
 
 

 בע"מ מדיקל גרופשיח 

 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

2020 יוניב 03לתקופה 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 מאד, צירוף  (4ד)ב()5-ו (2ד)ב()5(, 1ד)ב()5בתקנה 

  .דיווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימיתודוחות כספיים של חברה כלולה 

 
על מצב ענייני  מתכבד להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון "(החברהבע"מ )"מדיקל גרופ שיח דירקטוריון 

 שלושההכספיות של החברה לתקופה של  והתוצאות(, "הדוחמועד )" 2020 ,ביוני 30נכון ליום  החברה

 .הדיווחבהתאם לתקנות  2020ביוני  30חודשים שנסתיימו ביום 

הסקירה שתובא להלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ושינויים שחלו במצב ענייני החברה 

ון על מצב ענייני החברה לשנה בתקופת הדוח ויש לעיין בה ביחד עם הדוחות הכספיים ודוח הדירקטורי

כפי שפורסם ביום  2019אשר צורפו לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2019בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

וכן עם הדוח הרבעוני של  "(2019 התקופתי דוחה( )"2020-01-024609)מס' אסמכתא:  2020במרץ,  15



 2-א
 

ות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה , לרבות הדוח2020במרץ,  31החברה לתקופה שהסתיימה ביום 

 (.2020-01-051408)מספר אסמכתא:  2020במאי,  24,כפי שפורסם ביום  2020במרץ,  31ליום 

 

 תיאור החברה וסביבתה העסקית .1

ונרשמה למסחר בבורסה לניירות ערך  1987החברה הינה חברה ציבורית אשר התאגדה בשנת  .1.1

, אישרה האסיפה הכללית של 2019ביולי,  1. ביום 1990"( בשנת הבורסהבתל אביב בע"מ )"

"( והפעולות שיחהחברה, התקשרות בעסקה לרכישת מלוא הון מניות חברת שיח שריד בע"מ )"

"(. כתוצאה מאישור והשלמת עסקת המיזוג, הפכה שיח לחברה בת המיזוג עסקתהנלוות לה )"

 ל גרופ בע"מ. בבעלות מלאה של החברה ושמה של החברה שונה לשיח מדיק

, החלה החברה, באמצעות שיח, לעסוק 2019בספטמבר,  4עם השלמת עסקת המיזוג, ביום  .1.2

. תחת תחום זה, החברה 2008בתחום הקנאביס הרפואי אשר היה תחום פעילותה של שיח משנת 

עוסקת בריבוי, גידול, עיבוד, שיווק ומכירה של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי, המותאמים 

 הרפואיות המאושרות על ידי משרד הבריאות.  להתוויות

שיח היא החברה הראשונה בישראל שקיבלה מהיחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות במרץ  .1.3

( בהתאם למתווה החדש להסדרת תחום הקנאביס IMC-GAPרישיונות גידול וריבוי ) 2018

 וג זה. הרפואי, וכיום הינה מהחברות הבודדות בישראל המחזיקות ברישיונות מס

 . 2019לפרטים נוספים אודות פעילות החברה ראה חלק א' )תיאור עסקי התאגיד( לדוח התקופתי 

 להלן. 3לפרטים בדבר השפעות משבר הקורונה על החברה וסביבתה העסקית, ראו סעיף 

 

  אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו .2

כשנה של שיתופי פעולה אסטרטגיים וצמיחה  2020דירקטוריון החברה והנהלתה סימנו את שנת 

וכן במהלך החציון  2019 גלובאלית, לצד המשך צמיחת הפעילות בישראל. כפועל יוצא, נחתמו בסוף שנת

ולאחריו מספר הסכמים משמעותיים )כמפורט להלן(, וזאת לצורך קידום מספר  2020הראשון לשנת 

 :מטרות במקביל, כדלקמן

 הגדלת היקפי הגידול והייצור של החברה במישרין ובעקיפין בישראל; .א

 הרחבת אפיקי המכירה של החברה בישראל ובעולם; .ב

 ייצוא קנאביס רפואי ממדינת ישראל;קידום ההכנות לקראת  .ג

 ביסוס הפעילות הבינלאומית, בדגש על אירופה; .ד

 הרחבת המחקר והפיתוח של זני החברה ומוצריה;  .ה

 חיזוק בסיס ההון של החברה וגיוס השקעות ממשקיעים מוסדיים. .ו

מנת לקדם -להלן תיאור אירועים מהותיים ופעולות שביצעה החברה בתקופת הדוח ולאחריו, על

 טרות אלה.מ
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 הגדלת היקפי הגידול והייצור של החברה במישרין ובעקיפין בישראלא. 

בדבר חתימה על הסכמי  2019בנובמבר,  18-ו 2019ביולי,  17בהמשך לדיווחי החברה מהימים  .2.2

"( הנמצאות בהקמה, במהלך המגדלים)" 1שיתוף פעולה עם שתי חוות לגידול קנאביס בישראל

, המשיכה החברה ביעוץ תכנוני ורגולטורי למגדלים. כמו כן, במהלך 2020הראשון לשנת החציון 

ראשונים השתילים ה סיפקה אתהחברה  .קיבלו רישיון מסחרי לגידולחוות השתי  ,הרבעון הנוכחי

והמגדלים החלו בגידול  ,מסחריתהגידול הלצורך תחילת פעילות  בסיס זני החברה-על למגדלים

 . , מבוססים על זני החברהםעשרות אלפי שתיליבפועל של 

תמוך ביצעה החברה ייבוא של תוצרת קנאביס רפואי מקנדה על מנת ל בנוסף, בתקופת הדוח

, בעקיפין, את היקף הגידול והייצור של קנאביס הגדילה החברהכתוצאה מכך, . בביקושים בשוק

 יםראו דיווח ,נוספיםלפרטים . אשר נבחרו בקפידה וזנים נוספים איכותי המבוסס על זני החברה

 2020במאי,  18 ,(2020-01-045081)מס' אסמכתא:  2020במאי,  7ם הימישל החברה מ יםמיידי

  .(2020-01-050847)מס' אסמכתא  2020במאי,  21-ו (2020-01-049035)מס' אסמכתא 

 הרחבת אפיקי המכירה של החברה בישראל ובעולםב. 

הסכמי מסגרת בלתי  עשרותב התקשרה החברהבמהלך תקופת הדוח ולאחר תאריך המאזן,  .2.3

קבוצת החברה )לרבות מוצרי קשורים, על בסיס שאינו בלעדי, למכירת מוצרי קנאביס רפואי של 

בתי מרקחת עשרות עם  "(המוצרים)" מקבוצתה( " ו/או כל מותג אחרקנארית" ו/או "ניצן"

חודשים,  36עד  12ל הסכמי המסגרת נקבעו לתקופות ש המורשים למכירת קנאביס בישראל.

להערכת החברה, סך  את המוצרים.במסגרתם, התחייבו בתי המרקחת, במצטבר, לרכוש 

מיליון ש"ח לכל אורך  228-בגין הסכמי המסגרת מסתכמות לכדי כ ההכנסות הצפויות לחברה

החברה  יראו דיווח ,לפרטים נוספים .2תקופת ההסכמים ובכפוף לתנאים אשר נקבעו בהסכמים

)מס' אסמכתא:  2020באוגוסט,  2; (2020-01-059569)מס' אסמכתא:  2020ביוני,  29 מהימים

 2020באוגוסט  23-ו ;(2020-01-085896)מס' אסמכתא:  2020באוגוסט,  9; (2020-01-081525

 (2020-01-082465)מס' אסמכתא: 

 קידום ההכנות לקראת ייצוא קנאביס רפואי ממדינת ישראלג. 

תעשיות פרמצבטיות בישראל בע"מ , קיבלה שיח מפנאקסיה 2020באפריל,  30ביום  .2.4

אישור  , היצרן אשר באמצעותו מיוצרים מוצרי הקנאביס הרפואי של החברה,"(קסיהנאפ)"

, אשר GACPבדבר עמידתם של מתקני הגידול של שיח בתקן הגידול הנדרש באירופה, תקן 

העמידה בו מהווה תנאי סף )לרבות תנאים נוספים( לייצוא קנאביס לאירופה. לפרטים נוספים 

 (.2020-01-043251)מס' אסמכתא:  2020במאי,  3ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

(, לפיו המכון מצא כי IQC, קיבלה שיח אישור מהמכון לבקרה ואיכות )2020בנוסף, בחודש יוני  .2.5

 GACP.3באמות המידה של תקן הגידול הנדרש באירופה, תקן שיח עומדת 

מרשות  EU-GMPאישור רשמי לתקן  פנאקסיה שלייצור ה, קיבל מתקן 2020ביוני,  3ביום  .2.6

                                                        
 .098829-01-2019-ו 073249-01-2019ות מס' אסמכתא 1

המסגרת ניתנים לביטול הסכמי המסגרת יתבטלו מאליהם אם תחלו מניעה חוקית אשר תמנע את ביצועים. כמו כן, הסכמי  2
 בהתראה מראש, בין היתר, בשל הפרה של מי מהצדדים או מטעמי נוחות, בהתאם לקבוע בהסכמי המסגרת.

  אין המדובר באישור שהתקבל מהרשויות האירופאיות. 3



 4-א
 

המבקש לייצר,  התקן האירופאי הכרחי לכל גוף"(. התקן האירופאיבריאות באיחוד האירופאי )"

לייצא ולשווק מוצרים מבוססי קנאביס רפואי במדינות האיחוד האירופאי, בהתאם לסטנדרטים 

 EC/2003/94.4המקובלים על פי הדירקטיבה האירופאית לייצור מוצרים מבוססי קנאביס רפואי 

 לביןהחברה בין מסחרי המהווה צעד משמעותי בקידום המיזם המשותף האירופאי קבלת התקן 

ייצא מישראל למדינות באירופה תמציות ושמנים מבוססי קנאביס רפואי לשמטרתו , נאקסיהפ

ומכירות גם באירופה, נוסף על  צעד משמעותי לקראת תחילת ייצואוכן  "(המיזם)" של החברה

)מס'  2020, ביוני 10 מיידי של החברה מיוםה ההשוק הישראלי. לפרטים נוספים ראו דיווח

 ., המובא בזאת על דרך ההפנייה(2020-01-059850אסמכתא: 

(, הנכלל בזאת על 2020-01-043066 )מס' אסמכתא: 2020במאי,  14כאמור בדיווח החברה מיום  .2.7

צו ייצוא חופשי להסדרת ייצוא מוצרים  פורסם ברשומות, 2020במאי,  13דרך ההפניה, ביום 

ימים מיום פרסומו. הצו קובע כי מי  30לתוקף נכנס מסוימים של קנאביס רפואי מישראל, אשר 

שחפץ לייצא מוצרי קנאביס רפואי מסוימים מישראל, יפנה לקבלת רישיון ממשרד הבריאות 

ובכפוף לקבלת הרישיון יוכל לייצא את הטובין, בהתאם למפורט בפקודת הסמים המסוכנים 

יר יצוא מוצרי . הצו מהווה שלב נוסף ביישום החלטת הממשלה להת1973-]נוסח חדש[, תשל"ג

 קנאביס רפואי.

 ביסוס הפעילות הבינלאומית, בדגש על אירופהד. 

 1בגובה  "(סריו)" Sarrio Hellas S.Aבחברת , הושלמה עסקת ההשקעה 2020ביוני,  4ביום  .2.8

מההון  52.5%-ב 5כך שעם השלמתה מחזיקה החברה, באמצעות שיח שריד בע"מ, מיליון אירו

ההשקעה הוענקה לחברה זכות להשתתף בסיבוב גיוס  עסקתמ כחלק .המונפק והנפרע של סריו

תפעל להקמת החברה, באמצעות סריו,  .מנגנוני אנטי דילולכן עתידי של סריו בתנאים מועדפים ו

ובדרישות  EU-GMP-ו GACP חוות גידול, חוות ריבוי ומפעל ייצור, אשר צפויים לעמוד בתקני

 .המחמירות הנוספות הנחוצות לצורך מכירת קנאביס רפואי באירופה ובשאר מדינות העולם

השקעתה של החברה בחברה הייעודית והגדלת החזקתה, מהוות הבעת אמון נוספת של החברה 

בפעילות הצפויה ביוון. להערכת החברה, הפעילות ביוון עשויה להוות שער לשוק האירופאי 

חבי היבשת, בדגש על שוק היעד העיקרי, גרמניה, כל זאת בכפוף לקבלת הרישיונות ולצרכנים בר

ביוני,  7-ו באפריל 2מיידים של החברה מהימים ה הראו דיווחילפרטים נוספים  .המתאימים

המובאים בזאת על דרך  (, בהתאמה2020-01-057879 ;2020-01-034899 )מס' אסמכתא: 2020

  .ההפנייה

 Harmony Foundation of New Jersey, התקשרה שיח בהסכם עם חברת 2020במאי,  11ביום  .2.9

Inc. "(הרמוני,)"  על פיו תעניק שיח להרמוני רישיון ייצור, שיווק והפצה שאינו בלעדי במדינת

ג'רזי שבארה"ב למוצרי שיח בתמורה לתמלוגים. ההסכם מהווה אבן דרך משמעותית -ניו

לשווקים חדשים ומהווה דריסת רגל ראשונה להפצת  במימוש אסטרטגיית החברה להתרחבות

מוצרי שיח והחברות הקשורות שלה בארה"ב, ללא תלות באישור הייצוא ממדינת ישראל. 

-2020-01)מס' אסמכתא:  2020במאי,  12לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

046650.)  

                                                        
4 European Union Good Manufacturing Practices. 

 חברה פרטית בבעלותה המלאה של החברה. 5
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 Globalשימוש בלעדית בקנדה עם חברת, התקשרה שיח בהסכם למתן זכות 2020במאי,  18ביום  .2.10

Medical Producers Corporation "(GMPC גידול, שיווק ומכירה של מוצרים "( לשם 

של שיח וכן את זני שיח בקנדה, בתמורה לחלוקת הכנסות. במסגרת  המבוססים על הפורמולציות

ההסכם נקבעו תשלומי מינימום שנתיים וכן סוכמו תנאים מסחריים לייצוא קנאביס מישראל 

שנקבעו בהסכם  השנתיים המינימום תקבולי סך. לקנדה, בכפוף לאישור הייצוא ממדינת ישראל

. לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי של יליון דולרמ 3-כ הינושלושת השנים הראשונות מהלך ב

  (.2020-01-049761)מס' אסמכתא  2020במאי,  19החברה מיום 

 הרחבת המחקר והפיתוח של זני החברה ומוצריהה. 

 הרחבת המוצר והפיתוח של זני החברה ומוצריה .2.11

בע"מ  , התקשרה שיח במזכר הבנות עם חברת קנאסול אנליטיקס2020באפריל,  5ביום 

"(, חברה העוסקת בפעילויות מחקר ופיתוח בתחום הקנאביס הרפואי, לשיתוף פעולה קנאסול)"

בהתבסס על זני שיח. בהתאם למזכר ההבנות,  ,מחקרי לשם פיתוח טכנולוגיות מתקדמות בתחום

שיח תספק לקנאסול מגוון זני קנאביס לצורך מיפוי ואיתור זנים בעלי ריכוז גבוה של 

ם ספציפיים ובחינת יישומם על אינדיקציות רפואיות, לרבות פיתוח פורמולציות קנאבינואידי

רפואיות. כמו כן, קנאסול ושיח יפעלו למסחור הזנים, לפי העניין, במישרין ו/או באמצעות 

)מס'  2020באפריל,  6פרויקטים עם צדדי ג'. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

 (.2020-01-036180אסמכתא: 

 פעילות מחקר ופיתוח עם מוסדות רפואיים .2.12

 לדוח הדירקטוריון. נספח א'ראו 

 ו. חיזוק בסיס ההון של החברה וגיוס השקעות ממשקיעים מוסדיים

, התקשרה החברה בהסכמים לביצוע הצעה פרטית מהותית )כהגדרת מונח זה בתקנות 2020במאי,  21ביום 

(, של מניות רגילות של החברה 2000-ך בחברה רשומה(, התש"סניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ער

ש"ח לכל מניה, וכן הקצאה, ללא תמורה נוספת, של כתבי אופציה שאינם רשומים למסחר  0.8בתמורה בסך 

 ( הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, כמפורט להלן:4( ומסדרה )3מסדרה )

 תמורה מניות רגילות ניצע

כתבי אופציה 

)לא רשומים 

למסחר( 

 (3מסדרה )

כתבי אופציה 

)לא רשומים 

למסחר( 

 (4מסדרה )

חברות בשליטת י.ד מור השקעות 

 בע"מ

 8,141,700 8,141,700 ש"ח 13,026,720 16,283,400

 4,100,000 2,050,000 ש"ח 3,280,000 4,100,000 הכשרה חברה לביטוח בע"מ

 1,875,000 937,500 ש"ח 1,500,000 1,875,000 פסגות ניירות ערך בע"מ

 700,000 350,000 ש"ח 560,000 700,000 תכלית מכשירים מורכבים בע"מ

 100,000 50,000 ש"ח 80,000 100,000 ניר זיכלינסקי

 75,000 37,500 ש"ח 60,000 75,000 יעקב עמידרור
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 62,500 31,250 ש"ח 50,000 62,500 אביב ברוסילובסקי

 23,195,900 11,597,950 ש"ח 18,556,720 23,195,900 סה"כ

 

 והאופציות הושלמה ההשקעה והתמורה הועברה לחברה, כנגד הקצאת המניות 2020 ביוני

  למשקיעים.

-2020-01)מס' אסמכתא:  2020במאי,  25של החברה מיום  לפרטים נוספים, ראו דיווחה המיידי

(, המובאים בזאת 2020-01-050539)מס' אסמכתא:  2020ביוני,  4(, והדיווח המתקן מיום 052209

-2020-01)מס' אסמכתא:  2020ביוני,  11על דרך ההפנייה וכן דיווחה המיידי של החברה מיום 

060633.) 

מיליון ש"ח(  5)בסך  התמורה הנדחית לתשלוםנאי המתלה במועד השלמת ההשקעה, התקיים הת

בגין רכישת מניות טרג'ין חקלאות מתקדמת בע"מ וטריכומשל בע"מ, שנרכשו מבעלי השליטה 

התמורה הנדחית שולמה, לאחר תאריך . "(התמורה הנדחית)" 6בחברה כחלק מעסקת המיזוג

 המאזן.

 (COVID-19משבר נגיף הקורונה ) .3

( הנכלל 2020-01-032961)מס' אסמכתא:  2020במרץ,  31המיידי של החברה מיום כאמור בדיווח 

( והשלכותיו על פעילות המשק COVID-19בזאת על דרך ההפניה בדבר התפשטות נגיף הקורונה )

פעילות הריבוי, הגידול והייצור של קנאביס רפואי ומוצריו, ובפרט, אספקת תוצרי  -הישראלי 

מיוצרים מוצרי החברה, וכן אספקה למטופלים הצורכים קנאביס  הקבוצה ליצרן באמצעותו

במהלכו של הרבעון השני לשנת  במתכונת רגילה ובאופן שוטף וסדירלשימוש רפואי, התקיימה 

, וזאת אף נכון למועד פרסום דוח זה, והכל בהתאם להנחיות משרד הבריאות והיחידה 2020

 לקנאביס רפואי. 

תבצע במרכז הרפואי שמיר )אסף הרופא(, לבחינת השפעת תכשיר המחקר הקליני המבתוך כך, 

המבוסס על הקנאביס הרפואי של החברה, "ניצן ספקטרום", בטיפול בהפרעות מהן סובלים ילדים 

ממשיך להתקיים אולם קיימת , נספח א'כמפורט בוצעירים הנמצאים על הספקטרום האוטיסטי, 

רה, לא תהיה להאטת גיוס המטופלים השפעה כספית האטה בגיוס המטופלים בניסוי. להערכת החב

 מהותית על החברה.

לחומרי הגלם  הלקוחותהמתקבלים מצד  הביקושיםוכן למועד דוח זה,  2020נכון לרבעון השני לשנת 

ומוצרי הקנאביס הרפואי של החברה הינם יציבים והחברה אף נערכת להגברת היקף הריבוי 

. להערכת ו/או ייבוא לעיל( 2.2)כמפורט בסעיף  מחוות נוספות , לרבות רכישה של קנאביסוהגידול

-הנהלת החברה, פעילות החברה נמצאת במעגלי החשיפה העקיפים נוכח ההשפעות המאקרו

כלכליות של משבר הקורונה, ולכן, להימשכות משבר הקורונה עלולות להיות השפעות עתידיות על 

-המכירות המצרפי בענף. למועד דוח זה, לאור אי כלל ענף הקנאביס הרפואי בישראל, לרבות גובה

-הוודאות בנוגע למשבר הקורונה, אין ביכולת ההנהלה להעריך את השפעת השינויים המאקרו

בדוח  35.1.3בהמשך לגורמי הסיכון המפורטים בסעיף כלכליים בישראל על החברה. לצד זאת, 

אל ובעולם, להמשך ההתפשטות הנגיף , ועל רקע התפשטות נגיף הקורונה בישר2019התקופתי לשנת 

עשויות להיות השלכות, בין היתר, על איוש סדיר של כוח האדם וכפועל יוצא על פעילותה של 

                                                        
 (.045256-01-2019)מס' אסמכתא  2019במאי,  12לדיווח המיידי של החברה מיום  2.1.2.8לפרטים נוספים, ראו סעיף  6
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 החברה. 

 

 :להלן מוצג פירוט על צעדים שנקטה ההנהלה והתייחסות להשפעת הקורונה על פעילות החברה

 עובדי חלק מ, ונכון למועד דוח זה, 2020לשנת  שני: במהלך הרבעון האיוש כוח אדם בחוות הגידול

הייצור של החברה עובדים במשמרות נפרדות במתקני הגידול של החברה, כאשר מס' מצומצם 

לבקשתם לחל"ת. בד בבד, הגדילה ו/או חזרו מעובדי החווה אשר נמצאים בקבוצת סיכון, יצאו 

בהקשר זה, קיבלה החברה החברה את מצבת עובדי הייצור לצורך המשך עבודה במשמרות. 

, ונכון 2020לשנת  שניהקלות בהליכי אישור עובדים חדשים. כאמור לעיל, במהלך הרבעון ה

  למועד דוח זה פעילות הגידול והייצור לא נפגעה.

 ונכון למועד דוח זה, עובדי 2020לשנת  שני: במהלך הרבעון האיוש כוח אדם במטה החברה ,

אופן שוטף. לחברה יכולות מיחשוב המאפשרות עבודה המטה של החברה המשיכו לעבוד ב

צריכים להגיע למשרדי החברה, דבר המאפשר גמישות באופן המטה מרחוק, מבלי שעובדי 

  הדיווח ונכון למועד דוח זה. תשעבודת המטה לא נפגעה בתקופ

 ו: מפעל הייצור שבו מיוצרים מוצרי החברה, וכן המפיץ שבאמצעותהשפעה על שרשרת האספקה 

מופצים מוצרי החברה המשיכו לעבוד כסדרם לאורך תקופת משבר הקורונה. למיטב ידיעת 

החברה, המפעל והמפיץ הטמיעו נהלים פנימיים לצורך המשך עבודתם כסדרה. יחד עם זאת יצוין 

כי בעתיד, ככל שפעילות המפעל ו/או המפיץ ייפגעו, הכנסותיה העתידיות של החברה עלולות 

  להיפגע.

  לעיל, הואיל ומתקני גידול וייצור  .82: בהמשך לאמור בסעיף על הקמת חוות הגידול ביווןהשפעה

קנאביס רפואי נמצאים בשלב תכנוני, לא צופה החברה שמשבר הקורונה ביוון ישפיע בטווח הזמן 

הקצר והבינוני על התקדמות הפרויקט. ככל שמשבר הקורונה יימשך במשך חודשים רבים, יתכן 

  דות ההקמה, אולם בשלב זה, אין בידי הנהלה החברה היכולת להעריך סיכון זה.עיכוב בעבו

 ונכון למועד דוח זה, הלקוחות העיקריים  2020לשנת  שני: במהלך הרבעון ההשפעות מסחריות

 של החברה הינם בתי מרקחת אשר המשיכו לפעול במהלך משבר הקורונה כסדרם. 

 

, השלמת הקמת מתקני הגידול ביוון בדבר פעילות המגדליםהמידע והערכות החברה כאמור לעיל, 

והיקף התפוקה במתקן, התרחבות הפעילות לשווקים חדשים )לרבות, ארה"ב וקנדה(, השפעות 

משבר הקורונה על פעילות החברה וכן בדבר המשך הפעילות הסדירה והשוטפת, היקף הביקושים 

ור של החברה הינן בבחינת מידע צופה פני המתקבלים מצד לקוחות החברה וכן הגדלת כושר הייצ

, המבוססות על הערכות החברה בדבר התפתחויות 1968-עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

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

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

כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה, וביניהם שינויים בהנחיות משרד הבריאות ו/או 

 החלטות ממשלה.
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 החברהסקירת מצב עסקי  .4

  ותמצית רווח והפסד מצב כספי .4.1

מספרי ההשוואה המוצגים בדוח זה הינם לעומת תוצאותיה הכספיות של שיח שריד בע"מ, 

ידי החברה במסגרת עסקת מיזוג שהושלמה -בת בבעלות מלאה, אשר נרכשה עלחברה 

 לעיל(. 1.2)לפרטים נוספים, ראו סעיף  2019בספטמבר 

כשנת שיתופי הפעולה האסטרטגיים והצמיחה  2020כאמור, הנהלת החברה סימנה את שנת 

 הגלובאלית לצד המשך צמיחת הפעילות בישראל. 

המשיכה החברה במגמת הצמיחה בפעילותה ופרט בהכנסות.  2020לשנת הראשון  החציוןבמהלך 

המקביל בו  חציוןביחס ל 49%-גידול של כמיליון ש"ח ומהוות  19.2-עמדו על כ לחציוןההכנסות 

עמדו  2020ות לרבעון השני לשנת סברמה רבעונית, ההכנ מיליון ש"ח. 12.9-עמדו ההכנסות על כ

 7.0) המקביל ביחס לרבעון ,, בהתאמה51%-ו 64%-גידול של כמיליון ש"ח ומהוות  11.6-על כ

הגידול בהכנסות נבע, בין היתר,  .מיליון ש"ח( 7.7) 2020ראשון לשנת ולרבעון ה מיליון ש"ח(

מזינוק במכירות תחת האסדרה החדשה שבא לידי ביטוי בזינוק במכירות של מותגי החברה, 

 ". ניצןבעיקר סדרת מוצרי "

המקביל והן  לחציוןהשתפרה מהותית ביחס  2020לשנת הראשון  בחציוןהרווחיות הגולמית 

התייעלות בתהליכי הגידול והייצור, לצד המעבר למכירות מבעיקר והושפעה , 2019ביחס לשנת 

מיליון ש"ח  7.8-הנוכחי על כ בחציוןבעיקר תחת האסדרה החדשה. בסה"כ עמדה עלות המכר 

ביחס לתקופה המקבילה  26%-כ -גידול של כמיליון ש"ח בתקופה המקבילה ) 6.2-כבהשוואה ל

ברבעון השני לשנת הרווחיות הגולמיות  (.חציוניםבין ה בהכנסות 49%-לצד גידול, כאמור, של כ

הושפעה מרכישה של מלאי וייבוא תוצרת מחו"ל בעלות גבוהה יותר ביחס לעלות הגידול  2020

, עמד שיעור הרווח הגולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן של ברבסופו של ד .במתקני החברה

   .המקביל בחציון 52.2%-ביחס לכ 59.5%-על כבחציון נכסים ביולוגיים 

, המשיכה החברה את השקעותיה במחקר ופיתוח והמשך 2020לשנת הראשון  החציוןבמהלך 

-הנוכחי על כ בחציוןקידום המחקרים הקליניים. כפועל יוצא, עמדו הוצאות המחקר והפיתוח 

 .מיליון ש"ח וכללו בעיקר הוצאות שכר ונלוות והוצאות על שירותים מקצועיים 0.9

ף המכירות תחת האסדרה החדשה, , לצד הגידול בהיק2020לשנת הראשון  החציוןבמהלך 

המשיכה החברה בהרחבת מערך המכירות והתועמלנות אשר פועל מול בתי מרקחת, רופאים 

וגורמים נוספים, לצורך קידום המכירות בישראל. בד בבד, המשיכה החברה בפעילות הפיתוח 

 1.5-חי בכהנוכ בחציוןהעסקי, בארץ ובעולם. כפועל יוצא, הסתכמו הוצאות השיווק והמכירות 

המקביל נבע מגידול בעמלות הפצה לבתי מרקחת  לחציוןמיליון ש"ח, כאשר עיקר הגידול ביחס 

  ועלויות שכר ונלוות.

מיליון ש"ח ונבעו  3.7-עמדו הוצאות הנהלה וכלליות על כ 2020לשנת הראשון  החציוןבמהלך 

הפיכת שיח לחברה בעיקר מהוצאות שכר ונלוות והוצאות בגין שירותים מקצועיים כחלק מ

 .מיליון ש"ח 0.6-ציבורית, ולרבות הוצאות תשלום מבוסס מניות בגובה כ

מיליון ש"ח ברכוש קבוע, בעיקר  3.1-, השקיעה החברה כ2020לשנת הראשון  חציוןהבמהלך 

בשדרוג מתקני הגידול הקיימים של החברה וכן רכישת מיכון לצורך הגדלת שטחי הגידול 
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  לצד חסכון עתידי בעלויות כוח אדם. האפקטיביים וההפרחה

, השיגה החברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת 2020לשנת הראשון  החציוןבמהלך 

 26.2-ההון החוזר של החברה עמד על כ 2020ביוני,  30"ח. כמו כן, ליום מיליון ש 0.2-כבגובה 

מיליון ש"ח ויתרות מלאי ונכסים ביולוגיים  7.6-מיליון ש"ח ומורכב מיתרת לקוחות בגובה כ

הלקוחות  ביתרת הגידולמיליון ש"ח.  1.3-מיליון ש"ח בניכוי יתרת ספקים בגובה כ 19.9-בגובה כ

נובע בעיקר משינוי בזהות הלקוחות כחלק מהגידול בפעילות החברה תחת האסדרה החדשה. כמו 

ביקוש הגבוה למוצרי החברה בשוק כן, להערכת החברה, יתרת הלקוחות עשויה להעיד על ה

הישראלי בקרב מטופלי הקנאביס הרפואי, וכן מעריכה החברה כי יתרות המלאי והנכסים 

על מנת  2020ביולוגיים הגבוהים יאפשרו לחברה להמשיך ולספק את מוצריה באופן תדיר במהלך 

  לאפשר למטופלים טיפול רציף.

 מיליון ש"ח. 38.7-ושווי מזומנים של החברה על סך כעמדה יתרת המזומנים  2020ביוני,  30ליום 

לאור האמור לעיל בדבר התזרים החיובי מפעילות שוטפת, ההון החוזר החיובי של החברה ויתרת 

המזומנים ושווה מזומנים לסוף התקופה, הנהלת החברה סבורה כי החברה איתנה מבחינה 

  פיננסית ובעלת משאבים למימוש האסטרטגיה העסקית.

 וחות מהותייםלק .4.2

תחת האסדרה החדשה, המוצרים הסופיים של החברה נמכרים למטופלים באמצעות בתי מרקחת 

מורשים, בכפוף להצגת מרשם לרכישת קנאביס רפואי ממשרד הבריאות. עם המעבר למכירות 

בעיקר תחת האסדרה החדשה, מוצרי החברה מופצים לבתי מרקחת באמצעות המפיץ, נובולוג 

"(. נכון למועד פרסום הדוח, המפיץ, פנאקסיה )המחזיקה בית המפיץ( בע"מ )"1966אפ -)פארם

. של החברה ם לקוחותיה העיקרייםינ"( ההקשורהחברה ה)" חברה מהקבוצהמרקחת באתרה( ו

שנעשו  לבתי המרקחת ותהתמורות בגין מכירת מוצרי החברה מתקבלות מן המפיץ בגין אספק

. לפרטים נוספים אודות לידי פנאקסיה העברת המוצרים, ומפנאקסיה בהתאם בתקופה בפועל

, 2019לדוח התקופתי לשנת  29.3-ו 29.2מאפייני ההתקשרות עם פנאקסיה והמפיץ ראו סעיפים 

 המובא בזאת על דרך ההפנייה. 

, החברה מוכרת חומרי גלם ומוצרים מוגמרים לחברות 2019כאמור בדוח התקופתי לשנת 

, לה מוכרת החברה מוצרים מוגמרים )באמצעות שותפיה שורהק, ביניהן החברה ההקבוצה

למטופלים באמצעות בתי מרקחת  קשורההחברה ההעסקיים של החברה(, הנמכרים על ידי 

 , המוצרים המוגמרים עוברים לבעלותה שלהקשורההחברה  מורשים. במסגרת ההתקשרות עם

עימו  בעת איסוף המוצרים המוגמרים מחצרי היצרן בידי המפיץ המורשה קשורההחברה ה

  . קשורההחברה ההתקשרה 

 10%-ו 13%-אלפי ש"ח, אשר מהוות כ 3,089-אלפי ש"ח וכ 3,925-בגובה כ 2019הכנסות בשנת 

, בהתאמה. הכנסות לחציון מסך הכנסות החברה בתקופה, בהתאמה, נובעות מהמפיץ ופנאקסיה

אלפי ש"ח, אשר  3,621-אלפי ש"ח וכ 3,928-אלפי ש"ח, כ 10,317-בגובה כ 2020הראשון לשנת 

מסך ההכנסות בחברה בחציון, בהתאמה, נובעות מהמפיץ, פנאקסיה  19%-ו 20%, 54%-מהוות כ

 , בהתאמה.קשורההחברה הו
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 השוואת הפעילות לתקופות מקבילות

בנטרול השפעות תקופות ל )הפסד( הרווחבטבלה מטה מוצג  תוצאות הכספיותהלצורך השוואת 

 של מספר סעיפים כדלקמן:

 אלפי ש"ח

לשישה חודשים 

 ביוני 30שהסתיימו ביום 

לשלושה חודשים 

 ביוני 30שהסתיימו ביום 

לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

2019 

2020 2019 2020 2019 

 (22,554) 667 4,246 1,782 6,045 רווח הפסד לתקופה

התאמות לשווי הוגן של 

 נכסים ביולוגייםמלאי ו
(2,021) (554) (2,459) 213 120 

 1,411 368 476 1,202 873 הוצ' תשלום מבוסס מניות

 28,765 - - - - הוצאות רישום למסחר

 7,742 1,248 2,263 2,430 4,897 רווח מתואם

 

מיליון ש"ח ומהווה גידול  4.9-הינו כ 2020 לחציון הראשון לשנתהרווח המתואם 

המקביל, וזאת כאמור לעיל לצד  חציוןבהשוואה לרווח המתואם ל 102%-של כ

 בהכנסות בין התקופות. 49%-גידול של כ

 : (באלפי ש"חלהלן תמצית נתונים על המצב הכספי )

 

 31 ביוני 30

 בדצמבר

2019 

 ההסבר לשינוי
2020 2019 

 48,766 24,785 68,969 נכסים שוטפים

 31-הגידול בנכסים השוטפים למועד הדוח בהשוואה ל

ביתרת מזומנים ושווה נובע בעיקר מגידול  2019בדצמבר, 

)לרבות מהנפקת מניות  אלפי ש"ח 10,328-מזומנים בגובה כ

מגידול ו ו'(כמפורט בסעיף  למשקיעים מוסדיים ואופציות

אלפי ש"ח עקב גידול  3,717-יתרת הלקוחות בגובה כב

גידול בנכסים היתר על כן,  .במכירות תחת האסדרה החדשה

 מלאי ונכסים ביולוגיםיתרות מגידול בבנוסף בע והשוטפים נ

 , בהתאמה.אלפי ש"ח 2,968-ו 2,760-כבגובה 

 18,362 14,091 23,679 נכסים לא שוטפים

 31-השינוי בנכסים הלא שוטפים למועד הדוח בהשוואה ל

נובע בעיקר מגידול ביתרת רכוש קבוע, נטו  2019בדצמבר ,

אלפי ש"ח )המשך שדרוג מתקני הגידול(,  2,486-בגובה כ

השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ביתרת  ומגידול

, בעיקר כתוצאה מההשקעה אלפי ש"ח 2,682-בגובה כ

 (.2.8 או סעיף)רסריו  בחברת

  67,128 38,876 92,648 סך הנכסים
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 31 ביוני 30

 בדצמבר

2019 

 ההסבר לשינוי
2020 2019 

 15,901 2,839 15,274 התחייבויות שוטפות

 31-הקיטון בהתחייבויות השוטפות למועד הדוח בהשוואה ל

נובע בעיקר מקיטון בתמורה מותנית ונדחית  2019בדצמבר, 

אלפי ש"ח כתוצאה משינוי בשווי הוגן. קיטון  1,813-בגובה כ

 787-מגידול ביתרת זכאים ויתרות זכות בגובה כצומצם זה 

 אלפי ש"ח.

 4,466 11,511 4,789 התחייבויות לא שוטפות

-בהתחייבויות הלא שוטפות למועד הדוח בהשוואה ל הגידול

גידול בהתחייבות למס נדחה בגובה מנובע  2019בדצמבר,  31

קיטון התחייבות בגין עקב צומצם אלפי ש"ח, אשר  752-כ

 אלפי ש"ח. 429-חכירות בגובה כ

  20,367 14,350 20,209 סך התחייבויות

 46,761 24,526 72,585 הון

נובע  2019בדצמבר,  31-הגידול בהון למועד הדוח בהשוואה ל

 17,993-בגובה כ קרנות הוןבפרמיה ומצרפי מגידול בעיקר 

( ו'2)ראו סעיף  2020כתוצאה מגיוס כספים ביוני  אלפי ש"ח

רווח הנקי והרווח הכולל לתקופת הדוח בגובה וכן מגידול ב

 אלפי ש"ח, בהתאמה. 913-ו 6,045

  67,128 38,876 92,648 סך ההון וההתחייבויות

 

 תוצאות הפעילות  .4.3

 : (באלפי ש"ח) 2020 ,יוניב 30שנסתיימה ביום לתקופה לן תמצית דוחות רווח והפסד לה

 

 
לשישה חודשים 

שהסתיימו ביום 

 ביוני 30

לשלושה חודשים 

שהסתיימו ביום 

 ביוני 30

לשנה 

שהסתיימה 

 31ביום 

 בדצמבר

2019 

 ההסבר לשינוי

2020 2019 2020 2019 

 28,834 7,045 11,564 12,944 19,230 הכנסות ממכירות

 49%-גדלו בכ 2020לשנת  ןהראשו בחציוןההכנסות 

 המקביל. בחציוןלעומת ההכנסות 

 2020ההכנסות ברבעון השני לשנת ברמה רבעונית, 

רבעון לעומת ההכנסות ב 51%-כו 64%-גדלו בכ

 .והרבעון הקודם, בהתאמה המקביל

הגידול בהכנסות נובע מגידול בהיקף הפעילות 

העסקית תחת האסדרה החדשה, לרבות זינוק במכירת 

 " שנמכרו בתקופה.ניצןמוצרי "

 14,970 3,140 5,414 6,187 7,790 עלות המכירות

 2020הראשון לשנת  בחציון ותריבעלות המכ הגידול

 מגידול בהיקף הפעילותנובע המקביל  החציוןלעומת 

התייעלות בתהליכי הגידול ומושפע, בין היתר, מ

וכן  ,א תוצרת מחו"לייבוור, רכישת מלאי והייצו

 מהמעבר למכירות בעיקר תחת האסדרה החדשה.
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לשישה חודשים 

שהסתיימו ביום 

 ביוני 30

לשלושה חודשים 

שהסתיימו ביום 

 ביוני 30

לשנה 

שהסתיימה 

 31ביום 

 בדצמבר

2019 

 ההסבר לשינוי

2020 2019 2020 2019 

רווח גולמי לפני השפעת 

 שינויים בשווי הוגן,

 

 שיעור רווח גולמי

11,440 

 

 

59.5% 

6,757 

 

 

52.2% 

6,150 

 

 

53.2% 

3,905 

 

 

55.4% 

13,864 

 

 

%38.4 

רווח הגולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן של נכס ה

ביחס  69%-גדל בכ 2020הראשון לשנת  בחציוןביולוגי 

נובע בעיקר מגידול בהיקפי  . הגידולהמקביל חציוןל

, המכירות, לרבות התייעלות בתהליכי הגידול והייצור

וכן מהמעבר  ייבוא תוצרת מחו"ל,ורכישת מלאי 

 לאסדרה החדשה.

השיפור בשיעור הרווח הגולמי לפני השפעת שינויים 

נובע בעיקר בחציון ביחס לחציון המקביל בשווי ההוגן 

והייצור ומהמעבר תהליכי הגידול במהתייעלות 

 אוכן הושפע מרכישת מלאי וייבו ,סדרה החדשהאל

תוצרת מחו"ל בעלות גבוהה יותר ביחס לעלות הגידול 

 ,ת התוצרת, כאמור לעילרכיש .במתקני החברה

ברבעון השני  הגולמית השפיעה על שיעור הרווחיות

 ביחס לרבעון הקודם. 2020לשנת 

רווחים שטרם מומשו 

ההוגן של בהתאמות שווי 

 נכסים ביולוגיים

7,926 5,112 5,540 2,759 7,962 
השינויים בין התקופות נובעים משינוי שווי הוגן של 

 נכסים ביולוגיים.

רווח משינויים בשווי ההוגן 

 שמומש בשנה הנוכחית
(5,905) (4,558) (3,081) (2,972) (8,082) 

השינויים בין התקופות נובעים משינוי שווי הוגן של 

נכסים ביולוגיים שמומשו וכמויות המלאי שנמכר 

 בתקופה.

 ראו לעיל. 13,744 3,692 8,609 7,311 13,461 רווח גולמי

 1,806 290 373 573 921 הוצאות מחקר ופיתוח

הראשון  בחציוןהגידול בהוצאות המחקר והפיתוח 

המקביל נובע ממימוש  חציוןביחס ל 2020לשנת 

אסטרטגיית החברה בנושא פיתוחים טכנולוגיים 

ומחקריים, ובא לידי ביטוי בעיקר מגידול בהוצאות 

שכר ונלוות והוצאות על מחקרים קליניים, לרבות 

 אלפי ש"ח. 116-תשלום מבוסס מניות בגובה כ

 2,078 582 810 935 1,450 הוצאות מכירה ושיווק

הראשון לשנת  חציוןושיווק ב הגידול בהוצאות מכירה

המקביל נובע בעיקר מהתאמת  חציוןביחס ל 2020

החברה לאסדרה החדשה ומגידול בפעילות, בין היתר, 

גידול במערך התועמלנות וההפצה בבתי מרקחת 

בהתאם לרגולציה באמצעות מפיץ, וכן בעלויות שכר 

 ונלוות.

 5,238 1,511 1,620 2,505 3,719 הוצאות הנהלה וכלליות

הראשון  חציוןהגידול בהוצאות הנהלה וכלליות ב

המקביל נובע בעיקר מגידול  חציוןביחס ל 2020לשנת 

בהוצאות שכר ונלוות, לרבות בשל הוצאות תשלום 

אלפי ש"ח, וכן מגידול  628-מבוסס מניות בגובה כ

בהוצאות על שירותים מקצועיים כחלק מהפיכתה של 

 שיח לחברה ציבורית.

 28,765 - - - - רישום למסחרהוצאות 
פעמיות ונבעו -הוצאות רישום למסחר הינן חד

 .2019כתוצאה מהשלמת עסקת המיזוג בספטמבר 

חלק החברה בהפסדי חברות 

המטופלות לפי שיטת השווי 

 המאזני

583 437 347 251 783  

 876 7 12 19 2,400 הכנסות אחרות

 2020הראשון לשנת  חציוןהגידול בהכנסות אחרות ב

המקביל נובע בעיקר משינויים בשווי  חציוןביחס ל

 .10הוגן של תמורה מותנית בגין רכישת קאן
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לשישה חודשים 

שהסתיימו ביום 

 ביוני 30

לשלושה חודשים 

שהסתיימו ביום 

 ביוני 30

לשנה 

שהסתיימה 

 31ביום 

 בדצמבר

2019 

 ההסבר לשינוי

2020 2019 2020 2019 

 (24,050) 1,065 5,471 2,880 9,188 רווח )הפסד( מפעולות רגילות

 2020הראשון לשנת  בחציוןהרווח מפעולות רגילות 

המקביל ונובע מגידול,  לחציוןביחס  219%-גדל בכ

התייעלות ושינויים בהיקף הפעילות, לרבות המעבר 

והשפעת שינויים בשווי הוגן של  לאסדרה החדשה

 . ראו פירוט לעיל.תמורה מותנית

 3,063 (137) (78) (212) (1,970) הכנסות )הוצאות( מימון, נטו
השינויים נובעים בעיקר משינוי שווי הוגן של נכסים 

 דרך רווח  והפסד.פיננסיים 

  (20,987) 928 5,393 2,668 7,218 רווח )הפסד( לפני מס

  1,567 261 1,147 886 1,173 מיסים על ההכנסה

 (22,554) 667 4,246 1,782 6,045 רווח )הפסד( לתקופה
 239%-גדל בכ 2020הראשון לשנת  בחציוןהרווח הנקי 

 המקביל. ראו פירוט לעיל. לחציוןביחס 

בשווי הוגן של נכסים  שינויים

פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח 

 כולל אחר

913 (200) 401 (698) (1,518) 

השינויים נובעים משינוי שווי הוגן של ההשקעות 

הפיננסיות של החברה, אשר נמדדות בשווי הוגן דרך 

 רווח כולל אחר.

  (1,519) (698) 401 (200) 913 רווח )הפסד( כולל אחר

 ראו לעיל. (24,073) (31) 4,647 1,582 6,958 כוללרווח )הפסד( 

 239%-מיליון ש"ח ומהווה גידול של כ 6-הינו כ 2020הרווח הנקי לחציון הראשון לשנת 

 .לחציון המקבילהנקי בהשוואה לרווח 

 נזילות .4.4

 : )באלפי ש"ח( להלן תמצית נתונים מהדוחות על תזרימי המזומנים

לשישה חודשים  

 30שהסתיימו ביום 

 ביוני

לשלושה חודשים 

 30שהסתיימו ביום 

 ביוני

לשנה 

שהסתיימה 

 31ביום 

 בדצמבר

2019 

 ההסבר לשינוי

2020 2019 2020 2019 

מזומנים נטו שהתקבלו 

 )שימשו( מפעילות שוטפת
205 1,977 (476) 803 828 

מזומנים נטו שהתקבלו מפעילות שוטפת 

 החציוןלעומת  2020לשנת  בחציון השני

ביתרת  מגידול, בין היתר, ירדוהמקביל 

משינוי בהרכב  הלקוחות כתוצאה

גידול בפעילות תחת הלקוחות לצד 

 האסדרה החדשה. 

מזומנים נטו ששימשו 

 לפעילות השקעה 
(7,708) (1,012) (6,552) (659) (3,960) 

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

הינם בעיקר  2020הראשון לשנת  חציוןב

בגין רכישת רכוש קבוע )שדרוג מתקני 

אלפי  3,106-הגידול של החברה( בגובה כ

אלפי  3,187-השקעה בסריו בגובה כ ש"ח,

צד וכן מתן הלוואה ל  (2.8ש"ח )ראו סעיף 

 אלפי ש"ח. 1,500-ג' בגובה כ

 שהתקבלומזומנים נטו 

 מפעילות מימון
17,831 32 17,913 3,597 25,624 

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון 

 הינם בעיקר 2020 שנתבחציון הראשון ל

נטו מהוצאות  מהנפקת מניות ואופציות
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לשישה חודשים  

 30שהסתיימו ביום 

 ביוני

לשלושה חודשים 

 30שהסתיימו ביום 

 ביוני

לשנה 

שהסתיימה 

 31ביום 

 בדצמבר

2019 

 ההסבר לשינוי

2020 2019 2020 2019 

)ראו  אלפי ש"ח 17,993-ובה כגב הנפקה

  (ו'2סעיף 

יתרת מזומנים ושווי 

מזומנים לתחילת 

 התקופה

28,392 5,901 27,835 3,152 5,901  

עלייה במזומנים ושווי 

 מזומנים
10,328 997 10,885 3,746 22,491  

יתרת מזומנים ושווי 

 מזומנים לסוף התקופה
38,720 6,898 38,720 6,898 28,392  

 

 אומדנים חשבונאים קריטיים .4.5

הצגת הדוחות הכספיים כרוכה באומדנים ובהנחות העשויים להשפיע על הנתונים המוצגים בהם. 

שינוי באומדנים עשוי להשפיע על הנתונים המדווחים. לפירוט בדבר השימוש באומדנים 

ב, עיקרי המדיניות החשבונאית 3חשבונאיים קריטיים בעת עריכת הדוחות הכספיים, ראה ביאור 

עיקרי המדיניות החשבונאית  ,3ביאור , 2019בדצמבר,  31המאוחדים ליום לדוחות הכספיים 

עיקרי המדיניות , 3וביאור  2020במרץ,  31המאוחדים ליום  התמציתיים לדוחות הכספיים

 . 2020, ביוני 30המאוחדים ליום  התמציתיים החשבונאית לדוחות הכספיים

 

 מקורות המימון .5

 אמצעות: עיקר בבממנת ועתידה לממן את פעילותה נכון למועד פרסום דוח זה, החברה מ

  תזרים המזומנים השוטף של החברה; .א

 .2020, ביוני 30ליום  מיליון ש"ח 38.7-כבהיקף של  יתרת מזומנים ושווי מזומנים .ב

 

 פעילות קנאביס לצרכי פנאי מחוץ לישראל .6

)הודעת סגל לחברות עם פעילות  2020ביוני,  16"(, מיום הרשותבהמשך להודעת סגל רשות ניירות ערך )"

"(, להלן תובא בתמצית התייחסות החברה לפעילותה מחוץ ההודעהקנאביס לצרכי פנאי בחו"ל( )"

 לישראל:

 נכון למועד זה, החברה אינה מקיימת פעילות מחוץ לישראל בתחום הקנאביס לצרכי פנאי.  .6.1
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 Green Element BVחברת ו 7"(טריכומשלנכון למועד זה, מחזיקה החברה, בטריכומשל בע"מ )" .6.2

טריכומשל הינה חברה המפתחת טכנולוגיות ומוצרי , להן פעילות מחוץ לישראל. 8"(גרין אלמנט)"

צריכה מבוססי צמח הקנאביס, בדגש על טכנולוגיה המאפשרת ייצור מוצרי פרימיום )בדגש על 

באירופה. בנוסף, נוחות השימוש( המכילים מינון מדויק של החומר הפעיל, המשווקים בארה"ב ו

טריכומשל עוסקת בפיתוח שיטות וטכנולוגיות להנגשה של קנאביס ללקוחות סופיים וכן בפיתוח 

במסגרת פעילות זו, טריכומשל אינה מייצרת, . מיכון ומכשור לייצור של מוצרים אלו ומסחורם

 DCBמשווקת או מוכרת מוצרי קנאביס לצרכי פנאי מחוץ לישראל )למעט מוצרים מבוססי 

 .באירופה בלבד CBDמתמקדת בייצור, שיווק ומכירה של מוצרים מבוססי אלמנט גרין  .(בלבד

-לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, תשל"ג 38לפרטים נוספים אודות תחולת הוראות סעיף  .6.3

"( על פעילות ייצור, שיווק ומסחר של הפקודה" או "פקודת הסמים המסוכנים)להלן: " 1973

ידי חברות מוחזקות של החברה, שאינן בשליטת -, המבוצעת עלCBD -מוצרים מבוססי רכיב ה

 לדוח הדירקטוריון.  כנספח ב'החברה, ראו חוות דעת משפטית שקיבלה החברה, המצורפת 

 

 אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי .7

 לדוח הדירקטוריון. 2וכן סעיף  2020, ביוני 30ליום  לדוחות הכספיים 6ראו ביאור 

 

 

   

 

 ניר זיכלינסקי

 יו"ר הדירקטוריון

 יוגב שריד 

 מנכ"ל

 

 

 2020 באוגוסט, 23תאריך: 

  

                                                        
מהונה המונפק והנפרע של טריכומשל, חברה פרטית אשר התאגדה  42.5%-, כבאמצעות שיח, מחזיקה החברה, הדוחלמועד  7

חברה פרטית אשר התאגדה ) בע"מ 10ות של טריכומשל, באמצעות קאןבישראל. בנוסף, מחזיקה החברה, בעקיפין, במניות נוספ
מהונה  4.8%-המחזיקה בכ (מהונה המונפק והנפרע 38.2%-בישראל, ואשר מוחזקת בידי החברה, באמצעות שיח שריד בע"מ, בכ

המונפק והנפרע,  מהונה 25.5%-המונפק והנפרע של טריכומשל. יתר בעלי המניות בטריכומשל הם: מר גיא שיבז, המחזיק בכ
 .ובעלי מניות נוספים

 גרין אלמנט. מהונה המונפק והנפרע של 40%-, מחזיקה החברה, באמצעות שיח, כהדוחלמועד  8
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 ניסויים קליניים –נספח א' 

קליני שמבוצע בשיתוף עם קרן המחקר והפיתוח של המרכז הרפואי החברה הינה צד להסכם למימון מחקר 

שמיר )אסף הרופא( ועם חוקר ראשי מטעמה, לבחינת השפעת תכשיר המבוסס על הקנאביס הרפואי של 

החברה, "ניצן ספקטרום", בטיפול בהפרעות מהן סובלים ילדים וצעירים הנמצאים על הספקטרום 

 2020בדצמבר,  17ים נוספים ראו הדיווח המיידי של החברה מיום "(. לפרטהמחקר הקליניהאוטיסטי )"

 (.2019-01-110256)מס' אסמכתא: 

 הסברי החברה 2020, ביוני 30לשישה חודשים שהסתיימו ביום  

 שם הניסוי

בחינת השפעת תכשיר המבוסס על הקנאביס הרפואי 
", בטיפול בהפרעות מהן ניצן ספקטרוםשל החברה, "

וצעירים הנמצאים על הספקטרום סובלים ילדים 
 האוטיסטי

 

שלב הפיתוח בו נכלל הניסוי )ככל 
 שנוגע לעניין(

  פאזה שלישית

האם הניסוי בוצע במסגרת הליך 
IND  אוIDE 

  לא

 מטרת הניסוי הקליני

 מטרות עיקריות:

  לאפיין את השפעת הטיפול בקנאביס רפואי
על  CBD:THCבריכוזים יחסיים שונים של 

התחלואה הנלוות של הרצף האוטיסטי )בעיות 
התנהגות, התקפי זעם, היפראקטיביות, פגיעה 

 עצמית, חרדה, שינה ותיאבון(

  להשוות יעילות ובטיחות מוצרי קנאביס רפואי
 .CBD:THCבעלי יחסים זהים של 

  לבחון את השפעת הטיפול בקנאביס על התפקוד
 הקוגניטיבי וההסתגלותי.

  למדוד רמותCBD  ו- THC  בדם בילדים
 המטופלים בקנאביס.

 
 מטרות משניות:

 .לזהות תופעות לוואי וסיבות לכשל טיפולי 

  לבדוק האם שמן קנאביס בעל ריכוז גבוה של
CBD   הינו יעיל  לשיפור בעיות השינה, להפחתת

אי השקט המוטורי ובעיות התנהגות אצל ילדים 
 על הרצף האוטיסטי.

  ההורמונאלי ומדדים לבחון השתנות הפרופיל
 ביוכימיים לפני ובמהלך הטיפול.

 

 

מספר האתרים בהם יתבצע 
 הניסוי

1  

  ישראל המדינות בהן יתבצע הניסוי

מספר נבדקים מתוכנן במסגרת 
 הניסוי

100  

מספר נבדקים שהצטרפו לניסוי 
 נכון למועד פרסום הדוח

39  
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 אופי וסטטוס הניסוי

 

 .המחקר הוא מחקר קליני מבוקר

 .קבוצת הביקורת נוטלת תרופה אחרת

 הניסוי אקראי ופתוח.  

 

 לוחות הזמנים של הניסוי

 

גיוס המשתתפים לניסוי מתקדם בעיכוב קל לאור 
 התפרצות נגיף הקורונה בישראל. 

 . 2021סיום הגיוס מתוכנן לרבעון הראשון של 

 

אומדן עלות כוללת צפויה של 
 הניסוי

 מיליון ש"ח 0.6-כ

הנתון ביחס לאומדן העלות 
המצוין בשורה זו מתייחס 
לעלות הכוללת בה נושאת 

 החברה בלבד. 

כאמור בדיווח המיידי של 
בדצמבר,  17החברה מיום 

-2019)מס' אסמכתא:  2020
(, לצורך ביצוע 01-110256

המחקר הקליני, התקשרה 
החברה עם גורם אשר יממן 

 את המחקר הקליני. 

י על היקף המימון של הניסו
ידי הגורם המממן מוערך 

 במאות אלפי ש"ח. 

עלות שנצברה ממועד תחילת 
 הניסוי הקליני ועד מועד הדוח

  מיליון ש"ח )עלות לחברה בלבד, ראו הערה לעיל( 0.5-כ

תוצאות הניסוי הקליני )תוצאות 
 ביניים או תוצאות סופיות(

הניסוי אינו כולל תכנית לאנליזת ביניים ולכן לא 
 צפויות תוצאות ביניים. 
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 חוות דעת –נספח ב' 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

2020באוגוסט,  23  
 

  

 53671    תיק מס'  
 

 לכבוד 
  

   שיח מדיקל גרופ בע"מ
   23פעמי אביב 

   גבעת ח"ן
 

 א.ג.נ.,
 

 הנדון: חוות דעת
 
 כללי .1

לפקודת הסמים  38לחוות דעתנו ביחס לתחולת הוראות סעיף נתבקשנו על ידכם  .1.1

" או פקודת הסמים המסוכנים)להלן: " 1973-המסוכנים ]נוסח חדש[, תשל"ג

, CBD -ייצור, שיווק ומסחר של מוצרים מבוססי רכיב ה"( על פעילות הפקודה"

" או החברהבע"מ )להלן: " שיח מדיקל גרופידי חברות מוחזקות של -המבוצעת על

במדינות מחוץ לישראל  מתבצעת . הפעילות, שאינן בשליטת החברה"(שיח מדיקל"

 המסחר והאחזקה במוצרים אלו חוקי לחלוטין.  ,בהן הייצור, השיווק

חוות דעת זו מופנית לחברה בלבד, ואין לעשות בה שימוש אחר או להעבירה לצד  .1.2

המפורשת מראש בלא הסכמתנו , שלישי כלשהו, פרט למטרת השימוש לשמה ניתנה

 הרינו מאשרים כי חוות דעת זו תצורף לדיווחי החברה במגנ"א. ובכתב.

 כל ההדגשות בחוות הדעת אינן במקור.  .1.3

 רקע עובדתי .2

ומבלי  ידיכם-לענייננו, כפי שנמסרו לנו על הרלוונטיותלהלן תיאור תמציתי של העובדות 

 :ןשביצענו בדיקה עצמאית בדבר נכונות

 ונרשמה 1987 בשנת התאגדה אשר ציבורית חברה הינה שיח מדיקל גרופ בע"מ .2.1

 1 ביום. 1990 בשנת"( הבורסה)" מ"בע אביב בתל ערך לניירות בבורסה למסחר

 מלוא לרכישת בעסקה התקשרות, החברה של הכללית האסיפה אישרה, 2019, ביולי

"(. המיזוג עסקת)" לה הנלוות והפעולות"( שיח)" מ"בע שריד שיח חברת מניות הון

 של מלאה בבעלות בת לחברה שיח הפכה, המיזוג עסקת והשלמת מאישור כתוצאה

 . מ"בע גרופ מדיקל לשיח שונה החברה של ושמה החברה

 בתחום לעסוק החברה החלה, 2019, בספטמבר 4 ביום, המיזוג עסקת השלמת עם .2.2



 

 
 
 
 
 
 

 

%42.5  

%4.8  %25.5  

%38.2  

%27.2  

, זה תחום תחת. 2008 משנת שיח של פעילותה תחום היה אשר ,הרפואי הקנאביס

, רפואי לשימוש קנאביס מוצרי של ומכירה שיווק, עיבוד, גידול, בריבוי עוסקת החברה

 . הבריאות משרד ידי על המאושרות הרפואיות להתוויות המותאמים

 טריכומשל בע"מ .2.3

מהון המניות  42.5%-ככחלק מעסקת המיזוג, רכשה החברה, באמצעות שיח,  .2.3.1

"(. בנוסף, מחזיקה טריכומשלטריכומשל בע"מ )"המונפק והנפרע של 

  בע"מ. 10החברה, בעקיפין, במניות נוספות של טריכומשל, באמצעות קאן

 להלן תרשים מבנה ההחזקות בטריכומשל:

 

 

 

 

 

 

 

בעלת שליטה בטריכומשל, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך,  אינההחברה  .2.3.2

. החברה אינה צד להסכם בעלי מניות "(חוק ניירות ערך)" 1968-התשכ"ח

בטריכומשל. היא אינה מחזיקה במרבית אמצעי השליטה ואין לה זכות למנות 

את רוב הדירקטורים. בהתאם, דוחותיה הכספיים של טריכומשל אינם 

 חדים בדוחות החברה.מאו

 צמח מבוססי צריכה ומוצרי טכנולוגיותטריכומשל הינה חברה המפתחת  .2.3.3

 מוצרי ייצור המאפשרת טכנולוגיהמפתחת טריכומשל  בפרט, .הקנאביס

. הפעיל החומר של מדויק מינון המכילים ,)בדגש על נוחות השימוש( פרימיום

 קנאביס של להנגשה וטכנולוגיות שיטות בפיתוח טריכומשל עוסקת, בנוסף

. ומסחורם אלו מוצרים של לייצור ומכשור מיכון בפיתוח וכן סופיים ללקוחות

 המיועדים MoodPicks קיסמיאת טכנולוגית  פיתחה טריכומשל ,היתר בין

 אבקתטכנולוגית את ו ,בעישון קנאביס של ומדויקת מבוקרת לצריכה

PowerPowder על, בשתיה קנאביס של ומדויקת מבוקרת לצריכה המיועדת 

 .משקאות של רחב מגוון עם האבקה ערבוב ידי

 טריכומשל בע"מ

שיח שריד 

 בע"מ

בע"מ 10קאן בעלי מניות  גיא שיבז 

 אחרים



 

 
 
 
 
 
 

 

טריכומשל רישיונות לצדדים שלישיים להשתמש כחלק מפעילותה, העניקה  .2.3.4

ידיה, לצורך ייצור מוצרים המכילים ו/או המבוססים -בטכנולוגיות שפותחו על

משווקים ונמכרים בידי צדדים שלישיים . מוצרים אלו מיוצרים, CBDעל 

, המחזיקים בהיתרים, רישיונות והתקנים הנדרשים על פי ובאירופה בארה"ב

, טריכומשל זכאית בהתאם להסכמי הרישיון. ( הרלוונטיתStateהמדינה )חוקי 

 לתמלוגים בשיעור מסוים מהמכירות של מוצרים אלו. 

מוצרים מוגמרים המכילים  לפעול בעתיד לרכישתטריכומשל  בנוסף, בכוונת .2.3.5

CBD, מבוססיילופין לרכוש חומרי גלם או לח CBD,  ולייצר באופן עצמאי או

, זה. במתווה CBD על באמצעות צד שלישי, מוצרים המכילים ו/או מבוססים

כאשר טריכומשל אירופה, בארה"ב וישווקו ויימכרו  ייוצרו, טריכומשלמוצרי 

על פי דין מדינת היעד )ככל  רישיונות והתקנים הנדרשיםהבהיתרים, תחזיק 

אינה מייצרת, משווקת או מוכרת  טריכומשלחוות הדעת,  למועד(. ושידרש

מוצרי קנאביס לצרכי פנאי מחוץ לישראל, ובעתיד בכוונתה למכור מוצרים 

 בלבד.  CBD מבוססי

2.4. Green Element BV 

מהונה המונפק  40%-, מחזיקה החברה, באמצעות שיח, כזהלמועד נכון  .2.4.1

פועלת מאוגדת ו"(, הגרין אלמנט)" Green Element BVוהנפרע של חברת 

חברה ,  Fifth Element BVחברת ידי-יתרת המניות מוחזקת עלבהולנד. 

, )אזרח ישראלי והולנדי( ניהולנדית המוחזקת באחוזים שווים על ידי אחי מיטר

 .(אזרחי ישראלועודד קוניק )אורן מרבן 

בעלת השליטה )כהגדרת מונח  אינהאינה צד להסכם בעלי מניות ו החברה .2.4.2

 זה בחוק ניירות ערך( בגרין אלמנט. 

פעילותה של גרין אלמנט מתמקדת בייצור, שיווק ומכירה של מוצרים מבוססי  .2.4.3

CBD .במסגרת פעילותה, רוכשת גרין אלמנט מוצרים  בלבד באירופה

מייצרת באמצעותם מוצרים המכילים  CBD;או חומרי גלם של  CBDהמכילים 

וממתגת אותם. גרין  ;בקווי הייצור של גרין אלמנט בהולנד ,CBDאו מבוססים 

את אלמנט היא הבעלים של המוצרים ו/או המותג )לפי העניין( ומשווקת 

למיטב ידיעת החברה, גרין אלמנט  באופן עצמאי באירופה בלבד. מוצריה

 באירופה. CBD-לפעילותה בתחום ה EU-GMPנדרשת לקבל רישיון אינה 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 רכיבים עיקריים של צמח הקנאביס .2.5

2.5.1. CBD .רכיב הבניגוד ל הינו רכיב של צמח הקנאביס-THC הוא אינו בעל ,

השפעה פסיכואקטיבית מבחינה רפואית. עיקר פעילותו מאופיינת, באופן 

למספר רב של  ביחסכמו כן, נחקרת השפעתו מסורתי, כאנטי דלקתית. 

 .מחלות ומצבים קליניים נוספים

מצויים בצמח הקנאביס קנבינואידים רבים נוספים, אשר  ,CBD -לצד רכיב ה .2.5.2

הינו  THC. , החומר הפעיל העיקרי בצמח הקנאביסTHC-הידוע ביניהם הוא ה

בעל השפעה פסיכואקטיבית. מלבד זאת, טווח ההשפעה הפיזיולוגית שלו 

באלחוש, נוגד רעד, נוגד בחילות, מעודד תיאבון ואנטי דלקתי. רחב ומאופיין 

בנוסף מיוחסות לו השפעות נוספות כגון רגיעה, שינוי חזותי ושמיעתי ושינוי 

 בחוש ריח.

 השאלה המשפטית .3

מחוץ לישראל באמצעות טריכומשל וגרין אלמנט מהווה עבירה האם פעילותה של החברה 

 ?מים המסוכניםלפקודת הס 38סעיף  בהתאם להוראות

 המסגרת הנורמטיבית .4

 פקודת הסמים המסוכנים .4.1

"חומר מן פקודת הסמים המסוכנים מגדירה סם מסוכן כדלקמן:  .4.1.1

המפורטים בתוספת הראשונה לרבות כל מלח שלו, וכן כל תכשיר, 

 .תערובת או תמיסה של חומר כאמור ומלחיהם" ,תרכובת

פקודת הסמים המסוכנים הינו "קנבוס", אשר ללתוספת הראשונה  1 פריט .4.1.2

וכל חלק ממנו,  (Cannabis)כל צמח מהסוג קנבוס "מוגדר כדלקמן: 

 .לרבות שורשיו אך למעט שמן המופק מזרעיו"

 ?כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים ",סם מסוכן"הוא בגדר  CBD האם .4.2

של פקודת הסמים המסוכנים מובילה  וצרהלכאורה, פרשנות לשונית דווקנית  .4.2.1

כל חומר המופק מצמח הקנבוס  למסקנה כי בהתאם לדין הישראלי,

-]קנאביס[ )למעט שמן המופק מזרעיו( הוא בגדר סם מסוכן, לרבות רכיב ה

CBD.  

יחד עם זאת, עיון מעמיק יותר בהוראות התוספת הראשונה מעלה כי ספק  .4.2.2

, וזאת, בין היתר CBD-את רכיב הרב אם יש לכלול בהגדרת סם מסוכן גם 



 

 
 
 
 
 
 

 

 מהטעמים הבאים:

 4 כי היא מציינת מפורשות בפריט מלמדעיון בתוספת הראשונה  .4.2.2.1

זו  עובדה  1כחומר מסוכן. THC-הרכיב  אתחלק א'  לשסימן ב' 

כרכיב ה"סם  THC-ראה את רכיב ה המחוקק כימובילה למסקנה 

 .המסוכן" שבצמח הקנאביס

 מפקודת הסמים המסוכנים מפורשות המחוקק, החריג 2001בשנת  .4.2.2.2

, בשל העובדה שבשמן זה לא מצוי הקנאביס מזרעישמן המופק 

בישיבת הדברים הבאים אשר הוצגו  על כך מלמדים. THC-רכיב ה

 2:ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

 של המעטה מאפשר המבוקש : השינויפארן ישראל"

 ממעט הוא. הקנבוס צמח של מהזרעים שמופק השמן

 מסוכן. סם מהיות אותו

 ?מסוכן סם היה זה היום : עדטל דוד ר"היו

 נחשבו הצמח של החלקים כל, היום : עדפארן ישראל

 מסוכן. סם

 לא להיות הפך הוא שפתאום קרה ומה :טל דוד ר"היו

 ?מסוכן

 החומר את מכיל לא מדובר בו השמן פארן: ישראל

 לייבא ענין היה לא או כלכלי ענין היה לא אבל, הפעיל

 אותו.

[...] 

 רוצה אני אבל במקצועו בכיר : אדוניטל דוד ר"היו

 היום, בשימוש אסור היה היום שעד הצמח האם, להבין

 ?השתנה מה, כן אם. לשימוש מותר שהוא אומרים אנחנו

 אחד חלק רק, מותר לא כולו הצמח, לא פארן: ישראל 

. הקנבוס צמח של מהזרעים המופק השמן שהוא ממנו

                                                        
 "TETRAHYDROCANNABINOLA-DELTAקאנאבינולים -טטראהידרו-. דלתה4"   1

 (.2001ביוני  18מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, יום שני, כ"ז בסיוון התשס"א ) 313פרוטוקול מס'   2



 

 
 
 
 
 
 

 

 .ההשפעה בעל החומר את מכיל לא הזה השמן

[...] 

 של המשפטית מהלשכה ליפשיץ יואל שמי :ליפשיץ יואל

 כסם מוגדרים היו הם משפטית מבחינה. הבריאות משרד

, לדוגמה. שמן בתור מסוכנים היו לא הם אבל, מסוכן

 הופיעו אלה גם, המן לאוזני מכניסים אותם הפרג זרעי

 כי אותם מיעטו ואז, בשימוש כאסורים בפקודה בעבר

 לפגוע. אותו שיכול פעיל חומר בהם שאין וראו בדקו

 ובינתיים, השאלה התעוררה כשנתיים לפני, פה הדבר

 ההבדל מה? לא או הזה בשמן פעיל חומר יש אם בדקנו

 לא הוא, הזה בשמן בעיה שום שאין ונמצא? ואחרי לפני

 האחרים הדברים ולכל לגבעול, לצמח, לעלים קשור

 ..[".]הסם את להפיק ניתן מהם

מחוקק גילה דעתו כי לאור העובדה שהשמן המופק ה ,כלומר .4.2.2.3

מזרעי הקנאביס אינו מכיל חומרים מסוכנים הוא אינו צריך להיכלל 

 בהגדרת סם מסוכן. 

ס ניתן ללמוד אביזרעי הקנשמן המופק ממהוראות המחוקק לעניין  .4.2.2.4

מכילים את  שאינםאחרים כי גם מוצרים ו/או חומרים  ,בהיקש

צריכים להיות  ,, ומופקים מצמח הקנאביסTHCהחומר הפעיל, 

   -מוחרגים מהגדרת סם מסוכן. ונסביר 

אך  ,רק על "שמן המופק מזרעי הקנבוס" מדברתהחוק  לשוןאמנם 

כפי שעולה מפרוטוקול הדיונים המצוטט לעיל, הסיבה לכך נבעה 

עיניו של מהעובדה שהמוצר היחיד שהיה באותה העת לנגד 

הוא רק ופק מצמח הקנאביס אך אינו מסוכן המחוקק כמוצר המ

 . THC -שאינו מכיל את רכיב ה ,אותו שמן

חלה הקפיצה הטכנולוגית בתחום הקנאביס  ,רק בשנים האחרונות

אשר הובילה לפיתוחם של מוצרים רבים המכילים או מבוססים רק 

הקנאביס.  שנמצא בצמח THC -, מבלי שקיים בהם רכיב הCBDעל 

יותר לפרש את ההחרגה הקבועה בחוק  וראוי נכוןלפיכך, 

 ישבהתאם,  .המתאימה עצמה לשינויי העיתים ,תכליתית בפרשנות



 

 
 
 
 
 
 

 

לראות בהחרגת "שמן המופק מזרעי הקנבוס" ככוללת בתוכה את 

כל הרכיבים בצמח הקנבוס שאין בהם רכיבים פסיכואקטיבים 

 בהיעדר לראות נכון זה היהי לאו"מסוכנים". בוודאי ובוודאי ש

 המחיל שלילי הסדרכ CBD-של המחוקק ל המפורשת התייחסותו

 . המסוכנים את הוראות פקודת הסמים CBD-ה על

ניתן להפיק בדרך סינתטית, שאיננה  CBD -, את רכיב המכךיתרה  .4.2.2.5

מיצוי מצמח הקנאביס. התוצאה המתקבלת הינה של מוצר בעל 

 CBDהמופק מצמח הקנאביס.  CBD-תכונות כימיות זהות לחלוטין ל

המיוצר בצורה סינתטית אינו נכלל בלשון הוראות התוספת 

 דראינו בגבוודאי  ,ולפיכך ,לפקודת הסמים המסוכניםהראשונה 

זו מלמדת גם היא  עובדה. המסוכנים הסמים פקודת לפי מסוכן סם

בפני  הוא בגדר סם מסוכן  CBD-ה רכיבכי המחוקק אינו סבור כי 

 .וכי השימוש בפרשנות התכליתית נכון ונדרש בעניין זה עצמו,

המופק מצמח הקנאביס הוא סם מסוכן  CBD-זאת ועוד, אם נניח ש .4.2.2.6

סינתטי שהוא חומר  CBD-נגיע לתוצאה אבסורדית ולפיה שימוש ב

שימוש באותו החומר בדיוק  ,ולעומת זאת ,מותר הינו חוקי לחלוטין

כי  לצייןלילית. למותר אשר הופק מצמח הקנאביס הוא עבירה פ

 מדובר בתוצאה חסרת כל היגיון. 

להשלמת התמונה נוסיף, כי ארגון הבריאות העולמי קבע כבר  .4.2.2.7

אינו גורם להתמכרות וכי לא  CBD-כי רכיב ה 2018בחודש יולי 

התגלו ממצאים או ראיות לבעיות בריאותיות כאלו ואחרות שנגרמו 

אלא להיפך, השימוש בו הוכח כיעיל  CBD -מהשימוש ברכיב ה

מסקנתם הייתה כי אין כל הצדקה  ,לכן .בטיפול בבעיות שונות

   3מהותית להגדרתו כסם מסוכן.

טעמים אלו כולם מובילים למסקנה כי קיים בסיס חזק לטענה כי המחוקק  .4.2.3

                                                        
 World Health  –WHOהעולמי ) הבריאות ארגון פרסם ,הקנאביס לתחום ההתייחסות לבחינת העולמית מהמגמה כחלק  3

Organizationהשימוש ב השפעת את מטעמו, הסוקר ראשוני דוח  2017 נובמבר ( בחודש- CBD ח"הדו עם פרסום שאושרר ח"דו 

 -כי ה הינה העולמי הבריאות ארגון ידי על שהוכן ח"הדו של הסופית . מסקנתו2018בחודש יוני  CBD -לשימוש ב בנוגע הסופי

CBD לשימוש ב הקשורים כלשהן בריאותיות לבעיות ראיות או ממצאים נתגלו אינו גורם להתמכרות ולא- CBD .זאת לעומת, 

 יכול CBD -לכך שה ראשוניות ראיות כי קיימות בו וצוין ,האפילפסיה במחלת יעיל כטיפול הוכח CBD -שימוש ב כי ח"הדו קובע

 רפואיים נוספים. מצבים של בשורה יעיל כטיפול לשמש



 

 
 
 
 
 
 

 

הגדיר את הקנאביס כסם מסוכן אך ורק ביחס לרכיבי הצמח המכילים את 

נכלל  CBD-ל ההשפעה הפסיכוטית, וכי ספק רב אם רכיבי ה, בעTHC-רכיב ה

 בהגדרת "סם מסוכן" שבפקודת הסמים המסוכנים.

קיימת התייחסות שונה משעה שהגענו למסקנה זו, עתה נצביע על כך ש .4.2.4

הפסיקה והמדיניות הממשלתית  ,מדיניות האכיפהמבחינת  CBD-לחלוטין ל

 בנושא. 

4.3. CBD פסיקה ועמדת גורמי אכיפה ב 

החברה ולמיטב ידיעתה, החזקה, שימוש ומסחר  על ידינמסר לנו כפי ש .4.3.1

על ידי אזרחים ותושבים לרבות בתחומי ישראל  CBDבמוצרים המכילים 

 .ם נרחבים ביותרהישראלים, 

, לרבות CBDבחנויות רבות בישראל ניתן לרכוש מוצרי נמסר לנו כי  כך, .4.3.2

 .חלקים אחרים של הצמחאלא מ ,שמקורו אינו בזרעים CBDמוצרים המכילים 

מוצרים אלו מוצגים בחלונות הראווה ובאתרי מכירות ישראליים מקוונים 

 4בשפה העברית. באינטרנט

מבדיקה במאגרים מסקנה דומה. מוליכה לגם בחינה של מדיניות האכיפה  .4.3.3

לא עלו כתבי אישום שנוהלו על ידי גורמי תביעה פלילית כנגד  ,המשפטיים

כתבי ל . זאת, בניגוד מוחלטCBD, ייבא או סחר במוצרים המכילים שהחזיקמי 

כנגד מי שמחזיק או סוחר בקנאביס המכיל את רכיב  שהוגשורבים האישום ה

 .THC -ה

מפרסומים שונים בעיתונות עולה כי גם במקרים בהם רשויות אכיפת החוק  .4.3.4

ים של מעצר וחיפוש כנגד מי שנתפסו אצלו מוצר פלילייםנקטו בהליכים 

  5בסגירת התיק.ללא הרשעה ו, הם הסתיימו CBDהמכילים 

                                                        
 לדוגמא:  4

 https://isracbd.com/ 

 https://canabd.co.il 

https://cannabiz.co.il/ 

 https://polincbd.co.il/ 

 https://cityseedsbank.co.il/product-category/cbd/cbd-oil/ 

5 https://www.canna.co.il/%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%A8-

%D7%95%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99-

%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%A7-%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%96%D7%91%D7%95%D7%96 / 
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https://polincbd.co.il/
https://polincbd.co.il/
https://cityseedsbank.co.il/product-category/cbd/cbd-oil/
https://cityseedsbank.co.il/product-category/cbd/cbd-oil/
https://www.canna.co.il/%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%A8-%D7%95%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%A7-%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%96%D7%91%D7%95%D7%96/
https://www.canna.co.il/%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%A8-%D7%95%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%A7-%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%96%D7%91%D7%95%D7%96/
https://www.canna.co.il/%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%A8-%D7%95%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%A7-%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%96%D7%91%D7%95%D7%96/
https://www.canna.co.il/%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%A8-%D7%95%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%A7-%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%96%D7%91%D7%95%D7%96/


 

 
 
 
 
 
 

 

שרשויות אכיפת החוק העובדה  בשילוב ,בישראל CBD-הפומבי ב המסחר .4.3.5

כי גם לשיטתן של  מעיד, אינן נוקטות כל פעולה כדי להפסיק פעילות זו

אינם מהווים "סם מסוכן" כהגדרתו  CBD, מוצרים המכילים האכיפהרשויות 

 ., לפחות בכל הנוגע להיבטים הפלילייםבפקודת הסמים המסוכנים

זיו אילון ואח' נ'  44961-09-18עת"מ להשלמת התמונה נציין כי אמנם ב .4.3.6

נקבע כי , משרד הבריאות ואח' –היחידה לקנאביס רפואי )היק"ר( 

 .הסמים המסוכנים עולה כדי סם מסוכן בהתאם לפקודת CBDחומר המכיל 

לא היה הליך  לגביו נידונה שאלה זוכי ההליך מלמד עיון בפסק הדין  אולם

. למותר לציין כי עתירה מנהלית נגד רשויות המכסניתן במסגרת פלילי, אלא 

כללי הפרשנות לגבי עבירות פליליות מקלים לטובת מי שאמור לשאת 

נוסיף גם כי   6המנהלי.באחריות הפלילית לעומת כללי הפרשנות במשפט 

מבהיר כי קיימת אבחנה של ממש בכל הנוגע להכרעה עצמו פסק הדין 

 בסוגיה זו במסגרת ההליך המנהלי לעומת הכרעה במסגרת הליך פלילי. 

שונה   CBD-מלמדת כי היחס ל CBD-גם התייחסות הרגולטורים בישראל ל

פורסמה  2019באוגוסט . כך, THCבאופן מהותי מזה של הקנאביס המכיל 

 7.בישראל CBDלהערות הציבור טיוטת חקיקה המבקשת לקדם לגליזציה של 

לחדד במפורש בחוק הטיוטה פורסמה על ידי משרד הבריאות, אשר ביקש 

פקודת הסמים המסוכנים אינם נכללים בהגדרת סם מסוכן ב CBDמוצרי  כי 

 0.2%עד  באמצעות הקביעה כי מוצרי קנאביס רפואי או תוספי תזונה שיכללו

THC  .גם לאחרונה, במסגרת לא ייחשבו ל"סם מסוכן" תחת ההגדרה בפקודה

הצגת רפורמת הקנאביס הרפואי )שלב ב'( הציג סגן שר הבריאות, יואב קיש, 

בהם  THC-הצעה להחריג מפקודת הסמים המסוכנים מוצרי קנאביס שריכוז ה

 .0.3%לא עולה על 

הבריאות, כגורם מאסדר של תחום עמדות אלה מלמדות על השקפת משרד 

                                                        
 . 1977-כא לחוק העונשין, תשל"ז34ראו לדוגמה סעיף   6

 להערות הציבור(.  29.08.2019, וטיוטת הודעת הסמים המסוכנים )פורסמו ב 2019-קנות הסמים המסוכנים, התשע"טטיוטת ת  7

https://www.tazkirim.gov.il/s/law-item/a093Y00001RFM7OQAX/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%AA-

%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%9D-

%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D-

%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A1-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%982019-

%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98?language=iw , 

https://www.nevo.co.il/law_html/law11/45263.htm  

https://www.tazkirim.gov.il/s/law-item/a093Y00001RFM7OQAX/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A1-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%982019-%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98?language=iw
https://www.tazkirim.gov.il/s/law-item/a093Y00001RFM7OQAX/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A1-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%982019-%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98?language=iw
https://www.tazkirim.gov.il/s/law-item/a093Y00001RFM7OQAX/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A1-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%982019-%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98?language=iw
https://www.tazkirim.gov.il/s/law-item/a093Y00001RFM7OQAX/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A1-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%982019-%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98?language=iw
https://www.tazkirim.gov.il/s/law-item/a093Y00001RFM7OQAX/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A1-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%982019-%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98?language=iw
https://www.nevo.co.il/law_html/law11/45263.htm


 

 
 
 
 
 
 

 

אין כל כי , וCBD -ל THCבין  ברורה אבחנה הקנאביס הרפואי, לפיה יש לבצע

  כאל סם מסוכן. CBDהצדקה להתייחס למוצרי 

אכן, משרד הבריאות מבקש לקבוע זאת בדרך של תיקון חקיקה ולא בדרך 

קיקתית כדי אך מובן שאין ברצונו של הרגולטור ליצור בהירות ח ,של פרשנות

להשליך על המצב המשפטי הנוכחי, קודם לתיקון החוק. זאת במיוחד כאשר 

תיקון החוק המוצע מבקש להרחיב את ההחרגה האמורה גם ביחס למוצרים 

 . THCהמכילים כמות זניחה של 

להלן, המפרט אודות שינויי חקיקה והצעות לשינויי  5.14כמו כן, ראו סעיף 

 חקיקה בנושא הנידון. 

 תחולת הוראות פקודת הסמים המסוכנים על פעילות מחוץ לישראל .5

הכלל הקבוע על פי דיני העונשין בישראל הוא שכאשר מדובר בעבירה המבוצעת  .5.1

בשטח הנתון לשיפוטה של מדינה אחרת, נדרשת "פליליות כפולה" בכדי להחיל את 

החוק הפלילי הישראלי, קרי, נדרש שיהיה מדובר בעבירה הן על פי הדין הישראלי 

 והן על פי הדין במדינה בה בוצע המעשה.

פקודת הסמים המסוכנים, בשונה מהמקובל בחקיקה הישראלית, הינה בעלת תחולה  .5.2

המסדיר את  ,. הסעיף המרכזי בפקודת הסמים המסוכניםמסוימת ריאליתאקסטריטו

היקפה ותנאיה של תחולתה האקסטריטוריאלית של פקודת הסמים המסוכנים הוא 

 .38סעיף 

)א( לפקודה קובע כי אזרח או תושב ישראלי העושה מחוץ לישראל מעשה 38סעיף  .5.3

אותו כאילו עבר עבירה רואים  –שאילו נעשה בישראל היה עבירה לפי הפקודה 

 לעומת זאת, גם אם המעשה אינו אסור על פי חוק המקום בו נעשה. ,בישראל. זאת

-)ב( ו38"(, קובעים סעיפים תושב זרביחס לאזרח או תושב שאינו ישראלי )להלן: "

)ג( לפקודה, כי הוראות פקודת הסמים המסוכנים יחולו לגביו רק אם המעשה אסור 

 שבו נעשה.גם על פי חוק המקום 

, כאשר מדובר באזרח או תושב ישראלי העובר עבירה לפי פקודת במילים אחרות .5.4

הסמים המסוכנים, די בכך שמדובר בעבירה לפי דיני ישראל ואין דרישה ל"פליליות 

כאשר מדובר  ,( גם במדינה בה בוצע המעשה. לעומת זאתDual criminalityכפולה" )

הכפולה" והמעשה מהווה עבירה לפי דיני בתושב זר, מוחלת דרישת ה"פליליות 



 

 
 
 
 
 
 

 

 8ישראל רק אם הוא אסור גם לפי חוק המקום שבו נעשה.

לפקודת הסמים המסוכנים נולד מתוך רציונל של מאמץ בינלאומי של מרבית  38סעיף  .5.5

תכליתה החריגה של   9מדינות העולם להילחם בנגע הסחר בסמים המסוכנים.

נועדה לסייע במלחמה הבינלאומית בנגע  38שבסעיף התחולה האקסטריטוריאלית 

סמים המסוכנים ולאפשר שיתוף פעולה חוצה גבולות של כוחות האכיפה במלחמה ה

אויקו נ' מדינת ישראל  2980/04מול עבריינות הסמים. כך, לדוגמה, נקבע בדנ"פ 

 10 "( בידי השופט חשין:עניין אויקו)להלן: "

היא  –לית העל" שלו "תכ –לפקודת הסמים  38"תכליתו של סעיף 

 38סעיף ]...[ כך גם נולד  לאומית בנגע הסמים-המלחמה הבין

והוא אחד מן הכלים החשובים העומדים לרשותן לפקודת הסמים, 

של רשויות אכיפת החוק בישראל במלחמתן בעבריינות הסמים 

-]...[. לא ניתן להילחם בתופעת הסם אלא במאמץ בין הבינלאומית

מדינתי. מדינה שעלה בידה להניח ידיה על עבריין סמים, חובה היא 

המוטלת עליה להענישו. רק כך ניתן להילחם בתופעה ולצמצם את 

-היקפה. להחלת דין העונשין של ישראל על מעשים הנעשים חוצה

יתן להעמיד לדין אזרחי לישראל חשיבות רבה גם במובן הבא, שכך נ

ועל דרך זה ישראל ותושבי ישראל בעבירות סמים אשר עברו בחו"ל, 

למנוע את הפיכתה של ישראל מדינת מיקלט לעברייני סמים 

 ]...[ ישראלים

)א( נשווה נגד עינינו כל 38משנבוא לפרש את הוראת סעיף 

העת את התכלית החשובה של המאבק בנגע הסמים, ותכלית זו 

 11ותנו הדרך".תנחה א

                                                        
(. 05.02.2014לפסק דינו של השופט מלצר )פורסם בנבו,  11סעיף  רוזי בן חיים נ' היועץ המשפטי לממשלה, 6384/11ראו ע"פ   8

 "(. חוק העונשין)להלן: " 1977-לחוק העונשין התשל"ז 499-ו 15יימות בסעיפים יצוין כי הוראות דומות, בהקשר זה, ק

( של האו"ם שהינה The Single Convention on Narcotic Drugsמדינות בעולם על האמנה לסמים נרקוטיים ) 181כך לדוגמה חתמו   9

מדינתי בהתמודדות עם תופעת הסחר בסמים. האמנה -לאומיות קיימות להגברת שיתוף הפעולה הבין-אחת משלוש אמנות בין

לסמים נרקוטיים איחדה את כלל ההסכמים הבינלאומיים דאז בדבר איסור סחר בסמים והרחיבה את הפיקוח על גידול ועיבוד 

 נרקוטיים  של צמחים שמשמשים לייצור סמים

 (.29.12.2015לפסק דינו של השופט חשין )פורסם בנבו,  10-9, פס' אויקו נ' מדינת ישראל 2980/04דנ"פ   10

"(, בו עניין רוזנשטיין)להלן: " 397, 353, 2006, פ"ד ס', חלק שלישי תשס"ו/תשס"ז רונשטיין נ' מ"י 4596/05וראו גם בע"פ   11

לפקודה נובעת מההכרה כי נגע הסמים חדל להיות תופעה ישראלית  38טריטוריאלי בסעיף נקבע כי החריגה מעיקרון התחולה ה

 פנימית ומיגורו מצדיק הגמשה בגבולות תחולתו של הדין העונשי הפנימי.

http://www.nevo.co.il/law/4216/38


 

 
 
 
 
 
 

 

לפקודה משתלבות גם עם היות הסחר בסמים עבירה "נגד  38הוראותיו של סעיף  .5.6

משפט העמים", לאור האמנות עליהן חתומה ישראל בתחום המלחמה בסמים. גם 

הוראות אלו מלמדות על תמימות דעים הקיימת בעולם כולו ביחס לנגע הסמים ועל 

  12תמודדות עם נגע זה.המודעות לצורך בשיתוף פעולה בינלאומי בה

אם כן. הסעיף נועד להוות כלי במלחמה  ,לפקודה ברורות 38תכליותיו של סעיף  .5.7

לאומית ובמלחמה חוצת הגבולות בנגע הסמים. הוא מבוסס –בפשיעת הסמים הבין

 קונצנזוס בינלאומי בדבר הצורך בהכרזת מלחמת חורמה בתופעת הסמים.

 הרפואי גם ביחס לפעילות בתחום הקנאביסהשאלה היא האם תכליות אלו מתקיימות  .5.8

, כאשר פעילות זו נעשית באופן חוקי. או במילים אחרות, CBD -ל ובמיוחד בכל הנוגע

משרתת את  ,CBD-האם הפללה של פעילות הנעשית מחוץ לישראל בתחום ה

 לפקודה ותכליותיו?   38האינטרס המוגן שביסוד סעיף 

במבט רחב יותר על השינויים והתמורות שנעשו כדי לענות על שאלה זו, יש להסתכל  .5.9

 בשנים האחרונות ביחס לקנאביס, בעולם ובישראל.

לא תוקן  38סעיף , 1973מאז כניסתה לתוקף של פקודת הסמים המסוכנים בשנת  .5.10

פקודת  ה של. ברור לכל שכוונת המחוקק בעת כניסתולא הותאם לרוח התקופה

ותאמה את הימים  , הייתה כוללניתםהמסוכנים לתוקף לפני כחמישים שני הסמים

ההם, כאשר לא הייתה קיימת היכולת הטכנולוגית להפרדה בין רכיבי הצמח השונים 

בחמישים והטכנולוגיה מלשקף את התקדמות המדע מאוד רחוקה היא ו הקיימת היום,

  . מכן אחרלהשנים ש

. בשנים משך עשרות שנים נחשב הקנאביס, מבחינה משפטית וציבורית, כסם מסוכן .5.11

האחרונות הלכו והתפתחו בעולם המערבי גישות אחרות המבקשות להוציא את 

בפרט מהזירה הפלילית. גישות אלו הובילו מדינות  CBDהשימוש בקנאביס ובמוצרי 

רבות בעולם למעבר לאסדרה חדשה וללגליזציה של השימוש בקנאביס ובמוצרי 

CBD רפואיות, למטרות קוסמטיות. בחלק מהמדינות הוגבל שימוש זה למטרות, 

מטרות של רווחת הפרט ותוספי התזונה ובחלקן אף הותר השימוש בקנאביס גם 

 13לצרכי פנאי.

                                                        
 , שם.עניין רוזשטייןראו,   12

אורוגוואי, הולנד, דרום אפריקה,  השימוש בקנאביס הינו חוקי לצרכים רפואיים ולתרבות הפנאי במדינות רבות בעולם כגון קנדה,  13

גיאורגיה ובעשר מדינות בארצות הברית )קליפורניה, קולורדו, וושינגטון, אלסקה, מסצ'וסטס, מישיגן, ורמונט, מיין, אורגון ונבדה( 

טוגל, פינלנד, ובמחוז קולומביה. לצרכים רפואיים בלבד השימוש בקנאביס חוקי, בין היתר, בגרמניה, סרי לנקה, איטליה, יוון, פור

זילנד, אוסטרליה, צ'כיה, אוסטריה, ארגנטינה, פולין, בריטניה, ג'מייקה, קולומביה, דנמרק, דרום קוריאה, צ'ילה, -פרו, ניו



 

 
 
 
 
 
 

 

הצומחת בקצב גבוה במיוחד. השוק הבינלאומי מוערך בינלאומית מדובר בתעשייה  .5.12

. בצפון 2027מיליארד דולר בשנת  500-מיליארד דולר וצפוי לגדול לכ 12.2-כיום בכ

גם  2027.14מיליארד דולר בשנת  47-ה לבדה צפוי שוק הקנאביס לעמוד על כאמריק

בישראל, חברות ישראליות הפעילות בתחום הקנאביס הרפואי החלו להיסחר 

בבורסה בישראל בשנתיים האחרונות ותורמות תרומה משמעותית לגידול היקף 

 15המסחר בבורסה ולגיוונו.

לא נפקד גם מישראל.  CBD-בהשימוש השינוי התפיסתי העולמי ביחס לפליליות  .5.13

מקודמת בימים אלו יוזמת חקיקה שתכליתה לבטל  CBD-בתחום ה ,כמפורט לעיל

 .CBD-לחלוטין את האיסור הפלילי על השימוש ב

בנוסף, גם ביחס לשימוש בקנאביס באופן רחב יותר קודמו בשנים האחרונות לא מעט  .5.14

 שינויים. כך:

המסוכנים וקבעה, כהוראת שעה לשלוש תוקנה פקודת הסמים  2018שנת ב .5.14.1

תיקון זה  16ביס יהווה עבירת קנס בלבד.אשנים, כי שימוש חד פעמי בקנ

 . 2019נכנס לתוקפו בחודש אפריל 

הממשלה קידמה שורה של החלטות ממשלה המסדירות את השימוש  .5.14.2

  17ביס וכן את האפשרות לייצא קנאביס.אהרפואי בקנ

לה דאז, אלי כהן, על צו ייצוא חופשי , חתם שר הכלכ2020במאי  13ביום  .5.14.3

 לייצוא מוצרי קנאביס רפואי מישראל לחו"ל. 

, הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק לתיקון 2020באפריל,  20בתאריך  .5.14.4

פקודת הסמים המסוכנים )הגדרת צמח הקנבוס, מדרוג עבירות ועונשים 

                                                        

מדינות  33-זימבבווה, יוון, לוקסמבורג, מאלטה, קנדה, קפריסין, קרואטיה, מקדוניה, נורבגיה, שוויץ, תאילנד, סן מרינו, ליטא, וב

 ברית.בארצות ה

  .2018לשנת  BDS Analyticsו  Arcview Market Researchנתוני מחקר של חברות   14

, מידע מאתר המאי"ה(: 20208.010.כך לדוגמה נסחרות בבורסה בישראל החברות שלהלן העוסקות בתחום הקנאביס )עדכני ל   15

מניית תיקון ₪, מיליון  145-סחרת בשווי שוק של כמניית טוגדר הנ₪, מיליון  382-מניית אינטרקיור הנסחרת בשווי שוק של כ

מניית מדיוי תראפיוטיק ₪, מיליון  67-מניית יוניבו הנסחרת בשווי שוק של כ₪, מיליון  190-עולם קנביט הנסחרת בשווי שוק של כ

ון ישראל בע"מ הנסחרת מניית קנז, ₪מיליון  105-מניית קאנומד הנסחרת בשווי שוק של כ₪, מיליון  13-הנסחרת בשווי שוק של כ

 .מיליון ש"ח 167-ומניית פארמוקן גלובל בע"מ הנסחרת בשווי שוק של כ מיליון ש"ח 27-בשווי שוק של כ

 .2018-הוראת שעה(, התשע"ח –חוק הסמים המסוכנים )עבירת קנס מיוחדת   16

; החלטת 07.08.2011ולמחקר מיום  בנושא פיקוח והסדרת מקור לאספקת קנביס למטרות רפואיות 3609החלטת ממשלה מס'   17

בנושא שימוש בקנביס  1587; החלטת ממשלה מס' 15.12.2013בנושא שימוש בקנביס למטרות רפואיות מיום  1050ממשלה מס' 

בנושא אימוץ המלצות הצוות לבחינת היתכנות היצוא  4490החלטת ממשלה מס' ; 26.06.2016למטרות רפואיות ולמחקר מיום 

 .27.01.2019י מיום של קנביס רפוא



 

 
 
 
 
 
 

 

. מטרת הצעת החוק היא למנוע הפללה של 2020–בסם קנבוס(, התש"ף

ציבור הבגירים העושים שימוש בקנאביס לצריכה עצמית בלבד ולבטל את 

הוראת השעה שנחקקה בשנה שעברה שהותירה את הפללת המשתמשים 

כאמור על כנה. במסגרת ההצעה גם הוצע לתקן את פקודת הסמים 

סם "( מגדר CBD-Cannabidiolהמסוכנים ולהוציא את רכיב הקנאבידול )

הצעת החוק מופיעה סקירה רחבה של יתרונותיו  . בדברי ההסבר של"מסוכן

ביוני,  24בכנסת בתאריך  טרומית. ההצעה עברה בקריאה CBD-של רכיב ה

2020.18 

הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הסדרת שוק  2020ביוני,  15בתאריך  .5.14.5

הצעת חוק זו באה להסדיר  .2020–הקנאביס לצריכה עצמית, התש"ף

לחוקי, תחת מגבלות ופיקוח מדינתי. ההצעה קנאביס השימוש בולהפוך את 

 2020.19ביוני,  24בכנסת בתאריך  טרומיתעברה בקריאה 

(, הקימו IBIנוסף על האמור, בשנים האחרונות, בתי השקעות מובילים )איילון, סלע,  .5.15

 קרנות ייעודיות להשקעה בתחום הקנאביס. 

נויים תפיסתיים הלגליזציה של תחום הקנאביס במדינות שונות בעולם משקפת שי .5.16

, CBD-וערכיים בעולם, הן ביחס ליתרונותיו הרפואיים והתרבותיים של הקנאביס וה

והן ביחס לקו הגבול הראוי להתערבות המדינה בפעולות הפרט. היא איננה חותרת 

בשום צורה שהיא תחת הקונצנזוס בדבר הצורך במלחמת חורמה בנגע הסמים. לא 

ליזציה של תחום הקנאביס כלי חשוב במלחמה זו בלבד אלא שיש אף שרואים בלג

  20בנגע הסמים ולצמצומו של "השוק השחור" למסחר בקנאביס.

לפקודה כלל אינן  38המסקנה העולה מהתיאור לעיל היא כי תכליותיו של סעיף  .5.17

, זאת בוודאי כאשר מדובר בפעילות הנעשית באופן חוקי. CBD-רלוונטיות לתחום ה

לפקודה נועד לכלול את מדינת ישראל במשפחת העמים הנלחמים בנגע  38סעיף 

התמונה היא הפוכה. העולם  ,CBDולמוצרי רפואי הסמים. אולם בכל הנוגע לקנאביס 

להיפך אלא בדיוק  CBDו/או במוצרי  הרפואי המערבי אינו נמצא במלחמה בקנאביס

הוא פועל באופנים רבים וברמת ליברליות משתנה לקראת אסדרה ולגליזציה של  –

לפקודה ומצדיק את  38הקונצנזוס הבינלאומי העומד בבסיס סעיף לכן,  התחום.

                                                        
18https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2085810 

19https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2140634 

ראו הרחבה בנושא בנייר עמדה של מחלקת ייעוץ וחקיקה בנושא מדיניות האכיפה הנוהגת בנושא סם הקנביס שהוגש לשרת   20

 . 2016בדצמבר  8המשפטים ביום 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2085810
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2140634


 

 
 
 
 
 
 

 

 ,CBD-החלת הדין הפלילי הישראלי מחוץ לתחומי ישראל אינו מתקיים ביחס לתחום ה

 בוודאי במקומות בהם הוא חוקי. 

הוא בגדר סם מסוכן כהגדרתו בפקודת הסמים  CBD-תנו, גם אם הלכן, לדע .5.18

המסוכנים )וכאמור לעיל ספק רב אם כך הוא המצב המשפטי, לפחות בהיבט 

, שכאמור נועדו לשמש כלי במלחמה 38הפלילי(, אין מקום להחיל את הוראות סעיף 

 CBD-העולמית בנגע הסמים, ביחס לפעילות המתבצעת מחוץ לישראל בתחום ה

 בצורה חוקית לחלוטין. 

 הפרקטיקה בפועל .6

מסקנותינו אלה נתמכות גם במציאות הנוהגת בפועל בשוק ההון בישראל ובידי  .6.1

חברות ישראליות ציבוריות הפועלות  הרגולטורים הרלוונטיים. כך קיימות לא מעט

, בין היתר, מעלה. כך, בדיקה ראשונית ולא ממצה CBD-בחו"ל באופן פעיל בתחום ה

  21פעילותן של החברות הבאות:את 

 CBDעל מזכר עקרונות לייצור מוצרי  2018טוגדר פארמה בע"מ חתמה במאי  .6.1.1

ובמסגרתו תקים עם חברה שותפה, חברת בת אשר תעסוק בייצור המוצרים 

 .CBDהמכילים 

כי עתידה להקים חברה באנגליה  2018אינטליקנה בע"מ עדכנה בדצמבר  .6.1.2

, התקשרה 2020בפברואר,  27. ביום CBDאשר תעסוק בפיתוח קו מוצרי 

 . CBDהחברה בהסכם שיתוף פעולה לייצור והפצה של מוצרי מזון המכילים 

כי רכשה את חברת קאן ייעוץ בע"מ הפועלת  2019קנזון בע"מ עדכנה במרץ  .6.1.3

 .CBDבתחום המסחר המקוון של מוצרי 

 – KANNATEK DOOמדיוי תראפיוטיק בע"מ עדכנה כי רכשה את חברת  .6.1.4

Skopje מקדונית הפועלת בתחום הגידול והייצור של מוצרי , חברהCBD. 

פארמוקן גלובל בע"מ דיווחה כי תפעל להקמת מערך יצור מוצרים דרמא  .6.1.5

 .CBDקוסמטיים וקוסמטיים מבוססי 

המבהירות כי אין מניעה  22חוות דעת משפטיותב המקרים במרביתפעילות זו לוותה  .6.2

                                                        
 ;019369-01-2019 -; קנזון 120654-01-2018 -;אינטליקנה 052552-01-2019 -המידע מפרסומים במאי"ה בסימוכין הבאים: טוגדר   21

 .2020-01-040779 –, פארמוקן 2019-01-082426 –מדיוי 

22 https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1291001-1292000/P1291647-00.pdf 

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1285001-1286000/P1285630-00.pdf 

 https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1290001-1291000/P1290187-00.pdf 

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1291001-1292000/P1291647-00.pdf
https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1291001-1292000/P1291647-00.pdf
https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1285001-1286000/P1285630-00.pdf
https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1290001-1291000/P1290187-00.pdf
https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1290001-1291000/P1290187-00.pdf


 

 
 
 
 
 
 

 

משפטית בקיום פעילות זו. חוות הדעת הללו פורסמו לציבור ואף הוגשו לרשות ניירות 

 23ערך.

כי יש להימנע  הקובעתמדיניות  קיימתגופים מוסדיים לא בגם  ידיעתנו למיטב .6.3

חברות קנאביס זרות  התנהלות זו משקפת את הפרקטיקה במניותיהן של  מהחזקה

 -ל הנוגע בכל לפחותבכל הנוגע לפעילות בחו"ל בתחום הקנאביס, הנוהגת בישראל 

CBD.  

היא כי גם ההתנהלות בפועל של השחקנים  המסקנה המתבקשת מכל האמור לעיל .6.4

בשוק ההון בישראל והתנהלותם של הרגולטורים, מלמדת כי אין מניעה משפטית 

 במקומות בהם פעילות זו חוקית ומותרת. CBD-לקיים פעילות מחוץ לישראל בתחום ה

 סיכום  .7

סם מסוכן כהגדרתו בפקודת הסמים איננו  CBD-קיימים תימוכין רבים לטענה כי ה .7.1

  המסוכנים, לפחות בהיבט הפלילי.

הוא בגדר סם מסוכן כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים, אין מקום   CBD-אם ה אף .7.2

, שכאמור נועדו לשמש כלי במלחמה העולמית בנגע 38להחיל את הוראות סעיף 

בצורה חוקית  CBD-הסמים, ביחס לפעילות המתבצעת מחוץ לישראל בתחום ה

שוק בפועל של חברות וגופים אחרים ב ןמסקנה זו נתמכת גם מהתנהלות לחלוטין.

ההון בישראל ומהתייחסותם של הרגולטורים בישראל לפעילות מחוץ לישראל 

 פעילות זו מותרת וחוקית.ם במקומות בה ,CBD-בתחום ה

 הסתייגויות .8

וכפי  חוות דעתנו זו מתבססת על המסכת העובדתית כפי שהוצגה בפנינו על ידכם .8.1

והיא נמסרת לכם לפי מיטב בדיקתנו וידיעתנו המשפטיות , לעיל 2 שהוצגה בסעיף

 ובהיעדרותקדימי  חדש בנושא שמדובר בהינתן כמו גם פרשנותנו את הדין הקיים

שינוי במסכת העובדתית או בדין הקיים, לרבות על דרך  בנושא. כל מפורשת פסיקה

פירושו בידי הרשויות או בתי המשפט בישראל באופן שונה או אחר עשויים לשנות 

 .מהאמור בה

נוכח העובדה שחוות דעתנו עוסקת בסוגיה שלא נידונה במישרין על ידי בתי המשפט  .8.2

                                                        

)א( לא חל בעניינם מכיוון שהפעילות מבוצעת דרך חברת בת זרה. יחד עם 38יצוין כי בחוות הדעת האמורות נטען גם כי סעיף   23

ת ערך , עולה כי רשות ניירו2020ביוני,  16 זאת, מהודעת רשות ניירות ערך לחברות העוסקות בקנאביס לתרבות הפנאי מיום

)א( לא חל על חברה זרה שהשליטה בה נמצאת בידי ישראלים. לכן 38ומשרד המשפטים אינם מקבלים את הטענה כי סעיף 

 .CBD -נראה כי טיעון זה אינו הטיעון המרכזי לאישור פעילות בחו"ל בתחום ה



 

 
 
 
 
 
 

 

שפטי במועד חוות בישראל, מבוססת חוות דעתנו על מיטב הבנתנו את המצב המ

הדעת. לא מן הנמנע כי הכרעה בסוגיה הנדונה על ידי הרשויות המוסמכות או בבית 

 המשפט תהיה שונה מהאמור בחוות הדעת. 

חוות דעתנו מתייחסת להיבטים המשפטיים של הסוגיה בלבד, ואין אנו מחווים דעה  .8.3

 ת.מן הפן העסקי, הכלכלי, המיסויי או החשבונאי של הסוגיות הנדונו

 נשמח לעמוד לרשותכם לשם מתן הבהרות נוספות, אם וככל שתידרשנה.

 

 בכבוד רב,

 הרצוג פוקס נאמן, עורכי דין

 

 



 

 מדיקל גרופ בע"מ שיח
 

 מידע כספי לתקופת ביניים
 

 2020 ביוני 30 ליום
 )בלתי מבוקר(

 
 
 



 

 "מבע מדיקל גרופ שיח
 

 מידע כספי לתקופת ביניים
 

 2002 ביוני 30 ליום
 )בלתי מבוקר(
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 2 החשבון המבקר הרואסקירה של דוח 
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   6150001אביב -תל 50005, ישראל, ת.ד 6812508אביב -, תל25קסלמן וקסלמן, מגדל הסחר, רחוב המרד 

 www.pwc.com/il, 972-3-7954556+: , פקס972-3-7954555+טלפון: 

 
 

 
 
 

 מדיקל גרופ בע"מדוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של שיח 

 

         

 מבוא 

 

החברה(, הכולל את הדוח התמציתי המאוחד על  -סקרנו את המידע הכספי המצורף של חברת שיח מדיקל גרופ בע"מ )להלן 

ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, השינויים בהון ותזרימי  2020ביוני  30ליום  המצב הכספי

נים לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע המזומ

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת  IAS 34כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

. אחריותנו היא 1970-ל תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"למידע כספי לתקופות ביניים אלה לפי פרק ד' ש

 להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.

 

 היקף הסקירה

 

של לשכת רואי חשבון בישראל בדבר "סקירה של מידע כספי לתקופות  2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל( 

ניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם בי

אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה 

י ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקנ

 העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.    

 

 מסקנה 

 

הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי 

 . IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 

בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו 

 -ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות 

1970. 
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 "מבעמדיקל גרופ  שיח  
 

 הכספי המצב על תמציתיים מאוחדים דוחות

3 
 

  ביוני 30ליום   
 31ליום 

 בדצמבר
  0 2 0 2  9 1 0 2 )*(  2 0 1 9 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       נכסים
       נכסים שוטפים

 28,392  6,898  38,720  מזומנים ושווי מזומנים
 3,925  2,552  7,642   לקוחות

 1,934  567  2,112  חייבים ויתרות חובה
 363  -  615  נכס מס שוטף

 12,195  12,593  14,955  מלאי
 1,957  2,175  4,925  ביולוגים נכסים

 48,766  24,785  68,969   שוטפים נכסים"כ סה
       

       שוטפים לאנכסים 
 8,699  6,828  11,185  נטו, קבוע רכוש

 6,257  5,157  6,578  נכסים פיננסיים
 1,474  459  4,156  השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 1,932  1,647  1,760  נכסים בגין זכות שימוש
 18,362  14,091  23,679  שוטפים לא נכסים"כ סה
       

 67,128  38,876  92,648  נכסים"כ סה
       

       התחייבויות שוטפות
 876  582  1,275  שרותיםונותני  ספקים

 1,492  1,559  2,279  זכאים ויתרות זכות
 13,533  -  11,720  התחייבות בגין תמורה מותנית ונדחית

 -  698  -  שוטף מס התחייבות
 15,901  2,839  15,274  סה"כ התחייבויות שוטפות

 
 התחייבויות לא שוטפות

 
     

 2,571  3,876  3,323  נדחה מס התחייבות
 1,782  1,484  1,353  התחייבות בגין חכירות

 -  6,061  -  הלוואה לזמן ארוך
 113  90  113  לעובדים, נטו הטבותבשל  התחייבות

 4,466  11,511  4,789  שוטפות לא התחייבויות"כ סה
       

       הון
 49,430  10  62,031  ופרמיההון מניות 
 1,241  4,090  8,419  קרנות הון

 (3,910)  20,426  2,135  עודפים
 46,761  24,526  72,585  הון"כ סה
       

 67,128  38,876  92,648  והון התחייבויות"כ סה
       

 
 ב. 1)*( יישום למפרע של שיטת הרכישה במהופך. ראה ביאור 

 
 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. התמציתיים הכספיים לדוחותאורים יהב
 

    2020 באוגוסט 23
המידע הכספי לתקופת תאריך אישור 

 ביניים
 ינסקיניר זיכל

 דירקטוריון"ר יו
 יוגב שריד

 "למנכ
 עמיחי רב

 כספים"ל סמנכ
 

    



 "מבעמדיקל גרופ  שיח  
 

 אחר כולל ורווח הפסד אורווח העל תמציתיים מאוחדים  דוחות

4 
 

  
לתקופה של שישה חודשים 

 ביוני 30שהסתיימה ביום 

 
לתקופה של שלושה 

חודשים שהסתיימה ביום 
  ביוני 30

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

  2020  2019 )*(  2020  2019 )*(  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

 28,834   7,045   11,564   12,944   19,230  ממכירות הכנסות
 14,970   3,140   5,414   6,187   7,790  המכירות עלות

 13,864  3,905  6,150  6,757  11,440  רווח גולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן
           

 7,962   2,759   5,540   5,112   7,926  התאמות שווי הוגן של נכסים ביולוגיםמ רווחים
נכסים ביולוגים  שלשווי הוגן  מהתאמותרווח 

 (8,082)  (2,972)  (3,081)  (4,558)  (5,905)   ושמומש
           

 13,744  3,692  8,609  7,311  13,461  רווח גולמי
           

 1,806   290   373   573   921  ופיתוח מחקר הוצאות
 2,078   582   810   935   1,450  ושיווק מכירה הוצאות
 5,238   1,511   1,620   2,505   3,719  וכלליות הנהלה הוצאות
 28,765  -  -  -  -  למסחר רישום הוצאות

המטופלות לפי שיטת  חברות בהפסדיחלק החברה 
 783  251  347  437  583  השווי המאזני

 (876)  (7)  (12)  (19)  (2,400)  אחרות הכנסות
           

 (24,050)  1,065  5,471  2,880  9,188  רגילות מפעולות)הפסד(  רווח
           

 468  139  705  229  2,208  מימון הוצאות
 3,531  2  627  17  238  מימון הכנסות

 (3,063)  137  78  212  1,970  נטו, מימון)הכנסות( הוצאות 
           

 (20,987)  928  5,393  2,668  7,218  מס לפני )הפסד( רווח
           

 1,567  261  1,147  886  1,173  הכנסה על מיסים

           
 (22,554)  667  4,246  1,782  6,045  לתקופה)הפסד(  רווח

           
           )לאחר השפעת מס( : אחר כולל)הפסד(  רווח

           :הפסד או לרווח מכן לאחר מחדש שיסווגו סכומים
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים ממטבע 

 הפעילות למטבע ההצגה
 

- 
 

- 
 

-  -  (1) 
 או לרווח מכן לאחר מחדש יסווגו שלא סכומים

 :הפסד
 

 
 

 
 

  
 

  
שינויים בשווי הוגן של נכסים פיננסים בשווי הוגן 

 ממס נטודרך רווח כולל אחר, 
 

913 
 

(200) 
 

401  (698)  (1,518) 
           

 (1,519)  (698)  401  (200)  913  אחר כולל)הפסד(  רווח"כ סה
           

 (24,073)  (31)  4,647  1,582  6,958  כולל)הפסד(  רווח"כ סה
           

המיוחס לבעלי  למניהבסיסי ומדולל  )הפסד( רווח
 המניות של החברה )בש"ח(

 
 

 
 

 
     

 (0.08)  0.01  0.01  0.01  0.02  רווח בסיסי ומדולל
 

 ב.1 ביאור ראה. במהופך הרכישה שיטת של למפרע יישום)*( 
מהווים חלק בלתי נפרד מהם. התמציתיים הכספיים לדוחותאורים יהב



 "מבעמדיקל גרופ  שיח  

 השינויים בהוןעל תמציתיים מאוחדים  דוחות
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 מניות הון

 ופרמיה
 
 

 בגין קרן
 עם עסקאות

  שליטה בעלי

 נכסים בגין קרן
 פיננסיים

הנמדדים בשווי 
הוגן דרך רווח 

  כולל אחר

 התאמות
 הנובעות

 דוחות מתרגום
של  כספיים

  פעילויות חוץ

קרן בגין 
עסקאות 
תשלום 

  כתבי אופציה  מבוסס מניות

 
 
 
 

 סה"כ  עודפים
 אלפי ש"ח 

                
 46,761  (3,910)  108  197  (1)  937  -  49,430 )מבוקר( 2020בינואר  1יתרה ליום 

 6,045  6,045  -  -  -  -  -  - לתקופה רווח
 913  -  -  -  -  913  -  -  לתקופהכולל אחר  רווח

 6,958  6,045  -  -  -  913  -  - סה"כ רווח כולל
                

 17,993  -  5,392  -  -  -  -  12,601 ואופציות, נטו מהוצאות הנפקה הנפקת מניות
 873  -  -  873  -  -  -  - עלות תשלום מבוסס מניות

 72,585  2,135  5,500  1,070  (1)  1,850  -  62,031 )לא מבוקר( 2020 ביוני 30יתרה ליום 

 

 21,720  18,644  -  -  -  2,455  611  10 )*( )מבוקר( 2019בינואר  1יתרה ליום 
 ,7821  ,7821  -  -  -  -  -  - לתקופה רווח
 (200)  -  -  -  -  (200)  -  - לתקופהכולל אחר  רווח

 1,582  1,782  -  -  -  (200)  -  - סה"כ רווח כולל
                

 22  -  -  -  -  -  22  - עסקאות עם בעלי שליטה
 1,202  -  -  1,202  -  -  -  - תשלום מבוסס מניותעלות 

 24,526  20,426  -  1,202  -  2,255  633  10 )*( )לא מבוקר( 2019 ביוני 30יתרה ליום 

 
 49,469  (2,111)  108  594  (1)  1,449  -  49,430 מבוקר(לא ) 2020 באפריל 1יתרה ליום 

 ,2464  ,2464  -  -  -  -  -  - לתקופה רווח
 401  -  -  -  -  401  -  - לתקופהכולל אחר  רווח

 4,647  4,246  -  -  -  401  -  - סה"כ רווח כולל
                

 17,993  -  5,392  -  -  -  -  ,60112 ואופציות, נטו מהוצאות הנפקה הנפקת מניות
 476  -  -  476  -  -  -  - תשלום מבוסס מניותעלות 

 72,585  2,135  5,500  1,070  (1)  1,850  -  62,031 )לא מבוקר( 2020 ביוני 30יתרה ליום 
 

 .ב1 ביאור ראה. במהופך הרכישה שיטת של למפרע יישום)*( 
הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם



 "מבעמדיקל גרופ  שיח  
 

 המשך  - השינויים בהוןעל תמציתיים מאוחדים  דוחות

6 
 

 

 
 מניות הון

 ופרמיה
 
 

 בגין קרן
 עם עסקאות

  שליטה בעלי

 נכסים בגין קרן
 פיננסיים

הנמדדים בשווי 
הוגן דרך רווח 

  כולל אחר

 התאמות
 הנובעות

 דוחות מתרגום
של  כספיים

  פעילויות חוץ

קרן בגין 
עסקאות 
תשלום 

  כתבי אופציה  מבוסס מניות

 
 
 
 

 סה"כ  עודפים
 אלפי ש"ח 

 
 24,197  19,759  -  834  -  2,953  641  10 )*( מבוקר(לא ) 2019 באפריל 1יתרה ליום 

 667  667  -  -  -  -  -  - לתקופה רווח
 (698)  -  -  -  -  (698)  -  - לתקופהכולל אחר  רווח

 (31)  667  -  -  -  (698)  -  - סה"כ רווח כולל

 (8)  -  -  -  -  -  (8)  - עסקאות עם בעלי שליטה
 368  -  -  368  -  -  -  - תשלום מבוסס מניותעלות 

 24,526  20,426  -  1,202  -  2,255  633  10 )*( )לא מבוקר( 2019 ביוני 30יתרה ליום 
 

 21,720  18,644  -  -  -  2,455  611  10 )*( )מבוקר( 9201 בינואר 1יתרה 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  -  -  -  - עלות תשלום מבוסס מניות
 705  -  -  (2,751)  -  -  -  3,456 מימוש תשלום מבוסס מניות

 (22,237)  -  -  -  -  -  (611)  (21,626) העברת נכסים מבעל שליטה אגב הרכישה במהופך
 39,723  -  194  -  -  -  -  39,529 רכישה במהופך

 27,953  -  -  -  -  -  -  27,953 הנפקת מניות וכתבי אופציה
 22  -  (86)  -  -  -  -  108 מימוש ופקיעת כתבי אופציה

 46,761  (3,910)  108  197  (1)  937  -  49,430 )מבוקר( 2019בדצמבר  31יתרה ליום 

 

 .ב1 ביאור ראה. במהופך הרכישה שיטת של למפרע יישום)*( 

מהווים חלק בלתי נפרד מהם התמציתיים הביאורים לדוחות הכספיים



 "מבעמדיקל גרופ  שיח  

 תזרימי המזומניםעל תמציתיים מאוחדים  דוחות
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 .ב1 ביאור ראה. במהופך הרכישה שיטת של למפרע יישום*( )
 . םמהווים חלק בלתי נפרד מה התמציתיים הביאורים לדוחות הכספיים

  

לתקופה של שישה 
חודשים שהסתיימה ביום 

 ביוני 30

 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה ביום 

 ביוני 30

 

לתקופה של 
שנה 

שהסתיימה 
 31ביום 

 בדצמבר
  2020  2019 )*(  2020  2019 )*(  2019 

 "חש אלפי  
           תות שוטפיופעילומתזרימי מזומנים 

 (22,554)  667  4,246  1,782  6,045  תקופהל)הפסד( רווח 
           

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות 
   שוטפת:

 
 

 
     

           :מזומנים בתזרימי כרוכות שאינן והוצאות הכנסות
 (376)  141  701  127  470  נטו, מימון (הכנסותהוצאות )
 1,567  261  1,147  886  1,173  הכנסה על מיסים הוצאות

 783  251  347  437  583  חברות המוצגות בשווי מאזני בהפסדיחלק החברה 
 135  68  65  68  201  שימוש זכות נכס הפחתת

 (443)  -  -  -  -  כלולה בחברה החזקה בשיעור מירידה רווח
דרך רווח  נכסים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן התאמת שווי

 1,500  והפסד
 

85 
 

(623)  31  (3,934) 
 28,066  -  -  -  -  למסחר רישום הוצאות

 743  174  378  359  620  פחת והפחתות
 23  -  -  -  -  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

 22  (8)  -  22  -  בעלי שליטה עםעסקאות 
 2,948  368  476  1,202  873  תשלום מבוסס מניות

 23  -  -  -  -  קבוע רכוש ממכירת הון הפסד
           שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:

 (2,580)  (687)  (2,433)  (1,207)  (3,717)  עלייה בלקוחות
 (596)  (38)  (67)  (27)  98  בחייבים ויתרות חובה (עלייהירידה )
 938  423  (2,038)  720  (2,968)  נטו, הביולוגי הנכס של ההוגן בשווי שינויים

 (1,935)  (827)  (3,036)  (2,333)  (2,760)  לייה במלאי ע
 396  167  315  102  399  עלייה בספקים

 (12,766)  214  63  360  434  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות
 13,533  -  508    (1,813)  שינויים בהתחייבות תמורה מותנית ונדחית

 (3,165)   (402)  (525)  (606)  (933)  ששולמו מיסים

 205  שוטפת (מפעילויות)שנבעו  ששמשו לפעילות נטו מזומנים
 

1,977 
 

(476)  803  828 
           השקעהת יותזרימי מזומנים לפעילו

ם הנמדדים בשווי ינכסים פיננסיב השקעהמימוש מ תמורה
 798  הוגן

 
- 

 
-  -  798 

 (700)  -  (635)  -  (635)   פיננסיים בנכסים השקעה
 (3,267)  (659)  (1,246)  (1,012)  (3,106)  רכישת רכוש קבוע

 -  -  (1,500)  -  (1,500)  מתן הלוואה
 (133)  -  -  -  (78)  כלולה חברהל הלוואות
 (658)  -  (3,171)  -  (3,187)  כלולות ותבחבר השקעה

 (3,960)  (659)  (6,552)  (1,012)  (7,708)  ת השקעהיולפעילו מזומנים נטו
           ת מימוןיותזרימי מזומנים מפעילו

 727  -  -  -  -  אופציות ממימוש תמורה
 (177)  -  (78)  (15)  (156)  חכירות בגין תשלומים

 6,000  6,000  -  6,000  -  המיזוג עסקת אגב הלוואה קבלת
 -  -  17,993  -  17,993  נטו מהוצאות הנפקה הנפקת מניות ואופציות

 33,529  -  -  -  -  במהופך רכישהבמסגרת ואופציות  מניות הנפקת
רכישה מבעלי שליטה אגב  כלולה בחברהרכישת זכויות 

 -  במהופך
 

- 
 

-  -  (8,500) 
 (5,951)  (2,401)  -  (5,951)  -  שליטה ימבעל הלוואות פרעון
 (4)  (2)  (2)  (2)  (6)  ששולמה ריבית

 17,831  מימון מפעילויותמזומנים נטו 
 

32 
 

17,913  3,597  25,624 
 (1)  5  -  -  -  חוץ מטבע חליפין בשערי השינויים השפעת

 22,492  3,746  10,885  997  10,328  מזומנים ושווי במזומנים שינוי
 5,901  3,152  27,835  5,901  28,392  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 28,392  6,898  38,720  6,898  38,720  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לסוף 
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 כללי - 1יאור ב

"(, הבת החברה" או" שיח"מ )להלן: "בע שריד שיח"(, באמצעות החברה"מ )להלן: "בע גרופ מדיקל שיח .א
פועלת בתחום הקנאביס הרפואי, ועוסקת, בין היתר, בשלבי הריבוי, גידול, עיבוד, ייצור )באמצעות קבלן 

(, שיווק והפצה )באמצעות קבלן חיצוני IMC-GMPחיצוני אשר פועל תחת רישיון משרד הבריאות בתקן 
( של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי, וכן פיתוח IMC-GDPן משרד הבריאות בתקן אשר פועל תחת רישיו

גנטיקות ייחודיות, מוצרים נוספים מבוססי קנאביס רפואי, טכנולוגיות רלוונטיות לתחום הקנאביס 
 הרפואי ומוצרים נלווים. 

 
"( לרכישת ביונד", התקשרה שיח בהסכם עם חברת ביונד טיים אחזקות בע"מ )להלן: 2019 למאי, 2ביום  .ב

לבעלי המנית  ביונדמניות רגילות של  תהקצא (1מלוא הון המניות המונפק והנפרע של שיח, וזאת כנגד: )
( הקצאת זכויות 2)-ו ;מיד לאחר ההקצאה ביונדמההון המונפק והנפרע של  78%לשעבר בשיח, אשר יהוו 

אשר יהיו ניתנות למימוש, בכפוף לעמידה ביעדי הביצוע שנקבעו במסגרת  ביונדלמניות נוספות של 
 .2020בספטמבר,  4-עסקת המיזוג הושלמה ב "(.המיזוג עסקתעסקת המיזוג )להלן: "

 בעלי, משום שבמועד השלמת עסקת המיזוג, רוכשתעל אף שכאמור מבחינה משפטית ביונד הינה ה
 מבחינה חשבונאיתה הרוכשת הישיח קבע כי , בביונד קיבלו לידיהם את השליטהשיח של המניות 
 בשיטת רכישה במהופך.  העסקה טופלהולפיכך 

 .לשיח מדיקל גרופ בע"מ ביונדכחלק מהסכם הרכישה, שונה שם 

תחת השם שיח מדיקל גרופ  פורסמו 2019בדצמבר  31של החברה ליום דוחות כספיים הלאור האמור, 
בע"מ, אך טופלו מבחינה חשבונאית כהמשך הדוחות הכספיים של שיח שהינה הרוכשת החשבונאית 

 .2019בדצמבר  31רטים נוספים אודות עסקת המיזוג נכללים בדוחות הכספיים השנתיים ליום בעסקה. פ

 בסיס העריכה של הדוחות הכספיים התמציתיים - 2ביאור 

 והחודשים שהסתיימ 3 -ו 6ת הביניים של ולתקופ 2020 ביוני 30ליום  החברההמידע הכספי התמציתי של  .א
המידע הכספי לתקופת הביניים( נערך בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  -)להלן  תאריך באותו

פרק ד' של תאם ל(, וכולל את הגילוי הנוסף הנדרש בהIAS 34 -"דיווח כספי לתקופות ביניים" )להלן  34
המידע הכספי לתקופת הביניים אינו כולל . 1970-תקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

יש לעיין במידע הכספי לתקופת  את כל המידע והגילויים הנדרשים במסגרת דוחות כספיים שנתיים.
 מצייתיםר נלוו אליהם, אשר והביאורים אש 2019הביניים ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 

( שהם תקנים International Financial Reporting Standards) בינלאומייםהכספי הדיווח התקני ל
 International Accountingופרשנויות אשר פורסמו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות )

Standards Board)  להלן(- תקני ה-IFRSוכ )את הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם לתקנות ניירות ערך  יםללו
 .2010-התש"ע ,)דוחות כספיים שנתיים(

 אינן, 2020 ביוני 30החודשים שהסתיימו ביום  3 -ו 6לתקופה של  הכנסות החברה ותוצאות פעילותה
 .2020בדצמבר  31יום התוצאות שניתן לצפות להן בשנה שתסתיים בההכנסות ובהכרח על  מצביעות

 מדנים ושיקולי דעת מהותיים או .ב

להפעיל שיקולי דעת וכן דורשת שימוש באומדנים  החברהעריכת דוחות כספיים ביניים, דורשת מהנהלת 
, ועל סכומי הנכסים החברהחשבונאיים מהותיים, אשר משפיעים על יישום מדיניותה החשבונאית של 

עשויות להיות שונות מהותית מאומדנים ההתחייבויות, ההכנסות וההוצאות המדווחים. התוצאות בפועל 
אשר הופעלו על ידי ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית (significant)  אלו. שיקולי הדעת המהותיים

וההנחות בבסיס האומדנים ששימשו אותה, הינם ללא שינוי משמעותי לאלה שבדוחות  החברהשל 
 ם.הכספיים השנתיי
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 שבונאיתעיקרי המדיניות הח  -  3ביאור 

עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת הביניים, הינם 
בתוספת המפורט  2019לשנת של החברה ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים  העקביים עם אל

 להלן:

 משותפים ממיזמים הכנסות .א

עם העברת השליטה  או הפסד ורווח כולל אחר דוחות על הרווחב יםמוכר הכנסות ממיזמים משותפים
על פי החלק היחסי המיוחס לחברה מהמיזם  קוחהמשתייכות למיזמים המשותפים לל על הסחורות

 א'. 4להרחבה בדבר מיזם משותף ראו ביאור . המשותף

 נגזרים פיננסים מכשירים .ב

חוזה הנגזר, ונמדדים מחדש מכשירים פיננסים נגזרים מוכרים לראשונה בשווי הוגן במועד ההתקשרות ב
 בתקופות עוקבות בשוויים ההוגן.

 וחיואירועים בתקופת הד   -  4ביאור 

, התקשרה שיח, במזכר הבנות מחייב עם חברות פנאקסיה בע"מ )"פנאקסיה"( 2020בפברואר,  4ביום  .א
ועם רפא בע"מ )"רפא"(, במטרה ליצור מיזם משותף בתחום הייצור, השיווק והמכירה בשוק המקומי 
של מוצרי קנאביס רפואי מבית רפא, לרבות סדרת שמני "אקסיבן", המבוססים על חומרי הגלם של 
שיח. בהתאם למזכר ההבנות, חולקו תחומי האחריות בין שיח, פנאקסיה ורפא, כך ששיח תהא אחראית 
על אספקת חומרי הגלם, בכמות ובאיכות שנקבעו במזכר ההבנות. כמו כן, נקבע במיזם המשותף מנגנון 

קומי חלוקת הכנסות בין השותפים. המיזם המשותף יתמקד, תחילה, בייצור שיווק ומכירה בשוק המ
של מוצרי קנאביס רפואי מבית רפא, לרבות סדרת שמני אקסיבן. בשלב שני, עשוי המיזם להתרחב גם 

 למכירת מוצרים נוספים. 
וימשך שלוש שנים, נועד לאפשר מקסום של היתרונות  2020בינואר  1המיזם אשר החל לפעול מיום 

ר והשיווק, תוך מיצוי שרשרת הערך היחסיים של השותפים, שיח, היצרן ורפא בתחומי הגידול, הייצו
 לטובת איכות וזמינות המוצרים.

חומרי הגלם המסופקים על ידי שיח הינם חלק ממלאי החברה ומוכרים בעלות המכר לאחר מכירת 
 הסחורה ללקוח במקביל להכרה בהכנסה. 

 
 תשלום מבוסס מניות .ב

אופציות לא רשומות, בהתאמה,  1,564,500-ו 3,129,000, הקצתה החברה 2020בפברואר,  16ביום  .1
מניות  1,564,500-ו 3,129,000-ליו"ר הדירקטוריון ולנושא משרה, הניתנות למימוש, בהתאמה, ל

 1/5רגילות של החברה ללא ע.נ., כאשר תקופת ההבשלה ומחירי המימוש נקבעו כדלקמן: 
מהאופציות  1/5ש"ח,  0.96, לפי מחיר מימוש של 2020בדצמבר  31מהאופציות תבשלנה ביום 

מהאופציות תבשלנה ביום  1/5ש"ח,  1.12, לפי מחיר מימוש של 2021בדצמבר  31תבשלנה ביום 
, 2023בדצמבר  31מהאופציות תבשלנה ביום  1/5ש"ח,  1.75לפי מחיר מימוש של  2022בדצמבר , 31

חיר מימוש , לפי מ2024בדצמבר  31מהאופציות תבשלנה ביום  1/5-ש"ח ו 2.08לפי מחיר מימוש של 
 שנים ממועד הבשלתן. 3ש"ח. ככל שהאופציות לא תממושנה, הן תפקענה כעבור  2.24של 

 1,571-השווי ההוגן של האופציות למועד ההענקה חושב על פי נוסחת בלאק ושולס, ונקבע לסך כ
 אלפי ש"ח, בהתאמה.  785-ו

 שווי זה מבוסס על ההנחות הבאות:

 84.6% - 85.7% סטיית תקן צפויה 
 0.3% - 0.6% ריבית חסרת סיכון
 0.824 מחיר מניה )ש"ח(

 4 - 8 אורך תקופה צפויה עד למימוש )שנים(

לפקודת מס הכנסה במסלול הוני, הקצאה עם נאמן. בהתאם  102האופציות הוקצו בהתאם לסעיף 
מס  למסלול שנבחר על ידי החברה ועל פי כללים אלה, החברה אינה זכאית לתבוע כהוצאה לצרכי

סכומים הנזקפים לניצעים כהטבה, לרבות סכומים הנרשמים כהטבת שכר בחשבונות החברה, בגין 
 האופציות שהעובדים קיבלו במסגרת התכנית.
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 אירועים בתקופת הדיווח )המשך(   -  4ביאור 

 המשך –תשלום מבוסס מניות 
יועצים הניתנות  4-אופציות לא רשומות ל 600,000, הקצתה החברה 2020בפברואר,  16ביום  .2

מניות רגילות של החברה ללא ע.נ., כאשר תקופת ההבשלה ומחירי המימוש  600,000-למימוש,  ל
-ש"ח, ו 0.60מהאופציות הבשילו במועד הענקתן לפי מחיר מימוש של  400,000נקבעו כדלקמן: 

ככל  ש"ח. 1.00, לפי מחיר מימוש של 2021בפברואר,  15מהאופציות תבשלנה ביום  200,000
 שנים ממועד הבשלתן. 3שהאופציות לא תמומשנה, הן תפקענה כעבור 

 291-השווי ההוגן של האופציות למועד ההענקה חושב על פי נוסחת בלאק ושולס, ונקבע לסך כ
 אלפי ש"ח. 

 שווי זה מבוסס על ההנחות הבאות:  

 82.1% - 84.6% סטיית תקן צפויה 
 0.2% - 0.3% ריבית חסרת סיכון

 0.824 מניה )ש"ח( מחיר
 3 - 4 אורך תקופה צפויה עד למימוש )שנים(

  )ט( לפקודת מס הכנסה, ובהתאם החברה זכאית לתבוע כהוצאה 3האופציות הוקצו בהתאם לסעיף 
 לצרכי מס סכומים מסויימים במועד המימוש של האופציות, ככל שתמומשנה.

 
אופציות לא רשומות, בהתאמה, לנושא  1,095,150-ו 1,564,500, הקצתה החברה 2020במרץ  30ביום  .3

מניות רגילות של החברה ללא  1,095,150-ו 1,564,500-משרה ולעובד, הניתנות למימוש, בהתאמה, ל
מנות  5-שנים ב 5ש"ח לכל אופציה. האופציות תבשלנה על פני  0.686ע.נ., לפי מחיר מימוש של 

. ככל שהאופציות לא תמומשנה, הן תפקענה כעבור 2021-2025במרץ בכל אחת מהשנים  29-שוות ב
השווי ההוגן של האופציות למועד ההענקה חושב על פי נוסחת בלאק  שנים ממועד הבשלתן. 3

 אלפי ש"ח, בהתאמה. שווי זה מבוסס על ההנחות הבאות:  504-ו 807-ושולס, ונקבע לסך כ

 82.1% - 85.7% סטיית תקן צפויה 

 0.4% - 0.8% ריבית חסרת סיכון

 0.725 מחיר מניה )ש"ח(
 2.5 – 8 אורך תקופה צפויה עד למימוש )שנים(

לפקודת מס הכנסה במסלול הוני, הקצאה עם נאמן. בהתאם  102האופציות הוקצו בהתאם לסעיף 
למסלול שנבחר על ידי החברה ועל פי כללים אלה, החברה אינה זכאית לתבוע כהוצאה לצרכי מס 

לעובדים כהטבה, לרבות סכומים הנרשמים כהטבת שכר בחשבונות החברה, בגין סכומים הנזקפים 
 האופציות שהניצעים קיבלו במסגרת התכנית.

 
"(, קנאסולהתקשרה שיח במזכר הבנות עם חברת קנאסול אנליטיקס בע"מ )" 2020באפריל,  5ביום      .ג

הרפואי, לשיתוף פעולה מבעלת אחת ממעבדות המחקר והפיתוח המובילות בעולם בתחום הקנאביס 
מחקרי לשם פיתוח טכנולוגיות מתקדמות בתחום בהתבסס על זני שיח. בהתאם למזכר ההבנות, שיח 
תספק לקנאסול מגוון זני קנאביס לצורך איתור זנים בעלי ריכוז גבוה של קנאבינואידים ספציפיים 

איות. הצדדים יפעלו למסחור ובחינת יישומם על אינדיקציות רפואיות, לרבות פיתוח פורמולציות רפו
הידע שייווצר במסגרת ההסכם, לרבות באמצעות צדדים שלישיים ושיח תהיה זכאית לתמלוגים ו/או 

 אחוזים מהטבות כלכליות עתידיות שינבעו מכך.

 .Harmony Foundation of New Jersey Inc, התקשרה שיח בהסכם עם חברת 2020במאי,  11ביום  .ד
ג'רזי -עניק שיח להרמוני רישיון ייצור, שיווק והפצה שאינו בלעדי במדינת ניו"(, על פיו תהרמוני)"

 שבארה"ב למוצרי שיח בתמורה לתמלוגים.
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 אירועים בתקופת הדיווח )המשך(   -  4ביאור 

 Globalהתקשרה שיח בהסכם למתן זכות שימוש בלעדית בקנדה עם חברת 2020במאי,  18ביום  .ה
Medical Producers Corporation  "(GMPC לשם גידול, שיווק ומכירה של מוצרים המבוססים על )"

. במסגרת ההסכם GMPCממכירות  לתמלוגיםהפורמולציות של שיח וכן את זני שיח בקנדה, בתמורה 
במהלך מידע אודות זני שיח, פורמולציות וניסויים קליניים שנערכו ויערכו  GMPC-שיח תמסור ל
נקבעו תקבולי מינימום שנתיים עולים בהדרגה לאורך תקופת ההסכם אשר כמו כן,  .תקופת ההסכם

ישולמו לשיח. כמו כן, במסגרת ההסכם סוכמו תנאים מסחריים לייצוא קנאביס מישראל לקנדה, בכפוף 
ל ם בקבלת כלותנילאישור הייצוא ממדינת ישראל. הסכם הרישיון לרבות תשלומי המינימום מ

  .GMPCהרשיונות הנדרשים בהתאם לדין הקנדי על ידי 

 פרטית חברה"(, סריו)להלן: " Sarrio Hellas S.Aבחברת  הונית השקעהשיח  השלימה, 2020, ביוני 4ביום  .ו
מהונה המונפק והנפרע, כך  5%מיליון אירו, כנגד הקצאת מניות בשיעור של  1, בהיקף של יוון תושבת

 עסקתמהון המניות המונפק והנפרע של סריו )להלן: " 52.5%-החברה ב שעם השלמת העסקה מחזיקה
 השקעה לפי שיטת השווי המאזני. לטפל בהחברה ממשיכה  "(.בסריו ההשקעה

 סריו של עתידי גיוס בסיבוב להשתתף זכות לחברה הוענקהעסקת ההשקעה בסריו  במסגרתכמו כן, 
, החברה"(. הנוספות הזכויות)להלן: " בהסכם כמפורט דילול אנטי מנגנוני וכן מועדפים בתנאים

לצורך הקצאה בין , הנוספותהזכויות השווי ההוגן של המניות ומדדה את מעריך שווי חיצוני,  באמצעות
, ש"ח אלפי 635 -כשל  בסךהשווי ההוגן של הזכויות הנוספות הסתכם  המניות לבין הזכויות הנוספות.

ומהווים נגזר פיננסי הנרשם במאזן החברה תחת סעיף "נכסים פיננסיים". ההנחות העיקריות אשר 
, תקופת האופציה       0.55% –, ריבית חסרת סיכון 90.94% –שימשו למדידת השווי ההוגן: סטיית תקן 

 שנים. 1.25 –משוקללת 

 60-ר קנאביס רפואי בשטח מירבי של כהחברה, באמצעות סריו להקים ביוון מתקני גידול וייצו בכוונת
דונם תוך אימוץ טכנולוגיות גידול חדשניות לצורך מקסום שטחי הגידול והגדלת תפוקת המתקן. סריו 

 לצורך מכירת קנאביס רפואי באירופה ושאר מדינות העולם.  EU-GMP-ו GACPאישורי  לקבלת פועלת

ידי מספר משקיעים, לרבות משקיעים מוסדיים הושלמה עסקת השקעה בחברה על  2020ביוני,  11ביום  .ז
מניות בתמורה  23,195,900"( במסגרתה הנפיקה החברה ההקצאה הפרטיתודירקטורים בחברה )להלן: "

-"( ו3 סדרה אופציות)להלן " 3אופציות לא סחירות סדרה  11,597,950ש"ח לכל מניה, וכן  0.80-ל
  "(.4 סדרה אופציות")להלן:  4אופציות לא סחירות סדרה  23,195,900

 "ח.ש מיליון 18.6-לכ הסתכמה ברוטו, ההשקעה תמורת סך

ש"ח  0.972-בתמורה ל 1:1ניתנות להמרה למניות החברה ביחס של  4ואופציות סדרה  3אופציות סדרה 
 חודשים, בהתאמה. 25-ו 12-ש"ח, בהתאמה לכל אופציה, והינן בתוקף ל 1.28-ו

לעיל, התקיימו כלל התנאים לתשלום התמורה ז' בסעיף  כאמורעם השלמתה של ההקצאה הפרטית,  .ח
מיליון ש"ח בגין רכישת מניות טריכומשל בע"מ וטרג'ין חקלאות מתקדמת בע"מ מיום  5הנדחית בסך 

 508בסך  החברה בהפסד. במהלך תקופת הדיווח, הכירה עסקת המיזוגמ, וזאת כחלק 2019, בספטמבר 4
 לאחר תום תקופת הדיווח. ות על יתרת הקרן למועד הפירעוןלצורך העמדת ההתחייבאלפי ש"ח 

 .במלואה התמורה הנדחית שולמה

בשישה הסכמי מסגרת בלתי קשורים, על בסיס שאינו בלעדי, למכירת  ביוני, התקשרה שיח 28ביום  .ט
( מקבוצתה אחר מותג כלאו /ו" קנאריתאו "/ו" ניצן)לרבות מוצרי " הקבוצהמוצרי קנאביס רפואי של 

 נקבעו המסגרת הסכמי. בישראל קנאביס למכירת המורשים מרקחת בתי שמונה עם"( המוצרים)"
 .המוצרים את לרכוש, במצטבר, המרקחת בתי התחייבו, במסגרתם, חודשים 36 עד 18 של לתקופות

מיליון ש"ח  62-להערכת החברה, סך ההכנסות הצפויות לחברה בגין הסכמי המסגרת מסתכמות לכדי כ
לאחר תאריך המאזן, התקשרה שיח  ך תקופת ההסכמים ובכפוף לתנאים אשר נקבעו בהסכמים.לכל אור

 ב'.6לפרטים נוספים ראו ביאור . עם בתי מרקחת למכירת המוצרים מספר הסכמי מסגרת נוספיםב
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 אירועים בתקופת הדיווח )המשך(   -  4ביאור 

פעילות הריבוי,  .( בישראל ובעולםCovid-19), התפשט נגיף הקורונה 2020הראשון לשנת  חציוןבמהלך ה .י
הגידול והייצור של קנאביס רפואי ומוצריו, ובפרט אספקת מוצרי תוצרי החברה ליצרן באמצעותו 

החציון במהלך  המשיכה להתקיים ללקוחותיהמיוצרים מוצרי החברה, וכן האספקה של המוצרים 
 במתכונת רגילה ובאופן שוטף וסדיר.  הראשון

החברה להתפרצות נגיף הקורונה אין השפעה ישירה על החברה והשוק בו היא פועלת, אך יחד  להערכת
עם זאת, להמשך התפשטות נגיף הקורונה בישראל ובעולם עשויות להיות השלכות, בין היתר, על איוש 

. משבר הקורונה טומן בחובו, נכון למועד החתימה על הדוחות, אי כח האדם ועל פעילותה של החברה
וודאות בכל הנוגע להשלכות עתידיות על המשק ועל החברה, ועל כן, אין בידי החברה היכולת להעריך 

  באופן מהימן את השפעותיו העתידיות על החברה.

, שכן 2020במרס  31ליום  מדדה החברה את התמורה המותנית אשר בספריה, כתוצאה ממשבר הקורונה
 ללא נתונים נצפים.  3דת לפי רמה תמורה זו הינה התחייבות פיננסית אשר נמד

אלפי ש"ח כנגד הכנסות אחרות  6,720 -יתרת השווי ההוגן של התמורה המותנית הוערכה בסך של כ
נשארה  2020ביוני  30לאחר בחינת החברה את יתרת ההתחייבות ליום  אלפי ש"ח. 2,375בסך 

 ההתחייבות ללא שינוי.

נית, הסתייעה החברה במעריך שווי חיצוני. להלן פירוט צורך קביעת שוויה ההוגן של התמורה המותל
 .5% –, ריבית היוון 75.3% –ההנחות העיקריות ששימשו בקביעת השווי ההוגן: תנודתיות 

 31הערכת החברה לסיכויי גיוס ההון הנוסף לא השתנתה מהערכתה למועד הדוחות הכספיים ליום 
 .2019בדצמבר  31וחות כספיים ליום . להרחבה בדבר הערכות החברה, ראה ד2019בדצמבר 

מיליוני  5, חתמה החברה על הסכם למתן הלוואה לצד ג'. סך מסגרת ההלוואה הינו 2020ביוני,  22ביום  .יא
 1.5. נכון לתום תקופת הדיווח, נטל הלווה סכום של 4%-ש"ח והיא נושאת ריבית שנתית בשיעור של כ

ההלוואה תיפרע  .מיליוני ש"ח 3.5וה סכום נוסף של מיליון ש"ח. לאחר תום תקופת הדיווח, נטל הלו
 .2020בדצמבר,  30במלואה עד ליום 

 

 וסיכונים פיננסיים הוגן שווי  - 5ביאור 
 

 שווי הוגן  .א

, חייבים לקבל והכנסות לקוחותשל מזומנים ושווי מזומנים, התמציתיים היתרה בדוחות הכספיים 
מבעל השליטה  הלוואהקצר מתאגידים פיננסיים,  לזמןויתרות חובה, זכאים ויתרות זכות, הלוואות 

 ואחרים, תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.

    הוגן.הנמדדים בשווי  של החברההנכסים או ההתחייבויות הטבלה שלהלן מציגה את 
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 וסיכונים פיננסיים )המשך( הוגן שווי  - 5ביאור 

            

 2020 ביוני 30 ליום 
 "חש אלפי 
 "כסה 3 רמה 2 רמה 1 רמה 
     

 3,631 - 3,631 - סחירות  שאינן - מניות רגילות
 1,799 - - 1,799 סחירות  - מניות רגילות

 184 184 - - לא סחירות -אופציות 
 964 964 - - נכסים פיננסיים אחרים

 4,925 4,925 - - םביולוגי יםנכס

 (6,720) (6,720) - - התחייבות בגין תמורה מותנית

 1,799 3,631 (647) 4,783 

 

 
 
 
 
 
 

 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 4452, (6,233) (881) 

 
 ב1 ביאור ראה. במהופך הרכישה שיטת של למפרע יישום)*( 

 

 ניהול סיכונים פיננסיים .ב

 ריביתחושפת אותה למגוון של סיכונים פיננסיים: סיכון שוק, סיכון אשראי, סיכון  החברהפעילות 
 .נזילות וסיכון

כאמור לעיל, המידע הכספי לתקופת הביניים אינו כולל את המידע והגילויים הנדרשים במסגרת דוחות 
ויש לעיין במידע הכספי לתקופת  החברהכספיים שנתיים, לרבות בנוגע לניהול הסיכונים הפיננסיים של 

 והביאורים אשר נלוו אליהם. 2019הביניים ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 

לניהול הסיכונים הפיננסיים שלה לעומת זו שדווחה על  החברהא חלו שינויים מהותיים במדיניות ל
 .2019ידיה במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 

 

 

 

 

 )*( 2019 ביוני 30ליום  
 "חש אלפי 
 "כסה 3 רמה 2 רמה 1 רמה 
     

 5,157 - 5,157 - שאינן סחירות  -רגילות מניות

 2,175 2,175 - - ביולוגים נכסים

 - 5,157 2,175 7,332 
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 אירועים לאחר תקופת הדיווח - 6 ביאור

  ומספר לא מהותי מומשו למניות החברה. 1פקעו כתבי האופציה מסדרה  2020ביולי,  12ביום  .א

הסכמי מסגרת בלתי קשורים, על בסיס שאינו  במספר התקשרה שיח 2020אוגוסט ו ים יוליבחודש .ב
 מותג כלאו /ו" קנאריתאו "/ו" ניצן)לרבות מוצרי " הקבוצהבלעדי, למכירת מוצרי קנאביס רפואי של 

 הסכמי. בישראל קנאביס למכירת המורשים מרקחת בתי חמש עשרה עם"( המוצרים( )"מקבוצתה אחר
 לרכוש, במצטבר, המרקחת בתי התחייבו, במסגרתם, חודשים 36 עד 12 של לתקופות נקבעו המסגרת

-להערכת החברה, סך ההכנסות הצפויות לחברה בגין הסכמי המסגרת מסתכמות לכדי כ .המוצרים את
ההכנסות כמו כן, סך  .מיליון ש"ח לכל אורך תקופת ההסכמים ובכפוף לתנאים אשר נקבעו בהסכמים 166

מסתכמות לכדי  לעיל ט'4ומההסכמים שפורטו בסעיף  מהסכמים שפורטו בסעיף זה המצרפיות הצפויות
 מיליון ש"ח.  228-כ

 

 

 



 

 "מבע מדיקל גרופ שיח
 
 

 ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(,  38לפי תקנה  אמידע כספי נפרד המוב
 1970 -התש"ל

 
 2020 ביוני 30ליום 

 
 
 



 

 "מבע מדיקל גרופ שיח
 

 מידע כספי לתקופת ביניים
 

 2002 ביוני 30 ליום
 )בלתי מבוקר(

 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 עמוד 
  

 2 החשבון המבקר הרואסקירה של דוח 
  

  :באלפי שקלים )אש"ח( – כספייםנתונים 
  

המאוחדים  התמציתיים נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים
 3 המיוחסים לחברה עצמה כחברה האם

  
המאוחדים המיוחסות התמציתיים הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים 

 4 לחברה עצמה כחברה אם
  

ם התמציתיים המאוחדים המיוחסים תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיי
 5 חברה אםלחברה עצמה כ

  
 6 הכספי ביניים הנפרד למידעומידע נוסף  ים נבחריםאוריב
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 לכבוד

 בעלי המניות של 

 חברת שיח מדיקל גרופ בע"מ,

 גבעת ח"ן

 

 א.ג.נ.,

 

 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 38דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד לפי תקנה  הנידון: 

 1970 –ומידיים(, התש"ל 

 

 

 מבוא 

 

 ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, 38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 

ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו  2020ביוני  30החברה(, ליום  -של חברת שיח מדיקל גרופ בע"מ )להלן  1970 –התש"ל 

 הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד 

 אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.

 

 היקף הסקירה

 

יניים של לשכת רואי חשבון בישראל בדבר "סקירה של מידע כספי לתקופות ב 2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל( 

הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים 

האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום של נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת 

התאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים מאשר ביקורת הנערכת ב

 המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.    

 

 מסקנה 

 

דע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמי

 .1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל 38המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 
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 "מבעמדיקל גרופ  שיח  
 

 1970 -ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל ד' לתקנות ניירות 38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
 נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
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 ביוני 30 ליום

2020   
 31 ליום
 2019 בדצמבר

 מבוקר  מבוקר בלתי  

 "חש אלפי 

     

     נכסים שוטפים
 19,769  27,750  מזומנים ושווי מזומנים
 102  74   לקוחות

 448  69  חייבים ויתרות חובה
     

 20,319  27,893  סה"כ נכסים שוטפים
     

     שוטפים לאנכסים 
 19,273  29,646  הלוואות לחברות מוחזקות

 7,210  15,097  נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, נטו
     

 26,483  44,743  שוטפיםסה"כ נכסים לא 
     

 46,802  72,636  נכסים"כ סה

     
     התחייבויות שוטפות

 41  51  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
     
 41  51  סה"כ התחייבויות שוטפות 

     
 46,761  72,585  הוןסה"כ 

     
 46,802  72,636  והון התחייבויות"כ סה

     
 
 
 
 
 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. התמציתיים הכספיים לדוחותאורים יהב
 
 
 

    2020, באוגוסט 23
 עמיחי רב יוגב שריד סקיינניר זיכל המידע הכספי לתקופת בינייםתאריך אישור 

 כספים"ל סמנכ מנכ"ל  יו"ר דירקטוריון 
 

 . םלדוחות הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מההמצורפים הביאורים 
 
 



 "מבעמדיקל גרופ  שיח  
 

 1970 -ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל 38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
 הכלולות בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אםהכנסות והוצאות 
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 לשישה
חודשים 

שהסתיימו 
 ביוני 30ביום 

לשלושה  
חודשים 

שהסתיימו 
  ביוני 30ביום 

תקופה מיום ל
בספטמבר,  4

 31ועד ליום 
 *בדצמבר

  2020  2020  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  

 "חש אלפי  
       

 102  -  -   הכנסות
       

 102      רווח גולמי
       

 327  394  806  וכלליות הנהלה הוצאות
 23,666  -  -  רלמסח רישום הוצאות

 1,553  4,320  6,525  מוחזקות, נטו חברות רווחיבחלק החברה 
       

 (22,338)  3,926  5,719  רווח )הפסד( תפעולי
       
 164  320  327  מימון כנסותה
 22  -  1  מימון וצאותה

 142  320  326  הכנסות מימון, נטו

       

 )22,196(  4,246  6,045  המיוחס לחברהרווח )הפסד( 
       

       רווח )הפסד( כולל אחר )לאחר השפעת המס(:
       סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:
שינויים בשווי הוגן של נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך 

 (1,518)  401  913  רווח כולל אחר, נטו ממס
       
  6,958  4,647  (23,714) 
       

 
 
 
 
 
 
 

 .ב'1ראה ביאור ( * 
 

 . םלדוחות הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מההמצורפים הביאורים 
 



 "מבעמדיקל גרופ  שיח  
 

 1970 -ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל 38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
 הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם תזרימי מזומנים
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 . םמהווים חלק בלתי נפרד מה התמציתיים לדוחות הכספייםהמצורפים הביאורים 
 

  

לתקופה של 
חודשים  שישה

ביום  ושהסתיימ
 2020 ביוני 30

לתקופה של  
שלושה חודשים 

ביום  ושהסתיימ
 2020 ביוני 30

 בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

     תות שוטפיופעילומתזרימי מזומנים 
 4,246  6,045  המיוחס לחברה עצמה כחברה אם תקופהרווח ל

     
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות 

  שוטפת:
  

 
     

     :מזומנים בתזרימי כרוכות שאינן והוצאות הכנסות
 (320)  (326)  מימון, נטו הכנסות

 (4,320)  (6,525)  חברות המוצגות בשווי מאזני ברווחיחלק החברה 
 (10,489)  (10,489)  שינוי ביתרות צדדים קשורים

 733  873  עלות תשלום מבוסס מניות
     
     

     שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
 (1)  28  בלקוחות)עלייה( ירידה 

 394  379  ויתרות חובהירידה בחייבים 
 (37)  10  בספקים ונותני שירותים)ירידה( עלייה 

     
 (9,794)  (10,005)  שוטפת ששמשו לפעילות נטו מזומנים

     
     השקעהת יופעילומתזרימי מזומנים 
 (7)  (7)  ריבית שהתקבלה

     

 (7)  (7)  השקעה ששמשו לפעילות נטו מזומנים

     
     מימוןת יופעילומתזרימי מזומנים 

 17,993  17,993  הנפקת מניות ואופציות
     

 17,993  17,993  מימון שנבעו מפעילות נטו מזומנים
     

 8,192  7,981  מזומנים ושווי במזומנים עלייה
     

 19,558  19,769  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
 27,750  27,750  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לסוף 



 מ"בע מדיקל גרופ שיח 
 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  38ביאורים נבחרים ומידע נוסף למידע הכספי ביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
 1970 -ומידיים(, התש"ל
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ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 38אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  - 1ביאור 

 1970 -התש"ל 

 הגדרות: .א

 שיח מדיקל גרופ בע"מ –"החברה" 

 שיח שריד בע"מ –"החברה הבת" 

ד' לתקנות ניירות ערך 38מידע כספי לתקופת ביניים נפרד המובא לפי תקנה  -"המידע הכספי ביניים הנפרד" 
 .1970 -)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

למעט אם נאמר אחרת, כל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הביניים הנפרד הינם כהגדרתם של 
 -)להלן  2020 ביוני 30מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים של החברה ליום 

 דוחות הביניים התמציתיים המאוחדים(.

 להלן עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד: .ב

 -ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל 38הכספי הנפרד, נערך בהתאם לתקנה  המידע
תקנות דוחות תקופתיים(. בהתאם לתקנה האמורה, יובאו בדוח ביניים, בצירוף סקירת רואה  -)להלן  1970

ג 9כאמור בתקנה החשבון המבקר, נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים של התאגיד לתקופת הביניים, 
 ג(, בשינויים המחויבים.9תקנה  -לתקנות דוחות תקופתיים )להלן 

בהתאם, המידע הכספי ביניים הנפרד, כולל נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 
 -באותו תאריך )להלן  וחודשים שהסתיימ שישה ושלושהשל  ותולתקופ 2020 ביוני 30של החברה ליום 

 חות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים(, המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם.הדו

ולכל  2019בדצמבר  31יש לעיין במידע הכספי ביניים הנפרד ביחד עם המידע הכספי הנפרד של החברה ליום 
(, 2019-המידע הכספי הנפרד של החברה ל -אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה באותו תאריך )להלן 

ג' לתקנות דוחות תקופתיים, לרבות הפרטים 9והביאורים אשר נלוו אליהם, אשר נערכו בהתאם לתקנה 
האמורים בתוספת העשירית לתקנות האמורות, ובכפוף להבהרות האמורות ב"הבהרה בקשר עם דוח כספי 

ם התקנה המתייחסת לאופן יישו 2010בינואר  24-נפרד של התאגיד" שפורסמה באתר רשות ניירות ערך ב
 הבהרת הרשות(. -והתוספת האמורות  )להלן 

עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי ביניים הנפרד, הינם 
 ואשר פורטו במסגרתו.  2019-עקביים עם אלו ששימשו בעריכת המידע הכספי הנפרד של החברה ל

 נו מבוקר.המידע הכספי ביניים הנפרד הינו סקור ואי

המידע הכספי ביניים הנפרד אינו מהווה דוחות כספיים, לרבות דוחות כספיים נפרדים, הערוכים והמוצגים 
 27( בכלל, והוראות תקן חשבונאות בינלאומי IFRS -תקני ה -בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 

כספי לתקופת ביניים שנערך לפי תקן  "דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים" בפרט ואף אינו מהווה מידע -
 "דיווח כספי לתקופות ביניים".  – 34חשבונאות בינלאומי מספר 

לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים, בדבר  3עם זאת, המדיניות החשבונאית שפורטה בביאור 
כספיים התמציתיים עיקרי המדיניות החשבונאית, והאופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות  ה

המאוחדים ביניים, יושמו לצורך הצגת המידע הכספי ביניים הנפרד, וזאת בשינויים המתחייבים מהאמור 
 לעיל בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב שיושמו בעריכת המידע הכספי ביניים הנפרד.

 30ספיים המאוחדים של החברה ליום בהתאם, המידע הכספי הנפרד, כולל נתונים כספיים מתוך הדוחות הכ
 31ועד ליום  , ערב עסקת המיזוג בין החברה הבת לחברה,2019בספטמבר  4ולתקופה מיום  2020ביוני 

לפרטים נוספים אודות עסקת המיזוג ראה את הדוחות  המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם. 2019בדצמבר 
 .2019בדצמבר  31הכספיים המאוחדים ליום 



 :(1ג)ד()38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 מצהיר כי:, יוגב שרידאני, 

רבעון השני של שנת ( להחברה - להלןבע"מ ) שיח מדיקל גרופבחנתי את הדוח התקופתי של  (1)
 ;(הדוחות - )להלן 2020

ולא חסר בהם מצג של לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית  (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)
 חברהולות ותזרימי המזומנים של ההבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפע

 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 
 גילוי ובבקרה עליהם.וב

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 
 _________________________   2020 ,אוגוסטב 23

 יוגב שריד, מנכ"ל תאריך

 
 
 

  



 (:2)ד()38הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 

 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) 2020לרבעון השני של שנת ( 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 

 נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;בהם, לאור הנסיבות שבהן 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  (3)
 חברההבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של ה

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון חברהלרואה החשבון המבקר של הגיליתי  (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.

 יל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אין באמור לע

 
 _________________________   2020 ,אוגוסטב 23

 סמנכ"ל כספים, עמיחי רב תאריך
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