
( ובין שאינם מוגנים בזכות רשומה שיפותחו או יטופחו על ידי תיקון עולם או בעבורה  Plant Patentשמוגנים בפטנט צמחים )

)ג( זנים חדשים של קנביס, בין שמוגנים בזכות מטפחים, בין   לאחר מועד ההשלמה כהגדרתו בהסכם רכישת הפעילות; 
( ובין שאינם מוגנים בזכות רשומה שיפותחו או יטופחו על ידי חברות קשורות של  Plant Patentשמוגנים בפטנט צמחים )

תיקון עולם או בעבורן, על בסיס הזנים של תיקון עולם; )ד( זנים חדשים של קנביס רפואי, בין שמוגנים בזכות מטפחים,  
( צמחים  בפטנט  שמוגנים  שהבPlant Patentבין  רשומה  בזכות  מוגנים  שאינם  ובין  השימוש  (  שזכות  ו/או  בהם  עלות 

הגלובאלית בהם תירכש על ידי תיקון עולם ו/או חברה קשורה שלה במהלך תקופת הסכם הרישיון )ככל שאין לתיקון עולם  
ו/או לחברה הקשורה שלה )לפי העניין( מגבלה להעניק ביחס אליו רישיונות משנה בטריטוריה ובלבד ש תיקון עולם לא  

()א( סימני המסחר של תיקון עולם; )ב( סימני מסחר  2תי ענייניות את חברות הבת של החברה(; )הפלתה לרעה מסיבות בל 
חדשים שיהיו בבעלות תיקון עולם בתחום הרישיון )לרבות בקשר עם מוצרים נלווים וציוד עזר(; )ג( סימני מסחר שבבעלות  

זכות שימוש בטריטוריה ובלבד שהמוכרת לא   חברה קשורה של תיקון עולם )ככל שלמוכרת יש זכות להעניק ביחס אליהם
הפלתה לרעה מסיבות בלתי ענייניות את חברות הבת של החברה(; )ד( כל לוגו, סימן מסחר וכד' שייווצרו כתוצאה משימוש  

במהלך תקופת    -בשם " תיקון עולם" או "תיקון" או כל נגזרת שלהם ו/או בכל סימני מסחר המסחר של תיקון עולם; והכל  
()א( לעיל אינו חל עליהן שתוגשנה על שם תיקון עולם במהלך תקופת הסכם  1( בקשות פטנט שסעיף )3הרישיון; )  הסכם

פיהן, למעט לגבי המצאות שגולו לחברה כחלק מהקניין הרוחני הרך שנמסר במועד ההשלמה  -הרישיון ופטנטים שיינתנו על
 ניין הרוחני הרך של תיקון עולם.  כהגדרתו בהסכם רכישת הפעילות, ואשר תיחשבנה כחלק מן הק

כל קניין רוחני בתחום הרישיון שאינו ליבת הקניין הרוחני של תיקון עולם, שלתיקון    –"  הקניין הרוחני הרך של המוכרת " 65
עולם יש או תהיה הזכות )בין במישרין ובין בעקיפין( לעשות בו שימוש וליתן רשות משנה לחברה, כגון מאגר מידע שהחברה  

כמחזיקה בו, פרוטוקולי גידול, מערכת זיהוי גנטי, שיטות לטיפוח זנים חדשים, מחקרים שאינם בתחום הפרמצבטי    תרשם
 ועוד. 

 "(.הזנים של החברהזנים שאינם זנים של תיקון עולם או זנים מבוססי זני המוכרת, קרי זנים נגזרים )להלן: "   66
תח על ידי החברה ו/או חברה קשורה של החברה ו/או עבורן על בסיס ליבת  כל הקניין הרוחני אשר פו   –"  קניין רוחני נגזר"  67

 הקניין הרוחני של תיקון עולם.



 

48 

 

 המוסכמות למדינות ריבוי חומרי אספקת

, 68המוסכמות   למדינות  עולם   תיקון  של  הזנים  של  ריבוי   חומר   של  מישראל  יצוא  יותר  שלא   ככל
להעביר בכפוף לדין את חומר    69עולם   תיקון  של  הקשורה  לחברה  לגרום  יכולתה  כפי  תפעל  המוכרת

 הריבוי למדינה המוסכמת כאמור. 

"זה  סעיף  לצורך   שנועדו   וכדומה  רקמה  תרביות,  אימהות,  ייחורים,  זרעים  משמעו"  ריבוי  חומר, 
 . המוסכמות במדינות וריבוי  גידול של תחילתו  לאפשר

  ולא  מטעמה   מי  באמצעות   או  בעצמה  לבצע  לא   מתחייבת   החברה.  לטריטוריה  מחוץ  פעולה  איסור .25.2.2
  הרך  הרוחני  הקניין   עם   בקשר  למעט ,  לטריטוריה  מחוץ  הרישיון   פעולות   את  כלשהו   שלישי  לצד   לאפשר

 . העולם בכל  שימוש בו שיעשה יכול  אשר תיקון עולם של

  לא   מתחייבת   החברה  .עולם  תיקון  של   הרוחני  בקניין  שימוש  תוך  הפרמצבטי  בתחום  פעולה  איסור .25.2.3
  של   הרוחני  בקניין  פעולה  כל  כלשהו  שלישי  לצד   לאפשר  ולא  מטעמה  מי  באמצעות  או  בעצמה  לבצע

 . 70הפרמצבטי  בתחום תיקון עולם

והרישיון  רישום .25.2.4 עולם. החברה  ידי    תיקון  על  שימונה  עו"ד  יחדיו, באמצעות  עולםתפעלנה  ,  תיקון 
זכויות מטפחים    בספרהרישיון שניתן לחברה במרשמים המתנהלים על פי דין בטריטוריה,    לרישום

   וברשם החברות. המשכונותבישראל, בפנקס סימני המסחר בישראל, ברשם  

תיקון  . החברה תוכל לעשות שימוש בקניין הרוחני הרך של  עולם  תיקון  של  הרך  הרוחני  בקניין  שימוש .25.2.5
שימוש    עולם גם  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  מבלי  הכולל,  החברה,  של  לזנים  ביחס  העולם  בכל 

  לצרכים   וזאתבפרוטוקולי גידול, מאגר מידע שהחברה תרשם כמחזיקה בו, תוצאות מחקרים ועוד,  
 '(.ג לצד  לכשעצמו אותו למסחר לאהערך )אך  פנימיים בלבד במסגרת כל המקטעים בשרשרת

ובהתאם לכך    תיקון עולםגם כלפי    . הרישיון הוא בלעדי בתחום הרישיון  המוכרת  כלפי  גם  בלעדיות .25.2.6
לא תהיה רשאית לייבא לטריטוריה ו/או למכור ו/או לשווק ו/או להפיץ לתוך הטריטוריה,    תיקון עולם 

 71למי מטעמה לעשות כן, מוצרי קנביס שבתחום הרישיון.  להתיראו 

תיקון  תעמיד לחברה ו/או לחברות הקשורות לחברה, באמצעות נציגי    תיקון עולם.  תיקון עולם  נציגי .25.2.7
, ובמסגרת זאת החברה תוכל  תיקון עולםניין הרוחני הרך של  שהוסכמו על הצדדים, את הק  עולם 

  תיקון עולם'. נציגי  וכולצורכי היוועצות, קבלת מידע, הסברים, הבהרות    תיקון עולם להיפגש עם נציגי  
בתחום הקנביס הרפואי )הלא פרמצבטי(, ובלבד שהייעוץ כאמור יחול רק    החברהייעצו לפעילותה של  

לא העניקה ו/או תעניק לגביהם בעתיד רישיונות לחברות אחרות    ן עולםתיקוביחס למדינות שבהם  
כלשהן לעסוק בגידול ו/או ייצור ו/או מכירה של קנביס רפואי או מוצריו. החברה לא תשלם תמורה  

 נוספת בגין האמור לעיל. 

 72עולם  תיקוןלנגדי  רישיון .25.2.8

רישיון לעשות שימוש בקניין הרוחני הרך של    תיקון עולםל  תעניקהסכם הרישיון, החברה    במסגרת
(  הפרמצבטי  לתחום  למעט)  הערך  בשרשרת  המקטעים  כל  במסגרת  בלבד  פנימיים  לצרכים,  73החברה 

 
יבוא לתוך המדינות המוסכמות    68 לייצוא, בכפוף לקבלת היתרי  על החברה הקשורה של המוכרת ביחס  לדין החל  בכפוף 

   ..224בהתאם ובכפוף להחלטת ממשלה מס' ובכפוף לנשיאת החברה בכל ההוצאות הקשורות בהעברת חומרי ריבוי. 
בדוח זה, משמע תאגיד שתיקון עולם העניקה לו זכות שימוש בקניין הרוחני שלה מחוץ    -"  חברה קשורה של תיקון עולם*"  69

 לטריטוריה, בין אם היא מחזיקה בניירות ערך שלו ובין אם לאו. 
 שלגביו העניקה תיקון עולם בלעדיות לצדדים שלישיים.  70
 בכפוף לחריגים שנקבעו בהסכם הרישיון ו/או בהסכם רכישת הפעילות.   71
 ולחברות קשורות.   72
כל קניין רוחני בתחום הרישיון שאינו ליבת הקניין הרוחני של החברה, שלחברה יש    –"  הקניין הרוחני הרך של החברה"  73

ליבת הקניין הרוחני  וליתן רשות משנה למוכרת. לעניין זה, "או תהיה הזכות )בין במישרין ובין בעקיפין( לעשות בו שימוש  
)(1)  –"  של החברה ( ובין  Plant Patent)א( הזנים של החברה, בין שמוגנים בזכות מטפחים, בין שמוגנים בפטנט צמחים 

 Plantמחים )זנים חדשים של קנביס, בין שמוגנים בזכות מטפחים, בין שמוגנים בפטנט צ   שאינם מוגנים בזכות רשומה; )ב(
Patent  ( ובין שאינם מוגנים בזכות רשומה שיפותחו או יטופחו על ידי החברה או בעבורה ושאינם קניין רוחני נגזר ; )ג( זנים

( ( ובין שאינם מוגנים בזכות  Plant Patentחדשים של קנביס, בין שמוגנים בזכות מטפחים, בין שמוגנים בפטנט צמחים 
ל ידי חברות קשורות של החברה או בעבורן, שאינם קניין רוחני נגזר; )ד( זנים חדשים של  רשומה שיפותחו או יטופחו ע

( ובין שאינם מוגנים בזכות רשומה  Plant Patentקנביס רפואי, בין שמוגנים בזכות מטפחים, בין שמוגנים בפטנט צמחים )
שהבעלות בהם ו/או שזכות השימוש הגלובאלית בהם תירכש על ידי החברה ו/או חברה קשורה של החברה במהלך תקופת  

)א( סימני המסחר של החברה,  (2)הסכם רישיון זה שאינם חלק מליבת הקניין הרוחני של המוכרת ושאינם קניין רוחני נגזר;  
עת אשר אינם נופלים בהגדרת ליבת הקניין הרוחני של המוכרת )לרבות בקשר עם מוצרים נלווים וציוד  כפי שיהיו מעת ל

עזר( ושאינם קניין רוחני נגזר; )ג( סימני מסחר שבבעלות חברה קשורה של החברה, כפי שיהיו מעת לעת אשר אינם נופלים  
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בלעדי, צמית )בכפוף לכך שהסכם הרישיון    אינו'(. הרישיון הניתן  ג  לצד  לכשעצמו  אותו  למסחר)אך לא  
ייחשב משולם מראש וללא חובת תשלום תמלוגים,  לא בוטל בהתאם להוראותיו(, מחוץ לטריטוריה, ו

  תיקון עולם, בתנאי שההסכם בין  תיקון עולםוכולל את הזכות ליתן רישיון משנה לחברות קשורות של  
כאמור כולל סעיף הדדי מכוחו מקבל הרישיון )חברה קשורה   תיקון עולםלבין החברות הקשורות של  

  וינתן המאפשר לה מכוחו להעניק רישיון משנה לחברה    לם תיקון עו( מעניק רישיון דומה לתיקון עולם
רישיון   נוסף שמקבלי  ובתנאי  עקרון ההדדיות כאמור בהסכם הרישיון  בפועל מכוח  רישיון  לחברה 
המשנה כאמור יעשו בו שימוש לצרכים פנימיים בלבד במסגרת כל המקטעים בשרשרת הערך )אך לא 

  למסחר אותו כשלעצמו לצד ג'(.

 הרישיון הסכם סיום .25.2.9

אחד    תקופת .א בקרות  לו,  הצדדים  אחד  ידי  על  בוטל  אם  אלא  לצמיתות,  היא  הרישיון  הסכם 
 : הבאיםהאירועים 

 ימים.  90שלא בוטלו בתוך  פרעון הצד האחר להליכי חדלות   כניסת .ב
 ימים. 180של הוראות הסכם הרישיון ביחס לתשלום התמלוגים, שלא תוקנה תוך  הפרה .ג
  הצד  ידי  על  בכתב  נדרש  צד  שבו  מהמועד  יום  180  בתוך  תוקנה  שלא  אחרת  מהותית  הפרה  כל .ד

 . ההפרה  את לתקן האחר

 הרישיון הסכם מכוח תמלוגים .25.2.10

  3.2%-ל השווה בשיעור תמלוגים תיקון עולםל   תשלם החברה, הרישיון הסכם פי על לרישיון בתמורה
)להלן:    74להלן   אלה  מונחים  כהגדרת,  בטריטוריה  מוכרת  חברה  כל  של  נטו  ההכנסות  מסך

ביחס    75.החברה  של   זנים  מוכרת   היא   אם  ובין   תיקון עולם  של  זנים  מוכרת  היא  אם  בין "(,  התמלוגים"
תמלוגים ו/או כל    תיקון עולםלמכירת זנים של החברה ביתר העולם )מחוץ לטריטוריה( לא ישולמו ל

 תשלום אחר. 

תמחל על   תיקון עולםהפעילות, לפיו  רכישתהתקשרו הצדדים בתיקון להסכם   2021  בנובמבר 5 ביום
ההסכמים בין הצדדים לרבות, הסכם הרישיון  מערך  זכותה לקבלת כל תשלום בקשר לתמלוגים מכוח  

ובכל    2020יולי  חודש  החל מ,  76לקבלת התמלוגים מסך ההכנסות נטו ממכירות לשוק הישראלי בלבד 
והחברה מצידה תמחל    "(תמלוגים  מתשלום  הפטור   תקופת" )להלן:  2023- ו  2022,  2021אחת מהשנים  

מערך  על כל זכות העומדת לה לקבלת כל תשלום מכוח    למשך כל תקופת הפטור מתשלום תמלוגים,
מכוח הסכם  לתיקון עולם  ההסכמים בין הצדדים, ובפרט כל תמורה בקשר עם השירותים שיוענקו  

, לרבות, התחייבויות מצד תיקון עולם לשאת בעלויות שונות  להלן(  25.3)ראה סעיף    שיתוף הפעולה
הרישיון.   והסכם  הפעילות  רכישת  הסכם  הפעילותמכוח  רכישת  הסכם  להוראות  ובהתאם   77היה 

הנוספת   התמורה  תוארך  דולר  מיליון  18  של  לסך  המסתכמתתשולם  מתשלום    תקופת ,  הפטור 
וככל וישולמו תמלוגים בגין שנה זו אלו יקוזזו מסך    2024לתום שנת    עדתמלוגים בשנה אחת נוספת  

   .התמורה הנוספת

הצדדים הסכמות בקשר לפיתוח עסקי של מוצרי החברה.  כמו כן, במסגרת התיקון האמור הושגו בין 
שימוש, בין השאר,  החברה תעשה , ולםה תיקון ע בכלל זה, הוסכם כי בסכומי התמלוגים עליהם ויתר

 
בקשות פטנט שתוגשנה על שם החברה או חברה    ( 3)ר;  בהגדרת ליבת הקניין הרוחני של המוכרת ושאינם קניין רוחני נגז

פיהן, שאינם קניין רוחני נגזר, והכל לגבי המצאות  -קשורה של החברה במהלך תקופת הסכם רישיון זה ופטנטים שיינתנו על
)א( מחקרים רפואיים שיבוצעו על ידי החברה או חברה קשורה  (4)שהחברה אינה עושה בהן שימוש מסחרי בטריטוריה;  

ל החברה ושאינם קניין רוחני נגזר ואשר החברה אינה עושה בהם שימוש מסחרי בטריטוריה; ; )ב( מחקרים רפואיים  ש
לתחום   בפועל  ומשמשים  מיועדים  אשר  נגזר,  רוחני  קניין  שאינם  של החברה  או חברה קשורה  ידי החברה  על  שיבוצעו 

 הפרמצבטי בלבד. 
מכירה בטריטוריה של קנביס רפואי, לרבות מוצרים נלווים, שיתקבלו בפועל    סך ההכנסות בקשר עם  –"  סך ההכנסות נטו"  74

או יותר מאמצעי    15%ו/או כל חברה אחרת שבה החברה מחזיקה )באופן ישיר או עקיף(   על ידי החברה ו/או מי מטעמה 
, בניכוי  at arms' length"(, מצד שלישי בלתי תלוי, בעסקה  החברה המוכרת בטריטוריההשליטה בה )כל אחת מהן, להלן: "

אלה בלבד: )א( החזרים וזיכויים שניתנו על ידי החברה המוכרת בטריטוריה לצד שלישי בלתי תלוי בגין החזרת מוצרים;  
)ב( מיסים והיטלים בגין המכירה, שאינם נכללים על פי כללים חשבונאים מקובלים במחזור ההכנסות, וכן היטלים אחרים  

ההכנסות הגם שנכללים בדוחות הכספיים של החברה המוכרת בטריטוריה, החלים על פי דין  המחושבים על בסיס מחזור  
שהחברה   ומשלוח  הובלה  של  עלויות  )ג(  בטריטוריה(;  המוכרת  החברה  על  חלים  שאלה  )ככל  רפואי  קנביס  מסחור  על 

ו/או הכנסות ממוצרים הנמכרים  המוכרת בטריטוריה נשאה בהן בפועל עבור צד שלישי; )ד( לעניין הכנסות ממוצרים נלווים  
עלות    – לצורך קידום מכירות של המוצרים שברישיון )כגון: מוצרי מרצ'נדייזינג( תחת הלוגו של המוכרת כמותג פרטי בלבד  

 ( של מוצרים אלה שבה נשאה החברה המוכרת בטריטוריה אך לא העלות של המוצרים שברישיון. cost of goodsהטובין )
יש  75 לבין חברה מוכרת  מובהר כי לא  ו/או חברות קשורות של החברה  ולמו תמלוגים בגין מכירות המבוצעות בין החברה 

 בטריטוריה וכי התמלוגים ישולמו אך ורק בגין המכירות של חברה מוכרת בטריטוריה לצד שלישי בלתי תלוי. 
 אך לא ביחס לטריטוריות הנוספות, קרי צרפת ופולין.  76
 מ' דולר ארה"ב.  18ת כפי שמפורט בהסכם רכישת הפעילות, תשולם תמורה עתידית מותנית בסך  בהתקיימות תנאי לזכאו   77
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, פיתוח המחקרים הרפואיים  אשר בליבת הקניין הרוחנילצורך פעולות הקשורות לפיתוח הגנטיקה  
במסגרת הסכם רכישת הפעילות    נרכש  אשר  הרוחני  הקניין  שבליבתזני הקנביס  בקשר להשפעות של  

ו/או לאיזה    לתיקון עולםן קנביט  על מטופלים שונים ולפעולות הקשורות לקידום שיתוף הפעולה בי 
הליך  ם". כמו כן, החברה התחייבה לפעול במירב המאמצים לקידום  רשת תיקון בעול"מהחברות ב

ב אבידקל  שמן  של  בישראל  התרופות  בסל  בכל    שלושהרישום  ותישא  לפחות,  רפואיות  התוויות 
   העלויות הקשורות בכך.

 הסכם שיתוף פעולה עם תיקון עולם  .25.3

 :הפעולה שיתוף הסכם  עיקרילהלן יובאו 

  חברות   באמצעות  ובין  בעצמה  ביןהפעולה, לפיו החברה,    שיתוףבהסכם    התקשרותיקון עולם  ו  החברה .25.3.1
  שיוסכם  נוסף   שירות   וכל   להלן   מפורטים  שעיקריהם  השירותים  את  תיקון עולםל  תעניק,  בשליטתה

  חלק   או  כל  קבלת  על  לוותר  רשאית  תהיה  תיקון עולם"(.  השירותים)להלן: "  לעת  מעת  הצדדים  בין
  תופחת   כאמור   השירותים   בגין   לחברה  המשולמת  התמורה,  כזה  ובמקרה,  השירותים  של  כלשהו

 : השירותים עיקרי  להלן. בהתאמה

של   .א והגנטיקות  הזנים  להחזקת  הקשורים  זה:  עולם  תיקוןשירותים  ובכלל  תחזוקה    שירותי, 
ו/או    תיקון עולםשירותי טיפוח של הזנים של    ;עולם  תיקוןושמירה על כל זני הקנביס שבבעלות  

)בכפוף    הגנטיקותהעברת    שירותי ;  78תיקון עולםשירותי פיתוח זנים חדשים על בסיס הזנים של  
 שורים הרגולטוריים לפי כל דין(. לקבלת האי

: שירותי  זה  ובכללומחקרים רפואיים,    תיקון עולםהקשורות של    לחברות שירותים הקשורים   .ב
, כמאגר  1981-שימור מאגר המידע של המוכרת, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

תיקון  העברת המוצרים של    –"ר )ככל שהאישור כאמור נדרש(  היקלאישור    בכפוף מידע חי ופעיל;  
, מהסוג ובכמות הדרושים לשם ביצוע המחקר והניסויים הקליניים  תיקון עולם, מהזנים של  עולם

 העסקת מתאמי מחקר לצורך תיאום ו/או ניהול ניסויים קליניים.   ;79ישירות למוסדות הרפואיים 

, ובכלל זה: שירותי  תיקון עולםשירותים הקשורים לשימור הידע והעברתו לחברות הקשורות של   .ג
בהיקף    האו החברות הקשורות של  תיקון עולםלרשות    שיועמדוגנזך; שירותי עובדים מקצועיים  

לאישור   בכפוף  לעת;  מעת  הצדדים  בין  שיוסכם    של  לנציגים  תאפשר  החברה"ר,  היקהמשרה 
 . מקצועיים סיורים לצורך בישראל החברה  במתקני לבקר תיקון עולם  של קשורות חברות

  להסכמות   הצדדים   הגיעו,  הפעילות  רכישת  להסכם   2021  נובמבר  מחודש   לתיקון  בהתאם .ד
ומפיץ מטעמה לתאגיד    עולם  תיקוןבין    שייחתם  ככל,  עתידי  פעולה  שיתוף  למתווה  ביחס  עקרוניות

" )להלן:  הנוספות  מהטריטוריות  אחת  שאינה  במדינה  הפועל  כאשר  זר  התאגיד זר    החברה "(, 
  עקרוניות   הסכמות  על  מדובר  זה  בשלב,  אולםהמוצרים לתאגיד הזר.    ייצור   על  אחראית   תהיה
,  מחייב  הסכם  לכדי  תתגבשנה  אלה  עקרוניות  שהסכמות  ככל.  שתתממשנה  וודאות  כל  שאין

 . הדין להוראות בהתאם כך על תדווח  החברה

עולם,  השירותים  להענקת  בתמורה .25.3.2   קבועים   סכומים,  מהשירותים  חלק  בגין,  לחברה  תשלם  תיקון 
  עלויות   החזר  את  לחברה עולם    תיקון  תשלם,  מהשירותים  אחר  חלק  בגין,  לחברה  מהותיים  שאינם
ובגין    הכל(,  COST+5%)  5%  בתוספת   השירותים  העמדת ופיתוח    שירותי לפי סוג השירות,  טיפוח 
כאמור לעיל בהתאם לתיקון מחודש נובמבר    סכום שיוסכם בין הצדדים ביחס לכל פרויקט.  –הזנים  

החברה   2023-ו  2022,  2021שנים  ובכל אחת מה  2020יולי  חודש  החל מ  ,להסכם רכישת הפעילות  2021
עולם  תמחל   העומדת  לתיקון  זכות  כל  בין  מערך  מכוח  תשלומים  לקבלת  לחברה  על  ההסכמים 

 . מכוח הסכם שיתוף הפעולהלתיקון עולם הצדדים, ובפרט כל תמורה בקשר עם השירותים שיוענקו  

בעולם", הכוללת    החברה .25.3.3 תיקון  עולם  את תהיה חלק מ"רשת    של   קשורות  וחברות  החברה,  תיקון 
עולם  פי  80תיקון  על  יפעלו  אשר  כוללת    עיקרון,  שאינה  הצדדים  של  הצהרה  המהווה  ההדדיות 

  שחברי   באופןהתחשבנות כספית וזאת לשם קידום האינטרס המשותף של חברי רשת תיקון בעולם,  
  הקשורות   החברות  לבין   תיקון עולם  בין  שנקבעו  להסדרים  ובכפוף)בהתאם    זה   את  זה   ישתפו  הרשת

,  מידע  במאגרי ,  בידע,  הדדי  באופן (,  הרישיון  הסכם   מכוח  תיקון עולם   בהתחייבות  לפגוע  ומבלי   השל

 
בכפוף לכך שהחברה תעסוק בעצמה בטיפוח ו/או פיתוח זנים, ובכפוף להסכמה ספציפית של הצדדים ביחס לכל פרויקט    78

 )לרבות הסכמה על התמורה שתשולם לחברה בקשר עם השירות האמור(.
 בישראל.   79
 למעט חברות שהוחרגו.   80
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עקרון ההדדיות,    מכח"(.  ההדדיות  עקרון: "ולהלן)לעיל    ומתפתח  המתעדכן  הרוחני  הקניין  ברכיבי
וציוד    81חברי רשת תיקון בעולם רכש משותף ומסירת מידע בקשר עם רכישות מוצרים נלווים   יבצעו

  שיתוף   את  שתעגן  הוראה  להכללת  יכולתה  ככל   תפעל  תיקון עולםכן, מכוח עקרון ההדדיות,    כמו  .82עזר
 .השל  הקשורות החברות עם מתקשרת היא  בהם בהסכמים  בעולם תיקון ברשת הפעולה

כיצרנית   .25.3.4 עולם  של  קשורות  חברותמטעם    בישראלמעמד החברה  )להלן:    לטריטוריהמחוץ    תיקון 
 "ספק חיצוני יחיד"( 

  שיקבל  תאגיד כלבחו"ל ו/או מי מטעמם )לרבות  םו/או חברה קשורה שלה  כהןצחי ו/או  תיקון עולם
( )להלן:  המוסכמות  מהמדינות  אחת  שאינה"ל  בחו   מסוימת  בטריטוריה  להפיץ  רישיון   תיקון עולםמ
ו המזמינות  החברות" מוצרים  קבוצת תיקון עולם ישראל  חברות  מ "( יהיו רשאים להזמין מהחברה 

ובין מהזנים של החברה(, וזאת לשם שיווקם    תיקון עולםמוגמרים של קנביס רפואי )בין מהזנים של  
בא  מכירתםאו   בקמעונאות(  או  )בסיטונאות  המזמינות  החברות  ידי  שבהן  על  הטריטוריות  ותן 

החברות המזמינות פעילות )למעט, להסרת ספק, מי מהמדינות המוסכמות(. כל מכירה כאמור תבוצע  
סיפקה מוצרים  מחברות קבוצת תיקון עולם ישראל  במחיר השני הנמוך ביותר שבו החברה או מי  

ל מוצרים על ידי  החודשים הקודמים למועד כל הזמנה ש   12דומים לצדדים שלישיים בחו"ל, במהלך  
תהיה זכאית לקבל עמלה מיוחדת    תיקון עולםהחברה המזמינה הרלוונטית. בגין כל מכירה כאמור,  

)ללא מע"מ, ככל    7%בשיעור של   )בתוספת מע"מ כדין( מהתמורה שתשולם לחברה או מי מטעמה 
השווה    שיחול מע"מ על העסקה כאמור( בגין אותה המכירה, וזאת עד לתקרת עמלה כוללת בסכום

  מכירות   עד)קרי,    כדין"מ  מע  בתוספת"(,  המיוחדת  העמלהמיליון דולר ארה"ב )להלן: "  17.5-בש"ח ל
  ינהלותיקון עולם  ו  החברה,  המיוחדת  העמלה  של  לתקרה  הגעה  לאחר"ב(.  ארה  דולר  מיליון  250  של
  העמלה  לעניין  לרבות  ישראל  במדינת  תיקון עולם  מטעם  כיצרנית  החברה  מעמד  להמשך  בקשר"מ  מו

.  ההשלמה  ממועד  שנים  7.5  של  לתקופה  בתוקפה  תיוותר  זו  הסכמה.  שתשולם  ככל,  לה  שתשולם
  רפואי   קנביס  מוצרי  של  ייצוא  תאפשר  ישראל  שמדינת  בכך  מותנית  לעיל  האמורה   ההסכמה  כי  מובהר

  של  מעמדה  יבוטל,  פעמים  שלוש   במשך  המזמינות   החברות  של  הזמנות   תספק  לא   והחברה   היה "ל.  לחו
  צדדים  באמצעות  גם,  בלבד  יצוא  לצרכי   מישראל  לייצא  תוכל   והמוכרת  יחיד  חיצוני   כספק  החברה

  .החברה  באמצעות שלא שלישים

 כפר יהושע גידוליםב לבעלי המניות בזיקה מערך הסכמים  .25.4

הסכם    החזקות,כפר יהושע  ו  ,83"( החקלאי"  עידו ורחל רוזן )להלן יחד בס"ק זה:  נחתם בין  2017בשנת  
  2018 פברוארבחודש , שתוקן (החברה")בס"ק זה תוגדר גם " כפר יהושע גידולים בקשר עם מייסדים

הצדדים הסדירו  ה   במסגרתו  אופן  והאת  באמצעות  ה הקמה  גידוליםפעלה,  יהושע  מתקן  כפר  של   ,
 . יהושע גידולים, וכן הסדירו את זכויותיהם וחובותיהם בקשר עם כפר לריבוי ולגידול קנביס רפואי

והסכם    כתב ההמחאה  ,להלן ההוראות העיקריות של הסכם המייסדים, תקנון כפר יהושע גידולים
 : החקלאי, כפי שעודכנו מעת לעתל שהשירותים 

החקלאי התחייב שלא לרדת בשיעור  החקלאי.    26%  - כפר יהושע החזקות ו  -  74%  מבנה החזקות:
לפי   החזקותיו  הדרוש  לרף  חקלאית    מתחת  בקרקע  לשימוש  )סייגים  החקלאית  ההתיישבות  חוק 

 .(26%) 1967- ובמים( תשכ"ז

בשטח של   בתשתיות ובמחובריםהרשאת שימוש    כפר יהושע גידוליםל  מעניקהחקלאי  זכות שימוש:  
לצורך ההקמה וההפעלה של    לעיל(  15.1ת חכירה )כמפורט בסעיף  יולו זכוקיימות  בהם    דונם  27-כ

. בנוסף,  ("הנכס")להלן בס"ק זה:    והציוד על המקרקעין  וכן את מבני החממה  מתקן הגידול והריבוי
לחלקת המקרקעין )לא פחות  חלק יחסי ממכסת המים המוקצית    כפר יהושע גידוליםעמיד לי   החקלאי

 . קוב לשנה(  100 -מ

זכות להאריך    החזקות. בנוסף, לכפר יהושע  2027ועד שנת    2017החל משנת  :  המייסדים  תקופת הסכם

 
81  ( מוצר  )כגון:  Accessoryכל  המוכרת  של  המוצרים  של  לנטילה  כאמצעי  בין  המוכרת  של  המוצרים  עם  ביחד  שיימכר   )

מוצרי   )כגון:  המוכרת  של  המוצרים  של  מכירות  קידום  לצורך  הנמכרים  כמוצרים  ובין  וכד'(  מאיידים,  משאפים, 
ם תחת הלוגו של המוכרת כמותג פרטי, בין אם לחברה יש בהם קניין רוחני ובין אם  מרצ'נדייזינג(, לרבות מוצרים הנמכרי

 לאו.
 כל ציוד המסייע בגידול קנביס ו/או בייצור מוצרי קנביס, המשמש את המוכרת או את החברות הקשורות של המוכרת.   82
ת כפר יהושע גידולים יועברו לבעלותו  חתם בנו של החקלאי על התחייבות לפיה אם מניו   2018יצוין כי בחודש אוקטובר    83

הסכם   במסגרת  החזקות,  יהושע  כפר  לבין  החקלאי  בין  שנקבעו  והמשפטיות  המסחריות  להסכמות  כפוף  יהיה  הוא 
 המייסדית וכתב המחאת הזכויות. 



 

52 

 

 שנים כל אחת.  5תקופות בנות  2  -את ההסכם ב

לכפר יהושע גידולים  חקלאיים  ם  החקלאי שירותי, מעניק  2020בינואר    1החל מיום    שירותי החקלאי:
 .בתוספת מע"מש"ח  18,000כנגד תמורה חודשית בסך של כמנהל מתקן הגידול והריבוי 

ה  הרפואי:  קנביסתוצרת ה והריבוי  קנביסכל תוצרת  הגידול  תעמוד בתקן    הרפואי שתופק במתקן 
IMC- GAP  7%עלות הגידול +   לפי:כנגד תמורה שתחושב    לתיקון עולם ייצור תימכר באופן בלעדי  ו . 

הנכס: לא    מכירת  החקלאי  ההסכם,  תקופת  הנכס    יעבירבמהלך  זה:  את  בס"ק  )להלן  ג'  לצד 
א מניות החקלאי ונטל  והנעבר קנה את מללמעט בתנאים החלופיים המפורטים להלן: )א(  (,  "הנעבר"

או   בקשר עם פעילות כפר יהושע גידולים; החזקותעל עצמו את מלוא ההתחייבויות כלפי כפר יהושע 
)ב( העברה לנעבר שהינו קרוב משפחה, בכפוף לכך שייטול על עצמו את מלוא התחייבויות החקלאי.  

 רת הנכס.  בכל מקרה, החקלאי יעניק לכפר יהושע החזקות זכות סירוב ראשונה למכי

גידולים כפופה לקבלת אישור הדירקטוריון.  העברת מניות:   לא תבוצע  העברת מניות בכפר יהושע 
 העברת מניות למתחרה ו/או בעל עבר פלילי וכיוצ"ב.  

מיליון ש"ח לכפר    2.8הלוואת בעלים בסך של  התחייבה להעמיד    החזקותכפר יהושע    :מימון והשקעות
מיליון ש"ח. מעבר    1.2יהושע גידולים, והחקלאי מעמיד את הנכס לכפר יהושע גידולים לפי שווי של  

להשקעה הנ"ל סוכם בין הצדדים כי לא ניתן יהיה לחייב מי מהם להעמיד הון עצמי נוסף לכפר יהושע  
ה כפר יהושע גידולים לחברות נוספות בקבוצה שטרי הון  תקופת הדוח הנפיק  במהלךבפועל,  גידולים.  
יובהר כי במסגרת רכישת הפעילות, הוסבו לחברה כל ההלוואות שהועמדו    .השוטפתפעילות  ה כחלק מ

   .קבוצת תיקון עולם ישראלעל ידי תיקון עולם לחברות  

גידולים יהיה זכאי    ממניות כפר יהושע  25%- כל בעל מניות שיחזיק ב  )א(:  דירקטוריון ואסיפה כללית
(  51%רגיל ))ב( ההחלטות באסיפה הכללית ובדירקטוריון החברה תתקבלנה ברוב    ;למינוי דירקטור

מקרקעין, מכירת מניות בכפר יהושע גידולים וצירוף בעל מניות לכפר  בעלות בלמעט החלטות בנוגע ל:  
 .  אישור החקלאיגם את קבלת  יידרש בנוסףבהן  יהושע גידולים, 

 .  לאי תחרות, שמירת סודיות, וויתור על זכויות מצד החקלאי התחייבות

ידולים אלא אם  אף צד לא יעתור לפירוק כפר יהושע ג פירוק כפר יהושע גידולים והפסקת פעילותה:  
חדלות פירעון של כפר  ;  סיום תקופת הסכם המייסדיםהתקיים אחד או יותר מהאירועים הבאים:  

או הפסקת פעילות )שלא באשמת  ;  שלילת רישיון מתקן הגידול והריבוי באופן חלוט;  יהושע גידולים
או  כפר יהושע החזקות רשאית לסיים את ההסכם בהודעה באחד    ,בנוסף  המבקש את הפירוק(.הצד  
ו/או הגבלות על פעילות    בנכסהבאים: שינויים רגולטורים שאינם מאפשרים פעילות מהמקרים   יותר
( אין היתכנות  5; )אי קבלת רישיונות והיתרים )שלא כתוצאה מהתנהלות כפר יהושע החזקות(; בנכס

   כלכלית לפרויקט.

מהרווחים הראויים לחלוקה, לאחר פירעון הלוואות    25%: מדיניות חלוקה של לפחות  המדיניות חלוק
, טרם נפרעו מלוא הלוואות הבעלים, לא  זה  דוח למועד  ו  2021בדצמבר    31ליום  הואיל ונכון  הבעלים.  

 . בוצעה חלוקת דיבידנד

: המחאת זכות החקלאי לקבלת רווחים הינה  חזקותההוראות בנוגע להמחאת הזכויות לכפר יהושע  
  ש"ח לדונם   800לחקלאי בסך של  חודשי  כנגד תשלום דמי שימוש  וניתנה  ,  חודשים  60לתקופה של  
  2018, החל מחודש ינואר  חממות  דונם  20ומקסימום לפי    דונם  6)מינימום חישוב לפי    )צמוד למדד(

לחקלאי    דונם חממות.  20בגין    אלפי ש"ח(  16- עומד על כ  זה  דוח מועד  כום המשולם לחקלאי נכון ל )הס
לתקופות   הרווחים  המחאת  תקופת  את  להאריך  בכפוף    60של  נוספות  אופציה  פעם,  כל  חודשים, 

 להמשך תשלום דמי השימוש.

בכפר יהושע גידולים והזכויות  מובטחות במשכון על מלוא מניות החקלאי  זכויות כפר יהושע החזקות  
אשר דווחה ונרשמה אצל רשם התאגידים   , רישום המחאת הזכויות ברשות התאגידיםהנלוות אליהן

 . אשר לא נרשמה והערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין ו/או ברמ"י

  יםשלישי   דיםלבין צדהחברה  בין  להסכמי הפצה  בהתאם    ג' לקבלת שירותי הפצה  דים עם צדמיהסכ .25.5
הפצה  יםהמספק הסופיים  שירותי  וללקוחות  המרקחת  לבתי  החברה  מוצרי  זה:    של  בסעיף  )להלן 
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IMC-, ומחזיקים באישור על עמידתם בתקן  המפיצים מעניקים לחברה שירותי הפצה,  84"( המפיצים"
GDP. 

 הקבוצה  ן בחוות הריבוי והגידול שלמקרקעי לשימוש בהסכמים  .25.6

 לעיל.    15ראו סעיף 

   בינחברתיים הסכמים .25.7

בהתאם    2021באפריל    1מיום    כתב הסכמה (א) לפיו,  גידולים  יהושע  כפר  לבין  אגרו  קנביט  בין 
של מתקן הגידול אגרו ומתקן הגידול    קנביסיבול ה  בתמורה לרכישתלהתחייבות תיקון ייצור  

יהושע   לפרמטרים    כפר  בהתאם  יבש  פרח  של  במצב  כשהוא  מכירה,  לכדי  יבשיל  בו  במועד 
והתקן   האיכות  דרישות  ע"פ  מראש  מנהל  ביק"רשייקבעו  הוראת  פי  ועל  הבריאות  משרד   ,
( או cost+7%)  7%פת  עלות הגידול בתוסתהיה  אבטחת האיכות בחברה ובתיקון עולם ייצור,  

בנוסף, מתקן ריבוי כפר יהושע ו/או מתקן הריבוי נאות הכיכר יספק    כפי שיוחלט בין הצדדים.
  קנביס למתקן הגידול כפר יהושע ו/או מתקן הגידול נאות הכיכר ייחורים ושתילים של צמחי  

רו והחברה  רפואי, בהתאם לתוכנית הגידול שתוסכם על הצדדים מעת לעת וכן יעניקו קנביט אג
נאות   הגידול  למתקן  ו/או  יהושע  כפר  הגידול  למתקן  לצורך  בהתאם  וייבוש  עיבוד  שירותי 

   הכיכר.

לפיו  תיקון עולם ניפוק והפצה  תיקון עולם ייצור לבין  בין    2021באפריל    1יום  מ  כתב הסכמה (ב)
אל  התחייבה לאחסן ולהפיץ בישר ,המפעילה ומחזיקה ברשיון בית מסחר ,תיקון ניפוק והפצה

דין את ה לכל  לעת    וצרים המוגמרים בהתאם למחירוןמ בהתאם  יתעדכן מעת  מוסכם אשר 
 . מהרווח התפעולי מסך הכנסות ממוצרים מוגמרים 2%-3%בתמורה לסך של 

בין החברה לבין כפר יהושע    2021באפריל   1אשר נחתם ביום    ניהול  למתן שירותי  כתב הסכמה (ג)
תיקון  2017גידולים   אגרו,  קנביט  והפצה,  ניפוק  עולם  ותיקון  ייצור  "  עולם    החברות)להלן: 

שוני  "(התפעוליות שירותים  ועצמאי  שוטף  באופן  החברה  מעניקה  כלכלית  יעילות  לצרכי   .
לחברות התפעוליות הנהנות גם משירותי הניהול לבות, אך מבלי לגרוע, מפעולו ניהול פיקוח  

מיון, איתור,  )א(  כדלקמן:  סיכונים,  ניהול  בחברות    ושירותי  האדם  כח  וניהול  גיוס, הדרכה 
והתווית   ניהול  )ג(  מקצועיים;  ספקים  בבחירת  וייעוץ  סיוע  מעקב,  ליווי,  )ב(  התפעוליות; 

ניהול שוטפות וכן שירותים נוספים המפורטים בכתב ההסכמה. בתמורה לתשלום    מדינויות 
מסך    60%- שווה למסך ה  25%-כל אחת מהחברות התפעוליות תישא ב  דמי ניהול כדלקמן: )א(

)להלן: "  הוצאות "(; )ב( על דמי הניהול התפעוליים  תפעוליים  ניהול   דמיהניהול של החברה 
   , או כפי שיוחלט בין הצדדים.cost+10%)) 10%יתווספו דמי העברה בשיעור של 

ימוש  לש  2019בין תיקון עולם ייצור לבין תיקון עולם ישראל    2021באפריל    1כתב הסכמה מיום   (ד)
ה צמח  של  עולם    קנביסבגנטיקה  תיקון  של  הרוחני  הקניין  הזכויות  שימוש  לעשות  ורישיון 

וכי תיקון עולם ייצור תישא בעלויות הזכות לשימוש בקניין הרוחני    בהקשר לזני תיקון עולם
 שהינן הוצאות הפחת השנתיות עבור הזנים.

 טבע   עם קנביס מוצרי  אספקת בהסכם התקשרות .25.8

של טבע תעשיות   בת"מ, חברה בע ישראל טבעעולם יצור, עם   תיקוןהתקשרה  2021בדצמבר  23ביום 
  בשוק   טבע  מוצרי  מאות  של  וההפצה  המכירה,  השיווק  פעילות  כל  על  אחראית  אשרפרמצבטיות בע"מ,  

ייצור  "( בהסכם לפיו, תיקון עולם  טבע)להלן: "  שלישיים  צדדים  של  נוספים  מוצרים  וכן,  שלה  הבית
בריכוזים שונים ואשר יופקו מזנים    CBD-ו  THCרפואי מסוג    קנביסלטבע באופן בלעדי, שמני    תמכור

אשר פותחו ונחקרו על ידי החברה ונבחרו על ידי טבע, במתכונת של מוצר מוגמר לצרכן הסופי ואשר  
- ו"  המוצריםה ושטחי הגדה המערבית )להלן: "ישווקו וימכרו על ידי טבע באופן בלעדי, בישראל, עז

 .(בהתאמה", הטריטוריה"

  לשימוש   הקנביס  בתחום   במשותף  לפעול   עקרוני  באופן   הצדדים  הסכימו ,  בטריטוריה  לפעילות  בנוסף 
  למועד   נכון .  CBD-ו  רפואי  בקנביס  שימוש  תאפשר  באוקראינה  הרגולציה   כאשר  באוקראינה  רפואי

  לפעילות   הקשורים  המסחריים  התנאים  יתר  וכן  הפעולה  שיתוף  במסגרת  שישווקו  המוצרים  סוג,  זה
 . הצדדים ידי  על נקבעו  טרם באוקראינה

 
 ( בע"מ. 1966נכון למועד הדוח, ההפצה מבוצעת באמצעות חפוז, סלא ונובולוג )פארם אפ   84
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  בטריטוריות   משותפות  לפעילות  הצדדים  כניסת  את  מסדיר  אשר  נספח  על  הצדדים  חתמו,  כן  כמו
 .הצדדים בין  שיקבע  כפי נוספות

והפצה של כלל מוצרי החברה    הצדדים לגבי שיווק  זכות סירוב ראשונה  כי לטבע תעמוד  הסכימו, 
  . בטריטוריה   טבע  עבור  המוצרים  יוצרו  מהם  מהזנים,  תפרחות  שאינן ,  מתן מבוססי קנביס בצורות  

זכות סירוב ראשונה לגבי שיווק והפצה של כל מוצר מבוסס קנביס    תעמודייצור  עולם    לתיקוןכמו כן,  
 על ידי טבע בטריטוריה וכן על שיתוף פעולה באוקראינה כאשר הרגולציה תאפשר זאת.   CBDו/או 

רישיון בלעדי    במסגרת  ,המוצרים  את  עולם  מתיקון  לעת  מעת ההסכם, טבע תרכוש    הוראותעל פי  
 שיוענק לטבע, לשיווק, הפצה ומכירת המוצרים בטריטוריה, תחת מותג פרטי של טבע. 

"  ההתקשרות  ממועד   שנים  10  של  לתקופה  הינה  בהסכם  ההתקשרות   ההתקשרות   תקופת)להלן: 
"(, אלא הנוספת  התקופותשנים כל פעם ולשלוש תקופות  )להלן: "  לשלוש"( והיא תוארך  הראשונה

חודשים לפני תום תקופת ההתקשרות    24ודיע אחד הצדדים על סיום ההתקשרות בהודעה בת  אם כן ה
הראשונה או התקופות הנוספות. בנוסף, כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להביא את ההתקשרות לידי  
סיום, בין היתר, במידה ובהמשך להחלטה רגולטורית שתתקבל, לא יהיה ניתן לפעול לשיווק ומכירת  

  כלשהו  למוצר   ביחסכן, טבע ישראל תהיה רשאית לסיים את ההתקשרות    כמו טריטוריה  המוצרים ב 
 . עסקים ימי 90 בת מראש בהודעה, ההסכם נשוא

 בתל אביב  9הסכם להקמת חברה משותפת והפעלת בית מרקחת ברחוב השל"ה   .25.9

בדוח    2020  ביוני  24ביום   )להלן  המלאה  בשליטתה  תאגיד  באמצעות  החברה  זה:  התקשרה  מיידי 
", וביחד עם  EFG"-" והיליז )להלן, לפי העניין: "  פארם בע"מ  EFGועם  היליז בע"מ  "( עם  החברה"

 -   85בשליטת החברה   חברה משותפת  "( בהסכם מייסדים ובעלי מניות להקמתהמייסדים" החברה:
בע"מ השל"ה  מרקחת  בית  עולם  ברח   והפעלת  תיקון  החברה  שוכרת  אותו  במבנה  מרקחת    וב בית 

-ו " המרקחת בית", "המרקחת בית חברתבמתחם בזל במרכז תל אביב )להלן: " הממוקם, 9השל"ה 
ניסיון עשיר ורב שנים בניהול והפעלת בתי מרקחת ואשר נמנית עם    לה,  EFG", לפי העניין(.  ההסכם"

שלושת בתי המרקחת הראשונים אשר קיבלו אישור למכירת קנביס רפואי בישראל, תספק שירותי  
  ניהול מקצועיים לבית המרקחת.

, רישיון לעיסוק והחזקה של סם מסוכן לפי  המרקחת  בית   חברת קיבלה    2021באוקטובר    10ביום  
  יותר פיו על, GDP-IMCבתקן  1973-לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג  7-ו 6ים סעיפ 

 GMP -IMCהאיכות  בתנאי  העומדים  רפואי  קנביס  מוצרי  מסירת  למטרת  ולאחסן  להחזיק  לה
ק"ג מוצרי קנביס לתקופה של שנה, המסתיימת    15למטופלי קנביס לשימוש רפואי, בהיקפים של עד  

 .  2022באוקטובר  7ביום 

, מעבר לשירותים הרגילים של בית מרקחת, בשיווק קנביס רפואי  מתמקדתבית המרקחת  פעילות  
ומעניקה שירותי    עולם" "זני תיקון  -מוצרים המבוססים על זני קנביס הידועים כלרבות  למטופלים,  

 .  אחות קנביס מייעצת וציוד ואביזרים נלווים

עד לשנת    מעיריית תל אביב  עסקמובהר כי הפעלת בית המרקחת כפופה, בין היתר, לקבלת אישורים  
ליום    31.12.2027 עד  חורג  שימוש  היתר  ומאישור  ,  31.12.2031ותוקף  ישראל  משרד  ממשטרת 

  רישיון לעיסוק מאת היק"ר, לאחסון וניפוק קנביס רפואי בבית המרקחת קבלת  , ובכלל זה  הבריאות
התקשרה החברה בנספח להסכם,    2022בינואר    2  ביוםאשר בית המרקחת מחזיק בהתאם לכל דין.

החברה  ש(, כך  24.5%בית המרקחת )  בחברת  היליזשל    החזקותיה את מלוא    החברה  רכשהבמסגרתו  
 . המרקחת בית חברתק והנפרע ומזכויות ההצבעה של מהון המניות המונפ 75.5%-ב מחזיקה 

פארם  -רפואי של החברה לרשת בתי המרקחת סופר   קנביסהסכם מסגרת למכירה ואספקת מוצרי   .25.10
 שנים  3מליון ש"ח לתקופה של  100-בהיקף של כ 

  בתי   רשת  את  המפעילהבע"מ,    ישראלפארם  -סופר חברת    עם  החברה  התקשרה  2020  בספטמבר   6ביום  
"-"סופר  בשם  הידועים  המרקחת )להלן:    שלוש  של  לתקופה  מסגרת  בהסכם"(,  פארם-סופרפארם" 

 
הכללית של החברה המשותפת תתקבלנה ברוב רגיל, למעט החלטות מיוחדות שהוגדרו בהסכם, אשר  החלטות האסיפה    85

מבעלי המניות הנוכחים באסיפה. המניין החוקי לפתיחת האסיפה יהיה שני בעלי מניות המחזיקים    75%תתקבלנה ברוב של  
,  בית המרקחת  המרקחת ובציודו מהחברה לחברת. כנגד העברת הזכויות בבית  ברת בית המרקחתמההון המונפק של ח  60%

בכפוף להסכמת הצדדים פה  ועמד  , ככל שידרש, ינוסףמיליון ש"ח. מימון    1.5תרשם לזכות החברה הלוואת בעלים בסך של  
 . ברת בית המרקחתאחד, לפי חלקיהם היחסיים בהון המניות של ח
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פארם וללקוחותיה )להלן: - הרפואי לסופר  קנביס, לאספקת מוצרי החברה ושירותים בתחום השנים
 .  התקופה לכל"ח ש יליוןמ 100-כ של הכנסות  בהיקף "( ההסכם תקופת"

  לאספקתמפורט    בהסכםפארם  -ה תיקון עולם ניפוק והפצה עם סופרהתקשר  2021  באפריל  18  ביום
 האמורים   המרקחת  בבתי יימכרו  אשרפארם -לסופר החברה של הרפואי קנביסמוצרי 

לסופר ,  ההסכם  הוראות  פי  על והפצה  ניפוק  עולם  תיקון  של  -תספק  רפואי  קנאביס  מוצרי  פארם 
וכתלות בהיקף אספקה של המוצרים    רכןהמחירון המומלץ לצהחברה בתמורה אשר תיקבע על בסיס  

פארם ולמטופליה )לפי העניין( מגוון שירותי ליווי,  -תעניק לסופר  החברה . כמו כן,  בכל שנה קאלנדרית
פארם והשתתפות  -(, הדרכות אזוריות לרוקחי סופרOnlineהכוללים בין היתר שירותי ייעוץ מקוון ) 

 ( בנושאי מחקר קליני והעמקת הידע בתחום.  Webinarבסדנאות מקוונות ) 

  לסיימו  הצדדים  לזכות   בכפוף,  ההתקשרות  במועד   שתחילתה  קצובה  בלתי  לתקופה   נחתם   ההסכם
 פארם. -סופר  ידי  על  ההסכם לביטול מקובלות עילותכולל ו  האחר לצד  מראש ימים  60 של בהודעה 

והפצה    תיקון ניפוק  סופר   התחייבהעולם  את  לסופר-לשפות  שייגרם  נזק  כל  בגין  פארם, -פארם 
  בקשרהסכם, לרבות  התיקון עולם ניפוק והפצה על פי    שביצעהפעולות    עקבבמישרין ו/או בעקיפין,  

צרכניות   עילות  במוצרים,  לפגמים  טענות  להפרת  ו עם  בקשר  או  המוצרים  התאמת  אי  נזיקיות, 
 ל פי כל דין.הסכם או ע ההאחריות החלה על החברה על פי 

  בתי  ברשת  שיימכרפארם,  - סופר  עבור  ייחודי  זן  וייצור  גידול  על  הצדדים  ידי  על  שיוסכם  ככלכן,    כמו
  התנאים  את  הצדדים  ויגדירו  יגבשו"(  הייחודי  הזן)להלן: "   בלעדי  באופןפארם  -סופר  של  המרקחת

  החומרים   וריכוז  הייצור  תהליכי  לעניין  הוראות,  היתר  בין,  יכלול  ואשר  להסכם  שיצורף  בנספח  לכך
 . הייחודי בזן  הפעילים

לבחון  כן,    כמו הצדדים  למטופלי  בכוונת  עולם  תיקון  זני  בסיס  על  משותף  מחקר  עריכת  אפשרות 
 הרשת.

החברה בדבר היקף ההכנסות הצפוי בתקופת ההסכם כאמור לעיל הינן בגדר מידע צופה   הערכות
, המתבסס על הערכות שערכה החברה  1968- פני עתיד, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

בהתאם לניסיונה. הערכות אלו של החברה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן 
רך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה, וביניהם שינויים בביקוש  שונה מכפי שהוע

  30רפואי, שינויים ברגולציה, וכן התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף    קנביסלמוצרי  
  .הלןל

   בבריטניה ITH Pharma Ltdעם חברת    קנביסלאספקה של מוצרי  יםמחייב  מיםהסכ .25.11

  י)מספר   2021במרץ    29-ו  2020באוקטובר    7  מהימים של החברה    יםהמיידי   יםדיווח ב  אמורבהמשך ל
  בדרך   זה   בדוח  מובא  פיו  על   המידע(, אשר  , בהתאמה 2021-01-049131-ו   2020-01-100102אסמכתא  

בדבר  הפניה  של מוצרי  ב  התקשרות ,  למכירת  עקרונות  "  קנביסמזכר  ביום  MOU- ה)להלן:   ,)"3  
 -" ומועד החתימה)להלן: "  ITH Pharma Ltdהאנגלית     החברהעם    החברההתקשרה    2020בדצמבר  

"ITH" :בהסכם מחייב לאספקה של שמן הצדדים"; וביחד עם החברה )"CBD המאוחדת  לממלכה  
"  אירלנד  וצפון "המוצרים)להלן:  והטריטוריה",  העניין"ההסכם"- "  לפי  של  ,  לתקופה  שנים    3( 

 שתחילתה במועד החתימה. 

מוצרים בהיקף שנתי    תרכוש מהחברה בשנה הראשונה להסכם  ITH,  ובכפוף לאמור בו על פי ההסכם
האופציה להביא את ההסכם לידי סיום בחלוף חצי שנה.    ITH-כאשר ל ,קנביס ליטר שמן    1,100-של כ

 . 2020דצמבר  במהלך חודש ITHהוזמנה על ידי  ההזמנה הראשונה  

רפואי    2021באפריל    29ביום   קנאביס  שמני  של  והפצה  לאספקה  נוסף  בהסכם  הצדדים  התקשרו 
לאמור   בטריטוריה  ובכפוף  ההסכם  פי  כספי    ITHבו  על  בהיקף  המוצרים  את  מהחברה  תרכוש 

ק  יוענ  ITH-ל  כאשר"(  תקופת ההסכם)להלן: "שנים    3מיליון לירות שטרלינג לאורך    8-של כ מינימאלי
רישיון בלעדי לשווק, להפיץ ולמכור את המוצרים בטריטוריה. יצוין כי למעט אם הוסכם אחרת על  

בליווי שמה של החברה על    ITHשל  ידי החברה בכתב, המוצרים ישווקו, יופצו ויימכרו תחת מותג  
שנים החל ממועד ההתקשרות בכפוף לזכות    3ההסכם יהיה בתוקף לתקופה של  המוצרים.  אריזות  

   מקובלות.הצדדים לבטל את ההסכם בהתקיים עילות 

יובהר כי נכון למועד זה נוכח קשיים בייצוא מוצרי קנביס רפואי, ההסכם בין הצדדים מיושם באופן  
 חלקי.  
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בדבר    הערכות ההכנסו  יםשהנרכ  המוצרים  היקףהחברה  בחברה  היקף  להתקבל  שעשויות  ות 
,  1968-בתקופת ההסכם הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

ההנחה כי    ועלההסכם, על הערכות החברה בדבר כושר הייצור העתידי שלה    תנאיהמבוססות על  
ה על פי תנאי  יתקבלו האישורים הרגולטוריים הנדרשים בישראל ובטריטוריה לשם ביצוע האספק

שלא    קבלתםמועד  שההסכם   עשויות  אלו  הערכות  בשליטתה.  ואינו  ודאי  אינו  שיתקבלו(  )ככל 
להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם  

או  /ו  בישראל  הנדרשים  הרגולטוריים  האישורים  קבלת  במועד  עיכובים, וביניהם,  החברהבשליטת  
   . להלן 30 בסעיף, וכן התממשות אי אילו מגורמי הסיכון קבלתם העדראו /ו בטריטוריה

 עם קופת חולים מאוחדתהסכם  .25.12

)להלן:    ,2021בינואר    27ביום   מאוחדת  חולים  קופת  עם  והפצה  ניפוק  עולם  תיקון  התקשרה 
)הרחבה  מאוחדת" יאלון  ועם   )"1983" )להלן:  בע"מ  מבוטחי מאוחדת    86"(יאלון(  להפניית  בהסכם 

ה בתחום  שירותים  להענקת  בתמורה  החברה  מוצרי  )להלן:    קנביסלרכישת  למבוטחיה  הרפואי 
 להלן. בס"ק זה "(, כמפורט השירותים"

המקצועיים    י ההדרכהעל ידי צוותיודרכו    רפואי  קנביסהמנפיקים    רופאי מאוחדתבמסגרת ההסכם  
תוך שימוש במוצריה כמו    חברהבם וניסיון רב השנים שנצבר  המחקרים הקליניי, בהתבסס על  חברהב

כן, נקבע מנגנון בו יופנו מבוטחי מאוחדת לקבל את השרותים מהחברה ובתמורה יוענקו השירותים  
בת   לתקופה  מאוחדת  "  12למבוטחי  )להלן:  ההסכםחודשים  תינתן  תקופת  וליאלון  למאוחדת   ,)"

חודשים כל אחת. כל צד יהא    12ופות נוספות בנות  האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תק
 ימים. 60רשאי לסיים את ההתקשרות בהודעה מוקדמת בת 

זנים   והתאמת  הדרכה  שירותי  יכללו  ניפוק  עולם  מתיקון  מאוחדת  למבוטחי  שיוענקו  השרותים 
מוצרי   והפצת  ניפוק  שירותי  ופרונטליים,  מקוונים  וכ  קנביסבאמצעים  הבית  עד  רפואי  ן  לשימוש 

ואשר יבצעו הזמנה מתיקון    קנביסיאפשרו למבוטחי מאוחדת אשר מחזיקים ברישיון לרכישת מוצרי  
 עולם ניפוק ליהנות מהטבה. 

ככל   כן,  יבחנו הצדדים את האפשרות  ,  מטופלים  והדרכת  זנים  להתאמת  הנוגע  מידע  שיצטברכמו 
 . לטובת מבוטחי מאוחדתכאמור שהצטבר של המידע  מידע  ניתוחאו /ו משותףמחקר  עריכתל

ניפוק עולם  עמלה  תיקון  למאוחדת  תעביר  מהחברה,  מאוחדת  מבוטחי  שיבצעו  רכישות  בסיס    על 
מ "  כנסותהה   כללשתיגזר  )להלן:  מאוחדת  למבוטחי  ההסכם  נשוא  המוצרים  ההכנסות  ממכירת 

מאוחדת זכאית  ממבוטחי  תהא  מהחברה,  השרותים  את  שיקבלו  מאוחדת  מבוטחי  כמות  תלוי   ,)"
 .כמפורט בהסכםמאוחדת לעמלה 

 מכבי עם קופת חולים הסכם  .25.13

,התקשרה תיקון עולם ניפוק והפצה עם מכבי יזמות וניהול בע"מ, מקבוצת "מכבי   2021ביולי  1ביום 
חודשים למתן שירותים בתחום הקנאביס לשימוש רפואי    12שירותי בריאות" בהסכם לתקופה בת  

שירותי  -על מכבי  מבוטחי  לכךידי  הזכאים  אשר  .  בריאות  מכבי  מבוטחי  ייהנו  ההסכם  במסגרת 
מחזיקים ברישיון לרכישת מוצרי קנאביס ואשר יבצעו הזמנה מתיקון עולם מהנחות על מוצרי החברה  
ביחס למחירי השוק בשיעור הקבוע בהסכם, אשר יכללו שירותי ייעוץ והדרכה של תיקון עולם, הדרכה  

בנושאי מחקר ומוצרים של החברה ושירותי ניפוק     תי סדנאות מקוונותעל שימוש במכשיר אידוי, שירו

כתלות בכמות מבוטחי מכבי שיקבלו   .והפצת מוצרי קנאביס לשימוש רפואי עד הבית מתיקון עולם

כל אחד מהצדדים   .השירותים מתיקון עולם, תהא זכאית מכבי יזמות לעמלה כמפורט בהסכםאת  

 .ימים  60לעדי, לסיים את ההתקשרות בהסכם בהודעה מוקדמת בת  יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הב

 חתימת מזכר עקרונות לאספקה והפצה של מוצרי קנאביס בדרום אפריקה  .25.14

 MG Biotech Ventures (Pty)"( התקשרה קנביט עם  מועד ההתקשרות)להלן: "  2021ביוני    8ביום  
87Ltd.  :להלן(  "MGבמזכר עקרונות לא מחייב להתקשרות בהס )"  והפצה של מוצרי כם לאספקה 

בתקן   רפואי  לב    EU-GMPקנאביס  בתום  לפעול  התחייבו  הצדדים  אפריקה.  ביבשת  קנביט  של 
להתקשרות בהסכם המפורט על בסיס מזכר העקרונות בתוך שלושה חודשים ממועד ההתקשרות. על  

 
 מאוחדת.   אשר למיטב ידיעת החברה הינה חברה בת הנמצאת בשליטתה של  86
הינה חברה העוסקת, בין היתר, בייבוא והפצה של מוצרי קנאביס רפואי למטופלים בדרום    MGלמיטב ידיעת החברה,    87

 אפריקה.  
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לבצע הזמנה לרכישת המוצרים מקנביט בהיקף    MGפי המתווה שסוכם במזכר העקרונות, תתחייב  
לראשונה    MG-שנתי שייקבע בהסכם המפורט, החל מהמועד שבו יסופקו המוצרים על ידי קנביט ל 

למשך שנה באספקת המוצרים במדינות דרום אפריקה ולסוטו. ההסכם    MG  - כאשר תינתן בלעדיות ל
ת ההיתרים והאישורים הרגולטוריים  המפורט יכלול תנאים מקובלים, ובכלל זה תנאים בדבר קבל

המוצרים. של  והייבוא  הייצוא  לשם  הנדרשים    לאחר  הנדרשים  הרגולטוריים  האישורים  כל  קבלת 
במסמך    2022במרץ    1  ביום  החברהייצאה    זו   תקשרותה  במסגרת שנקבעו  העקרונות  בסיס  על 

עד זה טרם נחתם בין  נכון למו .MG Biotech Ventures (Pty) Ltdל  החברה  של  תפרחותהעקרונות,  
 ם מחייב.  כהצדדים הס

למזכר העקרונות וכן ביחס להערכות החברה ביחס    התקשרות הצדדים בהסכמים נוספים בהתאם
- בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  ההינ לפעילות באפריקה  

, או להתממש באופן  ואו חלק  וכול  ,המידע צופה פני העתיד כאמור לעיל עלול שלא להתממש.  1968
שינויים   , וביניהםוהצדדים שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה

רפואי, שינויים ברגולציה, וכן התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים    קנביס בביקוש למוצרי  
 להלן.  30בסעיף 

  Hempמצמח ה  CBDתוג מוצרים מבוססיהסכם הקמת חברה משותפת לפיתוח, ייצור ומי .25.15

מקבוצת    2021ביוני    28ביום   בע"מ  ישראל  איי.אייץ'.פי  עם  קנביט  ועם  CAN-PSC88התקשרה   ,
שיווק   דיפלומט   2004מדיטרנד  מקבוצת  "  89בע"מ  וIHP)להלן:  עם  מדיטרנד"-"  וביחד  :  קנביט ", 

תוחזק על ידי המייסדים בחלקים  "( בהסכם מייסדים ובעלי מניות להקמת חברה אשר  המייסדים"
שמקורו     CBD, בין היתר, בפיתוח, יצור ומיתוג של מוצרים מבוססי ( ואשר תעסוק33.33%שווים )

והכל כפי שיוסכם על ידי כל המייסדים מפעם לפעם לצורך הפצתם ומכירתם בישראל    Hemp-מצמח ה
 ין(.  ", לפי העניההסכם"-" והמוצרים", "החברה המשותפת)להלן: "בלבד 

מהוראות התוספת הראשונה לפקודת הסמים המסוכנים, תגבש    CBD-עד למועד החרגת תרכובת ה 
מותג עבור המוצרים ותעניק לתיקון עולם ייצור את הזכויות לשווקו בהתאם לכל  החברה המשותפת 

דין עד להחלטה אחרת של המייסדים או עד להחרגה. לאחר ההחרגה, יעניקו המייסדים שירותים  
תהא אחראית לאספקת חומרי הגלם ולפיתוח    IHPה המשותפת בהתאם לחלוקה שלהלן: )א(  לחבר

המוצרים והפורמולציות שבבסיסם; )ב( קנביט תהא אחראית לייבוא המוצרים, אחסונם והפצתם;  
)ג( מדיטרנד תהא אחראית לשיווק, מכירה והפצה של המוצרים. על אף האמור לעיל, בכפוף לזכות  -ו

המוקנית למייסדים, החברה המשותפת תהא רשאית להתקשר עם צדדים שלישיים    סירוב ראשונה
 נוספים לצורך ביצוע השירותים הדרושים לה. 

, ולפיכך ייצור המוצרים ושיווקם  CBD-יובהר כי נכון למועד זה הוראות התוספת חלות על תרכובת ה
דאות כי התוספת תשונה  באמצעות החברה המשותפת על פי ההסכם יהיה מותנה בהחרגה. אין כל ו

 מתחולתה.  CBD-באופן שבו תוחרג תרכובת ה 

בע"מ ותיקון עולם ייצור החלה בייצור ושיווק המוצר הראשון    CBDהצדדים הקימו חברה בשם הוויה  
 ". "הוויהתחת המותג המשותף 

(,  2021-01-108456)מס' אסמכתא:    2021ביוני    29לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  
 בדוח זה על דרך ההפניה. אשר המידע על פיו מובא 

בקשר   לעיל,  כאמור  החברה  והערכות  האישורים    פעילותההמידע  קבלת  המשותפת,  החברה  של 
( נדרשים  רגולטורים  שינויים  לרבות  הסמים   CBD-ה  מרכיב  חרגתה  כגוןהנדרשים  מפקודת 

ו/או מכירתם   פני עתיד, כהגדרתו בישראל  המוצרים  שלהמסוכנים( שיווקם  צופה  , מהווים מידע 
  לעיל באופן המתואר    ואו כי יתממש  ואשר אין ודאות כי יתממש  1968  –"ח  תשכבחוק ניירות ערך,  

ובכלל כך רגולציה הקשורה   תלויה, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה, םואשר התממשות
 .בשיווק וייצור המוצרים באופן מסחרי

 
קאן בע"מ, -על ידי פי.אס.סי  100%הינה חברה פרטית המוחזקת בבעלות מלאה בשיעור של    IHPלמיטב ידיעת החברה,          88

   .CBDהעוסקת בפיתוח, גידול וייצור של מוצרי   
ידיעת החברה, מדיטרנד הינה חברה פרטית המוחזקת בשיעור של      89 על ידי דיפלומט אחזקות בע"מ, חברה  50%למיטב 

 לניירות ערך בתל אביב בע"מ.  ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה  
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של   .25.16 ושיווק  ייצור  לפיתוח,  בע"מ  אנטרפריזס  ווייבנלנגת'  חברת  עם  פעולה  לשיתוף  עקרונות  מזכר 
 חומרים פעילים לתעשיית התרופות הגלובלית מצמח הקנביס  

ווייבנלנגת' אנטרפריזס  "( התקשרה  מועד ההתקשרות" )להלן:  2021באוגוסט    12ביום   החברה עם 
"(, במזכר עקרונות, לשיתוף פעולה בלעדי בדרך של מיזם משותף לפיתוח,  ווייבנלנגת'בע"מ )להלן: "

)להלן: הקנאביס  מצמח  שייוצרו  הגלובלית  התרופות  לתעשיית  פעילים  חומרים  של  ושיווק   ייצור 
חברה פרטית אשר מוחזקת על ידי קרן  "(. למיטב ידיעת החברה, ווייבנלנגת' הינה  המיזם המשותף "

SK Capital    פעילותה את  רכשה  וויבלנגת'  והרפואה.  הכימיה  מתחום  חברות  ברכישת  המתמחה 
)  API-הגלובלית של פריגו בתחום ה  Activeופועלת בתחום הייצור והאספקה של חומרים פעילים 

Pharmaceuticals Ingredientsוייבלנגת' בנאות חובב מאושר  ( לתעשיית התרופות. אתר הייצור של ו
ידי הרשויות האירופאיות )EU- GMP) על  ( ומשרדי הבריאות  FDA(, משרד הבריאות האמריקאי 

בדרום אמריקה, אוסטרליה ויפן, והינה בין החברות המובילות בענף חומרי גלם הפעילים לתעשיית  
 התרופות. 

פעולה במטרה לפתח, לייצר ולשווק  מזכר העקרונות קובע כי החל ממועד ההתקשרות ישתפו הצדדים  
THC    ו/אוCBD    כחומר גלם פעיל בסטנדרט וברמת ניקיוןPharma Grade    :מצמח הקנאביס )להלן

"(. הצדדים יהיו בעלים משותפים בחלקים שווים בתוצרים ובקניין הרוחני, וכל ההחלטות  התוצרים"
 תתקבלנה בהחלטה משותפת של הצדדים. 

במ  העקרונות,  מזכר  פי  במחקר  על  המתמחים  צוותים  הצדדים  יעמידו  התוצרים  פיתוח  שלב  הלך 
ופיתוח אשר יעבדו בשיתוף פעולה לפיתוח שיטת ייצור התוצרים, כל צד יעמיד לטובת ייצור התוצרים  
את יכולותיו הקיימות לפיתוח ובכלל זה החברה תקצה מקום במפעל החברה בציפורית ווייבנלנגת'  

רש לכך. לאחר סיום פיתוח התוצרים כאמור, החברה תספק את  תספק את המכשור המותאם הנד
ריכוז של כ שיכיל  ותמצה מהם את התוצרים לכדי שמן  ,  CBDו/או    THC  70%  -צמחי הקנאביס 

ה  ריכוז  יביאו את  הנדרשים אשר  נוספים  ה   THC-ווייבנלנגת' תבצע תהליכים  לרמות    CBD-ו/או 
כנדרש על ידי חברות    Pharma Gradeרמת ניקיון  הגבוהות הנדרשות לתעשיית התרופות ובסטנדרט ו

 התרופות. 

הצדדים יהיו רשאים לסיים את התקשרותם במזכר העקרונות באופן מיידי בכל מקרה של הנחיה  
רגולטורית או צו בית משפט בנוגע להתקשרות בין הצדדים במזכר העקרונות, או המשנה מהותית את  

 תנאיה. 

בהתאם    API-ר תוצרי הלעריכת מחקר הנדרש לייצומהיק"ר  ישור  החברה סייע לוויבלנגת' והתקבל א
 למזכר העקרונות בין הצדדים.

 ביחס למזכר ההבנות,    והערכות החברה בדבר התקשרות הצדדים בהסכמים נוספים בהתאם  המידע
בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרת המונח בחוק ניירות   םהגלם הינ חומר ולפיתוחלמיזם המשותף 

  העתיד   פני  צופה  המידע.  ההבנות  למזכר הצדדים בהתאם    כוונות, המתבסס על  1968-ערך, התשכ"ח
, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה ואו חלק  ו, כוללהתממש  שלא  עלול  לעיל  כאמור

והצדדי החברה  בשליטת  שאינם  שונים  וביניהם,  מגורמים    שינויים,  שלישיים  בצדדים  תלותם, 
ובכלל  בתוכניותיה העסקיות של החברה, שינויים בביקוש למוצרי קנביס רפואי, שינויים ברגולציה  

תממשות אי אילו מגורמי הסיכון , וכן הוצרים באופן מסחריתכך רגולציה הקשורה בשיווק וייצור ה
 להלן.   30הנזכרים בסעיף 

 משפטיים הליכים  .26

 להלן פרטים בדבר הליכים משפטיים שהחברה צד להם:

)להלן ביחד: תיקון עולם ניפוק והפצה  ו  ייצור  עולם  הגישו החברה, תיקון  2020בספטמבר    22ביום   .26.1
"( כתב תביעה  בית המשפט ( לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו )להלן: ""עולם  תיקוןאו "  "התובעת"

"  50272-09-20בת"א   בזלתהעיקרית  התביעה)להלן:  כנגד  בזלת  מ,  "בע  מרפא  צמחי  פארמה  "(, 
במסגרתה טענה תיקון עולם להפרות חמורות  ,  "(הנתבעת )להלן ביחד: "  מאיר אריאלו  נחושתן בע"מ

למתן שירותי ייצור, לוגיסטיקה והפצה של מוצרי קנאביס של תיקון    של בזלת את המערך ההסכמי
של בזלת כלפי תיקון עולם, גזל  ש"ח  ם לבזלת, לחוב כספי בסך מיליוני  עול   עולם שנחתם בין תיקון

  על להשית  המשפט בית התבקש התביעה במסגרת שידול לקוחות ופגיעה במוניטין. ,סודות מסחריים
  דרישה   היתר  בין  הכוללים,  "(התביעה  סכום"  )להלן:  "ח ש  מיליון   8  של  בסך  כספיים  סעדים   הנתבעת 



 

59 

 

  גזל, במוניטין פגיעה  בגין פיצוי , עודפות ריבית עלויות"ח, ש מיליון  4.3-כ  של  בסך שוטף  חוב   לתשלום
  .מסחריים  וסודות לקוחות  רשימת  גזל, התובעת תוצרי

אישר בית המשפט המחוזי את תיקון כתב התביעה בדרך של הוספת טענות    2021בינואר    17ביום  
  10לעניין שידול עובדים ונטילת חומרים וסודות מסחריים של החברה ועדכון סכום התביעה לסך של 

 מיליון ש"ח.  

ליך גישור,  בניסיון להגיע לפתרון המחלוקת מחוץ לכותלי בית המשפט, הסכימו הצדדים לפנות לה
הודיעו הצדדים לבית המשפט על כשלון הגישור ועל חידוש ההליך המשפטי. ביום    2021ביולי    6ביום  

בזלת גם כתב   , הגישה בזלת את כתב ההגנה מטעמה בתביעה העיקרית, ובמקביל, הגישה   31.10.21
תיקון עולם ניפוק  הוגשה כנגד    2020חודש אוקטובר  ב .  מיליון ש"ח  6.2- כתביעה שכנגד, על סך של  

  בקשה לאישור תובענה כייצוגית "(  בית המשפטלבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו )להלן: "והפצה  
לפיה    , בטענה"(המבקשת )להלן: "  על ידי רינת דולזאנסקי "(,  הבקשה)להלן: "  46188-10-20בת"א  

ש בכך  הנטענת(,  הקבוצה  חברי  )ויתר  המבקשת  את  הטעתה  שיע-החברה  את  ריכוז  "דיללה"  ור 
, זאת, מבלי לגלות למבקשת וליתר חברי הקבוצה  30%אבידקל    קנביסהחומרים הפעילים בשמן ה 

הנטענת, אודות דבר דילול שיעור ריכוז החומרים הפעילים, מבלי להטביע על גבי האריזה כל הבהרה  
ה לאריז -בדבר  זהים  נותרו  נמכרו  בהם  והמחירים  שדוללו  המוצרים  שאריזות  ותוך  ות  "דילול" 

ה בטרם  ולמחיריהם  מה  ,  "דילול"-המוצרים  כתוצאה  ממוני  ובלתי  ממוני  לנזק  טוענת  המבקשת 
  7,350תנהלות החברה. על פי הבקשה לאישור, הנזק הפרטני הנטען שנגרם ל מבקשת עומד על סך של  

ש"ח  ש"ח מיליוני  בעשרות  המבקשת  ידי  על  מוערך  הקבוצה  חברי  לכלל  הנטען  הנזק  ביום    וסך 
  להלן: , לאחר משא ומתן ארוך, הגישו הצדדים לבית המשפט בקשה לאישור הסדר פשרה )  15.2.2022

הפשרה" של  "(הסדר  כולל  בסך  זיכוי  יקבל  הזכאים  הקבוצה  מחברי  אחד  כל  לפיו  אשר   ,2,000  
חברי    אישורש"ח. כל  כנגד  דין  בית  מעשה  יהוו  בפועל  וביצועו  המשפט  בית  ידי  על  הפשרה  הסדר 

הקבוצה בכל העילות הנזכרות בתביעה הייצוגית, וכן ויתור וסילוק סופי בלתי חוזר ומוחלט של כל  
עולם תיקון  כלפי  הקבוצה  חברי  כל  מצד  התובענה,  של  לעילות  בקשר  דרישה  או    16ביום  .  טענה 

הורה בית המשפט לפרסם הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה    2022בפברואר  
ליועץ המשפטי לממשלה.  וכן להעביר את הבקשה לאישור הסדר הפשרה  זה טרם    כייצוגית  בשלב 

המשפטי   היועץ  עמדת  התקבלה  וטרם  פשרה  הסדר  לאישור  בקשה  הגשת  בדבר  הודעה  פורסמה 
 לממשלה. 

   יעדים ואסטרטגיה עסקית .27

 : נכון למועד הדוח  האסטרטגיה של החברהלן תובא  לה

כ .א הקבוצה  מעמד  את  חוליהלחזק  בכל  נוכחות  בעלת  של    קבוצה  ההפקה  רפואי    קנביסבשרשרת 
 בישראל, החל משלב הריבוי ועד לשלב אספקת המוצר הסופי ללקוח. 

 . בכל שרשרת הערך לפעול ליצירת סינרגיה מיטבית בין הפעילויות בחברה  .ב

בנאות הככר ובכפר יהושע, וזאת על מנת לספק  של הקבוצה  שטחי הגידול  כושר הגידול ב למקסם את   .ג
 . בקרב המטופליםהחברה  הביקוש למוצרי את 

 . הצורכים את מוצרי החברה לחתור להגיע למובילּות בשוק ובמסגרת זו להגדיל את מספר המטופלים .ד

רחב יותר של צורכי המטופלים    הגדלת סל המוצרים שמייצרת החברה, זאת על מנת לענות על טווח .ה
 והגדלת הכנסות לחברה בהתאם.

 לכשהרגולציה תאפשר זאת.   קנביסלהערך ליצוא מוצרי  .ו

 .  על מנת ליצור נציגויות במדינות היעד,  חברות פארמה מחו"ל  עם להתקשר .ז

 מוצרים מוכחים להתוויה ספציפית.  –  מחקר והפיתוחהתחום את  ולפתח להשקיעהמשיך ל .ח

 .והפארמה הקנביס בתחום חברות  עם עסקיות  ושותפויות עסקי   בפיתוח להמשך .ט

 .  והרכישות מיזוגיםאפשרויות אסטרטגיות בתחום ה נייהיע  נגדל  רואה החברה .י
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  צפי להתפתחות בשנה הקרובה .28

  EU-GMPתפעל לקבלת תקן  הבאות:פעולות  את ה החברה צופה כי בשנה הקרובה היא תמשיך לבצע   .א
 הארווסט בחוות הגידול בנאות הככר.-במפעל הייצור ובמתקן הפוסט

 . בכל שרשרת הערך יצירת סינרגיה בפעילות החברה המשך תפעל ל  .ב

 תפעל להמשיך ולפתח מחקרים עם רופאים, בתי החולים ומכוני מחקר מהמובילים בארץ.  .ג

 . , כפוף לקבלת אישורים והיתרים על פי דיןמחוץ לישראלשל תוצרת לחתימת הסכמי מכירה  תפעל .ד

והגדלת סדרות המוצרים המשווקים   תפעל להגדלת המכירות וההכנסות של החברה ממכירת מוצרים .ה
 . בטכנולוגיות מתן חדשניות על ידי החברה

 . ובהתאם לדרישות בשוק מותאמים להתוויות מאושרות על ידי היק"ר  קנביסתפעל לפתח ולטפח זני  .ו

 ץ לישראל. ה ומוצרים מחושל גנטיק מסחריוא לייצל למוכנות תפע .ז

 מפקודת הסמים המסוכנים.   CBDתפעל להיערכותה למועד בו יוחרג ה  .ח

 בתחום הפרמצבטיקה.  תפעל להרחבת שיתופי הפעולה האסטרטגיים בשוק המקומי והבינלאומי   .ט

וכי אין    שיתקיימו  ודאות   כלשאין    תנאים  בהתקיימותתלוי  צפי החברה לשנה הקרובה    כי  בזאת  מובהר
על בסיס ההנחות דלעיל,  היעדים המפורטים בסעיף זה  כל ודאות שהנהלת החברה תצליח להשיג את כל  

, כהגדרת המונח  "מידע צופה פני עתיד"והינן    עליהם  שליטה  אין  שלחברה המותנות, בין היתר, בגורמים  
ועלולות שלא להתקיים ו/או להתקיים באופן חלקי ו/או להשתנות אף    1968- בחוק ניירות ערך התשכ"ח

 באופן מהותי.

 ורים גיאוגרפייםמידע כספי לגבי אז .29

 ישראל.בבעיקר פעילה הקבוצה  זה,  דוח נכון למועד 

   דיון בגורמי סיכון .30

הפועל בסביבה של אי ודאות רגולטורית. להלן    תאגידישראל כרוכה בסיכונים המאפיינים  הקבוצה  פעילות  
על פעילות   גורמי הסיכון להם עשויה להיות השפעה מהותית  ותוצאותיה  הקבוצה  מוצגת סקירה בדבר 

 העסקיות: 

 סיכוני מאקרו  .30.1

ופוליטי  .30.1.1 מדיני  בטחוני,  באיתנות    :מצב  לפגיעה  תוביל  והפוליטי  במצב הביטחוני, המדיני  כל הרעה 
חברות במשק בכלל, וחברות הפועלות בתחום החקלאי בפרט. פגיעה מסוג זה עלולה  הפיננסית של  

 להוביל לקשיים בניהול עסקים, בעבודה מול ספקים ולצמצום בהיקף הפעילות.

. עלייה לא צפויה בתשומות  ומים  הפעילות תלויה במחירי תשומות של חשמל  :עלייה במחירי תשומות .30.1.2
 ת. אלו עלולה לפגוע ברווחיות הפעילו

,  למדינות בחו"ל   תתרחבהקבוצה  ייצוא ממדינת ישראל ופעילות  שתגדל פעילות ה  :תנודות שער חליפין .30.1.3
 שינויים בשערי חליפין.ל הקבוצה עשויה להיות חשופהאזי 

והעולמי .30.1.4 הישראלי  בשוק  ודאות  ואי  כלכלית  בשוק    : האטה  כלכלית  ודאות  ולאי  כלכלית  להאטה 
עולם ישראל מבקשת   הישראלי ו/או העולמי בכלל ובשווקים הפוטנציאליים אליהם קבוצת תיקון 

לגייס את ההון ככל שיידרש להמשך  הקבוצה  לחדור בעתיד עשויה להיות השפעה לרעה על יכולתה של  
 פעילותה. 

ים כגון המשבר המתחולל בארץ ובעולם בעקבות  לאירועים משברי :  אירועים משבריים כגון מגיפות .30.1.5
בפעילות העסקית   פגיעה  פעילות החברה, בשל  על  להיות השפעה  עשויה  וירוס הקורונה  התפשטות 

וצימצום כניסת    ושיתוק מערכת הבריאות  המשנה  וקבלני  הממשלה  משרדי  של צמצום פעילות    במשק,
והתמשכותו על פני זמן רב  למשבר כאמור  .  אזרחים זרים לרבות חברות הנדרשות לאשר תקינה בינ"ל

  קבלני משנה פגיעה בפעילות  כתוצאה מהן על הפעילות העסקית של החברה  להיות השפעה על  עשויה  
, עקב צמצום פעילות  השוטפת  לפעילותה  הנדרשיםואישורים שונים  וספקים, והן על קבלת היתרים  

  המשרד הבריאות,    משרד:  וביניהם,  ותשומות  משאבים  והסטת  והרשויות  הממשלה  משרדי  של
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של המשבר    משכותולהכן,    כמו  . וגופי תכנון  הסביבה  להגנת  המשרד,  ישראל  משטרתלבטחון הפנים,  
  להאט   או  לפגועובהתאם    החדשה או  /ו  הקיימת  הבינלאומי   הסחר  פעילות  על  גם  השפעה  להיותעשויה  

 . "לבחו בשווקים החברה פעילותה התרחבות את

קיפות סייבר.  תלצד סיכוני אבטחת מידע מסורתיים, ניכר גידול בארץ ובעולם ל   :וסייבר  מידע  אבטחת .30.1.6
מערכות   והתקנת  בקרות  ביצוע  זה  ובכלל  הגנה,  אמצעי  של  שורה  מיישמת  החברה  האמור,  לאור 

   .טכנולוגיות מתקדמות להגנה של מערכות המחשב

 גורמי סיכון ענפיים  .30.2

בתחום הבשנים האחרונות,    :רגולציה .30.2.1 רבות  עוסקים  ובעולם  בישראל  הרפואי,    קנביסהרגולטורים 
משמעותיות.   משפטיות  וטרנספורמציות  רפורמות  שינויים,  עובר  בתחום  אשר  הקבוצה  פעילות 

היק"ר  קנביס ה והנחיות  הוראות  לרבות  ובינלאומיים,  מקומיים  שונים,  לתקנים  כפופה    הרפואי 
שינוי  ודיני תכנון ובנייה.    נחיות המשרד לביטחון פניםומשרד הבריאות, הנחיות משרד החקלאות וה 

, עשויים להטיל מגבלות שונות על  הקבוצהבסביבה הרגולטורית, או אי עמידה בהוראות החלות על  
 . או לשנות את מבנה העלויות שלה ולפגוע בתוצאותיה הכספיות הקבוצהפעילות 

  האסדרההחל ממועד פרסום  :הרפואי בישראל קנביסחדשים בשוק הקיימים ותחרות מפני שחקנים  .30.2.2
לגורמים  ההפקה  לכל אחת מחוליות שרשרת    קבועים /זמניים  אישוריםשל  החדשה הוענק מספר רב  

עלולה להיות לקבוצה תחרות משמעותית  ,  הרפורמה  של  משכך, בשנים הראשונות  שונים בישראל.
חברות הישראלי  מצד  בשוק  רבות  יבוא  מתן  בנוסף,    .מתחרות  גדולים  היתרי  לרבות  בהיקפים 

לתאגידים המחזיקים ברישינות ללא מגע )היינו ללא השקעה במתקנים ומשמשים כמתווכים להכנסת  
ה   תוצרת   מוצרי  החברה,  ידיעת  למיטב  ישראל;  לארץ  שונים  קנביס  רפואי    קנביסמוצרי  לשימוש 

ים  המיובאים חייבים אף לעמוד בדרישות משרד הבריאות ושיחרורן מותנה בבדיקות מעבדה, ייבוא זנ
נוספים לשוק הישראלי מייצר מתחרים נוספים בענף הן מבחינת גנטיקה וזנים והן מבחינת איכות  

והן מבחינת תימחור ותהליכים המותרים ברגולציה     התוצרת בהתאם לתנאי הגידול במדינת המקור
 . החלה על תוצרת הקנביס במדינת המקור

ממדינת ישראל דרוש היתר ייצוא,. בנוסף, על    רפואי קנביס לצורך ייצוא מוצרי  : היתרי ייבוא וייצוא .30.2.3
והיתרים בהתאם לרגולציה של המדינה  דרושים אישורים    רפואי למדינה זרה  קנביסמנת לייבא מוצר  

רפואיות   ודרישות  בתקינה  עמידה  תידרש  הזרות  מהמדינות  בחלק  )כאשר  הרלוונטית  הזרה 
 נוספים ו/או היתר ייצואייבוא יתר הקבוצה תקבל ה, אין וודאות כי דוח זהמחמירות(. נכון למועד 

לסיכון של גניבת המוצרים על ידי גורמים    חשופים  המוצרים הסופיים, הן בארץ והן בחו"ל,   :שינוע .30.2.4
התקשרה עם חברה ישראלית אשר מחזיקה באישור מהיק"ר    קבוצה עברייניים. ביחס לשינוע בארץ, ה
לשימוש רפואי בישראל על פי האסדרה החדשה )תקן    קנביס  IMCלביצוע שיווק והפצה של מוצרי  

IMC-GDP). 

רפואי משתנה בין כל מדינה ומדינה והינו משתנה כמעט    קנביסמחיר השוק של  :  בעולם  קנביסמחיר ה .30.2.5
יום.   המידי  של  השוק  )לרבות    קנביסמחיר  רבים  בגורמים  ותלוי  הקבוצה,  בשליטת  אינו  הרפואי 

  גורמים משתנים ובלתי צפויים(.

כמפורט לעיל, קיימות    :רפואי בישראל  קנביסהתוויות רפואיות המאפשרות קבלת רישיון שימוש ב .30.2.6
האורגן המוסמך  רפואי.  קנביסבמדינת ישראל מספר התוויות אשר יכולות להקנות למטופלים לקבל 

לצמצם אתלהר או  של משרד הבריאות.  הינו    הרפואיות,  ההתוויות  חיב  של ועדת התוויות  צמצום 
בההתוויות   שימוש  המאפשרות  לקוחות    קנביסהרפואיות  היקף  את  להקטין  עלול  תחום  רפואי, 

 .  הפעילות

החברה  , כמו כל צמח, חשוף למחלות או מגיפות.  קנביס: צמח ה  מגיפות או מחלות הקשורות בצמחים .30.2.7
  IMC-GAPבחממות אוטומטיות לפי תקן  פועלת לצמצום החשיפה למחלות וזיהומים על ידי גידול  

בדיקות  ופקחי מזיקים  ו מדריכי חקלאות    ,, אגרונומים מקצועב מתמיד על ידי אנשי  מעקוכן ביצוע  
 . מעבדה

ה:  שינויי אקלים .30.2.8 צמח  היתר    קנביס גידול  ובין  מזג האוויר,  לתנאי  בעלת  כפוף  הינה  השמש  קרינת 
שינויים קיצוניים במזג   הרפואי.  קנביס תנובת הומשפיעה על  רפואי  קנביסחשיבות לגידול מיטבי של 

 האוויר עשויים להשפיע על תנובת הגידולים ולשבש את מחזורי הגידול. 
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בסוף העשור הקודם החלה    :הרפואי  ביסקנבמספר הפטנטים שנרשמו על ידי חברות בתחום ה   גידול .30.2.9
על תרופות  חברות  ידי  על  שנרשמו  הפטנטים  במספר  החברות    קנביס  מוצרי  עלייה  אחת  רפואי. 

, שרשמה פטנטים רבים על הקשרים בין הרכיב הפעיל  GWהדומיננטיות בתחום היא חברת התרופות  
רפואי, עלול    קנביסגנטיים של  הרישום המאסיבי של פטנטים על פיתוחים    למחלות מסוימות.   קנביס ב

 להגביל את הקבוצה בייצור ומכירה של מוצרים שונים בארץ ובעולם. 

 דיון בגורמי סיכון ייחודיים  .30.3

: שינויים בחקיקה ו/או במדיניות משרד הבריאות או חקיקה חדשה  או איבוד הרישיונותאי חידוש   .30.3.1
לפעול  הליכי  עלולים לעכב את   לא תוכל  לגרום לכך שהקבוצה  עלול  עיכוב אשר  קבלת הרישיונות, 

האישורים   של  תוקפם  כי  וודאות  כל  אין  לכך,  מעבר  חלקו.  או  כולו  הפעילות    המוגבלים בתחום 
ידי היק"ר. הקבוצה מחויבת לעמוד בכל התקנות והתנאים של    עלהקיימים לקבוצה יוארכו מעת לעת  

היק"ר לצורך החזקת האישורים. הפרה כלשהי עלולה להוביל לביטול או שלילת האישורים. כמו כן,  
ככל שימצא שמספר בעלי האישורים מסכן את בטחון הציבור או אינו מאפשר פעילות  ההנחה היא ש

בתחום, תישקל האפשרות של קביעת מכסות גידול או הגבלות    כלכלית בת קיימא בשל ריבויי פועלים
 אחרות על מספר העוסקים בתחום, לרבות מתן הגבלה על היצוא. 

הצלחת הקבוצה תלויה רבות ביכולתה לגייס ולפתח כוח אדם מקצועי    :הנהלה וכוח אדם מקצועי .30.3.2
אדם   כוח  לגייס  הקבוצה  של  יכולתה  אי  ובגידול.  בהנהלה  מפתח  אנשי  לשמר  ובפרט  ו/או  כאמור 

כי   יצוין,  פיתוח המוצרים שלה.  ביכולת  לפגוע באופן מהותי בביצועיה, לרבות  עלול  קיים  עובדים, 
ה   אתגר בתחום  לעבוד  שיתאימו  עובדים  בסטנדרטים    קנביס לאתר  לעמוד  צריכים  שאלו  מפני 

 אשר עובדים בתחומים אחרים אינם נדרשים אליהם.  90מסוימים

  עיסוק מאת היק"ר למפעל   נותרישי  על  ושמירה  חידוש   –  ובית המסחר   הייצור מפעל    :ילותאתרי פע .30.3.3
המסחר   , הייצור הנדרשים  בבהתקדמות    תלויה  לבית  בתקנים  הרוקח  IMC-GMPעמידה  אישור   ,

  בתנאי   עמידהכפופים להמשך    –   והגידול  הריבוי  מתקני  ;המקומית  מהרשות  עסק   רישיון והמחוזי  
 לשימוש סייגים(  החקלאית ההתיישבות לחוק   בהתאם,  (בגידול)שותפות    חורג  לשימוש  היתרה

  כפופים,  הרלבנטיתמהאגודה    המים  הקצאת  קבלת  המשך  ,1967-( התשכ"זובמים חקלאית בקרקע
/ חידוש    בקבלת  יםתלוי   –  ומטה  מרקחת   בית  הדרכות  קליניקות  ;המקומית  הרשות  בדרישות  עמידה ל

 .הצורך לפי ,  חורג  לשימושהיתרים  

המשך פעילותה של הקבוצה לאחר השלמת העסקה תלוי ביכולתה לגייס    :מקורות מימון והשקעה .30.3.4
 כספים על מנת להמשיך ולפתח את פעילותה. אין כל וודאות שהקבוצה תצליח בגיוס כספים אלה.  

: הצלחת הפעילות תלויה במידה רבה  התקשרות עם שותפים ו/או ספקים ו/או לקוחות אסטרטגיים .30.3.5
עם   להתקשר  הקבוצה  של  בענף,  חבביכולתה  נוספות  לקוחות  רות  ו/או  ספקים  ו/או  שותפים 

אסטרטגיים לצרכי שיווק ומכירת מוצריה ובעתיד אף לצורכי מחקר פיתוח. אי יכולתה של הקבוצה  
 לבחור בשותפים ו/או ספקים מתאימים עלול לפגוע בביצועיה של הקבוצה וביכולתה לפתח מוצרים. 

עלולה לגרום לפגיעה בסביבה וכתוצאה מכך עלולה לחשוף  : הפרת הוראה זו  סיכוני איכות הסביבה .30.3.6
   את הקבוצה לסנקציות מנהליות ופליליות ולאחריות לפצות את הנפגעים מהפגיעה הסביבתית.

 .ביחס למלאיבאופן מלא אינו חל  לקבוצה : הכיסוי הביטוחי הקיים  העדר ביטוח מלאי .30.3.7

 ל הפעילות: להלן טבלה המסכמת את מידת ההשפעה של כל גורם סיכון ש

 מידת ההשפעה של גורם הסיכון על הקבוצה  
 השפעה גדולה  השפעה בינונית השפעה קטנה 

  סיכוני מאקרו 
  X  מצב בטחוני, מדיני ופוליטי 

   X עלייה במחירי תשומות 
  X  תנודות שער חליפין 

  X  האטה כלכלית ואי וודאות בשוק הישראלי והעולמי 
  X  מגיפות אירועים משבריים כגון  

  X  אבטחת מידע וסייבר 
  גורמי סיכון ענפיים

 
גיל    90 מעל  ישראלים,  להיות  חייבים  ראו:  24העובדים  נוספים  לפרטים  וכו'.  ישראל  ממשטרת  אישור  קבלת   ,

https://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf . 

https://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf
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 X   רגולציה 
שחקנים   מפני  ו תחרות  ה קיימים  בשוק    קנביס חדשים 

 הרפואי בישראל 
 X  

   X הרפואי הקיימים בישראל  קנביס תחרות מפני יצרני ה
 X   היתרי ייבוא וייצוא 

   X שינוע 
  X  בעולם  קנביס מחיר ה

שימוש  התוויות   רישיון  קבלת  המאפשרות  רפואיות 
 רפואי בישראל   קנביסב

X   

  X  מגיפות או מחלות הקשורות בצמחים
   X שינויי אקלים 

בתחום    גידול חברות  ידי  על  שנרשמו  הפטנטים  במספר 
 הרפואי  קנביסה

X   

  סיכונים ייחודיים 
 X   אי חידוש או איבוד הרישיונות 

  X  מקצועי הנהלה וכוח אדם  
  X  אתרי פעילות 

  X  מקורות מימון והשקעה 
לקוחות   ו/או  ספקים  ו/או  שותפים  עם  התקשרות 

 אסטרטגיים 
X   

   X סיכוני איכות הסביבה 
   X העדר ביטוח מלאי 
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לשנה  התאגיד ענייני מצב על הדירקטוריון וחד  -   ב'   חלק 
 2021 בדצמבר 31שנסתיימה ביום 

לשנה שנסתיימה ביום    החברה בזה את דוח הדירקטוריון של    מתכבד להגיש  החברה  דירקטוריון
נערך  "(.הדיווח  "תקופת)להלן:    2021  בדצמבר  31 )דוחות    בהתאם  הדוח  ערך  ניירות  לתקנות 

התש"לומיידייםתקופתיים   "תקנות    1970-(,  ומיידיים"(. )להלן:  תקופתיים  ההסברים    דוחות 
)להלן:   2021  בדצמבר  31של החברה ליום  המאוחדים  הכספיים    שיובאו להלן מתייחסים לדוחות

 "( המצורפים בפרק ג' לדוח תקופתי זה."הדוחות הכספיים

, תוצאות פעולותיו, הונו קטוריון למצב עסקי התאגידהסברי הדיר -פרק א' 
 ותזרימי המזומנים שלו 

 סביבתה העסקית החברה ו .1

מבוססי    פועלתהחברה   .1.1 מוצרים  של  וההפצה  השיווק  הייצור,  הגידול,  הריבוי,  בתחומי 
רפואי   קנאביס  מוצרי  של  ובמכירה  בהפקה  זה  ובכלל  בישראל  רפואי  לשימוש  קנאביס 

 לטיפול והקלה על סימפטומים במגוון רחב של התוויות רפואיות.  

"(, קנביטן: "קנביט בע"מ )להל נכון לתאריך הדוח, פעילות החברה מתבצעת הן באמצעות  .1.2
תיקון עולם  חברה בת בבעלות מלאה של החברה, וחברות בנות בשליטתה והן באמצעות  

"( וחברות בנות בשליטתה, אשר רכישתן הושלמה  תיקון עולם"  )להלן:  בע"מ(  2019ישראל )
 . 2019בדצמבר  31על ידי החברה ביום 

עם השלמת רכישת פעילות תיקון עולם בישראל, החלו קנביט ותיקון עולם לפעול במשולב   .1.3
בהיבטי הפעילות השונים לרבות תכנון הנעשה באופן שנועד למקסם את הערך המוסף מסך 
הייצור, המחקר, השיווק, המכירה   ועד  והגידול  כל פעילות החברות, החל משלב הריבוי 

 וההפצה.  

  לקנאביס  היחידה  מאתבמלוא הרישיונות הנדרשים    מחזיקה החברה  ,  הדוח  לתאריך  נכון  .1.4
הערך,  ר"היק" )להלן:  הבריאות  במשרד  רפואי  שרשרת  כל  עבור  הריבוי    החל "(  משלב 

 הפצה לבתי המרקחת. ה שלבוהגידול ועד ל

 נגיף הקורונה על פעילות החברה  התפשטות השלכות   .1.5

ופעילויות הייצור השיווק  נכון למועד הדוח, אין למשבר השפעה מהותית על פעילות החברה  
 .באופן שוטף וסדיר בין בעצמה ובין על ידי ספקיםוההפצה של מוצרי החברה מתנהלות 

לייצר, לשווק או לספק את  ביכולתה  נכון לתאריך הדוח לא חל שינוי  להערכת החברה, 
ללקוחותיה, ובכלל זה לבתי המרקחת עמם התקשרה החברה. כמו כן, החברה לא  מוצריה  

   .חוותה, שינויים מהותיים בביקוש למוצרי הקנאביס הרפואי שלה כתוצאה מהמשבר

עקב    החברה  פעילות להיות השפעה על    עשויה  החרפתו   אוהמשבר    להתמשכותיחד עם זאת,  
פעילות   מצד  ,  משנה  וקבלני   הממשלה  משרדי  שלצמצום  עיכוב  ממשלה    משרדי בהם: 

משנה    קבלני  מצד  עיכוב "ר(;  והיקורשויות רגולטוריות שונות )ובכלל זה משטרת ישראל  
כיבוי    רכות)כגון מע  לחברהמספקים שירותים ומערכות חיוניות  ההעובדים באופן חלקי ו

מערכאש ו ו,  התראה  עלולים    משרדמצד    עיכוב (;  עודת  אשר  מבדקים  בקיום  הבריאות 
לעיכוב  לגרו לשם   האישורים  בקבלת  ועיכוב  ולידציה  בהליכים  הנדרשים  וההיתרים 

עובדי  החברה  מתקני  של  הפעלתם של  נרחבים  בידודים  בשל  העבודה  בקצבי  עיכוב   ;
במעבר    בידודהתנועה האווירית וחובת    צמצוםבשל    EU-GMPהחברה; עיכוב בקבלת תקני  

 בין המדינות. 

מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו החברה המצוינות לעיל מהווים  הערכות  ו  מובהר כי המידע
תלויה, בין היתר, בגורמים שאינם   םואשר התממשות 1968-בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 
לרבות   החברה,  הקורונהבשליטת  משבר  של  מהתמשכותו  לנבוע  שעלולות  , השפעות 

כל וודאות כי לא יחול אין  ,ולפיכך אין כל וודאות כי האמור לעיל יתממש ואף אם יתממש
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 שינוי מהותי במידע. 

ובעסקיה   .1.6 לתיאור עסקי החברה, תחומי פעילותה וכן שינויים עיקריים בפעילות החברה 
 במהלך תקופת הדו״ח, ראו פרק א' לדוח תקופתי זה. 

 1202 ברבדצמ  31ליום  כספיהמצב ה .2

 החברה  של הכספי במצבה שחלו  השינויים  עיקרי ניתוח .2.1

 לתקופה מקבילה:   בהשוואה 2021  בדצמבר 31ליום מצב הכספי של החברה ה  להלן

 לשינוי הסבר בדצמבר  31ליום  סעיף
2021 2020 

 אלפי ש"ח 
  נכסים

 : שוטפים
   

  ושווי  מזומנים
 מזומנים 

מיליון ש"ח,  גידול    35.7  -השינוי נובע מגיוסי הון בסך של כ 11,035 13,416
מיליון ₪ לשם מימון    2.3- של כבניצול מסגרת אשראי בסך  

 פעילות השוטפת, ופעילות השקעה.
 

  פקדונות
 מוגבלים 

 בגין ערבויות שהעניקה החברה   תהיתרה נובעת מפיקדונו 867 888

 הגידול ביתרת הלקוחות נובע מגידול בהיקף פעילות החברה 5,955 9,710 לקוחות 
  ויתרות חייבים 

 חובה 
מורכבת 3,479 1,229 כ  היתרה  של  בסך  מוסדות  מיתרת    0.5    - בעיקר 

 מליון ש"ח  0.7-כבסך של  מליון ש"ח וחייבים אחרים
  נכסים

 ביולוגיים
נמצאת  ההיתרה נובעת ממלאי של צמחים ותוצרת חקלאית   1,955 2,642

 בשלב הגידול 
 היתרה כוללת מלאי בתהליך ותוצרת גמורה  17,890 15,041 מלאי 

 שאינם נכסים
 :שוטפים

   

נכס פיננסי  
 בשווי הוגן 

בחברת   - 1,161 ביאור    –  Gynica ABG LTDהשקעה  ה'  16ראה 
 לדוחות הכספיים.  

ש"ח בניכוי פחת  מיליון    10-סך של כהושקע  במהלך התקופה   74,207 71,016 נטו , קבוע רכוש
 ש"חמיליון  12.9-שנצבר בסך של כ

  בלתי   נכסים
 מוחשיים 

נובע   72,007 67,803 בלתי  השינוי  נכסים  של  הדו"ח  בתקופת  מהפחתה 
עולם   תיקון  פעילות  רכישת  במסגרת  שהוכרו  מוחשיים 

 בישראל 
  זכויות בגין  נכס

 שימוש 
היתרה מורכבת בעיקר מנכס חכירה שהוכר במועד השלמת   7,418 6,874

רכישת פעילות תיקון עולם בישראל בגין הסכמי החכירה של  
   הפעילות הנרכשת 

  194,813 189,780 נכסים  סך
  התחייבויות

 :שוטפות 
   

  ונותני   ספקים
 שירותים 

נובעת 5,711 5,273   בחוות  השקעות  בגיןספקים  יתרת  בעיקר מ   הירידה 
 ובמפעל 

  ויתרות  זכאים
       זכות

כ  היתרה מורכבת בעיקר  11,414 6,218 ומוסדות בסך של    2.4  -מעובדים 
מליון ש"ח וכן התחייבויות אחרות והוצאות  לשלם בסך של  

 מליון ש"ח  3.8 -כ
אשראי  

מתאגידים  
 בנקאיים 

 היתרה כוללת אשראי מתאגידים בנקאיים  7,501 9,844

חלויות שוטפות  
של הלוואה  

 לזמן ארוך 

68 -  

  בגין  התחייבות 
 חכירה 

 הסבר לעניין נכס בגין זכויות שימוש לעיל   אור 1,801 1,570

  התחייבויות
   :שוטפות שאינן

   

הלוואה לזמן  
 ארוך 

111 -  

  בגין  התחייבות 
 חכירה 

 הסבר לעניין נכס בגין זכויות שימוש לעיל   אור 5,636 6,446

  בגין  התחייבות 
  מותנית  תמורה 
 עסקים  בצירוף

מתמורות   25,263 14,975 נובעת  בהסכם  היתרה  שנקבעו  כפי  מותנות 
בהתאם   המוצגות  בישראל  עולם  תיקון  פעילות  לרכישת 
לשווי ההוגן, בהתבסס על הערכת שווי אשר בוצעה למועד  

 .הדו"ח על ידי מעריך שווי בלתי תלוי
  הלוואות

 מהמייסדים
מימון    וצאותהשינוי ביתרת הלוואות מהמייסדים נובע מה  1,427 1,451

 לתקופה 
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 לשינוי הסבר בדצמבר  31ליום  סעיף
2021 2020 

 אלפי ש"ח 
  58,753 45,956 התחייבויות  סך
שבוצעו,   136,060 143,824 ההון  סך הון  מגיוסי  בעיקר  נובע  העצמי  בהון  הגידול 

שנצבר   ההפסד  השפעת  ובניכוי  מניות  מבוסס  מתשלום 
 בתקופת הדוח 

  התחייבויות  סך
 והון 

189,780 194,813  

 

   לותי תוצאות הפע .2.2

הפעילותהלן  ל החברה    תוצאות  ביום  של  שהסתיימה  ביחס  2021  בדצמבר   31לשנה   ,
 ש"ח(: )באלפי   ותמקביל ותלתקופ 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  סעיף
 

 לשינוי הסבר

2021 2020 2019 
 באלפי ש"ח 

 - 21,659 37,030 הכנסות ממכירות 
פעילות   בהיקף  מגידול  נובע  הגידול 

 החברה 

עלות המכירות לפי  
התאמות בגין שווי  

הוגן של נכסים  
 ביולוגיים

29,468 10,745 - 

עלויות  בתקופה  היתרה   בעיקר  כוללת 
)כ מיליון ש"ח(, שכ"ד אחזקה    8.6-שכר 

)כ עבודות  ימ  5.5-ואנרגיה  ש"ח(,  ליון 
ושינוע   אריזה  ייצור  משנה,  קבלני  חוץ, 

מבוסס  ימ  6.2-)כ תשלום  ש"ח(,  ליון 
)כ ש"ח(,ימ  0.16-מניות  ערך    ליון  ירידת 
בניכוי שינויים    מליון ש"ח(  14.8-מלאי )כ

)כ שיערוך  ורווחי  ליון  ימ  5.7-במלאי 
 ש"ח(

  10,396 14,994 והפחתות  פחת
כוללת   בתקופה  בגין  גם  היתרה  פחת 

מוחשיים בלתי  כ  נכסים  של   2.5  -בסך 
 מליון ש"ח   

גולמי  )הפסד( רווח 
לפני השפעת  

שינויים בשווי הוגן  
של נכסים 

 ביולוגיים 
 

(7,432 ) 518 - 

 

רווחים מהתאמות  
שווי הוגן של  

 נכסים ביולוגיים 
 

4,891 4,015 - 

משינוי   נובעים  התקופות  בין  השינויים 
 שווי הוגן של נכסים ביולוגיים 

רווחים מהתאמות  
שווי הוגן של  

נכסים ביולוגיים  
 שמומשו 

(4,801 ) (642 ) - 

נובעים   התקופות  בין  משינוי  השינויים 
שווי הוגן של נכסים ביולוגיים שמומשו  

שנמכר המלאי  והושמדו    ו וכמויות 
 בתקופה 

 גולמי )הפסד( רווח 
 

(7,342 ) 3,891 - 

בניכוי    ההפסד הדוח  בתקופת  הגולמי 
נכס   של  הוגן  בשווי  השינויים  השפעת 

  , ירידת ערך מלאי ביולוגי, פחת והפחתות
כ  על  עמד  מניות,  מבוסס    59%-ותשלום 

בתקופה שנסתיימה ביום    49%-ביחס לכ
 2020בדצמבר  31

הוצאות מחקר  
 ופיתוח 

7,195 2,155 634 

של  שכר  עלויות  בעיקר  כוללת  היתרה 
)כעובדי   מיליון ש"ח(, תשלום   3-המו"פ 

)כ מניות  ש"ח(,   0.3-מבוסס  מיליון 
ומהוצאות נוספות כחלק מהוצאות בגין  

 מיליון ש"ח   3.9-מחקר ופיתוח בסך של כ

  מכירה הוצאות 
 ושיווק 

11,495 7,935 - 

שכר   הוצאות  בעיקר  כוללת  היתרה 
ונלוות לרבות תשלום מבוסס מניות בסך  

מיליון ש"ח(, הוצאות אחזקת    5.5-של )כ
)כ של  בסך  ושונות  מיליון    2.8-משרד 

של   בסך  והפחתות  פחת  הוצאות  ש"ח(, 
בגין    1.5-)כ מהוצאות  וכן  ש"ח(  מיליון 

-הפחתה של נכס בלתי מוחשי בסך של )כ
 מיליון ש"ח(  1.7
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 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  סעיף
 

 לשינוי הסבר

2021 2020 2019 
 באלפי ש"ח 

הוצאות הנהלה  
 וכלליות 

16,160 20,929 9,314 

בגין   בעיקר  הוצאות  כוללת  היתרה 
מיליון ש"ח(,   3.4-שירותים מקצועיים )כ

)כ מניות  מבוסס  מיליון    5.5-תשלום 
)כ ונלוות  שכר  ש"ח(,   5.7-ש"ח(,  מיליון 

)כ פחת  ש"ח(   1.1-הוצאות  מיליון 
כ של  בסך  אחרות  מיליון    0.5-והוצאות 

 )ש"ח

)הכנסות(   הוצאות 
 אחרות 

(4349, ) 6,755 - 

כוללת תמורות  מ  הכנסות  היתרה  עדכון 
לרכישת   בהסכם  שנקבעו  כפי  מותנות 
פעילות תיקון עולם בישראל אשר בוצעה  

- על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי )כ
אחרות    10.2 ומהוצאות  ש"ח(,  מיליון 

 מיליון ש"ח(  0.8-בסך של כ
  9,948 33,883 32,758 הפסד מפעולות 

 279 1,139 1,269 , נטו מימון הוצאות 

המימון   כוללות  הוצאות  הדוח  בתקופת 
 1.1-בעיקר הוצאות מימון בגין חכירה )כ

מיליון    0.15-מיליון ש"ח(, וכן מאחרות )כ
 ש"ח(

בשנת   - ( 273) - הטבת מס  שנים    2020היתרה  בגין  הינה 
 קודמות 

כולל   הפסד
 לתקופה 

34,027 34,749 10,931  

 

 נזילות ומקורות המימון       .2.3

החברה   של  המימון  ומקורות  נזילות  ביום  להלן  שהסתיימה    ,2021  בדצמבר  31לשנה 
   )באלפי ש"ח(: ותמקביל  ות לתקופ בהשוואה

 סעיף

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
 

 2019 2020 2021 לשינוי הסבר
 באלפי ש"ח 

מזומנים נטו,  
ששימשו לפעילות  

 שוטפת 
(23,173 ) (24,378 ) (3,356 ) 

הפעילות   בהיקף  מצמיחה  נובע  הגידול 
 החברה של 

מזומנים נטו,  
ששימשו לפעילות  

 השקעה
(10,162 ) (27,143 ) (96,415 ) 

 השינוי נובע מהשקעות ברכוש קבוע

מזומנים נטו,  
שנבעו מפעילות  

 מימון 
35,716 60,652 99,138 

נובע בעיקר מגיוסי הון שבוצעו במהלך  
פירעון התחייבות בגין חכירה  התקופה,  

 ופירעון אשראי מתאגידים בנקאיים
גידול )קיטון(  

במזומנים ושווי  
 מזומנים 

2,381 9,131 (633 ) 
 

יתרת מזומנים  
ושווי מזומנים  
 לגמר התקופה 

13,416 11,035 1,904 

 

   בתקופת הדוח פעמיים חד אירועיםו נוספים אודות תוצאות הפעילות  הסברים .2.4
בסעיף   .2.4.1 לאמור  הפעילות    2.2בהמשך  תוצאות  כי  יצוין  הדוח  ב  החברה  שללעיל,  תקופת 

 פעילותה השוטפת של החברה: עםכוללות סכומים חד פעמיים, אשר אינם מזוהים 

 תזרימיות   עלויות   שאינן  פעילות  תוצאות ,  רשמה החברה, בין היתר  2021במהלך שנת   .1
 : לחברה

והנהלה  מכירה ושיווק    , מחקר ופיתוח,החברה הכירה במסגרת עלות המכירות .א
כ של  בסך  הוצאות  כשסך    19,341-וכלליות  והפחתות  פחת  בגין  ש"ח  אלפי 

נכסים בלתי מוחשיים   הוצאותה שהוכרו במסגרת רכישת פעילות    בגין הפחתת 
תיקון עולם בישראל בהתאם לעבודת ייחוס תמורת הרכישה, אשר בוצעה על ידי  
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בעלות המכר  אלפי ש"ח    4,204-הסתכם לסך כולל של כ  מעריך שווי בלתי תלוי
 .אלפי ש"ח, בהתאמה( 1,726-וכ  2,478-)כוהמכירה והשיווק 

בהוצהחברה   .ב והפסד  הרווח  סעיפי  במסגרת  כהכירה  של  כולל  בסך    6,206- אות 
 .אלפי ש"ח עבור הוצאות בגין אופציות לעובדים ונושאי משרה

הכירה   .ג כ  בהכנסותהחברה  של  בסך  שערוך    10,288-אחרות  בגין  ש"ח  אלפי 
עולם   תיקון  פעילות  לרכישת  בהסכם  שנקבעו  כפי  מותנות  תמורות  התחייבות 

הוכרה בהתאם לשוויה ההוגן, בהתבסס על הערכת שווי    בישראל. ההתחייבות 
   .אשר בוצעה על ידי מעריך שווי בלתי תלוי

  בגין אלפי ש"ח    90-כבסך של    שיערוך  רווחיהכירה החברה ב  2021שנת    במהלך .ד
 .  מומשו טרם אשר ביולוגיים  נכסים של הוגן  שווי מדידת

   . מלאי השמדת  בגין"ח ש  אלפי 14,745-כ של סך  החברה  רשמה 2021 בשנת .2

עולם,    עםכן,    כמו .2.4.2 תיקון  פעילות  רכישת  האינטגרציה  המשיכה  השלמת  בניצול  החברה 
 : והקמת המערכים התפעוליים  עולם ותיקון  קנביטוהסינרגיה בין 

הגידול בהכנסות  .  71%-כ  שלבהכנסות    גידול, חל  אשתקד  המקבילה   לתקופה   בהשוואה .1
מהצמיחה   החברה  בביקושיםנובע  החב  ,למוצרי  של  הגידול  בשטחי   רה מהתרחבות 

 –  שלישיים  לצדדים  םות משירותיומהכנסלפרק תיאור עסקי התאגיד(    9)ראה סעיף  
 . לדוחות הכספיים א'  17ראה ביאור 

 תשלום ירידת ערך מלאי,  ,  והפחתות  פחת  בנטרול הדוח,    בתקופתהגולמית    הרווחיות  .2
- כ   של  לסך  הסתכמה  ביולוגיים  נכסים  בגין  השערוך  רווחי  והשפעת  מניות  מבוסס
שהסתיימה ביום   לתקופה   בהשוואה  ההכנסות   מסך  59%-כ   המהווה   ש"חאלפי    22,099

   מסך המכירות.   49%-המהווים כ  ש"חאלפי   10,673- בסך של כ 2020בדצמבר  31

 

לתקופה   
שהסתיימה ביום  

 2021בדצמבר  31

  6לתקופה של 
חודשים  

שהסתיימה ביום  
 2021בדצמבר  31

  6לתקופה של 
חודשים  

שהסתיימה ביום  
 2020בדצמבר  31

לתקופה  
שהסתיימה ביום  

 2020בדצמבר  31

 21,659 10,846 20,021 37,030 הכנסות 
 3,891 ( 4,262) ( 10,908) ( 7,342) גולמי רווח 

 185 185 40 160 תשלום מבוסס מניות 
 9,970 6,162 7,388 14,626 3 פחת והפחתות

 - - 14,745 14,745 מלאי ירידת ערך 
השיערוך בגין   השפעת 
 נכסים ביולוגיים 

(90 ) 1,425 (246 ) (3,373 ) 

 10,673 1,839 12,690 22,099 רווח גולמי מתואם 
גולמי   רווח  שיעור 

 מתואם 
59% 63% 17% 49% 
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ומסתכם לסך של הצטמק    2021  בדצמבר  31של הפעילות המאוחדת ליום    EBITDA-ה .3
ש"ח  (13,417)-כ ל   אלפי  אשתקד  בהשוואה  מקבילה  כתקופה  של  לסך  -שהסתכם 
 לפי ש"ח. א ( 19,947)

 להלן תוצאות הפעילות עבור כל אחת מהתקופות: 

לתקופה   
שהסתיימה ביום  

 2021בדצמבר  31

  6לתקופה של 
חודשים  

שהסתיימה ביום  
 2021בדצמבר  31

  6לתקופה של 
חודשים  

שהסתיימה ביום  
 2020בדצמבר  31

לתקופה  
שהסתיימה ביום  

 2020בדצמבר  31

 21,659 10,846 20,021 37,030 הכנסות 
 3,891 ( 4,262) ( 10,908) ( 7,342) גולמי  רווח

 (33,883) ( 21,050) ( 17,889) ( 32,758) תפעולי  הפסד
 13,936 6,829 9,814 19,341 פחת והפחתות 

EBITDA (19,947) (14,221) (8,075) (13,417)   1חשבונאי 

 

השינוי   ,תשלום מבוסס מניות,  רווח תפעולי בנטרול פחת והפחתותהלהלן הרכב של   .4
הוגן לשווי  בהתאם  המוצגות  המותנות  בתקופות בתמורות  פעמיות  חד  הוצאות   ,

 ירידת ערך מלאי והוצאות מו"פ:  , ביולוגיים נכסים  בגין השיערוך  השפעת,   תקודמו

  לתקופה שהסתיימה 
בדצמבר   31ביום 

2021 

  6לתקופה של 
חודשים  

שהסתיימה ביום  
 2021בדצמבר  31

  6לתקופה של 
חודשים  

שהסתיימה ביום  
 2020בדצמבר  31

  לתקופה שהסתיימה
בדצמבר   31ביום 

2020 

 ( 33,883) ( 21,050) ( 17,889) ( 32,758) תפעולי  הפסד
 13,936 6,829 9,814 19,341 והפחתות  פחת

 7,478 4,331 2,320 6,206 מניות  מבוסס  תשלום
בתמורות   השינוי 
המוצגות   המותנות 

 בהתאם לשווי הוגן 
(10,288 ) (10,599 ) (1,902 ) 213 

אחרות   חד    –הוצאות 
 פעמי 

- - 2,483 5,989 

בגין   השיערוך  השפעת 
 נכסים ביולוגיים 

(90 ) 1,425 (246 ) (3,373 ) 

 - - 14,745 14,745 ירידת ערך מלאי 
 2,155 1,455 4,419 7,092 4הוצאות מו"פ

EBITDA  (7,485) (8,100) 4,235 4,248 2מתואם 

 

 ,לפירוט בדבר השימוש באומדנים חשבונאיים קריטיים בעת עריכת הדוחות הכספיים .5
 . 2021בדצמבר  31ליום   המאוחדים הכספיים לדוחות 3ראה ביאור 

 

 
 הפסד תפעולי בניכוי פחת והפחתות.   1
 .והפחתות הפחת  בשורת הכלולה הפחת השפעת ללא 4
2 EBDITA   תפעולי בנטרול פחת והפחתות, תשלום מבוסס מניות, הוצאות חד פעמיות בתקופות   הפסד  -מתואם

קודמות, ירידת ערך מלאי, השינוי בתמורות המותנות המוצגות בהתאם לשווי הוגן, השפעת השיערוך בגין נכסים  
 . ביולוגיים, וכן הוצאות מו"פ
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  פרק ב' - היבטי ממשל תאגידי 

   דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .3

סעיף   להוראת  החברות(  12))א(92בהתאם  התשנ"טלחוק  החברות" )להלן:   1999-,  , "(חוק 
דירקטורים בחברה בעלי מומחיות חשבונאית    , כי המספר המזערי של קבעדירקטוריון החברה  
על   יעמוד  אחדלפחות  ופיננסית  גודל    .דירקטור  את  הולם  זה  מספר  כי  סבור  הדירקטוריון 

   החברה, סוג הפעילות שלה והיקפה. 

דירקטורים בעלי    ארבעהמכהנים בדירקטוריון החברה  הכספיים,  נכון למועד אישור הדוחות  
ופיננסית:   חשבונאית  נבון,  ה"מומחיות  ארז  נאור,  ירון  ביטוןה  מן  אלית  אורלי  הגב'  ו  הגב' 

 . זילברמן

ה"ה   של  והשכלתם  כישוריהם  העסקי,  ניסיונם  נבוןלפירוט  ביטון    ,נאור,  ראה  וזילברמן  מן 
 . להלן )פרטים נוספים( לדוח התקופתי לחלק ד' 26תקנה 

 גילוי בדבר דירקטורים בלתי תלויים  .4

כולל   אינו  החברה  תלוייםתקנון  הבלתי  הדירקטורים  שיעור  בדבר  לתקופת    .הוראה  נכון 
 . יצחק אשכנזישאיננו דירקטור חיצוני, פרופ'  , דאחבלתי תלוי  דירקטורבחברה  ןמכה הדיווח, 

   של החברה מבקר פניםפרטים בדבר  .5

 מבקר ה )להלן: "כמבקר הפנימי של החברה    דניאל שפיראמכהן מר    2017  יוניב   12החל מיום   .1
ביוני    12ביום    "(, לאחר אישור מינויו על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברהמיהפני
2017  . 

בפרק "פרטים    א26  תקנה  ראה   מימבקר הפני של    ווניסיונ   ו כישורי,  והשכלתלפרטים בדבר   .2
 .  להלן  זה לדוח תקופתי , המצורף כפרק ד'"נוספים על התאגיד

)א(  החברהידיעת    למיטב .3 הפניה:  בסעיף    מימבקר  הקבועים  בתנאים  לחוק  3עומד  )א( 
)ב( לחוק  146סעיף  ב ,  "(חוק הביקורת הפנימית" )להלן:  1992-, התשנ"ב הביקורת הפנימית

מחזיק בניירות ערך של    ו אינ  הפנימי   לחוק הביקורת הפנימית )המבקר  8סעיף  בהחברות ו
תיים אחרים  אין קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהו  מי( למבקר הפני ב)-ו  (,התאגיד

 עם התאגיד(.

ונעזר לצורך  מעניק שירותי ביקורת פנים כגורם חיצוני  ,עובד התאגיד  ואינ   מיהפני   מבקרה .4
 . והענקת שירותים אלו בעובדים נוספים במשרד

  .שעות עבודה 300- כהיה זה,  דוחעד מועד   2021בשנת   מימבקר הפניהשל  ועבודתהיקף  .5

 : שנתית בתאגידוהבקביעת תכנית הביקורת, השוטפת  השיקולים  .6

נערכת על בסיס המלצות  "(  תכנית הביקורת" העבודה של המבקר הפנימי )להלן:תוכנית  
הדן  הפנימימבקר  ה החברה  ,  הנהלת  את עם  ומביא  ביקורת  דורשים  שלדעתו  בנושאים 

אים אשר ועדת הביקורת. תוכנית הביקורת מבוססת על הערכת הנושאישור  המלצותיו ל
עשויים להוות מוקדי סיכון בתאגיד ו/או הדורשים שיפור. תוכנית הביקורת קובעת מספר  

במסגרת לוח זמנים המוכתב על ידי ועדת הביקורת  הפנימי  מבקר  הנושאים הנבדקים על ידי  
נקבעה על ידי ועדת הביקורת    2022תכנית הביקורת לשנת    .ובהיקף ביקורת המסוכם מראש

  300, בהיקף כולל של עד  נושאים הבאיםוכוללת את ה   2021בדצמבר    9ביום  של החברה  
 . הסביבה  איכות)ב( ;  סיכונים סקר: )א(  שעות ביקורת שנתיות

 : על פיהם עורך המבקר הפנימי את הביקורת  התקנים המקצועיים .7

של   להודעתו  הפנימי  בהתאם  עורך  המבקר  תקנים  הוא  פי  על  הביקורת  מקצועיים  את 
, עמד המבקר החברה. למיטב )ב( לחוק הביקורת הפנימית4בהתאם לסעיף    מקובלים בארץ

 . האמוריםהפנימי בדרישות התקנים 
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   :זהות הממונה הארגוני על המבקר הפנימי .8

החברה. ועדת  ועדת הביקורת של  ול   מי הפנימבקר  התכנית הביקורת השנתית מוגשת על ידי  
הביקורת בוחנת את הנושאים, תוך התייעצות עם הנהלת החברה, ולאחר מכן מחליטה על  

מנחים את ועדת הביקורת הינם,  ה השיקולים    .התכנית )בשינויים או ללא שינויים(אישור  
פו  אים בשנים שחלבין היתר, צרכי הביקורת, חשיבות הנושאים, התדירות שבה נבחנו הנוש

בקשר שוטף עם הנהלת החברה  מצוי  . המבקר הפנימי  וכן המלצותיו של המבקר הפנימי
על   הממונה  וקבלת התייחסות לממצאיו.  תיאומים  הביקורת,  בתוכנית  סיוע  לשם קבלת 

   החברה. דירקטוריון"ר יו המבקר הפנימי הינו 

וחשבון על ממצאי המועדים בהם הוגש דין  המבקר הפנימי מוגש  בכתב.  של  דין וחשבון   .9
המבקר הפנימי ליו"ר הדירקטוריון, למנכ"ל וליו"ר ועדת ביקורת והמועדים בהם התקיים  

    דיון בדירקטוריון בממצאי המבקר הפנימי:

 
 הדוח  נושא

מועדים בהם התקיים דיון  
ועדת הביקורת בממצאי  וב

 המבקר הפנימי

מועדים בהם הוגש דוח על  
ממצאי המבקר הפנימי ליו"ר  

טוריון, למנכ"ל וליו"ר  הדירק
 ועדת הביקורת 

 2021 ביולי  20 2021בדצמבר  9 מערך אבטחה 

 2021 באוקטובר 6 2021בדצמבר  9 מערך הרכש

 

   :כנית העבודה של המבקר הפנימיוהיקף, אופי ורציפות הפעילות ות .10

הינם סבירים היקף ואופי תכנית העבודה של המבקר הפנימי הערכת דירקטוריון החברה, ל
בהתחשב בגודל החברה, במבנה הארגוני שלה, במהות פעילויותיה העסקיות ובהיקפם, ויש  

הנושאים שנבחרו הינם מהותיים  ש, היות  את מטרות הביקורת הפנימיתליישם  בהם כדי  
עולה מתמיד ובלתי אמצעי  ניתן חופש פ . למבקר הפנימי  בחברה ונבדקו מאספקטים שונים

  9סעיף  לכל מערכות המידע של החברה, לרבות גישה לנתונים כספיים של החברה בהתאם ל 
לחוק הביקורת הפנימית. אופי ורציפות הפעילות הינם סבירים בנסיבות העניין, ויש בהם 

 כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית. 

להערכת    אלפי ש"ח.  68-כשל  כולל  סך  ב  שכ"ט  מיהפנילמבקר  שילמה החברה  בתקופת הדוח   .11
הדירקטוריון התגמול הינו סביר ואין בתגמול כאמור כדי להשפיע על הפעלת שיקול דעתו  

 המבקר הפנימי.המקצועי של 

 בדבר רואה חשבון מבקר גילוי .6

משרד    החשבוןרואה   .1 הנו  החברה  של  )המבקר  חשבון  רואי  וקסלמן    PwCקסלמן 
מינויים של רואי החשבון אושר   .6492103תל אביב,    146בגין  מנחם  מרחוב  ,  ישראל(

 . 2021  אוקטוברב 5  ביום שהתקיימה השנתית של החברה  הכלליתבאסיפה  

 בדבר התשלומים ששולמו לרואה החשבון המבקר של החברה: פרטיםלהלן   .2

בגין שירותי ביקורת הקשורים לביקורת   
 ובגין שירותי מס  

 בגין שירותים אחרים

 סכום
 )באלפי ש"ח( 

 סכום
 )באלפי ש"ח( 

2021 285 - 
 

2020 340 -  

רואה  .3 בין  ומתן  משא  במסגרת  נקבע  החברה  של  המבקר  החשבון  רואה  טרחת  שכר 
לתעריף המוערך למתן  החשבון המבקר של החברה לבין הנהלת החברה, זאת בהתאם  

אושר על ידי  שהשירותים המוענקים לחברה המתבסס על כמות השעות המושקעות ו
שכר   ,לדעת הנהלת החברה  .הביקורת   ועדת   המלצת  קבלת  לאחר   החברה   דירקטוריון 

 הטרחה כאמור הינו סביר ומקובל בהתאם לאופי החברה והיקפי הפעילות שלה.  
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 תרומות .7

  בתקופת הדוח לא ברה לא קבע מדיניות בעניין מתן תרומות. למועד הדוח, דירקטוריון הח
 הוענקו תרומות ולא ניתנה התחייבות למתן תרומות בעתיד הקרוב. 

 

 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד  -ג' פרק 

  שווי הערכות .8

 :ביחס להערכות השווי שבוצעו על ידי החברה  נתונים  הלן .1.1

  מוניטין שווי הערכת .א

 מוניטין שווי  הערכת  השווי  הערכת  נושא
ההערכה  נושא זיהוי פעילות   מוניטין  מניבה   המשוייך  יחידה  המהווה  בכללותה  החברה 

 מזומנים אחת 
 2021 בדצמבר 31 עיתוי ההערכות 

מועד    וויש לפני  סמוך  ההערכות  נושא 
 ההערכות 

אלפי    160,990ים:  נבת המזומניהערך נטו בספרי החברה של יחידת מ
 ש"ח. 

 "חש אלפי 189,617 ה שווי נושא ההערכ 
השכלה,  ואפיוניו  המעריך  זיהוי לרבות   ,

  לצרכים  שווי   הערכות   בביצוע  ניסיון
  ובהיקפים מדווחים  בתאגידים  חשבונאיים

  או   המדווחת  ההערכה  של  לאלה  דומים
 אלה  היקפים על העולים

BDO Consulting and Management Ltd  -   נוסדה על ידי השותפים
חשבון   רואי  משרד  מרשת   BDO. BDOשל  חלק  היא  וניהול  יעוץ 

BDO    עסקיים שירותים  של  רחב  מגוון  המספקת  הבינלאומית, 
הנדרשים לעסקים לאומיים ובינלאומיים בכל מגזר. לחברתנו ניסיון 
נאותות  בדיקות  עסקים,  שווי  הערכות  הבאים:  בתחומים  רב 

ומיסויית מוחשיים,  פיננסיות  בלתי  ונכסים  מוניטין  שווי  הערכות   ,
פרויקטים   מימון  ייעוץ  עסקיות,  תכניות  בניית  כספיים,  ניתוחים 

PFI/PPP .מיזוגים ורכישות, בנקאות השקעות ועוד , 
 הצוות המוביל

רו"ח, שותף, מנהל מחלקת ה  Corporate  -מר מוטי דטלקרמר, 
Finance 

תואר   ובעל  המחשב  ובמדעי  בכלכלה  ראשון  תואר  בעל  הינו  מוטי 
MBA  מאוניברסיטת בר אילן. מוטי הינו בעל ניסיון של למעלה מ-

במסגרת    17 ממשלתיים.  ולמשרדים  לחברות  עסקי  בייעוץ  שנים 
תפקידו הנוכחי בחברת הייעוץ מוטי שותף המנהל עשרות כלכלנים  

שווי בהערכות  העוסקים  בצוותים  עסקיות,  PPA,  ורו"ח  תכניות   ,
בדיקות נאותות, בחינה לירידת ערך, הערכת מכשירים פיננסים ועוד.  
הערכות   של  רחב  מגוון  בביצוע  מוטי  מעורב  היה  עבודתו  במסגרת 
שווי, תכניות עסקיות, תכנונים אסטרטגיים ובדיקות נאותות במגזרי  
תעשיה   טכנולוגיה,  מדיה,  תקשורת,  כדוגמת:  מגוונים  פעילות 

  BDO-ורתית, מזון, נדל"ן, ציוד רפואי ופיננסים. טרם עבודתו במס
מוטי ניהל את המחלקה הכלכלית בחברת "תבור כלכלה ופיננסים".  
החוג   במסגרת  אביב  תל  ובאוניברסיטת  בטכניון  הרצה  מוטי  בעבר 

 לחשבונאות וכן באוניברסיטה העברית בירושלים.

 Corporate  - מר שגיב מזרחי, רו"ח, שותף, מנהל צוות במחלקת ה
Finance 

העבודה בוצעה על ידי צוות בראשות רו"ח שגיב מזרחי, שותף ומנהל  
. שגיב הינו בעל תואר ראשון  Corporate Finance  -צוות במחלקת ה

במתמטיקה שימושית מאוניברסיטת בר אילן ובעל תואר שני במנהל 
( בהצ MBAעסקים  פיננסי  (  בניהול  התמחות  עם  טיינות 

מ למעלה  של  ניסיון  בעל  שגיב  אביב.  תל  שנים   10-מאוניברסיטת 
ומכשירים   חברות  שווי  הערכות  והעסקי,  הכלכלי  הייעוץ  בתחומי 

חשבונאיות מסוגים שונים בהתאם לכללי  -פיננסים ועבודות כלכליות
( הבינלאומית  החשבונאית  )IFRSהתקינה  והאמריקאית   )US 

GAAP  בחשבונאות אילן  בר  באוניברסיטת  הרצה  שגיב  בעבר   .)
 והערכות שווי. 

 תלות  אין  במזמין ההערכה   תלות
לשלם סכום   יחוייב  השווי מעריך בהתאם להסכם ההתקשרות, באם  השווי  מעריך  עם שיפוי  הסכמי

עם   בקשר  שלישי  לצד  מתחייבת  השווי  הערכתכלשהו  ,  החברה, 
, מעבר לסכום השווה  ידובגין כל סכום כאמור שישולם על    ולשפות

זיו האפט ייעוץ    BDO, אלא אם נקבע כי  ולפי שלושה משכר טרחת
 וניהול פעלה בזדון ו/או רשלנות שאז לא תחול כל חובת שיפוי.

 DCF, שווי שימוש לפיו  פעל  השווי שמעריך  ההערכה מודל
 16% – ריאלי  שיעור היוון משוקלל  את   השווי  מעריך  ביצע  שלפיהןנחות  הה
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 1.8% –שיעור צמיחה לטווח ארוך  ההערכה 

   שווי תמלוגים הערכת .ב

  הערכת שווי תמורה מותניתג. 

 תמלוגים שווי  הערכת  השווי  הערכת  נושא
ההערכה  נושא זיהוי  הערכת שווי התחייבות לתשלום תמלוגים 

 2021 בדצמבר 31 עיתוי ההערכות 
מועד    וויש לפני  סמוך  ההערכות  נושא 

 ההערכות 
17,637 

 12,375 ה שווי נושא ההערכ 
השכלה,  ואפיוניו  המעריך  זיהוי לרבות   ,

  לצרכים  שווי   הערכות   בביצוע  ניסיון
  ובהיקפים מדווחים  בתאגידים  חשבונאיים

  או   המדווחת  ההערכה  של  לאלה  דומים
 אלה  היקפים על העולים

BDO Consulting and Management Ltd  -   נוסדה על ידי השותפים
חשבון   רואי  משרד  מרשת   BDO. BDOשל  חלק  היא  וניהול  יעוץ 

BDO    עסקיים שירותים  של  רחב  מגוון  המספקת  הבינלאומית, 
הנדרשים לעסקים לאומיים ובינלאומיים בכל מגזר. לחברתנו ניסיון 
נאותות  בדיקות  עסקים,  שווי  הערכות  הבאים:  בתחומים  רב 

מוחשיים,  פינ בלתי  ונכסים  מוניטין  שווי  הערכות  ומיסויית,  נסיות 
פרויקטים   מימון  ייעוץ  עסקיות,  תכניות  בניית  כספיים,  ניתוחים 

PFI/PPP .מיזוגים ורכישות, בנקאות השקעות ועוד , 
 הצוות המוביל

רו"ח, שותף, מנהל מחלקת ה  Corporate  -מר מוטי דטלקרמר, 
Finance 

תואר   ובעל  המחשב  ובמדעי  בכלכלה  ראשון  תואר  בעל  הינו  מוטי 
MBA  מאוניברסיטת בר אילן. מוטי הינו בעל ניסיון של למעלה מ-

במסגרת    17 ממשלתיים.  ולמשרדים  לחברות  עסקי  בייעוץ  שנים 
י שותף המנהל עשרות כלכלנים  תפקידו הנוכחי בחברת הייעוץ מוט

שווי,   בהערכות  העוסקים  בצוותים  עסקיות,  PPAורו"ח  תכניות   ,
בדיקות נאותות, בחינה לירידת ערך, הערכת מכשירים פיננסים ועוד.  
הערכות   של  רחב  מגוון  בביצוע  מוטי  מעורב  היה  עבודתו  במסגרת 

גזרי  שווי, תכניות עסקיות, תכנונים אסטרטגיים ובדיקות נאותות במ
תעשיה   טכנולוגיה,  מדיה,  תקשורת,  כדוגמת:  מגוונים  פעילות 

  BDO-מסורתית, מזון, נדל"ן, ציוד רפואי ופיננסים. טרם עבודתו ב
מוטי ניהל את המחלקה הכלכלית בחברת "תבור כלכלה ופיננסים".  
החוג   במסגרת  אביב  תל  ובאוניברסיטת  בטכניון  הרצה  מוטי  בעבר 

 ה העברית בירושלים.לחשבונאות וכן באוניברסיט

 Corporate  - מר שגיב מזרחי, רו"ח, שותף, מנהל צוות במחלקת ה
Finance 

העבודה בוצעה על ידי צוות בראשות רו"ח שגיב מזרחי, שותף ומנהל  
. שגיב הינו בעל תואר ראשון  Corporate Finance  -צוות במחלקת ה

במנהל במתמטיקה שימושית מאוניברסיטת בר אילן ובעל תואר שני  
( פיננסי  MBAעסקים  בניהול  התמחות  עם  בהצטיינות   )

מ למעלה  של  ניסיון  בעל  שגיב  אביב.  תל  שנים   10-מאוניברסיטת 
ומכשירים   חברות  שווי  הערכות  והעסקי,  הכלכלי  הייעוץ  בתחומי 

חשבונאיות מסוגים שונים בהתאם לכללי  -פיננסים ועבודות כלכליות
( הבינלאומית  החשבונאית  )IFRSהתקינה  והאמריקאית   )US 

GAAP  בחשבונאות אילן  בר  באוניברסיטת  הרצה  שגיב  בעבר   .)
 והערכות שווי. 

 תלות  אין  במזמין ההערכה   תלות
לשלם סכום   יחוייב  השווי מעריך בהתאם להסכם ההתקשרות, באם  השווי  מעריך  עם שיפוי  הסכמי

עם   בקשר  שלישי  לצד  מתחייבת  השווי  הערכתכלשהו  ,  החברה, 
, מעבר לסכום השווה  ידובגין כל סכום כאמור שישולם על    ולשפות

זיו האפט ייעוץ    BDO, אלא אם נקבע כי  תולפי שלושה משכר טרח 
 וניהול פעלה בזדון ו/או רשלנות שאז לא תחול כל חובת שיפוי.

 DCF לפיו  פעל  השווי שמעריך  ההערכה מודל
  את   השווי  מעריך  ביצע  שלפיהןנחות  הה

 ההערכה 
 20.3% –משוקלל  היוון  שיעור
 1.2% ארוך לטווח  משוקלל צמיחה  שיעור

 

 תמורה מותנית  הערכת  השווי  הערכת  נושא

 תמורה מותנית הערכת שווי התחייבות לתשלום  ההערכה  נושא זיהוי

 2021בדצמבר  31 עיתוי ההערכות 
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בהתאם   שווי  הערכת  בבסיס  שהונחו  המהותיים  והתחזיות  האומדנים,  בהנחות  פערים .1.2

   :( לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים8)ב()10לתקנה  
בישראל    רכישת  במסגרת עולם  תיקון   תיקון "-ו "  הפעילות" : להלן  זה)בס"ק  פעילות 

 במסגרת   2019ביוני    30החברה הערכת שווי של הפעילות ליום   פרסמה ", לפי העניין(  עולם
, הנכלל בדוח  (2019-01-122368:  אסמכתא )מספר    2019בדצמבר    18דיווח משלים מיום  
  המשמעותיים  הפערים  יפורטו  להלן"(.  הפעילות  שווי  הערכת)להלן: "  זה על דרך ההפניה  

במהלך    בפועל   אלה   של התממשותם    לבין   הפעילות  שווי   הערכת  בבסיס  שהונחו  ההנחות   בין
של   השני    בתקנה  הנדרש  לגילוי   בהתאם,  2020-2021  מהשנים  אחת  בכל ו  2019החציון 

 : הדיווח בתקנות( 8)ב()10

לפני   וויש סמוך  ההערכות  נושא 
 אלפי ש"ח. 5,757 מועד ההערכות 

 אלפי ש"ח. 2,600 ה שווי נושא ההערכ 

לרבות  ואפיוניו  המעריך   זיהוי  ,
  הערכות  בביצוע   ניסיוןהשכלה,  

 בתאגידים   חשבונאיים  לצרכים  שווי
  לאלה  דומים  ובהיקפים  מדווחים

 העולים   או  המדווחת  ההערכה   של
 אלה  היקפים על

BDO Consulting and Management Ltd  -   נוסדה על ידי השותפים של
חשבון   רואי  מרשת    BDO. BDOמשרד  חלק  היא  וניהול    BDOיעוץ 

הבינלאומית, המספקת מגוון רחב של שירותים עסקיים הנדרשים לעסקים  
הבאים:   בתחומים  רב  ניסיון  לחברתנו  מגזר.  בכל  ובינלאומיים  לאומיים 

בד עסקים,  שווי  שווי  הערכות  הערכות  ומיסויית,  פיננסיות  נאותות  יקות 
בניית תכניות עסקיות,   ניתוחים כספיים,  בלתי מוחשיים,  ונכסים  מוניטין 

 , מיזוגים ורכישות, בנקאות השקעות ועוד. PFI/PPPייעוץ מימון פרויקטים  
 הצוות המוביל

 Corporate Finance  - מר מוטי דטלקרמר, רו"ח, שותף, מנהל מחלקת ה

תואר   ובעל  המחשב  ובמדעי  בכלכלה  ראשון  תואר  בעל  הינו    MBAמוטי 
שנים בייעוץ    17-מאוניברסיטת בר אילן. מוטי הינו בעל ניסיון של למעלה מ

בחברת   הנוכחי  תפקידו  במסגרת  ממשלתיים.  ולמשרדים  לחברות  עסקי 
העוסקים   בצוותים  ורו"ח  כלכלנים  עשרות  המנהל  שותף  מוטי  הייעוץ 

, תכניות עסקיות, בדיקות נאותות, בחינה לירידת ערך,  PPA,  בהערכות שווי
הערכת מכשירים פיננסים ועוד. במסגרת עבודתו היה מעורב מוטי בביצוע  
מגוון רחב של הערכות שווי, תכניות עסקיות, תכנונים אסטרטגיים ובדיקות  
טכנולוגיה,   מדיה,  תקשורת,  כדוגמת:  מגוונים  פעילות  במגזרי  נאותות 

  BDO-ורתית, מזון, נדל"ן, ציוד רפואי ופיננסים. טרם עבודתו בתעשיה מס
מוטי ניהל את המחלקה הכלכלית בחברת "תבור כלכלה ופיננסים". בעבר  
מוטי הרצה בטכניון ובאוניברסיטת תל אביב במסגרת החוג לחשבונאות וכן  

 באוניברסיטה העברית בירושלים. 

במחלק צוות  מנהל  שותף,  רו"ח,  מזרחי,  שגיב  המר   Corporate  - ת 
Finance 

העבודה בוצעה על ידי צוות בראשות רו"ח שגיב מזרחי, שותף ומנהל צוות  
. שגיב הינו בעל תואר ראשון במתמטיקה  Corporate Finance  -במחלקת ה

 ( עסקים  במנהל  שני  תואר  ובעל  אילן  בר  מאוניברסיטת  (  MBAשימושית 
תל אביב. שגיב בעל    בהצטיינות עם התמחות בניהול פיננסי מאוניברסיטת

שנים בתחומי הייעוץ הכלכלי והעסקי, הערכות שווי    10-ניסיון של למעלה מ
כלכליות ועבודות  פיננסים  ומכשירים  שונים  -חברות  מסוגים  חשבונאיות 

( הבינלאומית  החשבונאית  התקינה  לכללי  והאמריקאית  IFRSבהתאם   )
(US GAAPבחשב אילן  בר  באוניברסיטת  הרצה  שגיב  בעבר  ונאות  (. 

 והערכות שווי. 

 תלות  אין  תלות במזמין ההערכה  

 הסכמי שיפוי עם מעריך השווי

לשלם סכום כלשהו    יחויב   השווי   מעריךבהתאם להסכם ההתקשרות, באם  
עם   בקשר  שלישי  מתחייבת  השווי  הערכת לצד  לשפותהחברה,  כל    ו ,  בגין 

על   שישולם  כאמור  שלושה  ידוסכום  לפי  השווה  לסכום  מעבר  משכר  , 
כי  וטרחת נקבע  אלא אם   ,BDO    ו/או בזדון  פעלה  וניהול  ייעוץ  זיו האפט 

 רשלנות שאז לא תחול כל חובת שיפוי.

  פעל  השווי  שמעריך  ההערכה  מודל
 מונטה קרלו.  לפיו

 השווי  מעריך  ביצע שלפיהןנחות הה
 ההערכה  את

 מיליון ש"ח  119-הינו כ 2021בדצמבר  31שווי החברה ליום  –נכס הבסיס 

 עד שלוש שנים ממועד ההערכה.  –תקופת המימוש 

 90%.–תנודתיות צפויה 
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החברה    החלה,  2019בדצמבר    31  ביום   הפעילות   רכישת   השלמת  ממועד   החל  כי   יובהר  .א
בפעילות הסינרגיה אשר הקנתה לחברה יתרונות לאורך כל שרשרת הערך ובכללם  

, כך שנכון  , זנים בעלי מוניטין עולמי וכיו"בקליניים  מחקריםבשתי החוות,    שימוש
 .  החברה פעילות לתוצאות  השווי הערכתלמועד זה לא ניתן להשוות בין נתוני 

  לחיצוניים  מכירות  2021  בשנת  תהיינה  כי   ,הונח  הפעילות  שווי  הערכת  במסגרת .ב
-כ  של   בהיקף   סופי   מוצר   של  ממכירות  מורכבות   אשר"ח,  ש  מיליון  58- כ  של  בהיקף

  יהושע  בכפר  מהחווה  גלם  חומר   עבור"ח  ש  מיליון  17-כ  של  ומכירות"ח  ש  מיליון  41
"ח,  ש  מיליון  37-כשל    לסך  הסתכמו   בפועל  2021  לשנת  ההכנסות.  אחרים  למפעלים

  מתוכם ו  "חש  ליוןימ  31.1  -כ  של  לסך  בגינםהסתכם    סופי  מוצר  של  מכירותה  סך  אשר
 ."חש  ליוןימ  1.8-סך המכירות של חומר גלם שלא מזני תיקון עולם הסתכם לסך של כ

מיליון ש"ח.    12.8-התפעולי יסתכם לכ  הרווח הערכת שווי הפעילות הונח כי    במסגרת .ג
בכ הסתכם  זו  לתקופה  בפועל  התפעולי  הסיבה    32.7- ההפסד  ש"ח.    להפסדמיליון 

 : גורמים ממספר  נובעת
  בהערכת  שהונח  כפי,  הגלם  חומרי   עודף  את  מכרה  לא  עולם  תיקון ,  לעיל  כמתואר (1)

 . הפעילות  שווי
  השמדת  עבורש"ח    ליוןי מ   15-כ  של  בסך  הוצאה  החברה  רשמה  2021  שנת  במהלך (2)

 . מלאי
  של  בסך  במאוחד   והפחתות  פחת  בגין  הוצאות   החברה  רשמה   2021  שנת  במהלך (3)

 "ח. ש  ליוןימ  19.3-כ
  תשלום  בגין"ח  ש  ליון ימ  6.2-כ  של   בסך  הוצאות   החברה  רשמה   2021  שנת  במהלך (4)

 .משרה ונושאי  לעובדים אופציות
ש"ח בגין שינוי   ליוןימ 10.2- בסך של כ הכנסותרשמה החברה  2021שנת   במהלך (5)

 בתמורות מותנות אשר בוצעו ע"י מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי.  
  ליוןימ   7.2- כ  של  בסך  ופיתוח  מחקר   בהוצאות   החברה  השקיעה   2021  שנת  במהלך (6)

 "ח.ש
וולידציה בגין    תהליכינוצרו לחברה הוצאות נוספות במסגרת    2021שנת    במהלך (7)

  הממוזגתוהשינוע הן עבור פעילות החברה    הלוגיסטיקה,  הייצורמערכי    הקמת
 עבור צדדים שלישיים.    והן

לשי אין  החברה  בה נלהערכת  והאומדנויים  מהותית  נחות  השפעה  לעיל(  שהוצגו  )כפי  ים 

 .במועד ההערכה הפעילות שוויכפי שהוצג בהערכת  הנרכשת הפעילותלרעה של שווי 

 הפעילות שווי הערכת של והאומדנים בהנחות השינויים להשפעתבנוגע  החברהת והערכ
בבחינת מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך,  יאה כאמור הפעילות שווי על

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן 1968-"חהתשכ
או תיקון עולם,   החברה שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת  

 תקופתי דוח  ב'  א  פרקל  30וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף  
 . לעיל זה

 הדוח פרסום למועד ועד הדיווח תקופת מתום החל אירועים .9

, )106"( )נוהל מס'  היק"ר: "חוזר היחידה לקנביס רפואי )להלןעודכן    2022בינואר    27ביום   .9.1

רפואית  כאשר   התוויה  בחוזר  עתיריהתווספה  בשמנים  לטיפול  בהפרעות   CBD חדשה 

תפעל לשיווק מוצר דיווחה כי היא  לאור האמור, החברה    .התנהגות הקשורות לדמנציה
מדמנציה הנובעות  התנהגות  הפרעות  של  הפחתה  שמטרתו  "דמנטליפ"  לפרטים    .בשם 

,  (2022-01-012013)מספר אסמכתא:    2022בינואר    27נוספים ראו דיווח מיידי מיום מיום  
 אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה. 

  המפורטות  ההחלטות   אתהאסיפה הכללית של החברה    אישרה  2022  בפברואר  15  ביום .9.2
י דירקטורים לדירקטוריון  לתקנון החברה הדנה באופן מינו   16( החלפת תקנה  1כדלקמן: )

תקנות   את  לתקן  ובהתאם  החברה  21  -ו   10החברה  של  2)-ו  ;לתקנון  מחדש  מינוי   )
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הדירקטורים המכהנים בחברה במועד זימון האסיפה )שאינם דח"צים(, קרי, ה"ה איתן  

 . )בן אליהו )יו"ר(, ארז נבון, דן רפאל אנגל פוטשקין, ירון נאור ופרופ' יצחק אשכנזי )דב"ת

 

 

 2022במרץ   29

 

 

 

   

 אליהו   בן  איתן  ספיר   אבינועם

 הדירקטוריון  יו"ר   מנכ"ל



 דוחות כספיים  –  פרק ג'

 ; 2021בדצמבר   31דוחות כספיים מאוחדים ליום 

 

 

 



 

 ,ישראל, 3190500 חיפה 15084 ד.ת, 25 בניין חיפה מ"מת, וקסלמן קסלמן
 www.pwc.com/il+, 972-4-8605001: פקס+, 972-4-8605000: טלפון

  
Kesselman & Kesselman is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity 

 
 
 
 

 2022  במרץ 29

 

 

 

                                                                                                                                     לכבוד:

 החברה(  –קנביט פארמסוטיקלס בע"מ )להלן   –הדירקטוריון של תיקון עולם  

 

 א.ג.נ 
  

   2021אוגוסט   מחודשתשקיף מדף של החברה  מכתב הסכמה בקשר ל הנדון: 

 

קיף  תששל הדוחות שלנו המפורטים להלן בקשר להננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפנייה(  

 : 2021המדף מחודש אוגוסט  

 

בדצמבר    31על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים    2022  ץ במר  29דוח רואה החשבון המבקר מיום   (1)
 . 2021בדצמבר   31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום   2020-ו 2021

 
 

 

 בברכה, 

 

 קסלמן וקסלמן 
 רואי חשבון 

PwC Israel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קנביט פארמסוטיקלס בע"מ  -תיקון עולם 

 (קנביט פארמסוטיקלס בע"מ -)לשעבר 

 2021דוח שנתי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 קנביט פארמסוטיקלס בע"מ  -תיקון עולם 

 (קנביט פארמסוטיקלס בע"מ -)לשעבר 

   2021דוח שנתי 

 
 
 
 

  תוכן העניינים
 

 

 עמוד 

 2 המבקר  החשבון הדוח רוא

  )ש"ח( :  חדשים בשקלים - כספיים דוחות

 3 על המצב הכספי   ות מאוחדיםדוח

 4 הפסד הכולל ה על ות מאוחדים  דוח

 5 בהון על השינויים   ות מאוחדיםדוח

 6-7 על תזרימי המזומנים   ות מאוחדיםדוח

 8-47 המאוחדים  ביאורים לדוחות הכספיים
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 , ישראל,3190500חיפה  15084, ת.ד 25קסלמן וקסלמן, מת"מ חיפה בניין 
 www.pwc.com/il+, 972-4-8605001+, פקס: 972-4-8605000טלפון: 

 דוח רואה החשבון המבקר 

 לבעלי המניות של 

 ( קנביט פארמסוטיקלס בע"מ -)לשעבר  מ" קנביט פארמסוטיקלס בע -תיקון עולם 

 

 

קנביט   -קנביט פארמסוטיקלס בע"מ )לשעבר  -תיקון עולם ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של  
בע"מ( ליום    -)להלן    פארמסוטיקלס  על    2020-ו  2021בדצמבר    31החברה(  המאוחדים  הדוחות  הכוללואת  ,  ההפסד 

. דוחות כספיים  2021בדצמבר    31ביום    בתקופה שהסתיימהשנים  כל אחת משלוש ההשינויים בהון ותזרימי המזומנים ל
לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על    אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא 

 ביקורתנו.  
 

, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של  בישראל  ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים 
סבירה  פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה  -. על1973-רואה חשבון(, התשל"ג

של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים  
ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו  

ותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו  על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נא 
 בסיס נאות לחוות דעתנו. תמספק

 
המצב הכספי של החברה  הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את  הכספיים המאוחדים  הדוחות  ,  לדעתנו

ותזרימי המזומנים  בהון  , השינויים  פעולותיהןואת תוצאות    2020- ו  2021בדצמבר   31והחברות המאוחדות שלה לימים  
( IFRSלתקני דיווח כספי בינלאומיים ) בהתאם  2021בדצמבר    31בתקופה שהסתיימה ביום  שנים  כל אחת משלוש הל  הןשל

 . 2010-התש"עכספיים שנתיים(, תקנות ניירות ערך )דוחות  והוראות 
 
 
 
 
 

 קסלמן וקסלמן  , חיפה

 חשבון  רואי  2022 במרס 29

  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב 
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   מ" קנביט פארמסוטיקלס בע -תיקון עולם 

 (קנביט פארמסוטיקלס בע"מ -)לשעבר 

 על המצב הכספי   ות מאוחדיםדוח

 בדצמבר  31  

 2020 2021 ביאור 

 אלפי ש"ח   

    נכסים 

    :שוטפים נכסים

 11,035 13,416  מזומנים  ושווי מזומנים
 867 888  פקדונות מוגבלים 

 5,955 9,710  לקוחות 
 3,479 1,229 6 חובה  ויתרות חייבים

 17,890 15,041  מלאי 

 1,955 2,642 7 נכסים ביולוגיים 

  42,926 41,181 
    :נכסים שאינם שוטפים

 - 1,161 ה 16 השקעה בגייניקה  -נכס פיננסי בשווי הוגן    
 74,207 71,016 8 רכוש קבוע 

 72,007 67,803 9 נכסים בלתי מוחשיים 

 7,418 6,874 14 נכס בגין זכויות שימוש 

  146,854 153,632 

    

 194,813 189,780  סך נכסים 

    התחייבויות והון 
     :שוטפות התחייבויות

 7,501 9,844 11 אשראי מתאגידים בנקאיים     
 - 68  חלויות שוטפות של הלוואה לזמן ארוך     
 1,801 1,570 14 ת בגין חכירה יו התחייבוחלויות שוטפות של      

 5,711 5,273  ם ספקים ונותני שירותי

 11,414 6,218 10       זכאים ויתרות זכות    

  22,973 26,427 
    

      :שוטפותשאינן  התחייבויות
 - 111  הלוואה לזמן ארוך 

 5,636 6,446 14 ת בגין חכירה יוהתחייבו 
 25,263 14,975 5 התחייבות בגין תמורה מותנית בצירוף עסקים     

 1,427 1,451 12 הלוואות מהמייסדים     

  22,983 32,326 

    

 58,753 45,956  סך התחייבויות

    
   13 הון: 

    :של החברה הון המיוחס לבעלים
 - -  רגילות  מניותהון  

 179,562 215,222  וכתבי אופציות   פרמיה
 23,448 29,086  קרנות הון 

 (65,099) (97,750)  הפסד  יתרת

  146,558 137,911 

 ( 1,851) ( 2,734)  שליטה   מקנות שאינן זכויות

 136,060 143,824  ההון   סך

    

 194,813 189,780  והון התחייבויות סך

     

 ליעד ענני   אבינועם ספיר   איתן בן אליהו 

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל   יו"ר דירקטוריון

 
 . 2022 במרס 29החברה: הדוחות הכספיים על ידי דירקטוריון תאריך אישור 

 
 . אלה כספיים דוחותמ  נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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   מ" קנביט פארמסוטיקלס בע -תיקון עולם 

 (קנביט פארמסוטיקלס בע"מ -)לשעבר 

 ההפסד הכולל על   ות מאוחדיםדוח
 
 

 בדצמבר  31יום ב לשנה שנסתיימה  

 2019 2020 2021 ביאור 

 אלפי ש"ח   

 

 - 21,659 37,030 א 71 הכנסות ממכירות 

    ב 17 עלות המכירות: 

 - 10,745 ,46829  עלות הייצור 

 - 10,396 ,99414  פחת והפחתות 

 - 21,141 44,462  סך עלות המכירות 

     

רווח )הפסד( גולמי לפני השפעת השינויים בשווי הוגן של  
 - 518 ( 7,432)  נכסים ביולוגיים 

 - 4,015 4,891  נכסים ביולוגיים רווח מהתאמות שווי הוגן של 

 - ( 642) ( 4,801)  מהתאמות שווי הוגן של נכסים ביולוגיים שמומשו  רווח

 - 3,891 ( 7,342)  רווח )הפסד( גולמי 

 634 2,155 7,195  הוצאות מחקר ופיתוח 

 - 7,935 11,495 ג 17 הוצאות מכירה ושיווק

 9,314 20,929 16,160 ד 17 הוצאות הנהלה וכלליות 

 - 6,755 ( 9,434) ה 17 אחרות  )הכנסות( הוצאות

 9,948 33,883 758,32  רגילותמפעולות  הפסד

     

 הנמדדות  פיננסיות   התחייבויות בשווי שינוי
 704 - -  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד    

 279 1,190 1,280  הוצאות מימון 

 - 51 11  הכנסות מימון 

 279 1,139 1,269  מימון, נטו סה"כ הוצאות 

 10,931 35,022 34,027  הפסד לפני מיסים על הכנסה 

     

 - ( 273) - 15 מיסים על הכנסה 

 10,931 34,749 34,027  לשנה כולל לשנה והפסד הפסד

     

     :לשנה ההפסד לשנה וההפסד הכולל ייחוס

 10,888 32,941 32,651    החברה של לבעלים    

 43 1,808 1,376  שליטה  מקנות שאינן זכויות לבעלי    

  34,027 34,749 10,931 

     

     הפסד למניה )בש"ח( 

 ( 0.59) ( 0.96) ( 0.78) 18 )בש"ח(  הפסד בסיסי ומדולל למניה

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . אלה כספיים דוחותמ  נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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   מ" קנביט פארמסוטיקלס בע -תיקון עולם 

 (קנביט פארמסוטיקלס בע"מ -)לשעבר 

 בהון  השינויים על  ות מאוחדיםדוח
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  . אלה כספיים דוחותמ  נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים

 

  מניותהון 
 רגילות

פרמיה  
וכתבי 
   אופציות

 
 
 

 קרנות הון
 יתרת  
 הפסד

סך ההון  
המיוחס  
 לבעלים 

זכויות 
שאינן  
מקנות 
 סך ההון  שליטה 

 ש"ח אלפי  

 108 - 108 (21,270) 726 20,561 91 2019 בינואר 1 ליום יתרה
        

        :2019שנת    במהלך תנועה
 -  -   91 (91) ביטול ערך נקוב של מניות החברה

הנפקת מניות, נטו מהוצאות הנפקה )ראה  
 91,912 - ( 13ביאור 

 
- 91,912 - 91,912 

 3,536 - 3,536 -  3,536 - מימוש כתבי אופציה למניות 
הון בגין הלוואות מהמייסדים )ראה ביאור   קרן
12) -  

 
(180 ) - (180 ) - (180 ) 

 1,396 - 1,396 - 1,396  - תשלום מבוסס מניות  
על חשבון מניות בגין עסקת תיקון   תקבולים

  - ( 5עולם )ראה ביאור 
 

14,028 - 14,028 - 14,028 

 (10,931) (43) (10,888) (10,888)  - - כולל לשנה  הפסד

 99,869 (43) 99,912 (32,158) 15,970 116,100 - 2019 בדצמבר 31 ליום יתרה
        

        :2020שנת    במהלך תנועה
הנפקת מניות, נטו מהוצאות הנפקה )ראה  

 63,462 - ( 13ביאור 
 

- 63,462 - 63,462 
 7,478 - 7,478 - 7,478  - תשלום מבוסס מניות  

 (34,749) ( 1,808) (32,941) (32,941)  - - כולל לשנה  הפסד

 136,060 ( 1,851) 137,911 (65,099) 23,448 179,562 - 2020 בדצמבר 31 ליום יתרה
        

        :2021שנת    במהלך תנועה
הנפקת מניות, נטו מהוצאות הנפקה )ראה  

 35,660 - ( 13ביאור 
    

  35,660 - 35,660 
)ראה   רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

  - ב( 5ביאור
 
(568 )  (568 ) 493 (75) 

 6,206 - 6,206  6,206  - תשלום מבוסס מניות  

 (34,027) ( 1,376)  (32,651) (32,651)  - - לשנה כולל   הפסד

 143,824 ( 2,734) 146,558 (97,750) 29,086 215,222 - 2021 בדצמבר 31 ליום יתרה
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   מ" קנביט פארמסוטיקלס בע -תיקון עולם 

 (קנביט פארמסוטיקלס בע"מ -)לשעבר 

 על תזרימי המזומנים   מאוחדים ותדוח
 

 בדצמבר   31לשנה שנסתיימה ביום  

 2021 2020 2019 

 אלפי ש"ח  

    -תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 ( 3,356) (24,378) (23,173) )ראה נספח א(  שוטפת  לפעילות ששימשו נטו מזומנים

    
    :השקעהתזרימי מזומנים מפעילות 

 (12,949) (26,316) (10,313) השקעה ברכוש קבוע 
 - - 172 תמורה ממכירת רכוש קבוע    

 (15) ( 827) (21) השקעה בפקדונות מוגבלים  

 (83,451) - - '( גתמורה ששולמה במסגרת צירוף עסקים )ראה נספח 

 (96,415) (27,143) (10,162) השקעה   פעילותל  ששימשו  נטו מזומנים

    
    תזרימי מזומנים מפעילות מימון:

 91,912 63,462 35,660 תמורה מהנפקת מניות, נטו מהוצאות הנפקה 
 3,536 - - תמורה ממימוש כתבי אופציה 

 3,760 ( 3,760) - קבלת )פירעון( הלוואה מבעלי עניין 
 - - 207 מבנק  ה לזמן ארוךהלווא קבלת
 - - (28) מבנק  ה לזמן ארוךהלווא  פרעון

 - ( 3,807) - ת ממשקיעים ו פירעון הלווא
 - 7,501 2,343 קבלת אשראי מתאגידים בנקאיים

 - - 357 שליטה מבעלי זכויות שאינן מקנות הלוואות שהתקבלו 
 (70) ( 1,470) ( 1,724) פירעון התחייבות בגין חכירה 

 - ( 1,028) ( 1,099) ריבית ששולמה 

 - ( 251) - תמורה מותנית בגין תמלוגים תשלום     

 99,138 60,652 35,716 מימון  מפעילות  שנבעו  נטו מזומנים

    

 ( 633) 9,131 2,381 מזומנים ושווי במזומנים)קיטון(  גידול

 2,537 1,904 11,035 התקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 1,904 11,035 13,416 התקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר 

    
 -)א( נספח לדוח תזרים המזומנים 

    :שוטפת  לותיששימשו לפע  מזומנים נטו

 (10,931) (34,749) (34,027)   לשנה  הפסד
 47 13,936 19,703 והפחתות פחת  

 - 125 14 הפסד הון 
 1,396 7,478 6,206 תשלום מבוסס מניות 

 704 - - שינוי בשווי הוגן של הלוואות המשקיעים  
 - 213 (10,288) שינוי בשווי הוגן של התחייבות בגין תמורה מותנית  
 134 (50) 24 מייסדים מהוצאות )הכנסות( מימון בגין הלוואות  
 50 1,029 1,395 בגין חכירה הוצאות מימון  

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים: 
 - ( 3,960) ( 3,755) גידול בלקוחות 

 - (14,322) 2,849   במלאי (גידולקיטון )
 - ( 1,410) ( 687) בנכסים ביולוגיים  גידול

 ( 543) 2,695 2,250 בחייבים ויתרות חובה קיטון )גידול(

 5,787 4,637 ( 6,857) אחרים  זכאיםספקים וב)קיטון( גידול 

 ( 3,356) (24,378) (23,173)  שוטפת  ותילמזומנים נטו שימשו לפע
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   מ" קנביט פארמסוטיקלס בע -תיקון עולם 

 (פארמסוטיקלס בע"מקנביט  -)לשעבר 

 על תזרימי המזומנים   מאוחדים ותדוח
 

 בדצמבר   31לשנה שנסתיימה ביום  

 2021 2020 2019 

 אלפי ש"ח  

 
    פעילויות השקעה ומימון שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:( ב) 

 - - 75 רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה     
 325 1,653 2,876 ות חדשות בגין חכיר התחייבותהכרה בנכס זכות שימוש כנגד 

 2,272 1,032 663 רכישת רכוש קבוע באשראי ספקים
    

    :  5אור  י, ראה בעסקים  צירוף  במסגרת ששולמה  תמורה ( ג)
    נכסים והתחייבויות של הפעילות הנרכשת:     

 1,995 - - לקוחות 
 435 - - חייבים ויתרות חובה 

 545 - - ביולוגיים נכסים 
 3,568 - - מלאי 
 40,583 - -   קבוע רכוש

 17,256 - - (  מוחשיים בלתי כלול תחת נכסים)זכויות שימוש במותג בישראל 
נכסים בלתי  כלול תחת  )זכויות שימוש בזני תיקון עולם בישראל 

 24,784 - - מוחשיים( 
כלול תחת  )זכויות שימוש במותג ובזני תיקון עולם במדינות נוספות 

 15,265 - - נכסים בלתי מוחשיים(  
 18,907 - - מוניטין 
 6,909 - -   שימוש זכות בגין נכסים

 ( 3,048) - - זכות  ויתרות   ספקים וזכאים
 ( 6,909) - -   חכירה בגין התחייבות

    במזומן:  שולמה שלא  תמורה
 ( 2,000) - - התחייבות בגין התאמת הון חוזר )נכלל במסגרת זכאים ויתרות זכות(

תמורה מותנית בגין מענק לעובדים )נכלל במסגרת חייבים ויתרות  
 4,670 - - חובה( 

 (14,028) - - מניות החברה שתונפקנה למוכר 
 ( 8,542) - - תמורה מותנית בתלות בשווי החברה 

 (16,939) - - תמלוגים תמורה מותנית בגין  

 83,451 -,- -,- עסקים צירוף  במסגרת ששולמה תמורה

    
    

 
 . אלה כספיים דוחותמ  נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים ביאוריםה



 מ  " קנביט פארמסוטיקלס בע -תיקון עולם 

 (קנביט פארמסוטיקלס בע"מ -)לשעבר 

 )המשך(  הכספיים המאוחדיםביאורים לדוחות 
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 :כללי - 1 ביאור
 

  , "(הקבוצה"   -  להלן )  מ( " קנביט פארמסוטיקלס בע  -מ )לשעבר  " קנביט פארמסוטיקלס בע   -תיקון עולם   . א
  הינה  החברה של הרשום משרדה כתובת. אשר התאגדה בישראל והינה תושבת בה ציבורית חברה הינה

 הבורסה הראשית בה נסחרות מניות החברה היא הבורסה לניירות ערך בתל אביב. . , נוף הגליל2היתד 
 

ה בתחום  פועלת  מוצרי    קנביס החברה  של  והפצה  שיווק  ייצור,  גידול,  בריבוי,  במישרין  ועוסקת  הרפואי 
וכן פיתוח מוצרים נוספים מבוססי   ומוצרים נלווים.   קנביסבנאביס לשימוש רפואי  החברה פועלת    רפואי 

 הלא שוטפים של החברה ממוקמים בישראל.   הנכסיםבמגזר פעילות אחד וכל 
 

עם    "הסכם המיזוג" או "עסקת המיזוג"(   -  )להלן  בהסכם מיזוגה  ברהתקשרה הח  ,2018ביוני    14ביום   .ב
   . רפואי   קנביס בתחום ריבוי וגידול    פועלת, חברה פרטית אשר  ובעלי מניותיה  "קנביט"(  -  קנביט בע"מ )להלן

 
, באופן בו  מניותההחלפת    בוצעה, ובהתאם לכך  הושלמה עסקת המיזוג כאמור  ,2018  בנובמבר   18  ביום

  מניות   הקצאת  כנגד  וזאת,  קנביט   שלאת מלוא הונה המונפק והנפרע    קנביטהחברה רכשה מבעלי מניות  
באשר   . קנביטלבעלי מניות    החברה  של  והנפרע  המונפק  מהונה  87.5%  של  בשיעור  החברה  של  רגילות

 . ה' 13 ביאור  ראההמיזוג,   בעיסקתלטיפול החשבונאי 
 

, אשר מחזיקה  קנביטשל    , החברה מחזיקה במלוא הון המניותהמיזוג כאמור  עסקתהחל ממועד השלמת  
מהון המניות של קנביט אגרו    74%-ו  מרקטינג בע"מ  וקנביטבע"מ    פארמה  קנביטבמלוא הון המניות של  

 ."הקבוצה"( - תיקון עולם כמפורט להלן  עם החברות שנרכשו במסגרת עיסקת )להלן ביחדבע"מ 
 

  תיקון   של  הישראלית  פעילותה  את  חברהה  רכשה  במסגרתה  עסקה  הושלמה  ,2019  דצמברב  31  ביום .ג
  עתידיות   ותמורות ,  דולר   מיליון   23.5  של  בסך  במזומן  לתשלום  בתמורה ,  שלה  הבנות  והחברות  מ" בע  עולם

  זכויות  לחברה  הוענקו  במסגרתו,  רשיון  בהסכם   החברה  התקשרה,  בנוסף  .5  בביאור  כמפורט  נוספות
  השלמת   עם .עתידיים  לתמלוגים  בתמורה , נוספות מדינות  ובשתי בישראל עולם  תיקון  ובזני   במותג  שימוש

  קליניקה,  בציפורית  מפעל ,  הכיכר  ובנאות   יהושוע   בכפר   וגידול  ריבוי   בחוות  החברה  מחזיקה ,  העסקה
 . אביב בתל ומשרדים

 
 . 5 תיקון עולם, ראה ביאוררכישת הפעילות של לפירוט נוסף בדבר עיסקת  

 
החלטה  : "להלן)   לאמץ את המלצות הוועדה  4490'  התקבלה החלטת ממשלה מס  2019  בינואר   27  ביום  .ד

הכולל  ,  מטילה על משרדי הממשלה לפעול ליישום עיקרי המלצות הוועדה   4490'  החלטה מס"(.  4490'  מס
 : האמור להלןבין היתר את 

"(,  רישיון עיסוק: " להלן )  להתיר לבעל רישיון לעיסוק בתחום הקנביס בהתאם לפקודת הסמים המסוכנים
רפואי קנביס  מוצרי  בהתאם  ,  לייצא  הבריאות  משרד  ידי  על  ופורסמו  שנקבעו  האיכות  בתקני  שיעמדו 

ההפקה  1587  להחלטה שרשרת  מחלקי  אחת  אחת  ,  אחסון,  ייצור ,  גידול  –   לכל  כל  ואבטחת  הפצה 
רשויות המדינה פיקוח הדוק של  וכל האמור תוך  יינתנו  .  מהחוליות האמורות  יצוא  ורישיון  עיסוק  רישיון 

 . לתקופה מוגבלת ויובהר בהם מראש שיתכן שהם יבוטלו או לא יוארכו
ויוצרו כדין  רישיון לייצא את מוצרי הקנביס הרפואי שגודלו  ,  ר " בעל רישיון עיסוק יוכל לבקש ממנהל היק

ובכללן הדרישות  ,  ובלבד שיעמוד בכל הדרישות הרלוונטיות ליצוא כאמור,  בארץ בהתאם לתנאי רישיונו
משרד הבריאות יאפשר יצוא לכלל המוצרים  ,  במסגרת זו .  הנוגעות ליצוא סמים מסוכנים וחומרים צמחיים

ורק  ,  שיווק למטופלים בישראלאשר יעמדו בסטנדרטים אשר התווה משרד הבריאות למוצרי קנביס רפואי ל
  לא יאושר יצוא של חומר צמחי הניתן לריבוי (.  שמנים ומוצרים מבוססי אידוי,  לרבות מוצרי עישון)  להם

 (. ב" תרביות רקמה וחלקי צמח וכיו,  ייחורים, זרעים, צמחים: כגון)
ייצור ויצוא של  , ריבוי ,לרבות בתחומי גידול,  ר לא ינפיק רישיונות חדשים לעיסוק בקנביס רפואי" מנהל היק 

 . במידה והשר לביטחון הפנים יהיה סבור כי קיימת סכנה ממשית לשלום הציבור וביטחונו,  הקנביס הרפואי
 . היצוא יתאפשר רק למדינות שחתומות על האמנה ואשר נתנו את הסכמתן המפורשת ליבוא הסם לתחומן

יצוא    2020  במאי  13  ביום חופשי להסדרת  ייצוא  צו  מישראל נחתם  רפואי  קנביס  מסוימים של    מוצרים 
יפנה לקבלת רישיון  ,  הצו קובע כי מי שירצה לייצא מוצרי קנביס רפואי מסוימים מישראל"(.  הצו : "להלן)

הבריאות " להלן)   ממשרד  יצוא :  יצוא"(,  רישיון  רישיון  לקבלת  הטובין,  ובכפוף  את  לייצא  בהתאם  ,  יוכל 
  ובחודש דצמבר ,  1973-ג" תשל [,  נוסח חדש]  הסמים המסוכנים  למפורט בפקודת הסמים המסוכנים פקודת

 . ר הנחיות לתהליך אישור בקשות לייצוא סם מסוכן מסוג קנביס לשימוש רפואי ולמחקר" פרסם היק  2020
אישרה הממשלה את הנוסח הסופי של החלק בחוק ההסדרים שעסק בהקלות על   2021  באוגוסט  2 ביום 

  קנביס במסגרתו אישרה הממשלה לייצא מוצרי  "(,  הנוסח הסופי : "להלן )  לרפואי ממדינת ישרא   קנביסייצוא  
יש לייצרם בפס  ,  על מנת לאפשר ייצוא כאמור,  עם זאת.  רפואי שאסורים כיום לשיווק למטופלים בישראל

ייצור נפרד וכן להמציא אישור מהרגולטור במדינה המקבלת בו ייכתב כי הרגולטור מודע לכך שהמוצרים  
 דבר שעלול להוות אתגר שכן לרגולטורים במדינות אחרות   – מאושרים לשימוש בישראל אינם 

 



 מ  " קנביט פארמסוטיקלס בע -תיקון עולם 

 (קנביט פארמסוטיקלס בע"מ -)לשעבר 

 )המשך(  הכספיים המאוחדיםביאורים לדוחות 
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 : )המשך( כללי –  1 ביאור
 

,  במסגרת הנוסח הסופי אושר לייצא גנטיקה ותוצרי ריבוי כגון ייחורים,  כמו כן  .יהיה קשה לאשר דבר שכזה
 . זרעים ותרביות רקמה

  
ליום אישור הדוחות הכספיים   .ה , וביניהן  קנביסהסתיימה האסדרה הישנה במסגרתה חויבו חברות הנכון 

רפואי לקבוצת מטופלים מסוימת תחת תנאי האספקה והמחירים הנהוגים    קנביסהחברה, להוסיף ולספק  
 בהתאם להחלטה של בג"צ.    2022במרץ   1באסדרה הישנה וזאת עד ליום 

אונקולוגים, לגביהם יוארך רישיון השימוש מכוח האסדרה  יובהר כי בכל הנוגע לאוטיסטים, ילדים וחולים  
  16, ולמיטב ידיעת החברה הוארך מעת לעת עד להודעה חדשה. ביום  2020ביוני    30הישנה עד ליום  

ימים    10החליט בג"ץ על מחיקת העתירה וביטול הצו על תנאי שניתן במסגרתה בתוך    2021בנובמבר  
,  2022במרץ    1, החליט בג"ץ להאריך את צו הביניים עד ליום  2021בנובמבר    25ממועד ההחלטה. ביום  

 לשם זמן התארגנות עבור מטופלי האסדרה הישנה. 
 

 מצבה הכספי של החברה  .ו
 

נבע לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך    ,2021בדצמבר    31תקופה שהסתיימה ביום  ל
  2021בדצמבר    31. עם זאת, ליום  מיליון ש"ח  98  -ש"ח והפסדים צבורים בסך של כמיליון    23  -של כ

מיליון ש"ח אותו החברה מייעדת לניהול שוטף של החברה, ובכלל    20  -כלחברה הון חוזר חיובי בסך של  
והתקשרויות עם לקוחות קיימים. החברה פועלת למימוש תוכניותיה להשגת תזרים חיובי  זה קיום הסכמים  
כספים ממקורות פרטיים.ו  מפעילות שוטפת לגייס  היכולת  עומדת לחברה  זאת  עם  קיימת    יחד  לחברה 

השוטפת  לצורך הפעילות  בנקאי  עת  מסגרת אשראי מתאגיד  בכל  לניצול  ביאור  הניתנת  גם  .  11, ראה 
דיר להמשך  להערכת  מספקים  מקורות  לחברה  זה  דוח  אישור  לתאריך  נכון  החברה  והנהלת  קטוריון 

 פעילותה השוטפת ובכדי לעמוד בהתחייבויותיה בעתיד הנראה לעין. 
 

 הקורונה  נגיף משבר  . ז

 

דצמבר   הקורונה    2019בחודש  בנגיף  שמקורה  מגיפה  שבסין  וואהן  בעיר  אשר  ,  Covid-19,התפרצה 
ודאות בכלכלה העולמית ולנזק כלכלי   -,וגרמה לאי  2020ברחבי העולם, מתחילת שנת  התפשטה במהירות  

התחבורה   של  חלקית  והשבתה  במשלוחים  עיכוב  בייצור,  האטה  רבים,  עסקים  השבתת  בעקבות  עצום 
. כחלק מההתמודדות עם משבר נגיף הקורונה,  (משבר נגיף הקורונה  -להלן  (ארצית והבינלאומית  -הפנים

ת בעולם הטילו מגבלות שונות על האוכלוסייה, ובכלל זה מגבלות תנועה והתקהלות, תוך צמצום  מדינות רבו 
היציאה למרחב הציבורי, הגבלות נוכחות כוח אדם במקומות עבודה ועוד. למגבלות אלה הייתה השפעה  

  .ישירה על ענפים שונים במשק
 

של נגיף הקורונה, בעקבותיהם ננקטו    "גלים"  מספר  2021-ו 2020במדינת ישראל התפרצו במהלך השנים 
על ידי המדינה צעדים מסוגים שונים אשר כללו הטלת סגרים, הגבלות על תנועה והתקהלות והגבלות על  

מבצע החיסונים הנרחב שנערך בישראל הביא להסרה בהדרגה ובאופן   ,פתיחת מקומות מסחר. עם זאת 
כיום, ברוב ענפי המשק בישר אל מתקיימת פעילות עסקית, בכפוף ל מגבלות  חלקי של עיקר המגבלות. 

עם זאת, במדינות אחרות בעולם משבר   ".מסוימות, כאשר תרבות הפנאי מתקיימת תחת מתווה "התו הירוק 
אלה,   בימים  אף  להתפשט  ממשיכה  הקורונה  מגפת  העולם  ממדינות  בחלק  נמשך.  עדיין  הקורונה  נגיף 

ע  מסוימת  שליטה  הושגה  בהן  מסוימות  מגבלות  ובמדינות  הוסרו  טרם  הקורונה  מגפת  התפשטות  ל 
 .ההתקהלות ומגבלות מסוימות שהוטלו על ענפי המסחר והתיירות 

. 
להערכת החברה, נכון לתאריך הדוח לא חל שינוי ביכולתה לייצר, לשווק או לספק את מוצריה ללקוחותיה,  

כן, החברה לא   זה לבתי המרקחת עמם התקשרה החברה. כמו  חוותה שינויים מהותיים בביקוש  ובכלל 
עשויה    יחד עם זאת, להתמשכות המשבר או החרפתו  .למוצרי הקנביס הרפואי שלה כתוצאה מהמשבר

להיות השפעה על פעילות החברה עקב צמצום פעילות של משרדי הממשלה וקבלני משנה, בהם: עיכוב  
תקן   חידוש  לקבלת  ישראל  משטרת  להגנת  GMP-IMCמצד  המשרד  ע"י  רעלים  היתר  בקבלת  עיכוב   ,

על )כגון  עיכוב מצד קבלני משנה העובדים באופן חלקי ומספקים שירותים ומערכות חיוניות למפ   ;הסביבה
מערכת כיבוי אש, מערכות התראה ועוד(; עיכוב מצד משרד הבריאות בקיום מבדקים אשר עלולים לגרום  
לעיכוב בהליכי ולידציה, ועיכוב בקבלת האישורים וההיתרים הנדרשים לשם הפעלתם של מתקני החברה,  

בשל סגירת    GMP-EUי  עיכוב בקצבי העבודה בשל בידודים נרחבים של עובדי החברה, עיכוב בקבלת תקנ
 . הבידודים בין המדינות התנועה האווירית וחובת

 
וכן בוחנת    ,הנהלת החברה עוקבת אחר המתרחש בארץ ובעולם בכל הקשור להשלכות משבר נגיף הקורונה

באופן שוטף את השלכות הנחיות הממשלה והרשויות הרלבנטיות על פעילותה השוטפת. נכון למועד הדוח,  
 ה מהותית ישירה על פעילות החברה והחברה ממשיכה לעבוד באופן שוטף וסדיר לייצור  אין למשבר השפע 
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 : )המשך( כללי –  1 ביאור
 

המוצרים   ולספק את  לשווק  וסדיר  שוטף  באופן  לעבוד  וכן ממשיכה  מוצרי הקנביס הרפואי של הקבוצה, 
 .כאמור ללקוחותיה, בין בעצמה ובין על ידי ספקים

 
 

 : החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 ביאור
 

 : הכספיים הדוחות של  ההצגה  בסיס . א
 

בתקופה  השנים  שלוש  מולכל אחת    2020-ו  2021  בדצמבר   31  ליום   ה קבוצה  של  יםהכספי   ות הדוח  (1
 International)  הבינלאומיים  הכספי  הדיווח  לתקני  מצייתים  ,2021בדצמבר    31שהסתיימה ביום  

Financial Reporting Standards  )הבינלאומי   המוסד  ידי  על  פורסמו  אשר  ופרשנויות  תקנים  שהם  
)International Accounting Standard Board)  בחשבונאות  לתקינה  ( IFRS-ה  תקני   -  להלן ( 
 .2010 - ע" התש (,  שנתיים כספיים   דוחות) ערך ניירות תקנות  לפי הנדרש  הנוסף הגילוי את וכוללים

 
 בהקשר להצגת דוחות כספיים אלה, יצויין כדלקמן: 

 
 . המוצגות השנים לכל ביחס עקבי באופן יושמו,  להלן  המתוארים,  החשבונאית המדיניות עיקרי  (2

 
נכסים  דוחות כספיים אלה נערכו בהתאם למוסכמת העלות ההיסטורית, בכפוף להתאמות בגין   (3

 . הוגןבשווי  יםהתחייבויות פיננסיות הנמדד ביולוגיים ו 
 

  מסוימים  חשבונאיים  באומדנים  שימוש  דורשת,  IFRS-ה  לתקני  בהתאם   כספיים  דוחות  עריכת (4
  מדיניותה   יישום   בתהליך   דעת   שיקול   להפעיל  קבוצה ה  הנהלת   את  מחייבת  היא ,  כן  כמו .  מהותיים 

  או   דעת  שיקול  של  רבה  מידה  מעורבת  בהם  לתחומים  גילוי  ניתן  3  בביאור.  הקבוצה  של  החשבונאית
  התוצאות .  הכספיים  הדוחות   על  מהותית  השפעה   ולאומדנים  להנחות  יש  בהם  תחומים  או,  מורכבות

 .  הקבוצה הנהלת את ששימשו וההנחות  מהאומדנים מהותית שונות להיות  עשויות בפועל
 

 . חודשים 12  הינה הקבוצה של התפעולי   המחזור תקופת (5
 

ג' לתקנות ניירות  9בהתאם להוראות תקנה    החברה לא צירפה לדוחות כספיים אלה מידע כספי נפרד (6
פעילותה של הקבוצה   בשל זניחות תוספת המידע.  ,1970-ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל

  ותמשתקפת באופן מלא בדוחמבוצעת במלואה באמצעות החברות המוחזקות שלה, ובהתאם לכך  
להערכת  לחברה אין פעילות עסקית, ולפיכך,    ,2021בדצמבר    31ליום  של הקבוצה. נכון    יםהמאוחד 
 למשקיע הסביר. ת תוספת מידע מהותי יספקלא של החברה  פרסום דוחות כספיים נפרדים החברה  

 
 דוחות כספיים מאוחדים .ב

 
 חברות בנות וצירופי עסקים  (1

 
כוח   קיים  ידי הקבוצה. הקבוצה שולטת בישות כאשר לקבוצה  ישויות הנשלטות על  חברות בנות הן 

זכויות לתשואות משתנות ממעורבותה בישות וכן יש   השפעה על הישות המושקעת, יש לה חשיפה או
לה יכולת להשתמש בכוח ההשפעה שלה על הישות המושקעת כדי להשפיע על סכום התשואות שינבעו  
לה מאותה ישות. חברות בנות נכללות באיחוד באופן מלא החל מהמועד שבו מושגת השליטה בהן על  

 שליטה. ידי הקבוצה. איחודן מופסק במועד שבו מפסיקה ה

 
התמורה   הרכישה.  בשיטת  שימוש  תוך  מתבצע  עסקים  בצירופי  הקבוצה  של  החשבונאי  הטיפול 

החברה הנרכשת(, מחושבת כסיכום של ערכי השווי ההוגן    -שמועברת בגין רכישת חברה בת )להלן  
של הנכסים שמועברים על ידי הקבוצה, ההתחייבויות שמתהוות לקבוצה מול הבעלים הקודמים של 

ה הנרכשת והזכויות ההוניות שמונפקות על ידי הקבוצה. התמורה שמועברת כוללת את השווי  החבר
ההוגן של כל נכס או התחייבות, שנובעים כתוצאה מהסדר תמורה מותנית. עלויות הקשורות לרכישה  
והתחייבויות תלויות   וכן התחייבויות  נכסים מזוהים שנרכשים  או הפסד עם התהוותן.  מוכרות ברווח 

וטלת הקבוצה על עצמה במסגרת צירוף עסקים )למעט חריגים מסוימים המפורטים בתקן דיווח כספי  שנ
 ( נמדדים לראשונה בשווים ההוגן במועד הרכישה.  IFRS 3  -"צירופי עסקים" )מתוקן(; להלן    3בינלאומי  
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 : )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 ביאור
 

צירוף   למועד  ההוגן  בשווייה  נמדדת  עסקים  צירוף  במסגרת  לקבוצה  שהתהוותה  מותנית  תמורה 
העסקים. שינויים עוקבים בשווי ההוגן של התמורה המותנית, המסווגת כנכס או כהתחייבות, מוכרים  

  ( ברווח או הפסד. תמורה IFRS 9  -  )להלן   " "מכשירים פיננסיים   9דיווח כספי בינלאומי  בהתאם לתקן  
 מותנית המסווגת כהון אינה נמדדת מחדש, וסילוקה העוקב יטופל במסגרת ההון. 

 
עודף הסכום הכולל של התמורה המועברת, סכום זכויות כלשהן שאינן מקנות שליטה בחברה הנרכשת,  
והשווי ההוגן ליום הרכישה של זכויות קודמות כלשהן בהון החברה הנרכשת, מעל לסכום נטו, למועד  
הרכישה, של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו, שנמדדים כולם כאמור לעיל,  

 מוכר כמוניטין. 
 

איבוד אינה  בנות שתוצאתן  זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות  בעלי  עם  שליטה מטופלות    עסקות 
כלשהי ששולמה או שהתקבלה  תמורה   כעסקות עם בעלים. בעסקות אלה, ההפרש בין השווי ההוגן של

לשקף את השינויים בזכויות היחסיות שלהן    מקנות שליטה כדי   לבין הסכום שבו מתואמות הזכויות שאינן 
 ישירות בהון המיוחס לבעלים של החברה.  בחברה הבת, מוכר

 

 
 :חוץ  במטבע ועסקות יתרות תרגום .ג
 

 ההצגה  ומטבע הפעילות מטבע (1
 

 בה  העיקרית   הכלכלית  הסביבה  של  במטבע  נמדדים  ה קבוצה  של  הכספיים  בדוחות  הנכללים  פריטים
 מטבע  שהוא,  חדש  בשקל  מוצגים  הכספיים  הדוחות(.  הפעילות  מטבע   -  להלן)   הקבוצה  פועלת

   .הקבוצה של ההצגה  ומטבע  הפעילות
  

 ויתרות   עסקאות (2
 

  הפעילות   למטבע  מתורגמות  "(חוץ  מטבע"   -  להלן)  הפעילות  ממטבע  השונה  במטבע  עסקאות
  מיישוב    הנובעים,  שער  הפרשי.  העסקאות   למועדי  שבתוקף  החליפין  בשערי  שימוש  באמצעות 
  לתום   החליפין  שערי  לפי  חוץ   במטבע  הנקובים  כספיים  והתחייבויות  נכסים  ומתרגום  כאמור  עסקאות
 . הפסד או לרווח  נזקפים, התקופה

 
 מזומנים  ושווי מזומנים .ד
 

    פיקדונות ו   בקופה  מזומנים:  מזומנים  ושווי  המזומנים  כוללים,  המאוחדים על המצב הכספי  הדוחות   במסגרת
 .בשימוש  מוגבלים   אינם  ואשר,  חודשים  3  על  עולה  לא  שלהן  ההפקדה  שתקופת  קצר  לזמן  בנקאיים  בתאגידים
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 : )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 ביאור
 

 קבוע רכוש  .ה
 

  הנכס   של  בערכו  התהוותן  בעת  נכללות  עוקבות  עלויות.  הרכישה  עלות  לפי  לראשונה  נכלל  הקבוע  הרכוש
  המיוחסות   עתידיות   כלכליות   שהטבות   צפוי   כאשר   רק ,  למקרה  בהתאם ,  נפרד  כנכס  מוכרות  או  בספרים

  מוחלף   כאשר.  מהימן  באופן   למדידה   ניתנת  הפריט  של  העלות  וכן,  הקבוצה  אל  יזרמו  הקבוע  הרכוש  לפריט 
  לדוח   נזקפות  האחזקה  ועבודות  התיקונים  עלויות  שאר  כל.  מהספרים  נגרע  ערכו,  קבוע  רכוש  מפריט  חלק
 . נבעו בה  הדיווח תקופת במהלך הפסד או רווח

 
 .  שנצבר פחת  בניכוי  ההיסטורית בעלות  מוצג  הקבוע  הרכוש

 
מחושב לפי שיטת הקו הישר, כדי להפחית את עלותם או את ערכם המשוערך    הרכוש הקבוע הפחת על  

 כמפורט להלן:  לערך השייר שלהם על פני אומדן אורך החיים השימושיים שלהם 
 

   % 
   
 15-25  ציוד   
 7-15  ריהוט וציוד משרדי  
 33  מחשבים וציוד נלווה  
 15  כלי רכב  
 )*(  שיפורים במושכר  
 
 הקצרה מבין אורך חיי הנכס ותקופת החכירה.   תקופהבמושכר מופחתים על פני   שיפורים  )*( 

 
 

,  לצורך בהתאם ומעודכנים,  נסקרים  הפחת  ושיטת שלהם השימושיים החיים אורך, הנכסים  של השייר ערכי
 . לשנה אחת לפחות

 
 

 נכסים בלתי מוחשיים:  .ו
 
 מוניטין  (1

 
מייצג את עודף הסכום הכולל של התמורה שהועברה, על הסכום    במסגרת צירוף עסקיםמוניטין שנוצר  

 נטו למועד הרכישה של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו, ושל ההתחייבויות של הנרכשת שניטלו.  
 

לצורך בחינת ירידת ערך, המוניטין הנרכש במסגרת צירוף עסקים מוקצה ממועד הרכישה לכל אחת  
קבו או  מזומנים  המניבות  חזויות  מהיחידות  אשר  הקבוצה,  של  מזומנים  המניבות  היחידות  של  צות 

ליהנות מהסינרגיות של צירוף העסקים. כל יחידה או קבוצה של יחידות אליהן הוקצה המוניטין מייצגת  
את הרמה הנמוכה ביותר בישות שבה קיים מעקב על המוניטין לצורכי הנהלה פנימיים ואינה גדולה  

 גזרים דומים(. ממגזר פעילות )לפני קיבוץ מ
 

בחינה לירידת ערך של יחידה מניבת מזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים(, אליה הוקצה 
קבוצת   )או  היחידה  של  ערך  לירידת  כלשהו  סימן  שישנו  עת  ובכל  לשנה,  אחת  מבוצעת  מוניטין, 

מוניטין, לסכום בר  ההיחידות(, על ידי השוואת ערכה בספרים של היחידה )או קבוצת היחידות(, כולל  
השבה שלה, שהינו הגבוה מבין שווי שימוש לבין שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה. הפסד מירידת ערך,  
ככל שקיים, מוקצה להקטנת הערך בספרים של נכסי היחידה )או קבוצת היחידות( לפי הסדר הבא: 

מניב  ליחידה  שהוקצה  כלשהו  מוניטין  של  בספרים  הערך  להקטנת  קבוצת  תחילה,  )או  מזומנים  ה 
היחידות( ולאחר מכן לשאר נכסי היחידה )או קבוצת היחידות( באופן יחסי על בסיס הערך בספרים  

כל הפסד מירידת ערך מוכר מיידית ברווח או הפסד. הפסד   של כל נכס ביחידה )או קבוצת היחידות(. 
   כאמור שהוכר לגבי מוניטין לא יבוטל בתקופה מאוחרת יותר.

 
תיקון    החברה בחנה אפשרות לירידת ערך מונטין שנוצר ברכישת פעילות  ,2021בדצמבר    31נכון ליום  

 והגיעה למסקנה כי אין צורך להפחית את המוניטין. ד'( 9)ראה גם ביאור  עולם
 
 

 
 



 מ  " קנביט פארמסוטיקלס בע -תיקון עולם 

 (קנביט פארמסוטיקלס בע"מ -)לשעבר 

 )המשך(  הכספיים המאוחדיםביאורים לדוחות 

 

13 

 : )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 ביאור
 

 
 זכויות שימוש במותג ובזני תיקון עולם  (2

 
שנרכשו במסגרת צירוף עסקים מוכרים בשוויים ההוגן במועד  זכויות שימוש במותג ובזני תיקון עולם  

הינם בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר, ומוצגים בעלות  זכויות שימוש במותג ובזני תיקון עולם  הרכישה.  
ם השימושיים  בניכוי הפחתה שנצברה. ההפחתה מחושבת על בסיס שיטת הקו הישר על פני אורך החיי

טרם התחילה להפחית את זכות השימוש בגין שימוש במותג ובזנים    החברה  שנים(.   10-13)הצפוי  
 ג. 9, ראה גם ביאור בחו"ל

 
 מחקר ופיתוח  (3

 
פיתוח   של  פרויקטים  בגין  המתהוות  עלויות  התהוותה.  בעת  כהוצאה  מוכרת  מחקר  בגין  הוצאה 

מוחשיים כאשר -חדשים או משופרים( מוכרות כנכסים בלתי)מתייחסות לעיצוב ובחינה של מוצרים  
 מתקיימים התנאים הבאים: 

 
 קיימת היתכנות טכנית להשלמת הנכס הבלתי מוחשי, כך שהוא יהיה זמין לשימוש;  -
 בכוונת ההנהלה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או למוכרו;  -
 אותו; ניתן להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למכור  -
 ניתן להמחיש את האופן בו הנכס הבלתי מוחשי יפיק הטבות כלכליות עתידיות צפויות;  -
ואחרים  -משאבים מתאימים - ולשימוש בנכס הבלתי    - טכניים, כספיים  זמינים להשלמת הפיתוח 

 - מוחשי או למכירתו; ו
 פיתוחו. ניתן למדוד באופן מהימן את היציאה שניתן לייחס לנכס הבלתי מוחשי במהלך  -

 
 הוצאות אחרות בגין פיתוח, שאינן עומדות בתנאים אלה מוכרות כהוצאה בעת התהוותן.  

 עלויות פיתוח שהתהוו בעבר כהוצאה אינן מוכרות כנכס בתקופה מאוחרת יותר. 
 

 כספיים-ירידת ערך של נכסים לא . ז
 

נכסים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר, כדוגמת מוניטין, וכן נכסים בלתי מוחשיים שאינם זמינים  
ירידה בערכם של   וירידה בערכם נבחנת אחת לשנה.  אינם מופחתים,  ושל  עדיין לשימוש,  הנ"ל  הנכסים 
או שינויים בנסיבות, המצביע  אירועים  לא כספיים אחרים נבחנת, במידה שחלו  כך שערכם  נכסים  ים על 

 בספרים לא יהיה בר השבה.  
 

סכום ההפסד המוכר בגין ירידת ערך שווה לסכום בו עולה ערכו בספרים של נכס על הסכום בר השבה שלו.  
סכום בר השבה של נכס הוא הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס, בניכוי עלויות מכירה, לבין שווי השימוש  

ירידת ערך, מ מזומנים  שלו. לצורך בחינת  קיימים תזרימי  ביותר, בגינן  חולקים הנכסים לרמות הנמוכות 
לא נכסים  מזומנים(.  מניבות  )יחידות  נפרדים  בערכם,  -מזוהים  ירידה  חלה  אשר  מוניטין,  למעט  כספיים, 

 נבחנים לצורך זיהוי ביטול אפשרי של ירידת הערך שהוכרה בגינם בכל תאריך דוח על המצב הכספי.  
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 : )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 ביאור
 
 : פיננסיים נכסים .ח

 
 סיווג  (1

 
  או  רווח   דרך  הוגן  בשווי  פיננסיים  נכסיםהבאות:  ת  ו לקטגורי  נכסיה הפיננסיים של הקבוצה מסווגים

תלוי במודל  של מכשירים פיננסיים שהינם מכשירי חוב  נכסים פיננסיים בעלות מופחתת. הסיווג  ו  הפסד
 מוחזקים ובתנאים החוזיים של תזרימי המזומנים בגינם. הם העיסקי שבו 

 
 נכסים פיננסיים בעלות מופחתת  (א
 

  היא שמטרתו עיסקי מודל במסגרת  המוחזקים פיננסיים נכסים הינם  מופחתת בעלות פיננסיים נכסים
 מספקים שלהם החוזיים התנאים וכן,  חוזיים מזומנים תזרימי  לגבות  מנת על פיננסיים  נכסים להחזיק
  שטרם  הקרן  סכום  בגין  וריבית  קרן  תשלומי  רק  שהם  מזומנים  לתזרימי  מוגדרים  במועדים  זכאות 
 .  נפרעה

 
  תאריך   לאחר  חודשים  12-מ  יותר  של  לתקופה  לחלויות  פרט,  שוטפים  כנכסים  מסווגים  אלה  נכסים
  של  מופחתת   בעלות  הפיננסיים  הנכסים.  שוטפים  שאינם  כנכסים  המסווגות,  הכספי  המצב  על  הדוח

מזומנים"    ," אחרים "חייבים  "לקוחות",  :  בסעיפים  כלולים  הקבוצה ושווי  "פיקדונות  "מזומנים  וכן 
 . הכספי המצב  על בדוח  המופיעים מוגבלים" 

 
 הפסד   או רווח  רווח  דרך הוגן  בשווי פיננסים   נכסים (ב
 

  באחת  מסווגים   שאינם  פיננסיים  נכסים   הינם  הפסד   או  רווח   דרך  הוגן  בשווי   פיננסיים   נכסים
  את  לממש  מתכוונת  ההנהלה  אם  אלא  שוטפים,  שאינם   כנכסים  מסווגים  הם   האחרות.  מהקטגוריות

  שתאריך   או  הכספי,  המצב  על  הדוח  תאריך  לאחר  חודשים  12  עד  של  תקופה  תוך  בהם  ההשקעה
  כנכסים  מסווגים  הם  ואז  הכספי,  המצב  על  הדוח  תאריך  לאחר  חודשים  12  על  עולה  אינו  שלהם  הפדיון

 שוטפים. 
 

 ומדידה   הכרה (2

 
ומכירות בדרך רגילה של נכסים פיננסיים נרשמות בספרי העסקה,   סליקת  במועדהקבוצה    רכישות 

 . או נמסר על ידי הקבוצה קבוצהל רהנכס נמס שהינו המועד בו 
 

ההשקעות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה, עבור כל הנכסים הפיננסיים שאינם  
נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח    , למעט לקוחות.נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

הפסד.   או  לרווח  נזקפות  העסקה  והוצאות  הוגן,  בשווי  לראשונה  מוכרים  הפסד  פיאו  ננסיים  נכסים 
באופן מהותי  הקבוצה העבירה  ונגרעים כאשר הזכויות לקבלת תזרימי מזומנים מהם פקעו או הועברו,  

   בגין הבעלות על נכסים אלה. וההטבותאת כל הסיכונים  
 

נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת, על בסיס שיטת הריבית    נכסים פיננסיים בעלות מופחתת 
נכסים פיננים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד נמדדים בתקופות עוקבות בשווי הוגן. רווחים   האפקטיבית.

  מוצגים   הפסד  או  רווח  דרך  הוגן  בשווי  פיננסיים  נכסים  של  ההוגן  בשוויים  משינויים  הנובעים,  הפסדים  או
 . נבעו בה  בתקופה  סדהפ  או ברווח

 
 נכסים ביולוגיים  .ט

 
  חקלאית   ותוצרת(  שתילים)  מצמחים  בעיקר  המורכבים  ביולוגיים  נכסים  הקבוצה  מודדת  IAS 41  -ל  בהתאם

  העלות   כבסיס  משמש  האמור   השווי.  הקציר  לנקודת עד  מכירה   עלויות   בניכוי  הוגן   שווי  לפי רפואי  קנביס  של
נכללים    עלויות  בניכוי  ההוגן  בשווי  משינוי  הנוצרים  הפסדים  או  רווחים.  ציר הק  לאחר  המלאי  של מכירה, 

 בשנה בה נוצרו.   ברווח או הפסד
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 : )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 ביאור
 
 מלאי  .י

 
עלות המלאי כוללת את ההוצאות לרכישת המלאי    מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו.

מנכס ביולוגי    קנביסהחברה מסווגת את התוצרת החקלאית של גידולי ה  ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים.
למלאי בעת הקציר לפי השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה באותו מועד. השווי האמור משמש כבסיס העלות  

ות אחרות נוספות שהתהוו בהבאת המלאי למיקמו ומצבו הנוכחיים מתווספים  של המלאי. עלויות עיבוד ועלוי
 לעלות המלאי. 

 
שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל, בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות  

בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו ומבצעת הפרשות למלאי איטי    הקבוצההדרושות לביצוע המכירה.  
 בהתאמה. 

 
 מניות הון .יא
 

  תוספתיות   עלויות.  החברה  של  העצמי  ההון   במסגרת  מניות  כהון  מסווגות  החברה  של  רגילות  מניות
 . ההנפקה מתקבולי בניכוי  בהון מוצגות, חדשות אופציות  או מניות להנפקת במישרין  המיוחסות

 
 ספקים  .יב

 
  במהלך  מספקים  שנרכשו  שירותים  או  טובין  עבור  לשלם  הקבוצה  של  התחייבויות  כוללות  הספקים  יתרות

  שנה  תוך  להתבצע  אמור   התשלום  כאשר  שוטפות   כהתחייבויות   מסווגות   הספקים   יתרות .  הרגיל  העסקים
 . שוטפות שאינן כהתחייבויות  מוצגות  הן  אחרת , אחת

 
 הלוואות .יג

 
נמדדות  הלוואות   ההלוואות  עוקבות  בתקופות  עסקה.  עלויות  בניכוי  ההוגן,  שוויין  לפי  לראשונה  מוכרות 

בעלות מופחתת; כל הפרש בין התמורה )בניכוי עלויות עסקה( לבין ערך הפדיון מוכר בדוח רווח או הפסד  
 על פני תקופת ההלוואה, בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. 

 
והצורך בהפרדתו במועד בו היא הופכת להיות  בהסכמי ההלוואות  החברה בוחנת את קיומו של נגזר משובץ  

רכיב    אתאם להציג את ההלוואה בכללותה בשווי הוגן או להציג    מחליטהלראשונה צד להתקשרות. החברה  
ר משובץ, יועדו  הסכמי ההלוואות ממשקיעים שכללו במועד ההתקשרות בהם נגז  הנגזר בלבד בשווי הוגן.

 על ידי הקבוצה להצגה בשווי הוגן בכללותן. 
 

 נדחים מסים .יד
 

  הנכסים  של  הסכומים בין זמניים הפרשים  בגין, ההתחייבות   שיטת בסיס על, נדחים   במסים מכירה החברה
,  זאת  עם.  מס  לצורכי  בחשבון  שיובאו  הסכומים  לבין,  המאוחדים  הכספיים  בדוחות  הכלולים,  וההתחייבויות

  נדחים  מסים,  כן  כמו.  מוניטין  של  לראשונה  מהכרה  נובעות  הן  אם  מוכרות  אינן  נדחים  מסים  התחייבויות
  במסגרת שלא, בהתחייבות או  בנכס   הראשונית ההכרה  בעת  נוצרים הזמניים  ההפרשים אם, מוכרים אינם

  זה   או  החשבונאי  אם  בין   -  ההפסד   או  הרווח  על   השפעה  כל   להם  אין  העסקה  במועד   אשר ,  עסקים  צירוף
  שחקיקתם   או  שנחקקו (  המס  וחוקי)  המס לשיעורי  בהתאם   נקבע   הנדחים  המסים  סכום.  מס  לצורכי   המדווח

  או  ימומשו  הנדחים  המסים  נכסי  כאשר  לחול  וצפויים  הכספי  המצב  על  הדוח  לתאריך  נכון  למעשה  הושלמה
 . ייושבו הנדחים המסים כשהתחייבויות 

 
  סכום  בגבולות,  מס  לצורכי  לניכוי  הניתנים   זמניים  הפרשים  בגין  נעשית  נדחים  מסים   בנכסי   ההכרה 

  במס חייבת הכנסה קיוםמאחר ש. במס חייבות הכנסות כנגד בעתיד  לנצלם יהיה  ניתן  כי  שצפוי, ההפרשים
 . החברה  בספרי נדחים מיסים נכס הוכר לא ,  הנראה לעין אינו צפוי בעתיד

 
 לקוחות .טו
 

  שירותים  או   שנמכרו  סחורות  עבור  הקבוצה  של  מלקוחותיה  לקבל  לסכומים  מתייחסת  הלקוחות  יתרת
  הם   פחות  או  אחת   שנה  תוך  להתרחש  צפויה  אלה  סכומים   גביית  כאשר.  הרגיל   העסקים  במהלך   שהוענקו 
  לראשונה  מוכרים לקוחות. שוטפים שאינם  הנכסים במסגרת מסווגים  הם, אחרת, שוטפים כנכסים מסווגים

 . האפקטיבית הריבית  שיטת בסיס על  מופחתת בעלות מכן לאחר ונמדדים שלהם העסקה מחיר לפי
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 : )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 ביאור
 

 ה בהכנס הכרה . טז
 

  מחיר .  ללקוח  מועברת  בשירות   או  בנכס   השליטה  כאשר  הפסד  או  ברווח  מוכרות  לקוחות  עם   מחוזים  הכנסות
  צדדים  לטובת  שנגבו  הסכומים  בניכוי,  החוזה  לתנאי  בהתאם  להתקבל  שצפוי  התמורה  סכום  הוא  העסקה

 (. מסים כגון) שלישיים
 

 סוגי הכנסות: לקבוצה מספר 
 
מוצרים (1 ממכירת  המוצרים    -הכנסות  על  השליטה  העברת  עם  זמן  בנקודת  והפסד  ברווח  מוכרות 

 המוצרים. יטה מועברת במועד מסירת שלהנמכרים ללקוח. בדרך כלל ה
 

ידי    למפיץבמקרים בהם המוצרים נמסרים   ידיו במשגור עד למכירתם על  לצד    המפיץ ומוחזקים על 
  המפיץ , מכירה הקבוצה בהכנסה ממכירתם במועד מכירתם על ידי  המהווה את הלקוח הסופי  שלישי 

    לצד השלישי.
 

כספק עיקרי או כסוכן  בקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם לקוחות, הקבוצה בוחנת האם היא פועלת  
בחוזה. הקבוצה היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות שהובטח טרם העברתו ללקוח.  

 במקרים אלה, הקבוצה מכירה בהכנסות בסכום ברוטו של התמורה. 
 

 . קנביסעיקר הכנסות החברה נובעות ממכירה של תפרחות       
 

ברווח או הפסד בתקופת הדיווח בה סופקו שירותי היצור, בהתאם  מוכרות    -ייצורהכנסות ממתן שירותי   (2
 לשיעור ההשלמה של העסקה הספציפית. 

 
,  הפיתוחמוכרות ברווח או הפסד בתקופת הדיווח בה סופקו שירותי    -הכנסות ממתן שירותי פיתוח (3

 בהתאם לשיעור ההשלמה של העסקה הספציפית. 
 

 תשלום מבוסס מניות  .יז
 

הקבוצה מפעילה מספר תוכניות לתשלום מבוסס מניות לעובדים, המסולק במכשירים הוניים של החברה,  
שבהן הקבוצה מקבלת שירותים מעובדים בתמורה למכשירים הוניים )אופציות( של החברה. שוויים ההוגן  

. סך הסכום  של השירותים המתקבלים מהעובדים בתמורה להענקת האופציות מוכר כהוצאה ברווח או הפסד
 . הנזקף כהוצאה נקבע תוך התייחסות לשווי ההוגן של האופציות המוענקות

 
סך ההוצאה מוכרת במהלך תקופת ההבשלה, שהיא התקופה שבה נדרש לקיים את כל התנאים המוגדרים  

 להבשלה של הסדר התשלום מבוסס מניות.  
 
 הפרשות  .יח

 
וייבות קיימת, משפטית או משתמעת, כתוצאה  ביעות משפטיות מוכרות, כאשר לקבוצה מחתהפרשות בגין 

מאירועים מהעבר; צפוי כי יידרש תזרים שלילי של משאבים לצורך סילוק המחוייבות; וכן ניתן לערוך אומדן  
 מהימן של סכום המחוייבות. 

 
 . המחוייבות ליישוב  שידרשו החזויים המזומנים תזרימי של הנוכחי  לערך בהתאם נמדדות  הפרשות
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 : )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 ביאור
 

 חכירות .יט
 

 הקבוצה חוכרת מבנים וקרקעות לצורך פעילותה. 
 

הקבוצה מעריכה, בעת ההתקשרות בחוזה, האם החוזה הוא חכירה או אם הוא כולל חכירה. חוזה הוא  
מזוהה לתקופת זמן עבור תמורה.  חכירה או כולל חכירה אם החוזה מעביר את הזכות לשלוט בשימוש בנכס  

 הקבוצה מעריכה מחדש אם חוזה הוא חכירה או אם הוא כולל חכירה רק אם התנאים של החוזה השתנו. 
 

במועד ההכרה לראשונה, מכירה הקבוצה בהתחייבות בגין חכירה בגובה הערך הנוכחי של תשלומי החכירה  
מחיר   את  היתר,  בין  כוללים,  אשר  סביר  העתידיים,  באופן  וודאי  אשר  הארכה  אופציות  של  המימוש 

 שתמומשנה. 
 

במקביל, מכירה הקבוצה בנכס זכות שימוש בגובה ההתחייבות בגין חכירה, מותאם בגין תשלומי חכירה  
 כלשהם שבוצעו במועד התחילה או לפניו, ובתוספת עלויות ישירות ראשוניות כלשהן שהתהוו לקבוצה. 

 
גלום בחכירה אינו ניתן לקביעה בנקל, נעשה שימוש בשיעור הריבית התוספתי של  מכיוון ששיעור הריבית ה

הקבוצה. שיעור ריבית זה הינו השיעור אותו הקבוצה הייתה נדרשת לשלם על מנת ללוות לתקופה דומה  
בסביבה   שימוש  זכות  לנכס  דומה  בערך  נכס  מנת להשיג  על  דומה את הסכומים הדרושים  בטוחה  ועם 

 כלכלית דומה. 
 

תקופת החכירה הינה התקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול, לרבות תקופות המכוסות על ידי אופציה  
להאריך את החכירה אם וודאי באופן סביר שהקבוצה תממש אופציה זו, וכן תקופות המכוסות על ידי אופציה  

 הקבוצה לא תממש אופציה זו. שלבטל את החכירה אם וודאי באופן סביר 
 

עד תחילת החכירה, מודדת הקבוצה את נכס זכות השימוש בעלות, בניכוי פחת שנצבר והפסדים  לאחר מו
מירידת ערך שנצברו. הפחת על נכס זכות השימוש מחושב לפי שיטת הקו הישר, על פני אומדן אורך החיים  

  3)בין    מביניהם, לפי הקצר  )בתוספת תקופת האופציה(  השימושיים של הנכס המוחכר או תקופת החכירה
 שנים(.  25-ל
 

ריבית על ההתחייבות בחכירה מוכרת ברווח או הפסד בכל תקופה במהלך תקופת החכירה, בסכום שמייצר  
 שיעור ריבית תקופתי קבוע על היתרה הנותרת של ההתחייבות בגין החכירה. 

 
בהן נכס הבסיס הינו בעל  תשלומים בגין חכירות לטווח קצר של ציוד וכלי רכב וכן תשלומים בגין חכירות ש

ערך נמוך מוכרים בשיטת הקו הישר על פני תקופת החכירה, כהוצאה ברווח או הפסד. חכירות לטווח קצר  
 חודשים או פחות.  12הן חכירות שבהן תקופת החכירה היא 

 
 הפסד למניה  .כ

 
  בממוצע   מחולק   החברה  של  הרגילות  למניות  המיוחס  ההפסד  על  ככלל  מבוסס  למניה  ההפסד   חישוב

 .  התקופה  במהלך במחזור הקיימות הרגילות  המניות  מספר  של המשוקלל
 

  הממוצע  גם ,  הבסיסי  לחישוב  ששימש,  הרגילות  המניות  לממוצע  מתווסף  למניה   המדולל  ההפסד  בחישוב
  המניות.  למניות   יומרו  המדללות  הפוטנציאליות  המניות  שכל  בהנחה,  שיונפקו  המניות  מספר  של  המשוקלל

 או  למניה הרווח את  מקטינה )  מדללת  הינה  השפעתן  כאשר   רק   כאמור   בחשבון   מובאות  הפוטנציאליות 
 (. למניה ההפסד את מגדילה
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 : )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 ביאור
 

  חדשים בינלאומיים כספי דיווח תקני . כא
 

 :  המוקדם ביישומם בחרה לא  הקבוצה ואשר בתוקף  אינם עדיין אשר קיימים  לתקנים  ותיקונים  חדשים תקנים

 ( IAS 1-ל התיקון  -  להלן" )כספיים   דוחות הצגת"  1  בינלאומי חשבונאות לתקן  תיקון (א
 

 על  בדוח   שוטפות  לא או כשוטפות  התחייבויות   לסיווג  בנוגע  ההנחיות  את  מבהיר  IAS 1- ל  התיקון 
 : כי היתר  בין,  מבהיר התיקון. הכספי המצב

 
(  substantive right) מהותית זכות יש לישות אם שוטפת  לא כהתחייבות  תסווג התחייבות (1)

,  כן  כמו .  הדיווח תקופת   תום  לאחר  חודשים  12 לפחות למשך  ההתחייבות סילוק את לדחות
,  ההתחייבות  סיווג  לצורך  רלוונטית  אינה  הזכות  למימוש  בנוגע  הישות  כוונת  כי   מבהיר  התיקון 
 . מותנית בלתי זכות של  לקיומה  ההתייחסות  את ומבטל

 
 .  המאזן  בתאריך  הרלוונטיים בתנאים עומדת  והישות במידה רק  קיימת  כאמור  מהותית זכות (2)

 
  או   אחרים  כלכליים  משאבים,  מזומן  תשלום  של  בדרך  סילוק   כולל ההתחייבות"  סילוק "  (3)

  אינה   להון  סווגה  אשר  המיר  מכשיר  בגין  המרה  זכות,  זאת  עם.  הישות   של  הוניים  מכשירים
 . המכשיר  בגין ההתחייבות של סיווגה על  משפיעה

 
  2023  בינואר  1  ביום  המתחילות  שנתיות  תקופות  לגבי  רטרוספקטיבי  באופן   ייושם  IAS 1-ל  התיקון

 .  אפשרי המוקדם יישומו ,  התיקון להוראות  בהתאם. לאחריו או
 

לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות המאוחדים    IAS 1  -ליישום לראשונה של התיקון ל
 של הקבוצה. 

 ( IAS 16-ל   התיקון - להלן) קבוע רכוש 16  בינלאומי חשבונאות לתקן  תיקון (ב
 

  הבאת   בתהליך  שיוצרו  כלשהם  פריטים  ממכירת  התמורה  הפחתת  על  אוסר  IAS  16-ל  התיקון
  שיוצרו  דוגמיות,  למשל)  הנכס  של   הראשונית  מהעלות  ההנהלה  שהתכוונה  ולמצב  למיקום  הנכס
 או  ברווח תוכרנה, יצירתם בגין העלות וכן, כאמור  פריטים ממכירת התמורה(. הציוד בדיקת בעת

  העלות,  כן  כמו.  אלה  פריטים  מדידת  לצורך  מלאי  IAS  2  תקן  הוראות  את  ליישם  ישות  על.  הפסד
 . המיועד לשימושו מוכן  טרם  הוא שכן, תקינותו   נבדקת  אשר  הנכס בגין פחת   תכלול לא

 
  הביצועים   את  להעריך  ישות  על,  הנכס  פעולת  תקינות  בדיקת  לצורך  כי  מבהיר  IAS  16-ל  התיקון

  בחינה   לצורך  רלוונטיים  אינם  הנכס  של  הכספיים  שהביצועים  בעוד,  הנכס  של  והטכניים  הפיזיים
,  שיטתי  באופן  מופחת  ולהיות,  ההנהלה  שהתכוונה  כפי  לשימושו  מוכן  להיות  עשוי  נכס,  כלומר .  זו

 . ההנהלה  התכוונה אשר התפעוליים הביצועים לרמת הגיע טרם
 

  חלק   אינן   ואשר ,  שיוצרו  לפריטים  הקשורות   ולעלויות  לתמורה   נפרד  גילוי  מתן  דורש  התיקון 
,  הפסד  או   רווח   בדוח (  סעיפים)  לסעיף   גילוי  לתת  ישות   על ,  כן  כמו .  הישות  של   הרגילות   מהפעילויות 

 . כאמור  והעלויות התמורה   נכללו שבו
 

לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות המאוחדים    IAS  16-ליישום לראשונה של התיקון ל
 של הקבוצה. 

 
התיקון   -הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים )להלן    37לתקן חשבונאות בינלאומי     תיקון (ג

 (IAS 37-ל
 

מגדיר "חוזה מכביד" כחוזה שבו העלויות הבלתי נמנעות לצורך עמידה במחויבויות על   IAS  37תקן  
נמנעות על פי    פי החוזה עולות על ההטבות הכלכליות החזויות להתקבל על פיו. העלויות הבלתי 

חוזה משקפות את העלות נטו הקטנה ביותר של יציאה ממנו, שהיא הנמוך מבין עלות קיום החוזה 
 עמידה בו. -לבין פיצויים וקנסות הנובעים מאי

 
מבהיר את משמעות המונח "עלות לקיום חוזה". בהתאם לתיקון, העלות לקיום   IAS  37-התיקון ל

מישרין לחוזה. העלויות המתייחסות במישרין לחוזה כוללות  חוזה מורכבת מהעלויות המתייחסות ב
 חיבור של: 

 עלויות תוספתיות לקיום החוזה )למשל, עלויות ישירות בגין עבודה וחומרים(; 
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 : )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 ביאור
 

מהפחת של  הקצאת עלויות אחרות הקשורות באופן ישיר לקיום החוזה )למשל, הקצאת חלק יחסי  
 רכוש קבוע המשמש לצורך קיום החוזה(. 

כמו כן, התיקון מבהיר כי טרם ההכרה בהפרשה בגין חוזה מכביד, על ישות לבחון ולהכיר בירידת  
 ערך של כל נכס המשמש בקיום החוזה, ולא רק בגין נכסים אשר יועדו ספציפית לחוזה. 

או לאחריו. בהתאם   2022בינואר    1ביום  ייושם לגבי תקופות שנתיות המתחילות    IAS 37-התיקון ל
להוראות התיקון, יישומו המוקדם אפשרי. התיקון ייושם באופן רטרוספקטיבי, רק עבור חוזים אשר 

  הישות טרם
 

זקיפת   תוך  התיקון,  של  לראשונה  היישום  במועד  בגינם  הביצוע  מחויבויות  מלוא  את  השלימה 
תיחה של העודפים )או רכיב אחר בהון, ככל  ההשפעה המצטברת של היישום לראשונה ליתרת הפ

 שרלוונטי( במועד היישום לראשונה.  
 

להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים   IAS  37- ליישום לראשונה של התיקון ל צפויה  לא 
 המאוחדים של הקבוצה. 

 
 

 (IFRS 3-התיקון ל -צירופי עסקים )להלן  3תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי   (ד

 
, כך שיפנה למסגרת המושגית לדיווח כספי כפי שפורסמה בשנת IFRS  3התיקון מעדכן את תקן  

, לצורך הקביעה אילו נכסים שנרכשו והתחייבויות שניטלו מקיימים את ההגדרות של נכסים 2018
והתחייבויות. לפני התיקון, ההפניה הייתה למסגרת המושגית לדיווח כספי כפי שפורסמה בשנת  

2001 . 
 

, IFRIC 21או    IAS 37דרישה לפיה עבור אירועים שבתחולת    IFRS 3  -מו כן, התיקון מוסיף לכ
על מנת לקבוע האם במועד הרכישה קיימת מחויבות בהווה כתוצאה   IAS 37רוכש יישם את הוראות  

על מנת לקבוע האם האירוע המחייב שיוצר התחייבות    IFRIC 21מאירועים מהעבר, או את הוראות  
 ת ההיטל התרחש עד למועד הרכישה )בהתאמה( במקום את הוראות המסגרת המושגית. לשלם א 

 
ל  ומוסיף  בנכסים תלויים,   IFRS  3-בנוסף, התיקון מבהיר  יכיר  לא  רוכש  לפיה  אמירה מפורשת, 

 , במועד הרכישה. IAS 37- כהגדרתם ב
 

או לאחריו. התיקון   2022בינואר  1ייושם לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום   IFRS 3-התיקון ל
ייושם עבור צירופי עסקים אשר מועד הרכישה שלהם חל בתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

ובתנאי שהישות    2022בינואר    1 יישומו המוקדם אפשרי,  להוראות התיקון,  או לאחריו. בהתאם 
י דיווח כספי יישמה במועד היישום לראשונה של התיקון או קודם לכן את כל יתר התיקונים לתקנ 

 .  2018בינלאומיים לעניין הפניות למסגרת המושגית בגרסתה משנת 
 

לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות המאוחדים   IFRS  3- ליישום לראשונה של התיקון ל
 של הקבוצה. 

 

 
 (IAS 1-התיקון ל  -הצגת דוחות כספיים )להלן  1תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי   (ה

 
דורש מחברות לגלות את המדיניות החשבונאית המהותית שלהן, חלף המדיניות    IAS  1-התיקון ל

החשבונאית המשמעותית שלהן. בהתאם לתיקון, מידע על המדיניות החשבונאית הוא מהותי אם, 
ן ביחד עם מידע אחר הניתן בדוחות הכספיים, ניתן לצפות באופן סביר כי  כאשר הוא נלקח בחשבו

הוא ישפיע על החלטות שהמשתמשים העיקריים בדוחות הכספיים מקבלים על בסיס דוחות כספיים 
 אלה. 

 
תימנע  בלעדיו,  אם,  מהותי  להיות  צפוי  החשבונאית  המדיניות  על  שמידע  מבהיר  אף  התיקון 

האפשרות להבין מידע מהותי אחר בדוחות הכספיים. בנוסף, התיקון  ממשתמשי הדוחות הכספיים  
מבהיר כי אין צורך בגילוי מידע על מדיניות חשבונאית לא מהותית. עם זאת, ככל שמידע כאמור 

 ניתן, ראוי כי אין הוא יסיח את הדעת ממידע מהותי על מדיניות חשבונאית. 
 

  2023בינואר    1תקופות שנתיות המתחילות ביום  ייושם באופן פרוספקטיבי לגבי    IAS  1-התיקון ל
 או לאחריו. בהתאם להוראות התיקון, יישומו המוקדם אפשרי.  
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 : )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 ביאור
 

ל התיקון  של  לראשונה  הכספיים   IAS  1-ליישום  הדוחות  על  מהותית  השפעה  להיות  צפויה  לא 
 המאוחדים של הקבוצה. 

 
 

בינלאומי   (ו חשבונאות  לתקן  וטעויות    8תיקון  חשבונאיים  באומדנים  שינויים  חשבונאית,  מדיניות 
 ( IAS 8-)להלן: התיקון ל

 
מבהיר כיצד ישויות צריכות להבחין בין שינויים במדיניות חשבונאית לבין שינויים   IAS  8-התיקון ל

ים חשבונאיים מיושמים באופן  באומדנים חשבונאיים. הבחנה זאת מהותית, מאחר ששינויים באומדנ 
ככלל,   חשבונאית,  במדיניות  ששינויים  בעוד  בעתיד,  אחרים  ואירועים  עסקות  עבור  פרוספקטיבי, 
מיושמים באופן רטרוספקטיבי לעסקות ואירועים אחרים בעבר, כמו גם לאירועים ועסקות בתקופה 

 הנוכחית. 
 

  2023בינואר    1נתיות המתחילות ביום  ייושם באופן פרוספקטיבי לגבי תקופות ש   IAS  8-התיקון ל
 או לאחריו. בהתאם להוראות התיקון, יישומו המוקדם אפשרי.  

 
לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות המאוחדים של   IAS  8-ליישום לראשונה של התיקון ל

 . הקבוצה
 

בינלאומי   (ז כספי  דיווח  לתקן  )להלן    10תיקונים  מאוחדים"  כספיים  ולתקן IFRS 10  -"דוחות   )
 ( IAS 28 -"השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות" )להלן  28חשבונאות בינלאומי 

 
התיקונים עוסקים במכירה או בתרומה של נכסים בין משקיע לבין חברה כלולה או עסקה משותפת, 

. בהתאם לתיקונים, כאשר הנכסים IAS 28לבין   IFRS 10ובאים לפתור חוסר עקביות שקיימת בין  
"צירופי עסקים", יוכר מלוא הרווח    3שהועברו מהווים "עסק" כהגדרתו בתקן דיווח כספי בינלאומי  

או ההפסד, ואילו במקרה שבו הנכסים שהועברו אינם מהווים עסק, המשקיע יכיר ברווח או הפסד 
 רק בגובה חלקם של המשקיעים הלא קשורים בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת. 

 
, הוחלט לדחות את מועד התחילה של התיקונים למועד שאינו ידוע. יחד עם 2015בחודש דצמבר  

 יקונים, יישומם המוקדם אפשרי.  זאת, בהתאם להוראות הת 
 

ליישום לראשונה של התיקונים לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים המאוחדים 
 של הקבוצה. 
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מהותיים חשבונאיים דעת ושיקולי אומדנים  - 3 ביאור  
 

  ביחס   ציפיות לרבות, נוספים גורמים  ועל   העבר ניסיון   על ומבוססים, מתמיד  באופן נבחנים, דעת ושיקולי  אומדנים
 . הקיימות  הנסיבות לאור,  לסבירות  שנחשבות, עתידיים לאירועים

 
  יהיו  המתקבלים  החשבונאיים  שהאומדנים  נדיר,  טבעם  מעצם.  לעתיד   בנוגע  והנחות  אומדנים  מגבשת  קבוצהה

 שינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי האומדן. . בפועל המתייחסות  לתוצאות זהים
 
 אומדן ירידת ערך מוניטין  . א

 
למדיניות החשבונאית המוצגת   הקבוצה בוחנת על בסיס שנתי, האם קיימת ירידת ערך של מוניטין, בהתאם

נקבע על בסיס חישובי  סכום בר ההשבה של היחידה מניבת המזומנים אליה מיוחס מלוא המוניטין    .  2בביאור  
 ד'. 9ראה גם ביאור   באומדנים. חישובים אלה מחייבים שימוש. שווי שימוש

 
 יםביולוגי יםנכסשל מדידת שווי הוגן  .ב

 
ולצורך כך מבצעת אומדנים והערכות, בין היתר,    ים הביולוגי  יםהנכס  ם ההוגן שלמעריכה את שווי  הקבוצה

בנוגע לתפוקת הגידול והתוצר, לרבות אובדן תוצר, אורך מחזור הגידול הממוצע, עלויות הגידול עד למועד  
  , ולאחריו, לרבות עלויות עיבוד, אריזה ושינוע וכן בנוגע למחירי המכירה של התוצר. לפרטים נוספים  קצירה

   להלן.  7ראה ביאור  
 

 מותנות בצירוף עסקיםת יוהתחייבו של ההוגן ןווייש .ג
 

.  שווי  להערכת  בשיטות  שימוש  באמצעות  נקבעהתחייבות אשר הוכרו במסגרת צירוף עסקים    של  ההוגן  ןשוויי 
  בעיקרן  המבוססות, הנחות הנחת  ולצורך שונות  הערכה שיטות  בחירת  לצורך , דעת  שיקול מפעילה  הקבוצה

  מזומנים  תזרימי   בניתוח  השתמשה  הקבוצה.  הכספי  המצב  על  דוח  תאריך  בכל  הקיימים  השוק  תנאי  על
 . , על בסיס הערכת שווי שבוצעה על ידי צד ג' בלתי תלויההתחייבויות שוויים ההוגן את לקבוע כדי  מהוונים

 
 היוון עלויות פיתוח  .ד

 
בהתאם למדיניות החשבונאית    םהקבוצה בוחנת האם להוון עלויות פיתוח ולהכיר בהן כנכסים בלתי מוחשיי

המתהוות בגין פרויקטים של פיתוח מוכרות כנכסים    בהתאם למדיניות זו, עלויות (.  3ו')2המפורטת בביאור  
מתקיימים כאשר  רק  מוחשיים  מחקר    בלתי  בגין  אחרות  שהוצאות  בעוד  זה,  בביאור  המפורטים  התנאים 

 כהוצאות ברווח או הפסד בעת התהוותן. עומדות בתנאים אלה, מוכרות  ופיתוח, שאינן
 

, הקבוצה לא עומדת בתנאים להכרה בעלויות פיתוח כנכס בלתי מוחשי, ובהתאם  2021בדצמבר    31נכון ליום  
 לכך לא הוכר בדוחות הכספיים נכס כלשהו בגין עלויות כאמור. 
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 : פיננסיים סיכונים ניהול פיננסיים מכשירים  - 4 ביאור
 

 : פיננסיים סיכונים ניהול . א
 

 פיננסיים   סיכון גורמי (1
 

.  נזילות   וסיכוני   אשראי  סיכוני ,  שוק  סיכוני :  פיננסיים  סיכונים   למגוון   אותה  חושפות   קבוצה ה  פעילויות  
  השווקים   התנהגות   את   לצפות  ניתן   לא  כי   בכך  מתמקדת   סיכונים   לניהול   ה קבוצה  של  הכוללת  תוכניתה 

  הסיכונים   ניהול.  ה קבוצה  של   הכספיים  ביצועיה  על   אפשריות   שליליות  השפעות  למזער  ובניסיון   הפיננסיים
 החברה.    הנהלת  ידי על מתבצע

 
 סיכון אשראי  (2

 
  לקוחות יתרת  ל   ביחס  אשראי  חשיפות  וכן  בבנקים  פיקדונות,  מזומנים  ושווי  ממזומנים  נובע   אשראי  סיכון

-בלתי  באופן  שדורגו   אחרים   פיננסיים   ומוסדות  בנקאיים   תאגידים   עם  מתקשרת   הקבוצה וחייבים אחרים.  
 .   לפחות  A  בדירוג  תלוי

 
מכירות מבוצעות ישירות ללקוחות פרטיים וכן באמצעות מפיץ, ויתרת הלקוחות למועד הדוח על המצב  

  ההנהלה לכך,  - אייום, אשר משקף את אשראי הלקוחות הנהוג בחברה.    30-60  בנותהכספי מורכב מיתרות  
בדצמבר    31ם  אינן מייצגות ריכוז משמעותי של סיכון אשראי ליו  הקבוצהמעריכה כי יתרות הלקוחות של  

2021 . 
 

   נזילות סיכון (3
 

  הקבוצה   של  הכספים   מחלקת.  הקבוצה  של   הכספים  מחלקת  ידי   על  מבוצעת  המזומנים  תזרימי  תחזית 
  .התפעוליים  לצרכים  מזומנים  די   שקיימים   לוודא  כדי   קבוצהב  נזילות  דרישות  של  שוטפות  תחזיות  בוחנת

של עד שנה, למעט התחייבות לתשלום תמורה  התחייבויותיה הפיננסיות של החברה הינן לפירעון בטווח  
 מותנית, וכן התחייבות בגין תמלוגים, אשר צפויות להיפרע בטווח של מעל שנה. 

 
הקבוצה ושל ההתחייבויות    הטבלה שלהלן מציגה ניתוח של התחייבויותיה הפיננסיות שאינן נגזרות של

מסווגות לקבוצות חלות רלוונטיות, על פי התקופה הנותרת    יות הנגזרות המסולקות בנטו, כשהןהפיננס
 נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי.    למועד פירעונן החוזי

 
 

 

 פחות משנה 
  2-בין שנה ל
 שנים

  5-שנים ל 2בין 
 שנים

  5-יותר מ
 שנים

 אלפי ש"ח  

     :2021בדצמבר  31יתרה ליום 

 - - - 11,491 וזכאים אחרים ספקים 
 - 68 70 9,915 אשראי מתאגידים בנקאיים כולל הלוואה לזמן ארוך 

 12,494 2,871 2,142 2,677 התחייבויות בגין חכירות 

 - 1,500 - - הלוואות ממייסדים 

 25,090 2,212 4,439 12,494 

     

     : 2020בדצמבר  31יתרה ליום      
 - - - 17,125 ספקים וזכאים אחרים 

 - - - 7,501 אשראי מתאגידים בנקאיים

 13,231 2,275 1,617 2,926 התחייבויות בגין חכירות 

 - 1,500 - - הלוואות ממייסדים 

 27,552 1,617 3,775 13,231 
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 : (המשך) פיננסיים סיכונים ניהול פיננסיים מכשירים  - 4 ביאור
 

 הון  סיכוני ניהול (4
 

  במטרה   חי  כעסק  ולפעול   להמשיך  הקבוצה  של   יכולתה   את   לשמר   הם  החברה  של  ההון  סיכוני   ניהול   יעדי
 . ההון עלויות  את להפחית  במטרה מיטבי הון  מבנה ולקיים  השקעתם על תשואה   המניות לבעלי להעניק

 
 הוגן  שווי אומדני (5

 

  הוגדרו   השונות  הרמות.  הערכה  שיטות  לפי,  הוגן  בשווי  הנמדדים  הפיננסיים  המכשירים  של  ניתוח  להלן
 : כדלקמן

  רמה)   זהים  התחייבויות  או  נכסים  נסחרים  בהם  פעילים  בשווקים(  מותאמים-בלתי)  מצוטטים  מחירים *  
1.) 

  בין ,  ההתחייבות   או   הנכס  לגבי   הלצפיי  ניתנים   אשר ,  1  ברמה   שנכללו   מצוטטים  מחירים  שאינם  נתונים  *
 (. 2 רמה( )מהמחירים נגזרים כלומר) בעקיפין  אם ובין(  כמחירים  כלומר)  במישרין אם

נתונים לגבי הנכס או ההתחייבות שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )נתונים שאינם ניתנים   *
 . (3( )רמה unobservable inputsלצפייה( )

 
. מכשירים  3המכשירים הפיננסיים למועד הדוח על המצב הכספי, אשר נמדדים בשווי הוגן, כלולים ברמה  

 בצירוף עסקים  תמורה מותניתבגין  ת  יו התחייבו נכס פיננסי בשויי הוגן דרך רווח או הפסד ואלו כוללים  
    .(5  )ראה ביאור

 
 :מכשירים פיננסיים .ב

 
 הפריטים עבור יושמה  2021בדצמבר   31ליום  פיננסיים במכשירים לטיפול החשבונאית   המדיניות (1

 : הבאים
 . 

 
 בשווי נכסים 

  רווח דרך הוגן
 הפסד או

 פיננסיים נכסים
 הכל  סך מופחתת  בעלות

 אלפי ש"ח  

    נכסים:
 13,416 13,416 - מזומנים ושווי מזומנים 

 888 888 - פקדונות מוגבלים 
 10,816 10,816 - לקוחות וחייבים אחרים 
 השקעה  –נכס פיננסי בשווי הוגן 

 1,161 - 1,161 בגייניקה 

 26,281 25,120 1,161 סה"כ 

    
    
    

 

 

 התחייבויות
 בעלות פיננסיות
 הכל  סך מופחתת 

 אלפי ש"ח  

   התחייבויות: 

 11,491 11,491 אחרים  וזכאים ספקים
אשראי מתאגידים בנקאיים כולל  

 10,023 10,023 ארוך הלוואה לזמן 
 8,016 8,016 התחייבויות בגין חכירות 

 1,451 1,451 מהמייסדים  הלוואות

 30,981 30,981 סה"כ 

 

קירוב סביר    ערכם בספרים של הנכסים וההתחייבות הפיננסות  אשר נמדדים בעלות המופחתת מהווה 

 . לשווים ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה מהותית 
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 : (המשך) פיננסיים סיכונים ניהול פיננסיים מכשירים  - 4 ביאור
 

יושמה עבור הפריטים   2020בדצמבר   31 ליום המדיניות החשבונאית לטיפול במכשירים פיננסיים  (2
 הבאים: 

 
 

 פיננסיים נכסים 
 הכל  סך מופחתת  בעלות

 ש"ח אלפי  

   נכסים:
 11,035 11,035 מזומנים ושווי מזומנים     
 867 867 פקדונות מוגבלים     

 8,418 8,418 לקוחות וחייבים אחרים     

 20,320 20,320 סה"כ 

   
   
   

 

 התחייבויות
 בעלות פיננסיות
 הכל  סך מופחתת 

 ש"ח אלפי  

   התחייבויות: 

 17,125 17,125 אחרים  וזכאים ספקים
 7,501 7,501 אשראי מתאגידים בנקאיים

 7,437 7,437 התחייבויות בגין חכירות 

 1,427 1,427 מהמייסדים  הלוואות

 33,490 33,490 סה"כ 

 

קירוב סביר    ערכם בספרים של הנכסים וההתחייבות הפיננסות  אשר נמדדים בעלות המופחתת מהווה 

 לשווים ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה מהותית. 
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 :עסקים  צירוף  - 5 ביאור
 

 : בישראל רכישת פעילות תיקון עולם . א

 
  2019בדצמבר    31  ליום  עד, התקשרה החברה בהסכם על פיו תרכוש החברה  2019בנובמבר    24ביום   (1

בין   ,עולם תיקוןהפעילות העסקית של  כל את"(, כפוף להתקיימות תנאים מתלים, ההשלמה   מועד)להלן: " 
 : הבאים רכיביםבמישרין ובין בעקיפין, בתחום הקנביס בישראל, בתמורה ל 

 
מיליון דולר, בכפוף להתאמות מסויימות על בסיס ההון החוזר של הפעילות    23.5-סך בשקלים השווה ל -

  הנרכשת ליום השלמת העיסקה. 
 

מההון המונפק והנפרע של החברה במועד השלמת    4.99%-הקצאה פרטית של מניות אשר תהווינה כ -
 העיסקה, בכפוף להתאמות מסויימות. 

 
ימי מסחר   10ולר, אשר תשולם בכפוף לכך ששווי מניות החברה במשך  מיליון ד  18תמורה בסך של   -

 שנים ממועד השלמת העיסקה.  5, במהלך תקופה של  ש"חברציפות יעלה על מיליארד 
 

לפיו  (2 הסכם  על  החברה  חתמה  תקבל    בנוסף,    של   הרוחני  בקניין   לשימוש  וצמית   בלעדי  רישיוןהחברה 
"(,  הטריטוריה: " ישראל  מדינת עם  וביחד",  המוסכמות  המדינות )להלן: "  פוליןבו  בצרפת  , בישראל המוכרת 

 מההכנסות בטריטוריה.  3.2%בהיקף של  "(הרישיון  הסכם)להלן: "  תמלוגים  תשלום  תמורת  וזאת
 

ישתפו פעולה ביניהם בתחום    שיתוף פעולה עם תיקון עולם לפיו הםבנוסף, חתמה החברה על הסכם   (3
למוכרת שירותים  הקנביס על בסיס עקרון ההדדיות, ובין היתר החברה תעניק למוכרת ולחברות קשורות  

  ידע   ולשימור  רפואיים  למחקרים,  מעבדה  שונים הקשורים להחזקת הזנים והגנטיקות של המוכרת, לשירותי 
 "(. העסקה: " הרישיון  והסכם עילותהפ רכישת  הסכם עם וביחד",  הפעולה  שיתוף הסכם"   )להלן:

 
  במסגרת (  100%)באמצעות חברה מוחזקת בשיעור של    החברה  ידי   על  שיירכשו   הפעילות  רכיבי עיקר   (4

 :העסקה
 

, המפעיל מתקן  "(הגידול   תאגיד בע"מ )"   2017כפר יהושוע גידולים  מההון המונפק והנפרע של    74% (א
 ;IMC-GAPריבוי וגידול של המוכרת בכפר יהושע, הפועל לפי תקן 

 
)  מלוא (ב והנפרע  )" ( של  100%ההון המונפק  ייצור בע"מ  עולם    ת בעלה  , שהינ"(הייצור   תאגידתיקון 

באזור התעשייה   רפואי, הנמצא בשלבי    ציפוריתמלוא הזכויות במפעל במבנה שכור  לייצור קנביס 
 "(; הייצור מפעל)להלן: "  IMC-GMPהקמה מתקדמים לעמידה בתקן  

 
 ; "(השיווק  תאגידתיקון עולם ניפוק והפצה בע"מ )" ההון המונפק והנפרע של   מלוא (ג

 
 ובנוסףשל המוכרת במערך השיווק וההפצה של מוצרי המוכרת בישראל    וההתחייבויותהזכויות    מלוא  (ד

השל"ה   ברחוב  שכור  במבנה  שהוקמו  ובמשרדים  בקליניקה  הזכויות    9הזכויות  מלוא  אביב,  בתל 
  ביתבאותו המבנה )להלן: "   ורישויבבית המרקחת הנמצא בשלבי הקמה    המוכרתשל    וההתחייבויות

  אביב   בתל  183  גבירול  אבן  ברחוב   בחנות  המוכרת  של  בויותוההתחיי  הזכויות   ומלוא"(,  המרקחת 
 ; בצפת זיו  החולים בבית ההפצה"א"( ובנקודת  בת  החנות)להלן: " 

 
  שהחברה ,  הגידול   תאגיד   ושל   המוכרת   של   העובדים  את   ההשלמה   ממועד   החל  להעסיק   הזכות (ה

 ;העסקתם בדבר להסכמה   יגיעו והמוכרת
 

  ולמגבלות   לתנאים  בכפוף,  המוכרתהרוחני של    בקניין הבלעדית לעשות שימוש בטריטוריה    הזכות (ו
 ; הרישיון בהסכם  הקבועים
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:)המשך(צירוף עסקים  –  5 ביאור  

 
  ובסימני   בלוגו"(,  בשם  השימוש  זכות" )להלן: " עולם "תיקון    בשם  בטריטוריה  שימוש  לעשות  זכותה (ז

 קנביס   ומוצרי   צמחים   זני   עם   בקשר)לרבות    בלבד  בטריטוריה  פעילותן   במסגרת,  המוכרת   של  המסחר
 "(.  החברה  של הזנים)להלן: "  המוכרת של  רוחני קניין מבוססי שאינם

 
 הושלמו מלוא התנאים המתלים והושלמה עיסקת רכישת הפעילות.   ,2019  בדצמבר 31ביום   (5
 
התקשרו הצדדים בתיקון להסכם רכישת הפעילות, לפיו תיקון עולם תמחל על    , 2021בנובמבר    5ביום   (6

הסכם הרישיון   לרבות,  בין הצדדים  ההסכמים  מכוח מערך  לתמלוגים  כל תשלום בקשר  לקבלת  זכותה 

ובכל אחת    2020לקבלת התמלוגים מסך ההכנסות נטו ממכירות לשוק הישראלי בלבד, החל מחודש יולי  

"תקופת הפטור מתשלום תמלוגים"( והחברה מצידה תמחל למשך   )להלן:  2023-ו  2022,  2021מהשנים  

כל תקופת הפטור מתשלום תמלוגים, על כל זכות העומדת לה לקבלת כל תשלום מכוח מערך ההסכמים  

בין הצדדים, ובפרט כל תמורה בקשר עם השירותים שיוענקו לתיקון עולם מכוח הסכם שיתוף הפעולה  

מצד תיקון עולם לשאת בעלויות שונות מכוח הסכם רכישת הפעילות והסכם הרישיון.    לרבות, התחייבויות

המסתכמת לסך של    הנוספת המותנית    התמורה   תשולם   הפעילות  רכישת   הסכם  להוראות   ובהתאם  היה

וככל    2024, תוארך תקופת הפטור מתשלום תמלוגים בשנה אחת נוספת עד לתום שנת  דולרמיליון    18

 הנוספת.  המותנית  וישולמו תמלוגים בגין שנה זו אלו יקוזזו מסך התמורה 

כמו כן, במסגרת התיקון האמור הושגו בין הצדדים הסכמות בקשר לפיתוח עסקי של מוצרי החברה. בכלל  

בסכומי התמלוגי  כי  הוסכם  לצורך  זה,  בין השאר,  שימוש,  עולם, תעשה החברה  תיקון  ויתרה  עליהם  ם 

בקשר  הרפואיים  המחקרים  פיתוח  הרוחני,  הקניין  בליבת  אשר  הגנטיקה  לפיתוח  הקשורות  פעולות 

להשפעות של זני הקנביס שבליבת הקניין הרוחני אשר נרכש במסגרת הסכם רכישת הפעילות על מטופלים  

לתיקון עולם ו/או לאיזה מהחברות    החברהקשורות לקידום שיתוף הפעולה בין ולפעולות השל תיקון עולם 

בסל   הרישום  הליך  לקידום  המאמצים  במירב  לפעול  התחייבה  החברה  כן,  כמו  בעולם".  תיקון  ב"רשת 

 התרופות בישראל של שמן אבידקל בשלוש התוויות רפואיות לפחות, ותישא בכל העלויות הקשורות בכך.  

 
- ו  אלפי ש"ח   5,187  -כ   של  בדוח על הרווח או הפסד רווח , הוכר  2020  -ו  2021בדצמבר    31ליום  
. כמו כן  בסעיף הוצאות )הכנסות( אחרות  המותניתבגין הסדר התמורה    אלפי ש"ח, בהתאמה,   755

אלפי    7,787  -אלפי ש"ח ו  2,600היא    2020  -ו  2021בדצמבר    31יתרת התמורה המותנית ליום  
 ש"ח, בהתאמה. 

 

בהתאם להסכם הרשיון, החברה מחוייבת בתשלום תמלוגים בשיעור של  א' לעיל,  5כמפורט בביאור   (7
בדצמבר    31ליום  מכל מכירותיה בישראל ובמדינות הנוספות, למשך תקופה שאינה מוגבלת.    3.2%
היוון  נאמד באמצעות    אלפי ש"ח  12,375  בסך של  ההתחייבות לתמלוגיםהשווי ההוגן של  ,  2021

. הערכת השווי של ההתחייבות לתמלוגים בוצעה התמלוגים העתידיים, על בסיס ההכנסות החזויות
שווי   מעריך  ידי  תלויחיצוני  על  של    משוקלל  היוון  שיעור  על  התבססו  ההוגן  השווי  אומדני  .בלתי 

 ((.1')ב4  ביאור )ראו ההוגן  השווי במידרג 3 לרמה   המסווגת  הוגן שווי מדידת זוהי. 20.31%
 

הפסד ואלפי ש"ח    5,101של    בדוח על הרווח או ההפסד רווח, הוכר  2020  -ו  2021בדצמבר    31ליום  
כמו כן   בסעיף הוצאות )הכנסות( אחרות.  .ההתחייבות לתמלוגיםבגין  אלפי ש"ח, בהתאמה,    968  של

  17,476  -אלפי ש"ח ו  12,375היא    2020  -ו  2021בדצמבר    31יתרת ההתחייבות לתמלוגים ליום  
 אלפי ש"ח, בהתאמה. 

 

המועבריםב (8 לעובדים  מענקים  לשלם  החברה  מחוייבת  הרכישה  להסכם  לעמידה   התאם  בכפוף 
החברה בגין סכומים  . בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם, המוכר מחוייב לשפות את  בתנאים מסויימים

קיבלה החברה את מענק השיפוי בגין    ,2020שנת    במהלך  .אלו, ובהתאם הכירה החברה בנכס שיפוי 
עובדים שנת    מענקי  בתחילת  השיפוי.  נכס  את  גרעה  יתרת    2021וכנגדם  את  החברה  שילמה 

 המענקים. 
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:)המשך(צירוף עסקים  –  5 ביאור  

 
 "מ בע"ה  השל  מרקחת בית עולם תיקוןזכויות מחלק מבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה ב רכישת .ב

 
היליז בע"מ  "החברה"( עם    -התקשרה החברה באמצעות תאגיד בשליטתה המלאה )להלן    2020  ביוני   24ביום  

"המייסדים"( בהסכם מייסדים   ", וביחד עם החברה:EFG" -)להלן, לפי העניין: "היליז" ו  פארם בע"מ  EFGועם  

  בית מרקחת  ( והפעלת 51%)  בשליטת החברה  בית מרקחת השל"ה בע"מ  -תיקון עולם   ובעלי מניות להקמת
החברה   שוכרת  אותו  במרכז  ,  9השל"ה    וב ברחבמבנה  בזל  במתחם  אביב הממוקם  "החברה    תל  )להלן: 

ן עשיר ורב שנים בניהול והפעלת בתי  לה ניסיו   ,EFG"ההסכם", לפי העניין(.  -המשותפת", "בית המרקחת" ו

מרקחת ואשר נמנית עם שלושת בתי המרקחת הראשונים אשר קיבלו אישור למכירת קנביס רפואי בישראל,  
 . תספק שירותי ניהול מקצועיים לבית המרקחת 

תתמקד, מעבר לשירותים הרגילים של בית מרקחת, בשיווק קנביס רפואי למטופלים,  בית המרקחת  פעילות  
. בית המרקחת, אשר ישמש כסניף הדגל  "זני תיקון עולם" -מוצרים המבוססים על זני קנביס הידועים כות  לרב 

של החברה, ישכון בסמוך למרכז ההדרכות ייעודי אותו מתעתדת תיקון עולם להפעיל ובאמצעותו להעניק לכלל  
 מטופלי הקנביס הרפואי שירותי ייעוץ, הדרכה וליווי ייחודיים.  

 
את מניות תיקון עולם בית    ,תיקון עולם פארם בע"מ חברה בת של החברה,   רכשה ,  2021  דצמברב  31ביום  

מהון    24.5%- כהמהוות  אחד מבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה זו, על ידי שהוחזקו  מרקחת השל"ה  
של בעלי  ם  וכן את מלוא הלוואת הבעלי  ,המניות המונפק והנפרע של תיקון עולם בית מרקחת השל"ה בע"מ

אלפי    150-כ  , מתוך סכום זהש"ח.  אלפי    225של  כולל  בתמורה לסך    הזכויות שאינן מקנות שליטה האמורים,
סכום הרכישה שולם על ידי   כתמורה בגין רכישת מניות. ש"חאלפי  75-כשוייכו כהמחאת הלוואת בעלים ו ש"ח

 . 2022 ינוארהחברה בחודש  
 

ה  " תיקון עולם בית מרקחת השל   מזכויות ההצבעה בדירקטוריון   75.5%  יוקנו לחברהלאחר העברת המניות  
   בע"מ.
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 : חובה ויתרות חייבים - 6 ביאור
 

 בדצמבר  31 

 2021 2020 

 ח "ש  אלפי 

 1,706 453 מוסדות 
 1,016 123 מקדמות לספקים 

 757 653 אחרים 

 1,229 3,479 

 
 . ההוגן לשווים  סביר קירוב מהווה החובה ויתרות  החייבים של בספרים ערכם

 
 

 :נכסים ביולוגיים - 7 ביאור
 

רפואי. להלן תנועה בנכסים   קנביסהנכסים הביולוגיים של החברה מורכבים מצמחים ותצורת חקלאית של 
 : 2020  -ו 2021הביולוגיים לשנים  

 
 בדצמבר  31 

 2021 2020 

 ח "ש  אלפי 

 549 1,955 בינואר  1יתרה ליום 
 22,415 27,758 עלויות שהושקעו 

 (25,020) (31,962) העברה למלאי )בנקודת הקציר(

 4,011 4,891 רווחי שערוך 

 2,642 1,955 

 
 

רפואי לפי השווי ההוגן בניכוי    קנביס מודדת נכסים ביולוגיים המורכבים מצמחים ותוצרת חקלאית של  הקבוצה . א
. רווחים או  הקציר העלות של המלאי לאחר   השווי האמור משמש כבסיס  .צירהקעלויות מכירה עד לנקודת  

 ה בשנה בה נוצרו.  קבוצהפסדי ה  אוהפסדים הנוצרים משינוי בשווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה, נכללים ברווחי  
 

  הנהלת   בידי  דיווח  לתקופת  אחת  נבחנים  חקלאית  תוצרת  של  הוגן  שווי  במדידת  ההערכה  ותהליכי  המדיניות .ב
.  התוצרת  בשווי   מהותי  שינוי  חל  האם  לקבוע  מנת  על  בתחום  פנימי  מומחים  בצוות  התייעצות  תוך  הקבוצה
מכירה    על  בהסתמך,  3  רמה   הוגן   שווי   לפי   נמדדת ,  קצירה  בנקודת   החקלאית   התוצרת  מחיר  בין  ממוצע 

  בהתאם  לצרכן  הסופיים  הרפואי  קנביסה  מוצרי  של  ר"היק  ידי  על  ומפוקחים  קבועיםבאסדרה החדשה למחירים  
  למוצר  החקלאית  התוצרת   הפיכת  לצורך שיוצאו  עלויות   בניכוי,  התוצרת את  מייעדת   הקבוצה   אליו   פעיל  לשוק
  התוצרת   של  ההוגן   השווי   בחישוב.  מכירה  עלויות  ובניכוי ,  ומיצוי   אריזה,  ייבוש  עלויות  לרבות ,  לצרכן  הסופי

   .החקלאית 
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 :)המשך( נכסים ביולוגיים - 7 ביאור
 

  אומדן   וכן ,  בתהליך   חקלאית   תוצרת  אבדן   לגבי  אומדנים ,  היתר  בין  הכוללים  אומדנים  על  הקבוצה   מתבססת 
  כל   מסך  יבש  רפואי  קנביסכ  שימכרו  המוצרים  ושיעור  רפואי  קנביס  כשמן  שימכרו  הסופיים  המוצרים  שיעור

 .  שימכרו הסופיים המוצרים
 

 : 2021 בדצמבר 31להלן האומדנים ששימשו את החברה בחישוב הנכסים הביולוגיים ליום   
 דונם.  14-כ -שטח הגידול  .א
 ק"ג תלוי בסוג הזן, מיקום הגידול ועונת הגידול. 130-100-אומדן תנובה נטו לדונם למחזור גידול כ .ב
 ש"ח תלוי בסוג הזן.  11-15 -אומדן מחירי מכירה בש"ח לגרם  .ג
 שבועות תלוי סוג הזן, מיקום הגידול ועונת הגידול.  13-15-אורך מחזור גידול כאומדן  . ד
 . 70% -אומדן שיעור ההשלמה הממוצע של מחזורי הגידול כ .ה

 
אלפי ש"ח בשווי    420  -במחירי המכירה ללקוח הסופי יתבטא בגידול או קיטון של כ  10%גידול או קיטון של  

 .  2021בדצמבר   31הנכס הביולוגי ליום  
אלפי ש"ח בשווי    264  -באומדן תנובה ממוצע נטו לדונם יתבטא בגידול או קיטון של כ  10%גידול או קיטון של  

   .2021בדצמבר   31הנכס הביולוגי ליום  
 

אלפי ש"ח בשווי הנכס    246  -באורך מחזור הגידול יתבטא בקיטון או גידול של כ  10%גידול או קיטון של  
 . 2021בדצמבר   31הביולוגי ליום  

 
  2020  -ו  2021בדצמבר    31רווחים מהתאמות שווי הוגן של נכסים ביולוגיים הכלולים ביתרות המלאי ליום  

 בהתאמה. ,אלפי ש"ח 3,373 -וכ אלפי ש"ח 90 -הסתכם לסך של כ
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 :רכוש קבוע  - 8 ביאור
 

 :2021  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה בשנה התנועה  להלן . א

 

,  חממות
 וציוד מכונות

 היקפי 
 וציוד ריהוט

 משרדי
  מחשבים

 רכב כלי נלווה וציוד

השקעות  
במפעל  

 שיפוריםו
 "כ סה במושכר 

 ש"ח אלפי  

       
         עלות
 87,750 36,896 502 1,843 1,004 47,505   2021בינואר   1 ליום

 9,945 1,675 375 250 654 6,991 השנה   במהלך תוספות
 (299) (26) - - - ( 273) גריעות במהלך השנה 

 97,396 38,545 877 2,093 1,658 54,223   2021בדצמבר    31  ליום

       
       שנצבר   פחת
 13,543 3,440 282 1,030 124 8,667   2021בינואר   1 ליום

 12,950 1,313 91 395 73 11,078 השנה   במהלך תוספות

 ( 113) (5) - - - ( 108) גריעות במהלך השנה 

 26,380 4,748 373 1,425 197 19,637   2021בדצמבר    31  ליום

       
       עלות מופחתת  

 71,016 33,797 504 668 1,461 34,586 2021בדצמבר    31ליום  

 
 
 
 
 :2020  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה בשנה התנועה  להלן .ב
 

 

,  חממות
 מכונות

 היקפי  וציוד
 וציוד ריהוט

 משרדי
  מחשבים

 רכב כלי נלווה וציוד

השקעות  
במפעל  

 שיפוריםו
 "כ סה במושכר 

 ש"ח אלפי  

       
         עלות
 63,205 35,079 690 1,334 818 25,284   2020בינואר   1 ליום

 25,862 2,217 170 513 336 22,626 השנה   במהלך תוספות
 ( 1,317) ( 400) ( 358) (4) ( 150) ( 405) גריעות במהלך השנה 

 87,750 36,896 502 1,843 1,004 47,505   2020בדצמבר  31 ליום

       
       שנצבר   פחת
 5,680 2,538 249 851 62 1,980   2020בינואר   1 ליום

 8,099 927 33 179 62 6,898 השנה   במהלך תוספות

 ( 236) (25) - - - ( 211) גריעות במהלך השנה 

 13,543 3,440 282 1,030 124 8,667   2020בדצמבר  31 ליום

       
       עלות מופחתת  

 74,207 33,456 220 813 880 38,838 2020בדצמבר  31ליום 
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 :נכסים בלתי מוחשיים - 9 ביאור
 

 :מוחשיים  הבלתי הנכסים הרכב . א
 
 

 

זכויות 
שימוש  
במותג  
 בישראל 

זכויות 
שימוש בזני  
תיקון עולם 

 בישראל 

זכויות 
שימוש  
במותג  

תיקון עולם 
במדינו 
 "כ סה מוניטין נוספות

 
      עלות  
 - - - - - 2019בינואר   1ליום 

  השנה   במהלך  תוספות
 76,211 18,906 15,265 24,784 17,256 (5)ראה ביאור  

 - - - - - גריעות במהלך השנה 

 76,211 18,906 15,265 24,784 17,256 2019בדצמבר  31ליום 

      
      הפחתה שנצברה 

 - - - - - 2019בינואר   1ליום 
 - - - - - השנה   במהלך תוספות

 - - - - - במהלך השנה  גריעות 

 - - - - - 2019בדצמבר  31ליום 

      
        עלות
 76,211 8,9061 15,265 24,784 17,256   2020בינואר   1 ליום

 - - - - - השנה   במהלך תוספות
 - - - - - גריעות במהלך השנה 

 76,211 8,9061 15,265 24,784 17,256   2020בדצמבר  31 ליום

      
      הפחתה שנצברה 

 - - - - -   2020בינואר   1 ליום
 - - - 2,478 1,726 השנה   במהלך תוספות

 - - - - - גריעות במהלך השנה 

 - - - 2,478 1,726   2020בדצמבר  31 ליום

      
        עלות
 76,211 8,9061 15,265 24,784 17,256   2021בינואר   1 ליום

 - - - - - השנה   במהלך תוספות

 - - - - - גריעות במהלך השנה 

 76,211 8,9061 15,265 24,784 17,256   2021בדצמבר  31 ליום

      
      הפחתה שנצברה 

 - - - 2,478 1,726   2021בינואר   1 ליום
 - - - 2,478 1,726 השנה   במהלך תוספות

 - - - - - גריעות במהלך השנה 

 - - - 4,956 3,452   2021בדצמבר  31 ליום

      

      עלות מופחתת  

 76,211 18,906 15,265 24,784 17,256 2019בדצמבר  31ליום 

 72,007 18,906 15,265 22,306 15,530 2020בדצמבר  31ליום 

 67,803 18,906 15,265 19,828 13,804 2021בדצמבר  31ליום 
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 :)המשך( נכסים בלתי מוחשיים - 9 ביאור

 
 בישראל  עולם תיקון ובזני במותג שימוש זכויות .ב

 
  2,478בסך    2021-ו  2020נים  בש  בגין זכויות השימוש בזני תיקון עולם  הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

אלפי    1,726בסך  בגין זכויות השימוש עבור המותג בישראל  הפחתה  .  המכירותאלפי ש"ח נזקפה לעלות  
   .מכירה ושיווקנזקפה להוצאות ש"ח 

 
 נוספותה במדינות עולם תיקון ובזני במותג שימוש זכויות .ג

 
ולכן טרם החלה בהפחתת  בפעילות במדינות הנוספות  , החברה טרם החלה  2021בדצמבר    31כון ליום  נ

במדינות   ובזנים  במותג  השימוש  זכויות  בגין  מוחשי  הבלתי  תקן  ההנכס  להוראות  בהתאם  נוספות. 
"ירידת ערך נכסים", החברה בחנה ירידת ערך של זכויות השימוש במותג ובזנים    36חשבונאות בינלאומי  

כויות השימוש. אומדני השווי ההוגן  נוספות, ובהתאם לבחינות אלה נמצא כי אין ירידת ערך לזהבמדינות  
 . 22.25%התבססו על ההכנסות החזויות ושיעור היוון של 

 
 מוניטין .ד

 
המוניטין המוצג בדוח על המצב הכספי נובע מרכישת פעילות תיקון עולם בישראל. מאחר שכלל פעילות  

לכלל פעילותה של  הקבוצה מהווה יחידה מניבת מזומנים אחת, נבחנת ירידת ערך של המוניטין ביחס  
את    2021בדצמבר    31ו', בחנה החברה ביום  2הקבוצה. בהתאם למדיניות החשבונאית המוצגת בביאור  

"ירידת ערך    36האפשרות שחלה ירידת ערך של המוניטין, בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי  
י, עולה הסכום בר ההשבה  נכסים". בהתאם לבחינה כאמור, שנערכה על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלו 

של היחידה מניבה מזומנים האמורה על ערכה בספרים, ולפיכך לא נדרש להכיר בירידת ערך כלשהי של  
 המוניטין. 

 
ושיעור    16%  -של כ  לאחר מס  שיעור היוון משוקללההנחות העיקריות ששימשו את מעריך השווי, הינן  

 .1.8% -צמיחה לטווח ארוך של כ
 

 :זכות  ויתרות זכאים  - 10 ביאור
 

   בדצמבר 31ליום  

 2021 2020 

 ₪  אלפי 

 
 166 43 מוסדות 

 1,599 - * תמורה מותנית בגין התאמת הון חוזר

 5,546 2,422 עובדים ומוסדות בגין שכר 

 - 357 הלוואות שהתקבלו מזכויות שאינן מקנות שליטה 

 4,103 3,396 הוצאות לשלם ואחרים 

 6,218 11,414 

 
 . 1א 5*יתרת התמורה המותנית בגין התאמת הון חוזר נסגרה כנגד רווח והפסד בהסכמת הצדדים, ראה ביאור 

 
  אינה ההיוון שהשפעת מאחר ההוגן  לשוויים  סביר קירוב מהווה  הזכות ויתרות  הזכאים של בספרים ערכם

 . מהותית 
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 אשראי מתאגיד בנקאי  - 11 ביאור
  

מסגרת אשראי  לקבלת "( בהסכם  הלווה )להלן: " התקשרה תיקון עולם ניפוק והפצה בע"מ  ,2021בדצמבר  13ביום 
האשראי )או    מסגרת  .לצרכי פעילותה השוטפת  הלווהש"ח אשר תשמש את  אלפי    9,800מתחדשת בסך של עד  

  ותחודש   2023במרץ  31ועד ליום  החתימה במועד שתחילתה בתקופהלעת  מעת לניצול ניתנת  תהייהחלק ממנה( 
נוספות של     כאמור.   האשראי  מסגרת אי חידוש    על   מהצדדים   מי  יודיעחודשים בכל פעם, אלא אם    12לתקופות 

 . שנתית משתנה בשיעור של ריבית הפריים ריבית   תישא  האשראי מסגרת  של מסולקת הבלתי היתרה
 

מסגרת  לקבלת    נוסף  "( בהסכםהלווה )להלן: " בע"מ    תיקון עולם ניפוק והפצה התקשרה    , 2021בדצמבר    30ביום  
האשראי    מסגרת   . לצרכי פעילותה השוטפת  הלווהש"ח אשר תשמש את    אלפי   10,000אשראי מתחדשת בסך של עד  

ליום    החתימה   במועד  שתחילתה   בתקופה לעת    מעת  לניצולניתנת    תהייה)או חלק ממנה(     2023במרץ    31ועד 
  האשראי  מסגרתאי חידוש    על  מהצדדים  מי  יודיעחודשים בכל פעם, אלא אם    12לתקופות נוספות של    ותחודש
 . שנתית משתנה בשיעור של ריבית הפריים ריבית תישא  האשראי מסגרת של  מסולקת  הבלתי היתרה כאמור.

 
 ש"ח ממסגרת האשראי.  אלפי 9,800ניצלה החברה   2021 בדצמבר 31ליום 

 
  מהמייסדים הלוואות  - 12 ביאור

 
, נקבע כי א.ל. פריוריטי השקעות בע"מ, משק לוט  2017בספטמבר    6במסגרת הסכם המייסדים של קנביט מיום  

יחד וירון רצון )להלן  כולל של   :בע"מ,  יעמידו לרשות קנביט הלוואה בסך  :  מיליון ש"ח )להלן   1.5  -כ  "המייסדים"( 
 "הלוואות המייסדים"(. 

 
נושאות ריבית שנתית בשיעור של   הלוואות המייסדים, הן  והקרן  8%על פי תנאי הסכמי  . הריבית על ההלוואות 

מהרווחים נטו של החברה, כפי שהוגדרו בהסכמי    60%-תיפרענה מרווחים עתידיים של החברה בלבד, באופן ש
אות המשקיעים, ישמשו לפירעון ההלוואות האמורות. בשנה בה לא יהיו רווחים, הריבית  הלוואות המייסדים והלוו

 תיצבר והתשלום יידחה לשנים בהן יהיו רווחים. 
 

  ההוגן   לשוויין  שהתקבלה  התמורה  בין  וההפרש,  ההוגן  שוויין  לפי  המייסדים  הלוואות  נמדדו,  לראשונה  ההכרה  במועד
  הריבית   שיטת  לפי  מופחתת  בעלות  נמדדות  המייסדים  הלוואות  הראשוני  ההכרה  ממועד  החל.  הון  כקרן  הוכר

שוויין ההוגן של הלוואות המייסדים במועד ההכרה הראשוני נקבע על בסיס הערכת שווי המבוססת על    .האפקטיבית 
  שיעור הריבית האפקטיבי הנגזר משוויין ההוגן של ההלוואות   .2017אשר צורפה לדוחות החברה לשנת    OPMמודל  
 . 26.4%הינו 

 
,  ו'13הודיעו המייסדים כי בכפוף להשלמת הקצאה פרטית לקבוצת משקיעים כמתואר בביאור    2019בחודש פברואר  

, עם השלמת ההקצאה הפרטית, הכירה החברה  2019הם מוותרים על רכיב הריבית בהסכמי ההלוואות. בחודש יוני  
תנאים, לשווייה ההוגן  ה, בגין ההפרש שבין שווייה ההוגן של ההלוואה לפני שינוי  ש"חאלפי  180בקרן הון בסך של 

 לאחר שינוי התנאים. 
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 :הון  - 13 ביאור
 

 : מניות הון הרכב . א
 מספר המניות   

 מונפק ונפרע  רשום  

 בדצמבר   31 בדצמבר  31 

 2021 2020 2021 2020 

 38,434,656 44,980,641 100,000,000 100,000,000 ללא ערך נקוב   רגילותמניות  

 
וזכות   .ב רווחים  לקבל  זכות  המניות,  בעלי  באסיפות  והשתתפות  הצבעה  זכות  לבעליהן  מקנות  המניות 

 להשתתף בעודפי הרכוש בעת פירוק החברה. 
 

 .  2021 בדצמבר  31  ליום רגילה למניה ח" ש  2.65 של שער לפי  בבורסה  נסחרות  החברה מניות .ג
 

 2019שנת    והנפקות שבוצעו במהלך תופרטי ותהקצא .ד

 

  קבוצת   עם(  2019  ץומר   פברואר  בחודשים  תוקן  אשר)  בהסכם  החברה  התקשרה,  2019  בינואר  29  ביום
,  בהסכם  שנקבעו   כפי  מתלים  תנאים  להתקיימות  בכפוף,  במסגרתו"(  ההסכם"   -להלן)   אסטרטגית  משקיעים

  במזומן   תמורה   כנגד  וזאת,  החברה  של  רגילות   מניות  13,278,008  המשקיעים  לקבוצת  החברה  תקצה
 .   ח" ש  מיליוני 32- כ של  בסך  המשקיעים מקבוצת

  
  2  ביוםו,  המשקיעים  מקבוצת   מחלק  ח" ש  מיליון  3  -כ  של  בסך  מקדמה  התקבלה,  2019  פברואר   בחודש

 . הפרטית ההקצאה הושלמה  לכך  ובהתאם להסכם המתלים  התנאים מלוא התקיימו  ,2019  ביוני
 

  3,304,200  להקצאת  בתמורה"ח,  ש מיליון    29-השלימה החברה גיוס בסך של כ  2019דצמבר    בחודש 

 . החברה של רגילות  מניות

 
 2019במהלך שנת  ציבורית הנפקה .ה

 

  ציבורית  הנפקה  במסגרת,  ברוטו  ח" ש   מיליון  31.4  של  בסך  גיוס  החברה   השלימה  2019  באפריל  18  ביום 
  ח" ש  18  של   במחיר  החברה  של  רגילות  מניות   1,745,000  להקצאת  בתמורה,  מדף  הצעת  דוח  בסיס  על

,  הראשית  ברשימה  להיסחר  החברה  מניות  לחזרת  בתנאים  החברה  עמדה,  הגיוס  השלמת  לאחר.  למניה
 . הראשית ברשימה  להיסחר החברה מניות עברו 2019 באפריל 28 וביום

 
 2019במהלך שנת  מניות  מבעלי  שהתקבלה  הלוואה .ו

 

"ח מבעלי מניות, אשר התחייבו  שאלפי    3,760  -כ  של  בסך  הלוואה  החברה  קיבלה  2019  דצמבר  בחודש

   .'אי13 רו המפורטת בביאלהשתתף בהיקף זה בהנפקה ציבורית  

 

 2019במהלך שנת  מימוש אופציות סחירות . ז

 

שנת   של    589,273מומשו    2019במהלך  בסך  כוללת  מימוש  לתוספת  בתמורה  סחירים  אופציה   כתבי 

 אלפי ש"ח.  3,536-כ

 

 2020הקצאות פרטיות והנפקות שבוצעו במהלך שנת   .ח

 

סך  בניכוי הוצאות הנפקה במיליון ש"ח ברוטו )  11.5-כהשלימה החברה גיוס בסך של    2020בחודש מאי  

 מניות רגילות של החברה.   1,590,056אלפי ש"ח(, בתמורה להקצאת   100 -של כ

 
  כמפורט   עולם  תיקון  בעסקת  לתמורות  בהמשך  מניות  1,522,482  החברה  הקצתה  2020  נובמבר  בחודש

 "ח. ש 9  של בסך למניה  מחיר המשקפת  5 בביאור

 
מיליון ש"ח, בתמורה    11.6-השלימה החברה גיוס בסך של כ  2020נובמבר    – במהלך החודשים אוקטובר  

 מניות רגילות של החברה.   2,472,236להקצאת 
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 : )המשך( הון –  13 ביאור
 

 2020במהלך שנת לגופים מוסדיים  פרטית הנפקה .ט

 
מיליון ש"ח ברוטו, במסגרת הקצאה פרטית לגופים    15-השלימה החברה גיוס בסך של כ  2020בחודש ינואר  

  - כתבי אופציה סדרה ד' ו   508,500מניות רגילות של החברה,    1,695,000מוסדיים, בתמורה להקצאת  
למניות שהונפקו,  מיליון ש"ח יוחסו    12.6-כתבי אופציה סדרה ה'. מתוך תמורת ההנפקה, סך של כ  508,500
מיליון ש"ח יוחסו לכתבי האופציה. הקצאת התמורה בין המניות לאופציות בוצעה לפי החלק   1.9-וסך של כ

היחסי בשווי ההוגן של רכיבים אלו. שני הרכיבים הוכרו במסגרת ההון העצמי של החברה, תחת סעיף הון  
 מניות ופרמיה על מניות.  

 

בתמורה    2021בדצמבר    31ועד ליום    2021בינואר    1ימוש החל מיום  כתבי האופציה סדרה ד' ניתנים למ

ש"ח למניה. כתבי האופציה סדרה ד' נמדדו לפי מודל בלק אנד שולס, על בסיס    11.25לתוספת מימוש של  

, מועד מימוש חזוי שנתיים  0.2%, ריבית חסרת סיכון בשיעור  57%ההנחות הבאות: סטיית תקן בשיעור של  

נכון למועד עריכת    בסיס מחיר מניית החברה במועד ההענקה בבורסה לני"ע בתל אביב.ומחיר מניה על  

 הדוח כתבי אופציה סדרה ד' פקעו. 

 

בתמורה    2023בדצמבר    31ועד ליום    2021בינואר    1כתבי האופציה סדרה ה' ניתנים למימוש החל מיום  

מודל בלק אנד שולס, על בסיס    ש"ח למניה. כתבי האופציה סדרה ה' נמדדו לפי  14לתוספת מימוש של  

שנים    4, מועד מימוש חזוי  0.2%, ריבית חסרת סיכון בשיעור  57%ההנחות הבאות: סטיית תקן בשיעור של  

 ומחיר מניה על בסיס מחיר מניית החברה במועד ההענקה בבורסה לני"ע בתל אביב. 
 

 "ח. ש מיליון 1-כ  של לסך הסתכמו, 2020  ינואר  לחודש  ההנפקות בגין ההנפקה הוצאות

 

 2020הנפקה ציבורית במהלך שנת  .י

 
מיליון ש"ח ברוטו, במסגרת הנפקה ציבורית    26.5  -כ  השלימה החברה גיוס בסך של   2020בחודש ינואר  

ש"ח    8.5מניות רגילות של החברה במחיר של    3,111,500על בסיס דוח הצעת מדף, בתמורה להקצאת  
 למניה.  

 
אלפי ש"ח מבעלי    3,760קיבלה החברה הלוואה בסך של    2019בחודש דצמבר  לעיל,  '  ז13בביאור  כמפורט  

בחודש  מניות, אשר התחייבו להשתתף בהיקף זה בהנפקה הציבורית שבוצעה בחודש ינואר. כאמור לעיל, 
 הושלמה ההנפקה, ובהתאם לכך פרעה החברה את ההלוואה.  2020ינואר 

 

 2021במהלך שנת  הקצאות פרטיות והנפקות שבוצעו  .יא

 

מיליון ש"ח נטו, בתמורה להקצאה   12 -, השלימה החברה גיוס פרטי לצד ג' בסך של כ2021במהלך ינואר 

 מניות.  2,086,956של 

 

  1,119,402מיליון ש"ח בתמורה להקצאה של     6  -, השלימה החברה גיוס בסך של כ2021במהלך חודש יולי  
 . מניות רגילות של החברה

 

מיליון ש"ח בתמורה להקצאה של     11.8  -, השלימה החברה גיוס בסך של כ2021  אוגוסט במהלך חודש  
 . מניות רגילות של החברה 2,240,000

 

 2021במהלך שנת  ציבורית ת הנפק .יב

 
יוני   חודש  כ2021במהלך  של  בסך  גיוס  החברה  השלימה  של    5.8  - ,  להקצאה  בתמורה  ש"ח  מיליון 

 בדרך של זכויות.  רגילות של החברהמניות   1,099,626
 
 
 
 
 
 
 
 



 מ  " קנביט פארמסוטיקלס בע -תיקון עולם 

 (קנביט פארמסוטיקלס בע"מ -)לשעבר 

 )המשך(  הכספיים המאוחדיםביאורים לדוחות 

 

36 

 : )המשך( הון –  13 ביאור
 

 תשלום מבוסס מניות  .יג

 

   2019הענקות אופציות במהלך שנת   (1

 

כתבי אופציה לרכישת מניות    821,388לעובדים ונושאי משרה בחברה  הוענקו    ,2019  שנת  במהלך

ש"ח למניה. כתבי האופציה יובשלו על    9.33-9.84רגילות של החברה בתמורה לתוספת מימוש של  

 שנים.  3פני תקופה של 

 

, אשר יוכר על פני  ש"חמיליון    5.9שוויים ההוגן של כתבי האופציה במועד הענקתם הסתכם לסך של  

ההבשלה. שוויים ההוגן של כתבי האופציה נמדד לפי מודל בלק אנד שולס, על בסיס ההנחות    תקופת 

  6.5, מועד מימוש חזוי  0.2%, ריבית חסרת סיכון בשיעור  100.5%הבאות: סטיית תקן בשיעור של  

 שנים ומחיר מניה על בסיס מחיר מניית החברה במועד ההענקה בבורסה לני"ע בתל אביב. 

 

 2020אופציות במהלך שנת  הענקות  (2

 

כתבי אופציה    1,451,966אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה הענקה של    2020במאי    26ביום  

  7למנכ"ל החברה, הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה בתמורה לתוספת מימוש בסך של  

חודשים    12נה בתום  שנים באופן הבא: שליש מהאופציות תבשל   3ש"ח. כתבי האופציה יובשלו על פני  

, יתרת האופציות תובשלנה באופן שווה על בסיס רבעוני החל מתום הרבעון  2020באפריל    19מיום  

מיליון    9.4החמישי ממועד האישור. שוויים ההוגן של כתבי האופציה במועד הענקתם הסתכם לסך של  

 ש"ח, אשר יוכר על פני תקופת ההבשלה. 

 
ההוגן של כתבי האופציה נמדדו לפי מודל בלק אנד שולס, על בסיס ההנחות הבאות: סטיית תקן    שוויים

שנים ומחיר מניה על בסיס    7, מועד מימוש חזוי  0.1%, ריבית חסרת סיכון בשיעור  113%בשיעור של  

 מחיר מניית החברה במועד ההענקה בבורסה לני"ע בתל אביב 

 
ניצעים שהינם נושאי משרה    10-יון החברה הקצאות פרטיות ל, אישר דירקטור 2020אוגוסט  חודש  ב

כתבי אופציה )סדרה    510,000ועובדים בחברה ובחברות בנות של החברה, ללא תמורה, בסך כולל של  

מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, בתוספת מימוש של    510,000-ב'(, לא סחירים, הניתנים למימוש ל

שנים באופן שווה החל ממועד אישור הענקה. שוויים    3יובשלו על פני  כתבי האופציה    ש"ח למניה.  9.84

מיליון ש"ח, אשר יוכר על פני תקופת    2.04ההוגן של כתבי האופציה במועד הענקתם הסתכם לסך של  

 ההבשלה. 

 

שוויים ההוגן של כתבי האופציה נמדדו לפי מודל בלק אנד שולס, על בסיס ההנחות הבאות: סטיית תקן  

שנים ומחיר מניה על בסיס מחיר    6.5ריבית חסרת סיכון, מועד מימוש חזוי  ללא  ,  112%ל  בשיעור ש

 . מניית החברה במועד ההענקה בבורסה לני"ע בתל אביב

 

 
בחברה  עובדים  ניצעים שהינם    57-אישר דירקטוריון החברה הקצאות פרטיות ל,  2020בחודש אוגוסט  

כתבי אופציה )סדרה ב'(, לא סחירים,    57,000ובחברות בנות של החברה, ללא תמורה, בסך כולל של 

  ש"ח למניה.  9.84מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, בתוספת מימוש של    57,000-הניתנים למימוש ל

הוגן של כתבי  שוויים ה   שווה החל ממועד אישור הענקה.  באופןשנים    3כתבי האופציה יובשלו על פני  

 אלפי ש"ח. 230-האופציה הסתכם לכ

 

 

שוויים ההוגן של כתבי האופציה נמדדו לפי מודל בלק אנד שולס, על בסיס ההנחות הבאות: סטיית תקן  

שנים ומחיר מניה על בסיס מחיר    6.5ריבית חסרת סיכון, מועד מימוש חזוי  ללא  ,  112%בשיעור של  

 . מניית החברה במועד ההענקה בבורסה לני"ע בתל אביב

 
כתבי אופציה   120,000אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה הענקה של    2020 בנובמבר  23ביום 

של  לדירקטור בחברה רגילות של החברה בתמורה לתוספת מימוש בסך  למימוש למניות  , הניתנים 

 מניות רגילות ללא ע"נ   120,000-'(, לא סחירים, הניתנים למימוש לגש"ח. כתבי אופציה )סדרה  9.33
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 : )המשך( הון –  13 ביאור
 

שווה    באופן שנים 2על פני  כתבי האופציה יובשלו. ש"ח למניה 9.33של החברה, בתוספת מימוש של 

 אלפי ש"ח.  657- החל ממועד אישור הענקה. שוויים ההוגן של כתבי האופציה הסתכם לכ

 

שוויים ההוגן של כתבי האופציה נמדדו לפי מודל בלק אנד שולס, על בסיס ההנחות הבאות: סטיית תקן  

שנים ומחיר מניה על    8.8, מועד מימוש חזוי  0.10%בשיעור    , ריבית חסרת סיכון60%בשיעור של  

 . בסיס מחיר מניית החברה במועד ההענקה בבורסה לני"ע בתל אביב

 

ניצעים שהינם עובדים בחברה    2-אישר דירקטוריון החברה הקצאות פרטיות ל,  2020בחודש דצמבר  

ים, הניתנים  כתבי אופציה לא סחיר  75,000ובחברות בנות של החברה, ללא תמורה, בסך כולל של  

כתבי    ש"ח למניה.   9.84מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, בתוספת מימוש של    75,000-למימוש ל

שוויים ההוגן של כתבי האופציה  שווה החל ממועד אישור הענקה.    שנים באופן  3האופציה יובשלו על פני  

 אלפי ש"ח.   146-הסתכם לכ

 

ההוגן של כתבי האופציה נמדדו לפי מודל בלק אנד שולס, על בסיס ההנחות הבאות: סטיית תקן    שוויים

שנים ומחיר מניה על בסיס מחיר    5.5ריבית חסרת סיכון, מועד מימוש חזוי  ללא  ,  61%בשיעור של  

 . מניית החברה במועד ההענקה בבורסה לני"ע בתל אביב

 

 2021הענקות אופציות במהלך שנת   (3

 

בחברה ובחברות בנות של    לעובדיםאישר דירקטוריון החברה הקצאות פרטיות  ,  2021  מרץבחודש  

  210,000-כתבי אופציה לא סחירים, הניתנים למימוש ל210,000 החברה, ללא תמורה, בסך כולל של  

כתבי האופציה יובשלו על    ש"ח למניה.   9.84מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, בתוספת מימוש של  

  412-שווה החל ממועד אישור הענקה. שוויים ההוגן של כתבי האופציה הסתכם לכ  שנים באופן  3י  פנ

 אלפי ש"ח.  

 

שוויים ההוגן של כתבי האופציה נמדדו לפי מודל בלק אנד שולס, על בסיס ההנחות הבאות: סטיית תקן  

שנים ומחיר מניה על בסיס מחיר    5.5ריבית חסרת סיכון, מועד מימוש חזוי  ללא  ,  61%בשיעור של  

 . מניית החברה במועד ההענקה בבורסה לני"ע בתל אביב

 

ל,  2021  מאיבחודש   פרטיות  דירקטוריון החברה הקצאות  עובדים בחברה    4-אישר  ניצעים שהינם 

כתבי אופציה לא סחירים, הניתנים   200,000ובחברות בנות של החברה, ללא תמורה, בסך כולל של  

כתבי    ש"ח למניה.  9.84מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, בתוספת מימוש של    200,000-למימוש ל

קה. שוויים ההוגן של כתבי האופציה  שווה החל ממועד אישור הענ  שנים באופן  3האופציה יובשלו על פני  

 אלפי ש"ח.   485-הסתכם לכ

 

שוויים ההוגן של כתבי האופציה נמדדו לפי מודל בלק אנד שולס, על בסיס ההנחות הבאות: סטיית תקן  

שנים ומחיר מניה על בסיס מחיר    5.5ריבית חסרת סיכון, מועד מימוש חזוי  ללא  ,  61%בשיעור של  

 . קה בבורסה לני"ע בתל אביבמניית החברה במועד ההענ

 

לקבלת שירותי אסטרטגיה ומיתוג עם ספק של    התקשרות , החברה  אישר דירקטוריון,  2021  יוניבחודש  

  60,000-הניתנים למימוש ל  כתבי אופציה לא סחירים  60,000החברה בתמורה להקצאה פרטית של  

כתבי האופציה יובשלו על    ש"ח למניה.   9.84מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, בתוספת מימוש של  

- וויים ההוגן של כתבי האופציה הסתכם לכש   החל ממועד אישור הענקה.  חלקים שווים  4-שנה בפני  

 אלפי ש"ח.  151

 

שוויים ההוגן של כתבי האופציה נמדדו לפי מודל בלק אנד שולס, על בסיס ההנחות הבאות: סטיית תקן  

שנים ומחיר מניה על בסיס מחיר    5.5ריבית חסרת סיכון, מועד מימוש חזוי    ללא,  61%בשיעור של  

 רסה לני"ע בתל אביב. מניית החברה במועד ההענקה בבו
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 : )המשך( הון –  13 ביאור
 

ניצעים שהינם עובדים בחברה    2-אישר דירקטוריון החברה הקצאות פרטיות ל,  2021דצמבר  בחודש  

כתבי אופציה לא סחירים, הניתנים   40,000ובחברות בנות של החברה, ללא תמורה, בסך כולל של  

 כתבי   ש"ח למניה. 9.84מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, בתוספת מימוש של  40,000- למימוש ל

 

שווה החל ממועד אישור הענקה. שוויים ההוגן של כתבי האופציה    שנים באופן  3האופציה יובשלו על פני  

 אלפי ש"ח.   5-הסתכם לכ

 

ות הבאות: סטיית תקן  שוויים ההוגן של כתבי האופציה נמדדו לפי מודל בלק אנד שולס, על בסיס ההנח 

שנים ומחיר מניה על בסיס מחיר    5.5ריבית חסרת סיכון, מועד מימוש חזוי  ללא  ,  61%בשיעור של  

 . מניית החברה במועד ההענקה בבורסה לני"ע בתל אביב

 

 : כדלקמן הינם, שלהן המימוש מחירי  של  המשוקללים והממוצעים למניות  האופציות  במספר התנועה
 

 2021 2020 2019 

 
  מספר

 האופציות 

  ממוצע
  של  משוקלל
  מחיר

 המימוש 
 מספר 

 האופציות 

  ממוצע
  של  משוקלל

 המימוש  מחיר
 מספר 

 האופציות 

  ממוצע
  של  משוקלל
  מחיר

 המימוש 

 ₪  ח "ש  ח "ש  

       
  במחזור קיימות

 - - 9.76 821,388 8.41 2,935,238 השנה  לתחילת
 9.76 821,388 7.95 2,213,966 9.84 450,000 הוענקו 

 - - 9.33 ( 100,116) 9.79 ( 267,667) חולטו 

  לתום  במחזור קיימות
 9.76 821,388 8.41 2,935,238 8.52 3,117,571 שנה

  בתום למימוש  ניתנות
 - - 9.80 299,434 8.072 1,388,841   השנה

 
  ח " ש  10.96-ו  למניה  ח" ש 5.80,  למניה ח" ש  5.05  היה  2019  -ו, 2020  ,2021  בשנים  המניה  מחיר  של  המשוקלל  הממוצע

 .  בהתאמה, למניה

 : השנה לתום  במחזור הקיימות האופציות  של החוזי החיים אורך ויתרת המימוש למחיר  באשר  נתונים להלן

 

2021 2020 2019 

 מספר
 אופציות
 הקיימות
  במחזור

 השנה לתום

 תחום
  מחירי 

 המימוש

  ממוצע
 של משוקלל

 אורך יתרת
 החוזי החיים

 מספר
 אופציות
 הקיימות
  במחזור
 לתום
 השנה

 תחום
  מחירי 

 המימוש

  ממוצע
 של משוקלל

 אורך יתרת
 החוזי החיים

 מספר
 אופציות
 הקיימות
  במחזור
 לתום
 השנה

 תחום
  מחירי 

 המימוש

  ממוצע
 של משוקלל

 אורך יתרת
 החוזי החיים

         

3,117,571 9.84-7.00 7.93 2,935,238 9.84-7.00 8.95 388821, 9.84-9.33 8.75 

 

  לעובדים  אופציות  של  הענקות  בגין  2019-ו  2020,  2021  בשנים   החברה  של  הפסד  או  רווח  בדוחות  שהוכרו  ההוצאות  סכומי

 . בהתאמה, ח" ש  אלפי  1,396- כו  ח" ש אלפי 7,478-כ, ח" ש אלפי 6,206 -כ  הינם
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 נכסים והתחייבויות בגין חכירות  - 14 ביאור
 

  הינה הקבוצה  שבהן  לחכירות  מתייחס  זה  ביאור. IFRS  16 תקן את  מיישמת  הקבוצה,  2019 בינואר  1  מיום  החל

 .  החוכרת

 

 להלן התנועה בנכסים בגין זכות שימוש: 
 

 

 לשנה שנסתיימה ביום
 בדצמבר   31 

 2021 2020 2019 

 אלפי ש"ח  

    העלות:

 - 7,503 9,001 יתרת פתיחה 
 269 - - לראשונה 16IFRSהשפעת יישום 

 325 1,653 2,876 תוספות במהלך השנה 
 6,909 - - ( 5תוספות במסגרת צירוף עסקים )ראה ביאור  

 - ( 155) ( 1,455) שנה גריעות במהלך ה

 7,503 9,001 10,422 יתרת סגירה 

    
    : שנצבר פחת

 - 41 1,583 יתרת פתיחה 
 - (90) ( 585) במהלך השנה  גריעות 

 41 1,632 2,550 פחת 

 41 1,583 3,548 יתרת סגירה 

    

 7,462 7,418 6,874 יתרת העלות המופחתת  

    
 

 להלן התנועה בהתחייבות בגין חכירות: 
 

 

 לשנה שנסתיימה ביום
 בדצמבר   31 

 2021 2020 2019 

 אלפי ש"ח  

    

 - 7,483 7,437 יתרת פתיחה 
 269 - - לראשונה 16IFRSהשפעת יישום 

 325 1,653 2,876 תוספות במהלך השנה 
 6,909 - - ( 5תוספות במסגרת צירוף עסקים )ראה ביאור  

 - ( 235) ( 423) גריעות במהלך השנה 
 50 1,029 950 הוצאות ריבית 

 (70) ( 2,493) ( 2,824) תשלומים בגין חכירה 

 7,483 7,437 8,016 יתרת סגירה 

    
    

 1,126 1,801 1,570 חכירות  בגין  התחייבויות של שוטפות חלויות
 6,357 5,636 6,446 ארוך  לזמן  חכירות בגין התחייבויות

 7,483 7,437 8,016 יתרת סגירה 

 
  בנקאיות   ערבויותבטחונות לרבות  להבטחת התחייבויותיה של החברה בהסכמי החכירה, העמידה החברה  

 חלק מהפקדונות המוגבלים של החברה. המהווים ש"ח אלפי  668-בסך של כ
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 ההכנסה  על  מסים  - 15 ביאור
 

 הקבוצה  חברות מיסוי . א
 

 .  23% הינו הקבוצהעל  שחל החברות מס שיעור
 

 הבאות  לשנים  להעברה מס  לצורכי הפסדים .ב
 

  המס  הטבת  שמימוש  במידה   מוכרים,  הבאות  לשנים  להעברה  מס  לצורכי   הפסדים   בגין   נדחים  מסים  נכסי 
 . צפוי הינו עתידית חייבת הכנסה  של קיומה באמצעות  המתייחסת

 
 מיליון ש"ח.  85-הינה כ 2021בדצמבר  31ליום   הקבוצהיתרת ההפסד הכוללת לצרכי מס של 

 
 . לעין  הנראה בטווח צפוי אינו  שניצולם מאחר  אלה הפסדים בגין  נדחים מסים זקפה לא  הקבוצה

 
 המוצגות  לתקופות  הפסד או רווח בדוחות הכלולים ההכנסה על מסים .ג

 
 .קודמות  שנים בגין הפרשותנובעים מסגירת   כהטבת מס הפסד או  רווח  בדוחות המוצגים הסכומים

 
 מס  שומות .ד

 
  המס   שנת  וכולל  עד,  התיישנות  מכוח  כסופיות  הנחשבות  מס  שומות  לרבות,  סופיות   מס  שומות  לחברה

 החברות הבנות טרם נישומו ממועד היווסדן.  .2015

 
 

 והתחייבויות תלויות  התקשרויות  - 16 ביאור
 

 הסכם בין תאגידי . א
 

 . בחברה הבינחברתית  היחסים מערכת את  מסדיר  אשרהחברות בקבוצה  כל בין  תאגידי בין  הסכם קיים
 

הדוח   תקופת  לעת    חברותבמהלך  מעת  העמידו  בקבוצה    נוספות  ולחברות  לחברה   הון  שטרימוחזקות 
 . חתימתם ממועד שנים 5  תום  לפני  יפרעו שלא, בקבוצה

 
   

    בקרקע שימוש  הסכם .ב
 

עם החקלאי הרלבנטי בכל    מייסדיםנחתמו הסכמי    ונאות הכיכר(הקמת חוות הגידול )כפר יהושוע  במסגרת  
  כי  נקבע  במסגרתו   ,במקרקעיןבתשתיות ובמחוברים  שימוש    אחת מחוות הגידול במסגרתו גם נקבעו דמי 

  הסכם  .נדרשים  ואישוריםלקבלת היתרים    בהתאם  דונם  23  עד  של  בנאות הכיכר  בשטח  שימוש  תעשה
אלפי    2  - תמורת דמי שימוש שנתיים בסך של כ  שנים  5  של  לתקופה  הינו  מקרקעיןבתשתיות ה  השימוש

החברה    , שנים כל אחת  5עד ארבע תקופות נוספות בנות    ההסכם  להארכת  אפשרות  כולל  והוא,  לדונם  ש"ח
  החברה   כי  נקבע  ההסכם  במסגרת  תקופות מתוך אופציית הארכה.  2צופה כי ודאי באופן סביר כי תממש  

  סכוםבתשתיות המקרקעין  ב  שימוש   דמי   תשלם  וכן ,  לשטח  המים  בהקצאת  ושימוש   המסים   בתשלומי  תישא
   לא מהותי.

  - כ  עד  של  בשטח  שימושתעשה    החברהכי    נקבע  גידולים  יהושע  כפר  המייסדים להקמת  םבמסגרת הסכ
  10  של  לתקופה   הינו   במקרקעין   השימוש   הסכם  .לקבלת ההיתרים והאישורים הנדרשים  בהתאם  דונם  20

כ  שנים   הסכם  להארכת  אפשרות  כולל  והוא,  לדונם  ש"חאלפי    16-תמורת דמי שימוש שנתיים בסך של 
החברה טרם נדרשה לדון באפשרות למימוש    ,שנים כל אחת  5תקופת השימוש בשתי תקופות אופציה בנות  

  ההסכם   במסגרת   רי.אופציית ההארכה. נכון למועד עריכת הדוחות תקופת החכירה תסתיים במועד המקו 
  בתשתיות   שימוש  דמי   תשלם  וכן,  לשטח  המים   בהקצאת   ושימוש   המסים  בתשלומי  תישא   החברה  כי  נקבע

 .    לא מהותי  בסכום במקרקעיןומחוברים 
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 במפעל  שימוש  הסכם .ג
 

תיקון עולם ייצור בע"מ )להלן: "תיקון עולם ייצור"(  השלמת רכישת פעילות תיקון עולם, התקשרה  במסגרת 
שכירות בנכס מקרקעין בצפון הארץ,    בהסכםטרום רכישת הפעילות    ,חברה בבעלות מלאה של החברה

ימות  שנים ממועד התקי   10  של   לתקופה מ"ר    3,578ציפורית בצפון הארץ בשטח כולל של  באיזור התעשיה  
תקופות אופציה    2  –ב  השכירות  ההסכם  להארכת  אפשרות  כולל  והוא  4התנאים המתלים והוצאת טופס  

באופן סביר   כי ודאי , החברה צופה חודשים 11-שנים ו 4שנים, כל אחת, ותקופת אופציה אחת בת  5בנות 
  שימוש   דמי  בתשלומי   תישא  ייצור   עולם  תיקון  כי  נקבע   ההסכם   במסגרת .  תקופות האופציהכל  כי תממש את  

שטחי  פי  על בגין  שונה  תמורה  כ  מפתח  של  ובסך  בשימוש  אשר  השכירות    .ש"ח  אלפי  56-קומות  דמי 
 . מוצמדים למדד

 

 ומטה  מרקחת בית, הדרכות,  קליניקות עבור שימוש  הסכם .ד
 

  חכירה   בהסכם  החברה  של  מלאה  בבעלות  חברה  התקשרה,  עולם  תיקון  פעילות  רכישת  השלמת  במסגרת
כבית    המשמש  שטח   וכןומשרדים    לקוחות   שירות,  הדרכות  ,ת וקליניק   ,מטהמשמש להבתל אביב בשטח  

כוללת אפשרות  ו   חודשים  29  -לתקופה שעודכנה ל  ובהליכי קבלת קוד עוסק לניפוק מוצרי קנביס  מרקחת
באופן סביר    כי ודאי  צופה  החברה  כל אחת  חודשים 24תקופות נוספות בנות    3-להארכת תקופת השכירות ל

"ח בתוספת מע"מ  שאלפי    196סך של  על    עומדים רבעוניים  השכירות  ה. דמי  כי תממש תקופת אופציה אחת
חלקיים( חודשיים  בתשלומים  המחירים  ו,  )שישולמו  למדד  הכספיים  לצרכן.צמודים  הדוחות  למועד    ,נכון 

 . 2024החליטה החברה להאריך את תקופת ההסכם עד לחודש מאי 
 

 Gynica ABG LTDהשקעה בחברת  .ה
 

"גייניקה"( בהסכם למתן    Gynica ABG Ltd, התקשרה החברה עם חברת  2021ביוני    22ביום   )להלן: 
מיליון ש"ח, לצורך פיתוח של נרות וגינליים, חומר סיכוך ומוצרים עתידיים    5, בהיקף של  שירותים לגייניקה

רפואי,    קנביסנוספים אשר מכילים קנבינואידים. מעטפת השירותים למוצרים תכלול אספקת חומרי גלם של  
יעוץ מדעי למחקר  לטובת ניסוי קליני אשר ימומן על ידי החברה וכן שירותי י  GMP-IMCייצור נר וגינלי בתקן  

קליני, ייעוץ שוטף, שירותי מיתוג, שירותי שיווק וכיו"ב. תמורת מלוא השירותים שיסופקו לגייניקה, תקצה  
מהון המניות המונפק של גייניקה בדילול מלא. החברה    20%גייניקה לחברה מניות של גייניקה בשיעור של  

גייניקה בהון המניות    10%-כאשר היא תהא זכאית ל  תהיה זכאית למנות דירקטור מטעמה לדירקטוריון 
 המונפק של גייניקה. 

 
או הפסד. בכל תקופה החברה   רווח  דרך  הוגן  פיננסי בשווי  החברה מטפלת בהשקעתה בגייניקה כנכס 

 . מעדכנת את השקעתה בנכס זה בהתאם לשיעור ההשלמה של השירותים אותם התחייבה לספק לגייניקה
 

מיליון ש"ח,    1.1  -כ  , החברה הכירה בהכנסות מהשירותים שנתנו לגייניקה בהיקף של 2021במהלך שנת  
. בהתאם, נכון  לפיכך זכאית החברה לחלק היחסי  מהיקף השירותים שהתחייבה לספק  22%-המייצגות כ

 מהון המניות המונפק של גייניקה בדילול מלא.  4.4%-החברה זכאית ל  2021בדצמבר  31ליום 
 

חברת .ו מקבוצת     IHPהקמת  בע"מ  משיווק    PSC-CANישראל  מקבוצת    2004ומדיטרנד  בע"מ 
 דיפלומט 

, ועם מדיטרנד  PSC-CANהתקשרה החברה עם איי.אייץ'.פי ישראל בע"מ מקבוצת    2021ביוני    28ביום  
להלן, ביחד עם החברה: "המייסדים"( בהסכם מייסדים והקימה חברה  )בע"מ מקבוצת דיפלומט    2004שיווק  

בשם הוויה סיבידי בע"מ אשר מוחזקת על ידי המייסדים בחלקים שווים ותעסוק בין היתר, בפיתוח, ייצור  
 . Hemp-שמקורו מצמח ה CBDומיתוג של מוצרים מבוססי 
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 "מ בע   ישראללמספר טריטוריות בבלעדיות עם טבע  קנביסבהסכם אספקת מוצרי  התקשרות  . ז

עם טבע ישראל בע"מ, חברה בת של טבע תעשיות פרמצבטיות    החברההתקשרה    ,2021בדצמבר    23ביום  
 CBD- ו THC רפואי מסוג  קנביסבע"מ, בהסכם לפיו, תיקון עולם תמכור לטבע ישראל באופן בלעדי, שמני  

בריכוזים שונים ואשר יופקו מזנים אשר פותחו ונחקרו על ידי החברה ונבחרו על ידי טבע, במתכונת של  
הסו לצרכן  מוגמר  הגדה  מוצר  ושטחי  עזה  בישראל,  בלעדי,  באופן  טבע  ידי  על  וימכרו  ישווקו  ואשר  פי 

הקנביס   בתחום  במשותף  לפעול  עקרוני  באופן  הצדדים  הסכימו  בטריטוריה,  לפעילות  בנוסף  המערבית. 
נכון למועד זה, סוג   לשימוש רפואי באוקראינה כאשר הרגולציה באוקראינה תאפשר שימוש בקנביס רפואי.

שישווקו במסגרת שיתוף הפעולה וכן יתר התנאים המסחריים הקשורים לפעילות באוקראינה טרם  המוצרים  
כמו כן, חתמו הצדדים על נספח אשר מסדיר את כניסת הצדדים לפעילות משותפות  .  נקבעו על ידי הצדדים

בהכנסות  נכון למועד הדוחות הכספיים, טרם הכירה החברה    בטריטוריות נוספות כפי שיקבע בין הצדדים. 
 בגין הסכם זה. 

 
 תביעות משפטיות  .ח

 

בע"מהתקשר  2020ביולי    28ביום   (1 הנפקות  איפקס  עם  החברה  הנפקות"(  -)להלן  ה    "אייפקס 

בהסכם פשרה לפיו בתמורה לסילוקה הסופי    "איפקס קפיטל"(  -)להלן  ואיפקס קפיטל מרקטס בע"מ

והמוחלט של התביעה ולוויתור הסופי והמוחלט על טענות הצדדים, כל מי מטעמם וכל הקשור למי  

מהם במישרין או בעקיפין, לרבות בעלי מניות ונושאי משרה, במועד החתימה על הסכם הפשרה, 

ושלוחים שלהן, תשלמנה החברה יועצים  ולרבות  ובעתיד,  של  וקנביט    בעבר  כולל  סך  לתובעות 

"סכום הפשרה", לפי העניין(. כמו  - "הסכם הפשרה" ו אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כדין )להלן:  2,150

דין להסכם   לבית המשפט אליו הוגשה התביעה בבקשה למתן תוקף של פסק  יפנו  כן, הצדדים 

 הפשרה ולדחיית התביעה ללא צו להוצאות. 

 

ימים ממועד    7ה בארבעה תשלומים חודשיים, אשר יחלו בתוך  על ידי החבר  שולםסכום הפשרה  

  650מתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה כאמור, באופן שבו התשלום הראשון יעמוד על סך של  

אלפי ש"ח כל אחד. החברה הכירה    500אלפי ש"ח ושלושת התשלומים הנותרים יעמדו על סך של  

הפשרה  סכום  בגובה  הוצאות    2020בשנת    בהוצאה  שהוכרה   אחרות במסגרת  ההוצאה  בניכוי 

  בתקופות קודמות.

 

החברה,    2020בספטמבר    22ביום   (2 מאוחדות הגישו  "התובע  וחברות  ביחד:  לבית ו )להלן  ת"( 

"בית המשפט"( כתב תביעה, כנגד בזלת פארמה צמחי  )להלן:  יפו  המשפט המחוזי בתל אביב 

 ת"(.ו להלן ביחד: "הנתבעמרפא בע"מ, בזלת נחושתן בע"מ ומאיר אריאל )

 

מכוח מערך   ןאת התחייבויותיה  ו ת הפר ות בטענה כי הנתבע וכתב התביעה הוגש על ידי התובע

מוצרי   של  והפצה  לוגיסטיקה  ייצור,  שירותי  למתן  התובע  שנחתמו  ,קנביסהסכמים  לבין  ו בין  ת 

. לקוחות ופגיעה במוניטיןים, שידול מסחרי   ותיצוע עוולת גזל סוד בת, בין היתר בעילות של והנתבע 

מיליון    8ת סעדים כספיים בסך של  ו במסגרת התביעה התבקש בית המשפט להשית על הנתבע

"סכום התביעה"(, הכוללים בין היתר דרישה לתשלום חוב שוטף, עלויות ריבית עודפות,  ש"ח )להלן:

  מסחריים. פיצוי בגין פגיעה במוניטין, גזל תוצרי התובעת, גזל רשימת לקוחות וסודות

 

אישר בית המשפט המחוזי את תיקון כתב התביעה בדרך של הוספת טענות    2021בינואר    17ביום  

לעניין שידול עובדים ונטילת חומרים וסודות מסחריים של החברה ועדכון סכום התביעה לסך של 

 מיליון ש"ח.   10
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בניסיון להגיע לפתרון המחלוקת מחוץ לכותלי בית המשפט, הסכימו הצדדים לפנות להליך גישור,  

הודיעו הצדדים לבית המשפט על כשלון    2021ביולי    6ובהתאם על הקפאת ההליך המשפטי. ביום  

 הגישור ועל חידוש ההליך המשפטי.  

 

הגישו הנתבעות את כתב ההגנה מטעמן בתביעה העיקרית ובמקביל   2021באוקטובר    31ביום  

 ש"ח  6,207,038הגישו הנתבעות גם כתב תביעה שכנגד )להלן: "התביעה שכנגד"( על סך של  

בטענות של קיזוז החוב הכספי לתובעות כנגד עלויות נוספות בהן נשאו הנתבעות, עלויות אשר 

 בין הצדדים.   לגישתה חורגות ממערך ההסכמים שנחתם

 

החשיפה  ומידת  התביעות  סיכויי  את  להעריך  קושי  קיים  ההליך  מצוי  בו  המקדמי  השלב  בשל 

הסיכוי   כי  מעריכה  החברה  הנדרשת  ובזהירות  האמור  עם  יחד  בהליך.  התובעות  של  הכספית 

לקבלת טענותיהן הכספיות של הנתבעות אינו גבוה. כלל ומנגד קיים סיכוי טוב לקבלת טענותיהן 

 .  כל ודאות כי הערכות אלו תממשנה יחד עם זאת איןכספיות של התובעות כלפי הנתבעות.  ה

 

בהתבסס על   החברה  הנהלת   להערכת  ההגנה שכנגד.   כתב  את   הגישה  החברה  הדוח  לתאריך  נכון

  הכספי  המצב  על  בדוח  שמופיעה   כפי   2021  בדצמבר   31  ליום   החייבים  יתרת   יועציה המשפטיים 

           .לגבות החברה צופה אותו  החוב יתרת את  משקפת

 

הוגשה כנגד תיקון עולם ניפוק והפצה לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו   2020בחודש אוקטובר   (3

רינת   ידי  על  "הבקשה"(,  )להלן:  בת"א  כייצוגית  תובענה  לאישור  "בית המשפט"( בקשה  )להלן: 

דולזאנסקי )להלן: "המבקשת"(. בבסיס הבקשה עומדת טענת המבקשת, לפיה החברה הטעתה  

)ואת  המבקשת  החומרים   את  ריכוז  את  "דיללה"  שהחברה  בכך  הנטענת(,  הקבוצה  חברי  יתר 

ריכוז  "דילול"  אודות  הנטענת  הקבוצה  חברי  וליתר  למבקשת  לגלות  מבלי  במוצריה  הפעילים 

בדבר ה כל הבהרה  האריזה  גבי  על  ותוך שאריזות - החומרים הפעילים, מבלי להטביע  "דילול", 

ש נמכ-המוצרים  בהם  והמחירים  בטרם  "דוללו"  ולמחיריהם  המוצרים  לאריזות  זהים  נותרו  רו 

 ה"דילול". 

 

היתר, כי החברה   במסגרתה נטען, בין הגישה החברה את תשובתה לבקשה,    2021למרץ    26ביום  

כי    לא דיללה את ריכוז החומרים הפעילים במוצרים שרכשה המבקשת; כי לא היה שינוי בריכוז 

 CBD; -אריזות מוצרי הקנביס הרפואי מבטא את ריכוז ה" על גבי    28%" או "    30%הסימון "  

בין טווחים מותרים; כי המוצר הישן והמוצר החדש הם אותו מוצר מבחינה רפואית,    החומר הפעיל

המוצר ייצור  של  CBD   וכי  הטיפולי  שהרצף  בכדי  רפואי  לקנביס  היחידה  ידי  על  אושר  החדש 

רה הישנה, לא ייפגע עם המעבר לאסדרה  במסגרת האסד   המטופלים אשר צרכו את המוצר הישן 

   .החדשה

 
 הגישה המבקשת את תגובתה לתשובה לבקשה.  2021למאי  5ביום  

 

התקיים דיון מקדמי בבקשה במסגרתו המליץ בית המשפט לצדדים להידבר    2021במאי    19ביום  

 ביניהם בכדי לנסות ולייתר את המחלוקת מחוץ לכותלי בית המשפט.  
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 )המשך(: : והתחייבויות תלויות התקשרויות  - 16 ביאור
 

הצדדים לבית המשפט בקשה לאישור הסדר  , לאחר משא ומתן ארוך, הגישו  2022לפברואר    15ביום  
 פשרה. להלן עיקרי הסדר הפשרה:

חודשים( לכל אחד מחברי הקבוצה הזכאים )כפי    ₪20 *    ₪100 )  2,000פיצוי בסך של   (1)
ב מדובר  החברה  שבידי  הנתונים  לפי  לאישור.  בבקשה  למימוש    272שהוגדר  לקוחות( 

 קד שירות הלקוחות של החברה.  רפואי באמצעות מו  קנביסבמסגרת ההזמנה החודשית של  

שנועד להדגיש בפני כלל הלקוחות הרוכשים    T1\C28מסוג    קנביסצירוף עלון לאריזות שמן ה (2)
שהמוצר הנרכש הינו מוצר הסדרה חדשה, וכי טווח החומרים הפעילים מופיע בעלון וכי ריכוז  

 החומרים הפעילים במוצר מפורט על גבי האריזה.  

₪ )כולל מע"מ( ושכר טרחת באי כוחה של   10,000תשלום גמול למבקשת בסך של   (3)
 .  ₪ )בתוספת מע"מ( 150,000

 

העילות  בכל  הקבוצה  חברי  כל  כנגד  דין  בית  מעשה  יהוו  בפועל  וביצועו  הפשרה  הסדר  אישור 

 הנזכרות בתביעה הייצוגית וכן ויתור וסילוק סופי ובלתי חוזר בקשר לעילות התובענה.  

 

 החברה הכירה בהפרשה הנדרשת בגין האמור לעיל.      

 

בשני   22.02.2022ביום   הפשרה  הסדר  לאישור  בקשה  הגשת  בדבר  הודעה  פרסמה  החברה 

וכן   אחרונות,  וידיעות  גלובס  היועץ  עיתונים,  לאישור  ממתין  הפשרה  הסדר  הדוח  לתאריך  נכון 

 . המשפטי לממשלה

 
 הסכם עם יישום .ט

 
החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה    –  יישום  עם  בהסכם  החברה  התקשרה   2019  אוגוסט   בחודש

  מימוןהעברית בירושלים בע"מ, ועם חברת תל השומר מחקרים תשתיות ושירותים רפואיים בע"מ, בהסכם ל
 מסויימים.   ביצוע מחקר ביחס לתרכובות קנבינואידיות סינטטיות והשפעתן על גידולים סרטנייםו
  

את   הוראות ההסכם, החברה תממן  פי  של  ב  המחקרעל  דולר    400-כהיקף    בשלושהמו  ישול  אשראלפי 
להמשיך במימון    אם  לבחור תעמוד הזכות    לחברה המחקר    במהלך חודשים.    18במשך    שנתיים   חצי  תשלומים 
 המימון  בהתאם לדוחו"ת התקופתיים ביחס להתקדמות המחקר.    את  ולהפסיקאת ההסכם    לסיים   או המחקר  

 
תהא הזכות    לחברהיום ממועד סיומו    90לתום    ועדהחתימה,    ממועדחודשים    18על    יעמודהמחקר    משך

בלעדי ובלתי מוגבל בקשר עם הקניין הרוחני הקיים והקניין הרוחני הנובע מן המחקר    שימושרישיון    לרכוש
"  ותוצאותיו בהסכם    בכפוף"(,  הרישיון )להלן:  ביןב  מפורט   רישיוןלהתקשרות  שגובשו  המסחריים    תנאים 

בתחום,   מקובלים  ובתנאים    ההסכם"  )להלן:   כדלקמן,  שסוכמו   תנאים,  השאר  בין,  יכללו  ואשרהצדדים 
אלפי דולר; )ג(   50אלפי דולר; )ב( תשלום שנתי בסך של    75"(: )א( תשלום חד פעמי בסך של  המפורט 

  כולל  בסך  תשלום; )ד(  החברה תמלוגים שייקבעו כשיעור ממכירות נטו ומתמורת הענקת רישיון משנה על ידי  
  5%  של  בשיעור   תשלום)ה(  -ו;  דרך  אבני  פני  על  בפריסה,  מסחרי  שימוש  לקראת  דולר  מיליון  1.85-כ  של

 . המפורט בהסכם שיוגדרו כפי", Exit"   אירועי בגין מהתמורה
 

הודיעה החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ על    2020בספטמבר    21  ביום 
   מעבדה אשר אינן מצדיקות את המשך ביצוע המחקר.  צאותות מימונו, לאור  דרישת  סיום המחקר ועל הפסקת  
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 מידע נוסף על פריטי רווח או הפסד   - 17 ביאור

 

 הכנסות ממכירות  . א
 בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום  

 2021 2020 2019 

 אלפי ש"ח  

 - 20,841 31,116 מוצרים ממכירת הכנסות 

 - 817 4,753 ייצור שירותי  ממתן הכנסות 

 - - 1,161 פיתוח שירותי  ממתן הכנסות 

 37,030 21,659 - 

 

 המכירות  עלות .ב
 בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום  

 2021 2020 2019 

 אלפי ש"ח  

 - 8,911 8,624 שכר ונלוות 

 - 6,608 5,519 אחזקה ואנרגיה 

 - 4,258 2,326 עבודות חוץ וקבלני משנה 

 - 3,147 3,824 ייצור, אריזה ושינוע 

 - 185 160 תשלום מבוסס מניות 

 - (12,365) ( 5,730) שינויים במלאי 

 - - 14,745 ירידת ערך מלאי 

 - 10,397 14,994 פחת והפחתות 

 44,462 21,141 - 

 
 הוצאות מכירה ושיווק .ג

   בדצמבר 31 ביום שהסתיימה  לשנה 

 2021 2020 2019 

 ח "ש  אלפי 

 - 3,150 5,202 ונלוות  שכר

 - 49 278 מניות  מבוסס תשלום

 - 1,847 2,808 ושונות   משרד אחזקת

 - 2,889 3,207 והפחתות   פחת

 11,495 7,935 - 

 

 הוצאות הנהלה וכלליות .ד
 בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום  

 2021 2020 2019 

 ח "ש  אלפי 

 2,039 3,887 2,522 שירותים מקצועיים 

 1,071 4,603 5,718 שכר ונלוות 

 1,396 7,162 5,476 תשלום מבוסס מניות 

 693 1,034 868 דירקטורים  גמול 

 - 650 1,139 פחת 

 91 99 108 אגרות 

 2,365 - - הוצאות עיסקת תיקון עולם 

 1,659 3,494 329 אחרות 

 16,160 20,929 9,314 
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 : )המשך( מידע נוסף על פריטי רווח או הפסד  - 17 ביאור

 

 אחרות   הוצאות .ה

 
 בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום  

 2021 2020 2019 

 ח "ש  אלפי 

התחייבות  השינוי בשווי ההוגן של  
 ( 1לתמורות מותנות )

(10,288) 213 - 

בגינם התקבל שיפוי    מענקים לעובדים
 (2) מתיקון עולם

- 4,639 - 

 - 1,350 - ת הוצאות בגין תביעה משפטי 
 - 125 147 הפסד הון 

 - 428 707 אחרות 

 (9,434 ) 6,755 - 

 
 

תמורות מותנות כפי שנקבעו בהסכם לרכישת פעילות תיקון עולם בישראל  משינוי בשווי ההוגן של  היתרה נובעת   (1)
המוצגות בהתאם לשווי ההוגן, בהתבסס על הערכת שווי אשר בוצעה למועד הדו"ח על ידי מעריך שווי בלתי  

 . תלוי
 

חברה בתקופה של שנה  אשר יועסקו ב  לשעבר של תיקון עולם  לשלם לעובדים  החברה  מענקים אותם התחייבה  (2)
 שתחילתה במועד השלמת העסקה.

 
 

 :למניה הפסד  - 18 ביאור
 

 : בסיסי . א
 בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום  

 2021 2020 2019 

 10,888 32,941 32,651 כולל לשנה )באלפי ש"ח(הפסד 

הממוצע המשוקלל של מספר המניות  
 18,340,210 34,154,485 42,012,904 הרגילות המונפקות  

 0.59 0.96 0.78 למניה )ש"ח( ומדולל הפסד בסיסי 

 
 מדולל  .ב

 
ידי התאמת הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות שבמחזור תוך   המדולל למניה מחושב על ההפסד

 .  תמדלל  השפעההכללת כל המניות הרגילות הפוטנציאליות בעלות  
 

מכשירים שיכולים פוטנציאלית לדלל בעתיד את ההפסד הבסיסי למניה, אך לא נכללו בחישוב ההפסד  
 המדולל למניה מאחר והשפעת הייתה אנטי מדללת, ראה להלן: 

 
 בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום  

 2021 2020 2019 

 אלפי מניות  

כתבי אופציות שהונפקו במסגרת תשלום  
 821 2,935 3,117 מבוסס מניות 

 - 1,016 508 ד'*   -ו כתבי אופציה סדרה ה'
 

 ט'.13, ראה ביאור 2021בדצמבר   31*אופציות סדרה ד' פקעו ביום 
 

 . מדללת אנטי הינהזהה להפסד הבסיסי למניה מאחר וההשפעה לשנים המדווחות ההפסד המדולל למניה 
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 : קשורים וצדדים עניין בעלי עם  ויתרות עסקאות  - 19 ביאור
 

 עבור מנכ"ל החברה.  הינו  לקבוצה מספקים שהם עבודה שירותי עבור  בהנהלה  המפתח לאנשי  התגמול
 

 :קשורים וצדדים עניין  ליבעיתרות עם 
 

   בדצמבר 31 ביום שהסתיימה  לשנה 

 2021 2020 

 ח "ש  אלפי 

 105 105 לשלם   ל"מנכ שכר

 293 118 לשלם  דירקטורים שכר

 1,427 1,451 (12)ראה ביאור   מייסדים הלוואות

 
 
 

 : קשורים וצדדים עניין בעלי עם עסקאות
 

 בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום  

 2021 2020 2019 

 ש"ח  אלפי 

שכר לבעל שליטה לשעבר, אשר כיהן כמנכ"ל החברה עד  

 164 - - 2019ביוני  2ליום 

    

 693 1,034 868 שכר דירקטורים 

 7 6 6 מתייחסות ההטבות ם שאליה הדירקטוריםמספר 

    

    תגמול לאנשי מפתח: 

 409 1,164 1,422 אחרות לזמן קצר שכר והטבות 

 295 4,660 3,749 ( 13)ראה ביאור  תשלום מבוסס מניות 

    

)ראה ביאור   מייסדים הלוואות בגין  מימון )הכנסות( הוצאות
12) 24 (51) 133 
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 פרטים נוספים על התאגיד  –' ד פרק
 
 
 

 בע"מ  קנביט פארמסוטיקלס  –עולם  תיקון  שם החברה: 
 

 512101460 מס' החברה ברשם החברות:
 

 1789030, , ציפורית2היתד  כתובת:
 

 04-6575522 טלפון: 
 

 04-6025995 פקסימיליה: 

 
 Liad@tikun-olam.org.il : אלקטרוני דואר

 

 2021 בדצמבר 31 תאריך הדוח על המצב הכספי:
 

 2022במרץ   29 תאריך הדוח: 
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תמצית דוחות על הרווח הכולל של החברה )אלפי   :א10תקנה    2021לשנת  (ש"ח
 לשישה החודשים שהסתיימו ביום 

 לשנה שהסתיימה ביום 
31.12.2021 30.6.2021 

 )חציון ראשון( 
31.12.2021 
 )חציון שני(

 37,030 20,021 17,009 הכנסות ממכירות 

 29,468 21,933 7,535 הייצור עלות 

 14,994 7,571 7,423 והפחתות  פחת
 44,462 29,504 14,958 סך עלות המכירות 

 שינויים   השפעת   לפני   גולמי   )הפסד(   רווח
 ( 7,432) ( 9,483) 2,051 ביולוגיים נכסים של  הוגן  בשווי

נכסים  רווחים   של  הוגן  שווי  מהתאמות 
 4,891 2,294 2,597 ביולוגיים

נכסים   של  הוגן  שווי  מהתאמות  רווח 
 ( 4,801) ( 3,719) ( 1,082) ביולוגיים שמומשו 

 ( 7,342) ( 10,908) 3,566 גולמי  )הפסד(  רווח
 7,195 4,522 2,673 הוצאות מחקר ופיתוח 
 11,495 6,054 5,441 הוצאות מכירה ושיווק 

 16,160 6,521 9,639 הוצאות הנהלה וכלליות 
 ( 9,434) ( 10,116) 682 אחרות   )הכנסות( הוצאות 

 32,758 17,889 14,869 הפסד מפעולות 
 1,269 771 498 הוצאות מימון 

 34,027 18,660 15,367 והפסד כולל לתקופה  הפסד

 
 שימוש בתמורת ניירות ערך  : ג10תקנה 

מועד   אופן ההצעה  
 ההצעה 

)ברוטו(   סוג ההצעה  תמורה 
 במיליוני ש"ח 

שצוינו   התמורה  יעדי 
 בהצעה 

 שימוש בתמורה 

מניות    הצעת  27.5.2021 הצעת מדף    דוח
 זכויות  של בדרך

תשמש   "ח שאלפי  5,894 ההנפקה  תמורת 
פעילותה   למימון 
של   השוטפת  העסקית 
עמידה   לרבות  החברה 
בהתחייבויותיה, בהתאם  
כפי   החברה  של  לצרכיה 

 שיהיו מעת לעת 

  ההנפקה   תמורת
  שירות   לצורך  שימשה

  של  החוזר  ההון
  והשקעות ,  החברה
  במפעל  שבוצעו

  וחוות   בציפורית 
  יהושוע  בכפר   הגידול
 . הכיכר ונאות

 

   .120231.12 ליום כלולות ובחברותבת -בחברות השקעות רשימת : 11 תקנה
 סוג המניה  שם החברה 

 וע.נ.
ונפרע   מונפק  הון 

 המניות( )מספר 
מוחזק   ע.נ. 
ידי  על 

 החברה 

בדוח   ערכם 
הנפרד   הכספי 

 של החברה 

בהון  
ובזכויות  
 ההצבעה 

 )%( 

למנות   בסמכות 
 דירקטורים

 )%( 

  1רגילה,   קנביט בע"מ 
 ש"ח ע.נ. 

7,792 7,792 * 100% 100% 

פארמה   קנביט 
 בע"מ

  1רגילה,  
 ש"ח ע.נ.

2,000 2,000 * 100% 100% 

מרקטינג    קנביט
 בע"מ

  1רגילה,  
 ש"ח ע.נ.

2,000 2,000 * 100% 100% 

  1רגילה,   קנביט אגרו בע"מ 
 ש"ח ע.נ. 

13,649 10,100 * 74% 74% 

עולם   תיקון 
( ( 2019ישראל 

 בע"מ

  1רגילה,  
 ש"ח ע.נ. 

100 
 

100 * 100% 100% 

תיקון עולם ניפוק  
 והפצה בע"מ 

  1רגילה,  
 ש"ח ע.נ. 

100 
 

100 * 100% 100% 

תיקון עולם פארם  
 בע"מ

  1רגילה,  
 ש"ח ע.נ. 

100 100 * 100% 100% 

תיקון עולם ייצור  
 בע"מ

  1רגילה,  
 ש"ח ע.נ. 

100 100 * 100% 100% 

  בית   עולם  תיקון
"ה  השל  מרקחת

 "מבע

  1רגילה,  
 ש"ח ע.נ. 

1,000 755 * 75.5% 75.5% 

ג יהושוע    . מ.כפר 
  2017החזקות  

 בע"מ

  1רגילה,  
 ש"ח ע.נ. 

713 713 * 100% 100% 

יהושוע   כפר 
( ( 2017גידולים 

 בע"מ

  1רגילה,  
 ש"ח ע.נ. 

100 74 * 74% 100% 
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 סוג המניה  שם החברה 
 וע.נ.

ונפרע   מונפק  הון 
 המניות( )מספר 

מוחזק   ע.נ. 
ידי  על 

 החברה 

בדוח   ערכם 
הנפרד   הכספי 

 של החברה 

בהון  
ובזכויות  
 ההצבעה 

 )%( 

למנות   בסמכות 
 דירקטורים

 )%( 

אבג   גייניקה 
 בע"מ

רגילה, 
 ללא ע.נ.

1,469,037 344,037 * 20% 
 

20% 
 

סיבידי   הוויה 
 בע"מ

רגילה, 
ש"ח   0.01
 ע.נ.

30 10 * 33.33% 33.33% 

ואשר מצורפים  "(  הדוחות הכספיים" )להלן:  2021בדצמבר    31של החברה ליום    הכספיים  לדוחות  א' 2  בביאור   כאמור * 
   .המידע תוספת זניחות  בשל  נפרד  דוח מציגה אינה  החברה, כפרק ג' לדוח תקופתי זה לעיל

נוספות בקבוצה, שלא  במהלך תקופת הדוח חברות מוחזקות בקבוצה העמידו מעת לעת שטרי הון לחברה ולחברות   **
שהונפקו על ידי חברות הקבוצה לחברה  יתרת שטרי הון    2021בדצמבר    31. ליום  שנים ממועד חתימתם  5יפרעו לפני תום  

 ש"ח.   מיליון 191-כ  מסתכמת לסך של

 בת ובחברות כלולות בשנת הדיווח  -שינויים בהשקעות בחברות : 12 תקנה
 עיקרי תנאי העסקה הקשורה בשינוי  סכום ההשקעה   מהות העסקה   שם החברה   מועד השינוי

  עולם  תיקון 2.1.2022
  מרקחת   בית 

 "מ בע"ה השל

  24.5%  רכישת 
המניות  מ הון 

המונפק  
של   והנפרע 

 המוכרת 

 150,000  – אלפי ש"ח        225
הלוואת   המחאת  בגין  ש"ח 
ידי   על  שהועמדה  בעלים 

ו ש"ח    75-המוכרת  אלפי 
 תשלום במזומן 

בע"מ  מלוא החזקותיה של היליז  רכישת  
הרכישה  24.5%) שלאחר  כך  מחזיקה  (, 

המונפק    75.5%-בהחברה   המניות  מהון 
ההצבעה  ומזכויות    תיקון של    והנפרע 

 . "מבע"ה השל מרקחת  בית  עולם
אב   22.6.2021 גייניקה 

 בע"מ
השקעה   הסכם 

במניות  
של   בשיעור 

בתמורה    20%
 למתן שירותים 

באמצעות    5 ש"ח  מיליון 
שירותים     ידי   עלהעמדת 

לפרטים ראה דיווח    –  החברה
מיום   החברה  של  מיידי 

-2021)אסמכתא    23.6.2021
01-105615 ) 

 

אבג בע"מ  הסכם השקעה במניות גייניקה  
שי החברה  תחזיק  פיו  של  על    20%עור 

החברה   של  המונפק  המניות  וזאת  מהון 
של  כולל  בשווי  שירותים  למתן  בתמורה 

מוצרים    5עד   פיתוח  לצורך  ש"ח  מיליון 
 אשר מכילים קנבינואידים.

  סיבידי   הוויה 21.12.2021
 בע"מ

חברה   הקמת 
תעסוק   אשר 
היתר   בין 
ייצור   בפיתוח, 
של   ומיתוג 

מוצרים  
  CBDמבוססי  

שמקורו מצמח  
 .  HEMP-ה

 ש"ח 200,000הלוואת בעלים 
הכל   סך  מהצדדים,  אחד  כל 

 . ש"ח 600,000

מלוא   את  העמידו  טרם  המניות  בעלי 
הנדרשות.   הבעלים  לפרטים  הלוואות 

   לפרק א'.  25.15נוספים ראה סעיף 

 ( ש"ח )אלפי  והכנסות החברה מהן בשנת הדיווחמהותיות בת  -הכנסות של חברות : 13תקנה 

 הפסד  שם החברה 
 

כולל   הפסד
 אחר

 ריבית דיבידנד ודמי ניהול 
 

עד תאריך  
הדוח על  

 המצב הכספי

 לאחר
תאריך הדוח  

על המצב  
 הכספי 

עבור שנת  
 הדיווח  

לאחר שנת  
 הדיווח 

 - - - 1,734 2,285 2,285 בע"מ אגרו קנביט  
( 2017כפר יהושע גידולים )

 - - - 1,734 3,329 3,329 בע"מ

תיקון עולם ניפוק והפצה  
 - - - 1,734 2,315 2,315 בע"מ  

 - - - 1,734 25,014 25,014 תיקון עולם ייצור בע"מ 

 בבורסה מסחר : 20תקנה 
אביב בע"מ ניירות הערך הבאים  במהלך תקופת הדוח נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל  

   של החברה:
 הערות  כמות שנרשמה למסחר  סוג נייר הערך  תאריך 
 ( 2021-01-017893הקצאה פרטית )מס' אסמכתא:  2,018,618 מניות רגילות  14.2.21

10.6.2021  
עד  

22.6.2021 
 1,099,626 מניות רגילות  

 27.5.2021ניצול זכויות שהונפקו במסגרת דוח הצעת מדף מיום  
ראה גם דיווח  ( למניות החברה. 2021-01091812)מס' אסמכתא 

מיום   הנפקה  תוצאות  בדבר  אסמכתא    22.6.2021מיידי  )מס' 
2021-01105519 ) 

-2021-01  ,2021-01-017893:  ותמס' אסמכתאהקצאה פרטית ) 68,338 מניות רגילות  24.6.2021
 ( 2021-01-104811 -ו 044403

 ( 2021-01-046216הקצאה פרטית )מס' אסמכתא:  1,119,402 מניות רגילות  21.7.2021
 ( 2021-01-132384הקצאה פרטית )מס' אסמכתא:  2,240,000 מניות רגילות  12.9.2021

 
 עקב אי ניצולן למניות של החברה.  3זכויות  1,122,700- בבמהלך תקופת הדוח הופסק המסחר 
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   לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה תגמולים : 21תקנה 
, בשנת הדיווח, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת הדיווח, לכל אחד מבעלי התגמולים הגבוהים ביותר  במונחי עלות לחברה  להלן פירוט התגמולים שניתנו .א

 (: "חש אלפי ב( )2)א() 21- ( ו1)א() 21כאמור בתקנות , מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה ובחברות הבת

 אחרים תגמולים שירותים  בעבור  תגמולים פרטי מקבל התקבולים 

 "כ סה
 תפקיד  שם

  היקף

 משרה 

  שיעור

  בהון   החזקה

 1התאגיד 

 מענק  שכר 

  תשלום

  מבוסס

 מניות

 אחר שכירות  דמי ריבית )*(  אחר עמלה  ניהול דמי

 1,046 - - -  - 420 626 - - 1.38%-כ 30% "ר דירקטוריון  יו (1) אליהו  בן איתן
 5,171 - - - - - - 3,749 - 1,422 0.81%-כ 100% "ל מנכ (2ספיר ) אבינועם

שיווק  סמנכ (3) קריב  יפעת "ל 
 וקשרי ממשל 

 850 - - - - - - 285 - 565 0.17%-כ 100%

 824 - - - - - - 233 - 591 0.06%-כ 100% כספים"ל סמנכ ( 4) ענני ליעד
פיתוח     (5)גיא חיים  סמנכ"ל 

 עסקי 
100%  --- 490 - 97  - - - - - 587 

 הרגילים   לדירקטורים  המשולם  הגמול.  אליהו  בן  איתן  מר,  הדירקטוריון"ר  ליו  ולמעט  החיצוניים  לדירקטורים  לרבותהתגמולים ששילמה החברה לדירקטורים )כולל הוצאות(,    סך דירקטורים 
)כללים בדבר גמול  י הקבוע  ם המירבגמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה בהתאם לסכו  שהינודירקטורים החיצוניים החברה,  לבחברה זהה לגמול המשולם   תקנות החברות 

 ובהתאם לדרגת החברה.  2000 –והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"ס 
518 

( "אחר" כולל החזר הוצאות נסיעה ואחרות.*) 

 
 לתאריך הדוח. בכירה בעלי עניין ונושאי משרה    1
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 אליהו  בן איתן (1)

של בעלי   כלליתאסיפה   זימוןדוח ל 2.8ראו סעיף  אליהו בן איתן אודות התגמול לו זכאי מר  לפרטים
  מובא   פיו  על  המידע  אשר(,  2019-01-091960  :אסמכתא'  מס)  2019  בספטמבר  2מיום    רההחבמניות  

   .הפניה  של בדרך זה י תקופת בדוח

 ספיר  אבינועם (2)

של בעלי    כלליתלדוח זימון אסיפה    1ראו סעיף  מר אבינועם ספיר,  אודות התגמול לו זכאי    לפרטים
דיווח מיידי של החברה  כן  ו  (2020-01-039354:  אסמכתא'  מס )  2020באפריל    20  מיום  החברהמניות  
בא בדוח תקופתי זה  מו  הםאשר המידע על פי(  2021-01-050079)מס' אסמכתא    2021במרץ    30מיום  

   בדרך של הפניה.

   קריב יפעת (3)

ולתגמול משתנה    אלפי ש"ח   30בסך של  חודשי )ברוטו(  זכאית הגב' קריב לשכר    2020ביוני    1החל מיום  
לרכב ולהוצאות רכב    תזכאיהגב' קריב  בנוסף לשכר החודשי,    משכורות בשנה.  3בהיקף שלא יעלה על  
החברה;   תישא  דין    24בהן  פי  על  כמקובל  סוציאליות  הפרשות  ומחלה;  הבראה  ימי  חופשה,  ימי 

להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות נושאי  הגב' קריב   תבנוסף זכאי והפרשות לקרן השתלמות כמקובל.
התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד, בנוסח כתב הפטור  פטור ולמתן כתב    תוזכאי  המשרה של החברה

 התקשרות עם גב' קריב אינה מוגבלת בזמן. .המשרה בחברה  והשיפוי שניתן ליתר נושאי

   ליעד ענני (4)

מר ענני זכאי לרכב ולהוצאות רכב בהן תישא החברה;  ,  כמפורט בטבלה לעיל  וסף לשכר החודשינב
ימי חופשה, ימי הבראה ומחלה; הפרשות סוציאליות כמקובל על פי דין והפרשות לקרן השתלמות    21

למתן  , וזכאי  להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה של החברהנני  מר עזכאי  בנוסף    כמקובל.
ליתר נושאי המשרה    התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד, בנוסח כתב הפטור והשיפוי שניתןפטור ו כתב  

 התקשרות עם מר ענני אינה מוגבלת בזמן.  .בחברה

 גיא חיים   (5)

זכאי לרכב ולהוצאות רכב בהן תישא החברה;  חיים  מר  ,  כמפורט בטבלה לעיל  בנוסף לשכר החודשי
ימי חופשה, ימי הבראה ומחלה; הפרשות סוציאליות כמקובל על פי דין והפרשות לקרן השתלמות    20

זכאי מר    כמקובל. נושאי המשרה של החברה  חיים  בנוסף  ביטוח אחריות  בפוליסת  וזכאי  להיכלל 
, בנוסח כתב הפטור והשיפוי שניתן ליתר נושאי  התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבדפטור ולמתן כתב  

 התקשרות עם מר חיים אינה מוגבלת בזמן. .המשרה בחברה

 
 פוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה 

 
וועדת התגמול את התקשרות החברה  2021במאי    26ביום   בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים  , אישרה 

  17דולר לתקופה של    28,500ולר למקרה ולתקופה ובפרמיה של  מיליון ד  5ונושאי משרה, בגבול אחריות של 
בפוליסת הביטוח, נכללים כלל חברי הדירקטוריון    "(.הפוליסה)להלן: "  2021ביוני    1החל מיום  חודשים  

 ונושאי המשרה המכהנים בחברה נכון למועד זה. 

בנושא התקשרות החברה  התקבלה החלטה    2019במאי    5החברה מיום  אסיפה הכללית של בעלי מניות  ב
  25תקרת הפרמיה הינה בסך של עד  כש,  Run-Offג  חריות דירקטורים ונושאי משרה מסובפוליסת ביטוח א

זימון אסיפה של החברה מיום  בדבר פוליסת הביטוח ואישורה  לפרטים נוספים  אלפי דולר.     27ראו דוח 
-2019-ו   2019-01-027709רי אסמכתא:  )מספ  2019מאי  ב  5ודיווח מיידי בדבר תוצאותיה מיום    2019מרץ  ב

 , בהתאמה(, אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה. 01-043462

 
 כתבי פטור ושיפוי

 
בהתאם לכתב הפטור והשיפוי, פוטרת החברה את נושא המשרה מאחריות מראש בשל נזק שנגרם   (1)

כלפיה, למעט במקרים בהם לא ניתן יהיה  ו/או יגרם על ידו לחברה עקב הפרת חובת הזהירות שלו  
לפטור מראש מאחריות כלפי החברה על פי דין, ובכלל זה עקב הפרת חובת הזהירות "בחלוקה",  

 כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

כמו כן, בכפוף לתנאים המפורטים בכתב הפטור והשיפוי ובכפוף להוראות הדין, החברה מתחייבת,   (2)
נושא המשרה בשל כל חבות או הוצאה שתוטל עליו עקב פעולות שעשה    באופן בלתי חוזר, לשפות את 

(, הקשורות במישרין  האישוראו יעשה בתוקף היותו נושא משרה )לרבות פעולות שנעשו עובר למועד  
או בעקיפין, לאחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים להלן ובכתב הפטור והשיפוי או כל חלק  

שיפוי  הובלבד שסכום  "(  ההתחייבות לשיפוי" )להלן:ין או בעקיפין  מהם או כל הקשור בהם, במישר
מההון העצמי של החברה במועד תשלום השיפוי בפועל, לפי הדוח    25%הגבוה מבין )א(   לא יעלה על 
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 מיליון דולר ארה"ב, בצמוד למדד המחירים לצרכן )להלן:  3הכספי המאוחד של החברה; או )ב(  
   "(.סכום השיפוי המירבי"

חייבות לשיפוי תחול בגין חבות או הוצאה כדלקמן: )א( כל חבות כספית שתוטל על נושא משרה  ההת (3)
לטובת אדם אחר על פי פסק דין, בישראל ומחוצה לה, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר  
שאושר בידי בית המשפט; )ב( הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שנושא משרה  

ציא או חויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר,  הו
או באישום פלילי שממנו זוכה או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה  
פלילית; )ג( הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאו על ידו עקב חקירה או  
לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב  נגדו בידי רשות המוסמכת  הליך שהתנהל 
אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב  
אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה  

קשר לעיצום כספי; )ד( חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה )לרבות כנושא משרה  פלילית, או ב
"( בשל תשלום לנפגע  חוק ניירות ערך " )להלן:  1968- בכירה כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

לחוק ניירות ערך ו/או הוצאות    4()א( לחוק ניירות ערך לפי פרק ח'1נד)א()52הפרה כאמור בסעיף  
רה )לרבות כנושא משרה בכירה כהגדרתו בחוק ניירות ערך( בקשר עם הליך מנהלי  שהוציא נושא מש

- שהתנהל או מתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין; ו
 )ה( כל חבות או הוצאה אשר בגינן ניתן ו/או יהיה ניתן לשפות נושא משרה. 

יצוין כי במקרה שבו (4) נושא משרה יקבל סכום כלשהו מאת המבטח של פוליסת    למען הסר ספק, 
יינתן  השיפוי,  נשוא  האירוע  בגין  המשרה  נושאי  החבות    ביטוח  סכום  שבין  ההפרש  לגבי  השיפוי 

הכספית שהוטלה על נושא המשרה ו/או ההוצאות המשפטיות שנושא המשרה הוציא או שחויב בהן,  
ובלבד שסכום השיפוי שהחברה תחויב בו לפי    לבין הסכום שהתקבל מאת המבטח בגין אותו עניין,
 .כתב התחייבות זה לא יעלה על סכום השיפוי המירבי

  2ראו דוח זימון אסיפה של החברה מיום  ההתחייבות לשיפוי  ו  כתב הפטור   בדבר לפרטים נוספים   (5)
-2019)מספרי אסמכתא:    2019אוקטובר  ב  13ודיווח מיידי בדבר תוצאותיה מיום    2019ספטמבר  ב

 , בהתאמה(, אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה. 2019-01-088341- ו 01-091960

 
 בחברה  שליטה בעל :א21תקנה 

 .  בחברה שליטה  בעל  אין הדוח לתאריך   נכון

   הדוח תאריךל בסמוך  בחברה עניין בעלי החזקות : 24 תקנה
העניין    ,החברה  ידיעת  למיטב,  תובאנה  להלן בעלי  הבכירה    ונושאיהחזקות    בחברה המשרה 

   :הדוח לתאריך בסמוך
 

 
 הגב' ורד רוזן מחזיקה במניות החברה במישרין.  2
  למיטב ידיעת החברה, מר נאור מחזיק במניות החברה במישרין   .מר ירון נאור מכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה  3

 וכן באמצעות נאור החזקות )נ.י( בע"מ.
 . מכהן כדירקטור בדירקטוריון החברהדן רפאל אנגל פוטשקין מר   4
  למיטב ידיעת החברה, מר נבון מחזיק במניות החברה במישרין וכן  .מכהן כדירקטור בדירקטוריון החברהארז נבון  מר    5

 באמצעות טי.אר.איי טרה נדל"ן בע"מ.
מר איתן בן אליהו מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה. למיטב ידיעת החברה, מר בן אליהו מחזיק במניות החברה במישרין    6

 .וכן באמצעות איסט ווסט ונצ'רס בע"מ
באמצעות ספיר  שרין, וכן  במילמיטב ידיעת החברה, מר ספיר מחזיק במניות החברה    מר ספיר מכהן כמנכ"ל החברה.  7

 ניהול נכסים בע"מ.  -סרגל 

 הערך  נייר כמות  הערך  נייר סוג המחזיק  שם
 מלא  בדילול החזקה   שיעור החזקה   שיעור

 בהצבעה  בהון  בהצבעה  בהון 
 16.34% 16.34% 17.70% 17.70% 7,960,138 מניות רגילות ללא ע.נ  2ורד רוזן 

 6.67% 6.67% 7.22% 7.22% 3,246,371 מניות רגילות ללא ע.נ  3ירון נאור 

דן רפאל  
אנגל  

 4פוטשקין 
 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 10,000 מניות רגילות ללא ע.נ 

 5ארז נבון 
 1.89% 1.89% 1.78% 1.78% 800,000 מניות רגילות ללא ע.נ 

 לעילראו  ראו לעיל ---  ---  120,000 כתבי אופציה )סדרה ב'( 
איתן בן  

 6אליהו 
 2.32% 2.32% 1.39% 1.39% 623,232 מניות רגילות ללא ע.נ 

 ראו לעיל ראו לעיל ---  ---  508,125 כתבי אופציה )סדרה א'(
אבינועם  

 7ספיר 
 3.73% 3.73% 0.81% 0.81% 364,423 מניות רגילות ללא ע.נ 

 ראו לעיל ראו לעיל ---  ---  1,451,966 כתבי אופציה )סדרה ו'(
ספרה  

מאסטר  
 מניות רגילות ללא ע.נ 

 2,362,163 5.25% 5.25% 4.85% 4.85% 
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 הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים  :א24תקנה 

ולמועד    2021בדצמבר    31נכון ליום    לפרטים בדבר ההון הרשום, הון מונפק וניירות ערך המירים
זה מיום  הכספיים  לדוחות  14  ביאורראו    ,דוח  מיידי     אסמכתא '  מס,  2022בינואר    2  ודיווח 

   .הפניה של  בדרך זה בדוח  מופיע בו המידע אשר, 2022-01-000130
 

   בסמוך לתאריך הדוחמרשם בעלי מניות של החברה  : ב24תקנה 

 כמות ניירות ערך מעודכנת  שם, סוג וסדרה של נייר ערך  שם בעל המניות הרשום 

 44,980,640 מניות רגילות ללא ע.נ  מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ

 1 מניות רגילות ללא ע.נ  תום קופל 

 44,980,641 מניות רגילות ללא ע.נ  סך הכל: 

 
מניות מוחזקות על ידי    71,629למיטב ידיעת החברה,    הגב' קריב מכהנת כסמנכ"לית השיווק וקשרי הממשל בחברה.  8

 מניות מוחזקות על ידי מר עומר קריב, בנה של הגב' קריב.  1,600-הגב' קריב ו
 מר ליעד ענני מכהן כסמנכ"ל הכספים בחברה.   9

 מר גיא חיים מכהן כסמנכ"ל הפיתוח עסקי בחברה.   10

פאנד,  
שותפות חוץ  

 מוגבלת 

 

  קפיטל ספרה 
 0.66% 0.66% 0.71% 0.71% 320,399 מניות רגילות ללא ע.נ  בע"מ

 8יפעת קריב 
 0.54% 0.54% 0.17% 0.17% 76,810 מניות רגילות ללא ע.נ 

 ראו לעיל ראו לעיל ---  ---  188,147 )סדרה ב'( כתבי אופציה 

 9ליעד ענני 
 0.30% 0.30% 0.06% 0.06% 26,400 מניות רגילות ללא ע.נ 

 ראו לעיל ראו לעיל ---  ---  120,000 כתבי אופציה )סדרה ב'( 
 0.10% 0.10% ---  ---  50,000 כתבי אופציה )סדרה ב'(  10גיא חיים

 0.02% 0.02% ---  ---  10,000 )סדרה ב'( כתבי אופציה  אפרת ינאי 
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   הדירקטורים של החברה : 26תקנה 
 : זה דוח  פרסום למועדלהלן פרטי הדירקטורים של החברה, נכון  

 

רפאל אנגל   דן נבון ארז נאור ירון אליהו   בן איתן שם: 
 אורלי זילברמן  אלית מן ביטון אשכנזי יצחק פרופ'  פוטשקין 

 056037807 029410040 054645072 022216071 027222413 27885888 000212340 : זיהוי מספר
 30.7.1959 24.9.1972 2.4.1957 3.12.1965 17.4.1974 11.8.1970 10.9.1944 : לידה תאריך

תל  17  ארלוזרוב : מען  ,
 אביב 

בן   , רמת השרון 8השדות  , יהוד 15 קפלנסקי העין  ראש, 63 בזלת , תל אביב  1 השופטים הרצליה , 6 המדע יצחק  הנשיא  רח' 
 , הרצליה 161צבי 

 ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  :נתינות
  בוועדות  חברות

 : דירקטוריון
  לבחינת   הוועדה  לא לא לא לא

  הכספיים   הדוחות
  וועדת   ביקורת   ועדת

 תגמול 

לבחינת    הוועדה 
הכספיים   הדוחות 

  וועדת   ביקורת   ועדת
 תגמול 

לבחינת    הוועדה 
הכספיים   הדוחות 

  וועדת   ביקורת   ועדת
 תגמול 

הוא דירקטור בלתי   האם
"צ כהגדרתו  דח תלוי או 

 בחוק החברות:  

 חיצוני  דירקטור  חיצוני  דירקטור  תלוי  בלתי  דירקטור  לא לא לא לא

  מומחיות  בעל הוא  האם
  או ופיננסית חשבונאית

  ואם, מקצועית כשירות 
  חיצוני דירקטור הוא

 : מומחה 

 כן  כן  לא לא לא לא לא

  של  עובד הינו האם
  בת  חברה  של,  התאגיד

  קשורה   חברה של,  שלו
 : בו עניין  בעל של  או , שלו

 לא .לא לא לא כן  לא לא

  כהונתו   החלה  בו  התאריך
 : כדירקטור

2.6.2019 2.6.2019 2.6.2019 2.6.2019 
 

10.10.2019   3.8.2021 24.3.2021 

  5-ב  והתעסקותו השכלתו
  ופירוט האחרונות השנים

  משמש   שבהם התאגידים
 :  דירקטור

 :השכלה
בוגר כלכלה ומנהל  

עסקים, אוניברסיטת  
 אילן. -בר

בוגר קורס מנהל  
 עסקים למתקדמים 

באוניברסיטת  
 הארווארד. 

 
 : עיסוק 
כיום: דח"צ  -2018

בש.י.ר שלמה נדל"ן  
 בע"מ.

: יו"ר  2018-2012
דירקטוריון  

 באירונאוטיקס. 

 :השכלה
,  עסקים מנהל בוגר

 . למנהל המכללה
 

 :  עיסוק 
  של  ובעלים "ל  מנכ

 . החזקות נאור  חברת

 :השכלה
בוגר משפטים,  
האוניברסיטה  

 העברית. 
מוסמך מנהל עסקים,  

 תוכנית משותפת 
לאוניברסיטאות  

נורטווסטרן )קלוג'(  
 ותל אביב. 

 
 : עיסוק 
כיום: בעלים  -2008

של חברת טי.אר.איי  
 טרה 

 אחזקות.
 

 :השכלה
  במנהל   ראשון תואר 

)התמחות   עסקים
(,  ומימון בשיווק 

.  למנהל המכללה
  במנהל שני  תואר 

  אוניברסיטת, עסקים
  השתלמותאביב. -תל

.  השירות בניהול 
  ביטוח  יועצי  קורס 

.  וסיעוד  בריאות
  השתלמות 

  המרכז , לדירקטורים
 .הבינתחומי

 
 : עיסוק 

 : ועיסוק  השכלה
עתודה לרפואה  

בהדסה ירושלים:  
שירות   1975-1982

  2007 -1982בצה"ל: 
  -1987רפואת עיניים: 

מנהל תחום   1995
מנהיגות  

באוניברסיטת  
 2001-2013הרווארד: 

הכנת ברזיל לחירום  
בעת האולימפיאדה:  

פעילות   2013-2017
עולמית בתחום  

אסונות, פעילות  
הומניטרית והצלת  

 :  השכלה
 חשבון מוסמכת  רואת

BA  בכלכלה ומנהל
מהמכללה  עסקים 

במשפטים   MAלמנהל; 
מאוניברסיטת בר אילן;  

Paul Merage School 
of Business, Merage 
Leadership Program 

  Irvineמאוניברסיטת 
 בקליפורניה; 

 :  עיסוק 
נובמד   חברת  מנכ"לית 

   2021החל מ
 

  OTCראש מחלקת 
ופיתוח עסקי  

 :השכלה
בכלכלה    BAבוגרת  

וחשבונאות  
מאוניברסיטת תל  

אביב; רואת חשבון  
מוסמכת ע"י לשכת  

רואי החשבון; לימודי  
  –תעודה בגישור 

"גומא"; לימודי  
  –ייעוץ בכיר בנדל"ן 

ל.ה.ב. )אוניברסיטת  
 תל אביב( 

 
 : עיסוק 

כהונה כדירקטורית  
חיצונית בחברות  
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רפאל אנגל   דן נבון ארז נאור ירון אליהו   בן איתן שם: 
 אורלי זילברמן  אלית מן ביטון אשכנזי יצחק פרופ'  פוטשקין 

 בע"מ.
: יו"ר  2017-2015

 דירקטוריון בכרונוס 
טכנולוגיות סייבר  

 בע"מ.
 

  נוספים תאגידים 
  משמש בהם

 : דירקטור
טי די )טרנט  

דזגניישן( בע"מ; אי  
 בי טי 

אינטרנשיונל  
טכנולוגי בע"מ;  

 איסט ווסט 
 וינדירס בע"מ. 

  נוספים תאגידים 
  משמש בהם

 : דירקטור
די.אן. איי  יו"ר 

ביומדיקל סולושינס  
החל מינואר   בע"מ
2022 , 

טי.אר.איי טרה  
בשדרה בע"מ,  

טי.אר.איי טרה  
ברוטשילד בע"מ,  

טי.אר.איי טרה  
אחזקות בע"מ,  

טי.אר.איי טרה נדל"ן  
"מ, עם  והשקעות בע

הפנים ליפו נדל"ן  
בע"מ, טי.אר.איי  

טרה פלורנטין בע"מ,  
טי.אר.איי טרה  

  5גאולה בע"מ, יוניון 
ישראל בע"מ,  

טרה  -בולווארד
ארלוזורוב ייזום  

 .מבע"
: דח"צ  2018-2009

בחברת הכשרת  
 היישוב 

 מלונות בע"מ.
 

  שיווק"ל סמנכ
  אסותא  עסקי ופיתוח 

 .רפואיים  מרכזים
"ל הרצליה  מנכ

 סנטר.  מדיקל 

עד   -2007חיים: 
 .היום

 
נוספים בהם    גידים תא

 : דירקטורמשמש 
  האקדמי   המרכז

 . ועסקים למשפט
 

טבע  ב  אסטרטגי
תעשיות פרמצבטיות  

(; 2017-2019) בע"מ
יועצת אסטרטגית  

  2019החל משנת 
 IL.factorומייסדת 
 .  2020הל משנת 

 

  ה שלהלן: רקח תעשי
בע"מ   ת פרמצבטי

(; גולד  2015-)החל מ
- בונד בע"מ )החל מ

; וכן כהונה  (2018
כדירקטורית בחברות  

 שלהלן:  
שיכון ובינוי בע"מ  

(; 2021-)החל מ
וסופווייב מדיקל  

 .8/2021בע"מ החל מ
 

חברות בהן כיהנה  
 כדירקטורית: 

עד  ספיר קורפ בע"מ )
שלמה א. (;1/2022

אנג'ל בע"מ )עד  
(; כלכלית  2020

)עד   ירושלים בע"מ
(; אודוונטק  2019

טכנולוגיות )אי.טי(  
(;  2018בע"מ )עד 

אוריין ש.מ. בע"מ  
; מלון  (2016)עד 

רג'נסי ירשולים בע"מ  
 (2018)עד 

 
 

  של  משפחה  בן הוא  האם
 : בתאגיד אחר עניין בעל

 לא לא לא לא אל לא לא

הינו דירקטור   האם
שהחברה רואה אותו כבעל  

מומחיות חשבונאית  
ופיננסית לצורך עמידה  

  שקבע  המזעריבמספר  
  סעיף לפי הדירקטוריון

 : החברות לחוק ( 12)א()92

 כן  כן  לא לא כן    כן לא
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  החברה  של בכירה משרה נושאי :א26תקנה 
   :זה דוח פרסום למועד נכון,  החברה  של הבכירה המשרה  נושאי  פרטי  להלן

 
 .2020 במאי 1ועד ליום  2019ביולי  1יצוין כי הגב' יפעת קריב כיהנה כמנכ"ל החברה החל מיום   11

 דניאל שפירא  גיא חיים  אפרת ינאי ליעד ענני יפעת קריב  אבינועם ספיר שם: 
מספר  
 זיהוי:

029488632 025582693 032816571  021914932 32676264 052755998 

תאריך  
 לידה:

4/7/1972 23/11/1973 3/7/1978 10/5/1986 4/8/1986 21/07/1954 

תאריך  
תחילת  
 כהונה: 

1/5/2020 1/6/2020 2/8/2020 13/6/2021 11/10/2020 12/06/2017 

התפקיד  
שממלא  
בתאגיד,  

בת   בחברה 
שלו,  

בחברה  
קשורה  

או   שלו 
עניין  בבעל 

 בו: 

שיווק   מנכ"ל  סמנכ"ל 
 11וקשרי ממשל 

סמנכ"ל  
 כספים 

פיתוח   חשבת סמנכ"ל 
 עסקי 

 מבקר פנים 

הוא   האם 
עניין בעל  

או   בתאגיד 
משפחה   בן 
נושא   של 

משרה  
בכירה  

אחר או של  
עניין  בעל 

 בתאגיד: 

 לא לא לא לא לא לא

השכלתו  
וניסיונו  

ב - העסקי 
השנים   5

 האחרונות:  

כלכלה   בוגר 
ולוגיסטיקה  

מאוניברסיטת בר  
ומוסמך   אילן 
עסקים   במנהל 
מאוניברסיטת תל  

 אביב. 
אזור   מנהל 
מזרח   אפריקה, 
וטורקיה   תיכון 
תעשיות   בטבע 

פרמצבטיות  
בע"מ, מנכ"ל טבע  
קרן   יו"ר  ישראל, 
סנארה   השקעות 
דירקטור   ונצ'רס, 

 Globus-ב
Worldwide 

Logistics  
ב - ודירקטור 

ILLUMGYN. 

כנסת   חברת 
ה   19-בכנסת 

(2013-2015 ,)
תואר  בוגר ת 

ושני   ראשון 
בהצטיינות  

עבודה  ב
סוציאלית  

יברסיטת  מאונ
בר אילן. בוגרת  

קורס  
דירקטורים  

משרה   ונושאי 
בכירה  

בתאגידים  
ניהול   וקורס 

פיננסי  
מאוניברסיטת  

 תל אביב.  
מנהלת  

התחדשות  
עירונית  

קנדה   בישראל 
בע"מ    )ט.ר( 

(2019-2020) 
מועצת   חברת 
הוד   עיריית 

-2018)  השרון
ו2020  ,) - 

(2008-2013 ,) 
פיתוח   סמנכ"ל 
וחברת   עסקי 

בדנא ל  הנהלה 
יהושע(   )אדיר 

-2016)בע"מ  
מרצה  2018  ,)

מדיניות  בקורס  
  ציבורית 

באוניברסיטת  
-2017)  בר אילן

בכלכלה   בוגר 
עמק   ממכללת 

יזרעאל  
ולימודי תעודה  

בחשבונאות  
מאוניברסיטת  

 בר אילן. 
קבוצת   חשב 

אקרשטיין  
וחשב   תעשיות 

בחברה  
מקבוצת  
 עזריאלי. 

תואר   בוגרת 
ראשון  

בכלכלה  
וחשבונאות  

אוניברסיטה  ב
ראש    .  העברית

חשבות   צוות 
"תרו   בחברת 

תעשייה  
רוקחית  

 בע"מ"

  ומוסמך בוגר  
עסקים,   במנהל 

ספנות  ,  יחב"ל
וים  

מאוניברסיטת  
)במסגרת   חיפה 
חובלים(.   קורס 
בוגר תואר ראשון  
הצמח   במדעי 

וביוטכנולוגיה  
מהאוניברסיטה  

ותואר   העברית 
שני במדעי החיים  
וייצמן.   ממכון 

פיתוח  סמנכ"ל  
בחברת   עסקי 

אפ  -סטארט
המכשור   בתחום 

 . איהרפו

תואר   בוגר 
ראשון  

בחשבונאות  
וכלכלה  

מאוניברסיטת  
בעל  -בר אילן; 

לראיית   משרד 
מבקר   חשבון 
של   פנים 

חברות  
ציבוריות  
הנסחרות  

 בארץ ובחו"ל. 
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   של התאגיד עצמאיים מורשה חתימה : ב26תקנה 

 . חתימה עצמאיים בחברה מורשי אין  2020בדצמבר   31ליום   נכון
 

 רואה החשבון של התאגיד  : 27תקנה 
 .  (PwC Israel) קסלמן וקסלמן שם:

 אביב.  -, תל146מנחם בגין מען: רחוב 
 

   בתקנון יםשינוי : 28תקנה 

לתקנון החברה הדנה באופן מינוי דירקטורים לדירקטוריון    16החלפת תקנה  לפרטים אודות  
ראה דיווח מיידי של החברה מיום    לתקנון החברה  21-ו   10תקנות  החברה ובהתאם לתקן את  

 . (2022-01-004959)מס' אסמכתא  2022בינואר   10

 הדירקטורים והחלטות המלצות : 29 תקנה

בפני    המלצות .א אישור   האסיפההדירקטורים  טעונות  שאינן  והחלטותיהם  הכללית, 
 הדוחות)א( לתקנות 29בתקנה  המפורטים  בנושאים הכללית האסיפה

 לעיל.  28לפרטים אודות שינויים בתקנון החברה, ראו תקנה   (1)

רגילות ללא ע"נ של    מניות להנפקת    2021במאי    27  מיוםמדף    הצעתלפרטים אודות דוח   (2)
 ג לעיל; 10ראו תקנה  ,2018  באוגוסט 31 מיום מדף תשקיף"פ ע החברה 

רגילות ללא ע"נ של    של מניות  Sphera Master Fund, LP-ללפרטים אודות הקצאה פרטית   (3)
)מס'   2021במרץ    24- ו  2021בינואר    28החברה, ראו דיווחים מיידיים של החברה מהימים  

מובא  2021-01-044403-ו  2021-01-012249אסמכתא   פיהם  על  המידע  אשר  בהתאמה(,   ,
 ;בדוח זה בדרך של הפניה

בדבר הקצאות פרטיות לארבעה עובדים בחברה של כתבי אופציה )סדרה ב'( של   לפרטים (4)
של החברה,   ע"נ  ללא  רגילות  לא סחירים, המירים למניות  דיווח מיידי של  החברה,  ראו 

מובא    ו (, אשר המידע על פי2021-01-050067)מס' אסמכתא    2021במרץ    30מיום  החברה  
 .  בדוח זה בדרך של הפניה

קצאות פרטיות לארבעה עובדים בחברה של כתבי אופציה )סדרה ב'( של לפרטים בדבר ה (5)
דיווח מיידי של   של החברה, ראו  ע"נ  ללא  רגילות  לא סחירים, המירים למניות  החברה, 

(, אשר המידע על פיו מובא  2021-01-091293)מס' אסמכתא    2021במאי    27החברה מיום  
 בדוח זה בדרך של הפניה. 

פרטית לשתי ניצעות, שאינן מהוות הצעה לציבור ושאינן תלויות זו הצעה  לפרטים בדבר   (6)
, גב' ורד רוזן וכן לתאגידים מקבוצת קרן ספרהבזו של מניות רגילות ללא ע"נ של החברה ל

(, אשר 2021-01-046216)מס' אסמכתא    2021יוני  ב   30ראו דיווח מיידי של החברה מיום  
 . הפניה המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של

סחירים,   (7) לא  החברה,  של  ב'(  )סדרה  אופציה  כתבי  של  פרטית  הקצאה  אודות  לפרטים 
במסגרת התקשרות לקבלת  לספק של החברה  המירים למניות רגילות ללא ע"נ של החברה,  

)מס' אסמכתא   2021ביוני    30מיום  של החברה    מיידידיווח    ראושירותי אסטרטגיה ומיתוג  
   .מובא בדוח זה בדרך של הפניה  ודע על פי(, אשר המי 2021-01-046207

לחברת אמברוזיה  ,  של מניות רגילות ללא ע"נ של החברהלפרטים אודות הקצאה פרטית   (8)
בע"מ   התקשרות  סופהרב  ייצור  במסגרת  לפיתוח,  בלעדי  פעולה  שיתוף  לבחינת  בהסכם 

של החברה    מיידי דיווח    ראו ושיווק סדרת מוצרים שישלבו רכיבי קנאביס עם רכיבי פטריות  
מובא בדוח  ו  (, אשר המידע על פי2021-01-132384)מס' אסמכתא    2021אוגוסט  ב  16יום  מ

 . זה בדרך של הפניה

לפרטים בדבר הקצאות פרטיות לארבעה עובדים בחברה של כתבי אופציה )סדרה ב'( של  (9)
דיווח מיידי של   של החברה, ראו  ע"נ  ללא  רגילות  לא סחירים, המירים למניות  החברה, 

-2021)מס' אסמכתא    2022בינואר    10וכן דיווח מתקן מיום    2021בדצמבר    12ברה מיום  הח
מובא בדוח זה בדרך של   הם(, אשר המידע על פי בהתאמה,  2022-01-004968-ו  01-108226

 . הפניה

 

 

2019) . 
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 הכללית שנתקבלו שלא בהתאם להמלצות הדירקטורים החלטות האסיפה .ב

 אין. 

   החלטות אסיפה כללית מיוחדת .ג

התקבלו החלטות בנושא מינוי    2021במרץ    24באסיפה כללית של בעלי מניות החברה מיום   (1)
כהונתה   תנאי  ובנושא  החברה  בדירקטוריון  חיצונית  כדירקטורית  זילברמן  אורלי  הגב' 

 והעסקתה. 

ודיווח    2021בפברואר    25מיום  של החברה  מתקן    אסיפה   דוח זימוןלפרטים נוספים ראו  
מיום   תוצאותיה  בדבר  אסמכתא:    2021במרץ    24מיידי     2021-01-022941)מספרי 

  בהתאמה(, אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה. , 2021-01-044430-ו

בנושא  הת  2021אוגוסט  ב   3באסיפה כללית של בעלי מניות החברה מיום   (2) קבלו החלטות 
ביטון כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה ובנושא תנאי כהונתה    מינוי הגב' אלית מן 

 והעסקתה. 

בדבר   ודיווח מיידי  2021ביוני    28מיום  של החברה    אסיפה  לפרטים נוספים ראו דוח זימון
,  2021-01-061111-ו 2021-01-108087)מספרי אסמכתא:    2021באוגוסט   3תוצאותיה מיום  

 בהתאמה(, אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה. 

ים  התקבלו החלטות בנושא  2022בפברואר    15באסיפה כללית של בעלי מניות החברה מיום   (3)
דירקטורים שאינם דירקטורים ה( מינויים מחדש של 2; )12( תיקון תקנון החברה1שלהלן: )
פרופסור יצחק אשכנזי  חידוש כהונתו של ( 3כדירקטורים בדירקטוריון החברה; ) חיצוניים

 .כדירקטור בדירקטוריון החברה

ודיווח מיידי בדבר   2022ינואר  ב  10מיום  של החברה    אסיפה  לפרטים נוספים ראו דוח זימון
מיום   אסמכתא:    2022ברואר  בפ  16תוצאותיה  -2022-01-ו   2022-01-004959)מספרי 

 בהתאמה(, אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה.   ,018901

  החברה  החלטות :א29תקנה 

 פטור, ביטוח והתחייבות לשיפוי  

דירקטוריון החברה הענקת כתב פטור והתחייבות לשיפוי לה"ה   אישר 2022במרץ  29ביום  (1)
 ינאי )חשבת( ואת הכללתה בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה.אפרת 

אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הענקת כתב פטור והתחייבות    2021ביוני    28  וםבי (2)
ל ביטון לשיפוי  מן  אלית  הכללתגב'  ואת  משרה סבפולי  ה,  ונושאי  דירקטורים  ביטוח  ות 

בדבר זימון אסיפה    2021ביוני    28די של החברה מיום  לפרטים נוספים ראו דיווח מיי  בחברה.
)מס'   2021באוגוסט   3כללית שנתית של בעלי מניות החברה, ודיווח בדבר תוצאותיה מיום 

מובא  2021-01-061111-ו  2021-01-108087אסמכתא:   פיהם  על  , בהתאמה(, אשר המידע 
 בדוח זה בדרך של הפניה. 

ה  2021בפברואר    15ביום   (3) ועדת  פטור  אישרו  כתב  הענקת  החברה  ודירקטוריון  תגמול 
והתחייבות לשיפוי לגב' אורלי זילברמן, ואת הכללתה בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי  

בדבר   2021בפברואר    16לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום    משרה בחברה.
החברה מניות  בעלי  של  שנתית  כללית  אסיפה  תוצ  ,זימון  בדבר  מיום  ודיווח    24אותיה 

, בהתאמה(, אשר המידע  2021-01-044430-ו  2021-01-018462)מס' אסמכתא:    2021מרץב
 על פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה. 

החברה    2020באפריל    19-ו  2020במרץ    11בימים   (4) ודירקטוריון  התגמול  ועדת  אישרו 
אבינועם  )בהתאמה(   למר  לשיפוי  והתחייבות  פטור  כתב  הכללתו  הענקת  ואת  ספיר, 

. לפרטים נוספים ראו דיווח  )לפי העניין(  בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה
בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות    2020באפריל    20מיידי של החברה מיום  

- ו  2020-01-039954)מס' אסמכתא:    2020במאי    27החברה, ודיווח בדבר תוצאותיה מיום  
 , בהתאמה(, אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה. 2021-01-053325

אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הענקת   2020באוגוסט    19- ו  2020ביוני    17בימים   (5)
סמנכ"ל פיתוח  כתב פטור והתחייבות לשיפוי לה"ה ליעד ענני )סמנכ"ל הכספים( וגיא חיים )

 יטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה )לפי העניין(. (, ואת הכללתם בפוליסות בעסקי

מניות  אישרו    2020ביוני    22- ו  2020במאי    17בימים   (6) ובעלי  הדירקטוריון  התגמול,  ועדת 

 
 לעיל. 28שינויים בתקנון החברה, ראו תקנה לפרטים נוספים אודות  12
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כיהן   אשר  אדמוני,  אלי  למר  לשיפוי  והתחייבות  פטור  כתב  הענקת  )בהתאמה(  החברה 
את הכללתו בפוליסות  , ו 2019בדצמבר    11באותה עת כדירקטור בדירקטוריון החברה, מיום  

ראו דיווח מיידי של    . לפרטים נוספיםביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה )לפי העניין(
שנתית של בעלי מניות   דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית , 2020במאי  17החברה מיום 

 )מס' אסמכתא:  2020ביוני    22תוצאותיה מיום  דיווח בדבר  ו  2020במאי    17מיום    החברה
, בהתאמה(, אשר המידע על פיהם  2020-01-065523- ו  2020-01-043873,  2020-01-043852

 מובא בדוח זה בדרך של הפניה. 

פטור    2019באוגוסט    26ביום   (7) כתב  הענקת  החברה  ודירקטוריון  התגמול  ועדת  אישרו 
דירקטורים ונושאי  והתחייבות לשיפוי לפרופ' יצחק אשכנזי, ואת הכללתו בפוליסות ביטוח  

בספטמבר   2לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום   משרה בחברה )לפי העניין(.
  2019בספטמבר    2, דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית של בעלי מניות החברה מיום  2019

-2020,  2019-01-091960)מס' אסמכתא:    2019באוקטובר    10ודיווח בדבר תוצאותיה מיום  
, בהתאמה(, אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של 2019-01-088341-ו  01-043873

 הפניה. 

ועדת התגמול  2019באוגוסט    19- ו   2019באוגוסט    15בימים   (8) ובעלי  אישרו  , הדירקטוריון 
איתן בן אליהו, והגב'  מר  )בהתאמה( הענקת כתב פטור והתחייבות לשיפוי למניות החברה  

בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה )לפי העניין(.    םהכללת  יפעת קריב ואת
, דיווח מיידי בדבר 2019בספטמבר    2לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  

ודיווח בדבר תוצאותיה    2019ספטמבר  ב  2זימון אסיפה כללית של בעלי מניות החברה מיום  
-2019-01- ו  2020-01-043873,  2019-01-091960)מס' אסמכתא:    2019אוקטובר  ב  10מיום  

   , בהתאמה(, אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה.088341

התקבלו החלטות בנושא    2019באוקטובר    10באסיפה כללית של בעלי מניות החברה מיום   (9)
ן  נבו   ארז ה"ה  ובכלל זה ל נושאי המשרה בחברה,  ל עדכון כתבי הפטור וההתחייבות לשיפוי  

 המכהנים כדירקטורים בחברה.  נאור ירוןו

ודיווח מיידי    2019בספטמבר    2מיום  של החברה    אסיפה   לפרטים נוספים ראו דוח זימון (10)
-2019-01ו  2019-01-091960)מספרי אסמכתא:  2019באוקטובר   13בדבר תוצאותיה מיום 

 . , בהתאמה(, אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה088341
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 ,  איתן בן אליהו
 יו"ר דירקטוריון 

 ,  אבינועם ספיר 
 מנכ"ל 

 



 הצהרות מנהלים  –' ה פרק

 ( 1)ד()ב9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 

 כי:  , מצהיראבינועם ספיראני, 

הדוח   (1) את  עולם  של  התקופתי  בחנתי  פארמסוטיקלסק  –תיקון  )להלן:   נביט  בע"מ 
 "(;  הדוחות)להלן: " 2021  שנתל  "(התאגיד"

לא חסר בהם של עובדה מהותית ו  מצג לא נכון  לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל (2)
תית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו  של עובדה מהומצג  

 תקופת הדוחות; אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס ל

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות,  (3)
זומנים של ולות ותזרימי המהכספי, תוצאות הפע  יות, את המצבמכל הבחינות המהות

 ת שאליהם מתייחסים הדוחות; התאגיד לתאריכים ולתקופו 

והדוחות ת הביקורת  ויון ולוועד גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטור (4)
מעורב של  הכספיים   שבה  מהותית,  שאינה  ובין  מהותית  בין  תרמית,  כל  התאגיד, 

אחרים שיש להם תפקיד ים  מעורבים עובדבמישרין או    מי שכפוף לו  המנהל הכללי או
 בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה עליהם.  משמעותי

 דם אחר, על פי כל דין. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל א
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 ,אבינועם ספיר  תאריך 

 החברה   מנכ"ל
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 ( 2)ד()ב 9הכספים לפי תקנה  ביותר בתחוםהצהרת נושא המשרה הבכיר 

 : , מצהיר כיליעד ענני, אני

הכספיים   (1) הדוחות  את  הוביניים  בחנתי  בדוחוהכספי  המידע  את  הכלול  של   תאחר 
עולם   פארמסוטיקלסקנ  –תיקון  " בע"מ    ביט  )להלן:   2021שנת  ל"(  התאגיד)להלן: 

 (; "הדוחות"

 אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם לפי ידיעתי, הדוחות   (2)
צגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו  ת הנחוץ כדי שהמה מהותימצג של עובד 

 ; ם, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחותאותם מצגי

משקפים באופן נאות,   אחר הכלול בדוחות כספי  מידע  והכספיים  לפי ידיעתי, הדוחות   (3)
של מי המזומנים  ותזרי  מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות

 חות; קופות שאליהם מתייחסים הדוהתאגיד לתאריכים ולת

והדוחות ת הביקורת  ויון ולוועד לדירקטורגיד,  גיליתי לרואה החשבון המבקר של התא (4)
מעורב התאגידשל  הכספיים   שבה  מהותית,  שאינה  ובין  מהותית  בין  תרמית,  כל   ,

יש להם תפקיד בדים אחרים שהמנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עו
 ם. גילוי ובבקרה עליהובדיווח הכספי משמעותי ב

 ו מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי א
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 , ליעד ענני  תאריך 

 של החברה  כספיםמנכ"ל הס
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