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חלוצי תעשיית  
הקנאביס  
הישראלי
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כוללת אינפורמציה כללית וחלקית בלבד ויש לקרוא אותה יחד עם מתאר פעילות החברה ודוחותיה הכספיים  "( המצגת)"מצגת תיאור החברה : הבהרה

-2019-01: אסמכתא' מס, 2019, במאי27מיום ( מ"ביונד טיים אחזקות בע: לשעבר)מ "שפורסמו יחד עם זימון האסיפה הכללית של שיח מדיקל גרופ בע

מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישה או למכירה של ניירות ערך או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והיא נועדה למסירת מידע  "(. זימון האסיפה)"051532

התמונות .המידע אינו מהווה המלצה או חוות דעת וכן אינו מהווה תחליף לשיקול דעת או איסוף וניתוח מידע עצמאי ונוסף של כל משקיע פוטנציאלי. בלבד

.המוצגות במצגת זו הינן בגדר הדמיה בלבד

רגולטורים ואחרים  , מיסויים, חשבונאיים, המידע במצגת אינו מתייחס לשיקולים או דרישות ספציפיים של משקיע פוטנציאלי כלשהו או להיבטים משפטיים

.הקשורים בהשקעה על ידי משקיע כאמור

על כל משקיע  . ואינה מהווה תחליף לקבלת ייעוץ והדרכה מקצועיים על ידי מי שמוסמך לתיתם, בשום מקרה אין המצגת מהווה מתן ייעוץ או הדרכה כלשהם

.לרבות ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ומצבו המיסויי, פוטנציאלי לפנות לקבלת ייעוץ והדרכה כאמור בקשר עם השקעתו הפוטנציאלית

שהתממשותם אינה ודאית ואינה  , או לעניינים עתידיים/הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים ו, מטרות, תחזיות, בין היתר, במצגת ישנו מידע הכולל

בלתי ניתן להערכה מדויקת  , מידע כאמור הינו בלתי ודאי. התממשות-מידע זה אינו מהווה עובדה מוכחת והוא כפוף מטבעו לסיכוני אי. בשליטת החברה

מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים , בין היתר, מראש והתממשותו או אי התממשותו תושפע

.  והכל כמפורט בזימון האסיפה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה, חיצוניים המשפיעים על פעילותה

משפטיתהבהרה
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מובילים את תחום 
הקנאביס בישראל

2002מאז 

הראשונים לקבל
רישיון גידול מסחרי

הראשונים לקבל  
IMC-GAPאישור 

הגשת בקשה 
לגידול מסחרי

קבלת אישור 
עקרוני לגידול

התחלת גידול  
בפועל

גביית תשלום 
ומעבר לגידול  

בחממות
קבלת אישור 

GAP

קבלת תקן  
ISO9001

קבלת אישור  
IMC-GAP  הרחבת חממת

דונם14-גידול ל
מיזוג לגוף ציבורי 
שיח מדיקל גרופ

"שיח: "סימול

הרחבת חממת  
דונם8-גידול ל

תחילת מכירת  
מוצרים בבתי  

המרקחת
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אודות שיח

מגדלת ומספקת קנאביס רפואי למשרד הבריאות ולחולים מעל עשור•

ג בחודש  "ומאות ק( אסדרה ישנה)לקוחות בחודש 5,000חברה צומחת ורווחית המוכרת למעל •

(אסדרה חדשה)לבתי המרקחת 

המותגים הנמכרים כיום בבתי המרקחת3-ספקית חומר גלם ל•

דונם ויכולת גידול מוכחת בדגש על איכות הגידול14שטח גידול של •

לחוות הריבוי ולחוות הגידולIMC-GAPרישיונות •

פעילות מחקר לאורך השנים בשיתוף האקדמיה וגופים פרטיים•

מתוכם עשרות זנים מסחריים ובתהליכי רישום, צמחי אם260-מאגר גנטי הכולל יותר מ•

בעלי מניות עיקריים

69%-משפחת שריד כ•

22%-הציבור כ•

•TIDAL4%-כ
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מטה| צוות ניהולי 

ל"מנכ| יוגב שריד 
שנים בניהול ויזמות 12בעל ניסיון עשיר של 

ניהל את החברה הכלכלית של , עסקית
תנועת המושבים בישראל

-מאוניברסיטת חיפה וMBAתואר : השכלה
BA מהמחלקה לכלכלת סביבה וניהול

מהאוניברסיטה העברית

CTO| שי אברהם שריד 
,  פ והטכנולוגיות בשיח"מרכז את פעילות המו

,  ר איגוד מגדלי הקנאביס בישראל"כיהן כיו
בעל בית תוכנה וניסיון רב בתהליכי פיתוח

בעל תואר בחינוך ויזמות: השכלה

ל כספים"סמנכ| עמיחי רב
אסטרטגיה  , ח עם ניסיון עשיר בניהול"רו

EY-כיהן בעבר כיועץ מס בכיר ב. ותפעול
PWC-וכמעריך שווי ב

,  אביב-מאוניברסיטת תלMBAתואר : השכלה
בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת  BAתואר 

אביב-תל

CSO| ר איריס נשר "ד
מומחית בביולוגיה מולקולרית של צמחים  

,  ובעלת ניסיון רב שנים בעבודה עם קנאביס
בעבר הייתה חלק מצוות הניהול של מונסנטו  

בישראל
בעלת תואר דוקטור לביולוגיה  : השכלה

המחלקה למדעי  , מאוניברסיטת תל אביב
הצמח

מגדלת ראשית| ניצן לוטרינגר 
שנים בגידול  8בעלת ניסיון וידע עשיר של 

בעברה כיהנה  . קנאביס רפואי בהיקף מסחרי
.ן'כחוקרת גנומיקה בגידולים חקלאיים באבוג

בביולוגיה  BScבעלת תואר : השכלה
MBAגוריון ותואר -מאוניברסיטת בן
גוריון-מאוניברסיטת בן

מנהל פיתוח עסקי| חגי צחור 
ח ובעל ניסיון וידע עשיר בבנייה ויישום של "רו

אסטרטגיות עסקיות ופיתוחים טכנולוגיים  
KPMG-אותו צבר ב, לחברות בתעשיות שונות

Deloitte-ו
בחשבונאות ומנהל עסקים MAתואר : השכלה

ליזמותZellתוכניתבוגר , מהמרכז הבינתחומי
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דירקטוריון| צוות ניהולי 

ר הדירקטוריון"יו| ניר זיכלינסקי 
SRI GLOBAL GROUPל של "בעלים ומנכ

,ל אריסון השקעות"כיהן כמשנה למנכ
BDO-בעברו שותף בכיר ב

,מאוניברסיטת בן גוריוןMBAתואר : השכלה
במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות  BAתואר 

ובמימון מהמכללה למנהל

דירקטור| יעקב עמידרור 
לשעבר ראש המטה לביטחון  , אלוף במיל

כיום חוקר בארץ ובעולם בנושאי  , לאומי
חבר במועצת המנהלים  , אסטרטגיה וביטחון

יועץ ,בומברדייר ישראל-והחברה לישראלשל 
אפ-לחברות סטארט

תואר שני במדעי המדינה באוניברסיטת  : השכלה
חיפה ובוגר המכללה לביטחון לאומי  
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מ"טריכומשל בע
GREECE

Sarrio Hellas S.A
מ"פלנטארק ביו בע

ין חקלאות  'טרג
מ"מתקדמת בע

Cannabics Inc.

Cannabics 
Pharmaceuticals 
Inc. OTC: CNBX

Netherlands
Green Element 

B.V

מ"בע10קאן
איבנה טכנולוגיות  

מ"בע

~66%

42.5%43%~11%52.3%~3.3%~38%50%40%

אחזקות עיקריות

שיח ישראל
מ"קנאבולבס בע

שיח מדיקל  
גרופ

100%

שיח בינלאומי

שיח טכנולוגיות

42.3%
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אסדרה בשוק הקנאביס בישראל/ הרפורמה | רגולציה 

IMC-GMPשיח מגדלת בתנאי •

מתבצע באמצעות שיתוף פעולה עם חברת פנאקסיהGMPמיצוי בתקן •

דבר המקנה יתרון משמעותי במעבר העתידי לפארמה–מוצריה של שיח הדירים ונמכרים לאלפי חולים מדי חודש •
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אסדרה בשוק הקנאביס בישראל/ הרפורמה | רגולציה 

2021עד שנת 100,000-כ35,000-כ:מטופלים' מס

:מחיר

מחיר קבוע ללא קשר לכמות
ללקוח₪ 370

ללקוח עם משלוח עד  ₪ 470
הבית

לגרם₪ 30-12
לצרכן הסופי

צריכה ממוצעת  
:חודשית ממוצעת

גרם25-כגרם37-כ

לבית המרקחתישירות למגדל:הכנסות
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מוצרים| שיח ישראל 

2010החל משנת –( גרוס ומגולגלות, תפרחות, שמן)מייצרת ומשווקת מוצרי קנאביס •

,  מותג בבעלות שיח–ניצן: מותגים מובילים3-מגדלת ומשווקת קנאביס רפואי ל•

10מותג בבעלות קאן–קנארית, מותג בבעלות רפא–אקסיבן

זנים ייחודיים פותחו בהתאם לדרישות הרפואיות בשוק•

החברה מגדלת קנאביס כשר למהדרין•

סדרת שמני  
אקסיבן

סדרת שמני  
קנארית

סדרת תפרחות  
ניצן

סדרת שמני  
ניצן
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הליך ייצור קנאביס רפואית| שיח ישראל 

טיפוח  
הגנטיקה

הנגשה  אריזהיישוןייבושעיבודגידולריבוי
ללקוח
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GREECE
Sarrio Hellas S.A

מ"בע10קאן

~38%50%

Netherlands
Green Element 

B.V

40%

Cann10 
Portugal

שיח מדיקל  
גרופ

אחזקות עיקריות|זרוע בינלאומית 
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שותף קנדי|זרוע בינלאומית 

הפצה ויבוא, מחקר, שותפתה הקנדית של שיח לגידול

Tidalהחברות יפעלו ליצירת מותג מוביל בקנדה על בסיס ניסיונה של •

קנדה הינה מובילה עולמית בתחום הקנאביס•

•Tidal נמצאת בתהליך של הפיכת מתקניה לגידול בתקןEU-GMP
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ביחד עם שותפים ישראלים ויווניםSarrio Hellas SAמהון המניות של חברת 50%-שיח מחזיקה ב•

שיווק ומכירה של קנאביס רפואי ביוון וייצוא  , ייצור, החברה פועלת לקבלת הרישיונות הנדרשים לגידול•

למדינות אירופה

מ צפונית לאתונה"ק80הממוקמת , Thivaדונם באזור 60-בבעלות החברה קרקע בשטח של כ•

בקרת האיכות של מוצרי הקנאביס  , תהליך הייצור, שיח אחראית במסגרת השותפות על תהליך הגידול•

תכנון מתקני החברה והכשרת כוח האדם המקצועי שיהיה אמון על תהליכי הגידול והייצור, הרפואי

שיח בינלאומי
פעילויות במדינות  

יעד אסטרטגיות
Greece
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Green Elements B.Vמהון המניות של חברת 40%-שיח מחזיקה ב•

בינלאומיCBDהחברה הינה זרוע אסטרטגית למסחר •

באירופהCBDלשווק ולמכור מוצרי , החברה פועלת לייצר•

השותף ההולנדי אחראי על שיווק ומכירה של מוצרי החברה•

גם בתחום בעלי החיים הביתיים בהתבסס על רשת מרפאות וטרינריות, בין היתר, החברה פועלת•

בבעלי חייםCBDהחברה החלה בביצוע מחקר קליני המערב טיפול בעזרת •

פיתוח עסקי ופעולות שיווק ללקוחות אסטרטגיים, שיח מספקת לחברה ייעוץ מקצועי•

שיח בינלאומי
פעילויות במדינות  

יעד אסטרטגיות
Netherlands
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Cann10 Portugalבהון המניות של חברת 50%-מחזיקה ב10קאן•

שיווק ומכירה של קנאביס רפואי בפורטוגל  , ייצור, החברה פועלת לקבלת הרישיונות הנדרשים לגידול•

וייצוא למדינות אירופה

(GMPהמפעל החזיק בעבר תקני )דונם שעליו ממוקם מפעל קיים 8-בבעלות החברה שטח בגודל כ•

דונם קרקע המיועדת להרחבת מתקני הגידול75בבעלות החברה אופציה לרכישת •

על מוצרי שיח, בין היתר, ויספקו תפרחות ומיצויים המבוססיםEU-GMPהמתקנים יפעלו בתקן •

Portugal
שיח בינלאומי

פעילויות במדינות  
יעד אסטרטגיות

16



S i n c e  2 0 0 8

אחזקות עיקריות|שיח טכנולוגיות 

מ"פלנטארק ביו בעמ"טריכומשל בע

ין חקלאות  'טרג
מ"מתקדמת בע

Cannabics Inc.

Cannabics 
Pharmaceuticals 
Inc. OTC: CNBX

מ"בע10קאן
איבנה טכנולוגיות  

מ"בע

~66%

42.5%43%~11%52.3%~3.3%~38%

מ"קנאבולבס בע

שיח מדיקל  
גרופ

100%

42.3%
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הובלה טכנולוגית מחקרית| שיח טכנולוגיות 

לשיח צוות עובדים בעל ניסיון וידע מחקרי ואקדמי בתחום האגרונומיה והביולוגיה: הון אנושי•

פיתוח טכנולוגיות מקיפות ומיכון מתקדם, ביצוע ניסויים ושיפור מתמשך בשיטות הגידול: מחקר ופיתוח•

התאמות בין זנים להתוויות, מידע השוואתי, בסיס ידע טיפולי נצבר, טיפוח זנים ייחודיים ורישום זנים: גנטיקה•

טיהור מים ודשנים ופיתוח פרוטוקולי גידול, מערכות אור והצללה, מחקרים בתחומי מערכות השקיה: טק-אגרו•

שיתופי פעולה וסיוע לחברות ומעבדות במחקרים וניסויים קליניים: מדיקל•

חברות בינלאומיות, אוניברסיטאות מובילות: שיתופי פעולה•

18
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טכנולוגיות טרפנים| שיח טכנולוגיות 

Eybna Technologiesפעילות חברה 

ניתוח פרופילי טרפנים של זני שיח ופיתוח תרכובות טרפנים להעשרת מוצרי קנאביס ושמירה על החתימה  •

הארומטית שלהם

פלטפורמה לפיתוח וייצור דור חדש של מוצרים מבוססי שמן קנאביס•

פיתוח ושיווק תחליף טבק מבוסס צמחי מרפא המאפשר לחולים לצרוך קנאביס בעישון ללא תלות בניקוטין•

העברית עם מעבדתו של פרופסור משולם במיפוי ההבדלים בין זני סאטיבה ואינדיקה' מחקר אקדמי באונ•

המיועדת לשימוש יעיל של המוצר, THCנגזרת של , אילן לפיתוח מולקולה-בר' מחקר פיתוחי עם אונ•

העברית' מחקר בנושא איתור מולקולות ריח חדשות עם האונ•

נוכחות הטרפנים בצמח הקנאביס הינה משמעותית. חומרי ריח הנמצאים בכל צמח–טרפנים *
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פיתוח שיטות צריכה מתקדמות| שיח טכנולוגיות 

TrichomeShellפעילות חברה 

תוך שליטה על , בהדירות מלאה לכל יחידת מוצרמספר מוצרי צריכה המתאפיינים החברה פיתחה •

הרכב החומרים הפעילים ומינון אחיד הנקבע בעת הייצור לפי דרישות היצרן והשוק

שיטות הייצור והתוספים המשמשים לייצור חלק ממוצרי החברהעל ( PCT)לחברה פטנט רשום •

מוצרי טריכומשל מיוצרים ומשווקים במספר מקומות בעולם•

החברה מפתחת קווי ייצור ייעודיים ומכונות המשמשים לייצור המוצרים ומסחורם•

החברה עוסקת בפיתוח מוצרים וטכנולוגיות נוספות להנגשה של קנאביס לקהל רחב של לקוחות •

קצה
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Targene Advanced Agricultureפעילות חברה 

לגידול מבוקר  ( ריאקטור-ביו)במדיום נוזלי תוך שימוש ין מפתחת יכולות גידול פורצות דרך 'טרג•

בקנאביס בתנאי לצרכי הפקה של קנבינואידים וחומרים פעילים הקיימים , ומסחרי של תאי הצמח

פארמה

או  /דוגמת שמרים ו, החברה בוחנת אפשרויות נוספות לייצור החומרים הפעילים במדיומים נוספים•

.אצות

שיטות עריכה גנטית ושימוש בטכנולוגיות , בין היתר, מבצעת טיפוח זנים מתקדם הכוללין'טרג•

סמנים גנטיים של צמחי קנאביס במטרה לפתח זנים וקווים המתאימים לשיטת ייצור הקנבינואידים  

.שהחברה מפתחת

טכנולוגיות פורצות דרך| שיח טכנולוגיות 
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Bio-Reactor

ריאקטורים-ייצור תאים בביו

ריאקטור-הוכחת קיום של הקנבינואידים והטרפנים הרלוונטיים על ידי התאים בביו

ל"מ50ייצור קנבינואידים במיכל בנפח 

ל"מ500ייצור קנבינואידים במיכל בנפח 

ריאקטור-ייצור חומרים פעילים סטריליים בביו

ריאקטורים-ייצור תעשייתי של ביו

ריאקטורים-ייצור תעשייתי של חומרים פעילים בביו

בוצע

לביצוע עתידי/ בפיתוח 

אבני דרך| Targeneחברת 
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Cann10פעילות חברה 

שהינו אחד המותגים הראשונים שנמכרו בבתי המרקחת תחת  קנאריתהינה בעלת המותג 10קאן•

האסדרה החדשה

אפ המתמקדות  -החברה מפעילה חממה טכנולוגית אשר תחתיה פועלות מספר חברות סטארט•

במחקרים ופיתוחים בתחום הקנאביס הרפואי

החברה מפעילה מערך קורסים אקדמאיים והדרכה מקצועית בשיתוף פעולה עם הטכניון•

החברה יוזמת ועורכת כנסים בינלאומיים בתחום הקנאביס בדגש על מחקריים מדעיים בקנאביס •

רפואי וחדשנות בתחום הרפואי

Cann10|שיח טכנולוגיות 
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מחקרים קליניים| שיח טכנולוגיות 

מחקריים קליניים שונים במהלך השנה הקרובה7-שיח פועלת להוציא לפועל כ•

CROביצוע המחקרים הקליניים מתבצע בשיתוף עם רופאים ובתי חולים שונים ברחבי הארץ ומלווה על ידי •

חיצוני

במשרה מלאה על מנת להוציא לפועל את המחקרים ולתעדם בצורה הטובה ביותרCRAשיח מעסיקה •

ברוב המחקרים שיח מתפקדת בתור יזם הניסוי•

אלצהיימר ועוד, כאב, אוטיזם לילדים, נוירופתיה סוכרתית: כוללתהמחקרים רשימת •
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נתונים פיננסים
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2018-2016| מ "שיח שריד בע–נתונים פיננסיים נבחרים 

₪201620172018מיליוני 

הכנסות

גידול שנתי  % 

8.912.3

38%

18.5

50%

רווח תפעולי

רווחיות תפעולית% 

2.1

24%

3.8

31%

9.1

49%

1.638רווח נקי

0.61.83.7תזרים חופשי מפעילות

,  במאי27מ ופורסם ביום "לפרטים נוספים ראו מתאר הפעילות של שיח שצורף לדוח זימון אסיפה כללית של שיח מדיקל גרופ בע*
(2019-01-051532אסמכתא ' מס)2019
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2019-2016| מ "שיח שריד בע–נתונים פיננסיים נבחרים 

חושבו בהנחה  2019וכן שיעור הגידול השנתי החזוי לשנת 2019ולחציון השני בשנת 2019ההכנסות החזויות לשנת * 
2019יהיו זהות להכנסות בחציון הראשון של שנת 2019שההכנסות בחציון השני של 

27מ ופורסם ביום "לפרטים נוספים ראו מתאר הפעילות של שיח שצורף לדוח זימון אסיפה כללית של שיח מדיקל גרופ בע **
(2019-01-051532אסמכתא ' מס)2019, במאי

8.9
12.3

18.5

12.9

25.8 *

0

5

10
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20

25

30

2016 2017 2018 2019

*₪ הכנסות במיליוני 

הכנסות *2019הכנסות חזויות לחציון שני 

39%

אחוז גידול שנתי

50%

38%

H1

H2
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חקלאות מדויקתחקלאות מבוקרתגידול חקלאי רגיל

קפסולותשמניםתפרחות

פורמולציהמחקריםמידע מטופלים

מעבר מחקלאות לרפואה| שיח

:חקלאות

:מוצרים

:פארמה
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מנועי צמיחה

כושר הייצורהגדלת והשבחת : ישראל

הגדלת כושר הייצור במתקנים הקיימים•

התרחבות לשטחי גידול נוספים•

למוצרי פרמיוםIn-Doorבניית תשתית •

טיפוח גנטיקה ייעודית•

טכנולוגיות

הבנותהחברותשל,היתרבין,קיימותטכנולוגיותוקידוםהשקעה•

למטופלזההטיפולחוויתהמספקיםהדיריםמוצריםשלהבאהדורפיתוח•

הקנאביסבענףייחודיותטכנולוגיותלקידוםאפ-סטארטחברותעםפעולהשיתופי•

ספציפיותלהתוויותמוצריםפיתוחלצורךקלינייםוניסוייםמחקריםקידום•

ייצוא ובינלאומי

התאמת שטחי הגידול לצרכי ייצוא•

שיתופי פעולה לצורך עמידה בתקני איכות בינלאומיים•

העמקת שיתופי פעולה בקנדה ואירופה•

ייצור ומסחר ברחבי העולם, בניית יכולת גידול•
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פ אסטרטגיים"שת

חקלאות טובה

ראשוניות וניסיון

נכסים עיקריים| סיכום 

גנטיקה

מותג

שרשרת ערך

יתרון לגודל

התוויה

פוקוס
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:וביניהם, פעילות החברה כרוכה בסיכונים

בהתאם לאסדרה החדשהIMC-GAPאיבוד רישיונות הריבוי והגידול בתקן •

היעדר ביטוח מלאי•

שינויים ברגולציה בתחום הקנאביס הרפואי•

סיכונים הכרוכים בפעילות החברה

לפרטים נוספים בדבר גורמי הסיכון החלים בתחום פעילות החברה ראו מתאר הפעילות של שיח שצורף לדוח זימון אסיפה כללית  *
(2019-01-051532אסמכתא ' מס)2019, במאי27מ ופורסם ביום "של שיח מדיקל גרופ בע
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2019עדכון אוקטובר 
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