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ורגולציה  מנהלת הבטחת איכות , ניאגותמי 
ר  "יוגב שריד ויו, ל החברה"עם מנכבשיתוף 

אשר מביאים עמם , זיכלינסקיח ניר "רוהדירקטוריון 
ESG–ה במצטבר ניסיון רב שנים בתחומי 

מור ברנשטיין ועובדי , שני בריל, יש-תמי בר: צילומים
החברה

:  כתבות וקישורים בדוח
קמפיין גיוון גילי של המשרד  ,מאקו, פייסבוק, 11כאן

אתר מאה אחוז, לשוויון חברתי



גלובליותמגמותנוכח,רביםבמובניםייחודיתהייתה2021שנת
להתמקדההזדמנותאתבידנושמהזושנה.משתנותומקומיות
החברה.הסביבהעבורוהןהחברהעבורהן,ביותרחשוביםבתחומים
עםהקשרוהעצמתבשימורהמתמקדתהאסטרטגיהביישוםממשיכה

,הערךשרשרתבכלהאחיזההגדלתתוךהסופיהישראליהלקוח
.החברהצמיחתלהמשךתשתיותפיתוח-ובמקביל

התקשרה,עסקייםשותפיםבאמצעותהגידולכושראתהגדילההחברה
רשתלהקמתבדרךמרקחתבתישלושהרכשה,נוספיםמפעליםעם

נטלהלראשונה,בנוסף.הלקוחותשירותמוקדאתוביססהמרקחתבתי
.שלההמימוןמקורותגיווןתוךאשראימסגרת

,הישראליהסופיבלקוחהתמקדותשלהכוללתמהתפיסהכחלק
המשתניםלטעמיובהתאםהחברהמותגיוגיווןבחיזוקרבותהשקענו

שיווקמהלכיביצענו.המבוקשותבקטגוריותמיקודתוךהצרכןשל
.הסופיהצרכןשללרווחתודגששימתתוךוהכלמשמעותיים

לבתשומתוהשקענועמלנושוניםקהליםשלהצרכיםמהבנתכחלק
שזכתההראשונההקנאביסחברתלהיותמנתעלומשאביםניהולית

.שמיטהואישורלמוצריהכשרותתעודתלקבל

ר הדירקטוריון"ל ויו"דבר המנכ
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,הישראליהקנאביסבשוקוההתפתחויותהתמורות,השינוייםעם
הגידולתהליכיהינםהחברהלהצלחתכחיונייםשהוכחוהגורמים
המיקוד,לסביבהמשמעותימקוםנותניםאשרמוצרינושלוהעיבוד

שרשרתלאורךפעילותינוהרחבת,התפעוליתהגמישותלצדהאסטרטגי
כללעבורערךלהשאתומחויבותנוהרפואיהקנאביסתחוםשלהערך

.החברהשלהענייןמחזיקי

האסטרטגיהמתארקוויאתמתוויםוהנהלתההחברהדירקטוריון
.לגישתםביותרהטובותהניהוליותההחלטותאתומקבלים

מחויבותםבזכותמתאפשריםהיעדיםוהשגתהמטרותהגשמת
לטובתומנהליםמנהלות,ועובדיםעובדות,אנשינושלומסירותם

שיתופילרבותהפעילותלהיקפיומותאםחזקארגונימבנהלצד,הארגון
.מוצלחיםאסטרטגייםפעולה

השנהבמהלךהחברהועובדיעובדותשלמסירותםאתמוקיריםאנו
.החברהוהתפתחותלהישגיהרבהתרומתםעללהםומודים

זמןלאורךתתרום,וממוקדתנכונהESGמדיניותכימאמיניםאנו
שלנוהמשקיעים,עובדינו,מטופלינועבורהחברהשללחיזוקה

הנכונההדרךזוהישלמעשהכךשלנוהענייןמחזיקיוכלל,והקהילה
.מבחינתנו

מבנה הדוח

ל  "דבר המנכ
ר  "ויו

הדירקטוריון

אודות הדוח

ESG-הקדמה 

אודות שיח

תיאור הפעילות

השווקים בהם  
פועלת החברה

מחזיקי עניין

חברה

סביבה

ממשל

GRIאינדקס 



חברתשלהראשון(ESG)התאגידיתהאחריותדוחאתלהציגגאיםאנו
שלשנההמסכם,"(החברה"או/ו"שיח":להלן)גרופמדיקלשיח

.התאגידיוהממשלהסביבה,החברהבתחומיענפהפעילות

האחריותשתחוםכךהתחומיםבכלמתמידלשיפורחותריםאנו
.דופןיוצאאינוהתאגידית

באיכותמוצריםאספקתשלבחשיבותמכירה,ומעולםמאז,החברה
,סביבהבנושאיאחריותהעללהתפשרמבליוזאת,ביותרהגבוהה

.פועלתהיאבהוהקהילהחברה,כלכלה

2021שנתבמהלךשהתבצעההפעילותאתלהציגהינהזהדוחמטרת
להמשךומדדיםיעדים,שניתןככל,לקבועוכןESGלביצועיבהקשר

קהללרבות,הענייןמחזיקימולאלמלאהבשקיפותוזאת,הדרך
.והקהילהמשקיעים,ספקים,עסקייםשותפים,מטופלינו

תשתיתואת,הבאיםESG-הלדוחותהפינהאבןאתמהווההראשוןהדוח
ובסיכוםהדוחלאורךשישתקףכפי,לעתידמדדיםהגדרתכולל,הדיווח

.שלו

לאאתגריםבפנינוהציבהוהעולםישראלאתששטפההקורונהמגפת
בהםהערכיםאתביטוילידילהביאהזדמנותבידנונתנהגםאך,פשוטים

.הדוחבהמשךשיפורטכפימאמיניםאנו

לחושעובדינוכליוכלובהומגוונתמכילהעבודהלסביבתמחויביםאנו
.ובטוחיםמוערכים

אודות הדוח
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והמדדיםהנתוניםניתוח,העקרונות:ושלמות(Scope)תחולה
ועדמהריבויהחל,הגידוליתלפעילותמתייחסיםבדוחהמפורטים

והחווההחברהמטהי"עומנוהלתשמתבצעתכפי,המוצראספקת
שותפיםעבורהנתוניםנותחולאזהבדוח.ן"חבגבעתהממוקמים

שבבעלותהמרקחתבתיפעילות,כלולותבחברותאחזקות,עסקיים
היבטיםשלניתוחלהוסיףנשקולהבאיםבדוחות.הספקיםוכללהחברה
שיבשילוככלזהבדוחנכללושלאהאמוריםהנושאיםכדוגמתנוספים

.החברהבפעילותכרוכיםלהיותויוכלו
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ל"מנכ, יוגב שרידר דירקטוריון"יו, ניר זיכלינסקי
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*  בר קיימאלפיתוח ם "דגש על יעדי האובפעילותנו אנו שמים 
:  ובפרט אלו הרלוונטיים והקשורים לפעילות שיח

▪SDG :ולאנשינולמטופלינוחייםואיכותטובהבריאות:3
הרפואיהקנאביסמטופליעבורומגווניםאיכותייםמוצרים

כפי,אנשינועבורונעימהבטוחהעבודהוסביבת,בישראל
.זהדוחשל"חברה"בפרקשנפרט

▪SDG ,מגדרישוויון.מגדרישוויוןעלבדגש,והכלהגיוון:5
צמיחה,לשגשוגבסיסהנו,בסיסיתאדםזכותלהיותומעבר

.זהדוחשל"חברה"בפרקשנפרטכפי,חייםואיכות

▪SDG הבסיסהנהומכלילהאיתנהכלכליתצמיחה:8
רמתושיפורמכבדיםעבודהמקומותיצירת,החברהלקידום
.זהדוחשל"ממשל"בפרקשנפרטכפי,החיים

 *www.un.org

:קיימא-ברם לפיתוח "שיח שמה דגש על יעדי האו
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ESG-הקדמה 

Environment

Social

Governance

סביבה

מחויבות  , התנהלות סביבתית אחראית

לשיפור מתמיד וצמצום ההשפעה על  

הסביבה הטבעית

חברה

נגישות  , בטיחות, דאגה והבטחה לבריאות

ואיכות חיים למטופלים ולעובדי החברה  

מקדמת ומשמרת  , והשתלבות תורמת

במרקם החיים בקהילה

ממשל

עמידה במלוא דרישות החוק והרגולציה  

מדיניות  , יושרה, אתיקה, הישימות

,  סיכונים-ומנוהלת השקעה אחראית 

תהליכי רכש מושכלים ודיווחים נאותים
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אודות שיח
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.בתחוםשנים13במשךופועליםבישראלהרפואיהקנאביסתעשייתמחלוציהםומייסדיהשיח
וכן,רפואילשימושקנאביסמוצרישלוהפצהשיווק,ייצור,עיבוד,גידול,בריבוי,היתרבין,ועוסקתהרפואיהקנאביסבתחוםפועלתשיח,הקמתהממועד
.נלוויםומוצריםהרפואיהקנאביסלתחוםרלוונטיותטכנולוגיות,רפואיקנאביסמבוססינוספיםמוצרים,ייחודיותגנטיקותפיתוח

.הרפואיהקנאביסבתחום2000-השנותבראשיתכברלפעולהחלו,שרידמשפחתבני,שיחשלמייסדיה
ייצור,לגידולרישיוןהבריאותממשרדקיבלו2008ובשנת,מסחרילגידולבקשההגישו,2002בשנת

שוקמובילתהינהשיח.הרפואיהקנאביסבתחוםשיחבאמצעותלפעולוהחלומסוכןסםשלוהחזקה
.הרפואיהקנאביסבתחום

במרץהבריאותבמשרדרפואילקנאביסמהיחידהשקיבלהבישראלהראשונההחברההיאשיח
.בישראלהרפואיהקנאביסתחוםלהסדרתהחדשלמתווהבהתאם((IMC-GAPוריבויגידולרישיונות2018

:הערךשרשרתקצוותבשניפועלתהחברה
ומכירתניפוקוגם,רפואיקנאביסוגידולריבוי

.למטופליםסופייםמוצרים
בבורסהנסחרתמ"בעגרופמדיקלשיחחברת

.2019מספטמברהחלערךלניירות



אבני דרך ומבט לעתיד-אודות שיח 
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2008

2008-
2019

20192021

2020

תחילת פעילות  
גידול הקנאביס

יייצוא ראשון ממדינת  
ישראל

חזרה להחזקת שרשרת הערך בשני  
הקצוות באמצעות הקמת רשת בתי  

מרקחת

הרחבת מתקני הגידול 
וכושר הייצור

כניסה לבורסה 
רכישת בתי מרקחת לראשונההישראלית

שיתופי פעולה עם חוות 
נוספות בישראל

ייבוא לראשונה של זנים  
מקנדה

2022

המשך הרחבת רשת  
בתי המרקחת

היערכות לקראת אישור 
CBDבישראל
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מבנה האחזקות העיקריות של החברה-שיח אודות 
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שיח מדיקל גרופ

Sarrio Hellas S.A

בית מרקחת אבן חןבית מרקחת שפע
בית מרקחת 

תפרחת

טריכומשל איבנהפלנטארק ין'טרג

48.5%6.9%

50.1% 51% 100%

39.2%

41.6% 39.5%55%

שיח שריד

50.01%
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ומאידך ניפוק  , ריבוי וגידול קנאביס רפואי, מחד: החברה פועלת בשני קצוות שרשרת הערך
.  ומכירת מוצרים סופיים ללקוחות הקצה

שרשרת הערך-אודות שיח 
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חזון וייעוד-אודות שיח 
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חזון
הובלת שוק הקנאביס בישראל  

ובעולם באמצעות פתרונות  
מותאמי לקוח  , חדשניים

,  ומבוססי מחקר וטכנולוגיה
,  תוך השאת ערך למטופלים

צרכנים ומחזיקי עניין

ייעוד
להנגיש  , לייצר, לפתח, לגדל

ולמכור פתרונות מבוססי  
קנאביס ברמת איכות בלתי  

למען שיפור  , מתפשרת
המטופליםאיכות החיים של 
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ערכי החברה-אודות שיח 

חיפוש מתמיד אחר פתרונות חדשניים ויצירתיים  
בפיתוח שוק  , בכל חולייה בשרשרת הערך

החברהובפיתוח הקנאביס 
פיתוח זנים וגידולם באופן חדשני ואיכותי

–הטמעת מערכות מתקדמות תומכות /יצירת
בתי מרקחת, מערך הזמנות, שירות לקוחות

פיתוח ושיווק מוצרים ושירותים בסטנדרטים 
תוך שמירה על תהליכי איכות בלתי  , גבוהים

מתפשרים
עמידה בתקנים המעידים על איכות המוצר הסופי  

למטופליםאותו אנו משווקים 
שקיפות ודיוק במידע הנמסר  , הקפדה על איכות

בנוגע למוצרי החברה ועל קנאביס רפואי בכלל בכל  
ממשק עם מטופלים רוקחים ואנשים רפואה

השקעה בגיוס כוח אדם איכותי ביותר עם  
הכישורים וההכשרות המתאימות וביצוע הכשרות  

בהתאם לתפקידים בחברהנוספות לעובדים 
הקפדה על תקשורת רציפה בין כלל מחלקות 
החברה באמצעות עדכונים ופגישות שוטפות  

תוך  , לקיחת אחריות כוללת על כל התהליכים והמוצרים
בביצוע  העובדים נחישות ומעורבות פעילה של , התמדה

בדגש על מצוינותהמטלות 
–כולל שירות לקוחות , אחריות החברה כלפי המטופלים

והעברת מידע מדויק  מבוקר ייעוץ וליווי 
אחריות החברה כלפי העובדים

אחריות לשמירה על רצף טיפולי ואספקת זנים קבועה

פיתוח מגוון , אותנטיות ומקצועיות באופן ביצוע העסקים
מוצרים ושיווקם

מתן מידע מהימן ומדוייק באופן תדיר
ניהול העסקים וניהול עובדינו בשקיפות מלאה

חדשנות

אחריותאיכות

מקצועיתיושרה
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יעדים ואסטרטגיה עסקית  -אודות שיח 

בהיקפיהצמיחהבמגמתתמיכההמשך–קדימההתפתחות4.
המרקחתבתירשתפיתוחהמשך;ההכנסותעלבדגשהפעילות

מחוקCBD-ההחרגתלקראתהיערכות;בקבוצההסינרגיהוחיזוק
לקראתחזקהתפעוליתתשתיתהקמת;המסוכניםהסמים
טכנולוגייםבפיתוחיםהשקעה;עתידייםרגולטורייםשינויים
הקנאביסבתחום

לקוחעםהמגעוהעצמתשימור–הצומחהישראליבשוקהתמקדות1.
,ובהתאם,הערךשרשרתבכלהאחיזההעמקתבאמצעותהקצה

;סניפיםכעשרההמונהמרקחתבתירשתלהקמתפועלתהחברה
הלקוחותקהלשלהמשתנותלהעדפותיובהתאםהחברהמוצריגיוון

בסיסהגדלת;ביותרהמבוקשותבקטגוריותהתמקדותלצדהישראלי
נותןאשרייעודילקוחותשירותמוקדוחיזוקביסוסתוךהלקוחות

הלקוחנאמנותהגברתלצדללקוחותואיכותימקצועימענה

אורךלכלגמישותהמאפשרותתשתיותהקמת–תפעוליתגמישות2.
למול(מרקחתבבתימוצריםניפוקועדמגידול)הערךשרשרת
ברכישתהפעולהשיתופיהרחבת;עתידיתורגולציהבשוקשינויים

גידוללצדל"ובחובארץמקורותממספראיכותייםגלםחומרי
באמצעותהחברהמוצריייצור;באיכותוהתמקדותהחברהבמתקני

;רפואיקנאביסמוצרישלוייצורלאריזהרישיוןבעלימפעליםמספר
קנאביסלנפקהמורשיםהמרקחתבתיכללבקרבהמוצריםהפצת
המרקחתבתירשתבאמצעותהפצתםלצדישראלבמדינתרפואי

החברהבשליטת

בין,והסתמכותהחברהשלהמימוןמקורותגיוון–פיננסיתגמישות3.
פיננסיתגמישותיצירת;הבנקאיתמהמערכתחובעל,היתר

ניצוללצדהפעילותבהיקפיבצמיחהלתמוךלהנהלהשתאפשר
עסקאותלביצועיציבכלכליבסיסיצירת;הישראליבשוקהזדמנויות

M&Aהחברהלפעילותסינרגיהעםבפעילויותהתמקדותתוך
וברווחיות
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.ביותרהמבוקשותבקטגוריותהחברהמתמקדתאלולצד.הלקוחותקהלשלהמשתנותלהעדפותיובהתאם,מוצריםשלרחבמגווןלחברה

.מוסמכתאחותשלייעוץלרבות,ללקוחותואיכותימקצועימענהנותןייעודילקוחותשירותמוקד

.הנדרשיםלתקניםבהתאםרפואיקנאביסמוצרישלוייצורלאריזהרישיוןבעלימפעליםמספרבאמצעותמתבצעהחברהמוצריייצור

שירותים, מוצרים, מותגים, תיאור הפעילות
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השווקים בהם פועלת החברה 
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ב"ארהישראל

קנדה

אוסטרליה

יוון

גרמניה

קפריסין



מיפוי-מחזיקי עניין 

בתוךהתאגידיתוהאחריותהקיימותערכיעללהקפדהמעבר
כללמולאלאלוערכיםלקייםודואגתשואפתשיח,החברה
משלביהחלמתקיימתזומתפשרתבלתיהקפדה.הענייןמחזיקי
המוצריםלאספקתועדהקנאביסצמחישלהמוקדמיםהגידול

.למטופלינו

הן,הענייןמחזיקילכללערךלתתהנהמחויבותנו,עתבכל
יציבות,הפעילותואופיבהיקף,ואיכותימגווןמוצריםבתמהיל

אצבע",חדשנות,גבוההשירותרמת,שקיפות,ורווחיותעסקית
חתירהשלוגישה,בתחוםלעדכוניםהנוגעבכל"הדופקעל

.העשייהלליבתהנוגעיםההיבטיםבכלמתמידלשיפור

באיכותרפואייםמוצריםואספקתגידולתהיהעתבכלגישתנו
.שלנוובדרך-ביותרהגבוהה

מחזיקישלוציפיותיהםצרכיהםאתבמרכזשםלהלןהמובאהדוח
מהותינדבךמהווהמהםאחדכלאשר,השוניםהעניין

.בפעילותנו

שיח 
מדיקל  

גרופ

לקוחות 
ישירים

רגולטור

עובדים

קהילהספקים

בעלי 
מניות

מטופלים
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דיאלוג עם מחזיקי עניין

17

תחומים מהותיים דרכי הדיאלוג מחזיקי עניין

תעסוקתיתיציבות•
בעבודהבטיחות•
לעובדיםוהטבותהולםתגמול•
לעובדיםומקצועיתאישיתלצמיחההזדמנויותיצירת•

הישיריםהמנהליםעםשוטפותשיחות•
ציפיותותיאוםיעדיםכולל,ביצועיםוהערכתמשובשיחות•
בחברהמוטמעת"פתוחהדלת"מדיניות•
בחברההנעשהעלניוזלטרשליחת•
העובדיםדרגותלכללעגולשולחן•
רלוונטייםבנושאיםמקצועיותהדרכות•

עובדים

מטרדיםומניעתהסביבהעלשמירה•
לקהילהתרומה•
עבודהמקומותיצירת•

פעילותכילהבטיחבמטרההמקומיתהרשותמולתיאומים•
בקהילההחייםבמרקםהתחשבותתוךמתבצעתהחברה

הגורםעםרציפהתקשורתי"עואבטחתייםביטחונייםתיאומים•
שכניםעסקיםועםישראלבמשטרתהרלוונטי

זהבדוחשמפורטכפי,נבחרותמטרותקידום•

קהילה

הנותניםשונותמוצרבקטגוריותמוצריםמגווןשלאספקה•
רפואיותאינדיקציותשלרחבלמגווןמענה

רחבמחיריםוטווחהוגןתמחור•
מוביליםבמוצריםטיפולירצףעלשמירה•
החברהלמוצריבנוגעהמידעוזמינותשקיפות•
אישיתלהעדפהבהתאם-נגישיםדיגיטלשירותישלרחבמגוון•
בקשהאושאלהלכלמקצועימענהמתן•

אפשרויותמגווןכולל,ונגישמקיףאינטרנטאתרהפעלת•
קשרליצירת

המדיהאמצעידרךשמגיעותלפניותמהירמענה•
המרקחתבתירשתהפעלתדרךלמטופלהישירהקשרהחזרת•

בישראל
מיומןלקוחותשירותמוקדהפעלת•
מוסמכותאחיותייעוץשירות•

מטופלים

שיווקיתתשתיתביצירתסיוע•
מידעבהנגשתסיוע•
טיפולירצףויצירתאספקהבזמניעמידה•
ביותרהגבוההבאיכותמוצריםאספקת•
ידעוהקנייתהדרכה•
גבוההוזמינותמצויןשירות•

(ופיזידיגיטלי,טלפוני)שטחסוכניבאמצעותרציףקשר•
המוצריםאודותלרוקחיםמקצועיותהדרכותביצוע•
עלהידעהעשרתתוךהחברהבמתקנירוקחיםסיוריביצוע•

והייצורהגידולתהליכי
איכותהסכמי,שוטפותשיחות:ליםמעברהחברהלקוחות•

מידע,זניםקטלוג)זניםעלמידעאספקת,מפורטיםואספקה
)הפעילותשנותלאורךשנאסף

B2Bלקוחות 
בתי מרקחת המורשים  )

למכור קנאביס רפואי  
(ל"ולקוחות בחו
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דיאלוג עם מחזיקי עניין-המשך 
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תחומים מהותיים דרכי הדיאלוג מחזיקי עניין

לכךמעברואףעתבכלהרגולציהבדרישותעמידהווידוא•
התעשייהשלמתמידופיתוחשיפורלצורךקשייםהצפת•

בישראל

משרד:החוקודרישותברגולציהועדכוניםפרסומיםאחרמעקב•
משרד,הסביבהלהגנתהמשרד,משטרה,(ר"יק)הבריאות

הכלכלהמשרד,הכפרופיתוחהחקלאות
מקצועייםודיוניםבכנסיםהשתתפות•
התחוםלקידוםהממשלהובמשרדיבכנסתבוועדותהשתתפות•
חדשיםלפרויקטיםבנוגעהתייעצויותביצוע•
איכותמבדקי•
והתעדהרישויתהליכי•

רגולטור

מקומייםמספקיםרכשקידום•
מוביליםל"בינמספקיםפרמיוםמוצרישלרכשקידום•

מהותייםספקיםמולאיכותהסכמי•
שוטפותעדכוןשיחותביצוע•
הרגולציהלתקניבהתאםולקוחותספקיםהסמכת•

ספקים

החברהוחזוןאסטרטגיההטמעת•
ופעילמגווןדירקטוריון•
רווחיותלצדצמיחה•
החברהדוחותואמינותשקיפות•
ESGדיווח•

לבורסהדיווחיםפרסום•
משקיעיםעםוועידהושיחותמשקיעיםמצגות•
ומשקיעיםמניותלבעליבכנסיםהשתתפות•
החוקלדרישותבהתאםמניותבעליאסיפותקיום•

בעלי מניות
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חברה

Environment

Social

Governance
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הדרך למוצר איכותי מתחילה באנשים שלנו
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.(Social)"חברה"במימדלפתוחבחרנובמקרהלא

,ארוכותשניםלאורךמוכחתוהצלחהארוךלטווחחשיבהעםמשפחתיתכחברה
.שלנוהעשייהשללבהלבשהם,לדרךשותפינובחשיבותמכיריםאנו

והאנשיםהדרךהיאחשובהפחותלא-העסקיתהעוצמהשלחשיבותהבצד
:בההצועדים

לאיכותתרומתםאתעתבכלעיניהםלנגדשרואיםוחרוציםמסוריםעובדים•
רביםמטופליםשלחייהם

מחויביםאנואליהםוחדשיםוותיקיםמטופלים•
אמוןבנושנותניםהעסקייםוהשותפיםהמשקיעים•
עובדיםאנועמםהמסוריםהשירותיםונותניהספקים•
.פועליםאנוולמענהמשתייכיםאנואליההקהילה•



בכל פעם -מוצר איכותי 
קנאביסובפיתוחבמחקרארוכותשניםהשקיעהשרידמשפחת

אלפישלחייהםשיפורלטובת,מתפשרתבלתיבאיכותרפואי
.ומשפחותיהםמטופלים

הרפואיהקנאביסמוצרישלהבאהדורבפיתוחביטוילידיבאהדבר
וחברותחוליםבתיבשיתוףדרךפורציקלינייםמחקריםובביצוע
.מובילות

למטופליםיסופקומוצרינוכילהבטיחעתבכלפועליםבשיחאנו
.והחוקהרגולציהלדרישותובהתאם,גבוההבאיכות

והןחיצונייםהן,מחמיריםאיכותלמבדקיכפופיםהגידולאתרי
הנוהגלםחומרמקורכאשרגםנאכפיםסטנדרטיםאותם.פנימיים

אועסקייםמשותפיםהמתקבלגלםחומר,לדוגמה)חיצוניתבחווה
.(מייבוא

דרישותכללכילוודאשמטרתהאיכותמערכתמנוהלתבשיח
לנהליםבהתאםמתבצעתהעבודהוכי,עתבכלנשמרותהאיכות

.קפדנייםבקרהלתהליכיובכפוףהמוגדריםהעבודהולהוראות

בדיקותעוברת,לשיווקשחרורהבטרם,מוצראצוותכל,כןכמו
ובטוחאיכותי,נקיהמוצרכילהבטיחבמטרה,מחמירותמעבדה

.לשימוש

,ריבוימנהלי,מנוסיםאגרונומים-והמסורהמקצועיהחווהצוות
עלוצמחצמחלכלדואג-איכותהבטחתוגםהרווסט-ופוסטגידול
.השלביםבכל-אופטימלייםתהליכיםלהבטיחמנת

שנותולאורך,עתבכלעינינולנגדעומדיםמתמידשיפורתהליכי
לדרישותבהתאםושדרוגשינויתהליכימיושמים,החברהפעילות
המטופליםבריאות-וכמובןהמוצראיכות,הבריאותמשרד

הצלחה בביקורות100%

עמידה במפרטי איכות עבור אצוות משוחררות לשיווק100%

➢ IMC-GMP
➢ IMC-GSP
➢ IMC-GAP
➢ ISO 9001

21

מבנה הדוח

ל  "דבר המנכ
ר  "ויו

הדירקטוריון

אודות הדוח

ESG-הקדמה 

אודות שיח

תיאור הפעילות

השווקים בהם  
פועלת החברה

מחזיקי עניין

חברה

סביבה

ממשל

GRIאינדקס 



האנשים שלנו
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גיוון תעסוקתי-האנשים שלנו 
חקוקוהדבר,לחברהותורםמעשירתעסוקתיגיווןכימאמיניםאנו

.שיחשלהארגוניתבתרבותשניםלאורךומוטמע

,שוניםמרקעיםועובדיםעובדות,זהלצדזה,מועסקיםבחברה
אודת,מיניתנטייה,מוצא,גיל,מגדררקעעלאפליהכלללא

להיוםנכון.הערבימהמגזרועובדיםעובדות,זהבכלל.אמונה
.עובדים74בחברהמועסקים

הגיווןשלמיתרונותיו,רבותשניםמזה,ונהניתמודעתחברתנו
חייםניסיוןבעליעובדים20-כשלקבועצוותמעסיקיםאנו.הגילי
.בחברהשנים7-כשלממוצעוותקבעלי,(60גילמעל)עשיר

והשמהבגיוסהמתמחיםארגוניםעםעבודהקשרימקיימיםאנו
ומקיימים,תעסוקהבתתמאוכלוסיותועובדיםעובדותשל

התייחסותתוךוהשילובהקליטה,המיוןבתהליכיהתאמות
.השונותלקבוצות

במסגרתמשוחרריםוחייליםחיילותמעסיקהחברתנו,בעתבה
י"ע.המדינהי"עהניתןלזהנוסףמענקומעניקהמועדפתעבודה

מקצועיוקידוםארוךלטווחהשתלבותמאפשרתהחברה,כך
.המתאימיםולעובדיםלעובדות

המגדריהשוויוןאתלשמרלעתידכיעדהגדירההחברההנהלת
.הניהוליהדרגעלבדגש,בחברה

29עד גיל 
22%

30-39גילאי 
24%

40-49גילאי 
18%

50-59גילאי 
7%

60מעל גיל 
29%

התפלגות גילאי העובדים בחברה

נשים
54%

גברים
46%

התפלגות מגדרית בתפקידים בכירים בחברה
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גיוון תעסוקתי-האנשים שלנו 

DIVERSED
RESPECTED
SUPPORTED
WELCOMED
VALUED
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גיוון תעסוקתי-האנשים שלנו 
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גיוון תעסוקתי-האנשים שלנו 
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קישור לסרט
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גיוס ושימור עובדים בתקופת משבר הקורונה

.הקורונהמגפתמהתפרצותאחראוכזהבאופןהושפעווהמשקהתעשייהענפיכל

שחברתנובלבדזאתלא,הבריאותיהמשברובמהלך,כחיוניהוגדרהרפואיהקנאביסתחום,במשקאחריםענפיםשאפיינווצמצומיםפיטוריםגליחרף
.המשברבעקבותתעסוקהללאשנותראיכותיאדםכוחגייסהאףהיא,צמצומיםביצעהלא

.בקפסולותלעבודבכדיכפוליםצוותיםגייסנו,זומאתגרתבתקופהבמשימהלעמודובכדי,וסדיררציףבאופןהגידולפעילותאתהמשכנו

תהליכיבעקבותהוגדרזהעבודהמתווה.ליםשמעברולקוחותינוספקינועםכולל,מרחוקישיבותלקיוםועברנוהעסקיתהגמישותרמתאתשיפרנו
.בחברהשקוימומסודריםסיכוניםניהול

פחותולא,אחדמצדבבידודצורךשלבמקרהפעילותהמשךשאפשרקפסולותשלמודלויושםמהביתלעבודהאפשרותניתנההמשרדיםלעובדי
.העובדיםבריאותעלשמירה,חשוב

.תעסוקתירצףשניתןככלעובדינולכללולספקאותםולטפחשניםלאורךעובדינואתלהעסיק,לצמוחלהמשיךמתכווניםאנולעתידכיעד

ביטול תקנים בשל משבר הקורונה0

המשכיות הפעילות הגידולית והתפעולית100%
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שירות לקוחות יעיל ונגיש

שנתבמהלךתגברנו,מטופליםושאלותלפניותמענהלתתבמטרה
.החברהשלהלקוחותשירותמערךאת2021

לאפשרבמטרה,ויכולותכישוריםבעליעובדיםוהסמכנוגייסנו
מטופלותהפניותמרביתוכיום,מטופלינועבורונגישהזמינהכתובת

.שעות24תוך

,עזרה,והתפתחותלמידה,מתמידשיפורתהליכימאפשרזהמערך
.בעיותופתרוןהכוונה

מוצרינולגביוהכוונהסיוע,הדרכהלקבלתלפנותמוזמניםמטופלינו
חדשרישיוןבקשתלתהליךבנוגעהסברים,בהםהשימושואופן

שאלהכלעלשישיבומוסמכותאחיותושירות,קייםרישיוןועדכון
.הרפואילקנאביסהקשוריםרפואייםבנושאים

אפשרויותובמגווןנגישמענהנותןשיחשלהלקוחותשירותמערך
.שונותחברתיותובמדיות

המוגבלויותבעליציבורלטובתהחברהאתרהונגשהשנה,בנוסף
.באתרהמשתמשיםכללשללטובתםרלוונטיתוכןונוסף

שירותמתןלשםהתשתיותאתלשדרגמתכווניםאנולעתידכיעד
.זמןלאורךונגישיעיל
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נגישות בשירות100%
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תרומה לקהילה ואחריות ברכש

שלחשיבהמתוך,ויעילהאחראיתרכשמדיניותמטמיעההחברה
בכלהפסולתכמויותוצמצוםבאחסוןיעילות,משאביםבזבוזמניעת

ציוד,חקלאיציוד,חקלאיותתשומות)המתקיימיםהרכשתהליכי
.(ובטיחותהיגיינהציוד,רווחה,אירוח,משרדי

עםבשקיפות,מוגדרתתשלומיםמדיניותעלמקפידההחברה
תשלומיםמקדימהאףהחברה.האספקהלהיקפיובהתאם,הספקים
.לספקים

עבודה,מקומייםבעסקיםתמיכהי"עחברתייםנושאיםמקדמיםאנו
עסקיםעםועבודה"לבןכחול"תוצרת,ובינונייםקטניםעסקיםעם

.חברתיים

"אחוזמאה"מחברתנרכשהמשרדיהציודמרבית,למשל
.לעמותותלתרומהמהכנסותיהםניכרחלקמעביריםאשר

:"אחוזמאה"חברתאתרמתוך

מאזורי/בינונייםאוקטניםעסקים-מהספקים90%
כחול"תוצרת/החברהאתרישלאזורימרחב/פריפריה

חברתייםעסקיםאו"לבן
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העבירה חברת שיח תרומות  2021במהלך שנת 
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61%13%

26%

2021-נושאים פילוח סכומי תרומה לפי 

('העצמת נשים וכו, סיוע)נשים  ילדים ונוער בסיכון בריאות



ב"התשפ-שמירת שמיטה 
אפרתיי"הגרמאתאישורהחברהקיבלה2022,באפריל26ביום

שלהמחמירותבדרישותעומדיםהחברהמוצריעיקרלפיו,א"שליט
."(שמיטהאישור"(השמיטהשנתלגבילמהדריןכשרות

בישראלוהיחידההראשונההקנאביסחברתהנהשיח,ידיעתנולמיטב
כשרותתעודתוכןרפואיקנאביסגידוללגבישמיטהאישורשקיבלה
.למוצריה

ממיקודכחלק,החברהלמוצריהכשרותותעודתהשמיטהאישורקבלת
אתולהנגישלחשוף,החברהלהבנת,עשויה,הישראליבשוקפעילותה

.חרדי-המסורתיהשוקעלבדגש,חדשיםיעדלקהליהחברהמוצרי
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סביבה

Environment

Social

Governance
31



אנחנו... הסביבה שלנו היא

32

העומדיםהטבעמשאביאתמכבדים,פועליםאנובההסביבהאתומוקיריםמכיריםאנו,בחקלאותהעוסקתכחברה.בסביבהעוסקהבאהמימד
.ומושכליםחכמים,מתקדמיםחקלאייםותהליכים,וחסכוניתמושכלתהשקיה,אנרגטילחיסכוןופועליםלרשותנו

,הענייןמחזיקיכללשלוציפיותיהםצרכיהםעלשמירהתוך,באחריותפועליםאנוסביבתיתמדיניותשלבתחוםגם,עוסקיםאנובואחרתחוםבכלכמו
.הבאיםהדורותועבורכולנועבור
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צריכת אנרגיה

מדי חודש מתבצע מעקב אחר רמת צריכת החשמל בחברה וזאת 
במטרה לאתר מגמות חיוביות או שליליות ולבחון הזדמנויות לשיפור  

.בחשמלהחיסכון בתחום 

באזורנו  . שימוש בתאורה מהווה אחוז ניכר מצריכת האנרגיה בחברה
בשעות היום אין צורך בתאורה מלאכותית בחממות  , שטוף השמש

מתבצעת  , תוספת התאורה הניתנת בשעות החשכה.הגידול
. באמצעות שימוש בנורות לד חסכוניות

תחזוקה נכונה וניקיון של גופי התאורה תורמים אף הם לאיכות הגידול  
.ולחיסכון באנרגיה

היבולועלהגידולאיכותעלמכרעתחשיבותישנההניתנתלתאורה
וסוגההתאורהעוצמתעלהןדגשניתןהתאורהבתכנון.המתקבל

.הנצרכתבאנרגיהחיסכוןעלוהן,אופטימלייםגידולתנאיליצירת

נורות חסכוניות100%

2024יעד לשנת -חיסכון באנרגיה ביחס לכמויות המיוצרות ולטכנולוגיות הגידול לעומת שנים קודמות 5%

מכשיריכיבויעלהקפדהישנה,בשימושאינםאשרואזוריםבחדרים
.לצורךשלאיפעלושלאכךחשמל

מחוץ.עתבכלכבויההתאורה,בצמחיםמאוכלסיםשאינםבאזורים
לבצעניתןבואזורבכלותאורהמיזוגכיבוימתבצע,העבודהלשעות

.זאת

ידנילהיותעברהטרימינגמפעילותניכרחלק,האחרונההשנהבמהלך
בטרימינגהכרוךובמיםבחשמלהשימושהופחת,יוצאכפועל.במלואו
אתהרווחנו,כןוכמו,(הממוכןהציודשלוניקוישטיפהתהליכי)ממוכן

איכותעלהיתרהוההקפדהפרחלכל"האישייחס"היתרונות
.הטרימינג

ללא)בלבדחשמלייםבמנועיםהואהשימושהחווהשטחיבכל,בנוסף
.היברידייםהינםהנרכשיםהחברהרכביכללוכן(סולר/דלק
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ניהול פסולת; מיקסום שטחי הגידול

יותרטובלנצלמנתעלמיוחדיםהזזהשולחנותנבנוהגידולבחממות
שלמיטביניצולמאפשריםאףאלושולחנות.והאורהאוויראת

יצרנובכך.לצורךבהתאםגישהודרכימעברשביליויצירתהשטח
וכיעדבתפוקות30%מלמעלהשלעלייהעלשהשפיעוגידולשטחי

עבודהתהליכיויצירתחדשנותשלזובמגמהנמשיךאנולעתיד
.התפוקהאתשישפרו

,ייעודייםמדפיםגביעלנמצאיםהריבויבשלביהקטניםהצמחים
.זהלצורךהמשמשבשטחניכרחיסכוןשישנוכך,בקומות

במטרההן,השוניםהגידולבשלבימתבצעהצמחשלנכוןקיטום
ותאורהאוורורהגעתלאפשרבמטרהוהן,ואיכותוהיבולאתלמקסם

.הצמחחלקילכל

תפרחותשמניבבאופן,הגידולשלבילאורךמתבצעיםהקיטומים
.ובארומהפעיליםבחומריםועשירותאיכותיות,חזקות

ורזהנכוןניהולדרךעוברוהבזבוזהפסולתצמצוםכימאמיניםאנו
אתומתכננים,גדוליםמלאיםמשמירתנמנעיםאנו.רכששל

.החברהשלהתפעולייםלצרכיםבהתאםהרכשתהליכי
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וסוגי פסולת שונים מועברים , בחווה מתבצעת הפרדת פסולת
קרטון , זכוכית, מצעי גידול, משטחי עץ, פסולת אלקטרונית: למחזור

.וניילון מהחממות

, כמו למשל שקיות, עבור פסולת שאינה ניתנת למחזור כרגע
.דחיסה וצמצום הנפח, מתבצעת הפרדה

וכן  , מבוצע שימוש חוזר בשקים ובמכלים ומגשים מסוגים שונים
.וזאת לאחר ניקוי וחיטוי, בעציצים



השקיה ומצעי גידול 

.וחזקיםבריאיםצמחיםעבורקריטייםהנםמדויקיםהשקיהמינוני
באיכותבמיםמושקיםהקנאביסצמחי,הרגולציהלדרישתבהתאם

.בלבדשתיהמי

אנוכיעתבכללוודאעלינוכןועל,מציאותיקרמשאבהנםשתיהמי
אנו.תקינותההשקיהמערכותוכייעילותהשקיהשיטותמיישמים

השימוששללייעולופועליםההשקיהבתחוםמתמידלשיפורחותרים
.המיםבמשאב

וזאתהגידולבחוותהמיםצריכתאחרמעקבמתבצעסדירבאופן
.שליליותאוחיוביותמגמותלאתרבמטרה

,מחשבי"עהנשלטתאוטומטיתהשקיהמתבצעתהגידולבשלבי
עלוזאת,שמתבצעותותצפיותשוניםפרמטריםשללמדידותבהתאם

.ואופטימלימבוקרתהליךלקייםמנת

שיטתזוהי.היקרהמיםבמשאבחיסכוןמאפשרותהשקיהטפטפות
,כןוכמו,הקיימותהשיטותמביןוהמדויקתהחסכוניתההשקיה

.בקרהשלגבוההרמהמתאפשרת

מצעים מנותקים100%

תהליכי השקיה יעילים וחסכוניים100%

בהתאם,השנהלאורךמתבצעיםוהדישוןההשקיהבתוכניתשינויים
.האווירבמזגהשינוייםולאורהשוניםהגידולבשלביהצמחלצרכי

גביעלהמונחיםבעציצים,מהקרקעבמנותקגדליםהצמחים
.ייעודייםשולחנות

בפיקוח,חוקייםממקורותמגיעיםמשתמשיםאנובהםהגידולמצעי
בהתאםכרייהרישיונותועםהמקורבארץהסביבההגנתרשויות

.לחוק

חוזרשימושבהםומתבצעמנוקיםהעציצים,הגידולמחזורבגמר
.למחזורנמסרהגידולומצע

קפדניותמעבדהבדיקותעוברת,לחברתנוהמסופקתמצעאצוותכל
.מחלותומחולליממזהמיםניקיוןכילוודאבמטרה

35

מבנה הדוח

ל  "דבר המנכ
ר  "ויו

הדירקטוריון

אודות הדוח

ESG-הקדמה 

אודות שיח

תיאור הפעילות

השווקים בהם  
פועלת החברה

מחזיקי עניין

חברה

סביבה

ממשל

GRIאינדקס 



שימוש מושכל בחומרי הגנת הצומח
,משולבתהדברהתוכניתביישוםרביםמשאביםמשקיעהחברתנו

.בתחוםמומחיםיועציםבשיתוףנקבעתוהפעילות

למניעתשונותבקרהבשיטותשימושמאפשרתמשולבתהדברה
בריאותעלמקסימליתושמירהליבולנזקמניעת,כמותםהורדת,מזיקים

.המטופל

באמצעיםמשימושהחל,שונותבשיטותשימושמתבצעכךלצורך
,קיטומיםביצוע,דבקבמלכודותשימוש,בחממההפועליםטכנולוגיים

הדברה,מזיקיםוזיהויניטורפעולות,נעלייםחיטוי,ולבושהיגיינהכללי
.מאושריםהדברהבתכשיריושימושביולוגית

האויביםשהינםמועיליםאורגניזמיםפיזורפירושהביולוגיתהדברה
.בקנאביסהמזיקיםשלהטבעיים

אורגניתלחקלאותהמאושריםהדברהחומרימיושמיםהגידולבשלבי
עדכון,"רפואיקנביסבגידולפגעיםהדברת"למסמךבהתאםוזאת,בלבד

.2021דצמבר

רפואילקנאביסהיחידהלדרישותבהלימהמתבצעתהפעילותכלל
.הבריאותבמשרד

מאושרים לחקלאות אורגנית-מחומרי ההדברה בחוות הגידול100%

מהאצוות נבדקות לשאריות חומרי הדברה בטרם שחרורן לשיווק100%

עבודהלנהליבהתאםמתבצעמזיקיםהדברתחומרייישוםתהליך
יישוםבטכנולוגיותשימושותוךמוסמכיםעובדיםי"ע,קפדניים

העובדיםחשיפתאתמשמעותיתהמפחיתיםמיגוןואמצעימתקדמות
.לחומרים

וכלללחלוטיןמופסקההדברהחומרייישום,קצירלפנייום21לפחות
.במלואןמתועדותוההדברההניטורפעולות

לוודאמנתעלמוסמכתבמעבדהנבדקתאצווהכל,לשיווקאישורבטרם
משרדלדרישותבהלימהוזאת,הדברהחומרישאריותשלהימצאותן-אי

.הבריאות

השוניםהטיפוליםעלהמעידיםסמליליםמופיעיםמוצרינואריזותגביעל
עומסלהורדתוטיפולהצומחהגנתתהליכייישום)הצמחשעובר

שקיפותלשםוזאת,והייצורהגידולתהליכילאורך(מיקרוביאלי
.הרגולציהבדרישותועמידההמטופליםמולמקסימלית

שאושרוהצומחהגנתבחומרישימושמבוצע,מיובאותאצוותעבור
ואנו,הקנדיתהרגולטוריתהרשותי"עקנאביסגידוליעבורספציפית
כלשלייבואאישורבטרםביותרקפדניותאיכותבדיקותעלמקפידים

.והשיווקהייצורלפניבישראלנחיתתהולאחראצווה
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ממשל

Environment

Social

Governance
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להוביל ולהתוות את הדרך

38

.חברה רווחית לאורך שנים-החוזקה של שיח 

ניהול  , מדיניות ברורה, אלא כתוצאה מניהול נכון, זה לא קרה במקרה
.השקעה ושאיפה למצוינות, מסירות-ובעיקר אחראי של משאבים 

,  ומתייחס להיבטים ניהוליים, מימד זה של הדוח עוסק בממשל תאגידי
ארגוני המבוססים על החזון והערכים של אחזקות ומבנה מבנה 

החברה שצוינו בתחילת הדוח ואשר מתווים את דרכה של החברה  
. טווחיומית ובתכנון ארוך -היום בעשייה 
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ממשל תאגידי

לסיכוםמצגותה"המאימערכתבאמצעותמפרסמתהחברה,בנוסף
.לעתמעתמשקיעיםעםועידהשיחותומקיימתהכספייםהדוחות

מעבר"לעילהאמוריםובדוחותזהדוחבמסגרתגםפועלתהחברה
שקיפותמיצירתכחלקוולונטריבאופןדיווחיםמוסיפה,קרי,"לציות

תאגידיממשלשאלוןממלאהוכןהענייןמחזיקיכללעםראויודיאלוג
.וולונטריבאופן

נרשמוומניותיה1987בשנתפרטיתכחברההתאגדהגרופמדיקלשיח
בשנת"(הבורסה)"מ"בעאביבבתלערךלניירותבבורסהלמסחר

1990.

המיזוגעסקתהשלמתעלהחברההודיעה,2019,בספטמבר4ביום
הפועלתפרטיתחברה,שרידשיחחברתעםמניותהחלפתשלדרךעל

מוצרישלוההפצההשיווק,הייצור,העיבוד,הגידול,הריבויבתחום
וכן(בבעלותהמרקחתבתיבאמצעותלרבות)רפואילשימושקנאביס
,רפואיקנאביסמבוססינוספיםמוצרים,ייחודיותגנטיקותבפיתוח

עסקת)"נלוויםומוצריםהרפואיהקנאביסלתחוםרלוונטיותטכנולוגיות
."(המיזוג

בבעלותבתלחברהשרידשיחהפכה,המיזוגעסקתהשלמתעם
החברהשלפעילותהתחוםזהממועדוהחל,החברהשלמלאה

.הרפואיהקנאביסבתחוםמתמצה

ניירותלתקנותג5בתקנהזהמונחכהגדרת,קטןתאגידהינההחברה
."(הדיווחתקנות)"1970-ל"התש,(ומיידייםתקופתייםדוחות)ערך

כתאגידמוגדרתשהחברהאףועלהחברהדירקטוריוןלהחלטתבהתאם
מתוקףזכאיתהיאלהןההקלותכלאתלאמץשלאבחרההחברה,קטן

.רבעונייםדוחותומפרסמת,זוהגדרה
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עצמאות הדירקטוריון; מבנה הדירקטוריון וועדותיו
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(חיצונייםדירקטוריםכולל)תלוייםהבלתיהדירקטוריםשיעור,כאמור
.43%הואזהדוחפרסוםלמועדנכוןבחברההמכהנים

(ב)240סעיףהוראותאתמקיימיםהחברהשלהחיצונייםהדירקטורים
החיצונייםהדירקטוריםשלהזיקההיעדרלענייןהחברותלחוק(ו)-ו
התנאיםבהםמתקיימיםוכןבחברההמכהנים(תלוייםוהבלתי)

.(תלויבלתיאו)חיצוניכדירקטורלכהונההנדרשים

בחוקהקיימותלהוראותבהתאםמתנהלותהדירקטוריוןישיבות,כןכמו
עסקהבאישורהדירקטוריםשלאישיעניןשללקיומוביחסהחברות

דירקטוראותומתקייםכזהשמצבוככל,הישיבהשליומהסדרשעל
ענייןדירקטורלאותושלגביהלסוגיהבנוגעומההצבעהמהדיוןייעדר
(ב)278סעיףלפיהמתקיימותבנסיבותהצבעהאו/ודיוןלמעט)אישי
.(החברותלחוק

שאינו,(מטעמומיאו/וקרובולרבות)בחברההשליטהבעל,בנוסף
בישיבותנכחלא,בתאגידאחרבכירהמשרהנושאאודירקטור

.הדיווחבשנתשהתקיימוהדירקטוריון

בישיבותמשתתפיםלאבחברהמשרהנושאיגם,דומהבאופן
כןאםאלא,המשרהנושאישלאישיענייןעםסוגיותישבהןדירקטוריון

.מראשישיבותלאותןזומנו

תוכניותאתקובע,מדיניותהאתשמתווההואהחברהדירקטוריון
הכספייםהדוחותלאישוראחראי,שלההעסקיתוהאסטרטגיההפעולה
.ופעולותיול"המנכביצועיעלמפקחוכן,הכספימצבהולבדיקת

החברותבחוקלוהמוקנותהסמכויותבמסגרתפועלהדירקטוריון
.החברהלנהליובהתאם

תלויבלתידירקטורומתוכם,חבריםשבעהמונההחברהדירקטוריון
מחברי43%-כהמהווים(צ"דח)חיצונייםדירקטוריםושניאחד(ת"דב)

בעליהםדירקטוריםשלושה,הדירקטוריוןחברימבין.הדירקטוריון
.ופיננסיתחשבונאיתמומחיות

:הדירקטוריוןוועדות

הבטחתהיאמטרתןאשר,שונותוועדותמונההחברהדירקטוריון
.בוההחלטותקבלתוהליךהדירקטוריוןשלהתקינהפעולתו

:הדירקטוריוןוועדותפירוטלהלן

ת"ודבצים"דח2מתוכם,חברים3כוללת–ותגמולביקורתוועדת•
ת"ודבצים"דח2מתוכםחברים4כוללת–מאזןוועדת•
4הכוללת,מקיימתשהחברהוולונטריתועדה–אסטרטגיהועדת•

.דירקטורים



דירקטוריון החברה
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ר הדירקטוריון"יו| ניר זיכלינסקי
 SRIבעלים של קבוצת השקעות 

GLOBAL GROUP  , כיהן
ל באריסון "כמשנה למנכ

השקעות ודירקטור בבנק 
,  ח"רו, הפועלים ושיכון ובינוי

שותף בכיר וחבר בצוות הניהולי  
.האפטזיו BDO-ב

בן מאוניברסיטת  MBA:השכלה
במנהל עסקים  BAגוריון ותואר

עם התמחות בחשבונאות 
.ובמימון מהמכללה למנהל

דירקטור| יעקב עמידרור
לשעבר ראש  ', אלוף במיל

כיום  , המטה לביטחון לאומי
חוקר בארץ ובעולם בנושאי  

חבר  , אסטרטגיה וביטחון
במועצת המנהלים של  

החברה לישראל ויועץ למגוון 
.אפ-חברות סטארט

במדעי המדינה   MA: השכלה
מאוניברסיטת חיפה ובוגר  

.המכללה לביטחון לאומי
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ל"מייסד ומנכ| וגב שריד י
בעל ניסיון עשיר של למעלה  
,  מעשור בניהול ויזמות עסקית

ניהל את החברה הכלכלית של  
. תנועת המושבים בישראל

 MBAתואר : השכלה
 BA-מאוניברסיטת חיפה ו

לכלכלת סביבה מהמחלקה 
. וניהול מהאוניברסיטה העברית

מייסד  | שי אברהם שריד 
ל טכנולוגיות"וסמנכ

,  מרכז את פעילות המחקר
.  הפיתוח והטכנולוגיות בחברה

ר איגוד מגדלי  "בעברו כיהן כיו
בעל בית  , הקנאביס בישראל

תוכנה וניסיון רב בתהליכי 
.  פיתוח

בחינוך   .B.Edתואר: השכלה
והוראה ממכללת סמינר  

.הקיבוצים

ניר זיכלינסקי

יוגב שריד

יעקב עמידרור

שי אברהם שריד



דירקטוריון החברה
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דירקטורית | דלית ויכסלבאום 
חיצונית

מנהלת תקשורת תאגידית  
וקשרי משקיעים בחברת מגדל  

ביטוח ומכהנת כדירקטורית 
חיצונית במספר חברות  

.  במשק
בכלכלה   BA: השכלה

.מאוניברסיטת תל אביב

דירקטור בלתי  | איתמר אליצור 
תלוי

בעל ניסיון רב בייעוץ אסטרטגי 
וכלכלי לגופים בסקטור הפרטי  

ל  "מכהן כיום כמנכ. והציבורי
.התאחדות בתי המלון באילת

תואר שני במשפטים  :השכלה
MA) ) אילן -ברמאוניברסיטת

בכלכלה וניהול   BAותואר
.מהמכללה למנהל

דירקטור חיצוני| חזי כהן 
ח ויועץ פיננסי לחברות  "רו

ן  "פרויקטים בתחום הנדל
מכהן , בנוסף. ולחברות פרטיות

כדירקטור חיצוני במספר  
.חברות במשק

בחשבונאות  BA:השכלה
-תלוכלכלה מאוניברסיטת 

.אביב
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חזי כהן

איתמר אליצור

דלית ויכסלבאום
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ולפקחשלההאסטרטגיהאתלגבשהואהחברהדירקטוריוןשלתפקידו
דירקטורים.בחברההביצועיתהזרועאתהמהווה,הניהוליהדרגעל

רחבידעבעלילהיות,מבעבריותראף,כיוםנדרשיםמשרהונושאי
כלכליים,חשבונאיים,פיננסיים,משפטייםבנושאיםמעמיקהוהבנה

על,זאתכל.רלוונטייםיישומייםכליםלהחזיקעליהםוכן,וניהוליים
דעתשיקולולהפעילמהלכיםליזום,דיוניםלנהללהםשיתאפשרמנת
והמיטביותהמתאימותהעסקיותההחלטותקבלתלשםוזהירסביר

.לחברה

באופןלהתעדכןבחברההמשרהונושאיהדירקטוריםעל,ועודזאת
מנתעל,התאגידיהממשלכלליאתולהכיר,הרגולציהבדרישותמתמיד
ולהימנע,דיןפיעלעליהםהמוטלותוהזהירותהאמוןחובותאתלקיים

.הדיןמהפרות

וכחלק,בחברהלעילהמנויותהמטרותהשגתאתלקדםמנתעל
חברישלביותרהגבוההברמהמקצועיתכשירותעללשמורמהרצון

חדשיםלדירקטוריםהכשרהתוכניתעורכתהחברה,הדירקטוריון
וכן,והדירקטוריםהחברהעלהחלהדיןובתחוםהחברהעסקיבתחום
,מכהניםדירקטוריםלהכשרתהמשךתכניתלעריכתדואגת

.בחברהממלאשהדירקטורלתפקיד,היתרבין,המותאמת

חבריכללנכחובהםדירקטוריוןישיבות9התקיימו2021בשנת
.החברהדירקטוריון

דירקטורים7

מומחיות חשבונאית ופיננסיתבעלידירקטורים3

וועדות דירקטוריון3

תלויים-בלתי / דירקטורים חיצוניים43%

השתתפות בישיבות הדירקטוריון בשנתיים האחרונות100%

:אודות דירקטוריון שיח



נתונים פיננסיים נבחרים

בגובההכנסותעם,החברהעבורשיאשנתהייתה2021שנת
לשנהביחס83%-כשלגידולהמהוות₪מיליון67.3של

Adjustedוכן,הקודמת EBITDA*מיליון13.3-כשלבגובה₪.

אחיזתהלהעמקתאסטרטגיההחברהיישמהזובשנה,בנוסף
ניפוקופעילותגיסאמחדגידול)הערךשרשרתקצוותבשני
מרקחתבתי3רכישתי"ע(גיסאמאידךהמרקחתבבתי

שלמההתמקדותכחלקזאת,שוניםאסטרטגייםבמיקומים
להיותומהרצוןמרכזיצמיחהכמנועהישראליבשוקהחברה

.המטופלעםמתמידבשיח

י"עשלההפיננסיתהגמישותאתהגדילההחברה,כןכמו
.₪מיליון10שלבהיקףראשונהבנקאיאשראימסגרתקבלת

רווחדוחותותמציתהכספיהמצבעלנתוניםתמציתלהלן
לשנתהשנתיהדוחראונוספיםלפרטים.2021לשנתוהפסד
2021.
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:  2021בדצמבר 31ליום , (₪באלפי )תמצית נתונים על המצב הכספי 

2020 2021 נתונים

64,290 82,705 נכסים שוטפים

28,684 45,726 נכסים לא שוטפים

92,974 128,431 סך הנכסים

9,492 26,233 התחייבויות שוטפות

4,232 6,622 התחייבויות לא שוטפות

13,724 32,855 סך התחייבויות

79,250 95,576 הון

92,974 128,431 סך ההון והתחייבויות  

*Adjusted EBITDA=נכסהפחתות,והפחתותפחת:בנטרולתפעולי(הפסד)רווח

התאמות,לראשונהמאיחודכתוצאההוגןבשווישנרשמומלאיוהפחתותמוחשיבלתי

,למסחררישוםהוצאות,מניותמבוססתשלוםעלות,ביולוגייםנכסיםשלהוגןלשווי

.אחרות(הכנסות)הוצאות,חכירותIFRS16תקן,equityהפסדי/רווחי

.ביולוגינכסשלהוגןבשווישינוייםהשפעתלפניגולמירווח**

והוצאותושיווקמכירההוצאות,ופיתוחמחקרהוצאותכוללותתפעוליותהוצאות***

.וכלליותהנהלה

(:₪באלפי )2021בדצמבר 31תמצית דוחות רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 

השינוי%  2020 2021 תוצאות פעילות החברה 

83% 36,802 67,340 הכנסות ממכירות

29% 21,104 27,294 **רווח גולמי

- 57.3% 40.5% **רווח גולמי % 

48% 12,498 18,470 ***הוצאות תפעוליות

- 33.9% 27.4%
הוצאות תפעוליות % 

מהכנסות

(56%) 11,967 5,226 רווח נקי

9% 12,128 13,261 Adjusted EBITDA
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קיימא-ברם לפיתוח "יעדי האו

2021

חברה
הקורונהמשברבתקופתתקניםביטול0•
הקורונהמשברבתקופתוהתפעוליתהגידוליתהפעילותהמשכיות100%•
בשירותנגישות100%•
אתרישלאזורימרחב/פריפריהמאזורי/בינונייםאוקטניםעסקים-מהספקים90%•

חברתייםעסקיםאו"לבןכחול"תוצרת/החברה
ב"התשפשמיטהשנתהלכותשמירת100%•

ממשל
דירקטוריוןבישיבותנוכחות100%•
רגולטוריותבדרישותועמידהבביקורותהצלחה100%•

סביבה
אורגניתלחקלאותהמאושריםהדברהבחומרישימוש-מקומיגידולמאצוות100%•
הקנדיתהבריאותרשותי"עבקנאביסלשימוששאושרוהדברהחומרי-הייבואמאצוות100%•
וחסכונייםיעיליםהשקיהתהליכי100%•
מבט לעתידחסכוניותנורותשימוש100%•

יעדים
2021שימור ההישגים משנת •

כפי שמוצגים מימין
ESGעדכון ערכי החברה והחזון בהקשרי •
איגוד נורמות ההתנהגות הקיימות בחברה לכדי קוד אתי פורמאלי•
נשים בתפקידים ניהוליים50%•
50%התפלגות מגדרית של •
ותיעדוף , תשאול ספקי החברה לגבי מודעות לנושאי איכות סביבה ואקלים•

בהתאם
מרחב אזורי / מאזורי פריפריה/ עסקים קטנים או בינוניים-מהספקים 80%•

או עסקים חברתיים" כחול לבן"תוצרת / של אתרי החברה
נוכחות בישיבות דירקטוריון90%•
2022שדרוג תשתית מערכת שירות הלקוחות בשנת •
2024יעד לשנת -קודמות חיסכון באנרגיה לעומת שנים 5%•



פירוט/ מיקום בדוח תיאור מדד

פרופיל ארגוני

שיח מדיקל גרופ שם הארגון 102-1

14' עמ שירותים, מוצרים, מותגים, תיאור הפעילות 102-2

ן ישראל"גבעת ח23פעמי אביב  מיקום מטה הארגון 102-3

ן"הרווסט בגבעת ח-חוות גידול ומתקן פוסט, חוות ריבוי מיקום אתרים תפעוליים של הארגון 102-4

"אודות שיח"ראו  בעלות והתארגנות משפטית 102-5

אירופה, אוסטרליה, ישראל השווקים אותם הארגון משרת 102-6

"אודות שיח"ראו  היקף הארגון 102-7

בדוח" חברה"ראו מימד  מידע אודות עובדי הארגון 102-8

"אודות שיח"ראו  שרשרת האספקה הארגונית 102-9

"אודות שיח"ראו  שינויים משמעותיים בארגון ובשרשרת האספקה 102-10

אסטרטגיה

מגזרי הפעילות ( CODM)הצהרת מקבל ההחלטות הבכיר בארגון 
נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות 
.  הראשי לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים

החברה  , למטרות ניהול, בהתאם לזאת. ל החברה"הינו מנכ CODM-ה
.פועלת במגזר פעילות יחיד

הצהרת מקבל ההחלטות הבכיר בארגון 102-14

17-18' עמ הזדמנויות וסיכונים מרכזיים, השפעות 102-15

אתיקה ויושרה 

איגוד נורמות ההתנהגות הקיימות –יעד להמשך ( + ערכים)12' עמ
בחברה לכדי קוד אתי פורמאלי

הסטנדרטים ונורמות ההתנהגות, העקרונות, ערכי הארגון 102-16
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GRIאינדקס 
פירוט/ מיקום בדוח תיאור המדד מדד

ממשל

38-39' עמ מבנה ממשל תאגידי 102-18

40' עמ מבנה הדירקטוריון וועדותיו 102-22

3' עמ ר הדירקטוריון"יו 102-23

דיאלוג עם מחזיקי עניין

15' עמ רשימת קבוצות מחזיקי עניין 102-40

פרקטיקת הדיווח

2021שנת  התקופה המדווחת 102-50

דוח נוכחי מועד פרסום הדוח האחרון 102-51

שנתי תדירות הדיווח 102-52

+972 (9) 7700009officemgr@seach.co.il פרטי איש קשר לשאלות בדבר הדוח 102-53

44-45' עמ GRIאינדקס תוכן  102-55

גישה ניהולית

18-43, 16-17' עמ הסבר על הנושאים המהותיים והגבולות שלהם 103-1

גיוון תעסוקתי ושוויון הזדמנויות

22-25' עמ גיל והיבטי , מגדר)הגיוון במוסדות ההנהלה של הארגון ובקרב העובדים 
(גיוון נוספים

405-1
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!רבהתודה
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