
                     

לקראת הפעלה של טוגדר פארמה  ובית המסחר המפעל

  מסחרית:

   מהיק"ר IMC-GSPלעמידה בתקן אבטחה התקבל אישור 

בתוך שרשרת הערך של החברה גם יוזיל לחברה עלויות ייצור  ובבית המסחר שימוש במפעל

 רות אחרות ובכך ישפר את רווחיותהוגם יאפשר לה לספק שירותי ייצור עבור חב

ותחל לבית המסחר  GDPואישור  למפעלסופי  GMP פועלת לקבל אישורהחברה 

  בקרוב םפעלתבה

  

(ת"א: טגדר), המתמחה בגידול וייצור מוצרי קאביס רפואי,  טוגדר – 2020 בספטמבר 24אשקלון, 

, מהיחידה לקאביס רפואי במשרד IMC-GSPכי המפעל שהיא מקימה קיבל אישור אבטחה,  מדווחת

של טוגדר  הבסמוך לחוו יםמ"ר, מצא 750, בשטח כולל של ובית המסחר הבריאות ומהמשטרה. המפעל

  קאביס רפואי בשה. תפרחות  טון 50-כבאזור אשקלון ובעל כושר ייצור של 

וייצר מוצרים באיכות מעולה גם מתוצרת  עוגן חשוב בשרשרת הערך של טוגדר ויהוובית המסחר המפעל 

הקאביס הרפואי מהחווה באשקלון וכן מתוצרת הקאביס הרפואי שטוגדר מייבאת מהחווה של 

לגידול קאביס רפואי ולתת חוות בעלי  ,בכוות החברה לחתום הסכמים עם מספר מגדלים .מאוגדה

ייצר לשל טוגדר ובכך ובבית המסחר במפעל שירותי עיבוד, מיצוי, אריזה ובית מסחר לתוצרת שלהם 

  .וסף לחברהמשמעותי מקור הכסה 

לצורך  IMC-GDPותקן  למפעל IMC-GMPעם קבלת אישור האבטחה פועלת טוגדר פארמה לקבלת תקן 

עיבוד תוצרת ל והקמתו ועדהבסמוך לחוות הגידול באשקלון,  המסחרית. מיקום המפעל הוא םהפעלת

הוצאות שתיות של לחברה  יחסוךהמפעל  מעריכה טוגדר ההלת אל ומאוגדה.מישרהקאביס הרפואי 

  .חברות חיצויותמעבור שירותי ייצור מוצרים ואריזה  יםעשרות מיליוי שקל

  

  אודות טוגדר

הבת גלובוס פארמה, שמפעילה תשתית -חברת טוגדר (ת"א טגדר) פועלת בתחום הקאביס הרפואי באמצעות חברת

מ"ר באוגדה וכן ייצור ושיווק תוצרת  30,000מ"ר בישראל,  20,000ל בהיקף של ווטכולוגית מתקדמת לגידחקלאית 

שיעבד תוצרת למוצרים  GMPקאביס רפואי בישראל ומחוצה לה. החברה משלימה הקמת מפעל בישראל, בתקן 

טוגדר פארמה צוות עם חברות מובילות בתחום הקאביס הרפואי.  החברה היא בעלת הסכמי שיווק והפצה סופיים.

מומחים בגידול קאביס עם ידע ויסיון בגידול מעשי של קאביס, והחברה מצאת בתהליך מתקדם לקבלת  כולל 

שיווק בגרמיה ובשוק האירופאי כולו, כולל הגשת בקשה לקבלת היתר אירופאי לייצוא מוצרי קאביס רפואי  אישור
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