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)להלן: "התקנות"(, החברה הודיעה    1970-בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל 
את ההקלות לתאגידים   2014במרס    2כי היא עונה להגדרות "תאגיד קטן" וכי דירקטוריון החברה אימץ ביום  

( ביטול הצורך של החברה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון  1: )המפורטות להלן   קטנים
בתחום   הבכירה  המשרה  ונושא  הכללי  המנהל  של  ההצהרות  נוסח  שינוי  וכן  הפנימית  הבקרה  על  המבקר 

( העלאת סף הצירוף של חברות  3; )20%-( העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל2הכספים; ) 
( פטור 4; )20%, תוך הותרת סף הצירוף לדוחות כספיים שנתיים על  40%-מהותיות לדוחות ביניים לכלולות  

פרטים בדבר חשיפה לסיכוני השוק ודרכי ניהולם( ל"תאגיד קטן", (מיישום הוראות התוספת השנייה לתקנות  
 .אשר החשיפה שלו לסיכוני שוק הנובעים ממכשירים פיננסיים אינה מהותית

 תדווח החברה לפי דיווח חצי שנתי.  2017בינואר  1-חל מתקופת הדיווח המתחילה בכמו כן, ה
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 תיאור עסקי התאגיד -א פרק 

 תיאור ההתפתחות הכללית של הפעילות  :פרק ראשון

 מבוא 1

 הגדרות  1.1

 זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצדם להלן, אלא אם כן נכתב אחרת במפורש:   בדוח

שהונפק על ידי מנהל היחידה לקנאביס רפואי    )קוד עוסק(   וזמני   אישור ראשוני   -"  זמני  אישור"

 במשרד הבריאות לאחת החוליות בשרשרת הפקת מוצרי קנאביס רפואי.

שגודלו במתחם    ,, בעלי זהות גנטיתמזן אחד של הצמחקו של שתילי צמח הקנביס    –"  ריבוי  אצוות"

 .גידול אחד ובעונת גידול או בזמן גידול אחד

בתנאים אחידים עד לשלב שתיל בוגר בשלב סופי )שהינו   תגודליבוי אצוות רכל  –" גידול צמחי קו"

  , ס"מ(. אצוות ריבוי אשר הגיעה לשלב הסופי תהפוך בשלב הבא לקו צמחי גידול  20צמח צעיר עד  

שהינם קו של צמחים מסוג אחד, שגודלו במתחם גידול אחד, ובעונת גידול או בזמן גידול אחד, בעלי  

מאצ  שמקורם  גנטית,  אחתזהות  ריבוי  אחידים  ואשר  וות  בתנאים  בוגר    עד  יגודל  צימוח  לשלב 

 חה. ויועברו בסופו לשלב הפר

עבור סלקציה בנק' זמן שונות, על פי גנטיקה זהה ומוגדרת לכל  י כל קו צמחי גידול    –"  גידול  אצוות"

מקובצת של  הצמחים ועל פי מורפולוגיה זהה. מכל קו צמחי גידול תופק אצוות גידול המהווה כמות  

הקנ  צמח  אחדביס  אתפרחות  מזן  שמקורשמקורה  גנטית,  זהות  בעל  אחד,    ה ,  גידול  צמחי  מקו 

לאחר    הבזמן אחד וטופל  הבמתחם גידול אחד ובעונת גידול או בזמן גידול אחד, שנקצר  השגודל

 .הקציר בזמן אחד ובאתר אחד

ול אחת או יותר, בזמן ייצור  כמות מקובצת של מוצר קנאביס שיוצר מאצוות גיד   –"  ייצור  אצוות"

  -ו  CBD  ,THCריכוזי החומרים    ואריזה אחד ואשר נדגמה על פי פרוטוקול דיגום ונבדקה לקביעת

CBN. 

ביס ובכלל פעולות אלו: זריעה, ריבוי, הצמחה,  אכל פעולה חקלאית והקשורה בצמח הקנ   -" גידול"

בחלה, ייבוש, עיבוד, טיפול בתוצרת,  טיפוח זנים, הפרחה, השקיה, הדברה, קציר, גיזום תפרחות, ה

 אריזה, אכסון התוצרת, השמדת הצמח או חלקיו ופעולות הקשורות באלו.

היחידה    –"  האמנה" נרקוטייםלהאמנה   The Single Convention on Narcotic) 1961  סמים 

Drugs)  בשנת    של האו"ם תוקנה  כללים    .1972ואשר  השימוש  באמנה  על  לפיקוח  בסמים  באשר 

 .מסוכנים

 היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות.  –" יק"ר"

הידועים מסוגו    -"  וולקני  מכון" עם  ונמנה  בישראל העוסק במחקר חקלאי  ביותר  הגדול  המוסד 

בעולם. תפקידיו העיקריים הם לסייע לחקלאי ישראל בפתרון בעיות שונות, לבצע מחקר ופיתוח  

 .בחקלאות ובמדעי המזון ולתכנן, לארגן וליישם מחקר חקלאי בישראלבנושאים חדשים ומבטיחים  

 .IMC-GSPממונה ביטחון האחראי לוודא את קיום הדרישות בתקן  –" מנב"ט"

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

ידי    –"  קנאביס" על  יקבעו  או  כפי שקבע  להנחיות  ובכפוף  בפקודת הסמים המסוכנים  כהגדרתו 
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 היק"ר. 

"THC  "–    מלבד זאת, טווח  .  טיתוגורם להשפעה פסיכואשר  החומר הפעיל העיקרי בצמח הקנאביס

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

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

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

 .  ועמיתיהם באוניברסיטה העברית בירושלים

"CBD  "–  חומר פעיל בצמח הקנאביס. ל-CBD    והוא נחשב    טיתמיוחסת כלל השפעה פסיכולא

כולל פעילות נוגדת דלקת,  . תחום הפעילות המיוחס לו  ביסאלמרכיב האפסיכוטי המרכזי בצמח הקנ

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

 . נוירופרוטקטיבית ופעילות נוגדת חרדה(, פעילות THC-הפסיכוטית  של ה

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

גבוה  אמזעריות ביותר בצמח הקננמצא רק בכמויות   וניתן למצוא אותו לרוב בריכוז יחסית  ביס 

 . ביס שהתיישנואמוצרי קנ ב

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

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

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

 . רפואי

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

 נאותים של קנאביס לשימוש רפואי. 

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

 נאותים של מוצרי קנאביס רפואי. 

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

הגלם לכל אורך שרשרת ההפצה )מהיצרן עד הצרכן    יאו של חומר  מוצרי קנאביס רפואינאותים של 

 .הסופי(

"IMC-GSP"  (Israel Medical Cannabis-Good Security Practice  )–    אבטחה בתנאים נאותים

 של שרשרת האספקה לקנביס רפואי.

 כללי  1.1.1

תחת  כחברה פרטית    1991ביולי    4התאגדה ביום  "(  טוגדר"  :גם  )להלן  בע"מ  פארמהוגדר  טחברת  

, ומניותיה נרשמו למסחר בבורסה  1993השם אלטסיס בע"מ והפכה לחברה ציבורית בחודש מאי  

ביוני,    27ביום  ,  טוגדר. לאחר שינויים נוספים בשם  "(הבורסה)להלן: "לניירות ערך בתל אביב בע"מ  

בסעיף  המתוארת    עסקת הכנסת הפעילותעד להשלמת    לשמה הנוכחי.מה של טוגדר  עודכן ש,  2018

נכון    ( השמת כח אדם.2( שיתוף תוכן באינטרנט; )1):  שני תחומי פעילותהיו    לטוגדר  ,להלן  א1.1.2

היו בבעלותה    2017במהלך שנת  .  אלופעילות  לתחומי  , החברה אינה מקצה משאבים  דוח זהלמועד  

, אשר מלוא החזקות החברה בה נמכרו  Viumbe LLC(  1מן: )של החברה שתי חברות בנות, כדלק

"  2017ביולי   וויומבה)להלן:   )"-(2" )להלן:  בע"מ  טכנולוגיות  ג'ובוקיט  כמפורט  ג'ובוקיט(   ,)"

 . להלן 6.22 -ו  6.21,  )ב(1.1.3, (11)1.1.2בסעיפים 

ם הריבוי,  , הוכנסה לחברה פעילות בתחו2018במאי,    2עם השלמת עסקת הכנסת הפעילות ביום  
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 גידול, ייצור ושיווק מוצרי קנאביס רפואי, וכן הוחלפו מרבית הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.  

 אופיו ותוצאותיו של כל שינוי מבני, מיזוג או רכישה מהותיים  1.1.2

 : השלמת עסקת הכנסת פעילות בתחום הקנאביס הרפואי .א

ייצור  , הושלמה עסקת הכנסת פעילות בתחום  2018במאי,    2ביום   (1) גידול,  הריבוי, 

בסעיף    )להלן  2018בפברואר,    6ושיווק קנאביס רפואי, לאחר חתימה על הסכם ביום  

"זה "  "ההסכם:  הפעילותאו  הכנסת  התנאים  ו(,  "עסקת  כל  התקיימות  לאחר 

העסקה על ידי בעלי המניות של    להלן, לרבות אישור  (14)מתלים המפורטים בס"ק  

 החברה.  

בהתאם להוראות ההסכם נקבע כי מר ניסים ברכה, מר ניר סוסינסקי ומר גיא עטיה   (2)

מההון    100%-ב  ו(, אשר החזיק", לפי הענייןהניצעיםאו "  "בעלי השליטה)להלן: "

  100%"(, יעבירו לחברה  גלובוסגלובוס פארמה בע"מ )להלן: "המונפק והנפרע של  

מיליוני ש"ח בחברה, וכנגד    3מההון המונפק והנפרע של גלובוס וכן ישקיעו סך של  

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לפי חלקם היחסי    74.99%- קצו להם כוזה י

רטים בדבר התקשרות במזכר העקרונות וההסכם ראו  . לפ ראטה(-של הניצעים )פרו

  2018בפברואר    6  -ו  2018בדצמבר    28,  2018בדצמבר    26דיווחים מיידים מהימים  

 , בהתאמה(.  2018-01-012592 - ו 2018-01-118921, 2018-01-116695)

גלובוס הינה חברה אשר מחזיקה, במישרין ובעקיפין באמצעות  נכון למועד דוח זה,  (3)

משרד    ארבעה בשליטתה,    תאגידים  מטעם  ראשוניים  לקנאביס  אישורים  היחידה 

ה במשרד  הקנאביס  רפואי  צמח  של  והפצה  אחסון  ייצור,  ריבוי,  לגידול,  בריאות 

",  הזמניים  האישוריםאו "  "הפעילותומוצרים בתחום הקנאביס הרפואי )להלן: "

;  ביסאלמפעל לייצור מוצרי קנגלובוס עצמה מחזיקה באישור ראשוני . 1( לפי העניין

" )להלן:  מוגבלת  שותפות  רפואי  קנאביס  צמחי  גלובוס  2"(השותפותגידול  אשר   ,

מזכויותיה ומהווה השותף הכללי בה, מחזיקה בשני אישורים    66.67%-מחזיקה ב

מחזיק הבעלים על  ס. יתר הזכויות בשותפות ביאצמחי קנ ולגידול   לריבוי ראשוניים

המקרקעין שעליה יבוצעו הריבוי והגידול והוא מהווה שותף מוגבל; ירוק תוצרת  

" )להלן:  בע"מ  ב3"(תוצרתרפואית  מחזיקה  גלובוס  אשר  המניות    100%-,  מהון 

ראשוני   באישור  מחזיקה  שלה,  והנפרע  קנהמונפק  למוצרי  מסחר    -ביס  אלבית 

קנ מוצרי  והפצת  יחדי  ביסאאחסון  ")להלן   Industrial Globus;  "(הקבוצה ו: 

Uganda Ltd.  " בה  באוגנדה  החברה)להלן:  מחזיקה  גלובוס  אשר  מהון    51%"(, 

וייצוא של   המניות המונפק והנפרע שלה, מחזיקה באישורים לגידול, ריבוי, ייצור 

 .להלן( .ז6.313.1 ףקנאביס רפואי )לפרטים נוספים ראו סעי

  16בעלי השליטה חתמו ביום  בכפוף להסכמות הצדדים במסגרת ההסכם המפורט,   (4)

הל  2018בינואר,   הסכם  התחייבו  על  במסגרתה  כאמור,  להסכם  ותוספת  וואה 

"(. לפרטים  ההלוואה הראשונהמיליון ₪ )להלן: "  1להעמיד לחברה הלוואה בסך  

 
(; אישור ראשוני לריבוי צמחי קנאביס )בתוקף עד ליום  2019באוקטובר    15אישור ראשוני לגידול צמחי קנאביס )בתוקף עד ליום    1

(; ואישור ראשוני לבית  2019באוקטובר    15(; אישור ראשוני למפעל לייצור מוצרי קנביס )בתוקף עד ליום  2019באוקטובר    15
 (.2019בנובמבר  6מוצרי קנאביס )בתוקף עד ליום   אחסון והפצת  –מסחר למוצרי קנאביס 

 . 2017ביוני  6השותפות התאגדה ביום  2

 .2017באפריל  30החברה התאגדה ביום  3
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מימים   מיידים  דיווחים  בהתאמה:  2018בינואר,    17-ו  16ראו  אסמכתאות  מס'   ,

כי  2018-01-006358- ו  2018-01-006076 הוסכם,  עוד  ההפניה.  דרך  על  הנכללים   ,

בכפוף להשלמת עסקת הכנסת הפעילות, יזרימו בעלי השליטה הלוואה נוספת בסך  

, העמידו בעלי השליטה  2018  במאי,  10ביום    "(.ההלוואה השניה)להלן: "₪  מיליון    2

-2018, מס' אסמכתא:  2018במאי,    13די מיום  יאת ההלוואה הנוספת, וראו דיווח מי 

   , הנכלל על דרך ההפניה.01-037710

הפעילותלהשלמת    בכפוף (5) הכנסת    השניה  ההלוואה,  הראשונה  הלוואהה ,  עסקת 

, אשר ייקבע  "(הנוסף  הסכום)להלן: "   12%  של  בשיעור   חברה  שווי  המגלם   וסכום

לפי מחיר מניית החברה בשלושים יום לאחר מועד ההשלמה, יירשמו בספרי החברה  

לפי חלקו היחסי בהונה של  (אשר העמידו הניצעים לחברה  כהלוואת בעלים   כ''א 

לפי   המינימאלית  וריבית  הצמדה  הפרשי  תישא  כאמור  הבעלים  הלוואת  גלובוס(. 

שנתי באופן שרבע מרווחי החברה לפני    פקודת מס הכנסה ותיפרע לניצעים על בסיס 

ובתנאי שתזרים   פירעון ההלוואה  לניצעים על חשבון  יוחזר  מס בשנה הרלוונטית 

החברה יאפשר לה גם המשך מימון פעילות שוטפת של החברה במשך שנה לאחר  

צופה שלא יהיה פער משמעותי בין הרווח לפני מס לבין התזרים.    החברהמכן, כאשר  

הזכאות   החברה.  בחינת  של  הביקורת  וועדת  ידי  על  תתבצע  ההלוואה  להחזר 

של   ראשונית  מבחינה  בחברה.  דיבידנד  לחלוקת  קודמים  יהיו  כאמור  הפירעונות 

מתווה העסקה כאמור ובקשר להלוואת הבעלים כאמור, ההלוואות תימדדנה במועד  

לעקרונות   הוגן בהתאם  לראשונה בשווי  בוחנת את אופן   .9IFRSההכרה  החברה 

מדידה של ההלוואה בתקופות דיווח עוקבות בהתאם לעקרונות התקן, ובכלל זאת  ה

 לייעד את ההלוואות למדידה בשווי הוגן כנגד רווח או הפסד. 

  של עסקת הכנסת הפעילות  ימי המסחר שלאחר מועד ההשלמה  30-המניה ב  מחיר (6)

 ₪.    מיליוני 46.3-כ של סך יםהוו מ מתוכם 12%-ש, באופן אגורות 852.88עמד על  

, כי  שבהון החברה  ביחס לאופציות   כיולניצעים    לגלובוס   התחייבה   החברה,  בנוסף (7)

זימון   פרסום  לאחר  בהן  הפעילותהאסיפה  בנסיבות  הכנסת  עסקת    לאישור 

" )להלן:  לחוב  הניצעים  זכאים  יהיו  כאמור,  אופציות  האופציותתמומשנה  "(  חוב 

כתבי האופציה לפי    המניות שיתקבלו ממימוש  מכמות  3פי    -מאת החברה השווה ל

כן נקבע,   כמוימי המסחר לאחר מועד ההשלמה.  30-מחיר מניית החברה בבורסה ב

כי למען הסר ספק מובהר ומוסכם כי בכל מקרה בו תמומשנה אופציות שהוקצו  

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

 . ברהלחוב מאת הח

מהון החברה    74.99%מטרת המנגנון האמור הייתה לשמר את יחס ההקצאה של  

השלמת    100%כנגד   למועד  נכון  ההסכם.  במסגרת  שנקבעה  כפי  הפעילות,  מהון 

אופציות לא רשומות,    2,043,013, היו קיימות בהון החברה  עסקת הכנסת הפעילות

  .2021נה עד סוף שנת  אגורות, ואשר רובן תפקע 240-ל 10במחירי מימוש הנעים בין  

בהנחת    אופציות ימומשו למניה אחת(.  10)כל    1:10יחס המימוש של האופציות הינו  

מימוש של כל האופציות, הקיימות בהון החברה, ובהתחשב במחיר המניה הממוצע  

אשר    30-ב ההשלמה,  מועד  שלאחר  המסחר  חוב    852.88היה  ימי  למניה,  אגורות 

עסקת הכנסת  מיליון ₪. עד למועד השלמת    5.21-כ האופציות המקסימלי יעמוד על  
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לא מומשו אופציות כאמור לעיל. ממועד פרסום זימון האסיפה לראשונה  הפעילות  

 ( הפעילות  הכנסת  עסקת  למועד  15.3.2018לאישור  ועד  זה  (    276,190מומשו  דוח 

החוב  ₪.  אלפי    700-זה חוב האופציות עומד על כדוח  אופציות, באופן שנכון למועד  

כאמור יישא הפרשי הצמדה וריבית מינימאלית לפי פקודת מס הכנסה וייפרע לבעלי  

השליטה על בסיס שנתי, באופן שרבע מרווחי החברה לפני מס בשנה רלוונטית יוחזר  

לניצעים על חשבון פירעון החוב כאמור ובתנאי שתזרים החברה יאפשר לה גם המשך  

שנה   של החברה במשך  הפעילות השוטפת  מכן, כאשר  מימון  צופה  החברה  לאחר 

לחוב   ביחס  ההסדר  התזרים.  לבין  מס  לפני  הרווח  בין  משמעותי  פער  יהיה  שלא 

 האופציות לא יחול ביחס לאופציות שיוענקו לאחר השלמת עסקת הכנסת הפעילות.   

לדיווחי החברה ולרבות זימון האסיפה הכללית, השווי ההוגן של התמורה    בהתאם (8)

השווי ההוגן של כלל התמורה  ו₪ למניה,    4לות נקבע על  בגין עסקת הכנסת הפעי

)א( שווי המניות המוקצות במועד ההשלמה    182נקבע על   מיליון ₪, באופן הבא: 

מהון המונפק והנפרע של החברה    74.99%מיליון ₪, המשקף הקצאה של    136עמד על  

  ₪12%; )ב( החוב הנוסף, בשיעור של    4במועד ההשלמה ובהתאם לשווי מניה של  

  מיליון ₪; )ג( חוב האופציות   22-₪ למניה, עמד על כ  4על פי  משווי החברה, המחושב  

   .₪ 4 של מניה  מחיר המשקף באופן וזאת,  ₪ מיליון 2.4- כ על עמד

כאמור בסעיף    ,1:10שיחס המימוש בין האופציות למניות עומד על    אולם, מכיוון (9)

כ  2.4-, חוב האופציות הינו למעשה כלעיל  (7)קטן   ולא  מיליון ש"ח    24-מיליון ₪ 

 מיליון ש"ח.    160- הינו למעשה כ  בגין הכנסת הפעילות  והשווי ההוגן של כלל התמורה

  ההלוואה, הראשונה  ההלוואה של השליטה לבעלי ההחזר, מקרה בכלו לעיל כאמור (10)

  125, לא יעלה על  לעיל  (7)"ק  בסכמפורט    הנוסף, וחוב האופציות, הסכום  השנייה

₪ צוין עוד במועד פרסום דוח זימון    4השווי ההוגן של מחיר המניה בסך  מיליון ₪.  

בהתבסס על מחיר המניה בסמוך למועד  ,  2018במרץ,    15ביום  האסיפה לראשונה  

  5-ו  4.1אמור בסעיפים  על אף הכמו כן,  .  אגורות למניה  366האמור, אשר עמד על  

( ביחס לקביעת  2018-01-043087)מס' אסמכתא:    2018במאי,    1לדוח הזימון מיום  

הינו   של מחיר המניה אשר  ביום    4השווי ההוגן  כי  למניה, החברה מבהירה   ₪4  

כאשר  2018בפברואר,   בהסכם,  והתקשרות  הפעילות  הכנסת  עסקת  אישור  נדון   ,

מ יפחת  שלא  למניה  מחיר  נקבע  ואילו    2-בהסכם  החברה  ₪,  דירקטוריון  אישור 

₪,    4בסך    מניית החברהלפרסום דוח זימון האסיפה, הכולל את השווי ההוגן של  

     .2018במרץ,   11ביום  רק נתקבל 

חקלאי בגודל של    שטח יוקצה לפעילות   כי הוסכם,במסגרת עסקת הכנסת הפעילות   (11)

  . דונם  30  -וכן שטח חקלאי נוסף בגודל של כ"(  בישראל  החווה: "להלן)  דונם  25-כ

עד למועד ההשלמה החברה תפרע את התחייבויותיה השוטפות  כמו כן הוסכם כי  

'ובוקיט במועד  גשהתחייבויות החברה ו/או  של החברה ושל חברת הבת ג'ובוקיט, כך  

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

   .ההשלמה

ו/או    עלי השליטהמבלאחר מועד ההשלמה, החברה או גלובוס תשכור  כן הוסכם, כי   (12)

כ  יכלול שטחים  קנאביס רפואי, אשר  לייצור מוצרי  -מהחברות בשליטתם, מפעל 

ש''ח למ''ר לחודש אשר ישקף מחיר שכירות בתנאי    50מ''ר, תמורת סך של עד    1,000
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לח והיקפה.  הפעילות  לסוג  בהתאם  תשכורי שוק  לצורכי    החברה   לופין,  שטחים 

שר תנאי ההתקשרות ייקבעו ע''י החברה  הקמת המפעל מצד שלישי בלתי קשור כא

מקרה יהיו בתנאי שוק התואמים את סוג הפעילות והיקפה. יובהר, כי מבנה    לאך בכ

עד   החברה  לצורכי  המבנה  התאמות  ועלות  ציוד,  ללא  כמעטפת,  יישכר  המפעל 

לפרטים נוספים ראו  , יחולו על גלובוס.  GMPלעמידת המפעל בתנאים לקבלת תקן 

 . להלן  .ב6.313.1סעיף 

פילסטיין   מר לות מסר  במועד השלמת עסקת הכנסת הפעי (13) על סיום    אריק  הודעה 

  90כך שתקופת ההודעה המוקדמת בת  הבת    בחברת ו/או    החברה  "ל כמנכ  כהונתו

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

  ניסים ברכה כמנכ''ל החברה   רמ  מונהעד ההשלמה  ומב ; וכי  החל ממועד ההשלמה

לסעיף   בהתאם  החברה  דירקטוריון  החברות121וכיו''ר  לחוק  תשנ"ט)ג(   ,-1999  

" וה"ה  "(החברות   חוק)להלן:  סוסינסקי,  ;  עטיה  גניר  בריקמן,  יא    מונו ומיכל 

 .  בחברה כדירקטורים

( אישור הבורסה;  1ת הפעילות הייתה כפופה לתנאים המתלים הבאים: )סעסקת הכנ (14)

גם  (  2) ומחייבים  תקפים  לפעילות  ביחס  והרישיונות  האישורים  כי  היק"ר  אישור 

בעלי   שימציאו  וככל  אם  האמור,  למרות  לחברה.  בגלובוס  הבעלות  העברת  לאחר 

השליטה חוות דעת מטעמו של עורך דין המתמחה בתחום הקנאביס הרפואי אשר  

בגלוב  הבעלות  שינוי  בעקבות  היק"ר  אישור  בקבלת  צורך  אין  כל  לפיה  וכי  וס 

האישורים וההיתרים תקפים גם לאחר העברת הבעלות, הרי שדירקטוריון החברה  

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

שהצדדים   יובהר,  היק"ר.  אישור  קבלת  ללא  גם  כאמור  דעת  חוות  על  בהסתמך 

( השלמת  3שעורך דין המייצג את גלובוס יספק את חוות הדעת כאמור; ) הסכימו  

ועדת הביקורת, ועדת התגמול,    –( אישור האורגנים המוסמכים  4בדיקת נאותות; )

( אחת;  כמקשה  הכללית  והאסיפה  החברה  ההתחייבויות  5דירקטוריון  פירעון   )

שיוסכם על    במועד השלמת העסקה או כפי  0השוטפות של החברה, כך שיעמדו על  

( עד מועד ההשלמה וכתנאי להשלמה, לפעילות יהיו זכויות שימוש  6ידי הצדדים; )

 דונם.   100בשטחים חקלאיים לגידול בגודל של עד 

-2018)מס' אסמכתא:    2018במאי    2ביום    עסקת הכנסת הפעילותבד בבד עם אישור   (15)

ההפניה(01-043642 דרך  על  הנכללת  ב ,  של  הכללית  האסיפה  אישרה  מניות  ,  עלי 

( שינוי שם החברה לשם אשר יכלול את המילים  1החברה עסקאות נלוות, כדלקמן: )

שינוי בהרכב הדירקטוריון כמפורט לעיל והענקת כתבי שיפוי     (2) "טוגדר פארמה";

( שינוי בהרכב הנהלת החברה, הכוללת את מינוי  3ופטור, הכללתם בפוליסת ביטוח; )

דירקטור ליו"ר  ברכה  ניסים  )מר  ומנכ"ל;  מסוג  4יון  ביטוח  בפוליסת  התקשרות   )

RUN OFF ; 

לאור השלמת עסקת הכנסת הפעילות בתחום הקנאביס הרפואי, ומאחר והחברה  

אינה מקצה משאבים בתחומי הפעילות הקודמים של החברה בתחום שיתוף תוכן  

יעסוק בתיאור פעילות החברה  א' לדוח התקופתי  באינטרנט והשמת כח אדם, פרק  

 ום הקנאביס הרפואי. בתח

הודיעה החברה על ביטול המכרז הציבורי שנקבע לאותו יום    2018ביולי    12ביום   (16)
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כמו כן, בעלי השליטה הודיעו  במסגרת הודעה משלימה על בסיס תשקיף להשלמה.  

עד   של  מימון  להעמיד  בכוונתם  כי  לסכומים    6לחברה  מעבר  נוספים   ₪ מיליון 

מ  שהועמדו  כ"עסקה  ידם,  על  כה  החברות  2)1זכה" בהתאם לתקנה  עד  לתקנות   )

, וזאת לצורך הרחבת פעילות החברה  2000-)הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(, תש"ס

גם ראו  והשלמת הקמת החוות   נוספים  ומחוץ לישראל. לפרטים  תשקיף  בישראל 

, תיקון טעות  2018-01-062181, מס' אסמכתא:  2018ביולי,    10להשלמה מתאריך  

ביום  הסופר לתשקיף ש ,  2018-01-063072, מס' אסמכתא:  2018ביולי,    12פורסם 

-2018-01, מס' אסמכתא:  2018ביולי,    12וההודעה המשלימה אשר פורסמה ביום  

ליום  063057 נכון  ההפניה.  דרך  על  הנכללים  בעלי  2018בדצמבר    31,  הזרימו   ,

כ של  סך  אושרה    2.894- השליטה  אשר  בעלים,  כהלוואת  ש"ח,  כ"עסקה  מיליון 

מיום   מיידי  דיווח  וראו  אסמכתא:  2018באוגוסט,    15מזכה",  מס'   ,2018-01-

 , הנכלל על דרך ההפניה.  077190

  280,000מכרו בעלי השליטה   2019בפברואר  10 -ו  2019בפברואר  7בימים  יצוין, כי  (17)

ו  מניות החברה  בהתאמה,  160,000-של  החברה,  של  מוסדיים  מניות  גופים  . לשני 

השל שהתקבלה  בעלי  בתמורה  שימוש  לעשות  בכוונתם  כי  לחברה  הודיעו  יטה 

ממכירת המניות לתמיכה בחברה, כהמשך להזרמת כספים שבוצעו עד עתה ושנועדו  

לקידום הפרויקטים בארץ ובעולם של החברה ובכפוף לאישורים הנדרשים על פי דין  

 . אצל האורגנים הרלוונטיים בחברה

 מכירת חברת הבת ויומבה  .ב

)לשעבר   2017באוגוסט    31ביום   הודיעה החברה על התקשרותה עם ליטרלי מדיה בע"מ 

מזכויות הבעלות בויומבה   100%"( בהסכם למכירת  ליטרלי מיינדאד מדיה בע"מ( )להלן: "

" המכר )להלן:  הפרסום  הסכם  שטחי  את  ומנהלת  בחברה  עניין  בעלת  הינה  ליטרלי   .)"

ביוני,    2ומיום    2016במרס,    1מים מיום  באתרי האינטרנט שבבעלות ויומבה, בהתאם להסכ 

  1,500,000לפיהם, בין היתר, ליטרלי העמידה לחברה הלוואה בסך קרן נומינלי של    , 2015

מזכויות הבעלות בויומבה במקום חלוקת    51%-( וזכאית ל"ההלוואה: "דולר ארה"ב )להלן

הזכוי למכירת  בעסקה  שתתקבל  בתמורה  להשתתפות  והזכות  מפרסום  ות  ההכנסות 

כאמור,   הבעלות  זכויות  את  לקבל  זכותה  את  לממש  רצונה  על  שתודיע  ככל  בויומבה, 

  2(, ומיום  2016-01-038866, מס' אסמכתא:   2016במרס    2כמפורט בדיווחי החברה מיום  

מזכויות הבעלות בויומבה    100%מכירת  (.  2015-01-038025, )מס' אסמכתא:  2015ביוני,  

כנגד מלוא יתרת ההלוואה  ומכירת    הינה  עם חתימת הסכם המכר  נפרעה.    100%שטרם 

הגיעו   ליטרלי  לבין  החברה  בין  ההסכמים  כל  ההלוואה,  כנגד  בויומבה  הבעלות  מזכויות 

ויומבה ראו את דיווחי החברה מהתאריכים   נוספים אודות מכירת    31לסיומם. לפרטים 

אסמכתא:  2017  באוגוסט  )מס'  אסמכתא: )מ  2017באפריל,    26(,  2017-01-089169,  ס' 

  2018בפברואר,    28(,  2017-01-018958)מס' אסמכתא:    2017במרץ,    6(,  2017-01-035287

(, אשר 2017-01-009799)אסמכתא:    2017בינואר,    31- ( ו2017-01-017863)מס' אסמכתא:  

 מובאים על דרך ההפניה.  

 תרשים מבנה החזקות החברה 1.1.3

 : כדלקמן הינו  החברה  החזקות מבנה תרשים, הדוח למועד  נכון (א)
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 בשתי חברות בנות בבעלות מלאה, כדלקמן: , החזיקה החברה  2017ביולי,    31עד ליום  יצוין, כי   (ב)

באמצעות   (1) אנושי  הון  וניהול  גיוס  איתור,  בתחום  פעלה  אשר  בע"מ,  החזקות  ג'ובוקיט 

ת כלשהן  לא הפיקה הכנסו   2018בדצמבר    31וליום    2017בדצמבר,   31האינטרנט, אך נכון ליום  

 מתחום זה.  

(2) Viumbe LLC  " :בעלת שלושה  והייתה  בתחום אתרי הבידור,  אשר פעלה    –"(  ויומבה)להלן

הכנסות כתוצאה מניהול שטחי פרסום באתרים אלו.  אשר יצרה  אתרי אינטרנט בתחום זה, ו 

, הושלמה  2017ביולי,    31איבדה החברה את השליטה בויומבה, וביום    2016באפריל,    3ביום  

 .  לעיל ב'1.1.2מכירת כל החזקותיה של החברה בויומבה. לפרטים ראו סעיף 

(3) TOGETHER IDEAS PHARMA PORTUGAL, LDA  " :חברת    –"(  פורטוגל   טוגדר)להלן

ינואר   בחודש  הוקמה  פורטוגל  לקבלת    2019טוגדר  פועלת  החברה  זה,  פרסום  למועד  ונכון 

וייצוא של קנאביס רפואי. לפרטים נוספים ראו דיווח   ייצור, הפצה  רישיונות לגידול, ריבוי, 

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 2019-01-011424)  2019בינואר  31מיידי מיום  

 הול עסקי התאגיד שינויים מהותיים באופן ני 1.1.4

החברה מתמקדת בפעילות בתחום הקנאביס  בעקבות השלמת עסקת הכנסת הפעילות,  כאמור לעיל,  

  )ב( 1.1.3כמתואר בסעיף    הרפואי, ואינה מקצה משאבים בתחומי הפעילות הקודמים של החברה 

 .  לעיל

 תחום הפעילות של החברה  1.2

, תחום פעילות החברה הינו ריבוי, גידול, ייצור ושיווק מוצרי קנאביס  דוח זהנכון למועד   (א)

)להלן:    מוצרי קנאביס רפואיואספקת  תחום הפעילות יתמקד בכל שרשרת הפקת  רפואי.  

 החברה אינה משקיעה משאבים בתחומי פעילות קודמים ו/או אחרים.    ."(ההפקה  שרשרת"

כאשר   קנבינואידים.  ותהנקרא   ייחודיות  תרכובות כימיות  100- צמח הקנאביס מכיל יותר מ (ב)
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קנבינואידים  -נצרכים על ידי בני אדם הם מפעילים קולטנים המכונים אנדו  קנבינואידים ה

רבים מחקרים  האדם.  בגוף  שונות  במערכות  את    4הנמצאות  של חשפו  מעורבותם 

במגוון הולכה    הקנבינואידים  ביניהם:  ופתולוגים  פיזיולוגים  תהליכים  של  עצבית, רחב 

החיסונית המערכת  בקרת  האינסולין,  משק  בקרת  תיאבון,  ,  נוירוגנזה,  מוטורית,  למידה 

 . תחושת כאב, מצב רוח וזיכרון

היחס   (ג) פי  על  ומסווגים  מוגדרים  רפואי  לשימוש  המאושרים  קנאביס  מוצרי  להיום,  נכון 

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

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

 .ה ביניהםאפקט אשר איננו פועל בצורה זהה במידה וישנה הפרד

. מדינת ישראל 5ברחבי העולם כמו גם בישראל בקנאביס    בשנים האחרונות הורחבו מחקרים (ד)

בעיקר הודות למחקריו של חתן פרס    וזאת  6נחשבת למרכז עולמי בתחום של מחקר קנאביס 

 THC- גילה את ה  1963ישראל, פרופ' רפאל משולם מהאוניברסיטה העברית, אשר בשנת  

 , נערכים החברהלמיטב ידיעת  בארץ ובעולם.    7ואשר מחקריו הובילו למחקרים רבים בתחום

ביס  אקנ   באמצעותיפולים  טשפעה של  ההבודקים את ה  קליניים  מחקרים  עשרותבישראל  

 . וסרטן פסוריאזיס אפילפסיה,מחלות שונות כמו על 

ויותר בתחום  החברה,    ידיעת  למיטב (ה) מדינות רבות בעולם מקדמות הליכים מקלים יותר 

, אוסטרליה, 10קנדה   ,9ארה"ב   . ברשימת המדינות נמצאות מדינות כמו8הקנאביס הרפואי 

זה מכבר מדינת ישראל.   אליהן הצטרפהגרמניה, צ'כיה ומדינות אירופאיות רבות,  פולין,  

רי קנאביס רפואי באיכות  יתוח מוצלה בגידול ופיצוין כי מדינת ישראל נחשבת כמדינה מובי 

ס כלפי  ישראל שינוי משמעותי ביח  ניתן להיווכח כי בשנים האחרונות חל במדינתגבוהה.  

  81הסמכת  ב  ,תקינה החדשה )כהגדרתה להלן(ס הרפואי ואשר מתבטא בפיתוח ההקנאבי 

ובאישור ייצוא מוצרי    רפואי  ם נוספים אשר יורשו להעניק רישיונות שימוש בקנאביסרופאי

   .(להלן 5.3.4בסעיף קנאביס רפואי לחו"ל )כמפורט 

את התקינה החדשה אשר מטרותיה היו לבצע הסדרה של תחום    היק"רפרסם    2017בשנת   (ו)

 
בתחום:    4 החדשים  המחקרים  אודות  נוסף  למידע 
-%D7%A2%D7%9C-https://www.thcendcbd.com/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D

%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99-%91%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7/ 

5  -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%/   

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

7 14.6.16.aspx-research-cannabis-medical-roka/he/news/Pages/reshttps://hospitals.clalit.co.il/so  

 למידע נוסף אודות קידום הרגולציה בעולם:   8

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

קיימת    9 ועשרים ותשע  בעשרים ושתיים מדינות בארה"ב קיימת מדיניות אי הפללה, בתשע מדינות בארה"ב  לגליזציה מלאה 
מדינות בארה"ב מתירות את השימוש בקנאביס לצרכים רפואיים. יצוין, כי נתונים אלו מבוססים על פרסומים פומביים אשר  

 דיוקם לא נבדק על ידי החברה באופן עצמאי בשל העלויות הגבוהות הכרוכות בביצוע בחינה עצמאית כאמור 

לשימוש פנאי )לגליזציה( בקנדה ומכירת של קנאביס באופן חוקי. משמעות נוספת לאישור    אושר החוק  2017אוקטובר    בחודש  10
החוק הוא האפשרות למכור למטופלים המחזיקים ברישיון לשימוש בקנאביס רפואי בקנדה גם קנאביס רפואי אשר יובא מחוץ  

חייב    יהיהלקנדה,    מיובא  יהיה   אשררפואי  . קנאביס  זו  במסגרת  לקנדה  קנאביס  יובא  טרם,  החברה  ידיעת  למיטב  כאשרלקנדה,  
בקנדה, בדומה לקנאביס רפואי אשר גודל וייוצר בקנדה. כמו כן,    הרגולטורבקבלת כל ההיתרים והאישורים הנדרשים על ידי  

 הרגולטור הקנדי מחייב קבלת אישור ספציפי לכל משלוח 

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

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

עד  אשר נכון למוכ,  11פרדים רישיונות נ   לשמונה  תחולק  ההפקה התקינה החדשה, שרשרת  

   .ובית מסחרלגידול, ריבוי, ייצור   זמניים אישורים 4 לקבוצה, זה דוחפרסום 

הכנסת  ועד להשלמת עסקת    אך ממועד הקמתה  ,2014בספטמבר    8גלובוס התאגדה ביום   (ז)

למפעל ייצור מוצרי    פעילות שוטפת למעט החזקה באישור זמני לא הייתה  , לגלובוס  הפעילות

בעלים של מספר    הינו   מר ניסים ברכה   ובעלי השליטה של החברה, הינם:  קנאביס. מייסדיה 

חברות   עם  בשיתוף  המבוצעים  בפרויקטים  שותפות  אשר  מניב  מסחרי  נדל"ן  חברות 

ניר סוסינסקי   ומנכ"ל של  הינו  ציבוריות הנסחרות בבורסה בתל אביב בע"מ; מר  בעלים 

ההנדסה   שירותי  בתחום  ציבוריים  חברה  גופים  ממשלה,  למשרדי  שירותים  המספקת 

   .בעלים של חברת אבטחה מהמובילות בדרום הארץ הינו ומוניציפליים; ומר גיא עטיה 

כ   לקבוצה,  זה  דוחלמועד    נכון  (ח) של  חקלאי  בשטח  שימוש   החווה"   )להלן:  דונם   25-זכות 

-סף בגודל של ככמו כן, לאחד מהניצעים שטח חקלאי נו  "(.  הקיים  השטח"  " או בישראל

נכון למועד זה, דירקטוריון   .הפעילות לטובת יוקצה אשר"( הנוסף השטחדונם )להלן: " 30

נוסף. שטח  להקצאת  צורך  יש  כי  החליט  טרם  הנוסף    החברה  והשטח  הקיים  השטח 

הודיעה החברה על התקשרות    2018חודש מרס ב ממוקמים במועצה האזורית חוף אשקלון.  

עם חברת ימקו ידפז תעשיות בע"מ בהסכם להקמת מתחם חממות לגידול קנאביס רפואי  

של   בהיקף  השקיה,    20ישראל  מערכות  מתקדמות,  וטכנולוגיות  מערכות  אספקת  דונם, 

הנדרש   הנוסף  הציוד  כלל  לרבות  ואוורור,  חימום  נטפים,  חברת  של  ודישון  צינון  טפטוף 

לתקן להבטח בהתאם  הרפואי  לקנאביס  הנאותים  הגידול  תנאי  לגידול     IMC-GAPת 

מתחם החממות, והכל בהתאם לדרישות    סביבקנאביס רפואי ובתוספת הקמת גדר אבטחה  

החווה    2019בינואר    13ביום    "ר.היק את  משיקה  היא  שבוע  באותו  כי  החברה  הודיעה 

היא וכי  הרלוונט  בישראל  הגורמים  מול  אל  בישראל  ים  י פועלת  זריעה  אישורי  לקבלת 

של    השניהיא מעריכה שהגידול יתחיל במהלך הרבעון  כי  בישראל וולתחילת גידול בחווה  

,  2019בכפוף לתחילת גידול ברבעון השני של שנת  שכי    מעריכה , כאשר החברה  2019שנת  

 .בשנהטון קנאביס   20- תגדל כ 2020וכי משנת  2019טון קנאביס בשנת   10-תגדל החברה כ

בעלי  יצוין, כי  .  12מיליוני ש"ח   15- עמדה על סך של כ  חווה בישראללהקמת התשתית    עלות (ט)

י הם ערוכים להשקיע את עלות  כ  עוד טרם השלמת עסקת הכנסת הפעילות,   הודיעו  השליטה 

ת הנדרשות ממקורותיהם העצמיים כהלוואת בעלים על פי חוקי מס הכנסה  והקמת התשתי

 . בישראל

  הקבוצה   בוחנתקביל להקמת חוות גידול והקמת מפעל לגידול קנאביס רפואי ומוצריו,  במ (י)

קנאביס    גם מוצרי  וייצור  לגידול  האפשרויות    ולשווק   לייצר   כוונה  מתוך ,  בגרמניהאת 

כי  יןיצו.  13ובקנדה   באירופה  הרלבנטיים  לשווקים  אלה  מוצרים בעלי  ,  העמידו  כה  עד 

מיליון ₪ לפעילות כהלוואות בעלים, כאשר הסכום האמור    6.5-כ  של   סך   לחברההשליטה  

והשנייהגם  לל  כו הראשונה  ההלוואה  נתנו    בעלי .  את  חוזרת  השליטה  בלתי  התחייבות 

 
11 https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/cannabis/Documents/09052018.pdf   

 . להלן 6.26 סעיף ראו  12

 (, הנכלל על דרך ההפניה.012292-01-2018) 2018בפברואר  5לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  13

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/cannabis/Documents/09052018.pdf
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להמשיך ולתמוך בגלובוס, ככל שיידרש ובכל סכום שיידרש, עד למועד שבו תוכל החברה 

החוב   הון.  לגיוס  וריבית    חוזרת  הבלתי  ההתחייבות   נשואלפעול  הצמדה  הפרשי  יישא 

וייפרע לניצעים על בסיס שנתי באופן שרבע מרווחי    המינימאלית לפי פקודת מס הכנסה 

יוחזר   הרלוונטית  בשנה  מס  לפני  כאמור    בעלי השליטהלהחברה  פירעון החוב  על חשבון 

ובתנאי שתזרים החברה יאפשר לה גם המשך מימון פעילות שוטפת של החברה במשך שנה  

החליטו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה    2018בדצמבר    28יצוין, כי ביום    . ןלאחר מכ

להמיר חלק מהסכום האמור אשר העמידו בעלי השליטה בחברה כהלוואות בעלים למניות  

פרטית   הקצאה  של  בדרך  מיוחד(  החברה  ברוב  הכללית  האסיפה  לאישור  והכל  )בכפוף 

 .  להלן 2.5כמפורט בסעיף 

גלובוס  החברה  פרסמה    2018בינואר    18ביום  בנוסף,   (יא) מפעל  כי  לתכנון  בהסכם  התקשרה 

"(, אחת מהחברות  GSAPלהלן: "ו לעיל  )  GSAPרפואי עם חברת    לייצור מוצרי קנאביס

 בהתאם להוראות ההסכם, שירותיפרמצבטיקה.   מפעליהגדולות והמובילות בארץ לתכנון  

GSAP   יכללו, בין היתר: הובלה ותכנון לתקן GMP   למפעל הייצור והתקינה לבית המסחר

של מוצרי הקנאביס, תכנון מערכת האיכות במפעל, וולידצית מערכות ותהליכי ייצור, הכנת  

. טרם מכה מול משרד הבריאותנהלי ייצור ותהליכים, ליווי תכנון המעבדה וביצוע מבדק הס

  27בכל מקרה, ביום    אם הקבוצה תשכור מפעל.  ,אם יוקם מפעל  בחברה  התקבלה החלטה

,  2018במאי,    7, הודיעה החברה כי בהמשך למשא ומתן אשר עליו הודיעה ביום  2018במאי,  

 Panaxiaחתמה על הסכם לקבלת שירותי ייצור ואריזה למוצרי קנאביס רפואי עם חברת  

Pharmaceuticals Industries  " :ט6.313.1"(. לפרטים נוספים ראו סעיף  פנאקסיה )להלן. 

 להלן. 

באפריל   (יב) ישראלים    2018בנוסף,  צדדים  ושני  זרה  חברה  עם  כי התקשרה  הודיעה החברה 

  100-מטעם החברה הזרה בהסכם מפורט להקמת תאגיד משותף והקמת ותפעול שטח של כ

טון קנאביס רפואי לשנה )לעיל ולהלן:    60- דונם באוגנדה, לגידול תוצרת בהיקף של עד כ

לפרטים נוספים אודות    באותה עת.  שיתקבל"(, ובהתאם לצבר ההזמנות  באוגנדה  החווה"

סעיף   ראו  באוגנדה,  להלן.6.31ההסכם להקמת החווה  פוטנציאל  החב  ז'  כי  רה מעריכה, 

מיליון    75-על סך של כ 2019יעמוד בשנת  באוגנדה החווהההכנסות והעלויות השוטפות של 

הודיעה החברה    2019בינואר    13ביום    .(מיליון דולר ארה"ב )בהתאמה  15-דולר ארה"ב וכ

של  על תחילת זריעה לחווה של החברה באוגנדה. החברה מעריכה כי במהלך הרבעון השני  

יהיו ברשותה מוצרי קנאביס רפואי שגודלו בחווה באוגנדה. לפרטים נוספים, ראו    2019שנת  

-2018)  2018בדצמבר    19(,  2018-01-110379)   2018בנובמבר    18דיווחים מיידיים מהימים  

 (, הנכללים על דרך ההפניה. 2019-01-005259) 2019בינואר  13  -( ו01-123765

היא פועלת להקמת   , כי לאחר בחינת כל החלופותעה החברה,  הודי  2019בינואר    27ביום   (יג)

, הצמוד לחווה באוגנדה  ("המפעל: " בסעיף זה  להלן)מפעל לייבוש ומיצוי קנאביס רפואי  

במקביל להקמת המפעל,  .  והכל בתיאום עם הגורמים הרגולטוריים הרלוונטיים באוגנדה

והא GMP פועלת החברה לקבלת תקן עושה   ,ירופאייםלפי הסטנדרטים הקנדיים  וזאת 

  . הקמת המפעל בהתאם לתקן להלן  )יא(  "ק, כמפורט בסGSAP  החברה בסיוע של חברת

GMP  ,  העתידיים מוצריה  למכירת  הקרוב  בעתיד  לפעול  תוכל  שהחברה  מנת  על  הינו 

בקנדה ובגרמניה ולא תהיה תלויה במפעלים אחרים וכן תחסוך בעלויות העיבוד  ללקוחות  
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לפי תקן    בימים אלו להסמכת החווה באוגנדה. כמו כן, החברה פועלת  השינוע והאבטחה

CUMU  ל של(  GAP-)מקביל  בת  חברת  בסיוע  זאת  עושה   Peterson and  והיא 

ControlUnion , להלן. (7)6.31כמפורט בסעיף 

ס  (יד) בתחום פעילותה, ראו  נוספות של החברה  וכן להתקשרויות  נוספים,   6.31עיף  לפרטים 

 להלן. 

הקבוצה   (טו) בתחום  בכוונת  בעולם  והן  בישראל  הן  ייחודיות  הרפואילייצר  תוך  הקנאביס   ,

 בהפקת מוצרי קנאביס רפואי. מהמובילות בתחומה  תכאח הקבוצהמיצוב 

התקש  2017בנובמבר    8ביום   (טז) באמצעי  כי  ופורסם  הודיע  הבריאות  משרד  כי  בישראל  רת 

, אולם השלמת מהלך שכזה דורשת 14מפקודת הסמים המסוכנים  CBD-ימליץ להסיר את ה

פנים. לביטחון  השר  לרבות  ממשלה,  ואישור  יתממש,    חקיקה  אכן  והדבר  הקבוצה  ככל 

יצוין,    .15CBDב של מוצרים מבוססי  מגוון רחבישראל  כי הדבר יאפשר לה לייצר    מעריכה 

אינו נחשב כסם מסוכן ועל כן ניתן למכור    CBD-כי כבר כיום, במספר מדיניות בעולם ה

לפרטים נוספים אודות שיתוף הפעולה   .CBDבמדינות אלו מגוון רחב של מוצרים מבוססי 

של ים    ייצור מוצרי קוסמטיקה מבוססי המינרליםבקשר עם  של החברה עם חברת פרימייר  

 להלן.  .ח6.313.1ראו סעיף  CBD-המלח ו

באופן   (יז) לגדול  צפויה  ובעולם  בישראל  הרפואי  הקנאביס  תעשיית  כי  מעריכה  הקבוצה 

לאור הפתיחות וההקלות הן בשימוש בקנאביס רפואי, הגדלת    משמעותי בשנים הקרובות

עקב גידול במספר המחקרים שמתבצעים    ,ההתוויות המאפשרות שימוש בקנאביס רפואי

  27ואישור הייצוא של קנאביס רפואי על ידי ממשלת ישראל ביום  בתחום זה בארץ ובעולם

יצוין, כי החברה מעריכה כי ייצוא של קנאביס    .להלן  5.3.4, כמפורט בסעיף  2019בינואר  

   .2019של שנת  הרביעירפואי ממדינת ישראל לא יתחיל לפני הרבעון  

בקשר עם פוטנציאל ההכנסות והעלויות השוטפות לרבות  לעיל,    כאמורהקבוצה  תחזיות והנחות  

 , יהיו ברשותה מוצרי קנאביס רפואי שגודלו בחווה באוגנדה  2019כי במהלך הרבעון השני של שנת  

 טון  10-כ  החברה  תגדל,  2019  שנת  של  השני   ברבעון  בישראל   בחווה  גידול  לתחילת  בכפוף  כי

ההכנסות  כי  ,  בשנה  קנאביס  טון  20- כ  תגדל  2020  משנת  וכי   2019  בשנת  קנאביס פוטנציאל 

-מיליון דולר ארה"ב וכ  75-על סך של כ  2019יעמוד בשנת    באוגנדה  החווהוהעלויות השוטפות של  

 לגדול  צפויה  ובעולם  בישראל  הרפואי  הקנאביס  תעשייתכי  ,  מיליון דולר ארה"ב )בהתאמה(  15

  לפני   יתחיל  לא  ישראל  ממדינת  רפואי  קנאביס  של  ייצוא  וכי  הקרובות  בשנים  משמעותי  באופן

ערך,   ,2020  שנת  של  הרביעי  הרבעון ניירות  בחוק  עתיד, כמשמעו  פני  צופה  מידע  בבחינת  הינן 

בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים   הקבוצה, המבוססות על הערכות  1968-התשכ"ח

. הערכות אלו עשויות  הקבוצהשל  אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה  

שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים  

  לדוח   6.36יכון הנזכרים בסעיף  , וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסהחברהשאינם בשליטת  

 זה. 

   – השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה 2

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

נובמבר    15 מחודש  העולמי  הבריאות  ארגון  של  מקדמי  דוח  אודות  ל  2017לפרטים  ראו:    CBD-בקשר 
substances/5.2_CBD.pdf-http://www.who.int/medicines/access/controlled  

https://www.youtube.com/watch?v=xNwhVpGiAHI
http://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/5.2_CBD.pdf
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מניות רגילות ללא ערך    100,000,000  -נכון למועד הדוח, ההון הרשום של החברה מורכב מ 2.1

 "(. רגילות  מניותנקוב )להלן: " 

  שקדמו   אשר בוצעו בשנתיים  החברה  של  השינויים שחלו בהון המונפק והנפרע  פירוט  להלן 2.2

   :זה דוח לתאריך

 מהות השינוי תאריך 
כמות מניות  

 רגילות
התמורה ששולמה  

 )ברוטו(   לחברה
יתרת הון מונפק  
 )מניות רגילות( 

מימוש כתבי אופציה   2017בינואר  2
 (   3)סדרה 

 6,591,347  ש"ח 4,025 3,500

מימוש כתבי אופציה   2017בינואר  17
 (   3)סדרה 

 6,592,897   ש"ח 1,782.5 1,550

מימוש כתבי אופציה   2017במרץ  23
 (   3)סדרה 

 6,594,497 ש"ח 1,840 1,600

 6,864,497 ש"ח  162,000  270,000 הנפקה לציבור  2017ביוני  4

 9,053,497 ש"ח  1,641,750   2,189,000 הנפקה לציבור  2017ביולי  11

 9,769,497 ש"ח  429,600 716,000 ( 1)הקצאה פרטית  2017בנובמבר  27

 11,006,711 ש"ח  1,732,100 1,237,214 מימוש אופציות   2017בדצמבר  28

מימוש אופציות   2017בדצמבר  31
 למניות טוגדר רגילות 

 11,308,146 ש"ח  422,009 301,435

  100%כנגד העברת  33,906,350 הקצאה פרטית  2018במאי  2
ממניות גלובוס  
פארמה לחברה,  

כאמור לעיל  

 .א1.1.2בסעיף

45,214,496 

מימוש אופציות לא   2018במאי  16
   -רשומות 

 45,223,496 ש"ח 9,000 9,000

מימוש אופציות לא   2018במאי  21
  טוגדר -רשומות 

 למניות  -  7/12אפ

 45,242,115 ש"ח  18,619 18,619

מימוש כתבי אופציה   2018באוגוסט  28
 ( למניות 4)סדרה 

 45,324,596 ש"ח  412,405 82,481

מימוש כתבי אופציה   2018בספטמבר  3
 ( למניות 4)סדרה 

 45,343,441 ש"ח  94,225 18,845

מימוש כתבי אופציה   2018באוקטובר  22
 ( למניות 4)סדרה 

 45,344,057 ש"ח 3,080 616
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מימוש כתבי אופציה     2018בנובמבר  1
 ( למניות 4)סדרה 

 45,352,692 ש"ח  43,175 8,635

מימוש כתבי אופציה   2018בנובמבר  4
 ( למניות 4)סדרה 

 45,366,530 ש"ח  69,190 13,838

מימוש כתבי אופציה   2018בנובמבר  5
 ( למניות 4)סדרה 

 45,378,880 ש"ח  61,750 12,350

מימוש כתבי אופציה   2018בנובמבר  6
 ( למניות 4)סדרה 

 45,456,349 ש"ח  387,345 77,469

מימוש כתבי אופציה   2018בנובמבר  7
 ( למניות 4)סדרה 

 45,525,843 ש"ח  347,470 69,494

אופציה  מימוש כתבי   2018בנובמבר  8
 ( למניות 4)סדרה 

 45,601,860 ש"ח  380,085 76,017

מימוש כתבי אופציה   2018בנובמבר  11
 ( למניות 4)סדרה 

 45,732,571 ש"ח  653,555 130,711

מימוש כתבי אופציה   2018בנובמבר  12
 ( למניות 4)סדרה 

 45,911,379 ש"ח  894,040 178,808

אופציה  מימוש כתבי   2018בנובמבר  13
 ( למניות 4)סדרה 

 45,930,952 ש"ח  97,865 19,573

מימוש כתבי אופציה   2018בנובמבר  14
 ( למניות 4)סדרה 

 46,010,378 ש"ח  397,130 79,426

מימוש כתבי אופציה   2018בנובמבר  27
 ( למניות 7)סדרה 

 46,137,721 ש"ח  573,044 127,343

מימוש כתבי אופציה   2018בנובמבר  28
 ( למניות 7)סדרה 

 46,187,996 ש"ח  226,238 50,275

מימוש כתבי אופציה   2018בנובמבר  29
 ( למניות 7)סדרה 

 46,261,703 ש"ח  331,682 73,707

מימוש כתבי אופציה   2018בדצמבר  2
 ( למניות 7)סדרה 

 46,263,703 ש"ח 9,000 2,000

מימוש כתבי אופציה   2018בדצמבר  3
 ( למניות 7)סדרה 

 46,276,902 ש"ח  59,396 13,199

מימוש כתבי אופציה   2018בדצמבר  4
 ( למניות 7)סדרה 

 46,348,543 ש"ח  322,385 71,641

מימוש כתבי אופציה   2018בדצמבר  5
 ( למניות 7)סדרה 

 46,562,788 ש"ח  964,103 214,245
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מימוש כתבי אופציה   2018בדצמבר  27
 ( למניות 7)סדרה 

 46,563,788 ש"ח  45,000 1,000

מימוש כתבי אופציה   2018בדצמבר  27
 ( למניות 7)סדרה 

 46,607,601 ש"ח  197,159 43,813

מימוש כתבי אופציה   2019בינואר  2
 ( למניות 7)סדרה 

 46,616,032 ש"ח  37,940 8,431

מימוש כתבי אופציה   2019בינואר  3
 ( למניות 7)סדרה 

 46,637,706 ש"ח  97,533 21,674

מימוש כתבי אופציה   2019בינואר  6
 ( למניות 7)סדרה 

 46,645,988 ש"ח  45,000 10,000

מימוש כתבי אופציה   2019בינואר  27
 ( למניות 7)סדרה 

 46,769,461 ש"ח  547,898 121,755

מימוש כתבי אופציה   2019בינואר  28
 ( למניות 7)סדרה 

 46,855,870 ש"ח  388,841 86,409

מימוש כתבי אופציה   2019בינואר  29
 ( למניות 7)סדרה 

 46,903,048 ש"ח  212,301 47,178

מימוש כתבי אופציה   2019בינואר  30
 ( למניות 7)סדרה 

 47,050,519 ש"ח  663,620 147,471

מימוש כתבי אופציה   2019בפברואר  3
 ( למניות 7)סדרה 

 47,058,445 ש"ח  35,667 7,926

מימוש כתבי אופציה   2019בפברואר  4
 ( למניות 7)סדרה 

 47,069,342 ש"ח  49,037 10,897

מימוש כתבי אופציה   2019בפברואר  5
 ( למניות 7)סדרה 

 47,083,681 ש"ח  64,526 14,339

מימוש כתבי אופציה   2019בפברואר  6
 ( למניות 7)סדרה 

 47,184,718 ש"ח  454,667 101,037

מימוש כתבי אופציה     2019בפברואר  7
 ( למניות 7)סדרה 

 47,273,547 ש"ח  399,731 88,829

מימוש כתבי אופציה   2019בפברואר  10
 ( למניות 7)סדרה 

 47,328,891 ש"ח  249,048 55,344

מימוש כתבי אופציה   2019בפברואר  11
 ( למניות 7)סדרה 

 47,338,350 ש"ח  42,566 9,459

מימוש כתבי אופציה   2019בפברואר  12
 ( למניות 7)סדרה 

 47,343,050 ש"ח  21,150 4,700
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מימוש כתבי אופציה   2019בפברואר  13
 ( למניות 7)סדרה 

 47,361,193 ש"ח  81,644 18,143

מימוש כתבי אופציה   2019בפברואר  14
 ( למניות 7)סדרה 

 47,376,019 ש"ח  66,717 14,826

מימוש כתבי אופציה   2019בפברואר  18
 ( למניות 7)סדרה 

 47,576,019 ש"ח  900,000 200,000

מימוש כתבי אופציה   2019בפברואר  19
 ( למניות 7)סדרה 

 47,640,027 ש"ח  288,036 64,008

מימוש כתבי אופציה   2019בפברואר  20
 ( למניות 7)סדרה 

 47,648,628 ש"ח  38,705 8,601

מימוש כתבי אופציה   2019בפברואר  21
 ( למניות 7)סדרה 

 47,654,692 ש"ח  27,288 6,064

מימוש כתבי אופציה   2019בפברואר  24
 ( למניות 7)סדרה 

 47,694,516 ש"ח  179,208 39,824

מימוש כתבי אופציה   2019בפברואר  25
 ( למניות 7)סדרה 

 47,774,466 ש"ח  359,775 79,950

מימוש כתבי אופציה   2019בפברואר  26
 ( למניות 7)סדרה 

 47,829,402 ש"ח  247,212 54,936

מימוש כתבי אופציה   2019בפברואר  27
 ( למניות 7)סדרה 

 48,057,518 ש"ח  1,026,522 228,116

מימוש כתבי אופציה   2019בפברואר  28
 ( למניות 7)סדרה 

 48,083,418 ש"ח  116,550 25,900

מימוש כתבי אופציה   2019במרס  3
 ( למניות 7)סדרה 

 48,278,762 ש"ח  879,048 195,344

 48,278,762 הדוח מועד סמוך לסה"כ הון מונפק ונפרע ל

₪, וראו    429,600הקצאה פרטית בגין הסכם השקעה עם חברת ליטרלי מדיה בע"מ, בתמורה לסכום של   (1)

 ., המובא על דרך ההפניה2017-01-098596, מס' אסמכתא: 2017בנובמבר,  12ווח מיידי מיום די

 זה דוח לתאריך שקדמו כתבי אופציה סחירים על פי הודעה משלימה בשנתיים הנפקת 2.3

 ניירות ערך שהונפקו  פרסום ההודעה המשלימהתאריך  

  –( 4כתבי אופציה )סדרה  ( 1)2018 באוגוסט  15

805,000 

  –( 5כתבי אופציה )סדרה 

805,000 

(  6כתבי אופציה )סדרה 

– 1,150,000 

  –( 7כתבי אופציה )סדרה  ( 2)2017ביולי  11

2,300,000 

  –( 5כתבי אופציה )סדרה 

690,000 

(  6כתבי אופציה )סדרה 

– 690,000 
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 , הודיעה החברה על תוצאות מכרז ציבורי בהתאם לתשקיף להשלמה 2018באוגוסט,    19ביום   (1)

( והודעה משלימה  2018-01-077028)   2018באוגוסט,    15והתיקון לו מיום    2018ביולי    10מיום  

. התמורה ברוטו הפניה, הנכללים על דרך ה(2018-01-077676)  2018באוגוסט,  15מכוחו מיום 

₪, והתמורה העתידית ברוטו בהנחת   862,000-שהתקבלה אצל החברה מסתכמת בסך של כ

תוצאות המכרז הציבורי   לפרטים בקשר עםמיליון ₪.    21.965מימוש כל כתבי האופציה הינה  

מיום  ראו   מיידי  נכון (2018-01-078459)  2018באוגוסט    19דיווח  ההפניה.  דרך  על  הנכלל   ,

מניות רגילות של   768,263  -( ל4כתבי אופציה )סדרה    768,263ועד דוח זה, מומשו סך של  למ

 ( של החברה פקעו. 4ויתר כתבי האופציה )סדרה ₪ למניה(  5)במחיר מימוש של  החברה

תשקיף להשלמה הודיעה החברה על תוצאות מכרז ציבורית בהתאם ל,  2018בנובמבר,    20ביום   (2)

  2018בנובמבר    19( והודעה משלימה מכוחו מיום  2018-01-110379)   2018בנובמבר,    19יום  מ

מיום  2018-01-110868) כאמור  המשלימה  להודעה  ותיקון  -2018-01)  2018בנובמבר    20( 

התמורה ברוטו שהתקבלה אצל החברה מסתכמת בסך  (, הנכללים על דרך ההפניה.  111048

 22.770רוטו בהנחת מימוש כל כתבי האופציה הינה ₪, והתמורה העתידית ב 3,450,000- של כ

 2018בנובמבר    20דיווח מיידי מיום  תוצאות המכרז הציבורי ראו    לפרטים בקשר עםמיליון ₪.  

כתבי   2,268,384נכון למועד דוח זה, מומשו סך של    , הנכלל על דרך ההפניה.(2018-01-111414)

₪ למניה(   4.5)במחיר מימוש של    ל החברהמניות רגילות ש  2,268,384  -( ל7אופציה )סדרה  

 . ( של החברה פקעו7ויתר כתבי האופציה )סדרה 

כתבי    2019  בפברואר  5  ביום (3) של  המימוש  תקופת  הארכת  את  המחוזי  המשפט  בית  אישר 

)סדרה   ליום    (5אופציה  ואת הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה   2019באפריל    2עד 

בדצמבר   23. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מהימים  2019במרס    3( עד ליום  7)סדרה  

בינואר    2(,  2019-01-000069)  2019בינואר    1(,  2018-01-125370  -ו   2018-01-125364)  2018

-2019-01,  2019-01-004134)  2019בינואר    9(,  2019-01-000777,  2019-01-000726)  2019

-2019-01,  2019-01-006957)  2019בינואר    17,  (2019-01-004176,  2019-01-004143,  004155

-2019-01,  2019-01-008460)  2019בינואר    21(,  2019-01-006975,  2019-01-006969,  006966

בינואר   27(,  2019-01-009171)  2019בינואר    23(,  2019-01-008475,  2019-01-008466,  008463

 (, הנכללים על דרך ההפניה. 2019-01-010792) 2019בפברואר  6 -( ו2019-01-009711) 2019

 

 :16זה  דוח לתאריך שקדמו  בשנתייםמדף  המניות שהוצעו על פי תשקיף  פירוט  להלן 2.4

תאריך דוח  

 הצעת המדף 

ע.נ. של המניות שנרכשו על ידי   ע.נ. של המניות שהוצעו על פיו תאריך התשקיף 

 הציבור 

 270,000 2,000,000 2016במאי  31 2017ביוני  4

 2,189,000 2,574,700 2016במאי  31 2017ביולי  11

 

החליטו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאשר הקצאת מניות    2018בדצמבר    28ביום   2.5

 
  שפרסמה   דף מה הצעת    ותדוח  שני ₪ על פרסום    30,000על החברה עיצום כספי בסך של    הוטל   2018באוקטובר    24, כי ביום  יצוין  16

  הכנסת   עסקת  על  החתימה   טרם  בוצעו  אלו  מדף  הצעת  דוחות  פרסום  כי  יצוין   וזאת ללא תשקיף מדף בתוקף.  2017  בשנת  החברה
 . הפעילות
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  30%  -ש"ח למניה, אשר היה גבוה ב  6.5מיליון ש"ח ובמחיר של    3של החברה בהיקף של  

. הקצאת המניות כאמור תתבצע 2018בדצמבר    27ממחיר הסגירה של מניית החברה ביום  

מיליון ש"ח הינם בגין חלק מהסכומים של ההלוואה    2.5בדרך של המרת חוב כאשר סך של  

וההלוואה השנייה אשר ה ובעל  הראשונה  דירקטוריון, מנכ"ל  )יו"ר  ניסים ברכה  עמיד מר 

מיליון ש"ח הינם בגין חלק מההלוואה    0.5לעיל, וסך של    (4)1.1.2שליטה(, כמפורט בס"ק  

שהועמדה כהלוואת בעלים על ידי מר גיא עטיה )דירקטור, מנכ"ל בחברת בת של החברה  

הקלות  ( לתקנות החברות ) 2)1בהתאם לתקנה  ובעל שליטה(, אשר אושרה כ"עסקה מזכה"  

  12ביטול המכרז הציבורי שנקבע ליום  , וזאת לאחר  2000-בעסקאות עם בעלי ענין(, תש"ס

  תנאים   למספר  בכפוף  הינה  כאמור  החוב  המרתלעיל.    (16)1.1.2, כמפורט בס"ק  2018ביולי,  

הבורסה    החברה  של  המניות  בעלי  אסיפת  אישור,  וביניהם  מתלים ואישור  מיוחד  ברוב 

  לאישור   האסיפה  זימון  את  החברה  פרסמה  טרם  זה  למועד  נכוןלניירות ערך בתל אביב בע"מ.  

)מס'   2018בדצמבר  30לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  . כאמור  ההקצאה

 (, הנכלל על דרך ההפניה.  2018-01-128151אסמכתא: 

 

  קבועה  מדיניות  לה  ואין  לחלוקה  הראויים   רווחים   לחברה   אין,  הדוח  למועד   –  חלוקת דיבידנדים  3

  בשנתיים   דיבידנדים  חילקה  לא   החברה.  דיבידנדים  של  חלוקה  איאו  /ו   לחלוקה  הקשור  בכל

יהיה קודם לחלוקת  לעיל    (4)א1.1.2בסעיף  . יצוין, כי החזר הלוואות הבעלים כמפורט  האחרונות

   דיבידנד.
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 מידע אחר : חלק שני

 כספי לגבי תחום הפעילות מידע 4

 לפרק ב' )דוח הדירקטוריון(.  1.2לפרטים אודות מידע כספי לגבי תחום הפעילות ראו סעיף 

 טרם החלה לבצע מכירות בפועל. הקבוצה, הדוחלמועד   נכון

 גורמים חיצוניים על הפעילות סביבה כללית והשפעת  5

 להלן פירוט אודות המגמות הכלליות אשר משפיעות או עלולות להשפיע על הפעילות:

 17רגולציה  5.1

החלו  מ הקודמת,  המאה  של  התשעים  שנות  בקנ  בישראלתחילת  שימוש  למטרות  ביס  א ניצני 

בחינת כל בקשה לגופה,  . כל עוד התופעה לא הייתה שכיחה, התיר משרד הבריאות, לאחר  רפואיות

ביס לצרכים רפואיים בהתאם לסמכותו מבלי שנקבעו כללים מנחים לעניין זה  אאת השימוש בקנ

  רפואי ביס  אככל שהתרחבה מגמת השימוש בקנ.  או לעניין אספקת הסם לבעלי רישיונות השימוש בו

בקנ לשימוש  בעלי הרישיונות  בהסדראומספר  צורך  קיים  כי  וגדל, התבהר  הלך  של  ביס  כוללת  ה 

בקנ השימוש  לאישור  הנחיות  מגיבוש  החל  הסדרת  אהתחום,  דרך  משלב  ההפקהשרשרת  ביס   ,

התקינה החדשה  השנים, נעשו מספר ניסיונות להסדרת התחום.    לאורך.  הריבוי ועד לשלב הניפוק

על    ונערכ"( הנלווה אליה,  הדרכים  מפת"להלן:  ותהליך רישוי העיסוק בתחום הקנאביס הרפואי ) 

נוספים  ידי במגעים שוטפים עם העוסקים בתחום  ,  משרד הבריאות בתיאום עם משרדי ממשלה 

 .בסיוע וייעוץ של מספר ועדות שהוקמו לבחינת הנושא

מס  2011בשנת   ממשלה  החלטת  "סוכנות    3609  'התקבלה  ישמש  הבריאות  משרד  כי  נקבע  שבה 

הבריא  במשרד  הוקמה  כך  ולצורך  האמנה  להוראות  בהתאם  לקנביס  ממשלתית",  ה"יחידה  ות 

זו  בנוסף,.  (יק"ר)רפואי"   החלטה  מנציגי משרדי    הוקמה  לפי  המורכבת  בין משרדית  היגוי  ועדת 

וגופים אחרים למעקב ותיאום בנושא. בשנת   התקבלה החלטת    2013ממשלה רשויות ממשלתיות 

  התקבלה החלטת ממשלה   2016בשנת    .ובה נקבעו עקרונות להסדרה וקווי פעילות  1050  'ממשלה מס

ה"  158718  מס' מודל  נקבע  להס  -"  מדיקליזציהובה  ואשר    ביס הרפואיאדרת תחום הקנהמתווה 

נכתבה התקינה החדשה זה    .מכוחו  לכל חוליה    ות מתאימותתקינפרסם היק"ר  על בסיס מתווה 

   ."(החדשה התקינהקנאביס רפואי )לעיל ולהלן: " בשרשרת הפקת מוצרי

  ביסאסטנדרטים נאותים לאיכות על מנת לאפשר שימוש רפואי נאות בקנ  התקינה החדשה קובעת

   .באופן הדומה ככל הניתן לזה הקיים בתרופות רפואי

ייצור, הפצה, החזקה, שינוע, בדיקות    השמדה,  גידול,ריבוי,  כל פעולה בצמח הקנאביס ובכלל זה,  

שיונפקו על  ישיונות מתאימים ניפוק מחויבת בעמידה בהוראות כל דין ובכלל זה בקבלת ר ו  מעבדה 

דרישות איכות ואבטחה  ב  עמידה   ת מחייבהרישיונות    . קבלת לתקינה החדשהידי היק"ר בהתאם  

ומפוקחות וכי שיעודכנו מעת לעת  קפדניות  לרבות ובהתאם    , בהתאם לסוג הרישיון, כפי שגובשו 

 המלצות משטרת ישראל. –להמלצות המשרד לביטחון פנים, ובכל הקשר לאבטחת ומיגון 

מוצרי הקנאביס הרפואי אשר יאושרו לשיווק בישראל, ייוצרו ויהיו ברמת  בהתאם לתקינה החדשה,  

רטיזציה גבוהה ועל מנת להבטיח רמת  על מנת להגיע לרמת סטנדאיכות הראויה לשימוש רפואי.  

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

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

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/canabis_path.pdf
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1587A.aspx
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ביס  אתהליכי הריבוי והגידול של צמחי הקנ  ,דירות ואחידות גבוהה כראוי ממוצר לשימוש רפואיה

הגלם חומרי  ליצירת  תהליכיהמשמשים  ההשמדה,  ,  ההפצה    השינוע,  ותהליכי  והאריזה  הייצור 

שלהם,   שלייכולם  והניפוק  אדוק  ופיקוח  בקרה  תחת  לgood-practices  עשו  בהתאם   ,-  IMC-
19Medical Grade  .  ,ועד  לפיכך הריבוי  אורך התהליך משלב  סופילכל  מוצר  בבית    וניפוקו  ייצור 

בשרשרת   חוליה  כל  מחויבת  אדוקה    על  ההפקהמרקחת,  תנאי ששמירה  אופטימליים    ל  סביבה 

שמירה אדוקה על תהליכי עבודה מוגדרים ואחידים המבוססים על פרוטוקולי    ,ואחידים וכמו כן

אורך  .  נדרטיםסט  עבודה  להיערך    ההפקה שרשרת  לכל  סדירות  צריכות  אנליטיות  בדיקות 

עומד בסטנדרטים האנליטיים וברמת האיכות    הצמחותקופתיות כנדרש, על מנת לוודא ולתעד כי  

 .ההפקהשרשרת בכל שלב משלבי  הנדרשים

)לא כולל רישיון לאתר השמדה לקנאביס ורישיון למעבדת    שלבים   לשישה  חולקה  ההפקהשרשרת  

לכל אחד מהם נדרש רישיון    , אשר(20שירות בתחום הקנאביס, אשר מפורטים גם כן במפת הדרכים

תאגידים נפרדים, כאשר אין מגבלה שיהיה  על ידי  יוחזקו  , ב'-א' ו רישיונות , למעט רישיון)כל  פרדנ

 – 21( בעל שליטה זהה באותם תאגידים

ריבוי  (א) צמח    –  22חוות  של  זנים  של  טיפוח  לביצוע  או  ריבוי  מקורות  לגידול  המשמש  מקום 

. על מנת לבצע את הליך  (IMC-GAPבהתאם לאמות מידה חקלאיות ראויות )תקן    הקנאביס

הריבוי בהתאם לתקינה החדשה יש לייבא מחו"ל את חומר הריבוי בתצורת חומר צמחי )כגון  

)נדרש "היתר יבוא" ו"רישיון יבוא    וכו'( על פי הנחיות היק"ר   יחורים, תרביות ריקמהי זרעים,  

ואמצעי    לתקנות הגנת הצומח )יבוא צמחים, מוצרים צמחים, נגעיםובהתאם    לסם מסוכן"(

ייבוא חומר הריבוי ארצה, החומר  ו  הנדרשים   קבלת האישורים  . לאחר2009-לוואי(, התשס"ט 

עד לקבלת האישורים    הצמחי המיובא מחויב בתקופת הסגר, גידול בהסגר ובדיקות מעבדה.

  לרכוש זרעים או ייחורים מחוות קיימות בארץהחברה  וההיתרים הנדרשים כאמור, בכוונת  

  חוות  שש  קיימות  הדוח  למועד , נכון  החברהידיעת    למיטב.  מהיק"ר  IMC-GAPאשר קיבלו  

 . "רהיק  ידי על  שאושר ריבוי חומר עם

גידול  (ב) רפואי  –  23חוות  קנאביס  של  לגידול  המשמש  מוגדר  מידה    מתחם  לאמות  בהתאם 

מחוות הריבוי ובה    הריבוי  אצוות. חוות הגידול תקבל את  (IMC-GAPחקלאיות ראויות )תקן  

ביס תהינה נבדלות ומופרדות מחוות  א . חוות גידול הקנגידול  לאצוות  להפיכתה  עד  אותה יגדלו  

   .ריבוי גם אם יהיו בסמיכות באותו מתחם

מחוות הגידול אל מפעל הייצור לצורך עיבוד,    הגידול  אצוות  תבשלב זה מועבר  –  24מפעל ייצור  (ג)

, בדומה למפעלי תרופות ואשר יתנהלו בהתאם לאמות מידה  ייצור ואריזה של מוצרי קנאביס

( נכון למועד  החברהידיעת    למיטב  .(IMC-GMP  תקןמקצועיות מתאימות  , קיימים  הדוח, 

החברה על הסכם לקבלת שרותי ייצור    להתקשרות .  GMPמפעלים בעלי תקן    שלושהבארץ  

רפואי   קנאביס  למוצרי  סעיף  ואריזה  ראו  החברה,  של  מפעל  לתכנון  במקביל  מפנאקסיה 

 . להלן  .ט6.313.1

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

20 https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/cannabis/Documents/09052018.pdf   

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

22 il/hozer/DR_25012017.pdfhttps://www.health.gov.  

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

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

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/cannabis/Documents/09052018.pdf
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/cannabis/Documents/11012016all.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/DR_25012017.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mmk152_2016.pdf
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קנאביס  (ד) למוצרי  מסחר  יועברו    –  25בית  וארוז,  מוגמר  למוצר  הקנאביס  צמח  הפיכת  לאחר 

המסחר יתנהל, בין היתר, בהתאם לאמות מידה    בית  .המוצרים המוגמרים לאחסון ולהפצתם

 (.IMC-GDPמקצועיות הולמות )תקן  

קנאביס    שינוע  (ה) למוצרי  ו/או  מורשה    –לקנאביס  אתר  בין  הקנאביס  את  לשנע  ניתן 

בית   בית מסחר, מתקן השמדה,  )חווה, מפעל,  )חווה/מפעל/בית מסחר( לאתר מורשה אחר 

 מרקחת, לפי העניין( רק בכפוף לקבלת רישיון שינוע. 

קנאביס  (ו) מוצרי  ניפוק  מרקחת  יוח  –  בית  המוגמרים  המוצרים  הסופי,  ויונפקו  בשלב  זקו 

אין בכוונתה  נכון למועד זה,    .למטופלים בעלי רישיונות שימוש בקנאביס למטרות רפואיות

 . של הקבוצה להגיש בקשה לרישיון זה

  לרישיונות   ותבקשה להגיש  תכוונ באין    ד' לעיל ובשלב זה-יש את רישיונות א'  לקבוצהנכון למועד זה,  

   .נוספים

מפני    ומוצריו   לנקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי לשמור על הקנאביסכל בעל רישיון חייב  בנוסף,  

במסגרת התקינה  ,  לגורמים עברייניםביס יהווה מוקד משיכה  אהקנאובדן או גניבה. בשל החשש כי  

מחייבות לאבטחה ומיגון בהלימה אל מול איומי הייחוס עבור כל חוליות  מידה    החדשה נקבעו אמות

בוי צמחי ועד לניפוק "מוצר קנביס" מוגמר בבית מרקחת ועבור  , משלב חומר ריההפקהשרשרת  

בין החוליות התקינה החדשה דורשת כי הפעילות תאובטח בתנאים    ."אמצעי השינוע" הנדרשים 

מחייבות אבטחה    GSP-IMC. אמות המידה הקבועות בתקן  26GSP-IMCנאותים בהתאם לתקן  

ועד לניפוק מוצר. יודגש, כי קבלת  הריבוי  , משלב אספקת  ההפקהומיגון עבור כל חוליות שרשרת  

אישור אבטחה מהיק"ר הינו תנאי לקבלת או הארכת או קיום של רישיון לעיסוק בקנאביס רפואי.  

בטחה  בדרישות האבדרישות אבטחה שוטפות. אי עמידה  לעמוד  חייב    ההפקהכל אתר בשרשרת  

עילה לשלילת אישור האבטחה וסגירת האתר ו/או הפסקת שינוע אל ומהאתר. לצורך    עלולה להוות

)כאשר    ההפקהלמנות מנב"ט )ממונה בטחון( לכל אתר בשרשרת    הקבוצהקיום דרישות האבטחה על  

, כל עוד הדבר אושר  ההפקהאין מניעה שמנב"ט אחד יהיה אחראי על יותר מחוליה אחת בשרשרת  

י וקצין  על  היק"ר  ידי  על  היק"ר(. המנב"ט חייב להיות מאושר  )קצין משטרת ישראל  די  אבטחה 

עם    הקבוצה   שמונה לתפקיד(. ישיהתקשרה  בן  בדימוס מאיר  ניצב  על תחום    , תת  שהיה אחראי 

מערך האבטחה של הקבוצה )כולל תיק המתקן ואת    את  על מנת שיתכנן  ,האבטחה במשטרת ישראל

,  2018ביוני,    5  ביוםהנדרשים באתרים ואישורם מול הגורמים המוסמכים(.    הטכנולוגייםהאמצעים  

לחברה נמסר כי קבלת אישור    .של החברה  אבטחהההיק"ר לתכנית    מטעםהתקבל אישור עקרוני  

עי האבטחה וביצוע מבדק )וראו דיווח  סופי מהיק"ר למערך האבטחה יוענק עם סיום יישום אמצ

  תכנון   לאחר  .(ההפניה  דרך  על  הנכלל,  2018-01-048111 :אסמכתא'  מס,  2018ביוני,    6מיום    מיידי 

האבטחה    האבטחה  מערך מערך  בהקמת  הקבוצה  תחל  המוסמכים,  הגורמים  כל  מול  ואישורו 

  הקמת   להשלמת  במקביל מעריכה שהקמת מערך האבטחה תסתיים    הקבוצה זה,    בשלב  .באתרים

   .החממות

החדשה התקינה  לפרסום  קנאביס  שמונהבישראל    פעלו,  עד  גידול  המוכרת    חוות  נוספת  )וחברה 

בלבד( ביותר  שמנים  מועטה  רגולציה  "  תחת  ידיעת    ."(הוותיקות  החוות)להלן:    החברהלמיטב 

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

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

https://www.health.gov.il/hozer/mmk153_2016.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mmk150_2016.pdf
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למלחמה בסמים מיום  למה שנמסר על ידי נציגת משרד הבריאות במסגרת ישיבת הוועדה בהתאם ו

 . 27הקנאביס , הוגשו עד כה מאות בקשות לאישורים ראשוניים בתחום 2018בדצמבר  18

החדשה השוק    התקינה  מצב  ואת  המשחק  תנאי  את  לחלוטין  לאפשרשינתה  לשחקנים    ועשויה 

משמעותית רגל  דריסת  בשוק    חדשים  היום  הקיימים  הספקים/יצרנים  תשעת  שגם  מכיוון  וזאת 

נכון למועד זה, למיטב ידיעת החברה,    .אישורים זמנייםיאלצו/נאלצו להגיש בקשות מתאימות ל

  שלושה. כמו כן, למיטב ידיעת החברה,  IMC-GAPחוות קיבלו אישור  שש,  הוותיקותות  מתוך החו

לא    2019באפריל    1כמו כן, למיטב ידיעת החברה, החל מיום    .IMC-GMPמפעלים קיבלו אישור  

 תתאפשר מכירה של מוצרי קנאביס רפואי אשר לא גודלו וייוצרו בהתאם לתקינה החדשה.

בבחינת מידע צופה פני עתיד,    ןהינ,  משך הקמת מערך האבטחהבדבר    הקבוצה ת  ווהנחת  ותחזי

ניירות ערך, התשכ"ח בדבר התפתחויות   הקבוצהת על הערכות  ו, המבוסס1968-כמשמעו בחוק 

בשליטתה   ואינו  ודאי  אינו  בכלל,  אם  התרחשותם,  מועד  אשר  ועתידיים  קיימים  של  ואירועים 

שוהקבוצה באופן  להתממש  או  חלקן,  או  כולן  להתממש,  שלא  עשויות  אלו  הערכות  מכפי .  נה 

, וביניהם התממשות אי אילו מגורמי  הקבוצהשהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת  

 זה.   לדוח 6.36הסיכון הנזכרים בסעיף 

 29ומשרד החקלאות  28ייה משרד הכלכלה והתעש מטעם ומענקים  קרנות 5.2

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

לעודד   ו  אשר  הפוטנציאליים  התמריצים  את  בחנה  טרם  הקבוצה  יצוא.תכליתם    עומדיםייתכן 

   .לרשותה

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

זכאים למענקים, תמיכה, הקצאות מים והדרכה בגידול  יהיו  המשמעות היא שמגדלי צמח הקנאביס  

 . להם זכאית ותהיה ייתכן אשר  המענקיםאת  בחנה טרם  החברהממשרד החקלאות. 

 צוא י 5.3

מנכ"לי  , הוחלט, בין היתר, כי צוות בין משרדי בראשות  1587החלטת ממשלה מס'    במסגרת 5.3.1

ובהשתתפות משרדי החקלאות ופיתוח הכפר, הביטחון הפנים,   והאוצר  משרדי הבריאות 

המשפטים והכלכלה והתעשייה ידון בשאלת היתכנות יצוא הקנביס הרפואי מישראל ויגיש  

 . 30"(הוועדהיום )להלן: "  90מסקנותיו לשרי הבריאות והאוצר בתוך 

  בשנת  רפואי  קנאביס  של  העולמי  הכולל  המלצותיה, הייצורכפי שפרסמה הוועדה במסגרת   5.3.2

  רפואי   לקנאביס  הנוכחי  הביקוש,  טון  57.3  על  עמד  2014  ובשנת  טון  1.3  על  עמד  2000

  ומחיר אלפי משתמשים בכל חודש(    28-גרם בממוצע לכ   33טון בשנה )  10- כ  על  עומד  בישראל

ה כי אוסטרליה, גרמניה, דנמרק, עדה ציינוהו  .לגרם  $10  על   עומד בעולם  הרפואי  הקנאביס

הוועדה   רפואי.  קנאביס  מוצרי  מישראל  לרכוש  התעניינות  הביעו  כבר  וקפריסין  צ'כיה 

. הועדה קבעה כי ככל מיליארד ₪ בשנה  4עד    1היקפי היצוא העתידיים על  את  העריכה  

והממשלה תאשר את ההחלטה לאשר ייצוא של מוצרי קנאביס רפואי, הדבר יעשה תחת  

 
27 https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Drugs/Pages/CommitteeProtocols.aspx  

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

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

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

https://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
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 ות הבאות:המגבל

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

 המדינה. 

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

 מישראל במפורש. 

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

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

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

  2018כנס בחודש אפריל  ערכו    משרד הבריאות ומשרד החקלאות  רפואי ומוצריו מישראל.

)שנקרא   המי  –(  Cannaan'קנאען'  של  וכנען.  שילוב  קנאביס  וביוזמת הכנס  לים  בחסות 

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

 31. וולקני ומכון והמקצוע של משרד החקלאות(

)אשר   שמחון  אבי'  פרופ  בראשות  לכלכלה  הלאומית  המועצה,  בתקשורת  לפרסומים  בהתאם 5.3.3

(,  רפואי  קנאביס  ביצוא  הכלכלית  הכדאיות   את  בשנית  לבחון  הממשלה  ראש  ידי  על  התבקש

  הקרובות  בשנים יביא קנאביס יצוא  כי וקובע הועדה  מסקנות את  סותר אשר"ח דו  פרסמה

"  גרידא"ח  ש  מיליארד  כרבע  של  להכנסות הדוח  הדוח)להלן:  קובע  עוד  התועלת    כי"(. 

העיקרית של יצוא הקנביס תבוא לא מתרומתו לחקלאות ולתעסוקה, אלא מהפיכת ישראל  

ההסתייגויות    ולמרות   התחתונה   בשורהביס רפואי.  אלמובילה טכנולוגית בפיתוח מוצרי קנ

 . 32הלאומית לכלכלה המליצה בדוח לאשר ייצוא קנאביס רפואיהקיימות בדוח, המועצה  

מס'    2019בינואר    27ביום   5.3.4 ממשלה  החלטת  הוועדה   4490התקבלה  המלצות  את    לאמץ 

 :33קובעת, בין היתר  4490. החלטה מס' "( 4490' מס החלטה)להלן: "

הקנ 5.3.4.1 בתחום  לעיסוק  רישיון  לבעל  הסמים אלהתיר  לפקודת  בהתאם    ביס 

ביס רפואי, שיעמדו בתקני  א"(, לייצא מוצרי קנ עיסוק  רישיון)להלן: "  המסוכנים

ידי משרד הבריאות בהתאם להחלטה  האיכות   על  ופורסמו  לכל    1587שנקבעו 

גידול, ייצור, אחסון, הפצה ואבטחת כל אחת מהחוליות    -  ההפקה   משרשרת  תאח

האמורות וכל האמור תוך פיקוח הדוק של רשויות המדינה. רישיון עיסוק ורישיון  

יבוטלו   שהם  שיתכן  מראש  בהם  ויובהר  מוגבלת  לתקופה  יינתנו  לא  יצוא  או 

 . יוארכו

, רישיון לייצא את מוצרי הקנביס  היק"ר  בעל רישיון עיסוק יוכל לבקש ממנהל 5.3.4.2

בכל   ובלבד שיעמוד  רישיונו,  בארץ בהתאם לתנאי  כדין  ויוצרו  הרפואי שגודלו 

סמים   ליצוא  הנוגעות  הדרישות  ובכללן  כאמור,  ליצוא  הרלוונטיות  הדרישות 

לכלל   יצוא  יאפשר  הבריאות  משרד  זו,  במסגרת  צמחיים.  וחומרים  מסוכנים 

ם אשר התווה משרד הבריאות למוצרי קנביס  המוצרים אשר יעמדו בסטנדרטי

 
31  http://www.bizportal.co.il/capitalmarket/news/article/741459    .לא  דיוקם  אשר  פומביים  פרסומים  על  מבוסס  זה  נתון  

 כאמור  עצמאית  בחינה בביצוע  הכרוכות הגבוהות  העלויות בשל  עצמאי באופן החברה ידי על נבדק 

32  3736808,00.html-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L  דיוקם  אשר   פומביים   פרסומים  על   מבוסס   זה  נתון  
 כאמור  עצמאית בחינה  יצועבב הכרוכות הגבוהות העלויות  בשל עצמאי  באופן  החברה ידי  על  נבדק לא

33 https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4490_2019  נבדק  לא דיוקם אשר  פומביים פרסומים על מבוסס   זה נתון  
 כאמור   עצמאית בחינה  בביצוע הכרוכות   הגבוהות העלויות   בשל  עצמאי באופן החברה  ידי  על

http://www.bizportal.co.il/capitalmarket/news/article/741459
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3736808,00.html
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4490_2019
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שמנים   עישון,  מוצרי  )לרבות  להם  ורק  בישראל,  למטופלים  לשיווק  רפואי 

)כגון:  חומר צמחי הניתן לריבוי  יצוא של  יאושר  ומוצרים מבוססי אידוי(. לא 

 צמחים, זרעים, ייחורים, תרביות רקמה וחלקי צמח וכיו"ב(.

קיימת 5.3.4.3 כי  הפנים  לביטחון  השר  וביטחונו    סבר  הציבור  לשלום  ממשית  סכנה 

הנובעת מפעילות הקשורה לקנביס הרפואי, יפנה השר לביטחון הפנים לממשלה,  

שתבחן   מנת  על  לממשלה,  המשפטי  והיועץ  הבריאות  שר  עם  התייעצות  לאחר 

מחדש את מדיניותה בנושא. השר לביטחון הפנים יעדכן את המנהל הכללי של  

מנהל  לממשלה כאמור ועם קבלת עדכון כאמור,  משרד הבריאות בדבר פנייתו  

לא ינפיק רישיונות חדשים לעיסוק בקנביס רפואי, לרבות בתחומי גידול,   היק"ר

 .ריבוי, ייצור ויצוא של הקנביס הרפואי, וזאת עד לקבלת החלטת ממשלה בנושא

הסכמתן   5.3.4.4 את  נתנו  ואשר  האמנה  על  שחתומות  למדינות  רק  יתאפשר  היצוא 

 הסם לתחומן.המפורשת ליבוא 

אולם   ישראליות,  לחברות  ראשונים  ייצוא  רישיונות  יינתנו  ידוע מתי  לא  זה,  למועד  נכון 

 . 2019החברה מעריכה כי היק"ר לא יעניק רישיונות אלו לפני הרבעון הרביעי של שנת 

הועלתה הצעה על ידי המשרד לביטחון פנים להגביל את   ,4490טרם החלטה מס'  יצוין כי   5.3.5

לעד   לייצא את הקנאביס הרפואי  בסוף חודש דצמבר   חוות.  40מספר החוות שיותר להן 

מס'    2018 תיקון  ושלישית  שנייה  בקריאה  הסמים  16אושר  )להלן    34המסוכנים   לפקודת 

ק בקנאביס רפואי יותנה  כי כל רישיון לעיסו"(, אשר קובע, בין היתר,  התיקוןבסעיף זה: " 

נקבעו  ברישיון משרד הבריאות הוראות לפיהן המשטרה תמליץ לגבי כל מבקש . כמו כן, 

רישיון לעיסוק בקנאביס רפואי, המלצה חיובית, שלילית, או שתודיע על פטור מהמלצה או,  

אם מדובר במשקיע זר, כי אין בידה מספיק מידע. המשטרה תידרש לתת את המלצתה תוך  

כמו כן, למשטרה ניתנו סמכויות    דשים, ובמקרה שמדובר במשקיע זר תוך חצי שנה. חו  4

לעיסוק בקנאביס רפואי כדי להביא למניעת  להגביל או להפסיק את העיסוק של בעל רישיון  

 .2019במאי    1סכנה או חשש לפגיעה בשלום הציבור וביטחונו. תחילתו של התיקון הוא ביום  

 
34 https://fs.knesset.gov.il//20/law/20_lsr_528213.pdf  

https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_528213.pdf
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 פעילות תיאור תחום ה –פרק שלישי  

 מידע כללי על תחום הפעילות 6

 מבנה תחום הפעילות והשינויים שחלים בו  6.1

  . שונותצמח הקנאביס נודע בסגולותיו הרפואיות עוד בעת העתיקה ברחבי העולם בתרבויות   (א)

שנה, עדויות שנמצאו בקברי מלכים בהודו, מצרים ואשור העתיקה    5,000לדוגמה, עוד לפני  

שימש הקנאביס    19-מאמצע המאה ה  מצביעות כי נעשה שימוש בקנאביס למטרות רפואיות.

הקונבנציונלית. ברפואה  לגיטימי  מרפא  ידי    1937בשנת  אולם    כצמח  על  הקנאביס  הוכרז 

את שאר העולם לקבל את העמדה  . הכרזה זאת הובילה  חוקיהרשויות בארה"ב כחומר לא  

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

האמנה  נחתמה    1961בשנת    .ביסאהמערביות ונפסק לחלוטין השימוש הרפואי במוצרי הקנ 

 . ובה סווג הקנאביס כסם מסוכן באותה דרגה של הרואין

במדינות רבות בעולם ובכללן    רפואי  ביסא האחרונות הולך וגובר השימוש הרפואי בקנבשנים   (ב)

ישראל   במדינת  בתחום    חלה   ,במקבילכאשר  גם  המדעי  במחקר  משמעותית  התקדמות 

הקנאהקנ צמח  של  הקליני  לביסוס  המוביל  בעליאביס  תרכובות  מכיל  אשר  כצמח    ביס 

סימפטומים לשלל  מטיבה  רפואית  במ   השפעה  סרטן,  לחולים  אפילפסיה,  אוטיזם,  חלות 

כמטפל  קנאביס הוכח  במחקרים רבים,    . ועוד  תסמונת טוראט, טרשת נפוצהקרוהן,  איידס,  

ומסייע לסימפטומים רבים הנובעים ממחלות שלרפואה המודרנית אין תרופות או טיפולים  

 .35יעילים 

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

קשר עם היק"ר    . בנוסף, מנהלהסדרה, פיקוח ובקרה של שימוש בקנביס לצרכים רפואיים

ביס לצרכים אלארץ לשם קבלת אישורים לייבוא של קנ-גורמים ממשלתיים ואחרים בחוץ

קשר מול סוכנויות ממשלתיות מקבילות במדינות    וכן, מנהלרפואיים לפי הוראות האמנה  

 .ת על האמנה אחרות החתומו

חולים המטופלים באמצעות קנאביס    32,000  -בישראל כ  םכיום ישנ  החברה ידיעת    למיטב (ד)

ההתוויות הרפואיות המאושרות להענקת טיפול רפואי באמצעות מוצרי קנאביס הן:  . רפואי

אונקולוגיה, גסטרואנטרולוגיה, כאב, מחלות זיהומיות, נוירולוגיה, טיפול פליאטיבי )חולים  

, כאשר ההתוויות נקבעות על ידי ועדת התוויות אשר מתכנסת מעת 36ה סופניים( ופסיכיאטרי

ובוחנת   הרפואיותלעת  האינדיקציות  בקנ  את  השימוש  להתרת  את אהנדרשות  ביס, 

רפואית  מבחינה  המתאימים  והמקרים  שימוש  רישיונות  לקבלת  היעד  למתן    אוכלוסיית 

הבל  הוא"ר  קהי  .שימושרישיונות   קנהסמכות  לצריכת  אישורים  למתן  רפואי  ביס  אעדית 

ל המחלקה  הסרטן    חולילמעט  מרופאי  רישיון  מקבלים  אשר  במחלקות  מאושפזים 

 
35 %20tikun%20olam.pdf-olam.co.il/files/users/Crohn%20-http://www.tikun ; 

 %20tikun%20olam.pdf-olam.co.il/files/users/cannabis%20for%20CD%20-p://www.tikunhtt ;
adb0000103.pdf-http://www.apa.org/pubs/journals/releases/adb ;

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jphp.12082/abstract  ; 

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

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

 abis&f=false 

   https://www.health.gov.il/hozer/DR_106.pdfלפרטים נוספים ראו:  36

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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אפריל    לוגית.האונקו הרפואי  2018בחודש  הקנאביס  רפורמת  לתוקף  )להלן:    נכנסה 

, כאשר רשת סופר פארם החלה כפיילוט לנפק מוצרי קנאביס רפואי ללקוחות  "(הרפורמה"

משלם תשלום  היה  רישיון שימוש בקנאביס רפואי    בעלכל מטופל  עם מרשם. טרם הרפורמה,  

ל  370חודשי קבוע בסך של   זכאי  להפניה    ,ו₪ ללא קשר לכמות הקנאביס שהוא  בהתאם 

  ה במסגרת הרפורמה, המחיר למוצרים יהי   שקיבל מהרופא שהעניק לו את רישיון השימוש.

זכאי לו המטופל, כך שצרכנים אשר זכאים למינון  משקל הקנאביס הרפואי שיהיה  ל  בהתאם

החל  למיטב ידיעת החברה,    .37גבוה של קנאביס רפואי צפויים לשלם סכומים גבוהים יותר 

 מרקחת. מוצרי קנאביס רפואי צפויים להיות מונפקים רק בבתי   2019מחודש אפריל 

הפקת    כי  התקינה החדשה קובעת אינם נחשבים תרופה,    רפואי  חרף העובדה שמוצרי קנאביס (ה)

כפי שמתייחסים לתרופה הכוללת חומר המוגדר    מוצרי קנאביס רפואי תהיה, ככל הניתן,

המשתמש בריאות  הבטחת  למען  והסדרה  בפיקוח  והחייב  מסוכן  התקינה    .כסם  מאחורי 

 החדשה עמדו שתי מטרות מרכזיות: 

פיקוח על הפרקטיקה הרפואית והתוויות למתן קנאביס רפואי לחולים וזאת מנקודת  •

ועל כן השימוש בו צריך להיות מפוקח ויישאר כך    מבט כי קנאביס מוגדר כ"סם מסוכן" 

 .ובהתאם לסטנדרטים רפואיים

של מוצרי קנאביס רפואי באיכות טובה. על מנת לאפשר  • ואספקה  לנגישות  אפשרות 

חייבת להיות על בסיס אמות מידה ותנאי   ההפקהמוצרים באיכות טובה, כל שרשרת  

בהתאם   אדוקים  יד   IMC-Medical Gradeלתקניאיכות  על  היק"רשהותוו  בכל ,  י 

. לפרטים נוספים אודות נהלי האיכות הנאותים של התקינה חוליות שרשרת ההפקה

 .לעיל  5.1החדשה ראו סעיף 

ת  כולל ,בראשות היק"ר שמוביל משרד הבריאות  של תחום הקנאביס הרפואי המדיקליזציה (ו)

קנאביס רפואי )כאשר עד חודש ב  שימוש  אשר יוכלו לרשום רישיונות  38רופאים   81  הסמכתגם  

  הפוטנציאליים   המטופלים, היקף  החברהלהערכת  רופאים(.    36, היו בסה"כ  2017ספטמבר  

איש נכון לכתיבת שורות    300,000  -שימוש לקנאביס רפואי בישראל עומד על כ   ןרישיו   קבלתל

  חוליםנועד "להנגיש" את הליך קבלת הרישיונות ל  אשר הרופאים הינו מהלך    הוספת אלה.  

הברה,  נוספים. ידיעת  פרסום    למיטב  למועד  כ,  הדוחנכון   רשאיםה רופאים      100-ישנם 

   . בקנאביס רפואי שימושרישיונות  להעניק

שימוש   ןרישיוקבלת  ל  המטופלים הפוטנציאליים  היקףבדבר    לעיל, לרבות  הקבוצה  תחזיות והנחות

- , הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"חלקנאביס רפואי בישראל

בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד   החברה, המבוססות על הערכות  1968

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן חברהה   התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטת

בשליטת   שאינם  שונים  מגורמים  כתוצאה  שהוערך,  מכפי  שונה  באופן  להתממש  או  חלקן,  או 

 זה.   לדוח  6.36, וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף החברה

 
37  5226097,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L    ; נבדק  לא   דיוקם   אשר   פומביים  פרסומים   על   מבוסס   זה   נתון  

 . כאמור  עצמאית בחינה  בביצוע הכרוכות   הגבוהות העלויות   בשל  עצמאי באופן החברה  ידי  על

3735670,00.html-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L    . דיוקם  אשר   פומביים   פרסומים  על  מבוסס   זה   נתון  
 .כאמור עצמאית בחינה  בביצוע הכרוכות הגבוהות העלויות  בשל עצמאי  באופן  החברה ידי  על  נבדק לא

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

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5226097,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3735670,00.html
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/07092017_2.aspx
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 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות 6.2

 והתקנות הנלוות לה המסוכנים  הסמים פקודת (א)

ובשנת    1973בשנת   המסוכנים  הסמים  פקודת  בישראל  תקנות    פורסמו   1979התפרסמה 

כ"סם   מוגדרביס  אקנ. על פי פקודת הסמים המסוכנים,  1979- הסמים המסוכנים, התש"ם

פקודת הסמים המסוכנים  שחל לגביו איסור שימוש אלא אם ניתן לכך רישיון כדין.    מסוכן"

היא של המנהל    )לגידול/ייצור/מיצוי/שימוש וכו'(   סם מסוכן""   לעניין  כי הסמכות   קובעת

לפרטים אודות תיקון מס'    .הכללי של משרד הבריאות או מי שהוסמך על ידו לעניין הנדון

   לעיל. 5.3.5ראו סעיף  2018לפקודת הסמים המסוכנים שנחקק בחודש דצמבר  16

 התקינה החדשה  (ב)

הקנ בצמח  פעולה  בקבלת  אכל  זה  ובכלל  דין  כל  בהוראות  בעמידה  מחויבת  רישיון  ביס 

 .  ובתנאי שוטפת וכן בעמידה מהיק"ר  מתאים 

רישיונות   לקבלת  בקשה  הגשת  בשרשרתמ לאחד  הליך  בהתאם   ההפקה  השלבים  יעשה 

  וכן על פי הנחיות ונהלי היק"ר  הנלוות אליה  להוראות פקודת הסמים המסוכנים והתקנות

)כהגדרת מונח זה לעיל(  כאשר בשלב   ,דו שלבי  הינו. ההליך  39המתוארות במפת הדרכים 

הראשון תבחן עמידת המבקש בתנאי סף וזאת על מנת למנוע ממבקש הוצאות או השקעות  

אי המבקש  בו  שעומד  במצב  מי  כל  פוסל.  מידע  של  קיומו  זה  ובכלל  סף  בתנאי  עומד  נו 

בדרישות האיכות והאבטחה והתנאים הנדרשים יוכל להגיש בקשה לקבלת רישיון לעסוק  

באחד מתחומי העיסוק האמורים. עם זאת, ככל שימצא שמספר בעלי הרישיונות מסכן את  

משטרת ישראל או ככל שימצא  /טחון הציבור וזאת על פי הערכת המשרד לביטחון פניםיב

שמספר העוסקים אינו מאפשר פעילות כלכלית בת קיימא בשל ריבויי פועלים בתחום, יוחלו  

הגבלות   או  ייצור  מכסות  קביעת  גידול,  מכסות  קביעת  כגון  הולם  מענה  למתן  הסדרים 

תקיים הפרדה תאגידית בין חוליה  ת .'אחרות כגון הגבלות על מספר העוסקים בתחום וכו 

והניפוק  והריבוי  לחוליה בחוליות שרשרת הגידול הייצור  משתלות/חוות, מפעלים, בתי  ), 

מרקחת בתי  בתאגידים    (מסחר,  הבעלות  של  משותפת  או  אחת  זהות  תתאפשר  זאת  עם 

גם   ,השונים. במקום שהדבר תואם את דרישות האיכות והדין ובכלל זה דיני התכנון והבניה 

 לחומרי ריבוי, חוות גידול, מפעל ייצור ובית מסחר. יתאפשר לקיים במתחם אחד משתלה 

 :להלן  לתנאים  כפוף  הקנאביס  בתחום  לעיסוק"ר  היק   ידי  עלרישיון  /האישור  קבלתכן,    כמו

"(  החברות  חוק)להלן: "  1999- כל בעל מניה מהותי כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט (1)

ו/או דירקטור ו/או     40אפקטיבי ו/או בעל עניין כהגדרתו בחוק החברות ו/או בעל עניין  

 מנהל כללי בחברה, חייב לקבל אישור היק"ר. 

מניה   (2) לבעל  יהפוך  זו  בעקבות הקצאה  כלשהוא אשר  לניצע  מניות חברה  יוקצו  לא 

 מהותי ו/או לבעל עניין ו/או לבעל עניין אפקטיבי, טרם התקבל אישור היק"ר לכך. 

 קבל אישור היק"ר לכך. לא ימונה דירקטור ו/או מנהל כללי בחברה טרם הת (3)

של  (4) ההתאגדות  תקנון  את  תתקן  גורם/ים    החברה  אם  לפיה  הוראה  שיכלול  כך 

עניין   לבעל/י  ו/או  עניין  לבעל/י  ו/או  מהותי  מנייה  לבעל/י  יהפוך/ו  כלשהוא/הם 

 
39 https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/cannabis/Documents/09052018.pdf   

 אפקטיבי הינו בעל שליטה בבעל עניין ו/או בעל מניה מהותי כהגדרת אלו בחוק החברות.  בעל עניין  40

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/cannabis/Documents/09052018.pdf
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קבלת   טרם  מניות,  בעלי  בין  הסכם  או  מניותיה  אחזקת  מכוח  בחברה  אפקטיבי 

מהיק"ר,   הנדרשים  חלק  האישורים  להרדים  ו/או  לחלט  הזכות  לחברה  תקום 

מהמניות המוחזקות על ידי אחד או יותר מבעלי מניות אלו, כך שלאחר חילוט ו/או  

הרדמת המניות לא יהיו הגורם/ים בעל/י עניין מכוח אחזקות או מכוח הסכם, או  

 בעל/י עניין אפקטיבי בחברה.

של (5) כללי  מנהל  או  דירקטור  של  מינוי  תאריך  לא  במועד החברה  קיים  אם  אלא  ה, 

 .ההארכה אישור היק"ר לגביו

בכל אסיפה שנתית של החברה יצהיר המנהל הכללי של החברה, כי כל האשור/ים   (6)

הנדרש/ים מהיק"ר לחברה ולעוסק/ים , למנהל/ים ובעל/י העניין, כמפורט בסעיפים  

עוסק/ים,  ( לעיל למועד האסיפה, קיימים ותקפים ולא חל שינוי בסטטוס ה3(, )2(, )1)

 המנהל/ים, בעל/י המניה המהותי/ים ובעל/י העניין מעת הינתן האישור/ים.

בכוונת החברה לפרסם זימון אסיפה כללית לאישור שינוי תקנון החברה בהתאם למפורט  

 לעיל. 

 196141,  נרקוטיים  לסמים  האמנה (ג)

בין42האמנה  אמנות  משלוש  אחת  היא  שיתוף  -,  להגברת  קיימות   הפעולהלאומיות 

בסמים. הסחר  תופעת  עם  בהתמודדות  ההסכמים   המולטילטרלי  כל  את  איחדה  האמנה 

של  נהבי ועיבוד  גידול  על  הפיקוח  את  והרחיבה  בסמים  סחר  איסור  בדבר  דאז  לאומיים 

הבי הפעולה  שיתוף  הגברת  מלבד  נרקוטיים.  סמים  לייצור  שמשמשים  לאומי,  נ צמחים 

ר, החלוקה, היבוא, היצוא, הייצור וההפקה  הסח האמנה מגבילה את ההחזקה, השימוש,

של סמים לשימוש רפואי ומדעי בלבד ומגדירה את המנגנונים שעל מדינה להקים כדי לנהל  

האמנה סיווגה את הסמים לארבע קבוצות והוגדרה מידת  מלאי סמים לצרכים רפואיים.  

חקר נכללים  סמים שנחשבו לממכרים ללא שימוש נפוץ ברפואה ובמ  הפיקוח על כל קבוצה.

בקבוצה הראשונה ובקבוצה הרביעית, והם נתונים לפיקוח נוקשה ומחמיר יותר מהסמים  

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

,  הרביעית  ביס מופיע בקבוצה הראשונה והן בקבוצהאצמח הקנ . והשפעה ממכרת פחותה

 .בין היתר לצד ההרואין

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

אופיום, מדינה תהיה רשאית לגדל, לסחור, לייבא ולייצא בתנאי שתקים סוכנות ממשלתית  

בשנת   ואכן,  כך  על  אחראית  היק"ר.    2013שתהיה  רפואי  הוקמה  קנאביס  יכול  ייצוא 

היתר ייבוא על ידי המדינה המייבאת והיתר יצוא על ידי המדינה    ניתןש  בהינתןלהתבצע  

 המייצאת. 

'כיה,  צ  פולין,  ,הולנד  ,גרמניה  אוסטרליה,,  הדוחנכון למועד פרסום  ,  למיטב ידיעת החברה

)בכפוף    וקנדה מתירות ייבוא של מוצרי קנאביס רפואי לשטחן  'ילהצ,  ארגנטינה,  קרואטיה

  יצטרפו אליהן  מעריכה שמדינות נוספות  והחברה  יפיים(לקבלת אישורים רגולטוריים ספצ

   .בשנים הקרובות

 
   https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03291.pdfלפרטים נוספים ראו:  41

 תוקנה האמנה.  1972בשנת  42

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03291.pdf
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שמדינות נוספות יתירו בעתיד אישור לייבא מוצרי  לעיל, לרבות הקבוצה  תווהערכ תחזית

-בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  ההינקנאביס רפואי,  

בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר    החברה , המבוססת על הערכות  1968

. הערכות אלו עשויות שלא  החברהמועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה  

מגורמים  כתוצאה  שהוערך,  מכפי  שונה  באופן  להתממש  או  חלקן,  או  כולן  להתממש, 

בשליטת   שאינם  הסיכון  החברהשונים  מגורמי  אילו  אי  התממשות  וביניהם  הנזכרים , 

 זה.  לדוח 6.36בסעיף 

 בתחום הפעילות בהיקף שינויים 6.3

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

חולים   על  חיוביות  השפעות  רפואי  בקנאביס  שלשימוש  בכך  תומכים  אשר  רבים  מחקרים  לאור 

קונסרבטיביות לא מצליחות במקרים רבים להגיע לתוצאות טובות  במחלות רבות אשר תרופות  

מעריכה  והחברה  עושה רושם שבמדינות רבות בעולם מבוצע שינוי מחשבתי בנוגע לקנאביס    .יותר

 ע לקנאביס רפואי מקרב מדינות רבות בעולם צפוי לגדול בשנים הבאות.הפתיחות בנוגכי 

פרסום   למועד  קיימות הדוחנכון  חברות  בעולם  ,  בתחום  אלפי  בעקיפין,  או  במישרין    העוסקות, 

  רבות   .בארה"ב ובקנדהלניירות ערך    ותבבורסקנאביס, כאשר למעלה ממאה מהן רשומות למסחר  ה

  הללו  החברות .דולרים  מיליוני  מאות-עשרות  גייסו  כברוחלקן    אפ-רטאסט  לחברות  נחשבות  מהן

,  תאורה ,  נדל"ן  כמו,  ואחרות  רבות  רלוונטיות  בפעילויות  אלא ,  הקנאביס  בתוצרי  רק  לא   עוסקות 

 ועוד.  קוסמטיקה  חממות, ,כלים

בשנים הקרובות    סבורה כי שוק הקנאביס הרפואי בארץ ובעולם יגדל בצורה משמעותית  החברה

וכי היא מעריכה ששווקים נוספים בעולם יאשרו שימוש בקנאביס רפואי וכן, כי שווקים נוספים  

   .בעולם יאפשרו ייבוא של קנאביס רפואי

מידע צופה פני עתיד,   בבחינת   ן, הינבדבר שוק הקנאביס הרפואי העולמי  החברה   ות והנחת  ותחזי

ניירות ערך, התשכ"ח בדבר התפתחויות   החברהת על הערכות  ו, המבוסס1968-כמשמעו בחוק 

.  החברהואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה  

שהוע מכפי  שונה  באופן  להתממש  או  חלקן,  או  כולן  להתממש,  שלא  עשויות  אלו  רך, הערכות 

, וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון החברהכתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת  

 זה. לדוח 32הנזכרים בסעיף 

 שלו  הלקוחות במאפייני שינויים או, הפעילות תחום של בשווקים התפתחויות 6.4

פומביים 6.4.1 לפרסומים  מתמדת ,  בהתאם  בצורה  עולות  הרפואי  הקנאביס  בתחום  המכירות 

)מ העולם  ברחבי  האחרונות  בשנת    1.3-בשנים  ב  57עד    2000טון  בהתאם .  43( 2014-טון 

  11.4-ב הסתכמו    2015של הקנאביס הרפואי בשנת    בעולם  המכירות,  לפרסומים פומביים

ל להגיע  וצפויות  דולר  בשנת  מיליארד    55.8- מיליארד  לפרסומים  .  202544דולר  בהתאם 

כ,  פומביים על  רפואי באירופה עומד    35.7  - שווי השוק הפוטנציאלי של מכירות קנאביס 

 
43  https://oknesset.org/meetings/2/0/2019261.html.   ידי   על  נבדק   לא   דיוקם   אשר   פומביים   פרסומים   על  מבוסס   זה   נתון  

 .כאמור עצמאית בחינה בביצוע  הכרוכות   הגבוהות העלויות בשל עצמאי  באופן  החברה

44-4-11-usd-at-valued-was-size-market-marijuana-https://marketresearch126.wordpress.com/2017/02/13/medical
inc-research-view-grand-2025-by-billion-8-55-usd-of-value-a-reach-to-expected-is-and-2015-in-billion/  .הנתון  

חות מתוך המקור בהערת שוליים זו, אשר דיוקן לא נבדק על ידי החברה  ביחס להערכות היקף מכירות הקנאביס הרפואי לקו
 באופן עצמאי, בשל העלויות הגבוהות הכרוכות בביצוע בחינה עצמאית כאמור.   

https://oknesset.org/meetings/2/0/2019261.html
https://marketresearch126.wordpress.com/2017/02/13/medical-marijuana-market-size-was-valued-at-usd-11-4-billion-in-2015-and-is-expected-to-reach-a-value-of-usd-55-8-billion-by-2025-grand-view-research-inc/
https://marketresearch126.wordpress.com/2017/02/13/medical-marijuana-market-size-was-valued-at-usd-11-4-billion-in-2015-and-is-expected-to-reach-a-value-of-usd-55-8-billion-by-2025-grand-view-research-inc/
https://marketresearch126.wordpress.com/2017/02/13/medical-marijuana-market-size-was-valued-at-usd-11-4-billion-in-2015-and-is-expected-to-reach-a-value-of-usd-55-8-billion-by-2025-grand-view-research-inc/
https://marketresearch126.wordpress.com/2017/02/13/medical-marijuana-market-size-was-valued-at-usd-11-4-billion-in-2015-and-is-expected-to-reach-a-value-of-usd-55-8-billion-by-2025-grand-view-research-inc/
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יורו  פומביים.  45מיליארד  לפרסומים    330,000- כבקנדה    היו  ,2018לאמצע    נכון,  בהתאם 

על    2017שנת  אמצע  ב,  בעלי רישיון לצריכת קנאביסמטופלים   - כמספר המטופלים עמד 

מטופלים ובסוף    130,000-כ  מספר המטופלים עמד על    2016בסוף שנת    ,מטופלים  200,000

התחזית    בהתאם לפרסומים פומביים,  .46מטופלים   40,000  -מספר זה עמד על כ  2015שנת  

  - עומדת על כ  2021- ו  2020  ,2019הצפויה של שווי השוק של קנאביס רפואי בקנדה בשנים  

וכדולר    יליארדמ  2.03  -כ  קנדי,דולר    ליארד מי  1.74 קנדי  2.31  - קנדי  דולר  ,  מיליארד 

2018-מס' אסמכתא:    ,  2018ביוני,    21די של החברה מיום  יכמפורט בדיווח מי  47. בהתאמה

, אושר החוק המתיר שימוש בקנאביס  2018ביוני,    19- , המובא על דרך ההפניה, ב01-054564

חוק הפנאי נכנס לתוקף ביום    ."(הפנאי  חוק)להלן: "   (recreational)בקנדה למטרות פנאי  

 . 2018באוקטובר  17

.  ניתן לייבא לקנדה קנאביס רפואי  לשימוש רפואינכון למועד הדוח,  למיטב ידיעת החברה,   6.4.2

מובן, כי כל מוצר קנאביס רפואי שיובא לקנדה, יהיה חייב בקבלת כל האישורים וההיתרים 

, כי נכון למועד  יודגשהרלוונטיים של הרגולטור הקנדי, לרבות אישור ספציפי לכל משלוח.  

ניתן למכור   בקנדה קנאביס מיובא לשימוש פנאי, אולם החברה מעריכה כי  זה, לא יהיה 

 . הרחוק תידבע ישתנהעניין זה 

  30,000-עמד על כ  2017חולים בעלי רישיון לשימוש בקנאביס רפואי בשנת בישראל מספר ה 6.4.3

  15,000- וכ  2015בשנת    מטופלים  18,500- , כ2016בשנת    מטופלים  24,000-לעומת כ  מטופלים

  זכאיםה  מטופלים  32,000-כ   שהיו  הן  ההערכות,  2018  לשנת  נכון.  2014בשנת    מטופלים

ל.  רפואי  קנאביס  במוצרי  טיפול  לקבל היתרים  מתן  להנפיק    רופאים  81-עקב  נוספים 

ולאור   רפואי  בקנאביס  שימוש  כרישיונות  של  שמעריכה    ליםחו   200,000-פוטנציאל  )כפי 

  החברה מעריכההזכאים לרישיון שימוש אך לא תבעו אותו עקב מחסור ברופאים,    (החברה

עצמי   לשימוש  הרישיונות  מספר  רפואיכי  בשנים    בקנאביס  משמעותית  בצורה  יגדל 

 הקרובות.  

כי    החברה  6.4.4 ממעריכה  יותר  ו   30  - כיום,  בעולם  בארה"ב    נוספות   מדינות   29  עודמדינות 

רפואי בקנאביס  שימוש  בשנים    רההחב  .מתירות  לגדול  צפויים  אלו  מספרים  כי  מעריכה 

 הקרובות. 

את פוטנציאל הייצוא    הרואה כרגע לנגד עיני  שהחברה  העיקריים  השווקים הבינלאומיים 6.4.5

  בסוף,  פומביים  לפרסומים  בהתאםוקנדה.    )בעיקר גרמניה ופולין(  אירופההגבוה ביותר הן  

  רישיונות   לקבלת  מכרז  של  הליך  בגרמניה  בדיסלדורף  המשפט  בית  עצר  2018  מרס  חודש

 . בגרמניה רפואי קנאביס ומכירת לייצור 

- . מספר החולים עלה מאז מכ2017יצוין, כי מכירות קנאביס רפואי בגרמניה החלו בשנת   6.4.6

יורו לגרם בעקבות    20-25-יורו לגרם ל  13- ובמקביל המחיר לצרכן עלה מ  40,000-לכ  1,000

 
45 

https://static1.squarespace.com/static/58877105725e25f7d30b8f08/t/59fb19926926705684352ada/1509628383081/Th
%29.pdfeEuropeanCannabisReport%E2%84%A2%282ndEdition    .לא   וקםדי  אשר  פומביים   פרסומים   על   מבוסס  זה   נתון  

 . כאמור עצמאית  בחינה בביצוע  הכרוכות הגבוהות  העלויות בשל  עצמאי באופן החברה ידי על נבדק 

46  quarter-by-registered-clients-marijuana-medical-https://www.statista.com/statistics/603356/canadian/    . זה  נתון  
  בחינה   בביצוע  הכרוכות  הגבוהות  העלויות   בשל  עצמאי   באופן   החברה  ידי   על   נבדק  לא   יוקםד  אשר  פומביים  פרסומים  על  מבוסס

 . כאמור  עצמאית

47  canada/-size-market-marijuana-medical-https://www.statista.com/statistics/587568/estimated   על  מבוסס   זה   נתון  
  עצמאית   בחינה  בביצוע   הכרוכות   הגבוהות  העלויות  בשל  עצמאי   באופן   ברההח  ידי   על  נבדק   לא  דיוקם   אשר   פומביים  פרסומים

 .כאמור

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/
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פרסמה הרשות הגרמנית,    2017המחסור הקשה בקנאביס רפואי שקיים בגרמניה. באפריל  

Federal Agency for Medicines and Medicinal Products (BfArM)    שנועד מכרז 

לאפשר בחירה של חברות שיגדלו קנאביס למטרות רפואיות בגרמניה, מתוך מטרה להגדיל  

את ההיצע הקיים בגרמניה לאור הביקוש העולה. מפרסומים פומביים עולה, כי למכרז נגשו  

, כאשר 2022ה עד לשנת  טון קנאביס רפואי בשנ   6.6-חברות, מתוך מטרה לגדל עד כ  118

  2018בסוף חודש מרס    48. 2019הקציר הראשון של גידולי הקנאביס הרפואי תוכנן לשנת  

פסל בית המשפט בגרמניה את הליך המכרז בשל הטענה כי לא ניתן מספיק זמן לשחקנים  

על חידוש הליך    BfArMהודיע    2018נוספים לעמוד בדרישות המכרז ולהתמודד. בחודש יולי  

בהתאם   המכרז בגרמניה.  רפואי  קנאביס  לגדל  הצעות  להגיש  חברות  והזמין  כאמור, 

לפחות   פומביים,  כ  3לפרסומים  לגדל  רישיונות  יקבלו  רפואי    10-חברות  קנאביס  טון 

תהיה   שחברה  המקסימלית  השנתית  הכמות  כאשר  הקרובות,  השנים  בארבע  בגרמניה 

מיטב ידיעת החברה, נכון למועד זה, . ל49טון בשנה   1-רשאית לגדל בגרמניה לא תעבור את ה 

.יודגש, 50לא ידוע מתי יהיה המועד האחרון להשתתף במכרז ו/או מתי יתפרסמו תוצאותיו 

,  2018-01-032656, מס' אסמכתא:  2018במרס,    29בהתאם לדיווח המיידי של החברה מיום  

  הדוח   למועד  נכון  כי   וכןהמובא על דרך ההפניה, כי החברה לא ניגשה לאף מכרז בגרמניה,  

 .  גרמניה בתחומי רפואי קנאביס וייצור  בגידול עוסקת אינה  החברה

כ  למיטב 6.4.7 מונה  פולין  החברה,  וכ  39-ידיעת  תושבים  ולכן,    15,000  -מיליון  מרקחת  בתי 

החברה מעריכה כי, לאור השינויים וההתפתחויות הרגולטוריות בעולם בתחום הקנאביס  

פוטנציאל   על    המטופליםהרפואי,  עשוי לעמוד  בקנאביס רפואי  יאושר להם שימוש  אשר 

, פולין עשויה להוות אחד  ןכי בעתיד הנראה לעי, החברה סבורה  לפיכךאלפי חולים.  מאות  

 השווקים המרכזיים והגדולים של שוק הקנאביס הרפואי העולמי. 

ללא    למיטב רפואי  קנאביס  מוצרי  למכור  ניתן  בפולין  החברה,  )מוצרים    THCידיעת 

בקבלת  , כפופים  THC(, ללא מרשם רופא. מוצרי קנאביס רפואי המכילים  CBDהמכילים  

 THCכמו כן, נכון למועד זה, בפולין חל איסור לגדל קנאביס רפואי המכיל    מרשם רפואי.

 וניתן רק לייבאו. 

הערכות תחזיות לרבות  החברהוהנחות    ,  הרגולטוריות   כי   לעיל,  וההתפתחויות  השינויים  לאור 

אשר יאושר להם שימוש בקנאביס  בפולין    המטופליםבעולם בתחום הקנאביס הרפואי, פוטנציאל  

מספר הרישיונות לשימוש עצמי מטעמים רפואיים    , כירפואי עשוי לעמוד על מאות אלפי חולים

הקרובות, בשנים  משמעותית  בצורה  יגדל  יהיה  בישראל  בעתיד  הפנאי    כי  בשוק  קנאביס  ניתן 

הינן בבחינת   בקנדה וכי מספר המדינות המתירות שימוש בקנאביס רפואי יגדל בשנים הקרובות,

  החברהעל הערכות    , המבוססות1968-מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

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

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה החברהבשליטתה  

 
48  43175364-juana/amari-medical-for-process-tendering-stops-court-http://www.dw.com/en/germany    זה נתון 

מבוסס על פרסומים פומביים אשר דיוקם לא נבדק על ידי החברה באופן עצמאי בשל העלויות הגבוהות הכרוכות בביצוע בחינה  
 עצמאית כאמור 

49  bid-first-scuttling-after-tender-cannabis-relaunches-https://business.financialpost.com/cannabis/germany    נתון
אשר דיוקם לא נבדק על ידי החברה באופן עצמאי בשל העלויות הגבוהות הכרוכות בביצוע בחינה    זה מבוסס על פרסומים פומביים

 עצמאית כאמור  

50  again-delayed-bids-cultivation-cannabis-domestic-https://internationalcbc.com/german /    על מבוסס  זה  נתון   .
פרסומים פומביים אשר דיוקם לא נבדק על ידי החברה באופן עצמאי בשל העלויות הגבוהות הכרוכות בביצוע בחינה עצמאית  

 כאמור 

http://www.dw.com/en/germany-court-stops-tendering-process-for-medical-marijuana/a-43175364
https://business.financialpost.com/cannabis/germany-relaunches-cannabis-tender-after-scuttling-first-bid
https://internationalcbc.com/german-domestic-cannabis-cultivation-bids-delayed-again/
https://internationalcbc.com/german-domestic-cannabis-cultivation-bids-delayed-again/
https://internationalcbc.com/german-domestic-cannabis-cultivation-bids-delayed-again/
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, וביניהם התממשות אי אילו  החברהמכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת  

 זה.  לדוח6.36מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 

   הפעילות תחום על  מהותית להשפיע כדי בהם שיש טכנולוגיים שינויים 6.5

שצפויים להשפיע על  הקצר    בטווחלא קיימים שינויים טכנולוגיים  ש  מעריכה  החברה נכון למועד זה,  

הנדרשים בכל  מוצרים שונים  אלפי  היום ברחבי העולם ישנן מספר חברות המוכרות    כבר .  הקבוצה

 . מוצרי אריזה וכו', לרבות חממות, כלי מעבדה, תאורה, חוליות שרשרת ההפקה

   בהם החלים והשינויים הפעילות בתחום גורמי ההצלחה הקריטיים 6.6

  לפעול"ר מהיק  עיסוק רישיונות  וקבלת"ר  מהיק  הראשוניים  האישורים של  תוקפם   הארכת (א)

 . הרפואי הקנאביס  בתחום

 . ההפקהשרשרת שלבי בכל   ומיומן  מנוסה  אדם כוח (ב)

  יצוא ממדינת ישראל.רישיון  קבלת  (ג)

 הפקת מוצרים איכותיים שעומדים בתקינה החדשה.  (ד)

 . CBDפיתוח של מוצרים חדשים מבוססי  (ה)

מפקודת הסמים המסוכנים ומתן היתר מכירה חופשי שלו בישראל    CBD-הוצאת חומר ה (ו)

 ובאירופה. 

מעושרים  (ז) קוסמטיים  מוצרים  על  הקוסמטיקה  בתחום  יצרנים  עם  פעולה  שיתופי  פיתוח 

 . CBDבחומרים פעילים כגון 

 . הגידולים למכירת ובעולם  בארץ גורמים עם והתקשרויות  לקוחות  איתור (ח)

 לם לתחום הפעילות וחומרי הג שינויים במערך הספקים 6.7

כפי שקמות חברות רבות בתחום  לריות הגוברת של הקנאביס הרפואי ברחבי העולם,  ופו לאור הפ

הקנאביס, קמות גם חברות המייצרות ומספקות מוצרים נלווים לתעשיית הקנאביס בכל רבדיה,  

במוצרים   השימוש  לשלב  ועד  הריבוי  אין    .המוגמרים משלבי  הדוח  למועד  החברה,  ידיעת  למיטב 

ות בספק בודד או  חומרי גלם מהותיים שיידרשו לפעילותה ואשר עשויה להיות לחברה לגביהם תל 

במספר מצומצם של ספקים, למעט חומר ריבוי לחוות הגידול )שתילים/ייחורים/זרעים(. החברה  

 להלן.  )א(6.8לפרטים נוספים ראו סעיף . מעריכה שתלות זו הינה זמנית בלבד

 בהם   החלים ושינויים הפעילות  תחום  של העיקריים והיציאה הכניסה מחסומי 6.8

. נכון למועד זה,  הפעילות  לתחום   מרכזי   כניסה  חסם  מהווה "ר  מהיק   עיסוק  רישיונות  קבלת (א)

ארבעה  ב  החזקהגם ה מהיק"ר.    אישורים זמנייםארבעה  לחברה אין רישיונות עיסוק, אלא  

אישורים  יחזיקו בפחות  אשר  אחרים  יתרון בפני מתחרים    קבוצהל עמיד  מ   אישורים זמניים

חוליות שרשרת ההפקה ו/או לבצע    ליתר  למצוא פתרונות, דבר אשר יחייב אותם  זמניים

המחזיקים   מתחרים  עם  פעולה  זמניים  שיתופי  יכולה  אי   הקבוצה  .אחריםבאישורים  נה 

  .ההפקהלהעריך לכמה מתחרים פוטנציאליים נכון להיום יש אישורים זמניים לכל שרשרת  

יהיה עליהם  אישורים זמניים  על מנת לחדש את אותם  ,  חרף זאת יותר,  לתקופה ארוכה 

כפי שיידרש מהם  אישורים זמניים  להוכיח כי החלו בהליכי ההקמה הנדרשים לצורך אותם  

מעריכה   הקבוצה  היק"ר.  ידי  קרקע  על  על  לפעילות  הנדרשת  התשתיות  הקמת  עלות  כי 

שחקלאית   ו  19)  דונם   20ל  בגודל  של    לריבוי(  1-לגידול  סך  על  . ₪מיליוני    15  -כעומדת 
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מעריכה שלרוב המתחרים הפוטנציאליים לא יהיו את הכספים הנדרשים לצורך   הקבוצה

ולכן לא    הנדרשת להפקת מוצרי קנאביס בהתאם לתקינה החדשה  השלמת הקמת התשתית

 להלן.   )ד(לפרטים ראו סעיף  .גם בשנים הבאות באישורים זמנייםימשיכו להחזיק  בהכרח

לגידול, יש לגדל    IMC-GAP"ר, על מנת לקבל רישיון עיסוק היק, בהתאם להנחיות כמו כן

- "ר(. ככל והמהיק  IMC-GAPשתילים )לאחר קבלת אישור תשתיות    180בשלב הראשון  

של    180 הבדיקות  את  יעברו  עיסוק  היק שתילים  לרישיון  המגדל  התאגיד  זכאי  יהיה  "ר, 

IMC-GAP   ולאחר קבלת הרישיון כאמור, יהיה באפשרותו לגדל כמויות גדולות יותר של

 שתילים. 

 25    -כלקבוצה זכות שימוש בשתי קרקעות בגדלים של    –  איות לריבוי ולגידולחקל  קרקעות (ב)

בעל חשיבות רבה בעתיד   החברה להערכת יתרון הגודל בתחום זה יהיה  דונם. 30 -כו  ברוטו

באוגנדה שעליה הקימה חממות על שטח בגודל של  דונם    100-כמו כן, לחברה כ  הנראה לעין. 

 .  (להלן 6.31 נוספים ראו סעיףדונם )לפרטים  30-כ

צפוי  ורכישת ציוד,    IMC-GMPדונם לתקן    1מפעל בגודל של    התאמת עלות    –ייצור  מפעל   (ג)

כ  ₪.  8-לעלות  בביצוע    2019בפברואר    13ביום    מיליוני  תחל  היא  כי  החברה  הודיעה 

וכי היא מעריכה שהיא תסיים    2019ההתאמות הנדרשות של מפעל ברבעון הראשון של שנת  

. עד שהחברה תקבל אישור  2019ההתאמות הנדרשות במהלך הרבעון הרביעי של שנת    את

IMC-GMP   שירותים לקבל  החברה  תוכל  שחתמה  בהתאם    פנאקסיה מ  למפעל,  להסכם 

 להלן.   .ט 6.313.1 עימה החברה, כמפורט בסעיף

בתקן   (ד) מפעל  חממות,  של  בהקמה  גבוהה  כספית  השקעה  ציוד    ,GMPנדרשת  של  רכישה 

ושמירה אדוקה    גידור, הקמת מערך הגנה הכולל  וחומרים שיאפשרו גידול קנאביס איכותי

 . בהתאם לתקנים של היק"ר

ניסיון בגידול קנאביסח אדם  וכ (ה) כ  גידול   –   איכותי ובעל  ח  וקנאביס רפואי איכותי מצריך 

כח אדם נוסף אשר   הקבוצה לגייסבכוונת    .גבוהה  אדם בעל ידע מקצועי עדכני ומומחיות

  נדרש בהתאם לתקינה החדשה.

נוספים  (ו) רגולטוריים  מגורמים  אישורים  רגולטוריים  קבלת    –  קבלת  לשימוש    אישורים 

   .וכו' , לייצואבקרקעות, להקמת מפעל

איכות המוצרים תלויה בראש ובראשונה בזנים של הקנאביס    –   ואיכותיים  זנים מתאימים (ז)

  ובחירת   הזנים  בהתאמתידע רב    ים של החברה ישאשר מהם יגדלו ויפיקו מוצרים. למגדל

 . ם רב השנים בתחוםניסיונ לאור  וזאת  המתאימות  הגנטיקות

 למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם תחליפים  6.9

את   לרכוש  יכולים  החולים  רפואי.  בקנאביס  שימוש  רישיון  בעלי  לחולים  חוקיים  תחליפים  אין 

אודות המוצרים המותרים    לפרטיםמתאימים.    זמניים  אישוריםהמוצרים אצל ספקים אחרים בעלי  

 . להלן  6.11בהתאם לתקינה החדשה ראו סעיף 

 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בהם  6.10

בעלי רישיון שימוש קנאביס רפואי בישראל יכולים לרכוש מוצרים על    מטופלים ,  הדוחנכון למועד  

דהיינו    לאחר כניסת התקינה החדשה,  .החוות הוותיקות  שמונה בסיס קנאביס אשר מיוצרים אצל  

מיום   החדשה  ,2019באפריל    1החל  לתקינה  בהתאם  לפעול  יצטרכו  בישראל  החוות    החברה .  כל 
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בהתאם לתקינה החדשה,    שונים  אישורים זמנייםמאות  מעריכה שמשרד הבריאות העניק עד כה  

כפי שיש  אישורים זמניים  אין ארבעה    האישורים הזמנייםמעריכה שלמרבית מקבלי    החברהאולם  

  עיסוק  שלא יהיו להם לכל הפחות ארבעה רישיונות  קבוצההסבורה, שמתחרים של    החברה.  לקבוצה

   .יחזיקו בארבעה רישיונות עיסוקכן בחברות ש)אם בכלל( להתחרות  יתקשו עד מאד

שמשרד הבריאות העניק עד כה מאות רישיונות שונים בהתאם לתקינה  החברה  הערכות  הנחות ו

רישיונות  ,החדשה ארבעה  אין  הרישיונות  מקבלי  לקבוצה  שלמרבית  שיש  של  ו  כפי  שמתחרים 

להתחרות    קבוצהה בכלל(  )אם  מאד  עד  יתקשו  רישיונות  ארבעה  הפחות  לכל  להם  יהיו  שלא 

התשכ"חקבוצהב ערך,  ניירות  בחוק  כמשמעו  עתיד,  פני  צופה  מידע  בבחינת  הינן   ,-1968  ,

הערכות   על  מועד    החברההמבוססות  אשר  ועתידיים  קיימים  ואירועים  התפתחויות  בדבר 

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש,  גלובוסבשליטתה  התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו  

כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת  

 זה.  לדוח  6.36, וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף החברה

 מוצרים ושירותים 6.11

השלימה את הקמת החממות באוגנדה ובישראל ואף החלה לזרוע    החברה,  הדוחנכון למועד פרסום  

יהיו    2019החברה מעריכה כי במהלך הרבעון השני של שנת  קנאביס בחווה של החברה באוגנדה.  

באוגנדה בחווה  שגודלו  רפואי  קנאביס  מוצרי  באוגנדה    פועלת החברה    . ברשותה    בהתאם בחווה 

תה  .החדשה  לתקינה אשר  בחממ   פיקמוצרים  ובישראל   ותהחברה  באוגנדה  ורק    ויהי   שלה  אך 

)  ההפקה ששרשרת  מוצרים   רפואי  לשימוש  הראויה  איכות  ברמת  הייתה   IMC-Medicalשלהם 

Grade )51 נכון למועד  למיטב ידיעת החברה, שבו ידועים ובדוקים.  הפעילים ריכוזי החומרים כאשר

   יהיו מאושרים להפצה מוצרים בתצורות הבאות: , בישראלהדוח

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

 גרם.  10

מיובשות .ב קנאביס  קצה   תפרחות  או  פילטר  בעלות  )סיגריות(  גליליות  בתצורת  ומגולגלות 

  10לאחיזה )פיית שאיפה(, באריזות בהן המשקל הכולל של הקנאביס )נטו( בכל אריזה הוא  

 גרם.

קנאביס מהול בשמן וארוז בבקבוקים שהמשקל הכולל של מיצוי הקנאביס    מיצוי   –שמן   .ג

 גרם.  10המהול )נטו( הוא  

   גרם. 10המשקל הכולל של הקנאביס )נטו( בכל אריזה הוא   – מוצרים אכילים .ד

גם מוצרים אחרים, בין בתצורות אחרות    בישראל   מעריכה שבעתיד יהיה ניתן לייצר ולמכור   החברה 

 ובין בריכוז חומרים פעילים אחר, בכפוף לכך שאלו יאושרו על ידי משרד הבריאות. 

ריבוי  האישורים הזמניים לבנוסף, לאור העובדה שקיימים מתחרים רבים אשר מחזיקים רק את  

הפצהאחסון  שירותי  להם  להעניקבעתיד    תוכל  הקבוצהוגידול,   מגוון  וכ  וייצור  ,  את  להגדיל  ך 

 .החברההשירותים/מוצרים של 

  לפי גרם קנאביס רפואי    1של    וייצור  לגידול  משוערת, עלות  החברהידיעת    ולמיטב  הדוח  למועד  נכון

ארה"ב )אשר מבוסס על ניסיונו של המגדל(, מחיר    דולר   0.5- כ  הוא )חממות(    GAP  -ו   GMPתקני  

 
 לעיל.  6.6.1ראו סעיף  51
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שוק ממוצע    מחיר"ב,  ארהדולר    5-על כ   עומדגרם קנאביס רפואי בקנדה )חממות(    1שוק ממוצע של  

קנאביס    גרם  1שוק של    ומחיר  לגרם  יורו  6.9  -כ  על  עומדגרם קנאביס רפואי בגרמניה )חממות(    1של  

כי ביכולתה    מעריכה  החברהדולר ארה"ב וכי    10  -"ב  דולר ארה  3בין    נע(  חממותרפואי בעולם ) 

יודגש, כי ההערכות לעיל הינן על בסיס מידע שמצוי נכון    טון קנאביס מוגמר.  1דונם    1לגדל בכל  

לעת הזו בידי החברה, כאשר מחירי השוק העולמי של קנאביס רפואי יכולים להשתנות עקב סיבות  

 ות ואשר רובם אינם בשליטת החברה. וגורמים רבים, אשר את רובם לא ניתן לצפ 

 החברה סבורה כי עלויות שינוע, ככל שיושתו על החברה, יהיו זניחות.

לרבות  החברה  והערכותתחזיות   אחרים   כי   לעיל,  מוצרים  גם  ולמכור  לייצר  ניתן  יהיה    בעתיד 

עלויות  ,  הבריאות  משרד   ידי  על  להפצה  לעכשיו  נכון  מאושרים  שאינם וכי הערכות  הגידול 

בכל   לגדל  החברה  של  הממוצעים  1דונם    1ביכולתה  השוק  ומחירי  מוגמר  קנאביס  הינן טון   ,

, המבוססות על הערכות  1968-מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  בבחינת

בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו    החברה

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

בשליטת   שאינם  שונים  מגורמים  כתוצאה  שהוערך,  מכפי  שונה  וביניהם  החברהבאופן   ,

 זה.  לדוח 6.36ון הנזכרים בסעיף התממשות אי אילו מגורמי הסיכ

 וצרים ושירותיםמפילוח הכנסות ורווחיות מ 6.12

   אין הכנסות. לחברה הדוחנכון למועד פרסום 

 מוצרים חדשים  6.13

   .אשר כבר נמכרים ללקוחות מוצריםעדין  אין  לחברה הדוחנכון למועד 

בכוונת    ככל דין,  פי  על  וחברות  החברה  והדבר יתאפשר  שיתוף פעולה עם חברות פארמה  לקיים 

קוסמטיקה בקשר עם פיתוח מוצרים הכוללים רכיבים מצמח הקנאביס, ייצורם ושיווקם בארץ  

  2017בנובמבר    8ובעולם וכן לקיים פעילות מחקר ופיתוח עם גורמים כאמור. בהקשר זה, ביום  

מפקודת הסמים    53CBD- ה  את  ירלהס  להמליץ  צפוי  הבריאות   משרד  כי  52באמצעי התקשרות פורסם  

אפשר פתיחת שוק עצום של מוצרים שונים, מתוספי מזון  ת, תיתממש  אכן  והדבר  ככלהמסוכנים.  

. יצוין, כי השלמת המהלך דורשת חקיקה  , וכן ייצוא של החומר למדינות בחו"לועד קוסמטיקה

דבר זה יתרחש בסופו    ואין וודאות כי  מסודרת ואישור של הממשלה, לרבות של השר לביטחון פנים

 .של דבר

 לקוחות 6.14

וחברות    הקבוצהשל    הפוטנציאלייםהלקוחות   בעלי רישיון לשימוש בקנאביס רפואי  הם צרכנים 

 .  רפואיותהמשתמשות ברכיבים שונים של צמח הקנאביס למטרות פארמה 

למועד   החברה,  למיטב  ,  הדוחנכון  כידיעת  ישנם  ישראל  רישיון  בעלי    מטופליםאלף    32- במדינת 

רפואי  בקנאביס  כקיימים    להערכתהו  שימוש  רישיון    מטופלים  300,000- עוד  לקבל  זכאים  אשר 

מעריכה    החברה  .אך מסיבות כאלו ואחרות אין להם את הרישיון(  החברה)כפי שמעריכה  לשימוש  

 
52 7d07e358adb9f51004.htm-q4_2017/Article-israel/health-http://www.mako.co.il/news   

53  CBDבשונה מ ,-THC  המערב, מה שמאפשר לייצר מגוון מוצרי  , אינו בעל השפעה פסיכוטית והוא חוקי ברוב מוחלט של מדינות
ל אותו.  המכילים  קוסמטיקה  ביניהם  CBD-מזון,  מגוונים,  בריאותיים  יתרונות  אפילפסיה משויכים  התקפי  שיכוך   , הפחתת 

קשים, בסוכרת כאבים  בסכיזופרניה ,טיפול  סרטן ,טיפול  טיפול  חיסול  והקאות,  בחילות  על  הקלה  בחרדה,  טיפול   ,
 . דלקתיות ועוד-תכונות אנטי במיגרנות,

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/
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גם בשנים הקרובות, הודות,    בעלי רישיון שימוש בקנאביס רפואי ימשיך לעלות  המטופליםשמספר  

במודעות   העלייה  ובזכות  שימוש  רישיונות  להנפיק  הרשאים  הרופאים  מספר  להגדלת  היתר,  בין 

 בארץ ובעולם בקשר עם סגולותיו של הקנאביס הרפואי. 

עם מספר    החברה  התקשרה . יחד עם זאת,  מוצרים  למכור  החברה, טרם התחילה  הדוחלמועד    נכון 

לפרטים אודות שיתוף הפעולה של החברה עם  להלן.    6.31כמפורט בסעיף   גורמים בהסכמי אספקה,

 להלן.  .ח6.313.1פרימייר, ראו סעיף 

בעלי רישיון שימוש בקנאביס רפואי ימשיך לעלות גם    המטופליםמספר  כי    החברה   והנחת   תחזית 

,  1968-בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  המידע צופה פני עתיד, כמשמע  בבחינת  ה, הינבשנים הקרובות

הערכות  המבוסס על  מועד    החברהת  אשר  ועתידיים  קיימים  ואירועים  התפתחויות  בדבר 

ודאי   אינו  בכלל,  אם  בשליטתה  התרחשותם,  החברהואינו  שלא  של  עשויות  אלו  הערכות   .

שאינם  להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים  

 זה.  לדוח 6.36 , וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיףהחברהבשליטת 

 שיווק והפצה 6.15

 .)ד(5.1לחברה יש אישור זמני לבית מסחר )הפצה( כמפורט בסעיף 

 צבר הזמנות  6.16

חברות קנדיות  יובהר, כי לחברה הסכמי אספקה עם    אין צבר הזמנות.  לחברה  , הדוחנכון למועד  

הסכמים אלו כפופים    ואולם ,לעיל  .יג 6.313.1  -ו י27  ,ה27,  ד6.31  פים כמפורט בסעי  ת וגרמניוחברות  

  לא,  הדוחנכון למועד  , , ועל כןלצורך אספקת המוצרים  דין כל הדרושים על פי   ההיתריםלקבלת כל  

    .הזמנות צבר נרשם

 תחרות 6.17

 מדינת ישראל  .א

  הקנאביס בישראל  , הספק הגדול ביותר בשוקהחברהלמיטב ידיעת  ,  דוחהלמועד פרסום  נכון  

שימוש   רישיון  בעלי  מהחולים  מרבע  למעלה  על  חולשת  אשר  בע"מ  עולם  תיקון  חברת  הינו 

. מלבד החוות  IMC-GAPהחוות הוותיקות יש    8מתוך    6-נכון למועד זה, לבקנאביס רפואי.  

ברה, אף אחת מהן עדין לא  חוות נוספות אשר, למיטב ידיעת הח  2018הוותיקות, הוקמו בשנת  

אישור   רק    IMC-GAPקיבלה  החברה,  ידיעת  למיטב  כן,  כמו  ריבוי.  ו/או  לשלושה  לגידול 

   .IMC-GMPמפעלים במדינת ישראל יש אישור 

הרפואי  החברה הקנאביס  בתחום  חדשה  חברה  שהיא  מכיוון  כי  המתקנים  מעריכה  ללא   ,

וללא לקוחות בישראל שוק  ב  להתברג  עליה  להקשות, הדבר עלול  הנדרשים להפקת מוצרים 

להפיק  נאלצים  יחד עם זאת, לאור התקינה החדשה, כל המתחרים הקיימים    .בישראל  הקיים

את מוצריהם גם כן בהתאם לתקינה החדשה, כך שגם הליך הפקת המוצרים של המתחרים  

   שינויים משמעותיים.  עבר עד לאחרונההקיימים 

רות הצפויה לה בישראל ובשוק הבינלאומי, בין היתר, על  להתמודד עם התחהחברה  בכוונת  

ידי גיוס כוח אדם איכותי שייבחר בקפידה ולהקים את אתרי הפעילות ברמה הגבוהה ביותר  

 מבחינה טכנולוגית.  

,  הקיימים  ספקי הקנאביסבדבר השפעת התקינה החדשה על  ,  לעילהחברה  תחזיות והנחות  

, המבוססות  1968-הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
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בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם,   החברהעל הערכות  

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן של החברהאם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה  

שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת  או חלקן, או להתממש באופן 

 זה.  לדוח  6.36, וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף החברה

 השוק הבינלאומי  .ב

התקבלה החלטת    2019בינואר    27ביום  ,  הדוחנכון למועד פרסום  לעיל,    5.3.4כאמור בסעיף  

באמצעי    החברהתפעל  מרגע שהחברה תקבל רישיון יצוא,  .  ממשלה ליצוא של קנאביס רפואי

של   ופרסום  הישראליים  החברה    . מוצריהשיווק  התאגידים  מספר  את  להעריך  יכולה  אינה 

מעריכה כי מספר המתחרים  החברה  שיתחרו בחברה ביצוא של מוצרי קנאביס רפואי, אולם  

 יהיה נמוך משמעותית ממספר הגורמים שמחזיקים אישורים זמניים נכון למועד זה. 

כי   מעריכה  קיימ החברה  העולם  אלפי(  מאות  יםברחבי  המוכרים  תאגי  )ואולי    מוצרי דים 

הולך לפניה  הקנאביס הרפואי  שמה של מדינת ישראל בתחום  קנאביס רפואי. יחד עם זאת,  

לפרטים נוספים ראו   שדבר זה יעניק לה יתרון בפני מתחרים ממדינות זרות.מאמינה והחברה 

   )ד(1.2סעיף 

והנחות   יצוא,    ,לעיל  החברהתחזיות  רישיון  יום  של  בסופו  תקבל  החברה  כי  הינן לרבות 

ניירות ערך, התשכ"ח פני עתיד, כמשמעו בחוק  צופה  על 1968-בבחינת מידע  , המבוססות 

, אם ימים ועתידיים אשר מועד התרחשותםבדבר התפתחויות ואירועים קי  החברההערכות  

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או של החברהבכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה  

חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת  

 זה.  לדוח  6.36, וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף החברה

 עונתיות 6.18

בחממות    החברהבכוונת   שלה  החקלאית  התוצרת  את  גידולי  .  קנאביס  לגידול  מותאמותלגדל 

סבבי   3-4תוכל להפיק  היא, החברהלהערכת  .מעונתיות לא יהיו מושפעיםו  כמעט בחממות החברה

יצוין, כי בעבר בחנה החברה אפשרות לגדל קנאביס רפואי גם בשטח    . בחממותבגידול    גידול בשנה

 (, אך החליטה לבסוף שלא לעשות זאת. Out Doorפתוח )

בבחינת מידע צופה פני עתיד,   הינן  בדבר מספר סבבי הגידול בשנה,  לעיל,  החברהתחזיות והנחות  

ערך, התשכ"ח ניירות  בחוק  על הערכות  1968- כמשמעו  בדבר התפתחויות    החברה, המבוססות 

בשליטתה   ואינו  ודאי  אינו  בכלל,  אם  התרחשותם,  מועד  אשר  ועתידיים  קיימים  של  ואירועים 

מכפי החברה שונה  באופן  להתממש  או  חלקן,  או  כולן  להתממש,  שלא  עשויות  אלו  הערכות   .

, וביניהם התממשות אי אילו מגורמי  החברהשהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת  

 זה.  לדוח 6.36ון הנזכרים בסעיף הסיכ

 כושר ייצור 6.19

מעריכה    החברהדונם, כאשר    6גדל צמחי קנאביס על שטח של  לפעול ל  החברהבשלב הראשוני בכוונת  

כ  1  שעל כל ניתן לקבל  גידול נקי בשנה  1-דונם  ניסיונ   טון  המגדל  של    ו העשירוזאת בהתבסס על 

 .  בחברה

, הינן בבחינת מידע צופה טון גידול נקי בשנה  1- דונם ניתן לקבל כ  1על כל  כי    לעיל  החברה  הערכות

התשכ"ח ערך,  ניירות  בחוק  כמשמעו  עתיד,  הערכות  1968-פני  על  המבוססות  בדבר    החברה, 

ואינו   ודאי  אינו  בכלל,  אם  התרחשותם,  מועד  אשר  ועתידיים  קיימים  ואירועים  התפתחויות 
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ן . הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופשל החברהבשליטתה  

, וביניהם התממשות אי  החברהשונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת  

 זה.  לדוח 6.36מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף אילו 

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים 6.20

  כמפורט ,  באוגנדהו  בישראל  החממות  והינומהותי    רכוש קבוע  לקבוצה,  הדוחנכון למועד פרסום  

  .הכספיים   לדוחותב 5 בביאור

 מחקר ופיתוח  6.21

פרסום   למועד  עמלה    החברה,  הדוחנכון  והיא  ופיתוח  למחקר  פועלת    התשתיות  הקמת  עלאינה 

   .הפעילות לצורך  הנדרשות

 נכסים לא מוחשיים  6.22

כמו כן,    .רפואי  קנאביס  של  והפצה  אחסון,  ייצור,  גידול,  לריבוי  זמניים  אישורים  ארבעה  צהלקבו

ואשר    דונם במסגרת השותפות )כהגדרתה לעיל(   25חקלאית בגודל של    בקרקע   שימוש   זכות לקבוצה  

  אשר  דונם  30קרקע חקלאית בגודל של    מבעלי השליטה  לאחד . כמו כן,  עליה הקימה החברה חממות 

כמו    . לפי הצורך  הפעילות   לרשות  תועמד   ואשר  וריבוי   לגידול   רישיון   לקבלת  מתקדם   בהליך  מצויה 

  ( 6)ב6.31כן, אחד מבעלי השליטה בחברה העמיד לידי החברה שטח להקמת מפעל, כמפורט בסעיף  

  ברשות ,  כן  כמו.  נוספות  קרקעות   לפעילות  להעמיד   לפעול  הניצעים  בכוונת,  צורך  שיהיה   ככל  להלן.

 .  באוגנדה דונם 100-כ  של גידול שטח  החברה

לג'ובוקיט זכויות שימוש בטכנולוגיות שונות, הנמצאות בשלבי פיתוח שונים, ובשלבי רישום שונים  

החברה החליטה שלא להמשיך בשימור טכנולוגיות ופטנטים אלו. לג'ובוקיט אף מספר    של פטנטים.

  סימני מסחר אשר החברה החליטה להפסיק לשמר ולתחזק.

 הון אנושי 6.23

   .עובדים אין  לחברה הדוחכון למועד נ

   ודירקטור   מנכ"ל   עם מר ניסים ברכה   התקשרויות 

ניהול  מעניק    ,שירותיםהמתן  לפי הסכם   (א) בתמורה  בתור מנכ"ל    לטוגדרמר ברכה שירותי 

 אלפי ₪ בתוספת מע"מ כנגד חשבונית והחזר הוצאות.  35לתגמול חודשי בסך של  

התקשרה (ב) ברכה  עם  גלובוס  ניסים  מר  של  בשליטתו  שירותי  חברה  למתן  גידול    בהסכם 

  כולל את כלל העלויות  COST-. הCOST+7%עמלה של    בתמורה לתשלוםקנאביס רפואי  

יצוין, כי נכון למועד זה, החברה טרם החליטה על הקמת חווה בשטח   שיחולו בחוות הגידול. 

 זה.

 גלובוס  ב   משותף   התקשרויות עם מר ניר סוסינסקי, מנכ"ל 

משותף  עניק מר סוסינסקי שירותי ניהול לגלובוס בתור מנכ"ל מהסכם למתן שירותים  לפי (א)

   והחזר הוצאות.אלפי ₪ בתוספת מע"מ כנגד חשבונית  35בתמורה לתגמול חודשי בסך של 

ניהול והנדסה  גלובוס התקשרה עם חברת   (ב) ניר  חברה בשליטתו של מר  )בע''מ  אדם עמית 

בתמורה  המפעל ובית המסחר    התאמתניהול ופיקוח על  למתן שירותי    בהסכם  סוסינסקי(

 . הבינוימעלויות  2.8% -ל

 של גלובוס    מנכ"ל משותף התקשרויות עם מר גיא עטיה,  
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לפיו    לפי (א) לגלובוס  שירותי    עטיהעניק מר  מ הסכם למתן שירותים  ניהול  בתמורה  שירותי 

   .אלפי ₪ בתוספת מע"מ כנגד חשבונית והחזר הוצאות 35לתגמול חודשי בסך של  

  גיא עטיה(חברה בשליטתו של מר  ) ( בע''מ  2016ביטחון )ר.ח.ש  חברת    גלובוס התקשרה עם (ב)

₪   51 בתמורה לתשלום של  לאתרי הקבוצה שוטפים מתן שרותי שמירה ואבטחהל בהסכם

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

עם    "(ההסכם)להלן בסעיף זה: "  למתן שירותיםבהסכם    התקשרהגלובוס    2018בינואר    29ביום  

בענף הקנאביס אשר אותו הוא רכש באירופה ובארה"ב והוא מומחה    שנים   21  של   בעל ניסיוןמגדל  

בכל הנוגע להשבחת זנים של קנאביס, פיתוח ושיפור תוצרת של קנאביס ובכל שיטות טכנולוגיות  

קנאביס  של  ביותר  המתקדמות  ו)  הגידול  " לעיל  להסכם,    ."(המגדללהלן:  יספק  בהתאם  המגדל 

אביס, משלב הזרע ועד שלב התוצרת הסופית, טיפוח זרעי  שירותים בתחום גידול צמחי הקנ  לקבוצה

מקור וכן כל הקשור בניהול וביצוע בפועל של שלבי הריבוי, הגידול והייצור, כפי שיתבקש על ידי  

יצוין, כי ההסכם כולל גם סעיף  . והקמת החממות וניהולן בפועל היק"רובהתאם להנחיות   הקבוצה

ל לא יהיה רשאי להעניק ייעוץ או שירותים בתחום הפעילות  אי תחרות אשר לפיו, בין היתר, המגד

בינואר    30לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום    .לתאגידים אחרים מלבד לשני תאגידים בשליטתו

לה תלות    אין  הדוחנכון למועד    כי  סבורה  החברה   (, הנכלל על דרך ההפניה.2018-01-010240)  2018

 . מהותית במגדל

ייעוץ    ,אזרח ישראליהתקשרה עם  כי  החברה  הודיעה    2018ביוני,    10ביום   בהסכם למתן שירותי 

  26כמו כן, ביום  .  6.31נוספים ראו סעיף  לפרטים    .באוגנדהניהול וגידול בחווה שמקימה החברה  

קנדי בהסכם למתן שירותי  -הודיעה החברה כי היא התקשרה עם אזרח ישראלי  2018בספטמבר,  

-2018)  2018בספטמבר    26לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  ייעוץ, ניהול וגידול קנאביס רפואי.  

 (, הנכלל על דרך ההפניה.  01-089886

הצורך  גלובוסבכוונת   לפי  עובדים  לרבות  להעסיק  מנהל  אגרונום,  ,  איכות,  אבטחת  מנהל  רוקח, 

 . מעבדה, מגדלים נוספים וכו' ימעבדה, חוקר  יעובדמנב"ט, מאבטחים, מפעל, 

 ספקים וגלם  חומרי 6.24

רבים וזמינים בארץ ובעולם המוכרים  תלות בספקים מסוימים מכיוון שישנם ספקים    לקבוצהאין  

 . לצורך הקמת הפעילות ותפעולה השוטףהחברה  את חומרי הגלם שלהם זקוקה

 הון חוזר  6.25

 . אין הון חוזר לחברה הדוחנכון למועד 

 השקעות  6.26

 :)באלפי ₪( לתחילת פעילות מוערכות  עלויות הקמה .א
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  על   תגדל  ראשון  שבשלב)בהינתן    שלה  השנתיות  השוטפות  ההוצאות  סך  כי  מעריכה  הקבוצה .ב

  )באלפי ₪(: כדלקמן יהיו (דונם 6 של שטח

 

 

 

 

, הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות המתוארות לעילוההוצאות השוטפות  העלויות  

בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים    החברה, המבוססות על הערכות  1968-ערך, התשכ"ח

הערכות אלו עשויות שלא  .  של החברהאשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה  

כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם   להתממש, 

 זה.  לדוח 6.36ון הנזכרים בסעיף , וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכהחברהבשליטת 

 מימון 6.27

מבעלי מניותיה  וחוב  את פעילותה בעיקר מהונה העצמי ובאמצעות גיוסי הון    מממנת  ההחבר

 לעיל.    (16)א1.1.2 -ו  (4)א1.1.2 סעיף. לפירוט בדבר הלוואות בעלים ראו  וממשקיעים חדשים

מעריכה כי בשנה הקרובה תידרש לגייס כספים, בין אם באמצעות מקורות פרטיים ובין    החברה

 יבור, לתפעול העסקים השוטפים של הפעילות. אם בגיוס מהצ

 
 הווה בסיס לאצוות הריבוי.סכום זה כולל רכישת זנים )חומר צמחי( שי 54

 סכום  עלויות הקמה ובניה 

 1000 54)חוות ריבוי(  משתלה

 6000 דונם  19התאמת חממות קיימות בשטח חקלאי של  

 8000 ורכישת ציוד  IMC-GMPלתקן  מפעל ייצורהסבת 

 כלול  IMC-GSPמערך אבטחה  הקמת 

 15000 סה"כ

  דונם(  20)  ת )גידול(חוו תחום
 וחוות ריבוי

  מפעל ייצור
 ואחסון

 750 630 ניהול 

 2,880 2,200 משכורות עובדים 

ספקים/ חומרי  
 250 840 גידול 

 360 1,000 חשמל 

 250 1,462 ציוד שוטף ובלאי 

 100 3,348 מים

 720 720 אבטחה 

 420 0 שכירות 

 5,980 10,200 סה"כ



 41-א
 

בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק   ה, הינבדבר גיוס כספים  החברהתחזית והנחת  

התשכ"ח ערך,  הערכות  1968-ניירות  על  המבוססת  ואירועים   החברה,  התפתחויות  בדבר 

. של החברהטתה  קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשלי

הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, 

, וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון החברהכתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת  

 זה. לדוח 6.36הנזכרים בסעיף 

 מיסוי  6.28

 TOGETHER IDEAS  -ו  Industrial Globus Uganda)למעט    ה תבשליטותאגידים  טוגדר  

PHARMA PORTUGAL, LDA)  הנהוגים בישראל.    יםכפופ   והתאגידים   גלובוסלדיני המס 

 שומות המס של טוגדר סגורות.  2013עד שנת  .םמיום היווסד וטרם נישומ בשליטתה

לדוחות הכספיים המאוחדים    18בדבר דיני המס החלים על החברה ראו ביאור  נוספים  לפרטים  

   .2018של החברה לשנת  

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם  6.29

חשופה   להם  העיקריים  הסביבתיים  זיהום    הקבוצההסיכונים  והינם:  פעילותה  לאופי  נוגעים 

וכן משימוש בחומרי הדברה    והאריזה  הייצור  ,הגידולהריבוי,  הסביבה מפסולת שנגרמת מתהליך  

 .  לבצע גידול אורגני ללא שימוש בחומרי הדברה כימיים(החברה )יצוין כי בכוונת   חקלאיים

 לקבלת היתר רעלים מהמשרד להגנת הסביבה.  הקבוצהל בבוא העת תפע 

 תפעל לבצע פעולות לפינוי פסולת מסוגים שונים באופן סדיר ולפי דרישות החוק.  הקבוצהבנוסף, 

 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד   6.30

- תשכ"חלקבלת רישיון עסק בהתאם להוראות חוק רישוי עסקים,    תחל לפעול  גלובוס  –עסק    רישיון

 . לאחר שתקבל רישיונות עיסוק מהיק"ר  1968

 והסכמי שיתוף פעולה הסכמים מהותיים 6.31

 התקשרות בין גלובוס והשותפות  .א

גידול קנאביס רפואי    למתן שירותי  לבין השותפות )כהגדרתה לעיל(התקשרות בין גלובוס  

תכלול את כלל העלויות שיחולו בחוות    COST-ה  .COST+7%עמלה של    בתמורה לתשלום

   הגידול.

 מפעל ייצור  .ב

כי   (1) ו/או    מבעלי השליטה  תשכורגלובוס  במסגרת עסקת הכנסת הפעילות, אושר 

  מהחברות בשליטתם של הניצעים או מי מהם, מפעל לייצור מוצרי קנאביס רפואי

עד    שלמ''ר, תמורת סך    1,000-כבגודל של  אשר יכלול שטחים    "(המפעל )להלן: "

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

 והיקפה. 
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ידי ועדת הביקורת  ל  החברהבכוונת   (2) זניחות אשר יאושר על  אמץ נוהל עסקאות 

החברות בחוק  כקבוע  שנה  עסקאות    מידי  נוהל  אושר  טרם  הדוח,  למועד  )נכון 

השליטה    .זניחות( מבעלי  מי  בבעלות  יהיה  והמפעל  ועדת    בחברה,ככל  תבחן 

עסקאות   לנוהל  בהתאם  זניחה  כעסקה  נחשבת  השכירות  עסקת  אם  הביקורת 

זניחה, עסקת השכירות   כי מדובר בעסקה  וועדת הביקורת תסבור  זניחות. ככל 

רת מידי שנה כעסקה זניחה. ככל וועדת הביקורת תקבע  תאושר על ידי ועדת הביקו

שעסקת השכירות אינה מהווה עסקה זניחה, עסקת השכירות תובא לאישור ועדת  

 הביקורת, דירקטוריון ואסיפה כללית ברוב מיוחד למשך שלוש שנים. 

תשכור שטחים לצורכי הקמת המפעל מצד שלישי בלתי קשור    גלובוסלופין,  ילח (3)

ההתק תנאי  ע''י  כאשר  ייקבעו  בכ  גלובוסשרות  שוק    לאך  בתנאי  יהיו  מקרה 

וההתקשרות תאושר על ידי ועדת הביקורת    התואמים את סוג הפעילות והיקפה

בכל מקרה תזמין החברה הערכת שמאי מקרקעין על המפעל    . ודירקטוריון החברה

יובהר, כי מבנה    .על מנת להעריך את עלות דמי השכירות בהתאם למחיר השוק

כמעטפת,  המפע יישכר  לצורכי  ל  המבנה  התאמות  ועלות  ציוד,  עד    גלובוסללא 

תקן   לקבלת  בתנאים  המפעל  גלובוסIMC-GMPלעמידת  על  יחולו  הציוד    ., 

שיירכש כולל, בין היתר, מערכות סינון אויר, מיזוג אויר, מכשירי מעבדה, מכשירי  

למוצרי השמן  מיצוי לשמנים, מכונת אריזה אוטומטית לתפרחות, מכונת ביקבוק  

 . ועוד

ככל    -תקופת השכירות הצפויה של המפעל תהיה בהתאם לאישור הנדרש על פי דין (4)

זניחה,    והשכירות כעסקה  ככל    הסכםתחשב  לשנה;  יהיה    והשכירות השכירות 

תחשב כעסקה עם בעל שליטה, השכירות תהיה למשך שלוש שנים; ככל והעסקה  

משלוש שנים, אך בשלב  תהיה עם צד שלישי, עסקת השכירות תהיה ארוכה יותר  

ניתן לקבוע את התקופה זה    החברה  - זה לא  מעריכה שתקופת השכירות במצב 

 שנה.  20 -כ תעמוד על

עליו בעצמה  קיימת גם אפשרות נוספת אשר לפיה החברה תר (5) כוש שטח ותקים 

 מפעל. 

בימים הקרובים תחל    2019בפברואר    13ביום   (6) כי  לשכור מפעל  הודיעה החברה 

  1,000-מעטפת בקרבת החווה של החברה, באזור תעשיה בעיר אשקלון בגודל של כ

ההתאמות   את  החברה  תבצע  לו  אשר  א',  לאומית  באזור  מוגדר  ואשר  מ"ר 

החברה מעריכה כי תחל    .IMC-GAPקבלת  הנדרשות לצורך עמידתו בתנאים ל 

והחברה מעריכה    2019בביצוע ההתאמות כאמור במהלך הרבעון הראשון של שנת  

היק"ר במהלך הרבעון  כי היא תשלים את ההתאמות לצורך ביצוע ביקורת של  

למ"ר ברוטו. לפרטים    40-50. דמי השכירות יעמדו על סך של  2019הרביעי של שנת  

דיווח מ  על  2019-01-012766)   2019בפברואר    13יידי מיום  נוספים ראו  (, הנכלל 

 דרך ההפניה. 

  ט 6.31להתקשרות החברה עם פנאקסיה לקבלת שירותי ייצור ואריזה ראו סעיף   (7)

   להלן.

   Doc Green’sעם חברת   לשיתוף פעולה  מכתב כוונות .ג
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(. נכון למועד דוח  2018-01-004276) 2018בינואר  10לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  

 זה, הצדדים לא יחתמו על הסכם מפורט. 

 בהסכם אספקה עקרוני עם חברה גרמנית  ותהתקשר .ד

בהסכם אספקה עקרוני עם חברה גרמנית    גלובוסהתקשרה    2018בינואר    18ביום   (א)

להלן  )מיליון אירו    100  -בשליטתו של תאגיד פיננסי גרמני מבוסס בעל הון עצמי של כ

זה  בהתאמה "בסעיף  והגרמנית   החברה:  ל("ההסכם "  -"  שנמסר  כפי  ,  גלובוס. 

רפואי   קנאביס  מוצרי  של  ייבוא  רישיון  קבלת  לאחר  הגרמנית,  החברה  בכוונת 

בג החברה  מהרגולטור  ושוויץ.  בגרמניה  רפואי  קנאביס  מוצרי  להפיץ  רמניה, 

אדם   כוח  קליטת  באמצעות  היתר  בין  כאמור  האישור  לקבלת  נערכת  הגרמנית 

 . והקמת סניפים

,  גלובוסלפי ההסכם, בהתאם לדרישתה של החברה הגרמנית ובכפוף להסכמתה של   (ב)

  CBD  -ו THC לחברה הגרמנית תפרחות קנאביס מיובשות ברמות  גלובוס תספק  

, מנכ"ל החברה  גלובוס לחברה. כפי שנמסר מ "(המוצר"  להלן:(אשר נקבעו בהסכם  

בפני   נכונות  הביע  קנאביס    גלובוס הגרמנית  בסיס  על  אחרים  מוצרים  גם  לרכוש 

 (. כדוגמת שמנים)רפואי 

ההסכם אינו קובע כמות מינימאלית להזמנה, אולם החברה הגרמנית אישרה בכתב   (ג)

טון מוצר בשנה החל מהשנה הראשונה    5- וונתה לרכוש ממנה ככי בכ  גלובוסבפני  

לייצא מוצרי קנאביס רפואי. המחיר של המוצר יקבע    גלובוס שבה   תהיה רשאית 

במועד החתימה על ההסכם, נמסר  בהתאם למחיר השוק בגרמניה בעת כל הזמנה.  

וק  , מחיר הש החתימה על ההסכםעל ידי החברה הגרמנית, כי נכון למועד    גלובוסל

 . לגרם € 6.9 -של המוצר בגרמניה עומד על סך של כ

, אלא אם בוטל ללא עילה על ידי כל  שנתיים ממועד החתימהתקופת ההסכם הינה   (ד)

ימים קודם לכן. ההסכם קובע דרכים נוספות לבטלו תוך    60אחד מהצדדים לפחות  

בל  כמקו)תקופה קצרה יותר במקרה של הפרה יסודית או קרות הליך חדלות פירעון  

 ם.של אחד הצדדי (בהסכמים

, החברה הגרמנית הגישה לרגולטור  לגלובוס במועד החתימה על ההסכםכפי שנמסר   (ה)

בגרמניה בקשה לרישיון ייבוא של מוצרי קנאביס רפואי והיא סבורה שהיא תקבלו  

ההסכם.  חודשים  6תוך   על  החתימה    ידיעת  למיטב ,  זה  דוח   למועד  נכון   ממועד 

  מהרגולטור   הנדרשים  האישורים  את  הגרמנית  החברה  קיבלה  טרם,  החברה

 .בגרמניה

הודיעה החברה כי החברה הגרמנית אישרה לגלובוס במסגרת    2018במרס    27ביום   (ו)

  25כי היא מגדילה את ההזמנה, ובהתאם כי בכוונתה לרכוש בסך הכל  מכתב כוונות  

במרס    27מיום  . לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי  טון של מוצרי קנאביס רפואי בשנה

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 2018-01-030172) 2018

המידע כי  והתחזיותיובהר,  הערכות  מהחברה  לעיל  יםהאמור  ,  הזמנות  קבלת  לרבות   ,

על ידי החברה  והפצה  וכן קבלת אישור לייבוא    גובה התמורה וכמות ההזמנות  ,הגרמנית

,  1968-בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"חהינם  ,  הגרמנית
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בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד   הקבוצהעל הערכות    יםהמבוסס

. הערכות אלו עשויות שלא  של הקבוצההתרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה  

שונ באופן  להתממש  או  חלקן,  או  כולן  מגורמים להתממש,  כתוצאה  שהוערך,  מכפי  ה 

בשליטת   שאינם  הנזכרים החברהשונים  הסיכון  מגורמי  אילו  אי  התממשות  וביניהם   ,

 .זה  לדוח 6.36בסעיף 

   התקשרות בהסכם אספקה עקרוני עם חברה קנדית .ה

התקשרה גלובוס בהסכם אספקה עקרוני ולא מחייב עם חברה קנדית    2018בפברואר    9  ביום

רפואי קנאביס  מוצרי  ומייצרת  זה  )להלן   המגדלת  "בסעיף  לפרטים  "(.  הקנדית  החברה: 

 (, הנכלל על דרך ההפניה.  013837-01-2018)   2018בפברואר    11נוספים ראו דיווח מיידי מיום  

   חברה קנדית נוספת עקרונות עם   במזכר התקשרות .ו

חתמה גלובוס על מזכר עקרונות עם חברה קנדית פרטית,    2018באפריל    10ביום   (א)

וכפי שנמסר לחברה, בעלת רישיון  בעלת רישיון גידול,    הממוקמת במחוז אונטריו

  החברה: "בסעיף זה  להלן )   2013ייצור וייבוא קנאביס רפואי, הפעילה החל משנת  

למועד    "(.הקנדית הקנדי  נכון  הרגולטור  של  האינטרנט  לאתר  בהתאם  הדוח, 

(Health Canada  לחברה קנאביס  הקנדית  (,  של  ומכירה  עיבוד  לגידול,  רישיונות 

 רפואי בקנדה. 

שנה   (ב) מידי  הקנדית  החברה  תרכוש  העקרונות  מזכר  תנאי  פי  תפרחות    50על  טון 

תפרחות( בהתאם  טון    50  - טון שמן קנאביס )כמות השמן מקבילה לכ  5מיובשות או  

 . להוראות הדין הרלוונטי בקנדה וישראל

  ודיווח   (2018-01-036964)  2018באפריל    11לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום   ( ג)

   על דרך ההפניה. ים, הנכלל (2018-01-039982) 2018באפריל  22משלים מיום 

נוספים אודות ההסכם המפורט שנחתם עם החברה הקנדית ראו ס"ק   (ד)   י לפרטים 

 להלן.  

 הסכם להקמת חוות קנאביס רפואי באוגנדה  .ז

"( ושני צדדים  הזרה  החברה, חתמו גלובוס, חברה זרה )להלן: " 2018באפריל    17ביום   (1)

)להלן בהתאמ הזרה כאמור  של החברה  "ישראליים מטעמה  "השני  הצדה:   הצד ", 

מפורט מחייב )להלן בסעיף זה:   בהסכם(,  "הישראלים  השותפים, וביחד ""השלישי

יקימו תאגיד משותף או שותפות )להלן בסעיף זה:  "(, לפיו הצדדים להסכםההסכם"

)מחוז   באוגנדהדונם    100בהיקף של עד  פעל שטח  "(, במטרה להקים ולתהשותפות"

"  באפריקהשקססה(   גידול  "(הזרה  המדינה)להלן:  קנאביס  ,למטרת  וייצוא    ייצור 

כ עד  של  כולל  בהיקף  לתוצרת  ההזמנות    60- רפואי,  לצבר  בהתאם  והכל  לשנה  טון 

", לפי  הפרויקט"-" ועיסקהה)להלן בסעיף זה: "  לקנאביס רפואי שיתקבלו מעת לעת

   , השותפות הוקמה. הדוחנכון למועד   העניין(.
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בעסקה לא העבירו תמורה כספית בגין הנתח שלהם בפרויקט,   השותפים הישראלים (2)

ואולם החברה סברה כי תרומתם בקידום הקמת החווה וטיפול באישורים הנדרשים  

המשקפת את חלקם.   השותפים מהרשויות הממשלתיות מהווה תרומה משמעותית 

הינה  הישראלים בשותפות  במצטבר  חלקם  אשר  מהשותפות,    49%)מתוך    36.5%, 

מחזיקה   הזרה  החברה  כאמור(  12.5%כאשר  התקדמות   ,מהשותפות  על  מפקחים 

גורמי   דין,  עורכי  המקומיים,  הרגולטורים  עם  בקשר  עומדים  הגידול,  חוות  הקמת 

ממשל ומכס, מנהלים את התפעול של השותפות, את פיקוח העובדים המקומיים ואת 

הינו   בעסקה  מהשותפים הישראלים כאמור  אחד  תכנון והפעלת המתקנים המקומיים.

תמיר,   אסי  נדל"ן    ישראל  אביר  חברת  באמצעותמר   7%המחזיק    "מ,בע)א.ת.( 

ביחס   ,ברכה  ניסים  מרהשליטה בחברה,    בעלעסקי של    שותף  הינומהשותפות, ואשר  

של   בשיעור  באשקלון  נדל"ן  כאמור.    16%לנכס  כי  יצויןמהנכס  האסיפה    בזימון, 

צוין שמו של מר   לא  הפעילות  הכנסתעסקת    לאישור  פורסם  אשר  החברה  של  הכללית

בע"מ, וכן לא צוינו הקשרים העסקיים עם  )א.ת.( נדל"ן  תמיר ו/או חברת אביר ישראל  

בע"מ )א.ת.( נדל"ן  מר אסי תמיר פועל באמצעות אביר ישראל  מר ברכה כמפורט לעיל.  

על  ו נמצאהגידול  חוותב  הקנאביס  גידול  של   ההתקדמות מפקח  וכן  עם    ,  בקשר 

 הרגולטורים המקומיים, ככל שנדרש.  

סך  לטובת הפעילות באוגנדה  תעמיד    גלובוסלצורך הקמת הפרויקט,    בהתאם להסכם, (3)

"(. הלוואת הבעלים הלוואת)להלן בסעיף זה: " כהלוואת בעלים מיליוני ש"ח 4של עד 

ותף על ידי הצדדים  הבעלים תועמד בהתאם לתוכנית עסקית מפורטת אשר תוכן במש 

 למועד  נכון  להחלטת גלובוס.  בכפוףהתקדמות הפרויקט וצרכיו ול   להסכם, בהתאם

  מיליוני   7.96  -ב  הנאמדים  סכומים  לטובת הפעילות באוגנדה  השקיעה  החברה,  הדוח

יובהר, כי התחייבות להעמיד מימון כמפורט לעיל חלה על החברה בלבד, ולא על   ."חש

, מס' אסמכתא: 2018באפריל,  23כאמור בדיווח החברה מיום הישראלים. השותפים 

ימקו ידפז תעשיות  , הנכלל על דרך ההפניה, התקשרה החברה עם  2018-01-040276

של    בע"מ בהיקף  חממות  מתחם  להקמת  רפואי.    15בהסכם  קנאביס  לגידול  דונם 

, המובא על  2018-01-042385, מס' אסמכתא:  2018באפריל,    30כאמור בדיווח מיום  

בהסכם נוסף    ימקו ידפז תעשיות בע"מ ההפניה, עדכנה החברה כי התקשרה עם  דרך  

דונם, באופן    15דונם חלף    30על פיו מתחם החממות שיוקם בשלב הראשון יעמוד על  

עד   של  לסך  ההשקעה  סכום  את  להגדיל  ש"ח.   8הצפוי  הדוח,   מיליוני  למועד  נכון 

 החממות הוקמו.  

ולאור הקשרים הקיימים בין מר אסי תמיר לבין ניסים ברכה,    לעיללאמור    בהתאם (4)

הוחלט על ידי החברה, כי כל סכום שיוזרם על ידי החברה לטובת השותפות בסכום 

מיליון דולר(, יהיה כפוף לאישור האסיפה הכללית של    2.3מיליון ₪ )או    8העולה על  

בבעלי   מיוחד,  ברוב  החברה    בעל   עם"עסקה  ל  בהתאם   הנדרש   לרוב   התאם מניות 

עלות הקמת המפעל תחרוג ממגבלת   .1999-"ט התשנ  החברות  בחוק  וכקבוע",  שליטה

 החברה תפעל לפרסום זימון אסיפה בהתאם לדין.  מיליוני ₪ ולכן 8-ה

שיהיו   (5) הראשונים  הכסף  סכומי  מתוך  הבעלים  הלוואת  את  תפרע  זמינים השותפות 

 . ונזילים לחלוקה על פי צרכי הפרויקט
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ב  גלובוס (6) והנפרע    51%-תחזיק  המונפק  השותפותמההון  מחלקי(  ויתרת  )או   ,49%  

 , הצד השני והצד השלישי. יחולקו בין החברה הזרה

, Peterson and ControlUnionעם חברת  התקשרה גלובוס    2018באוקטובר,    17ביום   (7)

, אשר (כולל בישראל)מדינות בכל העולם    70-שלוחות ביותר מחברה אירופאית שלה  

והקנאביס   החקלאות  בתחום  לרבות  שונים,  בתחומים  ופיקוח  בהתעדה  עוסקת 

במסגרת ההתקשרות עם חברת ההתעדה כאמור,  "(.  ההתעדה  חברת)להלן: "  הרפואי

להסמיך את החווה ואת    תלווה חברת ההתעדה את החווה של החברה באוגנדה על מנת

תקן לפי  בחווה  שיגודלו  הקנאביס  ארגון  ,  GAP  צמחי  הנחיות  על  מבוסס  אשר 

  - הבינלאומי ל  הבריאות העולמי, הנחיות ממשלת הולנד לקנאביס רפואי והסטנדרט 

GAP (GLOBAL G.A.P. .) 

במדינה זו   ולייצא  , ניתן לגדלבאוגנדהלמיטב ידיעת החברה, ובהתאם להוראות הדין  (8)

רפואי,  ק המקומייםנאביס    אוגנדה ממשלת  אישור  את  קיבלו    באוגנדה  והשותפים 

חוות מ שטח קטן  בניסיון  צרכי  לקנאביס רפואי  י ואף גידלו בעבר  גידול קנאביס רפוא ל

, וכן לצרכי מחקר  אפריקה  לדרום  בעבר  בוצע מיצוי של שמן אשר נשלח  , ממנוהגידול

מרשות   אישורים  בקנאביס ברשותה  לפעילותה  בקשר  באוגנדה  הלאומית  הסמים 

הרפואי, לרבות הסכם בין החברה האוגנדית השותפה עם הנהלת המחוז בו מוקמת  

נפגש במהלך  מבעלי השליטה של החברה ומנכ"ל חברת הבת,  ניר סוסינסקי,  .  החווה

אישר בפניו כי החברה רשאית  עם שר החקלאות האוגנדי, אשר    2018חודש אוקטובר  

וכן הביע את נכונותו להתראיין בפני  ,  לקיים את פעילות הקנאביס הרפואי באוגנדה

האמור את  ולאשר  ישראלים  מיום  .  כתבים  מיידי  דיווח  ראו  נוספים   10לפרטים 

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 2018-01-095106)מס' אסמכתא:  2018באוקטובר  

שנים, כאשר היא   10-בשכירות לבאוגנדה  שוכרת את השטח  , החברה  הדוחלמועד    נכון  (9)

 קיבלה היתר בניה לחממות הגידול.  

 17,(2018-01-025612)  2018במרס    18לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מהימים   (10)

באפריל    23,  (2018-01-039982)  2018באפריל    22,  (2018-01-038947)  2018באפריל  

דרך  (2018-01-042385)  2018באפריל    30- ו  (2018-01-040276)  2018 על  הנכללים   ,

 ההפניה. 

עם   (11) הגידול  בקשר  חוות  ביום  באוגנדההקמת  הודיעה  2018ביוני,    10,  כי החברה  , 

וגידול בחווה   מגדל,  ,אזרח ישראלי התקשרה עם   ניהול  ייעוץ  בהסכם למתן שירותי 

הבאים: אחריות . השירותים יתמקדו, בין היתר, בנושאים  באוגנדההחברה  שהקימה 

מקצועית על גידולים, יישום פרוטוקולי גידול, אחריות על התנהלות תקציבית בחווה  

 וניהול עובדים מקומיים. 
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  ה למיטב ידיעת החברה, למגדל ניסיון של כעשר שנים בגידול של קנאביס רפואי בחוו

ם. המגדל משמש כיועץ לפרויקטים של קנאביס במדינות שונות בעול בישראל. כמו כן

לפרויקטים   וניהול  ייעוץ  שירותי  מספק  המגדל  האחרונות  השנים  בשלוש  בנוסף, 

-ימים בשבוע ולא יפחת מ  5-היקף השירותים לא יפחת מ   .חקלאיים שונים באפריקה

ימי בטלה בשנה. הוסכם כי התמורה החודשית    28שעות בחודש קלנדרי, למעט    220

בתקופה ממועד החתימה ובמהלך דולר בחודש, ואולם    10,000של המגדל תעמוד על  

ההקמה של החווה ועד התחלת הפעילות המלאה והשוטפת של החווה ישולם ליועץ  

תגמול חלקי באופן יחסי לתמורה כאמור, וכן התחייבה החברה לשלם את התמורה  

חודשים מרגע החתימה על ההסכם, וזאת כנגד הידע והניסיון   6לתקופה של לפחות  

לחברה ללא תנאים נוספים וללא קשר להקמתו בפועל של    של היועץ אשר הוא מספק

להחזר  זכאי  יהיה  היועץ  באפריקה.  הזרה  במדינה  רפואי  קנאביס  לגידול  הפרויקט 

החברה   התחייבה  כן  כמו  בזה.  וכיוצא  לחו"ל  נסיעות  ביטוח  טיסות  בגין  הוצאות 

עד לסכום של   היועץ  בגין הסתבכות חוקית במד   1,000לשפות את  ינה  דולר ארה"ב 

 הזרה באפריקה, לרבות הקצאת משאבים לייצוגו בפני הרשויות. 

נכון למועד הדוח, החברה השלימה את הקמת החווה באוגנדה והחלה לזרוע קנאביס  

שנת   של  השני  הרבעון  במהלך  החברה,  להערכת  כאמור.  ברשותה   2019בחווה  יהיו 

מוצרי קנאביס רפואי שגודלו בחווה באוגנדה. לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי של  

מיום   אסמכתא:    2019בינואר    13החברה  דרך 2019-01-005259)מס'  על  הנכלל   ,)

 ההפניה.  

קיימת    החברה כי  במגדלמעריכה  חלקית  הפסקת  תלות  של  ובמקרה  מאחר  וזאת   ,

התקשרות עמו החברה מעריכה כי תוכל לקבל שירותים על ידי המגדל הראשון שעמה  

 . התקשרה, המסוגל לתת מענה במידה והמגדל באפריקה לא יוכל לתת שירותים יותר

)להלן:   2018לי  ביו   15ביום   (12) הקנאביס  צמח  של  זרעים  של  הזמנה  החברה  ביצעה 

בהולנד  הזרעים" הממוקם  זרעים  מספק  בוצעה  הזרעים  הזמנת  באוגנדה.  לחווה   )"

זה  )להלן "בסעיף  זרעי הספק:  מספקי  לאחד  נחשב  החברה,  ידיעת  למיטב  אשר   ,)"

בהתאם הוזמנו  הזרעים  של  והכמויות  הזנים  בעולם.  המובילים  לצרכי   הקנאביס 

איתה התקשרה החברה בהסכם מחייב  עם החברה הקנדית אשר  ובתיאום  החברה 

רפואי קנאביס  מוצרי  זה,  למכירת  דוח  למועד  נכון  והחברה  .  לחווה  הגיעו  הזרעים 

להערכת החברה, במהלך הרבעון התחילה לזרוע קנאביס בחווה של החברה באוגנדה. 

שנת   של  קנאביס    2019השני  מוצרי  ברשותה  באוגנדה. יהיו  בחווה  שגודלו  רפואי 

)מס' אסמכתא:    2019בינואר    13לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי של החברה מיום  

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 2019-01-005259

ומיצוי    2019בינואר    27ביום   (13) לייבוש  מפעל  להקמת  פועלת  היא  כי  החברה  הודיעה 

החברה   של  לחווה  הצמוד  רפואי,  הגורמים  קנאביס  עם  בתיאום  והכל  באוגנדה 

בינואר   27הרגולטוריים הרלוונטיים באוגנדה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

 . ללעי  (4)וכן ס"ק  (, הנכלל על דרך ההפניה2019-01-009747) 2019
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העמדת המימון לפרויקט, פירעון הלוואות הבעלים, , לרבות  לעיליובהר, כי המידע האמור  

 תלות חלקית במגדל, ,  לוחות הזמנים  ביצוע הפרויקט, היקף תוצרת הקנאביס השנתית,

באוגנדה בחווה  שגודלו  רפואי  קנאביס  מוצרי  ייצור  למיצוי   השלמת  מפעל  של  והקמה 

-הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"חשמנים או תפרחות,  

בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר    הקבוצהעל הערכות    יםהמבוסס  ,1968

. הערכות אלו עשויות של הקבוצהמועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה  

מש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שלא להתמ 

בשליטת   שאינם  הנזכרים החברהשונים  הסיכון  מגורמי  אילו  אי  התממשות  וביניהם   ,

 .זה  לדוח 6.36בסעיף 

 Sea-Premier Deadלשיתוף פעולה עם חברת  מחייבהסכם  .ח

)להלן: "  2018במאי    10ביום   (1) "(  העקרונות  מזכרהחברה חתמה על מזכר עקרונות 

חברת   עם  פעולה  ישראלית  Premier Dead-Seaלשיתוף  חברה  פעילות  ,  בעלת 

המלח  מים  מינרלים  בסיס  על  הקוסמטיקה  מוצרי  בתחום  )להלן:    גלובלית 

מיום    "(.פרמייר" מיידי  דיווח  ראו  נוספים  -2018-01)  2018במאי    10לפרטים 

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 046978

בשנת   (2) הוקמה  משנת    1990פרמייר  בקוסמטיקה  המתמחה  מקבוצה  חלק  ומהווה 

ה 1979 פרמייר  מים  י.  גבוהה  באיכות  קוסמטיקה  מוצרי  של  מובילה  יצרנית  נה 

מעל   כוללת  מוצריה  סדרת  מ פריטים  150המלח.  ליותר  המיוצאים  מדינות    62-, 

גבוהה   באיכות  מוצרים  של  ומלא  ייחודי  מגוון  משלימים  אלה  מוצרים  שונות. 

 . לטיפוח העור

קובע, "(, אשר  ההסכםחתמו הצדדים על הסכם מחייב )להלן: "  2018ביולי    8ביום   (3)

,  2018-01-061737,  2018ביולי    9לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  בין היתר, כי  

 הנכלל על דרך ההפניה(: 

  סגולות   בעלי  טיפוליים   מוצרים  של   קו  ייצור  לצורך  פעולה   ישתפו   הצדדים (א)

המופק מצמח הקנאביס וכן   CBD-ה רכיב בשילוב המלח מים מינרלים של

מצמח   פעילים  רכיבים  המשלבים  נוספים  וטיפוח  קוסמטיקה  מוצרי 

 "(.הפעילות הקנאביס )להלן: "

קרמים בסיס בעלי סגולות של מינרליים  פרמייר תמכור לחברה המשותפת   (ב)

רכיב   המשותפת  לחברה  תמכור  החברה  ואילו  המלח  מצמח    CBDמים 

)להלן: " "(. מחיר המכירה של חומרי הגלם ייקבע  הגלם  חומריהקנאביס 

 .הצדדיםבמשותף בכתב על ידי 

)להלן:    תבוצעהפעילות   (ג) באירופה  תתאגד  אשר  ייעודית  חברה  באמצעות 

 "(. המשותפת החברה"

  למוצרים   הגלם  חומרי  את  לעבד  מידי  באופן  יפעלו   הצדדים  בשלב ראשון, (ד)

" להלן)  אותם   לארוז   וכן  מוגמרים    קבלן   ידי  על "(  הסופיים  המוצרים: 

 . המשותפת החברה   ידי  על תשולמנה  העלויות מלוא כאשר, משנה
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,  הסופיים  המוצרים  ממכירת   והרווחיות   הפעילות  היקפי  בחינת  לאחר (ה)

"(. המפעל : "בסעיף זה ולהלן לעיל)  מפעל הקמתל  תפעל המשותפת החברה

  2לחברה המשותפת הלוואת בעלים בסך של עד    תעמיד  לצורך כך, החברה 

י  "מיליון  )להלן:    החזר.  המפעל  להקמת  תשמש  אשר"(  ההלוואהורו 

  רווחים   חלוקת  לכל  קודם  ויהיה  המשותפת  החברה  מרווחי  יהיה  ההלוואה

יצוין כי נכון למועד זה טרם הוקם    .המניות  לבעלי  המשותפת   החברה  של

 המפעל. 

של החברה המשותפת יוחזק על ידי הצדדים    והנפרע הון המניות המונפק   (ו)

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה    51%-כדלקמן: החברה תחזיק ב

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה    49%-המשותפת ופרמייר תחזיק ב 

 המשותפת. 

הדוח,   (4) למועד  וטיפוח  נכון  קוסמטיקה  מוצרי  של  בייצור  החלו  ופרמייר  החברה 

מ מינרלים  ו המשלבים  המלח  השוק    CBD  -ים  בדיקת  לצורך  הקנאביס  מצמח 

לביקוש מוצרים אלו, כאשר נכון למועד זה החברה ופרמייר החלו לפעול לייצור של  

עוד  .  שלושה מוצרים: שמן טיפולי, משחה לשיכוך כאבים וקרם שימושי רב תכליתי

ת  בכפוף להצלחת המכירות של המוצרים במהלך החציון הראשון של שניובהר, כי  

בנקודות  ,  2019 ולשווקם  המוצרים  של  סדרתי  לייצור  לעבור  הצדדים  בכוונת 

הינו חוקי    CBD  -ה המכירה של פרימייר ברחבי העולם במדינות שבהן מכירת רכיב  

. לפרטים נוספים ראו  ואינו דורש מרשם רופא, וביניהן קנדה ומדינות רבות באירופה

מיום   החברה  של  מיידי  אסמכתא:    2019בינואר    2דיווח  (,  2019-01-001086)מס' 

 הנכלל על דרך ההפניה.  

עד לקבלת    יובהר, כי החברה לא תגדל ו/או תייצר את המוצרים הסופיים בישראל (5)

 .ובהתאם לדין בישראל  למפעל שהיא מקימה  GMPר ואיש

הקמת המפעל וההערכות , לרבות בסעיף זה לעיל מתואריםה וההערכות יובהר, כי המידע 

הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק החברה בדבר פוטנציאל שיווק גדול בכל העולם,  

בדבר התפתחויות ואירועים   הקבוצהעל הערכות    יםהמבוסס  ,1968-ניירות ערך, התשכ"ח

ודא  אינו  בכלל,  אם  התרחשותם,  מועד  אשר  ועתידיים  בשליטתה  קיימים  ואינו  של  י 

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה הקבוצה

, וביניהם התממשות אי החברהמכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת  

 .זה  לדוח 6.36אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 

חברת   .ט עם  ואריזה  ייצור  שירותי  לקבלת  הסכם  על   Panaxia Pharmaceuticalחתימה 

Industries 

)להלן:    למוצרי קנאביס רפואיואריזה  שרותי ייצור  החברה חתמה על הסכם לקבלת   (א)

עם    רפואי,  ושמן קנאביס של קנאביס רפואי  יבשות  תפרחות  "(, ובכלל זה  ההסכם"

   "(.פנאקסיה)להלן: " Panaxia Pharmaceutical Industries חברת
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הינה   ישראליתפנאקסיה  תקן  חברה  עם  מפעל  מוצרי    GMP-IMC  בעלת  לייצור 

אישור  כן, פנאקסיה מחזיקה ב-. כמומאושר על ידי משרד הבריאותקנאביס רפואי ה

 ישראל. מוצרי קנאביס רפואי ב הפצה של למתן שירותי  

ההסכם קובע כי החברה תהיה רשאית להשתמש בשירותי פנאקסיה לצורך ייצור   (ב)

ואריזת מוצרי קנאביס רפואי לשם הפצתם לבתי מרקחת בישראל ובהמשך להפצה  

טרם   זה,  למועד  נכון  כאשר  מישראל,  רפואי  קנאביס  ייצוא  ויאושר  ככל  בחו"ל, 

 ת כי היתר שכזה יינתן. התקבל היתר ייצוא ואין וודאו

מהימים   (ג) מיידים  דיווחים  ראו  נוספים,  אסמכתא:    2018במאי    7לפרטים  )מס' 

 (.2018-01-042783) 2018במאי  27- ו (045367-01-2018)

אשר לא    ,באוגנדההחברה מו"מ עם פנאקסיה להקמת מפעל משותף  ניהלה  בנוסף,   (ד)

בדיווחים המיידיים של החברה    הבשיל לכדי הסכם באפריל    17מהימים  כמפורט 

ו2018-01-039982)  2018באפריל    22(,  2018-01-038947)   2018   2018באפריל    30  -( 

   (, הנכללים על דרך ההפניה.2018-01-042385)

כן,   (ה) פעולה  החברה  כמו  שיתוף  ייצור  בוחנת  שירותי  קבלת  לצורך  פנאקסיה  עם 

קנאביס רפואי שיגודל  ואריזה במפעל שמוקם על ידי פנאקסיה במלטה, וזאת עבור  

  19בחווה של החברה באוגנדה. לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי של החברה מיום  

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 2018-01-123765)מס' אסמכתא:  2018בדצמבר 

 קנדית  חברה  עם בשנה רפואי קנאביס טון 50  עד למכירת מחייב בהסכם התקשרות .י

, נחתם הסכם  2018,  ביוני 13  ביוםלעיל,    )י(  בהמשך למזכר עקרונות המפורט בסעיף (1)

פרטית קנדית  חברה  לבין  גלובוס  בין  רפואי  קנאביס  במחוז    אספקת  הממוקמת 

(,  Health Canadaכפי שפורסם באתר הרשמי של משרד הבריאות הקנדה ).  אונטריו

כי    , יובהר  כן  כמוקנאביס רפואי.    , עיבוד ומכירה של לחברה הקנדית רישיון גידול

ניתנו אישורים בקנדה לייבא אל תוך   למיטב ידיעת החברה, נכון למועד זה, טרם 

 .שימוש רפואילקנאביס  קנדה 

בהתאם להסכם, גלובוס תספק לחברה הקנדית הפרטית תפרחות קנאביס רפואי או   (2)

" )להלן:  רפואי  קנאביס  שמן  של  ערך  שוות  תהיה  המוצריםכמות  אותם  אשר   ,)"

מכור בקנדה בלבד. החברה הקנדית תהיה זכאית להגיש  רשאית החברה הקנדית ל 

. ההסכם יבוא לידי סיום  2019בינואר,    1לגלובוס בקשה להזמנת מוצרים החל מיום  

לשני הצדדים הזכות לסיימו או לבחון מחדש את    ר, כאש2023בדצמבר,    31ביום  

  חודשים לאחר הגשת טופס הזמנה ראשון מהחברה הקנדית.  12תנאיו, 

- ל  5, בין  2019( במהלך שנת  1כמות וסוג מוצרים כדלקמן: )  תזמיןהחברה הקנדית   (3)

  20  בין,  2020בינואר,    1( החל מיום  2טון תפרחות מיובשות של קנאביס רפואי; )  50

 של קנאביס רפואי.   מיובשות תפרחות טון 50-ל  טון

קבעה  גרם תפרחות מיובשות נ  1התמורה של גלובוס במסגרת ההסכם בגין מכירת   (4)

מהרווח התפעולי של החברה הקנדית ממכירת    30%דולר ארה"ב, או    3על סך של  

המוצרים   את  לשווק  הצדדים  בכוונת  כאשר  השניים,  בין  הגבוה  לפי  המוצרים, 

 כמוצרי "סופר פרימיום" תחת המותג של החברה הקנדית. 
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מיום   (5) מידי  דיווח  ראו  נוספים  אסמכתא:  2018ביוני,    14לפרטים  מס'   ,2018-01-

 , המובא על דרך ההפניה.  051486

כי המידע האמור   לעלויות משלוח זה,    בסעיףיובהר,  ביחס  לרבות הערכות החברה 

הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,   ,, הרווחיות והתמורההמוצרים

בדבר התפתחויות ואירועים קיימים   הקבוצה על הערכות    יםהמבוסס,  1968-התשכ"ח

. של הקבוצהועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה  

הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי 

, וביניהם התממשות אי החברהשהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת  

 .זה  לדוח 6.36יכון הנזכרים בסעיף אילו מגורמי הס

  רפואי   קנאביס   לגידול   חממות  להקמת  פעולה  לשיתוף  מחייב   עקרונות  מזכר  על  חתימה  .יא

  ולייצוא  בקפריסין  רפואי  קנאביס  מוצרי   ומיצוי  לייצור  מפעל  ולהקמת  דונם  30-כ  של  בשטח

 "(. הזרה המדינהמקפריסין )להלן גם: " ומוצריו  הרפואי הקנאביס

 קשור   שאינו   זר   שלישי  צד  עם  התקשרותה  על  החברה  הודיעה,  2018,  ביולי  1  ביום (1)

, לשיתוף פעולה לגידול, "(השותף)להלן בסעיף זה: "   בה  השליטה   לבעליאו  /ו  לחברה

 הקנאביס  תוצאת  ועיבודוייצוא של קנאביס רפואי ומוצריו ולהקמת מפעל למיצוי    רייצו

ביולי    1. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  בקפריסין, החברה באיחוד האירופי

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 2018-01-058038) 2018

שר יאפשר למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, הושלם הליך חקיקה בקפריסין א (2)

להגיש בקשות לרישיונות לגידול, ייצור וייצוא של קנאביס רפואי. על כן, פועלת החברה 

להקמת חברה קפריסאית אשר באמצעותה בכוונת החברה להגיש בקשות מתאימות 

 לקבלת הרישיונות כאמור. 

   הסיני  לשוק  רפואי קנאביס הכוללים מוצרים לשיווק יועץ  עם  עקרונות  מזכר על  חתימה .יב

"( עם חברה העקרונות  מזכרעל מזכר עקרונות )להלן: "  , חתמה החברה2018ביולי,    5ביום  

" )להלן:  הצדדים "(היועץסינית  אולם  מפורט,  הסכם  נחתם  טרם  זה  דוח  למועד  נכון   .

ממשיכים לפעול בהתאם לעקרונות שנקבעו במזכר העקרונות. לפרטים נוספים ראו דיווח  

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 060480-01-2018) 2018ביולי  5מיידי מיום  

 טון קנאביס רפואי לחברה גרמנית  12.5חתימה על הסכם מחייב למכירה של   . יג

הנכלל על  )ראו דיווח מיידי מאותו היום,  (,  2018-01-068928)  2018ביולי    26ביום   (1)

ההפניה עקרונות  (דרך  מזכר  על  חתמה  כי  החברה  הודיעה   ,"   מזכר )להלן: 

 "(.  הרוכשתלמכירה של קנאביס רפואי לחברה גרמנית נוספת )להלן: ""( העקרונות

על הסכם מחייב לאספקה   חתמה  הודיעה החברה, כי גלובוס   2018באוגוסט    5ביום   (2)

:  עיף זהבס  לחברה גרמנית נוספת )להלןשל תפרחות מיובשות של קנאביס רפואי  

 . "(הרוכשת"

גלובוס תספק לרוכשת תפרחות מיובשות של קנאביס  בהתאם למזכר העקרונות,   (3)

 "( במועדים ובכמויות כדלהלן:המוצריםרפואי )להלן: "

יצוין    ק"ג מהמוצרים.  50תספק גלובוס לרוכשת, לכל הפחות,    2018בשנת   (3.1)

   .2019אספקה זו נדחתה לשנת  כי 
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)כולל( תספק גלובוס לרוכשת, מידי שנה, לכל הפחות,    2023עד    2019בשנים   (3.2)

 "(.התקופהטון לכל התקופה )להלן: " 12.5טון מהמוצרים ובסה"כ   2.5

 התמורה בגין המוצרים תהיה כדלקמן:  (4)

את   (4.1) גלובוס  תספק  בישראל,  רפואי  קנאביס  של  יצוא  היתר  לקבלת  עד 

 גרם.  1- ליורו  4המוצרים ממקור גידול שאינו בישראל, בתמורה לסך של  

אם וכאשר יתקבל היתר יצוא של קנאביס רפואי מישראל, תספק גלובוס   (4.2)

 גרם.  1-יורו ל  3את המוצרים מישראל בתמורה לסך של  

יש בבעלותה את כל האישורים והרישיונות הדרושים   (5) בהתאם להצהרת הרוכשת, 

  .לפי הדין בגרמניה על מנת לייבא את המוצרים ולמכור אותם בגרמניה

  -ו  (2018-01-068928) 2018ביולי  26ספים ראו דיווחים מיידיים מהימים  לפרטים נו (6)

 (, הנכללים על דרך ההפניה. 2018-01-082125) 2018באוגוסט  5

הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו   וההערכות האמורות בסעיף זה,  המידע, התחזיות

התשכ"ח ערך,  ניירות  הערכות    יםהמבוסס,  1968-בחוק  התפתחויות   הקבוצהעל  בדבר 

ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה 

  . הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונהשל הקבוצה

, וביניהם התממשות אי החברהמכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת  

 .זה  לדוח 6.36אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 

לרכישת שליטה בחברה גרמנית    בואחריו על הסכם מחיי   חתימה על מזכר עקרונות מחייב  .יד

 הפועלת בתחום הפצה, מחקר, ופיתוח של קנאביס רפואי 

לאמור   מזכר   2018באוגוסט    29ביום  ,  לעיל  יג6.31בסעיף  בהמשך  על  החברה  חתמה 

( שליטה  רכישת  לצורך  מחייב  הפצה,  50.01%עקרונות  בתחום  הפועלת  גרמנית  בחברה   )

"(. החברה הגרמנית  הגרמנית  החברהמחקר ופיתוח של קנאביס רפואי בגרמניה )להלן: "

בהסכם למכירת    2018באוגוסט    5הינה אותה חברה גרמנית שהתקשרה עימה החברה ביום  

עד    2.51 של  בהיקף  רפואי  קנאביס  דולר   50טון  לחברה .  55מיליון  שנמסר  החברה מ  כפי 

הפורמליים  הגרמנית,   ההפצה  ורישיון  הייבוא  רישיון  את  לקבל  צפויה  הגרמנית  החברה 

  מצויה בתהליך קבלת הרישיונות מזה כשנה.היא  ואחר  מוזאת    2018במהלך חודש ספטמבר  

כי היא קיבלה רישיון  ה כי החברה הגרמנית הודיעה לה  הודיעה החבר   2018בנובמבר    5ביום  

"(. הרישיון  הרישיוןלמסחר סיטונאי בתרופות ממשרד הבריאות והרווחה בגרמניה )להלן: " 

לרבות   נרקוטיות,  תרופות  ולהפיץ  לייצר  לייבא,  היתר,  בין  הגרמנית,  לחברה  מאפשר 

 קנאביס רפואי.  

טון קנאביס רפואי    12.5הסכם למכירת  ל  לאור קבלת הרישיון ובהמשך לחתימת החברה ע

עד   דולר  50בהיקף של  לעיל,    מיליון  לייבא לגרמניה  כאמור  בכוונת החברה באופן מיידי 

קנאביס רפואי מגורמים בינלאומיים אחרים ולמכור אותו בהתאם לרישיון הייבוא וההפצה  

 . שקיבלה החברה הגרמנית

 הגרמנית כי היא:במסגרת מזכר העקרונות הצהירה החברה  

 
 (, הנכלל על דרך ההפניה.073170-01-2018) 2018באוגוסט  5לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  55
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רפואי   ( א) קנאביס  של  הפצה  ורישיון  יבוא  רישיון  לקבלת  הסופיים  בשלבים  מצויה 

, החברה הגרמנית הודיעה לחברה כי  2018בנובמבר  5כאמור לעיל, ביום  בגרמניה.

 היא קיבלה את הרישיון כאמור. 

בתי מרקחת    100-התקשרה בהסכם הפצה עם רשת בתי מרקחת בעלת למעלה מ ( ב)

 בגרמניה.

הגרמנית   ( ג) החברה  וכי  בגרמניה  רפואי  קנאביס  של  ופיתוח  מחקר  רישיון  בעלת 

ובדיקת   רפואי  ייחודיים שבבעלותה של קנאביס  זנים  ופיתוח של  מבצעת מחקר 

 השפעתם על מחלות שונות.

מהונה המונפק והנפרע    50.01%בהתאם למזכר העקרונות, החברה הגרמנית תקצה לחברה  

עד  של החברה הגרמנית. בתמורה,   הגרמנית הלוואת בעלים של   2החברה תעמיד לחברה 

 מיליון יורו .   2מיליון יורו במזומן או בנכסים שווי ערך לעד  

 ההסכם המפורט יכנס לתוקף בכפוף להתקיימות התנאים המתלים הבאים: 

 החברה הגרמנית תקבל את רישיון ההפצה ורישיון הייבוא.  (א)

 אישור העסקה על ידי האורגנים של החברה בהתאם לדין. (ב)

 אין חוק או תקנה המונעים מהצדדים להתקשר בהסכם המפורט.  (ג)

 השלמת בדיקת נאותות לשביעות רצונה של החברה.  (ד)

 ל מזכר העקרונות. ימים ממועד החתימה ע 90הצדדים יפעלו לחתום על הסכם מפורט תוך 

, חתמה החברה על הסכם מפורט עם החברה הגרמנית לרכישת שליטה  2018בנובמבר    7ביום  

 בחברה הגרמנית, וזאת לאחר קבלת אישור מדירקטוריון החברה. 

נרקוטיות   בתרופות  סיטונאי  למסחר  רישיון  הגרמנית  לחברה  החברה,  ידיעת  למיטב 

לייצר, לספק ולהוביל תרופות נרקוטיות וביניהן קנאביס  המאפשר לחברה הגרמנית לייבא,  

רפואי. עוד נמסר לחברה כי לחברה הגרמנית התקשרות עם חברה גרמנית נוספת אשר תפיץ  

בתי מרקחת בגרמניה שאיתם היא    500-400  -קנאביס רפואי מהחברה הגרמנית ישירות לכ

 . עובדת

גרם תפרחת    1למכור    (בעקיפין)להערכת החברה, רכישת החברה הגרמנית תאפשר לחברה  

 .  יורו לגרם ישירות לבתי מרקחת  12-10מיובשת תמורת 

לאחר השלמת העסקה, בכוונת החברה לייבא ולהפיץ בגרמניה את מוצרי החברה שיגודלו  

כמו כן, השלמת העסקה תאפשר לחברה לייצר הכנסות לא רק מקנאביס רפואי  .  על ידיה

צה של מוצרי קנאביס רפואי המיוצרים על ידי חברות  אלא גם מייבוא והפ,  שתגדל בעצמה

 . בינלאומיות אחרות

ק"ג של תפרחות    100  -בנוסף, סוכם בין הצדדים כי החברה תפעל מיידית על מנת לייבא כ

 מיובשות של קנאביס רפואי מצד שלישי באירופה לתוך גרמניה.  

ם ייחודיים של קנאביס  למיטב ידיעת החברה, החברה הגרמנית מבצעת מחקר ופיתוח של זני

רפואי, אשר הגיעו במקור מהרי ההימלאיה לגרמניה. החברה הגרמנית חוקרת את השפעת  

 . הזנים שבבעלותה על מחלות שונות



 54-א
 

במועד ההשלמה תקצה החברה הגרמנית לחברה מניות של החברה הגרמנית, כך שהחברה  

רה לקבלת השליטה  מההון המונפק והנפרע של החברה הגרמנית. בתמו   50.01%-תחזיק ב

מיליון יורו, אשר תוענק    2בחברה הגרמנית, החברה תעמיד לחברה הגרמנית הלוואה בסך של  

לה, דה פקטו, מעת לעת, בהתאם לצרכי החברה הגרמנית ובהתאם להחלטת דירקטוריון  

הגרמנית   " (החברה  ידי  ההלוואהלהלן:  על  יבוצע  הגרמנית  לחברה  ההלוואה  מימון   .)"

עת, על ידי הנפקת הון או על ידי גיוס חוב. השימוש בכספי ההלוואה יהיה  החברה, בבוא ה

הייחודיים   הזנים  של  ופיתוח  למחקר  וכן  וההפצה  היבוא  פעילות  של  שוטף  לתפעול 

כפטנט.   ורישומם  שונות  מחלות  על  השפעתם  בדיקת  הגרמנית,  החברה  של  שבבעלותה 

עד להשבת מלוא    .חברה הגרמניתההלוואה לא תישא ריבית ותוחזר לחברה מהרווחים של ה

   . ההלוואה לחברה לא יחולקו דיבידנדים בחברה הגרמנית

לא ידוע לחברה על חיובי מס או היטלים הנובעים מהעסקה וכן לא ידוע לחברה על מגבלות  

 .  על פי דין או הסדרים חוקיים המגבילים את החברה

ב  הכוללת  הגרמנית  לחברה  מלאה  נאותות  בדיקת  תבצע  כספיים  החברה  דוחות  השאר  ין 

ימי עבודה ממועד החתימה    40וכללי החשבונאות שלפיה הם ערוכים בתקופה שלא תעלה על  

ההסכם העסקה  דירקטוריון  2018בדצמבר    18  ביום  .על  להשלמת  לפעול  החליט    החברה 

    .בקרוב והחברה הודיעה כי ההשלמה צפויה להתרחש

-2018-01 -ו  2018-01-106140) 2018בנובמבר   8מיום לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים 

 , הנכללים על דרך ההפניה.  (2018-01-123750) 2018בדצמבר  19ומיום  (106692

 רישיונות   קבלת  , לרבותלעיל  זה  בסעיף  ות האמור  , התחזיות וההערכותובהר, כי המידעי

גרם   1למכור    (בעקיפין)רכישת החברה הגרמנית תאפשר לחברה  כי    ,בגרמניה  והפצה  יבוא

תמורת   מיובשת  מרקחת   12-10תפרחת  לבתי  ישירות  לגרם  העסקה וכי    יורו  השלמת 

רפואי שתגדל בעצמה לייצר הכנסות לא רק מקנאביס  מייבוא  ,  תאפשר לחברה  גם  אלא 

הינם מידע   אחרותוהפצה של מוצרי קנאביס רפואי המיוצרים על ידי חברות בינלאומיות  

ערך,   ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד,  פני  הערכות    יםהמבוססצופה  בדבר   הקבוצהעל 

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

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש  של הקבוצהבשליטתה  

וביניהם  החברהבאופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת    ,

 . זה לדוח 6.36התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 

 בפולין  רפואי קנאביס  והפצת  ייבואהקמת מערך לל  הסכם מפורטב התקשרות .טו

הודיעה החברה כי היא התקשרה בהסכם מייסדים מחייב עם איש   2018בנובמבר    18ביום  

פולני "  עסקים  בפולין  "(השותף)להלן:  ייעודי  תאגיד  להקמת   ,( " החברה  להלן: 

, אשר יפעל לקבלת כל האישורים והרישיונות הנדרשים לייבוא והפצת קנאביס  ("המשותפת

ייעודה של  ,  )ככל שיתקבלו(  . לאחר קבלת הרישיונות ("הרישיונותלהלן: ")רפואי בפולין  

החברה המשותפת יהיה לרכוש את מוצרי הקנאביס הרפואי שתגדל ותייצר החברה ולמכור  

ון המונפק והנפרע של החברה המשותפת והשותף  מהה  51%-החברה תחזיק ב.  אותם בפולין

  הוקמה  טרם  הדוח  למועד   נכוןמההון המונפק והנפרע של החברה המשותפת.    49%-יחזיק ב

 . המשותפת החברה

  18  -( ו2018-01-098499)  2018באוקטובר    21מהימים    ים מיידי  ים ראו דיווחלפרטים נוספים  

 ההפניה.   (, הנכלל על דרך2018-01-109782)  2018בנובמבר 
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לרבות קבלת רישיונות יבוא והפצה   ,לעילהמידע, התחזיות וההערכות האמורות  יובהר, כי  

,בפולין התשכ"ח  ,  ערך,  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד,  פני  צופה  מידע  ,  1968- הינם 

בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד   הקבוצהעל הערכות    יםהמבוסס

. הערכות אלו עשויות שלא  של הקבוצההתרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה  

מגורמים  כתוצאה  שהוערך,  מכפי  שונה  באופן  להתממש  או  חלקן,  או  כולן  להתממש, 

בשליטת   שאינם  הסהחברהשונים  מגורמי  אילו  אי  התממשות  וביניהם  הנזכרים ,  יכון 

 .זה  לדוח 6.36בסעיף 

 לישראל   קנאביס זרעי לאספקת  בהסכם התקשרות .טז

 ( "הזרעיםלהלן: "(התקשרה החברה בהסכם לייבוא זרעי קנאביס    2018באוקטובר    29ביום  

זרעים מספק  בוצעה  הזרעים  הזמנת  בישראל.  אלו  בימים  המוקמת  החברה  של    לחווה 

באוגנדההולנדי החברה  של  לחווה  הזרעים  את  החברה  רכשה  כבר  ממנו  אשר  כאמור  ,   ,

להסדרת קבלת כל הרישיונות וההיתרים    יל, פועלת החברהמקב. בלעיל  (12)ז6.31בסעיף  

   .הדרושים על פי דין לייבוא של הזרעים לישראל

 באוסטרליה  מיצוי  ומפעל  חווה  להקמת  מחייב  עקרונות  במזכר התקשרות .יז

  עם חברה התקשרה במזכר עקרונות מחייב    הודיעה החברה כי היא  2018בנובמבר    19ביום  

הקנאביס   בתחום  העוסקת  "האוסטרלית  )להלן:  האוסטרליתרפואי  להקמת   "(החברה 

חווה לגידול קנאביס רפואי ומפעל מיצוי שמנים באוסטרליה. לפרטים נוספים ראו דיווח  

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 2018-01-110832) 2018בנובמבר   19מיידי מיום  

פורט וההתקדמות לקראת חתימה על  טרם נחתם בין הצדדים הסכם מנכון למועד הדוח,  

הרלוונטיים   הרישיונות  את  תקבל  האוסטרלית  שהחברה  עד  נדחתה  מפורט  הסכם 

מובהר, כי אין וודאות שייחתם הסכם   באוסטרליה לגידול קנאביס רפואי )ככל שתקבל(. 

   מפורט בין הצדדים. 

 משפטיים  הליכים 6.32

התקבל אצל ויומבה מכתב התראה לפיו נטען כי ויומבה הפרה לכאורה    2016באוקטובר    27ביום   (א)

זכויות קניין רוחני בסרטוני וידאו אשר הועלו במסגרת הפעילות להעלאת תכנים ויראליים לאתר  

ויומבה   של  של ebaumsworld.comהאינטרנט  בסך  פיצוי  לשלם  ויומבה  נדרשה  במכתב   .

מהאתר. דולר.    2,166,000 הרלבנטיים  הסרטונים  את  ויומבה  הסירה  המכתב,  קבלת  עם  מיד 

 (.2016-01-068634)אסמכתא מס'  2016באוקטובר  29לפרטים ראו דיווח החברה מיום 

ביום   (ב) ההתראה,  למכתב  בסיס    2017בינואר    18בהמשך  על  תביעה  כתב  ויומבה  אצל  התקבל 

בקליפורניה, ארה"ב. כתב התביעה אינו  הטענות שצוינו במכתב הנ"ל, אשר הוגש בבית המשפט  

נוקב בסכום והוא נבחן על ידי ויומבה באמצעות יועץ משפטי בארה"ב. לפרטים ראו דיווח החברה  

 (.  2017-01-007237)אסמכתא מס'   2017בינואר   19מיום 

ביוני    15הודיעה החברה כי ויומבה חתמה עם התובע על הסכם פשרה מיום    2017ביוני    16ביום   (ג)

דולר ארה"ב לסילוק    348,000)להלן: "הסכם הפשרה"(, על פיו תשלם ויומבה לתובע סך של    2017

ישולם כדלקמן:   ומוחלט של התביעה, אשר  ישולמו בתוך חמישה    100,000סופי  דולר ארה"ב 

ב תשולם  והיתרה  הפשרה,  הסכם  מחתימת  של   12-ימים  בסך  עוקבים  חודשיים  תשלומים 

ביוני    16.  לפרטים ראו דיווח החברה מיום  2017ביולי    15מתאריך    דולר ארה"ב החל   20,666.67

 ( המובא על דרך ההפניה.  2017-01-061857)אסמכתא מס'   2017
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ישראל,    2018במרס,    15ביום   (ד) ג'י  אי.  איי.  הביטוח  מחברת  קיבלה  החברה  כי  החברה  עדכנה 

שבעים ושניים ש"ח(, על    ₪ )מיליון עשרים וארבע אלף תשע מאות  1,024,972תגמולי ביטוח בסך  

דיווח   ראו  לפרטים  הפשרה.  הסכם  בגין  החברה,  של  המקצועית  האחריות  ביטוח  פוליסת  פי 

 (.  2018-01-025294)אסמכתא מס'   2018במרס,  15החברה מיום 

אישר בית המשפט המחוזי בתל    2017בנובמבר    9הודיעה החברה כי ביום   2017בנובמבר   12ביום   (ה)

בקשת  –אביב   את  סעיף    יפו  לפי  כתבי    350החברה  מחזיקי  עם  הסדר  לאשר  החברות  לחוק 

"( לשינוי תנאי המימוש של כתבי האופציה, באופן בו  כתבי האופציה( )להלן: " 3האופציה )סדרה  

כל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה בכפוף להתאמות, בתוספת  

ש"ח    1)כולל( ובתוספת המימוש של    2017בנובמבר    19ש"ח )לא צמוד( עד ליום    0.7המימוש של  

)כולל(, וזאת במקום המצב    2017מבר  דצב  30ועד ליום    2017ר  במבבנו   20)לא צמוד( החל מיום  

ש"ח    1.4עובר להגשת הבקשה, כאשר כל כתב אופציה ניתן היה למימוש בתוספת המימוש של  

ליום   עד  צמוד(  לפרטים    2017בדצמבר    31)לא  מיום  )כולל(.  החברה  דיווחי  ראו    12נוספים 

-2017-01)אסמכתא מס'    2017בנובמבר    1(, יום  2017-01-098584)אסמכתא מס'    2017בנובמבר  

יום  095656 מס'    2017באוקטובר    26(,  יום  2017-01-094078)אסמכתא    2017באוקטובר    26(, 

(, יום  2017-01-088552)אסמכתא מס'    2017באוקטובר    8(, יום  2017-01-094075)אסמכתא מס'  

-2017)אסמכתא מס'    2017באוקטובר    2(, יום  2017-01-088549)אסמכתא מס'    2017באוקטובר    8

יום  01-087271 מס'    2017בספטמבר    25(,  יום  2017-01-083695)אסמכתא    2017בינואר    18(, 

  2, יום  (2017-01-001366)אסמכתא מס'    2017בינואר    4(, יום  2017-01-0006358)אסמכתא מס'  

(  2017-01-000571)אסמכתא מס'    2017ינואר    2( ומיום  2017-000577)אסמכתא מס'    2017בינואר  

 המובאים על דרך ההפניה.  

לחוק החברות לאשר את הארכת תקופת המימוש    350לפרטים אודות בקשה של החברה לפי סעיף   (ו)

 לעיל.  (3)2.3(, ראו סעיף 7( וכתבי אופציה )סדרה 5של כתבי אופציה )סדרה 

זה החברה וחברות הבת אינן צד להליכים    דוח לעיל, למיטב ידיעת החברה, למועד    לאמורפרט   (ז)

   ובעות ובין כנתבעות.משפטיים בין כת 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית   6.33

ולפעול ממספר אתרים ברחבי    בכוונת .6.33.1 בינלאומי בתחום הקנאביס  להיות שחקן  החברה 

 העולם ולמכור מוצרי קנאביס רפואי בעיקר בצפון אמריקה ובאירופה.  

גרם קנאביס    1של    וייצור  לגידול  משוערת, עלות  החברהידיעת    ולמיטב  הדוח  למועד  נכון .6.33.2

רה"ב )אשר מבוסס על ניסיונו  א  דולר  0.5-כ  הוא)חממות(    GAP  -ו  GMPתקני    לפירפואי  

דולר    5-על כ  עומד)חממות(  גרם קנאביס רפואי בקנדה    1של המגדל(, מחיר שוק ממוצע של  

  יורו   6.9  -כ  על  עומד  )חממות(גרם קנאביס רפואי בגרמניה    1שוק ממוצע של    מחיר"ב,  ארה

דולר    10  -דולר ארה"ב    3בין    נע(  חממותקנאביס רפואי בעולם )  גרם  1שוק של    ומחיר  לגרם

  הערכותיהטון קנאביס מוגמר.    1דונם    1כי ביכולתה לגדל בכל    מעריכה   החברהארה"ב וכי  

ומזכרי    בנוגע  החברהשל   מההסכמים  הן  נובעות  בעולם  קנאביס  של  השוק  למחיר 

שחתמה   האחרונההעקרונות  בתחום    בשנה  שניהלה  רבים  ומתנים  ומשא  מפגישות  והן 

הרפ בינלאומיות.  הקנאביס  חברות  עם  לייצא   לכך  בכפוףואי  להתחיל  תוכל  שהחברה 

צפי המכירות והעלויות  החברה מעריכה כי  ,  2019מישראל במהלך הרבעון הרביעי של שנת  

 :כדלקמן יהיה 2019)מישראל ומאוגנדה( בשנת  השוטפות המוערכות של הקבוצה לחו"ל 
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  שטח
 גידול

עלויות שוטפות 
 ( ₪  במיליוני)

 56הכנסות )במיליוני ₪( 
  1-רה"ב לא דולר 3.5 לפי

 גרם
  1-ל"ב  ארה דולר 7 לפי

 גרם
 734   367 70 דונם 30
    

על בסיס הערכות המכירות כאמור, מעריכים הניצעים כי הקבוצה תצליח למכור את כל   .6.33.3

הלוקחים  התוצרת השנתית לחו"ל )בעיקר לקנדה ולאירופה( ובמחירים שמרניים יחסית  

שלרוכשים  לכך  ובכפוף  וזרים  מקומיים  נוספים  יצרנים  מצד  תחרות  בחשבון 

קנאביס   לייבא  הדרושים  הרגולטוריים  האישורים  כל  את  יהיו  בחו"ל  הפוטנציאליים 

למטרות   לעישון  מיובש  קנאביס  על  מבוססות  לעיל  החברה  הערכות  כי  יובהר,  רפואי. 

ת לעיל הינן על בסיס מידע שמצוי נכון לעת הזו  רפואיות בלבד. כמו כן, יודגש, כי ההערכו

בידי החברה, כאשר מחירי השוק העולמי של קנאביס רפואי יכולים להשתנות עקב סיבות  

 וגורמים רבים, אשר את רובם לא ניתן לצפות ואשר רובם אינם בשליטת החברה. 

שפורסמו   .6.33.4 החברה  מהערכות  שונות  לעיל  של  6.30בסעיף  ההערכות  להשלמה  ל  תשקיף 

(, הנכלל על דרך ההפניה, וזאת 2018-01-110379) 2018בנובמבר  18החברה שפורסם ביום 

והקדמת הבחירות במדינת ישראל    ישראל  ממדינת  הייצואהיתר    מתן  דחיית  לאור  בעיקר

. החברה מעריכה, כי הייצוא לא  אשר צפויה, להערכת החברה, גם לעכב את תחילת הייצוא 

לשינוי בהערכות הנ"ל הוא    . סיבה נוספת 2019רביעי של שנת  יתחיל בפועל לפני הרבעון ה 

הדוח למועד  שנכון  מעריכה  החברה  על   , כי  תחל    30של    כולל  שטח  פני  שתילה  דונם 

 דירוג שתילה   וזאת בעקבות 2019מהמחצית השנייה של שנת 

 החברה סבורה כי עלויות השינוע, ככל שיושתו על החברה, יהיו זניחות.  .6.33.5

והנחות   לרבותתחזיות  לעיל,  של  בדבר    החברה  והמכירות  העלויות  בישראל  הערכות  החברה 

הינן בבחינת מידע    גרם קנאביס,  1-ובחו"ל, תחילת היצוא ממדינת ישראל והמחירים המוערכים ל

בדבר   החברה, המבוססות על הערכות 1968-צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

ואי ואינו התפתחויות  ודאי  אינו  בכלל,  אם  התרחשותם,  מועד  אשר  ועתידיים  קיימים  רועים 

או  של החברהבשליטתה   כולן או חלקן,  באופן   להתממש. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, 

, וביניהם התממשות אי  החברהשונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת  

 להלן. 6.36אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה 6.34

 לייצא מוצרי קנאביס מהחוות באוגנדה ובישראל.  .6.34.1

 להשלים את הקמת המפעל בישראל ובאוגנדה כמפורט לעיל.  .6.34.2

 לעיל.  6.31להתקדם בכל ההסכמים שחתמה עליהם החברה כמפורט בסעיף  .6.34.3

 מידע כספי לגבי אזורים גיאוגרפיים 6.35

 .טרם החלה למכור מוצרים הקבוצה, הדוחנכון למועד פרסום 

 דיון בגורמי סיכון  6.36

 סיכוני מאקרו  .א

 
 "ב. ארה דולר 1-ל ₪  3.6 של חליפין  שער לפי 56
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כל הרעה במצב הביטחוני, המדיני והפוליטי תוביל לפגיעה   :מצב בטחוני, מדיני ופוליטי (1

באיתנות הפיננסית של חברות במשק בכלל וחברות הפועלות בתחום החקלאי בפרט.  

הפגיעה   להיווצרעיקר  חדלות   עלולה  החברות  ובמספר  הרגל  פושטי  במספר  מעלייה 

יים בניהול קש ל  עלולה להובילמיתון בפעילות החקלאית. פגיעה מסוג זה  מהפירעון, ו 

 . פעילותה היקף בעסקים, בעבודה מול ספקים ולצמצום 

הפעילות תלויה במחירי תשומות של חשמל, מים וביוב. עלייה   עלייה במחירי תשומות:  (2

 לא צפויה בתשומות אלו עלולה לפגוע ברווחיות של הפעילות. 

ללקוחות מכיוון שנכון למועד זה כל ההסכמים של הקבוצה הם    :תנודות שער חליפין (3

משמעותיות   הכנסות   קבוצהל יהיו    מחוץ לישראל, ברגע שהקבוצה תתחיל במכירות,

 הקבוצהאין כל וודאות כי  במצב זה,  שקליות.    יהיו , בעוד שמרבית הוצאותיה  זרבמטבע  

 תצליח להגן על עצמה מבחינה פיננסית משינויים קיצוניים בשערי חליפין כאמור.  

ומשפטי (4 רגולטורי  ביחס כלפי הקנאביסעל    :סיכון  ובעולם   אף שינוי מהותי בישראל 

אשר ישפיעו במישרין או תקינה כאלו או אחרים  הרפואי, לא ניתן לצפות שינויי חקיקה  

 . בארץ או בעולם הקבוצהאו בעקיפין על פעילותה של  

ישראלית (5 )לאור   :זהות  מכירות  כמקדם  מסוימים  במקרים  משמשת  ישראלית  זהות 

ההכרה ביתרונות בתחום הקנאביס הקיימים בישראל(, ואילו במקרים אחרים עלולה 

זהות ישראלית להוות חיסרון, ואף להביא לביטול עסקאות ולחסימת שווקים בחו"ל. 

עות מצומצמת הינה בעלת משמ  הקבוצה, זהותה הישראלית של  הקבוצהלמיטב הערכת  

בעולם  ישראל  למדינת  שיש  הידוע  המוניטין  לאור  אחרים,  לשווקים  בהשוואה  יותר 

 . באיכות ובטיב הקנאביס שמגודל בשטחה

 גורמי סיכון ענפיים .ב

אין וודאות אם ומתי תקבל הקבוצה רישיון ייצוא    לא יתאפשר יצוא של קנאביס רפואי: (1

ישראל.   לכך,  ממדינת  להתקלמעבר  עלולה  בייצוא  הקבוצה  אחרים  בין בקשיים   ,

תהיה הקבוצה  אשר אליהן    , לרבות קשיים מצד מדינות אחרותמישראל ובין מאוגנדה

   .מעוניינת לייצא

של   (2 ביבוא  ועיכובים  צמחיתקלות  בישראל:  חומר  ריבוי  )כגון    לצורך  הצמחי  החומר 

יותר לבצע ריבוי בחוות הריבוי בהתאם   מנושמ  יחורים ותרביות ריקמה וכו'(י זרעים,  

באופן חוקי בהתאם   מיובא לארץלהיות    בשל התקינה החדשה חיי  ההפקהלשרשרת  

. הליכים אלו מלווים בבירוקרטיה אשר יכולה והתקנות הרלוונטיותלהנחיות היק"ר  

 כולה.  ההפקהלעכב את שרשרת 
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חל ממועד פרסום ה   :מפני שחקנים חדשים בשוק הקנאביס הרפואי בישראל  תחרות  (3

הוענקו   החדשה  זמניים  מאותהתקינה  שרשרת    אישורים  מחוליות   ההפקה לאחת 

משכך,   .IMC-GAPוכן שש מהחוות הוותיקות קיבלו אישור    בישראללגורמים שונים  

הראשונות,   בשנים  ב  הקבוצהלפחות  רבות  מתחרות  לה  שיהיו  הישראלי צופה  . שוק 

הקבוצה ריבוי מתחרים בשוק הקנאביס הרפואי בישראל עלול לפגוע בביקוש למוצרי  

תצליח להתמודד בהצלחה וביעילות כנגד מתחריה האחרים.   קבוצהואין כל וודאות שה

כי מרבית השחקנים החדשים לא יחזיקו את כל שרשרת   הקבוצה,  חרף זאת סבורה 

הזמניים בפני  האישורים  יהוו  לא  אלו  כן,  שתפגע   הקבוצה  ועל  אמיתית  תחרות 

   במכירותיה.

כיום במדינת ישראל קיימים   :תחרות מפני ספקי הקנאביס הרפואי הקיימים בישראל (4

ספקים לחולים   יצרנים / תשעה  רפואי  קנאביס  מוכרים  אשר  רישיון    מקומיים  בעלי 

ולייצר , יהיו מחויבים לגדל  2019באפריל    1, ואשר החל מיום  שימוש בקנאביס רפואי

ולשישה   מערכי שיווק  ,ניסיון רב, יכולות ייצור  אלוספקים  ל   .בהתאם לתקינה החדשה

היתרונות של החוות   לאור האמור.  לפי התקינה החדשה  IMC-GAPמתוכם אישורי  

"להשתלט" על   הקבוצהלהקשות על    יםעלול   IMC-GAP  -הוותיקות בעלות אישורי ה

 ש את המוצרים מספק ספציפי.  אשר כבר רגילים לרכו קיימים חולים  יקהל

בחו"ל (5 לתחרות  בחו"ל  יש   קבוצה:  רבים  כי    החברה  ,אולם.  מתחרים  לפחות סבורה 

   . בשנים הראשונות הביקוש למוצרי קנאביס רפואי יעלה על ההיצע

, הדעות הדוח: נכון למועד פרסום  התנגדות מהציבור לגידול ושימוש במוצרי קנאביס (6

ובעולם   בארץ  קנאביס  של עדין  כלפי  היצוא  לאפשרות  הנוגע  בכל  לרבות  חלוקות, 

הקנאביס הרפואי. אין כל וודאות שהתנגדות כזו או אחרת לא תוביל לפגיעה בעסקי  

 הפעילות בארץ או בחו"ל.  

, הן בארץ והן לחו"ל, חשופים לסיכון של גניבת המוצרים על ידי  הקבוצהמוצרי    שינוע: (7

. נכון למועד ההפקהגורמים עבריינים, הן מהאתרים עצמם והן בכל חוליות שרשרת  

 הקבוצה.  בהתאם להיתר היצוא מישראלזה, אין הוראות וכללים בנוגע לשינוע לחו"ל  

לעניין זה פתרון בדומה לאופן שמועברים  ש מעריכה   גם יימצא  מוצרים אחרים אשר 

 להם ישנה חשיפה וסיכון רב לגניבות, כמו כלי נשק. 

מחיר השוק של קנאביס רפואי משתנה בין כל מדינה ומדינה   מחיר הקנאביס בעולם: (8

של   ביכולתה  אין  יום.  מידי  כמעט  משתנה  מחיר החברה  והינו  יהיה  מה  להעריך 

והוא יהיה החברה  שליטת  הקנאביס הרפואי בעתיד. מחיר השוק של הקנאביס אינו ב

     תלוי בהרבה מאד גורמים שלא ניתן לצפות את רובם. 

זרות:  (9 במדינות  יבוא  של   היתרי  רגולטוריים  ולכללים  לתנאים  כפופות  זרות  חברות 

המדינות במקום מושבן לצורך ייבוא של קנאביס רפואי. למיטב ידיעת החברה, מוצרי  

מצד  מחמירות  רפואיות  בדרישות  לעמוד  אף  חייבים  המיובאים  הרפואי  הקנאביס 

החברה   של  המיובאים  המוצרים  כי  וודאות  כל  אין  הרלוונטיים.  יעמדו  הרגולטורים 

בדרישות הרגולטור במדינה זרה וכן, אין כל וודאות שהרגולטור במדינה זרה יאשר את 

 ייבוא המוצרים או יעניק אישורי יבוא ללקוחות פוטנציאליים של החברה.
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אין וודאות כי החברה   מהיק"ר:   GMP-IMC  - ו  GAP-IMC  ,GDP-CIMקבלת אישור   (10

 . ה החדשהים לפי התקינבסופו של דבר תקבל מהיק"ר אישור

 סיכונים ייחודיים  .ג

או אי הענקת רישיונות    הזמניים  האישוריםאו איבוד    הזמניים  האישוריםחידוש  אי   (1

האישורים  :  קבועים זה,  למועד  שנת    זמנייםהנכון  במהלך  לפקוע  . 201957עתידים 

שינויים בחקיקה ו/או במדיניות משרד הבריאות או חקיקה חדשה עלולים לעכב את  

, עיכוב  זמנייםההליך קבלת הרישיונות הקבועים או לכל הפחות לחידוש האישורים  

מעבר  .  לא תוכל לפעול בתחום הפעילות כולו או חלקו  שהקבוצהאשר עלול לגרום לכך  

וודאות כל  ידי היק"ר   ים הזמנייםשל האישור  כי תוקפם  לכך, אין  על  כי    יוארך  או 

קבועים לרישיונות  להפכם  יאשר  התקנות מחויבת    הקבוצה.  היק"ר  בכל  לעמוד 

 כלשהי עלולה להובילהפרה  .  האישורים הזמנייםוהתנאים של היק"ר לצורך החזקת  

האישורים . כמו כן, ככל שימצא שמספר בעלי  האישורים הזמניים  או שלילת   לביטול

פעילות כלכלית בת קיימא בשל    הזמניים מסכן את בטחון הציבור או אינו מאפשר 

ריבויי פועלים בתחום, תישקל האפשרות של קביעת מכסות גידול או הגבלות אחרות 

 . על מספר העוסקים בתחום

ח ו תלויה רבות ביכולתה לגייס ולפתח כ  הקבוצההצלחת    הנהלה וכוח אדם מקצועי: (2

ח  ולגייס כ  הקבוצההנהלה ובגידול. אי יכולתה של  אדם מקצועי ובפרט אנשי מפתח ב

ביכולת בביצועיה, לרבות  עלול לפגוע באופן מהותי    ,אדם כאמור ו/או לשמר עובדים

ש המוצרים  כי  להפיתוח  יצוין,  עובדים  .  לאתר  פשוט  בתחוםלא  לעבוד    שיתאימו 

ם  אשר עובדים בתחומי  58מסוימים  סטנדרטיםהקנאביס מפני שאלו צריכים לעמוד ב

 .אחרים אינם נדרשים אליהם

והשקעה: (3 מימון  לפעילות    והקבוצה  טוגדר  מקורות  שונים  מימון  במקורות  נעזרות 

המשך  ממשלתיים(.  ומענקים  אופציות  מימוש  מהציבור,  או  פרטי  הון  גיוס  )כגון, 

לגייס כספים על מנת להמשיך ולפתח    החברהשל    תלוי ביכולתההקבוצה  פעילותה של  

 בגיוס כספים אלה.   תצליח הקבוצהשאת פעילותה. אין כל וודאות 

ו (4 שותפים  עם  ספקים/התקשרות  לקוחות  או  הצלחת  אסטרטגיים  ו/או   הפעילות : 

ביכולתה רבה  במידה  הקבוצה  תלויה  ספקים    של  ו/או  שותפים  עם  ו/או  להתקשר 

אסטרטגיים לצורכי שיווק ומכירת מוצריה ובעתיד אף לצורכי מחקר פיתוח.  לקוחות  

מתאימים עלול ו/או לקוחות  לבחור בשותפים ו/או ספקים    הקבוצהאי יכולתה של  

 וביכולתה לפתח מוצרים.   הקבוצהלפגוע בביצועיה של 

הפרת הוראה זו עלולה לגרום לפגיעה בסביבה וכתוצאה מכך  :  סיכוני איכות הסביבה (5

את   לחשוף  הנפגעים   הקבוצהעלולה  את  לפצות  ולאחריות  מנהליות  לסנקציות 

 מהפגיעה הסביבתית. 

 
 לעיל.  1ראו הערת שוליים  57

גיל    58 מעל  ישראלים,  להיות  חייבים  ראו:  24העובדים  נוספים  לפרטים  וכו'.  ישראל  ממשטרת  אישור  קבלת   ,
https://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf   

https://www.health.gov.il/hozer/mmk151_2016.pdf
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שנת    :הכנסותהעדר   (6 של  השני  שברבעון  מעריכה  מוצרי    2019החברה  לייצר  תוכל 

תחל למכור מוצרי קוסמטיקה   2019קנאביס רפואי מהחווה באוגנדה וכי במהלך שנת  

  אשר ייוצרו יחד עם חברת פרימייר.

חוות    הקימהלעיל, החברה    ז6.31  בסעיף   כמפורט :  פעילות במדינה מתפתחת באפריקה (7

שבאפריקה  באוגנדה  האמורה  גידול  בחווה  קנאביס  לזרוע  כי והתחילה  אף  על   .

ששינוי  באופן  מתפתחת,  כמדינה  נחשבת  עדיין  היא  יציב,  יחסית  משטר  לאוגנדה 

עלול לעכב    , וכן שינוי במצב הרגולטורי במדינהמהותי לרעה במצבה המדיני והפיננסי

ירות הצפויות מגידוליה. אין כל וודאות לסכל את הקמת חוות הגידול ו/או המכו/או  

ייבוא של קנאביס רפואי לצרכי מחקר ו/או יאשרו    או מדינות באירופה  כי בעתיד קנדה

 לצרכים רפואיים ו/או אחרים בכלל, וממדינות אפריקה בפרט. 

 להלן טבלה המסכמת את מידת ההשפעה של כל גורם סיכון של הפעילות:  

 החברה מידת ההשפעה של גורם הסיכון על  

 השפעה גדולה  השפעה בינונית השפעה קטנה 

    סיכוני מאקרו 

  X  מצב בטחוני, מדיני ופוליטי 

   X עלייה במחירי תשומות 

  X  תנודות שער חליפין 

 X   סיכון רגולטורי ומשפטי 

   X זהות ישראלית 

    גורמי סיכון ענפיים

 X   ייצוא של קנאביס רפואי לא יתאפשר  

   X לצורך ריבוי בישראל  חומר צמחי תקלות ועיכובים ביבוא של 

   X תחרות מפני שחקנים חדשים בשוק הקנאביס הרפואי בישראל 

   X תחרות מפני ספקי הקנאביס הרפואי הקיימים בישראל 

  X  תחרות בחו"ל

  X  אביס התנגדות מהציבור לגידול ושימוש במוצרי קנ 

  X  שינוע 

 X   מחיר הקנאביס בעולם

 X   היתרי יבוא במדינות זרות 

 X   מהיק"ר   IMC-GAPקבלת אישור 

    סיכונים ייחודיים 

  או   האישורים הזמנייםאו איבוד  האישורים הזמנייםאי חידוש 
 קבועים  רישיונות הענקת  אי

  X 

  X  הנהלה וכוח אדם מקצועי 

  X  מקורות מימון והשקעה 

   X אסטרטגיים  ו/או לקוחות התקשרות עם שותפים ו/או ספקים

   X סיכוני איכות הסביבה 

 X   העדר הכנסות 

  X  פעילות במדינה מתפתחת באפריקה

 



 

1  
 

  

פרק ב' - דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

ביום  31   שהסתיימה  לשנה  הדירקטוריון  דוח  את  המניות  לבעלי  להגיש  מתכבד  החברה  דירקטוריון 

ומידיים) תש"ל-1970   (דוחות תקופתיים  ניירות ערך  לתקנות  בדצמבר,  2018  ("תקופת הדוח"), בהתאם 

("התקנות").  

לפרטים אודות תיאור עסקי החברה, ראו פרק א' לדוח התקופתי.   

1.  הסברים לדוחות הכספיים  

החברה  מחזיקה בבעלות מלאה בג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ (להלן:  "ג'ובוקיט") אשר עסקה  

וניהול הון אנושי באמצעות   גיוס,  איתור,  ומוצרים פורצי דרך בתחום  בפיתוח טכנולוגיות 

רשת האינטרנט, תוך אינטגרציה עם רשתות חברתיות מקוונות.   

ביום  1  במאי,  2018,  אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את  עסקת הכנסת פעילות חברת  

גלובוס פארמה בע"מ (להלן: "גלובוס"), במסגרתה כנגד  100% ממניות גלובוס הוקצו לבעלי  

מניות גלובוס, מר ניסים ברכה, מר ניר  סוסינסקי ומר גיא עטיה  (להלן: "בעלי  השליטה"), 

כ-74.99%  מהון המניות המונפק והנפרע של  החברה  לפי חלקם היחסי (פרו -ראטה) (להלן:  

"עסקת הכנסת הפעילות").  גלובוס פועלת  בתחום ריבוי, גידול, ייצור, שינוע ואחסון קנאביס  

רפואי ומוצרים על בסיסו  (להלן: "הפעילות"). ביום  2  במאי  2018  הושלמה עסקת הכנסת  

הפעילות. לפרטים  נוספים אודות עסקת הכנסת הפעילות, ראו פרק א' לדוח התקופתי .  

  

מענף   הענפי  סיווגה  שונה  ביום  8  במאי,  2018,  החברה,  של  בעיסוק  שחל  השינוי  בעקבות 

טכנולוגיה - תוכנה ואינטרנט לענף הביומד – פארמה.   

   1.1.  מצב כספי:

הסברי החברה     31 בדצמבר 2017  31 בדצמבר 2018  

  אלפי ש"ח   

החברה החלה את פעילותה   -  2,485  נכסים שוטפים  

החברה החלה את פעילותה, היו  549  18,106  נכסים לא שוטפים   

השקעות רבות בהכנת קרקעות  

לגידול קנאביס   

התחייבויות  

שוטפו ת  

החברה החלה את פעילותה   -  10,874  

התחייבויות לא  

שוטפו ת  

החברה החלה את פעילותה  ולצורך  -  39,313  

כך קיבלה  הלוואות בעלים וכן נוצרו  

התחייבות של  נגזרים פיננסים  

(גרעון בהון) הון 

עצמי  

החברה החלה את פעילותה   366  (29,753)   

זכויות שאינן מקנות  

שליטה   

  157  183  "
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1.2.  תוצאות הפעילות:   

להלן   יוסברו עיקרי ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדוח על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר  
לשנה  שהסתיימה  ביום  31  בדצמבר  2018  בהשוואה  לשנה  שהסתיימ ה  ביום  31  בדצמבר   2017.   

  

 
31 בדצמבר 312017 בדצמבר 2018   הסברי החברה      

  אלפי ש"ח    

  -  -  הכנסות  

החברה החלה את פעילותה   51  3,704  הוצאות  הנהלה וכלליות   

הוצאות  בגין הכרה בהתחייבות  

כלפי בעלי שליטה   

החברה החלה את פעילותה   -  37,891  

החברה החלה את פעילותה   -  110,525  הוצאות רישום למסחר   

  51  152,120  הפסד מפעולות רגילות 

החברה החלה את פעילותה   - (2,231)    הוצאות ( הכנסות) מימון, נטו

  51  149,889  הפסד (רווח) כולל לתקופה  

1.3.  נזילות ומקורות  מימון:    

  

בעלים,  הלוואות    פעילותה  מהלוואות  הפעילות, מימנה החברה את  ממועד  השלמת עסקת 

החברה  בימים  19   שהשלימה  הנפקות   ציבורי ות  במסגרת  שהתקבלו  בנקאיות,  מכספים 

במסגרת   שהונפקו  סחירים  כתבי  אופציה  באוגוסט  2018  ו -  20  בנובמבר  2018  ומימושי 

ראו   הבעלים  והלוואות  הציבוריות  ההנפקות  אודות  נוספים  לפרטים  כאמור.  ההנפקות 

סעיפים 1.1.2,  1.2, 2.2  ו-2.3  לפרק א' לדוח התקופתי.   

בסה"כ בשנת 2018 גייסה החברה בהנפקות של ניירות ערך לציבור (כולל מימושים של כתבי  

ליום  31   נכון  בסה"כ,  כן,  כ-10,090  אלפי   ש"ח   (נטו).  כמו  סחירים)  סך  כולל  של  אופציה 

בדצמבר  2018  יתרת הלוואות הבעלים של החברה כלפי בעלי השליטה עומדת על סך של כ-

5.8 אלפי ₪.    

  החברה  הסברי  2017בדצמבר  31  2018בדצמבר  31  

    אלפי ש"ח 

"  549  20,591  סך המאזן  
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31 בדצמבר  

  2018

  31

בדצמבר 

  2017

הסברי החברה   

  אלפי ש"ח   

תזרים מזומנים  

לפעילות שוטפת  

   (5,379)  -  

תזרים המזומנים  

לפעילות השקעה   

לפעילות  -  (13,302)    קרקעות  הכנת 

החברה-  גידול קנאביס   

תזרים המזומנים  

מפעילות מימון  

הון  -  18,916   גיוסי  בעלים,  הלוואות 

בבורסה, קבלת אשראי בנקאי.  

מזומנים ושווי 

מזומנים לסוף  

תקופה  

  235  -  

  

בדוחות  הכספיים  של  החברה  ליום  31  בדצמבר  2018,  רואי  החשבון  המבקרים  של  

החברה  הפנו  את   תשומת   הלב  לאמור   בביאור  1ג'  בדוחות  הכספיים המאוחדים בדבר 

ביעדי הפיתוח ומימוש תוכניותיה  העסקיות  אשר  תלויות  יכולתה של  החברה  לעמוד 

הפסדים  מתמשכים   מובטחים.  לחברה  התהוו  אינם  אשר  מימון  מקורות  בגיוס 

המקשים  על  החברה  להפיק   תזרימי  מזומנים  חיוביים  מפעילות  שוטפת.  כמו  כן, אנו  

מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור  1ב'  בדבר   השלמת התקשרות החברה בהסכם 

לחברה  74.99%   הועברו  החברה  מניות  להקצאת  בתמורה  במסגרתו  פרטית  הקצאה 

(להלן:  "גלובוס"),  העוסקת  בתחום  החשוף  גלובוס  פארמה  בע"מ  של  ממניותיה 

לסיכונים  ואי   ודאויות   משמעותיים  ו יכולתה של  החברה  לעמוד ביעדי הפיתוח ומימוש 

תוכניותיה  העסקיות  אינה  מובטחת  ותלויה  בגיוס מקורות מימון אשר אינם מובטחים. 

בנוסף,  ליום  31  בדצמבר  2018  לחברה גרעון בהון בסך של כ-  29,753  אלפי ש"ח והפסד 

כולל לשנה בסך  149,863  אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  31  בדצמבר  2018.  נכון  ליום 

31  בדצמבר  2018,  יתרות  המזומנים ושווי מזומנים אינן בהיקף מספק המאפשר לחברה 

הדוח.  תום תקופת  שלאחר  של  12  חודשים  לתקופה  העסקיות  תכניותיה  לממש את 

גורמים אלה מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה  של ה חברה  כ"עסק חי".   

ראה ביאורים 1ב' -ג', 14 ו- 23א' לדוחות הכספיים המאוחדים.  

  

2.  הערכות שווי 

לתקופת   הדוח  נערכה   הערכת שווי   מהותית מאד  לצורך א ו מדן  חוב האופציות  [כהגדרת מונח  

זה  1.1.2א(7)  לפרק א'],  הסכום  הנוסף  [כהגדרת מונח זה   בסעיף  1.1.2א(5)   לפרק א'] והלוואות  

בעלים שהעמידו בעלי השליטה לחברה [כמפורט בסעיף  1.1.2א(4) ו-  1.1.2א(16)  לפרק א'] 

(להלן: "הערכת השווי"). לפרטים נוספים ראו ביאורים  9  ו-  10  לדוחות הכספיים.   
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להלן  נתונים הנדרשים בקשר עם הערכת השווי,  המצ"ב לדוח זה,  בהתאם להוראות תקנה  

8ב(ט) לתקנות:   

  

הערכת שווי של חוב האופציות, הסכום הנוסף  נושא הערכת השווי   

והלוואות הבעלים  

מעריך  עם  ההתקשרות  מועד 

 השווי

דצמבר 2018   

 יש   הסכמה לצירוף ההערכות 

 כל תאריך חתך    עיתוי ההערכות

שינוי נושא ההערכות סמוך לפני  

מועד ההערכות  

  NR 

 39,143 אש"ח   שווי נושא ההערכות   

בע"מ,  זיהוי המעריך ומאפייניו     (2009) והשקעות  אי.אפ.אס  יעוץ  חברת 
שווי   והערכות  ומימוני  כלכלי  ייעוץ  במתן  מתמחה 
מקצועיות בלתי תלויות, על פי כללי חשבונאות בין  
לאומית  IFRS  ותקינה ישראלית, לצורכי דיווח כספי  
לקוחות   בין  משפט.  לבתי  מומחה  דעת  וכחוות 
הנסחרות   ציבוריות  חברות  עשרות  נמנות  החברה 

בארץ ובחו"ל וחברות פרטיות  
 שגיא בן שלוש, ניסיון של  15  שנים, בעל תואר ראשון  מעריך השווי  

BA  בחשבונאות וכלכלה, תואר שני  M.B.A  במנהל  
עסקים עם התמחות במימון, בנקאות ומערכות מידע  

ותואר שני M.A בלימודי משפט   
 אין   תלות במזמין ההערכות   

 DCF  מודל ההערכות  

בבסיס  הנחות  העיקריות 

ההערכות  

מחיר הון  16%  ו-18%  

  

3.  היבטי ממשל תאגידי   

3.1.  מדיניות החברה לעניין תרומות  

למועד   הדוח, דירקטוריון החברה לא קבע מדיניות בעניין מתן תרומות.  בתקופת   הדוח  לא   

הוענקו תרומות בסכומים מהותיים ולא ניתנה  התחייבות למתן תרומות  בעתיד  הקרוב.   

3.2.  דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  

ופיננסית   מומחיות חשבונאית  בעל  לדירקטור  ומבחנים  (תנאים  בהתאם  לתקנות החברות 

ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו- 2005, קבע דירקטוריון החברה, ביום  19  ביולי   

חשבונאית   מומחיות  בעלי  בדירקטוריון  דירקטורים  של  הנדרש  המזערי  המספר  כי   ,2012

הסוגיות   באופי  בהתחשב  התקבלה  זו  החלטה  אחד.  דירקטור  על  יעמוד  ופיננסית, 

של  הכספיים  דוחותיה  בהכנת  המתעוררות  החשבונאית  הבקרה  וסוגיות  החשבונאיות 

וכן   פעילותה,  של  והמורכבות  הגודל  סדר  החברה,  של  פעילותה  תחומי  לאור  החברה, 
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ניהולי   עסקי,  ניסיון  בעלי  אנשים  הכולל  בכללותו,  החברה  דירקטוריון  בהרכב  בהתחשב 

ומקצועי, המאפשר להם להתמודד עם מטלות ניהול החברה לרבות מטלות הדיווח.   

חברי הדירקטוריון  אשר הינם בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית, נכון למועד פרסום דוח זה,  

הינם  גב' מיכל מרום בריקמן   (דירקטורית בלתי תלויה), מר יגאל פטרן (דירקטור חיצוני)  וגב'  

חיצונית).  לפרטים אודות חברי הדירקטוריון של החברה אשר   (דירקטורית  עמי  עירית בן 

הינם בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית, והעובדות שמכוחן ניתן לראותם ככאלה וכן פרטים  

בדבר השכלתם, ראו  תקנה 26 בפרק ד' לדוח זה .  

3.3.  דירקטורים בלתי תלויים  

החברה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים.    

3.4.  פרטים בדבר המבקר הפנימי של החברה    

3.4.1.  המבקר הפנימי בחברה הינו רו"ח עמרי וולף.  

3.4.2.  המבקר הפנימי החל את כהונתו בחברה ביום 22.8.2013.  

3.4.3.  רו"ח עמרי  וולף הינו רואה חשבון הנותן שירותים חיצוניים לחברה,  בעל משרד רואי  

צוות ומחלקה במחלקת ביקורת הפנים במשרד ברזילי   וכיהן בעבר כמנהל  חשבון, 

ושות', רואי חשבון.   

3.4.4.  למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי עומד בדרישות סעיף  146(ב) לחוק החברות  

וסעיף  8 לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב -1992 ("חוק הביקורת הפנימית").  

3.4.5.  המבקר הפנימי של החברה אינו בעל עניין בחברה ו/או קרובו וכן אינו  רואה חשבון  

על   נוסף  תפקיד  ממלא  בחברה  לא  הפנימי  המבקר  בנוסף,  מטעמו.  מי  או  מבקר 

הביקורת הפנימית, וכן הוא לא ממלא תפקיד  מחוץ לחברה היוצר או העלול ליצור  

ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר  פנימי של החברה. המבקר הפנימי לא מחזיק ניירות  

ערך של החברה או  גופים הקשורים אליו בהתאמה.  

3.4.6.  ביום  22  באוגוסט,  2013  לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה מיום  13  

לתפקידו.   הפנימי  המבקר  מינוי  את  אישר  החברה  דירקטוריון  באוגוסט,  2013, 

דירקטוריון החברה החליט למנות את רו"ח עמרי וולף כמבקר פנימי בחברה, לאור  

כישוריו וניסיונו רב השנים במתן שירותי ביקורת לגופים שונים ולחברות ציבוריות  

ובהתחשב בסוג החברה גודלה ומורכבות פעילותה, ולאור ההמלצות שהתקבלו לגבי  

איכות עבודתו. 

פנים   ביקורת  שירותי  לה  מעניק  אלא  החברה,  של  עובד  איננו  הפנימי  3.4.7.  המבקר 

חיצוניים.   

3.4.8.  הממונה הארגוני על המבקר הפני מי בחברה הינו המנכ"ל  של החברה.   
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3.4.9.  תכנית העבודה השנתית נקבעת ע"י המבקר הפנימי  בהתייעצות  עם  ועדת  הביקורת   

שיקולים   ומנכ"ל  החברה  ומאושרת  על  ידי  ועדת   הביקורת  ודירקטוריון  החברה. 

ה חברה,    של  הפעילות  היתר,  תחומי  בין  הינם,  הביקורת  תוכנית  בקביעת  המנחים 

בעבר   שנבדקו  נושאים  ההנהלה,  דגשי  פעילויותיה,  כרוכות  בהם  הסיכון  גורמי 

וביקורת ומעקב אחר המלצות המבקר הפנימי.  תוכנית הביקורת אינה מותירה בידי  

המבקר הפנימי שיקול דעת לסטות ממנה.  

3.4.10.  המבקר  הפנימי הועסק בשנת  2018  בחברה  בהיקף של  60  שעות  עבודה. היקף העסקת  

לה   שהוצג  לאחר  של החברה  ועדת הביקורת  ידי  על  נקבעו  ושכרו  הפנימי  המבקר 

תכנית עבודה שנעשתה על ידי המבקר הפנימי והנושאים המומלצים לביקורת. נושאי  

הביקורת בשנת 2018: התקשרויות  עם ספקים. 

3.4.11.  למיטב  ידיעת   החברה  והודעה  שנמסרה   לחברה,  המבקר   הפנימי  עורך  את   הביקורת   

הפנימית  בהתאם  לתקנים  המקצועיים  המקובלים  בארץ   ובעולם   כאמור   בסעיף  4(ב)  

לחוק  הביקורת הפנימית.  

3.4.12.  כל  המסמכים והמידע המתבקשים  על   ידי  המבקר הפנימי   נמסרים  לו,  כאמור  בסעיף   

9  לחוק הביקורת הפנימית,  וכן  ניתנת   לו  גישה   חופשית   למערכות   המידע  של   החברה,  

לרבות גישה לנתונים כספיים. 

3.4.13.  דין  וחשבון  המבקר  הפנימי   מוגש  בכתב.  דוחות  הביקורת  המוגשים  ע "י  המבקר   

הפנימי  נדונים  בהנהלת  החברה,  ומוגשים  ליו"ר  הדירקטוריון,  למנכ" ל  החברה  וליו "ר  

ועדת הביקורת.  

3.4.14.  הדירקטוריון  סבור,  כי  היקף, אופי ורציפות פעילות המבקר הפנימי ותכנית עבודתו  

סבירים ומספקים  כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בתאגיד.  

3.4.15.  עלות  שכרו של המבקר הפנימי בשנת  2018  בגין  השירותים  שניתנו על ידו בתקופת  

הדוח, הסתכמה לסך של כ- 12,000  אלפי ש"ח. שכרו של המבקר הפנימי נקבע לפי  

לדעת   פנימי.  מבקר  של  עבודה  שעת  לעלות  והסביר  המקובל  עבודה  לשעת  תעריף 

של   על שיקול דעתו  ולא יהיה בו להשפיע  סביר  הינו  דירקטוריון החברה, התגמול 

המבקר הפנימי בבואו לבקר את החברה.   

הוא   אותו  והתגמול  הפנימי  המבקר  העסקה  של  החברה,  היקף  3.4.16.  לדעת  דירקטוריון 

מקבל הינם סבירים, אינם יוצרים תלות או פגיעה בהיקף עבודתו של המבקר הפנימי  

ותואמים  את היקף פעילותה של החברה. אם תורחב פעילות החברה תישקל הגדלת  

היקף העסקת ה מבקר הפנימי בהתאם.  

פרטים בדבר המבקר החיצוני של החברה     .3.5 

רואי   החשבון   המבקר ים  של   החברה   הי נם  פאהן -קנה ושות', רואי חשבון  מרחוב המסגר  32,  

תל אביב.  

להלן  פרטים בדבר  התשלומים ששולמו לרואי  החשבון המבקרים של החברה:    



 

7  
 

  

שנת הדיווח   

שירותי ביקורת,  שירותים  הקשורים לביקורת  

ושירותי מס   

שירותים אחרים   

סכום   שעות עבודה  

( אלפי ש"ח)   

שעות 

עבודה  

סכום   

(אלפי  

ש"ח)   

  2018  1,000  180  -  -

  2017  900  130  -  -

  

שכר  הטרחה של רואי החשבון המבקרים נקבע במשא ומתן בין הנהלת החברה לבין רואי  

החשבון המבקרים ולדעת הנהלת החברה הינו סביר ומקובל בהתאם לאופי החברה והיקפי  

הפעילות שלה. שכר הטרחה אושר על ידי דירקטוריון החברה.  

  

        17 במרס 2019  

אישור  הדוחות   תאריך 
הכספיים  

יוחנן דנינו       

יו"ר הדירקטוריון   

ניסים ברכה   

מנכ"ל ודירקטור   

  

      

  

  



 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 

   
  

 
 

 
 

  
 

מ"בע המארפרדוגט

 (מ"בע נטוורק אפ-ארטסט רדוגט- )לשעבר 

דיםחאומ פייםכס תחודו
 2018 ברדצמב 31 ליום 



 

   

     
 
 

 
   

 
 
 

  
 

   
  

      
  

       
  

    
  

      
  

       
  

    
  

   
  

 מ"בע מהראפרטוגד
 מ("בע רקווטאפ נ-רטאטסרטוגד-ר)לשעב

 דיםחאודוחות כספיים מ
 2018 ברדצמב 31 ליום

 ן ה ת ו כ

 דומע

2  קרמבה ןוהחשב האור חוד

 :"חש ילפאב- יםחדומא יםיכספ תוחוד

3  פיסהכ מצבעל ה תדוחו

4  לולהכ סדהפה על תדוחו

5  הון(ב וןגרע)ב בהון םהשינויי על תדוחו

6-7  מניםמזומי הזרית על תדוחו

8-52  אוחדיםמה פייםסהכ תרים לדוחואובי



  

             

   
  

 
  

    
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
     

   
 
 

  
    

     
 

                       
                        

                            
                        

                
     

 
              

               
                

                 
              

               
  

 
                 

                           
                        

                          
   

 
                       

                     
                        

                        
             

                 
                   

                       
                           

                      
                  

      
 

                          
                     

      
 

                         
          

 
                              
      

 
    

  

 3428:ספרמ
ת'ושו הנק ןהאפ  טע"תש 'ב דראב'י:ריךאת

Grant Thornton Israel 
 :יששרד ראמ 2019 סמרב 17

 הן קנהפא תיב
 32 גרסמה בוחר

6721118,ביבא תל  של יותמנהיעלבמבקר לה בוןחשה רואה דוח
 6136101 דוקימ ,31672 ד"ת
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 דרגוט- ברלשע)מע"בהמפאר דרגוט של פיםמצורה פיסהכ מצבה על אוחדיםמהתדוחוהתא קרנובי
 31 מיםלי "(הצקבו"ה :לןלה) להשתפותוהשו תנוהב תוברוח (ברההח- לןה)ל (מבע" קרוונט פא-סטארט

 מיזריתו הון(ב עון)גר בהון יםהשינוי ,ללהכו סדהפה על אוחדיםמה ותדוחה תאו 2017-ו 2018 ברמבדצ
 םליו ועד (2017 אימב2)תלועיהפ תילתח מיום הופקתול 2018 ברמבדצ 31 ביום מהתייסשה לשנה מניםמזוה

 אהי תנוחריוא החברה. של ההלההנו טוריוןקדירהתאחריוב הינם להא פייםסכתדוחו .2017 ברמבדצ 31
 תנו.קורבי על ססתבבה להא פייםסכתודוח על עהדתלחוו

 חשבון אירו תקנותב עוקבשנ קניםתתרבול ל,אבישר קובליםמתקורבי קניתל אםתבה תנוקורבי תא רכנוע
 עהולבצ תקורהבי תא תכנןל תנואימ דרשנ להא קניםתפי-לע. 1973-גל"תשה ן(,חשבו אהרו של תוולפע רך)ד
 תללכו תקורבי ת.תימהו תעיטמו גההצ פייםסהכ תבדוחו איןש ביטחון של בירהס מידה גלהשי טרהמב

 של חינהב גם תללכו תקורבי פיים.סהכ תבדוחוש מידעוב מיםכוסבתמכוותהתאיור של תמיגמד קהבדי
 ברההח של הלהנהוה טוריוןקדירה ידי על ושנעש תייםעוממשה מדניםאוה ושל מושיוש תאונהחשבו ליכל
 תלחוו תאונססיבתקספמ תנוקורשבי בוריםס אנו ללותה.בכ פייםסהכ תבדוחו גההצהתתואונתרכהע וכן
 תנו.דע

 מצבהתא ת,תיומהוהתהבחינו מכל ת,אונ פןאוב משקפים לנ"ה אוחדיםמה פייםסהכ תחוהדו תנו,לדע
 תאותוצ תאו 2017-ו 2018 ברמבדצ 31 יםמלי להשתפותוהשו תאוחדומהתברוהחו ברההח של פיסהכ

 2018 ברמדצב 31 ביום מהתייסשה לשנה הןשל מניםמזוה מיזריתו הון(ב וןע)גר בהון נוייםהשי ,ןהתילועופ
 פיסכ דיווח קניתל אםתבה ,2017 ברמבדצ 31 םליו ועד (2017 אימב2)תלועיהפ תילתח מיום פהקותול
 .2010-עהתש" שנתיים(, םפייסכ ת)דוחו רךת עניירו תקנות תאווהור (IFRS) מייםאונלבי

 פייםסהכ תחובדו 'ג1 אורבבי מוראל הלב תמתשו תא ניםמפ אנו ל,נ"ה תנודע תחוו תאגסייל לימב
 סגיובתלויות אשר תקיוסהע תיהוכניות מושמיו תוחפיה ביעדי מודלע ברהחה של תהוליכ בדבר אוחדיםמה
 מיזרית קפיהל ברההח על קשיםמה משכיםתמ סדיםהפ התהוו ברהלח חים.טמוב אינם אשר מוןמי תקורומ

 תמהשל ברבד 'ב1 אורבבי מוראל הלב תמשותתא פניםמ אנו כן, מוכ.תטפשו תלועימפ חיוביים מניםמזו
 ברהלח ברוועה ברההח תמניו תאלהקצ רהמותב תומסגרב תטיפר אההקצ סכםבה ברההח תקשרותה

 איו סיכוניםל החשוף תחוםבתקסעוה "(,סגלובו"- לןלה)מע"ב מהארפסגלובו של תיהמניומ 74.99%
 תטחמוב אינה תקיוסהע תיהוכניות מושמיוחתופיה ביעדי מודלע ברההח של תהוליכו תייםעוממש תאויווד

 סךב בהון עוןגר ברהחל 2018 ברמבדצ 31 ליום ,סףבנו בטחים.מו אינם שרא מוןמי תקורומסגיובהלויתו
 ברמבדצ 31 םביו מהתייסשה הלשנ חש" פיאל 149,863 סךב שנהל ללכו דסהפו "חשפיאל 29,753-כ של

 ברהלח אפשרמה קמספ קףבהי אינן מניםזומ ושווי מניםמזוה תתרוי ,2018 ברמבדצ 31 ליום נכון .2018
 רריםעומ להא מיםגור הדוח. תופקת תום אחרלש חודשים 12 של פהקותלתקיוסהע תיהתכניו תא משמל

 ".ק חיס"עכ ברהחשל ה המקיו ךמשר הדבב תייםעוממש תקוספ
 תגשלה תעלפו ברההח תהלהנ אוחדים,מה פייםסהכ תלדוחו לןלה 'א23-ו 14,ג'-ב'1 יםאורבבי מוראכ
 וכן סאביקנה תחוםב ברהלח חדשה תלועיפתסהכנ תעואמצבתלועיהפ משךה רךלצו דרושה מוןמיה
 .שונים מוןמי תקורוומ הון סגיו תעואמצב

 היינהתו תכןשיי גםסיווו תתחייבויווהה סיםהנכ רכיע לגבי תמואתה רכונע לא אוחדיםמה פייםסהכ תבדוחו
 ".חי קס"עכלעולפו משיךלה תוכל לא ברההח אם תדרושו

 בהם קףלש תמנ על מחדש גוהוצ אהההשוו ספרימ ,אוחדיםמה פייםסכה תלדוחו 'ב1 אורבבי מוראכ ,סףבנו
 .מהופךב רכישה של איונחשב וליפט למפרע

 'תושו הנק ןהפא
 ןוי חשבאור

2 
Certified Public Accountants 

Fahn Kanne & Co. is the Israeli member firm of Grant Thornton International Ltd. 

www.grantthornton.co.il
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-   מזומנים ושווי  מזומנים  

- 2,135  חייבים ויתרות  חובה 
 115  נכס  ביולו גי  

       -
    

         
 549     9,900 

     8,206 -
סה"כ נכסים   שאינם  שוטפ ים  

 
   
   

סה"כ נכס ים  
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ניסים ברכה  
מנכ "ל  

  

 
אורי ב ן-אור  

סמנכ"ל כספ ים  
דנינ ו   יוחנן

יו"ר  הדירקטוריון  

 

     

 ) - - ( 

ברמדצב 31

 מבע" המפאר דרגוט
 מבע" קרווטנ פא סטארט דרגוט ברלשע

 יפהכס במצה על יםחדומא תוחוד

 רויאב 2017 )*(

-

235
4 

2,485

549 18,106 

549 20,591 

-

-
-
-
-

2,001 
5,128

564
2,894

10,874

11 
7
8
9 

-

-
-

2,993
36,150 

170
39,313 

9 
10 
11 

12 

400 
)34( 
183 
549 

120,144 
) (149,897

157 
) (29,596

14 ,13 

549 20,591 

)*(-

.2019 17 

 ח"

םויל

ש ילפא

 

 יםנכס

 םיטפוש יםנכס

 יםטפוש יםנכס ה"כס

 יםטפוש נםישא יםנכס
5א'-ב'  עיןקקרמב מוששי תזכויו
 'ג5 ועקב רכוש

 תוטפוש תויוייבתחה
 איקבנ תאגידמ אהלווגין הבתשוטפ תלווח איקבנ איאשר

 איקבנ תאגידמ אהלווה
 תיםשירו תניקים ונוספ
 תזכו תתרום ויאיזכ
 טהליש ליעבת לתחייבווה עליםב תאלווה
 תוטפוש תויוייבתחה ה"כס

 תוטפוש ןנישא תויוייבתחה
 טהליש ליעבת לתחייבווה עליםב תאלווה
 טהליש לית לבעתחייבוגין הב סייםפיננ זריםגנ

 תפוטשו תלויוח בניכוי איקבנ תאגידמ אהלווה
 תופטוש ןנישא תויוייבתחה ה"כס

 תויוקשרתה

 (ןוהב ןורע)ג ןוה
 מיהופר תמניו הון

 סדהפ תתרי
 טהלישתקנומ אינןשתזכויו

 (ןוהב ןועגר) ןוה "כסה

 (ןוהב ןורע)ג ןוהו תויוייבתחה ה"כס

 לן.לה 'ב1 אורבי אהר מהופךב רכישה לש למפרע יישום אחרל

סמרב :פייםסהכ תר הדוחואישו ריךאת

 .הםמרדנפיתבלקחל יםווהמ יםחדומאה יםיהכספ תוחולד יםרויאבה
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 מבע" המפאר דרגוט
( סטארט דרגוט ברלשע מבע" קרווטנ פא - - ( 

 ללוכה הפסדה על יםחדומא תוחוד

םוימ הפוקתל  הנשל
תוליפע תילתח  המייתהסש

םויד לעו  םויב
ברמדצב 31 ברמדצב 31 

 רויאב 2017 )*( )**(
 ח"ש ילפא

51 3,704 15 
- 37,891

 - 110,525 

51 152,120 

- )6,361( 16 ,10
 - 4,130 16 ,10 ,9 

- )2,231( , 

51 149,889 

51 149,889 

34 149,863 

17 26 

17 

: 

0.00  )3.60( 

29,100,357 41,632,785 

0.00 ) (3.62

29,100,357 41,700,085 

)*(. 
לן.לה 'ב1 אורבי אהר - )**( 

 תליולוכ לההנה תאוהוצ
ב'1  טהליש ליבע פיכל תתחייבובה כרהגין הב תאוהוצ
ב'1  סחרמל רישום תאוהוצ

 תוילרג תולומפע הפסד

 מוןמי תסוהכנ
 מוןמי תאוהוצ

 ןומימ תונסהכ

 הנשל הפסד

 ונט

 הנשלל לוכ הפסד סך

 :חס לוימ
 ברהת של החמניועלי הב

 טהלישתקנומ אינןשתזכויו

 הברהח תוינמ יבעלחס לוימה הילרג הינמל הפסד
 :(בשקל).נ.ע לאל

 הינמל ללומדוייסבס הפסד

 למניה סיסיבסדהפ

 ומשששי תמניוה ספרמ לל שלקמשוממוצע הה
 למניה סיסיהב סדהפב הבחישו

 למניה ללמדו סדהפ
 ומשששי תמניוה ספרמ לל שלקמשוממוצע הה

 המנילללמדוהסדהפב הבחישו

 לןלה א'1 אורבי אהר
 מהופךב רכישה לש למפרע יישום אחרל

 .הםמרדנפיתבלקחל יםווהמ יםחדומאה יםיהכספ תוחולד יםרויאבה
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      הפסד  לתקופה   

          

       
          

        
           

     
           

     
           

         

          
 

      
           
         

  

 

 

 

 מבע" המפאר דרגוט
( סטארט דרגוט ברלשע מבע" קרווטנ פא - - ( 

 (ןוהב ןועגר) ןוהב םייונישה על יםחדומא תוחוד

קר(ומב)*( )**( ) 2018 ברמדצב 31  םויל ועד תוילפע תילתח םוימ הפוקתל

 "כהס
 וןעגר) הון
 ן(והב

 תויוכז
 ןניאש
 ותנקמ
הטילש  "כהס

 "חש יפלא

 תרתי
 סדפה

 הון
 ניותמ

פרמיהו  יאורב

- - - - -

)***( - )***( - )***(

600 200 400 - 400 5 'א

)51(  )17(  )34(  )34( -

549 183 366  )34( 400 2017 31 

109,654 - 109,654 - 1 'ב 109,654

)***( - )***( - )***(

3,951 - 3,951 - 3,951 , 

6,139 - 6,139 - 6,139

 )149,889(  )26(  )149,863(  )149,863( -

)29,596( 157  )29,753(  )149,897( 120,144 2018 31 

1 )*( . 
- .להלן 'ב1 וריאב אהר )**( 

)***( 

 ילותפעה ילתחתםיוה ליתר
 היטשל יעללבתרגילו תיומנ קתהנפ

 החברה מתהק במסגרת
 תותפושבתרגילו תיומנ קתהנפ
 ןקעימקרבשמושי תיוולזכ רהמובת

 רדצמבב םיוה ליתר
 תגרמסבתרגילו תיומנ קתהנפ

 מהופךב שהרכי
 יםסחיר אלהציאופ ביכת שויממ
 ותגילרתיומנל

 תביכ וללתהכ ותדיחי קתהנפ
 'ב-'א14 נפקההתאוצהומונט ותיצאופ

 רהת )סדיוצאופ ביכת שויממ
 'ג14 תרגילו ותימנל(7-ו4

 שנהל הפסד

 רדצמבב םיוה ליתר

 ןהלל'א ראויב ראה
 הופךמב שהירכ של פרעלמ םישוי לאחר

 ."חש אלפי 1-מךמונהםסכו

 .הםמרדנפיתבלקחל יםווהמ יםחדומאה יםיהכספ תוחולד יםרויאבה
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 מבע" המפאר דרגוט
- (מבע" קרווטנ פא סטארט דרגוט ברלשע - ( 

 יםנמוזמה ימיתזר על יםחדומא תוחוד

םוימ הפוקתל  הנשל
תוליפע תילתח  המייתהסש

םויד לעו  םויב

 רויאב
 ח"ש ילפא

 תטפושתוילפעל יםנמוזמימיתזר

 מניםמזומי הזרית את גהציל כדי תדרושות המואתה
 א'( פחסת )נשוטפ תלועימפ

 תטפוש תויללפע ושמישש ,ונט יםנמוזמ

 הקעשהתוילפעל יםנמוזמימיתזר
 ב'-א'5 עיןקקרמב מוששי תזכו תרכיש
 'ג5 ועקב רכוש תרכיש

 הקעשהתוילפעלושמישש,ונט יםנמוזמ

 ןומימ תוילמפע יםנמוזמ ימיתזר
 איקבנ איאשר

 טהליש לית לבעותחייבעלים והב תאלוות הילטנ
 איקבנ תאגידמ אהלוות הילטנ

 איקבנ תאגידמ אהווהל עוןפיר
 תאוצהו בניכוי הפציאו תביכתללהכו תיחידו תקנפה

 ב'-א' 15 קהנפה
 תסחירו את לפציואו תביכ מושמימ מורהת
 (7-ו 4 דרהס) תפציואו תביכ מושמימ מורהת

 איסבור שלד תשרכי תמסגרב משושיש מניםמזו
 ב'( פחס)נ

 ןומימתוילפעמובענש,ונט יםנמוזמ

 יםנמוזמ יוושו יםנמוזמ תתריב יוניש

 הנשה תילתחל יםנמוזמ יוושו יםנמוזמ תתרי

 הנשה ףולס יםנמוזמ יוושו יםנמוזמ תתרי

 לן.לה 'א אורבי אהר
 מהופךב רכישה לש למפרע יישום אחרל

 "ח.ש פיאל 1-מ מוךהנ סכום
 לן.לה 'ב1 אורבי אהר

ברמדצב 31 ברמדצב 31 
)**( )*( 2017 

)51(  )149,889( 

51 144,510 

- )5,379( 

- )9,411(
 - )3,891( 

- )13,302( 

- 239 6
 - 6,428 10
 - 36,751 12
 - )34,532( 

- 4,112
 - )***( 
-  15 'ג 6,139

- )221( 

- 18,916 

- 235

 - -

- 235 

1 )*( 
- )**( 

)***( 

 .הםמרדנפיתבלקחל יםווהמ יםחדומאה יםיהכספ תוחולד יםרויאבה
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 מבע" המפאר דרגוט
- (מבע" קרווטנ פא סטארט דרגוט ברלשע - ( 

 משך(ה) יםנמוזמה ימיתזר על יםחדומא תוחוד

םוימ הפוקתל  הנשל
תוליפע תילתח  המייתהסש

םויד לעו  םויב

 ימיתזר תצגהלתושודרהתומתאה 'נספח א
 תטפושתוילפעל יםנמוזמה

 יםנמוזמ ימיבתזר תוכוכר ןנישא תוצאוהו תונסהכ
 תפח

 ב'1 טהישל בעל פיכל תחייבותבה כרהגין הבתאוהוצ רישום
 סףב הנוהחוותפציואוה חוב גיןב סינפינ זרגנ ך שלשערו
 טהליש לילבע

 לימבע עליםב תאלוול הבורה עת צריביו ניכיון תתפחה
 טהליש

 ב'1 סחרמרישום ל תאוהוצ

 תויובייתחהו שורכ ייפבסע םייוניש
 חובה תתרום ויבחייבי ליהע
 יגלוביו סבנכ ליהע
 תיםשירו תניקים ונובספ ליהע

 תזכו תתרום ויאיזכבטוןקי

 שלד תשירכ תגרמסבובענש יםנמוזמ-'ב פחנס
 ירסאוב

 תאיהחשבונ תרכשהנ ברהת של החתחייבויווה סיםנכ
 קהסהע תמהשל מועדל

 ב'1 סחרמרישום ל תאוהוצ

 ב'1 תמניו על מיהופר תמניו הון

 ןמוזמב לאש תיתוהמ תוליפע-'ג פחנס

 מוששי תזכו תורמתתפותבשו תמניו הון תקנפה
 לןלה א'6 אורבי אה)ר עיןקקרמב

 קיםספ איאשר כנגד רקעקת לתוספ
 תזכו תתרום ויאיזכ כנגד להחבי תקנפת האוהוצ

 תיריב ימושלת-'ד פחנס

 :בורע ך השנההלמב מוולשש מניםמזו

 תריבי

ברמדצב 31 ברמדצב 31 
 רויאב 2017 )*( )**(

 ח"ש ילפא

51 86
 - 37,891 

- )6,361( 16 ,10

 - 4,079 16 ,9 
- 110,189 

51 145,884 

- )1,761(
 )115(

 - 787
 - )285( 
- )1,374( 

51 144,510 

- )314( 

- )110,189( 

- )109,654( 

-

: 

600  - ) 
- 4,341 
- 161 

- 27 

)*( 
- )**( 
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 לן.לה א'1 אורבי אהר
 לן.לה 'ב1 אורבי אהר מהופךב רכישה לש למפרע יישום אחרל

 .הםמרדנפיתבלקחל יםווהמ יםחדומאה יםיהכספ תוחולד יםרויאבה



    
     

 
    

 

 

     
 

                     
               

                       
           

 
               

                
               

                            
                  

                
                     

             
 

                     
            

 
     

 
              

                   
                    

                       
                          
                 

          
    

 
                   

            
                      

                   
                    

              
                 

        
 

                      
                

         
 

                   
            

                   
                    

                 
      

                      
        

                      
             

               
    

 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 יללכ-1רויאב

 (ה"ברח"ה-לןלה)מ(ע"בקטוורנ אפ-טארטס דרגטו- ברלשע)מ"בע מהארפ דרגטו .א
 קהסע אשר "(טקי'ובוג"- לןלה)מע"בתגיולוטכנו טקי'ובוגב אהמל תלובבע קהמחזי

 יאנוש הון ולוניה ,סגיו ,תוראי תחוםב דרך פורצי מוצריםו תגיולוטכנו תוחפיב
 .תקוונומתתיוברחתתורש עם ציהאינטגר תוך ,טטרנאינהתרש תעואמצב

 תלועיפתסהכנ של רךדב קהסועי תא תהשינ ברההח ,2018 ארברופ מחודש חלה
 טרהמבתאוז "(סגלובו"- לןלה)מע"ב מהארפסגלובו תברחךדר סאביקנה תחוםב

 מחצ ססיב על אייםפור מוצרים של צההפו סוןאח יצור, ריבוי, ל,גידוב קסולע
 קהמחזי סוגלוב ,2018 רמבבדצ 31 ליום נכון .לן(לה 'ב1 אורבי גם אה)ר סאביקנה
 תבתברובח תגבלמו תפותשו של נפרעוה קנפמוהתמניוה מהון 51%-ו 66.67%-ב
 נפרעוה קנפמוהתמניוה מהון 100%-ב קהמחזי סגלובו כן, מוכ אמה.תבה ,גנדהאוב

 להעיפ איננה 2018 בר,מבדצ 31 םליו אשר ע"מ"בתאיפורתתוצר ק"ירו תברח של
 .ה"קבוצה"- יחדיו לןלה אוקריי סלובוגו ברההח "(.תהבנו תברוהח"- יחדיו- לןלה)

 ,2018 אימב8 ביום (,לןהל'ב1 אורבי אה)ר ברההח של קסועיב חלש השינוי תקבובע
 .מהארפ- מדביוה לענף טטרנאינו תוכנה- גיהוולטכנ מענף פיענה גהסיוו שונה

 יסנאבקהםותחבתוילפעה ליסנכ .ב

 או סכם""הה-לןלה)תלועיפתרכיש סכםהעל מהתח ברההח,2018 ארברובפ5 ביום
 ,(עים"הניצ"-לןלה) יהטעאגי מרוקיססינסו ניר מר ,רכהב סיםני מר עם "(קהסהע"

 מורהתב סכם,הה תמסגרב .סגלובו של נפרעוה קנפמוה ההוןמ 100%-ב קיםמחזי אשר
 יוקצו ,לןלה טמפורכהברחב עיםהניצ של עהקוהש סלובוגבתהזכויו אלומתברהעל

 ולילדאלל ,ברההח של נפרעוה קנפמוהתמניוה מהון 74.99% קנושי ,ברהבח תמניו
 ןגיב פיסכ צויפי צעיםלני קנהי אשר גנוןמנ קבענ סף,נוב "(.תעוהמוצ תמניוה"- לןלה)

 אחרל קייםתלה משכנהת אשר תמוקיי תפציואו מושמימ אהכתוצ שריהאפ ולילהד
 לן.להטמפורכ סכםהה תמהשל

 על מותח צעיםוהני סולובג ,2018 ארובינ 15 ביום ש,שהתגב סכםהה מתווהמ קחלכ
 ומידהע צעיםהני תומסגרב מירה,ה אהלווה סכםלה תתוספ עלו מירהה אהלווה סכםה
 תמסגרב "(.אשונההר אהווהלה"-לןה)לחש" פיאל 1,000 של סךב אהלווה ברהחל
 אשונההר אהלווהה ,סוגלובו ברההח בין קהסהע ושלםתאל בהן תבוסיבנ כי קבענתאז
 קוחל פיל אחד ל)כ רהחבלםעיהניצ מידוהע אשר האלווכה ברההח ספריב רשםית

 תריביו מדההצ פרשיהאתיש אשונההר אהלווהה (.סובוגל של הונהב סיהיח
 בו מועדמה סחרמ מיי 45 תוך םיצעלני יפרעתו סהנהכ סמתקודפ פילתליאממיני
 .סכםההאנשו קהסהע תמהשל אי ברבד מיידי דיווח סםתפר ברההח

 2,534-כ מוזריי צעיםהני ,סגלובול ברההח בין קהסהע תמהשלל בכפוף כי קבענ עוד
 תטובל מדהועה שנייהה אהלווהה ."(ההשניי אהלווה"ה- לןלה)םפיסנו "חש פיאל
 לן.לה 'א9 אורבי גם אהר.2018 אימב 10 ביום ברההח

 אלתפציואו ,301204 ברההח בהון וללנכ ,דדיםהצ ןבי סכםהה תמתיח מועדל נכון
 טרם) דרגטו בדיעוו ציםועי טורים,קדירל ברעתקוענה גיןב,ת(סחירו תי)בל תמורשו

- דרגטו" רךהע תניירו 32,633-ו ס(אנביקה תחוםבתלועיהפ תסהכנ תקסעתמהשל
 האלווה- דרגטו" 32,633 עוקיפ למה,ההש מועדל עד כי תחייבהה ברההח '".ב אהלווה
 מוןזי דוח סוםפר אחרל בהן תסיבובנ כי דדים,הצ בין סכםוה ת,פציואול סביח '".ב
 תפציואו משנהמות אילך,ו(2018 מרץב 15קה )סהע וראישאשונה ללר תליכל פהסיאל
 השווה "(תפציואו "חוב- לןלה ברההח תאמ) לחוב צעיםהני איםזכ יהיו אזי מור,אכ
 צעמוממניה הר המחי פיפציה לאו תביכ מושמימעונבשי תמניוהתמומכ 3פי ך שלסל

 עוד .מההשלה מועד אחרלש סחרמהמיי30 תמרוצב רוריש אשר סהבורב ברההח של
 מועדב ברהבחתמוקייהתפציואו גיןבקורךאקףתוב הינו מוראהדרסהה כי סכםהו
 עים.לניצ הוכלש יצויפ קנהיו אל זה מועד אחרל קצושיו תציוופא גיןב וכי מההשלה
 לן.להא'10 אורבי גם אהר
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 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- 1  משך(ה) יללכ רויאב

 משך(ה) יסנאבקהםותחבתוילפעה ליסנכ

 מחיר יפל קבעיי אשר ברההח ימשוו 12% גלםמה םוכס כי קבענ עוד מוראל משךבה
 רשםיי,מההשלה מועד אחרלש סחרמהמיי30-ב סהורבב ברהחה של צעמומההמנייה
 קוחל פיל אחד ל)כ רהלחב צעיםהני מידוהע אשר עליםב תאלווכה ברההח ספריב

 ",אשונההר אהולו"הה עם חדובי סף"הנו וב"הח- לןלה) ס(גלובו של הונהב סיהיח
 עליםהב תאלווה "(.יםעלהב תאלוו"ה-ןהלל פציות"אוה וב"חו ה"יהשני אהולו"הה
 לע צעיםלני יפרעיו סהנהכ סמתקודפ פילתליאממיני תביורי מדההצ הפרשי אתיש

 לעםעילניצ זריוח תטילוונהר בשנה מס נילפ ברההח מרווחי רבעש פןאוב תישנ ססיב
 מוןמי משךה גם לה ריאפש ברההח זריםתש איתנוב מוראכ ובהח וןפירע חשבון

 תיעוממש פער היהיאשל פהצו ברההח אשרכ מכן, אחרל שנה משךבתוטפשההתלועיפ
 לן.לה ב'10 אורבי גם אהר .זריםתה ס לביןמ פניהרווח ל בין

 לשסך על להעיאל ליםהבע תאולווהשל טהלישהליעלב זרהחהכי ע,קבנ קרהמ בכל
 "ח.שןליומי 125

 תמניוה ליבע תיפסא ישוראל כפוף היה כיביהמר כל על סכםהה אנשו קהסהע אישור
 תמוקייתהב תהתנהו סכםהה תאנשו קהסהע תמהשל כי קבענ כן, מוכ.ברההח של
 תמתיח מועדמ ודשיםח לושהמש אוחרי לא תאז איםהב מתליםה איםתנה כל של
 "(:המלההש מועד"- לןלה) סכםהה

 1. .תעוהמוצ תמניוה של סחרמל לרישום סהבורה אישור
געבנו מיםקייה תהרישיונו קףתול סביח ברההח של צונהר תעולשבי אישור תקבל .2 

 .הברלח סגלובו ת שללות הבעברהע אחרגם ל תלועילפ
תלועילפ סביח רההחב ידי-על איפוהר סאביקנה תחוםב תתואונ תקבדי תמהשל .3 

 והכל סף,ונו אחר טיוונרל עניין ובכל הנוספים תאגידיםל או/ו סגלובול או/ו
 קבענ .ברההח של יהבלעד תהדע ולקשי פי-ועל ברהחה של אהלהמ צונהר תעולשבי

 של תמניוה ליבע תיפסא סכינו מועדל עד ושלםת מוראכ תתואוהנ תקבדי כי
 רכיביה.מ על סקה,הע אישור רךלצו ברההח

פהסיאה אישורו הברהח של טוריוןקדיר ל,מוגת תועד ת,קורהבי תועד אישור .4 
 ת.אח קשהמכ כיביהמר כל על קהסלע ברההח ת שלליהכל
כך ת,פוטהשו תיהתחייבויוה תא תפרע ברההח ,מהלההש מועדל עד ועוד, זאת .5 
 מדויע או "חש- 0 ל תשוו מה יהיוהשלד הועמב דרגטו או/ו ברההח תתחייבושהה
 ד ההשלמה.ועמד לע דדיםהצ בין סכםשיו סכוםעל ה
טחיםבש מוששי תזכויו יהיו תלועיפל מההשלל איתנוכ המלההש מועדל שעד .6 
 דונם. 100 עד גודל שלב סאביקנ לגידואיים לחקל

 5'ב1 סעיף טלמע ,מוקייתה יללע כריםמוזה מתליםה איםתנה כל ,2018 אימב2 ביום
 31 ליום כי ויןיצ.צעיםיוהנ סגלובו ,ברההח בין קהסעה מההושל ת,אז עם חדיל.עיל

 ל.עיל5ב'1 סעיףב כרמוזכתפוטהשו תתחייבויוהה כל תאהפרע ברהחה 2018 ברמבדצ
 קמחזי אהו בהן סגלובו של תמניוה כל תא צעיםמהני דאח כל בירעה מההשלה מועדב

 תמניוכשה ברועה מהלההש מועדבסגלובוה של נפרעוה קנפמוה ההון שכל כך ,ברהלח
 מורהתב תאוז ,(סלובוגב תיוזכומה 100% ברהלח רועבוהש פןאו)ב תפשיווחו תקיונ

 סגלובו של נפרעוה קנפמוה בהון סיחהי קםחל פיל צעיםלני תעוהמוצ תמניוהתאלהקצ
 .חברה(של ה נפרעק והנפמות המניומהון ה 74.99% ל,עיר למוא)כ מההשלה מועדב

 או/ו דרגטו "למנככ תוכהונ את טייןסילפקארי מר סיים מההשלה מועדב סף,בנו
 .ברההח טוריוןקדיר ויו"ר "למנככ מונה רכהב סיםר נימו טקי'ובוג

 תהיו ,סגלובוב ההון תיוזכו של תטיהמשפ תרוכשהאהי ברההח קהסהע תסגרמשב אף
 םאירו בחברה, טהליהש תא הםלידי לוקיב סלובוג של תמניוהליבע קהסהע תמסגרשב

 אםתובה תאיהחשבונ תרכשהנ הינה ברההח לואיותאיהחשבונ תרוכשכסגלובו תא
 כל אין ברהבח קהסהע מועדול אחרמ".מהופךב ישהרכ" של רךבד תפלטומ קהסהע

 תועוממשכ סקים"ע רוף"צי תקסעב ברמדו אין ",איסבור לד"ש הווהמאוהי תלועיפ
 קהסהע כך,פיל(.IFRS 3) קיםסע פיצירו ,3 מיאונלבי פיסכ דיווח קןתב זה מונח של
 תשהדוחו אף אם,תהב .סגלובו של סחרמל רישוםכ אייםחשבונ רכיםלצ הפלטו
 של תהדוחו משךכה תאיחשבונ פליםטומ הם ברההח לש תיהכדוחו גיםמוצ פייםסהכ

 ן(.הלל'ז2 אורבי גם אה)ר סגלובו

 .ב
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 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 משך(ה) יללכ רויאב

 .ב

 .ג

 משך(ה) יסנאבקהםותחבתוילפעה ליסנכ

 וליפט למפרע בהם קףלש כדיב מחדש גוהוצ לוא פייםסהכ תדוחוב אהההשוו ספרימ
 תתחייבויוהה סים,הנכ תא כךפיל משקפים הם אםתהוב מהופךב רכישה של איחשבונ

 טרםב,פייםסהכ תיהובדוח טויבי לוקיב לואש פיכסלובוגלשתלועיהפ תאוותוצ
 סקה.הע תמהשל

 תהב ברההח אשר תויההונ תהזכויו ספרמ על קרהיבע תססמבוה רכישהה תמורת
 אםה ברההח של עליםלב תתל כדי קפילהנ ריכהצ תההיי ס(גלובו) תטיהמשפ
 עשנוב תמשולבה תשוהי לש תהוניוה תבזכויו שיעור תואו תא )החברה( תטיהמשפ

 מייב ברההח של המניה מחיר על סהסתבה (,25.01%-כ של )שיעור מהופךב רכישהמה
-כ של סךב מהתכסה מוראכ רכישההתמורת.מההשלה מועדל מוךסשב סחרמה

 סיםהנכ רךע ובין זה םסכו בין פערוה מיהופר תמניו ןכהו פהקנזו "חש פיאל 109,654
 רישום תאוהוצכ קףנז ח,ש" פיאל 110,189 של סךב ההשלמה, מועדל ברהבח טונ
 ןגיב,"חש פיאל 336 של סך גם סחרמל הרישום תאוהוצ תמסגרב ללנכ ,סףבנו סחר.מל
 .2018 תשנ מהלךב מוולש אשר סכםלה תקשורוהתפוסנו תישירו תלויוע

 פייםסהכ תהדוחו תא,מההשלה מועדמ חלה לים,ולכ אוחדיםמה פייםסהכ תהדוחו
 החברה. לוש סגלובו של

 איםזכ יהיו סגלובו של תיהמניו ליבע כי סכםהו קהסעה מתווהמקחלכ ל,עיל מוראכ
 נכון ברהבח תמוקייהתפציואו של מושןמימ אהכתוצ אפשרי ולילד גיןב פיסכ יצוילפ

 אחרל מוךס קבעשיי פיכ ברההח משווי 12% גלםמה ףסנו סכוםל וכן מההשלה מועדל
 ההשלמה. מועד פניל קבעו שהתהוו עליםב תאולווה תרבול וכן מההשלה מועד

 הנוכחי רכם)בע "חש פיאל 37,891-כ של ללכו סךב מוכתסה אשר) מוריםאה מיםסכוה
 טהליהשליבעפיכלתתחייבויובה כרההגיןבאההוצכותקפהש ((,מההשלה מועדל נכון

 (.לןלה9 אורבי גם אה)ר

 תיהמניו ליבע וכל סבולוג עם ברההח תקשרותה ברבד יללע 'ב1 סעיףב מוראל משךבה
 נפרעוהקנפמוהתמניוה הון אלומ ברהלח ברוועהתומסגרבת,טיפר אההקצ סכםבה
 תייםעוממש תאויווד איו סיכוניםל החשוף תחוםב תקסעו צהקבוה ס,גלובו של
 בטח.מו ואינ תקיוסהע תיהתכניו מושמיו תוחפיה ביעדי מודלע ברההח של התולויכ
 מניםמזו מיזרית קפילה ברההח על קשיםמה שכיםמתמ סדיםהפ התהוו ברהלח

 מוןמי תקורומ אין רהלחב ,2018 ברמדצב 31 ליום נכון ת.שוטפ תלועימפ חיוביים
 12 של פהקותלתקיוסהע תיהכניותתא משמל ברהלח אפשריםמהקמספ קףבהי

 אישור עדמוול 2018 ברמדצב 31 וםלי נכון כן, מוכ הדוח. תופקת תום אחרשל חודשים
 תלועילפ םעיגהנו רייםטוולגר טיםלהיב געבנו תאוודו אי תמקיי פייםסהכ תהדוחו

 2019 ארבינו 27 ביום לן,לה 'ב23 אורבבי מוראשכ ףא) ראלביש סאביקנה תחוםב
 ברההח תלועילפ וכן (ראלליש וץמח איפוהר סאביקנהאייצו תא אישרה ראלישתמדינ
 אי אורל תרהי ובין תאז עם חדי החברה. תלועיפ על כך לשתאפשריה עהפההשו "לבחו

 תוקספ יםררעומ להא מיםגור .גנדהאובתנוספ חווה ברההח מהקיה ראלביש תאוהווד
 .י"ק חס"עכ ברהחשל ה המקיו משךר הדבב יםתיעוממש

 סייוגתעואמצבתלועיפה משךה רךלצו דרושה מוןמיהתגלהש תלועפ צהקבוהתהלהנ
 לן.לה 'א23-ו 14-ו יללע 'ב1 יםאורבי גם האר.שונים מוןמי תקורוומ הון

 תתחייבויווהה סיםהנכ רכיע לגבי תמואתה רכונע לא אוחדיםמה פייםסהכ תבדוחו
 ".חי קסע"כ ולפעול משיךלה תוכל לא ברההח אם תדרושו היינהתו תכןשיי גםסיווו
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- 2 

 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 תינאוהחשב תוינימדהיקריע רויאב

 .א

 .ב

 .ג

 יםיהכספ תוחוהד תצגה יסבס

 טלמע ת,טוריסיהה תלוהע תמסכמול אםתבה רכונע אוחדיםמה פייםסהכ תהדוחו
 גייםלוביו סיםמנכ או דסהפ או רווח דרך גןהו בשווי דדיםמהנ סייםפיננ כשיריםמ

 מכירה. תיולובניכוי ע גןבשווי הו דדיםמהנ

 תססמבוהגסיוו תטשי פיל הינה סדהפ וא ברווח כרוהושתאוהוצ של תוחהני תתכונמ
 ה.אוצת של ההלועיהפ פייןאמ על

 (.IFRS" קנית"- לןלה) מייםאונלבי פיסכ דיווח קניתלםאתבה רכונע לוא פייםסכתדוחו

 תניירו תקנותתאולהור אםתבה דרשהנ לויגיהתא ליםולכ פייםסהכ תהדוחו כן, מוכ
 .2010- "עתשה שנתיים(, פייםסכ ת)דוחו רךע

 לכל סביח תקביובע מיםמיוש זה אורבבי אריםתומה תאיהחשבונ תמדיניוה קריעי
 .תאחר יןצו אם אאל תגוהמוצ תפוקותה

 יםיתומעשמ יםינאות חשבדע ילוקישו םינמדובא שומיש

 שמושי לההנהמה תורשד מייםאונלבי פיסכ דיווח קניתל אםתבה פייםסכתדוחו תהכנ
 סיםהנכ מיסכו על עיםפימשוה תדע ולקבשי רוכיםהכ תרכוהעו איםחשבונ מדניםאוב

 תניםמו סיםנכ ברבד לויגיה על פיים,סהכ תחובדו גיםהמוצ תתחייבויווהה
 תאוהוצו תסוהכנ מיסכו על פיים,סהכ תהדוחו ריכיאתל תלויות תתחייבויווה
 תאוהתוצ ה.קבוצהרעבו עהקבשנ תאיהחשבונ תניומדיה עלותמדווחוהתפוקותב
 לה.א מדניםאומ תת שונולהיו תשויועל עפוב

)IAS 1 ספרממיואנלביתאוחשבונ קןתל אםתבה  אשרב לויגי לתת ,תרהי בין ,רשנד(1
 תכרני תגישור ליבע תדע ליקוובשי מדניםאוב רוךכ מםשיישו תאוהחשבונ לילכל

 .מדווחיםה מיםוסכה על עפיהשל עשויה תםחשותרה אשר ,תידייםע ועיםאירל

 תגישור מהלוג גינםב שראתהדע ליקוושי מדניםאוהטפירו ברבד לןלה 3 אורבי אהר
 .תידייםע ועיםאירלתכרני

 הצגה בעמטותוילפע בעמט

 מדינהה טבעמל םאתבה פייםסהכ תיהדוחו תא תרכעו צהקבוה תברומח תאח כל
 קרעיב מנומ טבעמה תא ווהמהה תעלפו אהי הב תקריעיה תיהכלכל ביבהסוה
תלועיפה טבעמ"- "(. ןהל)ל תפעמוש אהי

.1 

 טבעמ תא הווהמה "חשב גיםמוצ צהקבוה של םאוחדימה פייםסהכ תהדוחו
 .צהבוקשל ה הגהצטבע המו תלועיהפ

.2 

 מהייש וץח תלועיפ הווהמה תקמוחז ברהח של פייםסהכ תהדוחו גוםתר תבע
 :איםהב הליםת הנא ברההח

.3 

 גירהסה שער פי על מוגתור פיים,סכ אול פייםסכ ת,תחייבויווה סיםנכ
 .דיווח ריךאת ף לכלקתושב

 .א

 לולהכ רווחה על דוח גמוצ גינהב פהקות לכל תאוהוצו תסוהכנ טיפרי
 עם יחד ת.סחתיימה פהקותב ררשש צעמומה פיןיחלה שער פי על מוגתור

טיפריפין,ליהחבשעריתתיועוממש תתנודו לוחבהםקריםמב ת,אז
 ת.אוקסהע מועדב פיןלירי החי שעלפ מוגתור תאוהוצת והסוההכנ

 .ב

 ןבהו גיםצמוו אחר ללכו חלרוו פוקנז ל,עיל וליפטמה יםנוצרש שער הפרשי
 מושמיל עד ץ"חו תלויועיפ של פייםסכ תדוחו גוםתר "הפרשי תמסגרב

 הפרשי גיןב םתיימהו מיםסכו ברהלח עונב אל הדיווח תופקתב עה.קההש
 מור.אכ שער

 .ג
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 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- 2  משך(ה)תינאוהחשב תוינימדהיקריע רויאב

 ץוע חמטבבודים אומצתוקאעסותויויביתחה,יםנכס .ד

 ערש פיל גיםמוצ ליוא מודיםהצ או וץח טבעמב פייםסכ תתחייבויווה סיםנכ .1
 .יווחד ריךאת ף לכלקתושב גירהסה

 רשע פיל בהן תניאשוהר כרההה עם תמונרש וץח בעטמב תקובוהנ תאוקסע .2
 ילפ פיים,סכ טיםריפ קלוסימ הנובעים שער הפרשי סקה.עה מועדב גיהיצ יןיפחלה

 להאמ או פה,קותה מהלךב אשוניהר לרישום משוששי להאמ םליפין שונירי חשע
 סד.הפ וא קפו לרווחנז מים,קוד פייםסכ תבדוחו שדווחו

 או מוןמי תאוהוצ סעיףה תמסגרב תם,התהוו תבע יםכרמו ושער מדההצ הפרשי .3
 עניין.לפי ה מוןמי תסוהכנ

 :רכןלצ מחיריםה דדמו פיןליחישער גביל תוניםנ לןלה .4
 ברמדצב 31 םויל

2017 2018 
 106.5 107.4(2010 תשנ לש ססי)ב רכןלצ מחיריםה דדמ

 3.467 3.748 ח/ש"ארה"ב לרדו 1 של גהיצי פיןליר החשע
 4.153 4.292 "חש /אירו 1 ג שלהיצי פיןליר החשע
 0.001 0.001 "חש/גנדיאו גלינשי 1 של גהיצי פיןליר החשע

 תפוקותל הדולר לש פיןליהח ובשער גיןב דדמב ויהשינ שיעור ברבד יםתוננ לןלה .5
 :תמדווחוה

 םויב המייתהסש הנשל
 ברמדצב 31

2017 2018 
% % 

 0.04 0.08 רכןלצ מחיריםה דדמ
 (9.8) 8.1 ארה"ב לרדו1של גהיצי פיןליר החשע
 2.69 3.35 אירו 1 ג שלהיצי פיןליר החשע
 (9.09)- גנדיאו גלינשי 1של גהיצי פיןליר החשע

 יםחדומא יםיכספ תוחוד .ה

 ת,תחייבויוסים, ההנכם הבה צה,קבו ספיים שלכ תחודו הם אוחדיםמ פייםסכ תדוחו
 להשתנוהב תוברח ושל ברההח של מניםמזוה מיזריתותאוהוצה ת,סוההכנ הון,ה

העפשהחוכשיעיקשמל אשרכ תמקייתמ ",טהלי"ש ת.אח תליכלכ תישו לכש גיםמוצ
 (power ) תונתשמ תואושתל תויוכז וא הפישחו (variable returns) קהמההחז תוהנובע 

 ברההח של תלויועיהפ תאתתוולה תנוכחי תוליכ הינו עההשפ כוח .תמושקעה ברהבח
 תולויעיהפ) יעקמשהלש אהתשוה על תיעוממש פןואבתעופימש אשר ת,מושקעה

 ת,ליואפוטנצי עההצב תזכויו בחשבון תאומוב טהליש לש מהקיו תבחינב טיות(.לוונהר
 תמשיומ הן אםבקרםאחרי דדיםצ ידי על או/ו ברההח ידי על תקומוחזה
(substantive .)תפותתמש תזכויו בין חנההב תדרשנ טהליש של מהקיו תבחינב כן, מוכ 
 שויהע טהליש שליטה. תקנומ אינןש תיוזכוה ליבע בידי אשר תגינומ תזכויו ביןו

 ברהבח עהההצב תזכויומתחציממתפחו תקהחז תוך םג ת,מוסוימתסיבובנ קייםתלה
 או אחדב נוייםשי לושח תעומצבי תסיבוונ תבדועו אם בית(.טיקאפ טהלי)ש תקמוחזה
 תבישו טהלישתמקייתמ אםהתמחודש רכההע תצעתבמ טהליהש כיבירממ תריו

 .תמושקע
 .תדע ולקשי לההההנ להעימפ טהלישתגתוי השעיו טהליש של מהקיו תיעקבב

 תאגידים של פייםסהכ תבדוחו וליםהכל מיםסכוה בחשבון אוהוב איחודה רךלצו
 בידי טיםקוהנ אחידים תאוחשבונ ליכל מיישום חייביםתמה מיםאותי אחרל אוחדו,ש
 צה.קבוה
 אוחדים,מה פייםסהכ תבדוחו לוטבו אוחדו,ש תברוהח שבין תדדיוה תאוקסוע תתרוי
 צה.קבווץ למח משומו טרםש תברובין הח תכירוממ רווחים לוטבו כן מוכ

 להח הקבוצה של אוחדיםמהתבדוחו תלונכל יםאוחדמ תאגידים לשתלועיהפ תאותוצ
 .עוד תמקייתמ אינה טהלישבודועמל ועד טהלישתגהש מועדב
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 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 משך(ה)תינאוהחשב תוינימדהיקריע רויאב

 .ו

 .ז

 .ח

 היטשל תונקמ ןנישא תויוזכ

 אינוש ראלביש תפותשווב גנדהאובתב ברהבח ההון הן טהלישתקנומ אינןשתזכויו
 .אםרה הבעקיפין, לחב או מישריןב ס,לייחו תןני

 .ההון תמסגרב רדנפבתגומוצ טהלישתקנומ אינןשתהזכויו

 םתמחויבומ עלםתבה ,טהלישתקנומ אינןשתהזכויו יעללב סמיוח סדהפ או רווח
 גם זאת ,ראלביש תפותובשו גנדהאובתהב ברהבח תפוסנו תעוקהש ועלביצ םתולמיכו

 .תליליש היהת טהלישתקנומ אינןשתהזכויו תרתי מכך אהכתוצ אם

 פךוהמב השירכ

 ס,גלובו ידי על ברההח תרכישב איהחשבונ וליפטל קשרבה מויוש אשר תקרונוהע לןלה
 ".מהופךב רכישה" ך שלדרב להופט אשר

 תבדוחו כרוהו ס(גלובו) תאיהחשבונ תרוכשה של תתחייבויווהה סיםהנכ .1
 .מהופךב רכישהה עסקת ערב ספריהב רכםלע אםתבה אוחדיםמה פייםסהכ

 תבדוחו כרוהו )החברה( תאיהחשבונ תרכשהנ של תתחייבויווהה סיםהנכ .2
 .מהופךב רכישהה עסקת מועדל גןההו לשווים אםתבה אוחדיםמה פייםסהכ

 של להא הם גמיזוה אחרל אוחדמה הגוף של םאחריה ההון פיעיסו עודפיםה .3
 פניל מוךסב(תטיפמשהתהב ברההח הינהש,סבולוג קרי)תאיהחשבונ תרוכשה

 תרנו ,תמניוה ספרמוגסו דהיינו ,טיהמשפ ההון מבנה ,זאת עם .קיםסהע רוףצי
 (.תטיהמשפ אםה ברההח נה)שהי ברההח של זה

 אל ,איסבור שלד רכישהה מועדל נכון תההיוו תאיהחשבונ תרכששהנ זאת אורל .4
 גןההו השווי ובין מורהתה בין הפערו טיןמוני או םקוריימ פרשיםה כל גינהב נוצרו

 אה)ר סחרמל שוםרי תאהוצכ קףנזתאיהחשבונ תרכשהנ לשטונ סיםהנכ של
 .ל(עי' לב1 אורבי

 ס(גלובו)תאישבונהח תרוכשה של סדפהה תקלוח ידי על חושבו למניה סדהפ תונינ .5
 שהיו סלובוג של תוילגהר תמניוה של ללקמשוה צעמומבתסומתייחהתפוקותל

 םסכבה קבעשנ הלפההח סיח ולכפ ,תסומתייחהתפוקותב זורמחב ותמקיי
 תלוגיהר תמניוה של ללקמשוה צעמומה אילך,ו קהסהע מועדמ חלה.רכישהה
 החברה. מניה הינו שלד לסהפב הבחישו בחשבון קחונלש

 דועמל מוקדש תפוקותל אוחדיםמה פייםסהכ תבדוחו גהמוצ תיאהשוו מידע .6
 בוס(.לוג) תאיחשבונה תרוכשה של זה הינו רכישהה

 יםנמוזמ יוושו יםנמוזמ

 קצר מןלז תקדונופי ללוכ הה,גבו תןלושנזי תעוקהש םליולכ מניםמזו ושווי מניםמזו
 מוש,שי או משיכה תנמבחי גבליםמו אינם אשר תם(קדהפ מועדמ חודשים 3 )עד
 חודשים. 3 לתה עעל אבהם, ל עהקת ההשבע םד פדיונועמד לפה עקותשה
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 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 משך(ה)תינאוהחשב תוינימדהיקריע רויאב

 .ט

 .י

 .אי

 ןיקעקרמב שומיש תויוזכ

 אמוב)כתגבלמו תפותשו סכםהתסגרמב ברהלח עונבראש עיןקקרמב מושהשי תזכויו
 "יע "להנ תהזכויו תברעה מועדב להן סהשיוח תלוהע פילתדדומנ,(לןלה 'א5 אורבבי

 עיןקקרמב מושהשי תויוזכ ונה,אשלר כרההה אחרל.תוהשותפ תלרשו גבלמוה תףהשו
 רך.עתרידמי סדיםהפ בניכוי רךהצו תמידוב ברנצ תפח בניכוי תלוע פילתדדומנ

 .תהזכויו של מושייםהשי החיים רךאו יפנ על השווה תפחהתטשי פילתצעתבמ תהפחהה
 שנים. 10 מושיים הינוך החיים השיאור

 עוקב שורכ

 תרידמי סדיםהפ ויבניכו ברשנצ תפח בניכוי תלוהע פיל גיםמוצ ועבק רכוש טיפרי
 סלייח תןשני תלויוהע כל תא הרכישה, מחירל סףבנו תללכו תלוהע ברו.שנצ רךע
 פןאוב ולפעל יוכל טשהפרי כךל דרושיםה מצבול קוםמיל טהפרי תאלהב מישריןב

לה.הנהתכוונה השה

 )1 

 בכל תפחול בחניםנ ועקב רכוש סיכנ של תפחה תטיוש מושייםיהש החיים רךאו
אי.חשבונ מדןאוב כשינוי פליםטומ הםכלש ספים, שינוייםכ תשנ סוף

 )2 

 תליוכלכ תטבוה תחזויו אל אשרכ או מושמי תבע ספריםמה גרענ ועקב רכוש
 ועקב רכוש תיעמגר הנובעים סדהפ או רווח מושו.מימ או בו מושמהשי תתידיוע
סד.הפ וא ווחרקפים לנז

 )3 

 טיפרי של משוערה מושהשי משך ססיב לע ווה,הש תחהפ תטשי פיל מחושב תפחה
 חנה.הב בר כיבר או של ועקבכוש ההר

)4 

 :ם הםתיית השנפחר העושי

% 

 15-20 כבר ליכ
 33-20 מחשבים
 )*( כרמושב שיפורים

 ליום אשר ,דהגנאוב מהמח גיןב שהוונו תויועל יםוומה כרמושב השיפורים )*(
 .לההנהת האם לכוונתבה מושמינה לשיז אינה מהמהח 2018 ברמבדצ 31

 יםיכספ נםיאש יםך נכסער תיריד

 מיםקיי אשרכ רכםבע רידהי להשח תאפשרוהתקבדיל נבחנים תפח ברי סיםנכ
 בר אינו מוראכ סנכ לש אזנימה רכושע כך לע יעצבלה שוייםהע תסיבוונ ועיםאיר

 השבה.

 ברההח לו,ש ההשבה-בר סכום לע להעו פיסהכ מצבה על בדוח סנכ של רכוע אשרכ
-בר סכוםלסהנכ של סניקפנה רכוע בין הפער גובהב רךעתרידמי סדהפב כירהמ

 מושהשי שווי לבין מושמי תלויוע בניכוי גןההו השווי מבין גבוהה שהינו לוש ההשבה
 סבנכ מושמהשי ועלנב פוייםצה תידייםהע מניםמזוה מיזרית מדןאו לש הנוכחי רךהע)
 ושו(.ממיו

 משוששי מדניםאוב יםישינו לוח אם קר בוטלמ מור,אכ כרשהו רךעתרידי גיןב סדהפ
 רך.ת ערידמי אחרוןד הסהפר ההוכ בו מועדמה סהנכ ההשבה של-בר סכוםת היעקבב

 ועד תוילפעהתילתח מיום הופקתול 2018 ברמבדצ 31 ביום מהתייסשה לשנה נכון
 אול רךעתרידי על מעידיםה אפשריים מניםסי מוקייתהאל, 2017 ברמבדצ 31 ליום

 פיים.סכ אינםש סיםנכ רךת ערידמי סדהפ כרהו
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 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- 2  משך(ה)תינאוהחשב תוינימדהיקריע רויאב

 תוינסניפ תויוייבתחה .בי

 תהופכ תהישו אשר,כקור אשרכ פיסהכ מצבה על בדוח תכרומו תסיופיננ תתחייבויוה
 .שירמכשל ה תת החוזיואוד להורצ

 תתפחומתובעל תודדמנהתוינסנית פויוייבתחה .1
 לש תפוטשו תלויוח תלוולכ תתפחמו תלובע תדדומהנ תסיופיננ תתחייבויוה
 מןלז תאולוווה ת,זכו תתרווי איםזכ,תיםשירו תניונו קיםספ ,רוךאמןלז אהלווה

 .טהליש לית לבעיבויותחיעלים והבתאולווי והאקבנ אגידתמ רוךא מןלזו קצר
 תבדוחו אשונהלר תכרומו תתפחמו תלובע תדדומהנ תסיופיננ תתחייבויוה

 תיםשירו תניונו םקיספ גיןב קצר מןלז תתרוי גן.הו שווי ססיב על פייםסהכ
 ליים.מיננו רכיםבע תגומוצ מוראכ קצר מןלז איקבנ איאשר תכוזתתרווי איםזכו

 הפסד או חוור דרך ןגוה יוושב תודדמנה תוינסניפ תויוייבתחה .2
 תרבו)ל סחרמ כילצור ותקמוחזה תסיופיננ תותחייבויה תללכו תאז צהקבו

 ןגהו בשווי תגומוצ גןהו בשווי תסיופיננ תתחייבויוה (.זריםגנ סייםפיננ כשיריםמ
 תריבי תרבו)ל סדהפ או לרווח זקפיםנ גןההו וויבש ינוייםש ווח.די ריךאת לכל

 .תןתהווה עם סדהפ או לרווח תפוקנז קהסעתלויוע(.גינםבתמולמשה
 :אם סחרמ רכילצ תקוחזמכתגסוומתסיפיננ תתחייבוה
 או ;רובקה תידבע תזרחו ישהרכ תטרמל קרהעיב נוצרה אהי▪
 ידי על יחד יםהלמנוה,מזוהים סייםפיננ יריםמכש של קתימקחל הווהמאהי▪

 או ;קצרה מןבז רווחים תקהפ של מכוח מעשי תלועיפספוד לו ושיש צהקבוה
 .דורגי כשירמכ משלש טיביקואפ מיועד אינוש זרגנאהי▪

 בה היטשל בעל ןילב הברחןיבתולופע .יג

 בין או בה טהיהשל עלב לבין ברהחה בין קהסע עהבוצ גביהםשל תתחייבויווה סיםנכ
 וויהש בין ההפרש .גןההו השווי פיל קהסהע מועדב ריםמוכ טהליש תהאו תתח תברוח

 הבחוב הפרש ס.מה תעהשפ בניכוי הון,ל קףנז קהסבע עהקבשנ מורהתה לבין גןההו
 תומהוב הווהמ תזכוב פים. הפרשת העודתרי תא טיןקמ ולכן דנדדיבי תומהוב הווהמ

 הון.ב רדנפ ףעיסב קףנז ם ולכןליבע תהשקע

 הטישל ימבעל וקבלתהש תואווהל .די

 ססיב על פייםסהכ תבדוחו אשונהלר תכרומו טהליהש לימבע לוקבתשה תאולווה
 היו לו תתחייבמ תהייה ברההח בו תריביה שיעור וםייש תוך מחושבה גןההו שוויין

 לישיים.ש דדיםמצ זהים איםתנב תלוטני

 בעל של תתחייבוה תמקיי גינהושב עוןפיר מועד לה קבענ אשל אהלווה של ןגההו השווי
 לההנההתרכהע ססיב על מחושב שנים ספרמ משךלהעונפיר את דרושלאשל טהליהש

 .אפשרי ןעוהפיר בו אשוןהר מועדה לגבי

15 



    
     

 
     

 

 

       
 

       
 

            
             

   
 

            
             

  
 

           
             

                 
    

 
     

 
                     
     

 
     

 
             

   
 

             
          

   
                        
         

 
     

 
                    
                 

                        
                      

            
                 

     
 

               
            

 
 

     
 

            
        

       
  

 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- 2  משך(ה)תינאוהחשב תוינימדהיקריע רויאב

יםבצושמ יםזרנגו יםנגזר םיינסניים פשירמכ  .וט

 גיםסוומ ארח,מה חוזהמה רדוופשה משובצים זריםגנ וכן זריםגנ סייםפיננ כשיריםמ
 םמיועדיה להאכ טלמע סדהפ או רווח רךד גןהו בשווי דדיםמהנ סייםפיננ כשיריםמכ
 תן.ותהועם ה סדהפ או ת לרווחפוקנז קהסת עולויגנה. עת הטרומל

 ,גנהה תטרמל משלש ונועד אלש זריםגנ סייםפיננ ריםמכשי של גןההו בשווי שינויים
 ללהכו סדהפה על תחובדו לליםנכ להאככ גםסיוול ריוניםטקריב מדיםעו אינםש או
 מון.ימף העיס תמסגרב טףשו פןאוב

 סיכוניםוה פייניםאמה א( :אם ארחמה החוזהמ רדנפב פליםטומ משובצים זריםגנ
 כשירמ ב( ארח,מה וזהלח קהדו פןאוב קשורים אינם ץמשובה זרגהנ לש לייםהכלכ

 (ג ,וכן נגזר, לש דרהגהה תא קייםמ היה משובץה זרגהנ מוכ איםתנ תםאו עם רדנפ
 סד.הפ או רווח רךד גןשווי הו פיד למדנ אינו תולובכל כשירמה

תוינמ ןוה  .זט

 ,גינןב להקבתשנ מורהתל אםתבה ההון תמסגרב כרוהו ברההח ידי על קונפשהו תמניו
 .קהנפלה מישריןב תסוהמיוח תלויוע בניכוי

הינמל הפסד  .זי

 תלוגיהר תמניוה לילבע סהמיוח סדהפה תקלוח ידי על מחושב ניה,מל סיסיהב סדהפה
 פה.קותך ההלמב זורמחב תמוקיית הלוגיהר תמניור המספ לל שלקמשוממוצע הב

 תלוגיהר תמניוה ליבעל סחמיוה סדהפה ניה,מל ללמדוה סדהפה חישוב רךלצו
תעופההש ןגיבמיםאתמותמוקייהתלוגיהרתיומנהשללמשוקלה צעמומוה
 כשירמ מושם שלמימ ועלנב תעשויות, הליואת הפוטנצילוגיהר תמניושל ה תאפשריוה

 רווח דרך גןהו בשווי תדדמהנ תיבותחיה ההמהוו זרגנ יספיננ כשירמ גיןב) מירה סיפיננ
 לן.לה 17 אורבי אהר ת.ללמד עההשפ וגינב יש אשר (סדהפו

יגולויב נכס  .יח

 דיווח תופקת כל סוףוב אשונהלר כרההה תבע דדמנ מניבים מחיםצ טלמע גילוביו סנכ
 או לרווח קףנז גןההו בשווי שינוי כל אשרכ כירהמל תלויוע בניכוי גןההו ושווי פיל

 לשווי תפיולוח תדידומו גהלהש תניםני אל טיםטמצו קשו מחירי אשרכ ט,למע סד,הפ
 תפח בניכוי תלוע פיל דמדנ גילוביו סנכ מור,אכ קרהמב .תמנומהי אל רורבבי הן גןהו

 לש גןההו השווי אשרכ ברו.שנצ רךע תרידמי לשהםכ סדיםהפ בניכויו לשהוכ ברשנצ
 ובשווי תואו תדדמו רההחב מן,מהי פןאוב דידהמל תןני תלהיו הופך כזה גילוביו סנכ
 מכירה.ל תלויובניכוי ע גןהוה

 גןההו שוויה פיל סיףאה תקודבנ תדדמנ גייםלוביו סיםמנכ פהסאשנ תאיחקל תתוצר
תקרונוע יישום רךלצו מועד תואוב תלוהע אהי מוראכ דידהמ מכירה.ל תלויוע בניכוי

. ,IAS 2 אימל 

ילותפע רוזמח תפוקת  .טי

 סיםהנכ לליםכו כך,ב תחשבבה שנה. הינה ברההח של ליעוהתפ זורמחה תופקת
 תוךב משמתלה פוייםהצו מיועדיםה טיםפרי תפוטהשו תיבויותחיוהה השוטפים

 .ברההח של לגיהר ליעוהתפ זורמחה תופקת
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 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- 2  משך(ה)תינאוהחשב תוינימדהיקריע רויאב

 נםיה אשרוהפוקתהךמהלב קףותלונסשנכ יםשחד יכספ חווידינקתתימצתןלהל
 הצוקבה תולים לפעיינטוורל

IFRS 9 .1-םיינסניפ יםשירמכ 

 ספרמ מיאונלבי פיסכ דיווח קןת תא ברההח תממייש 2018 ארבינו 1 מיום חלה
9(IFRS 9  :קןתהתעוקבי קריעי לןלה "(.ןקתהאו " IFRS 9- לןה)ל ((2014)

 :םיינסניפ יםנכס
 ,תתפחמו תלוע:סייםפיננ סיםנכ תדידמלתגוריוטק שלוש ישנן ,קןתל אםתבה

 סייםפיננ סיםנכ גסיוו .אחר ללכו רווח דרך גןהו יושוו סדהפו רווח דרך גןהו שווי
 מיזרית פייניאמ ועל סייםפיננ סיםנכללניהו תישוה של קיסהע מודלה על ססתבמ
 .סיפיננה סנכה של החוזיים מניםמזוה
 :חוב סינכ
 איםתנה שני ברטמצב מיםקייתמ אשרכתתפחמו תלובע יםפלטומ חוב יסנכ

 תגביי רךלצו סיפיננהסבנכ קלהחזי הינו ברההח של קיסהע מודלה:איםהב
 סהנכ של החוזיים פייניואמ וכן, מנומ עלנבו פוייםהצ החוזיים מניםמזוה מיזרית
 מועדיםב ,תריביו קרן מילותשל סיםמתייחה ניםממזו מיזרית דיריםגמ סיפיננה
 .עהנפר םטרש קרןהתתרי גיןב,קוביםנ

 מניםמזוהמיזריתתגביי הן אהי תוטרמשקיסע מודלב קיםמוחזה חוב סינכ
 סיפיננה סהנכ של םהחוזיי פייניואמ וכן, כירהמ הןו מנומ ועלנב פוייםצה החוזיים

 ,קוביםנ מועדיםב ,תריביו קרן מילותשל סיםתייחמה מניםמזו מייזרת דיריםגמ
 אחר. ללכו רווח רךד גןבשווי הו דדומיי עהנפר טרםש קרןהתתרי גיןב

 על יועדו אשר או לעיל מוראכ קיסע מודלל תייכיםמש לא אשר החוב סינכ תרי כל
 ךדר גןהו בשווי דומדיי ,קןתבטמפורכ אפשרי מוראכ ייעוד אשרכההלההנ ידי

 .סדהפ או רווח
 :הון סינכ
 תופחל אפשרמקןתהת,אז עם סד.הפ או רווח רךדגןהו בשווי פליםטומ הון סינכ

 גיןב סדיםהפו חיםרוו יהלפ ,אשונהלר כרההה מועדבהבחירלתתנהני גסיוו
 .(OCI) אחר ללכו חלרוו פוקייז סחרמל קיםמוחז אינםשןהו כשירימב עהקהש

 .תקבועו תפוקותב לשינוי תתנני ואינה תפיסו הינה מוראכ בחירה

 רדיםופמ אינם קןתה תלתחוב סיפיננ סנכ שהינו ארחמ בחוזה םמשובציה זריםגנ
 או רווח רךד גןי הובשוו או תתפחמו תלובע דדמתו יילובכל רבעומא, החוזה האל
 ל.עיר למואכ סייםפיננ סיםנכ גסיוול טריוניםקריה על ססתבבה סדהפ
 :תוינסניפ תויוייבתחה
 של דידהמו גסיוו ענייןל IAS 39-בתמוקייהתודרישהתרבימתא מץיא קןתה
 גןהו בשווי ינוייםש (א):לןלה טיםמפורה איםושבנ טלמע תסיופיננ תתחייבויוה

 לםגמה קלהח גיןב ,סדפה או רווח דרך גןהו בשווי דידהמל יועדוש תתחייבויוה של
 או לרווח קףתיז תרהוהי (OCI) אחר ללכו ווחלר פוקייז מיעצ איאשר סיכון

 (mismatch) תאינחשבו מהאתה איל יגרום מוראכלפוטי אשרכטלמע ,סדהפ
 זריםגנ (ב).סדהפ או חברוו גןהוה בשווי ינוייםהש כל כרויו אז כי סדהפ או ברווח

 תתחייבוהה אשרכ גם גןההו בשווי דדומיי ,תסיופיננ תיבויותחיה המהווים
 .מןמהי פןאוב גןההו שוויו תא דודמל תןני אשל טטמצו לא הוני כשירמל קשורה

 :הגריע
 סייםפיננ סיםנכ של עהגרי ענייןל IAS 39-בתמוקייהתדרישוהתא מץיא קןתה

 .תסיופיננ תתחייבויווה
 :יללכ-רוגיד תונאוחשב

 תאוחשבונ של סהפיתל אשרב תימהו שינוי ילמח קןתב דורגיהתאוחשבונ קפר
 תלהבנ תריו טובה תאיכוב מידע פייםסהכ תהדוחו משיתמשלקלספ טרהמב דורגי

 תןפעהש ואת תריו טוב פןאוב להאתלויועיפ קףשול תברוח של סיכוניםה ולניה
 םדריגומה טיםפריוה דריםגמה כשיריםמה ולמכל תחבהר תוך פיסהכ חהדיוו על
 תקרונועתססמבו תגיש של החלה וכן דורגי תאושבונח יישום רךולצ כשיריםה

 .תתניאיכו חינהלב משקל תןמ של בדרך דורגיה סייח של תטיביוקאפ תלבחינ

 .כ
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 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- 2  משך(ה)תינאוהחשב תוינימדהיקריע רויאב

 נםיה אשרוהפוקתהךמהלב קףותלונסשנכ יםשחד יכספ חווידינקתתימצתןלהל .כ
 משך(ה) הצוקבה תולים לפעיינטוורל

IFRS 9 .1-משך(ה) יםינסניפ יםשירמכ 
 :םיינסניפ יםנכס של ערך תיריד

 loss’ credit ‘expected) פוייםצאיאשר סדיהפב כרהלה חדש מודל ללכו קןתה
model ) סדהפו רווח רךד גןהו בשווי דדיםמנ אינםש סייםפיננה החוב סינכ בורע. 

 כשיריםמ (1):רךע תרידלי בהפרשה כרהה של מצבים שני בין מבחין קןתה
 מועד אזמ להםשיאאשרהתאיכובתתיעוממש תודרדרהי החל לא אשר סייםפיננ
 כרתוש ההפרשה- מוךנ איאשרה סיכון בהם ריםקמ או בהם אשונהלר כרההה
 ,הדיווח מועד אחרל יםחודש 12 של פהקותב פוייםצ איאשר סדיהפ בחשבון קחתי
 איאשרהתאיכובתתיעוממש תדרודרהי להח אשר סייםפיננ כשיריםמ(2);או
- מוךנ אינו גינםב יאאשרה סיכון אשרו בהם שונהאלר כרההה מועד אזמ להםש

 חיי פתקותתתרי רךאול פוייםהצ איאשר סדיהפ בחשבון אתבי כרתוש ההפרשה
 .כשירמה

 קןתהתאוהור תא ליישם תןני קן,תה של ברהמע תאוהור תמסגרב אפשרתמכ
 עודפיםהתתריתמאתה תוך תברטמצ הפעהש של רךבד 2018 ארבינו 1 מיום חלה
 ת.מוקוד תפוקות דש שלמח הגהצ אלל מועד, תואול

 תאותוצ פי,סהכ מצבה על תתימהו עההשפ תההיי אל קןתה של אשונהלר ליישום
 .צהקבוה מנים שלמזורים התזותלועוהפ

IFRS 15 .2-תוחוקל עם יםזומח ותנסהכ 

 ,15 מיאונלבי פיסכ דיווח קןתתא ברההח תמיישמ 2018 ארבינו 1 מיום חלה
 "(.קןת"ה-לןלה,IFRS 15) תלקוחו מחוזים עם ותסהכנ

 כרהלהתקריועיתגישו תיש קובעוסהבהכנ כרההללניולוכ יחיד מודל גמצי קןתה
 תפיפציס מןזתקודבנ או ההחוז תופקת פני על כרתו סהההכנ פיהןל סהבהכנ

 סהבהכנ כרההה תויעי תא ועקבלתמנ על תאוקסע תוחלני שלבים המישח ללוכו
 :מהסכו תאו
 ;חקוחוזה עם ל זיהוי-
 ;בחוזה תרדונפ ועביצ תמחויבויו זיהוי-
 םעיגהנו תקרונוע תר,הי בין ווה,תמקןתה זה קשר)בה קהסהע מחיר תיעקב-

 מוןמי כיבור מןמזוב אינןש תמורות משתנה, מורהת כיביבר תתחשבולה
 ;תי(עוממש

 סייח על תסוסתבה תוך תרדונפ ועביצ תבויולמחוי קהסהע מחיר תאהקצ-
 ;רדיםנפרה המכירי המחי

 פיל מן,זתקודבנ או מןזרךאולע,ביצו תחויבומשל מהקיו עם סהבהכנ כרהה-
 עניין.ה

 ת.שירו או סחורה על 'טהלי'שגמשי קוחהל אשרכתכרומו תסוהכנ קן,תל אםתבה
 מורהתבתאיזכ תוהיל פהמצ תהישו ול מורהתה סכום פי על תדדמנ סהההכנ

 נגבו אשר מיםסכו תללכו ואינה קוחלל טחושהוב תיםשירו או תסחורו תברהעל
 תלהיו פהמצ תהישו לו מורהתה סכום אהו קהסהע מחיר לישיים.ש דדיםצ בורבע
 מיםסכו טלמע ,קוחלל טחושהוב תיםשירו או תסחורו תברהעל מורהתבתאיזכ
 ללולכ להיכו קוחל עם בחוזה בטחהשהו מורהתה .לישייםש דדיםצ תטובל נגבוש

 .שניהם את או ,ניםתמש מיםסכו ,ועיםקב מיםסכו

 תאפשרו תרבולתושונ יישום תלוקוה אשונהלר יישום תפולוח ספרמ מתווה קןתה
 ,תמוסוימתלוקה יישום תוך קילח פןאוב למפרע םיישו תגיש פיל קןתה את אמץל

 (.2018 ארבינו 1) הופקתה תלתחיל נכון מוהושל טרם אשר חוזים גיןב רק ,קרי
 קןתה יישום של תברטהמצ עההשפב כרההתרשנד זאת יישום תגישל אםתבה
 תתרי תמאתה תעואמצב 2018 ארבינו 1 ליום מוהושל טרםש חוזים על אשונהלר
 ספרימ של מחדש גההצ אללו מועד תואול(הרווח תתר)יםפיעודה של יחהתהפ

 ת.מוקוד תפוקותאה להשוו

 ליישום כךל אםתהוב התלועימפ תסוהכנ הדוח תופקת מהלךב עונב אל צהקבול
 ם.פייסהכ תעל הדוחו הפעתה השא הייל קןתה של אשונהלר
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 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- 2  משך(ה)תינאוהחשב תוינימדהיקריע רויאב

 יםינטווהרל ,קףותלונסנכ טרםוומרסופש יםשחד יכספ חווידינקתתימצתןלהל .אכ
 הצוקבה תולילפע

IFRS 16 .1-תוחכיר 
 תכירוח,16 מיאולבינ פיסכ דיווח קןתתא IASB-ה סםפר 2016 ארינו בחודש

(IFRS 16 , ן"קת"ה- לןלה.) דידהמ,כרהה) איהחשבונ וליפטהתא קובע קןתה, 
 כיר.מחה ספריוב כרהחו ספריב כירהח מיסכבה (ילוגיו גההצ

 אזניםמה/פיסהכ בהמצ על תהדוחו פני על גהציל כריםחו אשונהלר יחייב קןתה
 Right-)"מוששי תזכו" קףמשהסבנכ כרההתעוצמאבתליועותפ כירהחתאוקסע

of-use )כירהח גיןבתותחייבבה כירלה גדמנו (Lease liability .) קןתהת,אז עם 
 מוך.נפיסכ רךע עלב טיםפרי של תכירווח קצר ווחטלתכירולח אשרב להקה קנהמ

 פייםסהכ תבדוחו כירהח תאוקסבע איהחשבונ וליפטל סבהתייח קןתה תדרישו
 תכירוח,17 מיאונלבי תאוחשבונ קןתתקרונולע קרןעיבתזהו הינן כירמח של

.)IAS 17( 

 קיםסעוהתפרשנו מיסופר לושהש וכן IAS 17 תא יחליף קןתהקףתולתוסכני עם
 ת.כירוא חבנוש

 .אחריו או 2019 ארבינו 1 ביום תלותחימהתתיושנ דיווח תפוקות לגבי וליח קןתה
 פיסכ דיווח קןת את ליישם תבחרנהש תלישויו סבהתייח אפשרי קדםמו יישום

IFRS) תלקוחו עם מחוזים סההכנ בדבר 15 מיאונלבי  ןקתה יישום עם דבב בד (15
 .מוליישו קודם או

 תמוקודה הדיווח תפוקות לכל למפרע קןתה תא ליישם תאירש תכרחו תישו
 מועדב אשונהלר שוםישל הי תברטהמצ עההשפהתיפקז תוך למפרע או תגוהמוצ

 תאוז מועד תואול פיםעוד לש יחהתהפ תתריל( 2018 ארבינו 1) נהאשולר ישוםיה
 כירהמח תישו ת.מוקוד תפוקותל תיאהשוו מידע של מחדש גהצבה רךצו אלל

 בורע מיםאותי אלל לךאיו אשונהלר שוםיהי מועדמ ל,כל רךבד קן,תהתא תיישם
 ת.מוקיי תכירוח

 פויהצאל קןתה ליישום להא פייםסכתדוחו סוםפר מועדל נכון ,צהקבוהתרכהעל
 .פייםסהכ תחוהדו על תתימהו עההשפ תלהיו
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 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- 2  משך(ה)תינאוהחשב תוינימדהיקריע רויאב

 יםינטווהרל ,קףותלונסנכ טרםוומרסופש יםשחד יכספ חווידינקתתימצתןלהל .כא
 משך(ה) הצוקבה תולילפע

 'קעס' נחומהתדרהגבקסוהע יםקעס יפוציר ,3ימולאניביכספ חווידןקתןוקית .2
 (IASB) מייםאונלבי תאוחשבונ קניתל הוועדה המספר 2018 ברטוקאו בחודש

 תדרגהבקסעוה(IFRS 3) קיםסע פיצירו ,3 מיואנלבי פיסכ דיווח קןתל קוןתי
 "(.קוןתי"ה- לןלה' )קס'ע המונח

 עהקביבתוליש יעסיל תןטרמ אשר תאומגודו תיוהנח ותווספה קוןתיהתמסגרב
 business) קיםסע רוףכצי תלוופטמ תלהיו תדרשונ רכישה תאוקסע אםה

combination ) נכ תקבוצ תרכישכ או( סיםasset acquisition.) 

 תיעוממש תהליך לש קיום דרשנקסעתדרגהתא קייםלתמנ על כי קובע קוןתיה
(a substantive process .) קסלע תיחשב סיםונכ תויוילפע של תרכמע אם,תבה 

 אפשרי יחדיו לובםשי אשר תיעוממש תהליךוהמתשו תפחול ולתכלש איתנב
 ת.קופות ליצור תולליכ תיעוממש פןאוב תרוםל

 מהתשו של שילוב קייםתמ אםה עהקביבעסיילונועד אשר תיוהנח ללכו קוןתיה
 תלועיפ בשלבי תצויומה תלישויו סבהתייח תרבו)ל תיעוממש תהליך ושל

 תעומשכנ תאיור קייםל דרשנ גביהןל ולכן תקוותפ ייצרו טרם אשר מיםקדמו
 תר(.יו

 של תוצרכתדרגומ'קהפות'ש כך 'תקופות'תדרגהתא מצםמצ קוןתיה,סףבנו
 סההכנ ת,ללקוחו תיםשירו או תסחורו של קההפ שריםמאפה תהליכיםו תמותשו
 בית(.ורי דנדדיבי גון)כ עהקאה על השתשו או ת,אחר

 תהנחיוה יישום את מחישלה נועדו אשר תאומגדו פוסתווה קוןתיה תמסגרב
 .יללעתארותומה

 הןשל רכישהה עדמו אשר תאוקסע גביילאולהב אןמכ של בדרך וליח קוןתיה
(acquisition date )של קדםמו וץמאי .אחריול או 2020 ארבינו 1 מיום להח ינוה 

 .ויילג תןמל בכפוף אפשרי קוןתיה
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 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- 3  םייתומעשמ יםינאוחשב תדע ילוקישו יםנמדוא רויאב

 טףשו פןאובםנבחני פייםסהכ תחוהדו תריכבע משיםמשה יםאיהחשבונ תהנחווה מדניםאוה
 תםתרחשוה אשר תידייםע םעיאירו תרבול ,אחרים מיםורגו ברהע סיוןני על סיםסתבמו
 גבילתהנחוו מדניםאו תצעמב צהקבוה.תמוקייהתסיבונה אורל בירהס מידהב פויהצ
 תאולתוצ םזהי היוי להא יםאיחשבונ מדניםאוש דירנ,בעםט צםמע .תתידיועתתרחשויוה
 תייםמהו ינוייםלש תרביו הההגבו פההחשי את מיםגלמ אשר תהנחווה מדניםאוה .עלפוב
 :לןלה טיםמפור ,תקבעוה כספיםה תבשנ תתחייבויווה סיםנכ של סכוםב

ןגוה יווש תמדיד  .א
 קבלתמ יהשה מחירה על ססמבו פייםסהכ תבדוחו ויילגו דידהמ רכיילצ ןגהו שווי

 קבשו תתפיםמש בין להגיר קהסבע תתחייבוה תברהעל משולם היהש או סנכ תכירממ
 דידהמ ההינ גןהו שווי תדידמ אהיצי רמחי , ' ' exit price) ((. דהיינו) דידהמה מועדב

 תתפיםמש אם תתחייבוהה של או סהנכ של פייניםאמ ןבחשבו אהמביו ,קשו תססמבו
 תדידמ .דידהמה מועדב תתחייבוהה או סהנכ מחורת תבע בחשבון איםמבי היו קבשו
 קבשו תתרחשמ תתחייבוהה תברהעל או סהנכ תכירמל קהסעשה יחהמנ ןגהו שווי

תרביו ליםהגדו תלועיהפ תמור חנפ בעל קהשו) ( תחייבותהה של או סהנכ של קריעיה
 תתחייבוהה או סהנכ בורע תרביו איכדה קבשו , .דרויעובה

תגיש תרבול תשונו תלוקובמ תוגיש תלוולכ מוראכ תמומיושה רכההעה  תקוטכני
cost approach סה )ההכנ income approach ) מוששי עשהנ בהם קריםמב (. ת )לוהע תישגו 

 תבירוסב תחשבבה תרכועמו תאוהתוצ גן,הו שווי דודמל כדיב תרובומ רכההע תקוטכניב
 חטווב קודההנ אהי גןהוה השווי תמידיו להא תאותוצ לש רכיםהע של הטווח של

 ת.סיבותן הנאוב גןשווי הו תרביו טובופן האב תגשמייצ
 תא בחשבון אהמבי גןההו השווי תדידמ ,פיסכ לא סנכ לש גןהו שווי תדידמל סבהתייח

 .סהנכ של טבימיה מושבשי סמהנכ תליוכלכ תבוטה קפילה קשו תףתמש תוליכ

יםינסניפ יםשירמכ של ןגוה יווש תורב)ל הטישל יבעל  ילפכ תויוייבתחה
 בץ(ושמ נגזרו

 תמדיד
 יםנגזר

 .ב

 מדןאו על ססתבבה שונהאלר כרההה מועדב כרוהו טהליהש ליבע ילפכ תתחייבויוהה
 תתחייבמ תההיי ברההח בו תריביה בשיעור תתחשבוה תוך מועד תואול גןההו שוויין

 מועדי תויעי של רכההע תוךו לישייםש דדיםמצ איםתנב תלוטני תאולווהה היו לו
 פנויה זריםתה תאודו לההנהה תתחזי של תזרגכנ תאוז תיבויותחיהה של עונןפיר
 תתחייבוהה תדדמנ תקבועו תפוקותב .מוראכ עוןרפיה תטובל ברהלח קייםתשי
 ת.תפחמו תלובע מורהאה

 לילבע סףהנו החוב כיבמרב לוםגה זרגהנ סיפיננה כשירמה של גןהו לשווי סבהתייח
 סחרמה מיי- 30ב צעוממה המנייה מחיר ברבד תוןהנ תררותבה אחר)ל הטליהש
 ת.תחזי סוףב וןפרע של ההנחוב של היוון בשיעור שמושי שהנע , 18% למה(ההש אחרשל

 אשר תפציואוה תמומכ זרגיי מוסכו אשר טהליהש לילבע תתחייבוהה כיבלר סבהתייח
 לולהכ תפציואו מחורתמי לבינו מודלב מוששי עשהנ ה,משלהה מועדמ חלה משנהמות
 תנחוה הניחל היה דרשנ מוראכ גןההו השווי מדניאו בחישוב 106%. של קןת תטייס

 קשו פיתתמש אשר תהנחווב השווי תכהער תקטכני תירבבח תדע ולקיש ילעהפול תשונו
 הלהנהה עהתייסה החישובים תמסגרב .גןההו השווי תיעקב תבע בחשבון איםמבי היו

 לוי.ת תיבל צונישווי חי ריךבמע
 .לןלה 21 אורבי אהר סיים,פיננ כשיריםמ גן שלשווי הו ברבד סףמידע נול

 ברמדצב 31 םויל
2017 2018 

 ח"ש ילפא

 :כבהרה

- 1,510  תסדומו

- 4  הבוח תותריו יםייבח רויאב

- 625
 - 2,135

21 
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 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- 5  עוקב שורכוןיקעקרמבשומישתויוזכ רויאב

 תמקהל סכםבה "(ליהכל תףהשו"- לןלה)סלובוג קשרהתה,2017 ארברופב 21 ביום
 "(תפותהשו תופקת"-ןללה) שנים 10 של פהקותל"(כםס"הה-לןלה)תגבלמו תפותשו
 איפורסאביקנ מחיצלגידו מהקוה פיו-על "(גבלמוה תף"השו- לןלה)ישליש צד עם
 עורשיבקמחזי ליהכל ףתהשו תהמסגרב אשר "(,תפותהשו"-לןה)לתגבלמו תפותשו
 איחקל טחבש מוששי תזכוב וכן (לרווחים תזכוה תרבו)ל תיהמזכויו 66.67% של

 גודלבסןמח ,תמומח נםדו 20,דונם 24-כ של בנוי טחבש לוןקאש חוף תזוריאה צהועמב
 ויוקצ אשר "(להח"הנ- יחדיו לןלה) לשנה "בקו 12,000 של מים תסמכו "רמ 350 של

 להבנח סאביקנ מוצרי וייצור איפורסאביקנ ולגיד ךלצור תפותהשו תלועיפתטובל
 תתרבי קיחזי גבלמוה תףהשו ,מורהתב.תאובריה רדמשותאוהחקל רדמש אישורב

 .תפותהשו של תמהזכויו 33.33%

 תפותהשו תבזכויו קםלחפי-על אישי פןאוב מנומי פיםתהשו ,מוראכ סכםלה אםתבה
 .ולהגיד תחוו של ולפעתומהקלהתרוכווהכ תוחוצהנתפיוסהכתעוקההש את

 דדיםהצ .מוראכ סכםלה השותפים בידי אתה קיהסוע תפותהשו של להעוותפ להניהו
 תא יעשוו תםוליכ טבמיוב תםדע ולקשי פילתפותהשו ענייניוקיסע את לוינה סכםלה
 תףלשו כי צויןי.סכםהה פילתפותהשו תטרומתא צעלב תמנ על מציםאמה רבמי

 או/ותחוצוכנ לו אושייר תלועופה כל יעשוש לגרום או תלעשו תמכויוס יהיו ליהכל
 סכםבה מפורשב אויוצשתוכוחו תמכויוסטלמע ת,פותהשו תטרומ ועלביצ תלועימו
 :לןלהשתאתרבול לעיר למואת הליומכל ועלגר לימבום,פעפעם למקןתושי פיכ

 1. .תפותהשו ולבניה קשוריםה מיםסכה על תפותהשו בשם תוםלח

תתניוה  ,איםתנ תםאו לליםהכו תפותהשו בשם מכיםסמו מיםסכה על תוםלח
 .לנכון אמצי ליהכל תףשהשו פיכ תאווהור

.2 

 3. .תפותהשו בשם עההוד כל לתת

 ליישב
 תףלשו

 תתבעכנ ובין תתובעכ בין ,תפותהשו בשם טימשפ ליךוה עהתבי כל הללנ
 יךהלל געהנו מידעה כל תא בירהעש בדלוב טייםמשפ והליכים תעותבי

 .גבלמוה

.4 

ענייני על תדוחו רוךיעו קיםמדויו איםמל מיםרישו הלינ  ליהכל תףהשו
 ת.פותהשו

.5 

 סשיכני מיםסכוה מן להלמע תפותהשו של לחיובים איאחר היהי לא גבלמוה תףהשו
 תהזכויו של היחיד עליםהב הינו גבלמוה תףהשו ,כן מוכ.יללע מוראכתפותהשו להון

 סכםבה דבר ושום תפותהשו פיוכל ליהכל תףהשו פיכל מוראכ סכםהה פי-על לוש
-על,מוצע גבלמוהתףולשטפר,אדהו אןמלתזכו קנהמכ תפרשילא כוראז כלתרבול

 .תפותבשו תףלשו תואו כהופך או סכםהה פי

 לההנח של גןההו וויהש,מוראכתפותהשו הקמת תקסבע תקשרותהה מועדל נכון
 הלהנח של גןההו השווי .לוית תיבל צוניחי אימשתדע תבחוו תעותייסה תוך חושב

)מןקכדל תגישו תילש אםתבה קבענ  עלתססמבוה 50% של ללוקבש סהההכנ תגיש (1:
 שיעור ויישום מיםדו ןעיקקרמב גיםהנהו תהשירו מיד של מניםמזו מיזרית תתחזיו
 תבירוסבתלועהתגיש (2) וכן מהאתבה פתוח, טחוש תמומח טחלש 7%-ו 8% לש היוון

 .מהאתבה ,רקעקול מהמחל 0.7-ו 0.783 של קדםמ יישום על תססמבוה 50% של
 ח."ש פיאל 600 הינו לההנח שווי כי קבענ,ורמאכתאומהש תבודלע אםתבה

 31 ליום עדותלועיפתלתחי מיום הופקתלו 2018 ברמדצב 31 ביום מהתייסשה לשנה
 סכוםב ממה(ב החרכימנחלה )ת התפחגין הבתאוהוצב ברההח כירהה,2017 ברמבדצ
 .מהאתבה "ח,ש פיאל 51-ו 60 של

 סךבתלויוע היוונה רההחב ,2018 ברמבדצ 31 ביום מהתייסשה שנהה מהלךב,סףבנו
 כךל דרושהומצבולומקומיללפעמהתאלהב מישריןבסיחלי תןשני חש" ילפא ,4119

 לעמפה,2018 ברמדצב 31 ליום נכון לה.הנהה תכוונהשה פןאובלעולפ וכלתהחלהנש
 .2018 תדים לשנאוחמה פייםסהכ תבדוחו תפחהו טרם ש ולכןמולשי ןמיזואינ

 .א

22 



    
     

 
     

 

 

             
 

                      
                    

               
                      

                 
              

             
    

 
               

                 
            

              
             

   
 

          
                       

             
                

                   
           

  
 

            
                   

                     
     

 
                  

                     
                  

                
 

 
   

     
 

   
     
     

       
          

       
          

        
          

       
          

     
     

        
        

 
                  

    
 

     
 

       
  

 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- 5  משך(ה)עוקב שורכוןיקעקרמבשומישתויוזכ רויאב

 סףנו וצד זרה ברהבח טהיהשל ליבע עם סגלובו קשרהתה ילאפרב 16 2018, ביום
 קםיו פיול מחייב, סכםהב ה(,מאתבה ",השני "הצד-ו "הזרה ברה"הח- ןהל)ל מםמטע

 טרהמב "(,תפות"השו- לןה)ל הזרה ברההח עם יחד מהרשו תפותשו או תףמשו תאגיד
מהמח"ה- לןלה) קהריפאשב גנדהאוב םדונ 100 "( עד לש קףבהי טחש עלולתפ קיםלה

 הלשנ טון-60 כ עד של ללכו קףבהי תתוצרל אי,פור סאביקנ אצוויי ייצור ל,גידו תטרמל
 ה"קסע"ה- לןלה) תלע תמע לוקבתשי איפור סאביקנל תמנוההז ברלצ אםתבה והכל

 תוהרישיונו תריםההי כל תלבע הינה הזרה ברהחה ין(.עניה פיל ",טקפרוי"ה-ו
 ס.אביקנ קא ושיוור יצוייצו ל,גידות לטיולוונהר תמהרשויו

 .ב

 של נפרעוה קנפמוה הוןמה- 51% ב קתחזי סגלובוש ךכ הינו טקהפרוי תקלוח תווהמ
 כן, מוכ הזרה. ברההחו השני הצד בין קווליח 49% תתרוי ,גנדהאוב תמיקומ ברהח

 ,שנה מידי טקמהפרוי לוקבתשי סיםמי פניל הרווחים תקלולח לעופל דדיםהצ תבכוונ
 ארתומכ לים,הבע תאלווה אלומ עוןפיר אחרל קר תאוז תפותבשו קםחלל אםתבה
 להיע אשל סכום טלמעו ט,קהפרוי עם קשרב לישייםש דדיםלצ תיותחייבוהה לן,לה
 ט.קתוח הפרויפיה לפנשיו יםמהרווח 20% על

 ח"ש פיאל 6,000 עד של אשוניר סך על עליםב תאלווה טקך הפרויד לצורמיתע סגלובו
 תטובל "חש פיאל 2,894 של סכום הבירהע סגלובו 2018 ברמבדצ 31 ליום נכון)

 סכוםב תפותהשו תטובל ברהחה ידי-על זרםשיו סכום כל כי קבענ ,כן מוכ .(תפותהשו
 של תמניוה ליבע של תליהכל פהסיאה אישורל כפוף היהי ,"חש פיאל 6,000 על להעוה

 ועקבוכ טהליש עלב עם קהסלע אםתבה דרשהנ רובל אםתבה ,מיוחד רובב ברההח
 דכנועוי תפותבשו סגלובו תזכויו זה, גסומ ועאיר תקרוב .-1999 טנ"תשה תברוהח קבחו
 אם.תבה

 הופקתל תכירוש סכםה על תנדיגאוה ברההח מהתח ממה,הח ולפעתו תמקה רךלצו
 חש" פיאל 75 סךב מהקדמ מהולש תכירוהש סכםה תקשרותה מועדב ים.שנ 10 של

2018 ליום )נכון שנים 3 תב פהקותל תכירוש מיד תגמייצ אשר  תתרי , ברמבדצ 31
 .בה(ת חותרום ויחייבי תתרמי קחלכ חלפי ש"א 62 הינה מהקדמה

2018 ביום מהתייסשה שנהה מהלךב סף,בנו  סךב תלויוע היוונה רההחב , ברמבדצ 31
 כךל דרושה המצבול מהקומיל מהמהח תאלהב מישריןב סלייח תןשני "חש פיאל 7,966

2018לההההנ תכוונההש פןאוב לעופל וכלת מהמחשה  מהמהח , ברמבדצ וםלי נכון . 31
תלשנ אוחדיםמה פייםסהכ תבדוחו תהפחה החלה םטר ולכן מושלשי הנמיז האינ

 .2018 

 "כסה
 יםרויפש

 )*( כרשומב
 חש" ילפא

יםמחשב  כבר יכל

:העונתו כבהר  .ג

- - - -
 תועל

2018 ארבינו 1 ליום
8,232 7,966 8 258 

7,966 8 258  2018 ברמבדצ 31 ליום

- - - -
 ברשנצ תפח

2018 ארבינו 1 ליום
 - - 26  השנה מהלךב תפוסתו

8,232 

26 
26 26- -  2018 ברמבדצ 31 ליום

8,206 7,966 8 232  2018 ברמבדצ 31 ליום

 ליום אשר גנדהאוב מהמחה גיןב שהוונו תויולע מהווים כרמושב השיפורים )*(
 לה.הנהת האם לכוונתבה מושמינה לשיז אינה 2018 ברמבדצ

 תפחהתיטשותפחהתפוקת .ד

 ל.עילי'2 אורבי אהרע,קבו רכוש ת שלפחת הטושי תפחת הופקתר לאשב

 השנה מהלךבתפוסתו

 תתפחומתועל

23 
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 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- רויאב  יקאנב מתאגיד צרק ןמזי לאשרא 6

 :כבהרה
 רושיע
 תיריב

 תיאפקטיב
 ברמדצב 31

2018 2018 
 חש" ילפא %

 תריתמשיכו
 )*( 48 איקבנ תאגידמ רוךא מןלז אהווהל של תפוטשו תלויוח

287 

 לן.לה 11 אורבי אהר )*(

- רויאב  יםתושיר םינתונו יםקספ 7

 :כבהרה
 ברמדצב 31 םויל

2017 2018 
 ח"ש ילפא

 תוחיםת פחובו
 עוןלפיר תאומחה

- 787
- 4,341
- 5,128

 .תריבי תאונוש אינןו תמודואינן צ קיםלספ תתחייבויוה )*(
 .לןלהד'21 אורבי אהר- מדההצ סיסיב )**(

- רויאב  תוזכתותריו יםזכא 8

 :כבהרה
 ברמדצב 31 םויל

2017 2018 
 ח"ש ילפא

- ברושנצ תאוהוצ 284 )*( 
-*(*) עניין יבעלו קשורים דדיםצ 280

- 564

 לן.לה 'ג 14 אורבי אהר.מוולש טרםש קהנפת האוהוצ ןגיבח"ש פיאל 161 ך שלסללכו )*(
 עניין. ליובע קשורים יםדדצ ברבד 19 אורבי אהר ליטה.שללבע שולם טרםש כרש ללכו )**(

 .לןלהד'21 אורבי אהר- מדההצ סיסיב )***(
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àÝÚðÛ ðØìæÜ #êÙæ 
(êñäðÙ .àÝÚðÛ àðØàé.Øì èàÝÝðï #êÙæ* 

ÙØáÝðåá ÛäÝßÝò ìéãÜáåá ÜæØÝÛßåá )Ü*âñæ 

ÙØáÝð äÜÝÝØò äêÙåá ÝÜßòááÙÝáÝò äêÙäá äñàáÜ 

Ø/ 

Ù/ 

ÜÙâñæ äÙÝæØ áÙÙðÝØ 1Ù' êääá ÙÝâäÜæ ÜîßçÝá ðÜçÝñØ äñ èñò 2018, êÜÝÛáæ 
îáèÜáêå ìÙêÝä ßäÜðÙ ÜÝÝäØÜðÜèÝñØ ÝãäßïæèòáØ ÜÜäñÜæ ÜêÝÜÛæ ÜÝÝäÜØ 
Üááèñ Ùâé Ýãää äñ 5343, äØáì ñß" (æåãÝò 534 äØáì ñß" ÜãÝÝäÜØ ÜãÞæ ääØ 

áð,)òáÙ ÝáÜò ÜÝâé ÝãÜää äñ ÜÜÝÝäÝØòãØðÝæ ðñØ ÜêÝæÛ ßäÜðÙ äê-áÛá Ùäêá 
ñÜáäÜà ÜÙ ÝèáØ ñÝèØ áÙáðò Üìïñæò Øò çÝãáé ÜðñØáØ äñ ßÜÜðÙ èááÜÛ(,Ý áñðÝê 
ÜáÙáðò ÝÙ ßÜÜðÙ ÜááÜò æßòÙááò Ýä ÝáÜ èåáäàá ÜÝãéåáæ ÙèòåáØ åáÜÞ îæåáÛÛ 

ñáäñ)åáá, åÝãé ÜÜÝÝäÜØ èæÛÛ ðäÜèÝñØ áÝÝñÙ ÝÜçÚ êÙâð èÜâÝæ Ýáðò êæÝãð èÜÙÝï. 
ðêìÜ çáÙ áÝÝñÜ ÝÜÜçÚ äñ ÜåÝãé ãØðÝæ çáÙä êÝãð èÜÙÝï Ùâé äñ ã-701,2 äØáì 

ñß" ñÜòëï ãäßï ÜÜæñßòÝèÙò äñ ßÜÜðÙ åê êÙáä ñÜäáÜà ÜÙ ã(îÝÜÝØòÙçáÚ 
ÜÜðã ÜÙÝÙááßòò äãáì êÙáä )Üàáäñ, ÛÙ ÙÛÙ åê ÜÜÜðã ÜÙÝáÝÙááßòò äãáì êÙáä 
ñÜáäÜà ãØðÝæ áÙÙðÝØ 1'Ù êääá. 

ÙðÚéæòêÛÝÙò êÜãðò áÝÝñ ðñØ ÜîÙòÜê êä áÛá êæâáð áÝÝñ áßáèÝî äÙáò òáÝä äÛêÝæ 
òïéê ÜÜñáãð ÙâìÝÜæ, ÝÜÜðã ÜÝÙááßòò èèáìáéò Ùâé 642,2 ñß" ÙÚçá ÝØçÛæ áÝÝñÜ 
ÝÜÜçÚ ñä ÜÜÝäÝÜØ ðÜÜèÝñØ èñÜÝ.Üáá âé ÜÞ æÜÝÝÜ ááßòÜÝÙò èèáìáéò èÜæÛÛò 
ðäÜèÝñØ áÝÝñÙ ÝÜÚç ÙÝòÝïÝìò ÝêÝÙïò êÙÝäòæìÝßòò áñÙàòÜáÙáðò ìØÜïáÙáàò 
ÜÙòåØ äòçï èÝÙñßÝØòáÙäèÝØáæ IFRS 9, æåáðáñã èèáìåááé, ãðñØ êæò êäò çßÙò 
ßÜÜðÙ ÝòòëïØòÜáÞßòòÜÝêÛæòÙÙáééáêáÝò ðáìçÝêÜäÜÝÝÝØòãØðÝæ. 

ä çÝãèÛêÝæ èàäáÜÜ òÝÝäÜØ áêì áÝòáÜÜ çÝêðÝÙááßòò áÜáÜ ÙáÞßòò ßÝÝà ÞÜåáèæ äñ 
4-5 áèñåÜÙòä åØêÜãðò ÜèÜäò .ÜðÙßÜ 

æÛêÝæ ÜÜÜðã ðäÜèÝñØ,àìÝÝä ÜÜÝÝäÝØò ÜÙòåØ áñäàòÜáÙáðò ìØÜïáÙáàò 
ÜÙòåØ ðÝêáñä áÙáðò èñáòò äñ %16,ÜæØçááì òØ ðæòÜçÝãáé äñ ßÜÜðÙ äÛêÝæ 
ÜäñÜÜæ. 

ÙÜèñ ÜñéááòÜæ åÝáÙ 31 îÛÙæðÙ 2018, ßÜÜðÙ ñðÜæ ÝÜîÝØò áæçÝæ ÙçáÚ áÙáð,ò 
áñðìÜ îÜÜÛæ ÜÝßìòò çÝáãáè ÜñòÜÝÝÜ ÙçáÚ ÜÜÝÝäÝØòãØðÝæ Ùâé Ýãää äñ 729 

äØáìñ.ß" 

áçáÝî áã åÝáÙ 28 îÛÙæðÙ 2018,ÜäßáÝà ÛêÝÝò áÙÜðÝïòÝðáÛïçÝáðÝà äñ ßÜÜðÙ 
äðñØ îïÜØò Ýáèæò ÛÚèã Üæðò äßï ÜÜæÝÝäÜØ ðÜÜèÝñØ ÝÜááèñÜ ãØðÝæ ëÝìãÙ 
äðÝñáØ ÜØáéÜì äãÜáäò äñ Ü.ÜðÙß äÝðÝñáØ ÜðÝÙÜé Ýðááèäòêâð äòÙ ØÙáÙ Ù"ê.æ 
ðÜØ áÙðÝØ 12 áà' Üäçä. 

ÜÙâñæ äÙÝæØ áÙÙðÝØ 5Ù'äáê,ä êÜÝÛáæ áèÜîáêå ßäÜðÙ ÜÝÝäÜØ ìéÝèòÙâäÜæ 
ÜòÝïÜì äñ Üñáñ áñÛÝßå ÜñéááòÜæ åÝáÙ 31 îÛÙæðÙ 2018,Ùâé Ýãää äñ 2,894 
äØáì ñ.ß" ÜÜÝÝäÜØ ãØðÝæ áØÜè ñÝèØò áÙáðòÝáèèòò ðáìäçÝê áÛááæ äê áÛá áèÜåáêî. 
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àÝÚðÛ ðØìæÜ #êÙæ 
(êñäðÙ .àÝÚðÛ àðØàé.Øì èàÝÝðï #êÙæ* 

ÙØáÝðåá ÛäÝßÝò ìéãÜáåá ÜæØÝÛßåá )Ü*âñæ 

ÙØáÝð ðÞÚèì åááèéèáåá ÚÙáçÜßòááÙÝáÝò äêÙäá äñàáÜ 

Ø/ 

Ù/ 

ÜÙâñæ äÙÝæØ ÙáÙðÝØ 1Ù' êääá, ãÞåáØ áèÜåáêî ÙÝßä ÝØÝáîìò æØò ßÜÜðÙ ÜÝÝñÜ 
ä-áì3 ãæÝæòÜÝáèæò ÙèáñÝêæáæñÝæ ãòáÙÜØìÝÜáî äáìæðáß ÜáèæÜÜæÝæêî äñ 

ßÜÜðÙ ÙðÝÙÜé Ù-30 ááæÜæðßé äðßØ ÛêÝæ ÜäñÜÜæ. ÝáÜòÝåÝãé ÙÝß ÜÝØÝáîìò 
ááÚðÞ ãæÝæòÜÝØÝáîìòñÝáÜ ááïÝæò ßÙÜðÙ êÙð ÛêÝæ ÜäñÜÜæ ÝðñØ áÝæÝñæ 
êÙ,Ûáò áðÜ ÝÜñØæÜÝÝÜ èÚðÞ èèáìáé ðñØ ááæÛÛ áÝÝñÙ ÝÜçÚ ÝêðÙ äÛêÝæ ÜÜäñÜæ 

äãÙÝ òïìÝò ßÝÝáÛ áÝÝñÙ ÝÜçÚ Ûâð ßÝÝð ÝìÜÛé ÜÙòåØ äòçï èÝÙñßÝØò áÙäèÝØáæ 
IFRS 9, æåáðáñã èèáìåááé. 

ãÝìäê îÝáØ æâã ÙÝßäñ ÜØìÝÝáîò äØ èêÙï ÛêÝæ ðáìçÝê áÞÝß ,çãÝ äñÙ âã ñÝØçÛæ 
áðòò ÙÝß ÜÝØÝáîìò ÝèáÜ ,ðÞÚè ãÝæéðÙ äáê,ä ãæÝæòÜÝáèæò ÙèáñÝê æáæñÝæ ãáÙò 
ÜØìÝ,Üáî ÝêðÙ äÝæÛê ñÜÜäæÜ ÛêÝ äÝæÛê ìïêáåò áÞÝßÜ ÙÜòåØ ðäèÝÝä,áà êòâáð 
èÜäÜò ßÜÜðÙ äê Ùáéé áÞßò,ò èÜÚðÞò ÜæäÛÝæ êÜéáï ñÙÙáééì,ÜòÝäáê åÜæ 

áÛêÝæ ðáìÜçÝê åááÝÞßÜ äñ Ýãéáæ ÙÝßÜ åáèÝñÜ ðñØ ÝáÝðã ÙÝßÝÛÜáò ãÜé.åááì ãÝæ 
çã ÛáòßÜ ñðä ÜðÙêÜâáð ØòãÝæòãòÜ áÙÝØÝáîìò ðñØ áÝæ.Ýñæ 

ÙðÚéæòêÛÝÙò êÜãðò áÝÝñ Øðñ ÜîÙòÜê äê áÛá êæâáð áÝÝñ áßáèÝî äÙáòò,áÝä èØÛæ 
ÙÝß ÜÝØÝáîìòäÛêÝæ ÜäñÜæÜÝåÝáä 31 ÙîÛæðÙ 2018, âÝò áññÝæ ÙäÛÝæ ÝèáÙÜ,áæ 
ÙåÝãé äñ 3775, Øìäáñß" (Øðñ èåñð ÛÚèã îÝÜÝØòÙçáÚ ãÜÜð ÜÙÝáÝÙááßòò äãáì 
êÙáä ñáäÜà)Ý-2,759 äØáì "ñ,ß ÜÙò.ÜæØ îÝòãÜØ æ,âã ÙñÜè ñÜéááòæÜ åÝáÙ 31 
îÛÙæðÙ 2018,ÜÜðáã ßÜÜðÙ èãÜÙÝéò áæçÝæ ÙçáÚ ñêâÝð ÙçáÚ ÙÝß ÜÝØáîìÝòÙéâ 
Ýãää äñ 6182, Øìäáñß" òØÞ ÝáÜòßÝÜä áÜÛáð áÝÝñÙ ááèæò ßÜÜðÙ ÙòÝïÜì äñðßØ 

ÛêÝæ ÜäñÜÜæ ÝáæñÝæ äßáïñäãòÜ áÙØìÝÜáî. 

ÙðÚéæò ÜÙáñßò ÜØðÝæ èØÛæ âðê ÜÜÝÙááßòò äÙÜáò çÝÝÜæ ÙÛêÝæ ÜäñÜÜæ åÝáÙÝ 
31 îÛÙæðÙ 2018 Ùâé äñ ã-5,538 Ý-2,826 äØáì ñ",ß ÜÙòØÜæ. ðÝêáñ çÝÝáÜÜ 

áñññæ çÝÝáÜä ÜÜÝÙááßòò èêÙï ðÝêáñÙ áÙáðò ßéðò çÝãáé ñä %0.8. ãÝæ çã, áÝÝñÜ 
ÜæÝæêî äñ ãáÙò ÜØìÝÜáî ÝÜêâð äê áÛá ÜÜèÜÜä ÙÛêÝæ ÜÜäñÜæ åÝáÙÝ 31 îÛÙæðÙ 

2018 Ùâé äñ ã-25.7 Ý-15.9 ñß", ÜÙòØÜæ, çãÝ ÜêÝâð áã áêáÝò ðáìçÝê ÜÜÝÙááßòò 
áÜáÜ ÙáÞßòò ßÝÝà ÞÜåáèæ äñ 4-5 åáèñ. 

æÛáÛò áÝÝñÜ ÝÜÜçÚ äñ ÙÝß ÜÝØÝáîìò ÝÝéÜÚ ðÙÜæ 3ÙæðÛÚ áÝÝñÜ ÝÜÜçÚ.ðÜØ åÚ 
áÙðÝØ 21 Üäçä. 

ÜÙâñæ äÙÝæØ áÙÙðÝØ 1'Ùäêá,ä îáèÜåáê ãÞåáØ ääÙïò Ýãéåáæ ÙçáÚ ÜÙÝß ÝèÜéë 
ÜæåäÚ 12% ÝÝñæá ßÜÜðÙ ÝñØðèêÙï äìá ðáßæ ÜááèæÜ äñÜßÜðÙ ÜæÝæêîÙðÝÙÜé 
Ù-30 ááæ Üæðßé ñäðßØ ÛêÝæ .ÜæäñÜÜ ÝáÜò ÙÛêÝæ ÜÜÜðã ðäÜèÝñØ ÙÝÙáÝßæò 
ãØðÝæ èêÙï áã ÜÝßÜ ÙÝèëé åäáÚ ÝÙáÝßæèÜ òÚðÞòæáÝÝñ ßæáÜ ðÜ ÜáèææÝæêîÙ-30 
ááæ Üæðßé äñðßØ ÛêÝæ ÜäñÜÜæ, áðÜ ÝÜñØæÜÝÝÜ ÙÜæÝÝò ÜÝÙááßòò èèáìáéò 

ÜÞÝß( æðØ,)ß îÜÜÛÝæ äæÛÛ Ùáéé ÝèáÜñ Üðáßæ ÜæÝæêî äñ Ýáèæò ßÜÜðÙ ÙòÝïÜì 
ÝÜñÚÜðÛ ãØðÝæ êääá (ðÙáã èÚðÞ ÙÝñæ.)í ÙÛêÝæ ÜÜÜðã ðäÜèÝñØ ðÙáã èÜÚðÞ 
ÜíÙÝñæ ÜìÝÛð Ýîäâð æÛáÛÝò áÝÝñÙ ÝÜçÚ ÝáØÝä áÜÜðò ÝáßÜé ðäÙáã ÜÞÝßÜ ÜæßðØ 

ðñØ èæÛÛ ÙäÛÝæ êÜÝäòÜæìÝßò.ò èÜÚðÞ ÜÙÝñæí ÞÝßÜÝÜÜæßðØ îÝÜÝÚ ßÝÛÙ êä 
ÜÙîæ ãÜéáì ÝáÛßá çÝÝáãæ ÜñîÜÚ ãØðÝæ ìïñæòÙÝØçì èÜÝØò ÝáÙòðØòÜÝÜæò 

ãäãÜáäÜÜ äñ òáßòÝáÝÙáò ÙáÚç ÝßÜÝèÜ Ùëé ð(ÜØ Ú' Üä.)çä 

ÙðÚéæòêÛÝÙò êÜãðò áÝÝñ Øðñ ÜîÙòÜê äê áÛá êæâáð áÝÝñ áßáèÝî äÙáòò,áÝä èØÛæ 
ÙÝßÜ ÝèÜëé äãÙÝäÝò çÝãè äæêÝÛ ÜäñÜÜæ ã(òÝäò ãØðÝæ áÝÝñÙ ðáßæ ÜáèæÜ ÜæÝæêî 

Ù-30 ááæ Üæðßé äñðßØ ÛêÝæ )ÜæäñÜÜ ÙîæØÝêò áéÝæááîäò èÝæÜà ðïÝä ÙåÝãé 
äñ 33,784 äØáì "ñß ðñØ ðèåñ ÛÚèã îÝÜÝØòÙçáÚ ÜÜðã ÙÜÝáÝÙááßòò äãáì Ùäêá 
ñáäÜà. áÜÜðò ßÝáÜé ÙæÝäÜØ ðäÙáã ÜÞÝßÜ Üæ.ßðØ ãÝæ ,çã åÝáä 31 îÛÙæðÙ 2018, 
èÛæÛ ÙÝßÜ ÝèÜëé ÙåÝãé äñ 37,134 äØáì ñ.ß" îÝòãÜØ æ,âã ÜèñÙ ÜñéááòÜæ åÝáÙ 
31 îÛÙæðÙ 2018,ÜÜðáã ÙßÜÜð èãÜÙÝéò áæçÝæ ÙçáÚ êñâÝð ÙçáÚ ÜÙÝß ÜÝèëé éÙâ 
Ýãää äñ 3,743 äØáì ñß" ÙçáÚ êñâÝð ðÙáã èÜÚðÞ ÜíÙÝñæ èÜæÛÛ áÝÝñÙ ÝÜçÚ Ûâð ßÝÝð 
ÝìÜÛé çÜ ÙçáÚ ÜáÝèáñ êÙèñ æáÜÜÛáð Ùðáßæ ÜáèæÜ æÛêÝæ ÜÜÜðã ðäÜèÝñØ ÝÛê 
äÛêÝæ ÜòÙïÝêò ðáßæ ÜáèæÜ çÜÝ ÙçáÚ ðÙáã êâð ÞÜçæ ëäßñ æÛêÝæ ÜÜÜðã ðäÜèÝñØ 

ÛêÝ åÝáä 31 îÛÙæðÙ 2018,ÝØáÝä ÙçáÚ ðÙáã ÜÞÝßÜ ÜæßðØ èÜæÛÛ êÙÝäò Ýæßìòò 
ñðèÝæ îÝÜÝØò áæçÝæ ÙçáÚ áÙáð,ò áñðìÜ îÜÜÛæ ÝìÜßòò çÝáãáè Ùâé 3,350 äØáì 
ñß". 
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àÝÚðÛ ðØìæÜ #êÙæ 
(êñäðÙ .àÝÚðÛ àðØàé.Øì èàÝÝðï #êÙæ* 

ÙØáÝðåá ÛäÝßÝò ìéãÜáåá ÜæØÝÛßåá )Ü*âñæ 

. 21 ÙØáÝð ðÞÚèì åááèéèáåá ÚÙáçÜßòááÙÝáÝò äêÙäá äñàáÜ)Ü*âñæ 

Ù/)Ü*âñæ 

ÙðÚéæò ÜÙáñßò ÜØðÝæ èØÛæ âðê ÜÜÝÙááßòò äÙÜáò çÝÝÜæ äñ ðÙáã ßÜÜÞÝ 
ÜæßðØ ÙÛêÝæ ÜäñÜÜæ åÝáÙÝ 31 îÛÙæðÙ 2018 Ùâé äñã-52,746 äØáìñß". 

ðÝêáñ çÝÝáÜÜ áñññæ ÝáÜäçÝ ðÙáã ÜÞÝßÜ ÜæßðØ çÝãè äÝæÛê ÜäñÜÜæ ÜáÜ %16, 
ÜæØçááì ØòðæòÜáéäñ çÝã ßÜä ÜðÙÝØåò åáÛêÝæ. ãÝæ çã,ÜêÝâð áã áêáÝò ðáìçÝê 
ÜÜÝÙááßòò áÜáÜ ÙáÞßòò ßÝÝà ÞÜåáèæ äñ 4-5 åáèñ. Üäß æÛêÝæ ÜÜÜðã ðäÜèÝñØ 
èæÛÛ áãðÜ ÜÞÝßÜ ÙæßðØ êÙÝäò Ýæßìò.ò 

æÛáÛò áÝÝñÜ ÝÜÜçÚ ñä èÜÚðÞ ãØðÝæ ðÝîÝì ðÙÜæ 3ÙæðÛÚ áÝÝñÜ ÝÜÜçÚ.ðÜØ Úå 
áÙðÝØ 21 Üäçä. 

æÝòëï òÜèï 8'Ù äòÝèïò ÝßÝÛòòïìÝåááò ÝåááÛáæ Ü(ñòä"-1970,) êÜãðò ÝñÜáÝ ÙçáÚ 
ÜÜÝÝäÜØ ðÜñØ,ÜèÝ ÜÜÝÝäÜØ èñÜ,Üáá ðÙáã ÙÝß ÜØìÝÝáîò ÙÝßÜÝ ÝèÜëé ãØðÝæ ìðÝîÝ 

ÝßÝÛäò èñÜåááò ÜæåáÛßÝØ äÜèñ ÜñéááòÜæ åÝáÙ 31 îÛÙæðÙ 2018. 

ÜèÝëé; ßÜÝÙ ÚÙáç ÜÜßòÙááÝò ÙãðÜ Ú/ 

ÙîÛæðÙ 
3128 

Øìäá ñ#ß 

42 äáÝå 
3129 

-
-

52,746
 )16,300(

áò ÝÜæÝ)ç Ü ÜÞÝßÜ ÙæØäÙ( ßð êâð èÝï
çÝáãáè

 - 36,446 ã"Üé 
- 688 
- 37,134 ÜÞÝß æßðØ, èÝà 
- )3,743( èÚðÞ íÙÝñæ

 - 33,391 ã"Üé ÝßÜÝèÜ Ùëé 

áÙáðî òÜðÝÙ 
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 2,049 שנה ר אשונה  
 49  שנה שניה  

שלישי ת    51 שנה
 שנה  רביעית  

  
 
 

  

 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- רויאב  תוטפוש תויוחל יוניכב יקאנב מתאגיד האווהל 11

 :כבהרה .א
 רושיע
 תיריב

 תיאפקטיב
 ברמדצב 31

2018 2018 
 חש" ילפא %

 3.48 2,001 איקבנ אגידתמ קצר מןלז On call תאלווה
  הלוואות מתאגיד  בנקאי    

 )*( איקבנ תאגידמהאולושל ה תפוטשו תלויוח בניכוי
2,171 

 .יללע 6 אורבי אהר )*(
 גיןב מוןמי תאוהוצב ברההח כירהה 2018 ברמבדצ 31 ביום מהתייסשה לשנה )**(

 לן.לה 16 אורבי אהר ."חשפיאל 27 ך שלסב איקבנ תאגידמ אהלוועל ה תריבי

 :ןורעיפיעדומ .ב
 ברמדצב 31

2018 
 חש" ילפא

 אילךו תמישישנה ח
53 
17 
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 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 תויוקשרתה-12 רויאב

 סאביקנ מוצרי לייצור עלמפ תכנוןל סכםבה קשרהתה סלובוג ,2018 ארבינו 18 ביום .א
 בין לו,יכל GSAP תיירוש סכם,לה אםתבה "(.GSAP"- לןלה) GSAP תברח עם איפור

 מוצרי של סחרמה תביל תקינהוה יצורהי עללמפ GMP קןתל תכנוןו לההוב תר,הי
 לינה תהכנ צור,יי הליכיתותרכומע תלידציוו ל,פעמבתאיכוהתרכמע תכנון ס,אביקנה

 ת.אובריד המשר ולמ מכהסק הבדמ ועוביצ בדהמעכנון הת יוויתהליכים, לו ייצור

 תמניגר ברהח עם קרוניע קהאספ סכםבה סגלובו רהקשתה , 2018 ארבינו 18 ביום .ב
 (,מהאתהב ",סכם"הה-ו"תמניהגר ברה"הח-ןהל)ל נימגר סינפינ תאגיד של תוטליבש

 ברההח קתספ החברה, תמסכלה בכפוףותמניהגר ברההח שתדריל אםתבה פיול
 סכםבה עוקבנ אשר CBD-ו THC תמובר תמיובשו סיאבקנ תתפרחו תמניהגר ברהלח
 ססיב על אחרים מוצרים גם רכושלתנכונו היעהב תמניהגר ברההח "(.מוצר"ה- לןה)ל
 (.מניםשתמגכדואי )פורסאביקנ

 תבבכ אישרה תמניהגר ברההח אולם זמנה,לה תליאממיני תמוכ קובע אינו סכםהה
 שבה אשונההר מהשנה חלה בשנה מוצר טון 5-כ מנהמ רכושל תהבכוונ כי החברה פניב
 אםתבה קבעי מוצרה של מחירה אי.פורסאביקנ וצרימאלייצ תאירש היהתהחברה
 זמנה.כל ה תבע רמניהגב קר השומחיל
 כל ידי על להעי אלל לטבו אם אאל תימה,הח מועדמ תייםשנ הינה סכםהה תופקת

 ךתו לוטלב תפוסנו רכיםד קובע סכםהה לכן. קודם מיםי 60 תחולפ דדיםהצמ אחד
 קובלמ)כ וןפירע תלוחד ליךהתקרו או תסודיי הפרה של קרהמב תריו קצרה פהקות

 דדים.הצ אחד מים( שלסכבה
 לש ללכו סך רכושל תהכוונ על סגלובול אישרה תמניגרה ברהחה, 2018,סמרב 27 ביום

 שנה.ב איפור סאביקנ מוצרי קורי( שלמכם הסבה טון 5 טון )חלף 25
 אישור תקבלל קדםתמ תהליךבתאנמצ אהי כי ,סולובגל סרהמתמניהגר ברההח

 סאביקנ מוצרי אייצולאיופאיר תרהי תקבלל קשהבהגישהאהי וכי ניה,מבגר קשיוו
 פה.אירו רחביב תםפצאי והפור
 טקמהפרוי תמניהגר ברהלח מוראכ מנהההז תא קלספ תרואפש תבוחנ סגלובו כן, מוכ
 של תליגלוב גיהטטרסא מיישום קחלכ תאוז ל,אמישר פין,לולחי או הזרה, מדינהב

 אחד מדינהמאויצו ולדגי של תריכוזיו תתפחה תוך איפורסאביקנ אויצו קשיוו ל,גידו
 אישרה טרם אלישר תמדינ ,להא פייםסכ תדוחו סוםפר מועדל נכון כי גש,יוד בד.בל

 כזה. אישור תןלל, יינבכ אם תי,מ ועיד אכי לו איפור סאביקנ מוצרי

 "(,גדלמה"- לןלה)סאביקנ גדלמ עם סכםבה קשרהתהסגלובו ,2018 ארבינו 29 ביום .ג
 ועד הזרע משלב)סאביקנה מחיצ ולגיד תחוםב תיםרושי סלובוגלקיספ להמגד פיול

 לביש של עלפוב ועוביצ ולבניה קשורה וכל קורמ עיזר פוחטי סופית(,התתוצרה שלב
 איפור סאביקנל היחידה תהנחיול אםתובה קשתב ברההח פיכ צור,והיי ולהגיד ריבוי,ה
- לןלה) עלפוב לןוניהו תמומהח תמקוה "("רקיה"- לןלה)תאובריה רדמשב

 (.רותים""השי
 ץעוק ייניהעאי לרש יהא יהל גדלמלפיו ה אשר תתחרו אי סעיף ללכו סכםהכי ה צוין,י

 תו.טליבש תאגידים לשני בדמל אחרים תאגידיםת ללועיהפ תחוםב תיםשירו או

- לןלה)מ"בע תעשיות ידפז קומיתברח עם סגלובו קשרהתה,2018 ס,מרב5 ביום .ד
- לןלה) ראלביש איפורסאביקנ וללגיד תמומח תחםמתמקלה סכםבה "(קומי"
 (.מהאתבה ",טקהפרוי"-ו "סכםהה"

 תגיולוטכנו תרכומע תקספא דונם, 15 של קףבהי תמומח תחםמתמקה ללכו טקהפרוי
 רור,אווו מוםחי פים,טנ תברח של ודישון צינון טוףפט השקיה, תרכומע ת,מוקדתמ
 אי,פוהר סאביקנל תיםאוהנ ולהגיד איתנ תטחלהב שדרהנ סףהנו הציוד ללכתרבול

- IMC קןתל אםתבה GMP ביבס בטחהא דרגתמקהתתוספוב איפורסאביקנ ולדגיל 
 תמומהח תקהש .תאובריה רדמשב "רקהי תדרישול אםתבה והכל ת,מומהח תחםמ
 ל.עיל מוראה מועדמה חודשים 6 תוךב היוי ולהגיד תילתחו

 דונם 15 חלף) דונם 30 לש קףבהי תמומחתמקלה סכםה תםחנ, 2018,ילאפרב 30 ביום
 ל.עי' לב5 אורבי אהרסףמידע נול.גנדהאובאיפורסאביקנ וללגיד קורי(מכם הסבה
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 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 (משךה)תויוקשרתה-12 רויאב

 תקנדי ברהח עם חייבמתקרונוע כרמז על סובוגל מהתח, 2018 ל,אפריב 10 ביום .ה
 תראב סםפורשפיכ"(תקנדיה ברה"הח-לןלה) 2013 תמשנ חלה להעיהפ ת,טיפר

 מוכ אי.פורסאביקנ ולדגי רישיון תקנדיה ברהלח נדה,קבתאובריה רדמש של מיהרש
 וכן איבווי ייצור תשיונורי תקנדיה ברהלח ת,קנדיההברמהח ברהלח סרמשנ פיכ כן,
 .2018 ברמטבספ כירהמ ןרישיו קבלפויה לא צהי

 תמחוו ברההח של פיציספ לוחמשלאיבו תרהי זה לבבש אין תקנדיה ברהלח כן מוכ
 .גנדהאוב ברההח של ולהגיד

 תתפרוחו טון 50 שנה מידי תקנדיה ברההח רכושת תקרונוהע כרמז איתנ פי על
 אםתבה ת(תפרחו טון 50-לכ להקביממןהש תמו)כסאביקנ מןש טון 5או תמיובשו

 תחוםב להעופ פותיש דדיםהצ סף,בנו ל.אוישר קנדהב טילוונהר הדין תאולהור
 .איפוהר סאביקנום התחלתקשורוהתגיווולטכנ קידוםו תוחפיוה קרמחה

 מחירי עוקבי תומסגרוב אפשריה קדםבה טמפור כםסבה קשרתלה דדיםהצ תבכוונ
 קנדהבקהשו מחיריל אםתבה עוקבי אשר השונים סאביקנה צרימו של כירהמה
 פה.קות תהאוב

 או ראלביש חווהמה יאפוהר סאביקנה את תקנדיה ברהלח קלספ סגלובו תבכוונ
 תבנוהה סכםלה אםתבה אמה(תבה ל,עילב'5-וא'5םאוריבי אה)ר גנדהאוב חווהמה

.גנדהאובסאביקנ אייצוו וללגיד ברהמה החסכיהוליע מחייבה

 Premeir עם להעופ תוףלשי תקרונוע כרמז על מהתח ברההח ,2018 אימב 10 ביום .ו 
Dead-Sea(מייר""פר- לןלה),מוצרי תחוםבתליאלובגתלועיפתעלבתליאישר ברהח 

 :איםהב איםתנה את ללכותקרונוהע כרמז .לחמה מים מינרלים ססיבעל קהטימסקו

 משלביםה לייםפויט קהטימסקו מוצרי קו קשיווו יצורי לפיתוח, לועיפ דדיםהצ .1
 "(.פיסוה מוצר"ה-לןלה)CBD מןש המלח עם מים מינרלים

 תאחב ברההח גדלתשסאביקנה מחצ כיביר עם יחד מיירפר תייצרש מוצרה בודעי .2
 .הזרה מדינהב צעויב ,פיסהו מוצרה לכד (תאחר מדינהב או ראלש)בי להשתהחוו

 אינוו קיחו הינו CBD-ה כיברתכירמ שבהן תינומדלקשוווי פץיו פיסוה מוצרה .3
 א.ופר רשםמ דורש

 בכפוף מיםי 60 וךתבתקרונוהע כרמז ססיב על טמפור סכםבה קשרותי דדיםהצ .4
 דדיםהצ טוריוןקרדי אישור תקבל (1:איםהב מתליםה איםתנה של תםמוקייתלה
 לייצר או/ו סכםבה קשרתלהםדדיהצמםעימונהצו או קנהתק,חו אין (2 סקה,לע
 א.ופר רשםמ רשדו אינווקיחו CBD-בהן ה תמדינובוקלשווו פיסור ההמוצ תא

 צונם.רתעוילשב דרש,שיי ככל תתואונתקובדי צעלב איםרש יהיו דדיםהצ .5
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 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 משך(ה) תויוקשרתה-12 רויאב

 משך(ה) ו.

 בין ע,קוב אשר "(,סכם"הה :לןלה) מחייב סכםה על דדיםהצ מותח 2018 ליביו 8 ביום
 :כי תרהי
 ילעב םיילופיט םירצומ לש וק רוציי ךרוצל הלועפ ופתשי םידדצה .1

 חמצמ קפומה CBD-ה ביכר בולישב חלמה םימ םילרנימ לש תולוגס
 םיביכר םיבלשמה םיפסונ חופיטו הקיטמסוק ירצומ ןכו סיבאנקה
 "(.תוליעפה":ןלהל) סיבאנקה חמצמ םיליעפ

 מים לייםמינר של תלוגוס ליבע ססיב מיםקר תפתמשוה ברהלח כורמת מיירפר .2
 :לןלה)סאביקנהחממצ CBD כיברתמשותפה ברהלח כורמת ברההח לואיו לחמה

 ידי על תבבכ תףמשוב קבעיי גלםה מריחו של כירהמהירמח "(.גלםה מרי"חו
 .דדיםהצ

 הברהח":לןלה)הופאירב תאגדת אשר תייעודי ברהחתעואמצב צעתבו תלועיהפ .3
 "(.תמשותפה

 מוצריםל גלםהימרחו תא בדלע מידי פןאוב לופעי דדיםהצ אשון,ר בשלב .4
 ,משנה לןקב ידי על "(פייםסוה מוצריםה":לןלה) תםאו רוזאל וכן מריםגמו
 .תמשותפה ברההח ידי על מנהולתש תלויוהע אלומ אשרכ

 ברהחה,פייםסוה מוצריםהתכירממתוהרווחיו תלועיהפ פיקהי תבחינ אחרל .5
 כך, רךלצו "(.עלמפה":זה סעיףב לןלהולעיל) עלמפ הקמתל תפעל תמשותפה

 :לןלה) יורו ליוןמי 2 עד לש סךב עליםבתאלווהתמשותפה ברהלח מידתע ברההח
 ברההח מרווחי יהיה אהולוהה זרהח .עלהמפ תמקהל משתש אשר "(אהולוהה"
 .תמניוה לילבע תפתמשוה ברההח של רווחים תקלוח לכל קודם היהוי תמשותפה
 ל.פעמקם הרם הוט זה מועדנכון ל כי צויןי

 :מןקכדל דדיםהצ ידי על קיוחז תמשותפה ברההח של נפרעוהקנפמוהתמניוה הון .6
 תמשותפה ברההח של עוהנפר קנפמוהתמניוה מהון 51%-בקתחזי ברההח
 ת.משותפרה ההחב הנפרע שלו קנפמות המניומהון ה 49%-ב קתחזי מיירופר

 בדהבמע תקובדיה מותייסה כי ברהלח מיירפרי עההודי 2018 ברמטבספ 17 ביום
 תאותוצ וכי מיירפרי של טייםמסקו מוצריםב CDB- ה שילוב תנבחי רךלצו בהולנד

 פןאוב מיירפרי של קהטימסקו מוצריב- CBD- התא לשלב תןני כי תאשרומתקובדיה
 פוחטיו קהטימסקו מוצרי של בייצור לוהח מיירופר רההחב הדוח, מועדל נכון לח.מוצ

 קושלבי קת השוקבדי רךלצו סאביקנח הממצ CBD-ו לחמה מים מינרלים משלביםה
 שהלוש של לייצור ולפעל לוהח מיירופר ברההח זה מועדל נכון אשרכ לו,א מוצרים
 .תיליתכ רב מושישי קרםו אביםכ כוךשיה למשח לי,פוטי מןש:מוצרים
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 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 משך(ה) תויוקשרתה-12 רויאב

 מוצריל אריזהו ייצור תישירו תקבלל סכםה על מהתח ברהחה , 2018 אימב 24 ביום .ז
 מןוש איפורסאביקנ ת שליבשו תתפרחו הז ללבכו "(,םסכהה"-לןלהאי )פורסאביקנ
 "(,סיהקאפנ"- לןלה) Panaxia Pharmaceutical Industries תברח עם אי,פורסאביקנ
 אושרמה איפור סאביקנ רימוצ לייצור IMC-GMP קןת עם עלמפ תעלבתליאישר תברח

 של צההפ תישירו תןמל אישורב קהמחזי סיהקאפנ ן,כמוכת.אובריה רדמש ידי על
 ל.אבישר איפורסאביקנ מוצרי

 ייצור רךלצו סיהקאפנ תיבשירו משתלהש תאירש היהת ברההח כי קובע סכםהה
 צההפל משךובה ראלשבי תקחמר תילב תםפצה לשם איפורסאביקנ מוצרי תריזאו

 קבלתה טרם זה, מועדל נכון אשרכל,אמישר איפורסאביקנ אייצו אושרוילככ ל,"בחו
 תן.יינ שכזה תרהי כי תאוווד איןואייצו תרהי

 יום. 120 של אשמר עהבהוד לוטלב אירש צד וכל מןבז גבלמו אינו סכםהה ףקתו משך
 אהר גנדה.אוב תףמשו עלמפ תמקלה סיהקאפנ עם תןמואמש ברההח תהלמנ ,סףבנו
 ל.עילב'5 אורבי

 תמקה רךלצו ק"רמהי בטחהא תתכניל קרוניע אישור קבלתה , 2018 ביוני, 5 ביום .ח
 של IMC-GMP קןתפילס,אביקנ ולגידל בונה ברהחה אשר ווה,בח בטחהא רךמע
 עיאמצ יישום סיום עם קעניו בטחהאה רךלמע "רקימה פיסו אישור תקבל ק"ר.הי
 .קבדמ ועוביצ בטחהאה

 סכםבה "(גדלמה"- לןלה) ליאישר אזרח עם קשרהתה ברההח , 2018 ביוני, 10 ביום .ט
 תפחיאשל תיםשירו קףהי ללכו אשר ,גנדהאוב חווהבולגידוולהני וץיעיתישירו תןמל
 תאחריוב תר,הי בין דו,קמתי אשרו דרילנק בחודש תעוש 220-ו ועבשב בודהע מיי5-מ

 חווהבתקציביתתלונהתה על תאחריו ל,גידו ליקוטורופ יישום ים,ולגיד על תעימקצו
 מיים.קומ בדיםעו ולוניה

 ,שבחוד דולר 10,000 על מודתע להמגד של תהחודשי מורהתה כי סכםהו ,כן מוכ
 תלועיהפ תחלתה ועד חווהה של מהקהה מהלךוב מהתיהח מועדמ פהקותב ואולם

 מור,אכ מורהתל סייח ןופאב קיחל למוגת עץליו שולםי חווהה של תוהשוטפ אההמל
 מהתיהח געמר חודשים 6 תפחול של פהקותל מורהתהתא לםלש ברהחה תחייבהה וכן
 איםתנ אלל ברהלח קמספ אוה אשר ץועהי של סיוןניוה ידעה כנגד תאוז סכם,הה על

 .גנדהאוב איפורסאביקנ ולגידלטקהפרוי של עלפוב תומקלה קשר אללו נוספים
 .בזה אוכיוצ לו"לחתעוסינ טוחביתסוטי גיןבתאוהוצ זרהחלאיזכ היהיעץהיו סף,בנו

 תבכותסה יןגב דולר 1,000 של סכוםל עד ץועהי את תפולש ברההח יבהתחיה כן מוכ
 ת.וויהרש פניב גוייצובים לאמש תאהקצ תרבו, לגנדהאובתקיחו

 בין "(סכםהה"- לןלה) איפורסאביקנ תקאספ סכםה תםנח ,2018 ביוני, 12 ביום .י
 הבר"הח- לןלהאי )פורסאביקנ מוצרי תמייצרותגדלמת הקנדירה החבבין הוסגלובו

 תמוכאו איפורסאביקנתפרחותתקנדיה ברהלחקספתסגלובו תומסגרב"(,תקנדיה
 תאירש היהת תםאו אשר "(,םמוצריה"-לןלה)איורפ סאביקנ מןש של ערך תשוו
 בד.בל קנדהב כורמלתקנדיה ברההח
 1 מיום חלה מוצרים תמנהזל קשהבסגלובולשגילה תאיזכ התהי תקנדיה ברההח

 דדיםהצ לשני אשרכ 2023 ברמבדצ 31 ביום סיום דילי איבו סכםהה .2019 ארבינו
 מנההז סופטתגשה חראל חודשים 12 איו,תנ את שמחד חוןלב או מוסיילתזכוה
 ת.קנדיה ברהמהח אשוןר
 :מןקכדל הינה תקנדיה ברההח ידי על מןתוזש מוצריםהגסוותמוכ
 אי.פורסאביקנ של תמיובשו תתפרחו טון 50- טון 5 בין : 2019 תשנ מהלךב .1
 .איפורסאביקנ של תמיובשו תתפרחו טון 50- טון 20 בין : 2020 תשנמחלה .2

 על עהקבנתמיובשו תופרחת גרם 1 תכירמ גיןב סכםההתמסגרבסלובוגשל מורהתה
 פימוצרים, לה תכירממ תקנדיה ברההח של ליעוהתפ חומהרו 30% או דולר, 3 של סך

 סופררי "כמוצ מוצריםה את קלשוו דדיםהצ של תםבכוונ אשרכ מבין השניים, גבוהה
 ת.קנדיה רההחב של גתמות התח יום"מפרי
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 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 משך(ה) תויוקשרתה-12 רויאב

 צד עם הולפע תוףלשי במחיי תקרונוע כרמזב קשרהתה ברההח , 2018ביוני, 27 ביום .יא
 ייצור ל,גידול להעופ תוףשיל בה, טהליהש לילבע או/ו ברהלח קשור אינוש זר לישיש
 סאביקנהתתוצר בודיעו צוימיל עלמפ תמקלהו צריומוואיורפ סאביקנ של אייצוו
 ילפ ",הזרה מדינה"ה-ו ות"ילעהפ",תף""השו ",תרונוקהע כרמז"-לןלה) סיןקפריב
 :מןקכדל הינם קריוןעיש (ענייןה

 "(תלועיהפ ברה"ח- לןה)ל הזרה מדינהב חדשה ברהח מוקיי תףהשוו ברההח .1
 49%-בקיחזי תףוהשו תלועיהפ תברחתמניומ 51%-בקתחזי ברההח אשרכ
 .תלועיהפ תברחתמניומ

 של אייצוו ייצור ,לגידול מיםאיתמה אישוריםהתקבלל תפעל תוילפעהתברח .2
 .הזרה מדינהב לוויםנ מוצריםו איפור סאביקנ

 מדינהבתלועיהפ קיוםל איםתמ טחבש רקעקתלועיהפ תברלח קיספ תףהשו .3
 דרושיםה ישוריםוהכ הידע את קתספ ברההח לואיו(ח"ט"הש-ןהלל) הזרה

 .תלועיהפ קיוםל

 ברהחה של עליםבתאלווה של בדרך צעיבו תלויעהפ תברח של תלועיהפ מוןמי .4
 מחייבה סכםהה תמסגרבםדדיהצ בין עוקבשיי איםתנב"(אהלווה"ה-לןלה)

 "(.מחייבה סכםהה"- לןלה) דדיםצה בין תםשייח

 כך ,ברהבח תיהםקואחזל אםתבה ,דדיםהצ בין קוולחיתלועיהפ תניבש הרווחים .5
 49%-ל,תףוהשו תלועיפהתברח מרווחי 51% תקבללתאיזכ אתה ברהשהח

 ,יללע מוראכ דדיםצה בין תוילפעה רווחי תקלוח טרם ,זאת עם יחד .מהרווחים
 .מחייבה סכםבה עוקבשיי איםתנב,ברהלח אהולוהה את תלועיהפ תברח תשיב

 איםתנהתמוקייתלה תפופוכ,סכםהה תמסגרב דדיםהצ תתחייבויווה תזכויו .6
 :איםהב מתליםה

 של טמנבפרל אושרה תוילפעה של מהקיו עצם את תאשרמה קהקיהח .א
 ;הזרה מדינהה

 ;תברדומהתלועילפ ציםהנחו תרישיונוה כל את קבלתתלועיהפ תברח .ב

 .תלועיהפ תא קייםלתלועיהפ תברמח תעמונה אההור או קנהת,קחו אין .ג

 .אפשריה קדםבה מחייב סכםבה קשרתהל מוסכיה דדיםהצ .7
 ,קהקיח הליך םקייתמ,תקרונוהע כרמז תמתיח עדמול,ברההח תיעיד טבמיל

 מוצריםו איפור סאביקנ של אצוויי ייצור ,לגידו (,ויושלם ככל) אפשרי אשר
 ספרמ לויוגבו תכןיי ,אושרתו ככל ,ציהולגהר תמסגרב.הזרה מדינהב לוויםנ

 .תרישיונו תקבלל איםזכה

 םע"(תקרונוהע כרמז"-לןלה)תקרונוע כרמז על ברההח מהתח, 2018 ליביו 5 ביום .יב
 :מןקכדל ריים הםקעיאיו התנ אשר "(,ץועהי"- לןלהת )סיני ברהח

 :איםהב תיםהשירו תא ברהלח קיספ עץהיו .1

 תיוב טייםמסקו מוצרים של צההפ תתורש עם קייםסע קשרים תוחפי .א
 מוצריםו אייםפור מוצרים של כירהמו קשיוו תרטמל סין,ב תקחמר
 ס.אביקנמח הבצ המצוי ,CBD-ב הרכיב מעושריםה,טייםמסקו

 קרמח ועביצו ייצור בוד,עי ל,גידו תטרמל סיןבתקיסעתמנוזדהתיציר .ב
 קוישוו אשר ,לוויםנ מוצריםו איפורסאבינק מחיצםע קשרב הכל ,תוחפיו

 תקנותול יםקלחו בכפוף הכל ,"ללחו אווציי אשרו מיקומה סיניהקבשו
 .חליםה

 מחמצ THC-ה כיבבר מעושריםה אי,פורסאביקנ מוצרי של צההפ קדםל .ג
 .סיןב תורשויו ממשל מיופים, גורג ולמ סאביקנה
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 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 משך(ה) תויוקשרתה-12 רויאב

 משך(ה).יב

 מישריןב קשר,תלה או מו"מ קייםלאשל תדדיהתתחייבוה ללכו תקרונוהע כרמז .2
 כרמזב טיםמפורה איםושלנ קשורה בכל שייםישל דדיםצ עם פין,קיבע או
 (. No-Shop)תקרונוהע

 .תבבכו אשמר ברההח אישור תקבלל בכפוף תיו,ואוצה בורע עץליו תשלם ברההח .3
 תעמל גובהו איםתנה על טמפורה סכםהה תגרסמב מוסכיי דדיםהצ כן, מוכ

 .עץאי לה היוזכ היהשי הלחהצ

 אישוריםו תריםהי תקבלל בכפוף סין,ב ציהולגהר כי עץמהיו סרמנ ברהלח .4
 CDB-ה כיבבר םשריעומה מוצרים אלייצואלייב כור,מל תירהמ,מיםאיתמ

 .איפורסאביקנ מוצרי וכן סאביקנמח המצ

 ("םעיזרה"-לןלה)סאביקנה מחצ של זרעים תמנהז רההחב עהביצ 2018 ליביו 15 ביום .יג
 אםתבה הולנד,ב קםמומה זרעים קמספ עהבוצ הזרעים תמנהז ה.וגנדאשב חווהל

 סכםבה ברההח קשרהתהתהאי אשר תקנדיה ברהחהעם אוםתיוב ברההח רכילצ
 כי ברההח היעהוד 2018 ברמטבספ 4 ביום .איפורסאביקנ מוצרי תכירמל מחייב

 ילפא 115 של סךב עיםזרה סכום מדאנ 2018 ברמבדצ 31 ליום .גנדהאולעוגיה הזרעים
 פי.סהכ מצבעל ה בדוח גילוביו סכנכ רשםנ אשר "חש

,Peterson עם מע"ב מהארפסגלובו קשרהתה 2018 ברטוקאוב 17 ביום .יד and 
ControlUnion תרבול שונים, מיםתחוב קוחפיו תעדהבה תקסעו אשר תאיופאיר ברהח 

תמסגרב (.ה"תעדהה תברח"-לןה)לאיפוהרסאביקנוהתאוהחקל תחוםב
 ברההח של מהמהח תא תעדההה תברח לווהת מור,אכ תעדההה תברח עם תקשרותהה

 ימחצ תאו חווהה תא ךמיסלה תמנ על (יללע 'ב3 אורבי אהר) קהאפרישב גנדהאוב
 תאובריה גוןאר תהנחיו על ססמבו אשר ,GAP קןת פיל הבחוו לויגודש סאביקנה

-GAP ל מיאונלהבי טדרטנסוה איפור סאביקנל הולנד תממשל תחיוהנ מי,ולהע
.)Global G.A.P( 

מנייםהז אישוריםה של תוקפם תרכאה על עההודי רההחב 2018 ברטוקאוב 21 ביום  .וט
 איפור סאביקנל היחידה טעםמ אי,פור סאביקנל סחרמ תיוב צוריי עלמפ ,ולגיד ריבוי,ל

 עקיפ יצורי עלומפ ולידג ריבוי,ל מנייםהז אישוריםה של תוקפם ת.אובריה רדמש של
רמבבנוב ביום יפקע סחרמ תלבי מניהז אישורה של ותוקפו 2019 6 ברטוקאוב 15 ביום

 .2019 

- ברמבנוב 7 ביום לןלה) טהליהש תישרכל טמפור סכםה על מהתח ברההח 2018
- לןה)ל רמניהגב איוהרפ סאביקנה תחוםב תעלפוה תמניגר ברהחב "(סכם"הה
 תפותרו ץפילהו לייצר א,לייב תר,הי בין רישיון, תלקב ברבד "(תמניגרה ברה"הח

 אהו אף אישר ברההח טוריוןקדיר כי צויןי אי.פור סאביקנ תרבול ניה,מבגר תטיוקונר
 סכם.על הה מהתיהח תא תו היוםאוב

 .טז

 ברהלח אפשרמה תיוטקונר תפותרוב איטונסי סחרמל רישיון תמניהגר ברהלח
 וביניהן "("הרישיון- לןלה) תטיוקונר תפותרו ילולהוב קלספ לייצר, א,לייב תמניהגר

 אשר תנוספ תמניגר רהחב עם תקשרותה תמניהגר הברלח כן, מוכ אי.פור סאביקנ
 אהי תםאיש רמניהגב תקחמר תילב תישירו תמניגרה ברהמהח איפור סאביקנ יץתפ
 סאביקנ לש ייחודיים םזני של תוחפיו קרמח תצעמב תמניהגר ברההח סף,בנו ת.בדעו
 .תת שונולומח על תהלובבע אשר איפור

 ת,מניהגר ברהלח אהמל תתואונ תקבדי תמהשלף לפוכב תאוז קהסהע תמהשל אחרל
 ידי על או ידיה על לויגודש ברההח מוצרי תא רמניהגב יץהפול אלייב ברההח תבכוונ

 ת.אחרו תמיואונלבי תברוח
 של גק"- 100כ אלייב תמנ על תמיידי לפעת ברההח כי דדיםהצ בין סוכם כן, מוכ

 ניה.מך גרותפה לאירוב לישיש מצד איפור סאביקנ ת שלמיובשו תתפרחו
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 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 משך(ה) תויוקשרתה-12 רויאב

 משך(ה).טז

-ב קתחזי ברהשהח כך ת,מניהגר ברההח של תמניו ברהלח יוקצו מההשלה מועדב
 הטליהש תקבלל מורהתב ת.מניהגר ברההח של רענפוה קפמונה ההוןמ 50.01%

 יורו, פיאל 0002, של סךב אהלווהתמניהגר ברהלח מידתע ברההח ת,מניהגר ברהבח
 אםתובה תמניגרה רההחב רכילצ אםתבה ת,לע תעמ טו,קפ דה לה, קענתו אשר

 הברלח אהלווהה מוןמי "(.אהלווהה"-לןלה( תמניגרה ברההח טוריוןקדיר תטחללה
 חוב. סגיו ידי על או ת הוןקנפה ידי על ת,הע אבבו החברה, ידי לצע עיבו תמניהגר

 קרמחל וכן צההפוהאהיבו תלועיפ של טףשו ולפעתלהיהי אהלווהה פיסבכ מושהשי
 על תםפעהש תקבדי ת,מניהגר ברההח של תהלושבבע הייחודיים ניםהז של תוחפיו

 םמהרווחי ברהלח זרתוחותריבי אתיש אל אהלווהה ט.טנכפ מםורישו תשונו תלומח
 ברהבח דנדיםדיבי קוולחיאל ברהחל אהלווהה אלומתהשבל עד תמניהגר ברההח של

 ת.מניהגר
 כי צויןי סקה.עיה תמלשהל ולפעל ברההח טוריוןקדיר טליהח ,2018 ברמבדצ 18 ביום

 אך מוראכ קהסהע מהלהוש טרם אוחדיםמה פייםסכה תוהדוח על מהתיהח מועדל
 .המיללהש ברההח תהלהנ תכוונב

 קיםסע איש עם מחייב סדיםמיי סכםבה קשרהתה ברהחה 2018 ברמובבנ 15 ביום .יז
 (,תפת"משוה ברה"הח-לןה)ל ליןפוב ייעודי תאגיד תמקלה (,תף""השו-לןלה) לניפו

 איפורסאביקנ תפצוה אלייבו דרשיםהנ תוהרישיונו םאישוריה כל תקבלל עליפ אשר
 תמשותפה ברההח של ייעודה ת,הרישיונו תקבל אחרל "(.תשיונו"הרי- לןלה) ליןפוב
 .ליןפוב תםאו כורמולהברהח צרתייו גדלתשאיפוהר סאביקנה מוצרי תא רכושל היהי

 קיחזי תףוהשו תמשותפה ברההח של נפרעוה קנפמוה ההוןמ 51%-בקתחזי ברההח
 ת.משותפרה ההחב של נפרעק והפמונמההון ה 49%-ב

 תמשותפה ברהלח אהלווכה תףהשו ידי על מדוועיתוהרישיונ תקבלל עד תלויוהע כל
 תקבל אחרול4% של בשיעור תתישנתריבי תתוספב אירו פיאל 25תפחולשל סךב

 רואי ילפא 200 עד של סךב אהלווהתמשותפה ברהלח ברההח ידמתע ת,הרישיונו
 של מהרווחים דדיםלצ יושבו תאולווהה .4% של בשיעור תתישנ תריבי תתוספב

 תהלועיפ תא מןמפים לסכ די ת יהיומשותפרה השלחב כךף לפובכ ת,משותפרה ההחב
 ת.ואלוות הההשבד לדים עבידנדי קוולא יחכן, ל מוכ דימה.ק חודשים 12 משךל
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 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 משך(ה) תויוקשרתה-12 רואבי

 כרמז"- לןלה) מחייב תקרונוע כרמז על מהתח רההחב 2018 בר,מבנוב 17 ביום .יח
 ברה"הח-לןלה)איפורסאביקנה תחוםבתקסעוהתליטרסאו ברהח עם "(תקרונוהע

 :מןקכדל ריו הםקעי אשר "(,תליטרסאוה

 "(תמשותפרה החב"ה-ןהל)ל ליהטרסאובתמשותפ ברהקים חלה לועיפ דדיםהצ .1
 נפרעוהקנפמוה ההוןמ 50%-בתאח כל קויחזי תליטרסאוה ברהוהח ברההח אשר

 .תמשותפרה ההחב של

 טתה(ליבש אחר תאגיד או)תמשותפה ברהשהח כךל עלתפ תליטרסאוה ברההח .2
 לןלה) ליהרטסאוב איפורסאנביק של צההפו פויצי ייצור, ל,גידולתרישיונו קבלת
 "(.תו"הרישיונ-

 איפורסאביקנ ולדגיל והחו תמשותפה ברההח קיםת ת,הרישיונו תקבל אחרל .3
 מנים.ש יצוימ עלומפ

 ברההח של נפרעוה קפמונה ההוןמ 51%-ב דרגטו קתחזי ת,הרישיונו תקבל אחרל .4
 ברהלח 49.99%-ו דרגטול 50.01% היהת הרווחים תקלווח( תמשותפה
 טרלית(.סאוה

 ברהלחו ברהלח אשרכ טוריוןקדירב בריםח4 מנהתתמשותפה ברההח .5
 ת.משותפרה ההחב טוריון שלקרבדי גיםצינ 2 ת יהיוליטרסאוה

 ברההח ידי על תהרשיונו תקבל אחרלטמפור םסכה על תוםלח לופעי דדיםהצ .6
 .תליטרסאוה

 אהלווה תמשותפה ברהלח דדיםצה מידויע ת,שיונוהרי תקבל אחרול אשוןר בשלב .7
 מוןמי רךלצו לי(טרסאו דולר פיאל 250 סה"כ) ליטרסאו דולר פיאל 125 של סךב
 ציה.אופרה

 אההקצ אשרל ברההח של טוריוןקדירותקורהבי תועד טוליהח 2018 ברמבדצ 28 ביום .יט
 קלח שבוןחעל טהליהש ליבעמםשניילתטיפר אההקצ לשרךבד,ברההח של תמניו של

 "חש ליוןמי 3 של קףבהי ל(עיל 'א9 אורבי אה)ר השנייהו אשונההר אהלווהה סכוםמ
 ביום ברההח תמניי של גירהסה מחירמ 30%-ב גבוהה ה,מניל "חש 6.50 של מחירוב
 (."קהסעה"-ןהלל)2018 ברמבדצ 27

 אישורל קהסהע אתוב החברה, טוריוןקדירוב תקורביה תבוועד קהסהע אישור אחרל
 עקבוה מיוחדה רובהתדרישל אםתבה החברה, תיומנ ליעב של תליהכל פהסיאה
 ,בהריו.1999-טנ"תש ת,ברוהחקלחו אםתבה תחייבמכטהלישעלבםעקהסע אישורל

 ביבא בתל רךעתניירול סהבורה אישורלםג פהפוכ,מוראכתמניול החוב תמרה כי
 אישוריםה גוהוש טרם לו,א אוחדיםמה פייםסהכ תחודו על מהתיהח ליום נכון .מע"ב
 מור.אכ

- 13 

 תוקנפומה תוינמ מספר

 ברמדצב 31 םויל
)*( 2017 2018 

 םושר ןוה
 יםמיל
 ברמדצב 31

-ו 2018 2017

 :כבהרה

 .נ.ע אלל תלוגיר תמניו 100,000,000 46,607,601 33,934,921

 ל.עי' לב1 אורבי אהר- מהופךב רכישה לש למפרע יישום אחרל )*(

 תוינמ ןוה רויאב

 תקנומתמניוה.באבי בתל רךעתלניירו סהבורב סחרמלתמורשו הברהח של תלוגיהר תמניוה
 פיכ דנדדיבי תקבללתזכו ,תמניוה ליבע תיפסאב עהוהצב תפותתהש תזכו בהן קמחזיל

 ברההח סינכ תקלובח תפותתהש תזכוו טבההתמניו תקוחלבתפותתהש תזכו ,זכרשיו
 .קשל פירו קרהמב
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 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

תויפצובי אתכ שומימו (היפצוא יתבכו תוינמ) ערך תוירינ של תוקנפה - 14  רויאב

 בורהצימסגיו מהליהש ברההח ,"(קובעה מועד"ה- לןלה)2018,טסגואוב 16 ביום .א
 פיאל 863 של טוברו ברטמצ סכום סהגיי ברההח תוגרסמב מההשלל קיףתש של רךבד
 יחידה כל אשרכ חידהלי "חש 75 של מחיר פיל תיחידו 11,500 תקנפה של רךבד "חש
- מןקכדל טת הפירואתללכו

ברהחה של תלוגיר תמניו 70-ל מושמיל יםתנני ראש דרהס) הפציאו תביכ 70 4( ▪

 תמתייסמש פהקותל ציהופא תבלכ "חש 5 של שמומי מחיר פיל קובנ רךע אלל
 2018. בר,מבנוב 14 ביום

ברהחה של תלוגיר תמניו 70-ל מושמיל יםתנני ראש דרהס) הפציאו תביכ 70 5( ▪

 תמתייסמש פהקותל ציהופא תבלכ "חש 8 של שמומי מחיר פיל בקונ רךע אלל
 2019. ארברובפ 14 ביום

של תלוגיר תמניו-ל מושמיל יםתנני אשר (6 דרהס) הציופא תביכ 100 100 ▪

 פהקותל ציהופא תבלכ חש" 10 של מושמי מחיר פיל בקונ רךע אלל ברההח
 ט,סגואוב 14 2019 ביום תמתייסמש

 כפוף אולם אשמר עקבוו ועיד הינו מוראכ ציהופאה תביכ של מושמיהימחיר
 .דנדדיבי תקלואו ח/ותזכויו או טבהת המניו תקלוגין חבתטיודרטנסתמואתלה

 .חש" פיאל 90 נויל הילע סגיוגין הב ברהלח עונבשתהישירו קהנפהה תלויועךס

 בורהצימסוגי מהליהש ברההח (,ע"קובה מועד"ה- לןלה) 2018,ברמנובב 19 ביום .ב
 3,450 של טוברו ברטמצ סכום סהגיי ברההח תומסגרב מההשלל קיףתש של רךבד
 כל אשרכ ידהליח "חש 150 של מחיר פילתחידוי 23,000 תקפהנ של רךבד "חש פיאל

- מןקכדל טת הפירואתללכו יחידה

30 - 5 ברהחה של תלוגיר תמניו ל מושמיל תניםני ראש ( דרהס) ציהופא תביכ 30 ▪

 תמתייסמש פהקותל ציהופא תבלכ "חש 8 של שמומי מחיר פיל קובנ רךע אלל
 2019. ארברובפ 14 ביום

30 - 6 ברהחה של תלוגיר תמניו ל מושמיל תניםני ראש ( דרהס) הפציאו תביכ 30 ▪

 תמתייסמש פהקותל ציהופא תבלכ חש" 10 של מושמי מחיר פיל קובנ רךע אלל
 , 2019. טסגואוב 14 ביום

100 - 7 של תלוגיר תמניול מושמיל תניםני אשר ( דרהס) ציהופא תביכ 100 ▪

 הופקתל ציהופא בתלכ חש" 4.5 של מושמי חירמ פיל קובנ רךע אלל ברההח
ארבינו 15 2019. ביום תמתייסמש

 ."חשילפא 272 נויל הילע סגיוה גיןב ברהלח עונבשתהישירו קהנפת ההלויועךס

 של ללכו סךבתיחידו 2,000 רכשוו מוראכ קהנפבה פותתשה טהליהש ליבע כי צויןי
 לן.לה 19 אורבי אהר "ח.שילפא 300

 דרהס) ציהופאה תביכישינו רךלצו קשהבטהמשפ תביל שהגהו 2018 ברמבדצ 31 ביום
 ביום ציה.ופאה תביכלש מושמיה מועד של תמניז רכהאלה (7 דרהס) ציהופא תביוכ (5
 רךאתו (7 דרהס) ציהופאה תביכ של מושמיהתופקת יופל מניז סעד תןני 2019 ארבינו 1

 ן.הלל'א24 אורבי האר. 2019 ארברובפ 12 ליום עד

 כפוף אולם אשמר עקבוו ועיד הינו מוראכ ציהופאה תביכ של מושמיה מחירי
 החברה. תטלישב אשר תטיודרטנסתמואתלה

 תמע יהתהשפיכ ברההח טוריוןקדיר תטללהח אםתבה ברההח את משתש ותקנפהה תמורת
 התוחפיו קיהסע קידוםל מששי אשר ברההח של ההון ססיבתגדלה רךלצו תר,הי ובין ת,לע
 הזרה מדינהוב ראלביש ולגיד תחוו תמקלה תדרשוהנ תעוקהשה משךלה החברה, של

 תלויפעהתרחבלה אי,פורסאביקנ מוצרי צורליי מפעל תמקהלתעוקהש משךלה ריקה,באפ
 ת.פוטהשו תיהאוהוצ רךצולו לםעווב ראלביש ברההח של

 אשונההר אהלווהה זרהח רךלצו ותקנפהה תמורת את תדיעמי אינה ברההח כי יובהר,
 עסקת תמהשלל ברעו ברההח של טהלישה ליבע ידי על קוענהו אשר יה,השני אהלוווהה
 ברה.לחסלובוגשלתלועיהפתסהכנ
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 מבע" המפאר דרגוט
 מבע" קרווטנ פא סטארט דרגוט ברלשע

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 היפצואיתבכותוינמ) ערך תוירינ של תוקנפה רויאב

) - (-

משך(ה) תויפצובי אתכ שומימו ) - 14 

משומו , 768,263 2018 ברמבדצ 31 
768,263-

3,840 
. "חשפיאל 230 

.2018 

משומו 597,223 2018 ברמבדצ 31 
597,223-

2,688  של
ל.עיל 9 אורבי אהר מו ,ולש טרם אשר 2018 161 

, 
. 

- 15 

- 16 

םוימ הפוקתל  הנשל
 תוליפע תילתח המייתהסש

 םויד לעו םויב
ברמדצב 31 ברמדצב 31 

)*( 2017 2018 
 ח"ש ילפא

840-
- 1,797
- 652
- 168
- 92

51 86
- 69

51 3,704 
1 )*( 

םוימ הפוקתל  הנשל
 תוליפע תילתח המייתהסש

 םויד לעו םויב
ברמדצב 31 ברמדצב 31 

)*( 2017 2018 

 ןומימ תונסהכ
 אורב אה)רתפציואוה חוב גיןבסינפינ זרגנשל רוךשע

 'ב10
)2,618( 19 10-

- )3,743( לן(הל 19 
- )6,361(

3,350 10-
 אהלווה גיןב ניכיון תתחהפו מדההצ הפרשי ,תריבי

 אורב אהר)
729 לן(לה 19 9-

 ליום ועד יםקובעה יםמועדמה חלה פהקותה מהלךב .ג
 ללכו סך תמורת ע.נ. אללהברהח של תלוגירתמניו ל(4 דרהס) ציהופא תביכ

 מושמי גיןב ברהלח עובשנ תירוהיש קהפההנ תלויועךס ,ח"ש פיאל של טוברו
 ברמבנוב 14 ביום עהקפ תפציואו 36,737 של תמוכ הינו לואתפציואו

 ליום ועד קובעיםה םמועדימה חלה פהקותה מהלךב
 טוברו ללכו סך תמורתנ.ע. אלל ברהל החשתמניו ל (7 דרהספציה )או תביכ

 הינו לעילסגיוה גיןבהברלח עושנב תהישירו קהנפהה תלויועךסח.ש" פיאל
 ברמבדצ 31 ליום "חשילפא

 פייםסהכ תהדוחו תמתיח מועדל ועד הדיווח תופקת אחרל תפציואו מושימי ענייןל
 לןלה א24 אורבי אהר

 תויללכוההנהל תוצאוה רויאב

 תתופחוהתפח
 תאחרו

 ל.עי' לא אורבי אהר

 ונט ,ןומימ תונסהכ רויאב

 לן(הל אורוב יללע'א
 אורב אה)ר סףב הנוהחו גיןבסינפינ זרגנשל רוךשע

 אורוב יללע

 ןומימ תוצאוה
 ארחמ חוזה גיןב ניכיון תתחהפו מדההצ הפרשי ,תריבי

 ל(עי' לב אורב אה)ר סףב הנוהחו

 אורוב יללע'א אורב אה)ר ושנייה אשונהר
- 27 ל(עיל 11 
- 24
- 4,130
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 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- רויאב  הינמל הפסד 17

 רךלצו בחשבון אושהוב לה(א תוניםלנ תמואתהה לל)כו תניומה ספרמו סדהפה תונינ לןלה
 :אמל ולילד הנחה שלבו סיסיב ובבחיש למניה סדהפב החישו

 הפוקתל
לשנה  

שהסתיימה   
ביום   31  

בדצמבר   
 2018 

מיום  תחילת  
פעילות  ועד   

ליו ם  
 31 בדצמבר  

 )*(   2017 
 חש" ילפא

 בושיבח הברהח של תוינמה ילבעל חסוימה הפסד
 הינמד לחומאה ייסהבס הפסדה

 :לאמלוילד של הנחהבבושיהח רךולצ תומתאה
 תפציואוב הגין חוב סינפינ זרגנ של גןבשווי הו שינויים

 או רווח רךד גןבשווי הו תסיפיננ תתחייבוכה גסוומה
 סדהפ

 של הנחהב הברהח של תוינמה ילבעל חסוימה הפסד
 לאמלוילד

51 149,889 

- 1,090 

51 150,979 

 ל.עי' לא1 אורבי אהר )*(

 תוינמה מספר
2017 2018 

 הפסדה בושיבח שמישש ללקושמה תוינמה מספר
 :הינמל
 ליום תרהי

 :תומתאה
 תלועיהפ תילתח ליום או ארבינו 1

 קונפת שהולויגר תמניו לל שלקמשור המספה
 מהופךב רכישה תמסגרב
 את לפציואו תביכתפעשל הש ללקמשור המספה

 תלוגירתמניומשו למושתסחירו
 דרהס)הפציאו תביכתפעשל הש ללקמשור המספה

 תלוגירתמניומשו למוש(7-ו

- 33,934,921

 - 7,509,416

 -

-

16,997

171,451
4 

 ליעלב קונפושה תלוגירתמניו לש ללקמשוה ספרמה
 ך השנההלמב טהליש

 הפסדה בושיבח שמישש ללקושמה תוינמה מספר
 הינמל ייסהבס

 :תומתאה
 קונפשיו תלומדל תליואת פוטנצילוגירתמניו תתוספב

 תפציואוב הגין חוב סיפיננ זרגמנ עושינב מורהתאלל
 הפסדה בושיבח שמישש ללקושמה תוינמה מספר

 הינמלל לומדה

29,100,357 

29,100,357 

-

41,632,785 

-

29,100,357 

67,300

41,700,085 
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 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 הנסהכ על יםמס רויאב

 .א

 .ב

 .ג

 .ד

 אלישרבהברהח יויסמ

 יללכ

 א"תשכה(חדש סח)נו סההכנ מס תקודפתאולהור אםתבה ראלביש מהנישו ברההח
 "(.קודהפ"ה-לןלה) 1961

 קהקיח קוניתי)תליהכלכ תלויעתיהה קחו תסבכנ ראוש , 2016 ברמבדצ 22 ביום
 ק"חו- לןלה) 2016-זע"תשה (,2018-ו 2017 קציבתהתנולש קציבתה עדייתגלהש

 קחו ת.מוברשו קהחו סםפור 2016 ברמבדצ 29 וםובי "(תלילכהכ תלויעתיהה
 25% לש משיעור תפחויתברוהח סמ שיעור כי תר,הי בין ע,קב תליהכלכ תלויעתיהה

 תלויעתיהה קחו תילתח מיוםש פהקותלסבהתייח אילך.ו 2018 ארבינו 1 מיום 23%-ל
 עורשי פיהל עהשתאורה עהקבנ,2017 ברמבדצ 31 יוםל עדו( 2017 ארבינו 1)תליהכלכ

 על חלס המר העוושי ליאהרי ההון רווח עלסמר העושי ף,סבנו 24% איהתברוס החמ
 הה.ז פןאוב תוחופאלי ההרי השבח

 הגנדובא תחדומא הברח

 אם,תבה תו.תאגדוה תמדינב סמה קחו פיל נישום גנדה,אוב אוחדמ אדם בני חבר
 או/ותקיסעתלועימפ גנדהאו תושב אדם בני ברחתסונהכ על חלה קריעיהסמה שיעור

 .30% ת הינוהוני

 ועאיר תקרוב גנדהאו תושב אדם בני ברח על חל 15% של בשיעור קורמב סמ ניכוי
 אשר גנדהאו תושב אדם בני ברח הינו דנדדיביה קבלמ אם אולם דנד,דיבי תקלוח

 ניכוי חל אל אזי ת,פחול 25% של בשיעור דנדדיביה משלם של עהההצב תבזכויו קמחזי
 גנדהאו תושב אדם בני ברדי חבי ידיםליח דנדדיבי לוםתש כן, מוכ מור.אכ קורמב סמ

 10% של בשיעור קורמב סמ יכויבנ יחויב רךע תלניירו סהבורב תסחרונ תיומניו אשר
 בד.בל

 ועאיר תקרוב גנדהאו תושב אדם בני ברח על חל 15% של בשיעור קורמב סמ ניכוי
 סמה שיעור גינהב תייםממשל רךע תמניירו תריבימ הסהכנ ללכו א)ל תריבימ סההכנ

 (. 20% ר שלעובשי ינוה

 ליחידים תןשני ידע או טטנגין פב גיםלומת תשלום או ולמי ניהד תישירו בורע תשלום
 בניכוי חויבי גנדהאו שבתו אדם בני ברח בידי גנדהאו תושבי אינםש אדם בני ברח או
 .15% ר שלעובשי קורמבסמ

 בין מס כפל תיעמנל מנהאתמקיי לא לוהל פייםסהכ תהדוחו על מהתיהח מועדל נכון
 .גנדהאול ראליש

 תוהבא יםנשה לברהעמס ל ירכלצ יםיוניכו יםהפסד

 תגיולוטכנו טקי'ובוג,הברחהשל ברההעל סדיםהפהתתרי, 2018 ברמדצב31 ליום נכון
 ברההח .מהאתבה ,"חש פיאל 1,043-ו 25,192 8,981-כ כום שלסב תמתכסמ סגלובוו

 תידעב פויצ אינו צולםוני אחרמ ברהעלה סדיםהפ תתרי גיןבםנדחי סיםמ יצרה לא
 עין.אה להנר

 תויפוס תומוש

 .סדןהיוו ועדממתפיוסו סמתמושו עוקבנ טרם תאוחדומתברולחו ברהלח
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 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- רויאב  משך(ה)הנסהכ על יםמס 18

 חווהר על מסהםוסכ ןיבו חל היהש י"רטויאתה" מסהםוסכ ןיבהמתאהןלהל .ה
 :ללוהכ הפסדה עלתוחובד קףזנשיכפ ,הילרג תוילמפע

 םוימ הפוקתל
תילתח עדותוילפע הנשל  המייתהסש

 םויל 31 םויב
 ברמדצב 31 ברמדצב

)*( 2017 2018 
 ח"ש ילפא

הפסד לפני מסים  על  הכנסה כמדווח  בדוח  על   
ההפסד הכו לל  

 תברוח מס שיעור

 תטיואורתי מס תאוהוצ
 בניכוי תתרומו אינןש תאוהוצ
 סיםמפוקנזאגינם לב תויירשי עהפו סדיםהפ

 נדחים
 סמרי העובשי שינויים

 הדיווח תשנ גיןב סיםמי תאוהוצ

51 
24% 

149,889 
23% 

12 
-

34,474 
) (33,454

 )12( 
-

)1,018(
 )2(

 - -

 ל.עי' לא1 אורבי אהר )*(
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 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- רויאב  יםרושק יםדדצוןיינעיבעל עם תוקאעס 19

 יםרושק יםדדצוןיינעיבעל עם תותרי .א
 ברמדצב 31 םויל

2017 2018 
 ח"ש ילפא

- תזכו תתרווי איםזכ 280 )*( 

- טהליש לילבע תיבותחיוה עליםבתאולווה 5,887  )**( 
 טהליש לילבע תתחייבוה גיןב סייםפיננ זריםגנ

- 33,557 )***( 
- 300  ****(מיה )ופר תמניו הון

יללע אורבי אהר )*( 8 .
יללע אורבי אהר )**( 9 . 

יללע אורבי אהר )***( 10 . 
יללע ב'1 אורבי אהר )****( .

יםרושק יםדדצו ןיינע יבעל עם תוקאעס  .ב
 םוימ הפוקתל

תילתח  הנשל
עדו תוילפע  המייתהסש

םויל  31 םויב
ברמדצב 31  ברמדצב

)*( 2017 2018 
 ח"ש ילפא

 ליבע פיכל תתחייבובה כרהגין הבתאוהוצ

 )**( תוליוכל תהלת הנאוהוצ

 )***( מוןמי תסוהכנ

 )***( מוןמי תאוהוצ

- 37,891 

- 840 

- )6,361( 

- 4,079 

 ל.עי' לא1 אורבי אהר )*(
 .יללע 15 אורבי אהר )**(

 יללע 16 אורבי אהר )***(

- רויאב  תוליפע ימגזר 20

)IFRS 8 מיאונלבי פיסכ דיווח קןתתקרונוע את תממייש ברההח  הדיווח ת.לועיפ זריגמ ברבד (8
 ירסד פןאוב קריםסנ אשר ברההח תהלהנ של מייםניהפו לייםהניהו הדיווחים על ססמבו זריגמה

 תאהקצ לגבי תטוחלהתקבל רכיולצ ברההח של אשיהר תליוופעתהתטוחלהה קבלמ ידי על
 לההנהדי הי על קבענ IFRS 8 תקרונולע אםתבה "(.לההנהת השגי)"םעיביצו תרכהעו אביםמש
 בר זרגמ ברהלח קיים סאביקנה תחוםב ברההח תוילפע תילתחו מהופךב רכישההתמהשל כי

 .זה תחוםב דווח
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 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- 21  יםנוכיס לוהינו םיינסניפ יםשירמכ רויאב

 יםינסניים פנול סיכוהינ .א

 יללכ .1

 סיכוני ק,שו כוניסי :סייםפיננ סיכונים גווןמל תהאו תחושפ הקבוצה תלועיפ
 םסייפיננה כוניםסיה את פהקות בכל תבוחנ הקבוצהת.לונזי סיכוניואיאשר

 .אםתבה תטוחלהתקבלו

 תדרגמו ריכהומע מזהה אשר ,צהקבוהתהלהנ ידי-על צעתבמ סיכוניםה ולניה
 סיכונים.ת הא

 ססילב תמודוהצ תתיומהו סייםפיננ תתחייבויווה סיםנכ תתרוי אין ברהלח
 מור.אכתתרוי מדה שלהצ סיסיב גיןב מידע ללנכאך לפיכול לשהוכ מדההצ

 םיינסניפ ןוסיכ ימרוג .2

 קוש ינוסיכ (1

 תיהריב רושיע יונישל הפישח

 ןגוה יווש ןוסיכ

 תאהנוש סףהנו החוב גיןב ארחמה החוזה כיבר תרבו)ל עליםבה תאלווה
 אאל סדהפ או רווח רךדגןהו לשווי אםתבהתדדמנ אינה ועקב בשיעור תריבי

 ל(.עיל 9,10 אורבי אה)רתתפחמו תלובע

 תקודפ על תססמבוהתריבי לשלם ברההח יבהתחיה ליםהבע תאולווה גיןב
 בשיעור תריבי זה בשיעור אהרו ברההח ,מוראכ תוחהני רךלצו כנסה.ה סמ

 .ועקב

 אהכתוצ גןהו בשווי ינוייםש גיןב סיכוןל ברההח את תחושפ עליםהב תאלווה
 .קהשו תבירי בשיעורי אפשריים ינוייםמש

 31 2018 ברמדצב

 תיהריב רויעשב יוניש
 של רושיעב היריד

5% 2% 

 םויל
 ברמדצב 31

2018 
 חש" ילפא

 תיהריב רויעשב יוניש
 של רושיעב היעל

2% 5% 

3,404 

42,238 

3,148 

39,061 

2,993 

37,134 

2,848 

35,344 

2,651 

32,890 

 תתחייבועלים והב תאלווה
 טהליש לילבע

 ארחמ ב חוזהרכי

 ערך
 יםבספר
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 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- 21  משך(ה) יםנוכיס לוהינו םיינסניפ יםשירמכ רויאב

 ך(שמה) יםינסניפ יםנול סיכוהינ .א

 משך(ה) םיינסניפ ןוסיכ ימרוג .2

 ישראני אוסיכ (2

 רובםב ,מניםמזו ושווי מניםמזוה תתרוי 2018 ברמבדצ 31 ליום .א
 טףשו פןאוב תצעמב לההנהה ראלביש שונים אייםקבנ תאגידיםב

 מםעי סייםפיננהתסדומוה של תסיפיננה תםתנואי ברבד רכההע
 איאשרה סיכון ברההח תהלהנ תרכעלה אם,תבה ת.קשרתמ ברההח

 מוך.נ אלו הינו תתרוי גיןב

 סיכוניל ברההח פהשוח גינםב סייםנפינה סיםהנכ טפירו לןלה .ב
 :איאשר

 ברמדצב 31 םויל
2017 2018 

 חש" ילפא חש" ילפא

235-

235-  סה"כ

 תוילזנינוסיכ (3

 תפוטשו תתרויתעואמצבתהשוטפ תלויפעה רכיצ את תמנממ ברההח
 לימבע תאולווה קצר מןלז תאוולוה ,מניםמזו ויושו מניםמזו תלוולהכ
 .הון סיגיוו טהליש

 לשם תפוטשו תתחזיו תבחינ ידי על תהוילנז את ללנה ברההח תמדיניו
 ל.יגהר קיםסהע מהלךב לייםופעתהםרכילצ מניםמזוה ולניה

 מניםמזו ושווי מניםמזו
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  אשראי  בנקאי   

  הלוואה  מתאגיד  בנקאי )*(   
  ספקים  ונותני  שירותים  

  זכאים  ויתרות  זכות   
         

   

            
   

          
          

   
 

    
 

  

 מבע" המפאר דרגוט
 מבע" קרווטנ פא סטארט דרגוט ברלשע

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 משך(ה) יםנוכיס לוהינו םיינסניפ יםשירמכ רויאב

) - (-

- 21 

ברמדצב 31  םויל
2017 2018 

- 235 

- 239
 - 218
 - 5,128
 - 564 

5,887 - )*( 
- 12,036 

- 2,759
 - 33,391 
- 36,150 

. )*( 

 :תוצוקבה לקוחל ילפ יםינסניפה יםשירמכהתימצת .ב

 ח"ש ילפא
 :םיינסניים פנכס
 מניםמזו ושווי מניםמזו

 :תתפחומ תובעל תודדמנה תוינסנית פויוייבתחה

 טהליש לילבע תתחייבווה םליבע אהלווה

 וא חוור רךד ןגוה יוושב תודדמנה תוינסניפ תוייבתחה
 :הפסד

 טהלישליבעלתציוופא חוב גיןבסיפיננ זרגנ
 טהלישליבעל סףהנו חובה גיןבסיפיננ זרגנ

 תשוטפ תלוחתרבול
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גילוי     1( מכשירים  פיננסיים הנמדדים  בשווי הוגן לצרכי
 

           
 

                
              

                     
        

 
                       

                      
  

 
  

  
 
  

 
    

 
  

 
 

       

     
      

   
       

  
     

     
            

 
             

טכניקות  הערכה  

היוון   תזרימי   מזומנים   -  ערך  נוכחי  
העתידיים   המזומנים   תזרימי   של  
שיעור   בסיס   על   מהוונים   כשהם  
הריבית  המקובל   להלוואות  בתנאים  

דומים  במועד המדידה.  

      
   

        
      
      

  

 
  

 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- 21  משך(ה) יםנוכיס לוהינו םיינסניפ יםשירמכ רויאב

 יםינסניפ יםשירמכ של ןגוה יווש .ג

 ןגוה יוושל ובקיר הווהמ הםשל יםהספר ערך אשר יםיטפר .א

 קיםספ ,מניםזומ שוויו מניםמזו לליםכו ברההח של םסייפיננה כשיריםמה
 לילבע תתחייבווה עליםב תאולוווה תזכו תותרוי איםזכ תים,שירו תניונו

 פיסהכ מצבה על תבדוחו מוראכ סייםפיננה םכשירימה של תתרוהי שליטה.
 .ןגההו לשווין רובקי תמהוו ,2018 ברמבדצ 31 ליום

 כשיריםמה תצוקבו של גןההו והשווי ספריםב רךהע את תטמפר לןלה להטבה
 רובקי או) גןהוה וויםש פי על אלש פייםסהכ תבדוחו גיםהמוצ ,סייםפיננה

 (: גןוהה לשווים

 ברמדצב 31
2017 2018 

 יווש ערך יווש ערך
 ןגוה יםבספר )*( ןגוה יםבספר

 ח"שילפא ח"שילפא

 תוינסניפ תויוייבתחה
 תיבויותחיוה עליםב תאולווה

--2,848 2,993 טהליש לילבע

 לל)כו ארחמב החוזה הרכי
--35,344 37,134 ת(ריבי

 .יללע א'3 אורבי אהר.גןההו השווי גדרמב3 מהרתתח תגסוומ דידהמה )*(

 3 המרב תוגוומסה ןגוה יווש תומדיד בדבר סףונ דעימ
מכשירים   
פיננסיי ם  

הלוואות בעלים   
והתחייבויות  
לבעלי שליטה  
ורכיב  החוזה  

המארח )כולל  
ריבית(  

שומיש השנע הםב יםנותנ
 ןגוהה יוושה תמדידב

 מחיר על ססתבה ןהיוו שיעור
 ברההח של ללקמשוה ההון

 רךועה אשרו ברמדוה מועדל
 .18%-בכ
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 2( גילוי  בדבר  מכשירים  פיננסי ים  הנמדדים  בשווי  הוגן  
 

             
      

 
        
    
   

 
      
   

          

          

   
     

     
 

             
        

 

  
   
   

    
   

          

      

        
      

       
   

 
     
                     

    
 

  

 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- רויאב  משך(ה) יםנוכיס לוהינו םיינסניפ יםשירמכ 21

 משך(ה) יםינסניפ יםשירמכ של ןגוה יווש .ג

 גן,הו בשווי ודדמשנ סייםפיננה כשיריםמה תא תטמפר לןלהש הטבלה .א
 2018: ברמבדצ 31 וםלי גן,ההו ג השווידרמאם לתבה

"כסה 3 רמה 2 רמה  1 רמה
 ח"ש ילפא
 (קרומב ית)בל

 תוינסניפ תויוייבתחה
 תדדומהנ תסיופיננ תתחייבויוה

 סדהפ או רווח דרך גןהו בשווי
 תציוופא חוב גיןב סיפיננ זרגנ

: 
2,759 2,759  - -

 ובהח גיןב משובץר הגזב הנרכי
)3,743( סףהנו  )3,743(  - -

)984(  )984( 

 דדיםמנ אשר סייםפיננ כשיריםמב עהתנול אשרב תטמפר לןלהש להטבה .ב
 3: מהרעלססמבוהתיעיססיבעל גןבשווי הו

נגזר  פיננסי  
בגין   

חוב אופציות    
אלפי ש" ח  

 נגזרה רכיב
 ןיבג בץושמה

 סףונהבוהח
 חש" ילפא

- 2018 ארוניב 1 םויל התרי -

-)*( אשונהלר כרהה 5,377

 על לדוח קףהנז סיפיננ זרגנ רוךשע
)3,743( ללהכו סדהפה  )2,618( )**( 

 2018 2,759 )3,743( ברמדצב 31 םויל התרי

 .יללע 11 אורבי אהר )*(
 מון.מי תסוהכנ סעיףב ללנכ ללהכו סדהפה על לדוח קףשנז רוךהשע סך )**(

 ל.עיל 17 אורבי אהר
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 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- 21  משך(ה) יםנוכיס לוהינו םיינסניפ יםשירמכ רויאב

 משך(ה) יםינסניפ יםשירמכ של ןגוה יווש .ג

 המבר תגוומסה ןגוה יווש תומדיד בדבר סףונ דעימ (3 3

 תמדיד תושירג
 ןגוהה יוושה

 יםנותנב יםיונישל

 יםנותנ
 יםיתומעשמ

 נםישא
 יםנתינ

 היילצפ

 תוקינטכ
 הרכהע

 ןגוה יווש
 םויל

 ברמדצב 31
2018 

 יםשירמכ
 םיינסניפ

 גןההו השווי מדןאו
 ככל תתיעוממש גדלי

 תתיותנודה ששיעור
 מוךנ היהי החזויה
 תתיעוממש

 תתיותנוד
 של חזויה
 מניה מחיר

 מודל
 מיבינו

2,759 
 חלפי ש"א

 סיפיננ זרגנ
 חוב גיןב

 תפציואו

 גןההו השווי מדןאו
 ככל תתיעוממש גדלי

 תריביה ששיעור
 מוךנ היהי להיון
 תתיעוממש

 תתיותנוד
 בשיעור

 תריביה

 נוכחי ערך
 מיזרית של

 מניםמזו
 *תידייםע

)3,743( 
 חלפי ש"א

 זרגנב הרכי
 גיןב משובץה

סףהנו החוב

-ב צעמומה המנייה מחיר ברבד תוןהנ תררובתה מועדמ חלה מיושם זה מודל *
 ה.מהשלר האחר שלסחממי הי30

 המרתגרמסבתגוומסהןגוהיוושתמדידבהברהח את ושמיששהרכהע יליכהת (4
3 

 תתיועי סייםפיננ כשיריםמ של גןהו שווי תדידמב רכההעה ותהליכי תמדיניוה
 תחוםב כירהב המשרהאנוש בידי יםחודש 6-לתאח נבחנים תתיועי אינןוש
 בין לים,ולכ מוראכ רכההעה תהליכי שווי. ריכיעמ עם תעצותייה תוך כספיםה

 קירהסו מוששי עשהנ בהן רכההעהתקוטכני ולולכי קוףתילתטושי תבחינ תר,הי
 ,כן מוכ.testing) (back לועבפ תאוהתוצ ולמ אל מודליםה עיביצו של בדיעבד
 של גןההו שוויםב ואירעש תייםעוממש נוייםשי תמהו של תוחני צעתבמ
 פהקותה בחלוף עואירש ינוייםש (טילוונשר )ככל תרבול ,סייםפיננה כשיריםמה

 עושבוצ תמיופני/תצוניוחי שווי תרכוהעב מוששי עשהנ בהם תוניםנ תמינוז לגבי
 תעלפו בכך .רכההע תגיילותודומ תתואונ תובחינ תמוקוד דיווח תפוקותב
 של שוויה את תאונ פןאובתפוקמש רכההעהתקוטכניש טיחלהב צהקבוה
 .גןהו שוויבתדדמהנ תסיפיננ תתחייבוה

48 



    
     

 
     

 

 

           
 

         
 

             
 

                     
           

             
            

             
      

             
          

    
 

                 
                     
         

 
   
   

 
  

           
 

                 
                     
         

 
   
   

 
  

  
          

 
      

 
                 

             
   

 
              

                  
         

 
 

                      
      

 
                           

                        
                         

                    
             

                 
    

 
                

  
 
 

  

 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- 21  משך(ה) יםנוכיס לוהינו םיינסניפ יםשירמכ רויאב

3 

 משך(ה) יםינסניפ יםשירמכ של ןגוה יווש .ג

 המר תגרמסב תוגוומסה ןגוהה יווש תומדיד תושירג חותינ (5

 יםסיפיננ יםזרגנלש גןההו שוויה של 2018 ברמצבד 31 ליום תשוגיר תוחני לןלה
 תתיותנודב בירס ןופאב יםאפשרי וייםלשינ טהליש ליעב פיכל תותחייבויה גיןב

 מועדב המניה מחיר של החזויה תתיותנודב ידהיר/ליהע מניה מחיר של חזויה
 חוב גיןב סיפיננ רגזלנ סבהתייח לןלה טמפורכ עוריםבשי סיםמתייחה הדיווח

 גיןב משובץה זרגנה כיבר גיןב ללקמשוה ההון חירמב אפשריים םושינויי תפציואו
 הילמגד תהר, הייסבי פןאוב אפשריים ינםהלה, הההנ תרכעלה אשר סףב הנוהחו

 החברה( של תמניוה לילבע ס)המיוח ההון תאו סדהפ או הרווח תא ינה(טקמ)
 תרי שכל נחההה תתח עתבצה לןלה תוחהני .לןלה טיםמפורה מיםסכוב
 א שינוי.לל תרום נותנימשה

 (הוןב )גרעון ההון על פעהשה סדפהאו וחרו על פעהשה
של ריעושב ירידה של ריעושב ליהע של ריעושב ירידה של  ריעושב ליהע

6% 11% 4% 16% 6% 16% 4% 16% 
"חש יפאל
(בוקרמ  י)בלת

 :ירשמכהםש
 יןגב סינינגזר פנ

12 36 )10(  )28( 12 36 )10(  )28(  ותיצאופ חוב

 (הוןב )גרעון ההון על פעהשה סדפהאו וחרו על פעהשה
של ריעושב ירידה של ריעושב ליהע של ריעושב ירידה של  ריעושב ליהע

1% 2% 1% 2% 1% 2% 1% 2% 
"חש יפאל
(בוקרמ  י)בלת

 :ירשמכהםש
 גזרנב הרכי
 ןשובץ בגיהמ

129 265 )125(  )244(  )129(  )265( 125 244  ףוסנב ההחו

 הברבח ןוהה ינוסיכ לוהינ תוינימד .ד

 לעולפו משיךלה תהוליכ תא מרשל הינם צהקבוה של ןההו סיכוני ולניה תמדיניו יעדי
 טבימי הון מבנה קייםלו תם,השקע על אהתשו תמניוה לילבע קענילה טרהמב חי קסכע

 ון.ת ההלויות עאתפחילה טרהמב

 לה,ש ההון המבנ תא איםתלה או מרלש טרהמב שונים בצעדים טקולנ עשויה צהקבוה
 ןעופירב מידהע רךלצו הון סיגיו של רךבד ציהופא תביוכ תחדשו תמניו תקנפהתרבול

 .צהקבולסיוכנ אשר החדש תלועיפ תחום תמסגרבתוילפע משךך הת ולצורחובו

 תוחו)ד רךעתויירנתונקתל'ג9 סעיף מכח השהגבשדרנה רדנפ יכספ דעימתללהכ אי
 יתפוקתה חובד ,1970 ל"שתה-(יםייידמו יםיתפוקת

 תקנותל'ג9 סעיף מכח גשהבה דרשהנ רדנפ פיסכ מידע תיופקתה בדוח הללכ לא ברההח
 קהמחזי ברההח כי בדהעוה אורל תאוז 1970 "לתשה (מיידייםו תייםופקת ת)דוחו ערך תניירו
 תמסגרבתהלמנוהתקריעיהתלועיהפ את הווהמןתלועיפ אשר תברוח ספרמבתקיחל תלובבע

 תוךמ כיברתמהוו והן תאימעצ תקיסעתלועיפ ותבעל ןאינ האל תברוח,מנםאו .צהקבוה
 לייםהוני וליםקשיו ציהולגר מימטע תאוז ברהכח תטימשפ תרגסמב וגדוא אשר תלועיפ רךמע

 זניח ינוהתברוחןתאו תמסגרב הליםמנוהתאוהוצוה תיבויותחיהה ים,סהנכ קףהי .אחרים
 .החברשל ה קףלהי סביח

 ביר,ס יעקמשלתתימהו מידע תתוספ משום הווהיאל רדנפ פיסכ דוח סוםפר מור,אה אורל
 ברה.דים של החאוחמספיים ההכ תת הדוחומסגרב ברכ ללנכ אינוש

-22 רויאב
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 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- 23  חוויהד תפוקת חרלא יםעואיר רויאב

 מהתיהח מועדל ועד וחהדיו תופקת אחרשל פהקותהךהלמבל,עיל'ג14 אורבבי אמובכ
-ל (7 דרהס) ציהופא תביכ ,1 671,161 משומו דיםאוחמה פייםסהכ תוהדוח על

 נכון ₪. פיאל 7,520 לל שלכו סך תמורת ע.נ. אלל ברהת של החלוגיר תמניו ,1 671,161
 1 ביום כן, מוכ (.7 דרהספציה )או תביכ 31,616 עוקפ םפייסהכ תם הדוחוסופר מועדל

 הפציאוה תביכ של מושמיהתופקת פיול מניז סעד תןנטפמשהתבי 2019 ארבינו
 .2019 ארברובפ 12 ליום עד רךאתו (7 דרהס)

 וץמח איפוהר סאביקנה אייצו את אישרה ראליש תמדינ 2019 ארבינו 27 ביום
 .התילולגבו

 תעלפו ברהחוה גנדהאוב חווהלסאביקנ עזרולהחלההברהח 2019 ארינו חודש מהלךב
 Peterson and של תבתברח של ועסיב C.U.M.C קןתילפ גנדהאוב חווההתמכסלה

ControlUnion .איפורסאביקנ יצוימושלייבו עלמפ תמקלה תלועפ ברהחה כן, מוכ 
 מיםגורה עם אוםתיבלוהכ גנדהאוב ברההח של ווהלח מודהצ "(,עלהמפ"-לןלה)

 פיל G.M.P קןתתקבלתעלפו ברההח סף,בנו .גנדהאוב טייםלוונהר טורייםולגהר
 .GSAP תברשל ח ועסיב אייםופאירדיים והקנטים הדרטנסה

 תלב ערך תלניירו סהורבב מרת מאגרל סתיכנ ברההח 2019 ארברובפ 24 מיום חלה
 מ."בע ביבא

 , Fortera Properties תברח דים עםסמיי סכםהב קשרהתה ברההח ,2019 ארנוי בחודש
 קריוישע (ענייןהפיל",ףתהשו"-ו",סכם"הה-לןלה) גלטובפור תאוגדמתטיפר ברהח

 :מןקכדל הינם

 ברה"ח או/ו תאגיד"ה-לןלה) גלטופורב חדש דגיאתמוקיה תףשווה ברההח .1
 ססיב על תאגידה של עוהנפר קפמונה ההוןמ 90%-בקתחזי ברההח "(תלועיהפ

 ססיב על תאגידה של נפרעוה קנפמוה ההוןמ 10%-בקיחזי תףוהשו אמל ולילד
 .אמל ולילד

 "(ההחוו"-לןלה)גלטובפור איפורסאביקנתחוו הקמתלעלתפתלועיהפתברח.2
- להן) איפור סביאקנ מוצרי ייצור רךלצו GMP קןתילפ עלמפ תמקה וכן
 .החוצה למו גלטובפור איפורסאביקנ מוצרי כורמול "(לפעמ"ה

 שבו מועדמה חודשים 3-6 של מןזקפר תוף תלועיהפ תברלח קיספ תףהשו .3
 תהרשיונו כל תאתהרשיונו תקבלל קשההב תגשלה איםתנה כל מוקייתה

 איפור סאביקנ של אייצוו ייצור ריבוי, ל,גידו רךלצו לגטובפור טייםלוונהר
 רתאי תףהשו כן, מוכ "(.ת"הרישיונו- לןלה) איורפ סאביקנ של לוויםנ מוצריםו

 תאגידהתמקה ועדממ חודשים 4 תוך דונם 20 של ודלבג רקעקתלועיהפ תברלח
 תרבול,אוחרמהילפ ,ברההח ידי על רקעקלתפיופציסהתדרישוהתגהצ מועדמו

 ,רקעקהגסולתטומור תדרישו ,גישהו תכנון תדרישו ,קליםא אנית,רק לא אך
 ייועד אשר דונם 1-וכ חווהה תמקלה ייועדו דונם 15 תוכןמ אשר ,מהגווד קציבת

 ל.פעמהתמקלה

 .תהרישיונו תקבלל עד תאגידה תמסגרב דרשושי תלויוהע אלומב אתיש ברההח .4

 תפוטהשו תאוהוצ ,לפעמה,חווהה הקמת רךלצו תלועיפהתברלח מידתע ברההח .5
 מוכ "(.אהולו"הה- לןלה)תלועיהפ הקמת רוךלצ דרשהנ מוןמיה כל של מדההעו

 של להניהווטףהשו ולעוהתפ לפעמוה חווההתמקהעלתאיאחר ההינ ברההח ,כן
 בכל מודותע דרשיםהנ אישוריםה כל תא אתמצי ברההח ,סףבנו .עלוהמפ חווהה
 רךלצו תדרשהנ יהגלוטכנוה כל תמדהעו הדין פי על תדרשוהנ תטכניוהתדרישוה

 .תלועיהפ תמקהב סיוןני עלוב אקיב,מןמיו אדם כח תמדהע ,תלועיהפ הקמת

 .א

 .ב

 .ג

 .ד

 .ה
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 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- 23  משך(ה) חוויהד תפוקת חרלא יםעואיר רויאב

 משך(ה) ה.

 יהוו אשר תאגידב תפוסנו תמניו תףלשו ברההח צהקת ,תהרישיונו תקבל עם .6
 מועד תואומ חלהש כך ,תאגידה של נפרעוהקנפמוה ההוןמ 5% אהההקצ אחרל

 12 של מןזקבפר כי סכםמו ,סףבנו .תאגידהתמניומ 15%-ב תףהשו קיחזי
 12 עד מושמילתתנהני ציהופא תףלשו מודתע ,תאגידהתמאה מועדמ חודשים
 תקואחז ששיעור פןאוב,תאגידבתפוסנו תמניו תאלהקצ ,מכן אחרל חודשים

 תבחיר פיל 20% עד להכ סף)וב נוספים 5% עד על מדויעו לויגד תאגידב תףהשו
 תפיוסהכ תעוקההש סך פיל קבעי תףהשו ידי על ישולם מושמיה מחיר (.תףהשו

 של בדרך אם בין ,ברההח ידי על הפציאוה מושמי עדמול עד תאגידבתהישירו
 תאגידבתקונפמוהתמניוהתמוכ קיחל ,תאחר רךבד אם ובין םליבע תאולווה
 .מועד תואוב

 של מיעצ מוןמי ךלצור תיוסומהכנ חיובי מניםמזו זריםת תאגידל איןש מןז כל .7
 עשינהת סכםהה פי על תאגידלתדרשוהנ תפיוסהכ תעוקההש כל ,תיולועופ
 .תאגידה טוריוןקדיר קבעשי מועדיםוב פןאוב תוחזרנהו בדבל ברההח תעואמצב

 בריםח2תמנולתוזכהתא יש ברהלח אשרכ בריםח3 וליכל תאגידהןטוריוקדיר .8
 וקבלתי טוריוןקירבד תטוחלהה כל .בדבל אחד חבר תמנולתזכוהתא יש תףולשו

.טוריוןקדירב עההצב בכל אחד ולק היהי טורקדיר ולכל ילגר רובב

 של טוריוןקדירה יו"רכ דנינו יוחנן תא תהמינ ברההח 2019 ארברובפ 5 ריךאתב .ו 
 החברה.

 :מןקכדל הינם ברההח של טוריוןקדירה "ריו לש ולמגתה איתנ .1
 קףבהי תיםרושי תןמ כנגד מע"מתתוספב "חשפיאל 36 של סךב חודש ולמגת 1.1

 בחודש. תעוש 40 תופחשל ל

 1.5% של קףבהי סההכנ מס תקודפל 102 סעיףל אםתבה תמניו תאהקצ 1.2
 90 תוך וקצוי מוראכתמניוה.ולילדאלל רהחבהשל נפרעוהקנפמוה ההוןמ

 תמניוהתברעלה ברההח תזכולתפופוכ היווי ותכהונ תילתח מועדמ יום
 מועדי ססיב על תךכהונ תקסהפ של קרהמב מורהת אלל ליהא חזרה

 :לןהכל להההבש
 ;תךכהונ תילתח מועדמ יום 90 תוך לויבשי תמניו 232,819 א()

 ;2020 ארנוי בחודש לויבשי תמניו 232,819 )ב(
 .2021 ארנוי בחודש לויבשי תמניו 232,819 ג()

 תקודלפ 102 סעיף תאולהור אםתבה טוריוןקדירה ליו"ר תפציואו תאהקצ 1.3
 ל.לודי אלל ברההח של נפרעוהקנפמוה הוןמה 3% של קףבהי סההכנ סמ

 –מןקכדל היהי מושמיר המחי
 בשלושים צעמומה המניה מחירב היהי תפציואוה של ןאשוהר השליש א()

 יהשנ לישהש )ב( "(,ססיהב מחיר)" ארינוב1םליו נכון אחורה סחרמ מיי
 ;ססיהב מחירמ 30%-ב וההגב מחירבהיהי תפציואוה של

 ;ססיהב מחירמ 30%-ב גבוהה מחירבהיהי תיופצאוה של יהשנ השליש )ב(
 .ססיהב מחירמ 60%-ב גבוה היהי לישיהש השליש ג()
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 מבע" המפאר דרגוט
 (מבע" קרווטנ פא-סטארט דרגוט- ברלשע)

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- 23  משך(ה) חוויהד תפוקת חרלא יםעואיר רויאב

 משך(ה).ו

 תקשרותה סיוםמ תייםשנ של פהקות תוםלעד ושממילתתנוני היינהתתפציואוה .2
 קצאה.הה מועדמ שנים 10 אחרל משו,מו אל אם עו,קיפ תפציואוה קרהמ ובכל

 .תמניוב טונקלוסי ןגנומנ פי על ושממית לתנותהיינה ני תפציואוה

 :לןלהכ מושמילתתנוני היווי לויבשי תפציואוה .3
 ;הכהונה תילתח מועדמ מיםי 90 תוך לויבשי ותמני 465,638(1)
 ;2020 ארנוי בחודש לויבשי תמניו 465,638(2)
 .2021 ארנוי בחודש לויבשי תמניו 465,638(3)

 תואץ ,לישיש לצד מיםקייהטהליהש לימבע ברהבח טהליהשתכירמשלתסיבובנ .4
 .ציהופאה תביוכ תמניוהתהבשל
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 פרטים נוספים על התאגיד - ד' פרק 

 
 
 

 בע"מ  פארמהטוגדר  שם החברה: 
 

 520039348 מס' החברה ברשם החברות:
 

 , אשקלון 1התעשיה   כתובת:
 

 054-7703336 טלפון: 
 

 03-3039001 פקסימיליה: 
 

 contact@together-pharma.com : אלקטרוני דואר

 

 2018בדצמבר,  31 הכספי:תאריך הדוח על המצב 
 

 2019במרס,  17 תאריך הדוח: 
  

contact@together-pharma.com


 

 

 

 

 

 

 

 

2 

   2018לשנת   (ש"חתמצית דוחות על הרווח הכולל של החברה )אלפי  :א10תקנה 
 

 לתקופה שהסתיימה ביום 
 30.6.2018   

 )חציון ראשון( 
31.12.2018   
 )חציון שני( 

 __  __  הכנסות 
 __  __  גולמי רווח

 3,704 859 וכלליות   הנהלה  הוצאות
 148,416 148,520 הוצאות אחרות 

 152,120 149,379 מפעולות רגילות הפסד
 ( 2,231) ( 5,354) ן, נטומימו (הכנסותהוצאות ) 

 149,889 144,025 לשנה  הפסד
 149,889 144,025 כולל לתקופה )רווח( הפסד

 
 שימוש בתמורת ניירות ערך  : ג10תקנה 

נועדו    2018בנובמבר    19 -ו  2018באוגוסט    15בתאריכים  התמורות מההנפקות שביצעה החברה  

התאם להחלטות דירקטוריון החברה כפי שיהיו מעת לעת, ובין היתר, לצורך הגדלת  לשימוש ב 

להמשך ההשקעות  ,  בסיס ההון של החברה אשר ישמש לקידום עסקיה ופיתוחה של החברה

עות להקמת מפעל לייצור  הנדרשות להקמת חוות הגידול בישראל ובאפריקה, להמשך ההשק

.  מוצרי קנאביס, להרחבת הפעילות של החברה בישראל ובעולם ולצורך הוצאותיה השוטפות

.  פיתוח הקרקעות לגידול קנאביסנכון למועד הדוח, החברה השתמשה בתמורות כאמור לצורך  

מימים   מיידיים  דיווחים  ראו  תמורתן,  וייעוד  כאמור  ההנפקות  אודות  נוספים    15לפרטים 

)מס' אסמכתאות:    2018בנובמבר    20  - ו  2018בנובמבר    18;  2018באוגוסט    19;  2018באוגוסט  

  - ו  2018-01-111048;  2018-01-110379;  2018-01-078459;  2018-01-077676;  2018-01-077028

 , בהתאמה(, הנכללים על דרך ההפניה.  2018-01-111414

   .201831.12 ליום ותכלול ובחברותבת -בחברות השקעות רשימת : 11 תקנה
 

 סוג המניה שם החברה

 וע.נ.

הון  

מונפק 

ונפרע 

)מספר 

 המניות(

ע.נ.  

מוחזק 

על ידי  

 החברה

 ערכם

  בדוח

 הכספי

 הנפרד

  של

 החברה

  בהון 

  ובזכויות

 ההצבעה 

)%( 

  בסמכות

 למנות

 דירקטורים 

)%( 

ג'ובוקיט טכנולוגיות  

 בע"מ

ש"ח   0.01רגילות בנות 

 ע.נ. כ"א 
2,001,111 20,011.11 

(15,417 ) 

100% 100% 

ש"ח   0.01בכורה א' 

 ע.נ. כ"א 

 

304,028 

 

304,028 

 

100% 100% 

Industrial Globus 

Uganda 

  100,000רגילות בנות 

 שילינג אוגנדי ע.נ. כ"א 

100 51 (12 ) 51% 51% 

ש"ח   10רגילות בנות  גלובוס פארמה בע"מ 

 ע.נ. כ"א 

1,000 1,000 (37,757 ) 100% 100% 
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 סוג המניה שם החברה

 וע.נ.

הון  

מונפק 

ונפרע 

)מספר 

 המניות(

ע.נ.  

מוחזק 

על ידי  

 החברה

 ערכם

  בדוח

 הכספי

 הנפרד

  של

 החברה

  בהון 

  ובזכויות

 ההצבעה 

)%( 

  בסמכות

 למנות

 דירקטורים 

)%( 

ירוק תוצרת רפואית  

 בע"מ

ש"ח   10רגילות בנות 

 ע.נ. כ"א 

500 500 - 100% 100% 

 
 בת ובחברות כלולות בשנת הדיווח  -שינויים בהשקעות בחברות : 12 תקנה

והעסקה להקמת החווה באוגנדה,    אודות עסקת המיזוג עם גלובוס פארמה  לפרטים נוספים 
 ז לפרק א' לדוח התקופתי. 27, 1.1.2, 1.1.1סעיפים  ראו 

 
  (₪)אלפי    והכנסות החברה מהן בשנת הדיווחכלולות בת וחברות -הכנסות של חברות : 13תקנה 

 
 )הפסד(   שם החברה 

 
רווח כולל 

 אחר 
 ריבית  דיבידנד ודמי ניהול

 
עד תאריך  
הדוח על  

המצב 
 הכספי

 לאחר 
תאריך הדוח  

על המצב  
 הכספי

עבור שנת  
 הדיווח 

  לאחר
  שנת

 הדיווח

ג'ובוקיט טכנולוגיות  
  בע"מ

(2,999 ) __ __ __ __ __ 

Industrial Globus 

Uganda 

(12 ) __ __ __ __ __ 

 
  בבורסה מסחר : 20תקנה 

במהלך תקופת הדוח נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ניירות הערך הבאים  
 של החברה:  

  
 הערות כמות שנרשמה למסחר  סוג נייר הערך  תאריך 

של   2.5.2018 רגילות  מניות 
 החברה 

פרטית   33,906,350 הקצאה 
במסגרת הכנסת פעילות  
לחברה.   רפואי  קנאביס 
דיווח   ראו  לפרטים 

מיום   במאי    3מיידי 
אסמכתא:    2018 )מס' 

2018-01-044227 .) 
אופציה   19.8.2018 כתבי  הנפקת 

(, כתבי אופציה  4)סדרה  
( וכתבי אופציה  5)סדרה  

בהתאם  6)סדרה    )
להשלמה   לתשקיף 

 . והודעה משלימה

  – (  4כתבי אופציה )סדרה  

805,000 . 

  – (  5כתבי אופציה )סדרה  

805,000 . 

  – (  6כתבי אופציה )סדרה  

1,150,000 . 

אופציות.   כתבי  הנפקת 
דיווח   ראו  לפרטים 

באוגוסט    19מיידי מיום  
אסמכתא:    2018 )מס' 

2018-01-078798 .) 

אופציה   20.11.2018 כתבי  אופציות.    – (  5כתבי אופציה )סדרה  הנפקת  כתבי  הנפקת 
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(, כתבי אופציה  5)סדרה  
וכתבי אופציה  (  6)סדרה  

בהתאם  7)סדרה    )
להשלמה   לתשקיף 

 ולהודעה משלימה 

690,000 .

– (  6כתבי אופציה )סדרה  

690,000 .

– (  7כתבי אופציה )סדרה  
2,300,000 .

דיווח   ראו  לפרטים 
באוגוסט    21מיידי מיום  

אסמכתא:    2018 )מס' 
2018-01-111678 .) 

לפרטים אודות מימושים של כתבי אופציה סחירים ואופציות לא סחירות למניות של החברה, ראו סעיף  
 לפרק א' לדוח התקופתי.  2.2

במהלך תקופת הדוח הופסק המסחר בניירות הערך של החברה כמפורט להלן: 

המסחר  הפסקת סיבתשעהתאריך "עני סוג
רגילה   מניה 

(462010 )
בתחום  6.2.201810:55 פעילות  להכנסת  מפורט  בהסכם  התקשרות  על  הודעה 

 (.2018-01-012592הקנאביס )מס' אסמכתא: 
שיווק  18.3.201810:40 לגידול,  חממות  להקמת  מחייב  הבנות  בהסכם  התקשרות 

)מס'    במדינה זרהדונם    100ויצוא של קנאביס רפואי בהיקף של עד  
 (.2018-01-025612אסמכתא: 

5טון תפרחות מיובשות או    50חתימה על מזכר עקרונות למכירת  11.4.201812:51
 (.2018-01-036964)מס' אסמכתא:  טון שמן לחברה קנדית

ייצור  17.4.201811:59 לגידול,  חממות  להקמת  מחייב  מפורט  בהסכם  התקשרות 
)מס'    דונם במדינה זרה  100בהיקף של עד    ויצוא של קנאביס רפואי

 (.2018-01-038947אסמכתא: 
רפואי  תוצאות אסיפה כללית בקשר עם  1.5.201816:06 פעילות קנאביס  הכנסת 

 (. 2018-01-043342)מס' אסמכתא:  לחברה

חברת 10.5.201812:01 עם  פעולה  לשיתוף  עקרונות  מזכר  על   Sea-Dead חתימה 

Premier  :(. 2018-01-046978)מס' אסמכתא 
טון קנאביס רפואי בשנה   50התקשרות בהסכם מחייב למכירת עד 14.6.201810:40

 (. 2018-01-051486)מס' אסמכתא:  עם חברה קנדית
ביטול המכרז הציבורי והעמדת מימון לחברה על ידי בעלי השליטה12.7.201814:58

 (. 2018-01-063306)מס' אסמכתא: 
של  5.8.201810:56 למכירה  מחייב  הסכם  על  רפואי    12.5חתימה  קנאביס  טון 

גרמנית -2018-01  -ו  2018-01-073161)מס' אסמכתאות:    לחברה 
073170 .) 

חתימה על מזכר עקרונות מחייב לרכישת שליטה בחברה גרמנית  29.8.201810:48
בתחום   רפואיהפועלת  קנאביס  של  ופיתוח  מחקר  )מס'    הפצה, 

 (.2018-01-082125אסמכתא: 
וכתבי  (  5סדרה  )כוונה להארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה  23.12.201813:51

 (. 2018-01-125265( )מס' אסמכתא: 7סדרה )אופציה 
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 לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה  תגמולים : 21תקנה 
הכספיים לשנת הדיווח, לכל אחד מבעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה  להלן פירוט התגמולים שניתנו, בשנת הדיווח, כפי שהוכרו בדוחות   .א

  (:"חש( )אלפי 2)א()21-( ו 1)א()21כאמור בתקנות  , הבכירה בחברה ובחברות הבת

  תגמולים* אחרים  תגמולים* בעבור שירותים  פרטי מקבל התקבולים 

 תפקיד שם
היקף  
 משרה

שיעור 
החזקה  

בהון 
 1התאגיד 

 מענק שכר
תשלום 
מבוסס 

 מניות

דמי 
 ניהול

 ריבית  ( 1) אחר עמלה 
דמי 

 שכירות
 סה"כ אחר 

"ר  יו ברכה  ניסים 
  דירקטוריון 

 2"ל ומנכ

50% __ __ __ __ 280 __ __ __ __ __ 280 

  משותף "ל  מנכ עטיה  גיא
  גלובוס   של

 ודירקטור 

50% __ __ __ __ 280 __ __ __ __ __ 280 

  משותף "ל  מנכ סוסינסקי   ניר
  גלובוס   של

 ודירקטור 

50% __ __ __ __ 280 __ __ __ __ __ 280 

סמנכ"ל   אור  בן  אורי 
 כספים 

40% __ 135 __ __ __ __ __ __ __ __ 135 

 143 __ __ __ __ __ __ __ __ 143  -  ( 2)דירקטורים

 
 . סכומי התגמול מובאים במונחי עלות לחברה *
 נסיעה ואחרות. ( "אחר" כולל החזר הוצאות 1)
  , כאשר ה"ה ניסים ברכה, גיא עטיה וניר סוסינסקי אינם מקבלים גמול מתוקף תפקידם כדירקטורים.2018גמול הדירקטורים בשנת  ( 2)
 

 
 בעלי עניין ונושאי משרה למועד פרסום הדוח.  1
 נכון למועד פרסום הדוח, מר ברכה מכהן כמנכ"ל ודירקטור.  2
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לפרטים אודות התגמול לו זכאים מר ניסים ברכה, מר ניר סוסינסקי, מר גיא עטיה ומר   .ב
(,  2018-01-043534)  2018במאי    2לדוח מיידי של החברה מיום    1.5סעיף  אורי בן אור, ראו  

 הנכלל על דרך ההפניה. 

 
 גמול דירקטורים  .ג

גמול   קיבלו  בחברה  הדירקטורים  סוסינסקי,  וניר  עטיה  גיא  ברכה,  ניסים  ה"ה  למעט 
כמפורט בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות דירקטור  בהתאם לסכום המזערי  

 .  2000-חיצוני(, התש"ס 
 

 בחברה  שליטה בעל :א21תקנה 

בעלי השליטה בחברה הינם מר ניסים ברכה, מר ניר סוסינסקי ומר גיא    ,נכון למועד דו"ח זה

 . עטיה

   עסקאות עם בעל שליטה  : 22תקנה 

החברה, בדבר כל עסקה עם בעל שליטה בחברה או שלבעל שליטה  להלן פרטים, למיטב ידיעת  

בחברה יש עניין אישי באישורה, אשר החברה התקשרה בה בשנת הדוח או במועד מאוחר לסוף  

 שנת הדוח ועד למועד הגשת הדוח או שהיא עדיין בתוקף במועד הדוח: 

 ( לחוק החברות4)270עסקאות המנויות בסעיף  .א

לדוח מיידי    1.5ראו סעיף  חברה עם בעלי השליטה בחברה  לפרטים אודות התקשרות ה 

וכן סעיפים  2018-01-043534)  2018במאי    2של החברה מיום   על דרך ההפניה  (, הנכלל 

 )ב( לפרק א' לדוח התקופתי. 27-ו  6.23

 עסקאות אחרות  .ב

 אין. 

 הדוח  תאריךבסמוך ל  בחברה עניין בעלי החזקות : 24 תקנה

אופציות לא   מניות 

 סחירות

כתבי  

אופציה  

 ( 5)סדרה 

כתבי  

אופציה  

 ( 6)סדרה 

 סה"כ ללא דילול

 )%( 

סה"כ בדילול  

 )%(  מלא

 22.17 23.53 60,000 60,000 0 11,360,800 ברכה ניסים

 24.11 25.87 0 0 0 12,489,140 עטיה גיא

 17.70 18.99 0 0 0 9,168,903 סוסינסקי  ניר

 0.04 0.04 0 0 0 20,471 בריקמן   מרום מיכל

יובהר, כי החזקותיהם לעיל של מר ניסים ברכה ומר גיא עטיה, אינן כוללות חוב כלפיהם אשר יכול ויומר למניות של החברה,  

(,  2018-01-128151)  2018בדצמבר    30בכפוף לאישורה של האסיפה הכללית של החברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  

 הנכלל על דרך ההפניה. 

 הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים  :א24תקנה 
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ראו    2018בדצמבר    31נכון ליום    לפרטים בדבר ההון הרשום, הון מונפק וניירות ערך המירים
   לדוחות הכספיים. 13ביאור 

 
 מרשם בעלי מניות של החברה  : ב24תקנה 

 הינו כדלהלן:   2018בדצמבר,   31מרשם בעלי מניות של החברה ליום  

שם, סוג וסדרה של  שם בעל המניות הרשום
 נייר ערך 

 כמות ניירות ערך 
 מעודכנת 

 46,605,883 מניות רגילות ללא ע.נ  מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ 

 1,666 מניות רגילות ללא ע.נ  עופרה ונחם ביי 

FIVESTARTS SPA  52 מניות רגילות ללא ע.נ 

 46,607,601 מניות רגילות ללא ע.נ  סך הכל:

 



 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 הדירקטורים של החברה  : 26תקנה 
 :  למועד פרסום דוח זהלהלן פרטי הדירקטורים של החברה, נכון  

 
 יגאל פטרן עירית בן עמי  מיכל מרום בריקמן  גיא עטיה  ניר סוסינסקי  ניסים ברכה  יוחנן דנינו  שם: 

 050205095 056794852 24675746 033519745 033753369 022720452 056162142 מספר זיהוי: 

 22.7.1950 15.04.1961 1.11.1969 22.11.1976 3.4.1977 22.3.1967 20.12.1959 תאריך לידה: 

עובדה   מען:    23מבצע 

 מודיעין 

רעננה  39ציפצן   תל אביב   9אושה  ניר ישראל  160התאנה  ניר ישראל  93הזית  אמונים מושב    117הזית   א 

4325801 

 , רשפון 9השקד 

 ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  נתינות:

חברות בועדות  

 דירקטוריון: 

וועדת   - - - - ביקורת  ועדת 

 תגמול 

הועדה   ביקורת,  ועדת 

כספיים  לבחינת   דוחות 

 וועדת התגמול.

הועדה   ביקורת,  ועדת 

דוחות   לבחינת 

וועדת   כספיים 

 התגמול. 

האם הוא דירקטור  

בלתי תלוי או דח"צ  

כהגדרתו בחוק  

החברות, אם הוא  

בעל מומחיות  

חשבונאית ופיננסית 

או כשירות  

מקצועית, ואם הוא  

דירקטור חיצוני  

 מומחה: 

בלתי   לא לא לא לא דירקטורית 

 תלויה 

,  ד חיצונית  ירקטורית 

מומחיות   בעלת 

 חשבונאית ופיננסית. 

חיצוני   דירקטור  כן, 

מומחיות   בעל 

 חשבונאית ופיננסית.  

האם הינו עובד של  

התאגיד, של חברה  

בת שלו, של חברה  

קשורה שלו, או של  

 בעל עניין בו: 

 לא לא. לא לא לא לא לא
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 יגאל פטרן עירית בן עמי  מיכל מרום בריקמן  גיא עטיה  ניר סוסינסקי  ניסים ברכה  יוחנן דנינו  שם: 
התאריך בו החלה  

 כהונתו כדירקטור: 

5.2.2019 2.5.2018 2.5.2018 2.5.2018 2.5.2018 04.05.2016 18.3.2010 

השכלתו והתעסקותו  

השנים  5-ב

האחרונות ופירוט  

התאגידים שבהם  

 משמש דירקטור: 

במשפטים,   בוגר 

 אוניברסיטת ת"א.

המדינה,   מדעי  מוסמך 

 אוניברסיטת חיפה. 

ונשיא   חברת  יו"ר 

הארט   האחזקות 

בע"מ,    דיגיטל

בחברת   המחזיקה 

 . הביטוח ווישור בע"מ

חברה   מגדל  יו"ר 

 לביטוח בע"מ. 

אחזקות   מגדל  יו"ר 

 ביטוח ופיננסים בע"מ.

משטרת   מפכ"ל 

 ישראל.

ב  Cyberd  -דירקטור 

 ובהארט דיגיטל בע"מ. 

אלקטרוניקה   הנדסאי 

ממכללת   ומחשבים 

 אורט יד ליבוביץ.  

סנטר   גלובוס  מנכ"ל 

 נדל"ן.

ראשון   בהנדסת  תואר 

וניהול   תעשייה 

בן   מאוניברסיטת 

 גוריון. 

בחברת   ושותף  מנכ"ל 

ניהול   עמית  אדם 

 והנדסה.

בחברת   לנשיא  משנה 

של   בעלים  אבטחה; 

ביטחון   ר.ח.ש.  חברת 

ובעלים  2016) בע"מ;   )

 של אולם אירועים. 

ראשון   תואר  בוגרת 

וחשבונאות   בכלכלה 

למינהל;   מהמכללה 

במימון   מוסמך  תואר 

 יו יורק.  מברוק קולג' נ

סמנכ"ל כספים בחברת  

 לינקיורי בע"מ.  

ראשון   תואר  בוגר 

חשבון   וראיית  בכלכלה 

חיפה;   מאוניברסיטת 

בוגר     LL.Bתואר 

משפטים בטעם מכללת  

  , תואר  משפט  שערי 

LL.M  המרכז מטעם   ,

הרצליה.   הבינתחומי, 

החטיבה   על  ממונה 

עובדי   באיגוד  הארצית 

בהסתדרות   התחבורה 

 הכללית החדשה.

במדעי    ואר ת בוגר 

וכלכלה   המחשב 

בר   מאוניברסיטת 

 אילן; 

שיווקי   ויועץ  מנהל 

דיוור   עמיטל  בחברת 

 ישיר בע"מ 

בחברות  דירקטור  

תראפיוטיק   מדיוי 

קדימהסטם   בע"מ, 

השקעות   בע"מ, 

לציון   ראשון  ונאמנות 

. דירקטור בלתי  (1976)

באלקטרוניקס   תלוי 

 בע"מ.   3000ליין 

האם הוא בן משפחה  

עניין אחר  של בעל 

 בתאגיד: 

 לא לא לא לא לא לא 
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 יגאל פטרן עירית בן עמי  מיכל מרום בריקמן  גיא עטיה  ניר סוסינסקי  ניסים ברכה  יוחנן דנינו  שם: 
האם הינו דירקטור  

שהחברה רואה אותו  

כבעל מומחיות  

חשבונאית ופיננסית 

לצורך עמידה  

במספר המזערי  

שקבע הדירקטוריון  

(  12)א()92לפי סעיף 

 לחוק החברות: 

 כן  כן  כן  לא לא לא לא
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  בכירה של החברהנושאי משרה  :א26תקנה 
 להלן פרטי נושאי המשרה הבכירה של החברה, נכון למועד פרסום דוח זה: 

 
 עמרי וולף אורי בן אור שם:

 031489735 027867753 מספר זיהוי:
 5.12.1978 21.8.1970 תאריך לידה: 

 22.8.2013 2.5.2018 תאריך תחילת כהונה: 
שממלא   התפקיד 
בתאגיד, בחברה בת שלו, 
או   שלו  קשורה  בחברה 

 בבעל עניין בו:

 מבקר פנים סמנכ"ל כספים 

עניין   בעל  הוא  האם 
בתאגיד או בן משפחה של  
אחר   בכירה  נושא משרה 
 או של בעל עניין בתאגיד: 

 לא לא

העסקי  וניסיונו  השכלתו 
 השנים האחרונות :  5-ב

עסקים   במנהל  ראשון  תואר  בעל 
מהמכללה למנהל; תואר מוסמך במנהל  

מאוניברסיטת בר אילן; ותעודת   עסקים
מהמכללה   חשבון  לראיית  הסמכה 

 למנהל. 
הבאות:   בחברות  כספים  סמנכ"ל 
מעין   והשקעות;  נדל"ן  אופקטרא 
ביומד   השקעות  גפן  בע"מ;  ונצ'ורס 
די   בע"מ;  ביוסיינסס  תראפיקס  בע"מ; 
פרוקוגניה   בע"מ;  אינדסטריס  מדיקל 
)ישראל( בע"מ; אייץ בי אל הדסית ביו  

מייסיז    החזקות; בע"מ;  אינטרקיור 
בע"מ;  תראפיוטיקס  מדיוי  אינק; 
בע"מ;   פרמצבטיקה  ביונדווקס 
במעין   מנכ"ל  בע"מ.  גליקומיינדס 

 -.CFO Direct LTD -ונצ'ורס בע"מ וב

Financial Directors  . 

בחשבונאות  בוגר  תואר 
מהאוניברסיטה  וכלכלה 
תעודת  בירושלים,  העברית 
מוסמך  בינלאומי  פנים  מבקר 

(CIA מטעם לשכת המבקרים )
 הפנימיים. 

כיהן   חשבון,  רואי  משרד  בעל 
ומחלקה  צוות  כמנהל 
הפנים  ביקורת  במחלקת 
רואי   ושות',  ברזילי  במשרד 

 חשבון. 
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   של התאגיד עצמאיים מורשה חתימה : ב26תקנה 

 אין. 
 

 רואה החשבון של התאגיד  : 27תקנה 
 קנה ושות'.   פאהן שם:

 אביב. -, תל 32מען: רחוב המסגר  
 

 שינוי בתקנון : 28תקנה 

לתקנון החברה, כפי שפרסמה החברה ביום    16.2שונה שם החברה ובוטל סעיף  בשנת הדיווח  

 .  (, הנכלל על דרך ההפניה2018-01-056541)מס' אסמכתא:  2018ביוני  27

 המלצות והחלטות הדירקטורים  : 29תקנה 

אישור  .א טעונות  שאינן  והחלטותיהם  הכללית,  האסיפה  בפני  הדירקטורים  המלצות 

 האסיפה הכללית 

החליט דירקטוריון החברה לאשר המרה הלוואת בעלים של    2018בדצמבר  28ביום  (1)

מיליוני ₪ כנגד הקצאת מניות במחיר    3מר ניסים ברכה ומר גיא טעיה בסך כולל של  

אישרר דירקטוריון    2019במרס    17ביום  ו  2019בפברואר    27בימים    ₪ למניה.  6.5של  

זו.   דיווח מיידי מיום  החברה את החלטה  נוספים ראו    2018בדצמבר    30לפרטים 

ההפניה2018-01-128151) דרך  על  הנכלל  בעלי  (,  אסיפת  לאישור  כפופה  העסקה   .

 המניות. 

יוחנן  החליט דירקטוריון החב  2019בפברואר    4ביום   (2) רה לאשר את מינויו של מר 

  2019בפברואר    27בימים  דנינו ליו"ר דירקטוריון וכן אישר את תנאי התגמול שלו.  

לפרטים נוספים  אישרר דירקטוריון החברה את החלטה זו.    2019במרס    17ביום  ו

.  (, הנכלל על דרך ההפניה2019-01-010231)  2019  בפברואר  5ראו דיווח מיידי מיום  

 אי התגמול של מר דנינו כפופים לאישור אסיפת בעלי המניות. אישור תנ

ההשקעה    2019בפברואר    27ביום   (3) סכום  את  להגדיל  החברה  דירקטוריון  אישר 

ל  מעל  באוגנדה  מפעל  הקמת  וביום    8-לטובת   ₪ אישרר    2019במרס    17מיליוני 

ק  ( לפר4)-(3ז)6.31דירקטוריון החברה את ההחלטה. לפרטים נוספים ראו סעיפים  

 א' לדוח התקופתי. 

החליט דירקטוריון החברה להביא את אישור מינוייה של    2019בפברואר    27ביום   (4)

מיום    לפרטים נוספים ראו דיווח מיידיהדר רון כדירקטורית חיצונית בחברה.    ד"ר

 (, הנכלל על דרך ההפניה.2019-01-020947)  2019במרס  11

 החלטות האסיפה הכללית שנתקבלו שלא בהתאם להמלצות הדירקטורים .ב

 אין. 

 החלטות אסיפה כללית מיוחדת .ג
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לפרטים אודות החלטות שהובאו לאישור אסיפת בעלי מניות החברה ראו דיווחים מיידיים  

,  2018-01-043342)מס' אסמכתאות:    2019בינואר    21  -ו   2018במאי    1של החברה מימים  

 . (, המובאים על דרך ההפניה2019-01-008475 -ו  2019-01-008466

  החברה  החלטות :א29תקנה 

 לשיפוי   פטור, ביטוח והתחייבות

  1, ראו דיווח מיידי מיום  Run-Offלפרטים בדבר כתבי פטור ושיפוי, וכן פוליסת ביטוח מסוג  

 (, המובא על דרך ההפניה.  2018-01-043087)מס' אסמכתא:   2018במאי 

, אשר אישרה, בין היתר,  2018במאי    1בהמשך להחלטת האסיפה הכללית של החברה מיום  

ולנושאי לדירקטורים  סעיף    להעניק  ראו  )לפרטים  ביטוח  פוליסת  בחברה  לדוח    1.6המשרה 

מיום   האסיפה  )להלן:2018-01-043087)  2018במאי    1זימון  ההפניה(  דרך  על  הנכלל   ,) 

אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה בפוליסת    2018באוגוסט    28ביום    "(הפוליסה"

מיליון דולר, פרמיה בסך    2ביטוח לדירקטורים ולנושאי משרה של החברה בכיסוי ביטוחי של  

דולר )כתלות בסעיף הכיסוי(.    50,000-100,000דולר וההשתפות העצמית בסך של    27,500של  

 חודשים.  12לתקופה של  2018י במא  1הפוליסה תחול החל מיום 

 

 

 2019 במרס 17

   
 ניסים ברכה, מנכ"ל ודירקטור  יוחנן דנינו, יו"ר דירקטוריון 

 



 : הצהרת מנהלים 
 

 ( 1ב)ד()9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  

 

 הצהרת מנהלים 

 הצהרת מנהל כללי 

 

 , מצהיר כי: ניסים ברכהאני, 
 

 (."הדוחות")להלן:  2018( לשנת  "התאגיד")להלן: של טוגדר פארמה בחנתי את הדוח התקופתי  (1

בהם מצג של עובדה  סר  ל עובדה מהותית ולא חלפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון ש (2
יהיו   לא  מצגים,  אותם  נכללו  בהן  הנסיבות  לאור  בהם,  שנכללו  שהמצגים  כדי  הנחוץ  מהותית, 

 מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות. 

מכל   (3 נאות,  באופן  משקפים  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  לפי 
הכ המצב  את  המהותיות,  הפעולות  הבחינות  תוצאות  של  ספי,  המזומנים  התאגיד  ותזרימי 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות. 

ולוועד  (4 לדירקטוריון  של התאגיד,  המבקר  החשבון  לרואה  הביקורתוגיליתי    והדוחות הכספיים  ת 
של דירקטוריון התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי  

ו מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי  ן א שרי ו מי שכפוף לו במיא
 . ובגילוי ובבקרה עליהם

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 
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   , מנכ"לניסים ברכה              תאריך                   

        

 

 

 

 



  

 :(2ב)ד()9הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 

 

 הצהרת מנהלים 

 נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםהצהרת 

 

 , מצהיר כי: אורי בן אוראני, 

הדוח (1 את  בדוחות בחנתי  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  בע"משל    ות  פארמה  )להלן:    טוגדר 
 (."הדוחות")להלן:  2018( לשנת  "התאגיד"

אינם כוללים מצג לא נכון של  הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות  לפי ידיעתי, הדוחות   (2
עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית, הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור  

 התייחס לתקופת הדוחות. אותם מצגים, לא יהיו מטעים בבהן נכללו  הנסיבות 

מכל   (3 נאות,  באופן  משקפים  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  לפי 
התאגיד   של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות,  הבחינות 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות. 

לרואהגי (4 לד  ליתי  של התאגיד,  המבקר  ולוועד החשבון  הביקורתוירקטוריון    והדוחות הכספיים  ת 
של דירקטוריון התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי  
או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי  

   בקרה עליהםובגילוי וב
 

 מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.  כדי לגרוע אין באמור לעיל
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  אורי בן אור, סמנכ"ל כספים         תאריך                   

 

 




