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אפ נטוורק בע"מ-טוגדר סטארט
 520039348ח"צ 

  ("טוגדראו " "החברה)להלן: "

לכבוד לכבוד 

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  רשות ניירות ערך

,2אחוזה  רח' 22רח' כנפי נשרים 

אביב-תל ירושלים

ג.א.נ.,

הצעה פרטית חריגהמיוחדת ו כללית דו"ח מיידי על כינוס אסיפה הנדון:

"(, הוראות תקנות ניירות ערך חוק החברות)להלן: " 1999 -בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט

"(, הוראות תקנות תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים)להלן: " 1970 -)דוחות תקופתיים ומיידים(, תש"ל

תקנות עסקה עם בעל לן: ")לה 2001-ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, התשס''א

תקנות )להלן: " 2000-, תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(, התש"ס"(שליטה

והוראות תקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית(, "( הצעה פרטית

של  מיוחדתעה בדבר זימון אסיפה כללית "(, ניתנת בזאת הודתקנות האסיפות)להלן: " 2000 -התש''ס

מגדלי חג'ג', רחוב כתובת , בלקינד ושות'במשרדי "(, אשר תתקיים האסיפהבעלי המניות בחברה )להלן: "

.15:00בשעה  ,2018באפריל  22ביום  , תל אביב,21, קומה 28הארבעה 

 ההחלטות תיאור עיקרי  .1

 תיאור העסקה – מבוא .1.1

המשלים של  (, ולדיווח2017-01-116695) 2017בדצמבר  26ווח המיידי של החברה מיום בהמשך לדי .א

 2018בינואר  6, ביום על דרך ההפניה כאן ים( הנכלל2017-01-118921) 2017בדצמבר  28החברה מיום 

)להלן: סוסינסקי, גיא עטיה מר ניסים ברכה, ניר  בין החברה לבין רכישת פעילותנחתם הסכם 

לפרטים  ."(ההסכם)להלן: "גלובוס איכות הסביבה בע''מ וחברה פרטית בבעלותם "( הניצעים"

, הנכלל 2018-01-012592, אסמכתא: 2018בפברואר  6דיווח מיידי של החברה מיום נוספים, ראו 

 כאן על דרך ההפניה.  

גלובוס איכות בדיווח זה  .שונהשמה של גלובוס איכות הסביבה בע''מ נכון למועד פרסום דיווח זה, 

מילים  יכלולאשר  לשם הישונשמה של החברה  ."גלובוס פארמהלהלן: "הסביבה בע''מ תיקרא 

  .בכפוף לאישור רשם החברותגדר פארמה", בהתאמה, "טו

התאגידים הינה חברה פרטית שהתאגדה ונרשמה בישראל, המחזיקה באמצעות  גלובוס פארמה .ב

 66.6%-לות לייצור, אחסון והפצה והזכויות בפעי( מ100%)במלוא  הנוספים, כהגדרתם להלן,

נכון למועד  ."(הפעילותמהזכויות לגידול וריבוי של קנאביס לצרכים רפואיים וקוסמטיים )להלן: "

ירוק תוצרת רפואית  חברתוהנפרע של  המונפקהמניות  מהון 100% -פארם מחזיקה ב גלובוסהדיווח, 

 "צמחי קנאביס רפואי שותפות מוגבלת ולדגישותפות "מ 66.6%ר של שיעובע"מ, בדילול מלא, וב

 . "(התאגידים הנוספים)להלן: "

 . "(מתאר הפעילות)להלן: " לדיווח זה נספח א'לתיאור הפעילות ראו מתאר המצורף כ .ג



- 2 - 
 

 

 

והשקעה של הניצעים בחברה כמפורט להלן, יוקצו  גלובוס פארמהבתמורה להעברת מלוא הזכויות ב .ד

, ללא במועד ההשלמה מהון המניות המונפק והנפרע של החברה 74.99%מניות בחברה, שיקנו  ניצעיםל

 . דילול

השלמת העסקה נשוא ההסכם תתבצע במועד התקיימות כל התנאים המתלים ולא יאוחר משלושה  .ה

 (. "המועד האחרון"-ו "מועד ההשלמה: "בהתאמה חודשים ממועד חתימת ההסכם )להלן

בהן הוא מחזיק  של גלובוס פארמההמניות כל ת במועד ההשלמה יעביר כל אחד מהניצעים אבהתאם,  .ו

במועד ההשלמה יועבר כשהמניות נקיות  גלובוס פארמהוהנפרע של , כך שכל ההון המונפק לטוגדר

, מהזכויות בגלובוס פארמה ללא דילול ובדילול מלא 100%באופן שיועברו לטוגדר וחופשיות, 

-חלקם היחסי )פרו לפיעים, לניצהחברה מניות להקצאת רה בתמווזאת ובפעילות כהגדרתה לעיל, 

 במועד ההשלמה.  גלובוס פארמהראטה( בהון המונפק והנפרע של 

על הסכם הלוואה המירה למניות החברה ועל התוספת  2018בינואר  16ה והניצעים חתמו ביום החבר .ז

)להלן: ₪ מיליון  1להסכם ההלוואה, במסגרתו הניצעים העמידו לחברה הלוואה בסך של 

, ומיום 2018-01-006076 , אסמכתא:2018בינואר  16מיום  יםמיידי יםלפרטים ראו דיווח"(. ואהוההל"

 ., הנכללים כאן על דרך ההפניה2018-01-006358 , אסמכתא:2018בינואר  17

 ואה תומר למניות באופן הבא ובקרות המוקדם מבין האירועים המפורטים להלן:ההלו

ימי מסחר  30, ההלוואה תומר למניות החברה בתום ההסכםוא בות בהן תושלם העסקה נשבנסי( 1)

ימי מסחר כאמור ובכל מקרה יחס  30ממועד ההשלמה לפי שער הממוצע של המניות בבורסה במהלך 

 ש''ח למניה.     2-ההמרה לא יפחת מ

ימי מסחר  45, ההלוואה תומר למניות בתום ההסכםבות בהן לא תושלם העסקה נשוא בנסי( 2)

לפי שער הממוצע של ההסכם בו החברה תפרסם דיווח מיידי בדבר אי השלמת העסקה נשוא  מהמועד

ימי מסחר בבורסה שקדמו למועד ההמרה. החברה תפנה לקבלת אישור הבורסה  45המניות במהלך 

 ה ימי עסקים ממועד ההמרה כאמור. שלושההמרה למסחר תוך לרישום מניות 

נוספים, כאשר השקעה זו ₪ מיליון  2שקיעים יזרימו , המההסכםף להשלמת העסקה נשוא בכפו .ח

ימי מסחר לאחר  30-תתבצע לפי שווי החברה, אשר ייגזר ממחיר הממוצע של מניית החברה בבורסה ב

 ש''ח למניה.   2-מועד ההשלמה ובכל מקרה המחיר לא יפחת מ

נוספים ייקראו ₪ ון מילי 2המניות שינבעו מהמרת ההלוואה וכן המניות שיוקצו בתמורה להשקעה של  .ט

 ". ות הנוספותהמנילהלן "

יחד עם המניות הנוספות, יהוו לניצעים בתמורה להעברת מלוא זכויות בפעילות המניות המוצעות  .י

ובכל במועד ההשלמה  לאחר הקצאתןמייד מהון המונפק והנפרע של החברה, ללא דילול,  74.99%

לא תהווה "ההקצאה הגדולה"  יות הנוספותהמניות המוצעות יחד עם המנמקרה שיעור ההקצאה של 

 . "(ניירות הערך המוצעים)להלן: " כהגדרתה בתקנון הבורסה והנחיות לפיו

 326,333-ו )בלתי סחירות( אופציות לא רשומות 2,040,013, בהון החברה ההסכםנכון למועד חתימת  .יא

 –"טוגדר  326,333, יפקעו הלוואה ב'". החברה התחייבה כי עד למועד ההשלמה –ניירות הערך "טוגדר 

הלוואה ב'". ביחס לאופציות, מוסכם בין הצדדים, כי בנסיבות בהן לאחר מועד ההשלמה, תמומשנה 

אופציות אשר הוקצו על ידי טוגדר לפני מועד ההשלמה, אזי תוך שלושה ימי עסקים ממועד המימוש 

יעור התואם את שיעור כאמור תפנה טוגדר לבורסה בבקשה להקצאת מניות טוגדר לניצעים בש

באחזקה של הניצעים במניות החברה  74.99%לשמור על שיעור של האופציות שמומשו באופן שיאפשר 
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במועד ההשלמה )ללא דילול(. הקצאת המניות כאמור לניצעים,  הון המונפק והנפרע של החברההמ

כ''א מהניצעים  תושלם תוך יום עסקים אחד מקבלת אישור הבורסה, ותתבצע לפי חלקם היחסי של

אופציות כאמור בפסקה זאת לעיל,  10במניות גלובוס פארמה. לצורכי ההמחשה, ביחס למימוש של כל 

מניות החברה. למען הסר ספק מובהר ומוסכם כי בכל מקרה בו תמומשנה  29.84יוקצו לניצעים 

יהיו זכאים  ההסדר האמור בסעיף זה והניצעים לא אופציות שהוקצו לאחר מועד ההשלמה לא יחול

 למניות נוספות. 

ימי המסחר לאחר  30-י מחיר מניית החברה בבורסה בפי החברה אשר ייקבע למשוו 12% ם המגלםוכס .יב

מועד ההשלמה, יירשם בספרי החברה כהלוואת בעלים אשר העמידו הניצעים לחברה )כ''א לפי חלקו 

שי הצמדה וריבית המינימאלית היחסי בהונה של גלובוס פארמה(. הלוואת הבעלים כאמור תישא הפר

לפני מס בשנה רבע מרווחי החברה ש על בסיס שנתי באופןלפי פקודת מס הכנסה ותיפרע לניצעים 

המשך גם שתזרים החברה יאפשר לה  ובתנאיעל חשבון פירעון ההלוואה  הרלוונטית יוחזר לניצעים

  מימון פעילות שוטפת של החברה במשך שנה לאחר מכן.

שלמה, החברה או גלובוס פארמה תשכור מהניצעים ו/או מהחברות בשליטתם של לאחר מועד הה .יג

מ''ר, תמורת סך  1,000-הניצעים או מי מהם, מפעל לייצור מוצרי קנאביס רפואי, אשר יכלול שטחים כ

ש''ח למ''ר לחודש אשר ישקף מחיר שכירות בתנאי שוק בהתאם לסוג הפעילות והיקפה.   50של עד 

ה תשכור שטחים לצורכי הקמת המפעל מצד שלישי בלתי קשור כאשר תנאי לופין, החברילח

מקרה יהיו בתנאי שוק התואמים את סוג הפעילות והיקפה.  לההתקשרות ייקבעו ע''י החברה אך בכ

ללא ציוד, ועלות התאמות המבנה לצורכי החברה עד לעמידת יובהר, כי מבנה המפעל יישכר כמעטפת, 

 , יחולו על גלובוס פארמה.  GMP המפעל בתנאים לקבלת תקן

התקשרויות נוספות עם הניצעים ו/או חברות  מוצע לאשרבמועד ההשלמה וכחלק מהעסקה,  .יד

 .    בהתאם לתנאים המפורטים בדיווח זה להלןבשליטתם ו/או עם התאגידים הנוספים, 

הבת  בחברתאו ר ו/בטוגד"ל כמנכ הודעה על סיום כהונתו אריק פילסטיין מרימסור ד ההשלמה במוע .טו

ימים ממועד ההשלמה תשמש לחפיפה למנכ"ל החדש שימונה  90כך שתקופת ההודעה המוקדמת בת 

 ניסים ברכה כמנכ''ל החברה רעד ההשלמה ימונה מומב. ויתחיל את כהונתו החל ממועד ההשלמה

בוס ולגבאו /ווט שמות של יתר בעלי התפקיד בחברה ריפ. כיו''ר דירקטוריון החברה()אשר יכהן גם 

 . בדיווח זה להלןרטו ופימועד ההשלמה  לאחרהמוצעים ותנאי כהונתם פארם 

למועד ההשלמה החברה תפרע את התחייבויותיה השוטפות של החברה ושל חברת הבת, כך עד  .טז

או יעמדו על הסכום שיוסכם ₪  0-שהתחייבויות החברה ו/או חברת הבת במועד ההשלמה יהיו שוות ל

 ההשלמה.  בין הצדדים עד למועד

 דונם. 20 -דונם וכן שטח חקלאי נוסף בגודל של כ 25-לפעילות יוקצה שטח חקלאי בגודל של כ .יז

שעד למועד ההשלמה וכתנאי להשלמה לפעילות יהיו זכויות שימוש  התחייבוהניצעים ו גלובוס פארמה

  .דונם 100בשטחים חקלאיים בגודל של עד 

(, ולדיווח המשלים של 2017-01-116695) 2017בדצמבר  26ראו דיווחי החברה מיום לפרטים נוספים  .יח

בפברואר  6וכן דיווח בדבר חתימת ההסכם מיום  (2017-01-118921) 2017בדצמבר  28החברה מיום 

 .על דרך ההפניה הנכללים כאן (2018-01-012592) 2018

 

חברה זה מובאות לאישור האסיפה הכללית של ה 1יובהר כי ההתקשרויות המפורטות בסעיף 

 אשר נדרש לגביהן אישורה של האסיפה הכללית של החברה. עסקהכמקשה אחת והנן חלק מה
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  תנאים להשלמת העסקה

התנאים כפופה להתקיימות התנאים הבאים )להלן: " ההסכםמושא  ההתקשרויותהשלמת 

 :שעיקריהם כדלקמן "(המתלים

 .נוספותוכן למניות ה אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות המוצעות .1(א)

תקפים ומחייבים גם לאחר העברת  ביחס לפעילותקבלת אישור היק"ר כי האישורים והרישיונות  .2(א)

לטוגדר. למרות האמור, אם וככל שימציאו הניצעים חוות דעת מטעמו בגלובוס פארמה הבעלות 

של עו"ד המתמחה בתחום הקנאביס הרפואי אשר לפיה אין צורך בקבלת אישורי היק"ר בעקבות 

הבעלות בגלובוס פארמה וכי כל האישורים וההיתרים תקפים גם לאחר העברת הבעלות, הרי  שינוי

שדירקטוריון טוגדר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לאשר או שלא לאשר כי ניתן להשלים את 

 העסקה בהסתמך על חוות הדעת כאמור ללא קבלת אישור היק"ר. 

השלמת בדיקת נאותות  - נשוא דיווח מיידי זהעד למועד כינוס האסיפה הכללית של טוגדר  .3(א)

משפטית, חשבונאית ומקצועית בתחום הקנאביס הרפואי על ידי החברה ביחס לפעילות ו/או 

לגלובוס פארמה ו/או לתאגידים הנוספים ובכל עניין רלוונטי אחר ונוסף, והכל לשביעות רצונה 

קת הנאותות כאמור תושלם עד המלאה של החברה ועל פי שיקול דעתה בלעדי של החברה. בדי

ימים ממועד  35למועד כינוס אסיפת בעלי המניות לצורך אישור העסקה, על מרכיביה, דהיינו תוך 

 . , דהיינו דיווח מיידי זהפרסום זימון האסיפה

כמפורט ודירקטורים ועדת תגמול )ביחס לתנאי הכהונה של נושאי משרה אישור ועדת הביקורת,  .4(א)

לכל  החברהאישור האסיפה הכללית של דירקטוריון החברה ולהלן(  1.5ובסעיף  1.4בסעיף 

 .כמקשה אחתההחלטות )מרכיבי העסקה( 

את התחייבויותיה השוטפות, כך שהתחייבויות החברה במועד  למועד ההשלמה החברה תפרע .5(א)

 .עד למועד ההשלמהאו יעמדו על הסכום שיוסכם בין הצדדים ₪  0-ההשלמה יהיו שוות ל

ההשלמה וכתנאי להשלמה לפעילות יהיו זכויות שימוש בשטחים חקלאיים לגידול שעד למועד  .6(א)

  דונם. 100קנאביס בגודל של עד 

 

, המתלים מהתנאים איזהביניהם על ויתור על קיומו של  להסכיםיהיו רשאים  הצדדים כי, יובהר

 אינו נדרש על פי דין.  שקיומו ובלבד

טוגדר רשאית, על פי שיקול דעתה  תהיה ,עד האחרוןהתנאים המתלים עד למוימו כל התקיאם לא 

מהצדדים לא תהא  ולמי להודיע על פקיעת תוקפו של הסכם זה אוהבלעדי להאריך את המועד האחרון 

כל טענה, תביעה או דרישה כנגד רעהו בשל כך, למעט טענות בגין הפרת התחייבויות הכלולות בהסכם, 

והוארכה תקופה  םתקייה רםט כמפורט לעילנאי המתלה עד האחרון, התשבמוה במקר ככל שהופרו.

יחד עם הניצעים  , טוגדר תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי,להתקיימות התנאים המתלים

אות והרשויות לצורך הברילקחת חלק בכל הליך, דיון, ישיבה ותכתובת, לרבות מול משרד  ובאי כוחם

ו/או הניצעים ו/או מי  גלובוס פארמהה כאמור, במקרם. השלמת הליך קבלת רישיונות והיתרים נדרשי

שות, מבעוד לפגיקו כל מידע ו/או דוח ו/או תכתובת ו/או זימון ויספמטעמם ישתפו פעולה עם טוגדר 

  .מועד, לצורך ביצוע
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  צעים ניירות הערך המו: הקצאת המוצעת ההראשונההחלטה  .1.2

לקם היחסי בגלובוס פארמה, נכון למועד מניות החברה לניצעים, לפי ח 33,906,350הקצאת 

 72.16%-מהון המניות המונפק והנפרע, ללא דילול, וכ 74.99%ההשלמה, שיהוו, לאחר הקצאתן, 

 מהון החברה, בדילול מלא, והכל בהתאם לתנאים המפורטים בדיווח זה להלן. 

  .הלמען הסדר הטוב יצוין, כי במסגרת העסקה הניצעים יהפכו לבעלי השליטה בחבר

 להלן. 2ראו סעיף ביחס להקצאה לפרטים 

 

 המוצעת: שינוי שם ושינוי תקנון החברההשנייה ההחלטה  .1.3

טוגדר בכפוף לאישור רשם החברות, מוצע לשנות את שמה של החברה לשם אשר יכלול מילים "

 ".מהפאר

 לתקנון יבוטל.  16.2סעיף כמו כן, 

 ורשות ניירות ערך.  יעודכן בהתאם ויפורסם באתרי הבורסהתקנון החברה 

 לזימון זה.  נספח ב'התקנון המתוקן בגרסה מסומנת מצ''ב כ

 

מינוי דירקטורים לדירקטוריון שינוי בהרכב דירקטוריון החברה, המוצעת:  שלישיתהההחלטה  .1.4

 החברה

 יתפטרו.  דירקטורים טוגדר, אשר אינם דירקטורים חיצוניים,, וכנקבע בהסכםמהעסקה כחלק 

 בדירקטוריון החברה. ימשיכו לכהן  )דח''צ( יגאל פטרןו )דח''צ( עמי ה''ה עירית בן

את הדוח התקופתי של החברה יגאל פטרן )דח''צ( ראו ולפרטים ביחס לה''ה עירית בן עמי )דח''צ( 

 (. 31.03.2017פורסם ביום  2016)הדוח התקופתי לשנת  26פרק ד', פרטים לפי תקנה , 2016לשנת 

וכן גב' מיכל בריקמן  יא עטיה, גניסים ברכהניר סוסינסקי, ה''ה את כמו כן, מוצע למנות 

 בחברה.   יםכדירקטור

את הפרטים  תוב' לחוק החברות, הכולל224לסעיף  בהתאם, כאמור של המועמדים םהצהרת

  .לדו"ח זה 'גנספח צ"ב כמלתקנות הדוחות,  26הנדרשים על פי תקנה 

ו בתפקיד נושא שכר בחברה ולמעט דירקטורים שיהיו שכר הדירקטורים, למעט דירקטורים שיכהנ

בעלי שליטה בחברה, ייקבע בהתאם לסכומים המינימאליים המפורטים בתוספת השנייה 

 –והוצאות דירקטור חיצוני(, התש''ס ובתוספת השלישית לתקנות החברות )כללים בדבר גמול 

2000 . 

המצורף לדיווח הקיים בחברה ו נוסחלדירקטורים כתבי פטור ושיפוי בכמו כן, מוצע להעניק 

 . הנכלל כאן על דרך ההפניה ,(2015-01-167859)אסמכתא:  29.11.2015מיום החברה המיידי של 

 טוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה.הדירקטורים יכללו במסגרת פוליסת ביבנוסף, 

  להלן. 1.6ראו סעיף רים ונושאי משרה, פוליסת ביטוח אחריות דירקטולפרטים ביחס ל
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תקשרות עם בעלי ואישור תנאי הה המוצעת: שינוי בהרכב הנהלת החברה הרביעיתההחלטה  .1.5

 התפקידים

"ל כמנכ הוא ימסור הודעה על סיום כהונתוד ההשלמה במועכי  ניצעים,מר אריק פילסטיין הודיע ל

ימים שתחל ממועד ההשלמה  90כך שתקופת ההודעה המוקדמת בת הבת  בחברתר ו/או בטוגד

  .תשמש לחפיפה למנכ"ל החדש שימונה ויתחיל את כהונתו החל ממועד ההשלמה

כן, יסיימו את כהונתם בטוגדר ו/או בחברות הבת שלה כל חברי ההנהלה המפורטים בדוח  כמו

 .וכן במצבת הנהלת החברה 31.03.2017-, אשר פורסם ב2016התקופתי של החברה לשנת 

ה יכהן כיו''ר כמו כן, מר ברכ .ניסים ברכהמנכ"ל חדש, מר  לטוגדרבמועד ההשלמה ימונה 

 דירקטוריון החברה. 

 

עלות העסקתו החודשית של מר ניסים ברכה, פירוט שמות של יתר בעלי התפקיד בחברה  להלן

 :לאחר מועד ההשלמה ועלות העסקתםו/או בגלובוס פארמה 

 

 

לעיל ויכללו  1.4בנוסף, נושאי המשרה כאמור יהיו זכאים לכתבי פטור ושיפוי כאמור בסעיף 

 . להלן 1.6וסעיף  לעיל 1.4בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה כאמור בסעיף 

 

תנאי העסקתם של בעלי למען הסדר הטוב ולאור הכנסת הפעילות החדשה אל תוך החברה, 

מובאים לאישור אסיפת בעלי המניות שלא בהתאם למדיניות התגמול הקיימת  התפקידים כאמור

 . בחברה

 

ות אחרירכישת פוליסת ביטוח להתקשרות החברה  אישורהמוצעת:  החמישית ההחלטה .1.6

 Run Offמסוג דירטוקים ונושאי משרה וכן בפוליסת ביטוח 

אשר תעמוד  ,אישור התקשרות החברה לרכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

 5-בתוקף לתקופה של שנה החל ממועד רכישתה, במסגרת הפוליסה הכיסוי הביטוחי לא יפחת מ

 אלפי דולר ארה''ב. 30על סך של  מיליון דולר ארה''ב והפרמיה השנתית לא תעלה

עבור שנים,  7לתקופה של  Run Offרכישת פוליסת ביטוח מסוג להתקשרות החברה  אשרור

במסגרת הפוליסה . דירקטורים ונושאי משרה בטוגדר, לרבות אלה שכיהנו טרם השלמת העסקה

אלפי  50של ל סך מיליון דולר ארה''ב והפרמיה השנתית לא תעלה ע 5-הכיסוי הביטוחי לא יפחת מ

החברה  להתחייבויותיוחס ילא  ן הפוליסההתשלום בגילמען הסר ספק, יצוין כי . דולר ארה''ב

  .מועד ההשלמהב

 מוצעים כהונה תנאי תפקיד שם
ויו''ר  טוגדר ל''מנכ ברכה ניסים

 דירקטוריון
 ח''ש אלפי 35 חודשי תשלום

 חשבונית כנגד מ''מע בתוספת
 קבלות לפי אותהוצ החזר+ 

 גלובוסמשותף  ל''מנכ סוסינסקי ניר
 פארמה

 ח''ש אלפי 35 חודשי תשלום
 חשבונית כנגד מ''מע בתוספת

 קבלות לפי הוצאות החזר+ 
 גלובוסמשותף  ל''מנכ עטיה גיא

 פארמה
 ח''ש אלפי 35 חודשי תשלום

 חשבונית כנגד מ''מע בתוספת
 קבלות לפי הוצאות החזר+ 

 טוגדר של כספים ל''כסמנ אור בן אורי
 גלובוס פארמה ושל

 ח''ש אלפי 10 חודשי תשלום
 חשבונית כנגד מ''מע בתוספת

 קבלות לפי הוצאות החזר+ 
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צת השליטה למען הסר ספק יצוין, כי במסגרת הפוליסות יכללו גם דירקטורים הנמנים על קבו

 בחברה. 

 
עם הניצעים ו/או חברות בשליטתם ו/או  אישור התקשרויות נוספותההחלטה השישית המוצעת:  .1.7

 עם התאגידים הנוספים

 
לאחר מועד ההשלמה, החברה או גלובוס פארמה תשכור מהניצעים ו/או מהחברות בשליטתם של 

מ''ר, תמורת  1,000-הניצעים או מי מהם, מפעל לייצור מוצרי קנאביס רפואי, אשר יכלול שטחים כ

ישקף מחיר שכירות בתנאי שוק בהתאם לסוג הפעילות ש''ח למ''ר לחודש אשר  50עד של סך 

לופין, החברה תשכור שטחים לצורכי הקמת המפעל מצד שלישי בלתי קשור כאשר יוהיקפה. לח

מקרה יהיו בתנאי שוק התואמים את סוג הפעילות  לתנאי ההתקשרות ייקבעו ע''י החברה אך בכ

וד, ועלות התאמות המבנה לצורכי והיקפה. יובהר, כי מבנה המפעל יישכר כמעטפת, ללא צי

 , יחולו על גלובוס פארמה.  GMPהחברה עד לעמידת המפעל בתנאים לקבלת תקן 

התקשרויות נוספות עם הניצעים ו/או חברות בשליטתם ו/או עם  מוצע לאשרכחלק מהעסקה, 

 , כמפורט להלן: התאגידים הנוספים

     
גידול  למתן שירותי גבלתמורפואי שותפות צמחי קנאביס לבין התקשרות בין גלובוס פארמה  .1

, העלות תכלול את כלל העלויות שיחולו COST+7%עמלה של  בתמורה לתשלוםקנאביס רפואי 

  דונם(. 25 -בחוות הגידול )שטח של כ

גידול  למתן שירותי חברה בשליטתו של מר ניסים ברכהלבין התקשרות בין גלובוס פארמה  .2

כלל העלויות שיחולו  תכלול את, העלות COST+7%עמלה של  בתמורה לתשלוםקנאביס רפואי 

 .דונם( 30 -)שטח של כ בחוות הגידול

, אביו של חברה בשליטתו של מר אלי סוסינסקילבין בין גלובוס פארמה אופציונאלית התקשרות  .3

עמלה של  במושב ביצרון בתמורה לתשלוםגידול קנאביס רפואי  למתן שירותי מר ניר סוסינסקי,

COST+7% כלל העלויות שיחולו בחוות הגידול. תכלול את, העלות 

ניר חברה בשליטתו של )בע''מ אדם עמית ניהול והנדסה לבין  התקשרות בין גלובוס פארמה .4

מעלויות  2.8% -בתמורה לניהול ופיקוח על הקמת המפעל ובית המסחר למתן שירותי סוסינסקי( 

 ההקמה.  

גיא עטיה( חברה בשליטתו של )( בע''מ 2016ביטחון )ר.ח.ש לבין התקשרות בין גלובוס פארמה  .5

₪  51 בתמורה לתשלום שלהייצור )מפעל( מתן שרותי שמירה ואבטחה למתחם הגידול ולמתחם ל

 , לפיה יסופקו שירותי שומר חמוש לפני תקן של משטרת ישראל. לשעה בסיסית

 
 

  בהתאם לתקנות הצעה פרטית:ו תקנות עסקה עם בעל שליטהלפרטים נוספים הנדרשים בהתאם 
 

 שמות הניצעים והיותם צד מעוניין .2

 לעיל. 1.1 בסעיף נשוא דו''ח זה מפורטתבהקצאה הפרטית  הניצעזהות  .2.1

( לחוק החברות, היות 1()א()5)270צד מעוניין כהגדרת המונח בסעיף  יםנחשב יםהניצע .2.2

 בעלי שליטה בחברה.  ויהישלאחר ההקצאה 
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 צעיםתנאי ניירות הערך המו .3

 המהוות, מניות החברה 33,906,350סך הכל  יםלניצעיוקצו  ההקצאה נשוא דוח זה במסגרת

, בדילול 72.16%-כהצבעה לאחר ההקצאה, ללא דילול, ומתוך זכויות ההון המונפק וה 74.99%

  מלא. 

 % בדילול מלא % ללא דילול כמות המניות שם הניצע

 24.53% 25.50% 11,528,159 ניסים ברכה

 20.20% 21.00% 9,493,778 יר סוסינסקי נ

 27.42% 28.50% 12,884,413 גיא עטיה

 

 יםלניצע יוקצולמסחר בבורסה, בכפוף לקבלת אישור הבורסה, ו יירשמו ניירות הערך המוצעים .3.1.1

כשהן נקיות וחופשיות מכל חוב, משכון, שעבוד, עיקול, זכות עיכבון, היטל, תביעה, אופציה, זכות 

ויות של או לטובת צד שלישי, מכל סוג שהוא, למעט המגבלות המפורטות להלן קדימה או זכ

יהיו שוות בזכויותיהן למניות הרגילות  ניירות הערך המוצעיםבנוגע כללי החסימה.  המיידיבדיווח 

   הקיימות בהון החברה.ללא ערך נקוב 

)להלן:  ים בע"ממזרחי טפחות חברה לרישומהקצאתן על שם תירשמנה לאחר המניות המוקצות  .3.1.2

  (."החברה לרישומים"

 התמורה, הדרך שבה היא נקבעה .4

 לעיל.  1.1לפרטים ביחס לתמורה ראו סעיף 

( הון 100%)את מלוא יועברו לחברה  מניות החברה, 33,906,350, דהיינו בתמורה למניות המוצעות

( 100%וכן מלוא הזכויות ) ,, ללא דילול ובדילול מלאמהפאר גלובוסהמניות המונפק והנפרע של 

 לדיווח זה.  נספח א'בפעילות כפי שמתוארת במתאר הפעילות המצורף כ

ועדת אושרה ע''י ונאות המקובלים, , לפי כללי החשבובמסגרת מו''מ בין הצדדים התמורה נקבעה

 דירקטוריון החברה. ביקורת ו

  בבורסהמחיר מניית החברה  .5

  1.04-כשל מנית החברה בששת החודשים אשר קדמו למועד פרסום דיווח זה הינו מחירה הממוצע  .5.1

 . למניה ש''ח

 -כ עמד על סך של, 1.02.2018, ביום (4.02.2018)מחיר המניה בסמוך לפני החלטת הדירקטוריון  .5.2

 למניה.  ש''ח 2.16

 . למניה ש''ח 3.66 -כ עומד על סך של, 13.03.2018מחיר המניה בסמוך לפני פרסום הדוח, ביום  .5.3

 סקהבעמחיר המניות לבאחוזים  יחסובלמניה  ש''ח 4מחיר למניה בעסקה נשוא דו''ח זה הינו  .5.4

 8.5%-כב נמוךהמחיר למניה בבורסה הינו  - בורסה סמוך לפני פרסום הדוחהמניה ב למחיר

 .  מהמחיר למניה בעסקה
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 הון המניות המונפק והנפרע של החברה, אחזקות הניצעים ובעלי עניין בחברה .6

ע של החברה, ולפירוט אחזקותיהם של הניצע ובעלי עניין  להלן פירוט הון המניות המונפק והנפר

  לפני ולאחר ההקצאה על פי דוח זה וכן בדילול מלא:

 

 לפני הקצאת ניירות הערך המוצעים:

 

 מניות מחזיקי ניירות ערך
אופציות לא 

 הלוואה ב' סחירות
ניירות ערך 
 לאדילול מ ללא דילול בדילול מלא

 3.80 4.40 497,462 - - 497,462 אריק פילסטיין

 1.69 1.96 221,406 - - 221,406 יעקב שלמה שמלצר ז''ל

 0.67 0.78 88,084 - - 88,084 רפאל שקולניק

 0.25 0.29 32,300 - - 32,300 עמרי לחמן

 0.06 - 7,200 - 72,000 - עמרי לחמן

 8.92 10.32 1,167,519 - - 1,167,519 ליטרלי מדיה בע''מ

 84.61 82.25 11,068,162 - 1,968,013 9,301,375 1ציבור

 100.00 100.00 13,082,133 - 2,040,013 11,308,146 סה''כ

 

 לאחר הקצאת ניירות הערך המוצעים: 

 אופציות לא סחירות  מניות מחזיקי ניירות ערך
ניירות ערך בדילול 

 דילול מלא ללא דילול מלא

 ניסים ברכה
                    

11,528,159    
               

11,528,159           25.50                          24.53  

 ניר סוסינסקי
                      

9,493,778    
                 

9,493,778           21.00                          20.20  

י )רכישה בטרם ניר סוסינסק
 השלמת העסקה(

                           
28,571    

                      
28,571             0.06                            0.06  

 גיא עטיה
                    

12,884,413    
               

12,884,413           28.50                          27.42  

 אריק פילסטיין
                         

497,462    
                    

497,462             1.10                            1.06  

 יעקב שלמה שמלצר ז''ל
                         

221,406    
                    

221,406             0.49                            0.47  

 רפאל שקולניק
                           

88,084    
                      

88,084             0.19                            0.19  

 עמרי לחמן
                           

32,300    
                      

32,300             0.07                            0.07  

   עמרי לחמן
                         

72,000  
                        

7,200                 -                              0.02  

 ליטרלי מדיה בע''מ
                      

1,167,519    
                 

1,167,519             2.58                            2.48  

 2ציבור
                      

9,272,804  
                    

1,968,013  
               

11,039,591           20.51                          23.49  

 100.00 100.00 46,988,483 2,040,013 45,214,496 סה''כ

 

 

 עסקאות דומות אשר הינן בתוקף במועד דוח זה .7

לדו''ח התקופתי לפרק ד'  22פרטים לפי תקנה  פרק ד', עם בעל השליטה בחברה ראויחס לעסקאות ב

 . 2017במרץ,  31, כפי שפורסם ביום 2016של החברה לשנת 

 

                                                 
 מניות טוגדר 191,032ות טוגדר טרם השלמת העיסקה ואביו של ניר סוסינסקי רכש גם הוא מני 28,571רכש סוסינסקי  ניר 1

  .דיווח מיידי זהנשוא  העיסקה השלמת םטר
 .נשוא דיווח מיידי זה העיסקה השלמת םטראשר נרכשו מניות טוגדר  191,032 -מחזיק באביו של ניר סוסינסקי  2
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  עסקהתמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור ה .8

ודירקטורים לתנאי הכהונה של נושאי משרה  )ביחס , ועדת התגמולועדת ביקורתלהלן נימוקי 

במרץ  11מיום -ו 2018בפברואר  4יום מהחברה  דירקטוריוןו לעיל( 1.5ובסעיף  1.4בסעיף כמפורט 

 :העסקה המוצעתלאישור  2018

 

 העסקהאפשר לחברה להכניס לתוכה תוכן כלכלי ולפתח פעילות חדשה. על כן ת העסקה .8.1

 ימנע הפסקת פעילותה. תטיב עם החברה ותי

דק מספר הצעות ודרכי פעולה חלופיות להבראת החברה ולהכנסת דירקטוריון החברה ב .8.2

ביותר  ההמיטיב ההינ תהמוצע העסקהפעילות חלופית, אולם להערכת הדירקטוריון, 

 תנאי השוק. ו הפעילות המועברתבנסיבות עם החברה ובעלי מניותיה, וזאת לאור מאפייני 

ת המוצעים לנושאי משרה תגמול ודירקטוריון החברה בחנו את תנאי ההתקשרוהועדת  .8.3

לעיל ומצאו אותם סבירים והוגנים, בנוסף  1.5-ו 1.4בסעיפים כמפורט ולדירקטורים בחברה 

למען הסדר הטוב לחוק החברות.  20הנדרשים על פי תיקון נשקלו ונבחנו מכלול הפרמטרים 

 תנאי העסקתם של בעלי התפקידים כאמורולאור הכנסת הפעילות החדשה אל תוך החברה, 

  .לאישור אסיפת בעלי המניות שלא בהתאם למדיניות התגמול הקיימת בחברה מובאים

ביחס להענקת כתבי פטור ושיפוי, ביטוח דירקטורים ונושאי משרה והתקשרות בפוליסת  .8.4

כי שקלו ועדת תגמול ודירקטוריון החברה את התנאים והגיעו למסקנה  Run Offביטוח 

, זהים בין כל הדירקטורים ונושאי את תנאי השוק , תואמיםהם סבירים והוגניםהתנאים 

 . משרה בחברה, התקשרויות כאמור מהוות רצועת הגנה מקובלת בחברות ציבוריות

 החברהרקטוריון ית דיבישו , ועדת התגמולישיבת ועדת הביקורת .9

ת העסקה ואת דוח העסקה )על נספחיו( ודירקטוריון החברה אישרו א , ועדת הביקורת ועדת התגמול

כל חברי הועדות נכחו בדיון והשתתפו בהצבעה  .2018במרץ  11וביום  2018בפברואר  4ביום 

  ., בהתאמהדירקטוריםוה

שם בעלי העניין שיש להם, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בהתקשרות שלעיל ומהות העניין  .10

 האישי של בעלי העניין: 

חברה אין עניין אישי בהתקשרות מאחר ואינם קשורים בין למיטב ידיעת החברה למי מבעלי העניין ב

במישרין ובין בעקיפין לחברה הפרטית ולמי מבעלי מניותיה וכן אינם מקבלים טובת הנאה בגין 

 המפורט להלן:, למעט ההתקשרות האמורה

והעסקה כוללת אישור התקשרות , מאחר העסקהלדירקטורים המכהנים בחברה עניין אישי באישור 

 . לעיל כמפורט, RUN OFFבפוליסת ביטוח ה החבר

 מועד הקצאת ניירות הערך .11

ההקצאה לניצעים תבוצע בסמוך לאחר התקיימות כל האישורים הנדרשים עפ"י דין, כמפורט 

 בדיווח מיידי זה.

 מניעה או הגבלת ביצוע פעולה בניירות הערך המוצעים .12

 חסימה על פי חוק ניירות ערך ותקנות מכוחו

ג' לחוק(, 15א' עד 15סעיפים ותקנות ניירות ערך )פרטים לעניין  1968-יירות ערך, תשכ"חעל פי חוק נ

המניות , יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של 2000 -תש"ס 

 :("המניות החסומות"מוקצות במסגרת דוח זה לניצעים )להלן: ה
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אשר יוקצו להם במהלך המסחר בבורסה  ות החסומותהמנילא יהיה רשאי להציע את  יםהניצעמי מ

 (."תקופת החסימה המוחלטת"חודשים מיום הקצאתן )בסעיף זה להלן:  6במשך תקופה של 

הרבעונים העוקבים שלאחר תקופת החסימה המוחלטת, הניצע לא יהיה רשאי  6במשך תקופה של 

 ן:להציע במהלך המסחר בבורסה את מניות המימוש, אלא כמפורט להל

(i)                       בכל יום מסחר בבורסה תוצע למכירה כמות מניות שאינה עולה על ממוצע מחזור המסחר

 -השבועות שקדמו לאותו היום; או 8 -היומי במניה ב

(ii)                     הניצע יהיה רשאי להציע למכירה בכל רבעון, במהלך המסחר בבורסה, כמות מניות שלא

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה )מבלי להתחשב בניירות ערך המירים שטרם  1% תעלה על

 מומשו או הומרו למניות(.

חודשים, כאשר ראשיתו של הרבעון הראשון הינה בתום  3משמעו תקופה של  -לעניין זה "רבעון" 

 לעיל. (i)התקופה האמורה בס"ק 

 התמורהתוכניות החברה לגבי  .13

 .לעיל 1.1יות החברה ביחס לתמורה שתתקבל בגין המניות המוקצות, ראו סעיף ביחס לתוכנלפרטים 

 העסקהלביצוע  האישורים הנדרשים .14

יצוין כי  .של החברה הדירקטוריון והאסיפה הכלליתועדת התגמול,  ,תאישורי ועדת הביקור .14.1

וביום  2018בפברואר  4יום הדירקטוריון התקבל ב אישורו , ועדת התגמולועדת הביקורת יאישור

 .2018במרץ  11

 לעיל. 1.1התנאים המתלים אשר פורטו בסעיף של קיומם  .14.2

 לבין מחזיק מניות אחר בחברה ניצעיםהעדר הסכמים בין ה .15

, או מי מטעמם, לבין ניצעלמיטב ידיעת החברה, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין ה

יק ניירות ערך של החברה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך מחזיק מניות בחברה ו/או מחז

 .בדו''ח זהלאמור או בנוגע לזכויות הצבעה, פרט 

 

 מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה .16

 המועד הקובע (1)

לחוק החברות, כי כל מי שיהיה בעל מניות בחברה ביום  182מודיעה בזאת, בהתאם לסעיף החברה 

ל "(, יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או עהמועד הקובע)להלן: " 2018במרץ  22

ידי מיופי כוח, על פי כתב מינוי או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה, אשר יופקד 

שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה, וזאת בכפוף  48-לא פחות מ בלקינד ושות'במשרדי 

ניה בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה להוכחת בעלותו במ

 .2000-הכללית(, התש''ס

 המניין החוקי ואסיפה נדחית (2)

אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון. מניין 

( לפחות מזכויות 25%וזים )חוקי הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אח

ההצבעה )כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה(, תוך מחצית השעה מן המועד 

 שנקבע לפתיחת האסיפה.
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תידחה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מנין חוקי,  השעהלא נכח באסיפה כללית בתום מחצית 

"(. המניין האסיפה הנדחית)להלן: " אותו יום ואותו מקוםלשבוע ימים, לאותה שעה, האסיפה 

 החוקי לתחילת האסיפה הנדחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא.

 הרוב הנדרש (3)

הינו הרוב הדרוש בהתאם לסעיף  לאישור ההחלטות שעל סדר היום )כמקשה אחת(הרוב הדרוש 

לו ן קולות הרוב באסיפה הכללית ייכלילחוק החברות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: )א( במנ 275

ל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; לכמרוב 

ולות קות הנמנעים; )ב( סך לקו ןלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבוכבמנין 

המניות האמורים בפסקת משנה )א( לא עלה על שיעור של שני אחוזים עלי המתנגדים מקרב ב

 . הרבההצבעה בח מכלל זכויות

 כתב הצבעה  (4)

ניתן להצביע באסיפה זו באמצעות כתב הצבעה בהתאם לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות 

ותקנון החברה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה צריכה להתבצע בהתאם  2005-עמדה(, התשס''ו

 לכתב הצבעה אשר פורסם על ידי החברה ונמצא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך:

www.magna.isa.gov.il  :להלן: "אתר ההפצה"( ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע''מ(

www.maya.tase.co.il  . 

ההפצה כחלק  ההצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר

מהדיווח המיידי. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה 

 והודעות עמדה.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה 

ומות אצל באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רש

אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל 

 קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה 

הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי  שבאמצעותו

 משלוח בלבד, אם ביקש זאת.

המסמכים את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה )להלן: "

ות לפני מועד שע 72עד   הכתובת שצוינה לעילבלקינד ושות' לפי "( יש להמציא למשרדי המצורפים

כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים 

 .בלקינד ושות'המצורפים למשרדי 

בעל מניות שאינו רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה 

 האלקטרונית.

ופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות )או לחיל

ההצבעה האלקטרונית(, או ביחס לבעל מניות רשום במרשם המניות של החברה שלא צורף לו 

 צילום תעודת זהות או צילום דרכון או צילום תעודת ההתאגדות, לפי העניין, יהיה חסר תוקף.

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
www.magna.isa.gov.il
www.maya.tase.co.il
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ימים לפני מועד האסיפה  10נו עד המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות לחברה הי

 5והמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם החברה שתכלול את עמדת הדירקטוריון הינו עד 

 ימים לפני מועד האסיפה.

מניות רגילות  565,407מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה:  5%כמות המניות הרגילות המהוות 

 של החברה. 

 קטרוניהצבעה באמצעות כתב הצבעה אל (5)

להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות  זכאיבעל מניות לא רשום 

 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.   6כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד 

 סמכות רשות ניירות ערך (6)

לתקנות עסקה עם בעל שליטה, מוסמכת רשות ניירות ערך, או עובד שהסמיכה  10בהתאם לתקנה 

( ימים מיום הגשת דוח העסקה, להורות לחברה לתת, בתוך מועד 21תוך עשרים ואחד )לכך, ב

שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נשוא דוח העסקה וכן להורות לחברה 

 על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. 

דחיית מועד האסיפה ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית רשות ניירות ערך להורות על 

( ימים ממועד 21( ימי עסקים ולא יאוחר מעשרים ואחד )3למועד שיחול לא לפני עבור שלושה )

פרסום התיקון לדוח העסקה. החברה תגיש תיקון על פי הוראה כאמור על ידי פרסומו בדוח מיידי, 

דוח המיידי וכן תפרסם מודעה שבה יפורטו מועד האסיפה הכללית, העובדה כי בוצע תיקון ל

 בהוראת רשות ניירות ערך ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה רשות ניירות ערך אחרת. 

 ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

 נציגי החברה לטיפול בדוח זה (7)

דרך מנחם בגין, ק לצר ברץ, נציג החברה לטיפול בדוח זה הינו עו"ד אילן גרזי ממשרד פרל כהן צד

 .03-3039000 טלפון  ;אביב-, תל53, קומה שרונהעזריאלי  , מגדל121

 עיון במסמכים (8)

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע''מ שבהם ניתן למצוא 

ה של לחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצ 87את נוסח כתב ההצבעה כמשמעותו בסעיף 

; אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב http://www.magna.isa.gov.ilרשות ניירות ערך: 

כתובת מגדלי חג'ג', רחוב , בלקינד ושות'וכן במשרדי  http://www.maya.tase.co.ilבע''מ: 

 .בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש בטלפון , תל אביב21, קומה 28הארבעה 

     

 בכבוד רב,                  

 אפ נטוורק בע"מ-טוגדר סטארט          
   

 משה הוקיילו, סמנכ''ל כספיםע''י מר     

www.magna.isa.gov.il
www.maya.tase.co.il
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 ןוראש פרק

 ותלל הפעיית שלכלתפתחות התיאור הה

4 

 ותהגדר . 1.1

 חרתא נכתב ןכ אם לאא ן,ללה לצדם הומהרש ותעהמשמ יםהבא חיםנומל היתה הז תארבמ

 ש:ורפבמ

 במשרד יואפר יסאבנלק הידיחהלנהמידילע פקנושה ינמוז ינושרא וראיש-"ניזמ ורישא"

 ה,פצוהןוחסא ור,ייצ ל,וידגי,ויב)ריואפר יסנאבקימוצר קתפה רשרתבש ותילוהח תאחל ותיאהבר

 עבדה(.חת, ממרק יתב

 חםבמת ולודשג,יתנטגותזהילעב,מחהצלשחדאןמז יסנבהקחצמילישתלשוק–"ריבוי וותאצ"

 .חדל אוידן גזמו בל אוידת גנועבו חדאלוידג

 וניי )שהפוב סלוגר בשל בילב שתלש עד יםידאח יםנאבת לודתג יויבת רוואצ לכ–"לדוגי חיצמ קו"

 ,לוידגימחצולק הבא לבבש וךפתה יפוסה לבלש העיהג אשר יויברתוואצ ס"מ(. 20 עד ירעצחצמ

 ילעב חד,אלוידגןבזמ ואלוידג נתועוב חד,אלוידג חםמתבולודשג חד,א וגמס יםמחצלשוק נםישה

 גרובחוימצבללש עד יםידחא יםנאבת לודיג ואשר חתאיויבר ותומאצ ורםשמק ית,נטג ותזה

 חה.פרה לבלש ופוו בסעברויו

 לכל גדרתוומ ההזהיקנטגיפלע ות,נושןמז ק'נב יהלקצס ורעבי לוידגימחצוקלכ–"לדוגי וותאצ"

 לש ובצתמק תוכמ הוומההלוידג ותואצ קפותלוידגיחצמ וקלמכ ה.הז יהגולופורמיפלעו יםמחהצ

 חד,אלוידגיחצמ ומק הורקשמ ית,נטגתוזה לעב,חדאןמז רהומקש יסבאנהק מחצ ותרחפת

 חרלא הלפוטו חדאןבזמ הנקצרש חד,אלודיגןמבז ואלוידג נתועוב חדאלוידג חםבמת הלודשג

 .דאח אתרבו חדאןבזמ ירהקצ

 וריציןבזמ ר,תויוא חתאלוידג ותומאצ ריוצש יסנאבק וצרמלש בצתומק ותכמ –"ורייצ וותאצ"

-ו THC ,CBD יםומרהח יוזיכר עתילקב קהנבדו וםיגדלווקוטפר יפלעהגמנד ואשר חדאהיזואר

.CBN 

 ה,מחי, הצוביר ה,עיזר לו:א ותלועפללבכו יסבאנהק מחבצ רהוהקשו יתלאחק הלועפלכ-"לדוגי"

 וצרת,בת לופיט וד,יבע וש,יבי ה,לבחה ת,וחפרת וםיזג יר,קצ ה,הדבר ,יההשק ה,חפרה ים,נזחופיט

 ו.לת באוורהקש תולועפו וילקח וח אהצמ מדתוצרת, השתה ןואכס יזה,אר

 Single Convention on Narcotic 1961(The ייםוטנרק יםסמלהידיחההנהאמ –"נהאמה"

rugs)D יםבסמ ושימהש לעחויקפל באשר יםללכ נהאמב.1972 נתבש הנוקת ואשר ו"םהא לש 

 .יםנוכמס

 ות.איהבר משרדי בואפר יסנאבלק הידיחה–"יק"ר"

 ווגמס יםעודיה עם הננמוילאחק חקרמב סקועהלישראב ותריבלוהגד וסדהמ-"נילקוו וןמכ"

 חויתפו חקרמעלבצ ות,נוש ותיעבןופתרבלישרא ילאחקלעיילס הם יםייקרעהויידפקת ולם.עב

 .לישראבילאחק חקרמ ישםילוןלארג ן,נכלתוןוהמז יעובמד ותלאחקב יםיחומבט יםדשח יםושאנב

 .IMC-GSP ןת בתקוישהדר וםית קא ודאוליחראאהןוטחיה בנוממ –""טמנב"

 .1973-ג"להתש חדש[, חוסנם ]ינוכהמס יםהסמ ודתפק-"ים המסוכניםת הסמודפק"

 ייד לעועיקב ואעשקב יפכ ותינחהל וףפובכ יםנוכסהמ יםהסמ ודתפקבודרתהגכ–"אביסקנ"



 

 

  

זאת,  טווח   העיקרי בצמח הקנאביס  ואשר  גורם להשפעה פסיכוט ית. מלבד  "THC " –  החומר הפעיל

ואנטי   תיאבון מעודד  בחילות,  נוגד  רעד,  נוגד  באלחוש,  רחב  ומאופיין  שלו הפיזיולוגית  ההשפעה

בחוש ריח.  ה-   ושינוי שינוי חזותי ושמיעתי השפעות נוספות כגון רגיעה, דלקתי .  בנוסף מיוחסות לו

גאוני    פרופ' רפאל משולם,  יחיאל ידי הטהורה בשנת   1964  על  THC  בודד ואופיין לראשונה  בצורתו

העברית בירוש לים.   ועמיתיהם באוניברסיטה

נחשב  פסיכוטית   והוא  השפעה  כלל  מיוחסת  ל- CBD  לא  הקנאביס.  בצמח  פעיל   "CBD"  –  חומר 

פעילות  נוגדת דלקת,   תחום הפעילות המיוחס לו  כולל למרכיב האפסיכוטי המרכזי בצמח הקנאב יס.

ההשפעה    את  מנטרל/מפחית  פסיכואקטיבית   )ובכך  פעילות  נוגדת   חמצון,   נוגדת  רעד,   נוגדת  

נוירופרוטקטיבית  ופעילות נוגדת חר דה.  פעילות ,)T HC-של ה הפסיכוטית 

הוא   פסיכואקטיבית חלש ה. לו  פעילות   "CBN"  –  מטבוליט  הנוצר  מפירוק    THC ואשר  מיוחסת 

גבוה    יחסית  בריכוז לרוב  אותו  למצוא  וניתן  הקנאביס  בצמח  רק  בכמויות  מזעריות  ביותר  נמצא

במוצרי קנ אביס שהתיישנ ו. 

קנאביס   בסיס  על   מוצרים  של  רפואי לשימוש  הראויה  איכות   "IMC Medical Grade"  –  רמת 

,IMC-GSP  ,IMC-GDP  ,IMC-GMP   ,IMC-GAP   :היק"ר של נאותים  איכות  לתנאי בהתאם 

קנאביס   להם נדרשים חוליות שרשרת  הפקת מוצרי הפעילות ואמות המידה את  קווי אשר מגדירים

רפוא י. 

 "Israel Medical Cannabis-Good  Manufacturing Practice(  "IMC-GMP(  –  ייצור בתנאים  

נאותים של מוצרי קנאביס רפואי.   

בתנאים    "Israel Medical Cannabis-Good Distribution Practice( "IMC-GDP(  –  הפצה 

       

 

       

 

 1.2. כללי   

ביום   4  ביולי   1991     )להלן:  "טוגד ר"( התאגדה בע"מ  נטוורק  סטארט-אפ  1.2.1. חברת  טוגדר  

מאי   1993,   בחודש  ציבורית  לחברה והפכה השם  אלטסיס   בע"מ  פרטית  תחת כחברה 

לאחר   "הב ורסה "(. בע"מ  )להלן: ערך  בתל אביב לניירות ומניותיה נרשמו למסחר בבורסה

העסקה    הנוכחי.   עד  להשלמת  טוגדר   לשמה שמה  של עודכן בשם   טוגדר , נוספים  שינויים 

)2 ( השמת  כח    באינטרנט;  תוכן   תחומי  פעילות:  )1( שיתוף   המתוארת  להלן,   לטוגדר   שני 

אדם.  

לדיווחים המיידיים   מהימים   26  בדצמבר  2018,  28  בדצמבר    2018  ו-   6  בפברואר    1.2.2. בהמשך 

 2018   )2018-01-116695,   2018-01-118921  ו-   2018-01-012592, בהתאמה(, הנכללים על דרך   

"גלוב וס"(  ההפניה,  ביום   6  בפברואר    2018  חתמו טוגדר   וחברת גלובוס   פארמה   בע"מ   )להלן:

עטיה   )להלן:   ומר  גיא  סוסינסקי מר  ניר  ברכה, מר  ניסים  כי נקבע הסכם  במסגרתו  על

5 

 יק"ר.ה

בתנאים     "Israel Medical Cannabis-Good Agriculture  Practice(  "IMC-GAP(  –  גידול  

נאותים של קנאביס לשימוש רפואי.   

 ןהצרכ עד ןרהיצ)מ ההפצה שרשרת ורךאללכ לםגהימרוחלשואיואפר יסנאבקימוצר לש יםותנא

 .י(פוהס

– )Israel Medical Cannabis-Good Security Practice( "IMC-GSP" תיםונא יםנאבתהחאבט 

 י.ואפס רינבלק הפקהאס ל שרשרתש



 

 

אשר  שותפות בפרויקטים  1.2.3. מר ניסים ברכה   הינו   בעלים של מספר חברות נדל"ן מסחרי מניב

ניר   מר  בע"מ;  אביב  בתל  בבורסה  הנסחרות  ציבוריות  עם  חברות  המבוצעים   בשיתוף

שירותים   המספקת  ההנדסה  שירותי  בתחום  חברה  של  ומנכ"ל  סוסינסקי  הינו  בעלים 

חברת    של עטיה   הינו   בעלים  ומר  גיא  ומוניציפליים; ציבוריים  גופים  ממשלה,  למשרדי 

אבטחה מהמובילות בדרום האר ץ. 

באישור  ראשוני   "הפע ילות"  או "האישורים    הזמניים ", לפי העניי ן( 1. גלובוס עצמה  מחזיקה

)להלן:    מוגבלת  שותפות  רפואי  קנאביס   צמחי  גידול  קנאב יס; מוצרי  לייצור  למפעל 

בה,   הכללי  השותף  ומהווה  ב -66.67%  מזכויותיה  מחזיקה  אשר  גלובוס  "השותפות "(2,

בשותפות    יתר  הזכויות  ראשוניים   לריבוי   ולגידול   צמחי  קנאביס. אישורים  בשני  מחזיקה 

מוגבל;   שותף  מהווה  והוא  והגידול  הריבוי  יבוצעו  שעליה  המקרקעין  על  הבעלים  מחזיק 

אשר  גלובוס מחזיקה ב -100%  מהון המניות   ירוק תוצרת רפואית בע"מ )להלן: "תוצרת"( 3,

קנאביס  -  אחסון    למוצרי  מסחר  ראשוני  לבית  באישור  מחזיקה  שלה,  והנפרע  המונפק 

והפצת מוצרי קנאביס  )להלן  יחדי ו: " הקבוצה"(.  

 

 2 השותפות התאגדה ביום  6 ביוני  017 2. 

 3 החברה התאגדה ביום   30 באפריל  2017 . 
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לטוגדר    יעבירו  ב- 100%  מההון  המונפק  והנפרע של גלובוס,  "הניצעים"(, אשר  מחזיקים 

זה   ש"ח  טוגדר ונגד סך  של 3  מיליוני גלובוס   וכן ישקיעו של המונפק והנפרע  100%  מההון

טוגדר   )להלן: "המניות   המ וצעות"(  של המניות  המונפק והנפרע יקצו להם  כ- 74.99%  מהון

מובאת לאישור   )פרו-ראטה(   )להלן: " העיסקה"(.  העיסקה הניצעים של חלקם היחסי לפי

לו    נספח הינו  זה אשר  מתאר  הזימון בדוח  כמפורט  טוגדר  המניות   של בעלי  אסיפת  בפני 

)להלן: "דוח   הזימ ון"(. לפרטים נוספים ראו סעיף  1.5  ו-  1.6 להלן.   

בשליטתה,    תאגידים  באמצעות   ובעקיפין  במישרין  אשר    מחזיקה,  חברה  הינה   1.2.4. גלובוס  

במשרד  הבריאות לגידול,    ארבעה   אישורים ראשוניים מטעם משרד  היחידה לקנאביס רפואי

ריבוי, ייצור,  אחסון והפצה של צמח הקנאביס ומוצרים בתחום הקנאביס  הרפואי )להלן:  

 1.2.5. גלובוס התאגדה ביום   8  בספטמבר  2014  אך ממועד הקמתה, לגלובוס אין פעילות שוטפת   

למעט החזקה באישור זמני   למפעל ייצור  מוצרי קנאביס החל מיום  15 באוקטובר 2017. 

השינוי   בעקיפין    היק"ר   לאור   את  אישור  לקבל  גלובוס  נדרשת  העיסקה,  השלמת   1.2.6. לצורך 

סמך   על של הקבוצה ניתנו  הזמניים  האישורים  כי  המניות  בגלובוס.   כמו  כן,  יצוין  בבעלי 

ברכה  שמר  ניסים  מכיוון וזאת  בגלובוס   סוסינסקי  ומר  ניר  עטיה גיא   מר   של  שליטתם 

כן,   אשר  על   זמניים. אישורים  כבר  קיבלה   שהקבוצה לאחר  בקבוצה  לשליטה  הצטרף 

שלי טה. כבעל  ברכה  מר   גם  אישורו   של  יבוקש  כאמור,  היק"ר  אישור  קבלת   במסגרת 

כשבועיים     תוך  יתקבל  האישור  כי  מעריכה  והיא  ליק"ר  מתאימה  בקשה  הגישה  הקבוצה 

ממועד פרסום המת אר. 

" השטח    כ  -25  דונם    )להלן:  של  חקלאי  לקבוצה   זכות  שימוש  בשטח  המתאר,   1.2.7. נכון  למועד 

כמו  כן, לאחד  מהניצעים   שטח  חקלאי נוסף בגודל של כ -20  דונם )להלן: "השטח    הקיים "(.

אשר  יוקצה לטובת  הפעילות.  עד  מועד השלמת העיסקה, לקבוצה )בעקיפין(   יהיו    הנוסף"(

 1  אישור ראשוני  לגידול  צמחי  קנאביס  )בתוקף  עד  ליום    15  באוקטובר   2018 (; אישור  ראשוני  לריבוי  צמחי  קנאביס  )בתוקף  עד  ליום   

 15  באוקטובר   2018 (; אישור  ראשוני  למפעל  לייצור  מוצרי  קנביס  )בתוקף  עד  ליום    15  באוקטובר    2018 (; ואישור  ראשוני  לבית   
מסחר למוצרי קנאביס  –  אחסון והפצת   מוצרי  קנאביס  )בתוקף עד ליום 6 בנובמבר  2018 (. 

https://�-%74.99


 

 

                  

   

של   6   על  קרקע  חקלאית  בגודל  1.2.8 . גלובוס  מעריכה  שעלות הקמת התשתית שת ידרש לפעילות

,IMC -GMP  דונם )5  דונם חממות ו -1  דונם לחוות  ריבוי(   דונם ,  לרבות התאמת מפעל   לתקן

את  עלות הקמת   תעמוד  על סך  של כ 15  מיליוני  4₪. הניצעים   הודיעו  כי הם  ערוכים להשקיע

רפואי    קנאביס  לגידול מפעל  והקמת  גידול חוות  להקמת  התשתיות  הנדרשות.  במקביל

קנאביס  בגרמניה, מתוך   וייצור מוצרי ומוצריו,   בוחנת  הקבוצה  גם  את  האפשרויות לגידול

עד  לקבלת   ובקנדה, באירופה  לשווקים  הרלבנטיים  אלה  מוצרים ולשווק  לייצר  כוונה

לישראל  5.  ההיתרים הדרושים לייצוא מוצרי קנאביס רפואי מחוץ

בסעיף   1.5.6   המתלים  כמפורט   התנאים  כל   התקיימות   במועד  העיסקה  תתבצע  1.2.10 . השלמת 

להלן.   

 

 4 ראו   סעיף   3.17  להלן. 

ההפניה .  הנכלל  על  דרך ראו  דיווח  מיידי מיום  5 בפברואר  2018 )2018-01-012292 (,  5 לפרטים  נוספים
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 ייםקה טחבש נם.וד 100 עד לשלודגב יסנאבקלוידלג ייםלאקח יםטחשב ושימש ותיוזכ

 .יסאבנקלודילג ןימאהתל נדרש קר אשר היינבייתרה עם ותמייק ותחממ יש וסףנהחובשט

של   בשליטתם מהחברות  ו/או  מהניצעים תשכור  גלובוס  ההשלמה, מועד   1.2.9 . בנוסף,  לאחר 

או שלחלופין  תפעל לשכירת  מפעל   הניצעים או מי מהם, מפעל לייצור  מוצרי  קנאביס  רפוא י,

לפרטים נוספים ראו   אשר  יוכל  להיות  מוסב  לטובת הפעילות  המבוקשת באופן מיידי. קיים

גלובוס  התקשרה   כי טוגדר  ביום   18  בינואר   2018  פרסמה כי סעיף   3.22.2  להלן.   יצוין, 

,)"GS AP" :להלן(  GSAP  בהסכם לתכנון  מפעל לי יצור  מוצרי קנאביס    רפואי עם  חברת

מפעלי   פרמצבטיקה.  בהתאם להוראות   אחת מהחברות  הגדולות והמובילות בארץ לתכנון

הייצור  לתקן  GMP למפעל  ותכנון  הובלה  היתר:  בין  שירותי   GSAP יכללו,  ההסכם, 

וולידצית  במפעל,  האיכות   מערכת  תכנון הקנאביס,  מוצרי   של   המסחר  לבית   והתקינה  

המעבדה  וביצוע מבדק   תכנון  ליווי  ותהליכים,  נהלי  ייצור  הכנת  ייצור,  ותהליכי  מערכות 

אם  הקבוצה   או  מפעל אם  יוקם  החלטה משרד  הבריאות.  טרם  התקבלה  מול הסמכה

תשכור מפעל.  

בעולם  )עת יתאפשר   בישראל והן לייצר ייחודיות הן הפעילות תצליח  1.2.11 . הניצעים   מעריכים כי

מיצוב  הקבוצה  כאחת    תוך  הרפואי, ממשלה(  בתחום  הקנאביס  החלטת  פי  על ייצוא 

לכך,  ככל והחומר  הפעיל בצמח  מעבר מהמובילות  בתחומה בהפקת מוצרי קנאביס רפואי.

בכוונת  הקבוצה    כהגדרתו בסעיף  1.1,  יו חרג   מפקודת הסמים המסוכ נים, ,CBD   ,הקנאביס

לייצר מוצרים   המכילים   CBD  )לרבות  קוסמטיקה,  תוספי מזון וכו'(   בכמות  ובאופן  אשר  

ובחו" ל.  יצוין, כי כבר  כיום, במס פר מדיניות    בישראל ולמכור  מוצרים אלו יותר על פי דין

של   רחב אלו   מגוון במדינות  למכור  ניתן  כן כסם  מסוכן ועל נחשב ה- CBD  אינו בעולם 

מוצרים מבוססי  CBD .  ביום   8  בנובמבר   2017  פורסם באמצעי התקשרות בישראל כי משרד  

אולם  השלמת    את  ה - CBD  מפקודת  הסמים המסוכנים 6, כי ימליץ להסיר הבריאות  הודיע

פנים .  ככל והדבר  אכן ואישור ממשלה, לרבות השר לביטחון דורשת  חקיקה מהלך שכזה

 .CBD 7  רחב של מוצרים מבוססי לייצר מגוון הדבר  יאפשר לה מעריכה  כי  יתממש,  הקבוצה

https://www.youtube.com/watch?v=xNwhVpGiAHI 6 

 :אור CBD-ל שרבק 2017 במברנו שחודמ מיולהע ותיאברה וןגאר של מיקדמ וחד ותאוד םטילפר
http://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/5.2_CBD.pdf 
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https://www.youtube.com/watch?v=xNwhVpGiAHI
http://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/5.2_CBD.pdf


 

 

     

   

   

       

     

        

       

  

               

   

     

    

   

 1.3. תרשים מבנה אחזקות  טוגדר  לאחר השלמת העיסקה   

 

 

 1.4. תחום הפעילות 9 
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 ןפובא לולגד היופצ לםועוב לאבישר יואפרה יסנאבהק תייתעש יכ היכערמ וצההקב 1.2.12.

 לתדהג ,יואפר יסנאבבק ושימבש ןה ותלהקהו ותחיפתה וראל ותובהקר יםנבש יותעמשמ

 יםקרחהמ פרבמס לוידג עקב ןוה יואפר יסאבנבק ושמיש ותאפשרהמ תויווהתה

 ותפשראהסדרוה טרם המתאר, םופרס עדולמ ןונכ ולם.עובץבאר זה וםתחב יםעשמתבצ

 ןיתכיוהלהממש ןלחושלעהיומצ וזהלטהח לםוא,לישראמיאופר יסנאבקימוצר לש ואיצ

 יקודהמ עדומהומה יךערלה דרגוטלשהלתויכבןיא לםוא ובים,הקר םיימב אושרתיכ

 םוימ מיםהס עדתו יבתיש רתגבמס ל.לבכ ושרתא טהלהחה אם ןוכהלטהחה וראישל

 82019. לתיחת 2018- יהליל בשתחילעופוא ביצייר כ"יקה יךערה,2017 בדצמבר

 עתיד, ניפ ופהצ ידעמ נתיבחב ןינה ,ללעי 1.2.12-ו 1.2.6,1.2.8,1.2.11 בסעיפים וסובלג נחותוה זיותתח

 אירועיםו תפתחויותה בדבר וסובלג הערכות לע ססותבוהמ ,-1968 שכ"חהת ערך, יירותנ בחוק כמשמעו

 אלו הערכות .וסובלגלש תהליטבש אינוו איוד ינוא לל,בכ אם ותם,חשהתר דועמ אשר ייםועתיד מיםייק

 שונים מיםורמג אהוצתכ וערך,שה מכפי נהשו פןבאו שהתממל או ן,לקח או ןלכו ש,התממל לאש עשויות

 ה.ח זדול 3.27 ףים בסעינזכרון ההסיכ מיורלו מגאי יא תממשותה הםני, וביוסובלג יטתלנם בשאיש

קנאביס  רפואי   )להלן: "שרשרת   שרשרת  הפקת   ואספקת   מוצרי  1.4.1. תחום הפעילות יתמקד בכל

ההפקה"(, כמפורט בסעיף   2.2.1 להל ן. 

יותר מ -100  תרכובות כימיות   ייחודיות  הנקראות   קנבינואידים.   כאשר    1.4.2. צמח הקנאביס מכיל

הקנבינואידים   נצרכים על ידי בני אדם הם מפעילים קולטנים המכונים אנדו-קנבינואידים  

של    את   מעורבותם   רבים 10  חשפו  האדם.   מחקרים  בגוף   שונות   במערכות  הנמצאות  

http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Drugs/Pages/CommitteeProtocols.aspx 8 

- ותאבריה שרדמשל כלליההלמנל שנהמ וזרחאור,טבפר סאביקנה צמחו ותפעילהםותח תודואםספינוםטילפר
https://www.health.gov.il/hozer/mmk154_2016.pdf 

 ם:תחובםשים החדימחקרת הודואףוסנ למידע10
https://www.thcendcbd.com/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-

/%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99 
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http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Drugs/Pages/CommitteeProtocols.aspx
https://www.health.gov.il/hozer/mmk154_2016.pdf
https://www.thcendcbd.com/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99/
https://www.thcendcbd.com/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99/
https://www.thcendcbd.com/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99/
https://www.thcendcbd.com/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99/


 

 

   

     

  

היחס   פי על ומסווגים  מוגדרים  רפואי  לשימוש  המאושרים  קנאביס   מוצרי להיום,   1.4.3. נכון

שילוב    כי והכמות של הקנביאונידים   CBD , THC  ו-  CBN. מחקרים חוזרים ונשנים הוכיחו

מייצרים  הקנאביס  בצמח  הקיימים   נוספים  עם  חומרים  בין   CBD   ,THC  ו-   CBN  יחד

אפקט אשר איננו פועל בצורה זהה במידה וישנה הפרדה ביניהם . 

גם  בישראל   11. מדינת   כמו העולם  מחקרים   בקנאביס   ברחבי הורחבו האחרונות   1.4.4. בשנים 

של בתחום של מחקר קנאביס  12 וזאת בעיקר הודות  למחקריו למרכז  עולמי נחשבת ישראל

העברית ,  אשר  בשנת    1963  גילה את    פרס  ישראל,  פרופ' רפאל משולם  מהאוניברסיטה חתן

ידיעת   ובעולם .  למיטב  רבים   בתחום  13  בארץ  הובילו   למחקרים  מחקר יו  ה- THC  ואשר  

של טיפולים   את  ההשפעה נערכים   בישראל עשרות   מחקרים   קליניים   הבודקים גלובוס,

אפילפסיה,  פסוריאזיס   וסרט ן.  באמצעות  קנאביס על מחלות שונות כמו

בעולם, היחס כלפי הקנאביס  הולך   הן במדינת ישראל והן כי ניתן להבחין  1.4.6. בשנים האחרונות

ונפתח  15  ובכלל זה, היחס  כלפי שימוש  בקנאביס רפואי.  ניתן להיווכח  כי בשנים  האחרונות  

ואשר   הרפואי הקנאביס  כלפי  ביחס משמעותי ישראל שינוי  ישראל  חל   במדינת  במדינת 

נוספים    אשר    להלן(   ובהסמכת   81  רופאים  החדשה   )כהגדרתה   התקינה בפיתוח מתבטא 

סעיף   2.2.1  להלן.   יורשו להעניק רישיונות שימוש בקנאביס רפואי   16. לפרטים  נוספים ראו

של   תחום   היו לבצע הסדרה אשר  מטרותיה  1.4.7. בשנת  2017  פרסם   היק"ר   את התקינה החדשה

ולאפשר זמינות    קנאביס רפואי מפוקח ומסודר  של הקנאביס הרפואי , ליצור מקור אספקה

הניתן, לזה הקיים בתרופות.   לפי   קנאביס רפואי איכותי באופן  הדומה, ככל יותר  של רבה

כולל רישיון  שישי   התקינה החדשה, שרשרת  ההפקה   תחולק    לחמישה רישיונות נפרדים   )לא

כאשר  נכון למועד פרסום המתאר,  לקבוצה    4  אישורים   מעבדת שרות לתחום הקנאביס(, של
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 ית,בעצ הלכוה ם:יהניב יםוגלותפו יםוגלוייזפ יםיכלתה לש חברןוומגב יםידואנינבהק

 ון,אבית ית,ורוטמהידלמ ,יתנוסיהח ערכתהמ קרתב ן,ילוסניהא משק קרתב ה,נזוגירונ

 .ןויכרוז חות כאב, מצב רחושת

הרפואי   14. הקנאביס  בתחום  ויותר  יותר  מקלים  הליכים  מקדמות   1.4.5. מדינות  רבות   בעולם 

ומדינות   אוסטרליה,   גרמניה,   צ'כיה  קנדה,  כמו  מדינות  נמצאות   המדינות   ברשימת 

כי מדינת  ישראל נחשבת   אירופאיות  רבות,  אליהן  הצטרפה זה מכבר  מדינת  ישראל.  יצוין

ופיתוח מוצרי קנאביס רפואי   באיכות גבוהה.    מובילה בגידול כמדינה

http://www.technion.ac.il/2016/08/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A-
%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94-

%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-
%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1%D7%95%D7%AA-

/%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1 

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/881/049.html 12 

https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/news/Pages/res-medical-cannabis-research-14.6.16.aspx 13 

 ם:יה בעולצגולהר םדוקי ותאוד סףנו למידע

http://www.medicalcannabis.co.il/%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%94-
/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D 

 קנדהוב אהמל ציהגליזלתימקי ה"בבאר ותנמדי שעבת ,להפלהיאתיונמדי מתייק ה"בבאר ותינמד םייושת םעשריב,גמהלדו
 .אהמל ציהגליזל 2018 יולי שחוד הלךמבקףתוס לנלהיכ ויהצפ

 .()ו 3.1.1 סעיף אורםספינו םטילפר

11 

14 

15 

16 

http://www.technion.ac.il/2016/08/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1/
http://www.technion.ac.il/2016/08/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1/
http://www.technion.ac.il/2016/08/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1/
http://www.technion.ac.il/2016/08/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1/
http://www.technion.ac.il/2016/08/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1/
http://www.technion.ac.il/2016/08/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1/
http://www.technion.ac.il/2016/08/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1/
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/881/049.html
https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/news/Pages/res-medical-cannabis-research-14.6.16.aspx
http://www.medicalcannabis.co.il/%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%94-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D/
http://www.medicalcannabis.co.il/%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%94-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D/
http://www.medicalcannabis.co.il/%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%94-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D/
http://www.medicalcannabis.co.il/%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%94-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D/


10 

 .פצהוהןוחסאר,וייצ י,ויבל, רוידלג ייםנזמ

 לן.לה 3.1 יףעו סת ראוליעפהםותח ותודים אפוסנ יםפרטל . 1.4.8

 ילותום הפעתח שר עםבק וןת בהעושקה . 1.5

 וגדרלט ותליעפה סתנהכלהיסקע

 קיםיחזמ אשר עים,ניצהויפל,כםהסבסוובלג עם וגדרט רהשהתק 2017 בדצמבר 26 יוםב . 1.5.1

 עפרנוה פקנוהמ ןוההמ 100% דרוגלט וירעביס,וובלגלשעפרנהו פקנוהמ ןוההמ 100%-ב

 יםרטפל וגדר.טלשעפרנוה פקנומה ותינהמ ןוהמ 74.99%-כםלה ויקצ הורובתמ וסובלגלש

 .ןללה 1.6 יףעסו ליעל 1.2 יףעו סים ראפוסנ

 גדר,וט ותינלמ וומרי אשר ₪, ןוילימ3לש סך מהלהשה עדומל עד וימיזר יםעניצה וסף,נב . 1.5.2

 1)הלמהשה עדומ חרלא יםימ 45-ל 30 ןיבעונישהפובתק הברהח ותינמיערשעממוצ יפלע

,2018 וארניב 16 יוםמהחברהלשיידימחוויבד רטופכמ רהחבלווזרמה₪ ןוילימ

 , 2018-01-006358 אסמכתא: ,2018 וארניב 17 יוםומ ,2018-01-006076 אסמכתא: 

 למה(.ההש עדוגדר במולט ווזרמי ן ₪וילימ 2 יתרתו ,הינפהה ל דרךע ןים כאללנכה

 לשןוהתמצבב ותימיהק ותירסח לא תויפצואוומשמי ה,למשההדעומ חרלא ןבה תויבנסב . 1.5.3

 ורעיש את ואםהת ורעיבש וגדרט ותינמ עיםיצנלווקצייאז ,מהלהשה עדולמ ןוכנ גדרוט

 יםעיצנהלשהחזקבא 74.99% לש ורעישלע ורלשמ פשריאשןפובא וומששמ ותיופצהא

 וגדר.ט תוינבמ

)2018-01-006076 ארוניב 16 יםיממה יםיידימ םיוחויד ואר יםפוסנ טיםפרל . 1.5.4  17-ו (2018

)2018-01-006358 רואניב  ה.ינפהה ל דרךע יםללנכה (, 2018

 פקנוהמ תוינהמ ןומה 74.99% לש ורעילש החתפוה עיםניצלווקציות שינהמ ותי כמן כיויצ . 1.5.5

 מזכר ותוראהיפלעע,פרנוהקפנוהמ ותינהמןומה 85% לשורעימשליהבדלע,פרנוה

גדר,וטיוומש 12% לםמגהםוכס ור,כאמ הקצאהה וזאח תחתפמה אהתוצכ ות.נועקרה

 למה,ההש עדומ חרלא חרהמס יימ 30-ב סהורבב רהחבהתיינמ ירמח יפלעיקבי אשר 

 יחסיהוקלחיפל 'א)כ' וגדרטל יםעניצהוידעמה אשר יםלעבתואולכה וגדרטיפרבס ירשםי

 יתביור ההצמד יהפרש ישאת ורכאמ ליםעהב אתוולה (.מהלההש ינפל וסבולגלשהנובה

 יוחומר ערבשןפובא ינתש יסבס לע יםעיצנלעפריותהנסהכ מס ודתפק יפל יתלימאניהמ

 יםזרשת ינאתוב הואולהה ןועירפןוחשב לע עיםיצנל חזרוי יתטנוולהר הנבש מס ינפל וגדרט

 .ןחר מכלא הנבמשך ש גדרוט לש פתוטש ותליעפ ןויממ המשך גם לה פשריא וגדרט

 ורשיא לתקב יתר,ה ןיב ליםלוכה ים,למת איםנת ותימיתקלה הפופכ הקסיעה מתלהש . 1.5.6

 לתבק ות,ליעפלעוגנב יםמייהק ותנוירישהלש פםוקלת חסיב וגדרטלשהנורצ ותעילשב

 לשהנורצ ותעילשב ותתונא קתיבד מתלהש ,ותעהמוצ ותינמה אתקצלה הורסהב וראיש

 התאםבהייברכל מכלעהעסקלתוינהמ ילעבתפיאס ורישן אכוהפיהאס עדולמ עד וגדרט

 ן.וימהז חולד

 הוןיים בשינו . 1.6

 קמן:לכד וניה תארהמ עדומל ןונכ וגדרט לות שינהמ ןוה . 1.6.1

 

 

    

    

  

  

                   

        

   

     

        

        

           

            

    

       

            

    

  

             

  

   

   

            

          

            

      

     

      

     

     

        

 

      

  

  

      

הון מונפק ונפרע הון רש ום 

https://��-74.99


 

 

    

   

    

    

     

     

     

במצבת  ההון    1.6.3. עוד  הוסכם במסגרת העיסקה, כי ביחס לאופציות הלא רשומות המצויות

תמומשנה  ההשלמה,  מועד  לאחר   בהן  בנסיבות  זה,  מתאר  פרסום  טוגדר   נכון  של

תוך  שלושה ימי עסקים    מועד ההשלמה, אזי טוגדר לפני אשר  הוקצו על  ידי אופציות

להקצאת מניות  טוגדר לניצעים  טוגדר לבורסה בבקשה ממועד  המימוש כאמור  תפנה

על   לשמור  לניצעים  שיאפשר  באופן שמומשו  האופציות  את  שיעור  התואם בשיעור 

)ללא   של טוגדר במועד  ההשלמה בהון המונפק והנפרע שיעור  של   74.99%  בהחזקתם

דילול(. הקצאת המניות כאמור לניצעים, תושלם תוך יום עסקים אחד מקבלת אישור   

ההשלמה.   של כ''א מהניצעים במניות  גלובוס לפני לפי חלקם היחסי הבורסה, ותתבצע

יוקצו    זאת לעיל, ביחס  למימוש   של כל    10  אופציות  כאמור בפסקה לצורכי ההמחשה,

בו   מקרה בכל כי  ומוסכם  מובהר   הסר  ספק  למען טוגד ר. לניצעים  29.84  מניות 

זה   ההסדר האמור בסעיף ההשלמה לא  יחול מועד שהוקצו לאחר תמומשנה אופציות

והניצעים לא יהיו זכאים למניות נוספות.   
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17 לאל מבדילו  לאל מלודי לאל

13,082,133 11,308,146 100,000,000 

של טוגדר    ע.נ.   ללא   רגילות    1.6.2. בהשלמת   העיסקה,  יוקצו לניצעים    33,906,350  מניות  

יוקצו  לטוגדר .  לאחר השלמת    זה   100%  ממניות גלובוס )להלן: "מניות   רגילות  "(  וכנגד

החזקתם של הניצעים במניות טוגדר תהיה כדלקמן:    העיסק ה,

ונפק והנפרעון הממהה ורשיע מניות כמות  שם

18 לאל מבדילו  לאל מלודי לאל

 יהעט יאג 12,884,413 28.5% 27.42%

 הים ברכיסנ 11,528,159 25.5% 24.53%

 יסקניוסיר סנ 199,493,778 21% 20.2%

 ן:לקמכד היהיהיסקעהתלמהש חרלא גדרול טשןוהה 1.6.4.

 ונפרע ון מונפקה
 וםון רשה

20 לאל מבדילו  לאל מלודי לאל

46,988,484 45,214,497 100,000,000 

 יםידנדת דיבחלוק

 .םותגדהתא עדוים ממנדידיבדולקיח לא תהיטלידים בשאגו ת/או וסובלג

 .תרגילו ותנימ- 2,040,013 ש למומית לותנניה ותמא רשות ליוצאופ 2,040,013 ללכו

 .לעיל 17 םישולי הערת אור
 םטר גדרטו ותנימ 191,032 ואהםגשרכ קיסינוסס ניר של ויואב סקההעי מתשלהםרט גדרטו תיומנ 28,571 שכר קינסיוסס ניר 19
 .בוריצת הקוהחז תגרמסב אלא להבטב ותללנכ נןיאיסקינססו מר של יובאשל ותיוהחזק .סקההעי מתשלה

 .לעיל 17 םישולי הערת אור

.1.7 

17 

18 

20 
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חרא מידע-יק שנפר

 ותהפעיל וםתח לגבי מידע כספי 

ילותום הפעחי תלגב כספי ידעמ .2.1 

 עטלמ) סיםכנ ןיא וצהקבל .לעופב ותירכמ עלבצ להחה טרם וצההקב המתאר, סוםפר עדולמ ןונכ

 ים.יותמה ותיובייתחוה יים(נהזמ יםוראישה

ילותהפע ליים עחיצונ יםלית והשפעת גורמליבה כסב .2.2 

 :ותליעפהלעעיפהשל ותלולעות אועיפת אשר משויללהכ ותגמהמ ותודט אוירפןללה

 21היולצרג . 2.2.1

 ותטרלמ יסבאנקב ושמישיניצנלישראבולחה ת,ודמהק ההמא לש עיםהתש ותנש לתיתחמ

 הקשבלכ נתיחב חרלא ות,יאהבר משרד ירהת ה,יחשכ היתיהאלהעפוהת ודעלכ.ותיואפר

 יםללכוענקבשילמב ותולסמכ התאםב ייםואפר כיםלצר סיבאנבק ושימהש את ה,פולג

 מתמג החבהתרש לככ .וב ושימהש ותנויריש ילעלב הסם קתפסא ןיינעל וא הז ןיינעל יםנחמ

 יכ הרהתב ל,גדו לךהסיבאנבק שוימלש ותנוירישהילעב פרסומ יואפר יסבאנבק ושימהש

יסבאנבק מושיהש ורישלא ותיחנה ושיבמג לחה ום,תחהלש לתלוכהרהסדב ורךצ יםיק

 פרסמונעש ים,נהש ורךלא .וקפינה לבלש עדויויבהר לבמש ,קהפהה שרשרת הסדרת דרך 

 ,ןלהל ורטפכמ הלהממש תולטחבה הנוגעשהחדשההניהתק ום.חהת סדרתהל ותנוייסנ

 עם םיפוטש יםעמגב,פיםסונהלממש ימשרד עם וםיאבת תויאהבר רדמש ייד לעהערכנ

 .ושאנהתניבחלווקמת שהועדו פרל מסץ שועייועויום בסתחים בוסקעה

 שמשי ותיאהבר משרד יכענקב השב 3609'מס להממש תלטהח לההתקב 2011 נתבש

 ותיארהב משרדבהוקמה כך רךולצוהנהאמ ותאורלה אםהתב ת",ילתממש ותנוכ"ס

 יתרדמש ןיביויגה עדתו מהוקהוזהלטחהיפל וסף,נב.("רקי)"יואפרסינבקלהידיח"ה

 ושא.נב וםיאות עקבלמ יםחרא יםפוגו ותילתממש ותיורש הלשממ ימשרד ייגמנצ ורכבתהמ

 .ותליעפיוווק ההסדרל ותנועקר וענקב הוב 1050'מס הלממש לטתחההלתקבה 2013 נתבש

-"יהליזציקמד"הלודמענקב בהו 221587 מס' להממש טתלהח הלהתקב 2016 נתבש

 יססל בע.חדשהה נהיהתק הכתבנווחואשר מכ יואפהר יסבאנהק וםתח סדרתלה הוומתה

 יסאבנקיוצרמ קתפה בשרשרת הילוחללכ ותיממתא ותניקת "ריקה פרסם זה והומת

 ."(שהחדההינהתק" לן:הלו ליעלי )ואפר

 ותאניואפר ושמיש פשרלא נתמלעתויכאל יםותנא יםנדרטטס עתובקההחדש הניהתק

 .ותפורים בתיהק הלז ןיתנהלה ככומהד ןפובא יואפר יסבאנבק

 ותקיבד ע,וניש ה,חזקה ה,הפצ ,וריצי ל,וידג י,ויבר ה,זללבכו יסנאבהק חבצמ הלועפלכ

 יםיממתא ותנויריש לתבקב זה ללובכ ןידלכ ותוראבה הידמעב יבתומח וקפינו העבדמ

 ותשידרב דהיעמ תיבימח ותנוישיהר תלקב .חדשהההנילתק םתאבה "ריקהייד לעוקפנויש

 עתמונודכעישיכווובששג יפכ ן,ויישהר וגלס התאםב ותקחופומ ותינפדקהטחאבו ותיכא

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/canabis_path.pdf 21 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1587A.aspx 22 

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/canabis_path.pdf
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1587A.aspx
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 – ןויגומ חתלאבט הקשר לובכ ים,נפ ןוחיטלב המשרד ותצלהמל התאםוב ותלרב ,עתל

 אל.ישר משטרת ותהמלצ

 ווצריי ל,אבישר וקוילש ואושרי אשר יאופהר יסנאבהק יוצרמ ה,החדש הנילתק התאםב

 לעוהוהגב הייזצרטנדסט מתלר עיגלה נתמלע י.ואפר ושימלש היוהרא ותכיא מתבר וייהו

 יויברהייכלתה ,יואפר ושימלש וצרממ יוכרא ההוגב ותידאחו ותירהד רמת חיהבטל נתמ

 זהירהאו ורייצהייכלתה ,םלהג ימרוח ירתליצ יםהמשמש יסבאנהק ימחצלשלוידהגו

-good לש וקאד חויקפוהבקר חתתועשיי לםוכ להם,ש וקפינוה פצההה ייכלתהו

practices , ל התאםב-.IMC-Medical Grade23 יוביהר לבמש יךלההת ורךאלכל יכך,פל 

 הירשמ על קהפהה בשרשרת הילוח לכ בתיוחמ חת,מרק יתבב וקופינו יפוס וצרמ וריצי עדו

 הודבעייכלהתלעהוקאד הירשמ ,ןכווכמ יםידאחו יםילימטפואהיבסב ינאתלשהוקאד

 קהפהה שרשרת ורךא ללכ .טיםרנדסט דהועב ילוקווטפר לעםיסוסהמב יםידאחו יםוגדרמ

 יכדעלתו ודאול נתמלע נדרש,כ ותיפתוותק ותירסד ותייטלנא ותיקבד ערךילה ותיכצר

 רשרתשילבמש לבשלבכ נדרשיםה ותיכהא מתובר יםייטלנאה יםנדרטבסט ומדע מחהצ

 .קהפהה

 ,ןויישרל)כ פרדנןויישר נדרש הםמ חדאללכ אשר ,יםלבש ישהמלח קהלוחהפקהה שרשרת

 לעבהייהש להגבמןיא כאשר ם,יפרדנ יםידאגתייד לעוזקוחי,ב'-ו א' ותנויישר עטלמ

 (24 – םיידאגתם תוה באזה היטלש

 לש יםנזלשחופיטעויצלב ואיויברתוורקמלוידלג המשמש וםמק 25 – יויבר ותוח (א)

 נתל מע. IMC-GAP( ןתקת )ויות ראוילאחק הידת מומלא התאםב יסבנאהק חצמ

 יויבהר מרוח את ל"ומח איביל יש חדשהההנילתק אםהתביויבהר יךלה את עלבצ

 ותינחה יפ לע '(ווכ מהקיר תויתרב ים,ורחיי ים,עזר ןוג)כ יחצמ ומרח ורתבתצ

 נתהג ותנלתק התאםוב "(ןוכמס לסם ואיב ןויריש"ו"ואיב יתר"ה נדרש) "ריקה

-2009. "טהתשס י(,ואול יעמצוא יםענג ים,מחצ יםרוצמ ים,מחצ ואיב) חומהצ

 ימחהצ ומרהח ה,ארצ יויבהר ומרח ואיביו דרשיםנה יםוראישה לתקב חרלא

 .בדה.עת מויקובד גרהסבלוידר, גסגה פתוב בתקיומח ובאיהמ

 ותלאמ אםהתביואפר יסנאבקלשלוידלג המשמש וגדרמ מתחם 26 – לוידג ותוח (ב)

 יויבהר ותואצ את לתקב לוידגה ותוח.IMC-GAP( ן)תק ותיורא ותילאחק הידמ

 יסבאנהק לודיג ותוח.לודיג ותולאצ תהיכפלה עד התואוליגד הוב יויבהר ותומח

 .מתחם וותת באויכבסמ ויהי גם אם יויבות רוחת מופרדוומ ותלנבד הניתה

 וריציהלעפמלאלוידהג תווחמלוידהג ותואצ תברעומהז לבבש 27 – וריצי לעפמ (ג)

 ואשר ותפותר ילעפלמ הומבד ,יסנאבקימוצר לש זהיואר וריצי וד,יבע ורךלצ

 IMC-GMP(. ןתקות )ימאמת ותיעוה מקצידת מולאמ תאםבה ולנהית

.IMC-GSP ,IMC-GDP ,IMC-GMP ,IMC-GAP 23 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/cannabis/Documents/11012016all.pdf 24 

https://www.health.gov.il/hozer/DR_25012017.pdf 25 

https://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf 26 

https://www.health.gov.il/hozer/mmk152_2016.pdf 27 

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
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 וז,ואר גמרומ וצרלמ יסנאבהק חצמ יכתפה חרלא–28יסנאבקיוצרלמ חרמס יתב (ד)

 יתר,הןיב ל,נהתי חרמסה יתב.הפצתםלוןוחסלא ריםמוגהמ יםוצרהמ ועברוי

 (.IMC-GDP ןות )תקמלוה ותיעוה מקצידת מולאמ התאםב

 וחזקוי יםגמרוהמ יםמוצרהי,פוהס לבבש – יסנאבקימוצר קופינ חתמרק יתב (ה)

 עדולמ ןונכ .ותיואפר ותרלמט יסנאבבק ושימש ותנויריש ילעב יםלפולמט ופקנויו

 .הן זויישלר היש בקשהגלהקבוצהלה שנתוון בכיא ה,ז

 וםחתלתושר תעבדמלשישיש ןויריש גם יםיק יל,על ורמכא תונויישהר חמשת לבדמ

 .יישהש ןויישלר היש בקשהגלהנוון כיא וצהלקב ה,זדעולמ ןונכ י.ואפהר סינאבהק

 יסבנאהק לע ורלשמ יכד יםרשנדה יםעהאמצ לבכ וטנקל יביח ןויריש לעב לכ וסף,נב

 מיםורלג כהימש וקדמ והויהסיבאנהק יכ חששהלבש ה.בינגואןובדאינפמוימוצרו

 הימלהבןוגיומ הטחלאב ותיבימח הידמ ותאמ וענקב ההחדש הניהתק גרתבמס ,ניםייעבר

 קופינל עדוימחציויבר ומרח לבשמ,קהפהה שרשרת ותילוחלכ ורעב וסחייהיומיאלומלא

 .ותילוחה ןיב יםנדרשה "עוניהש יע"אמצ ורעבו חתמרק תיבב גמרומ "יסנבק וצר"מ

 IMC- ןקלת התאםב יםותנא םינאבת טחובאת ותליעפה יכ ורשתד ההחדש הניהתק

GSP29. ןבתק תועוקבה דהיהמ ותאמ IMC-GSP ותילוחלכרועב ןויגומ הטחאב תויביחמ

 הטחאב וראיש לתקב יכ ודגש,י.מוצר קופינל עדויויבהר קתפאס לבמש ,קהפהה שרשרת 

אתר לכ י.ואפר יסנאבבק וקיסעלןויריש לש וםיקוא ארכתהוא לתלקב ינאתוניה "ריקמה

 חהטאבה ותישבדר הידעמ יאת.ופוטשהטחאב ותרישבד ודמעל יביח קהפהה בשרשרת 

 לא עוניש פסקתה ו/או האתר ירתגוס חהבטהא רואיש תליללש הליע ותוהל הלולע

ללכ ון(טחב נהו)ממ "טנבמ ותנמל וצההקב לע חהטהאב ותרישד יוםק ורךלצ האתר.ומ

 חתא יהלוחמ ותרילעיחראא יההי חדא "טנבשמ עהינמןיאר)כאש קהפהה בשרשרת אתר 

 ייד לע ושרמא ותילה יביח "טנבמה ק"ר(.יהייד לע ושרא דברה ודעלכ,קהפהה בשרשרת

 תת עם ההתקשר וצההקב קיד(.פלת הנושמ לישרא טרתמש ןי)קצ החאבט ןיוקצ "ריקה

 נתמלע,לישרא רתבמשט הטחבהא חוםתלעיחראא יהשה ,ייש ןב ירמא וסימבד יצבנ

 ייםוגלונהטכ יםעהאמצ ואת ןתקהמ יקתללו)כ וצההקב לשהטחהאב ערךמ את ןניתכש

 חהבטהא ערךמןונתכ חרלא ם(.יוסמכהמ יםורמהג לומםוראישו יםתרבא יםהנדרש

 .ריםאתבהטחהאב ערךמ מתהקבהוצהקב לתח ים,וסמכמה יםורמגהלכלומווראישו

 ורךצל נדרשיםה יםורישהא את לתקב ימת וקיבד יךערהלהלויכהניא וצההקב ה,ז לבבש

 3-כ וךת יםיתסת החהאבט ערךמ הקמתש כהיערמןכ יאה אך חהטהאב רךעמ הקמת

 .ולים ארואיש לתעד קבוממ ודשיםח

 כרתוהמ פתוסנהחברו) יסנאבקלוידג ותוח נהושמ לישראב ותלעופ המתאר, עדולמ ןונכ

 ומסרנש יםנונתל התאםבו וסובלג עתייד יטבלמ ותר.יב טהעומ יהולצגר חתת לבד(ב יםנשמ

 383 ווגשההכ עד ,2017 בדצמבר 18 יוםמ יםמבס המלחלמ דהעווב "ריקהלנהמייד לע

 וגישה יסנאבק ותלמשת 252;יםינמז ריםואיש וליבק 242 ןכוומת לוידגןויישלר ותבקש

 לעפמ הקמתלווגשה ותבקש 60;ייםנזמ ריםוישאוליבק 156 ןוכמת ,יויברןויישלר ותבקש

96 ייםנזמ יםורישאוליבק 29 ןוכמת ר,וייצ  ירמוצ וקוילש הבקש וגישהתחמרק יבת 30;

https://www.health.gov.il/hozer/mmk153_2016.pdf 28 

https://www.health.gov.il/hozer/mmk150_2016.pdf 29 

 30 רליק" גישוהםפעלימנישםותא.נהקיות רתקוילב וןמכה של GMP-ה ותקבדי תא ברווע עלמפ מוקיהרכב םיישנ םתוכמ

https://www.health.gov.il/hozer/mmk153_2016.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mmk150_2016.pdf
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אישורים זמניים  )אשר מתוכם קצת פחות  מ-40 הם סניפים של  קנאביס ומתוכם   72 קיבלו

הגישו בקשות לשיווק מתוכן   22 קיבלו אישורים ראשוניים  31.  מסחר סופר-פארם(;  44 בתי

לאפשר   השוק   ועשויה  מצב   ואת  המשחק  את  תנאי   לחלוטין  החדשה    שינתה  התקינה 

הספקים/יצרנים    שגם  תשעת  מכיוון משמעותית   וזאת  רגל  דריסת  חדשים  לשחקנים 

להגיש בקשות מתאימות לאישורים זמניים .    הקיימים היום בשוק  יאלצו/נאלצו

פני    מערך  האבט חה, הינן   בבחינת  מידע צופה תחזיות  והנחות גלובוס   בדבר משך  הקמת

הערכות   גלובוס   בדבר המבוססות על כמשמעו בחוק  ניירות ערך,  התשכ"ח-968 1, עתיד,

אינו  ודאי  אם  בכלל, מועד  התרחשותם, אשר  ועתידיים   קיימים  התפתחויות  ואירועים 

ואינו בשליטתה גלובוס. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש   

וביניהם   בשליטת  גלובוס, שונים שאינם  מגורמים  שונה מכפי  שהוערך,  כתוצאה  באופן 

אי  אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף  3.27 לדוח זה.    התממשות

חוץ,   מעמיד  ליצואנים     סחר  היצוא  ומנהל והתעשייה,    באמצעות  מכון  משרד   הכלכלה 

טרם  בחנה  את התמריצים הפוטנציאליים אשר   אשר  תכליתם לעודד  יצוא.   גלובוס תמריצים

עומדים לרשותה.   

כענף    יוכר  קנאביס   רפואי בישראל  גידול  כי  שר  החקלאות   ספטמבר   2017  הודיע בחודש 

צמח  הקנאביס   יהיו  זכאים למענקים, תמיכה,  הקצאות מים    חקלאי.  המשמעות היא  שמגדלי

ותהיה    אשר  ייתכן ממשרד  החקלאות.  גלובוס  טרם  בחנה  את   המענקים בגידול והדרכה

זכאית  להם.  

כלל מוצרי הקנאביס    שולחן הממשלה החלטה   לאשר   יצוא של מונחת על נכון למועד המתאר,

ומשרד  הבריאות    משרד  האוצר בצורותיו הרפואיות  35   וזאת  לאחר שוועדה  בין  משרדית  של

הוועדה   שפרסמה קנאביס למטרות רפואיות.   כפי )להלן: " הועדה"(  המליצה   להתיר יצוא של

במסגרת המלצותיה, הייצור    הכולל  העולמי   של   קנאביס   רפואי   בשנת    2000  עמד   על    1.3  טון    

ובשנת    2014  עמד    על     57.3  טו ן, הביקוש   הנוכחי    לקנאביס    רפואי   בישראל   עומד   על   כ- 10  טון  

לכ -28  אלפי  משתמשים בכל חודש(  ומחיר   הקנאביס   הרפואי  בעולם     ) 33  גרם בממוצע בשנה

אוסטרליה,  גרמניה,  דנמרק, צ'כיה וקפריסין כבר  הביעו    כי ציינה עומד   על     $10  לגרם .  הוועדה

היצוא    העריכה את   היקפי  הוועדה רפואי.  קנאביס  מוצרי מישראל   לרכוש  התעניינות 

תאשר את  ההחלטה  והממשלה ככל כי הועדה קבעה העתידיים על 1   עד  4  מיליארד ₪ בשנה.

הדבר  יעשה תחת המגבלות  הבאות:   לאשר  ייצוא של מוצרי קנאביס רפואי,

http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Drugs/Pages/CommitteeProtocols.aspx 31 

/http://www.export.gov.il/heb/Services/Small_Exporters/EturKerenMaanakimSmallExp 32 

http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/cannabis_2017.aspx 33 

https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/13082017_2.aspx 34 

 35 .לןלה 3.2 סעיף אורםספינו םטילפר

http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Drugs/Pages/CommitteeProtocols.aspx
http://www.export.gov.il/heb/Services/Small_Exporters/EturKerenMaanakimSmallExp/
http://www.export.gov.il/heb/Services/Small_Exporters/EturKerenMaanakimSmallExp/
http://www.export.gov.il/heb/Services/Small_Exporters/EturKerenMaanakimSmallExp/
http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/cannabis_2017.aspx
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/13082017_2.aspx


 

 

)ג ( יצוא יאושר רק לחקלאים אשר יקבלו זיכיון לגידול ולייצוא ממשרד הבריאות.   

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

אשר  יפעלו למיתוג ושיווק ייצוא קנאביס    ומשרד  החקלאות, משרד  האוצר משרד  הבריאות,

ומוצריו מישראל.    רפואי
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של    אך  תוך פיקוח הדוק משרד  הבריאות או ישירות ע"י הצדדים, ע"י )א ( הייצוא יעשה

המדינה.   

ייבוא    ואשר  יתירו רפואי רק  למדיניות  המתירות שימוש בקנאביס  )ב ( הייצוא יאושר

מישראל במפורש.   

משרד  הבריאות ומשרד  הייצוא, לאשר את חרף  העובדה שטרם  התקבלה החלטת ממשלה

החקלאות   ממשיכים  לפעול ולהתכונן  לקראת  ייצוא אפשרי  ו אף  עורכים  כנס  בחודש אפריל   

 2018  שייקרא 'קנאען' )Cannaan( –  שילוב של המילים קנאביס וכנען.  הכנס יערך   בחסות   

ההדרכה    שה"מ   )שירות וגופי הממשלה והחקלאות, מדינת ישראל, משרדי הבריאות וביוזמת

של משרד החקלאות(  ומכון ו ולקנ י.  והמקצוע

קנדה    אורוגוואי,   הן ייצוא  היתרי  קיימים  שבהן היחידות  המתאר,  המדינות  למועד נכון 

של   שר  הבריאות  הכרזת  בעקבות אליהן  להצטרף  צפויה  גם   אוסטרליה  כאשר  והולנד,

אוסטרליה מיום 4 בינואר 018 2. 



 

 

פרק שלישי   – תיאור תחום הפעיל ות  

 3.1. מידע כללי על תחום  הפעילות  

 3.1.1. מבנה תחום הפעילות והשינויים שחלים בו   

העולם   ברחבי העתיקה  בעת   עוד  הרפואיות  בסגולותיו  נודע הקנאביס   ( צמח 

מלכים    בקברי שנמצאו  עדויות לפני   5,000  שנה,  עוד  בתרבויות  שונות .  לדוגמה, 

למטרות    בקנאביס  שימוש  נעשה כי מצביעות  העתיקה  ואשור  מצרים  בהודו, 

ברפואה    לגיטימי   מרפא  כצמח   הקנאביס  ה  -19  שימש  המאה רפואיות.   מאמצע 

הקונבנציונלית.   אולם  בשנת   1937  הוכרז  הקנאביס  על ידי  הרשויות בארה"ב  כחומר  

האמריקאית     את  העמדה  לקבל שאר  העולם  הובילה  את  זאת  הכרזה   חוקי .  לא 

הוצא הקנאביס מחוץ לחוק  בכל המדינות המערביות    ובשנות ה  -50  למאה הקודמת

ובה    במוצרי הקנאביס .  בשנת   1961  נחתמה האמנה ונפסק לחלוטין  השימוש הרפואי

סווג הקנאביס כסם מסוכן באותה דרגה של הרואי ן.  
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א)

רבות    בקנאביס   רפואי   במדינות  הרפואי  השימוש  וגובר  הולך  האחרונות  )ב ( בשנים 

משמעותית    כאשר  במקביל ,  חלה   התקדמות  ישראל גם  במדינת  ובכללן בעולם 

של צמח הקנאביס כצמח   במחקר המדעי בתחום הקנאביס המוביל  לביסוס הקליני

סימפטומים   לחולים    לשלל מטיבה  רפואית  בעלי    השפעה תרכובות  אשר  מכיל 

טרשת  נפוצה     במחלות  סרטן,   אוטיזם,  אפילפסיה,  איידס,  קרוהן,   תסמונת טוראט,

ומסייע לסימפטומים  רבים הנובעים    ועוד .  במחקרים רבים,  קנאביס הוכח  כמטפל

ממחלות שלרפואה המודרנית אין תרופות או טיפולים יעילים  36. 

תפקידה  להיות    )היק"ר(  אשר   רפואי  לקנאביס  )ג ( בשנת   2013  הוקמה היחידה 

בנוסף ,   של שימוש בקנביס  לצרכים רפואיים. האחראית  על הסדרה, פיקוח ובקרה

לשם  קבלת אישורים   מנהל  היק"ר קשר עם  גורמים ממשלתיים ואחרים בחוץ-לארץ

מנהל  קשר  מול    האמנה  וכן,  הוראות  לפי  רפואיים  לצרכים  קנאביס  של  לייבוא 

על האמ נה.  סוכנויות ממשלתיות מקבילות במדינות אחרות החתומות

באמצעות    ישנם  בישראל כ -   32,000  חולים המטופלים  גלובוס  כיום  ידיעת  )ד ( למיטב 

באמצעות    רפואי  טיפול הרפואיות המאושרות להענקת רפואי.  ההתוויות קנאביס 

זיהומיות,    מחלות  כאב,   גסטרואנטרולוגיה, אונקולוגיה,  הן:   קנאביס   מוצרי 

כאשר  ההתוויות    ופסיכיאטריה37, סופניים(  )חולים  פליאטיבי   טיפול  נוירולוגיה,  

ובוחנת את  האינדיקציות    לעת  אשר  מתכנסת  מעת  ידי ועדת  התוויות נקבעות  על 

לקבלת   היעד  את  אוכלוסיית  בקנאביס, השימוש  להתרת  הרפואיות   הנדרשות 

רישיונות  שי מוש.   רפואית   למתן   מבחינה   המתאימים  והמקרים  שימוש   רישיונות 

;http://www.tikun-olam.co.il/files/users/Crohn%20-%20tikun%20olam.pdf 36

 ;http://www.tikun-olam.co.il/files/users/cannabis%20for%20CD%20-%20tikun%20olam.pdf
 ;http://www.apa.org/pubs/journals/releases/adb-adb0000103.pdf
 ; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jphp.12082/abstract 

;http://ar.iiarjournals.org/content/33/6/2541.full.pdf 

https://books.google.co.il/books?hl=iw&lr=&id=ypQ5CgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=meshulam+cannabis& 
ots=kFORMchmE5&sig=5acZZkQMiAkNcNsMV9cZ_n621IA&redir_esc=y#v=onepage&q=meshulam%20cann 

abis&f=false 

 https://www.health.gov.il/hozer/DR_106.pdf 37 ו:ארםספינו םטילפר

http://www.tikun-olam.co.il/files/users/Crohn%20-%20tikun%20olam.pdf
http://www.tikun-olam.co.il/files/users/cannabis%20for%20CD%20-%20tikun%20olam.pdf
http://www.apa.org/pubs/journals/releases/adb-adb0000103.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jphp.12082/abstract
http://ar.iiarjournals.org/content/33/6/2541.full.pdf
https://books.google.co.il/books?hl=iw&lr=&id=ypQ5CgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=meshulam+cannabis&ots=kFORMchmE5&sig=5acZZkQMiAkNcNsMV9cZ_n621IA&redir_esc=y#v=onepage&q=meshulam%20cannabis&f=false
https://books.google.co.il/books?hl=iw&lr=&id=ypQ5CgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=meshulam+cannabis&ots=kFORMchmE5&sig=5acZZkQMiAkNcNsMV9cZ_n621IA&redir_esc=y#v=onepage&q=meshulam%20cannabis&f=false
https://books.google.co.il/books?hl=iw&lr=&id=ypQ5CgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=meshulam+cannabis&ots=kFORMchmE5&sig=5acZZkQMiAkNcNsMV9cZ_n621IA&redir_esc=y#v=onepage&q=meshulam%20cannabis&f=false
https://www.health.gov.il/hozer/DR_106.pdf
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 ילוחל עטלמ יאופר יסבאנק יכתים לצרורישאןלמת תיעדלהב ותסמכה ואה "רקהי

 ית.וגלונקוהא הקלמחהיפאומר ןויריש יםלמקב אשר ותלקמחב יםפזאושמהןסרט

 יואפר יסנאבבק ושימשןויריש למקב אשר לפומט לכ תאר,המ וםפרס עדולמ ןונכ

 יזכא ואהש יסנאבהק ותלכמ קשר לאל370₪ לש סךבעוקב יודשח וםלתש לםמש

 וש.ימהש ןוישיר ו אתל יקנעא שהפוהרל מיבה שקינפהל התאםב ,להם

 עתובקההחדש הניהתק ה,פותר יםחשבנ נםיאיואפרסינאבקימוצרשהובדעה חרף (ה)

 לתלוהכ הפולתר יםחסייתשמ יפכ ן,יתנהלככ ה,יתה יאופר יסנאבקימוצר קתפה כי

 ותיאבר תטחהב ןעלמ ההסדרוחויקפב יביהחוןוכמס כסם גדרוהמ ומרח

 יות:רכזמ ותמטר יו שתעמד ההחדש הניקהת יוראחמ.המשתמש

וזאת ליםולח יואפר יסנאבן קמתל ותיווהתו יתואפהר היקפרקטה לע חויקפ • 

 ווש בימן השל כעו ישאר כךיו "ןוכסם מס"דר כוגמ יסנאבי קט כת מבודנקמ

 .ייםואפים רנדרטלסט התאםוב חוקפת מוילה יךצר

נתמ לע ה.ובט ותיכבא יואפר יסאבנק ימוצר לש הקפואס תוגישנל ותאפשר • 

 סיבס לע ותילה בתייח הפקהה שרשרת לכ ה,בוט ותיכבא יםמוצר פשרלא

-IMC ינלתק אםהתב יםוקדא תויכא ינאות הידמ ותאמ Medical Grade 

 ותודא יםפוסנ יםרטפל .קהפהה שרשרת ותילוח לבכ ,"רקיה ייד לע ווותשה

 לן.לה 2.2.1 יףעו סרא חדשהה נהיתקה לים שתונאה ותיכהא ילנה

 .ליעל )א(2.2 ףיעס גם ורא יםפוסנ טיםפרל

 ותבראש ותיאהבר משרד ליובשמ יואפהר יסנאבקה וםתח לש יהיזצליקהמד (ו)

 מושיש ותנויריש וםרשל ולוכי אשר 38איםפור 81 סמכתה גם תללוכ ,"ריקה

 ערכתלה ים(.פאור 36 "כהבס ויה,2017 טמברפס ודשח עד )כאשר יואפר יסנאבקב

 יואפר יסנאבלק ושימשןויישר לתקבל יםילאיוטנצפה יםלפוהמט יקףה,וסובלג

 וניה איםפוהר פתוסה ה.לא ותורש יבתלכת ןונכ איש 200 000,-כלע ומדעלישראב

 יכ גש,ודי ים.פוסנ יםלוחל ותנוירישה לתקב יךלה את "ישנגלה" עדונ אשר לךמה

 ותנויישר את יקנעלה יםשאר טרם ורכאמ יםפאור 81-ה,רהמתא וםרספ עדומלןונכ

 .יואפר יסנאבבק מושישה

 ןרישיו לתקבל לייםיאנצוטהפ ליםופהמט יקףה ברבד וסובלג הנחותו זיותתח

שמעוכמ עתיד, ניפ ופהצ מידע נתחיבב הינן ,לראשבי איפור אביסקנלששימו

בדבר וסובלג הערכות לע ססותבוהמ ,1968-"חהתשכ ערך, יירותנ בחוק 

 אינו לל,בכ אם ותם,חשרתה מועד אשר ייםועתיד יםמייק אירועיםו התפתחויות 

ן,לקח או כולן ש,התממל אלש עשויות אלו הערכות .וסובלג תהליטבש אינוו איוד

 ליטתשב ינםשא ניםשו םמיורמג אהוצכת וערך,שה מכפי נהשו פןאובשהתממל או 

 זה. לדוח 3.27 יףבסע ריםזכהנ וןהסיכ מיורמג ילוא אי תממשותה יהםינוב ,וסובלג

 ילותהפע וםחת על ליםהח חדיםמיו לוציםאיו נהקית ,יקהחק ,מגבלות . 3.1.2

 לה ותולנהתונהתקו יםנוכסהמ מיםסה ודתפק (א)

https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/07092017_2.aspx 38 

https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/07092017_2.aspx


 

 

            

    

      

           

    

   

   

  

    

        

      

              

      

  

   

    

  

     

   

   

         

     

  

    

  

          

  

     

   

       

האמנה  40, היא אחת משלוש אמנות בין-לאומיות קיימות להגברת שיתוף הפעולה 

את  כל    איחדה בסמים . האמנה הסחר  עם  תופעת  בהתמודדות  המולטילטרלי

את  הפיקוח  על    והרחיבה  בסמים  סחר  בדבר  איסור  דאז ההסכמים  הבי נלאומיים 

גידול ועיבוד של צמחים שמשמשים לייצור סמים נרקוטיים. מלבד הגברת  שיתוף   

החלוקה,    השימוש,  הסחר,  את  ההחזקה,  מגבילה האמנה  הבינלאומי,  הפעולה 

בלבד ומגדירה את    של סמים לשימוש רפואי  ומדעי היבוא, היצוא, הייצור וההפקה
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 ומורספ נתובש יםנוכסהמ יםהסמ ודתפק לראביש מהפרסהת 1973 1979 נתבש

 יסבאנק ים,נוכהמס יםסמה ודתפק יפ לע .-1979 תש"םה ים,נוכהמס יםמהס ותנתק

 ין.כד ןויריש לכך ןיתנ םא לאא ושימש וריסא וילגב לשח "ןוכמס "סםכ וגדרמ

 "ןוכמס סם" ןיינעלותכהסמ יכעתובקםינוכהמסיםהסמ ודתפק

 ימ וא ותיאהבר משרד לש יללהכ להנהמ לש איה ו'(וכ ושימי/שויצ/מוריציל/וידלג)

 .ןונדה ןיינעל ויד לע סמךושה

דשההח הניהתק  (ב)

 לתבקב הז ללובכ ןיד לכ ותאורבה הידעמב יבתומח יסבאנהק חבצמ הלועפ לכ

 .וינאבת פתוטש הידעמב ןוכ "ריקמה יםמתא ןויריש

 עשהי קהפהה בשרשרת ביםלהשמ חדלא תונויריש לתלקב הבקש גשתה יךלה

 יפ לע ןוכ יהלא ותולנה ותנתקוה יםנוכהמס יםסמה תודפק ותוראלה התאםב

ידתעמ ןבחת ןוהראש לבבש כאשר ,ילבש וד וניה ךילהה יק"ר.ה ילהנו ותינחה

וב במצב ותעהשק וא ותוצאה ממבקש עונלמ נתמ לע אתוז סף יאנבת המבקש 

 ותרישבד ומדעש ימ לכ ל.וספ עידמ לש וומיק הז ללובכ סף ינאבת ומדע וניא המבקש 

 קועסל ןויישר תללקב השקב ישגלה לוכי יםהנדרש םיאנהתו הטחהאבו ותיכהא

 ותנוירישה ילעב פרשמס אימצש לככ זאת, עם ים.ורמהא וקיסעה יומחמת חדבא

 לישרא טרתים/משנפ ןוחיטלב המשרד ערכתה יפ לע תוזא וריבהצ ןוטחיב את ןמסכ

 לבש מאייק בת יתללככ ותליעפ פשרמא וניא יםוסקעה פרשמס ימצאש לככ וא

 ול,ידג ותמכס עתיקב ןוכג לםוה הנעמ ןלמת יםהסדר ולוחי ום,חבת יםלעופ ייויבר

 וםתחב יםוסקעה פרמס לע ותלהגב ןוכג ותראח ותלהגב וא ורייצ ותמכס עתיקב

 ,יויבהרו לוידגה שרשרת ותילובח יהלולח הילוח ןיב תיידאגת דהפרה יםיתקת .'ווכ

( וקפינוה ורייצה  זאת עם חתמרק יבת ,חרמס יבת ים,לעפמ ות,וחת/ולמשת)

 שהדבר וםבמק ים.נוהש םיידאגבת תולעהב לש פתותמש וא חתא ותזה פשרתתא

 ייםקל פשרתאי גם ,הינהבו ןונהתכ יניד הז ללובכ ןיהדו ותיכהא ותישדר את ואםת

 חר.מס יתוב ורציי לעפל, מוידת גווח י,ויבי רומרחל הלחד משתא חםבמת

 וצהבקב היטלהש יונילש "ריקה וראיש תללקב לתעופ וצהבהק ,מתארה עדולמ ןונכ

 מתללהש הלי מתנאה תוומהה , דברוצההקב יידם שביינהזמ יםוראישה מתהתאלו

 ל.יעל 1.5.6-ו 1.2.6 יםפיעו סאים רפוסנ יםפרטל .היסקעה

ליעל 2.2.1 . יףעס וים ראפוסנ יםפרטל

 (ג) , 391961 ייםוטנרק מיםלס נההאמ

 https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03291.pdf ו:ארםספינו םטילפר

 .מנההא קנהתו 1972 נתשב

39 
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תחזית   והערכת    גלובוס   בנוגע לקבלת  אישור  היצוא ,  הינ ה   בבחינת  מידע  צופה פני 

  

 

   

 

       

 

 3.1.3 . שינויים  בהיקף  הפעילות  בתחום  וברווחי ותו  

בין   שנה וזאת, הביקוש למוצרי קנאביס רפואי בארץ ובעולם עולה  בצורה משמעותית מידי

בכך  שלשימוש בקנאביס רפואי השפעות חיוביות   אשר  תומכים היתר,   לאור מחקרים רבים

אשר  תרופות  קונסרבטיביות לא מצליחות במקרים רבים להגיע    חולים במחלות רבות על

בנוגע   מחשבתי שינוי מבוצע בעולם  רבות  שבמדינות  רושם  יותר .  עושה טובות  לתוצאות 

מקרב  מדינות רבות בעולם    כי הפתיחות בנוגע לקנאביס רפואי לקנאביס וגלובוס מעריכה

צפוי לגדול בשנים הבאות.   
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רפואיים.  האמנה    לצרכים  סמים  מלאי  לנהל כדי להקים  מדינה שעל  המנגנונים 

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

הראשונה    בקבוצה  ובמחקר  נכללים  נפוץ  ברפואה  לממכרים  ללא  שימוש  שנחשבו 

נוקשה  ומחמיר  יותר מהסמים  שבקבוצה    ובקבוצה הרביעית, והם נתונים לפיקוח

והשפעה    השנייה ובקבוצה  השלישית, שעל-פי סיווגם יש  להם ערך רפואי או מחקרי

, בין    יתעיהרב וצהבקב ןוה הנוהראש הבוצקבעיפומ יסבאנהק חצמ .תהופח מכרתמ

 .ןיואהרה ר לצדיתה

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

שתקים   בתנאי  ולייצא  לייבא  לסחור,  לגדל,  רשאית  תהיה   מדינה  אופיום,  לגבי 

היק"ר.    תנבש ן,ואכ כך לע יתחראאהיתהש יתלתממש תונוכס 2013  הוקמה

 ןנתיבה עהתבצללויכ יואפר יסנאבק ואייצ ל.יעל )ג(3.1.1 יףעסורא יםפוסנ יםפרטל

 יצאת.יהמ הניהמד יידלע ואיצ יתרהו אתיביהמ הנידהמ יידלע ואיבי יתרהןיתנש

ההחלטה בדבר יצוא של מוצרי    הקבוצה   סבורה  כי ככל וממשלת ישראל   תאשר את

את    לייצא  גם  אישור  תקבל גלובוס   בהקדם ,41  "ריקהלשוחויקפביואפר יסנאבק

 יה,ואטקר ה,יצ'כ ,נדלוה יה,לוסטרא,מתארהםוספר עדולמ ןונכ ה.ימוצר

 וסובלוגןטחלש יואפר יסנאבקיוצרמלש ואיבי ותירמת דהנוק להיצ' ה,נינטארג

 .יהנגרמ ו, כמותובהקר יםנבש ןיהלו אפטריצ ותפוסנ ותניה שמדיכערמ

וסובלג הערכות לע וססתהמב ,1968-שכ"חהת ערך, יירותנ בחוק כמשמעו עתיד, 

לל,בכ אם ותם,חשהתר דועמ אשר ייםועתיד מיםייק אירועיםו התפתחויות בדבר 

 או כולן תממש,הל אלש עשויות אלו הערכות .וסובלג תהליטשב אינוו איוד אינו 

 נםאיש ניםשו מיםורמג הצאכתו וערך,שה כפימ נהשו פןאובשהתממלאו ן,לקח

 3.27 בסעיף זכריםהנ וןסיכה מיורמג לואי אי תממשותה ניהםובי ,וסובלג יטתלבש

 ח זה.דול

 ין,פיעקבואןימישרב ות,וסקעה ותרחב יפלא ולםעבתוימיק,מתארה וםפרס עדולמ ןונכ

 בניו ערך תוירינל ותסורבב חרסמל ותומרש ןמה אהממ להעלמ כאשר ,יסנאבקה חוםבת

 ותמא-ותעשר ויסיג כבר ןלקוח אפ-רטאסט ותחברל ותנחשב ןמה תורב .ונטוורובט ורקי

 ותיוליעפב לאא ,יסאבנהק יוצרבת רק לא ותוסקע וללה ותחברה.יםלרוד ינוילימ

 וד.עו קהיוסמטק ות,חממ ,יםלכ,רהותא ,ן"לנדוכמ ,ותחרוא ותרב ותינטוולר

 41 .לעיל (ג)3.1.2-ו 2.2.3 םיפיסע אור
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 יםנשב יתותעמשמ הורבצ ליגד ולםעוב ץבאר יואפהר יסאבנקה וקשיכהורסב וסובלג

 יכ,ןוכ יואפר יסנאבבק ושימשויאשר לםועב פיםוסנ קיםווששהיכערמ יאהיוכ ותובהקר

 יואפרסינאבקלש ואיביורפשיא לםועב פיםסונ קיםווש

 לן.לה

 יףעסואר יםפוסנ יםפרטל .

.3.1.4 

 ניפהופצ ידעמ נתחיבב ןינה,מילעוה איפוהר אביסקנה שוק בדבר וסובלג ותנחוה תוזיתח

דברב וסובלג הערכות לע תווססהמב , 1968-שכ"חהת ערך, ניירות בחוק כמשמעו עתיד,

 איוד אינו לל,בכ אם ותם,חשתרה מועד אשר ידייםועת יםימיק אירועיםו התפתחויות 

 משמלהת ן, אולקח , כולן אומשמלהת אלש ויותלו עשא רכות. העוסובלג תהליטינו בשוא

 יהםינוב,וסובלג יטתלבש ינםשא ניםשו מיםורמג אהוצכת ך,וערשה מכפי נהשו פןבאו

 ח זה.דול 3.27 יףזכרים בסעהנ ןכוהסי מיורילו מגא אי תממשותה

 שלו לקוחותה נייימאפב ינוייםש או ,ילותהפע וםחת של ווקיםבש ויותתחהתפ

 לםועהיחבות ברנוחרהא יםנת בשתמדה מורבצ ותלועיואפהר יסבאנהק וםחת בתוירמכה

 2014-ב ןוט 57 עד 2000 נתבש ןוט 1.3-)מ

 לעיהגל ותיופוצ לרוד רדיאלימ 11.4-בוסתכמה

 נתשביואפהר יסבאנהק לש ולםעב ותירהמכ (.

 עם 2025 נתבש לרוד ארדילימ-201555.8

 ותרצאביואפהר יסנאבהק לשתוירהמכ 2016 נתבש 17%. לעמלשינתשהיחצמ ורעיש

 2015 נתש מתועל-30% ותרי לש לוידג לר,וד יארדלימ-6.7 כלש סך לעומדע יתהבר

 22.6 לש סך לע ודעמל ותיופצ 2021 נתבש "ברהבא יואפר יסבנאקלשתויופהצ ותירהמכו

 יקוחוניאיואפיס רנאבק ואיב תארהמ וםפרס עדולמ ןונכש ודגשי , כאשר42לרוד יארדלימ

 .יואפרהיסאבנהק וקבש יםיהקליאוטנצפהתאותאהרלנתמלעוצגמזהןונתו"ברהבא

 ארדילימ- 35.7 כלע ומדעהפוריבא יואפר יסאבנק ותירמכ לשיליאוטנצפה וקהש יווש

 כתילצר ןויישרילעב יםלפומט 200,000-ללעמהנדבק יש 2017 תנשעאמצלןונכ .43וורי

 ליםפוהמט פרמס 2016 נתש וףסב אחד. לכ וםיל גרם 2.3 עצובממ יםורכצ אשר יסבאקנ

 . 44יםלפומט 40,000-כלע עמד זה פרמס 2015 נתש וףובס יםלפומט 130,000 לע עמד

 הנדקביואפרסינאבקלש וקהש יוושלשהיופהצ יתחזהת ,ייםומבפ יםומפרסל התאםב

 "בהאר לרון דוילימ 722 "ב,רהא לרוד ןוילימ- 450 ל כע מדתוע 2020-ו 2018, 2019 יםנבש

 יאופהר יסנאבהק יורכספר צמה שיכערמ וסובלג .45מההתאב "ב,רהלר און דוילימ 909-וכ

 462018. ץיה בקנדבק יהופה הציליזצלגה ותעקבגם ב ותלעליופצהנדבק

 ןוכג יה,סאחבמזר יםרב יםוקושןוחשבב ותחוקלןניא וםיכתוימיקה ותערכהה יכ ודגש,י

 יסבנאבק ושימש עםפיאואשריולא יםוקובש אם עויד לא וםילה ןונכ כאשר ,ןפיוןיס

 אי.ופר

-30,000 כלע עמד 2017 נתבש יואפר יסנאבבק ושמילש ןויריש ילעב יםלוחה פרמס לישראב

-18,500 כ ,2016 נתבש םילוח-24,000 כ ומתעל ליםוח

 כנםשיש ןהותערכהה,

 ליםוח 15,000-וכ 2015 נתבש יםלוח

 לופיט ללקב יםזכא יםלוח-32,000 2018 נתלש ןונכ 2014. נתבש

http://yahoonewsdigest-us.tumblr.com/post/159765066134/budding-business-americans-drawn-to-weeds-
market 

https://static1.squarespace.com/static/58877105725e25f7d30b8f08/t/59fb19926926705684352ada/1509628383081/T43 

heEuropeanCannabisReport%E2%84%A2%282ndEdition%29.pdf 

/https://www.statista.com/statistics/603356/canadian-medical-marijuana-clients-registered-by-quarter 44 

/https://www.statista.com/statistics/587568/estimated-medical-marijuana-market-size-canada 45 

https://www.canada.ca/en/services/health/campaigns/introduction-cannabis-act-questions-answers.html 46 

42 

http://yahoonewsdigest-us.tumblr.com/post/159765066134/budding-business-americans-drawn-to-weeds-market
http://yahoonewsdigest-us.tumblr.com/post/159765066134/budding-business-americans-drawn-to-weeds-market
https://static1.squarespace.com/static/58877105725e25f7d30b8f08/t/59fb19926926705684352ada/1509628383081/TheEuropeanCannabisReport%E2%84%A2%282ndEdition%29.pdf
https://static1.squarespace.com/static/58877105725e25f7d30b8f08/t/59fb19926926705684352ada/1509628383081/TheEuropeanCannabisReport%E2%84%A2%282ndEdition%29.pdf
https://www.statista.com/statistics/603356/canadian-medical-marijuana-clients-registered-by-quarter/
https://www.statista.com/statistics/603356/canadian-medical-marijuana-clients-registered-by-quarter/
https://www.statista.com/statistics/603356/canadian-medical-marijuana-clients-registered-by-quarter/
https://www.statista.com/statistics/587568/estimated-medical-marijuana-market-size-canada/
https://www.statista.com/statistics/587568/estimated-medical-marijuana-market-size-canada/
https://www.statista.com/statistics/587568/estimated-medical-marijuana-market-size-canada/
https://www.canada.ca/en/services/health/campaigns/introduction-cannabis-act-questions-answers.html
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 ושמיש ותנויישר יקפנהל יםפוסנ יםפאור 81-ל יםיתרהןמת עקב י.ואפר יסנאבקימוצרב

200,000- יםאהזכ וס(ובלג כהיערשמ יפ)כ יםלחו ורלאו יאופר יסנאבבק  כלשליאצנוטפ

 פרסמיכ וסובלגהורסב ,47איםפובר ורחסמ עקב וותאועתב לא אך ושימשןוירישל

 ות.ובהקר יםנבש יתותעשממהורל בציגד יואפיס רנאבבק יעצמ ושימלש ותנוירישה

 יסבאנבק מושישתוירתמ "ברהאב ותפוסנ ותנימד 29-ו לםועב ותנימד 30-מ ותרי ום,יכ

 ות.ובהקר יםנבש לוגדל יםיופו צלים ארפסי מה כיכערס מוובלג אי.ופר

 ואיציהליאוטנצפ את יניע גדנלעגכר הואר וסובלשג ייםקריעה יםיומלאניהב יםוקוהש

 ה.דנוקהפויראןה ותריה בוהגב

 לראשיב ייםרפוא מיםמטע מיעצ שמושיל ישיונותהר מספר כי וסובלג נחותוה זיותתח

עושמכמ עתיד, ניפ ופהצ ידעמ נתחיבב הינן ות,ובהקר ניםבש יתמשמעות בצורה ליגד

 ויותחהתפת בדבר וסובלג רכותהע לע ססותבוהמ ,1968-חהתשכ" ערך, ניירות בחוק 

 תהטלישב אינוו ידאו אינו לל,בכ אם ותם,חשהתר מועד אשר ייםדתיוע מיםייק אירועיםו

 מכפי נהשו פןאוב שהתממל או ן,לקח או כולן התממש,ל אלש עשויות אלו הערכות .וסובלג

 ילוא אי תממשותה יהםינוב ,וסובלג יטתלבש נםאיש ניםשו מגורמים אהוצכת וערך,שה

 זה. לדוח 3.27 יףעזכרים בסהנ וןהסיכ מיורמג

 ילותהפע וםתח לע תתימהו השפיעל כדי הםב ששי לוגייםטכנו ינוייםש . 3.1.5

 יםיופשצ הקצר חוובט יםיוגלונכט יםיוניש יםימיק לאשהרוסב וסובלג ה,ז עדולמ ןונכ

 יםצרומיפלא ותוכרהמ ותחבר רפמס ןניש לםועהיחבבר וםיה כבר .הקבוצהלעעיפלהש

 יוצרמ ה,ורתא ה,עבדמילכ ות,מחמ ותלרב ,קהפהה שרשרת ותילוחלבכ יםנדרשה יםנוש

 .ו'וכ היזאר

ניירות בחוק כמשמעו עתיד, ניפ ופהצ ידעמ נתחיבב הינן יל,לע וסובלג נחותוה זיותתח

 מיםיקי אירועיםו התפתחויות ברבד וסובלג הערכות לע ססותבוהמ ,1968-שכ"חהת ערך, 

רכותהע .וסובלג תהליטבש אינוו איוד אינו לל,בכ אם ותם,שחהתר מועד אשר ייםועתיד

 ך,רועשה מכפי נהשו פןבאו שמלהתמ או ן,קלח או כולן ,משלהתמ אלש עשויות אלו 

 מיורמג ילואאי תממשותה יהםינוב,וסובלג יטתלבש ינםשא ניםשו מיםורמג אהוצכת

 ח זה.דול 3.27 יףזכרים בסעהנ ןכוהסי

 בהם ליםחה ינוייםהשו ילותהפע וםתחב יטייםהקר חהלההצ מיורג . 3.1.6

 .קהפהה שרשרת ילבשלבכ ןומיומ סהונמ אדם וחכ (א)

 לשואיצ ירהתלהלממש לטתהחלתתקבולככלשראינתיממד ואיצ יתרהלתקב (ב)

 י.ואפיס ראבני קמוצר

 חדשה.ה נהיים בתקומדעים שיותיכים אמוצר קתפה (ג)

 .CBD יוססבמ יםים חדשוצרל מח שויתפ (ד)

 ולשיופשחהירמכ יתרהןומת יםנוכהמס יםהסמ דתופקמ CBD-ה ומרחאתהוצ (ה)

 פה.וירובא לישראב

 47 .לעיל ()ו 3.1.1 יףסע אור
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 יםיוסמטק יםמוצר לע היקסמטוהק חוםבת יםנצרי עם להועפ יפותיש חויתפ (ו)

 .CBD ןוכג יםליעפ יםומרחים בעושרמ

 ילותום הפעחלת לםי הגחומרו במערך הספקים ינוייםש . 3.1.7

 ותרב ותחבר ותשקמ יפכ ולם,עהיחבבר יואפרה יסנאבהק לש וברתהג תוילרופופה ורלא

 יתיתעשל יםוולנ יםמוצר ותקפומס תוייצרהמ ותחבר םג ותקמ יס,נאבהק וםתחב

 עדומלןונכ.ריםגמוהמ יםמוצרב ושימהש לבלש עדויויבהר ילבמש ה,ירבד לבכ סינאבהק

 .לעפומ ותחממ קמתה לתחהתל יםפקפר ססעם מ ההתקשר הקבוצה זה,

 בהם ליםהח ינוייםוש ילותהפע וםתח של קרייםעיה אהיציוה ניסההכ מיסומח . 3.1.8

 .48ד'-א' ייםנהזמ ריםואישה את יש וצהקבל כאשר "ר,קיהמ יםינמז יםוראיש לתקב (א)

 אשר יםחראיםחרמתינפבןויתר וצהקבלידעממ ייםנמזיםוראיש העארבבקהחזה

 יתרל ותנופתר ואלמצ םותא יבייח אשר דבר ,ייםנזמ יםוראיש ותפחבויקחזי

 יםקיחזהמ יםחרמת עם להועפ יפויתש עלבצ ו/או הפקהה שרשרת ותילוח

 יםחרמת מהלכ יךערלה להויכ הניא וצההקב .יםחרא יםינמז יםוראישב

 לע,תזא חרף .הפקהה רתשרש ללכ יםינזמ ריםואיש יש וםילה ןונכ יםילאיוטנצפ

 יחוכלה הםילע יההי ותר,י כהואר הפולתק יםינזמ יםוראיש ותםא את חדשל נתמ

 מהם ידרשישיפכ יםינזמ יםוראיש ותםא ורךלצ יםרשנדהההקמהייכלבה ולהח יכ

 לע ותליעפל נדרשתה ותיתהתש הקמת ותלעיכהיכרעמהוצהקב "ר.יקהייד לע

 1-כלשחבשט לעפמ ותרבל,י(ויבלר 1-ולוידלג 5) ונםד6לשלודבג יתאלחק עקרק

 ריםתחהמ ובלרש היכערמ וצההקב ₪. ינוילימ 10-15 ןיב לש סך לע מדתוע ונם,ד

 יתהתשת מתהק מתלהש ורךלצ יםהנדרש יםפהכס את ויהי לא יםיליאנצוטפה

 ויכימש חהכרב לא ןלכו חדשהההניתקל התאםב יסבאנקיוצרמ קתפלה נדרשתה

 ן.ללה )ד( ףיעו סאים רטפרל.ותהבא יםנם בשג ייםנים זמוראישב יקחזלה

 יםלבגד ותעקרק יבשת שוימש ותזכ הוצלקב –לוידגלויויבלר ותילאחק ותעקרק (ב)

 ןויתר .יסנאבקלוידלג ןמיאהתל ישש ותממחןיהלע אשר נםוד 20-כו 25-כלש

 ן.יעלהנראה ידעתב בהות ריבחש לעב וסובלג כתערלה הייההום זתחל בודהג

 יופצ IMC-GMP ןלתק ותהתאמו נםוד1לשלודבג לעפמ מתקה ותלע– וריצילעפמ (ג)

 ₪. ינוילימ 8-כ ותלעל

 לשהכישר,GMP ןבתק לעפמ ות,חממ לשההקמבההוגב יתפכס העהשק נדרשת (ד)

 ורידגללוהכ הנהג ערךמתהקמ ,יותיכא יסאבנקלוידגואפשריש יםומרחו ודיצ

 ."ריקהלים שנקלת התאםה בוקה אדירושמ

 Master)המחומלמגד סוובללג – יסנאבקלוידבג ןוייסנלעוב יותיכא אדם חוכ (ה)

Grower ) הפוירבא רכש ואהוותא אשר יסנאבהק נףעב יםנש 21 לש ןוייסנ לעב 

 וצרתת ורפיוש חויתפ יס,בנאקלש יםנז חתלהשב עוגנהלבכ החוממ ואוה "ברהובא

 נתוובכ .יסנאבקלש ותריבתותקדמהמ לוידהג ותיוגלונטכ תויטשלובכ סינאבקלש

 ה.החדש הנילתק התאםנדרש ב אשר וסףנ ח אדםכ סייגל הקבוצה

 48 .לעיל 2.2.1 יףסע אור
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 ייםורלטורג יםוראיש תלקב – יםפוסנ יםירולטורג יםורממג יםוראיש לתקב (ו)

 .'ווכ ואייצל,לעפמ מתהקל ות,עבקרק מושילש

 "כחוא) ייםנזמ יםורישאללקב ויצטרכ נהושמ ותםא חדשה,ההניהתק

 לש יםנבז נהוובראש ראשב יהולת ריםהמוצ ותיכא– ייםתויכאו יםימתאמ יםנז (ז)

 ירתבחו יםנהז תאמתבה רב עיד ללמגד ים.וצרמויקפיווליגד הםמ אשר סינאבהק

 נדלובהיותחרתוקבש ניםהש רב לחוצהמונוייסנורלא וזאת ותימהמתא ותקינטהג

 .ב"רהוא

 לים בהםהח ייםילות ושינוום הפעתח ריוצלמ ליפיםתח . 3.1.9

כושלר יםלויכ יםלוחה י.ואפר יסבנאבק ושימשןויריש ילעבםילולח יםיוקח יםפילתח ןיא

 ותודא יםפרטל ים.ימאמת ייםנזמ יםורישאילעב יםחרא יםפקסלאצ יםמוצרה את 

 .ןללה 3.2 יףעס וה ראהחדש הנילתק התאםים בותרמה ריםהמוצ

 בהם יםלהח ינוייםילות ושום הפעחת בתרותחה המבנ . 3.1.10

 יםלויכ לישראביואפר יסנאבק ושימשןויריש ילעב יםלוח ר,המתא וםפרס עדולמ ןונכ

 סתינכ חרלא ים.מורש יםניצר נהושמ לאצ יםוצרימ אשר יסבנאקסיבס לע יםמוצר ושלרכ

 יםניצר/יםפקס

 שהם נתובמתכ לועפל יךהמשלושורי לא הם חרתא,חדשהההנילתק אםהתב ות(נויריש

 ניםוש ותנויריש תומא הכ עד קינעה ותיאהבר שמשרד הכיערמ וסובלג ום.יכ יםלעופ

 הערבאןיא ותנויישהר ילמקב יתלמרבשהיכערמ וסובלג לםוא ה,החדש הנילתק התאםב

 ללכ הםלוייה לאש וצהקבהלש יםחרשמת ה,ורסב וסובלג.וצהלקב יששיפכ ותנויריש

 יםפסונ יםפרטל.וצהקבב ותחרהתלל(לבכ )אם מאד עד וקשית ותנויריש העארב ותפחה

 .ליעל )א( 3.1.8 יףעוס ןללה 3.8 יףעו סרא

 אםבהת ניםשו ישיונותר מאות הכ עד יקהענ יאותהבר שרדשמ ובוסלג הערכותו נחותה

 וצהלקב ישש כפי ונותשירי עהארב אין ישיונותהר לימקב יתלמרבש,שהחדה נהקילת

 )אם אדמ עד יתקשו ונותשירי עהארב תהפחו ללכ להם יהיו אלש קבוצהה לש חריםשמתו

 ך,ער יירותנ בחוק כמשמעו תיד,ע ניפ ופהצ ידעמ נתחיבב ינןה ,קבוצהב תחרותלה (ללבכ

 מיםייק אירועיםו התפתחויות רבדב וסובלג הערכות לע ססותבוהמ ,1968-שכ"חהת

רכותהע .וסובלג תהליטבש אינוו איוד אינו לל,בכ אם ותם,שחהתר מועד אשר ייםועתיד

 ך,רועשה מכפי נהשו פןבאו שמלהתמ או ן,קלח או כולן ,משלהתמ אלש עשויות אלו 

 מיורמג ילואאי תממשותה יהםינוב,וסובלג יטתלבש ינםשא ניםשו מיםורמג אהוצכת

 ח זה.דול 3.27 יףזכרים בסעהנ ןכוהסי

 שירותיםוצרים ומ . 3.2

 .יסאבנל קוידך גורלצ ותימיקותמחמ אמתתבההלהח וסובלג המתאר, וםפרס עדולמןונכ

 ששרשרת יםוצרמ ורק אך הייה סוובלג ורמכות יקפת אשר יםמוצרה ה,החדש הנילתק התאםב

 יוזיכר כאשר IMC-Medical Grade(49)יאופר ושימלשהיוהרא ותיכא מתברהיתיה הםלש קהפהה

 יםוצרמההפצל ריםאושמוייה ארהמת וםפרס עדולמןונכ קים.וובד יםעוידושב ליםיעפה יםומרהח

 אות:הב ותורבתצ

 ואההיזאר לבכ ו(נט) יסנאבהק לל שלוהכ להמשק ןהב ותוזארו ותיובשמ יסנאבק ותרחפת .א

 49 .לעיל 2.2.1 יףסע אור



 

 

   

        

      

 

ג . שמן   –  מיצוי  קנאביס מהול  בשמן וארוז בבקבוקים  שהמשקל הכולל  של מיצוי  הקנאביס  

המהול )נטו( הוא   10 גרם.   

ד . מוצרים אכילים   –  המשקל הכולל של הקנאביס )נטו( בכל אריזה הוא  10 גרם.    

אחרות  ובין   בתצורות   בין   אחרים,  גם  מוצרים  לייצר  ולמכור ניתן  שבעתיד  יהיה  גלובוס    מעריכה  

משרד  הבריאות.    בריכוז חומרים פעילים אחר, בכפוף לכך שאלו יאושרו על ידי

גם מוצרים  אחרים   שאינם מאושרים   ניתן   לייצר ולמכור כי  בעתיד יהיה תחזיות והנחות  גלובוס

עתיד, כמשמעו בחוק   פני צופה  מידע  הינן  בבחינת  הבריאות, משרד  ידי  לעכשיו להפצה  על  נכון

הערכות   גלובוס  בדבר התפתחויות  ואירועים קיימים   המבוססות על ערך,  התשכ"ח -968 1, ניירות

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

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

אי  אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף  3.27   וביניהם התממשות שונים שאינם בשליטת גלוב וס,

לדוח זה.  
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 גרם. 10

 הקצ וא לטריפ ותלעב ות(ייגרס) ותילילג ורתבתצ ותללגומגו ותיובשמ יסנאבק ותרחפת

 10 אוה זהיאר לבכ ו(נט) יסנאבקה לש ללוהכ להמשק ןבה ותזיבאר פה(,ישא יתיפ) זהיאחל

 גרם.

 .ב

רק את   האישורים הזמניים לריבוי    אשר  מחזיקים בנוסף, לאור העובדה שקיימים מתחרים רבים

מגוון   את  להגדיל וייצור  וכך   אחסון שינוע,  שירותי, להם להעניק תוכל הקבוצה וגידול, 

השירותים/מוצרים של גלובוס . 

שירותיםוצרים ומת מווחיוור ח הכנסותפילו .3.3 

 ות.סנהכ ןיא וסובלגל תארהמ וםפרס עדולמ ןונכ

חדשים מוצרים .3.4

 יל.על 3.2 יףעס וים ראפסונ יםפרטל וצרים.מ ןיעד ןיא וסובללג תארהמ עדולמ ןונכ

 ותחברו הארמפ ותחבר עם הלועפ וףיתש יםילק וסובלג נתוובכ ן,יד יפ לע פשראית הדברו לככ

 ץבאר וקםוישו ורםיצי יס,בנאהק חמצמ יםיברכ יםללוהכ יםמוצר חויתפ עם בקשר היקוסמטק
50  במברונב 8 2017 יוםב זה, הקשרב . ורמכא מיםורג עם חויתפו חקרמ ותליעפ ייםקל ןוכ ולםעוב

51  מיםהס תודפקמ-CBD52 ה את ירהסל ץילהמל יופצ ותיאהבר משרד יכ ותהתקשר יעבאמצ ורסםפ

 ןומז יפוסמת ים,נוש ריםמוצ לש עצום וקש חתיפת פשראתת יתממש, ןאכ הדברו לככ ים.נוכהמס

 היקחק רשתוד לךמהה מתלהש יכ ן,יויצ .ל"ובח ותנילמד ומרהח לש ואייצ ןוכ ה,יקוסמטק עדו

 נים.פ ןוטחילב השר לות שלרב ה,להממש לור שישוא ודרתמס

 .להלן 3.22.3 סעיף אור םספינו םטילפר

http://www.mako.co.il/news-israel/health-q4_2017/Article-7d07e358adb9f51004.htm 51 

CBD 52 , מ ונהשב-THC , יצרומוןוגמ צרילי שראפשמ מה ,מערבה ותנמדי של מוחלט רובביוקחאוהו תטיוסיכפ עהשפה עלבנואי 
 ךיכוש,סיהלפיאפ תקפיה תתפחהםניהבי ,םניומגו םייותאברי תנוויתר םיויכשמ CBD-ל.וותאםימכילההיקטסמקו ,וןמז

 טיפול ,ותקאוה תבחילו על לההק ,רדהבח יפולט ,טןסר סולחי ,יהופרנסכיזב טיפול ,תוכרסב ולטיפ ,םקשי םאביכ
 .ועוד ותתידלק-טיאנ ותונתכ ,ותמיגרנב

50 

http://www.mako.co.il/news-israel/health-q4_2017/Article-7d07e358adb9f51004.htm
http://www.קנאביס.com/2015/12/%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1-%D7%95%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%94-cbd-%D7%9E%D7%A4%D7%97%D7%99%D7%AA-%D7%91-50-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A4%D7%99%D7%9D/
http://www.קנאביס.com/2017/05/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%9D-cbd-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%AA-%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%99/
http://www.קנאביס.com/2014/01/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1-%D7%90%D7%99%D7%93%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A1%D7%9B/
http://www.קנאביס.com/2015/11/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-cbd-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%92-%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%A2-%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%93/
http://www.קנאביס.com/2017/09/%D7%A7%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1-%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%91/


 

 

  

        

   

        

      

          

          

     

  

      

          

  

 3.6. שיווק והפצה 

ראו סעיפים  3.22.3  ו-  3.22.4 להלן.   

 3.7. צבר הזמנות  

נכון למועד  המתאר  לגלובוס   אין צבר הזמנות.   

 3.8. תחרות 

 3.8.1. מדינת ישראל  

במדינת  ישראל  קיימות    תשעה  ספקי/יצרני   קנאביס   רפואי  54.  נכון   למועד פרסום ה מתאר,

ידיעת   למיטב   אולם  לשנת  552017, השוק   פילוח   לגבי  מאומתים  בידי  גלובוס   נתונים  אין

למעלה   על ביותר  בשוק  הינו  חברת  תיקון עולם בע"מ  אשר  חולשת  גלובוס , הספק הגדול

של  התקינה החדשה,  שימוש בקנאביס רפואי.  בעקבות  כניסתה מהחולים בעלי רישיון מרבע

גם  הספקים   הקיימים   ייאלצו לפעול לקבלת  אישורים זמניים  ובהמשך  רישיונות   קבועים  

יעמוד   י וארכו ככל  ומחזיק  הרישיון הנראה שנים  ואשר  ככל )אשר  יהיו  בתוקף  למשך  שלוש

דורשת מספקי   שהתקינה החדשה כי מכיוון היק"ר(.  גלובוס   מעריכה במגבלות ובתנאים של

כלכליות  רבות, כי חלק מספקי    לא  פשוטים   וכן בעלויות קנאביס  לעמוד  בתנאים ומגבלות
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 לקוחות . 3.5

 ותחברויואפר יסאבנבק ושמילש ןויריש ילעב יםנצרכ הם וצההקב לש ייםליאנצוטפה ותוחלקה

 .ותיואפר ותלמטר יסנאבהק חל צמים שנום שייבות ברכמשהמשת הפארמ

 ודעויואפר יסנאבבק ושימשןויישרילעבםילוח לףא 32-כ נםיש לישרא נתיבמד המתאר, דעולמ ןונכ

 ולכא ותיבסמ אך וס(ובלג היכערשמ יפ)כ ושימלש ןויריש ללקב יםזכא אשר יםלוח 200 000,-כ

יסנאבבק שוימשןויישרילעב יםלוהח פרשמס כהיערמ וסובלג 53.  ןויישהר את להם ןיא ותחרוא

 איםהרש יםאפוהר פרמס לתהגדל יתר,הןיב ות,ודה ות,ובהקר יםנבש גם ותלעל יךימש יואפר

 יסנאבהק לשויותלוגס עם בקשר ולםעוב ץבאר תועודבמ היילעה ותכובז מושיש ותנויישר יקפנלה

 י.ואפהר

 וארניב 21 וםיב זאת, עם חדי ים.רמוצ ורלמכ וסובלגהליתחה טרם המתאר, עדולמ ןונכ 2018

 3.22.4 יףעבס ורטפכמ ית,נגרמ החבר עם וסובלג החתמש ינועקר הפקאס הסכם לע וגדרט העיודה

 לן.לה

גם    לעלות  ימשיך רפואי  בקנאביס  שימוש  רישיון  בעלי  תחזית   והנחת   גלובוס  כי  מספר  החולים 

ערך,  התשכ"ח -1968,   עתיד,  כמשמעה  בחוק  ניירות בשנים הקרובות ,  הינה   בבחינת   מידע צופה פני

מועד   אשר  ועתידיים קיימים ואירועים התפתחויות הערכות  גלובוס   בדבר  על המבוססת 

הערכות אלו  עשויות  שלא להתממש, אם  בכלל, אינו ודאי  ואינו בשליטתה  גלובוס. התרחשותם,

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

וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף  3.27  לדוח זה.    גלוב וס,

 .לעיל 3.1.4-ו()ו 3.1.1 סעיף אורםספינו םטילפר

http://cannapedia.co.il/growers 54 

 ו:אר 2015 מברנוב שלחוד ןנכו שראליב איפור יסנאבק של תירוהמכ קשו חפילו תודוא םטילפר
http://medican.co.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%99-

%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99-
/%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C 

53 

55 

http://cannapedia.co.il/growers
http://medican.co.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%99-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
http://medican.co.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%99-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
http://medican.co.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%99-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
http://medican.co.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%99-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
http://medican.co.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%99-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
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 לבשבולקביש יםרמוהגק מלחיכו "ריקהמ יםינזמ יםוראיש ולקבי לא יםימיהק סינאבהק

 ,וסבולג ערכתהל.יםינזמ יםורשיא ותםלא כההאר וליקב אל יםינזמ ריםואיש ןוהראש

 יטחבש ותלכת ל,מגד ללכ ₪ ינוילימלע ודמעת יםימיהק םיללמגד ההתאמ עוביצ ותלע

 יל.על 3.1.10 יףעו סרא יםפוסנ יםפרטלולל שוידהג

 יםנקהמת לאל,יואפהר יסנאבקה וםתחבהחדש החבר יאהשןווימכ יכהיכערמ וסובלג

 וקשב תברגלה הילע ותהקשל לולע הדבר ,לישראב ותוחלק לאלו ריםוצמ קתפלה נדרשיםה

 ורעבלויאלצ יםימיהק יםחרהמת לכה,חדשההניהתק ורלא,זאת עם חדי.לישראב ייםהק

 לשםימוצרה קתפה יךלה שגם כך ה,החדש הנילתק התאםבןכ גם הםיוצרמ את יקפלה

 יים.תועים משמיוניור שבעל יופמים צייהק יםחרהמת

 לע,ריתהןיב י,ומלאניהב וקובש לישראבהלהיופהצ ותחרהת עם ודדהתמלסוובלג נתוובכ

 ההובהג מהבר ותליעפהיאתר תא יםקלהוהדיפבק חריבישיותיכא דםאחוכסויגייד

 ית.וגלונה טכניחתר מבויב

 אביסקנה קיספ לע שהחדה הינהתק השפעת בדבר ,לילע ובוסלג נחותוה זיותתח

 ,1968-שכ"חהת ערך, ניירות חוקב שמעוכמ עתיד, ניפ ופהצ עמיד נתחיבב נןהי ,ימיםקיה

 ועדמ אשר ייםועתיד מיםייק אירועיםו התפתחויות בדבר וסובלג הערכות לע ססותבוהמ

 אלש עשויות אלו הערכות .וסבגלו יטתהלבש אינוו איוד וינא לל,בכ אם ותם,חשהתר

 מיםורמג אהוצכת וערך,שה מכפי נהוש פןבאו שהתממל או ן,לקח או כולן תממש,לה

 זכריםהנ וןהסיכ מיורמג ילואיא תממשותה יהםינוב ,וסבגלו יטתלבש ינםשא ניםשו

 זה. חדול 3.27 יףבסע

 יומלאניהב וקהש . 3.8.2

הלשהממ יכןוטחבןיוא יוקחוניאיואפר יסנאבקלש ואיצ המתאר, וםפרס עדולמ ןונכ

 וךפהילישראמיואפר יסנאבק ואשיצ לככ .יואפר יסנאבקלש ואיצ וםילשופובס תאשר 

 את יךערלה הלויכ נהיא וסובלג.יהוצרמלש וםפרסו וקוישיעבאמצ וסובלגלעפת,יוקלח

 ולםא אי,ופר יסנאבקימוצר לש ואביצ רהחבבוחריתשםיילישראה דיםיגהתא פרמס

 קיםיזמחש יםורמהג פרממס יתתועמשמ וךנמ היהי יםחרמתה פרסמיכהיכרעמ וסובלג

יםדיאגת הם הלש יםחרהמת תישמרב היכערמ וסובלג.56זה עדומלןונכ יםינזמ יםוראיש

 יסאבנקימוצר קתפלה ותהנדרש ותיהתשת תהקמ לע יםלמע תהע אך ה,להומבד אשר 

 חדשה.ה הנילתק התאםב

חדיי.ואפר יסנאבקימוצר יםכרוהמ יםידאגת פי(לאילווא) ותמא יםימיק לםועהיחבבר

נהימאמ וסובלוג 57יהנפל לךוהיאופהר סינאבהק וםתחבלראיש נתימד לשהשמ זאת, עם 

 2.2.3 יףעסורא יםפוסנ יםפרטל ות.זר ותניממד יםחרמת ינפבןותריהל יקנעיהז שדבר 

 יל.על

ניירות בחוק כמשמעו עתיד, ניפ ופהצ ידעמ נתחיבב הינן ,ללעי וסובלג נחותוה זיותתח

 מיםיקי אירועיםו התפתחויות ברבד וסובלג הערכות לע ססותבוהמ ,1968-שכ"חהת ערך, 

רכותהע .וסובלג תהליטבש אינוו איוד אינו לל,בכ אם ,ותםשחהתר מועד אשר ייםועתיד

 ך,רועשה מכפי נהשו פןבאו שמלהתמ או ן,קלח או כולן ,משלהתמ אלש עשויות אלו 

 .לעיל 3.1.10 סעיף אור םספינו םטילפר

 .לעיל 1.4.4 סעיף אורםספינו םטילפר

56 
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 מיורמג ילואאי תממשותה יהםינוב,וסובלג יטתלבש ינםשא ניםשו מיםורמג אהוצכת

 ח זה.דול 3.27 יףזכרים בסעהנ וןהסיכ

 נתיותעו

 לקוח יסנאבקלוידלג ותמותאמ ותחממבהלש יתלאחקה וצרתתה יתמרב את ללגד סוובלג נתוובכ

 טהילבש יםלאק קרתב וךתןיטוללח הרומק יםנפחבשט )קרי: In-door וגמס לוידבג ותריןקט

 וייה לאו עטמכ וסובלגילוידג ך,יכפל (.סינאבקלוידלג מתתאושמ יתתולאכמהורותא חשבתוממ

 ה.נול בשידגיסבב 3-4 יקפלה לוכתאיה וס,ובלגתערכלה ות.ינתועמ יםעפמוש

 ך,ער יירותנ בחוק עושמכמ יד,עת ניפ ופהצ מידע נתחיבב הינן ל,לעי וסובלג חותהנו זיותתח

ייםועתיד יםימקי אירועיםו התפתחויות בדבר וסובלג הערכות לע ססותבוהמ ,1968-שכ"חהת

 לאש עשויות לוא הערכות .וסובלג תהיטלבש אינווידאו אינו לל,בכ אם ותם,חשהתר מועד אשר 

 ינםשא ניםשו מיםורמג אהוצכת וערך,שה מכפי נהשו פןאובשהתממלאו ן,לקחאו כולן תממש,לה

ח זה.דול 3.27 יףזכרים בסעהנ וןסיכי הו מגורמליא אי תממשותיהם הינוב ,וסובלג יטתלבש

ורייצ כושר 

 פיםוסנ יםרטפל נפרד. ןויריש רושד הםמ חדאללכ אשר יםלבשהמישמח רכבתומהפקהה שרשרת 

 ל.יעל 2.2.1 יףעו סרא

 כהיערמ וסובלג כאשר נם,וד5לשחשט לע יסנאבקימחצלגדללועפלסוובלג נתוובכ ינוהראש לבבש

 להמגד לשריעשהונוייסנלע התבססבתוזא נהבש ינק לוידגןוט1-כלבלק ןיתנ נםודלכלעש

 יתלאחקערקקלש ונםד 100 עד וצהלקב וייה מהלהשהעדומעד ל,יעל 1.2.7 יףעבס ורכאמ .סוובלגב

 נה,בש ותנוט ותמא לע ומדתע יתלמועה יסנאבקה יכתשצר כהיערמ וסובלג.לוידגויויבר ורךלצ

 נה.של הנל משגד זה פרכאשר מס

 ערך, יירותנ בחוק כמשמעו עתיד, ניפ ופהצ ידעמ נתחיבב הינן ל,לעי וסובלג נחותוה זיותתח

ייםועתיד יםימיק אירועיםו התפתחויות בדבר וסובלג הערכות לע ססותבוהמ ,1968-שכ"חהת

 אלש עשויות אלו הערכות .וסובלג תהיטלבש אינוו איוד אינו לל,בכ אם ותם,חשהתר מועד אשר 

 אינםש ניםשו מיםורמג אהוצכת וערך,שה מכפי נהשו פןבאו שהתממל או ן,קלח או כולן תממש,לה

 ח זה.דול 3.27 יףזכרים בסעהנ וןסיכי המגורמ ילוא אי תממשותיהם הינוב ,וסובלג יטתלבש

 קניםן ומתקרקעיוע, מש קבכור

 .עווש קברכ ןיא וצהלקב המתאר, וםפרס עדולמ ןונכ

 .נםוד 20-ו נםוד 25 לשלודבג יםילאחק םיטחשינש יםומדעהקבוצה ותלרש תאר,המ עדומלןונכ

 לן.לה 3.13 יףעסוים ראפוסנ יםפרטל

 .ו'וכיוומיצ הפקהינמתק ,רהותא ות,חממה אמתתה ורךלצ נדרשהסףונודיצ ושלרכ וסובלג נתוובכ

 IMC- ןלתק םהתאבלעפמ יםהקלאו IMC-GMP ןקלת וימהתאלולעפמ ורלשכ הוצהקב נתוובכ

GMP. 3.22.2-ו 1.2.9 יםפיעס וים ראפוסנ יםפרטל. 

 מחקר ופיתוח

 תויהתשת תקמהלעהלעמ יאהוחויתפו חקרלמ לתעופהניא וסובלג המתאר, וםפרס עדולמ ןונכ

 .ותליעפה ורךלצ ותהנדרש

.3.10 

.3.11 

.3.12 
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 ייםחשלא מו נכסים .3.13

 ן,כומכ.יואפרסינאבק של עוניוש ןוחסא,וריצי,לוידג,יויבלר ייםנמז יםורישא עהארב צהולקב

 וכמ יל(.עלהגדרתכה) ותפותהש גרתבמס נםוד 25 לשלודבג יתלאחק עבקרק מושיש ותזכ הקבוצל

 ןויישר לתלקב מתקדם יךלהבהיומצ אשר ונםד 20 לשלודבג יתלאחק עקרק עיםיצנהמ חדלא ן,כ

 דיעמלה לועפל יםעניצה נתוובכ ורך,צהייהשלככ ות.ליעפה ותלרש עמדות ואשר יויברולוידלג

 ות.פוסנ ותעקרק ותליעפל

 שיון אנוה .3.14

 ל"נכמכונתוהום כיל סעהעודה ר(וגדטל"נכ)מ ןיילסטיפ יקאר מר ורסימ הלמההש דעובמ . 3.14.1

 עהודהה פתושתק ךכ(וגדרטלש בת חברת) "מעב ותיוגלונטכ יטוקובבג' ו/אורוגדבט

 את ליחיתו נהוימש חדשהל"נכמלהפיפלח תשמש הלמההש דעוממ יםימ 90 בת מתוקדהמ

 ןויוררקטיד "רוילהברכ יםיסנרמהנומיהלמההש עדומב.הלמההש עדוממ לחהונתוכה

 .וגדרטלנכ''מו

 ובדים.ע ןיא וסובללג מתארה עדולמ ןוכנ . 3.14.2

 יםעניצה חדאו עדויהמ וגדרטל"נכמוןויורירקט"ר דוי ה,רכים ביסנ עם מר ותיוהתקשר . 3.14.3

 תו(יטלבש ידאגת ותע)באמצ כהבר סיםינמר עם וגדרט תקשרתה,קיסעה מתלבהש (א)

 ל"נכמ רובת וגדרטל לויהנ יותירש הברכ מר יקנעי ויפל יםתוירש ןלמת הסכםב

 חזרהו יתנוחשב גדנכ "מעמ פתוסבת ₪ יפלא 35 לשךבס יחודש לוגמלת הורבתמ

 ות.וצאה

 לוידגיותירשןלמת הסכםב כהבר יםיסנ מר לשויטתלשבהחבר עם רההתקש וסובלג (ב)

 ללכ את ללוכ COST-ה .COST+7% לש להעמ לוםשלת הורבתמ יואפר יסנאבק

 ול.ידהג ותוחו בלויחות שיולעה

 עיםניצה חדוא סוובגלב ותףמש ל"נכי, מנסקיוסס ירנ עם מר ותיוהתקשר . 3.14.4

 ידגתא ותע)באמצ ינסקיסוס ירנ מר עם וסובלג רתתקש ה,יסקעה מתלבהש (א)

 וסובללג לוהיניותירשיסקניוסס מר קינעיויפל יםותרישןמתל הסכםב ו(יטתלבש

 גדנכ "מעמ פתוסבת ₪ יפלא 35 לש בסך יחודש לוגמלת רהובתמ ותףמש ל"נכמ ורבת

 ות.וצאה חזרוה יתנוחשב

 מר לשויטתלבש החבר) 'מ'עבהנדסהולוהינ יתעמ אדם חברת עם ההתקשר וסובלג (ב)

 חרהמס יתוב לעפהמ אמתהת לע וחיקפולויהניותירשןלמת בהסכם קי(נסיוסס ירנ

 .לעפים מקלה חרס תבוובלוג ל, ככיוניבה ותיולעמ 2.8%-ל הורבתמ

 יםעניצה חדוא וסובלגלש ותףמש ל"נכמ ה,יעט יאג עם מר ותיוהתקשר . 3.14.5

 תו(יטלבש ידאגת ותע)באמצ יהעט יאג מר עם וסובלג קשרתת ה,יסקעה מתלבהש (א)

 הורבתמ וסובללג לויהניתוירשיותירש יהעט ק מרינעיויפל יםותירן שלמת הסכםב

 .ותוצאהרחזוה יתנושבח נגד"מ כעת מפוסי ₪ בתפלא 35 לי בסך שחודש לוגמלת

 איג מר לשויטתלבש החבר) ''מעב(2016)ןוחיטב ר.ח.ש חברת עם רהתקשה וסובלג (ב)

 הורבתמ וצהקבהילאתר פיםוטשהטחואב הירשמ יתושר ןמתל בהסכם יה(עט

 לשןתק ינפל ושחמ ומרשיותירשופקויס היפל,יתיססבהעלש 51₪ לש וםללתש



 

 

   

                   

   

         

             

       

    

   

         

     

     

       

       

לרבות  אגרונום,  רוקח, מנהל אבטחת איכות,    3.14.7.  בכוונת  גלובוס   להעסיק עובדים לפי הצ ורך,

מנהל מפעל, מנב"ט, מאבטחים, עובד י  מעבדה, חוקר י  מעבדה, מגדלים נוספים וכ ו'. 

 3.15. חומרי  גלם וספקים 

אין   לגלובוס    תלות בספקים  מסוימים מכיוון  שישנם  ספקים רבים וזמינים  בארץ ובעולם  המוכרים  

את חומרי הגלם שלהם זקוקה  גלובוס לצורך הקמת הפעילות ותפעולה הש וטף. 

 3.16. הון חוזר 

נכון למועד המתאר   לגלובוס   אין הון חוזר.   

 

 3.17.1. עלויות הקמה  מוערכות   לתחילת פעילות  )באלפי ₪( : 
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 אל.ישר משטרת

 אשר יסנאבהק נףעב יםנש ןויסינ לעב למגד עם תיםוירש ןתלמ הסכםב רהתקשה וסובלג 3.14.6. 21

 יס,בנאק לש יםנז חתהשבל עוגנה לבכ המחומ ואוה "ברהאוב הפוירבא רכש אוה וותא

 לש רותיב ותממתקדה לוידהג תויגולונטכ ותיטש לובכ יסאבנק לש וצרתת רופיוש חויתפ

 ןלמת בהסכם וסובלג ההתקשר וארניב וםיב לדהמג" ן:ללהו ליעל) "(. 29 2018יסנאבק

 פקסי להמגד הסכם,ל התאםב (."ההסכם":הז יףעסב ןללה) יסנאבק למגד עם יםותירש

 ית,פוהס וצרתהת לבש עדו עהזר לבמש יס,נאבהק ימחצ לודיג וםחבת יםותירש וצהלקב

 יפכ ,וריציוה לוידגה י,ויבהר ילבש לש לעופב עוביצו לויהנב ורשקה לכ ןוכ ורמק יעזר חופיט

 ין,ויצ .לעופב ןלוהינו ותחממה מתהקו "ריקה ותינחלה התאםוב וצההקב ייד לע יתבקשש

 יקנעלה ירשא הייה לא להמגד ר,יתה ןיב ו,יפל אשר ותחרת יא יףעס גם ללוכ הסכםה יכ

 .וטתילבש יםידאגת ינלש לבדמ ריםחא יםידאגלת ותליעפה חוםבת תיםוירש וא ץועיי

2018-01-010240 2018 ) וםימ יידימ חוויד ורא יםפוסנ יםפרטל  דרך לע ללנכה (, וארניב 30

 ל.במגד יתותמה תולה תל יש מתארה עדולמ ןונכ יה כורס סבוובלג יה.נפהה

3.17. השקעות

וםסכ  יההקמה ובנ עלויות

1000 58  וי(יבות רו)ח להמשת

6000  נםוד 6 לי שלאחק חטות בשימית קוחממ מתהתא

8000  ודיורכישת צ IMC-GMP ןקלת וריצי לעפמ סבתה

לולכ  IMC-GSP הטחערך אבמ הקמת

15000  סה"כ

 (:י ₪פל)בא ןלקמדו כייההלות שינתהש ותפוטת השוצאוהה י סךה כיכערה מקבוצה. 3.17.2

 ורייצ למפע
 וןאחסו

 (דונם )6(לדו)גי תחוו
ת ריבויוווח  וםתח

750 630  לויהנ

 דיםובע ותורמשכ 2,200 2,880

 58 .ויריבת הווצלא יססבהוושיה (מחיצ מרם )חונית זשירכ ללוכ זה םסכו
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250 840  יומרח ים/פקס
 לוידג

 לחשמ 1,000 360

 ילאוב וטףוד שיצ 1,462 250

 מים 3,348 100

720 720  חהאבט

420 0  ותירשכ

 סה"כ 10,200 5,980

-שכ"חהת ערך, ותיירנ בחוק כמשמעו עתיד, יפנ ופהצ ידעמ נתחיבב הינן ,ללעי המתוארות העלויות

 ועדמ שרא ייםועתיד ימיםיק אירועיםו חויותהתפת בדבר וסובלג כותהער לע ססותבוהמ ,1968

 או כולן תממש,הל אלש עשויות אלו הערכות .וסובלג תהליטבש אינוו איוד אינו לל,בכ אם ותם,חשהתר

 ,וסובלג ליטתבש אינםש ניםשו מיםורמג אהוצכת וערך,הש מכפי נהשו פןאובשתממלה או ן,לקח

 זה. לדוח 3.27 יףעזכרים בסהנ וןהסיכ מיורמג ילוא יא תממשותיהם הינוב

 וןיממ .3.18

 .יו אשראא ותואולהןיא וסובללג תארהמ עדולמ ןונכ

 ןיוב יםירטפ ותורמק ותעבאמצ אם ןיב ים,פכס יסילג ידרשתהוברהק הנבש יכהיכערמ וסובלג

 ות.ליעפהלים שפוטהש יםעסקהלועפלת ור,יבמהצ וסיבג אם

 בחוק מעומשכ עתיד, ניפ ופהצ ידעמ נתחיבב הנהי ,כספים גיוס בדבר וסובלגתנחוה יתחזת

 ימיםקי םאירועיו התפתחויות בדבר סוובלג הערכות לע וססתהמב ,1968-שכ"חהת ערך, יירותנ

אלו ערכותה .וסובלג תהליטבש אינוו איוד אינו לל,בכ אם ותם,חשהתר מועד אשר ייםועתיד

 אהוצכת ,שהוערך מכפי נהשו פןבאו שהתממל או ן,לקח או לןכו תממש,לה אלש עשויות 

 זכריםהנ וןהסיכ מיורמג ילואאי תממשותה יהםינוב,וסובלג יטתלבש ינםשא ניםשו מיםורמג

 זה. חדול 3.27 יףבסע

 מיסוי .3.19

 סוובלג ל.ישראב יםוגנהה סהמ ינידל ותפופכ וסובלג לש היטלבש ותחברו וסובלג וגדר,ט

 .םוסדויה וםימוומישנ טרם תהיטלידים בשאגהתו

 לםהוני כיודר ייםיבתנים סבכוסי .3.20

 הוםיז ם:ניהו הותליעפ יפולא יםעגונ הקבוצה הפוחש הםל יםיקריעה יםייבתהסב יםנויכהס

 רההדב יומרבח ושמימשןוכהיזהארווריציה,לוידהג י,ויבהר יךלתהממתנגרשלתופסמהיבהסב

 .ים(יימה כהדבר יומרבח ושימשאללינורגל אוידע גוס לבצובלג נתווי בכן כיו)יצ יםילאחק

 ה.יבהסב נתהגל המשרדים מלער יתרה לתבלק וצההקב לעפת עתה ואבב

 וק.חה ותישי דרפלו ירסד ןפוים באנום שיגות מסלופס יוניפל ותלועפ עלבצ לעפת וצההקב וסף,נב

 ידאגתת הל פעילוח עופיקו מגבלות .3.21

 ים,סקעיוריש וקח ותוראלה אםהתב סקעןויריש לתקבללועפללתח וסובלג– סקעןויריש . 3.21.1

 .1968-"חתשכ
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 ל.יעל 3.1.2-ו 2.2 פיםיעס וים ראפוסנ יםפרטל . 3.21.2

 להעווף פיתש מיוהסכ תייםהסכמים מהו .3.22

 ותפותוהש סוובלן גיות בהתקשר . 3.22.1

 יואפר יסנאבקלוידגיותירשןמתל ל(יעלהגדרתכה)תופותהש ןיבל וסובלגןיב ותהתקשר

 ותוחב ולוחיש ותיולעה ללכ את לולתכ COST-ה .COST+7% לשהלעמ וםללתש הורבתמ

 ל.וידהג

 ורייצ לעפת מוירשכ . 3.22.2

 ום איעניצהליטתם שלות בשחברהו מאו/ יםעניצמה ורס תשכוובלה, גלמהשה עדוחר מלא

 סך תורתמ 'ר,מ' 1,000-כ יםטחשלוליכ אשר יואפר יסנאבקימוצר ורייצללעפמ מהם, ימ

 ותליעפהגולס התאםב וקשינאתב ותירשכ ירמח ףישק אשר ודשלח מ''רל 'חש' 50 עד לש

ורשקילתביישלש מצד לעפהמ תהקמ יורכלצ יםטחש ורשכת וסובלגן,יפולילח ה.פיקוה

 תאםיואמהת קושינאבת וייה המקר לבכ אך וסובלגיע'' ועבקיי ותהתקשרהינאת כאשר 

 ותאמתה ותלעו וד,יצ לאל פת,עטכמ ישכרילעפהמ הנמב יכ,הרובי ה.פיקוה ותליעפה וגס

 .וסובלגלעולויח ,GMP ןתק לתלקב יםנאבת לעפהמ ידתעמל עד וסבולגיורכלצ הנהמב

 ןונכ .ודשיםחהמישכח יארך IMC-GMP ןלתק ייםקלעפמ תאמתשה כהיערמהקבוצה

 גרתסבמ וענקב ליעל יםנאהתו תוירלשכ יםהצדד ןיב הסכם חתםנ טרם המתאר, עדולמ

 ה.יסקעהינאת

 Green’s Doc חברת עם להועפ ףויתשל ותנוומכתב כ . 3.22.3

Doc חברתו וסובלגוחתמ 2018 וארניב8 וםיב (א) Green’s (לן:לה "Green’s Doc)" 

 מחצ יסבס לע ריםמוצ תהפצו ורייצ לה,ועפ וףיתלש יבימח לא ותנווכ מכתב לע

 יוצרמןיהלא יצאיל תאשר לישרא נתימד אשר ,ותפוסנ ותנילמדולישראלסינאבהק

 יתניקאמר החבר הניה Green’s Doc"(.ונותכוה תבמכ" ן:להל) יואפר יסנאבק

 ים,נשמ יתר,הןיב ל,לוהכ יםוצרמוקהל ואשר יסאבנהק יוצרמ וםחבת קתוסעה

 .יסאבנהק חיס צמל בסעןוי מזפוסותילופיט קרם ,דיםי אמוצר

 תוהסכמל התאםב יבימח הוזח ימתחתל עד ןומת אמש לנהלוימהסכ יםהצדד (ב)

 :ןלהל ותורטפהמ

Doc Green’s אשר יסנאבק יוצרמ וריציל הנדרש עידה את הקבוצל פקתס • 

 "(.המוצרים" זה: יףען בסללהים )הם הצדדילע וימיסכ

Doc Green’s ורייצ מרכז מתקה ורךלצ יעומקצ ץועיי הצולקב פקתס • 

 וצרים.המ ורייצ ורךולצ

התעשו Doc Green’s לש ייםחרהמס יםלבסמ ושימש ותזכ לתקב וצההקב • 

 ין.ד יפ לע שרפיתאי שפים, כמוצרה לם שופרסוב היזוש בארימבהם ש
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Doc-ל לםתש וסובלג ל,יעל )ב( ןקט יףעבס ורטפלמ הורבתמ (ג) Green’s ויםמס וזאח 

 הוזהח גרתסבמ לליכי שרוא דיםהצד וילעוימיסכשיפכ ים,וצרהמ לשתוירהמכמ

 ישאת הקבוצשה יםהצדד יםיממסכ ן,כ וכמ ום.חתל יםהצדד נתוושבכ יבימחה

 Green’s Doc פקשתס םיותירהש עם קשרב ותחרא ותוצאהו עהינסה ותיולעב

 הצדדים. לע סכםוה אשר תלתקר עד ליעל )ב( ןיף קטעט בסורפה כמקבוצל

 מכתב לע מהיחתה עדוממ מיםי 60 וךת יבימח זהוחלע וםחתל יםהצדד נתוובכ (ד)

 .ותנווהכ

 יבימח הוזחלעהימחתהיכ ן,יויצ ים.הצדד ןיב יבימח הוזח חתםיישתוודאוןיא (ה)

 .החברים ביולנם תיר אים אשרמובג יתנותומ היולת

 ושרא טרם לישרא נתיממד יואפר יסנאבקימוצר לשאוייצ הז עדולמ ןונכ יכ ודגש,י (ו)

 .אושרייומת ות אםודאולכןיוא לישרא לתי ממשיד לע

,תידעניפ ופהצ מידע נוהי חייב,מ זהחו לע וםחתל הצדדים נתוובכ כי לרבות ,לילע ידעהמ

 אשרו יתממש, כי וודאות אין אשר ,1968-שכ"חהת ך,ער יירותנ בחוק כהגדרתו 

 .חברהה יטתלנם בשאיש ר בגורמיםיתתלויה, בין ה ותומשהתמ

 יתנגרמ החבר עם ינוקרעהפקסכם אסבה ותהתקשר . 3.22.4

 יתנגרמ הברח עם ינועקר הפקאס הסכםב וסובלג השרהתק וארניב 18 2018 וםיב

)כ לש יעצמ ןוה לעב ססומב ינרמג ינסניפ ידאגת לש ויטתלבש  ןללה וירא ןוילימ- 100

- . , זה יףעבס מההתאב " " וסובלגל נמסרשיפכ ("ההסכם"ו יתמנהגר רהחבה : 

 יואפר יסנאבק ימוצר לש ואיבי ןויריש לתקב חראל ת,ינרמהג החברה נתוובכ

רהחבהץ.יווושהינגרמביואפריסנאבקימוצרץיפהלה,ינגרמב ורלטוהרגמ

 אדם חוכ טתילק ותעאמצב יתרה ןיב ורכאמ וראישה לתקבל ערכתנ יתנגרמה

 (א)

 .יםפינת סהקמו

 ,וסובלג לש התהסכמל וףפובכ יתנגרמה הברהח לש התרישלד התאםב סכם,הה יפל

CBD-ו THC ותברמ תוובשימ יסנאבק ותחפרת יתנגרמה החברל וסובלג פקתס

 (ב)

"( הסכםב וענקב אשר "  רהחבה ל"נכ, מהחברל וסבולגסר מנמי שפ. כוצרהמ ן:ללה(

 יסנאבק יססב לע יםחרא יםוצרמ גם ושלרכ וסובלג ינפב תונונכ עיהב יתנגרמה

 ניםשמ מתוגכד) (. יואפר

 תבבכ הישרא תינמהגר הרחבה לםוא נה,הזמל יתלימאנימ ותכמ עובק וניא הסכםה

 הנוהראש הנמהש להח הנבש וצרמ ןוט-5 כ הנממ ושכלר הנתוובכ יכ סוובלג ינפב

 (ג)

 עקבי וצרהמ לש ירמחה .יואפר יסאבנק ימוצר יצאיל יתרשא היתה וסובלג השב

 סרנמ סכם,הה לע מהיחתה עדובמ ה.נהזמ לכ עתב הינגרמב וקהש ירחלמ התאםב

 וקהש ירמח ,סכםהה לע הימחתה עדולמ ןונכ יכ ית,נמרהג החברה ייד לע וסובלגל

 .לגרם € 6.9-ל כסך ש לע מדוע הינגרמוצר בהמ לש

 לכ ייד לע הליע לאל לוטב אם לאא ה,ימחתה עדוממ םיינתש הניה הסכםה פתותק

 וךת וללבט ותפוסנ יםדרכ עבוק הסכםה ן.לכ ודםק יםימ 60 ותפחל יםמהצדד חדא

 (ד)

 לובכמק) ןועירפ ותלחד יךלה ותקר וא יתודיס הפרה לש רהבמק ותרי הקצר פהותק



 

 

  

    

   

    

      

 

     

    

 

 

    

        

       

     

   

  

    

      

        

    

    

 

עם  הביטוח הלאומי בקנדה.    • לחברה הקנדית הסכם אספקה

יבוא   ויצוא  של   לרישיון לרגולטור  בקנדה   בקשה  • החברה הקנדית  הגישה 

קנאביס  רפואי והיא סבורה שהיא תקבלו תוך   מספר  חודשים    בודדים.    מוצרי
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 ם.יחד הצדדל אש (מיםהסכב

 ורלטולרג הגישה יתנגרמה החברה ,ההסכם לע הימחתה עדובמ וסובלגל מסרנש יפכ

 ולתקב יאשה הורסב יאהו יואפר יסנאבק ימוצר לש אויבי ןויישלר הבקש הינגרמב

 ההסכם. לע המיחתה עדוממ ודשיםח 6 וךת

 (ה)

יסנאבק יוצרמ ואייצ השריא טרם לישרא נתימד ,ארהמת עדולמ ןונכ יכ ודגש,י  (ו)

 .ןנתייהור שכזאיש יומת ע אםויד לא יוכ יואפר

תמורהה גובה יתנהגרמ חברהמה זמנותה לתקב לרבות ,לעיל וראמה מידעה כי ובהר,י

,1968-שכ"חערך, הת יירותנ חוקב הגדרתוכ עתיד, ניפ ופהצ מידע ינםה ות,מנהזה וכמות 

 יטתלבש ינםשא מיםורבג היתר, בין תלויה, ותומשהתמ אשרו תממש,י כי וודאות אין אשר 

 .חברהה

 יתנדה קחבר עם ינוקרע הפקסכם אסבה ותהתקשר .3.22.5

 עם יביחמ לאו ינועקר הקפאס הסכםב סוובלג הקשרהת רואפברב 9 2018 וםיב

 "(.יתהקנד חברהה" לן:הל) יואפר יסנאבק ימוצר רתייצומ לתמגדה יתנדק החבר

 לש ואייצו אויבי ןויריש תלקב חרלא ית,נדהק החברה נתוובכ וס,ובללג רנמסש יפכ

 דהנבק יואפר יסנאבק ירמוצ ץיפהל ה,נדבק ורלטוגהרמ יואפר יסנאבק ימוצר

 ות.פוסנ ותנילמדו

 (א)

ם:יהבא יםפרטה תגם א יתר,ה ןיות, בליעפה תחברל המסר תינדקה רהחבה  (ב)

 יואפר יסנאבקלשהנבש ןוט 0.5-כתלמגד יתדנהק רהחבהה,ז עדולמ ןונכ

Medical מתבר Grade ןבמתק In Door. והוח יתנדהק הברהח ותברש ן,כוכמ 

 ל.וידה גליתחהםטר ןיעד יתדנהק החברה בה נם אשרוד 120-ל כח שבשט

 ים,פוסנו יםנושסינאבקיוצרמלש וחיתפו קרמח עתמבצ יתנדהק החברה

 .CBD יוססה מביקסמטוי קוצרת מולרב

 חברת לשההסכמתל וףפובכ יתנדהק החברהלשהתרישלד תאםבה הסכם,היפל

• 

• 

 לן:הלות )יובשס מינאבק ותחפרת יתנדקה רהחבל ותליעפה חברת פקתס ,ותליעפה

)"  ןיתכי יכ ותליעפה החברל פ"עב עיודה תינדהק החברה ל"נכמ כאשר , וצרהמ"

 .ניםן שמוגים, כפוסנ יםוצרגם מ ןייזמו

 בכתב האישר יתנדהק הרחבה לםוא ה,נהזמל יתלימאנימ ותכמ עובק וניא הסכםה

נהצר בשון מוט-3 . ה כנמוש מלרכ התנווי בכות כליעפה חברת ינפב

 (ד)

-1 לע ודמעי וצרהמ לש ירמחה  המסר יתנדהק החברה שרכא גרם, ל "ברהא לרוד 5

 .הנדום בקילה ןונכ וקר השימח וזה יות כליעפה חברתל

 (ה)

 (ג)



 

 

)ז ( הצדדים הביעו נכונות לבצע שיתופי פעולה נוספים מעבר לקבוע בהסכם.   

טרם  אישרה ייצוא  מוצרי קנאביס רפואי וכי   )ח ( יודגש, כי נכון למועד זה, מדינת ישראל

לא  ידוע אם ומתי אישור שכזה יינתן.   

 3.23. הליכים משפטיים  

הקבוצה  איננה צד להליך משפטי כלשהוא כיום.   

3.24. יעדים ואסטרטגיה עסקית   
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אם  בוטל ללא עילה על ידי    )ו ( תקופת ההסכם הינה  שלוש שנים   ממועד החתימה, אלא

כל אחד מהצדדים לפחות   60  ימים קודם  לכן.  ההסכם  קובע דרכים נוספות לבטלו   

פירעון    חדלות  הליך  קרות  או  יסודית  הפרה  של  במקרה  יותר  קצרה  תקופה  תוך 

)כמקובל בהסכמים( של אחד  הצדדים.  

כי  המידע  לעיל ,  לרבות   בדבר   קבלת  הזמנות מהחברה  הקנדית,  גובה התמורה ו כמות   יובהר,

אשר    עתיד, כהגדרתו בחוק  ניירות ערך,  התשכ"ח- 1968, ההזמנות,   הינם   מידע צופה פני

בשליטת   שאינם  בין  היתר ,  בגורמים  תלויה,  התממשותו ואשר  כי  יתממש,  אין  וודאות 

החברה . 

מוצרי    של  ליצוא  והאפשרות  החדשה  שהתקינה  דרכה ,  מכיוון  בראשית  מכיוון  שהקבוצה   מצויה 

את  הביקוש   זה  בשלב  לדעת  הקבוצה  באפשרות  שאין   ידועים   ומכיוון   אינם  עדין  רפואי  קנאביס 

ורמות המחירים שיהיו )ככל שיתאפשר הייצוא(, אלא רק יכולה  להעריכם.   

נכון  למועד  המתאר   ולמיטב  ידיעת  גלובוס ,   עלות  משוערת לגידול  ו ייצור  של   1  גרם קנאביס  רפואי   

לפי תקני  GMP   ו   GAP  הוא   כ -0.5  דולר   ארה "ב,   מחיר   שוק   ממוצע של  1  גרם  קנאביס רפואי בקנדה  

מחיר   שוק   ממוצע של  1  גרם קנאביס רפואי בגרמניה עומד על כ -   6.9  יורו  עומד על כ -5  דולר  ארה "ב,

לגרם  ומחיר    שוק    של   1  גרם  קנאביס  רפואי  בעולם נע בין    3  דולר ארה"ב   -   10  דולר  ארה"ב וכי  גלובוס  

לכך  שתאושר החלטת הממשלה    מעריכה כי ביכולתה לגדל  בכל   1  דונם   1  טון קנאביס  מוגמר. בכפוף

מחוץ   רפואי  קנאביס  מוצרי  ותייצר  תגדל  אם  גלובוס  לאמור   לעיל   )אלא קנאביס   ובכפוף  ליצוא 

הקבוצה    של  המוערכות   השוטפות  והעלויות  המכירות  בסעיף    1.2.8  לעיל( ,   צפי  כמפורט   לישראל, 

לחו"ל  יהיה כדלקמן:    

(י ₪ליונמיב) הכנסות  טפותויות שולע
(ני ₪יליומב)

לדוגי שטח  נהש
לגרם ארה"ב לרדו 7 לפי לגרם ארה"ב לרדו 3.5 לפי

ונםד 5 10 50 100 2019 
נםוד 12 30 150 300 2020 
נםוד 25 62.5 300 600 2021 

 וצרתהת לכ את ורלמכ חילתצ הקבוצהיכ יםעניצה יםיכערמ ור,כאמ ותירהמכ ותערכה יסבס לע

 מצד ותחרתןובחשב יםקחולה יתחסי יםינשמר יםירמחוב ה(פוירלאוהנדלק יקרע)בל"ולח יתנתהש

 יםוראישהלכ את וייה ל"ובח יםילאיוטנצפה יםוכשלרש לכך וףפובכ יםוזר יםיוממק יםפוסנ יםניצר

 יסנאבקלע ותוססמב ליעל וסובלג ותערכהיכ ובהר,י י.ואפר יסנאבקאיביל ושיםהדר יםיורלטוהרג

 יושמצ עידמ יסבס לעןניהליעלתוערכהה יודגש, כי ן,כוכמ לבד.ב ותיואפר ותמטרלןועישל ובשימ

 עקב ותנהשתל יםלויכ יואפר יסנאבקלשילמועה וקהש יירמח כאשר וס,ובלגיידבוהז תעלןונכ

 וס.ובלג טתילשב נםיובם אשר רוא ותפן לציתנ לא ובםאת ר ים, אשרים רבורמגו ותיבס
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 ימוצר רוייצולוידלג ותיואפשרה את גם וצההקב נתחוב,לישרא נתיממד ואיצ ושריא לאולככ

 ושריא אל ואהיצולככ להא ריםמוצ וקושלו ייצרלהנווכ וךמת ,ותפוסנ ותנימדוב יהנגרמב יסנאבק

 וכה.אר פהולתק הדחיוא

 תזא חרףו יםלוחיפלא 32-לכ יסנאבקירמוצ פקמס ,יוםלה ןונכ,לאישרב וקהששהובדעה ורלא

 לשקוהש יוושהייה המ יךערלה הקש ם,ילוח 0,00020-כלשליאוטנצפ יםיקיכ כהיערמ וסובלשג

 ל.ישרארק ב יהמוצר את ורתמכ אם לישראב וסובלג

ניפ ופהצ ידעמתינבחב הינן ,וסובלגלשתרוהמכיו העלויות הערכות רבדב וסובלג הנחותו זיותתח

 התפתחויות ברבד וסובלג הערכות לע ססותבוהמ ,1968-שכ"חהת ערך, יירותנ חוקב כמשמעו עתיד, 

.וסובלג תהליטבש אינוו איוד אינו לל,בכ םא ותם,חשהתר מועד אשר ידייםועת מיםייק אירועיםו

 אהוצכת וערך,הש מכפי נהשו פןבאו משתמלה או ן,לקח או כולן תממש,לה לאש עשויות אלו הערכות 

 זכריםהנ וןסיכהמיורמג ילואאי תממשותה יהםינוב,וסובלג יטתלבש ינםשא ניםשו מיםורמג

זה. חדול 3.27 יףבסע

 הקרובה נהת בשלהתפתחו צפי 

 מתהקו קהפהה בשרשרת יםנוים השהאתר את יםהקל וצההקב לתעופ המתאר, סוםפר עדולמ ןונכ

 ה.טחהאב ערךמ

 וגרפייםיאזורים גא גביל ידע כספימ

 מתארה וםרספעדולמןונכ כאשר ים,מוצר ורלמכ הלהח טרם וצההקב המתאר, וםפרס עדולמןונכ

 הידחיההיפצוהא ,שכזאת( הלטהח לקבשתת ל)ככ ואייצ פשרתא אשר הלממש טתלחלה עדו

 ל.ישרא תנימדה בימוצר תירא מכיה תהווד לרשעמשת

 וןי סיכן בגורמדיו

 רואקי מסיכונ .3.27.1

 ליובת ייטלופהו יניהמד י,נוטחיהב במצב עההר לכ :ייטלופו ינימד ני,וטחב מצב

 וםתחב ותלעופה ותחברו ללבכ במשק ותחבר לש יתנסניפה ותניתבא העיפגל

(א)

 פרמסוב להרג יושטפ פרסבמ יהילעמ וצרויהל להולע העיפגה יקרע ט.פרב ילאחקה

 הלולעהז גומס העיפג .יתלאחקה תוליעפב ןויתממו ן,ועירפה תולחד ותחברה

 .תוליעפה יקףהב וםמצולצ יםפקס לומ דהועבים, בקעס לויהנים ביקשל ליובלה

 וב.יוב יםמ ל,חשמ לש תוומתש יירמחב היולת תוליעפה ת:וומתש יירמחב היילע

 ות.ליעפה לות שיוחוע ברופגל להולע ולת אוומה בתשיופלא צ היילע

 (ב)

 את יצאיל פשרתא לשראי נתיומד לככ יכהיכערמהקבוצה:ןיפילח ערשתוודנת (ג)

 ודעב,זר עבמטב ותיותעמשמ ותסנהכ הקבוצלוייה ,ל"ולח יואפר יסבנאקימוצר

 יחלתצ וצההקב יכ ותדאוולכןיא זה, במצב ות.ילקשוייה היותוצאה יתשמרב

 ן,יויצ ור.כאמ ןיפילח יערבש יםינוקיצ ייםונימש יתסנניפ הניחמב מהעצ לע ןהגל

 "ל.ולח יהוצרמתא יצאילהורשתהקבוצהושב במצב רק ינטוולר יההי זה ןויכסיכ

.3.25 

.3.26 

.3.27 
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יסבנאהק יפלכ חסיב לםועוב לישראב יותמה יוניש אף לע :יפטומש יורלטוגר ןויכס  (ד)

 ועיפיש אשר יםחרא וא ולכא הניתק וא היקחק ייוניש ותפלצ ןיתנ לא י,ואפהר

 ואהיצש ל)ככ לםועב וא ץבאר הקבוצה לש הותליעפ לע ןיפיעקב וא ןימישרב

 .אושר(י

ותירמכ כמקדם יםימוסמ יםבמקר משמשת יתלאישר ותזה :יתלישרא ותזה  (ה)

 יםבמקר וליוא ישראל(,ב יםימיהק יסנאבקה וםתחב ותנויתרב רההכה ורלא)

 ותקאעס לוטילב יאהבל ואף ן,ויסרח ותולה יתלישרא ותזה הלולע יםחרא

 וצההקב לש יתלישראה הותזה ,הקבוצה ערכתה יטבלמ ל."ובח יםוקוש מתיחסלו

 ןייטנוהמ ורלא ים,חרא קיםוולש אהוובהש רותי מתמצומצ ותעמשמ תלעב נהיה

 ן,יויצ ה.טחבש לודמגש סינאבהק יבובט ותיכבא לםועב לישרא נתילמד שיש עוידה

 "ל.ולח יהוצרמ תא יצאיל הורשת הקבוצה ושב במצב רק ינטוולר יההי זה ןויכס יכ

 ענפיים וןי סיכגורמ .3.27.2

 אשרתלישרא לתשממש לכך חהובט ןיא ואי:פר יסנאבקלש ואיצ פשרתאי לא (א)

יםרב יםידאגבת ותקש עופגלהלולעושכז הלטהח ל.ישראמיואפרסינאבק ואייצ

 נתימד אם גם לכך, עברמ ה.החדש הנילתק התאםב יםינזמ יםוראיש ותםברש אשר 

 ותלרב וא,יציב ריםאח ייםבקש לתתק וצההקבוןיתכ ,ואייצ שרפתא לישרא

 יםפרטל.יצאיל נתיינועמהיהתהקבוצהןיהלא אשר ותחרא ותנימד מצד יםיקש

 .ליעל 2.2.3 יףעו סים ראפוסנ

 ןוג)כימחהצ ומרהח אל:ישרביויבר ורךלצימחצ ומרחלש ואיבב יםוביכעו ותלתק (ב)

 יויבהר ותובח יויברעצלב ותריונמשמ ו'(וכ היקמרתויתרבו יםוריחי ים,עזר

 ןפובא ץלאר ובאימ ותיהל בייח החדשה הניהתק לש קהפהה לשרשרת התאםב

 יםוולמ ולא יםיכלה .ותינטוולהר ותנהתקו "רקיה ותינחלה התאםב יוקח

 ורא יםפוסנ יםפרטלה.לוכ קהפהה שרשרת את כבעלהלויכ אשר היוקרטירבב

 יל.על )א(2.2.1 יףעס

 עדוממ להח :לישראביואפהר יסנאבהק וקבש יםחדש ניםחקשינפמ ותחרת (ג)

 שרשרת ותילוחמ חתלא יםינזמ יםוראיש ותמא ונקעוה חדשהה הניהתק וםפרס

 פהוצ וצההקב ות,נוראשה ניםבש ותפחל משכך, .לראביש ניםוש מיםורלג קהפהה

 יואפהר יסנאבהק וקבש ריםתחמיויבר.ילישראה וקשב ותבר ותרתחמהלוייהש

 חילתצ וצהקבשה ותדאוולכןיוא וצההקב ימוצרל קושיבב עופגללולעלישראב

 הורסב וצהקבה,זאת ףחר ים.חרהא היחרמת נגדכ ותליעיוב החלבהצ ודדהתמל

 לעו ייםנהזמ יםוראישה שרשרת לכ את ויקחזי לא םיהחדש יםנחקהש יתמרב יכ

 יםפוסנ יםטפרל ה.יותירבמכ עגפשת יתיתאמ ותחרתהקבוצהינפבוויה לא ולא ן,כ

 ל.יעל 3.8 יףעו סרא
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 לישרא נתיבמד יוםכ:לישראב מיםייהק יואפהר סינאבהק יקפסינפמ ותחרת (ד)

 ילעב יםלוחליאופר יסאבנק יםוכרמ אשר יםיוממק םיניצר/קיםפסהעתש יםימיק

 יערכומ וריצי ותלויכ רב, ןוייסנולא קיםפסל.59יאופר יסנאבקב ושמיש ןויריש

,חדשהה נהיהתק יפל יםינזמ יםוראיש יהםידלולקבי יםפקס ותםואלככ וק.ויש

 כבר אשר יםימיק ליםוחילהקלע"לטהשתל" וצהבהק לע ותהקשללולע הדבר 

 קיםפס פרמס ותפחלשהיכערמ וסובלגי.פיספצ פקמס יםמוצרה את ושלרכ יםלירג

 וסובלג זאת, עם חדי שה.חדההניהתק ינאבת ודעמלוחילויצ וקבש וישארי יםימיק

 יםמייקה יםקפהס לשםימוצרה ומתעל וצההקב ירמוצ יבוט ותכיאיכהורסב

 יףעסורא יםפוסנ יםרטפל קים.יותוה יםפקהס לעםגהנובמןויתר וצהקבלהניק

 יל.על 3.8

 את יצאיל יתרשא נהיא וצההקב אר,המת סוםפר עדולמ ןונכ :ל"ובח ותחרת (ה)

 ,ולםא .ל"ובח יםים רברתחמ ויהי וצהקבל אפשר,ית ואיציהו לל. ככ"וחל הימוצר

 להעייואפר יסנאבקיצרולמ קושיהב ותנוהראש יםנבש ותחפליכהורסב וסובלג

 .עיצהה לע

 המתאר, וםפרס עדולמ ןונכ :יסאבנקימוצרב ושימשולוידגל וריבמהצ ותנגדהת (ו)

 ותאפשרלעוגנהלבכ ותלרב ות,וקלחןיעד לםועוב ץבאר סינאבקיפלכ ותעהד

 ליובת לא חרתאואוכז ותגדנהתש ותודאולכןיא.יואפהר יסנאבהק לש ואהיצ

 ל."ובח וץ את בארוליעפה יעסקה בעיפגל

 ןויכלס יםפוחש וא(,ייצה אושרישל)ככ ל"וחלןוה ץארבןה,הקבוצהימוצר וע:ניש (ז)

ותילוחלן בכוה עצמם םיהאתרן מה ים,נייעבר יםרמוי גיד לע יםמוצרה יבתנל גש

 ןווימכ ל"ולח עונילש עגונב יםללוכ תווראהןיא ה,ז עדולמ ןונכ .הפקהה שרשרת 

 כהירעמ וצההקב ה.למשהמ וראיש את ליבא קליואפס רינאבי קמוצר לוא שייצש

 ןפולא מהובד ןופתר הזןיינעל מצאיי תקבל,יןאכ ואייצלהלהממש ורישוא לשככ

 ילכוכמ ות,יבנלג רב ןויכסוהפיחש הניש הםל גם אשר ריםאח ריםמוצ ריםעבושמ

 נשק.

 נהימד לכןיבהנמשת יואפר יסנאבקלש וקהש ירמח ם:לועב יסבנאהק ירמח (ח)

 הייה המ יךערלה וסובלגלש תהלויכבןיא יום. יידמ עטכמ נהמשת וניוה הניומד

 סוובלג טתילבש וניא יסבנאהק לש וקהש ירמח יד.תעביואפהר יסנאבהק ירמח

 ובם.ת רת אופלצןיתנ לאים שורמג מאד בההרי בולה תייה ואוה

 יחודייםים יסיכונ . 3.27.3

 1.2.4 יףעבס ורטפכמ :םיינהזמ יםוראישה לש ותלעהב יונישב וביכע וא ןולכיש (א)

 לומ אוםיתב ייםנהזמ יםוראישה עתבאר לש ותלעהב ןועדכל וצהקבה לתעופל,יעל

 סקה.יעה למתלהש ינאת והומה יםינהזמ יםוראישהלש ותלעהב ןועדכ ."ריקה

 עוציב ייםנהזמ ריםואישב ותלעבב ןודכעהיכ ההוגב ותירבסב היכערמ וצההקב

 .בהקדם

 59 .לעיל 3.1.10 סעיף אור םספינו םטילפר
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 זה, עדולמ ןונכ :ייםנמהז יםוראישה ודיבאוא יםינהזמ יםורישהא ושידחיא (ב)

 ואו/ היקחקב יםיוניש נתש לךמהבעופקל דיםיעת ייםנזמה יםוראישה 602018.

 לתקב יךלה את עכבל יםלולע החדש היקחק וא ותיאהבר משרד ותיניבמד

 לולע אשר וביכע ,ייםנזמה יםורישהא ושידלח ותפחה ללכ וא יםעוהקב ותנוירישה

 לכך, עברמ ו.לקח וא ולוכ ותליעפה וםתחב לועפל לכות אל וצהקבשה לכך וםלגר

"ריקה יכ וא "ריקה ייד לע וארךי ייםנהזמ יםוראישה לש פםוקת יכ ותודאו לכ ןיא

 וצההקב .נים(ש ושלש לע הלעת לאש הפולתק) עיםוקב ותנוירישל פכםלה יאשר 

 יםוראישה קתחזה ורךלצ "רקיה לש יםנאהתו תונהתק לבכ ודעמל יבתומח

 ו. כמייםנהזמ יםוראישה לתילו שא לויטלב ליובלה הלולע ילשהכ הפרה .יםינהזמ

 וניא וא וריבהצ ןוטחב תא ןמסכ יםינהזמ יםוראישה ילעב פרסשמ ימצאש לככ ן,כ

 ותפשרהא לישקת ום,תחב יםלעופ ייויבר לבש מאייק בת יתללככ ותליעפ פשרמא

 .חוםים בתוסקעה פרסל מע ותחרא ותלהגב ול אוידת גוכסת מעיל קבש

 חפתלו יסיגל הלתויכב תורב היולת וצהקבה חתלהצ י:עומקצ אדם חווכ הלנהה

 וצההקב לש הלתויכ יא ל.וידובג הלנהבה חפתמ ישנא פרטוב יעומקצ אדם חוכ

 (ג)

 יה,עויצבב יותהמ ןפובא עוגפל לולע ,דיםובע לשמר ו/או ורכאמ אדם חוכ יסילג

 וימיתאש יםובדע אתרל וטפש לא יכ ן,יויצ .להש יםוצרהמ וחתיפ לתויכב ותלרב

 אשר 61מיםיומס טיםדרנסטב ודעמל יםיכצר ולשא ינפמ יסבנאהק חוםבת ודעבל

 .יהםלים אנדרש נםיים אחרים אומחים בתובדע

 תוליעפל יםנוש ןויממ תוורבמק ותעזרנ וצההקבו דרוגט עה:השקו ןויממ ותורמק

 המשך ים(.ילתממש יםקנעומ ותיופצא ושיממ ור,יבצמה וא יפרט ןוה וסיג ן,ו)כג

 יסילג וגדרט לש תהלוכיב יולת קהיסעה מתלהש רחלא הקבוצה לש הותליעפ

 (ד)

 הקבוצהו סוובלשג ותדאוו לכ ןיא ה.ותליעפ את חתפלו יךהמשל נתמ לע יםפכס

 ה.לם איפס כסויבג ויחליצ

 ותליעפה חתלהצ :ייםטגאסטר ותוחקל ו/או קיםפס ו/או יםפותש עם ותהתקשר

 ו/או יםפקס ו/או יםפותש עם תקשרלה וצההקב לש תהלויכב הרב הידבמ היולת

 חקרמ יורכלצ אף ידעתוב היוצרמ ירתומכ וקויש יורכלצ יםיטגאסטר ותוחלק

 (ה)

 ותוחקל ו/או יםקפס ו/או יםפותבש ורחלב וצהבקה לש הלתויכ יא ח.ויתפ

 ים.מוצר חפתל הלתוכיוב וצההקב לה שיעויצע בבוגפל לולע יםיממתא

 וז הוראה פרתה ל.יעל יףעס ורא יםפוסנ יםטפרל : 3.20בהיהסב ותיכא ינויכס

 ותינקצלס וצההקב את ףולחש הלולע מכך הוצאוכת היבבסב העיפגל וםלגר הלולע

 (ו)

 ית.תיבהסב העיפגהים מעפגנה תא ותלפצ ותיחרלאו ותילנהמ

 נדרשתה יתהתשת קמתבה הוצהקב הלעמ מתארה םוספר עדומל :ותנסהכ עדרה

 מחצ לוידבג ליתחלה לכותש כהיערמ הקבוצה יס.בנאהק לוידג לתתחה ורךלצ

 (ז)

 ליחהתל ןיתנ הייה הםים שמוגרב יםמחצ הל וייה יוכ יםודשח 6-כ ודעב סינאבהק

 ים.דשוח-14 וד כעים בוצרמ ייצרל

 60 .לעיל 1 םישולי הערת אור

6124  , גיל עלמ ,םאלישרי ותלהי םיביחי םבדיהעו
https://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf 

 ו:רא םספינו םטילפר '.ווכ שראלי טרתשממ ישורא קבלת

https://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf
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 לות:יעפהלן שוכיורם סגלל כה שעפההש דתימ ת אתמסכמההלטב ןללה

 סגלובו על יכוןסה םשל גור הפעשהה מידת

גדולה פעהשה ניתנויב פעהשה  טנהק פעהשה

 מאקרו יניכוס

X  טיופולי נימדי ,ניובטח צבמ

X  תמותשו ימחירב ייהעל

X  ןר חליפישע ותנודת

X  טישפמו יטורגולר ןיכוס

X  תישראלי ותזה

 םייפנע יכוןס יגורמ

X  אירפו סאבינק של ואציי שרתאפי לא

X  שראליב ייבור ורךצל מחיצ מרחו של ואבבי םיכוביוע תתקלו

X  שראלבי איהרפו יסנאבהק קם בשוחדשי םניקשח נימפ ותתחר

X  שראלבי םמיייקה איהרפו יסנאבהק יספק נימפ ותתחר

X  "לובח ותתחר

X  סאביקנ ריצמוב שוימשו לגידול בורצימה תתנגדוה

X  ינועש

X  םולס בעאביקנה מחיר

 םיייחודי םיניכוס

X  םינימם הזריהאישו לש תהבעלו וינשיב ביכוע או וןשלכי

X  םיינהזמ םורישיהא דיבוא וא םינימם הזריאישוה שידוי חא

X  צועימק םאד כוחו לההנה

X  עהקשוה ןמומי ותקורמ

X  םיטרטגיאס ותקוחו לו/א םקיספ או/ו םתפים שות עהתקשרו

X  יבההסב ותאיכ נייכוס

X  תסוהכנ העדר
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 ההתאגדות ןתקנו
 פארמהאפ נטוורק-סטארט דרטוג של

 מע"ב
 (רה"בן: "החהל)ל

 םבהתא
 1999– התשנ"ט ברות,וק החלח

 (ות"רבן: "חוק החהל)ל
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החברשם ה .1 

 TOGETHER" יתלנגאוב "וורקנט אפ-סטארט''מבע מהארפ וגדרט" וניה תיעברב רהחבה שם

."STARTUP NETWORK PHARMA LTD 

החברת הרומט .2 

 .יוקח וקסיע לבכ קועסל נהיה רהחבה מטרת

תלות מוגבחריא .3 

 ותוא יה(פרמ וףירבצ ובקנ ערך) לאהמ כוםלס לתוגבמ האת רהחבה ותובחל ותינמה ילעב ותיחרא

 דם.י לע לםוש ואשר טרם ותינמה עדה בחברל לשלם ונדרש

למניות ודותהצמ ויותחברה והזכת הון מניוה .4 

 ובנק ערך לאל ותליגר ותינמ ון(ילימ ה)מא 100,000,000 וניה רהחבה לש הרשום ןוהה .4.1
 "(.ילותניות הרגהמ" לן:לה)

 ןהילעבל הנינקת תוליגהר ותינהמ 4.2. –

 תופיאס ןיב חברה,ה לש תויללהכ ותפיסבא עיבלהצו ףהשתתל הווש ותזכ .4.2.1

 יה,לעב תא התזכ רהחבב ותינממה תאח לוכ ות,דוחימ תופיאס ןיבו תולירג

 תועבאמצ וא יחלש ותעבאמצ מו,בעצ עה,בהצב ומשתתף פהיבאס כחונה

 ;חדא לוקל ה,עכתב הצב

 ,בההט תוינבמ ןיוב ןמובמז ןיב נדים,דייבד וקתלבח השתתףל והוש ותזכ .4.2.2

 תוינהמ לש ובנקה ןכער חסי יפל חרת,א קהולח לבכ וא סיםנכ וקתלבח

 ;ידם לע ותקחזוהמ

 ןכער חסי יפל קהוירפ עתב רהחבה יכסנ ודףע קתולבח תתףלהש והוש ותזכ .4.2.3

 .ידם לע ותחזקומה ותינמה לש ובנקה

 שויממל ניםיתנ וא ריםיהמ ים,ראח ערך ותירינו ותינמ קיפנהל ירשא ןוירוירקטהד .4.3

 וירא שוםהר ןוהה לוגב ובשיח ןיינעל חברה.ה לש הרשום ותינהמ ןוה לוגב עד ות,ינלמ

 קתם.פנה עדובמ וומשמ וו אומרה ולית כאוינמוש בימלמ וא רההמל יםניתנה ערך ותריינ

יהמנ ודותבמניות ותע פותותש .5 

 פהותק וךת לום,תש לאל חברה,מה ללקב ירשא ותינמה ילעב במרשם שוםהר ותינמ לעב .5.1

 החתמנש חתא יהנמ דתועת רהעבהה ישוםר וא אהההקצ ראחל םיחודש ושהלש לש

 .ותינהמ פרמס את פרטת אשר ,ושמ לע ותמוהרש ותינהמ לכ יבלג רהחבה ותמתבח

 ליםעהב ללכ תאח הינמ ודתעת רהחבה איתוצ פתותשמ תולעבב יהנמ לש רהבמק

 .ולםכל הירסחשב כמיים תפותשה חדאל וה כזודעת תריומס יה,נמה לש ותפותבש

 החברה ירומזכ ורירקטד לש וא יםורטירקד ינש לש ידם ימתחתב חתםית יהנמ ודתעת לכ

 .פסדוהמ השמ וא החברה מתותח וףירבצ

 יפכ ותיובערו ותחוכה סמך לע דשהלח ותרמ דהאב וא דהושמה תה,ושחהש יהנמ ודתעת .5.2

 .עתל עתה מרחבה רוששתד
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ןלואפרעו במא נלש למניות חסיחברה בי הסעד .6 

 ה,מקצת וא להוכ יו,תוינמ ורתתמ רהחבל לשלם יהנמה לעב יביחהתש רהוהתמ נהתינ לא 6.1.

 יףעבס רהוהאמ לוםהתש ישתבדר ו/או ויותינמ הקצאת ינאתב וענקבש איםנתוב עדובמ

 הלמוש לא ןורתמשת ותינמה את טללח ון,יורקטירהד לטתהחב ,רהחבה יתרשא ןלהל 6.2

לע תבבכ ההתרא תוינהמ לעלב חהלש רהחבשה דלבוב עוצבי ותינמה טוליח .ןואלבמ

 לא וםלהתשו דהימב אההתרה לתבק עדוממ ותחפל מיםי 7 וךת ויותינמ את לטלח תהנווכ

 .אההתרה מכתבה בעבנקה שפותקה לךמהע ביבוצ

 וא דשמח תהוקצה מכרה,נ טהלושח יהנמ ושב עדוהמ ינפל תע לבכ ירשא ןוירוירקטהד

 ון.נכל אהירש יםנאתוט בליהח את ללבט חרת,ה בדרך אעברוה

 .חרלא ורימכ וא תוומדות רינה כמרחבה ייד לע וחזקוי ולטוחות שינהמ

 לםלש שיש ירמחמה קלח לכ לוםשלת עובק עדומ ןיא ,ותינמ לש הוצאהה יאנת יפל אם 6.2.

 ןיבג תוינהמ ילעמב לוםתש ותישדר פעםב פעם ימד רושלד ןוירוירקטדה ירשא רן,ועב

 יביח איה ותינמ לעב לוכ ןבה יםקיחזמ שהם ותינמה ורעב ולקוס טרם ראש פיםהכס

 העודהליקבש לבדבו ,ורכאמ עבנקש עדובמ ונממ הנדרש כוםהס את רהבלח לשלם

 פרטת עהודהה "(.וםלתש שתדרי" לן:לה) לוםהתש קוםומ עדומ לע יום 14 לש וקדמתמ

 ותינמה וטליח ורלגר להויכ רט,ופהמ קוםבמ וינפל וא עובקה עדובמ לוםהתש יא יכ

 לוהכ אחר, עדולמ יהיחלד וא לויטלב נתיתנ לוםתש ישתדר ום.לשהת נדרש ןיהלא חסישב

 .ןויורטירקדה ייד לע לטוחיי שפכ

 וא נדדייבד ללקב יאזכ האי לא ותינמ לעב ות,ינהמ הקצאת ינאבת חרתא העיבק עדרבה 6.3.

 אן.ולו במלמוות שטרם שינמ ןיגות בינל מעות כבכל זהשתמש בכל

 מיםוכהס םוללתש ודלחו דיחב םיחראא וייה יהנמ לש פיםתומש םילעב ינםהש נשיםא 6.4.

 ה.ינהמ ןיגה ברחבל יםעימגה

 את ערפ לאש ותינמ לעב יפלכ רהבהח לש חרא עדס למכ עולגר יבכד הז יףעבס רובאמ ןיא 6.5.

 .ויתוינן מיבג החברל וובח

 תת מניוהעבר .7

 רה.עבהל ותניתנהרחבהתוינמ .7.1

 – לא אםירשם את לא יאהו ת בכתבושעילה יבתיח תוינת מעברה .7.2

 תוודעת עם חדיבןיקת ותינמ עברתה שטר רשוםה דהבמשר רהחבל ימסרי .7.2.1

 ידילע תוםחאיה הרעבהרשט וצאה.ה אם ן,ריעבהלםיומדעש ותינהמ

 תעברהלש רהבמק יר.בעהמ ימתחת את אמתהמ עד ימתחתבו ירעבהמ

 ייד לע גם רהעבההרשט חתםיי רהעבהה עדובמ ןואלבמ ולמושאלשתוינמ

 וא יות;נהמ למקב ימתחת ת אתהמאמ עד ימתתבחותוינמהלמקב

 ואם;ורישהןוקילת פטמש יתל בו שצהחברל ימסרי .7.2.2

 .יהנבמ ותהזכ הסבתלןיאים שבדנתוימיתקניכהחברל כחוה .7.2.3

 תלת לסרב יארש אשר ון,יוררקטיהד וראיש נהועטןואלבמ ולמוש לאשתוינמ עברתה .7.3

 כך.ל יםקוימנ תתלילבומ לטוחמהותעל דויקי שפלווראיש



   
 

 

     

 

          

      

 

    

        

   

      

     

 

       

          

     

 

     

      

    

    

 

 

8 . שינוי הון  
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 ילעבםבמרש ומש ישוםרעמרג ותרעבומה ותינמל חסיבתוינהמ לעכב יחשב רהעבהלמקב .7.4

 .ותינהמ

 ואןוביזעילנהמןיכשא או, פטר,נש ידיח ותינמלעבלשונובעז ילנהמו סיםופורוטפהא .7.5

 וייה פטרנשדייחההינמהלעבלשוישורי ורתב ותכז להם ישש האדם ינב סים,ופווטרפא

 ר.פטנה על שם המותה רשיישה הינת במוי זכלעור בהם בתיר בכה תחברהים שידיחה

 ואםייבח ותרנה ותףבש רק רהחבה ירתכ ותר,יוא יםלעבינש שם לע יהנמ מהנרש .7.6

 הרשמנ בה הנאה ובתטואהינבמ ותכהז להם אשר נשיםכא ייםחב ריםותנה פיםותבש

 תו.ואת זכ ירבעלה הםחד מל אי כאה זכיהי ורף כאמותבמש יםלעפר בסל שם מע יהנמ

 לויסחבאצנמה ידגתא אושה תוינמלעבלש פרקמבוא סיםנכ נסובכ ריהכללוכתהחברה .7.7

 ילעכב לרג ושטפ ותינמלעבלש יםכסנ נסוכלבכ ואלרג יטתשפבןנאמבוא וקריפבוא

 .זהות כינל מעל בו ששמלעותמות הרשוינלמ ותזכ

 ותכחוהותוהראב אי,זכ יההיות,ינמלעבלשותומבעק תוינבמ תוזכ לעבהיעשיש אדם לכ .7.8

 לעב ותינמל ותכהז וליכ ותידעהמ ה,רושיוצןמת וא וספווטרפאיונימוא אהווצ יוםקלע

 ,זה ןונתק ותאורלה וףפכ כל,ויוא לו,אכ ותינמןיגב ותינמלעבכ הירשםל פטר,נש ותינהמ

 ות.ינמןתות אר איעבלה

 ןנאמהוא וק,ריפבואלוסיבח ידאגת ואשה תוינמלעבלשקפרהמ וא סיםנכה נסוכ .7.9

 ןותאאישהמצ חרלא וכל,י גל,רטפוש ותינמלעבלש סיםנכ נסוכלכואלרג יטתבפש

 לויסחב ותינמהלעב ותינלמ ותזכהוליכ ותידעהמ ון,יוררקטידהונממ רושידש ותיהרא

 תוינמ ןיבג ותינמ לעבכ הירשםל ון,ירוירקטדה תהסכמב גל,ר טתיבפש וא קוירפב וא

 .ותינמןתויר אבעלה ה,ן זונת תקווראהלףופל, ככויוו, אלכא

 לית:להכ פהיים באסכחונה ותינהמ ילעל בל שירג וברית, באית רשללהכ הפיהאס

 וא יםיק וגמס ותשחד ותינמ ירתיצ ידילע רהחבהלש רשוםה ותינהמ ןוה את ליהגדל .8.1

 .יתללכה פהיהאס לטתהחבעיקבשיפכלהכו ג חדש,ומס

 תולרב חברה,ה לש ותיביתחה ןישא לבדבו וקצה,ה שטרם שוםר ותינמ ןוה ללבט .8.2

 .ותינהמ את ותלהקצ ית,נותמ ותיביתחה

 לוגד ובקנ ערך ותנב ותינמל נו,ממ לקח לכ וא יה,תוינמ ןוה את מחדש קללחו חדלא .8.3

 ות.ימיקה ותינהמ לוב שקנהןערכ וםמסכ

 ולוכ ,יהתוינמ ןוה את תן,מקצ וא ןלוכ ות,מייקה יהתוינמ לש מחדש קהולח ידי לע לקלח .8.4

 .ותמייקה ותינמהלוב שנקהךערהןמ ותריןטוב קנק ךער ותנב ותינלמ תו,ו מקצא

 לתבקבו איםנהת ותםאוב ןפובא ןוהןויפדל רהושמ ןקר לוכ היתוינמןוה את יתחפלה .8.5

 שם.ידר ותרחבה וקר שחואישהוותא

 הורתמה לוכ לו,וטיב להא ותינשמ ןפובא חברה,ה לש פקנומה ןוהב ותינמ יתחפלה .8.6

 ,ןוהןרכק רהחבהיפרבס רשםתרומכא ולטושב ותינהמ לש ובקנהןכער ןיגב מהלושש

 לש פקנוהמ נהובה ורותוישתוינהמ לעהלמושש הימפר ןיכד ין,ינעו דבר ללכ יה,היהנישד

 .רהחבה



   
 

 

 9. שינוי זכויות של סוגי מניות  

 

 10. אסיפות כלליות  

 10.1. החלטות החברה בעניינים  הבאים יתקבלו באסיפה  הכללית  – 

 10.1.1. שינויים בתקנון;  

את  שנבצר  מהדירקטוריון למלא בשעה הדירקטוריון  10.1.2. הפעלת  סמכויות

תפקידו ; 

 10.1.3. מינוי רואה החשבון  המבקר של החברה  והפסקת העסקתו;  

 10.1.4. מינוי דירקטורים,  לרבות דירקטורים חיצוניים ; 

 10.1.6. הגדלת הון  המניות הרשום והפחתתו;  

 10.1.7. מיזוג כהגדרתו בחוק החברות;  

 

11. כינוס אסיפות כלליות  

 11.3.  הדירקטוריון רשאי  לכנס  אסיפה  מיוחדת  על  פי החלטתו  וכן  חייב  לכנס אסיפה  מיוחדת 

אם  יקבל  דרישה בכתב של כל אחד מאלה )להלן: "דרישת כינ וס"(. 

 11.3.1. שני דירקטורים  המכהנים; ו/או  
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 9.1. כל  עוד  לא  נקבע  אחרת בתנאי  הנפקת המניות  ובכפוף  להוראות כל דין,  ניתן לשנות זכויות  

באסיפה   החברה  ובאישורה  של  דירקטוריון  קבלת  החלטה  כלשהו,  לאחר  מניות  סוג 

סוג .  של כל בעלי המניות מאותו  הכללית של בעלי  המניות  מאותו  סוג  או  הסכמה  בכתב

המתאימים,  על  אסיפה   בשינויים  כלליות  תחולנה,  אסיפות  בדבר  החברה  תקנון  הוראות 

כללית של בעלי הסוג . 

 9.2. הזכויות  המוקנות  למחזיקים של מניות מסוג מסוים שהוצאו בזכויות מיוחדות,  לא  יחשבו  

אם  שווה  עימהן,  מלבד  בדרגה  מניות  נוספות  של  הוצאתן  או  יצרתן  שונו  על  ידי  כאילו 

מותנה אחרת בתנאי ההוצאה של אותן המניות . 

 10.1.5. אישור  פעולות  ועסקאות  הטעונות  אישור  האסיפה הכללית  לפי הוראות  חוק  

החברות  וכל דין אחר;  

 10.1.8. הסמכת  יושב ראש הדירקטוריון  או קרובו  למלא את  תפקיד  המנהל  הכללי  

קרובו  למלא  את   סמכויותיו  והסמכת  המנהל  הכללי  או  או  להפעיל  את

בסעיף   כאמור  סמכויותיו,  או  להפעיל  את הדירקטוריון  תפקיד  יושב  ראש 

121)ג( לחוק החברות.  

במקום  ובמועד  שיקבע  על  ידי   שנתיות  תכונסנה  לפחות  אחת  לשנה  כלליות   11.1. אסיפות 

השנתית  האחרונה .  הדירקטוריון,  אך לא  יאוחר  מ-  15 חודשים  לאחר  האסיפה  הכללית 

של  החברה   תקראנה  "אסיפות  שנתיות".  יתר  האסיפות  הכלליות  אלה  כלליות  אסיפות 

תקראנה  "אסיפות מיוחדות".  

תמנה  את הדירקטורים  לפי תקנון  זה  ותדון    11.2. האסיפה השנתית תמנה  רואה חשבון  מבקר,

החברה,  לפי   של  השנתית  באסיפה  הכללית  אשר  יש לדון  בהם  האחרים  העניינים  בכל 

תקנון זה או לפי חוק החברות, וכן בכל עניין אחר שיקבע הדירקטוריון . 



   
 

 

 

 12. הדיון באסיפות הכלליות  

 12.2. לא  נכח באסיפה כללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע  לתחילת  האסיפה  מנין חוקי , 

תידחה  האסיפה לשבוע  ימים,  לאותו  יום,  לאותה שעה  ולאותו מקום,  או  למועד  מאוחר  

יותר אם צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה )להלן: "האסיפה הנדח ית"(. 

 12.3. המניין  החוקי לתחילת  האסיפה הנדחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא . 

 

 13. הצבעה באסיפה הכללית  

 13.2. בכל הצבעה  יהיו לכל בעל מניות מספר קולות בהתאם למספר המניות שבבעלותו . 
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מזכויות  ההצבעה   חמישה  אחוזים  שלו  לפחות  או  יותר , מניות,  אחד   11.3.2. בעל 

בחברה . 

 11.4. כל דרישת כינוס צריכה  לפרט  את המטרות שלשמן  יש לקרוא  לאסיפה  ותהא חתומה  על  

ידי  הדורשים  ותימסר  למשרד  הרשום של החברה.  אפשר שהדרישה תהא מורכבת  ממספר  

מסמכים בנוסח זהה אשר כל אחד חתום על ידי דורש אחד או  יותר . 

 11.5. דירקטוריון  שנדרש לזמן  אסיפה  מיוחדת,  יזמנה בתוך עשרים  ואחד  ימים מיום שהוגשה  

לו דרישת  הכינוס, למועד שיקבע בהזמנה לפי סעיף  13.6 להלן  ובכפוף לכל דין . 

שנקבעה בתקנון  החברות    11.6. הודעה  לחברי  החברה  אודות כינוס אסיפה  כללית  תפורסם  בדרך

)פרסום הודעה  על אסיפה  כללית  ואסיפת  סוג בחברה  ציבורית(, תש"ס   –  2000 ועל  פי כל  

דין. החברה אינה חייבת  למסור  הודעות  אישיות  על כינוס אסיפה  לבעלי  המניות הרשומים  

במרשם בעלי  המניות של החברה.  

אלא  אם כן  יהיה  נוכח מניין  חוקי בעת  פתיחת  הדיון.    12.1. אין  לפתוח בדיוני  האסיפה  הכללית ,

מניין חוקי הוא  נוכחות של  לפחות  שני בעלי מניות שלהם עשרים  וחמישה  אחוזים  לפחות  

הצבעה(, תוך  מחצית   מזכויות  ההצבעה )כולל  נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות  כתב

השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.  

כיו"ר  האסיפה  הכללית,  ובהעדרו  ייבחר  יו"ר  האסיפה  על  ידי   הדירקטוריון  ישמש  12.4. יו"ר 

המשתתפים באסיפה בתחילת האסיפה . 

 12.5. אסיפה כללית  שיש בה מנין חוקי רשאית  להחליט  על דחיית  האסיפה  למקום אחר  ולמועד  

הפרסום   אחר שתקבע,  ובמקרה כזה  יפורסמו הודעות  על  המקום  והמועד  האמורים  בדרך

סוג   כללית  ואסיפת  אסיפה  הודעה  על  )פרסום  החברה  בתקנות  שנקבעה  הקבועה  בדרך

בחברה ציבורית(, תש"ס  –  2000. 

 13.1. בעל מניות בחברה רשאי  יהיה  להצביע באסיפות  הכלליות בעצמו או באמצעות שלוח או  

בכתב הצבעה . 

במועד   באסיפה  הכללית  הם בעלי  המניות  בעלי  המניות  הזכאים  להשתתף  ולהצביע 

שייקבע  על ידי הדירקטוריון בהחלטה לזמן אסיפה כללית, ובכפוף  לכל דין . 

או   החברות  אחר  בחוק  רוב  אלא  אם נקבע  רגיל  ברוב  באסיפה  הכללית  תתקבל   13.3. החלטה 

בתקנון זה . 

שלא  או  נדחתה  או  מסוים,  החלטה  נתקבלה  פה  אחד  או  ברוב  כי   13.4. הכרזת  יו"ר  האסיפה 

נתקבלה ברוב מסוים תהיה ראיה לכאורה  לאמור בה . 
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 עת,מכר ואתפוסנ עהד ותכז פהיאסה ראש ביושל יההת לא יםלושק פהיבאס ותלוהק ויה .13.5

 .חהידה תעבלהצ הדעמוהה שלטחההו

 כתב ותעבאמצ וג(סתפיסבא ותרבל)תיללכ פהיאסבעילהצב םיארש רהחבבתוינהמ ילעב

 הייהש יפכ ות,חברה וקחל 87 יףעס יפ-לע ןכ תולעש איםרש םניה בהם םיושאנב עה,הצב

 .עתל עתמ

 ינפל ותעש 48 עד רהחבלוסרלמו עהההצב בכתב ועתהצב ןפוא את ןיילצ ירשא תוינמלעב .13.6

 עיהג אשר תו,עבהצ ןפוא את ותינמלעבןייצובש עההצב בכת פה.יסהא לתיחת עדומ

 ותעש 48– יתדחנ פהילאס חסיוב)הפיסהא תליתח עדומינפלתופחל ותעש 48 רהחבל

 יוקהח ןיינהמ יוםקןיינעל ותלרב פה,יסבא ותחוכנכ יחשבי (,יתחנדה פהיהאס דעומינפל

 .ליעל 11.1 יףעור בסכאמ

 ותעאמצבעייצב ידאגת "(.כוח פוייי" לן:הל) נההממ ימתחתב כתבב יהיה יחלשלשויונימ .13.7

 "(.מינוי כתב" לן:לה) ידגהתא ייד לעןיחתם כדיש מסמך ייד לעונומיו שייגנצ

 לופס פךהוא נהממה מת ןכינפל אם אף יתוקח יהתה וחהכ יופיייאנלת התאםב עההצב .13.8

 הילא חסישב יהנהמ את ירעבהואיוניהמ כתב את ליטבוא,להרג את פשט פרק,הת ין,ד

 פךה ת,מהינמהלעביכ פהיסהא ינפל במשרד כתבב עהודה להבנתק ןכ אם לאא,ןיתנ ואה

 ור.מה כאינהמ את ירבעהוי אונהמ ת כתבאליטו בל, אהרג את פשט פרק,הת ן,ידלופס

 הירמס)ב רהחבהלש רשוםה שרדלמ ורימסי מהם עתקהואחוכיופייויוניהמ כתב .13.9

 הפיאסלעובהק ןמהז ינפל ותעש(48) נהומוש עיםארב ותפחל קס(פ ותעאמצבוא יתאיש

 .ויפלעיהצבל סמךנזכר במה אישהןוותכו מית שבחנדה פהיסלא וא

 ונוימש חים,ילש פרמס ותעבאמצ החברה ותפיבאס עילהצב יאזכ האי רהחבב ותינמלעב .13.10

 לעבידילע ותקחזוהמ ותינמלש ניםוש קיםלחןיגבהנוימ יחלשלשכ לבדוב וייד לע

 נה.ושןפואה בחברה ותפיע באסיל יצב"נכחילל ששכ עהינמלהא כת לא ות.ינהמ

 יו,נכס למקב ,וינמנא רחב ייד לע עילהצב ואה יארש ין,ד לופס וניה ותינמ לעב אם .13.11

 יידלעוא בעצמם עיבלהצ איםרש וללהוראח יוקחסופווטרפאואיעהטב ופסווטרפא

 .עהבתב הצות כעו באמצא חילש

 ןיינעלכלע עהבהצב יהר ,יהנבמ פיםותשמ ליםעב ינםה ותריוא נשיםאינשש קוםבמ .13.12

 יה,נמהותאלש ליםעכב ותינהמ ילעב במרשם נהוראש רשום וששמ שיהא לשולוקליתקב

 .עהי הצבכתב החברל ורלמס יהזכא ואוה יח,לי שדילעןיבוומן בעציב

14. 

 תיללהכ פהיסבא חיםכונה ותינהמ ילעבלשלירג ובר נהועט יהתה זה ןונקתלשונויקלת טהלהח

 ון.נהתק ןוקיוד תמעי מהוי ל סדרעש
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 וןהדירקטורי .15

 ותכסמ יו.ותלועפויללהכ לנהמהידיפקתעוביצ לע קחפיו רהחבהתוינימד תא והוית ןוירוירקטהד

 .להיעפלה ןוירוירקטדהיאאחר, רש ןרגולא ןונו בתקא ותרחבה וקחה בתנוקה לאשהחברהלש

 נהוהפסקת כהו וןי דירקטורימינו .16

 פהיאסהידילע עתל עתמעיקב (ייםנוציח ריםוטירקדללו)כ רהחבב ריםוטירקהד פרמס .16.1

 לע להעי לאו עהברמא חתפי לאש לבדוב לן(,לה 16.4 יףעלס וףפוכ) יתנתהש יתללהכ

 .עהתש

 םיורטירקהד עטמל נתם,וכה ךומש ,יתנתשה פהיבאס ונוימ ריםוטירקהד טל.וב .16.2

 :ןלקמה כדיהי ,ייםנוחיצה

 עדוםייונימעמרג יהיה נתםוכה משך אשר א', וצהבלק ויכיישת ריםוירקטדמה ושהלש

 .יםיוניעד מוחר מאל יםישתתק תיליששה יתתנה השפיהאס

 עדו םייונימ עגמר יהיה נתםוכה משך אשר ב', וצהלקב וניתמ יםרוירקטדמה ייםנש

 .יםיוניעד מוחר מאל יםישתתק תיליששה יתתנה השפיהאס

 דעוםייונימעמרג הייה םנתוכה משך ראש ג', וצהבלק ויכיתיש ריםוירקטדמה םיינש

 .יםיוניעד מוחר מאל יםישתתק תיליששה יתתנה השפיהאס

 ונושמ ריםוירקטדהםנתוהבכ ויכימש ית,נתהש פהיבאס םיורטירקדונומאלו דהיבמ

 .ובש ותנמהתלולוכי נתםוכה פתוה תקימיתנסים שרוירקטד ודמת.קה יתתנהש פהיבאס

 רהוהאמ קהולהח חרלא ייםשתתק נהושהרא יתנתהש פהיבאס יל,על ורהאמ חרף

 ,יתישלהש תינתשה פהיהאס עדש פהוקלת 'א וצהמקב יםורטירקהד ונוימ ות,קבוצל

 הקבוצמ ריםורקטיהדו יהינהש תינתשה פהיסהא עדש פהותקל ב' וצהמקב ריםוירקטהד

 ונוימ ורכאמ יוניהמ פתותק חראל נה.והראש יתנתהש הפיהאס עדש פהולתק ג'

 ורקטירד גמאולד )כך ליעל ורטפכמ יתלישהש יתנתהש פהיסהא וףסל עד ריםוירקטהד

 ףולח חרלאו אה,הב יתתנהש פהיאסה עדשהפוקלת נהוהראש פהיאסב נהמית'ג וצהמקב

 חרלאשתיליששה יתתנהש פהיאסל עד ג' הקבוצמרוהאמ רוטירקהד נהוימ וזהפותק

 .יו(ונימ

 עד תםבמשר ונכהיו,חדתוימ פהיסבא ואו/תינתש פהיבאס ורבחי רהחבב ריםוירקטהד .16.3

 לש יםורטירקדהלכורפטית יתנתשה פהיסהא םות,י)קר בהוהקר תינתהש פהיאסה תום

 אפיבס ורלאמ וףפכב יים,נוחיצ םיורטירקדטעלמ פהיהאס תהוא עד וניהשכ רהחבה

 לכואןונקהת ותאורהיפלע קידםפבת ןהלכ ולדיח אשר עד ואופטרית אשר עד וא לן(לה

 ריםוקטירדוחרבנ לא רהחבהלש יתללכהפיסובא יהה יהם.ניבמ וקדםהמ יפללוכה ין,ד

 תהוא עד וניהשכ ריםוירקטהד ויכשימ ון,נהתק יפלענקבשילמאיניהמ פרבמס חדשים

 רה.חבהלית שללהכ הפיהאס יידלע פתםלהחל עד במשרתם, ןכהל פה,יאס
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 וררקטיד קוםבמ ורירקטד ותנלמ איםרש ריםוירקטדה יל,על 16.3 יףעסב ורלאמ וסףנב

 ילימאסהמק ריםורקטיהד פרלמס וףפובכ ןויורקטירלד פתוסכת ו/או תהנפהת ושמשרת

 וקףתב יהיה ןויורטירקהד ייד לע ורטירקדיונימ יל.על 16.1 יףעבס ורמכא ןוירוירקטבד

 ואןונקהת תווראהיפלעוידפקבת ןכהללחדיראש עד וא בהוהקר יתתנהש הפיסלא עד

 יהם.נימב וקדםמה יפל לוהכ ין,ל דכ

 .ובחר שבילה לוכי ו,תנוכה תפוקה תימינסתור, שירקטד

 תחדויהמ פהיהאס ו/או יתנתהש הפיסהא ייד לעויונימ עדובמ לחת ורטירקדלשותנוכה

 הפיאסהלשיוניהמ טתלהחב זה דעומענקב אם ותרי חרומא דעובמ ואןויורטירקהד ו/או

 .ןוירוירקטדהואו/ חדתויהמ פהיסהא ואו/ יתנתהש

 "רוי אם וא "רוי חרבנ לא אם ון.יורקטירד "רויויחברמ חדאןימב חריבןוירוירקטהד

 חיםוכנהםיורטירקהד ורבחי בה,יליש עובהק דעוהמ חרלא תודק 15 תוםב כחונוניא

 לווקוטפרלעםוחתיוהיבשיה אתלנהירבחנוה בה,ייש תהובאר"ויותילה יהםניבמחדבא

 .ןויהד

 ()ג121 יףעבס םייונהמ איםנהת יםיהתקב לאא רהחבהל"נכמ יהיה אלןוירוירקטדהר"וי

 ות.חברה וקחל

 וזאת ,ונתוהכ פתותק תום ינפלותממשר ורטירקדלכ ירעבלה ית,ארש יתללהכ פהיהאס

 ידילעהנומ ורטירקהד אם ןיוב ליעל 16.3 יףעסחומכ דהילע נהומ ורקטירהד םאןיב

 את יאבלה הירבס ותנהזדמ וררקטידל נהיתנשדלבוב ,ליעל 16.4 יףעסחוכמןוירוירקטהד

 ית.ללכה פהיהאס ינפו בעמדת

 לועפלו ףיוסהל םירשא ריםותנה ריםוטירקהד ויהי ור,ירקטד משרת הנתפתשה רהבמק

 םיורירקטדהלשילימאניהמ פרםממס ריםנשאה ריםוירקטהד לש ספרםמ ירד לא ודעלכ

 ויהי ,ל"נה ילאימניהמ פרהמסמ םיורטירקהד פרמס חתפ וב רהבמק ון.נקבת ענקבש

 הנפהתש ורטירקהד קוםמ את לאלמ ידכ ורק אך לועפל איםרש ריםותנה ריםוירקטהד

 הפיאסה וסניכל עדו חברה,הלש יתללכ פהיאס ןמלז יכד ואליעל 16.4 יףעבס ורכאמ

 .יויחים דלובס ינםים שאניינעב קר החברה יעסק לוהינ לשם לועפל ולכוי ורת כאמיללהכ

 לן:לה) קוםמ לאממ ומלעצ ותנמל ןויורטירקהד הסכמתב ,ירשא ןוירוירקטד חבר לכ

 .ןיהד ותוראהל וףפ"( בכףליח ורדירקט"

 די מתיחתב בכתב ךבמסמ עשהת,יףלח ורטירקדלש נהוכהה סקתפהואיוניהמ

 רהיק אם פסקות יףלח ורירקטדלשונתוכה קום,מלמכ ולם,א הו,נימש ורירקטהד

 ומשרת אם ואןללה 16.10 יףעבס ותפסקאב טיםורפהמ ריםקהמ דאח יףלהח רוירקטלד

 .יאה שהביו סזיה מאנפתו תומקא מלמשמש כממ און שהוירוירקטדה חבר לש

 זה, ןונקת ותראווה ןיהד ותוראה לכ וילע ולוחיו ורירקטד ןיכד יףלח ורירקטד לש וניד

 .זה ןונת בתקועוהקב ורירקטדיורטיפו/אויונימ ת בדברואורהה עטלמ

 ם:יהבא יםהמקרחד מל אבכ נהפתור תרקטיל דו שמשרת

את פרטהמו רהחבל וגששה ודיב תוםח מכתב ידי לע ותממשר פטרתה ואה .16.10.1 

 תו;ופטרתלה תויבהס

 16.10.2. ;יתללהכ הפיהאס ידי לע ותעבר ממשרוה ואה

 16.10.3. ;ותחברה וקלח 232 יףעבס וראמה כירבעע ברשוה ואה

.16.4 

.16.5 

.16.6 

.16.7 

.16.8 

.16.9 

.16.10 
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 ;ותחברה וקחל 233 וראמ, כפטית משב טתלהח יפל .16.10.4

 ;ןיד לוספ וכרזה ואה .16.10.5

 .לירג ושטפ וכרזה ואה .16.10.6

 וןשיבות דירקטוריי .17

 .ודשיםחהשוללש חתא ותחפלוהרחבהיכי צרפלהיבליש נסכית ןוירוירקטהד .17.1

 וסף,נב לן.הל ורמלא וףפבכ עת לכב ןוירוירקטדה את סנלכ ישאר ןוירוירקטדה ראש יושב .17.2

 ם:יבאה ריםט, במקורפיושא שנב יבה,יש ייםקי ןוירוירקטהד

 ןויורטירקהד נהומ דעומ ותובא אם ולםא ים,ורטירקד ינש ישתרד יפל .17.2.1

 ד;אח וררקטיישת דרי דפל–תופח וים ארוירקטדהמישח

 יכןויורקטירהד את נסכלותרישבד ןייצ ואה אם חדארוירקטד ישתרדיפל .17.2.2

 להונב עהיגפוא וקח פרתה רהוכאלובולתגנשהרחבהלשןיינעלעולעודנ

 ;ןיקים תעסק

 ;ןוירוירקטהד לה שלועפליללהכ לנההמ לח שווידוה אעודהויכהצר .17.2.3

 םייותמה ייםויקל לע ןויורטירקדה "רויל בקרהמ ןוהחשב אהור עיודה .17.2.4

 ברה.הח לית שאנובהחש הבבקר

 סוניכ עדומינפל מיםי ושהלש ותפחלויחבר ללכ ימסרתןוירוירקטד יבתיש לע עהודה .17.3

 רימסת עהודהה ורים.קטירהד לכ כמתהסב ותרי רהקצ מראש עהדובה ואןוירוירקטהד

 נס,תכתושב קוםהמו בהישיה עדומ בה ןיוויצ רה,חבל מראש רנמסש ורטירקהד לשונעלמ

 יום.ה ל סדרעים ששאונהלכליר שסב וטירפןוכ

 לכ מתהסכבתוזא ,עהודה לאלהיבליש נסכהתלןויוררקטיהד ירשא ,ורהאמ אף-על

 .ריםוירקטהד

 תיבישבחנכ אל ון.ירוירקטדהיברח ובר יהיה ןויורטירקד בתייש חתיתפליוקחהןיינהמ .17.4

 חהידת,יוקחןינמהיבהיש לתיחלת ענקבש עדוהממ עההש תימחצ םובת ןוירוירקטהד

 וכחנש ריםוטירקדהועדרבה וא ון,יורטירקדה "רוי יטליח וילע חרא עדולמ בהיהיש

 ללכ שמרא םיימוילשהעודה מסרית יתחנדההיבהיש דעומלעשדלבוב נה,מושז היבביש

 וא.שה פיםתמשת פרמס לכ יההי יתחנד בהייש חתיפתליקוחהןיינהמ רים.וירקטהד

 תייעשהואתפסקה דברבןויורקטירבד הלטחוה ןוילד יקוהח ןיינמה,ליעל ורמהא תולמר

 .ןויורטירקהד יחבר ובה ריהי וידקפי מתמינפה מבקרה

 לשכ דלבוב ורת,שתק יעאמצ לבכ שוימש ותעבאמצ תויביש ייםלק יארש ןוירוירקטהד .17.5

 .יתנמו זב זה את הזעומלש ליםוכי פיםתהמשת יםרוירקטהד

 ריםוטירקדה לשכ לבדבו ,לעופב תונסכהת אלל ףא תולטהח ללקב יארש ןוירוירקטהד .17.6

 וימסכהוניי)הךלכ וימכהס טהלהחל באושה ןיינעבעילהצבוןוידב השתתףל איםהזכ

 וםירש זה, יףעבס ורמכא ותלטהח ולהתקב על(.ופב ותנסהתכ לאללתתקב טהלהחשה

 וררקטיד לכ לש ותעהצב ןפוא וניויצ ווב ותטלהחה לווקוטרפ ןוירורקטיהד ראש יושב

 אללהלטהחהתללקב וימכהס ריםוירקטדהלכיכהובדעהןוכ טהלהחלואובשה םיניינעב

 ות.נסהתכ
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וןה בדירקטוריהצבע .18 

 .ורירקטד ללכ דאח לוק יההי ןוירורקטיה בדעבהצב 18.1.

 העד תוזכ יהתה לא ןוירוירקטהד "רויל ות.לוק וברב נהלקבתת ןוירוירקטדה ותלטהח 18.2.

 .עהלהצב העמדוה שהלטהחה החת תדולון קויוול שש הקרובמ עתרו מכא פתוסנ

וותלל סמכויות .19

 כסף ימוסכ וא כוםס לכ יחהבטל וא ותולל די,עלהב ותעד לויקבש מן,זל ןממז לוכי ןוירוקטירהד

 וא כוםס לכ לש וקליהס את יחהבטל וא יגשלה ירשא האי רהחבה ןויורטירקד רה.חבה ותלמטר

 ייד לע דוחיבמו ון,נכל ימצאש יפכ איםנהתו םיעדומה םותובא ןפוהא וותבא הלכא םיומסכ

 וא ודעבש נתא,כמש לכ וא וב,ח ותראג וקסט ות,פדנ וא ותעוקב וב,ח ותראג ון,ירבע ותראג וצאתה

 יד,תעב ןיוב הווהב ןיב תו,מקצ וא ולוכ ,רהחבה לש כושהר לע חרא ןוטחב לכ וא וטףש ודעבש

 .ולםש לא ןייעד אך וומלנדרש תשות שינהמ ןוהו וומלדרש תשנ ות שטרםינהמ ןוה ותלרב

ןוריודירקט ועדות .20 

 ןויורקטירדה יחבר מקרב ריםחב ןלה ותנלמו ותדעו קיםלה ירשא רהחבה ןוירוירקטד 20.1.

ינאבתןויורקטירהדעקביון,יוררקטידותעדוווקמהוןדירקטורי ועדת" "(. לן:לה)

 ןפובא ןויורקטירהד לש ותימומס ותיוכסמ ולואצי ןויוררקטיהד עדתול האם ןסמכתה

עדתולטתהחהאםוא ןוירוקטירדלטתהחכיחשבתןוירוטירקהדעדתו לטתהחש

 ולואצי לאש לבדוב ון,יורטירקהד רושילא פהופהכ לבדב לצההמ בגדר היהת ןוירוירקטהד

 .ותחברה וקלח 112 יףעים בסיונמה ניםיינעה בלטחה ותיוכה סמדעוול

 הנלותח ותר,י וא ריםחב ינמש בתורכהמ ןויורקטירד עדתו לכ לש ניםויהדו ותיבהיש לע 20.2.

 םייוניבש הן,ב עהההצבו ןויוררקטידה לש ותיביש בדבר זה ןונקבת ותלולהכ ותאורהה

 הנייתה )אם דהעוה ותיביש יסדר ןיינעב ןוירוירקטהד ותטלהחל וףפכוב ביםיומחה

 .לה(ת כאולטהח

ת ביקורתועד .21 

 תפחי לא ורתקיהב דתעו יחבר פרסמ ורת.יקב דתעו ויחבר ןימב נהימ רהחבה ןוירוירקטד 21.1.

 "רוי הנוימ לא דהעוה ירחבל בה. םיחבר ויהי ייםנוחיצה ריםורקטיהד לוכ ושהלמש

 לעב וא עקב דרך תיםוירש לה ןותנ וא רהחבה ייד לע וסקעשמ ורירקטד לוכ ןוירוירקטהד

 .ווברו קא החברב טהילהש

 וייה ורתקיהב עדתו יידפקת 21.2. –

 םע ותצעייתה ךות ריתה ןיב ,רהחבה לש יעסקה לויהנב םייויקל לע דועמל 21.2.1.

עיצלהוהמבקר,ןובהחשאהור עםוארהבחה לשיימנפה המבקר

 ם;נוקילת כיםן דרוירוירקטלד

 קוח יפל תוריקב עדתו רואיש תונועהט ותעסקאו תולועפ לאשר אם יטלהחל 21.2.2.

 .ותחברה
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החברל הניהו .22 

 יושאנ ותעשלה וא פטרל תו,עד לוקיבש כן,ו ותנלמ ותהסמכ יההת רהחבה ןוירוירקטלד 22.1.

 םה אם ןיב מרשה, וא דובע ד,יפק יר,כמז לי,לכלהנמ ,ורים(רקטיד טעלמ) רהמש

 תעל עתמ אימצ ןויורטירקהדש יפכ דים,וחימ םיותרילש וא יתנמז וא תועיבבק םיעסקומ

 ושלדרו ושכרם יהםותורמשכ את עובלקו יהםותובוח יהםותיוסמכ את ירהגדל ןוכ ון,נכל

 .ןוכנל ימצא ןויוררקטידי שהפים כומכהס ותםבאו ריםהמק ותםבא ות,וחבט

 עשקב ותינידהמ תמסגרב רהחבה יניינע לע וטףהש לויהנל יאחרא יהיה יללהכ לנההמ 22.2.

 .ויותינחלה וףפכוב ןוירוירקטהד

 פוישיור ביטוח ופט .23

 תויחראור מפט .23.1

 אנוש ,מראש ורטפל ות,רחבה וקחבעובהק ןפובא לתתקבש טהלחבה ית,ארש רהחבה

 יה.פלות כריזהה בתוח פרתהלמקצתה, בש וא להוו, כתויחרה מאה במשר

 תויחרא וחיטב .23.2

 ושאנלשותויראח וחיטבל זהובח התקשרל יתארש רהחבה ות,רחבה וקח ותוראהל וףפבכ

 הלוכ ה,ב רהמש ושאנותויה וקףבת עשהשהלועפ עקב וילעלטושת תוחב לבש בה רהמש

 ה:לאת מאח לתה, בכו מקצא

 ;חרא י אדםפלו כה אחברהיפלכ ותירהובת זח פרתה .23.2.1

 ולהיוהבל תוםב עםפההמשר אנוששדלבוב,יהפלכ ניםואמ ובתח פרתה .23.2.2

 ;רהחבה ובתע בטפגא תל להועפח שהינהל ירבוד סיס

 .חרת אדם אובטלוילעלוטתית שפת כסוחב .23.2.3

 .ותרחבה וקחיפלעחוטירת בבותהמ חרתה אלועפ .23.2.4

 ילנהמ פהיאכ יךלהםע בקשר הן,ב יבושח וא רהשהמ ושאנ יאהוצש ותוצאה .23.2.5

 תרחטרשכ הזללבכו ות,ריסב תוניידהת ותוצאה ותבלר ,וניינעבלנההתש

 .ןיורך דע

 ללובכ ןידלכ ותוראלה תאםבה ילנהמ פהיאכ יךלה-לי"נהמהאכיפ ליך"ה

 רהיעת ותבלר ,1968-ח"התשכ ערך, ותריינ וקוח פהיאכ יכילהלועיי וקח זה

 ור.האמ ךילהה עם ור בקשרעער ות אילנהמ

 ךער ותירינ ותברש פהיאכ ייכלה לועיי קוח-כיפה"א כיליהלעויי "חוק

 .עתל עתן מודכעישיפ, כ2011 "אעהתש יקה(קחינויק)ת

 ,ערך ותריינ וקלח ()א(1נד)א()52 יףעבס ורמכא רהפה עגפנל לוםתש .23.2.6

 לנפגע וםלשת" לן:לה) פהיכאייכלהלועיי וקבח ןוקשת יפכ,1968-"חהתשכ

 "(.הפרה

 המשרהיאנושל האת חברה,הלש תהיראח תא סהיכ זה יףעבס נזכרה וחיטבה זהושח לככ

 .וחטיהב ילומתג לת, בקברהחבהינפלע ה,מית קדוזכ



   
 

 

  

    

        

 

          

 

      

      

        

      

    

 

       

       

     

      

  

          

       

      

 

      

    

       

 

     

    

 

  

       

        

   

     

   

    

          

     

  

   

- 13 -

 יופיש .23.3

 קובח עוהקב ןפואבלתתקבש טהלהחב ית,רשא רהחבה ות,רחבה וקח ותוראהל וףפבכ

 בעק וילע להוטשה לן,הל ורטפכמ אההוצ וא ותחב לבש בה רהמש ושאנ ותפלש ות,חברה

 :בה הושא משרנ ותויה וקףתה בה שעשלועפ

 ןידקפס תולרב ,ןידקפס יפלעראח םאד ובתלט וילע להטושה תיפסכ ותחב .23.3.1

 ;פטהמש יתביידושר בשא וררב סקפואהבפשר ןיתנש

 אשונ יאצושה ין,ד ורךע חתטר שכר ותלרב ,ותירבס ותנייהתד ותוצאה .23.3.2

 הירקחלנהל סמכתומה ותרש יידבונגד לנההתש יךלהוא רהיחק עקב רהמש

 וילע להוטהשילוב ודנג שוםיא כתב הגשת לאב ייםתהס ואשר יך,להוא

 םואיש כתב הגשת אלב ייםהסתש וא לי,ילפ יךללה פהולכח יתפכס ותחב

 תדורש נהישא רהיבעבילילפ יךללה פהולכח יתפכס ותבח לתהטב אך ונגד

 – וה זפסקית; בלילפ המחשב חתוכה

 הירחק וב החקרנש ןיינעב ישוםא כתב הגשת לאב יךלה יום"ס (א)

 ילילפהןיהד רסד וקחל 62 יףעסיפל יקהת ירתגסועמשמ "יתלילפ

 ןהדי סדר חוק" זה: יףעבס להל) 1982- "בתשמ ולב[,מש סחונ]

 יפל להממשל יטפהמש ץעויה יידב יםיכלה וביכע וא "(,ליליהפ

 לי;ילפהןיהד רק סדולח 231 יףעס

 לעהלוטהש יתפכס ותחב –"ילילפ יךללה פהולכח תיפכס ותחב"(ב)

 ותירעבהקוחיפלילנהמ נסק ותלרב י,לילפ יךללה פהולכח וקחיפ

 נסק ירתעבכהענקבש רהיעב לע נסק, 1985-ו"תשמ ,ותילנההמ

 ר.פוו כא יפום כסעיצ י,לילפה ןידה ק סדרוח ותוראה יפל

 אשונ יאצושה ין,ד ורךע חתטר שכר ותלרב ,ותירבס ותנייהתד ותוצאה .23.3.3

 וא רהחבהידיבונגד וגשהש יךלבה פט,מש יתביידבןבה יבוחשוא רההמש

 ילילפםואישבוא כה,וזונשממ ילילפ שוםיבא וא אחר, אדם יידבוא מהבש

 ית.לילפ הבמחש חתכוה ורשתד הניה שאריעבע בהורש ושב

 ילנהמ פהיאכ יךלהםע בקשר הן,ב יבושח וא רהשהמ ושאנ יאהוצש ותוצאה .23.3.4

 תרחטרשכ הזללבכו ות,ריסב תוניידהת ותוצאה ותבלר ,וניינעבלנההתש

 .ןיורך דע

 .רהפהעפגנל וםלתש .23.3.5

 תויביתחשה לבדוב בה, רהמש אנוש ותפלש ראשמ יביתחלה תירשא החברה .23.3.6

 הידמ לאמת וא וםכלס לבוגתוותללבכ 23.3 ףיעסב ורמלא עוגנביופילש

 יופילש ותיביתחבהוש ין,ינעה ותבינסב ריםיסב הם יכעקב ןוירוירקטהדש

 לעופב רהחבה ותליעפ וראל ייםופצ ןוירוירקטהד עתדלש עיםוירהא וניויצ

 יכ עבק ןוירוירקטהד אשר דהימה אמת וא כוםסה ןכו ותבייתחה ןמת עתב

 יושאנללכ רהחבה שתשלם יופיהש כוםס ין.ינעה ותיבסנב ריםיסב הם

 יפלע רהחבהייד לע להם ווצאישיופיהש יכתב לכיפלע במצטבר רההמש

לוגבי 23.3.2 יףעבס ורכאמ יהםלעולוטיש ותיוחבל חסיביופישה לטתהח

 .לעופו בלמוש לאוחויטבהידילעווסכ לא ים אשרומכלס ורק אך 

 .עבדידה בה בושא משרנ ת אתופלש יתאחברה רשה .23.3.7
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ייממבקר פנ .24 

 מבקרכ ןכהי אל ורת.קיהב עדתו תעלהצ התאםב יימנפ מבקר נהימ רהבהח ןוירוירקטד 24.1.

 ,להמא חדא לכ לש וברק חברה,ב רהמש ושאנ ,רהחבב ןיינע לעב אושה ימ החברב ימינפ

 .ומעי מטו מא מבקרה ןוהחשב הואן רוכ

 .ימינפה המבקר לע ינוגהאר הנוהממ יההי השא משרונ הזיע אביק ןוירוירקטהד 24.2.

 ירשא םלוא ורת,קיהב דתעו ורישאל וגשת המבקר ןייכש תיימנפה ורתיקהב יתנוכת 24.3.

 .ןויורטירקדה וראישל וגשת יתנוכתה יכ עובלק ןוירוירקטהד

 רמבק וןחשב אהרו .25

 ישמש המבקר ןוהחשב אהוור רהבהח ורעב בקרמןוחשב אהור נהתמ יתתנהש פהיהאס .25.1

 .יהחראלית שנתהש פהיהאס םועד ת וידפקבת

 .ןויורקטירהד יידב עיקבי ורתיקהב לתועפ ורעב המבקר ןוהחשב אהור לש ושכר .25.2

 .ןוירוירקטהד לה שעדוול וות זסמכ ליהאצל ישאה רייה ןוירוירקטהד

 .המבקר ןוהחשב אהול רו של שכרע יתנתהש פהיסלא חוודי ןוירוירקטהד .25.3

 החברה בשם ימהחת .26

 רה.חבהןוירוירקטדידילע עתל עתה מנעתקב רהחבה ימה בשםתהח תויוזכ .26.1

 השמ דלצ ואיגבלעוא רהחבה מתותחלש עהבהט וףירבצ ןכ שהעי רהחבה בשם ותםהח .26.2

 .פסודהמ

 הניות הטבידנד ומדיב .27

 ןויורקטירדידילעלבתתק בההט ותינמ וקתלחואו/ דנידיבד וקתלחלעהחברה לטתהח .27.1

 .רהחבה

 עדובמ וא נדדייבדהלע טהלחהה דעובמ ותינהמ ילעב הם נדידבילד איםהזכ ותינהמ ילעב .27.2

 .נדידיבדה וקתלחלעהלטחבה חרא עדומענקב ותר אםי חרומא

 וא אהמחהייד לע נדדייבדלכ לםשל יההי ותרמ חרת,א רהחבהןויורקטירדעקב לא אם .27.3

 לו, יכאהז האדם וא הינמה לעב לש הומהרש ובתתהכ יפל וארבד וחלשיש לוםשת ודתפק

 םמרשב נהוראש נזכר וששמ ותינמלעבוותאל מיםורש פיםתומש ליםעבלש רהבמק וא

 יאהוילשא האדם ודתפקל ערךיתוזכ אהמחהלכ פת.ותהמש ותלעבל חסיב ותינהמ ילעב

 תוינהמ ילעב במרשם ושמ רשום דנדייבהד הכרזת יךבתאר שרא אדם לש להקב לחת.נש

פים,ותהמש ליםעהבמדאח לש ם,יפתומש םילעבלש רהבמק או, יהנמלכלש ליםעכב

 .לההקב הלבנתק הםילגבוהינה מתולא ו בקשרנעשים שומלתשהללכ עוגנב וראיש תשמש 
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 ותרא יפל יישבל רהחבהןויוררקטידיארש זה, יףעס ותוראהיפל טהלהח לכעוביצ לשם .27.4

 תאעובלק זה ללובכ טבה,הה ותינמו/או נדידביהד וקתללח עגונב וררעיתשיקוש לכויניע

 םינומבמז מיםולתש יכ יטלהחלו מיםיומס סיםנכ לש רהומהא קהולהח ורךלצ יווהש

 סיחבוא ותינמירלשב חסיב ותראוהעובלק כך, ענקבשיווהש ךסמ לע ריםחבלומלויש

 ₪.200-ים מנטים קומכלס וםלתש-ילא

 ןפדיו נית ערך ברויינ

 ון,ירוירקטהד עביקש איםנתב ןוידפל ניםיתנה ערך ותריינ יקפנהל ןיד ללכ וףפבכ יתרשא רהחבה

 בע.ים שקנאתוה ןויורירקטדה מלצתלה יתללהכ הפיהאס וראיש ןנתילבד שוב

 ונותחשב

 לכיפלו 1968-ח"תשכ ערך, ותירינ וקחיפל ייםפכס ותוחד וךרעות ותנוחשב לנהת רהחבה .29.1

 .ןיד

 םיורקטירהדש חרא קוםמוותבא וא רהחבהלש הרשום משרדבוקחזוי ותנוהחשב ינקספ .29.2

ות.ליגהר הדועבה ותעשים בורקטירהד תוריקלב חיםותפוייהו ן,ונכלוימצא

 החברה פירוק 

 ןונבתק חרתא פורשמבענקב אם לאא–יזא אחר, ןפובא ןיוב ןומרצ ןיב רה,חבה וקריפלש רהבמק

 :ותהבא ותאורהה הנלותח –יהכלש יהנמלה שאהוצהינאתו בה אז

 ראחל רהחבהינכס) יהותבוחןועירפ לשם רהחבהינכס לכב להיתח ישתמש פרקהמ .30.1

 "(.יםודפים העהנכס" לן:להוראיקהיותובח לוםתש

 ילעבןיב פיםודעה סיםנכה את רקפמה לקיח ות,ינמל ותודהצמ ותחדוימ ותיולזכ וףפכ .30.2

 .ותינמהלב שונקהןערכלופס יפר יסיח ןפות באוינהמ

 ילעב ותלומק תופחל 50% לש וברב יתללכה פהיבאס לתתקבש טהלהחב רהחבה וראישב .30.3

 ילעבןיב מהם לקחלכוא רהחבהלש פיםודעה סיםנכה את לקלח פרקהמ ירשא ות,ינהמ

 ילעב ותלזכ ןויקדפב ןנאמ יידל פיםודעה סיםנכמה נכס לכ ורלמס ןכו ןיעב ותינהמ

 ון.נכל ימצא רקפהמי שפות כינהמ

 ודעותה

 נדרשת וא יתארש יאהרואש ורמסתהחברשה חרא מסמך לכוא עהודה ין,דללכ וףפבכ .31.1

 ןפובא ןיב אדם ללכ רהחבהייד לעורימס ות,רחבה וקחו/או זה ןונתק ותוראהיפל לתת

 תוינמ לעב וותא לש מהוהרש ובתכתה יפל ןעוממ במכתב וארדב וחלמש ידי לע ןיב ישי,א

 תובכתכ רהחבל בבכת ןייצ הינמה לעשב תובכת הותא יפל וא ותינמה ילעב במרשם

 לעשב רפמס יפל יהליימספקב וחלמש ידילעןיוב ריםאח יםכמסמ וא ותעודה ירתלמס

 ילעבללכ םפרסתהחברשה ותעודה יה.ליימספקבתועדוה רתיסלמ רפכמס ןייצ יהנהמ

 .לישראב יםעיפוהמ ייםמוי ניםותיע ינסום בשפר ייד לע ומורספי ותינהמ

 םאד ותולא פים,ותשמ ןהילעשב תוינמל חסיב נה,נתית תוינהמ ילעבל ןתיל שיש עהדוה לכ .31.2

 הננתש עהודהלוכ יה,נמ תהואלש ליםעכב ותינהמ ילעב שםבמר נהוראש נזכר וששמ

 .יהנה מתוי אלעלב קתפסה מעדוה האה תזןפובא

.28 

.29 

.30 

.31 
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 31.3. כל הודעה או  מסמך אחר  שישלח  לפי הוראות תקנה   31.1 יחשבו כאילו  הגיע  לייעודם תוך  

או   ביד  בישראל,  ואם  נמסרו  בדואר  רגיל  בדואר  רשום ו/או  שוגרו   3 ימי  עסקים   – אם 

העסקים  הראשון  לאחר   ביום  כאילו  הגיעה  לייעדם  באמצעות  פקסימיליה  יחשב  נשלחו 

בדואר   שנשלח  שהמכתב  מספיק  להוכיח  כשבאים  להוכיח  את המסירה  יהיה  קבלתם. 

המכיל  את ההודעה  וכי המסמך מוען  לכתובת הנכונה  ונמסר  למשרד  הדואר  כמכתב נושא  

די  להמציא  דף אישור  משלוח   בולים,  ולגבי  פקסימיליה  רשום  נושא  כמכתב  או  בולים 

מהמכשיר השולח. ביחס  להודעה שתפורסם בעיתונים   – יום הפרסום בעיתון  יחשב  ליום  

מסירתה של ההודעה  לכל בעלי המניות . 

 31.4. כל רישום  אשר נעשה באופן רגיל  במרשם החברה  יחשב כראיה  לכאורה  לדבר  המשלוח,

כרשום באותו מרשם.  

 

שכוחה  יפה  לאיזו   הודעה  או  מסוים  מספר  ימים  של  הודעה  מוקדמת  צורך  לתת   31.5. כשיש 

תקופה שהיא,  יבוא  יום המסירה בחשבון מספר הימים או התקופה . 

 ומותתר

 .יהואה רלמטר ירסף סבם כוום סכרלת יתאחברה רשה

.32 

במין  נקבה    33.1. כל  האמור בלשון  יחיד  אף הרבים במשמע  וכן  להיפך, כל אמור במין  זכר אף

במשמע וכן להיפך . 

 33.2. למעט  אם נכללו בתקנון  זה  הגדרות מיוחדות  למונחים מסוימים, תהיה  לכל  מילה  וביטוי  

כן  יש בדבר משום  סתירה   שבתקנון  זה,  המשמעות הנודעת  להם  בחוק החברות, אלא  אם

לנושא  הכתוב או לתוכנו . 

באופן  שניתן  להתנות  על   בחוק  החברות  שהוסדרו  מובהר  כי  לגבי  עניינים  ספק   33.3. להסרת 

חוק   שונות  מהוראות  הוראות  אינו  כולל  לגביהם  זה  בתקנון,  ותקנון  ההסדרים  לגביהם 

החברות, תחולנה  לגביהם הוראות חוק החברות . 

* * * 



 
 

 'גחנספ



כדירקטור לכהן כשירות בדבי הצהרה

0-3Vi^^< _J4־ jpgjSהח״מ, אני,
לייה תאריך זהות תעודת מס׳ פרטי שם משפחה שם

:בדרכון שמופיע כפי ובאנגלית,

:משפחה שם

פרטי־ שם

:אזרחות

:לאמור בזאת מצהיר

:אחרת( משתמע לא )אם לצידם אשר הפירושים הבאים למונחים יהיו זו בהצהרה .1

 בסעיף הקבועים חיצוני דירקטור למינוי הכשרות תנאי לגביו שמתקיימים דירקטור

 מעל בחברה כדירקטור מכהן ושאינו זאת, אישרה הביקורת וועדת )ה( עד )ב( 240

 שנתיים על עולה שאינה כהונה בהפסקת יראו לא זה ולעניין רצופות, שנים תשע

;הכהונה רצף את כמפסיקה

 בלתי "דירקטור

תלוי"

;בע״מ "החברה"

;1999התשנ״ט- החברות, חוק "החוק"

 המופיעים מהתנאים אחד בו שמתקיים מי הוא מקצועית כשירות בעל דירקטור

 חשבונאית מומחיות בעל לדירקטור ומבחנים )תנאים החברות לתקנות א()2 בסעיף

.2סס5התשס״ו־ מקצועית(, כשירות בעל ולדירקטור ופיננסית

מקצועית" "כשירות

מומחיות בעל לדירקטור ומבחנים )תנאים החברות לתקנות 1 בסעיף כהגדרתה "מומחיות

שלפיו, ,2סס5חתשס״ו- מקצועית(, כשירות בעל ולדירקטור ופיננסית חשבונאית חשבונאית

 ניסיונו השכלתו, שבשל מי הוא ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל דירקטור

 ודוחות חשבונאים - עסקיים בנושאים והבנה גבוהה מיומנות בעל הוא וכישוריו

 ולעורר החברה של הכספיים הדוחות את לעומקם להבין לו המאפשר באופן כספיים

;הכספיים הנתונים של הצגתם לאופן בקשר דיון

ופיננסית"-

 בן של הורה או אחות אח, צאצא, וכן צאצא, הורה, הורי הורה, אחות, או אח זוג, בן

;מאלה אחד כל של זוגו בן או הזוג

"קרוב"

 הוא המינוי, למועד שקדמו בשנתיים או המינוי במועד בו, השליטה שלבעל תאגיד

;בה השליטה בעל או החברה

אחר" "תאגיד

; 1970- התש״ל ומידיים(, תקופתיים )דוחות ערך ניירות תקנות הדוחות" "תקנות

:הינה דין בית כתבי המצאת ולצורך התושבים במרשם הרשום כפי וכתובתי ישראל תושב הנני

בית מסי רחוב ישוב

ס5טצ2צ3>'5־
נייד טלפון
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:המתאימה החלופה את לסמן גא

המינוי. טרם בחברה תפקיד כל נושא אינני

:להלן כמפורט המינוי טרם קודם בתפקיד נושא הנני □

השכלה: .3

תמוסד שם תחום תואר

מקצועיות: ותעודות אחרת השכלת

:האחרונות השנים 5-1 עיקריים ס עיסוקי .4

בתפקיד תזמו משד עבודה מקום התפקיד

p>£/>״// 33 ״9 /HO, if M&I

_____________ C/7a £• a .ר 7W\at MD/ILPhC)

:המתאימה החלופה את לסמן נא .5

אחר. בתאגיד כדירקטור מכהן אינני □

או:

t^r1I> ר׳€ 103 כ :להלן כמפורט אחר בתאגיד כדירקטור מכהן הנני$
המתאימה החלופה את לסמו נא .6

בה. עניין בעל של או שלה קשורה חברה או בת חברה של החברה, של עובד אינני

.arnica wki :1א
:להלן כמפורט בה, עניין בעל של או שלה קשורה חברה או בת חברה של החברה, של עובד הנני □

:המתאימה החלופה את לסמו נא .7

בחברה. אחר עניין בעל של משפחה בן אינני

או:

:להלן כמפורט בחברה אחר עניין בעל של משפחה בן הנני □

:המתאימה החלופה את לסמן נא .8
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הדירקטוריון. של בוועדות או בוועדה חבר אינני

או:

:להלן כמפורט הדירקטוריון של בוועדות או בוועדה חבר הנני □

:המתאימה החלופה את לסמי נא .9

$

או:

החברה. של עדך בניירות מחזיק אינני

:להלן* כמפורט החברה של ערך בניירות מחזיק הנני □

מלא בדילול בהון החזקה )%(מונפק בהון החזקה ערך ניירות כמות הערך נייר של וסדרה סוג

j

המתאימה החלופה את לסמן נא .10

jXl קשורה. חברה או בת חברה של ערך בניירות מחזיק אינני

או:

:להלן כמפורט קשורה חברה או בת חברה של ערך בניירות מחזיק הנני □

ערך ניירות כמות הערך נייר של וסדרה סוג

חיצוני. דירקטור אינני

:המתאימה החלופה את לסמן נא

חיצוני. דירקטור הנני

:המתאימה החלופה את לסמן נא .12

תלוי". "בלתי דירקטור הנני □

או:

"תלוי". דירקטור הנני

זו. הצהרה על החתימה למועד נכון 1
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: המתאימה החלופה את לסמן נא .13

ופיננסית. חשבונאית מומחיות בעל הנני □

או:

J£j ופיננסית. חשבונאית מומחיות בעל אינני

: המתאימה החלופה את לסמן גא .14

מקצועית. כשירות בעל הנני

או:

מקצועית. כשירות בעל אינני □

:המתאימה החלופה את סמן נא .15

כספיים. דוחות ולהבין לקרוא היכולת את לי יש □

או:

JjQ כספיים. דוחות ולהבין לקרוא היכולת את לי אין

 הכישורים את לי יש כי מצהיר אני בחברה. כדירקטור לכהן כשיר שאני סבור הנני והבנתי הכרתי מיטב לפי .16

 ביצוע לשם הראוי הזמן את להקדיש היכולת ואת בחברה, כדירקטור להתמנות מנת על הדרושים והיכולת

בחברה. כדירקטור תפקידי

 לפני שניתן דין פסק פי על הרשעה למעט להלן, מהמפורטות בעבירה חלוט דין בפסק הורשעתי ולא בגיר, הנני .17

:שנים 5 מ- למעלה

 1977תשל״ז- העונשין, לחוק 428 עד 422 ו־ 420 עד 418 ,415 ,392 ,297 עד 290 סעיפים לפי עבירה 17.1

.1968התשכ״ח- ערך, ניירות לחוק 54 ו- א()53 ד,52 ג,52 סעיפים ולפי

 של עבירות או בתאגיד מנהלים עבירות מרמה, שוחד, בעבירות לישראל מחוץ משפט בבית הרשעה 17.2

פנים. מידע ניצול
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 ראוי אני אין נסיבותיה או חומרתה מהותה, מפאת כי קבע משפט בית אשר אחרת בעבירה הרשעה 17.3

ציבורית. בחברה כדירקטור לשמש

ציבורית. חברה בכל כדירקטור לכהן עלי האוסר אכיפה אמצעי עלי הטילה לא מנהלית אכיפה וועדת .18

:המתאימה החלופה את לסמן נא .19

דין. פסול ואינני רגל פושט הוכרזתי לא

או:

והופטרתי. רגל פושט הוכרזתי □

לחברה. כך על אדווח זו בהצהרתי הנאמר לעומת שינוי יחול בחברה כדירקטור כהונתי לתו□ עד א□ .20

 וכי לאמיתה אמת הינו לעיל האמור כל כי מצהיר הנני לעיל, האמור כל את והבנתי בעיון שקראתי לאחר .21

 והתקנות החוק הוראות כי לי ידוע וכי ידי ובכתב ידי על ונכתבו ומלאי□ מדויקים הינם המזהים הפרטי□

 לי. ידועות והתקנות החוק פי על המלאות וזכויותיי חובותיי וכי וסופית ממצה רשימה אינן לעיל המובאות

 פרט לי ידוע היה א□ וכי בחברה כדירקטור כהונתי על להשפיע שעשוי נוסף מהותי פרט כל לי ידוע לא כן כמו

בהצהרה. מציינו הייתי שכזה

(Pr׳ 03 - 0-01 %
תאריך
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כדירקטור לכהן כשירות בדבי הצהרה

י 0 הח״מ, אני,

לידה תאריך זהות תעודת מס׳ פרטי שם
1

משפחה שם

בדרכון־ שמופיע כפי ובאנגלית,

:פרטי שם

משפחה שם

׳ אזרחות:

:לאמור בזאת מצהיר

:אחרת( משתמע לא )א□ לציד□ אשר הפירושים הבאים למונחים יהיו זו בהצהרה . 1

 בסעיף הקבועים חיצוני דירקטור למינוי הכשרות תנאי לגביו שמתקיימים דירקטור

 מעל בחברה כדירקטור מכהן ושאינו זאת, אישרה הביקורת וועדת )ה( עד )ב( 240

 שנתיים על עולה שאינה כהונה בהפסקת יראו לא זה ולעניין רצופות, שנים תשע

;הכהונה רצף את כמפסיקה

 בלתי "דירקטור

תלוי"

:ר^כ^ץבע״מ1& 1
"החברה"

;1999התשנ״ט־ החברות, חוק "החוק"

 המופיעים מהתנאים אחד בו שמתקיים מי הוא מקצועית כשירות בעל דירקטור

 חשבונאית מומחיות בעל לדירקטור ומבחנים )תנאים החברות לתקנות א()2 בסעיף

.2סס5התשס״ו־ מקצועית(, כשירות בעל ולדיו־קטור ופיננסית

מקצועית" "כשירות

 מומחיות בעל לדירקטור ומבחנים )תנאים החברות לתקנות 1 בסעיף כהגדרתה

 שלפיו, ,2005התשס״ו- מקצועית(, כשירות בעל ולדירקטור ופיננסית חשבונאית

 ניסיונו השכלתו, שבשל מי הוא ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל דירקטור

 ודוחות חשבונאים - עסקיים בנושאים והכנה גבוהה מיומנות בעל הוא וכישוריו

 ולעורר החברה של הכספיים הדוחות את לעומקם להבין לו המאפשר באופן כספיים

;הכספיים הנתונים של הצגתם לאופן בקשר דיון

 "מומחיות

 חשבונאית

ופיננסית"־

 בן של הורה או אחות אח, צאצא, וכן צאצא, הורה, הורי הורה, אחות, או אח זוג, בן

;מאלה אחד כל של זוגו בן או הזוג

"קרוב"

 הוא המינוי, למועד שקדמו בשנתיים או המינוי במועד בו, השליטה שלבעל תאגיד

;בה השליטה בעל או החברה

אחר" "תאגיד

; 1970- התש״ל ומידיים(, תקופתיים )דוחות ערך ניירות תקנות הדוחות" "תקנות

:הינה דין בית כתבי המצאת ולצורך התושבים במרשם הרשום כפי וכתובתי ישראל תושב הנני

בית מס׳ רחובישוב

0^0/jt/
נייד טלפון
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:המתאימה החלופה את לסמן נא

aa/Kd/המינוי. טרם בחברה תפקיד כל נושא אינני 8ן

או;

־ להלן כמפורט המינוי טרט קוד□ בתפקיד נושא הנני □

■ השכלה .3

המוסד שם תחום תואר

^V)P׳jVc G.S C ,//הנ?מ

מקצועיות: ותעודות אחרת השכלה

:האקדמות השנים 5 - ב עיקריים עיסוקים .4

בתפקיד הזמו משד עבודה מקום התפקיד^ ,

i־/e/ S'yj/J

:המתאימה החלופה את לסמן נא5.

אחר. בתאגיד כדירקטור מכהן אינני

או:

.6

:להלן כמפורט אחר בתאגיד כדירקטור מכהן הנני
z ■ v

י 1 y/v I בה. עניין בעל של או שלה קשורה חברה או בת חברה של החברה, של עובד אינני

.גן^ץ

:המתאימה החלופה את לסמן נא

או:

:להלן כמפורט בה, עניין בעל של או שלה קשורה חברה או בת חברה של החברה, של עובד הנני

□

K

■■ המתאימה החלופה את לקמן נא7.

בחברה. אחד עניין בעל של משפחה p אינני

או:

־ להלן כמפורט בחברה אחר עניין בעל של משפחה בן הנני□

:המתאימה החלופה את לסמן גא .8
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g הדירקטוריון. של בוועדות או בוועדה חבר אינני

או:

:להלן כמפורט הדירקטוריון של בוועדות או בוועדה חבר הנני □

:המתאימה החלופה את לסמן נא .9

החברה. של ערן בניירות מחזיק אינני □

או:

[g 1להלן כמפורט החברה של ערך בניירות מחזיק הנני:

זו. הצהרה על החתימה למועד גכרן1

33d 16 2?,W
מלא בדילול בהון החזקה )%(מונפק בהון החזקה ערד ניירות כמות הערד גייר של וסדרה סוג

:המתאימה החלופה את לסמן נא .10

קשורה. חברה או בת הברה של ערן בניירות מהזיק אינני □

או:

[g להלן כמפורט קשורה חברה או בת חברה של ערך בניירות מחזיק הנני:

ha<לי ׳< [4
ערן ניירות כמות העדן נייד של וסדרה סוג

:המתאימה החלופה את לסמן נא .11

gj חיצוני. דירקטור אינני

או:

חיצוני. דירקטור הנני □

:המתאימה החלופה את לסמן גא .12

תלוי". "בלתי דירקטור הנני □

או:

"תלוי". דירקטור הנני
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:המתאימה החלופה את לסמן גא .13

ופיננסית. חשבונאית מומחיות בעל הנני □

או

ופיננסית. חשבונאית מומחיות בעל אינני ,ן^

:המתאימה החלופה את לסמן נא .14

מקצועית. בשירות בעל הנני

או:

מקצועית. כשירות בעל אינני □

:המתאימה החלופה את סמו גא .15

כספיים. דוחות ולהבין לקרוא היכולת את לי יש

או:

כספיים. דוחות ולהבין לקרוא היכולת את לי אין □

 הכישורים את לי יש כי מצהיר אני בחברה. כדירקטור לכהן כשיר שאני סבור הנני והבנתי הכרתי מיטב לפי .16

 ביצוע לשם הראוי הומן את להקדיש היכולת ואת בחברה, כדירקטור להתמנות מנת על הדרושים והיכולת

בחברה. כדירקטור תפקידי

 לפני שניתן דין פסק פי על הרשעה למעט להלן, מהמפורטות בעבירה חלוט דין בפסק הורשעתי ולא בגיר, הנני .17

שנים: 5 מ- למעלה

 1977תשל״ז־ העונשין, לחוק 428 עד 422 ו- 420 עד 418 ,415 ,392,297 עד 290 סעיפים לפי עבירה 17.1
.1968התשכ״ח־ ערך, ניירות לחוק 54 ו- א()53 ד,52 ג,52 סעיפים ולפי

 של עבירות או בתאגיד מנהלים עבירות מרמה, שוחד, בעבירות לישראל מחוץ משפט בבית הרשעה 17.2

פנים. מידע ניצול
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 ראוי אני אין נסיבותיה או חומרתה מהותה, מפאת כי קבע משפט בית אשר אחרת בעבירה הרשעה 17.3

ציבורית. בחברה כדירקטור לשמש

ציבורית. חברה בכל כדירקטור לכהן עלי האוסר אכיפה אמצעי עלי הטילה לא מנהלית אכיפה וועדת .18

:המתאימה החלופה את לסמן נא .19

דין. פסול ואינני רגל פושט הוכרזתי לא

או:

והופטרתי. רגל פושט הוכרזתי □

לחברה. כך על אדווח זו בהצהרתי הנאמר לעומת שינוי יחול בחברה כדירקטור כהונתי לתום עד אם .20

 וכי לאמיתה אמת הינו לעיל האמור כל כי מצהיר הנני לעיל, האמור כל את והבנתי בעיון שקראתי לאחר .21

 והתקנות החוק הוראות כי לי ידוע וכי ידי ובכתב ידי על ונכתבו ומלאים מדויקים הינם המזהים הפרטים

 לי. ידועות והתקנות החוק פי על המלאות זכויותיי ו חובותיי וכי וסופית ממצה רשימה אינן לעיל המובאות

 פרט לי ידוע היה אם וכי בחברה כדירקטור כהונתי על להשפיע שעשוי נוסף מהותי פרט כל לי ידוע לא כן כמו

בהצהרה. מציינו הייתי שכזה

2.01% ■9.3
תאריך
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אני,חח״מ,

כדירקטור לכהן כשירות בדבר הצהרה

לידה תאריך זהות תעודת מס׳פרטי שם

־ בדרכון שמופיע כפי ובאנגלית,

 משפחה: שם

שספרטי:

 ..— :אזיחות

לאמור: בזאת מצהיר

:אחרת( משתמע לא )אם לצידם אשר הפירושים הבאים למונחים יחיו זו בהצהרה .1

:חינה דין בית כתבי המצאת ולצורך התושבים במרשם הרשום כפי וכתובתי ישראל תושב הנני

 נסעיף הקבועים חיצוני דירקטור למיטי הכשרות תנאי לגביו שמתקיימים דירקטור

 מעל בחברה כדירקטור מכהן ושאיט זאת, אישרה הביקורת וועדת )ה( עד )ב( 240

 שנתיים על עולה שאינה כהונה בהפסקת יראו לא זה ולעניין רצופות, שנים תשע

j הכהונה רצף את כמפסיקה

 בלתי "דירקטור

תלוי"

בע״מ; "החברה"

;1999התשנ״ט- החברות, חוק "החוק"

 המופיעים מהתנאים אחד בז שמתקיים מי הוא מקצועית כשירות בעל דירקטור

 חשבונאית מומחיות בעל לדירקטור ומבחנים )תנאים החברות לתקטת א()2 בסעיף

.2005התשס׳׳ו- מקצועית(, כשירות בעל ולדירקטור ופיננסית

מקצועית" "כשירות

 מומחיות בעל לדירקטור ומבחנים )תנאים החברות לתקנות 1 בסעיף כהגדרתה

 שאגת, ,2005-התשס״ו מקצועית(, כשירות בעל ולדירקטור ופיננסית חשבונאית

 ניסיוט השכלתו, שבשל מי הוא ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל דירקטור

 ודוחות חשבונאים - עסקיים בטשאים והבנה גבוהה מיומטת בעל הוא וכישוריו

 ולעורר חחברח של הכספיים הדוחות את לעומקם להבין לו המאפשר באופן כספיים

;הכספיים הנתונים של הצגתם לאופן בקשר דיון

"מומחשת

חשבונאית

ופיננסית"־

p ,של הורה או אחות אח, צאצא, וט צאצא, הורה, חורי חורה, אחות, או אח זוג p 
;מאלה אחד כל של זוגו p או הזוג

"קרוב"

 הוא חטיטי, למועד שקדמו בשנתיים או חמיטי במועד מ, השליטה שלבעל תאגיד

בה; השליטה בעל או החברה

אחר" "תאגיד

51970- התש״ל ומידיים(, תקופתיים )דוחות ערך ניירות תקטת הדוחות" "תקנות

נייד טלפוןבית מס׳ רחובישוב

Scanned by CamScanner
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:המתאימה החלופה את לסמו נא -2

המימי. טרם בחברה תפקיד כל משא אימי

אי!

להלן: כמפורט המינוי טרם קודם בתפקיד משא חמי □

:השכלה .3

תחוס____________________תואר__________
~ /7//^

מקצועיות: ותעודות אחרת השכלה

-.האקדמות השממ3-ב עיקדייס עיסוקים .4

המוסד שס

בתפקיד הומו סשד עבודה מסוס ומממיד
/°yb h

.....................................................................

:המתאימה החלופה את לסמן גא .5

אחר. בתאגיד כדירקטור מבחן אימי □

או:
:להלן כמפורט אחר בתאגיד כדירקטור מכהן המי

:חמתאימח החלופה את לסמו גא .6

או:
□

בה. עניין בעל של או שלח קשורה חברה או בת חברה של החברה, של עובד אימי

להלן: כמפורט בה, עניין בעל של או שלה קשורה חברה או בת חברה של חחברח, של עובד המי

;חסתאימה החלופה את לשמו נא .7

fa/בחברה. אחר עגיין בעל של משפחה בן אמני

או:
:להלן כמפורט בחברה אחר עניין בעל של משפחה p הנני □

:המתאימה ופההחל את לסמן נא .8

Scanned by CamScanner
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הדירקטוריון. של בוועדות או בוועדה חבר אימי □

או:
■ להלן כמפורט הדירקטוריון של בוועדות או בוועדה חבר חמי

:המתאימה החלופה את לסמו נא

ההכרה. של *דן במיתת מהזיק אימי
או:
:1להלן כמפורט החברה של ערן בניירות מחזיק המי □

זו. הצהרה על החתימה למועד נכון1

מלא בדילול בהוו החזקה )%(מונפק בהון החזקה ערד ניירות כמות הערד נייד של ושדיה שוג

:המתאימה החלופה את לסמו גא .10

קשורה. חברה בתאו חברה של עדן בניירות מחזיק אינני
או:
:להלן כמפורט קשורה חברה או בת חברה של ערך בניירות מחזיק המי □

ערן ניירות כמות העדן נייד של ושדרה שוג

המתאימה החלופה את לסמו גא .11

חיצוני. דירקטור אתני □

או:

חיצוני. דירקטור הנני

:המתאימה החלופה את לסמו נא .12

תלוי". "בלתי דירקטור הנני

או:

"תלוי". דירקטור הנני ם

Scanned by CamScanner
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!המתאימה החלופח את לסמו נא .13
Ckz ופיננסית חשבונאית מומחיות כעל המי

או:

ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל אינני □

:המתאימה החלופה את לסמו נא ■14

מקצועית. כשירות בעל חמי
או:

מקצועית. כשיחת בעל אימי □

;המתאימה החלופה את סטו גא .15
כספיים. דוחות ולהבין לקחא היכולת את לי יש SX"״-

או.•

כספיים. דוחות ולהבין לקרוא היכולת את לי אין □

 הכישורים את לי יש כי מצהיר אני בחברה. כדירקטור לכהן כשיר שאני סבור חמי והבנתי הכרתי מיטב לפי •16
 ביצוע לשם הראוי הזמן את להקדיש היכולת ואת בחברה, כדירקטור להתמנות מנת על הדחשים והיכולת
בחברה. כדירקטור תפקידי

למי שניתן דין פסק פי על הרשעה למעט להלן, מהמפורטות בעבירה חלוט חן בפסק הורשעתי ולא בגיר, המי .17
:שנים 5מ- למעלה

 1977תשל״ז־ העונשין, לחוק 428 עד 422 ו־ 420 עד 418,415,392,297 עד 290 סעיפים לפי עבירה 17.1

.1968חתשכ׳׳ח־ ערך, נייחת לחוק 54 ו־ א()53 ד,52 ג,52 סעיפים ולפי

 של עביחת או בתאגיד מנהלים עביחת מרמה, שוחד, בעביחת לישראל מחוץ משפט בבית הרשעה 17.2
מים. מידע ניצול

Scanned by CamScanner
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כדירקטור לכהן כשירות בדבי מצמרת

22/3/67 הח״מ, אני,

לידה תאריך זהות תעודת מסי פרטי שם משפחה שם

 :בדרכון שמופיע כפי ובאנגלית,

משפחה: שם

U/SS ( ־ פרטי ש□
אזרחות:

:לאמור בזאת מצהיר

:אחרת( משתמע לא )אם לצידם אשר הפירושים הבאים למונחים יהיו זו בהצהרה .1

 בסעיף הקבועים חיצוני דירקטור למינוי הכשרות תנאי לגביו שמתקיימים דירקטור

 מעל בחברה כדירקטור מכהן ושאינו זאת, אישרה הביקורת וועדת )ה( עד )ב( 240

 שנתיים על עולה שאינה כהונה בהפסקת יראו לא זה ולעניין רצופות, שנים תשע

;הכהונה רצף את כמפסיקה

 בלתי "דירקטור

תלוי"

;בע״מ)'k'/C׳ 1 "החברה"

;1999התשנ״ט־ החברות, חוק "החוק"

 המופיעים מהתנאים אחד בו שמתקיים מי הוא מקצועית כשירות בעל דירקטור

 חשבונאית מומחיות בעל לדירקטור ומבחנים )תנאים החברות לתקנות א()2 בסעיף

.2005התשס״ו־ מקצועית(, כשירות בעל ולדירקטור ופיננסית

מקצועית" "כשירות

 מומחיות בעל לדירקטור ומבחנים )תנאים החברות לתקנות 1 בסעיף כהגדרתה

 שלפיו, ,2005התשס״ו־ מקצועית(, כשירות בעל ולדירקטור ופיננסית חשבונאית

 ניסיונו השכלתו, שבשל מי הוא ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל דירקטור

 ודוחות חשבונאים - עסקיים בנושאים והבנה גבוהה מיומנות בעל הוא וכישוריו

 ולעורר החברה של הכספיים הדוחות את לעומקם להבין לו המאפשר באופן כספיים

;הכספיים הנתונים של הצגתם לאופן בקשר דיון

 "מומחיות

 חשבונאית

ופיננסית"-

 בן של הורה או אחות אח, צאצא, וכן צאצא, הורה, חורי הורה, אחות, או אח זוג, בן

;מאלה אחד כל של זוגו בן או הזוג

"קרוב"

 הוא המינוי, למועד שקדמו בשנתיים או המינוי במועד בו, השליטה שלבעל תאגיד

;בה השליטה בעל אז החברה

אחר" "תאגיד

; 1970- התש״ל ומידיים(, תקופתיים )דוחות ערך ניירות תקנות הדוחות" "תקנות

:הינה דין בית כתבי המצאת ולצורך התושבים במרשם הרשום כפי וכתובתי ישראל תושב הנני

רחובישוב

M3:
בית מס׳

^6
נייד טלפון
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.2
7 !6 ))־ I jA/((" I C«׳fez) המימי. טרם בחברה תפקיד כל נושא אינני

:המתאימה החלופה את לסמן גא .

$
או:

:להלן כמפורט המינוי טרם קוד□ בתפקיד נושא הנני □

:השפלה .3

המוסד שס תחום תואר

מקצועיות: ותעודות אהרת השכלה

;האחרונות השמת 5 - כ עיקרייס עיסוקים .4

בתפקיד הזמו משד r עבודה מקוס

1
:המתאימה החלופה את לסמו נא .5

אחר. בתאגיד כדירקטור מכהן אינני □

או:

:להלן כמפורט אחר בתאגיד כדירקטור מכהן הננים

;המתאימה החלופה את לסמן נא6.

או:
) בה. עניין בעל של או שלה קשורה חברה או בת חברה של החברה, של עובד אינני

W0׳

־ להלן כמפורט בה, עניין בעל של או שלה קשורה חברה או בת חברה של החברה, של עובד הנני□

:המתאימה החלופה את לסמן נא

בחברה. אחר עניין בעל של משפחה בן אינני

או:

:להלן כמפורט בחברה אתר עניין בעל של משפחה בן הנני □

:המתאימה החלופה את לסמו נא .8
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.9

הדירקטוריון. של בוועדות או בוועדה חבר איגני

־ להלן כמפורט הדירקטוריון של בוועדות או בוועדה חבר הנני □

:המתאימה החלופה את לסמו נא

החברה. של ערל בניידות מחזיק אינני

:1להלן כמפורט החברה של ערן בניירות יק מחז הנני □

זו. הצהרה על החתימה למועד נבון1

.10

מלא בדילול בהון החזקה

)%(

)%(מונפק בהון החזקה ערד ניידות כמות הערר נייר של וסדרה סוג

:המתאימה החלופה את לסמן גא

קשורה. חברה או בת חברה של ערך בניירות מחזיק אינני

או:

O להלן כמפורט קשורה חברה או בת חברה של ערן בניירות מחזיק הנני:

ער! ניירות כמות הערן נייר של וסדרה סוג

:המתאימה החלופה את לסמן גא .11

חיצוני. דירקטור אינני

אז:

חיצוני. דירקטור רזנני □

:המתאימה החלופה את לסמו נא .12

תלוי". "בלתי דירקטור הנני

"תלוי". דירקטור הנני
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:המתאימה החלופה את לסמן נא . .13

ופיננסית. חשבונאית מומחיות בעל הנני

או:

ופיננסית. חשבונאית מומחיות בעל אינני

:המתאימה החלופה את לסמו נא .14

8g מקצועית. כשירות בעל הנני

אי:

מקצועית. כשירות בעל אינני ם

:המתאימה החלופה את סמן נא .15

כספיים. דוחות ולהבין לקרוא היכולת את לי יש ®

או:

כספיים. דוחות ולהבין לקרוא היכולת את לי אין □

 הכישורים את לי יש כי מצהיר אני בחברה. כדירקטור לכהן כשיר שאני סבור הנני והבנתי הכרתי מיטב לפי .16

 ביצוע לשם הראוי הזמן את להקדיש היכולת ואת בחברה, כדירקטור להתמנות מנת על הדרושים והיכולת

בחברה. כדירקטור תפקידי

 לפני שניתן דין פסק פי על הרשעה למעט להלן, מהמפורטות בעבירה חלוט דין בפסק הורשעתי ולא בגיר, הנני .17

:שנים 5 מ־ למעלה

 1977תשל״ז- העונשין, לחוק 428 עד 422 ו־ 420 עד 418 ,415 ,392 ,297 עד 290 סעיפים לפי עבירה 17.1

.1968התשכ״ח־ ערן, ניירות לחוק 54 ו- א()53 ד,52 ג,52 סעיפים ולפי

של עבירות או בתאגיד מנהלים עבירות מרמה, שוחד, בעבירות לישראל מחוץ משפט בבית הרשעה * 17.2

פנים. מידע ניצול
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 ראוי אני אין נסיבותיה אז חומרתה מהותה, מפאת כי קבע משפט בית אשר אחרת בעבירה הרשעה 173 -

ציבורית. בחברה כדירקטור לשמש

ציבורית. חברה בכל כדירקטור לכהן עלי האוסר אכיפה אמצעי עלי הטילה לא מנהלית אכיפה וועדת .18

:המתאימה החלופה את לסמו נא .19

Jg דין. פסול ואינני רגל פושט הוכרזתי לא

אז:
והופטרתי. רגל פושט הוכרזתי □

לחברה. כן על אדווח זו בחצהרתי הנאמר לעומת שינוי יחול בחברה כדירקטור כהונתי לתום עד א□ .20

 וכי לאמיתה אמת הינו לעיל האמור כל כי מצהיר הנני לעיל, האמור כל את והבנתי בעיון שקראתי לאתר .21

 והתקנות החוק הוראות כי לי ידוע וכי ידי ובכתב ידי על ונכתבו ומלאי□ מדויקים חינם המזהים הכרטיס

 לי. ידועות והתקנות החוק פי על המלאות וזכויותיי חובותיי וכי וסופית ממצה רשימה אינן לעיל המובאות

 פרט לי ידוע חיה א□ וכי בחברה כדירקטור כהונתי על להשפיע שעשוי נוסף מהותי פרט כל לי ידוע לא כן כמו

בהצהרה. מציינו חייתי שכזה

חתימה תאריך
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