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מבוא

פרק מבוא זה כולל, בין היתר, פרטים מרוכזים ונתונים פיננסיים נבחרים, לנוחיות המשקיעים לגבי חברת 
אינטרקיור בע"מ (להלן: "החברה") אשר נכון למועד הדוח פעילה בעיקר במגזר הקנאביס הרפואי באמצעות 
החזקה בחברת הבת קנדוק בע"מ וחברת הבת כאן עולם בע"מ (להלן: "מגזר הקנאביס הרפואי"). למען הסר 
ספק, מובהר בזאת כי פרק זה מובא לנוחות המשקיעים בלבד וכי אין בו כדי לבוא במקום הדוח התקופתי ו/או 
דוח רבעוני זה, על כל חלקיו ו/או כדי לתאר באופן מלא את פעילות החברה ותוצאותיה. פרק המבוא עשוי 
להכיל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, לרבות תחזיות, הערכות, אומדנים 
ומידע אחר הנוגע לאירועים ועניינים עתידיים. המידע צופה פני העתיד בפרק המבוא, ככל שנכלל, מבוסס על 
הערכות והנחות של הנהלת החברה נכון למועד פרסום הדוח, אשר על אף שהינן סבירות, הרי שהן בלתי 
ודאיות מטבען בהיותן כרוכות בסיכונים הכרוכים בפעילות החברה ובכלל זה גורמים שאינם מצויים בשליטת 

החברה, אשר כל אחד מהם, או שילוב שלהם, עשוי לפגוע בהתממשות אותן הערכות ותחזיות. 



מחזור שיא בהכנסות הרבעון הרביעי ל 27.1 מיליוני ₪ המייצג קצב שנתי של כ-108 מיליוני ש"ח – הגבוה בענף 

צמיחה מואצת של פי 15 במכירות הרבעון הרביעי מול המקביל אשתקד ושל מעל 20% מול הרבעון הקודם 

ביקושים ערים למוצריה האיכותיים של קנדוק 

שיפור מתמשך ברווחיות הגולמית של קנדוק לשיעור רווחיות הגבוה מ-50% 

יעילות גבוהה ורווח תפעולי של 7.9 מיליון ₪ (29% מהמחזור) 

EBITDA(1) חיובי של 8.7 מיליון ש"ח [32% מהמחזור] המייצגת קצב שנתי של כ-35 מיליוני ש"ח  

הערכות ואומדנים של החברה ביחס למגמת הצמיחה המואצת המתוארים לעיל הינו "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו של המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המבוסס על גורמים 

ומשתנים רבים אשר אינם בשליטת החברה. הערכות וכוונות אלו עשויים שלא להתממש, כולם או חלקם, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפו על ידי החברה. 

תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של 9.4 מיליון ש"ח (אינטרקיור מאוחד)

החברה נמצאת בשלבים סופיים בתהליך המיזוג לספאק Subversive Acquisition בראשות מייקל אורבך, ממובילי 
תעשיית הקנאביס העולמית 

הספאק גייס 225 מיליון דולר תחת תשקיף בקנדה ו -65 מיליון דולר נוספים בגיוס פרטי. המיזוג מייצג שווי של 

300 מיליון דולר לבעלי המניות של אינטרקיור המהווה הצפת ערך נאותה והבעת אמון ביכולות ובחזון החברה 

בימים אלו פועלת החברה יחד עם הנהלת הספאק להשלמה מוצלחת של תהליך המיזוג הצפוי 
ב8.4.2021. מיד עם השלמת המהלך, אינטרקיור צפויה להתחיל להיסחר בבורסה הראשית 

בטורונטו (TSX) ולהגיש בקשה למסחר גם בבורסת הנאסד"ק 

  להערכת החברה מגמת הצמיחה בהכנסות והשיפור ברווחים תימשך גם במהלך שנת 2021 

מגזר הקנאביס הרפואי 
 עיקרי נתונים לרבעון הרביעי 2020   



מגזר הקנאביס הרפואי 
 עיקרי נתונים ואירועים שנת 2020   

מחזור הכנסות שנתי של 65.0 מיליון ש"ח וקצב הכנסות שנתי של 108 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי הגבוה בענף -  

לעומת 9.6 מ' ש"ח בשנה קודמת 

צמיחה מואצת של פי 7 במכירות מול שנה קודמת, ביקושים ערים למוצריה האיכותיים של קנדוק 

רווחיות הגולמית של קנדוק קרובה ל-50% לעומת 13% בשנה קודמת 

יעילות גבוהה ורווח תפעולי של 14.3 מיליון ₪ (22% מהמחזור) 

EBITDA(1) חיובי של 15.9 מיליון ש"ח [24% מהמחזור] וקצב EBITDA שנתי של כ-35 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי 

הערכות ואומדנים של החברה ביחס למגמת הצמיחה המואצת המתוארים לעיל הינו "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו של המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המבוסס על גורמים 

ומשתנים רבים אשר אינם בשליטת החברה. הערכות וכוונות אלו עשויים שלא להתממש, כולם או חלקם, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפו על ידי החברה. 

Organigram - שיתוף פעולה אסטרטגי לישראל ולאירופה; בלעדיות מצטברת ל- 7.5 שנים; השקה מוצלחת 

 Canndoc Indoor בישראל של משפחת מוצרי

Aphria - שיתוף פעולה אסטרטגי הכולל מוצרים משותפים; בלעדיות מצטברת ל- 7.5 שנים; משלוח מסחרי ראשון 

   Canndoc STARS בהיקף משמעותי  השקה מוצלחת של משפחת מוצרי

Tilray - השקה מוצלחת של משפחת מוצרי Canndoc Diamonds, יצוא מסחרי ראשון לאירופה במסגרת שיתוף 
הפעולה ובמסגרת תוכנית הפיילוט  

משאים ומתנים להתקשרויות אסטרטגיות נוספות עם מובילים עולמיים 

רכישה מוצלחת של חברת כאן-עולם, מפעילת רשת בתי המרקחת הפרטית הראשונה בישראל המיועדת למטופלי 

קנאביס רפואי 

 ,CBD(2)-שיתוף פעולה אסטרטגי ובלעדי עם החברה המובילה בעולם. כניסה אסטרטגית לתחום ה - Charlotte’s Web
מו"מ עם גופים ומותגים מובילים נוספים 

יתרת מזומנים של 38 מ' ש״ח (אינטרקיור מאוחד) 

תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של 7.8 מיליון ש"ח (אינטרקיור מאוחד)

EBITDA (1) - הרווח התפעולי של החברה בנטרול פחת, הפחתות, שינויים בשווי הוגן של נכסים ביולוגיים, שיערוכים, תשלום מבוסס מניות והוצאות 
והכנסות אחרות 

(2) בכפוף לאסדרה רגולטורית 

הצלחה בגידול מסחרי ראשון באתר הדרומי מהגדולים והמתקדמים בארץ ובעולם 
השקה מוצלחת של  Canndoc Cali משפחת מוצרים חדשה על בסיס גנטיקות יחודיות וחדשניות שפיתחה החברה 

במתקן הדרומי 
חתימה על הסכם מיזוג עם ספאק Subversive Acquisition בראשות מייקל אורבך, ממובילי תעשיית הקנאביס 

העולמית

  להערכת החברה מגמת הצמיחה בהכנסות והשיפור ברווחים תימשך גם במהלך שנת 2021 



רווח גולמי (מ׳ ש״ח)*

תוצאות מגזר פעילות קנאביס רפואי 

הכנסות רבעוניות (מ׳ ש״ח)* 



רווח תפעולי (מ׳ ש״ח)*

* בניכוי הכנסות והוצאות שאינן מפעולות רגילות

EBITDA (מ׳ ש״ח)*



הכנסות שנתיות (מ׳ ש״ח)*

EBITDA (מ׳ ש״ח)*

*שנת השקעות

*









מובילות – החברה הינה מחלוצות ענף הקנאביס הרפואי בעולם, עם למעלה מ-13 שנים של ידע וניסיון 
מצטבר. לחברה מערכי ייצור מהמתקדמים בעולם, מוצרים הנמכרים לכלל בתי המרקחת בישראל, הסכמים 
אסטרטגיים בלעדיים ארוכי טווח עם מובילות עולמיות בתחום הקנאביס הרפואי, פעילות באירופה ובקנדה 
עם שותפים אסטרטגים, מאגר נתונים על בסיס טיפול באלפי מטופלים, ומערך נרחב של ניסויים קליניים 

המציב את קנדוק בקדמת הידע העולמי בתחום. 

בישראל, במסגרת האסדרה הישנה סיפקה קנדוק את מוצריה ישירות לאלפי מטופלים, תוך התמקדות 
באיכות, צבירת ידע גנטי וקליני ושירות מתקדם. עם השלמת רכישת השליטה של קנדוק על ידי החברה 
בתחילת 2019, מיישמת קנדוק אסטרטגיית צמיחה גלובאלית לביסוס מעמדה כשחקנית משמעותית ומובילה 
בארץ ובעולם. אסטרטגיית הצמיחה תואמת את מגמת מעבר שוק הקנאביס בארץ ובעולם לרגולציה וסטנדרט 

איכות של פארמה. 

מתחילת שנת 2020, מתמקדת קנדוק בהאצת וצמיחת פעילותה המסחרית בשווקים מרכזיים בעולם. במסגרת 
מדיניות זו, התקשרה קנדוק בשיתופי פעולה בלעדיים עם ענקיות קנאביס בינלאומי Tilray, Organigram ו- 
Aphria. ההסכמים האסטרטגיים עם החברות הגדולות בעולם מבססים ומדגישים את המוניטין והיכולות של 
קנדוק בהתאם לאסטרטגיית הצמיחה של החברה, המבוססת על איכות גבוהה ומיתוג בשווקי היעד המרכזיים 
באירופה, לצד צמיחה מהירה בשוק הקנאביס בישראל. קנדוק מעמיקה את הסכמי שיתוף הפעולה לייצור, 
שיווק והפצת מוצריה במדינות בעלות רגולציה תומכת כגון גרמניה, דנמרק, קנדה ועוד, וזאת ללא תלות 

באישור הייצוא המסחרי מישראל. 

לאור התפתחויות רגולטוריות ביחס לרפורמה בנושא מוצרים לשוק הפנאי ומוצרים מבוססי CBD, התקשרה 
החברה בהסכם לרכישת השליטה בחברת כאן עולם בע"מ (להלן: "כאן עולם"), בעלת זכויות בלעדיות במותגי 
קנאביס בינלאומיים מובילים כגון Cookies ו-Mr.Nice, ונמצאת במו"מ עם גופים בתעשייה לצרכי הפצה 
ושיווק של מוצרי CBD איכותיים בארץ ובעולם. הפעילות בשוק הפנאי וה-CBD כפופה לאסדרה רגולטורית 

של פעילות זו.   

בשנים 2020-2019 השקיעה החברה משאבים רבים בשדרוג והרחבת מערכי הייצור של קנדוק לרמת האיכות 
הגבוהה הנדרשת בשווקי היעד והקמת מערך ייצור גלובאלי המבוסס על שותפים אסטרטגיים בעלי מתקני 

ייצור מתקדמים העומדים בדרישות האיכות ובתקינות המחמירות בשווקי היעד. 

מערך הייצור בארץ ובעולם, בעל כושר ייצור מקסימלי של מעל ל- 100* טון קנאביס רפואי איכותי הנחשב 
גבוה גם בסטנדרט עולמי. מערך הייצור מאפשר לקנדוק גמישות ויעילות ויפעל בהתאם לאפשרות ליצוא 

מסחרי מישראל, לרגולציה בשווקי היעד ובהתאם להתרחבות הביקושים בארץ ובעולם. 

קנדוק השקיעה משאבים רבים בבניית תשתית הפצה משמעותית בארץ ובעולם וחתמה על הסכמי אספקה 
ארוכי טווח עם החברות המובילות בענף. במהלך תקופת הדוח סיפקה החברה כמות שיא של מוצרי קנאביס 
רפואי וזאת, בין היתר, במסגרת הסכמי האספקה המחייבים עליהם חתמה החברה. כמו כן, במהלך תקופת 
הדוח התקשרה קנדוק עם 13 בתי מרקחת מורשים ברחבי ישראל (שאינם קשורים לכאן עולם) בהסכמי 
מסגרת לאספקת מוצרי קנאביס רפואי ונכון למועד הדוח הסכמי המסגרת עם בתי המרקחת כוללים אספקה 

של  עד ל 7 טון מוצרי קנאביס רפואי במהלך 2021. 

*בהנחה של הפעלה מלאה בהשלמת כלל המתקנים 



מתחילת שנת 2020 עם המעבר לאסדרה החדשה עובר השוק הישראלי טרנספורמציה מהירה לרגולציית 
פארמה הכוללת מכירות באמצעות בתי המרקחת על בסיס מרשמי רופא. יחד עם המעבר החד, מתפתח 
שוק דינאמי צומח בעל מאפיינים של שוק חופשי נורמטיבי הן במחירים והן ביכולת הבחירה של 
המטופלים.  שינוי חד זה בתנאי השוק המקומי יחד עם בידול ומיתוג מוצרי החברה, הסכמי המכירה לבתי 
המרקחת, ההסכמים האסטרטגיים עם Tilray, Organigram ו-Aphria, פתיחת שערי הייצוא, והגידול 
המשמעותי הצפוי בהיקפי הייצור והמכירה של מוצרי החברה בארץ ובעולם, ממצבים את קנדוק למובילות 

ולצמיחה משמעותית במכירותיה. 

איכות - קנדוק חרתה על דגלה להוביל באיכות מוצריה ללא פשרות והיא מובילה את מגמת המעבר 
לסטנדרט פארמה בענף הקנאביס הרפואי הן באמצעות מערך ייצור איכותי ומתקדם והן באמצעות 
פעילות מחקר ופיתוח ענפה עם 10 מחקרים קליניים שאושרו על ידי היחידה לקנאביס רפואי במשרד 
הבריאות. הידע הייחודי שרכשה קנדוק במשך 13 שנים בטיפוח, גידול וגנטיקה של זני קנאביס 
ובהשפעתם על התוויות רפואיות יחד עם ניסיון מוכח שהתקבל מעשרות אלפי מטופלים שטופלו 
במוצריה לאורך השנים, מאפשרים לקנדוק להתקשר בהסכמי שיתופי פעולה מחקריים עם ארגונים וגופי 
מחקר מהמובילים בישראל וכן לקדם שותפויות עם חברות קנאביס בעולם ולהקים מיזמים משותפים 
לפעילות עסקית ומחקרית במדינות יעד מרכזיות. בנוסף, קנדוק השקיעה רבות במערך הייצור כדי לעמוד 
בתנאי הרגולציה והאיכות המחמירים והגבוהים ביותר ורואה בכך ערך מרכזי לטובת הבטחת איכות מוצרים 
בסטנדרט הגבוה ביותר, הן עבור קהל מטופליה והן לקידום שיתופי פעולה מסחריים, מחקריים, ובעתיד גם 

כמנוף לכניסת קנדוק לשותפויות והסכמים עם חברות פארמה בעולם. 

מחויבות לשירות מקצועי - קנדוק מחויבת להעניק ללקוחותיה שירות בסטנדרט הגבוה ביותר, כשרווחת 
המטופלים עומדת לנגד עיניה בכל עת, ומעניקה הדרכות מקצועיות וליווי קליני. לצורך כך מפעילה קנדוק 
מערך שירות לטובת המטופלים וכן מערך הסברה ומענה לצרכיהם. כך, קנדוק מטפלת בהצלחה, לאורך 
שנותיה, בעשרות אלפי מטופלים. קנדוק הפועלת לבסס את מעמדה המוביל בשוק הקנאביס הרפואי 

בישראל ובעולם מייצרת ומשווקת לבתי המרקחת וקהל המטופלים מגוון מוצרים באיכות הגבוהה ביותר. 

אמנת שקיפות זנים - קנדוק התחייבה בפני מטופליה באימוץ אמנת שקיפות זני המקור, הכוללת 
התחייבות לשקיפות מלאה בכל הנוגע לזני מוצרי הקנאביס הרפואי האיכותי של קנדוק. זני המקור שונים 
זה מזה, לעיתים אף באופן קיצוני, ומורכבים מפרופילים שונים הכוללים מאות מולקולות ממשפחות 
הקנאבוינואידים, טרפנואידים ופלבאנואידים ביחסים משתנים. מאפייני זני המקור, הרכבם הייחודי, 
והשפעתם הרפואית על האדם נחקרים במשך שנים במכוני המחקר הטובים בעולם, ביניהם הטכניון. 
קנדוק מאמינה בהשפעה הייחודית של זני המקור, והחשיבות בדבר ההתאמה הקפדנית שנדרשת בין כל 
אחד מהזנים לצרכיו האישיים של כל מטופל ומטופל. בהתאם לכך, כל מוצרי קנדוק יכללו מידע מפורט 
על זני המקור בשקיפות מרבית וכפי שנהוג בעולם. קנדוק מאמינה כי אמנת שקיפות זני המקור תהפוך 
לסטנדרט בתעשייה הישראלית אשר תאפשר למטופלים לקבל מידע מעמיק ומקצועי לגבי הזנים השונים 

לטובת הצלחת הטיפול, רציפותו ויעילותו. 



 דבר היו"ר  

להפיכת    2019  תחילתב במסע  והתחלנו  מחברת  אינטרקיור  קנדוק 
מובילה. בינלאומית  לחברה  איכותית  מקומית  החברה    קנאביס 

הרווחית,  השקיעה   הצמיחה  אסטרטגית  ביישום  במתקני  רבות 
והה שותפויות  השל   ייצורגידול  חברות  העם    ות אסטרטגי  ובניית 

בתחום.ה  הגלובליות פירות  2020-ב  מובילות  את  לקצור  החלנו   ,
ומעבר  צמיחה רווחית מרבעון לרבעון    מציגה  אינטרקיורו   השקעתנו

לייצור מזומנים זאת תוך הגדלת היתרון התחרותי והאיכותי במותגי  
החברה רבת    ומוצרי  ורווחיות  לצמיחה  בינלאומית  תשתית  ובנית 

 .  שנים

ב  יישום שלנו  הרווחית  הצמיחה  הובילה    2020-אסטרטגיית 
.  נוספות בעולם הקנאביס  מובילותשיתופי פעולה עם  שורה של  ל

עם טווח  ארוכי  בלעדיים   ,Aphria, Organigram:  הסכמים 
Fotmer Life Sciences   ו-Charlotte's Web    הצטרפו אשר 

 .  Tilray לשותפתנו הוותיקה

לה את  נהבי   תרחבות בהמשך  להגדיל  המשיכה  החברה  לאומית, 
-של חברת כאןמוצלחת רכישה  באמצעותבשרשרת האספקה של קנאביס רפואי בישראל  אחיזתה 

, רשת בתי המרקחת הפרטית הראשונה בישראל שהוקמה  רשת בתי המרקחת 'גבעול'  מפעילתעולם,  
שיתוף פעולה עם  גם    נולדכחלק מהעסקה  דית לשרת את מטופלי הקנאביס הרפואי.  במטרה ייעו

כאןCookiesחברת   הצטרפות  מאז  למשפחת  -.  בתנופת  ,  אינטרקיורעולם  גבעול  רשת  נמצאת 
וצמיחה   במיקומים  התפתחות  סניפים  עשרה  הכולל  ארצי  כלל  לכיסוי  הגיעה  ולאחרונה  מואצת 

 מרכזיים בערים ראשיות המהווים עוגנים לקהילת המטופלים.  

בנוסף אינטרקיור וקנדוק השקיעו רבות בהקמת מערך ייצור גלובאלי הכולל שותפים אסטרטגיים  
  תקן הדרומי של החברה לרמבמספר רב של טריטוריות וכן בשדרוג המתקן הצפוני והקמת המת

הפעלת המתקן  בהצלחה את    סיימה החברהלאחר השקעות משמעותיות,  האיכות הגבוה ביותר.  
על    החדיש  המשתרע  עוז,  ניר  על    והשיקה ,  דונם  170באתר  המבוססות  חדשות  מוצרים  סדרות 

הצפוני בבית  . האתר הדרומי מצטרף לאתר  של צוות ניר עוז  גניטקות יחודיות ויכולות גידול עצמיות 
 העמק וממצב את קנדוק גם כמגדלת הקנאביס המובילה בישראל. 

נסחרות   בה  הנאסד"ק  בבורסת  למסחר  להירשם  למטרה  לנו  שמנו  מובילה,  גלובאלית  כחברה 
לאחר שבחנו מספר הצעות,  לאור הישגי החברה והחברות המובילות איתן יש לנו שיתופי פעולה.  

לספאק לחבור  אורבך  Subversive Acquisition  בחרנו  מייקל  תעשיית    ,בראשות  ממנהיגי 
ייצג  מהמיזוג    .מיליון דולר בגיוס פרטי  65מתוכם    מיליון דולר   290גייס    הקנאביס העולמית. הספאק

ל   300שווי של   והבעת אמון  אינטרקיור  בעלי המניות של  מיליון דולר  המהווה הצפת ערך נאותה 
של   מוצלחת  להשלמה  הספאק  הנהלת  עם  יחד  פועלים  אנו  אלו  בימים  החברה.  ובחזון  ביכולות 

ב  הצפוי  המיזוג  להיסחר  .  8.4.2021תהליך  להתחיל  צפויה  אינטרקיור  המהלך,  מהשלמת  כחלק 
   .נאסד"קבורסת ה גם ב  ( ולהירשם למסחרTSXבבורסה הראשית בטורונטו ) 

שככ מתפתח  תעשייתל  ומתהווההקנאביס  אינטרקיור  ת  תהליך,  את  גם  להוביל  היטב    ממוצבת 
 למיצוב זה. גם תית  תורם משמעו המיזוג עם הספאקתהליך ו תעשייהבהצפוי קונסלידציה ה

אף והישראליתהמהותית  ההשפעה    על  העולמית  הכלכלה  על  הקורונה  נגיף  והאתגרים    של 
הכנסות  םהלוגיסטיי גם  מכך,  וכתוצאה  וגדל  הולך  קנדוק  של  האיכותיים  למוצריה  הביקוש   ,

ובארה"ב  החברה.   בפני החברה הזדמנויות    פותחבד בבד, השינוי הרגולטורי המתרחש באירופה 
גאים שבדצמבר  לשווקים חדשים. אנחנו  וכניסה  לאומית  הבין  עסקיות רבות להרחבת הפעילות 

ראהחברה  השלימה    2020 לאירופהייצוא  מוצריה  של  משרד   שון  של  הפיילוט  תוכנית  במסגרת 
   הבריאות.

ליישום תהליך  הסמים המסוכנים ו קודתמפ  CBD-החרגת מרכיב האינטרקיור ממשיכה להיערך ל
 .  ובמדינות מערביות נוספות  הלגליזציה בישראל

הוכיחה שהיא מיישמת בהצלחה אסטרטגיית צמיחה רווחית בעודה הופכת    אינטרקיור   2020בשנת  
העובדים והמנהלים המסור של החברה   הודות לצוות זאת ,והבינלאומי לכוח מוביל בשוק המקומי

 .  המלוכד סביב חזון מגובש ואמונה בדרך

ובעולם ולהנות ממכלול  מימוש חזונה  המשך  להיטב  צבת  והחברה ממ  ,2021בשנת  כעת   בישראל 
הצפויים   הרגולטוריים  הקנאביסהשינויים  צמח  של  ויתרונותיו  בסגולותיו  ההכרה  תהליך  .  עם 

את   יותר  עוד  להאיץ  יכולתנו  את  יבטיח  בעולם  המובילות  בבורסות  למסחר  והרישום  המיזוג 
ב,  פעילותנו העסקית מטופלים  של  חייהם  איכות  ערך  ם  בעול  ות רב  טריטוריות לשפר את  ולייצר 

 . בעלי המניותחברה ולל

 ברק  אהוד 
אינטרקיור  יו"ר דירקטוריון 

ראל  ישממשלת  , ראש קוקנדו
 לשעבר 
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 התאגידתיאור התפתחות הכללית של עסקי  –חלק ראשון 

 הגדרות 

 לשם הנוחות, להלן הגדרות מונחים מרכזיים המופיעים בפרק זה: 

 . אינטרקיור בע"מ "החברה"

 . 1968  – חוק ניירות ערך, התשכ"ח  "חוק ניירות ערך"

 .1999 –חוק החברות, התשנ"ט  "חוק החברות"

 . 1970  –תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, תש"ל  "תקנות הדוחות" 

  - 2019-01]מס' אסמכתא:  2019בדצמבר  31הדוח התקופתי של החברה ליום  " 2019"דוח תקופתי  
038560 .] 

 על ידי החברה.   100%קנדוק בע"מ, חברת בת המוחזקת  "קנדוק"

על ידי    50.1%עולם בע"מ וחברות הבנות בבעלותה המלאה, המוחזקת  -כאן עולם"-"כאן
 החברה.  

עמותת הקנאביס הרפואי נ' משרד הבריאות ומשרד החקלאות    2335/19בג"צ   בג"צ הקנאביס 
הקנאביס   בשוק  להלן(  )כהגדרתה  החדשה  האסדרה  יישום  אופן  נדון  בו 

 בה לעתירה.  הרפואי. במסגרת הדיונים בבית המשפט, קנדוק צורפה כמשי

הישנה"   "האסדרה 
"מוצרי   -Nonאו 

GMP" 

משרד   ותקינת  הנחיות  פי  על  בישראל  הרפואי  הקנאביס  תחום  אסדרת 
החדשה  הבריאות  האסדרה  בהתאם  טרם  שיוצרו  רפואי  קנאביס  מוצרי   .

 .   Non-GMPלאסדרה הישנה מוגדרים כמוצרי 

"האסדרה 
החדשה" או "מוצרי  

GMP" 

תחום הקנאביס הרפואי בישראל, אשר החלה בעיקר על פי החלטת    אסדרת
אשר קבעה את עקרוניותיו הכללים    2016ביוני    28מיום    1587הממשלה מס'  

של מתווה האסדרה חדשה לעיסוק בקנאביס רפואי וצריכתו בידי מטופלים.  
משנת   הדרגתי  באופן  החל  החדשה  האסדרה  קנאביס  2016יישום  מוצרי   .

 . GMPו בהתאם להוראות האסדרה החדשה מוגדרים כמוצרי  רפואי שיוצר

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

 והפצה, בית מרקחת, מעבדה(.

בצמח   "גידול" הקשורה  חקלאית  פעולה  ריבוי,  כל  זריעה,  זה:  ובכלל  הקנאביס, 
הצמחה, טיפוח זנים, הפרחה, השקיה, הדברה, קציר, גיזום תפרחות, הבחלה,  
ייבוש, עיבוד, טיפול בתוצרת, אריזה, אחסון התוצרת, השמת הצמח או חלקיו  

 ופעולות הקשורות באלו. 

 היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות. " יק"ר"

הסמים  פקודת 
 המסוכנים

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

כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים ובכפוף להנחיות כפי שקבע או יקבעו על   " קנאביס"
 ידי היק"ר. 
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הקנאביס.    –(  Cannabinoids) "קנבינואידים"  בצמח  המצויה  כימיות  תרכובות  של  קבוצה 
כתרכובות   נחשבים  הצמחיים  פרמקולוגיות  הקנביאונידים  פעילות  בעלות 

מעידים   מחקרים  הצמח.  של  התפרחת  באזור  בעיקר  ומצטברים 
העברת   )מערכת  האנדוקנבינואידית  המערכת  על  משפיעים  שהקנביאונידים 
פיזיולוגיים   תהליכים  של  רחב  במגוון  ומעורבים  האדם(  בגוף  אותות 

לשימוש   המאושרים  הקנאביס  מוצרי  הדוח  למועד  נכון  רפואי  ופתולוגיים. 
 . CBN-ו THC  ,CBDמסווגים על פי היחס והכמות של הקנביאונידים 

קנאביס  " מוצרי 
GMP" או  תקן  " 
 " GMPאיכות 

בהתאם   רפואי  לשימוש  הראויה  איכות  ברמת  שמיוצרים  קנאביס  מוצרי 
היק"ר:   של  נאותים  איכות  , IMC-GAP  ,IMC-GMP  ,IMC-GDPלתנאי 

IMC-GSP  נדרשים להם  המידה  ואמות  הפעילות  קווי  את  מגדירים  אשר   ,
 חוליות שרשרת הפקת מוצרי קנאביס רפואי. 

"IMC-GAP " (Israel Medical Cannabis-Good Agriculture Practice  )–    גידול בתנאים
 נאותים של קנאביס לשימוש רפואי. 

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

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

 ההפצה )מהיצרן עד הצרכן הסופי(. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 -א

 

 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד -חלק ראשון

 פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו .1

 כללי  1.1
כחברה פרטית    1994  , בנובמבר  20"( התאגדה בישראל ביום  החברה"להלן:  אינטרקיור בע"מ )

התשמ"ג-על חדש[  ]נוסח  החברות  פקודת  החברות"להלן:  )  1983- פי    2007ביולי    "(.פקודת 
   השלימה החברה הנפקה ציבורית ראשונה והפכה לחברה ציבורית.

 התפתחות עסקי החברה תיאור   1.2

טיפוח,    פועלת  החברה 1.2.1 שיווק,  ייצואייצוריבוא,  במחקר,  מוצרי    ומכירה  הפצה  שיווק,  ,,  של 
 . בארץ ובעולם תחת מותג "קנדוק" קנאביס לשימוש רפואי

פעילותה של החברה בתחום הפעילות של הקנאביס הרפואי מתבצע באמצעות חברות הבנות   1.2.2
במהלך    . החברה השלימה את רכישת מלוא הונה המונפק והנפרע של קנדוק עולם-כאןקנדוק ו

 .  2020בחודש יולי    עולם-כאןהונה המונפק והנפרע של  מ   50.1%ואת רכישת    2019חודש פברואר  

בתחום   1.2.3 לפעול  החברה  בכוונת  ובאירופה,  בישראל  תומכת  רגולציה  לאסדרת  בכפוף  בנוסף, 
ה זאת CBD-מוצרי  זה,  בתחום  לשיתופי  בהסכמים  התקשרה  החברה  הדוח,  למועד  נכון   .

 להלן.     8.1לאסדרה רגולציה תומכת בפעילות זה. לפרטים ראו בסעיף  כאמור לעיל, בכפוף

-לחברה השקעות בחברות בתחום הביומד כאשר נכון למועד הדוח מחזיקה החברה בכ בנוסף, 1.2.4
ו  9.33% ריגנרה  של  והנפרע  נובלוס.  0.72%- מהונה המונפק  של  והנפרע  נכון    מהונה המונפק 

פעילות החברה והשקעות אלו מסווגות תחת   על  זניחות  למועד הדוח, השפעת השקעות אלו 
 להלן.   8.2. לפרטים נוספים ראו סעיף  של החברה אחרים בדוחותיה הכספייםמגזרים 

ופברואר   1.2.5 ינואר  חודשים  בהסכם 2021במהלך  החברה  התקשרה  המאזן,  תאריך  לאחר   ,
ע מיזוג(  )הסכם  עסקית  , Subversive Real Estate Acquisition REIT LPם  קומבינציה 

"(, לפיו, חברת  SPAC-השהינה צד שלישי בלתי קשור לאינטרקיור ו/או לבעלי השליטה בה )"
-באופן שלאחר המיזוג המשולש ההופכי, ה  SPAC-בת בבעלות מלאה של החברה, תמוזג עם ה

SPAC    ,בתמורה אינטרקיור.  של  מלאה  בבעלות  בת  חברת  ותהיה  השורדת  הישות  תישאר 
"  המיזוג  עסקתמניות באינטרקיור )"  SPAC-ה  של  המונפק   ההון   למחזיקיאינטרקיור תקצה  

" והאישורים  המיזוגאו  ההיתרים  מלוא  לקבלת  בכפוף  המיזוג,  עם  בבד  בד  העניין(.  לפי   ,"
( ובעקבות כך  TSXלמסחר בבורסה הראשית בטורונטו )הנדרשים, מניות אינטרקיור תרשמנה  

"( "( יהיה תחת רישום כפול. בנוסף,  הבורסההרישום בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ 
( נאסד"ק  בבורסת  למסחר  מניותיה  את  תרשום  נוספים  NASDAQאינטרקיור  לפרטים   .)

אשר המידע על פיו    ,1 0212בפברואר    10אודות עסקת המיזוג ראו דיווח מיידי של החברה מיום  
 מובא בדוח זה בדרך של הפניה.  

כי   1.2.6 המיזוגיצוין  להשלמת  הדרך  מאבני  לעיל  כחלק  עד  כמתואר  זה  ,  התנאים  דוח  התקיימו 
"  NEO)ב( התקבל אישור בורסת " ;TSXהחלו להיסחר בבורסת    SPAC-)א( מניות ההבאים:  

ב הזכויות  בעלי  אסיפת  זומנה  המיזוג;)ג(  משקיעים  SPAC-לעסקת  התחייבות  קבלת  )ד(   ;
. בנוסף, זומנה אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי  SPAC-מיליון דולר ב  65פרטיים להשקעה של  
ליום   בחברה  המיזוג.    2021באפריל    1מניות  עסקת  אישור  היתר,  בין  יומה,  סדרה  על  אשר 

ע על פיו מובא  אשר המיד  2021במרץ    16לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  
 בדוח זה בדרך של הפניה.   

    

  

 

 

 .  016521-01-2021מס' אסמכתא:  1
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   מבנה ההחזקות בחברה  1.3

   :2להלן תיאור תרשימי של מבנה ההחזקות של החברה 
 

 

 

 להלן.  8ישנן חברות הבנות שאינן פעילות נכון למועד דוח זה וכן החזקה לא מהותית בריגרנה ונובולוס כמפורט בסעיף  לחברה יצוין כי  2



 

 8 -א

 

 פעילות החברה  םתחו .2

הדוח למועד  הקנאביס  פועלת    החברה  נכון  קנדוק,,  רפואיהבתחום  הקנאביס    באמצעות  מחלוצות 
ובעולם, בארץ  במגוון    עוסקת  הרפואי  לאלפי מטופלים  רפואי  קנאביס  ושיווק  גידול  טיפוח,  במחקר, 

  התוויות המאושרות על ידי משרד הבריאות ובעלת שיתופי פעולה ופעילות בארץ ובעולם.

  נכון למועד דוח זה, החברה מפעילה רשת בתי מרקחת הכוללת (50.1%חברה בת ),  עולם-כאןבאמצעות  
בהקמה,  בית מרקחת נוסף ו ,(7ירושלים ו  6חיפה 5, הרצליה 4אשדוד , 3ת"א בערים בתי מרקחת פעילים ) 5

בהסכמים לרכישת זכויות בפעילותם  עולם    –כאן  התקשרה    2021במרץ    29בנוסף, ביום באר שבע.  בעיר  
סניפים בתל    2-מהפעילות ו  50.1%כאן עולם  תחזיק  סניפים בדרום בהם    2בתי מרקחת נוספים )  4של  

כפופה  הנוספים  רכישת בתי המרקחת    .זכויות בפעילות(המלוא  עולם את    –תקבל כאן  אביב ובצפון בהם  
, והפעלת בתי המרקחת בירושלים ובאר  להתקיימות תנאים מתלים. בהשלמת רכישת בתי מרקחת אלו

בפריסה ארצית ובמיקומים מרכזיים המהווים עוגנים  ,  תכלול רשת גבעול עשרה סניפים ברחבי הארץ
לקהילת המטופלים. כמו כן, מפעילה הרשת מערך הזמנות ומשלוחים ארצי המשרת את כלל קהילת  

 המטופלים בישראל.  

 להלן.   7סעיף  לפרטים נוספים אודות תחום הפעילות ראו

  9.33%-לחברה השקעות בחברות בתחום הביומד כאשר נכון למועד הדוח מחזיקה החברה בכ   בנוסף,
נכון למועד הדוח, השפעת    מהונה המונפק והנפרע של נובלוס.   0.72%-מהונה המונפק והנפרע של ריגנרה ו

תחת   מסווגות  אלו  והשקעות  החברה  פעילות  על  זניחות  אלו  בדוחותיה  מגזרים  השקעות  אחרים 
 להלן.   18. לפרטים נוספים ראו סעיף 2020בדצמבר  31ליום  הכספיים

  

 

 

 בית מרקחת "גבעול" בתל אביב פעיל ומנפק קנאביס לשימוש רפואי. 3
עולם השלימה את רכישת בית המרקחת לאחר  -ס לשימוש רפואי. כאןבית מרקחת "תל חי" באשדוד פעיל ומנפק קאנבי  4

 תאריך המאזן.  
 שליט" בהרצליה פעיל. בית המרקחת טרם קיבל רישיון לנפק קנאביס לשימוש רפואי.-בית מרקחת "גבעול דה  5
תג "גבעול" בתמורה כאן עולם נכנסה לשיתוף פעולה עם בעל בית המרקחת לפיו היא תעניק לו שירותי ייעוץ ורישיון למו 6

 ממכירות מוצרי קנאביס רפואי בבית המרקחת. 90%-ל
בית מרקחת "גבעול" בירושלים החל בפעילות בסמוך לפרסום דוח זה. בית המרקחת טרם קיבל רישיון לנפק קנאביס   7

 לשימוש רפואי. 
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 השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו  .3

ידי בעלי עניין מחוץ לבורסה, אשר בוצעו  -ידיעת החברה, השקעות בהון החברה ועסקאות מהותיות אחרות במניותיה שנעשו עללהלן יפורטו, למיטב  
   :במהלך השנתיים שקדמו למועד פרסום דוח זה

 מחיר למניה  ניירות ערך מספר  סוג האירוע מס' אסמכתא  תאריך האירוע 

הקצאת מניות בגין עסקת החלפת   2018-01-126639 11.2.2019
מניות בתמורה לרכישת השליטה  

 בקנדוק 

 ₪  1.44 מניות רגילות  7,931,589

הקצאה פרטית למשקיעים בחברה   2019-01-012012 19.2.2019
בתמורה להשקעתם וביניהם בעל  

 השליטה בחברה 

 דולר ארה"ב   1.2 מניות רגילות  14,291,667

 דולר ארה"ב   1.2 מניות רגילות  5,000,000 רכישה בין בעלי עניין מחוץ לבורסה  2019-01-018517 28.2.2019

הקצאת כתבי אופציה לדירקטורים   2020-01-004341 09.01.2020
 החיצוניים ולדירקטור הבלתי תלוי 

  כתבי אופציה )אינטריקור  54,000
 ()שאינם רשומים למסחר(02/19

 ש"ח  5.65

הקצאה פרטית למר אלכס רבינוביץ,   2020-01-083526 04.08.2020
לבעלת עניין   ,בעל השליטה בחברה

 גופים מוסדיים  7- ו בחברה

 ש"ח  4.13 מניות רגילות  4,915,240

)אינטרקיור   כתבי אופציה 4,423,716
 )שאינם רשומים למסחר((06/20

 ש"ח  4.40

כחלק מהתמורה  קצאת מניותה 2020-01-102303 17.9.2020
 עולם-כאן עסקת ב

 8ש"ח  4.35 מניות רגילות  1,788,962

הקצאת אופציות לעובדים ונושא   2021-01-034383 15.3.2020
 משרה בחברה 

 ש"ח  4.13 כתבי אופציה   4,303,356

 חלוקת דיבידנדים .4

 . מדיניות חלוקת דיבידנד החברה לא קבעהח זה, " לא חילקה החברה דיבידנדים לבעלי מניותיה. נכון למועד דו  ,מאז היווסדה

 

 

 עולם.  -יובהר כי המחיר למניה מייצג את השווי שנקבע למניה במסגרת התמורה בעסקת כאן 8
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 מידע אחר  - חלק שני 

 מידע כספי לגבי תחומי פעילות החברה  .5

  )הנתונים הכספיים הינם באלפי ש"ח(: 2018-2020בדצמבר   31להלן יובאו נתונים כספיים של החברה לשנים שהסתיימו בימים 

 בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום 

 2020(2()3) 1920(1 ) 

תחום 
הקנאביס  

 הרפואי

ביומד 
 אחרים  ו

תחום הקנאביס   מאוחד התאמות למאוחד 
 הרפואי

ביומד 
 אחרים  ו

התאמות  
 למאוחד 

 מאוחד

הכנסות  
 מחיצוניים 

65,035 -- -- 65,035 9,609 - (683) 8,926 

 9,324 895 20,996 ( 12,567) ( 22,945) --  ( 37,195) 14,250   תוצאות המגזר

הנכסים   סך 
המצב   על  בדוח 
לתום   הכספי 

 התקופה 

126,629 3,141 198,370 328,140 47,846 39,910 194,477 282,233 

התחייבויות   סך 
המצב   על  בדוח 
לתום   הכספי 

 התקופה 

25,805 -- 8,931 34,736 (53,518 ) - 27,486 (26,032 ) 

(1) (   והחל ממועד זה פועלת החברה בשני תחומי הפעילות  2019( במהלך חודש פברואר  100%יובהר כי החברה השלימה את רכישת מלוא מניותיה של קנדוק 
 . עובר למועד זה, פעלה החברה בתחום פעילות אחד בלבד.  לעיל 2כמפורט בסעיף 

 ; 2020ודש יולי הושלמה במהלך ח עולם-כאןרכישת   (2)
 התוצאות הינן כוללות את פעילות בתי מרקחת אשדוד והרצליה שרכישתם הושלמה לאחר תאריך המאזן. (3)
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 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה  .6

תחומי פעילות של החברה מושפעים מגורמים מאקרו כלכליים שונים.  להלן פירוט אודות הגורמים  
הנוגעים לפעילות החברה בתחומים השונים, אשר נכון מועד הדוח, יש להם, או  החיצוניים העיקריים  

 צפויה להיות להם, השפעה מהותית על תוצאותיה העסקיות של החברה או התפתחות החברה:  
 

 ה הקורונ  נגיף 6.1

שנת   עם2020בראשית  להתמודד  העולם  החל  שמקורו    ,  כלכליות,  מאקרו  השלכות  בעל  אירוע 
משבר  או "  "נגיף הקורונהבמדינות רבות ברחבי העולם )להלן:"  (COVID-19)בהתפשטות נגיף הקורונה  

בניסיון למנוע את  (. מדינות רבות, בכללן ישראל, נוקטות בצעדים משמעותיים  ", לפי הענייןהקורונה
כגון הגבלות על תנועת אזרחים, התכנסויות, הגבלות תחבורתיות על נוסעים וסחורות,  ,  התפשטות הנגיף

 .  ואף הסגר מלא על האזרחים  סגירת גבולות בין מדינות
 

נגיף הקורונה   לגבי היקף והמשך התפשטות  וכן אי הוודאות  כלכליות  הינו בעל השלכות  צעדים אלו 
ע העולמיתמשמעותיות  הכלכלה  והגלובלי,  ל  המקומי  במשק  העסקית  בפעילות  משמעותית  האטה   :

החלה    2020לעניין זה יצוין כי החל מסוף שנת    .ירידות חדות בשוק ההון, שינויים חדים בשערי המט"ח
מדינת ישראל וכן מדינות נוספות במבצע חיסונים נגד נגיף הקורונה. הצלחת החיסון בהורדת שיעורי  
הדבקה וכן מלאי מספק של חיסונים, יכול להיות בעל השפעה מהותית על היציאה של ישראל וכן מדינות  

 הקורונה.   אחרות מן המיתון שנגרם כתוצאה ממחלת
 

ביקושים למוצרי הקנאביס הרפואי  ה  במגמת ההתגברות  ה שינוית לא חוו  החברה נכון למועד דיווח זה,  
נערכה עם מלאי חומרי   החברהממשיכה להתנהל ולמכור באופן שוטף ורציף. צמיחת השוק והיא שלה ו

יערכות עם עתודת  הגידול, תכנון כוח אדם מבוזר וה  ניבמתקגלם נדרש לצורך המשך פעילות שוטפת  
כוח אדם במקרה של הדבקה של אחד מעובדיה, מערך תשתיות לחיבור מרחוק של העובדים וכן מוקד  
משרד   דרישות  של  ומחמיר  מלא  יישום  תוך   למטופלים,  שירות  רציף  באופן  לספק  ממשיך  החברה 

 הבריאות לאופן עבודה ומרחב פעילות.  
 

, המשך ביקושים החברההמידע והערכות החברה כאמור לעיל, בקשר עם המשך פעילות שוטפת של  
, היערכות מלאי חומרי גלם וכוח אדם במקרה של הדבקה, המשך פעילות החברהשוטפים של מוצרי  

ו/או    החברהבהמשך שרשרת הייצור, עיכוב הליכים ופעולות של    החברהשוטפת של ספקי המשנה של  
- שותפיה הגלובליים, הינם "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו של המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

, המבוסס על גורמים ומשתנים רבים אשר אינם בשליטת החברה. הערכות וכוונות אלו עשויות  1968
   .התממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפו על ידי החברהכולן או חלקן, או ל ,שלא להתממש

 
   תנודות בכלכלה העולמית ומצב שוקי ההון בארץ ובעולם 6.2

ביחס לשנת    4.2%- שיעור של כב  2020התוצר המקומי הגולמי, התכווץ בהשפעת מגפת הקורונה בשנת  
עלייה    2019 כ,לעומת  של  של    חתאל  בכ   3%-מתמשכת  בינלאומית,  בהשוואה  .  2016-2019מהשנים 

.הירידה בתוצר    5.5%- כ  שיעור של  על  העמד  2020בשנת   OECD-מדינות ההירידה בתוצר המקומי ב
ביבוא   וירידה  קבועים  בנכסים  בהשקעות  הפרטית,  בצריכה  מירידה  בעיקר  נגרמה  זו  בשנה  בישראל 
סחורות ושירותים, תוך השפעה מקזזת )חלקית( של עלייה ביצוא הסחורות והשירותים ועליה בהוצאה  

 . לצריכה ציבורית
 

  2020שנת  נים היו תנודתיים לאורך  והנתו   מצב התעסוקה בישראל הושפע משמעותית ממגפת הקורונה 
ובמדיניות    כתלות הקורונה  נגיף  התפשטות  לרבות הממשלה  בהמשך  הקורונה  בנגיף  סגרים    בטיפול 

-כ  או  18.2%-האבטלה הרחב עמד על כ  שיעורממוצע  ,  2020המשק. בחודשים מרץ עד דצמבר    ופתיחת
שיעור בלתי מועסקים    מלאה עם,המשק הגיע כמעט לתעסוקה    2019כאשר בשנת    אלף איש( וזאת  761

באופן    ישראל, בתרחיש של חיסון מהיר, שיעור האבטלה צפוי לרדת  על פי תחזית בנק  .4.3%-כולל של כ
 . 2022בשנת  4.5%- ולכ 2021בשנת   7.7%-הדרגתי לכ
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 תנודות בשערי החליפין  6.3

אירו( כאשר שינוי בשערי החליפין    –דולר, ש"ח    –חלק מפעילות החברה מתבצע בשערי חליפין )ש"ח  
הפעילות הגלובלית של קנדוק  ככל שאלו עשוי להיות בעל השפעה על תוצאותיה הכספיות של החברה.  

יפין  בעתיד משינויים בשערי החל  יותר  , תוצאותיה הכספיות של החברה עשויות להיות מושפעותתתרחב
 . אלו של המטבעות

 
 תחום הקנאביס הרפואי  6.4

 תעשיית הקאנביס הרפואי הגלובאלית  6.4.1

הרפואי נתונה לפיקוח רגולטורי נרחב ומשתנה, בשנים האחרונות, עוד ועוד    אף שתעשיית הקאנביסל  ע
מדינות בעולם החלו לאשר תוכניות מפוקחות לטיפולים רפואיים באמצעות קאנביס רפואי. נכון לשנת  

פועלות    40מעל    2020 אחרות  ומדינות  בשטחן,  רפואי  בקאנביס  טיפולים  מתן  אישרו  בעולם  מדינות 
ו ולשפר את נגישות טיפולים אלו לאזרחים. קיים ביקוש הולך  אמצעותיות הטיפול בלהרחיב את אפשרו 

זה במדינות רבות    גוברו הנוגעת לתחום  וכן לשינויים בחקיקה  ואנגליה,  זילנד  ניו  פרו,  כגון  במדינות 
מד  אנ, שוק הקאנביס הרפואי העולמי  2019טנם, תאילנד, וצרפת. על פי הערכות לסוף שנת  א וביניהן וי

-2020לאורך השנים  רווח    CAGR  22.9%מיליארד דולר אמריקאי ועתיד לצמוח בשיעור של    16.5-כב
 .  9  2025מיליארד דולר בשנת  56- ולהגיע    לכ  0252

והה ותקנות מקומייםתפתחות הרגולטוריות ברחבי העולם  המאפשרים    אימוץ וההטמעה של חוקים 
בפיתוח הענף. היכולת של החברות לעמוד בדרישות  שימוש במוצרי קנאביס רפואי הינם מניע עיקרי  

 רגולטוריות אלו,  מהווה גורם הצלחה ו/או מכשול עיקרי לכניסה לפעילות בכל אחת המשווקים הללו.  

 בישראל  הרפואי שוק הקנאביס 6.4.2

הנחה היק"ר    2019כאשר בספטמבר  לתחום הקנאביס הרפואי בישראל,    שנת מעבר  היוותה    2019שנת  
והורה    (GMP)מוצרים שאינם עומדים בדרישות    Non-GMPבדבר איסור ייצור מוצרי קנאביס רפואי  

 על מעבר למכירה באמצעות בתי המרקחת כחלק מהאסדרה החדשה. 

, חל מעבר של השוק הישראלי לאסדרה החדשה ולצריכה על בסיס מרשמי  2020בשנת  כתוצאה מכך,  
בג"צ הקנאביס הרפואי האריך מעת    בד בבד, ירידה משמעותית בצריכת מוצרי אסדרה ישנה.ו  ,רופא

שתוקם אמור היה    לעת )לרבות עד תאריך פרסום דוח זה( את תקופם של רישיונות הקנאביס הרפואי
והכל בתנאי האספקה ובמחירים שהיו נהוגים באסדרה    במסגרת האסדרה הישנה  ,2019ביולי    31-לפוג ב

 הישנה. 

פארמה   לרגולציית  מהירה  טרנספורמציה  הישראלי  השוק  עובר  החדשה  לאסדרה  המעבר  עם  יחד 
בתי מרקחת על בסיס מרשמי רופא. עם המעבר החד, מתפתח שוק דינאמי  באמצעות  הכוללת מכירות  

 ן במחירים והן ביכולת הבחירה של המטופלים.צומח בעל מאפיינים של שוק חופשי נורמטיבי ה

מעל  ל  2019אלף מטופלים בינואר    32- )מ  2019במהלך שנת    84%  שוק הקנאביס הרפואי צמח בשיעור של
אלף מטופלים בינואר    59)ממעל    2020במהלך שנת    40%-( ובשיעור של כ 2020אלף מטופלים בינואר    59

. שוק מטופלי הקנאביס הישראלי צפוי לגדול למעל  10( 2021  פברוארבאלף מטופלים    58-למעלה מ  2020
 .202511אלף מטופלים בשנת  250-ולמעל ל 1202אלף מטופלים בשנת  120

 

  

 

 

9 market-cannabis-https://www.imarcgroup.com/medical 
 : 2021ראה לעניין זה, את פרסום היק"ר לחודש פברואר  10

  2021.pdf-february-status-https://www.health.gov.il/Subjects/cannabis/Documents/licenses. 
11 https://www.bizportal.co.il/capitalmarket/news/article/786443   

https://www.imarcgroup.com/medical-cannabis-market
https://www.health.gov.il/Subjects/cannabis/Documents/licenses-status-february-2021.pdf
https://www.bizportal.co.il/capitalmarket/news/article/786443
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 באיחוד האירופי   הרפואי שוק הקנאביס 6.4.3

צפוי    מהאוכלוסיה בישראל(  60איש )יותר מפי    מיליון  500- האיחוד האירופי אשר מונה אוכלוסייה של כ
מדינות מתוך   22,  2019להיות השוק המרכזי לקנאביס לשימוש רפואי בשנים הקרובות. נכון לסוף שנת 

חברות האיחוד האירופי, מאפשרות טיפול כלשהו באמצעות קנבינודאים, ואנו צופים עלייה יציבה    28
על   יאומצו  שאלו  ככל  הטיפול  בתחומי  משמעותית  להרחבה  במקביל  המטופלים  מספר  עוד  של  ידי 

 רופאים מוסמכים, במדינות השונות.  

 The single)1961כלל מדינות האיחוד האירופאי חתומות על אמנת הסמים הנרקוטיים שנחתמה בשנת  
convention on narcotic drags)  " המסוכנים"()להלן:  הסמים  או    אמנת  הייבוא,  תהליכי  כן  ועל 

אי, נתונים לרגולציה המונהגת מכוחה של אמנת  הייצוא של קאנביס רפואי למדינות האיחוד האירופ
 הסמים המסוכנים.  

 רפואי בצפון אמריקה הקנאביס  שוק ה 6.4.4

בה נכנס לתוקפו דבר החקיקה    2013ביס רפואי בקנדה הפך נפוץ מאוד מאז שנת אהשימוש בקנ –קנדה  
חקיקה  ה, במסגרת 2020(. נכון לסוף שנת ACMPR) Access to Cannabis for Medical Purposes -ה

כתוצאה מהלגליזציה המלאה של הקנאביס    מטופלי קאנביס רפואי.    377,000- כ  קיימים  בקנדה   הקנדית 
  חלה ירידה בצמיחת שוק הקנאביס הרפואי בקנדה, אך עדיין ישנה צמיחה  2018בקנדה שחוקקה בשנת  

 מתונה במספר המטופלים מדי שנה.  

ביס לשימוש  אקנהביס ובמסגרת זו חלה על  אכאמור, בקנדה אושרה לגליזציה מלאה של שימוש בקנ 
וקנ לכך  ארפואי  הובילה  הדומה  הרגולטורית  המסגרת  רגולטורית.  מסגרת  אותה  פנאי  לשימוש  ביס 

דרשות במקומות אחרים בעולם,  שהמוצרים המשווקים בשוק הקנדי אינם עומדים בדרישות האיכות הנ
בישראל   הנדרשים  ההדירות  במבחני  עומדת  אינה  שם  המיוצרת  התוצרת  מסוימים  במקרים  וכן 

 ואירופה. 

   .ביס רפואי לקנדה לצרכי מחקר ופיתוח בלבדא נכון להיום, הממשל הקנדי מאפשר ייבוא של מוצרי קנ

ביס  אאוסרת על ייצור, הפצה, או מכירה של קנ החקיקה הפדראלית בארצות הברית      –ארצות הברית  
 The Controlledוכן על כל פעילות עסקית הקשורה בצמח. פקודת הסמים המסוכנים האמריקאית  

Substances  " הקנ  )"CSA)להלן:  צמח  את  כאהגדירה  אשר  Schedule 1 substance-ביס  הגדרה   ,
 מצד הרשויות.   חושפת הלכה למעשה את מי שעוסק בתחום זה לאכיפה פדראלית

למוצרי    15 הנוכחי  האמריקאי  והשוק  בתחומן  מלאה  לגליזציה  החילו  כבר  הברית  בארצות  מדינות 
בשנת  אקנ הפדראלי.  האיסור  אף  על  וזאת  בעולם  ביותר  הגדול  הוא  דבר    2018ביס  תיקון  במסגרת 

 -מת המרשי  0.03%ביס אשר יש בהם ריכוז של מתחת לאאשר החריג צמחי קנ   Farm billהחקיקה  
Schedule 1 substances    ובכך הפך את מכירתם של מוצרים המיוצרים מצמחים אלו לחוקית ברחבי

 ארצות הברית.  
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 תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות  -חלק שלישי 

 תחום הקנאביס הרפואי  .7
 כללי  7.1

חברה    –  בע"מ   קנדוק  )א(  חברות בנות:  שתיבאמצעות    פעילותה של החברה בתחום הפעילות מתבצע 
  –בע"מ    עולם-כאן)ב(  -ו   ( מוחזק על ידי החברה;100%פרטית ישראלית שמלוא הונה המונפק והנפרע )

 מהונה המונפק והנפרע.   50.1%חברה פרטית ישראלית שהחברה מחזיקה בשיעור של  

 קנדוק  7.1.1
שנים    13-למעלה ממחלוצות ענף הקנאביס הרפואי בארץ ובעולם, העוסקת במשך  אחת  קנדוק הינה  

ושיווק קנאביס רפואי לאלפי מטופלים במגוון התוויות המאושרות    , יבוא גידול   ייצור,  במחקר, טיפוח, 
 על ידי משרד הבריאות ובעלת שיתופי פעולה ופעילות בארץ ובעולם. 

בארץ    קנדוק רפואי  לשימוש  הקנאביס  בתחום  ומשמעותי  מוביל  כשחקן  מעמדה  את  לבסס  פועלת 
ובעולם. קנדוק מיישמת אסטרטגית צמיחה ומגדילה באופן ניכר את הנוכחות הגלובלית בארצות בעלות  
באיכות   לעמידה  מתקניה  ובהשבחת  ובעולם  בארץ  הייצור  כושר  בהגדלת  ומשקיעה  תומכת  רגולציה 

מובילה    בהתאם  ההגבוה  עסקית  פעילות  ליצירת  משאבים  בהשקעת  וממשיכה  היעד  בשווקי  לנדרש 
 במדינות בעלות רגולציה המאפשרת פעילות של קנאביס לשימוש רפואי.  

)בבעלותה  קנדוק  של  הייצור  החלקית    12מערך  כיום  המלאה  כולל  פעולה(  שיתופי  באמצעות    2ו/או 
פעילים קנדוק  מתקנים  בעליבארץ  של  ייצ  ,  מקסימלי  כושר  ובהשלמת  )ור  מלאה  הפעלה  של  בהנחה 

 טון קנאביס רפואי באיכות גבוהה.  100-על מעל ל(  ההקמה של כלל המתקנים

קנדוק השקיעה משאבים רבים בבניית תשתית הפצה משמעותית בארץ ובעולם וחתמה הסכמי אספקה  
   עם החברות המובילות בענף. בלעדיים ארוכי טווח 

בבנוסף   קנדוק  בינלאומיות  שיתהתקשרה  מובילות  עם  ובלעדיים  אסטרטגיים  פעולה  ,  Tilrayופי 
Organigram,  Aphria  ו-Fotmer  ההסכמים האסטרטגיים עם החברות הגדולות בעולם מבססים .

והיכולות של קנדוק  בהתאם לאסטרטגיית הצמיחה של החברה, המבוססת    ומדגישים את המוניטין 
 איכות גבוהה ומיתוג בשווקי היעד המרכזיים באירופה, לצד צמיחה מהירה בשוק הקנאביס בישראל.   

בתקן   מוצריה  על  קליניים  תוכנית מחקרים  קנדוק  מנהלת  קליניים    10מהם    ,GMPבנוסף  מחקרים 
 Phase"( לרבות מחקר קליני  היק"ר" ות )להלן:שאושרו ע"י היחידה לקאנביס רפואי במשרד הבריא 

III   .שמתנהל בימים אלו במרכז רפואי מוביל בישראל 

וכן   האירופאי  באיחוד  ובמדינות  בקנדה  פעולה  בשיתופי  התקשרה  קנדוק  בישראל,  לפעילותה  מעבר 
-EUהתקשרה עם שותף אירופאי בעל מתקן גידול וייצור מתקדם המחזיק ברישיון ייצור פעיל בתקן  

GMP . 

ניתן למצוא אנשי אקדמיה ויועציה  ידועי שם, מנהלים רב לאומים  בין מנהליה של החברה  , רופאים 
אגרונומים, בעלי ידע תיאורטי ומעשי  וכן  מתחומי הפארמה החקלאות, המזון ויצור מיצויים מצמחים 

נרחב בשיטות גידול וטיפול רפואי. כמו כן לקנדוק מערך שירות לקוחות והסברה בעל ידע רב למתן מענה  
 או לבית הלקוח.  בתי מרקחתלמטופלים הן בנושאי רשיונות, זנים, חידושי רשיונות ואספקות ל

השנה עובר השוק היש  מתחילת  לאסדרה החדשה  לרגולציית  עם המעבר  מהירה  ראלי טרנספורמציה 
ות בתי המרקחת על בסיס מרשמי רופא. יחד עם המעבר, מתפתח שוק  עפארמה הכוללת מכירות באמצ

דינאמי צומח בעל מאפיינים של שוק חופשי נורמטיבי הן במחירים והן ביכולת הבחירה של המטופלים.   
הסכמי המכירה לבתי המרקחת,    רי החברה, יחד עם בידול ומיתוג מוצ  שינוי זה בתנאי השוק המקומי

הייצוא,Fotmer-ו  Tilray,  Organigram ,  Aphriaעם    יםהאסטרטגי   מיםההסכ שערי  פתיחת   ,  
  ממצבים את קנדוק ,  החברה בארץ ובעולם  מוצרי  והגידול המשמעותי הצפוי בהיקפי הייצור והמכירה של

 למובילות ולצמיחה משמעותית במכירותיה.

 

 

 

   הצפוני והדרומי. עם הקיבוצים ביחס למתקן במסגרת שיתופי הפעולה  12
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 עולם -כאן 7.1.2
התקשרות במערך הסכמים לרכישת אחזקות בשיעור   אישר דירקטוריון החברה  2020במאי    14ביום  

הפעילה בתחום הקנאביס הרפואי  בע"מ, חברה ישראלית פרטית,    עולם-כאןממניות חברת    50.1%של  
בזכויות בלעדיות לייצור, ייבוא, הפצה    חזיקה  בישראל בהפעלת רשת בתי המרקחת "גבעול" וכן מ

בינלאומיים מובילים בטריטוריה של מדינת    Life Style  -ושימוש בסימני המסחר של מותגי קנאביס ו
 ישראל.  

 
, 13בתי מרקחת פעילים )בערים ת"א  5עולם מפעילה רשת בתי מרקחת הכוללת נכון למועד דוח זה  -כאן

  29(, ובית מרקחת נוסף בהקמה, בעיר באר שבע. בנוסף, ביום  17וירושלים   16חיפה   15, הרצליה 14אשדוד
  2בתי מרקחת נוספים )   4עולם בהסכמים לרכישת זכויות בפעילותם של    – התקשרה כאן    2021במרץ  

  –סניפים בתל אביב ובצפון בהם תקבל כאן    2- מהפעילות ו  50.1%סניפים בדרום בהם תחזיק כאן עולם  
יות בפעילות(. רכישת בתי המרקחת הנוספים כפופה להתקיימות תנאים מתלים.  עולם את מלוא הזכו

ובאר תכלול רשת גבעול עשרה   בהשלמת רכישת בתי מרקחת אלו, והפעלת בתי המרקחת בירושלים 
בפריסה ארצית ובמיקומים מרכזיים המהווים עוגנים לקהילת המטופלים. כמו  ,  סניפים ברחבי הארץ

הזמנות ומשלוחים ארצי המשרת את כלל קהילת המטופלים בישראל. רשת כן, מפעילה הרשת מערך  
בתי מרקחת גבעול חרטה על דגלה לשמש כביתם של מטופלי הקנאביס הרפואי בישראל, תוך התמקדות  
באספקת רצף טיפולי איכותי, מוצרים מוכחים ותמיכה מתמשכת. כל רוקחי הרשת מוסמכים ובעלי  

אי. מרכז שירות הלקוחות, ההדרכה והתמיכה האישית עומדים לשירות  ניסיון רב בניפוק קנאביס רפו
 כלל המטופלים.

  :זכויות בלעדיות ביחס למותגים הבאים עולם-כאן בין היתר, קיימות ל

 

Cookies  -  קנאביס מוצרי  קו  בעל  מוביל  אמריקאי  קנאביס    Premiumמותג 
רפואי  לשימוש  קנאביס  מוצרי  לממכר  ייעודיות  עם    וחנויות  האחרונות  ובשנים 

גם לפעילות    Cookiesעדכוני הרגולציה בחלק מהמדינות בארצות הברית, התרחבה  
  במדינות  Cookiesברגולציה המאפשרת ייצור ושיווק של מוצרי קנאביס לצרכי פנאי. בין היתר פעילה  

אוקלהומה ופלורידה.    ,מישיגן,  אריזונה, נבדה, וושינגטוןאילנוי, אורגון,  קליפורניה, קולורדו, מרילנד,  
פעילה   כן,  פנאי.  Cookiesכמו  לצרכי  הקנאביס  בשוק  והן  הרפואי  הקנאביס  בשוק  הן  קו    בקנדה 

הממותג רפואיים  המוצרים  ומוצרי  לצרכים  מאיידים,  אכילים,  מוצרים  מיצויים,  תפרחות,   כולל  
CBD  ייחודיים ובעלי מוניטין רב, המשווקים בחנויו זני קנאביס  ת הדגל של המותג  המבוססים על 

בהתאם לרגולצית קנאביס הרפואי במדינה הרלוונטית. במדינות    ייעודיותובעשרות רבות של חנויות  
בהן קיימת אסדרה של קנאביס לצרכי פנאי, משווקים מגוון רחב של מוצרי קנאביס לצרכי פנאי וזאת  

אחד המדינתית.  לרגולציה  ה  בהתאם  נמנחברהממייסדי  הדעה   ה ,  מובילי  בתחום    בין   המובילים 
 . הקנאביס לצרכי פנאי ולצרכים רפואיים בארה"ב ובעולם

 cookies.co :ראו באתר האינטרנט שכתובתו, לפרטים נוספים 
 

r.NiceM -  מותג אנגלי של מוצריCBD  ,CBG  ,THC  ו -  Lifestyle    המתבסס על סיפור
של   שכתובתו: Howard Marksחייו  האינטרנט  באתר  ראו  נוספים  לפרטים   .

mrnice.green 
 

 

 

 בית מרקחת "גבעול" בתל אביב פעיל ומנפק קנאביס לשימוש רפואי. 13
עולם השלימה את רכישת בית המרקחת לאחר  -בית מרקחת "תל חי" באשדוד פעיל ומנפק קאנביס לשימוש רפואי. כאן 14

 תאריך המאזן.  
 שימוש רפואי.שליט" בהרצליה פעיל. בית המרקחת טרם קיבל רישיון לנפק קנאביס ל-בית מרקחת "גבעול דה  15
כאן עולם נכנסה לשיתוף פעולה עם בעל בית המרקחת לפיו היא תעניק לו שירותי ייעוץ ורישיון למותג "גבעול" בתמורה    16

 ממכירות מוצרי קנאביס רפואי בבית המרקחת. 90%-ל
לנפק קנאביס  בית מרקחת "גבעול" בירושלים החל בפעילות בסמוך לפרסום דוח זה. בית המרקחת טרם קיבל רישיון    17

 לשימוש רפואי. 

https://cookies.co/
https://mrnice.green/
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OXON Pharma  -  The Oxford Medical Cannabis Company    ,היתר בין  הפועלת, 

 קנבינואידים. -בתחום המחקר והפיתוח של פורמולציות מבוססות קנבינואידים ופיטו
  oxonpharma.com ט:לפרטים נוספים ראו באתר האינטרנ

 
  עולם-כאןב  לחלק מבעלי המניות  ,2020בספטמבר    17הקצתה ביום  החברה  בתמורה לרכישת המניות,  

ש"ח    4.35אלפי ש"ח לפי מחיר של    7,800  -מניות )בשווי מצטבר של כ  1,788,962)בהקצאה פרטית(  
  1.41%  - "( והמניות המוקצות " )להלן:  19מהון המונפק ונפרע של החברה  1.62%  -, המהוות כ18למניה(

תינתן זכויות בתוצרת    עולם-כאן. בנוסף, לעולם-כאן ממניות    28.2%בדילול מלא, בתמורה לשיעור של  
אלפי    10,200  -חקלאית אשר תגודל במתקני קנדוק )קיימים או עתידיים(, בהן הושקעו לא פחות מ

של   להקצאה  בתמורה  שהחברה  עולם-כאןממניות    21.9%ש"ח  כך  בש  מחזיקה,  של  במצטבר  יעור 
 .  עולם-כאןממניות   50.1%

 
 סקירת הפעילות 7.2
 מימוש הסכמים אסטרטגיים עם מובילים עולמייםהתקשרות ו 7.2.1
7.2.1.1 Tilray 

במטרה לספק    Tilrayשיתוף פעולה אסטרטגי עם  התקשרנו ב   2019בדצמבר   
של   הפעילות  בשטחי  ופוטנציאליים  קיימים  לשווקים  גישה  .  Tilrayלנו 

לבין   בינינו  הפעולה  עם    Tilrayשיתוף  הסכמים  ממערך   Tilrayמורכב 
Portugal Unipessoal Ltd  חברה בת בבעלות מלאה של ,Tilray  מוצרי קנאביס רפואי    לייבוא וייצוא, לפיהם

בעקיפין, גישה לשווקים קיימים ופוטנציאליים  מספק לקנדוק,    Tilrayם  . שיתוף הפעולה עGMPבאיכות  
בהם פועלת החברה הקנדית. איחוד כוחות זה כבר בא לידי ביטוי עם הפיכתה של קנדוק לחברה הראשונה  
המייבאת ומשנעת קנאביס רפואי לישראל, בסטנדרט איכות גבוה ובהיקפים המניבים הכנסות משמעותיות.  

   .להלן  7.28.3.1ראו בסעיף   Tilrayם אודות התקשרות עם לפרטים נוספי

 בפורטוגל Tilrayשל  Cantanhede  אתר

 

 

יצוין כי שווי מניות אלו במועד ההקצאה עמד על  יום שקדמו למועד האישור.  14בהתאם לשווי המניות בתקופה של     18
 מיליון ש"ח.   6.9

ין מניות אלו, והקצאתן בפועל כפופה לקבלת אישור לרישומן למסחר מאת  גהחברה תפרסם דוח הקצאה פרטית ב    19
 "(. הבורסהבתל אביב )להלן: " רות ערךהבורסה לניי

https://oxonpharma.com/
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7.2.1.2 Organigram 

חודש פעולה  2020יוני    במהלך  שיתוף  בהסכם  קנדוק  התקשרה   ,
עם והאיכותיות   ,Organigram אסטרטגי  המובילות  מהחברות 

איכותי וכן שיתוף פעולה לפיתוח וייצוא מוצרים  בעולם בתחום הקנאביס הרפואי לשיווק קנאביס רפואי  
שנים בייצור    10פעילה מזה   ,NASDAQ (OGI)-ורשומה למסחר ב  2013-הוקמה ב Organigram לאירופה.

הגדול והמתקדם בעולם   Indoor-בקנדה הנחשב למתקן ה Indoor קנאביס איכותי לצרכים רפואיים במתקן
ראו בסעיף    Organigramלפרטים אודות התקשרות החברה עם      .אשר הושקעו בו מאות מיליוני דולרים

 להלן.    7.28.3.2

 

  בקנדה  OrganigramשלIndoor (Moncton Campus )-אתר ה

 

7.2.1.3 Aphria 
עם    2020באוגוסט  מהלך  ב ובלעדי  אסטרטגי  פעולה  בשיתוף  קנדוק  התקשרה 

Aphria Inc.  :לעיל ולהלן( "Aphria  מחברות הקנאביס הגדולות והמובילות ,)"
 בעולם.  

Aphria    ורשומה למסחר ב  2014הוקמה בשנת-  NASDAQ  (APHAפועלת ומשווקת את מוצריה ב )-  10  
וידועה במותגים    Aphria Oneפועלת ממתקנה המתקדם בטורונטו קנדה    Aphriaיבשות.    5  -מדינות וב

 להלן.   7.28.3.2ראו בסעיף   Aphriaק עם  לפרטים אודות התקשרות קנדווזנים איכותיים. 
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 בקנדה  Aphriaשל  Diamondsאתר

 

7.2.1.4 Fotmer 
ד חודש  בשיתוף    2020צמבר  במהלך  קנדוק  התקשרה 

עם   ובלעדי  אסטרטגי   Fotmer Corporationפעולה 
S.A  :להלן( "Fotmer"  המגדל אורוגואי,  תאגיד   ,)

באיכות   רפואי  קנאביס  מוצרי  בינלאומית  ומייצר 
ובאירופה   בישראל  רבה  בהצלחה  היום  עד  נמכרו  מוצריו  החברה  ידיעת  למיטב  אשר  ביותר  מהגבוהות 

 להלן.  7.28.3.4ובמדינות נוספות. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות כאמור ראו בסעיף  

ילים נכון למועד לפרסום הדוח, קנדוק נמצאת במשאים ומתנים להתקשרויות אסטרטגיות נוספות עם מוב

 עולמיים.

 
 הרחבת מערך הייצור הגלובלי והגדלת היקפי הייצור  7.2.2

בהתאם לאסטרטגיית הצמיחה, קנדוק השקיעה משאבים רבים בשדרוג והרחבת מערך הייצור של החברה  
בכדי לעמוד באיכות הגבוהה הנדרשת בשווקי היעד ובמטרה להגדיל בצורה משמעותית את היקפי הייצור  

של   20של קנדוק כולל כיום מספר מתקנים בארץ ובעולם ובעל כושר ייצור מקסימלי   של קנדוק. מערך הייצור
ל  לקנדוק    100-מעל  מאפשר  הייצור  מערך  עולמי.  בסטנדרט  גם  גבוה  הנחשב  איכותי  רפואי  קנאביס  טון 

ובהתאם   היעד  בשווקי  לרגולציה  מישראל,  מסחרי  ליצוא  לאפשרות  בהתאם  ויפעל  ויעילות  גמישות 
 קושים בארץ ובעולם. להתרחבות הבי

 ישראל 7.2.1.1
 מתקני הייצור של החברה בישראל

הנדרשת בשווקי    הסיימה החברה מהלך שדרוג והרחבת המתקן הצפוני לאיכות הגבוה  במהלך תקופת הדוח,
בחלקו למטרות מחקר ופיתוח והורחבו יכולות הריבוי עבור    המתקן   היעד וכחלק מאסטרטגיית הייצור הוסב 

 מערך הייצור של קנדוק.  

 

 

 כלל המתקנים.   ובהשלמת הקמתבהנחה של הפעלה מלאה   20
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דונם    170האתר הדרומי של קנדוק הינו אתר רחב היקף מהגדולים בארץ ובעולם המתפרס על שטח כולל של  
מקסימלי  ייצור  היקף  עד    21ובעל  באופן    88של  מבוצע  הדרומי  האתר  פיתוח  בשנה.  רפואי  קנאביס  טון 

  2020בדצמבר  24ביום לארי בהתאם להתפתחויות הרגולציה הנוגעות לייצוא קנאביס רפואי מישראל. וודמ
התקבל רישיון קבע מאת היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות )היק"ר( לעיסוק והחזקה של סם מסוכן  

סעיפים   התשל"ג   7-ו  6לפי  חדש[,  ]נוסח  המסוכנים  הסמים  וגידו 1973-לפקודת  לריבוי  קנאביס  ,  צמחי  ל 
האתר  " במתקן הגידול של קנדוק בדרום הארץ )להלן:   IMC-GAPועיבוד תפרחות וצמחים בתנאי איכות  

 .22"( רישיון הגידול" "(, בהיקף מסחרי משמעותי כקבוע ברישיון הגידול )להלן:הדרומי

של    Aרישיון הגידול ניתן לשלב  ,  בהתאם להתפתחויות הרגולציה הנוגעות לייצוא קנאביס רפואי מישראל
דונם )כולל שטח תפעולי(. החברה תמשיך לבחון את הצורך בפיתוח חלקים    30- הפרויקט בשטח כולל של כ

באתר.   הייצור  היקף  מלוא  למימוש  עד  הגידול  במתקן  קנדוק  נוספים  השלימה  הדוח  פרסום  למועד  עד 
סמוך למועד פרסום  להתחיל בשיווקם ב  ויה צפ של מוצרי קנדוק ו  יםמסחרי  י ייצורמחזור  מספר   בהצלחה 

   . דוח זה

הגבוהה   באיכות  לעמידה  ובכפוף  החברה  דיווחה  עליהם  האספקה  להסכמי  בהתאם  החברה,  להערכת 
הייצור,   היקף  את  להגדיל  צפוי  הדרומי  המתקן  תוצרת  של  המסחרי  השיווק  היק"ר,  הכנסות  ובדרישות 

 של החברה.   ולמיתלהתייעלות והגדלת הרווחיות הגהחברה ולהביא 

הערכות ואומדנים של החברה ביחס לפוטנציאל הגידול באתר הדרומי בהתאם לרישיון הגידול, כושר 
גידול בהיקף הייצור,    ף הייצור המקסימלי של האתר הדרומי, פיתוח חלקים נוספים במתקן הדרומי

-חהכנסות ורווחי החברה הינם "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו של המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"
, המבוסס על גורמים ומשתנים רבים אשר אינם בשליטת החברה. הערכות וכוונות אלו עשויים  1968

 שלא להתממש, כולם או חלקם, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפו על ידי החברה. 
 

 

   (1220)ינואר  מיהדרו גנטיקות חדשות ממשפחת קנדוק קלי באתר -קנדוק 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כלל המתקנים.   ובהשלמת הקמתבהנחה של הפעלה מלאה   21
ניתן  22 הגידול  רישיון  כי  שיתופיתל   יצוין  קנדוק    חקלאית  אגודה  מחזיקה  באגודה,   %47-כבה  השתתפות   מיחידות 

 .  להלן 7.22.1כמפורט בסעיף 
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 בינלאומי  7.2.1.2
 דנמרק 

השותף  דנמרק )להלן: "ב  EU-GMPקנדוק התקשרה בהסכם יצור הפצה של מוצרי קנדוק בתקן  ,  2020במאי  
שנים. במסגרת ההתקשרות תייצר קנדוק את מוצריה    3טון לתקופה של    11.7בהיקף של עד    "(האירופאי
המפעיל  באמצעות   האירופאי  תקן  השותף  המאושר  מתקדם  ייצור  הרישיונ   EU-GMPמתקן  כל  ות  ובעל 

ושיווק.   ייצור, הפצה  גידול,  הגידול    השותף האירופאיוההיתרים הנדרשים לצורך  יהא אחראי לכל הליך 
הייצור של המוצרים וכן להליך הלוגיסטי של שינוע ואריזת המוצרים בהתאם לדרישות שתנחה קנדוק,  ו

וזאת במודל שותפות במסגרתו השותף יהא זכאי לחלק מרווחי מכירת המוצרים שיופצו במערך ההפצה של  
בתהליך    האירופאי  ביחד עם השותף  אנו ו זה,    דוחל נכון למועד  יפע  הגידול של השותף האירופאי  מתקןקנדוק.  

יובהר כי טרם החלו מכירות של מוצרי קנדוק במסגרת שיתוף הפעולה נכון  לגרמניה.    מדנמרק ייבוא מוצרים  
 למועד פרסום דוח זה.  

 דנמרק

לקנדוק שיתוף פעולה מחייב עם חברה דנית בעלת רישיונות מתאימים ממשרד הבריאות של דנמרק לגידול,  
. מתקן הגידול הינו בגודל  EU-GMPל מוצרי קנאביס לשימוש רפואי תחת תקן  ייצור, שיווק, הפצה וייצוא ש 

חדר ניסוי, מתקן מיצוי ועוד. במסגרת שיתוף הפעולה    ,, מעבדותIndoorמ"ר וכולל ריבוי וגידול    6,500של  
יצוין כי עד למועד זה, השותף הדני לא    (.50%/50%הוקמה חברה משותפת אשר מוחזקת בחלקים שווים )

וטרם    EU-GMPאת האישורים הנדרשים לשיווק, הפצה וייצוא של מוצרי הקנאביס בהתאם לתקן    קיבל
 החלה פעילות במסגרת שיתוף הפעולה.  

 קנדה

  Indoorשיתוף פעולה מחייב עם חברה קנדית אשר נמצאת בשלבי הקמה מתקדמים של מתחם    לקנדוק
  51%משותפת אשר מוחזקת    הלייצור והפצה של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי בקנדה וזאת באמצעות חבר 

ווק  על ידי השותף הקנדי(. ייצור והפצת המוצרים ייעשו תחת המותג של קנדוק כאשר שי  49%על ידי קנדוק )
המוצרים יעשה על ידי השותף המפעיל עשרות מרפאות כאב ברחבי קנדה. השותף התחייב להעביר את מלוא  
הכנסותיו מהפצת המוצרים לחברה המשותפת אשר תבצע חלוקה של הכספים אלו פרו רטה בין הצדדים,  

גידול ושיווק(. )עלויות  ניכוי עלויות מוסכמות שישולמו לשותף  די טרם קיבל את  השותף הקנ  זאת לאחר 
האישורים הנדרשים לשיווק וייצור המוצרים, ובהתאם לכך, טרם החלה פעילות בקנדה במסגרת שיתוף  

   פעולה זה. 

נכון למועד לפרסום הדוח, קנדוק נמצאת במשאים ומתנים להתקשרויות אסטרטגיות נוספות עם יצרנים  
   .EU-GMPבינלאומיים בעלי תקן אירופאי 

 ( 1202 ינואר)מזני הקנאביס החדשים של קנדוק  –במתקן הצפוני קווין ג'קי      
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 הרחבת מערך ההפצה והמכירות בארץ ובעולם  7.2.3

רכישת   את  החברה  השלימה  הדוח  תקופת  במהלך  לעיל,  כאן  50.1%כמפורט  של  אשר  -ממניותיה  עולם, 
עולם, החברה מפעילה  - כאןנכון למועד הדוח,  מפעילה ומקימה רשת בתי מרקחת ייעודית לקנאביס רפואי.  

בתי מרקחת פעילים )בערים ת"א , אשדוד , הרצליה  חיפה     5רשת בתי מרקחת הכוללת נכון למועד דוח זה  
עולם    –התקשרה כאן    2021במרץ    29וירושלים (, ובית מרקחת נוסף בהקמה, בעיר באר שבע. בנוסף, ביום  

סניפים בדרום בהם תחזיק כאן עולם    2בתי מרקחת נוספים )  4בהסכמים לרכישת זכויות בפעילותם של  
עולם את מלוא הזכויות בפעילות(. רכישת    –סניפים בתל אביב ובצפון בהם תקבל כאן    2-מהפעילות ו  50.1%

ים. בהשלמת רכישת בתי מרקחת אלו, והפעלת בתי  בתי המרקחת הנוספים כפופה להתקיימות תנאים מתל 
 המרקחת בירושלים ובאר תכלול רשת גבעול עשרה סניפים ברחבי הארץ. 

כי   הדוח,  יצוין  לפרסום  למועד  ל  עולם-כאןנכון  ומתנים  במשאים  מרקחת  נמצאת  בתי  פעילות  רכישת 
 . נוספים

הפצה משמעותית בארץ ובעולם  בתקופת הדוח ולאחריה קנדוק השקיעה משאבים רבים בבניית תשתית  
שנה וברבעון רביעי  במהלך ה  , כאשרוחתמה על הסכמי אספקה ארוכי טווח עם החברות המובילות בענף

  .סיפקה החברה כמות שיא של מוצרי קנאביס רפואי 2020

 ישראל  7.2.1.3
 ס.ל.א

הפצה בקונסיגנציה עם חברת סלומון לוין ואלשטיין  התקשרה קנדוק בהסכם    2019במהלך חודש ספטמבר  
הקנאביס   מוצרי  של  והפצה  ליקוט  אחסון,  לוגיסטיקה,  שירותי  לקנדוק  מעניקה  ס.ל.א  במסגרתו,  בע"מ 
ישראל. שירותי ההפצה מתנהלים מהמרכז   רחבי  לשימוש רפואי של קנדוק לבתי מרקחת הפרוסים בכל 

 הלוגיסטי של ס.ל.א בשוהם. 

 נובולוג 

  (1966אפ  -נובלוג )פארםבהסכם הפצה בקונסיגנציה עם חברת , התקשרה קנדוק  2020במהלך חודש דצמבר 
מעניקה לקנדוק שירותי לוגיסטיקה, אחסון, ליקוט והפצה של מוצרי הקנאביס    נובולוגבע"מ במסגרתו,  

מהמרכז    לשימוש רפואי של קנדוק לבתי מרקחת הפרוסים בכל רחבי ישראל. שירותי ההפצה מתנהלים 
 מודיעין.  ב נובולוגהלוגיסטי של 

 סופר פארם 

פארם )ישראל( בע"מ, המפעילה את  -עם חברת סופר   התקשרה בהסכם מחייבבמהלך תקופת הדוח, קנדוק  
בישראל והמובילה  הגדולה  בתי המרקחת  למכירת    60המפעילה    (בתי מרקחת  260-)כ  רשת  בתי מרקחת 

טון מוצרי קנאביס רפואי    10סגרתו תספק קנדוק לסופר פארם  קנאביס רפואי בשיתוף פעולה אסטרטגי, במ
 שנים.   3של קנדוק לתקופה של  IMC-GMPבתקן 

המוצרים הסופיים יועברו ממתקני הייצור למערך ההפצה של סופר פארם אשר תהא אחראית להפצתם  
פארם. כחלק משיתוף הפעולה, קנדוק תספק לסופר פארם ולרוקחיה הפועלים בבתי  -לבתי מרקחת סופר 

 שנים.   12  -פארם הדרכה וידע מקצועי וקליני שנצבר לאורך תקופת פעילותה של מעל ל-מרקחת סופר

יום ממועד החתימה, כאשר הצדדים יהיו    90הצדדים יפעלו להתקשרות בהסכם מפורט תוך תקופה של  
  הסכימו על  ,רשאים להאריך את תקופה כאמור בהסכמה משותפת. הצדדים, בהתאם להחלטה משותפת

 .  2020ביוני   30ההסכם עד ליום  הארכת

והתחייבות לספקם על ידי קנדוק    הערכות ואומדנים של החברה בקשר עם אספקת הכמות המוסכמת
ים, הינם "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו של המונח  כמורכישתם על ידי סופר פארם במחירים המוס

, המבוסס על גורמים ומשתנים רבים אשר אינם בשליטת החברה.  1968- בחוק ניירות ערך, תשכ"ח
תממש באופן שונה מהותית מכפי כולן או חלקן, או לה ,הערכות וכוונות אלו עשויות שלא להתממש

 .שנצפו על ידי החברה
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 בתי מרקחת מובילים 

הדוח   עם  קנדוק  במהלך תקופת  )שאינם חלק    בתי מרקחת פרטיים מורשים ברחבי ישראל  13התקשרה 
המסגרת   הסכמי  רפואי.  קנאביס  מוצרי  לאספקת  מסגרת  בהסכמי  עולם(  כאן  של  המרקחת  בתי  מרשת 

בין   הנעות  לתקופה  במסגרתם    36-ל  12נחתמו  מפיצים  חודשים  לבתי המרקחת באמצעות  קנדוק תספק 
יהיו    GMPמורשים אספקת מוצרי   רישיון כאשר בתי המרקחת  זכאים  לצורך מכירתם למטופלים בעלי 

לעמלת מכירה הנגזרת ממחירון קנדוק על פי שיעורים שנקבעו בהסכם. במסגרת הסכמים נקבע כי כל צד  
 יום לצד השני.     90יהא רשאי לבטל את ההתקשרות בהודעה מוקדמת בת  

הסכמי בתי המרקחת קובעים מסגרת של כמות צריכה מינימלית שנתית שבתי המרקחת התחייבו  יצוין כי  
וקנד  רכישלרכוש  נקבעה  לא  אלו,  הסכמים  במסגרת  לספק.  התחייבה  מבוצעות    ה וק  וההזמנות  רבעונית 

בכמות   לעמידה  בכפוף  וזאת  קנדוק,  מוצרי  של  הקיים  המלאי  המרקחת,  בתי  דעת  לשיקול  בהתאם 
 . המינימלית השנתית

 
הכנסות החברה נגזרות    כאשרמחירי המכירה הינם לפי קביעת החברה ולפי תמהיל המוצרים של החברה  

 . ממחיר המכירה לצרכן בניכוי מע"מ והנחות של בתי המרקחת שנקבעות בהסכמים המסחריים

ומתנים להתקשרויות נוספות עם בתי מרקחת מובילים    נכון למועד לפרסום הדוח, קנדוק נמצאת במשאים
 נוספים.

הערכות ואומדנים של החברה בקשר עם אספקת הכמות המוסכמת והתחייבות לספקם על ידי קנדוק  
ים, הינם "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו של המונח  כמורכישתם על ידי בתי המרקחת במחירים המוס

תשכ"ח  ערך,  ניירות  המ1968-בחוק  החברה.  ,  בשליטת  אינם  אשר  רבים  ומשתנים  גורמים  על  בוסס 
כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפו   ש, הערכות וכוונות אלו עשויות שלא להתממ

 .על ידי החברה
 

 רשת בתי המרקחת "גבעול" 
בתי   רשת  מפעילה  זה  ההחברה  דוח  למועד  נכון  הכוללת  )בער   5מרקחת  פעילים  מרקחת  ת"א בתי  , 23ים 

במרץ    29(, ובית מרקחת נוסף בהקמה, בעיר באר שבע. בנוסף, ביום  27וירושלים   26חיפה   25, הרצליה 24אשדוד
סניפים בדרום    2בתי מרקחת נוספים )  4עולם בהסכמים לרכישת זכויות בפעילותם של    –התקשרה כאן    2021

עולם את מלוא    –ובצפון בהם תקבל כאן  סניפים בתל אביב    2- מהפעילות ו  50.1%בהם תחזיק כאן עולם  
הזכויות בפעילות(. רכישת בתי המרקחת הנוספים כפופה להתקיימות תנאים מתלים. בהשלמת רכישת בתי  

ס  עשרה  גבעול  רשת  תכלול  ובאר  בירושלים  המרקחת  בתי  והפעלת  אלו,  ארצית  מרקחת  בפריסה  ניפים, 
משלוחים  ם. כמו כן, מפעילה הרשת מערך הזמנות וובמיקומים מרכזיים המהווים עוגנים לקהילת המטופלי 

 ארצי המשרת את כלל קהילת המטופלים בישראל. 
 

 בינלאומי  7.2.1.4
 הממלכה המאוחדת 

, רישיונות  EU-GMPקנדוק התקשרה בשיתוף פעולה עם תאגיד בריטי בעל מפעל ייצור הפועל בסטנדרט  
שותפות   ואירלנד, להקמת  אירלנד  צפון  ווילס, סקוטלנד,  באנגליה,  רפואי  קנאביס  מוצרי  של  ויצוא  יבוא 

רפואי של קנדוק באזור הפעילות. במסגרת הפעילות  הבמסגרתה תתבצע פעילות של הפצת מוצרי הקנאביס 

 

 

 בית מרקחת "גבעול" בתל אביב פעיל ומנפק קנאביס לשימוש רפואי. 23
עולם השלימה את רכישת בית המרקחת לאחר  -לשימוש רפואי. כאן בית מרקחת "תל חי" באשדוד פעיל ומנפק קאנביס 24

 תאריך המאזן.  
 שליט" בהרצליה פעיל. בית המרקחת טרם קיבל רישיון לנפק קנאביס לשימוש רפואי.-בית מרקחת "גבעול דה  25
ג "גבעול" בתמורה  כאן עולם נכנסה לשיתוף פעולה עם בעל בית המרקחת לפיו היא תעניק לו שירותי ייעוץ ורישיון למות  26

 ממכירות מוצרי קנאביס רפואי בבית המרקחת. 90%-ל
בית מרקחת "גבעול" בירושלים החל בפעילות בסמוך לפרסום דוח זה. בית המרקחת טרם קיבל רישיון לנפק קנאביס    27

 לשימוש רפואי. 



 23 -א

 

השותף ובשליטתה של קנדוק    על ידי  49%-על ידי קנדוק ו   51%המשותפת, הוקמה חברה משותפת המוחזקת  
 "(. החברה המשותפת)להלן: "

ומיובשת(   ארוזה  תפרחת  ו/או  סופיים  )כמוצרים  המוצרים  את  תייצא  קנדוק  הפעולה,  משיתוף  כחלק 
מישראל ו/או כל טריטוריה אחרת בה תייצר קנדוק את המוצרים, בכפוף לקבלת ההיתרים הנדרשים לייצוא  

על ייבוא המוצרים למתקן )לרבות קבלת היתרי היבוא לאזור הפעילות(,  ממדינות אלו. השותף יהא אחראי  
אריזתם בהתאם לדרישות המקומיות )במידת הצורך(, ולכל מערך הפצת המוצרים בעצמו ו/או תאגידים  

[ אשר  2020-01-046426]מס' אסמכתא:    2020במאי    26קשורים אליו. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  
יצוין כי נכון למועד פרסום הדוח טרם החלה פעילות הפצה    מובא בדוח זה בדרך של הפניה.  המידע על פיו

      במסגרת שיתוף הפעולה כאמור.

הפעילות,  באזור  השותף  ידי  על  הנדרשים  האישורים  כל  יתקבלו  כי  החברה  של  ואומדנים  הערכות 
ות בהן תפעל החברה לייצר את  אפשרות ייצוא קנאביס לשימוש רפואי ממדינת ישראל ו/או מדינות אחר

עתיד",   פני  צופה  "מידע  הינם  זה  שוק  להתפתחות  והצפי  הפעילות  באזור  הפעילות  היקף  המוצרים, 
, המבוסס על גורמים ומשתנים רבים אשר אינם  1968-כהגדרתו של המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

חלקם, או להתממש באופן שונה  בשליטת החברה. הערכות וכוונות אלו עשויים שלא להתממש, כולם או
 מהותית מכפי שנצפו על ידי החברה.

 

 גרמניה 

רפואי של קנדוק לחולים, מרפאות, בתי  ה לקנדוק שיתוף פעולה עם תאגיד גרמני להפצת מוצרי הקנאביס  
חולים, חברות מסחריות, מוסדות מחקר ופיתוח וגורמים ממשלתיים בעלי רישיון לשימוש והחזקת קנאביס  

שנים    3יהא בתוקף למשך תקופה של    2019נחתם במהלך חודש יוני    רחבי גרמניה. הסכם ההפצה רפואי ב
כאשר במהלך התקופה, המפיץ התחייב לרכישת כמות מוצרים מינימלית רבעונית בהתאם לתחזית שנתית  

באזור הפעילות תחת המותג של    EU-GMPחזויה והפצת מוצרים אלו, בהתאם לדרישות התקן האירופאי  
על לרישום מוצריה של קנדוק בגרמניה לרבות  יצוין כי במסגרת שיתוף הפעולה המפיץ הגרמני פו  קנדוק.

מוצרים שמיוצרים במסגרת שיתוף הפעולה עם היצרן הדני. יובהר כי נכון למועד פרסום הדוח, טרם החלה  
 קנדוק בהפצת מוצריה במסגרת שיתוף פעולה זה. 

פצה  נכון למועד לפרסום הדוח, קנדוק נמצאת במשאים ומתנים להתקשרויות נוספות להרחבת מערך הה
 הבינלאומי.  

  הערכות ואומדנים של החברה בעניין יעדי ואפשרות הספקת יצוא קנאביס רפואי מישראל על ידי קנדוק 
לרבות קבלת היתר ייצוא מישראל הינם "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו של המונח בחוק ניירות ערך, 

אינם  1968-תשכ"ח אשר  רבים  ומשתנים  גורמים  על  המבוסס  הערכות,  החברה.  כוונות ,  בשליטת 
ואומדנים אלו עשויים שלא להתממש, כולם או חלקם, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפו על  
ידי החברה. בין הגורמים העיקריים, העשויים להשפיע על הערכות והאומדנים האמורים, ניתן לציין, אי  

רי קנדוק מישראל ו/או היתרי ייבוא המוצרים  רגולטוריים הנדרשים לשם ייצוא מוצהאישורים  ה קבלת  
 .ו/או עיכוב בקבלתם, שינוי ו/או החמרה במדיניות הרשויות הרגולטוריות הרלבנטיות Tilray-ל

   מחקר ופיתוח 7.2.4
  7.23של החברה נכון למועד הדוח ראו בסעיף    לפרטים אודות פיתוח גנטיקה ותוכנית המחקרים הקלינים

 להלן.  
 

 מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו  7.3
סוגים של צמח ממשפחת הקנביים    11( הוא הסוג הידוע ביותר מבין  Cannabisצמח הקנאביס )שם מדעי   7.3.1

(Cannabiceaהקנא בצמח  בעולם.  בשימוש  היום  ביותר  הנפוץ  הקנאביס  מין  הוא  הסאטיבה  כאשר  ביס  ( 
צמחיים:  מטבוליטים  של  משפחות  לשלוש  משתייכות  שבעיקרן  שונות,  כימיות  תרכובות  מאות  קיימות 

 (.Cannabinoidsהכימית קנבינואידים )והתרכובת  (  Flavonoids(, פלבנואידים )Terpenoids)  טרפנואידים
, הנמצאים ברקמות  1CBD    &2CBDחומרים אלו פועלים בגוף האדם דרך התחברות לקולטנים טבעיים  

ובמיוחד   ומערכת  ברבות  והרפואי של    מערכת החיסון.בהעצבים המרכזית  ככל שמעמיק המחקר הבוטני 
אנדו הנקראים  קולטנים  קיימים  האדם  בגוף  חדשות.  תרכובות  נחשפות  ותרכובותיו,  הקנאביס  -צמח 
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לקנבינואידים    28נבינואידים ק במאפייניהם  דומים  ואשר  בגוף  הקיימים  טבעיים  חומרים  קולטים  אשר 
 הקיימים בצמח הקנאביס. 

 
האחרונות הולך וגובר השימוש הרפואי בקנאביס במדינות רבות בעולם ובכללן גם במדינת ישראל    בשנים  7.3.2

שנת   במהלך  לתוקף  נכנסה  כאמור  אשר  החדשה  האסדרה  תרכובות  2019במסגרת  מכיל  הקנאביס   .
הערות   כאשר  הצמח  בתפרחת  בעיקר  מרוכזות  אשר  פרמקולוגיות,  סגולות  בעלות  שונות  קנבינואידיות 

כי ישנם מאות חומרים פעילים שונים בתוך צמח הקנאביס שעוד טרם זוהו   ןהם והחוקרים בתחום המומחי
ונחקרו. ישראל הינה אחת מהמובילות בתחום המחקר והפיתוח, כאשר כבר בשנות השישים בודדו חוקרים  

)בראשות פרופ' רפאל משולם( את הקנבינואיד   . נכון להיום,  CBD-ו  THCמטעם האוניברסיטה העברית 
 . CBD  -ו THC  -ה  ושרים לשימוש רפואי בישראל מסווגים לפי אחוזי צמחי הקנאביס המא

 
במקביל חלה התקדמות במחקר המדעי בתחום הקנאביס לביסוסו כצמח אשר מכיל תרכובות בעלי השפעה   7.3.3

כגון  מערכת העיכול  מטיבה לשלל סימפטומים לחולים במחלות שונות כגון בתחומי האונקולוגיה, מחלות  
ועוד. במחקרים צוין כי הקנאביס מסייע לסימפטומים הנובעים ממחלות שלרפואה    , פסיכיאטריה קרוהן

להנחיות משרד הבריאות,    עבורם  המודרנית הדוח, בהתאם  למועד  נכון  יעילים.  טיפולים  או  תרופות  אין 
אונקולוגיה,   היתר:  בין  הכוללות  רפואיות,  התויות  של  למגוון  מאושר  רפואי  לשימוש  קנאביס 

)מסייע(,  גסטרואנטרלוגי פליאטיבי  טיפול  נוירולוגיה,  זיהומיות,  מחלות  כאב,  פסיכולוגי  התחום  ובה, 
(PTSD )29 . 

 
אוניברסיטאות   7.3.4 ידי  על  ובעולם  בישראל  הרפואי  הקנאביס  בתחום  המחקרים  הורחבו  האחרונות  בשנים 

הודות למחקריו  וחוקרים בעלי שם. מדינת ישראל נחשבת למרכז עולמי בתחום מחקר הקנאביס וזאת בעיקר  
של חתן פרס ישראל, פרופ' רפאל משולם מהאוניברסיטה העברית, אשר ביצע מחקרים חדשניים ומהפכניים  

וקיומה של    THC-בתחום הקנאביס אשר הובילו למחקרים רבים בתחום זה בארץ ובעולם, לרבות גילוי ה
 קנבינואידית בגוף האדם. -המערכת האנדו 

 
בות בעולם מקדמות הליכים מקלים בתחום הקנאביס לשימוש רפואי או  למיטב ידיעת החברה, מדינות ר 7.3.5

מדינות שאישרו את השימוש    40- מוצרים המבוססים על רכיבי קנאביס, כאשר נכון למועד הדוח ישנם יותר מ
 כאמור.  

פרסם משרד הבריאות את האסדרה החדשה בתחום הקנאביס לשימוש רפואי במטרה להסדיר    2016בשנת   7.3.6
שראל. בין היתר, מטרותיה של האסדרה הנן ליצור מקור אספקה מפוקח של קנאביס לשימוש  את התחום בי

רפואי ולאפשר זמינות רבה יותר של קנאביס לשימוש רפואי איכותי, באופן הדומה, ככל הניתן, לזה הקיים  
לחמישה   חולקה  רפואי  לשימוש  קנאביס  מוצרי  ומכירת  לפי האסדרה החדשה, שרשרת הפקת  בתרופות. 
רישיונות נפרדים )לא כולל רישיון שישי של מעבדת שירות לתחום הקנאביס לשימוש רפואי(: רישיון למתקן  
ריבוי, רישיון למתקן גידול, רישיון למפעל ייצור ואריזה של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי, רישיון להפעלת  

 בית מסחר ורישיון להפעלת בתי מרקחת.  
 

החדשה, כל מטופל בעל רישיון  האסדרה  החדשה. טרם  האסדרה  תוקף  נכנסה ל  2019החל מחודש אפריל   7.3.7
של   בסך  קבוע  חודשי  תשלום  משלם  היה  רפואי  לשימוש  בקנאביס  לכמות    370שימוש  קשר  ללא  ש"ח 

האסדרה  הקנאביס לה הוא זכאי, בהתאם להפניה שקיבל מהרופא שהעניק לו את רישיון השימוש. במסגרת  
י רישיון  בעלי  רפואי  החדשה, מטופלים  קנאביס  מוצרי  ולרכוש  מורשים  לבתי מרקחת  להגיע  רשאים  היו 
מ"ל( לפי הכמות שנקבע למטופל    10גרם/  10המוצרים הינם בכמויות של  כאשר התשלום יהיה פר מוצר )

 במרשם. 
 

בהתאם  מוצרי קנאביס רפואי יופקו למטופלים בעלי מרשמים רק בבתי מרקחת.    2020  מאיב  15החל מיום   7.3.8
חברות הייצור  מוארך מעת לעת,  אשר  במסגרת בג"צ הקנאביס,    2020באוקטובר    6לצו ביניים שניתן ביום  

 

 

תרכובות כימית המיוצרת בגוף האדם או בע"ח. המערכת האנדוקנאבינואידית היא למעשה מערכת עצבים פנימית שראשיתה          28
במוח, בעוד קולטניה נוכחים בשלל איברי הגוף ומערכותיו החיוניות. מחקרים הראו כי מערכת זו מעורבת בתהליכים פיזיולוגיים  

ביניהם: הולכה עצבית, בקרת אינ סולין, בקרת המערכת החיסונית, למידה מוטורית, תיאבון, תחושת כאב, מצב  ופתולוגים 
 הרוח וזיכרון.  

רפואי    29 לקנאביס  היחידה  חוזר  ראו  נוספים    106נוהל    –לפרטים 
https://www.health.gov.il/hozer/CN_106_2019.pdf  . 

https://www.health.gov.il/hozer/CN_106_2019.pdf
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  להוסיף ולספק קנאביס רפואייבות  ו מח, קנדוק(ביניהן )של הקנאביס הרפואי המשיבות בעתירה  והאספקה
בג"צ, והכל    עד למתן החלטה אחרת בידי  2019ביולי,    31-מחזיקי הרישיונות שתוקפם היה אמור לפוג ב ל

,  , לאחר תאריך המאזן2021במרץ    25ביום  יצוין כי    בתנאי האספקה ובמחירים שהיו נהוגים באסדרה הישנה.
מיום   המחירים  ועדת  החלטת  צורפה  אליה  אשר  עדכון  הודעת  הממשלה  משיבי  פי  24.3.2021הגישו  על   .

הודעת העדכון, ועדת המחירים החליטה שלא להמליץ על הטלת פיקוח על מחירי הקנביס הרפואי ואולם  
נכון למועד פרסום  ועדת המחירים תדרוש מהעוסקים בתחום נתונים ותבחן את מצב השוק אחת לחצי שנה.  

יניים לא צפויה להיות בעלת  יצוין כי הארכת צו הבהדוח טרם התקבלה החלטת בג"צ בהמשך להמלצה זו.
 השפעה מהותית על החברה ו/או תוצאותיה הכספיים.  

 
, 30בתי מרקחת מורשים   131למיטב ידיעת החברה, בהתאם לפרסומי משרד הבריאות, נכון למועד הדוח ישנם   7.3.9

לבית    עשינו אפשרות לבתי המרקחת המורשים לבצע    נהפרטיים או כאלו השייכים לרשתות הפארם וכן יש
 המטופל בהתאם להנחיות אגף הרוקחות. 

 
  2019אלף מטופלים בינואר    32-)מ   2019במהלך שנת    84%שוק הקנאביס הרפואי בישראל צמח בשיעור של   7.3.10

ינואר  אלף מטופלים ב 59)ממעל    2020במהלך שנת   40%-( ובשיעור של כ2020אלף מטופלים בינואר    59ומעל  
  120. שוק מטופלי הקנאביס הישראלי צפוי לגדול למעל  31( 2021  פברואראלף מטופלים ב  58-למעלה מ  2020

ההתוויות הרפואיות השונות נקבעות  .  202532,33אלף מטופלים בשנת    250-ולמעל ל   2021אלף מטופלים בשנת  

 

 

30 https://www.health.gov.il/Subjects/cannabis/Pages/licensed_workers.aspx 
 : 2021ראה לעניין זה, את פרסום היק"ר לחודש ינואר  31

  2021.pdf-january-status-https://www.health.gov.il/Subjects/cannabis/Documents/licenses . 
32 apitalmarket/news/article/786443https://www.bizportal.co.il/c   
החברה בדבר   33 כהגדרתו של    2025-2021בכמות מטופלי הקנאביס רפואי בשנים    הגידול  הערכת  פני עתיד",  הינה "מידע צופה 

תשכ"ח  ערך,  ניירות  בחוק  כוונות  1968-המונח  הערכות,  החברה.  בשליטת  אינם  אשר  רבים  ומשתנים  גורמים  על  המבוסס   ,
אל בין  ואומדנים  החברה.  ידי  על  שנצפו  מכפי  מהותית  שונה  באופן  להתממש  או  חלקם,  או  כולם  להתממש,  שלא  עשויים  ו 

 את התפתחות הרגולציה בישראל.   הגורמים העיקריים, העשויים להשפיע על הערכה כאמור, ניתן לציין, 

https://www.health.gov.il/Subjects/cannabis/Pages/licensed_workers.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/cannabis/Documents/licenses-status-january-2021.pdf
https://www.bizportal.co.il/capitalmarket/news/article/786443
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על ידי ועדת התוויות אשר מתכנסת מעת לעת ובוחנת את האינדיקציות הרפואיות הנדרשות להתרת השימוש  
למתן   רפואית  מבחינה  המתאימים  והמקרים  שימוש  רישיונות  לקבלת  היעד  אוכלוסיית  את  בקנאביס, 

רפואי   לשימוש  קנאביס  לצריכת  אישורים  למתן  הבלעדית  הסמכות  הוא  היק"ר  שימוש.  למעט  רישיונות 
 לחולי סרטן המאושפזים במחלקות אשר מקבלים רישיון מרופאי המחלקה האונקולוגית.  

 
 , תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות חקיקה,  מגבלות 7.4

קיימת מגמה של שינויי רגולציה וחקיקה בעולם אשר מתירים ו/או מקלים על השימוש בקנאביס לצרכים  
ויי רגולציה כאמור עשויים להשפיע לחיוב על פעילותה העסקית ולהגדיל את  רפואיים. להערכת החברה, שינ

פוטנציאל גיוס ההון והמכירות שלה, ככל ובכפוף לשמירה על כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים  
, כמפורט בדוח זה. למועד הדוח, קיימת רגולציה  עולם-כאןו  קנדוק  ,על פי דין כתנאי לפעילותה של החברה

הנוגע   בכל  רגולציה  זה  ובכלל  לשלילה(,  או  )לחיוב  פעילות החברה  על  להשפיע  ומקומית העשויה  עולמית 
ידי   על  שאושרה  )כפי  רפואי  לשימוש  קנאביס  מוצרי  של  ויבוא  יצוא  רפואי,  לשימוש  בקנאביס  לשימוש 

החברה עוקבת אחר התפתחות הרגולציה בתחום הנוגעת לפעילותה   ממשלת ישראל כמתואר בדוח זה( וכד'.
ותפעל, ככל שניתן, לבצע את ההתאמות הנדרשות בקשר עם סוג ואופי הפעילות ובין היתר, בנוגע למוצרים  

 אשר בכוונתה לפתח.  
 

 כללי של הרגולציה בישראל תיאור 7.4.1

 34"(,האמנהשל האו"ם )להלן: "  9611מדינת ישראל מחויבת לאמנת היחידה בדבר סמים נרקוטיים משנת  
השימוש   ופיקוח  לאסדרה  הנוגע  בכל  ממשלתית"  "סוכנות  ישמש  הבריאות  משרד  כי  נקבע  במסגרתה 
בקנאביס לשימוש רפואי. נכון למועד הדוח, קנאביס מוגדר בפקודת הסמים המסוכנים כ"סם מסוכן" שחל  

וסמך לכך.  לגביו איסור שימושי, אלא אם ניתן לכך רישיון כדין על ידי מנכ"ל משרד הבריאות או גוף המ
היק"ר הינו הגוף הייחודי המוסמך למשטר פיקוח, בקרה ואסדרה ביחס לשימוש בקנאביס רפואי, בהתאם  

מס'  ל ממשלה  מנציגי    3609.35החלטת  המורכבת  משרדית  בין  היגוי  ועדת  הוקמה  זו  החלטה  לפי  בנוסף, 
   משרדי ממשלה רשויות ממשלתיות וגופים אחרים למעקב ותיאום בנושא. 

החלטות ממשלה, הותר שימוש בקנאביס למטופלים ולמטרות רפואיות ביחס להתוויות מסוימות,  בהתאם ל
באישור מיוחד של משרד הבריאות. במרוצת השנים, חלה עליה בכמות המטופלים המבקשים אישור שימוש  
לאישור הנחיות  לגיבוש  הביאה  זו  הרחבה  הרפואיות.  ההתוויות  של  הרחבה  בוצעה  וכן  רפואי    בקנאביס 

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

אשר קבעה את המתווה להסדרת תחום הקנאביס הרפואי    158736התקבלה החלטת ממשלה מס'    2016בשנת  
חולי  לכל  מתאימות  תקינות  היק"ר  פרסם  זה  מתווה  בסיס  על  החדשה.  האסדרה  נכתבה  מכוחו  ה  ואשר 

רפואי. קנאביס  מוצרי  הפקת  מנת    37בשרשרת  על  לאיכות  נאותים  סטנדרטים  קובעת  החדשה  האסדרה 
לאפשר שימוש רפואי נאות בקנאביס רפואי באופן הדומה ככל הניתן לזה הקיים בתרופות. מאחורי האסדרה  

יס רפואי על  ( פיקוח על פרקטיקה רפואית והתוויות לשימוש בקנאב1החדשה עמדו שתי מטרות מרכזיות: )
( אפשרות לנגישות ואספקה של קנאביס רפואי באיכות טובה, על בסיס אמות מידה ותנאי  2ידי מטופלים; )

 איכות אדוקים.  

היק"רבנוסף בראשות  הבריאות  משרד  שמוביל  הרפואי  הקנאביס  תחום  של  המדיקליזציה  גם  ,  כוללת   ,
ישנם   הדוח  למועד  נכון  )כאשר  רפואי  בקנאביס  לשימוש  אישורים  להעניק  רופאים  רופאים    110הסמכת 

(. הוספת הרופאים הינו מהלך אשר נועד בין השאר  38מוסמכים על ידי היק"ר להנפיק רישיון במעמד הביקור 
 "להנגיש" את הליך קבלת הרישיונות לחולים נוספים.  

ססת על העיקרון שכל פעולה בצמח הקנאביס במהלך שרשרת הפקה, לרבות ריבוי,  החדשה מבו  האסדרה 
גידול, ייצור, החזקה, הפצה, שינוע, בדיקות מעבדה וניפוק, מחויבות בעמידה בהוראות כל דין, וכן בקבלת  
הראויה   איכות  בדרישות  עמידה  מחייבת  הרישיונות  קבלת  היק"ר.  ידי  על  שיונפקו  מתאימים  רישיונות 

 

 

34 The Single Convention on Narcotic Drugs  . 
35 https://www.gov.il/he/Departments/policies/2011_des3609 
36 ns/2016/Pages/dec1587A.aspxhttp://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisio  
37 https://www.health.gov.il/hozer/CN_107_2019.pdf 
38 https://www.health.gov.il/Subjects/cannabis/patients_and_physicians/Pages/certified_physicians.aspx 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/2011_des3609
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1587A.aspx
https://www.health.gov.il/hozer/CN_107_2019.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/cannabis/patients_and_physicians/Pages/certified_physicians.aspx
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מוש רפואי וכן דרישות אבטחה קפדניות ומפוקחות בהתאם לסוג הרישיון, כפי שגובשו וכי שיעודכנו  לשי
המלצות משטרת    –מעת לעת, לרבות ובהתאם להמלצות המשרד לביטחון פנים, ובכל הקשר לאבטחה ומיגון  

 ישראל. 

גב ואחידות  ועל מנת להבטיח רמת הדירות  והה כראוי ממוצר  על מנת להגיע לרמת סטנדרטיזציה גבוהה 
לשימוש רפואי, תהליכי הריבוי והגידול של צמחי הקנאביס המשמשים ליצירת חומרי הגלם, תהליכי הייצור  
איכות   לתקני  בהתאם  אדוק  ופיקוח  בקרה  תחת  ייעשו  כולם  שלהם,  והניפוק  ההפצה  ותהליכי  והאריזה 

GMP  ייצור מוצר וניפוקו בבית מרקחת, מחויבת כל  . לפיכך, לכל אורך התהליך משלב הריבוי ועד  סופי 
חוליה בשרשרת ההפקה על שמירה אדוקה של תנאי סביבה אופטימליים ואחידים וכמו כן, שמירה אדוקה  
על תהליכי עבודה מוגדרים ואחידים המבוססים על פרוטוקולי עבודה סטנדרטים. לכל אורך שרשרת ההפקה  

ותקופ סדירות  אנליטיות  בדיקות  להיערך  עומד  צריכות  הצמח  כי  ולתעד  לוודא  מנת  על  כנדרש,  תיות 
 בסטנדרטים האנליטיים וברמת האיכות הנדרשים בכל שלב משלבי שרשרת ההפקה. 

  39חולקה לחמישה שלבים, אשר לכל אחד מהם נדרש רישיון נפרד. יצור וההפצההשרשרת 

ם של צמח הקנאביס בהתאם  מקום המשמש לגידול מקורות ריבוי או לביצוע טיפוח של זני  –  40מתקן ריבוי  (א)
(. מחומר הריבוי מגדלים אצוות ריבוי, אשר מהוות שתילי  IMC-GAPלאמות מידה חקלאיות ראויות )תקן 

שנים ממנו    13בנק גנטי בן    קנדוקצמח קנאביס מסוג אחד, בעלי זכות גנטית ושגודלו במתחם בזמן אחד. ל
 אצוות גידול.  קנדוק מפיקה 

ר המשמש לגידול של קנאביס רפואי בהתאם לאמות מידה חקלאיות ראויות  מתחם מוגד  –  41מתקן גידול  (ב)
(. מתקן הגידול מקבלת את אצוות הריבוי ממתקן הריבוי ובה מגדלים אותה עד להפיכתה  IMC-GAP)תקן 

ושנקצרו   גנטית  זהות  גידול, שהינה כמות מקובצת של תפרחות צמח הקנאביס מסוג אחד, בעלי  לאצוות 
 .  בסמיכות באותו מתחםהם יהיו נבדל ומופרד ממתקן ריבוי גם אם  היהיבאותו זמן. מתקן גידול הקנאביס 

בשלב זה מועברת אצוות הגידול ממתקן הגידול אל מפעל הייצור לצורך עיבוד, ייצור    –  42ייצור אריזה ו  מפעל (ג)
ואריזה של מוצרי קנאביס, בדומה למפעלי תרופות ואשר יתנהלו בהתאם לאמות מידה מקצועיות מתאימות  

 (. IMC-GMP)תקן 

 . IMC-GMPחברות בעלות תקן  8פרסום הדוח למיטב ידיעת החברה, במדינת ישראל קיימות נכון למועד 

קנאביס  (ד) למוצרי  בתקן    –  43בית מסחר  וארוז  המוצר המוגמר  ייצור  יועברו המוצרים  GMP-IMCלאחר   ,
המוגמרים לאחסון ולהפצתם. בית המסחר יתנהל, בין היתר, בהתאם לאמות מידה מקצועיות הולמות )תקן  

IMC-GDP .) 

-IMCבתי מסחר בעלי רישיון     15למיטב ידיעת החברה, במדינת ישראל קיימים נכון למועד פרסום הדוח  
GDP. 

קנאביס (ה) מוצרי  ניפוק  מרקחת  הסופי,    –   בית  בעלי  בשלב  למטופלים  ויונפקו  יוחזקו  המוגמרים  המוצרים 
יש באפשרות בתי המרקחת המורשים לבצע   ףבנוסרישיונות שימוש )מרשמים( בקנאביס למטרות רפואיות. 

 שינוע לבית המטופל בהתאם להנחיות אגף הרוקחות לעניין משלוח תרופות לבית המטופל.  

בתי מרקחת, פרטיים או כאלו    131- וצרי קנאביס הרפואי בלמיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח נמכרים מ
נכון למועד הדוח, קנדוק מפיצה את מוצריה לכלל בתי המרקחת בישראל, וכן  השייכים לרשתות הפארם.  

 בתי המרקחת המובילים בישראל.   15התקשרה בהסכמי מסגרת עם 

 שרות לתחום הקנאביס הרפואי.  מלבד חמשת הרישיונות כאמור לעיל, קיים גם רישיון שישי של מעבדת 

 

 

39 ts/11012016all.pdfhttps://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/cannabis/Documen  

40 https://www.health.gov.il/hozer/DR_25012017.pdf  

41 https://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf   

42  https://www.health.gov.il/hozer/mmk152_2016.pdf     

43  https://www.health.gov.il/hozer/mmk153_2016.pdf  

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/cannabis/Documents/11012016all.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/DR_25012017.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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כל בעל רישיון חייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי לשמור על הקנאביס ומוצריו מפני אובדן   -  אבטחה
או גניבה. בשל החשש כי הקנאביס יהווה מוקד משיכה לגורמים עבריינים, במסגרת האסדרה החדשה נקבעו  

ל איומי הייחוס עבור כל חוליות שרשרת ההפקה, משלב  אמות מידה מחייבות לאבטחה ומיגון בהלימה אל מו
חומר ריבוי צמחי ועד לניפוק "מוצר קנאביס" מוגמר בבית מרקחת ועבור "אמצעי השינוע" הנדרשים בין  

. אמות  44GSP-IMCהחוליות. האסדרה החדשה דורשת כי הפעילות תאובטח בתנאים נאותים בהתאם לתקן  
מחייבות אבטחה ומיגון עבור כל חוליות שרשרת ההפקה, משלב אספקת    IMC-GSPהמידה הקבועות בתקן  

הריבוי ועד לניפוק מוצר. יודגש, כי קבלת אישור אבטחה מהיק"ר הינו תנאי לקבלת או הארכת או קיום של  
רישיון לעיסוק בקנאביס רפואי. כל אתר בשרשרת ההפקה חייב לעמוד בדרישות אבטחה שוטפות. אי עמידה  

לאתר  ישות האבטחה עלולה להוות עילה לשלילת אישור האבטחה וסגירת האתר ו/או הפסקת שינוע  בדר
 .  וממנו

: בשלב הראשון מוגשת בקשה לקבלת אישור ראשוני; בשלב השני  הליך קבלת רישיון כולל ארבעה שלבים
בוחן את עמידתו של מגיש הבקשה בתנאי הסף לקבלת רישיון, ובכפוף לעמידה בתנאים כאמור מעניק    היק"ר

למבקש אישור ראשוני זמני וקוד עוסק; השלב השלישי הינו שלב ההקמה של האתר הרלוונטי )מתקן גידול,  
עמידה בתנאי   נבחנת  זה  וכיוצ"ב( על בסיס האישור הראשוני. במסגרת שלב  ייצור,  נאותים  מפעל  איכות 

ובתנאי אבטחה ומוגשת בקשה לרישיון; השלב הרביעי הינו שלב קבלת רישיון לתקופה שלא תעלה על שלוש  
שנים. הרשיון ניתן לחידוש בכפוף למגבלות ותנאים של היק"ר, והמשך התנהלות שוטפת אשר כוללת מספר  

 ביקורות שנתיות ועמידה בכל התנאים והמגבלות על פי דין.  

למתקן הצפוני לריבוי וגידול של קנאביס  למתקן הדרומי ו  מאת היק"ר  ים פעיל  נותבעלת רישיוקנדוק  כאמור,  
. קנדוק פועלת לייצור ואריזה המוצרים הסופיים באמצעות צדדים שלישייים המחזיקים ברשיונות  רפואי

IMC-GMP  רישיון בעלי  מורשים  מפיצים  באמצעות  מתבצעת  המרקחת  לבתי  והפצתם   ,IMC-GDP  .
מוצריה של קנדוק מופצים לכלל בתי המרקחת המורשים בישראל, לרבות בתי המרקחת המורשים של רשת  

 עולם.   - סופר פארם וכן בתי המרקחת של כאן

 הסמים המסוכנים והתקנות הנלוות לה  פקודת 7.4.2

ך  על פי פקודת הסמים המסוכנים קנאביס מוגדר כ"סם מסוכן" שחל לגביו איסור שימוש אלא אם ניתן לכ
רישיון כדין. פקודת הסמים המסוכנים קובעת כי הסמכות בנוגע ל"סם מסוכן" )גידול/ייצור/מיצוי/שימוש  

 וכו'( היא של המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוסמך על ידו.  

 196145האמנה היחידה בדבר סמים נרקוטיים,  7.4.3

The Single Convention on Narcotic Drugs  –   וטיים" של האו"ם שנחתמה בשנת  "האמנה לסמים נרק
-לאומי קיימות להגברת שיתוף הפעולה המולטי -, היא אחת משלוש אמנות בין1972ואשר תוקנה בשנת    1961

לאומיים דאז בדבר  -טרלי בהתמודדות עם תופעת הסחר בסמים. האמנה איחדה את כל ההסכמים הביןל
צמחים המשמשים לייצור סמים נרקוטיים.    איסור סחר בסמים והרחיבה את הפיקוח על גידול ועיבוד של 

לאומי, האמנה מגבילה את ההחזקה, השימוש, הסחר, החלוקה, היבוא,  - מלבד הגברת שיתוף הפעולה הבין
היצוא, הייצור וההפקה של סמים לשימוש רפואי ומדעי בלבד ומגדירה את המנגנונים שעל המדינה להקים  

מדינות חתומות כיום על האמנה, ובהן ישראל, אשר אשררה    184כדי לנהל מלאי סמים לצרכים רפואיים.  
)1974אותה בחודש פברואר    ,Schedule I, Schedule II. במסגרת האמנה סווגו הסמים לארבע קבוצות 

Schedule III, Schedule IV  כל קבוצה. סמים על  הפיקוח שעל הצדדים לאמנה להחיל  והוגדרה מידת   )
ברפואה ובמחקר נכללים בקבוצה הראשונה ובקבוצה הרביעית, והם    שנחשבו לממכרים ללא שימוש נפוץ

נתונים לפיקוח נוקשה ומחמיר יותר מהסמים שבקבוצה השנייה והשלישית, שעל פי סיווגם יש להם ערך  
רפואי או מחקרי והשפעה ממכרת פחותה. צמח הקנאביס והשרף המופק ממנו משתייכים לקבוצה הראשונה  

 (.  Schedule I ,Schedule IVולקבוצה הרביעית )

האמנה קובעת את משטר הפיקוח שיחול על צמח הקנאביס. על פי האמנה, משטר הפיקוח החל על גידולו  
של פרג האופיום יחול על צמח הקנאביס, כאשר מדינה תהיה רשאית לגדל, לסחור, לייבא ולייצא קנאביס  

 

 

44 https://www.health.gov.il/hozer/mmk150_2016.pdf   
45 .il/mmm/data/pdf/m03291.pdfhttps://www.knesset.gov 

https://www.health.gov.il/hozer/mmk150_2016.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03291.pdf


 29 -א

 

הוקמה    2013כך. כמפורט לעיל, בשנת    בתנאי שתקים סוכנות ממשלתית אחת או יותר שתהיה אחראית על
   .היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות -לשם כך בישראל היק"ר 

בהתאם לאמנה, ייצוא קנאביס יכול להתבצע בהינתן שניתן היתר ייבוא על ידי המדינה המייבאת והיתר  
   .ובשתי המדינות קימת רגולציה שמסדירה את השימוש בקנאביס רפואי יצוא על ידי המדינה המייצאת

 יצוא  7.4.4

אושרה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק לאשר ייצוא של כלל מוצרי    2019במהלך חודש דצמבר  
הקנאביס לשימוש בצורותיו הרפואיות וזאת לאחר שוועדה בין משרדית של משרד האוצר ומשרד הבריאות  

" ביום  דההווע)להלן:  רפואיות.  למטרות  לשימוש  קנאביס  של  ייצוא  להתיר  המליצה    2019בינואר    27"( 
ההחלטה מתירה את   והלכה למעשה,  הוועדה  ומקבלת את המלצות  ממשלה המאשרת  החלטת  התקבלה 

. החלטת הממשלה  46הייצוא של קנאביס רפואי מהארץ וזאת בכפוף לכללים שייקבעו ביחס לתהליך הייצוא
 מלצות הוועדה שביניהן, לאשר ייצוא של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי תחת המגבלות הבאות: קיבלה את ה

 הייצוא יעשה תוך פיקוח הדוק של המדינה.  (א)

הייצוא יאושר רק למדינות המתירות שימוש בקנאביס לשימוש רפואי ואשר יתירו ייבוא מישראל   (ב)
 במפורש. 

 לגידול ולייצוא ממשרד הבריאות. ייצוא יאושר רק לחקלאים אשר יקבלו רישיון   (ג)

ניתן יהיה לייצא מוצרים מוגמרים של קנאביס רפואי על מוצריו השונים )מוצרי עישון, טבליות,   (ד)
 שמנים וכו'( ולא ניתן יהיה לייצא שתילים, ייחורים, זרעים מהם ניתן לגדל את הזנים. 

והן על העובדה כי מדובר בתחום בתולי,  משרד האוצר ביסס את עמדתו על ניתוח הפוטנציאל הכלכלי בשוק  
 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,  
וש רפואי ומוצריו מישראל.  משרד האוצר ומשרד החקלאות, אשר יפעלו למיתוג ושיווק ייצוא קנאביס לשימ 

צוות   יוקם  וכי  בתחום  היחסי שלה  היתרון  מוגבל להמשך  זמן  חלון  ישראל  למדינת  כי  הוועדה  כן קבעה 
לשימוש   קנאביס  ייצוא  ושיווק  למיתוג  שיפעל  והחקלאות  הכלכלה  הבריאות,  האוצר,  משרד  של  משותף 

 רפואי ומוצריו בישראל. 

אשר עומד בסטנדרט לייצור ושיווק מקומי, יוכל גם לשווק את    בהתאם לעדכון משרד הבריאות, כל עוסק 
מוצרי לחו"ל. בבואו לאשר ייצוא של אצוות לחו"ל, משרד הבריאות יקח תחת חשבון שיקולים של מלאי,  
במדינת   למטופלים  נאותה  אספקה  תובטח  לא  עוד  כל  יצוא  יתאפשר  ולא  מקומית,  וזמינות  מחיר  מגוון, 

 ישראל. 

, משרד הבריאות השיק תוכנית פיילוט לייצוא מוצרי קנאביס רפואי לחברות בעלי  2020עי  רבעון רבי  במהלך
ביום  פעילרישיון   שהסתיימה  חודשים  שלושה  של  לתקופה  נקבעה  הפיילוט  תוכנית    2020בדצמבר    31. 

יוכלו לקבל היתר יצוא זאת בתנאי כי 2021במרץ    31והוארכה עד ליום     . במסגרת התוכנית, בעלי רישיון 
כאשר הייצוא ואישורו יבוצעו בהתאם    יחזיקו במלאי מספק של המוצר המיוצא לקהל המטופלים הישראלי

קיבלה החברה היתר ייצוא תחת תוכנית הפיילוט,    2020יצוין כי במהלך חודש דצמבר    .47של היק"ר   110לנוהל  
לאירופה ראשון  מסחרי  ייצוא  לחברה(  והשלימה  מהותי  לא  שוזאת    )בהיקף  הפעולה  במסגרת  יתוף 

 .Tilrayהאסטרטגי עם חברת  

 יבוא  7.4.5

מוצרים העומדים באמות מידה מקצועיות שקבע    1587בהחלטת הממשלה    כמפורט להפצה רק  יאושרו   ,
גלם או מוצרים מוגמרים    משרד הבריאות וריכוז החומרים הפעילים. בהתאם רק חומרי  לעניין התצורה 

 ולייצור מוצרים בארץ, או בדרישות שקולות להנחת דעת המנהל. העומדים בדרישות האיכות לגידול

 

 

46 https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4490_2019 
47 0.pdfhttps://www.health.gov.il/hozer/CN_11   

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4490_2019
https://www.health.gov.il/hozer/CN_110.pdf
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יבוא קנאביס רפואי לישראל מחייב קבלת "היתר יבוא" וכן "רישיון יבוא לסם מסוכן" בהתאם לפקודה  
במידה והקנאביס הרפואי בתוצרת חומרי צמחי )זרעים, ייחורים,    .1979-הסמים המסוכנים התש"מותקנות  

יבוא צמחים,  )הצומח    נדרש בנוסף "רישיון ליבוא חומר צמחי" לפי תקנות הגנתצמחים לרבות תפרחות(  
 . 2009-, התשס"ט(מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי

 

שנת   רפואי    2020בתחילת  קנאביס  תפרחות  של  ראשון  מסחרי  ייבוא  לראשונה  הבריאות  משרד  אישר 
הבריאות והשלימה יבוא מסחרי ראשון    לישראל. החברה הייתה הראשונה לעמוד בדרישות היבוא של משרד

עם   האסטרטגי  הפעולה  שיתוף  החברהTilrayבמסגרת  השלימה  הדוח,  תקופת  במהלך  מספר    בהצלחה  . 
כחלק משיתוף הפעולה    Aphria-ו   Tilray  ,Organigramמשלוחי יבוא נוספים במסגרת שיתופי הפעולה עם  

 .  עם מותגים אלו

לפיו יותר יבוא של  , 109נוהל  –את נוהל היבוא  , עדכן משרד הבריאות2020אוקטובר  חודשבמהלך  יצוין כי 
באתר בעל תקן    Post-Harvestרק אם גודלו וטופלו לאחר הקטיף בחווה ובמתקן  (  Bulkתפרחות בצובר )

לו    IMC-GAPישראלי   מקביל  זהה  תקן  בעלת  (CUMCSכגון:  )או  היא  החווה  אם  לחילופין  או   ,GAP 
)אירופא  )  EU-GMP( או מקביל, ובעלת תקן  GACPי  .  (Post-Harvestעבור מתקן הטיפול לאחר הקטיף 

ות חומר גלם ו/או מוצר מיובא בבדיקות במעבדה מוכרת של שאריות  כולל דרישה לבדיק   109בנוסף, נוהל  
  הבינלאומיים חומרי הדברה המותרים בישראל וחומרי הדברה נוספים המפורטים בנוהל. יצוין כי שותפיה  

  ם מתקדמיםאו תקן זהה מקביל לו, והחברה נמצאת בהליכי  EU-GMPעומדים בדרישות תקן    של החברה
 .  109בהתאם לנוהל  של המוצרים חןגכ קבלת בדיקות מעבדהל

 
 אי הפללה וקנאביס לצריכה עצמית  7.4.6

הוקם צוות בין משרדי לבחינת המדיניות בנוגע לאיסור על צריכת קנאביס רפואי בראשות    2020במהלך שנת  
ליועץ המשפטי לממשלה, גב' עמית מררי. הצוות הוקם בעקבות החלטת ועדת שרים לחקיקה ואישור    המשנה

ירות ועונשים בסם  הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים )הגדת צמח הקנבוס, מדרוג עבבקריאה של  
  2020- , התש"ףעצמיתשל ח"כ שרן השכל והצעת חוק הסדרת שוק הקנאביס לצריכה   2020-קנבוס(, התש"ף 
הצעות חוק אלו לאשור שימוש בקנאביס לצריכה עצמית, אשר על    ."(הצעות החוק" )להלן:  של ח"כ רם שפע

"כ החוק  בהצעת  ההסבר  דברי  קנאביס"    27%-פי  צורכים  הבגירים  האזרחים  ישיר  ומכלל  בהמשך  הינן 
להתפתחויות במדינות נוספות בעולם אשר הסדירו והפכו את השימוש בקנאביס לצרכי פנאי לחוקי, תחת  

 מגבלות ופיקוח מדינתי. 

את מסקנותיו לשר המשפטים ]דאז[, ח"כ אבי ניסקורן.    2020במהלך חודש נובמבר  ת הבין משרדי הגיש  הצוו
תה, כי הנזק בשימור המצב הקיים שבו צריכה עצמית של קנאביס היא עבירה  יעמדת רוב חברי הצוות הי

וכן   אי   מדיניותפלילית,  לגל -של  שתחיל  מדיניות  של  המוערכים  מיתרונותיה  גדול  הכוללת  הפללה,  יזציה 
הפללה שאינה מלווה באסדרה של  -. הצוות הדגיש, כי אי "(גליזציהימתווה הל"  )להלן:  של השוקסדרה  א

השוק לאורך כל שרשרת הגידול והאספקה, לא תבטיח טיוב של המוצר ומניעת סיכונים בריאותיים שנובעים  
תמנע ממשקים של צרכנים עם גורמים  מהיעדר פיקוח על המוצר ושיווקו, וכן תחזק את השוק השחור ולא  

 .עברייניים

על   לפעול    המסקנותבהסתמך  והנחה  הבינמשרדי  הצוות  ומסקנות  דוח  את  קיבל  המשפטים  שר  הצוות, 
תוך תשעה חודשים ממועד הדוח. לאור    הצוות הבין משרדי  בהתאם למסקנות  הליגליזציה  לאישור מתווה
 קידום המתווה נעצר נכון למועד פרסום דוח זה.  פיזור הכנסת, 

מתווה חדשה,  ממשלה  שתוקם  ברגע  כי  מעריכה  בכנסת.    הלגיזליציה  החברה  ואישור  לדיון  מחדש  יעלה 
ר, ההפצה,  הנהלת החברה, מיצובה של החברה כמובילה בשוק הקנאביס הרפואי, וכן מערך הייצו  להערכת

  זציה יגליהל  מתווה  אושריהשיווק והמכירה של החברה, יוכלו לסייע לה לצבור נתח שוק משמעותי במקרה ש
 . כאמור

  
, מיצובה של החברה וכן מערך הייצור, קידום מתווה הלגילזציההערכות ואומדנים של החברה בקשר עם  

שמתווה   במקרה  משמעותי  שוק  נתח  לצבור  לה  יסייע  אשר  החברה  של  המכירה  השיווק  ההפצה, 
  , 1968-הינם "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו של המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"חהליגליזציה יאושר,

החברה.   בשליטת  אינם  אשר  רבים  ומשתנים  גורמים  על  שלא  המבוסס  עשויים  אלו  וכוונות  הערכות 
 .להתממש, כולם או חלקם, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפו על ידי החברה
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 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו  7.5

של תחום הקנאביס הרפואי.   בהיקף הפעילות  לגידול  הוביל  נתוני  המעבר לאסדרה החדשה  יתר  בין 
ועליה מעל    2020בכמות המטופלים בשנת    40%גידול של  הגידול, חל גידול משמעותי בכמות המטופלים )

מטופלים(    80 )מעל  אלף  הכוללת  החודשית  הצריכה  בכמות  משמעותי  גידול  מכך,  טון    3וכתוצאה 
 (.  2021צריכה חודשית נכון לפברואר ב

גידול בכלל הגורמים המעורבים בשרשרת הערך של ייצור מוצרי הקנאביס הרפואי,  צמיחה זו הובילה ל
  131בתי המרקחת )הייצור והאריזה, גורמי הפצה ובכמות    ית מתקני הגידול, מפעל לרבות גידול בכמו

 בתי מרקחת נכון למועד פרסום הדוח(. 

ב המרקחת,  הצמיחה  לבתי  המכירה  הסכמי  החברה,  מוצרי  ומיתוג  בידול  עם  יחד  המקומי  שוק 
פתיחת שערי הייצוא,  פיילוט  ,  Fotmer-ו   Tilray, Organigram,  Aphriaההסכמים האסטרטגיים עם  

והמכי הייצור  בהיקפי  הצפוי  המשמעותי  ובעולם,  והגידול  בארץ  החברה  מוצרי  של  את  רה  הובילה 
המכירות   בהיקפי  שיא  לשנת  הנהלת החברה,  החברה  להערכת  והייצור.  הייבוא  הגידול,  בהיקפי  וכן 

 צמיחה זו תימשך ובהתאם לה תימשך הרחבת הפעילות של החברה בתחומים אלו.  

   -שלו התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או שינויים במאפייני הלקוחות 7.6

 שוק הישראלי 

מתחילת השנה עם המעבר לאסדרה החדשה עובר השוק הישראלי טרנספורמציה מהירה לרגולציית  
הכוללת מכירות באמצעות בתי המרקחת על בסיס מרשמי רופא. יחד עם המעבר החד, מתפתח    פארמה

במחירים והן ביכולת הבחירה של    בטווח  שוק דינאמי צומח בעל מאפיינים של שוק חופשי נורמטיבי הן
 המטופלים.  

האיכות  פתיחת שערי ישראל לייבוא, איפשרה לחברות רבות לייבא תוצרת שגודלה בחו"ל בסטנדרטי  
הגבוהים ביותר, וכן איפשרה לחברות גלובליות רבות להתחיל לפעול בשוק המקומי. כניסת מתחרים  
אלו לשוק הובילה לעליה במבחר המוצרים הקיימים, באיכותם וכן הדרישה הבלתי מתאפשרת לאיכות  

ובמחירים  הובילה מחד לעליית מחירי מוצרים בסטנדרט האיכות הגבוה, ובד בבד, לירידה בביקושים  
לא איכותיים. לאור עובדה זו, החברה התקשרה בשיתופי פעולה אסטרטגיים ובלעדיים עם    םשל מוצרי

וזאת כדי לייצר    Fotmer-ו  Tilray  ,Organigram  ,Aphria  –החברות המייצרות בסטנדרט הגבוה ביותר  
 פורטופליו של מוצרים באיכות הגבוה ביותר.  

לאיכות הגב  לצורך  בנוסף, לאור  הדרישה  והה, השקיעה החברה מאמצים ומשאבים כלכליים רבים 
בהתקנת   לרבות  שלה  הגידול  מתקני  בהשבחת  רבות  השקיעה  וכן  המקומיים  גידולה  איכות  העלאת 

 לבקרה אקלימית ובעלי מקצוע מהשורה הראשונה.    םתאורה ייעודית, אמצעי

   הפעילותשינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום  7.7

ו/או על המוצרים אשר  קנדוק  למועד הדוח, לא ידוע לחברה על שינויים טכנולוגיים הצפויים להשפיע על  
בכוונתה לייצר. יצוין, כי תחום הקנאביס לשימוש רפואי הינו תחום חדש יחסית אשר נמצא בהתפתחות  

והן   הקנאביס  מצמח  לייצר  שניתן  המוצרים  למגוון  הנוגע  בכל  )הן  ההתפתחויות  מתמדת  מבחינת 
הטכנולוגיות( כאשר ישנן חברות רבות המוכרות מוצרים שונים על בסיסו וכן חברות הזנק )סטארט אפ(  
העוסקות בתחום הקנאביס, בין היתר, בכל הקשור למחקר חקלאי של גידול ופיתוח זנים שונים של  

  קנאביס לשימוש רפואי.

 ויים החלים בהם גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינ 7.8

 בחוד החנית בתחום הפעילות בישראל: קנדוק  קיימים כיום מספר גורמי הצלחה הממצבים את 

ויצירת אינטגרציה אנכית המאפשרת לפעול לכל אורכה של שרשרת הערך    IMC-GAP  רישיונות .א
ובין   ישיר  בין דרך החזקה בכל הרישיונות הנדרשים באופן  רפואי,  בתחום הקנאביס לשימוש 

 של התקשרות עם גורמים נוספים בשרשרת אשר הינם בעלי הרישיונות הנדרשים; בדרך

 מובילים; מותגים בינלאומייםעם שיתופי פעולה אסטרטגיים ובלעדיים   .ב

ניסיון בגידול, עיבוד והפצה אשר לקנדוק  כוח אדם מנוסה ומיומן בכל שלבי שרשרת ההפקה,   .ג
 ; שנים בתעשייה 13נצבר על פני תקופה של 

 יכולת תגובה מהירה ודינמיות בהתאם להתפתחות המהירה של שוק הקנאביס הרפואי; .ד
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 מערך שיווק והפצה מקומי וגלובלי; .ה

משותפים   .ו מחקרים  הכוללת  מובילים  אקדמאיים  מוסדות  עם  שנים  לאורך  מאומצת  עבודה 
 ושיתופי פעולה בתחום הפעילות; 

 ע השקעות וכן תפעול שוטף של הפעילות. ונזילות לביצו  , גיוס הוןיכולת מימון .ז

 

 במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות  שינויים 7.9

לאור הפופולריות הגוברת של הקנאביס לשימוש רפואי ברחבי העולם, כפי שקמות חברות רבות בתחום  
רפואי על  הקנאביס, קמות גם חברות המייצרות ומספקות מוצרים נלווים לתעשיית הקנאביס לשימוש  

 מוצרים המוגמרים.  ה  של הפצהכל רבדיה, משלבי הריבוי ועד לשלב ה

החדשה לתוקף הובילה לגידול משמעותי במספר השחקנים בשוק המקומי בכל שלבי    אסדרההכניסת  
.  וכן לעליה בעלויות הייצור עקב דרישות תקני האסדרה החדשה כחלק מהליך הייצור  שרשרת הייצור

רואה בכך יתרון באפשרות להורדת עלויות ייצור בהתקשרות  קנדוק  התחרות,    על אף החסרון בהגדלת
    עם ספקים חדשים ואי תלות בספק בודד או במספר מצומצם של ספקים.

כמו כן, האפשרות לייבוא חומרי גלם ו/או מוצרים מוגמרים של קנאביס רפואי הוסיף מגוון ספקים  
 לתחום הפעילות.   

עם ספקני משנה שונים לצורך מתן שירותים משלימים במסגרת  קנדוק  במהלך תקופת הדוח התקשרה
  ונובולוג   וכן התקשרות עם ס.ל.א  IMC-GMPהתקשרות עם מפעלי ייצור מורשים    –שרשרת הייצור  

 להלן.   7.17כמפורט בסעיף  IMC-GDPהפצה בקוסניגציה כמפיץ מורשה  מיבהסכ

ראו    Fotmer-ו  Tilray  ,Organigram,Aphriaלפרטים אודות התקשרות החברה בשיתופי הפעולה עם  
 לעיל.   7.28.3בסעיף 

 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם  7.10

 להערכת החברה, חסמי כניסה והיציאה העיקריים בתחום הפעילות הינם, כדלקמן: 

קבלת רישיון קבוע מהיק"ר מהווה חסם כניסה מרכזי לתחום הפעילות. החברה מעריכה    –  רישוי .א
כי במידה ולגורמים המחזיקים באישורים זמניים לגידול, לא יהיו את הכספים הנדרשים לצורך  
הקמת התשתית הנדרשת להפקת מוצרי קנאביס לשימוש רפואי בהתאם לאסדרה החדשה, אותם 

יך להחזיק באישורים זמניים גם בשנים הבאות, כך שגיוס ההון הנדרש  גורמים לא יוכלו להמש
להקמת התשתיות הנדרשות מהווה מחסום כניסה משמעותי לתחום הפעילות. לפרטים ראו ס"ק  

 . ' להלןב

נדרשת השקעה כספית גבוהה בהקמה של חממות, רכישה של ציוד וחומרים שיאפשרו    - מימון   .ב
גידול קנאביס איכותי לשימוש רפואי, הקמת מערך הגנה הכולל גידור ושמירה אדוקה בהתאם  

, בניית מערך הפצה ושיווק בארץ ובעולם, בניית מותג, מחקרים  IMC-GSP  –לתקנים של היק"ר  
 אלו.   פעילויותולת לעמוד בעלויות התפעול השוטף של וכן יכ  קליניים

גידול קנאביס לשימוש רפואי איכותי וכן תחום    –  כוח אדם איכותי ובעל ניסיון בגידול קנאביס .ג
המחקר והפיתוח של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי מצריכים כוח אדם בעל ידע מקצועי עדכני  

 ומי הידע השונים לצורך פיתוח מוצרים שונים. ומומחיות בין תחומית, וכן יכולת לשלב בין תח

בנוסף לאישורים והרישיונות הנדרשים הניתנים    –  קבלת אישורים מגורמים רגולטוריים נוספים .ד
היק"ר, כמפורט בס"ק   ידי  נוספים  אעל  רגולטורים  צורך בקבלת אישורים מגורמים  יש  לעיל,   '

משרד   בשטחה,  מתוכננת  שהפעילות  המקומית  המועצה  אישור  לרבות  בקרקעות,  לשימוש 
וש רפואי כהיתר  החקלאות ופיתוח הכפר או כל רשות רלבנטית אשר מתירה לגדל קנאביס לשימ

כמו כן, אי עמידה בתקני בטיחות ו/או הוראות רגולטוריות עתידיות  לשימוש חורג כנדרש, וכד'.  
 בשווקי היעד הפוטנציאליים עשויה להקשות על כניסה לשווקים אלה. 

 

הגידול במספר השחקנים ומשקיעים חדשים לתחום יצר תחרות רבה לכל אורך    –  יחודיות ובידול .ה
שלא    בעל רישיוןשרשרת הייצור וכן בניסיון להפיץ מוצרי קנאביס רפואי לשווקים הבינלאומיים.  

יהיה בעל ערך מוסף או ייחודיות )שנות ניסיון, אנשי מפתח, מוצר מוכח על סמך מחקרים קליניים  
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 ושי להשתלב בתחום.    וכ"ו( יהיה לו ק

 

 

 חסמי יציאה  7.11

בפני לקוחותיה להמשך ייצור  קנדוק  להערכת החברה חסם היציאה העיקרי נובע מהתחייבויותיה של  
 ושיווק מוצריה, בהתאם למקובל בשוק. 

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם

על פי האסדרה החדשה, יוכל כל מטופל בעל מרשם לבחור בבית המרקחת ואף להזמין לביתו, כל מוצר  
ייתכן כי בעלי  המיוצר על ידי בעל רישיון מתאים מבלי שיהיה תלוי באספקה מבעל רישיון ספציפי.    

א בהכרח  רישיון שימוש בקנאביס לשימוש רפואי יעדיפו לקבל טיפולים וליטול תרופות אחרות אשר ל
למועד הדוח, תחום מוצרי הקנאביס לשימוש רפואי נמצא בראשית דרכו  מבוססות על צמח הקנאביס. 

ולהערכת החברה בשנים הקרובות יתווספו לשוק מוצרים נוספים מבוססי קנאביס לשימוש רפואי, אשר  
 אינם נמכרים כיום בישראל וברחבי העולם.

 ים בהם מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החל  7.12
 להלן.   7.19ראה סעיף 

 
  מוצרים ושירותים 7.13

ומוכרת   מפיקה  באיכות  בתי  לקנדוק  מוצרים  הארץ  ברחבי  משרד    GMPמרקחת  להנחיות  בהתאם 
מאושרים להפצה מוצרי קנאביס רפואי בתצורות    נכון למועד פרסום הדוח,  הבריאות והיק"ר בנושא. 

 הבאות: 

  10המשקל הכולל של הקנאביס )נטו( בכל אריזה הוא  תפרחות קנאביס מיובשות וארוזות בהן   .א
 גרם.

תפרחות קנאביס מיובשות ומגולגלות בתצורת גליליות )סיגריות( בעלות פילטר או קצה לאחיזה   .ב
 גרם. 10)פיית שאיפה(, באריזות בהן המשקל הכולל של הקנאביס )נטו( בכל אריזה הוא  

המשקל הכולל של מיצוי הקנאביס המהול  מיצוי קנאביס מהול בשמן וארוז בבקבוקים ש  –שמן   .ג
 גרם.  10)נטו( הוא 

החומרים   לטווח  בהתאם  וזאת  למכירה  המותרים  מוצרים  מגוון  ישנם  היק"ר,  להנחיות  בהתאם 
החברה מעריכה כי בעתיד יהיה ניתן לייצר ולמכור מוצרים נוספים, בין  הפעילים המותרים במוצרים.  

ילים אחרים כל זמן שיעמדו בתקנים פרמצבטיים ותחת תקינת  בתצורות אחרות ובין בריכוז חומרים פע
GMP . 

 פילוח הכנסות ורווחיות ממוצרים ושירותים 7.14
הכנסות   פירוט  מהווה  קנדוק  להלן  מהם  שההכנסה  ממוצרים  הפעילות  מסך    10%בתחום  יותר  או 

 )באלפי ש"ח(:קנדוק הכנסות 
 31לתקופה שהסתיימה ביום  

 2020בדצמבר 
שהסתיימה  לתקופה 

 2019בדצמבר  31ביום 
לתקופה שהסתיימה ביום 

 2018בדצמבר  31
המוצר/קבוצת 

 מוצרים
% מסך   הכנסות

הכנסות 
 קנדוק

% מסך   הכנסות
הכנסות 

 קנדוק

% מסך   הכנסות
הכנסות 

 קנדוק
 17% 1,182 18% 1,730 12% 6,733 שמנים 

 83% 5,773 82% 7,879 88% 49,376 תפרחות
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או יותר מסך    10%בתחום הפעילות ממוצרים שההכנסה מהם מהווה    עולם-כאן להלן פירוט הכנסות  
 :(2019עולם לא הייתה פעילות בתחום הקנאביס הרפואי בשנת -)לכאן )באלפי ש"ח( קנדוק הכנסות 

 
 2020(1)בדצמבר  31לתקופה שהסתיימה ביום  

 עולם -כאן% מסך הכנסות  )באלפי ₪(  הכנסות המוצר/קבוצת מוצרים
 6% 670 שמנים 

 94% 10,490 תפרחות
 .  2020ביולי   1 –עולם החל ממועד האיחוד לראשונה -הכנסות כאן (1)

 לקוחות 7.15

פונים   לספק ספציפי אלא  לא משויכים  במסגרתה המטופלים  האסדרה החדשה,  של  מיישומה  כחלק 
כל אחד מהיצרנים,   פרופיל קנבואידי מסויים של  לבתי המרקחת בהם הם רשאים לבחור מוצר בעל 

העיקריים, תחת האסדרה החדשה, הינם בתי המרקחת אשר רוכשים את המוצרים מבתי  קנדוק  לקוחות  
 רשים.  המסחר המו

השיווק והפצה של מוצרי קנדוק לבתי המרקחת, לרבות התמורה שמתקבלת ממוצרים אלו, מתבצעים  
 להלן(.   7.17( עמם התקשרה החברה )כמפורט בסעיף IMC-GDPבאמצעות מפיצים מורשים ) 

הבאים לאספקת מוצרים לבתי    םבהסכמיקנדוק  , התקשרה  מופרסו  עד למועדובמהלך תקופת הדוח  
 המרקחת בישראל: 

בתי מרקחת פרטיים מורשים   13התקשרה עם  קנדוק  במהלך תקופת הדוח  –  בתי מרקחת פרטיים .א
בהסכמי מסגרת לאספקת מוצרי    )שאינם חלק מרשת בתי המרקחת של כאן עולם(  ברחבי ישראל

בין   הנעות  לתקופה  נחתמו  המסגרת  הסכמי  רפואי.  במסגרתם    36- ל  12קנאביס  קנדוק  חודשים 
לצורך מכירתם למטופלים   GMPתספק לבתי המרקחת באמצעות מפיצים מורשים אספקת מוצרי 

ל פי שיעורים  בעלי רישיון כאשר בתי המרקחת יהיו זכאים לעמלת מכירה הנגזרת ממחירון קנדוק ע 
בהודעה   ההתקשרות  את  לבטל  רשאי  יהא  צד  כל  כי  נקבע  הסכמים  במסגרת  בהסכם.  שנקבעו 

יצוין כי הסכמי בתי המרקחת קובעים מסגרת של כמות צריכה  יום לצד השני.      90מוקדמת בת  
מינימלית שנתית שבתי המרקחת התחייבו לרכוש וקנדוק התחייבה לספק. במסגרת הסכמים אלו,  

בעה חלוקה רכישת רבעונית וההזמנות מבוצעות בהתאם לשיקול דעת בתי המרקחת, המלאי  לא נק
המינימלית השנתית. בכמות  לעמידה  בכפוף  וזאת  קנדוק,  מוצרי  של  כי  הקיים  עמידה    אי  יובהר 

בכמות המינימלית השנתית לא תטיל סנקציה כלשהי על בתי המרקחת. נכון למועד הדוח, הסכמי  
 .  2021טון במהלך שנת    7 עד רקחת כוללת אספקה של המסגרת עם בתי המ

, לאחר תאריך המאזן, אישר דירקטוריון החברה את התקשרות  2020במרץ    4ביום    –  סופר פארם .ב
עם מחייב  בהסכם  המפעילה    קנדוק  פארם  סופר  ישראל.    60רשת  ברחבי  מורשים  מרקחת  בתי 

 ; לעיל 7.2.1.3סעיף  לפרטים נוספים ראו 

פרטניות   להזמנות  בהתאם  בישראל  הפעילים  המרקחת  בתי  לכלל  מוצריה  את  קנדוק  מפיצה  בנוסף, 
 שמתבצעות מעת לעת.  

 . 2020מהכנסותיה לשנת  10%-יצוין כי לא קיים לקנדוק לקוח מהותי אשר מהווה יותר מ

 מרשם תקף. בתי המרקחת של החברה, מוכרים את מוצרי הקנאביס הרפואי ישירות למטופלים בעלי 

גם   לעלות  ימשיך  רפואי  לשימוש  בקנאביס  שימוש  רישיון  בעלי  המטופלים  שמספר  מעריכה  החברה 
הגדלת מספר    המעבר לאסדרה החדשה המבוססת מרשמי רופא,  בשנים הקרובות, הודות, בין היתר,

של  הרופאים הרשאים להנפיק רישיונות שימוש, העלייה במודעות בארץ ובעולם בקשר עם סגולותיו  
הקנאביס לשימוש רפואי, והרחבת ההתוויות לשימוש בקנאביס לשימוש רפואי, זאת יחד עם הוספת  
האפשרות לרכוש מוצרי קנאביס לשימוש רפואי בבתי מרקחת )מוצרים המיוצרים על ידי חברות בעלות  

 (.  IMC-GAPתקן 

עם המעבר לאסדרה החדשה עובר השוק הישראלי טרנספורמציה מהירה לרגולציית פארמה    2020שנת  ב
הכוללת מכירות באמצאות בתי המרקחת על בסיס מרשמי רופא. יחד עם המעבר, מתפתח שוק דינאמי  



 35 -א

 

והן ביכולת הבחירה של המטופלים.  שינוי חד זה   צומח בעל מאפיינים של שוק חופשי הן במחירים 
פעילות בתי המרקחת של החברה המתבצעת  המקומי יחד הסכמי המכירה לבתי המרקחת,  בתנאי השוק  

והגידול הצפוי  ,  Fotmer-ו  Tilray  ,Organigram  ,Aphriaעם    יםהאסטרטגי   מיםההסכ ,  עולם-כאןדרך  
 בהיקפי הייצור והמכירה של החברה בארץ ממצבים את החברה לצמיחה משמעותית במכירותיה.  

לעיל, לרבות כי מספר החולים העשויים להיות זכאים לקבלת רישיון לשימוש   תחזית והנחת החברה
רפואי הקרובות  בקנאביס  בשנים  לעלות  ידיימשיך  על  המוצרים  רכישת  ו/או  ,  פארם  בתי   סופר 

לעיל המפורטים  המסגרת  להסכמי  בהתאם  קנדוק  , המרקחת  הסכמי  לאספקת    יכולת  היקף  מלוא 
פארם ובתי המרקחת הפרטיים הינה בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעו  -המסגרת עם רשת סופר

בחוק ניירות ערך, המבוססת על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר  
עשו אלו  הערכות  החברה.  של  בשליטתה  ואינו  ודאי  אינו  בכלל,  אם  התרחשותם,  שלא  מועד  יות 

להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם  
 לדוח זה.  19בשליטת החברה, וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 

 שיווק והפצה 7.16

"(, חברה  .אס.ל" התקשרה בהסכם הפצה בקוסניגציה עם חברת סלומון לוין ואלשטיין )להלן:קנדוק  
במסגרתו ס.ל.א תעניק    48שנים   3מקבוצת טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, בהסכם הפצה לתקופה של  

לקנדוק שירותי לוגיסטיקה, אחסון, ליקוט והפצה של מוצרי הקנאביס לשימוש רפואי של קנדוק לבתי  
הינה מפיץ מורשה מטעם היחידה לקנאביס רפואי במשרד   מרקחת הפרוסים בכל רחבי ישראל. ס.ל.א

הפצה   רישיון  ובעלת  ס.ל.א  IMC-GDPהבריאות  של  הלוגיסטי  מהמרכז  יתנהלו  ההפצה  שירותי   .
מתקדמים בעולם. בתמורה  הבשוהם, מתקן לוגיסטי אוטומטי ומתקדם בתעשיית התרופות מהגדולים ו

עור קבוע ממחזור המכירות של מוצרי קנדוק לבתי  למתן שירותי ההפצה תהא זכאית ס.ל.א לעמלה בשי
 מרקחת. יתר התנאים המסחריים של ההסכם ההפצה הם כמקובל בהסכמים מסוג זה.

"(, נובולוג"  )להלן:  נובולוג בע"מעם    הפצה נוסף  התקשרה קנדוק בהסכם ,  2020במהלך חודש דצמבר  
תעניק לקנדוק שירותי לוגיסטיקה, אחסון, ליקוט    נובולוגבמסגרתו    49שנים   3בהסכם הפצה לתקופה של  

  נובולוג והפצה של מוצרי הקנאביס לשימוש רפואי של קנדוק לבתי מרקחת הפרוסים בכל רחבי ישראל.  
.  IMC-GDPהינה מפיץ מורשה מטעם היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות ובעלת רישיון הפצה  

יתנהלו מהמרכז הלוגיסטי של   בשוהם. בתמורה למתן שירותי ההפצה תהא    ובולוגנ שירותי ההפצה 
לעמלה בשיעור קבוע ממחזור המכירות של מוצרי קנדוק לבתי מרקחת. יתר התנאים    נובולוגזכאית  

 המסחריים של ההסכם ההפצה הם כמקובל בהסכמים מסוג זה. 
 

 מעת לעת החברה בוחנת אפשרויות נוספות להפצת מוצריה באמצעות מפיצים אחרים. 
 

הר כי לחברה לא קיימת תלות באחד ממפיציה באופן שאבדנם ישפיע מהותית לרעה על החברה או  יוב
 שתגרום לחברה תוספת עלות מהותית כתוצאה מהצורך להחליפם.  

 
 צבר הזמנות  7.17
 נכון למועד הדוח לחברה אין צבר הזמנות.   7.17.1
  7.17  קנאביס רפואי, ראו סעיףלפרטים אודות התקשרויות החברה עם בתי מרקחת בהסכמים למכירת   7.17.2

 .  לעיל
 חרותת 7.18

שחקנים וגורמים חדשים לתחום הפעילות, כאשר בהתאם לפרסומי  ריבוי  האסדרה החדשה הובילה ל 
  25, שנה שעברה(גידול    15)לעומת   IMC-GAP גידולחוות   28משרד הבריאות נכון למועד הדוח קיימים  

מפעלי    5)לעומת    IMC-GMPמפעלי ייצור    8,  חוות ריבוי שנה שעברה(  12)לעומת    IMC-GAPחוות ריבוי  
  בתי מרקחת  131- וכ   בתי מסחר שנה שעברה(  7)לעומת    IMC-GDPבתי מסחר    14,  ייצור שנה שעברה(

. בנוסף, למיטב ידיעת החברה ישנם עוד עשרות גורמים וחברות  בתי מרקחת שנה שעברה(  74)לעומת  
 לתחום לכל אורך שרשרת הערך.  שפועלים לכניסה  

 

 

  הכולל מנגנון של תקופות הארכה אוטומטיות של שנתיים כל אחת.  48
  הכולל מנגנון של תקופות הארכה אוטומטיות של שנתיים כל אחת.  49
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דציה בשוק המקומי.  ולי, יחלו תהליך קונס2021בשנת  זה  כתוצאה מריבוי    ייתכן כי  להערכת החברה

בשוק   הנדרשת  והתאמה  הגוברת  התחרות  עם  שיתקשו  ותיקות  חברות  ו/או  בתחום  חדשות  חברות 
בשווקי קנאביס   גם  נפוצה  זו  ו/או רכישות. תופעה  יוביל לעסקאות מיזוג  הדינמי,  הקנאביס הרפואי 

יסיונה  לת החברה, נ(. לאור מצב זה, להערכת הנהTilray – Aphriaרפואי אחרים בעולם )דוגמת עסקת  
שיתופי הפעולה האסטרטגיים של החברה, רווחיות החברה, גישתה של החברה  רב השנים של החברה,  

  מביאים לכך  , ככל שתושלם(, צוות ההנהלה המנוסה,SPAC-לשוק ההון )לרבות עסקת המיזוג עם ה
 החברה ערוכה לנצל הזדמנויות שכאלה. ש
 
אסדרה החדשה הובילה לגידול משמעותי בכמות בתי המרקחת המנפקים קנאביס רפואי, בד בבד, גם  ה

ו/או חדשים.   לנפק קנאביס רפואי בבתי מרקחת קיימים  לגידול בביקוש של רוקחים לקבלת רישיון 
החברה מפעילה רשת בתי מרקחת  , ונכון למועד זה,  עולם-כאןהשלימה החברה את עסקת    2020בשנת  

זה  הכו דוח  למועד  נכון  ת"א   5ללת  )בערים  פעילים  מרקחת  אשדוד 50בתי  הרצליה 51,   53חיפה  52, 
  –התקשרה כאן    2021במרץ    29(, ובית מרקחת נוסף בהקמה, בעיר באר שבע. בנוסף, ביום  54וירושלים 

סניפים בדרום בהם תחזיק כאן    2בתי מרקחת נוספים )  4עולם בהסכמים לרכישת זכויות בפעילותם של  
ו  50.1%עולם   כאן    2-מהפעילות  תקבל  בהם  ובצפון  אביב  בתל  הזכויות    –סניפים  מלוא  את  עולם 

בתי   רכישת  בהשלמת  מתלים.  תנאים  להתקיימות  כפופה  הנוספים  המרקחת  בתי  רכישת  בפעילות(. 
      מרקחת אלו, והפעלת בתי המרקחת בירושלים ובאר תכלול רשת גבעול עשרה סניפים ברחבי הארץ.

 
 

 התחרות  עם להתמודדות החברה של העיקריות כיםהדר 7.18.1

ת יתרון יחסי לעומת גורמים חדשים ותיקים בשוק הישראלי  ובעל   עולם-כאןו  קנדוקלהערכת החברה,  
 והבינלאומי וזאת בהסתמך בין היתר על הגורמים המפורטים להלן:  

היותה חלוצה בתחום הקנאביס   • והניסיון הרפואי שנצבר בקנדוק עקב  הגנטי, האגרנומי  הידע  מינוף 
 שנים;  13-הרפואי לשימוש רפואי בעלת ניסיון של למעלה מ 

ל  • בארץ  גישה  ומשווקים  רפואה  גורמי  של  מקצועיות  הדרכות  ומתן  ביותר  הגבוהה  באיכות  מוצרים 
 ובעולם; 

שיתופי פעולה אסטרטגיים עם גורמים מקומיים ובינלאומיים המהווים חלק בלתי נפרד ממערך הייצור   •
 וההפצה הגולבלי בשווקים המרכזיים; 

 וממון לניצול הזדמנויות עסקיות;  לחברה נזילותגישה לשוק הון )באמצעות החברה( המאפשר  •
צוות עובדים ויועצים מנוסים כולל אנשי אקדמיה ואגרונומים, בעלי ידע תיאורטי ומעשי נרחב בשיטות   •

 גידול, פארמה, מחקר, ניהול בינלאומי, שיווק ומכירות וטיפול רפואי; 
יון רב השנים בתחום הפעילות כדי  משקיעה משאבים וכן מנצלת את הידע והניסקנדוק    –מחקר ופיתוח   •

 לבצע מחקרים קליניים מתקדמים להוכחת אפקטיביות מוצריה; 
ויעילות   • גמישות  תוך  משמעותי  ייצור  כושר  לקנדוק  המקנה  ייצור  מתקני  מספר  הכולל  ייצור  מערך 

 . תפעולית

 פלים.רשת בתי מרקחת ייעודית לקנאביס רפואי המוכרת את מוצרי הקנאביס הרפואי ישירות למטו •
 

 עונתיות 7.19

 

 

 בית מרקחת "גבעול" בתל אביב פעיל ומנפק קנאביס לשימוש רפואי. 50
עולם השלימה את רכישת בית המרקחת לאחר  -בית מרקחת "תל חי" באשדוד פעיל ומנפק קאנביס לשימוש רפואי. כאן 51

 תאריך המאזן.  
 שליט" בהרצליה פעיל. בית המרקחת טרם קיבל רישיון לנפק קנאביס לשימוש רפואי.-בית מרקחת "גבעול דה  52
לפיו היא תעניק לו שירותי ייעוץ ורישיון למותג "גבעול" בתמורה  כאן עולם נכנסה לשיתוף פעולה עם בעל בית המרקחת    53

 ממכירות מוצרי קנאביס רפואי בבית המרקחת. 90%-ל
בית מרקחת "גבעול" בירושלים החל בפעילות בסמוך לפרסום דוח זה. בית המרקחת טרם קיבל רישיון לנפק קנאביס    54

 לשימוש רפואי. 
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שלה  קנדוק   החקלאית  התוצרת  את  לשימוש  מגדלת  קנאביס  לגידול  מותאמות  מתקדמות  בחממות 
שנות פעילותה, מגדלת    13ויחד עם הניסיון הגידולי המצטבר שנצברה קנדוק לאורך   רפואי בכל העונות

 קנדוק באופן רציף לאורך כל השנה. 

 

 כושר ייצור 7.20

החברה עוסקת בריבוי ובגידול צמחי קנאביס על כל שלבי הצימוח, ההפרחה ושלבי העיבוד מהקציר,  
 , ובהרחבה: IMC-GAPעיבוד מתקדם ועד אריזה בשקיות על פי תקן  

גנטיקת  קנדוק   על  מבוסס  אמהות  בית  הראשון  קנדוק  מנהלת  בשלב  ייחורים  קנדוק  כאשר  מורידה 
ל שלב הצימוח הנמשך מספר שבועות שלאחריו הצמחים נכנסים  מצמחי האם ושותלת אותם ובכך מתחי

ייחורים אלו משמשים  לתהליך הבא שהינו שלב ההפרחה במסגרתו גדלים פרחים על הצמחים עצמם.  
את החברה למתקן הצפוני וכן לצורך אספקת ייחורים במסגרת שיתופים הפעולה עם תאגידים מורשים  

 כמפורט להלן. 

וצע קציר שלאחריו מתחיל שלב העיבוד בו עוברים הפרחים תהליכי ייבוש  עם סיום שלב ההפרחה מב
 .  IMC-GMPויישון. שלב העיבוד מסתיים באריזת התוצרת בשקיות על פי תקן 

מתקן אריזה  , לבתום אריזת התוצרת בשקיות, מועברות השקיות לאריזה ו/או לייצור )במקרה של שמן(
. לאחר  קנדוקמוצרים אשר יישאו את שם המותג של  קנדוק  שייצר עבור    (IMC-GMP)בעל רישיון    וייצור

מהמפעל לבית מסחר מורשה,   (IMC-GDP)תהליך הייצור, המוצרים ישונעו על ידי בעל רישיון מתאים 
 . קנדוקומשם לבתי מרקחת מורשים או לבתי המטופלים בהתאם לבחירת קנדוק  על פי בחירתה של 

  170בעולם המתפרס על שטח כולל של  בארץ ואתר רחב היקף מהגדולים    הינו  החברההאתר הדרומי של  
בהנחה של הפעלה מלאה ובהשלמת  )  טון קנאביס רפואי בשנה   88דונם ובעל היקף ייצור מקסימלי של עד  

המתקנים כלל  של  להתפתחויות  .  (ההקמה  בהתאם  מודלארי  באופן  מבוצע  הדרומי  האתר  פיתוח 
ניתן לשלב  הרגולציה הנוגעות לייצוא קנאב של הפרויקט בשטח    Aיס רפואי מישראל. רישיון הגידול 

במתקן הושקעו משאבים רבים בהטמעת טכנולוגיות מתקדמות בכל שלבי הגידול  דונם,    30-כולל של כ
 והייצור, זאת בכדי לעמוד ברמות האיכות הגבוהות של מוצרי קנדוק. 

של הפרויקט במהלך תקופת הדוח, כאשר במהלך חודש    Aהחברה השלימה את הקמת והפעלתו של שלב  
רישיון קבע מאת היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות )היק"ר( לעיסוק    קיבלה קנדוק  2020דצמבר  

, לריבוי  1973-לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג  7-ו  6והחזקה של סם מסוכן לפי סעיפים  
תפרחות ועיבוד  קנאביס  צמחי  איכות    וגידול  בתנאי  קנדוק    IMC-GAPוצמחים  של  הגידול  במתקן 

הגידול.   ברישיון  כקבוע  ביותר  בהיקף מסחרי משמעותי  של  בדרום הארץ,  ניתן לתקופה    12הרישיון 
 חודשים.  

טון בשנה. יצוין כי בסמוך    10עד    7יאפשר לחברה כושר ייצור שנתי של בין  שלב א' של המתקן הדרומי  
זה,   דוח  פרסום  קנדוק  למועד  חדשמשפחת  השיקה  גנטיקות    Canndoc Cali  –  המוצרים  בסיס  על 

 ייחודיות וחדשניות שפיתחה החברה וגידול מסחרי ראשון של המתקן הדרומי.  

  המהלך שדרוג והרחבת המתקן הצפוני לאיכות הגבוה החברה השלימה    במהלך תקופת הדוח   בנוסף,
היעד בשווקי  מאסטרטגיית  . הנדרשת  ופיתוח    המתקן   הוסב  הייצור  כחלק  מחקר  למטרות  בחלקו 

. כושר הייצור המקסימלי של אתר זה, בהינתן  מערך הייצור של קנדוקיכולות הריבוי עבור  הורחבו  ו
וניתן להרחיבו במסגרת מימוש  טון תפרחת מיובשת לשנה    3-גידול מקסימלי בסבבי הגידול, עומד על כ

 טון קנאביס רפואי לשנה.  10-לכ ם הקיבוץ כחלק מהתקשרות החברה ע אופצית ההרחבה

שיתופי פעולה לגידול ויצור מוצרי קנאביס רפואי  בנוסף, במהלך תקופת הדוח התקשרה קנדוק במספר 
על הגנטיקה הייחודית של קנדוק עם אתרי גידול וייצור קנאביס רפואי בישראל בעלי    המבוססאיכותי  

באופ ומייצרים  המגדלים  מהיק"ר  קבע  ורציף.  רישיונות  מסחרי  באתר  ן  הפעילות  תחילת  בעקבות 
של   האיכות  בסטנדרט  אלו  פעולה  שיתופי  במסגרת  החקלאית  התוצרת  עמידת  אי  עקב  וכן  הדרומי, 

 קנדוק, צמצמה קנדוק את הפעילות במסגרת שיתופי פעולה אלו.  

מייצרת  של    ואורזת  קנדוק  הגידול  תוצרת  על  המבוססים  שלה,  הרפואי  הקנאביס  מוצרי  קנדוק  את 
ייבוא,   ו/או  האסטרטגיים  הפעולה  משיתופי  כחלק  עם  באמצעות  במתקניה,  יצרנים    2התקשרויות 

. להערכת החברה, יצרנים אלו הינם בעלי כושר  IMC-GMPמקומיים בעלי מפעלים המייצרים לפי תקן  
 ייצור מספק לצרכיה של קנדוק.      
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 מקרקעין ומתקנים   7.21
 המתקן הדרומי  7.21.1

התקשרה קנדוק עם תאגיד ישראלי     2019באפריל    23ביום  כחלק מאסטרטגיית התרחבות של החברה,  
"( על הסכם אסטרטגי מחייב )בסעיף זה: התאגידאשר מחזיק שטחים חקלאיים בנגב המערבי )להלן: "

עלההסכם" רפואי.  קנאביס  של  היקף  רחב  גידול  מתקן  להקמת  הינה  -"(  ההתקשרות  ההסכם,  פי 
שנים ממועד חתימה על הסכם סופי, כאשר לקנדוק האפשרות להאריך את התקופה          10של  לתקופה  

 שנים נוספות.   10-ב

דונם    50  - על פי ההסכם, מתחייב התאגיד להעמיד לטובת קנדוק, עם תחילת ההתקשרות, שטח של כ
ם ממועד החתימה  שני  5חממות גידול ולצרכים תפעוליים הניתנים להגדלה לפי צרכי הגידול, עד תום  

"( ויהיה אחראי על ביצוע טיפולי תחזוקה  אופציית ההרחבה"- " והקרקע)להלן בהתאמה: "  על ההסכם
 שוטפת של הקרקע והחממות הבנויות.  

בתמורה להעמדת השטח, יהא זכאי התאגיד לתשלום מבוסס על תפוקת הגידול של קנדוק. לפרטים  
לקיבוץ בקנדוק, ראו דיווחים מידיים של חברה מימים  מלאים אודות ההסכם, לרבות אופציות שניתנו  

ו 2019-01-009372)אסמכתא    2019בינואר    24 אשר  2019-01-039889)אסמכתא    2019באפריל    23-(   )
 המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה. 

 המתקן הצפוני  7.21.2
קנדוק    2015במאי   הארץ  עם  התקשרה  בצפון  קיבוץ  של  המלאה  בשליטתו  תאגיד  "להלן:)תאגיד 

והקיבוץ מיזם משותף בדרך של שותפות  קנדוק  הקימו    לפיו  ", בהתאמה(הסכם השותפות"   -" והקיבוץ
ידי   על  תשווק  אשר  רפואי  לשימוש  קנאביס  תוצרת  וגידול  ריבוי  לצורך  רשומה  להלן:  )קנדוק  לא 

צורך הגידול בלבד אין לקיבוץ כל זכות בכל מיזם ו/או שיתוף  "(. היות שהשותפות הוקמה להשותפות"
  5  - שטח חקלאי של כבמסגרת השותפות העמיד הקיבץ לשותפות    .קנדוקפעולה ו/או פעילות אחרת של  

זכות סירוב ראשונה באופציה להרחבת שטח המקרקעין עד לשטח כולל  ו"(,  המקרקעין"להלן:  דונם ) 
 דונם.    16-של כ

מהזכויות בשותפות והקיבוץ מחזיק ביתרת הזכויות. רווחי והפסדי השותפות    70%  -קנדוק מחזיקה ב
אשר כאמור, הוקמה לצורך ריבוי וגידול בלבד, מחולקים בין הצדדים בהתאם ליחס האמור. יחד עם  

טות בהנהלת השותפות בנושאים המפורטים להלן דורשות החלטה פה אחד ולא החלטה ברוב  זאת, החל
נוספים לשותפות; אישור התוכנית   קולות: מכירת הזכויות בשותפות או חלק מהן; הכנסת שותפים 
לצדדים   ערבויות  מתן  ענין;  בעלי  עסקאות  אישור  דיבידנדים;  חלוקת  אישור  השנתית;  העסקית 

 ון או חוב להשקעות; זכויות החתימה בשותפות ומינוי המנכ"ל והיו"ר של השותפות. שלישיים; גיוס ה

שנים אשר סיומה    49למיטב ידיעת החברה, הקיבוץ הינו בעל זכות חכירה מרמ"י במקרקעין לתקופה של  
תמורה,  2038בספטמבר    30ביום   ללא  השותפות,  לשימוש  המקרקעין  את  להעמיד  התחייב  הקיבוץ   .

פת ההסכם. השותפות נושאת בתשלומי הארנונה וכל מס אחר החל על מחזיק ומשתמש  למשך כל תקו
 במקרקעין ולא על בעלים או חוכר של מקרקעין. 

ההסכם, להוראות  כל    בהתאם  על  השותפות,  של  הרוחני  בקניין  והעתידיות  הנוכחיות  הזכויות  כל 
 . קנדוקמרכיביו, הינן קניינה הבלעדי של 

אופציות לתקופות של   3שנים בתוספת  5השותפות במקרקעין עומדת על   תקופת ההרשאה לשימוש של
שנים כל אחת המתחדשות אוטומטית בכפוף לעמידת הצדדים בתנאי ההסכם. תאגיד הקיבוץ רשאי    5

 חודשים מראש.  18לבטל את ההסכם מכל סיבה שהיא, תוך מתן התראה של 

שנת   היק"ר    2020במהלך  אישורי  לקבלת  בכפוף  אשר  השותפות,  להסכם  בתיקון  הצדדים  התקשרו 
ורשויות המס, תועבר פעילות השותפות לאגודה שיתופית חקלאית שתוחזק בהתאם לחלקם היחסי של  

הקיבוץ(. יצוין כי עד למועד דוח זה, טרם התקבלו    30%- קנדוק ו  70%הצדדים טרם העברה כאמור )קרי,  
אישורים כאמור. ללא קשר לקבלת ו/או אי קבלת האישורים הנדרשים כאמור, הוסכם בין הצדדים  ה

 להמשיך את שיתוף הפעולה בהתאם לאותם תנאים.  
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חממות לגידול קנאביס לשימוש רפואי הכוללות את כל הציוד הנדרש  לקנדוק  נכון למועד פרסום הדוח,  
לצורך הגידול, כגון: ציוד תאורה, מתקני הפקה, ציוד הנדרש לצורך עמידה בדרישות האבטחה וכיו"ב  

 . קיבלה אישור על עמידה בוקנדוק אשר  IMC-GAPוזאת על לעמוד בתקן 

 

 בתי המרקחת  7.21.3
היא התקשרה בהסכמי שכירות עם בעלי המקרקעין עליהן  לם  עו   במסגרת פעילות בתי המרקחת של כאן 

הסכמי שכירות )ת"א, אשדוד, הרצליה, באר שבע    5ממוקמים בתי המרקחת. נכון למועד הדוח, קיימים  
בין   ועד    24וירושלים(. הסכמי השכירות הינם לתקופות ראשוניות שנעות  כוללים    10חודשים  שנים, 

- כאןהשכירות בבאר שבע    םשנים. ביחס להסכ  10-ל  5בין    ה שלבתקופ   מספר אופציות הארכה שנעות
 . עד לתחילת הפעילות בבית מרקחת זה  מעלות השכירות החודשית 50%משלמת  ולםע
 

 משרדי החברה  7.21.4

 .  , בצמוד למשרדי החברההרצליה 85ממקומים ברחוב מדינת היהודים קנדוק  משרדי מטה הנהלת 
 

 מחקר ופיתוח  7.22
 פיתוח גנטיקות  7.22.1

קנדוק  שנים, במסגרת תקופה זו פיתחה    13קנדוק פעילה בתחום הקנאביס הרפואי במשך תקופה של  
במהלך השנים גנטיקות שונות בעלות פרופיל קנאבואידי שונה, זאת בין היתר, בהסתמך על מידע קליני  

 על סמך השפעת מוצריה על המטופלים. קנדוק  שצברה 

 זנים.   4זכויות מטפחים על  של שוםנמצאת בהליך ריקנדוק נכון למועד הדוח, 

שידרוג  קנדוק  בנוסף   לצורך  וזאת  וולקני  מכון  עם  וכן  הצפוני  ופיתוח במתקן  פעילות מחקר  מבצעת 
 והגדלת אחוז החומרים הפעילים בתוצרת החקלאית.  דירות  ההגידול,  ואופטימיזציית יכולות גידול  

 מחקרים קליניים  7.22.2

תוכנית מחקרים  קנדוק  במתן קנאביס רפואי למטופלים, פיתחה  קנדוק  המידע וניסיונה של    בסיסעל  
   שאושרו על ידי היק"ר.  GMPקליניים רחבה ומתקדמת על בסיס מוצרים באיכות 

בהסכם לביצוע מחקר קליני עם קרן המחקר והפיתוח של  קנדוק  התקשרה    2019במהלך חודש נובמבר  
רופא( ועם חוקר ראשי מטעמו לבחינת השפעת מוצרי הקנאביס הרפואי  המרכז הרפואי שמיר )אסף ה

  100-על הפרעת ספקטרום אוטיסטית בילדים. המחקר יתבצע בבית החולים אסף הרופא, צפוי לכלול כ 
של   תקופה  להימשך  ועתיד  ג  24משתתפים  הדוח,  למועד  נכון  ל   10יסו  ו חודשים.  טיפול  מטופלים 

מחקר. לפרטים נוספים על המחקר הקליני באסף הרופא ראו דיווח  במסגרת ה  מוצרי קנדוק   באמצעות
 , אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפנייה.  201955בנובמבר   17מיידי מיום  

מחקרים קליניים מתקדמים מבוססי מוצרי קנאביס רפואי    9קיבלה את אישור היק"ר לבצע     קנדוק
ולה אסטרטגי עם מרכזים רפואיים מובילים בישראל. במסגרת  בשיתוף פע   נוספים  IMC-GMPבתקן  

תשמש   הקליניים,  השותפים  קנדוק  המחקרים  ידי  על  יבוצעו  אשר  הקליניים  המחקרים  כיזם 
המחקריים. בין יתר המחקרים, ניתן למנות מחקרים קליניים לבחינת ההשפעות הקליניות של מוצרי  

, פיברומיאלגיה, כאב ניורופתי, תופעות לוואי בטיפולי  החברה על מגוון התוויות רפואיות )אפילפסיה
(  PTSDהכימותרפיה בחולי סרטן, פרקינסון, דלקת פרקים ראומטית, כאב רדיקולרי, פוסט טארומה )

של   במוצרי השמן  פרמקוקינטיקה  יבוצע מחקר  וכן  מותנית(  זה:  קנדוק  ורדיקולופתיה  בס"ק  )להלן 
 "(.  ההתוויות הנבחנות"

בנוסף,קנדוק הגישה בקשה לאישור מחקר קליני לבחינת השפעת שימוש בקנאביס על מינון ו/או תדירות  
 השימוש באופיאוידים בשיתוף פעולה עם בית החולים שיבא. 

 

 

 . 098475-01-2019מס' אסמכתא:  55
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 ,randomizedומבוצעים באופן אקראי, כפול סמיות ומבוקר פלצבו ) Phase IIהמחקרים הינם מחקרי 
placebo-controlled, double-blind)  ה דרישות  פי  על  פארמה  במחקרי  בכל    ,FDA- כמקובל  כאשר 

 נבדקים.   עשרות מחקר קליני ישתתפו 

 

ו גיוס מטופלים לצרכי המחקר,  ואומדנים של החברה בקשר עם מועדי המחקר, יכולת  כן  הערכות 
כהגדרתו  ,יכולת השימוש של החברה בתוצרי המחקר, ככל שיתקבלו, הינם "מידע צופה פני עתיד

,המבוסס על גורמים ומשתנים רבים אשר אינם בשליטת    1968-של המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח
מהותית החברה. הערכות וכוונות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה  

 .מכפי שנצפו על ידי החברה

יובהר כי אישור היק"ר אינו מהווה מתן חוות דעת לאיכות המחקר מבחינה מדעית וסיכוי הצלחתו.  
את  החברה  מן  למנוע  עשויות  אשר  הבריאות  משרד  להנחיות  כפוף  הרישוי  תהליך  המשך  כן,  כמו 

 . היכולת לבצע או להשלים את המחקרים הקליניים

 פיתוח השקעות במחקר ו 

 לצורכי מחקר ופיתוח.  ש"ח אלפי  1,576סך של קנדוק השקיעה   2020במהלך שנת  

 נכסים לא מוחשיים  7.23

 רישיונות 

- כאןלמתקן הדרומי והמתקן הצפוני.  לריבוי וגידול קנאביס רפואי    יםפעיל  נותמחזיקה ברישיוקנדוק  
ל  עולם מרקחת  בתי  ברישיונות  הרצליה    3-מחזיקה  )ת"א,  מרקחת  להנפקת  בתי  ורישיונות  ואשדוד( 

נמצאת בשלב מתקדם להנפקת רישיון    עולם-קנאביס רפואי בבתי המרקחת בתל אביב ואשדוד. כאן 
 להנפקת קנאביס רפואי לבית המרקחת בהרצליה.  

 זכויות מטפחים ופרוטוקולי גידול 

בסעיף   לרישום  קנדוק  לעיל,   7.23.1כאמור  מתקדמים  בהליכים  מזני    4נמצאת  במרשם  קנדוק  זנים 
הגנה משפטית לזכות הקניין בזני  קנדוק  יעניק  קנדוק  זכויות מטפחים. רישום זכויות מטפחים על זני  

הצמחים שטופחו על ידה, בדומה להגנה הניתנית לבעלים בהמצאה טכנולוגית. התקופה שבה מטפח  
שנים, בהתאם לסוג הצמח, ובמהלכה לא ניתן    25-ל  20ובה בין  רשאי להנות מזכות מטפחים היא קצ

 .  קנדוקלעשות שימוש בצמח ללא רשות 

ידע אגרונומי רב אשר במסגרתו פיתחה נהלים מפורטים בדבר אופן שלבי  קנדוק  במהלך השנים, צברה  
לים אלו,  הגידול השונים של צמחי הקנאביס השונים בהתאם לסוג הצמח, תקופת הגידול ועוד. פרוטוקו

שיושלם( מאפשר   )ככל  הזנים  רישום  ידע אשר    קנדוקלבשילוב  גידולם,  ואופן  בזניה  קנדוק  בלעדיות 
 בגידולה במתקנים בארץ ובמסגרת שיתופי פעולה עם השותפים הבינלאומיים.   קנדוק משמש את 

 סימני מסחר  

למועד הדוח,   "  נמצאת בהליכיקנדוק  נכון  סימני מסחר על המותג  )"רישום  "(  CANNDOCקנדוק" 
 האירופאי ובצפון אמריקה.   בישראל ובמדינות באיחוד

 ( בישראל.  "Givol"ביצעה רישום סימן מסחר על המותג "גבעול" )  עולם-כאן

 מאגר מידע 

 מאגר מידע רשום בישראל אודות נתוני מטופליה.  מחזיקה  קנדוק

ה  עולם-כאן נתוני  אודות  בישראל  רשום  מידע  במאגר  מוצרי  מחזיקה  שרכשו  בתי המרקחת  לקוחות 
  . קנאביס רפואי בהתאם למרשמים
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 הון אנושי  7.24
 מצבת נושא משרה  7.24.1

( בהתאם  ועובדי קבלן  )כולל חלקיות משרהעובדים    75מעסיקה  קנדוק  ,  2020בדצמבר    31ליום  נכון  
  לחלוקה הבאה:

עובדים )כולל חלקיות מספר  מחלקה 
 31.12.2020משרה( ליום 

מספר עובדים )כולל חלקיות 
 31.12.2019משרה( ליום 

 3 3 מחקר ופיתוח 

 9 7 אגרונומיה 

 3 3 תפעול ואיכות 

 9 5 שירות לקוחות והדרכה 

 2 2 אבטחה ושמירה 

 6 5 שיווק ומכירות 

 3 4 כספים 

 5 4 הנהלה כללית 

 35 42 עובדי קבלן 

 75 75 סה"כ 

   נם מאושרי יק"ר.יעובדים נוספים אשר ה  100 -בנוסף לחברה מאגר זמין של כ

עובדים )כולל חלקיות משרד ועובדי קבלן( כאשר מרבית    25  עולם-, מעסיקה כאן2020בדצמבר    31נכון ליום  
 ליה(.  העובדים הינם רוקחים האחראים לתפעול היומיומי של בתי המרקחת הפעילים )תל אביב, אשדוד והרצ

 

 שינויים מהותיים שחלו במצבת העובדים    7.24.2

במהלך תקופת הדוח לא חל שינוי מהותי במצבת עובדי החברה לעומת השנה אשתקד. מבחינת חלוקת  
העובדים, כתוצאה מתחילת הפעילות במתקן הדרומי, גדל מספר העובדים האחראים להפעלת המתקן  

 )אבטחה ושמירה(, תפעול ואגרונומיה.  

כמות העובדים וזאת לאור תחילת הפעילות בבית מרקחת "גבעול"  , חלה עליה משמעותית בעולם-כאןב
בתי מרקחת   ופתיחת  וירושלים. השלמת הקמת  בתי מרקחת באשדוד  פעילות  רכישת  וכן  אביב  בתל 

עובדים פר    5-)כ  עולם-כאן , צפויה להוביל לגידול במצבת עובדי  2021בירושלים ובאר שבע במהלך שנת  
סניף(.  
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 מבנה ארגוני 

 נכון למועד הדוח:  קנדוקהארגוני של   להלן מבנה
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 נכון למועד הדוח:  עולם-כאןמבנה ארגוני של 
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 תלות מהותית בנושא משרה 

 . עולם-כאןו בקנדוק קיימת תלות בנושא משרה  לא למועד הדוח, להערכת החברה

 עולם - כאןו  קנדוקפירוט אודות אופן העסקת עובדי 

מועסקים על פי תנאים הנקבעים בהסכמים אישיים, בהתאם   עולם- כאןו  קנדוקמרבית עובדי  
לתנאים   היתר,  בין  העובדים,  זכאים  ההעסקה,  הסכמי  פי  על  החברה.  הנהלת  להחלטת 

כול ההעסקה  הסכמי  האישיים.  בהסכמים  ולקבוע  לדין  בהתאם  התחייבות  סוציאליים  לים 
בנוגע לשמירה על סודיות, אי תחרות ושמירה על זכויות הקניין הרוחני של החברה וכרכושה  

   .הבלעדי של החברה

 חומרי גלם וספקים  7.25

אין   החברה  להערכת  זה,  דוח  מסוימים.    עולם- וכאן  לקנדוקלמועד  בספקים  אודות  תלות  לפרטים 
קנדוק תפרחות    התקשרויות  לייבוא  הבינלאומיים  המותגים  עם  אסטרטגיים  פעולה  שיתוף  בהסכמי 

 להלן.   7.28.3קנאביס רפואי ראו בסעיף  

  מימון 7.26
מהפעילות וככל שנדרש הלוואות בעלים )מהחברה( והלוואות    מהון חוזר  את פעילותה   מממנת  קנדוק 7.26.1

 מתאגידים בנקאיים.  
את  עולם-כאן 7.26.2 שהעמידו    פעילותה  מממנת  בעלים  ומהלוואות  המרקחת  בתי  מפעילות  חוזר  מהון 

כמו כן, בהתאם להתפתחות  המייסדים )בסכומים שאינם מהותיים לחברה( בתחילת הקמת פעילותה.  
נוספים, ככל שירכשו, עשויה   ולמימון רכישות בתי מרקחת  לממן את    עולם-כאן רשת בתי המרקחת 

נקאים ו/או הלוואות מהחברה אשר תסווגנה כהלוואות  רכישות אלו באמצעות הלוואות מתאגידים ב
 בעלים.  

 
 הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה 7.27

מקרקעין  7.27.1 שטחי  עם  בקשר  בסעיפים    הסכמים  תיאור  ראו  הדרומי  והמתקן  הצפוני  המתקן 
 . לעיל 7.22.3-ו  7.22.1

 
 

 ם  שיתופי פעולה אסטרטגיי 7.27.2
7.28.3.1 Tilray  
 Tilray  (NASDAQ:TLRY  ) ייצור והפצה של קנאביס עולמית במחקר, טיפוח,    היא חלוצה 

מדינות המשתרעות על    16-ב  פיצה ומעניקה שירותים למטופלים וצרכנים  וקנבינואידים, המ 
 פני חמש יבשות.

במטרה לספק לנו גישה לשווקים    Tilrayשיתוף פעולה אסטרטגי עם  התקשרנו ב  2019בדצמבר  
מורכב    Tilray. שיתוף הפעולה בינינו לבין  Tilrayיים בשטחי הפעילות של  קיימים ופוטנציאל 

, Tilray, חברה בת בבעלות מלאה של  Tilray Portugal Unipessoal Ltdממערך הסכמים עם  
   ."(מערך ההסכמים)להלן:" GMPמוצרי קנאביס רפואי באיכות  ליבוא וייצוא

קנדוק  "( לפיו  הסכם הייבוא" בהסכם ייבוא )להלן:כחלק ממערך ההסכמים, התקשרו הצדדים  
ממתקנה של    EU-GMPשל קנאביס רפואי באיכות    תפרחת ארוזה ומיובשת   -Tilrayמ   ייבאת

Tilray   " )להלן:  של  Tilrayמוצרי  בפורטוגל  תקופה  בתוך  ליום  "(,  עד  חודשים,  עשר  שניים 
תעמוד  . עד תום השנה,  לתשווק אותם כמוצרים סופיים בבתי המרקחת בישרא, ו31.12.2020

עד   לייבא    .במחירים מוסכמים שנקבעו בהסכם  Tilrayמוצרי  טון של    2.5לקנדוק האופציה 
ינואר   חודש  שיתוף    2020במהלך  במסגרת  לישראל  ראשון  מסחרי  יבוא  בהצלחה  השלמנו 

 הפעולה וכן מספר משלוחים מסחריים נוספים.  

פי  בנוסף על  ההסכמים,  הצדדים  ,  מערך  כי  ל נקבע  מקנדוק  לייצוא  טון    5עד    Tiray-יפעלו 
איכותיים.   וסטנדרטים  מוסכמים  מחירים  על  ומבוסס  משותף  מותג  תחת  רפואי  קנאביס 

. במסגרת כך, במהלך  2020בדצמבר    31חודשים שהסתיימה ביום    12ההסכם נקבע לתקופה של  
דצמבר   קנדוק  2020חודש  התפרחת    השלימה  מוצרי  של  לאירופה  ראשון  מסחרי  ייצוא 

 האיכותיים של קנדוק.  
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על משלוח יבוא נוסף לישראל במסגרת מערך ההסכמים וזאת  הדוח,סיכמו הצדדים  נכון למועד  
בכפוף לקבלת ההיתרים הנדרשים אשר להערכות הצדדים צפוים להתקבל עד לתום רבעון שני  

 . נוספים במסגרת שיתוף הפעולה  אלייםמשלוחים פוטנצי. הצדדים בוחנים  2021
 

עד שבע    מעניק  מערך ההסכמים נלוות למשך תקופה מצטברת של  וזכויות  לקנדוק בלעדיות 
 (. 7.5וחצי שנים )

החברה   של  ואומדנים  מערך  הערכות  במסגרת  לישראל  נוסף  יבוא  השלמת  בדבר 
זה  למשלוח  הנדרשים  ההיתרים  וקבלת  פני  ההסכמים  צופה  "מידע  הינם  עתיד", , 

, המבוסס על גורמים ומשתנים   1968-כהגדרתו של המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח
שלא  עשויים  אלו  ואומדנים  כוונות  הערכות  החברה.  בשליטת  אינם  אשר  רבים 

ידי   ,להתממש על  שנצפו  מכפי  מהותית  שונה  באופן  להתממש  או  חלקם,  או  כולם 
על הערכות והאומדנים האמורים,   העשויים להשפיע  ,החברה. בין הגורמים העיקריים

המוצרים   יבוא ו/או ייצואניתן לציין, אי קבלת אישורים רגולטוריים הנדרשים לשם  
 לישראל ומפורטוגל.  

 
7.28.3.2  Organigram 
 Organigram Inc. (NASDAQ:OGI()TSX:OGI  הינה יצרנית מורשית מובילה של קנאביס )

 רפואי 

במטרה לייבוא קנאביס רפואי    Organigramשיתוף פעולה אסטרטגי עם  ב  תקשרנוה  2020  ביוני
 "(שיתוף הפעולהוכן שיתוף פעולה לפיתוח וייצוא מוצרים לאירופה )להלן בס"ק זה: "

טון    3-כ  -Organigramמ  ייבאקנדוק תבמסגרת הסכם, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים,  
  Indoorן  ממתקצרי קנאביס רפואי איכותי  מו  טון(  6-אופציה של קנדוק להגדלת ההיקף לעם  )

)להלן: ב  Organigramשל    המתקדם ש"(Indoorמוצרי  " קנדה  של  תקופה  בתוך  וחצי  ,  נה 
הראשונית" )להלן: ובאיחוד  ו  תייצר  ,"(התקופה  בישראל  מרקחת  בבתי  אותם  תשווק 

טון מוצרים נוספים בתקופה    3האופציה לייבוא  של לפחות    בנוסף, תעמוד לקנדוק   . האירופאי
 נוספת של שנתיים מתום התקופה הראשונית, בתנאים זהים.  

בין   הפעולה  משיתוף  כחלק  משמעותי  בהיקף  ראשון  משלוח  הושלם  אוגוסט  חודש  במהלך 
 CanndocIndoorסדרת מוצרי  החברות. במהלך חודש ספטמבר, השיקה קנדוק בהצלחה את  

 וביקוש גבוה.   להצלחה רבה הזכ  , וקו המוצרים החדשOrganigramוג משותף עם במית

וזכויות נלוות למשך תקופה מצטברת של עד שבע    מעניק  מערך ההסכמים  לקנדוק בלעדיות 
 (. 7.5וחצי שנים )

7.28.3.3  Aphria 
 Aphria Inc.  (NASDAQ:APHA)(TSX:APHA  הגדולות הקנאביס  מיצרניות  אחת  הינה   )

הוא    לימינגטון, אונטריו" בDiamond Facilityוהמובילות בעולם כאשר מתקן הגידול שלה " 
 טון.   140אחד ממתקני הקנאביס המובילים והגדולים בעולם עם יכולת ייצור שנתית של 

 
לייבוא קנאביס    Aphriaהתקשרה קנדוק בשיתוף פעולה אסטרטגי עם    2020בחודש אוגוסט   

 תחת מותג משותף.  בישראל ושיווקו רפואי  

בדרישות  הבמסגרת   המוצרים  עמידת  לרבות  הנדרשים  האישורים  לקבלת  בכפוף  הסכם, 
אופציות של  עם  טון )  3  - כ  Aphria  -מהיחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות, קנדוק תייבא  

טון( מוצרי קנאביס רפואי איכותי במשך תקופה של שנתיים,    9  - קנדוק להגדלת היקף זה ל
תייצר ותשווק אותם תחת מותג משותף בבתי מרקחת בישראל. לקנדוק אופציה לייבוא של עד  

הראשונית    6 התקופה  מתום  כ"א,  שנתיים,  של  נוספות  תקופות  בשתי  נוספים  מוצרים  טון 
 בתנאים זהים.  

וח ראשון בהיקף משמעותי כחלק משיתוף הפעולה בין  הושלם משל 2020במהלך חודש נובמבר  
  Canndoc Starsסדרת מוצרי  החברות. במהלך חודש דצמבר, השיקה קנדוק בהצלחה את  

 וביקוש גבוה.   להצלחה רבה  הזכ , וקו המוצרים החדשAphriaבמיתוג משותף עם  
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נלוות למשך תקופה מצטברת של   מעניק  מערך ההסכמים וזכויות  עד שבע    לקנדוק בלעדיות 
 (. 7.5וחצי שנים )

7.28.3.4 Fotmer 
 Fotmer Corporation S.A   אית שמגדלת ומייצרת מוצרי קאנביס רפואי  וורוגוהינה חברה א

  ברמת האיכות הגבוה בעולם. 
 

לרבות עמידת המוצרים בדרישות היחידה לקנאביס רפואי    ,בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים
תספק מוצרי    Fotmerוכן דרישות האיכות הגבוהות עליהן הסכימו החברות,    במשרד הבריאות  

תחת מותג    את המוצרים   תייצר ותשווק  טון מדי שנה. קנדוק  3-קנאביס רפואי בהיקף של כ 
 משותף.  

 
אלף    150אלף דולר וכן    500אלף דולר )   650של    כחלק מהתקשרות, קנדוק העמידה סכום ראשוני

דולר נוספים כחלק מעמידה באבן דרך לקראת קבלת היתר היבוא( כמקדמה למשלוח הראשון  
אשר תסווג כהלוואה עד למועד קבלת היתרי יבוא ויצוא של משלוח המוצרים הראשון )להלן:  

של  ההלוואה" שנתית  ריבית  נושאת  ההלוואה  האם    5.51%"(.  חברת  של  בערבות  ותובטח 
של   עד  Fotmerהקנדית  והיצוא  היבוא  היתרי  שיתקבלו  ככל  החתימה,    120.  ממועד  יום 

המקדמה תשמש כתשלום עבור משלוח ראשון, וככל שלא, ההלוואה תיפרע במלואה על ידי  
Fotmer . 

 
לקנדוק בלעדיות וזכויות נוספות במשך תקופת ההסכם  תוענק  הסכם לתוקף,העם כניסתו של  

 ( שנים. 7.5לתקופה מצטברת של שבע וחצי )
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 עניינים הנוגעים לפעילות התאגיד בכללותו  –חלק רביעי  

 אחרים ו פעילות ביומד תחומי .8
 CBD-תחום ה 8.1

מפקודת הסמים  CBD- מרכיב היובהר כי על אף התקדמות הרגולטורית שחלה בישראל בדבר הסרת  
המסוכנים, אין כל ודאות מתי פעולה זאת תושלם והינה כפופה להשלמת הליכים רגולטוריים נדרשים 

 על ידי רשויות החוק בישראל ובאירופה.

• "( סאטיבה  CBDקנבידיול  הקנאביס  מצמח  המופקת  כימית  תרכובת  הוא   )"L קנבוס גם  המכונה   ,  
(Hemp) משחות יו הבריאותיים במוצרים כמו שמנים, מאכלים,  . זהו חומר טבעי המופעל על יתרונות  

 אינו פסיכואקטיבי.   CBD, קנאביס, שהוא המרכיב הפעיל העיקרי בTHC  -וקוסמטיקה. בניגוד ל

  30והוא צפוי לגדול ולהפוך לשוק של    2019מיליארד דולר בשנת    2.8-ב    ךהעולמי הוער   CBD  -ה  שוק •
גדל עקב לגליזציה ממשלתית    CBDהמשלבים    מוצריםבמוש  . אימוץ ושי56  2025מיליארד דולר עד שנת  

המשלבים את  יניע את הביקוש למוצרים  . אנו צופים המשך מגמה זו בעולם וגם בישראל אשר  CBDשל  
 . המרכיב הלא פסיכואקטיבי של צמח הקנאביס

מבוססי   • מוצרים  בנושא  לרפורמה  ביחס  והרגולטורית  הציבורית  ההתפתחות  החליטCBDלאור  ה  , 
, וזאת בכפוף להסדרה רגולטורית של  CBDלפעילות ייצור, הפצה ושיווק של מוצרי    העל כניסת  החברה

 , באירופה ובעולם.  התחום בישראל

 סקירה כללית ורגולציה  8.1.2

 ישראל  8.1.3

הבריאות    2020בדצמבר    8-ב   • עלחתשר  ה  ם  את  שהסירה  חדשה  הסמים  מ  CBD  -תקנה  פקודת 
לוועדת הבריאות, הרווחה והעבודה של הכנסת    עלותל, על התקנה  התהליך יושלם. כדי שהמסוכנים

פו שהכנסת  מכיוון  ואישור.  בזר להצבעה  לוועדה.  2020בדצמבר    23  -ה  הועברה  לא  התקנה  הערכת  , 
בישראל הממשלה תפעל להמשכת מגמה זו והחרגת  הקמת ממשלה חדשה  עם  שהנהלת החברה היא  

הישראלי    CBD  - יתר על כן, על פי דיווח של דלויט, שוק ה  מפקודת הסמים המסוכנים.  CBD-תוצר ה
של   בגודל  להיות  מ  300-450צפוי  שנים  בתוך חמש  דולר  פקודת הסמים  מ  CBDהסרת  מועד  מיליון 

 .57המסוכנים 

,  מפקודת הסמים המסוכנים על ידי הממשלה  CBD-החרגת ההערכות ואומדנים של החברה בדבר  
ניירות ערך, תשכ"ח , המבוסס על   1968-הינם "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו של המונח בחוק 

שלא   עשויים  אלו  ואומדנים  כוונות  הערכות  החברה.  בשליטת  אינם  אשר  רבים  ומשתנים  גורמים 
להתממש, כולם או חלקם, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפו על ידי החברה. בין הגורמים  

החלטת הממשלה לא  יקריים, העשויים להשפיע על הערכות והאומדנים האמורים, ניתן לציין,  הע
 מפקודת הסמים המסוכנים.  CBD- להמשיך בהליך החרגת ה

 אירופה 8.1.4

( אינו תרופה  CBDקבע בית המשפט העליון של האיחוד האירופי כי קנבידיול )  2020בנובמבר    19יום  ב •
המשפט הודה כי אמנם ניתן להצדיק הגבלות על מעבר חופשי של    (. ביתC-663/18נרקוטית )ראו תיק  

סחורות על בסיס מטרת "אינטרס ציבורי", כגון "הגנה על בריאות הציבור", אך הגבלות כאלה צריכות  
להורות למדינת האיחוד האירופי להשיג מטרה זו.    על מנת להיות ראויות ואינן צריכות לחרוג מהנדרש 

לא   CBDבית המשפט רמז כי ההגבלות הקיימות להגבלת התנועה של מוצרי  ,C-663/18עובדות תיק ב
קיימות לא הגבילה את היבוא של    CBD  -נמצאו מוצדקות. זה נבע מהעובדה שהמדינה עם מגבלות ה

CBD  סינטטי, בעל תכונות זהות לזה של ה-  CBD  הנדון. היעדר מגבלה כזו על תנועת ה-  CBD    הסינתטי
)כלומר המטרה  הציע לבית המשפט כי   החקיקה הנגדית לא תוכננה כראוי להשגת המטרה שהציבה 

 

 

56: Grand View Research: Cannabidiol Market Size, Share & Trends Analysis Report By Source Type (Hemp, Marijuana), Source 

By Distribution Channel (B2B, B2C), By End Use, By Region, And Segment Forecasts, 2019 - 2025. 

573848472,00.html-l/articles/0,7340,L: https://www.calcalist.co.il/locaSource  
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 להגן על בריאות הציבור(. 

בשוק האירופי נשלט על ידי גרמניה ובריטניה, כששווייץ ואוסטריה לא הרחק מאחור.    CBD  -הביקוש ל  •
יחסית ל ליברליות  גישות  , עם מוצרים המופצים באמצעות מגוון רחב של  CBD  -מדינות אלה נקטו 

באירופה    CBD  -מכירות ה   2019ועוד. בשנת    Boots, Tesco, Rossmanחנויות קמעונאיות רגילות, כולל  
  CBD  - ההערכות הן כי שוק ה  2025. בשנת  58  2018לעומת שנת    26%-מיליון דולר, וצמחו ב    405- ל  הגיעו  

 59מיליארד דולר.  1.6-האירופי הכולל יכול להגיע ל 

 ארה"ב 8.1.5
ותמציותיו בארה"ב ויצרה    קנבוסהכשירה את גידול    2018לשנת  (  Farm Bill)  הצעת החוק החקלאית   •

דולר בשנת    4- בארה"ב עמדו על למעלה מ    CBD  -תעשייה חדשה. מכירות מוצרי ה ,  2019מיליארד 
הכולל    CBD  -ההערכות הן כי שוק ה  2025. עד שנת  2018בהשוואה לשנת    562%שהייתה עלייה של  

 . 60מיליארד דולר  24.4-בארצות הברית יכול להגיע ל 

 CBD-בתחום השיתופי פעולה  8.1.6

מפקודת הסמים  CBD- יובהר כי על אף התקדמות הרגולטורית שחלה בישראל בדבר הסרת מרכיב ה
המסוכנים, אין כל ודאות מתי פעולה זאת תושלם והינה כפופה להשלמת הליכים רגולטוריים נדרשים 

 על ידי רשויות החוק בישראל ובאירופה.

• Charlotte's Web 

תקשרה החברה  ה   2021במהלך חודש דצמבר  
בהסכם שיתוף פעולה אסטרטגי ובלעדי עם  

בעלת מותג    .Charlotte's Web Incחברת  
בעולם    CBD-ה והמוביל  הגדול 

ווב)להלן:" הינה    "(.שרלוט  ווב  שרלוט 
טורונטו   בבורסת  למסחר  רשומות  מניותיו  אשר  דלווארי,  ובבורסה  CWEB)סימול:    TSXתאגיד   )

 . OTC (CWBHF)יורק -המשנית בניו

החברה תהיה השותפה הבלעדית של שרלוט ווב בישראל, ומוצריה ישווקו בארץ תחת מיתוג משותף  
באיחוד   מרכזיות  למדינות  גם  רגולטורית,  אסדרה  ובכללם  להתניות  בכפוף  וכן  הישראלי  לשוק 

רגולטורים הנדרשים לרישום המוצרים  האירופאי ואנגליה. החברה תהא אחראית לקבלת האישורים ה
 CBDויבואם וכן לנקוט בפעולות שיווק ומכירה מתאימות. החברה תקים תשתית להפצה של מוצרי  

 במדינות היעד.   CBD-בישראל וביבשת אירופה, זאת בכפוף לאסדרה של שוק ה 

שוי לטובת ייצור של  בנוסף, בכפוף לתנאים נוספים וביניהם שינוי הרגולציה, לחברה יינתנו זכויות רי
והשוק   המקומי  השוק  את  שישרת  בישראל  ייצור  מערך  הקמת  בוחנת  והחברה  ווב,  שרלוט  מוצרי 

 האירופאי.  

בוחנים  הצדדים  מוצרים    בנוסף  ופיתוח  בארץ  המובילים  המחקר  במכוני  קליניים  ניסויים  ביצוע 
 משותפים על בסיס הידע והניסיון הרב של שתי החברות.  

- ( שנים החל ממועד הסרת מרכיב ה6הסכם שיתוף הפעולה הינו לתקופה מצטברת מינימלית של שש )
BDC  .מפקודת הסמים המסוכנים 

 

 

 

 

   European CBD Market Report April 2020 –The Brightfield Group:מקור        58
   European CBD Market Report April 2020 –The Brightfield Group  מקור:         59
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בישראל    CBD  - ה  מוצרי  תחום  של  רגולטורית  אסדרה  עם  בקשר  החברה  של  ואומדנים  הערכות
שרלוט ווב ומוצרי   ושיווק מוצרי  הקמת תשתית הפצה בארץ וביבשת אירופה, הפצת  ,וביבשת אירופה

CBD  והשוק   בארץ המקומי  השוק  את  שישרת  בישראל  ייצור  מערך  הקמת  אירופה,  וביבשת 
המחקר המובילים בארץ ופיתוח מוצרים משותפים    האירופאי, בחינת ביצוע ניסויים קליניים במכוני

 המונח   של  כהגדרתו",  עתיד  פני  צופה  מידע"  הינם  והגדלת היקף הכנסות ורווחי החברה באופן מהותי
.  החברה  בשליטת  אינם  אשר  רבים  ומשתנים  גורמים  על  המבוסס,  1968-ח"תשכ,  ערך  ניירות  בחוק

  מכפי   מהותית  שונה  באופן  להתממש  או,  חלקם  או   כולם,  להתממש  שלא   עשויים   אלו  וכוונות  הערכות
   .החברה ידי על שנצפו

 פנינה רוזנבלום  •

עם פנינה רוזנבלום סי.בי.די מוצרים    החברה  , לאחר תאריך המאזן, התקשרה2021במהלך חודש ינואר  
"( בהסכם שיתוף פעולה לשם ייצור קו מוצרי לייף סטייל לנשים בשילוב  פנינה רוזנבלוםבע"מ )להלן: "

CBD . 

הצדדים יפעלו בשיתוף פעולה לפיתוח המוצרים, הפצתם ושיווקם תחת מותג משותף. הצדדים יקימו  
שתכלול   משותפת,  מנהלים  מכריעה    2מועצת  הצבעה  זכות  קיימת  לחברה  כאשר  צד,  מכל  נציגים 

 בנושאים מהותיים. 

 GIGIות מעבד •

מרץ   חודש  החברה  2021במהלך  התקשרה  המאזן,  תאריך  לאחר  בע"מ,  ,  קנאסמטיקס  חברת  עם 
בהסכם להקמת פעילות משותפת שתשווק ותמכור בבלעדיות סדרה של מוצרי    GIGIמקבוצת מעבדות  

 קוסמטיקה פעילה, מוכחת מחקר מדעי המשלבת קנבינואידים מתקדמים מצמח הקנאביס. 

של   בשיעור  שתוחזק  משותפת,  חברה  יקימו  ימנה   50.01%הצדדים  צד  כל  כאשר  החברה,  ידי    2על 
קיימת   לחברה  כאשר  מטעמו  "דירקטורים  )להלן:  מהותיות  החלטות  במספר  הכרעה  החברה  זכות 

 "(. המשותפת

משותף.   מיתוג  תחת  וישראל  באירופה  בבלעדיות  המוצרים  את  ותמכור  תשווק  המשותפת  החברה 
העומדים בתקן המחמיר של  מדעי,    מבוססי מחקר   אורגנייםפעילה,  קוסמטיקה  המוצרים הנם מוצרי  

Clean at Sephora.   

 הביומד בתחום  החזקות 8.2

מהונה    9.33%-לחברה השקעות בחברות בתחום הביומד כאשר נכון למועד הדוח מחזיקה החברה בכ
מהונה המונפק והנפרע של נובלוס    0.72%-"( וריגנרה " המונפק והנפרע של ריגנרה פארמה בע"מ )להלן:

 די איקס בע"מ. 

 נובולוס  8.2.1

למתן שירות לאבחון פונקציונלי של  חברה פרטית ישראלית המפתחת טכנולוגיה חדשנית  נובולוס הינה  •
והינה   ביולוגיות  לתרופות  ותגובתן  הסרטן,  למחלת  היתר,  בין  וגורמות,  בגנים  הנמצאות  מוטציות 
המיועדת לשפר באופן משמעותי את תוצאות הטיפול בחולי סרטן, מסוגים שונים, תוך שימוש בתרופות  

 ביולוגיות ממוקדות.  

מיליון דולר בחברת נובולוס, בהובלת    57-כגיוס בסכום כולל של    אושר,  2020במהלך חודש ספטמבר   •
  בסכום קרנות השקעה בינלאומיות מובילות בשלוש אבני דרך, דירקטוריון החברה אישר השתתפות  

אלף דולר. כתוצאה    181- השקיעה החברה סכום של כ  הדוחאלף דולר, כאשר עד למועד    500  של   כולל
 . 0.72%-יעור של כמהגיוס, חלקה של החברה דולל לש 

, החברה  אלפי ש"ח  3,141עומד על סך של    בנובולוס  השווי ההוגן של ההשקעה  2020בדצמבר    31ליום   •
₪ בדוחותיה הכספיים של החברה לתקופה של שנה  אלפי    2,515סך של  של  הציגה עליה בשווי הוגן  

ספיים של החברה ליום  בדוחותיה הכ  10. לפרטים נוספים ראו ביאור  2020בדצמבר    31שהסתיימה ביום  
 .  2020בדצמבר  31

•  
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 ריגנרה  8.2.2

ריגנרה הינה חברה פרטית ישראלית בתחום הפארמה העוסקת במחקר ופיתוח שיטות טיפול לשיקום   •
 רקמות. 

  כי בהתאם למידע ועדכונים שנמסרו לה מהנהלת חברת ריגרנה    , נודע לחברה2020בספטמבר    29ביום   •
נכון למועד הדוח,    החליט על הפסקת פעילותה של ריגרנה וכי נכסיה יועמדו למכירה.  דירקטוריון ריגרנה

ומכירת   ריגנרה  לפירוק  שיפעל  לריגנרה  מפרק  מינה  מרכז  המחוזי  המשפט  בית  לחברה,  הידוע  ככל 
 נכסיה.  

.  0הינו    2020בדצמבר    31שוויה ההוגן של השקעה של החברה נכון לתאריך    כתוצאה מאירועים אלו, •
  31אלפי ש"ח בדוחותיה הכספיים ליום    39,910במהלך תקופת הדוח רשמה החברה ירידת ערך בסך של  

 .  2020בדצמבר  31בדוחותיה הכספיים של החברה ליום   10. לפרטים נוספים ראו ביאור  2020בדצמבר 

 הון אנושי .9

ל 9.1 וסמנכ"ל  נכון  רבינוביץ  אלכס  מר  החברה,  מנכ"ל  הינם  בחברה  המשרה  נושאי  הדוח  מועד 
 הכספים, עמוס כהן.  

מר אהוד ברק, בעל    -נכון למועד הדוח, לחברה הסכמי ההתקשרות עם יו''ר דירקטוריון החברה   9.2
ועם כמנכ"ל החברה  כהונתו  עם  רבינוביץ, בקשר  מר אלכס  בחברה,  כהן   השליטה  עמוס    מר 

 הכספים של החברה. סמנכ"ל  

בתקנה   9.3 ראו  כאמור  המשרה  נושא  עם  ההתקשרות  תנאי  אודות  לדוח    21לפרטים  ד'  בפרק 
 תקופתי זה.  

 לעיל.  7.25ראו בסעיף  עולם-כאןלפרטים אודות ההון האנושי בחברת קנדוק ו 9.4

  61. 2019במאי  28אושרה על ידי האסיפה הכללית ביום  של החברה מדיניות תגמול 9.5

 2015תוכנית אופציות   9.6
החליט דירקטוריון החברה לאמץ תכנית חדשה להקצאת מניות ואופציות    2015במרץ,    31ביום  

לפירוט בדבר עיקרי תוכנית  "(.  2015תוכנית האופציות  לעובדים, דירקטורים ויועצים )להלן: "
לדוח תקופתי  ראו    2015האופציות   א'  ביום    2015פרק  )אסמכתא:   2016במרץ,    31שפורסם 

 (, המובא על דרך ההפניה. 2016-01-023001

תוכנית  תחת  החברה  העניקה  המתאר  למועד  של    2015  עד  כולל  לא    9,244,350סך  אופציות 
אופציות לא רשומות    3,906,166לדירקטורים ונושא משרה בחברה, מתוכם    רשומות למסחר 

קיימות  למסחר,   המתאר  למועד  נכון  לכך,  בהתאם  רשומות    5,338,184שפקעו.  לא  אופציות 
מניות רגילות של    5,338,184  -, לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, הניתנות למימוש ללמסחר
 .  החברה

אופציות לא    4,303,356, הקצתה החברה  2021במרץ    15יצוין כי לאחר תאריך המאזן, ביום  
ונושאי משרה בחברה בהתאם למתאר אופציות שפרסמה החברה   לעובדים  רשומות למסחר 

 .  [2021-01-026406] 2021במרץ  4[ והתיקון לו מיום 2021-01-010687]  2021בינואר  26ביום 

 רכוש קבוע ומתקנים .10

 .  , הרצליה85ינת היהודים מד כתובתה הרשומה של החברה הינה רחוב 

 לעיל.   7.22ראו סעיף  עולם-כאן ו לפרטים אודות רכוש הקבוע של קנדוק 

 

 

החברה   61 של  השנתית  כללית  האסיפה  במסגרת  החברה  של  התגמול  מדיניות  באישור  מעוניינת  החברה  כי  יצוין 
-2021]מס' אסמכתא:    2021בפברואר    25. לפרטים נוספים ראו זימון אסיפה מיום  2020באפריל    1שתתקיים ביום  

 בדוח זה בדרך של הפניה.[ אשר המידע על פיו מובא 01-023491
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 נכסים לא מוחשיים   .11

 . לעיל 7.24 ףסעיבראו   עולם- כאןקנדוק ו לפירוט בדבר נכסים לא מוחשיים של
 

 הון חוזר .12

 בדצמבר  31ליום  
 )אלפי ש"ח(  2019 )אלפי ש"ח(  2020

 40,862 78,522 נכסים שוטפים
 21,106 30,399 התחייבויות שוטפות 

 19,575 48,123 הון חוזר 
 

 מימון  .13

   וגיוסי הון.    החברה ממנת את פעילותה בעיקר באמצעות תזרים המזומנים השוטף של החברה 13.1

, הקצתה החברה למספר משקיעים מוסדיים, שהינם צדדים שלישיים  2020באוגוסט    4  ביוםבהקשר זה,   13.2
הבאים: הערך  ניירות  את  בחברה  השליטה  ובעל  עניין  בעלת  לחברה,  קשורים    9,257,820(  1) שאינם 

כתבי   8,332,038(  2) -ש"ח לכל מניה; ו 4.13מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, המשקף מחיר של 
ש"ח לכל כתב    4.40מניות רגילות, תמורת תוספת מימוש של    8,332,038  - ניתנים למימוש לאופציה ה

מיליון ש"ח. ההקצאה בוצעה לאחר קבלת    38.2-וזאת בתמורה להשקעה בסכום כולל של כ  אופציה
לפרטים נוספים ראו דוח מיידי בדבר זימון  .  2020ביולי    30אישור האסיפה הכללית של החברה ביום  

כ  מיום  אסיפה  החברה  של  מיוחדת  ודיווחים  ) 2020-01-058582]מס' אסמכתא:    2020ביוני    25ללית 
אשר המידע על    [2020-01-079383-ו 2020-01-072877]מס' אסמכתאות:    2020ליולי    27משלימים מיום 

 מובא בדוח זה בדרך של הפניה.   הםפי

אשר ככל שיושלם, יתווספו לקופת    SPAC-לעיל בדבר המיזוג עם ה  1.2.4כמו כן, ראו תיאור בסעיף   13.3
 מיליון דולר.   55החברה לכל הפחות  

 

 מיסוי   .14

  לדוח   בפרק ג',  2020בדצמבר,    31לדוחות הכספיים לתקופה המסתיימת ביום    15לפרטים ראו ביאור  
   .תקופתי זה

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם .15

במסגרת פעילותה בתחום הקנאביס הרפואי, החברה כפופה לרגולציות הנוגעות לתחום איכות הסביבה  
בין החוקים בתחום איכות  וזאת בנוגע לאופן אחסון ושימוש בחומרים מסוכנים לרבות חומרי הדברה.  

התשכ"א מפגעים  למניעת  החוק  היתר,  בין  מצויים,  החברה  פעילות  על  שחלים    ;חוק  1961-הסביבה 
  .והתקנות מכוחם  1959-תשי"ט  ,; חוק המים1993-החומרים המסוכנים, התשנ"ג

החברה מקפידה על עמידה בדרישות הוראות הדין אלו. העמידה בדרישות הוראות הדין אינם מטילות  
 הוצאות מהותיות על החברה. 

 הסכמים מהותיים  .16

בפרק א' לדוח תקופתי    26.3ראו סעיף    לתיאור הסכמי התקשרויות אינטרקיור עם בעלי מניות קנדוק 16.1
2018  . 

  7.1.2ראו בסעיף    עולם - כאןמפעילותה של    50.1%לתיאור מערך ההסכמים שהתקשרה החברה לרכישת   16.2
 לעיל.  

 
 הליכים משפטיים   .17

צד לה ראו    םהינ  החברה ו/או חברות בנות שלהתלויים ועומדים אשר  לפרטים אודות הליכים משפטיים  
 לדוח הכספי.  ד' 16ביאור 
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 יעדים ואסטרטגיה עסקית  .18
שמה לה למטרה להוביל את הייצור, השיווק וההפצה של מוצרי קאנביס רפואי באיכות הגבוהה    החברה

ביותר, בכל טריטוריה בה הרגולציה מאפשרת שיווק ומכירה של קאנביס רפואי. לצורך השגת מטרה זו  
 ליישם את האסטרטגיה הבאה:  החברה פועלת

 
ביותר 18.1 הגבוהה  באיכות  מוצרים  ושיווק  ייצור  על  של    החברה   –  דגש  והפצה  שיווק  בייצור,  מתמחה 

מגוונות.   רפואיות  באינדיקציות  מיטבי  רפואי  לטיפול  ביותר  הגבוה  באיכות  צברה    החברה מוצרים 
במהלך השנים ניסיון וידע תפעולי ורפואי רב, המאפשר לייצר באופן רציף וסדיר מוצרי קאנביס רפואי  

להערכת הנהלת החברה,    רפואיים איכותיים.  באיכות ובהדירות גבוהה תוך שימת דגש על ייצור מוצרים
כשחקן דומיננטי    ה לשמר את מעמד  לחברהקיים יתרון יחסי באיכות המוצרים אשר יאפשר    לחברה

. כמו כן,  תפועל   החברהבתעשיית הקאנביס הרפואי הגלובאלית ולהוות מתחרה משמעותי בכל שוק בו  
  ה כי יכולות הייצור וההפצה שצבר  מעריכה  הנהלת החברה בהתאם להתקדמות החקיקה המקומית,  

להוביל את שוק הקאנביס לצרכי פנאי בעת שתתוקן החקיקה המקומית,    הבמהלך השנים, יאפשר ל 
 ככל שתתוקן, אשר תאפשר מכירה של מוצרים אלו. 

 
  דגש על פעילות בטריטוריות בהן מונהגת רגולציה ברורה המסדירה את פעילות שוק הקנאביס הרפואי  18.2

לפעול רק בטריטוריות בהן מונהגת רגולציה ברורה המסדירה את פעילות הקנאביס    בכוונת החברה
  הלמנף את ניסיונ   חברהוודאות משפטית גבוהה המאפשרת ל   המספקת לחבר  הרפואי. אסטרטגיה זו

למנף את יתרונות אלו לצורך    בכוונת החברהיתרון תחרותי בהם.    ה הניהולי בשווקים מסוג זה ותספק ל
  החברה   הגלובאלית, חיזוק מוניטין החברה, פיתוח מותגי החברה וכן הרחבת יכולות  הת מימוש התפתחו

 בגיוס הון. 
 

מוביל  18.3 גלובאלי  מותג  החברה  –בניית  מוצרי  בכוונת  כלל  את  המיוצרים  הלהפיץ  המוצרים  כלל  וכן   ,
" תוך שימוש בתתי  Canndocעם חברות אחרות תחת מותג העל " החברהבמסגרת שיתופי הפעולה של  

( החברה  של  המוכרים   "Canndoc Utopia" "Canndoc stars" "Canndoc Indoor"המותג 
("Canndoc Diamonds"    .למותג והנאמנות  המודעות  הגברת  לצורך  את    החברה וזאת  לעצב  פעלה 

כדי להדגיש את איכותם ואופיים הרפואי.  מוצריה בקו אחד עם מוצרי מרשם רפואיים אחרים וזאת  
הנתונים הנדרשים   כלל  וכן את  במוצר  מציגות את הרכב הקנבינואידים המצויים  אריזות המוצרים 

השונות.   הרגולטוריות  לדרישות  בהתאם  המוצרים  אריזות  על  החברה, לציון  הנהלת    להערכת 
והמטופלים ותאפשר אימוץ נרחב  אסטרטגיה זו תייצר את הביטחון והאמון במוצרינו מצד הרופאים  

 בארץ ובעולם.   של מוצרי החברה על ידי מטופלים רבים
 

תומכת 18.4 רגולציה  מתקיימת  בה  טריטוריה  בכל  הפצה  רשתות  אותה    –  הקמת  ההפצה  לרשת  בנוסף 
בכלל    החברההקימה   הפצה  רשתות  להקים  כדי  האחרונות  השנים  במהלך  רבות  פעלנו  בישראל, 

ולציה תומכת לרבות, גרמניה, אנגליה וקנדה. באמצעות חברות משותפות  השווקים בהם מתקיימת רג 
אשר הוקמו ביחד עם מפיצים מורשים אשר משמשים כשותף המקומי במדינות היעד אנו מתכוננים  

פועלת    החברהלהקים רשת הפצה למוצרי הקאנביס הרפואי של חברתנו במדינות הרלוונטיות. בנוסף,  
נוספות בהם צפויה הסדרה של שוק הקאנביס הרפואי בעתיד הקרוב.  להקים רשתות הפצה במדינות  

יתרון ראשוניות כדי להוביל את    חברההקמת רשתות הפצה אלו תוך חבירה לשותפים מקומיים יספק ל 
 שווקים אלה בעתיד. 

 
  אופטימיזציה של שרשרת האספקה של החברה תוך גיוון יכולות הייצור שלה לצורך עמידה בביקושים  18.5

ממשיכה להרחיב את מערכי הייצור בישראל לצורך עמידה בביקוש למוצרי החברה. כמו כן,    החברה
נקשרה    החברה לצורך הבטחת מלאי זמין אשר ישמש את החברה לחדירה לשווקי האיחוד האירופי  

בהסכם שותפות אסטרטגי עם יצרן קאנביס רפואי מורשה מדנמרק אשר מחזיק בכלל האישורים לצורך  
. כמו כן, EU-GMPוהפצה של מוצרי קאנביס רפואי באיכות הגבוהה ביותר ותחת תקן  ייצור, הפקה  

אשר    In-doorנקשרנו בהסכם להקמת חברה משותפת בקנדה עם ייצרן מקומי בעל מתקני גידול וייצור  
אינם מופצים באיחוד    החברהמצוי בשלבים האחרונים של קבלת הרישיון. אל אף שנכון לרגע זה מוצרי  

לייצב תביעת רגל גלובאלית רחבה תוך אופטימיזציה של שרשרת  בכוונת החברה  או קנדה,    האירופי
 האספקה לצורך עמידה בביקושים גם בשווקים בהם אנחנו מתכוונים לפעול. 

 
בשנת    –מיקסום היעילות התפעולית באמצעות אינטגרציה אנכית ושליטה בכל שרשרת האספקה   18.6

החלטה אסטרטגית לייצא למיקור חוץ את תהליך האריזה המיצוי וההפצה של    קיבלה  קנדוק  2016
ה  המוצרי בתקני  העומדים  שלישיים  לצדדים  כתוצאה    IMC-GDPו IMC-GMP -ולהעבירם  וזאת 
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מעלייה משמעותית בעלויות שירותים אלה בעקבות השינויים הרגולטורים בשוק הקאנביס המקומי.  
, הרחבנו את המודל העסקי כך שיכלול בתי מרקחת  עולם-כאן של    באמצעות הרכישה  2020בתחילת שנת  

קאנביס למכירת  זו  רפואי  מאושרים  ובמסגרת  שנת    הצופ  החברה ,  לסוף  עד  ידי  על    ויופעל  2021כי 
בתי מרקחת ייעודיים למכירת מוצרי קאנביס רפואי. בהתאם לגדילה    6  ,עולם-כאןבאמצעות    החברה,

לחזור אל מודל    ת מתכננ  החברהלשווקים נוספים מחוץ לישראל,  ולצורך התרחבות    החברהבפעילות  
בכל שרשרת האספקה, מבחירת הגנטיקה המבוקשת, ייצור, מיצוי ואריזה    פעלהפריסה האנכית לפיה ת

כי    הסבור החברהבמפעלים בבעלותנו ועד למכירת המוצרים בבתי מרקחת הנמצאים בבעלות החברה. 
במיקסום היעילות התפעולית    ה ל  היבי שרשרת האספקה, יסייע רב השנים בתפעול כלל מרכ  הניסיונ 

 תוך שימור איכות המוצרים. 
 

לצורך מינוף ניסיוננו בטיפול   GMP-תמיכה במחקרים קליינים באמצעות מוצרים העומדים בתקן ה 18.7
החברה    בקאנביס של  הרפואיים  הנתונים  מאגרי  והרחבת  קאנביס    תמתכננ   החברה  –רפואי  לספק 

אשר   רפואי  בקאנביס  הטיפול  יעילות  את  הבוחנים  קליינים  ניסויים  במסגרת  שימוש  לצורך  רפואי 
לנצל את    בכוונת החברהמבוצעים על ידי שותפים של החברה וכן על ידי החברה עצמה. במסגרת זו  

הרפואי בחברההנתונים  שנאספו  השנים  ים  הדין, במהלך  בדרישות  לעמידה  בכפוף  את    ,  לקדם  כדי 
 . התוכנית הניסויים הקליינים של חבר

 
 
באשר ליעדי החברה ולאסטרטגיה העסקית שלה, המובא בסעיף זה לעיל כולל מידע   ערכות החברהה

צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. החברה עשויה לשנות את התוכניות המפורטות לעיל ואת 
בקבלת   היתר,  בין  תלויה,  המידע  התממשות  כאמור.  שלה  העסקית  והאסטרטגיה  החברה  יעדי 

הנדרשים, היכולת הפיננסית של החברה והתקשרות בהסכמים עם חברות  האישורים הרגולטורים  
כי המידע כאמור יתממש   ,שונות. לאור האמור וייתכן  וודאית  אינה  התממשותו של המידע האמור 

 .באופן שונה מהאמור לעיל ו/או לא יתממש כלל

 דיון בגורמי סיכון  .19

 סיכוני מקרו  19.1

 לעיל  6.1ראה סעיף   – נגיף הקורונה 19.1.1

 לעיל.   6.2ראה סעיף  :כלית ואי ודאות בשוק העולמיהאטה כל 19.1.2

 לעיל.    .36: ראה סעיף תנודות שער חליפין 19.1.3

פעילות החברה בתחומי הפעילות תלויה במחירי תשומות של חשמל,  עלייה במחירי תשומות:   19.1.4
 מים וביוב. עלייה לא צפויה בתשומות אלו עלולה לפגוע ברווחיות של הפעילות. 

 גורמים ענפיים  19.2

 תחום הקנאביס הרפואי 
רפואי 19.2.1 קנאביס  בייצוא של  ולאופן מתן  :  קשיים  הייצוא מישראל אי הוודאות באשר   היתר 

, וכן קשיים אחרים בייצוא, לרבות קשיים  לרבות הכללים והנהלים המסדירים את הליך זה
, עשוי לפגוע בהמשך התפתחות  מצד מדינות אחרות אשר אליהן החברה תהיה מעוניינת לייצא

 ; החברההגולבלית של 

מתקני  הקמה והחזקה של  בישראל ומחוץ לישראל וכן    : הפצת המוצרים הסופייםרגולציה 19.2.2
בנוסף,  כפופה לתקנים שונים, מקומיים ובינלאומיים, לרבות הוראות והנחיות היק"ר.    הייצור

קנאביס רפואי לישראל עשויות  תפרחות    ו/או ייצוא  הגבלות והנחיות היק"ר ביחס לייבוא 
המקומי.   בשוק  המוצרים  ומגוון  התחרות  על  הרגולטוריתלהשפיע  בסביבה  עיכוב  שינוי   ,

הנדרשים  האיכות  לתקני  וודאות  אי  הנדרשים,  הנהלים  בהוראות    בפיתוח  עמידה  אי  או 
ומישראל,  החלות על החברה, ייצוא מוצרי קנאביס רפואי לישראל  ו/או  ייבוא  על   הגבלות 

על פעילות   ולפגוע    קנדוקעשויים להטיל מגבלות שונות  או לשנות את מבנה העלויות שלה 
 .בתוצאותיה הכספיות

 לעיל.  .197ראו סעיף  : תחרות 19.2.3

המוצרים על ידי  , הן בארץ והן לחו"ל, חשופים לסיכון של גניבת  נאביס רפואי קמוצרי    :שינוע 19.2.4
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שמוצרים אלו, והרווחים אשר עשוים להיות מופקים ממוצרים אלו, אינם    גורמים עבריינים
ביחס לשינוע בארץ התקשרה החברה עם יצרנים    יצוין כי .  מכוסים במלואם על ידי המבטחים

לביצוע שירותי הפצה ושינוע של מוצרי קנאביס לשימוש   באישור מהיק"ר אשר מחזיקים גם 
 .GDP-IMCתקן   – רפואי בישראל על פי האסדרה החדשה 

: מחיר השוק של קנאביס לשימוש רפואי משתנה באופן תדיר ומחירו  מחיר הקנאביס בעולם 19.2.5
הקנאביס   מחיר  יהיה  מה  להעריך  החברה  של  ביכולתה  אין  ומדינה.  מדינה  כל  בין  שונה 

רפואי בעתיד. מחיר השוק של הקנאביס לשימוש רפואי אינו בשליטת החברה והוא  לשימוש  
 יהיה תלוי בהרבה מאד גורמים שלא ניתן לצפות את רובם.

בישראל 19.2.6 רפואי  לשימוש  בקנאביס  שימוש  רישיון  קבלת  המאפשרות  רפואיות  : התוויות 
קנא למטופלים  להקנות  יכולות  אשר  התוויות  מספר  ישראל  במדינת  לשימוש  קיימות  ביס 

ועדת התוויות של משרד הבריאות. כשם שוועדת   רפואי. מי שקובע מה הן ההתוויות היא 
 ההתוויות יכולה להחליט על הוספת התוויות, הוועדה יכולה גם להחליט על צמצום התוויות.

ולכן קיים סיכון    : צמח הקנאביס, כמו כל צמח, חשוף למחלותמחלות הקשורות בצמחים 19.2.7
תיה  אוצ וים. הדבקה של מחזור גידול צמחי קנאביס במחלה עשויה לפגוע בתלהידבקות הצמח

 של החברה כתוצאה מאיבוד תוצרת חקלאית זו.   הכספיות 

חקלאי 19.2.8 מ   –  סיכון  למעלה  הרפואי  הקנאביס  בתחום  פועלת  ניסיון    31-קנדוק  וצברה  שנים 
עם   להתמודדות  רב  זאת,  אגרונומי  עם  יחד  הרפואי.  הקנאביס  בגידול  חקלאיים  אתגרים 

בשליטת   שאינם  מקצועיים  חקלאיים  סיכונים  קיימים  אחר,  חקלאות  תחום  לכל  ובדומה 
 . ה קנדוק שעשוים לפגוע במחזור גידול שלם ובכך לפגוע באופן מהותי בתוצאות פעילות 

 יים גורמים ייחוד 19.3

 תחום הקנאביס רפואי 
הרישיונות 19.3.1 איבוד  או  חידוש  היק"ראי  של  והתנאים  בכל התקנות  לעמוד  קנדוק מחויבת   :  

שלילת   או  לביטול  להוביל  עלולה  כלשהי  הפרה  הקבועים.  הרישיונות  החזקת  לצורך 
 הרישיונות הקבועים. 

פעילות בתי המרקחת בישראל כפופה הן להוראות אגף הרוקחות    שלילת רישיון בית מרקחת: 19.3.2
נפקת קנאביס לשימוש רפואי. אי עמידה בנהלים אלו,  במשרד הבריאות והן ליק"ר בנוגע לה

של פעילות בית המרקחת. שלילה כאמור של רישיון    העשויה להוביל לשלילה זמנית ו/או קבוע 
 .  הכספיותן מהותי על תוצאותיה אחד מבתי המרקחת של החברה עשוי להשפיע באופ 

בסעיף    אבטחה: 19.3.3 לאמור  של    19.2.4בהתאם  לסיכון  חשופה  רפואי  הקנאביס  פעילות  לעיל, 
התקיים ניסיון פריצה    2020גניבה של גורמים עבריינים. בהקשר זה, במהלך חודש דצמבר  

וע.  לאתר הדרומי של קנדוק. מערכות האבטחה והביטחון פעלו היטב ומנעו את האיר  לאתר
  עולם-כאןו/או לבתי המרקחת של  קנדוק  הצלחת ניסיון פריצה ו/או שוד לאתר הגידול של  

 עשוים להשפיע על תוצאותיה הכספיים של החברה.  

מקצועי 19.3.4 אדם  וכוח  אדם   :הנהלה  כוח  ולפתח  לגייס  ביכולתה  רבות  תלויה  החברה  הצלחת 
יכולתה של החברה לגייס כוח אדם מקצועי ובפרט אנשי מפתח בהנהלה ובגידול התוצרים. אי  

פיתוח   ביכולת  לרבות  בביצועיה,  מהותי  באופן  לפגוע  עלול  עובדים,  לשמר  ו/או  כאמור 
מפני   הקנאביס  לעבוד בתחום  עובדים שיתאימו  פשוט לאתר  לא  כי  יצוין,  המוצרים שלה. 

 אשר עובדים בתחומים אחרים אינם נדרשים   62שאלו צריכים לעמוד בסטנדרטים מסוימים 
 אליהם. 

פעולה  19.3.5 שיתוף  פעולה    :קיימים  הסכמי  בשיתופי  קנדוק  התקשרה  הפעילות  תחום  במסגרת 
אסטרטגיים עם שותפים מקומיים וכן שותפים בינלאומיים. הצלחת קנדוק תלויה בהצלחת  

 

 

גיל    62 מעל  ישראלים,  להיות  חייבים  ראו:  24העובדים  נוספים  לפרטים  וכו'.  ישראל  ממשטרת  אישור  קבלת   ,
https://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf  . 

https://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf
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פעולה שותפיםאלו.    שיתופי  עם  הצלחת    מחלוקות  את  שימנעו  רגולטוריות  מגבלות  ו/או 
פעולה עשוי  שיתופי  החברה  ים אלו  של  והגלובלית  המקומית  התפתחותה  בהמשך    לפגוע 

 בביצועי החברה בטווח הקצר.    ולהוביל לפגיעה

הקיים לחברה אינו חל באופן מקיף ביחס למלאי. נכון    : הכיסוי הביטוחי ביטוח מלאי מקיף 19.3.6
תוצרת   מלאי  המבטחת  ביטוח  פוליסת  קיימת  לא  החברה,  ידיעת  למיטב  המתאר,  למועד 

 .קנאביס רפואי בצורה מקיפה

החברה פועלת באסטרטגיה של צמיחה והרחבת פעילותה    –  עולם- כאןהרחבת פעילות קנדוק ו 19.3.7
זאת, החברה נדרשית להיות דינמית ולזהות הזדמנויות  ורווחיותה. לצורך מימוש אסטרטגיה  

והחברה לא תדע לזהות הזדמנויות אלו, צמיחת   והגלובלי. במידה  בשוק המקומי  עסקיות 
 ההכנסותיה ורווחיותיה עשויה להאט.   

 
 מידת השפעת גורמי סיכון 

 מידת בפועל כי סיכון. ייתכןבהתאם למידת ההשפעה של כל גורם   שתוארו הסיכון גורמי מוצגים להלן
  שונה: תהיה  החברה על  אלה גורמים של ההשפעה 

 השפעה גדולה  השפעה בינונית השפעה קטנה  גורם הסיכון 
 גורמי מקרו 

   + (COVID-19נגיף הקורונה ) 
  +  האטה כלכלית ואי ודאות בשוק העולמי 

   + תנודות שער חליפין 
   + עליה במחירי תשומות 

 גורמים ענפיים
 תחום הקנאביס הרפואי

  +  קשיים בייצוא של קנאביס רפואי 
 +   רגולציה 
  +  תחרות  

  +  שינוע 
  +  מחיר הקנאביס הרפואי 

התוויות רפואיות המאפשרות קבלת רישיון שימוש בקנאביס  
 לשימוש רפואי בישראל

+   

  +  מגיפות או מחלות הקושרות בצמחים
  +  חקלאי סיכון 

 סיכונים ייחודיים 
 תחום הקנאביס הרפואי

  +  אי חידוש או איבוד רשיונות 
 +   שלילת רישיון בית מרקחת 

  +  אבטחה 
  +  הנהלה וכוח אדם מקצועי 

 +   הסכמי שיתוף פעולה קיימים 
  +  ביטוח מלאי מקיף 

  +  עולם -כאןהרחבת פעילות קנדוק ו
 

 



אינטרקיור בע״מ 
דו״ח דירקטוריון על מצב ענייני החברה 

לתקופה שהסתיימה  
ביום 31 לדצמבר 2020 



 דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 
 2020בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום  לתקופה של

של   לתקופה  החברה  של  הדירקטוריון  דוח  את  בזה  להגיש  מתכבד  החברה  ביום    שנהדירקטוריון   31שנסתיימה 
ולמועד הדוח, ערוך בהתאם לתקנות "(,  מועד הדוחי" או "תאריך הדוח על המצב הכספ )להלן: "  2020,  דצמברב

 . ")תקנות הדוחותלהלן: " )  -1970) -ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים()התש"ל 

 תיאור תמציתי של התאגיד וסביבתו העסקית   –חלק ראשון 
 החברה והסביבה העסקית  .1

פועלת במחקר, שיווק, טיפוח,   .1.1 ייצוא,ייצוריבוא,  החברה  רפואי    ומכירה  הפצה  ,  לשימוש  מוצרי קנאביס  של 
 בארץ ובעולם.  

-כאןו  בע"מ    פעילותה של החברה בתחום הפעילות של הקנאביס הרפואי מתבצע באמצעות חברות הבנות קנדוק .1.2
. החברה השלימה את רכישת מלוא הונה המונפק והנפרע  ", בהתאמה(עולם-כאן"-"ו קנדוקבע"מ )להלן:" ולםע

יולי    עולם-כאןמהונה המונפק והנפרע של    50.1%ואת רכישת    2019של קנדוק במהלך חודש פברואר   בחודש 
 בפרק א' לדוח תקופתי זה.  7לסקירת פעילות קנדוק וכאן עולם ראו סעיף . 2020

נכון    .CBD-מוצרי ה  בישראל ובאירופה, בכוונת החברה לפעול בתחום  תומכתבנוסף, בכפוף לאסדרת רגולציה   .1.3
בתחום זה, זאת כאמור לעיל, בכפוף לאסדרה רגולציה תומכת    תופי פעולהבשילמועד הדוח, החברה התקשרה  

 .   בפרק א' לדוח תקופתי זה 8.1ראו בסעיף  נוספים   בפעילות זה. לפרטים

האתר  השלימה קנדוק את הקמת המתקן הדרומי וקבלת רישיון קבע מהיק"ר להפעלתו.    2020במהלך שנת   .1.4
דונם ובעל    170בעולם המתפרס על שטח כולל של  בארץ ולים  הדרומי של קנדוק הינו אתר רחב היקף מהגדו

טון קנאביס    88של עד    (בהנחה של הפעלה מלאה ובהשלמת ההקמה של כלל המתקנים)  היקף ייצור מקסימלי
מודלארי באופן  הדרומי מבוצע  פיתוח האתר  בשנה.  לייצוא    רפואי  הנוגעות  הרגולציה  בהתאם להתפתחויות 

דונם )כולל שטח תפעולי( אשר יאפשר   30-שלב א' של המתקן הדרומי כולל שטח של כ קנאביס רפואי מישראל.
  משפחתטון בשנה. יצוין כי בסמוך למועד פרסום דוח זה, השיקה קנדוק    10עד    7לחברה כושר ייצור שנתי של בין  

על בסיס גנטיקות ייחודיות וחדשניות שפיתחה החברה וגידול מסחרי ראשון    Canndoc Cali –  המוצרים חדש 
 של המתקן הדרומי.  

הדוח, .1.5 תקופת  בינלאומיות  ב  החברההתקשרה    במהלך  מובילות  עם  ובלעדיים  אסטרטגיים  פעולה  שיתופי 
Tilray  ,Organigram,  Aphria  ,Charlotte's Web  ו-Fotmer    וכן מימשה חלק משיתופי פעולה והשיקה

הדוח   משותף    סדרותבתקופת  מיתוג  תחת  ""Canndoc Diamonds"מוצרים   ,Canndoc Indoorו  "-
"Canndoc Stars"  .  הללו הם עדות למוניטין והיכולות של קנדוק    ובלעדיים  האסטרטגיים  שיתופי הפעולה

בתחום. המובילה  הישראלית  כחברה  החברה  את  ראו  ל  וממצבות  אלו  פעולה  שיתופי  אודות  נוספים  פרטים 
 בפרק א' לדוח תקופתי זה.   7.27.2בסעיף 

כ .1.6 של  כולל  בסכום  השקעה  גיוס  החברה  השלימה  הדוח  תקופת  משקיעים    38.2- במהלך  ממספר  ש"ח  מיליון 
צאת  מוסדיים, שהינם צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה, בעלת עניין ובעל השליטה בחברה, וזאת כנגד הק

לפרטים נוספים ראו דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של  ערך וכתבי אופציה של החברה.  ניירות  
]מס'    2020ליולי    27ודיווחים משלימים מיום  ) 2020-01-058582]מס' אסמכתא:    2020ביוני    25החברה מיום  
 מובא בדוח זה בדרך של הפניה.   הםאשר המידע על פי [2020-01-079383- ו 2020-01-072877אסמכתאות: 

ופברואר   .1.7 ינואר  חודשים  עסקית  2021במהלך  קומבינציה  בהסכם  החברה  התקשרה  המאזן,  תאריך  לאחר   ,
, שהינה צד שלישי בלתי קשור לאינטרקיור  Subversive Real Estate Acquisition REIT LP)הסכם מיזוג( עם  

באופן    SPAC-בת בבעלות מלאה של החברה, תמוזג עם ה "(, לפיו, חברת  SPAC-ה ו/או לבעלי השליטה בה )"
ה ההופכי,  המשולש  המיזוג  של    SPAC-שלאחר  מלאה  בבעלות  בת  חברת  ותהיה  השורדת  הישות  תישאר 

תקצה   אינטרקיור  בתמורה,  )"  SPAC-ה  של  המונפק  ההון  למחזיקיאינטרקיור.  באינטרקיור    עסקתמניות 
העניין(. בד בבד עם המיזוג, בכפוף לקבלת מלוא ההיתרים והאישורים הנדרשים,  ", לפי  המיזוג" או "המיזוג

( ובעקבות כך הרישום בבורסה לניירות  TSXמניות אינטרקיור תרשמנה למסחר בבורסה הראשית בטורונטו )
שום מניותיה למסחר  ירתפעל ל  "( יהיה תחת רישום כפול. בנוסף, אינטרקיור הבורסהערך בתל אביב בע"מ )"

מיליון דולר ארה"ב     290, החברה צפויה לקבל עד  עסקת המיזוג  בכפוף להשלמת(.  NASDAQבורסת נאסד"ק )ב
מיליון דולר    65וכן     SPAC  -ב  SPAC-מיליון דולר ארה"ב שהושקעו על ידי משקיעי ה  225אשר כוללים עד  

ה בדיווח הקודם(  במסגרת ההקצאה הפרטית )כהגדרתSPAC -ארה"ב ממשקיעים פרטיים אחרים שהשקיעו ב
של   מניה  ה  10לפי מחיר  של  למניה  כ  SPAC-דולר ארה"ב  של  שווי  לבעלי    300-המייצג  דולר ארה"ב  מיליון 



יובהר כי הסכומים המפורטים לעיל, הינם תחת ההנחה שלא תמומש זכות הפדיון המניות של אינטרקיור(.  
ה-על משקיעי  בדיווחי    SPAC-ידי  אלו  מונחים  )כהגדרת  ההתאמה  מנגנון  יופעל  לא  אין  SPACוכי  וכי   ,)

 כל ידע או וודאות באשר לשיעור מימוש זכות הפידיון ככל שתמומש. SPAC-לחברה ו/או ל

מהונה    9.33%- לחברה השקעות בחברות בתחום הביומד כאשר נכון למועד הדוח מחזיקה החברה בכבנוסף,   .1.8
נכון למועד הדוח, השפעת השקעות אלו   מהונה המונפק והנפרע של נובלוס.  0.72%-גנרה ו המונפק והנפרע של רי

זניחות על פעילות החברה והשקעות אלו מסווגות תחת מגזרים אחרים בדוחותיה הכספיים של החברה. לפרטים  
 .  בפרק א' לדוח תקופתי זה 8.2נוספים ראו סעיף  

   2020בדצמבר  31המצב הכספי המצב הכספי ליום  .2

 נתונים עיקריים של מגזר הקנאביס הרפואי  .2.1

 20-Q4 20-Q3 20-Q2 20-Q1 19-Q4 

  1,828      4,259    11,185    22,497    27,094 הכנסות

  956      1,610    5,494    11,255    13,616 1רווח גולמי 

 52% 38% 49% 50% 50% שיעור רווח גולמי

 (2,891)   (1,606)    1,847    6,091    7,918 רווח תפעולי 

EBITDA - (2,916)  (1,312)   1,575      6,971    8,680 2רווח תפעולי מתואם 

 ( 1,388) ( 3,897) ( 4,007) 6,325 9,383 תזרים מפעילות שוטפת )מאוחד(
 

 הכנסות .2.2

בשוק המקומי  במגזר הקנאביס הרפואי    מתמקדת החברה בהאצת וצמיחת פעילותה המסחרית  השנה,מתחילת  
בלעדיים  ו  אסטרטגיים   בשיתופי פעולה. כחלק מאסטרטגיית הצמיחה, פועלת החברה  ובשווקים מרכזיים בעולם

שיא  מחזור  הכנסות המגזר ברבעון צמחו ל  . Tilray, Organigram, Aphria  ות קנאביס בינלאומי  מובילותעם  
לעומת    15פי  , צמיחה בשיעור של  מיליוני ש"ח  108- המייצג קצב שנתי של כ  מיליון ש"ח לרבעון  27-של כ

וגבוהות משמעותית מכלל ההכנסות של שנת    לעומת רבעון קודם 20%מעל  רבעון מקביל אשתקד ובשיעור של  
ב    2019 גבוהים למ'  10שהסתכמו  של החברה, צמיחת    יםהאיכותיהמוצרים    קווי, זאת כתוצאה מביקושים 

השוק, גידול בנתח השוק של החברה, מימוש הסכמים מסחריים עם בתי המרקחת, שיתופי פעולה בינלאומיים  
 . ואיחוד לראשונה של פעילות כאן עולם

 ₪ מיליוני  108- עומד על כ בגילום שנתי רבעון הרביעיבקצב ההכנסות 

 2021צפויה להימשך גם במהלך שנת להערכת החברה מגמת הצמיחה בהכנסות  

ביחס לביקושים הגבוהים, צמיחת שוק,גידול בנתח השוק של החברה, מימוש הערכות ואומדנים של החברה  
הינו "מידע צופה פני עתיד",   2021והמשך במגמת הצמיחה בהכנסות במהלך שנת    הסכמים עם בתי מרקחת

תשכ"ח ערך,  ניירות  בחוק  המונח  של  אינם    ,1968-כהגדרתו  אשר  רבים  ומשתנים  גורמים  על  המבוסס 
בשליטת החברה. הערכות וכוונות אלו עשויים שלא להתממש, כולם או חלקם, או להתממש באופן שונה 

 מהותית מכפי שנצפו על ידי החברה.

 

 

 

 .רווח גולמי אחרי שינויים והתאמות בשווי הוגן של נכסים ביולוגיים 1

2 EBITDA- תפעולי של החברה בנטרול פחת, הפחתות, שינויים בשווי הוגן של נכסים ביולוגיים, שיערוכים, תשלום מבוסס  ה רווח ה
 .מניות והוצאות והכנסות אחרות



   רווח גולמי .2.3

  14-והגיע לכ  50%על  עומד    2020ברבעון רביעי  ברווח הגולמי של המגזר כשהרווח    מתמשך  החברה מציגה שיפור 
וזאת    ש"ח,מיליון    1עמד על    בה שיעור הרווח  אחוז מול שנה קודמת  מעל אלףשל  מיליון ש"ח ברבעון, שיפור  

בעיקר לאור הגידול המואץ בהכנסות. במהלך תקופת הדוח, השלימה קנדוק בהצלחה מחזור מסחרי ראשון של  
. להערכת החברה, הצלחת הייצור  2021ון של  מוצרי קנדוק האיכותיים והחלה את שיווקם במהלך הרבעון הראש 

 של החברה, שהינו מהגדולים והמתקדמים בארץ ובעולם, צפויה לשפר הרווח הגולמי של המגזר. 3באתר הדרומי 

  הצמיחה המואצת השיפור ברווחיות הגולמית של המגזר והמשך  ביחס למגמת  הערכות ואומדנים של החברה  
תשכ"ח ערך,  ניירות  בחוק  המונח  של  כהגדרתו  עתיד",  פני  צופה  "מידע  הינו  לעיל   , 1968- המתוארים 

שלא   עשויים  אלו  וכוונות  הערכות  החברה.  בשליטת  אינם  אשר  רבים  ומשתנים  גורמים  על  המבוסס 
 להתממש, כולם או חלקם, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפו על ידי החברה.

 ירווח תפעול .2.4

מיליון    8הרווח התפעולי הגיע    2020ברבעון רביעי    כאשרשל המגזר    תפעוליהחברה מציגה שיפור מתמשך ברווח ה
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח    3- וזאת בהשוואה לרווח תפעולי שלילי של כ  ברבעון  ש"ח

   התפעולי נבע בעיקר מצמיחה בהכנסות, שיפור ברווחיות הגולמית וניהול העלויות הקבועות.
 

2.5. EBITDA - 4רווח תפעולי מתואם   

מציגה   החברהמית וניהול העלויות הקבועות,  בסיכום נתוני המגזר, הצמיחה בהכנסות, השיפור ברווחיות הגול
EBITDA  מ' ש"ח, שיפור משמעותי אל מול    35- המייצג קצב שנתי של כ  מיליון ש"ח ברבעון  9-חיובית של כ
EBITDA מ' ברבעון הרביעי של שנה קודמת. 3-שלילית של כ 

 ש"ח מיליוני   35-עומד על כ  בגילום שנתי  של הרבעון הרביעי  EBITDAקצב 

 2021להערכת החברה מגמת הצמיחה בהכנסות וברווחיות צפויה להימשך גם במהלך שנת  

לעיל    2021והשיפור ברווחים במהלך שנת    הצמיחה בהכנסות  ביחס למגמתהערכות ואומדנים של החברה  
ניירות ערך, תשכ"ח גורמים    ,1968-הינו "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו של המונח בחוק  המבוסס על 

ים רבים אשר אינם בשליטת החברה. הערכות וכוונות אלו עשויים שלא להתממש, כולם או חלקם,  ומשתנ
 או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפו על ידי החברה.

   תזרים מפעילות שוטפת )מאוחד(  .2.6

שיפור מתמשך בכל מדדי הרווחיות    ציגהומ  שלה,  נהנית מביקושים גבוהים לקווי המוצרים האיכותיים החברה
שוטפת. ברבעון    תזרים חיובי מפעילותבשיפור מתמשך וב  והן  התפעולית  הבא לידי ביטוי הן בשיפור הרווחיות

לעומת תזרים    ש"חמ'    9תזרים חיובי מפעילות שוטפת בגובה של  הרביעי המשיכה מגמת השיפור והחברה יצרה  
 . שלילי ברבעון הקודם ובכל השנה הקודמת

 

 

 1.15.3.כמתואר בסעיף  3

4 EBITDA- תפעולי של החברה בנטרול פחת, הפחתות, שינויים בשווי הוגן של נכסים ביולוגיים, שיערוכים, תשלום מבוסס  ה רווח ה
 .מניות והוצאות והכנסות אחרות



 באלפי ש"ח(  )אינטרקיור, מאוחד ניתוח עיקרי השינויים שחלו במצבה הכספי של החברה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  בדצמבר  31ליום  
 הסברי החברה

2020 2019 

 42,208  76,652   נכסים שוטפים 

מהשלמת עיקר השינוי לעומת הרבעון אשתקד, נובע 
כ של  בסעיף    38.2-גיוס  )כמפורט  ש"ח   3.1מיליון 

גידול בפעילות החברה , לרבות איחוד של לעיל( וכן 
עולם סעיף    ,(2020ביולי    1)  כאן  להגדלת  שהוביל 

 הלקוחות והמלאי. 

 240,025 249,618 נכסים לא שוטפים 

זאת   שוטפים  הלא  הנכסים  בסך  שינוי  חל  לא 
מקזזות מפעולות  בסעיף    -כתוצאה  המוניטין גידול 

כ גידול    22-של  עולם(,  כאן  )רכישת  ש"ח  מיליון 
במתקני   מהשקעות  כתוצאה  הקבוע  הרכוש  בסעיף 
השקעות  בשווי  ירידה  ומנגד  החברה,  של  הגידול 
רווח   דרך  הוגן  בשווי  הנמדדות  מוחזקות  בחברות 

 והפסד )נובולוס וריגנרה(.  

 ---  282,233 326,270 סה"כ נכסים 

התחייבות 
מגידול  22,633 28,583 שוטפות נובע  לעומת התקופה אשתקד  השינוי  עיקר 

   .לרבות איחוד פעילות כאן עולם   בפעילות החברה

התחייבות לא 
עולם עיקר   3,399 4,284 שוטפות כאן  של  לראשונה  נובע מאיחוד  הגידול 

 (. IFRS 16שהוביל לעלייה בהתחייבות חכירה )

 256,201 293,404 הון עצמי  
כאן עולם והשלמת   מרכישתעיקר השינויים נובעים  

 לעיל.  3.1ףהגיוס כמפורט בסעי

סה"כ התחייבויות 
 282,233 326,270 והון

 --- 



 )אינטרקיור, מאוחד באלפי ש"ח(  ניתוח עיקרי תוצאות הפעילות .2.7

 
 

 הסברי החברה בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

20205 2019 

 8,926 65,035 הכנסות

ה של    דוחבתקופת  חד  גידול  מפיחל   7  יותר 
מהמשך   נובע  הגידוללעומת התקופה אשתקד.  

ב  המואצת  הצמיחה  מגזר    מכירותמגמת 
הכנסות   רביעי  רבעון.  הקנאביס קצב  מייצג 
 מ' ש"ח.  108שנתי של 

שווי  תרווח גולמי לפני השפע
  1,470 30,387 הוגן 

לאחר השפעת  רווח גולמי 
 1,479 31,975 שווי הוגן 

שיפור מתמשך ברווחיות הגולמית של החברה 
מעל   של  שנתי  לשיעור  הדוח  .  50%בתקופת 

 בתקופה המקבילה.  13%זאת לעומת 

הוצאות מו"פ, הנהלה  
 ----  ( 16,476) ( 18,610) ושיווק

Ebitda-  רווח תפעולי
 6מתואם

15,030 (14,517 ) 

של   לשיעור  עלייה  משמעותי,    30%שיפור 
מול   לשנהמצטבר    23%-ו הרביעי  ברבעון  

 הפסד בתקופות מקבילות.

שנתי של    EBITDAרבעון רביעי מייצג קצב  
 מ' ₪.  33-כ

הוצאות בגין תשלום מבוסס 
מזומן,    הוצאות ( 68,036) 10,008 אופציות  בסיס  על    בהתאםשאינן 

 . האופציות הענקת להסכמי

 58,962 4,563 אחרות הכנסות )הוצאות(

הינן בעיקר בגין הוצאות   2020הוצאות בשנת  
בעוד   ב  עיקר  הנפקה   הינן   2019ההכנסות 

קנדוק   בחברת  לשליטה  עליה  בגין  הון  מרווח 
 . 2019בפברואר 

בנכסים  עליה )ירידה(
פיננסיים הנמדדים בשווי  
 הוגן כנגד רווח או הפסד 

ההוגן    משינויים בשווי  יםנובע   יםהשינויעיקר   20,996 ( 37,195)
 . ונובולוס ריגנרהשל ההשקעה בחברות 

  ( 3,415) ( 38,308) רווח )הפסד( תפעולי מאוחד

  ( 5,893) ( 36,040) רווח )הפסד( כולל
 

  

 

 .2020ביולי  1מיום   כולל איחוד לראשונה של תוצאות פעילות כאן עולם 5
6 EBITDA- תפעולי של החברה בנטרול פחת, הפחתות, שינויים בשווי הוגן של נכסים ביולוגיים, שיערוכים, תשלום מבוסס  ה רווח ה

 . מניות והוצאות והכנסות אחרות



 :ומקורות מימון של החברהניתוח נזילות  .2.8

 הסברי החברה  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

2020 2019 

תזרימי מזומנים מפעילות  
 שוטפת 

7,803 (11,569 ) 
עיקר השינוי נובע מגידול מהותי במחזור  

   הפעילות של החברה ובהון החוזר שלה.

תזרימי מזומנים מפעילות  
   השקעה

(22,763 ) (26,087 ) 
בהרחבת המשך   קבוע  ברכוש  השקעות 

כושר הייצור של קנדוק )השקעות במתקן  
 הדרומי(.

תזרימי מזומנים מפעילות  
   מימון 

25,289 63,234 
פרטית  הקצאה  הושלמה  הדוח  בתקופת 

בסעיף   פירעון    לעיל  .3.1כמפורט  וכן 
   .מיליון ש"ח 13-כהלוואות בעלים של 

 

 

 

 

 

 

  



   תאגידיהיבטי ממשל  –חלק שני  

 פרטים בדבר דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית   .3

( לחוק החברות, קבעה החברה, כי המספר המזערי של דירקטורים בחברה בעלי  12)א()92בהתאם להוראת סעיף  
דירקטורים וזאת בהתחשב, בין היתר, בגודל החברה, סוג פעילותה    2מומחיות חשבונאית ופיננסית יעמוד על  

 ומספר חברי הדירקטוריון שלה.  
 

לדירקטוריו יאפשר  זה  מספר  החברה,  ולמסמכי  להערכת  לחוק  בהתאם  עליו  המוטלים  בחובות  לעמוד  ן 
הדירקטוריון   חברי  של  וידיעותיהם  כישוריהם  ניסיונם,  השכלתם,  הערכת  לאחר  החברה.  של  ההתאגדות 

חשבונאים ודוחות כספיים, חברי הדירקטוריון של החברה אותם רואה הדירקטוריון כבעלי  - בנושאים עסקיים
ו  מומחיות חשבונאית פיננסית הינם )ב( מר גדעון הירשפלד;  )ג( מר דוד סלטון.    -)א( מר אלכסנדר רבינוביץ; 

 בפרק ד' לדוח תקופתי זה.  26לפרטים אודות ניסיונם והשכלתם של הדירקטורים האמורים, ראו תקנה 
 

 גילוי בדבר דירקטורים בלתי תלויים  .4

צוין כי נכון למועד הדוח מכהנים  תקנון החברה אינו כולל הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים. י
 ולני מיכלסון גרינבאום. סלטון ה"ה גדעון הירשלפלד, דוד   –דירקטורים בלתי תלויים  3בדירקטוריון החברה 

 
 תרומות  .5

 החברה לא קבעה מדיניות בנוגע לתרומות.  

 מבקר הפנים בחברה  .6

 רו"ח ישראל גבירץ  שם המבקר 
 2014במאי   27 תאריך תחילת כהונה 
)א( לחוק הביקורת הפנימית,  3המבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעיף   עמידה בהוראות דין 

"  1992-תשנ"ב הפנימית)להלן:  הביקורת  וכפי  חוק  החברה  ידיעת  למיטב   .)"
)ב( לחוק  146שנמסר לה על ידי מבקר הפנים, מבקר הפנים עומד בהוראות סעיף 

 ורת הפנימית לחוק הביק 8החברות ובהוראות סעיף  
של   ערך  בניירות  החזקה 

 התאגיד:
המבקר הפנימי, על פי הודעתו, אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גוף  

 קשור לחברה, כהגדרת מונח זה בתוספת הרביעית לתקנות הדוחות 
קשרים  

   עסקיים/מהותיים
 עם התאגיד 

אחרים עם  אין למבקר הפנימי קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים  
החברה או עם גוף קשור לחברה, כהגדרת מונח זה בתוספת הרביעית לתקנות  
שירותים   כנותן  הפנימית  הביקורת  שירותי  את  יעניק  הפנים  מבקר  הדוחות. 
חיצוני. מבקר הפנים אינו בעל עניין בחברה, אינו נושא משרה בחברה ואינו קרוב  

מחוץ לחברה היוצר או    של כל אחד מאלה. המבקר הפנימי אינו ממלא תפקיד
היחיד   ותפקידו  בחברה  הפנים  עם תפקידו כמבקר  עניינים  ניגוד  ליצור  העלול 

 בחברה הינו מבקר הפנים של החברה. 
מיום   מינוי המבקר הפנימי  בישיבתה  המליצה  החברה  של  הביקורת  את    2014במאי    4ועדת  למנות 

רו"ח ישראל גבירץ, שותף במשרד רואי החשבון פהאן קנה ניהול בקרה, למבקר  
את   החברה  דירקטוריון  אישר  אלה,  להמלצות  ובהתאם  החברה  של  הפנים 

רת  . המלצה זו ניתנה לאחר שוועדת הביקו2014במאי,    27המינוי כאמור ביום  
מצאה אותו בעל כישורים מתאימים למילוי התפקיד, בין היתר, לאור התמחותו  
וניסיונו העשיר בתחום הביקורת הפנימית ולאחר שרו"ח ישראל גבירץ הצהיר  
כי הוא עומד בכל דרישות הכשירות הנדרשות לשם מילוי תפקידו כמבקר פנימי  

יקף פעילותה ומורכבות  על פי דין, ובהתחשב, בין השאר, בסוג החברה, גודלה, ה
 פעילותה. 

  הממונה
 הארגוני על המבקר 

 יו"ר דירקטוריון 

תכנית העבודה של המבקר הפנימי הינה שנתית והצעותיו לתכנית עבודה כאמור,   תכנית הביקורת 
ועדת   הדירקטוריון.  וליו"ר  הביקורת  ועדת  החברה,  להנהלת  בכתב  מוגשות 
הביקורת הינה האחראית על אישור תכנית העבודה של המבקר הפנימי. למבקר  

ו. כמו כן,  הפנימי ניתנת האפשרות לסטות מתוכנית העבודה על פי שיקול דעת 
ניתנת למבקר הפנימי גישה חופשית, מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע  
החברה,   של  בנות  חברות  ושל  החברה  של  כספיים  נתונים  לרבות  החברה,  של 
בהתאם לצרכיו. דוחות המבקר הפנימי הוגשו בכתב ליו"ר הדירקטוריון, יו"ר  

 ת ההנהלה.  ועדת הביקורת ומנכ"ל החברה לאחר העברת טיוטה להערו



שעות, להערכת    150היקף המשרה של המבקר הפנימי וצוות הכפופים לו עמד על  
החברה, היקף ואופי תוכנית העבודה של המבקר הפנימי הינם סבירים בנסיבות  
והנושאים   היות  הפנימית,  הביקורת  מטרות  את  ליישם  כדי  בהם  ויש  העניין 

 שונים.שנבחרו הינם מהותיים בחברה וייבדקו מאספקטים 
מבקר  של  וחשבון  דין 

 הפנים
דין וחשבון על ממצאי המבקר מוגשים באופן שוטף ובכתב במהלך השנה ליו"ר  
של   החיצוניים  החשבון  ולרואי  הביקורת  ועדת  ליו"ר  למנכ"ל,  הדירקטוריון, 

 החברה. 
דירקטוריון  הערכת 
פעילות   את  החברה 

 מבקר הפנים:

רציפות הפעילות ותוכנית העבודה הינם סבירים  להערכת הדירקטוריון, אופי,  
 ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית. 

בביצוע   תגמול בפועל  המושקעות  עבודה  שעות  כנגד  שכרו  את  מקבל  הפנימי  המבקר 
החברה.   של  הביקורת  ועדת  ידי  על  מאושר  אשר  לתקציב  בהתאם  המטלות 

מבקר הפנים הינו סביר ואין בו כדי    להערכת ועדת הביקורת ודירקטוריון, תגמול
 להשפיע על הפעלת שיקול דעתו המקצועי של מבקר הפנים בעריכת הביקורת. 

 
 גילוי בדבר שכר טרחת רואה החשבון המבקר  .7

העניקו לחברה שירותי רואה חשבון מבקר במהלך  )דלויט(    ברייטמן אלמגור זוהר  Deloitteמשרד רואי החשבון  
( בהתאם לאישור  KPMGסומך חייקין ) בו הוחלפו על ידי רואה חשבון    2021מרץ    חודש וזאת עד ל  2020שנת  

נערכו ובוקרו על ידי סומך חייקין    2020אסיפה כללית של החברה. יובהר כי דוחותיה השנתיים של החברה לשנת  
KPMG . 

 
ביקורת, שירותים הקשורים   של החברה עבור שירותי  להלן פרטים בדבר שכר טרחת רואה החשבון המבקר 

 לביקורת ושירותי מס:
 

 )דלויט(  2019שנת  ( KPMG-ו  דלויט) 2020שנת  

 שעות  )באלפי ש"ח(  שעות  )באלפי ש"ח( 

 1,788 200 3,446 480 ביקורת וסקירה  שירותי 

 
תשקיף חברת הבת    ליווי  –שירותים נלווים  

 סד"ק אבנ מתוכננתקנדוק לצורך הנפקה 
 1,234 208 ל.ר ל.ר

 
  לשירותי הביקורת והוא נקבע על ידי דירקטוריון החברה. שכר הטרחה נקבע מראש לפי היקף השעות הצפוי  

 בוצעה על ידי דלויט.  2020ברבעונים של  , עבודת הסקירה KPMGבוצעה על  2020הביקורת של שנת  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 הפיננסי של התאגיד   הוראות גילוי בקשר עם הדיווח-חלק שלישי
 הערכת שווי   .8

 הדוחות: ב)ט( לתקנות 8נתונים הנדרשים בקשר עם הערכת שווי מהותית, בהתאם להוראות תקנה   להלן .1.1

זיהוי נושא הערכת  
 השווי

עיתוי 
הערכת  
 השווי

שווי בדוחות  
הכספיים ליום  

בדצמבר   31
בהתאם  2020

להערכת שווי  
 )באלפי ש"ח( 

זיהוי מעריך 
 השווי

מודל הערכת  
 השווי

ההנחות שעמדו  
הערכת  בבסיס 

 השווי

שווי הוגן החזקות  .1
לוס די  נובבחברת 

 איקס בע"מ 

בדצמבר  31
2020 3,141 

פולברניס ברקת  
יהודה בע"מ, -בן

חברה פרטית 
המתמחה בביצוע 

 הערכות שווי. 

 OPMמודל  .2

 2.5אורך חיים 
 שנים 

ריבית חסרת  
 0.15%סיכון 

סטיית תקן  
67.45% 

הקצאת   של  השווי  הערכת  אודות  רכישת  לפרטים  עבור  ששולמה  כאן    50.1%התמורה  ראו    - ממניות  עולם 
[ אשר המידע על פיו  2020-01-130443]מס' אסמכתא:    2020בספטמבר    30בדוחותיה הכספיים של החברה ליום  

 מובא בדוח זה בדרך של הפניה. 

 אירועים לאחר תאריך המאזן  .9

באמצעות החברה הנכדה, כאן עולם קמעונאות  , לאחר תאריך המאזן, התקשרה החברה,  2021בינואר    6ביום   .9.1
"בתי   )להלן:  ובהרצליה  באשדוד  מרקחת  בתי  פעילות  לרכישת  בהסכמים  עולם"(,  "כאן  )להלן:  בע"מ 
המרקחת"(, בתמורה לסכומים שאינם מהותיים לחברה, ואשר יצורפו לרשת בתי מרקחת "גבעול" שמפעילה  

 . 2021בפברואר  1בית מרקחת באשדוד ביום  כאן עולם.  יצוין כי כאן השלימה רכישת פעילות 

, לאחר תאריך המאזן, התקשרה החברה, באמצעות החברה הנכדה, כאן עולם קמעונאות  2021בינואר    6ביום   .9.2
)להלן: עולם"  בע"מ  )להלן:כאן  ובהרצליה  באשדוד  מרקחת  בתי  פעילות  לרכישת  בהסכמים  בתי  " "(, 

ברה, ואשר יצורפו לרשת בתי מרקחת "גבעול" שמפעילה  "(, בתמורה לסכומים שאינם מהותיים לחהמרקחת
 .  2021בפברואר  1כאן עולם.  יצוין כי כאן השלימה רכישת פעילות בית מרקחת באשדוד ביום 

 Subversive"( עם  ההסכם הקודם, לאחר תארך המאזן, התקשרה בהסכם מיזוג )להלן: "2021בינואר    3ביום    .9.3
Real Estate Acquisition REIT LP,    שהינה צד שלישי בלתי קשור לחברה ו/או לבעלי השליטה בה, הנסחרת

התקשרו הצדדים בהסכם מתוקן שמחליף את  ,  2021בפברואר    9(. ביום  NEO:SVX.U)  NEOבבורסה הקנדית  
לפרטים אודות הסכם המיזוג וכן עדכון    ההסכם הקודם )ובהסכמים נלווים נוספים המהווים חלק מההסכם(.

בא התקדמות  החברה  בדבר  של  מיידים  דיווחים  ראו  המיזוג  להשלמת  דרך  ]מס'    2021בינואר    26מיום  בני 
[, דוח זימון האסיפה מיום    2021-01-010558]מס' אסמכתא:    2021בפברואר    10[,  2021-01-010558אסמכתא:  

אסמכתא:    2021בפברואר    25 אסמכתא:    2021בפברואר    28מיום    ,[2021-01-023491]מס'  -2021-01]מס' 
[ אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של  2021-01-035562]מס' אסמכתא:    2021במרץ    16ומיום    [023976
 הפניה.  

ונושא משר2021בינואר    26ביום   .9.4 ה בחברה  , לאחר תאריך המאזן, פרסמה החברה מתאר אופציות לעובדים 
מניות רגילות ללא ערך    4,303,356אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש לעד    4,303,356להצעת עד  

)להלן:" החברה  של  משנת    "(האופציותנקוב  אופציות  תוכנית  פי  על  של    2015המוצעות  משרה  ונושא  לעובד 
 .  2021מרץ ב 15החברה ו/או חברת הבת קנדוק. האופציות בהתאם למתאר הוקצו ביום  

בע"מ  2021בינואר    28ביום   .9.5 מוצרים  סי.בי.די  רוזנבלום  פנינה  עם  החברה  התקשרה  המאזן,  תאריך  לאחר   ,
. הצדדים יפעלו בשיתוף פעולה  CBDבהסכם שיתוף פעולה לשם ייצור קו מוצרי לייף סטייל לנשים בשילוב  

  2צת מנהלים משותפת, שתכלול  לפיתוח המוצרים, הפצתם ושיווקם תחת מותג משותף. הצדדים יקימו מוע
כי על אף התקדמות   יובהר  בנושאים מהותיים.  זכות הצבעה מכריעה  צד, כאשר לחברה קיימת  נציגים מכל 

מפקודת הסמים המסוכנים, אין כל ודאות מתי פעולה    CBD-הרגולטורית שחלה בישראל בדבר הסרת מרכיב ה
 דרשים על ידי רשויות החוק בישראל. זאת תושלם והינה כפופה להשלמת הליכים רגולטוריים נ 



 החברה התקשרה עם חברת קנאסמטיקס בע"מ, מקבוצת מעבדות, לאחר תאריך המאזן,  2021במרץ    1ביום   .9.6
GIGI  ":להלן(GIGI  )"  מוצרי של  סדרה  בבלעדיות  ותמכור  שתשווק  משותפת  פעילות  להקמת  בהסכם 

הקנאביס  קוסמטיקה מצמח  מתקדמים  קנבינואידים  המשלבת  מדעי  מחקר  מוכחת  יקימו  .  פעילה,  הצדדים 
דירקטורים מטעמו כאשר    2על ידי החברה, כאשר כל צד ימנה    50.01%חברה משותפת, שתוחזק בשיעור של  

החברה המשותפת תשווק    לחברה קיימת זכות הכרעה במספר החלטות מהותיות )להלן: "החברה המשותפת"(.
ותמכור את המוצרים בבלעדיות באירופה וישראל תחת מיתוג משותף. המוצרים הנם מוצרי קוסמטיקה פעילה,  

יובהר כי על אף  .  Clean at Sephoraאורגניים ובעלי פטנט ייחודי ומבוססי מחקר, העומדים בתקן המחמיר של  
ה מרכיב  הסרת  בדבר  בישראל  שחלה  הרגולטורית  הסמים    CBD-התקדמות  כל מפקודת  אין  המסוכנים, 

החוק  רשויות  ידי  על  נדרשים  רגולטוריים  הליכים  להשלמת  כפופה  והינה  תושלם  זאת  פעולה  מתי  ודאות 
 בישראל. 

, לאחר תאריך המאזן, התקשרה החברה, באמצעות החברה הנכדה, כאן עולם קמעונאות  2021במרץ    29ביום   .9.7
"(, בתמורה לסכומים שאינם  בתי המרקחת " בתי מרקחת )להלן:  ארבעהבע"מ, בהסכמים לרכישת פעילותם של  

לרשת בתי המרקחת "גבעול".  יצורפו  לחברה, אשר  "גבעול"  בהשלמת רכישת בתי המרקחת    מהותיים  רשת 
לקהילת    מרקחת  בתי  עשרה  תכלול עוגנים  המהווים  מרכזיים  ובמיקומים  ארצית  בפריסה  ראשיות,  בערים 

[  2021-01-050832]מס' אסמכתא:    2021במרץ    30המטופלים. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  
 אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה. 

 

 

 
 אהוד ברק 

 הדירקטוריון   יו"ר
 

 אלכסנדר רבינוביץ 
 ודירקטור   מנכ"ל
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 בע"מ אינטרקיורדוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 
 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 

 1970-ב )ג( בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9בהתאם לסעיף 
 

 31"החברה"( ליום    -ביחדלהלן  ) וחברות בנות  בע"מ    אינטרקיורביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של  
אלה  2020בדצמבר   בקרה  רכיבי  אחראים .  החברה  של  וההנהלה  הדירקטוריון  הבאה.  בפיסקה  כמוסבר  נקבעו 

לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי  
דיווח כספי של  המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל. אחריו על  פנימית  על רכיבי בקרה  תנו היא לחוות דעה 

 החברה בהתבסס על ביקורתנו. 
 

ביקורת לתקן  בהתאם  נקבעו  שבוקרו  כספי  דיווח  על  פנימית  בקרה  חשבון    911  )ישראל(  רכיבי  רואי  לשכת  של 
"(. רכיבים 911  )ישראל(  ת"תקן ביקור  - בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" על תיקוניו )להלן

לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות   ( בקרות ברמת הארגון,1אלה הינם: )
"רכיבי הבקרה   - ( בקרות על המלאי )כל אלה יחד מכונים להלן3( בקרות על רישום ההכנסות; )2של מערכות מידע; )

 המבוקרים"(.
 

נן את הביקורת ולבצעה  פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכ-. על911  )ישראל(  אם לתקן ביקורתערכנו את ביקורתנו בהת
במטרה לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן  

, זיהוי רכיבי אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי
מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים, וכן בחינה והערכה של  הבקרה המבוקרים, הערכת הסיכון שקיימת חולשה  

אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי 
אם לנסיבות. ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי  בקרה, כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהת

הבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות  הבקרה המבוקרים, ל
דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי 

אפשריות כאלה. ינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות  הבקרה המבוקרים לבין כאלה שא
 אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל. 

 
בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, עשויים שלא למנוע או לגלות 

לשהי חשופה לסיכון  הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כ  הצגה מוטעית. כמו כן, 
שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה 

 לרעה. 
 

בדצמבר  31יום לדעתנו, החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים ל 
2020  . 

 
מקוב ביקורת  לתקני  בהתאם  גם,  הכספיים  ביקרנו  הדוחות  את  בישראל,  לי המאוחדים  לים  החברה    31  וםשל 

, כלל חוות דעת בלתי מסויגת על 2021במרץ    31והדוח שלנו, מיום  אותו תאריך  שהסתיימה ב  לשנהו   2020בדצמבר  
 אותם דוחות כספיים. 

 
 

 סומך חייקין 
 רואי חשבון 

 אביב -לת
 

 2021במרץ   31
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 החשבון המבקרים לבעלי המניות של  ידוח רוא

 בע"מ  אינטרקיור
 
 

הדוח את  המצורהמאוחד    ביקרנו  הכספי  המצב  חברת    ףעל  )להלן   אינטרקיורשל  מוגבל    - בערבון 
, השינויים  על רווח והפסד ורווח כולל אחרהמאוחדים  דוחות  ואת ה    2020בדצמבר   31 ום"החברה"( לי

ל תזרימי  ו ן  בהו בשנה  המזומנים  תאריךשהסתיימה  באחריות  אותו  הינם  אלה  כספיים  דוחות   .
וההנהלה של החברה על  הדירקטוריון  כספיים אלה בהתבסס  דוחות  על  . אחריותנו היא לחוות דעה 

 ביקורתנו. 
 

לימים   שהסתיימו באותם תאריכים  ולשנים    2018-ו  2019בדצמבר    31הדוחות הכספיים של החברה 
ומיום    2020באפריל    30קודמים אשר הדוחות שלהם עליהם מיום  ידי רואי חשבון מבקרים  - ו עלבוקר

 כללו חוות דעת בלתי מסויגת. 2019במרץ   31
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי  
ר של  פעולתו  )דרך  נדרש מאיתנו.  1973  -ואה חשבון(, התשל"ג  חשבון  פי תקנים אלה  את    על  לתכנן 

מוטעית   הצגה  הכספיים  בדוחות  שאין  ביטחון  של  סבירה  מידה  להשיג  במטרה  ולבצעה  הביקורת 
מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים.  

ידי החשבונאות שיושמו ושל האומד  ביקורת כוללת גם בחינה של כללי על    נים המשמעותיים שנעשו 
הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים  

 שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 
 

ות, את המצב  הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיהמאוחדים  לדעתנו, הדוחות הכספיים  
החברה   של  שלה  הכספי  המאוחדות  פעולותיה   אתו    2020בדצמבר    31  וםליוהחברות  ,  ןתוצאות 

בהתאם לתקני דיווח כספי    אותו תאריךשהסתיימה ב  שנהל  ןותזרימי המזומנים שלה   ןהשינויים בהו
 . 2010 - והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע (IFRS)בינלאומיים 

 
של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית    911רת  ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקו

,    2020בדצמבר    31על דיווח כספי", על תיקוניו, רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום  
מיו שלנו  באופן    2021במרץ    31ם  והדוח  רכיבים  אותם  של  קיומם  על  מסויגת  בלתי  דעת  חוות  כלל 

 אפקטיבי. 
 
 
 
 

 ייקין סומך ח 
 רואי חשבון 

 
 2021במרץ   31
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 בדצמבר   31ליום    
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   

     נכסים שוטפים
 27,338  888,37 4 מזומנים מזומנים ושווי 

 -  40  מזומנים מוגבלים בשימוש 
 1,587  466,12 א 11 לקוחות

 7,316  3,680 ב 11 חייבים ויתרות חובה 
 4,645  049,19 5 מלאי 

 1,145  3,153 6 וגייםביול נכסים
 177  376 7   בשווי הוגן דרך רווח או הפסדנכסים פיננסיים 

     
  652,76  42,208 
     

     נכסים לא שוטפים 
 32,150  470,53 9 זכות שימושרכוש קבוע ונכס 

 167,965  103,190 8 מוניטין
 -  2,904 15 מסי הכנסה נדחים 

 39,910  141,3 10 או הפסדבשווי הוגן דרך רווח  השקעות בחברות הנמדדות
     
  249,618  240,025 
     

 282,233  270,326  סה"כ נכסים 
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 בדצמבר   31  ליום   
  2020  2019 
 "ח ש   אלפי   

     התחייבויות שוטפות
 213  1,254  חלויות שוטפות

 4,935  622,18  ספקים
 3,852  705,8 ג 11 זכאים ויתרות זכות 
 13,633  - א 13 מבעל שליטההלוואה לזמן קצר 
 -  1,296 ג8 המיעוט מבעלי מניותהלוואה לזמן קצר 

     
  877,29  22,633 
     

     שוטפות לא התחייבויות 
 43  388  אשראי מתאגידים בנקאיים בניכוי חלויות שוטפות 

 194  155  התחייבויות בגין הטבות עובדים
 393  241 ב 13 עניין  עלבמ הלוואה

 2,769  3,500 9 התחייבות חכירה 
     
  44,28  3,399 
     

    17 הון המיוחס לבעלי מניות החברה 
 * 406,297  452,259  וקרנות הוןפרמיה  ,הון מניות

 2,388  2,388  קרן הון בגין עסקאות עם בעל שליטה
 1,214  11,017  תקבולים על חשבון מניות 

 * ( 153,927)  ( 191,158)  רת הפסד תי
     

 255,972  274,506  המיוחס לבעלי מניות החברה סה"כ הון  
     

 229  17,603  זכויות שאינן מקנות שליטה 
     

 256,201  292,109  סה"כ הון 
     

 233,282  326,270  סה"כ הון והתחייבויות 
 
 .25 ביאור האר נוסף למידע, מהותית לא התאמה בוצעה *  

 
 מאוחדים.  הכספייםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות 
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 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר   31
  2020  9201  2018 
 )למעט נתוני הפסד למניה(   ש"ח אלפי   באור  
 

 -  68,92  65,035  הכנסות ממכירות 
 -  7,456  34,649 18 עלות המכירות לפני התאמות בגין שווי הוגן 

       
 -  1,470  ,63830  רווח גולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן  

       
גן של  שינויים שטרם מומשו בהתאמות שווי הו

 -  3,076  3,202 6 נכסים ביולוגיים
רווח משינויים בשווי הוגן שמומש בשנה  

 -  ( 3,067)  ( 1,613)  הנוכחית
       

 -  1,479  31,975  רווח גולמי 
       

 -  1,710  ,6751  הוצאות מחקר ופיתוח  
 9,810  **  80,109  **  18,601 18 הוצאות הנהלה וכלליות

 -  2,693  8,440  ומכירה  הוצאות שיווק 
 324  ( 58,962)  ,5634   18 אחרות, נטו )הכנסות (הוצאות

חלק החברה ברווח או הפסד של השקעות  
 1  340  - 8 המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי  )עליה(  ירידה
 487  ( 20,996)  37,195 10 הוגן כנגד רווח או הפסד

       
       

 10,622  * 3,415  040,83  מפעולות רגילות   הפסד 
       

 6  141  620 19 הכנסות מימון
 2,182  3,292  528 20 הוצאות מימון 

       
 2,176  3,151  ( 92)  מימון, נטו )הכנסות( הוצאות סה"כ 

       
 12,798  * 6,566  ,83038  לתקופה לפני מיסים על הכנסה   הפסד 

       
 -  673  2,268 15 הכנסות מיסים

 12,798  * 5,893  ,00436  כולל   הפסד 

       
       ייחוס הפסד נקי לשנה:

 12,798  * 5,893  137,23  לבעלי המניות של החברה 
 -  -  ( 11,19)  שליטה  מקנות  שאינן זכויות לבעלי

 12,798  * 5,893  36,040  סך הכל
       

       למניה הפסד
 ( .160)  ( .030)  ( .320)   י ומדוללבסיס הפסד

 
 .25 ביאור ראה נוסף למידע, מהותית לא התאמה  בוצעה* 

 .2019אלפי ש"ח בשנת  68,036  -ו  2020אלפי ש"ח בשנת  10,008בגובה של   ** כולל תשלום מבוסס מניות
 

 אוחדים. מהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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,  המניות הון  
 פרמיה 

  וקרנות הון 

קרן בגין עסקה  
עם בעל  
 השליטה 

 
 

תקבולים על  
  יתרת הפסד   חשבון מניות 

סה"כ הון בעלי  
  מניות 

זכויות שאינן  
 סה"כ הון   מקנות שליטה 

 ₪ אלפי    
               

 ,201256  229  972,255  ( 927,153)  1,214  82,38  297,406  2020בינואר  1ליום 
               

 ( 36,040)  1,191  ( 137,23)  ( 137,23)        לתקופה  )הפסד( רווח
 833    833        833  ( 17באור ) מימוש אופציות

 559,22  655,15  6,904        6,904  ( 8רכישת כאן עולם )באור 
 38,020    38,020    9,803    28,217  ה( 17הנפקת מניות )באור 

 10,536  528  10,008        10,008  יב( 17)באור  מניותבוסס תשלום מ
               

 109,292  603,17  274,506  ( 191,158)  11,017  82,38  452,259  2020 בדצמבר 13ליום 
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,  הון המניות 
 פרמיה 

  וקרנות הון 

קרן בגין  
עסקה עם  

בעל  
 השליטה 

 
תקבולים   

על חשבון  
 מניות 

 

יתרת  
 הפסד 

 

סה"כ הון  
 בעלי מניות 

זכויות  
שאינן  
מקנות  
   סה"כ הון  שליטה 

 ₪ אלפי     
             

 19,662 - 19,662  ( 148,034)  602,3    1,790  162,304  2019בינואר  1ליום 
             

 (* 5,893) - (* 5,893)  (* 5,893)  -  -  -  לתקופה  הפסד
 3,883 - 3,883  -  ( 2,388)  -  6,271  ( 17באור ) מימוש אופציות

 הקצאת מניות לרכישת
 107,632 - 107,632  -  -  -  107,632  ( 8  באור)  קנדוק

 62,283 - 62,283  -  -  -  62,283  א(13 באור) הנפקת מניות
 הטבה בגין עסקה עם  

    בעל שליטה
-  598  -  -  598 - 598 

 תשלום מבוסס מניות
 * 68,036 229 67,807  -  -  -  * 67,807  טז( 17 באור) 

             
 256,201 229  255,972  (* 153,927)  1,214  82,38  * 406,297  2019 בדצמבר 13ליום 

 
 .25* בוצעה התאמה לא מהותית, למידע נוסף ראה ביאור 

 
 

 
  

,  הון המניות 
 פרמיה 

  וקרנות הון 

קרן בגין  
עסקה עם  

 בעל השליטה 

 
 

תקבולים  
על חשבון  

 ניות מ

 

 יתרת הפסד 

 

 סה"כ הון 
 ₪ אלפי    

           
 21,718  ( 135,236)  1,533  1,617  153,804  2018בינואר  1ליום 

           
 ( 12,798)  ( 12,798)  -  -  -  לתקופה  הפסד

 670  -    -  670   ( 17באור מימוש אופציות )
 855  -  855  -  -  ( 14שינוי סיווג אופציות להון )באור 

 1,214  -  1,214  -  -  א(13הנפקת אופציות )באור 
 הטבה בגין עסקה עם בעל שליטה 

  173  -  -  173   -  א( 13באור )

 7,830  -  -  -    7,830  תשלום מבוסס מניות
                          

 19,662   ( 148,034)  3,602   1,790   162,304  2018 בדצמבר 13ליום 
 
 

מאוחדים.  הכספייםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות 
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 שנסתיימה   לשנה  
 בדצמבר   31ביום  

 
 
 2020 2019 2018 

 ₪ אלפי   

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
    

 ( 12,798) (* 5,893) ( 36,040) הפסד
 - ( 41) ( 93) ריבית ששולמה
 - ( 50) - מיסים ששולמו 

 11,312 (* 5,585) 43,936 הצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת )א( דרושות להתאמות ה
    

 (1,486) ( 11,569) 7,803 מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת 
    
    

    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 
    

 ( 28,144) ( 20,841) רכישת רכוש קבוע 
                 

(93) 
 (5,240) ( 2,260) - ( 8)באור   השקעה בחברה כלולה

 - - 387 רכישת חברת בת 
 - - ( 1,643) )מתן( לקיחת הלוואה  

 - - ( 40) הפקדה לפיקדון 
 - 385 - עליה לשליטה בחברה כלולה 

 (1,326) 4,532 ( 626) השקעה בנכסים הנמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח או הפסד 
 ( 1,296) ( 600) - מתן אשראי לחברה כלולה 

    
 (7,955)   ( 26,087) ( 22,763) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

    
    תזרימי מזומנים מפעילות מימון

    
 -     62,283 38,020 , נטופרטיתהנפקת מניות במסגרת הנפקה 

 670 3,883 833 ( 17 באור) מימוש אופציות
 1,214 - - הנפקת מניות וכתבי אופציה במסגרת הנפקת זכויות, נטו 

 - ( 2,426) - הוצאות הנפקה נדחות 
 - ( 189) ( 576) תשלומים בגין חכירה 

 - ( 174) 665 קבלת )פרעון( הלוואות מתאגידים בנקאיים
 8,730 ( 143) ( 13,653) ובעל שליטה   בעל ענייןמ קבלת )פרעון( הלוואה 

    
 10,614  63,234 25,289 מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

    
 1,173  25,578 10,329 עליה במזומנים ושווי מזומנים

 13     ( 1,656) 221 הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים
 2,230 3,416 27,338 מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה יתרת 

    

  3,416   27,338 37,888 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה 

    
 

 .24הותית, למידע נוסף ראה ביאור תאמה לא מ* בוצעה ה
 מאוחדים.  הכספייםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות  אוריםהב
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 שנסתיימה   לשנה  
 בדצמבר   31ביום  

 
 
 2020 2019 2018 

 ₪ אלפי   

    שוטפת   התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות א(     
    

    ח והפסד:התאמות לסעיפי דוח רוו
    

 10 829 3,253 פחת והפחתות
 7,829 * 68,036 10,008 יב( 17)באור  עלות תשלום מבוסס מניות

   577 ( 20,997) 37,195  דרך רווח והפסד שינויים בשווי הוגן של נכסים פיננסיים 
  ( 58,808) - ב( 8רווח הון בגין עלייה לשליטה בקנדוק )באור  

 מת מחירגין אופציות ומנגנון התאגידול בשווי ההתחייבות ב
 ( 14)באור 

- -  840 

 104 - - הפרשי שער
 1,021 3,151 ( 92) מימון, נטו  (הכנסותהוצאות ) 

 - 96 ( 39) שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו  
 - ( 673) ( 2,268) הוצאות )הכנסות( מיסים

חלק החברה ברווח או הפסד של השקעות המטופלות לפי 
 1 340 - טת השווי המאזני שי

 057,84 (8,026 ) * 10,382 
    שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות: 

    
    
 - ( 1,183) ( 9,608) עליה בלקוחות  

  40 ( 4,243) 5,139 ירידה )עליה( בחייבים ויתרות חובה
 - 3,029 ( 14,167) ירידה )עליה( במלאי

 - ( 1,096) ( 2,008) עליה בנכסים ביולוגיים 
 228           4,021 12,269 שירותיםבספקים ונותני עליה 
  662 1,913 4,254 בזכאים ויתרות זכותעליה 

    

 (4,121 ) 2,441 930 
    

    

 936,34 (5,585 ) * 11,312 
    
 

    פעילויות מהותיות שלא במזומן ב(     

 - 107,632 - ב(8עליה לשליטה בחברה כלולה כנגד הנפקת מניות )באור 

 סיווג התחייבות לאופציות להון העקבות שינוי  
 855 - - מטבע הפעילות   

 2,260 - - ( 8ניכוי מס במקור בהקשר לרכישת חברה כלולה )באור  
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 ( 8 )באור נרכשתפירוט נכסים של פעילות ג( 
 

 אלפי ש"ח  
 (65,967) ביטול השקעות חברה כלולה 

 (107,632) הנפקת מניות
 167,965 מוניטין

 125 פקדון ז"ק 
 404 לקוחות

 7,674 מלאי 
 49 נכסים ביולוגיים
 522 מוסדות -חייבים אחרים 

 1,791 רכוש קבוע 

 (2,146) הלוואה 
 (687) ספקים

 (946) זכאים אחרים 
 (716) הלוואה לזמן קצר מבעלי עניין 

 (723) התחייבות מס נדחה
 (98) טוים, נלעובדהתחייבויות בשל הטבות 

 (385) סה"כ עליה לשליטה בחברה כלולה
 
 
 

 אלפי ש"ח  
 2,177 נכסים פיננסיים 

 10,200 זכויות בתוצרת חקלאית
 237 מלאי 

 1,165 רכוש קבוע 
 2,039 נכס חכירה 

 (3,758) התחייבויות פיננסיות
 (2,039) התחייבות חכירה 

 10,021 סה"כ נכסים נטו ניתנים לזיהוי 

  

 22,138 טין מוני

 
 
 
 
 
 
 
 

 מאוחדים.  הכספייםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות 
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 כללי  - : 1באור 
 
   פעילות החברה . א

 
, תושבת  אביב-נסחרת בבורסה בתל,  ציבורית  הינה חברה"החברה"(    –)להלן    אינטרקיור בע"מ

ת פואי וזאת באמצעובתחום הקנאביס הר  פועלתהחברה    .ישראל ומשרדיה ממוקמים בהרצליה
"קנדוק"( )להלן:  בע"מ  קנדוק  חברת  של  והנפרע  המונפק  הונה  במלוא  ובאמצעות   החזקתה 

. בנוסף לחברה בהונה המונפק והנפרע של חברת כאן עולם בע"מ  50.1%החזקתה בשיעור של  
 מגזרי פעילות.  בדבר 23באור ראה  .החזקות נוספות, בתחום הביומד

 
 קנדוק: 
פעילותה לתחום הקנביס הרפואי , ולפיכך התקשרה    החברה להרחיב את  החליטה   2018בשנת  

 קנדוק בע"מ )להלן: "קנדוק"(. בהסכם השקעה בחברת 
השלימה החברה רכישת מלוא ההחזקה בקנדוק כך שלאחר השלמת העסקה מחזיקה    2019בשנת  

 מהונה המונפק והנפרע של קנדוק.  100%החברה 
במחק פועלת  קנדוק,  באמצעות  של  החברה,  והפצה  ייצור  טיפוח,  שיווק,  קנאביס ר,  מוצרי 

   .8אור  ה ברא בקנדוק השקעהוספים בדבר נ לפרטים לשימוש רפואי בארץ ובעולם.
 

 כאן עולם:
אישר דירקטוריון החברה התקשרות במערך הסכמים לרכישת אחזקות    2020במאי    14ביום  

של   ישראלי  50.1%בשיעור  חברה  בע"מ,  עולם  כאן  חברת  מחזיקה  ממניות  אשר  פרטית,  ת 
בעצמה ו/או באמצעות חברות בנות בבעלותה בזכויות בלעדיות לייצור, ייבוא, הפצה ושימוש  

בינלאומיים מובילים בטריטוריה של מדינת    Life Style  -יס ובסימני המסחר של מותגי קנאב
- ו  Cookies, Mr.Niceזכויות בלעדיות ביחס למותגים  ישראל. בין היתר, קיימות לכאן עולם  

Oxon Pharma.  8למידע נוסף ראה ביאור . 
 

 השקעות בתחום הביומד:
  ונובלוספארמה בע"מ )להלן: "ריגנרה"(    חברות בתחום הביומד ריגנרהשתי  ב  השקיעההחברה  

 . די אקס בע"מ )להלן: "נובלוס"(
 

 . 10ראה באור נוספים בדבר השקעות בתחום הביומד  לפרטים
 

 
 הגדרות: .ב
 

 :אלה וחדיםדוחות כספיים מאב
 

 אינטרקיור בע"מ.  - החברה
 .חברות הבנות שלהוהחברה  - הקבוצה 

 .IAS 24  -כהגדרתם ב - צדדים קשורים 
 , על תקנותיו.1968-בחוק ניירות ערך, התשכ"ח כהגדרתם  - בעלי עניין 

שנתיים(   דוחות כספיים מאוחדים)ניירות ערך,  בתקנותכהגדרתם  - בעלי שליטה 
 . 2010-התש"ע

 דולר של ארה"ב.  - לרוד
( בהן, IFRS 10 -חברות אשר לחברה שליטה )כהגדרתה ב - חברות בנות

הכספיים מאוחדים באופן מלא   ןבמישרין או בעקיפין, שדוחותיה
 . עם דוחות החברה

 
 .ן ושמוצגות לפי שווי מאזנישליטה בהאין חברות אשר לחברה  - חברה כלולה
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 שבונאיתעיקרי המדיניות הח - : 2באור 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים  
 

המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות,  
 למעט אם נאמר אחרת. 

 
 בסיס הצגת הדוחות הכספיים  . א

 
ולכל אחת משלוש השנים בתקופה    2019  - ו  2020בדצמבר    31הדוחות הכספיים של החברה לימים  

(  IFRS  -לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן    הינם בהתאם  2020בדצמבר    31ום  סתיימה בי שה
 (. IASBוהבהרות להם שפורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים )
  דוחות כספיים מאוחדיםכמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )

 . 2010- שנתיים(, התש"ע
ערוכים    חותהדו החברה  של  למעט:הכספיים  ההיסטורית,  ההעלות  למוסכמת  נכסים   בהתאם 

   .הפסד או רווח דרך הוגן   בשוויהתחייבויות פיננסיות  אופיננסים 
 

 חודשים.  12  אינה עולה עלתקופת המחזור התפעולי של החברה 
 

ים. כמו כן  ותימה בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים חשבונאיים
נדרש מההנהלה להפעיל שיקול דעת בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית. הנושאים בהם  
על   מהותית  השפעה  להם  יש  אשר  באומדנים,  להסתייע  ונדרש  משמעותי  דעת  שיקול  נדרש 

. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות  3סכומים שהוכרו בדוחות הכספיים, מפורטים בבאור  
 ומדנים וההנחות ששימשו את הנהלת החברה.מהאית מהות

 
   דוחות כספיים מאוחדים  . ב 

 
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות  

 (. בנות
חברות בנות הן ישויות הנשלטות על ידי החברה. החברה שולטת בישות כאשר לחברה קיים כוח  

זכויות לתשואות משתנות ממעורבותה בישות   ה אויש לה חשיפהמושקעת,   השפעה על הישות  
יכולת להשתמש בכוח ההשפעה שלה על הישות המושקעת כדי להשפיע על סכום   יש לה  וכן 
התשואות שינבעו לה מאותה ישות. חברות בנות נכללות באיחוד באופן מלא החל מהמועד שבו  

 קה השליטה. ד שבו מפסימופסק במוע מושגת השליטה בהן על ידי החברה. איחודן 
 איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה. 

 
המדיניות   זהים.  ולתקופות  לתאריכים  ערוכים  הבנות  והחברות  החברה  של  הכספיים  הדוחות 

ז ועקבי עם  באופן אחיד  יושמה  הבנות  החברות  של  הכספיים  בדוחות  שיושמה  החשבונאית  ו 
הכספב הנובעים  דוחות  והפסדים  ורווחים  מהותיות  הדדיות  ועסקאות  יתרות  החברה.  של  יים 

 בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים. הבנות והחברות החברה ביןמעסקאות 
 

   ומטבע ההצגה   הפעילות   מטבע  . ג
 

  38%  החברה  רכשה  ,2018בספטמבר  מטבע הפעילות של החברה היה הדולר.    ,2018אוגוסט  ל  עד
 קנדוק   את  רכשה  החברה.  הרפואי  הקנביס  לתחום  פעילותה  את  והרחיבה  קנדוק  חברת  ותניממ

 שנת בתחילת הושלמה קנדוק מניות יתרת רכישת, בה השליטה רכישת את להשלים כוונה מתוך
"ח. מימון עסקת  השהינה חברה ישראלית, אשר מטבע הפעילות שלה הינו    נדוקק  חברת.  2019

.  13כאמור בבאור    רבינוביץבאמצעות הלוואה שקלית ממר אלכס    רכישת מניות קנדוק נעשה
בש"ח.   בעיקריתרות המזומנים של החברה מוחזקים בעיקר בש"ח, וההוצאות של החברה נקובות  

 מטבע   לכך  ובהתאם  פועלת  היא  בה  העיקרית  בסביבה  ינוי ש   חללאור אמור לעיל, החברה קבעה כי  
 . ולהבא מכאן לש באופן"ח לש מדולר השתנה שלה הפעילות
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 השוואה   מספרי   הצגת 
 . הינו דולר  2018של שנת  מטבע הפעילות לתקופות המוצגות במספרי ההשוואה  כאמור לעיל,  

תורגמו זה  בדוח  המוצגים  ההשוואה   שער החליפין  לש"ח  מספרי  למטבע  ב  לפי  המעבר  מועד 
 .ש"חפעילות 

 
 הפעילות   מטבע   משינוי   כתוצאה הסיווג של התחייבויות והון    הערכת 

 
הפעילות במטבע  השינוי  הוניים  ,  בעקבות  מכשירים  של  סיווגם  את  מחדש  העריכה  החברה 

לחברה אופציות שהוענקו למשקיעים, אשר בתקופה שבה מטבע .  והתחייבותים שהונפקו על ידה
הפעילות היה דולרי, לא ענו על הגדרת הון ולכן סווגו להתחייבות. בעקבות שינוי מטבע הפעילות,  

רים אלו אינם עונים על הגדרת התחייבות ולכן במועד המעבר למטבע הפעילות ש"ח סווגו  מכשי
 .א' ש"ח 855-, סך ההשפעה היה כועד הסיווג מחדשכמכשירים הוניים לפי שווים ההוגן במ

    
 חוץ   במטבע   והתחייבויות   נכסים , עסקאות 

 
  ההכרה   עם  תנרשמו  החברה  של  הפעילות  ממטבע  השונה  חוץ  במטבע  הנקובות  עסקאות

  והתחייבויות   נכסים,  הראשונית  ההכרה  לאחר.  העסקה  במועד  החליפין  שער  לפי  בהן   הראשונית
  החליפין   שער  לפי  הפעילות  למטבע  דיווח  תאריך  בכל  מתורגמים  חוץ  במטבע  הנקובים  כספיים
 במטבע   הנקובים  כספיים  לא  והתחייבויות  נכסים.  הפסד  או  לרווח  נזקפים  שער  הפרשי .  זה  במועד

  לא   והתחייבויות   נכסים.  העסקה  במועד  החליפין   שער  לפי  מתורגמים  עלות  לפי   המוצגים   חוץ
 לשער   בהתאם  הפעילות  למטבע  מתורגמים  הוגן   שווי  לפי  המוצגים   חוץ  במטבע  הנקובים   כספיים
 . ההוגן השווי  נקבע שבו במועד החליפין

 
 מזומנים ושווי מזומנים  . ד

 
קדונות בתאגידים בנקאיים לזמן  יגבוהה, הכוללות פ  שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן

אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ואשר תקופת פרעונם    קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד
 . ההפקדה

 
 פקדונות לזמן קצר  . ה 

 
פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד  

 שווי מזומנים. הפקדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם.ההשקעה ושאינם עונים להגדרת 
 

 ביולוגיים נכסים     . ו 
 

, מודדת החברה נכסים ביולוגיים המורכבים בעיקר מצמחים ותוצרת חקלאית IAS-41-בהתאם ל  
של קנאביס רפואי לפי השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה עד לנקודת הקציר, השווי האמור משמש 

בניכוי  י לאחר הקציר. רווחים או הפסדים הנוצרים משינוי בשווי ההוגן  כבסיס העלות של המלא
בה נוצרו. עלויות גידול הנכסים הביולוגים  הפסדי החברה בשנה  \עלויות מכירה, נכללים ברווחי

בחישוב השווי ההוגן של נכס ביולוגי החברה נדרשת למספר   מהוונות לעלות הנכסים הביולוגים.
בין היתר, הערכת שלב הצמיחה של השתילים עד למועד הקציר,    ות,אומדנים והערכות, הכולל

עלויות מכירה,  עלויות  קצירה,  מחיר   עלויות  הערכת  הסופיים,  המוצרים  ואריזת  השמן  מיצוי 
חומרים בתהליך. שינויים בהנחות אלו עשוי לגרום    המכירה של מוצרי החברה והערכה של אובדן

וכן בעלות המכר וכן ברכיב השווי הוגן בגין    , שווי המלאילשינוי משמעותי בשווי הנכס הביולוגי
 ביולוגי.נכס 

 
 מלאי   . ז 

 
עלות מלאי שנרכש נקבעת לפי שיטת "נכנס מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו.  

החברה מסווגת את התוצרת החקלאית של גידולי הקנאביס מנכס  (.  FIFOראשון יוצא ראשון" )
מועד. השווי האמור  עת הקציר לפי השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה באותו  ביולוגי למלאי ב

. עלויות עיבוד ועלויות אחרות נוספות שהתהווה בהבאת המלאי  משמש כבסיס העלות של המלאי
למיקומו ומצבו הנוכחיים מתווספים לעלות המלאי. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה  
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לביצוע המכירה. החברה  כוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות  במהלך העסקים הרגיל, בני
 ה.  בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו ומבצעת הפרשות למלאי איטי בהתאמ

 
 הכרה בהכנסה   . ח

 
הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשירות מועברות 

מוכרת לפי יטה הוא מועד המסירה ללקוח. הכנסה נמדדת וללקוח, בדרך כלל, מועד העברת השל
שווי הוגן של התמורה שצפויה להתקבל בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי הסכומים שנגבו לטובת 
שההטבות   שצפוי  למידה  עד  הפסד  או  ברווח  מוכרת  הכנסה  מסים(.  )כגון  שלישיים  צדדים 

 נטי, ניתנות למדידה מהימנה.הכלכליות יזרמו לחברה, וכן ההכנסה והעלויות, אם רלוו
הכנסה מחוזים עם לקוחות, החברה בוחנת האם היא פועלת כספק עיקרי או  בקביעת סכום ה

היא שולטת בסחורה או בשירות שהובטח טרם  עיקרי כאשר  היא ספק  כסוכן בחוזה. החברה 
בהם  העברתו ללקוח. במקרים אלה, החברה מכירה בהכנסות בסכום ברוטו של התמורה. במקרים  

ה בסכום נטו, לאחר ניכוי הסכומים המגיעים לספק  החברה פועלת כסוכן, מכירה החברה בהכנס
במקרים בהם המוצרים נמסרים למפיץ ומוחזקים על ידיו במשגור עד למכירתם על ידי    . העיקרי

המפיץ לצד שלישי המהווה את הלקוח הסופי, מכירה החברה בהכנסה ממכירתם במועד מכירתם 
 יץ לצד השלישי. על ידי המפ

 
 רכוש קבוע  . ט

 
הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר, פריטי  

בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו, ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפת. העלות כוללת חלקי 
 חילוף וציוד עזר המשמשים את הרכוש הקבוע. 

הפריט, מופחתים בנפרד,    העלות של  י עלות משמעותית ביחס לסךרכיבי פריט רכוש קבוע בעל 
 לפי שיטת הרכיבים. 

 
החיים   תקופת  לאורך  הישר  הקו  שיטת  בסיס  על  שווים  שנתיים  בשיעורים  מחושב  הפחת 

 השימושיים בנכס, כדלקמן:
 % 
  

 7-15 מכונות וציוד
 33 מחשבים
 10 במושכר שיפורים 

 
 חיים המשוערת של השיפור.  יטת הקו הישר על פני תקופת השיפורים במבנה מופחתים לפי ש

 
נבחנים לפחות בכל סוף שנה   נכס  כל  וערך השייר של  אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת 

של מכאן באופן  כשינוי אומדן חשבונאי  מופסקת -והשינויים מטופלים  נכסים  הפחתת  ולהבא. 
 לבין המועד שבו הנכס נגרע.ו הנכס מסווג כמוחזק למכירה כמוקדם מבין המועד ב

 
 

 מסים על הכנסה  . י 
 

השינוי   סך  את  וכן  השוטפים,  המסים  סך  את  כוללות  ההכנסה  על  המסים  )הכנסות(  הוצאות 
ביתרות המסים הנדחים, למעט מסים נדחים הנובעים מעסקאות שנזקפו ישירות להון, ולעסקאות  

  צירופי עסקים.
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 פיננסיים:מכשירים   . יא 
 

 נכסים פיננסים  .1
ם נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה שניתן  פיננסינכסים  

לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר נמדד בשווי  
 הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. 

 
ה   מכשירי  את  ומודדת  מסווגת  ההון  כשומחוב  החברה  בסיס ירי  על  הכספיים  בדוחותיה 

 הקריטריונים להלן: 
 המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים, וכן )א(  

 מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי. )ב(
 הפסד   או   רווח  כנגד  הוגן  בשווי  פיננסים  כנכסים  מסווגים  החברה  של  הפיננסים  הנכסים  עיקר

 
 סים ם פיננך נכסיירידת ער .2

 
החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר אינם   

 נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 
 החברה מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד;   

מועד מכשירי חוב אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז   א( 
ההפרשה להפסד שתוכר בגין    – מקרים בהם סיכון האשראי נמוך    לראשונה, אוההכרה  

חודשים לאחר מועד   12מכשיר חוב זה תיקח בחשבון הפסדי אשראי חזויים בתקופה של  
 הדיווח, או; 

מכשירי חוב אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה   ב(  
ו נמוך, ההפרשה להפסד שתוכר תביא י בגינם אינסיכון האשראלראשונה בהם ואשר  

 לאורך יתרת תקופת חיי המכשיר.   -בחשבון הפסדי אשראי החזויים 
 

החברה מיישמת את ההקלה שנקבעה בתקן לפיה היא מניחה שסיכון האשראי של מכשיר 
מכשיר חוב לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה אם נקבע במועד הדיווח כי ה 

 שראי נמוך, למשל כאשר המכשיר הינו בעל דירוג חיצוני של "דרגת השקעה". בעל סיכון אהינו  
 

כנגד    הפסד  או  לרווח  תיזקף  מופחתת  עלות  לפי  הנמדדים  חוב  מכשירי  בגין  הערך  ירידת 
הפרשה ואילו ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר תיזקף  

 רך בספרים של הנכס הפיננסי בדוח על המצב הכספי.תקטין את הערן הון ולא כנגד ק
 

לחברה נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות, בגינם היא רשאית ליישם  
את ההקלה שנקבעה במודל, קרי החברה תמדוד את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי 

נכסים פיננסים  ליישם את ההקלה לגביהמכשיר. החברה בחרה אשראי חזויים לאורך כל חיי 
 אלה.

 
 הנמדדות בעלות מופחתת התחייבויות פיננסיות .3

 
הפיננסיות  ההתחייבויות  את  מודדת  החברה  לראשונה,  ההכרה  הוגן   במועד  בניכוי    בשווי 
 .עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית

יננסיות לפי העלות המופחתת  כל התחייבויות פהחברה מודדת את  לאחר ההכרה הראשונית,  
  רווח   דרך  הוגן  בשווי  פיננסיות  התחייבויותתוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, פרט ל

 .הפסד או
 

 גריעת התחייבויות פיננסיות .4
 

נו, כאשר המחויבות  דהיי  –החברה גורעת התחייבות פיננסית כאשר ורק כאשר, היא מסולקת    
 ת או מבוטלת או פוקעת. שהוגדרה בחוזה נפרע

במזומן,    תשלום  ידי  על  ההתחייבות  את  פורע  החייב  כאשר  מסולקת  פיננסית  התחייבות 
 בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות.
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פיננסית    התחייבות  בגין  תנאים  שינוי  של  תנאי במקרה  האם  בוחנת  החברה  קיימת, 
 מהותית מהתנאים הקיימים. ההתחייבות שונים

של    כגריעה  מטופל  השינוי  קיימת,  פיננסית  התחייבות  בתנאי  מהותי  שינוי  נעשה  כאשר 
ההתחייבות המקורית והכרה של התחייבות חדשה. ההפרש בין היתרה של שתי ההתחייבויות  

 פסד.הנ"ל בדוחות הכספיים נזקף לרווח או ה
זרימי כנת את סכום ההתחייבות, קרי להוון את תבמקרה בו השינוי אינו מהותי, החברה מעד 

המזומנים החדשים בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית, כאשר ההפרשים נזקפים לרווח 
 או הפסד.

בעת הבחינה האם מדובר בשינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת, מביאה החברה בחשבון  
 ותיים וכמותיים.שיקולים איכ

 
   מדידת שווי הוגן  . יב 
 

חיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות  ן הוא המשווי הוג
 בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה. 

 
או   הנכס  של  העיקרי  בשוק  מתרחשת  העסקה  כי  ההנחה  על  מבוססת  הוגן  שווי  מדידת 

 ( ביותר.ADVANTAGEOUSעיקרי, בשוק הכדאי )ההתחייבות, או בהיעדר שוק 
 

ן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת  ההוג  השווי
תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים 

 שלהם.
 

ימים עבורן מספיק נתונים  הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקי 
ים שניתנים לצפייה  ד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטישניתנים להשגה כדי למדו

 ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.
 

ההוגן שלהם מחולקים  לשווי  גילוי  או שניתן  הוגן  בשווי  וההתחייבויות הנמדדים  הנכסים  כל 
ותר, המשמעותית ג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה בילקטגוריות בתוך מידר

 למדידת השווי ההוגן בכללותה: 
 

 זהים.   תמחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויו : 1רמה 
ברמה   :  2רמה  שנכללו  מצוטטים  מחירים  שאינם  או   1נתונים  במישרין  לצפייה  ניתנים  אשר 

 בעקיפין. 
 נכסים ביולוגיים  6כמתואר בבאור    נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה :  3רמה 

)השקעות   השקעה בנכסים פיננסיים הנמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח או הפסדבנוסף,  
הביומד( בתחום  בטכניקת  בחברות  לרוב  בנתוני   ,OPMהערכה    מבוצעות  שימוש  ללא 

 . 10 כמתואר בבאור שוק( 
 

 הפרשות  . יג 
 

פטית או משתמעת( כתוצאה מאירוע  הפרשה מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה )מש
וניתן    שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות 

   לאמוד אותה באופן מהימן. 
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 עסקאות תשלום מבוסס מניות  . יד 
 

לה  זכאים  החברה  של  אחרים  שירותים  מניות עובדים/נותני  מבוסס  תשלום  של  בדרך  טבות 
 ם הוניים של הקבוצה. המסולקות במכשירי

 
עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של המכשירים  

 ההוניים במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור אופציות מקובל. 
 

קביל בהון  שירים הוניים מוכרת ברווח או הפסד יחד עם גידול מעלות העסקאות המסולקות במכ
ו/או הש  ירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו העובדים  על פני התקופה שבה תנאי הביצוע 

תקופת ההבשלה(. ההוצאה המצטברת המוכרת בגין עסקאות    -הרלוונטיים זכאים לגמול )להלן  
וח עד למועד ההבשלה משקפת את מידת חלוף  המסולקות במכשירים הוניים בתום כל מועד דיו

מכשירים ההוניים שיבשילו  שלה ואת האומדן הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספר התקופת ההב
בסופו של דבר. ההוצאה או ההכנסה ברווח או הפסד משקפת את השינוי בין ההוצאה שנצברה 

 .עד לסוף התקופה המדווחת לבין זו שנצברה עד לסוף התקופה הקודמת
 

ולקת במכשירים הוניים, מוכרת הוצאה  כאשר החברה מבצעת שינויים בתנאים של הענקה המס
מעבר של    נוספת  הכולל  ההוגן  השווי  את  המגדיל  שינוי  כל  בגין  שחושבה  המקורית  להוצאה 

 התגמול המוענק או שמיטיב עם העובד/נותן השירות האחר לפי השווי ההוגן במועד השינוי.
 

 הפסד למניה  . טו 
 

לגבי ההפסד לשנה לל למהמדו  וההפסדהבסיסי למניה    ההפסדהחברה חישבה את סכומי   ניה 
 . המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה

המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה   ההפסדהבסיסי למניה חושב על ידי חלוקת    ההפסד
 . הבממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור במהלך השנ

 
של   המשוקלל  המניות  הממוצע  לחישוב  מספר  למניה    סדההפששימשו  הממוצע  המדולל  הינו 

הבסיסי למניה בתוספת הממוצע   ההפסדהמשוקלל של מספר המניות הרגילות שחושב לצורך  
המשוקלל של מספר המניות הרגילות שהיו מונפקות כתוצאה מההמרה של כל המניות הרגילות  

נחשבו מדללות  פוטנציאליות  רגילות  מניות  רגילות.  למניות  המדללות  ככאלו    הפוטנציאליות 
מניו שבהם.  כמאוחר  הנפקתן,  ממועד  או  התקופה  בתחילת  רגילות  למניות  רגילות שהומרו  ת 

את הרווח למניה מפעילויות נמשכות או הכללתן מקטינה  כמדללות כאשר    תפוטנציאליות נחשבו
 . את ההפסד למניה מפעילויות נמשכות מגדילה

 
 מגזרים  . טז 

 
לצרכי דיווח פנימיים המוגש למקבל ההחלטות מגזרי פעילות מדווחים לפי אותו בסיס המשמש  

הראשי  ה על    , בחברהתפעוליות  אחראי  החברה אשר  של  הפעילות  למגזרי  משאבים    הקצאת 
השקעות    –החברה במגזר פעילות אחד    , פעלה 2018עד לחודש אוגוסט  .  והערכת הביצועים שלהם

חברת קנדוק, לחברה החל מועד רכישת ההשפעה המהותית בבחברות פורטפוליו בתחום הביומד.  
. השקעות בחברה בתחום 2  הביומדהשקעות בחברות פורטפוליו בתחום    .1  מגזרי פעילות  שני

 .  הקנביס הרפואי
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   חכירות   IFRS  16 . יז 
 

התקן    -בדבר חכירות )להלן    16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר     IASB-ה  פרסם  2016  בינואר
 החדש(.
 את  לתשלום  בתמורה  מעביר  אשר,  מחוזה  חלק  או,  הוזכח  מוגדרת  חכירה ,  החדש  לתקן  בהתאם

 .מוגדרת זמן לתקופת בנכס השימוש  זכות
 

 להלן עיקר השפעות התקן החדש:
התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בנכס מול התחייבות בדוח על המצב  •

בחכירה   החשבונאי  לטיפול  דומה  באופן  להלן(  ראה  מסוימים,  למקרים  )פרט  הכספי 
 . חכירות  IAS 17-מונית בהתאם לתקן הקייםמי

שימוש. כמו כן, - גין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכותחוכרים יכירו בהתחייבות ב •
 החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד. 

ביצוע או   ם עלמבוססי  אשרתלויים במדד או בריבית    שאינםתשלומי חכירה משתנים   •
 מחכירים מצד האו כהכנסה  מצד החוכרים  ( יוכרו כהוצאה  ז מהפדיון)לדוגמה, אחו  שימוש 

 . במועד היווצרותם

במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך מחדש  •
 השימוש. -את ההתחייבות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות

ים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול  התקן החדש כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשא •
לחכירות תפעוליות וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי    ם בהתייחסהחשבונאי הקיי

 ערך כספי נמוך או במקרה של חכירות לתקופה של עד שנה. 

קרי, סיווג נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים,  הטיפול החשבונאי מצד המחכיר  •
 פעולית.כחכירה מימונית או כחכירה ת
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 : ם מהותייםאומדנים ושיקולי דעת חשבונאיי    -   3באור 
 

בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה הקבוצה שיקול דעת ושקלה  
בדוחות   שהוכרו  הסכומים  על  המהותית  ההשפעה  שלהם  הבאים,  הנושאים  לגבי  השיקולים  את 

 הכספיים:
 

 אומדנים והנחות מהותיים 
 

ההנהלה   נדרשת  הכספיים,  הדוחות  הכנת  על  בעת  המשפיעים  והנחות  באומדנים,  להסתייע 
הכנסות  התחייבויות,  נכסים,  של  המדווחים  הסכומים  ועל  החשבונאית  המדיניות  יישום 
והוצאות, שבגינם יש סיכון משמעותי לביצוע התאמות מהותיות בערכם בספרים של נכסים 

 ם הבאהוהתחייבויות במהלך שנת הכספי
 ם בתקופה בה נעשה שינוי האומדן.שינויים באומדנים החשבונאיים נזקפי

 
 השקעות בחברות בתחום הביומד  –קביעת שווי הוגן של נכסים פיננסים לא סחירים 

 
במידרג השווי ההוגן )השקעות    3השווי ההוגן של נכסים פיננסיים לא סחירים המסווגים לרמה  

ות הערכה  פורטפוליו בתחום הביומד( נקבע בהתאם לשיט  במניות וכתבי אופציה של חברות
אומדן השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים שאינם רשומים למסחר בשוק  .  10כמתואר בבאור  

כאשר שינוי בהן, או אי התממשותן, יכול להשפיע מהותית על השוי  פעיל כולל מספר הנחות  
 . ההוגן

 
 מלאי של  נטו מימוש ושווי   ביולוגיים  נכסים של הוגן שווי קביעת

 
של   ההוגן  אומדני השווי  על  בהתבסס  נקבע  הקציר  במועד  המלאי  ועלות  ביולוגים  נכסים 

)הנחות המפתח   הכוללים  עלויות    –ההנהלה  שנקבעו,  לאסדרות  בהתאם  צפוי  מכירה  מחיר 
שיבשילו  השלמה הצמחים  אחוז  ההוגן    (עיבוד,  השווי  למדידת  המשמשות  בהנחות  שינויים 

 . נטו יים או על שווי המימוששפיע על השווי ההוגן של נכסים ביולוגעשויים לה
 

 מוניטין
 

שווי     של  אומדן  החברה  הנהלת  מבצעת  מוניטין,  של  ערך  ירידת  חלה  האם  הקביעה  לצורך 
השימוש של יחידות מניבות מזומנים להן הוקצה המוניטין. לצורך חישוב שווי השימוש ראה  

   ד.8ר ביאו
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 :מזומנים ושווי מזומנים  -   4באור 
 

 בדצמבר   31 
 2020 2019 
 ש"ח אלפי   
   

 27,338 888,37 בבנק ובקופה מזומנים 
 

 : הינם המזומנים ושווי המזומנים  יתרות צמודות אליהם או נקובות בהם המטבעות
 
 בדצמבר   31 
 2020 2019 
 ש"ח אלפי   
   

 15,879 - דולר ארה"ב 
  11,368  37,888 שקלים 

 91 - רואי

 27,338 37,888 ושווי מזומניםסה"כ מזומנים 
 

 
 :מלאי  -   5באור 

מתוצרת  וכן  קנאביס,  ושמן  מגולגל  או  ארוז  יבש  רפואי  קנאביס  של  גמורה  מתוצרת  מורכב  המלאי 
בתהליכי העיבוד הכוללת בין היתר את התוצרת החקלאית שהועברה מנכסים ביולוגיים וטרם הושלם 

 רת גמורה.  תהליך עיבודה לתוצ
 בדצמבר   31 
 2020 2019 

 ש"ח אלפי   
 990 7,640 תוצרת גמורה

 3,655 11,409 תוצרת בעיבוד ותפרחת מיובשת 

 4,645 19,049 מלאי סה"כ 
 
 

 : נכסים ביולוגיים  -   6באור 
ביולוגיים    ' לעילו2בבאור  כאמור   ותוצרת (  3)רמה  החברה מודדת נכסים  המורכבים בעיקר מצמחים 
הקציר, השווי האמור  בניכוי עלויות מכירה עד לנקודת  ת של קנאביס רפואי לפי השווי ההוגן  חקלאי

משמש כבסיס העלות של המלאי לאחר הקציר. רווחים או הפסדים הנוצרים משינוי בשווי ההוגן בניכוי  
   הפסד החברה בשנה בה נוצרו.ו עלויות מכירה, נכללים ברווח

 
חקלאית של קנאביס רפואי, להלן  ורכבים בעיקר משתילים ותוצרת  הנכסים הביולוגיים של החברה מ

 : במהלך תקופת הדיווחבנכסים הביולוגיים  התנועה 
 

 בדצמבר   31 
 2020 2019 
 ש"ח אלפי   

 - 1,145 בינואר   1יתרה ליום  
 49 - ב(8כניסה לאיחוד )באור 

 3,129 10,450 עלויות גידול צמחי קנאביס רפואי 
 3,076 3,202 יות מכירה  וגן בניכוי עלושינוי בשווי הה 
 ( 5,109) ( 11,644) העברה למלאי 

 1,145 3,153 בדצמבר 31יתרה ליום  
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 גילוי אודות הנחות ששימשו לאומדן שווי הוגן נטו של נכסים ביולוגיים 
 

החברה מודדת נכסים ביולוגיים המורכבים בעיקר מצמחים ותוצרת חקלאית של קנאביס רפואי  . א
השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה עד לנקודת הקציר, השווי האמור משמש כבסיס העלות לפי  

אי לאחר הקציר. רווחים או הפסדים הנוצרים משינוי בשווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה,  של המל
 הפסדי החברה בשנה בה נוצרו. או רווחי נכללים ב

 31/12/2020 31/12/2019 

 2.5 10.5  שטח גידול נטו )דונם(

 0.4 2.1  (1) אומדן תנובה נטו ליום הדוח )טון(

 12-19 12-19  (2) אומדן מחיר מכירה נטו )₪ לגרם(

 82% 85%  (3) אומדן שיעור המוצרים שימכרו כתפרחת )באחוזים(

 18% 15%  (3) שיעור המוצרים שימכרו כשמן )באחוזים(אומדן 

 13-15 13-15  (4) אומדן אורך מחזור הגידול )בשבועות( 

 33% 15%  (5) אומדן שיעור ההשלמה של מחזור הגידול )באחוזים(

  תום תקופת הדיווח שווי הוגן של הנכס הביולוגי נכון ל
 (ש"ח )אלפי

3,153 1,145 

 8% 8% מגיעים לשלב הקטיף שיעור הצמחים שלא 

 נכון לתום תקופת הדיווח( לפי כמות השתילים הקיימים 1) 
 נכון לתום תקופת הדיווח החברה הקיימים ירים של מוצרי ( לפי טווח המח2)
 ( אמדן החברה לשיעור המכירות העתידי 3)
 ( לפי ניסיון החברה ולפי הזנים הקיימים במועד הדוח4)
 הגידול  מחזור אורך מול אל השתילה   מועד לפי( 5)

 
  יםהביולוגי   יםעל השווי ההוגן של הנכס  מהמשתניםבכל אחד    10%של    עליה  בגיןניתוח רגישות   .ב

 "ח(:ש)באלפי 
 31/12/2020 31/12/2019 

  120   315   ממוצעמחיר מכירה 

  7   27 שיעור מוצרי שמנים 

לשלב  מגיעים  שלא  הצמחים  שיעור 
 הקטיף

 (394)  (143) 
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 :בשווי הוגן דרך רווח או הפסדהשקעות בנכסים פיננסיים   -   7באור 
 

ליום   ב  חברהה ,  2019בדצמבר    31וליום    2020בדצמבר    31נכון  של חברת מניות    3,840,617  -מחזיקה 
BIOPHARMACEUTICALS LTD   :להלן(XTL  )מהונה המונפק והנפרע של  0.75% המהוותXTL.   

 . 24.95%בשיעור של  XTLבעל השליטה בחברה מחזיק בתום תקופת הדיווח במניות 
 

 . המצוטט יר המניהבסס על מחנאמד בהת הדיווחלתום תקופת השווי ההוגן של מניות אלו  
 . ב12בבאור  כמתואר  1מדידת השווי מתבצעת בהתאם לרמה 

 
 

" בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  פיננסיים  נכסים"כ  מסווגים  אשר  הערך  בניירות  התנועההשווי ההוגן ו
 : כדלקמן הנה  המדווחות  התקופות במהלך

 2020 2019 
 ש"ח אלפי   

 246 177 יתרה לתחילת השנה 
 ( 69) 199 לרווח והפסד  שנזקפו הוגן   בשווי ם ויישינ

 177 376 יתרה לסוף שנה 
 
 

 :בנותת השקעה בחבר  -   8באור 
( וכאן עולם  100%לחברה שתי חברות בנות פעילות, שתיהן בתחום הקנאביס, קנדוק בע"מ בהחזקה מלאה )

 : 50.1%בהחזקה של 
 

 : ממניות קנדוק 38%רכישת  . א
 

  שאינה  פרטית  חברה,  מ"בע  קנדוק  חברת  של  המניות  מהון  38%  החברה  רכשה  2018  ספטמברב  4  ביום
  והפצתו  הבריאות  משרד  מאת  רפואי  קנאביס  לגידול  פעיל   רישיון  בעלת  הינה  אשר  לחברה  קשורה 

 "(.הפעילות  חברת)" בישראל למטופלים
  

, גידול ושיווק של ריבויבתחום    ופועלת,  2010התאגדה בחודש מרץ  בע"מ    חברת קנדוק . א
 ( במקביל לביצוע מחקרים בתחום.IMC Medical Gradeי )רי קנאביס לשימוש רפואמוצ

 

רישיון    קנדוק בע"מחברת   .ב  הבריאות  משרד  מאת  רפואי  לשימוש  קנאביס  לגידולבעלת 
קיבלה אישור על עמידתה בתהליך האסדרה   החברה. בנוסף,  בישראל  למטופלים  והפצתו

אשר הוגדר ונוסח   IMC-GAPתקן    -יצוא של משרד הבריאות בדבר התקינה והמוכנות לי 
  הריבוי   חוות  על  הן  לחברה  הוענק  ואשר,  היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאותעל ידי  

 .  הגידול  חוות על והן 
 

  השליטה   בעל   החברה  עבור  עמידה  ההסכם  פי   על   הרכישה   לביצוע   המימון  את,  13  באורב  כאמור
 להתקשר  לחברה  והציע  לחברה  העסקה  את  הציג  ראש"(  השליטה  בעל)"  רבינוביץ  אלכס  מר,  בחברה
  החברה   העניקה ,  להשלמתה  ובכפוף  העסקה  למימון   בתמורה.  בעצמו  בהסכם  התקשרותו   חלף  בעסקה

 .החברה  של רגילות למניות המירים אופציה  כתבי השליטה לבעל
 

 לפיא  7,500  של  סך  ללהכ  התמורה  ח"ש  אלפי  8,216  של  סך  הנרכשות  לזכויות  בתמורה  שילמה  החברה
 הפעילות  חברת  עבור  הועמדה  התמורה  יתרת  כאשר  הנמכרות  המניות  בגין   למוכר  שולמו  אשר  ח"ש

  שהעמיד  הבעלים  הלוואת  חלף  השוטפת  הפעילות  למימון  ריבית  2.61%  הנושאת  בעלים  כהלוואת
 ב'. 13 ראה ביאור .בעבר הפעילות לחברת המוכר

שהועבר לשלטונות המס   ש"חאלפי    2,260סך  נוכה מס במקור ב  ש"חאלפי    7,500מהתמורה בסך של  
 .  2019בינואר 
ההלוואה נושאת ריבית שנתית  .  ש"ח  אלפי  500  של   נוספת  הלוואה  החברה  נתנה  במועד הרכישה כמו כן  

.  2. שנה מיום קבלת ההלוואה  1לשנה. ההלוואה תוחזר בתאריך המוקדם מבין:  5%בשיעור קבוע של  
 ווח הלוואה זו טרם נפרעה.ופת הדי לתום תק  השלמת גיוס הון של הלווה.

 
ייצוא    2019בינואר    27ביום   אישור  אודות  ישראל  ממשלת  להחלטת  בהמשך  כי  החברה  הודיעה 

דירקטוריון קנדוק החליט על האצת כושר הייצור של  המוצרים הרפואיים מבוססי קנאביס רפואי,  
 תומכת.קנדוק במדינת ישראל ועל הערכות לשיווקו במדינות בעלות רגולציה 
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 קנדוק: ממניות  100% כישתר השלמת .ב
 

 ממניות קנדוק כנגד הקצאה של 100%החברה השלימה רכישת  2019בפברואר  11ביום 
 ביצעה החברה הערכת שווי מעודכנת בדוחותיה הכספיים.מניות החברה. בגין השלמת הרכישה 

 
 :להלן השווי ההוגן למועד הרכישה של התמורה שהועברה  . א
 

 אלפי ש"ח  
 107,632 (א) ע.נ. של החברה ללאמניות רגילות  7,931,589ת פקהנ

 107,632 סה"כ תמורה שהועברה  
שהייתה קיימת לפני    קנדוק  תחברמניות  השווי ההוגן של ההשקעה ב

 65,968   )ב( צירוף העסקים 
 173,600 סה"כ 

 
השווי ההוגן של המניות הרגילות שהונפקו כחלק מעלות צירוף העסקים נקבע   

  11-ה  על סמך שער הסגירה של מניית החברה בבורסה לניירות ערך בת"א ביום
 .  2019בשנת לפברואר 

 )א(

אלפי ש"ח כתוצאה ממדידה בשווי הוגן    58,808-הקבוצה הכירה ברווח בסך כ 
ההוניות שלה בשיעור הזכויות  קנדוק בע"מ  38%  של  לפני  בחברת  , שהוחזקו 
)הכנסות( אחרות נטו,  וצה  צירוף העסקים. הרווח נכלל בסעיף ברווח או אות 

   .2019, בדצמבר 31ם ביו ההפסד לתקופה שהסתיימ

 )ב(
  

 
 תזרימי מזומנים אשר נבעו לקבוצה כתוצאה מעסקת הרכישה  .ב

 
 2019 
 ש"ח אלפי  

 107,632 סה"כ עלות הרכישה 
 ( 107,632) תמורה שלא במזומן עבור חברת קנדוק  – בניכוי

 - תמורה ששולמה במזומן 
 385 מזומנים ושווי מזומנים שנרכשובתוספת 

 385 סה"כ 
 

 הסכומים שהוכרו במועד הרכישה  .ג
 

 אלפי ש"ח   
 1,436 נכסים פיננסים 

 7,723 מלאי ונכסים ביולוגיים
 1,791 רכוש קבוע 

 ( 5,315) התחייבויות פיננסיות
 5,635 נכסים מזוהים נטו סה"כ

 
 מוניטין .ד

 
 רכישת חברת קנדוק. בנוסף, התמורה שלום בגין פרמיית שליטה לעלות צירוף העסקים כללה ת

 ששולמה במסגרת צירוף עסקים כוללת סכומים הקשורים להטבות הצפויות מצמיחת הכנסות,
בו   בשוק  עתידיות  לקוחות והתפתחויות  לרשימת  כלכלי  ערך  שקיים  ככל  קנדוק.  חברת  פועלת 

 , הרי שאינו מהותי. או לנכסים הבלתי מוחשיים האחרים שזוהו חוזרים,
 אלפי ש"ח כתוצאה מצירוף העסקים. 167,965כל אלו הביאו ליצירת מוניטין בגובה 

 : מוניטין של ערך ירידת בחינת
  ביצעה   החברה,  הדיווח  תקופת  לתום.  קנאביס  מגזר  –  מזומנים  מניבת  ליחידה  מוקצה  המוניטין

מזומנים זו נקבע לפי  הזהה  ת  ניבהסכום בר ההשבה של יחידה מ.  מוניטין  של  ערך  לירידת  בחינה
 בבורסה  הדיווח  תקופת תוםל החברהשווין ההוגן של מניות  

בת"א, ערך  פיננסיים    בניכוי  לניירות  בחברת  נכסים  החברה  של  החזקותיה  נובלוס ,  XTLושווי 
  .(10ה )כמתואר בבאור רוריגנ
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 כאן עולם:ממניות  50.1%רכישת  .ג
 

כמים לרכישת אחזקות בשיעור  וריון החברה התקשרות במערך הסאישר דירקט  2020במאי    14ביום   
 ממניות חברת כאן עולם בע"מ. 50.1%של 

פרטית(    הקצתה החברה   )בהקצאה  עולם  בכאן  המניות  מבעלי  כ  1,788,962לחלק  המהוות    - מניות, 
1.62% 

 .כאן עולםממניות    21.9%בדילול מלא, בתמורה לשיעור של    1.41%  -מהון המונפק ונפרע של החברה ו 
בנוסף, לכאן עולם תינתן זכויות בתוצרת חקלאית אשר תגודל במתקני קנדוק )קיימים או עתידיים(,  

או קרקע חלופית בה הושקעו לא    ות מתן זכות לגידול בקרקע אשר לקנדוק יש זכות שימוש בה לרב
מ של    10,200  -פחות  להקצאה  בתמורה  ש"ח  שהחברה    28.2%אלפי  כך  עולם,  כאן  תחזיק  ממניות 

נכון למועד פרסום הדוח, כאן עולם החלה להשתמש    ממניות כאן עולם.  50.1%בשיעור של  במצטבר  
 מ' ש"ח. 8-שעלות ההשקעה שבוצעה בהן עד כה היא כ בזכויות אלו 

ובהתאם לכך תוצאות פעילותה אוחדו לראשונה ,  2020ביולי    1  עסקת רכישת כאן עולם הושלמה ביום
זה כא  החל ממועד  .חל ממועד  הכספיים של  הרכישה  בדוחותיה  ומאוחדת  בת  הינה חברה  עולם  ן 

 החברה.
 

 התמורה שהועברה:להלן השווי ההוגן למועד הרכישה של 
 

 אלפי ש"ח  
  

 6,904  מניות רגילות של החברה )א(  1,788,962הנפקת 
 10,200  זכויות בתוצרת חקלאית

 ( 600) הלוואת בעלים 
 15,655 זכויות שאינן מקנות שליטה 

 32,159 
 
שער   (א) על סמך  נקבע  צירוף העסקים  כחלק מעלות  שהונפקו  הרגילות  המניות  ההוגן של  השווי 

 . 2020ביולי   1הסגירה של מניית החברה בבורסה לניירות ערך בת"א ביום 
 

 זרימת מזומנים נטו ברכישה  .ב
 אלפי ש"ח  
  
  

 - תמורה ששולמה במזומן 
 387 ם שנרכשומזומנים ושווי מזומני -בניכוי 

 387 סה"כ 

 
 הסכומים שהוכרו במועד הרכישה בגין נכסים והתחייבויות: .ג
 אלפי ש"ח  
  
  

 2,177 נכסים פיננסיים 
 10,200 זכויות בתוצרת חקלאית

 237 מלאי 
 1,165 רכוש קבוע 

 2,039 נכס זכות שימוש 
 (2,462)   התחייבויות פיננסיות

 (1,296) ט יתרת הלוואה מול בעלי מניות המיעו
 (2,039) התחייבות חכירה 

 10,021 סה"כ נכסים נטו ניתנים לזיהוי 

  

 22,138 מוניטין 
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 מוניטין .ד
 התמורה , בנוסף  .כאן עולם חברה לרכישת שליטה  פרמיית בגין תשלום כללה העסקים צירוף עלות

  תוף יש)  מסינרגיה הצפויות להטבות הקשורים סכומים כוללת עסקים צירוף במסגרת ששולמה

 אלה  הטבות .עולם  כאן  חברה  בו פועלת  בשוק  עתידיות  והתפתחויות,  הכנסות  צמיחת(,  פעולה
 יכולות  אינן מהן  הנובעות העתידיות  הכלכליות שההטבות כיוון מהמוניטין בנפרד מוכרות אינן

צירוף  ש"ח כתוצאה מאלפי    22,138ליצירת מוניטין בגובה    כל אלו הביאו   .מהימן באופן להימדד
את    החברה.  קיםהעס לראשונה  הרכישה,אמדה  עלות  במסגרת    הקצאת  הוכר  זה  ארעי  סכום 

זאת,   למרות  הרכישה.  את    החברהחשבונאות  לבחון  הרכישהממשיכה  עלות  במהלך    הקצאת 
הרכישה   ממועד  שנה  במהלך  אם  המדידה.  עובדות    החברהתקופת  המשקף  חדש  מידע  תשיג 

תתאם למפרע את הסכומים המתייחסים שהוכרו   החברהונסיבות שהיו קיימות במועד הרכישה, 
 במועד צירוף העסקים.

 
 זכויות שאינן מקנות שליטה  .ה

שהוכר במועד הרכישה הינו   (49.9%) כאן עולם הסכום הזכויות שאינן מקנות שליטה בחבר
 . אלפי ש"ח. הזכויות שאינן מקנות שליטה נאמדו בהתבסס על שוויין 15,655

 

 
 החברה השפעת הרכישה על תוצאות  .ו

אלפי    11,160-ככולל    2020  בדצמבר  31שהסתיימה ביום   חודשים  שישה  של  סך ההכנסות לתקופה 
 כאן עולם. תש"ח המיוחסים לחבר

- ככולל    2020  בדצמבר  31שהסתיימה ביום   חודשים שישה של כן, סך הרווח )הפסד( לתקופה-כמו
 .כאן עולם תאלפי ש"ח המיוחסים לחבר 2,187

  31ביום  החודשים שהסתיימ יים עשרנשהתקופה של  תה מתבצעת בתחילת במידה והרכישה היי
בכ,  2020  בדצמבר מסתכמות  היו  הקבוצה  הכנסות  הפסדי    72,119-סך  ש"ח,  היו    החברהאלפי 

 ש"ח.  אלפי 35,862-מסתכמים בכ

 
 

 רכוש קבוע:   - 9באור 
 

   2020שנת          
   מבנים   מכונות  נכס זכות  מחשבים 
 סה"כ   * וחממות  וציוד   שימוש   וציוד משרדי  
 אלפי ש"ח  

          עלות
 32,992  27,932  1,677  2,957  426 2020בינואר  1יתרה ליום  

 3,204  889  -  2,039  276 במסגרת צירוף עסקיםרכישות 
 21,369  19,453  1,714  -  202 תוספות במשך השנה 

 57,565  48,274  3,391  4,996  904 2020בדצמבר  31יתרה ליום  
          

          בניכוי פחת שנצבר
 842  387  138  246  71 2020בינואר  1יתרה ליום  

 3,253  2,152  389  623  89 השנה תוספות במשך 
 4,095  2,539  527  869  160 2020בדצמבר  31יתרה ליום  

          
 53,470  45,719  2,910  4,127  714 2020בדצמבר    31רכוש קבוע, נטו ליום  
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   2019שנת  
   מבנים   מכונות  נכס זכות  מחשבים 
 סה"כ   וחממות *  וציוד   שימוש   וציוד משרדי  
 אלפי ש"ח  

          עלות
 100  -  -    100 2019בינואר  1יתרה ליום  

 1,791  1,186  547  -  58 לראשונה איחוד עקב שינויים 
 28,144  26,746  1,130    268 ך השנה ת במשתוספו

   IFRS16יישום   בגין  שימושזכות  נכס
 2,957  -  -  2,957  - **  לראשונה

 32,992  27,932  1,677  2,957  426 2019בדצמבר  31יתרה ליום  
          

          בניכוי פחת שנצבר
 14  -  -  -  14 2019בינואר  1יתרה ליום  

 828  387  138  246  57 נה במשך השתוספות 
 842  387  138  246  71 2019בדצמבר  31יתרה ליום  

          
 32,150  27,545  1,539  2,711  355 2019בדצמבר    31רכוש קבוע, נטו ליום  

 
ל    נכון  כולל רכוש בהקמה.  נכון ל אלפי ש"ח,    15,000רכוש בהקמה בסך של  לחברה    31.12.2019* 

 וש הינו תפעולי.כל הרכ 31.12.2020
 ש"ח.אלפי  3,500לחברה התחייבות בגין חכירה של  31.12.2020** ליום 

 
 

 :פיננסיים הנמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח או הפסדבנכסים  השקעה   -  10באור 
 

רכות שווי השקעות החברה בחברות ביומד משוערכת לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד, השווי ההוגן נקבע לפי הע
 . OPMלרוב על בסיס טכניקת שמבוצעות 

 
 2020 2019 
 ש"ח אלפי   

 39,910 - )א( (1)   שווי הוגן השקעה בריגנרה
 - 3,141 שווי הוגן השקעה בנובלוס )ב(

 3,141 39,910 
 
 

 לאחר תאריך מאזן. אירועים 24באור לפרטים נוספים ראו  (1)
 
 

 :  )"ריגנרה"(  REGENERA PHARMA LTD . א
 

 התקשרות עם חברת ריגנרה הסכם   1א. 

"ריגנרה"(, 2015בשנת   )להלן:  ריגנרה פארמה בע"מ  , חתמה החברה על הסכם השקעה עם 
חדשניות   טיפול  שיטות  ופיתוח  במחקר  העוסקת  הביומד  בתחום  ישראלית  פרטית  חברה 

בריגנרה סכום של כ פיו תשקיע החברה  על  בגוף האדם,  דולר  2.5-לשיקום רקמות   מיליון 
מליון דולר נוספים יועברו    1.25החתימה על ההסכם  ו    מליון דולר במועד  1.25ארה"ב, מהם  

 לאחר אישור התקיימות אבן דרך. 
 , העבירה החברה את התשלום השני של ההשקעה.  2016בהתאם להשלמת אבן הדרך, בשנת 

היימר  י אלצבחול  2A, גייסה ריגנרה חולה ראשון לצורך תחילת ניסוי שלב  2018בחודש מרץ  
חולים במחלת אלצהיימר ברמת חומרה בינונית. הניסוי    45-80  -בצע בבקנדה. הניסוי צפוי להת

 . 2019התבצע בחמישה מרכזים רפואיים בקנדה והסתיים בנובמבר 
 

   –   במות   לחברת   פרטית   להקצאה   בתמורה   ריגנרה   בחברת   החברה   אחזקות   הגדלת  2א. 

השקעות ייזום ואנרגיה  במותחברת ריגנרה מחברת רכשה החברה מניות רגילות של , 2016 ב
 לבמות מניות ואופציות. הקצתה החברה בתמורהו( )להלן: "במות"(, 1996בע"מ )
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  100  של  מימוש  במחיר  , מימשה במות את כל כתבי האופציות לרשותה2019בספטמבר    1ביום  
 מניות. 1,000,000בתמורה ל למניה אגורות

 
 הלוואה המירה למניות  4א. 

המירה2016  נתשב הלוואה  בהסכם  ריגנרה  התקשרה  עם  ,  ,  ריבית  וחברת   החברה נושאת 
וחברת    החברה"(. בשלב ראשון הלוו  2016אנג'לס השקעות בהייטק בע"מ )"הסכם ההלוואה  

 . אלף דולר ארה"ב כל אחת 350סכום של  2016אנג'לס לפי הסכם ההלוואה  
ספים בריגנרה בהתאם ולר ארה"ב נואלף ד  650של  נוסף  סך    החברההשקיעה    , 2017  בשנת

מיליון דולר    1על סך של    עמדהה בהתאם להסכם  , כך שסך ההלווא2016להסכם ההלוואה  
   ארה"ב.

  א  החברה  השקיעה  2018  בשנת    .למניות בכורה ב'של ריגנרה  ההלוואההומרה    2018פברואר  ב
 .בתמורה למניות בכורה דולר אלפי 350-כ של נוסף סכום

 
 יות מכירת מנ  5א. 

מניות בכורה א' של ריגנרה המהוות    105,833  מכירה שלהחברה    השלימה   2019,  במאי  22ביום  
, וזאת בתמורה לסך כולל במזומן של  (ללא דילול)מהונה המונפק והנפרע של ריגנרה    1.35%-כ

   .דולר ארה"ב למניה 12-מיליון דולר ארה"ב, המשקפים מחיר של כ 1.27
 

 :נרה יג בר   החברה   החזקות   שווי  6. א

נכסים פיננסים   -מניות הבכורה והמכשירים הנגזרים מוצגים במאזן בסעיף השקעה בריגנרה 
 . ב12בבאור כמתואר  3, ומסווגים לרמה הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 
 להלן השווי של המכשירים הפיננסיים:

 בדצמבר   31ליום   

 2020 2019 

 ש"ח אלפי   
 8,063 - מניות רגילות

 A - 16,644יות בכורה נמ
 B - 2,509מניות בכורה 
 B-1 - 8,789מניות בכורה 

 B-2 - 3,905ורה  כתבי אופציה למניות בכ
 39,910 -  סה"כ 

 
 

 ההוגן של מניות בכורה  השוויפרמטרים לחישוב 
 

נאמדו לפי שיטת תמחור    Aהשווי ההוגן של מניות בכורה  ,  ההשקעהבהתאם להערכת שווי  
בשיטה זו מדומה ההשקעה בכל סוג מניות לאופציית רכש, כאשר   .(  OPMה )האופציכתבי  

 את הזכויות של סוג המניה בעלת הקדימות לאותה השקעה מייצגת תוספת מימוש. 

 של סוגי המניות:  הוגןלחישוב השווי  פרמטרים

נכס הבסיס הינו שווי כלל מכשיריה ההוניים של החברה אשר בוצע על   -הבסיס נכס 
 . OPM -ל הדי מודי

העדיפות       -תוספת המימוש  ההנזלה  זכויות  הינה  מניות  שכבת  כל  של  המימוש  תוספת 
 עליה. 

משך הזמן המוערך עד להתרחשות אירוע מיזוג או רכישה של החברה.  - אורך החיים 
 שנתיים.בהתאם להערכות נהלת החברה , נאמד אורך החיים ב

רת חוב ממשלתית בארה"ב בעלת יון של אגתשואה לפדחושבה על בסיס    -ריבית חסרת סיכון  
חיים )משך  החוזי    מח"מ  החיים  לאורך  בקירוב  השווה  עד  ממוצע( 

ההנזלה הריבית  לאירוע  הינה  .  לחישוב  שימשה  אשר  הסיכון  חסרת 
1.58% . 

סטיית התקן של חמש חברות ציבוריות הדומות    בהתבסס על ממוצע   -סטיית תקן 
 .57.28%הינה שנקבעה ת התקן ן ובפעילותן לחברה. סטייבמאפייניה
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 :רה נ וערך השקעה בריג   שיעור החזקה  9א. 

דן דירקטוריון החברה בהודעה שהתקבלה מריגנרה, לפיה לאור תוצאות    2020באפריל    30ביום    
והתאמת פרוטוקול הניסוי, ריגנרה מתעתדת לגייס סכום   OPTIC NERVEקליניות חלשות בניסוי  

, וזאת במסגרת  31.12.2019נמוך משמעותית מהערכת השווי ליום    מיליוני דולר לפי שווי  3-של כ
 טית הכוללת זכויות. הקצאה פר

 
עודכנה החברה כי    2020במאי    18החברה בחרה לא להשתתף בהנפקת הזכויות ובהתאם לכך ביום  

ריגנרה השלימה את הגיוס באמצעות הקצאה פרטית לחלק מבעלי המניות הקיימים, כאשר בשלב 
ו המשקיעים  מיליון דולר ובכפוף לעמידה באבני דרך יעמיד  1.3-המשקיעים סכום של כ  א' העמידו

מיליון דולר נוספים )להלן: "הגיוסים הנוספים"(. אבני הדרך קשורים להתאמת   2-סכום נוסף של כ 
הקליני   הניסוי  אישור    OPTIC NERVEמתווה  קבלת  היתר  בין  הניסוי    FDAוכוללים  למתווה 

 (. FIRST PATIENT INטופל ראשון )המעודכן וגיוס מ
לשיעור של    11.76%ה של החברה בריגנרה משיעור של  כתוצאה מהשלמת הגיוס, דוללה החזקת  

 . 7.85%. בכפוף להשלמת יתר סבבי הגיוס, חלקה של החברה ידולל לשיעור של  9.33%
 

פעי  2020לספטמבר    29ביום   על הפסקת  ריגנרה החליט  דירקטוריון  כי  לותה של  נמסר לחברה 
 . זקתה בריגנרהאת שווי החהחברה   מחקהריגנרה לאור המידע שהתקבל בידי החברה 

 
 

   "( נובלוס )"   NOVELLUSDX LTD . ב 
 

 הסכם התקשרות עם חברת נובלוס  .1.ב
, חתמה החברה על הסכם השקעה יחד עם קרן פונטיפקס ומשקיעים נוספים לביצוע  2015בשנת  

. )להלן: "ההסכם" NOVELLUSDX LTDארה"ב בחברת  מיליון דולר 10  -השקעה בסכום כולל של כ
 "נובלוס"(, חברה ישראלית פרטית. -ו

תוצאות הטיפול בחולי  נובלוס מפתחת טכנולוגיה חדשנית אשר מיועדת לשפר באופן משמעותי את  
 סרטן, מסוגים שונים, תוך שימוש בתרופות ביולוגיות ממוקדות )להלן: "המוצר"(.  

דולר ארה"ב )להלן: "סכום ההשקעה"(, כאשר    מיליון   2.5קיע סכום של  במסגרת ההסכם, החברה תש 
  -( ו מיליון דולר ארה"ב הושקעו במועד ההשלמה הראשוני )כהגדרתו בהסכם  1.25מתוך סכום זה  

בין הצדדים. בתמורה   1.25 הדרך כפי שהוגדרה בהסכם  אבן  נוספים לאחר השלמת  דולר  מיליון 
אופציות לרכישת    312,734  - מניות בכורה ב' ו  390,930חברה להשקעה הכוללת של החברה הוקצו ל

 ש. דולר ארה"ב לכל מנית מימו 7.994במחיר מימוש של   1-מניות בכורה ב'
 

 לחה השלמת אבן דרך בהצ  .2.ב
עמדה נובלוס באבן הדרך, ובהתאם העבירה החברה את התשלום השני על פי ההסכם,    2016בשנת   

דולר ארה"ב,    1.25בסך   ו  195,465בתמורה להקצאת  מיליוני  ב'  בכורה  אופציות    156,367  -מניות 
 נוספות.
 

 שיעור החזקה: .3.ב
 דילול  ללא,  מההון  8.88%-כ  הינו  בנובלוס  החברה  של  ההחזקה  שיעור,  2020  דצמבר  31  ליום  נכון

 . מלא בדילול, 7.24%-וכ( רגילות למניות המרה בהנחת)
 

   נובלוס הפניית תשומת לב בדוחות הכספיים של   .4.ב
של   הכספיים  הפניית    2020בדצמבר    31ליום    נובלוסבדוחות  המבקר  בדוח  החשבון  רואי  כללו 

  כעסק חי. נובלוסתשומת לב בדבר ספקות משמעותיים לגבי המשך קיום 

 
 שווי החזקות החברה בנובלוס: .5.ב

 
  להעמיד   התחייבה  החברה.  דולר  מיליון   56-כ  של   גיוס  סבב  הושלם,  2020  ספטמבר  חודש  ךבמהל
 סכום  החברה  השקיעה   הכספיים  הדוחות   למועד   נכון .  דרך  אבני  בשלושה   דולר  אלף  500-כ  של  סכום

 .דולר אלף 181-כ של
 . 0.72%הינו בשיעור של  החזקתה של החברה בנובלוס   שיעור מהגיוס כתוצאה

 אלפי ש"ח. 3,141סך שווי החזקות החברה, לרבות שיערוך החזקתה הקודמת עומד על 
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 וזכאים חותלקו  -  11באור 
 

 : לקוחות . א
 

 בדצמבר   31 

 2020 2019 

 ש"ח אלפי   
  1,571  9,602 חובות פתוחים

  16   3,414  המחאות וכרטיסי אשראי לגבייה 

 - ( 550) הפרשה לחומ"ס

 12,466 1,587 

 
 :חייבים .ב

 

 בדצמבר   31 

 2020 2019 

 ש"ח אלפי   
  3,093   710  מוסדות

  1,995   452  הוצאות מראש
  302   337  מקדמות לספקים

    -   1,643  הלוואה לצדדים שאינם קשורים
  1,926   538  אחרים 

  3,680   7,316  
 

 : זכאים ויתרות זכות .ג
 

 בדצמבר   31 

 2020 2019 

 ש"ח אלפי   
 1,938 3,429 הוצאות לשלם 

 794 1,309 מוסדות 
 - 1,166 הכנסות מראש 

 1,120 2,801 אחרים 

 8,705 3,852 

 
 

 : מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים  -  12באור 
 

 יםפיננסי סיכון גורמי . א
 

סיכון  ,  חוץ  מטבע  סיכון)  שוק   ניסיכו  כגון ,  שונים  פיננסיים   לסיכונים  אותה  חושפת  החברה   פעילות
  רה החב  של  הכוללת   הסיכונים   ניהול  תוכנית.  נזילות  סיכון ו  אשראי  סיכון (,  מחיר  וסיכון  ריבית

  של   הפיננסיים  הביצועים  על  אפשריות  שליליות  השפעות  למינימום  לצמצום  בפעולות  מתמקדת
 . החברה
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 : סיכוני שוק (1
 

 מטבע חוץ סיכון . א
הערכים בספרים של הנכסים וההתחייבויות הכספיים של הקבוצה הנקובים במטבע חוץ  

 כדלקמן: הינם
 התחייבויות  נכסים  

 בדצמבר   31ליום   בדצמבר   31ליום   

 2020 2019 2020 2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

     
 - - 15,879 - דולרי -מזומנים

 - - 91 - אירו  -מזומנים

 - - 39,190 - דולרי  -השקעה בריגנרה

   - 3,141 דולרי -השקעה בנובלוס

 4,320 -   דולרי  -הלוואה מבעל שליטה 

 

 מחיר סיכון .ב
 אשר השקעות במניות סחירות בבורסה לניירות ערך, המסווגים כנכסים פיננסיים    לחברה

בגינן הקבוצה חשופה לסיכון בגין תנודתיות במחיר נייר הערך הנקבע בהתבסס על מחירי 
של השקעות אלה הינה    2020בדצמבר,   31שוק בבורסה. היתרה בדוחות הכספיים ליום  

 .ש"חאלפי  376
 

 סיכון אשראי (2
 ושווי מזומנים: מזומנים 

מתקשרת עם תאגידים בנקאיים שדורגו    החברהסיכון אשראי נובע ממזומנים ושווי מזומנים,  
  לפחות. AAתלוי בדירוג -באופן בלתי

 חוב לקוחות: 
לחברה   בוחנת הפרשה לחומ"ס באופן ספציפי., החברה  90עד ש+תנאי אשראי ללקוחות הינם  
בנק מוביל בישראל, בהתאם להסכם ונכון למועד )פקטורינג( עם הסכם למכירת חוב לקוחות 

מיליוני    14-הדוח, החברה המחתה בהמחאה מוחלטת על דרך המכר חוב לקוחות בסכום של כ
 ש"ח.
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 : נזילות סיכון (3
 

 .חודשיים תקציבים באמצעות במזומנים למחסור הסיכון את בוחנת החברה
 התנאים  פי  על  הקבוצה  של  סיותהפיננ  ההתחייבויות  של  הפרעון  זמני  את  מציגה  להלן  הטבלה

 (:ריבית בגין תשלומים כולל) מהוונים לא בסכומים החוזיים
 

 : 2020 בדצמבר 31 ליום

 שנה  עד 
  משנה 
 כ "סה ואילך 

 ח "ש  אלפי 
    

   743   388   355 בנקאיים מתאגידי אשראי
 27,329 - 27,329 זכות  ויתרות וזכאים ספקים

  ,3994    3,500  899  ( 1)  חכירה בגין התחייבות
   407   241   166 ב( 13)באור  עניין מבעל קצר לזמן הלוואה

 28,749 4,129   32,878 
 

 : 2019 בדצמבר 31 ליום

 שנה  עד 
  משנה 
 כ "סה ואילך 

 ח "ש  אלפי 
    

 76 43 33 בנקאיים מתאגידי אשראי
 8,787 - 8,787 זכות  ויתרות וזכאים ספקים

 2,769 2,223 546 ( 1)  חכירה בגין התחייבות
 14,206 - 14,206 ( 13)באור  עניין מבעל קצר לזמן הלוואה

 23,572 2662, 25,838 
 
, הסכמי ( לחברה הסכמי שכירות למשרדי החברה בהרצליה ולבית המרקחת גבעול תל אביב1)

 )בהתאמה(.  2029ובפברואר  2025השכירות הינם לתקופות שמסתיימות במרץ 
 

 גילוי שווי הוגן  .ב
 

  בשווי  הנמדדים  החברה של הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסים הנכסים את מציגה  שלהלן הטבלה
 : 2020 דצמברב 31  ליום נכון  הוגן

 
   כ "סה  3  רמה  2  רמה  1  רמה  

 ₪   אלפי  
     :נכסים 

  או   רווח   דרך   הוגן   בשווי   פיננסיים   נכסים 
 :הפסד 

    

 3,141 3,141 - - בחברות מוחזקות   השקעות
 XTL 376 - - 376במניות  עההשק

 3,517 3,141 - 376  נכסים   סך 
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הטבלה שלהלן מציגה את הנכסים הפיננסים וההתחייבויות הפיננסיות של החברה הנמדדים בשווי  
 :  2019בדצמבר  31הוגן נכון ליום  

 
 
 

   כ "סה  3  רמה  2  רמה  1  רמה 

 ₪   אלפי  
     :נכסים 

  או   רווח   דרך   ן הוג   בשווי   פיננסיים   נכסים 
 :הפסד 

    

 39,910 39,910 - - השקעות בחברות מוחזקות  
 XTL 177 - - 177השקעה במניות 

 40,087 39,910 - 177  נכסים   סך 
 

 נכסים פיננסיים 
 

 .השקעות בחברות מוחזקות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסדלחברה 
הסתכם לסך של   2020בדצמבר,    31ליום    השווי ההוגן של ההשקעות בחברות מוחזקות אלו נכון

למידע נוסף    .(3)רמה    חיצוני   שווי   ממעריך  שהתקבלו וזאת בהתאם להערכת שווי  אלפי ש"ח    3,141
 לעיל. 10ראו באור 

 

 לעיל. 7 באורראו  XTLשקעה במניות לפרטים לגבי השווי ההוגן של הה
 

 : 3 ברמה השמדידת השווי ההוגן שלהם סווג פיננסיים במכשירים שינויים 
 

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך  
  לשנת   רווח או הפסד 

2019 2020  
  ש"ח אלפי  

   

 יתרת פתיחה 39,910 23,376

(4,532 ) 626 
השקעה )מכירה( בנכסים הנמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח 

 או הפסד
 שהוכרו ברווח או הפסד  )הפסדים( רווחים ( 37,395) 21,066
 תרת סגירהי 3,141 39,910

 
 

   מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק:  .ג
בשער החליפין הרלוונטי. מדד זה    1.5%הטבלה הבאה מפרטת את הרגישות לעלייה או ירידה של  

כולל   הרגישות  ניתוח  בשערי החליפין.  האפשרי הסביר  השינוי  לגבי  הערכות ההנהלה  מייצג את 
בע חוץ ומתאים את התרגום שלהם בתום התקופה  יתרות קיימות של פריטים כספיים הנקובים במט

 בשיעורי מטבע חוץ.   1.5%לשינוי בשיעור של 
 

 פעת מטבע אירו הש  השפעת מטבע דולר  

 בדצמבר   31ליום   בדצמבר   31ליום   

 2020 2020 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   

 - 143 רווח או הפסד

 
 
 
 
  
 



 בע"מ   אינטרקיור 
 ביאורים לדוחות כספיים מאוחדים 

 

 34 

 מבחני רגישות והנחות העבודה העיקריות 
 

להערכות   נקבעו  10  בבאור  שהוצג  כפי,  הרלוונטיים  הסיכון  במשתני  שנבחרום  השינויי בהתאם 
 ההנהלה לגבי שינויים אפשריים סבירים במשתני סיכון אלה.

 
תוצאות   על  להשפיע  כדי  בהם  שיש  עיקריים  שוק  סיכון  לגורמי  רגישות  מבחני  ביצעה  החברה 

גים את הרווח או ההפסד ו/או השינוי  הפעולות או המצב הכספי המדווחים. מבחני הרגישות מצי
כשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנבחר עבורו נכון לכל מועד בהון )לפני מס(, עבור כל מ 

דיווח. בחינת גורמי הסיכון נעשתה על בסיס מהותיות החשיפה של תוצאות הפעולות או המצב  
 חה שכל שאר המשתנים קבועים. הכספי בגין כל גורם סיכון בהתייחס למטבע הפעילות ובהנ

 
שלג סחירות  להשקעות  הסיכון  על  מבחני  התבססו  בורסה(  )מחיר  מצוטט  שוק  מחיר  קיים  ביהן 

 שינויים אפשריים במחירי שוק אלה. 
 התקשרויות עם בעלי עניין:   -  13 באור

 
 שליטה  מבעל הלוואות . א
 

 בהסכם על השליטה בחברה,  עם מר אלכסנדר רבינוביץ, בהתקשרה החברה    2015בדצמבר,    23ביום  
להעמיד לחברה, באמצעותו או על ידי חברה בשליטתו, סך כולל של  התחייב מר רבינוביץ  על פיו  

 /מיליון דולר ארה"ב כהלוואה או כערבות, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. ההלוואה  1.25
ועד ליום    2015בר,  בדצמ  22קרי, מיום    , חודשים  12הערבות כאמור יעמדו לטובת החברה במשך  

אלא אם יוסכם על ידי הצדדים לדחיית מועד פירעון    ( להלן: "מועד הפירעון")  2016בדצמבר,    22
 )להלן: "קו האשראי"(.  הערבות /ההלוואה 

את   תפרע  ולא  במקרה  כי  החברה  התחייבה  כאמור  ההתקשרות  האשראי  במסגרת  במועד קו 
,  .הקצאת מניות רגילות של החברה, ללא ע.נ  בדרך של   קו האשראי  הפירעון כאמור לעיל, יומר

זכויות לבעלי מניות בחברה שתבצע החברה בתוך   חודשים ממועד הפירעון.    6כחלק מהנפקת 
במקרה שהנפקת הזכויות כאמור לא תתקיים מכל סיבה שהיא, החברה תהיה מחויבת להחזיר את 

קרי, סכום    -נאי עסקה מזכה בת  ניתןכאמור    שראי קו הא .במועד שיוסכם בין הצדדים  קו האשראי
 .ההלוואה/ הערבות לא יצבור ריבית ולא יתווסף לו הפרשי ריבית והצמדה

אלפי דולר ארה"ב    750העמיד מר רבינוביץ, הלוואה בסך    2016במרץ,    6בקשת החברה, ביום  ל
החל  ביצוע  לצורך  החברה  את  שימש  ההלוואה  סכום  "ההלוואה"(.  )להלן:  של  לחברה  השני  ק 

 חברת ריגנרה.  ההשקעה ב

קו האשראי וההלוואה,    לפיועם בעל השליטה    חתמה החברה על הסכם  2016,  בדצמבר  25  ביום
חתמה    2017בנובמבר  .  2017בדצמבר,    22יוארכו עד ליום    2016בדצמבר,    22שאמורים לפקוע ביום  

 . 2018, בדצמבר 22החברה על הסכם עם בעל השליטה על הארכה נוספת עד ליום 

כך שסך    250משכה  כי  דיווחה החברה    2017נואר,  בי  16ביום   נוספים מקו האשראי  דולר  אלף 
מיליון דולר ארה"ב וקו האשראי הנותר יעמוד על סך של    1עמוד על  תההלוואה מבעל השליטה  

 .אלף דולר ארה"ב 250

הצפויים בגין ההלוואה כשהם  השווי ההוגן של ההלוואה הוערך בהתבסס על תזרימי המזומנים  
נים לפי שיעור הריבית אותו היתה נדרשת החברה לשלם על הלוואה דומה בתנאי שוק, כפי  מהוו

 שהוערך על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי. 

אלפי דולר )לפי שיעור    649, בשווי ההוגן בסך של  2015בדצמבר    23ההלוואה הוכרה לראשונה ביום  
נרשמה ההלוואה בסך    2016בדצמבר    22  הארכת מועד הפרעון ההלוואה,  ןיו דוב(,  20%היוון של  

(, כאשר הפער בין שווים אלו לסכום ההלוואה  21.11%אלפי דולר )לפי שיעור היוון של    619של  
 לקרן הון עסקאות עם בעל שליטה.נזקף 

בדוחותיה  אלפי דולר, אשר נרשמה    250עמדה הלוואה נוספת בסך של  , הו2017בינואר    16ביום  
לשוויה   בהתאם  של  הכספיים  בסך  דולר  211ההוגן  היוון של  אלפי  שיעור  )לפי  ביום  (20.1%,   .

מליון דולר בהתאם לשוויה    1נרשמה ההלוואה בסך של    ,2017בדצמבר    22  ,הארכת מועד ההלוואה
הפער בין שווים אלו לסכום ההלוואה    (.18.9%אלפי דולר )לפי שיעור היוון של    828ההוגן בסך של  

 בעל שליטה.לקרן הון עסקאות עם  נזקף 

 השנה  במהלך.  2019 למרץ 31 -ב  יהיה  הפירעון שמועד השליטה בעל עם הוסכם 2018 בדצמבר
  החברה   ההארכה  במועד .    2019  לדצמבר  31  מיום  יאוחר  לא  הפרעון  מועד   את  להאריך  הוחלט
 החברה  בספרי  נרשמו  התקופה  במהלך.  הריבית  הטבת  בגין  ח"ש  אלפי  598  ס"ע  הון  בקרן  הכירה

 .זו  הלוואה   בגין מימון הוצאות ח"ש פיאל 386
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תבצע  המימון הרכישה    .קנדוק  תדיווחה החברה על הסכם לרכישת מניות בחבר  2018ביוני    24  ביום
אשר   אשראי  מסגרת  העמדת  בחב  הועמדהבאמצעות  השליטה  בעל  ידי  על  החברה   . הרעבור 

  וסך "ח  אש  7,786  של גןהו  בשווי   הלוואה  עבור  הייתה,  לחברה  שניתנה"ח  אש  9,000 בסך  התמורה
   .אופציות 8,570,000 בגין"ח אש 1,214 של

של     הערך הריבית    נושאההלוואה  הנקוב  בשיעור  שנתית,  מחושבת  שנתית,  שקלית  ריבית 
)3המינימאלית הקבוע בסעיף   הכנסה  קרן ההלוואה בצירוף  2018בשנת    2.61%י' לפקודת מס   )

בתוך   ההלוואה תסולקנה  אם    ,בפועל  לחברה  ההלוואה  העמדת  ממועד  אחת  שנהריבית  אלא 
יוסכם אחרת על ידי הצדדים בכתב )"תקופה ההלוואה"(. לחברה תהא זכות לבצע פירעון מוקדם  

 של יתרת ההלוואה במהלך תקופת ההלוואה.  

אושרה הארכת תוקף לשתי ההלוואות מול בעל השליטה עד לחודש יולי     2020באפריל    30ביום  
 . 2020ת( עד לחודש אוקטובר אושרה הארכת תוקף )נוספ 2020ביוני  30וביום   2020

 . 2020באוקטובר   22בתאריך  במלואן נפרעו הבעלים  הלוואות
 

 על עניין הלוואות מב .ב
 

 בעקבות העליה לשליטה בחברת קנדוק, ומינוי מר אבנר ברק לדירקטור בחברה, נרשמה בספרי
 ריבית   ההלוואה נושאתלפי ש"ח. קרן  א  718הקבוצה הלוואה של מר אבנר ברק לחברת קנדוק בסך  

 מס  י' לפקודת3שקלית שנתית, מחושבת שנתית, בשיעור הריבית המינימאלית הקבוע בסעיף  
וריבית). ההלוואה תפרע בתשלומים חודשיים שווים  (2020בשנת    2.62%)  הכנסה   15  ע"ס(  קרן 
בגין  אלפי ש"ח    17  . הקבוצה הכירה בקרן הון ע"ס2023עד לפירעון סופי בחודש מאי    ₪אלפי  

הלוואה    אלפי ש"ח בגין  21נרשמו בספרי החברה הוצאות ריבית בסך    השנה במהלך    .הטבת הריבית
 אלפי ש"ח. 407הינה  2020בדצמבר  31יתרת ההלוואה ליום   .זו
 
 

 הסכם שכירות משנה עם חברות הקשורות לבעל הענין  .ג
 

לשלוש חברות קשורות של  משנה רדים ומשכירה בשכירות חברת הבת, קנדוק, שוכרת קומת מש
 בעל השליטה. 

 .אלפי ש"ח 263של  הכנסהבדוחות הכספיים נרשמה 
 

 : אופציות לרכישת מניות החברה  -  14באור 
 

, למניות  2017(, אשר הונפקו בשנת  3כתבי אופציה )סדרה    2,125,000מומשו    2019ביוני    23ביום  
 אלפי ש"ח.  3,883רגילות של החברה, בתמורה לתוספת מימוש בסך של 

 
 

 : מיסים על הכנסה  -  15באור 
 

 שיעורי המס החלים על החברה . א

 . 23% הוא 2018משנת  החל החברות מס שיעור
 

 שומות מס .ב
וכולל שנת המס   לחברהבהתאם להסכם עם רשויות המס,   שומות מס הנחשבות לסופיות עד 

2015 . 
 . היווסדן מיום  נישומו טרם החברות הבנות

 

 אחרים זמניים  והפרשים מס לצורכי מועברים הפסדים .ג
  31ליום  מסתכמים  ולצורכי מס המועברים לשנים הבאות    הון   והפסדי  עסקיים  הפסדים  לחברה

 .אלפי ש"ח 84,149-לסך של כ 2020בדצמבר, 
 

 נדחים  מיסים .ד

בגובה של   נדחה  יצרה מס  זמניים    2,904החברה  והפרשים  יתרת הפסד מועבר  בגין  אלפי ש"ח 
 בחברת קנדוק.

 



 בע"מ   אינטרקיור 
 ביאורים לדוחות כספיים מאוחדים 

 

 36 

 שוטפים יסיםמ .ה

 הנובעים מחברת כאן עולם. ש"ח אלפי  635החברה רשמה הפרשה למיסים שוטפים בגובה של 
 

 מיסים על הכנסה הכלולים בדוחות על הרווח והפסד ורווח כולל  .ו

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום      
  2020  2019  
  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   

  -  635  הוצאות מס שוטפות
  ( 673)  ( 2,904)  ם נדחים הכנסות מיסי

      

  ( 673)  ( 2,268)  סה"כ מיסים 

 

 
 : , שעבודים והתחייבויות תלויותהתקשרויות  -  16באור 

 השקעה בחברת ריגנרה . א
 לעיל.א' 10 באורראה 

 השקעה בחברת נובלוס .ב
 לעיל. ב' 10 באורראה 

  מבעל השליטה בחברההלוואה  .ג

 . לעיל 13 באורראה 

 התחייבויות תלויות  .ד

הוגשה כנגד קנדוק ויתר שבעת בעלי הרישיון הפעיל על פי האסדרה הישנה לגידול    2016בנובמבר    3יום  ב
קנאביס לשימוש רפואי )"המגדלים"(, בקשה לאישור תובענה ייצוגית בבית המשפט המחוזי בתל 

(  ר"כל לקוחות המשיבות )בהווה או בעב  -יפו )"הבקשה"(. הקבוצה על פי הבקשה, הוגדרה כ-אביב
שצרכו מהמשיבות קנאביס רפואי במהלך שבע השנים שקדמו להגשת התביעה ועד למועד אישורה  
)"הקבוצה"(. הטענות המרכזיות הנטענות בבקשה נוגעות לשלושה נושאים: המגדלים עשו שימוש  
בחומרי הדברה כימיים בתהלים גידול הקנאביס, בניגוד לתקנות הגנת הצומח )קיום הוראות תווית  

)תקנות תווית אריזה( ותקנות בריאות הציבור )מזון( )שאריות חומרי הדברה(,   1977- , תשל"ז(אריזה
)"תקנות שאריות הדברה ומזון"(. ריכוזי החומרים הפעילים של הקנאביס ששווק היו    1991-תשנ"א

ידי המגדלים ועל כן המגדלים הטעו את לקוחותיהם והפרו את חוק   נמוכים ממה שפורסם על 
ן. הסעדים המבוקשים במסגרת הבקשה היו: פיצוי חברי הקבוצה במלוא סכום הפיצוי  כהגנת הצר

הבקשה   במסגרת  נדרש  של    –אשר  את    133סך  לאלתר  לתקן  למשיבות  הוראה  ש"ח.  מיליון 
הליקויים והמחדלים הקיימים באופן גידול הקנאביס. לאחר דיונים מקדמיים, בית המשפט החליט 

 את הבקשה לאישור התובענה הייצוגית.    תלדחו 2021בינואר   21ביום 
החברות הפועלות בתחום   17יפו, בקשה נגד  -הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב  19.8.2019ביום  

הגידול והייצור של קנאביס לשימוש רפואי או מחזיקות במפעלים לייצור מוצרי קנאביס, וביניהן  
טענה להספקת תרופות לחולים בתנאים  קנדוק, לאישור תובענה כתובענה ייצוגית )"הבקשה"( ב 

דים )כך על פי הבקשה( באופן העולה כדי הפליה אסורה כאמור בהתאם לחוק שוויון זכויות  ירו
וכן פעילות במסגרת הסדר כובל באופן הנוגד את הוראות חוק    1998-לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ל 

בי המוצרים, תוך הגבלת כמות בשל סימון לקוי, לכאורה, של רכי  1988-התחרות הכללית, תשמ"ח
מיליון ש"ח. דיון מקדים    686ת ו/או סוג השירותים הניתנים. הסכום הנתבע עומד על  ו/או איכו

. נכון למועד הדוח אין ביכולת החברה להעריך את סיכויי  2021ביולי    1לעניין הבקשה נקבע ליום  
ענה הייצוגית. לאור זאת  התובענה להתקבל בסופו של דבר, ככל שתאושר הבקשה לאישור התוב

 ות הכספיים של החברה הפרשה בגין הבקשה.  לא נכללה בדוח
ייצוגית כנגד  -, הוגשה בקשה בבית המשפט המחוזי בתל אביב2020במאי    25ביום   יפו לאישור תביעה 

החברה, דירקטורים ונושאי משרה בה, כאשר הטענה העיקרית של מגיש הבקשה היא כי החברה 
ל חובתה  את  הנדרהפרה  הגילוי  ובהיקף  במועד  לציבור  אירועים  דווח  אודות  )לכאורה(  ש 

והתפתחויות בעלי השפעה על שוויה של ריגנרה. החברה דוחה את הטענות שעולות מהבקשה,  
הגישה החברה תשובה לבקשה    2020ומדגישה כי דיווחיה נעשים בהתאם לדין. במהלך אוקטובר  

ט לעניין  התקיים דיון מקדמי בפני בית המשפ  2021בהתאם להוראות הדין. במהלך חודש ינואר  
החליט בית המשפט כי ימונה מומחה לקביעת הקבוצה והנזק. בשים   2021במרץ    8הבקשה וביום  
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לב לשלב המוקדם מאוד בו נמצא ההליך, לא ניתן להעריך את סיכויי הבקשה לאישור התובענה.  
 בגין הבקשה. לאור זאת לא נכללה בדוחות הכספיים של החברה הפרשה 

הגיש2020בדצמבר    8ביום   )להלן:    ,  רפואי  קנאביס  גידול  בהסכם  קנדוק  התקשרה  עמו  ג',  צד 
ו דין מקוצר על-"ההסכם", בהתאם( לבית משפט השלום בכפר-"התובע"  סך  -סבא תביעה בסדר 
₪ בה נטען כי קנדוק הפרה את ההסכם כאשר הטענה העיקרית כי קנדוק לא שילמה   2,271,310

גידל עבורה.עבור   הגישה קנדוק בקשת רשות    25.1.2021ביום    התוצרת החקלאית אשר התובע 
להתגונן מפני התביעה, בה דחתה את הטענות ומדגישה כי לא הפרה את ההסכם וכי, בין היתר,  
התוצרת החקלאית אינה עומדת בדרישות החברה כפי שנקבעו בהסכם. בית המשפט קבע מועד  

דמי של ההליך, לא ניתן להעריך  . לנוכח השלב המק2021ביולי    1נן ביום  לדיון בבקשת הרשות להתגו
 את סיכויי התביעה בשלב זה.

 התקשרויות  .ה

לקנדוק מתקן ריבוי וגידול מתקדם הנמצא בקיבוץ בית העמק בו היא מפתחת ומגדלת  .1
נכון למועד הדוח,  )להלן: "המתקן הצפוני"(.  ייחודים  זני קנאביס רפואי  מגוון גדול של 

נם כאשר לקנדוק קיימת זכות סירוב ראשונה  דו  5-תקן הצפוני נפרס על פני שטח של כהמ
דונם. המתקן הצפוני    16-לאופציה להרחבת שטח המתקן הצפוני עד לשטח כולל של כ

כולל חממת ריבוי, צימוח, הפרחה יחד עם מתקן עיבוד ושטחים תפעוליים. במהלך תקופת 
ת האתר  ידרוג והתאמה למתקן הצפוני לצורך עמידהדוח ביצעה קנדוק עבודות הרחבה, ש

הצפוני בדרישות האיכות הגבוהות הצפויות לייצוא מישראל והתאמת איכות המוצרים 
לרמה הנדרשת בישראל ובארצות היעד. ביצוע עבודות השידרוג הסתיים במהלך הרבעון  

ן היתר, נחתמה תוספת להסכם המסדיר, בי  2020במאי    21; בתאריך  2019הרביעי לשנת  
נכון למועד פרסום הדוח התנאים המתלים את ההשקעה במתקן החברה בבית ה עמק. 

 לקיום ההסכם טרם התקיימו.

, חתמה קנדוק עם תאגיד ישראלי אשר מחזיק שטחים חקלאיים 2019באפריל    23ביום   .2
בקיבוץ ניר עוז, בנגב המערבי, על הסכם מחייב להקמת מתחם ייצור, בעל פוטנציאל ייצור  

נה, אשר יפעל בנוסף למתקן הצפוני )להלן:  טון קנאביס רפואי בש  88-סימלי של עד כמק
"האתר הדרומי"(. במהלך תקופת הדוח השלימה החברה את ההשקעה בהקמת מתקנים 

 לצורך גידול וייצור מלאי.

 ח עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיוו .ו

 
 ממניות חברת כאן עולם בע"מ  50.1%רכישת  .1

אישר דירקטוריון החברה התקשרות במערך הסכמים לרכישת אחזקות בשיעור    2020מאי  ב  14ביום  
ממניות חברת כאן עולם בע"מ, חברה ישראלית פרטית, אשר מחזיקה בעצמה ו/או    50.1%של  

באמצעות חברות בנות בבעלותה בזכויות בלעדיות לייצור, ייבוא, הפצה ושימוש בסימני המסחר 
בינלאומיים מובילים בטריטוריה של מדינת ישראל. בין היתר,    Life Style  -יס ושל מותגי קנאב

 .Oxon Pharma-ו Cookies, Mr.Niceקיימות לכאן עולם זכויות בלעדיות ביחס למותגים 
 .8למידע נוסף ראה ביאור 

 

 עסקת סלקט  .2
מיזוגה של קנדוק לחברת   לשם, החברה התקשרה במזכר כוונת לא מחייב  2020במרץ    4ביום  

בבורסת  סל נסחרות  ישראלית  ציבורית  חברה  בע"מ,  ביוטכנולוגיה  ,  NASDAQ APOPקט 
( גזע  הונה  להלןהעוסקת בפיתוח טכנולוגיה של תאי  לפיו סלקט תרכוש את מלוא  "סלקט"(,   :

 ( תמורת הנפקת ניירות ערך של סלקט לחברה. 100%ברה )המונפק והנפרע של קנדוק מהח
רה קנדוק במכתב כוונות מחייב עם סלקט, במסגרתו סלקט , התקש2020במרץ    4כן, ביום    כמו

( וכן מוצרי קנאביס לשימוש רפואי בתקן  Know-Howקצועי ) תרכוש מקנדוק קניין רוחני וידע מ
GMP .שמייצרת קנדוק 
הגיעו הצדדים להחלטה משותפת להפסקת המשא ומתן וביטול מזכרי   2020בנובמבר    19ביום  

 ההבנות. 
 

 ייצור  .3
הדיווח התקשרה החברה בשיתופי פעולה עם תאגידים מורשים לגידול וייצור    תקופת   במהלך . א

  של   האיכותית  הגנטיקה   בסיס  על  המורשים  התאגידים  של  הגידול  במתקנישל קנאביס רפואי  
  שניים   קנדוק  האריכה  לא  הדרומי  בממתקן  הייצור  פעילות  מתחילת  כתוצאה ,  כן  כמו .  קנדוק

 .הסתיימה בהם קשרותההת  תקופת  אשר אלו הפעולה משיתופי

ביס רפואי במשרד אבדבר קבלת רישיון מאת היחידה לקנ  עדכנה, קנדוק 2020במאי    26ביום   .ב
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סעיפים   לפי  מסוכן  סם  של  והחזקה  לעיסוק  )"היק"ר"(  הסמים   7-ו   6הבריאות  לפקודת 
, לריבוי וגידול צמחי קנאביס ועיבוד תפרחות וצמחים 1973-המסוכנים ]נוסח חדש[ , התשל"ג

במתקן הגידול של קנדוק בדרום הארץ )להלן: "האתר הדרומי"(,   IMC-GAPנאי איכות  בת
צמחים במקביל כקבוע ברישיון הגידול )להלן: "רישיון הגידול"( .   24,500-בהיקף מסחרי של כ

מלא,   IMC-GAPוקבלת    Post-harvest כמקובל, הרישיון מותנה בסיום הקמת מתקן עיבוד  
  30באוגוסט התקבלה הארכה מנהלית עד ליום    30ביום  .  2020וסט,  באוג  31לא יאוחר מיום  

בינואר   15ה הארכה מנהלית נוספת עד ליום  התקבל  2020בנובמבר    25, ביום  2020בנובמבר  
 הודיעה קנדוק על קבלת רישיון קבוע מיחידת הקנאביס הרפואי.   2020בדצמבר    24  -ב  .2021

 נדוק בגידול מסחרי במתקן הדרומי.נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, החלה ק
 

   יבוא .4
 ה ולה אסטרטגי עם חבר, התקשרה קנדוק במערך הסכם ליצירת שיתוף פע2020בינואר    2ביום   . א

, מהחברות המובילות בעולם בתחום הקנאביס הרפואי )להלן:  Tilray Incבבעלות מלאה של  
"Tilrayייבוא לפי -ו קנדוק תייבא מ"(. כחלק ממערך ההסכמים, התקשרו הצדדים בהסכם 

Tilray    תפרחת ארוזה ומיובשת של קנאביס רפואי באיכותEU-GMP    בתוך תקופה של שנה
לקנדוק  ותשווק   תעמוד  השנה,  תום  עד  בישראל.  המרקחת  בבתי  סופים  כמוצרים  אותם 

נכון למועד במחירים מוסכמים שנקבעו מראש.  Tilrayטון של מוצרי  2.5האופציה לייבא עד 
 לם מלוא הייבוא.הדוח טרם הוש

ק"ג וזאת לאחר קבלת כל   250-, נקלט בישראל משלוח ראשון של כ2020בתחילת חודש ינואר   .ב
המשלוח  היה  כאמור  המשלוח  החברה,  ידיעת  למיטב  כאמור.  ליבוא  הנדרשים  האישורים 

עמדו במלוא דרישות    Tilrayהמסחרי הראשון של קנאביס רפואי לישראל. יצוין כי תפרחות  
 וצרים סופיים מהתפרחות בבתי המרקחת המורשים השונים.  דוק החלה בהפצת מהיק"ר וקנ

בהיקף    Tilrayשל תפרחות    פיםנוס  ים , השלימה קנדוק משלוח2020מרץ ויולי    יםבמהלך חודש
 משמעותי.

., Organigram Inc, התקשרה קנדוק בהסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם  2020ביוני    9ביום   .ג
ם הקנאביס הרפואי לייבוא קנאביס רפואי וכן  ותיות בעולם בתחומהחברות המובילות והאיכ

וייצוא מוצרים לאירופה. במסגרת הסכם, בכפוף לקבלת האישורים   שיתוף פעולה לפיתוח 
  Indoorטון מוצרי קנאביס רפואי איכותי ממתקן    3-כ  Organigram-הנדרשים, קנדוק תייבא מ  

קופה של שנה וחצי, תייצר  "(, בתוך תIndoorבקנדה )להלן: "מוצרי    Organigramהמתקדם של  
 ותשווק אותם בבתי מרקחת בישראל ובאיחוד האירופאי. 

טון מוצרים נוספים בתקופה נוספת   3בנוסף, תעמוד לקנדוק האופציה לייבוא  של לפחות  
 של שנתיים מתום התקופה הראשונית, בתנאים זהים. 

הראשון    אוגוסט  חודש  במהלך המשלוח    טון   1  של   בהיקף  Organigramמוצרי    שלנחת 
 החלה במכירות המוצרים במהלך הרבעון השלישי. קנדוק , בישראל

, מחברות  .Aphria Incבאוגוסט התקשרה קנדוק בשיתוף פעולה אסטרטגי ובלעדי עם    4ביום   .ד
 הקנאביס הגדולות והמובילות בעולם.

המוצריםהבמסגרת   עמידת  לרבות  הנדרשים  האישורים  לקבלת  בכפוף  בדרישות    הסכם, 
טון מוצרי קנאביס   3  -כ  Aphria  -מלקנאביס רפואי במשרד הבריאות, קנדוק תייבא  היחידה  

בבתי   משותף  מותג  תחת  אותם  ותשווק  תייצר  שנתיים,  של  תקופה  במשך  איכותי  רפואי 
טון מוצרים נוספים בשתי תקופות נוספות   6לקנדוק אופציה לייבוא של עד    מרקחת בישראל.

 בתנאים זהים.   ראשונה המתום התקופה חת כל א של שנתיים
במכירות   תחלקנדוק  ,  בישראל  טון  1.5  של  בהיקף נחת המשלוח הראשון    נובמבר  חודש   במהלך

 . הרביעיהמוצרים במהלך הרבעון  
 

 והפצה   שיווק, יצוא .5
  Tilray  תרכושהתקשרו הצדדים בהסכם ייצוא לפיו    Tilrayכחלק ממערך ההסכמים עם חברת   . א

ידי קנדוק  טון של    5-כ  עד ייצואן מישראל   במחיריםתפרחות שיוצרו על  מוסכמים, לצורך 
 לעמידת   בכפוף  זאת,  Tilrayותחת המותג    Tilrayושימושן למוצרי קנאביס רפואי אשר מייצרת  

במסגרת   .מישראל  ייצוא  היתר  קבלת  בסיס  ועל EU-GMP תקן  בדרישות   קנדוק  יצוא  מוצרי
,  2020באפריל    1אישור מדינת ישראל לייצוא עד    כל שלא יתקבלהסכם הייצוא נקבע כי שכ

לקנות מוצרים לצורך מכירתם בישראל תחת מותג   Tilrayקיימת לקנדוק אופציה לחייב את  
Tilray את תממש  לא  וקנדוק  במידה  הצדדים.  בין  שיוסכם  משותף  מותג  באמצעות  או   ,

נדוק שתמכור לה את שניתנה לה, לבקש מקתהיה זכאית, בהתאם לאופציה   Tilrayהאופציה, 
למועד נכון  כי  יצוין  אף אחד    פרסום  המוצרים.  ידי  על  האופציות  מומשו  לא  עדיין  הדוח, 
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 מהצדדים.
הגישה קנדוק ליחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות בקשה לייצוא של  ,  2020ביולי    1  ביום

לרכישת   Tilray-ראשונית מ  תפרחות קנאביס רפואי של קנדוק זאת במסגרת הצעה מחייבת
 עשרות קילוגרמים של מוצרי קנדוק לייצוא לפורטוגל.

החברה   השתתפות  במקביל בעקבות  קנאביס  מוצרי  ליצוא  ישראל  ממשלת  של  בפיילוט 
,  2020לנובמבר    16קיבלה קנדוק ביום  ,  להפחתת מחירי מכירת קנאביס למטופלים בישראל

ועד הדוח אין לחברה מלאי ן לאירופה. נכון למהיתר משרד הבריאות, לייצוא מסחרי ראשו
 מהותי מהסוג שמשתתף בפיילוט.

קנדוק התקשרה בהסכם הפצה בקוסניגציה עם חברת סלומון לוין ואלשטיין )להלן: "ס.ל.א"(,   .ב
שנים במסגרתו   3חברה מקבוצת טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ בהסכם הפצה לתקופה של  

והפצה של מוצרי הקנאביס לשימוש    טיקה, אחסון, ליקוטס.ל.א תעניק לקנדוק שירותי לוגיס
רפואי של קנדוק לבתי המרקחת. בתמורה למתן שירותי ההפצה תהא זכאית ס.ל.א לעמלה 
בשיעור קבוע ממחזור המכירות של מוצרי קנדוק לבתי מרקחת. יתר התנאים המסחריים של  

 הם כמקובל בהסכמים מסוג זה. ההסכם ההפצה 
, חלק ממוצריה הסופיים של קנדוק הופצו לבתי תחת האסדרה החדשה,  במהלך תקופת הדוח

 המרקחת על ידי ס.ל.א. 
, אישר דירקטוריון החברה את התקשרות קנדוק בהסכם מחייב עם חברת 2020במרץ  4ביום  .ג

כ-סופר המפעילה  פארם"(,  "סופר  )להלן:  בע"מ  )ישראל(  למכירת    41-פארם  מרקחת  בתי 
טון מוצרי    10תספק קנדוק לסופר פארם    קנאביס רפואי בשיתוף פעולה אסטרטגי, במסגרתו

 שנים. 3ל קנדוק לתקופה של  ש  IMC-GMPקנאביס רפואי בתקן 
 , קנדוק החלה למכור מוצרים לסופר פארם. תחת האסדרה החדשהבמהלך תקופת הדוח, 

בתי    12, אישר דירקטוריון קנדוק התקשרות בעשרה הסכמי מסגרת עם  2020באפריל    30ביום   .ד
פקים קנאביס רפואי בהיקפים משמעותיים הפרוסים בכל רחבי הארץ  מרקחת פרטיים המס

טון מוצרי קנאביס רפואי   12-: "בתי המרקחת"( במסגרתם תספק קנדוק לבתי המרקחת כ)להלן
קנדוק בשנים    GMPבתקן   יתחייבו  2021-ו   2020של  . כחלק מההתקשרויות, בתי המרקחת 

, GMPוצרים סופיים של קנדוק בתקן  לרכוש וקנדוק תתחייב לספק את הכמות המוסכמת כמ
שנק המוסכמים  המחירים  במסגרת  מינימלית זאת  צריכה  כמות  נקבעה  הצדדים,  בין  בעו 

שנתית שבתי המרקחת התחייבו לרכוש וקנדוק התחייבה לספק. המוצרים הסופיים יועברו  
המרקחת.  לבתי  המוצרים  יופצו  שדרכם  המורשים  למפיצים  קנדוק,  של  הייצור  ממערך 

י הודעה  חודשים כאשר כל צד יהא רשאי לתת לצד השנ  24קשרויות הנן לתקופה של  ההת
 יום לסיום ההתקשרויות.  90מוקדמת בת 

 .המובילים המרקחת  בבתי מוצריה ושיווק באספקה החלה  קנדוקבמהלך תקופת הדוח,  
  צויין , קנדוק התקשרה עם בתי מרקחת נוספים בתנאי התקשרות דומים למ2020יולי  במהלך

 .לעיל
המאוגדת   אושרה,  2020באפריל    30ביום   .ה חברה  עם  אסטרטגי  אספקה  בהסכם  התקשרות 

האירופ לתקן  יבאיחוד  הסכמה  בעל   ,EU-GMP  רפואי קנאביס  מוצרי  לקנדוק  יספק  , אשר 
 . EU-GMPאיכותיים בתקן 

 נכון למועד פרסום הדוח, לא קיימת השפעה על הדוחות הכספיים.
המתקן הצפוני  של    וידתדכנה את החברה בדבר קבלת אישור עמ, קנדוק ע 2020במאי    13ביום   .ו

,  Good Agriculture Collection Practices (GACP)קנדוק בתקן הגידול הנדרש באירופה  של  
מוצרי החברה  של  מורשה  יצרן  ידי  על  שבוצעה  לביקורת  ובהתאם  בתנאים  עמידה  לאחר 

 ק מביקורת גוף רגולטורי של האיחוד"היצרן המורשה", לפי העניין( כחל-)להלן: "ההסמכה" ו
 .EU-GMPהאירופאי על היצרן המורשה והסמכתו לתקינת 

, נחתם צו ייצוא חופשי להסדרת ייצוא מוצרים על ידי משרד 2020במאי    13כן, ביום    כמו
 הכלכלה.

הסכם 2020במאי    25ביום   .ז הכולל  הסכמים  במערך  התקשרות  קנדוק  דירקטוריון  אישר   ,
-EUצה עם תאגיד בריטי אשר הינו בעל מפעל ייצור הפועל בסטנדרט  שותפות והסכם הפ

GMP  רישיונות יבוא ויצוא של מוצרי קנאביס רפואי באנגליה, ווילס, סקוטלנד, צפון אירלנד ,
"אזור הפעילות", לפי העניין( להקמת שותפות במסגרתה תתבצע -ואירלנד )להלן: "השותף" ו

רפוא הקנאביס  מוצרי  הפצת  של  הפעילות  פעילות  באזור  "המוצרים"(  )להלן:  קנדוק  של  י 
משותפת   חברה  הוקמה  המשותפת,  הפעילות  במסגרת  המשותפת"(.  "הפעילות  )להלן: 

ו  51%המוחזקת   ידי קנדוק  ידי השותף ובשליטתה של    49%- על  קנדוק )להלן: "החברה על 
סופיי  )כמוצרים  המוצרים  את  תייצא  קנדוק  הפעולה  שיתוף  במסגרת  ו/או  המשותפת"(.  ם 

תפרחת ארוזה ומיובשת( מישראל ו/או כל טריטוריה אחרת בה תייצר קנדוק את המוצרים,  
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ייבוא   על  אחראי  יהא  השותף  אלו.  ממדינות  לייצוא  הנדרשים  ההיתרים  לקבלת  בכפוף 
היבוא לאזור הפעילות(, אריזתם בהתאם לדרישות  המוצרים למת היתרי  )לרבות קבלת  קן 

 ולכל מערך הפצת המוצרים בעצמו ו/או תאגידים קשורים אליו.  המקומיות )במידת הצורך(,  
כחלק מההתקשרות במערך ההסכמים, ובכפוף להנפקת מניותיה של קנדוק בשווי מינימלי של  

כי השותף יהא זכאי להקצאת אופציות של קנדוק בשווי  מיליון דולר, ככל שתונפק, נקבע    200
במועד   50%לו בהתקיימות התנאים הבאים )א(  . האופציות יבשידולר ארה"ב  אלפי   600  -של כ

של   מצטברת  מכירה  תתבצע  )ב(    200בו  בטריטוריה;  מוצרים  ימכרו ב  50%ק"ג  בו  מועד 
 ק"ג מוצרים בטריטוריה. 500במצטבר 

מיצרן מוסמך וזאת ללא   EU-GMPק פועלת לאספקת מוצריה בתקן  במהלך תקופת הדוח קנדו
 תלות בקבלת היתר יצוא מישראל. 

קנדוק התקשרה בהסכם הפצה עם נובולוג, חברה ישראלית מובילה בתחום   2020בר  בדצמ . ח
הלוגיסטית. הבריאות  שירותי    שירותי  לקנדוק  תספק  נובולוג  שצוין,  להסכם  בהתאם 

לוגיסטיקה, אחסון, איסוף והפצה עבור מוצרי הקנאביס הרפואי שלה ברחבי ישראל לתקופה  
אופציונ הארכות  שתי  עם  שנים,  שלוש  מחזיקה  של  נובולוג  אחת.  כל  שנתיים  של  אליות 

 ומחזיקה במתקן לוגיסטי מתקדם. IMC-BNPברישיון הפצה של  
 

 ף הקורונה נגי .6
 ( בישראל ובעולם. COVID-19, התפשט נגיף הקורונה )2020במהלך הרבעון הראשון לשנת 

חוו לא  קנדוק  זה,  דיווח  למועד  במגמת  תנכון  שינוי  חווה  ו/או  למוצריהה  הקנאביס   ביקושים 
 ממשיכה להתנהל ולמכור באופן שוטף ורציף.  והיאהרפואי שלה  

הבטחת פעילות  לדרוש  למספר העובדים    אתשצמצמה  ובלבד    פעילותה  בהמשך קנדוק רשאית  
 חיונית.

 . הנהלת החברה בוחנת לכל אורך התקופה את ההשלכות הכספיות על החברה
פעילות שוטפת במתקן הגידול, תכנון כוח קנדוק נערכה עם מלאי חומרי גלם נדרש לצורך המשך  

אחד מעובדיה, מערך תשתיות  אדם מבוזר והיערכות עם עתודת כוח אדם במקרה של הדבקה של  
לחיבור מרחוק של העובדים וכן מוקד החברה ממשיך לספק באופן רציף שירות למטופלים, תוך  

 עילות. יישום מלא ומחמיר של דרישות משרד הבריאות לאופן עבודה ומרחב פ
הנהלת החברה מעריכה, כי קיימת לה איתנות פיננסית להתמודד עם משבר הקורונה והשלכותיו  

מך על המשך הפעילות השוטפת של  סתל שיהיו( בטווח הקצר וטווח הבינוני, זאת בין היתר בה )ככ
 במהלך תקופת הדיווח. פעילות החברה וכן השלמת ההקצאות הפרטיות שבוצעו  

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את עדכון    2020באפריל    30וביום    2020באפריל    27ביום  
המזערי כמפורט בתקנות  תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות  שכר הדירקטוריון לסכום 
)להלן: "תקנות הגמול"( וזאת כחלק מהתמודדות החברה עם מגפת    2000-לדירקטור חיצוני(, תש"ס

, אישרו ועדת  2020בנובמבר    30-ו  26ות התפעוליות של החברה.  בימים  הקורונה ולהפחתת ההוצא
החברה )בהתאמה( החלטה על עדכון חזרה של שכר הדירקטורים התגמול, הביקורת ודירקטוריון  

 לסכום הקבוע כמפורט בתקנות גמול.
 

 הקצאות פרטיות  .7
יוני   הקצאת    2020במהלך  החברה,  ודירקטוריון  הביקורת  ועדת  ע"י  החברה  אושרה,  מניות של 

הקצאה פרטית של מניות ואופציות לשבעה משקיעים מוסדיים, למשקיע נוסף, ליעל פיגל, בעלת  ב
מיליון ש"ח   38.2  - עניין ולבעל השליטה בחברה או לחברה בשליטתו אשר ישקיעו בחברה סך של כ

ו   9,257,820קצאה של  בתמורה לה   - מימוש לכתבי אופציה הניתנים ל  8,332,038  -מניות רגילות 
 מניות.   8,332,038
  החברה   הקצתה,  2020  באוגוסט  4, וביום  2020  ביולי 30 ביום הכללית באסיפה אושרה ההקצאה

 .המניות את
 

 תכנית אופציות .8
עד 2020באוגוסט    31ביום   של  כולל  סך  להצעת  לפעול  להנהלתה  החברה  דירקטוריון  אישר   ,

  3.6%פים של החברה( ועובדי קנדוק, המהוות  כתבי אופציה לנושא משרה )סמנכ"ל הכס  4,303,356
ממניות החברה )נכון למועד אישור הדוחות הכספיים(, במסגרת מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים  

תאר"(. כל אחד מכתבי האופציה יהיה ניתן למימוש למניה רגילה של החברה, ללא ע"נ,  )להלן: "המ
עד   של  של    10לתקופה  מימוש  במחיר  ביום  ש"ח    4.13שנים,  אישר  2021בינואר    26למניה.   ,

כתבי אופציות לנושא    4,045,634דירקטוריון החברה, בכפוף לפרסום ואישור המתאר, הקצאה של  
 והוקצו האופציות  הושלם המתארבמרץ  15ביום  עובדי קנדוק,  26-המשרה ו 
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 : הון  -  17באור 

 : הרכב הון המניות . א

 בדצמבר   31  בדצמבר   31  
  2020  2019  2020  2019 
 מונפק ונפרע   רשום   
         

 108,481,848  119,870,650  1,000,000,000  1,000,000,000  מניות רגילות ללא ע.נ 

 

מ2016בספטמבר,    27  ביום .ב החברה  רכשה  לפיה  עסקה  החברה  השלימה    240,203  במות  חברת, 
  בתמורה   ,ריגנרה  חברת  לש:" המניות הנרכשות"(,  הלן)ל  אחת  כל  נ" ע  0.01  בנות  רגילות  מניות

 סדרה )  סחירות  ופציות א   1,000,000  - ו  לבמות  מניות  5,500,000הקצתה החברה    הנרכשות  מניותל
)לפרטים   ההסכם  חתימת  מיום  שנים  וששל  למשך  למניה   אגורות  100  של  מימוש  במחיר(,  חדשה

 ז'( 17באור ו א'10ראה באור 

אלפי    6,750הסכמי השקעה בסך כולל של     ה החברה על חתימת שני דיווח   2016בנובמבר,    9ביום  .ג
מניות רגילות של החברה )להלן:    12,053,571אלפי דולר(, בתמורה להקצאה של    1,750  -ש"ח, )כ

 ש"ח למניה.   0.56"המניות המוצעות"(, במחיר של 

,  2016,  בנובמבר  3השליטה, בהתאם לאישור האסיפה ביום    בעלהסכם השקעה אחד נחתם מול  
ניהול קרנות נאמנות בע"מ )להלן:   -והסכם השקעה נוסף נחתם מול אלטשולר שחם  כמפורט לעיל,

של   זהים  בתנאים  להשקעה  אלטשולר"(  בתמורה דולר(    אלפי  1,008)ש"ח    3,900,000"קרנות 
 ש"ח למניה.   0.56מניות רגילות של החברה, ללא ערך נקוב, במחיר של  6,964,286להקצאה של  

ו של  היה  תקופה  לרבות חו  12במהלך  הון,  גיוס  החברה  תבצע  העסקה,  השלמת  ממועד    דשים 
אלטשולר ש"ח למניה,    0.56באמצעות הקצאה פרטית, במחיר למניה אשר יהיה נמוך ממחיר של  

 שכמותן תיקבע על פי ההפרש שבין    ,לפיצוי במניות םזכאיובעל השליטה יהיו  

יוקצו מניות  יה בגיוס ההון העתידיש"ח למניה לבין מחיר המנ  0.56  מחיר של . בכל מקרה, לא 
 . במחיר אשר יפחת משלושים אגורות למניה כלשהן

הודיעה הבורסה לחברה על קבלת האישור להקצאת המניות האמורות   2016בנובמבר,    17ביום  
הודיעה החברה על השלמת העסקאות האמורות וקבלת מלוא התמורה    2016בנובמבר    21וביום  

 טה ומקרנות אלטשולר.מבעל השלי

 ת ענין בחברה. ובעל אינן אלטשולר , קרנותנכון לתאריך הדוח

של    להשקעהדיווחה החברה על חתימת הסכם השקעה עם צד שלישי    2016בנובמבר,    28  ביום
 אגורות למניה.   56מניות במחיר    2,678,571בתמורה להקצאה של    אלפי דולר(,  392ש"ח )  1,500,000

תקופ  ובמהלך  של  היה  ממועד  12ה  לרבות   חודשים  הון,  גיוס  החברה  תבצע  העסקה,    השלמת 
הצד השלישי  ש"ח למניה,    0.56באמצעות הקצאה פרטית, במחיר למניה אשר יהיה נמוך ממחיר של  

ש"ח למניה לבין מחיר   0.56  שכמותן תיקבע על פי ההפרש שבין מחיר של   ,לפיצוי במניות  יהי זכאי
ההון   בגיוס  מהמניה  יוקצו  לא  מקרה,  בכל  כלשהן העתידי.  יפחת משלושים    ניות  אשר  במחיר 

 .אגורות למניה

על קבלת האישור להקצאת המניות האמורות   2016,  דצמברב  4ביום   הודיעה הבורסה לחברה 
 וקבלת מלוא התמורה.ה הודיעה החברה על השלמת העסק  2016 בדצמבר 5וביום  

ע  2017בנובמבר,    31ביום   .ד החברה  פידיווחה  על  לציבור,  הנפקה  תוצאות  החברה ל  הקצתה    ה 
 .אלפי ש"ח 2,083  -בסך של כתמורה ברוטו, ב (3אופציה )סדרה  2,125,000 - מניות ו 4,250,000

פרטית חריגה   התקבל אישור הקצאה  2019בפברואר    07באסיפת בעלי המניות שהתקיימה ביום   .ה
  17.15  -בחברה של סך כולל של כ  קעהמשקיעים, בתמורה להש  4  -מניות החברה ל  14,291,667של  

לפברואר   19דולר למניה. ההקצאה דלעיל הושלמה ב  (  1.2)לפי שער של    אש"ח  62,283מיליון דולר(  
2019 . 

החברה שהוקצו על    של  ( 3סדרה  )חל המועד האחרון למימוש כתבי האופציה    2019ביוני    23ביום   .ו
אופציה  מכתבי ה  -99.99%מומשו כ    מועד זה. עד    2017בנובמבר    19בסיס דוח הצעת מדף מיום  

סדרה )  כתבי אופציה  885,415בחברה אשר מימש    שהוקצו, לרבות על ידי בעל השליטה(  3סדרה  )
 .ש"ח עבור מימוש אופציות אלו במהלך התקופה אלפי 2,675לחברה שולמו   (3
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  100  של  מימוש  במחיר  , מימשה במות את כל כתבי האופציות לרשותה2019בספטמבר    1ביום   .ז
 רגילות של החברה. מניות 1,000,000בתמורה ל למניה אגורות

יועץ  2019בספטמבר    1ביום   . ח ש"ח    0.3736אופציות בתמורה למחיר מימוש של    557,050, מימש 
 מניות רגילות של החברה.  557,050בתמורה ללמניה 

ל,  2020בינואר    9ביום   . ט בחברה    3-הוקצו  למניות   54,000דירקטורים  להמרה  הניתנות  אופציות 
 ש"ח למניה. 5.65במחיר מימוש של 

ש"ח  למניה   4אופציות בתמורה למחיר מימוש של    62,020, מימשו שני יועצים  2020במאי    3ביום   .י
 מניות רגילות של החברה.  62,060-בתמורה ל

מורה למחיר מימוש  אופציות בת  280,000, מימש עובד לשעבר של חברת הבת  2020במאי    13ביום   .יא
 מניות רגילות של החברה. 280,000-ש"ח  למניה בתמורה ל 2.09של 

יוני   .יב החברה   2020במהלך  מניות של  הקצאת  ודירקטוריון החברה,  הביקורת  ועדת  ע"י  אושרה, 
הקצאה פרטית של מניות ואופציות לשבעה משקיעים מוסדיים, למשקיע נוסף, ליעל פיגל, בעלת ב

מיליון ש"ח   38.2  -ה בחברה או לחברה בשליטתו אשר ישקיעו בחברה סך של כעניין ולבעל השליט
ו  9,257,820בתמורה להקצאה של    - כתבי אופציה הניתנים למימוש ל  8,332,038  -מניות רגילות 

,  2020  באוגוסט  4, וביום  2020  ביולי 30 ביום  הכללית באסיפה אושרה ההקצאה  מניות.  8,332,038
 . המניות את החברה הקצתה 

הוקצו  2020בספטמבר    17ביום   .יג רגילות  1,788,962,  רכישת   מניות  מעסקת  כחלק  החברה  של 
 השליטה בחברת כאן עולם.

 
 : התנועה בהון המניות .יד

 מניות ללא ערך נקוב.  1,000,000,000לדצמבר הינו  31ההון הרשום של החברה ליום  (1

 ההון המונפק והנפרע (2

 מספר מניות  
 108,481,848     2020בינואר,  1יתרה ליום  

 280,000  עובדים "י  ע אופציות מימושי
 1,788,962  כאן עולםבגין רכישת   קצאת פרטיתה

 9,257,820  ( בי17באור )הקצאת פרטית 

 62,020  ( י17באור )מימושי אופציות ע"י יועץ 
 119,870,650  2020בדצמבר,  31יתרה ליום  

 

 : הנלוות למניותזכויות  .טו

 
יה זכות הצבעה  כל מניה מעניקה לבעליה את הזכות להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות )לכל מנ

 אחת( ואת הזכות לקבלת דיבידנד ו/ או מניות הטבה. 

 
 : עסקאות תשלום מבוסס מניות .טז

 הוצאה )הכנסה( שהוכרה בדוחות הכספיים

 ההוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים בעבור שירותים שהתקבלו מוצגת בטבלה שלהלן:  

  

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר   31

  2020  2019  2018 

 ₪ אלפי    
 תוכניות תשלום מבוסס מניות 
 7,829  68,036  10,008  המסולקות במכשירים הוניים

       
סך ההוצאה שהוכרה מעסקאות 

 7,829  68,036  10,008  מבוסס מניותתשלום 
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 אופציות התוכנית  . יז

החליט דירקטוריון החברה לאמץ תכנית חדשה להקצאת מניות ואופציות    2015במרץ,    31ביום  
 "(. 2015, דירקטורים ויועצים )"תוכנית האופציות  לעובדים

 
 : 2015להלן עיקרי תנאי תכנית האופציות 

יוקצו אופציות או מניות על פי סעיף  2015על פי תוכנית האופציות   •   102, לעובדי החברה 
)להלן: "פקודת מס הכנסה"(, במסלול עם   1961-ת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"אלפקוד

א נאמן. ליועצים, נותני שירותים, בעלי שליטה או כל גוף אחר שאינו  נאמן או מסלול לל 
 )ט( לפקודת מס הכנסה בלבד.  3עובד של החברה יוקצו אופציות על פי סעיף 

בע על ידי הדירקטוריון על פי שיקול דעתו המימוש של כל מניה ביחס לאופציה ייקמחיר   •
 שר יומלצו על ידי הועדה מעת לעת.    הבלעדי בהתאם להוראות הדין, ובכפוף לקווים מנחים א
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 : התקופה במהלך מניות מבוססי התשלומים הסדרי  והיקף מהות

  :להלן כמתואר, מניות מבוסס תשלום הסדרי לחברה קיימים,  2020 בדצמבר 31 ביום  שהסתיימה התקופה במהלך

 

 

 
 הקצאת
 6אופציות  

הקצאת אופציות  
7 

הקצאת אופציות  
8 

הקצאת אופציות  
9 

     
 07/02/19 07/02/19 07/02/19 07/02/19 מועד ההענקה 

 1,100,000 1,833,673 1,833,673 916,837 המספר שהוענק 
 10 5 5 5 אורך החיים החוזי המקורי 

 תקופת הבשלה 

מובשל   1/3
במועד הענקה,  

  36היתר על פני 
חודשים ממועד 

 הענקה 

מובשל   1/3
במועד הענקה,  

  36היתר על פני 
עד חודשים ממו

 הענקה 

מובשל במועד   1/3
הענקה, היתר על  

חודשים   36פני 
 ממועד הענקה 

מובשל   25%
במועד הענקה,  

 ביום 25%
1/10/19 , 

,  1/10/20ביום   20%
  1/10/21ביום   15%

יובשל ביום   15%ו
1/10/22 

 5.00 4.00 3.00 2.00 (בש"חתוספת מימוש )
שווי כלכלי של כל האופציות 

(B&S למועד ההענקה )(י אלפ
 14,015 21,835 22,226 11,344 (ש"ח

     
     נתונים והנחות כלכליות במודל:

 213. 13.2 13.2 13.2 (בש"חמחיר מניה )
 2.22% 1.29% 1.29% 1.29% שעור ריבית חסרת סיכון 

 116.53% 116.53% 116.53% 116.53% שיעור תנודתיות  
     

 - 950,795 950,795 475,402 2020בינואר  1אופציות ליום 
 1,100,000 - - - אופציות שהוענקו: 
 550,000 407,484 407,484 203,743 אופציות שהבשילו 

 - - - - אופציות שמומשו למניות 
 550,000    אופציות שפקעו:  

אופציות הניתנות למימוש ליום  
 - ,279,3581 1,358,279 145,679 : 2020בדצמבר  31

 מנכ"ל קנדוק יו"ר הדירקטוריון  יו"ר הדירקטוריון  וריון יו"ר הדירקט פרטים נוספים 
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הקצאת אופציות  

10 
הקצאת אופציות  

12 
   

 21/05/19 07/02/19 מועד ההענקה 
 62,020 700,000 המספר שהוענק 

 1 10 אורך החיים החוזי המקורי 
מובשל   25% תקופת הבשלה 

במועד הענקה,  
 ביום 25%

1/10/19 , 
ביום   20%

1/10/20 ,15%  
  1/10/21ביום 

יובשל ביום   15%ו
1/10/22 

 מועד ההענקה 

 4.00 5.00 (בש"חתוספת מימוש )
האופציות שווי כלכלי של כל 

(B&S למועד ההענקה )( אלפי
 340 8,918 (ש"ח

   
נתונים והנחות כלכליות  

 במודל:
 

 
 8 13.2 (בש"חמחיר מניה )

 0.32% 2.22% שעור ריבית חסרת סיכון 
 149.11% 116.53% נודתיות  שיעור ת

   
 62,020 350,000 :2020בינואר  1אופציות ליום 

 - - אופציות שהוענקו: 
 - 140,000 אופציות שהבשילו: 

 62,020 - אופציות שמומשו למניות: 
אופציות הניתנות למימוש  

 - 490,000 : 2020בדצמבר  31ליום 
 שני יועצים  דירקטור פרטים נוספים 
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אופציות   הקצאת

14 
 הקצאת
 15אופציות  

 הקצאת
 16אופציות  

 הקצאת
 17אופציות  

     

 09/01/20 11/02/19 11/02/19 29/05/19 מועד ההענקה 
 54,000 400,000 700,000 100,000 המספר שהוענק 

 10 10 10 10 אורך החיים החוזי המקורי 
 תקופת הבשלה 

מובשל   30,000
במועד הענקה,  
  9היתר יבשליו ב

ות רבעוניות  מנ
  -שוות עד ל

01/02/22 

מובשל   25%
,   31/1/19ביום 
 ביום 25%

1/10/19 , 
ביום   20%

1/10/20 ,15%  
  1/10/21ביום 

יובשל   15%ו
 1/10/22ביום 

מובשל   25%
,   31/1/19ביום 
 ביום 25%

1/10/19 , 
ביום   20%

1/10/20 ,15%  
  1/10/21ביום 

יובשל   15%ו
 1/10/22ביום 

הבשלה על פני  
  יםחודש  36

החל ממועד 
 ההענקה 

 5.65 2.09 5 7.2 (בש"חתוספת מימוש )
האופציות שווי כלכלי של כל 

(B&S  למועד ההענקה )
 196 5,315 9,171 594 (אלפי ש"ח)

     
נתונים והנחות כלכליות  

 במודל:
 

 
  

 3.627 13.57 13.57 6.45 (בש"חמחיר מניה )
 1.08% 2.23% 0.66% 1.89% שעור ריבית חסרת סיכון 

 102.8% 116.36% 119.23% 109.79% שיעור תנודתיות  
     

בינואר  1ליום אופציות 
2020 : 30,000 490,000 280,000 - 

 54,000 - - - אופציות שהוענקו: 
  280,000 490,000 30,000 אופציות שפקעו: 

אופציות הניתנות למימוש  
 16,500 - - - : 2020בדצמבר  31ליום 

סמנכ"ל כספים  פרטים נוספים 
 נושא משרה  נושא משרה  לשעבר

דירקטורים 
 בחברה 

 

 . 24 באור ראה המאזן תאריך לאחר לדירקטורים נוספות אופציות הענקת ישורא אודות נוספים לפרטים
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 תנועה במהלך השנה 

מימוש שלהן  ניות, את הממוצע המשוקלל של מחיר הלהלן טבלה הכוללת את מספר האופציות למ
 השוטפת:שינויים שנעשו בתוכניות אופציות לעובדים במשך השנה ואת ה

 2020  2019  2018 

  
מספר  

 האופציות 

ממוצע   
משוקלל  
של מחיר  
  המימוש 

מספר  
 האופציות 

ממוצע   
משוקלל  
של מחיר  
 המימוש 

 

מספר  
 האופציות 

 
ממוצע  

משוקלל של  
 מחיר המימוש 

 ש"ח     ש"ח     ש"ח     
             

  0.43  1,592,667  0.66  75,000  3.77 6,634,183  מניות לתחילת השנהאופציות ל
  -  -  3.79  7,584,183  5.65 54,000  אופציות למניות שהוענקו במהלך השנה 
  -  -  4.79  950,000   -  אופציות למניות שחולטו במהלך השנה 
  -  -  -  -  5.06 1,070,000  אופציות למניות שפקעו במהלך השנה 

  0.43  1,517,667  0.66  75,000  2.09 280,000  אופציות למניות שמומשו במהלך השנה 
            

  0.66  75,000  3.64  6,634,183  3.46 5,338,183  אופציות למניות לסוף השנה 

            
אופציות למניות אשר ניתנות למימוש 

  0.66  75,000  3.77  4,076,992  1 5,252,203  לסוף השנה 

 
 . לכל כתב אופציה ש"ח 0.43-7.2נע בין  2020ועד  2018בשנים    האופציה   כתבי של  המימוש מחירי
 . שנים 5.83  -כהינו  31.12.2020  ליום האופציה  כתבי  של החוזי  החיים אורך יתרת

 . 2019, דצמברב 31ביום  כמו כן, לחברה מדיניות תגמול אשר אושרה 
 

 . 24בבאור בחברה, כפי שמתואר  לעובדיםבוצעה הקצאה לאחר תאריך המאזן 
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 : הוצאות  -  18באור 

 עלות המכר

  

 לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר   31

   2020  2019  2018 

 ₪ אלפי     

        

 -   1,703    3,396  משכורות והוצאות נלוות 

 -   1,545    11,749   תפעול חוותהוצאות  

 -    29,688  קניות  

 -   534    2,562  פחת  

 -   3,674    ( 12,746)  שינויים במלאי 

   34,649     7,456  - 

 

 : הוצאות הנהלה וכלליות

  

 לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר   31

   2020  2019  2018 

 ₪ אלפי     

        

 16  6,655  5,207  והוצאות נלוותמשכורות  

 1,047  2,889  1,183   הוצאות מקצועיותיעוץ ו 

 7,829  68,036*  10,008  הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות 

 312  236  329  כולל תשלום מבוסס מניות  שכר דירקטורים 

 189  181  395   ביטוחים 

 115  750  395   שכר דירה ואחזקה  

 -  550  -  הפרשה לחובות מסופקים 

 65  176  172  רות אג 

   303  745  פחת  

 237  333  167  אחרות  

   18,601  80,109  9,810 
 

 .25 ביאור ראה נוסף למידע, מהותית לא התאמה  בוצעה* 
 
 

 : אחרות)הוצאות(  הכנסות

  

 לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר   31

 2018  2019  2020  אחרות  הכנסות . א 

 ₪ אלפי     

        

   58,962  -  ן מעלייה לשליטה בחברה בת רווח הו  

   -  58,962   
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 אחרות  הוצאות  .ב 

 לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר   31

   2020  2019  2018 

 ₪ אלפי     

        

 -  -  3,428  הוצאות הנפקה   

 324  -  1,135  אחרות  

   4,563  -  324 

אלפי ש"ח הקשורות להנפקה במסגרת עסקת   3,321בסכום של    התהוו לחברה עלויות עסקה  2020  שנת  במהלך
 (( 2סעיף ו' ) 16)ראה ביאור  סלקט

 
 : הכנסות מימון  -  19באור 

 

 לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר   31

  2020  2019  2018 

 ₪ אלפי    
       

 -  141  21  הכנסות מפקדונות
ת ומנגנון התאמ  קיטון בשווי התחייבות בגין אופציות

 מחיר 
 

- 
 

- 
 

- 
 6  -  599  הפרשי שער

 6  141  620  סה"כ הכנסות מימון

 

 

 : הוצאות מימון  -  20באור 

 
 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר   31
  2020  2019  2018 
 ש"ח אלפי    
       

 90  -  -  ירידת ערך של נכסים פיננסיים 
מת בשווי התחייבות בגין אופציות ומנגנון התא גידול

 מחיר 
 

-  -  11 
 1,026  1,801  174  ריבית בגין הלוואה מצד קשור

 840  134  264  הוצאות בגין עמלות
 215  1,320  -  הפרשי שער

   37  90  מימון בגין חכירה 
 2,182  3,292  528  מימון הוצאות  סה"כ
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 : ( למניההפסד) רווח   -  21באור 
 ניהההפסד למבחישוב ההפסד  פרוט כמות המניות 

 בדצמבר   31  לשנה שהסתיימה ביום   

  2020  2019  2018 

  

כמות מניות  
   הפסד  משוקללת 

 כמות מניות  
  הפסד   משוקללת 

 כמות מניות  
 הפסד   משוקללת 

     ש"ח אלפי     
אלפי  
    ש"ח 

אלפי  
 ש"ח 

             
  והרווח המניות כמות

  חישוב לצורך( ההפסד)
 ( 12,798)  79,921,694  ( 5,893)  103,665,119   ( 36,040) 112,994,793  בסיסי( הפסד) רווח

             
כתבי אופציה שיכולים  

פוטנציאלית לדלל בעתיד  
והשפעתם כיום אנטי 

  - -   11,743,528   - -   16,216,203    19,451,239  מדללת 
             

 
 

 :וצדדים קשוריםיתרות ועסקאות עם בעלי עניין    -  22באור 

 יתרות עם צדדים קשורים )מאוחד(  . א

 ההרכב:

 בדצמבר   31    
    2020  2019 
 ש"ח אלפי      
       

 13,633  407    (13קצר )באור  הלוואות לזמן 
    407  13,633 

 
 

 : המועסקים בחברה)*( הטבות בגין העסקת אנשי מפתח ניהוליים )לרבות דירקטורים(  .ב

  

 ה ביום לשנה שהסתיימ 
 בדצמבר   31

  2020  2019  2018 

 סכום     סכום     סכום     

  

מספר  
  אלפי ש"ח   אנשים 

מספר  
  אלפי ש"ח   אנשים 

מספר  
 אלפי ש"ח   אנשים 

             
לטווח  הטבות לעובדים 

 קצר
- 

3  782  3  833  -  - 
       -    -  דמי ניהול 

 -  -  37,157  2  9,874  1  מבוסס מניות תשלום
             
  3  10,656  3  37,990  -  - 

 
 כספים , סמנכ"ל החברהל  יו"ר דירקטוריון, מנכ" :הם  ניהוליים המפתח האנשי   )*(
 

 מועסקים בחברה:  ניהוליים מפתח אנשי  בגין עיקריים העסקה תנאי
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 "ר הדירקטוריון, מר אהוד ברק יו . א
  לתשלום זכאי יהא בגינם אשר, הפחות ללכ, חודשיות שעות  40  על יעמוד  העסקתו  היקף -

 .ב"ארה דולר אלפי 10 של, לחברה עלות במונחי, חודשי
 הבראה  ולימי בתשלום מחלה ימי 18,  בשנה חופשה  ימי  12 -ל זכאי ברק מר - נלווים תנאים -

 אחריות ביטוח בפוליסת ברק מר ייכלל כן. לעת מעת שיהיה פי כ, בחוק הקבוע  בשיעור
 .בחברה כמקובל שיפוי כתב לקבלת זכאי יהיה וכן החברה של משרה ונושאי  דירקטורים

טובת ל בחברה כמקובל, בחו״ל והן  בארץ הן , הוצאות להחזר זכאי  ברק מר – הוצאות החזר -
 .  החברה של  ענייניה קידום

( למסחר רשומים שאינם) אופציה  כתבי 4,584,184 ברק למר הוקצו  בנוסף -  אופציה כתבי -
  האופציות תכנית להוראות בכפוף  החברה  של רגילות מניות 4,584,184 -ל למימוש הניתנים

 מר עם  האופציות להסכם ובהתאם  2015, במרץ 31  ביום החברה  ידי על שאומצה  החברה של
 .ברק

 
 דירקטור ומנכ"ל, מר אלכסנדר רבינוביץ .ב
 ל" נכלמ מונה רבינוביץ מר. בחברה  כדירקטור תפקידו  בגין לתשלום זכאי אינו' רבינוביץ מר -

  אושרו,  2019 בינואר 1 מיום החל, החברה ל" כמנכ רבינוביץ מר של  כהונתו  תנאי וכן החברה
 :להלן לאמור בהתאם וזאת,  2019 בפברואר 7 ביום, החברה  של הכללית  האסיפה ידי על

  15,000  בסך חודשי לתשלום החברה ל"כמנכ כהונתו בגין זכאי רבינוביץ מר –  חודשי שכר -
 . מלאה משרה מהיקף 50% של  שירותים  להיקף בתמורה זאתו עלות במונחי ח"ש

  מר עם ההסכם, הכללית האסיפה  אישור פ"וע בדין  לקבוע בהתאם –  ההסכם תקופת -
 .כאמור למינויו האסיפה אישור ממועד שנים 3  של לתקופה מוגבל רבינוביץ

 חברהב כמקובל, בחו״ל והן בארץ הן, הוצאות להחזר זכאי רבינוביץ מר – הוצאות החזר -
 . החברה  של ענייניה קידוםלטובת 

  יהיה  וכן החברה  של משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח בפוליסת להכללתו זכאי כן -
 .בחברה כמקובל שיפוי  כתב לקבלת זכאי

 
 , סמנכ"ל כספים עמוס כהן .ג
 במרץ  16מונה לסמנכ"ל הכספים בחברה ומנהל הכספים בחברת קנדוק החל מיום    כהןמר   -

  16אושרו ביום    כהן "מועד ההענקה"( לתקופה בלתי קצובה. תנאי כהונתו של מר   ן:)להל  2020
 .  2020 בינואר

של  ברוטו    חודשילשכר  זכאי    כהןמר   - הכספים   20בסך  כסמנכ"ל  תפקידו  בגין  ש"ח  אלפי 
בסך באינטרקיור   חודשיים  ניהול  של  ש"ח    פיאל  20של    ודמי  הכספים  כמנהל  כהונתו  בגין 

  38-עודכנו דמי הניהול בגין כהונותו כמנהל הכספים של קנדוק ל  2021ר  בחודש ינואקנדוק.  
כתבי אופציה של החברה,   599,353צאה של  קיבל הקלאחר תאריך מאזן  בנוסף  אלפי ש"ח.  

כשאר מנה אחת הבשילה  ת  ורבעוני  מנות  16-, שיבשילו בש"ח למניה 4.13במחיר מימוש של  
 . 2025 בספטמבר 30ועד  2021 מרץב 31החל מיום מיידית עם הענקתה והיתרה 

 

 :הטבות בגין אנשי מפתח ניהוליים )לרבות דירקטורים( שאינם מועסקים בחברה .ג

 

  

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר   31

  2020  2019  2018 

 סכום     סכום     סכום     

  

מספר  
  אלפי ש"ח   אנשים 

מספר  
  אלפי ש"ח   אנשים 

מספר  
 אלפי ש"ח   אנשים 

             
 409  5  493  1  371  1  הטבות לעובדים זמן קצר 

     234  4  329  3  דמי ניהול 
 7,732  1  -  -  134  3  מבוסס מניות תשלום

             
  4  834  4  727  5  8,141 

 
 דח"צ ודב"ת. שני, דירקטור: הם שאינם מועסקים בחברה   הניהוליים  המפתח  אנשי)*( 
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 עיקריים בגין אנשי מפתח ניהוליים מועסקים בחברה:  תנאי העסקה
 

  קנדוק, מר אבנר ברק נשיא . א
 לשכר   ברק  מר  זכאי  בקנדוק  לכהונתו  בתמורה.  מלאה  במשרה  קנדוק  כנשיא  מועסק  ברק  מר -

  הפרשות ,  רכב  העמדת  לצורך   חודשי  תשלום  הכוללת  ₪   28,000  של  חודשית   בעלות   חודשי
 . נייד וטלפון , קרן השתלמותחוק פי עלסוציאליות 

  מחלה   לדמי   וכן  הבראה  ימי  10  -ל,  בשנה  חופשה  ימי  18  -ל  זכאי  ברק  מר  -  נלווים  תנאים -
 אחריות   ביטוח   בפוליסת  ברק  מר  ייכלל  כן.  מחלה  מפאת  הראשון   ההיעדרות   מיום  החל  מלאים

 .בחברה כמקובל שיפוי כתב לקבלת זכאי יהיה וכן החברה של משרה ונושאי  דירקטורים
 זכאי   יהיה  הוא,  ל"לחו  לנסוע  תפקידו   במסגרת  יידרש   ברק  אבנר  שמר  ככל  -  אותהוצ  החזר -

 .בחברה כמקובל ל"אש והוצאות ל"בחו ושהות  נסיעה בגין הוצאות להחזר
  עם   לו  שולם  אשר,  ₪  88,000  בגובה,  פעמי  חד,  חתימה  למענק  זכאי  ברק  מר  -  חתימה  מענק -

 . כאמור אלו לתנאים הכללית  האסיפה אישור
  משכורות   6  עד  2  -ל  השווה  בסך  יהיה  הבונוס  גובה  -  ביעדים  עמידה  בסיס  על  נתיש  בונוס -

 .וההצלחות  היעדים  הושגו במסגרתה השנה בגין ברק אבנר  למר ישולמו אשר חודשיות
( למסחר  רשומים  שאינם)  אופציה   כתבי  700,000  ברק  למר  הוקצו  בנוסף  -  אופציה   כתבי -

  של   האופציות  תכנית  להוראות  בכפוף  החברה  של  ותרגיל  מניות  700,000  -ל  למימוש  הניתנים
 .ברק  מר  עם  האופציות  להסכם  ובהתאם  2015,  במרץ  31  ביום  החברה  ידי  על  שאומצה  החברה

ליום   - עד  כיהן כדריקטור בחברה    2020בנובמבר    30בנוסף  ברק   כדירקטור  כהונהמר אבנר 
  של   בסך  לתשלום  כאיז  היה  הוא  בחברה  כדירקטור  ברק   מר  של  להעסקתו   בתמורה  -  בחברה

 .לחודש ח"ש  8,000
 
 

 דירקטור בלתי תלוי, דודי סלטון .ב
לפי הסכום הקבוע   - דירקטורים  גמול  ומקבל  כדירקטור בלתי תלוי בחברה  מר סלטון מכהן 

 .2000-תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"ס
 

 דירקטורית חיצונית, לני גרינבאום .ג
מכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה ומקבלת גמול דירקטורים לפי הסכום הקבוע    גרינבאוםהגב   -

 .2000-תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"ס
 

 , גדעון הירשפלד חיצונידירקטור  .ד
הקבוע    הירשפלדמר   - הסכום  לפי  דירקטורים  גמול  ומקבל  בחברה  חיצוני  כדירקטור  מכהן 

 .2000-ללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"סכתקנות החברות )
 

 אלון גרנותדירקטור,  .ה
מר גרנות מכהן כדירקטור בחברה ומקבל גמול דירקטורים לפי    2020בנובמבר    30החל מיום   -

 . 2000- תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"סהסכום הקבוע 
 

 וצדדים קשורים ין  עסקאות אחרות עם בעלי עני .ו

 . לעילא 13 באורראו  - הלוואה מבעלת השליטה בחברה

 .לעילג 17  -ו  13 באורראו  -  הסכם השקעה בין בעלת השליטה לבין החברה

 . ג לעיל13ראו באור   -  הוצאות שכירות
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 : מגזרי פעילות   -   23 באור

רות פורטפוליו בתחום השקעות בחב  –החברה במגזר פעילות אחד    , פעלה2018עד לחודש אוגוסט  
לחברה  הביומד.   קנדוק,  בחברת  המהותית  ההשפעה  רכישת  מועד  פעילות  2החל  )א( מגזרי   :  

 .שקעות בחברה בתחום הקנביס הרפואי)ב( ה השקעות בחברות פורטפוליו בתחום הביומד
 
  קעה בחברת ריגנרה וחברת נובלוס. לחברה הש   :השקעות בחברות פורטפוליו בתחום הביומד  . א

 10ראה באור   ות אלו נמדדות לפי שווי הוגן כנגד רווח או הפסד.השקע 
   

 ספיים אודות המגזר:כלהלן נתונים 
 2020 2019 
 ש"ח אלפי   

 XTL (199 ) 70-הפסד )רווח( מהשקעה ב
 ( 32,130) 39,910 הפסד )רווח( מהשקעה בריגנרה

 11,064 ( 2,516) מהשקעה בנובלוסהפסד )רווח( 

 37,195 (20,996 ) 
 
 2020 2019 
 ש"ח אלפי   

 XTL 376 177-שווי הוגן השקעה ב
 39,910 0 שווי הוגן השקעה בריגנרה 
 - 3,141 שווי הוגן השקעה בנובלוס 

 3,517 40,087 
מחברת    38%  2018  שנת  רכשה במהלך   החברההשקעה בחברה כלולה בתחום הקנביס הרפואי:   .ב

נוספים  62%החברה רכשה    2019במהלך    .חברה העוסקת בתחום הקאנביס הרפואי  –קנדוק  
 מחברת קנדוק.  100%וכעת מחזיקה 

המפעילה  ממניות חברת כאן עולם )והגיעה לידי שליטה(    50.1%רכשה החברה    2020במהלך   .ג
 בתי מרקחת בתחום הקנאביס רפואי.

סוקר את התוצאות הכספיות של קנדוק  )מנכ"ל החברה(  מקבל ההחלטות התפעולי הראשי  
 כיחידה עסקית אחת. וכאן עולם 

 
 : הכספיים הדוחות   לבין המגזרים של הכספיים  הנתוניםבין  התאמה .ד

 
ול נכסי מגזר הקנאביס, התאמות למאוחד לנכסים וההתחייבויות של המגזרים כוללות ביט

 הוספת ההשקעה לפי שיטת שווי מאזני ותוספת נכסים והתחייבויות שלא יוחסו למגזרים
 

 "ח* ש   אלפי  
  התאמות  ביומד   מגזר  קנאביס   מגזר  

 למאוחד 
 "כ סה 

     
  31  ביום   שנסתיימה   שנה 

 2020  בדצמבר 
    

  65,035    -  -  65,035   מחיצוניים הכנסות
 (22,945)   - (37,195)   14,250   המגזר )הפסד(  רווח

     
 (10,893)  למגזרים מיוחסות שאינן וכלליות  הנהלה  הוצאות
 (4,563)  אחרות, נטו  הכנסות
  - אקוויטי  הפסדי

 ( 38,400)    רגילות מפעולות)הפסד(  רווח
     

  326,270 197,994   3,517    124,759   (1) המגזר נכסי
 34,162 10,227  - 23,935   המגזר  התחייבויות
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 "ח* ש   אלפי  
  התאמות  ביומד   מגזר  קנאביס   מגזר  

 למאוחד 
 "כ סה 

     
  31  ביום   שנסתיימה   שנה 

 2019  ר בדצמב 
    

 8,926 ( 683) - 9,609 מחיצוניים הכנסות
 9,324 895 20,996 ( 12,567) המגזר )הפסד(  רווח

     
 ( 71,361) למגזרים מיוחסות שאינן וכלליות  הנהלה  הוצאות
 58,962 אחרות, נטו  הכנסות
 ( 340) אקוויטי  הפסדי

 ( 3,415)    רגילות מפעולות)הפסד(  רווח
     

 282,233 194,477 39,910 47,846 (1) המגזר נכסי
 ( 26,032) 27,486  ( 53,518) המגזר  התחייבויות

 
החל מחודש פברואר  קנדוק  איחדה לראשונה את תוצאות פעילותהחברה  2019בשנת ( 1) 

2019  . 
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 אירועים לאחר תאריך המאזן:  -  24 באור

אמצעות החברה הנכדה, כאן , לאחר תאריך המאזן, התקשרה החברה, ב2021בינואר    6ביום   . א
עולם קמעונאות בע"מ )להלן: "כאן עולם"(, בהסכמים לרכישת פעילות בתי מרקחת באשדוד 
ובהרצליה )להלן: "בתי המרקחת"(, בתמורה לסכומים שאינם מהותיים לחברה, ואשר יצורפו  

בית  שמפעילה כאן עולם.  יצוין כי כאן השלימה רכישת פעילות    לרשת בתי מרקחת "גבעול"
 .  2021בפברואר  1מרקחת באשדוד ביום 

, לאחר תארך המאזן, התקשרה בהסכם מיזוג )להלן: "ההסכם הקודם"( 2021בינואר    3ביום    .ב
, שהינה צד שלישי בלתי קשור  SUBVERSIVE REAL ESTATE ACQUISITION REIT LPעם  

לב ו/או  הקנדית  לחברה  בבורסה  הנסחרת  בה,  השליטה    9ביום  .  NEO (NEO:SVX.U)עלי 
)ובהסכמים 2021בפברואר   , התקשרו הצדדים בהסכם מתוקן שמחליף את ההסכם הקודם 

בדבר  עדכון  וכן  המיזוג  הסכם  אודות  לפרטים  מההסכם(.  חלק  המהווים  נוספים  נלווים 
  2021בינואר    26ם של החברה מיום  התקדמות באבני דרך להשלמת המיזוג ראו דיווחים מיידי

[, דוח    2021-01-010558]מס' אסמכתא:    2021בפברואר    10[,  2021-01-010558]מס' אסמכתא:  
בפברואר   28[, מיום  2021-01-023491]מס' אסמכתא:    2021בפברואר    25זימון האסיפה מיום  

[  2021-01-035562:  ]מס' אסמכתא  2021במרץ    16[ ומיום  2021-01-023976]מס' אסמכתא:    2021
 של הפניה.   אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך

, לאחר תאריך המאזן, פרסמה החברה מתאר אופציות לעובדים ונושא  2021בינואר    26ביום   .ג
עד   לעד   4,303,356משרה בחברה להצעת  הניתנות למימוש  אופציות לא רשומות למסחר, 

החברה )להלן:"האופציות"( המוצעות על פי תוכנית מניות רגילות ללא ערך נקוב של    4,303,356
ו/או חברת הבת קנדוק. האופציות    2015משנת  אופציות   ונושא משרה של החברה  לעובד 

 .  2021במרץ  15בהתאם למתאר הוקצו ביום  
, לאחר תאריך המאזן, התקשרה החברה עם פנינה רוזנבלום סי.בי.די  2021בינואר    28ביום   .ד

. CBDתוף פעולה לשם ייצור קו מוצרי לייף סטייל לנשים בשילוב  מוצרים בע"מ בהסכם שי
משותף.   מותג  תחת  ושיווקם  הפצתם  המוצרים,  לפיתוח  פעולה  בשיתוף  יפעלו  הצדדים 

נציגים מכל צד, כאשר לחברה קיימת    2הצדדים יקימו מועצת מנהלים משותפת, שתכלול  
אף   על  כי  יובהר  מהותיים.  בנושאים  מכריעה  הצבעה  שחלה  זכות  הרגולטורית  התקדמות 

פקודת הסמים המסוכנים, אין כל ודאות מתי פעולה  מ  CBD-בישראל בדבר הסרת מרכיב ה
החוק   רשויות  ידי  על  נדרשים  רגולטוריים  הליכים  להשלמת  כפופה  והינה  תושלם  זאת 

 בישראל. 
, לאחר תאריך המאזן, החברה התקשרה עם חברת קנאסמטיקס בע"מ, 2021במרץ    1ביום   .ה

ת שתשווק ותמכור "( בהסכם להקמת פעילות משותפGIGI)להלן:"  GIGIוצת מעבדות  מקב
בבלעדיות סדרה של מוצרי קוסמטיקה פעילה, מוכחת מחקר מדעי המשלבת קנבינואידים 

על   50.01%מתקדמים מצמח הקנאביס. הצדדים יקימו חברה משותפת, שתוחזק בשיעור של 
ם מטעמו כאשר לחברה קיימת זכות הכרעה במספר  דירקטורי  2ידי החברה, כאשר כל צד ימנה  

מהותי את  החלטות  ותמכור  תשווק  המשותפת  החברה  המשותפת"(.  "החברה  )להלן:  ות 
המוצרים בבלעדיות באירופה וישראל תחת מיתוג משותף. המוצרים הנם מוצרי קוסמטיקה 

 CLEANשל  פעילה, אורגניים ובעלי פטנט ייחודי ומבוססי מחקר, העומדים בתקן המחמיר  

AT SEPHORAשחלה בישראל בדבר הסרת מרכיב    . יובהר כי על אף התקדמות הרגולטורית
והינה כפופה    CBD-ה תושלם  זאת  פעולה  ודאות מתי  כל  אין  המסוכנים,  הסמים  מפקודת 

 להשלמת הליכים רגולטוריים נדרשים על ידי רשויות החוק בישראל.
החברה את אישור סיום התקשרות החברה אישרה אסיפה הכללית של    2021במרץ    24ביום   .ו

ברייטמן רו״ח  משרד  )  עם  זוהר  של DELOITTEאלמגור  המבקר  החשבון  רואה  כמשרד   )
(, כמשרד רואה החשבון המבקר של KPMGהחברה, ואישור מינויו של משרד סומך חייקין )

שנת  ו  2020, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בגין דוח שנתי  2021החברה לשנת  
2021 . 

החברה, באמצעות החברה הנכדה, כאן  , לאחר תאריך המאזן, התקשרה  2021במרץ    29ביום   .ז
עולם קמעונאות בע"מ, בהסכמים לרכישת פעילותם של ארבעה בתי מרקחת )להלן: "בתי 
המרקחת"(, בתמורה לסכומים שאינם מהותיים לחברה, אשר יצורפו לרשת בתי המרקחת 

ב  רכישת  בהשלמת  בערים "גבעול".  מרקחת  בתי  עשרה  תכלול  "גבעול"  רשת  המרקחת  תי 
 ת, בפריסה ארצית ובמיקומים מרכזיים המהווים עוגנים לקהילת המטופלים.ראשיו
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 : התאמה לא מהותית של מספרי ההשוואה  -  25 באור

ביום   שהסתיימה  לתקופה  הכספיים  הדוחות  ביצעה התאמה 2020בספטמבר    30במסגרת  החברה   ,
ם מבוסס מניות כתוצאה  בגין הוצאות תשלוהכלולים בדוח זה    2019בדצמבר    31ליום  למספרי השוואה  

, הוצאות אלו  2020אשר היו אמורות להבשיל במהלך שנת  מאקסלרציה של אופציות שניתנו לעובדים  
נרש לשנת  לא  הכספיים  בדוחות  ביום    2019מו  פורסמו  טופלה    ההתאמה  . 2020באפריל,    30ואשר 

וזאת   מהותית  לא  על  בכהתאמה  בהתבסס  היתר    .החברה  דיי  על  שנבחנו  איכותיים   שיקוליםין 
 ההתאמה לא השפיעה על סך ההון או תזרים המזומנים של החברה.

 

 -  והפסד הכוללהשפעת ההתאמה הלא מהותית על סעיפי הרווח 

 בדצמבר   31ליום   

 2019 

 
כפי שדווח  

 בעבר 
השפעת ההצגה  

 מחדש 
כמדווח בדוחות  

 כספיים אלה 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
    

 תשלום  בגין  הוצאות 
 68,036 2,897 65,139 מניות  בוססמ

    

הפסד מפעולות  
 3,415 2,897 518 רגילות 

    

 לפני  לתקופה הפסד
 6,566 2,897 3,669 הכנסה  על מיסים

    

 5,893 2,897 2,996 הפסד כולל 
 

 

 -  הדוח על המצב הכספיהשפעת ההתאמה הלא מהותית על סעיפי 

 בדצמבר   31ליום   

 2019 

 
כפי שדווח  

 עבר ב 
השפעת ההצגה  

 מחדש 
כמדווח בדוחות  

 כספיים אלה 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
    

הון מניות, פרמיה 
 406,297 2,897 403,400 וקרנות הון 

 (153,927) (2,897) (151,030) יתרת הפסד 
    

סה''כ הון בעלי 
 255,972 -  255,972 המניות 

 

 - ל השינויים בהון השפעת ההתאמה הלא מהותית על סעיפי דוח ע

 בדצמבר   31ליום   

 2019 

 
כפי שדווח  

 בעבר 
השפעת ההצגה  

 מחדש 
כמדווח בדוחות  

 כספיים אלה 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
    

 (5,893) (2,897) (2,996) רווח )הפסד( לתקופה 

 67,807 2,897 64,910 מניות  מבוסס  תשלום 
    

סה''כ הון בעלי 
 255,972 -  255,972 המניות 

 

  



 בע"מ   אינטרקיור 
 ביאורים לדוחות כספיים מאוחדים 

 

 57 

 : התאמה לא מהותית של מספרי ההשוואה  -  25 באור

 

 - סעיפי דוח על תזרימי המזומנים השפעת ההתאמה הלא מהותית על 

 בדצמבר   31ליום   

 2019 

 
כפי שדווח  

 בעבר 
השפעת ההצגה  

 מחדש 
כמדווח בדוחות  

 כספיים אלה 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
    

תזרימי מזומנים  
 (11,569) -  (11,569) טפת מפעילות שו 

    
תזרימי מזומנים  
 (26,087) -  (26,087) מפעילות השקעה 

    
תזרימי מזומנים  
 מפעילות מימון 

63,234  - 63,234 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אינטרקיור בע"מ
 

 מידע כספי נפרד  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 עמוד 
 
 

 2 המבקר החשבון  רואה של מיוחד דוח
 

 :מידע כספי נפרד 
 3   הכספי המצב על נתונים

 
 4 הפסדה על נתונים

 
 5-6 תזרים המזומניםעל נתונים 

 
 7-10  נוסף מידע
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 6100601תל אביב 
8000  684   03 

 
 
 
 
 

 לכבוד
 בע"מ                              אינטרקיור בעלי המניות של 

 
 א.ג.נ., 

 
ג' לתקנות ניירות ערך 9מידע כספי נפרד לפי תקנה  הנדון:   דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על   

 1970 -תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  )דוחות
                                                     

  - ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  התש"ל 9המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  ביקרנו את  
ב  ולשנה  2020בדצמבר    31  ום"החברה"( לי   -)להלן  בע"מ אינטרקיורשל     1970 אותו תאריך. המידע  שהסתיימה 

הנפרד  על    והינ  הכספי  דיעה  לחוות  היא  אחריותנו  של החברה.  וההנהלה  המידע הכספי  באחריות הדירקטוריון 
 בהתבסס על ביקורתנו.הנפרד 

 
ים שהסתיימו באותם תאריכים, בוקרו על ולשנ   2018-ו  2019בדצמבר    31המידע הכספי הנפרד של החברה לימים  

כללו    2019במרץ    31ומיום    2020באפריל    30  אשר הדוחות שלהם עליהם מיום  קודמיםידי רואי חשבון מבקרים  
 חוות דעת בלתי מסויגת. 

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת  

הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת  במידע הכספי הנפרד  עה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין  ולבצ
ביקורת כוללת גם בחינה פרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד.  בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים וב

החשבונאייםשל   הנפרד    שיושמו   הכללים  הכספי  המידע  המשבעריכת  האומדנים  ידי  ושל  על  שנעשו  מעותיים 
  אנו סבורים שביקורתנו   של המידע הכספי הנפרד.הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה  

 בסיס נאות לחוות דעתנו.  יםמספק
 

ניירות ערך  9תקנה  הוראות  בהתאם להמידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות,  לדעתנו,   ג' לתקנות 
 .                      1970 –ל ם ומיידיים(, התש")דוחות תקופתיי

 
 

 סומך חייקין 
 רואי חשבון 

 
 

 2021  במרץ 31
 
 
 
 
 
 

KPMG    סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי שלKPMG  המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות 

 מוגבלת באחריות, חברה בריטית פרטית  KPMG International Limited  -ל 
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   נתונים על המצב הכספי 

     
 בדצמבר   31ליום    
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   

     נכסים שוטפים
 25,373  18,440  מזומנים ושווי מזומנים 

 -  40  מזומנים מוגבלים בשימוש 
 899  61  חייבים ויתרות חובה 

 42,553  74,232  הלוואה לחברה מוחזקת 
 177  376  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  

      
  93,149  69,002 
     

     נכסים לא שוטפים 
 64  46  רכוש קבוע 

 162,063  189,508  השקעות בחברות מוחזקות
 39,910  3,141   רווח או הפסדהשקעות בחברות מוחזקות הנמדדות בשווי הוגן דרך 

     
  192,695  202,037 
      

 271,039  285,844   סה"כ נכסים 
     

     התחייבויות שוטפות
 219  4  ספקים

 1,215  1,134  זכאים ויתרות זכות 
 13,633  -  מבעל שליטההלוואה לזמן קצר 

 -  10,200  התחייבות בגין חכירה 
      
  11,338  15,067 
     

     הון המיוחס לבעלי מניות החברה 
 406,297  452,259  וקרנות הון, פרמיה הון מניות

 2,388  2,388  קרן הון בגין עסקאות עם בעל שליטה
 1,214  11,017  תקבולים על חשבון מניות 

 ( 153,927)  ( 191,158)  יתרת הפסד 
     
  274,506  255,972 
     

 039,127  285,844   סה"כ התחייבויות והון 
 
 
 
 
 
 

 .הבאורים המצורפים ל מידע כספי נפרד מהווים חלק בלתי נפרד ממנו
      

       2021 ,במרץ 31
תאריך אישור  

  הדוחות הכספיים 
 אהוד ברק

  יו"ר הדירקטוריון 
 אלכס רבינוביץ

  מנכ"ל 
 עמוס כהן 

 סמנכ"ל כספים
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 או הפסד על הרווח    נתונים 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .הבאורים המצורפים מידע כספי נפרד במהווים חלק בלתי נפרד ממנו
 
 

  

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום     
   2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח    
        

 -  -  540   הכנסות 
 9,810  71,391  11,509   הוצאות הנהלה וכלליות

ירידה )עליה( בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן  
   כנגד רווח הון או הפסד

37,195 
 

 (20,996 ) 
 

 487 

חלק החברה בהפסד של השקעות המטופלות לפי  
   שיטת השווי המאזני 

(10,941 )  11,897  1 

 324  ( 58,962)  1,426   הוצאות )הכנסות( אחרות נטו
        
        

 (10,622)  ( 3,330)  ( 38,649)   סה"כ רווח )הפסד( לפני מימון 
        

 6  141  1,646   הכנסות מימון
 2,182  2,704  228   הוצאות מימון 

        
 ( 2,176)  ( 2,563)  1,418   מימון, נטו  הכנסות )הוצאות( סה"כ

        
 (12,798)  ( 5,893)   ( 37,231)    נקי    הפסד 
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   2020בדצמבר    31ליום    כספי נפרד   מידע   

 
 
 
 
 
 

 .מידע כספי נפרד מהווים חלק בלתי נפרד ממנול הבאורים המצורפים

      
 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   
 2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח  
      

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
      

 ( 12,798)  ( 5,893)  ( 37,231) נקי הפסד
 -  64  20 ריבית שהתקבלה 
 -  -  ( 59) ריבית ששולמה  

התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת 
 )א(

35,406 
 

(1,816 ) 
 

11,312 

      
 (1,486)  ( 4,013)  ( ,4861) מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת 

      
      

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 
      

 (93)  ( 1)  - רכישת רכוש קבוע 
 -  -  ( 40) גידול במזומן מוגבל

 -  -  ( 10,500) מזומנים מוגבלים על חשבון מניות
 -  -  10,500 שחרור מזומנים מוגבלים על חשבון מניות 

 ( 5,240)  ( 2,260)  - ה כלולה השקעה בחבר
 -  -  707 פירעון הלוואות מצדדים קשורים

השקעות בחברות מוחזקות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או 
 הפסד

(626 ) 
 

4,532 
 

(1,326) 

 ( 1,296)  ( 40,812)  ( 30,343) הלוואות לחברות מוחזקות
      

 (7,955)  ( 38,541)  ( 30,302) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 
      

      תזרימי מזומנים מפעילות מימון 
      

 8,730  -  ( 13,787) הלוואה מבעל עניין  פרעון
 670  3,883  833 מימוש אופציות

 1,214  -  - זכויות, נטוהנפקת מניות במסגרת הנפקת 
 -  62,283  38,020 פרטיתואופציות במסגרת הנפקה הנפקת מניות 

      
 10,614  66,166  25,066 מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון 

      
  1,173     23,612  ( 7,100) עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים 

 167 ושווי מזומניםהפרשי שער בגין יתרות מזומנים 
 

(1,655 ) 
                    

13 
  2,230       3,416  25,373 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 

      
 3,416  25,373  18,440 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה 
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   2020  בדצמבר   31כספי נפרד ליום    מידע   

 
 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   
 2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח  
      

התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות  א(     
  שוטפת 

 
 

 
 

      
      התאמות לסעיפי דוח רווח והפסד:

      
 10  23  18 פחת והפחתות

 7,829  67,807  10,008 עלות תשלום מבוסס מניות
 487  ( 20,997)  37,395 שינוי בשווי הוגן של השקעות

גידול בשווי התחייבויות בגין אופציות ומנגנון התאמת 
 מחיר 

 
 

 
 

840 
נכסים פיננסיים דרך רווח בשווי הוגן של )עלייה( ירידה 
  והפסד

(199 ) 
 

- 
 

90 
 104     הפרשי שער

 1,021  2,563  ( 1,419) , נטוהוצאות מימון
 -  ( 58,808)  - בגין עלייה לשליטה בקנדוק רווח הון 

חלק החברה ברווח או הפסד של השקעות המטופלות לפי 
 שיטת השווי המאזני 

(10,941 ) 
 

11,897 
 

1 
 34,862  2,485  10,382 
      

      בסעיפי נכסים והתחייבויות: שינויים 
      

   40  ( 899)  838 ירידה )עליה( בחייבים ויתרות חובה
 228  ( 8)  ( 215) בספקים ונותני שירותים  (ירידה עליה )
 662  238  ( 79) בזכאים ויתרות זכות   (ירידה עליה )

 544  (669 )  930 
      
      
 35,406  1,816  11,312 
      

      פעילויות מהותיות שלא במזומן ב(     
 -  107,632  - עליה לשליטה בחברה כלולה כנגד הנפקת מניות

      
      

 
 
 
 

 .מידע כספי נפרד מהווים חלק בלתי נפרד ממנול הבאורים המצורפים
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   2020  בדצמבר   31  נתונים נוספים בדבר מידע כספי נפרד ליום 

 
 
 

 כללי  -  1באור 
 
 ופעילותהחברה התיאור כללי של  . א
 

בתחום הקנאביס הרפואי וזאת באמצעות החזקתה במלוא הונה    הפועלת  ההחברה הינה חבר
נוספות, בתחום המונפק והנפרע של חברת קנדוק בע"מ )להלן: "קנדוק"(. בנוסף לחברה החזקות  

 . בענפי הטכנולוגיה והמכשור הרפואי הביומד ובתחום מדעי החיים
 

לתקנות ניירות  ג' והתוספת העשירית  9תקנה  המידע הכספי הנפרד של החברה ערוך בהתאם   .ב
  " .1970- ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל

 
 :מדיניות חשבונאית -  2 באור

 

 
  לדוחות  2  בביאור  המפורטת  החשבונאית  למדיניות  בהתאם  ערוך  החברה  של  הנפרד  הכספי  המידע

  ותזרימי   ההוצאות,  ההכנסות,  ההתחייבויות,  הנכסים  לסכומי  פרט  החברה  של  המאוחדים  הכספיים
 :להלן כמפורט, מוחזקות חברות בגין המזומנים

 
 עצמה  לחברה  המיוחסים  המאוחדים  בדוחות  ערכם  בגובה  מוצגים  וההתחייבויות  הנכסים      )א(

 למעט השקעה בחברות מוחזקות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד., אם כחברה
 

  ההתחייבויות   סך   בניכוי  הנכסים  סך  של  נטו   כסכום  מוצגות  מוחזקות  בחברות  השקעות      )ב(
 .מוניטין לרבות, המוחזקות החברות  בגין כספי מידע החברה של המאוחדים בדוחות המציגים

 
סכומי ההכנסות וההוצאות משקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים        )ג(

המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם, בפילוח בין רווח או הפסד לבין רווח כולל אחר, למעט סכומי 
 הכנסות והוצאות בגין חברות מוחזקות.  

 
  ההוצאות   סך  בניכוי  ההכנסות  סך  של   נטו  כסכום  מוצג   מוחזקות  חברות  בתוצאות   החברה  חלק      )ד(

  ערך   ירידת  לרבות,  מוחזקות  חברות  בגין  פעילות  תוצאות  החברה  של  המאוחדים  בדוחות  המציגים
 . אחר כולל רווח לבין הפסד או רווח בין בפילוח ביטולה  או מוניטין

 
  המיוחסים   המאוחדים  בדוחות  הכלולים  הסכומים  את  משקפים  המזומנים  תזרימי   סכומי      )ה(

 . מוחזקות חברות בגין המזומנים תזרימי סכומי למעט, אם כחברה עצמה לחברה
 
 עצמה   לחברה  המיוחס  הסכום  בגובה   מוצגות  מוחזקות  מחברות  נתקבלואו  /ו  שניתנו   הלוואות       )ו(

 . אם כחברה
 
יתרות, הכנסות והוצאות בגין עסקאות עם חברות מוחזקות אשר בוטלו במסגרת הדוחות        )ז(

המאוחדים, נמדדות ומוצגות במסגרת הסעיפים הרלוונטיים בנתונים על המצב הכספי ועל רווח או  
הרווח הכולל, באותו אופן בו היו נמדדות ומוצגות עסקאות אלו, אילו היו מבוצעות מול    אוהפסד  

צדדים שלישיים. רווחים )הפסדים( בגין עסקאות אלו, עד למידה שאינן מוכרות בדוחות המאוחדים 
של החברה, שנדחו מוצגים בניכוי )כתוספת( מסעיפי חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות מוחזקות  
והשקעות בחברות מוחזקות כך שהרווח )הפסד( הנפרד של החברה זהה לרווח )הפסד( המאוחד של  

 רה המיוחס לבעלים של החברה האם.החב
 

  



 בע"מ   אינטרקיור 
 

 8 

 
 רכישת חברת קנדוק בע"מ -  3באור 

 
  הקנביס   לתחום  פעילותה   את  והרחיבה  קנדוק  חברת  ממניות  38%  החברה  רכשה   ,2018בספטמבר  

בפברואר    11ביום  .  בה  השליטה  רכישת  את  להשלים  כוונה  מתוך  קנדוק  את  רכשה  החברה.  הרפואי
ממניות קנדוק כנגד הקצאה של מניות החברה. בגין    100%השלימה רכישת  הודיעה החברה כי    2019

 השלמת הרכישה ביצעה החברה הערכת שווי מעודכנת בדוחותיה הכספיים. 
 

 ש"ח  אלפי

  
 להלן השווי ההוגן למועד הרכישה של התמורה שהועברה:  

  
  

107,632 

 

 (א) ע.נ. של החברה ללאמניות רגילות  7,931,589הנפקת 

 סה"כ תמורה שהועברה   107,632
65,968 

 

שהייתה קיימת לפני    קנדוק  תחברמניות  השווי ההוגן של ההשקעה ב
 )ב( צירוף העסקים 

 173,600 

 

 סה"כ 
 
 

 
השווי ההוגן של המניות הרגילות שהונפקו כחלק מעלות צירוף העסקים נקבע   

  11-ה  על סמך שער הסגירה של מניית החברה בבורסה לניירות ערך בת"א ביום
 .  2019בשנת לפברואר 

 )א(         

אלפי ש"ח כתוצאה ממדידה בשווי הוגן    58,808-הקבוצה הכירה ברווח בסך כ 
שלה בשיעור   ההוניות  הזכויות  בע"מ  38%של  קנדוק  לפני  בחברת  , שהוחזקו 
נכלל בסעיף הרווח  נטו,    צירוף העסקים.  )הכנסות( אחרות  ברווח או הוצאות 

   .2019, דצמברב 31הפסד לתקופה שהסתיימה ביום 

 )ב(          
  

 
 מוחזקת הלוואה לחברה    - 4באור 

 
, נושאת ריבית ה ההלווא  .אלפי ש"ח  40,812ע"ס    ההלווא  הבתהחברה נתנה לחברת    2019שנת    במהלך 

 .נפרעה טרם זו הלוואה   הדיווח תקופת לתום . (2020 שנתב  2.56% ריביתלפי מס הכנסה )י' 3
 

 "מבע עולם כאן חברת רכישת      -5ביאור 
 

דירקטוריון החברה התקשרות במערך הסכמים לרכישת אחזקות בשיעור  אישר  2020במאי  14ביום 
החברה הקצתה לחלק מבעלי המניות בכאן עולם   ממניות חברת כאן עולם בע"מ. 50.1%של 

  1.41%  -מהון המונפק ונפרע של החברה ו 1.62%-מניות, המהוות כ  1,788,962)בהקצאה פרטית( 
 .יות כאן עולםממנ 21.9%בדילול מלא, בתמורה לשיעור של 

בנוסף, לכאן עולם תינתן זכויות בתוצרת חקלאית אשר תגודל במתקני קנדוק )קיימים או עתידיים(,  
ממניות   28.2%אלפי ש"ח בתמורה להקצאה של  10,200 -או קרקע חלופית בה הושקעו לא פחות מ
מועד פרסום נכון ל  ממניות כאן עולם. 50.1%בשיעור של  כאן עולם, כך שהחברה תחזיק במצטבר 

מ'   8-הדוח, כאן עולם החלה להשתמש בזכויות אלו שעלות ההשקעה שבוצעה בהן עד כה היא כ
 ש"ח.

ובהתאם לכך תוצאות פעילותה אוחדו , 2020ביולי  1 עסקת רכישת כאן עולם הושלמה ביום
 . חל ממועד זההלראשונה 

 
 להלן השווי ההוגן למועד הרכישה של התמורה שהועברה:  

 
 אלפי ש"ח  
 )בלתי מבוקר( 

 6,904  מניות רגילות של החברה )א(  1,788,962הנפקת 
 ( 600) הלוואת בעלים 

 10,200 השקעה  
 15,655 זכויות שאינן מקנות שליטה 

 32,159 
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שער   (א) על סמך  נקבע  צירוף העסקים  כחלק מעלות  שהונפקו  הרגילות  המניות  ההוגן של  השווי 
 . 2020ביולי   1הסגירה של מניית החברה בבורסה לניירות ערך בת"א ביום 

 
 ולאחריו  אירועים משמעותיים בתקופת הדיווח -  6באור 

 
 כללי  א. 

   
 

האחרון    2019ביוני    23ביום   1א.  המועד  )סדרה  חל  האופציה  כתבי  של  3למימוש   )
. עד מועד זה  2017בנובמבר    19החברה שהוקצו על בסיס דוח הצעת מדף מיום  

( שהוקצו, לרבות על ידי בעל השליטה  3מכתבי האופציה )סדרה    99.99%-מומשו כ
אלפי    2,675לחברה שולמו    (3כתבי אופציה )סדרה    885,415בחברה אשר מימש  

 . במהלך התקופה ות אלועבור מימוש אופציש"ח 
 

  הקצאה   אישור  התקבל  2019  בפברואר  07  ביום  שהתקיימה  המניות  בעלי  באסיפת 2א. 
  להשקעה   בתמורה,  משקיעים  4  - ל  החברה  מניות   14,291,667  של  חריגה  פרטית
  1.2  של  שער  לפי  אש"ח(  62,283)  דולר  מיליון  17.15  -כ  של  כולל  סך  של  בחברה

 .  2019 לפברואר 19 ב הושלמה דלעיל ההקצאה  .למניה דולר
 

  במחיר   , מימשה במות את כל כתבי האופציות לרשותה2019בספטמבר    1ביום   3א.
 מניות רגילות של החברה.  1,000,000בתמורה ל למניה אגורות 100  של מימוש

 

אופציות בתמורה למחיר מימוש של  557,050, מימש יועץ 2019בספטמבר  1ביום   4א.
 מניות רגילות של החברה. 557,050ש"ח למניה בתמורה ל 0.3736

 

אושרה, ע"י ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, הקצאת מניות   2020במהלך יוני               5א.  
של החברה  בהקצאה פרטית של מניות ואופציות לשבעה משקיעים מוסדיים,  

בחברה או לחברה בשליטתו  למשקיע נוסף, ליעל פיגל,בעלת עניין ולבעל השליטה  
  9,257,820מיליון ש"ח בתמורה להקצאה של    38.2-אשר ישקיעו בחברה סך של כ

מניות.    8,332,038  -כתבי אופציה הניתנים למימוש ל  8,332,038  -מניות רגילות ו
מיליון ש"ח   10.5נכון לתום תקופת הדיווח התקבלו בחברה כספי הגיוס בסך של  

 השליטה בחברה ויתר התמורה הופקדה אצל נאמן.   מיעל, בעלת עניין ומבעל
,  2020באוגוסט    4וביום    2020ביולי    30ההקצאה אושרה באסיפה הכללית היום                    

 הקצתה החברה את המניות 
 

 
 עדכונים בקשר עם פעילות קנדוק  ב. 
   

ישראל אודות הודיעה החברה כי בהמשך להחלטת ממשלת  2019בינואר  27ביום  .1ב.
קנדוק   דירקטוריון  רפואי,  קנאביס  מבוססי  הרפואיים  המוצרים  ייצוא  אישור 
החליט על האצת כושר הייצור של קנדוק במדינת ישראל ועל הערכות לשיווקו  
דיווח מיידי של החברה   במדינות בעלות רגולציה תומכת. לפרטים מלאים ראו 

 . 2019בינואר  27מיום 
 

לרכישת    2019בפברואר    11ביום   .2ב. עסקה  החברה  המונפק    62%השלימה  מהונה 
מניות החברה לבעלי מניות קנדוק   7,931,589והנפרע של קנדוק בתמורה להקצאת  

ב החברה  מחזיקה  העסקה  השלמת  שלאחר  כך  המועד  מהונה    100%  -באותו 
 .וקהמונפק והנפרע של קנד

 
ב  2019באפריל    15ביום   .3ב. הגישה  קנדוק  כי  החברה  לרשות  הודיעה  חשאי  הליך 

לניירות ערך של ארצות הברית טיוטת תשקיף לקראת הנפקה ראשונה לציבור של  
 מניות קנדוק בבורסת הנאסד"ק.
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 )המשך(  ולאחריו  אירועים משמעותיים בתקופת הדיווח -  6באור 

 
 

 פעילות בישראל .4ב.
הצפוני לצורך  במהלך תקופת הדוח ביצעה קנדוק עבודות שידרוג והתאמה לאתר   

(. יצוין כי עקב  IMC-GAPעמידת האתר בדרישות תקן איכות הגידול בישראל )
השידרוג ירדה כמות הייצור במתקן הצפוני לתקופה של מספר חודשים, כאשר  

  23ביום   קנדוק נערכה לירידת כמות ייצור זו על ידי ייצור מלאי טרם השידרוג.
אודות 2019באפריל   החברה  לדיווח  ובהמשך  הבנות    ,  במזכר  קנדוק  התקשרות 

, הודיעה החברה כי קנדוק חתמה עם תאגיד ישראלי אשר 2019בינואר    24מיום  
מחזיק שטחים חקלאיים בנגב המערבי על הסכם אסטרטגי מחייב להקמת מתחם  

 ייצור, אשר יפעל בנוסף למתחם הקיים והפעיל בצפון הארץ. 
 

 רפואי  קנביס יצוא המאשרת ממשלה החלטת  .5ב.  
ישראל    אישרה,  2019בינואר    27  ביום  . מישראל  רפואי  קנאביס  יצואממשלת 

ישראל   במדינת  מוצריה  של  הייצור  כושר  האצת  על  החברה  החליטה,  מכך  כתוצאה
החברה רואה באירוע זה  ועל הערכות לשיווקו במדינות בעלות רגולציה תומכת.  

קיימים ועתידיים של קנביס רפואי    םגלובלייכשינוי מהותי הפותח בפניה שווקים  
 בעלי פוטנציאל שוק של מילארדי דולרים. 

 
 מדינת  של  הבריאות  במשרד(  ר"יק)  רפואי  לקנביס  היחידה  של  חדשה  אסדרה .6ב.

 ישראל
באופן מדורג כך שמטופלים   ,   2019  במרץ  31  ביום   לתוקףנכנסה    החדשה  אסדרהה 

עם רשיונות קיימים יוכלו להמשיך ולרכוש מוצרים תחת האסדרה הישנה ואילו  
 מטופלים חדשים יחולו הכללים של האסדרה החדשה. 

 מגדלים  על  יחול והרשיונות הקיימים עתידים לפוג    2019לדצמבר    31החל מתאריך   
 למטופלים  ישירות   או  מורשים  מרקחת  לבתי   מוצרים  למכור  איסור  רישיון   בעלי

  של   בשירותיו   להשתמש  יחויבו  והם ,  מישראל  רפואי  קנאביס  מוצרי  לייצא  או/ו
  מהותית  במידה  חיובית  תשפיע   זו   אסדרה  כי  צופה   החברה .  מורשה  ייצור  מפעל

 . בישראל החברה של  פעילותה על
 
, הודיעה קנדוק לחברה כי הוגשה בקשה לבית המשפט 2019באוגוסט    21ביום   .7ב.

יפו נגד חברות הפועלות בתחום הגידול והייצור של קנאביס -המחוזי בתל אביב
קנדוק,   וביניהן  קנאביס,  מוצרי  לייצור  במפעלים  מחזיקות  או  רפואי  לשימוש 

תרופות לחולים לאישור תובענה כתובענה ייצוגית )"הבקשה"( בטענה להספקת  
כאמור  אסורה  הפליה  כדי  העולה  באופן  הבקשה(  פי  על  )כך  ירודים  בתנאים 

תשנ"ל מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  לחוק  פעילות    1998-בהתאם  וכן 
- במסגרת הסדר כובל באופן הנוגד את הוראות חוק התחרות הכללית, תשמ"ח

תוך הגבלת כמות ו/או איכות  בשל סימון לקוי, לכאורה, של רכיבי המוצרים,    1988
סיכוי   כי  היא  החברה  של  הראשונית  ההערכה  הניתנים.  השירותים  סוג  ו/או 
הבקשה להתקבל כתביעה ייצוגית כנגד קנדוק הינם נמוכים וזאת היות כי קנדוק  

-IMCפעלה ופועלת בהתאם לכל התקנים המחמירים הקבועים בדין, לרבות תקן  
GAPלק היחידה  להוראות  ובהתאם  בהנחה ,  הבריאות.  במשרד  רפואי  נאביס 

שהתביעה הייצוגית תתקבל, ובהתחשב בטענות ההגנה האפשרויות של קנדוק וכן  
חלקה היחסי של קנדוק בשוק בתקופה שלגביה מתייחסת הבקשה, הערכת החברה  

  חברה חשיפה מהותית ביחס לתביעה.היא כי נכון למועד דוח זה לא קיימת ל
 

      

 
 
- -  - -  -  - -  -  - -  - -   
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 אינטרקיור בע"מ

      פרק ד'
  פרטים נוספים על התאגיד

 
 2020דו"ח תקופתי לשנת 
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 9-205169-51: מס' החברה ברשם   : אינטרקיור בע"משם החברה

 
 info@intercure.com: אלקטרוני .כתובת ד 6476670, הרצליה, 85מדינת היהודים : כתובת

 
      4605012-077: טלפון

 
 2020בדצמבר,   31: המאזןתאריך 

 
 1202, מרץב 13: תאריך הדוח

 
 2020בדצמבר,  31 - 2020בינואר,  1 :תקופת הדוח

 _________________________ 
 תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים א:10תקנה 

 : ש"חבאלפי  ,2020בשנת תקופות הדיווח לכל אחד מ והפסד  רווח דוחות תמצית
 2020שנתי  4רבעון  3רבעון  2רבעון  1רבעון  

 65,035 27,094 22,497 11,185 4,259 הכנסות ממכירות 
 34,649 13,793 11,742 6,371 2,743 עלות המכירות לפני התאמות בגין שווי הוגן 

גולמי לפני השפעת שינויים בשווי   )הפסד(  רווח
 30,387 13,302 10,755 4,814 1,516 ההוגן  

שינויים שטרם מומשו בהתאמות שווי ההוגן של  
 3,202 785 723 1,199 495 נכסים ביולוגיים  

 ( 1,613) ( 470) ( 223) ( 518) (402) רווח משינויים בשווי ההוגן שמומש בשנה הנוכחית  
 31,975 13,616 11,255 5,495 1,609 רווח גולמי 

 1,577 343 448 412 374 הוצאות מחקר ופיתוח 
 8,593 2,800 2,568 1,468 1,757 הוצאות הנהלה וכלליות 

 8,440 3,064 2,492 1,765 1,119 הוצאות שיווק ומכירה 
ירידה )עליה( בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן  

 37,195 ( 2,650) 541 ( 46) 39,350 כנגד רווח הון או הפסד 

 10,008 1,675 2,324 2,743 3,266 הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות 
 4,563 931 505 - 3,127 אחרות, נטו   )הכנסות (הוצאות

חלק החברה בהפסד של השקעות המטופלות לפי  
 - - - - - שיטת השווי המאזני, נטו ממס 

 (38,400) 7,454 2,377 (847) (47,384) רווח )הפסד( תפעולי 
 750 432 59 12 247 הכנסות מימון 

 658 203 240 143 72 הוצאות מימון  
 92 229 ( 181) ( 131) 175 סה"כ הכנסות )הוצאות( מימון, נטו

 ( 38,308) 7,683 2,196 ( 978) ( 47,209) רווח )הפסד( לתקופה לפני מיסים על הכנסה 
 2,268 2,545 ( 277) - - מיסים   )הוצאות( הכנסות

 (36,040) 10,228 1,919 (978) (47,209) רווח )הפסד( כולל   
 ( 0.32) 0.10 0.02 ( 0.01) ( 0.43) רווח )הפסד( בסיסי למניה )ש"ח( 

 ( 0.32) 0.10 0.02 ( 0.01) ( 0.43) רווח מדולל למניה )בש"ח(  
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 התשקיף פי-על התמורה ליעדי התייחסות שימוש בתמורת ניירות ערך שהונפקו תוך ג:  10תקנה 

החברה לא ביצעה הנפקות לציבור או פרסמה תשקיף לציבור בתקופת הדוח. נכון למועד הדוח, לחברה אין תשקיף 
 מדף בתוקף.  

 לתאריך המאזן כלולותרשימת השקעות בחברות בת ובחברות  :  11תקנה 

   : (31.12.2020) בסמוך למועד הדוח  מהותיות ובחברות קשורותבנות השקעות החברה בחברות  

 החברה שם 

שער 
בבורסה 
לתאריך  

 המאזן

שיעור 
ההחזקה  

בהון,  
בהצבעה 
ובסמכות 

למנות  
 דירקטורים

ערך המניות  
בדוח 

הכספי 
הנפרד של  

 החברה 

 סוג מניה מס' מניות סה"כ ע.נ.

 ש"ח  1,500 - 100% - קנדוק בע"מ
 ש"ח  1

15,000 
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 ה רגיל
 הנהלה 

 רגילה  1,000 ש"ח  1 - 50.1% - כאן עולם בע"מ 
   נכון למועד הדוח חברות אלו אינן פעילות.  (1)

 
  הדוח בתקופת קשורות ובחברות בת-בחברות בהשקעות שינויים :  12תקנה 

"2020במאי    14ביום   )להלן:  בע"מ  קנדוק  מלאה,  בבעלות  הבת  וחברת  החברה  דירקטוריון  אישר  "(  קנדוק, 
 , כמפורט להלן:"(כאן עולם" בע"מ )להלן:ממניות חברת כאן עולם  50.1%התקשרות במערך הסכמים לרכישת 

בהקצאה    ,לחלק מבעלי המניות בכאן עולםמניותיה של כאן עולם, הקצתה החברה  מ  28.2%בתמורה לרכישת  
, במועד אישור  ש"ח למניה  4.35אלפי ש"ח לפי מחיר של    7,800  -מניות )בשווי מצטבר של כ  1,788,962  ,פרטית

  ;בדילול מלא  1.41% - נפרע של החברה וה ון המונפק והמה  1.62%  -, המהוות כ1( העסקה

בהן הושקעו  זכויות בתוצרת חקלאית אשר תגודל במתקני קנדוק )קיימים או עתידיים(,  ניתנו  בנוסף, לכאן עולם  
מ פחות  של    10,200  -לא  להקצאה  בתמורה  ש"ח  של ממניות  21.9%אלפי  תחזיק    יה  שהחברה  כך  עולם,  כאן 

 ממניות כאן עולם.    50.1%במצטבר בשיעור של 

 ( ש"חהמאזן )באלפי  לתאריך מהן החברה והכנסות וקשורות, בנות חברות של הכנסות: 13תקנה 
 הפסד ריבית  דיבידנד  דמי ניהול  שם החברה 

 חברות קשורות
 הפסד

חברות 
 קשורות

לאחר 
תאריך  
 המאזן 

בשנת  
2020 

לאחר 
תאריך  
 המאזן 

בשנת  
2020 

לאחר 
תאריך  
 המאזן 

בשנת  
2020 

אחרי   רווח )הפסד(
 2020מס לשנת 

לפני   רווח )הפסד(
 2020מס לשנת 

 10,440 -  1,435 430 -  -  540 90 קנדוק בע"מ

 2,187 -  7 2 -  -  -  -  כאן עולם בע"מ 

   הפסקת המסחר וסיבות מועדי ,בשנת הדיווח למסחר שנרשמו ערך  ניירות - בבורסה מסחר :  20תקנה 

 להלן:כמפורט  במהלך שנת הדיווח נרשמו למסחר ניירות ערך שהנפיקה החברה 

רשומות  אופציות  54,000הוקצו    2020ינואר  ב   9ביום   • החברה  02/19אינטרקיור  )  לא  של   )
 ;לדירקטורים החיצוניים ודירקטור בלתי תלוי של החברה

ו  9,257,820הוקצו    2020באוגוסט    4ביום   • רגילות  רשומות   אופציות  8,332,038-מניות    לא 
בחברה06/20)אינטרקיור   עניין  לבעלת  השליטה,  לבעל  החברה  של  מוסדיים    ,(  למשקיעים 

 ;20202ביולי   30ביום ולמשקיע פרטי נוסף בהתאם לאסיפת בעלי מניות שהתקיימה 

 

 יום שקדמו למועד האישור.   14בהתאם לשווי המניות בתקופה של   1
 . 081201-01-2020מס' אסמכתא:  2
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מניות רגילות לחלק מבעלי המניות בכאן עולם כחלק    1,788,962  הוקצו  2020בספטמבר    17ביום   •
   ;ממניותיה 50.1%מעסקת רכישת  

)אינטרקיור    לא רשומות  אופציות  3,895,796, לאחר תאריך המאזן, הוקצו  2021במרץ    14ביום   •
בהתאם למתאר הצעת ניירות ערך    ,קנדוקב( של החברה לנושא משרה ועובדים בחברה ו02/21

אופציות לנאמן לטובת    407,560בנוסף, הקצתה החברה    .20213בינואר    26של החברה מיום  
   משרה בחברה ובחברת הבת.   יהקצאות עתידיות לעובדים ונושא

ביום   • המאזן,  תאריך  הודעת  2021  בינואר   26לאחר  לאור  החברה  במניות  המסחר  הופסק   ,
החברה לבורסה כי בכוונתה לפרסם דיווח אודות אירוע מהותי. המסחר חודש לאחר פרסום  

 הדיווח. 
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 לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירים תגמולים  :  21תקנה 

בעלי התגמולים הגבוהים  מחמשת  לכל אחד  ,  2020בדצמבר,    31יום  (, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לש"ח)באלפי    2020להלן פירוט התגמולים שניתנו בשנת  
בקשר עם כהונתו בחברה או בתאגיד שבשליטתה )הנתונים להלן מבטאים  ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד שבשליטתה, ואשר ניתנו לו  

 (:עלות מעביד והינם על בסיס שנתי

 * בדילול מלא 

סה"כ   תגמולים אחרים  ( ש"ח תגמולים בעבור שירותים )באלפי   פרטי מקבל התגמולים 
)באלפי  

 ( ש"ח 

 היקף  תפקיד  שם 
 משרה 

 שיעור 
 החזקה 

 בהון 
החברה  
במועד  

 * הדוח 

 תשלום  מענק  שכר 
 מבוסס 
 מניות 

 דמי 
 ניהול 

 דמי 
 יעוץ 

 אחר  עמלה 
 

 דמי  ריבית 
 שכירות 

  - אחר  
 רכב 
 

 

דירקטוריון   ( 1)     וד ברק אה  יו"ר 
 החברה וקנדוק 

שעות    40
חודשיות  

 לפחות 

3.23%   274  - 9,874  -  -  -  -  -  -  - 10,148 

אלכסנדר  
 ( 2)   רבינוביץ 

מנכ"ל ודירקטור  
 בחברה ובקנדוק 

50% 37.96%   120  -  -  -  -  -  -  -  -  - 120 

כספים   ( 3)   עמוס כהן  סמנכ"ל 
 בחברה ובקנדוק 

100%  389  -  - 122  -  -  -  -  -  - 511 

תפעול   ( 4) רמי לוי   סמנכ"ל 
 בקנדוק 

100%  537 60  -  -  -  -  -  -  -  - 597 

סמנכ"ל מכירות   ( 5)   לוב משה גברי 
 ושיווק בקנדוק 

100%  221 25  - 105  -  -  -  -  -  - 351 

 11,727 -  -  -  -  -  -  227 9,874 85 1,541 --  סה"כ 
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 תנאי כהונה של יו"ר הדירקטוריון, מר אהוד ברק  (1)

לתקופה בלתי קצובה, כאשר החברה    2019בספטמבר    23ן החברה ביום  ומר ברק מונה ליו"ר דירקטורי
ימים מראש    60תוכל להביא את הסכם ההעסקה לידי סיום, מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת בת  

ימים מראש. מר ברק יוכל להביא    3או בגין סיבה, כהגדרתה בהסכם העסקתו, בהודעה מוקדמת בת  
ימי עסקים מראש. בנוסף,    3את הסכם ההעסקה לידי סיום, מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת בת  

חודשי שכר, במקרה של סיום העסקתו בגין מוות או    3מר ברק או שאריו יהיו זכאים לתשלום של  
 אובדן כושר עבודה, כהגדרתו בהסכם ההעסקה.

אושרו על ידי האסיפה    2019בספטמבר    23החל מיום    תנאי כהונתו של מר ברק כיו"ר הדירקטוריון
 להלן: תנאים ד, וזאת ב2019בפברואר  7הכללית של החברה ביום 

שעות חודשיות, לכל הפחות, אשר בגינם    40היקף העסקתו של מר ברק יעמוד על    -  שכר חודשי  (א)
יצוין כי במהלך    ., במונחי עלות לחברהאלפי דולר ארה"ב   10של  בסך    יהא זכאי לתשלום חודשי

בהתאם להחלטה וולנטרית    50%-, הופחת שכרו של מר ברק ב2020דצמבר  החודשים אפריל עד  
מגיפת   עם  מהתמודדות  כחלק  ובקנדוק  בחברה  הבכירים  שכר  להפחתת  החברה  הנהלת  של 

 ולהפחתת ההוצאות התפעוליות בחברה.     ,הקורונה

הפרשות לקרן השתלמות,    זה  זכאי להפרשות והטבות סוציאליות ובכלל  ברקמר    -  תנאים נלווים (ב)
פנ כן  לקרן  כנהוג בחברה.  וימי מחלה  כדין, דמי הבראה  ו/או קרן מנהלים    ברק כלל מר  נסיה 

וכן ונושאי משרה של החברה  דירקטוריון החברה אישר    בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים 
 כמקובל בחברה.   למר ברק כתב שיפוי

מר ברק זכאי להחזר הוצאות, הן בארץ והן בחו״ל, כמקובל בחברה בהתאם    -  החזר הוצאות (ג)
בגין טיסה במחלקת עסקים, הוצאות   לנהליה כפי שיהיו מעת לעת, ובכלל זה, הוצאות טיסה 

דולר ליום בגין הוצאות אחרות, והוצאות    200דולר ליום בגין לינה ועד    500אש״ל אשר כוללות עד  
   ידום ענייניה של החברה.ישירות של נסיעה לחו״ל לק

  ות הניתנ  ,למסחר ות  רשומלא   ותאופצי 4,584,184בנוסף הוקצו למר ברק    -  ות לא רשומות אופצי (ד)
להוראות תכנית האופציות של החברה    בכפוףמניות רגילות של החברה    4,584,184  -ל   למימוש

  31לעובדים, נושאי משרה, דירקטורים, יועצים ונותני שירותים שאומצה על ידי החברה ביום  
 מר ברק. ם האופציות עם כ ובהתאם להס  2015במרץ, 

דוח זימון  ראו  לפרטים מלאים אודות הגמול לו זכאי מר ברק, לרבות תנאי כתבי האופציה שהוקצו לו  
בדוח זה  מובא  אשר המידע על פיו    (2019-01-012012  : אסמכתאמס'  )  2019בפברואר    3אסיפה מיום  

 . הפניה של דרךב

 , דירקטור ובעל השליטה בחברה מר אלכסנדר רבינוביץ וקנדוק מנכ"ל החברהתנאי כהונה של  (2)

מר רבינוביץ מונה  .  וכמנכ"ל קנדוק  רבינוביץ אינו זכאי לתשלום בגין תפקידו כדירקטור בחברהמר  
ביום   קנדוק  ו  .2020בנובמבר    30למנכ"ל  החברה  למנכ"ל  מונה  רבינוביץ  מר  מר  של  כהונתו  תנאי 

ביום    ,אושרו על ידי האסיפה הכללית של החברה,  2019בינואר    1רבינוביץ כמנכ"ל החברה, החל מיום  
   להלן עיקרי תנאי העסקתו:. 2019בפברואר   7

ש"ח    15,000לתשלום חודשי בסך  זכאי מר רבינוביץ  בגין כהונתו כמנכ"ל החברה    -  שכר חודשי (א)
עלות  כי    מהיקף משרה מלאה.  50%וזאת בתמורה להיקף שירותים של    מעביד,  במונחי  יצוין 

בהתאם להחלטה    50%-, הופחת שכרו של מר רבינוביץ ב2020במהלך החודשים אפריל עד דצמבר  
וולנטרית של הנהלת החברה להפחתת שכר הבכירים בחברה ובקנדוק כחלק מהתמודדות עם  

 ולהפחתת ההוצאות התפעוליות בחברה.  ,מגיפת הקורונה

בהתאם לקבוע בדין וע"פ אישור האסיפה הכללית, ההסכם עם מר רבינוביץ    -  תקופת ההסכם (ב)
 שנים ממועד אישור האסיפה למינויו כאמור.  3קופה של מוגבל לת

זכאי להחזר הוצאות, הן בארץ והן בחו״ל, כמקובל בחברה בהתאם    רבינוביץמר    -   החזר הוצאות (ג)
בגין טיסה במחלקת עסקים, הוצאות   לנהליה כפי שיהיו מעת לעת, ובכלל זה, הוצאות טיסה 

דולר ליום בגין הוצאות אחרות, והוצאות    200ד  דולר ליום בגין לינה וע  500אש״ל אשר כוללות עד  
 ה. ישירות של נסיעה לחו״ל לקידום ענייניה של החבר 

ונושאי משרה של החברה    נכלל במסגרתמר רבינוביץ   (ד)   וכן פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים 
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 . כמקובל בחברה למר ברק כתב שיפוידירקטוריון החברה אישר 

ראו   החברה,  כמנכ"ל  כהונתו  בשל  רבינוביץ  מר  זכאי  לו  הגמול  אודות  מלאים  זימון  לפרטים  דוח 
 (. 2019-01-012012 :אסמכתאמס' ) 2019בפברואר  3אסיפה מיום  

 קנדוק בע"מ סמנכ"ל כספים בחברה ו, עמוס כהןמר  תנאי כהונה של  (3)

. להלן עיקרי תנאי  2020  במרץ  16ביום    קנדוקב בחברה ו  מר עמוס כהן מונה לתפקיד סמנכ"ל הכספים
 : העסקתו

כהן  -  חודשי  שכר (א) ל  מר  חודשיזכאי  של    שכר  כסמנכ"ל  ברוטו  ש"ח    00020,בסך  תפקידו  בגין 
ביום  בגין כהונתו כמנהל הכספים של קנדוק.    ש"ח   20,343של    דמי ייעוץ הכספים באינטרקיור ו

קנדוק את העלאת דמי הייעוץ של מר  דירקטוריון  דירקטוריון החברה ו  ו אישר  2020בנובמבר    30
 .  2021ש"ח וזאת החל מינואר  38,000-כהן בגין כהונתו כסמנכ"ל הכספים בקנדוק ל 

הפרשות לקרן השתלמות,  זה  מר כהן זכאי להפרשות והטבות סוציאליות ובכלל   -  תנאים נלווים  (ב)
כדין,   מנהלים  קרן  ו/או  פנסיה  בחברה.לקרן  כנהוג  מחלה  וימי  הבראה  מר  נכן    דמי    כהן כלל 

ונושאי משרה של החברה   דירקטוריון החברה אישר    וכןבפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים 
 .  כמקובל בחברה למר ברק כתב שיפוי

עד    -  מענק שנתי  (ג) בגובה של  זכאי למענק שנתי  יהיה  ביעדים    3מר כהן  עמידה  בגין  משכורות, 
 ים ויעדי חברה, אשר ייקבעו על ידי מנכ"ל החברה בתחילת כל שנת עבודה.   יאיש

 ש"ח. 4,800סך של במר כהן זכאי להחזר חודשי של הוצאות נסיעה  - הוצאות רכב  (ד)

רשומות אופצי (ה) לא  מתאר    -  ות  לבמסגרת  והאופציות  החברה, עובדים  שפרסמה  משרה    נושא 
  למימוש   ותלמסחר הניתנ ות  רשומות לא  אופצי   599,353למר כהן, לאחר תאריך המאזן,    הוקצו

באופן רבעוני    נהבשלתאשר    ,ש"ח  4.13במחיר מימוש של  מניות רגילות של החברה      599,353  -ל
 שנים ממועד ההקצאה.   4תקופה של  על פני

 קנדוק ב תפעול, סמנכ"ל רמי לוימר  תנאי כהונה של (4)

לוי מר   ה  רמי  . להלן עיקרי תנאי  2019  אוגוסט  מהלך חודשבקנדוק ב  תפעולמונה לתפקיד סמנכ"ל 
 העסקתו: 

 ש"ח.   35,000מר לוי זכאי לשכר חודשי ברוטו בסך של  -  שכר חודשי (א)

הפרשות לקרן השתלמות,  זה  מר לוי זכאי להפרשות והטבות סוציאליות ובכלל    -   תנאים נלווים (ב)
בחברה.  כנהוג  מחלה  וימי  הבראה  דמי  כדין,  מנהלים  קרן  ו/או  פנסיה  מר  נכן    לקרן    לוי כלל 

ונושאי משרה של החברה   דירקטוריון החברה אישר    וכןבפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים 
 .  כמקובל בחברה למר ברק כתב שיפוי

באופן רבעוני    משולםאשר    ,ש"ח  120,000מר לוי זכאי למענק חתימה בסך של    -  מענק חתימה (ג)
 כל תשלום.   ש"ח( 15,000תשלומים שווים ) 8-בתום כל רבעון ב 

משכורות, בגין עמידה ביעדים אישים    6זכאי למענק שנתי בגובה של עד    לוימר    -  מענק שנתי (ד)
 ויעדי חברה, אשר ייקבעו על ידי מנכ"ל החברה בתחילת כל שנת עבודה.   

נושא משרה שפרסמה החברה, למר  עובדים ובמסגרת מתאר האופציות ל  - ות לא רשומות אופצי (ה)
המאזן,    לוי תאריך  לאחר  לא אופצי   839,095הוקצו,  - ל   למימוש  ותהניתנ  רלמסחות  שומר  ות 

באופן רבעוני    נהבשל תאשר    ,ש"ח  4.13במחיר מימוש של  מניות רגילות של החברה     839,095
 שנים ממועד ההקצאה.   4במשך תקופה של 

 קנדוק ב שיווק ומכירות ודירקטור, סמנכ"ל משה גברילובמר  תנאי כהונה של  (5)

מדי חודש. במהלך    ש"ח  15,000תחילה כדירקטור בקנדוק בתמורה לסכום של  מונה    משה גברילובמר  
הוחלט למנות אותו למשרה מלאה כסמנכ"ל שיווק ומכירות בקנדוק, וזאת בהתאם    2020חודש יולי  

 לתנאים הבאים: 

ש"ח )החל מחודש ינואר    35,000זכאי לשכר חודשי ברוטו בסך של    גברילוב יהאמר    -  שכר חודשי  (א)
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2021)  . 

מר גברילוב זכאי להפרשות והטבות סוציאליות ובכלל הפרשות לקרן השתלמות,    -  תנאים נלווים (ב)
  גברילוב כלל מר  נכן    לקרן פנסיה ו/או קרן מנהלים כדין, דמי הבראה וימי מחלה כנהוג בחברה.

ונושאי משרה של החברה   דירקטוריון החברה אישר    וכןבפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים 
 . כמקובל בחברה למר ברק כתב שיפוי

 ש"ח.   25,000מענק חתימה בסך של   קיבל  גברילוב מר  -  מענק חתימה (ג)

שנתי (ד) עד    גברילובמר    -  מענק  של  בגובה  שנתי  למענק  עמידה  ש"ח  50,000זכאי  בגין  ביעדים  , 
    ם ויעדי חברה, אשר ייקבעו על ידי מנכ"ל החברה בתחילת כל שנת עבודה.יאישי

 . בחברה לרכב כמקובלזכאי  לוביגבר מר  - הוצאות רכב  (ה)

נושא משרה שפרסמה החברה, למר  עובדים ובמסגרת מתאר האופציות ל  - ות לא רשומות אופצי (ו)
  - ל  למימוש   ות למסחר הניתנות  רשומ   ות לאאופצי   599,353הוקצו, לאחר תאריך המאזן,    גברילוב 
החברה    599,353 של  רגילות  של  מניות  מימוש  רבעוני    נה בשל תאשר    , ש"ח  4.13במחיר  באופן 

 שנים ממועד ההקצאה.   4במשך תקופה של 

  גמול דירקטורים

לפי ישיבה )לרבות במקרה של החלטה    הדירקטורים החיצוניים בחברה זכאים לגמול שנתי וגמול
בתקנות   הקבועות  להוראות  בהתאם  ייקבעו  אשר  הוצאות,  החזר  וכן  טלפונית(  שיחה  או  בכתב 

תש"ס  חיצוני(,  לדירקטור  והוצאות  גמול  בדבר  )כללים  "   2000-החברות  גמול )להלן:  תקנות 
דרגת ההון  דח"צים לפי  פי הדירוג המתאים לחברה הנקבע  על  )כפי שתהיה מעת  "(,  העצמי שלה 

לעת(. הגמול הקבוע לדירקטורים בחברה יהיה זהה לגמול המשולם לדירקטורים החיצוניים בחברה,  
   כאמור לעיל.

  , בהתאמה,אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה  2020באפריל    30וביום    2020באפריל    27ביום  
הדירקטורי שכר  עדכון  בת  םאת  כמפורט  המזערי  דח"צים, קנות  לסכום  כחלק    גמול  וזאת 

ההוצאות והפחתת  הקורונה  מגפת  עם  החברה  החברה  מהתמודדות  של    26  ביום.  התפעוליות 
את    , בהתאמה,אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה  2020בנובמבר    30  וביום  2020בנובמבר  

הדירקטורי שכר  העדכון    םעדכון  טרם  שהיה  כפי  הדח"צים  גמול  בתקנות  כקבוע  הקבוע  לסכום 
 כאמור.   2020מחודש אפריל 

הוקצו לכל אחד מהדירקטורים החיצוניים והדירקטור הבלתי תלוי  ,  2020בינואר    9ביום  בנוסף,  
זימון    לא רשומותהות  למסחר של החברה. לתנאי האופצי   ותרשומ   לא   ות אופצי  18,000 דוח  ראו 
 (. 2019-01-092769 :אסמכתאמס' ) 2019באוקטובר   31ום  מיאסיפה 

   להלן.א  29פרטים לפי תקנה , ראו לפרטים בנוגע לביטוח, פטור ושיפוי

 בעל שליטה   א:21תקנה 

מחזיק, נכון  מר אלכס רבינוביץ, אשר    ואבעל השליטה בחברה ה,  דוח תקופתי זהנכון למועד פרסום  
. "(ותהאופצי"   )להלן:  ותרשומ  ות לאאופצי  8,570,000  -ובמניות    41,711,100  -למועד פרסום הדוח ב

  ות וקצו האופציהבאותם תנאים לפיהם    ות אופצי   1,000,000  -רבינוביץ ל  יצוין כי בנוסף זכאי מר
אשר  "(ות הנוספ  ותהאופצי"  )להלן: אח  נהוקצת,  הבאים  דבהתקיים  )מהתנאים  לצד  (  1:  מכירה 

מרבית פעילות הקנאביס אשר תוחזק על ידי החברה במועד המכירה  שלישי מחוץ לישראל של כל או  
הנפקה ראשונה לציבור בבורסה לניירות ערך מוכרת כלשהי בחו"ל, של   (2; )במישרין ו/או בעקיפין

ן;  כל או מרבית פעילות הקנאביס אשר תוחזק על ידי החברה במועד ההנפקה במישרין ו/או בעקיפי 
או  /מיזוג כל או מרבית פעילות הקנאביס אשר תוחזק על ידי החברה במועד המיזוג, במישרין ו  (3)

לעניין זה    אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך מוכרת בחו"ל.  ישותלתוך  בעקיפין  
יגרום בפרק א' לעיל( 1.2.6)כמתואר בסעיף    SPAC-יצוין, כי אירוע המיזוג עם ה   , ככל שיושלם, 

 . ות להבשלת האופציות הנוספ
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   עסקאות עם בעל שליטה    :22תקנה 

 ( לחוק החברות4)270עסקאות המנויות בסעיף 

אסיפת  2019בפברואר    7ביום   • מר   אישרה  של  כהונתו  תנאי  את  החברה  של  המניות  בעלי 
לפרטים מלאים אודות הגמול לו    אלכסנדר רבינוביץ, בעל השליטה בחברה, כמנכ"ל החברה.

דוח זימון האסיפה מיום  לעיל וכן    21זכאי מר רבינוביץ בשל כהונתו כמנכ"ל החברה, ראו תקנה  
 (. 2019-01-012012 :אסמכתאמס' ) 2019בפברואר   3

התקשרות החברה בחוזה לביטוח  אישרה האסיפה הכללית של החברה    2019בדצמבר    5ביום   •
אחריות דירקטורים ונושאי משרה ואישור תנאי הפוליסה כ"עסקת מסגרת" בהתאם להוראות  

, וביניהם,  הענקת כתבי שיפוי ופטור לנושאי משרה בחברה ובחברות בנותוכן    תקנות ההקלות
שיפוי ופטור כאמור ראו    לפרטים אודות ביטוח,  השליטה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת.בעלי  
ונושאדוח   דירקטורים  אחריות  אודות  וועדת    י לפרטים  דירקטוריון  ידי  על  שאושרה  משרה 

   להלן.  29ראו בתקנה התגמול של החברה 

 ( לחוק החברות4)270בסעיף שאינן מנויות  עסקאות אחרות

ודירקטוריון החברה,  2020באפריל    30  וביום  2020באפריל    27  ביום • ועדת הביקורת  , אישרו 
בהסכ קנדוק  הבת  חברת  עם  מיהתקשרות  משנה  השליטה    שכירות  לבעל  בהן  חברות  שלוש 

)להלן: רבינוביץ  אלכס  מר  השליטה" בחברה,  אישיבעל  עניין  יש  אל  1):  "(  טי  אקס   )
( 3)  -( ג'י.אף.סי.גרין פילדס קפיטל בע"מ; ו2; )"(אקס.טי.אל" )להלן:ביופרמסוטיקלס בע"מ  

"(. ההתקשרות  שוכרות המשנה: "נהיקרא תגרין פורסט הולדינגס בע"מ )שלוש החברות להלן 
וסיומה    2019ביולי,    1חודשים שתחילתה ביום    18בין קנדוק לשוכרות המשנה היא לתקופה בת  

במועד סיום הסכם השכירות הראשי בין קנדוק ובעליהם של המשרדים, באותם תנאי תשלום  
החלים על קנדוק, השוכרת הראשית, ובשים לב לחלקן היחסי של שוכרות המשנה במושכר.  

( לתקנות ניירות ערך  4) 1אישרו את העסקאות לפי תקנה    קורת ודירקטוריון החברהועדת הבי
, כעסקאות עם חברות הנמצאות בשליטת אותו  2005-)הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, תש"ס 

וזאת    ת בטובת החברהופוגע   ן בעל שליטה, שהן בתנאי שוק ובמהלך העסקים הרגיל וכי אינ
תנאי התשלום של שוכרות המשנה הם באופן יחסי לחלקה    (1)  בהסתמך על הנימוקים הבאים:

של כל שוכרת משנה במושכר ועל כן אינם פוגעים בטובת החברה ובטובתה של קנדוק ואין בהם  
ההתקשרות תאפשר מיצוי של המושכר והקצאת  (  2; )אלא כדי לזכות את החברה ואת קנדוק

עת התשלום של קנדוק ושל החברה  משאבים טובים יותר של החברה, בין היתר באמצעות מני
במושכר; מנוצלים  בלתי  שטחים  בהקצאת  3)  בגין  הצורך  לקנדוק  ו/או  לחברה  שיהא  ככל   )

יצוין    ימים.  60חדרים נוספים לאור צמיחתן, קיימת זכות הדדית להודעה מוקדמת קצרה בת  
ביום   עם אקס.טי.אל במסגרתו  ל  ון עדכנחתם    2020ביוני    30כי  תנאי ההתקשרות המקורית 

 אקס.טי.אל ודמי השכירות הוקטנו בהתאם.  של הוקטן שטח המושכר 

לאחר המלצת ועדת  , אישר דירקטוריון החברה,  2020ביוני    30וביום    2020באפריל    30  ביום •
בהסכ החברה  התקשרות  הארכת  את  החברה,  של  עם    מיהביקורת  השליטה,  ההלוואה  בעל 

  דולר   250,000  -ו  דולר   250,000,  דולר  750,000)  דולרמיליון    1.25סך  על  מן: )א( הלוואה  כדלק
בדצמבר   26 - ו 2017בינואר   16  ,2017במרץ   8נוספים אשר הועמדו על ידי בעל השליטה בימים 

אשר    ש"חמיליון    9העמדת מסגרת אשראי והלוואה מכוחה בסך של עד   )ב(  -; ו, בהתאמה(2018
באוקטובר    20ביום  .  2020באוקטובר    1, עד ליום  4הועמדה לחברה כחלק מהסכם רכישת קנדוק 

   מיליון ש"ח.  13.8 - שתי ההלוואות מול בעל השליטה בסך של כנפרעו   2020

, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת  אישרה האסיפה הכללית של החברה   2020ביולי    30ביום   •
פרטית מהותית של מניות ואופציות לשבעה משקיעים מוסדיים  הצעה    ודירקטוריון החברה, 

שאינם קשורים למי מבעלי השליטה בחברה או למי מנושאי המשרה בה   ,ומשקיע פרטי נוסף
  38.2 -שקיעו בחברה סך של כהאשר   ואינם בעלי עניין בחברה כהגדרת מונח זה בחוק החברות

שומות של החברה. לפרטים נוספים ראו  מניות ואופציות לא ר  מיליון ש"ח, בתמורה להקצאת
]מס' אסמכתא:   2020ביולי    27כללית מיוחדת של החברה מיום  דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה  

 [ אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.  2020-01-079383

 

אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של    (054993-01-2018מס' אסמכתא:  )  2018ביוני    24לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום    4
 הפניה.  
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   ונושאי משרה בכירה החזקות בעלי עניין :  24תקנה 

ביום   שפורסמה  בחברה  עניין  בעלי  החזקות  מצבת  את  ראו  אנא  )מס'    2021  ינוארב  7לפרטים 
   .מובא בדוח זה בדרך של הפניה  ואשר המידע על פי(, 2021-01-002974אסמכתא: 

   המירים ערך וניירות מונפק הון רשום, הון א: 24תקנה 

   :הדוחפרסום החברה בסמוך למועד  של והמונפק  הרשום ההוןאודות   נתונים להלן

 ערך נקוב כל אחת.  ללאמניות  200,000,000 רשום: הון

   ערך נקוב כל אחת. ללאמניות  120,088,900 מונפק: הון

 : החברה בסמוך למועד פרסום הדוח של המיריםה ערךה  ניירותאודות   נתונים להלן

 . (09/18)אינטרקיור  ות לא רשומותאופצי 8,570,000

 . (02/19)אינטרקיור  ות לא רשומותאופצי 5,338,184

 (. 06/20)אינטרקיור  ות לא רשומותאופצי 8,332,038

 (.  03/21)אינטרקיור  ות לא רשומותאופצי 4,303,356

 מרשם בעלי המניות בתאגיד  :  ב24תקנה 

 החברה הינו כדלקמן: , מרשם בעלי המניות של פרסום דוח תקופתי זהנכון למועד 

מספר ני"ע  שם מחזיק 
 בבורסה

מניות רגילות ללא  
 ערך נקוב כל אחת 

 120,088,900 1106376 מניות רגילות  חברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ 
 

 מען רשום א: 25תקנה 

 6476670, הרצליה, 85מדינת היהודים  כתובת:

 077-4605012 טלפון:

 09-7680244 פקסימיליה:

 info@intercure.com אלקטרוני: דואר
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   הדירקטורים של התאגיד :  26תקנה 

 חברים.  6נכון למועד הדוח התקופתי, לחברה דירקטוריון בן  

 :5להלן פרטים אודות חברי הדירקטוריון נכון למועד פרסום דוח תקופתי זה, למיטב ידיעת החברה 
 

 

( ואישור היק"ר, בכוונת החברה לצרף את מר מייקל אוארבך כדירקטור  2021באפריל    1, בכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית של החברה )שמזומנת ליום  SPAC-יצוין כי במסגרת עסקת ה  לעניין זה   5
[ אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של  2021-01-023491]מס' אסמכתא:  2021ברואר בפ 25נוסף בחברה. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה מיום 

   הפניה.
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 שם
 מספר ת.ז. 

 תאריך לידה 
 נתינות

מען להמצאת כתבי  
 בית דין 

חברות בוועדות  
הדירקטוריון  

האם הוא  
דירקטור בלתי  
תלוי/דירקטור  

חיצוני כהגדרתו  
  -בחוק החברות 

 כן/לא

האם הוא עובד של  
  -החברה של חברה 

בת שלה, של חברה  
קשורה שלה או של  

  - בעל עניין בה 
התפקיד או  

התפקידים שהוא  
 ממלא כאמור 

החברות בהן משמש  
כדירקטור נוסף על  

היותו דירקטור  
 בחברה 

התאריך בה  
החלה  
כהונתו  

כדירקטור  
 של החברה 

  5 -השכלתו והתעסקותו ב
השנים האחרונות, תוך פירוט  

המקצועות או התחומים שבהם  
נרכשה ההשכלה, המוסד שבו  

נרכשה והתואר האקדמי או  
התעודה המקצועית שהוא  

ופירוט התאגידים  מחזיק בהם, 
 שבהם הוא משמש כדירקטור 

האם לפי מיטב  
ידיעת החברה  
והדירקטורים  
,  האחרים שלה

  הדירקטור הוא
בן משפחה של  
בעל עניין אחר  

כן/לא,   -בחברה 
 בציון פרטים

דירקטור  ההאם 
הוא דירקטור  

שהחברה רואה  
אותו כבעל  
מומחיות  

חשבונאית  
ופיננסית ו/או  
בעל כשירות  

 מקצועית 
 אהוד ברק 
009700360 
12.2.1942 
 ישראלית 

 

עזריאלי   ,  1מרכז 
תל אביב,   עגול,  בניין 
וילנסקי   פירט  אצל 
וכנעני   מזרחי 

(FWMK  )-    משרד
 עו"ד

כיו"ר   לא מכהן 
 דירקטוריון החברה; 

 

בע"מ   גארדיקור 
מ שנים;    3  -למעלה 

  - בע"מ כ סייברטוקה
יו"ר    6 חודשים; 

דירקטוריון בקרביין  
 שנים 3.5 -בע"מ כ

ומתמטיקה 23.09.2018 פיזיקה    , בוגר 
העברית   האוניברסיטה 

( מוסמך  B.SCבירושלים   ;)
מערכות אוניברסיטת    , בניתוח 

 ( M.SCסטנפורד קליפורניה )
 

כשירות   לא בעל 
 מקצועית  

 אלכס רבינוביץ 
014122568 
13.3.1971 
 ישראלית 

 

ב.ס.ר   , קומה  4מגדל 
, בני  7, רחוב מצדה  33

דורון    ברק  אצל 
קנטור   טיקוצקי 
גרוס   נס עמית  גוטמן 

 משרד עו"ד  -ושות' 

כדירקטור   לא מכהן 
 חברה; הומנכ"ל 

מכהן   כן  כמו 
ומנכ"ל   כדירקטור 

 בקנדוק 

בכלכלה   09.07.2018 אין  ראשון  תואר 
 אוניברסיטת חיפה.   ,וחשבונאות

פילדס   גרין  ג'י.אף.סי  מנכ"ל 
בע"מ; מנכ"ל גרין פורסט גלובל  
פורסט   גרין  מנכ"ל  בע"מ; 

 הולדינגס בע"מ 

כשירות   לא בעל 
מקצועית  
ומומחיות  
חשבונאית  

 פיננסית 

 אלון שמואל גרנות 
057210247 
14/06/1961 

 ישראלית 

היהודים   ,  85מדינת 
 הרצליה 

כדירקטור   לא מכהן 
 קנדוק ב

תעשיות   אינטר 
 בע"מ וקנדוק בע"מ 

30.11.2020 B.A  עסקים ומנהל    ,בכלכלה 
חיפה    MA  ;אוניברסיטת 

 . טכניוןה ,בכלכלה
 

כשירות   לא בעל 
 מקצועית  

 דוד סלטון 
55976153 

15.10.1959 
 ישראלית 

 , 67רחוב לוטם 
 4521749הוד השרון, 

בלתי   דירקטור 
 תלוי; 

בו עדת  וחבר 
ועדת   ביקורת, 
וועדת   תגמול 

 מאזן וכספים.

וניהול 14.12.2014 אין  לא בכלכלה  ראשון    ,תואר 
 . הטכניון

 מנכ"ל ויריליטי מדיקל בע"מ; 
 מנכ"ל דנטאק שתלים בע"מ;  

(  1982יתוח )ופחקר  ארן מבדח"צ  
 בע"מ.

כשירות   לא בעל 
מקצועית  
ומומחיות  
חשבונאית  

 ופיננסית 

 לני גרינבאום מיכלסון 
038553467 
5.01.1976 
 ישראלית 

 , 31שדרות ביאליק 
 רמת השרון 

 

דירקטורית  
 חיצונית; 

בו עדת  וחברה 
ועדת   ביקורת, 
וועדת   תגמול 

 מאזן וכספים.

עסקים   3.9.2015 אין  לא במנהל  ראשון  תואר 
הבינתחומי   מהמרכז  ומשפטים 
במנהל   שני  תואר  בהרצליה; 
קולג',   מאימפריאל  עסקים 
דין,   כעורכת  מוסמכת  לונדון. 
במרכז   דירקטורים  קורס 

 בינתחומי הרצליה. 
לאומי;   בבנק  אשראי  בקרית 

 ..PPD Ltd-מומחית חוזים ב

כשירות   לא בעלת 
 מקצועית 

 גדעון הירשפלד
022238166 
11.2.1966 
 ישראלית 

, תל  17א  ייהודה הנש
 אביב 

דירקטור  
 חיצוני;  

בו עדת  וחבר 
ועדת   ביקורת, 
וועדת   תגמול 

 מאזן וכספים.

כדירקטור   לא מכהן  לא 
 בחברות אחרות 

תואר ראשון יחסים בין לאומיים   23.09.2018
המדינה האוניברסיטה    , ומדעי 

שני   תואר  בירושלים;  העברית 
עסקים אוניברסיטת    ,מנהל 

HERIOT-WATT . 
עסקי   פיתוח  תחום  כמנהל  כיהן 
בשנים   ישראל  בדואר  ושיווק 

2009-2016 . 

כשירות   לא בעל 
מקצועית  
ומומחיות  
חשבונאית  

 פיננסית 
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   נושאי משרה בכירה א: 26תקנה 
 עמוס כהן ישראל גבירץ  נושא המשרהשם 

 037236874 33762139 מס' זיהוי

 1979 1977 שנת לידה

 2020 2014 שנת תחילת כהונה

התפקיד שהוא ממלא בחברה, בחברה בת שלו, בחברה  
קשורה שלו או בבעל עניין בו; היה נושא המשרה הבכירה  

 תצוין עובדה זו -מורשה חתימה עצמאי בחברה  

 סמנכ"ל כספים בחברה ובקנדוק פנימי מבקר 

אם הוא בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה 
 בכירה אחר או של בעל עניין בחברה

 לא לא

השכלתו וניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות. 
בפירוט השכלתו של נושא המשרה הבכירה יצוינו 

המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד  
שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית  

 שהוא מחזיק בהם

בכלכלה  ראשון  תואר  בעל  מוסמך.  חשבון  רואה 
 וחשבונאות מאוניברסיטת בר אילן; 

 שותף במשרד רואי חשבון פאהן קנה ניהול ובקרה. 

וחשבונאות   בכלכלה  ראשון  תואר  בעל  מוסמך.  חשבון  רואה 
 ; הל מאוניברסיטת בן גוריון והמכללה למנ

 ;סמנכ"ל כספים בחברת קו מנחה שירותי מידע ותקשרו בע"מ

 .מנהל כספים בחברת וואלה! תקשורת בע"מ
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 מורשה חתימה  ב:  26תקנה 

   מורשי חתימה עצמאיים.  איןלתאגיד 

 רואה החשבון של התאגיד  :  27תקנה 

KPMG 6, תל אביב.17מגדל המילניום, רחוב הארבעה , משרד רואי חשבון, סומך חייקין  

 שינויים בתזכיר או בתקנון ההתאגדות :  28תקנה 

 .  ההתאגדות שלההחברה או בתזכיר  של  ההתאגדות בשנת הדיווח לא נערכו שינויים בתקנון

 מיוחדות תוכללי ותהחלטות אסיפ   )ג(:29 תקנה

תאריך המאזן, הקצתה החברה למספר משקיעים מוסדיים, שהינם  , לאחר  2020באוגוסט    4ביום  
צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה, בעלת עניין ובעל השליטה בחברה את ניירות הערך הבאים:  

(  2)  -ש"ח לכל מניה; ו  4.13מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, המשקף מחיר של    9,257,820(  1)
רשומואופצי   8,332,038 לא   ל  ותהניתנת  ות  תוספת    8,332,038  -למימוש  תמורת  רגילות,  מניות 

של   כ  4.40מימוש  של  כולל  בסכום  וזאת בתמורה להשקעה  אופציה  לכל  מיליון ש"ח.    38.2-ש"ח 
ביום   . לפרטים  2020ביולי    30ההקצאה בוצעה לאחר קבלת אישור האסיפה הכללית של החברה 

כל זימון אסיפה  בדבר  מיידי  דוח  ראו  מיום  נוספים  של החברה  מיוחדת  מס'  )  2020ביוני    25לית 
-2020-01מס' אסמכתאות:  )  2020ליולי    27ודיווחים משלימים מיום    ( 2020-01-058582אסמכתא:  

 אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה.   (,2020-01-079383- ו 072877

 החלטות החברה  : א29תקנה 

 אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה תיאור ההסדר החל בגין ביטוח  .א

, אישרו ועדת  2020בנובמבר    30-ו  26בימים  לעיל,    22בהתאם לעסקת המסגרת המפורטת בתקנה  
את    )ג( לתקנות ההקלות1, בהתאם לתקנה  התגמול, הביקורת ודירקטוריון החברה )בהתאמה(

(  30.4.2022עד ליום    1.12.2020מיום  חודשים )  17לתקופה של  בפוליסת ביטוח  ,  התקשרות החברה
 דולר ארה"ב.   100,000מיליון דולר ארה"ב ופרמיה שנתית של  10בעלת גבול אחריות של עד 

  כתבי שיפוי ופטור לנושאי משרה .ב

הנמנים   כאלה  לרבות  בחברה,  לעת,    עלנושאי המשרה  מעת  שיהיו  כפי  בחברה  השליטה  בעלי 
.  2019בדצמבר    5זכאים לכתב שיפוי ופטור בהתאם לאישור האסיפה הכללית של החברה מיום  

-2019)אסמכתא    2019באוקטובר    31לנוסח כתב הפטור והשיפוי ראו דוח זימון האסיפה מיום  
01-092769.) 

 

 2021, מרץב 31

 :שמות החותמים ותפקידם

 

 : תפקידים    : החותמיםשמות 

 _______________     אהוד ברק, יו"ר דירקטוריון  (1)

 _______________    ודירקטור  מנכ"ל  אלכסנדר רבינוביץ', (2)

 _______________     , סמנכ"ל כספים עמוס כהן (3)
 
 

 

. עד לאותו מועד רואה  2021במרץ  24הכללית של החברה ביום  סומך חייקין אושר על ידי האסיפה KPMGיצוין כי מינוי רואה החשבון  6
 (.  Deloitteהחשבון המבקר של החברה היה ברייטמן אלמגור זוהר )



 הצהרות הנהלה על הדיווח הכספי ועל הגילוי  -ה' פרק  
 

ב)א( לתקנות ניירות 9דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה  
 : 2020לשנת  1970 -ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

ד"(, אחראית לקביעתה והתקיימותה של ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של אינטרקיור בע"מ )להלן: "התאגי
 בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד. 

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם: 

 מנהל כללי: אלכסנדר רבינוביץ .1
 ., סמנכ"ל כספיםעמוס כהןשא המשרה הבכיר ביותר בחברה בתחום הכספים הינו: נו .2

כ הגילוי  ועל  הדיווח הכספי  על  פנימית  תוכננו   לתול בקרה  ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר  בקרות 
מי  בידי  או  פיקוחם,  תחת  או  הכספים  בתחום  ביותר  הבכיר  המשרה  ונושא  הכללי  המנהל  בידי 
מידה   לספק  נועדו  אשר  התאגיד,  דירקטוריון  בפיקוח  האמורים,  התפקידים  את  בפועל  שמבצע 

ולהכנת   הכספי  הדיווח  למהימנות  בהתייחס  בטחון  של  הדין, וחהדסבירה  להוראות  בהתאם  ות 
ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, 

 מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

נדרש  שהתאגיד  מידע  כי  להבטיח  שתוכננו  ונהלים  בקרות  השאר,  בין  כוללת,  הפנימית  הבקרה 
הנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר  ל   ברלגלותו כאמור, נצבר ומוע

בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות 
 במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי. 

לס מיועדת  אינה  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על  פנימית  בקרה  שלה,  המבניות  המגבלות   פקבשל 
 יטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה. ב

 ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה של והערכה בדיקה הדירקטוריון, ביצעה ההנהלה, בפיקוח
 ; שלה והאפקטיביות בתאגיד הגילוי

בפיקוח  ההנהלה  שביצעה  והגילוי  הכספי  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה  אפקטיביות  הערכת 
 קטוריון כללה: ירהד

 ניירות ערך בקשר ליישום הערכת אפקטיביות הבקרה ישום של העקרונות המנחים שפרסמה רשות  י
הבקרה  לרכיבי  התייחסות  תוך  להנהלה,  הדירקטוריון  ידי  על  והגילוי  הכספי  הדיווח  על  הפנימית 

על תהליך    הבאים: כללו בקרות  הפנימית  ורכיבי הבקרה  הדוחות הכספעריכת  בקרות    ם, ייסגירת 
ברמת הארגון, בקרות כלליות על מערכות המידע, בקרות על הליך ההשקעה בניירות ערך של חברות 

 . קרות על תהליכים שהינם מהותיים מאוד לדיווח הכספי ולגילויוכן ב מוחזקות

לעיל,  על בהתבסס כמפורט  הדירקטוריון  בפיקוח  ההנהלה  שביצעה  האפקטיביות  הערכת 
 הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית למסקנה, כי הבקרה הגיעו התאגיד לתוהנה הדירקטוריון  

  .אפקטיבית היא 2020 בדצמבר 31 ליום בתאגיד

 

 



 (: 1ב)ד()9י לפי תקנה כלל צהרת מנהלה

 הצהרת מנהלים 

 הצהרת מנהל כללי 

 מצהיר כי:, אלכסנדר רבינוביץאני, 

 (.הדוחות -  )להלן 2020( לשנת החברה - להלן)בע"מ  אינטרקיורבחנתי את הדוח התקופתי של   (1)

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה  (2)
יהיו   לא  מצגים,  אותם  נכללו  שבהן  הנסיבות  לאור  בהם,  שנכללו  שהמצגים  כדי  הנחוץ  מהותית 

 מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; 

ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות ם  יילפי ידיעתי, הדוחות הכספ (3)
ה  של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  לתאריכים   חברההמהותיות, 

 ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של  (4)
 ד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי: גיתאה

הבקרה  (א) של  בהפעלתה  או  בקביעתה  המהותיות  והחולשות  המשמעותיים  הליקויים  כל  את 
של  יכולתו  על  לרעה  להשפיע  סביר  באופן  העלולים  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על  הפנימית 

לעבד,   לאסוף,  במהימנות   כםלסהתאגיד  להטיל ספק  בו  באופן שיש  כספי  על מידע  לדווח  או 
 –הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

ש (ב) מהותית,  שאינה  ובין  מהותית  בין  תרמית,  לו כל  שכפוף  מי  או  הכללי  המנהל  מעורב  בה 
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח 

 הכספי ועל הגילוי; 

 אני, לבד או ביחד עם אחרים בתאגיד:  (5)

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים  (א)
שמ בתקנות להבטיח  כהגדרתה  שלו  מאוחדת  חברה  לרבות  לתאגיד,  המתייחס  מהותי  ידע 

התש"ע שנתיים(,  כספיים  )דוחות  ערך  בחברה   , 2010-ניירות  אחרים  ידי  על  לידיעתי  מובא 
 –ובחברה המאוחדת, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

תחת פיקוחי, המיועדים   קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים (ב)
להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 

 הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

 את  זה בדוח  והצגתי  ,הגילוי ועל  הכספי הדיווח על הפנימית  הבקרה של  האפקטיביות  את  הערכתי  ( ג)
 .הדוחות למועד כאמור הפנימית הבקרה של האפקטיביות לגבי וההנהלה הדירקטוריון מסקנות

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 

 

 

 _____ _________ __________      1202 ץבמר 31  

 החברה , מנכ"לאלכסנדר רבינוביץ      תאריך             



 (: 2ב)ד()9הכספים לפי תקנה הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום 

 הצהרת מנהלים 

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 , מצהיר כי:עמוס כהןאני, 

)  אינטרקיורבחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של   (1) ( החברה  -  להלןבע"מ 
 ;(הדוחות - להלן) 2020לשנת 

י האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של כספלפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע ה (2)
לאור   בהם,  שנכללו  שהמצגים  כדי  הנחוץ  מהותית  עובדה  של  מצג  בהם  חסר  ולא  מהותית  עובדה 

 הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; 

פים באופן נאות, מכל הבחינות משקלפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות   (3)
לתאריכים ולתקופות   חברההמהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של ה

 שאליהם מתייחסים הדוחות; 

של   (4) הכספיים  והדוחות  הביקורת  ולוועדות  לדירקטוריון  החברה,  של  המבקר  החשבון  לרואה  גיליתי 
 תר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי: ביוהתאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית 

הבקרה  (א) של  בהפעלתה  או  בקביעתה  המהותיות  והחולשות  המשמעותיים  הליקויים  כל  את 
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד 

ש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי שי לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן
 –והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין  (ב)
או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל  

 וי; הגיל

 אני, לבד או ביחד עם אחרים בתאגיד:  (5)

פיקוחי, המיועדים  (א) ונהלים תחת  וקיומם של בקרות  וידאתי קביעתם  ונהלים, או  קבעתי בקרות 
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברה מאוחדת שלו כהגדרתה בתקנות ניירות 

התש"ע שנתיים(,  כספיים  )דוחות  ידי  , 2010-ערך  על  לידיעתי  ובחברה אח  מובא  בחברה  רים 
 –המאוחדת, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

פיקוחי, המיועדים  (ב) ונהלים תחת  וקיומם של בקרות  וידאתי קביעתם  ונהלים, או  קבעתי בקרות 
להוראות   בהתאם  הכספיים  הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  מהימנות  את  סביר  באופן  להבטיח 

 מקובלים; אותהדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונ

 את  זה בדוח והצגתי ,הגילוי  ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה של האפקטיביות את הערכתי ( ג)
 .הדוחות למועד כאמור הפנימית הבקרה של האפקטיביות לגבי וההנהלה הדירקטוריון מסקנות

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 
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