
                                                                        

                                                                         

  

  שוק הקאביס הרפואי: במשמעותי  מהלך

בלעדי עם חברת  והפצהשיתוף פעולה שראל חותמת על הסכם 

  הקאביס טוגדר

הקמת ל הסכם שיתוף פעולה מסחריהחברות חתמו היום על 

בשוק שיווק והפצת מוצרי קאביס רפואי מערך משותף ל

   המקומי והגלובלי 

בתי החולים ל הספקת התרופות והציוד הרפואישראל, המובילה את חברת לראשוה בישראל: 

בשוק הפצה בלעדי ו שיתוף פעולה, חתמה היום על הסכם בישראל מוסדות רפואייםהציבוריים וה

 קאביס רפואישל מוצרי שיווק ההסכם כולל הפצה ו .הקאביס טוגדרעם חברת המקומי והגלובלי 

תוקף . בתי חולים ובתי מרקחת :ים אשר שראל עומדת בהתקשרות עימם כגוןלמוסדות הרפואי

  שים.  12שתיים עם אופציה להארכות עד עומד על  השותפות

מוצרים ו שמציעה חברת טוגדר: תפרחות, שמיםהרפואי כל מוצרי הקאביס  אתכלול י השיווק

מוצרי טוגדר למכירה בבית המרקחת כמו כן, יכסו . לכשיאושר לשימוש בישראל  CBD בשילוב 

  שראל. המקוון של 

 הקאביס הרפואי עבור שראללתחום לראשוה הכיסה  -לשתי החברותמשמעותית שותפות  זו 

 ההפצהלטוגדר הללו ללקוחות וספים.  המוצרים הגשה שלולסל המוצרים תוספת תהווה 

החברות סיכמו בוסף כי יפעלו  .הרחב בפריסה ארציתחשיפה לקהל מטופלים  מעיקהבבלעדיות 

בילאומי משותף שבבסיסו הקשרים העפים של שראל עם חברות ייצוא והפצה להקמת מערך 

  ם של טוגדר. יליאתרופות בילאומיות והסכמי ההפצה הגלוב

' שמובילה את הספקת התרופות והציוד הרפואי למערך : ״ 'שראל, שלמה גרופמןיו"ר שראל

הרפואה בישראל, תוך שילוב אמצעים טכולוגיים המתקדמים בעולם, עומדת היום בחזית המאמץ 

מיטב  הלאומי להספקת תרופות, ציוד רפואי וציוד מגן למגפת הקורוה ובכוותה לשלב את 

שראל (המוקם בימים אלה בתיה) לטובת יכולותיה המתקדמות, כולל המרלו״ג החדשי מסוגו בי

הקאביס   , הצפוי להביא לפריצה ובשורה חדשה בתחום שיווק TOGETHER שיתוף הפעולה עם 

  הרפואי בישראל ובעולם״.

הוסיף: ״בחו את שוק הקאביס הרפואי בישראל והחלטו לחתום על  מכ״ל שראל, אבי בוסקילה

ת המוצרים ותהליכי העבודה ובעיקר מהשדרה לאחר שהתרשמו מאיכו  TOGETHR הסכם עם

היהולית ומהחזון האסטרטגי שלה להגשת והוזלת מחירי הקאביס הרפואי למטופלים. החתימה 

  היום היא צעד ראשון וחשוב בדרך להגשמת היעד הזה״.



                                                                        

                                                                         
לאחת המשווקות הגדולות  בורחאו גאים ומתכבדים ל" פארמה, יוחן דיו, יו"ר טוגדר 

מרשים בתחום מאוד מורכב. עשיר וכה ייחודי, עם יסיון חברה והמרכזיות בתחום הפארמה, 

שחקן משמעותי וגדול בשוק הישראלי לקאביס כ מחזק את טוגדרהסכם הבלעדי עם שראל, ה

 2021 שותפות זו מהווה השלמה לתוכית האסטרטגית של החברה, לפריצה מתוכת בשת רפואי.

למימוש היעד בוסף, מוביל ההסכם לשוק המקומי והגלובלי והפיכתה למובילה מרכזית בתחום. 

  ".ים למטופלים בשוק המקומיימוצרים איכותיים במחירים אטרקטיב האסטרטגי שלו להגשת

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  אודות שראל

 ,(GPO) במטרה לשמש כזרוע הרכש המרכזית 1995חברת "שראל", הוקמה בשת 

עבור בתי החולים והמרכזים הרפואיים הממשלתיים ומוסדות אחרים בישראל, 

שירותי בריאות הציבור, לשכות הבריאות, האגף לשעת חירום במשרד הבריאות 

  .וגופים וספים



                                                                        

                                                                         

שראל היה חברה מובילה בתחומה, המספקת תחת קורת גג אחת, סל רחב של 

ציוד מעבדתי ושירותים משלימים למערכת  תרופות, חיסוים, ציוד ומכשור רפואי,

הבריאות. החברה היה בבעלות "עמותת בתי החולים הציבוריים למען הציבור", 

 ..הפועלת ללא מטרות רווח ואך ורק למטרות ציבוריות

  .עובדים מיומים, מוסים ובעלי ידע רב תחומי 145 –החברה מעסיקה כ 

https://www.sarel.co.il/ 

  

  אודות טוגדר 

מחזיקה בכל שרשרת  , בהובלת יו"ר יוחן דיו והמכ"ל יסים ברכה,קבוצת טוגדר

מפעילה הערך של מוצרי קאביס רפואי: מגידול ופיתוח עד ייצור ומכירה. החברה 

דום חממות בישראל,  20תשתית חקלאית וטכולוגית מתקדמת לגידול בהיקף של 

, חברת בת של טוגדר, משלימה הקמת מפעל דום חממות באוגדה. גלובוס פארמה 32

בת -חברהשיעבד תוצרת למוצרים סופיים.  IMC-GMPבישראל, בהתאם לתקן 

וספת ,קאבליס, פועלת בתחום מוצרי הקאביס זה למעלה מעשור בבית החולים 

לקבוצה הסכמי שיווק והפצה עם חברות מובילות בתחום הקאביס 'הדסה'.  

בלעדי עם חברת הפארמה 'גוד פארם' לשיווק והפצה במותג ובין היתר הסכם -הרפואי

   בתי המרקחת הפרטי שמשיקות השתיים.

  . https://together-pharma.com : אתר החברה


