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מצגת חברה
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ולפיכךעצמאיבאופןהחברהידיעלנבדקלאתוכנםאשר,שונותורשויותגופיםידיעלשפורסמווציבורייםסטטיסטייםופרסומיםנתונים,החברהשלפעילותהשווקיהערכותזהובכללזומצגתעריכתבמועדהחברהלהנהלתהידועמידעעל,היתרבין,המתבססות,החברה
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החזון שלנו

חזון-מצגת חברת -טוגדר 

פועלים מתוך מטרה לסייע ללקוחותינו להשיב  TOGETHERאנו בחברת 

. לעצמם את איכות החיים על מנת ליצור עבורם עתיד טוב יותר

TOGETHER פועלת ללא לאות לייצר מגוון חדש של פתרונות קנאביס

על מנת ליצור זנים חדשים  , ומשקיעה משאבים רבים במחקר ופיתוח

.ועיבודים המתאימים ביותר לצרכי הטיפול המשתנים

.מייצרים את קנאביס המחרTOGETHER-אנו ב



עלינו-מצגת חברת -טוגדר 

2020-2021נחתמו -שותפים עסקיים/ מערך הפצה 

בתי מרקחת100
בפריסה ארצית

סניפים מורשים28
למכירת קנאביס רפואי

הפצהחברת-נובולוג

סופרפארםבתי מרקחת פרטיים

חברת הפצה  -סלא

שותפים עסקיים  

חברת הפצה תרופות לבתי חולים  –שראל
ל  "מפעל ייצור והפצה לחו–פנקסיה 

הפצה ומכירה  -גרמניה 
שותפות ברשת בתי מרקחת  -פארם גוד

בפריסה ארצית



עלינו-מצגת חברת -טוגדר 

כרטיס ביקור

TOGETHER הינה חברה ציבורית

הנסחרת בבורסת ת״א

החברה מחזיקה באמצעות חברות  •

בית מסחר מאושר  ,"(הקבוצה)"הבת 

וכן מפעל  , ר "עם רישיון קבוע מהיק

אשר   GMP–IMCמאושר בתקן  

החל בימים אלו בפעילות ייצור ויאפשר  

סינרגיה מושלמת עם חוות הגידול תוך  

טריםשימוש  בתפרחות ובחומר 

.להפקת שמנים

בבעלות הקבוצה שתי חוות  , כמו כן •
:  מסחריות פעילות

דונם20בהיקף של -בישראל •

דונם30בהיקף של -באוגנדה •

שווקי יעד מרכזי גידול שרשרת ערך תחום עיסוק

,מדיקל
קוסמטיקה

,  גידול, ריבוי, מו״פ
,  בית מרקחת, מפעל

לקוח סופי

, אוגנדה, ישראל
(עתידי)פורטוגל 

, אירופה, ישראל
דרום אמריקה



עלינו-מצגת חברת -טוגדר 

צוות הניהול והדיקרטוריון

יוחנן דנינו

ר ודירקטור"יו

ל המשטרה לשעבר"מפכ
ר מגדל חברה לביטוח לשעבר"יו

 WeSureנשיא קבוצת

HLSומומחה בתחום הסייבר וה 

ניר סוסינסקי

בעל שליטה ודירקטור

מהנדס תעשייה וניהול  
ניהול שוטף של מערך התפעול  , הקמה

בעל ניסיון עשיר בניהול הקמה ותפעול של  

מערכות מורכבות בסקטור הפרטי והציבורי

ניסים ברכה

ל ודירקטור"מנכ, בעל שליטה

גיוס כספים ושיתופי פעולה בארץ ובעולם
ן"יזם ומנהל בתחום הנדל

חקלאי

גיא עטיה

בעל שליטה ודירקטור

מנכל משותף גלובוס פארמה
ניהל חברה אבטחה מהמובילות בארץ

עובדים  1500-שמנתה כ

בעלים של חברת האבטחה רחש בטחון

עירית בן עמי

דירקטור חיצוני

ד בהכשרתה בעלת ניסיון עשיר  "ח ועו"רו
כמנהלת כספים בחברה ציבורית ואחרות  

בהיקפי פעילות שונים

ר הדר רון"ד

דירקטור חיצוני

ל"שותפה ומנכ-מייסדת
Healthcare Ventures  קרן הון סיכון  ,

ישראלית מובילה

חיים יוספי' פרופ

דירקטור חיצוני

מנהל המערך הקרדיולוגי במרכז הרפואי ברזילי  
פרופסור לקרדיולוגיה באוניברסיטת  . באשקלון

.גוריון  בנגב-בן



עלינו-מצגת חברת -טוגדר 

-החווה  בישראל 
מבקיעים

דונם20שטחן של החממות בישראל הינו •

החממות הוקמו בהתאם לתקנות גידול  •

הקנאביס הרפואי של משרד הבריאות

והינן מוסמכות לתקנים הבינלאומיים  

GMP ו-GACP

החברה עומדת בכל התקנים הכוללים את  •

מערכות וטכנולוגיות מהמתקדמות ביותר 

בקרת אקלים , בישראל בתחומי השקיה

על מנת להבטיח את התנאים  , ואוורור

המתאימים לגידול הקנאביס הרפואי

על פי התקנות

17-כושר גידול והפרחה בשטח של כ•

.דונם נטו 



תפרחות

המוצרים שלנו-מצגת חברת -טוגדר 

מוצרי טוגדר

זן פרמיום של החברה)זן אור 
מסוג אינדיקה מהמבוקשים  

.  ביותר בשוק הקנאביס  הישראלי 



שמנים

המוצרים שלנו-מצגת חברת -טוגדר 

מוצרי טוגדר



קנאבליס-מצגת חברת -טוגדר 

קנאבליס

ובעלת  2009קנאבליס פועלת משנת •

שנות ניסיון10-למעלה מ

קנאבליס פועלת בשיתוף פעולה עם•

בית החולים הדסה עין כרם  

ראובן ' בראש צוות המחקר עומד פרופ•

אור המשתף פעולה עם צוות החברה

בידי קנאבליס מאגר מידע גדול עם  •

מחקרים תצפיתיים

קנאבליס  מפעילה  מרכז חלוקה  •

בהדסה עין כרם  

המתמחה במוצרי קנאביס רפואי שאינם מיועדים   TOGETHERקנאבליס הינה חברת בת של

לאלפי , אנו מספקים מוצרי קנאביס לאורך השנים. עוגיות וקפסולות, לעישון ובהם שמנים

.מטופלים בכל רחבי הארץ



קנאבליס-מצגת חברת -טוגדר 

מוצרי קנאבליס

עוגיות קנאביסCBDשמן 

קרם קנאביסתכשיר רפואי

קפסולות שמןשמן שחור



עלינו-מצגת חברת -טוגדר 

גוד פארם –טוגדר 

טוגדר וגוד פארם מקימים רשת בתי מרקחת  

בתוך סניפי גוד פארם למכירת מגוון מוצרי  

קנאביס רפואי תפרחות ושמנים מתוצרת  

.טוגדר

-רשת גוד פארם  אשר משרתת מעל

סניפים  30-לקוחות יומיים ב30,000

בפריסה ארצית פעילות הסניפים תכלול את  

כל מוצרי הקנאביס הרפואי שמציעה חברת  

מוצרים בשילוב,שמנים , ,תפרחות: טוגדר

CBD (לכשיאושר לשימוש בישראל) , וכן

זנים ייחודיים שיפותחו עבור מותג הבית של 

.גוד פארם-טוגדר

המתוכנן לרבעון הרביעי של , בשלב הראשון

סניפים בערים  3-5-יחל עם פתיחת כ, 2021

5מרכזיות בארץ לאחר מכן בקצב של 

.סניפים נוספים בשנה



עלינו-מצגת חברת -טוגדר 

מפעל בישראל  

המפעל מיועד  . ר "מהיק GMPהמפעל בישראל בעל אישור ראשוני של 

: לייצר קנאביס רפואי לחברת טוגדר ולחברות נוספות בשוק

:  פסי ייצור מוצרי קנאביס רפואי 3במפעל יהיו בשלב הראשון 

.גרם 10תפרחות ארוזות באריזה 1.

(  סיגריות מוכנות)גליליות 2.

ר"היקבקבוקוני שמן קנאביס במינונים שונים על פי התוויות 3.

:כושר הייצור של המפעל הינו 

(במשמרת אחת) טון לאריזת תפרחות 50מעל 

(במשמרת אחת)טון שמן 10מעל 



עלינו-מצגת חברת -טוגדר 

ייצוא עתידי  

מוצרי השמנים והתפרחות של החברה אשר מיוצרים בישראל במפעל של החברה  
.יוכלו להיות מיוצאים לכלל המדינות המאושרות לייבוא של קנאביס רפואי

: החווה באוגנדה

החווה באוגנדה  עברה לאחרונה בהצלחה מבדקים על ידי שני מפעלים אירופאים  
אחד מגרמניה והשני במלטה וזאת על מנת לספק עבורם חומר  EUGMPבעלי תקן 

.גלם

ג תפרחות  "ק500-כ2021החברה מעריכה שבמהלך הרבעון השלישי של שנת 
אשר לא בבעלות  )שגודלו בחווה של החברה באוגנדה ישלחו למפעל בגרמניה 

.המותג טוגדר הגרמני תחת ושם יארזו וישווקו בשוק ( החברה



מצגת חברה

2021יוני  

תודה


