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 החברהתיאור עסקי  -פרק א' 

 תיאור ההתפתחות הכלכלית של עסקי התאגיד –חלק א' 

ג לתקנות 5מופנית בזאת תשומת לב הקורא לכך שהחברה הינה "תאגיד קטן", כהגדרת מונח זה בתקנה 
 . )"תקנות הדיווח"( 1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 ותהמפורטות בתקנאימצה החברה את ההקלות בתקופת הדוח, ה, בהתאם להחלטת דירקטוריון החבר
לתקנות הדיווח לעניין צירוף הערכות שווי מהותיות מאד, צירוף ( 5ד)ב()5-ו (4ד)ב()5-ו( 2ד)ב()5(, 1ד)ב()5

, וחובת הגשת דוחות רבעוניים דוחות כספיים של חברה כלולה, דיווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית
אישר דירקטוריון החברה לוותר על הקלה  2020במרץ,  12ביום ומדווחת בהתאם להקלות האמורות. 

 , תדווח החברה במתכונת רבעונית.2020(, ובהתאם, החל מהרבעון הראשון לשנת 5ד)ב()5

 הגדרות .1

הדברים בדוח תקופתי זה, יהיו למונחים המפורטים להלן את הפירושים המופיעים לצדם, אלא אם הקשר 

 מחייב אחרת:

ראשוני וזמני שהונפק על ידי מנהל היחידה לקנאביס רפואי במשרד  אישור "ראשוני "אישור

הבריאות לאחת החוליות בשרשרת הפקת מוצרי קנאביס רפואי )ריבוי, גידול, 

 ייצור, אחסון והפצה, בית מרקחת, מעבדה(.

סלקציה בנק' זמן שונות, על פי גנטיקה זהה ומוגדרת  עוברכל קו צמחי גידול  "אצוות גידול"

אצוות גידול  מופקתלכל הצמחים ועל פי מורפולוגיה זהה. מכל קו צמחי גידול 

המהווה כמות מקובצת של תפרחות צמח הקנאביס שמקורה מזן אחד, בעל 

זהות גנטית, שמקורה מקו צמחי גידול אחד, שגודלה במתחם גידול אחד 

הקציר  רוטופלה לאח מוגדרו בזמן גידול אחד, שנקצרה בזמן ובעונת גידול א

 ובאתר אחד. מוגדרבזמן 

 מתקן או מערכת ייצור או הנדסה, המיועדים לסביבה של פעילות ביולוגית. "ביוריאקטור"

 כל פעולה חקלאית והקשורה בצמח הקנאביס ובכלל פעולות אלו: זריעה, "גידול"

הצמחה, טיפוח זנים, הפרחה, השקיה, הדברה, ריבוי, ייצור תרביות רקמה, 

סון חאריזה, א קציר, גיזום תפרחות, הבחלה, ייבוש, עיבוד, טיפול בתוצרת,

 התוצרת, השמדת הצמח או חלקיו ופעולות הקשורות באלו.

בשנות  הקבוצהקנאביס אשר נרכשו או טופחו על ידי  של גנטייםקווים  "גנטיקות"

 פעילותה.

, 2016 משנת הבריאות משרד שלהרפואי  הקנאביס תחום להסדרת מתווה "החדשה"האסדרה 

 הכוללים נהלים וכןרפואי  קנאביס מוצרי של סטנדרטיזציה, היתר בין, הקובע

 לשימוש קנאביס של האספקה בשרשרת גורם לכל ביחס ודרישות פירוט
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 בתנאי תהיה כאמור האספקה שרשרת איכות כי להבטיח נועדו אשר, רפואי

  "ר.היק של IMC- Good Practicesבהתאם לתנאי  הדוקים איכות

, ייצור, גידולב לעסוק)שיח שריד(  לחברה ניתן אשר הבריאות משרד רישיון "אסדרה הישנה"ה

 . המסוכנים הסמים לפקודת 7-ו 6 סעיפים לפי מסוכן סם של ואספקה החזקה

בגידול, ייצור, החזקה  לעסוקשיח שריד ל נונית אשר הבריאות משרד נותרישיו "הקבוצהרישיונות "

בהתאם  המסוכנים הסמים לפקודת 7-ו 6 סעיפים לפי מסוכן סם של ואספקה

וכן, רישיונות לריבוי וגידול  ;2020ביוני,  30התקפים עד ליום  אסדרה הישנהל

 ,בדצמבר 31עד ליום התקפים  קנאביס רפואי בהתאם לאסדרה החדשה

20201 . 

הטילה על משרדי  אשר, 2019 בינואר 27ממשלת ישראל מיום  החלטת "הייצוא על"ההחלטה 

משרדי בנוגע לייצוא, -הממשלה ליישם את עיקרי ההמלצות של הצוות הבין

של מוצרי קנאביס רפואי מחוץ לישראל, רק  קרי מתן אפשרות לייצוא

ואשר נתנו את הסכמתן המפורשת ליבוא הסם  האמנהלמדינות החתומות על 

 לתחומן.

 לניירות בבורסה נסחרות מניותיה אשר ציבורית חברה"מ, בע גרופ מדיקלשיח  "החברה" או "התאגיד"

  .מ"בעאביב -בתל ערך

פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות בע"מ, חברות בעלות מפעל לייצור מוצרי  "היצרן"

 . IMC-GMPקנאביס רפואי, המחזיק ברישיון ייצור מהיק"ר לפי תקן 

 .במשרד הבריאות רפואי לקנאביס היחידה "היק"ר"

 החברה וחברות בשליטתה, בין במישרין ובין בעקיפין.  "הקבוצה"

 .1999-החברות, התשנ"ט חוק "חוק החברות"

 .1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח "חוק ניירות ערך"

 חברה פרטית שהתאגדה בישראל אשר בע"מ, 'ין חקלאות מתקדמתטרג "'יןטרג"

ה המונפק מהונ 52.3%-, בכשיח שרידמוחזקת על ידי החברה, באמצעות 

( ובעלי %42.3) 2פלאנטארק ביו בע"מ והנפרע. יתר בעלי המניות בטרג'ין הם:

 מניות נוספים.

                                                 

או עד סיום תקופת הפיילוט לבחינת פעילות מערך המדיקליזציה על פי האסדרה החדשה, המוקדם מבניהם. כמו כן, מובהר כי שיח  1
 שריד בע"מ מחזיקה באישור תקף בגין עמידה בתנאי האבטחה הנדרשים בהתאם לאסדרה החדשה. 

 מהון המניות של פלאנטארק ביו.  11.1%-החברה, באמצעות שיח שריד, מחזיקה ב 2
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אשר מוחזקת על ידי חברה פרטית שהתאגדה בישראל  בע"מ, טריכומשל "טריכומשל"

מהונה המונפק והנפרע. יתר בעלי  42.5%-, בכשיח שרידהחברה, באמצעות 

( ובעלי 25.5%-(, מר גיא שיבז )כ4.8%-)כ 103הם: קאןהמניות בטריכומשל 

 מניות נוספים. 

, אסדרה הישנההמיוצרים, תחת ה הקבוצהמוצרי קנאביס רפואי של  "מוצרים סופיים"

או, תחת ו/או על ידי קבלני משנה ו/ קבוצהעל ידי ה קבוצהבאמצעות תוצרי ה

, ואשר IMC-GMPהאסדרה החדשה, על ידי היצרן כנדרש על פי תקן 

 משווקים למטופלים הצורכים קנאביס לשימוש רפואי. 

 .המיצוי בעת הצמח מן המופקיםוחומרים נוספים  הפעילים החומרים ריכוז "רפואי קנאביס מיצוי"

 .נ.ע ללארגילות של החברה  מניות "רגילות"מניות 

 הסמים"פקודת 

 "המסוכנים

  אליה. תוהתקנות הנלוו 1973-"גתשל(, חדש)נוסח  המסוכנים הסמים פקודת

 (.חדש)נוסח  הכנסה מס פקודת "הכנסה מס"פקודת 

על ידי החברה,  מוחזקתחברה פרטית שהתאגדה בישראל ואשר  ,"מבע 10קאן "10"קאן

יתר בעלי המניות  המונפק והנפרע. נהמהו 38.2%-כב ,שיח שרידבאמצעות 

  ובעלי מניות נוספים. (27%מר יוסף בורנשטיין )הם:  10בקאן

כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים ובכפוף להנחיות כפי שקבע או יקבעו על  "קנאביס"

 ידי היק"ר.

 בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה. שיח שריד "שיח שריד"

 מהילה./נוסף עיבוד לאחר רפואי קנאביס מיצוי "רפואי קנאביס"שמן 

 או "האספקה"שרשרת 

 "הערך שרשרת"

( בית מסחר לאחסון 4( מפעל ייצור; )3( חוות גידול; )2( חוות ריבוי; )1) 

 ( בית מרקחת לניפוק מוצרי הקנאביס. 5והפצה; )

"הקבוצה"תוצרי  במתקני  הקבוצהתוצרים המתקבלים מהליכי הריבוי והגידול שמבצעת  

כחומרי גלם לייצור המוצרים  הקבוצההגידול שלה, אשר משמשים את 

הסופיים וכן נמכרים לחברות בתחום הקנאביס הרפואי כחומר גלם לייצור 

 מוצריהן.

                                                 

 . 10מהון המניות של קאן 38.2%-החברה, באמצעות שיח שריד, מחזיקה ב 3
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"IMC Medical Grade"  רמת איכות הראויה לשימוש רפואי של מוצרים על בסיס קנאביס בהתאם

, IMC-GAP ,IMC-GMP ,IMC-GDPלתנאי איכות נאותים של היק"ר: 

IMC-GSP , אשר מגדירים את אמות המידה הנדרשות בכל אחת מחוליות

 מוצרי קנאביס רפואי. האספקה שלשרשרת 

"IMC-GAP" Israel Medical Cannabis – Good Agriculture Practice –  גידול בתנאים

 נאותים של קנאביס לשימוש רפואי.

"IMC-GMP" Israel Medical Cannabis – Good Manufacturing Practice –  ייצור

 בתנאים נאותים של מוצרי קנאביס רפואי.

"IMC-GDP" Israel Medical Cannabis – Good Distribution Practice –  הפצה בתנאים

נאותים של מוצרי קנאביס רפואי או של חומרי הגלם לכל אורך שרשרת 

 )מהיצרן עד הצרכן הסופי(. הפצהה

"IMC-GSP" Israel Medical Cannabis – Good Security Practice –  אבטחה בתנאים

 של קנאביס רפואי. אספקהנאותים של כל אחת מהחוליות בשרשרת ה
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 עסקיוותיאור התפתחות התאגיד פעילות  .2

אביב  בתל ערך לניירות בבורסה למסחר נרשמו ומניותיה ,1987 בשנת פרטית כחברה התאגדה החברה .2.1

 של שמה שונה 2015 בשנתתחת השם יעד נציגויות תעשיה בע"מ.  ,1990 בשנת"( הבורסהבע"מ )"

תעשיות בע"מ  21, באמצעות טריטק 2017עד חודש יולי  וזו עסקה ,"מבע אחזקות טיים לביונד החברה

בבעלות מלאה של החברה, בפיתוח, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה שהייתה "(, חברה פרטית קטיטר)"

של פתרונות טכנולוגיים למערכות טיהור והשבת שפכים, העושים שימוש גם בטכנולוגיות ביולוגיות. 

, יחד עם החברה הפסיקה, 2017 יולי מחודש החלאי יכולתה של החברה לעמוד בתחייבויותיה,  בשל

 , ניתן צו פירוק לטריטק.2018ביוני  .התפטרואו /ו פוטרו ועובדיה חי כעסק הפעילות כל אתק, טריט

החברה כשלד ציבורי לעו"ד  , אישר בית המשפט את כניסתו לתוקף של מתווה לרכישת2018ביוני  .2.2

עם השלמת הסדר הנושים, השלד . , במסגרת הסדר נושים בחברה4יקטור תשובה או מי מטעמוו

 , זכות או חוב או התחייבות הקודמים למועד ההשלמה.הבורסאי של החברה נותר ללא כל נכס

שיח , הודיעה החברה על השלמת עסקת המיזוג על דרך של החלפת מניות עם 2019 ,בספטמבר 4ביום  .2.3

קנאביס  יוהפצה של מוצר קשיוו , ייצור,פרטית הפועלת בתחום הריבוי, גידול, עיבוד, חברה שריד

לשימוש רפואי וכן בפיתוח גנטיקות ייחודיות, מוצרים נוספים מובססי קנאביס רפואי, טכנולוגיות 

, "(. עם השלמת עסקת המיזוגעסקת המיזוג") רלוונטיות לתחום הקנאביס הרפואי ומוצרים נלווים

לחברה בת בבעלות מלאה של החברה, והחל ממועד זה תחום פעילותה של החברה  ח שרידשיהפכה 

  להלן. 2.4.7ראו סעיף אודות עסקת המיזוג לפרטים נוספים  .בתחום הקנאביס הרפואימתמצה 

 ותייםמעאופיו ותוצאותיו של כל שינוי מבני, מיזוג או רכישה מש .2.4

 חות עסקי שיח שרידתפרטים אודות התפ

הינה חברה פרטית אשר התאגדה בישראל על  חברה בת בבעלות מלאה של החברה, שיח שריד, .2.4.1

. שיח שריד ומייסדיה הם מחלוצי תעשיית הקנאביס 2007בנובמבר,  12פי חוק החברות ביום 

שנים בתחום. ממועד הקמתה, שיח שריד פועלת בתחום  12-הרפואי בישראל ופועלים למעלה מ

של  6והפצה , שיווק5ייצור, הקנאביס הרפואי ועוסקת, בין היתר, בשלבי הריבוי, גידול, עיבוד

 יסנוספים מבוססי קנאב מוצריםגנטיקות ייחודיות, מוצרי קנאביס לשימוש רפואי, וכן פיתוח 

 . , טכנולוגיות רלוונטיות לתחום הקנאביס הרפואי ומוצרים נלוויםרפואי

בתחום  2000-ה של שיח שריד, בני משפחת שריד, החלו לפעול כבר בראשית שנות מייסדיה .2.4.2

ממשרד  קיבלו 2008ובשנת  ,, הגישו בקשה לגידול מסחרי2002ביס הרפואי. בשנת הקנא

והחלו לפעול  ,הבריאות רישיון לייצור, החזקה ושימוש של סם מסוכן לפי האסדרה הישנה

שיח שריד הינה מובילת שוק בתחום הקנאביס  בתחום הקנאביס הרפואי. שיח שרידבאמצעות 

                                                 

)מס'  2018בפברואר,  26לפרטים נוספים אודות הסדר הנושים ומכירת השלד הציבורי, ראו דיווחים מיידיים של החברה מהימים  4

( 2018-01-065106)מס' אסמכתא:  2018ביולי,  17(; 2018-01-049329)מס' אסמכתא:  2018ביוני,  10(; 2018-01-018844 אסמכתא:

 (.2019-01-042988; 2019-01-043021)מס' אסמכתא:  2019במאי,  5 -ו

תחת האסדרה החדשה, ייצור השמנים והמוצרים המוגמרים, נעשה באמצעות היצרן אשר פועל תחת רישיון משרד הבריאות בתקן  5
IMC-GMP. 

תחת האסדרה החדשה, השיווק וההפצה של השמנים והמוצרים המוגמרים, נעשה באמצעות המפיץ אשר פועל תחת רישיון משרד  6
 .IMC-GDPהבריאות בתקן 
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שיח שריד הייתה הראשונה לקבל מאת משרד הבריאות רישיון הרפואי. למיטב ידיעת החברה, 

, הייתה שיח 2018בחודש מרץ . פעיל לגידול קנאביס רפואי והפצתו בהתאם לאסדרה הישנה

( בהתאם IMC-GAPחברה הראשונה בישראל שקיבלה מהיק"ר רישיונות גידול וריבוי )לשריד 

 .ברישיון מסוג זה לאסדרה החדשה וכיום הינה מהבודדות בישראל המחזיקות

  שיח שרידבין החברה לבין עסקת מיזוג על דרך של החלפת מניות 

, חברה פרטית הפועלת בענף שיח שרידהתקשרה החברה בהסכם מחייב עם  ,2019 ,במאי 2ביום  .2.4.3

( מהון המניות 100%, לרכישת מלוא )שיח שרידב לשעבר מניותהבעלי  עםהקנאביס הרפואי, ו

( הקצאת מניות רגילות של 1, וזאת כנגד: )שיח שרידהמונפק והנפרע, בפועל ובדילול מלא, של 

מההון המונפק והנפרע של החברה  78%אשר יהוו  ,שיח שרידב לשעבר מניותההחברה לבעלי 

ש, ( הקצאת זכויות למניות נוספות של החברה אשר יהיו ניתנות למימו2)-ו ;מיד לאחר ההקצאה

 .להלן 2.4.6 , כמפורט בסעיףעסקת המיזוגבכפוף לעמידה ביעדי הביצוע שנקבעו במסגרת 

 בכךכפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים, ובין היתר  הייתההמיזוג  עסקתהשלמת 

המזומנים ושווי המזומנים נטו )בניכוי התחייבויות( של החברה נכון למועד השלמת יתרת ש

מיליון ש"ח, בניכוי סכומי המע"מ שישולמו ליזמי עסקת  38.8-עסקת המיזוג, לא תפחת מ

 "(.סכום הגיוסהמיזוג )"

מניות וכתבי אופציה המירים למניות החברה בתמורה החברה לצורך גיוס סכום הגיוס, הקצתה  .2.4.4

לפרטים נוספים אודות ההקצאה  .הקצאה פרטית באמצעותמיליון ש"ח  17.5-כלסך כולל של 

מספר ( 2019 ,ביוני 30דיווחים מיידים של החברה מיום  והפרטית שביצעה החברה רא

כמו כן,  (.2019-01-068557 :)מספר אסמכתא 2019 ,ביולי 4( ומיום 2019-01-065968 :אסמכתא

פי תשקיף -מיליון ש"ח על 27.4-כ , השלימה החברה גיוס בסך של2019 ,באוגוסט 25ביום 

ושתוקן ביום  2019 ,ביולי 29להנפקת הזכויות של החברה והצעה לא אחידה, כפי שפורסם ביום 

, בהתאמה(. עם השלמת 2019-01-082492-ו 2019-01-078439)מס' אסמכתא:  2019 ,באוגוסט 8

מהותיים הה את התקיימות כל התנאים המתלים גיוס הסכומים כאמור, השלימה החבר

 להשלמת עסקת המיזוג.

 :מבעלי השליטה בה שיח שריד כחלק מעסקת המיזוג רכשה .2.4.5

  שריד , שריד חקלאות שותפות כללית )"עסקת המיזוגמועד השלמת ב: 10קאןמניות

 10את כל מניות קאן שריד לשיח שותפות בשליטת בעלי השליטה בחברה, מכרה"(, חקלאות

, וזאת בתמורה 10מהון המניות המונפק והנפרע של קאן 38.2%, אשר היוו בבעלותה שהיו

 שולם מיליון ש"ח 8.5סך של ( 1שולם באופן הבא: )מיליון ש"ח אשר י 20ום כולל של לסכ

 11.5, בסך של ( יתרת התמורה2; )7במועד השלמת העסקהעל ידי שיח לשריד חקלאות 

או ככל  להלן 2.4.6אחד מיעדי הביצוע המתוארים בסעיף  תשולם בהתקיימות מיליון ש"ח,

 שיתקיים התנאי לתשלום התמורה הנוספת כמפורט להלן. 

                                                 

 ככל שלא יתקיימו התנאים המתלים לתשלום התמורה המותנית. ₪ מיליון  2ם זה, שיח תדרש להשיב לחברה סך של מתוך סכו 7
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בעלי , מצדדים שלישיים שאינם נמנים עם רבטתגייס סכום מצ 10בנוסף, ככל שקאן

 70מיליון ש"ח לפי ערך חברה ממוצע של מעל  10-שלא יפחת מ מניותיה ו/או קרוביהם

מיליון ש"ח )לפני הכסף( עד לשנתיים לאחר מועד השלמת העסקה, אזי שריד חקלאות 

מיליון ש"ח לבין השווי הממוצע  70מהפער שבין  13%תהיה זכאית לתוספת לתמורה בגובה 

 .מיליון ש"ח 3.5-לא יותר מבגיוס כאמור, אך  10של קאן

 לדוח זה. 17.3, ראו סעיף 10נוספים בדבר פעילותה של קאן לפרטים

 שלומפר אחזקות עסקת המיזוגמועד השלמת ב: רכישת מניות טרג'ין ומניות טריכומשל ,

את כל מניות  חברה בשליטת בעלי השליטה בחברה, מכרה לשיח שריד "(,שלומפרבע"מ )"

מונפק והנפרע של מהון המניות ה 47%-כשהיו בבעלותה )אשר היוו  טרג'ין וטריכומשל

 5של , וזאת בתמורה לסכום כולל (מהונה המונפק והנפרע של טריכומשל 42.5%-וכ טרג'ין

תמורת הרכישה תשולם לשלומפר בתוך שבעה ימי . "(תמורת הרכישה)" ש"חמיליון 

, בהיקף שלא עסקת המיזוגעסקים ממועד השלמת גיוס הון על ידי החברה, לאחר השלמת 

ימומשו ספק, בדרך שכתבי אופציה הסחירים )לרבות, למען הסר ₪ מיליון  15 -יפחת מ

 למניות בחברה( וזאת מבלי שיידרש סכום מינימאלי לגיוס.

 .לדוח זה 17.5-ו 17.4 פיםסעי, ראו ן של טרג'ין וטריכומשלבדבר פעילות לפרטים נוספים

 בשיח מניות לבעלי החברה של רגילות למניות זכויות הקצאת .2.4.6

לפני מועד  ךהיו בסמושריד, כפי ש החברה לבעלי מניות בשיח הקצתההשלמת העסקה,  במועד

של רגילות מניות קבלת , זכויות לובהתאם לשיעור החזקותיהם במועד זה השלמת העסקה

חודשים ממועד השלמת  36על ידיהם למשך תקופה של  החברה, אשר יהיו ניתנות למימוש

מימוש כמפורט להלן. הזכויות העסקה וללא תמורת מימוש, בכפוף ליעדי הביצוע ומועדי ה

לבעלי מניות שיח תהיינה ניתנות למימוש אך ורק בהתקיים אחד מהתנאים החליפיים שלהלן 

 "(:יעדי הביצוע)"

 וי חברה שלא יפחת , לפי שוש"חמיליון  30 -החברה תשלים גיוסי הון בהיקף שלא יפחת מ

בה ימומשו לרבות בדרך  ,חודשים ממועד השלמת העסקה 36וזאת בתוך  ש"חמיליון  400 -מ

 למניות בחברה. סחירים כתבי אופציה 

 על בסיס ההון ש"חמיליון  420שווי השוק של החברה יעמוד על לפחות , בכפוף לכל דין ,

ימי מסחר  30)א(  המונפק והנפרע של החברה במועד השלמת העסקה, במשך תקופה של:

; או )ב( לאורך תקופה של ש"ח 225,000, כאשר המחזור היומי הממוצע בהם הינו רצופים

 40ימי מסחר רצופים, כאשר המחזור היומי בלפחות  60ימי מסחר מתוך כל תקופה של  40

 . ש"ח 450,000ימי מסחר רצופים כלשהם, היה לפחות  60ימי מסחר מתוך 

  חודשים ממועד השלמת  10על אף האמור לעיל, במקרה בו יעדי הביצוע יתקיימו לפני תום

 חודשים 10בעלי מניות שיח יהיו רשאים לממש את הזכויות למניות רק בחלוף זי, , אהעסקה

  ממועד השלמת עסקת המיזוג. לפחות

, דיווחה החברה על השלמת כל הפעולות הנדרשות להשלמת עסקת 2019 ,בספטמבר 4ביום  .2.4.7

 בעקבות השלמת עסקת המיזוג, רכשה החברה את מלוא הון המניות המונפק והנפרע .המיזוג
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לתחום פעילותה של החברה והחל ממועד זה שונה תחום  ,, בפועל ובדילול מלאשיח שרידשל 

תחת תחום זה, החברה עוסקת בריבוי, גידול, עיבוד, ייצור, שיווק ומכירה הקנאביס הרפואי. 

של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי, המותאמים להתוויות הרפואיות המאושרות על ידי משרד 

 הבריאות. 

הערך של החברה  ניירות הוצאו, 2019 ,בספטמבר 11 ביוםהשלמת עסקת המיזוג,  בעקבות .2.4.8

 לענף הענפי הסיווג שינוי תוך, הבורסה של הראשית ברשימה להיסחר והחלומרשימת השימור 

 שלהערך  ות, שונה שם החברה ושם נייר2019 ,בספטמבר 23פארמה. כמו כן, ביום -ביומד

 "מ. בע גרופ מדיקלשיח , הנוכחי לשמההחברה 

 2019 ,במאי 5הימים לפרטים נוספים בדבר עסקת המיזוג ראו דיווחים מידיים של החברה מ .2.4.9

 ,במאי 27, (2019-01-045256 :אסמכתא 'מס) 2019 ,במאי 12, (2019-01-042998 :אסמכתא 'מס)

 27(, 2019-01-059323 :אסמכתא 'מס) 2019 ,ביוני 16, (2019-01-051532 :אסמכתא 'מס) 2019

-2019-01: מספר אסמכתא) 2019 ,ביולי 2(, 2019-01-064525 :אסמכתא 'מס) 2019 ,ביוני

 (.2019-01-092623)מס' אסמכתא:  2019 ,בספטמבר 4( ומיום 066883

 מהותיות בתקופת הדוחהשקעה עסקאות 

בחברת  , התקשרה שיח שריד בעסקת השקעה להגדלת החזקותיה2019ביולי,  28ביום  .2.4.10

"( וזאת כחלק מסיבוב השקעה של חלק מבעלי המניות פלנטארקפלנטארק ביו בע"מ )"

ממניות פלנטארק.  11.1%-הקיימים של פלנטארק, ועם השלמתה מחזיקה שיח שריד בכ

-2019-01)מס' אסמכתא:  2019ביולי,  29לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

078478.) 

, 10, עם השלמת עסקת המיזוג, רכשה שיח שריד החזקות בחברות קאן2019בספטמבר,  4ביום  .2.4.11

 לעיל.  2.4.5טרג'ין וטריכומשל. לפרטים נוספים, ראו סעיף 

קעה להגדלת החזקותיה בחברת , התקשרה שיח שריד בעסקת הש2019בספטמבר,  24ביום  .2.4.12

לפרטים נוספים ראו דיווח  8ממניות טרג'ין. 52.3%-טרג'ין, ועם השלמתה מחזיקה שיח שריד בכ

 (.20192019-01-098821בספטמבר )מס' אסמכתא:  24מיידי של החברה מיום 

 

 

                                                 

-ממניות פלאנטארק ביו בע"מ, אשר מחזיקה בכ 11.12%-בנוסף, לשיח שריד החזקה עקיפה במניות טרג'ין, היות ושיח מחזיקה בכ 8

 ממניות טרג'ין.  42.3%
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  :3החברה שלהעיקריות ת אחזקומבנה התרשים  .2.5

 

 

מ"בעגרופמדיקלשיח 

מ"שיח שריד בע

Green Element BV Cannabics Inc. (1)

Cannabics
Pharmaceuticals Inc.

מ"ביו בעפלנטארק

חקלאות מתקדמת  ין'טרג
מ"בע

(2)מ"בעטריכומשל מ"איבנה טכנולוגיות בע (2)מ"בע10קאן Sarrio Hellas S.A

%40 3.3%-כ   %11.12  %42.5  %40.8  %238.  %50  

%52.3  %42.3 %66-כ   

%100  

 ידי אחד מבעלי השליטה בחברה.-מהון המניות המונפק והנפרע של חברה זו מוחזקים על 18.52%( 1)
 ממניות טריכומשל. 4.8%-, המחזיקה בכ10, באמצעות קאןהחברה מחזיקה בעקיפין במניות נוספות בטריכומשל (2)
 ( בחלק מהחברות, ישנם ניירות ערך המירים למניות ובהתאם, אחוז ההחזקה בדילול מלא עשוי להיות שונה מהמוצג בתרשים.3)
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 התאגידתחומי פעילות  .3

 כללי –קנאביס רפואי 

לחברה בת בבעלות מלאה של החברה, והחל ממועד זה  שיח שרידעם השלמת עסקת המיזוג, הפכה  .3.1

 .בתחום הקנאביס הרפואיתחום פעילותה של החברה מתמצה 

כמפורט פי האסדרה החדשה, -ועל אסדרה הישנההפי -על במקביל פועלת החברהזה,  דוח למועד נכון .3.2

החלה ליישם את  שיח שרידהמלאה לתוקף של האסדרה החדשה.  כניסתהלעד  וזאתלהלן,  8בסעיף 

 כאשר, IMC-GAP, עת קיבלה רישיון על עמידה בתקן 2018הנחיות האסדרה החדשה עוד בחודש מרץ 

 .מיישמת את הנחיות האסדרה החדשה במלואן שיח שריד דוח זה,נכון למועד 

לייצור שלושה מותגים הנמכרים כיום  ,שיח שריד מספקת את תוצריה, לרבות בצורת תפרחות קנאביס .3.3

בבתי המרקחת המורשים בישראל, כאשר שניים מהמותגים הנמכרים ביותר, "ניצן" ו"קנארית", הינם 

בסיס מוצרי -"(, עלרפאידי היצרן ורפא בע"מ )"-ומותג נוסף מיוצר על וצה עצמהמותגים של הקב

, מאושרים לטיפול בהתוויות רפואיות הקבוצהבסיס תוצרי -המוצרים המופקים על. החברה

המאושרות על ידי משרד הבריאות, ובין היתר, אוטיזם, כאב, אונקולוגיה, פרקינסון, אפילפסיה, 

 מחלות זיהומיות ועוד.

 יצירת לשם, מהתחום מחקר וחברות תרופות חברות עם אסטרטגיים פעולה שיתופי הקבוצה לחברות .3.4

 לבתי מוצריה את מפיצה שיח שריד, בנוסף. רפואי קנאביס מבוססי ותרופות רפואיים תכשירים

 מרקחת בתי עם פעולה שיתופי( וכן לחברות הקבוצה להלן 29.3בסעיף  כהגדרתו) המפיץ בעזרת מרקחת

 .אונליין ואחרים, בנוגע למכירת מוצרי החברות בקבוצה

לפרטים בדבר הסכם שיתוף פעולה בו התקשרה החברה לאחר תאריך המאזן, עם היצרן ועם רפא, ראו 

 להלן. 10.2סעיף 

, היא באופן מלא לרישיונות שבידי שיח שריד, גם לאחר כניסתה לתוקף של האסדרה החדשה בהתאם .3.5

את תוצריה, אשר ישמשו בהכנת מוצרים מוגמרים לצרכן, הן בשוק המקומי והן  לשווקתהא רשאית 

 שיתאפשר על פי דין(. בשוק הגלובלי )ככל 

החזקות בחברות בארץ ובעולם הפועלות בתחום הקנאביס הרפואי וטכנולוגיות רלוונטיות  לחברה .3.6

, הפועלת בתחום הקנאביס הרפואי בישראל ובמקומות 10קאן)א(  :, ובכלל כךלתחום הקנאביס הרפואי

בעלת המותג "קנארית"  היא 10. קאן נוספים בעולם, הכל, בכפוף להוראות פקודת הסמים המסוכנים

)לפרטים נוספים ראו  שהינו אחד המותגים הראשונים שנמכרו בבתי המרקחת תחת האסדרה החדשה

מבצעת פעילויות המשיקות לתחום הפעילות, ובין היתר, מפעילה מערך  10כן, קאן כמו .(17.3.1סעיף 

, העוסקת, טרג'ין; )ב( קורסים אקדמאים והדרכה בשיתוף פעולה עם הטכניון ובעלת חממה טכנולוגית

באמצעות גידול תאי קנאביס במדיום נוזלי בין השאר, בפיתוח שיטות לגידול קנאביס בתנאי פארמה 

, ובין , המפתחת טכנולוגיות ומוצרי צריכה מבוססי צמח הקנאביסטריכומשל; )ג( טור(ריאק-)ביו

המיועדים לצריכה מבוקרת ומדויקת של קנאביס בעישון ואבקת  MoodPicksהיתר, קיסמי 

PowerPowder  עם האבקה על ידי ערבוב בשתיה, המיועדת לצריכה מבוקרת ומדויקת של קנאביס

 .להלן 17 סעיףראו  ,בדבר פעילויות אלהרטים נוספים . לפמגוון רחב של משקאות

 מתמידבוחנת באופן  קבוצה, הבתחום גידול הקנאביס הרפואי הקבוצה על פעילות הליבה של וסףנ .3.7

טכנולוגיות חדשות בתחום הקנאביס הרפואי, במטרה למקסם את יכולת הגידול שלה ולהפיק מוצרים 
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מהון המניות  40.8%-הינה בעלת המניות הגדולה ביותר ומחזיקה כ הקבוצהנלווים. במסגרת זו, 

 ותרכובות טכנולוגיות"(, המפתחת איבנה)" .Eybna Technologies Ltdהמונפק והנפרע של חברת 

, בנוסף. להלן 17.1 סעיףבכמפורט  והכללהעשרת מוצרי קנאביס ומבצעת מחקרים בתחום,  9טרפנים

"(, הפועלת בתחום המחקר הגנטי; פלנטארק)" .PlantArc Bio Ltd-ב מיעוט החזקות שיח שרידל

 .Cannabicsובקבוצת 

 שותפה הקבוצה, שבבעלותה הגנטיקות ועל השנים לאורך שיח שריד שצברה הניסיון על בהסתמך .3.8

, יווןבמיזמים בתחום הקנאביס הרפואי במדינות יעד אסטרטגיות נוספות, אשר העיקריות שבהן הן 

בוחנת מעת לעת שיתופי פעולה במקומות נוספים בעולם, במטרה למקסם את  החברה. ופורטוגלהולנד 

לציה יכולות ושיטות הגידול הייחודיות שפיתחה שיח שריד, תוך ניצול יתרונות האקלים, הרגו

המקומית והסביבה העסקית במדינות היעד והכל בכפוף ותוך עמידה בהוראות פקודת הסמים 

 .להלן 8.2 סעיףראו "ל, בחו הפעולה שיתופי אודות נוספים לפרטיםהמסוכנים. 

  במניותיו ועסקאות התאגיד בהון השקעות .4

 ע.נ כ"א. ללאמניות רגילות  10,000,000,000הון המניות הרשום של החברה הינו  ,דוח זהלמועד  נכון .4.1

)מס'  2020בפברואר,  17מיום  לפרטים אודות מרשם ניירות הערך של החברה, ראו דיווחה המיידי

  (. 2020-01-016617אסמכתא: 

ההשקעות בהון התאגיד שבוצעו בשנתיים האחרונות וכן כל עסקה מהותית אחרת להלן פירוט  .4.2

  :שנעשתה על ידי בעל ענין בתאגיד במניות התאגיד מחוץ לבורסה

 ערך ניירות מחיר כמות פרטים תאריך

 השלד לרוכשי הקצאה 5.5.2019

 מהסדר כחלק הציבורי

 הנושים

 לעיל 2.4.4ראו סעיף  מניות רגילות 1,950,048

 לבעלי הטבה מניות חלוקת 23.5.2019

 המניות

 - מניות רגילות 17,568,000

-ומניות רגילות  20,578,322 הקצאה פרטית 9.7.2019

כתבי אופציה לא  9,383,704

 סחירים

 לעיל 2.4.4ראו סעיף 

 בידימחוץ לבורסה  מכירה 15.7.2019

 מ"בע קפיטל פיור איי.אי.אל

 עדי צים  למר

 282,220-ו רגילות מניות 705,550

 סחירים לא אופציה כתבי

)כתבי  למניה"ח ש 1.063

 בלא נמכרו האופציה

 (נוספת תמורה

                                                 

 טרפנים הם מולקולות צמחיות המשפיעות על ריח הקנאביס. 9
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 בידי לבורסה מחוץ מכירה 23.7.2019

 צים עדי מר

 101,599-ו רגילות מניות 253,998

 סחירים לא אופציה כתבי

)כתבי  למניה"ח ש 1.063

 בלא נמכרו האופציה

 (נוספת תמורה

 בידי לבורסה מחוץ מכירה 24.7.2019

 צים עדי מר

 800,000-ו רגילות מניות 2,000,000

 סחירים לא אופציה כתבי

ש"ח למניה )כתבי  1.5

האופציה נמכרו בלא 

 תמורה נוספת(

 בידי לבורסה מחוץ רכישה 5.8.2019

 צים עדי מר

  רגילותמניות  25,000

  רגילותמניות  5,586

 סחירים לאכתבי אופציה  2,233

 למניה"ח ש 46

 למניה"ח ש 4.251

 תמורה ללא

הנפקת זכויות על פי תשקיף  25.8.2019

 הנפקה בדרך של זכויות

מניות רגילות של  61,715,500

אופציות  44,805,453 החברה,

 ( של החברה וכן1)סדרה 

( של 2אופציות )סדרה  30,857,750

 החברה 

 לעיל 2.4.4ראו סעיף 

הצעה לא אחידה על פי  4.9.2019

 תשקיף והקצאה פרטית

מניות רגילות של  250,183,038

זכויות  104,529,930החברה, 

למניות רגילות של החברה )שאינן 

כתבי אופציה  688,794 -סחירות( ו

  לא סחירים

 לעיל 2.4.4ראו סעיף 

למניות  (2סדרה )אופציות  10,000 מימוש אופציות   30.10.2019

 רגילות

 ש"ח  1.03מחיר מימוש 

למניות  (2סדרה )אופציות  12,988 מימוש אופציות   24.11.2019

 רגילות

 ש"ח  1.03יר מימוש מח

 יםחלוקת דיבידנד .5

 דיבידנדים חלוקת מדיניות .5.1

 רשאי החברה דירקטוריון, החברות חוק להוראות ובכפוף החברה של ההתאגדות לתקנון בהתאם

 כי יובהר דיבידנד. חלוקת מדיניות לחברה אין זה דוח למועד . נכוןדיבידנד חלוקת על החלטה לקבל

 .החברות בחוק הקבועים החלוקה למבחני כפופה החברה ידי על דיבידנדים חלוקת

 חלוקת דיבידנד במהלך השנתיים שקדמו למועד דוח זה .5.2

 לא הוחלט בחברה על חלוקת דיבידנד ואף לא חולקו דיבידנדים בתקופת זו. 2018-2019בשנים 
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 רווחים הניתנים לחלוקה לתאריך הדוח על המצב הכספי .5.3

 הראוייםיתרת רווחים לחברה אין , 2019בדצמבר,  31ליום פי דוחותיה הכספיים של החברה, -על

 לחלוקה.
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 מידע אחר –' חלק ב

  לגבי תחומי הפעילות של החברה מידע כספי .6

 זה. דוחהמצ"ב ל 31.12.19ליום  ודוח הדירקטוריון דוחותיה הכספיים של החברה ראו, נוספים לפרטים

 2019 2018 2017 אלפי ש"ח

 28,834 18,549 12,302 הכנסות

 14,970 9,369 7,012 10עלות המכירות

 37,794 3,550 1,540 11הוצאות תפעוליות

 (24,050) 9,053 3,830 מפעולות רגילות)הפסד( רווח 

 (20,987) 10,367 3,722 לפני מס )הפסד( רווח

 67,128 33,513 35,839 נכסים

 20,367 11,793 10,607 התחייבויות

 

 גורמים חיצוניים על פעילות החברהסביבה כללית והשפעת  .7

קיימים , בנוסף להלן. 35.2 סעיף ראוהחברה הענפיים המשפיעים על פעילות  הסיכוןאודות גורמי  לפרטים

 כמפורט להלן: החברה, אשר עשויים להשפיע על פעילות החברהכלכלית של -גורמים בסביבה המקרו

  מגמות מאקרו בשוק הקנאביס הרפואי .7.1

להערכת החברה, שוק הקנאביס לשימוש רפואי, בארץ ובעולם, צפוי להשתנות ולהתפתח משמעותית 

בשנים הקרובות. החברה מעריכה כי נוסף על שינויים רגולטוריים ושינוי תפיסתי של מדינות העולם 

 ככלל, וישראל בפרט, ביחס לקנאביס, יחולו שינויים משמעותיים בכל הנוגע לפיתוח מוצרי צריכה

ומוצרי פארמה המבוססים על צמח הקנאביס. להערכת החברה, לא ניתן לחזות היום את היקף 

השינויים הצפויים בשוק העולמי, ואת אופן או מידת השפעתם של אלה על הביקוש למוצרים שמייצרת 

מקור מרכזי  זאת, החברה סבורה כי ישראל תהווההחברה כיום ואשר בכוונתה לייצר בעתיד. עם 

ופיתוח של מוצרים מבוססי קנאביס כפי שהיא מהווה כבר היום, וזאת לאור ניסיון רב השנים למחקר 

 בתחום הקנאביס הרפואי.של חברות בישראל 

 

                                                 

  לפני רווחים מהתאמות שווי הוגן של נכסים ביולוגים ורווחים מהתאמות שווי הוגן של נכסים ביולוגים שמומשו, נטו. 10
 ישה במהופך(., עקב הטיפול החשבונאי בעסקת המיזוג )רכ2019אלפי ש"ח בשנת  28,765הוצאות רישום למסחר בגובה לרבות  11
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 כללי - הרפואי הקנאביס בתחום רגולטוריים שינויים .7.2

 הקנאביס ובתחום בכללהקנאביס  תחוםב וחקיקה רגולציה שינויי של מגמה קיימת האחרונות בשנים

 מכירותו הרפואי הקנאביס תובאמצע הטיפול את מסדירות בעולם מדינות ויותר יותר. בפרט הרפואי

 את המתירות מדינות קיימות, כן כמוהתוויות רפואיות.  גווןמל הניתן כטיפול הרפואי בקנאביס

המבוססים על צמח הקנאביס ואף קיימות  ,קוסמטיקה מוצרי ייצור לצורכי רפואי בקנאביס השימוש

רגולטוריים לחיוב שינויים להערכת החברה,  מדינות המתירות את השימוש בקנאביס לצורכי פנאי.

גדיל את ההזדמנויות העסקיות של החברה בתחום הקנאביס הרפואי. מעצם היותה של עשויים לה

לת ידע וניסיון ניהולי המאפשרים בע הקבוצהפעילה בתחום הקנאביס הרפואי מעל לעשור,  הקבוצה

 שקיבלהבישראל  הראשונה שיח שרידלה להתאים את פעילותה לשינויים ברגולציה. כך, הייתה 

וכן היא ערוכה באופן מלא לפעילות  החדשה לאסדרה בהתאם( IMC-GAP) וריבוי גידול רישיונות

 .בהתאם לאסדרה החדשה

באמצעות שיתופי פעולה  ,בתחום הקנאביס ההקיים בפועלת למנף את הידע והניסיון הרב  הקבוצה

, הכול בכפוף להוראות , דבר אשר מגדיל את יכולתה לממש את הפוטנציאל העסקיבארץ ובעולם

מושפעת מהרגולציה הספציפית של כל מדינה והכל  הקבוצהבשל כך, . פקודת הסמים המסוכנים

 . זהבדוח כמפורט 

  12בישראל הרגולציה .7.3

 איסור לגביו שחל" מסוכן סם"כ המוגדר חומר הינו קנאביס, המסוכנים הסמים פקודת הוראות פי על

היחידה  האמנה, על פיה בנוסף להוראות הפקודה והתקנות .כדין שיוןיר כךאלא אם ניתן ל ,שימוש

"ם, האו של( The Single Convention on Narcotic Drugs) 1961משנת  נרקוטייםסמים בדבר 

קובעת משטר פיקוח ובקרה ייחודי  ,"(האמנה)" 1972 בשנת שתוקנה כפי ,1961 בשנת שנחתמה

 13.הנושא להסדרת יתאלקנאביס, ובכלל זה קיומה של סוכנות ממשלתית האחר

היק"ר,  באמצעות, הבריאות שרדמנקבע כי  בה 3609,14 ממשלה החלטת התקבלה 2011 תבשנ, בהתאם

 אביסנקב הטיפול והסדרת לפיקוח הנוגע כלב ,האמנה להוראות בהתאם", ממשלתית סוכנות" ישמש

היק"ר כוללים, בין היתר, קביעת אמות מידה מקצועיות רפואיות  תפקידי .ולמחקר רפואיות למטרות

והנפקת  אישור, לבחינה הבריאות במשרד סמךהמו הגוף הינו וכן השונים אביסנהנוגעות למוצרי הק

   .נאביסקרשיונות מתאימים לכלל העוסקים בתחום ה

                                                 

12  
https://www.health.gov.il/hozer/mmk154_2016.pdf 

 https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/cannabis/Pages/default.aspx -או היק"ר 
 
 5–3מרכז המחקר והמידע של הכנסת "הגופים המופקדים על הסדרת השימוש בקנביס למטרות רפואיות במדינות שונות בעולם"  13

00155d010977/2_675a6b58-80c8-e411-e9f7-https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/675a6b58-(. זמין בכתובת: 2013)
00155d010977_11_8154.pdf-80c8 -e411-e9f7. 

14 https://www.gov.il/he/Departments/policies/2011_des3609 . 

https://www.health.gov.il/hozer/mmk154_2016.pdf
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/cannabis/Pages/default.aspx
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/675a6b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977/2_675a6b58-e9f7-e411-%2080c8-00155d010977_11_8154.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/675a6b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977/2_675a6b58-e9f7-e411-%2080c8-00155d010977_11_8154.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/675a6b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977/2_675a6b58-e9f7-e411-%2080c8-00155d010977_11_8154.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2011_des3609
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לשימוש  פעילותנקבעו עקרונות להסדרה וקווי  בה 1050 מספר ממשלה החלטת התקבלה 2013 בשנת

 גיבש במסגרתה 1587,16התקבלה החלטת ממשלה מספר  2016ובשנת  15,למטרות רפואיות קנאביסב

מדיקליזציה )התייחסות , היתר בין, הקובע, הקנאביס תחום להסדרת מתווה הבריאות משרד

, באופן שיהיו זמינים כמוצרים גנריים, קנאביס מוצרי של נדרטיזציהסטלקנאביס כאל מוצר רפואי( ו

 .בעלי ריכוזים קבועים ומפוקחים

  .אספקה ראוי של קנאביס למטרות רפואיות מקור למטופלים לאפשרלעיל נועד  האמור

, הקובע, הקנאביס תחום סדרתאל מתווה -את האסדרה החדשה  משרד הבריאות גיבש, 2016 בשנת

נהלים הכוללים פירוט ודרישות ביחס פורסמו כן  .רפואי קנאביס מוצרי של טיזציהרנדסט, היתר בין

 שרשרת איכות כי הבטיחלאשר נועדו  ,לשימוש רפואי קנאביסלכל גורם בשרשרת האספקה של 

 של IMC- Good Practicesביותר בהתאם לתנאי  דוקיםה איכות בתנאי התהי כאמור האספקה

 בית מסחר, ייצור, וריבוי גידול - 20GAP -IMC, 19GMP-IMC, 18GDP-IMC, 17GSP-IMC -"רהיק

אשר יאושרו לשיווק בישראל יהיו ברמת איכות  הרפואי , בהתאמה. כך, מוצרי הקנאביסבטחהוא

האסדרה החדשה כי כל  תקובע בנוסף. ”IMC- Medical Grade“הראויה לשימוש רפואי ויסומנו 

גידול, ייצור, הפצה, החזקה, שינוע, בדיקות מעבדה, מסירה ריבוי, פעולה בצמח הקנאביס ובכלל זה 

או מחקר של צמח הקנאביס או מוצריו מחוייבת בעמידה בהוראות כל דין, ובכלל זה קבלת רשיון 

אשר יכללו דרישות איכות  מתאים לפי פקודת הסמים המסוכנים מהיק"ר וכן בעמידה בתנאי הרישיון,

 אסדרהבואבטחה מחייבות ותנאים רלוונטים נוספים בהתאם לסוג הרישיון ולפי העניין, כפי שגובשו 

  החדשה וכפי שיעודכנו מעת לעת.

 .להלן 9.4.1סעיף  ראו, החדשהלפרטים בדבר שיטת התמחור תחת האסדרה 

מחוייבת ברישיון  אספקהכאשר כל אחת מהחוליות בשרשרת ה ,כוללת חמש חוליות האספקה שרשרת

, למעט ביחס נפרד וספציפי לאותה החוליה וכן יש לקיים הפרדה תאגידית בין החוליות השונות

נקבע כי תתאפשר זהות אחת או משותפת של הבעלות בתאגידים  ,)עם זאת והגידוללחוליות הריבוי 

 21.השונים(, והכל כמפורט להלן

 ת הריבוי והגידולתחת האסדרה החדשה בחוליי ,שיח שריד, באמצעות , פועלת החברהדוח זהלמועד 

נוספות של  בחוליות הישנהתחת האסדרה פועלת , ובד בבד, המפיץו היצרןבהסכם עם  הוכן התקשר

 .להלן 8.1 בסעיף כמפורטהאספקה, והכל  שרשרת

                                                 

15 https://www.gov.il/he/Departments/policies/2013_dec1050. 
16 https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_dec1587a. 
17 https://www.health.gov.il/hozer/mmk150_2016.pdf . 
18 https://www.health.gov.il/hozer/mmk153_2016.pdf. 
19 https://www.health.gov.il/hozer/mmk152_2016.pdf. 
20 https://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf. 
21 https://www.health.gov.il/hozer/CN_107_2019.pdf. 
 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/2013_dec1050
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2016_dec1587a
https://www.health.gov.il/hozer/mmk150_2016.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mmk153_2016.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mmk152_2016.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf
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 :להלן תיאור חוליות שרשרת האספקה

. על חוות גנטיקותמקום המשמש לגידול מקורות הריבוי או טיפוח  22:)משתלה( ריבוי חוות .1

כאשר הריבוי יבוצע  ,ת האספקה(שררבשהריבוי להיות מופרדת מחוות הגידול )החוליה השניה 

נקבע כי הליך  ,(. בהתאם לאסדרה החדשהIMC-GAPבהתאם לאמות מידה חקלאיות ראויות )

הריבוי יכול ויעשה אך ורק מחומר ריבוי אשר זוהה גנטית כאשר הוא חופשי מנגעים ומחלות על 

 ,שהמנת להבטיח את בריאות השתילים אשר יישתלו לצורכי גידול. על מנת לעמוד באסדרה החד

רת חומר צמחי על פי וריבוי לייבא את חומר הריבוי מחו"ל בתצבעל החברות הרוצות לעסוק 

הנחיות היק"ר )נדרש היתר יבוא וכן רישיון ליבוא סם מסוכן( ובהתאם לדינים הנוגעים לייבוא 

המיובא חומר צמחי. בכפוף לקבלת ההיתרים כאמור ולאחר יבוא חומר הריבוי, חומר הריבוי 

בדיקות מעבדה על מתבצעות בתנאי הסגר ו במהלכה מגודל חומר הריבויתקופת הסגר, מחויב ב

מבצעת החברה ריבוי על בסיס  ,דוח זה למועד. מנת לוודא כי חומר הריבוי נקי מנגעים ומחלות

 .להלן 8.1.2.1. לפרטים נוספים ראו סעיף וגנטיקות שהיא ייבאה גנטיקות בבעלותה

 חקלאיות מידה לאמות בהתאם הרפואי הקנאביס צמחהמשמש לגידול  מקום 23:גידול חוות .2

( המתחם באותו להיות ולהכי)אך  מופרדת להיות נדרשת הגידול חוות(. IMC-GAP) ראויות

בה מגדלים אותן עד  ,הגידול לחוות הריבוי ממתקן מועברות הריבוי אצוות. הריבוי ממתקן

להפיכתן לאצוות גידול, קרי, כמות מקובצת של תפרחות צמח מזן אחד, בעלי זהות גנטית 

מתקן גידול החברה מפעילה  דוח זה,למועד  נכוןועובדו בזמן אחד, לפי העניין.  קטפונ ,שגודלו

-IMC)בהתאם לתנאי גידול נאותים ברוטו דונם  16 -שטח של כבגידול ריבוי וחוות  המכיל חוות

GAP) .להלן 8.1.2.2סעיף נוספים ראו  לפרטים. 

 עיבוד, לצורך הייצור למפעל תומועבר הגידול בחוות גודלו אשר הגידול אצוות 24:ייצור מפעל .3

 דולעמ נדרש הייצור מפעל .עד לכדי מוצרים מוגמרים הרפואי הקנאביס מוצרי של ואריזה ייצור

. (IMC-GMP)בהתאם לאמות מידה ראויות לייצור  ,תרופות למפעלי הדומות המידה אמותב

מבוצעים על ידי צד שלישי,  המוצרים הסופייםהעיבוד, הייצור והאריזה של  ,דוח זהלמועד  נכון

בעל  קנאביס רפואי ייצורחברה בעלת מפעל היצרן, שהינו באמצעות התקשרות של החברה עם 

  .להלן 29.2סעיף  ראונוספים  לפרטים. IMC-GMPתקן 

ממפעל הייצור מועברים מוצרי הקנאביס הרפואי המוגמרים לבית  :והפצה לאחסון מסחר בית .4

המסחר לצורך אחסון והפצה. בית המסחר נדרש לעמוד באמות המידה הראויות לאחסון והפצה 

(IMC-GDP) .בעל תקן  מסחר ביתהתקשרה עם  ,שיח שריד, באמצעות החברה הדוח,למועד  נכון

IMC-GDP .להלן 29.3סעיף  ראונוספים  לפרטים. 

המוצרים המוגמרים מועברים מבית  אחרוןה בשלב :הקנאביס מוצרי לניפוק מרקחת בית .5

 אישור לרכישתלי על הנפקת המוצרים למטופלים בע םהמסחר לבתי המרקחת אשר אחראי

                                                 

22 ozer/mmk151_2016.pdfhttps://www.health.gov.il/h. 
 לעיל.  15ראה הערת שוליים מס'  23
24 https://www.health.gov.il/hozer/mmk152_2016.pdf. 

https://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mmk152_2016.pdf
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עם בתי מרקחת ברחבי הארץ באמצעותם התקשרויות , לחברה הדוחנכון למועד  קנאביס רפואי.

שיתופי ת ליצירת ופועלחברות הקבוצה למטופלים. במקביל, הסופיים את מוצריה מנפקת היא 

ה לספק את ות הקבוצאונליין אשר יאפשר לחבר מרקחת בתי לרבות, מרקחתבתי עם  פעולה

 .להלן 8.1.2.5סעיף  ראונוספים  לפרטיםעד לבית הלקוח.  ןמוצריה

מחוייבת במערך אבטחה  אספקהרת הכל חוליה בשרש ,בהתאם לאסדרה החדשה :אבטחה מערך .6

 הקנאביס יצמח על השמירה את להבטיח מנת על זאת  GSP-IMC,25שהוגדר בהתאם לתקן  כפי

, הייצור מפעלי, הגידולחוות , הריבוי)חוות  השונים במתקנים הן הרפואי הקנאביס מוצריאו /ו

 הקמת. הקנאביס מוצריאו /ו הקנאביסצמחי  שינוע במהלך והן( המרקחת ובתי המסחר בתי

 אספקהלקבלת רישיון ביחס לכל אחת מהחוליות בשרשרת ה תנאי הינו כאמור אבטחה מערך

 החברה, באמצעות שיח שריד, ועמידה בדרישות האבטחה השוטפות הינו תנאי לשימור הרישיון.

-IMCהריבוי וחוות הגידול, תקן  חוותקיבלה אישור על עמידתה בתנאי האבטחה הנדרשים ל

GSP .בהתאם החברה של הגידול ובמתקן הריבוי חוותב לפעול לחברה מאפשר כאמור אישור 

בנוסף, למיטב ידיעת החברה, לחוליות הנוספות בשרשרת האספקה אשר  .החדשה לאסדרה

 .פי התקן-החברה פועלת בשיתוף פעולה עמן, מערך אבטחה כנדרש על

 26:להלן כמפורט, שלבים ארבעה כולל, אספקהלכל חוליה בשרשרת ה ביחסקבלת הרישיון  הליך 

 .העיסוק לתחום בהתאם, ראשוני אישור לקבלת בקשה :הראשון השלב .1

. במידה ומבקש לקבלת הרישיון סף בתנאי לעמידה"ר היק ידי על הבקשה בחינת :השני השלב .2

היק"ר למבקש הבקשה קוד מנפיק ועם אישור הבקשה על ידי היק"ר,  סףהבקשה עמד בתנאי ה

 עוסק ייחודי ואישור ראשוני.

 נאותים איכות תנאיבאישור להקמת המתקנים הרלוונטיים, וכן עמידה  תבקש :השלישי השלב .3

או התאמתו  קהעס להקמת תכנון כולל זה שלב. יוןלרש בקשה הגשתאבטחה ולאחר מכן  תנאיו

 הדין דרישות בכל עמידה תוך, הערך שרשרתב המיועד לעיסוק בהתאם קייםהשל העסק 

. הערך שרשרתב חוליה לכל ביחס שנקבעו והאבטחה האיכות לדרישות ובהתאם הרלוונטיות

 IMC-GAPאו ריבוי צמחי קנאביס יבוצעו רק תוך עמידה בכל הדרישות כמפורט בנוהל  גידול

אישור היק"ר לקבלת  (1: )יש לקבל ,לאחר התכנון )תנאי אבטחה(. IMC-GSPמפורט בנוהל כו

 קבלת( 2; )הערך שרשרתב חוליה לכל ביחס והאישורים לתכנון עפ"י אמות המידה שנקבע

קיום מבדק איכות וקבלת  (3בהתאם לתחום העיסוק; ) דההתע מגוףהאישורים הנדרשים 

 חוליה לכל ביחס העיסוק לתחום אםתהב נאותים איכות בתנאי עמידה על םהאישורים המעידי

ביצוע מבדק אבטחה לצורך קבלת אישור  לשם .אבטחה אישור קבלת( 4)וכן  ;הערך שרשרתב

המבקש עמד בתנאי האבטחה  אםהאבטחה, על המבקש להגיש בקשה מתאימה ליק"ר. 

ולאחר מכן, לתקופות ארוכות  ור אבטחה לתוקף שלא יעלה על שנההנדרשים, יונפק למבקש איש

                                                 

25 v.il/hozer/mmk150_2016.pdfhttps://www.health.go. 
 לעיל. 21ראה הערת שוליים  26
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עוסק /יזם עם( מותנה הסכם)לרבות  בהסכםיש להציג הוכחה על קיום התקשרות  ,כמו כןיותר. 

 ., בעלי קוד עוסק ורישיון לעיסוק מהיק"רהערך שרשרתב ותהסמוכהחוליות /הבאה בחוליה

 הבקשה)" לעיסוק המסוכנים הסמים פקודתלפי  רשיוןלקבלת בקשה ליק"ר  להגיש יש ,לבסוף

בנוסף, פעילות בתחום הקנאביס לשימוש רפואי מחויבת, בין היתר, בקבלת אישור  ."(וןילריש

  27.לכל העוסקים, המנהלים ובעלי העניין בחברות ו/או מנהליהן היק"ר

אשר תכלול  "רהיק ידי על לרשיון הבקשה אישור לאחר. שוטפת והתנהלות רישוי :ירביע שלב .4

לפי פקודת הסמים  וןיינפיק היק"ר ריש ,את כלל האישורים כמפורט בשלב השלישי לעיל

, שתיקבע על ידי היק"ר לתקופההמסוכנים להחזקה ולעיסוק בתחום הקנאביס לשימוש רפואי, 

 לחידוש ןנית היהי אשר, המסוכנים הסמיםפקודת מכוח בהתאם לתקופה הקבועה בתקנות 

 עילה בהתקיים הרישיון את תלולהת או לבטל רשאי"ר היק"ר. קהי של ולתנאים למגבלות בכפוף

  .רישיון תשליל או להתליית

 מספר יוגבל לא, "(הדרכים מפת)" 201928 מאי בחודש פורסם לה האחרון שהעדכון, הדרכים מפת פי על

 והאבטחה האיכות בדרישות שעומד מי כל, קרי, הדרכים במפת המפורטים העיסוק בתחומי העוסקים

 עם. האמורים העיסוק מתחומי באחד לעסוק רישיון לקבלת בקשה להגיש יוכל הנדרשים והתנאים

 לביטחון המשרד הערכת פי על וזאת, הציבור ביטחון את מסכן הרישיונות שמספר שיימצא ככל, זאת

 בשל קיימא בת כלכלית פעילות מאפשר אינו העוסקים שמספר שיימצא ככל או ישראלמשטרת /פנים

 ייצור מכסות קביעת, גידול מכסות קביעת כגון הולם מענה למתן הסדרים יוחלו, בתחום פועלים ריבוי

בנוסף, קיימות מגבלות על הקצאת  '.וכו בתחום העוסקים מספר על הגבלות כגון אחרות הגבלות או

ם בעקבות ההקצאה או א ו/או רכישת מניות בחברה כאמור, מניות בחברה בעלת רישיון לניצע כלשהו

 קבלת טרם, 29ל עניין אפקטיבי בחברהיהפוך לבעל מניה מהותי ו/או לבעל עניין ו/או לבעהרכישה 

 כפוף, רישיון בעלת בחברה"ל ומנכ דירקטור של כהונה הארכתאו /ו מינוי כל, כן כמו ."רהיק אישור

  "ר.היק לאישור

בעלת רישיון  היאוהחדשה  לאסדרהאת מוצריה בהתאם  מספקת שיח שריד, הדוחלמועד פרסום  נכון

 ניתן כאמור רישיון. IMC-GAPפי האסדרה החדשה בהתאם לתקן  עלרפואי  קנאביסוגידול  לריבוי

וכן  וגידול לריבוי רישיון קבלת לצורך הנדרשים השלבים ארבעת כל את השלימהש לאחר שיח שרידל

 מיכל ל"ר היק אישור התקבל, בנוסף .בטחהביחס למערך הא IMC-GSP -ה תקןלאחר שקיבלה את 

 ו/או מנהליה. שיח שרידבשנדרש לכך מקרב העוסקים, המנהלים ובעלי העניין 

דול יהינה החברה הראשונה בישראל שעמדה בתקנים הנדרשים לקבלת רישיון ריבוי וג שיח שריד

בעלת רישיון פעיל לריבוי וגידול קנאביס   אהי שיח שריד, הדוחנכון למועד פרסום כאמור לעיל. 

                                                 

אישור כאמור כפוף לבחינת המלצות משטרת ישראל בכל הנוגע לזהות המבקש, כאשר משטרת ישראל רשאית לבחון לגבי כל מבקש  27
 רישיון )בין יזם ובין עובד( קיומו של מידע הפוסל את אפשרות מתן הרישיון ובכלל זה מידע על הרשות בפלילים.

  לעיל. 21ראה הערת שוליים  28
 בעל שליטה בבעל עניין ו/או בעל מניה מהותי. –תי ובעל עניין כהגדרתם בחוק החברות. בעל עניין אפקטיבי בעל מניה מהו 29
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 ומייצרת IMC-GAPבתקן  האישור לעמידת קיבלה, החדשהל על פי האסדרה לשימוש רפואי בישרא

  בהתאם לדרישות האסדרה החדשה. ומשווקת

 פיםידי בג"צ בנוגע לפעילות מקבילה תחת האסדרה הישנה, ראו סעי-לפרטים בדבר צו ביניים שניתן על

תחת האסדרה החדשה  פועלתהחברה  נכון למועד הדוח, .לדוחות הכספיים 18ביאור ולהלן  8.1.1

מוצרי החברה נמכרים ישירות למטופלים כפי  כאשר במסגרת האסדרה הישנה ,והישנה במקביל

 שנעשה בעבר תחת אסדרה זו. 

בחודשים  תחולבמקביל  האסדרותשתי  כאמור, להערכת החברה פעולתה תחת ההחלטהלאור 

מטופליה יסדירו מרשמי ניפוק של מוצרי קנאביס רפואי, חלף רישיון  ובכל מקרה, עד שכלל הקרובים

 להלן. 8.1השימוש בו החזיקו תחת האסדרה הישנה. לפרטים נוספים ראו סעיף 

בבחינת מידע צופה  הינה הישנה האסדרה תחת החברה של פעילותה הפסקת דברהחברה ב הערכות

פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוססות על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים 

קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטת החברה. הערכות אלו 

צאה מגורמים עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתו

 34שונים שאינם בשליטת החברה, וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 

 לדוח זה.

  לישראל מחוץ קנאביס מוצרי ייצוא .7.4

 הבין הועדההמליצה הוועדה הבין משרדית של משרד האוצר ומשרד הבריאות )" 2017אוגוסט  בחודש

  30:הבאות המגבלותביס למטרות רפואיות, תחת א"( להתיר ייצוא קנמשרדית

 תוך פיקוח הדוק של המדינה. ייעשה על ידי משרד הבריאות או ישירות על ידי הצדדים הייצוא .1

ביס רפואי ואשר יתירו ייבוא מישראל אהמתירות שימוש בקנהייצוא יאושר רק למדינות  .2

 במפורש.

 ייצוא יאושר רק לחקלאים אשר יקבלו רישיון לגידול ולייצוא ממשרד הבריאות.ה .3

ניתן יהיה לייצא מוצרים מוגמרים של קנאביס רפואי על מוצריו השונים )מוצרי עישון, טבליות,  .4

 .הגנטיקותייחורים או זרעים, מהם ניתן לגדל את  שמנים וכו'( ולא ניתן יהיה לייצא שתילים,

עדה הבין משרדית, על הקמת צוות משותף של מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה, וכמו כן, המליצה הו

משרד הבריאות, משרד האוצר ומשרד החקלאות, אשר יפעלו למיתוג ושיווק ייצוא קנאביס רפואי 

  31.ומוצריו מישראל

                                                 

30 http://mof.gov.il/Releases/Pages/kanabis_refuei.aspx . 
31 https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/13082017_2.aspx . 

http://mof.gov.il/Releases/Pages/kanabis_refuei.aspx
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/13082017_2.aspx
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 שנייה בקריאה אישרה 2018 בדצמבר 25ראשונה וביום  בקריאה הכנסת אישרה 2018 בדצמבר 4 ביום

ייצוא  היתר שתכליתה, (16)תיקון מס'  המסוכניםלתיקון פקודת הסמים  החוק הצעתאת  ושלישית

 קנאביס רפואי מישראל. 

ועדה הבין וה החלטת ממשלה המאשרת ומקבלת את המלצות ההתקבל, 2019 בינואר 27 ביום

למדינות את הייצוא של קנאביס רפואי מישראל לבעלי רישיון למעשה מתירה משרדית, והלכה 

 לכללים בכפוף וזאת 32,לתחומן הסם ליבוא המפורשת הסכמתן את נתנו ואשר האמנההחתומות על 

 .הייצוא לתהליך ביחס שייקבעו

לדאוג למיתוג, לרישום סימון מסחרי  ושתפקידצוות בינמשרדי  ם, יוקעל הייצוא החלטהל בהתאם

 יצואיבכל שנה את התקדמות הליכי ה ןיבח אשריס רפואי ומוצריו, ביצוא של קנאיולקידום השיווק וה

בין צוות  יוקם, וכן בייצוא חסמים ולהסרת הייצוא לקידום צעדים על שנדרש ככל לממשלה ץימליו

לשר  ימליץוכן  בענף אפקטיבייםאכיפה ח ואת ההיבטים הנדרשים לצורך יצירת פיקו בחןשי משרדי

, כן כמו. על פעילות נדרשת, לרבות יצירת כלי אכיפה מנהליים ותיקוני חקיקה נדרשיםהפנים לביטחון 

 הקבלה מיום חודשים שישה תוך, להשלים ישראל משטרת ועל הבריאות משרד על להטיל הוחלט

 ברישוי שיעסקו העובדים הכשרת ואת ההיערכות את, על הייצוא החלטה לביצוע שאביםמה של בפועל

, לקבלו יוכלו, קנאביס לייצוא רישיון שיבקשו עיסוק רישיון שבעלי כך, עליו והפיקוח הרפואי הקנאביס

  33.ההיערכות השלמת ממועד חודשים שלושה בתוך בפועל בייצוא ולהתחיל, שהתקבלה להחלטה בכפוף

 והביע כבר וקפריסין'כיה צ, אוסטרליה, דנמרק, גרמניה, משרדית הבין ועדהוה להמלצות בהתאם

 למועד נכון, החברה ידיעת למיטב כאשר, רפואי לשימוש הקנאביס מוצרי מישראל לרכוש התעניינות

 בקשה בהן להגיש וניתן לתחומן רפואי קנאביס של יבוא אישרו כבר כאמור המדינות רוב ,הדוח

  .יום של בסופו יינתן שכזהרישיון /אישור כי וודאות אין כאשר, רפואי ביסאקנ של יבוארישיון /לאישור

, פרסם היק"ר הוראת מנהל בהמשך להליכים המתנהלים בבג"צ עמותת 2019בחודש נובמבר, 

רט לייצור ושיווק דבמסגרתו צוין כי לעמדת היק"ר, כל עוסק אשר עומד בסטנ 34הקנאביס הרפואי,

"ל. בבוא היק"ר לאשר אצוות ספציפיות לייצוא, יעמדו בפניו יוכל גם לשווק את המוצרים לחו –מקומי 

שיקולים של מלאי, מגוון, מחיר וזמינות מקומית, ולא יתאפשר יצוא כל עוד לא תובטח אספקה נאותה 

ככל שלא תובטח אספקה נאותה כאמור למטופלים במדינת ישראל. עוד מבהירה ההוראה, כי 

העוסקים בתחום לא מקיים את תנאי רישיונו,  א כי מי מןלמטופלים במדינת ישראל, או ככל שיימצ

יין, לחוליה הבאה בשרשרת הענ ובכלל זה החובה להעביר את הקנביס או מוצריו שברשותו, לפי

הכלים העומדים לרשותו, ובכלל זה  ישתמש בכל היק"ר, (בכמות, במגוון ובמחירים נאותים)האספקה 

  אמצעי אחר שנמצא לנכון.שלילת רישיון בכלל או הגבלתו וכן כל 

                                                 

32 www.gov.il/he/departments/policies/dec4490_2019https://. 
 לעיל. 32ראה הערת שוליים  33

34 https://www.health.gov.il/Subjects/cannabis/Documents/CannabisLicensingAdminOrder18112019.pdf . 

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4490_2019
https://www.health.gov.il/Subjects/cannabis/Documents/CannabisLicensingAdminOrder18112019.pdf
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קיבלה רישיון על עמידתה בתהליך האסדרה של משרד הבריאות בדבר התקינה  שיח שרידכאמור, 

אשר הוענק לחברה הן על מתקן הריבוי והן על מתקן הגידול.  – IMC-GAPתקן  –והמוכנות לייצוא 

באופן עקרוני, ראל, ובכפוף לקביעת תקנות וכללים בדבר הייצוא מישהאמור,  רישיוןעל בסיס ה

החברה יכולה כבר היום, לייצר תוצרת מאושרת ייצוא, לקבל הזמנות עתידיות ולהתחיל לייצרן, ובכך 

של ה תהחזקלהערכת החברה, לקצר את זמן האספקה מרגע פתיחת הייצוא בפועל ממדינת ישראל. 

שים לב במשמעותי וריבוי וגידול לפי האסדרה החדשה, בשילוב כושר ייצור ברשיונות שיח שריד 

 .פי דין(-)ככל שיתאפשר עלייצוא ב עבורה יתרון משמעותי מהווים בקבוצה,שנצבר  הרבניסיון ל

כחלק מהיערכות החברה ליצוא, התקשרה החברה לאחר תאריך המאזן בהסכם שיתוף פעולה עם 

  להלן. 30.6להקמת מיזם משותף בנוגע ליצוא עתידי לאירופה, לפרטים נוספים ראו סעיף היצרן 

, ייצוא של מוצרי קנאביס רפואי מישראל אושר באופן עקרוני אך טרם הדוחיובהר כי נכון למועד 

 . טרם החליישומו הוסדר בדין ובכללים לביצוע הייצוא בפועל ולפיכך 

 הרפואי קנאביסההתפתחות תחום  .7.5

 .להלן 9.3-ו 8 סעיפים ראו, הרפואי קנאביסהאודות התפתחות תחום  לפרטים

  פיתוח וייצור של מוצרים מתחרים .7.6

. לפרטים הקבוצה פועלתהפעילות בהם  בתחומיהמתחרים  פעילותמושפעת מ הקבוצהחברות פעילות 

  .להלן 14 ףסעי ראוהמתחרים האמורים  אודות

 תיאור כללי של מגמת הרגולציה ברחבי העולם .7.7

ספציפיים, ינו חוקי ביחס לשימושים רפואיים במדינות רבות בארה"ב השימוש בקנאביס רפואי ה

בקנאביס אף מותר לצרכי פנאי. לאור המגמה העולמית, מדינות נוספות  השימושובמדינות אחרות 

בארה"ב, אירופה ובעולם כולו, בוחנות מחדש את התייחסותן לנושא השימוש בקנאביס רפואי. בין 

תאילנד, דנמרק, פורטוגל, מקסיקו,  גרמניה, יוון, קנדה, היתר, חלו שינויים רגולטוריים במדינות

 רמניה, קנדה ואוסטרליה.הולנד, גאורוגוואי, 

 35ביוון הרגולציה .7.8

 Sarrio ,שהקימה בכוונת החברה, באמצעות חברה ייעודית, להלן 8.2.1 הדוח וכמפורט בסעיףלמועד 

Hellas S.A, מתקני גידול קנאביס רפואי בשטח מירבי  הממוקמת צפונית לאתונה, להקים על הקרקע

  .דונם 60-של כ

אישור לרכישת קנאביס במוצרי קנאביס רפואי לבעלי  התיר הממשל ביוון את השימוש 2017בשנת 

. National Drug Organization (EOF) -רפואי. מוצרי קנאביס לשימוש רפואי ניתנו בפיקוח של ה

                                                 

מידע זה מבוסס על פרסומים פומביים אשר דיוקם לא נבדק על ידי החברה באופן עצמאי בשל העלויות הכרוכות בביצוע בחינה  35
 מור.עצמאית כא
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"( אשר התיר גידול ועיבוד של החוק)בסעיף זה: " 4523/2018נחקק ביוון חוק  2018בתחילת שנת 

 קנאביס רפואי. 

, ל"בחו או ביוון המתגוררים משפטית יישות או אדם, ביוון לרגולציה םבהתא, החברה ידיעת למיטב

 :הבאות גבלותמב לעמידה בכפוף, רפואי בקנאביס לעיסוק רישיון לקבל יכולים

: מי שמחזיק ברישיון ו/או אחראי על ניהול ואדמיניסטרציה של פעילות היעדר הרשעה בפלילים .1

הקנאביס הרפואי ו/או עוסק במסגרת תפקידו בעיבוד, טיפול, איחסון או שינוע של צמח 

לא הורשע ולא צפוי להיות מורשע בעבירה, ולא קיבל קנס בקשר עם פשעים מסוימים, , הקנאביס

 תחת חסות שיפוטית. לרבות גניבה או הונאה, ואינו נמצא

פעילות הקנאביס הרפואי מתבצעת באמצעות יישות משפטית  :קיומו של נציג לענייני מס ביוון .2

ככל שהפעילות מבוצעת באמצעות יישות רשומה בחו"ל אשר יש לה נציג לענייני מס ביוון. 

המשפטית למנות נציג  משפטית שאינה רשומה באחת ממדינות האיחוד האירופי, תידרש היישות

 המתגורר דרך קבע ביוון, ולחלופין, למקם את משרדיה הראשיים ביוון.

דונם לכל  1: פעילות הגידול תתבצע בשטח סגור המשתרע על פני תנאים לגבי שטח הגידול .3

 .36הפחות

: פעילות הקנאביס הרפואי צריכה לעמוד בדרישות רגולטוריות אשר נועדו למנוע הסביבה איכות .4

 ים זיהומיים, מפגעים לבעלי חיים בסביבת מתקני הגידול או פגיעה בשטחים ציבוריים.מפגע

לעיסוק בקנאביס רפואי ביוון ניתן בשני שלבים. ראשית, ניתן  רישיוןידיעת החברה,  למיטב

Establishment Approval ביוון רפואיה קנאביסה תחוםלמבקש להתחיל לעסוק ב מתיר אשר 

, לאחר עמידה בתנאים שניתהתחלת בניית מתקני הגידול.  ,מבחינה אדמיניסטרטיבית, ובכלל כך

, Operational Approval, ניתן להגיש בקשה לקבלת Establishment Approvalהנדרשים לקבלת 

 לקבלת בכפוף, ולשווקם רפואי קנאביס מוצרי לייצר, הגידול במתקני לגדל להתחיל למבקש מתיראשר 

שני האישורים לעיל מהווים יחד את רישיון העיסוק  .המוצרים לתקינות הבריאות משרד שוראי

 בקנאביס רפואי ביוון.

 להגיש המבקש על, Operational Approvalובהמשך  Establishment Approval לקבל מנת-על

 בתחום הצפויה והפעילות המבקש אודות פרטים הכולל טופס"( GSI)" הרלוונטי ביוון הרישוי נהלילמ

 של פירוט עם עסקים ימי שלושה תוך למבקש משיב GSI-ה של הרישיונות אגף. הרפואי הקנאביס

בהחלטה כל אחד מהאישורים ניתן . האישור הרלוונטילצורך קבלת  להגיש שיש החסרים המסמכים

 .ימים מהגשת הבקשה במלואה 30ומזון תוך  , חקלאותמשותפת של שרי הכלכלה, הפיתוח, בריאות

, כאשר אם בסיומם המבקש טרם קיבל שנים 5הינו  Establishment Approval -ה ףתוק

Operational Approvalתוקף ה ., נשלל ממנו ההיתר לעיסוק בקנאביס רפואי ביוון- Operational 

                                                 

36  pages.pdf-EN-law-https://www.enterprisegreece.gov.gr/assets/content/files/c27/a2925/f230/cannabis.  

https://www.enterprisegreece.gov.gr/assets/content/files/c27/a2925/f230/cannabis-law-EN-pages.pdf
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Approval  ידי הרשויות הרלוונטיות. תוקף -עלשוטפות הינו עשר שנים, שבמהלכם מתבצעות בדיקות

 מחודש בכפוף לעמידה בדרישות הרגולטוריות.  Operational Approval-ה

 , (2018-)ובשים לב לכך שהחקיקה הרלוונטית נכנסה לתוקף ב הדוח למועד נכון, החברה ידיעת למיטב

 אחת אף אך, (Establishment Approval) ביוון רפואי בקנאביס לעיסוק רישיון קיבלו חברותמספר 

 קנאביס לייצוא רישיון ניתן טרםלמיטב ידיעת החברה,  ,בנוסף. בתהליך הגידול בפועל החלה לא מהן

 .ילחברה כלשה מיוון רפואי

  37בפורטוגל הרגולציה .7.9

באמצעות החברה  בפורטוגל, בתחום הקנאביס הרפואי החלה בהקמת פעילות 10, קאןהדוחלמועד 

  .להלן 8.2.2 בסעיף כמפורט, הפורטוגלית

חוק המתיר את השימוש בקנאביס רפואי לבעלי מרשם בפורטוגל , אושר לראשונה 2018בחודש יוני 

גידול וייצוא של קנאביס רפואי . 38פורסמו התקנות שנקבעו מכוחו 2019בינואר,  15רפואי, וביום 

 .Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiroבהתאם להוראות חוק בפורטוגל מתבצע 

 צמח הקנאביספעילויות המסחר, הפצה, רכישה, מכירה, שינוע, משלוח ואחזקה של חומרי ומוצרי 

 ,Inspecção-Geral das Actividades Económicas -בפורטוגל מוסדרות ומפוקחות על ידי ה

 Direcção-Geral das -על ידי ה ותל חומרים ומוצרים מפוקחופעילויות הייצוא, הייבוא והמעבר ש

Alfândegas.  מערך האישורים הנדרשים בפעילויות בתחום הקנאביס הרפואי בפורטוגל מוסדר

 .National Authority of Medicines and Health Products (“Infarmed”) -באמצעות ה

למיטב ידיעת החברה, בהתאם לרגולציה בפורטוגל, על מנת לעסוק בפעילויות הקשורות בגידול, ייצור, 

מכירה, ייבוא או ייצוא של חומרים מבוססי צמח הקנאביס לצרכים רפואיים או לצרכי מחקר, יש 

 להגיש בקשה לקבלת רישיון המתיר את העיסוק בפעילויות מסוג זה. 

נדרשים מבקשי הרישיון להתאים את פעילותם  דול קנאביס רפואי בפורטוגל,לגי על מנת לקבל רישיון

, אשר פורסמו על ידי הסוכנות האירופית GACP- Good Agricultural Collection Practice-תקני הל

ולעמוד בביקורות תקופתיות שנערכות במתקני הגידול. על מנת לקבל רישיון לייצור מוצרי לתרופות, 

לשימוש בני אדם ו/או לצרכי מחקר רפואי ו/או מוצרים נלווים המבוססים על צמח קנאביס רפואי 

 – GMPהקנאביס ונועדו לצרכים רפואיים, נדרשים מבקשי הרישיון להתאים את פעילותם לתקני 

Good Manufacturing Practices ו/או דרישות ה- Good Manufacturing Practices of Active 

Substances (Commission Delegated Regulation (EU) No 1252/2014)  2014במאי,  28מיום ,

 ולעמוד בביקורות תקופתיות שנערכות במתקני הייצור. 

                                                 

מידע זה מבוסס על פרסומים פומביים אשר דיוקם לא נבדק על ידי החברה באופן עצמאי בשל העלויות הכרוכות בביצוע בחינה    37
 עצמאית כאמור.

38  810/details/maximized?res=endre/117821/-https://dre.pt/web/guest/home/ . 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/117821810/details/maximized?res=en
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 לא מודיעה אחרת.  Infarmed -הרישיון ניתן לתקופה של שנה, והוא מתחדש באופן אוטומטי כל עוד ה
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 תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות –ג' חלק 

 תחום הקנאביס הרפואי –כללי  .8

 פעילות בישראל: .8.1

  הישנה האסדרה .8.1.1

קיבלה רישיון לריבוי, גידול וייצור של קנאביס רפואי לפי האסדרה הקודמת בשנת  שיח שריד

, החברה מבצעת בעצמה את תהליך הייצור של מוצרי הקנאביס זו. בהתאם לאסדרה 2008

לפרטים אודות שלבי פעילותה של ועד לגיבוש מוצר מוגמר. הרפואי, מתהליך הריבוי והגידול 

  להלן. 8.1.2שיח שריד בהתאם לאסדרה הישנה ראו סעיפים 

בג"צ , במסגרת הליך 2019באוקטובר,  6בהתאם לצו ביניים שניתן ביום נכון למועד דוח זה, 

"בג"צ עמותת -)"צו הביניים" ו עמותת הקנאביס הרפואי נגד משרד הבריאות ואח' 2335/19

, אשר הובהר על 2020בינואר,  30הקנאביס הרפואי"(, אליו הצטרפה החברה כצד להליך ביום 

ס הרפואי יבבו חברות הייצור והאספקה של הקנא, חוי2019בדצמבר,  5ידי בג"צ ביום 

ואי למחזיקי הרישיונות , להוסיף ולספק קנאביס רפ)ביניהן החברה( המשיבות בעתירה

או עד עשרה ימים לאחר  2020, במאי 15עד לתאריך  2019ביולי,  31-אמור לפוג ב שתוקפם היה

, לפי מחירים"()"ועדת ה החלטת ועדת המחירים המשותפת למשרד האוצר והבריאות

לפרטים נוספים  המוקדם, והכל בתנאי האספקה ובמחירים שהיו נהוגים באסדרה הישנה.

 . לדוחות הכספיים 18ביאור  ראו סעיף

ובכל מקרה,  ,בחודשים הקרובים במקביל האסדרותהחברה, החברה תפעל תחת שתי  להערכת

עד שכלל מטופליה יסדירו מרשמי ניפוק של מוצרי קנאביס רפואי, חלף רישיון השימוש בו 

 החזיקו תחת האסדרה הקודמת. 

בבחינת  ההינ הפסקת פעילותה של החברה תחת האסדרה הישנה מועד דברהחברה ב הערכות

מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוססות על הערכות החברה בדבר 

התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו 

הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה  בשליטת החברה.

ים שונים שאינם בשליטת החברה, וביניהם התממשות אי אילו צאה מגורממכפי שהוערך, כתו

 לדוח זה. 34מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 

 החדשה האסדרה .8.1.2

פי שרשרת הערך(, החל משלב הריבוי וכלה בשלב -)על שריד להלן תיאור שלבי פעילותה של שיח

 אספקת המוצר המוגמר ללקוח:

 גנטיקות וטיפוח הריבוי שלב .8.1.2.1

 .הריבוי שלב הינו רפואי הקנאביס מוצרי ייצור בהליך הראשון השלב

שנים על ידי האדם, -בשונה מצמחים אחרים אשר עברו טיפוח והשבחה גנטית רבת

צמחי הקנאביס בארץ ובעולם אינם אחידים גנטית, בהיבט כמות החומרים הפעילים 
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וההרכב הגנטי של כל צמח. מסיבה זו, נכון להיום, שימוש בזרעי צמח הקנאביס 

ת גדולה מדי, ובכך, להקשות על בהליך הגידול, עלול ליצור צמחים בעלי שונות גנטי

 התאמת גנטיקה לצרכי הטיפול הספציפי. 

מנת להבטיח טיפול איכותי ואחיד למטופלים, לרבות ביחס לשיעור -בהתאם, על

עושה שימוש בייחורים ו/או בתרביות רקמה בתהליך החברה החומרים הפעילים, 

 הריבוי. 

טיקה איכותית, יציבה, הדירה נמצאים "צמחי אם" בעלי גנהחברה  בחוות הריבוי של

במהלך שנות פעילותה. שלב הריבוי  שיח שרידומוכרת, אשר חלקם טופחו על ידי 

 מבוצע באמצעות אחד משני התהליכים הבאים:

: ייחור הינו חלק מצמח, המצמיח שורשים, ענפים ועלים. ריבוי באמצעות ייחורים .א

ף ייחורים מתוך צמחי ידי "חליבת" צמחי האם, בדרך של קטי-ייחור מבוצע על

 האם וגידולם בתנאים מבוקרים. 

: ריבוי באמצעות תרביות רקמה מתבצע במעבדת תרביות רקמה. תרביות רקמה .ב

פיתחה פרוטוקולים יחודיים לתרביות רקמה, כאשר היתרון  שריד שיח

המשמעותי של ריבוי באמצעות תרביות רקמה על פני שיטות אחרות, הינו יצירת 

י ממחלות ופטוגנים, אחיד ובעל יכולת ריבוי מהירה ובכמויות חומר ריבוי נק

 גדולות.

מומחיות מיוחדת בפיתוח גנטיקות שונות, המותאמות לצרכי לקוחותיה לשיח שריד 

 גנטיקות 12-כ משווקת שריד , שיחולקהלי יעד פוטנציאליים נוספים. נכון להיום

שונות אחידות, הדירות ורציפות, הנותנות מענה להתוויות הרפואיות הניתנות 

 שריד שיחלטיפול כיום באמצעות צמח הקנאביס הרפואי בישראל. בנוסף, מחזיקה 

ועשויות לשמש  שריד שיחידי -גנטיקות נוספות שפותחו ו/או נרכשו על 300-בכ

 לפעילותה בעתיד.

לאורך השנים וממשיכה לפתח גנטיקות, לטובת פיתחה שיח שריד  לצד האמור לעיל,

 שדרוג תוצרי החברה ופיתוח תוצרים חדשים.

 יעשהש יכול הריבוי הליך כי קובעת החדשה האסדרה, לעיל 7.3פורט בסעיף מש כפי

 ומחלות מנגעים ונקי חופשי הוא כאשר גנטית זוהה אשר ריבוי מחומר ורק אך

נכון למועד . IMC-GAP -ר"היק ידי על שהוגדרו האיכות ולנהלי לתנאים ובהתאם

בעלת גנטיקות אשר קיבלו את אישור היק"ר כעומדות  הינהשריד שיח , זהדוח 

קיבלה אישור על עמידתה  שריד שיח ,2018בחודש מרץ  בדרישות התקן והאיכות.

תקן  - בתהליך האסדרה של משרד הבריאות הנדרש לצורך ריבוי קנאביס רפואי

IMC-GAP . 
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 הגידול שלב .8.1.2.2

הינה  שריד שיח .הגידול שלב הינו רפואיה הקנאביס מוצרי ייצור בהליך השני השלב

 שנים. 12-מזה כה מחלוצות התחום בישראל ומגדלת קנאביס רפואי במתקני

הראשונה בישראל שקיבלה רישיון  שריד שיחגם בהתאם לאסדרה החדשה, הייתה 

מהיק"ר על עמידתה בתהליך האסדרה החדשה הנדרש לצורך גידול קנאביס רפואי 

  .כשנתיים, ופועלת בהתאם לרישיון זה מזה IMC-GAPבתקן 

עוסקת בגידול צמח הקנאביס  ,שריד , באמצעות שיחהחברה דוח זה,נכון למועד 

 הישנההרפואי ומייצרת את מוצריה תחת האסדרה החדשה ותחת האסדרה 

 לעיל.  8.1.1במקביל, כמפורט בסעיף 

, ישנן מספר דרכים עיקריות לגידול קנאביס דוח זהלמיטב ידיעת החברה, למועד 

 רפואי:

גידול בשטחים פתוחים. שיטה זו מאפשרת מחזור גידול אחד  – Outdoor גידולי .א

 בשנה ולכן אינה יעילה.

הגידול בחממות מאפשר שליטה,  – / חממות מבוקרות אקלים בחממות גידול .ב

ברמות שונות, על תנאי האקלים והתאורה של צמחי הקנאביס הרפואי. כתוצאה 

מחזורים של קנאביס רפואי  4-5-מכך, בחממות מבוקרות אקלים, ניתן לגדל עד כ

, מרבית הקנאביס הרפואי בישראל דוח זהבשנה. למיטב ידיעת החברה, למועד 

 מגודל בחממות מבוקרות אקלים.

גידול במתקן דמוי מפעל, המאפשר בקרת אקלים מלאה. גידול  – Indoorגידולי  .ג

מסוג זה נחשב חדשני, מאפשר הגדלה של מספר מחזורי הגידול בשנה ומצמצם 

את החשש לפגיעה בצמח כתוצאה ממזיקים וזיהומים. כמו כן, בהתאם 

עשויה להיות כפולה  Indoorהתפוקה בגידולי  39,לפרסומים מקצועיים בתחום

 ואף יותר מכך, לעומת התפוקה בגידולי חממה. 

 של החברה תהליך הגידול

 שיחלאחר תהליך הריבוי, צמחי הקנאביס מגודלים בהתאם לפרוטוקול הגידול של 

. בשלב זה, צמחי הקנאביס גדלים עד שהם מוכנים לשלב הבמתקני הגידול של שריד

 ההפרחה.

                                                 

ביחס  100%-עשויים להגדיל את תפוקת הגידול בכ Indoor, גידולי Deloitteידי המחלקה הכלכלית של -בהתאם למחקר שפורסם על 39
 Indoor לתפוקה בגידולי חממה. למיטב ידיעת החברה, קיים שיפור מתמיד בטכנולוגיות, באופן שעשוי להגדיל את התפוקה מגידולי

https://www2.deloitte.com/au/en/pages/economics/articles/modelling-אף בשיעורים גבוהים יותר. ראו המחקר בקישור: 
cannabis.html-medicinal-cost . 

 

https://www2.deloitte.com/au/en/pages/economics/articles/modelling-cost-medicinal-cannabis.html
https://www2.deloitte.com/au/en/pages/economics/articles/modelling-cost-medicinal-cannabis.html
https://www2.deloitte.com/au/en/pages/economics/articles/modelling-cost-medicinal-cannabis.html
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, אשר נשלטים על ידי מערכת שריד שיחב ההפרחה נעשה במתקני הגידול של של

ממוחשבת ומבוקרי אקלים ותאורה, ומאפשרים לשלוט במועדי ההפרחה של צמחי 

הקנאביס באמצעות שינוי מלאכותי בתנאי האור/החשכה בהם גדלים צמחי 

 ראשוני.הקנאביס. עם סיום שלב ההפרחה, צמחי הקנאביס מוכנים לשלב העיבוד ה

שלב העיבוד הראשוני כולל קטיף של פרחי הקנאביס, אשר מכילים ריכוז גבוה של 

חומרים פעילים )ביחס לחלקים אחרים של צמחי הקנאביס(. הפרחים שנקטפים 

(. לאחר מכן, קינוב – trimmingעוברים עיבוד ראשוני הכולל ניקוי מעלים וגבעולים )

עוברים התוצרים תהליכי ייבוש, יישון ואחסון בחדרים ייעודיים עם תנאי אקלים 

. פרוטוקולי בידי שיח שרידמבוקרים בהתאם לפרוטוקולים ייחודיים שפותחו 

העיבוד, הייבוש, היישון והאחסון הייחודיים שפותחו לאורך שנות פעילותה הרבות 

ותר של החברה, המשמש אותה לצורך קבלת הינם נכס משמעותי בי שריד שיחשל 

 תוצרים אחידים ואיכותיים ומהווים חלק אינטגרלי משלב הגידול. 

הסופי של תהליך הגידול הינו תפרחת קנאביס יבשה, אשר מועברת למפעל  התוצר

 הייצור לצורך ייצור המוצרים הסופיים. 

גידול פועלת לפיתוח טכנולוגיות ושיטות לצרכי  בנוסף, החברה באמצעות טרג'ין

יות וטרג'ין מפתחת טכנולוגיות ומבצעת פעיל קנאביס בתנאי פארמה ו/או במעבדה.

גידול בתרביות רקמה וביוראקטור לייצור החומרים הפעילים מתאי הצמח 

נוספים  לפרטים. נוזליהנמצאים במצב של תרביות רקמה בתנאי מעבדה במדיום 

 להלן. 17.4ראו סעיף 'ין, טרגבדבר פעילות 

  בארץ פעילות

 הממוקם בשטח מועצה האיזורית דרום השרון גידול מתקן

פעילות הגידול של החברה בישראל מתבצעת על קרקע חקלאית, המשתרעת על שטח 

מועצה האיזורית דרום השרון. על הקרקע הדונם וממוקמת בשטח  16-של כ

דונם, וכן מתקני  7-החקלאית בנויות חממות הפרחה מבוקרות אקלים בשטח של כ

 גידול, עיבוד ואחסון.

בשנה. להערכת  תפרחת יבשה טון 4חת של עד יכולת גידול מוכלחברה , דוח זהלמועד 

טון בשנה, באמצעות התייעלות באופן  8-פוטנציאל גידול של עד כ לההחברה, קיים 

הגידול במתקנים הקיימים של החברה, וכן באמצעות הרחבת מתקני הגידול בשטח 

 פוטנציאל התרחבות לשטח חקלאי נוסף בבעלות בעלי שריד לשיחהקיים. כמו כן, 

דונם, הממוקם בקרבת מקום לשטח  20-בחברה או קרוביהם, בגודל של כ השליטה

 "(. החברההשטח הנוסףטון נוספים בשנה )" 14 -הקיים ועשוי לאפשר גידול של עד כ

טון  14-לפעול בעתיד להקמת מתקני גידול בשטח הנוסף ובכך להגדיל בכ עשויה

 נוספים את כושר היצור של החברה.

 עולה לגידול קנאביסהסכמי שיתוף פ
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בנוסף לגידול קנאביס בשטחי החברה, פועלת החברה להתקשרות בהסכמי שיתוף 

עם מגדלי קנאביס, המבוססים על מנגנון חלוקת הכנסות. מטרת ארוכי טווח פעולה 

את מגוון המוצרים  שיתופי הפעולה היא להגדיל את אפשרויות היצור של החברה

 .ואת הביטחון לאיכות ושמירת הגנטיקה

  בהסכם שיתוף פעולה עם טלקאן בע"מ  החברההתקשרה , 2019ביולי,  16ביום

לצורך ריבוי וגידול צמחי קנאביס ומכירתם ללקוחות. החווה  ,להקמת חוות גידול

מת דונם צפויים לשמש להק 10-ם כדונם, מתוכ 23-תמוקם בשפלה ושטחה יהיה כ

בין הצדדים נקבע מנגנון חלוקת הכנסות. לפרטים  .חממות גידול בשלב הראשון

 (.2019-01-073249)מס' אסמכתא  2019ביולי,  17מיום נוספים, ראו דיווח מיידי 

  בהסכם שיתוף פעולה עם מגדל, אשר  החברה, התקשרה 2019בנובמבר,  17ביום

. דונם המיועד להפרחה 20-של כ בבעלותו חוות ריבוי וגידול קנאביס רפואי, בשטח

בסיס שיטות גידול מתקדמות, ובהתאם, יכולת התפוקה -הגידול בחווה יתבצע על

בין הצדדים טון תפרחת יבשה בשנה.  17המקסימלית של החווה צפויה להיות עד 

בנובמבר,  18מיום נקבע מנגנון חלוקת הכנסות. לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי 

 (.2019-01-098829א )מס' אסמכת 2019

דבר פוטנציאל הגידול ובדבר הרחבת שטחי הגידול, כמו גם החברה ב הערכות

התפוקה המקסימלית ו היקף הגידול האפשרי ,אפשרויות ההתרחבות הנוספות

בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוססות על  הינן

הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד 

הערכות אלו עשויות שלא  התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטת החברה.

צאה מגורמים להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתו

ככל שלא יהיה בידי החברה להתקשר וביניהם שונים שאינם בשליטת החברה, 

 בהסכם להחכרה של השטח הנוסף.

  והאריזההייצור  שלב .8.1.2.3

 של והאריזה הייצור שלב הינו רפואיה הקנאביס מוצרי ייצור בהליך השלישי השלב

  .המוצרים

בעצמה,  ייצרה שריד שיח, בשנים האחרונות הישנהבמסגרת פעילותה תחת האסדרה 

ידע שצברה לאורך  על מתבססתהיא , שמני קנאביס רפואי. לשם כך, הבמתקני

 .מיצוי השמנים עם בקשרהשנים 

דרישות היק"ר, ייצור ואריזת מוצרי הקנאביס יכול פי -אסדרה החדשה ועלל בהתאם

 IMC-GMPלהעשות רק במפעל העומד בתנאים ודרישות היק"ר לקבלת אישור 

הנדרש לתחום הייצור של מוצרי הקנאביס הרפואי והדומה לתקן הנדרש  התקן)

 ןת את מוצריהומייצר 10וקאן שריד שיח ,דוח זהבהתאם, למועד במפעל תרופות(. 
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-IMCתקן  תבעל חברה שהינו היצרןהחדשה באמצעות  האסדרההנכללים תחת 

GMP  להלן. 29.1ראו סעיף נוספים,  לפרטיםלאסדרה החדשה.  בהתאםכנדרש 

בכוונת החברה להרחיב את פעילותה העצמאית בשרשרת הערך, בין היתר, באמצעות 

 . IMC-GMPבחינת האפשרות להקים בעתיד מפעל ייצור עצמאי תחת תקן 

  והפצה לאחסון מסחר בית .8.1.2.4

אשר מיוצרים  10ומוצרי הקנאביס הרפואי של קאן שריד שיח המוצרים הסופיים של

לצורך אחסון והפצה. בהתאם  למפיץמועברים , IMC-GMPבעל תקן  ,אצל היצרן

לאסדרה החדשה, מפעל המייצר מוצרי קנאביס רפואי לא יכול לאחסנם ו/או 

לחולים. מוצרים כאמור מחוייבים  ומכירתם ניפוקםלהפיצם לבית המרקחת לצורך 

אשר נדרש לעמוד באמות המידה הראויות  ,לעבור לאחסון והפצה בבית המסחר

 .IMC-GDP פי תקן-, עללאחסון והפצה

 של מצומצם מספרפועלות במדינת ישראל  ,, למיטב ידיעת החברהדוח זהלמועד  נכון

 10וקאן שרידשיח  כאשר, IMC-GDPהאחסון וההפצה, תחת תקן  בתחוםחברות 

 הסכם בדבר לפרטים. זהבעל תקן  שהינו המפיץבאמצעות  ןמוצריהאת  מפיצות

  להלן. 29.3, ראה סעיף ההפצה

  הקנאביס מוצרי לניפוק מרקחת בית .8.1.2.5

 אשר ,המרקחת לבית המסחר מבית מועברים המוגמרים המוצרים, האחרון בשלב

 . רפואי קנאביסאישור לרכישת  בעלי למטופלים המוצרים ניפוק על אחראי

את מוצרי הקנאביס  שריד שיח, ובמהלך העשור הקודם, ניפקה הישנהתחת האסדרה 

הרפואי ישירות למטופלים בעלי רישיון, באמצעות מרכזי חלוקה ו/או באמצעות 

 שריד , באמצעות שיחאספקה ישירה לבית הלקוח. תחת האסדרה החדשה, החברה

ישירות לבתי מרקחת אשר  (המפיץ באמצעותאת מוצריהן ) מפיצות 10וקאן 

מספקים את המוצרים הסופיים למטופלים בעלי אישור לרכישה של קנאביס רפואי, 

 10וקאן שריד שיחבדומה להליך ניפוק של תרופות אחרות. במתווה זה, הקשר בין 

 לבין מטופלי הקצה מתבצע אך ורק באמצעות בתי המרקחת. 

תופי פעולה נוספים עם בתי מרקחת , הקבוצה פועלת ליצירת שידוח זהנכון למועד 

לספק את  10ולקאן שריד לשיח)לרבות בתי מרקחת אונליין(, במודל אשר יאפשר 

מוצריהן עד לבית הלקוח, במקביל לאספקת מוצריהן באמצעות בתי מרקחת שונים 

 ברחבי הארץ.
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 מחוץ לישראלגידול  פעילות .8.2

  של קנאביס רפואי גידול, ייצור וייצואריבוי , שיתוף פעולה ל –יוון  .8.2.1

חברה ייעודית ביוון  "(השותפיםיחד עם שותפים ישראלים ויוונים )בסעיף זה: " הקימההחברה 

 החברה הייעודית, להקים על הקרקע , באמצעותפועלת החברה Sarrio Hellas S.A.40בשם 

ולמועד  ,דונם 60-מתקני גידול קנאביס רפואי בשטח מירבי של כ הממוקמת צפונית לאתונה,

  .הדוח, פועלת החברה הייעודית להגשת בקשה לקבלת היתרי בניה לשם הקמת המתקנים

שנה( ביחס לקרקע  25בחברה הייעודית התקשרו בהסכם שכירות ארוך טווח ) השותפים

חודשים והשותפים העבירו  12ההסכם מקנה אופציה לרכישת הקרקע בתוך  כאשר. האמורה

 ה.חשבון הרכיש-תשלום ראשון על

 Indoorגידול  כוללות בין היתר, ,שיאומצו בידי החברה הייעודית חדשניותהגידול הטכנולוגיות 

המשלבת של גידול ורטיקלי, לרבות טכנולוגיה המתאפיין בבקרת אקלים מלאה, וכן טכנולוגיה 

. יישום אוטומציה בתהליך הגידול תוך חסכון בעלויות כוח אדם ושיפור איכות התוצרת

שטחי הגידול במטרה להגדיל את התפוקה למ"ר. מאפשרת למקסם את הניצול של  הטכנולוגיה

ל ביוון עשוי לעיל. להערכת החברה, מתקן הגידו 8.1.2.2, ראו סעיף Indoorלפרטים בדבר גידולי 

  בשנה. עשרות טונות תוצרתלאפשר תפוקה מירבית של 

 האיכות בקרת, הייצור תהליך, הגידול תהליך על אחראית תהא ,שריד , באמצעות שיחהחברה

אדם מקצועי שיהיה אמון על  וכח הייעודיתהרפואי, תכנון מתקני החברה  הקנאביס מוצרי של

החברה הייעודית תפעל להקמת חוות גידול, חוות ריבוי ומפעל ייצור, . רתהליכי הגידול והייצו

, ובדרישות המחמירות הנוספות הנחוצות EU-GMP-ו GACPאשר צפויים לעמוד בתקני 

 לצורך מכירת קנאביס רפואי באירופה ובשאר מדינות העולם. 

קיבלה החברה הייעודית  ,בהתאם לתכנית העסקית של החברה הייעודית, 2020, בינואר 30 ביום

Establishment Approval  מהלעיל,  7.8כאמור בסעיף-GSI להתחיל  לחברה הייעודית מתירה

התחלת בניית  ,ביוון מבחינה אדמיניסטרטיבית, ובכלל כך הרפואי הקנאביס תחוםלעסוק ב

בתוקף לחמש שנים ממועד  . כאמור, האישורלגידול וייצור קנאביס רפואימתקני הגידול 

  הענקתו.

 לפעילות המתקניםהחברה הייעודית להקמת  פועלת Establishment Approval-העם קבלת 

החודשים שלאחר קבלת הרישיונות, יוקמו  18תוך ב כי החברה מעריכה, בנוסף. הגידול

להשלמת מחזור גידול ראשון הינו  הצפילהערכת החברה, . הפעילות לביצוע הנדרשים המתקנים

 לכל בכפוף, ייצוא רישיון לקבלת הייעודית החברה תפעל, כן כמו .2021 שנת של השניה המחצית

 .דין

                                                 

 הייעודית. החברה של המונפק מהונה 50%-ב שיח, באמצעות ,מחזיקה החברה 40
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, לרבות מתקני לצורך הקמת מתקני הייצור של החברה הייעודית, העסקית התכניתפי -על

 פועלת, זה דוח למועד נכון. מיליון אירו 20-, נדרשת השקעה בגובה כומפעל המיצויהגידול 

  הקרקע וקידום הליך קבלת הרישיון המקומי.ברכישת , בין היתר, החברה

כפופה לעמידה בהוראות כל דין, לרבות בהוראות פקודת  היווניתמובהר כי פעילות החברה 

בדבר הרגולציה החלה בתחום הפעילות ביוון, ראו סעיף נוספים  לפרטיםהסמים המסוכנים. 

 .להלן 7.8

המועדים הקשורים לפעילות העסקית ביוון, היקף המיזם המתוכנן,  בדברהחברה  הערכות

 כמשמעותו עתיד פני צופה מידע ןהינ, היקף הגידולים וכושר הייצור, הנדרש ההשקעות היקף

. הערכות אלה מבוססות על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים ערך ניירות בחוק

קיימים ועתידיים, אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטת החברה. 

כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי  הערכות ותחזיות אלו עשויות שלא להתממש,

 שלשהוערך, וזאת כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה, וביניהם החלטות 

  .זה לדוח 35 בסעיףגורמים רגולטוריים והתממשות איזה מגורמי הסיכון המנויים 

 פורטוגל .8.2.2

מחברה ייעודית אשר התאגדה בפורטוגל לצורך  50%-מחזיקה ב 10, באמצעות קאןהחברה

"(. יתרת המניות בחברה הפורטוגלית החברה הפורטוגליתפעילות בתחום הקנאביס הרפואי )"

מוחזקת על ידי שותפים ישראלים המתגוררים בפורטוגל ועוסקים בתחום הנדל"ן ובייצוג 

 . בפורטוגלחברות ישראליות ובינלאומיות 

התקשרה בהסכם שכירות שיכנס לתוקף עם קבלת הרישיון, , החברה הפורטוגלית זה דוחלמועד 

 , עם אופציה לרכישת הנכס. גידול וייצורלמטרת  דונם 5כ של מבנה לפיו תשכור 

 בנוסף, תהיה לחברה הפורטוגלית זכות לחכירת המגרש בסכום זניח. 

כמו כן, החברה הפורטוגלית נמצאת בתהליכים מתקדמים לקבלת רישיון גידול ורישיון להקמת 

להערכת החברה,  מפעל בפורטוגל לפי תקני האיחוד האירופי ביחס לפעילות קנאביס רפואי.

, הרישיונות צפויים להתקבל בשנה הקרובה, והעלות 10ידי קאן-בהתאם למידע שנמסר לה על

  ירו.אמיליון  8-12-הצפויה להקמת הפעילות בפורטוגל הינה כ

מובהר כי פעילות החברה הפורטוגלית כפופה לעמידה בהוראות כל דין, לרבות בהוראות 

דבר הרגולציה החלה בתחום הפעילות בפורטוגל, ראו ב לפרטיםפקודת הסמים המסוכנים. 

 להלן. 7.9סעיף 
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הערכות החברה בדבר מועד קבלת הרישיונות בפורטוגל והיקף הפעילות בפורטוגל, הינן מידע 

צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך. הערכות אלה מבוססות על הערכות החברה בדבר 

התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים, אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו 

ערכות ותחזיות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש בשליטת החברה. ה

באופן שונה מכפי שהוערך, וזאת כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה, וביניהם 

לדוח  34הסיכון המנויים בסעיף החלטות של גורמים רגולטוריים והתממשות איזה מגורמי 

  זה.

 מידע כללי על תחום הפעילות .9

  41והשינויים החלים בו תחום הפעילות מבנה .9.1

סוגי צמחים  11והינו הסוג הידוע ביותר בין  (cannabicea)הקנאביס מקורו במשפחת הקנביים  צמח

 שלושה כולל אשר, .cannabis sativa Lיחיד הנקרא  מיןל משתייכיםהקנאביס  ימאותה המשפחה. סוג

 המטבוליטים לכמות וביחס הצמח תיבמורפולוגי, הגנטי ערקב ,בין היתר ,בניהם הנבדלים מינים תתי

 בשלוש שעיקרם, שונות כימיות תרכובות 500 -מ יותר קיימות הקנאביס צמחב. מייצרים שהם

 (Flavonoids) פלבנואידים, (Terpenoida) טרפנואידים: צמחיים מטבוליטים של משפחות

 .(Cannabinoids) דיםיוקנבינוא

תרכובות בעלות פעילות פרמקולוגית,  הינם (Phyto-cannabinoids)הצמחיים  דיםיהקנבינוא

 המצויות בעיקר באיזור התפרחת, ובריכוזים נמוכים יותר ניתן למצוא אותם גם בחלקי צמח נוספים. 

אולם, ככל  .צמחיים קנבינואידים 140 מעל, נמצאו הדוח פרסוםעת החברה נכון למועד ידי למיטב

-אנדו יםבגוף האדם ישנם קולטנים הנקרא כך מתגלים קנבינואידים נוספים. ,שמעמיק המחקר בצמח

 לקבינואידים הםיאפיינבמ דומים ואשר בגוף הקיימים טבעיים חומרים קולטים אשר קנבינואידים

 הקנאביס. בצמח הקיימים

 , לרוב בעלי הנוכחות המשמעותית ביותר בצמח הקנאביס,הצמחיים המוכרים ביותר דיםיהקנבינוא

המאושרים לשימוש רפואי  קנאביסכאשר מוצרי הונגזרותיהם,  CBN-ה ,CBD-, הTHC-הינם ה

 . במוצר הקנאביס צמחיים בינואידיםקנ אותם של והכמות היחס פי על יםבישראל מוגדרים ומסווג

42THC השפעה לותר בצמח הקנאביס, והאחראי לרוב הקנבינואיד הדומיננטי והמוכר בי - ונגזרותיו

 ,רעד נוגד, באלחוש מאופייןיעיל,  נחשב למשכך כאבים THC-ה .הפסיכואקטיבית המוכרת של הצמח

  .תיאבון מעוררונוגד בחילות 

                                                 

41 https://www.health.gov.il/hozer/mmk154_2016.pdf  ,26-17. 
42   https://www.health.gov.il/hozer/mmk154_2016.pdf ,61. 

https://www.health.gov.il/hozer/mmk154_2016.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mmk154_2016.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mmk154_2016.pdf
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 CBDל בניגוד ונגזרותיו-THC ,עיקר פעילותו  .רפואית המבחינ פסיכואקטיבית השפעהבעל  אינו

 ייתכן CBD-ש כך על הצביעו פרסומים מספר, לאחרונהכאנטי דלקתית.  באופן מסורתי, ,מאופיינת

 -ו/או מקיים אינטרקציה ממתנת עם מרכיב ה 43כשלעצמו פסיכוטי אנטי פוטנציאל בעל הינוו

THC44כן נחקרת השפעתו על המערכת  מוכ. האחרון של קטיביאהפסיכו האפקט את מחליש ובכך

  .45נוספים קליניים ומצבים מחלות של רב למספר ביחסקנבואידית -האנדו

 כיםמל. עדויות שנמצאו בקברי שנים אלפיהריפוי של צמח הקנאביס נודעו בעולם כבר לפני  לותויכ

 לפני עוד יותלמטרות רפוא קנאביסה חמצב שנעשה שימוש על מצביעותהעתיקה  רום ואשמצרי בהודו,

 ראושנה. ככל הנ 2,000לטיפול בכאבים בסין לפני  קנאביסב לשימוש עדויות נמצאו, כן כמו. אלפי שנים

 שונים רכיםלצ בצמח שימוש לעשות החלו 17-ה ובמאה לאירופה הקנאביס חמצ הגיע 13-במאה ה

 הפקת שמנים ומוצרי מזון. ,כגון חקלאות, הלבשה ,רפואיים צרכים מלבד

 שונות רפואיות בבעיות לטיפול הרפואי בקנאביס שימוש ובאנגליה"ב בארה נעשה, 18-ה במאה, כן כמו

 של נוחות וחוסר בחילה של סמיניםת על הקלה ולצורך פרקים דלקות, עור דלקות, שתן בריחת, כגון

 .וכולרה כלבת, טטנוס

הוצא  1937את השימוש בצמח הקנאביס בארה"ב ובשנת  ליםיבהמג חוקים לחוקק החלו 1914 בשנת

א מחוץ לחוק עד שהוצ ברמה הפדרלית )למעט צרכים רפואיים( לחוק מחוץ אל קנאביסב השימוש

נפסק לחלוטין השימוש הרפואי בצמח  ,הקודמת למאה 50-הבארה"ב, בשנות . 1961לחלוטין בשנת 

  .המערביות ותהמדינ הקנאביס לאחר שהוצא מחוץ לחוק בכל

 הכללים את( הקובעת 1972בשנת האמנה היחידה לסמים נרקוטיים )כפי שתוקנה  נחתמה, 1961 בשנת

ן. להרחבה בדבר האמנה ראו סעיף מסוכ כסם הקנאביסובה סווג  ניםוכמס בסמים השימוש על לפיקוח

  להלן. 9.2.1

ביחס לשימוש בצמח הקנאביס למטרות רפואיות בעולם.  שמעותיתמהאחרון חלה תפנית  בעשור

בדרישה לשימוש בקנאביס למטרות רפואיות ובעקבות כך הוצעו פתרונות שונים  יהיעל חלה, בהתאם

שלא  קנאביסבהטיפול באמצעות הקנאביס. בתוך כך, בעוד שהשימוש  על מנת לאפשר את נגישות

כי השימוש למטרות רפואיות צובר אהדה הן  ראואינו חוקי ברוב מדינות העולם, נ למטרות רפואיות

מגמת השימוש בקנאביס לצרכים רפואיים  התרחבה ,בהתאםמצד הציבור והן מצד הממסד הרפואי. 

בעלי הרישיונות לשימוש בקנאביס רפואי הלך וגדל. לפרטים נוספים אודות  ומספרבארץ ובעולם, 

  .לןלה 9.4.1 ףסעי ראוהתפתחות תחום הקנאביס לשימוש רפואי בישראל 

ובחודש  2001אי אושר לשימוש על ידי רשויות הבריאות הקנדיות כבר בשנת ביס רפואנק בקנדה

כי כמות הזכאים  הינה ההערכה כאשר, אושר השימוש בקנאביס בקנדה אף לצרכי פנאי 2018 אוקטובר

                                                 

43   https://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.2017.17121295 . 
44   http://www.nature.com/articles/npp2017209.pdf . 
45   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5938896.  

https://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.2017.17121295
https://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.2017.17121295
http://www.nature.com/articles/npp2017209.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5938896.
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 אושר"ב ארה ממדינות 30-כב גם כךמטופלים.  300,000-נכון למועד זה הינה כ רפואי לקנאביס

ביס אנתוכנית קאושרה  גרמניהבתאוצה גם ביתר העולם.  תספתו זו מגמה 46.רפואי לשימוש קנאביסה

עברה חקיקה על ידי משרד הבריאות הגרמני  2017רפואי לראשונה לחולים סופניים בלבד, אך במרץ 

ביס רפואי בצורה רחבה יותר, ובגרמניה מעריכים כי אננתנה לגיטימציה לטיפול בק אשר BFARM-ה

פלים ומט 800,000-ביס רפואי וכאנמטופלים שכבר מקבלים ק 20,000-מקיימים למעלה 

לשימוש רפואי, בקרב מדינות  ביסאנהק את האחרונות בשנים אישרו ספותנו מדינות 47.פוטנציאלים

גרמניה, פולין, פורטוגל, , מלטה, ספרד, פולין, צ'כיה, איטליה, יוון, אוסטרליה: , בין היתראלו נמנות

  י.אואורוגווארגנטינה, צ'ילה, קולומביה  צפון מקדוניה, תאילנד,, קרואטיהשוויץ, , דנמרק, 

 הקנאביס צמח אמצעותב הטיפול עם בקשר מחקרים ויותר יותרברחבי העולם  מתפרסמים ,במקביל

 .מחלות של רחב גווןמב

ממשלת  48.רפואיות למטרות בקנאביס השימוש בהיקף בעולם המובילות מהמדינות הינה ישראל כיום

סדרה אשר יבטיח מחד נגישות ואספקה של א, קבעה מתווה 2016יוני  חודשמישראל בהחלטתה 

 49.יםטובה, ומאידך פיקוח על המוצר המוגדר כ"סם מסוכן" ועל התווייתו למטופל באיכותביס אקנ

 משרד דרך שיוןילר אישור ולבקשרופא מומחה רשאי להמליץ על טיפול בקנאביס רפואי  כל ,בישראל

הבריאות פועל להגדלת כמות הרופאים המוסמכים  משרד ,כמו כן 50בהתאם להנחיותיו.ו הבריאות

 הוסמכו ,2017נכון לסוף למתן מרשמים ורשיונות לטיפול בקנאביס, על ידי הסמכת רופאים נוספים. 

אשר קיבלו היתר להנפיק ( החדשה האסדרהרופאים שהיו מוסמכים טרם  36)לעומת  51איםופר 81-כ

 מחזיקים מטופלים 00063,-כ ,52הדוח פרסוםלמועד  נכוןו החברהידיעת  למיטב רישיון בבתי החולים.

ברישיון  החזיקו אשר המטופלים מספרלעומת  33 פי גבוהה מספר ,רפואי קנאביס לצריכת ברישיון

לרישיון, ולאור עיכובים  הזכאים חולים אלפיעוד  קיימיםהחברה  ולהערכת 2009,53 שנתכאמור ב

הרפואיות לשימוש  ההתוויות, הורחבו טרם עלה בידם לקבל את הרישיון. כמו כן בירוקרטיים

האישור לשימוש בקנאביס רפואי ניתן למטופלים בתחום  ,הדוח פרסוםבקנאביס רפואי ונכון למועד 

בתחום הטיפול הפליאטיבי  וכן ירולוגיהנו, זיהומיות מחלות, הכאבהאונקולוגיה, הגסטרואנטרולוגיה, 

להערכת החברה, הגידול במספר הרופאים המוסמכים, בשילוב עם מדיניות משרד  54.והפסיכיאטרי

                                                 

46 https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_cannabis_by_U.S._jurisdiction . 
47-healthcare/Media/Webinar2-https://www.gtai.de/GTAI/Content/EN/Meta/Events/Invest/2017/Current/Chemie 

rister.pdf?v=2-florian-entationpres 
48   https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/canabis_17082016.pdf. 
49   https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1587a. 
50 %40moh.gov.ilhttps://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=CannabisReq. 
51  https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/07092017_2.aspx. 

52 -sion_14012020https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/deci

b/he/decision_and_directives_Decision_14012020_b.pdf 

53  27.pdf-07-https://knesset.gov.il/committees/heb/material/data/samim2015. 
54  https://www.health.gov.il/hozer/mmk154_2016.pdf  49, עמוד. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_cannabis_by_U.S._jurisdiction
https://www.gtai.de/GTAI/Content/EN/Meta/Events/Invest/2017/Current/Chemie-healthcare/Media/Webinar2-presentation-florian-rister.pdf?v=2
https://www.gtai.de/GTAI/Content/EN/Meta/Events/Invest/2017/Current/Chemie-healthcare/Media/Webinar2-presentation-florian-rister.pdf?v=2
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/canabis_17082016.pdf
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec1587a
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=CannabisReq%40moh.gov.il
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/07092017_2.aspx
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/07092017_2.aspx
https://knesset.gov.il/committees/heb/material/data/samim2015-07-27.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mmk154_2016.pdf
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משמעותי במספר המטופלים  הבריאות של הרחבת ההתוויות הרפואיות המאושרות, יביאו לגידול

 בישראל.

 שנייה בקריאה אישרה 2018 ברבדצמ 25ראשונה וביום  בקריאה הכנסת אישרה 2018 בדצמבר 4 ביום

ייצוא  היתר שתכליתה, (16)תיקון מס'  המסוכניםלתיקון פקודת הסמים  החוק הצעת ושלישית

ה החלטת ממשלה המאשרת ומקבלת את התקבל, 2019 בינואר 27 ביוםקנאביס רפואי מישראל. 

למדינות המלצות הועדה הבין משרדית, והלכה למעשה מתירה את הייצוא של קנאביס רפואי מישראל 

 לכללים בכפוף וזאת, 55לתחומן הסם ליבוא המפורשת הסכמתן את נתנו ואשר האמנההחתומות על 

 לעיל.  7.4לפרטים נוספים ראו סעיף  .הייצוא לתהליך ביחס שייקבעו

 אשר פליםוהמט כמות ,ובעולםכמות המטופלים בקנאביס רפואי בארץ  בדברהחברה  תוהערכ

ביחס למועד  וכן , הגידול בכמות המטופלים בישראלרפואי ביסאנקב לשימוש היתר לקבל עתידים

. הערכות אלה מבוססות ערך ניירות בחוק כמשמעותו עתיד פני צופה דעמי ןהינהליך היצוא ת תחילת

על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים, אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, 

אינו ודאי ואינו בשליטת החברה. הערכות ותחזיות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או 

, החברה בשליטתמש באופן שונה מכפי שהוערך, וזאת כתוצאה מגורמים שונים שאינם להתמ

 דוחל 34בסעיף  המנוייםהסיכון  מגורמי איזה התממשותהחלטות של גורמים רגולטוריים ו וביניהם

  .זה

  החלים על תחום הפעילות מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים .9.2

 1961, נרקוטיים לסמים האמנה .9.2.1

 של( The Single Convention on Narcotic Drugs) נרקוטיים סמים בדבר היחידה האמנה

 מדינתי-ביןהלהגברת שיתוף הפעולה  קיימותלאומיות -"ם, הינה אחת משלוש אמנות ביןהאו

בהתמודדות עם תופעת הסחר בסמים. האמנה איחדה את כלל ההסכמים הבינלאומיים דאז 

בדבר איסור סחר בסמים והרחיבה את הפיקוח על גידול ועיבוד של צמחים שמשמשים לייצור 

יתוף הפעולה הבינלאומי, האמנה מגבילה את ההחזקה, סמים נרקוטיים. מלבד הגברת ש

 ,השימוש, הסחר, החלוקה, הייבוא, הייצוא וההפקה של סמים לשימוש רפואי ומדעי בלבד

ומגדירה את המנגנונים שעל המדינה להקים כדי לנהל מלאי סמים לצרכים רפואיים. האמנה 

ל קבוצה. צמח הקנאביס מופיע סיווגה את הסמים לארבע קבוצות והוגדרה מידת הפיקוח על כ

נוקשה  לפיקוח וזוכההראשונה והן בקבוצה הרביעית, בין היתר לצד ההרואין,  בקבוצה הן

 ומחמיר יותר מסמים אחרים. 

יחול לגבי צמח הקנאביס, כאשר לגבי  ,אופיום על החל הפיקוח משטר כי קבעה אף האמנה

רשאית לגדל, לסחור, לייבא ולייצא בתנאי שתוקם סוכנות ממשלתית  אאופיום, מדינה תה

                                                 

55   https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4490_2019. 

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4490_2019
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 נקבע השב 3609התקבלה החלטת ממשלה  2011שתהיה אחראית על כך ובהתאם לכך, בשנת 

 ". ממשלתית"סוכנות  ישמש"ר, היק באמצעות, הבריאות משרד כי

 הנלוות לה  והתקנות המסוכנים הסמים פקודת .9.2.2

 הסמים תקנות פורסמו 1979 ובשנת המסוכנים הסמים פקודת בישראל פורסמה 1973 בשנת

 צמח, המסוכנים הסמים לפקודת הראשונה והתוספת 1 סעיף פי על. 1979-"םהתש, המסוכנים

 כמו. כדין רישיון לכך ניתן אם אלא שימוש איסור לגביו שחל" מסוכן"סם כ מוגדר הקנאביס

לעניין "סם מסוכן" )לגידול,  סמכותה כי קובעים המסוכנים הסמים לפקודת 7-ו 6 סעיפים, כן

וכו'( היא של המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוסמך על ידו  שימושייצור, מיצוי, 

  לעניין הנדון.

  החדשה האסדרה .9.2.3

 לעיל.  7.3 -ו 8.1.2 סעיפיםאודות האסדרה החדשה ראו  לפרטים

  לישראל מחוץ רגולציה .9.2.4

 ראואודות הרגולציה בפורטוגל,  לפרטים לעיל. 7.8סעיף  ראו אודות הרגולציה ביוון לפרטים

 לעיל. 7.9סעיף 

 ואילוצים מיוחדים  מגבלות .9.2.5

 7.4 סעיף ראואודות החלטת הממשלה בקשר עם אישור ייצוא מוצרי קנאביס רפואי,  לפירוט

 .לעיל

  שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו .9.3

להערכת החברה, בשנים האחרונות, וכן בשנים הבאות, תחום הקנאביס הרפואי צפוי להמשיך במגמת 

מגמת הצמיחה צפויה בשל גידול במספר המטופלים ו/או גידול ברשימת הצמיחה, בישראל ובעולם. 

 האינדיקציות הרפואיות המאושרות לטיפול בקנאביס רפואי.

במודל המכירות בהשוואה לאסדרה הקודמת. בשוק בישראלי  כחלק מהאסדרה החדשה, חל שינוי

(, וזאת בהשוואה B2B) תחת האסדרה החדשה, המכירות של מגדלי ויצרני קנאביס הינן לבתי מרקחת

 (.B2Cופי תחת האסדרה הישנה )סלמכירות ישירות ללקוח ה

כמו כן, כחלק מהוספת החוליות, וביטול המחיר האחיד של קנאביס רפואי עבור אספקה חודשית )ללא 

שיחולו החברה מעריכה תוך מעבר למחיר ליחידה, מגבלת כמות, אלא כמצוין ברישיון המטופל(, 

החברה מעריכה כי שינוי המודל העסקי  וכן בגובה ההכנסות. ות של החוליות השונותשינויים ברווחי

 הקודם, יאפשר בידול מוצרים בין החברות השונות.

 זה. לדוחהדירקטוריון בדבר תוצאותיה הכספיות של החברה, ראו דוח הדירקטוריון המצורף  להסברי
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 במאפייני הלקוחות, או שינויים התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות .9.4

מדיניות ישראל והדרישה לשימוש בקנאביס למטרות רפואיות צברה פופולריות ב ,האחרונות בשנים

, מספר בעלי הרשיונות רפואיים כיםלצר בקנאביס השימוש מגמת שהתרחבה ככל. בעולם אחרותרבות 

 הרפואי. קנאביסלשימוש קנאביס הלך וגדל וכך גם מספר החברות העוסקות בתחום ה

על פרסומים ציבוריים, אשר דיוקם לא נבדק על ידי  יםמבוססחלק מהנתונים המובאים בסעיף זה 

 החברה באופן עצמאי.

  בישראל השוק .9.4.1

 לצריכת ברישיוןמחזיקים  מטופלים 63,000-, כונכון למועד דוח זה ,החברהידיעת  למיטב

כאשר נכון ליום  האסדרה הישנה.שהיו בעלי רישיון בתקופת  40,000-מהם כ ,רפואי קנאביס

מטופלים שמחזיקים ברישיון על פי האסדרה הישנה בלבד, אשר טרם  6,200-, נותרו כ31.12.19

 חולים אלפיעוד  קיימיםהחברה  ולהערכתהונפקו עוברם רישיונות תחת האסדרה החדשה, 

מנתוני משרד  .טרם עלה בידם לקבל את הרישיון בירוקרטייםלרישיון, ולאור עיכובים  הזכאים

 גרם קנאביס רפואי בחודש, ורובם 30מעל מחצית מהמטופלים מקבלים עד הבריאות עולה כי 

 56גרם בחודש. 50המוחלט מקבלים עד 

  לעיל. 9.1לפרטים נוספים בדבר השוק בישראל, ראו סעיף 

 370של בסך  תשלום חודשי קבוע משלמיםקנאביס רפואי מטופלי , אסדרה הישנהבהתאם ל

אותה צורך הרפואי הקנאביס ש"ח במשלוח עד בית הלקוח(, ללא קשר לכמות  470-ש"ח )וכ

לפי משקל הקנאביס לשימוש רפואי יקבע מחיר המוצרים  ,האסדרה החדשהבמסגרת המטופל. 

 ממשרד הבריאותשיקבל  אישור רכישת קנאביס רפואייהיה זכאי לו בהתאם לאשר המטופל 

צרכנים , כך שועל פי החלטות הגופים בשרשרת הערך )כלומר, לא יהיה מחיר מפוקח/אחיד(

 הזכאים למינון גבוה יותר של קנאביס רפואי צפויים לשלם סכומים גבוהים יותר.

דת המחירים, בבקשה שתבחן להמליץ למשרד , פנה משרד הבריאות לווע2019ביולי,  9ביום 

סיכום דיוני על פי האוצר ולשר הבריאות על הטלת פיקוח מחירים על מוצרי הקנאביס הרפואי. 

, "(הוועדה דיוני סיכום)" 2020בינואר,  14ועדת המחירים בנושא קנאביס רפואי שפורסם ביום 

המחירים למטופלים בבתי המרקחת באסדרה החדשה, נעים ביחס לרוב המוחלט של המוצרים 

בנוסף, באופן תיאורטי עשויים להיות הבדלים ש"ח לגרם, תלוי במוצר וביצרן.  30-לכ 15בין 

גם הם על המחיר למטופל. המחיר  במרווח הקמעונאי של בתי המרקחת השונים אשר ישפיעו

לפי המידע שהוצג לוועדה  ומפורסם במחירון ירפ"א. (לרבות מרווח הרוקח)נקבע על ידי העוסק 

                                                 

56 -https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_14012020

 on_14012020_b.pdfb/he/decision_and_directives_Decisi 

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_14012020-b/he/decision_and_directives_Decision_14012020_b.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_14012020-b/he/decision_and_directives_Decision_14012020_b.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_14012020-b/he/decision_and_directives_Decision_14012020_b.pdf
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למחירון, הם פועלים  על ידי בתי המרקחת עצמם, אף שבתי המרקחת אינם מחויבים חוקית

 . לפיו

חברי הוועדה לא הצליחו להגיע להסכמות למיטב ידיעת החברה, בהתאם לסיכום דיוני הוועדה, 

נציגי משרד האוצר, בשלב זה אין  לעמדת בוש המלצה לשרים.ברוב הקולות הנדרש לשם גי

ביס רפואי ויש להמשיך ולעקוב אמקום להחיל את החוק ולהטיל פיקוח על מחירים על מוצרי קנ

סבורים כי קיימת עילה  מנגד, נציגי משרד הבריאות אחר שוק זה ולבחון מעת לעת את מבנהו.

ביס רפואי וכי נכון לקבוע רמת פיקוח למשך אקנלהחלת החוק ולהטלת פיקוח על מחירי מוצרי 

חודשים. השלב הבא בתהליך הוא קיום שימוע ציבורי אשר לאחר מכן תגבש המלצה סופית  18

 . . נכון למועד דוח זה, המלצה כאמור טרם התקבלהמטעמה לשרים

בשלב זה, אין ביכולתה של החברה להעריך את השפעתה של המלצתה הראשונית של ועדת 

 ירים ו/או להעריך את הסיכויים לכך שיוטל פיקוח על מחירים על מוצרי קנאביס רפואי.המח

 מוצרי קנאביס רפואישל  העולמי השוק .9.4.2

מצב ייצוא , פרסמה ועדת האו"ם לפיקוח על הסמים הנרקוטיים דוח המצביע על 2018שנת ב

שווי השוק העולמי  לפיוהנתון  .57מוצרי הקנאביס בעולם ועל פוטנציאל הייצוא שעדיין לא מומש

(, אשר על פי פרסומים ציבוריים צפוי להגיע לסך של Legal Marijuana Marketשל הקנאביס )

 Medical, וכן כי שווי השוק העולמי של הקנאביס הרפואי )202558מיליארד דולר בשנת  146 -כ

Cannabisדולר בשנת  מיליארד100 -(, אשר על פי פרסומים ציבוריים צפוי להגיע לסך של כ

 , מעידים על התפתחות מהירה ודרסטית בשוק העולמי. 202559

מדינות התירו את השימוש בקנאביס  20-בארה"ב כ, 60למיטב ידיעת החברהנכון למועד זה, 

מדינות התירו את השימוש בקנאביס לצרכים רפואיים ולצרכי  10-לצרכים רפואיים בלבד וכ

העשויים להתיר את רגולטורים בצעים הליכים מת נוספות רבותבנוסף, במדינות הנאה. 

להערכת החברה, פוטנציאל השוק השימוש בקנאביס לצרכים רפואיים ו/או לצרכי הנאה. 

האמריקאי הינו גדול אם כי קיימים עדיין היבטים חוקיים מדינתיים ופדראליים המגבילים את 

 אפשרויות הפעולה בו. 

ייבוא מוצרי קנאביס גידול ולגרמניה, לו כגון דנמרקמדינות בבאירופה ניתנו היתרים כמו כן, 

, שווי השוק של הקנאביס הרפואי באירופה, 2028על פי פרסום ציבורי, בשנת רפואי לתחומן. 

                                                 

57   Publications/2017/7_Part_2_comments_E.pdf-Drugs/Technical-http://www.incb.org/documents/Narcotic '23-, עמ
24. 

58   market-marijuana-legal-release/global-https://www.grandviewresearch.com/press  
59   market-marijuana-medical-release/global-https://www.grandviewresearch.com/press  

60 policies-state-by-resources/state-news-https://thecannabisindustry.org/ncia/.  

http://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Technical-Publications/2017/7_Part_2_comments_E.pdf
https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-legal-marijuana-market
https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-medical-marijuana-market
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והקושי . להערכת החברה, לאור ההחלטה על הייצוא 61רואימיליארד  55.2-עתיד לעמוד על כ

יתרי הייבוא הניתנים למדינות שונות במדינות אירופה לגדל קנאביס רפואי, ולאור ה היחסי

 רחב היקף. הינו באיזור, פוטנציאל השוק האירופאי 

ממכירות תוצרי קנאביס רפואי, צפויות  2019בקנדה, ההכנסות לשנת בהתאם לפרסום ציבורי, 

 . 62דולר ארה"ב( 580-1,340-)כ מיליון דולר קנדי 1,790עד  770לעמוד על סך של 

בורי, באוסטרליה מעריכים כי שווי שוק הקנאביס הרפואי, אשר כעת בנוסף, על פי פרסום צי

ולסך של  2024מיליארד דולר עד לשנת  1.2-מיליון דולר, יגדל לסך של כ 17.7-עומד על סך של כ

 .202863מיליארד דולר עד לשנת  3-כ

פוטנציאל השווקים בארה"ב, אירופה, אוסטרליה וקנדה וצפי  בדברהחברה  הערכות

. הערכות ערך ניירות בחוק כמשמעותו עתיד פני צופה מידעם של אלה, הינן בבחינת התפתחות

אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, וזאת 

כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה, וביניהם כי שווי השווקים יהיה נמוך 

היתר לאור מגמות בשוק, העדפת הצרכנים הסופיים, משמעותית מהאמור לעיל, וזאת בין 

או התממשות אי אילו  מגבלות מכוח פקודת הסמים המסוכניםו שורים רגולטורים נדרשיםאי

   לדוח זה. 34 מגורמי הסיכון המנויים בסעיף

 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות  .9.5

, לא קיימים שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע הדוח פרסוםנכון למועד  ,החברה להערכת

החברה פועלת בקדמת הטכנולוגיה ומקפידה לעדכן ולשכלל את מערכותיה מהותית על תחום הפעילות. 

 בהתאם לכל טכנולוגיה חדשה הרלוונטית לתחום הפעילות. 

  בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם קריטייםההצלחה הגורמי  .9.6

 גורמי ההצלחה הקריטיים בפעילות החברה הינם כדלקמן:להערכת החברה, 

 פעילות המשךשימור כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים לצורך  :רגולטוריים אישורים .9.6.1

 .לצד האסדרה החדשה )כל עוד היא בתוקף(, אסדרה הישנהתחת ה החברה

ויצירת  GAP-IMCתעודות ושימור  אחזקה :הערך שרשרת בכל ושיתופי פעולה פעילות .9.6.2

 הרישיונות בכל החזקה דרך בין, אינטגרציה אנכית המאפשרת לפעול בכלל שרשרת הערך

 בעלי הינם אשר נוספים גורמים עםאסטרטגית  התקשרות של בדרך ובין ישיר באופן הנדרשים

ל בשים לב גם למגבלות וההוראות אשר נקבעו במסגרת האסדרה , והכהנדרשים הרישיונות

 .החדשה

                                                 

61  cannabis/88296-www.healtheuropa.eu/medicalhttps:///  
62industry-billion -7-be-will-market-marijuana-canadian-legal-https://www.marijuana.com/news/2018/06/forecast,  
63 market-pot-55b-out-missing-liareport/austra-420-https://finfeed.com/opinion/the 

https://www.healtheuropa.eu/medical-cannabis/88296/
https://www.marijuana.com/news/2018/06/forecast-legal-canadian-marijuana-market-will-be-7-%20%20billion-industry
https://finfeed.com/opinion/the-420-report/australia-missing-out-55b-pot-market
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תוצרי החברה והמוצרים הגדלת נתח השוק של החברה על ידי מכירת  :וגידול בלקוחות שימור .9.6.3

 הקבוצהומכירת תוצרי  ימים והחדשים באמצעות בתי המרקחתללקוחות החברה הקי הסופיים

 . בתחום הקנאביס הרפואי ופיתוח מחקרהעוסקות במסחר ו/או לחברות 

 ח אדם מנוסה ומיומן בכל שלבי שרשרת הערך. גיוס ושימור כ :כוח אדם מקצועי ומיומן .9.6.4

פועלת בשיתוף עוסקת במחקר ופיתוח של תהליכי הריבוי והגידול וכן הקבוצה  :ופיתוח מחקר .9.6.5

עם מוסדות אקדמאיים מובילים הכוללים מחקרים משותפים ושיתופי פעולה שונים בתחום 

בנוסף, הקבוצה עוסקת בפיתוח טכנולוגיות שונות בתחום הקנאביס הרפואי, ביניהן, הפעילות. 

גידול, שיטות טיפוח מתקדמות, תוכנות ייעודיות יך הטכנולוגיות המשמשות את הקבוצה בהל

לפרטים נוספים אודות , פיתוח מכשור רפואי המיועד לשימוש בקנאביס רפואי ועוד. לשוק

 להלן.  19חלק חברות הקבוצה, ראו סעיף תהליכי מחקר ופיתוח בהם לוקחות 

עם קביעת תקנות וכללים להסדרת הייצוא מישראל,  :לישראל מחוץ והפצה שיווק מערך הקמת .9.6.6

מציאת במישרין ובעקיפין ללפעול החברה עשויה ולצורך הרחבת מעגל הלקוחות של החברה, 

לפרטים נוספים הקמת מערך שיווק והפצה מחוץ לישראל. שיתופי פעולה אסטרטגיים לשיווק ו

 סעיפים ראו, הדוחמחוץ לישראל, בהם התקשרה החברה בתקופת אודות הסכמי ייצור והפצה 

 .להלן 17.5-ו 17.6

טי מחקר , הן בהיבקשרים בינלאומיים ארוכי שנים עם שחקנים בתחום הפעילות :בינלאומיות .9.6.7

שלב השיווק תהליך ייצור מוצרי הקנאביס הרפואי והן בופיתוח של מוצרי קנאביס רפואי, הן ב

 .והמכירה

ובמסגרת זו, עשויות החברה והקבוצה פועלות להגן על קניינן הרוחני  :רוחני קניין על הגנה .9.6.8

החברה  ,רישום סימני מסחר, רישום זנים והגנה על סודות מסחריים סודיים. כמו כןלפעול ל

בהם היא  הרלוונטיים על זכויות הקניין הרוחני שלה במסגרת ההסכמים פועלת להגנה

 מתקשרת.

  של תחום פעילות החברה ושינויים החלים בהםחסמי הכניסה העיקריים  .9.7

של החברה  לתחום פעילותהחסמי הכניסה העיקריים המשפיעים על היכולת להיכנס להערכת החברה, 

 הינם כדלקמן: 

קבלת הרישיונות הסופיים הדרושים  :וקיומו של הון מספק רגולטוריות בדרישות עמידה .9.7.1

לעיסוק בתחום הקנאביס לשימוש רפואי לאורך כל שרשרת הערך, לרבות, הקמת המתקנים 

 IMC-Good Practicesוהפעלתם על פי אמות מידה ותנאי איכות הדוקים בהתאם לנהלי 

י במידה ולגורמים המחזיקים באישורים זמניים דורשים משאבים כלכליים. החברה מעריכה כ

לצורך הקמת התשתית הנדרשת להפקת מוצרי קנאביס  ה הון בהיקף הנדרשלגידול, לא יהי

וכלו להמשיך להחזיק באישורים לשימוש רפואי בהתאם לאסדרה החדשה, אותם גורמים לא י

ם הקנאביס הרפואי ל שהפעילות בתחומאידך, להערכת החברה, ככ ם גם בשנים הבאות.ייזמנ
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תמשיך לעורר הדים ולהשיא תשואות משמעותיות למשקיעים עשוי הדבר לעודד כניסה לתחום 

הפעילות גם של גופים בעלי יכולות כלכליות משמעותיות אשר גיוס ההון הנדרש כאמור לא 

 יהווה מחסום כניסה משמעותי עבורם. 

ריבוי וגידול נדרש מבקש הרישיון לצורך קבלת רישיון : גידולריבוי ולל בקרקעות החזקה .9.7.2

להוכיח, בין היתר, כי הוא מחזיק בזכויות, במישרין ו/או בעקיפין, בקרקע חקלאית בישראל 

 אשר עליה ניתן לגדל קנאביס לשימוש רפואי. 

על מנת לתת מענה כולל למטופלים לכלל  :ותחדש גנטיקות ופיתוח ןטיפוח ,גנטיקות החזקת .9.7.3

גנטיקות ההתוויות בגינן ניתן רישיון לטיפול באמצעות קנאביס לשימוש רפואי, יש להיערך עם 

. IMC-GAPבתקן  ותהעומד, שיעור חומרים פעילים שוניםאפקט ו ותבעלשונות איכותיות 

 גנטיקות או לפתח ושלרכ ,לעסוק בתחום המעוניינתנדרשת חברה  ,לצורך עמידה בתקן כאמור

יבוא גנטיקות מחו"ל כרוך בתהליך  .הןשלהגנטיים תעודות המוכיחות את המרכיבים  ותבעל

 יבוא, הכפוף לדרישות רגולציה מחמירות ועשוי לארוך תקופת זמן ממושכת. 

הגורם המרכזי המשפיע על איכות המוצרים, זאת לצד ניסיון  ןצמח הקנאביס ה גנטיקות של

פרופילים רפואיים  ותבעל ותיציב גנטיקותהגידול הנצבר לאורך השנים והיכולת לטפח ולגדל 

, החברה הדוחהמתאימים בהרכבם הקנאבואידי לדרישות הרגולציה השונות. נכון למועד 

מענה  ות, הנותנהדירות ורציפות גנטיקות 12, לרבות שונותמאושרות עשרות גנטיקות במחזיקה 

גנטיקות שונות  300-להתוויות הרפואיות הניתנות לטיפול באמצעות צמח הקנאביס הרפואי וכ

ולמסחור , לצרכי מחקר ופיתוח זה ומשמשות בשלבידי החברה -עלונרכשו שפותחו  נוספות

 .בעתיד

לצורך קבלת רישיון מהיק"ר לעיסוק בתחום : הערך בשרשרת סמוכיםה הגורמים עם התקשרות .9.7.4

עם החוליה הקודמת בתור התקשרות ביחס לכל אחת מחוליות שרשרת הערך, יש להראות 

והבאה בתור. כך לדוגמא, לצורך קבלת אישור לעיסוק בתחום הייצור של מוצרי קנאביס, נדרש 

ן למועד זה, להראות התקשרות עם גורם העוסק בגידול בעל היתר שהתקבל מהיק"ר. נכו

החברה מפעילה מערך ריבוי וגידול של צמח הקנאביס הרפואי, וכן התקשרה עם נותני שירותים 

חיצוניים בעלי תקנים נדרשים בהתאם לאסדרה החדשה לייצור מוצרי קנאביס לשימוש רפואי 

(IMC-GMP( והפצה של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי )IMC-GDP .) 

לצורך גידול וייצור מוצרי קנאביס לשימוש רפואי נדרש  :קנאביסה פעילות בתחום וניסיון ידע .9.7.5

 שיח שריד. , בעל ניסיון בריבוי, גידול וייצור מוצרי קנאביס רפואיכוח אדם מקצועי ומיומן

הרפואי הינה מחלוצות תחום הקנאביס פועלת למעלה מעשור בתחום הקנאביס הרפואי ו

 בתקן עמידתה על אישור שקיבלה בישראל הראשונה החברה הינה שיח שריד, כן כמו .בישראל

לאורך השנים, צברה החברה (. IMC-GAP) החדשה לאסדרה בהתאם ולגידול לריבוי הנדרש

 ניסיון רב וידע נרחב בריבוי וגידול של צמח הקנאביס, דבר המהווה יתרון משמעותי עבורה. 
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מספקת  ,שיח שרידעות , באמצ, החברההדוחלמועד  :המטופליםהשגת הכרה ותמיכה בקרב  .9.7.6

עשרות בתי מרקחת  לאלפי מטופלים בחודש, הן באמצעות שיווק מוצריהמדי חודש את 

ישיר על פי  בשיווקוהן  בעלי מרשם לקנאביס ברפואי נפקים קנאביס רפואי למטופליםהמ

מטופלים בעלי רישיון לשימוש בקנאביס לצרכים רפואיים. להערכת החברה, ל האסדרה הישנה

בתחום כמו גם המוניטין שצברה בקרב מטופליה מהווה יתרון משמעותי על  הקבוצההוותק של 

 פני מתחרותיה ועל פני שחקן חדש המבקש להיכנס לתחום.

הרפואי צועד לעבר החברה סבורה כי שוק הקנאביס  :רפואי קנאביס מבוססי מוצרים פיתוח .9.7.7

שוק הפארמה. המשמעות היא שמטופלים יעדיפו לצרוך מוצרי קנאביס רפואי שעברו מחקרים 

קליניים ו/או פרה קליניים. החברה מעריכה כי הידע רב השנים הנצבר אצלה מטיפול באלפי 

חולים, יאפשר לה לאתר מתוך כלל האינדיקציות הרפואיות הניתנות לטיפול באמצעות קנאביס 

, אשר עשויים רפואי, מספר של אינדיקציות רפואיות לצורכי ניסויים קליניים ופרה קליניים

 . וח מוצרי פארמהלהוביל בעתיד לפית

הקושי בחידוש אישורים זמניים ללא גיוס ההון הנדרש לפעילות, כניסת  בדברהחברה  הערכות

שחקנים חדשים לאור מעמד תחום הקנאביס הרפואי בשוק ההון וכן בדבר היכולת של החברה לאתר 

אינדיקציות רפואיות לצורכי ניסויים קליניים ופרה קליניים לאור ניסיון השנים שצברה ובדבר יתרון 

 עתיד פני צופה מידעיה לאור הוותק והמוניטין שצברה, הינן בבחינת החברה על פני מתחרות

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן ערך ניירות בחוק כמשמעותו

שונה מכפי שהוערך, וזאת כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה, וזאת בין היתר לאור 

או התממשות אי אילו הסופיים, אישורים רגולטורים נדרשים,  מגמות בשוק, העדפת הצרכנים

  לדוח זה. 34 מגורמי הסיכון המנויים בסעיף

  ושינויים החלים בהם הפעילותשל תחום העיקריים  היציאה חסמי .9.8

, הואיל והרוכש ייאלץ פעילותהבמכירת אפשרי להערכת החברה, חסם היציאה העיקרי נובע מקושי 

, בין היתר, העברת כלל האישורים והרישיונות ביצוע הפעילותלצורך  בתנאים רגולטורייםלעמוד 

 ממשרד הבריאות ו/או הנפקת אישורים ורישיונות חדשים. 

 ושינויים החלים בהם פעילות התחליפים למוצרי תחום  .9.9

מוצרים שאינם תרופות ובתחום הקנאביס הרפואי הינם  ם הסופייםהתחליפיים למוצרי המוצרים

שוק  להתפתחותלהלן.  14 סעיף ראונוספים אודות התחרות בתחום לפרטים . הקנאביסמבוססי צמח 

 לעיל. 9.4 סעיף ראואביס הרפואי נהק

 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו .9.10

 מתאפיין, בפרט הקנאביס מוצרי שלוכן הייצור  והגידול הריבויהרפואי בכלל ותחום  הקנאביסתחום 

מאות חברות להערכת החברה , קיימות הדוח פרסוםשנה. נכון למועד  מדי משמעותית בצמיחה

 העוסקות בתחום הקנאביס הרפואי, החל ממגדלים, דרך מפעלי ייצור וכלה בחברות המפתחות

נכון למועד פרסום למיטב ידיעת החברה, מוצרים משלימים לתעשיית הקנאביס הרפואי. טכנולוגיות ו

 גם פעלו חלקם אשר ה,המחזיקים ברישיונות על פי האסדרה החדש מגדלים 12קיימים  בישראל, הדוח
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, מוקמות חממות לגידול כאמור מגדליםל פרט ,החברה ידיעת למיטב ,בנוסף .אסדרה הישנהתחת ה

חברות  ארבע ,קנאביס רפואי נוספות וכן מפעלים לייצור מוצרי קנאביס רפואי בישראל. נכון למועד זה

 (.ואריזהור )לייצ IMC-GMPקיבלו אישור 

 מוצרי לייצא יהיה ניתן בו במועד ,היצוא לאישור הממשלה החלטת קבלת לאורלהערכת החברה, 

, מבנה תחום התחרות ישתנה באופן מהותי והתחרות בתחום תהפוך משוק מישראל רפואי קנאביס

אשר עשוי  קיים בידול בין החברה למתחרותיה החברה מעריכה כיגלובאלי. מקומי מקומי לשוק 

מוכנותה לפעילות בהתאם לאסדרה החדשה, ניסיונה רב השנים, , לאור להעניק לה יתרון תחרותי

 המוניטין החיוביים של החברה, המותגים המוכרים שלה והפיתוחים הטכנולוגיים של החברה

הינה החברה  שיח שרידכן,  כמומחקר ופיתוח. , אלו הקיימים ואלו הנמצאים בתהליכי והקבוצה

, והייתה אסדרה הישנהס רפואי בישראל בהתאם לקנאביקיבלה רישיון גידול מסחרי להראשונה ש

זאת ועוד,  .החדשה לאסדרה בהתאם לגידול מוכנות על IMC-GAPהחברה הראשונה שקיבלה תקן 

גנטיקות מסחריות, אחידות  12מתוכן , כאשר של צמח הקנאביסגנטיקות  300 -כ מחזיקה שיח שריד

 . והדירות

התחרות לאור החלטת הממשלה לאישור היצוא והיתרון שינוי מבנה תחום  בדברהחברה  הערכות

 בחוק כמשמעותו עתיד פני צופה מידע, הינן בבחינת התחרותי אשר עשוי לקום לחברה על פני מתחיה

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי ערך ניירות

שליטת החברה, וזאת בין היתר לאור מגמות בשוק, שהוערך, וזאת כתוצאה מגורמים שונים שאינם ב

או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון העדפת הצרכנים הסופיים, אישורים רגולטורים נדרשים, 

  זה.לדוח  34המנויים בסעיף 

  ושירותים םמוצרי .10

של  גנטיקותתפרחת קנאביס רפואי המבוססים על  מוצריסדרה של  קבוצהל :רפואי קנאביס תפרחות .10.1

 פילא של השונים לצרכיהם מענה מספקיםו באמצעות אידוי או עישון נצרכים אלה םמוצרי החברה.

 תפרחות .הבריאות משרד ידי על המאושרות ההתוויותבמגוון רחב של  לטיפול בכללו ,מטופלים

בבתי " קנארית"-ו" ניצן" המותג שמותמשווקות תחת  הקבוצההקנאביס לשימוש רפואי שמגדלת 

 מרקחת ברחבי הארץ. 

באמצעות , המיוצרים בטפטוף תחת הלשון ליאלחברה סוגים שונים של שמנים לשימוש אור :שמנים .10.2

 קבוצהשל השמני הקנאביס לשימוש רפואי . IMC-GMPבעל תקן  היצרן שהינו ידי-תוצרי החברה, על

בבתי מרקחת ברחבי "קנארית" -ו"ניצן"  יםהמותגשמות תחת  יםמשווק היצרןבאמצעות  המיוצרים

 עבור צדדים שלישיים, לרבות שמנים הנמכרים לייצור שמניםמשמשים  תוצרי החברהכמו כן,  הארץ.

 של רפא.  תחת שם המותג "אקסיבן"

 לבחינתניסוי קליני  "(היצרןפנאקסיה תעשיות פרמצבטיות בישראל בע"מ )"הדוח, ערכה  בתקופה

זמינות ביולוגית ובטיחות השימוש במגוון צורות מתן חדשניות של מוצרי קנאביס רפואי מבוסס 

בחינת היעילות והבטיחות של , אשר היו בין היתר, םשגה עמידה ביעדיו"אקסיבן". במסגרת הניסוי ה

סיבן", לרבות במגוון צורות המתן החדשניות )טבליות תת לשוניות במינונים המוצרים מבוססי "אק

שנמסר לחברה, לאור  כפישונים, פתילות )נרות( ותמציות ממוננות לשאיפה באמצעות משאף(. 
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מוצרים, האישור צורות מתן של או  להתקדם בהליכי רישום היצרןבכוונת  ,התוצאות שהושגו

 יוכל, בישראל ובחלק ממדינות אירופה. בכפוף לרישומן כאמור, החברה של הגלם חומרי המבוססים

 . , בכפוף לכל דיןלשווקם בישראל ו/או לייצא ולשווק אותם בחלק ממדינות אירופההיצרן 

, במזכר שיח שריד, התקשרה החברה, באמצעות 2020 ,בפברואר 4ביום לאחר תאריך המאזן, כמו כן, 

, במטרה ליצור מיזם משותף בתחום הייצור, השיווק והמכירה בשוק ועם רפא היצרןהבנות מחייב עם 

, המבוססים כאמור המקומי של מוצרי קנאביס רפואי מבית רפא. זאת לרבות סדרת שמני "אקסיבן"

היצרן  שיח שריד. בהתאם למזכר ההבנות, חולקו תחומי האחריות בין שיח שרידעל חומרי הגלם של 

 תהא אחראית על אספקת חומרי הגלם, בכמות ובאיכות שנקבעו במזכר ההבנות. שיח שרידורפא, כך ש

המקומי של מוצרי קנאביס רפואי מבית  בשוקייצור שיווק ומכירה ב, תחילה, יתמקדמשותף המיזם ה

המיזם גם למכירת מוצרים נוספים.  להתרחבשני, עשוי המיזם  בשלברפא, לרבות סדרת שמני אקסיבן. 

היתרונות  וימשך שלוש שנים, נועד לאפשר מקסום של 2020אפקטיבית החל מינואר אשר החל לפעול 

שיח שריד, היצרן ורפא בתחומי הגידול, הייצור והשיווק, תוך מיצוי שרשרת  היחסיים של השותפים,

לפרטים נוספים אודות מזכר ההבנות והמיזם המשותף, ראו  הערך לטובת איכות וזמינות המוצרים.

  (.2020-01-013314)מס' אסמכתא:  2020בפברואר,  5י של החברה מיום דיווחה המייד

בעקבות האסדרה החדשה, ובפרט לאור שינוי שיטת ניפוק מוצרי הקנאביס הרפואי להערכת החברה, 

מניפוק לפי רישיונות שימוש לניפוק לפי מרשם רופא, וכן לאור התפיסה הרווחת בציבור שצריכת 

קנאביס רפואי בצורת שמן בריאה יותר מצריכתו בעישון, יגדל הביקוש לשמנים ביחס לשאר מוצרי 

 פואי. הקנאביס לשימוש ר

, כמשמעו החברה בדבר הגידול בביקוש לשמנים הינן בבחינת מידע צופה פני עתידהערכות תחזיות ו

בחוק ניירות ערך, המבוססות על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר 

התממש, הערכות אלו עשויות שלא ל מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטת החברה.

כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת 

התממשות אי אילו מגורמי הסיכון מגמות בשוק, העדפת צרכנים סופים ו/או החברה, וביניהם 

 לדוח זה. 34יף הנזכרים בסע

צורת גליליות )סיגריות( בעלות פילטר או קצה בתפרחות הקנאביס מיובשות ומגולגלות  :מגולגלות .10.3

בהתאם מוצר זה מיוצר  לצורך נוחות הצריכה על ידי מטופלים באמצעות עישון. לאחיזה )פיית שאיפה(

 .IMC-GMPבעל תקן שהינו  היצרןעל ידי באמצעות תוצרי החברה , הישנהאסדרה ל

לצורך נוחות הצריכה על ידי מטופלים  ,הקבוצהמתוצרי המיוצרת  תפרחת קנאביס גרוסה :גרוס .10.4

 8.1.1, כמפורט בסעיף אסדרה הישנהבהתאם ל ידי היצרן-על מוצר זה מיוצר באמצעות עישון או אידוי.

 לעיל, באמצעות תוצרי החברה. 

 המוצרים הסופייםפילוח הכנסות ורווחיות  .11

 החברה הכנסות מסך 10% על עולה שיעורן אשר מוצרים קבוצת מכל)באלפי ש"ח(  החברה הכנסות פירוט

 :הדוח פרסום למועד שקדמו שנים שלוש של לתקופה
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 2017 שנת 2018 שנת 2019 שנת המוצרים קבוצת

 

 הכנסות

)אלפי 

 ש"ח(

 שיעור

 הכנסות

)אלפי 

 ש"ח(

 שיעור

 הכנסות

)אלפי 

 ש"ח(

 שיעור

 81%-כ 9,356 84%-כ 14,499 83%-כ 23,911 תפרחות

 6%-כ 739 7%-כ 1,176 12%-כ 3,440 שמן

 

 לקוחות .12

כמו כן, תחת האסדרה החדשה  החברה עצמה לצורך תהליך הגידול. משמשים אתהריבוי של החברה תוצרי 

, קיימת לחברה האפשרות למכור IMC-GAPובהתאם לאישור היק"ר שקיבלה החברה על עמידתה בתקן 

 תופי פעולה פוטנציאלייםאת תוצרי הריבוי שלה לחוות גידול אחרות. החברה בוחנת אפשרות זו כחלק משי

 לדוח.  30לפרטים נוספים בדבר שיתופי פעולה כאמור, ראו סעיף עתידיים. 

הינם מטופלים בעלי רישיון לשימוש בקנאביס רפואי. לקוחות החברה הגידול,  בשלב, אסדרה הישנהתחת ה

, ויש הצורכים את הקנאביס בטפטוף תחת הלשון מטופלים הצורכים את הקנאביס הרפואי כשמןיש 

תחת האסדרה החדשה, לקוחות החברה הינם החוליות הבאות אידוי.  ואבאמצעות עישון כתפרחת, הרפואי 

 הינם מטופלים בעלי המוצרים הסופייםבשרשרת הערך )ייצור, שיווק והפצה(, והצרכנים הסופיים של 

 קנאביס רפואי המונפק בבית מרקחת. רכישת  מרשם

 מטופלים המחזיקים ברישיון לצריכת קנאביס 63,000-למיטב ידיעת החברה, בישראל קיימים כיום כ

בשנים מטופלים  100,000 -מספר המטופלים יעלה עד לכ ,האסדרה החדשה תחתרפואי, והחברה מעריכה כי 

תחת האסדרה הישנה,  תחת שתי האסדרות. המוצריםאת מספקת , החברה הדוח. נכון למועד הקרובות

תחת האסדרה משווקת החברה את המוצרים ישירות למטופלים בעלי רישיון לשימוש בקנאביס רפואי. 

רכישת מרשם ללמטופלים באמצעות בתי המרקחת ובכפוף להצגת  המוצרים הסופייםהחדשה, נמכרים 

 את מקבלים מרקחת ביתב הרפואי הקנאביס את רוכשיםש המטופליםרפואי ממשרד הבריאות. קנאביס 

אותה מקבל  כמותב המחיר תלוי כאשר, אישורב המצוינת לכמותלקטגוריית המוצר ו התאםב המוצר

 .(לעיל 9.4.1בסעיף  כמפורט)המטופל בפועל 

רב השנים בתחום הפעילות, ולאור  נה, כמו גם ניסיושיח שריד להערכת החברה, לאור המוניטין הרב שצברה

קנאביס רפואי ימשיך אישור לרכישת כניסתה לתוקף של האסדרה החדשה, ככל שמספר החולים בעלי 

 . אשר יצרכו את מוצרי החברההפוטנציאלים הצרכנים הסופיים לעלות בשנים הקרובות, כך תגדל כמות 

)ובין היתר  לחברות פרטיות העוסקות בתחום הקנאביס הרפואי הקבוצהאת תוצרי בנוסף, החברה מספקת 

לצורך ייצור מוצרים מבוססי  ולמפעלים בעלי רישיון מתאים הזקוקים לחומר גלם קבוצה(בלחברות 

 . בתחום הקנאביס הרפואי מחקר ופיתוחהמבצעות קנאביס לשימוש רפואי, וכן לחברות 
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 של השוק בנתח מהותי שינוי צפוי, במלואה החדשה האסדרה של לתוקף כניסתה עם, החברה להערכת

לאור שינוי בשיטת התמחיר  ,רפואי לשימוש הקנאביס במחיר שינוי וכן הפעילות בתחום הפועלות החברות

לאור החלטת הממשלה בדבר ייצוא קנאביס  ,החברה להערכת, זאת לצד. לעיל 9.4.1כמפורט בסעיף 

או לחוליות  מפורט לעיל, ובכפוף למתן היתר ייצוא לחברהלשימוש רפואי, ולאחר קביעת כללי ייצוא כ

 נכון"ל. בחו ומפיצים משווקים ויכלול יתרחב החברה של הלקוחות בסיס, שרשרת הערך בהן פועלת החברה

  .כאמור הלקוחות היקף את להעריך החברה ביכולת אין, זה למועד

אלפי ש"ח  3,925-בסך של כהחברה  הכנסות. יצוין, כי , אין לחברה תלות במי מלקוחותיההדוחנכון למועד 

שני לקוחות מ, נובעות 2019בשנת  הכנסות החברהמסך  10%-ו 13%-אלפי ש"ח, אשר מהוות כ 3,089-וכ

  חיצוניים.

בדבר שינויים בנתח השוק של החברות בתחום הפעילות ומחיר הקנאביס לשימוש רפואי, החברה  הערכות

וכן בדבר התרחבות בסיס הלקוחות עם קבלת היתר ייצוא קנאביס לשימוש רפואי לחו"ל, הינן בבחינת 

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או ערך ניירות בחוק כמשמעותו עתיד פני צופה מידע

התממש באופן שונה מכפי שהוערך, וזאת כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה, וזאת בין ל

, או התממשות אי אילו ם, אישורים רגולטורים נדרשיםהיתר לאור מגמות בשוק, העדפת הצרכנים הסופיי

  לדוח זה. 34 מגורמי הסיכון המנויים בסעיף

  שיווק והפצה .13

, ישירות לבית הלקוח, החברה משווקת ומפיצה את מוצריה אסדרה הישנהבהתאם ל ,הדוחנכון למועד 

שיח ובהתאם לדרישות האסדרה החדשה,  במקביל, .ספק לחברה שירותי לוגיסטיקהמה ספק באמצעות

אשר קיבל את אישור משרד  המפיץבאמצעות לבתי המרקחת  ןת את מוצריהוומשווק ותמפיצ 10וקאן שריד

הסכמי (. לפרטים בדבר IMC-GDPהבריאות לשיווק והפצה של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי )תקן 

  להלן. 29.3סעיף  ראוההפצה 

 תחרות .14

  בישראל תחרות .14.1

 הפועלותגידול  חוות 11עוד  בישראל פועלותהחברה,  מלבד, הדוחלמיטב ידיעת החברה ונכון למועד 

חוות גידול  .מועד כניסתה לתוקף של האסדרה החדשהלתחת רישיון משרד הבריאות אשר בתוקף עד 

 .החברהשל  העיקריות מתחרותה הינןכאמור 

 הנדרש באישור המחזיקות נוספות חברות כעשר ותידיעת החברה, פרט לחברה קיימ למיטבכן,  כמו

 באישורים המחזיקות חברותארבע  וכן( IMC-GAP) החדשה לאסדרה בהתאם וגידול לריבוי

  (.IMC-GMP) ואריזה לייצור החדשה לאסדרה בהתאם הנדרשים

 מבין, אין ביכולת החברה להעריך מי לעיל כמפורט למעט, החדשה האסדרה של לתוקף כניסתה לאור

 באסדרה המפורטות הרגולטוריות הדרישות לאור הגידול בתחום לעסוק תמשיך כאמור הגידול חוות

עם זאת, לאור החדשה. כמו כן, למיטב ידיעת החברה, הוגשו מאות בקשות לקבלת רישיון לגידול. יחד 
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 אסדרההחדשה אין ביכולת החברה להעריך כמה מגדלים בסופו של דבר יעמדו בדרישות ה אסדרהה

 . שלהן הגידול ואיכותהחדשה ויפעילו חוות גידול ומה תהיה תפוקת 

עוסקים בענף לייבא מאירופה חומר ללאחרונה אישר משרד הבריאות כמו כן, למיטב ידיעת החברה, 

 במקביל בוחן משרדו ,ור עיבוד לכדי מוצר קנאביס רפואיטונות, אשר יעבמספר גלם בהיקף של 

 64.ייבוא נוספות בקשות הבריאות

 מתקן לאישור בקשה בתהליכי הנמצאות נוספות חברות מספר קיימות החברה ידיעת למיטב, בנוסף

 מספרן המדויק.את  להעריך החברה ביכולת אין אולם, ייצור מתקני של בהקמה החלו אף וחלקן ייצור

  העולמי בשוק תחרות .14.2

למיטב ידיעת החברה, קיימות בעולם חברות רבות העוסקות בגידול וייצור מוצרי קנאביס רפואי. עם 

זאת, אין ביכולת החברה להעריך כמה מהן בעלות התקנים הנדרשים לגידול קנאביס לצרכים רפואיים. 

. ככל IMC-GAPמהיק"ר על עמידה בתקן , מחזיקה החברה ברישיון קבוע הדוחנכון למועד 

שהרגולציה במדינת יעד כלשהי אשר החברה תבקש לייצא לה מוצרי קנאביס רפואי תתיר ייבוא של 

מוצרי קנאביס רפואי מישראל לשטחה, תפעל החברה לקבלת האישורים הדרושים לייצוא מוצריה 

אין ביכולת החברה להעריך מה  .והכל בכפוף לפקודת הסמים המסוכנים מישראל לאותן מדינות יעד

שוק העולמי אטרקטיבי לחברות היהיה חלקה של החברה בשוק העולמי ועד כמה בסופו של דבר יהיה 

ישראליות. עם זאת, להערכת החברה, ניסיון השנים והידע הרב שנצבר בחברה, ממצב את החברה 

שפיתחה הייחודיות קות והגנטיהיטב, בעיקר לאור הפיתוחים הטכנולוגיים הקיימים של החברה 

 החברה. 

 החברה מול מתחריה  עמידת .14.3

ם בתחום פעילותה, לרבות בסיס הידע המשמעותי הקיים יה רב השנלהערכת החברה, ניסיון הקבוצ

שמחזיקה  תוהייחודי ותהגנטיקבחברה אשר מאפשר לה לתת מענה יעיל ואיכותי ללקוחותיה, כמו גם 

ופעילות הפיתוח והמחקר הענפה שמקיימת הקבוצה החברה, שיתופי הפעולה האסטרטגיים של 

 אישורים הרגולטוריים שניתנו לה ממשרד הבריאות, ה, ובנוסףהקבוצההחברה באמצעות חברות 

 כל אלה מהווים יתרון משמעותי לחברה מול מתחרותיה.  -לפעול תחת האסדרה החדשה 

 עונתיות .15

בחממות טכנולוגיות המותאמות לגידול קנאביס לשימוש רפואי. חממות  צמחי הקנאביסהחברה מגדלת את 

השפעות עונתיות על מחזורי הגידול. בנוסף, לאורך  ממתנותהשפעות אקלים ובכך ממתנות אלה למעשה 

, הדוחהשנים צברה החברה ידע רב וניסיון בנטרול השפעות אפשריות של עונתיות על פעילותה. נכון למועד 

 מחזורי גידול בשנה. 4-5 -מגדלת כ ,שיח שרידהחברה, באמצעות 

                                                 

64 -https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_14012020

b/he/decision_and_directives_Decision_14012020_b.pdf 



 56 -א 

 

 

 

 כושר ייצור .16

  הריבוי שלב .16.1

  שתילים בשנה.עשרות אלפי החברה מבצעת הליך ריבוי בחוות הריבוי של החברה, המאפשרת ריבוי של 

 הגידול שלב .16.2

  .לשנה תפרחות קנאביס יבשות טון 4 -כ על עומד החברה של הייצור כושר, הדוחנכון למועד 

הגידול  באופןהתייעלות וזאת על ידי טון בשנה  8-יכולת התרחבות עתידית לגידול של עד כלחברה 

גידול , ייעול אופן הניצול של השטח הקיים, שימוש בטכנולוגיות במתקנים הקיימים של החברה

. בנוסף, לרשות וכן באמצעות הרחבת מתקני הגידול בשטח הקיים ,החממות ועודחימום חדשניות, 

. בשנהנוספים טון  14-דונם, המאפשר גידול של עד כ 20-החברה שטח חקלאי נוסף, בגודל של כמייסדי 

החברה, כושר  להערכת הקרובה תושלם הרחבת מתקני הגידול בשטח הקיים. בשנההחברה,  להערכת

גידול בדרך של  ההרחבה של חממות החברה )אוהשדרוג ו/או הייצור, המלאי של החברה, ואפשרות 

חיצוניות(, מאפשרים לחברה להרחיב את פעילותה הן בשוק המקומי והן בשוק  חוותשיתוף פעולה עם 

 העולמי בהנחת ייצוא. 

כמו כן, החברה בוחנת אפשרויות התרחבויות נוספות באמצעות שיתופי פעולה בישראל. כפועל יוצא 

 מיבתקופת הדוח, התקשרה החברה, באמצעות שיח שריד, בהסכלעיל,  8.1.2.2כאמור בסעיף  מכך,

 . יללע 30ים, כמפורט בסעיף מגדל שיתוף פעולה עם

בדבר האפשרות להרחיב את פעילות החברה בשוק המקומי ובשוק העולמי בהסתמך החברה  הערכות

כמו גם שימוש בשטחים על כושר הייצור, מלאי החברה ואפשרות ההרחבה של חממות החברה, 

העלות הצפויה , הצפויים להשלמת תהליכי ההתרחבות במתקני הגידול הזמנים לוחותנוספים, 

והתפוקה השנתית המקסימלית הצפויה מהסכם שיתוף  ההתרחבות כאמור תהליכילהשלמת 

. הערכות אלו עשויות שלא ערך ניירות בחוק כמשמעותו עתיד פני צופה מידעהינן בבחינת , הפעולה

להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, וזאת כתוצאה מגורמים שונים 

זאת בין היתר לאור מגמות בשוק, שינויים רגולטורים או התממשות אי שאינם בשליטת החברה, ו

 לדוח זה. 34 אילו מגורמי הסיכון המנויים בסעיף

  הייצור שלב .16.3

באמצעות לאסדרה החדשה ו אסדרה הישנהבהתאם ל את מוצריה , החברה מייצרתהדוחון למועד נכ

. לפרטים IMC-GMPשקיבלו רישיון קבוע על עמידה בתקן היחידות מהחברות היצרן, שהינו אחד 

  להלן. 29.2הסכם הייצור ראו סעיף בדבר 

כאמור לעיל, בכוונת החברה לפעול להרחבת פעילותה העצמאית לאורך שרשרת הערך, בין היתר, 

  .IMC-GMPבאמצעות בחינת האפשרות להקים בעתיד מפעל ייצור עצמאי בתקן 

בדבר לוחות הזמנים להקמת מפעל, היכולת לקבל אישורים, העלויות הכרוכות החברה  הערכות

. הערכות אלו ערך ניירות בחוק כמשמעותו עתיד פני צופה מידעבהקמה ואופן המימון, הינן בבחינת 

עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, וזאת כתוצאה 
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ליטת החברה, וזאת בין היתר לאור מגמות בשוק, שינויים רגולטורים או מגורמים שונים שאינם בש

 לדוח זה. 35 התממשות אי אילו מגורמי הסיכון המנויים בסעיף

  של חברות הקבוצה שאינן מהותיות לחברה נוספות פעילויות .17

בנוסף לתחום הריבוי, גידול, ייצור, שיווק והפצה של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי, שהינו תחום פעילותה 

 המשיקות ונלוותגם בפעילויות נוספות,  , באמצעות חברות הקבוצה,העיקרי של החברה, עוסקת החברה

 .לחברה מהותית אינההנוספות ויות אף אחת מהפעילתחום הקנאביס הרפואי. ל

 איבנה .17.1

הינה בעלת ו מהון המניות המונפק והנפרע של איבנה 40.8%-כ ,שיח שריד, באמצעות החברה מחזיקה

וייצור של פיתוח בו החברהבניתוח פרופילי טרפנים של זני  איבנה עוסקת. בה רהמניות הגדולה ביות

להעשרת מוצרי קנאביס ושמירה על החתימה הארומטית שלהם, המהווים בסיס  תרכובות טרפנים

לייצור דור חדש של מוצרים מועשרים מבוססי שמן קנאביס. בנוסף, איבנה עוסקת בפיתוח ושיווק 

המאפשר לחולים לצרוך קנאביס בעישון ללא פיתוח תלות בניקוטין.  ,תחליף טבק מבוסס צמחי מרפא

 בתחום הקנאביס הרפואי.  חדשנייםשורה של מחקרים  מבצעתכמו כן, איבנה 

 .להלן 19.2ראו סעיף לפרטים נוספים, 

17.2. .Inc Cannabics Pharmaceuticals "(קנאביקס פארמה)" 

"( אשר קנאביקס)" .Cannabics Incממניות חברת  3.3%-מחזיקה כ ,שרידשיח , באמצעות החברה

עוסקת בפיתוח  פארמה קנאביקס .פארמה קנאביקסהמניות המונפק והנפרע של  מהון 66%-מחזיקה כ

, פיתוח קפסולות בשחרור מושהה ותרופות מבוססות רפואיקנאביס  טיפולים מתקדמים באמצעות

ומערכות סריקה  סטייםודיאגנמפתחת כלים  פארמה קנאביקסצמח הקנאביס מותאמות אישית. 

לפרסונליזציה של טיפול בסרטן בעזרת צמח הקנאביס, ומחזיקה בפטנט על קפסולה בשחרור מושהה 

ארה"ב תחת  OTC בבורסת נסחרת ם נוספים על טכנולוגיות הסריקה. קנאביקס פארמהופטנטי

על דוחותיה הכספיים של החברה  ההשפעתו קנאביקסשל  ערך ירידתבדבר  לפרטים. CNBXהסימול 

  .הכספיים לדוחות 14ראו ביאור 

 ונושא שריד שיח, החברה כנגד מניותיהלפרטים אודות תובענה שהוגשה בידי קנאביקס וחלק מבעלי 

, במרץ 10 מיום החברה של המיידי דיווחה דיווחה וכן לדוחות הכספיים, 18באור  ראו, בחברה משרה

 (. 2020-01-023088:אסמכתא)מס'  2020

 10קאן .17.3

, הדוח למועד .10בקאן המונפק והנפרע מניותמהון ה 38.2%-כ , מחזיקהשיח שריד, באמצעות החברה

 נוספות פעילויות 10קאן מבצעת, לעיל 8.2.2 ףבסעי כמפורט רפואיה קנאביסבתחום ה פעילותעל  נוסף

 :להלן כמפורט

 בסעיף)צד ג'  עם 10קאן התקשרה, 2020, במרץ 5 ביוםתאריך המאזן,  לאחר :רפואי קנאביס .17.3.1

 חוות בשטחי שימוש וזכות, הגידול מחוות רפואי קנאביס לאספקת בהסכם"(, הגידול חוותזה "
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זנים של  1065לקאן תספק הגידול חוות, להסכם בהתאם. קליניים מחקרים לצורך הגידול

, היתר בין, מותנה לתוקף סכםהה של כניסתו .10קאן לשבלעדית  בעלותב , שיהיוקנאביס רפואי

 התחייבה, ההסכם במסגרתוהפצה.  שיווקתקבל את אישור היק"ר לפעילות  10שקאן בכך

 תרכיש"ר, היק אישור יתקבל לא באם .מינימליות שנתיות בכמויות הזמנות לביצוע 10קאן

 .10קאן מידיגב -אל-גב הסכומים יושבו לה, בכפוף לכל דין תתבצע על ידי שיח שריד התוצרת

, כולל קורס בנושא מפעילה מערך הדרכות 10: קאןהדרכה בשיתוף הטכניון מערך הפעלת .17.3.2

 .הטכניון עם בשיתוף קנאביס רפואי,

כה  עד. בינלאומירפואי  קנאביס כנס 10שנים, מארגנת קאן 3-מזה כ: כנסים בינלאומיים .17.3.3

  .בפורטוגלכנס נוסף ו כנס אחד בברזיל, בישראל כנסים ארבעההתקיימו 

פועלות מספר חברות  תחתיה אשר, חממה טכנולוגית פעילהמ 10קאן: טכנולוגית חממה .17.3.4

, כיום מתבצעים הטכנולוגית בחממהבמחקר ופיתוח בתחום הקנאביס הרפואי.  תוהמתמקד

 בחומרים השאיפה חומר של העשרה המאפשר רכיב בעל קנאביס משאף פיתוח, היתר בין

 . באינדיקציות לטיפול יעודיות פורמולציות פיתוח וכן ,כגון ויטמינים וחומרי טעם ,נוספים

בהסכם לשיתוף פעולה עם אפיג'נטיקס בע"מ  10התקשרה קאן 2019בדצמבר,  15ביום 

החברה המשותפת,  .(50%-50%) , במסגרתו תוקם חברה בהחזקתן המשותפת"(אפיג'נטיקס)"

תפעל למסחור טכנולוגיה שפותחה בידי אפיג'נטיקס לצורך שיפור תוצרת בתחום הקנאביס, 

במסגרת שיתוף פעולה זה, תהא  .ילים בצמח ושיפור הפריחהובפרט, הגדלת ריכוז החומרים הפע

, את חומרי הגלם ואת התשתית שיח שרידאחראית לספק, בין היתר באמצעות  10קאן

המתאימה לצורך בדיקת היתכנות של הטכנולוגיה בתחום הקנאביס, וכן תלווה את תהליכי 

תעניק לחברה המשותפת רישיון  הפיתוח העסקי והשיווק של החברה המשותפת. אפיג'נטיקס

   ותפעל ליישומה בתחום הפעילות. 66בלעדי לשימוש בטכנולוגיה בתחום הקנאביס

 67:'יןטרג .17.4

טרג'ין עוסקת  המונפק והנפרע. מהונה 52.3%-על ידי החברה, באמצעות שיח שריד, בכ מוחזקתטרג'ין 

ו/או במעבדה, בדגש על פעילות באמצעות  בין השאר בפיתוח שיטות לגידול קנאביס בתנאי פארמה

הכולל בין השאר שיטות עריכה גנטית ושימוש  קלאסיביוריאקטור. טרג'ין מבצעת טיפוח שאיננו טיפוח 

 וחומרים קנבינואידים של יצורבנוסף, מפתחת טרג'ין שיטות לי בסמנים גנטיים של צמחי קנאביס.

 צמחי מדיום או אצות, בשמרים לדוגמא) נאביסהק מצמח תאים מבוסס שאינו בביוריאקטור נוספים

 . (אחר

                                                 

 10המחזיק ברישיון מתאים ובתוקף, עליו תורה קאן מורשהאספקת הקנאביס הרפואי בידי חוות הגידול תיעשה באופן ישיר ליצרן  65

 לחוות הגידול.

 , שהינו זן של קנאביס המשמש בעיקר למטרות תעשייתיות.)Hemp(למעט המפ  66

 ממניותיה. 11.1%-נוספים ממניותיה של טרג'ין מוחזקים באמצעות פלאנטארק ביו בע"מ, אשר שיח שריד מחזיקה ב 42.3%-כ 67
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 טריכומשל .17.5

 מהונה המונפק והנפרע. 42.5%-טריכומשל, מוחזקת על ידי החברה, באמצעות שיח שריד, בכ

טריכומשל מפתחת טכנולוגיה על בסיסה מיוצרים מוצרי צריכה מבוססי צמח הקנאביס, בדגש על 

המכילים מינון מדויק של החומר הפעיל, המשווקים טכנולוגיה המאפשרת ייצור מוצרי פרימיום 

 הנגשה של קנאביס ללקוחות סופייםבארה"ב. בנוסף, טריכומשל עוסקת בפיתוח שיטות וטכנולוגיות ל

, ראו התייחסות להתקשרות בהקשר זה .וכן בפיתוח מיכון ומכשור לייצור של מוצרים אלו ומסחורם

 .להלן 17.6סעיף ב Green Element BVשל טריכומשל עם 

17.6. Green Element BV:  

 Green Elementחברת במהון המניות המונפק והנפרע  40%-ב , באמצעות שיח שריד, מחזיקההחברה

BV"( גרין אלמנט, הפועלת בהולנד)" .ייצור, שיווק למועד הדוח, פעילותה של גרין אלמנט מתמקדת ב

 באירופה. CBDומכירה של מוצרים מבוססי 

 בשני הסכמים המעניקים לגרין אלמנט רישיונות גרין אלמנטעם הדוח, התקשרה טריכומשל  תתקופב

באמצעות שימוש בטכנולוגיות של  CBDבמדינות אירופה, למוצרי  ייצור, שיווק והפצה שאינו בלעדי

 והחלה פעילות הייצור וההפצה.קווי ייצור בהולנד  הוקמובמסגרת שיתוף הפעולה,  .טריכומשל

 הוענק לגרין אלמנטלפיו  "(,השותף)"התקשרה בהסכם שיתוף פעולה עם שותף  כמו כן, גרין אלמנט

רישיון ייצור, שיווק והפצה שאינו בלעדי, ברחבי אירופה של מוצרי קנאביס רפואי לצריכה אוראלית 

להערכת החברה, שיתוף הפעולה יוכל לאפשר לגרין  במינון מדויק קבוע ומדיד שפותחו על ידי השותף.

הוכחו ותרכובות בוטאניות ייחודיות, ש CBDאלמנט לפתח קו ייחודי של מוצרי קנאביס מועשרי 

במסגרת שיתוף פעולה זה, יפעלו גרין אלמנט  מחקרית כמועילות למצבים כגון חרדה, שינה, ריכוז ועוד.

 והשותף להקמת מרכז ייצור והפצה של המוצרים בהולנד, אשר יופעל בידי גרין אלמנט.

 ייחשב כל מוצר המיוצר מצמח הקנאביס ואשר CBDלצורך שיתופי הפעולה האמורים, מוצר מבוסס 

הפעילות  בהתאם לדין הרלוונטי לרבות פקודת הסמים המסוכנים. THCאינו מוגדר כמוצר מבוסס 

 .לעמידה בהוראות כל דין, לרבות בהוראות פקודת הסמים המסוכניםכאמור כפופה 

 CBDתחילת הייצור וההפצה, פיתוח קו ייחודי של מוצרי קנאביס מועשרי הערכות החברה בדבר 

, הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, והקמת מרכז ייצור והפצה בהולנד

המבוססות על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד 

התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטת החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן 

ו להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה, או חלקן, א

וזאת בין היתר לאור מגמות בשוק, שינויים רגולטורים או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון המנויים 

 .לדוח זה 35בסעיף 

 רכוש קבוע, מקרקעין ומיתקנים  .18

 ש"ח. אלפי 8,699בסך של רכוש קבוע  לחברה 2019בדצמבר,  31 ליום נכון .18.1
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  ומתקנים מקרקעין .18.2

 של שיח שריד מתקן הגידול .18.2.1

וממוקמת  68דונם 16-זכות שימוש מלאה בקרקע חקלאית המשתרעת על שטח של כ לשיח שריד

 2018 ,בנובמבר 19מיום שכירות  מיוזאת בהתאם להסכ השרון ית דרוםאיזורשטח המועצה הב

לבין קרובים  שריד שיחלבין חנה שריד, הנמנית על קבוצת השליטה בחברה, ובין  שריד שיחבין 

 8כל אחד מההסכמים הינו ביחס לשטח של  ."(שכירות החווה מיהסכ)"של בעלי השליטה בה 

 . "(השטחיםדונם )"

 עשר שנים של לתקופה יםהשטחשני  את שריד לשיחמשכירים הקרקע  יבעלם, מיפי ההסכ על

יחודשו אוטומטית בהסכמת  אשר ,2028 ,מברדצב 31 ליום ועד 2019 ,רינואב 1 מיום החל

"ח ש 50,000 של, בסך שנתייםוהכל בתמורה לתשלום דמי שימוש הצדדים לעשר שנים נוספות 

רשאית לסיים את תקופת ההסכמים במתן הודעה  שריד שיח 69.לכל שטח "מ כדיןמע בתוספת

  בכתב לבעלי הקרקע לפחות שישה חודשים מראש.

קיימת  שריד שיחלבין קרובים של בעלי השליטה בה, ל שריד שיחהסכם בין בהתאם לבנוסף, 

ש"ח  50,000"ר, בתמורה לתשלום שנתי בסך מ 8,000-אופציה לשימוש בשטח נוסף בגודל של כ

 בתוספת מע"מ. 

עיבוד מתקני  ,דונם 9-בשטח של כעל הקרקע החקלאית בנויות חממות מבוקרות אקלים 

וכן שטח תפעולי של  IMC-GSP, חדר "כספת" מאושר לפי תקן יישוןייבוש מתקני ראשוני, 

, 2019בדצמבר,  30ביום  .בשנהתפרחת קנאביס יבשה טון  4גידול של עד  יםהמאפשרהחווה, 

 פעילות החברה במתקן הגידול.  שםהנדרשים להתקבלו התרי הבנייה 

 לעיל. 16 לפרטים בדבר פוטנציאל הרחבת כושר הייצור והרחבת שטחי הגידול, ראו סעיף

 החברה  משרדי .18.2.2

 את שוכרת החברה. שבשרון גבעת ח"ןב ממוקמים מ"ר, 130-, ששטחם כהחברה משרדי

 הגב' חנה שריד, הנמנית על קבוצת השליטה בחברה, בתמורה לסכום לא מהותי.מ המשרדים

כאשר לחברה האופציה להאריך את תקופת  2020 ,בדצמבר 31השכירות הינה עד ליום  תקופת

  ., בסכום דומהכל אחתחודשים  24 נותבלשתי תקופות נוספות השכירות 

 .בתמורה לסכום לא מהותי ן, משרד נוסף"כמו כן, החברה שוכרת, מאגודת גבעת ח

 

 

                                                 

 מושכרים בשכירות משנה לחברה מוחזקת. מתוך כך, שני דונם 68
דמי השכירות בגין השטחים לא שולמו בפועל אלא נרשמו כהוצאה מול קרן הון בגין עסקאות עם בעלי השליטה בחברה.  2018עד שנת  69

 לדוחותיה הכספיים של החברה. 17לפרטים ראה ביאור 
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 מחקר ופיתוח  .19

 ותגנטיק פיתוח .19.1

 ןשל צמח הקנאביס, מתוכ גנטיקות 300-כהחברה  ורכשהפיתחה טיפחה,  שרידשיח במרוצת השנים, 

 הרפואי הקנאביס זני. משווקות באופן מסחרי ללקוחות החברההאחידות והדירות  גנטיקות 12

 קניבואידים מאות מכיל זן כל. וזן זן בכל הקיימים פעילים חומרים של שונים ברכיבים מאופיינים

גנטיקות של החברה ניתן למצוא מגוון  גנטיקותהבסל  חומרים נוספים. ומאות (פעילים)חומרים 

מינון נמוך  עם THC -ב ותהעשיר גנטיקותלדוגמא:  ,המכילות יחסים שונים של החומרים הפעילים

עם בהרכבים "מאוזנים"  גנטיקות, THCעם מינון נמוך של  CBD-ב ותהעשיר גנטיקות, CBD של

 ועוד.  CBD-ו THCמינון דומה של 

טרג'ין מפתחת טכנולוגיות לביצוע טיפוח בשיטות טיפוח מתקדמות הכוללות סמנים גנטיים ואמצעים 

דים המתקדמת יאוניזנים וקווים המתאימים לשיטת ייצור הקנב, במטרה לפתח של עריכה גנטית

 שטרג'ין מפתחת.

  אקדמאיים מוסדות עם ופיתוח מחקר פעילות .19.2

ובתחום פעילותה עם מספר  שורה של מחקרים בתחום הקנאביס הרפואיביצעה ומבצעת כיום איבנה 

  אוניברסיטאות בישראל.

ידי קנאביקס פארמה -מוחזקת על)אשר  גרין אולטרה בע"מלחברת  , מספקת החברה2016החל משנת 

, ובפרט לצרכי מחקר ופיתוחאשר שימשו  הקבוצהאת תוצרי ( ידי החברה-בע"מ, חברה המוחזקת על

 לטיפול בחולי סרטן.  יםקליני יםגלולות לשחרור מושהה אשר שימשו למחקרצור לצורך יי

המופקים מהגנטיקות המגודלות במתקן הגידול  הקבוצהמזה כשלוש שנים, מספקת החברה את תוצרי 

 .בתחום הסרטןלמגוון של מחקרים של החברה 

 .שירותי ייעוץ מדעי ומחקרי מגוף הקשור לטכניון פועלת בשיתוף פעולה ומקבלת'ין טרג, בנוסף

 פעילות מחקר ופיתוח עם מוסדות רפואיים  .19.3

 שיבוצע קליני מחקר למימון בהסכם ,שיח שריד באמצעות, החברה התקשרה, 2019, בדצמבר 16ביום 

 המרכז"בסעיף זה, ( )הרופא)אסף  שמיר הרפואי המרכז של והפיתוח המחקר קרן עם בשיתוף

שיח "( ועם חוקר ראשי מטעמה, לבחינת השפעת תכשיר המבוסס על הקנאביס הרפואי של הרפואי

( הנמצאים על הספקטרום האוטיסטי. 25, בטיפול בהפרעות מהן סובלים ילדים וצעירים )עד גיל שריד

השפעת ובמסגרתו נבחנת במרכז הרפואי,  החל ביצוע המחקר בפועל ,2019בדצמבר,  16יום נוסף, בב

מטופלים מקרב  100-"( על כהמוצר"בסעיף זה, , "ניצן ספקטרום" )שיח שרידעודי של מוצר יי

אוכלוסיית היעד. מטרותיו העיקריות של המחקר הקליני הן לאפיין את השפעת הטיפול בקנאביס 

על התחלואה הנלווית לרצף האוטיסטי של אוכלוסיית  CBD:THCרפואי בריכוזים יחסיים שונים של 

ון את השפעות הטיפול בקנאביס רפואי על התפקוד הקוגניטיבי וההסתגלותי של היעד, וכן לבח

 אוכלוסייה זו. 
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עדכונים בקשר עם המחקר הקליני  שיח שרידבהתאם להוראות ההסכם, המוסד הרפואי ימסור ל

ותוצאותיו. תוצרי המחקר וזכויות הקניין הרוחני הנובעות מהמחקר, למעט הזכויות המסחריות 

תהא רשאית לעשות שימוש בתוצאות  שיח שרידהקשורות למוצר, הינם של המרכז הרפואי; ואולם, 

 המחקר שיפורסמו, ללא עלות.

החברה לניצול מסחרי של הידע שנרכש כתוצאה מעשור של המחקר הקליני מהווה חלק מאסטרטגיית 

בהפקת מוצרי קנאביס לשימוש  שיח שרידפעילות בשוק הקנאביס הרפואי וניתוב הידע הרב הקיים ב

רפואי ובהתאמה של זני קנאביס ביחסים שונים לאינדיקציה ספציפית, ומהווה המשך ישיר לטיפול 

 .שיח שרידאמצעות מוצרי בילדים הנמצאים על הספקטרום האוטיסטי ב

עם המרכז הרפואי, וכן התקשרה עם גורם אשר  שיח שרידלצורך ביצוע המחקר הקליני, התקשרה 

יממן את המחקר הקליני שמבצע המרכז הרפואי, בהסכם לחלוקת הכנסות בגין מוצרים שפותחו בידי 

טרום האוטיסטי )ככל עבור המחקר הקליני המבוצע במרכז הרפואי לטיפול בהפרעות הספק שיח שריד

שמוצרים כאמור יימכרו בעתיד(. היקף המימון של הניסוי על ידי הגורם המממן מוערך במאות אלפי 

בגין מוצרים אלו, יועבר  שיח שרידש"ח. בהתאם להסכם חלוקת ההכנסות, חלק לא מהותי מהכנסות 

לביצוע מחקרים  והגורם המממן שיח שרידלגורם המממן וחלקן יופקד לטובת קרן משותפת של 

לפרטים נוספים ראו , וזאת לתקופה של שבע שנים ממועד המכירה הראשונה. שיח שרידעתידיים בידי 

 (. 2019-01-110256)מס' אסמכתא:  2019בדצמבר,  17דיווח מיידי של החברה מיום 

  רפואי קנאביס מבוססי מוצרים של ופיתוח למחקר טכנולוגית חממה .19.4

חממה טכנולוגית אשר מתמקדת בפיתוח טכנולוגיות ומוצרים בתחום הקנאביס הרפואי. בעלת  10קאן

 לעיל.  17.3.4לפרטים נוספים בדבר החממה הטכנולוגית ראו סעיף 

 מתקדמות גידול שיטות פיתוח .19.5

, עמידה הדירותולפתח את יכולות היצור שלה תוך הקפדה על איכות התוצר,  החברה מחזון כחלק

'ין מפתחת יכולות גידול פורצות דרך המשתמשות טרג, עלויותב חיסכוןקפדניים ו פארמה בתקני

לצרכי הפקה של החומר הפעיל  ,הצמח תאי של ומסחרי מבוקר לגידול( ביוריאקטורבמדיום נוזלי )

כדוגמת שמרים  ,חנת אפשרויות נוספות לייצור של החומרים הפעילים במדיומים נוספיםוכמו כן בו

 ואצות.

 מתקדמות צריכה שיטות פיתוח .19.6

 החומר של יעילהמשתמשי הקנאביס שיטות לצריכה  שוק עבורלפתח  למטרהשמה לעצמה  החברה

פיתחה מספר מוצרי צריכה, הן  החברה ,טריכומשלהפיתוח של  פעילות מסגרתין היתר, בב .הפעיל

, ויחידה יחידה לכל מלאה בהדירותהמתאפיינים  ,עישון של בדרךלצריכה  והן אוראליתלצריכה 

 .והשוק היצרן דרישות לפי הייצור בעת הנקבע אחיד ומינון הפעילים החומרים אחוזי על שליטה

 השקעות במחקר ופיתוח .19.7

 493-ו אלפי ש"ח  456, אלפי ש"ח 1,806-סך של כ ההשקיע החברה 2017-ו 2018, 2019השנים  במהלך

 .בהתאמה"ח לצורכי מחקר ופיתוח, שאלפי 
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  נכסים לא מוחשיים .20

 :שיח שריד .20.1

 בתחום פעילות לצורך הנדרשים הבריאות משרד ברישיונות מחזיקה שיח שריד – רישיונות .20.1.1

 2020בדצמבר,  31, בתוקף עד ליום (IMC-GAP תקן) החדשה לאסדרה בהתאם והגידול הריבוי

, הישנה לאסדרה בהתאם והגידול הריבוי בתחום הבריאות לצורך פעילותוכן רישיון משרד 

 האחראי הביטחון מממונה IMC-GSP אישור שיח שרידל, בנוסף .2020ביוני,  30בתוקף עד 

 של הגידול וחוות הריבוי לחוות ביחס"( ר"היק ט"מנב)" ר"ביק והביטחון האבטחה לתחום

 .החברה

 . ISO9001 תקן לשיח שריד –תקנים  .20.1.2

 קנאביס לגידול הראשוני הרישיון את שיח שריד קיבלה עת, 2008 שנת מאז – ואצוות גנטיקות .20.1.3

. גידול אצוות החברה מפיקה ממנו עשיר, גנטי ומאגר גנטיקות בפיתוח ניסיוןהיא צברה , רפואי

 קנאביס גידלו אשר מחולים ,הבריאות משרד באישור שיח שרידב התקבלו הראשונות הגנטיקות

 הדירות גנטיקות הינן היום בחברה הקיימות הגנטיקות. הבריאות משרד באישור פרטי באופן

 . ויציבות

 ממקור גנטיקות על זכויות קיבלה וכן שיח שרידבאמצעות  מגדלת החברה, הדוח למועד נכון

 זרעי ומייבאת רוכשת החברה. לישראל הועברו, הדוחאשר נכון למועד  באירופה מאושר גנטי

 זרעי של יבוא לכל פרטניים אישורים ניתנים תחתיהם רישיונות הקבוצהל בכפוף קנאביס

 באירופה ומטפחים זרעים בנקי מספר עם רכישה הסכמי פי ועל ,לישראל וגנטיקות קנאביס

  .קנאביס זרעי לייצא מוצא מדינת לכל הרלוונטיות הצומח הגנת סוכנויות פי על המורשים

 הטיפוח בתוכנית חדשים לזנים"( צמחי אם)" starting materials-כ משמשות הגנטיקות

 פרוטוקולים עם בקשר מסחריים בסודותבנוסף, מחזיקה החברה . החברה של הייחודית

 .קנאביס ויישון ייבושריבוי, גידול, ל ייחודיים

 עם פעולה שיתוף באמצעות המתבצע GMP בתקן הנעש החברה של הגידול אצוות תוצרי מיצוי

  סודות מסחריים בקשר לפרוטוקולי המיצוי והייצור. במספר מחזיקה והיא היצרן

הגנטיקות  בהתאמת זנים ובחירתוניסיון ידע רב  לחברה, שיח שרידבאמצעות החזקותיה ב

להתוויות הרפואיות השונות והיא סיפקה ומספקת חומרי גלם למחקריים קליניים  המתאימות

 חברות פרטיות.ללמוסדות אקדמיים ו ,)כימיים ורפואיים(

 .זריצקי יוסף הרב מאת כשרות קיבלו אישור שיח שריד של הגידול אצוות תוצרי כל .20.1.4

עם זאת, החברה . אינם רשומים חברהה מוגני פטנט וסימני המסחר של אינם המוצרים הסופיים .20.1.5

כדי לעגן את המוניטין במסחר המוכרים שלה ההמסחריים ועל סימני  סודותיהמסתמכת על 

 במוצרים אותם היא מייצרת ומשווקת.  שיח שריד של
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 סעיף ראו, נוספים לפרטים. דונם 16-כ של בגודל חקלאית בקרקע שימוש זכות ות הקבוצהלחבר .20.1.6

 .לעיל 18.2.1

 איבנה .20.2

איבנה מסתמכת על סימני המסחר  מוצרי איבנה נשמרים כסודות מסחריים וחלקם אף מוגנים בפטנט.

 מייצרת ומשווקת. שלה, הרשומים בארץ ובעולם, בכדי לעגן את המוניטין שלה במוצרים אותם היא

בנוסף,  .70קנדהובארה"ב  Wingman-ו Eybna בין היתר, רשמה איבנה את סימני המסחר הבאים:

מחזיקה איבנה ברישיונות לתוצרי מחקרים קליניים שביצעה באופן ישיר או באמצעות חברת בת 

 .בבעלותה המלאה, עם שתיים מהאוניברסיטאות המובילות בישראל

 10קאן .20.3

מחזיקה, בין בעצמה ובין באמצעות שיתופי פעולה שלה עם גורמים אחרים, אישורים ראשוניים  10קאן

ף לפרטים נוספים, ראו סעימהיק"ר לצורך פעילות בתחום הריבוי, הגידול, הייצור של קנאביס רפואי. 

 .לעיל 8.2.2

רישיונות לגידול קנאביס רפואי במדינות  קבלתל בתהליך כיום מצויות 10קאן של בנות חברות מספר

 .העולם ברחבי שלהןהרפואי שונות ברחבי העולם, ולשיווק ויצוא מוצרי הקנאביס 

 המסחר סימן ועל המסחריים סודותיה על מסתמכת 10קאן, זאת עם ,פטנט מוגני אינם 10קאן מוצרי

" הרשום בישראל ונמצא בהליכי רישום במדינות נוספות לרבות בארה"ב ומספר מדינות ריתא"קנ שלה

  באירופה, בכדי לעגן את המוניטין שלה במוצרים אותם היא מייצרת ומשווקת.

 בנוסף"ב. ובארה בישראל הרשומים פטנטים מספר תחת מוגנים 10קאן של הבנות חברות מוצרי

 שמהוות הטכנולוגיות פיתוח לצורך, בפטנטים לשימוש ברישיונות 10קאן של הבנות חברות מחזיקות

 .מפתחות הן אותן רפואיות ופורמולציות רפואי ציוד למוצרי הבסיס את

 בתחום הקנאביס הרפואי בכל העולם.מקיימת ומארגנת כנסים לימודיים  10קאן

 טריכומשל .20.4

 .מוצריהמ חלק ליצור המשמשים והתוספים הייצור שיטת על( PCT) בשלב רישום פטנט טריכומשלל

 הון אנושי  .21

 כללי .21.1

 עובדים, בהתאם לחלוקה הבאה: 74למועד הדוח, החברה מעסיקה 

                                                 

 . האירופאי באיחוד גם נרשם Eybna של המסחר סימן 70
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 2019בדצמבר  31 ליום 2018בדצמבר  31 ליום מחלקה

 5 2 ניהול כללי

 3 2 כספים

 3 3 תפעול ותחזוקה

 5 2 מערך הגידול

פיתוח עסקי, 

 תועמלנות ומכירות

1 3 

שירות לקוחות 

 והדרכות

8 5 

 3 2 מחקר ופיתוח

 31 17 חדר עבודה

 3 2 ריבוי

 12 9 צוות חוץ

 74 48 "כסה

 :הדוחנכון למועד  החברההמבנה הארגוני של  תרשים .21.2
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 בעובד מסויםתלות מהותית  .21.3

  .בה המשרה מנושאי במי תלות לחברה אין

 הטבות וטיבם של תנאי העסקה .21.4

מועסקים על פי תנאים הנקבעים בהסכמים אישיים, בהתאם להחלטת הנהלת  שיח שרידעובדי 

החברה. על פי הסכמי ההעסקה, זכאים העובדים, בין היתר, לתנאים סוציאליים בהתאם לדין ולקבוע 

שמירה על סודיות, אי תחרות ושמירה בהסכמים האישיים. הסכמי ההעסקה כוללים התחייבות בנוגע ל

  .שיח שרידוכרכושה הבלעדי של  שיח שרידעל זכויות הקניין הרוחני של 

 לרבות בעלי השליטה בחברה  בשיח שרידהתקשרויות עם נושאי משרה וחברי הנהלה בכירה  .21.5

יטה לפרטים אודות התקשרויות שיח שריד עם נושאי המשרה בה, לרבות נושאי משרה מקרב בעלי השל

 לפרק ד' של דוח זה.  21בחברה, ראו תקנה 

 חומרי גלם וספקים  .22

לאור הפופולריות הגוברת של הקנאביס לשימוש רפואי ברחבי העולם, מוקמות חברות רבות בתחום 

חברות המייצרות ומספקות מוצרים נלווים לתעשיית הקנאביס לשימוש רפואי על כל  ,הקנאביס, ובפרט

 רבדיה, משלב הריבוי ועד שלבי השימוש במוצרים מוגמרים. 

ולכן לא קיימת מגבלה על  המוצרים הסופייםהחברה מייצרת בעצמה את חומרי הגלם המשמשים לייצור 

החברה מספקת כן, -. כמוכפי שהיא מבוצעת כיום החברה בקבלת חומרי גלם בכמות המספקת לפעילותה

לחברות פרטיות העוסקות בתחום הקנאביס הרפואי ולמפעלים בעלי רישיון מתאים  הקבוצהתוצרי את 

 לצורך ייצור מוצרים מבוססי קנאביס לשימוש רפואי, וכן לחברות מחקר ופיתוח.  לתוצרים אלההזקוקים 

לפעילות החברה ואשר עשויה להיות לחברה לגביהם תלות בספק  להערכת החברה, אין חומרי גלם הדרושים

  בודד או במספר בודד של ספקים.

, IMC-GMPבעל תקן  היצרן שהינובאמצעות הן במישרין והן החברה מייצרת את מוצריה , הדוחלמועד 

 לאסדרה החדשה. בהתאםכנדרש  ,IMC-GDPבעל תקן  המפיץ שהינוומפיצה את מוצריה באמצעות 

תלות במי מבין קבלני השירותים באמצעותם מייצרת  , אין לחברההדוחלהערכת החברה, ונכון למועד 

 ומשווקת החברה את מוצריה. 

  הון חוזר .23

, אלפי ש"ח 201,71-ו 14,020 הינו 2019בדצמבר  31-ו 2018בדצמבר  31 של החברה נכון ליום 71החוזר ההון

 :בהתאמה, כדלקמן

                                                 

 בניכוי יתרת ספקים. ונכסים ביולוגיים מלאי תההון החוזר כולל יתרת לקוחו 71
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 2019 בדצמבר 31 ליום 2018 בדצמבר 31 ליום ח"ש אלפי

 3,925 1,345 לקוחות

 14,152 13,155 מלאי ונכס ביולוגי

 (876) (480) ספקים

 17,201 14,020 חוזר הון"כ סה

 

 השקעות .24

החברה, באמצעות שיח שריד, בחברות מוחזקות או בקשר מהותיות של נוספים אודות השקעות  לפרטים

 11זה. כמו כן, ראו תקנה  לדוח 2.4.10-2.4.12סעיפים עם הסכמי שיתופי פעולה שהחברה צד להם, ראו 

 לפרק ד' של דוח זה. 

  מימון .25

אמצעות תזרים המזומנים השוטף של עיקר בנת החברה את פעילותה במעם השלמת עסקת המיזוג, ממ

 .2019בדצמבר,  31נכון ליום  מיליון ש"ח 28.4-יתרת מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ באמצעותו החברה

 מיסוי .26

 הכספיים של החברה.  לדוחות 11ביאור  ראואודות דיני המס החלים על החברה,  לפירוט

  סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם .27

החברה כפופה לרגולציה בתחום איכות הסביבה בהיבטים שונים ובהם אחסון ושימוש בחומרים  פעילות

סילוק פסולת מניעת מטרדי ריח ומניעת זיהום קרקע ומקורות מים, , ובכלל זה בחומרי הדברה מסוכנים

 חבפיקו וכן הסביבה איכות בתחום הדין בהוראות החמרה חלה האחרונות השנים במהלךועוד.  חקלאית

 בהתאם, הבאות בשנים להחמיר ואף להימשך צפויה זו מגמה, החברה להערכת. אלה הוראות של ובאכיפה

 .המערב ובמדינות האירופי באיחוד ולחקיקה בינלאומיות למגמות

החוק למניעת מפגעים על פעילות החברה מצויים, בין היתר,  שחליםין החוקים בתחום איכות הסביבה ב

, המים חוק ;"(המסוכנים החומרים חוק)" 1993-חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג ;1961-התשכ"א

  .מכוחם והתקנות 1959-"טתשי

 היא. זה בתחום הרשויות והוראות הסביבה איכות בתחום הדין הוראות על הקפדה היא החברה מדיניות

  .מהותיות הוצאות עליה יטילו אלו הוראות כי צופה אינה

 פני צופה מידע בבחינת ןה הסביבה איכות בתחום הדין בהוראות ההחמרה המשך בדבר החברה הערכות

 בשליטת שאינן שונים בגורמים ותלויה ודאית אינה שהתממשותו, ערך ניירות בחוק כהגדרתו, עתיד

 לדוח זה.  34 וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון המנויים בסעיף החברה
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 מגבלות ופיקוח על פעילות החברה .28

 של קףולת תהיסכנ ממועד החל. הבריאות משרד רישיון, פעילות החברה כפופה להדוח פרסוםלמועד  נכון

הבריאות ביחס  משרדובהנחיות  החדשהעמידה באסדרה ל, פעילות החברה כפופה החדשה האסדרה

הינה בעל ו IMC-GAP. נכון למועד זה החברה עומדת בתקן לעיל 7.3 בסעיפים כמפורט פעילותה לתחומי

, ובמקביל פועלת במסגרת אסדרה החדשהי בתקן זה, בהתאם לרישיונות לריבוי ולגידול קנאביס רפוא

 . האסדרה הישנה בהתאם להוראות צו הביניים במסגרת בג"צ עמותת הקנאביס הרפואי

, קיבלה החברה את אישור משרד הבריאות על עמידתה בדרישות האבטחה לפי תקן 2018חודש פברואר, ב

IMC-GSP קיבלה החברה אישור על עמידתה בתקן 2018. בחודש מרץ ,IMC-GAP  לחוות הגידול וחוות

, 2018, ובחודש ספטמבר, (2020)אישור זה הוארך בחודש מרץ  IQCהריבוי של החברה מחברת הבקרה 

תקן  -לעיסוק בגידול וריבוי קנאביס רפואי לפי האסדרה החדשה  רישיון משרד הבריאות את החברהקיבלה 

IMC-GAP.  החדשה לאסדרה בהתאם החברה רישיונות אתהיק"ר  ךהארי ,2019, בדצמבר 30כמו כן, ביום ,

  2020.72, בדצמבר 31 ליום עד

 לעיל. 9.2לפרטים בדבר המגבלות והחקיקה הרלוונטיים לתחום פעילות החברה, ראו סעיף 

  מהותיים הסכמים .29

 המיזוג הסכם .29.1

 לעיל. 2.4בדבר הסכם מיזוג בו התקשרה החברה עם שיח שריד ובעלי מניותיה, ראו סעיף  לפרטים

 GMP-IMCבתקן  המוצרים הסופייםהסכם שירותים לייצור  .29.2

בהסכם לקבלת שירותי ייצור של מוצרי עם היצרן  שיח שריד, התקשרה 2017בדצמבר,  27ביום 

ידי משרד -לייצור והפצה עלהקנאביס הרפואי של החברה, הכוללים את כל התצורות המאושרות 

לו הוענק רישיון ייצור  ,"(. היצרן הינו בעל מפעל לייצור מוצרי קנאביס רפואיהסכם הייצורהבריאות )"

. בנוסף, כנדרש בהתאם לאסדרה החדשה, היצרן מחזיק גם IMC-GMP הישראלי מהיק"ר לפי תקן

מספקת ליצרן את  יח שרידש. בהתאם לתנאי הסכם הייצור, IMC-GSPברישיון אבטחה לפי תקן 

את המוצרים כפי שנקבע בהסכם הייצור, תחת מותג החברה, עבור החברה חומרי הגלם והיצרן מייצר 

. היצרן נושא בעלויות אריזת המוצר, כולל עלויות עלון לצרכן, IMC-GMPתקן על פי ואורז אותם 

המיוצרים אצל  רי הגלם ובמוצריםכל הזכויות בחומכי הסכם הייצור, כן קובע תיווי, מדבקות וברקוד. 

הן קניינה של החברה וכל הזכויות בפרוטוקול הייצור הן קניינו של  היצרן באמצעות תוצרי החברה

 היצרן. 

יום מראש  120בהודעה מוקדמת של  לסיימוה וכל צד רשאי קצובהסכם הייצור הינו לתקופה בלתי 

אז הצד הנפגע רשאי לסיים את  ,הייצורובכתב, למעט במקרה של הפרה יסודית כהגדרתה בהסכם 

                                                 

 פי האסדרה החדשה, המוקדם מביניהם.-או עד סיום תקופת הפיילוט לבחינת פעילות מערך המדיקליזציה על 72
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ימים ממועד שליחת  7ההסכם בהודעה בכתב למפר, בכפוף למתן אפשרות לתיקון ההפרה תוך 

התמורה בגין השירותים  ההודעה. כמו כן, כולל ההסכם התחייבות הצדדים לשמירה על סודיות.

 נקבעת לפי היקף הייצור וסוג המוצרים.

 , כאשר התמורה משולמת לחברה גב אל גב. 10תחת הסכם הייצור מיוצרים גם מוצריה של קאן

גוף רגולטורי של האיחוד האירופאי, לצורך של עבר היצרן בהצלחה ביקורת  ,במהלך תקופת הדוח

לייצר ולשווק את מוצרי  ליצרןבאופן שעשוי לאפשר , EU-GMP קבלת אישור עמידה בתקינת

במהלך הביקורת, נבדקה גם הסמכת . הקנאביס הרפואי של החברה בטריטוריה של האיחוד האירופאי

וח הביקורת (. במסגרת דGACPלעמידה בתקן הגידול הנדרש באירופה ) לשיח שרידשניתנה  היצרן

את ההשלמות הנדרשות לבצע  והיצרןבכוונת החברה מספר השלמות לצורך עמידה מלאה בתקן.  נדרשו

לאפשר לייצא למדינות האיחוד  צפויה GACPידיעת החברה, עמידה בתקן  . למיטבבתקופה הקרובה

ידי החברה, והכל בכפוף -, מהתוצרת המגודלת עלהיצרןידי -האירופאי את המוצרים המיוצרים על

 לרגולציה. 

אי למרבית מדינות האיחוד הינו הכרחי בכדי לייצא מוצרי קנאביס רפו EU-GMP יובהר, כי תקן

האירופאי, ובכללן גרמניה, פולין, איטליה, דנמרק ויוון, ולשווק בהן. מכיוון שמדינות אלו אינן מכירות 

(, לא ניתן לשווק בהן מוצרים המיוצרים בישראל ללא עמידה גם בתקן IMC-GMPבתקן הישראלי )

א בפועל מישראל עד להשלמת תיקון יובהר כי לא ניתן להתחיל ייצוכמו כן,  .EU-GMP האירופאי

   תקנות היצוא על ידי הממשלה ולאחריה קבלת היתר ייצוא.

לייצר ולשווק את מוצרי הקנאביס הרפואי של החברה בשטחי יצרן אפשרות ההערכות החברה בדבר 

. הערכות אלו ערך ניירות בחוק כמשמעותו עתיד פני צופה מידע, הינן בבחינת האיחוד האירופאי

עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, וזאת כתוצאה 

מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה, וזאת בין היתר לאור מגמות בשוק, העדפת הצרכנים 

 34או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון המנויים בסעיף הסופיים, אישורים רגולטורים נדרשים, 

  לדוח זה.

 GDP-IMCבתקן  המוצרים הסופייםהסכם שירותים לשיווק והפצת  .29.3

בהסכם לקבלת שירותי הפצה של מוצרי הקנאביס  שיח שריד, התקשרה 2019בפברואר,  12ביום 

, "מבע( 1966אפ -)פארם נובולוגחברת , עם (כהגדרתו לעיל)הרפואי שמייצרת החברה באמצעות היצרן 

ישראלית בעלת בית מסחר מאושר למוצרי קנאביס רפואי לו הוענק רישיון בית מסחר מהיק"ר חברה 

"(. בנוסף, כנדרש באסדרה החדשה, המפיץ מחזיק הסכם ההפצה"-" והמפיץ)" IMC-GDPלפי תקן 

 . IMC-GSPגם ברישיון אבטחה לפי תקן 

בהתאם לתנאי הסכם ההפצה, המפיץ אחראי לאיסוף המוצרים מחצרי היצרן )כהגדרתו לעיל(, 

ולאחסנה והפצה של המוצרים בקונסיגנציה עד מכירתם ללקוחות. הסכם ההפצה הינו לתקופה של 

ימתו, ויתחדש אוטומטית לתקופות נוספות עוקבות בנות שנתיים כל אחת אלא שלוש שנים מיום חת

יום מראש ובכתב, על רצונו שלא להאריך  120אם אחד הצדדים הודיע למשנהו בהודעה מוקדמת של 
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את הסכם ההפצה לתקופה נוספת, וככל שלא התקיימו עילות הביטול הקבועות בהסכם ההפצה. כמו 

 ת הצדדים לשמירה על סודיות. כן, כולל ההסכם התחייבו

 בתנאים דומים. ,הסכם עם המפיץ להפצת מוצרי קנאביס רפואי 10לקאן

 10קאן בעלי מניות הסכם .29.4

 את מסדיר אשר בעלי מניות בהסכם 10קאןבעלי המניות בו שריד שיח התקשרו 2018,73 ביולי 11 ביום

, בעלי המניותלתנאי הסכם  בהתאם"(. בעלי המניות הסכםבתחום הקנאביס הרפואי )" ןביניה היחסים

 בתחום אליה קשורה חברהאו /ו החברה בפעילות יתחרו לא, החברה שאינם מניותיה מבעלי ומי 10קאן

. יחד עם ובהתאם למפורט להלן מהחברה ובכתב מראש אישור קבלת ללא, העולם ברחבי הגידול חוות

מקסיקו , פורטוגל, בקפריסיןתהיה בלעדיות ביחס לחוות גידול, מפעלים ושיווק מוצרים  10זאת, לקאן

זאת כל  ,אלה במדינות שיח של פעילותה על מגבלות ויחולו ברזילו, סרילנקהובנסיבות מסוימות גם ב

  .אמורחודשים ממועד סיום הסכם כ 6-הסכם בתוקף באותן מדינות ו 10עוד יהיה לקאן

רשאית להקים חוות גידול במסגרת שותפות אסטרטגית,  10אשר לא הוזכרו לעיל, תהיה קאןבמדינות 

, (10ולא כחלק מהחזקותיה בקאן)באופן ישיר מחוות הגידול  25%-תהיה זכאית ל החברהובמקרה כזה 

שקדמו ליום  במדינות אשר הוזכרו לעיל, חלקה של החברה ברווחים במיזמים לאחר גיוס הון ראשוני.

   (. 10)ולא כחלק מהחזקותיה בקאן באופן ישיר 5%, יהא 2019באוגוסט,  19

 כן נקבע בהסכם כי לשיח תהיה זכות סירוב ראשונה לאספקת חומרי הגלם למוצרי קנארית.

 עם בעלי ענייןמהותיות  התקשרויות .29.5

 לפרק ד' לדוח תקופתי זה. 22ראו סעיף 

 הסכמי שיתוף פעולה .30

 צד להסכמי שיתוף פעולה אסטרגטיים כמתואר בדוח זה וכמפורט להלן: החברה הינה

  קנאביס רפואי גידולריבוי ו חוותהסכם לשיתוף פעולה עם  .30.1

חוות ריבוי  יבעל יםמגדלעם שיתוף פעולה בהסכמי בתקופת הדוח התקשרה החברה באמצעות שיח, 

 לעיל. ג8.1.2.2ראו סעיף  ,םמיוגידול קנאביס רפואי. לפרטים נוספים אודות ההסכ

  ביווןשיתוף פעולה לגידול, ייצור וייצוא של קנאביס רפואי  .30.2

חברה ייעודית ביוון בשם יחד עם שותפים ישראלים ויוונים  הקימה , באמצעות שיח שריד,החברה

Sarrio Hellas S.A .הממוקמת  בכוונת החברה, באמצעות החברה הייעודית, להקים על הקרקע

יף . לפרטים נוספים ראו סעדונם 60-מתקני גידול קנאביס רפואי בשטח מירבי של כ צפונית לאתונה,

 לעיל. 8.2.1

                                                 

 .2019, באוגוסט 19 ביום שתוקן כפי 73
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 שיתופי פעולה של חברות קשורות בהולנד  .30.3

וגרין אלמנט, חברות קשורות של החברה, בהסכמי שיתוף פעולה  בתקופת הדוח התקשרו טריכומשל

במסגרתם הוענקו לגרין אלמנט רישיונות ייצור, שיווק והפצה ברחבי אירופה. לפרטים נוספים ראו 

 לעיל.  17.6סעיף 

 פעולה לשיפור תוצרת בתחום הקנאביס הרפואי שיתוף .30.4

, "(אפיג'נטיקסאפיג'נטיקס בע"מ )", התקשרה בהסכם לשיתוף פעולה עם 10, באמצעות קאןהחברה

תפעל למסחור טכנולוגיה החברה המשותפת,  .(50%-50%) במסגרתו תוקם חברה בהחזקתן המשותפת

לצורך שיפור תוצרת בתחום הקנאביס, ובפרט, הגדלת ריכוז החומרים  שפותחה בידי אפיג'נטיקס

 לעיל. 17.3.4לפרטים נוספים ראו סעיף  .הפעילים בצמח ושיפור הפריחה

 שיתוף פעולה בתחום המחקר והפיתוח .30.5

עם קרן המחקר  ופת הדוח, החברה, באמצעות שיח שריד, התקשרה בהסכם שיתוף פעולהבמהלך תק

תכשיר לבחינת השפעת  ועם חוקר ראשי מטעמה,והפיתוח של המרכז הרפואי שמיר )אסף הרופא( 

המבוסס על הקנאביס הרפואי של שיח שריד, בטיפול בהפרעות מהן סובלים ילדים וצעירים )עד גיל 

 לעיל. 19.3לפרטים נוספים אודות שיתוף פעולה זה ראו סעיף  הספקטרום האוטיסטי.( הנמצאים על 25

  מזכר הבנות מחייב להקמת מיזם בתחום הייצוא .30.6

במזכר הבנות מחייב עם היצרן להקמת אמצעות שיח שריד , בהתקשרה החברהלאחר תקופת הדוח, 

מיזם משותף מסחרי שמטרתו לעסוק בייצוא מישראל למדינות באירופה של תמציות ושמנים מבוססי 

(. המיזם יתחיל לפעול רק לאחר ובכפוף לאסדרת השוק המקומי לייצוא "המיזם")קנאביס רפואי 

במסגרת המיזם, החברה תהיה אחראית לגידול )על חשבונה(  מוצרים מבוססי קנאביס רפואי מישראל.

אף למכרם יוכל , אשר ליצרןשל הקנאביס הרפואי, שישמש לצורך ייצור המוצרים ולאספקתם 

כן, נקבע יחס חלוקת -כמו. בלת כל האישורים הדרושים לשם כך(ללקוחות הקצה באזור )בכפוף לק

 רווחים בין הצדדים במסגרת המיזם המשותף. 

וונת הצדדים לחתום על הסכם מפורט, שיהיה בתוקף למשך שנתיים או עד למכירת היקף מוצרים בכ

)מס'  2020בינואר,  8לפרטים נוספים ראו דיווח החברה מיום  מסוימת שנקבעה, לפי המוקדם.

 .(2020-01-003489אסמכתא: 

חברה דנית להפצת  ,(Stenocare A/S)עם סטנוקר  2020במרץ,  10בהקשר זה, התקשר היצרן ביום 

מוצרי קנאביס רפואי, בהסכם לא בלעדי להפצה, שיווק ומכירת מוצרים מבוססי קנאביס רפואי 

"(. חומר הגלם הסכם ההפצהמתוצרת פנאקסיה  על בסיס ובשיתוף חומרי הגלם של החברה בדנמרק )"

על הקריטריונים לייצור המוצרים המיועדים לשוק הדני יגודל על ידי החברה באופן מיוחד, העונה 

 2020במרץ,  11הספציפיים של הרגולציה הדנית. לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

  (.2020-01-023424)מס' אסמכתא 
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 מזכר הבנות מחייב להקמת מיזם לשיתוף פעולה בשוק המקומי  .30.7

, התקשרה שיח שריד במזכר הבנות מחייב עם היצרן 2020בפברואר,  4ביום לאחר תקופת הדוח, 

באמצעותו מיוצרים מוצרי הקנאביס הרפואי של החברה ועם רפא, במסגרתו ישתפו פעולה הצדדים 

במיזם בתחום ייצור, שיווק ומכירה בשוק המקומי של מוצרי קנאביס רפואי מבית רפא, לרבות סדרת 

נכון למועד הדוח על ידי רפא ומבוססים על חומרי גלם של שיח. במסגרת  שמני אקסיבן, המשווקים

המיזם, החברה תהיה אחראי לאספקת חומרי גלם, בכמות ובאיכות שנקבעו בהסכם, שישמשו לצורך 

, לפיתוח ובדיקות IMC-GMPייצור המוצרים; היצרן יהיה אחראי לייצור המוצרים הסופיים בהתקן 

ית לשיווק, מכירה והפצה של המוצרים בישראל. עוד נקבע, מנגנון חלוקת המוצרים; ורפא תהיה אחרא

 5ההכנסות בין הצדדים ממכירת המוצרים. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

 לעיל. 10.2לפרטים נוספים ראו סעיף  (.2020-01-013314)מס' אסמכתא:  2020בפברואר, 

, מפורט הסכם על חתימה, המיזם פעילותאו /ו הקמתהערכות החברה כאמור לעיל, בקשר עם ו המידע

 מימוש על ההסכם והשפעת באזור מכירתםאו /ו שיווקם, מוצרים וייצוא ייצוא היתר קבלת

כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוססות על מידע צופה פני עתיד,  מהווים, החברה אסטרטגיית

הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, 

הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש  אינו ודאי ואינו בשליטת החברה.

רמים שונים שאינם בשליטת החברה, וביניהם התממשות באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגו

 לדוח זה. 34אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 

 הליכים משפטיים .31

 לדוחות הכספיים.  18לפרטים אודות הליכים משפטיים ראו ביאור 

  יעדים ואסטרטגיה עסקית .32

, מוצרי קנאביס רפואי איכותייםבכוונת החברה להמשיך ולפעול על מנת לספק ללקוחותיה , הדוחלמועד 

והמשך פיתוח גנטיקות ייחודיות לטיפול בהתוויות  הוהדירים, תוך שמירה על רמת שירות גבוה יציבים

 .הרפואיות השונות

בישראל, לרבות באמצעות שימוש כמו כן, בכוונת החברה להמשיך ולפעול לצורך הרחבת פעילותה 

באמצעות שיתופי  , לרבות,עולםלשווקי יעד נבחרים בבטכנולוגיות גידול חדשניות, וכן הרחבת פעילותה 

מים בכפוף להוראות פקודת הס פעולה בינלאומיים בתחום הקנאביס הרפואי ובתחומים המשיקים לו

 . המסוכנים

אחת או יותר לעיל, בכוונת החברה לפעול להגדלת כושר הייצור שלה באמצעות  16בנוסף, כמפורט בסעיף 

, התייעלות באופן הגידול במתקנים הקיימים של החברה, הרחבת שיתופי פעולה בישראלמהדרכים הבאות: 

 . מתקני הגידול בשטח הקיים או התרחבות לשטח נוסף

 בבתי המרקחת בישראלהנמכרים מותגיה  כחלק מיישום האסדרה החדשה, תפעל החברה לחיזוק וביסוס

 ולהרחבת ערוצי ההפצה.
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מחקר ופיתוח של מוצרי קנאביס  ,באמצעות חברות הקבוצה ,זאת ועוד, בכוונת החברה להמשיך ולבצע

רפואי, מוצרים נלווים ומוצרים מבוססי קנאביס רפואי, כמו גם להמשיך בשיתופי הפעולה של חברות 

וזאת על מנת להמשיך ולעשות שימוש בידע הרב ובנסיון אשר  מובילים הקבוצה עם מוסדות אקדמאיים

 . נצבר בחברה על מנת להמשיך לפתח ולהרחיב את תחומי פעילות החברה

 את לייצא האפשרות את החברה תבחן, היצוא להליך ביחס כללים ולקביעת הדין להוראות בכפוף, בנוסף

 מחוץ לישראל. ותוצריה החברה מוצרי

פעילותה העצמאית לאורך שרשרת הערך, בין היתר,  לבחון את האפשרות להרחבתלבסוף, בכוונת החברה 

למתאר  33 -ו 8.1.2.3. לפרטים נוספים ראו סעיפים IMC-GMPבאמצעות הקמת מפעל ייצור עצמאי בתקן 

  זה.

המידע באשר ליעדי החברה ולאסטרטגיה העסקית שלה, המובא בסעיף זה לעיל כולל מידע צופה פני 

עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. החברה עשויה לשנות את התוכניות המפורטות לעיל ואת יעדי החברה 

תלויה, בין היתר, בקבלת האישורים הרגולטורים  המידע טגיה העסקית שלה כאמור. התממשותוהאסטר

 ,ים עם חברות שונות. לאור האמורמוהתקשרות בהסכ יכולת הפיננסית של החברהההנדרשים, 

תממש באופן שונה מהאמור לעיל יהתממשותו של המידע האמור אינה וודאית וייתכן כי המידע כאמור 

 ממש כלל. תיו/או לא 

 הדוחהחודשים הבאים ממועד  12 -צפי להתפתחות ב .33

לשדרג  וכן, החברה של הגידול במתקני גידול ולבצע להמשיך החברה בכוונת :והגידול הריבוי בתחום .33.1

התייעלות באופן הגידול במתקנים הקיימים של  באמצעות בין, החברה של הגידול מתקני את להרחיבו

בנוסף, בכוונת  .הגידול מתקני רחבתובין באמצעות הוהרחבת מתקני הגידול בשטח הקיים, החברה 

ו/או ליצירת שיתוף פעולה עם  הקיים השטחנוסף במסגרת  Indoorהחברה לפעול להקמת מתקן גידול 

 .מתקני גידול נוספים ברחבי הארץ

ת החברה הייעודית, כמפורט בנוסף, בכוונת החברה לפעול לקידום והרחבת פעילותה ביוון באמצעו

לעיל. להערכת החברה, בשנה הקרובה צפויים להתקבל היתרי הבניה והחברה תחל  8.2.1בסעיף 

 בהקמת המתקן.

להקים מפעל ייצור עצמאי, אשר יאפשר לה לייצר בכוונת החברה לבחון את האפשרות  :הייצור בתחום .33.2

את מוצרי החברה בעצמה וכן לשמש כספק שירותים חיצוני עבור חברות אחרות הפועלות בתחום 

פעמית, אולם -תהיה כרוכה בעלות הקמה חדהקמת מפעל עצמאי להערכת החברה,  הקנאביס הרפואי.

, לצד הרחבת פעילותה של מוצרי החברהבעלויות הייצור משמעותית תאפשר הוזלה בטווח הארוך, 

 . העצמאית של החברה בשרשרת הערך

הרחבת ערוצי ההפצה של מוצריה, בין היתר, על ידי בכוונת החברה לפעול ל :ומכירה ההפצה בתחום .33.3

בעלי רישיון של משרד הבריאות לניפוק  אחריםעם בתי מרקחת וגופים נוספים יצירת שיתופי פעולה 

 .מוצרי קנאביס רפואי
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 מוצרי של ופיתוח מחקר, הקבוצה חברות באמצעות, ולבצע להמשיך החברה בכוונת :"פהמו בתחום .33.4

 בשיתופי להמשיך גם כמו, רפואי קנאביס מבוססי ומוצרים נלווים מוצרים, טכנולוגיות, רפואי קנאביס

 .מובילים אקדמאיים מוסדות עם הקבוצה חברות של הפעולה

חודשים הבאים ממועד דו"ח זה כולל מידע  12-באשר לצפי להתפתחות בהמידע המובא בסעיף זה לעיל 

שינויים רגולטוריים טוריים, קבלת אישורים רגולצופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. עיכוב ב

בארץ ובמדינות היעד, שינויים במבנה השוק והתחרות ו/או אי התקשרות בהסכמים סופיים ביחס למזכרי 

  .עשויים לשנות את התוכניות המפורטות לעיל ואת המידע האמורההבנות בחו"ל, 

 אירוע או ענין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים לאחר תאריך המאזן .34

 .לדוח זה 30.7-ו, 30.6, 17.3.1, 10.2, 8.2.1לדוחות הכספיים וכן סעיפים  21ביאור  ראו

 דיון בגורמי סיכון .35

להלן יובאו גורמי הסיכון הקשורים והנובעים מתחומי פעילותה של החברה ואשר עשויה להיות להם השפעה 

 מהותית על תוצאותיה העסקיות של החברה: 

 מאקרו סיכוני .35.1

 לפגיעה להוביל עלולה והפוליטי המדיני, הביטחוני במצב הרעה: פוליטיובטחוני, מדיני  מצב .35.1.1

. פגיעה בפרט החקלאי בתחום הפועלות וחברות בכלל במשק חברות של הפיננסית באיתנות

 . מסוג זה עלולה להוביל לקשיים בניהול עסקים ולצמצום בהיקף הפעילות

"ל, לחו רפואי קנאביס מוצרי של ייצוא תאפשר ישראל שמדינת ככל: שער חליפין תנודות .35.1.2

 לחברה יהיו, החברה להערכת ולכן העולם ברחבי תלמדינו מוצריה לייצוא החברה תפעל

בנוסף, החברה וחברות . שקליות הוצאותיה שמרבית בעוד, זר במטבע משמעותיות הכנסות

 ודאות כל אין, זה במצבהקבוצה בוחנות, מעת לעת, אפשרות של הרחבת הפעילות בחו"ל. 

  .חליפין בשערי קיצוניים שינויים מפני פיננסית מבחינה עצמה על להגן תצליח החברה כי

תנודות בכלכלה העולמית ומצב ל: ומצב שוקי ההון בארץ ובעולם העולמית בכלכלה תנודות .35.1.3

 על להיות השפעה ותעשוי שוקי ההון בארץ ובעולם )דוגמת האטה כלכלית או מיתון(

 גיוסי הוןתוצאות החברה והתפתחות עסקיה, לרבות השפעה על יכולתה של החברה לבצע 

על בחברה ו ביצוע עסקאות השקעהותנאי  על עיתויו ,זמינות מקורות כספיים לידי החברהו

למצב הכלכלי עשויה להיות השפעה על פעילות היצוא המתוכננת של  בנוסף, ידי החברה.

הגורמים אשר עלולים להוביל לתנודות אלו, הינם החברה, אם וכאשר תוסדר באופן מלא. 

יצוין, כי בהקשר זה ואשר אין ביכולתה לחזות אותם.  גורמים שאינם בשליטת החברה

-הגורמים המקרו להערכת החברה להתפשטות נגיף הקורונה עשויה להיות השפעה על

הפעילות העסקית של החברה, ובפרט על יכולות  כלכליים המשפיעים על החברה וכן על

 עובדי החברה יאלצו לשהות בבידוד לתקופות ממושכות.שהייצור, ככל 
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 ורמי סיכון ענפייםג .35.2

 באשר, קיים חוסר וודאות דוח: נכון למועד פרסום המישראל רפואי קנאביסצוא של יי .35.2.1

, לרבות, לאור פרסומיו של היק"ר בדבר הצורך בהבטחת ומועד תחילת הייצוא בפועל לאופן

 תתקל והחברה ייתכן. כמו כן לעיל 7.4אספקה נאותה למטופלים בישראל כאמור בסעיף 

 תהיה החברהבקשיים אחרים בייצוא, לרבות קשיים מצד מדינות אחרות אשר אליהן 

 הליך את המסדירים והנהלים הכללים שבקביעת המועדים התארכות וכן לייצא מעוניינת

פעילות מחוץ לישראל כפופה להוראות פקודת הסמים  כלזה יצויין כי  בהקשר. הייצוא

 לחברה איןזאת, יודגש כי  עם. ידי הגורמים המוסמכים לכך-על פרשנותהאופן ולהמסוכנים 

   בארץ ובחו"ל. הקיימתתלות בייצוא לאור פעילותה  כל

 ה והחזקה שלמגם הק כמו סופייםה םמוצריה הפצת: רגולציה, היתרים ותקינה בינלאומית .35.2.2

, לתקנים שונים, מקומיים ובינלאומיים פהמערכי הגידול והייצור בארץ ומחוצה לה כפו

או אי עמידה . שינוי בסביבה הרגולטורית, לרבות הוראות והנחיות היק"ר ודיני תכנון ובנייה

או לשנות את  החברהלהטיל מגבלות שונות על פעילות  יםעשויבהוראות החלות על החברה, 

 ההיתרים סטטוס בדבר נוספים לפרטים. מבנה העלויות שלה ולפגוע בתוצאותיה הכספיות

  .זה לדוח 20.1.1 סעיף ראו החברה לפעילות הנדרשים

 זמנייםאישורים  מאותישראל  במדינת הוענקונכון למועד זה,  :בשוק הישראלי תחרות .35.2.3

להקמת פעילות בתחום הגידול והריבוי וכן הוענקו מספר מצומצם של רישיונות לעיסוק 

צפוי בשנים הקרובות גידול משמעותי  ,להערכת החברה בתחום הפעילות של החברה.

יחד עם זאת, להערכת  .קנאביס רפואי בישראלאישור לרכישת במספר המטופלים בעלי 

החברה, עשויה התחרות בתחום להחריף באופן משמעותי ככל שמספר משמעותי נוסף של 

  גופים יקבלו רישיונות לעיסוק בתחום הפעילות של החברה.

או להרחיב את : ככל שהחברה תחליט לייצא את מוצריה לחו"ל תחרות בשוק העולמי .35.2.4

דינות שונות בעולם. סיכון זה כפוף למגבלות צפויים לה מתחרים רבים במפעילותה בחו"ל, 

על ייבוא וייצוא ביחס לכל מדינה אליה תבחר החברה רגולטוריות מקומיות ובינלאומיות 

 לייצא את מוצריה.

, הן בארץ והן בחו"ל, חשופים לסיכון של ם הסופייםמוצריה: קנאביס מוצרי של שינוע .35.2.5

הוראות וכללים  ים, לא קיימהמתארגניבת המוצרים על ידי גורמים עברייניים. נכון למועד 

להערכת  המפרטים את דרכי השינוע הנדרשים לצורך העברת מוצרי קנאביס לחו"ל.

הוראות  החברה, לאחר שיינתן היתר לייצוא מוצרי קנאביס מישראל, יקבעו בהתאמה גם

בנוסף, ביחס לשינוע בארץ, החברה התקשרה עם חברה בדבר שינוע של מוצרים כאמור. 

ישראלית אשר מחזיקה באישור מהיק"ר לביצוע שיווק והפצה של מוצרי קנאביס לשימוש 

 (.IMC-GDPרפואי בישראל על פי האסדרה החדשה )תקן 
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משתנה באופן תדיר ומחירו  : מחיר השוק של קנאביס לשימוש רפואימחיר הקנאביס בעולם .35.2.6

משתנה בין מדינה למדינה. אין ביכולתה של החברה להעריך מה יהיה מחיר הקנאביס 

לשימוש רפואי בעתיד. מחיר השוק של הקנאביס לשימוש רפואי אינו בשליטת החברה והוא 

 יהיה תלוי בגורמים רבים שלא ניתן לצפותם. 

: וש בקנאביס לשימוש רפואי בישראלהתוויות רפואיות המאפשרות קבלת רישיון שימ .35.2.7

קיימות במדינת ישראל מספר התוויות אשר יכולות להקנות למטופלים קנאביס לשימוש 

ידי ועדת ההתוויות של משרד הבריאות. ועדה זו מוסמכת -רפואי. ההתוויות נקבעות על

ויתכן כי צמצום ההתוויות יקטין את  להוסיף ולצמצם התוויות בהתאם לשיקול דעתה

 . יקף המטופלים הרוכשים את מוצרי החברהה

חברות זרות כפופות לתנאים ולכללים רגולטוריים של המדינות  :היתרי יבוא במדינות זרות .35.2.8

במקום מושבן לצורך ייבוא של קנאביס לשימוש רפואי. למיטב ידיעת החברה, מוצרי 

ירות מצד הקנאביס לשימוש רפואי המיובאים חייבים אף לעמוד בדרישות רפואיות מחמ

על ידי החברה יעמדו ייוצרו הרגולטורים הרלוונטיים. אין כל ודאות כי מוצרים אשר 

בדרישות הרגולטור במדינה זרה וכן, אין כל ודאות שהרגולטור במדינה זרה יאשר את ייבוא 

המוצרים או יעניק אישורי יבוא ללקוחות פוטנציאלים של החברה. לעניין זה יצוין כי 

אינה נשענת על קבלת היתר ייצוא לצרכי פעילותה ואין לה כל תלות בקבלת פעילות החברה 

 היתר כאמור.

האסדרה החדשה נכנסה לתוקפה , הדוחלמועד  נכון: החדשה האסדרה ביישום קשיים .35.2.9

עמותת הקנאביס  בג"צב. ואולם, בהתאם לצו ביניים שניתן 2019באופן חלקי באפריל, 

, אשר הובהר על ידי בג"צ 2020בינואר,  30אליו הצטרפה החברה כצד להליך ביום  ,הרפואי

, חויבו חברות הייצור והאספקה של הקנאיבס הרפואי המשיבות 2019בדצמבר,  5ביום 

 31-בעתירה, להוסיף ולספק קנאביס רפואי למחזיקי הרישיונות שתוקפם היה אמור לפוג ב

או עד עשרה ימים לאחר החלטת ועדת המחירים  2020, במאי 15עד לתאריך  2019ביולי, 

המשותפת למשרד האוצר והבריאות, לפי המוקדם, והכל בתנאי האספקה ובמחירים שהיו 

השינויים הרגולטוריים התכופים בתחום הקנאביס לאור בנוסף,  נהוגים באסדרה הישנה.

היתכנותן של אופן יישומה של האסדרה החדשה והרפואי, קיימת אי ודאות רבה סביב 

, לאור האסדרה החדשה, צפויה בנוסףמצד משרד הבריאות. דרישות רגולטוריות נוספות 

כניסה של שחקנים חדשים לתחום, זאת לצד שינוי משמעותי בהרגלי הצריכה של לקוחות 

החברה, אשר נערכה מבעוד מועד לכניסתה של האסדרה החדשה לתוקף, ושיטת התמחיר. 

. החברה ממשיכה 2018דרשים באסדרה החדשה עוד מחודש מרץ פועלת בהתאם לתקנים הנ

לעמוד בתקנים הנדרשים ולספק את מוצריה באופן לבצע את ההתאמות הנדרשות על מנת 

 . סדיר ללקוחותיה

: צמח הקנאביס, ככל הצמחים, חשוף למחלות ו/או בצמחים הקשורות מחלות או מגיפות .35.2.10

מגפות ולכן קיים סיכון להידבקות הצמחים. עם זאת, מכיוון שהחברה מבצעת ריבוי 
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וכמו כן מנטרת מזיקים באמצעות טכנולוגיות המפחיתות את החשיפה למגיפות ומחלות, 

 הינו קטן. הסיכון כאמור  , מעריכה החברה כיבאופן קבוע במתקני הגידול של החברה

 גורמי סיכון ייחודיים לחברה .35.3

מחוייבת לעמוד בתנאים הנדרשים בהתאם להוראות היק"ר וכל  החברה: הרישיונות אובדן .35.3.1

ת ל. אי עמידה בהוראות כאמור עלול להוביל לשליותיהדין על מנת לשמר את רישיונ

  הרישיונות שהוענקו לחברה.

את כוח האדם המיומן  לשמררבות ביכולתה  תלויה החברה: הצלחת מקצועי אדם חכ .35.3.2

עובדים, עלול לפגוע בביצועיה. יצוין  לשמר החברהיכולתה של  איוהקצועי הקיים בחברה. 

שאלו צריכים  מפני הרפואיעובדים שיתאימו לעבוד בתחום הקנאביס  יתכן קושי באיתורכי 

  .74החדשה לאסדרה בהתאם ובסטנדרטים בדרישותלעמוד 

 למועד נכון. הקיים לחברה אינו חל ביחס למלאי הביטוחי הכיסוי: לאימהעדר ביטוח  .35.3.3

 קנאביס תוצרת מלאי המבטחת ביטוח פוליסת קיימת לא, החברה ידיעת למיטב, המתאר

  .רפואי

                                                 

משטרת ישראל וכו'. לפרטים נוספים ראו: , קבלת אישור מ24העובדים חייבים להיות ישראלים, מעל גיל   74
http://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf . 

  החברה על הסיכון גורם של ההשפעה מידת 

 גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה השפעה

 מאקרו סיכוני

מצב בטחוני, מדיני 

 ופוליטי
 X  

 תנודות שער חליפין

 
X   

תנודות בכלכלה 

העולמית ומצב שוקי 

 ההון בארץ ובעולם

 X  

 ענפיים סיכון גורמי

ייצוא של קנאביס רפואי 

 מישראל
X   

http://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf
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רגולציה, היתרים ותקינה 

 בינלאומית
 X  

  X  הישראלי בשוק תחרות

   X תחרות בשוק העולמי

  X  שינוע

   X בעולםמחיר הקנאביס 

 רפואיות התוויות

 רישיון קבלת המאפשרות

 לשימוש בקנאביס שימוש

 בישראל רפואי

 X  

היתרי יבוא במדינות 

 זרות
X   

האסדרה  קשיים ביישום

 החדשה
 X  

מגיפות או מחלות 

 הקשורות בצמחים
 X  

 ייחודיים סיכונים

 X   איבוד הרישיונות

  X  כוח אדם מקצועי

 X   מלאיביטוח  העדר
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 בע"מ מדיקל גרופשיח 

 

 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

2019 דצמברב 31לתקופה שהסתיימה ביום   

 

ג 5מופנית בזאת תשומת לב הקורא לכך שהחברה הינה "תאגיד קטן", כהגדרת מונח זה בתקנה 

 ."(הדיווח תקנות)" 1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ללתקנות 

אימצה החברה את ההקלות המפורטות בתקופת הדוח, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, 

לתקנות הדיווח לעניין צירוף הערכות שווי מהותיות  (5ד)ב()5-ו (4ד)ב()5-ו (2ד)ב()5(, 1)ד)ב(5בתקנה 

וחובת הגשת  דיווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימיתומאד, צירוף דוחות כספיים של חברה כלולה 

אישר דירקטוריון החברה  2020במרץ,  12ביום  ומדווחת בהתאם להקלות האמורות. דוחות רבעוניים

, תדווח החברה 2020( לתקנות הדיווח, ובהתאם, החל מהרבעון הראשון לשנת 5ד)ב()5לוותר על הקלה 

  במתכונת רבעונית.
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על מצב ענייני  מתכבד להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון "(החברהבע"מ )"מדיקל גרופ שיח דירקטוריון 

ם עשר הכספיות של החברה לתקופה של שני והתוצאות(, "מועד הדוח)" 2019 ,דצמברב 31כון ליום נ החברה

 .הדיווחבהתאם לתקנות  2019בדצמבר  31חודשים שנסתיימו ביום 

 העסקית וסביבתה החברה תיאור .1

 נרשמה למסחר בבורסה לניירות ערךו 1987התאגדה בשנת  אשרציבורית החברה הינה חברה  .1.1

 . 1990"( בשנת הבורסהבתל אביב בע"מ )"

, עסקה החברה )באמצעות חברה בת( בתחום פיתוח, תכנון, הקמה, תפעול 2017עד חודש יולי  .1.2

לחברה , 2017החל משנת ותחזוקה של פתרונות טכנולוגיים למערכות טיהור והשבת שפכים. 

ידי בית -, הושלם בחברה הסדר נושים, שאושר על2018ביולי  חדלה להיות פעילות עסקית.

 המשפט.

, התקשרות בעסקה לרכישת מלוא הון החברה, אישרה האסיפה הכללית של 2019, ביולי 1ביום  .1.3

 "(. כתוצאה מאישורהמיזוג עסקת"( והפעולות הנלוות לה )"שיח")מניות חברת שיח שריד בע"מ 

ושמה של החברה שונה  החברה, הפכה שיח לחברה בת בבעלות מלאה של המיזוגעסקת  והשלמת

 לשיח מדיקל גרופ בע"מ. 

החלה החברה, באמצעות שיח, לעסוק , 2019בספטמבר,  4ביום שלמת עסקת המיזוג, עם ה .1.4

. תחת תחום זה, החברה 2008משנת בתחום הקנאביס הרפואי אשר היה תחום פעילותה של שיח 

עוסקת בריבוי, גידול, עיבוד, שיווק ומכירה של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי, המותאמים 

 על ידי משרד הבריאות.  להתוויות הרפואיות המאושרות

במרץ במשרד הבריאות  מהיחידה לקנאביס רפואיהראשונה בישראל שקיבלה חברה שיח היא ה .1.5

מתווה החדש להסדרת תחום הקנאביס ( בהתאם לIMC-GAPרישיונות גידול וריבוי ) 2018

  מסוג זה. נותוכיום הינה מהחברות הבודדות בישראל המחזיקות ברישיו ,הרפואי

עסקת המיזוג, הוחלפו מרבית הדירקטורים בחברה )למעט החיצוניים( והנהלת עם השלמת  .1.6

רשימת החלו להיסחר ברשימה הראשית של הבורסה במקביל ליציאה מומניות החברה  ,החברה

 .השימור של הבורסה

 ולאחריו  הדוח תקופתב מהותיים אירועים .2

 ראו פרק א' )פרק תיאור עסקי התאגיד( לדוח תקופתי זה.

כלכלית בה פועלת -בדבר התפשטות נגיף הקורונה והשפעתו האפשרית על הסביבה המקרו לפרטים

 לפרק א' לדוח תקופתי זה. 35.1.3החברה וכן על עסקי החברה, ראו סעיף 

 החברהסקירת מצב עסקי  .3

 מצב כספי  .3.1

. החברהלחברה בת בבעלות מלאה של , הושלמה עסקת המיזוג ושיח שריד הפכה 2019בשנת 

מושפעות, בין היתר, מהוצאות  2019תוצאותיה הכספיות המאוחדות של החברה לשנת בהתאם, 

פעמיות בגין אופן הרישום החשבונאי של עסקת המיזוג, ובגין האצת אופציות במסגרת -חד

 העסקה האמורה.
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הינה שנת שיא בפעילות, בה נרשמה צמיחה משמעותית  2019מנקודת מבטה של שיח שריד, שנת 

. הגידול במכירות הינו תוצאה מעליית המכירות 2018במכירות ביחס לשנת  55%-בגובה כ

למטופלי הקנאביס הרפואי, בין היתר, כתוצאה ממוכנותה של החברה מבעוד מועד לפעילות תחת 

האסדרה החדשה )אשר באה לידי ביטוי, בין היתר, בכמויות מלאי החברה לצורך אספקתו, 

, החברה נהנתה מגידול בביקושים 2019במהלך שנת  במקביל, תחת שתי האסדרות(. כאמור,

 למוצרי החברה בשוק הקנאביס בישראל. 

המשיכה החברה את השקעותיה במחקר ופיתוח, לרבות פיתוח שיטות ריבוי  2019במהלך שנת 

וגידול מתקדמות, פיתוח פורמולציות מבוססות קנאביס לטיפול באינדיקציות רפואיות וכן ביצוע 

גדלו הוצאות המחקר  2019ם, לראשונה בתולדות החברה. כפועל יוצא, בשנת מחקרים קליניי

מיליון ש"ח, וזאת בין היתר בשל הוצאות על מחקר קליני  1.8-והפיתוח של החברה ועמדו על כ

 1.וגידול במצבת כוח האדם העוסקת במחקר והפיתוח

מכירות ותועמלנות וכחלק מהמעבר לאסדרה החדשה, החברה הקימה מערך  2019במהלך שנת 

אשר פועל מול בתי מרקחת, רופאים וגורמים נוספים, לצורך קידום המכירות. במקביל, המשיכה 

החברה בפעילות הפיתוח העסקי, בארץ ובעולם, בין היתר, על ידי השתתפות בכנסים בינ"ל 

והגדלת מצבת עובדי המחלקה. בנוסף, החברה הגדילה את היקפי ההפצה, בהתאם לרגולציה 

 2019בישראל, עם מפיץ מאושר אשר מפיץ את מוצרי החברה לבתי המרקחת. כפועל יוצא, בשנת 

 מיליון ש"ח. 2.1-ועמדו על כ גדלו הוצאות המכירה והשיווק

, כאשר עיקר ש"חמיליון  5.2-, גדלו הוצאות ההנהלה והכלליות ועמדו על כ2019 שנת במהלך

ודה ונלוות, אשר כללו, בין היתר, הוצאות בגין הגידול בהוצאות נבע מגידול בהוצאות שכר עב

כמו כן,  משרה. יעקב האצה של אופציות לנושא ש"חמיליון  1.4-תשלום מבוסס מניות בגובה כ

הגידול בהוצאות משקף את הגידול במצבת כוח האדם. הוצאות נוספות הוצאו על שירותים 

 מקצועיים ואגרות.

אשר מורכבות  ש"חמיליון  28.8-פעמיות בגובה כ-חד, נרשמו הוצאות רישום למסחר 2019בשנת 

 פעמיות-, וכן מהוצאות חדש"ח מיליון 27.1-תזרימיות בגובה כ-מהוצאות חשבונאיות שאינן

 הקשורות במישרין לעסקת המיזוג. ש"חמיליון  1.7-לנותני שירותים בגובה כ בעיקר

בדגש על עסקת המיזוג, נבע בשל הוצאות שנוצרו במישרין בשל השלמת  2019ההפסד בשנת 

פעמיות לרישום למסחר והוצאות תשלום מבוסס מניות עקב האצה שנעשתה כחלק -הוצאות חד

 . , כאמור לעילמהשלמת העסקה

 השוואת הפעילות לשנים קודמות:

לשנים הללו בנטרול השפעות  )הפסד(, מוצג מטה הרווח 2018-ו 2019לצורך השוואה בין השנים 

 של מספר סעיפים, כדלקמן:

                                                        
אודות התקשרות החברה בהסכם למימון מחקר  לפרק א' לדוח זה, וכן דיווחה המיידי של החברה 19לפרטים נוספים, ראו סעיף  1

 , הנכלל כאן על דרך ההפניה.(2019-01-110256)מס' אסמכתא:  2019בדצמבר,  17מיום  קליני
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, הוצאות תשלום מבוסס מניות ש"חמיליון  28.8-כ הוצאות רישום למסחר בגובה: בנטרול 2019

וההתאמות )קיטון( לשווי הוגן של נכסים ביולוגים, נטו  ש"חמיליון  1.4-כ המפורטות לעיל בגובה

הרווח )" ש"חמיליון  7.7-כ השיגה החברה רווח בגובהכאמור לעיל,  ש"ח.מיליון  0.1-כ בגובה

 "(2019לשנת  לאחר התאמות

ש"ח. מיליון  3.4-כ ההתאמות )גידול( לשווי הוגן של נכסים ביולוגים, נטו בגובה : בנטרול2018

 "(2018לשנת  הרווח לאחר התאמות)" ש"חמיליון  4.6-ככאמור לעיל, השיגה החברה רווח בגובה 

 .2018השוואה לרווח לאחר התאמות לשנת ב %69-גבוה בכ 2019אמות לשנת הרווח לאחר הת

 : (ש"ח באלפילהלן תמצית נתונים על המצב הכספי )

 ההסבר לשינוי בדצמבר 31ליום  

 2019 2018  

 20,941 766,84 נכסים שוטפים

הגידול בנכסים שוטפים במועד הדו"ח לעומת 

ביתרות המועד המקביל נובע בעיקר מגידול 

בעקבות השלמת מזומנים ושווה מזומנים )

, ש"חאלפי  22,491-( בגובה כעסקת המיזוג

וכן  ש"ח 2,580-גידול ביתרות הלקוחות בגובה כ

 ונכסי מס שוטף. , מלאימגידול ביתרות חייבים

 12,572 ,36218 נכסים לא שוטפים

הגידול בנכסים לא שוטפים במועד הדו"ח 

לעומת המועד המקביל נובע בעיקר מגידול 

, ש"חאלפי  2,524-ברכוש הקבוע, נטו בגובה כ

אלפי  1,932-גידול בנכס זכות שימוש בגובה כ

בעקבות יישום תקן חשבונאי וכן מגידול  ש"ח

בהשקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 

 התקופות.נכסים הפיננסים בין הו

  33,513 ,12867 סך הנכסים

 7,823 901,15 התחייבויות שוטפות

הגידול בהתחייבויות השוטפות במועד הדו"ח 

התחייבות לעומת המועד המקביל נובע בעיקר מ

אלפי  13,533-כבגין תמורה מותנית ונדחית 

. 10רכישת טריכומשל, טרג'ין וקאן בגין ש"ח

גידול זה קוזז עקב פירעון הלוואות מבעלי 

 .ש"חאלפי  5,951-שליטה בגובה כ

 3,970 466,4 התחייבויות לא שוטפות

א שוטפות במועד לבהתחייבויות ההגידול 

הדו"ח לעומת המועד המקביל נובע בעיקר 

 1,782-מגידול בהתחייבות בגין חכירה בגובה כ

אלפי ש"ח כתוצאה מיישום תקן חשבונאי. 

קיטון בהתחייבות מס נדחה גידול זה קוזז בשל 

 . ש"חאלפי  1,309-בגובה כ

  11,793 367,20 סך התחייבויות

 21,720 ,76146 הון

הגידול בהון החברה במועד הדו"ח לעומת 

המועד הקודם נובע בעיקרו מגידול בהון 

, ש"חאלפי  49,420-המניות והפרמיה בגובה כ

ומימוש  השלמת עסקת המיזוגבגין בעיקר 

. הגידול בהון קוזז, בין היתר, אופציות לעובדים
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 ההסבר לשינוי בדצמבר 31ליום  

 2019 2018  

הושפעה אשר ביתרת עודפים  קיטוןבשל 

יישום של עסקת , בין היתר מ2019במהלך 

 .הכרה בהוצאות רישום למסחרו המיזוג

  33,513 ,12867 סך ההון וההתחייבויות

 

 תוצאות הפעילות  .3.2

 : (חבאלפי ש") 9201בדצמבר  31נה שנסתיימה ביום תמצית דוחות רווח והפסד לשלן לה

 

בדצמבר 31ליום    ההסבר לשינוי 

 9201  8201  2017  

 הכנסות ממכירות

 

 שיעור גידול שנתי

28,834 

 

55.4% 

18,549 

 

50.8% 

12,302 

 

37.1% 

הגידול בהכנסות במועד הדו"ח לעומת 

יקף הנובע מגידול ב יםהמקביל יםהמועד

הפעילות העסקית, לרבות גידול בהיקף 

הלקוחות וכמות שנמכרה, בין היתר כתוצאה 

 מגידול במכירות תחת האסדרה החדשה.

 7,012 9,369 14,970 עלות המכירות

הגידול בעלות המכירות במועד הדו"ח לעומת 

נובע מגידול רוחבי  יםהמקביל יםהמועד

בהוצאות לצורך תמיכה בגידול בהיקף הפעילות 

לפירוט נוסף ראה ביאור  .והמכירות העסקית

 לדוח הכספי. 16

רווח גולמי לפני 

ם יהשפעת שינוי

 בשווי הוגן

 

 שיעור רווח גולמי

13,864 

 

 

 

%48.0 

9,180 

 

 

 

%49.5 

5,290 

 

 

 

%43.0 

ים ישינו"הגידול ברווח הגולמי לפני השפעת 

לאורך השנים  "של נכסים ביולוגיםבשווי הוגן 

 נובע מגידול בהיקף הפעילות העסקית. 

 2018-ו 2019בשנים השיפור ברווחיות הגולמית 

הגידול בתהליכי נובע מהתייעלות  2017-ביחס ל

 והייצור והיקפם.

טרם מומשו רווחים ש

בהתאמות שווי ההוגן 

 של נכסים ביולוגיים

9627, 7,045 3,805 

משינוי שווי הוגן של הנכסים  יםנובע יםהשינוי

 הביולוגיים.

רווח משינויים בשווי 

ההוגן שמומש בשנה 

 הנוכחית

(082,8) (3,622) (3,725) 

משינוי שווי הוגן של הנכסים  יםנובע ייםהשינו

 .במהלך השניםהביולוגיים שמומשו 

 5,370 12,603 ,47413 רווח גולמי

 ברווחיותהגידול ברווח הגולמי נובע משיפור 

של  לפני השפעת השינויים בשווי הוגן הגולמית

-ביחס ל 2019-2018בשנים  נכסים ביולוגיים

וכן משינויים בשווי הוגן של נכסים  2017

 ביולוגים לאורך השנים.

 493 456 ,8061 מחקר ופיתוחהוצאות 

 2019שנת הגידול בהוצאות המחקר והפיתוח ב

ממימוש  נובע יםהמקביל יםלעומת המועד

ית החברה בנושא פיתוחים יאסטרטג

בעיקר טכנולוגיים ומחקרים, ובאו לידי ביטוי 

מגידול בהוצאות שכר ונלוות וכן מגידול 

 בהוצאות על מחקרים קליניים.
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בדצמבר 31ליום    ההסבר לשינוי 

 9201  8201  2017  

 776 1,436 2,078 ושיווק הוצאות מכירה

הגידול בהוצאות מכירה ושיווק במועד הדוח 

מהתאמת  נובע יםהמקביל יםהמועדלעומת 

מגידול בפעילות, בין החברה לאסדרה החדשה ו

היתר, הקמת מערך תועמלנות והפצת המוצרים 

קחת, בהתאם לרגולציה, באמצעות רבבתי המ

 מפיץ.

הוצאות הנהלה 

 וכלליות
2385, 1,730 902 

הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות במועד הדוח 

נובע בעיקר מגידול  יםהמקביל יםלעומת המועד

בהוצאות שכר ונלוות, לרבות בשל הוצאות 

 1,411-תשלום מבוסס מניות לעובדים בגובה כ

, שנבעו בגלל האצה של הבשלת ש"חאלפי 

האופציות במסגרת השלמת עסקת המיזוג, 

 ובכן מגידול בהוצאות על שירותים מקצועיים

, כחלק מהכנסת פעילות שיח לשוק 2019במהלך 

 במסגרת עסקת המיזוג. ההון

הוצאות רישום 

 למסחר
765,28 - - 

 ותנובע 2019שנת רישום למסחר בההוצאות 

כתוצאה מיישום חשבונאי של עסקת המיזוג 

, וכן ש"חאלפי  27.1-בגובה כשאינו תזרימי 

 , בעיקר לנותני שירותים,פעמיות-מהוצאות חד

 . ש"חאלפי  1.7-בגובה כ

חלק החברה בהפסדי 

המטופלות לפי חברות 

 שיטת השווי המאזני

783 338 1 

 

 (632) (410) (876) הכנסות  אחרות

הגידול בהכנסות אחרות במועד הדוח לעומת 

המועד המקביל נובע מעיקר מגידול ברווחים 

כתוצאה משינוי בשיעור החזקה של חברה 

וכן משינויים בתמורה מותנית בגין  כלולה

 .10רכישת קאן

מפעולות )הפסד( רווח 

 רגילות
(0504,2) 9,053 3,830 

, בהשוואה 2019בשנת ההפסד מפעולות רגילות 

הוצאות מנובע  2018-2017לרווחים בשנים 

 .כמפורט לעיל 2019בשנת  רישום למסחר

 הכנסות )הוצאות(

 מימון, נטו
0633, 1,314 (108) 

לעומת  2019שנת הגידול בהכנסות מימון, נטו ב

נובע מגידול ברווח  יםהמקביל יםהמועד

והרכב  שינויים בשווי הוגן של נכסים פיננסיים

 .נכסים פיננסיים

  3,722 10,367 (987,20) לפני מס)הפסד( רווח 

 765 2,352 1,567 מיסים על ההכנסה

השינוי בהוצאות המיסים נובע מהשינוי 

בנטרול מרכיב  2019-ב בתוצאות הפעילות

בגין תשלום הוצאות רישום למסחר והוצאות 

 .מבוסס מניות

  2,957 8,015 (554,22) לשנה)הפסד( רווח 
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בדצמבר 31ליום    ההסבר לשינוי 

 9201  8201  2017  

שינויים בשווי הוגן של 

נכסים פיננסיים בשווי 

הוגן דרך רווח כולל 

 אחר

(1,518) (11,718) 8,268 

משינוי שווי הוגן של נכסים  יםנובע יםהשינוי

 .אחרפיננסיים דרך רווח כולל 

רווח )הפסד( כולל 

 אחר
(1,519) (11,718) 8,268 

 

  11,225 (3,703) (073,24) רווח )הפסד( כולל

 

 נזילות .3.3

  :)באלפי ש"ח( המזומניםלהלן תמצית נתונים מהדוחות על תזרימי 

בדצמבר 31ליום    הסברי החברה 

 2019 2018 2017  

 שהתקבלומזומנים נטו 

 שוטפתפעילות מ

828 3,707 1,770 

 שוטפתמנים נטו שהתקבלו מפעילות מזו

שינוי תנאי הושפעו בין היתר מ 2019בשנת 

 חדשההעקב מעבר לאסדרה לקוחות תשלום 

בגין וגידול בתשלומי מיסים שוטפים וכן מ

 שנים קודמות.

מזומנים נטו ששימשו 

 לפעילות השקעה 

(3,960) (3,391) (881) 

 מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

הינם בעיקר בגין רכישת  2019-2017בשנים 

בעיקר שדרוג מתקני הגידול של ) רכוש קבוע

, וכן בגין השקעה בחברות כלולות (החברה

 .2019בשנת 

מזומנים נטו שנבעו 

 מפעילות מימון

25,624 3,329 750 

 מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימוןהגידול ב

רכישה הבעיקר בגין  והינ 2019בשנת 

 הגידול קוזז בשל. )עסקת המיזוג( במהופך

השקעה בחברה כלולה וכן פירעון הלוואות 

 השלמת עסקת המיזוג. טרםבעלים 

 

 

 

 

 

יתרת מזומנים ושווי 

מזומנים לתחילת 

 התקופה
5,901 2,322 650  

עלייה )ירידה( במזומנים 

 ושווי מזומנים

49222, 3,579 1,672 

נרשמה עליה במזומנים ושווה  2019בשנת 

אלפי ש"ח המורכבת  22,492מזומנים בסך 

מפעילות שוטפת ופעילות שנבעו מזומנים מ

אלפי ש"ח,  25,624-ו 828בגובה  מימון

בניכוי מזומנים ששימשו  בהתאמה(

אלפי  3,960-לפעולות השקעה בגובה כ

 ש"ח.
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בדצמבר 31ליום    הסברי החברה 

 2019 2018 2017  

יתרת מזומנים ושווי 

  2,322 5,901 ,39228 מזומנים לסוף התקופה

 

 אומדנים חשבונאים קריטיים .3.4

הצגת הדוחות הכספיים כרוכה באומדנים ובהנחות העשויים להשפיע על הנתונים המוצגים בהם. 

המדווחים. לפירוט בדבר השימוש באומדנים שינוי באומדנים עשוי להשפיע על הנתונים 

, עיקרי המדיניות החשבונאית ב3 חשבונאיים קריטיים בעת עריכת הדוחות הכספיים, ראה ביאור

 .2019בדצמבר  31המאוחדים ליום לדוחות הכספיים 

 מקורות המימון .4

 אמצעות: עיקר בבנכון למועד פרסום דוח זה, החברה מממנת ועתידה לממן את פעילותה 

 תזרים המזומנים השוטף של החברה;   .א

 .2019בדצמבר,  31 ליום מיליון ש"ח 28.4-כשל בהיקף  יתרת מזומנים ושווי מזומנים .ב

 מומחיות חשבונאית ופיננסית בעלידירקטורים  .5

שיכהנו המספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית דירקטוריון החברה קבע כי 

 יעמוד על דירקטור אחד. "(חוק החברות)" 1999-התשנ"ט ( לחוק החברות,12)א()92חברה, לפי סעיף ב

בונאית המתעוררות בהכנת דוחותיה זאת בהתחשב באופי הסוגיות החשבונאיות וסוגיות הבקרה החש

הכספיים של החברה, תחומי פעילותה של החברה, גודלה של החברה והיקף ומורכבות פעילותה, וכן 

 בהתחשב בהרכב דירקטוריון החברה, אשר חבריו הינם בעלי ניסיון עסקי, ניהולי ומקצועי ניכר. 

 : בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית דירקטורים שלושהמכהנים נכון למועד דוח זה, בדירקטוריון החברה 

. לפרטים )דירקטור בלתי תלוי( ומר איתמר אליצור)דח"צ( , מר יחזקאל כהן )יו"ר( מר ניר זכלינסקי

 דוח תקופתי זה.ב פרק ד'ל 26תקנה נוספים באשר לדירקטורים אלו, ראו 

 דירקטורים בלתי תלויים .6

למועד דוח זה, מר איתמר  שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים. הוראה בדברתקנונה של החברה אינו כולל 

 אליצור מכהן כדירקטור בלתי תלוי. 

 תרומות .7

 .לא אימצה החברה מדיניות תרומות ,נכון למועד זה

  בדבר המבקר הפנימי של החברהפרטים  .8

 .דורון רוזנבלום: שם .8.1

 .2020, במרץ 12: תאריך תחילת כהונה .8.2

רוזנבלום יעוץ, בקרה וניהול -מר דורון רוזנבלום הינו שותף במשרד עזרא יהודה: כישורי המבקר .8.3
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בעל הינו מר רוזנבלום  אר שני במנהל עסקים.וותבעל תואר ראשון בחשבונאות סיכונים והינו 

המבקר  ומבקר ניהול סיכונים.מבקר פנימי הסמכות רלוונטיות למילוי תפקידו כגון הסמכת 

והערכת סיכונים וביקורת תפעולית לחברות ציבוריות מיפוי  נים,מעניק שירותי ביקורת פ

 KRESTON חבר ברשתאשר  רוזנבלום יעוץ, בקרה וניהול סיכונים-עזרא יהודהבאמצעות משרד 

 הבינלאומית

: למיטב ידיעת החברה, לפי הודעתו של מבקר הפנים, עמידת המבקר הפנימי בדרישות חוקיות .8.4

לחוק הביקורת  8)ב( לחוק החברות, ובהוראות סעיף 146סעיף המבקר הפנימי עומד בהוראות 

 ."(חוק הביקורת הפנימית)" 1992-הפנימית, התשנ"ב

 השותפותלרבות  דורון רוזנבלוםרה, מר למיטב ידיעת החב: החזקה בניירות ערך של החברה .8.5

מונח , אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גוף קשור לחברה, כהגדרת מטעמה הוא פועל

 זה בתוספת הרביעית לתקנות הדיווח.

: למיטב ידיעת החברה, ועל פי הודעת המבקר הפנימי, אין קשרים עסקיים/מהותיים עם החברה .8.6

קשרים עסקיים מהותיים או קשרים הוא פועל,  לשותפות מטעמה הוא פועלאו למבקר הפנימי 

ה בתוספת הרביעית מהותיים אחרים עם החברה או עם גוף קשור לחברה, כהגדרת מונח ז

 לתקנות הדיווח. 

: המבקר הפנימי הינו נותן שירותים חיצוני לחברה מטעם משרד תפקידים נוספים של המבקר .8.7

. מלבד תפקידו כמבקר הפנימי של החברה, אין רוזנבלום יעוץ, בקרה וניהול סיכונים-עזרא יהודה

 .ים נוספיםהמבקר הפנימי מועסק על ידי החברה או מעניק לה שירותים חיצוני

, בדירקטוריון החברה, לפי 2020, במרץ 12אושר ביום  מר דורון רוזנבלום: מינויו של דרך המינוי .8.8

הצעת ועדת הביקורת. לאחר בחינה מעמיקה של השכלתו וניסיונו רב השנים, ועל בסיס הצעת 

הפנימי של מתאים לכהן כמבקר  דורון רוזנבלוםועדת הביקורת, הדירקטוריון מצא כי מר 

וכן במורכבות והיקף פעילותה עם  ,גודלהו החברה, וזאת בהתחשב, בין היתר, בסוג החברה

 השלמת עסקת המיזוג. 

: הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו יו"ר על המבקר הפנימי הארגוניזהות הממונה  .8.9

 הדירקטוריון.

ימי נקבעת אחת לשנה : תכנית הביקורת של המבקר הפנתכנית העבודה של המבקר הפנימי .8.10

ובהתאם  לצרכים המשתנים של החברהלסקר סיכונים ולתוכנית עבודה רב שנתית ובהתאם 

ובכפוף לאישור דירקטוריון  לאור שיקול דעתו של המבקר הפנימי לעדיפות הנושאים וחשיבותם

ם . כמו כן, נקבעים יעדי הביקורת לכל שנה על פי תדירות הביקורת, הסיכונים הנובעיהחברה

מפעילות החברה, הסתברות קיומם של ליקויים הן ברמת התפעול והן ברמת ההנהלה, נושאים 

המחויבים על פי דין, ממצאים מבדיקות קודמות ואירועים אחרים הנובעים, בין היתר, 

מהביקורת החשבונאית הנערכת על ידי רואי החשבון של החברה. הגורמים המעורבים בקביעת 

י ועדת הביקורת, חברי הדירקטוריון והמבקר הפנימי, כאשר תכנית הביקורת הם חבר

 השנתית בהתאם להמלצת ועדת הביקורת.דירקטוריון החברה הוא המאשר את תכנית העבודה 

 . )שיח שריד בע"מ( תאגיד מאוחדתכנית הביקורת מתייחסת גם לפעילות 

בסיס תכנית הביקורת על  תקבע: היקף העסקתו של המבקר הפנימי היקף עבודת המבקר הפנימי .8.11

 השנתית.
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: כפי שנמסר לחברה על ידי התקנים המקצועיים על פיהם עורך המבקר הפנימי את הביקורת .8.12

לחוק ( )ב4פי התקנים המקצועיים המקובלים כאמור בסעיף -המבקר הפנימי, המבקר פועל על

הפנימיים  הביקורת הפנימית ועל פי תקנים והנחיות מקצועיים שנקבעו על ידי לשכת המבקרים

הבינלאומית, ושאומצו על ידי לשכת המבקרים הפנימיים בישראל. הדירקטוריון הסתמך על 

דיווחיו של המבקר הפנימי בדבר עמידתו בדרישות התקנים המקצועיים לפיהם הוא עורך את 

 .הביקורת הפנימית

מבקר : לשם ביצוע תפקידו והגשמת תכנית הביקורת, ניתנת להמצאת מסמכים וגישה למידע .8.13

 הפנימי גישה חופשית ובלתי אמצעית למערכות המידע של החברה לרבות לנתוניה הכספיים. 

 . ידיו-עלטרם הוגש דוח לאור מועד מינויו של המבקר הפנימי, : דין וחשבון המבקר הפנימי .8.14

: לדעת דירקטוריון החברה, היקף, אופי הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי .8.15

המבקר הפנימי ותכנית עבודתו סבירים בנסיבות העניין, ויש בהם כדי להגשים  ורציפות פעילות

 את מטרות הביקורת הפנימית בחברה.

בהתאם  ,ידי דירקטוריון החברה-נקבע על דורון רוזנבלוםתגמול מר : תגמול המבקר הפנימי .8.16

גמול הת. אינם כוללים תגמול בניירות ערך()אשר  הביקורתבפועל בביצוע  לשעות שיושקעו

 למבקר הפנים אינו משתנה ואינו תלוי בתוצאות הביקורת. 

 דבר רואה חשבון מבקרבגילוי  .9

 PWC Israel: קסלמן וקסלמן, שם

 החשבון המבקר רואהשכר 

 שנה

 בגין שירותים אחרים בגין שירותי ביקורת ומס

 סכום

 )באלפי ש"ח(
 שעות

 סכום

 )באלפי ש"ח(
 שעות

8201  180 1,140 - - 

2019 114 2,540 - - 

 

בשוק בו פועלת החברה ובהתאם  שכר רואה החשבון המבקר נקבע בהתאם לשווי השרות הניתן כמקובל

 .להיקף השרות הניתן. שכר רואה החשבון המבקר אושר על ידי דירקטוריון החברה

 אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי .10

 לדוחות הכספיים.  21לפרק א' וכן ביאור  34ראו סעיף 

 

 

   

 

 ניר זיכלינסקי

 יו"ר הדירקטוריון

 יוגב שריד 

 מנכ"ל
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 מ"שיח מדיקל גרופ בע
 מאוחדיםשנתיים דוחות כספיים 

 
 2019 ,צמברדב 31 ליום

 
 



 

 

 מ"שיח מדיקל גרופ בע
 

 דוחות כספיים שנתיים מאוחדים
 

 2019 בדצמבר 31 ליום
 

 )מבוקר(
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 עמוד 
  

 2 החשבון המבקר הדוח רוא
  

 3 על המצב הכספימאוחדים דוחות 
  

 4 ורווח כולל אחרעל הרווח או הפסד מאוחדים דוחות 
  

 5 על השינויים בהוןמאוחדים דוחות 
  

 6 על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 
  
 8-48  המאוחדים אורים לדוחות הכספייםיב
  
  
  

 
 
 



 

 
   6150001אביב -תל 50005, ישראל, ת.ד 6812508אביב -, תל25קסלמן וקסלמן, מגדל הסחר, רחוב המרד 

 www.pwc.com/il, 972-3-7954556+: , פקס972-3-7954555+טלפון: 

 

 

 

 

 

 המבקר החשבון רואה דוח

  של המניות לבעלי

 מ"שיח מדיקל גרופ בע

 

 

בדצמבר  31החברה( לימים  -ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של שיח מדיקל גרופ בע"מ )להלן 
המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש  ואת הדוחות 2018 -ו  2019

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. 2019בדצמבר  31השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
 אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

 
רכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של ע

פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של -. על1973-רואה חשבון(, התשל"ג
קורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. בי

שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 
פקת בסיס הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מס

 נאות לחוות דעתנו.
 

לדעתנו, הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה 
ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן  2018 -ו 2019בדצמבר  31והחברות המאוחדות שלה לימים 

( והוראות IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) 2019בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום  לכל אחת משלוש השנים
 .2010-תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

 
ג' לדוחות הכספיים המאוחדים, לפיו המידע ההשוואתי המוצג  1מבלי לסייג את חוות דעתנו, אנו מפנים את תשומת הלב לביאור 

 ת אלו מבוסס על נתוניה הכספיים של הרוכשת החשבונאית על מנת לשקף את הטיפול החשבונאי ברכישה במהופך.בדוחו
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"מבע מדיקל גרופ שיח  
 

            הכספי המצב עלמאוחדים  דוחות

3 
 

 
 בדצמבר 31ליום   
  2019  2018* 
 "חשאלפי  ביאור 
     

     נכסים שוטפים
 5,901  28,392  מזומנים ושווי מזומנים
 1,345  3,925   לקוחות

 540  1,934  חייבים ויתרות חובה
 -  363 11 שוטף מס נכס

 10,260   12,195 5 מלאי
 2,895  1,957 6 ביולוגים נכסים

  48,766  20,941 
     

     שוטפים לאנכסים 
 6,175   8,699 7 נטו, קבוע רכוש
 -   1,932 10 שימוש זכות נכס

 896  1,474 8 המאזני השווי שיטת לפי המטופלות השקעות
 5,501   6,257 14  פיננסיים נכסים

  18,362  12,572 
     

 33,513  67,128  נכסים"כ סה

     
     התחייבויות שוטפות

 480  876  רותיםישונותני  ספקים
 920  ,4921 9 זכאים ויתרות זכות

 -  ,53313 8 ונדחית מותנית תמורה בגין התחייבות
 472  - 11 שוטף מס התחייבות
 5,951  - 12 שליטה בעלימ הלוואות

  15,901  7,823 
     

     התחייבויות לא שוטפות
 3,880  2,571 11 נדחה מס התחייבות
 -  ,7821 10 חכירה בגין התחייבות
 90  113  לעובדים, נטו הטבותבשל  התחייבות

  4,466  3,970 
     

     הון
 10   49,430 13 ופרמיההון מניות 

 3,066   1,241  הון קרנות
 18,644  (3,910)  עודפים

  46,761  21,720 
     

 33,513  67,128  והון התחייבויות"כ סה

 
 ג'.1 ביאור ראה, במהופך הרכישה שיטת של למפרע*יישום 

 
 הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. לדוחותאורים יהב
 

    2020 ,במרץ 12
 רב עמיחי שריד יוגב כלינסקייז ניר תאריך אישור הדוחות הכספיים

 כספים מנהל "למנכ  דירקטוריון"ר יו



 "מבע מדיקל גרופ שיח  
 

          אחר כולל ורווח הפסד אורווח ה עלמאוחדים  דוחות

4 
 

 
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  

  2019  2018*  2017* 

 אלפי ש"ח ביאור 
       

 12,302  18,549  28,834  ממכירות הכנסות
 7,012  9,369  14,970 א16 המכירות עלות

 
 5,290  9,180  13,864  רווח גולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן

       
 3,805  7,045  7,962  התאמות שווי הוגן של נכסים ביולוגיםמ רווחים

נכסים ביולוגים  שלשווי הוגן  מהתאמותרווח 
 (3,725)  (3,622)  (8,082)   ושמומש

       
 5,370  12,603  13,744  רווח גולמי

       
 493  456  1,806 ב16 ופיתוח מחקר הוצאות
 776  1,436  2,078 ג16 ושיווק מכירה הוצאות
 902  1,730  5,238 ד16 וכלליות הנהלה הוצאות
 -  -  28,765  למסחר רישום הוצאות

המטופלות לפי שיטת  חברות דיבהפס חברההחלק 
 1  338  783 8 השווי המאזני

 (632)  (410)  (876) ז16 אחרות הכנסות
       

 3,830  9,053  (24,050)  רגילות מפעולות )הפסד( רווח
       

 115  156  468 ה16 מימון הוצאות
 7  1,470  3,531 ו16 מימון הכנסות
 (108)  1,314  3,063  נטו, מימון)הוצאות(  הכנסות

       
 3,722  10,367  (20,987)  מס לפני )הפסד( רווח

       
 765  2,352  1,567 11  הכנסה על מיסים

       
 2,957  8,015  (22,554)  לשנה )הפסד( רווח

       
       (:מס השפעת)לאחר  אחר כולל)הפסד(  רווח

      :הפסד או לרווח מכן לאחר מחדש שיסווגו סכומים
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים ממטבע 

 -  -  (1)  הפעילות למטבע ההצגה
 או לרווח מכן לאחר מחדש יסווגו שלא סכומים

       :הפסד
שינויים בשווי הוגן של נכסים פיננסים בשווי הוגן 

 8,268  (11,718)  (1,518)  ממס נטודרך רווח כולל אחר, 
       

 8,268  (11,718)  (1,519)  אחר כולל)הפסד(  רווח"כ סה
       

 11,225  (3,703)  (24,073)  כולל)הפסד(  רווח"כ סה

 
       )בש"ח( למניה )הפסד( רווח 

 0.01  0.03  (0.08)  ומדולל )*( בסיסי)הפסד(  רווח 

 
 ג'.1 ביאור ראה, במהופך הרכישה שיטת של למפרע*יישום 

 
הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. לדוחותאורים יהב
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 הון
 מניות
 ופרמיה

 
 

 בגין קרן
 עסקאות

 בעלי עם
  שליטה

 בגין קרן
 נכסים

 פיננסיים
הנמדדים 

בשווי הוגן דרך 
רווח כולל 

  אחר

 התאמות
 הנובעות
 מתרגום
 דוחות
של  כספיים

פעילויות 
  חוץ

קרן בגין 
עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  כתבי אופציה  מניות

 
 
 
 

 סה"כ  עודפים
 ש"ח אלפי 
                

 14,887  8,672  -  -  -  5,905  300  10 (*) 2017בינואר  1יתרה ליום 
                

 2,957  2,957  -  -  -  -  -  - לשנה רווח
 8,268  -  -  -  -  8,268  -  - כולל אחר לשנה  רווח

 11,225  2,957  -  -  -  8,268  -  - סה"כ רווח כולל
 (1,000)  (1,000)  -  -  -  -  -  - שהוכרז דיבידנד

 120  -  -  -  -  -  120  - הטבה מעסקאות עם בעלי שליטה
 25,232  10,629  -  -  -  14,173  420  10 (*) 2017בדצמבר  31יתרה ליום 

                

 8,015  8,015  -  -  -  -  -  - לשנה רווח

 (11,718)  -  -  -  -  (11,718)  -  - כולל אחר לשנה  הפסד

 (3,703)  8,015  -  -  -  (11,718)  -  - סה"כ רווח )הפסד( כולל

 191  -  -  -  -  -  191  - עסקאות עם בעלי שליטההטבה מ

 21,720  18,644        2,455  611  10 (*) 2018בדצמבר  31יתרה ליום 
                

 (22,554)  (22,554)  -  -  -  -  -  - לשנה הפסד
 (1,519)  -  -  -  (1)  (1,518)     כולל אחר לשנה  הפסד
 (24,073)  (22,554)  -  -  (1)  (1,518)  -  - פסד כוללהסה"כ 
 2,948  -  -  2,948  -  -  -  - תשלום מבוסס מניותעלות 

 705  -  -  (2,751)  -  -  -  3,456 מימוש תשלום מבוסס מניות
העברת נכסים מבעל שליטה אגב 

 (*) הרכישה במהופך
(21,626)  (611)  - 

 
- 

 
- 

 
-  -  (22,237) 

 39,723  -  194  -  -  -  -  39,529 רכישה במהופך
 27,953  -  -  -  -  -  -  27,953 מניות וכתבי אופציההנפקת 
 22  -  (86)  -  -  -  -  108 פקיעת כתבי אופציהמימוש ו

 46,761  (3,910)  108  197  (1)  937  -  49,430 2019בדצמבר  31יתרה ליום 
 ג'.1יישום למפרע של שיטת הרכישה במהופך, ראה ביאור ( *)

 הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. לדוחותאורים יהב
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 בדצמבר 31 ביוםשהסתיימה  לשנה  
  2019  2018*  2017* 
 "חש אלפי  

       תות שוטפיופעילומתזרימי מזומנים 
 2,957  8,015  (22,554)  לשנה )הפסד( רווח 

       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
       :מזומנים בתזרימי כרוכות שאינן והוצאות הכנסות
 18  57  (376)  נטו, מימון)הכנסות(  הוצאות
 765  2,352  1,567  הכנסה על מיסים הוצאות

 1  338  783  חברות המוצגות בשווי מאזני בהפסדיחלק החברה 
 -  -  135  נכס זכות שימושהפחתת 

 (507)  (583)  (443)   כלולה בחברה החזקה בשיעור מירידה רווח
הנמדדים בשווי הוגן והתחייבויות פיננסיות פיננסים עדכון נכסים 

 38  (1,396)   (3,934)  דרך רווח והפסד
 -  -  28,066  הוצאות רישום למסחר

 267  424  743  פחת והפחתות
 7  -  -  שערוך התחייבות לתאגידים בנקאיים

 4  (5)  23  בשל הטבות לעובדים, נטושינוי בהתחייבויות 
 120  191  22  בעלי שליטה עםעסקאות מ הטבה

 -  -  2,948  עלות תשלום מבוסס מניות
 -   13   23   הון הפסד

       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
  9  (307)   (596)  ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה

 (188)   (441)   (2,580)  עלייה בלקוחות
 406   (2,279)  938  נטו, הביולוגי הנכס של ההוגן בשווי שינויים

 (1,673)  (1,691)  (1,935)  עלייה במלאי 
 (51)   (224)   396  בספקים (ירידהעלייה )

 118   47  767  עלייה בזכאים ויתרות זכות
 (521)  (804)  (3,165)   ששולמו מיסים

 1,770  3,707  828  שוטפת מפעילויות נטו מזומנים
       

       ת השקעהיותזרימי מזומנים לפעילו
  245   -  798  ם הנמדדים בשווי הוגןינכסים פיננסיבהשקעה תמורה מ

 -  -  (700)  השקעה בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
 (1,123)  (3,372)   (3,267)  רכישת רכוש קבוע

 -  28  -  קבוע רכוש ממכירת תמורה
 (3)  (5)  (133)  כלולה חברהל תהלוואו
 -  (42)  (658)  ותכלול ותבחבר השקעה

 (881)  (3,391)  (3,960)  ת השקעהיולפעילו מזומנים נטו
       

       ת מימוןיותזרימי מזומנים מפעילו
 (243)  (254)  -  מתאגידים פיננסים הלוואה פירעון

 -  -  727  מימוש אופציותתמורה מ
 -  -  (177)  תשלומים בגין חכירה

     6,000  אגב עסקת המיזוג קבלת הלוואה
 -  -  33,529  והנפקת מניות ואופציות רכישה במהופך

 -  -  (8,500)  הרכישה במהופך אגבבחברה כלולה השקעה 
 1,004  3,586  -  שליטה ימבעל הלוואות קבלת

 -  -  (5,951)  פירעון הלוואות מבעלי שליטה
 (11)  (3)  (4)  ששולמה ריבית

 750  3,329  25,624  מימון מפעילויותמזומנים נטו 
       

 33  (66)  (1)  חוץ מטבע חליפין בשערי השינויים השפעת
  1,672   3,579  22,492  במזומנים ושווי מזומנים עליה

  650   2,322  5,901  מזומנים לתחילת השנהמזומנים ושווי 
  2,322   5,901  28,392  מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
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 בדצמבר 31 ביוםשהסתיימה  לשנה  

  2019  2018*  2017* 
 "חש אלפי  

       שאינה במזומןהשקעה ומימון פעילות  -א  נספח
 1,000  -  -  שהוכרז  דיבידנד
 -  -  13,884  מותנית ונדחית בגין רכישת חברות כלולותתמורה 

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן החלפת תמורה בגין 
  דרך רווח והפסד 

3,372  -  - 

     128  המיזוג אגב עסקתהשקעה בחברה כלולה 
 

  מזומנים שנבעו מרכישה במהופך -נספח ב' 
 3 הון חוזר ללא מזומנים

 39,526 רכישה במהופך
 (6,000) הלוואת גישור

 (33,529) סך הכל מזומנים שנבעו מרכישה במהופך
 
 

 ג'.1*יישום למפרע של שיטת הרכישה במהופך, ראה ביאור 
 

. םמה הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד
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 כללי - 1 ביאור

 שיח .2007 בנובמבר 12התאגדה בישראל ביום  ("הבת חברההאו " "שיחשיח שריד בע"מ )להלן: " .א
)באמצעות  פועלת בתחום הקנאביס הרפואי, ועוסקת, בין היתר, בשלבי הריבוי, גידול, עיבוד, ייצור

)באמצעות , שיווק והפצה (IMC-GMPקבלן חיצוני אשר פועל תחת רישיון משרד הבריאות בתקן 
של מוצרי קנאביס לשימוש ( IMC-GDPקבלן חיצוני אשר פועל תחת רישיון משרד הבריאות בתקן 

טכנולוגיות רלוונטיות  רפואי, וכן פיתוח גנטיקות ייחודיות, מוצרים נוספים מבוססי קנאביס רפואי,
 לתחום הקנאביס הרפואי ומוצרים נלווים. 

 2008-ב קיבלה שיחבתחום הקנאביס הרפואי.  חברהבאמצעות ה 2008 בשנתהחלו לפעול  ,שיחמייסדי  .ב
נכון  .לגידול קנאביס רפואי והפצתו בהתאם לאסדרה הקודמת מאת משרד הבריאות רישיון פעיל

מגדלת קנאביס רפואי ומוכרת את מוצריה  שיח, שנים 12-אישור הדוחות הכספיים ומזה כ לתאריך
מהיחידה לקנאביס רפואי במשרד  שיח, קיבלה 2018בחודש מרץ  .תחת האסדרה הקודמת למטופלים
אשר הוארכו  ( בהתאם לאסדרה החדשהIMC-GAP"( רישיונות גידול וריבוי )היק"ר" -להלן הבריאות )

 קנאביס מגדלת שיח 2018אמצע שנת מ חלבהתאם, ה .2020 לדצמבר עדלאורך השנים והינם בתוקף 
 .ובמקביל לאסדרה הישנה החדשה האסדרה תחת גם מוצריה את ומוכרת רפואי

התקבלה החלטת ממשלה המאשרת את הייצוא של קנאביס רפואי מישראל,  2019בינואר,  27ביום 
-וזאת בכפוף לכללים שיקבעו ביחס לתהליך הייצוא. נכון ליום אישור הדוחות הכספים, קיימת אי

מעריכה כי הסדרת הייצוא ממדינת ישראל תאפשר גידול שיח בהירות בנוגע לכללים ביחס לייצוא. 
 בהיקף פעילותה.

, להוסיף ולספק קנאביס שיחחויבו חברות הקנאביס, וביניהן ליום אישור הדוחות הכספיים,  נכון
רפואי לקבוצת מטופלים מסוימת תחת תנאי האספקה והמחירים הנהוגים באסדרה הישנה וזאת עד 

למשרד האוצר  תפעשרה ימים לאחר החלטת ועדת המחירים המשותאו עד  2020במאי,  15יום ל
 קיימת, בישראל הרפואילאור השינויים הרגולטוריים התכופים בתחום הקנאביס  , כמוקדם.והבריאות

ליום אישור  או הפסקת האסדרה הישנה/ו לאופן יישומה של האסדרה החדשה בנוגע בהירות-אי
, קביל הן תחת האסדרה הקודמת והן תחת האסדרה החדשהפועלת במ שיחכאמור,  הדוחות הכספיים.

ומעריכה כי דחיית מועד יישומה המלא של  ,החדשה האסדרה של לתוקף המלאה לכניסתה עד וזאת
מעריכה שיישומה המלא של האסדרה החדשה  שיח. כמו כן, הבפעילותהאסדרה החדשה לא תפגע 
 .השלתאפשר גידול בנתח השוק 

או  "ביונדבע"מ )להלן: "אחזקות בהסכם עם חברת ביונד טיים שיח התקשרה  ,2019 ,למאי 2ביום  .ג
מניות רגילות  תהקצא (1: )וזאת כנגד, לרכישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע של שיח"( חברהה"

מההון המונפק והנפרע של החברה מיד לאחר  78%של החברה לבעלי המנית לשעבר בשיח, אשר יהוו 
( הקצאת זכויות למניות נוספות של החברה אשר יהיו ניתנות למימוש, בכפוף לעמידה 2)-ו ;ההקצאה

 ."(המיזוג עסקת)להלן: " .ביעדי הביצוע שנקבעו במסגרת עסקת המיזוג

מהון המניות המונפק והנפרע של  38.2%-שיח מבעלי השליטה בה, כ כחלק מעסקת המיזוג רכשה
בעלי חלק מבנוסף, רכשה שיח מחברה בשליטת . החברה, העוסקת בתחום פעילות בע"מ 10קאן

, העוסקת בין השאר בפיתוח שיטות חקלאות מתקדמת בע"מ מהון המניות בטרג'ין 47%-השליטה בה כ
, המפתחת בע"מ מהון המניות של טריכומשל 42.5%-לגידול קנאביס בתנאי פארמה ו/או במעבדה ו

 .טכנולוגיות ומוצרי צריכה מבוססי צמח הקנאביס

 אלפי ש"ח. 6,000בגובה  לשיח הלוואת ביניים נתנה החברהבמסגרת עסקת המיזוג, וטרם השלמתה, 

 בעליהמיזוג,  עסקת, משום שבמועד השלמת רוכשתה ביונד הינהעל אף שכאמור מבחינה משפטית 
 חשבונאיתמבחינה ה הרוכשת הישיח קבע כי , חברהקיבלו לידיהם את השליטה בשיח של המניות 
 בשיטת רכישה במהופך.  טופלה העסקהולפיכך 

 "(.מדיקל שיח)להלן: " בע"מ לשיח מדיקל גרופ חברהכחלק מהסכם הרכישה, שונה שם ה

, אך טופלו מבחינה גרופ בע"מ מדיקלשיח לאור האמור, דוחות כספיים אלו הונפקו תחת השם 
כהמשך הדוחות הכספיים של שיח שהינה הרוכשת החשבונאית בעסקה. לפיכך, דוחות  תחשבונאי

 כספיים מאוחדים אלה משקפים את המשך מצבה הכספי, תוצאות הפעילות ותזרימי המזומנים של 
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 )המשך( כללי - 1ביאור 

בינלאומי שיח, למעט מידע לגבי הון המניות ורווח למניה המוצגים בהתאם להוראות תקן דיווח כספי 
 .2"( כמפורט בביאור "IFRS3, צירופי עסקים )להלן: 3

והדוחות על השינויים בהון העצמי  2019 ,בדצמבר 31בהתאם לכך, הדוח על המצב הכספי ליום 
 31וכן לשנה שהסתיימה ביום  2019 ,בדצמבר 31לתקופה של שנים עשר חודשים שהסתיימה ביום 

, הוצגו מחדש על מנת לשקף בהם למפרע את הון המניות המשפטי של שיח מדיקל 2018בדצמבר, 
 החל מתקופת הדיווח המוקדמת ביותר.

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים . 2019בספטמבר,  4העסקה הושלמה ביום 
 .השלמת העסקה הבת החל מיום חברההושל  חברהשל ה

אלפי ש"ח, נקבעה בהתאם לשווי מכשיריה ההוניים של החברה  62,918-כ תמורת הרכישה, בסך
עודף התמורה על ערכם המאזני של הנכסים  )הנרכשת החשבונאית( ביום השלמת העסקה.

אלפי ש"ח נרשם כ"הוצאות רישום למסחר" במסגרת הדוח  23,666-כ וההתחייבויות של החברה בסך
בנוסף לעודף התמורה, נזקפו לסעיף "הוצאות רישום למסחר"  .הרווח או הפסד ורווח כולל אחר עלעל 

 אלפי ש"ח. 5,099-כעלויות נוספות בגין העסקה המסתכמות ב

, טרג'ין וטריכומשל. כחלק 10החזקות בחברות קאןלשיח בנוסף, כחלק מעסקת המיזוג, הועברו 
ונטלה  במזומןש"ח  אלפי 8,500לבעלי השליטה סך של שיח מהעברת ההחזקות ועסקת המיזוג, שילמה 

(. ההשקעות 8על עצמה התחייבות לתשלום סכומים נוספים בקרות אירועים מסוימים )ראה ביאור 
בחברות אלו הוכרו בדוחותיה הכספיים של החברה לפי ערכם הפנקסני מראות בעלי השליטה, והפער 

 להון החברה.  בין סך התמורה לבין ערכם הפנקסני, נזקף

 ןבמועד העסקה, קיבלו בעלי מניות שיח זכויות למניות )בנוסף למניות שהתקבלו בעסקה( אשר שווי
 הנכללים בפרמיה.אלפי ש"ח  6,345-כההוגן למועד העסקה הוערך ב

 הגדרות .ד

 :אלה דוחות כספיים שנתיים מאוחדיםב

   
 שיח מדיקל גרופ בע"מ -  חברהה

   
 "מבע שריד שיח -  בת חברה

   
 מ"בע שריד שיח -  החשבונאית הרוכשת

   
 "מבעאחזקות  טיים ביונדשיח מדיקל גרופ בע"מ או  -  המשפטית הרוכשת

   
ם כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיי -   בעלי עניין ובעל שליטה

 .2010-נתיים מאוחדים(, התש"עש
   

 )מתוקן(. 24כהגדרתם בתקן דיווח כספי בינלאומי  -  צדדים קשורים
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  עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות, 
 למעט אם נאמר אחרת.

 גת הדוחות הכספייםצבסיס ה .א

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים (1)

 (.IFRS -הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 

כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים  
 . 2010-שנתיים(, התש"ע

ערוכים על בסיס העלות, למעט : נכסים פיננסיים הנמדדים  החברההדוחות הכספיים של 
דרך רווח כולל אחר; נכסים והתחייבויות פיננסיות המוצגים בשווי הוגן דרך בשווי הוגן 
 ; ונכס מלאי ביולוגי. רווח והפסד

 בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות. החברה

 התפעולי המחזור תקופת .ב

 שנה. ההמחזור התפעולי הינ תקופת

 דוחות כספיים מאוחדים .ג

יש שליטה בהן )חברות  חברההמאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלהדוחות הכספיים 
המושקעת, חשיפה או זכויות  חברהיש כוח השפעה על ה חברהבנות(. שליטה מתקיימת כאשר ל

המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה  חברהלתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה ב
 ושקעת. המ חברהכדי להשפיע על סכום התשואות שינבע מה

והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות  חברההדוחות הכספיים של ה
החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה 

. יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים חברהבדוחות הכספיים של ה
 והחברות הבנות בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים. חברהמעסקאות בין ה

 רכישה במהופך .ד

הבת,  החברהעל ידי  חברהלהלן העקרונות אשר יושמו בהקשר לטיפול החשבונאי ברכישת ה
 אשר טופלה בדרך של "רכישה במהופך".

החשבונאית הוכרו בדוחות הכספיים והנרכשת הנכסים וההתחייבויות של הרוכשת  .1
 ים בהתאם לערכם בספרים ערב העסקה.המאוחד

העודפים וסעיפי ההון האחרים של הגוף המאוחד לאחר עסקת המיזוג הם אלה של הרוכשת  .2
הבת המשפטית( בסמוך לפני צירוף העסקים. החברה החשבונאית )שיח שריד בע"מ, שהינה 

 ית(.האם המשפט החברה) חברהמבנה ההון המשפטי, דהיינו סוג ומספר מניות נותר של ה

לא נוצרו בעקבות העסקה  .הנרכשת החשבונאית הייתה שלד בורסאי נכון למועד העסקה .3
כסים נטו, נשל ה העלותבגינה כל הפרשים מקוריים או מוניטין והפער בין התמורה לבין 

 של הנרכשת החשבונאית נזקף כהוצאות חד פעמיות בגין הרישום למסחר.

השלמת העסקה חושבו על ידי חלוקת ההפסד או נתוני רווח או הפסד למניה עד למועד  .4
הרווח של הרוכשת החשבונאית )שיח( לתקופות המתייחסות בממוצע המשוקלל של 
המניות הרגילות של שיח שהיו קיימות במחזור בתקופות המתייחסות, כפול יחס ההחלפה 

ת שנקבע בהסכם הקצאת המניות. החל ממועד העסקה ואילך, הממוצע המשוקלל של המניו
 .חברההרגילות שנלקחו בחשבון בחישוב הרווח או ההפסד למניה הינו של ה

מידע השוואתי המוצג בדוחות הכספיים המאוחדים לתקופות שקדמו למועד העסקה הינו  .5
 זה של הרוכשת החשבונאית.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 המטופלות לפי שיטת השווי המאזני השקעה בחברות כלולות .ה

חברות כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית 
 כלולה מוצגת על בסיס שיטת השווי המאזני. חברהשלהן, אך לא שליטה. ההשקעה ב

מוצגת לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר  הכלולה חברהבלפי שיטת השווי המאזני, ההשקעה 
. רווחים הכלולה חברהההרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו, לרבות רווח כולל אחר של 

מבוטלים בהתאם לשיעור  הכלולה חברההוהפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין 
 .ההחזקה

זהים. המדיניות  הכלולה ערוכים לתאריכים ולתקופות חברהוה חברההדוחות הכספיים של ה
יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה  הכלולה חברהההחשבונאית בדוחות הכספיים של 

 .בדוחות הכספיים של הקבוצה

בחלקה  חברהכלולה בה נגרמו הפסדים בסכומים העולים על ההון שלה, הכירה ה חברהב
ול להיגרם לה הכלולה בתוספת הפסד העל חברההכלולה עד גובה השקעתה ב חברהבהפסדי ה

כלולה זו. לצורך כך, ההשקעה  חברהכתוצאה מערבות או תמיכה פיננסית אחרת שניתנו בעבור 
כוללת פריטים כספיים לקבל לזמן ארוך )כגון הלוואות שניתנו( אשר אין כוונה לסלקם והם 

 אינם צפויים להיפרע בעתיד הנראה לעין. 

הכלולה או איבוד  חברהפעה המהותית בשיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההש
   השליטה המשותפת בעסקה המשותפת, או סיווגן כהשקעה המוחזקת למכירה.

 ההצגה ומטבע הפעילות מטבע .ו

 פועלת היא בה העיקרית הכלכלית הסביבה של במטבע ערוכים חברהה של הכספיים הדוחות
 .החדש השקל הינו חברהה של הפעילות מטבע(. הפעילות מטבע -)להלן 

מוחזקת המהווה פעילות חוץ לרבות עודפי עלות שנוצרו  חברהנכסים והתחייבויות של 
פריטי דוח רווח או הפסד מתורגמים לפי שערי  מתורגמים לפי שער סגירה בכל תאריך דיווח.

חליפין ממוצעים בכל התקופות המוצגות. הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים לרווח )הפסד( כולל 
 אחר. 

 חוץ במטבע והתחייבויות נכסים, עסקאות

 במועד החליפין שער לפי בהן הראשונית ההכרה עם נרשמות חוץ במטבע הנקובות עסקאות
 מתורגמים חוץ במטבע הנקובים כספיים והתחייבויות נכסים, הראשונית ההכרה לאחר. העסקה

 או לרווח נזקפים, שער הפרשי. זה במועד החליפין שער לפי הפעילות למטבע דיווח תאריך בכל
 מתורגמים ,עלות לפי המוצגים חוץ במטבע הנקובים כספיים לא והתחייבויות נכסים. הפסד

 חוץ במטבע הנקובים כספיים לא והתחייבויות נכסים. העסקה במועד החליפין שער לפי
 נקבע שבו במועד החליפין לשער בהתאם הפעילות למטבע מתורגמים ,הוגן שווי לפי המוצגים

 .ההוגן השווי

 מזומנים שווימזומנים ו .ז

מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים הניתנים למימוש מיידי, פיקדונות הניתנים למשיכה 
מיידית וכן פיקדונות לזמן קצוב אשר אין מגבלה בשימוש בהם ואשר מועד פירעונם, במועד 

 ההשקעה בהם, אינו עולה על שלושה חודשים.

  נכס ביולוגי .ח

נכסים ביולוגיים המורכבים בעיקר מצמחים ותוצרת חקלאית  חברהמודדת ה IAS-41-בהתאם ל
השווי האמור  .של קנאביס רפואי לפי השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה עד לנקודת הקציר

משמש כבסיס העלות של המלאי לאחר הקציר. רווחים או הפסדים הנוצרים משינוי בשווי 
 בשנה בה נוצרו. חברההפסדי ה/כללים ברווחיההוגן בניכוי עלויות מכירה, נ
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 ילאמ  .ט

מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. עלות המלאי כוללת את ההוצאות 
המכירה  שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר ולמצבו הנוכחיים. ולהבאתו למקומו לרכישת המלאי

העסקים הרגיל, בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה. במהלך 
 בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו ומבצעת הפרשות למלאי איטי בהתאמה. חברהה

 עלות המלאי נקבעת כדלקמן:

 המהווה עלות של מלאי לאחר, שווי נכס ביולוגיעל בסיס  -תוצרת בעיבוד ותוצרת גמורה
 על בסיס תפוקה רגילה.לאחר הקציר, עבודה והוצאות ייצור ישירות ועקיפות בנוסף הקציר, 

 בהכנסה הכרה .י

הכנסות מחוזים עם לקוחות )להלן  – 15החברה מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 
 "התקן"(. 

 המדיניות החשבונאית בגין הכרה בהכנסה הינה כדלקמן:

ברווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשירות מועברות הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות 
ללקוח. מחיר העסקה הוא סכום התמורה שצפוי להתקבל בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי 

 הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים )כגון מסים(.

בוחנת האם היא פועלת כספק עיקרי או  חברהבקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם לקוחות, ה
היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות שהובטח טרם  חברהה. הכסוכן בחוז

מכירה בהכנסות בסכום ברוטו של התמורה. במקרים  חברההעברתו ללקוח. במקרים אלה, ה
בהכנסה בסכום נטו, לאחר ניכוי הסכומים המגיעים  חברהפועלת כסוכן, מכירה ה חברהבהם ה

 לספק העיקרי.

 הכנסות ממכירת סחורות

הכנסות ממכירת סחורות מוכרות ברווח או הפסד בנקודת זמן, עם העברת השליטה על 
 הסחורות הנמכרות ללקוח. בדרך כלל השליטה מועברת במועד מסירת הסחורה ללקוח.  

 הכנסות ממתן שירותים

הכנסות ממתן שירותים מוכרות לאורך זמן, על פני התקופה בה הלקוח מקבל וצורך את 
. ההכנסות מוכרות בהתאם לתקופות הדיווח שבהן חברהעל ידי ביצועי ה ההטבות המופקות

גובה תשלום מלקוחותיה בהתאם לתנאי התשלום שסוכמו בהסכמים  חברהסופקו השירותים. ה
ספציפיים, כאשר התשלומים יכולים להיות טרום תקופת מתן השירות או לאחר תקופת מתן 

 ייבות בגין החוזה עם הלקוח. בנכס או בהתח חברההשירות, ובהתאם מכירה ה

 הכנסות מדמי שכירות

. החכירהמוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת בחכירה תפעולית הכנסות דמי שכירות 
בהכנסה על בסיס קו  חברה, מכירה ההחכירהלאורך תקופת משתנים במקרים של דמי שכירות 

  ישר, על פני תקופת החכירה.

 תנים מוכרות במועד הזכאות לגבייתם.הכנסות בגין דמי שכירות מו
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 מסים על ההכנסה .יא

תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד, למעט אם הן מתייחסות 
 לפריטים הנזקפים לרווח כולל אחר או להון. 

 שוטפים  מסים

תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חבות בגין מסים שוטפים נקבעת 
חקיקתם הושלמה למעשה, עד לתאריך הדיווח, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס 

 לתשלום בגין שנים קודמות.

 מסים נדחים

לבין  הכספייםמסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות 
 .הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס

הנכס ימומש או יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר 
ההתחייבות תסולק, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד 

 . לתאריך הדיווח

הפסדים מועברים והפרשים  .בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים בהתאם לצפי ניצולם
זמניים ניתנים לניכוי בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל תאריך דיווח ומוכר בגינם 

 נכס מס נדחה מתאים אם צפוי שינוצלו.

בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות  מובאיםבחישוב המסים הנדחים לא 
 עות בחברות מוחזקות אינה צפויה בעתיד הנראה לעיןכל עוד מכירת ההשקבחברות מוחזקות, 

לא הובאו בחשבון מסים נדחים  ,כמו כןשולטת בעיתוי ההיפוך של ההפרש הזמני.  חברהוה
בגין חלוקת רווחים על ידי חברות מוחזקות כדיבידנדים, מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה 

 מאוחדת חברהעל ידי  לוקת דיבידנדשלא ליזום ח חברהאו בשל מדיניות ה, בחבות מס נוספת
 הגוררת חבות מס נוספת.

מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס שוטפת 
 החייבת במס ולאותה רשות מס. חברהוהמסים הנדחים מתייחסים לאותה 

 חכירות .יב

חכירות  – 16כספי בינלאומי מספר בדבר יישום לראשונה של תקן דיווח  'גכ2אור יכמפורט בב
)ללא הצגה מחדש  בצורה חלקיתבחרה ליישם את הוראות התקן למפרע  חברה)להלן "התקן"(, ה

 של מספרי השוואה(.

 בגין חכירות הינה כדלקמן: 2019בינואר,  1המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום 

ה מועברת זכות לשלוט בנכס מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוז חברהה
  מזוהה לתקופת זמן בעבור תמורה.

קבעה את תקופת החכירה כתקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול, בהתחשב גם  חברהה
בתקופות המכוסות על ידי אופציות להאריך )או לבטל( את תקופת החכירה, כאשר ודאי באופן 

 סביר שהחוכר יממש )או לא יממש( את האופציה.

  



 "מבע מדיקל גרופ שיח  
 

 המאוחדים הכספיים לדוחות ביאורים
 

13 

 

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 )המשך( חכירות .יב

 הקבוצה כחוכר .1

מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס  חברהעבור העסקאות בהן ה
זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד 

להכיר  חברה, בהן בחרה הךחודשים ועסקאות חכירה בהן נכס הבסיס בעל ערך נמו 12
במסגרת  בתשלומי החכירה כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה.

ליישם את ההקלה הניתנת בתקן ולא  חברהמדידת ההתחייבות בגין חכירה בחרה ה
ביצעה הפרדה בין רכיבי חכירה לרכיבים שאינם חכירה כגון: שירותי אחזקה ועוד, 

  .ההכלולים באותה עסק

 חברהכחלק מתנאי העסקתו, מטפלת ה חברהבעסקאות בהן זכאי העובד לרכב מה
 ולא כעסקת חכירת משנה. IAS 19עובד בהתאם להוראות בעסקאות אלה כהטבות 

במועד התחילה התחייבות בגין חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה שטרם שולמו 
 חברה. לאחר מועד התחילה מודדת החברהמהוונים בשיעור הריבית התוספתי של ה

 את ההתחייבות בגין חכירה בשיטת הריבית האפקטיבית.

התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין חכירה בתוספת  נכס זכות השימוש במועד
 תשלומי חכירה ששולמו במועד התחילה או לפניו ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו.

נכס זכות השימוש נמדד במודל העלות ומופחת לאורך החיים השימושיים שלו, או 
 תקופת החכירה לפי הקצר שבהם. 

נכסי זכות השימוש הרלוונטיות לפי להלן נתונים בדבר מספר שנות ההפחתה של 
 קבוצות של נכסי זכות שימוש:

מספר   
 שנים

 

    
  20-6  מקרקעין

  3  רכבים
 

ירידת ערך לנכס זכות השימוש  חברהכאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך, בוחנת ה
 .IAS 36בהתאם להוראות 

 הקבוצה כמחכיר .2

מבוססים על מהות ההסכם והם המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית 
 פי הכללים שנקבעו בתקן:-נבחנים במועד ההתקשרות על

 חכירות משנה .א

חוכרת נכס בסיס )חכירה ראשית( ומנגד מחכירה את אותו  חברהבעסקאות בהן ה
האם עברו הסיכונים  חברהנכס בסיס לצד שלישי )חכירת משנה(, בוחנת ה

וש בין היתר על ידי בדיקה של וההטבות הנלווים לבעלות על נכס זכות השימ
תקופת החכירה המשנית ביחס לאורך החיים השימושיים של נכס זכות השימוש 

 הנוצר מהחכירה הראשית.
כאשר עברו באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות על נכס זכות 

בחכירת המשנה כחכירה מימונית, אחרת חכירת המשנה  חברההשימוש מטפלת ה
 כחכירה תפעולית.מטופלת 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 רכוש קבוע .יג

פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר, 
בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפת. העלות כוללת 

 המשמשים את הרכוש הקבוע.חלקי חילוף וציוד עזר 
 

רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט, מופחתים בנפרד, 
 לפי שיטת הרכיבים.

 
הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים 

 השימושיים בנכס, כדלקמן:
  %  
    

  5%  חממה ומבנים חקלאיים
  20%  חקלאי ציוד

  5-17%  שיפורים במושכר
  6-20%  משרדירהוט וציוד 

  33%  אלקטרוני ציוד
  15%  כלי רכב

 
אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה 

מופסקת  ולהבא. הפחתת נכסים-אומדן חשבונאי באופן של מכאן והשינויים מטופלים כשינוי
 כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע.

 חקר ופיתוחמ .יד

פיתוח  מפרויקטעלויות מחקר נזקפות לרווח או הפסד עם התהוותן. נכס בלתי מוחשי הנובע 
או מפיתוח עצמי מוכר כנכס אם ניתן להוכיח את ההיתכנות הטכנולוגית של השלמת הנכס 

להשלים את הנכס  חברהזמין לשימוש או למכירה; את כוונת ה שהוא יהיה הבלתי מוחשי כך
הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או למוכרו; את היכולת להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למוכרו; 

ס הבלתי מוחשי ייצור הטבות כלכליות עתידיות; את קיומם של המשאבים את האופן בו הנכ
הנדרשים: טכניים, פיננסיים ואחרים, הזמינים להשלמת הנכס הבלתי מוחשי ואת היכולת 

לא  חברהת הדיווח הובמהלך תקופ למדוד באופן מהימן את ההוצאות בגינו במהלך פיתוחו.
 מוחשיים.היוונה עלויות בגין פיתוח לנכסים הבלתי 

 פיננסיים מכשירים .טו

 מכשירים פיננסים )להלן "התקן"(. - 9החברה מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 

 :המדיניות החשבונאית שמיושמת בגין מכשירים פיננסים הינה כדלקמן

 נכסים פיננסיים .1

נכסים פיננסים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה 
שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר 

 נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. 

בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים  מסווגת ומודדת את מכשירי החוב חברהה
 להלן:

 לניהול הנכסים הפיננסים, וכן חברההמודל העסקי של ה )א(

 מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי. )ב(
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 )המשך( פיננסיים מכשירים .טו

 מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר: חברהה

הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי מזומנים  חברההמודל העסקי של ה
חוזיים; וכן התנאים החוזיים של הנכסים הפיננסים מספקים זכאות במועדים מוגדרים 

 לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.

זו נמדדים על פי תנאיהם לפי עלות המופחתת לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה 
 תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפרשה לירידת ערך.

 הוגן בשווי הנמדדים אחרים פיננסיים ונכסיםמכשירים הוניים 

לראשונה,  מסוימים שאינם מוחזקים למסחר, במועד ההכרה בקשר עם מכשירים הוניים
ביצעה בחירה שאינה ניתנת לשינוי, להציג ברווח כולל אחר שינויים עוקבים בשווי  חברהה

ההוגן אשר אילולא כן היו נמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. שינויים אלה לא ייזקפו 
 לרווח או הפסד בעתיד גם לא בעת גריעת ההשקעה.

מועד הקובע לזכאות ב כהכנסההכנסות מדיבידנד מהשקעות במכשירים הוניים מוכרות 
 לדיבידנד בדוח על הרווח או הפסד.

 ירידת ערך נכסים פיננסיים .2

בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר אינם  חברהה
 נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

 מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד;  חברהה

חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מכשירי חוב אשר לא  .א
ההפרשה להפסד  -מועד ההכרה לראשונה, או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך

 12שתוכר בגין מכשיר חוב זה תיקח בחשבון הפסדי אשראי חזויים בתקופה של 
 חודשים לאחר מועד הדיווח, או;

מכשירי חוב אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד  .ב
ההכרה לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך, ההפרשה להפסד 

 לאורך יתרת תקופת חיי המכשיר.  -שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי החזויים 

, בגינם היא מיישמת את נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות חברהל
מודדת את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי  חברהההקלה שנקבעה במודל, קרי ה

    אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר.

ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כנגד 
בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר הפרשה ואילו ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים 

תיזקף לרווח או הפסד כנגד רווח כולל אחר ולא תקטין את הערך בספרים של הנכס 
 הפיננסי בדוח על המצב הכספי.

  



 "מבע מדיקל גרופ שיח  
 

 המאוחדים הכספיים לדוחות ביאורים
 

16 

 

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 )המשך( פיננסיים מכשירים .טו

 מכשירים פיננסיים תגריע .3

 גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר: חברהה

 פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או .א

מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות  חברהה .ב
החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים 

אך ניתן לומר כי  חברהם בידי הוההטבות בעת העברת הנכס הפיננסי נותרי
 העבירה את השליטה על הנכס.

מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים  חברהה .ג
מהנכס הפיננסי, אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה 

 במלואם לצד שלישי, ללא עיכוב מהותי.

 התחייבויות פיננסיות .4

 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות בשווי הוגן בניכוי  חברהבמועד ההכרה לראשונה, ה
ההתחייבות הפיננסית. לאחר ההכרה  עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של

תוך שימוש פיננסיות לפי העלות המופחתת ההתחייבויות המודדת את  חברההראשונית, ה
 בשיטת הריבית האפקטיבית.

 גריעת התחייבויות פיננסיות

, כאשר דהיינו – היא מסולקתורק כאשר,  כאשרגורעת התחייבות פיננסית  חברהה
 המחויבות שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת. 

כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן,  התחייבות פיננסית מסולקת
 .כסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבותבנ

בוחנת האם תנאי  חברהבמקרה של שינוי תנאים בגין התחייבות פיננסית קיימת, ה
ההתחייבות שונים מהותית מהתנאים הקיימים ומביאה בחשבון שיקולים איכותיים 

 וכמותיים. 

 הנפקת ניירות ערך בחבילה .5

ניירות ערך בחבילה, מוקצית התמורה שהתקבלה )לפני הוצאות הנפקה( בהנפקה של 
לניירות הערך שהונפקו בחבילה בהתאם לסדר ההקצאה להלן: נגזרים פיננסים ומכשירים 
פיננסיים אחרים המוצגים בשווי הוגן מידי תקופה. לאחר מכן נקבע השווי ההוגן עבור 

כאשר התמורה המוקצית עבור מכשירים התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת, 
הוניים נקבעת כערך שייר. עלויות ההנפקה מוקצות לכל רכיב בהתאם ליחס הסכומים 

  שנקבע לכל רכיב בחבילה.

 לקוחות .6

מציגה זכות בלתי מותנית לקבל תמורה כחייבים בגין חוזים )לקוחות(. זכות  חברהה
יע מועד פירעונה, גם אם היא עשויה לתמורה אינה מותנית אם נדרש רק חלוף זמן עד שיג

להיות כפופה להחזר בעתיד. בעת הכרה לראשונה בלקוחות, הפרש כלשהו בין המדידה 
לבין הסכום המקביל של ההכנסות  9של הלקוחות בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי 

 .מטפלת בחייבים בגין חוזים כנכסים פיננסיים חברהשהוכרו יוצג כהוצאה. ה
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 ירידת ערך נכסים לא כספיים .טז

נכסים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר, וכן נכסים בלתי מוחשיים שאינם זמינים עדיין 
לשימוש, אינם מופחתים, וירידה בערכם נבחנת אחת לשנה. ירידה בערכם של נכסים לא 
כספיים אחרים נבחנת, במידה שחלו אירועים או שינויים בנסיבות, המצביעים על כך שערכם 

 השבה.  בספרים לא יהיה בר

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 שלו. לצורך בחינת ירידת ערך, מחולקים הנכסים לרמות הנמוכות 

-, בגינן קיימים תזרימי מזומנים מזוהים נפרדים )יחידות מניבות מזומנים(. נכסים לאביותר
כספיים, למעט מוניטין, אשר חלה ירידה בערכם, נבחנים לצורך זיהוי ביטול אפשרי של ירידת 

 הערך שהוכרה בגינם בכל תאריך דוח על המצב הכספי.

 מדידת שווי הוגן .יז

מכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל ב
בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה. מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי 
העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי 

(advantageous.ביותר ) 

נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת השווי ההוגן של נכס או התחייבות 
תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים 

 שלהם.

מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות 
די מכירתו למשתתף אחר בשוק כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על י

 שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו.

הערכה מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים  משתמשת בטכניקות חברהה
שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים 

 לצפייה.לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים 

כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים 
לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית 

 למדידת השווי ההוגן בכללותה:

 ייבויות זהים.מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתח :1רמה 

אשר ניתנים לצפייה במישרין  1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  : 2רמה 
 או בעקיפין.

 נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא שימוש : 3רמה 
 בנתוני שוק ניתנים לצפייה(.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 הפרשות  .יח

מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה )משפטית או  IAS 37-הפרשה בהתאם ל
צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת ומשתמעת( כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, 

לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר הקבוצה צופה שחלק או כל 
בחוזה ביטוח, ההחזר יוכר כנכס נפרד, רק במועד בו קיימת וודאות , כגון חברהההוצאה תוחזר ל

 למעשה לקבלת הנכס. ההוצאה תוכר בדוח רווח או הפסד בניכוי החזר ההוצאה.

 להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים:

 תביעות משפטיות

בות הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מחויי
משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, כאשר יותר סביר מאשר לא כי הקבוצה תידרש 

 למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. 

 עובד הטבות .יט

 בקבוצה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים: 

 לזמן קצר יםהטבות עובד .1

 12חזויות להיות מסולקות במלואן לפני הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר 
לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים  יםחודש

המתייחסים. הטבות אלו כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות מעסיק 
לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס במזומן או 

ית להשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית או תוכנ
משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד 

 באופן מהימן את הסכום.

 הטבות לאחר סיום העסקה .2

התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות 
 להפקדה מוגדרת וכן כתוכניות להטבה מוגדרת.

לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן  14לקבוצה תוכניות להפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף 
הקבוצה משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או משתמעת 
לשלם תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל 

 ה השוטפת ובתקופות קודמות. ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופ

הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים, מוכרות כהוצאה בעת 
 ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד.

 דמי חופשה והבראה .3

זוקפת התחייבות והוצאה בגין דמי  חברההזכאות מתבססת על משך תקופת ההעסקה. ה
צופה  חברהככל שה בהתבסס על ההטבה שנצברה עבור כל עובד. חופשה והבראה,

החודשים לאחר תום תקופת  12שההטבה בגין דמי החופשה תסולק במלואה במהלך 
הדיווח שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים, ההתחייבות בגין הטבה זו 

שנצברה בסוף חוזה לשלם בגין הזכאות הלא מנוצלת  חברהנמדדת לפי הסכום הנוסף שה
התחייבויות בגין הטבת דמי חופשה, שלא צפויה להיות מסולקת במהלך תקופת הדיווח. 

 .החודשים הקרובים אינה מהותית 12

  



 "מבע מדיקל גרופ שיח  
 

 המאוחדים הכספיים לדוחות ביאורים
 

19 

 

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 עסקאות תשלום מבוסס מניות .כ

זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות  חברהעובדים/נותני שירותים אחרים של ה
המסולקות במכשירים הוניים וחלק מהעובדים/נותני שירותים אחרים זכאים להטבות בדרך 

 .חברהשל תשלום מבוסס מניות המסולקות במזומן והנמדדות על בסיס עליית ערך מניות ה

 עסקאות המסולקות במכשירים הוניים

ת במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של עלות העסקאות עם עובדים המסולקו
המכשירים ההוניים במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור 

 אופציות מקובל.

לגבי נותני שירותים אחרים, עלות העסקאות נמדדת לפי השווי ההוגן של הסחורות או 
, אלא אם כן לא ניתן לאמוד השירותים המתקבלים בתמורה למכשירים ההוניים שהוענקו

 . בצורה מהימנה

עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח או הפסד יחד עם גידול מקביל 
בהון על פני התקופה שבה תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו 

צטברת המוכרת בגין תקופת ההבשלה(. ההוצאה המ -העובדים הרלוונטיים זכאים לגמול )להלן 
עסקאות המסולקות במכשירים הוניים בתום כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את 
מידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספר המכשירים 

 ההוניים שיבשילו בסופו של דבר. 

 מגזרים .כא

הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי  מגזרי
(CODM ,לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. בהתאם לזאת )

 מדווחים אשר הלקוחותו ההכנסות, כן כמופועלת במגזר פעילות יחיד.  החברהלמטרות ניהול, 
 )ישראל(. החברה של המושב במדינת בעיקר הופקו אלה כספיים בדוחות

 למניה רווח .כב

 המניות במספר חברהה מניות לבעלי המיוחס הנקי הרווח של חלוקה ידי על מחושב למניה רווח
לצורך חישוב הממוצע המשוקלל של מספר  .התקופה במהלך בפועל הקיים המשוקלל הרגילות

למניה( במהלך התקופה בה אירעה המניות הרגילות הקיימות במחזור )המכנה בחישוב ההפסד 
הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור מתחילת  -הרכישה במהופך: 

התקופה ועד מועד הרכישה של הרוכשת החשבונאית כפול יחס ההחלפה שנקבע בהסכם 
ף הממוצע המשוקלל של מספר המניות הקיימות במחזור ממועד הרכישה ועד לסו -המיזוג. וכן 

התקופה של הרוכשת המשפטית. הרווח/ההפסד הבסיסי למניה לכל אחת מתקופות ההשוואה 
לפני מועד הרכישה, אשר מוצגות בדוחות הכספיים המאוחדים לאחר הרכישה יחושב ע"י 
חלוקת הרווח או ההפסד של הנרכשת המשפטית, שניתן לייחסו לבעלי המניות הרגילות בכל 

לל ההיסטורי של מספר המניות הרגילות של הנרכשת אחת מהתקופות, בממוצע המשוק
 רגילות מניות המשפטית שהיו קיימות במחזור כפול יחס ההחלפה שנקבע בהסכם הרכישה.

. למניה הרווח את מדללת השפעתן אם למניה המדולל הרווח בחישוב נכללות פוטנציאליות
 עד רק למניה המדולל ברווח נכללות התקופה במהלך שהומרו פוטנציאליות רגילות מניות
 חברות ברווחי חברהה של חלקה. למניה הבסיסי ברווח נכללות מועד ומאותו, ההמרה למועד

 המניות במספר מוכפל מוחזקות חברות אותן של למניה ברווח חלקה לפי מחושב מוחזקות
 .חברהה ידי על המוחזקות
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות קיימים יישום לראשונה .כג

 חכירות - IFRS 16יישום לראשונה של  .1

חכירות )להלן  – 16תקן דיווח כספי בינלאומי   IASB-פורסם על ידי ה 2016בחודש ינואר 
"התקן"(. התקן מפרט את העקרונות להכרה, למדידה, להצגה ולגילוי של חכירות. התקן  –

של  4"התקן הישן"(, את פרשנות מספר  –)להלן  17מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי 
ויות. בהתאם לתקן, של הוועדה המתמדת לפרשנ 15הוועדה לפרשנויות ואת פרשנות מספר 

חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום את הזכות לשלוט 
 בנכס לתקופת זמן.

לאמץ  חברההתקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. כמתאפשר על פי התקן בחרה ה
 הכירה בהתחייבויות בגין חכירה במועד חברהאת התקן לפי גישת יישום למפרע חלקי. ה

היישום לראשונה עבור חכירות שסווגו כחכירות תפעוליות בעת יישום התקן הישן. יתרת 
ההתחייבות למועד יישום התקן לראשונה, מחושבת תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי 

 הקיימת במועד יישום התקן לראשונה. כאשר:  חברהשל ה

בהתאם  יבויות בגין חכירהיתרת נכסי זכות השימוש הינם בגובה יתרת ההתחיליום המעבר 
לא נדרשת הצגה מחדש של ו לא הייתה השפעה על יתרת הפתיחה של העודפים זו הגישל

 מספרי ההשוואה. 

לפירוט בדבר המדיניות החשבונאית המיושמת החל ממועד האימוץ לראשונה של התקן, 
 ' לעיל.בי2אור יבראה 

 חברהלחוזי חכירה קיימים בהן העיקר ההשפעה של יישום התקן לראשונה הינה בהתייחס 
בגין כל  חברהמכירה הלמעט חריגים, , לעיל ב'י2 אוריבב . על פי התקן, כאמורמהווה חוכר

וזאת חוזה חכירה בה היא מהווה חוכר ביתרת התחייבות כנגד יתרת נכס זכות שימוש 
רו בחוזי חכירה בהן לא הועב ולפי התקן הישןבשונה מהמדיניות שיושמה תחת הוראות 

באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס החכור, הוכרו תשלומי 
  החכירה כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה.

אור יהתאמה בין סך התחייבויות לתשלומי חכירה מינימליים עתידיים כפי שדווחו בב .א
לבין יתרת ההתחייבות בגין חכירה  2018בדצמבר  31לדוחות הכספיים השנתיים ליום  3

 :2019בינואר  1ליום 

בינואר  1ליום   
2019 

 אלפי ש"ח 

לפני  IFRS 16סך התחייבויות בגין חכירה בהתאם להוראות 
 השפעת היוון התשלומים

 

2,537 
התוספתי השפעת היוון התשלומים העתידיים בשיעור הריבית 

 במועד היישום לראשונה חברהשל ה
 

(823) 

 1ליום  IFRS 16סך התחייבויות בגין חכירה בהתאם להוראות 
 2019בינואר 

 

1,714 

 IASיתרת התחייבויות בגין חכירה מימונית בהתאם להוראות 

 2018בדצמבר  31ליום  17

 

- 

סך התחייבויות בגין חכירה שנוצרו כתוצאה מיישום לראשונה 

 2019בינואר  1ביום  IFRS 16של 

 

1,714 

 :הקלות אשר יושמו בעת יישום לראשונה של התקן .ב

 מאפיינים בחרה להשתמש בשיעור היוון יחיד עבור חוזי חכירה הכוללים חברהה  
 דומים.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות IAS 28 -תיקון ל .2

השקעות בחברות  28תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  IASB -, פרסם ה2017באוקטובר 
התיקון(. התיקון מבהיר כי זכויות לזמן ארוך )כגון  -כלולות ובעסקאות משותפות )להלן 

כלולה  חברההלוואות לקבל או השקעה במניות בכורה( אשר מהוות חלק מההשקעה נטו ב
ן מלא )הן לעניין המדידה באופ IFRS 9או עסקה משותפת, תהיינה כפופות ראשית להוראות 

 IASוהן לעניין ירידות ערך( ולאחר מכן היתרות של אותן זכויות תהיינה כפופות להוראות 
. לאור הוראות התיקון כאמור יישום "שיטת השכבות" כפי שקיבלה ביטוי בהחלטת 28

 של רשות ניירות ערך, איננה רלוונטית עוד. 11-2אכיפה חשבונאית 

מיישמת את הוראות התיקון למפרע  חברהנה בדוחות כספיים אלו. ההתיקון מיושם לראשו
 . IFRS9 ללא הצגה מחדש של מספרי השוואה כפי שיישמה את הוראות 

 .חברההשפעה מהותית על הדוחות הכספיים של ה לא הייתה ליישום התיקון
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  הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים, השיקוליםעיקרי  - 3ביאור 

יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה הקבוצה שיקול דעת ושקלה  בתהליך
את השיקולים לגבי הנושאים הבאים, שלהם ההשפעה המהותית על הסכומים שהוכרו בדוחות 

 הכספיים:

 השיקולים .א

 שליטה אפקטיבית -

שבה היא מחזיקה פחות ממרבית זכויות ההצבעה,  חברהמעריכה אם קיימת לה שליטה ב חברהה
בין היתר על פי החלק שהיא מחזיקה בזכויות ההצבעה ביחס לחלק שמחזיקים בעלי זכויות 
הצבעה אחרים ואופן הפיזור של ההחזקות האחרות וכן דפוסי ההצבעה באסיפות בעלי המניות 

 הקודמות.

 תקביעת השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניו -

השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות נקבע בעת ההכרה לראשונה באמצעות שימוש 
במודל תמחור אופציות מקובל. המודל מתבסס על נתוני מחיר המניה ומחיר המימוש ועל הנחות 

 בדבר תנודתיות צפויה, אורך החיים הצפוי ודיבידנד צפוי.  

 שיעור היוון של התחייבות בגין חכירה -

אינה יכולה לקבוע בנקל את שיעור הריבית הגלומה בחכירות ולכן לצורך חישוב  רהחבה
. שיעור הריבית חברהשל ה תההתחייבויות בגין חכירה היא משתמשת בשיעור הריבית התוספתי

הייתה צריכה לשלם על הלוואה  חברהמהווה את שיעור הריבית שה חברההתוספתי שקובעת ה
ועם בטוחה דומה וזאת לשם השגת נכס בערך דומה לנכס זכות  לתקופה הדומה לתקופת החכירה

השימוש הנובע מהחכירה והכל בסביבה כלכלית דומה. במצבים בהם אין עסקאות מימון עליהן 
יכולה להתבסס היא קובעת את שיעור הריבית התוספתי בהתאם לסיכון המימוני המיוחס  חברהה
ספים הנובעים מתנאים ומגבלות הקיימות , תקופת החכירה וכן משתנים כלכליים נוחברהל

 .בחוזה החכירה

 אומדנים והנחות .ב

בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, הערכות והנחות המשפיעים 
הכנסות  על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות,

באומדנים החשבונאיים  שינויים שוטף. נסקרים באופןהאומדנים וההנחות שבבסיסם  והוצאות.
 נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.

ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח ואומדנים  להלן
ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם  חברההקריטיים שחושבו על ידי 

 התחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת: של נכסים ו

 תמורה מותנית

בעלי המניות של שיח. בנוסף לתמורת חלק ממידי  10מעסקת המיזוג נרכשה חברת קאן  כחלק
 פרהרכישה הוסכם על תמורות נוספות והתחשבנות על התמורה הקיימת המותנות במס

הגעה לשווי שוק של החברה יעדי גיוס של החברה ו/או עצמה,  10פרמטרים כמו יעדי גיוס של קאן
 .8. לפרטים נוספים ראה ביאור ועודהממוזגת 

 ביולוגי בנכס הוגן שווי מדידת

בנוגע ולצורך כך מבצעת אומדנים והערכות, בין היתר,  מעריכה את שווי הנכס הביולוגי חברהה
, לרבות אובדן תוצר, אורך מחזור הגידול הממוצע, עלויות הגידול עד והתוצר לתפוקת הגידול

 מחירי המכירה של התוצר.כן בנוגע לו ולאחריו, לרבות עלויות עיבוד, אריזה ושינועלמועד הקציר 
 להלן. 6ראה ביאור  נוספיםלפרטים 
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 )המשך( הכספיים הדוחות ריכת3בע וההנחות האומדנים, השיקוליםעיקרי  - 3ביאור 

 הנמדדות בשווי הוגן סחירות שאינן במניות השקעות

 לתאריך בסמוך שנעשה גיוס סבב בסיס על סחירות שאינן במניות השקעותיה את מעריכה חברהה
פרטית המוחזקת  חברההמוחזקות בשרשור על ידי או על בסיס ציטוט השקעות סחירות  המאזן

 .15לפרטים נוספים, ראה ביאור  .חברהעל ידי ה

 תביעות משפטיות

על חוות  חברהה ה, הסתמכחברהבהערכות סיכויי תוצאות התביעות המשפטיות שהוגשו נגד ה
המשפטיים. הערכות אלה של היועצים המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם  דעת יועציה

הניסיון המשפטי שנצבר בנושאים  וכן על ההליכים, בהתחשב בשלב בו מצויים המקצועי,
שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט, עלולות תוצאות אלה להיות שונות  השונים. מאחר
 מהערכות אלה.
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 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  - 4אור יב

 חברהלמחזיקה  חברהשל נכסים בין  העברהבדבר מכירה או  IAS 28 -ול IFRS 10 -ל תיקונים א.
 שלה משותפת עסקה או כלולה

התיקונים( אשר דנים  -)להלן  IAS 28 -ול IFRS 10-ל תיקונים IASB-פרסם ה ,2014בספטמבר 
בת( בין  חברהבטיפול החשבונאי במכירה או העברה של נכסים )נכס, קבוצת נכסים או 

 כלולה או עסקה משותפת שלה. חברההמחזיקה לבין  חברהה

המחזיקה מאבדת שליטה בחברת בת או בקבוצת נכסים  חברההתיקונים קובעים כי כאשר ה
כלולה או עסקה משותפת שלה, יבוטל הרווח באופן  חברהשאינה מהווה עסק בעסקה עם 

חלקי, כך שהרווח שיוכר הוא הרווח בגין המכירה לחיצוניים בלבד. התיקונים מוסיפים כי 
, IFRS 9 -ננסי כהגדרתו בהמחזיקה מהוות נכס פי חברהבמקרה בו הזכויות הנותרות בידי ה

 יוכר הרווח באופן מלא.

 חברהאם מדובר באיבוד שליטה בחברת בת או בקבוצת נכסים שמהווה עסק בעסקה עם 
 כלולה או עסקה משותפת שלה, יוכר הרווח באופן מלא.

, IASB-התיקונים ייושמו בדרך של מכאן ולהבא. מועד התחילה המנדטורי טרם נקבע ע"י ה
 וקדם אפשרי.אולם אימוץ מ

 צירופי עסקים IFRS 3 ב. 

צירופי  3תיקון להגדרת "עסק" בתקן דיווח כספי בינלאומי  IASB -, פרסם ה2018באוקטובר 
התיקון(. מטרת התיקון הינה לסייע לחברות בקביעה האם עסקת רכישה תטופל  -)להלן עסקים 

 כצירוף עסקים או כעסקת רכישה של נכסים. 

 התיקון כולל:

לכך שעל מנת להיחשב "עסק", מערכת של פעילויות ונכסים אשר נרכשו יכללו הבהרה  .1
לכל הפחות תשומה ותהליך מהותי אשר יחדיו תורמים באופן משמעותי ביכולת לייצר 

 תפוקות.

השמטת ההתייחסות להערכה האם משתתף שוק יכול להמשיך בהפעלת עסק נרכש  .2
 באמצעות החלפה של תשומות ותהליכים.

ספות ודוגמאות אשר יסייעו לחברות להעריך האם תהליכים שנרכשו הינם הנחיות נו .3
 מהותיים.

 "עסק" כך שההגדרות יהיו ממוקדות ומצומצמות יותר.  -שינוי הגדרת "תפוקה" ו .4

יכולה לקבוע שאין מדובר ברכישת עסק, ללא צורך בבחינות  חברהמבחן אופציונלי לפיו  .5
 נוספות.

ים ועסקאות רכישת נכסים אשר מועד הרכישה חל החל התיקון ייושם עבור צירופי עסק
 או לאחר מכן. יישום מוקדם אפשרי. 2020בינואר  1מהתקופה השנתית המתחילה ביום 
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 מלאי - 5 ביאור

מסווגת את התוצרת החקלאית של גידולי  חברהה מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו.
הקנאביס מנכס ביולוגי למלאי בעת הקציר לפי השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה באותו מועד. השווי 

שווי  האמור משמש כבסיס העלות של המלאי. כל העלויות שלאחר הקציר מתווספות לעלות המלאי.
הרגיל, בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים 

 בביצועאת הצורך  בהתאםגילו ו ,בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי חברההדרושות לביצוע המכירה. ה
 הפרשות למלאי איטי.

, וכן מתוצרת רפואי ושמן קנאביס ,ארוז או מגולגל ,המלאי מורכב מתוצרת גמורה של קנאביס רפואי יבש
בתהליכי העיבוד הכוללת בין היתר את התוצרת החקלאית שהועברה מנכסים ביולוגיים וטרם הושלם 

 תהליך עיבודה לתוצרת גמורה.  

 בדצמבר 31 ליום 
 2019  2018 
 "חש אלפי 
   

 6,804 8,730 גמורה תוצרת
 3,456 3,465 תוצרת בעיבוד

 12,195 10,260 

 םביולוגי יםנכס -  6 ביאור

 התנועהותוצרת חקלאית של קנאביס רפואי, להלן  מצמחיםמורכבים  חברההנכסים הביולוגיים של ה
 :2018 -ו 2019בנכסים הביולוגיים לשנים 

 

 בדצמבר 31 ליום 
 2019  2018 
 "חש אלפי 
   

 616 2,895 בינואר 1 ליום יתרה
 3,117 5,917 שהושקעו עלויות
 (7,883) (14,816) (הקציר)בנקודת  למלאי העברה

 7,045 7,961 שערוך רווחי
 1,957 2,895 

 
לפי השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה עד לנקודת הקציר, השווי האמור  מודדת נכסים ביולוגיים חברהה

משמש כבסיס העלות של המלאי לאחר הקציר. רווחים או הפסדים הנוצרים משינוי בשווי ההוגן בניכוי 
 בשנה בה נוצרו.   חברהמכירה, נכללים ברווחי/הפסדי העלויות 

, בהסתמך על מחירים קבועים ומפוקחים על ידי 3הצמחים שטרם נקצרו, נמדדים לפי שווי הוגן רמה 
לצורך  נמדדת התוצרת החקלאית. רפואי הסופיים לצרכן באותה דרך בההקנאביס המוצרי  על היק"ר

את שיעור ההשלמה של מחזור הגידול ואת התוצרת החקלאית  הערכת הצמחים שטרם נקצרו, יש להעריך
ואת העלויות הצפויות  ,לרבות אובדן תוצרת במהלך הגידול ,ההפרחה הצפויה להתקבל בגמר תהליך

 . , לרבות עלויות העיבוד, אריזה ושינועבמהלך הגידול ולאחר הקציר

 :2019בדצמבר,  31ליום  הביולוגי הנכס במדידת ששימשו העיקריות הנחותה להלן

 8%  הקטיף לשלב מגיעים שלא הצמחים שיעור
 21.5  )שבועות( גידול מחזור
 9.01  )ש"ח( מוצר סופי לגרם ממוצע מכירה מחיראומדן 

 3.2  (לגרם)ש"ח  , לא כולל עלויות מכירהאומדן עלויות להשלמת הנכס הביולוגי למוצר סופי
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 )המשך( םביולוגי יםנכס -  6 ביאור

 :רגישות ניתוח

 הנכס הביולוגי באופן הבא: של ההוגן שוויובכל אחד מבין הפרמטרים הבאים ישפיע על  10% של שינוי

 2019 בדצמבר 31 ליום 
 ירידה  עלייה 
 אלפי ש"ח 

 3 (1) הקטיף לשלב מגיעים שלא הצמחים שיעור
 (378) 380  מוצר סופי )ש"ח( לגרם ממוצע מכירה מחיראומדן 
עלויות להשלמת הנכס הביולוגי למוצר סופי, לא כולל אומדן 

 63 (61) (לגרם)ש"ח  עלויות מכירה

 , נטוקבוע רכוש - 7 ביאור

  
ריהוט 
וציוד 

 אלקטרוני
שיפורים 
 במושכר

חממה 
ומבנים 
 כלי רכב חקלאיים

 
ציוד 
וכלים 

 סה"כ לחקלאות
    "חש אלפי    

        עלות
 7,465 1,131 - 4,835 825 674  2019, בינואר 1 ליום יתרה

 3,267 1,349 - 1,539 192 187  רכישות השנה

בדצמבר,  31ליום  יתרה
2019  861 1,017 6,374 - 2,480 10,732 

        
        פחת נצבר

 (1,290) (204) - (403) (179) (504)  2019, בינואר 1 ליום יתרה

 (743) (335) - (253) (58) (97)  פחת השנה

, בדצמבר 31 ליום יתרה
2019  (601) (237) (656) - (539) (2,033) 

        

 31ליום  נטו, קבוע רכוש
 8,699 1,941 - 5,718 780 260  2019בדצמבר, 

 
        עלות
 4,185 377 92 2,324 755 637  2018, בינואר 1 ליום יתרה

 3,372 754 - 2,511 70 37  רכישות השנה

 (92) - (92) - - -  השנה גריעות

, בדצמבר 31 ליום יתרה
2018  674 825 4,835 - 1,131 7,465 

        
        פחת נצבר

 (917) (75) (38) (237) (141) (426)  2018, בינואר 1 ליום יתרה
 (424) (129) (13) (166) (38) (78)  פחת השנה

 51 - 51 - - -  השנה גריעות

, בדצמבר 31 ליום יתרה
2018  (504) (179) (403) - (204) (1,290) 

        

 31ליום  נטו, קבוע רכוש
 6,175 927 - 4,432 646 170  2018בדצמבר, 
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 המאזני השווי שיטת לפי המטופלות השקעות - 8 יאורב

 כללי .א

המאזני. , חברות כלולות אלה מטופלות לפי שיטת השווי חברהלהלן פרטים לגבי החברות הכלולות של ה
 בחברות הכלולות זהה לשיעור ההחזקה במניות הרגילות.  חברהשיעור זכויות ההצבעה של ה

 חברהה שם

 של העיקרי המיקום
 מדינת/  העסק

 ההתאגדות

 זכויות  שיעור
 זכויות/  הבעלות

 ההצבעה
 מהות

 היחסים

 (1) 40.8% ישראל "מבע טכנולוגיות איבנה
Green Element B.V (2) 40% הולנד 

Sarrio Hellas S.A (3) 50% יוון 
 (4) 38.2% ישראל "מבע 10קאן

 (5) *42.5% ישראל "מבע טריכומשל
 (6) 52.3% ישראל "מבע מתקדמת חקלאות'ין טרג

 בנוסף. בטריכומשל 4.8%-בכ בע"מ מחזיקה 10קאן* 

 :"(איבנה" - איבנה טכנולוגיות בע"מ )להלן( 1)

מהון המניות המונפק והנפרע של  40.8%-כב, באמצעות שיח, חברהמחזיקה ה 2019 ,בדצמבר 31יום ל
  (.43%-כ ,2018בדצמבר  31)ליום  איבנה

 טרפניםובפיתוח וייצור תרכובות  וזנים נוספים חברהשל זני ה טרפנים פרופיליבניתוח  עוסקת איבנה
להעשרת מוצרי קנאביס ושמירה על החתימה הארומטית שלהם, המהווים בסיס לייצור דור חדש של 

, איבנה עוסקת בפיתוח ושיווק תחליף טבק מבוסס בנוסףמוצרים מועשרים מבוססי שמן קנאביס. 
 חברהלצרוך קנאביס בעישון ללא פיתוח תלות בניקוטין. כמו כן, ה ללקוחותצמחי מרפא, המאפשר 

 בתחום הקנאביס הרפואי.  חדשנייםת באמצעות איבנה שורה של מחקרים מבצע

(2) Green Element B.V  (אלמנט גרין" –)להלן": 

גרין  והנפרע של מהון המניות המונפק 40%-ב , באמצעות שיח,חברהמחזיקה ה 2019 ,בדצמבר 31ליום 
 .הולנדב המאוגדתאלמנט, חברה 

  באירופה.  CBDגרין אלמנט עוסקת בייצור, שיווק ומכירות של מוצרים מבוססי 

(3) Sarrio Hellas S.A " (סריו)להלן": 

 מהון המניות המונפק והנפרע של 50%-ב , באמצעות שיח,חברהמחזיקה ה 2019 ,בדצמבר 31ליום 
 ן.וויהמאוגדת בסריו, חברה 

 EU-GMP-ו GACPקנאביס רפואי ביוון, לרבות מפעל בתקן צור יויפועלת להקמת מתקני גידול סריו 
  מדינות העולם. ובשארובדרישות המחמירות לצורך מכירת קנאביס רפואי באירופה 

 "(:10קאן" - )להלן בע"מ 10קאן( 4) 

 .10המונפק והנפרע של קאןמהון המניות  38.2%-בכ חברהמחזיקה ה 2019 ,בדצמבר 31ליום 

בעלת המותג  נההי 10קאן  .פועלת בתחום הקנאביס הרפואי בישראל ובמקומות נוספים בעולם 10קאן
כן,  כמו "קנארית" שהינו אחד המותגים הראשונים שנמכרו בבתי המרקחת תחת האסדרה החדשה.

מבצעת פעילויות המשיקות לתחום הפעילות, ובין היתר, מפעילה מערך קורסים אקדמאים  10קאן
 .בעלת חממה טכנולוגיתכן הינה ף פעולה עם הטכניון ווהדרכה בשיתו

 

 

  



 "מבע מדיקל גרופ שיח  
 

 המאוחדים הכספיים לדוחות ביאורים
 

28 

 

 )המשך( המאזני השווי שיטת לפי המטופלות השקעות - 8 יאורב

בעלי המניות של שיח. תמורת הרכישה חלק ממידי  10במועד השלמת עיסקת המיזוג נרכשה חברת קאן
ש"ח אלפי  11,500הוסכם על תמורה מותנית בגובה , . בנוסףבמזומן ח"שאלפי  8,500עמדה על 

אי עמידה  ,הממוזגת או גיוס הון נוסף. מנגד חברההמותנית בין היתר בהגעה לשווי שוק מסוים של ה
 בעלי מניות של שיחחלק ממידי ש"ח  אלפי 2,000החזר של תחייב בנית תבתנאי התמורה המו

 שלא יעלה עלבסכום  עצמה 10ביעדי גיוס של קאן קיימת תמורה נוספת המותנית ,. כמו כן)המוכרים(
ליום העסקה ולמועד הדוחות התמורה המותנית הוערכה השווי ההוגן של יתרת . ש"ח אלפי 3,500

הטיפול ברכישה טופל כחלק . , בהתאמהאלפי ש"ח 9,095-כאלפי ש"ח, ו 9,508-כהכספיים בסך של 
 .אלפי ש"ח 18,008-כ מעסקת המיזוג ונרשם בפרמיה סכום של

להלן פירוט  החברה במעריך שווי חיצוני. הסתייעהלצורך קביעת שוויה ההוגן של התמורה המותנית, 
 קביעת השווי ההוגן :בההנחות ששימשו 

 , העריכה החברה את סיכויי גיוס ההון הנוסף, ללא קשר לשווי שוק כדלקמן:המיזוגלמועד 

 גיוס ההון הנוסף מועד
עד הגיוס לביצוע הסיכוי  

 לתאריך
 סיכוי

 מצטבר

31/12/2019 60% 60% 

31/12/2020 25% 85% 

30/06/2021 10% 95% 
 

 , העריכה החברה את סיכויי גיוס ההון הנוסף, ללא קשר לשווי שוק כדלקמן:2019בדצמבר,  31ליום 

 גיוס ההון הנוסף מועד
 הסיכוי לביצוע הגיוס עד

 לתאריך
 סיכוי

 מצטבר

31/12/2020 30% 30% 

30/06/2021 30% 60% 

31/12/2021 35% 95% 
 

 (:"טריכומשל" - להלן) ( טריכומשל בע"מ5)

מהון המניות המונפק והנפרע של  42.5%-כב , באמצעות שיח,חברהמחזיקה ה 2019 ,בדצמבר 31ליום 
 טריכומשל.

טכנולוגיה על בסיסה מיוצרים מוצרי צריכה מבוססי צמח הקנאביס, בדגש  עוסקת בפיתוחטריכומשל 
על טכנולוגיה המאפשרת ייצור מוצרי פרימיום המכילים מינון מדויק של החומר הפעיל, המשווקים 

 הנגשה של קנאביס ללקוחות סופיים. בנוסף, טריכומשל עוסקת בפיתוח שיטות וטכנולוגיות לבעולם
 .שור לייצור של מוצרים אלו ומסחורםוכן בפיתוח מיכון ומכ

בעלי המניות חלק מ חברה בבעלות טריכומשל מידי ההמיזוג בין שיח לביונד, נמכר במסגרת עיסקת
ותשולם בהתקיים יעדי גיוס הון של  ש"ח אלפי 3,500. תמורת הרכישה עמדה על לשיחשל שיח 

וכן בהשקעה  אלפי ש"ח 2,938-כ בסך בחובה בקרן הון חברהכתוצאה מהרכישה, הכירה ה .החברה
התמורה הנדחית  .אלפי ש"ח בהתאם לערכה הפינקסני של טריכומשל ליום העסקה 128בכלולה בסך 

 . לסעיף הוצאות מימוןנמדדת בעלות מופחתת כאשר השינויים נזקפים 

 (:"טרג'ין" - )להלן ( טרג'ין חקלאות מתקדמת בע"מ6)

מהון המניות המונפק והנפרע של  52.3%-כב באמצעות שיח,, חברהמחזיקה ה 2019 ,בדצמבר 31ליום 
  טרג'ין.

טרג'ין עוסקת בפיתוח שיטות לגידול קנאביס בתנאי פארמה ו/או במעבדה, בדגש על פעילות 
שיטות עריכה  היתרהכולל בין  קלאסיריאקטור. טרג'ין מבצעת טיפוח שאיננו טיפוח -באמצעות ביו

 של יצורבנוסף, מפתחת טרג'ין שיטות לי צמחי קנאביס.גנטית ושימוש בסמנים גנטיים של 
 .הקנאביס מצמח תאים מבוסס שאינו ריאקטור-בביו נוספים וחומרים קנבינואידים
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 )המשך( המאזני השווי שיטת לפי המטופלות השקעות - 8 יאורב

בעלי המניות חלק מחברה בבעלות מידי  (47%-)כ במסגרת עסקת המיזוג בין שיח לביונד, נמכרה טרג'ין
ותשולם בהתקיים יעדי גיוס הון של  ש"ח אלפי 1,500. תמורת הרכישה עמדה על לשיחשל שיח 

התמורה הנדחית  "ח.ש אלפי 1,313-כ בסךבחובה בקרן הון  חברהכתוצאה מהרכישה, הכירה ה .החברה
 .נזקפים לסעיף הוצאות מימוןנמדדת בעלות מופחתת כאשר השינויים 

, התקשרה שיח בעסקת השקעה להגדלת החזקותיה בחברת טרג'ין ועם 2019בספטמבר,  24ביום 
 ן.ממניות טרג'י 52.3%-השלמתה מחזיקה שיח שריד בכ

לאחר בחינת הסממנים ם, זאת מטופלת בשיטת השווי המאזני ואינה מאוחדת בדוחות הכספיי חברהה
 .חברההאחזקה באינו מקביל לשיעור קטוריון ירבדשהייצוג כיוון  ,בין היתר ,לשליטה

 השקעה חשבוןתנועה ב .ב

 בדצמבר 31 ליום 
 2019  2018 
 "חש אלפי 
   

 604 896 בינואר 1 ליום יתרה
 42 786 ות כלולותבחבר השקעה

 (338) (783) בהפסדי כלולות חלק
 - (1) קרן הפרשי תרגום

 583 443 רווח משינוי בשיעור ההחזקה בכלולה

 5 133 הלוואות שניתנו

 1,474 896 

 זכות ויתרותזכאים  - 9 ביאור

 בדצמבר 31 ליום 
 2019  2018 
 "חש אלפי 
   

 43 - צדדים קשורים
 93 192 לשלם הוצאות

 546 774  עובדים ומוסדות בגין שכר
 49 100 מראש הכנסות

 - 180 התחייבות בגין חכירה
 189 246 הפרשה לחופשה והבראה

 1,492 920 

  חכירות -   10יאור ב

 חברהאשר משמשים לצורך קיום הפעילות השוטפת של ה הסכמי חכירה הכוללים חכירות של מבנים חברהל
  , וכן הסכמי חכירת רכבים מחברות ליסינג.והן לצורך החכרת משנה וגביית דמי שכירות משוכרים

החכירה שבהן התקשרה חלק מהסכמי  .שנים 20 -ל 6הסכמי החכירות של המבנים הינם לתקופה הנעה בין 
הסכמי חכירות הרכבים הינם  כוללים אופציות הארכה ו/או ביטול וכן תשלומי חכירה משתנים. חברהה

 שנים. 3לתקופה בת 
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 )המשך( חכירות -   10יאור ב

 ה:פירוטים בדבר עסקאות חכיר .א

  

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

2019 
 אלפי ש"ח  

   
 71  התחייבויות חכירההוצאות ריבית בגין 

 177  סך תזרים מזומנים שלילי עבור חכירות
   

 נכס זכות שימוש: הרכב .ב

 סה"כ  רכבים  מקרקעין  

       עלות

 1,714  -  1,714  2019בינואר,  1יתרה ליום 
 353  353  -  תוספות

 2,067  353  1,714  2019בדצמבר,  31יתרה ליום 
       

       פחת נצבר
 -  -  -  2019בינואר,  1יתרה ליום 
 (135)  -  (135)  פחת השנה
 (135)  -  (135)  2019בדצמבר,  31יתרה ליום 

       
 1,932  353  1,579  2019בדצמבר,  31נטו ליום 

 :מהווה מחכיר חברההעסקאות בהן  .ג

 .2019בשנת אלפי ש"ח  70בגובה בסכום שטחים  תפעולית בחכירת משנהחכירה ה חברהה

 מסים על הכנסה -  11 ביאור

 חוקי המס החלים על חברות הקבוצה .א

 1985-ה"חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ

נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים  2007פי החוק, עד לתום שנת -על
 במדד המחירים לצרכן. 

-לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ההתקבל בכנסת תיקון  2008בחודש פברואר 
, נמדדות 2008ואילך. החל משנת  2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  1985

התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים 
חסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש . תיאומים המתיי2007בדצמבר,  31לצרכן בתקופה שעד ליום 

נדל"ן )שבח( וניירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש. התיקון לחוק כולל, בין היתר, את 
ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת )לנכסים בני פחת שנרכשו 

 .2008( החל משנת 2007לאחר שנת המס 

 חברהל הקבוצה/השיעורי המס החלים ע .ב

אושר חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות  2016בדצמבר 
בינואר,  1, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל מיום 2017 -(, התשע"ז 2018 -ו 2017התקציב 

 .23%לשיעור של  2018בינואר,  1( והחל מיום 25%)במקום  24%לשיעור של  2017
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 )המשך( מסים על הכנסה -  11ביאור 

 .24%הינו  2017ובשנת  23%הינו  2018 -ו 2019שיעור מס החברות בישראל בשנים 

 חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה. חבר בני אדם

 הכנסה סשומות מ .ג

 נחשבות לסופיות. 2018עד וכולל שנת החברה ומות המס של ש

 נחשבות לסופיות.  2014וכולל שנת שיח עד שומות המס של 

 החלטות מיסוי .ד

התקבלה החלטת מיסוי מרשות המיסים בנוגע לעמידת עסקת המיזוג בהוראות  2019ביולי,  23ביום 
קבלת החלטת  ."(הפקודה)להלן: " 1961-כ לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א103סעיף 

מספר הוראות ומגבלות על  , בין היתר,קבעה, ולהשלמת עסקה המיזוגהמיסוי היוותה תנאי מתלה 
 :הלןאשר עיקרן מפורט ל, ובעלי המניות לשעבר בחברת הבת חברת הבת ,החברה

 .51%-מ הבת בחברת החברה של הזכויות סך יפחת לא, שנתיים ממועד עסקת המיזוג במהלך (1)

, עובר לעסקת וזיכוי מיסי חוץ הפסדי החברה לצרכי מס, לרבות מקדמות על הוצאות עודפות (2)
 ו/או הכנסות עתידיות לפי העניין.המיזוג, לא יותרו לקיזוז בעתיד כנגד רווחים 

בעלי המניות של חברת הבת לשעבר בנוגע למכירת מניות החברה, אשר על נקבעו מגבלות  (3)
 התקבלו במסגרת עסקת המיזוג.

 מס.דוח ההכרוכות במיזוג לצרכי  נקבעו מגבלות על הכרה בהוצאות (4)

 מסים נדחים .ה

על המצב הכספי והתנועה בהם באותן שנים,  המאוחדים המסים הנדחים לתאריכי הדוחותהרכב 
 הינם כדלקמן:

 

 רכוש
  קבוע

 נכסים
 ביולוגים

 נכסים
 פיננסיים

 בשווי
 הוגן

 הפרשות
 לזכויות
 עובדים

 תשלום
 מבוסס
 "כסה אחרים מניות

        
 בינואר 1 ליום יתרה
2018  (184) (1,696) (4,313) 50 - 93 (6,050) 

        :2018 בשנת שינויים
 או רווח לדוח זקיפה
 (1,330) 15 - 14 (321) (904) (134) הפסד
 כולל לרווח זקיפה

 3,500 - - - 3,500 - - אחר

 בדצמבר 31 ליום יתרה
2018 (318) (2,600) (1,134) 64 - 108 (3,880) 

        :2019 בשנת שינויים
 או רווח לדוח זקיפה
 855 510 114 19 331 47 (166) הפסד
 כולל לרווח זקיפה

 454 - - - 454 - - אחר

 בדצמבר 31 ליום יתרה
2019 (484) (2,553) (349) 83 114 618 (2,571) 
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 )המשך( מסים על הכנסה -  11ביאור 

 הפסד או רווח בדוחות הכלולים הכנסה על מיסים .ו

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  
  2019  2018  2017 
 "חש אלפי  
       

 695  1,022  2,422  שוטפים מיסים
 70  1,330  (855)  נדחים מיסים

       
  1,567  2,352  765 

 שנזקפו לרווח כולל אחרנדחים מיסים  .ז

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  
  2019  2018  2017 
 "חש אלפי  
       

נכסים  בגין נדחים מיסים
 פיננסים בשווי הוגן

 
(454) 

 
(3,500) 

 
2,470 

       
  (454)  (3,500)  2,470 

 
 התיאורטי המס ביאור .ח

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  
  2019  2018  2017 
 "חש אלפי  
       

 3,722  10,367  (20,987)  מס לפני )הפסד( רווח
 24%  23%  23%  המס שעור

 893  2,384  (4,827)  מחושב מס
       

       הנובעת מ: במיסים עליה
)רווח(  או בהפסד חברהה חלק

ורווח משינוי  כלולות חברות
 בשיעור החזקה

 

78 

  
 
(56) 

  
 
(121) 

 5  25  16  נטו, למס מוכרות לא הוצאות
שינוי בהתחייבות בגין תמורה 

 מותנית ונדחית
  

(81) 
    

     6,064  הוצאות רישום למסחר
הוצאות בגין תשלום מבוסס 

 מניות
 

564 
    

 (12)  (1)  (247)  אחרים
       

 765  2,352  1,567   הכנסה על מיסים

       
 21%  23%  7%  אפקטיבי מס שיעור
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 )המשך( מסים על הכנסה -  11ביאור 

 הכספייתרות המיסים המוצגות בדוח על המצב  .ט

 בדצמבר 31 ליום 
 2019  2018 
 "חש אלפי 
   

 (472) 363 שוטפים מיסים (התחייבויותנכס )

   
   נדחים מיסים)נכסים(  התחייבויות

 4,052 3,386  התחייבויות מיסים נדחים

 (172) (815) נכסי מיסים נדחים

 3,880 2,571 סה"כ

 שליטהה מבעלי הלוואות - 12 ביאור

לבעלי השליטה בה העמיד כל אחד מבעלי השליטה הלוואה  שיחבהתאם להסכמי הלוואה בין 
 . ההלוואה נושאת ריבית בגובה עליית מדד המחירים לצרכן.חברהל

הכירה בהלוואות בשווין  חברהה מאחר והלוואות הבעלים נושאת ריבית הנמוכה מריבית השוק,
ההטבה ההונית חושבה על בסיס  עלי השליטה.בהטבה הונית מב חברהההוגן. לפיכך, הכירה ה

 ד'.17לפרטים נוספים, ראה ביאור . 2019כל ההלוואות נפרעו במהלך  .5% של בשיעור שוקריבית 

 מניות הון - 13 ביאור

          : 2019בדצמבר  31ליום  הרכב

 ונפרע מונפק רשום 

 מניות מספר 

   
 312,923,984 ,000,00010,000 ללא ערך נקוב רגילות מניות

 
     :2018בדצמבר  31ליום  הרכב

 ונפרע מונפק רשום 

 מניות מספר 

   
 1,000,000 10,000,000  "אכ.נ. ע"ח ש 1 בנות רגילות מניות

             

. לפרטים נוספים ראה בדרך של רכישה במהופך בוצעה החלפת מניות, 2019בספטמבר,  4ביום              
 . 1ביאור 
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 )המשך( הון מניות - 13ביאור 

לרכישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע  החברה, התקשרה שיח בהסכם עם 2019 ,למאי 2 ביום .א
ת לשעבר בשיח, אשר ו( הקצאת מניות רגילות של החברה לבעלי המני1של שיח, וזאת כנגד: )

( הקצאת זכויות למניות 2)-ו ;של החברה מיד לאחר ההקצאה מההון המונפק והנפרע 78%יהוו 
אשר יהיו ניתנות למימוש, בכפוף לעמידה ביעדי הביצוע  מהון החברה( 5.5%-)כ נוספות של החברה

 ושווי המזומנים ניםהמזומשיתרת הותנתה בכך  העסקההשלמת  .שנקבעו במסגרת עסקת המיזוג
תנאי . )"ההון המינימאלי"( ח"מיליון ש 38.8 -לא תפחת מ העסקהליום השלמת  )בכפוף להתאמות(

ידי  על וכן הנפקה פרטיתעל ידי  זה הושלם על ידי החברה, עובר למועד השלמת עסקת המיזוג,
המניות לבעלי  5.5%נוספות בגובה זכויות הוענקו  כאמור לעיל,זכויות.  הצעתשל  בדרךהנפקה 

בהתקיים שני תנאים  ים ממועד השלמת העסקה,חודש 36במשך  אשר המירות למניות שיחשל 
   שלא יפחת  חברהלפי שווי  ,ש"ח מיליון 30 -השלמת גיוס הון בסכום שלא יפחת מ[ 1] חליפיים: 

          ,מיליון ש"ח במשך תקופה מוגדרת 420יעמוד על  חברההשוק של השווי  [2ו ]א, מיליון ש"ח 400 -מ
 .עם תנאי מחזור סחירות מינימאליים

חודשים ממועד השלמת העסקה,  10על אף האמור, במקרה בו יעדי הביצוע יתקיימו לפני תום 
חודשים לפחות ממועד  10אזי, בעלי מניות שיח יהיו רשאים לממש את הזכויות למניות רק בחלוף 

 השלמת עסקת המיזוג.
 

פרטית בגובה  הנפקת מניותעל ידי לאחר גיוס ההון המינימאלי, וזאת  הושלמה העסקהכאמור,  .ב
 הנפקתבמסגרת  מיליון ש"ח. 27.4-בגובה כ הנפקת זכויותבאמצעות  וכן ,ח"מיליון ש 17.5-כ

כתבי אופציה  250, '1כתבי אופציה סדרה  363מניות רגילות,  500כללה  ת זכותכל יחיד ,הזכויות
ש"ח, לאופציה בהתאמה(,  1.03-ש"ח ו 1.34בגובה   מימוש בתוספתהניתנים למימוש )' 2סדרה 

מניות רגילות  59,926,400ח ליחידה. סך ההנפקה הסתכמה בהנפקה של "ש 222.3-וזאת בתמורה ל
 ,כתבי אופציה סדרה ב' 43,501,714 -כתבי אופציה סדרה א' ו 29,982,720ע.נ כ"א,  ללא חברהשל ה

 .ש"חמיליון  5בסך  להנפקה ורותהוצאות הקשח לפני ניכוי "מיליון ש 27.4-כתמורת 

אלפי ש"ח, נקבעה בהתאם לשווי מכשיריה ההוניים של החברה  62,918תמורת הרכישה, בסך  .ג
 )הנרכשת החשבונאית( ביום השלמת העסקה.

אלפי ש"ח  23,666עודף התמורה על ערכם המאזני של הנכסים וההתחייבויות של החברה בסך  .ד
 בנוסף .על הרווח או הפסד ורווח כולל אחרנרשם כ"הוצאות רישום למסחר" במסגרת הדוח 

 המסתכמות העסקה בגין נוספות עלויות" למסחר רישום"הוצאות  לסעיף נזקפו, התמורה לעודף
 .1לפרטים נוספים, ראה ביאור  "ח.ש מיליון 5-ב

 מדיניות חלוקת רווחים

מגבלות  חברההאין מדיניות חלוקת דיבידנד ולא קיימות על  חברהלמעט המגבלות הקבועות בחוק, ל
 חיצוניות כלשהן לחלוקת דיבידנד.

"ח אשר נרשם כנגד הלוואה שאלפי  1,000 של בסך מניותיה לבעלי דיבידנד חילקה שיח 2017 בשנת
 .המניות בעלימ

 קרן הון בגין עסקאות עם בעלי שליטה

)למעט העברת חברות בעלי השליטה בה  לבין חברהה בין עסקה נוצרה שלגביהם והתחייבויות נכסים
או בין חברות תחת אותה שליטה מוכרים במועד העסקה לפי כלולות כחלק משינוי מבני ערב המיזוג( 

נוצר הפרש  חברהל התמורה שנקבעה בעסקה נזקף להון. לביןשווי הוגן. ההפרש בין השווי ההוגן 
 השליטה בעלי שבבעלות בנכסים שימוש זכות ובגין השליטהמוטבות מבעלי  הלוואותבזכות בגין 

השקעת בעלים ולכן מוצג בסעיף נפרד בהון "קרן הון  במהותו מהווה בזכות הפרש. שוק בתנאי שלא
 בעלי שליטה". עםבגין עסקאות 

 .17 ביאורראה  חברההלוואות מבעלי שליטה והסכמי שכירות בין בעלי השליטה ל לפרטים בדבר
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 פיננסיים מכשירים - 14ביאור 

 סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות  א.
 

 בדצמבר 31ליום  

 2019 2018 

 "חש אלפי 

   נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר:

 3,188 1,216 סחירותלא  -מניות רגילות 

 1,216 3,188 

   נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן:
 2,313 1,229 שאינן סחירות -מניות רגילות 
 - 2,907 סחירות -מניות רגילות 

 - 404 לא סחירות - השקעה באופציות

 - 501 השקעה בגין נכסים פיננסיים אחרים

 5,041 2,313 

   

   התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן: 

 - 9,095 התחייבות בגין תמורה מותנית

 9,095 - 

   

   נכסים פיננסיים בעלות מופחתת:
 5,901 28,392 מזומנים ושווי מזומנים 

 1,345 3,925  לקוחות

 405 1,290 חייבים ויתרות חובה

 33,438 7,651 

   

   התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת: 
 1,073 1,952 זכות ויתרות זכאיםספקים ונותני שירותים, 

 - 4,438 התחייבות בגין תמורה נדחית

 5,951 - מבעלי שליטה הלוואות

 6,507 7,024 

 .ם ההוגן, תואמת או קרובה לשוויבעלות מופחתתהיתרה בספרים של מכשירים פיננסיים  

החברה מעריכה את השקעותיה במניות שאינן סחירות על בסיס סבב גיוס שנעשה בסמוך לתאריך  .ב
המאזן או על בסיס ציטוט השקעות סחירות המוחזקות בשרשור על ידי חברה פרטית המוחזקת על 

 ידי החברה. 

ות או שינויים בשוויים ההוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד נזקפים להכנס 
 הוצאות מימון בדוח רווח או הפסד.

שינויים בשוויים ההוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר נזקפים לסעיף "שינויים 
בשווי הוגן של נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר " בדוח על הרווח או הפסד ורווח כולל 

הכירה החברה בהפסד בסך  2018אלפי ש"ח, בשנת  1,972ך הכירה החברה בהפסד בס 2019אחר. בשנת 
אלפי ש"ח ברווח כולל אחר, בגין שינויים  10,738הכירה ברווח בסך  2017אלפי ש"ח ובשנת  15,218

  בשווי הוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.
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 )המשך( פיננסיים מכשירים - 14ביאור 

 העיקריות בנכסים פיננסים שמדידתם בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר:פירוט ההשקעות  .ג

.Cannabics Pharmaceuticals Inc :)"קנאביקס פארמה"( 

)"קנאביקס"( אשר  .Cannabics Incממניות חברת  3.3%-החברה מחזיקה כ 2019בדצמבר,  31ליום  
 מהון המניות המונפק והנפרע של קנאביקס פארמה. 66%-כבמחזיקה 

קנאביקס פארמה עוסקת בפיתוח טיפולים מתקדמים באמצעות קנאביס רפואי, פיתוח קפסולות 
קנאביקס פארמה כמו כן, בשחרור מושהה ותרופות מבוססות צמח הקנאביס מותאמות אישית. 

מפתחת כלים דיאגנוסטיים ומערכות סריקה לפרסונליזציה של טיפול בסרטן בעזרת צמח הקנאביס, 
ל קפסולה בשחרור מושהה ופטנטים נוספים על טכנולוגיות הסריקה. קנאביקס ומחזיקה בפטנט ע

 בארה"ב.  OTCפארמה נסחרת בבורסת 

 ניהול סיכונים פיננסיים .ד

 סיכון מחיר מניות

השקעותיה של הקבוצה במניות סחירות ובמניות שאינן סחירות רגישות לסיכון במחיר השוק הנובע 
י של השקעות אלה. הקבוצה מנהלת את סיכון המחיר על ידי גיוון העתיד מאי וודאויות לגבי השווי

ספציפית בפרט, והגבלת סך ההשקעה במניות  חברהבתיק ההשקעות ועל ידי הגבלת סך ההשקעה ב
 . בכלל

 חברהדיווחים על תיק ההשקעות מוגשים לדרג בכיר בהנהלת הקבוצה באופן סדיר. דירקטוריון ה
 סוקר ומאשר את כל ההחלטות הקשורות להשקעות במניות.

למועד הדיווח, החשיפה של הקבוצה בגין השקעות במניות לא סחירות הנמדדות בשווי הוגן היא 
 61 -אלפי ש"ח ברווח והפסד ו 252במחיר המניה תגרום לעלייה של  5%אלפי ש"ח. עלייה של  6,257

אלפי ש"ח ברווח  252במחיר המניה תגרום לירידה של  5%הכולל האחר וירידה של  אלפי ש"ח ברווח
 אלפי ש"ח ברווח הכולל האחר. 61 -והפסד ו

 סיכון אשראי

סיכון אשראי הוא הסיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו כלקוח או בהתחייבויותיו הנובעות 
ה הן באמצעות חשיפות האשראי של הקבוצממכשיר פיננסי וכתוצאה מכך ייגרם לקבוצה הפסד. 
 יום. 45המפיצים עימן היא התקשרה לתקופות קצרות של עד 

 .אינו מהותי האשראי סיכון חברהלהערכת הנהלת ה

 סיכון נזילות

לא תוכל לעמוד במחויבויותיה הפיננסיות בהגיע מועד תשלומן.  חברהסיכון נזילות הוא הסיכון שה
לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח, ככל הניתן, את מידת הנזילות המספקת  חברהגישת ה

 לעמידה בהתחייבויותיה במועד.

 הסיכון אינו מהותי. חברהלהערכת הנהלת ה

 ניהול סיכוני הון

להבטיח את המשכיות העסק  חברהבניהול ההון העצמי שלה הינה לשמר את יכולת ה חברהמטרת ה
 עלי המניות, משקיעים ובעלי עניין אחרים.ובכך ליצור תשואה לב

מנהלת את מבנה ההון שלה ומבצעת התאמות בהתאם לשינויים בתנאים כלכליים. כדי לנהל  חברהה
מחליטה על מדיניות אשראי, פרעון הלוואות, השקעה או  חברהאו להתאים את מבנה ההון שלה, ה

 ניות או אגרות חוב.  מימוש נכסים, חלוקות דיבידנד וצורך, אם בכלל, בגיוס מ
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 הוגן שווי - 15ביאור 

 הנמדדים בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן והתחייבויות נכסים שלשווי הוגן                  

לצורך מדידת שווים ההוגן של הנכסים או ההתחייבויות, מסווגת אותם הקבוצה, בהתאם למדרג 
ההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן נעשה בהתבסס הכולל את שלוש הרמות שלהלן. סיווג הנכסים או 

על הרמה הנמוכה ביותר בה נעשה שימוש משמעותי לצורך מדידת השווי ההוגן של הנכס או 
 ההתחייבות בכללותם.

מחירים מצוטטים )שלא תואמו( בשווקים פעילים עבור נכסים זהים או התחייבויות זהות  : 1רמה 
 יש גישה אליהם במועד המדידה.  חברהשל

, הניתנים לצפייה, עבור הנכס או 1נתונים, מלבד מחירים מצוטטים הכלולים ברמה  : 2רמה 
 ההתחייבות, במישרין או בעקיפין.

 נתונים שאינם ניתנים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות.  :3רמה 

 ם אשר אינם נמדדים בשווי ההוגן בדוח על המצב הכספישווי הוגן בהשוואה לערך בספרים של פריטי                 

, חייבים ויתרות חובה, לקבל והכנסות לקוחותהיתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, 
מבעל השליטה ואחרים, תואמת  הלוואהקצר מתאגידים פיננסיים,  לזמןזכאים ויתרות זכות, הלוואות 
 או קרובה לשווי ההוגן שלהם.

 .לעיל 6 ביאור ראה הביולוגי בנכס התנועה לעניין

 2019בדצמבר  31ליום  

 "חש אלפי 

 "כסה 3 רמה 2 רמה 1 רמה 

 2,445 - 2,445 - סחירות  שאינן - מניות רגילות

 2,907 - - 2,907 סחירות  - מניות רגילות

 404 404 - - לא סחירות - אופציות

 501 501 - - נכסים פיננסיים אחרים

 1,957 1,957 - - םביולוגי יםנכס

 (9,095) (9,095) - - התחייבות בגין תמורה מותנית

 2,907 2,445 (6,233) (881) 

     

 2018בדצמבר  31ליום  

 "חש אלפי 

 "כסה 3 רמה 2 רמה 1 רמה 

     

 5,501 - 5,501 - סחירות  שאינן -מניות רגילות

 2,895 2,895 - - םביולוגי יםנכס

 - 5,501 2,895 8,396 
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 או הפסד  רווח פריטי על נוסף מידע - 16 ביאור

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 
 2019 2018  2017 
 "חש אלפי 
    המכירות עלות .א

 2,587 2,776  5,971 (1) שכר עבודה ונלוות
 3,750 4,014 4,570 ושינוע אריזה, ייצור

 280 466 2,136 עבודות חוץ וקבלני משנה
 957 817 1,256  וחשמל אחזקה

 215 367 628 פחת והפחתות
 (1,217) (82) (1,118) במלאי שינויים

 440 1,011 1,527  אחרות

 14,970 9,369 7,012 
    

 אלפי ש"ח. 1,537, לרבות תשלום מבוסס מניות בסך 2019בשנת  (1)
    

    ופיתוח מחקר הוצאות .ב
  323  454 1,091 ונלוות עבודה שכר

    -    -  512 קליניים מחקרים
    170  2  203 אחרותו משנה קבלני, חוץ עבודות

 1,806 456 493 
    

    ושיווק מכירה הוצאות .ג
 546 1,188 1,426 שכר עבודה ונלוות

 230 248 652 אחרות

 2,078 1,436 776 
    

    וכלליות הנהלה הוצאות .ד
  518 1,101  3,244 (1) שכר עבודה ונלוות

 172 382 1,092 שירותים מקצועיים

 212 247 902 אחרות

 5,238 1,730 902 

    
 אלפי ש"ח. 1,411, לרבות תשלום מבוסס מניות בסך 2019בשנת ( 1)

    
    מימון הוצאות .ה

 38 - - משינויים בשווי הוגן של נכסים פיננסיים הפסד
 22 15 - נקאייםמתאגידים ב הלוואותמימון בגין  הוצאות

 20 118 60 מבעלי השליטה הלוואותבגין  והצמדה ריבית
 - - 187 קשורים צדדים ריבית
 - - 71 חכירה בגין ריבית

 35 23 150 אחרות

 468 156 115 

    
    מימון הכנסות .ו

 פיננסיים נכסים של הוגן בשווי משינויים רווח
 - 1,396  3,521 והרכב נכסים פיננסים

 7 74 10 אחרות

 3,531 1,470 7 
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 )המשך(או הפסד  רווח פריטי על נוסף מידע - 16ביאור 

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 
 2019 2018  2017 
 "חש אלפי 
    אחרות)הוצאות(  הכנסות .ז

 507 583 443 כלולה חברהב ההחזקה בשיעור משינוי רווח
 125 94 49 משנה משכירות הכנסות
 - - 413 בתמורה מותנית שינויים
 - (253) (6) ספקים עם התקשרות סיום בגין הוצאה

 - (14) (23)  הון הפסד

 876 410 632 

 

 קשורים וצדדים עניין בעלי של ועסקאותיתרות  - 17 ביאור

 קשורים וצדדים עניין בעלי שליתרות  .א

 בדצמבר 31ליום  

 2019   2018  

 אלפי ש"ח 

    שוטפים נכסים

 -  1,357 לקוחות

 366  457 בחובה קשורים צדדים

    שוטפות התחייבויות

 -  26 שירותים ונותני ספקים

 43  - בזכות קשורים צדדים

 -  1,503 התחייבויות בגין חכירה

 -  9,095 התחייבות בגין תמורה מותנית )*(

 -  4,438 התחייבות בגין תמורה נדחית )*(

 5,951  - (12 ביאורשליטה )ראה  מבעלי הלוואות

    
 . אגב הרכישה במהופך )*( בגין רכישת חברות כלולות

 
 קשורים וצדדים עניין בעלי עםעסקאות  .ב

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2019  2018  2017 

 אלפי ש"ח 

 -  63  2,599 הכנסות ממכירות

 -  -  413 מותניתהכנסות מקיטון בהתחייבות בגין תמורה 

 -  -  61 הוצאות מגידול בהתחייבות בגין תמורה נדחית

 237  354  334 קבלני משנה

 100  100  177 )*( קשור לצד שכירות דמי

 20  118  474 הוצאות ריבית והצמדה הלוואות מבעלי שליטה

 1,302  2,322  4,203 שכר ונלוות

      
  דמי שכירות רעיוניים. - 2017ו  2018בשנים )*(   
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 )המשך( קשורים וצדדים עניין בעלי של ועסקאותיתרות  - 17ביאור 

 תגמול והטבות לבעלי עניין ואנשי מפתח ניהוליים ג.

לרבות התחייבות למתן תגמול, בין במישרין ובין בעקיפין, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא -"תגמול" 
דמי ייעוץ, תשלום מבוסס מניות, תגמול פרישה שאינו תשלום שווה כסף, שכר, מענק, דמי ניהול, 

 פנסיוני, טובת הנאה וכל הטבה אחרת, והכל למעט דיבידנד.

הינה: אנשים שיש להם סמכות ואחריות  IAS 24 -הגדרת מונח זה בהתאם ל -"אנשי מפתח ניהוליים" 
פין, לרבות דירקטור כלשהו , להכוונתן ולשליטה עליהן, במישרין או בעקיחברהלתכנון פעילויות ה

  .חברהה של( פעיל לא או)פעיל 

 כוללים את חברי ההנהלה הבכירה.  חברהאנשי המפתח הניהוליים של ה

 

 עניין בעלי
 המועסקים

  חברהב

 עניין בעלי
 שאינם

 מועסקים
  חברהב

 מפתח אנשי
 ניהוליים
 אחרים

      2019בדצמבר,  31לשנה שנסתיימה ביום 

 1,886  200  2,317 )אלפי ש"ח( ונלוותשכר עבודה 

 1  *1  *5 מספר אנשים

      2018בדצמבר,  31לשנה שנסתיימה ביום 

 363  535  1,424 )אלפי ש"ח( שכר עבודה ונלוות

 1  1  4 מספר אנשים

      2017בדצמבר,  31לשנה שנסתיימה ביום 

 23  663  616 )אלפי ש"ח( שכר עבודה ונלוות

 1  2  3 אנשיםמספר 

 .חברההחל להיות מועסק ב 2019*במהלך שנת 

 הלוואות מבעלי שליטה .ד

לבעלי השליטה בה העמיד כל אחד מבעלי השליטה הלוואה  חברהבהתאם להסכמי הלוואה בין ה
מאחר והלוואות הבעלים נושאת  . ההלוואה נושאת ריבית בגובה עליית מדד המחירים לצרכן.חברהל

בהטבה  חברההכירה בהלוואות בשווין ההוגן. לפיכך, הכירה ה חברהמריבית השוק, הריבית הנמוכה 
העריכה את השווי ההוגן של ההלוואות  חברהמכיוון שלא נקבע מועד פרעון, ההונית מבעלי השליטה. 

בהנחה  5%בהתבסס על תזרימי המזומנים הצפויים בגינם כשהם מהוונים לפי שעור ריבית שוק של 
 ומדות לפרעון בתום כל שנה.שההלוואות ע

ההפרש בין השווי ההוגן לבין היתרה בספרים נרשם בסעיף נפרד בהון "קרן הון בגין עסקאות עם בעל 
אלפי  20נזקפו לקרן הון בגין עסקאות עם בעל שליטה סך של  2019-ו 2018 ,2017בשנים  שליטה".

 ההלוואות במלואן.נפרעו , 2019שנת מהלך ב בהתאמה. אלפי ש"ח, 21-ו ח"אלפי ש 91 ,ח"ש

 חברהוהשליטה  בעלי בין שכירות הסכמי .ה

 בה קרקע חקלאיתב שימוש הזכות על חברהב שליטה בעלי מול שכירות הסכמי על חתמה חברהה
במשרדים בהן  שימוש הזכות ועל (2019ינואר בהחל התשלום ) הרפואי הקנאביס את מגדלת חברהה

שנים וכוללים  2-10השכירות הינם לתקופות של  חוזי (.2019 מפברוארהחל  התשלום) חברהפועלת ה
שכירות. תשלומי ההוגן של השווי את השנים נוספות ובסכומים המייצגים  4-10 -להארכה ב פציותאו
 בדמי חיוב ללא אלו בנכסים השתמשה בה התקופה בגין שליטה מבעלי הטבההכירה בקרן הון  חברהה

  .)ג(18ביאור  ראה . למידע נוסףשכירות
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 )המשך( קשורים וצדדים עניין בעלי של ועסקאותיתרות  - 17ביאור 

  חברהלרבות בעלי השליטה ב חברההתקשרויות עם נושאי משרה וחברי הנהלה בכירה ב .ו

"נושאי המשרה"( נעשית על פי  - )להלן חברההתקשרות עם נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה ב
 העסקה של בדרךתנאים הנקבעים בהסכמים אישיים, בין בדרך של מתן שירותים כנגד חשבונית ובין 

ולדרישות התפקיד. ההסכמים עם נושאי המשרה כוללים  חברה, בהתאם להחלטת הנהלת הכעובד
 חברהין הרוחני של ההתחייבות בנוגע לשמירה על סודיות, אי תחרות ושמירה על זכויות הקני

, גם זכאות חברה, ולגבי הסכמים עם נושאי משרה שהינם עובדי החברהוכרכושה הבלעדי של ה
 לתנאים סוציאליים בהתאם לדין ולקבוע באותם הסכמים אישיים. 

 

 תלויות והתחייבויות התקשרויות - 18ביאור 

 משפטיות תביעות .א

 ייצוגית תובענה לאישור בקשה

שבעת בעלי הרישיון לגידול קנאביס לשימוש  ונגד חברההוגשה כנגד ה 2016בנובמבר,  3יום ב
)"המגדלים"( בקשה לאישור תובענה ייצוגית בבית המשפט המחוזי  חדשהרפואי על פי האסדרה ה

לקוחות המשיבות בהווה או  "כל -)"הבקשה"(. הקבוצה על פי הבקשה, הוגדרה כ יפו-בתל אביב
רפואי במהלך שבע השנים שקדמו להגשת התביעה ועד למועד  בעבר שצרכו מהמשיבות קנאביס

 בסעיף זה "הקבוצה"(. עיקרי הטענות הנטענות בבקשה הינן כדלקמן: להלןאישורה" )

גידול הקנאביס, בניגוד לתקנות הגנת  ךהמגדלים עשו שימוש בחומרי הדברה כימיים בתהלי -
תווית אריזה( ותקנות בריאות הציבור )תקנות  1977-הוראות תווית אריזה(, תשל"ז הצומח )קיום

 . 1991-)מזון( )שאריות חומרי הדברה(, תשנ"א

לטענת המבקשים, המגדלים אף הטעו את לקוחותיהם, ובכך הפרו את הוראות חוק הגנת  -
 "(.ן)"חוק הגנת הצרכ 1981-הצרכן, תשמ"א

המגדלים ועל  ריכוזי החומרים הפעילים של הקנאביס ששווק היו נמוכים ממה שפורסם על ידי -
 . ןכן המגדלים הטעו את לקוחותיהם והפרו את חוק הגנת הצרכ

ריזות פגומות )לאור העדר אטימות והעדר אפשרות לסגירה אהמגדלים ב שווק על ידיביס נאהק -
 . הבריאותחוזרת(, דבר אשר פגע באיכות הקנאביס. זאת, בניגוד להנחיות משרד 

 :לקמןכד הינםהסעדים המבוקשים במסגרת הבקשה 

 "ח.שמיליון  133סך של  -פיצוי חברי הקבוצה במלוא סכום הפיצוי אשר נדרש במסגרת הבקשה  -

 .סהוראה למשיבות לתקן לאלתר את הליקויים והמחדלים הקיימים באופן גידול הקנאבי -

ההליך מצוי בבירור הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ומצוי בשלב הסיכומים, כאשר, המבקשים 
אישור הדוחות , ולמיטב ידיעת החברה ונכון למועד 2019בדצמבר,  31הגישו סיכומיהם ביום 

 .2020במרץ,  15, המשיבות נדרשות להגיש סיכומיהן עד ליום הכספיים

 50% -ברה, מעריכים את סיכוי הבקשה לאישור להתקבל בבשלב זה, יועציה המשפטיים של הח
 .ובהתאם לכך לא הוכרה הפרשה בספרים

 הרפואי הקנאביס עמותת"ץ בג

שר הבריאות,  –הוגשה עתירה לבית המשפט העליון נגד משרד הבריאות  2019במרץ,  31ביום 
כי יישום האסדרה  סגנו, היק''ר ואחרים )כאשר החברה לא נמנתה עליהם(. במסגרת התביעה נטען
ופוגע באופן  1587החדשה בשוק הקנביס הרפואי עומד בניגוד ללשונה של החלטת הממשלה 

 בלתי מידתי בחולים המטופלים באמצעות קנאביס רפואי. 

  



 "מבע מדיקל גרופ שיח  
 

 המאוחדים הכספיים לדוחות ביאורים
 

42 

 

 )המשך( תלויות והתחייבויות התקשרויות - 18ביאור 

ניתנה החלטה במסגרתה הוצא צו ביניים, בגדרו כל הרישיונות שניתנו  2019באוקטובר,  6 ביום
ועד  2019בפברואר,  1בהתאם לאסדרה הישנה, אשר תוקפם פג, או עתיד היה לפוג החל מתאריך 

בדצמבר,  31ידי משרד הבריאות עד לתאריך -, ואשר תוקפם הוארך על2019ביולי,  31לתאריך 
, או עד עשרה ימים לאחר 2020במרץ,  31יוארך באופן אוטומטי עד לתאריך תוקפם  – 2019

החלטה של ועדת המחירים בנושא שהועמד בפניה, לפי המוקדם מביניהם, או עד להחלטה אחרת 
להוסיף ולספק קנביס רפואי למחזיקי הרישיונות והכל בתנאי , ו"(צו הבינייםשל בית המשפט )"

 .ם במסגרת ההסדרה הישנההאספקה ובמחירים שהיו נהוגי

 .התקבלה כצד להליך בקשת ההצטרפות של החברה 2020בינואר,  29 ביום

במאי,  15, החליט בית המשפט על הארכת תוקפו של צו הביניים עד ליום 2020במרץ,  8ביום 
או עד עשרה ימים לאחר החלטה של ועדת המחירים בנושא שהועמד בפניה, לפי המוקדם  2020

 עד להחלטה אחרת של בית המשפט.מבניהם, או 

הדוח, החברה אינה יכולה להעריך את השלכות ההכרעה בבג"צ על פעילותה ותוצאותיה  למועד
 העסקיות. 

 בקשה לאישור תובענה ייצוגית

 משיבות 17בקשה לאישור תובענה ייצוגית, אשר הוגשה כנגד , הוגשה 2019באוגוסט  19ביום 
כלל, או קרוב לכלל, החברות לגידול קנאביס רפואי או יצרניות , החברהשהינן, למיטב ידיעת 
ומשווקות מוצרי קנאביס רפואי אשר פעלו בישראל במועדים הרלוונטיים  מוצרי קנאביס רפואי

בעילות של הסדר כובל בניגוד להוראות חוק  ,10וקאן שריד , ביניהן שיח("המשיבות")בסעיף זה 
שוויון זכויות לאנשים בעלי  פליה בניגוד להוראות חוקושל ה 1988-התחרות הכלכלית, תשמ"ח

ביחס  וזאת בשל טענות התובע בקשר עם העדר חשיפת מידע מדויק 1998-מוגבלות, תשנ"ח
לריכוזי החומרים הפעילים על גבי אריזות מוצרי קנאביס רפואי ותוך שימוש בטווחי אחוזים ו/או 

 ופן שאינו עומד בסטנדרט של תחום התרופות.גנריים חלף מסירת נתונים המדויקים בא בנתונים

 :כדלקמן הינםהמבוקשים במסגרת הבקשה  הסעדים

 .מיליון ש"ח 685.7-כ –חברי הקבוצה במלוא סכום הפיצוי אשר נדרש במסגרת הבקשה  פיצוי

כן עיון בבקשה לאישור מעלה -פי-על-זה החברה החלה בגיבוש תגובתה לבקשה לאישור. אף בשלב
. נכון למועד זה, ולמיטב ידיעת החברה, תגובת גנה אפשריות מפני הבקשה לאישורמספר טענות ה

 . 2020במרץ,  29החברה לבקשה לאישור תוגש עד ליום 

בשים לב לטענות המועלות בבקשה לאישור ולטענות ההגנה החברה ויועציה המשפטיים,  לעמדת
יתן להעריך את סיכויי הבקשה האפשרויות, ובשים לב לשלב המוקדם מאוד בו נמצא ההליך, לא נ

להעריך את סיכויי התובענה להתקבל בסופו של דבר, ככל שתאושר הבקשה  , אולאישור להתקבל
 .לאישור התובענה הייצוגית

  ייצוגית תובענה לאישור בקשה

כנגד היק"ר ושש  בקשה לאישור תובענה ייצוגית, הוגשה 2019באוקטובר,  23 ביום
של הסדר כובל בניגוד "(, בעילות המשיבותרפואי, ביניהן שיח שריד )"מגדלות/ספקיות קנאביס 

שוויון זכויות  ושל הפליה בניגוד להוראות חוק 1988-להוראות חוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח
את הגידול,  ועצר כי המשיבות וזאת בשל טענות התובע ,1998-לאנשים בעלי מוגבלות, תשנ"ח

הגבילה את כמות לכדי הפליה פסולה, ו עולהן פסול האופהייצור ו/או אספקת הקנאביס ב
 השירותים ו/או סוג השירותים המוצעים על ידן, באופן העולה לכדי עריכת הסדר כובל. 

 הסעדים המבוקשים במסגרת הבקשה הן כדלקמן:

  .מיליון ש"ח 656.5-כ –במלוא סכום הפיצוי אשר נדרש במסגרת הבקשה  הקבוצהחברי  פיצוי
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כן עיון בבקשה לאישור מעלה -פי-על-בשלב זה החברה החלה בגיבוש תגובתה לבקשה לאישור. אף
הגישה החברה בקשה  . נכון למועד זה,הגנה אפשריות מפני הבקשה לאישור טענותמספר 

החלטת בית המשפט . טרם התקבלה 2020ביוני,  16להארכת מועד להגשת תגובתה עד ליום 
 בנידון.

בשים לב לטענות המועלות בבקשה לאישור ולטענות ההגנה לעמדת החברה ויועציה המשפטיים, 
לב לשלב המוקדם מאוד בו נמצא ההליך, לא ניתן להעריך את סיכויי הבקשה  ובשים, האפשרויות

תאושר הבקשה להעריך את סיכויי התובענה להתקבל בסופו של דבר, ככל ש , אולאישור להתקבל
 .לאישור התובענה הייצוגית

 קנאביקס מטעם תובענה

תביעה אזרחית נגד החברה, שיח שריד ומר שי שריד, נושא משרה , הוגשה 2020במרץ,  9 ביום
 חברת ידי על וכן וחלק מבעלי מניותיה Cannabics Incהוגשה על ידי חברת  התביעהבחברה. 

Cannabics Pharmaceuticals Inc..  עניינה של התביעה בטענה כי הנתבעים הפרו את הוראות הסכם
התחרות שנקבעו בו. במסגרת התובענה, -המייסדים של קנאביקס, ובין היתר, את תניות אי

מתבקשים שני סעדים: האחד, צו מניעה קבוע להפסקת הפעילות המתחרה לכאורה וההפרה 
בהתאם למועדים הקבועים בתקנות הנטענת בהסכם המייסדים; השני, סעד של מתן חשבונות. 

 .2020במאי,  17סדר הדין האזרחי, כתב ההגנה מטעם הנתבעים צפוי להיות מוגש עד ליום 

להערכות ראשוניות ביותר של החברה, קיימות לה טענות  ובהתאם התובענההחברה לומדת את 
וכן קיימות לה טענות ביחס  טובות ביחס עם התובענה הן במישור המשפטי והן במישור העובדתי

  בה.להפרות מהותיות של הסכם המייסדים על ידי קנאביקס ובעלי מניות 

בה לטענות המועלות למועד בו הוגשה התביעה,  בשים לב, המשפטייםלעמדת החברה ויועציה 
לא ניתן , ובשים לב לשלב המוקדם מאוד בו נמצא ההליך, הראשוניות של החברה ולהערכות

 .להתקבל תביעהלהעריך את סיכויי ה זה במועד דוח

 מהותיים הסכמים .ב

 GMP-IMCשירותים לייצור המוצרים הסופיים בתקן  הסכם .1

בהסכם לקבלת שירותי ייצור של מוצרי הקנאביס הרפואי  שיחהתקשרה  2017 בדצמבר, 27 ביום
משרד הבריאות, עם  ידי-והפצה על התצורות המאושרות לייצור כלהכוללים את  ,חברהשל ה

"(. היצרן הינו בעל הסכם הייצור"-" והיצרן"להלן: תעשיות פרמצבטיות בע"מ ) פנאקסיהחברת 
. בנוסף, IMC-GMP"ר לפי תקן מהיקמפעל לייצור מוצרי קנאביס רפואי, לו הוענק רישיון ייצור 

בהתאם  .IMC-GSPכנדרש בהתאם לאסדרה החדשה, היצרן מחזיק גם ברישיון אבטחה לפי תקן 
את  חברהמספקת ליצרן את חומרי הגלם והיצרן מייצר עבור ה חברהלתנאי הסכם הייצור, ה

. IMC-GMP, ואורז אותם על פי תקן חברההמוצרים כפי שנקבע בהסכם הייצור, תחת מותג ה
כן קובע  , מדבקות וברקוד.תיוויהיצרן נושא בעלויות אריזת המוצר, כולל עלויות עלון לצרכן, 

יצור, כי כל הזכויות בחומרי הגלם ובמוצרים המיוצרים אצל היצרן באמצעות תוצרי הסכם הי
הייצור  הסכםוכל הזכויות בפרוטוקול הייצור הן קניינו של היצרן.  חברההן קניינה של ה חברהה

מראש ובכתב,  ימים 120הינו לתקופה בלתי קצובה וכל צד רשאי לסיימו בהודעה מוקדמת של 
רה יסודית כהגדרתה בהסכם הייצור, אז הצד הנפגע רשאי לסיים את ההסכם למעט במקרה של הפ

. ההודעה שליחת ממועד ימים 7 תוך ההפרה לתיקון אפשרות למתן בכפוף, למפרבהודעה בכתב 
בגין השירותים נקבעת  התמורה .סודיות על לשמירה הצדדים התחייבות ההסכם כולל, כן כמו

 . המוצריםלפי היקף הייצור וסוג 
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 הפצה הסכם .2

עם מפיץ בהסכם לקבלת שירותי הפצה של מוצרי קנאביס  שיחהתקשרה  2019בפברואר,  12ביום 
ינו בית מסחר מאושר ההמיוצרים באמצעות היצרן )כהגדרתו לעיל(. המפיץ  חברהשל הרפואי 

תחת האסדרה  IMC-GDPלמוצרי קנאביס ובעל רישיון בית מסחר שהתקבל מהיק"ר לפי תקן 
. בהתאם לתנאי ההסכם IMC-GSPהחדשה. המפיץ מחזיק גם ברישיון אבטחה מהיק"ר לפי תקן 

עם המפיץ, המפיץ אחראי לאיסוף המוצרים ישירות מהיצרן, לאחסנתם והפצתם לבתי המרקחת 
סיגנציה עד למכירתם ללקוחות. ההסכם הינו לתקופה של שלוש שנים ויתחדש אוטומטית בקונ

שנתיים כ"א, ככל שאחד הצדדים לא הודיע למשנהו בהודעה  לתקופות נוספות עוקבות בנות
על רצונו שלא להאריך את ההסכם בתקופה נוספת וככל שלא התקיימו  ימים 120מוקדמת של 

 ם ההפצה.עילות הביטול הקבועות בהסכ

 הסכם שיתוף פעולה עם חווה בשפלה .3

"( המגדלו/או " החווההתקשרה שיח בהסכם שיתוף פעולה עם מגדל )להלן: " 2019ביולי,  16ביום   
. החווה תמוקם בשפלה ושטחה יהיה רפואילהקמת חוות גידול לצורך ריבוי וגידול צמחי קנאביס 

חממות גידול בשלב הראשון. בהתאם דונם צפויים לשמש להקמת  10-דונם, מתוכם כ 23-כ
להסכם, הפעולות העיקריות באחריות שיח יהיו אספקת צמחי קנאביס לחווה, ליווי וייעוץ מקצועי 
ופיתוח אסטרטגיית מכירות, הפעולות העיקריות באחריות המגדל יהיו הקמת החווה, מימון 

היתרים הדרושים לפעילות. הפעילות, תפעול וניהול שוטף של הפעילות, לרבות קבלת רישיונות ו
בהסכם נקבע מנגנון חלוקת רווחים בין שיח לבין המגדל. ההסכם יעמוד בתוקף עד למועד 

 שנים. 7המאוחר מבין השלמת מכירת הכמות שנקבעה בהסכם או 

 הסכם שיתוף פעולה עם חווה בצפון ישראל .4

שבבעלותו חוות ריבוי , התקשרה שיח בהסכם שיתוף פעולה עם מגדל 2019בנובמבר,  17ביום 
"(. שטח המגדל" ו/או "החווהוגידול קנאביס רפואי, המוקמת בימים אלה בצפון הארץ )להלן: "

דונם וגידול בחווה יתבצע על בסיס שיטות גידול מתקדמות כך  20-החווה המיועד להפרחה הינו כ
בשה בשנה. טון תפרחת קנאביס י 17-שיכולת התפוקה המקסימלית של המגדל צפויה להיות כ

בהתאם להסכם, הפעולות שבאחריות שיח יהיו אספקת צמחי קנאביס למגדל )מבוססי קווים 
גנטיים שנרכשו ו/או טופחו על ידי שיח(, ליווי וייעוץ מקצועי בתחום גידול הקנאביס הרפואי וכן 
סיוע במכירות. בהסכם נקבע מנגנון חלוקת הכנסות בין שיח לבין המגדל, לפיו שיח זכאית 

וזהות הלקוח. בנוסף,  הנמכרותלאחוזים מסוימים מתוך הכנסות החווה, כתלות בכמויות 
 שנים. 15ף לתקופה בת קהתחייבה שיח לרכישת תוצרת מהחווה. ההסכם יעמוד בתו

 הסכם מימון מחקר קליני .5

התקשרה שיח בהסכם למימון מחקר קליני שיבוצע בשיתוף עם קרן  2019בדצמבר,  16ביום 
"( ועם חוקר ראשי המרכז הרפואיתוח של המרכז הרפואי שמיר )אסף הרופא( )להלן: "המחקר והפי

מטעמה, לבחינת השפעת תכשיר המבוסס על הקנאביס הרפואי של שיח, בטיפול בילדים וצעירים 
הנמצאים על הספקטרום האוטיסטי. תוצרי המחקר וזכויות הקניין הרוחני הנובעות מהמחקר, 

הקשורות למוצר, הינם של המרכז הרפואי; ואולם, שיח שריד תהא  למעט הזכויות המסחריות
רשאית לעשות שימוש בתוצאות המחקר שיפורסמו, ללא עלות. לצורך ביצוע המחקר הקליני, 
התקשרה שיח עם המרכז הרפואי, וכן התקשרה עם גורם אשר יממן את המחקר הקליני שמבצע 

 .רים שפותחו בידי שיח עבור המחקר הקליניהמרכז הרפואי, בהסכם לחלוקת הכנסות בגין מוצ
)ככל שמוצרים כאמור יימכרו בעתיד(. היקף המימון של הניסוי על ידי הגורם המממן מוערך 
במאות אלפי ש"ח. בהתאם להסכם חלוקת ההכנסות, חלק לא מהותי מהכנסות שיח שריד בגין 
מוצרים אלו, יועבר לגורם המממן וחלקן יופקד לטובת קרן משותפת של שיח שריד והגורם המממן 

 ם עתידיים בידי שיח שריד, וזאת לתקופה של שבע שנים ממועד המכירה הראשונה.לביצוע מחקרי
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 )המשך( תלויות והתחייבויות התקשרויות - 18ביאור 

 שכירות הסכמי .ג

 קרקע של שכירות הסכמי במספרעם בעלי השליטה  התקשרה חברהה)ה(, 17בביאור כאמור 
 שנים 10-4-ל הארכה אופציות הכוללות שנים 10-2 של לתקופות מבנים ושל הקנאביס לגידול

 המושכרים הנכסים לרכישת אופציה אין חברהל. 20-6 בין נעה השכירות תקופת יתרת. נוספות
 .השכירות תקופת בתום

 :הינם נטו מהכנסות מהסכם שכירות משנה ,השכירות הסכמי בגין הצפויים התשלומים

 בדצמבר 31שהסתיימה ביום  לשנה 
 2019  2018 
 "חש באלפי 
    

 112  82 אחת שנה במשך
 548  557 ועד השנה החמישית השניה בשנה
 1,656  1,443 והלאה השישית בשנה

    
 2,082  4,333 

 לקוחות עיקריים .ד

 10%-ו 13%-אלפי ש"ח, אשר מהוות כ 3,089-אלפי ש"ח וכ 3,925-בסך של כ 2019הכנסות בשנת 
 נובעות משני לקוחות חיצוניים.מסך הכנסות החברה, בהתאמה, 

 למניהרווח         - 19 רוביא

 בסיסי

בממוצע  חברההרווח הבסיסי למניה מחושב על ידי חלוקת הרווח המיוחס לבעלים של ה
המשוקלל של מספר המניות הרגילות המונפקות, למעט מניות רגילות שנרכשו על ידי 

בת ומוחזקות כמניות אוצר, לאחר שהובאו בחשבון, בתוקף למפרע, מניות הטבה  חברה/חברהה
 שחולקו או אושרו לחלוקה/מרכיב ההטבה בהנפקת מניות בדרך של זכויות. 

 מדולל

הרווח המדולל למניה מחושב על ידי התאמת הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות 
העניקה  חברההפוטנציאליות בעלות אפקט מדלל. השבמחזור תוך הכללת כל המניות הרגילות 

אופציות למניות. ביחס לאופציות למניות, מתבצע חישוב לקביעת מספר המניות שהיה ניתן 
לרכוש בשווי הוגן באמצעות ערכן הכספי של האופציות, בהתאם לתנאי האופציות שטרם מומשו. 
מספר המניות המחושב כאמור לעיל מושווה למספר המניות שהיו מונפקות בהנחת מימוש 

 האופציות.

 לן פירוט כמות המניות והרווח ששימשו בחישוב הרווח נקי למניה:לה
 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  
 2019  2018  2017 

      למניה ומדולל רווח בסיסי
לשנה ששימש לחישוב  )הפסד( רווח

 2,956,578   8,015,342   (22,553,857) הרווח הבסיסי למניה )בש"ח(
המניות ממוצע משוקלל של כמות 

ששימש לחישוב הרווח הבסיסי למניה 
 229,598,191  229,598,191  264,045,488 )מספר מניות(

          
 0.01  0.03  (0.08) )בש"ח( למניהומדולל רווח בסיסי 
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 עסקאות תשלום מבוסס מניות        - 20 ביאור

אופציות לפי  Tidal Health Solutions Ltd 100,000 -ל שיח, העניקה 2018באוקטובר,  17 ביום .א
 . 2019במרץ,  2הניתנות למימוש עד ליום בשיח דולר ארה"ב להשקעה  40מחיר מימוש בגובה 

  תנאי מתלה למימוש האופציה הינו אישור רגולטורי של היק"ר. 

 האופציות פקעו.לא התקיים התנאי המתלה ולכן  2019במרץ,  2ביום 

אופציות לנושא  10,000אופציות לא רשומות )מתוכן  20,000 שיח, הקצתה 2019בינואר,  1ביום  .ב
ש"ח  0.01 בנות שיחמניות רגילות של  20,000 -משרה שאינו דירקטור(, הניתנות למימוש ל

 דולר ארה"ב. 10, לפי מחיר מימוש של בשיחע.נ. כ"א, לעובדים 

( מהאופציות הבשילו במועד 1/5בהתאם למועדי ההבשלה שנקבעו בכתב ההקצאה, חמישית )
בינואר  1, 2020לינואר,  1 -( מסך האופציות שהוקצו יבשילו ב4/5הקצאתן, וארבע חמישיות )

 , במנות שוות. 2023בינואר  1-ו 2022בינואר  1, 2021

שב על פי נוסחת בלאק ושולס, ונקבע השווי ההוגן של האופציות לעובדים למועד ההענקה חו
 אלפי ש"ח. שווי זה מבוסס על ההנחות הבאות:  1,339לסך 

 91.37% (*)סטית תקן 
 2.55% ריבית חסרת סיכון

 דולר 40 מחיר מניה
 שנים 6 אורך תקופה צפוייה עד למימוש

 
השווי ההוגן של האופציות לנושא משרה למועד ההענקה חושב על פי נוסחת בלאק ושולס, 

 אלפי ש"ח. שווי זה מבוסס על ההנחות הבאות:  1,412ונקבע לסך 

 91.4%  (*) סטית תקן
 2.55% ריבית חסרת סיכון

 דולר 40 מחיר מניה
 שנים 10 אורך תקופה צפוייה עד למימוש

 השוואה לחברות דומות.( חושבה על בסיס *)

 לפקודת מס הכנסה במסלול הקצאה עם נאמן. 102האופציות הוקצו בהתאם לסעיף 

עסקת המיזוג, האופציות הובשלו במלואן ומומשו השלמת , במסגרת 2019בספטמבר,  4ביום 
 .בהתאם לתנאים המקוריים למניות

 3,000 -אופציות לא רשומות, הניתנות למימוש ל 3,000 חברה, הקצתה ה2019במרץ  1ביום  .ג
 10, לפי מחיר מימוש של בשיחש"ח ע.נ. כ"א, לעובדים  0.01בנות  חברהמניות רגילות של ה

 1/3דולר ארה"ב. העובדים יהיו זכאים לממש את האופציות בתום תקופות ההבשלה כדלקמן: 
שנים ממועד הענקתן.  3נותרים בתום ה 1/3-בתום שנתיים ו 1/3בתום שנה ממועד הענקתן, 

 . 2029בפברואר,  28האופציות ניתנות למימוש עד ליום 

 387השווי ההוגן של האופציות למועד ההענקה חושב על פי נוסחת בלאק ושולס, ונקבע לסך 
, ריבית 89.5%אלפי ש"ח. שווי זה מבוסס על ההנחות הבאות: סטיית תקן צפויה בשיעור של 

דולר ארה"ב ואורך תקופה צפויה עד למימוש  40, מחיר מניה 2.62%יעור של חסרת סיכון בש
לפקודת מס הכנסה במסלול הוני, הקצאה  102האופציות הוקצו בהתאם לסעיף  שנים. 6של 

אינה זכאית לתבוע  שיחועל פי כללים אלה,  שיחעם נאמן. בהתאם למסלול שנבחר על ידי 
בדים כהטבה, לרבות סכומים הנרשמים כהטבת שכר כהוצאה לצרכי מס סכומים הנזקפים לעו

 , בגין האופציות שהעובדים קיבלו במסגרת התכנית. חברהבחשבונות ה

, במסגרת השלמת עסקת המיזוג, פקעו כלל האופציות והוחלפו 2019בספטמבר,  4ביום 
ההחלפה . החברהמניות ללא ע.נ של  688,794-אופציות הניתנות למימוש ל 688,794-בתמורה ל

 בוצעה תחת אישור רשות המיסים בהתאם להחלטת מיסוי במסלול ירוק.
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 )המשך( עסקאות תשלום מבוסס מניות        - 20 ביאור

ממניות החברה  3.1%-אשר היוו כ בשיח ליזמים מניות שיחכחלק מעסקת המיזוג, העניקה  .ד
 4 -מיליון ש"ח וכ  5 -בגין ההענקה כאמור, הכירה החברה בסך של כ  לאחר השלמת המיזוג.

 מיליון ש"ח כהוצאות תשלום מבוסס מניות, והוצאות רישום למסחר, בהתאמה. 

 בדוחות הכספיים שהוכרההוצאה  .ה

מוצגת  ויועצים וצאה שהוכרה בדוחות הכספיים בעבור שירותים שהתקבלו מעובדיםהה
 בטבלה שלהלן: 

      
שהסתיימה לשנה 
 בדצמבר 31ביום 

      2019 
 אלפי ש"ח      
       

       תוכניות תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים הוניים
 2,948      בגין עובדים

 5,099      בגין יזמים
       

 8,047      סך ההוצאה שהוכרה מעסקאות תשלום מבוסס מניות

 

 המאזן תאריך לאחר אירועים - 21 ביאור

, התקשרה שיח במזכר הבנות מחייב עם פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות 2020 בינואר 8ביום  .א
"( להקמת מיזם משותף מסחרי שמטרתו לעסוק בייצוא מישראל פנאקסיהבישראל בע"מ )"

"(. במסגרת המיזם, המיזםלמדינות באירופה של תמציות ושמנים מבוססי קנאביס רפואי )"
ית לגידול של הקנאביס הרפואי, שישמש לצורך ייצור המוצרים החברה תהיה אחרא

ולאספקתם ליצרן, אשר יוכל אף למכרם ללקוחות הקצה באזור )בכפוף לקבלת כל האישורים 
 כן, נקבע יחס חלוקת רווחים בין הצדדים במסגרת המיזם המשותף. -הדרושים לשם כך(. כמו

"( רישיון ראשוני סריו)להלן: " Sarrio Hellas S.Aקיבלה חברת  2020בינואר,  30ביום  .ב
(Establishment Approval המתיר לסריו להתחיל לעסוק בתחום הקנאביס הרפואי מבחינה ,)

 אדמניסטרטיבית, ובכלל כך, להתחיל בבניית מתקני הגידול לגידול וייצור קנאביס רפואי.

ה ועם רפא בע"מ , התקשרה שיח, במזכר הבנות מחייב עם פנאקסי2020בפברואר,  4ביום  .ג
"(, במטרה ליצור מיזם משותף בתחום הייצור, השיווק והמכירה בשוק המקומי של רפא)"

מוצרי קנאביס רפואי מבית רפא, לרבות סדרת שמני "אקסיבן", המבוססים על חומרי הגלם 
שיח ששל שיח. בהתאם למזכר ההבנות, חולקו תחומי האחריות בין שיח, פנאקסיה ורפא, כך 

אחראית על אספקת חומרי הגלם, בכמות ובאיכות שנקבעו במזכר ההבנות. המיזם תהא 
המשותף יתמקד, תחילה, בייצור שיווק ומכירה בשוק המקומי של מוצרי קנאביס רפואי מבית 
רפא, לרבות סדרת שמני אקסיבן. בשלב שני, עשוי המיזם להתרחב גם למכירת מוצרים 

וימשך שלוש שנים, נועד  2020בית החל מינואר נוספים. המיזם אשר החל לפעול אפקטי
לאפשר מקסום של היתרונות היחסיים של השותפים, שיח שריד, היצרן ורפא בתחומי הגידול, 

 הייצור והשיווק, תוך מיצוי שרשרת הערך לטובת איכות וזמינות המוצרים.
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 )המשך( המאזן תאריך לאחר אירועים - 21 ביאור

-ו 3,129,000תה החברה ליו"ר הדירקטוריון ולדירקטור נוסף , הקצ2020פברואר במהלך ב .ד
 רגילות מניות 4,693,500הניתנות למימוש לסה"כ  ,, בהתאמהלא רשומות אופציות 1,564,500

 על פי התנאים להלן: , וזאתללא ע.נ כ"א

מחיר מימוש בגובה  וניתנות למימוש לפי 2020בדצמבר  31מהאופציות יבשילו ביום  1/5 (1)
 ש"ח. 0.96

 מחיר מימוש בגובהוניתנות למימוש לפי  2020בדצמבר  31מהאופציות יבשילו ביום  1/5 (2)
 ש"ח. 1.12

מחיר מימוש בגובה וניתנות למימוש לפי  2020בדצמבר  31מהאופציות יבשילו ביום  1/5 (3)
 ש"ח. 1.75

מחיר מימוש בגובה ש לפי וניתנות למימו 2020בדצמבר  31מהאופציות יבשילו ביום  1/5 (4)
 ש"ח. 2.08

מחיר מימוש בגובה וניתנות למימוש לפי  2020בדצמבר  31מהאופציות יבשילו ביום  1/5 (5)
 ש"ח. 2.24

אופציות לא רשומות  600,000 לארבעה יועצים, הקצתה החברה 2020במהלך בפברואר  .ה
 פי התנאים להלן:מניות רגילות ללא ע.נ כ"א, וזאת על  600,000הניתנות למימוש לסה"כ 

מחיר מימוש בגובה הבשילו במועד הקצאתן וניתנות למימוש לפי מהאופציות  400,000 (1)
 ש"ח. 0.60

חודשים ממועד הקצאתן וניתנות  12מהאופציות יבשילו לאחר תקופה של  200,000 (2)
 ש"ח. 1.00למימוש לפי מחיר מימוש בגובה 

 לעיל. 18לפרטים נוספים ראו ביאור . תביעה אזרחית נגד החברה, הוגשה 2020במרץ  9ביום  .ו

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 בע"מ מדיקל גרופשיח 
 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
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 ג'9דוח מיוחד לפי תקנה 

 
 המאוחדים הדוחות הכספיים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך
 
 לחברההמיוחסים 

 
 
 

 31מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום  לחברההמיוחסים להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
 'ג9לתקנה דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם  - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן 2019בדצמבר, 

 .1970-התש"ל ,לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(
 

 לדוחות המאוחדים. 2עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור 
 

 31ועד ליום  2019 בספטמבר 4-החברה האם המוצגות בדוח הכספי הנפרד הינם מתאריך התוצאות הפעילות של 
, ובאשר לטיפול החשבונאי ברכישה החברההושלמה עסקת רכישת מניות , 2019בספטמבר,  4ביום . 2019בדצמבר 

 .' לדוחות המאוחדים של החברה1בשיטת רכישה במהופך, ראה ביאור 
 

 בדוחות המאוחדים. 1ור חברות מוחזקות כהגדרתן בבא
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 לכבוד

 בעלי המניות של

 שיח מדיקל גרופ בע"מ

 
 א.ג.נ.

 

 ג' לתקנות ניירות 9על מידע כספי נפרד לפי תקנה  דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר הנדון:

 1970-התש"ל (,ומידיים)דוחות תקופתיים ערך  

 

 

שיח של  1970 -(, התש"ל ומידייםג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 

 2019בדצמבר  31יום ל ועד 2019בספטמבר  4ולתקופה מיום  2019בדצמבר  31ם ו"החברה"( לי - בע"מ )להלן מדיקל גרופ

של החברה. אחריותנו היא  ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה. המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה

 עה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.לחוות ד

 

ולבצעה במטרה  לתכנן את הביקורת מאתנוערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש 

להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות 

התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת 

ם המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה המידע הכספי הנפרד ושל האומדני

 של המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

תאם , המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בההאחרחשבון ה רואהשל  הדוחנו ועל לדעתנו, בהתבסס על ביקורת

 .1970 -(, התש"לומידייםג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 9להוראות תקנה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אביב,-תל קסלמן וקסלמן

 2020במרס  12 רואי חשבון

  PricewaterhouseCoopers International Limited-פירמה חברה ב
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 החברהמיוחסים ל המצב הכספיעל  ות המאוחדיםנתונים כספיים מתוך הדוח
 

 

      
 31ליום 

 בדצמבר 
      2019 

 אלפי ש"ח      

       

       נכסים שוטפים

       

 19,769      מזומנים ושווי מזומנים

 102      לקוחות

 448      חובהחייבים ויתרות 

       

      20,319 

       

       נכסים לא שוטפים

       

 19,273      הלוואות לחברות מוחזקות
נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, 

 7,210      נטו 

       

      26,483 

       

      46,802 

       

       התחייבויות שוטפות

 41      התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

       
      41 

       
 46,761        הון"כ סה

       
      46,802 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
 
 

 

       2020במרץ,  12
 נסקייכליניר ז  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר הדירקטוריון
 יוגב שריד 

 מנהל כללי
 עמיחי רב 

 הכספים מנהל
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 חברהלרווח או הפסד המיוחסים על  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

 
 

        

 4לתקופה מיום 
 בספטמבר, ועד

 בדצמבר 31 ליום

        2019 
 אלפי ש"ח        
         

 102        הכנסות 

         

 102        רווח גולמי

         

 327        הוצאות הנהלה וכלליות

 1,553        נטו ,חברות מוחזקות ירווחחלק החברה ב
 23,666        הוצאות רישום למסחר

         

 22,338        הפסד תפעולי

         

 164        מימוןהכנסות 

 (22)        הוצאות מימון

         

 22,196        לחברההמיוחס  הפסד
 
 
 
 
 

 ורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.צהמידע הנוסף המ



 שיח מדיקל גרופ בע"מ
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 מכשירים פיננסיים -: 2ביאור 

 הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיותסיווג  
 

 בדצמבר 31ליום   

  2019 

 אלפי ש"ח  

   נכסים פיננסיים בעלות מופחתת:

 19,769  מזומנים ושווי מזומנים 

 102   לקוחות

 448  חייבים ויתרות חובה

  20,319 

   

   התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת: 

 42  ספקים ונותני שירותים

  42 

 ם ההוגן., תואמת או קרובה לשוויבעלות מופחתתהיתרה בספרים של מכשירים פיננסיים  

 ניהול סיכונים פיננסיים ב.

 סיכון נזילות

לא תוכל לעמוד במחויבויותיה הפיננסיות בהגיע מועד תשלומן.  חברהסיכון נזילות הוא הסיכון שה
לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח, ככל הניתן, את מידת הנזילות המספקת  חברהגישת ה

 לעמידה בהתחייבויותיה במועד.

 הסיכון אינו מהותי. חברהלהערכת הנהלת ה

 ניהול סיכוני הון

להבטיח את המשכיות העסק  חברהבניהול ההון העצמי שלה הינה לשמר את יכולת ה חברהמטרת ה
מנהלת את מבנה ההון שלה  חברהה עלי המניות, משקיעים ובעלי עניין אחרים.ובכך ליצור תשואה לב

 ומבצעת התאמות בהתאם לשינויים בתנאים כלכליים. 
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 פרטים נוספים על התאגיד 
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 שימוש בתמורת ניירות הערך –ג 10תקנה 

-2019)מס' אסמכתא:  2019ביולי,  30ההנפקה אשר התקבלה על פי תשקיף הנפקה בדרך של זכויות מיום  תתמור

( נועדה לאפשר לחברה לקיים את התנאי המתלה שנקבע במסגרת עסקת המיזוג עם שיח שריד בע"מ 01-082492

ומנים ושווי מזומנים נטו בקופת החברה יהיו מז"(, לפיו במועד השלמת העסקה, עסקת המיזוגובעלי מניותיה )"

משמשת למימון פעילותן העסקית השוטפת של החברה ושיח שריד תמורת ההנפקה  מיליון ש"ח. 38.8בסך של 

השקעות בפרויקטים חדשים בתחום הפעילות של שיח, ההון, השקעות בפעילות שיח ו/או  בע"מ, הרחבת בסיס

 הקנאביס הרפואי.יים לשיתוף פעולה בתחום ת בהסכמים מסחריוהרחבת מתקני הגידול של שיח והתקשרו

 מהותיות קשורות ובחברות בת בחברות השקעות רשימת - (2)11-ו( 1)11 תקנה

 :הכספי המצב על הדוח למועד, מהותיות קשורות ובחברות בנות בחברות החברה השקעותטבלה המציגה את  להלן

 החברה שם
' מס

 מניה
 בבורסה

 סוג
 מניה

 מניות מספר
 )הון מונפק(

.נ. ע"כ סה
"י ע המוחזק

 החברה

 ערכן
 בדוח

 הכספי
 הנפרד

 של
 החברה

 אלפיב)
 "ח(ש

 החברה ידי על ההחזקה שיעור

 בהון
 בזכויות
 ההצבעה

 בסמכות
 למנות

  דירקטורים

לא  שריד בע"מ שיח
 נסחרת

רגילות 
א' 

בנות 
0.01 

ש"ח 
 ע.נ.

1,020,000 10,200 

7,210 100% 100% 100% 
רגילות 

ב' 
בנות 
0.01 

ש"ח 
 ע.נ.

42,340 423.4 

 

מהותיות שניתנו והתקבלו על ידי החברה לחברות בנות ולחברות קשורות  והלוואות חוב אגרות יתרת - (3)11 תקנה

 לתאריך הדוח על המצב הכספי

מעמידת החברה שם 
 ותההלווא

החברה שם 
 ותמקבלת ההלווא

 ותיתרת ההלווא
 31.12.2019ליום 

 (ש"ח)באלפי 

  ותעיקר תנאי ההלווא

שיח מדיקל גרופ 

 בע"מ
 19,273 שיח שריד בע"מ

 ₪מיליון  20-בסכום שלא יהיה גבוה מ קו אשראי

 לפקודת מס הכנסה )י(3נושא ריבית בגובה בהתאם לסעיף 

 ימי עסקים 7פירעון בהתראה של 

  הדוח בתקופת מהותיות קשורות ובחברות בת בחברות בהשקעות שינויים - 12 תקנה

 לפרק א' לדוח תקופתי זה. 2.4לפרטים בדבר רכישת מניות שיח שריד בע"מ במסגרת עסקת המיזוג, ראו סעיף 
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  מהן החברהוהכנסות מהותיות  קשורות וחברות בנות חברות של הכנסות - 13 תקנה

של החברה )נתוני הרווח מהותיות )ההפסד( הכולל של חברות בנות וחברות קשורות  הרווחטבלה המפרטת את  להלן

תאריך הדוח על המצב עד לשהתקבלו  ןוהכנסות החברה מה)הפסד( הם הנתונים המאוחדים של חברות אלו(, 

  (:ש"ח)באלפי  וכן עבור התקופה שלאחר תאריך המאזן 2019עבור שנת  ,הכספי

 חברה שם
 רווח

)הפסד( 
 כולל 

 רווח
)הפסד( 

 כולל
 אחר
 

 ניהול דמי

 עד)שהתקבלו 
31.12.19) 

והפרשי  ריבית
 הצמדה 

 עד)שהתקבלו 
31.12.19)  

 דיבידנד
 עד)שהתקבל 
31.12.19) 

 עבור
 שנת
2019 

 עבור
 התקופה
 שלאחר
 תאריך
 המאזן

 עבור
 שנת
2019* 

 עבור
 התקופה
 שלאחר
 תאריך
 המאזן

 עבור
  שנת

2019 

 עבור
 התקופה
 שלאחר
 תאריך
 המאזן

 שיח שריד בע"מ
_ _ _ _ _ _ - - 142 - - - 

 *ריבית שנצברה אך טרם שולמה.

 
 מסחר בבורסה – 20תקנה 

  ,בשל אי  2017באוקטובר,  2יום החל מהמסחר במניות החברה הושעה בטרם השלמת עסקת המיזוג עם שיח

"ל וכן הנהכספיים פרסמה החברה את הדוחות  2019במרץ,  28ביום . 2017ביוני,  30פרסום דוחות כספיים ליום 

לאור זאת, המסחר בני"ע של החברה  .הכספיים שנדרשה החברה לפרסם עד אותו מועדאת כל יתר הדוחות 

  ברשימת השימור.   2019במרץ,  31התחדש ביום 

  לרוכשי השלד הציבורי  מניות רגילות של החברה 1,950,048הקצתה החברה ורשמה למסחר  2019במאי,  5ביום

ראו דיווחה המיידי של  ,לפרטים נוספים ידי בית המשפט.-הנושים שאושר על, במסגרת הסדר של החברה

 . 2019-01-043021מס' אסמכתא:  2019במאי,  5החברה מיום 

  ורשמה אותן  לבעלי המניות של החברה מניות הטבה 17,568,000החברה חלוקת  ביצעה 2019במאי,  23ביום

 .2019-01-049798מס' אסמכתא:  2019במאי,  23ברה מיום לפרטים נוספים ראו דיווחה המיידי של הח למסחר.

  9,383,704-ו ערך נקובמניות רגילות של החברה ללא  20,578,322הוקצו ונרשמו למסחר  2019ביולי,  9ביום 

 9ראו דיווחה המיידי של החברה מיום  ,לפרטים נוספים .במסגרת הקצאה פרטית ,כתבי אופציה לא סחירים

 . 2019-01-070060מס' אסמכתא:  2019ביולי, 

  אופציות  44,805,453 ,מניות רגילות של החברה 61,715,500הוקצו ונרשמו למסחר  2019באוגוסט,  25ביום

תשקיף הנפקה במסגרת הנפקת זכויות על פי , ( של החברה2אופציות )סדרה  0,857,7503וכן  של החברה (1סדרה )

 08( והתיקון לו מיום 2019-01-078439 :אסמכתא ')מס 2019ביולי  29בדרך של זכויות שפרסמה החברה ביום 

 26לפרטים נוספים ראו דיווחה המיידי של החברה מיום  .(2019-01-082492 :אסמכתא ')מס 2019באוגוסט 

 .2019-01-088513מס' אסמכתא:  2019באוגוסט, 

  מניות רגילות  250,183,038הצעה לא אחידה על פי תשקיף והקצאה פרטית של הושלמה  2019 בספטמבר, 4ביום

כתבי אופציה המירים  688,794 -זכויות למניות רגילות של החברה )שאינן סחירות( ו 104,529,930של החברה, 

מיזוג בדרך של מניות רגילות של החברה לבעלי המניות של שיח ואחרים כחלק מהשלמת עסקת ה 688,794לעד 

 4ראו דיווחה המיידי של החברה מיום  ,לפרטים נוספים החלפת מניות עם שיח שריד בע"מ ובעלי מניותיה.

  .2019-01-092626מס' אסמכתא:  2019בספטמבר, 

  חדלו מניות החברה מלהיסחר ברשימת השימור ועברו למסחר ברשימה הראשית. 2019בספטמבר,  10ביום 
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  מניות  10,000ותחתיהן הוקצו ונרשמו למסחר  (2סדרה )אופציות  10,000מומשו  2019באוקטובר,  30ביום

מס' אסמכתא: ) 2019באוקטובר,  30ראו דיווחה המיידי של החברה מיום  ,לפרטים נוספים .רגילות של החברה

2019-01-092574 .) 

  מניות רגילות  12,998חר ונרשמו למסותחתיהן הוקצו  2אופציות סדרה  12,988מומשו  2019בנובמבר,  24ביום

ראו דיווחה  ,לפרטים נוספים. שלא מומשו (2כתבי אופציה )סדרה  30,834,762. באותו מועד, פקעו של החברה

  (.2019-01-114451מס' אסמכתא: ) 2019בנובמבר,  25החברה מיום  של המיידי
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  9201משרה בכירה בשנת  נושאיו עניין לבעלי תגמולים - 21 תקנה
 

 בחברה, לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה הדיווח לשנת הכספיים בדוחות שהוכרו כפי, הדיווח בשנת שניתנו התגמולים פירוט להלן

  :)במונחי עלות לחברה( ש"חאלפי , בשבשליטתה בחברה או

  
 

כיהן מר רב כסמנכ"ל כספים של שיח שריד בע"מ, חברה בת בבעלות  ,2017קודם לכן, החל משנת  .2019בספטמבר,  4מכהן כסמנכ"ל כספים בחברה החל מיום : מר עמיחי רב (1)

)בתוקף החל ממועד אישור  של מר רב המעודכןהסכם העסקתו  ועדת התגמול ודירקטוריון החברהידי -אושר על 2020במרץ,  12-ו 8 בימים. "(שיח)" מלאה של החברה

מיום החל ; ש"ח 00032, – 2020במרץ,  1ש"ח; החל מיום  26,000 – 2020בפברואר,  28עד ליום  - שכר חודשי )ברוטו(, הכולל בין היתר את התנאים הבאים: )א( הדירקטוריון(

 טון 7( החברה תגדל לפחות ii( החברה או חברה בת שלה תקבל רישיון גידול מחוץ לישראל; או )iובכפוף לכך שהחברה תשיג את אחד מהיעדים הבאים: ) 2021בינואר,  1

ידי ועדת התגמול והדירקטוריון -ים שנקבעו עלביעדזכאי למענק שנתי בגין עמידה עשוי להיות עמיחי  – מענק שנתי; )ב( ש"ח 35,500 –בשנה  יבשה רפואי קנאביס תפרחת

לרבות אובדן כושר  מנהלים לביטוחהשתלמות,  לקרן הפרשות ובכללן, סוציאליות והטבות להפרשות זכאי עמיחיפי הסכם ההעסקה,  על - נלווים; )ג( ולמענק בשיקול דעת

יהיה זכאי להיכלל בביטוח אחריות דירקטורים  עמיחיכמו כן . רי הוצאות שיוציא במסגרת תפקידוזכאי להחז עמיחי, כן כמו. בחברה כנהוג מחלה וימי הבראה דמיעבודה, 

קבל רכב בחברה ו/או השתתפות בהוצאות רכב )לרבות גילום מס והוצאות החזקה(, זכאי לעמיחי  - כבר; )ד( ן לכתב פטור ושיפוי כמקובל בחברה, וכונושאי משרה בחברה

שיח. כלל מניות של  10,000אופציות לרכישת  10,000למר רב  שיחהקצתה  2019בינואר,  1ביום  - אופציותלרבות הוצאות דלק ונלוות; )ה( , אלפי ש"ח 200בעלות של עד וזאת 

. כחלק מעדכון תנאי ההעסקה של מר רב, אישרו ועדת התגמול האופציות הבשילו במסגרת עסקת המיזוג כתוצאה מהאצה והומרו למניות החברה במועד השלמת עסקת המיזוג

                                                 
 .ושיפוי ביטוח, ואירוח ל"אש הוצאות החזר ולמעט שהוענק לעובד,מעביד, וכל הכנסה שנזקפה לשכר בשל מרכיב -נלווים, כגון החזקת רכב, טלפון, תנאים סוציאליים, הפרשות בשל סיום יחסי עובד תנאים 1

  אחרים תגמולים תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

 תפקיד שם
היקף 
 משרה

אחוז 
החזקה 
 מענק שכר בהון )%(

תשלום 
מבוסס 

 מניות
דמי 
 ניהול

דמי 
 ריבית 1אחר עמלה ייעוץ

דמי 
 סה"כ אחר שכירות

 ,1781 -- -- -- 11 -- -- -- 1,441 100 (2)365 0.73% 100% סמנכ"ל כספים (1)עמיחי רב
 698    48   200   450 20.62% 100% מנכ"ל (3) יוגב שריד

 (4) שי אברהם שריד
מנהל טכנולוגיות 

 697    15      682 20.62% 100% ראשי

 666          666 20.62% 100% סמנכ"ל תפעול (5) אופיר שריד

 355          355 (7)  100% מנהלת מתקן הגידול (6)מרגלית שריד



 6-ד
 

שנים  5מהונה המונפק של החברה, אשר תבשלנה בחלקים שווים על פני  0.5%הקצאה למר רב של כמות אופציות המהווה , 2020במרץ,  12-ו 8בימים ודירקטוריון החברה 

 - תקופת ההסכם)ו(  ;ימי המסחר שקדמו להקצאה. נכון למועד הדוח, טרם הוקצו אופציות כאמור 30-מימוש השווה לשער הממוצע של מניית החברה בבורסה בובמחיר 

 ימים. 60קצובה, כאשר כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את הסכם ההעסקה באמצעות הודעה מראש בת  בלתי קופההינו לת ההסכם

 כוללת את עלות המעביד בגין המענק. המוצגת בטבלה עלות המעביד בגין רכיב השכר (2)

 10, כיהן יוגב כמנכ"ל שיח. ביום 2007קודם לכן, החל משנת . 2019בספטמבר,  4חברה החל מיום ודירקטור במבעלי השליטה בחברה, מכהן כמנכ"ל  :)"יוגב"( מר יוגב שריד (3)

החל ממועד  - י )ברוטו(שכר חודש, הכולל בין היתר את התנאים הבאים: )א( יוגבהסכם העסקתו הנוכחי של  ועדת התגמול ודירקטוריון החברהידי -אושר על 2019ביוני, 

ובכפוף לכך  2021בינואר,  1ש"ח; החל מיום  54,000 – 2020בדצמבר,  31ועד ליום  2020בינואר,  1ש"ח; החל מיום  47,000 – 2019בדצמבר,  31ועד יום  עסקת המיזוגהשלמת 

 יבשה רפואי קנאביס תפרחת טון 7( החברה תגדל לפחות ii( החברה או חברה בת שלה תקבל רישיון גידול מחוץ לישראל; או )iתשיג את אחד מהיעדים הבאים: )שהחברה 

בכפוף לעמידה ביעדים מדידים, אשר משכורות חודשיות,  3 עד זכאי למענק שנתי בסך של יהיהיוגב  – מענק שנתי על פי עמידה ביעדים מדידים ; )ב( ש"ח 60,000 –בשנה 

 פנסיוני, לביטוחהשתלמות,  לקרן הפרשות ובכללן, סוציאליות והטבות להפרשות זכאייהיה  יוגב – נלוויםמוסמכים של החברה, מראש מדי שנה; )ג( ידי האורגנים ה-יקבעו על

יהיה זכאי להיכלל בביטוח  כמו כן יוגב .תפקידו במסגרת שיוציא הוצאות להחזרי וכן, בשנה חופשה ימי 24 -ל זכאייהיה  יוגב, כן כמו. דין פי על כנהוג מחלה וימי הבראה דמי

מהחברה ו/או השתתפות בהוצאות רכב )לרבות גילום  רכבקבל ל זכאייהיה  יוגב – רכב ן לכתב פטור ושיפוי כמקובל בחברה; )ד(, וכאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה

יוגב יהיה זכאי לטלפון סלולארי מסוג ודגם בהתאם  – הוצאות טלפון סלולארי; )ה( ונלוות דלק הוצאות לרבות, אלפי ש"ח 250בעלות של עד  וזאת מס והוצאות החזקה(,

. על (2019בספטמבר,  4שלוש שנים החל ממועד השלמת עסקת המיזוג ) – ההסכם תקופת)ו(  ;הוצאות הכרוכות באחזקתו ושימושו למקובל בחברה מעת לעת, לרבות החזר

 ימים. 60אף האמור, כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את הסכם ההעסקה באמצעות הודעה מראש בת 

קודם לכן, החל . 2019בספטמבר,  4מבעלי השליטה בחברה ואחיו של מר יוגב שריד, מכהן כמנהל טכנולוגיות ראשי בחברה החל מיום  :)"שי אברהם"( שריד אברהם מר שי (4)

, שי אברהםהנוכחי של ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הסכם העסקתו -אושר על 2019ביוני,  10ביום , כיהן שי אברהם כמנהל טכנולוגיות ראשי בשיח. 2007משנת 

ועד  2020בינואר,  1"ח; החל מיום ש 47,000 – 2019בדצמבר,  31עד יום ו החל ממועד השלמת עסקת המיזוג – שכר חודשי )ברוטו(כולל בין היתר את התנאים הבאים: )א( ה

( החברה או חברה בת שלה תקבלה רישיון גידול iובכפוף לכך שהחברה תשיג את אחד מהיעדים הבאים: ) 2021בינואר,  1ש"ח; החל מיום  54,000 – 2020בדצמבר,  31ליום 

זכאי  יהיהאברהם שי  – מענק שנתי על פי עמידה ביעדים מדידים ; )ב( ש"ח 60,000 –בשנה  יבשה רפואי קנאביס תפרחת טון 7( החברה תגדל לפחות iiמחוץ לישראל; או )

על פי הסכם  – נלווים; )ג( המוסמכים של החברה, מראש מדי שנההאורגנים ידי -מדידים, אשר יקבעו על ביעדים לעמידה בכפוףמשכורות חודשיות,  3למענק שנתי בסך של עד 

 יהיה שי, כן כמו. דין פי על כנהוג מחלה וימי הבראה דמי, פנסיוני לביטוחהשתלמות,  לקרן הפרשות ובכללן, סוציאליות והטבות להפרשות זכאי יהיה אברהם ההעסקה, שי

רה, וכן לכתב פטור כמו כן שי יהיה זכאי להיכלל בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחב .תפקידו במסגרת שיוציא הוצאות להחזרי וכן, בשנה חופשה ימי 24 -ל זכאי

אלפי ש"ח,   250של עד  בעלות וזאת(, החזקה והוצאות מס גילום)לרבות  רכב בהוצאות השתתפותאו /ו מהחברה רכב לקבל זכאי יהיה שי – רכב; )ד( ושיפוי כמקובל בחברה
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שי יהיה זכאי לטלפון סלולארי מסוג ודגם בהתאם למקובל בחברה מעת לעת, לרבות החזר הוצאות הכרוכות  – הוצאות טלפון סלולארי; )ה( לרבות הוצאות דלק ונלוות

. על אף האמור, כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את הסכם (2019בספטמבר,  4שלוש שנים החל ממועד השלמת עסקת המיזוג ) – ההסכם תקופת; )ו( באחזקתו ושימושו

  ימים. 60ההעסקה באמצעות הודעה מראש בת 

קודם לכן, . 2019בספטמבר,  4דודם של ה"ה יוגב שריד ושי אברהם שריד, מכהן כסמנכ"ל תפעול בחברה החל מיום -מבעלי השליטה בחברה ובן :)"אופיר"( מר אופיר שריד (5)

ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הסכם העסקתו הנוכחי של אופיר, הכולל בין היתר -אושר על 2019ביוני,  10ביום בשיח.  ופיר כסמנכ"ל תפעולא, כיהן 2016החל משנת 

בדצמבר,  31ועד ליום  2020בינואר,  1ש"ח; החל מיום  47,000 – 2019בדצמבר,  31עד יום החל ממועד השלמת עסקת המיזוג ו - חודשי )ברוטו( שכר)א(  את התנאים הבאים:

( החברה או חברה בת שלה תקבלה רישיון גידול מחוץ לישראל; או iובכפוף לכך שהחברה תשיג את אחד מהיעדים הבאים: ) 2021בינואר,  1ש"ח; החל מיום  54,000 – 2020

(ii החברה תגדל לפחות )3 עד זכאי למענק שנתי בסך של יהיה אופיר –מענק שנתי על פי עמידה ביעדים מדידים ש"ח; )ב(  60,000 –בשנה  יבשה רפואי קנאביס תפרחת טון 7 

יהיה  על פי הסכם ההעסקה, אופיר – נלווים; )ג( של החברה, מראש מדי שנה מוסמכיםידי האורגנים ה-ביעדים מדידים, אשר יקבעו על לעמידה בכפוףמשכורות חודשיות, 

 חופשה ימי 24 -ל זכאי יהיה אופיר, כן כמו. דין פי על כנהוג מחלה וימי הבראה דמי פנסיוני, לביטוחהשתלמות,  לקרן הפרשות ובכללן, סוציאליות והטבות להפרשות זכאי

רה בחברה, וכן לכתב פטור ושיפוי כמקובל כמו כן אופיר יהיה זכאי להיכלל בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי מש .תפקידו במסגרת שיוציא הוצאות להחזרי , וכןבשנה

לרבות הוצאות אלפי ש"ח,  250בעלות של עד  מהחברה ו/או השתתפות בהוצאות רכב )לרבות גילום מס והוצאות החזקה(, וזאת רכבקבל ל זכאיאופיר יהיה  – רכבבחברה; )ד( 

; אופיר יהיה זכאי לטלפון סלולארי מסוג ודגם בהתאם למקובל בחברה מעת לעת, לרבות החזר הוצאות הכרוכות באחזקתו ושימושו – הוצאות טלפון סלולארידלק ונלוות; )ה( 

. על אף האמור, כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את הסכם ההעסקה באמצעות הודעה (2019בספטמבר,  4שלוש שנים החל ממועד השלמת עסקת המיזוג ) – ההסכם תקופת)ו( 

 ימים. 60מראש בת 

של  מנהלת מתקן הגידולכ כיהנה מרגלית ,2016. קודם לכן, החל משנת 2019בספטמבר,  4החל מיום  : מכהנת כמנהלת מתקן הגידול בחברהגב' מרגלית שריד )"מרגלית"( (6)

 שכר חודשי )ברוטו()א(  , הכולל בין היתר את התנאים הבאים:מרגליתהנוכחי של  ול ודירקטוריון החברה הסכם העסקתהידי ועדת התגמ-אושר על 2019ביוני,  10ביום  .שיח

מענק שנתי על פי עמידה )ב(  ש"ח; 30,000 – 2021בדצמבר,  31ועד ליום  2020בינואר,  1מיום  החלש"ח;  26,000 – 2019בדצמבר,  31החל ממועד השלמת העסקה ועד יום  -

ידי האורגנים המוסמכים של החברה, מראש -ביעדים מדידים, אשר יקבעו על לעמידה בכפוףמשכורות חודשיות,  3למענק שנתי בסך של עד  תמרגלית זכאי –ביעדים מדידים 

 כנהוג מחלה וימי הבראה דמי פנסיוני, לביטוחהשתלמות,  לקרן הפרשות ובכללן, סוציאליות והטבות להפרשותת זכאימרגלית פי הסכם ההעסקה,  על - נלווים; )ג( מדי שנה

כמו כן מרגלית תהיה זכאית להיכלל בביטוח אחריות  .תפקידה במסגרת שתוציא הוצאות להחזרי , וכןבשנה חופשה ימי 24 -ל זכאית תהיה מרגלית, כן כמו. דין פי על

מהחברה ו/או השתתפות בהוצאות רכב )לרבות גילום מס  רכבקבל ל תזכאימרגלית  - כבר; )ד( דירקטורים ונושאי משרה בחברה, וכן לכתב פטור ושיפוי כמקובל בחברה

לטלפון סלולארי מסוג ודגם בהתאם למקובל זכאית  מרגלית – הוצאות טלפון סלולארי)ה( ; אלפי ש"ח,  לרבות הוצאות דלק ונלוות 120בעלות של עד  והוצאות החזקה(, וזאת
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. על אף האמור, (2019בספטמבר,  4שלוש שנים החל ממועד השלמת עסקת המיזוג ) – ההסכם תקופת; )ו( בחברה מעת לעת, לרבות החזר הוצאות הכרוכות באחזקתו ושימושו

 ימים. 60כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את הסכם ההעסקה באמצעות הודעה מראש בת 

 הגב' מרגלית שריד היא רעייתו של מר יוגב שריד ולפיכך נחשבת כמחזיקה יחד עמו במניות החברה. (7)

 

והים ביותר בחברה, פירוט התגמולים שניתנו בשנת הדיווח, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת הדיווח, לכל אחר משלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבלהלן 

 :אלפי ש"ח )במונחי עלות לחברה(, בשהתגמולים ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה עצמה

 

 .2019בדצמבר,  31( ועד ליום 2019בספטמבר,  4גמול דירקטורים לתקופה שממועד השלמת המיזוג ) (1)

 

  אחרים תגמולים שירותיםתגמולים בעבור  פרטי מקבל התגמולים

 תפקיד שם
היקף 
 משרה

אחוז 
החזקה 

 מענק שכר )%( בהון

תשלום 
מבוסס 

 מניות
דמי 
 ניהול

דמי 
 ריבית (1)אחר עמלה ייעוץ

דמי 
 סה"כ אחר שכירות

 15 - - - 15 - - - - - - - - דירקטור נעמה אברהמי

 14 - - - 14 - - - - - - - - חיצוני דירקטור חזי כהן
 14 - - - 14 - - - - - - - - חיצוני דירקטור דלית ויכסלבאום
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 שליטהה יבעל - א21 תקנה

עסקת ובעלי מניותיה )" עסקת המיזוג עם שיח שריד בע"מ, עם השלמת 2019בספטמבר,  4ביום 

יוגב שריד, שי אברהם שריד, אופיר שריד, חנה "ה ההדוח, למועד , השתנתה השליטה בחברה. "(המיזוג

 68.94%-ב( 1968-"חהתשכזה בחוק ניירות ערך,  מונח כהגדרת) יחדמחזיקים  שריד ושריד חקלאות ש.מ

עובר  .בחברה השליטההינם בעלי  ,, ולפיכךמכח הסכם בעלי מניות ביניהם בחברה ההצבעה מזכויות

 להשלמת עסקת המיזוג, לא היה בעל שליטה בחברה. 

שריד, חנה שריד בהסכם יוגב שריד, שי אברהם שריד, אופיר "ה ההתקשרו  2019באוגוסט,  21ביום 

בעלי מניות לפיו מוסדרים היחסים בין הצדדים לעניין החזקותיהם בחברה, אשר נכנס לתוקפו עם 

את אופן "(. הסכם בעלי המניות מסדיר, בין היתר, הסכם בעלי המניותהשלמת עסקת המיזוג )"

מנת -על בעתםבחברה. בהתאם להסכם, הצדדים יפעילו את כח הצ דירקטורים ההמלצה על מינוי

כאשר לכל צד  לדירקטוריון החברה, לפחות ארבעה דירקטורים מטעם הצדדים להמליץ על מינויים של

 במניות החברה זכות להמליץ על דירקטור אחד.  5%המחזיק לפחות 

הוראות בדבר  נקבעו וכן ,אופן הצבעה באסיפות כלליות כמו כן, במסגרת הסכם בעלי המניות הוסדר

 זכויות דיספוזיציה במניות החברה המוחזקות על ידי הצדדים להסכם.  

 שליטה בעל עם עסקאות - 22 תקנה

 השליטה או שלבעל השליטה יש ענייןפירוט, לפי מיטב ידיעת החברה, בדבר כל עסקה עם בעל  להלן

 בשנת בה התקשרהבשליטתה או חברה קשורה של החברה(  חברהאישי באישורה, אשר החברה )או 

  .הדוח במועד בתוקף עדיין שהיא או הדוח הגשת למועד ועד הדיווח שנת לסוף מאוחר במועד או הדיווח

 "(החברות)"חוק  1999-"טהתשנ, החברות לחוק( 4)270 בסעיף המנויות עסקאות .א

  החברה"ל כמנכמבעלי השליטה בחברה, , יוגב שריד הסכם העסקת מר .1

אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר קבלת אישור ועדת התגמול  2019ביולי,  1ביום 

ודירקטוריון החברה( את התקשרות החברה בהסכם להעסקת מר יוגב שריד כמנכ"ל החברה. 

א לעיל. לפרטים נוספים בדבר 21מר יוגב שריד הינו מבעלי השליטה בחברה, כמפורט תחת תקנה 

  לעיל. 21, ראו תקנה שריד יוגב העסקתו של מרתנאי 

 (CTOנהל טכנולוגיות ראשי )כממבעלי השליטה בחברה, , שי אברהם שריד הסכם העסקת מר .2

 בחברה

אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר קבלת אישור ועדת התגמול  2019ביולי,  1ביום 

שי אברהם שריד כמנהל ודירקטוריון החברה( את התקשרות החברה בהסכם להעסקת מר 

שריד הינו מבעלי השליטה בחברה, כמפורט  שי אברהם. מר ( בחברהCTOטכנולוגיות ראשי )

, ראו תקנה שרידשי אברהם א לעיל. לפרטים נוספים בדבר תנאי העסקתו של מר 21תחת תקנה 

  לעיל. 21

 בחברה כסמנכ"ל תפעולמבעלי השליטה בחברה, , שריד אופיר הסכם העסקת מר .3

אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר קבלת אישור ועדת התגמול  2019ביולי,  1ום בי

אופיר שריד כסמנכ"ל תפעול ודירקטוריון החברה( את התקשרות החברה בהסכם להעסקת מר 

א לעיל. לפרטים 21שריד הינו מבעלי השליטה בחברה, כמפורט תחת תקנה אופיר בחברה. מר 
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  לעיל. 21, ראו תקנה שריד אופיר ל מרנוספים בדבר תנאי העסקתו ש

 חברהמנהלת מתקן הגידול בכ מרגלית שרידהסכם העסקת  .4

אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר קבלת אישור ועדת התגמול  2019ביולי,  1ביום 

הגב' מרגלית שריד כמנהלת מתקן ודירקטוריון החברה( את התקשרות החברה בהסכם להעסקת 

הגב' מרגלית שריד הינה רעייתו של מר יוגב שריד, מבעלי השליטה בחברה. בחברה.  הגידול

 לעיל. 21תקנה לפרטים נוספים בדבר תנאי העסקתה של הגב' מרגלית שריד, ראו 

 משרה נושאילופטור שיפוי  ,ביטוח .5

לפרטים אודות התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ובדבר 

 א להלן.29לנושאי המשרה בחברה, ראו תקנה ופטור הענקת כתבי שיפוי 

 זניחות ושאינן החברות לחוק( 4)270 בסעיף מנויות שאינן עסקאות .ב

 הסכם שכירות מתקן הגידול .6

דונם וממוקמת בשטח  16 -לחברה זכות שימוש מלאה בקרקע חקלאית המשתרעת על שטח של כ

בין  2018בנובמבר,  19מיום שכירות  מיוזאת בהתאם להסכהמועצה האזורית דרום השרון 

לבין קרובים של בעלי  החברה לבין חנה שריד, הנמנית על קבוצת השליטה בחברה, ובין החברה

דירקטוריון החברה והאסיפה ועדת התגמול, ו אושרה כחלק מאישור התקשרות זהשליטה בה. 

 18.2.1לפרטים נוספים בדבר ההתקשרות ותנאיה, ראו סעיף  לעסקת המיזוג. של החברההכללית 

 לפרק א' לדוח תקופתי זה.

 הסכם שכירות משרדים .7

 את שוכרת החברה. גבעת ח"ן שבשרוןב ממוקמים מ"ר, 130-, ששטחם כהחברה משרדי

 הגב' חנה שריד, הנמנית על קבוצת השליטה בחברה, בתמורה לסכום לא מהותי.מ המשרדים

התקשרות זו אושרה כחלק מאישור ועדת התגמול, דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של 

לפרק א'  18.2.2החברה לעסקת המיזוג. לפרטים נוספים בדבר ההתקשרות ותנאיה, ראו סעיף 

 לדוח תקופתי זה.

החברה מקבלת מקרוב של בעלי השליטה בה, שירותי אספקת ציוד ועבודה במתקני הגידול של 

התקשרות זו אושרה כחלק מאישור ועדת החברה. התמורה בגין השירותים אינה מהותית. 

 התגמול, דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה לעסקת המיזוג.

 זניחות עסקאות .ג

, החליט דירקטוריון החברה על אימוץ קווים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה 2020 במרץ, 12 ביום

לתקנות  41בנות שלה עם בעל עניין בה כעסקה זניחה, כקבוע בתקנה החברות של השל החברה או 

 החברה דירקטוריון. "(כספיים דוחות תקנות)" 2010-"עהתשניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, 

)לרבות  ובתשקיף התקופתי בדוח הגילוי היקף לבחינת גם ישמשו אלו מנחים יםוקוו כללים כי, קבע

 שלבעל או שליטה בעל עם שלה הבנות חברות של או החברה של עסקה לגבי( מדף הצעת בדוחות

ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  קנותתל 22 בתקנה כקבועה באישור אישי עניין יש השליטה

 –לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  54ה נקתבו"( הדיווח תונקת)" 1970-"להתש

"(. סוגי העסקאות הקבועים בתקנות דוחות תשקיף פרטי תקנות)" 1969-"טהתשכ(, וצורה הנבמ
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 בעל עסקאותכספיים, בתקנות הדיווח ובתקנות פרטי תשקיף הנזכרים לעיל, יקראו להלן יחד: "

 ". עניין

 בעלי עסקאות לבצע עשויות או מבצעות ,שלה הבנות וחברות החברה, ןהרגיל שלההעסקים  במהלך

 עסקאות, מקרקעין או מיטלטלין, טובין שכירת או רכישה, שירותים רכישת מסוג בעיקר ,עניין

 מוצרי של הייצור תהליכי במסגרת המשמשים גלם חומרי או מוצרים של והפצה רכישה, שיווק

, התקשרות עם ספקים 2שונים וייעוץ ניהול שירותי של וקבלה מתן עסקאות, פעילותה בתחום החברה

 מהותיות שאינן של החברה וכדומה. מדובר בעסקאות פעילותהוייצור חומרים ומוצרים בתחום 

 דומים ובתנאים שוק בתנאי לרוב נעשות והן איכותית מבחינה והן כמותית מבחינה הן ,החברה עבור

לפיכך, קבע דירקטוריון החברה כי  .שלישיים צדדים מול הנעשות אחרות עסקאות של לתנאיהן

 אם זניחה כעסקה תיחשב(, 3עסקת בעל עניין שאינה עסקה חריגה )כהגדרת המונח בחוק החברות

היא , מהותה והשפעתה על החברה אופייה מבחינת אם: איכותי מבחןשלבי: -דו במבחן עומדת היא

אינה מהותית לחברה ולא קיימים שיקולים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין המעידים על 

 מיוחדים איכותיים שיקולים בהעדר כי: דירקטוריון החברה קבע, כמותי מבחןומהותיות העסקה; 

 הרלבנטית המידה אמת אם זניחה כעסקה תיחשב עניין בעל עסקת, העניין נסיבות מכלל העולים

שהיקף  ובלבד, 1.5%-מ פחות של בשיעור הינה( להלן כאמור, יותר או)אחת  לעסקה המחושבת

ושהיקפן של כל העסקאות הזניחות בשנה אינו עולה על  מיליון ש"ח 1העסקה השנתי אינו עולה על 

  .מיליון ש"ח 1.5

בכל עסקת בעל עניין שנבחן סיווגה כעסקה זניחה תחושב אחת או יותר מאמות המידה הרלבנטיות 

יחס לעסקה המסוימת על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים האחרונים של החברה: 

: הרווח או יחס רווחים: סך המכירות נשוא עסקת בעל העניין חלקי סך המכירות השנתי; מכירות

או החזוי המשויך לעסקת בעל העניין חלקי הרווח או ההפסד השנתי הממוצע בשלוש  ההפסד בפועל

הרבעונים האחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים  12השנים האחרונות, מחושב על בסיס 

יחס חלקי סך הנכסים;  העניין: היקף הנכסים נשוא עסקת בעלי יחס נכסיםסקורים או מבוקרים; 

: יחס הוצאות תפעוליותחלקי סך ההתחייבויות;  הענייןת נשוא עסקת בעל : ההתחייבוהתחייבויות

 היקף ההוצאה נשוא עסקת בעל העניין חלקי סך ההוצאות התפעוליות השנתי. 

במקרים בהם, לפי שיקול דעת החברה, כל אמות המידה הכמותיות הנזכרות לעיל אינן רלבנטיות 

עסקה כזניחה, בהתאם לאמת מידה רלבנטית אחרת, לבחינת זניחותה של עסקת בעל עניין, תיחשב ה

שתיקבע על ידי החברה, ובלבד שאמת המידה הרלבנטית המחושבת לעסקה תהיה בשיעור של פחות 

לעסקאות רב שנתיות, יחושב היקף העסקה לצרכי בחינת הזניחות על בסיס שנתי.  ביחס. 1.5% -מ

לדוגמא: בעסקת ביטוח למספר שנים, כהיקף העסקה ייחשבו דמי הביטוח השנתיים המשולמים או 

 אם זניחה תיחשב לא, שלעיל הכמותי במבחן עניין בעל עסקת עמדה אם גםהנגבים. יצוין, כי 

 גילוייה חשיבות בשל או החברה על השפעתה מבחינת אם, מהותיותה על יםמעיד איכותיים שיקולים

 מאותה חלק נןהי לועשבפ כך, תלות ביניהן מתקיימת אשר נפרדות תעסקאו .המשקיעים לציבור

 . אחת הקכעס ייבחנו(, קאותל העסמכלו לגבי מרוכז ומתן משא ניהול)לדוגמא  התקשרות

-על זה נוהל הוראות יישום אופן את הביקורת ועדת תסקור שנה מדי כי החליט החברה דירקטוריון

 הוראותפי -על זניחות כעסקאות סווגו אשר עסקאות של מדגמית בחינה תערוך וכן, החברהידי 

                                                 
 כמפורט, כהונתו לתנאי באשר, קרובו עם או השליטה בעל עם החברה של התקשרות מהוות אינן אלה שעסקאות ובלבד 2

 . החברות לחוק( 4)270 בסעיף
 להשפיע העשויה או, שוק בתנאי שאינה או, החברה של הרגיל העסקים במהלך שאינהחריגה, קרי עסקה  עסקה כי מובהר 3

 . זניחה כעסקה תסווג לא, התחייבויותיה או, רכושה, החברה רווחיות על מהותי באופן
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 דרכי את היתר בין הביקורת ועדת תבחן, כאמור עסקאות של המדגמית הבחינה במסגרת. הנוהל

 העסקי מצבה על העסקה השפעת את ותבחן, העניין נסיבות לפי, העסקה תנאי ויתר המחירים קביעת

 .פעולותיה תוצאות ועל החברה של

אשר סווגו כעסקאות זניחות בסכום כולל עסקאות  שלהבתקופת הדוח ביצעו החברה והחברות הבנות 

 אלפי ש"ח.  458-של כ

 

  בתאגידמשרה בכירה  ונושאיבעלי עניין  החזקות - 24 התקנ

, בינואר 12מיידי של החברה מיום  דיווחבדבר החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה ראו  לפרטים

 .ההפניה דרך על זה בדוח הנכלל ,(2020-01-004680)מס' אסמכתא:  2020

 המיריםוניירות ערך  מונפק הוןרשום,  הון - א24 תקנה

 הכספיים.  לדוחות 13ביאור  ראוהחברה,  שלהמונפק והנפרע  וההוןהרשום  ההוןבדבר  לפרטים

  המניות בעלי מרשם - ב24 תקנה

)מס'  2020, בפברואר 17מיום  מרשם בעלי המניות בחברה ראו דיווח מיידי של החברהבדבר  לפרטים

  .ההפניה דרך על זה בדוח הנכלל(, 2020-01-016617אסמכתא: 

 מען רשום, טלפון, פקס ודואר אלקטרוני -א 25 תקנה

 4390500 ,גבעת ח"ן 23פעמי אביב  :התאגיד של הרשום המען
 09-7700009  :טלפון מספר
  09-7404285  :פקסימיליה מספר

   officemgr@seach.co.il  :אלקטרוני דואר
 

 התאגיד של הדירקטורים - 26 תקנה

 "ב לדוח זה. המצ', א נספח ראוהדירקטורים המכהנים בחברה  בדבר לפרטים

 בכירה משרה נושאי - א26 תקנה

 לדוח"ב המצ', ב נספח וראאינם חברי דירקטוריון  אשרבחברה בדבר נושאי המשרה הבכירה  לפרטים

  .זה

  עצמאיים חתימה מורשי -ב 26 תקנה

טכנולוגיות ראשי(  כל אחד מבין ה"ה יוגב שריד )מנכ"ל החברה( ושי אברהם שריד )מנהל למועד הדוח, 

, וזאת לנוכח 1968-מהווה "מורשה חתימה עצמאי", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

  העובדה שהם אחים ומאחר שיש בחתימתם המשותפת כדי לחייב את החברה לכל דבר עניין.

 התאגיד של המבקר החשבון רואה - 27 תקנה

 .ושות' וקסלמן קסלמן

  ההתאגדותבתזכיר או בתקנון  שינויים - 28 תקנה

 דיווחה המיידי  ראו ,ההתאגדות של החברה תקנוןלבשנת הדיווח  ושבוצע תיקוניםפרטים אודות ל

דיווחה המיידי של החברה ; ו(2019-01-092719)מס' אסמכתא: 2019בספטמבר,  4של החברה מיום 

 .(2019-01-097234)מס' אסמכתא: 2019בספטמבר,  19מיום 

  לאחר תאריך המאזן, בוצע תיקון לתזכיר ההתאגדות של החברה. לפרטים 2020בפברואר,  11ביום ,

 .(2020-01-015207)מס' אסמכתא: 2020בפברואר,  11דיווחה המיידי של החברה מיום , ראו נוספים

mailto:officemgr@seach.co.il
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 המלצות והחלטות הדירקטורים - 29 תקנה

)תקנה  טעונות אישור אסיפה כלליתהמלצות הדירקטורים בפני האסיפה הכללית והחלטותיהם שאינן 

 (( א)29

  לבעלי המניות של  מניות הטבה 17,568,000אישר דירקטוריון החברה חלוקת  2019במאי,  1ביום

 .(1:9)ביחס של  החברה

  10,000,000,000-דירקטוריון החברה את הגדלת ההון הרשום של החברה ל אישר 2019ביוני,  10ביום 

 מניות רגילות של החברה.

  להון המניות המונפק של החברה, באופן שכל אישר דירקטוריון החברה איחוד  2019ביוני,  10ביום

( מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת של החברה תאוחדנה למניה רגילה אחת של 40ארבעים )

 .החברה ללא ערך נקוב

  ת שינוי שמולרבו אישר דירקטוריון החברה את תיקון תקנון התאגיד 2019ביוני,  10ביום . 

  אישר דירקטוריון החברה את תיקון תזכיר התאגיד.  2019בדצמבר,  23ביום 

 

 )ג(( 29)תקנה  מיוחדת כללית אסיפה החלטות

  אישרה האסיפה הכללית של החברה את ההחלטות הבאות:2019, במאי 22ביום , 

 .מינוי גב' דלית ויכסלבאום כדירקטורית חיצונית בחברה (1)

 .כהן כדירקטור חיצוני בחברהמינוי מר יחזקאל  (2)

 

  אישרה האסיפה הכללית של החברה את ההחלטות הבאות:2019, ביולי 1ביום , 

אישור התקשרות החברה בעסקה לרכישת מלוא הון מניות חברת שיח שריד בע"מ והפעולות  (1)

 .הנלוות לה, ובכלל זה אישור הצעה פרטית חריגה לבעלי מניות שיח וליזמי העסקה

של ה"ה יוגב שריד כדירקטור בחברה, וזאת לתקופת כהונה שתחל ממועד השלמת  אישור מינויו (2)

העסקה ובכפוף להשלמתה ותסתיים במועד האסיפה השנתית של החברה שתתקיים לראשונה 

 .לאחר מועד המינוי

אישור מינויו של ה"ה שי אברהם שריד כדירקטור בחברה, וזאת לתקופת כהונה שתחל ממועד  (3)

וף להשלמתה ותסתיים במועד האסיפה השנתית של החברה שתתקיים השלמת העסקה ובכפ

 .לראשונה לאחר מועד המינוי

בכפוף להשלמת העסקה, אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לעניין תנאי כהונה והעסקה  (4)

 .לנושאי משרה בחברה אשר תיכנס לתוקף החל ממועד השלמת העסקה

מר יוגב שריד, מבעלי השליטה העתידיים בכפוף להשלמת העסקה, אישור תנאי התגמול של  (5)

בחברה )בכפוף ולאחר השלמת העסקה(, בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, וזאת בתוקף החל ממועד 

 .השלמת העסקה ובכפוף למינויו כנושא משרה בחברה

בכפוף להשלמת העסקה, אישור תנאי התגמול של מר שי  שריד, מבעלי השליטה העתידיים  (6)

העסקה(, בגין כהונתו כמנהל טכנולוגיות ראשי בחברה, בתוקף החל )בכפוף ולאחר השלמת 

 .ממועד השלמת העסקה ובכפוף למינויו כנושא משרה

בכפוף להשלמת העסקה, אישור תנאי התגמול של מר אופיר שריד, מבעלי השליטה העתידיים  (7)

ממועד  )בכפוף ולאחר השלמת העסקה(, בגין כהונתו כסמנכ"ל תפעול בחברה, וזאת בתוקף החל

 .השלמת העסקה ובכפוף למינויו כנושא משרה
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בכפוף להשלמת העסקה, אישור תנאי התגמול של גב' מרגלית שריד, מבעלי השליטה העתידיים  (8)

)בכפוף ולאחר השלמת העסקה(, בגין כהונתה כמנהלת מתקני הגידול, וזאת בתוקף החל ממועד 

 .השלמת העסקה ובכפוף למינויה כנושאת משרה

למת העסקה ובהתאם לתנאי ההסכם, אישור שינוי שם החברה לשיח מדיקל גרופ בכפוף להש (9)

ידי רשם -., או לכל שם אחר אשר יאושר עלSeach Medical Group Ltdבע"מ, ובאנגלית 

 .החברות

מניות רגילות של החברה ללא  40אישור איחוד ההון המונפק והנפרע של החברה, באופן שכל  (10)

 .ת רגילות של החברה ללא ערך נקובמניו 1-ערך נקוב תאוחדנה ל

 .מניות רגילות ללא ערך נקוב 10,000,000,000 -אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ל (11)

בכפוף להשלמת העסקה ובהתאם לתנאי ההסכם, מוצע לאשר את תיקון תקנון החברה, באופן  (12)

 .המותאם לחברות העוסקות בתחום הקנאביס הרפואי

בכפוף להשלמת העסקה, אישור התקשרות בפוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג  (13)

Run Off. 

 .אישור התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה (14)

 .אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה (15)

 .יצונייםאישור תנאי תגמול לדירקטורים המכהנים בחברה, שאינם דירקטורים ח (16)

 .קסלמן וקסלמן רואי חשבון -בכפוף להשלמת העסקה, אישור מינוי רואה חשבון מבקר  (17)

 

  מניות רגילות של  20,578,322הקצאת החברה  , אישרה האסיפה הכללית של2019, ביולי 4ביום

כתבי אופציה )לא סחירים( של החברה המירים לעד  9,383,704החברה ללא ערך נקוב והקצאת 

 .ש"ח 17,500,000מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב בתמורה לסך כולל של  9,383,704

 

  אמיתי ויס, יו"ר  הסמכת מראישרה האסיפה הכללית של החברה את  2019באוגוסט,  19ביום

דירקטוריון החברה, למלא את תפקיד המנהל הכללי של החברה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים 

ש"ח )בתוספת מע"מ  45,000תשלום מענק מיוחד בסך של ; וכן ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית

 ה בחברה.עם השלמת עסקת המיזוג, סיים מר ויס את כהונתו כנושא משר.אמיתי ויס כדין( למר

 

  אישרה האסיפה הכללית של החברה את ההחלטות , לאחר תאריך המאזן2020בפברואר,  11ביום ,

 הבאות:

 ;תנאי הכהונה של מר ניר זיכלינסקי, יו"ר הדירקטוריוןאישור  (1)

 ;תנאי הכהונה של מר יעקב עמידרור, דירקטוראישור  (2)

 ;הקצאת כתבי אופציה ליועץ בתחום הבניהאישור  (3)

 .תזכיר החברה תיקוןאישור  (4)

 

   החברה החלטות -א 29 תקנה

 ((4א)29)תקנה  הדוח בתאריך שבתוקף משרה לנושא, לשיפוי התחייבות או ביטוח, פטור

 לנושאי משרה ושיפוי פטור .א

 נתקבל לכן שקודם לאחר, , אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה2019ביולי,  1ביום 

 ושיפוי פטור ילהעניק כתב, (2019ביוני,  10ביום ) החברה ודירקטוריון תגמולה ועדת אישור לכך

ובכלל זה נושאי משרה ו/או דירקטורים  ודירקטורים בחברה, כפי שיהיו מעת לעת,לנושאי המשרה 
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השליטה במועד ההענקה, כחלק מתנאי  שהם בעלי עניין ו/או בעלי שליטה ו/או קרובים לבעל

, בנוסח המצורף כנספח ה' לדוח זימון האסיפה משרה בחברה של דירקטורים ונושאי כהונתם

 (, הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.2019-01-064525)מס' אסמכתא:  2019ביוני,  27הכללית מיום 

  משרה נושאי אחריות ביטוח .ב

 וליסת ביטוחבפהחברה התקשרות את אישרה ועדת התגמול של החברה  2019בספטמבר,  5ביום 

, 2019בספטמבר,  4מיום  לתקופה של שנה החל, בחברה דירקטורים ונושאי משרהאחריות ל

 לתקופת ובמצטבר למקרה ש"חמיליון  20 של עדמצטבר אחריות  בתנאים המפורטים להלן: גבול

 60-פרמיה שנתית של כ; האחריות לגבול מעבר סבירות משפטית הגנה הוצאות בתוספת הביטוח

 140לא תעלה על תתפות העצמית בפוליסת הביטוח בגין תביעות כנגד נושאי משרה ההש ;ש"חאלפי 

 .ש"ח לאירועאלפי 

כפי שיהיו דירקטורים ונושאי משרה בחברה,  על תחולת פוליסת הביטוחאת ועדת התגמול אישרה 

או  בחברה שליטההבעלי נמנים על נושאי משרה בחברה אשר לרבות דירקטורים ו, מעת לעת

החברות )הקלות  לתקנות( 5ב)1ולתקנה  1ב1לתקנה בהתאם קרוביהם, כפי שיהיו מעת לעת, 

 .2000-בעסקאות עם בעלי עניין(, התש"ס

 

 

 

 ניר זיכלינסקי
 הדירקטוריון"ר יו

 
 יוגב שריד

 מנכ"ל
 
 

 2020, ץבמר 12
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 (26 תקנה לפי)דירקטורים בתאגיד  פרטים בדבר -א'  נספח
 

שם 
 דירקטור

מספר 
תעודת 

 זהות

 לידה תאריך
 

מען 
להמצאת 

-כתבי בי
 דין
 

חבר 
ת ועדובו

 דירקטוריון
 

דירקטור 
בלתי תלוי 

או 
דירקטור 

 חיצוני

בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית/ 
כשירות 

מקצועית/ 
דח"צ 
 מומחה

מועד 
תחילת 
 כהונה

 כדירקטור

אם עובד של 
של  התאגיד,

חברה בת, של 
חברה קשורה 

או של בעל 
 -עניין בתאגיד

 תיאור התפקיד

-ב השכלה ותעסוקה
השנים האחרונות;  5

תאגידים בהם משמש 
 כדירקטור

 נתינות

בן 
משפחה 
של בעל 

עניין 
אחר 

 בחברה

האם הינו 
דירקטור 

שהחברה רואה 
אותו כבעל 
מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית לצורך 
עמידה במספר 
מזערי שקבע 

 דירקטוריוןה

ניר 
 2303ת.ד  08/10/1965 022085468 זיכלינסקי

 - לא סביון
מומחיות 

חשבונאית 
 ופיננסית

22/10/2019 - 

תואר ראשון במנהל 
עסקים בהתמחות 
בחשבונאות ומימון 

למנהל;  מהמכללה
תואר שני במנהל 

עסקים מאוניברסיטת 
 בן גוריון

 
 Sriבעלים ומנכ"ל 

Global Group ;
בחמש השנים 

האחרונות כיהן 
כדירקטור בחברת 
שיכון ובינוי ובבנק 

 הפועלים
 

מכהן כדירקטור 
חיצוני בחברת 

אביגור ווסטסטדייל; 
בע"מ דוד, זכלינסקי 

וחברת השקעות 
 .אחריות חברתית

 כן לא ישראלית 

 24/11/1978 034899641 יוגב שריד
פעמי אביב 

גבעת  23
 ח"ן

ומורשה  מנכ"ל 04/09/2019 - - לא
 חתימה עצמאי

תואר ראשון בכלכלה 
חקלאית 

מהאוניברסיטה 
העברית; תואר שני 

 כן כן ישראלית 
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במנהל עסקים 
 מאוניברסיטת חיפה

 
מנכ"ל ודירקטור 

בשיח שריד בע"מ; 
במבט מושבים יועצים 

-בע"מ; מבט מושבים
עובדים זרים בע"מ; 
מושב כלכלי בע"מ; 

ועד מנהל בברית 
אגודה  –פיקוח 

שיתופית חקלאית 
 בע"מ

 
מכהן כדירקטור 

שיח שריד בע"מ, ב
מבט מושבים יועצים 
 -בע"מ, מבט מושבים 
עובדים זרים בע"מ, 
מושב כלכלי בע"מ 
והמשביר השקעות 

 ( בע"מ1993)

שי אברהם 
 01/10/1971 28771939 שריד

פעמי אביב 
, גבעת 23

 ח"ן
 04/09/2019 - - לא

מנהל 
טכנולוגיות 

ומורשה  ראשי
 חתימה עצמאי

תואר ראשון בחינוך 
ויזמות מסמינר 

 הקיבוצים
 

מנהל טכנולוגיות 
ראשי ודירקטור בשיח 

שריד בע"מ;מנכ"ל 
 הינביט בע"מ

 לא כן ישראלית 

יעקב 
 עמידרור

004180063 
רח' ציפמן  05/05/1948 

 , רעננה40

ועדה הו
לבחינת 

דוחות ה
 כספייםה

- - 22/10/2019 - 

תואר ראשון במדעי 
המדינה 

 מאוניברסיטת חיפה
 

ראש צוות בדיקה 
בוועדה ממשלתית 

לשיפור עבודת 
הקבינט הביטחוני; 

יועץ בענייני 

 לא לא ישראלית 
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ביטחון אסטרטגיה, 
 ומודיעין

 
מכהן כדירקטור בלתי 
תלוי בחברה לישראל; 

חברת דירקטור ב
בומברדייר 

טרנספורטיישן ישראל 
 בע"מ

יחזקאל 
, 19בר לב  26/01/1978 034793695 כהן

 אור יהודה

ועדת 
הביקורת; 

ועדת 
התגמול; 

ועדה הו
לבחינת 
הדוחות 
 הכספיים

דירקטור 
 חיצוני

מומחיות 
חשבונאית 

 ופיננסית
22/05/2019 - 

תואר ראשון בכלכלה 
וחשבונאות 

מאוניברסיטת תל 
אביב; שנת השלמה 

בחשבונאות 
באוניברסיטת תל 

 אביב
 

יועץ פיננסי בפטרון 
 קפיטל )רומניה(

 
מכהן כדירקטור 

מצלאוי חברה לבנין ב
 בע"מ

 כן לא ישראלית 

דלית 
, 12השדות  12/07/1970 027860881 ויכסלבאום

 רמת השרון

ועדת 
הביקורת; 

ועדת 
התגמול; 

ועדה הו
לבחינת 
הדוחות 
 הכספיים

דירקטורית 
 חיצונית

כשירות 
 - 22/05/2019 מקצועית

תואר ראשון בכלכלה 
מאוניברסיטת תל 

 אביב
 

מנהלת תקשורת 
תאגידית וקשרי 

משקיעים בחברת 
מגדל ביטוח 

סמנכ"ל ; ופיננסים
ה משיווק בקרן הגש

"מ; סמנכ"ל שיווק בע
ומכירות קרן מגורים 

 בע"מ
 

מכהנת כדירקטורית 
 Wharton -ב

Properties (BVI) 

 לא לא ישראלית
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Limited;  אי.בי.איי
אמבן ניהול השקעות 
בע"מ; ע. לוזון נדל"ן 

 ופיננסים בע"מ.

איתמר 
 8דרגות  04/08/1978 032912297 אליצור

 כוכב יאיר

ועדת 
הביקורת; 

ועדת 
התגמול; 

ועדה הו
לבחינת 
הדוחות 
 הכספיים

דירקטור 
 בלתי תלוי

מומחיות 
חשבונאית 

 ופיננסית
07/11/2019 - 

תואר ראשון בכלכלה 
ומימון מהמכללה 
למנהל; תואר שני 

במשפטית 
מאוניברסיטת בר 

 אילן
 

סמנכ"ל מינהל 
ותפעול בפירוק רשות 
השידור; יועץ בכיר 

למנכ"ל משרד 
 התיירות

 כן לא ישראלית 

 
 
 
 

  



 20-ד
 

 

  (א26)לפי תקנה  בתאגיד הבכירה המשרה נושאי פרטים בדבר –ב'  נספח
 

 תאריך לידה מספר תעודת זהות נושא המשרהשם 
 

 תחילת תאריך
 *הכהונה

התפקיד שהוא ממלא 
בתאגיד, בחברת בת 
שלו, בחברה קשורה 
 שלו או בבעל עניין בו

 

 עניין בעל הוא האם
 משפחה בן או בחברה

 בכירה משרה נושא של
 בחברה עניין בעל של או

השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים 
 האחרונות

 סמנכ"ל תפעול בשיח שריד בע"מ כן סגן מנהל כללי   04/09/2019 12/06/1980 040283194 אופיר שריד

 כן מנהלת מתקן הגידול 04/09/2019 08/08/1980 040658049 מגי )מרגלית( שריד
תואר ראשון בכלכלה וניהול 

יפו; -תל אביבמהמכללה האקדמית 
 בעלים של מילקה

 לא סמנכ"ל כספים   04/09/2019 15/01/1983 066053695 עמיחי רב

תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות 
מאוניברסיטת תל אביב; תואר שני 
במנהל עסקים מאוניברסיטת תל 
אביב; יועץ מס בכר בקוסט פורר גבאי 

 את קסירר; מנהל צוות תפעול ב
appTV LTD כספים בשיח ; סמנכ"ל

 שריד בע"מ
 

 *לפני השלמת עסקת המיזוג, כיהנו נושאי המשרה באותם תפקידים בשיח שריד בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה.



 פרק חמישי

 הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרהבדבר  דוח

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 מצהיר כי:, יוגב שרידאני, 

 - )להלן 2019( לשנת החברה - להלןבע"מ ) שיח מדיקל גרופבחנתי את הדוח התקופתי של  (1)
 ;(הדוחות

עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של  (2)
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, 

 לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  (3)
 חברהי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של ההבחינות המהותיות, את המצב הכספ

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון חברהגיליתי לרואה החשבון המבקר של ה (4)
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי  ,חברהה

או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי שכפוף לו במישרין 
 גילוי ובבקרה עליהם.וב

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 
12/03/2020                   _________________________________ 

 ודירקטור החברה , מנכ"ליוגב שריד                                תאריך      
  



 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 , מצהיר כי:עמיחי רבאני, 

בע"מ  שיח מדיקל גרופבחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  (1)
 ;(הדוחות- להלן) 2019( לשנת החברה- להלן)

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא  (2)
נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו 

 בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

ת הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל לפי ידיעתי, הדוחו (3)
 חברההבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של ה

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון חברהגיליתי לרואה החשבון המבקר של ה (4)
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי  ,חברהה

שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי 
 ובגילוי ובבקרה עליהם.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 
12/03/2020                  _____________________ 

 , סמנכ"ל כספיםעמיחי רב      תאריך      
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