
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 2-א
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2021במרץ  31ום פורסם בי



 
 

 

 3-א
 

 

מרכז לוד,   –אישר בית המשפט המחוזי   2019  ינוארב  23ביום  בהמשך לאישור אסיפת בעלי המניות ונושי החברה,  

ובעלי מניותיה לפי סעיף   לנושיה  בין החברה  "חוק החברות"(  להלן:  )  1999-לחוק החברות, תשנ"ט  350הסדר 

הסדר החברה אינה ההסדר, הופטרה החברה מכל חוב או חבותבאופן שלאחר אישור  ההסדר"(. בעקבות  ה"להלן:  )

בעסקת מיזוג עם התקשרה  ההסדר החברה  על פי  צד שלישי כלשהו.  כל  רבות  ל  ,כלפי כל אדםחוב כלשהו  חבה  

רכשה את כל הון שבמסגרתה    ( "הפעילות"-ו  "עסקת המיזוג" להלן:לשימוש רפואי )  הקנאביס בתחום    פעילות

להלן: בע"מ )  פארמהישראל"( ושל ידע    אלויט"להלן:  ישראל בע"מ )  פארמה.סי.אס  אל  אלויטהמניות המונפק של  

להלן: בע"מ )  פארמה.סי.אס  אל  אלויטל   החברה  של  והנפרע  המונפק  מההון  70%"( וזאת כנגד הקצאת  פארמה  עיד"

. עסקת המיזוג הושלמה ביום בהתאמה,  פארמהישראל ושל ידע    אלויט( ומר אורי וייס, בעלי המניות של  "אלויט"

 . 2019 מרץב 7

יובהר כי מאחר שהעסקה טופלה, לצרכים חשבונאיים, כרישום למסחר של ידע פארמה ואלויט ישראך, הנתונים 

טופלו חשבונאית כהמשך הדוחות של   2019המובאים בדוח זה להלן ביחס לדוחותיה הכספיים של החברה עד שנת  

פעילות של ידע פארמה ואלויט ידע פארמה ואלויט ישראל, והם משקפים את הנכסים, ההתחייבויות ותוצאות ה

 ישראל טרם השלמת עסקת המיזוג.

 

 

ג לתקנות ניירות ערך )דוחות 5החברה הינה "תאגיד קטן", כהגדרת מונח זה בתקנה כי  ופנית תשומת לב הקורא  מ

, החליט דירקטוריון  2014בישיבתו מחודש פברואר,    ."תקנות הדוחות"(להלן:  )   1970-תקופתיים ומידיים(, תש"ל 

 סף  העלאת,  היתר  ביןלאשר את ההקלות המפורטות בתקנות הדיווחים ככל שהן או שתהיינה רלוונטיות לחברה,  

, ביטול חובה לפרסם דוח על בקרה פנימית ודוח רואה החשבון המבקר שווי  הערכות  צירוף  עם  בקשר  המהותיות

אימץ דירקטוריון החברה את ההקלה המוקנית לתאגיד קטן פטור  2017בנוסף, במהלך שנת    הפנימית. על הבקרה  

 בדבר מעבר למתכונת דיווח חצי שנתית.
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  החברה תיאור עסקי  –העניינים  תוכן 

 עמוד נושא סעיף

  תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה –חלק ראשון  
 5-א מבוא  1
 7-א פעילות החברה והתפתחות עסקיה  2
 9-א מבנה ההחזקות בחברה  3
 10-א ו השקעות בהון החברה ועסקאות במניותי 4
 15-א   חלוקת דיבידנדים 5
  מידע אחר  –חלק שני  
 16-א של החברה  הפעילות מי מידע כספי לגבי תחו 6
 16-א החברה סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות 7
  עסקי החברה לפי תחומי הפעילות תיאור ההתפתחות הכללית של   –חלק שלישי  
 27-א תחום פעילות הקנאביס לשימוש רפואי  תיאור 8
 29-א מידע כללי על תחום הפעילות 0

 29-א מבנה תחום פעילות הקנאביס הרפואי והשיוניים שחלים בו  9.1
 31-א מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  9.2
 32-א שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו  9.3
 32-א שלו  של תחום הפעילות, או שינויים במאפייני הלקוחותפתחויות בשווקים הת 9.4
 34-א הפעילות  נויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחוםשי 9.5
 34-א והשינויים החלים בהם   הפעילות גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום 9.6
 34-א במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות שינויים  9.7
 34-א בהם עיקריים בתחום הפעילות של החברה והשינויים החלים  כניסה  חסמי 9.8
 35-א חסמי יציאה  9.9

 36-א תחום הפעילות ושינויים החלים בהםב םתחליפים למוצרי 9.10
 36-א   מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בה 9.11

 36-א מוצרים ושירותים 10
 36-א פילוח הכנסות ורווחיות ממוצרים ושירותים  11
 37-א לקוחות  12
 37-א שיווק והפצה  13
 37-א צבר הזמנות  14
 38-א תחרות  15
 39-א עונתיות  16
 39-א כושר ייצור  17
 39-א ות של חברות הקבוצה שאינן מהותיות לחברהת נוספיופעילו 19
 40-א רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים 19
 40-א מחקר ופיתוח  20
 41-א נכסים לא מוחשיים  21
 42-א הון אנושי   22
 44-א חומרי גלם וספקים  23
 44-א הון חוזר  24
 44-א השקעות  25
 44-א מימון  26
 44-א מיסוי  27
 45-א סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם  28
 45-א מגבלות ופיקוח על פעולות התאגיד  29
 45-א הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה  30
 55-א הליכים משפטיים  31
 55-א וצפי להתפתחות בשנה הקרובה אסטרטגיה עסקית ,יעדים 32
 55-א מידע כספי לגבי אזורים גיאורפיים  33
 55-א אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים לאחר תאריך המאזן  34
 55-א דיון בגורמי סיכון  35
 59-א תיאור תמציתי של תחום פעילות הייעוץ  36
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 התאגידתיאור עסקי  –א' פרק 

 החברה עסקיתיאור ההתפתחות הכללית של  - חלק ראשון

 מבוא: .1

 הגדרות:  .1.1

 (;תפן הנדסה תעשייה וניהול וניתוח מערכות בע"מאינטליקנה בע"מ )לשעבר  " החברה"

  לשנת התקופתי הדוח"
2019 " 

לשנת   החברה  של  התקופתי  ביום  2019הדוח  פורסם  אשר  )מס'   2020במרץ    31, 
-2020-01)מס' אסמכתא:    2020במאי    17ותיקון לו מיום    (2020-01-029881אסמכתא  

 ; (, הנכלל על דרך ההפניה043855

 ;515072056, ח.פ אלויט אל.סי.אס פארמה בע"מ " אלויט"

 ;515883387ח.פ   אל.סי.אס פארמה ישראל בע"מאלויט   " ישראל"אלויט 

 ; 515787323ידע פארמה בע"מ ח.פ   "פארמה"ידע 

 וידע וייס אליהו"שותפות 
 או "השותפות" "פארמה

 ; 540288792 אליהו וייס וידע פארמה, ש.מ

 ; 540301926.מ ניאוקאן מוצרי קנאביס, ש "ניאוקאן"

 ; והשותפות, פארמההחברה, אלויט ישראל, ידע   "הקבוצה"

 טיפוח,  הצמחה,  ריבוי,  זריעה:  זה  ובכלל,  הקנאביס  בצמח  הקשורה  חקלאית  פעולה  כל "גידול"
 טיפול,  עיבוד,  ייבוש,  הבחלה,  תפרחות  גיזום,  קציר,  הדברה,  השקיה,  הפרחה,  זנים

 ; באלו הקשורות ופעולות חלקיו או הצמח השמת, התוצרת אחסון,  אריזה, בתוצרת

 ,The Single Convention on Narcotic Drugs)  סמים נרקוטייםל האמנה היחידה   " האמנה"
. באמנה כללים באשר לפיקוח על השימוש 1972של האו"ם ואשר תוקנה בשנת    (1961

 ; בסמים מסוכנים

 ; הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ "הבורסה"

 ; 1999- חוק החברות, תשנ"ט " חוק החברות"

 ; 1968- חוק ניירות ערך, התשכ"ח " ערךחוק ניירות "

 ;היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות " יק"רה"

 ; IMC-GSPביטחון האחראי לוודא את קיום הדרישות בתקן  ממונה  " "טמנב"

פקודת הסמים "
 "המסוכנים

 ;1973- פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג

הסמים   " קנאביס" בפקודת  ידי  כהגדרתו  על  יקבעו  או  שקבע  כפי  להנחיות  ובכפוף  המסוכנים 
 ; היק"ר

"קנבינואידים"  
(Cannabinoids) 

 הצמחיים  הקנבינואידים.  הקנאביס  בצמח  המצויה   כימיות  תרכובות   של   קבוצה
ומצטברים בעיקר באזור התפרחת של   פרמקולוגית  פעילות  בעלות  כתרכובות  נחשבים

מעידים   על המערכת    שהקנבינואידיםהצמח. מחקרים   האנדוקנבינואידית משפיעים 
)מערכת העברת אותות בגוף האדם( ומעורבים במגוון רחב של תהליכים פיזיולוגיים 
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ופתולוגיים. נכון למועד הדוח, מוצרי הקנאביס המאושרים לשימוש רפואי מסווגים על 
 ;CBN -ו THC ,CBDס והכמות של הקנבינואידים  פי היח

 החוליות   לאחת  הבריאות  במשרד  רפואי   לקנאביס  היחידה  מנהל   ידי  על   שהונפק   רישיון " רישיון"
, מרקחת   בית,  והפצה  אחסון,  ייצור ,  גידול)ריבוי,    רפואי   קנאביס  מוצרי   הפקת   בשרשרת

 ;(מעבדה

קנאביס   " שמן קנאביס רפואי " תפרחות  מיצוי  מיצוי  של  הכולל  שהמשקל  בבקבוקים  ארוז  בשמן,  מהול 
 ; גר' 10הקנאביס המהול )נטו( הוא  

 ; "רהיק"י  ע  שנקבעו כפי המידה אמות"פ ע " טרימינג" לאחר מיובשות  תפרחות " קנאביס  תפרחות"

 אריזה  בכל)נטו(    הקנאביס  של  הכולל  המשקל  בהן  באריזות  וארוזות   מיובשות  תפרחות " רפואי  קנאביס תפרחות"
 ; 'גר 10 הוא

שרשרת האספקה או  "
 " שרשרת הערך

( בית 5( בית מסחר לאחסון והפצה; )4( מפעל ייצור; )3( חוות גידול; )2( חוות ריבוי; )1)
 ;מרקחת לניפוק מוצרי קנאביס

"IMC Medical 
Grade" 

לתנאי  בהתאם  קנאביס  בסיס  על  מוצרים  של  רפואי  לשימוש  הראויה  איכות    רמת 
, אשר IMC-GAP  ,IMC-GMP  ,IMC-GDP  ,IMC-GSPאיכות נאותים של היק"ר:  

  מוצרי  הפקתמגדירים את קווי הפעילות ואמות המידה להם נדרשים חוליות שרשרת  
 ;רפואי קנאביס

"IMC-GAP " (Israel Medical Cannabis – Good Agriculture Practice גידול בתנאים נאותים ,)
 ; לשימוש רפואישל קנאביס 

"IMC-GMP " (Israel Medical Cannabis – Good Manufacturing Practice )  –    בתנאים ייצור 
 ; נאותים של מוצרי קנאביס רפואי

"IMC-GDP " (Israel Medical Cannabis – Good Distribution Practice)  –   בתנאים הפצה 
לכל   הגלם  חומרי  של  או  רפואי  קנאביס  מוצרי  של  ההפצה נאותים  שרשרת  אורך 

 ; )מהיצרן עד הצרכן הסופי(

"IMC-GSP " (Israel Medical Cannabis - Good Security Practice  )–   אבטחה בתנאים נאותים
 ; של שרשרת האספקה לקנאביס רפואי

 

בע"מ .1.2 ביום    אינטליקנה  פרטית  כחברה  החברה    1994  בינואר  30  יוםב .  1987ביוני    25התאגדה  השלימה 

  . "מבע בבורסה לניירות ערך בתל אביב  להיסחר    החלו  שלה   הערך  ניירותוראשונה ציבורית  הנפקה ראשונה  

תפן הנדסת תעשיה וניהול וניתוח  "מ  שונה שם החברה  ,2019למרץ    26  ביוםלאחר השלמת עסקת המיזוג,  

 חי. לשמה הנוכ   "מערכות בע"מ

השלימה החברה עסקת מיזוג בדרך של "רכישה במהופך" להעברת הפעילות של ידע    2019במרץ    7ביום   .1.3

ובעולם.   בארץ  רפואי  קנאביס  של  ומכירה  שיווק  מחקר,  ייצור,  טיפוח,  לגידול,  ישראל  ואלויט  פארמה 

  2019לשנת    התקופתי  לדוח  1.2סעיף    ראו,  השלמתה  למועדלפרטים בדבר עסקת המיזוג ופעילות החברה עד  

:  אסמכתאות)מס'    2018במאי    21-ו   2018במאי    14,  2018  במאי  8,  2018במאי    6ואת דיווחי החברה מיום  

דרך   (,בהתאמה,  2018-01-050026  - ו  2018-01-048046,  2018-01-036705,  2018-01-036060 על  הנכללים 

לחוק החברות, ראו סעיף    350ף  סעי, ובעלי מניותיה, לפי  נושיהבדבר הסדר בין החברה,    לפרטים.  ההפניה

 .2019לדוח התקופתי לשנת  1.5
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 פעילות החברה והתפתחות עסקיה .2

 . אירועים נבחרים בתקופת הדוח ועד למועד חתימת הדוחלהלן יובאו 

 תחילת הפקת תוצרת במתקן החברה בשרון   .2.1

של החברה באמצעות מתקן    יחודיים  מזניםהחלה החברה לייצר תפרחות קנאביס רפואי    2020במהלך שנת  

"(. כל זאת, בהמשך להודעות החברה על תחילת השתילה  המתקןהגידול והריבוי של החברה בשרון )להלן: "

ביום   "   2020ביוני    1במתקן  השתילה)להלן:  תחילת  הגידול  "(מועד  הריבוי,  בתקני  המתקן  ועמידת   ,

 והאבטחה.  

)באמצעות    החברה  של  והריבוי  הגידול  במתקן  רפואי  קנאביס  בשתילתחלה החברה  ה  2020  ביוני  1  ביום .2.1.1

לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים וההיתרים הנדרשים    וזאת,  "(המתקן)להלן: "  בשרון(  הקבוצה  חברות

 שיפורט להלן.  , וכפי 2019לדוח התקופתי לשנת   39 -ו  37, 20)ט(, 8שפורט בסעיפים לכך, כפי 

לאחר שעברה    "ר ביחס לחוות הריבוי של החברההיק אישור    הודיעה החברה על קבלת  2020  במרץ  25  ביום .2.1.2

וביום   היק"ר    2020  יל ר באפ  19בהצלחה מבדק תשתיות,  ביחס לחוות    הודיעה החברה על קבלת אישור 

התשתית   מערכת  גם  נבדקו  היתר  בין  ראשונית.  תוצרת  לעיבוד  והמבנה  חממותיה,  החברה,  של  הגידול 

  2וביום    2020במאי    25הניהולית, סיכונים, מדיניות, נהלי עבודה ועקיבות המוצר. בהמשך לאמור, ביום  

ול, המהוות חלק מהמתקן.  מהיק"ר ביחס לחוות הריבוי והגיד   IMC-GAP, התקבלו רישיונות  2020ביוני  

וידע פארמה( רישיונות    2020ביוני    3ביום   וייס   IMC-GAPהתקבלו מהיק"ר )באמצעות שותפות אליהו 

החברה. של  והגידול  הריבוי  חוות  קבוע    2021בינואר    18ביום    בעבור  אישור  קבלת  על  החברה  הודיעה 

יא מהמתקן תוצרת ולספק קנאביס  , המאפשר לה להוצמהיק"ר ביחס לחוות הריבוי והגידול של החברה

 . רפואי אשר גודל במתקן החברה ללקוחות

ניתן אישור מאת ענף רישוי ואבטחה של משטרת ישראל למתן רישיון    כיהודיעה החברה    2020במאי    10  ביום .2.1.3

לאחר   למתקן,  ביחס  רפואי  בקנאביס  בלעיסוק  בהצלחה  עמד  החברה  אבטחה  שמתקן    על  עידהממבדק 

  של   האספקה  שרשרת  של  הנאותים  ובתנאים  בדרישות  והגידול  הריבוי   מתקן  של  האבטחה  מערך  עמידת

 . רפואי לשימוש  קנאביס

,  2020  במאי   26,  2020  ביוני  2  ,2021בינואר    18  מהימים  החברה   של  מיידיים   דיווחים  ראו   נוספים   לפרטים

  , 2021-01-007590  )מס' אסמכתאות:  2020בפברואר    6  - ו  2020במרץ    26,  2020באפריל    20,  2020  במאי  10

-2020-01-ו   2020-01-026218,  2020-01-039369,  2020-01-041494,  2020-01-052647,  2020-01-056328

 . ההפניה דרך על הנכללים(, בהתאמה, 013746

 מירקין ועם מר בוריס    ניאופרם  עםלשיווק, מכירה והפצה של מוצרי קנאביס רפואי  מיזם משותף הקמת .2.2

  "( ההסכם)להלן בסעיף זה "  הודיעה החברה על התקשרותה במזכר הבנות מחייב  2020בספטמבר    7ביום  

" )להלן:  ניאופרם  " ניאופרםעם תאגיד מקבוצת  )להלן:  בוריס מירקין  מר  ועם  "(, להקמת  מירקין  מר"( 

" )להלן:  החברה  של  הפעילות  בתחום  רפואי  קנאביס  מוצרי  של  ומכירה  לשיווק  משותף    מיזם מיזם 

במסגרת המיזם הקימו הצדדים שותפות מוגבלת, אשר תשמש לפעילות המיזם,    .1"( המיזם" או " ניאוקאן

   "(. ניאוקאןבשם ניאוקאן מוצרי קנאביס, שותפות מוגבלת )להלן: " 

המיזם יעשה שימוש בבית מסחר ובית מרקחת בעלי הרישיונות המתאימים מאת היק"ר, ויהוו זרוע להפצה  

 
 .ההפניה דרך  על הנכלל(, 089251-01-2020)מס' אסמכתא:  2020בספטמבר   7של החברה מיום  מיידי ראו דיווח   לפרטים 1



 
 

 

 8-א
 

ושיווק תוצרת החברה למטופלים ולבתי המרקחת. על פי הסכמות הצדדים במסגרת המיזם, אינטליקנה  

 מוצרים.  תישא בעלויות מכר המוצרים למיזם, וניאופארם תישא בעלויות שלה לשיווק, מכירת והפצת ה

 : ההסכם  עיקרי יובאו  להלן

הצדדים למיזם כאמור הם החברה, ניאופרם ומר מירקין, כאשר כל אחד מהם מביא למיזם את המומחיות,   .2.2.1

 הידע, והניסיון בתחום הפעילות שלו.

ייצור, שיווק מכירה והפצה של מגוון מוצרים ושירותים בתחום    ,קבוצת ניאופרם עוסקת במחקר, פיתוח .2.2.2

רחבי העולם. המיזם ימנף, מצד אחד, את מערך שירותי הלוגיסטיקה  בשראל ובעשרות מדינות  הבריאות בי

" )להלן:  ניאופרם  מקבוצת  פרומדיקו,  של  והמנוסה  הקנאביס  פרומדיקוהמתקדם  זני  את  שני,  ומצד   ,)"

שגודלו במתקן החברה,   אינטליקנה,  של  ידיעת החברה, את  הייחודיים  למיטב  ם  ניאחד המתק המהווה, 

 החדישים והמתוחכמים בארץ.

  השותףמחברה אשר תשמש כשותף הכללי בניאוקאן )להלן: "  37.5%  -מניאוקאן, וב  37%-החברה תחזיק ב

מניאוקאן    25%-"(. ניאופרם תחזיק בשיעורים זהים בניאוקאן ובשותף הכללי. מר מירקין יחזיק בהכללי

 . ומהשותף הכללי

מר .2.2.3 בית  יפעיל  המיזם  ההתקשרות,  תנאי  רפואי  לפי  קנאביס  לאספקת  אפליקציה  וכן  מסחר  ובית  קחת 

ליקנה תספק למיזם את תוצרת הקנאביס שאינטליקה מייצרת, ופרומדיקו תספק  טלמטופלים, כאשר אינ

 ניאופרם.    ותלבבעלמיזם את השירותים הנדרשים בתחום הפעילות באמצעות בית המרקחת ובית המסחר ש

ינו מנהל בכיר עם ניסיון עשיר בהקמה וניהול של ארגונים, סחר,  מר מירקין, אשר מונה למנכ"ל המיזם, ה .2.2.4

ומכירות היקפים משמעותיים בשווקים בין לאומיים. יצוין כי מר מירקין הוא גיסו של מר אורי וייס, ומינויו  

 . 2לתפקיד מנכ"ל המיזם אושר במסגרת אישור ההתקשרות האמורה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה 

אשר   3על קבלת רישיון לבית המסחר של ניאופרם   2021בפברואר    9אמור, הודיעה החברה ביום  בהמשך ל .2.2.5

הודיעה החברה על קבלת רישיון לבית    2020בנובמבר    10צפוי לשמש לפעילות המיזם. עוד יצוין כי ביום  

  בהסכם . כחלק מההתקשרות  4המרקחת שבבעלותה של ניאופרם, אשר צפוי גם הוא לשמש לפעילות המיזם

  לאור .  החברהות של  מיליון מניות רגיל  5מיליון אופציות לרכישת    5התחייבה החברה להקצות לניאופרם  

  הקצאת   כי  יצוין,  2020בנובמבר    10, כפי שדווח ביום  ניאופרםהתקשרות החברה בהסכם הקצאה פרטית עם  

   .תתבצע לא  לניאופרםהאופציות כאמור 

 לפרק א' לדוח זה להלן.  30.1לפירוט נוסף בדבר המיזם, ראו סעיף  .2.2.6

-התשכ"ח-מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך  בין היתר,  כולליובהר כי המידע המופיע לעיל,  

 . , אשר התממשותו תלוי, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה, ואין כל ודאות כי יתממש1968

 פעילות   תיחום .2.3

,  אלויט  חברת  ,"(וייס  מר)להלן: "  וייס  אוריפרסומו של דוח זה, בעלי השליטה בחברה הינם מר    למועד  נכון

להבנות    בהתאםכי    יצוין   ."(מר לוי)להלן: "  לוי   יונה   מר ,  רפואיחברה למחקר ופיתוח של מוצרי קנאביס  

,  בחברהשליטה    ייהיו בעל  אלויטו/או    וייסמר    , הסכימו הצדדים כי, כל עודואלויטבין החברה לבין מר וייס  

 
)מס' אסמכתא:   2020בספטמבר    17לפרטים אודות אישור אסיפת בעלי המניות של החברה להתקשרות ראו דוח זימון של החברה מיום    2

 (, הנכללים על דרך ההפניה. 2020-01-115995)מס' אסמכתא:  2020באוקטובר  26(, ודיווח אודות תוצאותיה מיום 2020-01-093766
 (, הנכלל על דרך ההפניה.016216-01-2021)מס' אסמכתא:  2021בפברואר   9ברה מיום לפרטים ראו דיווח מיידי של הח 3
 (, הנכלל על דרך ההפניה.112195-01-2020)מס' אסמכתא:  2020בנובמבר  10לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  4
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  קנאביס   וגידול ריבוי, בפעילות םתאגידים בשליטת, בין במישרין ובין באמצעות  ואלויט  וייס   מר  ועסק ילא  

פעילות    יובהר.  הקבוצה  באמצעות  שלאבישראל,    רפואי  לשימוש  כולל  אינו  הפעילות  תיחום  הסדר  כי 

ו/או לבעלי השליטה בה כבר    לאלויט, למשל  מועד השלמת עסקת המיזוג  טרםשהייתה למי מחברי הקבוצה  

ברחבי העולם )כגון, במלטה(, אותם היא ממשיכה לקדם    בתחום הקנאביס הרפואי  היו מספר פרויקטים

 עצמאי.    באופן

 בחברה  חזקותהה מבנה .3

 : הדוח  פרסום למועד  נכון, החברה החזקות מבנה של תרשימי תיאור  להלן

 

  

37.50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אינטליקנה בע"מ

אלויט אל.סי.אס 
פארמה ישראל 
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– שותפות 
אליהו וייס וידע 

 פארמה

100% 100% 
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ניאוקאן מוצרי 
קנאביס, שותפות 

 מוגבלת
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 במניותיו  ועסקאות התאגיד בהון השקעות .4

 הקיים  ההון מבנה .4.1

מניות רגילות של החברה ללא ערך    200,000,000  - מ  מורכב   החברה  של   הרשום  ההון ,  זה  דוח   למועד   נכון 

)להלן:   מ  הון "(.רגילות   מניותנקוב  מורכב  זה  דוח  למועד  נכון  החברה  של  והנפרע  המונפק    -המניות 

 . מניות רגילות בדילול מלא 55,303,879 -, ו , ללא דילולרגילות מניות 43,794,032

 פרסומו  למועד   ועד  דוח שנת  במהלך בוצעו אשר החברה  בהון השקעות בדבר פרטים .4.2

 כמות  "עני סוג תמורה  סוג השלמה   מועד
 ההקצאה   לאחר ונפרע  מונפק  הון

 מלא  בדילול דילול ללא

  סעיף  ראה פרטית  הקצאה 2020 במאי 21
4.2.1 

  אופציה  כתבי 
  ולא  סחירים לא

 רשומים 
687,310 33,242,998 35,052,796 

  סעיף  ראה פרטית  הקצאה 2020 ביולי 5
4.2.2 

 125,000 רגילות   מניות

  אופציה  כתבי  35,215,296 33,367,998
  ולא  סחירים לא

 רשומים 

62,500 

100,000 

  סעיף  ראה פרטית  הקצאה 2020 ביולי 22
4.2.34.2.3 

 1,862,791 רגילות   מניות

  אופציה  כתבי  38,921,982 35,230,789
  ולא  סחירים לא

 רשומים 

18,895 

1,825,000 

  סעיף  ראה פרטית  הקצאה 2020 באוגוסט 9
4.2.4 

 1,575,000 רגילות   מניות

  אופציה  כתבי  42,071,982 36,805,789
  ולא  סחירים לא

 רשומים 
1,575,000 

  סעיף  ראה פרטית  הקצאה 2020 בספטמבר  21
 42,691,571 37,425,378 619,589 רגילות   מניות 4.2.6

  סעיף  ראה אופציות  מימוש 2020 באוקטובר  26
 42,691,571 37,550,378 125,000 רגילות   מניות 4.2.9

  סעיף  ראה פרטית  ההקצא  2020 בנובמבר  25
4.2.10 

 2,395,000 רגילות   מניות

כתבי אופציה   47,481,571 39,937,995
לא סחירים ולא  

 רשומים 
2,395,000 

  סעיף  ראה הקצאה פרטית  2021במרץ  18
4.2.11 

 3,848,654 מניות רגילות 

43,786,649 55,178,879 

כתבי אופציה  
לא סחירים ולא  

 רשומים 
1,000,000 

כתבי אופציה  
לא סחירים ולא  

 רשומים 
160,000 

כתבי אופציה  
לא סחירים ולא  

 רשומים 
2,688,654 

 הקצאה לדירקטור ויועץ החברה, ד"ר דב תמרקין  .4.2.1

"(, בהמשך להתקשרות  תמרקין"ר  דהשלימה החברה הקצאה לד"ר דב תמרקין )להלן: "  2020במאי    21ביום  

לפיו בהסכם  בנושאים    החברה  היתר,  בין  שוטף,  ייעוץ  שירותי  ויספק  בחברה  פעיל  כדירקטור  יכהן 

 . 5"( השירותים הסכם: "בסעיף זה )להלן 2019באוקטובר   10החל מיום  , וזאת וגיוסי הון אסטרטגיים

את תנאי התגמול בגין הסכם    2020בפברואר    24בהמשך לכך, אישרה האסיפה הכללית של החברה ביום  

יצוין כי במסגרת הסכם    6להלן.   22.5.1ין כיועץ ודירקטור בחברה, כמפורט בסעיף  קהשירותים לד"ר תמר

אופציות בלתי סחירות, אשר    687,310השירותים נקבע, בין היתר, שד"ר תמרקין יהיה זכאי להקצאה של  

אג' לכל אופציה,    347.49כל אחת מהן תהיה ניתנת למימוש למניה רגילה אחת של החברה, במחיר מימוש של  

 
 , הנכלל על דרך ההפניה. (087393-01-2019)מס' אסמכתא:  2019באוקטובר  10לפרטים נוספים ראו דיווח החברה מיום  5
 , הנכלל על דרך ההפניה.( 018702-01-2020)מס' אסמכתא:  2020בפברואר  24לפרטים נוספים ראו דיווח החברה מיום  6
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 7. 2020במאי  21שנים ממועד ההשלמה. ההקצאה כאמור הושלמה ביום   4למשך 

 הקצאה לבעלי השליטה ולמר אביב גפן .4.2.2

השלימה החברה, בהמשך לקבלת אישור הבורסה להקצאות שיפורטו להלן, את רישומם    2020ביולי    5  ביום

 של ניירות הערך הבאים:  

"ה  ה ,  בחברה  השליטה  מבעלי  אחד  לכל  סחירות  לא   אופציות  31,250  -ו  רגילות   מניות  62,500  של  הקצאה

"  אלויט   וחברת   ייסו  אורי  במסגרתה    8הכללית   האסיפה  לאישור  בהמשך   וזאת(,  "השליטה  בעלי )להלן: 

של   בסך  השליטה  לבעלי  החברה  חובות  כאמור.    1,000,000הומרו  ההקצאה  כנגד  שווים  בחלקים  ש"ח 

של   ל  100,000הקצאה  למימוש  הניתנות  החברה,  של  לא סחירות  החברה,    100,000  -אופציות  של  מניות 

וזאת בהמשך    חודשים ממועד הקצאתן,  12אג' לכל אופציה, אשר יפקעו בתום    661.53במחיר מימוש של  

וייעוץ    2019ביוני    17לדיווח החברה מיום   כי התקשרה עם מר אביב גפן בהסכם לקבלת שירותי פרסום 

  .9שיווקי ותדמיתי בתמורה להקצאה כאמור 

אמורים, וההקצאה בוצעה  האישר מנכ"ל הבורסה את רישומם של ניירות הערך    2020ביולי    21יצוין כי ביום  

 .  2020ביולי  22בפועל ביום  

 202010ביולי  9דוח הצעה פרטית מהותית מיום  .4.2.3

מניות    2020ביולי    9  ביום הוקצו  בהן  בתוכו מספר עסקאות  הכולל  פרטית  דוח הקצאה  החברה  פרסמה 

 החברה כדלקמן: 

 ניצעים  15הסכמי השקעה עם   (א)

משקיעים שאינם בעלי    15אישר דירקטוריון החברה התקשרות בהסכמי השקעה עם    2020  ביולי  6  ביום

עניין או צדדים מעוניינים בחברה, וביניהם המשקיעים המסווגים כלל חברה לביטוח בע"מ )נוסטרו(  

( נאמנות  קרנות  ניהול  "1991ואפסילון  זה:  בסעיף  )להלן  בע"מ  ו הניצעים(  ",  ההשקעה  הסכמי"  -" 

מניות    1,825,000וקצו לניצעים  הש"ח,    3,650,000לפי הסכמי ההשקעה, בתמורה לסך של  בהתאמה(.  

, במחיר מימוש  של החברה  אופציות לא סחירות  1,825,000  -ש"ח למניה ו  2  במחיררגילות של החברה  

  (, הנכלל 2020-01-063718)מס' אסמכתא:    2020ביולי    6אג' למניה. לפרטים ראו דוח מיידי מיום    250של  

 על דרך ההפניה. 

 הקצאה למר תושב  (ב)

הודיעה החברה על אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה להתקשרותה    2019בפברואר    14ביום  

, הושלמה  2019בדצמבר    31  - ו  2019במאי    28בהסכמי השקעה שונים, ובהמשך לדיווח החברה מהימים  

)להלן: " "(, המכהן כדירקטור בחברה. לפי הסכם ההשקעה, למר  מר תושבהקצאה למר בועז תושב 

בלתי  כתבי אופציה    18,895  -אג' למניה ו  661.53  במחירמניות רגילות של החברה    37,791תושב הוקצו  

אג'    500חודשים ממועד הנפקתם במחיר מימוש של    12הניתנים למימוש בתוך  רים של החברה,  סחי

 אלפי ש"ח.   250למניה, בתמורה לסך של 

 
 , הנכלל על דרך ההפניה. ( 051177-01-2020)מס' אסמכתא:  2020במאי  21ראו דיווח החברה מיום נוספים לפרטים   7
 ., הנכלל על דרך ההפניה(091170-01-2019אסמכתא: )מס'  2019באוקטובר  28לפרטים ראה דיווח החברה מיום   8
 ים , הנכלל(בהתאמה,  096435-01-2019,  051252-01-2019)מס' אסמכתא:    2019בנומבר    10,  2019ביוני    17לפרטים ראו דיווח החברה מיום    9

 . על דרך ההפניה
 (, הנכלל על דרך ההפניה. 065914-01-2020)מס' אסמכתא:  2020ביולי  9יום מלפרטים נוספים ראו דוח הקצאה   10
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 ( .TechCare Corpגלובל קורפ. )לשעבר  הקצאה לסיטרין (ג)

מניות רגילות של    619,589הקצאה של    2020ביולי    9החברה כללה במסגרת דוח ההצעה הפרטית מיום  

 .  להלן 4.2.6, כמפורט בסעיף בין הצדדים, כחלק מהסכם לשיתוף פעולה גלובל קורפ. החברה לסיטרין

  התקבל אישור הבורסה לרישום ניירות הערך למסחר, וניירות הערך הוקצו   2020ביולי    21  ביום כי    יצוין 

  4.2.6, כמפורט בסעיף  2020בפטמבר    21. ההקצאה לסיטרין הושלמה ביום  בהתאם  מר תושבללניצעים ו

 . להלן

 2020ביולי   27דוח הצעה פרטית מהותית מיום  .4.2.4

, בהמשך לאישור דירקטוריון החברה  11פרסמה החברה דוח על הצעה פרטית מהותית   2020ביולי    27ביום  

הניצעים בחברה  להתקשרותה בעסקאות השקעה עם חמישה ניצעים, במסגרתן ישקיעו    2020ביולי    21מיום  

  אג'(. לפי דוח הצעה פרטית מהותית זה הוקצו  200אלפי ש"ח )לפי מחיר למניה של    3,150  - סך כולל של כ

, אשר  של החברה  אופציות לא סחירות  1,575,000  -ברה ומניות רגילות של הח  1,575,000  לחמישה ניצעים

ניתנת למימוש למניה רגילה אחת של החברה בתוספת מימוש של   )להלן    2.5כל אחת תהיה  ש"ח למניה 

 "(. ניירות הערךבסעיף זה במקובץ: "

הוקצו    2020באוגוסט    9, התקבל אישור הבורסה לרישום ניירות הערך למסחר, וביום  2020באוגוסט    9ביום  

 ניירות הערך. 

 התקשרות עם בעלי השליטה לצורך העמדת קו אשראי לחברה  .4.2.5

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בהתאם להוראות תקנות החברות )הקלות    2018ביולי    10ביום  

מיליון ש"ח והלוואות שיועמדו    6  -, העמדת קו אשראי בהיקף של עד ל 2000-בעסקאות עם בעלי ענין(, תש"ס

וייס, בעלי השליטה בחברה, אשר ישמש לצרכי פעילות הקנאביס הרפואי והוצאות    מרו  אלויטידי  -וחו, על מכ

 נוספות הנדרשות לעסקת המיזוג. 

(  2)1אישרו ואישררו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כעסקה מזכה לפי סעיף    2020בפברואר    17ביום  

, את העמדת קו האשראי לחברה בהיקף  2000-תש"סלתקנות החברה )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(,  

מימון פעילות החברה על ידי בעלי השליטה  ו מיליון ש"ח לקידום הקמת פעילות הקנאביס    6מינימלי של  

, הנכלל על  2018-01-062607)מס' אסמכתא:    2018ביולי    11בחברה. כל זאת בהמשך לדיווח החברה מיום  

)מס'    2020בפברואר    6האשראי כאמור, וכן בהמשך לדיווח החברה מיום  דרך ההפניה(, בדבר העמדת קו  

( הנכלל על דרך ההפניה, בין היתר, בדבר כוונתם של בעלי השליטה להמשיך  2020-01-013746אסמכתא:  

יועמדו   ו/או  שהועמדו  והסכומים  האשראי  קו  לחברה.  האשראי  קו  במסגרת  הסכומים  את  ולהעמיד 

 יטה בחברה לא יישאו ריבית והפרשי הצמדה. במסגרתו על ידי בעלי השל 

ש"ח    מיליון    2.5-כנכון למועד הדוח יתרת הסכומים שהעמידו בעלי השליטה בחברה עומדת על סך כולל של  

 מתוך קו האשראי. 

 התקשרות עם סיטרין .4.2.6

אסטרטגי,  אישר דירקטוריון החברה התקשרות בשורה של הסכמים לשיתוף פעולה    2020במאי    27ביום  

ו/או סי.    12הכוללים הסכם להחלפת מניות, הסכם שירותים והסכם הלוואה עם חברת סיטרין גלובל קורפ 

 
 , הנכלל על דרך ההפניה.(079395-01-2020)מס' אסמכתא:  2020ביולי  27לפרטים נוספים ראו דוח הקצאה מיום  11
 . .Citrine Global Corp -לאשר התאגדה בדלוואר, ולאחר ששמה שונה   ,.TechCare Corpהקודם  בשמה 12
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 . 13"(סיטרין סיטרין גלובל ישראל בע"מ )להלן: " –טי. ג'י. אל 

מיליון ש"ח לתקופה של    1במסגרת הסכם ההלוואה, נקבע כי סיטרין תעמיד לחברה הלוואה בסכום של  

מימון הון חוזר, בתמורה לריבית שנתית בשיעור של   אלפי ש"ח( לצורך  500הועברו לחברה  שנה )מתוכם  

מיליון    2נוספים מהרווח הגולמי של מכירות אינטליקנה עד לסכום מכירות מצטבר של    6%-, וזכות ל6%

, הריבית תוגדל בהתאם על  12%-ש"ח. ככל שהתשואה הכוללת לסיטרין תשקף תשואה שנתית נמוכה מ

 . 12%להעמיד את התשואה השנתית על  מנת

חודשים מיום העמדתה, תהא    18במלואה תוך  לא תוחזר  ההלוואה    לפי הסכם ההלוואה, במקרה בו   בנוסף,

של   למניות  ההלוואה  הסכם  תנאי  לפי  התשלומים  ושאר  ההלוואה  קרן  יתרת  את  להמיר  זכות  לסיטרין 

 אלפי ש"ח.  1,500ברה בשווי  חה

מיום    החברה הפרטית  ההצעה  דוח  של    2020ביולי    9כללה במסגרת  של    619,589הקצאה  רגילות  מניות 

,  2020בספטמבר  21החברה לסיטרין, כחלק מהסכם לשיתוף פעולה של הצדדים. הקצאה זו הושלמה ביום 

  ירות ני  לרישוםלאחר קבלת אישור הבורסה    2020ביולי    21לאחר שיתר ההקצאות כאמור לעיל הושלמו ביום  

   .למסחר הערך

 לדוח זה להלן.  30.16 -לעיל ו 4.2.3פים לפרטים נוספים בדבר התקשרות החברה עם סיטרין ראו סעי 

 התקשרות בהסכם השקעה עם תאגיד מקבוצת ניאופרם: .4.2.7

זה:    2020בנובמבר    5ביום   לסעיף  )להלן  ניאופרם  עם תאגיד מקבוצת  על הסכם השקעה  חתמה החברה 

פיתוח, ייצור, שיווק, מכירה והפצה של מגוון    "(, ניאופרם עוסקת במחקר,הסכם ההשקעה"-" וניאופרם"

ניאופרם   ההשקעה,  הסכם  לפי  בעולם.  מדינות  ובעשרות  בישראל  הבריאות  בתחום  ושירותים  מוצרים 

  600,000- מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה ו  600,000ש"ח כנגד הקצאה של    1,500,000בחברה    תשקיע

מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה במחיר מימוש    600,000לרכישת    של החברה  אופציות לא סחירות

חודשים מיום הקצאתן. כספי ההשקעה ישמשו, בין היתר, להשלמת הנדרש    30ש"ח למניה למשך    3של  

. הסכם ההשקעה כפוף לאישור האורגנים המוסמכים בחברה ולאישור הבורסה לניירות  EU-GMPלתקינת  

 . 2020בדצמבר  31ערך בתל אביב עד ליום  

 : והמרת חוב למר וייס התקשרות בהסכם השקעה עם מר בוריס מירקין .4.2.8

 הקצאה למר מירקין 

ר  מהסכם השקעה עם  בהחברה  , בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים, התקשרה  2020בנובמבר    5ביום  

"(, שהינו גיסו של מר אורי וייס, מנכ"ל החברה ומבעלי  הסכם ההשקעה"- " ובוריסבוריס מירקין )להלן: "

ישקיע   בוריס  ההשקעה  הסכם  לפי  בה.  של    400,000  בחברה השליטה  הקצאה  כנגד  מניות    160,000ש"ח 

מניות רגילות    160,000לרכישת    של החברה  אופציות לא סחירות   160,000- רגילות ללא ערך נקוב של החברה ו

 חודשים מיום הקצאתן.   30ש"ח למניה למשך  3יר מימוש של  ללא ערך נקוב של החברה, במח

ביום   של  2020בדצמבר    17בהמשך לאמור,  האישורים הנדרשים מהאורגנים המתאימים  קבלת  ולאחר   ,

 . , כפי שיפורט להלןהחברה, הודיעה החברה על זימון אסיפה שעל סדר יומה אישור הסכם ההשקעה

 המרת חוב למר וייס 

, החברה זימנה  2020באוגוסט    16,  2020ביולי    28בהמשך לאישורי האורגנים המתאימים של החברה מימים  

 
 . ההפניה דרך  על הנכלל(, 065914-01-2020: אסמכתא )מס'  2020 ביולי 9 מיום  הקצאה  דוח  ראו נוספים  לפרטים 13
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, שעל סדר יומה, בין היתר, המרת חוב החברה כלפי בעלי השליטה בה,  2020בספטמבר    24אסיפה ליום  

עמדת רשות    בתנאי הצעה זהים לתנאים שהוצעו לניצעים המהווים צדדים שלישיים בלתי קשורים. לאור 

על    2020בדצמבר    3ניירות ערך בדבר אופן הסיווג של בעלי מניות בהצבעה באסיפה, הודיעה החברה ביום  

, לאחר  2020בדצמבר    17תיקון תוצאות האסיפה, לפיהן הצעות ההחלטה לא אושרו. בהמשך לאמור ביום  

.  בתנאים זהים  כאמור  חובה קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, הודיעה החברה על המרת  

את ההקצאה למר מירקין, וכן את המרת חוב החברה    2021בינואר    21אסיפת בעלי המניות אישרה ביום  

מניות רגילות    1,000,000  -ש"ח מחוב החברה כלפי מר וייס, יומר ל  2,000,000כך שסך של  ,  כלפי מר וייס

 אג' למניה.   250ת למימוש במחיר של אופציו  1,000,000 -אג' למניה, ול  200המשקפות מחיר של 

, לאחר המועד על הדוח הכספי, הודיעה החברה על הקצאת המניות והאופציות כאמור  2021במרץ  18ביום 

 למר מירקין ומר וייס.   

בדצמבר   24, 2020בדצמבר  17, 2020בנובמבר  8לפרטים נוספים, ראו דיווחים מידיים של החברה מהימים 

-2020-01,  2020-01-110980)מס' אסמכתא:    2021במרץ    18  -ו  2021בפברואר    22  ,2021בינואר    21,  2020

   בהתאמה(. 2021-01-038874 -ו  2021-01-021532, 2021-01-009954, 2020-01-132634, 129646

 מימוש אופציות .4.2.9

רשומות  125,000מומשו    2020באוקטובר    26ביום   מניות    125,000  -( ל3)סדרה    של החברה  אופציות לא 

 רגילות של החברה.  

 2020 נובמבר גיוס סבב .4.2.10

השקעה    2020בנובמבר    10ביום   בהסכמי  להתקשרותה  החברה  דירקטוריון  אישור  על  החברה  הודיעה 

בתמורה  . על פי הסכמי ההשקעה  שאינם בעלי עניין או צדדים מעוניינים בחברה  נפרדים עם מספר ניצעים

  2,395,000-אג' למניה ו   250מניות רגילות של החברה לפי    2,395,000ש"ח הוקצו לניצעים    5,987,500של  לסך  

 . חודשים 30לתקופה של    אג' למניה  300, במחיר מימוש של של החברה לא סחירות אופציות

,  2020בנובמבר    23,  2020בנובמבר    12  ,2020בנובמבר    10ים של החברה מימים  מיידי   יםוח יולפרטים ראו ד

אסמכתא:    2020בנובמבר    25  -ו -2020-01  - ו  2020-01-117823,  2020-01-113512,  2020-01-112189)מס' 

 . (, הנכלל על דרך ההפניה, בהתאמה119026

 2021 פברואר גיוס סבב .4.2.11

הכספי,  2021בפברואר    8ביום   הדוח  על  המועד  לאחר  דירק,  אישור  על  החברה  החברה  הודיעה  טוריון 

להתקשרותה בהסכמי השקעה נפרדים עם מספר ניצעים שאינם בעלי עניין או צדדים מעוניינים בחברה.  

  3,835,467מיליוני ש"ח התחייבה החברה להקצות לניצעים    10.74  -כלפי הסכמי ההשקעה, בתמורה לסך של  

, במחיר  של החברה  ופציות לא סחירותא  3,835,467  -אג' למניה, ו  280מניות רגילות של החברה לפי מחיר של  

 . חודשים  24, לתקופה של אג' למניה 330מימוש של  

  רגילות של החברה  מניות 2,688,654ניצעים חלק מה הקצתה החברה ל  2021במרץ  18בהמשך לאמור, ביום  

 . לעיל  מתוך הסך האמור  בלתי סחירות, אופציות 2,688,654 -ו

)מס' אסמכתא:     2021במרץ    18  - ו  2021בפברואר    17לפרטים ראו דיווחים מיידיים של החברה מימים  

   הנכללים על דרך ההפניה.(, , בהתאמה2021-01-038874 -ו  2021-01-020125

  הקצאת, למעט  החברה לא ביצעה הקצאות ניירות ערך שטרם הושלמו  זה   תקופתי  דוח  פרסום  למועד  נכון 
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 לעיל.  4.2.11, כמפורט בסעיף 2021 פברואר  לחודש  החברה של הגיוס מסבב והאופציות המניות  יתר

   האחרונות  בשנתיים במהלך לבורסה מחוץ החברה במניות עסקאות .4.3

 )אג'(  למניה מחיר רוכש /מוכר "עני כמות העסקה  סוג העסקה  מועד

 1,000 *זילברמן אייל 100,000 לבורסה מחוץ מכירה 14.3.2019

 250 כהן  עינב 50,000 לבורסה מחוץ מכירה 20.10.2020

 300 מיטל  איתן 100,000 לבורסה מחוץ מכירה 18.03.2021

 השליטה בחברה.   יבעלזילברמן נמנה עובר למועד השלמת עסקת המיזוג על  איילמר  *

 דיבידנדים חלוקת .5

 דיבידנדים  חלוקת מדיניות .5.1

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

  לא החברה  וף למבחני החלוקה הקובעים בחוק החברות. נכון למועד הדוח  פהחלטה על חלוקת דיבידנד, בכ

 חלוקת דיבידנדים.  ל מדיניות  אימצה

 זה  דוח למועד שקדמו השנתיים במהלך דיבידנד חלוקת .5.2

 .  דיבינדים חילקה ולא הכריזה לא החברה , אחרונותבשנתיים ה

 הכספי  המצב על הדוח לתאריך לחלוקה הניתנים רווחים .5.3

,  , לחברה אין יתרת רווחים הראויים לחלוקה2020בדצמבר    31דוחותיה הכספיים של החברה ליום  על פי  

  .החברות בחוק זה מונח כהגדרת
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 מידע אחר –שני  חלק

   של החברה  פעילותהתחום כספי לגבי  מידע .6

 ש"ח(:  באלפי) 2020 -ו  2019בדצמבר  31ביום    ושהסתיימ לשניםלהלן נתונים כספיים של החברה 

 2019 2020 סעיף

 - 150 הכנסות

 (200,200) ( 9,474) עלויות

 (200,200) ( 9,324) תפעוליהפסד 

 (201,632) ( 11,930) הפסד כולל לתקופה

 15,629 24,376 הנכסים סך

 20,145 24,414 התחייבויות 

 החברה  פעילות תחוםעל  חיצונייםגורמים  והשפעתסביבה כללית  .7

  יםאו עלול   יםאשר משפיע  בסביבת המקרו בה פועלת החברה  ואירועים  התפתחויות,  מגמות  יפורטולהלן   

לפרטים בקשר עם גורמי הסיכון של החברה ראו    להשפיע על פעילות החברה בתחום הקנאביס הרפואי.

 להלן.  35סעיף 

 תחום הקנאביס הרפואי  .7.1

  המקרו   בסביבה  שונות  התפתחויותאו  /ו  אירועיםאו  /ו  ממגמות  מושפעת  להיות  עשויה  החברה  פעילות

,  מהותי  באופן השפעה עליהם ואלה עשויים להשפיע, חלקם    יכולת  אין  לחברה   אשר ,  פועלת  היא   בה  כלכלית 

 . העסקיות  ותוצאותיה התפתחותה על

  14קנאביס רפואי  – רגולציה .7.2

  שימוש המצביעה על שינוי תפיסה בנוגע ל  בעולם  וחקיקה  רגולציה  שינויי  של  מגמה  קיימת,  הדוח  למועד

במדינת ישראל ובעולם, יש    כאמור  רגולציהשינוי  הנהלת החברה מעריכה כי  .  15רפואיים   לצרכים בקנאביס

פוטנציאל  בהם   את  ולהגדיל  העסקית  פעילותה  על  לחיוב  על  בכפוף,  פעילותהלהשפיע  כל    לשמירה 

 . הנדרשים על פי דין כתנאי לפעילותה של החברה תוהרישיונוהאישורים, ההיתרים  

,  בתחילהתחילת שנות התשעים של המאה הקודמת.  ב  החל   בישראל   רפואיות  למטרות   בקנאביס  השימוש 

ביס לצרכים רפואיים בהתאם  א, התיר משרד הבריאות את השימוש בקנומצמיםהמצ  השימוש  היקפי  לאור

לבעלי    ומבלי שנקבעו כללים מנחים לעניין זה או לעניין אספקת ולסמכותו, לאחר בחינת כל בקשה לגופה  

מספר  ב  כןו  בישראל  רפואיביס  אהשימוש בקנ  היקפיב  חל  אשר  משמעותי  גידול  לאוררישיונות השימוש בו.  

, קיימת  זה  דוחסדרה כוללת של התחום. למועד  א צורך ב  נוצרביס רפואי,  אהרישיונות לשימוש בקנבעלי  

)לחיוב או לשלילה(, ובכלל זה רגולציה בכל הנוגע    הקבוצהרגולציה עולמית ומקומית העשויה להשפיע על  

ה וכד'.  רפואי  קנאביס  מוצרי  של  ויבוא  יצוא  רפואי,  בקנאביס  ה  חברהלשימוש  אחר  תפתחות  עוקבת 

  ואופי   סוג   עם   בקשר, לבצע את ההתאמות הנדרשות  שניתן  ככל הרגולציה בתחום הנוגעת לפעילותה ותפעל,  

   .למכור בכוונתה אשר למוצרים בנוגע, היתר ובין  הפעילות

התחום.    לאורך .7.2.1 להסדרת  ניסיונות  מספר  נעשו  בהחלט   האסדרההשנים,  שעוגנה  הממשלה  והחדשה  ת 

 
14 https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/canabis_path.pdf  
15 https://www.medicalcannabis.co.il/בעולם/-רפואית-מריחואנה 

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/canabis_path.pdf
https://www.medicalcannabis.co.il/מריחואנה-רפואית-בעולם/
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י על  נערכה  להלן,  נוספים, במגעים שוטפים עם  כמפורט  עם משרדי ממשלה  די משרד הבריאות בתיאום 

   העוסקים בתחום בסיוע וייעוץ של מספר ועדות שהוקמו לבחינת הנושא.

בה נקבע כי משרד הבריאות ישמש "סוכנות ממשלתית",    3609התקבלה החלטת ממשלה מס'    2011בשנת   .7.2.2

 הבריאות ה"יחידה לקנביס רפואי" )יק"ר(.  הוקמה במשרד  האמור בהתאם להוראות האמנה. לצורך 

בה נקבעו עקרונות לאסדרה וקווי פעילות בתחום. בהתאם    1050התקבלה החלטת ממשלה מס'     2013  בשנת .7.2.3

להחלטות ממשלה, הותר שימוש בקנאביס למטופלים ולמטרות רפואיות ביחס להתוויות מסוימות, באישור  

שימוש   אישור  המבקשים  המטופלים  בכמות  עליה  חלה  השנים,  במרוצת  הבריאות.  משרד  של  מיוחד 

לאישור  ב הנחיות  לגיבוש  הביאה  זו  הרחבה  של ההתוויות הרפואיות.  הרחבה  בוצעה  וכן  רפואי  קנאביס 

 השימוש בקנאביס למטופלים מחד, ולהסדרת שרשרת הפקת הקנאביס הרפואי עד להגעתו לידי המטופל.  

אי  אשר קבעה את המתווה להסדרת תחום הקנאביס הרפו   1587התקבלה החלטת ממשלה מס'    2016בשנת   .7.2.4

ומודל ה"מדיקליזציה", אשר מכוחו נכתבה האסדרה החדשה. על בסיס מתווה זה פרסם היק"ר תקינות  

מתאימות לכל חוליה בשרשרת הפקת מוצרי קנאביס רפואי )לעיל ולהלן: "האסדרה החדשה"( . האסדרה  

ב רפואי  בקנאביס  נאות  רפואי  שימוש  לאפשר  מנת  על  לאיכות  נאותים  סטנדרטים  קובעת  אופן  החדשה 

( פיקוח  1הדומה ככל הניתן לזה הקיים בתרופות. מאחורי האסדרה החדשה עמדו שתי מטרות מרכזיות: )

( אפשרות לנגישות ואספקה  2על פרקטיקה רפואית והתוויות לשימוש בקנאביס רפואי על ידי מטופלים; )

 של קנאביס רפואי באיכות טובה, על בסיס אמות מידה ותנאי איכות אדוקים.  

גם  בנוס .7.2.5 כוללת  היק"ר,  בראשות  הבריאות  משרד  שמוביל  הרפואי  הקנאביס  תחום  של  המדיקליזציה  ף, 

כ של  הדוח(    108הסמכת    - הסמכתם  למועד  )סמוך  רפואי  בקנאביס  לשימוש  אישורים  להענקת  רופאים 

רופאים(. הוספת הרופאים הינו מהלך אשר נועד בין השאר    36, היו בסה"כ  2017)כאשר עד חודש ספטמבר  

ש את הליך קבלת הרישיונות לחולים נוספים. על פי פרסומים שונים מספר הרופאים אשר יוסמכו  ילהנג 

 צפוי להיות גדול אף יותר.  

מפקודת הסמים    CBDפורסמו על ידי משרד הבריאות טיוטת תקנות להחרגת מוצרי    2020באוגוסט    26ביום   .7.2.6

  THC-יהיו חוקיים לשימוש, כל עוד שיעור ה CBDהמסוכנים. על פי התקנות המוצעות, מוצרים המכילים 

. בנוסף, על פי התקנות, לא יהיה צורך ברישיון לצורך שימוש בקנאביס רפואי, אלא  0.3%  -שבהם נמוך מ

פרסם משרד המשפטים את תזכיר חוק אסדרת שוק הקנאביס )הוראת    2020בנובמבר    20במרשם. ביום  

אביס, תוך ביטול האיסור על שימוש והחזקה בקנאביס  ,  שעניינו אסדרת שוק הקנ2020-שעה(, התשפ"א

קידום מהלכים בתחום החינוך וההסברה. תזכיר החוק, מבוסס בכללותו על המודל    , ולצדלצריכה עצמית

על   הגבלות  ומאידך,  ואספקה,  היתר מכירה  תוך  ולשימוש,  להחזקה  היתר  נקבע  גיסא  שבו מחד  הקנדי, 

נים מתאימים למוצרים. יצוין כי הליכי החקיקה כאמור לעיל נעצרו  פרסום, שיווק, מכירה לילדים, וסימו 

, ונכון למועד הדוח, אין ביכולתה של החברה להעריך מתי ואם בכלל, יושלמו  23  - עם פיזורה של הכנסת ה

 המהלכים החקיקתיים האמורים. 

ת ריבוי,  האסדרה החדשה מבוססת על העיקרון שכל פעולה בצמח הקנאביס במהלך שרשרת הפקה, לרבו .7.2.7

"(, מחויבות בעמידה  שרשרת ההפקה גידול, ייצור, החזקה, הפצה, שינוע, בדיקות מעבדה וניפוק )להלן: "

בהוראות כל דין, וכן בקבלת רישיונות מתאימים שיונפקו על ידי היק"ר, וזאת בהתאם לתנאיה של האסדרה  

ש רפואי וכן דרישות אבטחה  לשימו  ותהחדשה. קבלת הרישיונות מחייבת עמידה בדרישות איכות הראוי

מעת לעת, לרבות ובהתאם להמלצות    העודכנ תקפדניות ומפוקחות בהתאם לסוג הרישיון, כפי שגובשו וכי ש

 המלצות משטרת ישראל, מעת לעת.  –המשרד לביטחון פנים, ובכל הקשר לאבטחה ומיגון 
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ידות גבוהה כראוי ממוצר  על מנת להגיע לרמת סטנדרטיזציה גבוהה ועל מנת להבטיח רמת הדירות ואח .7.2.8

לשימוש רפואי, תהליכי הריבוי והגידול של צמחי הקנאביס המשמשים ליצירת חומרי הגלם, תהליכי הייצור  

של   אדוק  ופיקוח  בקרה  תחת  ייעשו  כולם  שלהם,  והניפוק  ההפצה  ותהליכי  ,  Good-Practicesוהאריזה 

שלב הריבוי ועד ייצור מוצר סופי וניפוקו  . לפיכך, לכל אורך התהליך מ  IMC-Medical Grade  -בהתאם ל

אופטימליים   סביבה  תנאי  של  אדוקה  שמירה  על  ההפקה  בשרשרת  חוליה  כל  מחויבת  מרקחת,  בבית 

ואחידים וכמו כן, שמירה אדוקה על תהליכי עבודה מוגדרים ואחידים המבוססים על פרוטוקולי עבודה  

יקות אנליטיות סדירות ותקופתיות כנדרש, על  סטנדרטים. לכל אורך שרשרת ההפקה צריכות להיערך בד

משלבי   שלב  בכל  הנדרשים  האיכות  וברמת  האנליטיים  בסטנדרטים  עומד  הצמח  כי  ולתעד  לוודא  מנת 

 שרשרת ההפקה. 

הנחיות תהליך רישוי העיסוק בתחום    –שרשרת ההפקה חולקה לשישה שלבים המפורטים בחוזה היק"ר   .7.2.9

, אשר לכל אח )כל רישיון, למעט רישיונות )הקנאביס לשימוש רפואי  (,  2) -( ו1ד מהם נדרש רישיון נפרד 

 , כאשר אין מגבלה שיהיה בעל שליטה זהה באותם תאגידים.   (יוחזקו על ידי תאגידים נפרדים

. על  מקום המשמש לגידול מקורות ריבוי או לביצוע טיפוח של זנים של צמח הקנאביס  –  16מתקן ריבוי  (1)

בהתאם לאמות מידה חקלאיות  חוות הריבוי להיות מופרדות מחוות הגידול, כאשר הריבוי יבוצע וזאת  

, נקבע כי הליך הריבוי  החדשה  לאסדרה לבצע את הליך הריבוי בהתאם    כדי  (.IMC-GAPראויות )תקן  

יעשה אך ורק מחומר ריבוי אשר זוהה גנטית, כאשר הוא חופשי מחלות ונגעים, בכדי להבטיח  י ויכול  

גידול. כי בכדי    את בריאות השתילים לצורך  חומר  עוד קובעת האסדרה החדשה  לייבא מחו"ל את 

הריבוי בתצורת חומר צמחי )כגון זרעים, ייחורים, תרביות ריקמה וכו'( על פי הנחיות היק"ר )נדרש  

יבוא לסם מסוכן"( ובהתאם לתקנות הגנת הצומח )יבוא צמחים, מוצרים  ל"רישיון  כן  היתר יבוא" ו"

. לאחר קבלת האישורים הנדרשים וייבוא חומר הריבוי  2009-צמחים, נגעים ואמצעי לוואי(, התשס"ט

 . ארצה, החומר הצמחי המיובא מחויב בתקופת הסגר, גידול בהסגר ובדיקות מעבדה

גידול  (2) חקלאיות    –  17מתקן  מידה  לאמות  בהתאם  רפואי  קנאביס  של  לגידול  המשמש  מוגדר  מתחם 

נדרש להיות נבדל ומופרד מחוות הריבוי )אך ניתן להקימן    (. מתקן הגידולIMC-GAPראויות )תקן  

אותה עד להפיכתה    מגדליםממתקן הריבוי ובה  אצוות הריבוי  קבל את  מ  בסמיכות באותו המתחם(,

שהינה כמות מקובצת של תפרחות צמח הקנאביס מסוג אחד, בעלי זהות גנטית אשר  לאצוות גידול,  

 . נקצרו באותו זמן

ממתקן הגידול אל מפעל הייצור לצורך עיבוד, ייצור    אצוות הגידול  תבשלב זה מועבר  –  18מפעל ייצור  (3)

מוצרי   של  מוגמרים.  ,  הרפואי  קנאביסהואריזה  מוצרים  לייצור  ועד  תרופות  למפעלי  אשר  בדומה 

( נכון  החברהידיעת    למיטב(.  IMC-GMPתקן  יתנהלו בהתאם לאמות מידה מקצועיות מתאימות   ,

למועד פרסום הדוח מספרזה,    דוח למועד   נכון  בעלות תקן    נוספות  חברות  במדינת ישראל קיימות 

IMC-GMP וקיימות חברות נוספות הפועלות להקמת מפעלי עיבוד ואריזה נוספים ,. 

המוצרים המוגמרים    ,לאחר הפיכת צמח הקנאביס למוצר מוגמר וארוז  –  19למוצרי קנאביס בית מסחר   (4)

ולהפצתם.    מועברים לאחסון  מסחר  מידה    ביתלבית  לאמות  בהתאם  היתר,  בין  יתנהל,  המסחר 

 
16 https://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf 
17 https://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf   
18 il/hozer/mmk152_2016.pdfhttps://www.health.gov.      
19https://www.health.gov.il/hozer/mmk153_2016.pdf  

https://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mmk152_2016.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mmk153_2016.pdf
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החברה התקשרה במיזם עם ניאופרם, אשר יעשה שימוש בבית  (.  IMC-GDPמקצועיות הולמות )תקן  

   אביס רפואי לצורך אספקת מוצרי החברה לבתי מרקחת.מסחר להפצת מוצרי קנ

)חווה/מפעל/בית    –  שינוע לקנאביס ו/או למוצרי קנאביס (5) ניתן לשנע את הקנאביס בין אתר מורשה 

מסחר( לאתר מורשה אחר )חווה, מפעל, בית מסחר, מתקן השמדה, בית מרקחת, לפי העניין( רק בכפוף  

 לקבלת רישיון שינוע. 

מועברים מבית המסחר לבית    בשלב הסופי, המוצרים המוגמרים  –  בית מרקחת ניפוק מוצרי קנאביס (6)

לצורך המוגמרים   המרקחת,  המוצרים  המרקחת,  בבית  התקן   יוחזקו   ניפוקם.  לתנאי    כן ו  בהתאם 

 בקנאביס למטרות רפואיות. )מרשמים( יונפקו למטופלים בעלי רישיונות שימוש

ורישיון  רות לתחום הקנאביס הרפואי  ימעבדת שלם גם רישיון  מימלבד הרישיונות כאמור לעיל, קיי

 ר לצמח הקנאביס על מרכיביו.  מחקר הניתן לחברות המבצעות מחקר הקשו

בתוספת למתווה להסדרת תחום הקנאביס לשימוש רפואי ולמחקר, פרסם משרד ראש הממשלה, כי  

במידת הצורך יפעל למימוש הסדרים נוספים, שיש בהם כדי לקדם את בריאות, זכויות ושלום הציבור.  

יוגבל מספר העוסקים בתחום הקנאביס, לא   יוגבל מספר החוות לגידולו ואף  במסגרת המתווה לא 

 20מספר בתי המרקחת בהם ניתן יהיה לרכוש קנאביס רפואי לא יוגבל.

פרסמה היק"ר הנחיות בדבר צמצום בדיקות במעבר אצוות בין חוות גידול למפעל.    2020באוקטובר  

ביום   שסיומה  חודשים  שישה  של  בלבד  מוגבלת  מעבר  לתקופת  הינן  ,  2021באפריל    30ההנחיות 

בחן האם יש מקום להאריך את תוקף הנחיות אלה לתקופה נוספת או לאמצן כהנחיות  ימהלכם י ב

 21קבועות, לשנותן או לבטלן כליל. 

רפואי    2020ביולי    9ביום   קנביס  "שמן  נוסף  מוצר  קטגוריית  אושרה  כי  היק"ר   T3/C3עדכנה 

THC/CBD BALANCEDשרים לייצור עפ"י  " ולפיכך עודכנה טבלת קטגוריות מוצרי הקנביס המאו

 22ולניפוק למטופלים ברישיון.   GMP-IMCנהלי האיכות 

חייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי לשמור  , בשרשרת ההפקה  , כל בעל רישיוןבנוסף  –  אבטחה (7)

  לגורמים על הקנאביס ומוצריו מפני אובדן או גניבה, בשל החשש כי הקנאביס יהווה מוקד משיכה  

מידה מחייבות לאבטחה ומיגון בהלימה אל מול    אמות  נקבעו  החדשה  ההאסדר   במסגרת.  עבריינים

ביס"  א, משלב חומר ריבוי צמחי ועד לניפוק "מוצר קנההפקהאיומי הייחוס עבור כל חוליות שרשרת  

החוליות.   בין  הנדרשים  השינוע"  "אמצעי  ועבור  מרקחת  בבית  כי    האסדרהמוגמר  דורשת  החדשה 

IMC-. אמות המידה הקבועות בתקן  23GSP-IMCהפעילות תאובטח בתנאים נאותים בהתאם לתקן 

GSP  ועד לניפוק מוצר.    הריבוי, משלב ההפקהמחייבות אבטחה ומיגון עבור כל חוליות שרשרת 

י קבלת אישור אבטחה מהיק"ר הינו תנאי לקבלת או הארכת או קיום של רישיון לעיסוק  יודגש, כ 

  בדרישות אבטחה שוטפות. אי עמידה    בדרישות  לעמודחייב    ההפקהאתר בשרשרת    כלבקנאביס רפואי.  

עילה לשלילת אישור האבטחה וסגירת האתר ו/או הפסקת שינוע אל ומהאתר.    להוות  עלולה  האבטחה 

  ההפקה)מנב"ט( לכל אתר בשרשרת    בטחון   ממונה למנות    הפעילות דרישות האבטחה על  לצורך קיום  

  הדבר   עוד   כל ,  ההפקה)כאשר אין מניעה שמנב"ט אחד יהיה אחראי על יותר מחוליה אחת בשרשרת  

 
20  https://www.gov.il/BlobFolder/pmopolicy/2016_dec1587a/he/secretary_govdecisions_2016_documents_nk.pdf 
21 https://www.health.gov.il/Subjects/cannabis/Documents/CannabisLicensingAdminOrder102020.pdf  
22 https://www.health.gov.il/Subjects/cannabis/Documents/licensed_cannabis_products_july_2020.pdf  
23 https://www.health.gov.il/hozer/mmk150_2016.pdf   

https://www.gov.il/BlobFolder/pmopolicy/2016_dec1587a/he/secretary_govdecisions_2016_documents_nk.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/cannabis/Documents/CannabisLicensingAdminOrder102020.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/cannabis/Documents/licensed_cannabis_products_july_2020.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mmk150_2016.pdf


 
 

 

 20-א
 

  ישראל  משטרת)קצין   אבטחה וקצין"ר היק ידי   על  מאושר להיות  חייב"ט המנב"ר(. היק ידי  על  אושר

מערך    את  שתתכנן  מנת  עלהתקשרה עם חברה מקומית המתמחה בתחום,    הקבוצה(.  לתפקיד  שמונה

ואישורם מול    הנדרש האבטחה   )כולל תיק המתקן ואת האמצעים הטכנולוגיים הנדרשים באתרים 

תחל   המוסמכים,  הגורמים  כל  מול  ואישורו  האבטחה  מערך  תכנון  לאחר  המוסמכים(.  הגורמים 

   .ה באתרבהקמת מערך האבטח הקבוצה

החדשה שינתה לחלוטין את תנאי הסף להקמה והפעלה של חוות גידול קנאביס רפואי ומסחר    האסדרה .7.2.10

של גורמים חדשים לשוק מחד, ומאידך הספקים/יצרנים   כניסתםבמוצרי הקנאביס כאמור וצפויה לאפשר 

לעבור תהליך התאמת של חוות הפעילות לצורך עמידה בתקנים    ונדרש   הישנהבעלי הרישיון תחת האסדרה  

 החדשים.  

הליך קבלת רישיון עיסוק בקנאביס רפואי מורכב מארבעה שלבים: בשלב הראשון, מוגשת בקשה לקבלת   .7.2.11

ראשוני;  לאחר מכן בתנאי הסף  אישור  מגיש הבקשה  של  עמידתו  בוחן את  היק"ר  וטרם השלב השני,   ,

לקבלת רישיון, ובכפוף לעמידה בתנאים כאמור מעניק למבקש אישור ראשוני זמני וקוד עוסק; בשלב השני,  

מאשר היק"ר את תכנון האתר בהתאם לעיסוק המיועד בשרשרת ההפקה, תוך עמידה בכל דרישות הדין  

ם לדרישות האיכות והאבטחה שנקבעו ביחס לכל חוליה בשרשרת; השלב השלישי הינו  הרלבנטיות ובהתא

שלב ההקמה של האתר הרלבנטי )חוות גידול, מפעל ייצור וכיו"ב( על בסיס האישור הראשוני. במסגרת שלב  

(, כשירות העוסקים  IMC-GSPזה, נבחנת עמידת תשתיות האתר בתנאי איכות נאותים ובתנאי אבטחה )

יזם/עוסק  באתר   עם  מותנה(  הסכם  )לרבות  בהסכם  התקשרות  קיום  על  הוכחה  וכן  ועובדיה(  )מנהליה 

בחוליה הבאה/החוליות הסמכות בשרשרת ההפקה, בעלי קוד עוסק ורישיון לעיסוק מהיק"ר ומוגשת בקשה  

מהחולי אחת  לכל  ביחס  פיילוט  לתקופת  מוגבל  רישיון  ניתן  הנ"ל,  בדרישות  לעמידה  בכפוף  ות  לרישיון. 

בשרשרת ההפקה )כאשר אורכה בפועל של תקופת הפיילוט נע בין חודש וחצי לחמישה חודשים, בהתאם  

לחוליה הרלבנטית(, במהלכה מבוצעים מבדקים והליכי בחינה, בהתאם לחוליה הרלבנטית, ומוגשת בקשה  

ן ניתן לחידוש  לרישיון; השלב הרביעי הינו שלב קבלת רישיון לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים. הרישיו

בכפוף למגבלות ותנאים של היק"ר, המשך עמידה בדרישות האיכות בהתאם לשרשרת ההפקה הרלבנטית  

 , ועמידה במספר ביקורות שנתיות.IMC- Good Practice -בהתאם לתקינת ה 

רפואי,   .7.2.12 לשימוש  קנאביס  מוצרי  של  וריבוי  לגידול  היק"ר  מאת  פעילים  רישיונות  בעלת  החברה  כאמור, 

הפצה, ומכירה של מוצרי הקנאביס הרפואי של  לשיווק  ה שימוש ברישיונות שיעמדו לטובת המיזם  ותעש

 החברה. 

, בדבר הנחיות תהליך רישוי העיסוק בתחום  2020, חוזר היחידה לקנביס רפואי מאוקטובר  107לפי נוהל   .7.2.13

התנאים הנדרשים, יהא  הקנאביס לשימוש רפואי, כל העומד בדרישות האיכות והאבטחה, אשר ממלא את 

זכאי להגיש בקשה לקבלת רישיון לעיסוק בתחום מתחומי העיסוק האמורים, כך שמספר העוסקים בתחומי  

יסכן את ביטחון הציבור. עוד צוין כי ככל שמספר   יוגבל, אלא אם מספר העוסקים  העיסוק השונים לא 

בתחום, אזי יוחלו הסדרים למתן מענה  העוסקים לא יאפשר פעילות כלכלית בת קיימא, בשל ריבוי פועלים  

הולם, כגון קביעת מכסות או הגבלת מספר העוסקים. בנוסף, צוינו הגבלות על הפיכה של יחיד לבעל מניות  

 . מהותי, בעל עניין, בעל עניין אפקטיבי, דירקטור או מנהל כללי, אשר יהיו כפופים לאישור היק"ר
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 24צוא יי .7.3

ייצוא מוצרים מוגמרים מבוססי  אישרה ממשל  2019בינואר    27ביום   ישראל, בכפוף להשלמת תקנות,  ת 

ועדה בין משרדית של משרד האוצר ומשרד הבריאות  קבלת המלצות  וזאת לאחר    לשימוש רפואי,  קנאביס 

רפואי, יעשה תחת המגבלות  לשימוש  ייצוא של מוצרי קנאביס    על פי החלטת הממשלה"(.  ועדהוה)להלן: "

 הבאות: 

 ע"י משרד הבריאות או ישירות ע"י הצדדים, אך תוך פיקוח הדוק של המדינה. הייצוא יעשה  .7.3.1

אשר אושרו על ידי משרד הבריאות. לא יותר ייצוא של שתילים,    דבבלמוגמרים    מוצריםייצוא של    יותר .7.3.2

 . ייחורים או זרעים

 אל במפורש.רפואי ואשר יתירו ייבוא מישרלשימוש  הייצוא יאושר רק למדינות המתירות שימוש בקנאביס   .7.3.3

לי .7.3.4 רק  יאושר  החדשהיצוא  האסדרה  פי  על  אישורים  בעלות  יקבלו    חברות  ממשרד    רישיוןאשר  לייצוא 

 . הבריאות

על ניתוח הפוטנציאל הכלכלי בשוק והן על העובדה כי מדובר בתחום בתולי,    העמדתאת    הביסס  הוועדה .7.3.5

 . בעל פוטנציאל משמעותי להגדלת התוצר ואשר לישראל יש בו יתרון יחסי

הוועדה אף המליצה על הקמת צוות משותף של מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה, משרד הבריאות,  

 רפואי ומוצריו מישראל. לשימוש  משרד האוצר ומשרד החקלאות, אשר יפעלו למיתוג ושיווק ייצוא קנאביס  

אישור הממשלה,  התקיימו טרם    אשרפנים    לביטחוןבדיונים בין משרד האוצר, משרד הבריאות והמשרד  

שיותר להן לייצא את הקנאביס    הגידול  חוות ידי המשרד לביטחון פנים להגביל את מספר    על הועלתה הצעה  

 .25גידול   חוות  חמישיםרפואי לעד   לשימוש

, משרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות הציבור, טיוטה לצו ייצוא קנאביס רפואי  2020למרץ    17ביום   .7.3.6

 למיטב  .202026למרץ    29הערות והתייחסויות בקשר עם טיוטת צו הייצוא, יתקבלו עד ליום  מישראל לעולם.  

  כגון,  משטחןרפואי  לשימוש  של קנאביס    יצואמדינות שאישרו או צפויות לאשר    יימות ק  ידיעת החברה,

ייצוא מוצ  2020במאי    .ועוד  קולומביה,  אורוגואי,  אוסטרליה  קנדה ייצוא חופשי, המסדיר  רים  נחתם צו 

על פי ההערכות, ההכנסות הצפויות מייצוא קנביס צפויות להיות    27מסוימים של קנאביס רפואי מישראל. 

    28בהיקף של מאות מיליוני דולרים לשנה. 

בתנאים   .7.3.7 לעמוד  מוצריהן  את  המייצאות  החברות  נדרשות  לחו"ל,  מישראל  מוצרים  לייצא  כדי  כי  יצוין, 

האי את  לקבל  כדי  נוקשים,  המתאימים.רגולטוריים  בתקן     שורים  סף    EU-GMPעמידה  תנאי  מהווה 

-EUבנוסף לעמידה בתקן    א מוצרים למרבית מדינות האיחוד האירופאי ולמדינות נוספות בעולם.ולייצ

GMP    לאישורי ייצוא למוצרים מהיק"ר וכן לאישורי שיווק עבור כל מוצר מרשות  המייצאת  נדרשת החברה

 הבריאות במדינת היעד. 

במהלך  הודיע משרה הבריאות על "פיילוט" "סבסוד תמורת ייצוא", ובהמשך לכך,    2020בחודש אוקטובר   .7.3.8

של תפרחות קנאביס למספר    ניםהעניק משרד הבריאות היתרי ייצוא ראשו  2020חודשים נובמבר ודצמבר  

 
24 https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/13082017_2.aspx 
25 https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Drugs/Pages/CommitteeProtocols.aspx?ItemID=2073696    
26 170320-export-cannabis-news-https://www.gov.il/he/departments/news/economy  
27 130520-news-v.il/he/departments/news/economyhttps://www.go  
28 130520-news-https://www.gov.il/he/departments/news/economy  

https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/13082017_2.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Drugs/Pages/CommitteeProtocols.aspx?ItemID=2073696
https://www.gov.il/he/departments/news/economy-news-cannabis-export-170320
https://www.gov.il/he/departments/news/economy-news-130520
https://www.gov.il/he/departments/news/economy-news-130520
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נקראת "סבסוד  היתר זה, שניתן על ידי משרד הבריאות, הינו חלק מתוכנית פיילוט ש  29חברות ישראליות. 

שונים  למכור מוצרי קנאביס    יםהיתרהבתמורה לאישור הייצוא התחייבו אותם מקבלי    30תמורת יצוא". 

 במחירים מוזלים למטופלים בארץ.

 ייבוא  .7.4

ייבוא קנאביס בכל תצורה חייב בקבלת "היתר יבוא" וכן "רישיון יבוא לסם מסוכן". ייבוא קנאביס לארץ  

של משרד הבריאות מפרט את    109בנוסף, נוהל    31. 1979-סוכנים, תש"םמתאפשר מכוח תקנות הסמים המ

לאור מחסור בקנאביס רפואי בשוק המקומי אישר משרד    32הדרישות לצורך ייבוא קנאביס רפואי לארץ. 

 33הבריאות ייבוא קנאביס. 

הגדולה   רפואי  קנאביס  ליבואנית  ישראל  הפכה  האחרונה  בשנה  פומביים,  פרסומים  פי  עד  על  בעולם. 

טון    6.5  -לאחרונה גרמניה הייתה היבואנית הגדולה בעולם. במחצית הראשונה של השנה ייובאו לישראל כ 

מדינת המקור המובילה כיום הינה פורטוגל. אחריה,    34טון שיובאו לגרמניה(.   4  - קנאביס רפואי )בהשוואה ל

 טון קנאביס.   17  - לארץ יעמוד על כ  2020ת  קנדה, אורוגוואי ספרד ואוגנדה. על פי הערכות הצפי לייבוא בשנ 

 35ברחבי העולם  הרגולציה  מגמתשל  כלליתיאור  .7.5

עולמית    בשנים מגמה  קיימת    ובתחום בכלל,    הקנאביס  בתחום  וחקיקה  רגולציה  שינוי   של האחרונות 

 בפרט.   הרפואי הקנאביס

שינויים   של  במגמה  להבחין  ניתן  העולם,  ברחבי  רבות  למטרות  במדינות  הקנאביס  בתחום  רגולטוריים 

חוקי עבור שימושים רפואיים ספציפיים ובמדינות אחרות הוא  לבארה"ב השימוש בקנאביס הפך    .רפואיות

שרות שימוש בקנאביס רפואי  פמדינות ארה"ב מא  מרבית)נכון להיום    36אף מותר לשימוש למטרות פנאי 

מהןכאשר   לרבות  מ  בחלק  מלאה,  לגליזציה  לאור  שימתאפשרת  פנאי(.  למטרות  ,  העולמית  מגמההוש 

מדינות נוספות בארה"ב, אירופה ובעולם כולו בוחנות מחדש את התייחסותן לתחום הקנאביס. להערכת  

    החברה, הדרישות הרגולטוריות והחוקיות הקיימות כיום תעבורנה שינויים בהתאם למגמה גלובאלית זו.

הא  האיחוד  מדינות  מרבית  הדוח,  למועד  לעמידה  נכון  בכפוף  רפואי,  קנאביס  מכירת  מאפשרות  ירופאי 

בתקן   עמידה  אישור  קבלת  שהינו  סף  בתנאיה  EU-GMPבתנאי  לעמוד  יש  הסף,  בתנאי  עמידה  לאחר   .

הרגולטוריים של כל אחת ממדינות האיחוד המוסיפה דרישות נוספות משלה, דבר המחייב את החברות  

לרשום את מוצריהן בכל אחת מהמדינות החברות באיחוד,    יהמעוניינות לייצא למדינות האיחוד האירופ 

את   ולהתאים  מפורט  מוצר  תיק  להגיש  המייצאות  החברות  נדרשות  השונות,  מהדרישות  כחלק  בנפרד. 

המוצר לדרישות שונות בקשר עם רישום ושיווק מוצרי קנאביס רפואי. נוסף על כך, בין מדינות שונות קיים  

 ין אם המוצר הינו חומר גלם, מוצר סופי או מוצר המתאים להכנה רוקחית. ב  – שוני במוצר המותר לשיווק  

באשר  וכן  בפועל  שונות  במדינות  השונים  ההסדרים  ליישום  באשר  מידע  החברה  בידי  אין  כי  יובהר, 

 להשלכותיהם על נגישות הקנאביס הרפואי למטופלים במדינות שונות או על היבטים אחרים.

 
29 https://maya.tase.co.il/reports/details/1329806/2/0   
30 4dbcyzi5a.com/%d7%99%--https://www.xn   
31 w_html/law01/p170_003.htm#med6https://www.nevo.co.il/la  
32 109-https://www.thc.mba/nohal/  
33 4dbcyzi5a.com/%d7%90%d7%99%--https://www.xn   
34 4dbcyzi5a.com/%d7%90%d7%9--ps://www.xnhtt   
35 https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03916.pdf 
36 dc/-and-states-marijuana-recreational-://marijuana.procon.org/legalhttps 

https://maya.tase.co.il/reports/details/1329806/2/0
https://www.קנאביס.com/%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%90-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8%d7%99-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%a7%d7%a0%d7%90%d7%91%d7%99%d7%a1-%d7%9e%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a9%d7%99%d7%97/#gsc.tab=0
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p170_003.htm#med6
https://www.thc.mba/nohal-109/
https://www.thc.mba/nohal-109/
https://www.thc.mba/nohal-109/
https://www.קנאביס.com/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%a4%d7%9b%d7%94-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%9c%d7%99%d7%91%d7%95%d7%90%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%a0%d7%90%d7%91%d7%99%d7%a1-%d7%94%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c/
https://www.קנאביס.com/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%a4%d7%9b%d7%94-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%9c%d7%99%d7%91%d7%95%d7%90%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%a0%d7%90%d7%91%d7%99%d7%a1-%d7%94%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c-2/#gsc.tab=0
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03916.pdf
https://marijuana.procon.org/legal-recreational-marijuana-states-and-dc/
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 הרפואי  הקנאביס בשוק  מאקרומגמות  .7.6

הרפואי צפוי להשתנות ולהתפתח עוד רבות בשנים הקרובות. פרט    הקנאביס, שוק  החברהלהערכת   (א)

מעריכה כי צפויים    החברה,  לעיל  כמפורט,  לקנאביס  בנוגע  התפיסתי  והשינוי  ברגולציה  השינוי למגמת  

 ס. שינויים גם בכל הנוגע לפיתוח מוצרי צריכה ותרופות המבוססות על צמח הקנאבי

  ומידת   אופן  אתכי לא ניתן לחזות כיום את היקף השינויים הצפויים בשוק העולמי ו   סבורה  החברה (ב)

 .לייצר ולפתח  הקבוצהאשר בכוונתה של  מוצריםשינויים אלה על הביקוש ל של השפעתם

תחזיות והערכות החברה בדבר מגמות מאקרו בשוק הקנאביס לשימוש רפואי הינן בבחינת מידע צופה  

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

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

שאינ שונים  מגורמים  כתוצאה  שהוערך,  מכפי  שונה  באופן  להתממש  או  חלקן,  או  כולן  ם  להתממש, 

 .להלן  35 בשליטת החברה, וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף

 לגליזציה   –מגמות מאקרו בשוק הקנאביס לצורכי פנאי  .7.7

 ישראל  .7.7.1

  שימוש  בישראל  יותר  חודשים  תשעה  בתוך  כי,  ניסנקורןהודיע שר המשפטים, אבי    2020  נובמברחודש  ב

  המלצות   את  קבל הייתה צפויה ל  הממשלה,  פרסומים  פי   על "(.  לגליזציה)להלן: "  פנאי   לצורכי  בקנאביס 

  להתרחש   אמוריםהיו    תהליכים  . ההפללה-אי  אשרל  בבד  ובד  קנאביס  של  לגליזציה  לאשר  המיוחדת  הוועדה

   37., אולם לאור התפרקות הממשלה, נכון למועד הדוח, אין כל צפי ממשי ללגליזציהזמנית בו

. עקרון  21צריכת קנאביס תותר לצורכי פנאי מגיל    38הקנאביס   אסדרת  חוק   תזכירפי הוראות    עליצוין כי  

הקנאביס    אסדרתוק  , אך שימוש יותר רק מעל גיל זה. על פי תזכיר ח21הפללה יחול גם מתחת לגיל  -אי

תותר פתיחת חנויות לממכר קנאביס לצורכי פנאי, המסחר והגידול יעשה על ידי גורמים מורשים ותקבע  

ענישה על הפרת החוק. מטרת הענישה לצמצם את הפעילות הלא חוקית בתחום ולהילחם בנושא הלבנת הון  

 הנובע מפעילות לא חוקית בתחום זה. 

  לשימוש  בנוגע ההערכות המיוחדת, שהמלצותיה אומצו על ידי הממשלה, הגיעה למסקנה, כי לאור    הוועדה

  ישראל   מאזרחי  27%  -כ,  החוק  להצעת  ההסבה  דבריבקנאביס לצורכי פנאי בקרב הציבור ישראל )על פי  

מלאה. בניגוד למודל    ללגליזציה, נבחן ונשקל מתווה  העולמית  המגמה  ובראי(  39קנאביס   צורכים  הבגירים

הפללה השימוש בקנאביס לצורכי פנאי אסור, אולם אינו מהווה עבירה פלילית,  -הלגליזציה, על פי מודל אי

  לממכר   חנויות   פתיחת)כגון:   יותרו  לא   ללגליזציה   המתלווה   העסקית  והפעילות  המסחר   יוצא  וכפועל

 "ב(. וכיו  קנאביס

מאזרחי ישראל    27%ם ובאלכוהול )כשמה באותה עת(,  על פי מחקר של הרשות הלאומית למלחמה בסמי

  פנאי   לצרכי  הקנאביס  שוק,  בהתאם.  2016דיווחו שהתנסו בשימוש בקנאביס לפחות פעם אחת  במהלך שנת  

  לצרכי  השחור  בשוק  קנאביס   שצורכים  הבגירים  מכלל  27%  -כ  של  שוק  נתח  פוטנציאל  בחובו  טומן  בישראל

  40. פנאי

פי סקר שוק שהוזמן לבקשת התאחדות התעשיינים בישראל נמצא כי הפוטנציאל הכלכלי הטמון בכניסה    על

 
37 4dbcyzi5a.com/%D7%A8%D7%--www.xnhttps://   
38 3.htm-https://www.nevo.co.il/law_html/law11/221120   
39 n (prohibitionpartners.com)The European Cannabis Report™ 4th Editio 
40 https://www.themarker.com/markets/1.9119687   

https://www.קנאביס.com/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A0%D7%97%D7%A9%D7%A4%D7%AA/#gsc.tab=0
https://www.nevo.co.il/law_html/law11/221120-3.htm
https://prohibitionpartners.com/report-uploads/The%20European%20Cannabis%20Report%E2%84%A2%20-%204th%20Edition.pdf?utm_source=FORM%3A+The+European+Cannabis+Report%E2%84%A2+4th+Edition&utm_campaign=1d3204ec90-AUTOMATION__1_EDITION_3_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b2d65a7e56-1d3204ec90-79383158
https://www.themarker.com/markets/1.9119687
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תחזיות ההכנסה הצפויות הן בין    2025גבוה ביותר ומוערך כי עד שנת   CBD  -של חברות ישראליות לשוק ה

 . 41עובדים   80,000כ  של עבודה מקומות  תוספת  עם דולר מיליון 475 - ל 300

 משרדית -ןהבי הוועדה דוח

בעקבות החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה לתמוך בהצעות חוק להסדרת שוק הקנאביס לצריכה עצמית,  

. בדוח שהוגש  תחומים  ממגווןצוות בראשות המשנה ליועמ"ש, שכלל נציגי ציבור    2020הוקם בחודש יולי  

)להלן    הקנאביס  חוקיות  להסדרתהיערכות  במטרה לסייע בגיבוש מתווה ראשוני בנוגע להיבטי    הועדה  ידי  על

" זה:  הבין הדוחבס"ק  )להלן  -"(, פרס הצוות  "זה"ק  בס משרדי  "( שורה של המלצות אשר חלקן  הצוות: 

 הותנו בהמשך בדיקה.  

מענים מספקים   למתן  להיערך  יש  כי  סבור  הצוות  שוק הקנאביס,  של  כתנאי להתחלת תהליך האסדרה 

החינוך, וההסברה שחסרים כיום, ואשר נועדו למנוע סיכונים שעלולים לנבוע מצריכה  בתחומי הבריאות,  

לא זהירה ולא מבוקרת של קנאביס, ולטפל בתוצאותיה. במסגרת ההסדר החדש, ככל שיוחלט לאמץ מודל  

של לגליזציה ואסדרה, הצוות ממליץ שלא להחיל על קטינים וצעירים עבירות שאינן חלות על בגירים. עם  

את, יש להבטיח קיומה של מעטפת מענים בריאותיים וטיפוליים נגישים, כמו גם חינוך והסברה נאותים  ז

הדעת   את  לתת  יש  השוק  את  שתסדיר  ברגולציה  גם  ידיהם.  על  שימוש  למנוע  שמטרתם  ומותאמים, 

זיהוי בעת ובכלל אלה דרישות  וצעירים משימוש בקנאביס,  יבטיחו הרחקה של קטינים    להסדרים אשר 

 .מכירת קנאביס, מיקום חנויות המכירה, אופן השיווק והפרסום, ועוד

עוד ממליץ הצוות, במסגרת ההסדר החדש, לנקוט צעדים שמטרתם צמצום השוק השחור, שהוא המקור  

העיקרי, אם לא היחיד, שקיים כיום לרכישת קנאביס לצרכי פנאי. בהקשר זה, מומלץ להבטיח שמירה על  

צרי הקנאביס בשוק החוקי, כמו גם נגישות מספקת של חנויות המכירה לצרכנים.  מחירים סבירים של מו

כמו כן, הצוות ממליץ כי בשלב הראשון לא יותר גידול ביתי של קנאביס, מאחר שהדבר עלול לאפשר גידול  

לצרכי מסחר לא חוקי, ולהוות נזק בריאותי נוכח הקושי בפיקוח על גידול כזה. יהיה מקום לבחון מחדש  

ת האיסור על הגידול הביתי בשלב מאוחר יותר, לאחר צבירת ניסיון מספק בהחלת הלגליזציה והאסדרה  א

 .של השוק

אשר על כן, נכתב בדוח כי ככל שתתקבל החלטה על לגליזציה של שימוש בקנאביס, יש לכנס צוות לבחינת  

גולטוריות המתאימות  המבנה הרגולטורי המתאים ביותר להסדרת שוק הקנאביס בישראל והטכניקות הר

 .ביותר להסדרתו

 "ב ארה .7.7.2

החברה,    על ידיעת  ולמיטב  פרסומים,    את   אישרו"ב  בארה  מדינות   15,  2020  נובמבר  לחודש  נכוןפי 

  מאשרות  מדינות  36 -וכ  קנאביס  צרכני  הפללת  ביטול  את  אישרו"ב  בארה  מדינות  20 -מ  למעלה,  הלגליזציה

הצעת    42. רפואי  בקנאביס  שימוש את  האמריקאי  הנבחרים  בית  אישר  דצמבר  חודש  חוק  הבתחילת 

(, שעבר בהצלחה בשנה שעברה את  MORE Actללגליזציה מלאה של קנאביס ברמה הפדראלית בארה"ב )

 MORE  (Marijuana Opportunity Reinvestmentועדת המשפט של הקונגרס האמריקאי. הצעת החוק  

and Expungement  ,)ותבצע  המסוכנים  הסמים  מרשימת  הקנאביס   צמחאת    להוציא  דהעתי,  תאושר  אם  

רטרואקטיבית של רישומים פליליים וכתבי אישום על עבירות קנאביס. אומנם הצעת החוק זכתה    מחיקה

  הצעת יאשר את הצעת החוק.    האמריקאי   הסנאטכל וודאות כי    איןלתמיכה בבית הנבחרים האמריקאי, אך  

 
41 https://www.industry.org.il/files/construction/%D7%07_9_2020.pdf 
42 3879110,00.html-https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L  

https://www.industry.org.il/files/construction/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20DELOITTE%20%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%A9%D7%95%D7%A7%207_9_2020.pdf
https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3879110,00.html
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ענף הקנאביס, ה נוספת, החשובה מאוד להתפתחות  בנקים פדרליים לקבל  SAFE Act  -חוק  , המחייבת 

לפי פרסומים שוק הקנאביס   נמנעו מלעסוק בכספים הקשורים לענף הקנאביס.  "כספי סמים", שעד כה 

אי,  מיליארד דולר. סה"כ שוק הקנאביס האמריק  10לצורכי פנאי האמריקאי צפוי לעמוד על מכירות של  

   43מיליארד דולר.  16 -בכ מוערך הנחשב לגדול בעולם,  

 העולם  רחבי .7.7.3

קנדה    כגון,  נוספות  מדינותפי פרסומים שונים,    ועלאושרה לגליזציה,    שבהן  הברית  בארצות  למדינות  בנוסף

  שאינו   באופן,  בקנאביס  השימוש  הותרכמו הולנד, ספרד, שוויץ    מדינותואורוגוואי אישרו לגליזציה מלאה. ב

אחרות באירופה ובאמריקה הדרומית    נוספותלגליזציה מלאה, אך מאפשר שימוש עצמי. מדינות    מהווה

  44צועדות לקראת לגליזציה גם הן. 

 האו"ם  .7.7.4

  להוריד   הארגון  של  הסמים  ועדת  חבריהצבעה היסטורית באו"ם, החליטו    ובתום  2020  דצמבר  חודש  במהלך

  לאפשר בכדי זה בעניין יש. הרפואית בתועלתו להכיר בכךו יותר  נמוכה מסוכנות לדרגת הקנאביס צמח את

 45. רופא במרשם קנאביס ומתן בנושא  נרחב  מחקר

וכן    החברה   והערכותת  ותחזי הרפואי  הקנאביס  בשוק  מאקרו  מגמות    הקנאביס  לתעשיית  ביחס בדבר 

,  1968-בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  ן, הינובעולם  בארץ  פנאי  לצורכי

בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם   החברהת על הערכות  והמבוסס

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או  החקלאית החברה  תבכלל, אינו ודאי ואינו בשליט

באופן   בשליטת  להתממש  שאינם  שונים  מגורמים  כתוצאה  שהוערך,  מכפי  וביניהם  החברהשונה   ,

 לדוח זה.  35 התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף

   הקורונה משבר .7.8

שנת   הפגיעה    2020בתחילת  למנות את  ניתן  ובין השפעותיו  העולם,  ברחבי  נגיף הקורונה  החל להתפשט 

תנועות חדשות  , אשר באו לידי ביטוי בהכלכלית בשווקים הפיננסים ובפעילות המסחרית ברחבי העולם

    עולם.בבורסת ה שעריב

חלה התפרצות של נגיף    2020וינואר    2019דצמבר    ים על פי הפרסומים, ולמיטב ידיעת החברה, במהלך חודש

לרבות  (  Covid-19)  –   הקורונה העולם,  ברחבי  במהירות  הנגיף להתפשט  לכך החל  בסין, כאשר בהמשך 

ות העולמי על התפשטות נגיף הקורונה כמגיפה עולמית  הכריז ארגון הבריא  2020במרץ    11בישראל. ביום  

ובכללן   בעולם,  הממשלות  מצעדי  כחלק  הנגיף.  התפשטות  את  להאט  שנועדו  רבים  צעדים  ננקטו  ומאז 

ממשלת ישראל להתמודדות עם המגיפה, הוטלו בתקופת הדוח מגבלות בעלות השפעה כללית על המשק  

שוקי ההון ברחבי העולם. בכדי להתמודד עם השפעות הנגיף  בישראל. התפשטות הנגיף, הובילה לתנודות ב

סגירת   היתר  בין  הכוללות  לאזרחיהן,  והנחיות  הגבלות  הוטלו  ישראל,  מדינת  ובכללן  העולם,  במדינות 

 י, סגירת מקומות עבודה ועוד.  תגבולות, הנחיות לצמצום המרחב הציבורי, בידוד בי 

באופן רציף,  משיכה את פעילותה  הכ"מפעל חיוני", ועל כן  רה  הוגדהחברה  יצוין כי בתקופות הסגרים, חוות  

עם   להתמודדות  בנוגע  בהנחיות  לעמוד  מנת  על  נדרשות  התאמות  ביצוע  תוך  הממשלה,  להנחיות  בכפוף 

 
43 https://www.medicalcannabis.co.il/בעולם/-רפואית-מריחואנה  
44 5751847,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  
45 A4dbcyzi5a.com/%D7%91%D7%A--https://www.xn % 
  

https://www.medicalcannabis.co.il/מריחואנה-רפואית-בעולם/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5751847,00.html
https://www.קנאביס.com/%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%9D-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1-%D7%99%D7%A8%D7%93-%D7%9E/
https://www.קנאביס.com/%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%9D-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1-%D7%99%D7%A8%D7%93-%D7%9E/
https://www.קנאביס.com/%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%9D-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1-%D7%99%D7%A8%D7%93-%D7%9E/
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 הנגיף. 

.  החברהשל פעילות   יה על תוצאותהחברה מעריכה כי משבר הקורונה לא השפיע , הדוח  פרסום  למועד נכון 

  .בהתאם צעדיה  את  ןתמשיך לבחון ולעקוב אחרי התפשטות הנגיף ותבחהנהלת החברה 
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 פעילות  מיתחו עסקי התאגיד לפי תיאור –שלישי  חלק

 46הקנאביס לשימוש רפואי  תחום פעילות תיאור .8

פועלת וגידול קנאביס רפואי  החברה  להפצה,    במסגרת המיזם עם ניאופרםצפויה לפעול  , ובתחום ריבוי 

 "(. הפעילות"  או" הרפואי הקנאביס פעילות": להלן) שיווק ומכירה של מוצרי החברה

   בישראל החברה פעילות .8.1

 .להלן יובא תיאור שלבי פעילות החברה, החל משלב הריבוי, וכלה בשלב המוצר המוגמר

 לב הריבוי וטיפוח גנטיקות ש .8.1.1

 .הינו שלב הריבויהשלב הראשון בהליך ייצור מוצרי הקנאביס רפואי 

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

ההרכב הגנטי של כל צמח. מסיבה זו, נכון  וובעולם אינם אחידים גנטית, בהיבט כמות החומרים הפעילים  

ם בעלי שונות גנטית גדולה מדי, ובכך,  להיום, שימוש בזרעי צמח הקנאביס בהליך הגידול, עלול ליצור צמחי

 י. להקשות על התאמת גנטיקה לצרכי הטיפול הספציפ

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

 י. עושה שימוש בייחורים ו/או בתרביות רקמה בתהליך הריבו

מחי אם" בעלי גנטיקה איכותית, יציבה, הדירה ומוכרת, אשר חלקם  בחוות הריבוי של החברה נמצאים "צ

קטיף ייחורים מצמחי האם,  במהלך שנות פעילותה. שלב הריבוי מבוצע באמצעות  החברה  טופחו על ידי  

 וגידולם בחוות הריבוי של החברה בתנאים מבוקרים. 

ה גנטית, חופשי מנגעים ומחלות,  יצוין כי על פי האסדרה החדשה, הליך הריבוי ייעשה מחומר ריבוי שזוה

 . IMC-GAPובהתאם לנהלי האיכות שהוגדרו על ידי היק"ר בתקן 

והאיכות   בדרישות התקן  כעומדות  היק"ר  אישור  גנטיקות שקיבלו את  בעלת  למועד הדוח, החברה  נכון 

IMC-GAP  .  בתקן    חוות החברה  קיבלה החברה אישור על עמידתהודיעה החברה כי    2021בינואר    18ביום

IMC-GAP עיל. פרק א' זה לל 2.1.2לפרטים ראו סעיף  .כאמור 

 שלב הגידול  .8.1.2

 .הגידולהשלב הראשון בהליך ייצור מוצרי הקנאביס רפואי הינו שלב 

,  IMC-GAPהחברה קיבלה רישיון מהיק"ר על עמידתה, לפי האסדרה החדשה, לגידול קנאביס רפואי בתקן  

 רישיון זה. ופועלת בהתאם ל

מתקן   שהינו  בשרון,  הגידול  מתקן  באמצעות  שלה  והזנים  הרפואי  הקנאביס  צמחי  את  מגדלת  החברה 

מפעל,  היברידי   דמוי  מתקדמת  החדשני,  בטכנולוגיה  זו  שמאובזר  בדרך  מלאה.  אקלים  בקרת  מאפשרת 

, תוך שליטה מלאה על הצמח. כמו כן, שיטה זו  , במשך כל השנההחברה מגדלת מספר מחזורי גידול בשנה

 
 -( 2019לפרטים נוספים אודות תחום הפעילות וצמח הקנאביס בפרט, ראו חוזר משנה למנהל הכללי של משרד הבריאות )עדכון: מאי  46

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

https://www.health.gov.il/hozer/mmk154_2016.pdf
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 מאפשרת לצמצם את הפגיעה בצמח, כתוצאה ממזיקים וזיהומים. 

 תהליך הגידול במתקן החברה .8.1.3

הגידול שלה.    ןבמתק  החברהלאחר תהליך הריבוי, צמחי הקנאביס מגודלים בהתאם לפרוטוקול הגידול של  

 .ב ההפרחהבשלב זה, צמחי הקנאביס גדלים עד שהם מוכנים לשל

המאפשרת בקרה  , אשר נשלטים על ידי מערכת ממוחשבת  החברהשלב ההפרחה נעשה במתקני הגידול של  

עם סיום שלב ההפרחה, צמחי הקנאביס    .מועדי ההפרחה של צמחי הקנאביס  ושליטה על  אקלים ותאורה  על

 (, אשר מתבצע במתקן החווה. Post-harvest) ימוכנים לשלב העיבוד הראשונ

ביחס  )שלב העיבוד הראשוני כולל קטיף של פרחי הקנאביס, אשר מכילים ריכוז גבוה של חומרים פעילים  

הקנאביס צמחי  של  אחרים  ראשוני(לחלקים  עיבוד  עוברים  שנקטפים  הפרחים  מעלים    .  ניקוי  הכולל 

עוברים התוצרים תהליכי ייבוש, יישון ואחסון בחדרים ייעודיים עם תנאי אקלים  ,  וגבעולים. לאחר מכן

 . ומהווים חלק אינטגרלי משלב הגידול, החברהמבוקרים בהתאם לפרוטוקולים ייחודיים שפותחו בידי  

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

 . סופייםהמוצרים ה 

 שלב הייצור והאריזה  .8.1.4

 . השלב השלישי בהליך ייצור מוצרי הקנאביס הרפואי הינו שלב הייצור והאריזה של המוצרים

בהתאם לאסדרה החדשה ועל פי דרישות היק"ר, ייצור ואריזת מוצרי הקנאביס יכול להעשות רק במפעל  

 . IMC-GMPאישור    תהעומד בתנאים ודרישות היק"ר לקבל

מפעלי ייצור ונותני שירותים בהתאם לכל    , החברה מייצרת ואורזת את מוצריה באמצעותהדוחנכון למועד  

 . דין ולתנאי האסדרה החדשה 

 בית מסחר לאחסון והפצה  .8.1.5

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

המרקחת לצורך ניפוקם ומכירתם לחולים. מוצרים כאמור מחוייבים לעבור לאחסון והפצה בבית מסחר,  

 . IMC-GDPפי תקן  -, עלאשר נדרש לעמוד באמות המידה הראויות לאחסון והפצה

ובאמצעות הסכמים הפצה עם מפיצים  האת מוצריה באמצעות    צפויה להפיץ החברה   ניאופרם  מיזם עם 

 שונים. 

 בית מרקחת לניפוק מוצרי הקנאביס   .8.1.6

ניפוק   על  אחראי  אשר  המרקחת,  לבית  המסחר  מבית  מועברים  המוגמרים  המוצרים  האחרון,  בשלב 

 .המוצרים למטופלים בעלי אישור לרכישת קנאביס רפואי 

החברה החדשה,  האסדרה  להפיץ    תחת  מ פועלת  עם    וצריהאת  התקשרות  מרקחתדרך  באמצעות    בתי 

אשר מספקים את המוצרים הסופיים למטופלים בעלי אישור לרכישה של קנאביס    מפיצים ובתי מסחר,

   .בדומה להליך ניפוק של תרופות אחרות, רפואי
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 מידע כללי על תחום הפעילות .9

   והשינויים שחלים בוהרפואי   הקנאביסמבנה תחום הפעילות  .9.1

מבין    (Cannabis)  הקנאביסצמח   ביותר  הידוע  הסוג  צמח    11הוא  של    הקנביים   ממשפחתסוגים 

(Cannabicea)בצמח הקנאביס  הוא מין הקנאביס הנפוץ ביותר היום בשימוש בעולם.  טיבה  א , כאשר הס

מטבוליטים   של  לשלוש משפחות  שונות, שבעיקרן משתייכות  כימיות  יים:  צמח קיימות מאות תרכובות 

פלבנואידים  (Terpenoid)ים  טרפנואיד  ,(Flavonoid)  קנבינואידים הכימית  ותרכובות   ,(Cannabinoid) .

, הנמצאים ברקמות  CBD1&CBD2פועלים בגוף האדם דרך התחברות לקולטנים טבעיים  חומרים אלו  

המחקר הבוטני והרפואי של  רבות ובמיוחד במערכת העצבים המרכזית ובמערכת החיסונית. ככל שמעמיק  

אנדו הנקראים  קולטנים  האדם  בגוף  ישנם  חדשות.  תרכובות  נחשפות  ותרכבותיו,  הקנאביס  - צמח 

במאפיי47קנבינואידים  דומים  ואשר  בגוף  הקיימים  טבעיים  חומרים  קולטים  אשר  לקנבינואידים  ,  ניהם 

 הקיימים בצמח הקנאביס. 

ן היתר, במדינת ישראל,  בשנים האחרונות הולך וגובר השימוש בקנאביס רפואי במדינות רבות בעולם, בי

הקנאביס מחיל תרכובות  .  2019וזאת במסגרת האסדרה החדשה, אשר כאמור נכנסה לתוקף במהלך שנת  

פרמקולוג  סגולות  בעלות  שונות  הערות  קנבינואידיות  כאשר  הצמח,  בתפרחת  בעיקר  מרוכזות  אשר  יות, 

כי ישנם מאות חומרים פעילים שונים בתוך צמח הקנאביס שעוד טרם זוהו    הן והחוקרים בתחום  המומחים  

בתחום המו"פ, כאשר כבר בשנות השישים, חוקרים מטעם  ונחקרו. ישראל הינה אחת המדינות המובילות 

. נכון להיום, CBD  - ו  THCרפאל משולם(, בודדו את הקנבינואיד  '  שות פרופאהאוניברסיטה העברית )בר

 .CBD  -הו  THC-לשימוש רפואי בישראל מסווגים לפי אחוזי המאושרים  הצמחי הקנאביס  

כצמח המכיל תרכובות בעלות השפעה  במקביל, חלה התקדמות במחקר מדעי בתחום הקנאביס, לביסוסו  

לסימפטומים   מסייע  הקנאביס  כי  צוין  במחקרים  שונות.  במחלות  לחולים  סימפוטימים  לשלל  מטיבה 

. נכון למועד הדוח,  עבורן  אין תרופות או טיפולים יעילים  , לצערנו,שלרפואה המודרניתהנובעים ממחלות  

בין תחומים,  למגוון  הקנאביס  את  אישר  הבריאות  ג  משרד  אונקולוגיה,  כאב,  היתר:  סטרואנטרלוגיה, 

 .48תחום פסיכולוגי מחלות זיהומיות, נוירולוגיה, טיפול מסייע, 

ובעולם בארץ  הורחבו  האחרונות  אוניברסיטאות    ,בשנים  ידי  שם,  על  בעלי  בתחום  וחוקרים  מחקרים 

הרפואי, וזאת בעיקר הודות  . מדינת ישראל נחשב למרכז עולמי בתחום מחקר הקנאביס הקנאביס הרפואי

, אשר ביצע מחקרים חדשניים  49למחקריו של חתן פרס ישראל, פרופ' רפאל משולם מהאוניברסיטה העברית 

  THC  -אשר הובילו למחקרים רבים בתחום בארץ ובעולם, לרבות גילוי הומהפכניים בתחום הקנאביס,  

 קנבינואידית בגוף האדם. - וקיומה של מערכת האנדו

המבוססים  מוצרים  ב לשימוש רפואי או  ות בעולם, מקדמות הליכים מקלים בתחום הקאנביס  מדינות רב

 מדינות בעולם, אישרו את השימוש כאמור.  40 - למועד הדוח יותר מעל רכיבי קנאביס, כאשר נכון 

פרסם משרד הבריאות את האסדרה החדשה בתחום הקנאביס הרפואי, במטרה להסדיר תחום    2016בשנת  

בין מטרותיה של האסדרה הנה ליצור מקור אספקה מפוקח  .  "(החדשה   האסדרההלן: "עיל ול )ל  זה בישראל

של קנאביס לשימוש רפואי ולאפשר זמינות רבה יותר של קנאביס לשימוש רפואי איכותי, באופן הדומה  

שרשרת הפקת ומכירת מוצרי קנאביס לשימוש רפואי חולקה לחמישה  לתרופות. לפי האסדרה החדשה,  

 
תרכובת כימית המיוצרת בגוף האדם או בע"ח. זו מערכת עצבים פנימית שראשיתה במוח, בעוד קולטניה בשלל איברים בגוף. מחקרים   47

 הראו כי מערכת זו מעורבת בתהליכים פיזיולוגיים ופתולוגים.
   https://www.health.gov.il/hozer/CN_106_2019.pdfלפרטים נוספים ראו חוזר היחידה לקנאביס רפואי  48
49h.co.il/%D7%A4%-https://blog.i   

https://www.health.gov.il/hozer/CN_106_2019.pdf
https://blog.i-h.co.il/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%A8-%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%9B%D7%9A-%D7%A2%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94/
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ריבו  למתקן  רישיון  נפרדים:  גידול;  רישיונות  למתקן  רישיון  מוצרי  י;  של  ואריזה  ייצור  למפעל  רישיון 

 50הקנאביס הרפואי; רישיון להפעלת בית מסחר ורישיון להפעלת בית מרקחת. 

נכנסה לתוקף האסדרה החדשה, כאשר רשת סופר פארם החלה כפיילוט לנפק    2019החל מחודש אפריל  

סגרת האסדרה החדשה, מטופלים בעלי רישיון  . במ51מוצרי קנאביס לשימוש רפואי ללקוחות עם מרשם 

כאשר התשלום יהיה פר מוצר,  יהיו רשאים להגיע לבית מרקחת )שברשותו רישיון למכירת קנאביס רפואי(,  

 לפי הכמות שנקבעה לו במרשם.

בג"צ  )להלן: "  עמותת הקנאביס הרפואי נגד משרד הבריאות ואח'  2335/19יצוין כי במסגרת הליך בג"צ  

צו ביניים, אשר מוארך מעת לעת על ידי בג"צ, ובמסגרתו חויבו    2019באוקטובר    6, ניתן ביום  "(הקנאביס

 החברות הייצור והאספקה של קנאביס רפואי לספק קנאביס רפואי בתנאי האסדרה הישנה.

מיום   מרקחת    2020במאי    15החל  בבתי  רק  מרשם  בעלי  למטופלים  מונפקים  הרפואי  הקנאביס  מוצרי 

בעלי רישיונות של האסדרה הישנה, אשר רישיונם עתיד היה לפקוע  . עד לתאריך זה,  GMPן  בהתאם לתק

ומטופלים    2020במאי    15הוארכו עד ליום    –  2019ביולי    31ועד ליום    2019בינואר    1במהלך התקופה שמיום  

 . יס, וזאת בהתאם לבג"צ הקנאב2020ביוני  30שהם ילדים, אנקולוגיים או בעלי אוטיזם עד ליום 

 .52בתי מרקחת מורשים 74 -נכון למועד הדוח ישנם כבהתאם לפרסומי משרד הבריאות,  

את   ובוחנת  לעת  מעת  מתכנסת  אשר  ההתוויות  ועדת  ידי  על  נקבעות  השונות  הרפואיות  ההתוויות 

רישיונות  הרפואיות הנדרשות להתרת השימוש בקנאביס רפואי, את אוכלוסיית היעד לקבלת  האינדיקציות  

למתן  שימוש והמקרים המתאימים מבחינה רפואית למתן רישיונות שימוש. היק"ר הוא הסמכות הבלעדית  

מקבלים רישיון מרופאי    אשראישורים לצריכת קנאביס רפואי, למעט חולי סרטן המאושפזים במחלקות,  

 .53חלקה האנקולוגית המ

משלם    היה, כל מטופל אשר מקבל רישיון שימוש בקנאביס רפואי  הישנה  האסדרה  של  הרגולציה  במסגרת

"ח ללא קשר לכמות הקנאביס שהוא זכאי לה, בהתאם להפניה שקיבל  ש 370תשלום חודשי קבוע בסך של 

  יקבע   למוצרים  המחיר,  דשההח  הרפורמה  במסגרתזאת,    לעומתמהרופא שהעניק לו את רישיון השימוש.  

  קנאביס   של   גבוה   למינון  זכאים  אשר  שצרכנים   כך ,  המטופל  לו   זכאי   שיהיה  הרפואי   הקנאביס   משקל  לפי 

הוארך  ,  2020במרץ    8כי בהתאם להחלטת בג"צ מיום    יצוין.  יותר  גבוהים  סכומים  לשלם   צפויים  רפואי

  2020במאי    15עד ליום  יוארך    של רישיונות השימוש בקנאביס הרפואי  תוקפםשל צו הביניים, כך שתוקפו  

עד   או  מביניהם,  המוקדם  לפי  בפניה,  שהועמד  בנושא  המחירים  ועדת  החלטת  לאחר  ימים  עשרה  או 

 . "צלהחלטה אחרת של בג

שימוש לקנאביס רפואי    ןרישיו  קבלת ל  הפוטנציאליים  המטופלים  היקףבדבר    החברהתחזיות והנחות  

, המבוססות על  1968- בישראל, הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו    חברהההערכות  

ולן או חלקן, או להתממש באופן  . הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כחברהה  שלודאי ואינו בשליטתה 

התממשות אי אילו מגורמי    כן, וחברההשונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת  

 זה.   דוחל  35הסיכון הנזכרים בסעיף 

 
  https://www.health.gov.il/hozer/CN_106_2019.pdfלפרטים נוספים ראו:  50
   Marketing/Article/688378,4,143.htm-med.co.il/ProfessionalSubjects/Digital-https://www.eלפרטים נוספים ראו:  51
52 https://www.health.gov.il/Subjects/cannabis/Pages/licensed_workers.aspx   
53er.co.il/livewithit/%D7%94%canc-https://www.stop   

https://www.health.gov.il/hozer/CN_106_2019.pdf
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 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  .9.2

 פקודת הסמים המסוכנים והתקנות הנלוות לה  .9.2.1

פורסמו תקנות הסמים המסוכנים,    1979התפרסמה בישראל פקודת הסמים המסוכנים ובשנת    1973  בשנת

יו איסור שימוש אלא  כ"סם מסוכן" שחל לגב   מוגדר. על פי פקודת הסמים המסוכנים, קנאביס  1979-תש"ם

כדין.   רישיון  לכך  ניתן  מסוכן"    הסמכות  כי  קובעת  המסוכנים  הסמים  פקודתאם  "סם  לעניין 

)לגידול/ייצור/מיצוי/שימוש וכו'( היא של המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוסמך על ידו לעניין  

 הנדון.  

 החדשה  האסדרה .9.2.2

מתאים מהיק"ר וכן    רישיוןביס מחויבת בעמידה בהוראות כל דין ובכלל זה בקבלת  אכל פעולה בצמח הקנ

 . ובתנאי  שוטפתבעמידה 

יעשה בהתאם להוראות פקודת   רישיונות לאחד מהשלבים בשרשרת ההפקה  הליך הגשת בקשה לקבלת 

י, כאשר בשלב  הסמים המסוכנים והתקנות הנלוות אליה וכן על פי הנחיות ונהלי היק"ר. ההליך הינו דו שלב

ת בו  יהראשון  במצב  השקעות  או  הוצאות  ממבקש  למנוע  מנת  על  וזאת  סף  בתנאי  המבקש  עמידת  בחן 

המבקש אינו עומד בתנאי סף ובכלל זה קיומו של מידע פוסל. כל מי שעומד בדרישות האיכות והאבטחה  

אמורים. עם זאת,  והתנאים הנדרשים יוכל להגיש בקשה לקבלת רישיון לעסוק באחד מתחומי העיסוק ה

ש ב יככל  את  מסכן  הרישיונות  בעלי  שמספר  לביטחון  יימצא  המשרד  הערכת  פי  על  וזאת  הציבור  טחון 

פנים/משטרת ישראל או ככל שימצא שמספר העוסקים אינו מאפשר פעילות כלכלית בת קיימא בשל ריבויי  

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

תקיים הפרדה תאגידית בין חוליה לחוליה בחוליות  ת אחרות כגון הגבלות על מספר העוסקים בתחום וכו'.

זאת   עם  מרקחת(.  בתי  מסחר,  בתי  מפעלים,  )משתלות/חוות,  והניפוק  הייצור  והריבוי,  הגידול  שרשרת 

נים. במקום שהדבר תואם את דרישות האיכות  תתאפשר זהות אחת או משותפת של הבעלות בתאגידים השו

והדין ובכלל זה דיני התכנון והבניה, גם יתאפשר לקיים במתחם אחד משתלה לחומרי ריבוי, חוות גידול,  

   מפעל ייצור ובית מסחר.

 196154האמנה לסמים נרקוטיים,   .9.2.3

המולטילטרלי בהתמודדות   לאומיות קיימות להגברת שיתוף הפעולה -אחת משלוש אמנות בין   נה האמנה הי

לאומיים דאז בדבר איסור סחר בסמים  נהאמנה איחדה את כל ההסכמים הבי  עם תופעת הסחר בסמים.

והרחיבה את הפיקוח על גידול ועיבוד של צמחים שמשמשים לייצור סמים נרקוטיים. מלבד הגברת שיתוף  

הבי השימוש,נהפעולה  ההחזקה,  את  מגבילה  האמנה  החלו  לאומי,  הייצור  הסחר,  היצוא,  היבוא,  קה, 

וההפקה של סמים לשימוש רפואי ומדעי בלבד ומגדירה את המנגנונים שעל מדינה להקים כדי לנהל מלאי  

סמים לצרכים רפואיים. האמנה סיווגה את הסמים לארבע קבוצות והוגדרה מידת הפיקוח על כל קבוצה.  

לים בקבוצה הראשונה ובקבוצה הרביעית,  סמים שנחשבו לממכרים ללא שימוש נפוץ ברפואה ובמחקר נכל 

פי סיווגם  -והם נתונים לפיקוח נוקשה ומחמיר יותר מהסמים שבקבוצה השנייה ובקבוצה השלישית, שעל 

פחותה. ממכרת  והשפעה  מחקרי  או  רפואי  ערך  להם  הקנ יש  והן  אצמח  הראשונה  בקבוצה  מופיע  ביס 

 .בקבוצה הרביעית, בין היתר לצד ההרואין

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

 
  pdf-https://www.nevo.co.il/law_html/law09/amana.0840לפרטים נוספים ראו:  54
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רשאית לגדל, לסחור, לייבא ולייצא בתנאי שתקים סוכנות ממשלתית שתהיה אחראית על כך ואכן, בשנת  

  שניתן  בהינתן  להתבצע  יכוללעיל. ייצוא קנאביס רפואי    7.2הוקמה היק"ר. לפרטים נוספים ראו סעיף    2013

 היתר ייבוא על ידי המדינה המייבאת והיתר יצוא על ידי המדינה המייצאת. 

ייבוא של מוצרי קנאגרמניה, אוסטרליה,  דוחנכון למועד פרסום ה וקנדה מתירות  צ'כיה, איטליה,  ביס  , 

מעריכה שמדינות נוספות יצטרפו    והחברה,  מתאימים  רגולטוריים  אישורים  לקבלת  בכפוףרפואי לשטחן,  

 אליהן בשנים הקרובות.  

   שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו .9.3

מעריכה    החברהרפואי מקבל תשומת לב רבה בשנים האחרונות בישראל ובעולם, ועל כן,    לשימושהקנאביס   .9.3.1

מעריכה,    החברהכי מדינות נוספות בעולם יאפשרו שימוש בקנאביס למטרות רפואיות. כמו כן וכפועל יוצא,  

ייצוא    רפואי יגדל במהלך השנים הבאות, ומדינות נוספות יאשרו ייבוא ו/או   לשימושכי הביקוש לקנאביס  

קנאביס   שלשימוש    לשימוש של  בכך  תומכים  אשר  רבים  מחקרים  לאור  היתר,  בין  וזאת,  בעולם  רפואי 

מצליחות   לא  קונסרבטיביות  תרופות  אשר  רבות  במחלות  חולים  על  חיוביות  השפעות  רפואי  בקנאביס 

 . במקרים רבים להגיע לתוצאות טובות יותר

ימות בעולם אלפי חברות העוסקות, במישרין או בעקיפין,  קיהחברה מעריכה כי  ,  הדוחנכון למועד פרסום   .9.3.2

לניירות ערך בניו יורק ובטורונטו.    ותקנאביס, כאשר למעלה ממאה מהן רשומות למסחר בבורסהבתחום  

סט לחברות  נחשבות  מהן  גייסו    וחלקןאפ  -רטארבות  מיליוני -עשרות כבר  מיליארדי   מאות    ואף 

בפעילויות   דולרים. אלא  הקנאביס,  בתוצרי  רק  לא  עוסקות  הללו  כמו    משיקותהחברות  ואחרות,  רבות 

   , כלים, חממות, קוסמטיקה ועוד.תאורהנדל"ן,  

ובעולם  חברהה .9.3.3 בארץ  הרפואי  הקנאביס  שוק  כי  מעריכה  לגדול    יךימש  סבורה  והיא  הקרובות  בשנים 

, כי שווקים נוספים בעולם יאפשרו ייבוא של  ששווקים נוספים בעולם יאשרו שימוש בקנאביס רפואי וכן

 להלן. ו לעיל  9.2 -ו  7.2ראו סעיף  נוספיםקנאביס רפואי. לפרטים 

בבחינת מידע צופה   ן, הינהעולמי  הרפואי  הקנאביס  שוקוהתפתחות    היקף  בדבר  החברה  ותת והנחותחזי

ערך,   ניירות  בחוק  כמשמעו  עתיד,  הערכות  ומבוסס  ן הופני  על  ואירועים   חברההת  התפתחויות  בדבר 

. הערכות אלו  חברהה שלקיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה  

עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים  

התממשות אי אילו מגורמי הסיכון   כןו  תהשונו  במדינות  רגולציה   שינויי ביניהם    חברה השאינם בשליטת  

  זה. דוחל 35 סעיףבהנזכרים 

   התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או שינויים במאפייני הלקוחות שלו .9.4

 שוק הישראלי התפתחות ב .9.4.1

  החלו   כך  ובעקבות.  רפואיות  למטרות  הקנאביס  בצמח  לשימוש  בנוגע  משמעותית   תפנית  חלה  האחרון   בעשור

  קנאביס   באמצעות  לטיפול  נגישות  לאפשר  כדי  שונים  פתרונות  לבחון,  ישראל  מדינת   ובכללן,  רבות  מדינות

לחולים.     ואספקת   נגישות  יבטיח  אשר  אסדרה   מתווה  ישראל  מדינת  קבעה,  2016  יוניל  26ביום  רפואי 

פיקוח על מוצר הקנאביס המוגדר כ"סם מסוכן" על פי    ומאידך ,  למטופלים  טובה  באיכות  רפואי   קנאביס 

  כשיר הל  המיועדת   הכשרההדין במדינת ישראל וכן התוויתו למטופלים. לשם כך, פרסם משרד הבריאות  

,  רפואי   בקנאביס  לשימוש  רישיונות  למתן   המסוכנים  הסמים  פקודמת  פי  על  ולהסמיכם   מומחים  רופאים
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. במסגרת ההכשרה, למיטב  55החולים   ובקופות  החוליםעל בתי    בשירות הציבורי, בדגש  עבודתם  במסגרת

פרסום הדוח,   ונכון למועד    רפואי   לקנאביס  רישיון  להנפיק  המוסמכים  רופאים  110  ישנםידיעת החברה 

, 57רישיונות פעילים   00083,  - מספר המטפולים בעלי רישיון פעיל עומד על כ  2021ינואר  לנכון    .56בישראל 

החברה צופה כי מספר זה עתיד לגדול באופן משמעותי במהלך העשור הקרוב. כמו כן, הורחבו ההתוויות  

הרפואיות לשימוש בקנאביס רפואי, ונכון למועד הדוח ניתן למטופלים בתחום האונקולוגיה, כאב, מחלות  

 .58זיהומיות, ניורולוגיה, פסיכאטרי וכן בתחום הטיפול הפליאטיבי 

  הקנאביס   לכמות  קשר  ללא,  קבוע  חודשי  מחיר  משלמים   היו  קנאביס  מטופלי  הישנה  ה לאסדר  בהתאם

  צריכת  כמויותעל פי    נקבע מחיר מוצרי הקנאביס    החדשה   לאסדרה   בהתאם .  המטופל  צרך  אותה   הרפואי

 .  מטופליםהקנאביס הרפואי ע''י ה

 ים הבינלאומי יםוקושהתפתחויות ב .9.4.2

  בעולם  הקנאביס   מוצרי  ייצוא  מצב   בנושאדוח    פרסמה  נרקוטיים  סמים  על  לפיקוח"ם  האו   ועדת ,  2018  בשנת

 . 59ממומש  הבלתי  הייצוא פוטניציאל  בדבר וכן

רפואיות,    בהתאם למטרות  הקנאביס  שוק  ופיתוח  העולמית    במדינתן  לבצע  החלו   רבות   מדינות למגמה 

למועד  .  מלטה,  איטליה,  דנמרק,  פולין,  גרמניה,  ביניהן ,  רגולטוריים  שינויים נכון  ידיעת החברה,  למיטב 

  שינויים  לאימוץצים לקראת  אסדרה מוא  כיהליית אשר החלו בהלטינ  אמריקההדוח, ישנן מספר מדינות ב 

 . רפואיות למטרות הקנאביס  בתחום רגלטוריים

מתירות שימוש בקנאביס רפואי )לא כולל   מדינות נוספות בארה"ב  36  -מדינות בעולם ו  35  -יותר מכיום,  

לגליזציה מלאה(   15 יש  כי    החברה .  60מדינות בארה"ב שבהן  בשנים    מספריםמעריכה  לגדול  צפויים  אלו 

הקרובות. יודגש, כי ההערכות הקיימות כיום אינן לוקחות בחשבון שווקים רבים במזרח אסיה, כגון סין  

 . ם אלו יאשרו אי פעם שימוש בקנאביס רפואיויפן, כאשר נכון להיום לא ידוע אם בשווקי

  1.3-)מ  המכירות ברחבי העולם בתחום הקנאביס לשימוש רפואי עולות בצורה מתמדת בשנים האחרונות

- ל  2025צפויות להגיע עד לשנת  . המכירות בעולם הקנאביס הרפואי  (2014טון בשנת    57עד    2000טון בשנת  

- רפואי באירופה צפוי לעמוד על כהפוטנציאלי של מכירות קנאביס  . שווי השוק  61מיליארד דולר בשנה   3.86

 .202262מיליארד יורו עד לשנת   5.73

יגדל   בישראל  רפואיים  מטעמים  עצמי  לשימוש  רישיונות  מספר  לרבות  לעיל,  החברה  והנחות  תחזיות 

  כי צפוי להיות גידול במספר המדינות שיתירו שימוש בקנאביס רפואיבצורה משמעותית בשנים הקרובות,  

מישראל לייצוא  הקשור  בכל  ניירותו/או  בחוק  כמשמעו  עתיד,  פני  צופה  מידע  בבחינת  הינן  ערך,    , 

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

חלקן,   או  כולן  להתממש,  שלא  עשויות  אלו  הערכות  החברה.  של  בשליטתה  ואינו  ודאי  אינו  או בכלל 

וביני החברה,  בשליטת  שאינם  שונים  מגורמים  כתוצאה  שהוערך,  מכפי  שונה  באופן  הם  להתממש 

 
55 https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/canabis_17082016.pdf . 
56 s/certified_physicians.aspxhttps://www.health.gov.il/Subjects/cannabis/patients_and_physicians/Page. 
57 2021.pdf-january-status-https://www.health.gov.il/Subjects/cannabis/Documents/licenses  
58 https://www.health.gov.il/hozer/mmk154_2016.pdf  ואילך.  53ראו עמוד 
59 Publications/2017/7_Part_2_comments_E.pdf-Drugs/Technical-http://www.incb.org/documents/Narcotic 
60illegal-is-weed-where-rankings/countries-https://worldpopulationreview.com/country   

overview.aspx#1-justice/marijuana-criminal-and-g/research/civilhttps://www.ncsl.or . 
61 market-marijuana-legal-release/global-https://www.grandviewresearch.com/press   
62 says-report-market-cannabis-biggest-worlds-become-may-https://mjbizdaily.com/europe/   

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/canabis_17082016.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/cannabis/patients_and_physicians/Pages/certified_physicians.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/cannabis/Documents/licenses-status-january-2021.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mmk154_2016.pdf
http://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Technical-Publications/2017/7_Part_2_comments_E.pdf
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-where-weed-is-illegal
https://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/marijuana-overview.aspx%231
https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-legal-marijuana-market
https://mjbizdaily.com/europe-may-become-worlds-biggest-cannabis-market-report-says/
https://mjbizdaily.com/europe-may-become-worlds-biggest-cannabis-market-report-says/
https://mjbizdaily.com/europe-may-become-worlds-biggest-cannabis-market-report-says/


 
 

 

 34-א
 

 זה. לדוח  35 התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף

   שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות .9.5

להשפיע על החברה ו/או על המוצרים אשר    הצפוייםהדוח, לא ידוע לחברה על שינויים טכנולוגיים    למועד

בהתפתחות   נמצאיובהר, כי תחום הקנאביס לשימוש רפואי הינו תחום יחסית חדש, אשר  בכוונתה לייצר. 

המוצרים   למגוון  הנוגע  בכל  )הן  ההתפתחויות    שניתןמתמדת  מבחינת  והן  הקנאביס  מצמח  לייצר 

אפ העוסקת  -חברת סטארט וכןשונים על בסיסו  מוצריםהטכנולוגיות(, כאשר ישנן חברות רבות המוכרות 

  לשימוש   קנאביס  של שונים  זנים  ופיתוח  גידול  של חקלאי למחקרבתחום הקנאביס, בין היתר, בכל הקשור  

שרת עם גורמי מחקר ופיתוח שונים לצורך פיתוח תהליכים ייחודיים  למועד הדוח, החברה מתק  ןנכו   .רפואי

ושיפורים טכנולוגיים, אשר יש בהם כדי לשפר את ביצועיה, בין אם בנוגע להפקת תוצרת החברה, ובין אם  

 בנוגע לקיצוץ בעלויות והגברת התפוקה. 

ובייחוד  כי    ,מעריכה  החברה הפוטנציאליים בהן תפעל,  ככל שתהיינה התפתחויות טכנולוגיות בשווקים 

,  לייצר  החברה  עתידה  אשר  מוצריםחלופה עדיפה או מקבילה ל  יהוו  אשר  ,מוצריםכאלו שיביאו ליצירת  

עשויה להיות לכך השפעה מהותית על עסקיה העתידיים ועל תוצאות הפעילות העתידיות שלה ויידרש ממנה  

 . נוספים מוצרים  פיתוח תוךרך בהתאם להיע

והנחות   פעילות    לעיל  חברההתחזיות  היקף  על  הטכנולוגית  ההתפתחות  של  האפשרית  ההשפעה  על 

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

על הערכות   ובחלקן  ועתידיים אשר מועד    חברההפומביים שונים  ואירועים קיימים  בדבר התפתחויות 

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן  חברהה  של התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה 

 כן, וחברהה בשליטת  או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם  

 זה. דוחל  35בסעיף התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים 

 גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם .9.6

 ומיומן. כוח אדם מנוסה  (א)

 מוצרים איכותיים.   הפקת (ב)

 שיתופי פעולה נוספים בתחום הטכנולוגי.  (ג)

 שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות  .9.7

 נכון למועד הדוח לא נערך שינוי במערך הספקים של החברה.

 כניסה עיקריים בתחום הפעילות של החברה והשינויים החלים בהם  חסמי .9.8

פעילותה של החברה  להערכת החברה, חסמי   על היכולת להיכנס לתחום  הכניסה העיקריים המשפיעים 

 הינם כדלקמן: 

קבלת הרישיונות הקבועים לעיסוק בתחום הקנאביס לשימוש רפואי, לאורך    –  עמידה בדרישות רגולטוריות .9.8.1

י  כל שרשרת הערך, לרבות הקמת מתקנים והפעלתם על פי אמות מידה ותנאי איכות הדוקים, בהתאם לנהל

IMC- Good Practices  .הם מחסום עיקרי ברמה שורשית, אשר בלעדיו אין יכולת לפעול בתחום הפעילות ,

כי   וגידול קנאביס רפואילחברה  זה    דוחלמועד  יצוין  , ומיזם החברה עם  רישיונות קבועים לפעול לריבוי 

 ניאופרם יעשה שימוש ברישיונות מהיק"ר לבית מסחר והפצה של קנאביס רפואי.  
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על  על מנת לקבל רישיון ריבוי וגידול, נדרש מבקש הרישיון להוכיח כי    –  קרקעות חקלאיות לריבוי ולגידול  .9.8.2

עליה  בקרקע חקלאית    הקרקע שבחזקתו ניתן לגדל קנאביס לשימוש רפואי. יצוין כי החברה עושה שימוש

  20  -שטח של כדונם. עוד יצוין כי לחברה זכות לעשות שימוש ב  5.5הוקם מתקן החברה בשרון בגודל של  

  להלן. 19דונם כמפורט בסעיף 

  של קנאביס רפואי איכותי וכן תחום המחקר והפיתוח    גידול  –   כוח אדם איכותי ובעל ניסיון בגידול קנאביס .9.8.3

ח אדם בעל ידע מקצועי עדכני ומומחיות בין תחומית, וכן יכולת לשלב בין  ומוצרי קנאביס רפואי מצריך כ

  CTOשל    בראשותו  מומחים   יםמגדל  קבוצת  לקבוצה  תחומי הידע השונים לצורך פיתוח מוצרים שונים.

הגידול והציוד הדרוש לגידול קנאביס    תחוםשנים ב  10  -יון של למעלה מ)מנהל טכנולוגיה ראשי( בעל ניס 

והוא   ,פעיל בהקמה וייעוץ לחוות גידול קנאביס בארץ ובעולם. מנהל הטכנולוגיה הראשי של החברה רפואי

קנאביס   של  תוצרת  ושיפור  פיתוח  קנאביס,  של  זנים  להשבחת  הנוגע  בכל  טכנולוגיות  ו שיטות  במומחה 

 . לשימוש רפואי מות ביותר של קנאביסהגידול המתקד 

על מנת לקבל את האישורים והרישיונות הנדרשים מהיק"ר לצורך עיסוק    –  שיתפוי פעולה בשרשרת הערך .9.8.4

בתחום הפעילות, החברה נדרשת להראות התקשרות עם החוליה הקודמת והבאה בתור. נכון למועד הדוח,  

הרפואי, והתקשרה עם נותני שירותים שונים בעלי    החברה מפעילה מערך ריבוי וגידול של צמח הקנאביס 

מוצרי   ולהפיץ  רפואי,  לשימוש  קנאביס  מוצרי  לייצר  מנת  על  החדשה,  לאסדרה  בהתאם  נדרשת  תקינה 

 קנאביס לשימוש רפואי. 

על מנת לגדל ולייצר מוצרי קנאביס לשימוש רפואי, החברה נדרשת לכוח    –  וניסיון בתחום הפעילות   ידע .9.8.5

אדם מקצועי ומיומן, בעל ניסיון משמעותי בריבוי, גידול וייצור של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי. החברה  

קנאביס   של  וגידול  לריבוי  הנדרש  בתקן  עמידתה  על  מהיק"ר  הנדרשים  והרישיונות  באישורים  מחזיקה 

אי לפי האסדרה החדשה. החברה התקשרה ומתקשרת עם מומחים בתחום הפעילות וצברה  לשימוש רפו

 ניסיון וידע נרחב בגידול של צמח הקנאביס. 

נדרשת השקעה כספית גבוהה בהקמה של חממות, רכישה של ציוד וחומרים שיאפשרו   –  מימוןהון מספק ו .9.8.6

 דוקה בהתאם לתקנים של היק"ר. ושמירה א גידורגידול קנאביס איכותי, הקמת מערך הגנה הכולל 

בזנים של הקנאביס אשר מהם יגדלו ויפיקו מוצרים.    ויהאיכות המוצרים תל   –   ייחודיים וקניין רוחני  זנים .9.8.7

רב    למגדל   זנים  בפיתוח  הרב  ניסיונו  לאור  וזאתהמתאימות    הגנטיקות  ובחירת  הזנים  בהתאמתידע 

לפעול לרישום סימני מסחר, רישום    ההרוחני ובמסגרת זו, עשוי  ההחברה פועלת להגן על קניינ  .מסחריים

שלה   הרוחני  הקניין  זכויות  על  להגנה  פועלת  החברה  כן,  כמו  סודיים.  מסחריים  סודות  על  והגנה  זנים, 

 .תבמסגרת ההסכמים בהם היא מתקשר

הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד  פעילות  לעיל ביחס לחסמי הכניסה לתחום ההערכות החברה  הנחות ו

כמשמעותו בחוק ניירות ערך. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה 

מגמות   לאור  היתר  בין  וזאת  החברה,  בשליטת  שאינם  שונים  מגורמים  כתוצאה  וזאת  שהוערך,  מכפי 

רים נדרשים, או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון בשוק, העדפת הצרכנים הסופיים, אישורים רגולטו

 .לדוח זה 35המנויים בסעיף 

 חסמי יציאה  .9.9

להערכת החברה, חסמי היציאה העיקריים בתחום הפעילות נוגעים לזהות הרוכשים, אשר ייאלצו לעמוד  

בתנאים רגולטוריים שונים לצורך קיום הפעילות, הכוללים העברה של כלל האישורים והרישיונות שבהן  

 עושה שימוש החברה, ממשרד הבריאות, ו/או הנפקה של רישיונות ו/או אישורים חדשים. 
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 תחום הפעילות ושינויים החלים בהםב םחליפים למוצרית .9.10

שימוש בקנאביס רפואי.  לבעלי רישיון    למטופליםאין תחליפים חוקיים    החברה,, למיטב ידיעת  הדוח  למועד

יצרנים  יכולים לרכוש מוצרים    המטופלים בעלי  של  בעלי    כמומתאימים.    אישוריםאחרים  כי  ייתכן  כן, 

רישיון שימוש בקנאביס רפואי יעדיפו לקבל טיפולים וליטול תרופות אחרות אשר לא בהכרח מבוססות על  

  בשנים   החברה  ערכתה ולדרכו,    בראשיתקנאביס הרפואי נמצא  הלמועד הדוח, תחום מוצרי  צמח הקנאביס.  

  בישראל   כיום  נמכרים  אינם  אשר,  פואיר   לשימוש  קנאביס   מבוססי  נוספים  מוצרים  לשוק  יתווספו  הקרובות 

 .העולם  וברחבי

  צופה  מידע  בבחינת  הינן  רפואילשימוש    קנאביס  עתידיים מבוססי   למוצרים  בנוגע  החברה  והנחות  תחזיות

ניירות ערך, המבוסס  פני עתיד זה בחוק  מונח  בדבר התפתחויות    החברהעל הערכות    וחלקב, כהגדרת 

. הערכות החברהואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של  

ידי   על  שהוערך  מכפי  שונה  באופן  להתממש  או  חלקן,  או  כולן  להתממש,  שלא  עשויות  ,  החברהאלה 

הס מגורמי  איזה  התממשות  ו/או  החברה  בשליטת  אינם  אשר  שונים  מגורמים  הנזכרים  כתוצאה  יכון 

 . להלן  לדוח 35בסעיף 

 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בהם  .9.11

מתאפיין   בפרט,  הקנאביס  מוצרי  של  הייצור  וכן  והגידול  הריבוי  ותחום  בכלל  הרפואי  הקנאביס  תחום 

ה כי קיימות מאות חברות העוסקות בתחום  . למועד הדוח, החברה מעריכבצמיחה משמעותית מדי שנה

דרך מפעלי ייצור וכלה בחברות המפתחות טכנולוגיות ומוצרים    ויבואנים,  הקנאביס הרפואי, החל ממגדלים

משלימים לתעשיית הקנאביס הרפואי. למיטב ידיעת החברה, קיימים מגדלים רבים המחזיקים ברישיונות  

על פי האסדרה החדשה, ומוקמות חממות לגידול קנאביס רפואי נוספות ומפעלים לייצור מוצרי קנאביס  

משרד הבריאות מתיר לייבואנים לייבא תפרחות ומוצרים מוגמרים שונים בתחום  כמו כן,    רפואי בישראל.

 הקנאביס הרפואי. 

לרבות    חברהה   והערכות  הנחות והרישיונות    מספרלעיל,  כה  האישורים  עד  העניק  הבריאות  שמשרד 

מבוססות    והןהחדשה, הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך,    לאסדרהבהתאם  

בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו    חברה העל הערכות  

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן חברהה   שלודאי ואינו בשליטתה  

מגורמי    התממשות אי אילו  כן, וחברההשונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת  

   זה. דוחל  35 סעיףהסיכון הנזכרים ב

 מוצרים ושירותים .10

בהתאם לאסדרה החדשה, המוצרים שמגדלת החברה במתקן הגידול בשרון הינם ברמת איכות ולפי תקן  

 (, כמפורט להלן: IMC-Medical Gradeלשימוש רפואי )

 .  סדרה של מוצרי תפרחות קנאביס רפואילחברה  :רפואי קנאביס  תפרחות .10.1

 פועלת לייצור של סדרת מוצרי שמנים. החברה :שמנים .10.2

 פילוח הכנסות ורווחיות ממוצרים ושירותים .11

, לחברה לא היו הכנסות ממוצרים, למעט מכירה חד פעמית של  2020בדצמבר    31בתקופת הדיווח, עד ליום  

 שתילי קנאביס רפואי לצד שלישי.  
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 .  2021י תחל למכור את מוצריה במהלך הרבעון השני לשנת החברה צופה כ 

החברה ביחס למועד תחילת מכירת מוצריה הינה בבחינת מידע צופי פני עתיד כמשמעו בחוק ני"ע,   הנחות

 המבוססות על הערכות שמועד התרחשותם אינו ודאי ואינו בשליטת החברה.

 לקוחות .12

תוצרי הריבוי של החברה משמשים את החברה עצמה לצורך תהליך הגידול. כמו כן, תחת האסדרה החדשה  

קיימת לחברה האפשרות למכור  ,  IMC-GAPן  ור היק"ר שקיבלה החברה על עמידתה בתקובהתאם לאיש 

 .  את תוצרי הריבוי שלה לחוות גידול אחרות

והפצה(,   שיווק  )ייצור,  הערך  בשרשרת  הבאות  החוליות  הינם  החברה  לקוחות  החדשה,  האסדרה  תחת 

ל מרשם  בעלי  מטופלים  הינם  הסופיים  המוצרים  של  הסופיים  בבתי  והצרכנים  רפואי  קנאביס  רכישת 

תחת האסדרה החדשה, נמכרים המוצרים הסופיים למטופלים באמצעות בתי המרקחת ובכפוף  מרקחת.  

להצגת מרשם לרכישת קנאביס רפואי ממשרד הבריאות. המטופלים שרוכשים את הקנאביס הרפואי בבית  

ולכמות המצוינת באיש  ור, כאשר המחיר תלוי  מרקחת מקבלים את המוצר בהתאם לקטגוריית המוצר 

 . בכמות אותה מקבל המטופל בפועל

ישנם    2021נכון לסוף ינואר    2021,63פי פרסומי משרד הבריאות והיחידה לקנאביס רפואי לחודש ינואר  ל

בהתוויות  רפואי,  לשימוש  באמצעות קנאביס    בעלי רישיון לקבלת טיפול חולים    83,000-למעלה מ בישראל  

הפעילות, ולאור כניסתה לתוקף של האסדרה החדשה, ככל    ניסיונה בתחוםלהערכת החברה, לאור    .64שונות 

כמות   תגדל  כך  הקרובות,  בשנים  לעלות  ימשיך  רפואי  קנאביס  לרכישת  אישור  בעלי  החולים  שמספר 

 .הצרכנים הסופיים הפוטנציאלים אשר יצרכו את מוצרי החברה

, לרבות במסגרת  יות העוסקות בתחום הקנאביס הרפואית פרטואת תוצרת המתקן לחבר  תספקהחברה  

ייצוא   שיתוף הפעולה עם ניאופרם, כמו גם למפעלים בעלי רישיון מתאים הנזקקים לחומרי גלם לצורך 

 . מוצרים מבוססי קנאביס לשימוש רפואי

הערכות החברה ביחס להתרחבות בסיס הלקוחות, הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק  

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

העד בשוק,  מגמות  לאור  היתר  בין  וזאת  החברה,  בשליטת  שאינם  שונים  מגורמים  כתוצאה  פות  וזאת 

 לדוח זה. 35הצרכנים, אישורים רגולטוריים, או התממשות אי אלו מגומי הסיכון המנויים בסעיף 

 שיווק והפצה .13

החברה   הדוח,  למועד  לנכון  באמצעות  ולהפיץ    שווק פועלת  מוצריה  בלתי  את  ג'  צדי  המהווים  מפיצים 

 .  , שיווק והפצה, בין היתר, שירותי לוגיסטיקהקשורים, וכן באמצעות מיזם ניאוקאן, אשר יספקו לחברה

להפצה שיווק ומכירה של מוצרי החברה, ראו    משותף עם ניאוקאןלפרטים בדבר התקשרות החברה במיזם  

 . להלן  30.1 -לעיל ו   2.2 פיםסעי

 צבר הזמנות  .14

 להלן.   30שונים, כמפורט בסעיף  הסכמי מכירהנכון למועד פרסום דוח זה חתומה הקבוצה על 
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 תחרות .15

 ישראל תחרות ב  .15.1

-IMCבעלי תקן    קנאביס רפואי   מגדלי   של  רב  מספר  ו ישנלהיום    נכוןבמדינת ישראל  ,  החברה  ידיעת  למיטב

GAP.    .באפשרות החברה, נכון למועד פרסום דוח    איןחוות הגידול הינן המתחרות העיקריות של החברה

  נתונים מאומתים לגבי פילוח השוק לשנת   חברההאין בידי  זה, להעריך את נתח השוק הפוטנציאלי שלה.  

2020.   

בהיקפים שונים,    תפרחות קנאביס רפואיבנוסף, משרד הבריאות מתיר לעוסקים בענף, מידי פעם, לייבא  

 עיבוד לכדי מוצרי קנאביס רפואי.   ואשר יעבר

,  בקפידהבחר  נשלהתמודד עם התחרות הצפויה לה, בין היתר, על ידי גיוס כוח אדם איכותי    החברה  בכוונת

  הכולל  ,ברמה הגבוהה ביותר מבחינה טכנולוגית  ובאמצעות מתקן הגידול של החברה בשרון, שהינו מתקן

 הטמעת אוטומציה בשרשרת הגידול.  

, הינן בבחינת מידע צופה התחרות  עם  להתמודדשל החברה    יכולתה  בדברלעיל,    חברההתחזיות והנחות  

ערך,   ניירות  בחוק  כמשמעו  עתיד,  הערכות    ן הופני  על  ואירועים   חברההמבוססות  התפתחויות  בדבר 

. הערכות אלו  חברהה שלקיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה  

מש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים  עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתמ

 .זה דוחל  35 בסעיףהתממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים  כן, וחברההשאינם בשליטת 

 שוק הבינלאומי תחרות ב .15.2

עם זאת,  למיטב ידיעת החברה קיימות בעולם חברות רבות העוסקות בגידול וייצור מוצרי קנאביס רפואי. 

להער החברה  של  ביכולתה  הנדרשים  יאין  התקנים  בעלות  מהן  כמה  שלהן  ך  הפעילות  לגידול  במדינות 

 רפואי.  לשימוש קנאביס  

,  . החברה פועלתIMC-GAPה בתקן  נכון למועד הדוח, החברה מחזיקה ברישיון קבוע מהיק"ר על עמית

בתקן   לעמידה  בשרון  החברה  מתקן  להתאמת  הדוח,  למועד  האישורים  ,  EU-GMPנכון  לקבלת  ותפעל 

 מוצריה מישראל למדינות יעד, בכפוף לרגולציה הקיימת.   אהדרושים לייצו 

השוק העולמי    של החברה להעריך מה יהיה חלקה בשוק העולמי, ועד כמה בסופו של דבר יהיה  אין ביכולתה

אטרקטיבי לחברות ישראליות. החברה מעריכה כי לאור הניסיון שצברה, והמתקן החדיש והמתקדם של  

שלה,   הייחודיות  והגנטיקות  החברה  זני  לצד  מתקדמות,  טכנולוגיות  בו  משולבות  אשר  בשרון,  החברה 

 יסייעו לה לעמוד בעתיד בתקינה שתאפשר לייצא את מוצרי החברה מישראל.  

 בתחרות  החברה תעמיד .15.3

ל  ביכולתה של החברה  יהיה חלקה בשוק העולמי.  האין  בזכות  מאמינה    חברה העריך מה  כוח האדם  כי 

  כמו ,  הקנאביס הרפואי  המחקר ופיתוח  מדינת ישראל בתחוםשל  המוניטין  האיכותי שגייסה, יועציה, וכן  

 יתרון על פני מתחרים זרים.  יהיה בהם כדי להעניק לה  ,החקלאות בתחום גם

, הינן  במסגרת הליך הייצוא  , לרבותביחס להתמודדות שלה עם המתחרים  לעיל  החברהתחזיות והנחות  

ערך,   ניירות  בחוק  כמשמעו  עתיד,  פני  צופה  מידע  הערכות    והן בבחינת  על  בדבר   חברההמבוססות 

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

באופן שונה מכפי שהוערך, חברהה או להתממש  או חלקן,  כולן  עשויות שלא להתממש,  אלו  . הערכות 
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  בסעיף נזכרים  התממשות אי אילו מגורמי הסיכון ה  כן, וחברההכתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת  

 זה.  דוחל 35

 עונתיות .16

בשרון, אשרהתוצרת החקלאית שלה    את  החברה מגדלת היברידי,  במתקן החברה  ורכב  המ   הינו מתקן 

, באמצעות מיתון השפעות  לגידול קנאביסאקלים אידיאלי  יוצרות  אשר  מתקדמות    טכנולוגיותחממות  מ

  הגידול שלה  במתקןבאמצעות הטכנולוגיה של החברה, החברה מפיקה  .  עונתיות על מחזורי הגידולאקלים ו

מזג אוויר קיצוניים )חורף או קיץ קשים(    מצבי  ,חברהה להערכת  .  שוטפים בכל שנהגידול    מחזוריבשרון  

  לעלייה   לגרום  עשויים   שהםעל אף    , מחזורי הגידולבבאופן משמעותי בהיקף התוצרת השנתית ו  יפגעו  לא

    .הגידול  בהוצאות

, הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק  מחזורי הגידוללביחס    לעיל  החברהתחזיות והנחות  

בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד    חברה המבוססות על הערכות    והןניירות ערך,  

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן  חברהה  של התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה 

 כן, וחברהה שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת  י  או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפ

 זה. דוחל  35 התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף

 כושר ייצור .17

 הריבוי  שלב .17.1

 בשנה.  עשרות אלפי שתיליםהחברה מבצעת הליך ריבוי בחוות הריבוי של החברה, המאפשרת ריבוי של  

 הגידול  שלב .17.2

טון תפרחות קנאביס    5עד    4  -על תוצרת של כיעמוד  כושר הייצור של החברה  החברה צופה כי  למועד הדוח,  

    יבשות לשנה.

. החברה השלימה את בניית  דונם  20זכויות שימוש בקרקע חקלאית בשטח של    לחברהולהלן,    לעיל  כמפורט .17.3

  נןהי  הגידול  מתקןהחברה בגין כושר הייצור של    הערכותיובהר, כי  .  דונם  5.5  של  שטח  על  גידולמתקן ה

הגידול,    על  בהתבסס מתקן  של  באוטומציה,    ,יותרב  גבוה  טכנולוגית  ברמההיותו  ביטוי  לידי  הבא  דבר 

החברה תבחן את הגדלת    .ייעודיתתאורה    וכן  גבוה  מתחב  שימוש  ת,משימוש במערכת בקרת אקלים מתקד

 שטח הגידול בהתאם לצרכיה. 

והנחות   המתקן  לעיל  החברהתחזיות  של  הייצור  לכושר  פעילות    ,ביחס  את  להרחיב  לאפשרות  וביחס 

  חברההמבוססות על הערכות    והןהינן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך,  החברה  

ואינ ודאי  אינו  בכלל,  אם  התרחשותם,  מועד  אשר  ועתידיים  קיימים  ואירועים  התפתחויות  ו  בדבר 

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי חברהה  שלבשליטתה  

בשליטת   שאינם  שונים  מגורמים  כתוצאה  וחברהה שהוערך,  הסיכון   כן,  מגורמי  אילו  אי  התממשות 

 זה. דוחל 35הנזכרים בסעיף 

 ת נוספת של חברות הקבוצה שאינן מהותיות לחברהיופעילו .18

החברה אינה עוסקת באמצעות חברות הקבוצה בפעילויות נוספות, בתחומים משיקים לתחום הקנאביס  

 הרפואי.  
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 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים .19

  7  ביאור  ראו  נוספים  לפרטים"ח  ש  אלפי  16,590  לבסך ש   קבוע  רכוש  הלחבר,  2020בדצמבר    31יום  נכון  

 .המאוחדים  הכספיים לדוחות

 הקבוצה חברות של מקרקעין  .19.1

 . דונם 20של   בהיקףעומד שטח חקלאי  קבוצהה לרשות, דוחה פרסוםלמועד   נכון

 ון רבש החברה מתקן .19.2

ומים(,   חקלאית  בקרקע  לשימוש  )סייגים  החקלאית  ההתיישבות  חוק  פי  על  שותפות  להסכם  בהתאם 

"(. מר  השותפות הסכם": להלןר אליהו וייס, אביו של מר אורי וייס ) לבין מ פארמה, בין ידע  1967-תשכ"ז

שנים אשר סיומה    49בהסכם חכירה ביחס לקרקע החקלאית לתקופה של    "ירמהתקשר עם    וייס   אליהו

"  2033בחודש ספטמבר   ידע  "(החלקות )להלן:  פי הסכם השותפות,  על  ידי    100%)מוחזקת    פארמה .  על 

  )כאשר יתר הזכויות מוחזקות על ידי מר אליהו וייס(   ף המוגבלמהזכויות בשות  74%  - מחזיקה בהחברה(  

הכלל   100%  -בו בין  יבשותף  מחולקים  בלבד,  הרפואי  הקנאביס  לגידול  ביחס  השותפות  והפסדי  רווחי   .

  מתבצעת  הרפואי  הקנאביס  תוצרתהשיווק והמכירה של    כאשר  ,האמור  ההחזקותהצדדים בהתאם ליחס  

  להעמיד התחייב וייס מר. בלבד החברה של יהיו כאמור  והמכירה מהשיווק והרווחים בלבדעל ידי החברה 

  שנים   9  בתום  תסתיים  אשר  ההסכם  תקופת  כל  למשך,  תמורה  ללא ,  השותפות  לשימוש  החקלאי  השטח  את

  את   לסיים  רשאים  הצדדים.  החקלאי  בשטח  הגידול  תחילת  לצורך  הנדרשים  האישורים  כל  קבלת  ממועד

   .מראש חודשים 12 בת בכתב בהודעה ההסכם

הסכם למכירת תוצרת במסגרתו תמכור  בהצדדים    התקשרו,  הקבוצהלהבנות בין השותפות לבין    בהתאם

"מ  מעפלוס    10%  עמלה קבועה של  בתוספת  התוצרת  ייצור   עלות תמורת    לחברהאת התוצרת    השותפות

. במידה  אינטליקנה תישא באופן בלעדי במימון המתקן שבשטח החלקות  כאשר,  "(התמורה":  להלן)  כחוק

ל  שהחברה תוכל  אם  רכושלא  בין  התוצרת,  את  היעדר    מהשותפות  פי  בשל  על  אם  ובין  מתאים  רישיון 

למי למכור את התוצרת ובמידת הצורך תגביל את    שותפות מראש ובכתב ל  החברה, תורה  החברההחלטת  

תמורה. עלות ייצור התוצרת  ב  שינוי   ללא זמן קצוב ו/או בהיקף התוצרת,  מכירת התוצרת לחברה אחרת ב

לאחר הפחתת דמי הניהול מעלות    השותפותתחושב בהתאם לדו"ח כספי מבוקר על ידי רואה החשבון של  

דו"ח כספי    קבוצהל  השותפות אחת לרבעון. אחת לשנה תעביר    שותפותייצור התוצרת. התמורה תועבר ל

וכן דרישה להשלמת    השותפותמבוקר של רו"ח אליו יצורפו אסמכתאות בגין התשלומים שהתקבלו אצל  

 אם הועברה התמורה ביתר.  קבוצהל השותפותהתמורה ו/או הוראת תשלום מ

 משרדי החברה  .19.3

 .  32שירתי ח"ן בשרון, ברחוב מתקן החברה בגברת ב  ממוקמים משרדי החברה

 מחקר ופיתוח  .20

שנותנים  מחקר ופיתוח    אנשיבתחום המחקר והפיתוח של קנאביס רפואי, וזאת באמצעות    החברה פועלת

באמצעות התקשרות בהסכמי שיתופי פעולה שונים עם גורמי מו"פ  כן  בחברה, ו  ו/או מועסקיםשירותים  

אחרים בשוק הקנאביס. במסגרת פעילות זו, מקצה החברה, בהתאם להסכמים השונים, שטחים בחוות  

 הגידול, לפעילות של השבחת זנים וריבויים.  
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 פיתוח שיטות גידול מתקדמות .20.1

הגידול  מתקדמת טכנולוגיה  מטמיעה    קבוצהה תוךבשלבי  בתקני    ,  עמידה  התוצרת,  איכות  על  הקפדה 

החברה מחזיקה ומתקשרת    איכות התוצרת והמוצרים.ושיפור    הייצורלצורך הפחתת עלויות    –  פארמה

 קנאביס רפואי ייחודיים.  בזניבהסכמים לקבלת 

 השקעות במחקר ופיתוח  .20.2

החברה פועלת בתחום המחקר והפיתוח באמצעות הסכמי שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים או חברות  

בתחום המחקר והפיתוח של קנאביס לשימוש רפואי. אשר על כן, במהלך שנות פעילות החברה, לא הושקעו  

 כספים במחקר ופיתוח.  

   נכסים לא מוחשיים .21

 : חברההלהלן יובא פירוט בדבר נכסים לא מוחשיים של  

  קנאביס (  ושותפות ידע פארמה ואליהו וייס  אליהו וייס  מר וריבוי )ע"ש    גידול ל  יםאישור  קבוצה ל  –  רישיונות  .21.1

 לעיל.   2.1, והכל כמפורט בסעיף "רמהיק   נושנית IMC-Medical Gradeבהתאם לתקני  רפואי  לשימוש

 קניין רוחני  .21.2

מוצרי החברה אינם מוגנים בפטנטים ו/או סימני מסחר. יחד עם זאת, החברה כוללת בהסכמים בהם היא  

החברה   כי  יצוין  הרוחני.  בקניינה  השימוש  לאיסור  ביחס  תנאים  סודותיה  מתקשרת  על  מסתמכת 

 ופועלת לרישום סימני מסחר בכדי לעגן את המוניטין שלה במוצריה.  חריים המס

 מוחשיים  לא נכסים יתרת .21.3

 . יתרת נכסים לא מוחשייםאין לחברה  2020בדצמבר  31ליום 
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   הון אנושי .22

 כללי  .22.1

 :65עובדים   40הדוח, הקבוצה מעסיקה   למועד 

 

 מחלקה 
 עובדים מספר

 2020 בדצמבר 31ליום  מעודכן 

 7 ואדמיניסטרציה מטה כספים, ,  הנהלה 

 20  תפעול  

 8  עבודה  חדר 

 5  ריבוי 

 40 "כ סה

 

 תלות מהותית בעובד מסוים  .22.2

 אין לחברה תלות במי מנושאי המשרה בה. 

 הטבות וטיבם של תנאי העסקה .22.3

עובדי החברה מועסקים על פי תנאים הנקבעים בהסכמים אישיים, בהתאם להחלטת והנהלת החברה. על  

כוללים   ההעסקה  הסכמי  כדין.  סוציאליים  לתנאים  היתר,  בין  זכאים,  העובדים  ההעסקה,  הסכמי  פי 

 התחייבות לשמירה על סודיות ושמירה על זכויות הקניין הרוחני של החברה. 

 משרה וחברי הנהלה בכירה בחברה, לרבות בעלי השליטה בחברה התקשרויות עם נושאי .22.4

 
 .  CTO- למועד פרסום הדוח, כנושאי משרה בכירה מוגדרים יו''ר, מנכ''ל, סמנכ"לית כספים ו 65

 דירקטוריון

CFO CTO  עוזר
 מנכ"ל

מנהל 
 חווה

 מנכ"ל
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השליטה   בעלי  מקרב  משרה  נושאי  לרבות  בה,  המשרה  נושאי  עם  החברה  התקשרויות  אודות  לפרטים 

 לפרק ד' של דוח תקופתי זה.   21בחברה, ראו תקנה 

  שינויים בדירקטוריון החברה .22.5

בתקופת הדוח חלו שינויים בדירקטוריון החברה, ובהם מינויים של הדירקטורים מר דב תמרקין, גב' שרית   .22.5.1

, ומר ג'וש הרמלין, סיום כהונה של גב' אסתר לנגרמן, וכן מינויו של מר בלפור מור למ"מ יו"ר  שליט-סבן

 . , והכל כמפורט להלןדירקטוריון החברה, חלף מר יונה לוי

החברה    2019בר  באוקטו  10ביום   .22.5.2 שירותי  בהסכם    ותההתקשר  בדבר  מיידי   דיווחפרסמה  ייעוץ  למתן 

ביום    כדירקטור פעיל בחברה.כהן  אשר י,  "("ד"ר תמרקין)להלן: "  עם ד"ר דב תמרקיןולכהונה כדירקטור  

בדירקטוריון  כדירקטור  , לאחר קבלת אישור היק"ר בעניינו, מונה ד"ר תמרקין לכהונה  2020בספטמבר    23

  2019באוקטובר    10מיום    דיווחים   ראולתפקידו וניסיונו של ד''ר תמרקין,    ביחס  נוספים  לפרטים  ברה. הח

נכלל על  ה ,  (2020-01-094966  -ו   2019-01-087936,  2019-01-087393:אסמכתאות'  מס)  2020בספטמבר    23  -ו

היק"ר ותחילת כהונתו בפועל, שימש  יצוין כי עד למועד אישור מינויו של ד"ר תמרקין על ידי  דרך ההפניה.

 ד"ר תמרקין כמשקיף בדירקטוריון החברה. 

 "(שליט-גב' סבן)להלן: "  שליט-ה של גב' שרית סבןפרסמה החברה דיווח מיידי על מינוי  2020ליולי    23ביום   .22.5.3

ליולי    23לפרטים נוספים, ראו דיווח מיום    כדירטקורית חיצוני בחברה, בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.

-2020)מס' אסמכתא:    2020באוגוסט    31ודיווח משלים לו מיום    (2020-01-072310)מס' אסכמתא:    2020

מונתה חלף הדירקטורית החיצונית, גב' אתי אסתר    שליט-גב' סבן  על דרך ההפניה.  ים, הנכלל (01-086944

)מס'    2020במאי    31, כמפורט בדיווח החברה מיום  2020ביולי    30, אשר סיימה את כהונתה ביום  לנגרמן

 (, הנכלל על דרך ההפניה.2020-01-054999אסמכתא: 

"( לכהן כדירקטור  הרמלין  מראושר מינויו של מר יהושע )לורנס( הרמלין )להלן: "  2019בדצמבר    19ביום   .22.5.4

, אישרה האסיפה הכללית של  2020בפברואר    23וריון החברה. ביום  בחברה על ידי ועדת הביקורת ודירקט 

,  2020בספטמבר    23החברה את מינויו של מר הרמלין, וזאת בכפוף לקבלת אישור היק"ר בעניינו. ביום  

יצוין כי עד    לאחר קבלת אישור היק"ר בעניינו, מונה מר הרמלין לכהונה כדירקטור בדירקטוריון החברה.

מינ  אישור  שימש  למועד  בפועל,  כהונתו  ותחילת  היק"ר  ידי  על  הרמלין  מר  של  הרמליןויו  כמשקיף    מר 

  - ו  2020בפברואר    24,  2019בדצמבר   22י החברה מהימים  לפרטים נוספים, ראו דיווח  בדירקטוריון החברה.

על    ים, הנכלל(2020-01-094972  -ו  2020-01-018702,  2019-01-111993)מס' אסמכתא:    2020בספטמבר    23

 . דרך ההפניה

, הוחלט בדירקטוריון החברה על סיום כהונתו של מר  2021בפברואר    16בישיבת דירקטוריון החברה ביום   .22.5.5

לוי   מר  החברה.  דירקטוריון  כיו"ר  לוי  דירקטוריון    ממשיךיונה  יו"ר  תפקיד  ואת  רגיל,  כדירקטור  לכהן 

 .  2011ן זמני, מר בלפור מור, אשר מכהן כדירקטור בחברה משנת  החברה ממלא, נכון למועד הדוח, באופ

פעל למינויו  החברה ת , דירקטוריון החברה החליט כי  2021בפברואר    16בישיבת דירקטוריון החברה ביום   .22.5.6

יצוין כי משהתקבל    של מר דורון בירגר לדירקטוריון החברה, אשר עתיד לכהן בתפקיד יו"ר הדירקטוריון.

לפרטים נוספים,    אישור אסיפת בעלי המניות של החברה.ניינו של מר בירגר, מינויו כפוף לאישור היק"ר בע 

-2021-01, 2021-01-019627, 2021-01-018816)מס' אסמכתא:  2021בפברואר    17ראו דיווחי החברה מיום  

במרץ    4מיום  (. לפרטים בדבר מועמדותו של מר דורון בירגר ראו דוח זימון אסיפה  2021-01-019639,  018822

 (, הנכלל על דרך ההפניה.  2021-01-026709)מס' אסמכתא:  2021

בד בבד    מיידיבמסגרת דיווח    סמתרמתפנושאי המשרה הבכירה של החברה למועד פרסום דוח זה    מצבת .22.6
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 עם דוח תקופתי זה.  

, ולכן לא משקיעה ולא צפויה להשקיע סכומים  כוח אדם מיומן ומנוסה בתחום הפעילות  ת מגייס  הקבוצה  .22.7

 .מהותיים בהכשרה והדרכות עובדיה

אישרה תכנית אופציות לעובדיה ויועציה. תכנית אופציות הוגשה לרשויות המס והיא תקפה נכון    החברה .22.8

 למועד פרסום הדוח.  

 .  בחברה בכירה  משרה נושאי  שלתגמול  תכנית למועד פרסום הדוח, החברה פועלת לאישור   נכון .22.9

 חומרי גלם וספקים .23

 הספקים השונים עימה היא מתקשרת.  מבין במי תלות   לחברה  אין, הדוח למועד ונכון,  החברה  להערכת

 הון חוזר .24

 . ''חש מיליון 1.1-של כ  בסך  2020בדצמבר  31גרעון בהון חוזר ליום  לחברה

 השקעות .25

ובית    המשתלההגידול, לרבות התשתיות, החממות,    מתקןהקמת  במהלך שנת הדיווח השלימה החברה את  

   ."חשמיליון  17-כ -כשל  תבעלות מצטברהאריזה,  

 .  2020בדצמבר  31הכספים המאוחדים של החברה ליום  לדוחות 7ביאור נוספים ראו   לפרטים

 נכון למועד הדוח, החברה לא ביצעה השקעות מהותיות בחברות מוחזקות.

  מימון .26

 . מההון החוזר שלההלוואות בעלים והשקעות,  את פעילותה בעיקר מ אינטליקנה מממנת  היווסדה מיום .26.1

ולאחר תאריך המאזן ביצעה החברה מספר גיוסי הון. לפרטים נוספים בקשר עם גיוסי    2020במהלך שנת   .26.2

 .לעיל  4ההון שביצעה החברה ראו סעיף 

 הלוואות לזמן ארוך  .26.2.1

  לפרטים  .ח" ש  מיליון  16.4-כ  שלבסך    ארוך  לזמן  בעלים  הלוואות  חברהב  קיימים  2020שנת    לסוף  וןנכ

 .  2020לדצמבר   31הכספיים של החברה ליום  לדוחות ב1ביאור  נוספים ראו 

   פיננסיות מידה אמות .26.2.2

 . וחיוכפופה לאמות מידה פיננסיות כלשהן במהלך שנת הד הייתה לא החברה

  עצמי הון .26.2.3

  מסך   0.5%  - "ח ומהווה כשמיליוני      1.1  - בכ  2020  בדצמבר   31של החברה הסתכם נכון ליום    בהון   גרעוןה

 . המאזן

 מיסוי  .27

בכספיים של    לדוחותיה   18ביחס למיסוי, ראו ביאור    לפרטיםכפופה לדיני המס הנהוגים בישראל.    הקבוצה 

 החברה המצורפים לדוח תקופתי זה.  
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 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם .28

חשופה   להם  העיקריים  הסביבתיים  הסביבה    הקבוצההסיכונים  זיהום  והינם:  פעילותה  לאופי  נוגעים 

במהלך השנים האחרונות  הגידול וכן משימוש בחומרי הדברה חקלאיים.  ו  הריבוימפסולת שנגרמת מתהליך  

להערכת   אלה.  הוראות  של  ובאכיפה  בפיקוח  וכן  הסביבה,  איכות  בתחום  הדין  בהוראות  החמרה  חלה 

ב להחמיר  ואף  להימשך  צפויה  זו  מגמה  ולחקיקה  החברה,  בינלאומיות  למגמות  בהתאם  הבאות,  שנים 

 באיחוד האירופי ובמדינות המערב.

-מפגעים התשכ"א   על פעילות החברה חלים חוקים שונים בתחום איכות הסביבה, לרבות החוק למניעת

 והתקנות מכוחם.  1959- ; חוק המים, תשי"ט1993- חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג; 1961

ולפי דרישות החוקלפנות    פועלת  קבוצה הבנוסף,   בהתאם למדיניות    ,פסולת מסוגים שונים באופן סדיר 

זה.   והוראות הרשויות בתחום  הוראות הדין בתחום איכות הסביבה  על  המחמירה של החברה בהקפדה 

 .להערכת החברה היא אינה צפויה לספוג הוצאות מהותיות מכוח הוראות אלה כאמור 

בהוראות הדין בתחום איכות הסביבה הן בבחינת מידע צופה פני  הערכות החברה בדבר המשך ההחמרה  

בשליטת   שאינן  שונים  בגורמים  ותלויה  ודאית  אינה  שהתממשותו  ערך,  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד, 

 .לדוח זה 35בסעיף החברה וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון המנויים 

 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד   .29

פעילות החברה כפופה לקבלת רישיונות, אישורים והיתרים ממשרד הבריאות, בהתאם לכללי האסדרה  

,  IMC-GAPעומדת בתקן    החדשה, ובהנחיות משרד הבריאות ביחס לתחום הפעילות. למועד הדוח, החברה

 .   IMC-GAPוהינה בעלת רישיונות לריבוי וגידול של קנאביס רפואי על פי תקן 

 והסכמי שיתוף פעולה םהסכמים מהותיי .30

 עם ניאופרם   מיזם משותף .30.1

התקשרה החברה במזכר הבנות מחייב עם ניאופרם     2020בספטמבר    7לעיל, ביום    2.2בהמשך לאמור בסעיף  

ל מירקין,  בוריס  מר  ניאוקאןועם  מיזם  זה  )להלן  הקמת  ""המיזם":  בסעיף  שותפות  "או    "השותפות, 

ויהוו  "(המיזם , אשר יעשה שימוש בבית מסחר ובית מרקחת בעלי הרישיונות המתאימים מאת היק"ר, 

זרוע להפצה ושיווק תוצרת החברה למטופלים ולבתי המרקחת. על פי הסכמות הצדדים במסגרת המיזם,  

אינטליקנה תישא בעלויות מכר המוצרים למיזם, וניאופארם תישא בעלויות שלה לשיווק, מכירת והפצת  

ניאוקאן הוקמה כשותפות, כאשר חלק החברה בה ו  37%מיזם הינו כאמור  מוצרים.    - מהשותף המוגבל 

 מהשותף הכללי.    37.5%

 להלן תובא תמצית תנאי הההתקשרות: 

פעילות עסקית לשיווק ומכירה של קנאביס רפואי, אשר תבוצע באמצעות בית    המיזםהצדדים יפתחו תחת  .30.1.1

יפעלו במסגרת   בנוסף, הצדדים  ובית מסחר.  פיתוח אפליקציה לאספקת קנאביס    המיזםמרקחת  לצורך 

לחולים.   ישירות  ניאופרם  תאגידי  רפואי  לקבוצת  המתאימים  הרישונות  את  וקיבלו  המסחר  בית  לבית 

 . להלן 30.1.9ובסעיף   לעיל 2.2.5כמפורט בסעיף  ותהפעיל לצורך  המרקחת

"(,  אינטליקנה   הסכםהשותפות תיכנס לשני הסכמים: הסכם עם אינטליקנה )להלן: " לצורך קידום המיזם,   .30.1.2

זכות לקבל את תוצרת הקנאביס שאינטליקנה מייצרת בכמויות ובתנאים כפי שנקבעו  יהיה    למיזםלפיו  

במזכר ההבנות, ובכפוך לחריגים המצוים בו. יצוין כי ישנה עלייה הדרגתית בהיקך התחייבות אינטליקנה  
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קת תוצרת קנאביס למיזם, אך לא קיימת התחייבות מצד המיזם לרכישת כמות מינימלית כלשהי;  לאספ

תהא הזכות לקבל מפרומדיקו בע"מ    המיזם  "(, לפיו לשותפותניאופרם  הסכםההסכם עם ניאופרם )להלן: "

" הפעילויו פרומדיקו)להלן:  )למעט  הפעילות  בתחום  הנדרשים  השירותים  את  ניאופרם,  מקבוצת  ת  "(, 

לחריגים   ובכפוף  ניאופרם  שברשות  המסחר  ובית  המרקחת  בית  באמצעות  ההבנות(,  במזכר  המוחרגות 

תהא הזכות לקבל את השירותים מניאופרם בתנאים זהים לתנאי אספקת    המיזם  המצוים בו. לשותפות

גים  על ידי אינטליקנה כאמור לעיל, בהתאמות הנדרשות, ובכפוף לחרי  המיזם  מוצרי הקנאביס לשותפות

 המצוים במזכר ההבנות. 

עסקית בתחום ובהיקף הפעילות של המיזם    תכל הזדמנו  למיזם התחייבות להפנות  אינטליקנה והצדדים

 שתגענה אליהם, למעט החריגים המופיעים במזכר ההבנות, לטובת השותפות. 

אינטליקנה ומבעלי  מר מירקין ימונה למנכ"ל פעילות המיזם. מר מירקין הינו גיסו של ה"ה מר וייס, מנכ"ל   .30.1.3

השליטה בה. למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה, מר מירקין הינו מנהל בכיר עם ניסיון עשיר בהקמת  

וניהול ארגונים, סחר ומכירות בשווקים בינלאומיים. במהלך הקריירה, מר מירקין היה אחראי על קרוב  

כיהן בתפקיד נשיא אי. סי. איי טלקום    למיליארד דולר מכירות ועל צוותים במדינות שונות. בנוסף, בעבר

   ברה"מ.

באופן יחסי לשיעור אחזקותיהם במיזם. במקרה  המיזם  הצדדים יעמידו מימון שוטף להוצאות שותפות   .30.1.4

, יחול מנגנון דילול שייקבע בהסכם המפורט בין  המיזם  שצד כלשהו לא יעמיד את חלקו במימון שותפות

 הצדדים.

דירקטוריון השותף הכללי, אשר יחזיק במלוא הסמכויות לניהול פעילות השותפות, יורכב מנציג אחד של   .30.1.5

מסך ההחזקות בשותפות. עוד נקבע    5%ניאופרם, נציג אחד של אינטליקנה ומר מירקין, ככל שיחזיק לפחות  

ניאו  נציג  של  משותפת  תמיכה  ללא  בדירקטוריון  החלטה  תתקבל  לא  כי  ההבנות  נציג  במזכר  ושל  פרם 

 אינטליקנה. 

בין    80% .30.1.6 אחרת  יוסכם  אם  אלא  רבעון,  כל  בתום  יחולקו  דין  לפי  לחלוקה  המותרים  השותפות  מרווחי 

 אינטליקנה וניאופרם. 

מיליון אופציות לא סחירות    5לניצעת  התחייבה להקצות    במסגרת ההסכמות לפי מזכר ההבנות, החברה .30.1.7

מחיר    , כאשר"(המימוש  מניותמיליון מניות רגילות )להלן: "  5- למימוש להניתנות  חודשים,    3לתקופה של  

ממוצע   שער  לפי  אביב,  בתל  לני"ע  בבורסה  אינטליקנה  מניית  של  הממוצע  המחיר  לפי  ייקבע  המימוש 

  2020בספטמבר    7ימי המסחר שקדמו ליום חתימת מזכר ההבנות על ידי הצדדים )ביום    30-משוקלל יומי, ב 

  הקצאה זו לא תבוצע. ולאור התקשרות עם ניאופרם בהסכם השקעה נפרד,  דים,  על פי הסכמות הצד   כאמור(.

 לעיל.   2.2.5 -ו  4.2.7לפרטים נוספים ראו סעיפים 

להלן,    30.1.9, כמפורט בסעיף  פעילות בתחום הקנאביסה קבלת הרישיון להפעלת בית המסחר לצורך  העת   .30.1.8

תנאי מתלה ליישום הסכם אינטליקנה. לאינטליקנה ולניאופרם תהא הזכות לפרק את השותפות    התקיים 

במקרה שמכירותיה תפחתנה מהיקף מינימלי שנתי החל מתום שנת הפעילות הקלנדרית הרביעית המלאה  

ל  של השותפות. כמו כן, במקרה של הפרה חוזרת של הוראה מהותית על ידי ניאופרם בהסכם ניאופרם או ע

ידי החברה בהסכם אינטליקנה, הצד שאינו מפר יהא זכאי לבטל את שני ההסכמים יחד )הסכם ניאופרם  

 והסכם אינטליקנה יחד(. 

קיבל רישיון לעיסוק והחזקה של סם מסוכן לפי סעיפים    נכון למועד פרסום הדוח, תאגיד מקבוצת ניאופרם .30.1.9

החזקה ומסירת מוצרי    –"( מרקחת ביתלפקודת הסמים המסוכנים לבית מרקחת )להלן בסעיף זה: " 7-ו 6
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למטופלים בעלי רישיונות ובהתאם לרישיונם )להלן בסעיף זה:    IMC-GDPקנאביס על פי תנאי האיכות  

ופרם ביחס לבית מרקחת שבבעלותה וישמש לפעילות המיזם. תוקף הרישיון  "(. הרישיון ניתן לניאהרישיון"

)מס' אסמכתא:    2020בנובמבר    10. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  2021באוקטובר    18עד ליום  

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 2020-01-112195

נוספים אודות המיזם המשותף ראו דיווח מיידי על כינוס אסיפה   כללית מיוחדת ודוח הקצאה  לפרטים 

)מס' אסמכתאות:   2020באוקטובר    25, ותוצאות האסיפה מיום  2020בספטמבר    17פרטית מהותית מיום  

 (, הנכללים על דרך ההפניה. 2020-01-115995-ו  2020-01-093766

ניירות ערך ,  1968- התשכ"ח-יובהר כי המידע המופיע לעיל, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק 

 . אשר התממשותו תלוי, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה, ואין כל ודאות כי יתממש

 בע"מ  פארמסוטיקלס  קנביט –הסכם ייצור עם חברת תיקון עולם  .30.2

חתמה החברה עם    2020בדצמבר    7, החברה הודיעה כי ביום  202066בדצמבר    8בהמשך לדיווח מיידי מיום  

קנביט    –תיקון עולם  החברה הציבורית  "(, שהנה חברת בת של  ייצור  תיקוןתיקון עולם ייצור בע"מ )להלן: "

פארמסוטיקלס בע"מ, על הסכם לייצור ואריזה של מוצרי קנאביס רפואי מזני הקנאביס שמגדלת החברה  

 "(. הסכםה )להלן: "

במפעל החברה    IMC-GMPלאינטליקנה שירותי ייצור ואריזה על פי תקן  תעניק  על פי ההסכם, תיקון ייצור  

בציפורית עבור מוצרי קנאביס רפואי המבוססים על זני הקנאביס שמגדלת אינטליקנה, ובכלל זה תפרחות  

ייצור תהיה זכאית לתמורה    קנאביס רפואי, מיצויי קנאביס מהולים בשמן ושמני קנאביס רפואי. תיקון 

עבור ייצור ואריזת המוצרים, וכן לתמורה עבור מתן שירותים נוספים בהתאם לצורך בהם, כגון: אחסנה,  

שינוע, ביצוע בדיקות מעבדה ורכישת חומרי אריזה, וכן עבור שירותים נוספים, ככל שידרשו ויוסכמו על  

 ידי הצדדים להסכם. 

שנים, שתחילתה במועד חתימת ההסכם.    3ה בבלעדיות והינו לתקופה של  ההסכם אינו מחייב את אינטליקנ 

על אף האמור, כל אחד מהצדדים להסכם יהיה רשאי להודיע על סיומו מכל סיבה שהיא, בהודעה בכתב  

 ימים מראש.  60של 

-בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  ושהינ  עמידהאמור לעיל, כולל  

, ואשר התממשותו תלויה, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה, ולפיכך אין כל וודאות כי  1968

 . האמור לעיל יתממש, ואף אם יתממש אין כל ודאות כי לא יחול בו שינוי מהותי

 בקאנישין בע"מ  החברה מכירת אחזקות היפרדות ו .30.3

שא  קיומו של מעל    2020בפברואר    24  ביוםעל רקע השלמת הקמת מתקן החברה בשרון, החברה הודיעה  

למכירת החזקות  שלישי שאינו קשור  50%)  יה ומתן  בישראל מצד  רפואי  קנאביס  לגידול  נוספת  בחווה   )

רי קנאביס  לחברה ו/או לבעלי השליטה בה )קאנישין בע"מ(, וכן זכויות לתקבולים ממכירה עתידית של מוצ

 וזכויות הנוגעות לשימוש בגנטיקה.  

, כאשר  כאמורבחווה    על התקשרות בהסכם היפרדות סופי מול השותף  ה החברההודיע  2020במרץ    24ביום  

לצד    2020באפריל    20ביום   החברה  אחזקות  למכירת  בהסכם  הראשון  השלב  שהושלם  החברה  הודיעה 

מיליון ש"ח עבור רכישת מניות קאנישין הועברה    4ך של  "(, והתמורה בסהרוכששלישי )להלן בסעיף זה: "
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לחברה. במועד השלמת השלב השני, קרי במועד השתילה בפועל של שתילי הקאנביס במתקן הגידול של  

   מיליון ש"ח. 3קאנישין, החברה תהא זכאית לתשלום נוסף מהרוכש בסך של 

  מיםמי   םיימייד   דיווחים, וכן  2019לשנת  לדוח התקופתי    37.5סעיף  לדוחות הכספיים ו  9ביאור    ראו  לפרטים

  ,2020-01-024997  ,2020-01-018573  )מס' אסמכתאות:  2020באפריל    20,  2020  במרץ  24  ,2020  בפברואר  24

 (, הנכללים על דרך ההפניה. , בהתאמה2020-01-039642 -ו  2020-01-025018

 פורטוגל בפעילות ל  מיזםההתקשרות ב  סיום .30.4

  לשיתוף  מחייב  הבנות   במזכר ,  לקבוצה  קשורים  שאינם,  יזמים  קבוצתועם    אלויטהתקשרה הקבוצה עם  

  חברה   בפורטוגל  יקימוצדדים  ה,  ההבנות  מזכר  הוראות   פי  על"(  ההבנות  מזכר: "בס"ק זה  )להלן   פעולה

זה  להלן)   הרישיונות   להשגת  המקומי  הדין  להוראות  בהתאם  תפעל   אשר"(  המשותפת  החברה":  בס"ק 

  "( המוצרים":  בס"ק זה  להלן)  רפואי  לשימוש  קנאביס  מוצרי  של  ומכירה  הפצה,  ייצור,  לגידול  הנדרשים

הדין    מחוץ  המוצרים  ולייצוא ,  בפורטוגל פי  על  מפורטוגל  מוצרים  לייצא  לאפשרות  בכפוף  לפורטוגל, 

סעיף    המקומי(. ראו  בפורטוגל  אודות הפרויקט  נוספים  לשנת    לדוח התקופתי  37.6לפרטים  של החברה 

2019 . 

לשנת   202067במרץ    31ובהתאם להודעת החברה על שינוי האסטרטגיה שלה מיום    נכון למועד פרסום הדוח,

בישראל,    2020 בפרויקטים  כי  להתמקד  לעדכן  מתכבדת  בכוונתהחברה  ההתקשרות    האין  את  לקדם 

 . האמורה

   בתאילנד פעילות הקבוצהמיזם ל ההתקשרות ב סיום  .30.5

  קשורים   שאינם,  יזמים  קבוצתועם    אלויטעם    התקשרה  הקבוצה  הודיעה החברה כי  2019  בפברואר  6  ביום

  יקימו   במסגרתו "(,  ההבנות  מזכר)להלן: "  פעולה  לשיתוף   מחייב  הבנות  במזכר"(,  היזמים ":  להלן)  לקבוצה

  להשגת   המקומי   הדין  להוראות  בהתאם  תפעל   אשר"(  המשותפת החברה":  להלן)  צדדים בתאילנד חברהה

  "( המוצרים":  להלן)  רפואי   לשימוש  קנאביס   מוצרי  של  והפצה   שיווק ,  ייצור,  לגידול  הנדרשים   הרישיונות 

   .בתאילנד מקומיים גורמים עם  פעולה  שיתופי על חתימה של בדרך לרבות,  בתאילנד

לשנת   202068במרץ    31ובהתאם להודעת החברה על שינוי האסטרטגיה שלה מיום    נכון למועד פרסום הדוח,

 .להתמקד בפרויקטים בישראל, אין בכוונת החברה לקדם את ההתקשרות האמורה  2020

 "קנאלה" סיום התקשרות במיזם  .30.6

התקשרות במיזם משותף  הלסיום  לפעול  דירקטוריון החברה החליט  הודיעה החברה כי    2020במרץ    31ביום  

לטיפול בסימפטומים של  רפואי  לריבוי וגידול זני קנאביס ייעודיים לצורך פיתוח מוצרים מבוססי קנאביס  

  22,  2019אפריל  ב  28בהמשך לדיווחיה של החברה מימים  תחת מותג "קנאלה". זאת    ,מחלת האפילפסיה

, הנכללים על דרך ההפניה, בקשר עם התקשרותה במזכר עקרונות להקמת  2019בספטמבר    12  -ו  2019במאי  

 המיזם המשותף, יחד עם צד שלישי שאינו קשור לחברה ו/או לבעלי השליטה בה. 

ראו  נוספים  של    4סעיף    לפרטים  מיידי  מיום  לדיווח  אסמכתא:  2020במרץ    31החברה  -2020-01  )מס' 

 על דרך ההפניה.  ים( הנכלל 029698

 
 על דרך ההפניה.  ים( הנכלל029698-01-2020 )מס' אסמכתא:  2020במרץ  31לפרטים נוספים ראו דיווחי החברה מיום  67
 על דרך ההפניה.  ים( הנכלל029698-01-2020 )מס' אסמכתא:  2020במרץ  31לפרטים נוספים ראו דיווחי החברה מיום  68
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 69מורז חברת  עם  מיזם משותףהתקשרות ב .30.7

נחתם הסכם מייסדים בין החברה לבין מורז לשם הקמת מיזם משותף )להלן בסעיף    2020ביולי    13ביום  

" או  המיזם זה:  רפואי  וקאנביס  צמחים  תמציות  המכילים  מוצרים  של  ומכירה  הפצה  לייצור,   )"CBD  

 .70"(הפעילות תחוםבתחום טיפול, טיפוח ושימור העור )להלן בסעיף זה: "

"(,  החדשה   החברהלפי עיקרי ההסכם, הצדדים יקימו חברה פרטית חדשה בערבון מוגבל )להלן בסעיף זה: "

  50%-מהונה המונפק והנפרע של החברה החדשה, וב  49%-שר כל צד יחזיק בשתעסוק בתחום הפעילות, כא

 הנותרים יוחזקו על ידי מתווך העסקה, ללא זכויות הצבעה וניהול.  2%  .מזכויות ההצבעה בה

או   רפואי  קנאביס  רכיבי  לשלב  יפעלו  הצדדים  המיזם  נוסף    CBDבמסגרת  הרכיבים  כרכיב  רשימת  על 

במוצרים הקיימים של מורז, ויפעלו לפתח מוצרים חדשים בשילוב תמציות צמח הקנאביס. עוד יצוין כי  

במסגרת ההסכם, מורז תספק לחברה החדשה, בין היתר, תמציות צמחי מרפא, והחברה תספק לחברה  

הקיימת באזור הפעילות,  יה  צ , לפי צורכי המיזם ובהתאם לרגולCBDהחדשה רכיבים מצמח הקנאביס או  

 במחיר עלות. 

  24בדוח התקופתי, וכן דיווחי החברה מימים    37.9כל האמור בהמשך לדיווח החברה, אשר נכלל בסעיף  

,  2020-01-018573)מס' אסמכתאות:    2019ביוני    16  -ו  2019בדצמבר    8,  2020בפברואר    6,  2020בפברואר  

 הנכללים על דרך ההפניה.  , בהתאמה(,2019-01-058909-ו  2019-01-017292

 . 2021שנת מהלך בהחברה סיימה את שלב המיתוג ותחל בשיווק המוצר נכון למועד פרסום הדוח, 

,  1968-התשכ"ח-יובהר כי המידע המופיע לעיל, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך

 . ן כל ודאות כי יתממשאשר התממשותו תלוי, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה, ואי

 מתן ליווי טכני שוטף והספקת מוצרים ושירותים לחממות החברה  –מסגרת  הסכם .30.8

אישרה האסיפה הכללית התקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי ליווי טכני שוטף    2020בספטמבר    29ביום  

ושירותים לחממות החברה, באמצעות חברה חיצונית   ירוק    –והספקת מוצרים  ידי    –סחר  על  הנשלטת 

ים נוספים  לפרטגורמים אשר נמנו על בעלי השליטה באלויט, שנמנתה על בעלי השליטה בחברה.  קרובים של  

)מס'    2020בספטמבר    29דיווח מיידי מיום    ( לפרק ד' המצורף לדוח תקופתי זה,10)סעיף    22תקנה    ראו

 (, הנכלל על דרך ההפניה.2020-01-096349אסכמתא: 

   במלטה אלויטהחברה עם   התקשרות  .30.9

ודירקטוריון החברה אישרו את התקשרות החברה עם אלויט )מבעלי השליטה בחברה(,    ועדת הביקורת 

לפיו אלויט תרכוש מהחברה קנאביס לצורך מיצויו ועיבודו במפעל חברת הבת של אלויט אותה היא מקימה  

( )להלן:  Alvit Pharma Limitedבמלטה )חברה בשליטה מלאה של אלויט הרשומה במלטה תחת השם  

טון קנאביס רפואי למתקן אלויט    2"(. על פי ההסכם צפויה החברה לספק בשנה עד  מתקן אלויט במלטה"

עוד  מיליוני ש"ח.    36  עד  שנים( תעמוד על  3בגין התקשרות זו )במשך  האפשרית  סך התמורה  , כך שבמלטה

ירת תפרחות  המחיר כאמור יוצמד למחיר אשר נקבע בהסכם שנחתם בין החברה לבין צד ג' למכ נקבע כי  

 קנאביס. 

יובהר כי, הסכם זה כפוף לקבלת כל האישורים הרגולטורים הנדרשים לשם ייצוא וייבוא הקנאביס על ידי  

 
 דוח התקופתי.בפרק א' ב 30.7ראו סעיף    מורזנוספים אודות המיזם המשותף עם חברת   לפרטים 69
 .ההפניה דרך על הנכלל(, 067570-01-2020)מס' אסמכתא:  2020ביולי  13מיום   מיידינוספים ראו דיווח    לפרטים 70
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הצדדים להסכם, לרבות קבלת האישורים הנדרשים מכל גורם רשמי בחו"ל למתקן אלויט במלטה, לרבות  

 הקנאביס מישראל. ייבוא תוצרת

מיום    לפרטים דיווח  ראו  אסמכתא:    2019  בדצמבר  22נוספים  דרך    הנכלל(  2019-01-111993)מס'  על 

   ההפניה.

,  1968-התשכ"ח-יובהר כי המידע המופיע לעיל, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך

 . אשר התממשותו תלוי, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה, ואין כל ודאות כי יתממש

 מחמד  וחיות משק  לחיות מוצריםמיזם לפיתוח סיום התקשרות ב .30.10

לפרק א' בדוח    37.11ולאמור סעיף    2019  בספטמבר  1  -ו  2019  באוגוסט  21בהמשך לדיווחי החברה מיום  

התקשרות החברה במזכרי עקרונות  , בדבר  2019ה לדוח התקופתי לשנת  10ובביאור    2019התקופתי לשנת  

"  מגן  בר)להלן: "( בע"מ  1997מגן לחיות מחמד )-בע"מ ווט להקמת מיזמים משותפים עם החברות בר מגן  

לפעילות בתחום מוצרים מבוססי קנאביס רפואי בתחום חיות המשק וחיות המחמד, בהתאמה  "(,  מגן  וט"-ו

ת, לרבות  יולא חלה התקדמות במסגרת ההתקשרו  , זה  דוח  פרסום   למועד   נכון "(,  מזכרי העקרונות":  להלן)

באיטליה.   למפעל  בביחס  כאמור ין  זאת  החברה  אסטרטגייה  עדכון  לאור  להתמקד    2020לשנת    71היתר 

 . , אין בכוונת החברה לקדם את ההתקשרות האמורה. יצוין כי נכון למועד הדוחבפרויקטים בישראל

  בפברואר   6  -ו   2019  בדצמבר  8,  2019  בספטמבר   1  ,2019  באוגוסט   21  מימים   דיווחיםנוספים ראו    לפרטים

(  בהתאמה ,2020-01-013746-ו   2019-01-107292   ,2019-01-091369 ,2019-01-086998)אסמכתאות:   2020

   .ההפניה דרך  על הנכללים

  CBDשיתוף פעולה לייצור, הפצה ומכירה של מוצרי מזון המכילים  הסכםסיום התקשרות ב .30.11

הודיעה החברה על התקשרותה בהסכם מחייב לשיתוף פעולה בתחום מוצרי מאכל    2020בפברואר    27ביום  

ב )להלן  CBD  -מעושרים  קשור  בלתי  שלישי  צד  זה  עם  "בסעיף  של  "(השותף:  ושיווק  הפצה  לצורך   ,

בחו"ל  המשותפים  ההתקשרות, הצדדים  ע.המוצרים  תנאי  פי  לפעול  ל  ייעודית  הסכימו  באמצעות חברה 

מהון מניותיה, ואילו השותף    60%- "(, כאשר אינטליקנה תחזיק בהמשותפת  החברה)להלן בסעיף זה: "

הוסכם כי החברה המשותפת תפעל לשווק ולהפיץ את המוצרים המשותפים    מהון מניותיה.   40%-יחזיק ב

 בלונדון. 

נכון למועד הדוח, אין בכוונת החברה לקדם את הקמת החברה המשותפת, וזאת, בין היתר, לאור שינוי  

  תפעל  החברהאסטרטגיה של החברה, לקדם ולפתח פרויקטים בחו"ל המצויים בשלבים מתקדמים בלבד.  ה

  . השותף  מול  ההסכם לביטול

-2018-01)מס' אסמכתאות:    2020לפברואר   27  -ו  2019בדצמבר    12לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

   , בהתאמה(, הנכללים על דרך ההפניה.2020-01-019891-ו  0120654

,  1968-התשכ"ח-יובהר כי המידע המופיע לעיל, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך

 . י יתממשאשר התממשותו תלוי, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה, ואין כל ודאות כ

 "מ בע מרפא צמחי לפוקוס רפואי קנאביס תפרחות למכירת  הסכם .30.12

פוקוס צמחי  חברת  התקשרה החברה בהסכם מחייב לפיו תספק תפרחות קנאביס ל  2020במרץ    22  ביום

לגידול וריבוי מוצרי קנאביס רפואי, בכפוף לקבלת    IMC-GAP, בעלת רישיון  "(פוקוס)להלן: "  מרפא בע"מ

 
 . על דרך ההפניה ים( הנכלל029698-01-2020 )מס' אסמכתא:  2020במרץ  31לפרטים נוספים ראו דיווחי החברה מיום  71
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לפוקוס תפרחות מיובשות    על פי ההסכם, החברה תספק  כל ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים על פי הדין.

ק"ג, עם אופציה    500  - ה, בכמות שלא תפחת מן החברבמתק   שיגדלו"(  התפרחות":  בסעיף זה  שלמות )להלן

  פוקוס ,  לכך  בהמשךטון.    1ק"ג נוספים, קרי סך כולל של    500  -ס להגדיל את הכמות המינימלית עד ל קולפו

מר אורי וייס ויונה לוי ערבים ביחד ולחוד לסכום המקדמה, ללא  "ח.  ש  לפי א  430  - כ  של  סך  לחברה   העבירה 

התאם להסכם,  החלה החברה בקציר, ב  2020קבלת כל תמורה מצד החברה. בחודשים אוקטובר ונובמבר  

לפוקוס   תועבר  התוצרת  כי  צופה  ווהחברה  ו  השלמתלאחר  בהקדם  הבדיקות    האישורים קבלת  מכלול 

   .לשחרורההנדרשים 

, וכן דיווח מיידי  2019לשנת    לפרק א' לדוח התקופתי   37לפרטים נוספים בדבר תנאי ההסכם ראו סעיף  

,  2020-01-028188-ו  2020-01-018573אסמכתא:  )מס'    2020במרץ    23  -ו  2020לפברואר    24מימים  

 בהתאמה(, הנכללים על דרך ההפניה. 

,  1968-התשכ"ח-יובהר כי המידע המופיע לעיל, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך

 . אשר התממשותו תלוי, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה, ואין כל ודאות כי יתממש

 ורם ישראלי מוכר הסכם מכירה לג .30.13

בהמשך להודעות החברה על התקשרותה בהסכם מכירה מחייב עם גורם ישראלי מוכר בתחום הקנאביס  

.א. לפרק א' בדוח התקופתי  20הרפואי בישראל, אשר לו מפעל לייצור מוצרי קנאביס רפואי, כאמור בסעיף  

"(, התקשרו בתוספת שנייה  הקבוצההחברה ואלויט ישראל )להלן: "  2020באפריל    20ביום    ,2019לשנת  

לייצור מוצרי   לו מפעל  ישראל מוכר בתחום הקנאביס הרפואי בישראל, אשר  גורם  להסכמי מכירה עם 

" זה:  בסעיף  )להלן  רפואי  והרוכשקנאביס  בהתאמה( המכירה  הסכמי "-"  השנייה  72",  התוספת  לפי   .

  4ר מהווה תנאי להתקשרות, קרי יום  להסכמי המכירה, מועד תחילת הגידול אליו התחייבה הקבוצה ואש

 .2020באוקטובר  2בשלושה חודשים ליום  נדחה, 2020ביולי 

בתוך כך, הוסכם כי בנוסף לתנאים המתלים בהסכמי המכירה, החברה תחזיק ברישיון עיסוק מאת היק"ר  

ייפרט  מאת היק"ר, וייחתם בין הצדדים חוזה איכות, אשר    IMC-GAPומשטרת ישראל וברישיון גידול  

וייבחנו   יימדדו  הם  כאשר  בגינה,  המסחריים  והתנאים  שתירכש,  כמות  מאפייניה,  התוצרת,  איכות  את 

מינימאלי   בשיעור  התוצרת  עמידת  לרבות  כאמור,  האיכות  בחוזה  המפורטים  ולמדדים  לתנאים  בכפוף 

 .THCהמוסכם של החומר הפעיל  

בוצה, ההחלטה תהא מבוססת על תכנית רכש  בנוסף, נקבע כי ככל שהרוכש יחליט לרכוש את התוצרת מהק

התנאים   לעת.  מעת  לצרכיו  ובהתאם  הרוכש  של  הבלעדי  דעתו  שיקול  פי  על  שתקבע  בלבד,  שנתית  רב 

לתנאים   וביחס  התוצרת,  של  ולמחיר  לכמות  לאיכות,  בהתאם  ייקבעו  הרכש  תוכניות  של  המסחריים 

ככל    מסחריים הנהוגים באותה העת בשוק הקנאביס הרפואי, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הרוכש. 

 שהרוכש יחליט להגיש הזמנת רכש, אישור ההזמנה יהא בכפוף להסכמת הקבוצה.  

נכון למועד פרסום הדוח, להערכת הנהלת החברה, לא יחול שינוי בלוחות הזמנים שנקבעו במסגרת הסכמי  

 המכירה כאמור. 

,  1968-התשכ"ח-תיד כהגדרתו בחוק ניירות ערךיובהר כי המידע המופיע לעיל, הינו מידע צופה פני ע

 . אשר התממשותו תלוי, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה, ואין כל ודאות כי יתממש

 
 . ההפניה דרך על הנכלל(, 039633-01-2020: אסמכתא )מס'  2020 באפריל  20 מיום החברה דיווח  ראו נוספים  לפרטים 72
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 בע"מ  היליזעם חברת   הסכם .30.14

, לפיו תספק תפרחות קנאביס ארוזות  מחייב  בהסכם  הותהתקשרהודיעה החברה על    2020  במרץ  4  ביום

-למטופלי קנאביס רפואי באמצעות הפעלת מיני   בפתרונות   העוסקת''מ,  בע  היליז  לחברתלשימוש רפואי  

חצי טון בשנה, עם אפשרות להגדיל את הכמות עד טון    מינימוםחנויות בתוך בתי מרקחת, למכירה של  

 . זה"ח בגין הסכם ש אלפי  430מקדמה בסך של  בלה  יהחברה ק כי במסגרת ההסכם כאמור,  ן. יצויבשנה

על דרך    הנכלל(,  2020-01-021267)מס' אסמכתא:    2020במרץ    4לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  

כפי שנקבעו בהסכם. למיטב   ם הזמניבהיקף ובלוחות  להיליז ספק את התוצרת צופה כי ת החברה ההפניה.  

הדרושים, ועד להשלמת    הרשיונותמצויה בהליכי קבלת    היליז,  היליזידיעת החברה, וכפי שנמסר לה על ידי  

 התהליך תפעל באמצעות בית המסחר וספקי שירות אחרים בעלי הרישיונות הדרושים.

,  1968-התשכ"ח-ניירות ערךיובהר כי המידע המופיע לעיל, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק  

 . אשר התממשותו תלוי, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה, ואין כל ודאות כי יתממש

 "תפרחת"  המרקחת  לבית  תוצרת מכר הסכם .30.15

"תפרחת"    מרקחת  בבית  המחזיקה"מ  בע   החזקות  ארז  גוטמן  חברת  עם  החברה  התקשרה  2020  ביוני  7  ביום

  תמכור   החברה  לפיו ,  מכר  הסכם  על "(  הצדדים"- " ו המרקחת  בית)להלן בסעיף זה: "  73ים   בקריית  הנמצאת

"זה  בסעיף)להלן    מגדלת  שהיא  רפואי  קנאביס  מוצרי  המרקחת  לבית   מוצרי "-ו"  התוצרת  מכר  הסכם: 

בית המרקחת עתיד לעסוק במכירה של מוצרי קנאביס בכל   . למיטב ידיעת החברה, ", בהתאמה(הקנאביס

מעמק חפר ועד קריית שמונה, לרבות משלוחים לכל אזורי הארץ. במסגרת הסכם מכר    –אזור חיפה והצפון  

  כאשר   ק"ג של מוצרי קנאביס בשנה,  350התוצרת התחייב בית המרקחת, בין היתר, לרכוש מהחברה סך של  

מהכמות השנתית. נכון למועד   2הגדיל את הכמות הנרכשת בכל שנה עד פי תעמוד הזכות ל המרקרת לבית  

  אפריל הדוח, החברה מעריכה כי תתחיל לספק את מוצרי הקנאביס בהתאם להסכם מכר התוצרת בחודש  

2021 . 

 התקשרות עם סיטרין  .30.16

הודיעה החברה על אישור דירקטוריון החברה להתקשרותה בהסכמים לשיתוף פעולה    2020במאי    31ביום  

הכוללים הסכם להחלפת מניות, הסכם שירותים והסכם הלוואה עם חברת סיטרין גלובל  עם סיטרין,  

ג'י  74קרופ  טי.  סי.  אל  ו/או   . –  " )להלן:  בע"מ  ישראל  גלובל  כי  75"(סיטריןסיטרין  יצוין  ידיעת  .  למיטב 

- היא חברה הרשומה במדינת דלאוור בארה"ב, ומניותיה נסחרות בשוק הגלובל קורפ  סיטרין  החברה,  

OTCQB  .עוסקת ישירות ו/או באמצעות חברות קשורות    , סיטריןסיטריןעל פי מידע שנמסר לחברה מ

טק הנמצאות בשלב  אליה במתן פתרונות מימון ושירותי ייעוץ לחברות טכנולוגיה מתחום ההייטק והביו 

 הצמיחה. 

 :ההתקשרות  עיקרי יובאו  להלן

 הסכם החלפת מניות  .30.16.1

הסכם   ביצעו  במסגרת  של  הצדדים  בשווי  המניות  מנגנון    500החלפת  נקבע  בהסכם  ארה"ב.  דולר  אלפי 

 
 (, הנכלל על דרך ההפניה. 058497-01-2020)מס' אסמכתא:  2020ביוני  8מיום   מיידינוספים ראו דיווח    לפרטים 73
 בארה"ב.   דלוואר במדינת  הרשומה, .TechCare Corpלשעבר  74
 ההפניה  דרך  על הנכלל(, 065914-01-2020: אסמכתא )מס'  2020 ביולי 9 מיום  הקצאה  דוח  ראו נוספים  לפרטים 75
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תמחור זהה לשני הצדדים, אשר על בסיסו ייקבע מספר המניות להקצאה, ומנגנון הגנה כנגד ירידה בשערי  

לפרטים אודות  ביחס לשער העסקה, על ידי הקצאה עתידית של מניות נוספות.   20%המניות בשיעור של עד  

 לעיל.    4.2.6 -ו  )ג(4.2.3ההקצאה לסיטרין ראו סעיף 

 הסכם הלוואה .30.16.2

מיליון ש"ח לתקופה של    1במסגרת הסכם ההלוואה, נקבע כי סיטרין תעמיד לחברה הלוואה בסכום של  

זה, הועבר לחברה סכום של   )מתוך סכום  לריב   500שנה  הון חוזר, בתמורה  לצורך מימון  ית  אלפי ש"ח( 

נוספים מהרווח הגולמי של מכירות אינטליקנה עד לסכום מכירות    6%-, וזכות ל6%שנתית בשיעור של  

, הריבית  12%- מיליון ש"ח. ככל שהתשואה הכוללת לסיטרין תשקף תשואה שנתית נמוכה מ  2מצטבר של  

 . 12%תוגדל בהתאם על מנת להעמיד את התשואה השנתית על  

תהא לסיטרין הזכות להמיר את יתרת  וככל שלא,  חודשים מיום העמדתה,    18במלואה תוך  תוחזר    ההלוואה

 אלפי ש"ח.  1,500קרן ההלוואה ושאר התשלומים לפי תנאי הסכם ההלוואה למניות של החברה בשווי 

 הסכם שירותים .30.16.3

  15סיטרין לגייס במשך שנה וחצי סכום של עד  עומדת לחברה הזכות להסתייע בבמסגרת הסכם שירותים,  

ן ש"ח. יצוין כי לסיטרין אין כל התחייבות לגייס את הסכום האמור או חלק ממנו. בתמורה למימון  מיליו

לגייס תחת הסכם זה, תהא סיטרין זכאית לתגמול בגובה   מסכום המימון, שיועמד    5%שתעזור סיטרין 

 מסכום הגיוס באופציות של החברה.  5%-לחברה ובנוסף ל

,  העומדת אפשרות לבקש מסיטרין קבלת שירותי פיתוח ואסטרטגי  בנוסף, תחת הסכם השירותים, לחברה

ל  –בכפוך להיעתרות סיטרין למתן שירותים אלו   ליום    2,500-לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובתמורה  ש"ח 

כי    ימים.   90- עבודה, כאשר מתן השירותים על ידי סיטרין יהיה לתקופה שלא תפחת מ נכון למועד  יצוין 

 . החברה לא עשתה כל שימוש בשירותים האמורים מסיטריןהדוח, 

 76NoideWהתקשרות עם סיום ה  .30.17

בחבר  עם החברה  התקשרה    2019באוגוסט    4ביום   "  WeNoid  ת בעלי המניות   -ב  המניות  בעלי )להלן: 

WeNoid  "או  " WeNoid"  ,)שתמשי  אינטרנטית למשהינה בעלת פלטפורמה  , בהתאמהCBD  מכל העולם.  

מסינגריה להינות  מנת  על  פעולה  לשתף  הסכימו  הצדדים  ההתקשרות,  תנאי  פי  החברה    על  פעילות  בין 

של   למשתמשי  WeNoidופעילותה  מובילה  מידע  פלטפורמת  להוות  התכוונת  החברה,  ידיעת  שלמיטב   ,

CBD  בדיווחיה כמפורט  מניותיהן  של  הדדית  להקצאה  הצדדים  התחייבו  הפעולה,  שיתוף  במסגרת   .

 המיידיים של החברה.  

עם    2021בינואר    21ביום   להתקשרות  הצדדים  כי  החברה  ההסכם    WeNoidהודיעו  ביטול  על  הסכימו 

 ביניהם. החברה מעריכה כי אין בביטול ההסכם כי להשפיע באופן מהותי על תוצאותיה.  

 יובהר כי הקצאת המניות ההדדית בהתאם להסכם לא בוצעה. 

  2021בינואר    21  -, ו2019בספטמבר    19,  2019אוגוסט  ב  5לפרטים ראו דיווחים מידיים של החברה מימים  

אסמכתא:   דרך  2021-01-009939  - ו  2019-01-097621,  2019-01-081091)מס'  על  הנכללים  בהתאמה(,   ,

 ההפניה. 
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 מזכר הבנות שאינו מחייב עם ר.י.מיינד התקשרות ב .30.18

דיווחה החברה כי התקשרה במזכר הבנות שאינו מחייב עם חברת ר.י.מיינד גרופ בע"מ    2020  במאי  21ביום  

, לפיו הצדדים יבחנו אפשרות להתקשר בסדרה של שיתופי פעולה, על רקע היותה של  77"( רימיינד )להלן: "

  רימיינד חברת פתרונות תוכנה ושירותים הניתנים ליישום לצורך הבנת ביצועי המוח ומדידת פרמטרים 

 "(. ההבנות מזכרלמגוון מצבים קווגנטיביים )להלן: " 

לפי עיקרי מזכר ההבנות, החברה ורימיינד ינהלו משא ומתן לצורך קביעת מחירים למבחנים האנליטיים  

הכנת   הכוללים  מחקר,  קדם  שירותי  לחברה  לספק  עשויה  רימיינד  רימיינד;  שבמציעה  המוח  של 

מקורות בדיקת  המחקר,  עיצוב  זני    פרוטוקולים,  של  והייצוב  העיצוב  לאחר  מידע;  וניתוח  ספרותיים 

"(, הצדדים צופים שהחברה תספק לרימיינד לצורך  הקנאביס   זניהקנאביס של החברה )להלן בסעיף זה: "

 שיתופי פעולה הפוטנציאליים.

כאמור במזכר ההבנות, הצדדים מעוניינים לבחון במסגרת שיתוף הפעולה את הנושאים כדלקמן: איסוף  

זיהוי אינדיקציות מסוימות בהן החברה ורימיינד יוכלו    דע על השפעת זני הקנאביס על תפקודי המוח;מי

פוסט דחק  להפרעות  ייעודי  מחקר  ולפתח  מידע,  לאיסוף  שלהן  והשירותים  המוצרים  את  - לשלב 

הצדדים;   יסכימו  עליהן  אחרות  אינדיקציות  ו/או  כרוניים  כאבים  לגבי  טראומטיות,  פעולה  שיתוף 

נדיקציות ספציפיות; זכאות החברה לשיעור מוסכם מהתמלוגים בכל פרויקט שיבוצע על ידי רימיינד  אי

 למסחור הממצאים מזני הקנאביס; שימוש בזני הקנאביס בפרויקטים של רימיינד עם צדדים שלישיים.

מגעים לצורך  המשכים  נטרם התקשרו בהסכם שיתוף פעולה מחייב ו הצדדים  נכון למועד פרסום הדוח,  

 גיבוש תנאי ההתקשרות הספציפיים.

 התקשרות במזכר הבנות שאינו מחייב עם קנאסול  .30.19

"( במזכר הבנות  קנאסולהתקשרה החברה עם חברת קנאסול אנליטיקס בע"מ )להלן: "  2020באפריל    6ביום  

  מזכר "  לבחינת אפשרויות לשיתוף פעולה עם החברה בתחום הקנאביס )להלן בסעיף זה:  78שאינו מחייב 

"ההבנות )להלן:  מאירי  דדי  פרופ'  ידי  על  שהוקמה  קנאסול  ופיתוח  מאירי '  פרופ"(.  במחקר  עוסקת   ,)"

בתחום הקנאביס תוך שימוש במומחיות אנליטית שברשותה, המבוססת על נתונים קליניים ומחקרו של  

 פרופ' מאירי. 

ם בתחום הקנאביס, ולאחר העיבוד  לפי עיקרי מזכר ההבנות, קנאסול תציע לחברה שירותי ניתוח אנליטיי

והייצוב של זני הקנאביס של החברה, החברה תספק אותם לקנאסול, לצרכי מחקר שונים ובהם מציאת  

 זנים שיש בהם ריכוז גבוה של קנבינואידים מינוריים מסוימים. 

בנוגע  ומתן  למשא  להיכנס  אם  יחליטו  הצדדים  למחקר,  בהמשך  כי  הסכימו  הצדדים  לעלויות,    באשר 

לשיתוף הפעולה ביניהם בפרויקטים עם צדדים שלישיים, בהתאם לתוצאות המחקר, כפי שפורט במזכר  

 ההבנות. אינטליקנה לא תישא בכל עלות עם הפרויקט המתוארים.  

הדוח,   פרסום  למועד  אולם  נכון  מחייב,  בהסכם  הצדדים  התקשרו  שתילי  החברה  טרם  להעביר  החלה 

 ורך ביצוע סריקה ובחינת המשך ההתקשרות.  קנאביס מזנים שונים לקנאסול לצ
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 הפסוריאזיס  מחלת  של בסימפטומים לטיפול  רפואי קנאביס מבוסס קרם לפיתוח התקשרות סיום .30.20

תתקשר    החברה לפיה    החלטה  החברההכללית של בעלי המניות של    האסיפה, אישרה  2018בדצמבר    20  ביום

תפתח    בהסכם  אלויטעם   לטיפול  החברהעבור    אלויט במסגרתו  המיועד  רפואי  קנאביס  מבוסס  קרם   ,

בסעיף  "ח )ש   מיליון  3  של  לסך  בתמורה"(,  המוצרבסעיף זה: "להלן  בסימפטומים של מחלת הפסוריאזיס )

"להלןזה   תוקף  (.  העניין  לפי",  ההתקשרות:  בדבר  אלויט  לבין  החברה  בין  מחלוקת  קיימת  כי  יצוין 

 . 2019לפרק א' בדוח התקופתי לשנת  17.2לפרטים נוספים אודות ההתקשרות ראו סעיף ההתקשרות.  

המיזוג .30.21 הסכם  בדבר  בין    הסכם ו  לפרטים  פעולה  וייס  אלויט שיתוף  סעי  לבין  לדוח    37.2  -ו   1.5  פיםראו 

   .2019התקופתי לשנת 

 לפרק ד' בדוח תקופתי זה.  22עם בעלי עניין ראו תקנה  אחרות דבר התקשרויות מהותיותלפרטים ב .30.22

 הליכים משפטיים  .31

 . אינה צד להליך משפטי כלשהו החברה,  זה דוח למועד

 הקרובה  בשנה להתפתחות צפיו אסטרטגיה עסקית ,יעדים .32

של    הקנאביס  פעילות רפואי  דרכה  החברהלשימוש  בראשית  החברה  מצויה  הנוכחי  בשלב  פועלת  . 

ופועלת לביצוע התאמות במתקן המתקדם של החברה  שונים  גורמיםהסכמי מכירה מול  ב   להתקשרות  ,

 ה למדינות בחו"ל. ת, באופן שיאפשר לחברה לייצא את תוצרEU-GMPעמידתו בתקן  בשרון, לצורך 

החברה  שונתה, כך ש   , האסטרטגיה של החברה 2020במרץ    31יום  מבהתאם להחלטת דירקטוריון החברה  

ובקידום  מתמקדת   לקדם  פרויקטים בישראל,  מצויים בשלבים  אשר  פרויקטים מחוץ לישראל  כן תפעל 

 מתקדמים בלבד.  

, באופן שיפחית  מתקדמות בשלבי הגידול  ואוטומציהטכנולוגיה  כמו כן, החברה תמשיך לפעול להטמעת  

   הזנים, הגנטיקות, והתוצרת של המוצרים מאידך.איכות ישפר את ומחד,   הייצורעלויות  את 

 מידע כספי לגבי אזורים גיאוגרפיים .33

 , אך טרם החלה במכירת מוצריה. נכון למועד הדוח, החברה פועלת למכירת מוצריה במדינת ישראל

 אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים לאחר תאריך המאזן .34

  20אירועים או עניינים החורגים ממהלך העסקים הרגיל לאחר תאריך המאזן, ראו ביאור    לפרטים אודות

 לדוחות הכספיים. 

  דיון בגורמי סיכון .35

 סיכוני מאקרו  .35.1

ופוליטי  (א) מדיני  בטחוני,  באיתנות    :מצב  לפגיעה  תוביל  והפוליטי  המדיני  הביטחוני,  במצב  הרעה  כל 

עלולה   הפגיעה  עיקר  בפרט.  החקלאי  בתחום  הפועלות  וחברות  בכלל  במשק  חברות  של  הפיננסית 

ובמספר החברות חדלות הפירעון, וממיתון בפעילות החקלאית.  להיווצר מעלייה במספר פושטי הרגל  

 .יים בניהול עסקים, בעבודה מול ספקים ולצמצום בהיקף הפעילותפגיעה מסוג זה עלולה להוביל לקש

במחירי תשומות: (ב) לא    הקבוצהפעילות    עלייה  עלייה  וביוב.  מים  חשמל,  של  במחירי תשומות  תלויה 

 צפויה בתשומות אלו עלולה לפגוע ברווחיות של הפעילות.
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לחו"ל,    רפואי  קנאביס  מוצרילייצא    לקבוצהתאפשר  ישמעריכה כי ככל    קבוצהה:  תנודות שער חליפין (ג)

הכנסות משמעותיות במטבע זר, בעוד שמרבית הוצאותיה יהיו שקליות. במצב זה, אין    קבוצהל  ייווצרו

תצליח להגן על עצמה מבחינה פיננסית משינויים קיצוניים בשערי חליפין כאמור.    קבוצההכל ודאות כי  

 תורשה לייצא את מוצריה לחו"ל.   קבוצההיצוין, כי סיכון זה יהיה רלוונטי רק במצב שבו 

על אף שינוי מהותי בישראל ובעולם ביחס כלפי הקנאביס הרפואי, לא ניתן    :סיכון רגולטורי ומשפטי (ד)

לצפות שינויי חקיקה או תקינה כאלו או אחרים אשר ישפיעו במישרין או בעקיפין על פעילותה של  

 בארץ או בעולם.  קבוצהה

: זהות ישראלית משמשת במקרים מסוימים כמקדם מכירות )לאור ההכרה ביתרונות  זהות ישראלית (ה)

בתחום הקנאביס הקיימים בישראל(, ואילו במקרים אחרים עלולה זהות ישראלית להוות חיסרון, ואף  

  קבוצה ה, זהותה הישראלית של  חברההלהביא לביטול עסקאות ולחסימת שווקים בחו"ל. להערכת  

הינה בעלת משמעות מצומצמת יותר בהשוואה לשווקים אחרים, לאור המוניטין הידוע שיש למדינת  

ל בעולם באיכות ובטיב הקנאביס שמגודל בשטחה. יצוין, כי סיכון זה יהיה רלוונטי רק במצב  ישרא

 תורשה לייצא את מוצריה לחו"ל.  קבוצה השבו 

, ואשר נכון למועד הדוח, התפשט  2020התפרץ בינואר  CONVID)-(19הקורונה  נגיף  משבר הקורונה: (ו)

ידי ארגון הבריאות העולמי  הנגיף    לכמעט כל מדינות העולם. עורר  שכמגפה עולמית, דבר  הוגדר על 

בשוקי ההון ברחבי העולם.    חדות  חששות וחוסר וודאות גלובאלי. התפשטות הנגיף, הובילה לתנודות

חבי העולם, פירסמו הנחיות לאזרחיהן, ובהן בין היתר, סגירת  כחלק מהתמודדות עם הנגיף, מדינות בר

הוגדר   הקנאביס  תחום  הדוח,  למועד  ועוד.  ביתי  בידוד  הציבורי,  המרחב  לצמצום  הנחיות  גבולות, 

למועד זה, אין ביכולת  בכפוף להנחיות הממשלה.    הפעילותחברה את  כ"מפעל חיוני" ועל כן ממשיכה ה

ההשפעות הכל להעריך את  וכן ההחברה  העולמיות  תוצאותיהשכליות  על    של   פעות משבר הקורונה 

משמעותית    .הקבוצה  פעילות הפחתה  תהא  לא  החברה  להערכת  הפעילות,  לתחום  לב  בשים  אולם, 

בצריכת הקנאביס הרפואי, מאידך משבר הקורונה עלול להשפיע על המשק והכלכלה העולמית, דבר  

 וסי כספים.  שעלול להגביל פתיחת שווקים עולמים, וכן גי 

 גורמי סיכון ענפיים  .35.2

רפואיי (א) קנאביס  של  ש מישראל  יצוא  לכך  בטוחה  אין  רפואי    ייצוא   היתר  תקבל  הקבוצה:  קנאביס 

בהתאם    זמניים  אישורים מישראל. החלטה שכזו עלולה לפגוע קשות בתאגידים רבים אשר ברשותם  

אם    אסדרהל גם  לכך,  מעבר  יתכן    היתר  הקבוצה  תקבלהחדשה.  בקשיים    קבוצה והייצוא,  תתקל 

  לפרטים תהיה מעוניינת לייצא.    קבוצההאחרים בייצוא, לרבות קשיים מצד מדינות אחרות אשר אליהן  

 . דוח התקופתיל 7.3נוספים ראו סעיף 

החדשה   אסדרה: החל ממועד פרסום התחרות מפני שחקנים חדשים בשוק הקנאביס הרפואי בישראל (ב)

וכן הוענקו    לגורמים שונים בישראל  ההפקהלאחת מחוליות שרשרת    זמניים  אישוריםהוענקו מאות  

צופה שיהיו לה    חברהה. משכך, לפחות בשנים הראשונות,  IMC-GAPקיימות אישור  לחלק מהחוות ה

מתחרות רבות בשוק הישראלי. ריבוי מתחרים בשוק הקנאביס הרפואי בישראל עלול לפגוע בביקוש  

תצליח להתמודד בהצלחה וביעילות כנגד מתחריה האחרים.    קבוצהשהואין כל ודאות    קבוצההלמוצרי  

מתחריה יעניקו    לעומת המוצרים שלהקבוצה   של הסבורה כי איכות וטיב מוצרי חברההזאת,  עם יחד

 לה יתרון על פניהם. 
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: כיום במדינת ישראל קיימים ספקים/יצרנים  תחרות מפני ספקי הקנאביס הרפואי הקיימים בישראל (ג)

תקן  מקומיים   בעלי  שימוש    IMC-GAPרבים  רישיון  בעלי  לחולים  רפואי  קנאביס  מוכרים  אשר 

  היתרונות .  על פי האסדרה החדשה  יווקבקנאביס רפואי. לספקים אלו ניסיון רב, יכולות ייצור ומערכי ש

על    עלולים  הקיימים  הספקים  של לחדור לשוק, לאור הרגלי צריכה של מטופלים    קבוצההלהקשות 

סבורה כי איכות וטיב    חברהה רגילים לרכוש את המוצרים מספק ספציפי. יחד עם זאת,  ה  פוטנציאלים

הספקים  פני  יתרון מובנה על    להלעומת המוצרים של הספקים הקיימים יקנה  הקבוצה    של  ה מוצרי

 הוותיקים. 

  תקבלאינה רשאית לייצא את מוצריה לחו"ל. ככל ו קבוצהה, הדוח: נכון למועד פרסום תחרות בחו"ל (ד)

,  זאת  עם   יחד מתחרים רבים בחו"ל.    קבוצהל, יהיו  ייצואה   י היתראת התקינה המתאימה ואת    הקבוצה 

כי    קבוצהה   ככל   .ההיצע  על  יעלה   רפואי  קנאביס   למוצרי  הביקוש  הקרובות   בשנים  לפחותסבורה 

שהחברה תייצא את מוצריה לחו"ל, הרי שתהיה צפויה לפגוש מתחרים רבים במדינות שונות בעולם.  

סיכון זה כפוף למגבלות רגולטוריות מקומיות ובינלאומיות על ייבוא וייצוא ביחס לכל מדינה אליה  

 את המוצריה.  לייצאתבחר החברה 

, הדעות כלפי קנאביס  הדוחועד פרסום  : נכון למהתנגדות מהציבור לגידול ושימוש במוצרי קנאביס (ה)

בארץ ובעולם עדין חלוקות, לרבות בכל הנוגע לאפשרות היצוא של הקנאביס הרפואי. אין כל ודאות  

 בארץ או בחו"ל.   קבוצהשהתנגדות כזו או אחרת לא תוביל לפגיעה בעסקי ה

  לסיכון   חשופים(,  ייצוא  היתר  הקבוצה  ידי   על  יתקבל ש"ל )ככל  לחו   והן  בארץ  הן,  הקבוצה  מוצרי   : שינוע (ו)

.  ההפקה  שרשרת  חוליות  בכל  והן  עצמם  מהאתרים  הן,  עבריינים  גורמים  ידי  על  המוצרים  גניבת  של

  עדיין   ייצואה   בעניין  הרגולציה  השלמתש  מכיוון"ל  לחו  לשינוע  בנוגע  וכללים  הוראות   אין,  זה  למועד  נכון 

  אשר  אחרים  מוצרים שמועברים לאופן בדומה פתרון זה  לעניין יימצא שמעריכה   חברהה.  הושלמה לא

 . נשק כלי כמו, לגניבות רב  וסיכון  חשיפה ישנה להם גם

  מדינה   כל  בין  משתנה  רפואי  קנאביס  של  השוק  מחירלמיטב ידיעת החברה,  :  בעולם  הקנאביס  מחיר (ז)

להעריך מה יהיה מחיר הקנאביס הרפואי בעתיד. מחיר    חברהה   של  ביכולתה  אין.  באופן תכוף  ומדינה

והוא יהיה תלוי בהרבה מאוד גורמים שלא ניתן לצפות את    חברה השוק של קנאביס אינו בשליטת ה 

 רובם. 

: חברות זרות כפופות לתנאים ולכללים רגולטוריים של המדינות במקום  זרות  במדינות  יבוא  היתרי  (ח)

ידיעת   למיטב  רפואי.  קנאביס  של  ייבוא  לצורך    המיובאים   הרפואי  הקנאביס  מוצרי,  החברהמושבן 

  כי   ודאות  כל   אין.  הרלוונטיים  הרגולטורים  מצד  מחמירות  רפואיות  בדרישות  לעמוד  אף  חייבים

וודאות    קבוצהה  של  המיובאים  המוצרים כל  אין  וכן,  זרה  במדינה  הרגולטור  בדרישות  יעמדו 

שהרגולטור במדינה זרה יאשר את ייבוא המוצרים או יעניק אישורי יבוא ללקוחות פוטנציאליים של  

   .קבוצהה

בצמחים:  (ט) הקשורות  מחלות  או  צמח    מגיפות  גם  וכך  מגיפות,  ו/או  למחלות  חשופים  ככלל  צמחים 

בטכנולוגיות   משתמשת  שהחברה  היות  זאת,  עם  צמחים.  להידבקות  סיכון  קיים  לכן  הקנאביס. 

הערכת   החברה,  במתקן  קבוע  באופן  מזיקים  ומנטרת  ומחלות,  למגיפות  החשיפות  את  המפחיתות 

 החברה כי סיכון זה הינו קטן.

 סיכונים ייחודיים  .35.3

תלויה רבות ביכולתה לגייס ולפתח כוח אדם    הקבוצה של פעילות    ההצלחת  :הלה וכוח אדם מקצועיהנ (א)
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לגייס כוח אדם כאמור ו/או לשמר    קבוצההמקצועי ובפרט אנשי מפתח בהנהלה ובגידול. אי יכולתה של  

לא פשוט  עובדים, עלול לפגוע באופן מהותי בביצועיה, לרבות ביכולת פיתוח המוצרים שלה. יצוין, כי  

 79לאתר עובדים שיתאימו לעבוד בתחום הקנאביס מפני שאלו צריכים לעמוד בסטנדרטים מסוימים

 . אשר עובדים בתחומים אחרים אינם נדרשים אליהם

  למטרה לגייס כספים   החברהתלוי ביכולתה של    קבוצה הפעילותה של   פיתוח:  מקורות מימון והשקעה (ב)

 בגיוס כספים אלה.   תצליח החברהש. אין כל ודאות זו

ביטוחי מספיקמ  הנובעים  םסיכוני (ג) כיסוי  כיסוי    יאותביטוח  השוק  ש  ודאות  כל  אין:  היעדר  להעניק 

, בתנאים מסחריים סבירים,  החברהביטוחי ראוי לכל הסיכונים האפשריים שעשויים לנבוע מפעילות  

חלקי,   באופן  ולו  המעורבים,  הסיכונים  עבור  ביטוחי  כיסוי  לספק  יהיה  ניתן  אם  אפילו  בכלל.  אם 

)כך בין היתר   יכסו את מלוא היקף הנזקים ו/או ההפסדים האפשריים  תקבולי הביטוח לא בהכרח 

חקלאיים, נזקי אש    נזקים דש,  לענין נזקים לצדדים שלישיים, אובדן הכנסות אפשרי, עלויות הקמה מח

וטבע, גניבה, פריצה, טרור, מלחמה ונזק לרכוש מכל סוג שהוא(. זאת ועוד, לגבי ביטוחים מסוימים,  

זיהום   מפני  והגנה  מוצר  סייבר, חבות  עשויה  מחלותאו  /ו  מזיקים או  /וכגון  להחליט שלא    החברה, 

ים אשר יערכו עלולים שלא להספיק  בקנה מידה גדול, הביטוח  נזקלעורכם כלל. משכך, במקרה של  

ל הנזקים  מלוא  לצדדים    קבוצהלכיסוי  ו/או  בה  המעורבים  לעובדים  ו/או  המשרה  לנושאי  ו/או 

לגרום   ועיכובים בפעילויות    לנזקיםשלישיים. סיכונים אלו, אם יתממשו, עלולים  פיננסיים לדחיות 

כי ההחלטה על סוג והיקף הביטוח  החברה ובמקרה קיצון אף עלולים להביא לחדלות פירעון. יצוין  

נקבעת בדרך כלל תוך התחשבות, בין היתר, בעלות הביטוח, טיבו והיקפו של הכיסוי המוצע, דרישות  

הרגולציה )ככל שישנן או ככל שיקבעו בעתיד(, היכולת להשיג כיסוי מתאים בשוק הביטוח והסיכונים  

 הצפויים.  

יחס למלאי, ונכון למועד הדוח, למיטב ידיעת החברה, לא  בנוסף, הכיסוי הביטוח של החברה אינו חל ב

 קיימת פוליסת ביטוח המבטחת מלאי תוצרת קנאביס רפואי. 

תלויה במידה    הקבוצה  פעילות : הצלחת  התקשרות עם שותפים ו/או ספקים ו/או לקוחות אסטרטגיים (ד)

להתקשר עם שותפים ו/או ספקים ו/או לקוחות אסטרטגיים לצורכי שיווק    קבוצהרבה ביכולתה של ה

לבחור בשותפים ו/או ספקים    קבוצההומכירת מוצריה ובעתיד אף לצורכי מחקר פיתוח. אי יכולתה של  

 וביכולתה לפתח מוצרים.  הפעילותו/או לקוחות מתאימים עלול לפגוע בביצועיה של 

זו עלולה לגרום לפגיעה בסביבה וכתוצאה מכך עלולה לחשוף    : הפרת הוראהסיכוני איכות הסביבה (ה)

 קציות מנהליות ולאחריות לפצות את הנפגעים מהפגיעה הסביבתית. לסנ  הקבוצהאת 

ר וכל דין על מנת לשמור  "החברה מחויבת לעמוד בתנאים הנדרשים לפי הוראות היק  :אובדן רישיונות (ו)

 כאמור, עלול  להוביל לשלילת הרישיונות שהוענקו לחברה. על רישיונותיה. אי עמידה בהוראות 

תחילת הפצה,  התשתית הנדרשת לצורך    קמתעל ה   החברהעמלה    הדוחמועד פרסום  ל:  העדר הכנסות (ז)

 .  שיווק ומכירה של מוצריה

 
ת אישור משטרת ישראל. לפרטים נוספים ראו:  א  קבלול,  24העובדים חייבים להיות ישראלים, מעל גיל  79

https://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf   

https://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf
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ם  מיחתומה על הסכמי מכירה עם גור  הקבוצהלעיל,    30  בסעיף  כמפורט  –  קיימים  מכירה  בהסכמיתלות   (ח)

ל   שונים אשר  בישראל,  הרפואי  הקנאביס  רפואי.    יםמפעל  חלקם בתחום  קנאביס  מוצרי    אי לייצור 

  לרבות ,  למתםלהש  המתלים  מהתנאים  איזה  של  התקיימותם  מאי  כתוצאה  המכירה  הסכמי  השלמת

גם  ,ההתקשרות  לצורך  הצדדים  ידי  על  הנדרשים  וההיתרים  הרישיונות  ושימור  קבלת   יםשינוי  כמו 

סטגנציה    םבמצב  יםמהותי  או  בישראל  שוקבהפיננסי  הרפואי  אשרהקנאביס  לפגוע    יםעלול  , 

 . הקבוצהשל  העתידיות   בהכנסותיה

    :הקנאביס הרפואי פעילותבתחום   הקבוצהלהלן טבלה המסכמת את מידת ההשפעה של כל גורם סיכון של  

 סעיף
 קבוצה המידת ההשפעה של גורם הסיכון על 

 השפעה גדולה  השפעה בינונית השפעה קטנה 

 סיכוני מאקרו 

  X  מצב בטחוני, מדיני ופוליטי 

   X עלייה במחירי תשומות 

  X  חליפין תנודות שער 

 X   סיכון רגולטורי ומשפטי 

   X זהות ישראלית 

  X  הקורונה  משבר

 גורמי סיכון ענפיים

 X   לא יתאפשר ייצוא של קנאביס רפואי 

   X תחרות מפני שחקנים חדשים בשוק הקנאביס הרפואי בישראל 

   X תחרות מפני ספקי הקנאביס הרפואי הקיימים בישראל 

  X  תחרות בחו"ל

  X  התנגדות מהציבור לגידול ושימוש במוצרי קנאביס 

   X שינוע 

 X   בעולם הקנאביס מחיר 

  X  זרות  במדינות יבוא  היתרי 

  X  מגיפות או מחלות הקשורות בצמחים

 סיכונים ייחודיים 

  X  הנהלה וכוח אדם מקצועי 

  X  מקורות מימון והשקעה 

   X ביטוחי מספיק היעדר כיסוי  מ הנובעים  םסיכוני

   X התקשרות עם שותפים ו/או ספקים ו/או לקוחות אסטרטגיים

   X סיכוני איכות הסביבה 

   X אובדן רישיונות 

 X   העדר הכנסות 

 X   הקיימים   המכירה בהסכמי תלות 

 X   בפורטוגל  ברגולציה אפשרי  שינוי 

   הייעוץ הפעילות תחום של  תמציתי תיאור .36

עם השלמת עסקת    . יצוין כי2019לדוח השנתי של החברה לשנת    1.5  סעיףלפרטים בדבר תחום פעילות הייעוץ ראו  

בשנת    בתחום הקנאביס הרפואי  החדשה  הפעילות  הכנסת  לאחר  בסמוך,  ההסדר  של  מהוראותיו   וכתוצאההמיזוג  

 קפיטל.   אזמה לידי והתחייבויתיההייעוץ, על נכסיה   פעילות  נמכרה,  2019
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 אינטליקנה בע"מ 

 

 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

 2020בדצמבר  31לתקופה שהסתיימה ביום 
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ג לתקנות ניירות ערך  5החברה הינה "תאגיד קטן", כהגדרת מונח זה בתקנה    כיופנית תשומת לב הקורא  מ

תש"ל ומידיים(,  תקופתיים  הדוחות"(.  להלן)  1970-)דוחות  "תקנות  פברואר    בישיבתו:  ,  2014מחודש 

החליט דירקטוריון לאשר את ההקלות המפורטות בתקנות הדיווחים ככל שהן או שתהיינה רלוונטיות 

, ביטול חובה לפרסם דוח על בקרה  שווי  הערכות  צירוף  עם  בקשר  המהותיות  סף  העלאת  ,היתר  ביןלחברה,  

הפנימית. הבקרה  על  המבקר  החשבון  רואה  ודוח  שנת    פנימית  במהלך  דירקטוריון    2017בנוסף,  אימץ 

 החברה את ההקלה המוקנית לתאגיד קטן פטור בדבר מעבר למתכונת דיווח חצי שנתית.
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 'ב  פרק

 הדיווח ת לשנ  הדירקטוריון על מצב ענייני החברהדוח 

 

 דבר פתח

של    תמתכבד  החברה   הנהלת  המניות  לבעלי  להגיש  )להלן  נהאינטליק בזאת  דוח  "החברה"  :בע"מ  את   )

  החברה   של  הכספיות  והתוצאות  ,2020בדצמבר    31ביום    שנסתיימה  לשנה  על מצב ענייני החברה  הדירקטוריון

לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים    בהתאם ,2020  בדצמבר   31  שנסתיימו   חודשיםעשר  - שניים  של  לתקופה

 "(. הדוחות תקנות)להלן: " 1970 –ומיידים(, התש"ל 

 

 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד   –ראשון  חלק

 העסקית וסביבתה החברה תיאור .1

ונרשמה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל    ,1987חברה ציבורית שהתאגדה בשנת    הינה  החברה .1.1

 . 1994"( בשנת הבורסהאביב בע"מ )להלן: "

החברה עסקת מיזוג בדרך של "רכישה במהופך" להעברת הפעילות    השלימה   2019  במרץ  7  ביום .1.2

נאביס רפואי בארץ  של ידע פארמה ואלויט ישראל לגידול, טיפוח, ייצור, מחקר שיווק ומכירה של ק

של החברה    ה מש  שונה  המיזוג  עסקת  והשלמת  מאישור  כתוצאה"(.  המיזוג  עסקת)להלן: "ובעולם.  

בדבר הסדר בין החברה, נושיה, ובעלי מניותיה,    לפרטים "מ.  בע  לאינטליקנה   2019במרץ    26  ביום

 . 2019לדוח התקופתי לשנת    1.5לחוק החברות, ראו סעיף  350לפי סעיף 

 ולאחריו  הדוח  בתקופת מהותיים אירועים .2

)תיאור  א  פרק  ראו  ולאחריו  הדוח  בתקופת  שהתרחשו  מהותיים  אירועים  בדבר  לפרטים .2.1   עסקי ' 

 . זה תקופתי  לדוח(  התאגיד

בדבר התפשטות נגיף הקורונה והשפעתו האפשרית על עסקי החברה וסביבתה המאקרו    לפרטים .2.2

 לפרק א' לדוח תקופתי זה.  7.8כלכלית, ראו סעיף 
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 הסברי הדירקטוריון בנוגע למצבה הכספי של החברה  –שני   חלק

 2020בדצמבר  31החברה ליום  עסקי  למצב הדירקטוריון הסברי .3

 כספי   מצב .3.1

, בהשוואה לדוחותיה הכספיים של החברה ליום  2020בדצמבר    31המצב הכספי של החברה ליום    להלן

 )באלפי ש"ח(: 2019בדצמבר  31

 סעיף

 ביום  שהסתיימה  לשנה

 הסברי החברה  בדצמבר  31

2020 2019 

 3,259 6,893 שוטף  רכוש
עיקר הגידול נובע מגידול ביתרת המזומנים, גידול במלאי  

ים בשווי הוגן  יביולוגיים והשקעה בנכסים פיננסובנכסים 
 דרך רווח והפסד 

עיקר הגידול נובע מהשקעה ברכוש קבוע וממכירת ההשקעה   12,370 17,483 שוטפים  שאינם  נכסים
 בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 

 לעיל  הסבר ראה 15,629 24,376 סך הנכסים

 4,628 8,000 שוטפות  התחייבויות
  1.5-העליה נובעת מקבלת הלוואות לזמן קצר בסך של כ

מיתרה מול בעל  ש"ח מיליון   1-ועליה של כש"ח  מיליון 
 שליטה 

 עיקר העליה נובעת מריבית  15,517 16,414 שוטפות  שאינן התחייבויות

 לעיל  הסבר ראה 20,145 24,414 סך ההתחייבויות 

 "ח ש מיליון 15-כ  גייסה  החברה 2020 שנת במהלך ( 4,516) ( 38) הון 

 לעיל  הסבר ראה 15,629 24,376 וההתחייבויות  ההון  סך
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 ניתוח עיקרי תוצאות הפעילות: .3.2

 : (חעיקרי ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדוח על הרווח וההפסד המאוחדים של החברה לתקופות המיוחסות בדוחות הכספיים )באלפי ש" ויוסבר   להלן

 סעיף
 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 הסברי החברה 
2020 2019 

  - 150 הכנסות 

 2020 ביוני 2- ב לפעול שהחלה החווה  תפעול  עלויות - ( 2,643) הפסד גולמי 

 הגידול נובע בעיקר מעלייה בשירותי פרסום ויעוץ שיווק  ( 5,819) ( 6,744) הוצאות הנהלה וכלליות 

הוצאות בגין הכרה בהתחייבות  
 2020ב' בדוחות הכספיים המאוחדים לשנת 1ראה ביאור  ( 14,616) - כלפי בעלי שליטה 

 2020הכספיים המאוחדים לשנת ב' בדוחות 1ראה ביאור  (179,765) - הוצאות רישום למסחר 

  (200,200) ( 9,324) הפסד מפעולות רגילות 

 עיקר הגידול נובע מהפסד משיערוך נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד  ( 1,056) ( 2,552) הוצאות מימון, נטו 

 (11,876 ) (201,256)  

חלק החברה בהפסדי חברה  
המטופלת לפי שיטת השווי  

 המאזני 
(54) (376 )  

  (201,632) ( 11,930) הפסד לתקופה 

  (201,632) ( 11,930) הפסד כולל לתקופה 

  ( 6.12) ( 0.34) הפסד למניה 
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 ומקורות מימון של החברה:  נזילות ניתוח  .3.3

ושווי מזומנים ליום   יתרות מזומנים  ש"ח לעומת    אלפי  4,664  -כבסך של    2020  בדצמבר  31לחברה 

 . 2019בדצמבר   31 םולי ש"ח  אלפי 1,721 -כיתרות מזומנים ושווי מזומנים בסך של 

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

 סעיף

  שהסתיימה לשנה
 החברה  הסברי בדצמבר  31 ביום

2020 2019 

הגידול נובע מגיוס שבוצע במהל השנה   1,721 4,664 יתרת מזומנים 
 ובניכוי הפסדים שוטפים 

פעילות  ששימשו למזומנים נטו 
 ( 1,916) ( 4,809) שוטפת 

החברה החלה את פעילותה בחווה  
ולכן יש עליה    2020בתחילת יוני  

 במזומנים ששימשו לפעילות שוטפת 

תזרימי מזומנים נטו ששימשו  
עיקר הקיטון נובע מתמורה ממכירת   ( 11,001) ( 8,017) לפעולות השקעה 

 חברה מוחזקת 

תזרימי מזומנים נטו שנבעו  
  14,638 15,769 מפעולות מימון 

 

ועד למועד פרסום דוח זה, ראו    2020נוספים בקשר עם גיוסי הון שביצעה החברה בשנת    לפרטים

 לפרק א', תיאור עסקי התאגיד, המצורף לדוח תקופתי זה.   4 ףסעי

 המרת חוב  .3.3.1

את המרת חוב החברה כלפי מר וייס, כך שסך    2021בינואר    21אסיפת בעלי המניות אישרה ביום  

מניות רגילות המשקפות מחיר   1,000,000 -ש"ח מחוב החברה כלפי מר וייס, יומר ל  2,000,000של 

אג' למניה. לפרטים ראו סעיף    250אופציות למימוש במחיר של    1,000,000  -אג' למניה, ול  200של  

   לדוח זה. לפרק א'  4.2.8

 הון עצמי .3.3.2

  ש"חאלפי    38  - בגירעון בהון של כ  2020בדצמבר    31ההון העצמי של החברה הסתכם נכון ליום  

 . 2019בדצמבר  31ש"ח נכון לימים  אלפי 4,516 -לעומת הון עצמי של כ

 הון חוזר  .3.3.3

 ש"ח. מיליון  1.1  -הינו כ  2020בדצמבר   31החוזר ליום   הגרעון בהון

 הלוואות לזמן ארוך  .3.3.4

בהתאם להוראות ההסכם המפורט אשר נחתם בין החברה לבין אלויט ווייס ולאישור האסיפות,  

במזומן,   נוספת  ודאית  שאינה  עתידית  לתמורה  ווייס  אלויט  זכאים  המוקצות  המניות  מלבד 

י החברה, ככל שיהיו לחברה רווחים עתידיים ובתנאי שתזרים  בחלקים שווים, אשר תשולם על יד

החברה יאפשר לה גם המשך מימון פעילות שוטפת במשך שנה לאחר מכן, ועל פי המנגנון הבא: 

אלפי ש"ח צמוד    16,550מרווחי החברה לפני מס, בכל שנה, אך לא יותר מסך מצטבר של    25%

ועד המוקצות  המניות  הקצאת  במועד  הידוע  ריבית    למדד  ובתוספת  שיהיה  ככל  התשלום  מועד 
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"(. בחינת התזרים תתבצע על ידי ועדת  הלוואת בעלים"   –מינימלית לפי פקודת מס הכנסה )להלן  

דיבידנד   לחלוקת  עובר  שתשולם,  ככל  תשולם,  ודאית  שאינה  והתמורה  החברה  של  הביקורת 

 בחברה. 

ש"ח, השתקפה כהוצאה  מיליון    14.6שווי הוגן של הלוואת הבעלים נכון למועד ההשלמה בסך של  

 בגין הכרה בהתחייבויות כלפי בעלי השליטה.  

לדוחות    ב'1ח )ראה ביאור  " שמיליון    16.4, יתרת הלוואות הבעלים הינה  2020בדצמבר    31ליום  

 (.2020בדצמבר   31הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

 מקורות עצמיים .3.3.5

 הכנסות בהיקף משמעותי. נכון למועד הדוח, אין לחברה 

 חשבונאיים קריטיים  אומדנים .4

,  דעת  בשיקול   להשתמש  החברה הנהלת   נדרשת,  IFRS- ל  בהתאם  הכספיים  הדוחות  בעריכת

  נכסים   של  המדווחים   הנתונים  ועל  המדיניות   יישום  על  המשפיעים  והערכות  באומדנים

  עלולות  בפועל   התוצאות.  והוצאות  הכנסות  סכומי   על  וכן  תלויות  התחייבות  לרבות,  והתחייבויות

 לדוחות הכספיים.    3זה ביאור   לענייןשונות מהאומדנים האלו, ראו  להיות

   מהותיות שווי  הערכות .4.1

   , המצ"ב לדוח זה, בנושאים כדלקמן:ותמהותי שווי  הערכתה נערכ הדוח   לתקופת

 הערכת שווי מכשירים פיננסיים : 1נושא 

 בעלים הלוואת הוגן שווי ההערכות  נושא

 2021בינואר   14 השווי מעריך מועד ההתקשרות עם 

 כן ההערכות  לצירוף הסכמה

 2020בדצמבר  31  ההערכות עיתוי

וי נושא ההערכות סמוך לפני מועד  וש
 ההערכות

-  

 הכספי  בדוח  ראה ההערכות  נושא שווי

יהודה בע"מ, מתמחה במתן שירותי  -פולברניס ברקת בן   חברת ומאפייניו  המעריך זיהוי
פעילויות,   לחברות,  תלויות  בלתי  שווי  והערכות  כלכלי  ייעוץ 
בין   פיננסיים.  ומכשירים  מוחשיים  בלתי  נכסים  מיזמים, 
לקוחות החברה נמנות עשרות חברות ציבוריות הנסחרות בארץ  

 ובחו"ל וחברות פרטיות. 

-בן  ברקת,  פולברינס  בחברת  מנהל  שותף  פולברינס  שי"ח  רו השווי מעריך
 "מ בעיהודה 

 אין  ההערכות  במזמין תלות

 S&Bמודל  ההערכות מודל

 .המצורפת בהערכה פירוט ראה ההערכות בבסיס העיקריות הנחות

 הסכמים מהותיים ועסקאות בעלי שליטה  .5

  30לפרטים נוספים בקשר עם הסכמים מהותיים של החברה ועסקאות בעלי שליטה, ראו סעיף  

 בדוח זה.  ' לפרק ד  22תיאור עסקי התאגיד, וכן תקנה  –לפרק א' 
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 הליכים משפטיים  .6

להליכים משפטיים ולא מתנהל נגדה כל  אינה צד    החברהלמיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח  

 ישראל.הליך משפטי בבית משפט ב 

 )ב( לתקנות הדוחות10גילוי בהתאם לסעיף  .7

מתקיים סימן אזהרה כהגדרת    2020בדצמבר    31בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום   .7.1

- ( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל14)ב()10המונח "סימני אזהרה, בתקנה  

המתייחסת  1970 לב  תשומת  הפניית  הכוללת  הדוח,  למועד  החשבון  רואה  של  דעת  חוות  ,עקב 

 לדוחות הכספיים. ג' 1ל החברה. לפירוט נוסף ראו לעניין זה בביאור למצבה הפיננסי ש

  מבלי   וזאת,  להלן  המפורטים  לנושאים  הלב  תשומת  את  הפנה,  החברההחשבון המבקר של    רואה .7.2

  :זה תקופתי לדוח המצורפת  דעתו חוות את לסייג 

המוצג    2018.ב לדוחות הכספיים המאוחדים, לפיו המידע ההשוואתי לשנת  1לאמור בבאור  )א(  

הטיפול   את  לשקף  מנת  על  החשבונאית  הרוכשת  של  הכספיים  נתוניה  על  מבוסס  אלו  בדוחות 

 החשבונאי ברכישה במהופך. 

  2020ר  בדצמב  31.ג לדוחות הכספיים המאוחדים בדבר העובדה כי נכון ליום  1אמור בבאור  )ב( ל

העסקיות   תוכניותיה  את  לממש  לחברה  המאפשרים  מספק  בהיקף  מימון  מקורות  אין  לחברה 

של   להיבטים    12לתקופה  בנוגע  הוודאות  אי  ובדבר  הדיווח  תקופת  תום  שלאחר  חודשים 

רגולטוריים הנוגעים לפעילות בתחום הקנאביס בישראל ובחו"ל החשוף לסיכונים ואי וודאויות  

האפשרית של כך על החברה. גורמים אלה מעוררים ספקות משמעותיים    משמעותיים וההשפעה 

ערכי   לגבי  התאמות  נכללו  לא  הכספיים  בדוחות  חי".  כ"עסק  החברה  של  קיומה  המשך  בדבר 

הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שייתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול  

 . כ"עסק חי"

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם דיווח איכותי בדבר  .8

 . וייס אורימנכ"ל החברה, מר   ואהאחראי על ניהול סיכוני השוק בחברה ה .8.1

  החברה   של  הכספים"לית  סמנכבתקופת הדוח היא  על הסיכונים הפיננסיים בחברה    תהאחראי .8.2

 . הלפרין אילנית"ח רו

 מוגדרת כ"תאגיד קטן" ופטורה מפרסום "דוח גלאי".   החברה .8.3

  



 

 9-ב
 

 

 ממשל תאגידי היבטי  –  שלישי חלק

 

 היבטי ממשל תאגידי  .9

   מדיניות תרומות והשקעה חברתית .9.1

 . החברה"י  ע  כספים נתרמו לא 2020 במהלך שנת .תרומות  בנושא מדיניות אין לחברה

 חשבונאית ופיננסית  מומחיותדירקטורים בעלי  .9.2

של    12()א92  לסעיףבהתאם   הראוי  המזערי  המספר  כי  החברה,  דירקטוריון  החליט  החברות  לחוק 

חשבונאית ופיננסית הינו דירקטור אחד. קביעה זו של דירקטוריון החברה   מומחיות דירקטורים בעלי 

נעשתה בהתחשב, בין השאר, בגודל החברה, מספר חברי הדירקטוריון שלה, היקף פעילותה, תחומי  

 של הדיווח הכספי בה. עיסוקה ומידת המורכבות 

לדעת החברה, המספר המזערי הראוי שנקבע יאפשר לדירקטוריון החברה לעמוד בחובות המוטלות  

עליו בהתאם לדיון ולמסמכי ההתאגדות של החברה, וכן בהתייחס לאחריותו לבדיקת מצבה הכספי  

 של החברה ולעריכת הדוחות הכספיים ואישורם. 

  הינם  אשר  חשבונאית ופיננסית בחברה  מומחיותדירקטורים בעלי    שנימכהנים בחברה    ,הדוח  מועד ל

. לפרטים אודות חברי הדירקטוריון הנ"ל ראה  )דב"ת( בועז תושב מרו )דח"צית( שליט סבן שרית 'הגב

   בדוח זה להלן.ד'  בפרק 26 בתקנה פירוט 

 דירקטורים בלתי תלויים  .9.3

החברה לא אימצה בתקנון החברה הוראה לעניין שיעור הדירקטורים הבלתי  נכון למועד פרסום הדוח,  

   .1999 –)ה( לחוק החברות, התשנ"ט 219כמפורט בסעיף  תלויים אשר יכהנו בדירקטוריון החברה 

   .ודירקטור בלתי תלוי אחד יםחיצוני  יםדירקטור  שניבחברה  ניםלמועד הדוח מכה

 מבקר הפנים של החברה  .9.4

 רוזנבלום  דורון  מר : הפנים מבקר  שם

 2018במרץ  4 : כהונה תחילת תאריך

בסעיף   : הדין  בהוראות  עמידה בתנאים הקבועים  עומד  הפנימי  הפנימא)3המבקר  הביקורת  לחוק  - , התשנ"בית( 

מיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה על ידי מבקר  ל.  )"חוק הביקורת הפנימית)להלן: "  1992

לחוק    8)ב( לחוק החברות ובהוראות סעיף  146עומד בהוראות סעיף  הפנים, מבקר הפנים  

 הביקורת הפנימית. 

ביום   דרך המינוי: רוזנבלום אושר  לפי הצעת    2018במרץ    4מינויו של מר דורון  בדירקטוריון החברה, 

ועל בסיס הצעת   וניסיונו רב השנים,  הביקורת. לאחר בחינה מעמיקה של השכלתו  ועדת 

הביקורת, מצא דירקטוריון החברה כי מר רוזנבלום מתאים לכהן כמבקר הפנימי של  ועדת 

 החברה, וזאת בהתחשב, בין היתר, בסוג החברה, גודלה, ומורכבות פעילותה. 

  של  ערך  בניירות  החזקה

 : התאגיד

המבקר הפנימי, אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גוף קשור לחברה, כהגדרת מונח  

 פת הרביעית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים.זה בתוס

/ מהותיים  עסקיים קשרים

 עם התאגיד: 

אין למבקר הפנימי קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה או  

תקופתיים   דוחות  לתקנות  הרביעית  בתוספת  זה  מונח  כהגדרת  לחברה,  קשור  גוף  עם 

תי הביקורת הפנימית כנותן שירותים חיצוני. מבקר  ומיידיים. מבקר הפנים מעניק את שירו



 

 10-ב
 

מאלה.   אחד  כל  של  קרוב  ואינו  בחברה  משרה  נושא  אינו  בחברה,  עניין  בעל  אינו  הפנים 

המבקר הפנימי אינו ממלא תפקיד מחוץ לחברה היוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים עם  

פנים של החברה. למיטב  תפקידו כמבקר הפנים בחברה ותפקידו היחיד בחברה הינו מבקר ה

 . בקר הפנים הינו שותף במשרד עצמאי למתן שירותי ביקורת פנימיתרה, מידיעת החב

לאחר בחינה של השכלתו וניסיונו רב השנים ולאחר בחינת כישוריו  אורגני החברה קבעו,   מינוי המבקר הפנימי: 

פעילותה ומורכבותה, כי  בסוג החברה, גודלה, היקף   ,של מר רוזנבלום בהתחשב, בין היתר

 . מר דורון רוזנבלום הינו המועמד המתאים ביותר לתפקיד מבקר הפנים של החברה

 יו"ר דירקטוריון החברה, בסיוע יו"ר ועדת ביקורת.  ל המבקר: הממונה הארגוני ע

  בנושאים:תכלול דוחות    2021נכון למועד פרסום הדוח התקופתי, תוכנית העבודה לשנת   תוכנית הביקורת: 

שכולל את ניהול החווה, הליכי הייצור  דוח ביקורת על פעילות החברה בתחום הקנאביס,  

ביקורת בעניין משאבי אנוש ושכר;    דוחוהגידול, התאמה על נהלים של היק"ר לוגיסטיקה;  

  ות.יהדוח ביקורת בעניין בטיחות וג

   .שנתיותעבודה שעות  300 -כ היקף העסקה: 

למערכות   למידע: גישה  אמצעית  ובלתי  מתמדת  חופשית,  גישה  הפנים  למבקר  ניתנת  עבודתו  במהלך 

בסעיף   כאמור  הכספיים,  לנתונים  גישה  לרבות  החברה  של  הביקורת    9המידע  לחוק 

 . הפנימית

 דוח סקר סיכונים.בשנת הדיווח הוגשו ונדונו הדוחות הבאים של מבקר הפנים:  דין וחשבון של מבקר הפנים:

ומוסמך  רו מידע על השכלתו של המבקר:  למנהל,  מהמכללה  בחשבונאות  בוגר  הינו  רוזנבלום  דורון  במנהל    MBA"ח 

מבקר מערכות    CISAמוסמך,    מבקר פנים   CIA  - עסקים מהקריה האקדמית אונו. מוסמך כ

סוקר איכות. משמש שותף מנהל בחברת    QARמבקר סיכוני מערכות מידע,    CRISCמידע,  

 ייעוץ בקרה וניהול סיכונים   -רוזנבלום -עזרא יהודה

הביקורת הפנימית תיערך בהתאם להנחיות ועדת הביקורת של החברה ומתבססת על חוק   תקנים מקצועיים:

התשנ"ב הפנימית,  ע1992-הביקורת  המבקרים  ,  לשכת  של  מקצועיות  הנחיות  קובץ  ל 

הפנימיים בישראל ועל פי תקני ונהלי ביקורת מקובלים לנושאים שנבדקו. המבקר הפנימי  

 אמון על עריכת ביקורת פנים אובייקטיבית.

בהתאם לתעריף  ,  תגמול מבקר הפנים יחושב על פי שעות הביקורת שהושקעו בפועל על ידו תגמול: 

מראש, אשר איננו משתנה בהתאם לתוצאות הביקורת עד לתקרה שתקבע על  שסוכם עימו  

ודירקטוריון, תגמול מבקר הפנים הינו   הביקורת  ועדת  דירקטוריון החברה. להערכת  ידי 

בעריכת   הפנים  מבקר  של  המקצועי  דעתו  שיקול  הפעלת  על  להשפיע  כדי  בו  ואין  סביר 

 .הביקורת

 

 בדבר רואה החשבון המבקר   פרטים .9.5

  2020. בשנת  Moore Stephensליאון אורליצקי ושות'  רואה החשבון המבקר של החברה הינו משרד  

הסתכם שכר טרחתו של רואה החשבון המבקר, בגין שירותי ביקורת ושירותים הקשורים לביקורת,  

 שעות עבודה.  1192אלפי ש"ח, בגין  135בסך של 

המבקר של החברה נקבע במסגרת משא ומתן בין רואה החשבון המבקר של    החשבוןטרחת רואה    שכר

השירות הניתן כמקובל בשוק בו פועלת החברה ובהתאם  לשווי    בהתאםהחברה לבין הנהלת החברה,  

 להיקף השירות הניתן.  

   פנימית אכיפה תוכנית .9.6

, את תכנית האכיפה  הביקורת, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת  2013  מרץחודש  ב

ערך   ניירות  דיני  בתחום  הכרת  המרכזיים  ונהליההפנימית  את  מבטאת  הפנימית  האכיפה  תוכנית   .

החברה בחשיבות הציות לחוק על ידי עובדי החברה, מנהליה, חברי הדירקטוריון שלה ונותני שירותים  
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רלוונטיים ומרכזת את מדיניות החברה בנושא מניעת הפרות והטיפול בהן, לרבות מדיניות להערכת  

 נזקיהן של הפרות חוק ומניעת הישנותן. 

  של  כספיםלית  "סמנכ ,  הלפרין  אילנית'  גב  ההדוח, הממונה על האכיפה הפנימית בחברה הינ   למועד

 .  החברה

 אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי  .10

  20לפרטים בדבר אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, ראו פרק א' לדוח זה, וכן ביאור  

 לדוחות הכספיים.  

 

 

 אינטליקנה בע"מ 

 

 

 

 וייס אורי

 ודירקטור"ל מנכ

 בלפור מור 

 דירקטוריון"ר יו מ"מ

 

 

 2021במרץ  29תאריך: 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אינטליקנה בע"מ 
 
 
 
 
 

 מאוחדים  שנתיים כספיים  דוחות
 2020בדצמבר  31ליום 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1-ג

 אינטליקנה בע"מ 
 

 2020בדצמבר   31ליום  כספיים מאוחדים דוחות
 
 
 

 העניינים תוכן 
 
 
 

 
 

 עמוד 
 
 

 2 של רואה החשבון המבקר דעת  חוות דוח 
 

 3 על המצב הכספי מאוחדים   דוחות
 

 4 על ההפסד הכולל מאוחדים  דוחות 
 

 5    גרעון בהוןבעל השינויים   מאוחדים דוחות
 

 6-7 על תזרימי המזומנים   מאוחדיםדוחות 
 

 8-48 באורים לדוחות הכספיים  
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - -  - 
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 דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של חברת אינטליקנה בע"מ  
)להלן     31"החברה"(, לימים    -ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של אינטליקנה בע"מ 

ואת הדוחות המאוחדים על הרווח והפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים   2019-ו   2020בדצמבר  
ביום  לכל   שהסתיימה  בתקופה  השנים  משלוש  באחריות 2020בדצמבר    31אחת  הינם  אלה  כספיים  דוחות   .

 .הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו

ואי חשבון דרך ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות ר
פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה -( .על 1973-פעולתו של רואה חשבון, )התשל"ג

להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של 
כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל   ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת

בדוחות   נאותות ההצגה  וכן הערכת  וההנהלה של החברה  הדירקטוריון  ידי  על  האומדנים המשמעותיים שנעשו 

 .הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו

ות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של לדעתנו, הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נא
ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי  2019- ו  2020בדצמבר    31החברה והחברות המאוחדות שלה לימים  

בהתאם לתקני דיווח כספי   2020בדצמבר    31המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  

 2010). )התש"ע -ראות תקנות ניירות ערך דוחות כספיים שנתייםוהו(IFRS) בינלאומיים 

 מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לנושאים המפורטים להלן: 

המוצג בדוחות אלו מבוסס   2018.ב לדוחות הכספיים המאוחדים, לפיו המידע ההשוואתי לשנת  1לאמור בבאור   .1
 על נתוניה הכספיים של הרוכשת החשבונאית על מנת לשקף את הטיפול החשבונאי ברכישה במהופך.  

לחברה אין מקורות    2020  בדצמבר  31.ג לדוחות הכספיים המאוחדים בדבר העובדה כי נכון ליום  1לאמור בבאור   .2
חודשים שלאחר תום   12מימון בהיקף מספק המאפשרים לחברה לממש את תוכניותיה העסקיות לתקופה של  

תקופת הדיווח ובדבר אי הוודאות בנוגע להיבטים רגולטוריים הנוגעים לפעילות בתחום הקנאביס בישראל 
וההשפעה   משמעותיים  וודאויות  ואי  לסיכונים  החשוף  אלה  ובחו"ל  גורמים  החברה.  על  כך  של  האפשרית 

מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי". בדוחות הכספיים לא נכללו התאמות 
ולפעול   להמשיך  תוכל  לא  החברה  דרושות אם  ותהיינה  וסיווגם שייתכן  וההתחייבויות  ערכי הנכסים  לגבי 

 כ"עסק חי". 

 בכבוד רב, 

 
 אורליצקי ושות' ליאון, 

 רואי חשבון 

     2021 סבמר 29בני ברק , 



 אינטליקנה בע"מ

 מאוחדים על המצב הכספי דוחות
 

 3-ג

    

 בדצמבר  31ליום    

   2020  2019 

 ש"ח  אלפי  באור  

      נכסים

      נכסים שוטפים

 1,721  4,664   מזומנים ושווי מזומנים 

 -  482  4 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

 -  803  5 נכסים ביולוגיים 

 -  410   מלאי 

 1,538  534  6 חייבים ויתרות חובה 

 3,259  6,893   סה"כ נכסים שוטפים 

      

      נכסים שאינם שוטפים

 )**(  7,809  16,590  7 רכוש קבוע 

 1,208  -  8 ים בלתי מוחשי  נכסים

 3,353  -  9 השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 

 )**(      -  893   הלוואה לשותף בשותפות 

 12,370  17,483   סה"כ נכסים שאינם שוטפים 

      

 15,629  24,376   סה"כ נכסים 

      

      גרעון בהון התחייבויות ו

      התחייבויות שוטפות

 -  1,529  10 הלוואות לזמן קצר 

 1,378  1,280  11 ספקים ונותני שירותים 

 3,250  5,191  12 זכאים ויתרות זכות 

 4,628  8,000   סה"כ התחייבויות שוטפות 

      

      התחייבויות שאינן שוטפות 

      

 15,517  16,414  ב'1 הלוואות בעלים 

 15,517  16,414   סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

      

 20,145  24,414   סה"כ התחייבויות

      

     14 גרעון בהון

 )*(  -   -   הון מניות 

 190,206  202,762   ת פרמיה על מניו 

 186  3,628   כתבי אופציות  

 -  ( 300)   מניות באוצר 

 6,724  7,434   תשלום מבוסס מניות 

 ( 201,632)  ( 213,562)   יתרת הפסד  

      

 ( 4,516)  (38)   גרעון בהוןסה"כ 

      

 15,629  24,376   גרעון בהוןהתחייבויות וסה"כ 

 
 ח " שאלפי  1-)*( נמוך מ

 )**( סווג מחדש 
  

       2021במרס  29

  תאריך אישור הדוחות הכספיים
"ר  יומ"מ , בלפור מור

 כספים  סמנכ"ל ,הלפרין אילנית  ודירקטור "ל מנכ, וייס אורי  דירקטוריון 
 . נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדיםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי 



 אינטליקנה בע"מ

 דוחות מאוחדים על ההפסד הכולל
 

 4-ג

 

 

 

 לשנה שהסתיימה  

 בדצמבר  31ביום     

                                                                                                      2020  2019  2018 

 אלפי ש"ח    באור  

        

 -  -  150   הכנסות 

 -  -  ( 2,937)   לפני התאמות בגין שווי הוגן של נכסים ביולוגיים                      עלות המכר

 הפסד גולמי לפני השפעת השינויים בשווי ההוגן של  

 הנכסים הביולוגיים 

 

 (2,787 )    

 

- 

        

 -  -  144   רווחים מהתאמות שווי הוגן של נכסים ביולוגיים

 -  -  ( 2,643)   הפסד גולמי  

        

 -  ( 5,819)  ( 6,744)  16                                                                        הוצאות הנהלה וכלליות

   -  63   רווח הון ממכירת השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 

 -  (14,616)  -  ב'1 הוצאות בגין הכרה בהתחייבות כלפי בעלי שליטה                                  

 -  ( 179,765)  -  ב'1                                                                       הוצאות רישום למסחר

        

 -  ( 200,200)  ( 9,324)   הפסד תפעולי

        

 -  ( 1,056)  ( 2,552)  17                                                                                    הוצאות מימון

        

   (11,876)  (201,256 )  - 

        

 -  ( 376)  (54)                                   חלק החברה בהפסדי חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 

        

 -  ( 201,632)  (11,930)   לשנה הפסד 

 -  ( 201,632)  (11,930)   הפסד כולל לשנה 

        

         .נ. )ש"ח(ע ללא   החברה מניות בעליהפסד למניה רגילה המיוחס ל 

 הפסד בסיסי ומדולל למניה 

 

 (0.34 )  (6.12 )  

 

- 

        

הבסיסי  הפסד  ששימשו בחישוב ההמניות הממוצע המשוקלל של מספר 

 והמדולל למניה 

 

 35,177,412  32,945,391  

 

- 

 
 
 
 
 

 . הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
 



 אינטליקנה בע"מ

 השינויים בגרעון בהוןעל   מאוחדיםדוחות 

 5-ג
 

 
 
 

 

  
 
 
 
  פרמיה על    הון 

קרן  
מעסקאות  
תשלום  
   מבוסס  

  
 
 
 

 מניות  

 

 יתרת  

  
 
 
 

 סה"כ 
 גרעון בהון   הפסד   באוצר   אופציות   מניות   מניות   מניות   

 אלפי ש"ח   

               
 -  -   -  -  -   -   )*(    -  2019בינואר   1יתרה ליום 

                
הנפקת מניות במסגרת רכישה  

 במהופך 
 

-   173,514  -  - 
  
- 

 
- 

 
173,514 

 14,638  -  -  2,327  -  12,311   -  חבילה, נטו הנפקת 

 2,240  -  -  -  -  2,240   -  הנפקת מניות 

 -  -  -  ( 2,141)  -  2,141  -  החבילה  תנאי   שינוי

 6,724  -  -  -  6,724  -  -  מבוסס מניות תשלום 

 ( 201,632)  ( 201,632)  -  -  -  -  -  הפסד כולל 

 2019בדצמבר   31יתרה ליום 

 

-  190,206  6,724  186 

  

- 

 

(201,632 ) 

  

(4,516 ) 

               

 15,685    -  3,512  -  12,173  )*(  חבילה, נטו נפקת ה

 313    -  (70)  -  383    -  מימוש אופציות 

 ( 300)    ( 300)  -  -  -  -  מניות באוצר 

 710    -  -  710  -    מבוסס מניות תשלום 

 (11,930)  (11,930)  -  -  -  -  -  הפסד כולל 

               

 (38)  ( 213,562)  ( 300)  3,628  7,434  202,762  )*(  2020בדצמבר   31תרה ליום י

               

 
 

 ש"ח אלפי  1-)*( נמוך מ
 
 
 
 
 

 . הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים



 אינטליקנה בע"מ

 על תזרימי המזומנים מאוחדיםדוחות 

 6-ג
 

 
 

 לשנה שהסתיימה   
 

  בדצמבר  31ביום    

  2020  2019 2018 

  ש"ח אלפי   תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת 

      
 - ( 201,632)  (11,930)  הפסד לשנה  

-      
      התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: 

      התאמות לסעיפי רווח והפסד: 
      

 - 1,320  1,813  פחת והפחתות 
 - 376  54  המטופלת לפי שיטת השווי המאזני חלק החברה בהפסדי חברה 

 - 14,616  -  הוצאות בגין הכרה בהתחייבות כלפי בעל שליטה 
 - 173,236  -  שום למסחר הוצאות רי

 - 901  898  שערוך הלוואת בעלים 
 - -  (63)  רווח הון ממכירת חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 

 - -  1,268  בשווי הוגן דרך רווח והפסד שערוך נכסים פיננסיים 
 - -  175  שערוך התחייבות להנפקת מניות 

 - 6,724  710  תשלום מבוסס מניות  

      
  4,855  197,173 - 

      : שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
 - ( 548)  619  עלייה בחייבים ויתרות חובה  

 - -  ( 410)  עלייה במלאי 
 - -  ( 803)  בנכסים ביולוגיים עלייה 
 - 1,365  (98)  ספקים ונותני שירותים  בעלייה 

 - 1,726  2,958  עלייה בזכאים ויתרות זכות 

      
  2,266  2,543 - 

      
 - ( 1,916)  ( 4,809)  פעילות שוטפת ל  ששימשומזומנים נטו 

      

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 - (  )*(7,812)  ( 9,386)  רכוש קבוע רכישת 

 - ( 1,700)  -  השקעה בנכסים בלתי מוחשיים 

 - -  4,000  תמורה ממכירת חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 

 - ( 1,489)  ( 1,738)  השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 

  - )*(             -  ( 893)  הלוואה לשותף בשותפות 

      

 - (11,001)  ( 8,017)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

      

      תזרימי מזומנים מפעילות מימון 

 - -  1,082  גידול ביתרת בעלי שליטה 

 - -  1,529  הלוואות לזמן קצר 

 - 14,638  13,158   הנפקת חבילה, נטו 

      

 - 14,638  15,769  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון 

      

 - 1,721  2,943  עלייה במזומנים ושווי מזומנים  

 - -  1,721  שנה מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה יתרת

      

 - 1,721  4,664  ה שנ מזומנים ושווי מזומנים לסוף היתרת 

 )*( סווג מחדש 
 . המאוחדיםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 

 
  



 אינטליקנה בע"מ

 על תזרימי המזומנים מאוחדיםדוחות 

 7-ג
 

 
 
 

 במזומן  שלא  מהותיות פעולות -' ב נספח

 לשנה שהסתיימה   

 בדצמבר  31ביום    

  2020  2019   

 ח " שאלפי   

     

 -  1,750  דרך רווח והפסד הנפקת מניות כנגד השקעה בנכסים פיננסיים בשווי הוגן 

 -  1,000  הנפקת מניות כנגד זכאים ויתרות זכות 

 2,240  -  המטופלת לפי שיטת השווי המאזני הנפקת מניות כנגד השקעה בחברה 

 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   .המאוחדיםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
 



 אינטליקנה בע"מ

 באורים לדוחות הכספיים
 

 8-ג

 

 כללי   –  1 באור

"החברה"(  עוסקת בגידול, ריבוי, יצור, אחסון והפצה של מוצרים רפואיים על בסיס צמח הקנאביס    -אינטליקנה בע"מ )להלן . א

  31( ואלויט אל.סי.אס פארמה ישראל בע"מ )הוקמה ביום  2018בינואר    29דרך חברות ידע פארמה בע"מ )הוקמה ביום  

מההון המונפק והנפרע של אליהו    74%", בהתאמה( . ידע מחזיקה  "אלויט ישראל -"ידע פארמה" ו  –( )להלן  2018ביולי  

)להלן   מוגבלת  שותפות  פארמה  וידע  יחדיו    –ווייס  להלן  ייקראו  ישראל  ואלויט  פארמה  ידע  החברה,    –"השותפות"(. 

 "הקבוצה".  

 

 תקבלו אישורי היק"ר כמפורט להלן: ה  2020שנת  במהלך       

ניתן אישור היק"ר ביחס לחוות הריבוי של החברה המהווה חלק מהמתקן, מגוף פיקוח והתעדה   2020במרץ   25ביום   .1

המוסמך ע"י היק"ר, כי חוות הריבוי עברה בהצלחה את מבדק התשתיות והן כל התשתיות עומדות בדרישות תקן  

IMC-GAPתקן,  , יובהר כי האישור ניתן ביחס לחוות הריבוי ומהווה חלק מהמ 

)שלב א'( מגוף פיקוח מוסמך של היק"ר ביחס    IMC-GAPניתן אישור עמידה בדרישות תקן    2020באפריל    19ביום   .2

 לחוות הגידול של החברה, המהווה חלק ממתקן החברה לגידול וריבוי של קנאביס רפואי בשרון )להלן: "המתקן"(.  

רישוי ואבטחה של משטרת ישראל למתן רישיון לעיסוק  הודיעה החברה כי ניתן אישור מאת ענף   2020במאי  10ביום  .3

בקנאביס רפואי ביחס למתקן, לאחר שביצעו מבדק אבטחה במתקן, וכפי שנמסר לחברה על ידי היק"ר, האישור מעיד  

על עמידת מערך האבטחה של מתקן הריבוי והגידול בדרישות ובתנאים הנאותים של שרשרת האספקה של קנאביס  

 לשימוש רפואי.  

מהיק"ר בעבור ידע פארמה בע"מ ומר אליהו וייס    IMC-GAPהתקבלו אצל החברה רישיונות    2020במאי    25יום  ב .4

לחוות הריבוי ולחוות הגידול, בכפוף לתנאים הקבועים ברישיונות היק"ר. בין התנאים שנקבעו במסגרת רישיונות היק"ר,  

צמחים מסוגים    180ונים, לחוות הריבוי, ועד לסך של צמחים מסוגים שונים, ובשלבי גידול ש  240כמות של עד סך של 

 .  2020בנובמבר  30שונים בשלבי הגידול השינויים ביחס לחוות הגידול. תוקף רישיונות היק"ר הינם עד ליום 

לחוות הריבוי והגידול גם בעבור שותפו אליהו וייס    IMC-GAPהתקבלו מהיק"ר רישיונות    2020ביוני    3יצוין כי ביום   .5

צמחים מסוגים שונים ובשלבי גידול    4,800פארמה בע"מ. בתנאים שפורטו ברישיונות היקר נקבעה כמות של עד  וידע 

לסך   עד  של  וכמות  הריבוי,  לחוות  תוקף    36,000שונים  למתקן.  ביחס  שונים  גידול  ובשלבי  שונים  מסוגים  צמחים 

ון לבחינת מערך המדיקליזציה, בה נמסרים  , או עד לתום תקופת ניסי2020בנובמבר    30הרישיונות כאמור עד ליום  

 מוצרי הקנאביס למטופלים בבית המרקחת.  

קיבלה החברה אישור קבוע מהיק"ר ביחס לחוות הריבוי והגידול של החברה, המאפשר לה    2021בינואר    18ביום   .6

 להוציא מהמתקן תוצרת ולספק קנאביס רפואי אשר גודל במתקן החברה ללקוחות. 

 
 .  החלה החברה בשתילות קנאביס רפואי בתקן הגידול והריבוי 2020ביוני   2ביום  

 

 הקנאביס כניסה לפעילות בתחום   .ב

הגישה החברה לבית המשפט בקשה לכינוס אספות של בעלי מניותיה ונושיה לצורך אישור הסדר    2018באוקטובר    4ביום  

 "ההסדר"(. -)להלן: "חוק החברות" ו 1999-תשנ"טלחוק החברות,   350בין החברה לנושיה ובעלי מניותיה לפי סעיף 

 

  



 אינטליקנה בע"מ

 באורים לדוחות הכספיים

 9-ג
 

 
 ( המשך)כללי  –  1 באור

  ( המשך)כניסה לפעילות בתחום הקנאביס      ב.

מהפעילות    100%אישרו אספות בעלי המניות ונושי החברה את ההסדר לפיו, בתמורה להעברת    2018בדצמבר    20ביום  

אלויט ישראל וידע פארמה לחברה, יוקצו לאלויט אל.סי.אס פארמה בע"מ  בתחום הקנאביס הרפואי בדרך של העברת מניות  

מההון המונפק והנפרע של החברה, בחלוקה שווה ביניהם, )להלן:    70%  "וייס"(  –)להלן    "אלויט( ולמר אורי וייס  –)להלן  

עט חסימת ניירות הערך  "המניות המוקצות"( כאשר המניות המוקצות תהיינה נקיות וחופשיות מכל זכות צד ג' כמקובל, למ 

ג' לחוק ניירות ערך ותקנותיו, ובלבד שבמועד השלמת עסקת המיזוג ובסמוך לאחר הכנסת הפעילות החדשה  15על פי סעיף  

לעיל  כמפורט  בתחום הקנאביס הרפואי, תהא החברה נקייה מחובות והתחייבויות וללא פעילותה של החברה בתחום הייעוץ  

 להלן: "עסקת המיזוג"(. )

 
מרכז לוד את ההסדר. בעקבות ההסדר, הופטרה החברה מכל חוב או    –אישר בית המשפט המחוזי    2019בינואר   23ביום  

חבות, קיימים או עתידיים, ודאים או מותנים, שעילתם עד למועד אישור ההסדר או שיחולו עליה בעתיד עקב התחייבות  

רבות צד שלישי כלשהו, חוב  רה אינה חבה כלפי כל אדם לשעילתה טרם אישור ההסדר, באופן שלאחר אישור ההסדר החב 

 כלשהו. 

מלוא   לפירעון  פעלה החברה  וההסדר,  פי הסכם המיזוג  על  המיזוג, בהתאם להתחייבויותיה  למועד השלמת עסקת  עד 

לקוחות(,    4-נטלה על עצמה לעשות כל מאמץ סביר להעביר את ההתקשרויות מול לקוחותיה )כו  התחייבויותיה השוטפות

בע"מ )להלן: "אזמה קפיטל"(, חברה בבעלותה המלאה בשרשור של אייל זילברמן השקעות בע"מ )לשעבר   לאזמה קפיטל

מבעלי השליטה בחברה(. במידה שלא תתאפשר העברת התקשרות כלשהי לאזמה קפיטל, התחייבה החברה להמשיך  

נכון  .  2019בדצמבר    31מתכונת גב אל גב וזאת עד ליום  ולחייב את הלקוחות, ולהעביר את מלוא התמורה לאזמה קפיטל ב

 . את העברת ההתקשרויות מול לקוחותיה במתכונת של גב אל גב השלימה  למועד הדוח, החברה 

התחייבויות בקשר עם פעילות הייעוץ, אשר לא נפרעו עובר למועד השלמת ההסדר, עברו עם השלמתו לאזמה קפיטל ביחד  

 .  עם פעילות הייעוץ

רת וכחלק מההסדר, בסמוך לאחר הכנסת הפעילות החדשה בתחום הקנאביס הרפואי, נמכרה פעילות הייעוץ לידי  במסג

מיליון ש"ח, המשקף את סך התחייבויות החברה כלפי אייל זילברמן השקעות בע"מ   15.1  -אזמה קפיטל, תמורת סך של כ

 במועד השלמת עסקת המיזוג.  

,  ובהתאם להוראותיו מורקה החברה מכל התחייבות שעילתה טרם השלמת  2019במרס    7ם השלמת ההסדר, ביום  ע

ש"ח וכן אין ולא יהיו לחברה   0 - ההסדר, כך שעם השלמת ההסדר, התחייבויות החברה הנובעות מפעילות הייעוץ, שוות ל

 התחייבויות ו/או חבויות כלשהן ביחס לאירועים ו/או עילות הקודמות למועד השלמת ההסדר. 

ווייס ולאישור האספות, מלבד המניות המוקצות  בהתאם   להוראות ההסכם המפורט אשר נחתם בין החברה לבין אלויט 

זכאים אלויט ווייס לתמורה עתידית שאינה ודאית נוספת במזומן, בחלקים שווים, אשר תשולם על ידי החברה ככל שיהיו  

מימון פעילות שוטפת במשך שנה לאחר מכן, ועל  לחברה רווחים עתידיים ובתנאי שתזרים החברה יאפשר לה גם המשך  

אלפי ש"ח צמוד למדד    16,550מרווחי החברה לפני מס, בכל שנה, אך לא יותר מסך מצטבר של    25%פי המנגנון הבא:  

ריבית מינימלית לפי פקודת מס הכנסה  בתוספת  ו  הידוע במועד הקצאת המניות המוקצות ועד מועד התשלום ככל שיהיה

בחינת התזרים תתבצע על ידי ועדת הביקורת של החברה והתמורה שאינה ודאית תשולם, ככל  ואת בעלים"(.  "הלו   – )להלן  

 שתשולם, עובר לחלוקת דיבידנד בחברה. 

  



 אינטליקנה בע"מ

 באורים לדוחות הכספיים

 10-ג
 

 
 ( המשך)כללי  –  1 באור

  ( המשך)כניסה לפעילות בתחום הקנאביס        ב.

חיצוני בלתי תלוי, הוכרה התחייבות פיננסית בסך של   ידי מעריך שווי  במסגרת עבודת הערכת שווי אשר התבצעה על 

(  בגין אומדן השווי ההוגן של  הוצאה בגין הכרה בהתחייבויות כלפי בעלי השליטהאלפי ש"ח  )אשר נרשם כנגד    14,616

פינ  התחייבות  מהווה  זה  סך  לעיל.  כאמור  הבעלים  בינלאומי  הלוואת  חשבונאות  לתקן  בהתאם  הנמדדת  ,  IFRS9נסית 

 רעון ההלוואות כאמור.  י מכשירים פיננסיים, כאשר מעת לעת תבחן החברה ותתקף את התחזית העומדת בבסיס עיתוי פ

 לשנה.   6.83%ממועד ההכרה לראשונה, טופלה הלוואת הבעלים בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית בשיעור של 

 

זכויות ההון בידע   ואלויט ישראל, היות שבמסגרת  פארמה  אף שבמסגרת העסקה החברה היא הרוכשת המשפטית של 

ואלויט    פארמה  ואלויט ישראל קיבלו לידיהם את השליטה בחברה, רואים את ידעפארמה  העסקה בעלי המניות של ידע  

וב החשבונאית  הנרכשת  הינה  החברה  ואילו  החשבונאיות  כרוכשות  "רכישה  ישראל  של  בדרך  מטופלת  העסקה  התאם 

  פעילות והיא מהווה "שלד בורסאי", אין מדובר בעסקת "צירוף עסקים"  כל במהופך". מאחר ולמועד העסקה בחברה אין  

(. לפיכך, העסקה טופלה לצרכים חשבונאיים  3IFRS, צירופי עסקים )3כמשמעותו של מונח זה בתקן דיווח כספי בינלאומי 

בהתאם, אף שהדוחות הכספיים מוצגים כדוחותיה של החברה הם מטופלים  כרישום למסחר של ידע פארמה ואלויט ישראל.  

 להלן(.   ג'2 באור חשבונאית כהמשך הדוחות של ידע פארמה ואלויט ישראל )ראה גם 

 

ת ההונית אשר החברות הבת המשפטיות )ידע פארמה ואלויט ישראל(  המבוססת בעיקרה על מספר הזכויו  תמורת הרכישה

האם המשפטית )החברה( את אותו שיעור בזכויות ההוניות של הישות  להנפיק כדי לתת בעלים של החברה    ותצריכ  והי

תמורת הרכישה כאמור  מועד ההשלמה.  בהמשולבת שנובע מהרכישה במהופך , התבססה על מחיר המניה של החברה  

ונזקפה כהון מניות ופרמיה והפער בין סכום זה ובין ערך הנכסים נטו בחברה    ש"חאלפי    173,514-מה בסך של כהסתכ

  הרישום נזקף כהוצאות רישום למסחר. בנוסף, נכלל במסגרת הוצאות  ,  ש"ח אלפי    179,765-למועד ההשלמה, בסך של כ

 עסקה.  הקשורות ל מניות שהוקצו לנותן שירותים    787,795של   בגין עלויות ישירות  ,  ש"ח אלפי    6,529-למסחר גם סך של כ

 הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים, החל ממועד ההשלמה, את הדוחות של ידע פארמה, אלויט ישראל ושל החברה. 

 
משמעותיים   . ג ודאויות  ואי  לסיכונים  החשוף  בתחום  עוסקת  ומימוש   תהויכולהקבוצה  הפיתוח  ביעדי  לעמוד  החברה    של 

, לחברה אין מקורות מימון בהיקף מספק המאפשרים לחברה  2020  בדצמבר   31תוכניותיה העסקיות אינו מובטח.  נכון ליום  

  2020  בדצמבר   31תום תקופת הדוח. כמו כן, נכון ליום    חודשים שלאחר  12כניותיה העסקיות לתקופה של  ולממש את ת 

  אביס בישראל נולמועד אישור הדוחות הכספיים קיימת אי וודאות בנוגע להיבטים רגולטוריים הנוגעים לפעילות בתחום הק

ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של  וההשפעה האפשרית של כך על פעילות החברה. גורמים אלה מעוררים    ובחו"ל

הנהלת הקבוצה פועלת להשגת המימון הדרוש לצורך המשך הפעילות באמצעות גיוסי הון ומקורות    החברה כ"עסק חי".

 להלן( 20- ו 14ים )ראה ביאור  מימון שונים

אם    דרושות  ותהיינה  שייתכן  וסיווגם  וההתחייבויות  הנכסים  ערכי  לגבי  נערכו התאמות  לא  בדוחות הכספיים המאוחדים 

 תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי". החברה לא 

 
והתוספת העשירית    ג'9החברה לא כוללת במסגרת הדוח התקופתי, מידע כספי נפרד כנדרש בהתאם להוראות תקנות   ד.

, וזאת לאור העובדה כי לא יהיה בדוחות הכספיים הנפרדים  1970-ומיידיים( התש"ל תקופתייםלתקנות ניירות ערך )דוחות 

 מידע מהותית למשקיע סביר, שאינו נכלל כבר במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. משום תוספת 
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 ( המשך)כללי  –  1 באור

 השפעת התפשטות נגיף הקורונה על החברה   ה.

"המשבר"(  "נגיף הקורונה" או "האירוע" או    -( )להלן  COVID-19התפרצה בסין מגפת נגיף הקורונה )  2019בחודש דצמבר  

, הכריז ארגון הבריאות העולמי על התפרצות  2020התפשטה במדינות נוספות בעולם. בחודש ינואר  2020ובתחילת שנת  

, הכריז ארגון הבריאות העולמי על הקורונה כפנדמיה )מגפה  2020הקורונה כעל מצב חירום בריאותי עולמי, ובחודש מרץ  

ע חריג בעל השלכות מאקרו כלכליות, במדינות רבות ברחבי העולם. בעקבות  עולמית(. התפשטות נגיף הקורונה הינו אירו 

האירוע, מדינות רבות, בכללן ישראל, נוקטות בצעדים משמעותיים בניסיון לבלום את התפשטות הנגיף. בין צעדים אלה  

ויות ואירועים, הגבלות  נמנים, בין היתר, הגבלות על תנועת ותעסוקת אזרחים, סגירת עסקים וקניונים, הגבלות על התכנס

תחבורתיות על נוסעים וסחורות, סגירת גבולות בין מדינות, צמצום מספר העובדים הרשאים להגיע למקום העבודה וכיוצא  

באלה. לאירוע ולפעולות הננקטות על ידי המדינות השונות כאמור לעיל, השלכות עסקיות משמעותיות על כלכלות גלובליות  

על שוקי ההון בעולם אשר מתאפיינים בירידות שערים חדות ובתנודתיות ניכרת במחירי ניירות ערך  ומקומיות רבות כמו גם  

 רבים ובסיכון גובר והולך להובלת המשק למיתון. 

לאור תוצאות מעודדות בטיפול בהתפשטות הנגיף ובהיקפי התחלואה )כפי שהשתקף באותם ימים(, החל ממחצית חודש  

אל בנקיטת פעולות שמטרתן להקל על ההגבלות שנקבעו, הכוללות בין היתר פתיחת  , החלה ממשלת ישר2020אפריל  

 חנויות, פתיחת קניונים ושווקים, הזמנות משלוחים וגידול בשיעור העסקת העובדים המותרת במקום העבודה. 

יף הכוללים  , על רקע עלייה בשיעורי התחלואה הכריזה ממשלת ישראל על צעדי מניעת התפשטות הנג 2020בחודש יולי  

 הגבלות/צמצומים על תנועה, התכנסות ואף סגירה של עסקים בתחומי פעילות מסוימים. 

על רקע המשך העלייה בשיעורי התחלואה בישראל, הטילה ממשלת ישראל סגר כללי נוסף הכולל   2020בחודש ספטמבר 

כוונה   וזאת תוך  לגבש מתווה יציאה מדורג מהסגר,  סגירה של מרבית מקומות העבודה למעט כאלה המוגדרים חיוניים 

הכפוף לירידה בהיקפי התחלואה. בנוסף, בשים לב לעלייה בהיקף התחלואה בחלק ניכר ממדינות העולם, החלו הממשלות  

 לנקוט בהגבלות שונות ובצעדי מניעה בהיקפים משתנים לצמצום התחלואה.  

הקורונה, אשר מתאפיינים בתחלואה קשה יותר ובקצב  התגלו וריאנטים נוספים של נגיף    2020בהמשך לאמור, בשלהי שנת  

הידבקות גבוה יותר. בעקבות זאת, הוטלו בישראל ובמדיניות נוספות הגבלות נוספות ואף הוכרז על הטלת סגר כללי שלישי  

, ישראל ומדינות רבות בעולם החלו לחסן  2021(. במקביל, בתחילת שנת 2021אשר נמשך לאחר תאריך הדיווח )פברואר  

 את האוכלוסייה בשיעורים גוברים והולכים ובעקבות זאת החל צפי להתאוששות מהמשבר. 

(, לאחר סיום הסגר השלישי, והאצת מבצע החיסונים כאמור, ממשלת ישראל חזרה במתן  2021נכון למועד הדיווח )מרץ  

חד עם זאת, עדיין שוררת אי  הקלות למשק באופן מדורג לענפי מסחר נבחרים תוך מתן הקלות בעיקר לקהלים מחוסנים. י

וודאות ניכרת להמשך מגמת צמצום התחלואה ולפיכך גם באשר לאופי והיקף ההגבלות המוטלות על ידי מדינת ישראל  

 וההקלות הניתנות לגבי הגבלות אלה אשר הינן בעלות אופי דינמי המשתנה באופן תדיר.  

המוטלות על ידי מדינת ישראל וההקלות הניתנות לגבי הגבלות    למועד הדוח, משבר הקורונה נמצא עדיין בעיצומו וההגבלות

 אלה הינן בעלות אופי דינמי המשתנה באופן תדיר.  

את   היא ממשיכה  כן  ועל  חיוני"  כ"מפעל  הוגדר מפעלה של החברה  הקנאביס  תחום  הדוח, תחת  למועד  זאת,  עם  יחד 

 מנת לעמוד בהנחיות בנוגע להתמודדות עם הנגיף.  פעילותה בכפוף להנחיות הממשלה, תוך ביצוע התאמות נדרשות על 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית –  2 באור

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים א. 

למעט מכשירים פיננסיים מסויימים, אשר נמדדים בהתאם לשווים  ,  הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות 

 ההוגן. 

 הכולל לפי שיטת מאפיין הפעילות.   ההפסד החברה בחרה להציג את הדוח על  

 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים 

 (. תקנים אלו כוללים: IFRSתקני  -דוחות כספיים אלו ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 

 (. IFRSתקני דיווח כספי בינלאומיים )  .1

 (. IASבינלאומיים ) תקני חשבונאות   .2

 (. SIC( ולתקני חשבונאות בינלאומיים ) IFRICהבהרות לתקני דיווח כספי בינלאומיים )  .3

 

 .  2010-כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

 

 IFRSמדיניות חשבונאית עקבית ויישום לראשונה של תקני 

 שבונאית שיושמה בדוחות הכספיים יושמה באופן עקבי בכל התקופות המוצגות.  המדיניות הח

 

 דוחות כספיים מאוחדים      . ב 

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות בנות(. שליטה מתקיימת  

את   בעקיפין, להתוות  או  במישרין  היכולת,  את  יש  והתפעולית של החברה הנשלטת.  כאשר לחברה  המדיניות הכספית 

איחוד הדוחות   פוטנציאליות שניתנות למימוש בתאריך המאזן.  זכויות הצבעה  בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת 

 הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה. 

 

בעים מעסקאות בין חברות הקבוצה בוטלו במלואם בדוחות הכספיים  יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנו

 המאוחדים.  

 

בדוחות   החשבונאית  המדיניות  זהים.  ולתקופות  לתאריכים  ערוכים  המאוחדות  והחברות  החברה  של  הכספיים  הדוחות 

 הכספיים של החברות המאוחדות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של החברה. 
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית –  2 באור

 רכישה במהופך      .ג

אשר טופלה      ידע פארמה ואלויט ישראל,  להלן העקרונות אשר יושמו בהקשר לטיפול החשבונאי ברכישת החברה על ידי 

 בדרך של "רכישה במהופך". 

המאוחדים בהתאם לערכם בספריה ערב  הכספיים    הנכסים וההתחייבויות של הרוכשת החשבונאית הוכרו בדוחות .1

 עסקת הרכישה במהופך. 

הכספיים המאוחדים בהתאם לשווים ההוגן    הנכסים וההתחייבויות של הנרכשת החשבונאית  הוכרו בדוחות .2

 למועד עסקת הרכישה במהופך. 

פני  הרוכשת החשבונאית בסמוך ל העודפים וסעיפי ההון האחרים של הגוף המאוחד לאחר המיזוג הם אלה של  .3

ומספר המניות, נותר זה של החברה )שהינה החברה   צירוף העסקים. עם זאת, מבנה ההון המשפטי, דהיינו סוג

 האם המשפטית(. 

לא נוצרו בגינה כל הפרשים מקוריים   לאור זאת שהנרכשת החשבונאית היוותה נכון למועד הרכישה שלד בורסאי,  .4

  ההוגן של הנכסים נטו של הנרכשת החשבונאית נזקף כהוצאת רישום השווי    או מוניטין והפער בין התמורה ובין

 ב' לעיל(. 1 באורלמסחר )ראה  

החשבונאית  .5 הרוכשת  של  ההפסד  חלוקת  ידי  על  חושבו  למניה  הפסד  בממוצע    נתוני  המתייחסות  לתקופות 

קבע בהסכם  שנ  המשוקלל של המניות הרגילות שהיו קיימות במחזור בתקופות המתייחסות, כפול יחס ההחלפה 

המניות הרגילות שנלקחו בחשבון בחישוב ההפסד    הרכישה. החל ממועד העסקה ואילך, הממוצע המשוקלל של

 למניה הינו של החברה. 

למועד  .6 שקדמו  לתקופות  המאוחדים  הכספיים  בדוחות  המוצג  השוואתי  הרוכשת    מידע  של  זה  הינו  הרכישה 

 החשבונאית. 

 

 הצגה מטבע הפעילות ומטבע  .ד

מטבע הפעילות שהוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה פועלת החברה ואת עסקאותיה,  

נקבע בנפרד עבור כל חברה בקבוצה, ולפי מטבע זה נמדדים מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה. מטבע הפעילות של החברה  

 מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח. ו  ח" שהינו 

 

 מנים שווי מזו  . ה 

מוגבלים    אינם  אשר  קצר  לזמן  בנקאיים  בתאגידים  פקדונות  הכוללות  גבוהה,  שנזילותן  השקעות  נחשבים  מזומנים  שווי 

בשעבוד, שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים  

 נים של הקבוצה. למשיכה מיידית ללא קנס, ומהווים חלק מניהול המזומ
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית –  2 באור

 י מלא  . ו 

מנכס   מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. החברה מסווגת את התוצרת החקלאית של גידולי הקנאביס

ביולוגי למלאי בעת הקציר לפי השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה באותו גידול. השווי האמור משמש כבסיס העלות של  

המלאי. כל העלויות שלאחר הקציר מתווספות לעלות המלאי. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים  

 דרושות לביצוע המכירה.  הרגיל, בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות ה

 

 נכסים ביולוגיים   . ז 

פי שוויו ההוגן בניכוי עלויות  ל נכס ביולוגי למעט צמחים מניבים נמדד בעת ההכרה לראשונה ובסוף כל תקופת דיווח 

ומדידות  הפסד, למעט, כאשר מחירי שוק מצוטטים לא ניתנים להשגה  למכירה כאשר כל שינוי בשווי ההוגן נזקף לרווח או

שנצבר כלשהו ובניכוי   הוגן הן בבירור לא מהימנות. במקרה כאמור, נכס ביולוגי נמדד לפי עלות בניכוי פחת חלופיות לשווי 

נכס ביולוגי כזה הופך להיות ניתן למדידה באופן מהימן,   הפסדים כלשהם מירידת ערך שנצברו. כאשר השווי ההוגן של

 .כוי עלויות למכירהההוגן בני ודדת אותו בשוויומ החברה 

  

 רכוש קבוע  . ח 

פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לראשונה לפי עלות הרכישה. עלויות עוקבות נכללות בערכו של הנכס בספרים או מוכרות כנכס  

וכן ניתן למדוד את   נפרד, בהתאם למקרה, רק כאשר צפוי שהטבות כלכליות עתידיות המיוחסות לפריט יזרמו לקבוצה, 

באופן מהימן. פריטי הרכוש הקבוע מוצגים בעלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר והפסדים  עלות הפריט  

הפחתות וירידות ערך בגין הרכוש הקבוע שמוצג בעלות נזקפות לדוח על הרווח הכולל. הפחת מחושב,   .מירידת ערך שנצברו 

פני אומדן אורך החיים  -ות הרכוש הקבוע לערך השייר עלבשיעורים שנתיים, לפי שיטת הקו הישר, כדי להפחית את על 

שנים. אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס   3השימושיים, מחשבים וציוד נלווה מופחתים על פני 

אות  נבחנים לפחות בכל סוף שנה והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מהתקופה הנוכחית ולתקופות הב

 א. ולהב-מכאן

 

 נכסים בלתי מוחשיים  . ט 

נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות. נכסים  

בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נכללים לפי השווי ההוגן במועד הרכישה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים בלתי  

 פי עלותם בניכוי הפחתה מצטברת ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו.  -על מוחשיים מוצגים

 

החיים  -על אורך  פני  על  מופחתים  הנכסים  מוגדר.  שימושיים  חיים  אורך  מוחשיים  הבלתי  לנכסים  ההנהלה,  הערכת  פי 

ם על ירידת ערך.  השימושיים שלהם על בסיס שיטת הקו הישר ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעי

תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים מוגדר נבחנות לפחות בכל סוף שנה.  

שינויים באורך החיים השימושיים או בדפוס הצריכה הצפוי של ההטבות הכלכליות הצפויות לנבוע מהנכס מטופלים כשינוי  

הוצאות ההפחתה בגין נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר  אומדן חשבונאי באופן של מכאן ולהבא.  

 נזקפות לדוח רווח והפסד. 
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית –  2 באור

 ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  . י 

מוחשיים( כאשר ישנם סימנים  החברה בוחנת את הצורך בבחינת ירידת ערך נכסים לא פיננסיים )רכוש קבוע, נכסים בלתי 

השבה. במקרים בהם היתרה  -כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה בת

בר  סכום  על  עולה  פיננסיים  הלא  הנכסים  של  הכספיים  בר-בדוחות  לסכום  הנכסים  מופחתים  שלהם,  ההשבה  -ההשבה 

בניכוי עלויות מכירה ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים  ההשבה הינו הגבוה  -שלהם. סכום בר מבין שווי הוגן 

ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר   תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור 

שייך הנכס. הפסדים מירידת ערך  השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה -תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר

 נזקפים לדוח רווח והפסד. 

 
 השקעה בחברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני  .יא

ית אך אינה מהווה שליטה או  חברה כלולה הינה ישות בה יש לחברה השפעה מהותית על המדיניות הפיננסית והתפעול

בחשבון זכויות הצבעה פוטנציאליות, המוחזקות על ידי החברה  משותפת. בבחינת קיום השפעה מהותית נלקחות    שליטה 

 או על ידי ישויות אחרות, אשר ניתנות למימוש או להמרה באופן מיידי. 

בהתאם לשיטת השווי המאזני, ההשקעה מוכרת במועד ההכרה הראשונית לפי עלות הכוללת עלויות עסקה )ככל שרלוונטי(  

לק הקבוצה בנכסים נטו לרבות רווח )הפסד( כולל אחר ושינויים אחרים בהון של  ובתקופות עוקבות, בתוספת שינויים בח 

 החברה המושקעת.  

  ההשקעה בחברה כלולה נכללת לפי שיטת השווי המאזני בהתבסס על דוחותיה הכספיים המבוקרים לכל תאריך  דיווח. 

ניתן לייחוס לנכסים מזוהים, מופחת  עודף עלות ההשקעה בחברה כלולה על חלק החברה בשווי המאזני במועד הרכישה ה

בהתאם לתקופת ההפחתה של הנכסים להם הוא יוחס. עודף עלות ההשקעה כאמור, שלא יוחס,  מייצג מוניטין. מוניטין  

 נכלל בערך הספרים של ההשקעה ואינו מופחת באופן שיטתי. 

ק החברה בהפסדי חברה מוחזקת  חלק החברה בהפסדים של החברה הכלולה מוצג ברווח או הפסד במסגרת הסעיף "חל

 המטופלת לפי שיטת השווי המאזני". 

המדיניות החשבונאית בדוחותיה הכספיים של החברה המטופלת בשיטת השווי המאזני יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו  

 שיושמה בדוחות הכספיים של הקבוצה. 

 ת דיווח זהה לתקופת הדיווח של הקבוצה.  הדוחות הכספיים של החברה המטופלת בשיטת השווי המאזני ערוכים לתקופ 

לאחר יישום שיטת השווי המאזני, החברה בוחנת באם יש צורך להכיר בהפסד בגין ירידת ערך ההשקעה. לצורך זה, החברה  

קובעת בכל תאריך דיווח האם קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך ההשקעה בחברה כלולה. במידה וקיימת ראייה כאמור  

 בדיקת ירידת ערך על ידי השוואה בין הסכום בר ההשבה של ההשקעה לבין ערך ההשקעה בספרים. מתבצעת 

במידת הצורך מוכר הפסד מירידת ערך בגובה ההפרש בין הסכום בר ההשבה של ההשקעה בחברה הכלולה לבין ערכה  

 בספרים. ההפסד מירידת ערך נזקף לרווח או הפסד בסעיף הוצאות אחרות. 

ערך של השקעה בחברה מוחזקת המטופלות בשיטת השווי המאזני, אינו מוקצה למוניטין הגלום ביתרת  הפסד מירידת  

 ההשקעה אלא להשקעה בכללותה.
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2 באור

 כשירים פיננסיים מ  . יב 

 "( IFRS  9" –לן  לה ) מכשירים פיננסיים"  "  9,נכנס לתוקף תקן דיווח כספי בינלאומי  2018בינואר  1ביום  

 נכסים פיננסיים 

נכסים פיננסיים  מוכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן ובתוספת עלויות עסקה המיוחסות ישירות, למעט  

 שינויים בו לדוח רווח והפסד, אשר לגביהן עלויות עסקה נזקפות לרווח והפסד. לגבי השקעות המוצגות בשווי הוגן עם 

 לאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בהשקעות בנכסים פיננסיים מבוסס על סיווגם לאחת מארבע הקבוצות שלהלן:

 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.  •

 השקעות המוחזקות לפדיון.  •

 ת וחייבים. הלוואו  •

 נכסים פיננסיים זמינים למכירה.  •

 

 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

 לקבוצה נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד הכוללים נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר. 

מכירה או רכישה חוזרת בתקופה הקרובה, מהווים  נכסים פיננסיים מסווגים כמוחזקים למסחר אם הם נרכשו בעיקר למטרת  

חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים המנוהלים יחד להשגת רווחים בזמן הקצר, או שהם נגזר שאינו מיועד כמכשיר  

 הגנה. רווחים או הפסדים מהשקעות המוחזקות למסחר נזקפים במועד התהוותם לדוח רווח והפסד.

 

 התחייבויות פיננסיות 

 יבויות פיננסיות בעלות מופחתת התחי 

הלוואות ואשראי מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן בניכוי עלויות עסקה מיוחסות ישירות, במידה שקיימות )לדוגמה, עלויות  

גיוס הלוואה(. לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות, לרבות אגרות חוב, מוצגות על פי תנאיהן לפי עלות מופחתת תוך שימוש  

ת האפקטיבית המביאה בחשבון גם את עלויות העסקה המיוחסות ישירות. אשראי לזמן קצר )כגון אשראי  בשיטת הריבי

ספקים וזכאים אחרים( מוצג לפי תנאיו, בדרך כלל בערכו הנומינלי. רווחים והפסדים מוכרים בדוח רווח והפסד בעת גריעת  

 ההתחייבות הפיננסית וכתוצאה מההפחתה השיטתית. 

 

 פיננסיים   גריעת מכשירים

 נכסים פיננסיים 

נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או החברה העבירה את הזכויות  

החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או נטלה על עצמה מחוייבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו  

יכוב משמעותי, ובנוסף העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס או לא  במלואם לצד השלישי, ללא ע 

 העבירה ואף לא הותירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך העבירה את השליטה על הנכס. 
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2 באור

 )המשך(   כשירים פיננסיים מ  יב. 

 התחייבויות פיננסיות 

התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה, בוטלה או פקעה. התחייבות פיננסית מסולקת  

 כאשר החברה החייבת: 

 פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או  •

 מההתחייבות. משוחרר משפטית   •

 

כאשר התחייבות פיננסית קיימת מוחלפת בהתחייבות אחרת כלפי אותו מלווה בתנאים שונים מהותית, או כאשר נעשה  

שינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת, ההחלפה או השינוי מטופלים כגריעה של ההתחייבות המקורית וכהכרה של התחייבות  

של שתי ההתחייבויות הנ"ל נזקף לדוח רווח והפסד. במידה שההחלפה או  חדשה. ההפרש בין היתרה בדוחות הכספיים  

 השינוי אינם מהותיים, הם מטופלים כשינוי תנאי ההתחייבות המקורית ולא מוכר רווח או הפסד מההחלפה. 

 

 ירידת ערך נכסים פיננסיים 

בגין   ערך  לירידת  אובייקטיבית  ראיה  קיימת  האם  מאזן  תאריך  בכל  בוחנת  הנכסים  הקבוצה  של  קבוצה  או  פיננסי  נכס 

 הפיננסיים הבאים: 

 

 נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת 

הראיה האובייקטיבית לגבי מכשירי חוב, הלוואות וחייבים המוצגים בעלותם המופחתת קיימת כאשר אירוע אחד או יותר  

השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה. ראיות לירידת ערך כוללות סימנים  

ואי יכולת לעמוד בתשלומי קרן או ריבית. סכום ההפסד הנזקף לדוח רווח  לכך שלחייב קשיים פיננסיים, לרבות קשיי נזילות 

והפסד נמדד כהפרש בין היתרה בדוחות הכספיים של הנכס לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים  

רית של הנכס  )שאינם כוללים הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו(, המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקו

נושא ריבית משתנה, ההיוון   )שיעור הריבית האפקטיבית שחושב בעת ההכרה הראשונית(. אם הנכס הפיננסי  הפיננסי 

נעשה בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית הנוכחית. היתרה בדוחות הכספיים של הנכס מוקטנת באמצעות רישום הפרשה  

כאשר   מבוטל  ערך  מירידת  הפסד  עוקבות  לאירוע  . בתקופות  הנכס  ערכו של  אובייקטיבי את השבת  באופן  לייחס  ניתן 

 שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד. ביטול כאמור נזקף לרווח והפסד עד לגובה ההפסד שהוכר.  

 

 הלוואות שהתקבלו מבעלי שליטה .יג

ההוגן של הלוואה שלא  שווי  . השוויין ההוגן   הלוואות שהתקבלו מבעלי השליטה מוכרות לראשונה בדוחות הכספיים על בסיס

חושב על  של בעל השליטה שלא לדרוש את פירעונה למשך מספר שנים מ  נקבע לה מועד פירעון ושבגינה קיימת התחייבות 

 בסיס הערכת ההנהלה לגבי המועד הראשון בו הפרעון אפשרי.  

  



 אינטליקנה בע"מ

 באורים לדוחות הכספיים

 18-ג
 

 

 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2 באור

 מסים על ההכנסה  . יד 

בדוח רווח והפסד כוללים מסים שוטפים ומסים נדחים. תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות  מסים על ההכנסה  

לסעיף   נזקפת  היא  אף  המס  השפעת  אלה  במקרים  להון.  הנזקפים  לפריטים  מתייחסות  הן  אם  למעט  והפסד,  רווח  לדוח 

 המתייחס בהון. 

 מסים שוטפים  .1

שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה,  חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך  

 עד לתאריך המאזן, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין שנים קודמות. 

 

 מסים נדחים  .2

לצורכי  מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לבין הסכומים המובאים בחשבון  

 מס. מסים נדחים המיוחסים לפריטים הנזקפים להון, נזקפים אף הם לסעיף המתייחס בהון. 

יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר מסים אלה ייזקפו לדוח רווח והפסד או להון, בהתבסס  

ום המסים הנדחים בדוח רווח והפסד  על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך המאזן. סכ 

 מבטא את השינויים ביתרות הנ"ל בתקופת הדיווח, למעט בגין שינויים המיוחסים לפריטים הנזקפים להון. 

בכל תאריך מאזן נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים. במקביל, הפרשים זמניים )כגון  

ם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שניצולם צפוי מוכר נכס מס נדחה  הפסדים מועברים לצורכי מס( בגינ

 מתאים. כל הפחתה והכרה כאמור נזקפות לסעיף מסים על ההכנסה.

בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחברות מוחזקות, כל  

אינה צפויה בעתיד הנראה לעין. כמו כן, לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין  עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות 

חלוקת רווחים על ידי חברות מוחזקות כדיבידנדים, מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת, או בשל  

 מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד הגוררת חבות מס נוספת. 

ויות מסים נדחים מוצגים במאזן כנכסים לא שוטפים והתחייבויות לא שוטפות, בהתאמה.  כל נכסי מסים נדחים והתחייב 

מסים נדחים מקוזזים במאזן אם קיימת זכות חוקית בת אכיפה המאפשרת קיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס  

 שוטף והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס. 

  



 אינטליקנה בע"מ

 באורים לדוחות הכספיים

 19-ג
 

 

 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2 באור

 תשלום מבוסס מניות  .טו

עסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות באמצעות מכשירים הוניים שהתבצעו עם עובדים ועם אחרים המספקים שירותים  

דומים נמדדות במועד ההענקה, בהתבסס על השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים. תנאי הבשלה, למעט תנאי שוק  

אינם מובאים בחשבון אמידת השווי ההוגן. סכום השווי ההוגן שנאמד כאמור, נזקף כהוצאה כנגד רישום מקביל בהון על פני  

 התקופה בה מבשילה זכות העובדים לממש או לקבל את המכשירים ההוניים. 

מותאמים בתום כל תקופת  ההוצאה בגין תשלום מבוסס מניות בהתייחס להענקות המותנות בתנאי הבשלה שאינם תנאי שוק  

דיווח, בכדי לשקף את כמות המכשירים ההוניים החזויים להבשיל. הענקות המותנות בתנאי הבשלה )שאינם תנאי שוק( אשר  

אינם מתקיימים, אינן מוכרות כהוצאה. סכומים שהוכרו בגין הענקות שהבשילו אינם מבוטלים אף אם המכשירים ההוניים  

 שהוענקו חולטו. 

שלום מבוסס מניות המסולקות באמצעות מכשירים הוניים שהתבצעו עם נותני שירותים אחרים שאינם עובדים,  עסקאות ת

נמדדות במועד קבלת השירותים, בהתבסס על אומדן השווי ההוגן של השירותים או הסחורות שהתקבלו אלא אם לא ניתן  

באמצעות   העסקה  נמדדת  כאמור  במקרה  מהימן.  באופן  שווים  את  ההוניים  לאמוד  המכשירים  של  ההוגן  השווי  אומדן 

 המוענקים. סכום זה נזקף כהוצאה או מהוון לעלות נכס בהתאם למהות העסקה. 

ביטול של הענקה המסולקת במכשיר הוני, מטופלת כהאצת הבשלה ולכן יתרת ההוצאות שטרם הוכרו בגין ההענקה מוכרת  

בהענקה חדשה המיועדת כהענקה חלופית, ההענקה מבוטלת    באופן מיידי. יחד עם זאת, אם ההענקה שבוטלה מוחלפת

 וההענקה החדשה מטופלת כשינוי בתנאים של ההענקה. 

במקרה של שינוי בתנאים של הענקה המסולקת במכשיר הוני, מוכרת הוצאה נוספת בגין כל שינוי המגדיל את השווי ההוגן  

עת תוך השוואת השווי ההוגן של ההענקה סמוך לפני  הכולל של תשלום מבוסס מניות כאשר בחינת תוספת כאמור מתבצ

 השינוי ולאחריו. 

 

 הפסד למניה  . טז 

הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר המניות הרגילות המשוקלל הקיים    ההפסדלמניה מחושב על ידי חלוקה של   הפסד

 בפועל במהלך התקופה. 

מפעילויות   למניה  הרווח  את  מדללת  במידה שהשפעתן  למניה  המדולל  הרווח  בחישוב  נכללות  פוטנציאליות  רגילות  מניות 

מדולל למניה רק עד למועד ההמרה, ומאותו  נמשכות. מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות ברווח ה

מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה. חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות  

 מוחזקות מוכפל במספר המניות המוחזקות על ידי החברה. 

 

 הפרשות  . יז 

מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה )משפטית או משתמעת( כתוצאה מאירוע שהתרחש    IAS 37-הפרשה בהתאם ל

במידה   מהימן.  באופן  אותה  לאמוד  וניתן  המחויבות  את  לסלק  מנת  על  כלכליים  במשאבים  שימוש  שיידרש  צפוי  בעבר, 

שימוש בשיעור ריבית לפני מס    שההשפעה מהותית, הפרשות נמדדות תוך היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים, תוך

הקשורים   הספציפיים  הסיכונים  את  אף  מסויימים,  ובמקרים  הכסף,  של  הזמן  לערך  בנוגע  השוק  הערכות  את  המשקף 

 להתחייבות.  

 
 

  



 אינטליקנה בע"מ

 באורים לדוחות הכספיים

 20-ג
 

 

 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2 באור

 הרלוונטיים לפעילות החברה: להלן תמצית תקני דיווח כספי חדשים שפורסמו וטרם נכנסו לתוקף   . יח 

 , הצגת דוחות כספיים בדבר סיווג התחייבות שוטפות או בלתי שוטפות 1תיקון תקן חשבונאות בינלאומי   . 1

ינואר   )  2020בחודש  בינלאומיים  ידי הוועדה לתקני חשבונאות  בינלאומי  IASBפורסם על  ,   1( תיקון לתקן חשבונאות 

 "התיקונים"(.  -העוסק בסיווג של התחייבויות כשוטפות או בלתי שוטפות )להלן ( IAS 1הצגת דוחות כספיים )

התיקונים כוללים הבהרה אודות אופן בחינת סיווגן של התחייבויות כשוטפות או לא שוטפות ולפיהן הסיווג ייגזר אך ורק  

ע מהערכות וציפיות ההנהלה  מהזכויות המוקנות לישות נכון לסוף תקופת הדיווח. כמו כן מובהר כי המסקנה לא תושפ

 אודות מימוש זכות המוקנית לחברה לדחיית מועד סילוק התחייבות. 

 עוד מובהר במסגרת התיקונים כי 'סילוק' משמעו העברה של מזומנים, מכשירי הון, נכסים אחרים או שירותים לצד שכנגד. 

בינואר    1הדיווח השנתית שתחילתה ביום    היישום לראשונה של התיקונים יתבצע בדרך של יישום למפרע לתחילת תקופת

 או לאחר מכן. אימוץ מוקדם של התיקונים הינו אפשרי.   2023

 ליישום לראשונה של התיקונים לא צפויה השפעה מהותית על סיווג התחייבויות בדוחות על המצב הכספי. 

 

( בדבר חוזה מכביד: עלות  IAS 37ונכסים תלויים ), הפרשות, התחייבויות תלויות  37תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי   . 2

 למילוי חוזה 

 

)  2020בחודש מאי   , הפרשות,  37( תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  IASBפרסמה הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים 

 ( בדבר חוזה מכביד: עלות למילוי חוזה. IAS 37התחייבויות תלויות ונכסים תלויים )

IAS 37  פי החוזה עולות על ההטבות  - "חוזה שבו העלויות הבלתי נמנעות לצורך עמידה במחויבויות על- ביד כמגדיר חוזה מכ

הכלכליות החזויות להתקבל על פיו". עוד קובע התקן כי העלויות הבלתי נמנעות משקפות את העלות נטו הקטנה ביותר של  

עמידה בו, כנמוך  -( או פיצויים וקנסות הנובעים מאיcost of fulfilling a contractיציאה ממנו, שהיא עלות מילוי החוזה )

שבהם. עם זאת, התקן טרם תיקונו לא הגדיר אלו עלויות לקיום החוזה נדרשות להיכלל בבחינה ובהכרעה האם חוזה הינו  

 חוזה מכביד.  

ת המיוחסות במישרין  התיקון מוסיף לתקן סעיף המגדיר מפורשות כי עלות למילוי חוזה הינה עלות הכוללת את כלל העלויו

( למילוי חוזה )כגון, עלויות עבודה ישירות וחומרים( incrementalלחוזה. עלויות אלה כוללות הן את העלויות התוספתיות )

והן ייחוס של עלויות אחרות הקשורות במישרין למילוי חוזים כאמור )דוגמת הקצאה של עלות בגין פחת של פריט רכוש קבוע  

 לוי החוזה(. בו נעשה שימוש למי

 

או לאחריו. אופן היישום הדרוש הינו    2022בינואר    1התיקון נדרש ביישום החל מתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  

למפרע בדרך של השפעה מצטברת )ללא תיקון של מספרי ההשוואה( תוך התאמת יתרת הפתיחה של העודפים )או כל יתרה  

היישו במועד  לעניין(  בהתאם  בהון,  את  אחרת  מילאה  טרם  בהם  חוזים  בגין  רק  התיקון  את  תיישם  ישות  לראשונה.  ם 

מחויבויותיה השונות בתחילת תקופת הדיווח השנתית שבה התיקון מיושם לראשונה )במועד התחילה(. יישום מוקדם אפשרי  

 בכפוף למתן גילוי. 

 

  



 אינטליקנה בע"מ

 באורים לדוחות הכספיים

 21-ג
 

 

  שימוש באומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים משמעותיים  - 3 באור

מההנהלה הכנת   דורשת  בינלאומיים  כספי  דיווח  לתקני  בהתאם  ביניים  כספיים  והערכות    דוחות  חשבונאיים  באומדנים  שימוש 

  הנכסים וההתחייבויות המוצגים בדוחות הכספיים, על הגילוי בדבר נכסים מותנים   הכרוכות בשיקול דעת והמשפיעים על סכומי

המדווחות ועל המדיניות החשבונאית שנקבעה עבור   סכומי הוצאות בתקופות   והתחייבויות תלויות לתאריכי הדוחות הכספיים, על

 להיות שונות מאומדנים אלה.  הקבוצה. התוצאות בפועל עשויות

בסכום של נכסים והתחייבויות בתקופת הדיווח,    האומדנים וההנחות אשר מגלמים את החשיפה הגבוהה ביותר לשינויים מהותיים

 מפורטים להלן: 

 
 הוגן מדידת שווי

ממכירת נכס או שהיה משולם להעברת התחייבות    שווי הוגן לצרכיי מדידה וגילוי בדוחות הכספיים מבוסס על המחיר שהיה מתקבל 

מדידת שווי הוגן הינה מדידה מבוססת ((  exit priceבמועד המדידה )דהיינו, 'מחיר יציאה' )  בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק

ומביאה בחשבון   בשוק היו מביאים בחשבון בעת תמחור הנכס או    מאפיינים של הנכס או של ההתחייבות אם משתתפיםשוק, 

העיקרי    שווי הוגן מניחה שהעסקה למכירת הנכס או להעברת ההתחייבות מתרחשת בשוק  ההתחייבות במועד המדידה. מדידת 

 ( של הנכס או של ההתחייבות )השוק בעל נפח ורמת הפעילות הגדולים ביותר

 בהיעדרו, בשוק הכדאי ביותר עבור הנכס או ההתחייבות . ו

( וגישת העלות income approachההכנסה )  טכניקות ההערכה המיושמות כאמור כוללות גישות מקובלות שונות לרבות גישת

(cost approach  .)התחשב במקרים בהם נעשה שימוש בטכניקות הערכה מרובות בכדי למדוד שווי הוגן, התוצאות מוערכות ב

שמייצגת באופן הטוב ביותר שווי הוגן    של הטווח של הערכים של תוצאות אלה ומידית השווי ההוגן היא הנקודה בטווח   בסבירות 

 באותן הנסיבות. 

 
יכולת משתתף שוק להפיק הטבות כלכליות   בהתייחס למדידת שווי הוגן של נכס לא כספי, מדידת השווי ההוגן מביאה בחשבון את

 ש המיטבי של הנכס.מהנכס בשימו

  תוך הערכה של עיתוי מועדי  שוויין ההוגן   בהתבסס על אומדן  ההתחייבויות כלפי בעלי השליטה הוכרו במועד ההכרה לראשונה

 שיתקיים לחברה לטובת הפירעון כאמור.  פירעונן של ההתחייבויות וזאת כנגזרת של תחזית ההנהלה אודות התזרים הפנוי

והפעילה שיקול דעת בבחירת טכניקת הערכת השווי ובהנחות אשר  בחישוב אומדן השווי   ההוגן הניחה ההנהלה הנחות שונות 

 משתתפי שוק היו מביאים בחשבון בעת תמחור השווי ההוגן. במסגרת החישוב הסתייעה ההנהלה במעריך שווי חיצוני בלתי תלוי.

 

 ים ביולוגי יםנכסמדידת שווי הוגן ב

ס הביולוגי ולצורך כך מבצעת אומדנים והערכות, בין היתר, בנוגע לתפוקת הגידול והתוצר, לרבות  החברה מעריכה את שווי הנכ

ע וכן בנוגע אובדן תוצר, אורך מחזור הגידול הממוצע, עלויות הגידול עד למועד הקציר ולאחריו, לרבות עלויות עיבוד, אריזה ושינוי

 להלן.  5ראה ביאור למחירי המכירה של התוצר. 

 

 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד   –  4ביאור 

 

"מועד חתימת ההסכם"( חתמה החברה על הסכם החלפת מניות עם סיטרין לפיו, תקצה החברה   -)להלן  2020במאי,   31ביום  

ות רגילות של  מני  2,000,000 - "מניות החברה הישנות"( בתמורה ל  -אלפי דולר )להלן  500מניות בשווי של  619,589לסיטרין 

"מניות סיטרין הישנות"(. כמות המניות שתוקצינה ע"י החברה וע"י סיטרין נקבעה על פי    -אלפי דולר )להלן  500סיטרין בשווי 

 . הקצאת המניות השער הממוצע של מניית החברה ומניית סיטרין בשלושת ימי המסחר שקדמו למועד 

  



 אינטליקנה בע"מ

 באורים לדוחות הכספיים

 22-ג
 

 )המשך( נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד  –  4ביאור 

 

"מועד הבחינה"( ייבחנו שערי המניות העתידיים של   -)להלן  הקצאת המניותחודשים ממועד   6במסגרת ההסכם נקבע כי בחלוף 

העתידי של   "השער העתידי"( בהשוואה לשערי מניות הצדדים במועד חתימת ההסכם. ככל שהשער  -סיטרין ושל החברה  )להלן 

מהשער במועד ההסכם של אותו צד, תוקצינה מניות של אותו צד   20%מניות החברה ו/או של סיטרין יהיה נמוך בשיעור של עד 

"מניות החברה החדשות", בהתאמה(, כך ששווי מניות סיטרין הישנות והחדשות   -"מניות סיטרין החדשות" ו -לצד השני )להלן 

אלפי דולר ושווי מניות החברה הישנות יחד עם מניות החברה החדשות, במועד   500די יעמוד על במועד הבחינה לפי השער העתי 

 אלפי דולר.   500הבחינה ולפי השער העתידי יעמוד גם הוא על 

חודשים   6-מניות סיטרין והחברה הישנות ו/או החדשות, ככל שיידרש להקצותן לפי תנאי הסכם זה, צפויות להיות חסומות ל

 , על פי תקנות ניירות ערך הרלוונטיות לכל אחד מהצדדים. צאת המניותהקממועד  

 

 שווי הוגן מניות סיטרין:

אלפי מניות )מניות סיטרין הישנות(. עם זאת, על פי ההסכם מניות סיטרין   2,000כאמור לעיל, התחייבה סיטרין להנפיק לחברה  

( נאמד  אלפי ש"ח  250-כאלפי דולר )  78  -בסך של כ  2020  בדצמבר  31חודשים, כך ששווין ההוגן ליום    6- הישנות תהינה חסומות ל

 בניכוי הנחת אי סחירות התואמת את תקופת החסימה, כמוצג בטבלה שלהן:  OTC - על בסיס מחירן, כפי שמצוטט ב

 
                  כמות מניות

         מחיר מניה מצוטט

          הנחת אי סחירות

2,000,000 

0.05 

14.98% 

 0.04              שווי מניה, נטו

 לחברה.  מניות סיטרין   הוקצו ,  2020באוקטובר    6יום  ב 

 

 הנחת אי סחירות 

יש להביא לידי ביטוי את השפעת תקופת החסימה. השפעת החסימה   על מנת לאמוד את שיעור הניכיון של המניות החסומות 

אופציית מכר "בכסף" )מחיר מימוש השווה לנכס הבסיס( בעלת אורך חיים  נאמדה באמצעות מודל לתמחור אופציות כיחס בין שווי  

 השווה לתקופת החסימה, לבין שווי השוק של מניית סיטרין במועד החישוב. 

 

 השווי ההוגן חושב על ידי מעריך שווי חיצוני, בהתבסס על הפרמטרים הבאים:  

 
 דולר  0.046 נכס בסיס 

 דולר  0.046 מחיר המימוש

 חודשים  3.1 מועד הפקיעה 

 0.09% ריבית חסרת סיכון 

 125.19% סטיית התקן 

 

  



 אינטליקנה בע"מ
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 )המשך( נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד  –  4ביאור 

 

על    B&S(, חושב באמצעות מודל  ש"חאלפי    320-אלפי דולר )כ  100-השווי ההוגן של מנגנון ההגנה בגין מניות סיטרין בסך של כ

 ידי מעריך שווי חיצוני, בהתבסס על הפרמטרים הבאים:  

 דולר  0.046 נכס בסיס 

משער מניית    80%  -מחירי המימוש הינם: שער מניית סיטרין במועד חתימת ההסכם, ו מחיר המימוש

 דולר בהתאמה. 0.2 -דולר, ו  0.25סיטרין במועד חתימת ההסכם,  

 2021במרס  21 מועד הפקיעה 

 0.09% חסרת סיכון ריבית 

 125.19% סטיית התקן 

 

(, מצורפת הערכת השווי בגין הקצאת מרכיבי חבילת ניירות  1970-ב' לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים )התש"ל8מתוקף תקנה  
 ערך לדוח התקופתי. 

 
 

 תחייבות להקצאת מניות לסיטרין: ה 

לסיטרין   להנפיק  לעיל, התחייבה החברה  הישנות(  619,589כאמור  )מניות החברה  אלו   2020בספטמבר    21-וב  מניות  מניות 

 הונפקו.  

 

 לוגייםונכסים בי –  5יאור ב

 להלן התנועה בנכסים הביולוגיים: הנכסים הביולוגיים של החברה מורכבים מצמחים ותוצרת חקלאית של קנאביס רפואי.  

  31ליום  
בדצמבר  

2020 

  31ליום 
בדצמבר  

2019 

 אלפי ש"ח  ש"ח אלפי  

   
 - - בינואר  1יתרה ליום 

 - 1,017 עלויות גידול שהושקעו  

 - 144 נכסים ביולוגייםרווחים מהתאמות שווי הוגן של 

 - ( 358) העברה למלאי בנקודת הקציר 

 803 - 

 

החברה מודדת נכסים ביולוגיים לפי השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה עד לנקודת הקציר, השווי האמור משמש כבסיס העלות של  

עלויות מכירה, נכללים ברווחי/הפסדי החברה בשנה המלאי לאחר הקציר. רווחים או הפסדים הנוצרים משינוי בשווי ההוגן בניכוי  

 בה נוצרו. 

, בין היתר בהסתמך על מחירי מכירה חזויים תוך התחשבנות בתמהיל המוצרים  3הצמחים שטרם נקצרו, נמדדים לפי שווי הוגן רמה  

ר הגידול ואת התוצרת  , יש להעריך את שיעור ההשלמה של מחזו שיימכרו בתקופות עוקבות. לצורך הערכת הצמחים שטרם נקצרו

החקלאית הצפויה להתקבל בגמר תהליך ההפרחה, לרבות אובדן תוצרת במהלך הגידול והייצור, ואת העלויות הצפויות במהלך  

 הגידול ולאחר הקציר, לרבות עלויות העיבוד, אריזה ושינוע. 

  



 אינטליקנה בע"מ

 באורים לדוחות הכספיים
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 )המשך(  לוגייםונכסים בי –  5יאור ב

 

 :  2020בדצמבר  31להלן ההנחות העיקריות ששימשו במדידת הנכס הביולוגי ליום  

  31ליום  
בדצמבר  

2020 

  31ליום 
בדצמבר  

2019 

   

   
 - 634 אומדן תנובה, נטו )ק"ג של תפרחת יבשה( 

 - 14 מחזור גידול )שבועות(  

 - 8.5 אומדן מחיר מכירה ממוצע לגרם מוצר סופי )ש"ח( 

 - 42% שיעור השלמה של מחזור הגידול אומדן 

                  

 ניתוח רגישות 

 

 בכל אחד מבין הפרמטרים הבאים ישפיע על שוויו ההוגן של הנכס הביולוגי באופן הבא: 10%שינוי של 

 2020בדצמבר   31ליום  

 ירידה עליה   

   
 634 972   אומדן תנובה, נטו )ק"ג של תפרחת יבשה(

 781 822 מחיר מכירה ממוצע לגרם מוצר סופי )ש"ח( אומדן 

 

  

 חייבים ויתרות חובה  –  6 אורב
  31ליום  

בדצמבר  
2020 

  31ליום 
בדצמבר  

2019 

 אלפי ש"ח  ש"ח אלפי  

   
 820 420 ממשלתיים  מוסדות

 121 114 הוצאות מראש 

 )*(  597 -   אחרות 

 534 1,538 

  להלן.  8 באור)*( ראה 
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 באורים לדוחות הכספיים
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 רכוש קבוע   - 7 באור

 ההרכב:  . א 
  מחשבים וציוד מתקן לגידול 

 סה"כ  אלקטרוני  קנאביס 

 ש"ח אלפי  אלפי ש"ח  ש"ח אלפי  

    עלות:

 7,812 22 )*(7,790 2020בינואר,  1ליום 

 9,386 - 9,386 תוספות במשך השנה 

 17,198 22 17,176 2020בדצמבר,  31יתרה ליום 

    
    פחת שנצבר: 

 3 3 - 2020בינואר,  1ליום 

 605 1 604 תוספות במשך השנה 

    
 608 4 604 2020בדצמבר,  31יתרה ליום 

    
 16,590 18 16,572 2020בדצמבר,  31עלות מופחתת ליום  

    
 7,809 19 )*(7,790 2019בדצמבר,  31עלות מופחתת ליום  

 )*( סווג מחדש        

 

שנים אשר    49דונם בהסכם חכירה ביחס לקרקע החקלאית לתקופה של    20עומד שטח חקלאי בגודל של  לרשות הקבוצה   ב.

 להלן.  (3)ג()19 באורראה הסכם עם השותף בשותפות ב    .2033סיומה בחודש ספטמבר 

 

 נכסים בלתי מוחשיים  –  8 באור

 

 "דרך לחיים"(, לרכישת שני נכסים כדלהלן:  –)להלן  , התקשרה החברה בהסכם עם דרך חיים לקנאביס בע"מ  2019במרס    23ביום  

זכות לתקבולים עתידיים שינבעו מגידולי קנאביס בחוות הגידול באביאל )להלן: "חוות אביאל"(, אשר הינה חווה בבעלותה   .1

 של דרך לחיים )להלן : "זכות לתקבולים עתידיים"( כדלקמן:  

הגידול הר • מהכנסות מחזור  זכאית לשליש  תהיה  לשליש מהכנסות משני מחזורי  החברה  וכן  אביאל,  בחוות  אשון, 

 . הגידול המסחריים הראשונים בחוות אביאל, וזאת עד לשתילת המחזור המסחרי הראשון בחוות גידול בקאנישין 

תשתיות    GAPאו לשליש מההכנסות מארבעת מחזורי גידול מסחריים בחוות אביאל, וזאת במידה שלא התקבל אישור   •

 . GAPן על ידי חברה המאושרת על ידי יק"ר )היחידה לקנאביס רפואי(, לא כולל אישור  בחווה בקאנישי

 
לא הושלמה הקמת החווה בקאנישין ולא הועמדה לרשות החברה במצב שהינה מוכנה לתחילת השימוש בתוך תקופה של  

 של דרך חיים. מהון המניות  33%ארבעה מחזורי גידול מסחרי, תוקננה לחברה זכויות המייצגות שיעור של  

  



 אינטליקנה בע"מ

 באורים לדוחות הכספיים
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 )המשך( נכסים בלתי מוחשיים  –  8 אורב

 

זכויות לשימוש במאגר גנטי )להלן : זכויות שימוש במאגר הגנטי"( מדרך לחיים למשך ארבעה מחזורי גידול מתחילת מחזור   . 2

חודשים מיום    18-להערכת החברה הזכות לשימוש במאגר הגנטי הינו לתקופה של כ  הגידול המסחרי הראשון בקאנישין.

 חתימה על ההסכם. 

 אלפי ש"ח כמפורט להלן:  3,122-שווי ההוגן של התמורה בעבור הנכסים המפורטים לעיל הינו בסך של כ

 אלפי ש"ח במזומן עם השלמת העסקה. 1,700סך של    –תמורה במזומן   .1

אלפי ש"ח עם תחילת גידול מחזור מסחרי ראשון בחוות אביאל, כאשר הצפי לכך הוא    1,500  סך של   – תמורה נדחית   .2

 אלפי ש"ח.  1,422הינו למועד העסקה חודשים ממועד השלמת העסקה. שווי ההוגן של תמורה זו   4פרק זמן של  

.  2020מרס  ילת חודש  , מחזור הגידול הראשון בחוות קאנישין יחל בתח2019בדצמבר    31ליום    להערכת הנהלת החברה

אי לכך, החברה תהיה זכאית עד לאותו מועד לתקבולים שינבעו, לכל היותר, מארבעה מחזורי גידול בחוות אביאל. לפי  

ינואר  תחזית החברה, מועד המכירה הצפוי של גידול הקנאביס ממחזור הגידול הראשון של חוות אביאל יחול בתום חודש  

 מיליון ש"ח.  2-וצפוי להיות כ 2020

 

לאור האמור לעיל, השווי ההוגן של סך התקבולים העתידיים שינבעו לחברה ממכירות מחזור הגידול הראשון בחוות אביאל  

 אלפי ש"ח.   597הינו   2019בדצמבר   31-כפי שנקבע ב

 להלן הקצאת שווי ההוגן של התמורה בין שני הנכסים: 

 אלפי ש"ח  

  
   597 זכויות לתקבולים עתידיים 

 2,525 זכויות שימוש במאגר הגנטי 

 

  1,317  -וכ  ש"ח  1,208-כ  , זקפה החברה הוצאות פחת בגין הזכויות האמורות לעיל בסך של  2019  -ו  2020  במהלך שנת 

 . בהתאמה   ש"ח,אלפי 

 
 להלן.   9ראה גם ביאור  -לגבי מכירת ההשקעה בקאנישיין  

  



 אינטליקנה בע"מ

 באורים לדוחות הכספיים

 27-ג
 

 השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני –  9 באור

 

בחווה    50%"דרך לחיים"( לרכישת    –התקשרה החברה בהסכם עם דרך לחיים קנאביס בע"מ )להלן    2019במרס    23ביום   .א

מהון המניות המונפק והנפרע של חברת    50%נוספת לגידול קנאביס רפואי בשטח מדינת ישראל. התמורה בעבור רכישת  

 אלפי ש"ח כוללת את המרכיבים הבאים :  3,542-"קאנישין"(  בסך של כ -ע"מ )להלןקאנישין ב

 אלפי ש"ח. 1,300סך של  –מזומן   .1

 אלפי ש"ח.    2,240מניות רגילות של החברה. במועד השלמת העסקה, שווי ההוגן של מניות אלו הינו    226,748  –מניות   .2

דונם המצויה בשדות חיבת ציון למשך תקופה    99נכון למועד השלמת העסקה לקאנישין זכות חכירה בקרקע בשטח של עד  

בנות    60של   נוספות  תקופות  בשתי  להאריך  אופציה  עם  כ  60חודשים  )להלן  חודשים  זהים  בתנאים  אחת  "זכויות    –ל 

אשר תשתרע על פני     IMG-GAPבקרקע"(.  בשלב הראשון, בכוונתה של קאנישין להקים חווה לגידול קנאביס רפואי בתקן  

 דונם מהקרקע.   5

מהון המניות של    50%הנכס היחיד בקאנישין הינו זכויות בקרקע כמפורט לעיל ולפיכך, התמורה ששולמה עבור רכישת  

לאורך   ותופחת  לזכויות בקרקע  כולה  מיוחסת  בגין  2019במהלך שנת  שנה.    15קאנישין  פחת  הוצאות  זקפה החברה   ,

 .  ח" ש אלפי  184-לזכויות בקרקע בסך של כ סההפרש המקורי המיוח

 

דיווחה החברה כי היא ודרך חיים התקשרו בהסכם עם הייבריד ביומד ישראל בע"מ באמצעות חברה    2019ביוני    2ביום   .ב

)להלן   בהקמה  )להלן    –נוספת  קאנישין  המשותפת  בחברה  בשרון  הגידול  מתקן  להרחבת  גידול    –"הייבריד"(,  "מתקן 

 דונם.   10בשרון"(, לשטח נוסף של 

"המיזם    –והפעלתו ייעשו על ידי מיזם משותף בבעלותם של החברה, דרך חיים והייבריד )להלן  הקמת הרחבת מתקן הגידול  

, והצדדים יתחלקו ברווחי מכירת הקנאביס הרפואי משטח הרחבת מתקן הגידול בשיעור הבא: הייבריד, זכאית  (המשותף" 

מהרווחים ממכירת מוצרי    22.5%-למהרווח ממכירת הקנאביס הרפואי והחברה ודרך חיים יהיו זכאים כל אחד    55%-ל

 הקנאביס הרפואי. 

 

 דונם נוספים ותפעולו.   10-על פי תנאי ההסכם, הייבריד תממן את הרחבת מתקן הגידול בשרון ב

במקביל להרחבת המתקן, נחתם בין קאנישין לבין המיזם המשותף הסכם למתן שירותי גידול קנאביס רפואי בשטחי הרחבת  

סכם שירותי גידול"( לפיו קאנישין תספק שירותים אשר במסגרתם תגדל ותקצור זנים שונים של  מתקן הגידול )להלן: "ה

צמח הקנאביס בשטחי הרחבת מתקן הגידול על פי הזמנות אשר יתקבלו באופן בלעדי מאת המיזם המשותף וזאת בתמורה  

יבה קאנישין על פי הסכם שירותי הגידול  ש"ח לגרם אשר ישולמו על ידי המיזם המשותף. כמו כן, התחי  2.5לעלות גידול של  

וזאת על מנת לעמוד בהתחייבויותיה על פי    2020לקבל את כל האישורים והרישיונות הנדרשים עד לרבעון הראשון לשנת  

( על ידי מתן הודעה כתובה לצד שני  1הסכם שירותי הגידול. כל צד להסכם שירותי הגידול רשאי לסיים את ההתקשרות: )

( מיד עם מתן ההודעה בכתב במידה והצד השני הופך לחדל פירעון  2אש בשל הפרה מהותית אשר לא תוקנה; )ימים מר  30

 ימים מיום תחילתו.  90או לפושט רגל, כאשר פעולה או הליך זה לא בוטלו בתוך 

 

  



 אינטליקנה בע"מ

 באורים לדוחות הכספיים

 28-ג
 

 

 )המשך(  השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני –  9 באור

 

 )המשך(  ב.

דונם    10-דרך חיים והמיזם המשותף חתמו על הסכם להקמת מתקן גידול בשטח הרחבת מתקן הגידול בהיקף כולל של כ

מיליון ש"ח בתוספת מע"מ עבור ביצוע הקמת מתקן גידול אשר יעמוד בכל    10נטו אשר בגינה יהא זכאי דרך חיים לסך של  

לקנאביס   היחידה  ידי  על  הנדרשים  והרישיונות  לחברה  האישורים  יאפשרו  אשר  )היק"ר(,  הבריאות  משרד  של  רפואי 

רישיון   גידול  IMC-GSP-ו  IMC-GAPהמשותפת לקבל  לפעול למתן שירותי  וזאת על מנת שהחברה המשותפת תוכל   ,

קנאביס רפואי בשטחי הרחבת מתקן הגידול כאמור לעיל. יובהר כי התמורה שתשולם לדרך חיים תמומן על ידי המיזם  

 החברה לא השקיעה במיזם זה.  מיליון ש"ח למיזם המשותף. 10ות הלוואה שתעמיד הייבריד בסך המשותף באמצע

 

ממניות   50%, התקשרה החברה בהסכם מחייב למכירת אחזקות החברה למכירת 2020במרץ  23בהמשך לאמור ביום   .ג

, עם צד שלישי שאינו קשור  קאניישן בע"מ )להלן: "קאניישן"(, המחזיקה במתקן הגידול בשרון –חברת בת של החברה 

לחברה ו/או לבעלי השליטה בחברה )להלן: "הרוכש"( למכירת אחזקות החברה )בסעיף זה, להלן: "הסכם הרכישה"(,  

 אשר עיקריו הינם כלדקמן: 

מיליוני ש"ח, אשר הזכאות    7-על פי הוראות הסכם הרכישה, החברה תמכור לרוכש את אחזקות החברה בתמורה ל •

מיליוני ש"ח    3-, ו"השלב הראשון"   –)להלן    מיליוני ש"ח במועד סגירת העסקה  4מועדים כדלקמן:    להם תקום בשני 

 .  "השלב השני"(  –)להלן   במועד השתילה בפועל של שתילי קנאביס במתקן הגידול בשרון

השלמת העסקה כפופה לאישורים כמקובל בעסקאות מסוג זה, ובין היתר גם לחתימה על הסכם הרכישה בין בעל   •

 המניות הנותר בקאניישן לבין הרוכש והסכמתם על נוסח תקנון מעודכן.  

 
  , חתמה החברה על הסכם היפרדות מול 2020במרץ,    23במסגרת מכירת החזקותיה במתקן הגידול כאמור לעיל, ביום  

קאניישן )כהגדרתה לעיל( המחזיקה במתקן הגידול בשרון    –ממניות חברת בת של החברה    50%השותף, למכירת למכירת  

 )בסעיף זה, להלן: "הסכם ההיפרדות"( , אשר עיקרי הסכם היפרדות הינם כלדקמן: 

ובעלי מניותיו, לפי עניין, ישיבו לחברה את מכלול המניות אשר הקצתה להם החברה בה • תאם להוראות  השותף 

)להלן: "ההסכם המקורי"(, בדרך של העברתן לחשבון נאמנות, וזאת    2019ההסכם המקורי ביניהם מחודש מרץ  

 ימי עסקים ממועד חתימת הסכם המכירה. מניות אלו נרשמו כמניות באוצר לפי שוויין במועד ההסכם.   7תוך 

לצרכי שימוש בשתילים כאמור במתקן הגידול  השותף יספק לחברה שתילי קנאביס תקינים מחוותו בצפון, וזאת   •

העצמאי של החברה, בהתאם ללוח הזמנים ובכמות אשר נקבעה במסגרת הסכם ההיפרדות. יובהר, כי החברה  

השלימה את הקמת מתקן הגידול, אשר אותו היא מקימה באופן עצמאי ואשר נכון למועד דיווח זה עובר מבדקים  

 עלתו.  לצורך קבלת האישורים הנדרשים להפ

על חשבון יתרת התחייבויותיה של החברה כלפי השותף על פי ההסכם המקורי ובגין השבת המניות, תעביר החברה   •

מתוך התשלום  נוספים(    ח" ש אלפי    400-בגין יתרת החוב לשותף ו  ח" ש מיליון    1.1)מיליון ש"ח    1.5לשותף סך של  

וסך של    4הראשון מתמורת הסכם המכירה ) לפי ש"ח מתוך התשלום השני מתמורת הסכם  א  880מיליון ש"ח( 

מיליון ש"ח(, וזאת תוך שלושה ימי עסקים לאחר מועד קבלתם בפועל של כל אחד מהתשלומים כאמור   3המכירה ) 

 מהרוכש בהתאם להוראות הסכם המכירה.    )בהתאמה(

אביס רפואי מחוותו  החברה תוותר על זכויותיה בהסכם המקורי לקבלת תקבולים ממכירות עתידיות של תוצרת קנ •

 של השותף בצפון. 

  



 אינטליקנה בע"מ

 באורים לדוחות הכספיים

 29-ג
 

 )המשך(  השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני –  9 באור

 

 )המשך(  ג.

במסגרת הסכם ההיפרדות ויתרו הצדדים ו/או מי מטעמם על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה אחד כלפי משנהו ו/או כלפי  

מי מטעמם בקשר עם התקשרות בהסכם המקורי ו/או סיום ההתקשרות ו/או בקשר עם המערכת ההסכמית בנוגע להרחבת  

 מתקן הגידול בשרון כמפורט בדיווחי החברה.   

הושלם השלב הראשון בהסכם למכירת אחזקות החברה לצד שלישי במתקן הגידול של קאנישין    2020פריל  בא  20ביום  

מיליון ש"ח הועברה לחברה. בגין שלב זה, החברה זקפה רווח הון בדוח על ההפסד    4כמפורט לעיל והתמורה בסך של  

רט לעיל ולאור זאת לא נלקח בתחשיב רווח  נכון למועד הדוח, טרם הושלם השלב ב' כמפו . ש"חאלפי    63-הכולל בסך של כ

 (. ש"חמיליון  3ההון התמורה האמורה להתקבל )

מיליון ש"ח עבר לשותף, וזאת בהתאם להוראות הסכם ההיפרדות מהשותף כאמור    1.5מתוך הסך האמור לעיל, סך של  

( בחברת הייבריד וולקן בע"מ לשותף,  22.5%לעיל. בהמשך להסכם ההיפרדות, פועלת החברה להעביר את החזקותיה )

 ללא תמורה.  

 

 הלוואות לזמן קצר  –10ביאור 

 

  – עם חברת סיטרין גלובל קורפ ו/או סי. טי. ג'י. אל  הסכם הלוואה  התקשרה החברה ב  2020ויוני  במהלך חודשים מאי   .א

 .סיטרין גלובל ישראל בע"מ )להלן: "סיטרין"(

כי סיטרין תעמיד לחברה הלוואה בסכום של   נקבע  )מתוכם    1במסגרת הסכם ההלוואה,  מיליון ש"ח לתקופה של שנה 

  6%-, וזכות ל6%אלפי ש"ח( לצורך מימון הון חוזר, בתמורה לריבית שנתית בשיעור של    500-הועברו לחברה סך של כ

מיליון ש"ח. ככל שהתשואה הכוללת לסיטרין    2נוספים מהרווח הגולמי של מכירות אינטליקנה עד לסכום מכירות מצטבר של  

 . 12%השנתית על  , הריבית תוגדל בהתאם על מנת להעמיד את התשואה12%-תשקף תשואה שנתית נמוכה מ

בתוספת מע"מ מכל התקבולים    50%יצוין כי במסגרת ההתקשרות כאמור החברה פועלת לרישום שעבוד לטובת סיטרין על  

פוקוס לבין  החברה  בין  המכירות  הסכם  לפי  החברה  זכאית  תקבולים    להם  לתשלום  עד  לסיטרין,  ישירות  יועברו  אשר 

ש"ח )לא כולל מע"מ( וזאת עד לסילוק ההלוואה שנתנה סיטרין לחברה    2,000,000מצטברים תחת הסכם המכירות בגובה  

 במלואה, כולל יתרת הריבית וסך כל ההתחייבויות האחרות של החברה כלפי סיטרין תחת הסכם ההלוואה, ככל שתהיינה.   

 אלפי ש"ח. 531-, יתרת ההלוואה הינה כ2020בדצמבר  31נכון ליום 

 

.  ש"חאלפי    998-ברה עם צד ג', תאגיד חוץ בנקאי, לקבלת הלוואה לזמן קצר בסך של כחתמה הח  2020בפברואר    25ביום   .ב

. מר אורי וויס ומר יונה לוי חתמו ערבות  2021במרס    5- לשנה ועומדת לפרעון ב  8%הלוואה נושאת ריבית בשיעור של  

 אישית  בגין הלוואה זו. 

 

 נכון למועד הדוח, החברה פרעה הלוואה זו. 

  



 אינטליקנה בע"מ

 באורים לדוחות הכספיים

 30-ג
 

 

 ספקים ונותני שירותים –11 באור

  31ליום  
בדצמבר  

2020 

  31ליום 
בדצמבר  

2019 

 אלפי ש"ח  ש"ח אלפי  

   

 958 810 חובות פתוחים 

 386 436 שנצברו הוצאות 

 34 34 כרטיסי אשראי 

    

 1,280 1,378 

   
 
 

 זכאים ויתרות זכות  - 12 באור

  31ליום  
בדצמבר  

2020 

  31ליום 
בדצמבר  

2019 

 אלפי ש"ח  ש"ח אלפי  

   

 1,500 - התחייבות בגין רכישת זכויות במאגר הגנטי  

 59 460 שכר ומוסדות עובדים 

 181 148 שנצברו הוצאות 

 1,372 3,400 בעלי מניות   

 - 1,078 הכנסות מראש

 138 105 אחרות 

    

 5,191 3,250 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אינטליקנה בע"מ

 באורים לדוחות הכספיים

 31-ג
 

 התקשרויות  – 13 באור

 

להקמת    "מורז"(  –בע"מ )להלן    1989חתמה החברה על מזכר עקרונות עם חברת מורז צמחי מרפא    2019ביוני    6ביום   .א

מיזם משותף לשם ייצור, הפצה ומכירה של מוצרים מבוססי קנאביס רפואי בתחום טיפול טיפוח ושימור העור, כאשר ככל  

רים הקיימים של מורז וגם מוצרים חדשים שיפותחו  וניתן ישולב הקנאביס הרפואי כרכיב נוסף על רשימת הרכיבים במוצ

ו המשותפים"  "המוצרים  הפעילות",  "תחום  )להלן:  נגזרותיו.  על  קנאביס  בשילוב  המשותף  המיזם  "המיזם    -במסגרת 

 המשותף"(.   

 במסגרת מזכר העקרונות שנחתם הוסכם כי זכויות הצדדים במיזם המשותף יהיו כדלקמן: 

 המשותף יהיו בבעלות החברה. מהזכויות במיזם  49%

 מהזכויות במיזם המשותף יהיו בבעלות השותף.  49%

מהזכויות במיזם המשותף יהיו בבעלות מתווך העסקה. מובהר בזאת כי זכויות המתווך הינן זכויות כלכליות בלבד ולא   2%

 יקנו כל זכות הצבעה או אחרת )בהתאם למנגנון שייקבע בחוזה המפורט(. 

קרונות הוסכם כי, הצדדים להסכם לא יבצעו כל פעילות מתחרה בתחום הפעילות ובמוצרים המשותפים  במסגרת מזכר הע

בישראל ומחוצה בהתאם לאזור הפעילות אשר ייקבע בהתאם להסכמת הצדדים. כמו כן, מוצרים המכילים המפ אינם חלק  

 מהפעלות המשותפת ולא יימנו על המוצרים המשותפים.  

 

 כאמור לעיל.   נחתם הסכם מייסדים בין החברה לבין מורז לשם הקמת מיזם משותף )להלן: "המיזם"(  2020ביולי  13ביום  

בתחום     שתעסוק  החדשה"(  "החברה  )להלן:  מוגבל  בערבון  חדשה  פרטית  חברה  יקימו  הצדדים  ההסכם,  עיקרי  לפי 

  2מזכויות ההצבעה בה.    50%  -וב  מהונה המונפק והנפרע של החברה החדשה,   49%  -הפעילות, כאשר כל צד יחזיק ב 

 האחוזים הנותרים יוחזקו על ידי מתווך העסקה, ללא זכויות הצבעה וניהול.  

כרכיב נוסף על רשימת הרכיבים במוצרים הקיימים של    CBDבמסגרת המיזם הצדדים יפעלו לשלב רכיבי קנאביס רפואי או  

ויפעלו לפתח מוצרים חדשים בשילוב תמציות צמח הקנא יצוין כי במסגרת ההסכם, מורז תספק לחברה  מורז,  ביס. עוד 

, לפי צורכי  CBDהחדשה, בין היתר, תמציות צמחי מרפא, והחברה תספק לחברה החדשה רכיבים מצמח הקנאביס או  

 המיזם ובהתאם לרגולציה הקיימת באזור הפעילות, במחיר עלות. 

 

   . הוקמה החברה החדשהטרם נכון למועד הדוח, 
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 התקשרויות )המשך( – 13 באור

 

חתמה החברה עם תיקון עולם ייצור בע"מ )להלן: "תיקון ייצור"(, שהנה חברת בת של תיקון עולם    2020בדצמבר    7ביום   .ב

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ, חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה, על הסכם לייצור ואריזה של מוצרי קנאביס    –

 החברה )להלן: "ההסכם"(. רפואי מזני הקנאביס שמגדלת 

במפעל החברה בציפורית עבור    IMC-GMPעל פי ההסכם, תעניק תיקון ייצור לאינטליקנה שירותי ייצור ואריזה על פי תקן 

מוצרי קנאביס רפואי המבוססים על זני הקנאביס שמגדלת אינטליקנה, ובכלל זה תפרחות קנאביס רפואי, מיצויי קנאביס  

יס רפואי. תיקון ייצור תהיה זכאית לתמורה עבור ייצור ואריזת המוצרים, וכן לתמורה עבור מתן  מהולים בשמן ושמני קנאב

שירותים נוספים בהתאם לצורך בהם, כגון: אחסנה, שינוע, ביצוע בדיקות מעבדה ורכישת חומרי אריזה, וכן עבור שירותים  

 נוספים, ככל שידרשו ויוסכמו על ידי הצדדים להסכם. 

שנים, שתחילתה במועד חתימת ההסכם. על אף האמור,    3ייב את אינטליקנה בבלעדיות והינו לתקופה של  ההסכם אינו מח

 ימים מראש.   60כל אחד מהצדדים להסכם יהיה רשאי להודיע על סיומו מכל סיבה שהיא, בהודעה בכתב של 

 

-)חברה בהקמה( )להלן : "בעלי מניות ב  WeNoidה החברה עם בעלי המניות בחברת  ר התקש   2019באוגוסט    4ביום   .ג

WeNoid" או "WeNoid  מניות רגילות ללא ע.נ. של החברה    330,000", בהתאמה( בהסכם החלפת מניות במסגרתו יוקצו

להלן: "ההסכם"  לחברה נכון למועד ההקצאה )  WeNoidממניות חברת    30%בתמורה להעברת     WeNoid- לבעלי המניות ב

 או "העסקה"(.  

WeNoid   הינה בעלת אתר אינטרנט אשר עתידה לשמש כפלטפורמה המחברת משתמשיCBD  .מכל העולם 

 

החברה;         ( קבלת כל האישורים הנדרשים על ידי אורגני  1על פי תנאי ההסכם, התנאים המתלים להשלמת העסקה הינם: )

ל ידי הקצאה פרטית של מניות החברה, כאשר תנאי הוא כי החברה לא תחצה  ( החלפת המניות בין החברות תיעשה ע2)

ה )  35-את רף  ל3ניצעים פרטיים בשנה;  )  WeNoid- ( קבלת הערכת שווי  חיצוני;  במידה  4מאת מעריך שווי  כי  ( נקבע 

 ימים ממועד חתימת ההסכם, יתבטל הסכם זה מאליו.   90והצדדים לא ישלימו את העסקה עד לתום  

מיליון דולר ארה"ב.    1.5יתבצעו לפי שוויה שיעמוד על סך של לפחות   WeNoidן הצדדים, כי גיוסי הון עתידיים של סוכם בי 

יהיו חוסומות וולנטרית, בנוסף    WeNoid-כמו כן, כחלק מתנאי ההסכם, נקבע כי מניות החברה שיועברו לבעלי המניות ב

( גיוס בסך של  ( השלמ1לחסימה על פי דין, עד למועד המוקדם מבין:  )  1ת  חודשים ממועד    24(  2מיליון דולר ארה"ב; 

ב המניות  לבעלי  החברה  מניות  לדירקטוריון  WeNoid- העברת  דירקטור  למנות  זכאית  תהא  החברה  כי  נקבע  בנוסף   .

WeNoid . 

הצדדים על ביטול ההסכם ביניהם. יובהר כי הקצאת המניות ההדדית בהתאם להסכם לא    , הסכימו  2021בינואר   21ביום  

 בוצעה. 
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 התקשרויות )המשך( – 13 באור

 

חתמה החברה על מזכר עקרונות )להלן: "מזכר העקרונות"(, עם חברת בר מגן בע"מ )להלן : "בר    2019באוגוסט    21ביום  . ד

ובשיווק תרכיזי ויטמינים ותוספי מזון לחיות משק, וזאת לשם הקמת מיזם משותף לשם  מגן"(, אשר עוסקת בפיתוח, בייצור  

הפעילות",   "תחום  )להלן:  המשק  חיות  בתחום  רפואי  קנאביס  מבוססי  מוצרים  של  ומכירה,  שיווק  הפצה,  ייצור,  פיתוח, 

 "המיזם המשותף"(. -"המוצרים המשותפים" ו

מהחברה המשותפת שתוקם לצורך פעילות    50%-אחד מהצדדים יחזיק בבמסגרת מזכר העקרונות שנחתם הוסכם כי כל  

 המיזם המשותף. 

כמו כן, במסגרת מזכר העקרונות הוסכם כי, הצדדים להסכם לא יבצעו כל פעילות מתחרה בתחום הפעילות ובמוצרים  

ך על פי דיני התחרות  המשותפים באיזורים ובמדינות שייקבעו במסגרת ההסכם המפורט וזאת כל עוד לא קיימת מניעה לכ 

 הכללית )"דיני הגבלים עסקיים"(.

התנאים המתלים לביצוע העסקה נשוא מזכר העקרונות )לעיל ולהלן: "התנאים המתלים"( הינם אישור האורגנים המוסמכים  

לאישור   כפופה  העקרונות  במזכר  הצדדים  התקשרות  כי,  )יובהר  המפורט  בהסכם  להתקשרות  מהצדדים  אחד  כל  של 

ימים ממועד החתימה על מזכר העקרונות(, וכן היעדר    14ריון החברה אשר אמור להתקבל בתוך תקופת זמן של  דירקטו

רגולציה המונעת מהצדדים להתקשר בהסכם המפורט ו/או לייצר את המוצרים המשותפים באזורי הפעילות כפי שייקבעו.  

זכויו  ת הקניין הרוחני, ככל שיפותח על ידי מי מהצדדים  ההסכם המפורט, ככל שייחתם, יכלול הוראות המגדירות כי כל 

 במסגרת הפעילות המשותפת, יהוו קנינו הבלעדי והמלא של המיזם המשותף.  

למען הסר ספק, התחייבויות הצדדים לביצוע העסקה נושא מזכר העקרונות יהיו בתוקף רק במידה ויבוטאו במסגרת ההסכם  

   הצדדים.המפורט, אם וככל שייחתם בין 

 כון למועד פרסום הדוח, אין בכוונת החברה לקדם את ההתקשרות האמורה. נ

 

וט  2019באוגוסט    21ביום   .ה "מזכר העקרונות"(, עם חברת  )להלן:  מגן לחיות מחמד  -חתמה החברה על מזכר עקרונות 

ת מיזם משותף לשם פיתוח,  מגן"(, אשר עוסקת ביבוא ושיווק מזון לחיות מחמד, וזאת לשם הקמ-( בע"מ )להלן: "וט1997)

ייצור, הפצה, שיווק ומכירה, של מוצרים מבוססי קנאביס רפואי בתחום חיות המחמד )להלן: "תחום הפעילות", "המוצרים  

 "המיזם המשותף"(.-המשותפים" ו

מהחברה המשותפת שתוקם לצורך פעילות    50%-במסגרת מזכר העקרונות שנחתם הוסכם כי כל אחד מהצדדים יחזיק ב

 המיזם המשותף. 

כמו כן, במסגרת מזכר העקרונות הוסכם כי, הצדדים להסכם לא יבצעו כל פעילות מתחרה בתחום הפעילות ובמוצרים  

המשותפים באיזורים ובמדינות שייקבעו במסגרת ההסכם המפורט וזאת כל עוד לא קיימת מניעה לכך על פי דיני התחרות  

 הכללית )"דיני הגבלים עסקיים"(.
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 )המשך( ה.

התנאים המתלים לביצוע העסקה נשוא מזכר העקרונות )לעיל ולהלן: "התנאים המתלים"( הינם אישור האורגנים המוסמכים  

לאישור   כפופה  העקרונות  במזכר  הצדדים  התקשרות  כי,  )יובהר  המפורט  בהסכם  להתקשרות  מהצדדים  אחד  כל  של 

ימים ממועד החתימה על מזכר העקרונות(, וכן היעדר    14ר להתקבל בתוך תקופת זמן של  דירקטוריון החברה אשר אמו

רגולציה המונעת מהצדדים להתקשר בהסכם המפורט ו/או לייצר את המוצרים המשותפים באזורי הפעילות כפי שייקבעו.  

זכויות הקניין הרוחני, כ  כל שיפותח על ידי מי מהצדדים  ההסכם המפורט, ככל שייחתם, יכלול הוראות המגדירות כי כל 

 במסגרת הפעילות המשותפת, יהוו קנינו הבלעדי והמלא של המיזם המשותף.  

 כון למועד פרסום הדוח, אין בכוונת החברה לקדם את ההתקשרות האמורה. נ

 

עם גורם ישראלי מוכר בתחום הקנאביס הרפואי בישראל  , התקשרה הקבוצה בהסכם מכירה מחייב,  2018באפריל   4יום ב . ו

להלן:  )   2018  בנובמבר  26יום  ההסכם מ שתוקן    כפי  "הרוכש"(להלן:  אשר לו מפעל לייצור מוצרי קנאביס רפואי )בסעיף זה,  

תפרחות    והרוכש התחייב לרכוש   למכור  הקבוצה  התחייבה,  הראשון  מכירה "הסכם המכירה הראשון"(. במסגרת הסכם ה

טון בשנה    4  -טון בשנה השנייה ו  2טון בשנה הראשונה;    1  -קנאביס רפואי לתקופה של שלוש שנים בכמויות הבאות    של

תוקפו של הסכם המכירה הראשון כפוף לקבלה  .  2020  באפריל  4עד ליום    הגידול  את  תחל  שהקבוצה   בתנאי  וזאתהשלישית  

חודשים    24ים לצורך קיום התחייבויותיהם, ככל ולא יתקבלו תוך  והחזקה של כל האישורים הדרושים על פי דין על ידי הצדד

 יום.    30ממועד החתימה כל צד יהיה רשאי להביא את ההסכם לסיומו בהתראה מוקדמת של  

 
עם הרוכש וזאת מבלי לגרוע מהוראות   2018ביולי  2ביום  על הסכם נוסף   הקבוצהלהסכם המכירה הראשון חתמה   בנוסף

) הסכם המכירה     לקבוע  בנוסף,  לרוכש  הקבוצה  תמכור"(. על פי הוראות ההסכם הנוסף,  הנוסף   ההסכם" להלן:  הראשון 

  קנאביס   של  תפרחותובכפוף לתכנית רכש שנתית של הרוכש, שתועבר על ידי הרוכש לקבוצה,  ,  הראשון  המכירה  בהסכם

  4- ו השנייה בשנה טון 2;  הראשונה  בשנה טון 1: הבאות בכמויות , שנים  שלוש של  תקופה"( על פני  התוצרת " להלן:  )  רפואי

מועד  .  2020  ביולי  2עד ליום  תחל את הגידול    שהקבוצה  בתנאי  וזאת"(,  הנוספות   הכמויות " להלן:  )  השלישית  בשנה  טון 

, יידחה בשלושה חודשים ליום  2020ביולי   4תחילת הגידול אליו התחייבה הקבוצה ואשר מהווה תנאי להתקשרות, קרי יום  

הצדדים  ידי  תוקפו של ההסכם הנוסף כפוף לקבלה והחזקה של כל האישורים הדרושים על פי דין על  .2020טובר  באוק  2

חודשים ממועד החתימה כל צד יהיה רשאי להביא את ההסכם לסיומו    24לצורך קיום התחייבויותיהם, ככל ולא יתקבלו תוך  

 יום.  30בהתראה מוקדמת של 

 
בתוך כך, הוסכם כי בנוסף לתנאים המתלים בהסכמי המכירה, החברה תחזיק ברישיון עיסוק מאת היק"ר ומשטרת ישראל  

מאת היק"ר, וייחתם בין הצדדים חוזה איכות, אשר ייפרט את איכות התוצרת, מאפייניה, כמות    IMC-GAPוברישיון גידול  

בחוזה האיכות כאמור,  ייבחנו בכפוף לתנאים ולמדדים המפורטים  שתירכש, והתנאים המסחריים בגינה, כאשר הם יימדדו ו 

 . THCלרבות עמידת התוצרת בשיעור מינימאלי המוסכם של החומר הפעיל 

 
בנוסף, נקבע כי ככל שהרוכש יחליט לרכוש את התוצרת מהקבוצה, ההחלטה תהא מבוססת על תכנית רכש רב שנתית  

  הרוכש ובהתאם לצרכיו מעת לעת. התנאים המסחריים של תוכניות הרכש בלבד, שתקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של  

ייקבעו בהתאם לאיכות, לכמות ולמחיר של התוצרת, וביחס לתנאים מסחריים הנהוגים באותה העת בשוק הקנאביס הרפואי,  

ף להסכמת  בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הרוכש. ככל שהרוכש יחליט להגיש הזמנת רכש, אישור ההזמנה יהא בכפו

 הקבוצה.  

  



 אינטליקנה בע"מ

 באורים לדוחות הכספיים

 35-ג
 

 התקשרויות )המשך( – 13 באור

 

התקשרה הקבוצה עם אלויט ועם קבוצת יזמים, שאינם קשורים לקבוצה, במזכר הבנות מחייב לשיתוף  ,  2019בינואר    27ביום   ז. 

 פעולה )להלן: "מזכר ההבנות"( אשר עיקריו כדלקמן: 

בפורטוגל חברה )להלן: "החברה המשותפת"( אשר תפעל בהתאם להוראות  על פי הוראות מזכר ההבנות, הצדדים יקימו  

הדין המקומי להשגת הרישיונות הנדרשים לגידול, ייצור, הפצה ומכירה של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי )להלן: "המוצרים"(  

 ין המקומי(. בפורטוגל, ולייצוא המוצרים מחוץ לפורטוגל, בכפוף לאפשרות לייצא מוצרים מפורטוגל על פי הד 

 . EU-GMPבנוסף, החברה המשותפת תפעל לאתר קרקע מתאימה להקמת מתקן גידול ו/או מתקן ייצור על פי התקן האירופי  

, החזקות הצדדים בחברה המשותפת תתחלקנה כדלקמן: הקבוצה  2019במרץ   11בהתאם לעדכון בהסכמות הצדדים מיום 

מההון המונפק והנפרע של החברה    30%  -מההון המונפק והנפרע של החברה המשותפת; אלויט תחזיק ב  40%  -תחזיק ב

 ה בחלקים שווים ביניהם. מההון המונפק והנפרע של החבר  30% - המשותפת; והשותפים יחזיקו ב

החלטות בדירקטוריון החברה המשותפת תתקבלנה באופן שקולות חברי הדירקטוריון ישקפו את שיעור החזקותיהם במועד  

 קבלת ההחלטות. 

בהתאם להבנות בין הצדדים, העלויות הכרוכות בהקמת הפעילות בפורטוגל, כפי שישתקפו בתוכנית העסקית של החברה  

 בין הצדדים בהתאם לאחוזי ההחזקה שלהם בחברה המשותפת.  המשותפת, יתחלקו

שיתוף הפעולה בין הצדדים, כפוף לקבלת כל הרישיונות הנדרשים לצורך הפעילות המשותפת ולאישור האורגנים המוסמכים  

לבדיקת   כפופה  המפורט  ההסכם  על  החתימה  מפורט.  הסכם  באמצעות  בעסקה  את התקשרותם  מהצדדים  אחד  כל  של 

אשר תבוצע על ידי החברה, לשביעות רצונה. השלמת העסקה כפופה לאישור האורגנים המוסמכים של החברה ברוב  נאותות  

   הנדרש על פי דין כעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה.

כחלק מההסכמות ביניהם, הצדדים יתחייבו לפעול במשותף בבלעדיות, בפורטוגל, ולא לבצע בנפרד כל פעילות הקשורה או  

 המשותפת .  מה לפעילות החברה דו

 כון למועד פרסום הדוח, אין בכוונת החברה לקדם את ההתקשרות האמורה. נ

 

  



 אינטליקנה בע"מ

 באורים לדוחות הכספיים

 36-ג
 

 התקשרויות )המשך( – 13 באור

 

התקשרה החברה עם צד שלישי בלתי קשור )להלן: "השותף"( לשיתוף פעולה בתחום מוצרי    2020בפברואר,    27ביום   ח.

 בהסכם מחייב )להלן: "ההסכם"(, אשר עיקריו כדלקמן:  CBD -מאכל מעושרים ב

 

המופק    CBD-בשילוב רכיב העל פי הוראות ההסכם, הצדדים ישתפו פעולה לצורך ייצור, הפצה ומכירה של מוצרי מזון   •

 מצמח הקנאביס. )להלן: "תחום הפעילות"(. 

מהון    60%-הצדדים יפעלו באמצעות חברה ייעודית שתוקם )להלן: "החברה המשותפת"(, אשר אינטליקנה תחזיק ב •

 מהון מניותיה.   40%-מניותיה ואילו השותף יחזיק ב

ה המשותפת, לרבות איתור ספקים ויצרנים המחזיקים  השותף יהיה אחראי על קידום של פעילותה השוטפת של החבר •

בכל הרישיונות הנדרשים על פי כל דין. בשלב הראשוני, השותף ישמש כמנכ"ל החברה המשותפת. השותף יספק  

 לחברה המשותפת את הידע והמומחיות אשר נצבר אצלה לאורך השנים עם ייצור ושיווק מוצרי המזון. 

ולהפ  • לשווק  תפעל  המשותפת  באזורי  החברה  וכן  הקיימת,  לרגולציה  בכפוף  בלונדון,  המשותפים  המוצרים  את  יץ 

 פעילות נוספים, בהתאם לפוטנציאל העסקי ולהסכמת הצדדים. 

החברה תספק לחברה המשותפת ללא עלות את הידע, הניסיון והמומחיות שצברה בתחום הקנאביס הרפואי, לרבות   •

מוצרי קנאביס לשם הקמת ותפעול הפעילות המשותפת, לרבות פיתוח  בתחום הייצור והרגולציה )בישראל ובעולם( של  

 וייצור המוצרים המשותפים. 

 ההסכם כולל בין היתר, הוראות ביחס לקניין רוחני, סודיות ואי תחרות.  •

 

   מול ההסכם לביטול   תפעל  החברהכון למועד הדוח, אין בכוונת החברה לקדם את הקמת החברה המשותפת,  נ

 .  השותף 

 

, התקשרה החברה בהסכם מחייב לפיו תספק החברה תפרחות קנאביס לפוקוס צמחי מרפא בע"מ,  2020במרץ,   22ביום  .ט

לגידול וריבוי מוצרי קנאביס רפואי, בכפוף לקבלת כל ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים על פי    IMC-GAPבעלת רישיון  

 אלפי ש''ח.   430מקדמה בסך של  קיבלה  החברההדין, במסגרת הזמנים הקבועה בהסכם. 

 

למטופלי קנאביס רפואי   בפתרונות העוסקת''מ, בע  היליז חברת עם מחייב בהסכם החברה  התקשרה  2020, במרץ 4  ביום . י

חצי טון בשנה, עם אפשרות להגדיל את הכמות עד   מינימוםחנויות בתוך בתי מרקחת, למכירה של  -באמצעות הפעלת מיני

 אלפי ש''ח.   500 שלבסך   מקדמהקיבלה  החברה,  לגרם''ח ש  8.5 של המחיר, לפי בשנהטון  

 
התקשרה החברה עם חברת גוטמן ארז החזקות בע"מ המחזיקה בבית מרקחת "תפרחת" הנמצאת    2020ביוני    7ביום   . יא

ים  )להלן בסעיף זה: "בית המרקחת" ו "הצדדים"( על הסכם מכר, לפיו החברה תמכור לבית המרקחת מוצרי  -בקריית 

מוצרי הקנאביס", בהתאמה( בית המרקחת עתיד  " -קנאביס רפואי שהיא מגדלת )להלן בסעיף זה: "הסכם מכר התוצרת" ו

מעמק חפר ועד קריית שמונה, לרבות משלוחים לכל אזורי    –לעסוק במכירה של מוצרי קנאביס בכל אזור חיפה והצפון  

ק"ג של מוצרי קנאביס    350הארץ. במסגרת הסכם מכר התוצרת התחייב בית המרקחת, בין היתר, לרכוש מהחברה סך של  

מהכמות השנתית. נכון למועד הדוח,   2רקחת תעמוד הזכות להגדיל את הכמות הנרכשת בכל שנה עד פי בשנה, לבית המ 

 . 2021  אפרילבחודש החברה מעריכה כי תתחיל לספק את מוצרי הקנאביס בהתאם להסכם מכר התוצרת 

  



 אינטליקנה בע"מ

 באורים לדוחות הכספיים

 37-ג
 

 התקשרויות )המשך( – 13 באור

 

 הסכם עם ניאופרם  .יב

 

התקשרה החברה במזכר הבנות מחייב עם ניאופרם ועם מר בוריס מירקין, להקמת מיזם ניאוקאן     2020בספטמבר    7ביום  

)להלן: "שותפות המיזם"(, אשר יעשה שימוש בבית מסחר ובית מרקחת בעלי הרישיונות המתאימים מאת היק"ר, ויהוו זרוע  

ולבתי המרקחת.  ושיווק תוצרת החברה למטופלים  אינטליקנה תישא    להפצה  פי הסכמות הצדדים במסגרת המיזם,  על 

בעלויות מכר המוצרים למיזם, וניאופארם תישא בעלויות שלה לשיווק, מכירת והפצת המוצרים. ניאוקאן הוקמה כשותפות,  

 מהשותף הכללי.   37.5% -מהשותף המוגבל ו 37%  -כאשר חלק החברה ב

 להלן תובא תמצית תנאי הההתקשרות: 

 
דים יפתחו תחת המיזם פעילות עסקית לשיווק ומכירה של קנאביס רפואי, אשר תבוצע באמצעות בית מרקחת  הצד .  1

 ובית מסחר. בנוסף, הצדדים יפעלו במסגרת המיזם לצורך פיתוח אפליקציה לאספקת קנאביס רפואי ישירות לחולים.  

"(, לפיו למיזם יהיה  אינטליקנה  הסכם)להלן: "  החברהלצורך קידום המיזם, השותפות תיכנס לשני הסכמים: הסכם עם   . 2

לחריגים    כפי שנקבעו במזכר ההבנות, ובכפוף  זכות לקבל את תוצרת הקנאביס שאינטליקנה מייצרת בכמויות ובתנאים

התחייבות אינטליקנה לאספקת תוצרת קנאביס למיזם, אך לא קיימת    ףהמצוים בו. יצוין כי ישנה עלייה הדרגתית בהיק

"(, לפיו לשותפות  ניאופרם  הסכםהתחייבות מצד המיזם לרכישת כמות מינימלית כלשהי; ההסכם עם ניאופרם )להלן: " 

ם  "(, מקבוצת ניאופרם, את השירותים הנדרשים בתחופרומדיקו המיזם תהא הזכות לקבל מפרומדיקו בע"מ )להלן: "

הפעילות )למעט הפעילויות המוחרגות במזכר ההבנות(, באמצעות בית המרקחת ובית המסחר שברשות ניאופרם  

לתנאי   זהים  בתנאים  מניאופרם  השירותים  את  לקבל  הזכות  תהא  המיזם  לשותפות  בו.  המצוים  לחריגים  ובכפוף 

בהתא לעיל,  כאמור  אינטליקנה  ידי  על  המיזם  לשותפות  הקנאביס  מוצרי  לחריגים  אספקת  ובכפוף  הנדרשות,  מות 

 המצוים במזכר ההבנות. 

למעט   .  3 אליהם,  שתגענה  המיזם  של  הפעילות  ובהיקף  בתחום  העסקיות  ההזדמנויות  כל  את  והצדדים  אינטליקנה 

 החריגים המופיעים במזכר ההבנות, לטובת השותפות. 

"ה מר וייס, מנכ"ל אינטליקנה ומבעלי השליטה  מר מירקין ימונה למנכ"ל פעילות המיזם. מר מירקין הינו גיסו של ה .  4

בה. למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה, מר מירקין הינו מנהל בכיר עם ניסיון עשיר בהקמת וניהול ארגונים, סחר  

ומכירות בשווקים בינלאומיים. במהלך הקריירה, מר מירקין היה אחראי על קרוב למיליארד דולר מכירות ועל צוותים  

 שונות. בנוסף, בעבר כיהן בתפקיד נשיא אי. סי. איי טלקום ברה"מ. במדינות 

הצדדים יעמידו מימון שוטף להוצאות שותפות המיזם באופן יחסי לשיעור אחזקותיהם במיזם. במקרה שצד כלשהו   .  5

 לא יעמיד את חלקו במימון שותפות המיזם, יחול מנגנון דילול שייקבע בהסכם המפורט בין הצדדים.

רקטוריון השותף הכללי, אשר יחזיק במלוא הסמכויות לניהול פעילות השותפות, יורכב מנציג אחד של ניאופרם, נציג  די .  6

מסך ההחזקות בשותפות. עוד נקבע במזכר ההבנות כי לא    5%אחד של אינטליקנה ומר מירקין, ככל שיחזיק לפחות 

נציג ניאופר מרווחי השותפות    80%ם ושל נציג אינטליקנה. תתקבל החלטה בדירקטוריון ללא תמיכה משותפת של 

 המותרים לחלוקה לפי דין יחולקו בתום כל רבעון, אלא אם יוסכם אחרת בין אינטליקנה וניאופרם. 

  



 אינטליקנה בע"מ

 באורים לדוחות הכספיים

 38-ג
 

 התקשרויות )המשך( – 13 באור

 

 הסכם עם ניאופרם  יב 

מיליון מניות רגילות של    5מיליון אופציות לרכישת    5כחלק מההתקשרות בהסכם התחייבה החברה להקצות לניאופרם  

, יצוין כי הקצאת  2020בנובמבר    10החברה. לאור התקשרות החברה בהסכם הקצאה פרטית עם ניאופרם, כפי שדווח ביום  

 האופציות כאמור לניאופרם לא תתבצע.  

להפעל הרישיון  אינטליקנה.  קבלת  הסכם  ליישום  מתלה  תנאי  הנה  הקנאביס  בתחום  פעילות  לצורך  המסחר  בית  ת 

לאינטליקנה ולניאופרם תהא הזכות לפרק את השותפות במקרה שמכירותיה תפחתנה מהיקף מינימלי שנתי החל מתום  

ה מהותית על ידי  שנת הפעילות הקלנדרית הרביעית המלאה של השותפות. כמו כן, במקרה של הפרה חוזרת של הורא

ניאופרם בהסכם ניאופרם או על ידי החברה בהסכם אינטליקנה, הצד שאינו מפר יהא זכאי לבטל את שני ההסכמים יחד  

 )הסכם ניאופרם והסכם אינטליקנה יחד(.

 
לפקודת    7-ו  6נכון למועד פרסום הדוח, תאגיד מקבוצת ניאופרם קיבל רישיון לעיסוק והחזקה של סם מסוכן לפי סעיפים  

החזקה ומסירת מוצרי קנאביס על פי תנאי האיכות    –"(  מרקחת   ביתהסמים המסוכנים לבית מרקחת )להלן בסעיף זה: " 

IMC-GDP   " :(. הרישיון ניתן לניאופרם ביחס לבית  הרישיוןלמטופלים בעלי רישיונות ובהתאם לרישיונם )להלן בסעיף זה"

   .2021באוקטובר  18הרישיון עד ליום מרקחת שבבעלותה וישמש לפעילות המיזם. תוקף 

 

 הון - 14 באור

 ההרכב  א. 
    2020בדצמבר   31ליום  

 מונפק ונפרע   רשום  
 

 ש"ח   ש"ח  
 

     
  39,937,995  200,000,000 מניות רגילות בנות ללא ערך נקוב

 

 הנלוות ממניות  זכויות ב.

 בבורסה לניירות ערך בתל אביב.  סחירות .  1
 הצבעה באסיפה כללית, זכות לקבלת דיבידנד וזכות השתתפות בחלוקת נכסי החברה במקרה של פירוק.  זכויות  . 2

 

 חבילת ניירות ערך של החברה, אשר מכילה:  (הלן "הניצעים" )הנפיקה החברה למספר משקיעים   2020ביולי,  22ביום   ג.

 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת של החברה.  1,825,000  -מניות רגילות  -

. כל    2023בינואר,    4ליום    כתבי אופציה לא סחירים. כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש עד   1,825,000  -כתבי אופציה    -

 ש"ח.  2.5מימוש בסך  רגילה אחת של החברה עבור מחירכתב אופציה ניתן למימוש למניה 

 ( "התמורה" - להלן ) אלפי ש"ח  3,650התמורה עבור הנפקת חבילת ניירות הערך הסתכמה בסך של 

וחושבו באמצעות מודל בלק    ש"חאלפי    1,030הינם  ,  בלתי תלוי  שחושב באמצעות מעריך שווי חיצונישווי כתבי האופציה  

  – , מועד פקיעה  ש"ח  2.5 –ש"ח, מחיר המימוש   1.436  –( בהתבסס על הפרמטרים הבאים: נכס הבסיס S&Bאנד שולס )

 . 90.4%  –, סטיית התקן 0.11%  –, ריבית חסרת סיכון 2023בינואר  4
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 )המשך(  הון - 14 באור

 למספר משקיעים )הלן "הניצעים"( חבילת ניירות ערך של החברה, אשר מכילה: הנפיקה החברה   2020, באוגוסט 9ביום   ד.

 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת של החברה.  1,575,000  -מניות רגילות   -

.    2023בינואר,    19כתבי אופציה לא סחירים. כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש עד ליום    1,575,000  -כתבי אופציה    -

 ש"ח.  2.5פציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה עבור מחיר מימוש בסך כל כתב או

 "התמורה"( - אלפי ש"ח )להלן  3,150התמורה עבור הנפקת חבילת ניירות הערך הסתכמה בסך של 

 

ק אנד  אלפי ש"ח וחושבו באמצעות מודל בל  883שווי כתבי האופציה שחושב באמצעות מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, הינם  

  19  –ש"ח, מועד פקיעה    2.5  –ש"ח, מחיר המימוש    1.439  –( בהתבסס על הפרמטרים הבאים: נכס הבסיס  S&Bשולס )

 . 89.6%  –, סטיית התקן 0.13%  –, ריבית חסרת סיכון 2023בינואר  

 

 החברה, אשר מכילה: הנפיקה החברה למספר משקיעים )הלן "הניצעים"( חבילת ניירות ערך של    2020,  בנובמבר  25ביום   ה.

 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת של החברה.  1,795,000  -מניות רגילות   -

. כל   2023 במאי, 9כתבי אופציה לא סחירים. כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש עד ליום    1,795,000 -כתבי אופציה   -

 ש"ח.  3כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה עבור מחיר מימוש בסך 

 "התמורה"( - אלפי ש"ח )להלן  4,487התמורה עבור הנפקת חבילת ניירות הערך הסתכמה בסך של 

 

אלפי ש"ח וחושבו באמצעות מודל בלק    1,136שווי כתבי האופציה שחושב באמצעות מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, הינם  

  9 –ש"ח, מועד פקיעה    3 – ש"ח, מחיר המימוש    1.867  –( בהתבסס על הפרמטרים הבאים: נכס הבסיס S&Bאנד שולס )

 78.1% –, סטיית התקן  0.21% –, ריבית חסרת סיכון  2023 במאי

 

 "( חבילת ניירות ערך של החברה, אשר מכילה: הנפיקה החברה למספר משקיעים )הלן "הניצעים   2020בנובמבר,    25ביום   ו.

 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת של החברה.  600,000  -מניות רגילות   -

. כל    2023במאי,    5כתבי אופציה לא סחירים. כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש עד ליום    600,000  -כתבי אופציה    -

 ש"ח.  3כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה עבור מחיר מימוש בסך 

 "התמורה"( - אלפי ש"ח )להלן  1,500התמורה עבור הנפקת חבילת ניירות הערך הסתכמה בסך של 

אלפי ש"ח וחושבו באמצעות מודל בלק אנד    379ופציה שחושב באמצעות מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, הינם  שווי כתבי הא

במאי    5  –ש"ח, מועד פקיעה    3  –ש"ח, מחיר המימוש    1.868  – ( בהתבסס על הפרמטרים הבאים: נכס הבסיס  S&Bשולס ) 

 . 78.0%  –, סטיית התקן 0.19% – , ריבית חסרת סיכון 2023
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 )המשך( הון – 14 אורב

לפי2019באוקטובר,    10ביום   ז.  תמרקין,  דב  ד"ר  עם  ייעוץ  שירותי  למתן  בהסכם  החברה  תמרקין  ן  יכה  ו , התקשרה  מר 

פעיל בחברה החל מיום   ילווה את  2019באוקטובר,    10כדירקטור  בנוסף לחברותו בדירקטוריון החברה, ד"ר תמרקין   .

בנושאים אסטרטגיים וגיוסי הון וכן ייקח חלק פעיל בתחום המחקר והפיתוח של מוצרים מבוסס הנהלת החברה באופן שוטף  

 קנאביס רפואי. 

 

 :  להלן עיקרי תנאי ההתקשרות 

 על ידי ד"ר תמרקין  ישיר  שירותי הייעוץ יינתנו באופן   -

 . 2019באוקטובר,  10 מיוםבתוקף החל  ההסכם -

 בממוצע. שעות חודשיות  12היקף המשרה:  -

  2%וכן הקצאת אופציות בלתי סחירות המהוות   ש"ח, בתוספת מע"מ כדין כנגד חשבונית.  אלפי 11  -כגמול חודשי: סך של 

שנים ממועד הענקתן, בכפוף להוראות הסכם    4מהון המניות המונפק של החברה בדילול מלא, אשר יהיו תקפות למשך  

 ץ. הסכם זה כפוף לאישור האסיפה הכללית. הייעו

אישרה האסיפה הכללית של החברה את תנאי התגמול בגין הסכם השירותים עם ד"ר דב   2020בפברואר  24ביום  

"ד"ר תמרקין"( שיכהן כדירקטור פעיל בחברה ויספק שירותי ייעוץ שוטף, בין היתר, בנושאים אסטרטגיים    –תמרקין )להלן 

ים נקבע, בין היתר, שד"ר תמרקין יהיה זכאי להקצאה של  וגיוסי הון )להלן: "הסכם השירותים"(. במסגרת הסכם השירות 

אופציות בלתי סחירות, אשר כל אחת מהן תהיה ניתנת למימוש למניה רגילה אחת של החברה, במחיר מימוש   687,310

 שנים ממועד ההשלמה.   4אג' לכל אופציה, למשך  347.49של 

 
 ן.   השלימה החברה את ההקצאה לד"ר תמרקי 2020במאי  21ביום  

 
על ידי מעריך שווי חיצוני, בהתבסס   B&Sאלפי ש"ח, חושב באמצעות מודל    742השווי ההוגן של כתבי האופציה בסך של  

 על הפרמטרים הבאים:  

 ש"ח  1.875 נכס בסיס 

 ש"ח  3.475 מחיר המימוש

 2024בפברואר   23 מועד הפקיעה 

 0.31% ריבית חסרת סיכון 

 99.3% סטיית התקן 

 
 

מניות רגילות של החברה תמורת    125,000-ל  (3אופציות לא רשומות )סדרה    125,000מומשו    2020באוקטובר    26ביום   ח.

 . ש"חאלפי  313
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 )המשך( הון – 14 אורב

השלימה החברה, בהמשך לקבלת אישור הבורסה להקצאות שיפורטו להלן, את רישומם    2020ביולי    5ביום   ט. 

 של ניירות הערך הבאים:  

אופציות לא סחירות לכל אחד מבעלי השליטה בחברה, ה"ה אורי    31,250  - מניות רגילות ו   62,500הקצאה של  

לאישור האסיפה הכללית  במסגרתה הומרו חובות    וייס וחברת אלויט )להלן: "בעלי השליטה"(, וזאת בהמשך 

  100,000ש"ח בחלקים שווים כנגד ההקצאה כאמור. הקצאה של    1,000,000החברה לבעלי השליטה בסך של  

  661.53מניות של החברה, במחיר מימוש של    100,000  - אופציות לא סחירות של החברה, הניתנות למימוש ל 

ביוני    17חודשים ממועד הקצאתן, וזאת בהמשך לדיווח החברה מיום    12אג' לכל אופציה, אשר יפקעו בתום  

וייעוץ שיווקי ותדמיתי בתמורה להקצאה    2019 כי התקשרה עם מר אביב גפן בהסכם לקבלת שירותי פרסום 

 כאמור .  

ביום   כי  ניירות הערך האמורים, וההקצאה בוצעה    2020ביולי    21יצוין  אישר מנכ"ל הבורסה את רישומם של 

 . 2020ביולי    22פועל ביום  ב 

 

הודיעה החברה על אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה להתקשרותה    2019בפברואר    14ביום   י. 

, הושלמה  2019בדצמבר    31  - ו   2019במאי    28בהסכמי השקעה שונים, ובהמשך לדיווח החברה מהימים  

רה. לפי הסכם ההשקעה, למר תושב  הקצאה למר בועז תושב )להלן: "מר תושב"(, המכהן כדירקטור בחב 

כתבי אופציה הניתנים למימוש    18,895  - אג' למניה ו   661.53מניות רגילות של החברה לפי    37,791  יוקצו 

 אלפי ש"ח.   250אג' למניה, בתמורה לסך של    500חודשים ממועד הנפקתם במחיר מימוש של    12בתוך  

 

 רישום ניירות הערך למסחר, וניירות הערך הוקצו בהתאם. התקבל אישור הבורסה ל  2020ביולי  21ביום          

 
 

 מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים  – 15 באור

  סיכונים פיננסיים  ניהול  . א

  כללי . 1

האחריות המקיפה לבסס את מסגרת ניהול הסיכונים של החברה ולפקח עליה מבוצעת על ידי הנהלת החברה בהתאם  

ידי   על  הנקבעת  ספציפית  למדיניות  מדיניות  הכוללת  הסיכונים,  לניהול  עקרונות  מספק  הדירקטוריון  הדירקטוריון. 

 לחשיפות מסויימות לסיכונים, וכן עקרונות שימוש במכשירים פיננסיים. 

גובשה כדי לזהות ולנתח את הסיכונים העומדים בפני החברה, לקבוע הגבלות  ניהול הסיכונים של החברה    מדיניות

 ובקרות ולפקח על הסיכונים והעמידה בהגבלות.  הולמות לסיכונים

 אשראי   סיכוני . 2

שונים בישראל.    בנקאיים  בתאגידים  מופקדים הקבוצה של  המזומנים ושווי המזומנים  יתרות 2020בדצמבר    31  ליום

מבצעת באופן שוטף הערכה בדבר איתנותם הפיננסית של המוסדות הפיננסיים עימם החברה מתקשרת.    ההנהלה

 נמוך.    הינו אלה יתרות  בגין האשראי סיכון החברה הנהלת להערכת בהתאם,
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 )המשך(  סיכוניםמכשירים פיננסיים וניהול   – 15 באור

 חלוקה לקבוצות:סיווג נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות לפי  ב.

 בדצמבר  31ליום  

 2020 2019 

 ש"ח אלפי  

   נכסים פיננסיים 

 1,721 4,664 מזומנים ושווי מזומנים 

 חייבים ויתרות חובה 
534 1,538 

   
   התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת 

 1,378 1,280 ספקים ונותני שירותים 

 3,250 5,191 זכאים ויתרות זכות 

  

 פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן לצורכי גילוי מכשירים ג. 

 שווי הוגן בהשוואה לערך בספרים  גילוי

אשר ערך הספרים שלהם מהווה קירוב לשווי ההוגן כוללים מזומנים ושווי מזומנים,  חייבים ויתרות חובה, ספקים    פריטים 

 ונותני שירותים וזכאים ויתרות זכות.  

 

 ננסיים הנמדדים בשווי הוגןבדבר מכשירים פי גילוי

הוגן לצרכיי מדידה וגילוי בדוחות הכספיים מבוסס על המחיר שהיה מתקבל ממכירת נכס או שהיה משולם להעברת    שווי

(. מדידת שווי הוגן הינה  (exit price)התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה )דהיינו, 'מחיר יציאה' 

ומביאה בחשבון מאפיינים של הנכס או של ההתחייבות אם משתתפים בשוק היו מביאים בחשבון  מדידה מבוססת שוק,  

בעת תמחור הנכס או ההתחייבות במועד המדידה, ובכלל זאת, את המצב והמיקום של נכס וכן מגבלות )אם קיימות( על  

 מכירת נכס או על שימוש בו. 

 

 שווי הוגן  מדרג

שווי הוגן מתבצעת תוך שימוש במדרג שווי הוגן המשקף את מהות הנתונים ששימשו בביצוע מדידת השווי ההוגן וזאת תוך    מדידת

מיקסום השימוש בנתונים הרלוונטיים הניתנים לצפייה ומזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה. מדרג השווי ההוגן מבוסס 

 על שלוש הרמות הבאות: 

 

 מצוטטים )לא מתואמים( בשווקים פעילים לנכסים זהים או התחייבויות זהות.  םמחירי -  1  רמה

ברמה    נתונים -  2  רמה שנכללו  מצוטטים  מחירים  במישרין    1שאינם  ההתחייבות,  או  הנכס  לגבי  לצפייה  ניתנים  אשר  לעיל, 

 )כלומר כציטוטי מחירים( או בעקיפין )כלומר נגזרים ממחירים מצוטטים(.  

 לגבי הנכס או ההתחייבות שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )נתונים שאינם ניתנים לצפייה(.   םנתוני -  3  רמה
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 הוצאות הנהלה וכלליות - 16 באור
 בדצמבר  31ליום  

 2020 2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   

 119 559 שכר עבודה ונלוות 

 1,838 1,392 דמי ניהול  

 1,059 3,090 שירותים מקצועיים 

 89 123 ביטוח דירקטורים 

 128 20 נסיעות חו"ל 

 1,006 68 שכירות ואחזקת משרד 

 - 904 פרסום ושיווק 

 1,320 1,212 פחת והפחתות 

 260 280 אחרות  

 6,744 5,819 

 

 מימוןהוצאות  - 17 באור
 בדצמבר  31ליום  

 2020 2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   

 901 952 בעלים שערוך הלוואת 

 - 1,268 שערוך נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

 155 157 ריבית ואחרות 

 - 175 שערוך התחייבות להנפקת מניות 

 5522, 1,056 

 

 מסים על ההכנסה  - 18 באור

 י כלל  . א 

 "הפקודה"(.   -)להלן  1961-החברה נישומה בישראל בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א

, אושר בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב  2016בדצמבר    22ביום  

פורסם החוק ברשומות.    2016בדצמבר    29"חוק ההתייעלות הכלכלית"( וביום    -)להלן    2016  -(, התשע"ז  2018  -ו  2017

  2018בינואר    1מיום    23%  -ל  25%ור מס החברות יופחת משיעור של  חוק ההתייעלות הכלכלית קבע, בין היתר, כי שיע

, נקבעה  2017בדצמבר    31(  ועד ליום  2017בינואר    1ואילך. בהתייחס לתקופה שמיום תחילת חוק ההתייעלות הכלכלית )

 .  24%הוראת שעה לפיה שיעור מס החברות יהא 
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 )המשך( מסים על ההכנסה - 18 באור

 להעברה לשנים הבאות הפסדים לצרכי מס   . ב 

מיליון    36-הינה כהמועברים לשנים הבאות  מפעילותה הקודמת    2020בדצמבר    31הפסדי החברה לצורכי מס ליום   .  1

כ  103בפברואר פנתה החברה לקבלת החלטת מיסוי בקשר עם שינוי מבנה במתווה הוראות סעיף    10ביום    .  ח" ש

ויהיו שינויים בגובה יתרת   ייתכן טרם התקבל האישור ממס הכנסה ולכן  הדוחלפקודת מס הכנסה. נכון למועד הגשת 

.  ח " שמיליון    10.5-הנוכחית הינה כמפעילותה    2020בדצמבר    31לצרכי מס ליום  קבוצה  הפסדי ה  ההפסדים להעברה.

 . החברה לא זקפה מסים נדחים בגין יתרות הפסדים אלה מאחר שניצולם אינו צפוי בטווח הנראה לעין. 

 

להלן התאמה בין סכום המס התיאורטי, אילו כל ההכנסות היו חייבות במס לפי שיעורי מס רגילים החלים על החברה,   .  2

 בדוחות רווח והפסד: לבין סכום המס שנכלל 

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר  31

 2020 2019 

 ש"ח אלפי  

  
 201,256 11,930 הפסד לפני מסים על ההכנסה  

 23% 23% שיעור המס הסטטוטורי. 

 46,289 2,744 מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי 

 ( 1,338) ( 2,030) הפסדים שלא נוצרו בגינם מס נדחה

 (44,951) ( 714) מוכרות הוצאות לא  

 - - מסים על ההכנסה בדוחות על הרווח והפסד 

 

 צדדים קשורים   – 19 באור

 צדדים קשורים יתרות עם  . א
 בדצמבר  31ליום  

 2020 2019 

 ש"ח אלפי  

   

 1,372 3,400 זכאים ויתרות זכות  

 15,517 16,414 בעלים )*(הלוואות 

 ב' לעיל 1 באור)*( ראה  
    
 עסקאות עם צדדים קשורים .ב

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר  31

 2020 2019 

 ש"ח אלפי  

  

 1,838 1,392 הוצאות הנהלה וכלליות 

 901 952 הוצאות מימון 
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 )המשך(  צדדים קשורים  – 19באור 

 התקשרויות עם צדדים קשורים .ג

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בהתאם להוראות תקנות החברות )הקלות בעסקאות    2018ביולי    10ביום   .1

ידי  -מיליון ש"ח והלוואות שיועמדו מכוחו, על  6  -, העמדת קו אשראי בהיקף של עד ל2000-עם בעלי ענין(, תש"ס

פעילו לצרכי  ישמש  בעלי השליטה בחברה, אשר  וייס,  ואורי  הנדרשות  אלויט  נוספות  והוצאות  ת הקנאביס הרפואי 

ביום   המיזוג.  את    2020בפברואר    6לעסקת  ולהעמיד  להמשיך  השליטה  בעלי  של  כוונתם  בדבר  החברה  דיווחה 

 הסכומים במסגרת קו האשראי לחברה.  

מזכה,    2020בפברואר,    17ביום   כעסקה  האשראי  קו  העמדת  את  ואשררו  אישרו  והדירקטריון  הביקורת  ועדת 

, לרבות הארכת  2000-( לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(, תש"ס2)1כמשמעות מונח זה בסעיף  

האשראי והסכומים שהועמדו ו/או  קו    ור לעיל.  כאמ  2018ביולי    10- באישור שנית בתוקפה מעבר למועדים הנקובים  

 יועמדו במסגרתו על ידי בעלי השליטה בחברה לא יישאו ריבית והפרשי הצמדה.  

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו ואשררו כי סך של מיליון ש''ח מתוך הסכומים שהועמדו על ידי בעלי  בנוסף,  

רה במסגרת עסקת ההשקעה כפי שאושרה באסיפת  השליטה, לפני מועד השלמת עסקת המיזוג, יומר למניות החב

ש''ח למניה, ויתר הסכומים שהועמדו ו/או    8וזאת במחיר של    2019באוקטובר    27בעלי מניותיה של החברה ביום  

 יועמדו על ידי בעלי השליטה בחברה במסגרת קו האשראי יושבו לבעלי השליטה מתזרימי המזומנים שיכנסו לחברה. 

, החברה זימנה אסיפה  2020באוגוסט    16,  2020ביולי    28נים המתאימים של החברה מימים  בהמשך לאישורי האורג

, שעל סדר יומה, בין היתר, המרת חוב החברה כלפי בעלי השליטה בה, בתנאי הצעה זהים  2020בספטמבר    24ליום  

רך בדבר אופן הסיווג  לתנאים שהוצעו לניצעים המהווים צדדים שלישיים בלתי קשורים. לאור עמדת רשות ניירות ע 

בדצמבר על תיקון תוצאות האסיפה, לפיהן הצעות ההחלטה    3של בעלי מניות בהצבעה באסיפה, הודיעה החברה ביום  

, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, הודיעה  2020בדצמבר    17לא אושרו. בהמשך לאמור ביום 

את המרת חוב החברה    2021בינואר    21לי המניות אישרה ביום  החברה על המרת חוב בתנאים זהים. אסיפת בע 

מניות רגילות המשקפות    1,000,000  -ש"ח מחוב החברה כלפי מר וייס, יומר ל  2,000,000כלפי מר וייס, כך שסך של  

 אג' למניה.   250אופציות למימוש במחיר של   1,000,000  -אג' למניה, ול 200מחיר של 

 

, לאחר  2021במרץ    18ביום  את ההקצאה המפורטת לעיל.     2021בינואר    21ה ביום  אסיפת בעלי המניות אישר

 וייס.   למר  המועד על הדוח הכספי, הודיעה החברה על הקצאת המניות והאופציות כאמור 

, בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים, התקשרה החברה בהסכם השקעה עם בר בוריס  2020בנובמבר  5ביום   .2

"הסכם ההשקעה"(, שהינו גיסו של מר אורי וייס, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה. לפי  -מירקין )להלן: "בוריס" ו

מניות רגילות ללא ערך נקוב של   160,000ש"ח כנגד הקצאה של  400,000הסכם ההשקעה בוריס ישקיע בחברה 

מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, במחיר מימוש   160,000אופציות לא סחירות לרכישת  160,000-החברה ו

 חודשים מיום הקצאתן.   30ש"ח למניה למשך  3של 

חברה,  , ולאחר קבלת האישורים הנדרשים מהאורגנים המתאימים של ה2020בדצמבר  17בהמשך לאמור, ביום 

 . הודיעה החברה על זימון אסיפה שעל סדר יומה אישור הסכם ההשקעה

ביום   לעיל.    2021בינואר    21אסיפת בעלי המניות אישרה  , לאחר  2021  סבמר  18ביום  את ההקצאה המפורטת 

 .   למר בוריסהמועד על הדוח הכספי, הודיעה החברה על הקצאת המניות והאופציות כאמור 
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 צדדים קשורים )המשך(  - 19באור 

 )המשך( התקשרויות עם צדדים קשורים .ג

,  1967-שותפות על פי חוק ההתיישבות החקלאית )סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ומים(, תשכ"זהבהתאם להסכם   .3

"י  רמהתקשר עם    וייס  אליהו "(. מר  השותפות   הסכם"להלן:  לבין מר אליהו וייס, אביו של מר אורי וייס )   פארמהבין ידע  

סיומה בחודש ספטמבר    49בהסכם חכירה ביחס לקרקע החקלאית לתקופה של   . על פי הסכם  2033שנים אשר 

מהזכויות בשותפות ומר וייס מחזיק ביתרת הזכויות. רווחי והפסדי השותפות    74%  -מחזיקה ב  פארמה השותפות, ידע  

השיווק והמכירה   כאשרהאמור,  ההחזקותביחס לגידול הקנאביס הרפואי בלבד, מחולקים בין הצדדים בהתאם ליחס 

  הקבוצה   של  יהיו  אמורכ  והמכירה   מהשיווק   והרווחים  בלבד   הקבוצה   ידי   על  תתבצע  הרפואי   הקנאביס  תוצרת של  

  אשר   ההסכם   תקופת  כל  למשך,  תמורה ללא,  השותפות  לשימוש   החקלאי  השטח  את להעמיד התחייב  וייס   מר .  בלבד

  רשאים   הצדדים.  החקלאי  בשטח  הגידול  תחילת  לצורך   הנדרשים  האישורים  כל   קבלת   ממועד   שנים   9  בתום  תסתיים 

 .  מראש חודשים 12  בת בכתב בהודעה  ההסכם את לסיים

  השותפות הסכם למכירת תוצרת במסגרתו תמכור  ב , יתקשרו הצדדים  הקבוצהלהבנות בין השותפות לבין    בהתאם

ל התוצרת  להלן:  )  כחוק"מ  מע  בתוספת  10%  של  קבועה  עמלה  בתוספת  התוצרת  ייצור  עלותתמורת    קבוצהאת 

  הקבוצה במידה ותישא באופן בלעדי במימון המתקן שבשטח החלקות.    החברהועל פי הנספח להסכם,   "(התמורה" 

, תורה  הקבוצהמהשותפות את התוצרת, בין אם כי לא תחזיק ברישיון מתאים ובין אם על פי החלטת   רכושלא תוכל ל 

למי למכור את התוצרת ובמידת הצורך תגביל את מכירת התוצרת לחברה אחרת    שותפות מראש ובכתב ל  הקבוצה

תמורה. עלות ייצור התוצרת תחושב בהתאם לדו"ח כספי מבוקר על ידי  ב  שינוי  ללאקצוב ו/או בהיקף התוצרת,  בזמן  

אחת לרבעון.    שותפותלאחר הפחתת דמי הניהול מעלות ייצור התוצרת. התמורה תועבר ל  השותפותרואה החשבון של  

רפו אסמכתאות בגין התשלומים שהתקבלו  דו"ח כספי מבוקר של רו"ח אליו יצו קבוצהל  השותפותאחת לשנה תעביר 

 באם הועברה התמורה ביתר.  קבוצה ל  השותפותוכן דרישה להשלמת התמורה ו/או הוראת תשלום מ  השותפותאצל 

 

, העברת פעילות החברה למשרדי  החברההכללית של בעלי המניות של    האסיפה, אישרה  2018בדצמבר    20  ביום .4

עומדים  תנאי ההתקשרות  ל   בהתאם  . יפו  אביב  בתל  94  אלון   יגאל   ברחוב   הממוקמים,  מבעלי השליטה בחברה   אלויט,  

למ"ר )כולל התאמות, דמי ניהול   ח " ש 130-המייצגים כ ח " ש 17,000דמי השכירות החודשיים שמשלמת החברה על 

ואחרות(.   מים  חשמל,  ארנונה,  הינה  והוצאות  ההתקשרות  כאשר    ממועדשנים    3תקופת  המיזוג,  עסקת  השלמת 

לחברה הוענקה אופציה לסיים את ההתקשרות בכל עת ומכל סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף למתן הודעה  

 . מוקדמת מראש בת חצי שנה

 , החברה עברה למשרדים במתקן בשרון. 2020בחודש אפריל  

 

)בהתאם    , אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את ההתקשרות  2019באוגוסט    29-ו  27בימים   .5

את ההתקשרות החברה בהסכם  (,  2000-התש"ס  ( לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין( 5)1לתקנה  

)להלן: "פרמה סיד"(, אשר למיטב ידיעת החברה הינה חברה בבעלותו של ד"ר יצחק  פרמה סיד בע"מ  חברת  עם  

למנסדורף, הנמנה על בעלי השליטה באלויט, בעלת השליטה בחברה )בסעיף זה, לעיל ולהלן: "הסכם השירותים"(.  

לתמורה בסך    על פי ההסכם השירותים בגין מתן שירותי פיתוח פורמולציה ובדיקת יציבות, תהא זכאית פרמה סיד

דולר ארה"ב, וזאת כחלק    4,000דולר ארה"ב וכן לתמורה נוספת בגין שירותי ניתוח פורמולציות בסך של    10,250של  

 בע"מ.   1989צמחי מרפא    הקמת המיזם המשותף עם חברת מורז   מהתקשרות החברה במזכר העקרונות לשם
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 צדדים קשורים )המשך(  - 19באור 

 )המשך( וריםהתקשרויות עם צדדים קש .ג

( לתקנות  5)1)בהתאם לתקנה    , אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בהתאמה,  2019באוגוסט    29-ו  27בימים   .6

מר צבי נגלי, אשר  עם  את ההתקשרות החברה בהסכם  (,  2000-החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין( התש"ס

למיטב ידיעת החברה הינו קרובו של מר נחשול כהן, הנמנה על בעלי השליטה באלויט בעלת השליטה בחברה )בסעיף  

צבי לחברה לשם   קניינות שמעמיד מר  בגין שירותי  פי הסכם השירותים  "הסכם השירותים"(. על  ולהלן:  זה, לעיל 

מהיקף הרכישה, אשר להערכת החברה יעמוד    5%לה בשיעור של  הקמת חוות הגידול בשרון יהא זכאי מר צבי למע

הנוספים לאחר    50%  -מהעמלה תשולם במועד משלוח האספקה לארץ ו  50%לף דולר ארה"ב,  כאשר  א  32  -על כ

 שחרור האספקה מהמכס בישראל. 

 

, אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את התקשרות החברה בעסקת מסגרת  למתן  2019באוקטובר,    27ביום   .7

שירותים פיקוח וליווי )אינטגרטור( להקמת חממות הגידול של החברה עם חברת מ.כ. סחר ירוק בע"מ, אשר נמצאת  

השליטה בחברת אליוט שהינה מבעלי    בבעלותם של ה"ה מאור וברק כהן, קרוביו של מר יונה לוי הנמנה עם בעלי

השליטה בחברה. ההתקשרות בהסכם נבעה מצורך של החברה לפעול להקמת חממות גידול תוך עמידה בסטנדרטים  

 , הנדרש לגידול קנאביס רפואי בישראל. IMC-GAPהגבוהים והנדרשים לצורך קבלת תקן   

 

אלויט    עם אלויט )מבעלי השליטה בחברה(, לפיוועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את התקשרות החברה   .8

)חברה   במלטה  מקימה  היא  אותה  אלויט  של  הבת  חברת  במפעל  ועיבודו  מיצויו  לצורך  קנאביס  מהחברה  תרכוש 

( )להלן: "מתקן אלויט במלטה"(.  Alvit Pharma Limitedבשליטה מלאה של אלויט הרשומה במלטה תחת השם  

טון קנאביס רפואי למתקן אלויט במלטה כאשר נקבע בין הצדדים כי    2לספק בשנה עד  על פי ההסכם צפויה החברה  

יעמוד על   זו )במשך    6המחיר לגרם  זכאית החברה בגין התקשרות  שנים(    3ש"ח. סך התמורה הצפויה לה תהא 

' למכירת  מיליוני ש"ח. המחיר כאמור יוצמד למחיר אשר נקבע בהסכם שנחתם בין החברה לבין צד ג  36תעמוד על  

 תפרחות קנאביס. 

וייבוא הקנאביס על ידי הצדדים   ייצוא  יובהר כי, הסכם זה כפוף לקבלת כל האישורים הרגולטורים הנדרשים לשם 

תוצרת   ייבוא  לרבות  במלטה,  אלויט  למתקן  בחו"ל  רשמי  גורם  מכל  הנדרשים  האישורים  קבלת  לרבות  להסכם, 

 הקנאביס מישראל. 

 

  אלויט תתקשר עם    החברהלפיה    החלטה  החברההכללית של בעלי המניות של    האסיפהרה  , איש2018בדצמבר    20  ביום .9

תפתח    בהסכם מחלת  החברהעבור    אלויט במסגרתו  של  בסימפטומים  לטיפול  המיועד  רפואי  קנאביס  מבוסס  קרם   ,

",  ההתקשרות "   -" והתמורה : " להלןבסעיף זה  "ח )ש   מיליון  3  של  לסך  בתמורההפסוריאזיס )להלן בסעיף זה: "המוצר"(,  

 יצוין כי קיימת מחלוקת בין החברה לבין אלויט בדבר תוקף ההתקשרות. (.  העניין לפי

 

לתקנות החברות  (  4)1לתקנה  ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בהתאם    ואישררו  , אישרו 2020בנובמבר    11ביום   .10

בהסכם, יחד עם אלויט, בעלת השליטה בחברה,    את התקשרות החברה,  2000-)הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(, תש"ס

 " )להלן:  בקפריסין  רפואי  קנאביס  לגידול  חווה  של  והקמה  רישיון  לקבלת  בקשה  להגשת  יפעלו  במסגרתו    מיזם אשר 

"(. יובהר ויצוין כי תנאי ההתקשרות בעבור החברה ובעבור אלויט בקשר עם מיזם קפריסין זהים, כאשר חלקן  קפריסין 

 וה, תוך שהסכומים אשר הושקעו במסגרת מיזם קפריסין אינם מהותיים לחברה.היחסי בעסקה שו

 

 

 



 אינטליקנה בע"מ

 באורים לדוחות הכספיים

 48-ג
 

 

 

 המצב הכספי  תאריך לאחר אירועים –  20 באור

, לאחר המועד על הדוח הכספי, הודיעה החברה על אישור דירקטוריון החברה להתקשרותה בהסכמי  2021בפברואר    8ביום  

 -שאינם בעלי עניין או צדדים מעוניינים בחברה. לפי הסכמי ההשקעה, בתמורה לסך של כהשקעה נפרדים עם מספרים ניצעים  

 - אג' למניה, ו   280מניות רגילות של החברה לפי מחיר של    3,835,467מיליוני ש"ח התחייבה החברה להקצות לניצעים    10.74

 אג' למניה.  330אופציות לא סחירות, במחיר מימוש של  3,835,467

ביום  בהמשך   ניצעים    2021במרץ    18לאמור,  למספר  ו  2,688,654הקצתה החברה  אופציות מתוך הסך    2,688,654  -מניות 

 האמור. 



 

 

 

 אינטליקנה בע"מ
 

 פרק ד' 

 פרטים נוספים על התאגיד
 

 2020 לשנת  התאגיד על נוספים פרטים

 

 "מ בע אינטליקנה    : החברה שם

 520040973 : החברות  ברשם חברה' מס

 "ן ח  גבעת, 32 שירתי    :כתובת

 09-7431012    : טלפון

 09-7431016     :פקס

 2020 בדצמבר 31    :המאזן תאריך

 2021במרץ   29   :חהדו" תאריך

   liron@intelicanna.com  : אלקטרוני דואר כתובת

  

mailto:liron@intelicanna.com


2 
 

2 - ד  
 

 הערכת שווי  :  ב8תקנה 

המהווה פרק ב' לדוח    לדוח הדירקטוריון החברה,  4בדבר הערכות השווי של החברה ראו סעיף    לפרטים

  זה.

 פירעון מועדי  לפי התחייבויות מצבת דוח : ד9 תקנה

פירעון,    לפרטים )תהדיווח  ה  ראו בדבר מצבת התחייבות של החברה לפי מועדי  ( שהחברה  126מיידי 

 עתידה לפרסם בסמוך לפרסום דוח תקופתי זה. 

 

 :  2020לשנת  חציונייםתמצית דו"חות רווח והפסד    א: 10תקנה 

 :חציוני בפילוח  2020  לשנת החברה   של הכוללוהפסד   דווחדוחות  תמצית

 

 לתאריך המאזן   כלולותבת ובחברות -רשימת השקעות בחברות  : 11תקנה 

  :הדיווחבשנת   החברה של  הבת בחברות ההשקעות  יובאו  להלן

 שם החברה 
 

מניות   כמות 
מוחזקות ע"י  

החברה,  
והערך הנקוב   

 של מניה 

עלות  
 מתואמת 

 ( ח באלפי ש")

ערך מאזני 
 מתואם 

 ( באלפי ש"ח )

  שיעור
 החזקה בהון 

  שיעור
  החזקה
  בזכויות
 הצבעה 

 
בסמכות  
למנות  

 דירקטורים
 

. אל אלויט
סי. אס. 
פארמה  

 "מ בע ישראל 

מניות   1,000
 100% 100% 100% - - ללא ערך נקוב 

  פארמה  ידע
 "מ בע

מניות   1,000
 100% 100% 100% - - ללא ערך נקוב 

 

 2020סה"כ לשנת  2חציון  1חציון  סעיף

 150 150 - הכנסות 

 ( 2,937) ( 2,619) ( 318) עלות המכר 

 ( 2,787) ( 2,469) ( 318) הפסד גולמי

בהתאמות שווי  שינויים שטרם מומשו 

 ההוגן של נכסים ביולוגיים 
- 144 144 

 ( 2,643) ( 2,325) ( 318) הפסד גולמי

 ( 6,744) ( 2,938) ( 3,806) הנהלה וכלליות 

רווח הון ממכירת השקעה של החברה  

 המטופלות לפי שיטת השווי מאזני 
63 - 63 

 ( 9,324) ( 5,263) ( 4,061) הפסד תפעולי 

 ( 2,552) ( 2,303) ( 249) הוצאות מימון 

 (4,310 ) (7,566 ) (11,876 ) 

חלק החברה בהפסדי חברה מטופלות  

 לפי שיטת השווי מאזני 
(54 ) - (54 ) 

 ( 11,930) ( 7,566) ( 4,364) הפסד לשנה 
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 בתקופת הדו"ח כלולותשינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות   : 12תקנה 

 . 2020הכספיים המאוחדים לשנת  בדוחות  7ביאור  ראה

 "ח שוהכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזן באלפי   כלולותהכנסות של חברות בנות ו  : 13תקנה 

 .  וקשורות בנות מחברות הכנסותלחברה  איןנכון למועד הדוח 

 

 מועדי וסיבות הפסקת מסחר  –ני"ע שנרשמו למסחר  –מסחר בבורסה   : 20תקנה 

  למעט ,  בבורסה  למסחר  הרשומים  החברה  של  הערך  בניירות  מסחר  הפסקות  2020היו במהלך שנת    לא

 : כדלקמן קצובות   הפסקות

 מסחר   הפסקת סיבת שעה  תאריך  "ע ני' מס שם

 הגשת דוח חציוני  14:40 2020באוגוסט  31 673012 אינטליקנה 

 

 :כדלקמן כמפורט למעט, החברה של בבורסה למסחר ערך  ניירות רישום 2020היו במהלך שנת   לא

  חדשים"ע ני כמות  "עני סוג ' ני"ע מס שם
 למסחר  שנרשמו

 10,551,034 רגילה  מניה  673012 מניה רגילה  – אינטליקנה –
  687,310 למניה  אופציה 6730139 1/2020אינטליקנה

  62,500 למניה  אופציה 6730147 07/20אינטליקנה 
  100,000 למניה  אופציה 6730154 1אינטליקנה סדרה
 18,895 למניה  אופציה 6730162 2אינטליקנה סדרה

 1,825,000 למניה  אופציה 6730170 3סדרהאינטליקנה  
 1,575,000 למניה  אופציה 6730188 4אינטליקנה סדרה
 2,555,000 למניה  אופציה 6730196 5אינטליקנה סדרה

 1,000,000 למניה  אופציה 6730204 6סדרה  אינטליקנה
 2,688,654 למניה  אופציה 6730212 7סדרה  אינטליקנה

תיאור    –לפרק א'    4נוספים בקשר עם הסכמי השקעה והקצאות בתקופת הדוח, ראו סעיף    לפרטים

 עסקי התאגיד, המצורף לדוח תקופתי זה.  



4 
 

4 - ד  
 

 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה   : 21תקנה 

, לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי  2020, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת  2020בשנת    שניתנולהלן פירוט התגמולים  

שבשליטתה, לפי העניין, וכן התגמולים אשר ניתנו  המשרה הבכירה בחברה או בחברה בשליטתה, ואשר ניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה או בחברה  

לבעל עניין בחברה על ידי החברה או על ידי חברה שבשליטתה בקשר עם שירותים שנתן כבעל תפקיד בחברה או בחברה שבשליטתה סכומי התגמולים  

 (:  חמובאים במונחי עלות לחברה והינם על בסיס שנתי )בש" 

 תגמולים אחרים שירותים  בעבור  תגמולים התגמולים  מקבל פרטי

 "כ סה
  היקף תפקיד  שם

 משרה 

 שיעור
  בהון החזקה

התאגיד  
 ( דילול ללא )

 מענק  שכר 
  תשלום
  מבוסס
 מניות

  דמי
 ניהול

  דמי
  דמי  ריבית עמלה  יעוץ

 אחר שכירות 

 696 - - - - - 696 - - - - 100% ודירקטור "ל  מנכ וייס  אורי 

 696 - - - - - 696 - - - - 40% דירקטוריון "ר יו ( 1)לוי  יונה 

"ל  סמנכ נחשול כהן 
 205 - - - - - - - - 205 - 50%-כ טכנולוגיות 

 281 - - - - - - - - 281 - 100% מנהל חווה  וייס  אליהו 

 800 - - - - 143 - 657 - - - ( 2) יועץ ודירקטור  ד"ר דב תמרקין 

 .2021בפברואר  16 ליום  עד, הכספי  הדוח על המועד  לאחרבתקופה שכן  ו , הדוח בתקופת החברה  דירקטוריון"ר כיו כיהן לוי  יונה  מר (1)

  לפרטים אודות היקף משרתו של ד"ר דב תמרקין ראו סעיף קטן ה' להלן. (2)
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   המפורטים בטבלה לעיל: בחברה המשרה נושאיזכאים   להם התגמול  תנאי בדברפירוט  להלן

 :  וייס  אורי מר"ל החברה, מנכ של  התגמול  תנאי אודות פרטים .א

על    וייס  מר ביום  בחברה  השליטה   בעלי נמנה  את   2018בדצמבר    20.  החברה  של  המניות  בעלי  אספת  אישרה 

בהיקף    התקשרות מנכ"ל החברה,  בתפקיד  וייס  מר  עם  העסקה  משרה, החל ממועד   100%  שלהחברה בהסכם 

 ממועד  החל   חודשים  36  למשך  הא בתוקףשרות ת כאשר ההתק,  2019למרץ    7השלמת עסקת המיזוג, קרי החל מיום  

 . האמור

 :1ההתקשרות תנאי עיקרי להלן

 ;  2019 מרץ  7 מיוםבתוקף החל  ההסכם (א)

 ; 100%היקף המשרה:  (ב)

 .  ברוטו"ח ש אלפי  40 -כתגמול חודשי: סך של  (ג)

 ימים מראש בכתב לצד השני;  60צד להתקשרות זכאי להביא את ההסכם לסיומו בהודעה של  כל (ד)

  וייס  למר  תשיב  החברה  כן   כמו,  בחוק  כמקובל  ופנסיה  השתלמות  קרן,  רכב,  נייד  טלפון :  סוציאליים  תנאים (ה)

 ; החברה  לנהלי ובהתאם קבלות   הצגת כנגד עבודתו במסגרת שהוציא הוצאות

 לשמירת סודיות ואי תחרות מצידו;  וייסההסכם התחייב מר  במסגרת (ו)

 להיכלל בפוליסת דירקטורים ונושאי משרה בכירה בחברה. וכןזכאי לפטור ושיפוי  וייס מר (ז)

 החברה  דירקטוריון"ר יוכ  מר יונה לוי בגין כהונתו  של  התגמול  תנאי אודות פרטים .ב

אישרה אספת   2018  בדצמבר  20  ביום כדירקטור בחברה מטעם אלויט אשר הינה מבעלי השליטה.    מכהן ,  לוי  מר

דירקטוריון החברה, בהיקף   ר" יובתפקיד    לויבעלי המניות של החברה את התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר  

 כאשר ההתקשרות תהא בתוקף ,  2019  למרץ  7  מיום  החל  קרי,  המיזוג  עסקת  השלמת  ממועד   החל,  משרה  40%של  

 .  2021בפברואר   16יצוין כי מר לוי כיהן כיו"ר דירקטוריון החברה עד ליום   .האמור ממועד החל  חודשים 36 למשך

 :2ההתקשרות תנאי עיקרי להלן

 . 2019 מרץ  7 מיוםבתוקף החל  ההסכם (א)

 ;40%היקף המשרה:  (ב)

חודשי: סך של   (ג)   החברה   שבקופת  לאחר  רק  בפועל  ישולם   התגמול  כי  יובהר.  ברוטו"ח  ש  אלפי  40  - כתגמול 

 ; מבניהם המוקדם "ח,  ש מיליון 6 על יעלה החברה הכנסות  שהיקף או "ח  ש מיליון 10 -מ  למעלה

 ; השני לצד בכתב  מראש ימים 60 של בהודעה לסיומו ההסכם את להביא  זכאי להתקשרות צד כל (ד)

  לוי   למר  תשיב  החברה  כן   כמו,  בחוק  כמקובל   ופנסיה  השתלמות  קרן,  רכב,  נייד  טלפון:  סוציאליים  תנאים (ה)

 ; החברה  לנהלי ובהתאם קבלות   הצגת כנגד עבודתו במסגרת שהוציא הוצאות

 ; מצידו תחרות ואי סודיות לשמירת  לוי מר התחייב ההסכם  במסגרת (ו)

 להיכלל בפוליסת דירקטורים ונושאי משרה בכירה בחברה. וכןפטור ושיפוי  ל  זכאי לוי  מר (ז)

 
ראו   2018בדצמבר  20בקשר לתנאי ההתקשרות כפי שאושרו על ידי אספת בעלי המניות של החברה ביום לפרטים נוספים לפרטים נוספים   1

 .(, הנכלל על דרך ההפניה2018-01-122895)מס' אסמכתא:  2018בדצמבר  17דוח זימון אסיפה מיום 
ראו   2018בדצמבר  20ניות של החברה ביום לפרטים נוספים לפרטים נוספים בקשר לתנאי ההתקשרות כפי שאושרו על ידי אסיפת בעלי המ 2

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 2018-01-122895)מס' אסמכתא:  2018בדצמבר  17דוח זימון אסיפה מיום 
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 :  הטכנולוגיות, מר נחשול כהןפרטים אודות תנאי התגמול של סמנכ"ל  .ג

אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את התקשרות החברה את התקשרות החברה עם   2020בפברואר    24ביום  

בעלי השליטה באלויט, בעלת השליטה בחברה, בהסכם העסקה מר נחשול כהן, אשר למיטב ידיעת החברה, נמנה על  

   .50%לפיו יעניק לחברה שירותים כסמנכ"ל טכנולוגיות, בהיקף משרה של 

 :ההתקשרותעיקרי תנאי  להלן

 ;2020בפברואר   24ההסכם בתוקף החל מיום  (א)

 ;50%היקף המשרה:  (ב)

 אלפי ש"ח ;   20 -כתגמול חודשי: סך של  (ג)

 ; השני לצד בכתב  מראש ימים 30 של בהודעה לסיומו ההסכם את להביא  זכאי להתקשרות צד כל (ד)

 להלן.  22לתקנה  7לפרטים נוספים בדבר תנאי התגמול שאושרו עבור מר נחשול כהן, ראו סעיף 

 "(: אליהו וייס מר)להלן: "  וייס  אליהו מר,  החווה מנהל  של  התגמול  תנאי אודות פרטים .ד

אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אליהו    2018  בדצמבר   20  ביום

 ממועד   החל,  משרה  100%, בהיקף של  החווה  מנהל  בתפקיד,   בחברה  השליטה   מבעלי,  וייס  אורי   מר  של   אביו,  וייס

 ממועד  החל  חודשים  36  למשך  כאשר ההתקשרות תהא בתוקף  ,  2019  למרץ  7  מיום  החל  קרי,  המיזוג  עסקת  השלמת

 . האמור

 :3ההתקשרות תנאי עיקרי להלן

 ;2019 מרץ  7 מיוםבתוקף החל  ההסכם (א)

 ; 100%היקף המשרה:  (ב)

 "ח .  שאלפי   20 -כתגמול חודשי: סך של  (ג)

 ; השני לצד בכתב  מראש ימים 30 של בהודעה לסיומו ההסכם את להביא  זכאי להתקשרות צד כל (ד)

  הוצאות  וייס  אליהו  למר  תשיב  החברה  כן  כמו,  בחוק  כמקובל  ופנסיה  השתלמות  קרן:  סוציאליים  תנאים (ה)

 ; החברה לנהלי ובהתאם קבלות הצגת כנגד עבודתו במסגרת שהוציא

לקבלת כתב התחייבות    כאי, וכן יהיה זהחברה  של  המשרהאליהו וייס ייכלל בפוליסת ביטוח אחריות נושאי    מר (ו)

 .בחברה כמקובל ושיפוילפטור  

 "(: תמרקין"ר ד"ר דב תמרקין )להלן: "ד , ודירקטור יועץ של  התגמול  תנאי אודות פרטים .ה

מר תמרקין    ן יכה לפיו, תמרקין דב"ר  ד   עם  ייעוץ   שירותי   למתן  בהסכם  החברה  התקשרה,  2019  באוקטובר   10  ביום

 ילווה   תמרקין"ר  ד,  החברה  בדירקטוריון  לחברותו  בנוסף.  2019  באוקטובר  10כדירקטור פעיל בחברה החל מיום  

, וכן ייקח חלק פעיל בתחום המחקר והפיתוח של הון  וגיוסי  אסטרטגיים  בנושאים  שוטף  באופן  החברה  הנהלת  את

 מוצרים מבוסס קנאביס רפואי.

 
ראו   2018בדצמבר  20לפרטים נוספים לפרטים נוספים בקשר לתנאי ההתקשרות כפי שאושרו על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום  3

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 2018-01-122895)מס' אסמכתא:  2018בדצמבר  17יפה מיום דוח זימון אס
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 :4ההתקשרות תנאי עיקרי להלן

 . תמרקין"ר דיינתנו באופן על ידי  הייעוץ  שירותי (א)

  .2019 באוקטובר 10 מיוםבתוקף החל  ההסכם (ב)

 . בממוצע חודשיות שעות 12היקף המשרה:  (ג)

"ח, בתוספת מע"מ כדין כנגד חשבונית, וכן הקצאת אופציות בלתי סחירות  ש  אלפי  11  -כגמול חודשי: סך של   (ד)

שנים ממועד הענקתן,    4מהון המניות המונפק של החברה בדילול מלא, אשר יהיו תקפות למשך    2%המהוות  

 למועד פרסום דוח זה, הקצאת האופציות טרם הושלמה בפועל.   נכוןבכפוף להוראות הסכם הייעוץ. 

 . מעסיקלא יתקיימו יחסי עובד  תמרקין "ר ד: בין החברה לבין קמעסייחסי עובד  (ה)

 להיכלל בפוליסת דירקטורים ונושאי משרה בכירה בחברה. וכןלפטור ושיפוי  תמרקין"ר ד (ו)

 דירקטורים  שכר .ו

אישר דירקטוריון החברה, כי סכום הגמול השנתי וגמול ההשתתפות אשר ישולם על ידי החברה    2019במאי    27  ביום

 בתקנות   הקבועים",  הקבועים"הסכומים    בגובה  יהיה,  בחברה   כדירקטורים  לעת  מעת  ימונו  אשרלדירקטורים  

חברה בדרגתה של החברה וכפי , בהתאם ל2000-(, התש"סחיצוני  לדירקטור  והוצאות  גמול  בדבר)כללים    החברות

 . שיעודכן מעת לעת

 

   שליטה בעל א:21 תקנה

וייספרסום הדוח, בעלי השליטה בחברה הינם    למועד יונה    אלויט  ,מר אורי    מההון   53.55%  -בכ, המחזיקים  לוי ומר 

 . בחברה ההצבעה ומזכויות והנפרע המונפק

 

 עסקאות עם בעל שליטה   : 22תקנה 

  אישי   עניין  יש  בחברה  השליטה  שלבעל  או  בחברה  השליטה  בעל  עם  עסקה  כל  בדבר,  החברה  ידיעת  למיטב,  פרטים  להלן

"(, אשר החברה התקשרה בה בשנת הדוח או במועד מאוחר לסוף שנת הדוח  שליטה  בעל  עם   עסקה)להלן: "  באישורה

 :הדוח במועד  בתוקף ועד למועד הגשת דוח זה, או שהיא עדיין 

 

 ( לחוק החברות:4)270שליטה לפי סעיף עסקאות עם בעלי 

ספות בעלי המניות ונושי החברה כי בהתאם י, כחלק מאישור ההסדר ועסקת המיזוג, אישרו א 2018בדצמבר    20ביום   .1

להוראות ההסכם המפורט אשר נחתם בין החברה לבין אלויט ווייס, מלבד המניות אשר הוקצו להם, זכאים אלויט 

וייס לתמורה   על ידי החברה ככל שיהיו   עתידית שאינה ודאית נוספת במזומן, בחלקים שווים, אשר תשולםומר 

לחברה רווחים עתידיים ובתנאי שתזרים החברה יאפשר לה גם המשך מימון פעילות שוטפת במשך שנה לאחר מכן, 

אלפי ש"ח צמוד   16,550מרווחי החברה לפני מס, בכל שנה, אך לא יותר מסך מצטבר של  25%פי המנגנון הבא:  ועל

למדד הידוע במועד הקצאת המניות המוקצות ועד מועד התשלום ככל שיהיה. בחינת התזרים תתבצע על ידי ועדת 

 הביקורת של החברה והתמורה שאינה ודאית תשולם, ככל שתשולם, עובר לחלוקת דיבידנד בחברה. 

 
ראו   2018בדצמבר  20לפרטים נוספים לפרטים נוספים בקשר לתנאי ההתקשרות כפי שאושרו על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום  4

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 2018-01-122895)מס' אסמכתא:  2018בדצמבר  17דוח זימון אסיפה מיום 
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פות בעלי המניות ונושי החברה י , אישרו אס2018ר  בדצמב  20כמו כן, במהלך אסיפת בעלי המניות ונושי החברה מיום   .2

 את ההחלטות הנוספות כדלקמן )כחלק מאישור ההסדר ועסקת המיזוג(:

מינויו של מר אורי וייס, מבעלי השליטה בחברה, לכהונה כמנכ"ל החברה חלף כהונתו של מר אייל זילברמן.   (א)

 .  2018מינויו של מר וייס וסיום כהונתו של מר זילברמן יתבצעו בסמוך למועד פרסומו של הדוח התקופתי לשנת  

שנים    3"ל החברה למשך תקופה של  לפרטים בדבר תנאי התגמול להם יהיה זכאי מר וייס בגין כהונתו כמנכ

לדוח משלים לדוח זימון האסיפה הכללית של    1.6לעיל וכן סעיף    21ממועד השלמת עסקת המיזוג, ראו תקנה  

)מס'    2018בדצמבר    17בעלי מניות החברה לאישור ההסדר ועסקת המיזוג כפי שפורסם על ידי החברה ביום  

 "(.דוח העסקה ל דרך ההפניה )להלן: "(, הנכלל בדוח זה ע2018-01-122895אסמכתא: 

 מינויו של מר לוי, מנכ"ל אלויט אשר הינה מבעלי השליטה בחברה, לכהונה כיו"ר דירקטוריון החברה.   (ב)

לפרטים בדבר תנאי התגמול להם יהיה זכאי מר לוי בגין כהונתו של כיו"ר דירקטוריון החברה למשך תקופה  

 לדוח העסקה. 1.7לעיל וכן סעיף    21ו תקנה שנים ממועד השלמת עסקת המיזוג, רא  3של 

 מינויו של מר ניר לוי, אחיו של מר יונה לוי כמנהל פרויקט בחברה.   (ג)

שנים ממועד השלמת עסקת    3לפרטים להם יהיה זכאי מר ניר לוי כמנהל פרויקט בחברה למשך תקופה של  

 לדוח העסקה.  1.8המיזוג, ראו סעיף 

 ל אורי וייס, כמנהל מתקן הגידול של החברה.  מינויו של מר אליהו וייס, אביו ש (ד)

לפרטים בדבר תנאי התגמול להם יהיה זכאי מר אליהו וייס כמנהל מתקן הגידול של החברה למשך תקופה של  

 לדוח העסקה.  1.9שנים ממועד השלמת עסקת המיזוג, ראו סעיף   3

   מינויו של מר חיים וייס, אחיו של מר אורי וייס, למנהל תפעול בחברה. (ה)

שנים    3לפרטים בדבר תנאי התגמול להם יהיה זכאי מר חיים וייס כמנהל תפעול בחברה למשך תקופה של  

 לדוח העסקה. 1.10ממועד השלמת עסקת המיזוג, ראו סעיף 

יכהנו בחברה, מעת לעת, לאחר השלמת עסקת   (ו) ונושאי משרה אשר  ושיפוי לדירקטורים  הענקת כתבי פטור 

נושאי משרה אשר יחשבו כבעלי שליטה בחברה, בנוסח אשר צורף כנספח ה' לדוח  המיזוג, לרבות דירקטורים ו 

 שנים ממועד השלמת עסקת המיזוג.   3העסקה וזאת למשך תקופה של 

 לדוח העסקה.  1.11א להלן וכן סעיף  29לפרטים נוספים, ראו תקנה  

כ"עסקת מסגרת" לשלוש    התקשרות בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה ואישור תנאי הפוליסה כאמור (ז)

 א לדוח זה להלן.  29שנים ממועד אישור האסיפה. ביום לתנאי הפוליסה ראו סעיף 

 לדוח העסקה.  1.12לפרטים נוספים בקשר עם עסקת המסגרת ראו סעיף 

א  29  תקנה , כמפורט בRun-Offהתקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג   (ח)

 לדוח זה להלן.  

 לדוח העסקה.  1.13לפרטים נוספים בקשר עם עסקת המסגרת ראו סעיף 

לדוח    1.14יצוין כי אסיפת בין המניות אישרה גם להעביר את משרדי החברה למשרדי אלויט, כמפורט בסעיף   (ט)

עוד יצוין כי אסיפת בעלי   5העסקה. יצוין כי במהלך שנת הדיווח עברו משרדי החברה אל מתקן החברה בשרון. 

עם אלויט בהסכם לפיתוח קרם מבוסס קנאביס לשימוש רפואי    לחברה להתקשר ת של החברה אישרה  המניו

תיאור    –לפרק א'    17.2לדוח העסקה ובסעיף    3ולטיפול בסימפטומים של מחלת הפסוריאזיס, כמפורט בסעיף  

 
 .ההפניה דרך  על הנכלל(, 071284-01-2020)מס' אסמכתא:  2020ביולי  22ראו דיווח החברה מיום   לפרטים 5



9 
 

9 - ד  
 

ת הפעילות  אין בכוונת החברה לקדם א, אולם בשלב זה  2019עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת  

 בפרק א' בדוח זה. 30.20האמור, כמפורט בסעיף 

ביחס להתקשרות   2019בפברואר    17דיווחה החברה כי בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום    2019במאי    28ביום   .3

)להלן: "  וייס  "( בהסכמי השקעה נפרדים בעלי השליטההחברה עם שני בעלי השליטה בחברה, אלויט ומר אורי 

יבו בעלי השליטה להשקיע בחברה סך של מיליון ש"ח בחלקים שווים ביניהם, כנגד הקצאה של במסגרתם התחי 

ועדת הביקורת ודירקטוריון    2019במאי  27מניות רגילות וכתבי אופציה לא סחירים ולא רשומים של החברה. ביום 

אישרה   2019באוקטובר    27ש"ח למניה. ביום    8החברה אישררו את ההחלטה כאמור בסעיף זה ואישרה הקצאה כנגד  

דיווחה החברה כי ועדת הביקורת ודירקטוריון    2020בפברואר    24האסיפה הכללית של החברה את ההתקשרות. ביום  

 1החברה אישרו ואשררו כי סך של מיליון ש"ח מהסכומים אשר הועבר על ידי בעלי השליטה כאמור בסעיף קטן  

   שלמה.והמרת החוב ה   2020ביולי  5ביום באסיפה.  לעיל, יומר למניות החברה לפי התנאים שאושרו

 2019במאי    28,  2019בפברואר    17מיום    יםמיידי  יםדיווחלפרק א' בדוח זה, וכן    4.2.2סעיף  לפרטים נוספים ראו  

אסמכתא:    2019באוקטובר    28ומיום   בהתאמה( 2019-01-091170- ו  2019-01-051844  2019-01-013717)מס'   ,

 הנכללים על דרך ההפניה. 

התקשרה החברה עם אלויט וקבוצת יזמים שאינם קשורים לחברה, במזכר הבנות מחייב   2019בפברואר    6ביום   .4

ו הצדדים בתאילנד בתחום הקנאביס הרפואי. יצוין, כי התקשרות החברה בהסכם מחייב והשלמת במסגרתו יפעל 

ביום   החברה.  של  המניות  בעלי  לאישור אסיפת  היתר,  בין  כפופים,  יהיו  עדכון  2020במרץ    31העסקה  , במסגרת 

 , הודיעה החברה כי לא תפעל לקידום הפרויקט בתאילנד.  2020האסטרטגיה של החברה לשנת 

  2020במרץ  31 - , ו2019בספטמבר  1,  2019במאי  28  2019בפברואר  6לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מימים  

בהתאמה( הנכללים על  2020-01-029698  -, ו2019-01-091360, 2019-01-051844, 2019-01-010789)מס' אסמכתא:   

 דרך ההפניה. 

ת של החברה את התקשרותה של אלויט עם קנאלה בע"מ בהסכם אישרה אסיפת בעלי המניו  2020בפברואר    23ביום   .5

האפילפסיה.   בסימפטום  לטיפול  קנאביס  מבוסס  רפואי  מוצר  כי    2020במרץ    31ביום  לפיתוח  החברה  הודיעה 

 לפרק א' בדוח זה.    30.6דירקטוריון החברה החליט לפעול לסיום ההתקשרות במיזם, כמפורט בסעיף 

 28, וכן דיווחים מיום  2019תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי לשנת    –לפרק א'    37.8לפרטים נוספים ראו סעיף  

-2019-01)מס' אסמכתא:    2020בפברואר    24 - ו  2020בפברואר    5,  2020בינואר    4  2019בדצמבר    31  - ו  22באפריל  

בהתאמה( 2020-01-018702-ו   2020-01-013383,  2020-01-001452,  2019-01-116805,  2019-01-111993,  040246  ,

 הנכללים על דרך ההפניה. 

אישרה האסיפה הכללית של החברה את התקשרות החברה עם אלויט )מבעלי השליטה    2020בפברואר    23ביום   .6

בחברה(, לפיו אלויט תרכוש מהחברה קנאביס לצורך מיצויו ועיבודו במפעל חברת הבת של אלויט אותה היא מקימה  

 (. Alvit Pharma Limitedיט הרשומה במלטה תחת השם  במלטה )חברה בשליטה מלאה של אלו

 31,  2019בדצמבר    22, זה וכן דיווחים מיום  2019לשנת    בדוח התקופתי  לפרק א'  37.13לפרטים נוספים ראו סעיף  

-2019-01)מס' אסמכתא:    2020בפברואר    24  - , ו2020בפברואר    5   2020בינואר    9,  2020בינואר    6,  2019בדצמבר  

בתאמה( 2020-01-018702-ו   2020-01-013383,  2020-01-001452,  2020-01-002502,  2019-01-116805,  111993  ,

 הנכללים על דרך ההפניה. 

אישרה האסיפה הכללית של החברה את ההתקשרות החברה עם מר נחשול כהן, מבעלי    2020בפברואר    23ביום   .7

יו יעניק מר כהן שירותים לחברה כסמנכ"ל השליטה באלויט, בעלת השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותים לפ 
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(  50%אלף ש"ח )בהיקף משרה של  20"(. מר כהן יעמיד שירותים אלו לחברה בעבור  השירותיםטכנולוגיות )להלן: "

 וכן יהיה זכאי לתשלום עבור הוצאות דלק )דלקן( ותשלום על ארוחות וזאת לצורך מתן השירותים. 

-2019)מס' אסמכתא:    2020בפברואר    24  -, ו 2020בינואר    4,  2019בדצמבר    22מיום  לפרטים נוספים ראו דיווחים  

 , בהתאמה( הנכללים על דרך ההפניה. 2020-01-018702-ו  2020-01-001452, 2020-01-002502, 01-111993

חברת   , אודות התקשרות החברה עם2019בינואר    27עדכנה החברה כי בהמשך לדיווח מיום    2020בפברואר    24ביום   .8

" )להלן:  בפורטוגל  פעולה  לשיתוף  הבנות  במזכר  יזמים,  קבוצת  וכן  בחברה  השליטה  מבעלי  פרויקט אלויט, 

כי תפעל   2020במרץ    31, הודיעה החברה ביום  2020"(. יצוין כי כחלק מעדכון האסטרטגיה של החברה לשנת  פורטוגל

באו  מתקדמים  בשלבים  מצויים  אשר  לישראל  מחוץ  פרויקטים  התרחבותה לקידום  את  תקפיא  וכי  יחסי,  פן 

 הגלובלית. בהמשך לכך, הנהלת החברה מעדכנת כי נכון למועד הדוח, הוחלט שלא לקדם את פרויקט פורטוגל.  

)מס' אסמכתא:    2020במרץ   31  -ו  2020בפברואר   24,  2019בינואר    27לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מימים  

 בהתאמה(, הנכללים על דרך ההפניה.  2020-01-029698  -ו 2020-01-018573, 2019-01-009714

אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה, לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת )בשבתה   2020בפברואר    23ביום   .9

"( כדירקטור מטעמה של מר הרמליןכוועדת תגמול( ודירקטוריון החברה, את מינוי של מר יהושע הרמלין )להלן: "

)מב  הרמלין  אלויט  מר  מונה  בעניינו,  היק"ר  אישור  קבלת  לאחר  החברה.  בדירקטוריון  בחברה(,  השליטה  עלי 

יצוין כי עד למועד קבלת אישור היק"ר בעניינו, שימש מר הרמלין כמשקיף 2020בספטמבר    22כדירקטור ביום    .

 בדירקטוריון החברה.  

 23  -ו  2020לפברואר    24,  2020בפברואר    5לינואר     4,  2019בדצמבר    22לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים מיום  

-2020  -ו  2020-01-018702,  2020-01-013383,  2020-01-001452,  2019-01-111993)מס' אסמכתא:    2020בספטמבר  

 בהתאמה(, הנכללים על דרך ההפניה.  01-094972

ר יומה הנושאים כדלקמן: )א( התכנסה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, כשעל סד   2020בספטמבר    24ביום   .10

עסקה בין החברה לבין כ"א מבעלי השליטה, ה"ה מר אורי וחברת אלויט ו/או מר לוי, לפיה יוקצו לכל אחד מהם 

אופציות בלתי סחירות של החברה כנגד המרה של חלק או מלוא החוב אותו חבה   1,000,000  -מניות ו  1,000,000

)ב( התקשרות    -או כלפי מר יונה לוי באופן אישי, ו/או כנגד תשלום במזומן; והחברה כלפי כל אחד מבעלי השליטה, ו/

חברה  באמצעות  החברה  לחממות  ושירותים  מוצרים  והספקת  שוטף  טכני  ליווי  שירותי  למתן  מסגרת  בהסכם 

לי  הנשלטת על ידי קרובים של הגורמים הנמנים על בעלי השליטה באלויט, מבע   –מ.כ. סחר ירוק בע"מ    –חיצונית  

 . השליטה בחברה

את  ודירקטוריון  הביקורת  ועדת  של  ואישרורן  לאישורן  בהמשך  האסיפה  של  יומה  לסדר  עלו  ההחלטה  הצעות 

 .  2020בדצמבר  7 -ו 2020באוגוסט  16 ,2020ביולי   28החלטות כאמור מהימים 

הודיעה החברה על תוצאות האסיפה לפיהן שני הנושאים שעל סדר היום אושרו. אולם    2020בספטמבר    29ביום  

פרסמה החברה תיקון לתוצאות האסיפה, לפיו התקשרויות שתוארו בסעיף )א(, קרי עסקה   2020בדצמבר    3ביום  

ג בעל מניות בין החברה לבין כ"א מבעלי השליטה, להמרה של חלק או מלוא חוב החברה כלפיהם, וזאת לאור סיוו

 כבעל עניין אישי בהחלטה בהמשך לשיחות ובהתאם לעמדת רשות ניירות ערך, ובניגוד לעמדת החברה בעניין.  

יובהר כי תיקון תוצאות האסיפה התייחס לסעיף זה בלבד, והצעת התקשרות החברה בהסכם מסגרת עם מ.כ סחר 

 ירוק בע"מ אושרה.  
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בספטמבר   29, תוצאות האסיפה מיום  2020באוגוסט    16ס אסיפה מיום  לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי על כינו

-2020,  2020-01-096349-ו  2020-01-079699)מס' אסמכתא:    2020בדצמבר    3, ותיקון לתוצאות האסיפה מיום  2020

 (, הנכללים על דרך ההפניה. 01-123490

ביום   יומה של האסיפה זימנה החברה את האסיפה הכללי  6, 2020בדצמבר    24בהמשך לאמור,  ת, כאשר על סדר 

( לאשר 1אישור נושאים הקשורים בעסקאות של החברה עם בעלי השליטה ו/או צדדים קשורים, כמפורט להלן: )

( הקצאת ניירות ערך של החברה בדרך של המרת 2לניירות ערך של החברה; )  מר וייסהמרת חלק מחוב החברה כלפי  

ו   חוב החברה כלפי אלויט ומר לוי, ו/או ( לאשר את התקשרות החברה עם מר מירקין  3)  -כנגד השקעה במזומן; 

מניות    160,000ש"ח, ובתמורה יוקצו למר מירקין    400,000בהסכם השקעה לפיו מר מירקין ישקיע בחברה סך של  

ו בלתי   160,000  -החברה  שלישיים  לצדדים  שהוצעו  לתנאים  זהים  בתנאים  החברה,  של  סחירות  בלתי  אופציות 

 .2020ים בסבב ההקצאה של החברה מחודש נובמבר קשור

(, קרי המרת חלק מחוב החברה כלפי מר וייס, ואישור 3)  -( ו1אישרה האסיפה את התקשרויות )  2021בינואר    21ביום  

(, להמרת חוב 2התקשרות החברה עם מר מירקין בהסכם השקעה, ולא אישרה את ההתקשרות כמפורט בסעיף ) 

 ו מר לוי, ו/או כנגד השקעה במזומן.  החברה כלפי אלויט ו/א

, (2021-01-009954, )מס' אסכמתא:2021בינואר    21מיום    ראו דיווח החברה  לפרטים נוספים בדבר תוצאות האסיפה

 הנכלל על דרך ההפניה. 

 עסקאות בעלי שליטה אחרות:

בהתאם לתקנות החברות )הקלות , אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, כעסקה מזכה,  2018ביולי    10ביום   .1

קו מיליון ש"ח )להלן בסעיף זה: "  6  -, העמדת קו אשראי בהיקף של עד ל 2000-בעסקאות עם בעלי ענין(, תש"ס

ידי אלויט ואורי וייס, בעלי השליטה בחברה, אשר ישמש לצרכי פעילות -"(, והלוואות שיועמדו מכוחו, על האשראי

הנ נוספות  והוצאות  הרפואי  ביום  הקנאביס  המיזוג.  לעסקת  ועדת    2020בפברואר    24דרשות  כי  החברה  דיווחה 

הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו ואשררו את העמדת קו האשראי כעסקה מזכה, כמשמעות מונח זה בסעיף  

, לרבות הארכת תוקפה מעבר למועדים הנקובים 2000-( לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(, תש"ס2)1

כאמור לעיל. קו האשראי והסכומים שהועמדו ו/או יועמדו במסגרתו על ידי בעלי   2018ביולי    11ווח המיידי מיום  בדי

 השליטה בחברה לא יישאו ריבית והפרשי הצמדה. 

-2018)מס' אסמכתא:    2020בפברואר    24  -ו  2020בפברואר    6,  2018ביולי    11לפרטים נוספים ראו דיווחים מימים  

 , בהתאמה( הנכללים על דרך ההפניה.2020-01-018573-ו 2020-01-013746, 01-062607

התקשרות   2020בספטמבר    17ביום   .2 לאשר  היתר,  בין  יומה,  סדר  על  כאשר  הכללית,  האספה  את  החברה  זימנה 

ו ניאופרםהחברה במזכר הבנות מחייב להקמת מיזם משותף עם תאגיד אשר בשליטת משפחת פורר )להלן: "  "- 

"(, שהינו גיסו של ה"ה אורי וייס. לפי מזכר מר מירקין", בהתאמה(, ועם מר בוריס מרקין )להלן: "מזכר ההבנות"

)ישראל(   ניאופרם  לחברת  להקצות  אינטליקנה תפעל  ו  1996ההבנות,  ומיכל /בע"מ  דוד  בבעלות  או חברה אחרת 

 חודשים.   3מיליון אופציות לתקופת מימוש של  5"( ניאופרם הניצעתפורר)להלן: "

התקשרה החברה במזכר הבנות מחייב עם ניאופרם ועם מר מירקין לפיו הצדדים יקימו    2020בספטמבר    7ביום  

 .מיזם משותף לשיווק ומכירה של מוצרי קנאביס רפואי בתחום הפעילות

 
(, הנכלל על דרך  129646-01-2020)מס' אסמכתא:  2020בדצמבר  17לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי על כינוס אסיפה כללית מיוחדת מיום  6

 . ההפניה
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יצוין כי כחלק מההוצאה לפועל של המיזם, הצדדים כאמור יקימו שותפות אשר ההחזקות בה תהיינה כדלקמן: 

.  1%  – , והשותף הכללי של השותפות )להלן: "השותף הכללי"(  25%  – , מר מירקין  37%  –, ניאופרם  37%  – החברה  

 . 25% –, מר מירקין 37.5%  –, ניאופרם 37.5% –ההחזקות בשותף הכללי תתחלקנה כדלקמן: אינטליקנה 

 

 הצדדים יהא כדלקמן: להלן תובא תמצית תנאי ההתקשרות בהתאם למזכר ההבנות. שיתוף הפעולה בין 

הצדדים יפתחו תחת השותפות פעילות עסקית לשיווק ומכירה של קנאביס רפואי, אשר תבוצע באמצעות בית   (א)

קנאביס   לאספקת  אפליקציה  פיתוח  לצורך  השותפות  במסגרת  יפעלו  הצדדים  בנוסף,  מסחר.  ובית  מרקחת 

תהליך קבלת הרישיונות המתאימים להפעלת בית  רפואי ישירות לחולים. קבוצת ניאופרם מצויה בעיצומו של 

 המסחר ובית המרקחת בתחום הפעילות.

 לצורך קידום המיזם, השותפות תיכנס לשני הסכמים:  (ב)

"(, לפיו לשותפות תהא הזכות לקבל את תוצרת הקנאביס  הסכם אינטליקנה הסכם עם אינטליקנה )להלן: "

זכר ההבנות, ובכפוף לחריגים המצוינים בו. יצוין כי  שאינטליקנה מייצרת בכמויות ובתנאים כפי שנקבעו במ 

ישנה עלייה הדרגתית בהיקף התחייבות אינטליקנה לאספקת תוצרת קנאביס למיזם, אך לא קיימת התחייבות  

 מצד המיזם לרכישת כמות מינימלית כלשהי. 

ו בע"מ )להלן:  "(, לפיו לשותפות תהא הזכות לקבל מפרומדיקהסכם ניאופרםההסכם עם ניאופרם )להלן: "

המוחרגות  פרומדיקו" הפעילויות  )למעט  הפעילות  בתחום  הנדרשים  השירותים  את  ניאופרם,  מקבוצת   ,)"

בו.   המצוינים  לחריגים  ובכפוף  ניאופרם  שברשות  המסחר  ובית  המרקחת  בית  באמצעות  ההבנות(  במזכר 

מוצרי הקנאביס לשותפות    לשותפות תהא הזכות לקבל את השירותים מניאופרם בתנאים זהים לתנאי אספקת

 על ידי אינטליקנה כאמור לעיל, בהתאמות הנדרשות, ובכפוף לחריגים המצוינים במזכר ההבנות. 

אינטליקנה והצדדים יפנו את כל ההזדמנויות העסקיות בתחום ובהיקף הפעילות של המיזם שתגענה אליהם,  

 למעט החריגים המופיעים במזכר ההבנות, לשותפות. 

ונה למנכ"ל פעילות המיזם. למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה, מר מירקין הינו מנהל בכיר  מר מירקין ימ (ג)

עם ניסיון עשיר בהקמת וניהול ארגונים, סחר ומכירות בשווקים בין לאומיים. במהלך הקריירה היה אחראי  

נשיא אי. סי. איי    על קרוב למיליארד דולר מכירות ועל צוותים במדינות שונות. כמו כן, בעבר כיהן בתפקיד

 טלקום ברה"מ. 

הצדדים יעמידו מימון שוטף להוצאות השותפות באופן יחסי לשיעור אחזקותיהם במיזם. במקרה שצד כלשהו   (ד)

 לא יעמיד את חלקו במימון השותפות, יחול מנגנון דילול שייקבע בהסכם המפורט בין הצדדים. 

ל (ה) הסמכויות  במלוא  יחזיק  אשר  הכללי,  השותף  של  דירקטוריון  אחד  מנציג  יורכב  השותפות,  פעילות  ניהול 

מסך ההחזקות בשותפות. עוד נקבע    5%ניאופרם, נציג אחד של אינטליקנה ומר מירקין, ככל שיחזיק לפחות  

נציג   ושל  ניאופרם  נציג  של  משותפת  תמיכה  ללא  בדירקטוריון  החלטה  תתקבל  לא  כי  ההבנות  במזכר 

 אינטליקנה. 

המותרים  80% (ו) השותפות  בין    מרווחי  אחרת  יוסכם  אם  אלא  רבעון,  כל  בתום  יחולקו  דין  לפי  לחלוקה 

 אינטליקנה וניאופרם. 

במסגרת ההסכמות לפי מזכר ההבנות, החברה תקצה לניצעת מיד לאחר אישור ההתקשרות על ידי האסיפה   (ז)

קופה  מיליון אופציות לא סחירות לת  5הכללית של החברה, ובכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים לפי דין,  

ל  3של   למימוש  הניתנים  וכהגדרתן מטה,  בתנאים  )להלן:   5-חודשים,  אינטליקנה  של  רגילות  מניות  מיליון 
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"(. מחיר המימוש ייקבע לפי המחיר הממוצע של מניית אינטליקנה בבורסה לני"ע בתל אביב,  מניות המימוש"

  7ההבנות על ידי הצדדים )ביום  ימי המסחר שקדמו ליום חתימת מזכר    30-לפי שער ממוצע משוקלל יומי, ב

 כאמור(, בכפוף לקבלת כל האישורים הרלוונטיים מהבורסה ומרשות ני"ע.  2020בספטמבר 

הסכם   (ח) ליישום  מתלה  תנאי  הנה  הקנאביס  בתחום  פעילות  לצורך  המסחר  בית  להפעלת  הרישיון  קבלת 

ולניאופרם תהא הזכות לפרק את השותפות במקרה שמכ ירותיה תפחתנה מהיקף  אינטליקנה. לאינטליקנה 

מינימלי שנתי החל מתום שנת הפעילות הקלנדרית הרביעית המלאה של השותפות. כמו כן, במקרה של הפרה  

חוזרת של הוראה מהותית על ידי ניאופרם בהסכם ניאופרם או על ידי החברה בהסכם אינטליקנה, הצד שאינו  

בפברואר    9והסכם אינטליקנה יחד(. יצוין כי ביום  מפר יהא זכאי לבטל את שני ההסכמים יחד )הסכם ניאופרם  

הודיעה החברה כי בית המסחר קיבל את הרישיון מהיק"ר להפעלתו כאמור בדיווח מיידי של החברה    2021

 (, הנכלל על דרך ההפניה.2021-01-016216)מס' אסמכתא: 

, וכן תוצאות האסיפה  2020בספטמבר    17לפרטים נוספים ראו דוח מיידי על כינוס אסיפה כללית מיוחדת מיום  

 (, הנכללים על דרך ההפניה. 2020-01-115995 -ו  093766 -2020-01)מס' אסמכתא:  2020באוקטובר  25מיום 

לתקנות החברות   ( 4)1לתקנה  ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בהתאם    ואישררו  , אישרו2020בנובמבר    11ביום   .3

ת ענין(,  בעלי  עם  בעסקאות  בהסכם,  2000- ש"ס)הקלות  החברה  התקשרות  השליטה את  בעלת  אלויט,  עם  יחד   ,

)להלן:   יפעלו להגשת בקשה לקבלת רישיון והקמה של חווה לגידול קנאביס רפואי בקפריסיןבמסגרתו  ר  שאבחברה,  

בקשר עם מיזם קפריסין זהים,   ר אלויטויובהר ויצוין כי תנאי ההתקשרות בעבור החברה ובעב  ."(קפריסין  מיזם"

 אינם מהותיים לחברה. קפריסין הושקעו במסגרת מיזם ר  שאהסכומים , תוך שהיחסי בעסקה שווה  ןכאשר חלק

 החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה      :24תקנה 

ביום   שפורסמה  בחברה  עניין  בעלי  החזקות  מצבת  את  ראו  אנא  -2021-01אסמכתא:  )מס'    2021בינואר    7לפרטים 

 (, הנכללת על דרך ההפניה. 003531

 

 הון רשום ומונפק וניירות ערך המירים ומרשם מחזיקי ניירות ערך א':24תקנה 

 הנכלל על דרך ההפניה   ,(2021-01-038874  )מס' אסמכתא:  2020במרץ    18לפרטים ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  

 מען רשום א:25תקנה 

 , גבעת ח"ן 32שירתי    כתובת:

 09-7431012   טלפון: 

 09-7431016   פקס:

 liron@intelicanna.com   כתובת דוא"ל:

 www.Intelicanna.com   אתר החברה: 

mailto:liron@intelicanna.com
http://www.intelicanna.com/
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 הדירקטורים של התאגיד  : 26תקנה 

 שם
 מס' ת.ז. 

 שנת לידה 
 נתינות

מען  
להמצאת  
כתבי בית  

 דין

חברות  
בוועדות  

 דירקטוריון

האם  
הינו 

דירקטור  
 חיצוני 

האם הינו עובד של  

החברה, חברה בת, או  

חברה קשורה שלה או  

 של בעל ענין בה 

תחילת  
 כהונה 

השנים    5-השכלה ועיסוק ב
 האחרונות 

דירקטור בחברות  
 הבאות 

קרבה  
משפחתית  
לבעל עניין 

אחר  
 בחברה 

מומחיות  
חשבונאית  

 ופיננסית 

 יונה לוי
029725603 

1972 
 ישראלית 

,  9הרכבת 
 לא לא ירושלים 

 כן.  
מנכ"ל ודירקטור  

באלויט, ונמנה על בעלי  
 השליטה בחברה.  

כיהן כיו"ר דירקטוריון  
החברה החל ממועד  

השלמת עסקת המיזוג  
בפברואר   16ועד ליום 

2021 . 

במאי   23
2018 

מנכ"ל ודירקטור באלויט, בעלים  
  – ומנהל לוי קפיטל גרופ בע"מ 

חברת השקעות, מנהל ירושלים  
של זהב חברה לניהול בתי אבות  

 בע"מ.

אלויט, ירושלים  
של זהב חברה  

לניהול בתי אבות  
 בע"מ.

 לא לא

 אורי וייס
033152281 

1976 
 ישראלית 

בן גוריון  
, רמת  154

 ן השרו
 לא לא

 כן.  
נמנה על בעלי השליטה  

 בחברה.  
מכהן  כמנכ"ל  

 ודירקטור בחברה.  
כיהן כיו"ר דירקטוריון  
החברה ממועד מינויו  

ועד מועד השלמת  
 עסקת המיזוג 

במאי   23
2018 

בעלים של מספר חברות בתחום  
 לא לא - הנדל"ן. 

 בועז תושב 
033987769 

1977 
 ישראלית 

דוד המלך  
, תל  55

 אביב 

ועדת  
ביקורת,  

ועדת  
תגמול,  

 ועדת מאזן.

במאי   31 לא לא
2018 

בוגר כלכלה וניהול מאונ' תל  
אביב, מוסמך פילוסופיה מאונ'  

תל אביב; מנכ"ל ובעלים  
Umbrella Advisors. 

UMBRELLA 
ADVISORS  ,

 סטרים קונטרול.
 כן  לא

 בלפור מור 
052903416 

1954 
 ישראלית 

,  6הברכה 
פרדס  

-חנה
 כרכור 

 לא לא

 לא  
מכהן כמ"מ יו"ר  

דירקטוריון החברה  
בפברואר   16מיום 

2021 . 

במאי   19
2011 

בוגר הפקולטה להנדסת תעשייה  
וניהול באוני' ת"א; משמש  
כמנכ"ל מאיר רמות סוכנות  

לביטוח ולפני כן כיהן כמנכ"ל של  
 חברת מפעיל בע"מ 

 לא לא -

אברהם  
 סדן

038838579 
1983 

 ישראלית 

שלומציון  
המלכה  

10 ,
 ירושלים 

באוקטובר   2 לא לא לא
2018 

בוגר משפטים המרכז האקדמי  
למשפט ועסקים; עורך דין בעל  

 משרד פרטי 
 לא לא סבסירא בע"מ 
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 אלעד גזית 
034571828 

1977 
 ישראלית 

,  12מכבי 
 רעננה 

ועדת  
ביקורת,  

ועדת  
תגמול,  

 ועדת מאזן 

באוגוסט   30 לא כן 
2018 

מדעי המחשב מהמכללה  בוגר 
למנהל ראשל"צ, מוסמך מנהל  
עסקים מהמרכז הבינתחומי  

בהרצליה; מנכ"ל וויזור  
טכנולוגיות בע"מ, מנהל פעילות  
אירופה ומזה"ת בזוזנאו, מנהל  

השקעות בקרן הון סיכון  
 אינסנטיב ופרגרין וונצרס. 

 לא לא -

אתי אסתר  
 7לנגרמן

024676587 
1969 

 ישראלית 

יגאל אלון  
, תל  94

 אביב 

ועדת  
ביקורת,  

ועדת  
תגמול,  

 ועדת מאזן 

 לא כן 

באפריל   17
עד   2019

 ליום  
ביולי   30

2020 

 בוגרת כלכלה ומנהל עסקים
מאוניברסיטת בר אילן ומוסמכת  

התמחות במימון   –מנהל עסקים 
מאוניברסיטת בר אילן; בעלים  
ומנכ"ל של חברת מור לנגרמן  

 בע"מ

כלל ביטוח  
 כן  לא אשראי בע"מ 

שרית סבן  
 שליט

24307464 
1970 

,  15אסף 
 רמת גן 

ועדת  
ביקורת,  

ועדת  
תגמול,  

 ועדת מאזן 

ביולי   23 לא כן 
2020 

בוגרת סוציולוגיה  
ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר  

 אילן; 
תקשורת ומדעי המדינה,  

 אוניברסיטת בר אילן; 
 

תנופורט בע"מ;  
 כן  לא אינטו בע"מ 

יהושע  
)לורנס(  
 הרמלין 

336077813 
1973 

 ישראלית 

מיכאלסון  
11 ,

 ירושלים 
 __ לא לא

22 
בספטמבר  

2020 
- 

אלויט אל. סי.  
אס. פארמה  

 Israeliבע"מ; 
Police Dogs 

LLC 

 לא לא

 דב תמרקין 
053445201 

1955 
 ישראלית 

,  39פינס 
 __ לא לא תל אביב 

22 
בספטמבר  

2020 

ד"ר לכימיה )בוגר, מוסמך  
האוניברסיטה  ודוקטורט(, 

 העברית בירושלים

מיקה בינה  
מלאכותית  
בע"מ; ריץ'  

 פי.אס.סי בע"מ 

 לא לא

 

  

 
  דרך על  הנכלל(, 054999-01-2020: אסמכתא)מס'  2020 במאי 31 מיום מידי דיווח  ראו   נוספים לפרטים, 2020ליולי  30חדלה לכהן בתפקידה החל מיום  לנגרמן' אתי אסתר הגב 7

 . ההפניה
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 8נושאי משרה בכירה של התאגיד  א:26תקנה 

 

 
  .לעיל 26 תקנה  ראו, בחברה ודירקטור ל  "מנכבנוגע לאורי וייס,   לפרטים 8

 שנת לידה  מספר זיהוי  שם

התפקיד שהוא ממלא  
בחברה, בחברה בת,  

בחברה קשורה או בבעל  
 עניין בה

תחילת  
 כהונה 

האם מורשה  
חתימה  
עצמאי  
 בחברה 

בעל עניין או בן  האם 
משפחה של נושא  
משרה בכירה אחר  

או של בעל עניין 
 בחברה 

שנים   5עיסוק עקרי במשך  השכלתו 
 אחרונות 

אילנית  
באפריל   7 סמנכ"לית כספים  1971 024596520 הלפרין 

 לא לא 2019
BA   במנהל עסקים

וחשבונאות מהמכללה למנהל,  
 ראשון לציון 

שותפה במשרד רו"ח פאהן  
קנה ושות' ובעלת פירמה  

לראיית חשבון, ייעוץ וניהול  
 פיננסי 

 060746302 נחשול כהן 
 1982 

סמנכ"ל טכנולוגיות, כמו  
כן סמנכ"ל פיתוח  

בעלי  הנמנית על באלויט )
 השליטה בחברה( 

בינואר   1
בעל שליטה  כן,  לא 2020

 באלויט 

לימודי תעודה הנדסה כימיה  
תרופתית, אונ' אריאל  

 בשומרון )ללא תעודה סופית( 

סמנכ"ל פיתוח באלויט;  
מייסד באליקסה טכנולוגיות  

בע"מ; סמנכ"ל פיתוח  
מיקוליביה פטריות מרפא  

 בע"מ.

דורון  
במרץ   4 מבקר פנימי  1970 024850406 רוזנבלום 

 לא לא 2018

בוגר, חשבונאות, המכללה  
מנהל    MBAלמנהל, מוסמך, 

עסקים, הקרייה האקדמית  
מבקר פנים   CIAאונו, 
מבקר מערכות    CISAמוסמך,  
מבקר סיכוני    CRISCמוסמך,  

סוקר    QARמערכות מידע, 
 ;איכות מוסמך

- שותף מנהל, עזרא יהודה
ייעוץ בקרה וניהול   -רוזנבלום  

 סיכונים 
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 מורשה חתימה של התאגיד   ב: 26תקנה 

דירקטוריון החברה למנות את מר אורי וייס, מר יונה לוי וגב' אילנית הלפרין    החליט  2019  במאי  27  ביום

  בצירוף ,  הלפרין  ואילנית  לוי  יונה ,  וייס  אורי"ה  מה   שניים  של  חתימתםהחתימה של החברה.    כמורשי

חתימה   מורשי, תחייב את החברה לכל דבר ועניין. אין בחברה המודפס שמה גבי על או החברה חותמת

 יחידים.  

 

 רואה החשבון של התאגיד  : 27תקנה 

,  1  גוריון   בן , מרח'  ', רואי חשבוןושות  אורליצקי  ליאון"ח של התאגיד הם  רו למועד פרסום הדוח,    נכון 

 בני ברק. 

 

 שינוי בתזכיר או בתקנון : 28תקנה 

 . שינויים בתקנון החברהבשנת הדיווח לא נערכו 

 

 המלצות והחלטות הדירקטורים בנושאים שונים והחלטות אסיפה כללית מיוחדת  : )ג(29תקנה 

 :מיוחדת כללית אסיפה החלטות

 הכללית של בעלי מניות החברה את הנושאים כדלקמן:    האסיפהאישרה  2020 בפברואר 23 ביום .1

אלויט   (א) לשם )התקשרות  בהסכם  בחברה(  בת  )חברת  קנאלה  עם  בחברה(  השליטה  מבעלות 

 פיתוח מוצר רפואי מבוסס קנאביס לטיפול בסימפטום האפילפסיה;  

מיצויו   (ב) לצורך  קנאביס  מהחברה  אלויט  תרכוש  לפיו  בהסכם  אלויט  עם  החברה  התקשרות 

  ועיבודו במפעל חברת הבת של אלויט אותה היא מקימה במלטה;

אישור התקשרות החברה עם מר נחשול כהן בהסכם למתן שירותים כסמנכ"ל טכנולוגיות של   (ג)

 החברה;  

אישור תנאי תגמול למר יהושע הרמלין אשר בכפוף לאישור היחידה לקנאביס רפואי במשרד  (ד)

 הבריאות ישמש כדירקטור בחברה מטעם אלויט )מבעלות השליטה בחברה(;  

  10תים לד"ר דב תמרקין, יועץ ודירקטור בחברה החל מיום  אישור תנאי תגמול בגין מתן שירו (ה)

 ;2019באוקטובר  

 החליטה לא לאשר מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה לשלוש שנים.   האסיפה (ו)

  ודוח   2020  בינואר  4  ביום  החברה  שפרסמה  האסיפה   זימון  דוחלעיל.    22תקנה    ראו  נוספים  לפרטים

,  2020-01-018702-ו   2020-01-001452:אסמכתא)מס'    2020  בפברואר  24  מיום  האסיפה  תוצאות

 נכלל על דרך ההפניה. ה בהתאמה(, 

אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את מינויה של גב' שרית סבן    2020ליולי    12  ביום .2

של   כהונה  לתקופת  בחברה  חיצונית  כדירקטורית  לכהונה  במועד    3שליט  תחילתה  אשר  שנים, 

 "ר. היק אישור קבלת ולאחרהאסיפה הכללית   אישור
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על כינוס אסיפה מיוחדת    מיידי  דוחנוספים אודות מינויה של גב' שרית סבן שליט ראו    לפרטים 

  - ו  2020-01-067153:  אסמכתא)מס'    2020ליולי    13אסיפה מיום    תוצאות, וכן  2020ביוני    3מיום  

 . ההפניה דרך על  הנכללים(, 2020-01-057177

( אישור עסקה בין  1זימנה החברה אסיפה כללית מיוחדת שעל סדר יומה )  2020באוגוסט    16ביום   .3

החברה לבין בעלי השליטה בחברה, שעניינה המרת חוב החברה כלפיהם ו/או השקעה במזומן, לפי  

;  2020תנאים שהוצעו לצדדים שלישיים בלתי קשורים במהלך סבבי גיוס של החברה מחודש יולי  

התקשרות עם מ.כ סחר ירוק, הנשלטת על ידי קרובים של גורמים הנמנים על בעלי    ( אישור2)  -ו

שוטף   טכני  ליווי  שירותי  לצורך קבלת  בחברה,  השליטה  בעלי  על  נמנית  באלויט, אשר  השליטה 

 והספקת מוצרים ושירותים לחממות החברה.

  2020בדצמבר    3  -ו  2020בדצמבר    2בהתאם להודעת החברה ולדוח מתקן לתוצאות האסיפה מימים  

על דרך ההפניה, הוחלט לאשר    ים(, הנכלל 2020-01-096349  - , ו2020-01-123367)מס' אסמכתא:  

( בפרק ד' לדוח זה  10)סעיף    22( עם מ.כ סחר ירוק בלבד. לפרטים נוספים ראו תקנה  2את עסקה ) 

 לעיל.  

אישור התקשרות    אסיפה כללית מיוחדת שעל סדר יומה  זימנה החברה  2020בספטמבר    17ביום   .4

של   ומכירה  בתחום השיווק, הפצה  מירקין,  ומר  ניאופרם  עם  מיזם משותף  של  החברה בהקמה 

 אישרה האסיפה הכללית את ההתקשרות.  2020באוקטובר  25קנאביס רפואי. ביום 

-2020-01)מס' אסמכתא:    2020באוקטובר    22  - ו  2020בספטמבר    17לפרטים ראו דוח זימון מיום  

, בהתאמה(, הנכללים על דרך ההפניה, דוח אודות תוצאות האסיפה  2020-01-106459  -ו  093766

  22(, הנכלל על דרך ההפניה, וכן תקנה  2020-01-115995)מס' אסמכתא:    2020באוקטובר    26מיום  

 (, בפרק ד' בדוח זה לעיל. 2ת בעלי שליטה אחרות, סעיף )עסקאו

הדוח הכספי,  2021בינואר    21  ביום .5 על  מניות    האסיפהאישרה  , לאחר המועד  בעלי  של  הכללית 

 החברה את הנושאים כדלקמן: 

התקשרות החברה עם מר אורי וייס, בהסכם שעניינו המרת חוב החברה כלפי מר וייס לניירות   (א)

 החברה; ערך של 

התקשרות החברה עם מר מרקין, גיסו של מר וייס, אשר עתיד לכהן כמנכ"ל מיזם ניאוקאן,   (ב)

בהסכם השקעה עם החברה בתנאים זהים שהוצעו לצדדים שלישיים בסבב גיוס של החברה  

 ;  2020מחודש נובמבר 

  , 2020 רבדצמב 17לעיל.  דוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום  22לפרטים נוספים ראו תקנה  .6

 )מס' אסמכתא:  2021ינואר  ב  21ודוח תוצאות האסיפה מיום  , 2020בדצמבר    24דוח משלים מיום  

 על דרך ההפניה. ים , בהתאמה(, הנכלל 2021-01-009954  -, ו2020-01-132634 ,2020-01-129646

 

 החלטות החברה בנושאים שונים א:29תקנה 

 אשר בתוקף לתאריך הדוח   וביטוח שיפוי  פטור

  ושיפוי   פטור  כתבי  הענקת  את   החברה   מניות  בעלי , אישרה האסיפה הכללית  2018  בדצמבר   20  ביום

, לרבות לדירקטורים  תאשר יכהנו בחברה מעת לע  אלה, ו בחברה  מכהנים  משרה  ונושאי  לדירקטורים
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על בעלי שליטה בחברה או מי מטעמם כפי שאושרו על ידי האסיפה הכללית של    הנמניםולנושאי משרה  

, לתקופה של שלוש שנים ממועד השלמת עסקת המיזוג.  2018  בדצמבר  20בעלי מניות החברה ביום  

)מס'    2018  בדצמבר  17  מיום  המשלים  האסיפה   זימון  לדוח '  ה   ונספח  1.11  סעיף  ראו לפרטים נוספים  

 .  ההפניה  דרך על הנכלל (, 2018-01-122895: אסמכתא

 ביטוח נושאי המשרה 

  של  ההתקשרות  אישור   את  החברה  מניותהכללית של בעלי    האסיפה, אישרה  2018  בדצמבר  20  ביום

בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה של החברה ושל חברות הבנות של החברה,    החברה

בתנאים   לעת,  מעת  יכהנו  ו/או  והמכהנים  בחברה  השליטה  בעל  על  הנמנים  משרה  נושאי  לרבות 

  עם   בעסקות)הקלות    החברותרת ההתקשרות ב"עסקת המסגרת" כהגדרתה בתקנות  גהאמורים במס

  הכל   ובסך,  שנה  מידי  רשאית  תהא  שהחברה  באופן"(,  המסגרת  עסקת)להלן: "  2000-"סתש(,  עניין  בעלי

  ובכפוף ,  2018  בדצמבר  20  ביום  כאמור  האסיפה  אישור  ממועד  החל,  שנים  שלוש  של  מצטברת  לתקופה

  בפוליסה  להתקשר  או  הביטוח  פוליסת  את  לחדשאו  / ו  להאריך,  שנה  בכל  התגמול  ועדת  של  לאישורה

 : כדלקמן המסגרת לתנאי  בהתאם"ל  בחו  או בישראל,  אחר מבטח עם   או המבטח  אותו עם חדשה

 . לתביעה"ב ארה דולר  אלפי  50 של סך על תעלה שלא עצמית  השתתפות .1

מיליוני דולר ארה"ב    10האחריות של פוליסת הביטוח שתרכוש החברה לא יפחתו מסך של גבולות   .2

 למקרה ולתקופה. 

 "ב. ארה דולר אלפי 100 של סך על תעלה לא  השנתית הפרמיה .3

לרבות   וליסת הביטוח תכסה את כל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ו/או בחברות בנות שלה,פ .4

בשל חבות   נושאי משרה שהינם בעלי השליטה בחברה, המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת,

כיסוי בגינם  שתוטל עליהם עקב פעולות שעשו בתוקף היותם נושאי משרה כאמור, ובלבד שתנאי ה

 לא יעלו על אלה של יתר נושאי המשרה.  

כמו כן, תהא החברה רשאית לערוך ביטוח אחריות בגין תשקיף והנפקה בגבול אחריות שלא יפחת   .5

  אלפי   25שנים, בפרמיה שנתית שלא תעלה על    7מיליון דולר למקרה ובסה"כ לתקופה של עד    30  -מ

 .דולר ארה"ב לתביעה אלפי 100"ב ובהשתתפות עצמית שלא תעלה על ארה דולר 

, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה, את התקשורתה של  2018בדצמבר    20, ביום  בנוסף

עבור דירקטורים ונושאי משרה אשר    Run Offהחברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מסוג  

במהלך התקופה שתחילתה לפני מועד ההשלמה של העסקה    בחברהכיהנו ו/או מכהנים  ו/או שיכהנו  

ף אם כהונתם של דירקטורים ונושאי המשרה המבוטחים תסתיים  וסיומה במועד השלמת העסקה )א

לפני מועד השלמה(, וזאת בגין האירועים אשר אירעו ממועד מינוים ועד למועד השלמת העסקה. תוקפה  

של הפוליסה מיום השלמת העסקה ובתוקף לתקופה שתסתיים כעבור שבע שנים, בתנאים והיקפים  

עצמית    השתתפותמיליון דולר ארה"ב,    7הביטוחי לא יעלה על  שלא יפחתו מהתנאים הבאים: הכיסוי  

  דולר   אלפי  50  של  סך  על  תעלה  לא  הביטוח  תקופת  לכל  והפרמיה"ב  ארה  דולר  אלפי  50  על  תעלה  לא

 . "בארה

אושרה ואושררה התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות    2020במרץ    31וביום    2020במרץ    29  ביום
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  הביטוחי   הכיסוי  בגבול.  2021  במרץ  6דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחבורת הבנות שלה עד ליום  

 . "בארה דולר 31,000 של שנתית ובפרמיה  ולתקופה למקרה"ב ארה דולר מיליון  2.5 של בסך כולל

ניות  פרסמה החברה דוח זימון אסיפה משלים לדוח זימון אסיפת בעלי המ  2021במרץ    4כי ביום    יצוין

, כך שהתווסף נושא נוסף לסדר יומה של האסיפה, שעניינו אישור  2021בפברואר    26של החברה מיום  

  3עסקת מסגרת עדכנית להתקשרות בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים, לתקופה של  

לי  שנים. זאת לאחר שההסדר הביטוחי הקיים של החברה הוארך עד למועד אישור האסיפה. אספת בע

 . 2021באפריל  5המניות של החברה תתכנס ביום 

מיום   זימון  דוח  ראו  נוספים  מיום    2021בפברואר    26לפרטים  לו  משלים  )מס'    2021במרץ    4ודוח 

 , בהתאמה(, הנכללים על דרך ההפניה.2021-01-026709 -ו  2021-01-023469אסמכתא: 

 נושאי משרה   תגמול מדיניות

  מדיניות   אישור  לשם   לפעול   החברה  בכוונת פרסום הדוח, אין לחברה. מדיניות תגמול בתוקף.    למועד

 . מעודכנת תגמול
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 1-ה

 

 

 פרק חמישי 

 

 ת מנהלים והצהר

 

 ( 1ב)ד()9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 

 

 הצהרת מנהל כללי 

 

 , מצהיר כי:אורי וייסמר אני, 

 (. "הדוחות")להלן:    2020שנת  ל(  "החברה  ")להלן:  בע"מ  אינטליקנה  של  הדוח התקופתי  בחנתי את   .1

נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה  לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא   .2

מהותית, הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים  

 ; בהתייחס לתקופת הדוחות

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות   .3

ה את  של  המהותיות,  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,  לתאריכים    החברהמצב 

 ; ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות

של   .4 המבקר  החשבון  לרואה  גם  החברהגיליתי  משמשת  )אשר  הביקורת  ולוועדת  לדירקטוריון   ,

כל תרמית, בין מהותית, ובין שאינה    ,החברהכוועדה לבחינת הדוחות הכספיים( של דירקטוריון  

מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם  

 תפקיד משמעותי בדיווח הכספי, בגילוי ובבקרה עליהם.  

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 
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   תאריך 
 אורי וייס,

 ודירקטורמנכ''ל 

 

  

  



 

 2-ה

 

 הצהרת מנהלים 

 

 (: 2ב)ד()9הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 

 

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים 

 

 כי:  ה, מצהיר אילנית הלפרין אני,

הדוח .1 את  הכספייםבחנתי  בדוחות   ות  הכלול  אחר  כספי  )להלן: בע"מ    אינטליקנהשל    ומידע 

 ; ("הדוחות")להלן:  2020 שנתל( "החברה"

אינם כוללים מצג לא נכון של  הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות  לפי ידיעתי, הדוחות   .2

עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית, הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור  

 ;ותהנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוח 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות   .3

של   המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  לתאריכים    החברההמהותיות, 

 ; ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות

,  החברה, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון  החברהגיליתי לרואה החשבון המבקר של   .4

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין  

   .או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם

 

 מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או 
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   תאריך 
 אילנית הלפרין,

 ית הכספיםמנכ''לס
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