
 

 

   אסטרטגיית החדירה לזירה הגלובלית  ממשיכה לממש את  קנביט    – תיקון עולם  

 CBD-עשיר ב'אבידקל', זן שמן יצוא ייצור ובלעדי להסכם 
    לבריטניה ,הנחקר בעולם

שמן    -   ייצוא וייצור שמן אבידקל   EU-GMP  - הסכם מסחרי ראשון לאחר קבלת תקן ה  •

 מבוסס מחקר קליני.   CBD- קנאביס עשיר ב 

בכל  Sana Life Science Limitedלחברת   היצוא  • הפועלת  אנגלית  אחזקות  חברת   ,

רפואי חדשניים   והפצה של מוצרי קנאביס  שרשרת הערך. לחברה התמחות בשיווק 

 בטכנולוגיה מבוססת דאטה בפלטפורמה דיגיטלית.  

  3.2%ישלמו תמלוגים בשיעור של  Sana Life Science Limited - קנביט ו - תיקון עולם  •

ולם גלובל כתמלוגים עבור יצוא אבדיקל  מסך ההכנסות במהלך תקופת ההסכם לתיקון ע 

 זן ייחודי, מבוסס מחקר הקליני לבריטניה.    - 

הסכם נחתם בזכות המחקרים הקליניים הרבים שנערכו בטיפול בזן 'אבידקל' שהוכיחו   •

יעילות טיפולית ובטוחה בהפחתת סימפטומים הנובעים מאוטיזם, אפילפסיה, דמנציה,  

 המחמיר.    EU-GMPהחברה העומד בתקן  קרוהן וקוליטיס וכן בזכות מפעל  

 

 
 
 
 
 
 



 

 :  קנביט פארמסוטיקלס   – לדברי אבינועם ספיר, מנכ״ל תיקון עולם  
 
הנחקר בעולם   CBD- שמח על שיתוף הפעולה עם תיקון עולם גלובל שמאפשר את כניסתו של 'אבידקל' זן ה ״ 

 בעל יעילות טיפולית גבוהה שהוכחה קלינית, לבריטניה, הידועה כמתקדמת בתחום הטיפול בקנאביס רפואי.  

חתימת הסכם היצוא לבריטניה היא מימוש אסטרטגית היצוא של החברה וצעד נוסף אל הזירה לגלובלית לצד  

 האירופי.    המאפשר ייצוא מוצרי החברה למדינות האיחוד   EU-GMP- קבלת תקן ה 

ההסכם יאפשר להגיע לשוק הבריטי באמצעים דיגיטליים מבוססי דאטה כך שדרכי השיווק וההפצה יהיו יעילים  

יותר לאור הרגולציה המחמירה בתחומים אלו. זוהי הזדמנות לביסוס שיתוף פעולה ארוך טווח בהפצת מוצרים  

 קנביט ".  - קון עולם נוספים של החברה ובעתיד גם דרכי מתן חדשניות נוספים של תי 

 

חברת הקנאביס הרפואי הוותיקה    קנביט פארמסוטיקלס,   – תיקון עולם  )ת״א: קנבט( חברת    -   2022באוגוסט     29תל אביב,  

בשיתוף פעולה עם תיקון  בלעדי חתמה על הסכם דיווחה היום כי  העוסקת בגידול, מחקר ושיווק קאנביס רפואי בישראל, 

.  לבריטניה הנחקר בעולם    CBD-של אחד ממוצרי הדגל של החברה, שמן 'אבידקל', זן הצור ויצוא לייעולם גלובל 

 . בריטניהבחברת שיווק והפצה מבוססת דאטה בפלטפורמה דיגיטלית  SANAהמוצרים ישווקו ויופצו על ידי 

במסגרת ההסכם, העניקה תיקון עולם רישיון חברת היצור  .  2021בנובמבר    7בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום  זאת  

לשווק, להפיץ  Sana -, וכן העניקה תיקון עולם רישיון בלעדי לSana-לייצר ולייצא את שמני האבידקל לטריטוריה בבלעדיות ל

ציפורית וישווקו, יופצו  ולמכור את שמני האבידקל בטריטוריה, כאשר שמני האבידקל ייוצרו במפעל היצור של החברה ב

 , בליווי סימן המסחר של תיקון עולם בע"מ ובציון זן ה"אבידקל" על אריזות המוצרים.Sanaויימכרו תחת מותג של 

בכפוף לזכות הצדדים השונים לבטל את ההסכם  ,  שנים החל ממועד ההתקשרות   3ההסכם יהיה בתוקף לתקופה של  

 בהתקיים עילות מקובלות. 

לרכוש מחברת היצור במהלך תקופת ההסכם מוצרי אבידקל במחירים   Sanaכפוף לאמור בו, התחייבה  על פי ההסכם וב

( 2( מחלות מעי דלקתיות; )1ובכמויות שפורטו בהסכם וכן לפעול לקידום ולשיווק שמני אבידקל, באינדיקציות הבאות: )

תנהגותיות בדמנציה וכל אינדיקציה אחרת  ( הפרעות ה6( אוטיזם; )5( אפילפסיה; )4דלקת פרקים והפרעות תנועה;  )

 עליה יסכימו הצדדים מעת לעת. 

להעביר תמלוגים מינימליים לתיקון עולם ללא תלות בכמות המינימלית המוזמנת  Sana - כמו כן, התחייבו חברת היצור ו

 במשך תקופת ההסכם.  Sanaמההכנסות הצפויות מהזמנות שתבצע  3.2%בשיעור של 

ידיעת החברה והפצה של מוצרים    בבריטניההינה חברה המאוגדת    Sana,  למיטב  מכירה שיווק  אשר עוסקת בפיתוח, 

רפואיים בטריטוריה לרבות מוצרי קנאביס, והינה בעלת המומחיות, הניסיון והאישורים הרגולטוריים הנדרשים לצורך הפצת 



 

פועלת לקבלת היתר יבוא אשר יאפשר   Sanaיחד עם זאת, יודגש כי נכון למועד דיווח מיידי זה    שמני אבידקל בטריטוריה.

 כמפורט בהסכם.   Sana-לחברת היצור לפעול לקבלת היתר ורישיון יצוא באמצעותו תוכל לייצא את שמני האבידקל ל

ת הצפוי בתקופת ההסכם  הערכות החברה בדבר היתכנות יצוא שמני האבידקל בהתאם ובדבר הסכם והיקף ההכנסו

, המתבסס על ניסיון  1968  -כאמור לעיל הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

הנהלת החברה, על המצב הרגולטורי בישראל ובבריטניה ועל הוראות ההסכם. הערכות אלו של החברה עשויות שלא  

ן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה,  להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופ

וביניהם העדר קבלת היתר יצוא ו/או עיכוב בקבלתו, אי עמידה הצדדים להסכם בהתחייבויותיהם על פי ההסכם, שינויים 

  30נזכרים בסעיף  בביקוש למוצרי קנביס רפואי בטריטוריה, שינויים ברגולציה, וכן התממשות אי אילו מגורמי הסיכון ה 

 .20211לדוח תיאור עסקי התאגיד אשר צורף כפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 

 : תיקון עולם קנביט פרמסוטיקלסאודות 

עולם   מאז    קנביט פרמסוטיקלס תיקון  בישראל  הרפואי  חלוצת הקנאביס  והמובילה    ,  2006היא  ספקית הקנאביס הראשונה 

בישראל, פורצת דרך במחקר קליני ומוכרת בעולם כחלוצת תחום הקנאביס הרפואי המודרני. מאז הקמתה טיפלה תיקון עולם ביותר  

  בעלת הניסיון הרב ביותר בעולם בטיפול בחולים ובהקלה   מטופלים בישראל במגוון מחלות, מילדים ועד קשישים, והיא   30,000- מ 

פורסמו    19קליניים, מתוכם  - מחקרים קליניים ופרה   35- שנות מחקר קליני ומעל ל   15על סבלם באמצעות קנאביס רפואי. לחברה  

 2019- ב   קנביט פרמסוטיקלס ונרכשה ע”י    2006הוקמה בשנת    תיקון עולם   בכתבי העת המדעיים מן השורה הראשונה בעולם. 

פועלת בכל שרשרת הערך של עולם הקנאביס הרפואי, תוך הקפדה על אקוסיסטם המשלב ערכי קיימות, רצף    קנביט - תיקון עולם 

טיפולי ואחידות באיכות המוצרים שלה. בליבת המחשבה, התכנון והעשייה נמצא המטופל, וסביבו נבנתה במשך שנים מעטפת  

הטיפולי לו הוא זקוק, ואנו שומרים עבורו על אותו זן מדויק  קנביט מקבל מוצרים על פי הרצף  - ייחודית. המטופל של תיקון עולם 

ומותאם אישית, בעל אותם אחוזים של חומרים פעילים המייצרים את הטיפול היעיל, היציב והטוב ביותר עבורו. האקוסיסטם של  

חוות גידול וריבוי,    – ת ישראלית  חקלאו   קנביט כולל: מערך מחקר וניסויים קליניים, מו”פ גנטי לפיתוח זנים ייחודיים, - תיקון עולם 

מפעל ייצור, מעבדה ומו”פ טכנולוגי מתקדם, מרכז לוגיסטי, בית מסחר ושינוע ישיר עד לבית הלקוח, ומערך שירות ופארמה הכולל  

 הדרכה וייעוץ למטופל תוך הקפדה על רצף טיפולי מותאם אישית. 

 

 : SANAאודות 

Sana    יבואנית ומפיצה של קנאביס רפואי שעובדת עם ספקים עולמיים ומומחי מו"פ כדי לזהות,    היא   בבריטניה המאוגדת  אנגלית  ה

.  וברחבי אירופה   בבריטניה   עבור מטופלים וצוותים רפואיים   של מותגים מובילים   ולהפיץ מוצרי קנאביס איכותיים וחדשניים לספק  

חברות מהתעשיה על מנת להשלים את הפעילות    ת של מליון פאונד לצד רכישות אסטרטגיו   8- של כ לאחרונה השילמה החברה גיוס  

קנאביס  יצרנית    B3 Labs. בין החברות שנרכשו הן  מתוך ראיה אסטרטגית רחבה של פוטנציאל השוק האירופאי   בכל שרשרת הערך 

הישראלית, פלטפורמת    HILIZשנרכשה לאחרונה היא  רפואי בדרכי מתן שונות כדוגמת שמנים, סוכריות גומי ווייפים. חברה נוספת  

  בדרכי מתן שונות  יצרנית מוצרי קנאביס    יניהם  ב גידול לבין המטופלים.   הפצת מוצרי קנאביס המתמחה בגישור הפערים בין חוות  

 
זה בדרך של    מיידי(, ואשר המידע על פיו מובא בדיווח  032316-01-2022)מספר אסמכתא:    2022במרץ    30שפורסם ביום    כפי  1

 הפניה. 



 

סאנה פועלת על מנת להנגיש את מוצרי הקנאביס הרפואי החדשניים והאיכותיים    ביותר עבור מטופלים ורופאים. המוצרים הטובים  

 חבי אירופה.  ביותר למטופלים בר 


