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חברת הזנק בתחום הקנאביס הרפואי
2018אוגוסט  –מצגת משקיעים 

 2018כל הזכויות שמורות 



").המצגת("מצורפת בזה מצגת של החברה 
המצגת אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות
ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והיא

המידע הכלול במצגת. מיועדת למסירת מידע בלבד
אינו מהווה בסיס לקבלת החלטת השקעה") המידע("

ואינו מהווה המלצה או חוות דעת וכן לא תחליף לשיקול
האמור במצגת בכל הקשור .דעת של משקיע פוטנציאלי
תמצית בלבד ועל מנת לקבל לניתוח פעילות החברה הינו
החברה ושל הסיכונים עימם תמונה מלאה של פעילות

בדיווחים המלאים של החברה יש לעיין, מתמודדת החברה
מ "ולבורסה לניירות ערך בתל אביב בעלרשות ניירות ערך

המצגת . לעיין באתר האינטרנט של החברהוכן ניתן) בעברית(
עשויה לכלול מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות 

שהינו מידע בלתי וודאי ביחס , )ע"מצפ(1968 –ח "תשכ, ערך
ציפיות , אומדנים, תחזיות, המבוסס על אינפורמציה, לעתיד

כולו , והערכות שבידי החברה נכון למועד זה ויתכן שמידע זה
לא יתממש או כי יתממש באופן שונה מהותית , או חלקו
בשל גורמים שאינם בשליטת , בין היתר, וזאת, מהצפוי
) או עשויה לכלול(מצגת זו כוללת , באופן ספציפי. החברה
בדבר , אומדנים והערכות של הנהלת החברה, נתונים

, מסלולים רגולטוריים שונים שייקבעו למוצריה שבפיתוח
סוגי הניסויים הנוספים שיידרשו לצורך המשך

הבהרה משפטית
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נתונים בדבר אפשרויות להשגת, פיתוח ואישור המוצרים
המימון הדרוש לשם ביצוע פעילות מחקר ופיתוח בתחומי

מועדי תחילת ניסויים קליניים של המוצרים, פעילות החברה
או השלמתם לרבות/או בבני אדם ו/השונים בבעלי חיים ו

או יעילותם בבני/המשך פיתוח המוצרים והוכחת בטיחותם ו
התקשרויות, מועדי קבלת אישורים לשיווק המוצרים, אדם

התקשרויות אסטרטגיות ויצירת, עם מפיצים ומשווקים
שיתופי פעולה לשם מכירת ומועדי תחילת מכירות

לוחות זמנים צפויים להליכי, המוצרים בשווקים השונים
הפיתוח השונים של המוצרים שבפיתוח לרבות מועדים
צפויים לקבלת אישורים רגולטוריים ולעריכת ניסויים

נתונים לגבי, קליניים וקליניים למוצרים שבפיתוח–פרה
סיכויי החדירה של מוצרי החברה שבפיתוח לשווקים

נתונים לגבי גודל שוק צפוי לכל אחד מבין המוצרים, השונים
ונתונים לגבי התחרות בתחומי הפעילות של, שבפיתוח

אשר -) לרבות מוצרים ושיטות טיפול חלופיים(החברה 
,המבוסס על גורמים ומשתנים רבים, ע"מצפכולם כוללים 

אשר, או אישורים של גורמים שלישיים/ביניהם הערכות ו
המידע צופה פני עתיד, בפועל. לחברה אין שליטה לגביהם

באופן ניכר מהמידע הצופה, כולן או חלקן, עשוי להשתנות
בין יתר הגורמים העשויים לגרום . פני עתיד המובא במצגת
לשינויים מהותיים במידע

ניתן לציין הצורך אי השגת המימון, צופה פני עתיד האמור
הדרוש לשם הוצאה לפועל של תכניות המחקר והפיתוח

התארכות בביצוע, או בהיקף הדרושים/של החברה במועד ו
קליניים וקליניים במוצרים החברה שבפיתוח-ניסויים פרה

בין היתר לשם הוכחת יעילותם הקלינית או אי הצלחה
או החמרה במדיניות אישור הרשויות/שינוי ו, בהם

הרגולטוריות ביחס לאישור ורישום לשיווק של מוצרי
משך הזמן שיידרש לשם קבלת אישור, החברה שבפיתוח

כניסת מתחרים, )אם בכלל(לשיווק איזה מבין המוצרים 
שינויים ושיפורם טכנולוגיים, נוספים לשוקי היעד השונים

אשר ייגרמו לשימוש במוצרי החברה שבפיתוח להתייתר
או יובילו להגברת התחרות בשווקים של איזה מבין מוצרי/ו

היעדר שיתוף פעולה מצד שותפים, החברה שבפיתוח
או אי הצלחה במציאת שותפים אסטרטגיים/אסטרטגיים ו

וגורמי סיכון נוספים, נוספים לפיתוח המוצרים שבפיתוח
החלים בדרך כלל ובאופן ייחודי על תחום הפעילות של

כמדווח על ידה באופן שוטף בדיווחיה העתיים, החברה
.באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה

ע"מצפתחזיות והערכות הצופות פני עתיד וכוללות 
מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד

או לשנות/עריכת המצגת והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו
או/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/תחזית ו

.נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת

מידע צופה פני עתיד



תקציר מנהלים
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:מטרות אסטרטגיות

ריבוי ושיווק מוצרי קנאביס חוקיים ורפואיים ע״ב טכנולוגיה ייחודית, להקים פעילות בינלאומית לגידול1.

.  טון בשנה 100לשווק  2020עד  –להכפיל כל שנתיים את תפוקת השיווק לשווקים 2.

.הבינלאומי ולהוות שחקן משמעותי הקוסמטיקאנהלהיכנס לשוק 3.

.לפתח זנים ייחודיים לשימוש רפואי באמצעות מחקר ופיתוח מישראל4.

.2022מיליון דולר היקף פעילות עד  550= באירופה  5%-ו, בצפון אמריקה 3%להגיע לנתח שוק של 5.

 :עסקיים ורטיקלים

§B2C : –בינלאומי בצפון אמריקה ) מותג(פיתוח קו מוצרים אסטרטגי מבוסס זיכיון	בנוסף לתפרחת צרכנית.
§B2M :פיתוח מוצרים רפואיים מבוססי מחקר באיכות גבוהה המטפלים בתסמיני אלצהיימר וכאבים כרוניים.
§B2B :ב לעסקים חדשים בתחום הקנאביס"פיתוח מנועי צמיחה באמצעות הפצה במערב אירופה וארה.
§B2R : של זנים ויכולות ייצוא בשיתוף מוסד אקדמאי) השבחה(הקמת מערך מחקר ופיתוח.
§B2G: הסדרה וסטנדרטיזציה של שוק הקנאביס במדינות היעד לפעילות.

:אבני דרך משמעותיים

שווי  -טון תפרחת  40בגובה מכתב כוונות מחייב להזמנה§
.2020-2019לאספקה ב , מיליון דולר 60-140: מוערך

הסכמי שת״פ בשלבים מתקדמים עם משקים   2§
.ישראליים לבלעדיות ייצוא תוצרת קנאביס

מו״מ מתקדם לייצור קרמים ומוצרים שונים מבוססי שמן  §
קנאביס עם מפעל יצרני על בסיס יכולות המיצוי שלה  
.כמו כן מו״מ למכירת המוצרים לגוף שלישי באירופה

	.CBDבמו״מ לשיתוף פעולה מחקרי במכונות מיצוי שמן §
.בשלבי הקמה של מעבדה לחקר זני קנאביס בישראל§
במו״מ לשיתוף פעולה אסטרטגי עם גוף מחקר בינלאומי  §

.קנבינואידיםבתחום מחקר האלצהיימר באמצעות 

:יתרונות החברה

צוות בינלאומי ייחודי ומנוסה  §
	Driven	Data –גישה מוכוונת דאטה §
מחקר ופיתוח מתקדם בשיתוף גורמי אקדמיה§
הבנה מסחרית בינלאומית רחבה§
ניסיון מוכח בבניית מותגים שיווקיים§

וזאת במטרה להפוך לגורם מוביל  , בכוונת החברה למקד את פעילותה מעבר לתפעול השוטף במחקר ופיתוח
,  בהתאם לתכניתה האסטרטגית משקיעה החברה בהקמת תשתיות למערך הגידול. בשוק הקנאביס העולמי

הקמת , הקמת פעילות במדינות היעד, איתור קרקעות: בקרקעות חקלאיות אף מחוץ למדינת ישראל והכוללת
,  הקמת מערכות מיצוי ועיבוד וכמו כן הקמת מערך אבטחה בהתאם לתקינה המקומית במדינות היעד, מפעל

.למטרות ייצוא כלל מוצרי הקנאביס ומיצויים מסחריים ללקוחות בינלאומיים

:תקציר מנהלים



שירי אפרתי
סמנכ״ל תקשורת שיווקית

לשעבר סמנכ״ל ברשת קמעונאית ארצית
תואר ראשון בפסיכולוגיה וחינוך

תואר שני במשפטים

הנהלת החברה

גלעד אופיר
מנכ״ל

מהנדס תעשייה וניהול ועורך דין
MBAתואר שני במנהל עסקים 
אלוף העולם בברידג׳

כ והשר רוני בראון"לשעבר יועץ לח

גלי הוכמן
סמנכ״ל תפעול

מומחית בגידול חסה הידרופונית
תואר בממשל ותקשורת
תואר שני במשפטים

סקס טינטין
מנהל מחקר ופיתוח

בוגר היחידה לחקר הקנאביס בטכניון 
יזם בתחום החקלאות

גרצמןאדי 
מנהל מיתוג

בקבוצות  קריאייטיבמנהל 
ישראל, ומקאן פובליסיס

זוכה פרסי פרסום בינלאומיים

ארבליטל 
סמנכ״ל פעילות אפריקה וישראל

מדיה׳ מובאדומייסד חברת הפרסום ׳
תואר ביחסים בינלאומיים

לשעבר יועץ לח״כ והשרה מירי רגב

נדב מילס
סמנכ״ל פעילות צפון אמריקה

יזם קנאביס מעמק הסיליקון
2014 מאזCBDמטופל במוצרי 

ארה״ב, פועל מקליפורניה

דור רמון
סמנכ״ל פעילות אירופה

יזם תיירות וניהול מלונות
אוסטריה –בוגר בית הספר למלונאות 

גרמניה, פועל מברלין
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יועצים לחברה

חיים רמון. מר
לשעבר שר המשפטים של מדינת ישראל
לשעבר שר הבריאות של מדינת ישראל

יורם דרורי. מר
שלומי\יושב ראש דרורי

BBDO	Israel
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ניצן נדל. גב
שותפה מנהלת בקרן הניהול הבינלאומית
Global	Alliance	Management	LLC

מיקיאלימרקו . מר
ראש תחום משרדי פרסום

Facebook	Israel

אוון הורוביץ. מר
מייסד ומנכ״ל אינדקס הקנאביס
Weed Club,	California,	US

מיקי וויצמן. מר
מייסד חברת הייעוץ הטכנולוגית
ImagineX Consulting,	Canada



הדרך שעברנו ולאן אנחנו מכוונים
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:2018תכנית עבודה שנתית 

בוצע -הקמה והתחלת מו״פ טכנולוגי לשיטות מיצוי ייחודיות להשבחת התוצרת   -1רבעון §
בוצע	-	IMC-GAP-חבירה לבעל רישיון גידול למטרות רפואיות בישראל על פי ה - 2רבעון §
בתהליך -השגת רישיון גידול וייצוא ממדינה שלא ישראל / חבירה לבעל – 3רבעון §
בתכנון -הגשה לקבלת רישיון ייצוא למטרות רפואיות ממדינה שלא ישראל  - 4רבעון §

:שנתית-תכנית עבודה רב

גיוס משאבים ממקורות פנימיים והקמת פעילות מחקר מוצרי קנאביס - 2018§
פיתוח קרמים מבוססי טכנולוגיית מיצוי עצמאית לשיווק באירופה   - 2019§
השבחה והפצה של קנאביס רפואי, מכירת תשתיות לגידול - 2020§
פיתוח מוצרים לתועלת טיפולית תוך התמקדות באלצהיימר וכאבים כרוניים -2021§

2018 2020

הקמת חברה פיתוח עסקי

התחלת
פעילות 
בורסאית

בניית הצוות התחלת 
פיתוח 

יכולות מיצוי

2019

התחלת  פעילות
׳1פרויקט ׳כוכב

שיווק ראשון
למדינת יעד א׳

שיווק למדינת 
יעד ד׳

שיווק למדינת
יעד ג׳ 

שיווק למדינת
יעד ב׳ 

סיום אפיון טכנולוגי 
דור ב׳ –מכונות מיצוי 

השקת מותג צרכני
בצפון אמריקה הקמת פעילות 

גידול וריבוי נוספת
במדינת יעד מחוץ לישראל

הבנות ראשוניות לאספקה 
בלעדית של  קנאביס לריבוי 
וגידול עם משק ישראלי א׳

שכירת השטח להקמת
מעבדה למחקר ופיתוח

התמקדות
בפעילות חו״ל

פיתוח מערכות ניטור 
דאטה מתקדמות

פיתוח שותפויות מחקר

פיתוח קשרי ממשל

אקסלרטורהקמת 
מסחרי להשקעות

הקמת פעילות 
גידול וריבוי נוספת

במדינת יעד מחוץ לישראל הקמת המעבדה
התחלת פיתוח למחקר ופיתוח בקנדה

קוסמטיקאנהמוצרי 

הבנות ראשוניות לאספקה 
בלעדית של  קנאביס לריבוי 
וגידול עם משק ישראלי ב׳

אבן דרך
שהושגה

אבן דרך
עתידית

:מקרא

מיקום
נוכחי

השקת זן 
רפואי לשימוש 
מסחרי



המודל העסקי כנגד ההזדמנות העסקית
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גידול ומכירה של 
תפרחת קנאביס  

לשווקים בינלאומיים

מכירה של ציוד 
זיקוק שמן קנאביס  

למגדלים

זיקוק ומכירה של 
שמן קנאביס 

 CBDממותג 

פיתוח זנים רפואיים
לשימוש מסחרי

חדשנות טכנולוגית  
בתחום הקנאביס 

הבינלאומי

50%5%

15%
10%

20% :2019הכנסות פר ורטיקל  %צפי  :2019שוק הקנאביס העולמי 

אירופה
מיליארד אירו 36

קליפורניה
מיליארד דולר 18

קנדה
מיליארד דולר 24

2017צפי דו״ח ארגון האומות המאוחדות * 



אריזהעיבוד ומיצויריבוי וגידולמחקר ופיתוח
שיווק
ופרסום

פורמולציה של זנים§
טרפיניםהנדסת §
התאמה של זנים לסוגי  §

מחלות אלצהיימר
מחקר ופיתוח כלים לגידול§

תנאי גידול מותאמים§
יעילות אנרגטית§
בקרת גידול אוטומטית§
אבטחת המתקנים§
בקרת איכות ייצור§

איכות עיבוד תוצרת מובחרת§
אפשרויות עיבוד חסכוניות§
פחות נזרק= פחת נמוך יותר §
שימוש חוזר במרכיבי בסיס§

>תכנית סדורה קדימהיתרונות החברה באים לידי ביטוי בכל הסגמנטים החשובים בשרשרת הערך העסקי

 2018כל הזכויות שמורות 

.  תעשייהלוחלקים רבים ממנה לא בשלים עדיין להוות קטר , שרשרת הערך עדיין לא ברורה, חדש כמו קנאביס לורטיקל, בשווקים מתפתחים
שאנחנו צריכים ויכולים להביא לידי ביטוי בכל  , עליון במעלה, צרכים של תעשיית הקנאביס העולמית זיהנו שיש לנו ערך מבדללכן במיפוי ה

. מהזרע ועד המדף, אחד מחלקי שרשרת הערך

שליטה מלאה בשרשרת הערך> תחומי פעילות 

תחומי פעילות עיקריים



סקס טינטין
המו״פ מנהל

בוגר היחידה לחקר 
הקנביס

תחומי פעילות עיקריים

 2018כל הזכויות שמורות 

:מטרת היחידה לחקר
פ החקלאי המדעי והיישומי בתחום הקנאביס  ”היחידה תקדם את המו

.  בארץ ובחו״ל, החברה והתעשייהלשימוש 

:  פעילות היחידה
היחידה תרכז את הפעילות המחקרית החדשנית בתחום ותאפשר 

הובלה והכוונה של תחום הגידול וייצור מוצרים נלווים מצמחי הקנאביס  
, הפעילות מבוססת על מחקר נרחב. הרפואי לשימוש בארץ ובעולם

.בתחומןפעולה ותגליות של אוניברסיטאות מובילותשיתופי

:היחידה תפעל אל מול הגורמים הבאים

ציבור המטופלים ומבקשי הטיפול בקנביס§
רופאים ממליצים§
רופאים המוסמכים לאשר המלצות לשימוש בקנביס -" מנהלים"§
חברות לשינוע ולייצור קנביס, מעבדות מורשות, מגדלי קנביס§
בתי מרקחת המנפקים קנביס וספקי קנביס מאושרים§
המשרד  , משרד החקלאות ופיתוח הכפר: משרדים וגופי ממשלה§

המיסים   רשות, משרד האוצר, משרד המשפטים, לביטחון פנים
הרשות למלחמה בסמים, משטרת ישראל, מכס

הארגונים הרפואיים  , ארגון הרוקחים, י"הר: ארגונים ועמותות§
.עמותות ציבוריות, )לתחומים הרלוונטיים להתוויות(המקצועיים 

:תחומי מחקר עיקריים

.רישום והשבחת זנים לשימוש רפואי :מחקר זנים§
סוגי צמח  \שיטות טיפול תרופתי: מחקרים רפואיים§

).טרפנים(שילוב חומרים , מותאמים מחלה
,  שכפול גנטיקת זן, ריבוי צמחים: מחקרים חקלאיים§

.׳וכועיצוב תפרחת / השרשה/ הורמוני גדילה

:תחומי התמקדות

התמקדות בתחום הפרעות במערכת העצבים§
מניעת  :המרכזית בדגש על אינדיקציות מרכזיות

העלולות  כגון מחלות, הדרדרות קוגניטיבית
כגון  , נוירולוגיותומחלות, להתפתח לאלצהיימר

.ותחומים נוספים )התווית יתום(תסמונת טורט 

בהרכבים   קנבינואידיםמיקוד במשפחת מוצרים §
מיוחדים בכל הקשור לשיטות מתן  ) שילובים(

.  המרפה והפורמולציה שלה

מחקר ופיתוח רפואי מתקדם



תחומי פעילות עיקריים
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ידידותיות לסביבה

חסכוניות משמעותית מפיקות איכות גבוהה
תהליך המיצוי משפר את איכות 

)בשמן ובגביש, גם בגז(התוצר הסופי 
תהליך המיצוי משפר באופן 

משמעותי את עלות המיצוי חומר

, תהליך המיצוי הוא אקולוגי לחלוטין
משתמש רק בחומרים טבעיים ומחליף 

תהליכים כימיים

׳  ב׳אתנולהמשתמשת פ אסטרטגי עם חברת מחקר אמריקאית שפיתחה שיטות מיצוי "שת
.  כבסיס למיצוי ועובדות בתפוקות גבוהות יותר מהמכשירים האחרים בשוק המיצויים

בין קילו תפרחת לליטר שמן   10\1סדרת המכונות פועלות בהספקם מרשימים ביחס של 
הגבוה ביותר  , מיצוי 98.6%יכולת המיצוי של המכונות עומדת על .  באיכות ללא פשרות
.מטר/בקטגוריה פר משקל

:׳אתנול׳ מספר יתרונות מובהקים-למכונות המיצוי בשיטת ה

בטוחות לשימוש רצוף
להנדסת חקלאות ICOבעל תקן

משאבות חירום ואמצעי בקרת 
טמפרטורה אוטומטים

מיצוי ועיבוד תפרחת קנאביס

:שיטות המיצוי הנפוצות כיום בשוק
שיטת המיצוי הנפוצה היא באמצעות  

פחמן דו חמצני המקובלת גם  
.  בתעשיית המזון והתבלינים

לפי שיטה זו מפעילים לחץ גבוה  
וטמפרטורה נמוכה על פחמן דו 

חמצני ומתקבל חומר במצב ביניים
מצב זה נקרא . בין נוזל לגז

Supercritical	fluid  .

?  הבעיה איתן
מיצוי עם פחמן דו חמצני נוטה  

את הטעם והארומה של  " לזהם"
התבלינים והצמחים ולכן יש צורך  

לבצע תהליך נוסף של הוספת ״טעם  
וריח״ או התערבות כימית להסוואת  

לכן שמנו לנו למטרה לשפר . הזיהום
את תהליך המיצוי ללא טעם וריח  

באמצעות טכנולוגיה ייחודית שאנחנו  
מפתחים ותשמש כלי בידול אל מול  
.המתחרים ותאפשר לנו מנוע צמיחה

המצב הקיים



תחומי פעילות עיקריים
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החברה בתהליכי התקשרות מתקדמים עם מגדלי קנאביס רפואי  §
לרבות  , אשר בכפוף להתקיימות התנאים שנקבעו בהם, בישראל

יוקנו לה לפיהם בלעדיות בשיווק התוצרת שלהם , האפשרות לייצוא
.טון לכל תקופת ההתקשרות 35סה״כ כ , השנים הראשונות 3-ב

שינתה החברה פוקוס  , לאור חוסר הוודאות בתחום הייצוא מישראל§
לסרוק אחר מיקומים   2018והשקיעה משאבים רבים בתחילת 

אלטרנטיביים במדינות יעד להקמת פעילות חלופית לצמצם את 
Time	to	Market	 2019ולהעמיד תוצרת מוכנה לשיווק כבר בתחילת.

החברה מקיימת מגעים   2018לצורך כך מתחילת חודש מאי §
מתקדמים עם מספר מגדלים ויזמים בתחום הקנאביס במדינות  

בעלות אופי רגולטורי מתאים ונמצאת בעיצומו של הליך הגשת בקשה  
.לזיכיון גידול במדינה אירופאית

שווי שוק (טון תפרחת  40לחברה מכתב כוונות מחייב להזמנה בגובה §
כנגד היתכנות   2020-2019לאספקה ב ) מיליון דולר 60-140: מוערך
.גידול

  –לחברה ידע חקלאי רחב עם ניסיון בגידול קנאביס בקליפורניה §
לצורך התרחבות והגדלת הפעילות יגויס בנוסף צוות   .ארה״ב

בעל ניסיון וידע רב בתחום חדרים נקיים והקמת  
.מפעלי אריזה ובקבוק

שימוש חכם   –טכנולוגיה בשירות החקלאות §
.בעזרי אקלים לניהול מחזור גידול וריבוי נכון

החברה מקיימת מגעים ראשוניים לשיתוף פעולה  §
עם מכוני מחקר נוספים וגורמים אקדמיים אחרים להמשך 
.העמקת המחקר החקלאי בזני הקנאביס לשימוש רפואי

שיטות הגידול הייחודיות זוכות כבר להתעניינות רבה בקרב§
מגדלים ברחבי העולם והחברה שוקדת בימים אלה על תהליכי

התאורה והאוורור שהיא  , תיעוש של חלק ממערכות ההשקיה
.מפתחת

ובתקנים הרלוונטיים  תחת עמידה בהנחיות, החברה שואפת להפעיל ולנהל חוות גידול וצוות מגדלים ברמת איכות גבוהה
הרפואי הבינלאומיתלתעשיית הקנאביס

גידול וריבוי תפרחת קנאביס למטרות ייצוא



יתרונות יחסיים אל מול התחרות העסקית

 2018כל הזכויות שמורות 

משימה מיוחדת דורשת  
בתהליך  . אנשים מיוחדים

הרכבת הצוות גויסו אנשי  
התכנון והביצוע המובילים  
:  בכל תחומי הפעילות

,  אנליזה, פורמולציה, חקלאות
, מסחר, משפטים, רגולציה

גנטיקה , מחקר, לוגיסטיקה
.וטכנולוגיות המידע

הגישה מאפשרת לנו לייצר  
פתרונות לבעיות שעולות  

ליישם ולבחון את  , מהשטח
האפקטיביות שלהם ולבצע 
מה  , תיקונים במהירות ויעילות

שמאפשר לנו לאתר הזדמנויות  
עסקיות ישימות ובעלות  

אימפקט מרבי ולצמצם את  
.פערי הזמן בהגעה אל השוק

,  מכוון ואנחנו מכווני נתונים
מודלים טכנולוגים מאפשרים 
לנו לקבל החלטות מושכלות  

מגובות בדאטה ואנליזה  
החלטות אלה  . עמוקה

משפיעות על יעדי הגידול  
כמויות התוצרת ואפיקי  , שלנו

ההשקעה שישמשו כמנועי 
צמיחה עתידיים ויצרו  
.מובילות ובידול תחרותיים

אסיף הינה חברה מכוונת מחקר  
העושה שימוש במודלים  

טכנולוגיים המאפשרים מובילות  
.  וחדשנות בתחומי המחקר

באמצעותם ניתן למקסם את  
התועלות הרפואיות של צמח  

בדגש על פתרונות   –הקנאביס 
,  ייעודיים לחולי אלצהיימר
תסמונות טורט ומחלות  
.נוירולוגיות נוספות

מחקר ופיתוחטכנולוגיות מידעחדשנות מחשבתיתצוות ייחודי

הן ברמת הגישה   אמיתיאנחנו משקיעים משאבים גדולים על מנת לייצר ערך מבדל , במציאות תחרותית בעידן של שווקים מתפתחים
:היכולת הזו נשענת על ארבעה מרכיבי מפתח. למשימה והן ברמת הביצוע מתוך התחשבות בכל שלב ושלב של תהליך העבודה



לסיכום
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לחברה הצוות הנכון בעל הכישורים הייחודיים לביצוע המשימה בהצלחה§

הרגולציה והפיתוח העסקי, לחברה זמין בכל עת הליווי והייעוץ המנוסה ביותר בתחומי החקלאות§

לחברה ספקים ואנשי מקצוע מובילים בכל אחד מתחומי הפעילות העיקריים§

לחברה החזון הדרוש על מנת לנצל את ההזדמנות בשווקי הקנאביס המתפתחים§

שפורטו בורטיקליםלחברה תכניות סדורות להמשך הקמת היחידות השונות בחברה והתרחבות הפעילות §

העסקי בעולם הדאטהלחברה כלים טכנולוגיים מתקדמים המציבים אותה בשורה הראשונה של חברות §

לחברה שיתופי הפעולה ההכרחיים הן בתחום האקדמי והן בתחום השיווקי על מנת לעמוד ביעדיה§

:עקרונות החברה

מתקנים עוד יותר מהר. זזים מהר§
?מה השאלה, דאטה היא התשובה§
ההנחה היא הבסיס לכל הטעויות§

:ערכי החברה

אנשים, אנשים לאנשים§
יתרון באמצעות טכנולוגיה§
זו לא בעיה של מישהו אחר§

:משרדי החברה

ישראל, אביֿב-תל§
גרמניה, ברלין§
ארה״ב -קליפורניה , סן פרנסיסקו§

:גם אתם תגיעו למסקנה כי 420אנו מאמינים שלאחר בחינת כל אפיקי הפעילות של אסיף 
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ישראל, סיטי איירפורט – 1נגב : משרדים ראשיים§
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