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 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 ר  כל  -"  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,  בוגר  זהות  צימוח  לשלב  עד  אחידים  בתנאים  יגודל  ואשר  אחת  ריבוי  וות 

 . חהויועברו 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  שמקוראחד  מזן   שמקורה ביס  אתפרחות  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.

  ייצור  בזמן,  יותר   או  אחת  ולגיד   מאצוות   שיוצר   קנאביס  מוצר   של  מקובצת  כמות   - "  ייצור  אצוות"

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

CBN. 

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

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

 כסון התוצרת, השמדת הצמח או חלקיו ופעולות הקשורות באלו.יאריזה, א

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

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

 מסוכנים.

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

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

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

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

 .IMC-GSPביטחון האחראי לוודא את קיום הדרישות בתקן  ממונה  -" "טמנב"

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

ידי    - "  קנאביס" על  יקבעו  או  שקבע  כפי  להנחיות  ובכפוף  המסוכנים  הסמים  בפקודת  כהגדרתו 



 

 2-א
 

 היק"ר. 

"THC  "-    זאת  מלבד.  אקטיבי  -גורם להשפעה פסיכו  ואשרהחומר הפעיל העיקרי בצמח הקנאביס  ,

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

  -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    תביו טיאק -מיוחסת כלל השפעה פסיכולא

ביס. תחום הפעילות המיוחס לו כולל פעילות נוגדת  אנחשב למרכיב האפסיכוטי המרכזי בצמח הקנ

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

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

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

גבוה  אנמצא רק בכמויות מזעריות ביותר בצמח הקנ וניתן למצוא אותו לרוב בריכוז יחסית  ביס 

 ביס שהתיישנו. אבמוצרי קנ 

"IMC Medical Grade  "-  איכות הרא קנאביס  רמת  בסיס  על  מוצרים  של  רפואי  לשימוש  ויה 

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

  קנאביס  מוצרי הפקתאשר 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 חומרמוצרי קנאביס רפואי  ותים של נא

 .הסופי(

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

 של שרשרת האספקה לקנביס רפואי.

 כללי  1.1.1

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

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

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

טוגדר    מהש  עודכן,  2018 להשלמת    .הנוכחי  לשמהשל  המתוארת    הפעילות  הכנסת  עסקתעד 

)באינטרנט  תוכן  שיתוף(  1):  פעילות  תחומי   שני  היו  לטוגדר  ,להלן  א1.1.2  סעיףב  וכהגדרתה  ;2 )

שנת    במהלך.  אלו  פעילות  לתחומי, החברה אינה מקצה משאבים  זה  דוחנכון למועד    .אדם  כח  השמת

, אשר מלוא החזקות  Viumbe LLC( 1היו בבעלותה של החברה שתי חברות בנות, כדלקמן: )  2017

ביולי   נמכרו  בה  "  2017החברה  )להלן:  בע  טכנולוגיות'ובוקיט  ג(  2)- ו"(  ויומבה )להלן:  "מ 

 . להלן 6.22 -ו  6.21,  )ב(1.1.3, (11)1.1.2 בסעיפים"(, כמפורט 'ובוקיטג"

, הוכנסה לחברה פעילות  2018במאי,    2  ביוםלהלן(    רתה )כהגדהשלמת עסקת הכנסת הפעילות    עם
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הריבוי, גידול, ייצור ושיווק מוצרי קנאביס רפואי, וכן הוחלפו מרבית הדירקטורים ונושאי    בתחום

 המשרה בחברה.  

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

 : הרפואי הקנאביס בתחום פעילות הכנסת עסקת  השלמת .א

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

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

"זה "  "ההסכם:  התנאים    לאחרו(,  "הפעילות  הכנסת  עסקת או  כל  התקיימות 

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

 החברה.  

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

מההון    100%-ב  והחזיק  אשר(,  העניין  לפי",  הניצעיםאו "  "השליטה  בעלי)להלן: "

  100%  לחברה  יעבירו"(,  גלובוסהמונפק והנפרע של גלובוס פארמה בע"מ )להלן: "

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

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לפי חלקם היחסי    74.99%- להם כ  קצווי  זה

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

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

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

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

לגידול, ריבוי,    (לעיל"ר )כהגדרתו  היקאישורים מטעם    ארבעהתאגידים בשליטתה,  

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

למפעל  עצמה מחזיקה באישור    גלובוס.  1( העניין  לפי",  האישורים " או "הפעילות"

קנ מוצרי  )להלן:    מוגבלת  שותפות  רפואי   קנאביס  צמחי  גידולביס;  אלייצור 

מזכויותיה ומהווה השותף הכללי    66.67%-, אשר גלובוס מחזיקה ב2"(השותפות"

  בשותפות   הזכויות   יתר .  סבי אבה, מחזיקה בשני אישורים לריבוי ולגידול צמחי קנ

  שותף  מהווה  והוא   והגידול  הריבוי  יבוצעו  שעליה  המקרקעין   על  הבעלים  מחזיק

"בע  רפואית  תוצרת   ירוק ;  מוגבל )להלן:  ב 3"( תוצרת"מ  מחזיקה  גלובוס  אשר   ,-

שלה,    100% והנפרע  המונפק  המניות  מסחר   מחזיקהמהון  לבית  ראשוני    באישור 

קנ קנ   -ביס  אלמוצרי  מוצרי  והפצת  "אאחסון  יחדיו:  )להלן  ;  "(הקבוצהביס 

Industrial Globus Uganda Ltd.  "   גלובוס   אשר"(,  באוגנדה  החברה)להלן: 

,  לגידול  באישורים  מחזיקה,  שלה  והנפרע  המונפק  המניות  מהון  51%  בה  מחזיקה

 . (להלן ו6.31 ףסעי  ראו נוספים)לפרטים   רפואי קנאביס של  וייצוא ייצור ,  ריבוי

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

 
באוקטובר   30(; אישור לריבוי צמחי קנאביס )בתוקף עד ליום 2020באוקטובר  30אישור לגידול צמחי קנאביס )בתוקף עד ליום  1

(; ואישור ראשוני לבית מסחר למוצרי  2019באוקטובר    15מוצרי קנביס )בתוקף עד ליום  (; אישור ראשוני למפעל לייצור  2020
  הארכת לממתינה    החברהנכון למועד פרסום הדוח,  (.2019בנובמבר    6)בתוקף עד ליום  אחסון והפצת מוצרי קנאביס    –קנאביס  

"ר  היקבשל עבודת משרד הבריאות המתכונת מצומצמת לאור משבר הקורונה,    .מסחרה  בית לו   האישור הראשוני למפעל הייצור 
המתאימים בהמשך. החברה תדווח אודות קבלת  האישורים    נפיקוי  ,המסחר  בית להמפעל ו  בהקמת  התקדמות ל  נתן את אישורו 

 האישורים בדיווח מיידי בהתאם להוראות הדין. 

 . 2017ביוני  6השותפות התאגדה ביום  2

 .2017באפריל  30החברה התאגדה ביום  3
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התחייבו    2018בינואר,   במסגרתה  כאמור,  להסכם  ותוספת  הלוואה  הסכם  על 

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

מימים   מיידים  דיווחים  בהתאמה:  2018בינואר,    17-ו  16ראו  אסמכתאות  מס'   ,

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

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

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

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

   .ההפניה דרך על הנכלל, 01-037710

  השניה  ההלוואה,  הראשונה  הלוואהה ,  הפעילות  הכנסת  עסקתלהשלמת    בכפוף (5)

, 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(. 

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

ובתנאי שתזרים   פירעון ההלוואה  לניצעים על חשבון  יוחזר  מס בשנה הרלוונטית 

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

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

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

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 

המדידה של ההלוואה בתקופות דיווח עוקבות בהתאם לעקרונות התקן, ובכלל זאת  

 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   כי  ולניצעים  לגלובוס   התחייבה   החברה,  בנוסף (7)

זימון   פרסום  לאחר  בהן    הפעילות  הכנסת  עסקת  לאישור   האסיפהבנסיבות 

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

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

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

משנה אופציות שהוקצו  כי למען הסר ספק מובהר ומוסכם כי בכל מקרה בו תמו

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

 לחוב מאת החברה. 

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

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

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

  .2021  שנת סוף דע תפקענה  רובןאגורות, ואשר  240-ל 10במחירי מימוש הנעים בין  

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

מימוש של כל האופציות, הקיימות בהון החברה, ובהתחשב במחיר המניה הממוצע  
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אשר    30-ב ההשלמה,  מועד  שלאחר  המסחר  חוב    852.88  היהימי  למניה,  אגורות 

הכנסת    עסקת מיליון ₪. עד למועד השלמת    5.21-כ   על  יעמוד   המקסימלי   האופציות

מומשו אופציות כאמור לעיל. ממועד פרסום זימון האסיפה לראשונה    לא הפעילות  

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

  החוב.  ₪  אלפי  700-כחוב האופציות עומד על    זה   דוח 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   החברהלאחר 

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,    4ילות נקבע על  בגין עסקת הכנסת הפע 

)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  4משווי החברה, המחושב על פי  

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

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

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

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

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

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

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

  למועד   בסמוך  המניה  מחיר  על  בהתבסס,  2018,  במרץ  15  ביוםהאסיפה לראשונה  

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

( 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  החברה    2-בהסכם  דירקטוריון  אישור  ואילו   ,₪

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

     .2018,  במרץ 11  ביום רקנתקבל 

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

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

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

'ובוקיט במועד  גשל החברה ושל חברת הבת ג'ובוקיט, כך שהתחייבויות החברה ו/או  

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

 ההשלמה.  

ו/או    השליטה  מבעליהוסכם, כי לאחר מועד ההשלמה, החברה או גלובוס תשכור    כן (12)
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כ  יכלול שטחים  קנאביס רפואי, אשר  לייצור מוצרי  -מהחברות בשליטתם, מפעל 

תנאי  ש''ח למ''ר לחודש אשר ישקף מחיר שכירות ב  50מ''ר, תמורת סך של עד    1,000

והיקפה הפעילות  לסוג  בהתאם  לחשוק  תשכורי .  לצורכי    החברה   לופין,  שטחים 

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

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

ה  התאמות  ועלות  ציוד,  ללא  כמעטפת,  יישכר  עד  המפעל  החברה  לצורכי  מבנה 

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

 . להלן .ב 3.1 סעיף

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

  90שתקופת ההודעה המוקדמת בת    כךהבת    בחברת "ל החברה ו/או  כמנככהונתו  

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

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

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

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

 כדירקטורים בחברה.  

( אישור הבורסה;  1הפעילות הייתה כפופה לתנאים המתלים הבאים: )  תסהכנ  עסקת (14)

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

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

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

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

האישורים וההיתרים תקפים גם לאחר העברת הבעלות, הרי שדירקטוריון החברה  

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

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

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

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

והא החברה  )דירקטוריון  אחת;  כמקשה  הכללית  ההתחייבויות  5סיפה  פירעון   )

במועד השלמת העסקה או כפי שיוסכם על    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:  אסמכתא)מס'    2018  במאי  2ביום    הפעילות  הכנסת  עסקתבבד עם אישור    בד (15)

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

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

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

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

( ומנכ"ל;  דירקטוריון  ליו"ר  ברכה  ניסים  מסוג  4מר  ביטוח  בפוליסת  התקשרות   )

RUN OFF ; 

השלמת עסקת הכנסת הפעילות בתחום הקנאביס הרפואי, ומאחר והחברה    לאור

אינה מקצה משאבים בתחומי הפעילות הקודמים של החברה בתחום שיתוף תוכן  

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

 . הרפואי הקנאביס  בתחום
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ול המכרז הציבורי שנקבע לאותו יום  הודיעה החברה על ביט   2018ביולי    12  ביום (16)

כן, בעלי השליטה הודיעו    כמו במסגרת הודעה משלימה על בסיס תשקיף להשלמה.  

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

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

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

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

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

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

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

ליום  063057 נכון  ההפניה.  דרך  על  הנכללים    בעלי   הזרימו,  2019בדצמבר    31, 

  וראו "עסקה מזכה",  כחלק מש"ח, כהלוואת בעלים,    מיליון  6.844- כ  של  סך  השליטה 

  על   הנכלל,  2018-01-077190:  אסמכתא'  מס,  2018,  באוגוסט  15  מיום  מיידי  דיווח

 . ההפניה דרך

  280,000  השליטה בעלי מכרו 2019 בפברואר 20 -ו  2019בפברואר  7  בימים, כי יצוין (17)

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

בכוונתם לעשות שימוש בתמורה    ככל ויהיה צורך,  בעלי השליטה הודיעו לחברה כי

שהתקבלה ממכירת המניות לתמיכה בחברה, כהמשך להזרמת כספים שבוצעו עד  

לאישורים   ובכפוף  החברה  של  ובעולם  בארץ  הפרויקטים  לקידום  ושנועדו  עתה 

 הנדרשים על פי דין אצל האורגנים הרלוונטיים בחברה. 

 ויומבה  הבת  חברת מכירת .ב

)לשעבר הודיע  2017באוגוסט    31ביום   ה 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,    1באתרי האינטרנט שבבעלות ויומבה, בהתאם להסכמים מיום  

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

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

הזכויות   למכירת  בעסקה  שתתקבל  בתמורה  להשתתפות  והזכות  מפרסום  ההכנסות 

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

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

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

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

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:   2017באפריל,    26(,  2017-01-089169,  )מס' 

  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.  

 החברה החזקות מבנה  תרשים  1.1.3

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

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

  לא   2019בדצמבר    31  וליום  2018  בדצמבר  31, ליום  2017  בדצמבר,  31, אך נכון ליום  האינטרנט

 הפיקה הכנסות כלשהן מתחום זה.  

(2) Viumbe LLC–  הבידור,    בתחוםפעלה    אשר   ט אינטרנ  אתרי   שלושה  בעלת  והייתהאתרי 

באפריל,    3כתוצאה מניהול שטחי פרסום באתרים אלו. ביום    הכנסותיצרה    אשרו,  זה  בתחום

וביום    2016 בויומבה,  השליטה  את  החברה  כל  2017ביולי,    31איבדה  מכירת  הושלמה   ,

 .  לעיל 'ב1.1.2החזקותיה של החברה בויומבה. לפרטים ראו סעיף 

 התאגיד   עסקי ניהול  באופן מהותיים שינויים 1.1.4

  בתחום   בפעילות  מתמקדת  החברההשלמת עסקת הכנסת הפעילות,    בעקבותלעיל,    כאמור

כמתואר    החברה  של   הקודמים  הפעילות  בתחומי   משאבים   מקצה  ואינה,  הרפואי  הקנאביס

 .  לעיל )ב(1.1.3בסעיף 

 החברה  של הפעילות תחום 1.2

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

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

  "(.ההפקה  שרשרת"

ירוק תוצרת רפואית  
 בע"מ

Industrial Globus 

Uganda Ltd 

גידול צמחי קנאביס  
רפואי, שותפות  

  מוגבלת 

100

% 

מ"טוגדר פארמה בע

מ"קנאבליס בע מ"גלובוס פארמה בע

ובוקיט טכנולוגיות  'ג
מ"בע

TOGETHER 
IDEAS PHARMA 
PORTUGAL, LDA

Together Pharma 
Poland

51% 

100% 
100% 90% 

100% 
67% 

51% 
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קנבינואידים. כאשר   ותהנקרא   ייחודיות  כימיות  תרכובות   100- צמח הקנאביס מכיל יותר מ (ב)

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

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

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

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

 תחושת כאב, מצב רוח וזיכרון. 

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

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

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

 .ביניהם  האפקט אשר איננו פועל בצורה זהה במידה וישנה הפרד

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

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

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

, נערכים החברהדיעת  י  למיטבבארץ ובעולם.    7ואשר מחקריו הובילו למחקרים רבים בתחום

מחקרים קלינים הבודקים את ההשפעה של טיפולים באמצעות קנאביס על    עשרותבישראל  

 . וסרטןשונות כמו אפילפסיה, פסוריאזיס   מחלות

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

, אוסטרליה, 10קנדה   ,9ארה"ב   מדינות כמו. ברשימת המדינות נמצאות  8הקנאביס הרפואי 

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

יצוין כי מדינת ישראל נחשבת כמדינה מובילה בגידול ופיתוח מוצרי קנאביס רפואי באיכות  

  כלפי   ביחס   משמעותי  ישינו   ישראל  במדינת  חל  האחרונות  בשנים  כי  להיווכח  ניתןגבוהה.  

  81בהסמכת    ,(להלן)כהגדרתה    החדשה  התקינה  בפיתוח  מתבטא  ואשר  הרפואי  הקנאביס

ובאישור ייצוא מוצרי    רופאים נוספים אשר יורשו להעניק רישיונות שימוש בקנאביס רפואי

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

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

5 -08/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A/http://www.technion.ac.il/2016
-%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 x14.6.16.asp-research-cannabis-medical-https://hospitals.clalit.co.il/soroka/he/news/Pages/res  

 למידע נוסף אודות קידום הרגולציה בעולם:   8

-8%D7%99%D7%97%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%94http://www.medicalcannabis.co.il/%D7%9E%D7%A
%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA / 

  מחוז  כולל עשרה מדינות בארה"ב קיימת לגליזציה מלאה )  בשתייםבעשרים ושתיים מדינות בארה"ב קיימת מדיניות אי הפללה,    9
  נוספות מדינות   עשרה ארבעמתירות את השימוש בקנאביס לצרכים רפואיים ואילו   מדינות בארה"ב  ושלוש שלושים(,  קולומביה

מוגבל( לצרכים רפואיים. יצוין, כי נתונים אלו מבוססים על    THC)או באחוז    THCללא    CBD  בשמן  שימוש  מתירות "ב  בארה
פרסומים פומביים אשר דיוקם לא נבדק על ידי החברה באופן עצמאי בשל העלויות הגבוהות הכרוכות בביצוע בחינה עצמאית  

 כאמור 

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

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

 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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 .  (להלן 5.3.4 בסעיףקנאביס רפואי לחו"ל )כמפורט 

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

של קנאביס רפואי ולאפשר זמינות   ומסודרהקנאביס הרפואי, ליצור מקור אספקה מפוקח 

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

, כאשר נכון למועד  11רישיונות נפרדים   לשמונה  תחולק  ההפקה התקינה החדשה, שרשרת  

  זמניים  אישורים  ושני שני רישיונות לגידול וריבוי קנאביס רפואי    לקבוצה ,  זה  דוח פרסום  

 . מסחר ובית ייצור ל

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

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

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

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

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

ציבוריים   גופים  ממשלה,  למשרדי  שירותים  המספקת  ההנדסה  שירותי  בתחום  חברה 

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

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

  של  בגודלשטח חקלאי נוסף    השליטה  מבעלי  לאחד כן,    כמו  "(.  הקיים   השטח"  או"  בישראל

"  דונם   30-כ למועד    . הפעילות  לטובת  יוקצה   אשר"(  הנוסף  השטח)להלן:  ,  זהנכון 

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

אשקלון.   חוף  האזורית  במועצה  ממוקמים  על    2018מרס    חודשבהנוסף  החברה  הודיעה 

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

של   בהיקף  ישראל  רפואי  מתקדמות,    20קנאביס  וטכנולוגיות  מערכות  אספקת  דונם, 

נון ודישון של חברת נטפים, חימום ואוורור, לרבות כלל הציוד  מערכות השקיה, טפטוף צי

  IMC-GAPהנוסף הנדרש להבטחת תנאי הגידול הנאותים לקנאביס הרפואי בהתאם לתקן 

מתחם החממות, והכל בהתאם    סביבלגידול קנאביס רפואי ובתוספת הקמת גדר אבטחה  

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

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

של    השניהיא מעריכה שהגידול יתחיל במהלך הרבעון    כיולתחילת גידול בחווה בישראל ו

  גדלת,  2019  שנת  של  השני  ברבעון  גידול   לתחילת  בכפוףכי    מעריכה, כאשר החברה  2019שנת  

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

, וכי  2019החלה גידול מסחרי בחווה בישראל במהלך הרבעון הרביעי לשנת  היא  מעדכנת כי  

 טון.  17-בהיקף של כ   מהחווה בישראל תקצור גידולים 2020היא צופה שבשנת  

  בעלי, כי  יצוין.  12מיליוני ש"ח   21- עמדה על סך של כ  בישראל  חווה להקמת 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

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

 . להלן 6.26 סעיף ראו  12

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/cannabis/Documents/09052018.pdf
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לפעילות כהלוואות  ח  "ש  13מיליון   7.4-כ  של  סך  לחברה, כי עד כה העמידו בעלי השליטה  יצוין (י)

השליטה נתנו    בעלי את ההלוואה הראשונה והשנייה.    גםבעלים, כאשר הסכום האמור כולל  

עד  שיידרש,  סכום  ובכל  שיידרש  ככל  בגלובוס,  ולתמוך  חוזרת להמשיך  בלתי  התחייבות 

החוב   הון.  לגיוס  לפעול  החברה  תוכל  שבו  יישא    חוזרת  הבלתי  ההתחייבות  נשוא למועד 

הפרשי הצמדה וריבית המינימאלית לפי פקודת מס הכנסה וייפרע לניצעים על בסיס שנתי  

לפני   החברה  מרווחי  יוחזר  באופן שרבע  הרלוונטית  בשנה  חשבון    השליטה  בעליל מס  על 

פירעון החוב כאמור ובתנאי שתזרים החברה יאפשר לה גם המשך מימון פעילות שוטפת של  

מכן לאחר  שנה  במשך  כי  יצוין  .החברה  הומר  ,  מהסכום  של חלק  בדרך  החברה  למניות 

 . להלן (1)2.3כמפורט בסעיף  והכלהקצאה פרטית 

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

"(, אחת מהחברות  GSAP: "להלןו   לעיל)  GSAPלייצור מוצרי קנאביס רפואי עם חברת  

 הגדולות והמובילות בארץ לתכנון מפעלי פרמצבטיקה. בהתאם להוראות ההסכם, שירותי

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

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

בכל נהלי ייצור ותהליכים, ליווי תכנון המעבדה וביצוע מבדק הסמכה מול משרד הבריאות.  

הודיעה החברה כי בהמשך למשא ומתן אשר עליו הודיעה ביום  ,  2018במאי,    27מקרה, ביום  

תמה על הסכם לקבלת שירותי ייצור ואריזה למוצרי קנאביס רפואי עם  , ח2018במאי,    7

"(. לפרטים נוספים ראו  פנאקסיה)להלן: "  Panaxia Pharmaceuticals Industriesחברת  

   .להלן  ט6.31סעיף 

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

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

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

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

סעיף   ראו  באוגנדה,  החווה  להקמת  החברה  להלן'  ז6.31ההסכם  ב.  כי  ,  2019-העריכה 

מיליון    75- על סך של כ  יעמוד  באוגנדה  החווהסות והעלויות השוטפות של  פוטנציאל ההכנ

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

. החברה מעדכנת כי לא עמדה בתחזיות שלעיל,  על תחילת זריעה לחווה של החברה באוגנדה

על מנת לבחון את צורות הגידול    גידול השתילים בחווה באוגנדה, לדרג את  בשל החלטתה  

  החלטה זו הובילה להגדלת  .עת תנאי מזג האויר על החממות באוגנדהפהמיטביות ואת הש

  2020  שנת  עד לסוף  החברה מעריכה כי  באוגנדה לאורך זמן.  כמות הדונמים הפעילים בחווה

טון תפרחות מיובשות    15-תפיק כ , וכי  אחוז משטחי הגידול בחממות  100תגיע לניצול של  

 בנובמבר   18  מהימים  מיידיים  דיווחים  ראו,  נוספים  לפרטים.  ה.מהזרעים שנזרעו באוגנד

-2019-01)  2019  בינואר  13  -ו(  2018-01-123765)  2018  בדצמבר  19(,  2018-01-110379)  2018

 . ההפניה  דרך על  הנכללים(, 005259

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

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

 
  הומר,  כאמור  הבעלים  הלוואת  בשל,  השליטה  מבעלי,  עטיה  וגיא  ברכה  ניסים  כלפי  החברה  שלכי חלק מסכום החוב    יצוין  13

-2019-01)  2019  באוגוסט   5(,  2019-01-070303)  2019ביולי    7  מהימים  מידיים  דיווחים   ראו   נוספים   לפרטים.  החברה  למניות 
  .ההפניה דרך  על הנכללים(, 2019-01-085444) 2019 באוגוסט 15-ו( 081481
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על,  והכל בתיאום עם הגורמים הרגולטוריים הרלוונטיים באוגנדה. במקביל להקמת המפ

והאירופאיים, GMP פועלת החברה לקבלת תקן עושה   לפי הסטנדרטים הקנדיים  וזאת 

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

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

ללקוחות בקנדה ובגרמניה ולא תהיה תלויה במפעלים אחרים וכן תחסוך בעלויות העיבוד  

הסמכת החווה באוגנדה לפי  , הודיעה החברה על  2019באוגוסט    5ם  ביוהשינוע והאבטחה.  

ל  CUMUתקן   של  ,(GAP- )מקביל  בת  חברת  , Peterson and ControlUnionבסיוע 

נכון למועד הדוח, החברה ממשיכה לפעול להקמת המפעל,    להלן.  (7)6.31כמפורט בסעיף  

 והוא נמצא בתהליכי סיום בניה, הצטיידות והסמכה בהתאם להוראות הדין. 

בתחום  הקבוצה    בכוונת  (יד) בעולם  והן  בישראל  הן  ייחודיות  תוך  הרפואי  הקנאביס לייצר   ,

 . רפואי קנאביס מוצרי בהפקתמהמובילות בתחומה  תכאח הקבוצהמיצוב 

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

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

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

יצוין,    .15CBDהדבר יאפשר לה לייצר בישראל מגוון רחב של מוצרים מבוססי    כי   מעריכה 

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

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

  ים   של  המינרלים  מבוססי  קוסמטיקה  מוצרי  ייצורעם    בקשר  פרימייר  חברתשל החברה עם  

 להלן.  ח6.31 ראו סעיף CBD-ו  המלח

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

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

עקב גידול במספר המחקרים שמתבצעים    ,רפואי  בקנאביס  שימוש  המאפשרות  ההתוויות

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

החברה אינה יכולה להעריך מתי יתחיל  , כי  יצוין  להלן  5.3.4, כמפורט בסעיף  2019בינואר  

מישראל  בפועל  שקיבלה    16הייצוא  ישראלית  חברה  על  פומביים  פרסומים  חרף  זאת  וכל 

   .אישור לייצא כמות קטנה של קנאביס רפואי לאנגליה

והנחות   בחווה   2020בשנת    הגידול  פוטנציאל  עם  בקשר  לרבותלעיל,    כאמור  הקבוצהתחזיות 

 של  בהיקף גידולים תקצור 2020 בשנת כי, בשנה קנאביס טון 15-כ תגדל 2020 משנת כי, באוגנדה

 באופן  לגדול  צפויה  ובעולם  בישראל  הרפואי  הקנאביס  תעשיית  כימהחווה בישראל,     טון  17-כ

ערך,   בבחינתהינן  הקרובות  בשנים  משמעותי ניירות  בחוק  כמשמעו  עתיד,  פני  צופה  מידע 

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

. הערכות אלו עשויות  הקבוצה  שלאשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה  

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

  לדוח   6.36  , וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיףהחברהשאינם בשליטת  

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

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

16 https://www.ynet.co.il/economy/article/HJGF1pqV8#autoplay 

https://www.youtube.com/watch?v=xNwhVpGiAHI
http://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/5.2_CBD.pdf
https://www.ynet.co.il/economy/article/HJGF1pqV8#autoplay
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  זה.

   –בהון החברה ועסקאות במניותיה  השקעות 2

  ערך  ללא  רגילות  מניות   100,000,000  -למועד הדוח, ההון הרשום של החברה מורכב מ  נכון 2.1

 "(. רגילות  מניות)להלן: "  נקוב

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

   :זה דוח לתאריך

 השינוי מהות  תאריך 
  מניות כמות 

 רגילות
  ששולמה  התמורה
 )ברוטו(   לחברה

  מונפק   הון  יתרת
 ( רגילות )מניות 

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

  לעיל  כאמור

 .א1.1.2בסעיף

45,214,496 

אופציות   מימוש 2018 במאי 16
   -לא רשומות 

 45,223,496 "חש 9,000 9,000

אופציות   מימוש 2018 במאי 21
  -לא רשומות 

  -  7/12אפ  טוגדר
 למניות 

 45,242,115 "ח ש 18,619 18,619

  באוגוסט  28
2018 

  כתבי מימוש
(  4)סדרה  אופציה

 למניות 

 45,324,596 "ח ש 412,405 82,481

  בספטמבר  3
2018 

  כתבי מימוש
(  4)סדרה  אופציה

 למניות 

 45,343,441 "ח ש 94,225 18,845

  באוקטובר 22
2018 

  כתבי מימוש
(  4)סדרה  אופציה

 למניות 

 45,344,057 "חש 3,080 616

  כתבי מימוש   2018בנובמבר  1
(  4)סדרה  אופציה

 למניות 

 45,352,692 "ח ש 43,175 8,635

  כתבי מימוש 2018 בנובמבר  4
(  4)סדרה  אופציה

 למניות 

 45,366,530 "ח ש 69,190 13,838

  כתבי מימוש 2018 בנובמבר  5
(  4)סדרה  אופציה

 למניות 

 45,378,880 "ח ש 61,750 12,350

  כתבי מימוש 2018 בנובמבר  6
(  4)סדרה  אופציה

 למניות 

 45,456,349 "ח ש 387,345 77,469
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  כתבי מימוש 2018 בנובמבר  7
(  4)סדרה  אופציה

 למניות 

 45,525,843 "ח ש 347,470 69,494

  כתבי מימוש 2018 בנובמבר  8
(  4)סדרה  אופציה

 למניות 

 45,601,860 "ח ש 380,085 76,017

  בנובמבר  11
2018 

  כתבי מימוש
(  4)סדרה  אופציה

 למניות 

 45,732,571 "ח ש 653,555 130,711

  בנובמבר  12
2018 

  כתבי מימוש
(  4)סדרה  אופציה

 למניות 

 45,911,379 "ח ש 894,040 178,808

  בנובמבר  13
2018 

  כתבי מימוש
(  4)סדרה  אופציה

 למניות 

 45,930,952 "ח ש 97,865 19,573

  בנובמבר  14
2018 

  כתבי מימוש
(  4)סדרה  אופציה

 למניות 

 46,010,378 "ח ש 397,130 79,426

  בנובמבר  27
2018 

  כתבי מימוש
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 46,137,721 "ח ש 573,044 127,343

  בנובמבר  28
2018 

  כתבי מימוש
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 46,187,996 "ח ש 226,238 50,275

  בנובמבר  29
2018 

  כתבי מימוש
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 46,261,703 "ח ש 331,682 73,707

  כתבי מימוש 2018 בדצמבר 2
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 46,263,703 "חש 9,000 2,000

  כתבי מימוש 2018 בדצמבר 3
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 46,276,902 "ח ש 59,396 13,199

  כתבי מימוש 2018 בדצמבר 4
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 46,348,543 "ח ש 322,385 71,641

  כתבי מימוש 2018 בדצמבר 5
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 46,562,788 "ח ש 964,103 214,245
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  בדצמבר 27
2018 

  כתבי מימוש
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 46,563,788 "ח ש 45,000 1,000

  בדצמבר 31
2018 

  כתבי מימוש
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 46,607,601 "ח ש 197,159 43,813

  בינואר 1-2
2019 

  כתבי מימוש
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 46,616,032 "ח ש 37,940 8,431

  כתבי מימוש 2019 בינואר  3
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 46,637,706 "ח ש 97,533 21,674

  כתבי מימוש 2019 בינואר  6
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 46,645,988 "ח ש 45,000 10,000

  כתבי מימוש 2019 בינואר  27
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 46,769,461 "ח ש 547,898 121,755

  כתבי מימוש 2019 בינואר  28
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 46,855,870 "ח ש 388,841 86,409

  כתבי מימוש 2019 בינואר  29
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 46,903,048 "ח ש 212,301 47,178

  כתבי מימוש 2019 בינואר  30
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 47,050,519 "ח ש 663,620 147,471

  כתבי מימוש 2019 בינואר  31
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 47,058,445 "ח ש 35,667 7,926

  בפברואר 4
2019 

  כתבי מימוש
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 47,069,342 "ח ש 49,037 10,897

  בפברואר 5
2019 

  כתבי מימוש
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 47,083,681 "ח ש 64,526 14,339

  בפברואר 6
2019 

  כתבי מימוש
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 47,184,718 "ח ש 454,667 101,037
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בפברואר   7
2019  

  כתבי מימוש
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 47,273,547 "ח ש 399,731 88,829

  בפברואר 10
2019 

  כתבי מימוש
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 47,328,891 "ח ש 249,048 55,344

  בפברואר 11
2019 

  כתבי מימוש
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 47,338,350 "ח ש 42,566 9,459

  בפברואר 12
2019 

  כתבי מימוש
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 47,343,050 "ח ש 21,150 4,700

  בפברואר 13
2019 

  כתבי מימוש
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 47,361,193 "ח ש 81,644 18,143

  בפברואר 14
2019 

  כתבי מימוש
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 47,376,019 "ח ש 66,717 14,826

  בפברואר 18
2019 

  כתבי מימוש
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 47,576,019 "ח ש 900,000 200,000

  בפברואר 19
2019 

  כתבי מימוש
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 47,640,027 "ח ש 288,036 64,008

  בפברואר 20
2019 

  כתבי מימוש
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 47,648,628 "ח ש 38,705 8,601

  בפברואר 21
2019 

  כתבי מימוש
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 47,654,692 "ח ש 27,288 6,064

  בפברואר 24
2019 

  כתבי מימוש
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 47,694,516 "ח ש 179,208 39,824

  בפברואר 25
2019 

  כתבי מימוש
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 47,774,466 "ח ש 359,775 79,950

  בפברואר 26
2019 

  כתבי מימוש
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 47,829,402 "ח ש 247,212 54,936
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  בפברואר 27
2019 

  כתבי מימוש
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 48,057,518 "ח ש 1,026,522 228,116

  בפברואר 28
2019 

  כתבי מימוש
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 48,083,418 "ח ש 116,550 25,900

  כתבי מימוש 2019 במרס 3
(  7)סדרה  אופציה

 למניות 

 48,278,762 "ח ש 879,048 195,344

 50,692,472 17ש"ח  10,000,000 2,413,710 הקצאה פרטית  2019 ביוני 16

 51,445,512 ש"ח  3,238,072 753,040 ר הנפקה לציבו 2019ביוני  16

מימוש כתבי   2019ביוני  24
(  8)סדרה אופציה 

 למניות 

 51,449,012 ש"ח  12,250 3,500

מימוש כתבי   2019ביוני  26
(  8אופציה )סדרה 

 למניות 

 51,460,359 ש"ח  39,714 11,347

באוקטובר   30
2019 

המרת חוב של החברה   461,538 הנפקה פרטית 
לשניים מבעלי  

 18השליטה 

51,921,897 

להסכם  בתמורה  698,457 הנפקה פרטית  2019בנובמבר  6
  ם עםשירותילמתן 

 19יו"ר דירקטוריון 

52,620,354 

בנובמבר   24
2019 

מימוש כתבי  
(  8אופציה )סדרה 

 למניות 

 52,660,354 ש"ח  140,000 40,000

בנובמבר   25
2019 

מימוש כתבי  
(  8אופציה )סדרה 

 למניות 

 52,744,354 ש"ח  294,000 84,000

בנובמבר   26
2019 

מימוש כתבי  
(  8אופציה )סדרה 

 למניות 

 52,939,557 ש"ח  683,210 195,203

 
  17מיליון ש"ח, וראו דיווח מיידי מיום    10הקצאה פרטית בגין הסכם השקעה עם חברת הכשרה חברה לביטוח בע"מ, בתמורה לסכום של    17

 , המובא על דרך ההפניה.2019-01-059515, מס' אסמכתא: 2019ביוני, 
באוקטובר,    31ליטה בחברה, וראו דיווח מיידי מיום  הקצאה פרטית בדרך של המרת חוב של החברה למר ניסים ברכה ומר גיא עטיה, מבעלי הש  18

 , המובא על דרך ההפניה.2019-01-092673, מס' אסמכתא: 2019
  6הקצאה פרטית של מניות ואופציות לא סחירות ליו"ר דירקטוריון החברה כחלק מהתמורה בעד ביצוע תפקידו, וראו דיווח מיידי מיום    19

 , המובא על דרך ההפניה. 2019-01-095325, מס' אסמכתא: 2019בנובמבר, 
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בנובמבר   27
2019 

מימוש כתבי  
(  8אופציה )סדרה 

 למניות 

 52,972,812 ש"ח  116,392 33,255

בנובמבר   28
2019 

מימוש כתבי  
(  8אופציה )סדרה 

 למניות 

 52,988,269 ש"ח  54,099 15,457

מימוש כתבי   2019בדצמבר  1
(  8)סדרה אופציה 

 למניות 

 53,260,315 ש"ח  952,160 272,046

במסגרת עסקת   2,424,206 הקצאה פרטית   2019בדצמבר  5
 20קנאבליס 

55,684,521 

 55,684,521 הדוח  מועדל סמוך ל ונפרע  מונפק   הון"כ  סה

 

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

  פרסום  תאריך

 המשלימה   ההודעה

 שהונפקו   ערך ניירות

  –( 4אופציה )סדרה  כתבי  2018 באוגוסט  15

805,000 

  –( 5אופציה )סדרה  כתבי 

805,000 

  –( 6אופציה )סדרה  כתבי 

1,150,000 

  –( 5כתבי אופציה )סדרה  2018בנובמבר  19

690,000 

  –( 6כתבי אופציה )סדרה 

690,000 

  –( 7כתבי אופציה )סדרה 

2,300,000 

 : זה דוח לתאריך שקדמו בשנתיים מדף  תשקיףכתבי אופציה סחירים על פי  הנפקת

תאריך פרסום  

 דוח הצעת המדף 

 ניירות ערך שהונפקו 

 1,882,600 – (9כתבי אופציה )סדרה  1,882,600 –( 8כתבי אופציה )סדרה  2019 ביוני 13

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

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

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

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

תוצאות המכרז הציבורי   עם  בקשר  לפרטיםמיליון ₪.    21.965מימוש כל כתבי האופציה הינה  

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

 של  רגילות  מניות  768,263  -( ל4כתבי אופציה )סדרה    768,263וח זה, מומשו סך של  למועד ד

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

 
, מס' אסמכתא:  2019בדצמבר,   5הקצאה פרטית של מניות ואופציות במסגרת עסקת רכישת קנאבליס, וראו דיווח מיידי מיום    20

 , המובא על דרך ההפניה. 2019-01-106740
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להשלמה  תשקיףבהתאם ל ציבורי מכרז תוצאות על החברה הודיעה, 2018בנובמבר,  20 ביום (2)

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

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

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

 22.770 הינה האופציה כתבי כל  מושמי בהנחת ברוטו העתידית  והתמורה, ₪ 3,450,000- כ של

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

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

₪ למניה(   4.5מניות רגילות של החברה )במחיר מימוש של    2,268,384  -( ל7אופציה )סדרה  

כתבי אופציה )סדרה    1,840,000כמו כן, פקעו    .( של החברה פקעו7ויתר כתבי האופציה )סדרה  

 ( של החברה, ללא מימושים. 6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

הארכת תקופת המימוש של כתבי אופציה את    המחוזי  , אישר בית המשפט2019במאי    30ביום   (4)

במרס,    17. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מהימים  2019ביוני    16( עד ליום  5)סדרה  

במרס,   21(,  2019-01-024511)  2019במרס,    20(,  2019-01-023092;  2019-01-023089)  2019

-2019-01;  2019-01-035470)  2019באפריל,    10(,  2019-01-025216;  2019-01-025102)  2019

-2019-01;  2019-01-039232)  2019באפריל,    18(,  2019-01-035497;  2019-01-035488;  035476

במאי,   6(, 2019-01-039961) 2019באפריל,  23(, 2019-01-039406) 2019באפריל,  21(, 039235

-2019-01)  2019במאי,    30(,  2019-01-047764)  2019במאי,    19,  (2019-01-043696)  2019

 (, הנכללים על דרך ההפניה. 2019-01-054523) 2019ביוני,  2-( ו054220

תקופת המימוש של כתבי אופציה הארכת  , אישר בית המשפט את  2019בספטמבר    23ביום   (5)

לפרטים   ש"ח למניה.  7-מחיר המימוש ל  את הפחתת, וכן  2020בפברואר    27( עד ליום  6)סדרה  

(, 2019-01-076768;  2019-01-076750)  2019ביולי    24מהימים  נוספים ראו דיווחים מיידיים  

-2019)  2019באוגוסט    4(,  2019-01-079513)  2019ביולי    31(,  2019-01-077032)  2019ביולי    25

-2019;  2019-01-081436;  2019-01-081442)  2019באוגוסט    5(  2019-01-080590;  01-080485

  28,  (2019-01-083224;  2019-01-083218)   2019באוגוסט    11(,  2019-01-081448;  01-081439

 2019בספטמבר    10(,  2019-01-092470)  2019בספטמבר    4(,  2019-01-089932)  2019באוגוסט  

ו 2019-01-096739)   2019בספטמבר    16(,  2019-01-094750) -2019-01)   2019בספטמבר    24- ( 

 יה. הנכללים על דרך ההפנ(, 098827

תקופת המימוש של כתבי אופציה   הארכת, אישר בית המשפט את  2019בנובמבר    15ביום   (6)

 2019ביולי   30לפרטים נוספים ראו דיווחים מידיים מהימים  .2019בדצמבר  1( ליום 8)סדרה 

; 2019-01-080533)  2019באוגוסט    4(  2019-01-080155)  2019באוגוסט    1(,  2019-01-078694)

;  2019-01-081460;  2019-01-081463;  2019-01-081451)  2019באוגוסט    5(,  2019-01-080593

  2019באוגוסט  28( 2019-01-083230 ;2019-01-083227) 2019באוגוסט  11, (2019-01-081466

בספטמבר    10(,  2019-01-0924739)  2019בספטמבר    4(,  2019-01-089941;  2019-01-089938)

-2019)   2019בספטמבר    24(,  2019-01-096742)   2019בספטמבר    16(,  2019-01-094753)  2019
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 2019באוקטובר    2(,  2019-01-083622;  2019-01-083625)  2019בספטמבר    25(,  01-098833

באוקטובר   10(,  2019-01-085080;  2019-01-085071;  2019-01-084888;  2019-01-084882)

-2019-01;  2019-01-092877)  2019באוקטובר    31(,  2019-01-088155;  2019-01-088170)  2019

 הנכללים על דרך ההפניה.  (,2019-01-098466)  2019בנובמבר  17-( ו092874

מיום  לדוח הצעת מדף, הודיעה החברה על תוצאות מכרז ציבורי בהתאם 2019, ביוני 17ביום  (7)

על דרך  ,  (2019-01-058837)  2019,  ביוני   13 ההפניה. התמורה ברוטו שהתקבלה אצל  הנכלל 

₪, והתמורה העתידית ברוטו בהנחת מימוש כל כתבי    4,706,500-החברה מסתכמת בסך של כ

מיליון ₪. לפרטים בקשר עם תוצאות המכרז הציבורי ראו דיווח מיידי   17.885האופציה הינה  

ועד דוח זה, מומשו סך  הנכלל על דרך ההפניה. נכון למ (2019-01-059503) 2019 ביוני 17מיום 

מניות רגילות של החברה )במחיר מימוש של    654,808  -( ל 8כתבי אופציה )סדרה    654,808של  

כתבי   1,882,600כמו כן, פקעו    ( של החברה פקעו. ₪8 למניה( ויתר כתבי האופציה )סדרה    3.5

 ( של החברה, ללא מימושים.9אופציה )סדרה 

 

 : זה דוח לתאריך שקדמו בשנתיים תשקיף מדףעל פי   אגרות חוב הנפקת

תאריך פרסום  

 דוח הצעת המדף 

 ניירות ערך שהונפקו 

 –אגרות חוב )סדרה א'( הניתנות להמרה למניות החברה  2020 בפברואר 4

26,424,000 

 

 4מיום    לדוח הצעת מדף, הודיעה החברה על תוצאות מכרז ציבורי בהתאם  2020,  בפברואר  5ביום  

הנכלל על דרך ההפניה. התמורה ברוטו שהתקבלה אצל החברה (,  2020-01-013254)   2020,  בפברואר

לפרטים בקשר עם תוצאות המכרז הציבורי ראו דיווח מיידי    .₪  25,129,000-מסתכמת בסך של כ

 . הנכלל על דרך ההפניה(, 2020-01-013638) 2020 בפברואר 5מיום 

  :21זה  דוח לתאריך שקדמו  בשנתיים  מדףשהוצעו על פי תשקיף  המניות פירוט  להלן 2.4

  הצעת דוח  תאריך

 המדף 

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

 הציבור 

 753,040 1,200,000 2019במאי  29 2019ביוני,  13

 

החליטו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאשר הקצאת מניות   2018  בדצמבר  28  ביום (1)

  30%  -ש"ח למניה, אשר היה גבוה ב  6.5מיליון ש"ח ובמחיר של    3של החברה בהיקף של  

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

נם בגין חלק מהסכומים מיליון ש"ח הי  2.5תתבצע בדרך של המרת חוב כאשר סך של  

 
  שפרסמה   המדף הצעת    דוחות  שני ₪ על פרסום    30,000על החברה עיצום כספי בסך של    הוטל   2018באוקטובר    24, כי ביום  יצוין  21

  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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)יו"ר  ברכה  ניסים  מר  העמיד  אשר  השנייה  וההלוואה  הראשונה  ההלוואה  של 

מיליון ש"ח   0.5לעיל, וסך של    (4)1.1.2דירקטוריון, מנכ"ל ובעל שליטה(, כמפורט בס"ק  

טיה )דירקטור, הינם בגין חלק מההלוואה שהועמדה כהלוואת בעלים על ידי מר גיא ע

מזכה"   כ"עסקה  אושרה  אשר  שליטה(,  ובעל  החברה  של  בת  בחברת   בהתאם מנכ"ל 

, וזאת לאחר 2000-( לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(, תש"ס2)1לתקנה  

 המרת לעיל.    (16)1.1.2, כמפורט בס"ק  2018ביולי,    12המכרז הציבורי שנקבע ליום    ביטול

  המניות  בעלי   אסיפת  אישור,  וביניהם  מתלים  תנאים  למספר  בכפוף  הינה  כאמור  החוב

באוגוסט   15  ביוםברוב מיוחד ואישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.    החברה  של

אסיפת בעלי המניות את הקצאת מניות החברה לבעלי השליטה כאמור.   אישרה,  2019

-2018-01) 2018 בדצמבר 30 מהימיםשל החברה   יםמיידי יםדיווח ראו נוספים  לפרטים

  15- ו  (2019-01-070282;  2019-01-070285;  2019-01-070303)  2019ביולי    9  (,128151

   ההפניה. על דרך יםהנכלל  (, 2019-01-085444) 2019 באוגוסט 

, הודיעה החברה על תוצאות מכרז ציבורי בהתאם לדוח הצעת מדף 2019ביוני,  17 ביום (2)

ההנפקה 2019-01-058837)  2019ביוני,    13מיום   במסגרת  ההפניה.  דרך  על  הנכלל   ,)

 . החברהרגילות של  מניות  753,040של  סךכאמור הונפקו לציבור 

הודיעה החברה על הקצאת   ,2019ביוני    5החברה מיום    דירקטוריוןבהתאם להחלטת   (3)

בע"מ,   2,413,710 לביטוח  חברה  להכשרה  החברה,  של  נקוב  ערך  ללא  רגילות  מניות 

 , מהון המניות המונפק והנפרע של החברה  4.76%-לאחר ההקצאה וללא דילול כ   המהוות

קצאת המניות  ה  והנפרע של החברה. מהון המניות המונפק    4.29%-ובדילול מלא מהוות כ

  10הימים  מ  ים מיידי  יםמיליון ש"ח, וראו דיווח   10בתמורה לסכום של    כאמור בוצעה 

ו2019-01-056857)  2019ביוני   המובא(2019-01-059515)  2019ביוני    17- (  דרך   ים,  על 

 ההפניה. 

המרת חוב של החברה למר ניסים ברכה ומר גיא עטיה, מבעלי    של הקצאה פרטית בדרך   (4)

-2019-01, מס' אסמכתא:  2019באוקטובר,    31, וראו דיווח מיידי מיום  השליטה בחברה

 , המובא על דרך ההפניה. 092673

פרטית   (5) כחלק   שלהקצאה  החברה  דירקטוריון  ליו"ר  סחירות  לא  ואופציות  מניות 

, מס' אסמכתא: 2019בנובמבר,    6מהתמורה בעד ביצוע תפקידו, וראו דיווח מיידי מיום  

 בא על דרך ההפניה. , המו2019-01-095325

הקצאה פרטית של מניות ואופציות במסגרת עסקת רכישת קנאבליס, וראו דיווח מיידי   (6)

 , המובא על דרך ההפניה. 2019-01-106740, מס' אסמכתא: 2019בדצמבר,   5מיום 

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

. יצוין,  האחרונות  בשנתיים  דיבידנדים  חילקה  לא  החברה.  דיבידנדים  של  חלוקה  איאו  /ו   לחלוקה  הקשור

 .דיבידנד לחלוקת קודם יהיהלעיל  (4)א1.1.2כי החזר הלוואות הבעלים כמפורט בסעיף 

על אף האמור לעיל, במסגרת הנפקת אגרות חוב )סדרה א'(, התחייבה החברה בשטר הנאמנות שצורף  

החברה לא תהיה רשאית לבצע    ,במחזור  (סדרה א')כל עוד קיימות אגרות חוב  לדוח הצעת המדף כי  

לרבות  )או לפרוע תשלום כלשהו על חשבון הלוואות בעלים    (החברותלחוק    302כהגדרתה בסעיף  )חלוקה  

על אף האמור, במקרה בו מופקד בחשבון הנאמנות סך השווה לסכום הקרן והריבית עד למועד    .(בפירוק

ה.  אזי לא תחול עוד כל מגבלה על החברה בהתאם לסעיף ז   (,סדרה א')הפדיון הסופי של אגרות החוב  

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 2020-01-01325)  2020בפברואר  4ווח מיידי מיום  לפרטים נוספים ראו די
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 אחר   מידע: שני פרק

 מידע כספי לגבי תחום הפעילות 4

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

 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על הפעילות  5

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

 22רגולציה  5.1

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

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

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

  רפואי ביס  אאו לעניין אספקת הסם לבעלי רישיונות השימוש בו. ככל שהתרחבה מגמת השימוש בקנ

בקנ לשימוש  בעלי הרישיונות  של  אומספר  כוללת  בהסדרה  צורך  קיים  כי  וגדל, התבהר  הלך  ביס 

לאי הנחיות  מגיבוש  החל  בקנהתחום,  השימוש  הסדרת  אשור  דרך    משלב,  ההפקה  שרשרתביס 

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

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

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

 בסיוע וייעוץ של מספר ועדות שהוקמו לבחינת הנושא.

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

לקנ ה"יחידה  הבריאות  במשרד  הוקמה  כך  ולצורך  האמנה  להוראות  בהתאם  ביס  אממשלתית", 

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

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

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

ה"  158723מס'   מודל  נקבע  להסדרת תחום הקנ  -"  מדיקליזציהובה  ואשר  אהמתווה  ביס הרפואי 

זה   נכתבה התקינה החדשה. על בסיס מתווה  לכל חוליה    מתאימות  ותתקינהיק"ר    פרסםמכוחו 

   ."(החדשה התקינהבשרשרת הפקת מוצרי קנאביס רפואי )לעיל ולהלן: "

  ביסאמנת לאפשר שימוש רפואי נאות בקנסטנדרטים נאותים לאיכות על    קובעת  החדשה   התקינה

   באופן הדומה ככל הניתן לזה הקיים בתרופות. רפואי

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

על    שיונפקוניפוק מחויבת בעמידה בהוראות כל דין ובכלל זה בקבלת רישיונות מתאימים ו  מעבדה 

דרישות איכות ואבטחה  בעמידה    ת מחייבהרישיונות    קבלת .  החדשה  לתקינה ידי היק"ר בהתאם  

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

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

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

איכות הראויה לשימוש רפואי. על מנת להגיע לרמת סטנדרטיזציה גבוהה ועל מנת להבטיח רמת  

ביס  אתהליכי הריבוי והגידול של צמחי הקנ  ,ממוצר לשימוש רפואיהדירות ואחידות גבוהה כראוי  

תהליכי הגלם,  חומרי  ליצירת  ההשמדה,  המשמשים  ההפצה    השינוע,  ותהליכי  והאריזה  הייצור 

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

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

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/canabis_path.pdf
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1587A.aspx
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שלהם,   שלי י  כולם והניפוק  אדוק  ופיקוח  בקרה  תחת  -IMCל  בהתאם,  good-practices  עשו 
24Medical Grade  .אורך התהליך משללפיכך לכל  ועד  ,  הריבוי    בבית   וניפוקו  סופי  מוצר  ייצורב 

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

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

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

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

 .ההפקה שרשרתהנדרשים בכל שלב משלבי 

  למעבדת  רישיון ו  לקנאביס  השמדהל;  )לא כולל רישיון לאתר  שלבים   לשישה  חולקה  ההפקהשרשרת  

לכל אחד מהם נדרש רישיון    אשר, (25הדרכים במפת כן  גם  מפורטים אשר, הקנאביס בתחום  שירות

  מגבלה   אין  כאשר,  נפרדים  תאגידיםעל ידי    יוחזקו  ,גידול וריבוי  רישיונות , למעט  רישיון)כל    נפרד

 .26( תאגידים באותם זהה שליטה בעל שיהיה 

ריבוי  (א) צמח   -27חוות  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  

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

,  לתקנות הגנת הצומח )יבוא צמחים, מוצרים צמחיםובהתאם    ו"רישיון יבוא לסם מסוכן"( 

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

מעבדה. ובדיקות  בהסגר  גידול  הסגר,  בתקופת  מחויב  המיובא  הצמחי  החומר  עד    ארצה, 

כאמור,   הנדרשים  וההיתרים  האישורים    ייחורים   או  זרעים  לרכוש  החברה  בכוונת לקבלת 

 . מהיק"ר IMC-GAPאשר קיבלו   בארץ קיימות מחוות 

גידול  (ב) רפואי   -28חוות  קנאביס  של  לגידול  המשמש  מוגדר  מידה    מתחם  לאמות  בהתאם 

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

ומופרדות מחוות  ביס תהינה נבדלות  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   -29מפעל 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, 

 .  IMC-GMPמפעלים בעלי תקן  שלושה בארץ 

קנאביס  (ד) למוצרי  מסחר  יועברו    -30בית  וארוז,  מוגמר  למוצר  הקנאביס  צמח  הפיכת  לאחר 

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

 (.IMC-GDPמקצועיות הולמות )תקן  

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

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

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

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

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

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

30  https://www.health.gov.il/hozer/mmk153_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
https://www.health.gov.il/hozer/mmk153_2016.pdf
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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  ויונפקו    -בית  יוחזקו  המוגמרים  המוצרים  הסופי,  בשלב 

  בכוונתה   איןנכון למועד זה,    .שימוש בקנאביס למטרות רפואיותלמטופלים בעלי רישיונות  

 . זה לרישיון בקשה להגיש  הקבוצה של

   .'ב-יש את רישיונות א'  לקבוצהנכון למועד זה, 

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

  התקינה  במסגרת,  עבריינים  לגורמיםאובדן או גניבה. בשל החשש כי הקנאביס יהווה מוקד משיכה  

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

ביס" מוגמר בבית מרקחת ועבור  א, משלב חומר ריבוי צמחי ועד לניפוק "מוצר קנההפקהשרשרת  

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

מחייבות אבטחה    GSP-IMC. אמות המידה הקבועות בתקן  31PGS-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.  

  האבטחה   בדרישותאבטחה שוטפות. אי עמידה    ותבדריש  לעמודחייב    ההפקהאתר בשרשרת    כל

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

על   האבטחה  דרישות  ב  הקבוצהקיום  )ממונה  מנב"ט  בשרשרת  טחוןי למנות  אתר  לכל    ההפקה ( 

  הדבר  עוד  כל,  ההפקה)כאשר אין מניעה שמנב"ט אחד יהיה אחראי על יותר מחוליה אחת בשרשרת  

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

עם    הקבוצה   (.לתפקיד  שמונה  על תחום    , ישי  בן   מאיר   בדימוס  ניצב   תתהתקשרה  שהיה אחראי 

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

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

הודיעה    2019במאי    20ביום    .של החברה  אבטחהההיק"ר לתכנית    מטעםהתקבל אישור עקרוני  

מהיק"ר. לפרטים נוספים    IMC-GSPהחברה כי חוות הריבוי וחוות הגידול בישראל קיבלו אישור  

   להלן. טי6.31 ראו סעיף

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

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

למלחמה בסמים מיום  שנמסר על ידי נציגת משרד הבריאות במסגרת ישיבת הוועדה   למהבהתאם ו

  .32הקנאביס  בתחום ראשוניים  לאישורים בקשות מאות כה  עד  הוגשו, 2018 בדצמבר 18

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

יאלצו/נאלצו להגיש בקשות    ם הקיימיםכל הספקיוזאת מכיוון שגם    חדשים דריסת רגל משמעותית

האסדרה הישנה הוארכה עד    יצוין כי תוקפה של    .רישיונות בהתאם לתקינה החדשהמתאימות ל

מרס   חודש  פברואר    2020לסוף  בחודש  כאשר  בג"ץ,  פסיקת  נוספת    2020בעקבות  עתירה  הוגשה 

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

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

https://www.health.gov.il/hozer/mmk150_2016.pdf
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Drugs/Pages/CommitteeProtocols.aspx
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האריך בג"ץ את    2020במרס    8וביום    202033בספטמבר    30ליום  עד  להאריך את האסדרה הישנה  

 .202034הקפאת הרפורמה עד אמצע מאי 

 36ומשרד החקלאות  35קרנות ומענקים מטעם משרד הכלכלה והתעשייה  5.2

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

לעודד     עומדיםו   ייתכן  אשר   הפוטנציאליים  התמריצים  את  בחנה   טרם  הקבוצה  יצוא.תכליתם 

   .לרשותה

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

הקנאביס   צמח  שמגדלי  היא  והדרכה    יהיוהמשמעות  מים  הקצאות  תמיכה,  למענקים,  זכאים 

 . להם זכאית  ותהיה  ייתכן אשר המענקיםאת  בחנה טרם החברהבגידול ממשרד החקלאות. 

   צואי 5.3

בראשות מנכ"לי  , הוחלט, בין היתר, כי צוות בין משרדי  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  

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

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

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

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

ה כי אוסטרליה, גרמניה, דנמרק, עדה ציינולגרם. הו  $10הקנאביס הרפואי בעולם עומד על  

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

. הועדה קבעה כי ככל בשנה  ₪  מיליארד  4  עד  1  ביןהיקפי היצוא העתידיים    אתהעריכה  

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

 לות הבאות:המגב

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  

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

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

 
33 3794594,00.html-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L  
34 3799594,00.html-st.co.il/local/articles/0,7340,Lhttps://www.calcali  

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

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

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

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3794594,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3799594,00.html
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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שה"מ הממשלה  וגופי  והחקלאות,  הבריאות  משרדי  ישראל,  ההדרכה    מדינת  )שירות 

 38וולקני. ה  מכוןהו 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"(. 

הקנ  יצוא  של  לחקלאות  אהעיקרית  מתרומתו  לא  תבוא  מהפיכת  ביס  אלא  ולתעסוקה, 

קנ מוצרי  בפיתוח  טכנולוגית  למובילה  רפואי.  אישראל    ולמרות  התחתונה  בשורהביס 

ייצוא   לאשר  בדוח  המליצה  לכלכלה  הלאומית  המועצה  בדוח,  הקיימות  ההסתייגויות 

 . 39קנאביס רפואי 

מס'  ,  2019בינואר    27ביום   5.3.4 ממשלה  החלטת  המלצות    4490התקבלה  את    הוועדהלאמץ 

 :40היתר  בין,  קובעת 4490' מס החלטה . "( 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   על  ופורסמו  לכל    1587להחלטה  האיכות שנקבעו 

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

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

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

 . יוארכו

ביס  א, רישיון לייצא את מוצרי הקנהיק"ר ממנהל בעל רישיון עיסוק יוכל לבקש  5.3.4.2

ובלבד שיעמוד בכל   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 

ביס  אמדו בסטנדרטים אשר התווה משרד הבריאות למוצרי קנהמוצרים אשר יע

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(.

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

לקנ הקשורה  מפעילות  הפנים  אהנובעת  לביטחון  השר  יפנה  הרפואי,  ביס 

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

המנהל   את  יעדכן  הפנים  לביטחון  השר  בנושא.  מדיניותה  את  מחדש  שתבחן 

מש של  עדכון  הכללי  קבלת  ועם  כאמור  לממשלה  פנייתו  בדבר  הבריאות  רד 

נביס רפואי, לרבות  א"ר לא ינפיק רישיונות חדשים לעיסוק בקהיק   מנהלכאמור,  

ביס הרפואי, וזאת עד לקבלת החלטת  אבתחומי גידול, ריבוי, ייצור ויצוא של הקנ

 
38  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 

39  3736808,00.html-,7340,Lhttps://www.calcalist.co.il/local/articles/0  דיוקם  אשר   פומביים   פרסומים  על   מבוסס   זה  נתון  
 .כאמור עצמאית בחינה  בביצוע הכרוכות הגבוהות העלויות  בשל עצמאי  באופן  החברה ידי  על  נבדק לא

40 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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 ממשלה בנושא. 

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

 המפורשת ליבוא הסם לתחומן.

פרסומים   זאת חרף  וכל  מישראל  בפועל  הייצוא  יתחיל  יכולה להעריך מתי  אינה  החברה 

פומביים על חברה ישראלית שקיבלה אישור לייצא כמות קטנה של קנאביס רפואי לאנגליה.  

מוצר את  לייצא  שתבקש  חברה  כל  בישראל,  יצוא  רישיון  קבלת  שמלבד  תצטרך מובן  יה 

הרוכשת   שלחברה  וכן  היעד  במדינת  הנדרשות  הרגולטוריות  בדרישות  יעמדו  שמוצריה 

'  מס  החלטה  טרםכי    יצוין  במדינת היעד יהיה רישיון לייבוא של קנאביס רפואי מישראל.

על ידי המשרד לביטחון פנים להגביל את מספר החוות שיותר להן    ,4490 הועלתה הצעה 

אושר בקריאה שנייה    2018בסוף חודש דצמבר    חוות.  40י לעד  לייצא את הקנאביס הרפוא

"  41המסוכנים   לפקודת הסמים  16ושלישית תיקון מס'   "(, אשר התיקון)להלן בסעיף זה: 

קובע, בין היתר, כי כל רישיון לעיסוק בקנאביס רפואי יותנה ברישיון משרד הבריאות. כמו  

כן, נקבעו הוראות לפיהן המשטרה תמליץ לגבי כל מבקש רישיון לעיסוק בקנאביס רפואי,  

המלצה חיובית, שלילית, או שתודיע על פטור מהמלצה או, אם מדובר במשקיע זר, כי אין  

חודשים, ובמקרה שמדובר    4מידע. המשטרה תידרש לתת את המלצתה תוך    בידה מספיק

במשקיע זר תוך חצי שנה. כמו כן, למשטרה ניתנו סמכויות להגביל או להפסיק את העיסוק  

  בשלום  לפגיעה  חשש  או  סכנה  למניעת  להביא  כדי  רפואי  בקנאביס  לעיסוקשל בעל רישיון  

 . 2019  במאי 1  ביום הוא  התיקון של תחילתו . וביטחונו  הציבור

 
41 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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 תיאור תחום הפעילות  –פרק שלישי  

 מידע כללי על תחום הפעילות 6

 מבנה תחום הפעילות והשינויים שחלים בו  6.1

  צמח הקנאביס נודע בסגולותיו הרפואיות עוד בעת העתיקה ברחבי העולם בתרבויות שונות.  (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 

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

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

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

 . הרואין של דרגה באותה מסוכן כסם הקנאביס  סווג ובה

במדינות רבות בעולם ובכללן    רפואי  ות הולך וגובר השימוש הרפואי בקנאביסבשנים האחרונ  (ב)

ישראל   במדינת  בתחום  כאשר  גם  המדעי  במחקר  משמעותית  התקדמות  חלה  במקביל, 

הקנ צמח  של  הקליני  לביסוס  המוביל  בעלי  אהקנאביס  תרכובות  מכיל  אשר  כצמח  ביס 

סרטן,   במחלות  לחולים  סימפטומים  לשלל  מטיבה  רפואית  אפילפסיה,  אוטיזם,  השפעה 

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

  ומסייע לסימפטומים רבים הנובעים ממחלות שלרפואה המודרנית אין תרופות או טיפולים 

 .42יעילים 

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

קשר עם  "ר היק מנהל , בנוסף. ביס לצרכים רפואייםאהסדרה, פיקוח ובקרה של שימוש בקנ

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

קשר מול סוכנויות ממשלתיות מקבילות במדינות    מנהל,  וכןרפואיים לפי הוראות האמנה  

 אחרות החתומות על האמנה.

שונים,    החברהידיעת    למיטב (ד) פרסומים  פי  ישנועל  כ  םכיום  חולים    50,000  - בישראל 

ההתוויות הרפואיות המאושרות להענקת טיפול רפואי  המטופלים באמצעות קנאביס רפואי.  

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

, כאשר ההתוויות נקבעות על  43ה נוירולוגיה, טיפול פליאטיבי )חולים סופניים( ופסיכיאטרי

ועדת התוויות אשר מתכנסת מעת לעת ובוחנת את האינדיקציות הרפואיות הנדרשות  ידי  

בקנ השימוש  והמקרים  אלהתרת  שימוש  רישיונות  לקבלת  היעד  אוכלוסיית  את  ביס, 

היק"ר הוא הסמכות הבלעדית למתן    .שימושהמתאימים מבחינה רפואית למתן רישיונות  

ן המאושפזים במחלקות אשר מקבלים  אישורים לצריכת קנאביס רפואי למעט לחולי סרט 

 
42 %20tikun%20olam.pdf-Crohn%20/olam.co.il/files/users-http://www.tikun ; 

 %20tikun%20olam.pdf-olam.co.il/files/users/cannabis%20for%20CD%20-http://www.tikun ;
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  ; 

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

 f=falseabis& 

   https://www.health.gov.il/hozer/DR_106.pdfלפרטים נוספים ראו:  43

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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נכנסה לתוקף רפורמת הקנאביס    2018בחודש אפריל    רישיון מרופאי המחלקה האונקולוגית.

, כאשר רשת סופר פארם החלה כפיילוט לנפק מוצרי קנאביס  "( הרפורמה)להלן: "  הרפואי

פואי  רישיון שימוש בקנאביס ר  בעלרפואי ללקוחות עם מרשם. טרם הרפורמה, כל מטופל  

,  ו₪ ללא קשר לכמות הקנאביס שהוא זכאי ל  370משלם תשלום חודשי קבוע בסך של    היה

  המחיר ,  הרפורמה  במסגרתבהתאם להפניה שקיבל מהרופא שהעניק לו את רישיון השימוש.  

הקנאביס הרפואי שיהיה זכאי לו המטופל, כך שצרכנים אשר   משקלל  בהתאם  היהי  למוצרים

בדצמבר   5ביום    .44אביס רפואי צפויים לשלם סכומים גבוהים יותר זכאים למינון גבוה של קנ

הוציא בג"ץ צו המחייב את משרד הבריאות וחברות הקנאביס הרפואי לחזור ולמכור    2019

במרץ    31ועד ליום    2019בדצמבר    15קנאביס רפואי לפי האסדרה הישנה, וזאת החל מיום  

הוגשה עתירה נוספת להארכת צו זה עד לסוף חודש ספטמבר   2020ובחודש פברואר    2020

האריך בג"ץ את הקפאת האסדרה החדשה עד לאמצע חודש מאי    2020במרס    8וביום    2020

2020  . 

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

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

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  •

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

 .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   בכל ,  "רהיק   ידי  על  שהותוו   IMC-Medical Gradeלתקניאיכות 

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

 .לעיל  5.1החדשה ראו סעיף 

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

קנאביס רפואי )כאשר עד חודש ב  שימוש  אשר יוכלו לרשום רישיונות  45רופאים   81הסמכת  גם  

  הפוטנציאליים   המטופלים, היקף  החברהרופאים(. להערכת    36, היו בסה"כ  2017ספטמבר  

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

  וליםחאלה. הוספת הרופאים הינו מהלך אשר נועד "להנגיש" את הליך קבלת הרישיונות ל

פרסום    ,ברהחה  ידיעת  למיטב  נוספים. למועד   רשאיםהרופאים    100-כ  ישנם,  הדוחנכון 

   . בקנאביס רפואי שימושרישיונות  להעניק

שימוש   ןרישיו  קבלתל  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

 
44  5226097,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  ;נבדק  לא  דיוקם   אשר  פומביים  פרסומים  על  מבוסס  זה   נתון  

 . ורכאמ   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  .לא  דיוקם  אשר  פומביים  פרסומים  על  מבוסס  זה  נתון  
 . כאמור עצמאית  בחינה בביצוע  הכרוכות הגבוהות  העלויות בשל  עצמאי באופן החברה ידי על נבדק 

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

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

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

 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות 6.2

 והתקנות הנלוות לה המסוכנים  פקודת הסמים (א)

ובשנת    1973  בשנת המסוכנים  הסמים  פקודת  בישראל  תקנות    פורסמו   1979התפרסמה 

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

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

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

   .הכללי של משרד הבריאות או מי שהוסמך על ידו לעניין הנדון

 התקינה הישנה  (ב)

משרד  ידי  על  בישראל  פעילות הקנאביס הרפואי  הוסדרה  התקינה החדשה,  אימוץ  טרם 

בקנאביס רפואי  הבריאות במתווה מצומצם במסגרתו נתן משרד הבריאות רישיון לעיסוק  

מגדלי קנאביס, שהוארכו מעת לעת. מגדלי הקנאביס הנ"ל פעלו לאורך כל שרשרת   8  -ל

לשלב    -ההפקה  ועד  החקלאית  התוצרת  בעיבוד  עובר  הקנאביס,  צמח  גידול  משלב  החל 

 .מכירת מוצרי הקנאביס הרפואי למטופלים עם רישיון

 התקינה החדשה  (ג)

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

 .  ובתנאי  שוטפתוכן 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  46המתוארות במפת הדרכים 

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

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

בדרישות האיכות והאבטחה והתנאים הנדרשים יוכל להגיש בקשה לקבלת רישיון לעסוק  

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

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

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

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

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 

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

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

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

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/cannabis/Documents/09052018.pdf
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"(  החברות  חוק)להלן: "  1999- כל בעל מניה מהותי כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט (1)

ו/או דירקטור ו/או    47ו/או בעל עניין כהגדרתו בחוק החברות ו/או בעל עניין אפקטיבי 

 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. 

 היק"ר לכך. לא ימונה דירקטור ו/או מנהל כללי בחברה טרם התקבל אישור  (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  מניה  לבעל/י  יהפוך/ו  כלשהוא/הם 

קבלת   טרם  מניות,  בעלי  בין  הסכם  או  מניותיה  אחזקת  מכוח  בחברה  אפקטיבי 

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

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.

במו  (5) קיים  אם  אלא  שלה,  כללי  מנהל  או  דירקטור  של  מינוי  תאריך  לא  עד החברה 

 .ההארכה אישור היק"ר לגביו

שור/ים  יבכל אסיפה שנתית של החברה יצהיר המנהל הכללי של החברה, כי כל הא (6)

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

( לעיל למועד האסיפה, קיימים ותקפים ולא חל שינוי בסטטוס העוסק/ים,  3(, )2(, )1)

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

 196148האמנה לסמים נרקוטיים,   (ד)

בין49האמנה  אמנות  משלוש  אחת  היא  הפעולה-,  שיתוף  להגברת  קיימות   לאומיות 

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

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

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

הסחר, החלוקה, היבוא, היצוא, הייצור וההפקה   האמנה מגבילה את ההחזקה, השימוש,

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

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

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

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

וב  השנייה  שעל שבקבוצה  השלישית,  מחקרי  -קבוצה  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 

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

 
 בעל עניין אפקטיבי הינו בעל שליטה בבעל עניין ו/או בעל מניה מהותי כהגדרת אלו בחוק החברות.  47

   https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03291.pdfלפרטים נוספים ראו:  48

 תוקנה האמנה.  1972בשנת  49

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03291.pdf
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בשנת   ואכן,  כך  על  אחראית  היק"ר.    2013שתהיה  רפואי  הוקמה  קנאביס    יכולייצוא 

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

 המייצאת. 

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

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

  יצטרפו אליהן  מעריכה שמדינות נוספות  והחברה  לקבלת אישורים רגולטוריים ספציפיים(

   .בשנים הקרובות

נוספות יתירו בעתיד אישור לייבא מוצרי  שמדינות 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

שויות שלא  . הערכות אלו עהחברהמועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה  

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

בשליטת   שאינם  הנזכרים החברהשונים  הסיכון  מגורמי  אילו  אי  התממשות  וביניהם   ,

 . זה  לדוח 6.36 בסעיף

  שינויים בהיקף הפעילות בתחום 6.3

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

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

  טובות   לתוצאות  להגיע  רבים  במקרים  מצליחות  לא  קונסרבטיביותבמחלות רבות אשר תרופות  

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

 .הבאות  בשנים לגדול צפוי בעולם רבות מדינות מקרב  רפואי  לקנאביס בנוגע הפתיחותכי 

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

רבות    .ובקנדה"ב  בארהלניירות ערך    ותבבורסקנאביס, כאשר למעלה ממאה מהן רשומות למסחר  ה

החברות הללו   .דולרים  מאות מיליוני-עשרותכבר גייסו    וחלקןאפ  -רטאלחברות סטמהן נחשבות  

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

 קוסמטיקה ועוד.  חממות, כלים,

קרובות  בשנים ה  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

בבחינת מידע צופה פני עתיד,   ן, הינהעולמי  הרפואי  הקנאביס  שוק  בדבר  החברה   ות ת והנחותחזי

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  

מכ שונה  באופן  להתממש  או  חלקן,  או  כולן  להתממש,  שלא  עשויות  אלו  שהוערך, הערכות  פי 

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

 זה. לדוח 6.36הנזכרים בסעיף 

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

השוק   6.4.1 מחקרי  חברת  פי  ועל  החברה  ידיעת  שלה    Arcviewלמיטב  המחקר   BDSושותף 

Analyticsכמו כן,  2017מיליארד דולר בשנת    9.2  -, שוק הקנאביס בצפון אמריקה הוערך בכ .

השנים הקרובות מכירות הקנאביס החוקי בעולם צפויות להגיע    10על פי המחקר במהלך  



 

 33-א
 

, כאשר ההתפלגות בין שוק הפנאי לשוק הרפואי יהא  2027מיליארד דולר עד שנת    57  -לכ

 50שני שלישים לשוק הפנאי ושליש לשוק הקנאביס הרפואי.

ידיעת   6.4.2 במתן  החברהלמיטב  ההתגברות  במגמת  לחוש  ניתן  האחרונות,  בשנים  בישראל   ,

חולים וחולות    9,000- , כ2012הרישיונות לשימוש בקנאביס רפואי ולפתיחת השוק. עד לשנת  

שבשנת    בישראל בעוד  רפואי,  קנאביס  לשימוש    2016קיבלו  הרישיונות  בעלי  מספר  עמד 

רופאים    81- . עקב מתן היתרים ל30,000-על כ  2017ובשנת    18,5000-בקנאביס רפואי על כ 

פוטנציאל של כ ולאור  רפואי  רישיונות שימוש בקנאביס  חולים    200,000-נוספים להנפיק 

ן שימוש אך לא תבעו אותו עקב מחסור ברופאים,  ( הזכאים לרישיו החברה)כפי שמעריכה  

סבורה החברה כי מספר הרישיונות לשימוש עצמי בקנאביס רפואי יגדל בצורה משמעותית  

 בשנים הקרובות. 

ההערכות    החברה  6.4.3 כי  יודגש,  הקרובות.  בשנים  לגדול  צפויים  אלו  מספרים  כי  מעריכה 

אסיה, כגון סין ויפן, כאשר נכון    הקיימות כיום אינן לוקחות בחשבון שווקים רבים במזרח

 להיום לא ידוע אם בשווקים אלו יאשרו אי פעם שימוש בקנאביס רפואי.

השווקים הבינלאומיים העיקריים שהקבוצה רואה כרגע לנגד עיניה את פוטנציאל הייצוא   6.4.4

קנדה נכון למועד זה אינה שוק פוטנציאלי    .ובעיקר גרמניה ופולין אירופה  םהגבוה ביותר ה

יכולה   אינה  והחברה  קנדה  לתוך  רפואי  קנאביס  לייבא  היתר  ניתן  שטרם  העובדה  לאור 

 להעריך אם ומתי אישור שכזה יינתן. 

- . מספר החולים עלה מאז מכ2017, כי מכירות קנאביס רפואי בגרמניה החלו בשנת  יצוין 6.4.5

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

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 ,  2022  לשנת  עד  בשנה  רפואי  קנאביס  טון   6.6-כ  עד  לגדל  מטרה  מתוך ,  חברות  118

  2018בסוף חודש מרס    51. 2019  לשנת  תוכנן   הרפואי   הקנאביס   גידולי  של   הראשון  הקציר

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  

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

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

תהיה   שחברה  המקסימלית  השנתית  הכמות  כאשר  הקרובות,  השנים  בארבע  בגרמניה 

בהתאם לדיווח המיידי של .יודגש,  52טון בשנה   1-רשאית לגדל בגרמניה לא תעבור את ה

, המובא על דרך ההפניה, כי  2018-01-032656, מס' אסמכתא:  2018במרס,    29החברה מיום  

  בגידול   עוסקת  אינה   החברה הדוח למועד  נכון   כי  וכןהחברה לא ניגשה לאף מכרז בגרמניה,  

 .  גרמניה בתחומי רפואי קנאביס וייצור

 
50-the-in-america-north-puts-billions-digit-https://www.forbes.com/sites/thomaspellechia/2018/03/01/double 

lead/#4a9a81666510-market-cannabis-worldwide   נבדק על ידי    נתונים אלה מבוססים על מקור הערת השוליים ודיוקם לא
   החברה באופן עצמאי בשל העלויות הגבוהות הכרוכות בביצוע בחינה עצמאית כאמור.

 

 

https://www.forbes.com/sites/thomaspellechia/2018/03/01/double-digit-billions-puts-north-america-in-the-worldwide-cannabis-market-lead/#4a9a81666510
https://www.forbes.com/sites/thomaspellechia/2018/03/01/double-digit-billions-puts-north-america-in-the-worldwide-cannabis-market-lead/#4a9a81666510
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שתי  )בשלוש חברות    2019בחר בראשיתו של חודש אפריל    BfArMעל פי פרסומים פומביים,   6.4.6

הקנדיות  החברות  של  גרמניות  בנות  בשם  Aphria -ו Aurora חברות  גרמנית   וחברה 

Demecan  )  טון קנאביס רפואי לשנה, למשך תקופה של    10.4כזוכות במכרז לגידול כולל של

למ כי  מעריכה  החברה  שנים.  על    כאמור  כרז ארבע  מהותית  השפעה  אין  ולתוצאותיו 

 . פעילותה

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   ר  המטופליםהרפואי,  בקנאביס  יאושר להם שימוש  על  אשר  עשוי לעמוד  פואי 

, פולין עשויה להוות אחד  ן, החברה סבורה כי בעתיד הנראה לעילפיכךמאות אלפי חולים.  

 השווקים המרכזיים והגדולים של שוק הקנאביס הרפואי העולמי. 

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

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

 THCמרשם רפואי. כמו כן, נכון למועד זה, בפולין חל איסור לגדל קנאביס רפואי המכיל  

 וניתן רק לייבאו. 

לרבות  החברהות  והנח  הערכות ,  תחזיות 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,  

בצורה   יגדל  הקרובות,בישראל  בשנים  הפנאי    משמעותית  בשוק  קנאביס  ניתן  יהיה  בעתיד  כי 

הינן בבחינת   בקנדה וכי מספר המדינות המתירות שימוש בקנאביס רפואי יגדל בשנים הקרובות,

  החברה, המבוססות על הערכות  1968-מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

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

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה החברהבשליטתה  

, וביניהם התממשות אי אילו  החברהמכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת  

 זה.  לדוח  6.36 מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף

 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות 6.5

שצפויים להשפיע על  הקצר    בטווחלא קיימים שינויים טכנולוגיים  ש  מעריכה  החברה נכון למועד זה,  

  בכל   הנדרשיםמוצרים שונים    אלפיכבר היום ברחבי העולם ישנן מספר חברות המוכרות  .  הקבוצה

 . 'וכו  אריזה מוצרי, לרבות חממות, כלי מעבדה, תאורה, ההפקה  שרשרת חוליות

הקנאביס הרפואי הינו תחום חדש יחסית אשר נמצא בהתפתחות מתמדת )הן בכל    תחוםיצוין, כי  

צר מצמח הקנאביס והן מבחינת ההתפתחויות הטכנולוגיות( כאשר  שניתן ליי  המוצריםהנוגע למגוון  

סטארט חברות  וכן  הרפואי  הקנאביס  בסיס  על  שונים  מוצרים  המוכרות  רבות  חברות  אפ  -ישנן 

העוסקות בתחום הקנאביס, בין היתר, בכל הקשור למחקר חקלאי של גידול ופיתוח זנים שונים של  

 53קנאביס רפואי.

תפעל,    החברה בהן  הפוטנציאליים  בשווקים  טכנולוגיות  התפתחויות  שתהיינה  ככל  כי  מעריכה 

ובייחוד כאלו שיביאו ליצירת מוצרים אשר יהוו חלופה עדיפה או מקבילה למוצרים אשר עתידה  

 
53 3734927,00.html-https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L 

https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3734927,00.html
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הפעילות   תוצאות  ועל  העתידיים  עסקיה  על  מהותית  השפעה  לכך  להיות  עשויה  לייצר,  החברה 

 ממנה להיערך בהתאם תוך פיתוח מוצרים נוספים.   העתידיות שלה ויידרש

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם  6.6

 . הרפואי  הקנאביס בתחום לפעול"ר מהיק   עיסוק רישיונות קבלת (א)

 . ההפקה שרשרת שלביבכל   כוח אדם מנוסה ומיומן  (ב)

  .ישראל ממדינת  יצוא  רישיון קבלת (ג)

 . החדשה בתקינה  שעומדים איכותיים מוצרים הפקת (ד)

 . CBDשל מוצרים חדשים מבוססי  פיתוח (ה)

מפקודת הסמים המסוכנים ומתן היתר מכירה חופשי שלו בישראל    CBD-ה  חומר   הוצאת (ו)

 ובאירופה. 

מעושרים   פיתוח (ז) קוסמטיים  מוצרים  על  הקוסמטיקה  בתחום  יצרנים  עם  פעולה  שיתופי 

 . CBDבחומרים פעילים כגון 

 . הגידולים למכירת ובעולם  בארץ גורמים עם והתקשרויות  לקוחות  איתור (ח)

   שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות 6.7

שקמות חברות רבות בתחום    כפי   לאור הפופולריות הגוברת של הקנאביס הרפואי ברחבי העולם, 

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 

בספק בודד או  חומרי גלם מהותיים שיידרשו לפעילותה ואשר עשויה להיות לחברה לגביהם תלות  

במספר מצומצם של ספקים, למעט חומר ריבוי לחוות הגידול )שתילים/ייחורים/זרעים(. החברה  

 .  מעריכה שתלות זו הינה זמנית בלבד

 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם  6.8

. נכון למועד זה,  הפעילות  לתחום   מרכזי   כניסה  חסם  מהווה "ר  מהיק   עיסוק  רישיונות  קבלת (א)

והחברה מתכוונת לפעול לקבלת    לריבוי וגידול  "רמהיק  עיסוק  ברישיונות  מחזיקה  החברה

תחזיק   והיא  שככל  סבורה  החברה  מסחר(.  )בית  להפצה  וגם  למפעל  גם  עיסוק  רישיונות 

 בכל  יחזיקו   לא  אשר  מתחריםבארבעת הרישיונות בבוא העת, הדבר יביא לה יתרון מול  

אינה יכולה להעריך לכמה מתחרים פוטנציאליים נכון להיום יש    הקבוצה   .רישיונות  אותם

מעריכה כי עלות הקמת   הקבוצה   .ההפקה לכל שרשרת    או רשיונות קבועים   ישורים זמניים א

  ( לריבוי  1-ו  לגידול  19)  דונם  20  לבגודל ש   חקלאית התשתיות הנדרשת לפעילות על קרקע  

מעריכה שלרוב המתחרים הפוטנציאליים לא    . הקבוצה ₪מיליוני    15-כ עומדת על סך של  

  קנאביס  מוצרי  להפקתהנדרשת    יהיו את הכספים הנדרשים לצורך השלמת הקמת התשתית

 להלן.  )ד(ראו סעיף  נוספים לפרטים  .החדשה  לתקינה בהתאם

לגידול, יש לגדל    IMC-GAP"ר, על מנת לקבל רישיון עיסוק היק, בהתאם להנחיות כן כמו

- "ר(. ככל והמהיק  IMC-GAPשתילים )לאחר קבלת אישור תשתיות    180בשלב הראשון  

של    180 הבדיקות  את  יעברו  עיסוק  "רהיק שתילים  לרישיון  המגדל  התאגיד  זכאי  יהיה   ,

IMC-GAP   ולאחר קבלת הרישיון כאמור, יהיה באפשרותו לגדל כמויות גדולות יותר של

 שתילים. 
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  25-כזכות שימוש בשתי קרקעות בגדלים של    לקבוצה  –  חקלאיות לריבוי ולגידול   קרקעות (ב)

בעל חשיבות רבה בעתיד    החברה  להערכתיתרון הגודל בתחום זה יהיה    .דונם  30-כ ו  ברוטו

  של   בגודל  שטח   על   חממות   הקימה   שעליה   באוגנדהדונם    100-כמו כן, לחברה כ  הנראה לעין. 

 .  (להלן ז 6.31 סעיף ראו  נוספים)לפרטים  דונם 30-כ

  צפויציוד,    ורכישת  IMC-GMPדונם לתקן    1בגודל של    מפעל  התאמת עלות    –ייצור    מפעל (ג)

בביצוע    2019בפברואר    13ביום    .₪  מיליוני  8-כ   לעלות תחל  היא  כי  החברה  הודיעה 

  תסיים  החברה מעריכה  כי  .2019  שנת  של  הראשון  ברבעוןההתאמות הנדרשות של מפעל  

למפעל,    IMC-GMP  רישיוןשהחברה תקבל    עד.  2020  שנת  במהלך  הנדרשות  ההתאמות  את

בהתאם להסכם שחתמה עימה החברה, כמפורט    פנאקסיהמ  תוכל החברה לקבל שירותים

 להלן.   ט6.31 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   לגייס  הקבוצה  בכוונתאדם בעל ידע מקצועי עדכני ומומחיות גבוהה.  

 נדרש בהתאם לתקינה החדשה. 

נוספים (ו) רגולטוריים  מגורמים  אישורים  רגולטוריים  קבלת  –  קבלת  לשימוש    אישורים 

   .וכו' לייצוא, הקמת מפעלבקרקעות, ל 

איכות המוצרים תלויה בראש ובראשונה בזנים של הקנאביס    –   ואיכותיים  מתאימים  זנים (ז)

  ובחירת   הזנים  בהתאמתידע רב    יש  החברה  של   יםאשר מהם יגדלו ויפיקו מוצרים. למגדל

 . בתחום השנים  רב ניסיונם לאור  וזאתהמתאימות    הגנטיקות

הינן בבחינת    2020שנת  בדבר סיום ההתאמות הנדרשות במפעל במהלך    החברה   והערכות  הנחות

  החברה, המבוססות על הערכות 1968-מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

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

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה  גלובוסבשליטתה  

וביניהם התממשות אי אילו  החברהמכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת    ,

 זה.  לדוח  6.36 ן הנזכרים בסעיףמגורמי הסיכו

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם  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

  לתקינה  בהתאם  לפעול  תנדרשוהחוות בישראל    כל  ,54כניסת התקינה החדשה   ועם,  הדוחנכון למועד  

בהתאם    שונים  זמניים  אישוריםמאות  מעריכה שמשרד הבריאות העניק עד כה    החברה.  החדשה

  אישוריםאין ארבעה    הזמניים  האישוריםמעריכה שלמרבית מקבלי    החברהלתקינה החדשה, אולם  

 
, הוגשה עתירה להאריך את  בתוקף תשאר   הישנה  התקינה  2020 מרס  חודש   סוף  עד  כי  המורה   צו נתן  בגץ , זה למועד  נכון   כאשר 54

 . 2020ובג"ץ האריך כרגע את הצו עד לאמצע חודש מאי  2020הצו עד לחודש ספטמבר 
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שלא יהיו להם לכל הפחות ארבעה    קבוצהה סבורה, שמתחרים של    החברה.  לקבוצה  שיש  כפיזמניים  

   .עיסוק  רישיונות  בארבעה   יחזיקו  כןש  בחברות)אם בכלל( להתחרות    יתקשו עד מאד  עיסוק   רישיונות 

שמשרד הבריאות העניק עד כה מאות רישיונות שונים בהתאם לתקינה    החברה  הערכותו  הנחות

לקבוצה  ,החדשה שיש  כפי  רישיונות  ארבעה  אין  הרישיונות  מקבלי  של    שלמרבית  ושמתחרים 

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  הת  החברההמבוססות  מועד  בדבר  אשר  ועתידיים  קיימים  ואירועים  פתחויות 

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש,  גלובוסהתרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה  

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

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

 מוצרים ושירותים 6.11

ובישראל  השלימה  החברה,  הדוחנכון למועד פרסום   לזרוע    ,את הקמת החממות באוגנדה  החלה 

  בהתאםבחווה באוגנדה    פועלת  החברה  .ביצעה קציר ראשון  ואף  קנאביס בחווה של החברה באוגנדה

אשר  ה.  החדשה  לתקינה בחממות  מפיקהמוצרים  ובישראל  החברה  באוגנדה  ורק    הינם  שלה  אך 

)  ההפקה ששרשרת  מוצרים   רפואי  לשימוש  הראויה  איכות  ברמת  הייתה   IMC-Medicalשלהם 

Grade )55 נכון למועד  ידיעת החברה,  למיטבשבו ידועים ובדוקים.  הפעילים ריכוזי החומרים כאשר

   יהיו מאושרים להפצה מוצרים בתצורות הבאות: בישראל, הדוח

הקנאביס )נטו( בכל אריזה הוא  תפרחות קנאביס מיובשות וארוזות בהן המשקל הכולל של   .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.

מיצוי הקנאביס  מיצוי קנאביס מהול בשמן וארוז בבקבוקים שהמשקל הכולל של    –שמן   .ג

 גרם.  10המהול )נטו( הוא  

   גרם. 10המשקל הכולל של הקנאביס )נטו( בכל אריזה הוא   – אכילים מוצרים .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 ל  הזמניים   האישורים, לאור העובדה שקיימים מתחרים רבים אשר מחזיקים רק את  בנוסף

מגוון  וכ  וייצור  הפצה,  אחסון  שירותי  להם  להעניק  בעתיד  תוכל  הקבוצהוגידול,   את  להגדיל  ך 

 .החברההשירותים/מוצרים של 

לרבות  החברה  והערכותתחזיות   אחרים   כי   לעיל,  מוצרים  גם  ולמכור  לייצר  ניתן  יהיה    בעתיד 

, הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד,  הבריאות  משרד  ידי   על  להפצה  לעכשיו  נכון  מאושרים  שאינם

ניירות ערך, התשכ"ח בדבר התפתחויות   החברה, המבוססות על הערכות  1968-כמשמעו בחוק 

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

מכפי  החברה שונה  באופן  להתממש  או  חלקן,  או  כולן  להתממש,  שלא  עשויות  אלו  הערכות   .

 
 לעיל.  )א(66.ף ראו סעי 55
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, וביניהם התממשות אי אילו מגורמי  החברהשהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת 

 זה.  לדוח 6.36 הסיכון הנזכרים בסעיף

  וצרים ושירותיםמפילוח הכנסות ורווחיות מ 6.12

 נכון למועד פרסום הדוח, לחברה אין הכנסות ממוצרים ושירותים. 

 מוצרים חדשים  6.13

הדוח,   למועד  וכןנכון  ידה,  על  המיוצרים  התפרחות  מוצרי  את  מוכרת  שמנים    החברה  מוצרי 

 נכון למועד זה, אין מוצרים הנמצאים בשלבי פיתוח.    המיוצרים על ידי קנאבליס.

בכוונת    ככל דין,  פי  על  יתאפשר  וחברות    לקיים  החברהוהדבר  פארמה  חברות  עם  פעולה  שיתוף 

ושיווקם בארץ   ייצורם  הכוללים רכיבים מצמח הקנאביס,  פיתוח מוצרים  קוסמטיקה בקשר עם 

 .ובעולם וכן לקיים פעילות מחקר ופיתוח עם גורמים כאמור

 לקוחות 6.14

וחברות    הקבוצהשל    הפוטנציאלייםהלקוחות   בעלי רישיון לשימוש בקנאביס רפואי  הם צרכנים 

 .  רפואיותארמה המשתמשות ברכיבים שונים של צמח הקנאביס למטרות פ

למועד   החברה,    למיטב ,  הדוחנכון  כידיעת  ישנם  ישראל  רישיון    מטופליםאלף    50- במדינת  בעלי 

רפואי  בקנאביס  כקיימים    להערכתהו  שימוש  רישיון    מטופלים  300,000- עוד  לקבל  זכאים  אשר 

 .  אך מסיבות כאלו ואחרות אין להם את הרישיון( החברה)כפי שמעריכה לשימוש 

 לא היו הכנסות מלקוחות.   2019בשנת 

 שיווק והפצה 6.15

)הפצה(    לחברה על ידי היק"ר  , ושפג תוקפו יש אישור זמני לבית מסחר  החברה מתינה להארכתו 

 לעיל.  1בה"ש כמפורט 

 לשיווק והפצה של מוצריה: מישורים  במספרהחברה פועלת נכון למועד פרסום הדוח, 

  שונים;  עם מגדלים מכירת תפרחות   הסכמיחתימה על  ( 1)

ת  לפיהם בתי המרקחת ישווקו את התפרחו  ,עם בתי מרקחת  חתימה על הסכמי שיווק והפצה (  2)

 .  והשמנים המיוצרים על ידי החברה

החברה מעסיקה אנשי שיווק אשר פונים לבתי המרקחת ולמגדלים השונים ומביאים להתקשרות  

 החברה בהסכמים אלו. 

   צבר הזמנות 6.16

  - ו  י 27  ,ה27,  ד 6.31  פיםכמפורט בסעי   תוגרמני  וחברות קנדיות    חברותלחברה הסכמי אספקה עם  

לצורך אספקת    דין   כלהדרושים על פי    ההיתריםהסכמים אלו כפופים לקבלת כל    ואולם  ,לעיל  6.31

   .הזמנות צבר נרשם לא,  הדוחנכון למועד  ,, ועל כןהמוצרים

, כאשר צבר להלן  6.31בסעיף  החברה עם מספר גורמים בהסכמי אספקה, כמפורט    התקשרה  כמו כן,

   ההזמנות מאותם הסכמי אספקה הוא כדלקמן: 

  בשנת   צפויה  הכנסה )טון(  לשנה כמות ההסכם תקופת הלקוח  שם

 ( ₪)במיליוני    2020
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  מעבדות קנאביס

 טכנולוגיה

 16.5  5 שנים  5

 8.5   1.3 שנה  פנאקסיה 

 6   1.2 חצי שנה  טכנולוגיות   קנאמדיק

 12  2 שנה   יוניבו

 

 תחרות 6.17

 מדינת ישראל  .א

פרסום  נכון   בשוק  יםהגדול  מגדליםה,  החברה  ידיעת  למיטב,  דוחהלמועד  הקנאביס    ביותר 

ם חוות ותיקות אשר עסקו בתחום עוד לפני האסדרה החדשה וכיום ברשותם גם הינ  בישראל

( הגדולים  IMC-GMPים בעלי רישיון  היצרנים )מפעללהערכת החברה,    .IMC-GAPרישיונות  

עם רישיון    חוות גידול  10-כסה"כ  . החברה מעריכה כי ישנן  ביותר בשוק הם פנאקסיה ובזלת

IMC-GAP  רישיון    4-כו עם  על  IMC-GMPמפעלים  חתמה  כבר  שהחברה  העובדה  חרף   .

הסכמי מכירה משמעותיים, אין ביכולתה של החברה בשלב זה להעריך את חלקה של החברה  

רק    קציר מסחרי ראשון  השלימהקנאביס בישראל, אולם לאור העובדה שהחברה    גידול  בשוק

 .  משמעותי לאשל החברה בשוק הקנאביס בישראל הינו   חלקה, בשלב זה ימיםלפני מספר  

החברה סבורה כי אין באפשרותה להעריך את חלקה של כל חברה אחרת בשוק גידול הקנאביס  

 בישראל. 

בסיטונאות    ת תפרחות מיובשותמכיר  על מנת להתמודד עם התחרות בתחום, החברה מבצעת 

וכן   לגורמים  לתפוס    ת ופעיל   במשק,  מנת  על  המרקחת  בתי  מול  מואצת  מקומה  שיווק  את 

 . בתחום זה

עם התחרות הצפויה לה בישראל ובשוק הבינלאומי, בין היתר, על    להתמודד  החברה  בכוונת

ידי גיוס כוח אדם איכותי שייבחר בקפידה ולהקים את אתרי הפעילות ברמה הגבוהה ביותר  

 מבחינה טכנולוגית.  

 השוק הבינלאומי  .ב

  קנאביס   של  ליצוא   ממשלה  החלטת  התקבלה   2019  בינואר   27  ביוםלעיל,    5.3.4בסעיף    כאמור

באמצעי שיווק ופרסום    החברהתפעל  ,  )ככל ותקבל(  שהחברה תקבל רישיון יצוא  מרגע  .רפואי

יכולה להעריך את מספר התאגידים הישראליים שיתחרו בחברה    אינה  החברה.  מוצריהשל  

  ממספר  נמוך  יהיה  המתחרים  מספר  כי   מעריכה  החברהביצוא של מוצרי קנאביס רפואי, אולם  

 .זה  למועד נכון IMC-GAPברישיונות  שמחזיקים הגורמים

כי    החברה קיימ מעריכה  העולם  אלפי(  מאות  יםברחבי    מוצרי המוכרים    תאגידים  )ואולי 

לפניה    הולךהקנאביס הרפואי  של מדינת ישראל בתחום    שמהקנאביס רפואי. יחד עם זאת,  

לפרטים נוספים ראו   .זרות ממדינות מתחרים  בפני  יתרון  לה יעניק   זה שדבר 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 
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בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם   החברההערכות  

ויות שלא להתממש, כולן או . הערכות אלו עשהחברה  שלבכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה  

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

 זה.  וחלד  6.36 , וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיףהחברה

 עונתיות 6.18

מגדלת בחממות    החברה    החברה גידולי  .  קנאביס  לגידול   מותאמות את התוצרת החקלאית שלה 

  סבבי גידול   3-4להפיק  תוכל    היא ,  החברהלהערכת    .מעונתיות  לא יהיו מושפעיםו  כמעט   בחממות 

   .בחממותבגידול  בשנה

הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד,   ,בשנה  הגידול  סבבי  מספר   בדבר  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    שלואירועים 

באופן החברה להתממש  או  חלקן,  או  כולן  להתממש,  שלא  עשויות  אלו  הערכות  מכפי   .  שונה 

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

 זה.  לדוח 6.36 הסיכון הנזכרים בסעיף

 כושר ייצור 6.19

  1  מעריכה שעל כל   החברה, כאשר  דונם  17- כצמחי קנאביס על שטח של  בישראל  החברה מגדלת  

כ ניתן לקבל  נקי בשנה   1- דונם  גידול    צוות הגידול של של    העשיר  םניסיונוזאת בהתבסס על    טון 

 .  בחברה

, הינן בבחינת מידע צופה טון גידול נקי בשנה  1- דונם ניתן לקבל כ  1כי על כל    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 

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן החברה  של בשליטתה  

, וביניהם התממשות אי  החברהשונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת  

 זה.  לדוח 6.36 ון הנזכרים בסעיףאילו מגורמי הסיכ

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים 6.20

  כמפורט ,  באוגנדהו  בישראל  החממות  והינומהותי    רכוש קבוע  לקבוצה,  הדוחנכון למועד פרסום  

  .הכספיים לדוחות ג'11 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

  שימוש  זכותו כן, לקבוצה  כמ  .רפואי  קנאביס  של  לגידול וריבוי  IMC-GAPרישיונות    שני  קבוצהל

  החברה   הקימה  עליהואשר   דונם במסגרת השותפות )כהגדרתה לעיל(  25חקלאית בגודל של    בקרקע

  מתקדם  בהליך  מצויה  אשר  דונם  30קרקע חקלאית בגודל של    השליטה  מבעלי   לאחד. כמו כן,  חממות

כמו כן, אחד מבעלי השליטה    .לפי הצורך  הפעילות  לרשות  תועמד  ואשר  וריבוי  לגידול  רישיון  לקבלת

,  צורך  שיהיה  ככל  להלן.  (6)ב6.31בחברה העמיד לידי החברה שטח להקמת מפעל, כמפורט בסעיף  

  גידול   שטח  החברה  ברשות,  כן  כמו.  נוספות  קרקעות  לפעילות  להעמיד  לפעול  בעלי השליטה  בכוונת
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 .  דונם מתוכו הקימה החברה חממות 30ואשר על  באוגנדה דונם 100-כ של

 הון אנושי 6.23

 : נכון לסמוך למועד פרסום הדוח הקבוצה של הארגוני  המבנה   תיאור

 עובדים מספר 

 גלובוס פארמה בע"מ

 5-כ מנהלה 

 20-כ והריבוי   חוות הגידול

  

 5-כ 56קנאבליס בע"מ 

 באוגנדה החווה

 5-כ מנהלה 

 60 -כ והריבוי   חוות הגידול

  

 

עובדים    5, וכן קלטה  עובדים חדשים  16-כ  2019לאור גידול בפעילותה, החברה גייסה במהלך שנת  

 . נוספים במסגרת עסקת רכישת קנאבליס

 

   ודירקטור   "ל מנכ   עם מר ניסים ברכה   התקשרויות 

ניהול    מר  מעניק  ,שירותיםה  מתןהסכם    לפי (א) בתור מנכ"ל בתמורה    לטוגדרברכה שירותי 

 אלפי ₪ בתוספת מע"מ כנגד חשבונית והחזר הוצאות.  35לתגמול חודשי בסך של  

גידול    שירותי  למתן   בהסכם   ברכה  ניסים   מר   של  בשליטתו  חברה עם    התקשרה  גלובוס  (ב)

כולל את כלל העלויות    COST-ה.  COST+7%עמלה של    לתשלום  בתמורהקנאביס רפואי  

הגידול. בחוות  לא    שיחולו  והחברה  בשלות  לידי  הגיע  אינו  זה  הסכם  הדוח,  למועד  נכון 

 הרחיבה את חוות הגידול אשר ברשותה.  

   גלובוס ב   משותף   "ל מנכ ,  סוסינסקי   ניר   מר   עם   התקשרויות 

  משותףמר סוסינסקי שירותי ניהול לגלובוס בתור מנכ"ל  עניקמלמתן שירותים  הסכם לפי (א)

   אלפי ₪ בתוספת מע"מ כנגד חשבונית והחזר הוצאות. 35לתגמול חודשי בסך של  בתמורה

ניהול והנדסה    גלובוס (ב) )בעהתקשרה עם חברת אדם עמית  ניר    חברה''מ  בשליטתו של מר 

  בתמורההמפעל ובית המסחר    התאמתשירותי ניהול ופיקוח על    למתןסוסינסקי( בהסכם  

 . הבינוימעלויות  2.8% -ל

 גלובוס    של   משותף "ל  מנכ עם מר גיא עטיה,    התקשרויות 

לפיו    הסכם  לפי (א) לגלובוס    שירותישירותי    עטיהמר    עניקמ למתן שירותים    בתמורה ניהול 

   .אלפי ₪ בתוספת מע"מ כנגד חשבונית והחזר הוצאות 35לתגמול חודשי בסך של  

בשליטתו של מר גיא עטיה(    חברה( בע''מ ) 2016)  ביטחוןהתקשרה עם חברת ר.ח.ש    גלובוס (ב)

 
 "מ. בע פארמה  מגלובוס  מנהלה  שירותי מקבלת 56
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₪   51 של  לתשלום בתמורה הקבוצה לאתרי שוטפים מתן שרותי שמירה ואבטחהלבהסכם 

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

עם    "(ההסכם)להלן בסעיף זה: "  שירותים  למתן  בהסכם  התקשרה  גלובוס  2018בינואר    29  ביום

בענף הקנאביס אשר אותו הוא רכש באירופה ובארה"ב והוא מומחה    שנים   21  של   ניסיון  בעלמגדל  

בכל הנוגע להשבחת זנים של קנאביס, פיתוח ושיפור תוצרת של קנאביס ובכל שיטות טכנולוגיות  

לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי    ."(המגדל: "להלןו  לעילהגידול המתקדמות ביותר של קנאביס )

נכון למועד הדוח, המגדל אשר    .ההפניה  דרך   על  הנכלל(,  2018-01-010240)   2018בינואר    30מיום  

אודותיו פרסמה החברה דיווח מיידי כבר אינו מועסק בחברה ובמקומו מעסיקה החברה מגדלים  

 . יםלה תלות מהותית במגדל אין כי סבורה החברה.  בעלי ניסיון בתחום אחרים

ייעוץ    2018ביוני,    10  ביום הודיעה החברה כי התקשרה עם אזרח ישראלי, בהסכם למתן שירותי 

כן, ביום    כמו  (. להלן  ז6.31לפרטים נוספים ראו סעיף  )  באוגנדהניהול וגידול בחווה שמקימה החברה  

קנדי בהסכם למתן שירותי  -הודיעה החברה כי היא התקשרה עם אזרח ישראלי  2018בספטמבר,    26

-2018)  2018בספטמבר    26נוספים ראו דיווח מיידי מיום    לפרטיםייעוץ, 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  יעובד"ט, מאבטחים, מנבמפעל, 

 ספקיםוגלם  חומרי 6.24

ספקים רבים וזמינים בארץ ובעולם המוכרים  תלות בספקים מסוימים מכיוון שישנם    לקבוצהאין  

החברה רכשה די    .לצורך הקמת הפעילות ותפעולה השוטף  החברה  את חומרי הגלם שלהם זקוקה

 .   רובהחומרי גלם לצורך הפעלתה לתקופה הק

 הון חוזר 6.25

 

  שנכלל הסכום

 הכספיים בדוחות

  שקלים)אלפי 

 ( חדשים

  התאמות

  של)לתקופה 

  עשר שניים

 הכל סך ( חודשים

 8,202 - 8,202 שוטפים נכסים

  התחייבויות

 ( 29,223) - ( 29,223) שוטפות 

 הנכסים עודף

 על השוטפים

  ההתחייבויות

 ( 21,021) - ( 21,021) השוטפות 

 

  השקעות 6.26

הקמה  העלויות  החברה העריכה כי  טרם התחלת הקמת חוות הגידול וחוות הריבוי בישראל,   .א

 )באלפי ₪(: יהיו כדלקמן  בישראלשל חוות הגידול וחוות הריבוי 
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בישראל   שלה   השנתיות  השוטפות   ההוצאות   סך   כי  העריכה  הקבוצה .ב כדלקמן    יהיו  בחווה 

 )באלפי ₪(: 

 

 

 

 

וסך  מיליוני ש"ח  21-כעמדו על סך של עלויות ההקמה סך   כי מעריכהנכון למועד הדוח, החברה 

 . מיליון ש"ח 1.7-ההוצאות השוטפות שלה בחווה בישראל עומדות על כ 

 מימון 6.27

,  מבעלי מניותיה  וחובאת פעילותה בעיקר מהונה העצמי ובאמצעות גיוסי הון    מממנת  החברה

חדשים   - ו  (4)א1.1.2  סעיף  ראו  בעלים  הלוואות  בדבר  לפירוט.  ומהציבור  ממשקיעים 

 לעיל.    (16)א1.1.2

 סוכנויות בע"מ  ראלקומחברת  הלוואה

 
 סכום זה כולל רכישת זנים )חומר צמחי( שיהווה בסיס לאצוות הריבוי. 57

עלויות 

הקמה  

 ובניה 

גידול   תחווהעלויות להקמת 
 דונם( וחוות ריבוי  6)

 1000 57משתלה )חוות ריבוי( 

חממות קיימות   התאמת
 6000 דונם  19בשטח חקלאי של 

הסבת מפעל ייצור לתקן  
IMC-GMP  8000 ורכישת ציוד 

-IMCמערך אבטחה   הקמת
GSP  כלול 

 15000 סה"כ

 תחום

הערכת ההוצאות  
השוטפות השנתיות 
בחווה בישראל, כפי  
שהעריכה החברה  

 בעבר

 630 ניהול 

 2,200 משכורות עובדים 

 840 גידול  חומרי  /ספקים

 1,000 חשמל 

 1,462 ובלאי   שוטף ציוד

 3,348 מים

 720 אבטחה 

 0 שכירות 

 10,200 סה"כ
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של    הלוואה  החברה  נטלה   2019  שנת   במהלך בע"מ  ש  מיליוני  5.5בסך  סוכניות  מראלקו  "ח 

וק  בה החברה את ההלוואה. להבטחת הסילהשי  2020  בפברואר  19. ביום  5%  של   שנתית בריבית  

 של ההלוואה העמידו בעלי השליטה בחברה בטוחות כדלקמן:

מיליון ש"ח כ"א )כאשר   1מר ניסים ברכה ומר גיא עטיה העמידו ערבות אישית בגובה של   .1

 ערבויות אלו פקעו לאחר החזר ההלוואה(. 

כל אחד מבעלי השליטה בחברה )מר ניסים ברכה, מר גיא עטיה ומר ניר סוסינסקי( ישעבד  .2

הגבלה   וללא  ראשונה,  מדרגה  שעבוד  דרך  על  והמחאה  קבוע  בשעבוד  המשקיע,  לטובת 

מהון המניות המונפק והנפרע של   1.666%  -מניות של החברה המהוות כ 857,670בסכום,  

 החברה 

העובדה כי עסקת ההשקעה נשוא מזכר העקרונות לא הושלמה אזי פקע תוקפו של מזכר   לאור

 טענות או תביעות האחד כלפי משנהו.   מבלי שלצדדים תהא העקרונות

 ' א  סדרה חוב אגרות

מיליוני ש"ח במסגרת הנפקת אגרות חוב להמרה.    25,129  -כ   החברהגייסה    2020בחודש פברואר  

אלפי ₪. אגרות    1,434הוצאות ההנפקה הסתכמו לסך של    . לעיל  2.3לפרטים נוספים ראו סעיף  

על יתרת הקרן הבלתי מסולקת אשר תשולם    4.75%החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור של  

ולאחר מכן תשולם הריבית פעמיים בשנה בתשלומים חצי שנתיים    2020ביולי    31לראשונה ביום  

תשלום הריבית האחרון יבוצע ביחד עם פירעון   . 2021ביולי בשנת   31-בינואר ו 31שווים בימים 

 .2.303%בית הראשונה הינו  . שיעור הריבית בגין תקופת הרי2022בינואר  31הקרן ביום 

 -בטחונות

לצורך הבטחת פירעון כל תשלומי הקרן והריבית )לרבות ריבית פיגורים כמתואר לעיל, אם וככל  

במלואם   הנאמנות  שטר  פי  על  החוב  אגרות  למחזיקי  לשלם  מתחייבת  שהחברה  שתהיה( 

ובמועדם, ולהבטחת הקיום המלא והמדויק של כל יתר תנאי אגרות החוב, שעבדה ומתחייבת  

 :להלןעבור מחזיקי אגרות החוב את הזכויות והנכסים כמפורט  החברה לשעבד לטובת הנאמן

שעבוד קבוע ויחיד על מלוא זכויות החברה כלפי הנאמן בחשבון בנק שיפתח הנאמן בנאמנות  

 "(. הנאמנות חשבון"  -עבור מחזיקי אגרות החוב )להלן 

  - הן יחדיו  גידול צמחי קנאביס רפואי )שתי  שותפותמלוא זכויותיהן החוזית של החברה, ושל  

  הנאמנות   בשטר ח הסכמים עם החברות המפורטות  ו"( לקבלת כספים מכ המשעבדות  החברות"

)לא כולל רכיב מס ערך מוסף שיתקבל בחשבון הנאמנות, ככל שיתקבל( וזאת ביחס לסכומים  

" או  הקיימים  מההסכמים  ההכנסות" -   להלן להן הן זכאיות החל ממועד הנפקת אגרות החוב )

מפורט  כ", לפי העניין. כל החברות שהתמורה המגיעה מהם משועבדת  ימיםהקי  ההסכמים"

"(. כן יכלול השעבוד את זכויותיהן של החברות המשעבדות לקבלת  החייבות "  -לעיל יכונו יחדיו  

בפוליסת   בגין אובדן הכנסות בגין ההסכמים הקיימים, ככל והחברה תתקשר  תגמולי ביטוח 

 ביטוח אשר תכלול אובדן הכנסות. 

אחד או יותר מההסכמים הקיימים לא יושלם או לא יבוצע,    2020  בדצמבר  31ככל ועד ליום  

)לפי   רפואי  קנאביס  וגידול צמחי  יחול השעבוד על התמורות אשר החברה  מכל סיבה שהיא, 

העניין( יקבלו ממכירת התוצרת שגודלה בפועל במסגרת ההסכמים הקיימים, שלא הושלמו או  

 בוצעו כאמור לעיל. 
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תשלומי קרן,    זה ובכלל    הנאמנותלאחר ביצוע מלוא התשלומים החלים על החברה על פי שטר  

יחד   )להלן  ושלוחיו  הנאמן  והוצאות    והתחייבויות  חובות  מלוא  פירעון"  -ריבית, שכר טרחה 

מופקד בחשבון הנאמנות סך השווה ליתרת הקרן והריבית עד למועד    ה"( או לאחר שיהי החברה

)ככל שאגרות החוב טרם    הנאמנותאגרות החוב, יפקעו הבטוחות מכוח שטר  הפדיון הסופי של  

נפדו אזי למעט השעבוד על חשבון הנאמנות( והן תחשבנה כבטלות ומבוטלות מאליהן, ללא צורך  

 בנקיטת פעולה נוספת. 

רפואי   קנאביס  צמחי  וגידול  הומרו    התחייבוהחברה  ו/או  נפרעו  לא  החוב  אגרות  עוד  כל  כי 

ל עוד לא מולאו כל יתר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב על פי שטר  במלואן וכ

הנאמנות ואגרת החוב, החברה וגידול צמחי קנאביס רפואי לא יצרו ולא יסכימו ו/או יתחייבו  

ליצור לטובת צד שלישי כלשהו שעבוד כלשהו בדרגה כלשהי על נכסיהן, להבטחת כל חוב או  

 לטובת   שעבוד"  -)להלן    הנאמנות  בשטרבודים מותרים כהגדרתם  התחייבות כלשהי למעט שע 

"(, מבלי שיפנו אל הנאמן בכתב קודם ליצירת השעבוד לטובת צד שלישי ויודיעו לו  שלישי  צד

, בד בבד ובעת ועונה  באודות כוונתן ליצור שעבוד כאמור וכן ייצרו, לטובת מחזיקי אגרות חו

י, שיעבוד מקביל על הנכס או הנכסים שישועבדו  אחת עם יצירת השעבוד לטובת הצד השליש 

(  1)  -"( והכל בלבד  החוב  אגרות  מחזיקי  לטובת  שעבוד"  -לטובת הצד השלישי כאמור )להלן  

שהשעבוד לטובת מחזיקי אגרות החוב יהא בדרגה שווה, פרי פסו על פי יחס החובות של החברה  

הבלתי   היתרה  להבטחת  השלישי,  הצד  וכלפי  המחזיקים  כלפי  כלפי  החוב  של  מסולקת 

( כי השעבוד לטובת מחזיקי אגרות החוב יהיה תקף כל עוד אגרות החוב לא  2המחזיקים וכן ) 

 נפרעו ו/או הומרו במלואן או עד לביטול השעבוד לטובת הצד השלישי האמור. 

לכך   אחראית  תהיה  החברה  המלא,  לפירעונן  ועד  החוב  אגרות  למחזיקי  נוספת  כבטוחה 

ת יימצא בכל עת סכום השווה לריבית הקרובה שיש לשלם על אגרות החוב  שבחשבון הנאמנו

"(. לצורך זה יעביר הנאמן לחשבון הנאמנות, מתוך תמורת ההנפקה,  הריבית   כרית"  -)להלן  

בניכוי עמלות שתועבר לחשבון הנאמנות, סכום השווה לריבית הראשונה שיש לשלם על אגרות  

 "(.הכרית מקדמת"  -הלן החוב שיונפקו לפי דוח הצעת המדף )ל

 מיסוי  6.28

 TOGETHER IDEAS  -ו  Industrial Globus Uganda)למעט    בשליטתה   ותאגידים  טוגדר

PHARMA PORTUGAL, LDA  ,TOGETHER PHARMA POLAND)   לדיני המס    יםכפופ

ממועד  טרם    בשליטתה   והתאגידים  גלובוס לבישראל.  הנהוגים   סופיות  מס  שומות  נקבעו 

   היווסדותן.

הכספיים המאוחדים    לדוחות  25דיני המס החלים על החברה ראו ביאור    בדבר  נוספים  לפרטים

 .  2019של החברה לשנת  

 

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 6.29

חשופה   להם  העיקריים  הסביבתיים  זיהום    הקבוצההסיכונים  והינם:  פעילותה  לאופי  נוגעים 

וכן משימוש בחומרי הדברה    והאריזה  הייצור  ,הגידול,  הריבויהסביבה מפסולת שנגרמת מתהליך  

 .  (כימיים הדברה בחומרי  שימוש ללא אורגני  גידול  לבצע החברה)יצוין כי בכוונת   חקלאיים

 

 באופן סדיר ולפי דרישות החוק.  תפעל לבצע פעולות לפינוי פסולת מסוגים שונים הקבוצהבנוסף, 

 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד  6.30
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 "ר. היק ולנהלי  הסמים  לפקודת כפופהבישראל של החברה  הפעילות .א

כי    –עסק    רישיון .ב בעבר,  העריכה  בהתאם    לפעול  תחל  גלובוסהחברה  עסק  רישיון  לקבלת 

נכון למועד    .לאחר שתקבל רישיונות עיסוק מהיק"ר  1968-להוראות חוק רישוי עסקים, תשכ"ח

בה    מול המועצה המקומית  מצוי בתהליכי בדיקהשל החווה בישראל    סקעה  שיוןיר  נושאהדוח,  

   ממוקמת החווה.

וריבוי  לחווה .ג גידול  רישיון  בישראל  החברה  הדרישות,     IMC-GAPשל  בכל  עומדת  והיא 

בתקן   )לרבות  פעילותה  לצורך  היק"ר  של  והנהלים  עומדת  IMC-GSPהתקינות  היא  וכן   )

 להלן.   טי6.31לפרטים נוספים ראו סעיף . GACPבמבדקים וההסמכות הנדרשים לפי תקן 

. GACP  עברה את כל המבדקים וההסמכות הנדרשים לפי תקן החווה של החברה באוגנדה   .ד

 ז להלן. 6.31לפרטים נוספים ראו סעיף 

  ט י6.31לפרטים נוספים ראו סעיף    - יבוא של קנאביס רפואי מהחווה של החברה באוגנדה    היתר .ה

 להלן. 

 והסכמי שיתוף פעולה הסכמים מהותיים 6.31

 והשותפות  גלובוס בין התקשרות .א

גידול קנאביס רפואי    שירותי  למתן  (לעיל)כהגדרתה    השותפות  לביןבין גלובוס    התקשרות

תכלול את כלל העלויות שיחולו בחוות    COST-ה  .COST+7%עמלה של    לתשלום  בתמורה

 הגידול. 

 ייצור   מפעל .ב

כי    במסגרת (1) ו/או    השליטה  מבעלי  תשכורגלובוס  עסקת הכנסת הפעילות, אושר 

  מהחברות בשליטתם של הניצעים או מי מהם, מפעל לייצור מוצרי קנאביס רפואי

עד  מ''ר, תמורת סך של    1,000-כשל    בגודלאשר יכלול שטחים    "(המפעל )להלן: "

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

 והיקפה. 

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  בחברהככל  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. 
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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.

לצורכי  המפע המבנה  התאמות  ועלות  ציוד,  ללא  כמעטפת,  יישכר  עד    גלובוסל 

תקן   לקבלת  בתנאים  המפעל  גלובוס.IMC-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  

ה יותר משלוש שנים, אך בשלב  תהיה עם צד שלישי, עסקת השכירות תהיה ארוכ

ניתן לקבוע את התקופה זה    החברה  - זה לא  מעריכה שתקופת השכירות במצב 

 שנה.  25 -תעמוד על כ

  בעצמה   עליו  ותקים  שטח  תרכוש  החברה  לפיה  אשר  נוספת  אפשרות  גם  קיימת (5)

 . מפעל

בימים הקרובים תחל    2019בפברואר    13  ביום (6) כי  מפעל    לשכורהודיעה 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 

עריכה כי תחל  ה. החברה  IMC-GMPהנדרשות לצורך עמידתו בתנאים לקבלת  

עריכה  הוהחברה    2019בביצוע ההתאמות כאמור במהלך הרבעון הראשון של שנת  

  הרבעון   במהלך"ר  היק כי היא תשלים את ההתאמות לצורך ביצוע ביקורת של  

  לפרטים .  ברוטו"ר  למ   40-50  של   סך  על   יעמדו   השכירות  דמי.  2019  שנת  של  הרביעי

  על   הנכלל(,  2019-01-012766)   2019  בפברואר  13  מיום  מיידי   דיווח  ראו  נוספים

הדוח, החברה מעריכה כי תחל בביצוע ההתאמות כאמור    למועד  נכון  .ההפניה  דרך

, וכי תשלים את ההתאמות לצורך ביצוע  2020במהלך הרבעון הראשון של שנת  

 . 2020ביקורת של היק"ר במהלך הרבעון הרביעי של שנת 

מועד תחילת ביצוע ההתאמות   יובהר, כי המידע, הערכות והתחזיות האמורים לעיל, לרבות

סיומן ומועד  במפעל המעטפת  עתיד, כמשמעו הנדרשות  פני  צופה  מידע  בבחינת  הינם   ,

התשכ"ח ערך,  ניירות  התפתחויות 1968-בחוק  בדבר  הקבוצה  הערכות  על  המבוססים   ,

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

הקבוצה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה  של  

מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה, וביניהם התממשות אי 

 לדוח זה. 6.36אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 

   Doc Green’sעם חברת   לשיתוף פעולה  כוונות מכתב .ג
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  דוח  למועד  נכון(. 2018-01-004276) 2018 בינואר 10  מיום  מיידי דיווח ו רא נוספים  לפרטים

 . מפורט הסכם על יחתמו לאהחליטו כי  הצדדים, זה

 בהסכם אספקה עקרוני עם חברה גרמנית  התקשרות .ד

בהסכם אספקה עקרוני עם חברה גרמנית    גלובוסהתקשרה    2018בינואר    18ביום   (1)

מיליון אירו )להלן    100  -בשליטתו של תאגיד פיננסי גרמני מבוסס בעל הון עצמי של כ

" זה:  בסעיף  והגרמנית   החברהבהתאמה  לההסכם "  -"  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   (2)

  CBD  -ו THC לחברה הגרמנית תפרחות קנאביס מיובשות ברמות  גלובוס תספק  

, מנכ"ל החברה  לחברה גלובוס"(. כפי שנמסר מ המוצרלהלן: "(אשר נקבעו בהסכם  

בפני   נכונות  הביע  קנאביס    גלובוס הגרמנית  בסיס  על  אחרים  מוצרים  גם  לרכוש 

 רפואי )כדוגמת שמנים(. 

ההסכם אינו קובע כמות מינימאלית להזמנה, אולם החברה הגרמנית אישרה בכתב   (3)

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 

החתימה על ההסכם, נמסר    במועד בהתאם למחיר השוק בגרמניה בעת כל הזמנה.  

וק  , מחיר הש ההסכם  על   החתימהעל ידי החברה הגרמנית, כי נכון למועד    גלובוסל

 € לגרם.  6.9 -של המוצר בגרמניה עומד על סך של כ

תקופת ההסכם הינה שנתיים ממועד החתימה, אלא אם בוטל ללא עילה על ידי כל   (4)

ההסכם קובע דרכים נוספות לבטלו תוך    ימים קודם לכן.  60אחד מהצדדים לפחות  

בל  תקופה קצרה יותר במקרה של הפרה יסודית או קרות הליך חדלות פירעון )כמקו

  .ם בהסכמים( של אחד הצדדי

, החברה הגרמנית הגישה לרגולטור  ההסכם  על  החתימה  במועד  לגלובוסכפי שנמסר   (5)

בגרמניה בקשה לרישיון ייבוא של מוצרי קנאביס רפואי והיא סבורה שהיא תקבלו  

ההסכם.  6תוך   על  החתימה  ממועד    ידיעת  למיטב ,  זה  דוח   למועד  נכון   חודשים 

  מהרגולטור   הנדרשים  האישורים  את  הגרמנית  החברה  קיבלה  טרם,  החברה

 .בגרמניה

הודיעה החברה כי החברה הגרמנית אישרה לגלובוס במסגרת    2018במרס    27  ביום (6)

  25מכתב כוונות כי היא מגדילה את ההזמנה, ובהתאם כי בכוונתה לרכוש בסך הכל  

  במרס  27  מיום  מיידי  דיווח  ראו  נוספים  לפרטיםטון של מוצרי קנאביס רפואי בשנה.  

 . ההפניה דרך על הנכלל(, 2018-01-030172) 2018

קנאביס   (7) מוצרי  לייבוא  רישיון  לקבלת  בתהליך  מצויה  עדין  הגרמנית  החברה 

החברה אינה יכולה להעריך מתי ואם תקבל החברה הגרמנית את הרישיון  יה.  לגרמנ

בכוונת  .  כאמור והפצה,  ייבוא  רישיון  תקבל  הגרמנית  שהחברה  )ובהינתן(  לאחר 
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עימה   להתקשר  או  ההסכם  את  להאריך  מנת  על  הגרמנית  לחברה  לפנות  החברה 

 בהסכם מכירה אחר. 

המידע כי  מהחברה  לעיל  יםהאמור  והתחזיות  הערכות,  יובהר,  הזמנות  קבלת  לרבות   ,

  החברה  ידי  על  והפצהלת אישור לייבוא  וכן קב  גובה התמורה וכמות ההזמנות  ,הגרמנית

בבחינת מידע צופה פני    הינם,  ומכירת מוצרי קנאביס רפואי לחברה הגרמנית  הגרמנית

בדבר   הקבוצהעל הערכות   ים, המבוסס1968- עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

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

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש  הקבוצה  שלבשליטתה  

, וביניהם  החברהבאופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת  

 זה.  לדוח 6.36 התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף

   קנדית חברה עם עקרוני  אספקה בהסכם התקשרות .ה

התקשרה גלובוס בהסכם אספקה עקרוני ולא מחייב עם חברה קנדית    2018בפברואר    9  ביום

)להלן  רפואי  קנאביס  מוצרי  ומייצרת  זה  המגדלת  "בסעיף    לפרטים "(.  הקנדית  החברה: 

   (, הנכלל על דרך ההפניה.013837-01-2018)   2018בפברואר    11נוספים ראו דיווח מיידי מיום  

   חברה קנדית נוספת עם   עקרונות  במזכר התקשרות .ו

חתמה גלובוס על מזכר עקרונות עם חברה קנדית פרטית,    2018באפריל    10ביום   (1)

שנמסר לחברה, בעלת רישיון    וכפיבעלת רישיון גידול,    אונטריו  במחוז  הממוקמת

  החברה)להלן בסעיף זה: "  2013ייצור וייבוא קנאביס רפואי, הפעילה החל משנת  

  הקנדי  הרגולטור  של  האינטרנט  לאתר  בהתאם,  הדוח  למועד  נכון  "(.הקנדית

(Health Canada  לחברה   קנאביס   של  ומכירה  עיבוד,  לגידול  רישיונות  הקנדית(, 

 . בקנדה רפואי

שנה   (2) 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)  2018  באפריל   11  מיום  מיידי   דיווח  ראו   נוספים  לפרטים (3)

   על דרך ההפניה. יםהנכלל , (2018-01-039982) 2018 באפריל 22 מיום משלים

  י נוספים אודות ההסכם המפורט שנחתם עם החברה הקנדית ראו ס"ק    לפרטים (4)

 להלן.  

 באוגנדה  רפואי  קנאביס  חוות להקמת  הסכם .ז

  צדדים  ושני"(  הזרה  החברה)להלן: "   זרה   חברה ,  גלובוס  חתמו ,  2018  באפריל  17  ביום (1)

"בהתאמה)להלן    כאמור  הזרה  החברה  של  מטעמה  ישראליים "השני  הצד:   הצד ", 

: זה  בסעיף)להלן    מחייב  מפורט  בהסכם(,  "הישראלים  השותפים"  וביחד,  "השלישי

: זה בסעיף )להלן  שותפות  או  משותף תאגיד יקימו  להסכם הצדדים  לפיו "(, ההסכם"

)מחוז   באוגנדהדונם    100של עד    בהיקףפעל שטח  ולת  להקים  במטרה"(,  השותפות"

"  באפריקהשקססה(   קנאביס  הזרה  המדינה)להלן:  וייצוא  ייצור  גידול,  למטרת   )"

כ עד  של  כולל  בהיקף  לתוצרת  ההזמנות    60- רפואי,  לצבר  בהתאם  והכל  לשנה  טון 

  לפי ",  הפרויקט"-ו"  העיסקה)להלן בסעיף זה: "  לקנאביס רפואי שיתקבלו מעת לעת
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 , השותפות הוקמה.  הדוחנכון למועד   (.העניין

בעסקה לא העבירו תמורה כספית בגין הנתח שלהם בפרויקט,   הישראלים  השותפים  (2)

ואולם החברה סברה כי תרומתם בקידום הקמת החווה וטיפול באישורים הנדרשים  

המשקפת את חלקם.    תפיםהשומהרשויות הממשלתיות מהווה תרומה משמעותית 

מהשותפות,    49%)מתוך    36.5%  הינה   בשותפות  במצטבר  חלקם  אשר,  הישראלים

מחזיקה   הזרה  החברה  כאמור(  12.5%כאשר  התקדמות   ,מהשותפות  על  מפקחים 

גורמי   דין,  עורכי  המקומיים,  הרגולטורים  עם  בקשר  עומדים  הגידול,  חוות  הקמת 

ובדים המקומיים ואת ממשל ומכס, מנהלים את התפעול של השותפות, את פיקוח הע 

בעסקה הינו   כאמור  הישראלים  מהשותפים  אחדתכנון והפעלת המתקנים המקומיים.  

תמיר,   אסי  נדל"ן    ישראל  אביר  חברת  באמצעותמר  המחזיק  בע)א.ת.(   7%"מ, 

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  

"מ בע)א.ת.( נדל"ן  אסי תמיר פועל באמצעות אביר ישראל    מרמר ברכה כמפורט לעיל.  

עם  הגידול  חוותב  הקנאביס  גידול  של   ההתקדמות על    מפקחו בקשר  נמצא  וכן   ,

 הרגולטורים המקומיים, ככל שנדרש.  

  סךהפעילות באוגנדה    לטובתתעמיד    גלובוסהקמת הפרויקט,    לצורךלהסכם,    בהתאם (3)

 הלוואת "(. הבעלים הלוואת: "זה בסעיף)להלן  בעלים כהלוואת"ח ש מיליוני 4 עד של

  הצדדים   ידי  על במשותף  תוכן  אשר מפורטת  עסקית  לתוכנית  בהתאם  תועמד  הבעלים 

 למועד  נכון  .גלובוס  להחלטת  בכפוףהתקדמות הפרויקט וצרכיו ול   בהתאם,  להסכם

  מיליוני   16  -ב  הנאמדים  סכומים  באוגנדה  הפעילות  לטובת  השקיעה  החברה,  הדוח

 על   ולא,  בלבד  החברה  על   חלה  לעיל   כמפורט  מימון   להעמיד   התחייבות  כי ,  יובהר  "ח.ש

, מס' אסמכתא: 2018באפריל,  23בדיווח החברה מיום  כאמור. הישראלים השותפים 

  תעשיות   ידפז   ימקו , הנכלל על דרך ההפניה, התקשרה החברה עם  2018-01-040276

של    בהסכם  "מבע בהיקף  חממות  מתחם  רפואי.    15להקמת  קנאביס  לגידול  דונם 

, המובא על  2018-01-042385, מס' אסמכתא:  2018באפריל,    30כאמור בדיווח מיום  

נוסף    בהסכם  "מ בע  תעשיות   ידפז  ימקודרך ההפניה, עדכנה החברה כי התקשרה עם  

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  

ב מיוחד,  ברוב  החברה  מניות    בעל   עםעסקה  "ל  בהתאם   הנדרש   לרוב   התאם בעלי 

 ממגבלת   תחרוג  המפעל  הקמת  עלות.  1999-"ט התשנ  החברות  בחוק  וכקבוע",  שליטה

, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות  2019באוגוסט    15, ולכן ביום  ₪  מיליוני  8-ה

מיליון ₪, בין היתר, לשם הקמת    8הגדלת ההשקעה בסכום נוסף של עד  של החברה את  

. לפרטים ראו דיווח מיידי  מיליוני ש"ח  14באוגנדה ועד תקרה של  מפעל ייצור ומיצוי  

 (, הנכלל על דרך ההפניה.  2019-01-085444)  2019באוגוסט  15מיום 
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זמינים  (5) שיהיו  הראשונים  הכסף  סכומי  מתוך  הבעלים  הלוואת  את  תפרע  השותפות 

 ונזילים לחלוקה על פי צרכי הפרויקט. 

,  השותפות(  מחלקי)או    והנפרע  המונפק  ההוןמ  51%-ב  תחזיק  גלובוסבהתאם להסכם,   (6)

  2020במרס    24ביום    .השלישי  והצד  השני  הצד,  הזרה  החברה  בין  יחולקו  49%  ויתרת

. לפרטים נוספים ראו  61%- הודיעה החברה על הגדלת החזקתה בחברה האוגנדית ל

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 2020-01-028821) 2020במרס   24דיווח מיידי מיום  

, Peterson and ControlUnionחברת    עםהתקשרה גלובוס    2018באוקטובר,    17  ביום (7)

מדינות בכל העולם )כולל בישראל(, אשר   70-חברה אירופאית שלה שלוחות ביותר מ

והקנאביס   החקלאות  בתחום  לרבות  שונים,  בתחומים  ופיקוח  בהתעדה  עוסקת 

"(. במסגרת ההתקשרות עם חברת ההתעדה כאמור,  ההתעדה  חברתהרפואי )להלן: "

חברת ההתעדה את החווה של החברה באוגנדה על מנת להסמיך את החווה    ליוותה

, אשר מבוסס על הנחיות ארגון  GAPואת צמחי הקנאביס שיגודלו בחווה לפי תקן  

  - הבריאות העולמי, הנחיות ממשלת הולנד לקנאביס רפואי והסטנדרט הבינלאומי ל

GAP  (GLOBAL G.A.P.  .)  הודיעה החברה על קבלת התקן  2019באוגוסט    5ביום ,

(, 2019-01-081553)   2019באוגוסט    5כאמור. לפרטים  נוספים ראו דיווח מיידי מיום  

 הנכלל על דרך ההפניה. 

במדינה זו   ולייצא  לגדל ניתן ,  באוגנדהידיעת החברה, ובהתאם להוראות הדין   למיטב (8)

רפואי,     אוגנדה   ממשלת  אישור  אתקיבלו    באוגנדה  המקומיים  םוהשותפיקנאביס 

 חוות מ קטן    שטחב  ניסיון  צרכילרפואי    קנאביסואף גידלו בעבר    ירפוא   קנאביס  גידולל

, וכן מחקר  לצרכי  אפריקה  לדרום  בעבר  בוצע מיצוי של שמן אשר נשלח  ממנו,  הגידול

מרשות   אישורים   בקנאביס   לפעילותה  בקשר  באוגנדה   הלאומית  הסמיםברשותה 

  מוקמת   בו  המחוז  הנהלת  עם  השותפה  האוגנדית  החברה  בין   הסכם   לרבות,  הרפואי

במהלך   נפגשסוסינסקי, מבעלי השליטה של החברה ומנכ"ל חברת הבת,    ניר  .  החווה

עם שר החקלאות האוגנדי, אשר אישר בפניו כי החברה רשאית    2018חודש אוקטובר  

לקיים את פעילות הקנאביס הרפואי באוגנדה, וכן הביע את נכונותו להתראיין בפני  

האמור את  ולאשר  ישראלים   10  מיום  מיידי  דיווח  ראו  נוספים   לפרטים.  כתבים 

 . ההפניה דרך  על הנכלל(, 2018-01-095106: אסמכתא)מס'  2018  באוקטובר

 שנים.   10-ל  בשכירות באוגנדה, החברה שוכרת את השטח הדוחלמועד   נכון (9)

 17,(2018-01-025612)  2018  במרס  18  מהימים  מיידיים  דיווחים  ראו  נוספים  לפרטים (10)

  באפריל   23,  (2018-01-039982)  2018  באפריל  22,  (2018-01-038947)  2018  באפריל

  דרך  על  הנכללים,  (2018-01-042385)  2018באפריל    30- ו  (2018-01-040276)  2018

 . ההפניה

, בהסכם מגדל, הודיעה החברה כי התקשרה עם אזרח ישראלי,  2018ביוני,    10ביום   (11)

בחווה   וגידול  ניהול  ייעוץ  שירותי  השירותים באוגנדההחברה    שהקימהלמתן   .

הבאים: אחריות מקצועית על גידולים, יישום פרוטוקולי  יתמקדו, בין היתר, בנושאים  

 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, 

-מ  יפחת  ולא  בשבוע  ימים  5-מ   יפחת  לא  השירותים  היקף  .חקלאיים שונים באפריקה

  החודשית   התמורה  כי  הוסכם.  בשנה  בטלה  ימי  28  למעט,  קלנדרי  בחודש  שעות  220

 ובמהלך   החתימה  ממועד  בתקופה  ואולם,  בחודש  דולר   10,000  על   תעמוד  המגדל   של

  ליועץ   ישולם  החווה   של   והשוטפת  המלאה  הפעילות   התחלת  ועד   החווה   של  ההקמה 

  התמורה   את  לשלם  החברה   התחייבה  וכן ,  כאמור  לתמורה  יחסי   באופן  חלקי  תגמול 

 והניסיון   הידע  כנגד  וזאת,  ההסכם  על  החתימה  מרגע  חודשים  6  לפחות  של  לתקופה

  של   בפועל  להקמתו  קשר  וללא  נוספים  תנאים  ללא  לחברה  מספק  הוא  אשר  היועץ  של

 להחזר  זכאי   יהיה  היועץ.  באפריקה  הזרה  במדינה  רפואי  קנאביס  לגידול  הפרויקט

  החברה   התחייבה  כן   כמו .  בזה   וכיוצא "ל  לחו  נסיעות   ביטוח   טיסות  בגין  הוצאות 

  במדינה  חוקית  הסתבכות  בגין"ב  ארה  דולר   1,000  של  לסכום   עד  היועץ  את  לשפות

 . הרשויות  בפני לייצוגו משאבים הקצאת לרבות, באפריקה הזרה

 קנאביס  לגדל  והחלה  באוגנדה  החווה  הקמת  את  השלימה  החברה,  הדוח  למועד  נכון

.. לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי של החברה  ואף ביצעה קציר ראשון כאמור בחווה

 (, הנכלל על דרך ההפניה.  2019-01-005259)מס' אסמכתא:  2019בינואר   13מיום 

)להלן:   2018ביולי    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   ,)"

לצרכי  בהתאם  הוזמנו  הזרעים  של  והכמויות  הזנים  בעולם.  המובילים  הקנאביס 

איתה התקשרה החברה בהסכם מחייב  עם החברה הקנדית אשר  ובתיאום  החברה 

הגיעו לחווה והחברה התחילה לזרוע קנאביס   הזרעיםלמכירת מוצרי קנאביס רפואי. 

  13  מיום  החברה   של  מיידי  דיווח   ראו,  נוספים  לפרטיםוה של החברה באוגנדה.  בחו

 . ההפניה דרך על הנכלל(, 2019-01-005259: אסמכתא )מס'  2019 בינואר 

  ומיצוי   לייבוש  מפעל  להקמת  פועלת  היא  כי  החברה  הודיעה  2019  בינואר  27  ביום (13)

  הגורמים   עם  בתיאום  והכל  באוגנדה  החברה  של  לחווה  הצמוד,  רפואי  קנאביס

 בינואר  27 מיום מיידי  דיווח  ראו   נוספים  לפרטים.  באוגנדה  הרלוונטיים  הרגולטוריים

 . לעיל (4)וכן ס"ק  ההפניה דרך על הנכלל(, 2019-01-009747) 2019

פרסמה   2019באפריל    18  -ו  2019באפריל,    10,  2019במרס,    21,  2019במרס    14בימים   (14)

 .  החברה הבהרות בנוגע לחווה של החברה באוגנדה

 Limited Uganda לשותפה של החברה באוגנדה, חברתבין היתר הבהירה החברה כי  

Hemp Industrial , יש את כל ההיתרים הנדרשים לגדל, לייצר ולייצא קנאביס רפואי

לה באוגנדה יש  וכן  ממשרד   ,  הקנאביס  בתחום  לפעול  הנדרשים  ההיתרים  כל  את 

 באוגנדה.  משרד הבריאות והמשרד לביטחון פנים, החקלאות

ה  פיקה לחברת הבת של החבר הנ  רשות ההשקעות האוגנדיתכמו כן, ציינה החברה כי  

לגידול וייצוא של קנאביס  (,  Kaseseססה )רישיון השקעה בקשר עם פעילותה במחוז ק

 . רפואי
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 21(,  2019-01-022285) 2019במרס  14לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מהימים  

ו2019-01-035104)  2019באפריל    10(,  2019-01-025213)  2019במרס   באפריל   18  -( 

    (, הנכללים על דרך ההפניה.2019-01-035628) 2019

של   2019ביוני    18ביום   (15) בחווה  קנאביס  תפרחות  של  ראשון  קציר  החברה  השלימה 

של   בשטח  באוגנדה,  כ  1החברה  היוו  אשר  יבשות   100  - דונם,  תפרחות  קילו 

החברה    2019ביוני    18  ביום)"התוצרת"(.   החברה    9זרעה  של  בחווה  נוספים  דונם 

ני מחזורי גידול במהלך  , כאשר החברה הודיעה על כוונתה לגדל בשטח זה שדהבאוגנ

אם    שנקצרה   התוצרת  את  לשווק  כוונתה  על  וכן,  2019שנת   ובין  כתפרחת  אם  )בין 

לגדל מחזור גידול    כי בכוונתה  החברה  הודיהכשמן( לאחת ממדינות אירופה. בנוסף,  

   .2019דונם נוספים בשנת   20אחד על שטח של 

-2019-01)  2019ביוני    19לפרטים נוספים ראו דיווחים מידיים של החברה מהימים  

   (, הנכללים על דרך ההפניה.2019-01-066463) 2019ביולי  1- ( ו023548

באוגנדה    2019באוגוסט    6ביום   (16) החווה  כי  החברה  המבדקים  הודיעה  כל  את  עברה 

 WHO guidelinesאשר מבוסס על    CUMCS-GAPוההסמכות הנדרשים לפי תקן  

on good agricultural and collection practices for medical plants (GACP) כמו .

כן, החברה מנהלת משא ומתן עם צד שלישי, אשר לו, למיטב ידיעת החברה, מפעל 

הממוקם באירופה. בנוסף ובמקביל, החברה ממשיכה בהקמה של  EU-GMP מאושר

  6מפעל אריזה ומיצוי בסמוך לחווה באוגנדה. לפרטים  נוספים ראו דיווח מיידי מיום  

 (, הנכלל על דרך ההפניה.2019-01-081553) 2019וגוסט בא

 חוות כי    םקיבלה שלושה מכתבים המאשרי  כי  החברה  הודיעה  2020  בינואר  28  ביום (17)

 -החברה באוגנדה רשאית לייצא קנאביס רפואי למלטה, גרמניה וישראל לאחר שה 

National Drug Authority    מבקשים אותו  אשר  הרפואי  שהקנאביס  ויקבע  יבדוק 

לייצא עומד בסטנדרטים הנדרשים של קנאביס רפואי וזאת ע"י מעבדה בלתי תלויה  

  2020  בינואר  28  מיום  מיידי   דיווח  ראו  נוספים  לפרטים  (.לאוגנדה  מחוץ  או)באוגנדה  

 . ההפניה דרך על הנכלל(, 2020-01-010683)

, הבעלים  הלוואות  פירעון,  לפרויקט  המימון  העמדת, לרבות  לעיליובהר, כי המידע האמור  

 , במגדל  חלקית  תלות,  הזמנים  לוחות  ,השנתית  הקנאביס  תוצרת  היקף,  הפרויקט  ביצוע

באוגנדה בחווה  שגודלו  רפואי  קנאביס  מוצרי  ייצור   למיצוי  מפעל  של   והקמה  השלמת 

לחברה הגרמנית תוצרת מהחווה באוגנדה לאחר קבלת  וכן אספקה    תפרחות  או   שמנים

 למפעל של החברה או בהתקשרות עם מפעל בעל תקן דומה באירופה    EU-GMPאישור

על    יםהמבוסס,  1968-הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

מועד התרחשותם,   בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר  הקבוצההערכות  

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, הקבוצה  שלאם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה  

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

  לדוח  6.36  , וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיףהחברהבשליטת  

 זה.

 Sea-Premier Deadלשיתוף פעולה עם חברת  מחייב הסכם .ח
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"(  העקרונות  מזכר)להלן: "  עקרונות  מזכר  על  חתמה  החברה   2018  במאי  10  ביום (1)

חברת   עם  פעולה  חברה  Premier Dead-Seaלשיתוף  פעילות  ,  בעלת  ישראלית 

)להלן:   המלח  מים  מינרלים  בסיס  על  הקוסמטיקה  מוצרי  בתחום  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 

פרמייר  1979 מים  יה .  גבוהה  באיכות  קוסמטיקה  מוצרי  של  מובילה  יצרנית  נה 

מעל   כוללת  מוצריה  סדרת  מ   150המלח.  ליותר  המיוצאים  מדינות    62-פריטים, 

גבוהה   באיכות  מוצרים  של  ומלא  ייחודי  מגוון  משלימים  אלה  מוצרים  שונות. 

 לטיפוח העור. 

, קובע"(, אשר  כםההס)להלן: "  מחייב  הסכם  על  הצדדים  חתמו  2018  ביולי  8  ביום (3)

,  2018-01-061737,  2018  ביולי  9  מיום  מיידי  דיווח  ראו  נוספים  לפרטיםבין היתר, כי  

 (: ההפניה  דרך על  הנכלל

  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: "

בסיס בעלי סגולות של מינרליים    קרמיםתמכור לחברה המשותפת    פרמייר (ב)

רכיב   המשותפת  לחברה  תמכור  החברה  ואילו  המלח  מצמח    CBDמים 

)להלן: " "(. מחיר המכירה של חומרי הגלם ייקבע  הגלם  חומריהקנאביס 

 .הצדדיםבמשותף בכתב על ידי 

)להלן:    תבוצע  הפעילות (ג) באירופה  תתאגד  אשר  ייעודית  חברה  באמצעות 

 "(. המשותפת החברה"

  למוצרים  הגלם  חומרי  את  לעבד  ידיי מ  באופן  יפעלו   הצדדים,  ראשון  בשלב (ד)

" להלן)  אותם   לארוז   וכן  מוגמרים    קבלן   ידי  על "(  הסופיים  המוצרים: 

 . המשותפת החברה   ידי  על תשולמנה  העלויות מלוא כאשר, משנה

,  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  החברה ,  כך  לצורך

" )להלן:  יורו    החזר.  המפעל  להקמת  תשמש  אשר"(  ההלוואהמיליון 

  רווחים   חלוקת  לכל  קודם  ויהיה  המשותפת  החברה  מרווחי  יהיה  ההלוואה

יצוין כי נכון למועד זה טרם הוקם    .המניות  לבעלי  המשותפת   החברה  של

 המפעל. 

החברה המשותפת יוחזק על ידי הצדדים    של  והנפרע המניות המונפק    הון (ו)

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה    51%-כדלקמן: החברה תחזיק ב

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה    49%-המשותפת ופרמייר תחזיק ב 

   המשותפת.
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הדוח,    נכון  (4) וטיפוח    החברהלמועד  קוסמטיקה  מוצרי  של  בייצור  החלו  ופרמייר 

ו  המלח  מים  מינרלים  השוק    CBD  -המשלבים  בדיקת  לצורך  הקנאביס  מצמח 

לביקוש מוצרים אלו, כאשר נכון למועד זה החברה ופרמייר החלו לפעול לייצור של  

  נכון .  שלושה מוצרים: שמן טיפולי, משחה לשיכוך כאבים וקרם שימושי רב תכליתי

  בהמשך  אשר,  ראשוניים  מוצרים  3000-כ   של  הכנתם  עבודת  מסתיימת,  הדוח עדלמו

   .לשיווק מכן  חריועברו לבדיקת דרישות שוק ולא

צד  קיבלה  החברה (5) כהן  פרל  דין  עורכי  ברץק  חוו"ד ממשרד  לחוקיות  ,  לצר  באשר 

לייצור ושיווקלופעי מוצרים מבוססי    ת החברה, בין במישרין ובין בעקיפין, בנוגע 

CBD    סעיף להוראת  לב  ובשים  פרמייר,  חברת  עם  הסמים    38ביחד  לפקודת 

חדש]המסוכנים   תשל"ג[נוסח   ,-1973   (" המסוכניםלהלן:  הסמים  אשר  (  "פקודת 

 קובעת כדלקמן: 

פרימייר יקימו חברה ייעודית אשר תייצר מוצרי קוסמטיקה    וחברתהחברה   (א)

ה  המכילים רכיב  ואת  המלח  ים  של  אותם    CBD-מינרלים  תמכור  ואשר 

חוקיים. לאור האמור, סעיף    CBDהמכילים    במדינות אשר בהם מוצרים 

המתייחס   ()ב38 המסוכנים,  הסמים  תושב    לפקודת  או  אזרח  שאינו  למי 

 ונטי לענייננו. ישראלי, הוא תת הסעיף הרלו

לפקודה קובע: "לא יועמד אדם לדין מכוח האמור בסעיף קטן    ()ג38סעיף   (ב)

המעשה  )ב( אם    אם  אלא  חוץ,  מדינת  של  לשיפוטה  הנתון  במקום  נעשה 

המעשה". לאור העובדה שהתאגיד    המעשה אסור גם על פי החוק במקום

על    יבצע מעשה אסור   מהון המניות שלו לא   50%- הזר שבו תחזיק החברה ב

 פי חוק במקום המעשה, ברי כי אין בעיית חוקיות כלשהי. 

אינו נכלל באופן ברור במסגרת התוספת הראשונה    CBD-בנוסף, מכיוון שה  (ג)

ש(מופיע  THC-שה   כפי)לפקודה   כך  הפקודה  לפרש את  ניתן   ,-CBD    אינו

 נחשב "סם מסוכן".

החזקה  יצוין, כי קיימות לא מעט חברות ישראליות אשר פועלות, באמצעות   (ד)

בתחום ההימורים והקנאביס באופן גלוי מבלי שננקטות    בתאגידים זרים,

 נגדן צעדי אכיפה. 

לאחר שתתקשר בהסכם   CBDצפויה לעבור לייצור סדרתי ומסחרי של מוצרי    החברה (6)

מפעל עם  החברה   שכירות  להיום,  נכון  כאמור.  המוצרים  ייצור  לצורך  זרה  במדינה 

מפעל עם  מתקדם  במו"מ  הקימו  הממו  מצויה  טרם  ופרימייר  החברה  באירופה.  קם 

באירופה   ייעודית  ")חברה  ולהלן:  הייעודיתלעיל  צפויה  החברה  במסגרתה  אשר   ,)"

טרם הוקמה מכיוון שטרם   .החברה הייעודית  CBD-להתבצע הפעילות בתחום מוצרי ה

במדינה  תוקם  הייעודית  החברה  המוצרים.  ייוצרו  שבו  המפעל  ייצור   נבחר  בה  אשר 

המשלבים   יהיה חוקי. יצוין, כי המדינה שבה החל ייצור מוצרים  CBD-והפצת מוצרי ה

 לצורך בדיקת השוק לביקוש של מוצרים אלו הינה הולנד.  CBD-מינרלים מים המלח ו

המכילים   (7) מוצרים  החברה,  ידיעת  מ  CBDלמיטב  פחות  הינם   THC  0.5%- ומכילים 

 בהולנד.  חוקיים
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החברה על התקשרות עם חברה הולנדית, אשר לה מפעל  הודיעה    2019ביוני    25ביום   (8)

"(, ואשר לו כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים, המפעלהממוקם בהולנד )להלן: "

הקנאביס )להלן:  מצמח    CBD-לצורך ייצור מוצרי קוסמטיקה המשלבים את רכיב ה 

הרבעון  המוצרים" במהלך  כי  העריכה  החברה  שנת    השלישי"(.  תתחיל    2019של 

וכי אלו יופצו למכירה בנקודות הפצה    צר במפעל אלפי יחידות של שלושה מוצריםליי

לדין בהתאם  הינה  המוצרים  מכירת  בהן  אשר  הדוח,      .במדינות  למועד  נכון 

כ של  הכנתם  עבודת    יועברו  בהמשך   אשר ,  ראשוניים  מוצרים   3000-מסתיימת 

   .לשיווק מכן ולאחר  שוק דרישות לבדיקת

את  ייצור   (9) ולייצא  לייצר  ניתן  בה  אשר  אירופה  במערב  במדינה  יבוצע  המוצרים 

 .  המוצרים

  - ו  2019-01-000729)  2019בינואר    2לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מהימים  

 על דרך ההפניה.  ים(, הנכלל2019-01-063334)  2019ביוני  25 -( ו 2019-01-001086

המפעל וההערכות  הקמת , לרבות לעיל זה  בסעיף  המתואריםיובהר, כי המידע וההערכות 

החברה בדבר פוטנציאל שיווק גדול בכל העולם, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק 

בדבר התפתחויות ואירועים   הקבוצהעל הערכות    יםהמבוסס,  1968-ניירות ערך, התשכ"ח

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

. 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 6.36 יכון הנזכרים בסעיףאילו מגורמי הס

הסכם    חתימה .ט חברת  מסגרת  על  עם  ואריזה  ייצור  שירותי   Panaxiaלקבלת 

Pharmaceutical Industries 

למוצרי קנאביס רפואי )להלן:    ואריזהחתמה על הסכם לקבלת שרותי ייצור    החברה (1)

של קנאביס רפואי ושמן קנאביס רפואי, עם    יבשות"(, ובכלל זה תפרחות  ההסכם"

 "(.  פנאקסיה)להלן: " Panaxia Pharmaceutical Industriesחברת 

  רי מוצ  לייצור  GMP-IMC  תקן  עם  מפעל  בעלת  ישראלית  חברה  הינה   פנאקסיה

אישור  ב  מחזיקה  פנאקסיהכן,  -כמומאושר על ידי משרד הבריאות.  ה  רפואי  קנאביס

 . ישראלשירותי הפצה של מוצרי קנאביס רפואי ב  למתן

  ייצור  לצורך   פנאקסיה   בשירותי  להשתמש  רשאית  תהיה  החברה   כי  קובע  ההסכם (2)

  להפצה  ובהמשך  בישראל  מרקחת   לבתי  הפצתם  לשם  רפואי  קנאביס  מוצרי  ואריזת

  טרם ,  זה  למועד  נכון  כאשר,  מישראל  רפואי  קנאביס  ייצוא  ויאושר  ככל"ל,  בחו

 . יינתן שכזה היתר  כי וודאות ואין  ייצוא היתר התקבל

מהימים    לפרטים  (3) מיידים  דיווחים  ראו  אסמכתא:    2018במאי    7נוספים,  )מס' 

 (.2018-01-042783) 2018במאי  27- ( ו045367-01-2018)

אשר לא    ,באוגנדהמו"מ עם פנאקסיה להקמת מפעל משותף    החברה  ניהלה,  בנוסף (4)

בדיווחים המיידיים של החברה מהימים    הבשיל לכדי הסכם באפריל    17כמפורט 

ו2018-01-039982)  2018באפריל    22(,  2018-01-038947)   2018   2018באפריל    30  -( 

   (, הנכללים על דרך ההפניה.2018-01-042385)
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פעולה    בוחנת  החברהכן,    כמו (5)   ייצור  שירותי  קבלת  לצורך  פנאקסיה  עםשיתוף 

  שיגודל  רפואי  קנאביס  עבור  וזאת,  במלטה  פנאקסיה  ידי  על  שמוקם  במפעל  ואריזה

  19  מיום   החברה  של  מיידי   דיווח  ראו,  נוספים  לפרטים.  באוגנדה  החברה   של  בחווה

 . ההפניה דרך על הנכלל (, 2018-01-123765: אסמכתא)מס'  2018 בדצמבר

 קנדית  חברה  עם בשנה רפואי קנאביס טון 50  עד למכירת מחייב בהסכם התקשרות .י

  הסכם   נחתם,  2018,  ביוני 13  ביום,  לעיל  (ו) למזכר עקרונות המפורט בסעיף    בהמשך (1)

במחוז    פרטית  קנדית   חברה  לבין  גלובוס  בין   רפואי  קנאביס  אספקת הממוקמת 

(,  Health Canada)  הקנדה   הבריאות   משרד   של   הרשמי  באתר   שפורסם   כפי .  אונטריו

כי    , יובהר  כן  כמוקנאביס רפואי.    של   ומכירה  עיבוד,  גידול  רישיון  הקנדית  לחברה

ניתנו אישורים בקנדה לייבא אל תוך   למיטב ידיעת החברה, נכון למועד זה, טרם 

 .רפואי  שימושל  קנאביסקנדה 

  או   רפואי  קנאביס  תפרחות  הפרטית  הקנדית  לחברה  תספק  גלובוס,  להסכם  בהתאם (2)

"  רפואי  קנאביס  שמן  של  ערך  שוות  כמות   תהיה  אותם  אשר"(,  המוצרים)להלן: 

  להגיש  זכאית  תהיה  הקנדית  החברה.  בלבד  בקנדה  למכור  הקנדית  החברה  רשאית

  סיום  לידי   יבוא  ההסכם .  2019,  בינואר  1  מיום  החל  מוצרים  להזמנת   בקשה  לגלובוס

לשני הצדדים הזכות לסיימו או לבחון מחדש את    רכאש,  2023,  בדצמבר  31  ביום

  חודשים לאחר הגשת טופס הזמנה ראשון מהחברה הקנדית.  12תנאיו, 

- ל  5, בין  2019( במהלך שנת  1כמות וסוג מוצרים כדלקמן: )  תזמיןהקנדית    החברה (3)

  20  בין,  2020בינואר,    1( החל מיום  2טון תפרחות מיובשות של קנאביס רפואי; )  50

 מיובשות של קנאביס רפואי.   תפרחות טון 50-ל  טון

גרם תפרחות מיובשות נקבעה    1של גלובוס במסגרת ההסכם בגין מכירת    התמורה (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. 

מער (5) מחוות  החברה  הן  להתבצע  יכולה  הקנדית  לחברה  המוצרים  אספקת  כי  יכה 

התוצרת   של  לעמידתה  בכפוף  הכל  באוגנדה,  הגידול  מחוות  והן  בישראל  הגידול 

כל   את  תקבל  שהחברה  לכך  בכפוף  והן  בקנדה  הנדרשים  ובהיתרים  בכללים 

 . האישורים והרישיונות הנדרשים בישראל לייצא

רה הקנדית זכאית להגיש בקשה להזמנת מוצרים,  ,החב  2019בינואר,    1החל מיום   (6)

אולם, החברה הקנדית טרם קיבלה אישור לייבא לקנדה קנאביס לשימוש רפואי.  

נכון למועד זה, פנתה החברה הקנדית לחברה באופן לא פורמלי ולא מחייב לרכישת  

החברה    5 המוצרים,  כניסת  את  תאשר  לא  קנדה  אם  כאשר  רפואי,  קנאביס  טון 

רה לחברה כי יש לה קונה לאותם מוצרים. כפי שנמסר לחברה מהחברה  הקנדית מס

הקנדית, קנדה עדין לא נפתחה לייבוא של קנאביס רפואי, אולם החברה הקנדית  

 .מסרה לחברה כי היא מעריכה כי הדבר יקרה בקרוב

-2018, מס' אסמכתא:  2018ביוני,    14  הימיםמ  יםמידי  ים נוספים ראו דיווח  לפרטים (7)

על דרך    יםהמובא ,  2019-01-052552, מס' אסמכתא:  2019במאי    29-ו  ,  01-051486

 ההפניה.  
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כי המידע האמור    משלוח  לעלויות  ביחס  החברה  הערכות  לרבותזה,    בסעיףיובהר, 

, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, והתמורה  הרווחיות,  המוצרים

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

. הקבוצה  שלועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה  

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

, וביניהם התממשות אי החברהשהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת  

 זה.  לדוח 6.36 אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף

  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 המדינה: "גם)להלן  מקפריסין ומוצריו  הרפואי הקנאביס

  קשור  שאינו  זר  שלישי  צד  עם  התקשרותה  על  החברה  הודיעה,  2018,  ביולי  1  ביום (1)

"   בה   השליטה  לבעלי או  /ו  לחברה  זה:  בסעיף  פעולה  השותף)להלן  לשיתוף   ,)"

ייצו למיצוי    רלגידול,  מפעל  ולהקמת  ומוצריו  רפואי  קנאביס  של    ועיבודוייצוא 

  דיווח  ראו  נוספים  לפרטים.  האירופי  באיחוד  החברה,  בקפריסין  הקנאביס  תוצאת

 . ההפניה דרך על הנכלל(,  2018-01-058038) 2018 ביולי  1  מיום מיידי 

  אשר   בקפריסין  חקיקה  הליך  הושלם,  זה  דוח   למועד   נכון,  החברה  ידיעת  למיטב (2)

,  כן  על.  רפואי  קנאביס  של  וייצוא  ייצור,  לגידול  לרישיונות  בקשות  להגיש  יאפשר

  להגיש   החברה   בכוונת   באמצעותה  אשר   קפריסאית  חברה  להקמת  החברה   פועלת 

, צפוי להתקיים  החברה  למיטב ידיעת  .כאמור  הרישיונות  לקבלת   מתאימות   בקשות

   .לחברה אודות לוח הזמנים לקיומו של המכרזאולם לא ידוע , מכרז בקפריסין

   הסיני  לשוק  רפואי קנאביס הכוללים מוצרים לשיווק יועץ  עם  עקרונות  מזכר על  חתימה .יב

 חברה   עם"(  העקרונות  מזכר: "להלן)  עקרונות  מזכר  על  החברה  חתמה,  2018,  ביולי  5  ביום

בתחום הקנאביס הרפואי  פיתוח קשרים עסקיים  , לפיו יפעל היועץ ל "(היועץ: "להלן)  סינית

 בהתאם   לפעול  ממשיכים  הצדדים  אולם ,  מפורט  הסכם  נחתם  טרם  זה  דוח  למועד  נכון.  בסין

  2018  ביולי   5  מיום  מיידי  דיווח  ראו  נוספים  לפרטים.  העקרונות  במזכר  שנקבעו  לעקרונות

   .ההפניה דרך על הנכלל(, 2018-01-060480)

   בסין הרפואי הקנאביס  בתחום  משותף  מיזם והקמת להשקעה  עקרונות  מזכרעל   חתימה . יג

  חברה  עם"(  העקרונות  מזכר החברה על מזכר עקרונות )להלן: "  חתמה ,  2019ביולי,    23  ביום

כל    כאשראשר קובע כי הצדדים יקימו יחדיו חברה משותפת בסין,  ,  "(היועץ)להלן: "  סינית 

"(, המשותפת  החברהמההון המונפק והנפרע שלה )להלן: "  50%- אחד מהצדדים יחזיק ב

"(. יצוין כי נכון למועד  המיזם המשותףואשר תפעל בתחום הקנאביס הרפואי בסין )להלן: "

בסין.   לשימוש  חוקי  אינו  רפואי  קנאביס  זה,  הממשל    היועץבכוונת  דיווח  מול  לפעול 

והרישיונות   האישורים  כל  את  לקבל  מנת  על  בסין  הרלוונטיים  הרגולטוריים  והגורמים 

 הנדרשים לצורך הפעלת המיזם המשותף. 

מפורט,    העקרונות מזכר   (1) הסכם  על  לחתימה  בכפוף  כי   1  בחברהישקיע    היועץ קובע, 

כל  לקבלת  יפעל  וכן  ההסכם  השלמת  במועד  השוק  במחיר  ארה"ב  דולר  מיליון 

 האישורים והרישיונות הנדרשים לצורך הקמת המיזם המשותף.
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והרישיונות הנדרשים ובכפוף לחתימת ההסכם המפורט,   האישורים בכפוף לקבלת כל   (2)

 .CBDהמבוססים בכוונת החברה לפעול בסין גם בתחום מוצרים 

נכון למועד דוח זה, טרם נחתם   ימים.  90לו לחתום על הסכם מפורט תוך  הצדדים יפע (3)

המפורט על ההסכם  החתימה  תקופת  להארכת  ומתן  משא  מנהלים  הצדדים  אך   ,

 . ההסכם המפורט

מהימים   (4) החברה  דיווחי  ראו  נוספים  ו2019-01-076363)  2019ביולי    24לפרטים   )-1 

   דרך ההפניה.(, הנכללים על 2019-01-079894) 2019באוגוסט 

ההנחות, התחזיות וההערכות לעיל, לרבות בנוגע לחתימה על הסכם מפורט וכוונת החברה  

, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק CBDלפעול בסין גם בתחום מוצרים המבוססים  

, אשר התממשותו תלויה, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת  1968-ניירות ערך, התשכ"ח

, ולפיכך אין כל וודאות כי האמור להלן 6.36ת גורמי הסיכון המפורטים בסעיף החברה, לרבו

 לעיל יתממש ואף אם יתממש אין כל וודאות כי לא יחול שינוי מהותי באמור לעיל. 

 טון קנאביס רפואי לחברה גרמנית  12.5חתימה על הסכם מחייב למכירה של   .יד

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   תמהח  הודיעה החברה, כי גלובוס   2018באוגוסט    5ביום   (2)

בסעיף זה:  לחברה גרמנית נוספת )להלן  של תפרחות מיובשות של קנאביס רפואי  

 . "(הרוכשת"

רפואי    ,להסכם  בהתאם (3) קנאביס  של  מיובשות  תפרחות  לרוכשת  תספק  גלובוס 

 "( במועדים ובכמויות כדלהלן: המוצרים)להלן: "

  יצוין   ק"ג מהמוצרים.  50הפחות,  תספק גלובוס לרוכשת, לכל    2018בשנת   (3.1)

   .2019  לשנת נדחתה   זו אספקהכי 

)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)

של   (א) יצוא  היתר  לקבלת  את  עד  גלובוס  תספק  בישראל,  רפואי  קנאביס 

 גרם.  1- יורו ל 4המוצרים ממקור גידול שאינו בישראל, בתמורה לסך של  

אם וכאשר יתקבל היתר יצוא של קנאביס רפואי מישראל, תספק גלובוס   (ב)

 גרם.  1-יורו ל  3את המוצרים מישראל בתמורה לסך של  

יש בבעלותה את כל האישורים   (5) והרישיונות הדרושים  בהתאם להצהרת הרוכשת, 

  .לפי הדין בגרמניה על מנת לייבא את המוצרים ולמכור אותם בגרמניה

יובהר כי נכון למועד הדוח, טרם התקבל היתר יצוא קנאביס רפואי מחוץ לישראל,   (6)

בהתאם   המוצרים  אספקת  לכן,  התהוות.  בשלבי  מצוי  עדיין  הגרמני  השוק  ואילו 

 להוראות ההסכם טרם התבצעה.
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  -( ו2018-01-068928) 2018ביולי  26נוספים ראו דיווחים מיידיים מהימים    לפרטים (7)

 (, הנכללים על דרך ההפניה. 2018-01-082125) 2018באוגוסט  5

הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו   המידע, התחזיות וההערכות האמורות בסעיף זה,

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 שונה  הקבוצה  של

, וביניהם התממשות אי החברהמכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת  

 זה.  לדוח 6.36 כון הנזכרים בסעיףאילו מגורמי הסי

לרכישת שליטה בחברה גרמנית    ואחריו על הסכם מחייב  מחייב   עקרונות  מזכר  על   חתימה  .טו

 הפועלת בתחום הפצה, מחקר, ופיתוח של קנאביס רפואי 

יג לאמור בס  בהמשך   עקרונות  מזכר   על  החברה   חתמה  2018  באוגוסט   29  ביום,  לעיל  "ק 

  ופיתוח  מחקר,  הפצה  בתחום  הפועלת  גרמנית   בחברה (  50.01%)  שליטה  רכישת   לצורך   מחייב 

"  בגרמניה   רפואי  קנאביס  של אותה  הגרמנית   החברה)להלן:  הינה  הגרמנית  החברה   .)"

  טון  12.5  למכירת  בהסכם  2018באוגוסט    5חברה גרמנית שהתקשרה עימה החברה ביום  

הגרמנית,    החברה מ   לחברה  שנמסר  כפי .  58דולר   מיליון  50  עד  של   בהיקף   רפואי   קנאביס 

הגרמנית צפויה לקבל את רישיון הייבוא ורישיון ההפצה הפורמליים במהלך חודש    החברה

  5ביום    .כשנה  מזה  הרישיונות  קבלת  בתהליך  מצויהוהיא    מאחר וזאת    2018ספטמבר  

  למסחר   רישיון  קיבלה  היא  כיהודיעה החברה כי החברה הגרמנית הודיעה לה    2018בנובמבר  

"  בגרמניה  ווחהוהר   הבריאות  ממשרד  בתרופות  סיטונאי הרישיון  הרישיון)להלן:   .)"

לרבות   נרקוטיות,  תרופות  ולהפיץ  לייצר  לייבא,  היתר,  בין  הגרמנית,  לחברה  מאפשר 

 קנאביס רפואי.  

טון קנאביס רפואי    12.5קבלת הרישיון ובהמשך לחתימת החברה על הסכם למכירת    לאור

עד   לייבא לגרמניה    50בהיקף של  בכוונת החברה באופן מיידי  לעיל,  דולר כאמור  מיליון 

קנאביס רפואי מגורמים בינלאומיים אחרים ולמכור אותו בהתאם לרישיון הייבוא וההפצה  

 . שקיבלה החברה הגרמנית

 :היא כי הגרמנית  החברה  הצהירה  העקרונות מזכר במסגרת

  רפואי  קנאביס  של  הפצה  ורישיון   יבוא  רישיון   לקבלת  הסופיים   בשלבים  מצויה (1)

, החברה הגרמנית הודיעה לחברה כי  2018בנובמבר    5כאמור לעיל, ביום    .בגרמניה

 היא קיבלה את הרישיון כאמור.  

  מרקחת   בתי  100-מ  למעלה  בעלת  מרקחת  בתי  רשת  עם   הפצה  בהסכם  התקשרה (2)

 .בגרמניה

  מבצעת  הגרמנית  החברה  וכי  בגרמניה  רפואי  קנאביס   של  ופיתוח  מחקר  רישיון  בעלת (3)

  על  השפעתם  ובדיקת  רפואי   קנאביס   של  שבבעלותה   ייחודיים  זנים   של   ופיתוח  מחקר

 . שונות מחלות

 
 (, הנכלל על דרך ההפניה.073170-01-2018) 2018באוגוסט  5לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  58
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מהונה המונפק והנפרע    50.01%למזכר העקרונות, החברה הגרמנית תקצה לחברה    בהתאם

הגרמנית הלוואת בעלים של עד    2של החברה הגרמנית. בתמורה, החברה תעמיד לחברה 

 מיליון יורו .   2מיליון יורו במזומן או בנכסים שווי ערך לעד  

 : באיםה  המתלים התנאים להתקיימות  בכפוף לתוקף  יכנס  המפורט ההסכם

 הגרמנית תקבל את רישיון ההפצה ורישיון הייבוא.  החברה (1)

 .לדין  בהתאם החברה של האורגנים ידי על  העסקה אישור (2)

 . המפורט  בהסכם להתקשר מהצדדים  המונעים תקנה או חוק אין (3)

 . החברה של רצונה לשביעות  נאותות בדיקת השלמת (4)

  שליטה  לרכישת  הגרמנית  החברה  עם  מפורט  הסכם  על  החברה  חתמה,  2018  בנובמבר  7  ביום

 . החברה מדירקטוריון  אישור קבלת לאחר  וזאת,  הגרמנית בחברה

נרקוטיות   בתרופות  סיטונאי  למסחר  רישיון  הגרמנית  לחברה  החברה,  ידיעת  למיטב 

המאפשר לחברה הגרמנית לייבא, לייצר, לספק ולהוביל תרופות נרקוטיות וביניהן קנאביס  

לחברה הגרמנית התקשרות עם חברה גרמנית נוספת אשר תפיץ   רפואי. עוד נמסר לחברה כי

בתי מרקחת בגרמניה שאיתם היא    500-400  -קנאביס רפואי מהחברה הגרמנית ישירות לכ

 עובדת. 

גרם תפרחת    1להערכת החברה, רכישת החברה הגרמנית תאפשר לחברה )בעקיפין( למכור  

   יורו לגרם ישירות לבתי מרקחת.  12-10מיובשת תמורת 

לאחר השלמת העסקה, בכוונת החברה לייבא ולהפיץ בגרמניה את מוצרי החברה שיגודלו  

על ידיה. כמו כן, השלמת העסקה תאפשר לחברה לייצר הכנסות לא רק מקנאביס רפואי  

שתגדל בעצמה, אלא גם מייבוא והפצה של מוצרי קנאביס רפואי המיוצרים על ידי חברות  

 בינלאומיות אחרות. 

ק"ג של תפרחות    100  -, סוכם בין הצדדים כי החברה תפעל מיידית על מנת לייבא כבנוסף

 מיובשות של קנאביס רפואי מצד שלישי באירופה לתוך גרמניה.  

למיטב ידיעת החברה, החברה הגרמנית מבצעת מחקר ופיתוח של זנים ייחודיים של קנאביס  

רה הגרמנית חוקרת את השפעת  רפואי, אשר הגיעו במקור מהרי ההימלאיה לגרמניה. החב

 הזנים שבבעלותה על מחלות שונות. 

במועד ההשלמה תקצה החברה הגרמנית לחברה מניות של החברה הגרמנית, כך שהחברה  

מההון המונפק והנפרע של החברה הגרמנית. בתמורה לקבלת השליטה    50.01%-תחזיק ב

מיליון יורו, אשר תוענק    2  בחברה 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   .)"

החברה, בבוא העת, על ידי הנפקת הון או על ידי גיוס חוב. השימוש בכספי ההלוואה יהיה  

הייחודיים  לתפ הזנים  של  ופיתוח  למחקר  וכן  וההפצה  היבוא  פעילות  של  שוטף  עול 

כפטנט.   ורישומם  שונות  מחלות  על  השפעתם  בדיקת  הגרמנית,  החברה  של  שבבעלותה 

עד להשבת מלוא    .ההלוואה לא תישא ריבית ותוחזר לחברה מהרווחים של החברה הגרמנית

   רמנית. ההלוואה לחברה לא יחולקו דיבידנדים בחברה הג
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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.  

כספיים   דוחות  השאר  בין  הכוללת  הגרמנית  לחברה  מלאה  נאותות  בדיקת  תבצע  החברה 

ימי עבודה ממועד החתימה    40ל  וכללי החשבונאות שלפיה הם ערוכים בתקופה שלא תעלה ע

ההסכם. העסקה    דירקטוריון  2018בדצמבר    18  ביום  על  להשלמת  לפעול  החליט  החברה 

להתרחש  צפויה  ההשלמה  כי  הודיעה  הדוח,.  בקרוב  והחברה  למועד    השלמת   תהליך נכון 

הושלם  הגרמנית  החברה   עם  העסקה  ומתן  טרם  משא  מנהלים  והצדדים    התנאים   על, 

 . המסחריים

ק"ג תפרחות מיובשות של    160הודיעה החברה על קבלת אישור לייבוא    2019במאי    19ביום  

"( וקיבלה את כל האישורים  המוצריםקנאביס רפואי מחברה הולנדית )להלן בסעיף זה: "

הרגולטריים הנדרשים לצורך השלמת ייבוא המוצרים אל תוך גרמניה והפצתם באמצעות  

כמו כן, הודיעה החברה כי בכוונתה לבצע רכישה כזו כל    צד שלישי לבתי מרקחת בגרמניה. 

חודש ולפעול לכך שהמוצרים יופצו לבתי מרקחת בגרמניה בהתאם להסכמים קיימים שיש  

לחברה הגרמנית עם רשתות בתי מרקחת בגרמניה או למכור אותם לצדדים שלישיים אחרים  

רכישתם. החברה העריכה  בגרמניה אשר להם כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים לצורך  

  ,באותו מועד כי המוצרים צפויים להגיע לחברה הגרמנית עד סוף הרבעון השני של השנה

השוק    למועד   נכוןאולם   ואילו  מישראל  רפואי  קנאביס  ייצוא  היתר  התקבל  טרם  הדוח, 

ולכן אין באפשרות   עדיין מצוי בשלבי התהוות,  תחילת    מועד  את  להעריךהחברה  הגרמני 

   .האספקה

לחברה   מיובשות  קנאביס  תפרחות  של  כלשהי  באספקה  החלו  טרם  גלובוס  ו/או  החברה 

הנוספת   " הגרמנית  לספק    העריכה החברה    "(.הנוספת  הגרמנית  החברה)להלן:  תחל  כי 

לחברה הגרמנית הנוספת תפרחות מיובשות של קנאביס רפואי מהחווה של החברה באוגנדה  

שנת   של  השלישי  הרבעון  ייצוא  2019במהלך  היתר  התקבל  טרם  הדוח  למועד  נכון  אך   ,

קנאביס רפואי מישראל ולכן אין באפשרות החברה להעריך את מועד האספקה גם לחברה  

 . הגרמנית הנוספת

לחברה  במסג תספק  גלובוס  כי  נקבע  הנוספת  הגרמנית  החברה  עם  המכירה  הסכם  רת 

כי תעמוד    העריכההחברה  .  2019-2023טון קנאביס רפואי בשנה בשנים    2.5הגרמנית הנוספת  

, אך נכון למועד הדוח טרם התקבל היתר ייצוא קנאביס רפואי מישראל, 2019ביעד זה בשנת  

 .2020ת עמידתה ביעד זה גם בשנת ולכן אין באפשרות החברה להעריך א

-2018-01 -ו  2018-01-106140) 2018  בנובמבר 8 מיום מיידיים דיווחים ראו נוספים לפרטים

, הנכללים  (2019-01-047599)  2019במאי    19-ו  (2018-01-123750)   2018בדצמבר    19  ,(106692

 על דרך ההפניה.  

 רישיונות   קבלת, לרבות  לעיל  זה  בסעיף  ות האמור  וההערכות  התחזיות ובהר, כי המידע,  י

גרם   1רכישת החברה הגרמנית תאפשר לחברה )בעקיפין( למכור    כי,  בגרמניה  והפצה  יבוא

תמורת   מיובשת  העסקה   12-10תפרחת  השלמת  וכי  מרקחת  לבתי  ישירות  לגרם  יורו 

מייבוא   גם  רפואי שתגדל בעצמה, אלא  לייצר הכנסות לא רק מקנאביס  תאפשר לחברה 

הינם מידע צה של מוצרי קנאביס רפואי המיוצרים על ידי חברות בינלאומיות אחרות  והפ

ערך,   ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד,  פני  הערכות    יםהמבוססצופה  בדבר   הקבוצהעל 

ועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו   התפתחויות ואירועים קיימים
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. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש  הקבוצה  שלבשליטתה  

וביניהם  החברהבאופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת    ,

 . זה לדוח 6.36 התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף

 בפולין  רפואי קנאביס  והפצת  ייבואל  מערך הקמתל  מפורט הסכםב התקשרות .טז

 איש  עם   מחייב  מייסדים  בהסכם  התקשרה   היא  כי  החברה  הודיעה  2018  בנובמבר  18  ביום

"  פולני  עסקים " "(השותף)להלן:  )להלן:  בפולין  ייעודי  תאגיד  להקמת  החברה  , 

"(, אשר יפעל לקבלת כל האישורים והרישיונות הנדרשים לייבוא והפצת קנאביס  המשותפת

)להלן: " ייעודה של  )ככל שיתקבלו(  "(. לאחר קבלת הרישיונות הרישיונותרפואי בפולין   ,

החברה המשותפת יהיה לרכוש את מוצרי הקנאביס הרפואי שתגדל ותייצר החברה ולמכור  

מההון המונפק והנפרע של החברה המשותפת והשותף    51%-תחזיק ב  החברה אותם בפולין.  

 מההון המונפק והנפרע של החברה המשותפת. 49%-יחזיק ב 

המשותפת   2019באפריל    10ביום   החברה  כלל    והיא  הוקמה  לקבלת  בהליכים  מצויה 

 . הרישיונות הנדרשים לצורך פעילותה

  18  ,(2018-01-098499)   2018באוקטובר    21  מהימים  יםמיידי  יםדיווח  ראונוספים    לפרטים

  דרך  על  יםהנכלל,  (2019-01-052552)   2020במאי    29-ו  (2018-01-109782)  2018  בנובמבר

 . ההפניה

, לרבות קבלת רישיונות יבוא והפצה לעיל, כי המידע, התחזיות וההערכות האמורות  יובהר

התשכ"ח,  בפולין ערך,  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד,  פני  צופה  מידע  ,  1968- הינם 

בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד   הקבוצהעל הערכות    יםהמבוסס

. הערכות אלו עשויות שלא  הקבוצה  של שליטתה  התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו ב

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

בשליטת   שאינם  הנזכרים החברהשונים  הסיכון  מגורמי  אילו  אי  התממשות  וביניהם   ,

 .זה  לדוח 6.36 בסעיף

 לישראל   קנאביס זרעי לאספקת  בהסכם התקשרות .יז

"( הזרעיםלהלן: "(התקשרה החברה בהסכם לייבוא זרעי קנאביס    2018באוקטובר    29ביום  

זרעים   מספק  בוצעה  הזרעים  הזמנת  בישראל.  אלו  בימים  המוקמת  החברה  של  לחווה 

באוגנדה החברה  של  לחווה  הזרעים  את  החברה  רכשה  כבר  ממנו  אשר  כאמור  הולנדי,   ,

להסדרת קבלת כל הרישיונות וההיתרים    החברה  פועלת,  במקביל.  לעיל  (12)ז6.31בסעיף  

   הדרושים על פי דין לייבוא של הזרעים לישראל.

 באוסטרליה  מיצוי  ומפעל  חווה  להקמת  מחייב  עקרונות  במזכר התקשרות . יח

התקשרה במזכר עקרונות מחייב עם חברה    הודיעה החברה כי היא  2018בנובמבר    19  ביום

" )להלן:  הרפואי  הקנאביס  בתחום  העוסקת  להקמת   "(האוסטרלית  החברהאוסטרלית 

חווה לגידול קנאביס רפואי ומפעל מיצוי שמנים באוסטרליה. לפרטים נוספים ראו דיווח  

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 2018-01-110832) 2018בנובמבר   19מיידי מיום  

  על  חתימה  לקראת  וההתקדמות  מפורט  הסכם  הצדדים  בין  נחתם  טרםלמועד הדוח,    נכון

  הרלוונטיים  הרישיונות  את  תקבל  האוסטרלית   שהחברה  עד   נדחתה  מפורט  הסכם

מובהר, כי אין וודאות שייחתם הסכם   (. שתקבל)ככל    רפואי  קנאביס   לגידול  באוסטרליה

 מפורט בין הצדדים.  
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 חוות הגידול וחוות הריבוי בישראל  .יט

הן    2019במאי    15ביום   תשתיות,  במבדק  עמידה  אישורי  שני  קיבלה  כי  החברה  הודיעה 

של   החדשה  לתקינה  בהתאם  בישראל  הריבוי  לחוות  והן  הגידול  לפרטים   היק"ר.  לחוות 

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 2019-01-046582) 2019במאי  15מיום נוספים ראו דיווח מיידי 

לחוות הריבוי  מהיק"ר    IMC-GSP  רישיוןהודיעה החברה כי קיבלה את    2019  במאי  20ביום  

(,  2019-01-048055)  2019במאי    20והגידול של החברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי  

 הנכלל על דרך ההפניה. 

הודיעה החברה על קבלת רישיון מוגבל לריבוי קנאביס רפואי. לפרטים     2019ביוני    20ביום  

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 2019-01-061510) 2019ביוני  20נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

הודיעה החברה על קבלת רישיון מוגבל לגידול קנאביס רפואי. לפרטים   2019ביוני  30ביום 

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 2019-01-065536) 2019ביוני  30מיידי מיום נוספים ראו דיווח 

. לפרטים  אישור לייבוא זרעי קנאביס לישראלבספטמבר הודיעה החברה על קבלת    26ביום  

מיום   מיידי  דיווח  ראו  דרך  2019-01-083718)  2019בספטמבר    26נוספים  על  הנכלל   ,)

 ההפניה. 

המאפשר התחלת גידול    IMC-GAPרה על קבלת תקן  הודיעה החב  2019באוקטובר    16  ביום

מסחרי של קנאביס רפואי בחוות החברה בישראל. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  

 ( הנכלל על דרך ההפניה. 2019-01-088797)  2019באוקטובר  16

על  2019באוקטובר    30ביום   לעיסוק והחזקה של קנאביס  קבלת    הודיעה החברה  רישיון 

בח החברהרפואי  של  הגידול  ה"פיילוט"  .  וות  הינו לתקופת  הגידול  רישיון  תקופת  )תוקף 

ניסיון לבחינת פעילות מערך המדקילזציה, בה נמסרים מוצרי הקנאביס למטופלים בבתי  

לפרטים נוספים ראו  .  המוקדם מבין השניים  ,2020באוקטובר    30או עד ליום    (המרקחת

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 2019-01-092169) 2019באוקטובר  30דיווח מיידי מיום  

אישור מגוף ההתעדה "סקאל" ישראל,   הודיעה החברה על קבלת  2019בנובמבר    18ביום  

רפואי   לשימוש  קנאביס  של  נאותים  בתנאים  ריבוי  בדרישות  עומדת  היא  ה  –לפיו  -תקן 

IMC-GAP    באוקטובר    14הסופי הנחוץ לצורך תחילת הריבוי. תוקף האישור הינו עד ליום

קנאביס   ק"ג של תפרחות מיובשות של 18-ככמו כן, הודיעה החברה באותו מועד כי  . 2020

היק"ר(, השתילים שגידלה החברה בישראל עד כה כפי שנדרש על ידי    180- התוצרת מ)רפואי  

ה מחוות  של הועברו  ואריזה  שמן  מיצוי  לצורך  פנאקסיה  של  למפעל  החברה  של  גידול 

קנ חברת  של  מיום  .  אבליס מוצרים  מיידי  דיווח  ראו  נוספים    2019בנובמבר    18לפרטים 

 . (, הנכלל על דרך ההפניה2019-01-098922)

החברה    2020בפברואר    13ביום   קבלת  הודיעה  מחברת  על  רשמית   & Petersonתעודה 

Control Union  ,המאשרת כי החווה של החברה בישראל עברה את כל  , חברה בינלאומית

 WHO guidelines אשר מבוסס על GACP ות הנדרשים לפי נהלי ההמבדקים וההסמכ 

on good agricultural and collection practices for medical plants (GACP)  לפרטים .

 (, הנכלל על דרך ההפניה.2020-01-015651)   2020בפברואר    13נוספים ראו דיווח מיידי מיום  
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ק  2020בפברואר    19ביום   על  יבוא ממשרד הבריאות במדינת  בלת  הודיעה החברה  היתר 

של   החברה    250ישראל  של  הגידול  מחוות  רפואי  קנאביס  של  מיובשות  תפרחות  ק"ג 

לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום    .2020באוגוסט    15ההיתר תקף עד ליום  .  באוגנדה

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 2020-01-017481) 2020בפברואר  19

 עה עם "הכשרה חברה לביטוח" התקשרות בהסכם השק .כ

מיליון ש"ח    10, הודיעה החברה על התקשרותה בהסכם השקעה בסך של  2019ביוני    10ביום  

זה: בסעיף  ההשקעה" )להלן  )להלן:  הסכם  לביטוח"  חברה  "הכשרה  חברת  עם   )"

השקעה  הכשרה" הגנת  למנגנון  הכשרה  זכאית  ההשקעה  הסכם  במסגרת  כן,  כמו   .)"

בסעיף   מיום    2המתואר  מיידי  דרך 2019-01-056815)  2019ביוני    10לדיווח  על  הנכלל   ,)

הודיעה החברה כי התקיימו    2019ביוני   17"(. ביום ההשקעה הגנת  מנגנוןההפניה )להלן: "

 מניות לחברת הכשרה.  2,413,710התנאים המתלים להסכם ההשקעה ובאותו יום  הוקצו  

ההשקעה,   הסכם  השליט  התחייבובמסגרת  שאחוז  בעלי  הכשרה  כלפי  צדדי  חד  באופן  ה 

,כי כל אחד מהם ישעבד   5%-ההחזקה )האישית( של כל אחד מהם במניות החברה לא יירד מ

קבוע, )שעבוד  הכשרה  ההסכם,   לטובת  על  החתימה  במועד  בדרגה(,  וראשון    1%ספציפי 

ביום  מההון המונפק והנפרע של החברה )ללא דילול( וזאת להבטחת מנגנון הגנת ההשקעה. 

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התחייבותם של בעלי השליטה    2019ביולי,    7

החברה בהתאם לתקנות החברות   לזכות את  כדי  בה אלא  כעסקה שאין  בחברה כאמור, 

 .  2000-)הקלות בעסקאות עם בעלי עניין( תש"ס 

מיידיים   דיווחים  ראו  נוספים    14(,  2019-01-032983)   2019באפריל    4  מהימיםלפרטים 

  17(,  2019-01-056857;  2019-01-056815)   2019ביוני    10(,  2019-01-036313)  2019באפריל  

 (, הנכללים על דרך ההפניה.  2019-01-069505)  2019ביולי    7-( ו2019-01-059509)  2019ביוני 

 הסכם לרכישת שתילי קנאביס רפואי לחווה בישראל  .כא

החברה  2019ביוני    2ביום   "  הודיעה  זה:  בסעיף  )להלן  בבעלותה  שותפות  "( השותפותכי 

"(, אשר במסגרתו, בין היתר, תרכוש השותפות  ההסכםחתמה על הסכם )להלן בסעיף זה: "

" )להלן:  בע"מ  אר.סי.קיי.אם.סי  התקינה  המוכרתמחברת  לפי  רפואי  קנאביס  שתילי   )"

הפ  פרטית  חברת  הינה  המוכרת  החברה,  ידיעת  למיטב  היק"ר.  של  בתחום  החדשה  ועלת 

הקנאביס הרפואי במחקר ופיתוח גנטי וטיפוח זנים של צמח הקנאביס וכן ייצור שתילים  

תקן   לפי  ריבוי  לחוות  קבוע  ברישיון  מחזיקה  ואשר  הקנאביס  צמח  של    IMC-GAPשל 

 התקינה החדשה של היק"ר. תנאיו העיקריים של ההסכם הם כדלקמן: 

סה"כ   (1) מהמוכרת  תרכוש  שלושה    42,000השותפות  תוך  ראשון,  בשלב  שתילים. 

שתילים, אשר רק לאחר השלמת גידולם    180שבועות תקבל השותפות מהמוכרת  

רישיון   לקבלת  השותפות  זכאית  תהיה  היק"ר,  של  והתקינה  לדרישות  בהתאם 

" )להלן:  שתילים  של  יותר  גדול  מספר  לגדל  לה  יאפשר  אשר  הרישיון מתאים 

 "(. הסופי

(,  IMC-GAPמהיק"ר, לפי התקינה החדשה של היק"ר ) לאחר קבלת כל האישורים   (2)

כאמור לעיל( אשר    42,000-תספק המוכרת לשותפות את יתר השתילים )מתוך ה 

חודשים ובהתאם להזמנות החברה ממועד קבלת    24יסופקו לה לאורך תקופה של  

 כל האישורים הנדרשים מאת היק"ר. 
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בעבור   (3) כדלקמן:  תהיה  השתילים  בעבור  הראשונים  ה  5,000התמורה  שתילים 

ש"ח לשתיל. בעבור יתר השתילים, תשלם השותפות סך    100ישולם למוכרת סך של  

מסך ההכנסות שירשמו    7.5%ש"ח לשתיל ובנוסף, סך מזומן בשיעור של    50של  

ש"ח   50בספרי השותפות ובדוחותיה הכספיים המבוקרים, אבל לא פחות מסך של 

מביניהם, כך שהתמורה הכוללת בגין כל  בגין מכירת תוצרת כל שתיל, לפי הגבוה  

 ש"ח.  100שתיל לא תפחת מסך של 

הספקת  2019  ביולי  1  ביום ידי  על  בפועל  השתילים  הספקת  מימוש  החל  שתילים    180, 

 .לשותפות, וזאת בהתאם לתנאי ההסכם

ביוני    30  -ו(  2019-01-054547)  2019ביוני    2לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מהימים  

 , הנכללים על דרך ההפניה. (, 2019-01-065536) 2019

 לרכישת חברת קנאבליס   הסכם .כב

, הודיעה החברה כי חתמה על מזכר עקרונות מחייב )להלן בסעיף זה: 2019ביוני    13ביום  

מההון המונפק והנפרע של חברת   100%ר במסגרתו תרכוש החברה  "(, אשהעקרונות  מזכר"

)להלן: " בע"מ  )קנאבליסקנאבליס  הידע הרלבנטי  כל  ואת    ,)"know-how  זכויות ושאר   )

 . "(הנרכשים הנכסים)" הקניין הרוחני שבידי מייסד החברה ובעל המניות העיקרי בה

  5פורט עם קנאבליס, וביום  , הודיעה החברה כי נחתם ההסכם המ2019באוגוסט    29ביום  

 הודיעה כי הושלמה העסקה.   2019בדצמבר 

 הינם כדלקמן:  המפורט הסכם  העיקרי  

מיליוני ש"ח בתוספת מע"מ אשר   4בתמורה לנכסים הנרכשים תשלם החברה סך של  (1)

 . ישולמו בתשלום אחד במועד ההשלמה של העסקה

הכולל מניות    )בדילול מלא(,מההון המונפק והנפרע של קנאבליס    100%- בתמורה ל (2)

קנאבליס של  החברה  ,  ואופציות  בקנאבליסתנפיק  המניות  מחזיקים    לבעלי  ולשני 

  ("מחזיקי האופציותלעיל ולהלן: " )באופציות הניתנות למימוש למניות של קנאבליס 

ואופציות    ("מוקצותהמניות הלהלן: "), מניות של החברה  ("המוכריםלהלן יחדיו: " )

ניירות הערך  להלן יחדיו: "( )"האופציות המוקצותלהלן: "(לא סחירות של החברה  

למוכרים לפחות  ("שיוקצו  שיהווו  במועד    5%,  החברה  של  והנפרע  המונפק  מההון 

 למה. ההש

של   (3) מימוש  במחיר  יוקצו  המוקצות  של    30האופציות  לתקופה  למניה    60אגורות 

לאופציות   התאמה  תבוצע  האופציות  למחזיקי  הענקתן.  במועד  ויבשילו  חודשים 

, אשר תשקף הטבה של  (דהיינו, הקצאה של אופציות לא סחירות נוספות)המוקצות  

  ה.מחיר המימוש, ללא תמור

דהיינו, )המוחלטת לניירות הערך שיוקצו למוכרים    במועד בו תחלוף תקופת החסימה (4)

, תבחן החברה את  (תוך שישה חודשים ממועד הקצאת ניירות הערך שיוקצו למוכרים

  - שווי השוק של החברה בבורסה לפי מחיר הסגירה הממוצע של המניה של החברה ב

שווי השוק לאחר תקופת החסימה להלן: " )ימי המסחר הקודמים למועד כאמור    30

-. ככל ושווי השוק לאחר תקופת החסימה המוחלטת ייפחת מסך של כ("המוחלטת

מיליוני ₪, תקצה החברה למוכרים ניירות ערך נוספים, באופן ששווי השוק של    220

  .מיליוני ₪ 11ניירות הערך שיוקצו למוכרים לא יפחת מסך של  
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נוס (5) בפעילויות  קנאבליס  של  הקיימת  הנהלתה  את  לשלב  החברה  של  בכוונת  פות 

 . החברה וחברות הבנות שלה בתחום הקנאביס הרפואי בישראל ובעולם

נושאי משרה בקנאבליס   ולעד שני  יחיה  ימצא  )החברה תקצה למר  יחיה  ככל שמר 

מהון המניות    3%- , אופציות לרכישת מניות רגילות של החברה שיהוו, ביחד, כ(לנכון

האופציות  "(.  102האופציות  : " להלן)המונפק והנפרע של החברה, נכון למועד ההענקה  

יונפקו בהתאם לתכנית האופציות של החברה, בכפוף להוראות מסלול רווח הון    102

 . 102נכון למועד זה טרם הוקצו האופציות  ה.לפקודת מס הכנס  102של סעיף  

 

מהימים   מיידיים  דיווחים  ראו  נוספים    11,  ( 2019-01-058216)  2019ביוני    13לפרטים 

  2019  בדצמבר  5- ו(  2019-01-090001)  2019באוגוסט    29  (,2019-01-083239)  2019באוגוסט  

 הנכללים על דרך ההפניה.  ,(2019-01-106773)

 עם חברת ראלקו השקעה והלוואה הסכם  .כג

הודיעה החברה על התקשרותה במזכר עקרונות עם חברת ראלקו    2019בספטמבר,    2ביום  

"( בע"מ  ראלקו  לפי"(,  ראלקוסוכנויות  תשקיע  לה    20ו  תעניק  וכן  בחברה  ש"ח  מיליון 

)"  5.5הלוואת גישור בסך   ו ההלוואה", "ההשקעהמיליון ש"ח  ", לפי  העקרונות  מזכר "-" 

 העניין(.  

 עיקרי מזכר העקרונות הינם כדלקמן: 

מניות רגילות של החברה   6,722,689  לראלקו  להקצות  החברה  התחייבה  בתמורה להשקעה

,  ש"ח, אשר מהוות במועד החתימה על מזכר העקרונות  2.975-של כבמחיר למניה  ,  ללא ע.נ.

  10.32%-ובדילול מלא כבה,    מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה  11.5%-כ

 .מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה 

ח, לא צמודה התישא  מיליוני ש"  5.5עמיד לחברה הלוואה בסך של  ת  וסף נקבע כי ראלקו נב

לשנה, אשר תחושב על בסיס רבעוני. קרן ההלוואה תועמד   5%ריבית שנתית בשיעור של  

שיומצא   לאחר  אחד  עסקים  יום  תוך  המניות    לראלקו לחברה  על  משכון  רישום  אישור 

,  אשר פורטו במזכר העקרונות  בהתקיים כל התנאים המתליםן(.  )כהגדרתן להל  המשועבדות

 . בחברה  ראלקוה כחלק מסכום ההשקעה של תחשב קרן ההלווא

מכל סיבה שהיא,  ,  31.12.2019בחברה לא תושלם עד ליום    ראלקוככל שעסקת ההשקעה של  

 ימים.   14תפרע החברה את ההלוואה תוך 

 מן: בעלי השליטה בחברה בטוחות כדלק  יעמידולהבטחת הסילוק של ההלוואה 

, בשעבוד קבוע והמחאה על דרך שעבוד  ראלקוכל אחד מבעלי השליטה ישעבד לטובת   (1)

מהון המניות   1.666%-של החברה המהוות כ   , מניותמדרגה ראשונה, וללא הגבלה בסכום

 "(. תהמניות המשועבדו") המונפק והנפרע של החברה 

מיליוני ש"ח,   2מר ניסים ברכה ומר גיא עטיה חתמו על כתב ערבות אישית על סך של עד   (2)

 . ביחד ולחוד

  ראלקוהחברה לא תיצור שעבוד שוטף או קבוע ולא תמחה על דרך שעבוד, ללא הסכמת   (3)

מראש ובכתב, את נכסיה או זכויותיה, וכן לא תבצע בנכסיה, פעולות מהותיות שאינן  

 .רגילה במהלך העסקים 
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ון על המניות  הודיעה החברה על העמדת ההלוואה ורישום המשכ   2019  בספטמבר  12  ביום

, הודיעה החברה כי הצדדים 2020בינואר    1המשועבדות כמפורט במזכר העקרונות. ביום  

מזכר   של  תוקפו  פקע  ולכן  מפורט  הסכם  אודות  להסכמה  הגיעו  מבלי    העקרונות לא 

פרעה     2020בפברואר    19  ביוםטענות או תביעות האחד כלפי משנהו.    נהיישלצדדים תה 

ה מלוא  את  לראלקו  לטובהחברה  שהועמדה  לביטול    ובהתאם,  תההלוואה  ראלקו  תפעל 

 המשכונות שניתנו לה להבטחת ההלוואה כאמור. 

-2019-01)   2019  בספטמבר  2  מהימים  החברה  של  מידיים  דיווחים  ראו  נוספים  לפרטים

  1(,  2019-01-084693)  2019  באוקטובר  2(,  2019-01-095479)  2019  בספטמבר  12(,  091612

  2020  בפברואר  20- ו(  2020-01-000087)  2020  בינואר  1(,  2019-01-104934)  2019  בדצמבר

 . ההפניה דרך על הנכללים(, 2020-01-017553)

 הסכם להשקעה בקנאבליס  .כד

ס א ל אחזקות והשקעות בע"מ    –קנאבליס, סיטרין  ,  חתמו החברה,  2019בספטמבר    12ביום  

על מזכר הבנות, אשר עיקריו  "(  אייקן)"ישראל קנאביס בע"מ  -ואייקן   ( "סיטרין השקעות")

 : הם כדלקמן

אלפי דולר    200  -אלפי דולר ארה"ב ו   700ישקיעו בקנאבליס סך של   סיטרין השקעות ואייקן

לרבות  )רכשה החברה את קנאבליס  בהתאם לשווי שבו    (,"ההשקעה" )ארה"ב, בהתאמה  

 .(האופציות שיוקצו לבעל השליטה הקודם בקנאבליס

כפי   אחרת  בורסה  או  בקנדה  או  בארה"ב  בבורסה  קנאבליס  את  להנפיק  יפעלו  הצדדים 

 ס. שתחליט קנאבלי

תוך   קנאבליס  של  ההנפקה  תושלם  לא  כלשהי,  ומסיבה  העברת   12ככל  ממועד  חודשים 

מסיטרין   ואייקןהכספים  אייקן  השקעות  ההשקעה,  יהיו   במסגרת  השקעות  וסיטרין 

להמיר את שווי ההשקעה במניות  ,  זכאיות, על פי בחירתן הבלעדית, ביחד וכל אחת לחוד

במועד החתימה על מזכר   החברה לפי שווי השוק של    החברה,כולה ו/או חלקה במניות של  

וי במניות/ אופציות/ סכום כפי  הבנות ו/או לקבל בחזרה את כספי ההשקעה בצירוף פיצה

 . שיוסכם בין הצדדים במסגרת ההסכם המפורט

וסיטרין השקעות אופציות לא סחירות בחברה בשיעור של  בנוסף, החברה תקצה לאייקן

מההון המונפק והנפרע ללא דילול של החברה נכון למועד החתימה על מזכר ההבנות    0.9%

א) כל  של  להשקעה  יחסי  באופן  יתחלקו  מהןאשר  בעד  (חת  הגבוה  מימוש  במחיר   ,50%  

ההבנות מזכר  על  החתימה  במועד  השוק  המימוש    . ממחיר  ומחיר  האופציות  חיי  תקופת 

   .יוגדרו בהסכם המפורט

, הודיעה החברה כי חתמה על הסכם מסגרת  2019בדצמבר    29בהמשך למזכר ההבנות, ביום  

תשקיע    9סיטרין    "(, לפיו9  טריןסישותפות מוגבלת )"   9סיטרין  ו   מחייב עם סיטרין השקעות

במועד ההשלמה של ההסכם   "(.ההשקעה  כספי)" אלפי דולר ארה"ב    700בקנאבליס סך של  

לסיטרין   קנאבליס  של  מניות  יוקצו  של    9המפורט  חברה  שווי  ש"  16.9לפי    חמיליוני 

 "(. המוקצות המניות)"
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או   בקנדה  או  בארה"ב  בבורסה  קנאבליס  את  להנפיק  יפעלו  כפי  הצדדים  אחרת  בורסה 

 12ככל ומסיבה כלשהי, לא תושלם ההנפקה של קנאבליס כאמור תוך  .  שתחליט קנאבליס

מחלוף   החל  זכאית,  תהא  השקעות  סיטרין  ההשקעה,  כספי  העברת  ממועד    12חודשים 

חודשים ועל פי בחירתה הבלעדית של סיטרין השקעות בהודעה לחברה, להמיר את שווי  

לקה במניות של החברה לפי שווי השוק שלה במועד החתימה  כספי ההשקעה כולה ו/או ח 

 . על מזכר ההבנות

החברה תקצה לסיטרין השקעות במועד ההשלמה של ההסכם המפורט אופציות לא בנוסף,  

של החברה, נכון למועד    (ללא דילול) מההון המונפק והנפרע    0.7%סחירות בחברה בגובה של  

ההבנות  מזכר  על  תהיה    "(.האופציות)"  החתימה  האופציות  חיי  חודשים,   36תקופת 

תוך   יבשילו  ההנפקה    12האופציות  השלמת  במועד  או  ההענקה  ממועד  לפי  )חודשים 

ממחיר ממוצע    150%- ₪ או גבוה ב 4.5ומחיר המימוש יעמוד על הנמוך מבניהם:   (המוקדם

ימי המסחר הקודמים למועד החתימה על ההסכם   30  -של המניה של החברה בבורסה ב

 .ורטהמפ

ואין וודאות כי הסכם מפורט    נכון למועד הדוח, הצדדים טרם חתמו על ההסכם המפורט

   .ייחתם

-2019-01)  2019בספטמבר    15לפרטים נוספים ראו דיווחים מידיים של החברה מהימים  

 (, הנכללים על דרך ההפניה. 2019-01-115179)  2019בדצמבר   30- ו( 096013

 רת קנאביס מעבדות טכנולוגיה לחבהסכם למכירת מוצרי קנאביס  .כה

לפיו תספק שירותי גידול  , הודיעה החברה על התקשרותה בהסכם  2019בנובמבר    13ביום  

  4.5-על פני שטח גידול של כטכנולוגיה,  קנאביס לצרכים רפואיים עבור קנאביס מעבדות  

-ו   "שטח הגידול")דונם, בהתאם לסטנדרטים המקובלים בתחום ובהתאם לתקן הישראלי  

בהתאמההעסקה" בשנה  (.  ",  גידול  מחזורי  שלושה  הפחות  לכל  יבוצעו  הגידול  בשטח 

יגודלו לפחות   שתילים בשנה ובסה"כ    50,000קלנדרית החל ממועד הגידול הראשון בהם 

 .טון 5לפחות 

 :דול תשלם קנאביס מעבדות לחברה כמפורט להלןבתמורה לקבלת שירותי הגי 

גרם של קנאביס אשר גודל בשטח הגידול ואשר העמידה החברה לקנאביס   1עבור כל   (1)

₪ בתוספת מע"מ כדין. סכום זה   5.5מעבדות, תשלם קנאביס מעבדות לחברה סך של  

 ל.לכל תקופת הגידו )השתילים( יכלול את הכנת הגנטיקה 

סך של   ימים ממועד חתימת ההסכם,  3כמו כן, תשלם קנאביס מעבדות לחברה, בתוך   (2)

 "(. הקבוע התשלום)" ₪ בתוספת מע"מ כדין 5,000,000

גרם של קנאביס אשר גודל בשטח הגידול, ואשר החברה תארוז במפעל   1בנוסף, עבור כל   (3)

האריזה אותו היא מקימה לצרכי קנאביס מעבדות בהתאם להסכם, תשלם קנאביס 

 . ש"ח לגרם 2ל מעבדות לחברה סך ש 

מיליון ש"ח בשנה    37.5ית החברה לתמורה בגובה של  בהתאם להוראות ההסכם, תהא זכא

 .מיליון ש"ח  187.5שנים, ובסה"כ    5טון קנאביס בשנה, על פני תקופה של    5בגין מכירות של  
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התקבל התשלום הקבוע    2019בנובמבר    14ביום  , עדכנה החברה כי  2019בנובמבר    14ביום  

 .מיליון ש"ח 5בסך של 

ודע לחברה כי נדרש רישיון בית מסחר לקנאביס מעבדות  בעקבות בדיקות שביצעה החברה, נ

, קנאביס מעבדות מחזיקה באישור ראשוני  הדוחלצורך מימושו של ההסכם. נכון למועד  

ומעבדות קנאביס התחייבה שעד למועד הפקת התפרחות על    ,בלבד מהיק"ר לבית מסחר

ס מעבדות הודיעה  קנאביידי החברה, קנאביס מעבדות תחזיק ברישיון קבוע לבית מסחר.  

לחברה כי היא מעריכה שרישיון בית מסחר למעבדות קנאביס יתקבל במחצית הראשונה  

 ., נשתל מחזור גידול ראשון עבור קנאביס מעבדותהדוחיובהר כי נכון למועד    .2020של שנת  

דיווח נוספים ראו  -2019-01)  2019בנובמבר    13של החברה מהימים    יםמיידי   יםלפרטים 

,  (2020-01-013062)  2020בפברואר    4-ו  (2019-01-098142)  2019בנובמבר    14,  (097473

 הנכללים על דרך ההפניה.  

 הסכם למכירת מוצרי קנאביס לחברת קנמדיק  .כו

קנמדיק  2019בנובמבר    21ביום   חברת  עם  בהסכמים  התקשרותה  על  החברה  הודיעה   ,

  1.2  -לפיהם החברה תשתול תגדל ותמכור לטבע אדיר כ "(,  אדיר  טבעוגיות בע"מ )"טכנול 

שתילים לגידול עבור מותג    3000ובנוסף החברה תרכוש מטבע אדיר    ,טון תפרחות יבשות

 "(.  השתילים מכירת הסכם)" הטוגדר בחווה של החבר

 :תמורה לקבלת שירותי הגידול תשלם טבע אדיר לחברה כמפורט להלןב

ימכר לטבע אדיר, תשלם יגרם של קנאביס אשר גודל בשטח הגידול ואשר    1עבור כל   (1)

₪ בתוספת מע"מ כדין. סכום זה לא כולל את הגנטיקה   5טבע אדיר לחברה סך של  

 . שיסופקו ע"י טבע אדיר( השתילים)

מיליון ש"ח    6  –בהתאם להוראות ההסכם, תהא זכאית החברה לתמורה בגובה של כ   (2)

 .טון קנאביס בתקופה של חצי שנה 1.2-ן מכירות של כ בחצי שנה בגי 

₪ לשתיל בתוספת מע"מ    68שתילים לפי מחיר של    3000החברה תרכוש מטבע אדיר  בנוסף,  

כדין. לחברה שמורה האפשרות להזמין שתילים נוספים באותו מחיר, בהודעה מראש לטבע  

 .אדיר

במ2020בינואר    7ביום   להסכם,  תוספת  על  הצדדים  חתמו  מכירת  ,  הסכם  בוטל  סגרתה 

שתילים עבור טבע אדיר במתקן הגידול. התמורה    6,600השתילים, ונקבע כי החברה תגדל  

מהחברה במסגרת  כנגד גידולים אלו תקוזז עם התמורה שהייתה זכאית טבע אדיר לקבל  

   הסכם מכירת השתילים דלעיל.

(, הנכלל על דרך 2019-01-100668)  2019בנובמבר    21לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  

 ההפניה. 

 הסכם מסגרת למכירת תפרחות מיובשות לחברת פנאקסיה  .כז

הסכם מסגרת למשך שלוש שנים  ב   התקשרותה, הודיעה החברה על  2019בנובמבר    27ביום  

-EU- ו   EU-GAPמיובשות של קנאביס רפואי אשר יגודלו בהתאם לתקני   ותלמכירת תפרח 

GACP. 
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טון    1.3במשקל כולל של עד    2020לבצע הזמנות בשנת    פנאקסיה  ההתחייבבמסגרת ההסכם  

   .מיליון ₪ 8.45תפרחות בתמורה כוללת בסך של עד 

מהימים   החברה  של  מידיים  דיווחים  ראו  נוספים  -2019-01)  2019בנובמבר    27לפרטים 

 (, הנכללים על דרך ההפניה. 2020-01-001575)   2020בינואר   5- (, ו103026

 מכירת תפרחות מיובשות לחברת יוניבו הסכם ל .כח

טון של תפרחות    2  - למכירת כ, הודיעה החברה על התקשרותה בהסכם  2019בדצמבר    3ביום  

חברת בת בשליטתה המלאה   ,מיובשות של קנאביס רפואי בתקופה של שנה לחברת יו.אן.וי

 . של יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

ההסכם,   ליו.אן.וי,  במסגרת  תספק  הזמנותהחברה  תגיש  שיו.אן.וי  לכך  רכש   בכפוף 

חודשים מראש ע"י החברה, תפרחות מיובשות של קנאביס רפואי,    4מתאימות אשר יאושרו  

הזמנה תהיה בהיקף    , כאשר כלון לשנה לשביעות רצון יו.אן.ויט   בכמות שלא תפחת משני

חתימת  .  ויק"ג בהתאם ליכולת האספקה של החברה ושל הדרישה של יו.אן.  400-500של עד  

ק"ג, במידה    500הסכם הגידול מהווה גם הזמנת רכש ראשונה מטעם יו.אן.וי בהיקף של  

 .והגנטיקות של החברה יתאימו להזמנה של יו.אן.וי

 . גרם תפרחת מיובשת 1-ש"ח ל  6הינו  לחברההמחיר שתשלם יוניבו 

דיווח ראו  נוספים  החברה    יםמידי  יםלפרטים  -2019-01)  2019בדצמבר    3  מהימיםשל 

 על דרך ההפניה.   ים, הנכלל(2020-01-001575)  2020בינואר   5- ו (105783

 בפורטוגל  פעילות .כט

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

קיבלה אישור ראשוני להקמת מתקן  ,  זהדוח    פרסום  למועד  ונכון  2019  ינוארהוקמה בחודש  

וייבוא   ייצוא  רפואילגידול,  מהימיםמיידי  יםדיווח  ראו  נוספים  לפרטים .  קנאביס    31  ם 

 דרך  על  יםהנכלל ,  (2020-01-004584)  2020בינואר,    12-ו  (2019-01-011424)  2019  בינואר 

 . ההפניה

 משפטיים  הליכים 6.32

לחוק החברות לאשר את הארכת תקופת    350של החברה לפי סעיף    ה ותיבקש  אודות  לפרטים (1)

של   )סדרה  המימוש  אופציה  )סדרה  (,  5כתבי  אופציה  )סדרה  6כתבי  אופציה  וכתבי  ראו  8(   ,)

 לעיל.  (6)2.3- (3)2.3 פיםסעי

לכאורה הסכם    2019במרס    24ביום   (2) החברה הפרה  לפיו  החברה מכתב התראה,  התקבל אצל 

נותן   לחברההתקשרות עם  חיצוני  כיועץ  בגין החזר    שירותים אשר שימש  לו תשלום  וכי מגיע 

נכון למועד זה, טרם החל הליך משפטי בקשר    הוצאות וכן תמורה )בדמות הון מניות של החברה(. 

 עם הנטען במכתב הדרישה. לכן, לא ניתן להעריך את עוצמת הטענות ככל שיגיעו להליך משפטי. 

נפתח  21.01.20ביום   (3) מנכ"ל    הליך ,  ונגד  החברה  נגד  ימקו,  ידי  על  ההוצל"פ  בפני  שטר  לביצוע 

  980,400  לשהחברה, מר ניסים ברכה, באופן אישי וזאת לביצועו של שיק שמשכה החברה ע"ס  

 "(.מר ברכה"-" והבקשה לביצוע שטרש"ח )להלן בהתאמה: "

השטר    הוגשה,  17.03.20ביום   לביצוע  לבקשה  התנגדות  ברכה  ומר  החברה  )להלן:  מטעם 

 "(.  ההתנגדות"
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ימקו השתכלל באמצעות מספר   ובין  בין החברה  כי הקשר העסקי  נטען  בגדרה של ההתנגדות 

,  הספק  היא  ימקו  ואילו  הלקוחה  היא  החברהכולל אחד, כאשר    מהסכםהסכמים, המהווים חלק  

ובאוגנדה  בקשר עם עסקה כוללת אחת לאספקת חממות בחוות הגידול של החברה במבקיעים  

 "(. הכולל ההסכם)להלן: "

וליקויים שנמצאו בחממות,     חלבעטיו של איחור במסירת החממות בחוות הגידול במבקיעים 

זה עצרה החברה את התשלום. קרי, הורתה על    כשל, ונוכח  הכולל  להסכם  בהתאם   בתמורה  כשל

מומחה מטעם    שמאילחוות דעת    בהתאםחילולו של השיק, מושא הבקשה לביצוע שטר. בנוסף,  

שנגרמו לחברה כתוצאה מהתנהלותה של    הכספייםהחברה שצורפה להתנגדות, הוערכו הנזקים  

   . "חש מיליוני עשרות  שלסך על ימקו 

, נוכח הנטען בהתנגדות, הורתה רשמת ההוצל"פ על העברת הדיון בהתנגדות אל  19.03.20ביום  

 ההוצל"פ בקשר עם החברה.  הליכיבית המשפט וכן, הורתה על עיכוב  

לא ניתן בשלב זה להעריך את סיכויי ההליך והחשיפה    לטעמם של יועציה המשפטיים של החברה, 

 הכספית לחברה במסגרתו.

זה החברה וחברות הבת אינן צד להליכים    דוח עיל, למיטב ידיעת החברה, למועד  ל  לאמורפרט   (4)

   משפטיים בין כתובעות ובין כנתבעות.

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  6.33

החברה להיות שחקן בינלאומי בתחום הקנאביס ולפעול ממספר אתרים    בכוונת  (א)

 ברחבי העולם ולמכור מוצרי קנאביס רפואי בעיקר בצפון אמריקה ובאירופה.  

גרם    1של    וייצור  לגידול  משוערת, עלות  החברהידיעת    ולמיטב  הדוח  למועד  נכון (ב)

ארה"ב    דולר  0.5-כ  הוא)חממות(    GAP  -ו  GMPתקני    לפי  בישראלקנאביס רפואי  

המגדל(, של  ניסיונו  על  מבוסס  גרם    1של    וייצור  לגידול   משוערתעלות    )אשר 

ארה"ב    דולר  0.2-כ  הוא)חממות(    GAP  -ו  GMPתקני    לפי  באוגנדהקנאביס רפואי  

בתום בניית החווה ותחילת    ויותוהעכש   העלויות  ובדיקת  עידכון)אשר מבוסס על  

גרם    1מחיר שוק ממוצע של    (צוות הגידול של החברהשל    םניסיונהגידול וכן על  

שוק ממוצע של    מחיר"ב,  ארה דולר    5- על כ  עומדקנאביס רפואי בקנדה )חממות(  

שוק של    ומחיר  לגרם   יורו  9.9  - כ  על  עומדגרם קנאביס רפואי בגרמניה )חממות(    1

ארה"ב וכי   דולר  10  -דולר ארה"ב  3בין  נע (  חממותבעולם ) קנאביס רפואי   גרם 1

  הערכותיה טון קנאביס מוגמר.    1דונם    1כי ביכולתה לגדל בכל    מעריכה  החברה

למחיר השוק של קנאביס בעולם נובעות הן מההסכמים ומזכרי   בנוגע  החברהשל 

שחתמה   שניהלה    האחרונה  בשנההעקרונות  רבים  ומתנים  ומשא  מפגישות  והן 

 בתחום הקנאביס הרפואי עם חברות בינלאומיות.  

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דיווח זה, למעט לחברה הגרמנית הנוספת, אין  

שהתקשרו   נוספים  כדין  לתאגידים  ייבוא  אישורי  מכירה  בהסכמי  החברה  עם 

הגורמים   כל  כי  מעריכה  החברה  באוגנדה.  מהחווה  קנאביס  לרכישת  בקשר 

של   לתוצרת  פוטנציאליים  רוכשים  הם  מכירה  בהסכמי  החברה  עם  שהתקשרו 

 . החברה מאוגנדה, בכפוף לקבלת כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים

קנדה, למיטב ידיעת החברה ונכון למועד  ביחס למכירת מוצרי קנאביס רפואי ב
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  קנדה טרם העניקה רישיונות ייבוא של קנאביס רפואי לשימוש מסחרי ,  דיווח זה

. אין באפשרות החברה להעריך אם ומתי קנדה  ולא ברור אם רישיונות כאלו יינתנו

 .תעניק רישיונות ייבוא כאמור

ה, לא ניתן להעריך  לאור העובדה שבישראל אין ממשלה יציבה כבר תקופה ארוכ

את   להעריך  החברה  באפשרות  אין  ולכן  מישראל  הייצוא  יתחיל  היקף  מתי 

החווה של החברה בישראל  . החברה לא עמדה בתחזיות  2020הכנסותיה בשנת  

-IMCבקבלת רישיון   יםלאור עיכוב   2018שנת  לדוח התקופתי  בפרק א' ל  כמפורט

GAPהחממות בבניית  הקמה  עיכובי  וכןבתחי עיכובים  ו  ,  המסחרי  הגידול    לת 

 ולאור אי תחילתו של הייצוא.

כמו כן, החברה לא עמדה בתחזיות בקשר עם החווה באוגנדה שלה כפי שפורסמו  

לשנת   התקופתי  לדוח  א'  החממות    2018בפרק  בבניית  הקמה  עיכובי  לאור 

באוגנדה. החברה מנהלת בשלב זה מגעים ראשוניים עם מספר גורמים בקשר עם  

ואילך ועם התממשות התקשרויות אלו )ככל    2020ת מאוגנדה בשנת  שיווק התוצר

ואלו יתממשו(, תדווח החברה לציבור המשקיעים ותעדכן את תחזיותיה לשנת  

   בהתאם. 2020

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה 6.34

 . ובישראל באוגנדה מהחוות  קנאביס מוצרי לייצא (א)

 . לעיל כמפורט ובאוגנדה בישראל  המפעל  הקמת את  להשלים (ב)

 לעיל. 6.31בכל ההסכמים שחתמה עליהם החברה כמפורט בסעיף  להתקדם (ג)

לעיל, בדבר צפי להתפתחות בשנה הקרובה הינן בבחינת מידע צופה פני    החברה תחזיות והנחות  

התשכ"ח ערך,  ניירות  בחוק  כמשמעו  הערכות  1968-עתיד,  על  המבוססות  בדבר    החברה, 

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

או  . הערכות אלו עשויות שלא להחברה  שלבשליטתה   כולן או חלקן,  באופן   להתממשהתממש, 

, וביניהם התממשות אי  החברהשונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת  

 .להלן 6.36בסעיף אילו מגורמי הסיכון הנזכרים 

  – מידע כספי לגבי אזורים גיאוגרפיים 6.35

 .  לבדב  נכון למועד הדוח, החברה חתמה על הסכמי מכירה עם לקוחות בישראל

 דיון בגורמי סיכון  6.36

 סיכוני מאקרו  .א
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הסיכון הקיים הוא שעובדים של החברה יחלו   :קורונהה  וירוס  של  נרחבת  התפשטות (1

הדבר עלול לפגוע במהלך העסקים השוטף ו  יחויבו לשהות בבידוד ולא להגיע לעבודהאו  

הליך הגידול דורש   . , הכולל בין היתר זריעה, קציר, טיפול שוטף בצמחים וכו'של החברה

עבודה אנושית משלב הזרע ועד לשלב העברת התוצרת המיובשת למפעל ייצור. כמו כן, 

על   וירוס התפשטות   וכן להקשות  הייצוא מישראל  אישור  לעכב את  עלולה  הקורונה 

כי    העברת סחורה אל מחוץ לישראל אל מדינות אשר גם בהן יתפשט הוירוס. יובהר 

ואי, לרבות חוות גידול וריבוי, מפעלי ייצור, בתי מסחר עסקים בתחום הקנאביס הרפ

לשם  עבודה  במקום  העובדים  מספר  )הגבלת  חירום  שעת  מתקנות  הוחרגו  ושינוע, 

, כך שנכון למועד הדוח, פעילות 2020-צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש(, התש"ף

 ין. החברה ממשיכה כסדרה תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות והוראות הד

כל הרעה במצב הביטחוני, המדיני והפוליטי תוביל לפגיעה   :מצב בטחוני, מדיני ופוליטי (2

באיתנות הפיננסית של חברות במשק בכלל וחברות הפועלות בתחום החקלאי בפרט.  

הפגיעה   להיווצרעיקר  חדלות   עלולה  החברות  ובמספר  הרגל  פושטי  במספר  מעלייה 

קשיים בניהול ל  עלולה להובילפגיעה מסוג זה    מיתון בפעילות החקלאית.מהפירעון, ו 

 . פעילותה היקף בעסקים, בעבודה מול ספקים ולצמצום 

הפעילות תלויה במחירי תשומות של חשמל, מים וביוב. עלייה   עלייה במחירי תשומות:  (3

 לא צפויה בתשומות אלו עלולה לפגוע ברווחיות של הפעילות. 

חליפין (4 שער  ו   ברגע  :תנודות  יצוא  רישיון  מחוץ   במכירות  תתחיל  הקבוצהשיתקבל 

 יהיו, בעוד שמרבית הוצאותיה  זרבמטבע  משמעותיות    הכנסות  קבוצהליהיו    ,לישראל

תצליח להגן על עצמה מבחינה פיננסית   הקבוצה אין כל וודאות כי  במצב זה,  שקליות.  

 משינויים קיצוניים בשערי חליפין כאמור.  

ומשפטי (5 רגולטורי  ביחס כלפי הקנאביס  :סיכון  ובעולם   על אף שינוי מהותי בישראל 

אשר ישפיעו במישרין נה כאלו או אחרים  או תקי הרפואי, לא ניתן לצפות שינויי חקיקה  

 . בארץ או בעולם הקבוצהאו בעקיפין על פעילותה של  

ישראלית (6 )לאור   :זהות  מכירות  כמקדם  מסוימים  במקרים  משמשת  ישראלית  זהות 

ההכרה ביתרונות בתחום הקנאביס הקיימים בישראל(, ואילו במקרים אחרים עלולה 

א לביטול עסקאות ולחסימת שווקים בחו"ל. זהות ישראלית להוות חיסרון, ואף להבי

הינה בעלת משמעות מצומצמת   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

וודאות אם ומתי תקבל הקבוצה רישיון ייצוא    אין  לא יתאפשר יצוא של קנאביס רפואי: (1

ישראל.   לכך,  ממדינת  בייצוא  להתקל  עלולה  ההקבוצמעבר  אחרים   בין,  בקשיים 

תהיה   הקבוצהאשר אליהן    , לרבות קשיים מצד מדינות אחרותמאוגנדה  ובין  מישראל

   .מעוניינת לייצא
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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 

החל ממועד פרסום   :מפני שחקנים חדשים בשוק הקנאביס הרפואי בישראל  תחרות  (3

הוענקו   החדשה  שרשרת    זמניים  אישוריםמאות  התקינה  מחוליות   ההפקה לאחת 

משכך,   .IMC-GAPוכן שש מהחוות הוותיקות קיבלו אישור    בישראללגורמים שונים  

הראשונות,   בשנים  ב  הקבוצהלפחות  רבות  מתחרות  לה  שיהיו  הישראלי צופה  . שוק 

 הקבוצהישראל עלול לפגוע בביקוש למוצרי  ריבוי מתחרים בשוק הקנאביס הרפואי ב 

תצליח להתמודד בהצלחה וביעילות כנגד מתחריה האחרים.   קבוצהואין כל וודאות שה

כי מרבית השחקנים החדשים לא יחזיקו את כל שרשרת   הקבוצה,  חרף זאת סבורה 

בפני    הזמניים  האישורים יהוו  לא  אלו  כן,  שתפגע   הקבוצהועל  אמיתית  תחרות 

   במכירותיה.

בחו"ל (4 לתחרות  אולם,    יש   קבוצה:  בחו"ל.  רבים  כי    החברהמתחרים   לפחותסבורה 

   . ההיצע על יעלה רפואי קנאביס למוצרי הביקוש הראשונות בשנים

, הדעות הדוח: נכון למועד פרסום  התנגדות מהציבור לגידול ושימוש במוצרי קנאביס (5

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  הקבוצה  מוצרי  :שינוע (6

. נכון למועד ההפקהגורמים עבריינים, הן מהאתרים עצמם והן בכל חוליות שרשרת  

 הקבוצה.  מישראל  היצוא  להיתר  בהתאםזה, אין הוראות וכללים בנוגע לשינוע לחו"ל  

 גם   אשר  אחרים  מוצרים  שמועברים  לאופן  בדומה   פתרון  זה  לעניין  יימצאש מעריכה  

 . נשק  כלי כמו , לגניבות  רב וסיכון  חשיפה ישנה להם

השוק של קנאביס רפואי משתנה בין כל מדינה ומדינה   מחיר  :בעולם  הקנאביס  מחיר (7

של   ביכולתה  אין  יום.  מידי  כמעט  משתנה  מחיר   להעריך  החברהוהינו  יהיה  מה 

יהיה   והוא  החברה הקנאביס הרפואי בעתיד. מחיר השוק של הקנאביס אינו בשליטת  

     תלוי בהרבה מאד גורמים שלא ניתן לצפות את רובם. 

במדינות   (8 יבוא  של   זרות: 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.

 סיכונים ייחודיים  .ג

או אי הענקת רישיונות    הזמניים  האישוריםאו איבוד    הזמניים  האישוריםאי חידוש   (1

שינויים בחקיקה ו/או במדיניות משרד הבריאות או  :  או אי חידוש הרישיונות  קבועים 
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לחידוש  או  הקבועים  הרישיונות  קבלת  הליך  את  לעכב  עלולים  חדשה  חקיקה 

  שהקבוצה אשר עלול לגרום לכך    דבר,  או לאי חידוש הרישיונות  זמנייםההאישורים  

  כי תוקפם  לא תוכל לפעול בתחום הפעילות כולו או חלקו. מעבר לכך, אין כל וודאות 

 בעתיד   תקבל   החברה או כי    יוארך על ידי היק"ר  האישורים הזמניים  או  הרישיונות  של

לעמוד בכל התקנות והתנאים של היק"ר לצורך החזקת    מחויבת  הקבוצה .  רישיונות

להובילכהפרה  .  הזמניים  האישוריםו  הרישיונות עלולה  שלילת  לביטול  לשהי    או 

  ככל שימצא שמספר בעלי מעריכה כי    החברה. כמו כן,  הזמניים  האישוריםו  הרישיונות

מסכן את בטחון הציבור או אינו מאפשר פעילות    הזמניים  האישורים  הרישיונות ו/או

כלכלית בת קיימא בשל 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  הקבוצהאדם מקצועי ובפרט אנשי מפתח בהנהלה ובגידול. אי יכולתה של  

ביכולת בביצועיה, לרבות  עלול לפגוע באופן מהותי    ,אדם כאמור ו/או לשמר עובדים

ש המוצרים  כי  להפיתוח  יצוין,  עובדים  .  לאתר  פשוט  בתחוםלא  לעבוד    שיתאימו 

אשר עובדים בתחומים    59מסוימים  סטנדרטיםהקנאביס מפני שאלו צריכים לעמוד ב

 .אחרים אינם נדרשים אליהם

ורות מימון שונים לפעילות נעזרות במק  והקבוצה  החברה  מקורות מימון והשקעה: (3

פרטי או מהציבור, מימוש אופציות ומענקים ממשלתיים(. המשך   וחוב )כגון, גיוס הון

לגייס כספים על מנת להמשיך ולפתח    החברהשל    תלוי ביכולתה  הקבוצהפעילותה של  

 בגיוס כספים אלה.   תצליח הקבוצהשאת פעילותה. אין כל וודאות 

ספקים (4 ו/או  שותפים  עם  לקוחות  התקשרות  הצלחת  אסטרטגיים  ו/או   הפעילות : 

ביכולתה רבה  במידה  הקבוצה  תלויה  ספקים    של  ו/או  שותפים  עם  ו/או  להתקשר 

ירת מוצריה ובעתיד אף לצורכי מחקר פיתוח.  אסטרטגיים לצורכי שיווק ומכלקוחות  

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.

  מוצרי   לייצר  תוכל  0202  שנת  של  ראשוןה  שברבעון  מעריכה  החברה  :העדר הכנסות (6

 קוסמטיקה   מוצרי  למכור  תחל  2020  שנת  במהלך  וכי  באוגנדה  מהחווה  רפואי  קנאביס

    .פרימייר חברת  עם יחד ייוצרו אשר

 
מעל    59 ישראלים,  להיות  חייבים  ראו:  24גיל  העובדים  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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חוות    הקימהלעיל, החברה    ז6.31  בסעיף   כמפורט :  באפריקה  מתפתחת  במדינה  פעילות (7

שבאפריקה  באוגנדה  האמורה  גידול  בחווה  קנאביס  לזרוע   כי   אף  על.  והתחילה 

 ששינוי  באופן,  מתפתחת  כמדינה  נחשבת  עדיין   היא ,  יציב  יחסית   משטר   לאוגנדה

עלול לעכב    במדינה  הרגולטורי  במצב  שינוי  וכן,  והפיננסי  המדיני  במצבה  לרעה  מהותי

 וודאות  כל  אין.  מגידוליה  הצפויות  המכירותאו  /ו  הגידול  חוות  הקמת  את  לסכלו/או  

של קנאביס רפואי לצרכי מחקר ו/או   ייבוא  יאשרו  או מדינות באירופה  קנדה  בעתיד  כי

 לצרכים רפואיים ו/או אחרים בכלל, וממדינות אפריקה בפרט. 

לישראל  CBDמוצרי (8 מחוץ  מכיוו המיוצרים  ברור    אינו  CBD- שה ן  :  באופן  נכלל 

, ניתן  (מופיע THC-כפי שה ) במסגרת התוספת הראשונה לפקודת הסמים המסוכנים  

כך   יחד עם    אינו  CBD-שלפרש את פקודת הסמים המסוכנים  נחשב "סם מסוכן". 

-זאת, ניתוח לשוני דווקני של פקודת הסמים המסוכנים מוליכה למסקנה כי היות וה

CBD    מופק מצמח הקנאביס, מדובר ב"סם מסוכן" לכל דבר ועניין. בנסיבות אלו, אין

  ( 1)ודאות כיצד תפעלנה רשויות אכיפת החוק בישראל במקרה ספציפי זה והאם הן  

יראו בחברה ציבורית המחזיקה בשליטה בחברה זרה  (  2)- מסוכן, ו  כסם  CBD-ביראו  

השיווק  ,בהן האחזקה, המסחרבמדינות ש CBD העוסקת במסחר ובשיווק של מוצרי 

והשימוש במוצרים אלו היא חוקית, משום עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים והאם  

 .הן ינקטו בהליכי אכיפה כנגד החברה

 להלן טבלה המסכמת את מידת ההשפעה של כל גורם סיכון של הפעילות:  

 החברה מידת ההשפעה של גורם הסיכון על  

 השפעה גדולה  בינוניתהשפעה  השפעה קטנה 

    סיכוני מאקרו 

   X קורונה 

  X  מצב בטחוני, מדיני ופוליטי 

   X עלייה במחירי תשומות 

  X  תנודות שער חליפין 

 X   סיכון רגולטורי ומשפטי 

   X זהות ישראלית 

    גורמי סיכון ענפיים

 X   לא יתאפשר ייצוא של קנאביס רפואי 

   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  התנגדות מהציבור לגידול ושימוש במוצרי קנאביס 

  X  שינוע 

 X   בעולם הקנאביס מחיר 

 X   היתרי יבוא במדינות זרות 

    סיכונים ייחודיים 

  או   הזמניים האישורים או איבוד  הזמניים האישוריםאי חידוש 
 קבועים  רישיונות הענקת  אי

  X 

  X  הנהלה וכוח אדם מקצועי 

  X  מקורות מימון והשקעה 
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   X אסטרטגייםהתקשרות עם שותפים ו/או ספקים ו/או לקוחות  

   X סיכוני איכות הסביבה 

 X   העדר הכנסות 

  X  באפריקה  מתפתחת  במדינה פעילות

   X המיוצרים מחוץ לישראל  CBDמוצרי  

 



 

1 
 

 

 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה -ב' פרק 

ביום   שהסתיימה  לשנה  הדירקטוריון  דוח  את  המניות  לבעלי  להגיש  מתכבד  החברה    31דירקטוריון 

ומידיים( תש"לתקופת הדוח)"  2019בדצמבר,   )דוחות תקופתיים  ניירות ערך    1970-"(, בהתאם לתקנות 

 "(. התקנות)"

 לפרטים אודות תיאור עסקי החברה, ראו פרק א' לדוח התקופתי. 

 הכספיים  לדוחות הסברים .1

, אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את עסקת הכנסת פעילות חברת  2018במאי,    1ביום  

ממניות גלובוס הוקצו לבעלי   100%"(, במסגרתה כנגד  גלובוסגלובוס פארמה בע"מ )להלן: "

"(, השליטה  בעליניסים ברכה, מר ניר סוסינסקי ומר גיא עטיה )להלן: "מניות גלובוס, מר  

ראטה( )להלן:  -מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לפי חלקם היחסי )פרו   74.99%-כ

(. גלובוס פועלת בתחום ריבוי, גידול, ייצור, שינוע ואחסון קנאביס  עסקת הכנסת הפעילות""

הושלמה עסקת הכנסת    2018במאי    2"(. ביום  פעילותהרפואי ומוצרים על בסיסו )להלן: "

וכן בנוגע לפעילות החברה בתחום    אודות עסקת הכנסת הפעילות נוספים  לפרטים  הפעילות.  

 . פרק א' לדוח התקופתי, ראו  הקנאביס

   מצב כספי: .2

 החברה  הסברי 2018בדצמבר  31 2019בדצמבר  31 

  "ח ש  אלפי

 שוטפים נכסים

 

2.1 עיקר  הגידול נובע מנכסים ביולוגים  שיתרתם  למועד  הדוח   2,485 8,202

עומדת על  4,463  אלפי  ש"ח  אל מול סך של  115  אלפי  ש"ח  

בעיקר   גידול  של  4,348  אלפי  ש"ח  נובע  שנת  2018,  לתום 

מרווחים  מהתאמת  שווי הוגן של נכסים ביולוגים של  3,889  

אלפי   ש"ח  ועלויות גידול שהושקעו  בסך של  923  אלפי  ש"ח  

ובניכוי  סכום שעבר למלאי  בסך 378 אלפי ש"ח.   

מזומנים    יתר 2.2 ושווי  ממזומנים  נובע  יתרתם    אשר הגידול 

  235אל מול סך של    "חשאלפי    1,137למועד הדוח עומדת על  

מזומנים    -"חשאלפי   תזרים  דוח  ראה  נוספים  לפרטים 

 . בדוח זה בהמשך 4.3בסעיף 

  נובע אלפי ₪    8,838של    גידולה  עיקר -נטו,  שימוש  זכות   נכסי  2.3 18,106 59,656 שוטפים לא נכסים

)חכירות(     IFRS 16תקן דיווח כספי  של  לראשונה   מיישום

מיום   הכירה  2019בינואר    1החל  התקן  יישום  במסגרת   .

ומעבדה   למשרדים  מבנה  בגין  שימוש  זכות  בנכס  החברה 

  בהתחייבות  החברה  הכירה מנגד .  וקרקע באוגנדה בישראל 

 בגין חכירה. 

הגדול נובע מהיוון עלויות  בסך    -במקרקעין  שימוש  זכויות 2.4

של   ליום    בישראללחממות    "חשאלפי    8,678כולל  אשר 

לתאריך הדוח זמינות לשימוש ובשל כך נזקפו הוצאות פחת  

₪.  1,055של   השנה    היוונה  בנוסף  אלפי  במהלך  החברה 

 אלפי ש"ח.   1,785בסך  בישראל עלויות של חממות נוספות

נובע  מהיוון עלויות בסך של     -קבוע  רכוש 2.5   3,110הגידול  
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חממות    בגין  "חשאלפי   אותן  באוגנדה.  בחווה  החממות 

זמינות לשימוש ובשל כך נזקפו לראשונה הוצאות פחת בסך  

 "ח. שאלפי  280

של     גידול מפעלים    "חשלפי  א  3,675נוסף  מהקמת  נובע 

בדצמבר    31בישראל ובאוגנדה אשר ליום    המיועדים לייצור

אינם זמינים לשימוש ולכן טרם נזקפו הוצאות פחת    2019

 בגינם.

  וציוד   מכונות  תישנובע מרכ  ₪  אלפי  1,158  שלנוסף    גידול

 . ובאוגנדה בישראל  בחווה 

של    החברה  -מוניטין 2.6 בסך  במוניטין   אלפי    16,175הכירה 

בע"מ  במסגרת    קנאבליסחברת    של  הרכישה  במועד   "חש

  ניטין מרכיבי התמורה וחישוב המו  צירופי עסקים. לפירוט 

 .הכספיים דוחותל 5למועד הרכישה ראה ביאור 

נובע    "חשאלפי    1,401קיטון של    -מתאגיד בנקאי  הלוואה  2.7 10,874 29,223 שוטפות   התחייבויות

נטילת   ומנגדמתאגיד בנקאי    On callמפירעון של הלוואת 

 במהלך השנה.   קצר לזמו הלוואה 

  מקבלת נובע    "חשאלפי    5,584של    גידול   -מאחרים  הלוואה  2.8

בע"מ    ראלקו מחברת    ריבית   צבירת ו הלוואה   סוכנויות 

גישור שחתמה החברה     נפרעה   ההלוואה.  במסגרת הסכם 

  המאזן   תאריך   לאחר   אירועים  סעיף   ראה.  2020  בפברואר 

 . זה בפרק

למועד הדוח עומדת היתרה על סך    -ונותני שירותים  ספקים 2.9

של    "חשאלפי    4,481של   ליתרה  ש"ח    5,128ביחס  אלפי 

שנת   של    קיטון,  2018לתום  עיקר    "ח.שאלפי    647בסך 

  הקמת   בגין  וקבלנים  ציוד  לספקינובע מהתחייבות    הקיטון

  ובאוגנדה  בישראל   הציוד   ורכישת   מפעלים,  החממות

 .שוטפים הלא הנכסים במסגרת  לעיל כמפורט 

למועד הדוח עומדת היתרה על סך של    -ויתרות זכות  זכאים 2.10

,  2018שנת    לתום  "חשאלפי    564לעומת    "חשאלפי    3,338

של   בסך  ברובו    "ח.שאלפי    2,774גידול  מיוחס  הגידול 

  1,509בסך    מכבידים  חוזים  בגין  החברה  שהכירה  להפרשה

מעובדים    "חשאלפי    495בסך      גידול,    "חשאלפי   נובע 

נובע    "חשאלפי    389של    נוסף   גידולו  עובדים  בגין  מוסדותו

 . ממוסדות )מע"מ(

 

 שוטפות   התחייבויות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

למועד הדוח עומדת    -פיננסי בגין מנגנון הגנת השקעה  נגזר 2.11 39,313 50,715

  0לעומת    )בז"ק ובז"א(  "חשאלפי    7,625היתרה על סך של  

שנת   לתום  ש"ח  אלפי  של  2018)אפס(  בסך  גידול   ,7,625  

בעקבות התקשרות החברה בהסכם עם הכשרה    ש"ח.    אלפי

להכשרה    החברה  הקצתה  במסגרתו  בע"מ  לביטוח  חברה 

של   בסך  כולל  לתשלום  בתמורה  החברה   של    10מניות 

כאמור פוצלה בהתאם לעבודת הערכת    מיליון ₪.התמורה 

בסך    ביןשהתקבלה      ויוש   "ח שאלפי    7,305התחייבות  

ליום   )שייר(.  הוני  שוערכה    2019בדצמבר    31לרכיב 

בסך     מימון  הוצאות   לסעיף   "חשאלפי    320ההתחייבות  

 .והפסד ברווח 
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  שאינן  התחייבויות

 שוטפות 

 

 

 

  חברתבמועד רכישת    -פיננסי בגין מנגנון הגנה למוכרים  נגזר 2.12

  החברה   הכירה  עסקים  צירופי   במסגרת "מ   בע  קנאבליס

  שווי  להערכת  בהתאם  פיננסי   נגזר  בגין  בהתחייבות 

  ההתחייבות  שווי   את   מבטא   פיננסי   הנגזר .  שהתקבלה

  של  השוק   ושווי  ככל   החברה"י  ע  נוספות   מניות  להנפקת 

בהתאם לפרק הזמן כמוגדר  ו  שנקבע  מהשווי   יפחת  החברה

 . הרכישה בהסכם

  מקדמה  בגין"ח  ש  מיליון  5  של  גידול   -מלקוחות  מקדמות 2.13

 . מלקוח

שליטה    הלוואת 2.14 לבעל  והתחייבות  הדוח     – בעלים  למועד 

של   סך  על  היתרה  לעומת    4,364עומדת  ש"ח   5,887אלפי 

אלפי ש"ח נובע    2,211של    קיטון   - "א(  ובז"ק  בז)  ש"ח   אלפי

  לדוחות ו'  19  בביאור   ארוכמת  הבעלים   הלוואת  המרתמ

   .המאוחדים הכספיים 

למועד הדוח  עומדת היתרה על סך    -חכירות  בגין  התחייבות  2.15

ש"ח    0לעומת    "ח שאלפי    9,024של   אלפי  נובע    )אפס( 

)חכירות(    IFRS 16מיישום לראשונה של תקן דיווח כספי  

  הכירה   התקן   יישום   במסגרת.  2019  בינואר   1  מיום   החל

  ומעבדה   למשרדים  מבנה  בגין  שימוש  זכות  בנכס  החברה

  בהתחייבות  החברה  הכירה מנגד .  באוגנדה וקרקע  בישראל 

 . חכירה בגין

שליטה  נגזרים 2.16 לבעלי  התחייבות  בגין  למועד      -פיננסים 

לעומת    "ח שאלפי    35,911הדוח  עומדת היתרה על סך של  

   ערוך מש  נובע  "חשאלפי    239הקיטון של    "ח.שאלפי    36,150

המשובץ     ההתחייבות   ושיערוך  שווי  הערכת"פ  עהנגזר 

עדכון    IFRS 9להוראות    בהתאם  והפסד   לרווח  בעקבות 

בגין     זקפה החברה הוצאות מימון   מנגדתחזית ההנהלה.  

  רכיב בגין    שהתהווהניכיון    והפחתת ריבית, הפרשי הצמדה  

 . המארח החוזה

 :   נובע בהון גידול ה עיקר   2.17 ( 29,753) ( 10,863) עצמי הון ( בהון)גרעון 

של    מהנפקת • כולל  בסך  התקופה  במהלך  ואופציות  מניות 

 ש"ח. אלפי 4,346

נטו מהוצאות    רגילות  מניות ל  8-ו  7  סדרות   אופציות  ממימוש •

 ."חשאלפי  9,296 של בסכום הנפקה  

לבעלי    לש  מהמרה  • בעלים    שליטההתחייבות  הלוואת  בגין 

 ."חשאלפי   2,211החברה בשווי של  למניות

צירוף    במסגרת   בהון  ו שהוכר   אופציה   כתבי ו  מניות   הנפקת  •

אלפי    8,019בע"מ בסכום של    קנאבליסהעסקים עם חברת  

 בהתאמה.  "ח שאלפי  829-ו "חש

  אופציות   כתבי  תנאי   משינוי   שנצמח   תוספתי  שווי   עדכון  •

  שנרשם   (המימוש  תוספת  וקיטון  המימוש  תקופת  הארכת)

 "ח.ש  אלפי  2,329  של  בסכום   החברה  של  הפסד  הגדלת  כנגד

  עם  בהסכם   החברה   התקשרות   במועד   הון   ברכיב  הכרה •

 .לעיל 2.11 בסעיף  כמפורט  מ"בע לביטוח  חברה  הכשרה
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 הפעילות:   תוצאות .3

ורווח כולל    להלן  .3.1 יוסברו עיקרי ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדוח על הרווח או הפסד 

  שהסתיימו  לשניםבהשוואה    2019בדצמבר    31ביום    שהסתיימה  לשנה  החברה  שלאחר  

 . 2017בדצמבר   31 -ו  2018 בדצמבר 31 ביום

 
 

 
  בדצמבר 31

2019 

  בדצמבר 31 2018 בדצמבר 31

2017 

 החברה  הסברי

  "ח ש  אלפי 

  - - - הכנסות 

 המכירות  עלות

)שכר, קבלני משנה, אבטחה,   ידולגעלויות  – המכר עלות - - 3,428

אשר לא הועמסו על הנכסים  שהתהוו  פחת וכדומה( 

 .הביולוגיים

  שווי  מהתאמת   רוווחים

  נטו,  ביולוגים  נכסים  הוגן

 מחוזים מהפסד 

 .לעיל 2.10 -ו 2.1 בסעיפים  הסבר ראה - - ( 2,352)

 הוצאות  הנהלה וכלליות 

של    הגידול • 51 3,704 14,030   לעומת   "חשאלפי    10,326בסך 

  בעלי התקופה אשתקד נובעת מגידול בשכר של  

 "ח. שאלפי   420שליטה בסך של 

עבודה בעקבות    כרבש  "חשאלפי    939גידול של    •

 גידול בפעילות החברה.  

מקצועיים  גידול • ושירותים  )כולל    בייעוץ 

של   בסך  מניות(  מבוסס  אלפי    8,080תשלום 

הון     שלום תש"ח. מתוכם זקיפת הטבה לקרן 

דנינו   יוחנן  ליו"ר  הענקה  בגין  מניות  מבוסס 

כמפורט   קנאבליס    על   הסבר)ראה  ועסקת 

  דולגי.  אלפי ש"ח  6,746בסכום של    (בהון  השינו

  ,ייעוץ  ,שווי  הערכות   בגין  במקצועיות

בהתאם    ותמשפטי ציבורית  חברה  והוצאות 

 לשינוי בפעילות החברה.

ש"ח    אלפי   6,746  של   בסך  מניות  מבוסס   תשלום  קרן  זקיפת  •

  בהענקה   בגין)בעיקר    וכלליות  בהנהלה  שנרשמו  הוצאות  בגין

 .(דנינו יוחנן  מר  ר"ליו

  15,276  של  השנה   שוטף   הפסד  בגין   בהון     קיטון   -לשנה  הפסד •

 .₪  אלפי

  מקנות   שאינן זכויות

 שליטה

 .והפסד רווח  דוח לפי השנה בהפסדים  מחלקו נובע  במיעוט   הקיטון 157 ( 1,217)

  20,591 67,858 המאזן  סך
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  בדצמבר 31

2019 

  בדצמבר 31 2018 בדצמבר 31

2017 

 החברה  הסברי

  "ח ש  אלפי 

 אחרות  הוצאות 

  ועלויות   נאותות  בדיקת  בעלויות   הכירה  הקבוצה - - 269

עסקת    לרכישה  המיוחסות  ואחרות   משפטיות בגין 

  במסגרת  נכללו   אלו  עלויות"ח.  שאלפי    200  בסך קנאבליס  

 .והפסד רווח  בדוח אחרות  הוצאות  סעיף

 . שיווק הוצאות  הינו ההפרש

  הכרה   בגיןהוצאות  

  בעלי   כלפי   בהתחייבות 

 שליטה 

  בתחום  לפעילות   החברה  כניסת   בעקבות שהוכרו    עלויות  - 37,891 -

 .במהופך  רכישה של בדרך טופלההעסקה .  הקנאביס

 למסחר  רישוםהוצאות 
  בתחום  לפעילות   החברה  כניסת   בעקבות   שהוכרו  עלויות  - 110,525 -

 .במהופך  רכישה של בדרך טופלה העסקה .  הקנאביס

  51 152,120 15,375 הפסד מפעולות רגילות 

מימו  הוצאות ,  ן)הכנסות( 

 נטו 

   המימון  הכנסות - ( 2,231) 1,287

אלפי ש"ח לעומת התקופה המקבילה    104של  גידול

  לבעלי התחייבות   בגין  נגזרים משערוך נובעאשתקד 

 .לעיל  2.14 והלוואות בעלים כאמור בסעיף שליטה

 ן מימו  הוצאות 

  מנגנון  בגין   פיננסי   נגזר  שיערוך   בגין   מימון  בהוצאות   גידול

  קנאבליס בגין העסקה עם הכשרה וחברת    השקעה  הגנת

"ח  שאלפי    320של    בסך  לעיל  2.12-ו  2.11כאמור בסעיפים  

 "ח בהתאמה. שאלפי  130-ו

בגין    הוצאות    והפחתת   הצמדה   הפרשי,  ריביתמימון 

אלפי   2,465של  בסך מארח החוב הנוסף  חוזה  בגין   ניכיון

יישום לראשונה    בגין"ח  שאלפי    239בסך    חכירות ₪, בגין  

 לעיל.  2.3כמפורט בסעיף    IFRS 16של

  בת   חברת   פעילות   בגין  בעיקר   שער   הפרשי   הוצאות 

 "ח. ש אלפי  350 בסך באוגנדה 

  51 149,889 16,662 כולל לתקופה  הפסד

 

   :מימון ומקורות  נזילות .4

  תהלוואו  ,בעלים  מהלוואות, מימנה החברה את פעילותה  הפעילות  עסקת  השלמת  ממועד .4.1

 19  בימיםשהשלימה החברה    ת וציבורי  ותהנפק  במסגרת  שהתקבלו  מכספים  בנקאיות,

פרטיות  2019ביוני    16-ו  2018בנובמבר    20,  2018  טבאוגוס הנפקות    כתבי   ומימושי, 

 ההנפקות  אודות   נוספים  לפרטים.  כאמור  ההנפקות   במסגרת  שהונפקו   סחירים   אופציה 

סעיפים    הפרטיות   ההנפקות ,  הציבוריות ראו  הבעלים   2.4-ו  2.2,  1.2,  1.1.2והלוואות 

 לפרק א' לדוח התקופתי. 

בהנפק   2019  בשנת"כ  בסה .4.2 החברה  סחירים  מניות של    ותגייסה  אופציה  כתבי  )כולל  , 

כ  כולל ( סך  סחירים  אופציה   כתבי   של   מימושים  )נטו(.  ש  אלפי  23,779-של  כן,   כמו "ח 

ליום   נכון    בעלי   כלפי  החברה  של  הבעלים  הלוואות  יתרת  2019בדצמבר    31בסה"כ, 
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  40,275-עומדת על סך של כ  שליטה  לבעלי התחייבות בגין  פיננסים  נגזרים  כולל השליטה

   .₪ אלפי

 :2017  -ו 2018בהשוואה לשנים   2019המזומנים של החברה לשנת    תזריםיפורט   להלן .4.3

 

  בדצמבר 31 2019 בדצמבר 31

2018 

31 

  בדצמבר 

2017 

 החברה  הסברי

  "ח ש  אלפי

 תזרים

 מזומנים

  לפעילות

 שוטפת 

 "חשאלפי    1,454בפעילות השוטפת בסך של    גידול - ( 5,379) ( 6,833)

  ,שכר  הכוללות  השוטפות   בהוצאות   מגידול נובע  

  והוצאות   מקצועיים  ושירותים  ייעוץ  הוצאות

החברה   בפעילות  לגידול  בהתאם  ציבורית  חברה 

 (קנאבליס)גיוסי הון, רכישת 

תזרים 

המזומנים  

פעילות  ל

 השקעה 

שימוש    סכומים • - ( 13,302) ( 20,305) לזכויות  שהוונו 

במקרקעין הסתכמו בתקופה המדווחת  

לעומת סך של     "חש  אלפי  8,252  שללסך  

המקבילה    9,411 בתקופה   ₪ אלפי 

  אלפי ₪.נובע   1,159אשתקד, קיטון של  

שימוש    שהוונומסכומים   לזכויות 

בסעיף    במקרקעין  לעיל    2.4כמפורט 

 10,462בישראל בסך של    ת בגין החממו

סכומים  אשראי    שהוונו   בניכוי  כנגד 

 "ח. שאלפי  2,211ספקים בסך 

בסכומים בגין רכישת רכוש קבוע    גידול •

התקופה    4,162של   לעומת  ש"ח  אלפי 

  רכוש מרכישת    נובע המקבילה אשתקד  

לעיל בישראל    2.5קבוע כמפורט בסעיף  

מפעלים   ובאוגנדה הקמת  הכולל 

בישראל   ומכונות  ציוד  ורכישת 

 ובאוגנדה.

נובע    "ח שאלפי    4,000של    קיטון •

רכישת   בעת  במזומן    חברת מתשלום 

  עסקים   צירוףבע"מ במסגרת    קנאבליס

 לעיל. 2.6כמפורט בסעיף 
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  בדצמבר 31 2019 בדצמבר 31

2018 

31 

  בדצמבר 

2017 

 החברה  הסברי

  "ח ש  אלפי

 תזרים

  המזומנים

  מפעילות 

 מימון 

מקיטו  "חשאלפי    442של    קיטון • - 18,916 28,040    ן נובע 

 באשראי בנקאי לזמן קצר , נטו. 

נובע מקיטון   "חשאלפי   6,011 של קיטון  •

 בהלוואות בעלים.

בנקאי    הלוואה • של    –מתאגיד  קיטון 

הלוואה    "חשאלפי    14,751 בקבלת 

קיים   מנגד  אך  בנקאי     גידול מתאגיד 

קיטון  בעקבות  השקעה    בפעילות 

 11,072  בפירעון של ההלוואה בסך של  

 "ח. שאלפי 

בגין    5,500  של   גידול • הינו  ש"ח  אלפי 

סוכנויות בע"מ    ראלקו מחברת    הלוואה 

 לעיל. 2.8כמפורט בסעיף 

"ח נובע מהשקעה של  ש  10,000של    גידול •

בסעיף   כמפורט  לביטוח  חברה  הכשרה 

 לעיל. 2.11

נובע   שאלפי    3,294  של  גידול • "ח 

מתמורה ממימושים של כתבי אופציה ,  

 . הנפקה מהוצאות  נטו 

  ושווי מזומנים

 לסוף מזומנים

 תקופה 

1,137 235 -  

 

  של  המבקרים  החשבון  רואי,  2019  בדצמבר  31  ליום  החברה  של  הכספיים  בדוחות .4.4

 בדבר  המאוחדים  הכספיים  בדוחות'  ה1  בביאור  לאמור  הלב  תשומת  את  הפנו  החברה

 הנוגעים   רגולטוריים  להיבטים  בנוגע  הוודאות  לאי  ובאשר  הקבוצה  של   הכספי  מצבה

 וודאויות  ואי  לסיכונים  החשוף  ל"ובחו  בישראל  הרפואי  הקנאביס  בתחום  לפעילות

 תוכניותיה   ועל  החברה   פעילות  על  כך   של  האפשרית  וההשפעה   משמעותיים

 הקבוצה   על  המקשים  מתמשכים  הפסדים   התהוו  לקבוצה.  הנושא  עם  להתמודדות

 2019  בדצמבר   31  ליום,  בנוסף.  שוטפת  מפעילות  חיוביים  מזומנים  תזרימי  להפיק

 אלפי   15,259  בסך  לשנה  כולל  והפסד   ח"ש  אלפי  10,863  -כ  של  בסך  בהון  גרעון  לקבוצה

 הכספיים   לדוחות  ' ה1  ביאורים  ראה .  2019  בדצמבר  31  ביום  שהסתיימה   לשנה  ח"ש

 .המאוחדים

החברה    2020  בפברואר  5ביום   .4.5 )סדרה    26,424,000הנפיקה  חוב  וגייסה אאגרות   )'

מהימים    25,129,000 מיידיים  דיווחים  ראו  נוספים  לפרטים   2020  בפברואר  4ש"ח. 

 (, הנכללים על דרך ההפניה. 2020-01-013638) 2020 בפברואר 5 - ( ו2020-01-013254)
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נכון למועד פרסום דוח זה, החברה עומדת, למיטב ידיעתה, בכל התנאים וההתחייבויות   .4.6

'(, לא התקיימו, למיטב ידיעת החברה, אאגרות החוב )סדרה  בהתאם לשטר הנאמנות של  

תנאים המקימים עילות להעמדת איגרות החוב לפירעון מיידי וכן לא התקבלה הודעת 

 '( כי התקיימה עילה לפירעון מיידי. אהנאמן לאגרות החוב )סדרה  

 נתוני הפרופורמה, שנכללו בדוח הפרופורמה:  .5

 . לדוח תקופתי זה כספיים מאוחדים פרופורמה המצורפים בדוחות פירוט ראה

 אזהרה  סימני  .6

ומתקיימים    במחזור במועד פרסום הדוח  )אגרות חוב סדרה א'(   התחייבות   תעודות  לחברה

(,  ומיידיים  תקופתיים)דוחות    ערך  ניירות  לתקנות(  14)ב()10  תקנהסימני אזהרה כמפורט ב

ביום  1970-"לתש חזוי  מזומנים  תזרים  דוח  פרסמה  החברה    ולעניות   2020  בפברואר  4. 

  למועד   גם  תקפים  מכוחו  וההערכות  ההנחות ,  החזוי  המזומנים  תזרים,  החברה  דירקטוריון 

  של   מיידי  דיווח  ראו,  המזומנים  תזרים   דוח  בדבר  לפרטים.  זה  דירקטוריון  דוח  פרסום

 . ההפניה  דרך על הנכלל(, 2020-01-013062) 2020 בפברואר  4 מיום החברה

 תונים עיקריים מתוך תיאור עסקי התאגיד נ  .7

על דוחותיה    מהותית  השפעה  להם  הייתה   אשר  הבאים  האירועים  התרחשו  2019  שנת  במהלך

 הכספיים של החברה: 

חברת 2019בדצמבר    5ביום    –"מ  בע  קנאבליסרכישת   .7.1 רכישת  את  החברה  השלימה   ,

לפרק א' לדוח   בכ6.31מיליון ש"ח. לפרטים נוספים ראו סעיף    14- קנאבליס בסכום של כ

 . 2019לדוח הכספי לשנת  5  ביאורזה, וכן 

, השלימה החברה את 2019בדצמבר    10ביום    –ביטוח  ל  חברהעם הכשרה    השקעהעסקת   .7.2

מיליון ש"ח עם "הכשרה חברה לביטוח". לפרטים  10התקשרותה בהסכם השקעה בסך 

 . 2019לדוח הכספי לשנת    15  ביאורלפרק א' לדוח זה, וכן   כ6.31נוספים ראו סעיף  

בזריעת  , החלה החברה  2019בינואר    13ביום    –החברה באוגנדה    בחוותפעילות    תחילת .7.3

סעיפים   ראו  נוספים  לפרטים  באוגנדה.  בחווה  א' 17ז)6.31- (12ז)6.31קנאביס  לפרק   )

 . 2019 לשנת  הכספי לדוח 11וביאור  8 ביאורלדוח זה, וכן 

בחוות    תחילת .7.4 רישיון    החברה  קיבלה,  2019ביוני    30ביום    –בישראל    החברהפעילות 

לפרטים  בתחום.  פעילותה  את  והחלה  בישראל  בחווה  רפואי  קנאביס  לגידול  מוגבל 

 . 2019  לשנת הכספי   לדוח 11  ביאורלפרק א' לדוח זה, וכן  טי6.31נוספים ראו סעיף  

התקשרה   2019  בספטמבר  2  ביום  –השקעה עם ראלקו סוכניות לביטוח  ו הלוואהעסקת   .7.5

 20-החברה במזכר עקרונות עם חברת "ראלקו סוכנויות בע"מ", לפיו תשקיע ראלקו כ

בגובה   גישור  הלוואת  לה  תעניק  וכן  בחברה  למועד   5.5מיליון ש"ח  נכון  מיליון ש"ח. 

פרעה החברה לראלקו    2020בפברואר    19  ביוםהדוח, עמדה הלוואת הגישור בעינה, ואילו  

שהועמד ההלוואה  מלוא  לטובאת   התקשרות   אודות  הצדדים   הסכמת  אי  בשל  תה ה 

  לדוח   12ביאור    וכן,  זה  לדוח'  א  לפרקג  כ 6.31  סעיף  ראו  נוספים  לפרטים.  מפורט  בהסכם

 . 2019 לשנת  הכספי
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  שווי הערכות .8

 : מאוד מהותיותהערכות שווי  ארבע הדוח נערכו   לתקופת

 השליטה   בעלי   שהעמידו  עליםוהלוואות ב   הנוסף  הסכום,  האופציות   חוב   אומדן  לצורך .8.1

 . לחברה

 חברה  הכשרה  לחברת  ניתן  אשר  השקעה  הגנת   מנגנון  בגין   פיננסי   נגזר  בגין  שווי   הערכת .8.2

 "מ. בע לביטוח

 . "מבע  קנאבליס חברת של  לנכסים  הרכישה עלות  עודף הקצאת .8.3

 .באשקלון מבנה חכירת הסכם  של שווי ערכתה .8.4

 

"ב לדוח זה, בהתאם להוראות תקנה  המצנתונים הנדרשים בקשר עם הערכת השווי,    להלן

 ב)ט( לתקנות: 8

 

 והלוואות הנוסף הסכום, האופציות חוב אומדן השווי  הערכת נושא

 השליטה בעלי שהעמידו בעלים

מעריך  עם  ההתקשרות  מועד 

 השווי

 2020 פברואר

 כן הסכמה לצירוף ההערכות 

ההערכותעיתוי   2019,בדצמבר 31 

שינוי נושא ההערכות סמוך לפני  

 מועד ההערכות

 .רל

 הכספי  בדוח  ראה שווי נושא ההערכות 

) זיהוי המעריך ומאפייניו  והשקעות  יעוץ  אי.אפ.אס  בע"מ  2009חברת   )
שווי   והערכות  ומימוני  כלכלי  ייעוץ  במתן  ,מתמחה 

חשבונאות בין  מקצועיות בלתי תלויות, על פי כללי  
כספי   דיווח  ,לצורכי  ישראלית  ותקינה  לאומית 

לבתי משפט. בין לקוחות   IFRS וכחוות דעת מומחה
הנסחרות   ציבוריות  חברות  עשרות  נמנות  החברה 

 .בארץ ובחו"ל וחברות פרטיות
בן מעריך השווי יעוץ  -שגיא  אי.אפ.אס  חברת  מנכ"ל  רו"ח,  שלוש 

 .(בע"מ2009והשקעות )
 אין  במזמין ההערכות תלות 

 בינומי  מודל מודל ההערכות

בבסיס  העיקריות  הנחות 

 ההערכות

 

 

 

 

 

 

 המצורפת בהערכה פירוט ראה
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  ניתן אשר  השקעה הגנת מנגנון בגין פיננסי נגזר השווי  הערכת נושא

   "מבע לביטוח חברה  הכשרה לחברת

מעריך  עם  ההתקשרות  מועד 

 השווי

 2020 ינואר 

לצירוף ההערכות הסכמה   כן 

 2019ביוני   10 -ו  2019,בדצמבר 31 עיתוי ההערכות

שינוי נושא ההערכות סמוך לפני  

 מועד ההערכות

 .רל

 הכספי  בדוח  ראה שווי נושא ההערכות 

) זיהוי המעריך ומאפייניו  והשקעות  יעוץ  אי.אפ.אס  בע"מ  2009חברת   )
והערכות   ומימוני  כלכלי  ייעוץ  במתן  שווי  ,מתמחה 

מקצועיות בלתי תלויות, על פי כללי חשבונאות בין  
כספי   דיווח  ,לצורכי  ישראלית  ותקינה  לאומית 

לבתי משפט. בין לקוחות   IFRS וכחוות דעת מומחה
הנסחרות   ציבוריות  חברות  עשרות  נמנות  החברה 

 .בארץ ובחו"ל וחברות פרטיות
בן מעריך השווי חברת  -שגיא  מנכ"ל  רו"ח,  יעוץ  שלוש  אי.אפ.אס 

 .(בע"מ2009והשקעות )
 אין  תלות במזמין ההערכות 

 (.PUT)  רמודל בינומי לאופציית מכ מודל ההערכות

בבסיס  העיקריות  הנחות 

 ההערכות

 

 המצורפת בהערכה פירוט ראה

  

 

 ומוניטין למוכרים הגנה מנגנון בגין פיננסי נגזר השווי  הערכת נושא

 "מבע קנאבליס חברת  ברכישת שנוצר

מעריך  עם  ההתקשרות  מועד 

 השווי

 2020 ,מרץ

 כן הסכמה לצירוף ההערכות 

 2019בדצמבר  5 -ו  2019,בדצמבר 31 עיתוי ההערכות

שינוי נושא ההערכות סמוך לפני  

 מועד ההערכות

 .רל

 הכספי  בדוח  ראה שווי נושא ההערכות 

) זיהוי המעריך ומאפייניו  והשקעות  יעוץ  אי.אפ.אס  בע"מ  2009חברת   )
שווי   והערכות  ומימוני  כלכלי  ייעוץ  במתן  ,מתמחה 
מקצועיות בלתי תלויות, על פי כללי חשבונאות בין  
כספי   דיווח  ,לצורכי  ישראלית  ותקינה  לאומית 
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לבתי משפט. בין לקוחות   IFRS וכחוות דעת מומחה
הנסחרות   ציבוריות  חברות  עשרות  נמנות  החברה 

 .בארץ ובחו"ל וחברות פרטיות
בן מעריך השווי יעוץ  -שגיא  אי.אפ.אס  חברת  מנכ"ל  רו"ח,  שלוש 

 .(בע"מ2009והשקעות )
 אין  תלות במזמין ההערכות 

 B&Sלתמחור אופציות  מודל מודל ההערכות

בבסיס  העיקריות  הנחות 

 ההערכות

 המצורפת בהערכה פירוט ראה

 

  משרדים מבנה חכירה הסכם של שווי הערכת השווי  הערכת נושא

 בישראל 

מעריך  עם  ההתקשרות  מועד 

 השווי

 2020, פברואר

 כן הסכמה לצירוף ההערכות 

 ומועד חתימת הסכם החכירה  2019,בדצמבר 31 עיתוי ההערכות

שינוי נושא ההערכות סמוך לפני  

 מועד ההערכות

 .רל

 הכספי  בדוח  ראה שווי נושא ההערכות 

) ומאפייניו זיהוי המעריך  והשקעות  יעוץ  אי.אפ.אס  בע"מ  2009חברת   )
שווי   והערכות  ומימוני  כלכלי  ייעוץ  במתן  ,מתמחה 
מקצועיות בלתי תלויות, על פי כללי חשבונאות בין  
כספי   דיווח  ,לצורכי  ישראלית  ותקינה  לאומית 

לבתי משפט. בין לקוחות   IFRS וכחוות דעת מומחה
ציבוריו חברות  עשרות  נמנות  הנסחרות  החברה  ת 

 .בארץ ובחו"ל וחברות פרטיות
בן מעריך השווי יעוץ  -שגיא  אי.אפ.אס  חברת  מנכ"ל  רו"ח,  שלוש 

 .(בע"מ2009והשקעות )
 אין  תלות במזמין ההערכות 

   אחרים מימון  מקורות על  התבססות מודל ההערכות

בבסיס  העיקריות  הנחות 

 ההערכות

 המצורפת בהערכה פירוט ראה

 

   תאגידי ממשל היבטי .9

 תרומות  לעניין  החברה מדיניות .9.1

  לא   הדוח  בתקופת הדוח, דירקטוריון החברה לא קבע מדיניות בעניין מתן תרומות.    למועד 

  .הקרוב בעתיד  תרומות  למתן התחייבות  ניתנה ולא מהותיים בסכומים תרומות הוענקו

 ופיננסית  חשבונאית  מומחיות בעלי דירקטורים .9.2

ופיננסית    בהתאם מומחיות חשבונאית  בעל  לדירקטור  ומבחנים  )תנאים  לתקנות החברות 
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  ביולי   19, קבע דירקטוריון החברה, ביום  2005- ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו

חשבונאית  2012 מומחיות  בעלי  בדירקטוריון  דירקטורים  של  הנדרש  המזערי  המספר  כי   ,

ה אחד.  דירקטור  על  יעמוד  הסוגיות  ופיננסית,  באופי  בהתחשב  התקבלה  זו  חלטה 

של  הכספיים  דוחותיה  בהכנת  המתעוררות  החשבונאית  הבקרה  וסוגיות  החשבונאיות 

וכן   פעילותה,  של  והמורכבות  הגודל  סדר  החברה,  של  פעילותה  תחומי  לאור  החברה, 

ניהולי   עסקי,  ניסיון  בעלי  אנשים  הכולל  בכללותו,  החברה  דירקטוריון  בהרכב  בהתחשב 

 קצועי, המאפשר להם להתמודד עם מטלות ניהול החברה לרבות מטלות הדיווח. ומ

אשר הינם בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית, נכון למועד פרסום דוח זה,    הדירקטוריון  חברי

(  ת חיצוני  ית )דירקטור   הדר רון  "רד (,  תלויה  בלתי  דירקטורית )  בריקמן   מרום  מיכל '  גבהינם  

. לפרטים אודות חברי הדירקטוריון של החברה אשר  (חיצונית)דירקטורית    עמי  בן  עירית'  וגב

הינם בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית, והעובדות שמכוחן ניתן לראותם ככאלה וכן פרטים  

 בפרק ד' לדוח זה.  26תקנה   ובדבר השכלתם, רא

 תלויים  בלתי  דירקטורים .9.3

 ורים הבלתי תלויים.  לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקט  החברה

   החברה  של הפנימי  המבקר בדבר פרטים .9.4

 המבקר הפנימי בחברה הינו רו"ח עמרי וולף.  .9.4.1

 . 22.8.2013יום בהפנימי החל את כהונתו בחברה  המבקר .9.4.2

משרד רואי    בעלהינו רואה חשבון הנותן שירותים חיצוניים לחברה,   וולף  עמרי"ח  רו .9.4.3

צוות ומחלקה במחלקת ביקורת הפנים במשרד ברזילי   וכיהן בעבר כמנהל  חשבון, 

 ושות', רואי חשבון.  

  החברות   לחוק )ב(  146  סעיף  בדרישות  עומד  הפנימי   המבקר,  החברה  ידיעת  למיטב .9.4.4

 "(. הפנימית הביקורת חוק)" 1992-"ב תשנ, הפנימית הביקורת לחוק 8  וסעיף

החברה אינו בעל עניין בחברה ו/או קרובו וכן אינו רואה חשבון  המבקר הפנימי של   .9.4.5

על   נוסף  תפקיד  בחברה  ממלא  לא  הפנימי  המבקר  בנוסף,  מטעמו.  מי  או  מבקר 

הביקורת הפנימית, וכן הוא לא ממלא תפקיד מחוץ לחברה היוצר או העלול ליצור  

מחזיק ניירות    ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר פנימי של החברה. המבקר הפנימי לא

 ערך של החברה או גופים הקשורים אליו בהתאמה. 

  13  מיום  החברה  של  הביקורת  ועדת   המלצת  קבלת  לאחר  2013,  באוגוסט  22  ביום .9.4.6

.  לתפקידו  הפנימי  המבקר  מינוי  את  אישר  החברה  דירקטוריון,  2013,  באוגוסט

  לאור ,  בחברה  פנימי  כמבקר  וולף  עמרי"ח  רו  את  למנות  החליט  החברה  דירקטוריון

  ציבוריות   ולחברות  שונים  לגופים  ביקורת  שירותי  במתן  השנים  רב  וניסיונו  כישוריו

המלצות שהתקבלו לגבי  ה  ולאור ,  פעילותה  ומורכבות  גודלה  החברה  בסוג  ובהתחשב

 איכות עבודתו.
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  פנים   ביקורת  שירותי  לה  מעניק  אלא,  החברה  של  עובד   איננו  הפנימי  המבקר .9.4.7

 . חיצוניים

 .  החברה של  "להמנכהינו  בחברה מיהממונה הארגוני על המבקר הפני  .9.4.8

  הביקורת   ועדת  עם  בהתייעצותהעבודה השנתית נקבעת ע"י המבקר הפנימי    תכנית .9.4.9

שיקולים  החברה  ודירקטוריון  הביקורת  ועדת   ידי  על  ומאושרת  החברה"ל  ומנכ  .

הפעילות   תחומי  היתר,  בין  הינם,  הביקורת  תוכנית  בקביעת  ה המנחים  ,  חברהשל 

פעילויותיה,   כרוכות  בהם  הסיכון    בעבר   שנבדקו   נושאים,  ההנהלה  דגשיגורמי 

. תוכנית הביקורת אינה מותירה בידי  הפנימי  המבקר  המלצות  אחר  ומעקב  וביקורת

 המבקר הפנימי שיקול דעת לסטות ממנה. 

בשנת    המבקר .9.4.10 הועסק  של    בחברה  2019הפנימי  היקף    שעות   110בהיקף  עבודה. 

העסקת המבקר הפנימי ושכרו נקבעו על ידי ועדת הביקורת של החברה לאחר שהוצג  

לה תכנית עבודה שנעשתה על ידי המבקר הפנימי והנושאים המומלצים לביקורת.  

 . אשראי כרטיסי . 2. מניות לבעלי ותשלומים שכר. 1: 2019נושאי הביקורת בשנת 

הפנים לוועדת הביקורת דוח ביקורת )בכתב(  הגיש מבקר     2019בדצמבר,    18  ביום .9.4.11

, בהתאם לתוכנית הביקורת  אשראי  וכרטיסי   מניות  לבעלי  ותשלומים  שכר  י בנושא

וועדת הביקורת מיום2019לשנת     הביקורת   ועדת  דנה  2019  , בדצמבר  30  . בישיבת 

דן דירקטוריון החברה בממצאי הדוח    2020במרס    29וביום    כאמור  הדוחבממצאי  

 כאמור. 

  הביקורת   את   עורך  הפנימי  המבקר ,  לחברה  שנמסרה   והודעה  החברה  ידיעת   למיטב .9.4.12

)ב(  4  בסעיף  כאמור   ובעולם   בארץ   המקובלים  המקצועיים  לתקנים  בהתאם  הפנימית

 . הפנימית הביקורת  לחוק

  בסעיף   כאמור,  לו  נמסרים  הפנימי  המבקר  ידי  על   המתבקשים והמידע המסמכים  כל .9.4.13

,  החברה  של   המידע  למערכות   חופשית   גישה   לו  ניתנת   וכן,  הפנימית הביקורת לחוק  9

 .כספיים לנתונים גישה לרבות

  המבקר   י"ע   המוגשים  הביקורת  דוחות.  בכתב  מוגש  הפנימי   המבקר  וחשבון  דין .9.4.14

  ר"וליו   החברה  ל" למנכ,  הדירקטוריון  ר"ליו  ומוגשים,  החברה  בהנהלת  נדונים  הפנימי

 . הביקורת ועדת

היקף, אופי ורציפות פעילות המבקר הפנימי ותכנית עבודתו    כי,  סבור  הדירקטוריון .9.4.15

 כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בתאגיד.   ומספקיםסבירים 

שניתנו על ידו בתקופת    השירותים  בגין  2019שכרו של המבקר הפנימי בשנת    עלות .9.4.16

ש"ח. שכרו של המבקר הפנימי נקבע לפי תעריף    אלפי  22 -כהדוח, הסתכמה לסך של  

  דירקטוריון   לדעת ת עבודה של מבקר פנימי.  לשעת עבודה המקובל והסביר לעלות שע

  הפנימי  המבקר  של דעתו שיקול על להשפיע  בו יהיה ולא סביר הינו  התגמול, החברה

 . החברה את לבקר בבואו
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העסקה    לדעת .9.4.17 היקף  החברה,    הוא  אותו   והתגמול  הפנימי  המבקר  שלדירקטוריון 

  הפנימי  המבקר  של  עבודתו  בהיקף  פגיעה  או  תלות  יוצרים  אינם,  סבירים  הינם  מקבל

   את היקף פעילותה של החברה. מיםתואו

 החברה  של החיצוני המבקר בדבר פרטים .9.5

,  32  המסגר  מרחוב   חשבון   רואי',  ושותקנה  -פאהן   הינם  החברה   של   המבקרים  החשבון   רואי 

 . אביב תל

 :  החברה של המבקרים החשבון לרואי  ששולמו התשלומים בדבר  פרטים  להלן

 הדיווח  שנת

  לביקורת הקשורים  שירותים,  ביקורת שירותי

 ושירותי מס 

 אחרים  שירותים

  סכום עבודה שעות

 "ח( ש אלפי) 

 שעות

 עבודה

  סכום

)אלפי  

 "ח( ש

2019 1,500 210 - - 

2018 1,000 180 - - 

 

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. 

 המאזן  תאריך לאחר  אירועים .10

  עם   שנחתם  העקרונות  למזכר  תוקף  פקיעת על ברההח הודיעה  2020  בינואר   1  ביום .10.1

  2020  בינואר  1  מיום  מיידי  דיווח  ראו  נוספים  לפרטים"מ.  בע   סוכנויות  ראלקו

הודיעה החברה    2020בפברואר    20ביום    .ההפניה  דרך  על   הנכלל(,  2020-01-000087)

מיידי   דיווח  ראו  נוספים  לפרטים  ראלקו.  ידי  על  ההלוואה שהועמדה  פירעון  על 

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 2020-01-017553) 2020בפברואר  20יום מ

  חוב   אגרות  להנפיק  כוונתה  עם  בקשר  עדכונים  החברה פרסמה  2020  בינואר  5  ביום .10.2

(,  2020-01-001575) 2020  בינואר 5  מיום מיידי  דיווח ראו נוספים לפרטים. להמרה

 . ההפניה  דרך על  הנכלל

  בישראל   מהחווה  מכירותיה   של  הערכות   החברה  פרסמה  2020  בינואר   6  ביום .10.3

  בינואר   6  מיום  מיידי  דיווח  ראו  נוספים  לפרטים.  2020  בשנת  באוגנדה  ומהחווה

 . ההפניה דרך על הנכלל(, 2020-01-002070) 2020

  אישור   קיבלה  החברה   של  בת  חברת  כי  החברה  הודיעה  2020  בינואר  12  ביום .10.4

  דיווח   ראו  נוספים  לפרטים.  בפורטוגל  רפואי  קנאביס  לגידול  מתקן  להקמת  ראשוני

 . ההפניה דרך על   הנכלל(, 2020-01-004584)  2020 בינואר 12  מיום מיידי 
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הודיעה החברה כי מיטב דש יפעל כעושה שוק במניות החברה    2020בינואר    16  ביום .10.5

 בבורסה.  

ה  קיבל  .Industrial Globus Uganda Ltdהודיעה החברה כי    2020בינואר    28  ביום .10.6

ישראל   למלטה,  רפואי  קנאביס  לייצא  רשאית  היא  לפיהם  רשמיים  אישורים 

מיום   מיידי  דיווח  ראו  נוספים  לפרטים  -2020-01)  2020בינואר    28וגרמניה. 

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 010683

פרסמה החברה תזרים מזומנים חזוי לאור כוונתה להנפיק    2020בינואר    30  ביום .10.7

פרסמה החברה דוח משלים לתזרים המזומנים   2020אר בפברו 4אגרות חוב וביום 

-2020-01)  2020בינואר    30החזוי. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מהימים  

 (, הנכללים על דרך ההפניה.  2020-01-013062)  2020בפברואר  4 - ( ו011652

  להמרה  חוב  אגרות  להנפקת מדף  הצעת  דוח  החברה  פרסמה  2020  בפברואר  4  ביום .10.8

  ראו   נוספים  לפרטים.  ההנפקה  תוצאות  על  דוח  פרסמה  2020  בפברואר   5  וביום 

  2020 בפברואר 5 - ו( 2020-01-013254) 2020  בפברואר  4 מהימים  מיידיים  דיווחים 

 . ההפניה דרך על הנכללים(, 2020-01-013638)

בישראל    2020בפברואר    13  ביום .10.9 של החברה  על הסמכת החווה  הודיעה החברה 

  2020  בפברואר   13  מיום  מיידי  דיווח  ראו  נוספים  לפרטים.  GACPדה בנהלי  לעמי

 . ההפניה דרך על הנכלל(, 2020-01-015651)

  בישראל   הבריאות  ממשרד  היתר  קיבלה  כי  החברה  הודיעה  2020  בפברואר  19  ביום .10.10

  ראו   נוספים  לפרטים.  באוגנדה  החברה  של  מהחווה  רפואי  קנאביס"ג  ק   250  לייבא

 . ההפניה דרך על הנכלל(, 2020-01-017481)  2020 בפברואר 19  מיום מיידי דיווח

"ל  וכמנכ  בטוגדר  הפארמה  תחום  כמנהל  לכהן  חדל  אלישיב  יואב  2020  במרס  1  ביום .10.11

-2020)  2020  בפברואר  20  מהימים  מיידיים  דיווחים  ראו  נוספים  לפרטים.  קנאבליס

 . ההפניה דרך על הנכללים(, 2020-01-020712)  2020 במרס 1  -ו( 01-017916

  ביטוח   בפוליסת   התקשרותה  על  החברה   הודיעה  2020  בפברואר  27  ביום .10.12

  אסיפה   זימון  החברה   פרסמה  2020  במרס  9  וביום  משרה  ונושאי  דירקטורים

-2020)  2020  בפברואר  27  מהימים  מיידיים  דיווחים  ראו   נוספים  לפרטים.  כללית

 . ההפניה דרך על הנכללים(, 2020-01-022995)  2020 במרס 9  -ו( 01-020202

  החזקותיו   שינוי  ועל  6  סדרה  אופציות  פקיעת  על  החברה  הודיעה  2020  במרס  1  ביום .10.13

  ראו   נוספים  לפרטים.  בחברה  השליטה  מבעלי  ואחד"ל  מנכ,  ברכה  ניסים  מר  של

(,  2020-01-020724  -ו  2020-01-020730)   2020  במרס  1  מהימים  מיידיים  דיווחים

 ההפניה.  דרך  על הנכללים

"מ  בע  פארמה  גלובוס של  אחזקותיה שינויהודיעה החברה על  2020במרס  24 ביום .10.14

  של   האחרים  המניות  מבעלי  מניות  קבלת  באמצעות ,  61%- ל  51%-מ  באוגנדה  בחווה

  2020  במרס   24  מיום  מיידי  דיווח  ראו   נוספים  לפרטים.  תמורה  ללא  באוגנדה  החווה

 . ההפניה דרך על הנכלל(, 2020-01-028821)
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     2020 במרס 29

  הדוחות   אישור  תאריך
 הכספיים

 דנינו  יוחנן 

 הדירקטוריון "ר  יו

 ברכה  ניסים 

 ודירקטור "ל  מנכ

 

   

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

   
 

 

  

  

 בע"מ פארמה טוגדר

 דיםרנפ םפייכס וחותד

 2019 ברדצמב 31 םיול



 

 

 

 

 

  
   

    
    

 

   
  
  

        
  

    
  

     
  

    
  

       
  

     
  

      

 

   

 מע"ב מהרר פאדטוג

 ךרע ותרניי נותלתק ',ג9 תקנה פילדרפפי נע כסדמי
 1970- לש"ים(, התדים ומייפתייות תקווחד)

2019 רבדצמב 31 ליום

 ן ה ת ו כ 

 דומע

2  רדנפ יכספ דעימ על קרמבה ןוהחשב האור של חדוימ חוד

םייכספ  יםנותנ

3 יכספב ההמצ על פייםסכ תוניםנ  .א

4 דסהפו רווחעל ה פייםסכ תוניםנ  .ב

5 ללהכו סדפהה על פייםסכ תוניםנ  .ג

6-7 מניםמזומי הזרית על פייםסכ תוניםנ  .ד

8-10 סףתי נומהו מידע  .ה
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 תוחו)ד רךעתוירינתונקתל'ג9הנקתילפ רדנפ יכספ דעימ על קרמבהןושבהח האור של חדוימחוד:ןוהנד
 1970- "לשתה ,ים(ייידמו יםיתפוקת

- "לתשה(,מיידייםו תייםופקתת)דוחו ערך תניירו תקנותל'ג9 קנהתפיל רדנפהפיסהכ מידעה את קרנובי
 על רדיםנפה ותדוחהתאו 2018-ו 2019 ברמצבד 31 מיםלי "(ברההח"- לןלה)מ"בע מהארפ דרגטו של 1970

 מועדמ פהקותלו 2019 ברמבדצ 31 ביום מהתייסהש לשנה מניםמזומי הזריתו ללהכו סדפהה סד,פהרווח וה
 פיסהכ מידעה החברה. של תיופקתה דוחבלנכל אשרו,2018 ברמבדצ 31 וםלי ועד ( 2018 אימב2) מההשלה
 רדנפה פיסהכ מידעה על עהדתלחוו אהי תנואחריו ה.ברהח של לההנהוה ריוןטוקדירהתאחריוב הינו רדנפה

 תנו.קורבי על ססתבבה

 תא תכנןל תנואימ דרשנ להא קניםתפי על ל.אבישר קובליםמתקורבי קניתל אםתבה תנוקורבי תא כנוער
 ת.תימהו תעיטמו גההצ רדנפה פיסהכ מידעב איןש ביטחון של בירהס מידה גלהשי טרהמב עהולבצ תקורהבי

 רד.נפהיכספה מידעב ליםלוהכ טיםובפר יםמסכובתמכותוהתאיור של תמיגמד קהבדי תללכו תקורבי
 מדניםאוה של רדנפה פיסהכ מידעהתריכבע מושיוש אייםהחשבונ לליםהכ לש ינהבח גם תללכו תקורבי
 פיסהכ מידעהשל גההצהתתואונתרכהע וכן ברההח לש לההנהוה טוריוןקירהד ידי על נעשוש תייםעוממשה
 תנו.דע תלחוו תאונססיבתקמספ תנוקורשבי בוריםס אנו רד.נפה

 תניירו תקנותל'ג9 קנהתתאולהור אםתבה ,תתיומהוהתהבחינו מכל ,רוךע רדנפה פיסהכ מידעה,תנולדע
 .1970- "לתשה (,מיידייםו תייםופקת ת)דוחו ערך

 פייםסהכתבדוחו 'ה1 אורבבי מוראב להלתמתשו תא פניםמאנו ל,נ"התנודעתחוו תאגסייללימב
 יםגעהנו טורייםלגור טיםגע להיבבנו תאוהווד איר לאשבו צהקבושל ה פיסהכ מצבה בדבר אוחדיםמה

 עההשפוה תייםעוממש תאויוווד איו יכוניםסף ל"ל החשוובחו ראלביש איפובר סאביקנתחום הב תלועילפ
 .אעם הנוש תדדומותלה תיהתוכניו לעו ברהת החלועיעל פ כך ת שלאפשריה

 'תושו הנק ןהפא
 ןוי חשבאור
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  2019  

אלפי  ש" ח   

 

אלפי  ש" ח  
 

    
   

     
 235  361 מזומנים ושווי  מזומנים  

 565  1,255 חייבים ויתרות חובה 

     1,616  800 
   

      
 50,977 הלוואות  לחברות  מוחזקות   28,817 

 312  16,316 סך נכסים  בניכוי  סך התחייבות בגין חברות  מוחזקות   

       
   

        
   

    
-  5,584 הלוואה  מ אחרים  

  565 ספקים ונותני שירותים  
 564 597 זכאים ויתרות  זכות   

-  3,056 נגזר  פיננסי בגין  מנגנון הגנת השק עה  
-   3,647 נגזר  פיננסי בגין  מנגנון הגנה למוכרים  

  3,310 הלוואת בעלים והתחייבות לבעלי שלי טה  

      
   

     
 2,993  1,054 הלוואות בעלים והתחייבויות לבעלי שלי טה  

 36,150  35,911 נגזרים  פיננסיים בגין התחייבות לבעלי שלי טה  
בגין מנגנון הגנת השק עה  - 4,570 נגזר פיננסי

 17,037  21,478 סך התחייבויות  בניכוי  סך נכסים בגין חברות  מוחזקות  

 56,180  63,013  סה"כ התחייבויות לא שוטפות  

        

       

       
   

 
 
 
 
 
 

   
יו"ר  דריקטוריו ן  

יוחנן דנינ ו  
ניסים ברכה  

מנכ"ל    
אור    בן אורי

סמנכ"ל כספ ים  
 

 
      

 מבע" המר פארגדוט

 יפהכס צבמה על םייכספ יםנותנ .א

ברמדצב 31  םויל

 יםנכס

 םיטפוש יםנכס

  

 יםטפוש יםכ נכססה"

 יםטפוש לא יםנכס

 יםטפוש אים לנכס ה"כס

 ה אםברכח המעצ הברלח יםחסוימה יםכ נכססה"

 תוטפוש תויוייבתחה

 תוטפוש תויוייבתחה ה"כס

 תוטפוש לא תויוייבתחה

    

    

 אם הברכחהמעצהברלחתוחסוימהתויוייבתחה"כסה

 הברהח של תוינמה ילבעל חסוימה ןוהב ןורעג

 הברכח המעצ הברלח יםחסוימהןוהבןורעגו תויוייבתחהה סך
 אם

 סמרב :פייםסהכ תהדוחו אישור ריךאת

2018 

29,129 67,293 

29,929 68,909 

44 

2,894 

3,502 16,759 

59,682 79,772 

)29,753( )10,863(

29,929 68,909 

.2020 29 

 םייפסהכ תוחוהדמרדנפיתבלקחל יםווהמ יםרפומצה יםרויאהב
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 3,322  11,058    הוצאות  הנהלה וכלליו ת  
- 200    הוצאות  אחרות   

       - 37,891 

 40,913  11,258 הפסד  תפעולי  
   

 )3,948( )7,815( הכנסות  מימון   
 1,667  7,031 הוצאות  מימון  

 )2,281( )784( הכנסות  מימון , נטו  

 38,632  10,474 הפסד לאחר  מימו ן, נטו  

     
   

        
   

       
    

   
בסיסי  למניה     הפסד

  

  הפסד  מדולל   למניה 

  
 

    

ברמדצב 31
)*( 2018 

111,856 4,802 

149,863 15,276 

)3.60( )0.35(

41,632,785 50,187,135 

)3.62( )0.35(

41,700,085 50,187,135 

0.01 
: 

)*( 

 מבע" המר פארגדוט

סדהפו חווהר על םייכספ יםנותנ  .ב

 הפוקתל
עדוממ לשנה  

שהסתיימה   
ביום  

 31 בדצמבר 
 2019 

אלפי  ש" ח  

המשלהה
םויד לעו

 חש" ילפא

 :תוילותפע תוצאוה

 טהליש ליבע פיכל תתחייבובה כרהגין הבתאוהוצ

 טונ,תקומוחז תברודי חסהפב ברהת של החמניועלי הבקחל

 הברהח של תוינמה ילבעל חסוימה הפוקתל הפסד

 ח''ש הברהח תוינמ יבעלחס לוימה הילרג הינמד להפס
 .נ.ע

הממוצע המשוקלל של  מספר  המניות  ששימש  בחישוב  ההפסד  
 למניה  

הממוצע המשוקלל של  מספר  המניות  ששימשו  בחישוב  ההפסד  
המדולל   למניה  

 לן.לה 4ה' אורבי אהר,מהופךב כישהרתקסר עדבב

 םייפסהכ תוחוהדמרדנפיתבלקחל יםווהמ יםרפומצה יםרויאהב
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        15,276  

     

     
    

           )17(               - 

       )17(                -
   

      15,259  

 
   

 מבע" המר פארגדוט

ללוהכ הפסדה על םייכספ יםנותנ  .ג

לתקופה   
ממועד  

ההשלמה 
ועד ליום  
 31 בדצמבר  

 )*(   2018 
אלפי  ש" ח  

לשנה  
שהסתיימה   

ביום  
 31 בדצמבר  

 2019 
אלפי  ש" ח  

 הברהח של תוינמה ילבעל חסוימה הפוקתל הפסד

 :אחר ללוכ חוור ימרכיב

 וחולר עתידב וגוויסמחדש/ יםגוומס ר אשרלל אחוכ חוור ייטפר
 :הפסד וא

 וץחתלועיפ גיןב פייםסכתדוחו םגותר גיןב שער הפרשי

 הופקתל אחר ללוכ הפסד הכל סך

 הפוקתל ללוכ הפסד

149,863 

149,863 

 לן.לה 4'ר האובי אהר,מהופךב כישהרתקסר עדבב )*(

 םייפסהכ תוחוהדמרדנפיתבלקחל יםווהמ יםרפומצה יםרויאהב
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  2019    

   אלפי  ש" ח   

 
   

      
  )15,276( 

 
)149,863( הפסד לתקופה  המיוחס לבעלי המניות של הח ברה  

  
   11,859 146,475 

      )3,417( 
 

  )3,388(
  

      
     )22,160(  

        
      )4,000( -

       )26,160(  
   

      
 5,428  נטילת הלוואה  בעלים והתחייבות לבעלי שלי טה  

-   5,500 נטילת הלוואה  מאחרים  
נטו מהוצאות הנפקה    6,139  9,433 תמורה  ממימוש כתבי  אופציות  סחירות,

  - 4,112

 4,346 -

 10,000   -

-  7 הנפקת מניות חסומות  

 15,679 29,703  מזומנים  נטו שנבעו מפעילות מימו ן  

  
 126 

 
שינוי ביתרת  מזומנים  ושווי  מזומנ ים  

 
  )457( 

  
 235 יתרת  מזומנים  ושווי  מזומנים  לתחילת  התקופה  

 
 692 

  

         361  
   

   

 מבע" המר פארגדוט

יםנמוזמה ימיתזר על םייכספ יםנותנ  .ד

 הפוקתל
 עדוממ

 המשלהה
םויד לעו  םויב הנשל

 ברמדצב 31 ברמדצב 31
)*( 2018 

 חש" ילפא

 :תטפושתוילפעל יםנמוזמימיתזר

 תשוטפ תוילפעמנים למזומי הזרית תגהצת לדרושות המואתה
 א'( פחס)נ

 תטפוש תולילפע ושמישש ונט יםנמוזמ

 הקעשהתוילפעל יםנמוזמימיתזר
 תוקמוחז ותברלח תאולווה

:
 )12,747(

 מניםמזוה בניכוי ,אשונהלר האוחדש תאוחדמ החבר תרכיש
 ב'( פחס)נ רכישהב עושנב

 הקעשה תוליפעל ושמישש ונט יםנמוזמ

 :ןומימ תוילמפע יםנמוזמ ימיתזר

הנפקת  חבילה הכוללת כתבי  אופציה בניכוי הוצאות הנפקה, נטו  
מהוצאות הנפ קה  

נטו   וכתבי  אופציות, רגילות הנפקת חבילה הכוללת  מניות
מהוצאות הנפ קה  

רגילות ונגזר פיננסי בגין  מנגנון הגנת   הנפקת חבילה הכוללת  מניות
השקעה    

  

 הפוקת ףוסל יםנמוזמ יוושו יםנמוזמ תתרי

 )12,747(

417

235 

 לן.לה 4'ר האובי אהר,מהופךב כישהרתקסר עדבב )*(

 םייפסהכ תוחוהדמרדנפיתבלקחל יםווהמ יםרפומצה יםרויאהב
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-  6,746  תמניו ססמבו תשלום    
בעלי המניות של החברה  בהפסדי חברות  מוחזקות    111,231  4,809 חלק

בגין הכרה בהתחייבות כלפי בעלי שלי טה    -  רישום  הוצאות
     

  )375(
-  320 שיערוך של נגזר  פיננסי בגין  מנגנון הגנת השק עה  
  שערוך של נגזר  פיננסי בגין  מנגנון הגנה למו כרים  

וריבית צבורה על הלוואת בעלים  מבעלי שלי טה    4,079  6,406 הפחתת  ניכיון
   85  

   146,840 
   

      
)191(   )685(  עליה  בחייבים ויתרות  חובה  

שירו תים   44 526 עליה בספקים ונותני
       )104(  )218(

   )263(   )365(  

  11,859 
 

 
  

 
  נספח ב ' - רכישת חברת  מאוחדת  שאוחדה לראשונ ה  

 
נכסים והתחייבויות של החברות  המאוחדות ליום הרכישה   

)ראה ביאור   4 לדוחות הכספיים המאוחדים  ליום   31 בדצמבר  
 :)2019 

  

  

- )116( הון חוזר )למעט  מזומנים ושווי  מזומנים(  
 )109( רכוש  קבוע, נטו  

ברכישה    )16,175( מוניטין  שנוצר
-   נגזר  פיננסי בגין  מנגנון הגנה למוכרים  

-  8,848 ניירות ערך  שהוקצו ברכישה  
  35   -

  )4,000(  -
 
 

      
 

  הוצאות הנפקת חבילה  כנגד זכאים ויתרות  זכות   
6,   7 ו-   שווי  תוספתי  שנצמח  משינוי  תנאי  כתבי  אופציות  )סדרה 5,

  )8   
    

 
   

 מבע" המר פארגדוט

משך(ה) יםנמוזמה ימיתזר על םייכספ םינותנ  .ד

לתקופה   
ממועד   

ההשלמה  
ועד ליום  
 31 בדצמבר  

 )*(   2018 
אלפי  ש" ח  

לשנה ביום  
 31 בדצמבר  

 2019 
אלפי  ש" ח  

 'נספח א
 תטפוש

 תוליפעל יםנמוזמ ימיתזר תצגהל תושודרה תומתאה-

 :יםנמוזמימיבתזר תוכוכר ןנישא ת(ונסהכ)תוצאוה

 טהליש לימבע עליםבתאלוואי התנב גין שינויבתסוהכנ
שיערוך של נגזר  פיננסי בגין חוב האופציות והחוב הנוסף לבעלי  

שלי טה  

 אחריםמ אהלווגין הב בורהת צריבי

 :תויובייתחהו שורכ ייפבסע םייוניש

   
 תזכו תתרום ויאיזכב רידהי

37,891
- )5,999(

 -

  )6,361(

130 

-
12,122

146,475 

 םבדיעות לטבוגין הב תתחייבוה

 ןמוזמב לאש תיתוהמ תוליפע-'ג פחנס

 -
 -

3,517

161 137 

 - 2,329
- תלוגירתומניל עליםבתאלוושל ה מרהה 2,211 

 לן.לה 4'ר האובי אהר,מהופךב כישהרתקסר עדבב )*(

 םייפסהכ תוחוהדמרדנפיתבלקחל יםווהמ יםרפומצה יםרויאהב
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 מבע" המר פארגדוט

 :סףוניתוהמ דעימ .ה

 רךבד קהסועיתאתהשינ "(רההחב"-לןה)ל"מבע מהארפדרגטו,2018 ארברופ מחודש חלה .1
 תאוז "(סלובוג"-לןלה)מע"בהמארפסגלובו תברחרךדסאביקנה תחוםבתוילפעתסהכנ של

 מחצ ססיב לע אייםפור צריםמו לש צההפו סוןאח יצור, ריבוי, ל,גידוב קסולע טרהמב
 51%,51%,66.67%,100%,100%-ב קהמחזי הברהח ,2019 רמבבדצ 31 ליום נכון ס.אביקנה
 איפורסאביקנ מחיצ ולגיד מ,"בע סליאבקנ ס,גלובו של נפרעהוקנפמוהתמניוה מהון 90%-ו

 מוכ אמה.תבה ל,גטובפור תבתברוח ליןפובתבתברח,גנדהואבתבתברח ת,גבלמו תפותשו
 תאיפורתתוצר ק"ירו תברח של פרעוהנ קנפמוהתמניוה מהון 100%-ב קהמחזי ברההח כן,

 .להעיאיננה פ 2019 בר,מבדצ 31 ליום אשר ע"מ"ב

 אשר "(טקי'ובוג"- לןלה)מע"בתגיולוטכנו טקי'ובוגב אהמל תלובבע קהמחזי ברההח כן, מוכ
 אי.פוהר סאביקנתחום הבתלועילפ מהקדשתקיסהע תלועיבפ קהסע

 בתל רךעתלניירו סהבורב מדביו-"את מדד תמסגרב סחריםנהשל רךעהתוניירו ברההח תמניו
 .ביבא

 ת)דוחו רךעתניירו תקנותלתרישיהע תתוספוה'ג9 קנהתל אםתבה רוךערדנפהפיסהכ מידעה .2
 .1970-"לתשמיידיים(, הו תייםופקת

 על פייםסהכ תוניםהנ תמסגרבתגמוצ ת(אוחדומתברו)ח תקומוחז תברובח ברההח תהשקע .3
 סך של ,ברההח של תמניוה לילבע סהמיוח ,טונ סכום ססיב על יללע טושפור פיסהכ מצבה

 סך בניכוי תתחייבויוהה סך לש או תקומוחז תברוח גיןב תתחייבויוהה סך בניכוי סיםהנכ
 פייםסהכ תוניםהנ תמסגרב.יןטמוני תרבול מוראכ(ענייןה פי)ל תקומוחז תברוח גיןב סיםנכ
 סהמיוח טונ סכום ללנכ עניין,הפיל,ללהכו סדפהה על תדוחוה עלו סדהפו הרווח תדוחו על

 .תקומוחז תברוח גיןב תאוהוצה סך בניכוי תסוההכנ סך של ,ברההח של תמניוה לילבע
 םאתבה פייםסהכ תהדוחו תמסגרב רדנפב תגומוצ ,תקומוחז תברולח תנושני תאולווה
 .אם ברהכח ברהלח מוראכתתרוי גיןב סיםמתייחה מיםסכול

 תאיהחשבונ תמדיניוב מוששי עשהנ רדנפה פיסהכ מידעהו פייםסהכ תוניםהנ תריכבע
 תייםהשנ אוחדיםמה פייםסהכ תלדוחו ת(איהחשבונ תמדיניוה קריעי)2 אורבבי תטמפורה

 אשרבןהלל מוראלטפר ,מייםאונלבי פיסכ דיווח קניתפילםרוכיעה 2019 ברמבדצ 31 ליום
 .תקומוחז תברות חאובתוצ קחלול תקומוחז תברובח תעוקלהש סמתייחה אישבונפול החטיל

 מהלךב קףתולסנכנ אשר (IFRS16)תכירוח,16 מיאונלבי פיסכ דיווח קןתתפעלהש אשרב
 .2019 ברמבדצ 31 ליום ברהחשל ה אוחדיםמספיים ההכ תחולדו 2'גל2 אורבי אהר פה,קותה

 הפכה אחרונהוה מע"ב מהארפ סגלובו תמניו תרכיש תקסע מההושל 2018 אימב 2 ביום .4
 האר במהופך, רכישה תטבשי הרכישב איהחשבונ וליפטל אשרב החברה. של תזרמוח ברהלח
 .2018 ברמבדצ 31 ליום אוחדיםמספיים ההכ ת' לדוחוב1 אורבי

 רדנפה פיסהכ בדוח תגומוצ רהחבה של תלועיהפ תאותוצ אה,וההשו תופקת תונילנ סבהתייח
 .2018 ברמבדצ 31 ליום ועד 2018 אימב 2 מיום

 תמניוהיעללב סיםהמיוח תוטפשתלועימפ משךתמליליש מניםמזו זריםתולולכ סדהפ ברהלח .5
 31 םובי המתייסשה הלשנ אמה,תבה "ח,שפיאל 6,805-ו 15,259-כ של סךב ברההח של

 זרחוה בהון עוןוגר בהון עוןרגהברלח ,2019 ברמבדצ 31 םליו כן, מוכ.2019 ברמבדצ
 .מהאתבה "ח,ש ילפא 15,143-ו 10,863-כ ך שלסב ברהחשל ה תומניעלי הלב סיםהמיוח

 2019 ברמבדצ 31 ליום ברההח של אוחדיםמה פייםסהכ תלדוחו 'ב1 סעיףב מוראל משךבה
 אישורים תרכאלהתקשוב גישההצהקבוה,איפוהרסאביקנה תחוםב ברההחתלועילפ קשרב
 ,כן מוכ סחר.מ תובי עלמפ תמקלה ענו(נ טרם לוהל פייםסהכ תמה על הדוחותיר ליום החאש)

 רךמע תלועיפ תלבחינ סיוןני תופקתל ףקתו)ב ריבוי תלחוו בלגמו ברישיון קהמחזי צהקבוה
 ארבינו 12 ליום עד או תקחמר תיבב פליםטומלסאביקנה רימוצ סריםמנ בה ציהקליזמדיה

 על קדוופשה (,2020 ברטוקאוב 30 ליום עד קףתו)ב ולגיד תלחוו גבלמו ורישיון קדם(מוכ, 2021
 איןו מנהמתדרשוהנ תטוריוולגהר תדרישוה בכל תמדעו טרם הקבוצה זה בשלב .ק"רהי ידי

 יםגבלמוה תוהרישיונו מנייםהז אישוריםה )חלף דרשיםהנ קבעה תרישיונו כל תא בידיה עדיין
 תקאספו ייצור ריבוי, ל,גידו הפיתוח, תחוםב ולפעל תמנ על ת(אובריה רדמשמ לוקבתה אשר

 אחרל קבעהתיונוריש של תםגהשלתעלפו ברההח ס.אביקנהמחצססיבעל אייםפור מוצרים
 ק"ר.ת הידרישו תמהשל
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אלפי ש"ח 
   

    
 

        
      
         
       

   

                
                    

 

                
   

                
     

     

               
     

 מבע" המר פארגדוט

 :משך(ה) סףונ יתוהמ דעימ ה.

 משך(ה).5

 תא מהסיי צהקבוה להא פייםסכתדוחו אישור מועדול 2019 ברמדצב 31 ליום נכון ,סףבנו
 תא מהסיי טרם אולם גנדהאווב ראלביש ריבויה תוחוו ולהגיד תחוו תמומח ספרמ של ןהקמת

 הרישוי ליךוה עליםהמפ תמקה תמהשלל תעלופ צהקבוה .ואל תמדינוב עליםהמפ תמקה
 ת.קיוסהע היתתוכניואם לתבה

 אה)ר מוצריוו איפור סאביקנ אייצו 2019 ארינו בחודש אישרה ראליש תממשלש גםה כי גש,יוד
 סרחו קיים ועודנ (,2019 ברמבדצ 31 ליום ברההח של אוחדיםמה פייםסכ תלדוחו 'ג1 אורבי

 אישור מועדר לאשב וכן ראלישמ תידייםעריה המוצ תא אלייצ ברהר החאישור לאשב תאוודו
 ת.ד השונויעת המדינוב אייבו תרילהי געבנו תאוווד אי תמקיי סףבנו וכן שכזה,

 סיףלהו קהאספו ייצור תברוח על חובה ילטמ אשר ביניים צו קבע "צגשב גםה כי גש,יוד עוד
 תלדוחו 'ד1 אורבי אה)ר ישנהה דרהסאל אםתבה תרישיונו יקמחזיל איפורסאביקנ קולספ

 31 מיום חלה גפוי זה ביניים שצו הרי (,2019 ברמבדצ 31 ליום ברההח של אוחדיםמה פייםסכ
 .2020 סמרב

 טיביקאפןאובתעלפוו להש יםמנמזוהמיזרית על תקחמפ ת,תחזיו תהלמנ צהקבוהתהלהנ
 ויןכמצ) עליםהמפ תמקה תמלשה לותה,עיפ ךמשה רךלצו הל דרשהנ מוןמיה תגהש רךלצו

 תתחזיו בויותיה.בהתחיי מידהע וכן תאובריה רדמשמ טייםנלווהר תשיונוהרי תקבלו ל(עיל
 קחלכ תן.משומתלה אשרבתאוווד אי תמקייו שונים סיכוניםלתתונונ להא מניםמזו מיזרית

 תקיסהע תתוכניב מידהע ללכוה לההנההתתוכניו מושמיוב צהקבוהלש תהלועיפ משךמה
 סך 2020 ארברופ בחודש ברהחה סהגיי מון,מי תקורומסגיווב איפורסאביקנ מוצרי תכירמל

 אוחדיםמה פייםסכ תלדוחו 'ב29 אורבי אה)ר מרהלה חוב תגרואב "חש פיאל 25,129 של טוברו
 (. 2019 ברמבדצ 31 ליום ברהשל הח

 תגבהש תתנימו קייםסהע עדיהבי צהקבוה של תהמידע לה,א פייםסכ תדוחו אישור מועדל
 תתכניב מידהע ללהכו ההלההנ תתוכניו קידוםוב מושמיב ת,אובריה רדמשמ קבע תרישיונו

 תדרשהנ להן תטוריוולגהר תדרישוה ללכתמהשלו איפורסיבאקנ מוצרי תכירמלתקיסהע
 בתחום. לעולפ כדיב צהקבוה

 תוקזחומ תוברחו האם הרחבה ןיב תויתוהמ תוקאועס ,תוואוהל ,תויוקשרתה ברבד דעימ .6

 :תוקזחומה תוחברה עם תותרי טופיר ןלהל .א

 ברמדצב 31 םויל
2018 

 ח"שילפא

 ,79115 16,198)*( תגיולוטכנו טקי'ובוגתנו לשני תאולווה
 ,91112 30,621)*( מהארס פגלובותנו לשני תאולווה

115  4,017)**( גנדהאוב תב תברלח תנושני תאולווה
- 140 

28,817 50,977 

 סההכנ סמתקודלפ 'י3 סעיףב מוראה בשיעור תתישנ תריבי תאונוש תאולווהה )*(
 טרם עונהריפ מועד ה(.מאתבה ,2018-ו 2019 שניםב .%612-ו .%562 של )בשיעור

 ע.קבנ

 כנסה.ה סמ תקודלפ א'85 סעיףב מוראה בשיעור תתישנ תריבי תאנוש האלווהה )**(
 ע.קבנ טרם עונהפיר מועד

 של אוחדיםמה פייםסהכ תלדוחו 4 אורבי אהר ת,קומוחז תברולח געהנו סףנו מידעל
 .2019 ברמבדצ 31 ליום ברההח

 תקזחומהברבח הקעשה .ב

 פייםסהכ תלדוחו 5 וראבי אהר,מע"בסליאבקנ תרכיש תקסעתמהשלל אשרב
 .2019 ברמבדצ 31 ליום אוחדיםמה

 גלטופורבתבתברלח תנושני תאולווה
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 מבע" המר פארגדוט

 משך(ה) סףונ יתוהמ דעימ ה.

 חווידה תפוקת חרלא יםספונ יםיתוהמ יםעואיר

: 

.7 

.2019 31 29  ברמבדצ ליום אוחדיםמספיים ההכ תלדוחו אורבי אהר
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 מ"בע פארמה טוגדר

דיםחאומ פייםכס תחודו

 2019 ברדצמב 31 ליום 



 

 

 
    

 
 

 

   
 
 
 

  
 

   
  

      
  

       
  

    
  

   
  

      
  

     
  

    
  

   
  

 מ"בע פארמה טוגדר

 דיםחאודוחות כספיים מ
2019 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  סדפהרווח וה על תדוחו

5  לולהכ סדהפה על תדוחו

6-7  ןבהו עוןבגר םהשינויי על תדוחו

8-10  מניםמזומי הזרית על תדוחו

11-80  אוחדיםמה פייםסהכ תרים לדוחואובי
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 הן קנהפא תיב
 32 גרסמה בוחר

 6721118,ביבא תל
6136101 דוקימ ,31672 ד"ת

 של יותמנהיעלבמבקר לה בוןחשה רואה דוח 
 03-7106666'טל

03-7106660'ספק  מבע" מהראפ דרטוג
www.grantthornton.co.il 

 תוברוח(ברההח-לןלה) מבע" המפאר דרגוט של פיםמצורה פיסהכ מצבה על אוחדיםמהתדוחוהתא קרנובי
 על אוחדיםמה ותדוחהתאו 2018-ו 2019 ברמבדצ 31 מיםלי "(צהקבו"ה- לןלה) להשתפותוהשו תנוהב

 ברמבדצ 31 ביום ומתייסהש יםלשנ מניםמזוה מיזריתו בהון עוןגרב השינויים ,לולהכ סדהפה סד,הפו הרווח
 פייםסכתדוחו .2017 ברמבדצ 31 ליום ועד (2017 ארברופב 21)תלועיהפ תילתח מיום הופקתול 2018-ו 2019

 האל פייםסכתודוח על עהדתולחו אהי תנוואחרי החברה. של לההההנו טוריוןקדירהתואחריב הינם להא
 תנו.קורבי על ססתבבה

 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 2018-ו 2019 ברמבדצ 31 יםמלי להשתפותוהשו תאוחדומהתברוהחו ברההח של פיסהכ

 2018-ו 2019 ברמבדצ 31 ביום ומתייסשה יםלשנ להןש מניםמזוה מיזריתו בהון ןעוגרב השינויים ,ןהתילועופ
 פיסכ דיווח קניתלאםתבה,2017 ברמבדצ 31 ליום ועד(2017 ארברובפ 21ת )לועיהפתילתח מיום פהקותול
 .2010-עהתש" שנתיים(, םפייסכ ת)דוחו רךת עניירו תקנות תאווהור (IFRS) מייםאונלבי

 פייםסהכ תחובדו 'ה1 אורבבי מוראל הלב תמתשו תא פניםמ אנו ל,נ"ה תנודע תחוו תאגסייל לימב
 םעיגהנו טורייםולגר טיםלהיב געבנו תאוהווד איל אשרבו צהקבוה של פיסהכ מצבה בדבר אוחדיםמה

 עההשפוה ייםתעוממש תאויוווד איו סיכוניםל החשוף "לובחו ראלביש איפובר סאביקנה תחוםבתלועילפ
 .אעם הנוש תדדומותלה תיהתוכניו לעו ברהת החלועיעל פ כך ת שלאפשריה

 'תושו הנק ןהפא
 ןוי חשבאור
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ושווי  מזומנים    235  1,137  6 מזומנים

 2,135  2,217  7 חייבים ויתרות חובה   
 115  4,463  8 נכסים   ביולוגיים   

-  385  מלאי   

     8,202  2,485 
    

      
     8,838  

      19,307  9,900 
     15,336  

   5 
 

 16,175  

     59,656  18,106 
    

    67,858  20,591 
    

   התחייבויות  שוטפות   
 287  86  אשראי בנקאי וחלות שוטפת בגין  הלוואה מתאגיד בנקאי   

 2,001  600  הלוואה מתאגיד בנקאי   
-  5,584  12 הלוואה מאחרים   

-  122  10 חלויות שוטפות בגין התחייבות  לחכירה   
 13  4,481  5,128 

    3,338  564 
-  3,055  15 נגזר פיננסי בגין מנגנון  השקעה   

-  3,647  5 נגזר פיננסי בגין מנגנון  הגנה למוכרים  
-  5,000  מקדמות מלקוחות   

  3,310  הלוואת בעלים  והתחייבות  לבעלי  שליטה   

       29,223  
    

   התחייבויות   שאינן  שוטפות   
 2,993  1,054  16 הלוואת בעלים  והתחייבות  לבעלי  שליטה    

  9,024  10 התחייבות בגין חכירות   
 36,150  35,911  17 נגזרים פיננסיים בגין התחייבות לבעלי  שליטה   
  121  הלוואה מתאגיד בנקאי בניכוי חלויות  שוטפות   

 15   -
  35  התחייבות בגין הטבות  לעובדים  

         50,715  39,313 
 

התקשרויות   
   

   
    

   גרעון בהון   
   19 הון   מניות ופרמיה    

  5,268  20 קרן  הון בגין תשלום  מבוסס   מניות   
-  625  קרן  הון בגין עסקאות עם בעלי  שליטה   

                        17  הפרשי תרגום דוחות  כספיים  של פעילויו ת חוץ  
)149,897(   )167,502(   יתרת   הפסד   

)1,217(  זכויות  שאינן   מקנות  שליטה      157

 )12,080(   סה"כ גרעון בהון   
 

 
   

        67,858  20,591 

 
   

אורי ב ן-אור  
סמנכ"ל כספ ים  

דנינ ו   יוחנן
 יו"ר  הדירקטוריון 

ניסים ברכה  
מנכ "ל  

 

     

 מבע" המפאר דרגוט

 יפהכס במצה על יםחדומא תוחוד

 יאורב
 צמברבד 31 םיול

2018 2019 
 ח"ש יפאל

 םיסנכ

 םיפטשו םיסנכ

 םיפטשו םיסנכ "כסה

 םיפטשו םנישא םיסנכ
 טונ,שמות שיזכו ינכס

9 

- 10 
 'ב-א'11 ונט ,יןקעמקרבשמות שייוזכו
 8,206 ג'11 טונ,בועקשרכו
 ןטינימו

 םיפטשו םניאש םיסנכ "כסה

 םיסנכ "כסה

 תזכו ותיתרוםאיזכ
ספקים ונותני שירותים   

 ותפטשו יבויותיהתח "כסה

ה

נגזר פיננסי בגין מנגנון הגנת  השקעה  

 תפוטשו נןישא יבויותיהתח "כס

 בהון גרעוןו יבויותיהתח "כסה

-

14 

2,894 16 
10,874 

-

170 
4,570 

-

18 

120,144 150,729 
-

-

 )29,596(

 2020. סמרב 29:פייםסהכ תר הדוחואישו ריךאת

 .הםמרדנפיתבלקחל יםווהמ יםחדומאה יםיהכספ תוחולד יםרויאבה
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    2019   2018    
    

 
      

        
    

        
     

      
   

    - -
        

     
     69   

      3,704  
      -

          
        

          

      15,375   51 
     

  )6,361(  23 הכנסות מימון   

-  4,130   הוצאות מימון  

       )2,231(  -
     
     

הפסד  לשנה    
 

    

    

    סך הפסד   כולל לשנה    

     
      

 34  149,863  15,276  בעלי  המניות  של  החברה   

    זכויות  שאינן   מקנות  שליטה   
     

    
     

      

  )0.35( 

  

 )3.60(   הפסד  בסיסי למניה    

      
  

       

        

      
  

       

 
( ראה  ביאור  1א' להלן  . 

 מבע" המפאר דרגוט

 הפסדו חווהר על יםחדומא תוחוד

 םוימ הפוקתל
 תוליפע תילתח

םויד לעו  םויב המייתהסש הנשל

 ח"ש ילפא

 וישו ןת בגימותאהנילפ ותכירמה ותעל
 םייגוביול םסיכנ של הוגן

 םיינויש פעתשה ינפל ימגול סדפה
 םיילוגיוב םיסנכ של הוגן ישווב

 םסינכ של ההוגן וישו ותאמהתמםוחירו
 םימחוז הפסדמ ונט ,םייולוגיב

 םיבידמכ
 ימגול סדפה

 קוושי ותצאהו
 ותוכללי לההנה ותצאהו
 ותאחר ותצאהו
 פיכל ותייבבהתח הכרה יןגב ותצאהו

 יטהשל בעלי
 מסחרלםרישו ותצאהו

 יתפעול סדפה

  

 טונ ,מימון (נסותהכ) הוצאות

 :ל סיוחמ

הפסד  למניה  רגילה  המיוחס לבעלי  
מניות החברה ללא ע.נ.  )בש קל( :  

 ניהלמ ללוומד בסיסי סדפה

 ותניהמ מספר של ללוקשמצע המוהמ
 סיסיבד הסהפב הושבחי ששימשו

 ניהלמ

 ניהמלל לדומ הפסד

 ותניהמ מספר של ללוקשמצע המוהמ
 ללמדוד הסהפב הושבחי ששימשו

 ניהלמ

ברמדצב 31 ברמדצב 31 
 רויאב 2017 )*(

- - 3,428 21 

- - 3,428 

- -
)2 ,352(

1,076 
8 

51 
-

-
14,030 

200 
22 
5 

-1 'ב 37,891 -
-1 'ב 110,525 -

-

152,120 

 )6,465(
7,752 

1,287

23 

51 149,889 16,662 

51 149,889 16,662 

17 26 1,386 

24

: 

0.00

29,100,357 41,632,785 50,187,135 

0.00 )3.62( )0.35(

29,100,357 41,700,085 50,187,135 

*(

 .הםמרדנפיתבלקחל יםווהמ יםחדומאה יםיהכספ תוחולד יםרויאבה
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      2018 
אלפי  ש"ח 

   
   
 

        
     

      

   
   

      

     
                         

                         
     

         

 
 

      

    בעלי המניות של הח ברה  

      

 
    
         

 מבע" המפאר דרגוט

 ללוכה הפסדה על יםחדומא תוחוד

 םוימ הפוקתל
 תוליפע תילתח

םויד לעו  םויב המייתהסש הנשל
 ברמדצב 31 ברמדצב 31

 2019 2017 )*( )**( רויאב

 הנשל הפסד

 :אחר ללוכ חוור

 ר אשרלל אחוכ חוור ייטפר
 עתידב וגוויסמחדש/ יםגוומס
 :הפסד וח אוולר

 תדוחו םגותר גיןב שער הפרשי
 וץחתלועיפ גיןב פייםסכ

 הנשר ללל אחוכ הפסד הכל סך

 הנשל ללוכ הפסד

 :חס לוימ

 טהלישתקנומ אינןשתזכויו

51 149,889 16,662 

- - )29( 

- - )29( 

51 149,889 16,633 

34 149,863 15,259 

17 26 1,374 

 .לןלה א'1 אורבי אהר )*(
 לן.לה 'ב1 אורבי אהר- מהופךב רכישה לש למפרע יישום אחרל )**(

 .הםמרדנפיתבלקחל יםווהמ יםחדומאה יםיהכספ תוחולד יםרויאבה
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קרן  הון 
מ הפרש י  

תרגום   דוחו ת  
כספיי ם   ש ל   

 פעיל וי ות   חוץ  
 
   

     
 
  

   
  

       

                           

    
     4,346 

 

 -

 

 -

 

 -  - 4,346  - 

        
       2,329 

 

 -

 

 -

 

  - )2,329(

 

  - 

      
   20  

 

 

 

 

 

     

       
     

 

 

 

 

 

     

           

   
   

 

 

 

 

 

     

  
     

 

 

 

 

 

     

                             

            

             
  

 מבע" המפאר דרגוט

 ןוהב ןורעבג םייונישה על יםחדומא תוחוד

 כ"הס
 ןוהב ןוערג

 ןניאש תויוכז
 תונקמ
הטילש  "כהס

 תתרי
 הפסד

 ח"ש יפלא

 ןיגב ןוה ןרק
 םע הקסע

 הטילש ילעב

 ןיגב ןוה ןרק
 םולשת
 ססובמ
 תוינמ

 ןוה
 תוינמ

הימפרו  רויאב

)29,596( 157  ) (29,753  ) (149,897 - - - 120,144  ארוניב 1 םויה לתרי 2019

 תביוכתלוגירתמניו תללהכו הילחב קהנפה
 3ד' 19 קהנפת האוהוצמטונ,ציהופא

 תפציואו תביכ איתנ שינוימ מחשנצ תיתוספ שווי

4,346

-'ה 19(8-ו 5, 6, 7 דרהס) -

 תפציואו בית)כ תמניו ססמבו תשלום תלוע
6,753 תמוסוחתמניוו  - 6,753  - - - 4,439 2,314 ) 

 2-ד' 19 תמניול(8-ו7 דרהסת )פציואו תביכ מושמי
39,296ד' 19 קהנפת האוהוצמ טונ,תלוגיר  - 9,296  - - - - 9,296 

 תלוגירתומניעלים לבתאלוושל ה מרהה

 תמסגרבתפציואו תביוכ תלוגירתמניו תקנפה
 קיםסף עצירו תקסע

 סייננר פגזת ונלוגירתמניו תלולהכ להחבי תקנפה
 עהקת השגנגנון המנ גיןב

 לשנה אחר ללכו רווח

 לשנה סדהפ

2,211'ו 19  - 2,211  - - 625  - 1,586 

8,848 - 8,848  - - - 829 8,019 5 

2,695 - 2,695  - - - - 2,695 15 

29 12 17 - 17 - - -

)16,662( )1,386(  )15,276(  )15,276(  - - - -

)12,080( ברמדצב 31 םויה לתרי  )1,217(  )10,863(  )167,502( 17 625 5,268 150,729 2019 



    
 

       
 

       
 

 

 

  
    

  
 
   

     
    

   
  

       

           

הנפקת  מניות רגילות  לבעלי  שליטה  במסגרת הקמת   החברה  

הנפקת  מניות רגילות  בשותפות בתמורה  לזכויות  שימוש  במקרקעין  

      

     11א'  

         

      400   )34(  366 183  549 

         109,654     

             

        
   

      

        
  

   
      

         

          
 

    
  

 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) ןוהב ןורעבג םייונישה על יםחדומא תוחוד

- - - - - )*( 

2017 

)29,596( 157  )29,753(  )149,897( 120,144 2018 

כ"הס ןניאש תויוכז תתרי  ןוה
ןוהב ןוערג הטילש תונקמ "כהס הפסד הימפרו תוינמ  רויאב

 ח"ש יפלא

 תוילהפע תילתח םויה לתרי

 פהקותל סדהפ

)***(  - )***(  - )***( 

600 200 400  - 400

 )51(  )17(  )34(  )34(  -

 ברמדצב 31 םויה לתרי

ב'1  מהופךב רכישה תמסגרב תלוגיר תמניו תקנפה

 תלוגיר תמניול יםסחיר אל ציהופא תביכ מושמי

-'1ד91

109,654  - 109,654  -

)***(  - )***(  - )***( 

- 23,951'ד 19 קהנפהתאוהוצמ טונ ,תפציווא תביכתלולהכ להחבי תקנפה 3,951  - 3,951

6,139 - 6,139  - 6,139

 )149,889( )26(  ) (149,863  ) (149,863  -

-'1ד91  תאוהוצמ טונ ,תלוגיר תמניול (7-ו 4 דרהסת )פציואו תביכ מושמי
2'ד91  קהנפה

לשנה סדהפ

 ברמדצב 31 םויה לתרי

 .לןלה א'1 אורבי אהר )*(

 .הםמרדנפיתבלקחל יםווהמ יםחדומאה יםיהכספ תוחולד יםרויאבה
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   2019    2018 
    
 

        
)51(  )16,662(   הפסד   לשנה  

  9,829  

        )6,833( )5,379( 

     
         

 
    )8,252( )9,411(  -

  -   )8,053(    רכישת  רכוש  קבוע   
       

         )4,000(  

           

     
        

 239  )203(  שינוי באשראי בנקאי  לזמן קצר  
 

- 6,428  417  שלי טה 
- 36,751  22,000  נטילת הלוואה  מתאגיד בנקאי  
- )34,532(  )23,460(  פירעון  הלוואה  מתאגיד בנקאי   

- -  5,500  10 נטילת הלוואה  מאחרים  
      

      4,112 
  

     4,346  - 
   

      10,000  - 
     7 - 

                    - )**(    
     

  
   

  9,433  6,139 
  

     )221( 

          
     
     

               -                -   
     

          
     

  235  
     

          

     
    

        

 מבע" המפאר דרגוט

 יםנמוזמה ימיתזר על יםחדומא תוחוד

לתקופה  מיום   
תחילת  פעילות  

ועד ליום 
 31 בדצמבר  

 )*(   2017 

 םויב המייתהסש הנשל
 ברמדצב 31

 רויאב
 ח"ש ילפא

 תטפושתוילפעל יםנמוזמימיתזר

התאמות הדרושות  כדי  להציג את תזרימי   
המזומנים  מפעילות שוטפת )נספח  א'(  

 תטפוש תויללפע ושמישש ,ונט יםנמוזמ

 הקעשהתוילפעל יםנמוזמימיתזר
 מוששי תיוזכומים שהוונו לסכוו תפוסתו
 ב'-א'9 עיןקקרמב

 'ג9

51 144,510 

  )149,889(

 -

)3,891(
 ,אשונהלר האוחדשתאוחדמהחבר תרכיש

 ב'( פחס)נ רכישהב עושנב מניםמזוה בניכוי

 הקעשהתוילפעלושמישש,ונט יםנמוזמ

 ןומימ תוילמפע יםנמוזמ ימיתזר

 לית לבעותחייבעלים והב תאלוות הילטנ
 

-

-

-

)13,302(  ) (20,305

 -

16 

1-ד'71  בניכוי ציהופא תביכ תלולהכ להחבי תקנפה
2ד'71  קהנפת האוהוצמ טונ ,קהנפת האוהוצ

 תביוכ תלוגיר תמניו תלולהכ להחבי תקנפה
3ד'17  קהנפת האוהוצמ טונ ת,פציואו

 זרגת ונלוגיר תמניו תלולהכ להחבי תקנפה

-  -

-

 ההשקע תגנגנון המנ גיןב סיפיננ
 תמוסות חמניו תקנפה
 תסחירו את לפציואו תביכ מושמימ מורהת

- 13
 - 18
 - -

-1ד'17 טונ,תסחירו תפציואו תביכ מושמימ מורהת
 3ד'17 קהנפת האוהוצמ
 שלד תשרכי תמסגרב משוששי מניםמזו

 )נספח ג'( איסבור

 ןומימתוילפעמובענש,ונט יםנמוזמ

הפרשי  תרגום בגין יתרות  מזומנים ושווי  
מזומנים במטבע חוץ  

 יםנמוזמ יוושו יםנמוזמ תתריב יוניש

יתרת  מזומנים  ושווי  מזומנים  לתחילת   
השנ ה  

 הנשה ףולס יםנמוזמ יוושו יםנמוזמ תתרי

-

-

- 18,916

-

28,040 

-

-

)**(

235

)**( 

902 

-

-

-

235 1,137 

)*( 
)**( 

 לן.לה 'א1 אורבי אהר
 "ח.ש פיאל 1-מ מוךהנ סכום

 .הםמרדנפיתבלקחל יםווהמ יםחדומאה יםיהכספ תוחולד יםרויאבה
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  86  1,416 11 פחת  
 - 126 9 הפחתת נכסי  זכות שימוש  

    הוצאות  מימון בגין חכירות  
    תשלום  מבוסס  מניות   

    
-   1ב'    

   
שלי טה   - - )5,999(  מבעלי

17
 

  )375(   )6,361( 

 15 320  -  -

    

 
 

   
      
      

       

     
     

         
    )ע  ליה( ירידה  בחייבים ויתרות   חובה 

    עליה  בנכס ביולוג י  
       
        

- ירידה  בזכאים ויתרות  זכות     )285(  2,921  
  -  -  5,000    

     
     

     

 
    

 

 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםנמוזמה ימיתזר על יםחדומא תוחוד

 םוימ הפוקתל
 תוליפע תילתח

םויד לעו  םויב המייתהסש הנשל
 ברמדצב 31 ברמדצב 31

 2019 2018 2017 )*( רויאב
 ח"ש ילפא

 תצגהלתושודרהתומתאה-'נספח א
 תטפוש תוליפעל יםנמוזמה ימיתזר

 ימיבתזר תוכוכר ןנישא תוצאוהו תונסהכ
 יםנמוזמ

 פיכל תחייבותבה כרהה גיןבתאוהוצ רישום

51 
 -
 - - 239 9
 - - 6,746 20 

 טהליש עלב
 לוקבתשנ תואלוואי התנב גין שינויבתסוהכנ

37,891  -

שערוך של נגזר  פיננסי בגין  חוב האופציות   
והחוב הנוסף לבעלי שלי טה  

שערוך של נגזר  פיננסי בגין  מנגנון הגנת  
השק עה  

שערוך של נגזר  פיננסי בגין  מנגנון הגנה   
למוכרים  

וריבית צבורה על הלוואת   הפחתת  ניכיון
בעלים  מבעלי שלי טה  

 אחריםמ אהלווגין הב בורהת צריבי
 איקבנ תאגידמ אהלווגין הב בורהת צריבי

 17 ,16

 -

 - - 130 5

 - 4,079 6,406 16
 - - 85 12
 - - 13 

 ב'1 סחרמרישום ל תאוהוצ

 תויובייתחהו שורכ ייפבסע םייוניש

 איבמל ליהע

- 110,189  -
51 145,884 9,107

 - )1,761( 456
 - )115(  )4,435(
 - - )358( 

787 תיםשירו תניקים ונובספ (ליהעדה )ירי  )2,862(-

 תמלקוחו תמוקדמב ליהע
 - )1,374( 722 

51 144,510 9,829 

 לן.לה 'א1 אורבי אהר )*(

 .הםמרדנפיתבלקחל יםווהמ יםחדומאה יםיהכספ תוחולד יםרויאבה
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    2019 

 
  2018 

    
 

        
   

 
  

     
   

      
 

  

   
 

 )116( -  -
    )109(   -

ברכישה   -  - )16,175(  מוניטין  שנוצר
 - 3,517  נגזר  פיננסי בגין  מנגנון הגנה למוכרים  

ברכישה   -  - 8,848  ניירות ערך  שהוקצו
-  - 35  התחייבות בגין הטבות לעובדים  

  )4,000(   - 
 

במסגרת  רכישת  שלד   נספח  ג' - מזומנים שנבעו
 בורסאי  

 
  

     

 
    

 

  

- )314( -   הון חוזר )למעט  מזומנים ושווי  מזומנים(  

- )110,189( -   הוצאות  רישום למסחר  

        -
 

 )109,654(

 

 
 

        
     

       
      

 
   

שימוש  לזכויות וסכומים שהוונו תוספות
 במקרקעין  כנגד  אשראי ספקים   

 
   

 הוצאות הנפקת  חבילה  כנגד זכאים ויתרות  זכות   
 

   

 

 
 

   

        
      

 
 

   

   
 

   
 

 נספח  ה' - תשלומי ריבית  
 

  

     

      

     
 

    

 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםנמוזמה ימיתזר על יםחדומא תוחוד

לתקופה  מיום   
תחילת  פעילות  

ועד ליום 
 31 בדצמבר  

 )*(   2017 

 םויב המייתהסש הנשל
 ברמדצב 31

 רויאב
 ח"ש ילפא

 החדושא תחדומא תברת חשירכ-'בפחנס
 הנושלרא

 ליום תאוחדומה תברות של החתחייבויוסים והנכ
 אורבי אה)ר רכישהה

 זרהון חו
 טונ ע,קבו רכוש

:לן(לה 5

-

 תרכשהנ ברהת של החתחייבויוסים והנכ

-

 -

 :קהסהע תמהשל מועדת לאיהחשבונ

1ב' 

 ב'1 תמניו על מיהופר תמניו הון

 ןמוזמב לאש תיתוהמ תוליפע-'ד פחנס

 מוששי תזכו תורמתתפותבשו תמניו הון תקנפה
 (לןלה א'9 אורבי אה)ר עיןקקרמב

-

600 - -

- 4,341 2,211 

- 161 137 

- - 8,853

 - - 2,329

 - - 2,211

 - 27 23 

    

 3ד'19

הכרה  בנכס  זכות  שימוש  כנגד   התחייבות  בגין  
חכירה  

 תפציואו תביכ איתנ שינוימ מחשנצ תיתוספ שווי

10 

 'ה19(8-ו 5, 6, 7 דרהס)

 'ו19 תלוגירתומניעלים לבתאלוושל ה מרהה

 :בורע ך השנההלמב מוולשש מניםמזו

 תריבי

 לן.לה 'א1 אורבי אהר )*(

 .הםמרדנפיתבלקחל יםווהמ יםחדומאה יםיהכספ תוחולד יםרויאבה
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 מבע" המפאר דרגוט

 יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

יללכ - רויאב 1 

- ארברופ מחודש חלה  קהסועי תא תהשינ "(ברהח"ה לןלה) "מבע מהארפ דרגטו 2018,
- לןלה) מע"ב מהארפ סגלובו תברח רךד סאביקנה םתחוב תלועיפ תסהכנ של רךבד

 אייםפור מוצרים של צההפו סוןאח יצור, ריבוי, ל,גידוב קסולע רהטמב תאוז "(סגלובו"
 הברהח ברמבדצ ליום נכון לן(.לה 'ב1 31 2019, אורבי םג אה)ר סאביקנה מחצ ססיב על

 עוהנפר קנפמוה תמניוה וןמה 90%-ו 51%,51%,66.67%, 100%, 100%-ב קהמחזי
 תב תברח ,תגבלמו תפותשו איפור סאביקנ מחיצ ולדגי מ,ע"ב סליאבקנ ס,לובוג של

 הקמחזי ברההח כן, מוכ אמה.תבה ,גלטובפור תב תברחו ליןפוב תב תברח ,גנדהאוב
 אשר ע"מ"ב תאיפור תתוצר ק"ירו תברח של נפרעוה קנפמוה תמניוה מהון 100%-ב

- בר,מבדצ 31 ליום -  ברההח "(.תהבנו תברו"הח יחדיו לןלה) להעיפ איננה 2019
 ".צהקבוה"- ויחדי לןלה אוקריי סגלובוו

 .א

 קהסע אשר מ"בע תגיולוטכנו טקי'ובוג תברחב אהמל תלובבע קהמחזי ברההח ,כן מוכ
 אי.פוהר סאביקנתחום הב תלועילפ מהקדש תקיסהע תלועיבפ

אימב םביו (,לןהל 'ב1 8 2018, אורבי אה)ר ברההח של קסועיב לשח השינוי תקבובע
מהארפ- . מדביוה לענף טטרנאינו תוכנה- גיהוולטכנ מענף פיענה גהסיוו שונה

יסנאבקה םותחב תוילפעה ליסנכ  .ב

 תשנל ברההח של אוחדיםמה פייםסהכ תבדוחו 'ב1 2018, אורבבי ארתומל משךבה
 סיםני מר עם ברההח מהתח ליהע תלועיפ תרכיש תקסע מההושל 2018 אימב 2 ביום

- 100% לןלה) טיהע אגי מרו קיססינסו ניר מר ברכה,  ב קוהחזי אשר "(עיםהניצ"-
 .סולובג ע שלק והנפרנפמומההון ה

 קמחזי אהו בהן סגלובו של תמניוה כל את צעיםמהני אחד כל בירהע מההשלה מועדב
 תמניוכשה ברועה מההשלה מועדב סגלובו של נפרעוה קנפמוה ההון שכל כך ,ברהלח

 מורהתב תאוזסגלובוב תמהזכויו 100% (, ברהלח ברועשהו פןאו)ב תפשיווחו תקיונ
 סובוגל של נפרעוה קנפמוה בהון סייחה קםחל פיל צעיםלני תעוהמוצ תמניוה תאלהקצ

 ה(.ברחשל ה נפרעק והנפמות המניוה מהון )74.99% מההשלה מועדב

ברההח טוריוןקדיר "רויו "למנככ מונה רכהב סיםר נימ מההשלה מועדב , .סףבנו

 תהיו ס,גלובוב ההון תכויוז של תטיהמשפ תרוכשה אהי ברההח קהסהע תמסגרשב אף
 איםרו ,ברהבח טהליהש תא הםלידי לוקיב סובוגל של תמניוה ליבע קהסהע תמסגרשב

 םאתובה תאיהחשבונ תרכשהנ הינה ברההח לואיו תאיהחשבונ תרוכשכ סגלובו תא
 התהי אל ברהבח קהסעה מועדול אחרמ .ופך"מהב רכישה" של רךבד הפלטו קהסהע
סקים"ערוף"ציתקסבעברמדואין",איסבורלד"ש התוויהאוהיתלועיפכל
כךפיל קיםסע פיצירו IFRS 3( ,3(. , מיאונלבי פיסכ דיווח קןתב זה מונח של תועומשכמ
 תשהדוחו אף ,אםתבה .סגלובו של סחרמל כרישום אייםחשבונ רכיםלצ להופט קהסהע
 של תהדוחו משךכה תאיחשבונ פליםטומ הם ברההח של תיהכדוחו גיםמוצ פייםסהכ

 .סגלובו

 סאביקנה תחוםב מיםמיז ספרמל סהנכנ ברההח ההשלמה, מועדל תקבועו תפוקותב
לןלה-ו 18 יםאורבי אהר סף,מידע נול . 29 . איפוהר
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

יללכ - רויאב 1 

 ההוועד תלצומה תא מץאל 'סמ להמשמ תטחלה להקבתה 2019 4490 ארבינו 27 ביום
 תרהי בין ללהכו ,הוועדה תלצומה קריעי וםלייש ולפעל להמשמה רדימש על להטימה
:לןלה מוראת הא

 .ג

מיםסהתקודלפאםתבהסאביקנהתחוםבקסועילרישיוןעללב תירלה
 קניתב מדויעש אי,פור סאביקנ מוצרי אצליי "(,קסועי ון"רישי- לןלה) סוכניםמה
 לכל 1587 טהחלהל אםתבה תאובריה רדמש דיי על מוסופור עוקבשנ תאיכוה

 תאח כל תטחאבו צהפה סון,אח ייצור, ,ולגיד- קההפה תרשרש קיחלמ תאח
 רישיון ינה.מדה תרשויו של קהדו קוחפי תוך ורמאה וכל תמורואה תליוהחומ
 שהם תכןשי אשרמ בהם הרויוב תגבלמו פהקותל תנוניי איצו ורישיון קסועי

רכו.אא יואו ל לוטיבו

 .1 

 תאובריה רדמשב איפור סאביקנל היחידה הלמנמ קשלב יוכל קסועי רישיון עלב
 כדין צרוויו לואי שגודפוהר סאביקנה מוצרי תא אצליי רישיון ,"("רקיה"- לןלה)

 אליצו תטיולוונהר תדרישוה בכל מודיעש בדובל רישיונו, איתנל אםתבה ארץב
 צמחיים. מריםחוו יםסוכנמ מיםס איצול תעוגנוה תדרישוה לןובכל מור,אכ
 טיםדרטנסב מדויע אשר מוצריםה לללכ איצו פשראי תאובריה רדמש זו, תמסגרב

 ל,אבישר פליםטומל קלשיוו איפור סאביקנ מוצריל תאובריה רדמש התווה אשר
 אל כי קבענ דוי(.אי סיסמבו מוצריםו מניםש עישון, מוצרי תרבו)ל להם קור

 ייחורים, עים,זר צמחים, תרבול) ויריבל תןהני מחיצ מרחו של איצו אושרי
"ב(.וכיו מחקי צחלו מהקר תרביות

 .2 

 ביטחונוו בורהצי לשלום תמשימ סכנה תמקיי כי פניםה ביטחוןל השר ברס
פניםהביטחוןלהשרפנהיאי,פוהרסאביקנלקשורההתלועימפ תהנובע

 תמנ על לה,משמל טיהמשפ עץוהיו תאובריה שר עם תצויעתיה אחרל לה,משמל
 ליהכל הלמנה תא דכןיע פניםה ביטחוןל השר א.בנוש תהמדיניו תא מחדש תבחןש

 הלמנ מור,אכ דכוןע תקבל ועם מוראכ להמשמל תופניי רדבב תאובריה רדמש של
 ל,גידו מיתחוב תבולר אי,פור סאביקנב קסועיל יםחדש תיונוריש קפיינ אל ק"רהי

א.בנוש להמשמ תטחלת הקבלד לת עאוז ,איפוהר סאביקנ אויצו ייצור ריבוי,

 .3 

 מיםס ענייןל תמיואל-הבין מנהאה על תמותושח תמדינול קר אפשרתי אהיצו
 מן.תחוסם לא הת ליבומפורשתן המסכה תא תנונ אשרו סוכניםמ

.4 

 יישום רךלצו קבעשנ מניםהז סד פיהל "ץגב תטחלה להקבתה 2019 ברטוקאוב 6 ביום
 כך,וב םליופטמ ב שלר רמספ לש ליפוטיה רצףב עהגילפ גרוםל ללוע חדשהציה הולגהר
 רכהא קהענהו תומסגרשב ביניים צו תאהוצ על קספנ כך,פיל ק.נז להם סבהל ולעל

 1 םליו עד הישנה, רהסדאה מכוח תרישיונו קימחזיל החדשה יהלצגוהר ליישום
 איפוהר סאביקנה תתמוע תרהע ברטוקאו בחודש כך,ל משךבה . 2020 2019 ילאפרב

 ושצ ענהטב הביניים, צו ליישום טהמשפ תבי ביזיון תקודפ פיל קשהבב טמשפה תלבי
 לים.ופטמב תתיעוממש היעגלפ אמביש ברד ל,ועבפ כףאנ אהביניים ל

 .ד

 ,תמניוז תלוקה ללהכו "רקהי ידי על דכןעומ הלנו סםפור 2019 ברמבנוב 18 ביום
2020 ליום עד קףתוב היינהתש  ועדרישה לביצב תמניוז תלוקא( הקמן: )כדל , אימב 18

 כי גשיוד ור.הייצו ולגידה תהליךב תדרשוהנ תקובדיה ספרמ צמצום- בדהמע תקובדי
 תקובדיה ללכ עויבוצ אשוני,הר הולידציהו תהליךב תצויומה ולוגיד ריבוי תבחוו

- אישור תקבלד לת עדרשוהנ IMC-GMP ( ;ה )לגידו ריבויו ולת גידלחוו תמניוז תלוקב 
 תתוצרב פלטל תאפשרו תןמ וכן פים,סנו יליםתש של ציההווליד תופקת מהלךב ילקבמ
- הישירה קהאספב תלוקה (ג ; )ולהגיד קןתמל וץמח רהקצי אחרל איפוהר סאביקנה
 נההיש דרהסאה תללקוחו הן Non GMP איפור סאביקנ מוצרי קולספ משיךלה תןני
 אייצול געבנו קבענ כן .2020 סמרב 31 ליום עד תאוז תחקמר תילב והן צה,הפ תעואמצב

 יוכל מיקומ קושיוו לייצור טדרטנסב מדעו אשר קסעו שכל מיקומ אימל תטחוהב
 תהואנ קהספא טחתוב אל עוד כל אייצו אפשרתי אל ל.ו"לח מוצריםה תא קלשוו

 ל.אישר תמדינב פליםטומל

 תגבלמו אינה יללעד הביניים צו של תוולתח כי קבעו "ץגב בהירה 2019 ברמבדצ 5 ביום
 לש קהאספוה הייצור תברוח תא גם ללכו אאל ת,אוהחקל רדמשו תאובריה רדמשל קר
 קלספו סיףלהו קהאספהו ייצורה תברוח על חובה ילטמ אהו וכי אי,פוהר סאביקנה

 עד 2019 ליביו 31 יוםב גפול מורא היה תוקפםש תהרישיונו קימחזיל איפור סאביקנ
 תמשותפה מחיריםה תועד תטחלה אחרל מיםי עשרה עד או ,2020 סמרב 31 ריךאתל
 גיםנהו שהיו מחיריםוב הקאספה איתנב והכל קדם,מוה פיל ת,אובריוה אוצרה רדמשל
 הישנה. דרהסאב
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 משך(ה) יללכ-1 רויאב

 של סךבתשוטפ תלועימפ משךתמ ליליש מניםמזו זריםתו ללכו סדהפ צהקבול .ה
 .2019 ברמבדצ 31 םובי המתייסשה הלשנ אמה,תבה ,"חשפיאל 12,212-ו 16,633-כ
 בהון ןעווגר בהון עוןגר ,בוריםצ סדיםהפ צהקבול ,2019 ברמבדצ 31 ליום כן, מוכ

 .מהאתבה ,"חש פיאל 21,021-ו 167,502,12,080-כ ך שלסב זרהחו

 ,איפוהר סאביקנה תחוםבהברהח תלויפעל קשרבלעיל'ב1 סעיףב מוראל משךבה
 םפייסהכ תהדוחו על מהתיהח ליום אשר) אישורים תרכאלה תקשוב שהגיה צהקבוה

 גבלמו ןרישיוב קהמחזי צהקבוה כן, מוכ.סחרמתובי עלמפ תמקלה ענו(נ טרם לוהל
 סריםמנ בה ציהקליזדימה רךמע תלועיפתלבחינ סיוןינתופקתל קףתו)ב ריבוי תלחוו

 (קדםמוכ,2021 ארינוב 12 ליום עד או תקחמר תיבב פליםטומלסאביקנה מוצרי
 ידי על קדוופשה (,2020 ברטוקאוב 30 ליום עד קףתו)ב ולגיד תחוול גבלמו וןרישיו

 מנהמתדרשוהנ תטוריוולגהר תדרישוה בכל תמדעו טרם צהקבוההז בשלב .ק"רהי
 םמנייהז אישוריםה ףחל) דרשיםהנ קבעה תשיונורי כל תא בידיה עדיין איןו

 ח,תופיה תחוםב ולפעלתנמ על ת(אובריה רדמשמ לוקבתה אשר םליהמוגב תוהרישיונו
 תעלפו ברהס. החאביקנמח הס צסיב על אייםפור מוצרים תקאספו ייצור ריבוי, ל,גידו
 ק"ר.ת הידרישו תמהשל אחרל קבעת הרישיונו לש תםגלהש

 מהסיי צהקבוה להא פייםסכתדוחו אישור עדמוול 2019 ברמדצב 31 ליום נכון ,סףבנו
 טרם אולם גנדהאווב אלבישר ריבויה תוחוו ולהגיד תחוו תמומח ספרמ של ןתמקה תא

 םיעלהמפ תמקהתמהשללתעלפו צהקבוה.לואתמדינוב עליםהמפ תמקהתא מהסיי
 ת.קיוסהע היתתוכניואם לתבה הרישוי והליך

 איפור סאביקנ אייצו 2019 ארינו בחודש אישרה אלישר תממשלש גםה כי גש,יוד
 אצליי ברההח אישורל אשרב תאוווד סרחו קיים ו(, עודניללע 'ג1 אורבי אה)ר מוצריוו

 אי תמקיי סףבנו וכן ה,כזש אישור מועדל אשרב וכן לאמישר תידייםהע מוצריה תא
 ת.ד השונויעת המדינוב אייבו תרילהי געבנו תאוווד

 קהאספו ייצור תברוח על חובה ילטמ אשר ביניים צו קבע "צגשב גםה כי ,גשיוד עוד
 ראובי אה)ר הישנה דרהסאל אםתבה תרישיונו קימחזיל איפורסאביקנ קולספ סיףלהו

 .2020 סמרב 31 מיום לג החפוי זה ביניים צוש הרי ,ל(עי' לד1

 פןאובתעלפוו להש יםמנמזוהמיזרית על תקחמפ ת,תחזיו תהלמנ צהקבוהתהלהנ
 תמקה תמהשל ילותה,פע משךה רךלצו לה דרשהנ מוןמיה תגהש רךלצו טיביקא
 מידהע וכן תאובריה רדמשמ טייםלוונהר תהרישיונו תקבלול(עיל צויןמ)כםליפעמה

 אי תמקייו שונים וניםסיכל תתונונ להא מניםמזו מיזרית תתחזיו בויותיה.בהתחיי
 תתוכניו מושמיוב צהקבוה של תהלועיפ משךמה קחלכ תן.משומתלה אשרבתאוווד

 סגיווב איפורסאביקנ מוצרי תכירמלתקיסהע תתוכניב מידהע ללהכו ההלההנ
 חש" פיאל 25,129 של וטברו סך 2020 ארברופ בחודש ברההח סהגיי מון,מי תקורומ

 לן(.לה 'ב 29 וראבי אה)ר מרהלה חוב תבאגרו

 תתנימו קייםסהע ביעדיה הקבוצה של תהמידע לה,א פייםסכ תדוחו אישור מועדל
 ללהכו ההלההנ תתוכניו קידוםוב מושמיב ת,אובריה רדמשמ קבע תרישיונו תגבהש

 תדרישוה ללכתמהשלו איפורסאביקנ מוצרי תכירמלתקיסהע תתכניב מידהע
 בתחום. לעולפ כדיב צהקבות הדרשנת להן הטוריוולגהר
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 תינאוהחשב תוינימדהיקריע-2 רויאב

 .א

 .ב

 .ג

 יםיהכספ תוחוהד תצגה יסבס

 טלמע ת,טוריסיהה תלוהע תמסכמול אםתבה רכונע אוחדיםמה פייםסהכ תהדוחו
 דדיםמהנ גייםלוביו סיםונכ סדהפ או רווח דרך גןהו בשווי דדיםמהנ סייםפיננ כשיריםמ

 מכירה. תלויובניכוי ע גןבשווי הו

 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 ץחו תיולועיפ הווהמה תוקמוחז ותברח 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
 ת.סמתייחתקופה הב ררשש צעמומן הפיליר החעל פי שע מוגתור

 .ב

 ןבהו גיםמוצו 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

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 משך(ה)תינאוהחשב תוינימדהיקריע רויאב

 ץוע חמטבבודים אומצתוקאעסותויויביתחה,יםנכס .ד

- 2 

 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 בעטמבתקובוהנ 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 תוניםנלןלה .4

 ברמדצב 31 םויל
2018 2019 

 (2010 תשנ של ססי)ב רכןלצ מחיריםה דדמ 107.4
 3.748 3.456 "ח/שארה"ב דולר 1 לש גציהי פיןליר החשע
 4.292 "חש /אירו 1 לש גציליפין היר החשע
 0.001 0.001 "חש/גנדיאו גנלישי 1לשגציהי פיןליר החשע

 תפוקותל הדולר לש פיןליהח ובשער גיןב דדמב ויהשינ שיעור ברבד יםתוננ לןלה .5
 :תמדווחוה

 םויב המייתהסש הנשל
 ברמדצב 31

2018 2019 
 % %

 .850 רכןלצ מחיריםה דדמ
 8.1 ארה"ב דולר 1לשגציהי פיןליר החשע
 .343 אירו 1 לש גציליפין היר החשע
 7.04 גנדיאו גנלישי 1לשגציהי פיןליר החשע

 יםקעס יפוציר .ה

 תיעקב את ללכו רכישהה תטשי יישום הרכישה. תטיש פיל ליםופטמ קיםסע פיצירו
 תלועתדידמ רוכש,הויזיה ,תרכשנעל טהיהשל גההוש בו מועדה ינושה רכישהה מועד
 תמזוהוה תתחייבויולה רכשושנ סיםלנכ רכישהה תלוע תאוהקצ קיםסעה פיצירו

 .ושניטל תלויותה תתחייבויולהו

 שהתהוו תתחייבויוה ,תנושני סיםנכ של גןההו השווי סך את תללכו קיםסע רוףצי תלוע
 תלויוע ה(.בר)הח רוכשה ידי על קונפשהו הוניים יריםמכשו ברההח ידי על לוטשני או
 ת.מיידי אההוצכ סדהפ או לרווח תפוקנז קיםסהע רוףלצי מישריןב תקשורוקה, הסע

 תותחייבויה סים,לנכ םקיסהע רוףצי של תלוהע תא רכישהה מועדב סהייח ברההח
 מועד. תואול ןגההו לשווים אםתבה

 כשירמכ תגסוומת התנימו מורהת הרכישה. מועדב גןהו בשווי תכרמו תתנימו מורהת
 הון.התמסגרב פלטומ קבעוה קהלוסיות,קבועו תפוקותב מחדש תדדמנ אינה הוני

 גןהו בשווי תקבועו תפוקותבתדדמנ,תסיפיננ תחייבותהכתגסוומה,תתנימו מורהת
 סד.הפ וא ת השינויים לרווחיפקז תוך

 ףצירוב ברהועשה ורהמתה על תססמבו אשר תו,לוע פיל אשונהלר דדמנ טיןמוני
 כשו ושלשנר לזיהוי יםתנסים הניהנכ רכישה שלד הועמטו לנ סכוםכוי הבני ,קיםסהע
 לו.טשני תתחייבויוהה

 מועדל גןההו השווי ת,ומני ססמבו תשלום של הלפהח תצעתבמ תןמסגרבתאוקסבע
 תפוקותב בודהע תיירולש סלייח תןשני תרכשהנ בדיעו בידישקענמהקלח של רכישהה
 רה שהועברה.מותמה קחל הווהמ רכישהד הועממו לקדש
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 משך(ה)תינאוהחשב תוינימדהיקריע-2 רויאב

 יםחדומא יםיכספ תוחוד .ו

 ת,תחייבויוסים, ההנכם הבה צה,קבו ספיים שלכ תחודו הם אוחדיםמ פייםסכ תדוחו
 להשתנוהב תוברח ושל ברההח של מניםמזוה מיזריתותאוצההו ת,סוההכנ הון,ה

 עההשפ כוח יש יעקמשל אשרכתמקייתמ",טהלי"ש ת.אח תליכלכ תישו כשל גיםמוצ
(power ) תתנומש תאותשולתזכויו או פהוחשי(variable returns ) קהמההחז תעוהנוב 

 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

 היטשל תונקמ ןנישא תויוזכ .ז

 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
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 משך(ה)תינאוהחשב תוינימדהיקריע-2 רויאב

 .ח

 .ט

 .י

 .יא

 פךוהמב השירכ

 וליפטל קשרבה מויוש אשר תקרונוהע לןלה ל,עיל'ב1 אורבבי אמובל משךבה
 ".מהופךב רכישהך של "דרב להופט אשר ס,גלובו ידי על ברהת החרכישב איהחשבונ

 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

 ילאמ

 תתוצרהתאתגסוומהקבוצה.טונ מושמי שווי או תלוע ביןמ מוךהנ פיל דדמנ אימל
 ןגההו השווי פיל קצירהתבע אילמל גילוביו סמנכ סאנביקה ליגידו של תאיהחקל
 .איהמל של תלוהע ססיכב משמש מוראה השווי .ועדמ תואוב כירהמתלויוע בניכוי

 מצבוו מוקומיל אימלה תאבהב שהתהוו תפוסנו תאחרו תולויעו בודעי תלויוע
 מהלךב כירהמה מחיר ןמדאו הינו טונ מושמי שווי .אילמה תלולע תווספיםמ הנוכחיים

 .כירהמה ועלביצ תושודרהתלויווע מהשללה תלויוע מדןאו בניכוי ,לגיהר קיםסהע
 טיאי אילמל תהפרשו תצעמבו לוגיו איהמל מצב את פהקות מדי תבוחנ ברההח
 .מהאתבה

 ןיקעקרמב שומיש תויוזכ

 אמוב)כתגבלמו תפותשו סכםהתסגרמב ברהלח עונבראש עיןקקרמב מושהשי תזכויו
 יע" לנ"התהזכויו תברהע מועדבהןל סהשיוח תלוהע פילתדדומנ,(לןהלא'11 אוריבב

 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
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 15-20   כלי רכב  

33-20   מחשבים  
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

משך(ה)תינאוהחשב תוינימדהיקריע רויאב - 2 

עוקב שורכ  .יב

 תרידמי סדיםהפ ויבניכו ברשנצ תפח בניכוי תלוהע פיל גיםמוצ ועקב 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 סינכ 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

% 

 
 ר )*(מושכב שיפורים

 יםללכו 2019 תשנ מהלךב תןמקבה חלהו אשר תמיעצ מהקבה עליםמפ
 טרם מור,אה אורל .ראלוביש גנדהאוב צוריי עלמפ גיןב תוונומהה תלויוע

 מור.אכ תתרושל הי תתיטשי תהחהפב חלהו

)*( 

 ולגיד ותממח גיןב הוונו שרא תלויוע קרעיב לליםכו כרמושב השיפורים
 .גנדהאוב ריבויו

)**( 

ןייטנומ  .יג

 של ןגהוה השווי פני על קיםסע רוףצי תקסבע רכישהה תלוע דףעו תא גמייצ טיןמוני
 לו.טשני תייבויותחבניכוי הה מזוהיםסים ההנכ

 תריו וההגב תדירותב או לשנה תאח רךע תרידי תלבחינ כפוף והינו תפחמו אינו טיןמוני
 רכו.בע רידהי להכן וחתכי יי יעיםמצבמנים הסי מיםקיי אם
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 משך(ה)תינאוהחשב תוינימדהיקריע-2 רויאב

 .די

 .וט

 יםיכספ נםיאש יםך נכסער תיריד

 אשרכ רכםבע רידהיהחלשתאפשרוהתקבדיל נבחנים תפח ברי פייםסכ אינםש סיםנכ
 אינו מוראכ סנכ של זניאמה רכושע כך לע יעלהצב עשוייםה תסיבוונ ועיםאיר מיםקיי

 ר השבה.ב

 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)
 מימושו(.ו

 אם קר טין,מונילסתייחה אםבטלמע ל,טמבו מור,אכ כרשהו רךעתרידי גיןב סדהפ
 בו מועדמה סהנכ של הההשב-רב סכוםה תיעקבב משוששי מדניםאוב שינויים לוח

 רך.ת ערידמי אחרוןד הסהפר ההוכ

 תפויוצ אשר מניםמזו תמניבו תליחידו סמיוח קיםסע רוףצי תסגרמב רכששנ טיןמוני
 תיחידו טין,מוני רךע תרידי תבחינ רךצול רוף.הצי של הגיסינרמה תטבוה להניב
 רךהע תרידי תנבחנ הב מהשהר כך תקובצומ טיןמוני סיוח להן מניםמזו תמניבו

 בכל אך מיפני דיווח תטרמל תוןנ טיןמוניה בה תרביו מוכההנ מההר תאתמשקפ
 תמניבו תיחידו לגבי .מיםדו זריםגמ וץקיב פניל ,תלועיפ זרגממ להגדו אינה רהמק
 של ספריםב רךהע אשרכ כרמו רךת ערידמי סדהפ מור,אכ טיןמוני סמנים להן יוחמזו

 ההשבה. בר סכוםמה גבוה הינו לה סשיוח טיןמוניה תרבול מניםמזו מניבה היחידה
 תרלי סי,יח פןאוב מכן, אחרול טיןנימו רךעתתפחלה להתחי מוקצים מוראכ סדיםהפ

 אינם טיןמוני ערך תדמירי סדיםהפ מנים.מזו מניבה ביחידה אחריםה סיםהנכ
 .תקבועו תפוקותב בוטליםמ

 .סדהפ או קפים לרווחנז רךת ערידמי סדיםהפ

 סים.נכ רךת ערידיל פרשהה כרההו אל ,2019 תשנ מהלךב

 ןגוה יווש

 רךלצו גןהו בשווי פיסהכ מצבה על בדוח דדיםמהנ תותחייבויוה סיםנכ לש גןהו שווי
 אםתבה צה,קבוה תםוא תגסוומ ת,תחייבויוהה או סיםהנכ של גןההו שווים תדידמ
 דדיםמהנ תתחייבויוהה או סיםהנכ גסיוו לן.להשתמוהר שלוש תאלולהכ גדרמל

 רךלצו תיעוממש מוששי עשהנ בה תרביו מוכההנ מההר עלססתבבה עשהנגןהו בשווי
 תם.לובכל תתחייבואו הה סהנכ גן שלההו ת השווידידמ

 או זהים סיםנכ בורע יליםעפ קיםבשוו מו(אתו א)של טיםטמצו מחירים :1 מהר
 מדידה.ד הועמב ליהםא גישה יש הקבוצת שלזהו תתחייבויוה

 בורע ה,יפילצ תניםהני ,1 מהבר ליםלוהכ טיםטומצ מחירים בדמל תונים,נ :2 מהר
 פין.קיבע או מישריןב ת,תחייבואו הה סהנכ

 ת.בוההתחיי או סהנכ בורה עפיילצ תניםם ניאינש תוניםנ :3 מהר

 בדוח ןגההו בשווי דדיםמנ אינם אשר טיםפרי של ריםבספ רךלע אהשוובה גןהו שווי
 תניונו קיםספ חובה, תתרווי חייבים של פייםסהכ תובדוח תרההי :פיסהכ מצבה על

 גןההו לשווי רובהקואתמאתו ,אחריםמהאלווהותזכו תתרווי איםזכ תים,ושיר
 ספרים.ב רכםמע תיהומ פןאוב אינו שונה סייםפיננ יםכשירמ גן שלההו וויהש להם.ש
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

משך(ה)תינאוהחשב תוינימדהיקריע רויאב - 2 

 תושהפר .זט

 תוישפטמ תותביע ןיבג תושהפר

 צהקבול אשרכתטיופמש תעותבי ןגיבתהפרשו יםפיסהכ תובדוח תללכו ברההח
 אהכתוצ לייםכלכ אביםמשב תאלש ת,תמעמש או תטימשפ ת,נוכחי תמחויבו תמקיי

 לייםכלכ אביםמשבשמושי דרששיי א(ל אשרמ בירס תר)יו פויצ;ברהע עיאירומ
 .מןמהי פןאוב רכההעתן לת נימחויבוכום הסו תמחויבוק הלוסיל

 ההלההנ של תרביו טובה מדןאוה פילתדדמנ להכרה, איםתנהתאתמקיימה הפרשה
 .הדיווח ריךאתל נכון ת,מחויבוה קלוסיל דרשושיי םפוייהצ מניםמזוה מיזרית לגבי

 לרווח זקפיםנ בהפרשה שינויים ווח.די תופקת כל סוףב מחדש תדדמונ תנבחנ הפרשה
 סד.הפ או

 מכביד הזוח ןיבג השהפר

 אהכתוצ צהקבוה בידי קבלתלהתפויוהצ תטבוהה אשרכתכרמו בידמכ הוזלח הפרשה
 תמייעד ליוא היעד קולש גיםהנהו כירהמה מחיריל סביח תמוכונ ההחוז קיוםמ
 מחירי בין כהפרש תדדמנ הההפרש אי.פוהר סאביקנה מוצרי תא כורמל צהקבוה
 .חוזה של מוקיומ כירהמה מחירי ביןל קבשו יםגהנהו איפור סאביקנ מוצרי של כירהמ

 תוינסנית פויוייבתחה .יז

 תהופכ תהישו אשר,כקור אשרכ פי,סהכ מצבה על דוחבתכרומו תסיופיננ תתחייבויוה
 שיר.מכשל ה תת החוזיואוד להורצ

 תתפחומתובעל תודדמנהתוינסנית פויוייבתחה .1

 לש תפוטשו תלויוח תלוולכ תתפחמו תלובע תדדומהנ תסיופיננ תתחייבויוה
 תתרווי איםזכ ,םתישירו תניונו קיםספ אחרים,מ אהלווה,רוךא מןלז אהלווה

 ליםבע תאולוווה איקבנ תאגידמ רוךא מןלזו קצר מןלז תאולוווה ת,זכו
 .טהלישיעללב תתחייבויווה

 תבדוחו אשונהלר תכרומו תתפחומ 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 תזכו תתרווי איםזכו

 הפסד וח אוור רךד ןגוה יוושב תודדמנה תוינסנית פויוייבתחה .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 תקוחזמכתגסוומתסיננפי 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
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 משך(ה)תינאוהחשב תוינימדהיקריע-2 רויאב

תינסנית פוייבתחה ינאת תלפהח וי אוניש  .יח

 מיםהגור איםתנב איראש תןנו תואו ולמ תסיפיננ תתחייבוה של פהחלה או שינוי
 תמקייה תתחייבוהה של היעכגר פליםטומ ת,תחייבוהה איתנב תיעוממש לשינוי

 תתחייבוהה של ספריםה תלוע בין םהשינויי תיפקז תוך ה,חדש תתחייבוה תילטונ
 ת החדשהתחייבושל הה ןגההו קבלו והשוויתאו ה מוולשש לשהםכ מיםסכוו תמקייה

 סד.הפ או לרווח

 שינוי כדי עד יעגמ ינוא אשר תסיפיננ תתחייבוה של ( Modification) איםתנ דכוןע
 רךלצו ילמוב ת(סיפיננה תתחייבוהה של עהבגרי רךהצו להעו אל כך,פיול) תיעוממש

 מדןאו של הנוכחי רךכע תסיפיננה תתחייבוהה של תתפחמוה תלוהע של מחדש בחישוב
 תריביה שיעור פיל ניםמהוו הםכש דכנייםהע תידייםהע החוזיים מניםמזוה מיזרית

 איתנ בין ספריםה רךע בין ערהפ ת.סיפיננה תתחייבוהה של קורימה טיביקהאפ
 מוראכ שחושב הנוכחי רךהע לבין קורייםמה איםתנה תעלב תסיפיננה תתחייבוהה
 סד.הפ או ברווח כרמו

יםינסניים פשירמכ תגריע  .יט

 תסיופיננ תתחייבויוה

 תמחויבוה אשרכ ,יינודה ,תקולסמ תתחייבוהה אשרכ תגרענ תסיפיננ תתחייבוה
 תתחייבוה איתנ תלפהח או לשינוי אשרב.תפוקע או תבוטלמ,תנפרע הבחוז דרהגשהו
 ל.עי' לף יחעיס אהר תסיפיננ

הטישל ימבעל וקבלתהש תואווהל  .כ

 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
 לההנהה תרכהע ססיב על מחושב שנים ספרמ משךל העונפיר את דרושל אשל טהליהש

 .אפשרי ןעוהפיר בו אשוןהר מועדה לגבי

ןוה ישירמכ תוצעמבא תוינסנית פויוייבתחה קוילס  .אכ

 כשירימ תעואמצב תסיפיננ תתחייבוה של אמל או קיחל קלוסי צעתבמ בהם קריםמב
 בריםועמה ההון כשירימ ,תסיפיננה תתחייבוהה איתנ של מחדש עהקבי תמסגרב הון

 תא מודאל תןני אם וןהה כשירימ של גןההו בשווים דדיםמנ ת,תחייבובה קמחזיל
 כשירימ של ןגההו השווי תא מודאל תןני אל בהם קריםמב מן.מהי פןאוב ןגההו השווי
שלגןההולשוויאםתבהההוןכשירימ תדידמ תצעתבממן,מהיפןאוב ההון

 ק.לוסיה מועדב ,תקולסמה ת(סיננפיה תתחייבוהה קחל או) תסייננהפ תתחייבוהה
 תסיפיננה תתחייבוהה בליישו משוששי ההוניים שיריםמכה של גןההו השווי בין פערה
 תתחייבוה קלוסיב סד.פה או לרווח קףנז תתחייבוהה לש ספריםה רךע ובין תקולסמה

 שליטה. ליבע קה עםסגין עב רן הוןקר למואכ הפער קףנז טהליש לימבע להקבתשה

יםבצושמ יםזרנגו יםנגזר םיינסניים פשירמכ  .בכ

 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 ןופאב 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
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

משך(ה)תינאוהחשב תוינימדהיקריע רויאב - 2 

 יםכרומלהנהג ןוננגמ/הקעשהתנהג ןוננגמלתופוהכפ תוינמתקנפהןיבג תוייבתחה .כג

 קונפשיו תמניוה ספרמ אשר אים,תנ תמאתה גנוןמנלתפופוהכ תמניו תקנפה גיןב כיבר
 גןבשווי הו תדדמר( הנגזנ סיפיננ כשירמת )סיפיננ תיבותחימהווה ה ע,קבנ טרם גינםב
 מור.אכ כשירמשל ה תויעקד פועמד לעתאוז סדהפ או רווח רךד

 הילבבח יםינסניפ יםשירמכ תקנפה .דכ

 כשיריםמל תצלפומ להבחבי סייםפיננ כשיריםמ תקנפמה תקבלתמה מורהתה סך
 יהשוו :לןלה אהההקצ דרסל אםתבה גןההו שווים פיל הילבחב ליםהנכל סייםפיננה

 רךדגןהו בשווי תקבועו תפוקותבתדדומהנ תסיופיננ תייבויותחלה הילתח קבענגןההו
 כרהת הבע קר גןשווי הובתדדומשנ תסיופיננ תתחייבויוהכן למ אחרל,סדהפ או רווח

 תגישל" אםתבה שנם,י אם הוניים כשיריםמל תסמיוח מורהתה תאריוש אשונהלר
 מחירי על ססתבבה קבענ להבחבי וליםהכל כשיריםמה של גןההו השווי ".תאריהש

 יםללהנכ טיםלפרי תסומיוח קהנפהה תלויוע תם.קפהנ מועדל מוךס להםש קהשו
 ל.עיר לאתומכ לההחבי תמורתסאופן ייחו ססיב על להבחבי

 יםבדועל תוהטב .הכ

 השיפר ייופיצוהיסנשל פבתוייבתחה .1

 צה,קבוה של גנוהל אםתובה ראלביש בודההע מיסכהול בודההע קילחו אםתבה
 איםתנוב טרו,פושי בדיםעול פרישה צוייפי לוםתשב צהקבוהתברוחתחייבו

 תם.מביוז תםבודמע יפרשו או טרושיתפ דיםלעוב מיםסוימ

 טורין,פי צוייפי קלחו 14 סעיףל אםתבה תדרגמו קדההפלתתוכני צהקבול
 צה.קבוה על מוטלים אינם להא תתכניו גיןב לייםוהכלכ ארייםטוקאה סיכוניםה
 ועיםקב מיםלותש תממשל ברהחה קהסהעהתפקות מהלךב מור,אכתתכניוב

 מיםלותש לשלם תתמעמש או תטימשפ תמחויבו לה היהתשלימב תרדנפתלישו
 תדרגמו קדההפלתתוכנילתקדוהפ קים.מספ מיםסכו ברונצ אל קרןב אם נוספים

 בודההע יתשירו תקבלל ילקבמב ת,תוכניל דהקהפהתבע אההוצכתלולכנ
 כספים קידהמפ צהקבוה פיים.סהכ תבדוחו תנוספ הפרשה תדרשנ אול בדעומה

 סיהפנ תקרנוב טףשו ןופאב בדיהעומ קחלצויים לפי וםלתשל התיתחייבויוגין הב
 ביטוח. תברווח

 רקצ חוולט יםבדולע תוהטב .2

 תקדוהפו אהברה פשה,חו מיי ת,כורומש תלוולכרקצ לטווח בדיםעולתטבוה
 אחרל חודשים 12 פניל אןלומבתקוולסמתלהיו תחזויו הן אם מיאול טוחלבי

 סים.מתייחה תיםוהשיר תא קיםמספ בדיםעוה בהש תתיהשנ הדיווח תופקת תום
 בדעו תטבוה של מחדש גסיוולאמבי אינו קלוסיה של תויעיה לגבי מניז שינוי

 עבודה. תישירו תקבלל ילקבמב אההוצכתכרוומ מוראכתטבוה קצר. לטווח
 הוון.מ אינושססיב על תדדומנ עונפר טרםש מוראכתמחויבויו גיןבתהפרשו

 הבהיטשל בעל ןילב הברחןיבתולופע .וכ

 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
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 משך(ה)תינאוהחשב תוינימדהיקריע-2 רויאב

 .כז

 .חכ

 תוינמ ססומב םושלת

 עם עותבצשה הוניים םכשירימתעואמצבתקוולסמהתמניו ססבומ תשלום תאוקסע
 על ססתבבה ההענקה, מועדב תדדומנ מיםדו תיםשירו קיםמספה אחרים ועם בדיםעו

 אינם קשו איתנ טלמע לה,הבש איתנ קים.ענמוה ונייםהה כשיריםמה של גןההו השווי
 איםמוב ק,שו איתנ טלמע ,להההבש איתנ גן.ההו השווי תמידאב בחשבון איםמוב

 סכום סקה.הע סכום תדידמב ולהכל ההוניים כשיריםמה ספרמ אוםתי ידי על בחשבון
 בה הופקתה פני על בהון ילקבמ רישום כנגד אההוצכףקנז מוראכ מדאשנ גןההו השווי
 הוניים.רים המכשית הא קבלאו ל משמדים לת העובזכו להמבשי

 לההבש איתנבתתנומוהתקוענלה סבהתייח תמניו ססמבו תשלום גיןב אההוצה
 כשיריםמהתמוכתא קףלש כדיב,דיווח תופקת כל וםתבתמאתמו ק,שו איתנ אינםש

 אשר ק(שו איתנ אינםש) לההבש איתנב תתנומוה תקוענה ל.להבשי החזויים ההוניים
 אינם לושהבשי תקוענה גיןב וכרשהו מיםסכו כהוצאה. תכרומו אינן ,מיםקייתמ אינם

 טו.ולח קוענשהו הונייםה כשיריםמה אם אף בוטליםמ

 עם עותבצשה הוניים םכשירימתעואמצבתקוולסמהתמניו ססבומ תשלום תאוקסע
 ,תסחורוה או תיםשירוה תקבל מועדב תדדומנ בדיםעו אינםש אחרים תיםשירו תנינו

 אל אם אאל לוקבתשה תסחורוהאו תיםהשירו של גןההו השווי מדןאו על ססתבבה
 מדןאו תעואמצב קהסעהתדדמנ מוראכ קרהמב מן.הימפןאוב שווים תא מודאלתןני

 מהוון או אההוצכ קףזנ זה סכום קים.ענמוה הונייםה כשיריםמה של גןההו השווי
 סקה.הע תמהואם לתבה סנכתלולע

 תוחכיר

 :2018 ברמדצב 31 םויל עד תיאנוחשב תוינימד

 תקשרותהה אםה ברההח חנהב,תמחודש חינהבתבע או תקשרותלה סההכני מועדב
 תליעותפ או תמונימיכהכירחגסיוול מבחניםה.כירהח סכםה תהמסגרב להכל
 .תקשרותהה מועדב נבחנו והם קהסהע תמהו על סוסתבה

 :כרהחו תההיוו ברההח בהן תאוקסבע אינהחשבו וליפטה קריעי לןלה

 תילותפע החכיר
 הנובעים תאותשווה סיכוניםה קרעי תםמסגרב רשא כירהח מיסכה הגסיוו צהקבוה
 מיםלותש ת.יולפעת רהחכי מיסככה כיר,מחה בידי ריםמנש כורהח סהנכ לעתלוהבעמ
 תטשי ססיב על סדהפ וא וחלרו וזקפנתליעותפ כירהכח גוסווש כירהחמיסכה גיןב
 רה.החכי תופקת פני על הישר קוה

 רווח תבדוחו תופחוהו אשמר תאוהוצכ גוהוצ אשמר מוולשש הווניםמ כירהח מיד
 מו.ולש כירהמי החד גינהב אשר כירהת החופקת פני על הישר קות הטשי פיד לסהפו

 :לךיאו 2019 ארוניב 1 םוימ חלה תיאנוחשב תוינימד

 תכירוח,16 מיאונלבי יכספ דיווח קןתתא ברההח תממייש 2019 ארבינו 1 מיום חלה
(IFRS 16 ,קןת"ה-לןלה)".תמאתה תוך תברטהמצ הפעההש תגישב בחרה ברהחה 
 אהר אשונהלר היישום תפעהש תאודו מידעל .אשונהלר היישום מועדל עודפיםה תתרי

 .לןלה 2'לג סעיף

 אהו אםה או כירהחאהו סכםהה אם ריכהמע צהקבוה,סכםבה תקשרותהה מועדב
 סכנב מושבשי טלולש תזכוהתא בירמע אהו אם כירהח ללכו סכםה חכירה. ללכו
 טלולש תזכוהתא בירמע סכםה אם ריךהעלתנמ על ה.מורת בורע מןזתופקתל וההמז

 תא יש חקולל מושהשי תופקת רךאול אםה ריכהמע צהקבוה וההמז סכנב מושבשי
 תא וכן הה,מזוה סכנב מושמשי תליוהכלכ תטבוהה כל תא הלמעש גלהשי תזכוה
 הה.מזוה סכנב מושת השיא ת לכווןזכוה

 חדי ל,טולבי תתנני הנאי כירהחה שבה פהקותכ כירההח תופקתתאתקובע צהקבוה
 יחד וכן זו ציהופא משמי כרהחוש בירספןאובאיוד אם ריךאלה ציהופאתופקת עם
 אל ציהופאשה בירספןאובאיוד אם ולטבי תפצייאו רלחוכ תקנימו הלגבי פהקות עם

 מש.מות
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 משך(ה)תינאוהחשב תוינימדהיקריע-2 רויאב

 משך(ה) תוחכיר .כח

 :משך(ה) לךיאו 2019 ארוניב 1 םוימ חלה תיאנוחשב תוינימד

 םליופטמ ולטלבי ציהופא מושמי איל או רכהאהתפצייאו מושמיליצפב ינוייםש
 ה(.כירגין חב תתחייבושל ה מחדש חינהב תתחלהלן ) טמפורכ

 תופקת אשר תכירו)ח רקצ חטוולתכירוחהפילתמעשיה להקהה תאתממייש ברההח
 פני על ישר קו ססיב על אההוצכתלוופטמ(חודש 12 תוך תמתייסמ להםש כירההח

 אחר. תיטשי ססיב על או כירהת החופקתתתרי

 :כרוחהווהמהברהח ןהבתוקאבעס יאנוהחשב לויפהט יקריעןלהל

 תאוקסע פיסהכ מצבה על תהדוחו פני על גהמצי ברההח ,כירהחתאוקסלע סבהתייח
 גדמנו ( Right-of-use)"מוששי תזכו" קףמשהסבנכ כרההתעואמצב כירהח

 (. Lease liability) כירהח גיןבתתחייבובה

 םתידייהע כירההח מיותשל של נוכחי רךבע אשונהלר תדדמנ כירהח גיןב תתחייבוה
 כרהחו של תיתוספה תריביה בשיעור או כירהבח םלוגה תריבי וריעבש המהוונים

 מילותש תמסגרב.קלבנ עהקביל תןני אינו כירהבח גלוםהתיביהר שיעור אשרכ
 דד,מב לוייםתתנים השמ מיםלותש וכן ועיםקב מיםלותש לליםנכ תידייםהע כירההח

 החכירה. תילתח מועדנכון ל קייםה דדמה בשיעור מוששי עשהנ החישוב רךלצו אשרכ
 הכירהח מילותש של ינוכח רךבע תדדמנ כירהח גיןבתתחייבוהה ת,קבועו תפוקותב

 מועדל היהש פיכ כרהחו של תיתוספה תריביה בשיעור המהוונים תידייםהע
 כדיבטףשו פןאוב חדשמתדדמנ כירהחגיןבתתחייבוההתתרי בחכירה. תקשרותהה
 דד.מב משינויים אהכתוצ תידייםהע הכירמי החלותשב ף שינוייםקלש

 אשונהלר דידהמה סכום את תלולהכ תלוהע פיל אשונהלר דדיםמנ מוששי תזכו סינכ
 בחכירה. שהתהוו תישירו תלויואש, עמר מוולשש הכירמי חלותש ת,תחייבושל הה

 בניכויו ברשנצ תפח בניכוי תלוהע מודלב דדיםמנ מושישתזכו סינכ ,תקבועו תפוקותב
 של לשהןכ מחדש תדידומ קףלש כדיב מיםאתמוו ברושנצ רךעתרידמי סדיםהפ
 רךאול הישר קוהתטבשי תיםפחמו מושהשי תזכו סינכ .כירהח גיןבתתחייבוהה

 .שבהם מוךכנ סהנכ לש מושייםך החיים השיאורל או כירההח סכםה תופקת

 ועביצ דדימ על אאל שער או מדד על סיםסמבו אינם אשר תניםמש כירהח מילותש
 כירהח בין תתחייבוהה תדידמב בחשבון איםמוב אינם ,מהכדוו תכירומ פיקהי תמגדו

 .תםהתהוו מועדבתשוטפ תתיופקת אההוצכ יםכרמו אאל ,מושהשי תזכו סונכ

 :מוש הםשי תזכו סינכ של תייםת השנחהפ שיעורי
% 

 רקעק
 המבנ

 החכיר ןיבגתויביתחהשל שמחד הניבח

5 
4 

 על כירההח תתחייבוה תא מחדש תדדמו ברההח החכירה, תופקתב שינוי חל אשרכ
 על ססמבוה דכןעומ וןהיו בשיעור מוששי תוך דכניםוהמע כירההח מילותש היוון ידי

 עהקביל תןני זה שיעור אם החכירה, תופקתתתרלי כירהבח וםגלהתריביה שיעור
 סכוםב השינוי מחדש. חינההב מועדל כרהחו של תיפסתוה תריביה כשיעור או בנקל

 תזכו סינכ אשרכסדהפ או ברווח או מוששיתזכו סילנכ םאותיככרמותתחייבוהה
 אם.לומב תופחמוש הוהשי

 תוינמ ןוה .טכ

 ,גינןב להקבתשנ מורהתל אםתבה ההון תמסגרב כרוהו ברההח ידי על קונפשהו תמניו
 .קהנפלה מישריןב תסוהמיוח תלויוע בניכוי
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

משך(ה)תינאוהחשב תוינימדהיקריע רויאב - 2 

הינמל הפסד  .ל

 תמניוה יעללב קהלולח אויהר סדפהה תקלוח ידי על מחושב ,למניה סיסיהב סדהפה
 מהלךב זורמחב תמוקייה תלוגיהר תמניוה ספרמ של למשוקלה צעמומב תלוגיהר

 פה.קותה

 תלוגיהר תמניוה ליבעל סחמיוה סדהפה ניה,מל ללמדוה סדהפה חישוב רךלצו
תעופההשגיןבמיםאתמותמוקייהתלוגיהרתיומנהשללמשוקלה צעמומוה
שלמושםמימועלנב תויוהעשת,ליואהפוטנציתלוגיהרתמניוהשל תאפשריוה
 לן.לה 24 אורבי אהר ת.ללמד עההשפ םגינב יש אשר מירים,סיים הפיננ כשיריםמ

םייגולויב יםנכס  .אל

 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  .בל

 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

25 



    
 

     
 

 

      
 

                  
      

 
                  

 
                

               
     

 
        

          
   

 
                

          
            

   
 

                  
          

    
 

             
           

   
 

                      
  

 
                     

                         
      

  

 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

משך(ה)תינאוהחשב תוינימדהיקריע רויאב - 2 

 וניה אשרוהפוקתהךמהלב קףותל נסנכשימואנליביכספ חווידןקתתימצתןלהל .גל
 הצוקבהתוילי לפענטוורל

 'קעס' נחומהתדרהגבקסוהע יםקעס יפוציר ,3ימולאניביכספ חווידןקתןוקית .1

 קוןתי (IASB) מייםאונלבי תאונחשבו קניתל הוועדה מהספר 2018 ברטוקאו בחודש
 'קס'ע המונח תדרגהב קסוהע (IFRS 3) קיםסעפיצירו ,3מיאונלבי פיסכ דיווח קןתל
 "(.קוןתי"ה-לןלה)

 אםה עהקביבתלישו יעסילתןטרמ אשר תאומגודו תהנחיו פוסתווקון התיהתמסגרב
 או ( business combination) קיםסע רוףכצי תלוופטמתלהיו תדרשונ רכישה תאוקסע
 (. asset acquisition סים )נכ תקבוצ תרכישכ

 a) תיעוממש תהליך לש קיום רשנד קסעתדרגהתא קייםלתמנ על כי קובע קוןתיה

substantive process .) איתנבקסלע תיחשב סיםונכ תלויועיפ של תרכמע אם,תבה 
 ןופאב תרוםל אפשריויחדי שילובם אשר תיעוממש ךליתהו מהתשו תפחול ולתכלש

 ת.קופות ליצור תולליכ תיעוממש

 ושל מהתשו של שילוב קייםתמ אםה עהקביב יעסילונועד אשר תהנחיו ללכו קוןתיה
 אשר מיםקדמו תלועיפ בשלבי תוהמצוי תלישויו סיחתיבה תרבו)ל תיעוממש תהליך

 תר(.וי תעומשכנ תאיור קייםרש לנד גביהןכן לול תקופות ייצרו טרם

 תומתשו של תוצרכתדרגמו 'קהפות'ש כך 'תקופות'תדרגהתא מצםמצ קוןתיה,סףבנו
 או ת,אחר סההכנ ת,לקוחול תיםשירו או תסחורו של קההפ אפשריםמה תהליכיםו

 בית(.ורי דנדדיבי גון)כ עהקאה על השתשו

 תהנחיוה יישום את מחישלה נועדו אשר תאומגדו פוסתווה קוןתיה תמסגרב
 .יללעתארותומה

 להןש רכישהה מועד אשר תאוקסע גבייל אולהב אןכמ של בדרך וליח קוןתיה
(acquisition date )קוןתיה של קדםמו וץמאי .אחריול או 2020 ארבינו 1 מיום חלה ינוה 

 .לויגי תןמל בכפוף אפשרי
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

משך(ה)תינאוהחשב תוינימדהיקריע רויאב - 2 

 יםינטווהרל ,קףותלונסנכ טרםוומרסופש יםשחד יכספ חווידינקתתימצתןלהל .לג
 משך(ה) הצוקבה תולילפע

 תוחכיר

 חובה תתרווי חייבים

- IFRS 16 .2 

 דיווח קןתתאתברטמצ עההשפ של רךבד ברההח תממייש 2019 ארבינו 1 מיום חלה
 וליפטה את קובע קןתה "(.קןת"ה- לןלה , IFRS 16)תכירוח,16 מיאונלבי פיסכ

 ספריוב כרהחו ספריב כירהח מיסכבה (ילוגיו גהצה ,דידהמ ,כרהה) איהחשבונ
 כיר.מחה

 כירהח בין חנההב אלל חכירה, תאוקסלע סבהתייח אחיד איחשבונ מודל קובע קןתה
 מצבה על תהדוחו פני לעגהציל כריםחו אשונהלר חייבמותיולפעת כירהלח תמונימי
 "מוששי תזכו" קףמשהסבנכ כרההתעואמצבתליועותפ כירהחתאוקסע פיסהכ

(Right-of-use ) כירהח גיןב תתחייבובה כירלה ומנגד (Lease liability .) קןתהת,אז עם 
 (חודשים 12-מ קצרה פהקותל תכירו)ח קצר לטווח תכירולח אשרב להקה קנהמ

 מוך.נ פיסכ רךעל עב טיםפרי ת שלכירווח

 של פייםסהכ תבדוחו כירהח תאוקסבע איהחשבונ וליפטל סבהתייח קןתה תדרישו
 (.IAS 17)תכירוח,17 מיאונלבי תאוחשבונ קןתתקרונועל קרןעיבתזהו הינן כירמח

 ת.כירוא חבנוש םקיסעות הפרשנו מיסופר לושהש וכן IAS 17 תא מחליף קןתה

 תברטהמצ עההשפהתגיש תעואמצב קף,תולתוסכני מועדבקןתהתא צהמאי ברההח
 של מחדש גההצ אללו (2019 ארבינו 1) ברהמע מועדל עודפיםה תרתי תמאתה תוך

 ת.ומקוד תפוקותאה לרי השוומספ

 תכירוכח לכן קודם גווסושתכירולח תסהמיוח תעשימההההקל תא מהייש ברההח
 היישום מועדמ חודש 12 תוך תמתייסמ להםש רההחכי תופקת אשרו תליועותפ
 על אההוצכ ,קרי ,קצר לטווח תכירולח מהבדו בהן להיפטו ( 2019 ארבינו 1) אשונהלר

 .כירההח תפקותתתרי פני על ישר קו ססיב

 תכרחו הווהמ ברההח הבהכירלח סבהתייח קןתה וםייש של תקריעיה עההשפה
 כרהבה מהתכסהתליעותפ הכירכח תמקודהתאיבונהחש תקינהל אםתבה הפלטו

 השווה סכוםב ספריםב רכובע דדמנ אשר "חשפיאל 110-כ של סךב מוששי תזכו סבנכ
 כירהלח סיםמתייחה שאמר כירהח מילותש גיןב אםתמו החכירה, תתחייבוה סכוםל
 תמסגרב גוהוצ אשר "חש פיאל 60-כ של סך) אשונהלר היישום מועד טרם כרוהו אשרו

 ח.ש" פיאל 50-כ של סךב כירהח גיןב תתחייבובה גד,מנו חובה( תתרווי חייבים סעיף
 המהוונים תרו,שנו כירההח מילותש של נוכחי רךבע הדדמנ כירהח גיןב תתחייבוהה
 םהיישו מועדב ברההח של 30% של תיתוספהתריביה שיעור מדןאו על ססתבבה
 ונה.אשלר

 קןתה של דידהמוה גסיווהתקרונוע יישום תפעהש של כוזרי תטמפר לןלה להטבה
 תהדוחו תמסגרב פוקתשהש תתרוהי על ססתבבה מויישו טרם תקינהל אהבהשוו

 :2018 ברמבדצ 31 ליום פייםסהכ

 :יפהכס במצהעל יםחדומא תוחוד
 2019 ארוניב 1

 לאחרהשפעת  
יישום   םושיי

IFRS 16 IFRS 16 

 ח"ש ילפא
 (קרומב ית)בל

)60( 60-
110 110 - מוששי תזכו סינכ

50 50 - כירהח גיןב תתחייבויוה

 ן.הלל 10 אורבי אהר סףנו מידעל
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

םייתומעשמ יםינאוחשב תדע ילוקישו יםנמדוא רויאב - 3 

 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 תתחייבוהתברהעל משולם היהשאו סנכתכירממ
 דידהמההינ גןהו שווי תדידמ ((. exit price)'אהיצי רמחי',דהיינו) דידהמה מועדב

 תתפיםמש אם תתחייבוהה של או סהנכ של פייניםאמ ןבחשבו אהמביו ,קשו תססמבו
 תדידמ.דידהמה מועדבתתחייבוהה או סהנכ מחורתתבע בחשבון איםמבי היו קבשו
 קבשו תתרחשמתתחייבוהה תברהעל או סהנכ תכירמל קהסעשה יחהמנ ןגהו שווי

 (תרביו ליםהגדו תלועיהפ תמורחנפ בעל קהשו)תחייבותהה של או סהנכ של קריעיה
 .תתחייבוהה או סהנכ בורע תרביו איכדהקבשו ,דרויעובה

 תגיש תרבולתשונו תלוקובמתוגיש תלוולכ מוראכתמומיושה רכההעהתקוטכני
 מוששי עשהנ בהם קריםמב (.cost approachת )לוהע תישגו ( income approach סה )ההכנ

 תבירוסב תחשבבה תרכועמו תאוהתוצ גן,הו שווי דודמל כדיבתרובומ רכההע תקוטכניב
 וחטוב קודההנ אהי גןהוה השווי תדמדיו להאתאווצתלש רכיםעה של הטווח של

 ת.סיבותן הנאוב גןשווי הו תרביו טובאופן הב תגשמייצ

 תא בחשבון אהמבי גןההו השווי תדידמ,פיסכ לא סנכ לש גןהו שווי תדידמלסבהתייח
 .סהנכ של טבימיה מושבשי סמהנכ תליוכלכ תבוטהקפילה קשו תףתמש תוליכ

 תוניםהנ תמהו תא קףמשה גןהו שווי גדרמב מוששי וךתתצעתבמ גןההו שווי תדידמ
 םטיילוונר תוניםבנ מושהשי סוםקמ תוך תאזו גןההו השווי תדידמ ועבביצ משוששי
 ןגההו השווי גדרמ .פייהלצ תניםני אינםש תוניםבנ מושהשי ורמזעו יהפילצ תניםהני
 :תאוהב תמוהר שלוש על ססמבו

 או זהים סיםנכ בורע יליםפע קיםבשוו (מיםאתומ אל) טיםטמצו מחירים-1 מהר
 ;תזהו תתחייבויוה

 הייצפל תניםני אשר ,יללע 1 מהבר לושנכל טיםטמצו מחירים אינםש תוניםנ-2 מהר
 םזריגנ מרלו)כ פיןקיבע או (מחירים טיטוכצי מרלו)כ מישריןב ,תתחייבוהה או סהנכ לגבי

 (;טיםטמצו מחיריםמ

 ייהצפל תןני קשו מידע על סיםסמבו אינםשתתחייבוהה או סהנכ לגבי תוניםנ-3 מהר
 (.פייהלצ תניםני אינםש תונים)נ

 תשונו תמור תוךב גיםסוומ תלהיו עשויים דידהמב שיםממשה תוניםהנ בהם קריםמב
 גדרמ מה שלר תהאוב תהלובכל תגסוומגןההו ת השווידמדי אזי גן,ההו ג השווידרמשל

 תמדיניו ללותה.בכ דידהמל תיעוממש אושה תוןהנ של תרביו מוכההנ מהכר גןההו השווי
 ת הדיווחופקת תוםב גןההו השווי גרמד תמור בין לשהןכתברוהעב כירלה אהי צהקבוה

 .השינוי אירע בה

 תבחירב,תרהי בין ,תדע לקושי להעיומפ תשונו תהנחו לההנהה יחהמנ גןהו שווי תמידאב
 תבע בחשבון איםמבי היו קשו פיתתמש אשר תהנחוהתיעקב ,השווי תרכהע תקטכני

 תדידמגסיוווב סיפיננ אלסבנכ טבימיה מושהשי תיעקב תרבולתתחייבוהאו סנכ מחורת
 גן.הוהשווי ה גדרמיב גןההו השווי

 םג אהר גןהו שווי תדידמב מוששי שהנע בהם תוניםלנותקוטכניל געבנו סףנו מידעל
 :לןלה אוריםהבי תמסגרב

- ; אורבי קיםסע ףצירו 5 ▪

- ; אורבי גייםלוביו סיםנכ 8 ▪

- ; אורבי עהקת השנגגנון המנ גיןב סיפיננ זרגנ 15 ▪

- אורבי טהליש לית לבעתחייבון הגיב סייםנפינ זריםגנ 17 ▪

- אורבי סיכונים. ולוניה סייםפיננ כשיריםמ 28 ▪
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 משך(ה)םייתומעשמ יםינאוחשב תדע ילוקישו יםנמדוא-3 רויאב

 .ב

 .ג

 .ד

 ה.

 יםינסניפ יםירשמכ של ןגוהיוושתורבל)היטלשיבעל ילפכתויוייבתחהתמדיד
 בץ(ושמ נגזרו יםנגזר

 סיפיננ זרגנ) לעיפ קבשו םסחרינ אינם אשר נגזרים, סייםיננפ כשיריםמ של גןההו שווים
 מוששי תעואמצב קבענ(סףהנו החוב גיןב משובץה זרגהנ כיבור תפציואו חוב גיןב

 .תלוקובמתפציואו תרכהעת לטובשי

 יללבע סףהנו החוב כיבמרב וםגלה זרגהנ סיפיננה שירמכה של גןהו לשווי סבהתייח
 לשההנחהתתח תידייםע מניםמזו מיזרית של נוכחי ערך מודלב מושיש עשהנ,טהליהש
 ת.תחזי סוףב עוןפר

 אשר תפציואוהתמומכ רגזיי מוסכו אשר טהליהש לילבע תתחייבוהה כיבלר סבהתייח
 בבחישו ת.פציואו מחורתל מיבינו מודלב מוששי עשהנ למה,ד ההשועממ חלמשנה המות

 תבחירבתדע ולקשי ילפעלהותשונו תהנחו הניחל דרשנ מוראכ גןההו השווי מדניאו
 תיעקב תבע בחשבון איםמבי היו קשו פיתתמש אשר תהנחווב השווי תרכהע תקטכני

 .לוית תיבל צוניחי שווי ריךבמע לההנהה עהתייסה םהחישובי תמסגרב גן.ההו השווי

 .לןלה 28 אורבי אהר ,סייםפיננ כשיריםמ של גןהו שווי בדבר סףנו מידעל

 יגולויב ן נכסגוה יווש תמדיד

 בין ת,רכוהעו דניםמאו תצעמב כך רךלצוו גילוהביו סכהנ שווי תא ריכהמע צהקבוה
 ע,ממוצגידול הר המחזו רךאו תוצר, בדןאו תרבותוצר, לל והגידות הקפותל געבנו תר,הי
 עגבנו וכן ועושינ אריזה ד,עיבו תיולוע תרבול אחריו,ול רהקצי מועדל עד ולגידה תלויוע
 תוצר.של ה כירהמרי המחיל

 תגסוומה גילוביו סנכ של גןהו שווי תדידמב צהקבוה את משוישש רכההע הליכי ענייןל
 .לןלה 'ג8 אורבי אהר,גןההו ג השווידרמב3 מהבר

 תוישפטמ תותביע ןיבג תושהפר

 םטייהמשפ עציםהיו תרכוהעל אםתבה ספריםבתמונרש תטיומשפ תעותבי גיןבתהפרשו
 מיזריתש כךלתבירוסהילגב צהקבוהתהלהנ של תהדע ולקלשי אםתהוב צהקבוה של
 יןגב לההנהדי הי על קבענש מדןאוהססיב עלותתחייבויוהה קוילסל פנויו אכן מניםמזו
 ת.מוקייה תמחויבויוה קוילסל דרשויי כי םיפויהצ מניםמזוה מיזרית לש הנוכחי רךהע
 קןחלב אשר ט,משפ תיבתטחללה תתונונ מוראכתטיושפמתעותבי של אותיהןותוצ תהיו
 תרכוהעמתשונו תלהיו תעשויו עלפובתאוהתוצ ,תזרו תטיומשפ תביבוסבתלותנהמ הן

 ה.הלההנ

 .ןהלל 18 אורבי אהר,תטיומשפ תעותבי גיןבתהפרשו בדבר סףנו מידעל

 ןייטנומןיבג רךעתירידה לשהפר

 תדירותב או לשנה תאח טיןמוני גיןב רךעתרידלי פרשהבה רךהצו תאתבוחנ צהקבוה
 הבהפרש רךהצו .ורכבע דהירי החלו תכןיי כי יעיםמצבה מניםסי מיםקיי אם תריו וההגב
 .צהקבוה של מניםמזו תבמני היחיד לש ההשבה בר סכוםל סבהתייח נבחן רךע תרידלי

 וקבעשנ תחשיביםותנחולה אםתבה קבענ מניםמזו תיבמנ היחיד של ההשבה בר סכום
 .לההנהדי היעל

 תברחתרכיש גיןבב קיםסע רוףצי תקסעתמסגרב כרושה טיןמוני ברבד סףנו מידעל
 .לןלה 5 אורבי אהר,מע"בסאביקנ
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 משך(ה)םייתומעשמ יםינאוחשב תדע ילוקישו יםנמדוא-3 רויאב

 תוינמיססומב יםמושלת .ו

 סכוםכ תםקענה מועדבתמניו סיסמבו מיםלותש של גןהוה שוויים את ריכהמע צהקבוה
 קונה בין ,קענמו הוני כשירמ החליףל או תתחייבוה קלסל ,סנכ החליףל היה תןני שבו

 סיםמיח תפעמוש שאינה קהסבע תמושכל בצורה ליםועהפ ,רצוןמ כרמו לבין מרצון
 מודלבתמשומשהתהנחוה ס.ולש אנד קבל מודלב מוששי תוך ,דדיםהצ בין מיוחדים

 תסרת חריביה שיעור ניה,מר המחי תרה, שונוהחב יתמני ף שלטהשו מחירת הא תלוולכ
 ה.פציאוה יתבכ פוי שלהצ החיים רךאו וכן פויצ דנדדיבי סיכון,ה

 ריךעלה צהקבוהתהלהנ תדרשנת,מניו סיסמבו מיםלותשב כרההה פןאו תרכהע רךלצו
 .תשירו איתנבתתחשבוה תוך תאוז לושיבשי פויר צאש הפציאוה תביכתמוכ מדןאו תא

 .לןלה 20 אורבי אהר ,תמניו ססמבו תשלום בדבר סףנו מידעל

 החכיר תוקאעס .ז

 כירהת החופקתתיעקב

 תתנני אינה כירההח שבה פהקותה את שבוןבח תקחלו צהקבוה כירההח תופקתתיעקבב
 ולטבי ותפציאו וכן בירספןאובאיוד מושןמי אשרכ רכהאהתפציואו תרבול ולטלבי

 משו.מויאשל בירס פןאוב איוד אשרכ

 כירהח ןגיב תתחייבויולה ההיוון שיעור

 שיעור על ססמבוה להש תיתוספה תריביה בשיעור כירההח מילותש תא תמהוונ צהקבוה
 מיםסכוהתא מהדו וחהטבםוע מהדו פהקותלתלוולתמנ על לשלם דרשנהתריביה
 דומה. תליכלכ ביבהסב מוששי תזכו סלנכ מהדו רךבע סנכ גלהשי תמנ על דרושיםה

 .לןלה 10 אורבי אהר חכירה, תאוקסע בדבר סףנו מידעל
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   שם   התאגיד   

  
סך  היקף   

ההשקעה 
במוחזקת 

אלפי   ש"ח      

 )17,037( 100  )17,445(   100 לא   פעילה   ישראל    ג'ובוקיט  טכנולוגיות  בע"מ 

גידול   וריבוי    גלובוס  פארמה  בע"מ  
קנאביס   רפואי   

 100
  )3,335(  100 312

ייצור  מוצרי         
קנאביס  

 100  16,316  - -

גידול צמחי  קנאביס  רפואי 
שותפות   מוגבלת    )**(  

גידול   וריבוי  ישראל    
קנאביס   רפואי   

   66.67  

  100 -  100     ישראל   ירוק   תוצרת   רפואית   בע "מ   
 

        
    

 
 )436(  100  

 
       

   

 
 )262(   

   
     

 

 
   

 

          

              
  

 

   
    
  2019  
   
   

       15,791 
      
         4,017  
       140  

   

 

 

 

 

 
           

 
       
  2019 

אלפי  ש" ח 
 2018 

אלפי ש"ח  
 

     
 

   הוצאות  מימון   

      

- - -

 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 תוקזחומ תוברבח הקעשה

 תוקזחומ תוברח יפרט ןלהל .א

- 4  רויאב

: 

ברבדצמ 31 ליום 2018  ברבדצמ 31 ליום 2019

 

66.67 - -

-
Industrial Globus 

51 )**( Uganda -

Together Ideas Pharma 
Portugal LDA 90 

- -

Together Pharma Poland 
Spolka 51 

)*(. 

)**( 

)*( 

. 

: 
ברמדצב 31  םויל

2018 
 לרודילפא

16,198 
12,911 )*( 

115 
 30,621 

)**( 
-

28,817 50,977 

31 

*( 

ברמצבד  םויב המייתהסש הנשל
2017 

 חש" ילפא

מניות   המקנות   
זכויות   בעלות  

וזכויות  
לרווחים  

 % 

מניות   המקנות
זכויות   בעלות

וזכויות 
לרווחים  

 %

סך  היקף   
ההשקעה  
במוחזקת  

אלפי   ש"ח  

מדינת  
ריתעיק פעילותהתאגדות  

 ישראל   

 ישראל )*( בע"מ קנאבליס 

    

 הפעיל לא

ריבויו גידול  הגנדאו
 רפואי קנאביס

ריבויו גידול  וגלפורט
 רפואי קנאביס

את החלה רםט  פולין
 הפעילות

 לןהל4 אורבי אהרמ,ע"בסליאבקנ תרכיש תקסת עמהשלל אשרב

 רשורבש תוקמוחז גנדהאובתהב תברחו גבלמו תפותשו איפורסאביקנ מחיצ ולגיד
 סגלובו תעואמצב

 תואווהל ינאת .ב

 ת )*(וגילוטכנו טקי'ובולג תנושני תאולווה
 מהארפ סוגלובתנו לשני תאולווה
 גנדהאוב בת תברלח תנושני תאולווה
 גלטובפור תבתברלח תנושני תאולווה

 הלוואות   כאמור   נושאות   ריבית   שנתית   בשיעור   האמור   בסעיף   3 י'  לפקודת   מ ס  
הכנסה   )בשיעור   של   2.56%  ו -   2.61%  בשנים   2019  ו -   2018,  בהתאמה (.  מועד   פיר עונה  

טרם  נקבע .  

*( הלוואה   כאמור   נושאת   ריבית   שנתית   בשיעור   האמור   בסעיף   85 א'  לפקודת   מס  
מועד  פירעונה  טרם  נקבע  .  הכנ סה.

 :חדומאהחובדוטלושבתוקזחומתוברחעםתוקאעסטופיר ןלהל .ג

- 624 1,346

- )624(  )1,346(
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 ה(נושה לראחדושא הרחב של השירכ) יםקעסיפוציר-5רויאב

 מבע" סינאבלקתברחתשירכ

 רוףה ציהמהוו קהסבע ברההח רכושת תומסגרב טמפור סכםה תםנח 2019 טסוגאוב 29 ביום
 תטיפר ברהח "(,סליאבקנ"-לןלה)מע"בסליאבקנ תברח של עהההצב תמזכויו 100% קיםסע
 טמפור סכםה על מהתיח של ךדרבתאוז ס,אביקנ מוצרי צורביי תקסעוה ראלביש תמאוגדה
 תמניוה עלוב סליאבקנ סדמיי החברה, בין תםחנ סכםהה ."(הקסהע" או/ו"סכםהה"- לןלה)

 תפציואוהקימחזיו הנוספים תמניוהליבע ,"(חיהי מר"-לןלה) חיהי משה מר בה, קריעיה
 .יסלאבקנו"(כריםמוה"- יחדיו לןה)ל ן(הלללוא יםמונח תדרג)כה

 )ביניהם מתלים איםתנ ספרמ של םתמוקייתבה תהתנהו םסכהה תאנשו קהסהע תמהשל
 ,"(הרכישה מועד"או ה"מהשלה מועד"-לןה)ל 2019 ברמדצב5 ביום ה(.קסלע ק"רהי אישור

 .מוקייתה סכםבה דרוגשהו מתליםה איםתנהכל

 :מןקכדל כם הינןסרי ההקעי

 יןקניוה ( know how) טיהרלבנ הידע כל תא חיהי מרמ ברההח רכשה קהסהע תמסגרב .א
 תהכנ מנים,שתלהכנ געוהנ ידע תרבול תו,ברשושסאביקנה תחוםל קשוריםה הרוחני

 קשרי ת,לקוחו קשרי ל,אבישר סאביקנה תחום תכרה ס,ליאבקנ של השונים מוצריםה
 ףקתוב אשראי )ופור סאביקנ מוצרי קה שללולח ק"רמהי סליאבקנ הרישיון של קים,ספ
 חדיוילןלה) חיהי מר של תוזהו ססיב על סליאבקנלתןני אשרו( 2019 ברמבדצ 31 ליום עד

 4 של סך חיהי מרל ברההח מהילש רכשיםהנ סיםלנכ מורהתב "(.רכשיםהנ סיםהנכ"-
 סקה.עשל ה מההשלד הועמב אחד בתשלום מוולש אשר מע"מתתוספב "חש ליונימי

 מרל ברההח קהפיהנ א,מל ולילבד סליאבקנ של נפרעוהקנפמוה ההון אלומל מורהתב ב.
 קיםמחזי ניולש "(תמניוה ליבע"-ןהללו יללע)סליאבקנב נוספים תמניו ליבע שניל חיה,י
 "(תפציואוה קימחזי"- לןלהו יללע)סליאבקנ של תמניול מושמילתתנוהני תפציואוב
 תביכו "(תמוקצוהתמניוה"-ןהל)ל ברההח של תמניו "(,כריםמוה"- יחדיו לןלה)

)תמוקצוההפציאוה תביכ"-ןהל)ל הברהח של תסחירו אלהפציאו - יחדיו לןלה"(
 מועדב ברהחה של נפרעוה קפמונה ההוןמ 5% תפחול מהוויםש "(,רךהע תניירו"

 ההשלמה.

 60 לש פהקותל למניה תגורוא 30 של מושמי מחירבצוקהו תמוקצוה יהפצאוה תביכ .ג
 תביכל מהאתה צעתבו תציוופאה קימחזיל סף,בנו תן.קענה מועדב לויבשהו חודשים

 מחיר תטבה קףתש אשר פות(,סנו תסחירו אלהפציאו תביכתא)הקצ תמוקצוההפציאוה
 מורה.ת אלל מוש,מיה

 תופקת תחלוף חודשים. שישה תב תטחלמו מהסיח תופקת עהקבנ דדים,הצ בין בחוזה ד.
 תניירו תאהקצ מועדמ םחודשי שישה תוך היינו,)ד רךהע תלניירו תטחלמוה מהסיהח
 לש צעמומרה הגיסר המחי פיסה לבורב ברהק של החהשו ת שוויא ברהתבחן הח רך(,הע

 אחרלקהשו שווי"-לןלהר )מואכ מועדל מיםקודה סחרמהמיי30-ב ברההח של המניה
 תפחיתטחלמוה מהסיהח תופקת אחרלקהשו ושווי ככל "(.תטחלמוה מהסיהח תופקת
 ששווי פןאוב פים,סנו רךעתניירו כריםמול ברההח צהקת "ח,ש ליונימי 220-כ של סךמ

 "ח.ש ליונימי 11 ך שלסמ תפחי אך לת הערניירו ק שלהשו

 תא הללנ משיךיסליאבקנ של קייםהתהצווו ברהבח תוחפי הלמנכקסועי חיהי מר ה.
 ברההח מהקימשטימצברהפ לפעמהתעלהפוולניה על איאחר היהי וכן ס,ליאבקנ תלועיפ

 סאביקנ מוצרי בייצור הן קסולע פויצ אשרו IMC-GMP קןתב החדשה דרהסאה תתח
 תפוסנו תלויועיפבסליאבקנ תהלהנ תא לשלב ברההח תונבכו כן, מוכ ופיתוח. קרמחב והן
 לם.עווב ראלביש איפוהר סאביקנתחום הב להשתהבנו תברורה וחהחב של

 קהסהע תמהשל אחרל דדיםהצ בין מוסכיוו דרוגיו אשר ביעדים מודתע סליאבקנו ככל ו.
 פי.סכ סרים לבונומוכאים הזכ ברה, יהיוטוריון החקדירב אושרוי אשרו
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בכ-   3.31  ש"ח  וזאת    של   2,424,206  המניות  המוקצות  שהונפקו  נאמד    השווי  ההוגן  
בהתאם  למחיר  המצוטט   )שער  סגירה(   של  מניית  החברה   במועד  הרכישה . כמו  כן,    השווי  
ההוגן  של    269,782  כתבי  האופציה  המוקצות  שהונפקו  נאמד  בכ -   3.07  ש"ח  בהתבסס  
על  מודל  בלק  ושולס   באמצעות  הערכת   שווי   שהתבצעה    על-ידי  מעריך   שווי  חיצוני  בלתי   
תלוי   וזאת   בהתאם  להוראות  תקן  חשבונאות  בינלאומי    IFRS 2,  תשלום  מבוסס  מניות . 

 
                   

                
                          

               
   

                  
     

 
  

 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 משך(ה) ה(נושה לראחדושא הרחב של השירכ) יםקעס יפוציר-5רויאב

 משך(ה)מבע" סינאבלקתברחתשירכ

 מרש )ככל סליאבקנב רהמש אינוש שני עדול חיהי מרל צהקת ברההח כי קבענ סףבנו .ז
 ברההח של תלוגיר תמניו 1,602,884 תרכישל הפציאו תביכ 1,602,884 לנכון(, אימצ חיהי

 מועדל נכון החברה, של עוהנפר קנפמוה תמניוה מהון 3%-כ ביחד, ,מהווים אשר
 תביכתכניותלאםתבהוקנפיוהפציאוה תביכ"(.הפציאוה תביכ"-לןלה)קהענהה

 כנסה.ה סמ תקודלפ 102 סעיף של הון רווח ולסלמ תאוורלה בכפוף החברה, של הפציאוה
 :מןקכדל יהיו הפציאוה תביכאיתנ

 םשני 5 אחרל עוקפוי למה,ההש מועדמ שנה לוףחב לויבשי הפציאוה תביכמ 1.1/3
 גירהסה מחירמ 85%-ל שווה היהי הפציאוה תביכ מושמי מחיר תן.הבשל מועדמ
 קצאה.הה מועדמים לקודר הסחממי הי 30-ב ברההח תמני צע שלמומה

 שנים 5 אחרל עוקיפו ההשלמה, מועדמ תייםשנ בחלוף לויבשי הפציאוה תביכמ 2.1/3
 ההסגיר מחירמ 120%-ה שווה ליהי הפציאוה תביכ מושמי מחיר תן.ד הבשלועממ
 קצאה.הה מועדמים לקודר הסחממי הי 30-ב ברההח תמני צע שלמומה

 5 אחרל עוקיפו מה,השלה מועדמ שנים שלוש חלוףב לויבשי הציופאה תביכמ 3.1/3
 מחירמ 140%-להווש היהיהפציאוה תביכ מושמי מחיר תן.הבשל מועדמ ניםש
 קצאה.ד ההועממים לקודר הסחממי הי 30-ב רההחב תמני צע שלמומרה הגיסה

 אילנוש תמניו ססמבו תשלום גיןב תאוהוצב כירהה ברה, הח2019 ברמבדצ 31 ליום נכון
 ססמבו תשלום ברבד .עלובפ הוקצו טרם מוראכ ציהפאוה תביכ ס.ליאבקנב משרהה

 לן.לה 20 אורבי אהר מוראכתמניו

 תאוחדמה ברההח תסוהכנ זורמח ,2019 ארינוב1 ביום צעתבמ היה קיםסהע רוףוצי מידהב
 15,823 ההי ברההח של תמניועלי הלב סהמיוח אוחדמה קיהנ סדהפהו "חש פיאל 1,741 היה
 יישום תהנח תתח חושבו "להנ מיםסכוה.2019 ברמבדצ 31 ביום מהתייסשה לשנה "חשפיאל

 .2019 ארינוב1 מיום חלה צהקבובתממיושהתאיהחשבונ תמדיניוה

 :רכישהד הועמל טיןמוניהו מורהתבי הרכימ טפירו לןלה

 ח"ש ילפא

 4,000 מןמזוב תשלום
1( ) כריםמוו לצקוך שהת הערניירו של גןהו שווי

829  (4) עבר תישירו תלוע- פילוחקענמ
(3) רכישהה מועדל תתנימו מורהת של גןהו שווי
 16,365 המלושש הרומת "כסה

190  (לןלה אה)ר רכשושנ טונ סיםהנכ של גןהו שווי "כסה
16,175  (2) ןייטנומ

)1( 

סליאבקנ בדיעו של שיאנוה ההון תא קרועיב קףשמ רכישהב כרשהו טיןמוניה )2( 
קילחו אםתבה .צהקבוה קיסבע סליאבקנ  בדיעוו תלועיפ משילוב הפויצה גיהסינרוה

בניכוי תריו לא כרשהו טיןמוניה כי צהקבוה ריכהמע רכישהה מועדל קףתושב  המס
 אורבי גם אה)ר צהקבוב היחידי תלועיהפ תחוםל אולומב צהקהו טיןמוניה .מס רכילצו

לן(.לה 27 

 הקשרתה ,סליאבקנ של תבווההתחיי סיםהנכ של (PPA) רכישההתלועתאהקצ רוךלצ
 לוי.ת תיבל וניחיצ ך שווימערי ברה עםהח
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 משך(ה) ה(נושה לראחדושא הרחב של השירכ) יםקעס יפוציר-5רויאב

 משך(ה)מבע" סינאבלקתברחתשירכ

 :משך()ה טיןמוניהו מורהתבי הרכימ טפירו

 תינתומ הרומת (3)

 תפחיתטחלמוה מהסיחהתופקת אחרל ברההח של קשוה ושווי ככל ל,עיל ארתומכ
 ווישש פןאוב פים,סנו רךעתניירו כריםמול ברההח צהקתח,"שניליומי 220-כשל סךמ

 הכירהצהקבוה מור,אה אורל "ח.שןליומי 11 של סךמתפחיאלרךהעתיירונשלקהשו
 גןההו השווי דןמאו תא קףמשה סכום ת,תנימו מורהתכ "חש פיאל 3,517-כלש סךב
 ןגההו השווי הרכישה. דועמב"(סיפיננ זרג"נ-לןלה)הגנה גנוןמנ גיןבסיפיננ זרגנלש

 ס.ולש אנד קאבל מודל תעואמצב רכישהד הועמב דדמנ מוראכ מורהתשל ה

 מועדל לויתתיבל צוניחי שווי ריךמע ידי על עהתבצה שרא שווי תרכהע תבודעתמסגרב
 דיווח תפוקותבו אשונהלר תדדמהנ תסיפיננ תתחייבוההמהוו סיפיננ זרגהנ ,רכישהה
 מיאונלבי פיסכ דיווח קןתתאולהור אםתבה סד,הפ או רווח רךדגןהו בשווי תקבועו

IFRS 9 , מוששי תוך עשהנ סיפיננ זרגהנ של גןההו השווי תדידמ סיים.פיננ כשיריםמ 
 תאז גןההו השווי גדרמב 3 מהרתמסגרב ללנכ דידהמהגוויסוסולש אנד קבל מודלב
 טריםמהפר .פייהלצ תןני קשו מידע על סיםסמבו אינםש תוניםבנ מוששי עשהנו אחרמ

 :הינם מוראכ מודלאם לתבה גןהוה השווי בחישוב משוששי

 םויל
 ברמדצב5 2019

33.08 "ח()בש מניה מחיר
 .544 "ח()בש מושמי מחיר

64% קןתתטייס
 .1%0 סיכון תסרח תריבי

 .460 )שנים( חיים רךאו

 לגידוה "ח.ש פיאל 3,647 הינו סיננפיה זרגהנ של גןההו השווי 2019 ברמבדצ 31 ליום
 מועדמ תתחייבוהה של מןהז רךבע ינוייםהש תא קףמש סיפיננ זרגנ גיןב תתחייבובה

 תאוהוצ סעיףל קףנז "חש פיאל 130 סךב ההפרש .המניה מחירב רידהוהי רכישהה
 (2)4'א28 אורבי גם אהר סף,נו מידעל לן.לה 23 אורבי אהר סד.פוה רווח בדוח מוןמי

 סיים.יננרים פמכשי לש גןהו לעניין שווי

 :רכישה תקסמע אהכתוצ צהקבול עונב אשר פייםמצרה מניםמזוה מיזרית

 ח"ש ילפא

 16,365 מהולשש מורהתה סך
 (12,365) מןמזוב אשל מורהת בניכוי

 4,000 ששולם מןמזו
200 

4,200  טונ,מוולשש מניםמזו

 תוינמ ססומב םולשת יקנמע של הלפהח

 קושהוחז תמניו ססמבו תשלום קיענמ פהליהח צהקבוה רכישהה סכםהאיתנ תמסגרב
 צהקבוה.ייםופחל תמניו ססמבו תשלום קיענמבסליבאקנ של תפציואוה קימחזי בידי

 לן(לה אה)ר קיםסע ףלצירו ותקשורה ותויעל גיןב ששולם מןמזו

 קיענמ גיןב קיםסהע רוףבצי ברהועשה מורהתמה קחלכ "חשפיאל 829 סךב כירהה
 מור.אכ פוחלת שהומניו ססמבו תשלום

34 
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ליום   31 בדצמבר   
   
   

 
        

    הוצאות  מראש   
     

   

 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 משך(ה( )הנושלרא החדושא הרחב של השירכ) יםקעסיפוציר

 משך(ה)מבע" סינאבלקתברחתשירכ

 :יסנאבלק של תוהוזמה תויוייבתחההו יםהוזמה יםהנכס של ןגוהה יוושה טופיר ןלהל

 תמזוהות התחייבויווהה זוהיםמסים ההנכ גן שלההו ת השוויאהקצ ס שלצעה ייחובי ברההח
 תהדוחו אישור מועדל נכון .(PPA) רכישההתלועתאבהקצ לושע איםממצה על ססתבבה
 ת.פיסו ת שווירכהע להקבתספיים ההכ

 ןגוה יווש
 ח"ש ילפא

-5רויאב

601  חובה תתרווי חייבים
33  אימל

109  טונ ,ועקב רכוש

 יםנמוזמ יוושו יםנמוזמ רויאב

 הבוח תותריו יםייבח רויאב

 (9) תיםשירו תניונו קיםספ
 (509) תכוזתתרווי איםזכ
 (35) בדיםעולתטבוה

190  טונ ,מזוהים סיםנכ

 יםקעס ףולציר תורושקה תויועל

 סךב רכישהלתסוהמיוח תאחרוותטיומשפ תלויווע תתואונתקבדי תלויובע כירהה צהקבוה
 .סדהפו רווח בדוח תואחר תאוהוצ סעיף תמסגרבלונכל לואתלויוע "ח.שילפא 200

 תלועתאהקצ תבודע (,1970-ל)התש" מידייםו תייםופקתתדוחו תקנותל'ב8 קנהת קףתומ
 תלדוחו תמצורפ מוראכמע"בסליאבקנ תרכיש ברבד (PPA) קיםסבע רוףבצי רכישהה

 .2019 ברמצבד 31 ביום מהתייסשה לשנה הברשל הח אוחדיםמה פייםסהכ

 תקנותל 'א9 קנהת תאולהור םאתבה רוכיםהע רמה,פופרו יםאוחדמ פייםסכ תדוחו גם אהר
 של תיופקתה לדוח והמצורפים (1970 "לתש)ה- מיידיים(ו תייםופקת ת)דוחו רךע תניירו

 החברה.

6-

 :כבהרה
 ברמדצב 31 םויל

2018 
 חש" ילפא

235 
235 

()* איקבנ אגידתב מניםמזו
1,137 

 ת.עימית/שבודה יוקהפ גיןב תריבי איםנוש ינםה יאקבנ תאגידב מניםמזות התרי )*(

7-

2018 2019 
 ח"ש ילפא

 :כבהרה

 תסדומו 1,175 1,510
625 657 

- 385
2,135 2,217 

35 
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

םייגולויב יםנכס רויאב - 8 

 יללכ .א

 תתוצרו מחיםמצ כביםמורה גייםלוביו סיםנכ תדדמו צהקבוה יללע 'ג3 אורבבי מוראכ
 .קצירהתקודלנ עד כירהמתלויוע בניכוי גןההו השווי ילפ איפורסאביקנ של תאיחקל

 סדיםהפ או רווחים ציר.קה אחרל איהמל של תלוהע ססיכב משמש מוראה השווי
 הקבוצה סדיהפ או ברווחי לליםנכ ,כירהמ תלויוע בניכוי גןוהה בשווי משינוי הנוצרים

 .נוצרו בה בשנה

 :ת(ילאקת חצרותו םיליתש) יםיגולויהב יםבנכס העונתה ןלהל .ב

 31 םויב המייתהסש הנשל
 ברמדצב

2018 2019 
 ח"ש ילפא

- 115  ארבינו 1 ליום תרהי
115 

-3,889 םגיילוביו סיםנכ גן שלשווי הו תמואתמה םרווחי
-(378) רהקצי תקודבנאילמל ברההע

 (86) גוםתר הפרשי

115  4,463 ברמבדצ 31 ליום תרהי

 יםבידמכ יםחוז גיןבתאוהוצב ברההח כירהה 2019 ברמבדצ 31 ביום מהתייסשה לשנה
 סיםנכ של גןהו שווי תמואתמה מרווחים קוזזו אשר "חש פיאל 1,537-כ של סךב

 ם.גיילוביו

 מהלכםב,מיםי 99-כ צעמומב רךאו אם, מחיצ אינםשס,יאבקנהליתישלש ולהגיד זורמח
 .תאיהחקל תתוצרת הקצרנ בסופםו הפרחהו חמוך של ציליתה בריםעו הם

 יחורלי משויש אשר אם, ימחצ גם תרוונ גנדהאווב ראלישבתחווב 2019 ברמבדצ 31 םולי
 אל ברהחה הייחור תהליךל טפר ג.סו תואומ חדשים סאביקנ ליתיש של והצמחה

 בשווי לליםנכ אינם אםהימחצ לכן ת,איחקל תתוצר ולגיד רךלצו אםה מחיבצתמשתמש
 .ברהחשל ה גייםלוהביו סיםהנכ

 3המרתגרמסבתגווסמהןגוהיוושתמדידבהצוקבה את ושמיששהרכהע יליכהת .ג

 תופקתל תאח נבחנים תאיחקל תתוצר של גןהו שווי תדידמב רכההעה ותהליכי תמדיניוה
 ועקבלתמנ על תחוםב מייפנ מחיםמו תבצוו תעצותייה תוך הקבוצהתהלהנ בידי דיווח

 פילתדדמנ סיף,אהתקודבנ תאיהחקל תתוצרה ת.תוצרה בשווי תימהו ישינו חל אםה
 מוצרי של ק"רהי ידי על קחיםפומו ועיםקב מחירים על מךתסבה ,3 מהר גןהו שווי

 ,תתוצרהתאתמייעד צהקבוה ליואילפעקלשו אםתבה רכןלצ פייםסוהאיפוהר סאביקנה
 תרבול רכן,לצ פיסוה וצרמלתאיהחקל תתוצרהתהפיכ רךלצו אושיוצ תלויוע בניכוי

 תתוצרה של גןההו השווי בחישוב מכירה. תלויוע בניכויו ,יצוימו אריזה ייבוש, תלויוע
 בדןוא לגבי מדניםוא תר,הי בין םליולהכ מדניםוא על צהקבוה תססתבמ תאיהחקל
 סאביקנ מןכש כרומשי יםפיסוה מוצריםה שיעור מדןוא וכן בתהליך, תאיחקל תתוצר

 .כרומשי פייםסוה מוצריםה כל סךמ יבש איפורסאביקנכ כרומשי מוצריםה ושיעור איפור

 מחירים על מךתסבה ,3 מהרב תגסוומה גןהו שווי פיל דדיםמנ קצרו,נ טרםש מחיםהצ
 תהאוב רכן,צל פייםסוהיאפוהר סאביקנה מוצרי של "רקהי ידי לע קחיםפומו ועיםקב

 צהקבוה קצרו,נ טרםש מחיםהצ תרכהע רךלצו ת.איהחקל תתוצרהתדדמנ בה רךד
 הפויהצ תאיהחקל תתוצרהתאולגידוה זורמח של מההשלה שיעור תא גם ריכהמע
 .הההפרח תהליך מרגב קבלתלה

 לן.לה 28 אורבי אהר- םייגולויב יםר נכסדבב םינוסיכ .ד

 עוקשהוש ולגיד תלויוע
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מבנה    

אלפי  ש" ח  
 

 

         
-  -     יתרה  ליום   1 בינואר  2019  
      
          - 8,800  8,800 
          
        )8(  - )8 (

   8,855  

          
-  -      יתרה  ליום   1 בינואר  2019 

   8       תוספות  

            8  118  126 
    

            8,737  

 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

ילאמ רויאב - 9 

 תאיהחקל תתוצרהתאתגסוומ צהקבוה טו.נ מושמי שווי או תלוע מבין מוךהנ פיל דדמנאימל
 כירהמתלויוע בניכוי גןההו ויהשו פיל קצירהתעב אילמל גילוביו סמנכ סאביקנה ליגידו של

 קצירה אחרשל תולויהע כל אי.המל של תלוהע ססיכב מששמ מוראה השווי מועד. תואוב
 ל,גיהר קיםסהע מהלךב כירהמר המחי מדןאו טו הינונ מושמי אי. שוויהמל תלולע תפוסתוומ

 פהקות מדי תבוחנ צהקבוה ה.כירמהעלביצו תדרושוהתלויועו מהללהש תלויוע מדןאו בניכוי
 .מהאתבה טיאי אילמל תת הפרשוצעמבולוגיואיהמל מצב תא

 לגלגומ או רוזא יבש איפורסביאקנ של מורהגתתוצרמ כבמור איהמל 2019 ברמבדצ 31 ליום
 .סאביקנ מןוש

 :כבהרה
 םויל

 ברמדצב 31
2019 

 ח"ש ילפא

 :יבש איפורסאביקנ

385 

 מורהג תתוצר

 :סאביקנ מןש
 מורהג תתוצר

 תוחכיר-10רויאב

 פיסכ דיווח קןתתא צהקבוהתמשמיי ,2019 ארבינו 1 מיום חלה2'לג2 אורבי תמסגרבטמפורכ
 (.IFRS 16ת )כירו, ח16 מיאונלבי

 כרוהח הצד יאההצוקבהןהבתוחכיר

 סכםהה תופקת ל.גידוהתמומחתא תהבנ ברההח ליוע גנדהאוב רקעקתכרחו ברההח .א
 תבירוס אשר תפוסנו שנים 10 של פהקותל משךהתפצייאו ברהחלתקנימוו שנים 10 הינה

 ביר.ס פןאובתאיכווד רכהועמושה המי

 רדיםמשל בנהמתכרשו אהי פיול כירהח סכםבה 2019 תשנ מהלךב קשרהתה ברההח .ב
 שלושל משךהתפצייאו ברהלח תקנימוו שנים 10 הינה כםסהה תופקת.ראלביש בדהומע

 רכהועה מושהמי תבירוס אשר רובקיבתפוסנו שנים 15 של רטבמצ מןזקלפר תפוקות
 ביר.ס פןאובתאיכווד

 :שומיש תוי זכנכס
 כ"סהקרקע   

 :תועל
-

110 - 110 IFRS 16    השפעת  יישום לראשונה של   
תפוסתו

55 55 - מדההצ הפרשי
 גוםתר הפרשי

     יתרה  ליום   31 בדצמבר  2019 109 8,964

 :ברשנצ תפח
-

126 118 

8,838 101 2019 

 
 2019 ברמדצב 31 םוילהתרי

 ברמדצב 31 םוית לתפחומתועל
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

משך(ה) תוחכיר - רויאב 10 

 משך(ה) כרוהח צדה יאה הצוקבה ןהב תוחכיר

 :הפסד וח אוובר וכרוהש יםמוסכ

 הנשל
 המייתהסש

 םויב
 ברמדצב 31

2019 
 חש" ילפא

 קצר לטווח תכירוח גיןבתאוהוצ 84

 לן.לה 21 אורבי אהר )*(

רמבדצב 31 םוילהברהח של החכיר תויוייבתחה של יםיזוחהןורעיהפ יעדומחותינןלהל
 :2019 

 חש" ילפא

694 
 ד שנהע

 שנים 1-5
 ,3308 שנים 5 עלמ

9,146
 ה"כס

122 

9,024
 כירהח גיןבתפוטשו אינןשתתחייבוה

 השל חכיר הרכהאת לויפצוא

 ברהלח כךפיול מיםסכבהתמוקייהכהארהתפציואו את משמתכי יחההנ ברההח תיהכירוחב
 של פייםסהכ תיהדוחו תמסגרב גוצהו לא אשר תכירוח גיןבתתימהו תתחייבוהתמקיי אל

 .ברההח

 צרקחוות לטוחכיר

 ראש תכירו)ח קצר לטווח כביםר של תכירוח פיהלתהמעשי להקהה תאתממייש ברההח
 יפנ על ישר קו ססיב על אההוצכתלוופטמ חודש( 12 תוך תמתייסמ להםש כירההח תופקת
 לטווח תכירוח גיןב צהקבוה של תמחויבוה סך .אחר תיטשי סיסב על או כירההח תופקתתתרי

 .תתימהו ינהא 2019 ברמבדצ 31 ליום קצר

 השווי תכרהע תבודע (,1970-"לתש)ה מידייםו תייםופקתתודוח תקנותל'ב8 קנהת קףתומ
 פייםסהכ תלדוחו תמצורפ רמואכ ראלביש בדהומע רדיםמשל בנהמ של כירהח ברבד
 .2019 ברמבדצ 31 ביום מהתייסהש הלשנ ברהשל הח אוחדיםמה

 כירהח גיןבתתחייבוה של תפוטשו תלויוח
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 ונט ,עוקב שורכוןיקעקרמבשומישתויוזכ-11 רויאב

 תמקלה סכםבה "(ליהכל תף"השו- לןלה)סגלובו שרהקתה,2017 ארברובפ 21 ביום .א
 "(תפותהשו תופקת"-לןלה) שנים 10 של פהקותל"(כםס"הה-לןלה)תגבלמו תפותשו
 איפורסאביקנ מחיצלגידו מהקהו פיו-על "(גבלמוה תף"השו-ןהלל) לישיש צד עם
 שיעורבקמחזי ליהכל ףתהשו תהמסגרב אשר "(,תפותו"הש- לןה)ל תגבלמו תפותשו
 טחבש מוששי תזכוב כןו (סדיםהפו לרווחים תזכוה תרבול) תיהמזכויו 66.67% של

 ,תמומח דונם 20,דונם 24-כ של בנוי טחבש לוןקאש חוף תזוריאה צהועמב איחקל
 "(להנח"ה- חדיוילןלה) לשנה "בקו 12,000 של מים תסמכו"רמ 350 של גודלבסןמח

 סאביקנ מוצרי וייצור איפורסאביקנ ולגיד רךלצו תפותהשו תלועיפתטובל יוקצו אשר
 גבלמוה תףהשו כי קבענ,מורהתב.תאובריה רדמשותאוהחקל רדמש אישורב להבנח
 .תפותהשו של תמהזכויו 33.33% תתרבי קיחזי

 תפותהשו תבזכויו קםחל פי-על אישי פןאוב מנומי פיםתהשו ,מוראכ סכםלה אםתבה
 .ולהגיד תחוו של ולפעתומהקלהתרוכווהכ תוחוצהנתפיוסהכתעוקההש את

 דדיםהצ .מוראכ סכםהל השותפים בידי אתה קיהסוע תוהשותפ של להופעתו להניהו
 את יעשוו תםוליכ טבמיוב תםדע ולקשי פילתפותהשו ענייניוקיסע את לוינה סכםלה
 יללהכ תףלשו כי צויןי.סכםהה פילתפותהשו תטרומ את צעלב תמנ על אמציםמה רבמי

 תלועימו או/ותחוצוכנ לו אושייר תלועוהפ כל יעשוש לגרום או תלעשו תמכויוס יהיו
 קןתושי פיכ סכםבה ורשבמפ אושיוצ תוכוחו תכויומסטלמע ת,פותהשו תטרומ ועלביצ

 :לןלהשתאתרבועיל לר למואת הליומכל ועגרמבלי לו עם,לפ פעםמ

 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 תתבעכנ ובין תתובעכ בין ,תפותהשו בשם טימשפ הליךו עהתבי כל הללנ
 תףלשו להליך געוהנ מידעה כל את בירהעש בדלוב טייםפמש והליכים תעותבי

 .גבלמוה

.4 

ת.פותוהש ענייני לע תדוחו רוךיעו קיםמדויו איםלמ מיםרישו לינה ליהכל תףהשו .5 

 סשיכני מיםסכוה מן להלמע תפותהשו של לחיובים איאחר היהי לא גבלמוה תףהשו
 תהזכויו של חידהי עליםהב הינו גבלמוה תףהשו ,כן מוכ .יללע מוראכ תוהשותפ להון

 סכםבה דבר ושום תפותהשו פיוכל ליהכל תףהשו פיכל מוראכ סכםהה פי-על לוש
-על,מועצ גבלמוהתףלשו טפר,אדהו אןמלתזכו קנהמכ תפרשילא כוראז כלתרבול

 .תפותבשו תףלשו תואו כהופך או סכםהה פי

 תזכו כיבר של גןההו יהשוו ,מוראכתפותהשו תמקהתקסבע תקשרותהה מועדל נכון
 תבחוו תעותייסה תוך חושב "(מושהשי תזכו כיב"ר- לןלה) להחהנ טחש של מוששי
 יתלש אםתבה קבענ ושמהשי תזכו כיברשל גןההו שוויה.לויתתילב צוניחי אימשתדע

 מיזריתתתחזיו על תססמבוה 50% של ולבשקל סהנההכ תישג(1):מןקכדל תגישו
 7%-ו 8% של ר היווןעויש שוםמים ויידו עיןקקרמב גיםהנהו תהשירו מיד של מניםמזו
 תססמבוה 50% של תירוסבבתלוהע תגיש (2) וכן מהאתבה פתוח, טחושתמומח טחלש
 תאומהשתבודלע אםתבה.מהאתבה,רקעקול מהמלח 0.7-ו 0.783 של קדםמ יישום על
 "ח.ש פיאל 600 הינו מושהשי תזכו כיבר שווי כי קבענ,מוראכ

 ועד תלועיפתילתח מיום פהקותלו 2018-ו 2019 ברמצדב 31 ביום ומתייסשה יםלשנ
 סכוםב מושהשי תזכו ברכי גיןבתפח תאוהוצב ברההח כירהה,2017 ברמבדצ 31 ליום

60 של  .מהאתבה ח,"שפיאל 51-ו 60,

 היוונה,2019 ברמבדצ 31 םליו ועד תלועיהפ תילתח מיום פהקותה מהלךב,סףבנו
 קחל תאלהב מישריןבסלייח תןני אשר חש" פיאל 18,088 של ללכו סךבתלויוע ברההח

 ןופאב ולפעל נהוכלתתוממח תןאוש כךל דרושהןמצבול ןמקומילתמוממהח
 ובשל מושלשי תנומיזתמוממהח ןתאו ,2019 ברמדצב 31 ליום נכון ה.הלההנ תכוונהשה
 31 ביום מהתייסשה השנה מהלךב "חש פיאל 995 של ךסבתפח תאוהוצ פוקנז כך

 .2019 ברמבדצ
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 משך(ה)ונט ,עוקב שורכוןיקעקרמבשומישתויוזכ-11 רויאב

 .א

 .ב

 משך(ה)

 סאביקנ מוצרי לייצור דועמיה עלמפ תמקבה ברההח החלה 2019 תשנ מהלךב כי צוין,י
 אי.פורסאביקנ ריבויו וללגיד תפוסנו תמומר חכה להכשימשימהחברה סף,בנו .איפור
-ו 549 סךב תלויוע ברההח ההיוונ 2019 ברמבדצ 31 ביום מהתייסשה השנה מהלךב

 תפוסהנו ותחממהו עלהמפ תאהבל מישריןבסלייח תןני אשר חש" פיאל 1,785
 ןופאב ולפעל לויוכ עלוהמפ תפוסהנו תוחממהשךלכ דרושהםמצבול םמקומיל

 םאינ עלוהמפ תפוסהנו תמומהח ,2019 ברמדצב 31 יוםל נכון .לההההנ תכוונהשה
 31 ביום מהתייסשה נההש מהלךבתפח תאוהוצ פוקנז טרם ולכן מושלשי יםנמיז

 .2019 ברמבדצ

 סףנו וצד זרה ברהבח טהליהש ליבע עם סגלובו קשרהתה, 2018 ילאפרב 16 ביום
 םקיו פיול מחייב, סכםבה ה(,מאתהב ",השני הצד"-ו "הזרה ברה"הח- ןהל)ל מםמטע

 טרהמב "(,תפותהשו"- לןלהרה )הז ברההח ד עםמה יחרשו תפותשו או תףמשו תאגיד
 "(ותחממ"ה-לןלה) קהריפאשב גנדהאוב דונם 100 עד של קףבהי טחשלפעתול קיםלה

 לשנה טון 60-כ עד של ללכו קףבהי תתוצרל אי,פורסאביקנ אייצוו ייצור ל,גידו תטרמל
 "קהסהע"-לןלה)תלע תמע לובקתשי איפורסאביקנלתמנוההז ברלצ אםתבה והכל

 תוהרישיונו תריםההי כל תעלב הינה הזרה ברהחה יין(.נהע פיל ",טקפרוי"ה-ו
 ס.אביקנ קושיוו אר יצוייצו ל,גידות לטיולוונהר תמהרשויו

 לש נפרעוה קנפמוה הוןמה 51%-בקתחזי סגלובושךכ הינו טקהפרוי תקלוח תווהמ
 אורבי אה)ר הזרה ברההחו השני הצד בין קווליח 49% תתרוי,גנדהאובתמיקומ ברהח

 ולפעל דדיםהצ תבכוונ כן, מוכ קט(.הפרוי תקלוח התוומב שינוי ברבד לןלה 'ו29
 קםחלל אםתבה שנה, מידי טקמהפרוי לוקבתשי םסימי פניל חיםהרוו תקלולח

 תתחייבויוהה לן,לה ארתומכ לים,הבע תאלווהאלומ עוןפיר אחרלקרתאוז תפותבשו
 חיםמהרוו 20% על להיע אשל סכום טלמעו ט,קפרויה עם קשרב שייםליש דדיםלצ

 ט.קתוח הפרויפיפנה לשיו

 הברהח יוונהה,2019 ברמבדצ 31 ליום ועד תלועיהפ תילתח מיום פהקותה מהלךב
 קחל תאלהב מישריןבסייחל תןני אשר "חש פיאל 10,998 לש ללכו סךבתלויוע
 ןופאב ולפעל נהוכלתתוממח תןאוש כךל דרושהןמצבול ןמקומיל ותממהחמ

 ובשל מושלשי תנומיזתמומחןתאו ,2019 ברמדצב 31 ליום נכון .לההההנ תכוונהשה
 31 ביום מהתייסשה השנה מהלךב "חש פיאל 280 של ךסבתפח תאוהוצ פוקנז כך

 .2019 ברמבדצ

 סאביקנ יצוימו לייבוש מיועדה פעלמ תמקבה ברההח החלה 2019 תשנ מהלךב כי ,צויןי
 ריבויו וללגיד תפוסנו תמומח כשירלה משיכהמ ברהחה,סףבנו .חווהל מודהצ איפור
 תיולוע ברההח ההיוונ 2019 ברמבדצ 31 ביום מהתייסהש השנה מהלךב אי.פורסאבינק
 ותחממהו עלהמפ תאלהב מישריןב סלייח תןני אשר חש" פיאל 78-ו 3,190 סךב

 פןאובלעולפ לויוכ עלוהמפ ותחממהש כךל דרושהםמצבול םמקומילתפוסהנו
 ניםמיז אינם עלוהמפ תמומהח ,2019 ברמדצב 31 םליו נכון .לההנהה תכוונהשה
 31 ביום מהתייסשה ההשנ מהלךב גינםבתפח תאוצהו פוקנז טרם ולכן מושלשי
 .2019 ברמבדצ
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- רויאב  משך(ה)ונט ,עוקב שורכוןיקעקרמבשומישתויוזכ 11

 :העונתו כבהר .ג

מפעלים   
בהקמה   
עצמית  

 
 "כסה

 תועל
8,232 

 חשבון תבשנ תרכישו
 ףצירו של בדרך הרכיש

8,053 3,110 1,158 46  - 3,739 

 גוםתר הפרשי
-205 38 116 51 

 ברמבדצ 31 ליום

 ברשנצ תפח

)676(  )602(  )10(  - - )64( 
15,814 10,498 1,212 75 258 3,675 2019 

26 ארבינו 1 ליום  - - - 26  - 2019 
 חשבון תבשנ תפוסתו

 ףצירו של בדרך הרכיש
361 280 27 15 39  -

 גוםתר הפרשי
-96 14 52 30 

 ברמבדצ 31 ליום

 תתפחומתועל

 ברמבדצ 31 ליום

)5(  )5(  - - - -
478 275 27 15 65  - 2019 

ליום   31 בדצמבר   2019 3,675 193 60 1,185 10,223 15,336
8,206 7,966  - 8 232  - 2018 

 תפחהתיטשותפחהתפוקת .ד

 ל.עיל'בי2 אורבי אהרע,קבו רכוש ת שלפחת הטושי תפחת הופקתר לאשב
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

צרקןמזה לאווהל רויאב - 12 

 "(יעקמשה"-לןלה)מע"בתסוכנויו קוראל תברוח ברההח הרקשתה 2019 ברמטבספ 2 ביום
 סכםובה "(עהקההש עסקת"-לןה)ל "חשןליומי 20 של סךב ברהבח עהקלהש תקרונוע כרמזב
 "(.אהלווהה סכםה"-לןה)ל "חשןיוילמ 5.5 ך שלסב ת גישוראלווה

 :מןקכדל ד הינםעמו תואוב דדיםהצ בין עוקבשנ יכפ אהלווכם ההסשל ה קריועי

 תריבי תאנושה מודהצאל "ח,ש ליונימי 5.5 של סךבהאלווה ברהלח מידיע יעקמשה .1
 ברהלח מדועת אהלווהה ןקר עוני.רב ססיב על תחושב שרא לשנה, 5% של בשיעור תתישנ

 תמניוה על משכון שוםרי אישור יעקמשל אשיומצ אחרל אחד קיםסע יום תוך
 "(.אהלווהה"-לןלהת )בדוועמשה

 עהקההש סכוםמקחלכ אהלווהה קרן תחשב ,קהסבע מתליםה איםתנה כל קייםתבה .2
 בחברה. יעקמששל ה

 מכל ,2019 ברמבדצ 31 םליו עד תושלם אל ברהבח לווהמה של עהקההש תקסשע ככל .3
 קובע אהלווהה סכםה ף,סבנו מים.י 14 תוך אהלווהה תא ברההח תפרע א,שהי סיבה

 אהלווההלש מיידי עוןפיר דרושל ברההח תאיזכ אתה מםקייתשבה םעיאירו של מהרשי
 החברה. טוריוןקדירף לקימש מינוילווה למשל ה תואוזכ תא דירסמ וכן

 :מןקכדל תבטוחו ברהבח טהליעלי השב מידויע אהווהלל השקלוסית הטחלהב .4

 קי(ססינסו ניר מרו טיהעאגי מר ברכה, סיםני מר) ברהבח טהליהש לימבע אחד כל .5
 אללו ונה,אשר גהדרמ בודשע רךד על אהמחוה ועקב בודבשע ע,קימשהתטובל בדישע
 קנפמוה תומניה מהון 1.666%-כ תהמהוו ברההח של תמניו 857,670 סכום,ב לההגב

 "(.תבדוועמשת הומני"הרה )החב לש נפרעוה

 .ולחוד ביחד "ח,שפיאל0002, עד שלתאישי תרבועתבכעל מותחטהליהש לימבע שניים .6

 לווהמהתמסכהאלל בוד,שע רךד על תמחה אול ועקב או טףשו בודשע תיצור אל ברההח .7
 אינןשתתיומהו תלועופ,סיהבנכ צעתב אל וכן כויותיה,ז או סיהנכ תא תב,בכו אשמר

 ל.גיר קיםסהע מהלךב

 על מהתיהח מועדבמהסיווזהתהבנו כרמז על מהתיהח מועדבתהאשישר פהקותב .8
 אוחרמה פיל מור,אכ אהלווהה של לועבפ אהמל עוןירהפ מועד או ט,מפורה סכםהה

 אול צעלב אולהשל ילגהר קיםסהע מהלךב הלתנלה משיךהל תחייבהה ברההח יניהם,ב
 מותשנח תאוקסעט)למע להשלגיהר קיםסהע מהלךב אינושתאוקסע כל עלבצ תחייבלה

 זה ללבכו תו(מתילח קודם בורילצ לויגי תןני גביהןושל זה תהבנו כרמז תמתילח קודם
 מו"מ הלתנ אשל תחייבהההברהח סף,בנו ע.י"נתאהקצותקענוה עניין ליבע תאוקסע

 ההלוואה. סכםהאו תההבנו כרמז אנשו קהסהע םקיו תא ועמנל כדי בה ששי קהסע לגבי

 2019 טסגואוב 30 ביום אושרה ,יללע מוראכ בחברה, טהליהש ליבע ידי על תבטוחוהתמדהע
 החברה, תאתזכול כדי אאל בה איןש קהסעכ ברההח טוריוןקדירותקורהבי תעדו ידי על
 12 ביום .2000-סתש" נין(,עליעב עם תאוקסבע תלוק)התברוהח תקנותל1 קנהתל אםתבה

 תמדהעו ברהבח טהליהש ליעב של תבדוועמשהתמניוה על ןמשכו רשםנ 2019 ברמטבספ
 ."חש ליוןמי 5.5 כום שלסב קוראל ידי על ברהחאה ללווהה

 כרמז של פוקתו פקע אזי מהשלהו אלתקרונוהע כרמז אנשו הההשקע תקסע כי בדהעוה אורל
 ריךאהלטחלהו כן, מוכ נהו.מש פיכל אחדהתעותבי או תענוטאתה דדיםלצשלימב תקרונוהע
 לף)ח 2020 ארברובפ 28 יוםלדע גינהבמע"מותריבי רוףבצי האלווהה קרן וןפירעל מועדהתא

 (.2019 ברמבדצ 31

 ללכו סךב אהלווהה קרן גיןבהזקפשנ תריבי תאוהוצב ברההח כירהה 2019 ברמבדצ 31 ליום
 .לן(לה 23 אורבי אה)ר סדהפו רווח בדוח מוןמי תאוהוצ סעיף תמסגרב "חשפיאל 84 של

 עוןנפר מע"מו תריבי רוףבצי אהלווהה קרן גיןב סכוםה תתרי 2020 ארברובפ 19 ביום כי צוין,י
 ן(.הלל'ה29 אורבי אה)ר אםלומב
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

יםתושיר םינתונו יםקספ רויאב - 13 

 :כבהרה
 ברמדצב 31 םויל

2018 2019 
 ח"ש ילפא

787  1,260 תוחיםת פחובו
 עוןלפיר תאומחה 3,221 4,341
5,128 4,481 

 )*( .תריבי תאונוש אינןו תמודואינן צ קיםלספ תתחייבויוה

 :כבהרה
 ברמדצב 31 םויל

2018 2019 
 ח"ש ילפא

- 1,509  בידיםמכ חוזים גיןב הפרשה

14-

284 702  )*( ברושנצ תאוהוצ
- 495  תסדומוו בדיםעו
- 389  תייםממשל תסדומו

280 243  )**( עניין יבעלו קשורים דדיםצ
564 3,338 

 םליו נכון מוולש רםטש קהפהנ תאוהוצ ןגיבח"ש פיאל 161-ו 137 של סך ללכו )*( 31
 .לןלה 3'ד21-ו2ד'21 יםאורבי אהר. 2018-ו 2019 ברמבדצ

 עניין. ליובע קשורים יםדדצ ברבד 24 אורבי אהר ליטה.שללבע שולם טרםש כרש ללכו *(*)

 מע"ב טוחלבי ברהח כשרהה עם ברההח קשרהתה"(קובעה ועדמ"ה-לןה)ל 2019 ביוני 10 ביום
 ברההח צהקתתומסגרב"(קהסעה"או "סכםהה"-לןלה) עהקהש סכםהב"(כשרהה"-לןלה)

 "חש ליוןמי 10 סךב ללכו לתשלום מורהתב החברה, של תלוגיר תמניו 2,413,710 כשרהלה
 "(.תמוקצוהתומניה"- לןלה) קצאה(הה אחרל "חש ליונימי 200 של ברהח לשווי אםתבה(
 אלל) ברההח לש נפרעוה קנפמוה וןמהה 4.76%-ב כשרהה קהמחזי מור,אכ אהההקצ אחרל

 ל(.לודי

 :מןקכדל הינם קרייםעיטיו הפר אשר עהקת השגנגנון המנ ללכו סכםהה

 עדמו כל)המהשלה מועדמתאשונוהר השנים 3 מהלךב,מהלההש מועדמ שנה כל תוםב .1
 30-בללקמשואם התמוהצעמוממניה הר המחי קבדי,("קהבדיה מועד"-לןלה,מוראכ
 "(.פיסוה מחירה"-לןלה) קהיבדד הועממו לקדש סחרממי הי

 המוכהנ כשרהלה תתישנ האתשו קףיש דיקה,הב מועדימ אחד בכל פיסוה מחירוה ככל .2
 :מןקכדל רה,הכש תא ברהפצה החת,8%-מ

 מחיר בין כההפרש חושבי אשר פיסכ יצויפ-8%-ל 0% שבין תתישנ אהתשו גיןב 2.1
 תמוכ ולכפ פיסוה מחירה לבין ,(ברטמצ)8% של תתישנ אהתשו קףמשה מניה

 .תמוקצות המניוה

 סעיףב מוראכ פי,סכ יצויפ כשרההל תשלם (א)הברהח-תליליש אהתשו גיןב 2.2
 צהקת(ב) סףובנו ,8% לשתתישנ אהתשול0 אהותש ןשבי הפער גיןב ל,עיל 2.2.1

 מחיר לבין פיסוה מחירה בין כהפרש תחושב אשר תמובכ ,תפוסנו תמניו כשרהלה
 לןלה)פיסוה מחירהקיחל צים,קמוהרךהע תיירונתמוכולכפ,0 אהתשו קףמשה
 (.ספות"הנו תמניו"ה-

15-

 תוזכתותריו יםזכא רויאב

 הקעשהתנהג ןוננגמןיבג ינסניר פזנג רויאב
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

משך(ה)הקעשהתנהג ןוננגמןיבג ינסניר פזנג רויאב - 15 

 עלמ אתה השנים שלוש משךל תהלובכל אהתשוה דיקה,בה מועדי של ללכו בחישובש ככל .3
 תלישיהש קהבדיהתמסגרב (,למניה תורואג 521.85 עלמ קרי בר,טבמצ) בשנה 8%-ל

 .דדיםהצ בין תתחשבנותבוצע ה

 מודתע אזי ת,פוסהנו תומניהתאלהקצ סהבורה אישור קבלתיאלו ככל כי ע,קבנ עוד .4
 תופקת"- לןלה) סחרמל הרישום אישור תא קבלל מיםי 30 של סגריי תופקת ברהלח

 תמניוה הוקצו אל או/ו סחרמל הרישום אישור קבלתי אול ככל כן, מוכ "(.סגרייה
 כשרהלה ברההח תשלם זיאל,עיל מורהאהסגרייהתופקת תוך קן,חל או לןכו ,תפוסהנו

 .תפוסת הנומניוה תמוכ ולכפ פיסור המחימן השווה למזוב סכום

 אלומו סכםבה דרוגשהו פיכ קהסלע מתליםה איםתנה כל מוקייתה 2019 ביוני 16 ביום כי צויןי
 חברה.של ה תלוגירתמניו תקנפלה מורהתב ברהלח ברהוערה המותה

 סקה,הע ליום לוית תיבל צוניחי שווי ריךמע ידי על עהתבצה שרא שווי תרכהע תבודעתמסגרב
 בידי להקבתשנ מורהתה סך רך,עתניירו תילחב תקנפבה רהמות כיבירסייחו פןאול מהבדו
 תדדמהנ תסיפיננ תתחייבוהההמהוו כיבלר להתחי תההוקצ "חש פיאל 10,000 סךב ברההח
 פיסכ דיווח קןתל אםתבה סדפהאו רווח רךדגןהו בשווי תדיותיע דיווח תפוקותוב אשונהלר
 תתרוי מיבינו מודלב מוששי תוך (,ההשקע תגנגנון המנ גיןב סיפיננ זרגנ)FRS 9) 9(I מיאונלבי
 תוך עשהנ סיפיננ זרגהנ של גןההו השווי תדידמ .ההוני כיבלר צהקהו השיורי( רךהע) סכוםה

 יהוה אחרמגןהוה השווי גדרמשל 3 מהברוהינ דידהמהגוויסו סולש אנד קבל מודלב מוששי
 בחישוב משוששי טריםמהפר .פייהלצ תןני קשו מידע על סיםסמבו אינםש תוניםבנ מוששי

 :הינם מוראכ מודלאם לתבה גןההו השווי

 םויל
 2019 ינויב10

4.56 "ח()בש מניה מחיר 3.21 
5.22 "ח()בש מושמי מחיר

90% קןתתטייס
 .6%0 סיכון תסרח תריבי

3.00 )שנים( חיים רךאו 2.44 

 אשר טהיהשל עלמב להקבתשה אהלווה לההחבי תמורת כיבימר טפירו ,יללע מוראל אםתבה
 :מןקכדל םהינ קובעד הועמל לוית תיבל ינחיצו שווי ריךמע ידי על הצלפו

 ןגוה יווש
 ח"ש ילפא

 7,305 עהקהש תגנה גנוןמנ גיןב סיפיננ זרגנ
 2,695 שייר- הוני כיבר

 ,00010 מורהתה סך

 7,625 הינו עהקהש תגנה גנוןמנ גיןב סיפיננה זרגהנ של ןגההו השווי 2019 ברמבדצ 31 ליום
 של מןהז רךבע השינויים תא קףמש סיפיננ זרגנ גיןבתיבותחיבה ולגידה "ח.ש פיאל
 סעיףף לקנז "חש פיאל 320 סךב מניה. ההפרשר המחיב רידהקובע והיד הועממה תתחייבוהה

 (2)4 א'28 אורבי גם אהר סף,נועמידל לן.לה 23 אורבי אהר סד.הפו רווח בדוח מוןמי תאוהוצ
 סיים.יננרים פמכשי לש גןהו לעניין שווי

 זרגנ גיןב השווי תרכהע (,1970-"לתש)ה מידייםו תייםופקתתדוחו תקנותל'ב8 קנהת קףתומ
 הלשנ ברההח לש אוחדיםמהםפייסהכ תחולדו הצורפ מוראכ עהקהש תנגה גנוןמנ גיןב סיפיננ
 .2019 ברמבדצ 31 ביום מהתייסשה
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 היטשל ילבעל תויובייתחהו יםבעל תאווהל-16 רויאב

 .א

 .ב

 מהלךב במהופך, כישההר תקסע תמהשלמ קחלוכ יללע 'ב1 אורבבי אמובל משךבה
 קחלכו אשונהר אהלווה ברהלח לועבפ יםצעהני מידוהע ,2018 תשנ של אשוןהר ציוןהח

 534 תוכםמ) "חש פיאל ,5343 של ללכו סךב שנייה אהולוה מדהועה מההשלה איתנמ
 אשר מוראכתאולווהה של ללהכו סךוהתהיו בית(,רי אלל מזכה אהלווכה "חשפיאל

 איאשרה סיכון תאתקפמשהתריבי אנוש אינו בה טהליהש ליבע ידי-על ברהלח מדועה
 מיםסכוה ניטלים היו לו תתחייבמ תההיי ברההח בו תריביה שיעור היינו,)ד ברההח של

 ךבער גןהו בשווי אשונהלר דדמנ אהלווהה סכום לישיים(,ש דדיםמצ זהים איםתנב
 קובהנ רכוע לבין מוראכ סכוםה של גןההו השווי בין הפער .קובהנ רכומע תריו מוךהנ
 טהליהש ליבע עם ברההח של תתחשבנומהה קחלכקףתהש "חשפיאל 701,2-כשל סךב

 כרההה עם בדב בד ,(טהליש ליבע פיכל תתחייבוהב כרהה גיןבתאוהוצ)כ בה
 .יללע ב'1 אורבבי מוראכ טהלישעלי הבפיכל תתחייבויובה

 מועדל לויתתיבל צוניחי שווי ריךמע ידי על עהתבצה שרא שווי תרכהע תבודעתמסגרב
 השווי מדןאו גיןב "חש 642,2 סךב תסיפיננ תתחייבוה כרההו ,מהופךב רכישהה עסקת

 תדדמהנ תסיפיננ תתחייבוה הווהמ זה סך ייה.והשנ אשונההר אהלווהה לש גןההו
 תטיביקהאפ תריביהתטבשי תתפחמותלובעתקבועותפוקותובגןהו בשווי אשונהלר
 תלע תמע אשרכ ,סייםפיננ כשיריםמ ,IFRS 9 מיאונלבי תאוחשבונ קןתל אםתבה

 .מוראכתאולווהה עוןפיר תויעי ססיבב תמדעוהתתחזיהתא קףתתו ברההח תבוחנ

 תטיביקהאפ תריביהתטלשי אםתבה תאוווהלה לוופט,אשונהלר כרההה מועדמ
 מועדל ברההח של סיכוןה רמת את ןפייאמה,%16 של תתישנ תריבי לשיעור אםתבה

 .מההשלה

 של מניםהז טווח תתחזיב היהי תתחייבוהה עוןריפ תויעי אהלווהה תילטנ מועדל נכון
 החברה. תלהנה תרכהעאם לתבהםשני 4-5

 תהלהנ של דכןעומ מדןאול אםתבה בשנה רכהאהו מוראכתתחזיה 2019 ביוני 30 ביום
 איתנב תיעוממש שינוי המהוו אינו מוראכ השינוי כי ברההח עהקב ת,אז אורל החברה.

 דכןעו מוראכ תתחייבוהה סכום כן עלו ,IFRS 9 תאוורהל אםתבה תסיפיננ תתחייבוה
 תטיביקהאפ תריביה רעובשי המהוונים החדשים מניםמזוה מיזריתל אםתבה

 תתרלי "להנ סכוםה בין פרשהה אשרכ,(16% של תריבי יעור)ש אהלווהה של תקורימה
 .סדהפ או רווחב מוןימתסוכהכנ ףזקנחלפי ש"א 163 ך שלסב ספריםבתתחייבוהה

 של דכןעומ מדןאול אםתבה תבשני דכנהעו מוראכתיתחזה 2019 ברמבדצ 31 ביום
 לן(.לה'ב29 אורבי אהר) מרהלה חוב תאגרו של פויצסגיובשבתחהב ברההחתהלהנ
 תתחייבוה איתנב תיעוממש שינוי הווהמ מוראכ שינויה כי ברההח עהקב ת,אז אורל

 אםתבה דכןעו מוראכתייבותחהה סכום כן עלו,IFRS 9 תאולהור אםתבה תסיפיננ
 תואול עההידו תטיביקפאה תריביה בשיעור המהוונים החדשים מניםמזוה מיזריתל

 תתחייבוהה תתרלי "להנ סכוםה בין ההפרש אשרכ ,(15.4% של תריבי )שיעור מועד
 .סדהפ או רווחב מוןמי תסוכהכנ ףזקנחלפי ש"א 156 ך שלסב ספריםב

 מהרש ברההח ,2018-ו 2019 ברמבדצ 31 ביום מהתייסשה שנהה מהלךב כן, מוכ
 תאולווהה גיןב הווהתשה ניכיון תתחהפו מדההצ רשיהפ ת,ריבי גיןב מוןמי תאוהוצ

 .מהאתבה,"חשפיאל 729-ו 591 של ללכו סךב מוראכ

 ברההח של טוריוןקדירו תקורהבי תוועד טוליהח ,2018 ברמבדצ 28 ביום כי צויןי
 בכפוף מוראכ השנייהו אשונההר אהלוומהה קחל תרמה כנגד תמניו תאהקצ אשרל
 15 ביום מוראכ טהחלהה תא ררהאיש אשר ברההח של תליהכל פהסיאה אישורל
 אהלהקצ מורהתב "חש פיאל 3,000 של סךב חוב תמרה ברבד מידעל.2019 טסגואוב

 אהר טהיהשל לימבע םשנייל קובנ רךעאלל ברההח של תלוגירתמניו 461,538 של
 לן.לה ו'19 אורבי

 לולכ סךבתנוספ אהלווה ברהלח עיםהניצ מידועהל,עילא'14 אורבבי אמובל משךבה
 ידי על מיידי עוןלפיר תנתניו תריבי תאנוש אינה מוראכ אהלווהה ."חש פיאל 3,310 של

 איננה טהלישלימבע לוקבתשה תאולווה גיןב ברההח להקיבש טבההה סך .םעיהניצ
 ליבע עם תאוקסע גיןב הון קרן פייםסהכ תבדוחו כרההו לא כךפיול תייםמהו מיםסכוב
 .טהליש
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 היטשל ילבעל תויובייתחהןיבג יםינסניים פנגזר-17 רויאב

 .א

 .ב

 כי קבענ,מהופךב כישההר תקסעתמהשלמקחלוכ יללע 'ב1 אורביב אמובל משךבה
 עושינב תמניוהתמומכ 3 פי-ל השווה ברההח תאמתפציואו לחוב איםזכ םעיהניצ

 מיי 30-ב סהבורב ברההח של צעמומההמניה מחיר פיל ציהופאה תביכ מושמימ
 תפציואוהתמומכ זרגייתפציואוה חוב סכוםותהיו .מההשלה מועד אחרל סחרמה

 זרגנ הווהמאשהו הרי ,תידבע משומוי אשרו מההשלה מועד רבע ברהבח תמוקיי שהיו
 ךדר גןהו בשווי דיווח תופקת ובכל מהלההש מועדל ברוע גןהו בשווי דדמיי אשר סיפיננ

 .סייםפיננ כשיריםמ ,IFRS 9 מיאונלביתאוחשבונ קןתל אםתבה סדהפו רווח

 מדןאוש כך בשל וכן, זיחו ןעופיר מועד קבענאלתציוופאה שלחוב כךמאציו עלפוכ
 תביכ מושמימ עושינב תמניוהתמומכ ל,עיל ברסמוכ נגזר, הינו תפציואוה חוב תתרי

 תהלהנ טי,לוונלר אםתבה החוזי תםיעקפ מועדל ועד המשלהה מועדל ברעו ציה,ופאה
 מהם עילותה,פססיבבש קיסהע מודלמה תזרגהנ ת,יתחז ססיב על ריכהמע ברההח

 מוכ פיים.סהכ יהתדוחוב כרויו אשר השונים החוב מיסכו של החזויים עוןהפיר מועדי
 משו.מוי אשר תפציואובי התכתמוכתא ריךהעברה להח תדרשנ כן

 תוך לוית תילב צוניחי יווש ריךמע ידי על עהתבצה אשר שווי תרכהע תבודעתמסגרב
 דועמלו 2018 ברמבדצ 31 ליום תפציואוה חוב מדאנ תומסגרב מיהבינו מודלב מוששי
 כרהה גיןבתאוהוצ כנגד רשםנ אשר) "חש פיאל ,3775-ו 2,759 של סכוםב מההשלה

 31 ביום המתייסהש שנהב כך,מ אהכתוצ אמה.תבה (,הטליש ליבע פיכל תתחייבויובה
 ךסבתפציואוה חוב גיןב רוךשע גיןב מוןמי תסובהכנ ברההח כירהה,2018 ברמבדצ

 אחרשל פהקותב ברההח תמניי בשווי הרידי להוחתהיו זאת "חשפיאל ,6182 של ללכו
 אשר שווי תרכהע תבודעתמסגרב.ציהופאה תביכ של קיחל מושמיו מההשלה מועד

 תומסגרב מיהבינו מודלב מוששי תוך לוית תיבל צונייח שווי ריךמע ידי לע עהתבצה
 כך,מ אהכתוצ ."חשפיאל ,8502 של סכוםב 2019 ברמבדצ 31 ליום תפציואוה חוב מדאנ
 רוךגין שעב מוןמי תאוצהוב ברההח כירהה,2019 ברמבדצ 31 ביום המתייסהש שנהב
 תמניי בשווי רידהי להוח תהיו זאת "חש פיאל 91 של ללכו ךסבתפציואוה חוב גיןב

 . 2019 תשנ מהלךב ברההח

 םג אהר.גןההו השווי גדרמב3 מהבר גהסוו תפציואוה חוב של גןההו השווי תדידמ
 .לןלה 28 אורבי

 ,מהופךב רכישההתקסעתמהשלמקחלוכ ילעלב'1ראובבי אמובל משךבה כן, מוכ
 ימשוו 12% גלםמה סףהנו חובה גיןב מיםסכו תקבלל גם איםזכ צעיםהני כי קבענ

 רסחמהמיי 30-ב סהבורב צעמומה ברהחה של המנייה ירמח יפל קבענ אשרו ברההח
 חובה כי קבענ מוראכ תמחויבוב אשונהלר כרההה מועדב תהיו ההשלמה. מועד אחרלש
 ראחשל סחרמה מיי 30-ב צעמומה המניה מחיר שווימתזרגהנ תמחויבו גילם סףנוה

 מודההצ ח(,ארמ )חוזה תסיפיננ תתחייבוה תומהוב הווהמאשהו הרי ,מההשלה מועד
 לעיל מוראכ דרהגשהו הופקתב ברההח תמניו של צעמומה מחירה שהינו ססיב דדמל
 תודידמ רךלצו רדופה משובץה זרגהנ כיבר אשונהלר כרההה מועדב ץ(.משוב זרגנ כיבר)

 תלוהע מודלב דדמנ שרא ארחמה החוזה כיבלר סהחיו תרההי לואיו גןהו בשווי
 מכיוון יחדיו פיסהכ צבמהלע בדוח גוהוצ ארחמה וזהחוה משובץה זרגהנ ת.תפחמוה
 תתחייבויוהה של תליהכלכ תמהוהתא תרביו תאוהנ פןאובתקפמש מוראכהגהצש
 .לן(לה 'ג סעיף אה)ר סףב הנוהחו גיןב

 מדאנ,לוית תיבל צוניחי שווי ריךמע ידי לע עהתבצה אשר שווי תרכהע תבודעתמסגרב
 צעמומה המניה מחיר בשווי מוראכ תלות)כ מההשלה דועמל נכון תולובכל סףהנו החוב

 סכוםב לוקר טהמונ תיילצמוסי תעואמצב ההשלמה( דועמ אחרשל סחרמה מיי 30-ב
 ליבע פיכל תתחייבויוהב כרהה גיןבתאוהוצ כנגד שםנר אשר "חש פיאל 33,784 של

 ,2018 ברמבדצ 31 ליום כן, מוכ ארח.מה החוזה כיבלר אהלומב סהחיו תרההי .טהליש
 םביו מהתייסשה בשנה כך,מאהכתוצ ."חשילפא 37,134 של סכוםבסףהנו החוב דדמנ

 ךבס סףנוה חובה גיןבךשערו גיןב מוןמי תסובהכנ רההחב כירהה, 2018 ברמבדצ 31
 רווח רךד גןהו בשווי דדמהנ משובץה זרגהנ כיבר רוךשע גיןב "חש פיאל 3,743 לש ללכו

 עדו אשונהלר כרההה מועדמ המניה מחירב רידהמהי עשנב השינוי גיןב הן סדהפו
 אשונהלר כרההה מועדמ שחלף מןהז רךע כיבר גיןב והן המניה מחיר תעוקבתה מועדל

 תתפחמו תלובע דמדהנ ארחמה החוזה כיבר גיןבלואיו,2018 ברמבדצ 31 ליום ועד
 ."חשילפא 3,350 סךב ניכיון תתחהפו מדההצ הפרשי ת,ריבי גיןב מוןמי תאוהוצ מונרש

 ,%16 היה מההשלה עדמול נכון ארחמה החוזה כיבר יווןלה משששי ההיוון שיעור
 ןעופיר תויעי כי רךועה,כן מוכ.מועדים תםאול ברההח של סיכוןהתמרתא פייןאמה

 .שנים 4-5 של מניםהז טווח תתחזיב היהי תתחייבוהה
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

היטשל ילבעל תויובייתחהןיבג יםינסניים פנגזר רויאב - 17 

 משך(ה).ב

 תהלהנ של דכןעומ מדןאול אםתבה בשנה רכהאהו מוראכתתחזיה 2019 ביוני 30 ביום
 איתנב תיעוממש שינוי המהוו אינו מוראכ השינוי כי ברההח עהקב ת,אז אורל החברה.

 דכןעו מוראכ תתחייבוהה סכום כן עלו ,IFRS 9 תאוורהל אםתבה תסיפיננ תתחייבוה
 תטיביקהאפ תריביה רעובשי המהוונים החדשים מניםמזוה מיזריתל אםתבה

 תתרלי "להנ סכוםה בין פרשהה אשרכ,(16% של תריבי יעור)ש אהלווהה של תקורימה
 .סדהפ או רווחב מוןמי תסוכהכנ ףזקנ "חש פיאל 2,026 של סךב ספריםבתתחייבוהה

 של דכןעומ מדןאול אםתבה תבשני דכנהעו מוראכתיתחזה 2019 ברמבדצ 31 ביום
 .לן(לה'ב29 אורבי אה)ר קהפיהנ ברהשהח מרהלה חוב תאגרו תקרוב ברההחתהלהנ
 איתנב תיעוממש שינוי הווהמ אינו מוראכ השינוי כי ברההח עהקב ת,אז אורל
 דכןעו מוראכ תתחייבוהה סכום כן עלו ,IFRS 9 תאוורהל אםתבה תסיפיננ תתחייבוה

 תטיביקהאפ תריביה רעובשי המהוונים החדשים מניםמזוה מיזריתל אםתבה
 תתרלי "להנ סכוםה בין פרשהה אשרכ,(16% של תריבי יעור)ש אהלווהה של תקורימה

 .סדהפ או רווחב מוןמי תסוכהכנ ףזקנ "חש פיאל ,6533 ך שלסב ספריםבתתחייבוהה

 מוןמי תאוהוצ מהרש ברההח ,2019 ברמבדצ 31 ביום מהתייסשה השנה מהלךב כן, מוכ
 מוראכ ארחמה החוזה כיבר גיןב הווהתשה ניכיון תתחפוה מדההצ ת, הפרשיריבי גיןב
 ."חש פיאל 5,815 של ללכו סךב

 תיבל צוניחי שווי ריךמע ידי על עהתבצה אשר שווי תרכהע תבודעתמסגרב סף,בנו
 של סכוםב משובץה זרגהנ כיבר של ןגההו השווי דדמנ ,2019 ברמבדצ 31 ליום לוי,ת

 הכירה,2019 ברמבדצ 31 ביום מהתייסשה בשנה ך,מכ אהכתוצ "ח.ש פיאל 4,209
 משובץה זרגהנ כיבר וךשער גיןב "חשילפא 466 של ללכו ךבס מוןמי תסובהכנ ברההח
 .מן שחלףהז רךב ערכי גיןב סדהפו רווח רךד גןבשווי הו דדמהנ

 אורבי גם אהר.גןההו ויהשו גדרמב3 מהבר פוצור מוראכ זרגהנ של גןההו השווי תדידמ
 .לןלה 28

 גיןב ויהשו תרכהע (,1970-"לתש)ה מידייםו תייםופקתתדוחו תקנותל ב'8 קנהת קףתומ
 וצורפ מוראכ סףהנו והחוב תציוופאה חוב כיבר ייה,השנ אהלווהה ונה,אשהר אהלווהה

 .2019 ברמבדצ 31 ביום מהתייסשה שנהל אוחדיםמה תייםהשנ תלדוחו

 :סףונהבוהח ןיבג תוייבתחהה הרכב .ג

 ברמדצב 31 םויל
2018 2019 

 ח"ש ילפא

 52,746 הוון(מ תירח )בלאמב החוזה הקונ רךע
 (16,300) ניכיון

 36,446 סה"כ

688  2,062 בורהת צריבי
 טונ ארח,מ חוזה 37,269 37,134
)3,743( )4,209( משובץ זרגנ

 סףב הנוהחו סה"כ 33,060 33,391
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 יםירולטורג יםוהיבט תויוקשרתה-18 רויאב

 תוילפע תוברת חמקה .א

- ןהל)ל טהליהש תרכישלטמפור סכםה על מהתרה חהחב 2018 ברמבנוב 7 ביום .1
- לןלה) רמניהגביאפוהר סאביקנה תחוםבתעלוהפ תמניגר ברהבח "(סכם"הה

 תפותרו ץפילהו צרליי א,ר, לייבתבין הי רישיון, תקבל ברבד "(תמניגררה ה"החב
 אי.פורסביאקנ תרבורמניה, לגבתטיוקונר

 ברהלח אפשרמהתטיוקונר תפותרוב איטונסי רסחמל רישיון תימנגרה ברהלח
 (ן""הרישיו- לןה)ל תטיוקונר תפותרו ילולהוב קלספ לייצר, א,לייב תמניהגר

 תמניגר ברהח עם תקשרותהתמניגרה ברהלח כן, מוכ אי.פורסאביקנ וביניהן
 תקחמר תילב תוישיר תמניהגר ברהמהח איפורסאביקנ יץתפ אשר תנוספ
 של תוחפיוקרמחתצעמבתמניגרה ברההח סף,נובת.בדעואהי תםאיש ניהמבגר

 .תת שונולומח על תהלובבע אשר איפור סאביקנ דיים שלזנים ייחו

 ברהלח אהמל תתואונתקבדי תמללהש בכפוף תאוז קהסהע תמהשל אחרל
 על לויגודש ברההח מוצרי תא רמניהגב יץהפול אלייב ברההח תבכוונ ת,מניהגר

 ת.אחרו תמיואונלביתברודי חיעל או ידיה

 של גק" 100-כאבליי תמנ על תמיידי עלתפ ברההח כי דדיםהצ בין סוכם כן, מוכ
 ניה.מך גרותפה לאירוב לישיש מצד איפור סאביקנ ת שלמיובשו תתפרחו

 קתחזי ברהשהח כך ת,מניהגר ברההח של תמניו ברהלח יוקצו מההשלה מועדב
 תקבלל מורהתב ת.מניגרה ברההח של נפרעוה קנפמוה ההוןמ 50.01%-ב

 של סךב אהלווהתמניהגר ברהלח מידתע ברההח ת,מניהגר ברהבח טהליהש
 ברההח רכילצ אםתבה ת,לע תמע טו,קפ דה לה, קענתו אשר יורו, פיאל 2 000,
 "(.אהולוהה"- לןהל( תמניהגר ברההח טוריוןקדיר תטללהח אםתובה תמניהגר

 תקנפה ידי על ת,עהאבבו החברה, ידי על צעיבו תמניהגר ברהחל אהלווהה מוןמי
 חוב. סגיו ידי על או הון

 וכן צההפוה איבוהתלועיפ של טףשו לעולתפ היהי האלווהה פיסבכ מושהשי
 תקבדי ת,מניהגר ברההח תלושבבע הייחודיים הזנים של תוחפיו קרמחל

 זרתוחותריבי אישתאל אהלווהה ט.טנכפ מםורישו תשונו תלומח לע תםפעהש
 קוליחו אל ברהלח אהלווהה אלומתלהשב עד תימנגרה ברהמהרווחי הח ברהלח

 ת.מניהגר ברהבח דנדיםדיבי

 סקה.עיהתמהשלל ולפעל ברההח טוריוןקדיר טיחלה,2018 ברמבדצ 18 ביום
 קהסהע מההושל טרם אוחדיםמה פייםסהכ תוחוהד על מהתיהח מועדל כי צויןי
 .סחרייםמאים התנעל ה תןמו אמש הליםמנ דדיםהצ אך מוראכ

 קיםסע איש עם יבמחי סדיםמיי סכםבה ברההח קשרהתה 2018 ברמבנוב 15 ביום .2
 ברה"הח- לןלה) ןליפוב ייעודי תאגיד תמקהל (,תף""השו- ןהלל) לניפו
 אלייבו דרשיםהנ תוהרישיונו אישוריםה כל תקבלל עליפ אשר "(,תמשותפה

 ת,הרישיונו תקבל אחרל "(.ת"הרישיונו- לןלה) ליןפוב איפורסאביקנ תפצוה
 גדלתש איפוהר סאביקנה מוצרי תא רכושל היהיתשותפמההברהח של ייעודה
 לין.פוב תםאו כורמול ברהר החותייצ

 תףוהשו תמשותפה ברההח של נפרעוה קנפמוה ההוןמ 51%-בקתחזי ברההח
 ת.משותפרה החבשל ה נפרעק והפמונמההון ה 49%-ב קיחזי

 הברלח אהלווכה תףהשו ידי על מדוועיתהרישיונו תקבלל עד תלויוהע כל
 4% של בשיעור תתישנ תריבי תתוספב אירו פיאל 25 תפחול של סךבתמשותפה
 עד של סךב אהלווהתמשותפה ברהלח ברההח מידתע ת,הרישיונו תקבל אחרול

 דדיםלצ יושבו תאולווהה .4% של בשיעור תתישנ תריבי תתוספב רואי פיאל 200
 םפיסכ די יות יהמשותפה ברהלחש כךף לפובכ ת,משותפרה ההחב מהרווחים של

 עד דנדיםדיבי קולחויאל כן, מוכ דימה.ק ודשיםח 12 משךל תהלועיפתא מןמל
 ת.אולוות ההלהשב

 סדההיוו מיום חלה כי צוין,י ת.משותפה ברההח מהקהו 2019 ילאפרב 10 ביום
 ת.קיסת עלויפעב להרם החטתמשותפרה הבהח 2019 ברמבדצ 31 ליום ועד
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 משך(ה) יםירולטורג יםוהיבט תויוקשרתה-18 רויאב

 משך(ה)תוילפע תוברח הקמת .א

 תטיפר ברהח עם סדיםמיי סכםהב ברההח קשרהתה ,2019 ארינו חודש מהלךב .3
 הינם קריועיש(יןיענהפיל",תףשו"ה-ו",סכםה"ה-לןלה) גלטובפור תמאוגד

 :מןקכדל

 ברה"ח או/ודגיאתה"- לןלה)לגטופורב חדש תאגיד מוקיה תףוהשו ברההח .א
 של נפרעוה קנפמוה ההוןמ 90%-בהקחזימ ברההח אשרכ "(תלועיהפ

 עוהנפר קנפמוה ההון תתריבקחזימ תףהשוואמל וללדי ססיב על תאגידה
 .תאגידשל ה

- לןהל) גלטובפור איפורסאביקנ תחוו הקמתל עלתפ תלועיהפ תברח .ב
 איפור סאביקנ מוצרי ייצור רךלצו GMP קןתפיל עלמפ תמקה וכן "(חווה"ה

 לה. צהמחוו גלטובפור איפורסאביקנ מוצרי כורמול "(לפעמה"- להן)

 שבו מועדהמ חודשים 3-6 של מןזקפרבתלועיהפ תברלח קיספ תףהשו .ג
 תהרשיונו כל תאתהרשיונו תקבלל קשההב תגשלה איםתנה כל מוקייתה

 איפור סאביקנ איצווי ייצור ,ריבוי ל,גידו רךלצו גלטובפור טייםלוונהר
 תףהשו כן, מוכ "(.תו"הרישיונ- לןלה) איפור סאביקנ של לוויםנ מוצריםו
 מועדמ חודשים 4 תוך דונם 20 של גודלב רקעקתלועיהפ תברלח תראי

 ,ברההח ידי על רקעקל תפיופציסה תדרישוה תגהצ מועדמו תאגידה הקמת
 אשר דונם 1-וכ חווהה תמקלה ייועדו דונם 15 תוכןמ אשרכ ,אוחרמה פיל

 ל.פעמה תמקלה ייועד

 תקבלל עד אגידתהתמסגרב דרשושי תלויוהע אלומבאתיש ברההח .ד
 .תהרישיונו

- לןלה)תלויעהפ הקמת רךלצו תוילפעהתברלח אהולוה מידתע ברההח ה.
 לפעמוה חווהה הקמת על תאיאחר הינה ברההח ,כן מוכ "(.אהולו"הה

 כלתאאתמצי ברההח ,סףבנו .לפעמוה חווההשל ולהניהוטףוהש ולפעתוה
 הדין פי על תדרשוהנ תטכניוה תדרישוה בכל מודותע דרשיםהנ אישוריםה
 אדם כח תמדהע ,תלועיהפ תמקה רךלצו תדרשהנ גיהלוטכנוה כל תמדהעו

 .תלועיהפ תמקבה סיוןני עלוב אקיב,מןמיו

 שיהוו תאגידב תפוסנו תמניו תףלשו ברההח צהקת ,תהרישיונו תקבל עם ו.
 תואומ חלשה כך ,תאגידה של נפרעוהקנפמוה ההוןמ 5% אהההקצ אחרל

 מןזקבפר כי סכםמו ,סףבנו .תאגידהתמניומ 15%-ב תףהשו קיחזי מועד
 תתנהני ציהופא תףלשו מודתע ,תאגידה תמאה מועדמ חודשים 12 של

 פןאוב,תאגידבתפוסנו תמניו תאלהקצ ,מכן אחרל שיםחוד 12 עד מושמיל
 הכל סף)וב נוספים 5% עד על מדויעו לויגד דגיאתב תףהשו תקואחז ששיעור

 פיל קבעי תףהשו ידי על ישולם מושמיה מחיר (.תףהשו תבחיר פיל 20% עד
 ידי על ציהופאה מושמי מועדל עד תאגידבתהישירו תפיוסהכ תעוקההש סך
 תמוכקיחל ,תאחר רךבד אם ובין עליםבתאולווה של רךדב אם בין ,ברההח

 .מועד תואוב תאגידבתקונפמוהתמניוה

 קןתמ תמקהל אשוניר וראיש להקיב ,2020 ארינו חודש מהלךב כי צוין,י
 .לן(לה 'א29 אורבי אה)ר איפורסאביקנ אוייבו אייצו ,וללגיד

 מיעצ מוןמי רךלצו תיוסומהכנ חיובי מניםמזו זריםת תאגידל איןש מןז כל .ז
 סכםהה פי על תאגידלתדרשוהנ תפיוסהכ תעוקשהה כל ,תיולועופ של

 קבעשי דיםועמוב פןאוב תוחזרנהו בדלב ברההח תעואמצב עשינהת
 .תאגידה טוריוןקדיר

 מטעםו בריםח 2 מונו ברהחה מטעםכש ריםחב 3 ללכו תאגידה ןטוריוקדיר .ח
 .אחד חבר ישתףשוה
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 משך(ה) יםירולטורג יםוהיבט תויוקשרתה-18 רויאב

 יםרושיא תהשג .ב

 תמקה רךלצו ק"רמהי בטחהא תתכניל קרוניע וראיש קבלתה 2018 ביוני 5 ביום .1
 של IMC-GMP קןתפילס,אביקנ לגידול ברההח הבונ אשר ווה,בח בטחהא רךמע
 ממונההמ לשנה קףתוב בטחהא אישור קבלתה ,2019 אימב 20 ביום ק"ר.הי
 תדרשוהנ בטחהאהתדרישובתמדעו ההחוו כי אמצש אחרל ק"רהי של ביטחוןל

.IMC-GSP 

להקיב ת,גבלמו תפותשו איפור סאביקנ מחיצ ולגיד 2019, 2 אימב 15 ביום .2 
 קחלכ תאוז ריבויה תלחוו והן ולהגיד תלחוו הן תתיותש קבדמב מידהע אישורי

 אפשריםמ שוריםאיה ר."קיה של החדשה תקינהל אםתבה IMC-GAP, תהליךמ
 ריבויו ולגיד תהליך ילתחלה כךוב קההחז אישור תקבלל ק"רלי תפנול ברהלח

 של קבדמ אישורו אשוניהר לגידוה תהליך תמשלה אחרל אי.פור סאביקנ מחיצ
 קןת תקבל לע ברההח עהודיה IMC-GAP 2019 ברטוקאוב 16 ביום ,ק"רהי
 קףתו ל.אבישר ברהת החבחוו איפור סאביקנ של סחרימ ולת גידחלתר המאפשה
2020. ליום עד ר הינואישוה ברטוקאוב 15

יםגבלמו תנושיויר ברההח תטליבש תפותהשו הקיבל 2019 יוני חודש מהלךב .3 
 סוכניםמה מיםסה תקודלפ 7-ו 6 יפיםסע פיל ןסוכמ סם של קהוהחז קסועיל

- גל"תשה חדש[ סח]נו  קחל הינה מוראכ ןהרישיו תקבל "(.ן"הרישיו לןלה) 1973
 סאביקנל היחידה תדרישוב מודלע ברהלח אפשרמ אשר טורי,ולגהר תהליךמה

 IMC-GAP קןתב מידהלע אמל אישור תקבל רךולצ ת,אובריה רדמש של איפור
.ועקב רישיון תאהוצו

קוחפיו תעדהבה תקסעו אשר תאיופאיר ברהח עההודי 2019 טסגואוב 5 ביום .4 
 גנדהאוב חווהה כי איפוהר סאביקנוה תאוהחקל תחוםב תרבול שונים, מיםתחוב
 אשר CUMCS-GAP קןת פיל דרשיםהנ תמכוסוהה קיםבדמה כל תא ברהע

WHO guidelines on good agricultural and collection practices for על ססמבו 
.medical plants (GACP) 

 אשרמה מיאונלבי תעדהה גוף של מירש אישור הווהמ GACP לינה אישור תקבל
לליםוהכטיםדרטנסלאםתבהתגודלמגנדהאובחווההשלתתוצרה כי
 שייוצרו מוצריםה תכירמ את אפשרמ אשר דבר פה,אירוב כריםמווה אושריםמה
 הוגנדאב חווהב הברהח תלשמגד "(תצרתוה- " ןהל)ל איפור סאביקנ תתפרחומ
 פה.אירוב תנומדיל

 מךסמו עלבמפ צעמבו תלהיו חייב תתוצרה סיסמבו מוצריםה של הייצור כי ,צויןי
EU-GMP לו, אשר לישי,ש צד עם תןמו אמש תהלמנ ברההח זה בשלב אשרכ 

 סף,בנו פה.אירוב קםמומה EU-GMP אושרמ עלמפ החברה, תיעיד טבמיל
- לןלה) יצוימו זהיאר לפעמ נדהגאוב חווהל מוךסב ברההח מהקימ ל,קבימוב

 EU-GMP. קןת פיתו לאו מיךסלה תעלפו ברהר החאשו (ה"וגנדאב לפעמ"ה

 תעדההה מגוף לשנה קףתוב אישור ברההח להקיב 2019 ברטוקאוב 15 ביום
 סאביקנ של תיםאונ איםתנב ולהגיד תדרישוב תמדעו אהי פיול ל,אישר ל"אקס"

 ולהגיד תילתח רךלצו וץהנח פיסוה IMC-GAP קןתל אםתבה איפובר מושלשי
סחרי.מה

 .5 

 קסועיל רישיון ר"קהימ ברהחה של ולהגיד תחוו להקיב 2019 ברטוקאוב 30 ביום
" ןהל)ל איפור סאביקנ מחיצ של קהוהחז  תלחוו אפשרמה "(לגידוה וןרישי-
-post מחיםוצ תותפרח בדלעו איפור סאביקנ ימחצ ללגד ברההח של ולהגיד

12 IMC-GAP harvest רישיון קףתו ודשים.ח של פהקותל , תאיכוה איתנ פיל 
 סריםמנ בה ציה,קילזמדה רךמע תוילפע תבחינל סיוןני תופקתל הינו ולהגיד

ברטוקאוב 30 2020, ליום עד או תקחמרה תיבב פליםטומל סאביקנה מוצרי
 מבין השניים. קדםמוה

.6 
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 משך(ה) יםירולטורג יםוהיבט תויוקשרתה-18 רויאב

 יםספונ יםמהסכ ג.

 מוצרי צורליי עלמפ תכנוןל סכםבה קשרהתה סלובוג ,2018 ארבינו 18 ביום .1
 תישירו סכם,לה םאתבה "(.GSAP"- לןלה) GSAP תברח עם איפורסאביקנ

GSAP קןתל תכנוןו לההוב תר,הי בין לו,יכל GMP תלבי תקינהוה ורהייצ עללמפ 
 תרכומע תולידציו ל,פעמבתאיכוהתרכמע תכנון ס,אביקנה מוצרי של סחרמה

 קבדמ ועוביצ בדההמע תכנון ליווי ותהליכים, ורציי לינה תהכנ ,ייצור ותהליכי
 ת.אובריד המשר ולמ מכהסה

- לןלה)סאביקנ גדלמ עם סכםבה קשרהתהסלובוג,2018 ארבינו 29 ביום .2
 סאביקנה מחיצלגידו תחוםב תיםשירו סגלובולקיספ להמגד פיול "(,גדלמ"ה

 ולבניה קשורה וכל קורמ יזרע פוחטי סופית(,ה תתוצרה לבש ועד הזרע משלב)
 אםתובה קשתב הברהח פיכ הייצור,ו ולהגיד י,ריבוה לביש של עלפוב ועוביצ

 "(.תיםרוהשי"- לןלהל )ועבפ לןת וניהומומת החמקר וה"קת היהנחיול

 ץעויי קענילה אירש היהי אל גדלמה פיולתתחרו אי סעיף לולכ סכםהה כי 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 .3
-לןלה) ראלביש איפורסאביקנ וללגיד תמומח חםתמתמקלה סכםבה "(קומי"-
 (.מהאתבה ",טקהפרוי"-ו "סכםהה"

 תרכומע תקאספ דונם, 15 של קףבהי תמומח תחםמ תמקה ללכו טקהפרוי
 פים,טנ תברח של ודישון צינון טוףטפ השקיה, תרכומע ת,מוקדתמ תגיולוטכנו

 תיםאוהנ ולהגיד איתנ תטחלהב דרשהנ סףהנו הציוד ללכתרבול רור,אווו מוםחי
- IMC קןתל אםתבה אי,פוהר סאביקנל GMP תתוספוב איפורסאביקנ וללגיד 
 רדמשב"רקהיתשודרילאםתבה הכלות,מומהחםתחמ ביבס טחהאב דרגתמקה
 מוראה מועדמה םחודשי 6 תוךב היויולהגיד תילתחותמומת החקהש .תאובריה
 ל.עיל

 15 לף)ח דונם 30לשקףבהי תמומחתמקלה סכםה תםנח,2018,ילאפרב30 ביום
 .גנדהאובאיפורסאביקנ וללגיד קורי(מכם הסבה דונם

Sea עם מחייב סכםה על הברהח מהתח 2018 ליביו 8 ביום .4 Premeir Dead (לןלה-
 :כי תרהי בין ע,קוב אשר (,סכם""הה-לןלה)(,מהאתבה ",מיירפר"-ו סכם""הה

 של תלוגוס ליבע לייםפוטי מוצרים ייצור רךולצ להעופ פותיש דדיםהצ .א
 וכן סאביקנה מחמצ קופמה CBD-ה כיבר בשילוב לחמה מים מינרלים

 מחמצ ליםעיפ כיביםר משלביםה נוספים פוחטיו קהטימסקו מוצרי
 "(.תלועיפה"- לןלהס )אביקנה

 לייםמינר של תלוגוס ליבע ססיב מיםקר תפתמשוה ברהלח כורמת מיירפר .ב
 מחמצ CBD כיברתמשותפה ברהלח כורמת ברההח וילאו לחמה מים

 קבעייםגלה מריחו של כירהמה מחיר "(.םלגה מריחו"-לןלה)סאביקנה
 .תבבכ תףמשוב

 פה.אירוב תאגדתשתמשותפ ברהחתעואמצב צעתבו תלועיהפ .ג

 מוצריםל לםגה מריחו את בדלע מידי פןאוב לועיפ דדיםהצ ,אשוןר בשלב .ד
 ,משנה לןקב ידי על "(פייםסוה מוצריםה"- לןלה) תםאו רוזאל וכן מריםגמו
 .תמשותפה ברההח ידי על מנהולתש תלויוהע אלומ אשרכ

 ,פייםסוה םמוצריה תכירממ תוהרווחיו תלועיהפ פיקהי תבחינ אחרל ה.
 ,כך רךלצו "(.עלהמפ"- לןלה) עלמפ תמקהל תפעל תמשותפה ברההח
 יורו ליוןמי 2 עד של סךב עליםבתאלווהתמשותפה ברהלח מידתע ברההח

 היהוי תשותפמה ברהחה מרווחי היהי אהלווהה זרהח "(.אהלווהה"- לןלה)
 נכון כי צויןי .תמניוה לילבע תמשותפה ברהחה של רווחים תקלוח לכל קודם

 .עלהמפ קםהו טרם זה מועדל

 ךכ דדיםהצ ידי על קיוחז תמשותפה ברההח של נפרעוהקנפמוהתמניוה הון ו.
 ברההח של נפרעוה קנפמוהתמניוה הוןמ 51%-בקתחזי ברההחש
 ע.ק והנפרנפמות המניומהון ה 49% תרתיב קתחזי מיירופר תמשותפה
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 משך(ה) יםירולטורג יםוהיבט תויוקשרתה-18 רויאב

 משך(ה) יםספונ יםמהסכ ג.

 משך(ה).4

 בדהבמע תקובדימו התייסה כי ברהלח מיירפרי העהודי 2018 ברמטבספ 17 ביום
 וכי מיירפרי של םטיימסקו מוצריםב CDB-ה שילוב תבחינ רךלצו בהולנד

 של קהטימסקו מוצריב CBD-התא לשלב תןניש תאשרומתקובדיהתאותוצ
 ולעלפ מיירופר הברהח לוהח ,פייםסהכ תהדוחו מועדל נכון .חהצלהב מיירפרי

 רב מושישי קרםו אביםכ כוךלשי משחה לי,פוטי מןש לייצור ולפעל ייצורל
 מחמצ CBD-ו לחמה מים םלימינר משלביםה פוחטיו קהטימסקו מוצרי ,תיליתכ

 .לוא מוצרים קושלבי קת השוקבדי רךלצו סאביקנה

 אריזהו ייצור תירושי תקבלל סכםהלע ברההח מהתח, 2018 אימב 24 ביום .5
 סאביקנ של תיבשו תתפרחו זה ללבכו "(,סכם"הה-לןלה)איפורסאביקנ מוצריל
 לןלה) Panaxia Pharmaceutical Industries תברח עם אי,פורסאביקנ מןוש איפור
 מוצרי לייצור IMC-GMP קןת עם עלמפ תעלבתליאישר תברח "(,סיהקאפנ"-

 קהמחזי סיהקאפנ כן, מוכ ת.אובריה רדמש ידי על אושרמה איפורסאביקנ
 ל.אבישר איפור סאביקנ מוצרי פצה שלתי השירו תןמר לאישוב

 ייצור רךלצו סיהקאפנ תיבשירו משתלהש תאירש היהת ברההח כי קובע סכםהה
 משךובה ראלביש תקחמר תילב תםפצה לשם איפורסאביקנ מוצרי תריזאו

 ,זה מועדל נכון שראכל,אמישר איפורסאביקנ אוציי אושריו ככל ל,"בחו הפצלה
 תן.יינ שכזה תרהי כי תאוודו איןואייצו תרהי קבלתה טרם

 120 של אשמר עהבהוד ובטללאירש צד וכל מןבז גבלמו אינו סכםהה ףקתו משך
 יום.

 "(גדלמה"- לןלה) ליאישר אזרח עם ברההח קשרהתה 2018 ניביו 10 ביום .6
 קףהי ללכו אשר ,גנדהאוב חווהב ולגידו וליהנץעויי תישירו תןמל סכםבה

 אשרו דרילנק בחודש תושע 220-ו ועבשב בודהע מיי5-מתפחיאשל תיםשירו
 ל,גידו ליקוטופרו יישום ים,ולגיד על תעימקצו תאחריוב תר,הי בין קדו,מתי

 מיים.קומ בדיםוהול עבחווה וני תקציבית תלותנהעל ה תאחריו

 ,בחודש לרדו 10,000 על מודתע גדלמה של תהחודשי מורהתה כי סכםהו ,כן מוכ
 תלתחה עדו ווההח של מהקהה מהלךוב מהתיחה מועדמ פהקותב ואולם

 סייח פןאובקיחל ולמגתעץליו םולישההחוו של תשוטפוה אההמל תלועיהפ
 6תפחול של פהקותל מורהתה את לםלש ברההח תחייבהה וכן מור,אכ מורהתל

 אשר עץהיו של ןסיוהניו הידע כנגד תאוז סכם,הה על מהתיהח עגמר חודשים
 טקפרויה של עלפובתומקלה קשר אלול נוספים איםתנ אלל ברהלח קמספ אהו

 גיןבתאוהוצ זרהחלאיזכ היהי עץהיו סף,בנו .גנדהאובאיפורסאביקנ וללגיד
 את תפולש ברההח ייבהתחהכן מוכ בזה. אכיוצו "ללחו תעוסינ טוחבי תסוטי

 תאהקצ תרבו, להוגנדאבתקיחו תבכותסה גיןברולד 1,000 של סכוםד לע עץהיו
 .תשויוהר פניב גוייצובים לאמש
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 משך(ה) יםירולטורג יםוהיבט תויוקשרתה-18 רויאב

 משך(ה) יםספונ יםמהסכ ג.

 תגבלמו תפותשו יאפורסאביקנ מחיצלגידו ,תפותהשו מהתח 2019 יוניב2םביו .7
 תברמח תגדלמה כושתר תומסגרב אשר סכםה על "(,תגדלמה"- לןלה)

- ןהל)ל איפורסאביקנ ליתיש "(תכרמוה"- לןלה)מע"ב סיאם.קיי.סי.אר.
 :הינם סכםהה של קרייםעיה איותנ "ר.קהי של שההחד תקינהה פיל "(יליםתהש"

 3 תוך אשון,ר בשלב לים.תיש 42,000 ה"כסתכרמומה רכושתתגדלמה .א
 תמהשל אחרלקר אשר לים,תיש 180 תכרמומה תגדלמה קבלתתעושבו

 תגדלמה תאיזכ היהת ק"ר,הי של תקינהוה תדרישול אםתבה גידולם
 יליםתש של תריו רב ספרמ גדלל לה אפשרי אשר איםתמ רישיון תקבלל
 (."פיסוהןהרישיו"- לןלה)

 של החדשה תקינהה פיל ק"רמהי ישוריםאה כל תגדלמה תקבל אחרל .ב
 אשר יליםתהש תתריתאתגדלמלתכרמוהקספת (,IMC-GAP) ק"רהי

 אישוריםה כל תקבל מועדמ חודשים 24 של פהקות רךאול לה קוופסי
 ק"ר.ת היאמ דרשיםהנ

 .ילתלש "חש 100 של סך תכרמול ישולם יםאשונהר יליםתהש 5,000 בורבע .ג
 סך סףובנו לתילשחש" 50 של סך תגדלמה לםתש לים,תיהש תרי בורבע

 פייםסהכ תובדוח מושירש תסוההכנ סךמ 7.5% של בשיעור מןמזו
 תתוצר תכירמגיןב"חש50 של סךמתפחו אל ולםא,תגדלמהשל קריםמבוה

 אל ילתש כל גיןבתללהכו מורהתשה כך ,מביניהם גבוההפילל,תיש כל
 "ח.ש 100 ך שלסמתפחת

 תכרמוהגלוטק תוךמ רכושלתעוניינמאהי םתאו הזנים תא בחרתתגדלמה .ד
 .תכרמומנה לס ההזופטתגשד הועמב קףתוב היהשי פיכ

 36 תוך וחר,אמלכל ה סכם,לפי הה תמורותא הלומו כל תא תשלם תגדלמה ה.
 םג או/ו עלפובתגדלמה של לידיה סרומנאל יליםתהש אם גם תאוז חודשים

 לידיה קבללתגלסומ תההי אל או/ותאירש תההי אל או/ו זמינההאל אם
 כל דרהע ק,ראלאך ת,רבול מצידה מחדל או/והמעש כל קבע יליםתהש תא
 תקבלו מנהזהל תגדלמה לש מצידה דרשיםנה טורייםלגור אישוריםה

ת.כרמושל ה מחדל או/ו עשהמב תקשורות הסיבומ טם ולמעליתיהש

 תאירש היהתאלאהיו לעדיהב מושהשילתגדלמל כריםמנ יליםתהש .ו 
 מהם, קחל כל או סחרםמל או/ו צםפילה או/ו בירםהעל או/ו כרםמול
 ורה.מתב אאו של מורהתב שלישים דדיםלצ פין,קיבע או ןימישרב

 תנויינ אשר םליתילש געיםהנו מידע וכל כניטוה עימדה הידע כל כי בהריו .ז
 סכם,לה אםתבה גדלמהתזכויו ארש וכל א,שהי רךד בכל תגדלמלעוגייאו

 אחר.סירה למאו ל ברההעתנים לם ניאינ

 חפוטיהו ולפטיה תטושי לים,תיהש זני וייצור ריבוי לגבי תהזכויו כל .ח
 ת.כרמות ללעדיובב תמורוש

 תויותל תויוייבתחה .ד

 ההפר ברההח פיול,אהתרה תבמכ ברההח אצל קבלתה 2019 סמרב 24 ביום .1
 להח ברהלח צוניחי עץכיו מששי אשר תיםשירו תןנו עםתקשרותה סכםה אורהלכ

 סכםהתכרנ תיםרוהשי תןנול ברההח בין כי עןטנ תבמכב. 2018 ארינו מחודש
 וכן החברה, תמניומ 2% של אהצקלה איזכ היהיאהו תיושירו תמורת פיל מחייב,
 סחרמה ביום קבעשנ מחירלאםתבה,תפציווכא ברההחתמניומ2% של אהלהקצ

 ברההח של טייםפמשה ציהעיו תאפשרוב אין ,זה קדםמו בשלב .למניה אשוןהר
 .טימשפ בהליך משמתי אהתרה תבמכש ככל ,ההליך סיכוי את ריךהעל

 לע עלפול אהוצה ניבפ טרש ועלביצ הליך ברההח כנגד תחנפ 2020 ארבינו 21 ביום .2
 הנעש ברההח תענטל אשר קשי תמשיכל ענהטבתאוז ברלשע קיהמספ אחד ידי

 תמרש תהורה 2020 סמרב 19 םביו ל.אבישר ולגידהתבחוו אושנמצ קוייםלי אורל
 פל"הוצה הליכי בעיכו לעוטהמשפ תבי אל תנגדותבה הדיון תברהע לע "פצלההו

 תאפשרוב יןא,טיפמשה ההליך מצוי בו מיקדמהבלהש תןבהינ .ברההח עם קשרב
 .ההליך סיכוי את ריךהעל ברההח של טייםפמשה ציהועי
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 משך(ה) יםירולטורג יםוהיבט תויוקשרתה-18 רויאב

 תושכיר תוקאעס ה.

 תהב תברח מהתח 2018 יולבי 6 ביום גנדה,אובתמומהח ולפעתותמקה רךלצו .1
 מילד מורהתבתאזו שנים 10 של פהקותל עיןקקרמתכירוש סכםה על תגנדיאוה
 תכירוהש תרכאהל ציהפאו תנהני כן, מוכ "ח.ש פיאל 24 של תייםשנ תכירוש
 חש" פיאל 75 סךב מהקדמ מהולשתקשרותה מועדב.םשני 10 של תנוספ פהקותל

 .שנים 3תב פהקותת לכירוש מידתגמייצ אשר

 רדיםמשל מבנה תכירוש סכםה על ברההח מהתח 2019 טסגואו חודש מהלךב .2
 תאוז "(אשונההר תכירוהש תופקת"- לןלה)םשני 10 של פהקותל בדהמעול
 מדההצ והפרשי יןכד מע"מ תתוספב "חש פיאל 66.5 של יחודש לתשלום מורהתב

 תרכאלה ציהופא תנהני כן מוכ.סכםבה עוקבשנ םלותשה מועדיל אםתבה
 שנים 15 של סךלתמותכסמ ברטמצב אשר תפוסנו תפוקות שלושלתכירוהש

 2.5% של לייהע היהת משנהמותש ציהופאהתפוקותמתאח בכל אשרכ רובקיב
 .אשונההר תכירות השופקת תמסגרב עוקבשנ החודשיים תכירוי השמדב

 סכוםב חוב טרושתאיקבנתרבועעל ברההח מהתחתכירוהש מידתטחהב רךלצו
 מדה.הצ מ והפרשיע"מ תתוספב אמה,תבה ח,לפי ש"א 399-ו 200 של

 תכירוהש תופקת כל משךוב סכםבה תודרגכה תהרשו תןמ מועדמ חלה סף,בנו
 ים,ההיטל מים,לותשה כל תא תכירוהש מילד סףבנו ברהחה תשלם ונה,אשהר

 תועלהפ או/וכרשמול עיםגהנו אושהגסו מכל ובהחהמילותשו סיםמהת,ארנונוה
 תמלקוחו חנייה מידתגבולאשל בחרי כירמשהו היה כן, מוכ תו.קזלהח או/ו

 תפותתכהש שלוםתתכירוהש תופקת כל מהלךברמשכיל ברההח תשלם כר,מושה
 ם.חניונישל ה העלהפו קהאחז ל,ת ניהואוהוצב

 על עושיבוצ מהאתהה תבודועתלויובע תףתיש ירמשכהש סכםבה קבענכי ,צויןי
 1 לכל ססיהב דדמל מדההצו כדין מע"מתתוספב "חש 1,000 של סךב ברההח ידי

 ככל "(.תפותתההש מי"ד- לןלה) כדין סמתחשבוני כנגד טונ כרמושה טחמב מ"ר
 ברההח תתחייבמ הרי שנים, 10 תב פהקותל כרמושהתא כורתש אל ברהשהח

 שבה תכירוהשתופקת בורבעתפותתההש מיבד סיהיח קחלהתא כירמשל להשיב
 כר.מושב מוששי תהשע ברההח

 גובהב סףנו חוב טרש על ברההח מהתחתפותתההש מיד זרהח תטחהב רךצול
 ונה.אשהר תכירות השופקת כל רךאוסי לופן יחאבתפחי אשר תפותתמי ההשד

 תבודועלוהח רםט 2019 ברמבדצ 31 ביום מהתייסשה השנה מהלךבכי גש,יוד
 .מוראכ מהאתהה

 פיסכ דיווח קןתל אםתב יללע תכירוהש מיסכה של תאיוהחשבונ תההשלכו ברבד
 .ילעל 10 אורבי אהר,תכירו, ח16 מיאונלבי

- 19 

 תורענפו תוקנפומה תוינמ מספר

 ברמדצב 31 םויל
2018 

 םושר ןוה
 יםמיל
 ברמדצב 31

 2018-ו 2019

:תוינמה ןוה הרכב  .א

 .נ.ע אלל תלוגיר תמניו 100,000,000 55,684,521 46,607,601

תוינמל תוונלה תויוזכ  .ב

 תמניו. הבאבי בתל רךת עסה לניירובורב סחרמת למושור ברהל החש תלוגיהר תמניוה
 תקבלל תזכו ,תמניוה ליבע תיפסאב עהוהצב תפותתהש תזכו בהן קמחזיל תקנומ

 תקלובח תפותתהש תזכוו טבהה תמניו תקלובח תפותתהש תזכו ,זכרשיו פיכ דנדדיבי
 .קשל פירו קרהמב ברהסי החנכ

 תונקרוןוה רויאב
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- רויאב  משך(ה) תונקרו ןוה 19

 רענפהו קנפומה תוינמה ןוהב העונתה .ג
 

- 33,934,921 וארנבי 1 םיול יתרה

 ותסחיר את ליוצאופ תביכשמויממ אהצתוכוונפקשה תיומנ

33,934,921 -
- 11,279,575 -
- 27,619 -

 ציהאופ תביכשמומימ אהצוכת קונפשהו תיומנ
 (2ד' 19-ו1ד' 19

 םריאויב אהר)

 תללהכו להחבי קתהנפ מסגרתב מןמזו ורתתמ וונפקשה תיומנ
 (2ד' 19 וריאב אה)ר תיוצאופ תביכ
 גזרנ כוללתה להיחב קתהנפ גרתמסבןוממז ורתתמ קושהונפ תיומנ

- 1,365,486 

- -

 15( אוריב אה)ר עההשק תהגנ ןנוגמנ ןי בגינסינפ
 אורבי ם )ראהקיעס רוףיצ מסגרתב וונפקשה תיומנ
 20( אורבי ן )ראהיוטורירקהד ו"רלי וונפקשה תיומנ
 461,538 וריאב )ראה םת בעליואהלו רתמהמ אהצתוכוונפקשה תיומנ

- - 2,424,206 )5 
698,457 

 '(ו 19

 55,684,521 46,607,601 33,934,921 מברצבד 31 םיול יתרה

 ןוה יסויג .ד

 בורהצימסגיו מהליהש ברההח ,"(קובעה מועד"ה- ןהל)ל , 2018 טסגואוב 16 ביום 1.
 863 של טוברו ברטמצ סכום סהגיי ברההח תומסגרב מהלהשל קיףתש של רךבד
 פיאל 90 הינו סגיוה גיןב ברהלח עושנב תהישירו קהנפהה תלויועךס) "חשפיאל
 לכ אשרכ ליחידה "חש 75 של מחיר פיל תיחידו 11,500 תקנפה של רךבד "ח(ש

- מןקכדל טת הפירואתללכו יחידה

 של תלוגירתמניו 70-ל מושמיל יםתנני שרא 4( דרהס) הפציאו תביכ▪ 70
 פהקותל ציהופא תבלכ "חש 5 של מושמי רמחי פיל קובנ רךעאלל ברההח

 2018. בר,מבנוב 14 ביום תמתייסמש

 של תלוגירתמניו 70-ל מושמיל יםתנני שרא 5( דרהס) הפציאו תביכ▪ 70
 פהקותל ציהופא תבלכ "חש 8 של מושמי רמחי פילבקונ רךעאלל ברההח

 2019. ארברובפ 14 ביום תמתייסמש

 של תלוגירתמניו 100-ל מושמיל יםתנני שרא 6( דרהס) הפציאו תביכ▪ 100
 הופקתל ציהופא תבלכ "חש 10 של מושמי רמחי ילפ בקונ רךעאלל ברההח

 2019. ט,סגואוב 14 ביום תמתייסמש

 כפוף אולם אשמר עקבוו ועיד הינו מוראכ ציהופאה תביכ של מושמיהימחיר
 .ברהת החטלישב אשר תטיודרטנסתמואתלה

 768,263 משומו , 2018 ברמבדצ 31 ליום ועד קובעה מועדמה חלה פהקותה מהלך
 סך תמורת ע.נ. אלל ברהת של החלוגיר תמניו 768,263-( ל4 דרהספציה )או תביכ

 גיןב ברהלח עושנב תהישירו קהנפהה תלויועךסח.ש" פיאל 3,841 של טוברו ללכו
 .חלפי ש"א 229 הינו מוראכ תפציואובי התכ מושמי

-ו5תדרוס)תציוופא תביכ של חזויים איםתנ שינוי ברבד לןלה 'ה19 אורבי אהר
.)6 
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

משך(ה) תונקרו ןוה רויאב - 19 

 משך(ה) ןוה יסויג .ד

 בורהצימסגיו מהליהש ברההח "(,קובעה מועד"ה-לןלה) 2018,ברמנובב 19 ביום .2
 3,450 של טוברו ברטמצ סכום סהיגי ברההח תומסגרב מההשלל קיףתש של רךבד
 פיאל 272 הינו סיוגה גיןבהברלח עושנב תהישירו קהפההנ תלויועךס) "חש פיאל
 300 של טוברו סכום תמורתתחידוי 2,000)תחידוי 23,000 תקנפה של רךבד "ח(ש

 150 של מחיר פיל((לןלה 26 אורבי אה)ר טהלישהליבע בידי רכשונ "חשפיאל
- מןקכדל טת הפירוא תללכו כל יחידה אשרכ הש"ח ליחיד

30 - של תלוגיר תמניו ל מושמיל תניםני שרא ( דרהס) ציהופא תביכ 30 5 ▪

 פהקותל ציהופא תבלכ "חש 8 של מושמי רמחי פיל קובנ רךע אלל ברההח
ארברובפ 14 2019. ביום תמתייסמש

30 - של תלוגיר תמניו ל מושמיל תניםני שרא ( דרהס) ציהופא תביכ 30 6 ▪

 הופקתל ציהופא תבלכ "חש 10 של מושמי רמחי ילפ קובנ רךע אלל ברההח
טסגואוב 14 , 2019. ביום תמתייסמש

100 - של תלוגיר תמניו ל מושמיל תניםני שרא ( דרהס) ציהופא תביכ 100 7 ▪

 פהקותל ציהופא תבלכ "חש 4.5 של מושמי רמחי פיל קובנ רךע אלל ברההח
ארבינו 15 2019. ביום תמתייסמש

 כפוף אולם אשמר עקבוו ועיד הינו מוראכ ציהופאה תביכ של מושמיה מחירי
 החברה. תטלישב אשר תטיודרטנסתמואתלה

 597,223 משומו 2018 ברמבדצ 31 ליום ועד קובעה מועדמה חלה פהקותה מהלךב
 ללכו סך תמורת ע.נ. אלל ברההח של תמניו 597,223-ל(7 דרהס) ציהופא תביכ

 ןגיבהברלח עושנב תירוהיש קהפהנהתלויועךס "ח.ש פילא 2,688 של טוברו
 ח.ש" פיאל 161 הינו מוראכ תפציואובי התכ מושמי

 תביכ 1,671,161 שוממו 2019 ברמבדצ 31 ביום מהתייסשה השנה מהלךב כן, מוכ
 טוברו ללכו סך תרמות ע.נ. אלל ברההח של תמניו 1,671,161-ל (7 דרהס) ציהופא

 מושמי גיןב ברהחלושנבע תהישירו קהנפהה תוילועךס."חש פיאל 7,519 של
 ."חש פיאל 376 הינו מוראכתפציואובי התכ

 ת.פציואו תביכ תדרוס חזויים של איםתנ ר שינוידבב לןלה 'ה 19 אורבי אהר

 של מןזקלפר קףתוב הינו אשר מדף קיףתש ברהחה מהספיר 2019 אימב29 ביום .3
 מועד"ה-ןהל)ל 2019,ייונב 13 ביום ,מוראכ דףמה קיףתש תמסגרב תיים.שנ
 ברההח התמסגרבדףמתצעהשל רךבד בורהצימסגיו מהליהש ברההח "(,קובעה

 תהישירו קהנפהה תלויועךס) "חש פיאל 4,707 של טוברו ברטמצ סכום סהגיי
 תיחידו 18,826 תקנפה של רךבד "ח(ש פיאל 361 הינו סגיוה גיןב ברהלח עושנב

- מןקכדל טת הפירוא תללכו כל יחידה אשרכ ליחידה "חש 250 ר שלמחי פיל

▪ 40 .קובנ רךא עלל הברת של החלוגירתמניו

של תלוגיר תמניו ▪ 100-ל מושמיל יםתנני שרא דרהס) היפצאו תביכ 100 8(

 תניםהני ציהופא יתבלכ "חש 3.5 של מושמי מחיר פיל קובנ רךע אלל ברההח
 טסגואוב 15 2019. ביום תמתייסמש פהקותל עד מושמיל

של תלוגיר תמניו ▪ 100-ל מושמיל יםתנני שרא דרהס) היפצאו תביכ 100 9(

 תניםהני ציהופא יתבלכ "חש 6 של מושמי מחיר פיל קובנ רךע אלל ברההח
בר,מבדצ 31 2019. ביום תמתייסמש פהקותל עד מושמיל

 כפוף אולם אשמר עקבוו ועיד הינו מוראכ ציהופאה תביכ של מושמיהימחיר
 .ברהת החטלישב אשר תטיודרטנסתמואתלה

 משומו 2019 ברמצבד 31 ליום ועד מוראכ קובעה מועדמה חלה פהקותה מהלךב
תמורת ע.נ. אלל הברחה של תמניו 654,808-  ל (8 דרהס) ציהופא תביכ 654,808

 ברהלח עושנב תרוקה הישינפת ההלויוע ךס "ח.ש פיאל ,2902 טו שלברו ללכו סך
 "ח.ש פיאל 137 הינו מוראכ תפציואובי התכ מושמי גיןב

 (.8 דרהסת )פציואו תביכ חזויים של איםתנ ר שינוידבב לןלה 'ה 19 אורבי אהר
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

משך(ה) תונקרו ןוה רויאב - 19 

 תויפצואיתבכ של יםנאתיוניש .ה

 תרכאהל ולפעלהברהח טוריוןקדירותקורהבי תועד אישר ,2019 ארינוב1 ביום .1
 סעיףל אםתבה ע,מוצ דרסהפי על(7-ו5 דרהס)הפציאו תביכשל מושמיהתופקת

 תביכ של מושמיהתופקת ,עהמוצ דרסהה פי על .1999-טנ"תש תברוהח קלחו 350
 האישר ,2019 ארינוב 21 ביום .2019,יוניב6 ליום עד רךאתו (7-ו 5 דרהס) ציהופא
 ברההח לש(7-ו5 דרהס)תפציואוה קימחזי של תפוסיאותמניוה ליבע תיפסא
 מור.אכ טהחלת ההא

 עם דרסהה אישור על לוד-כזמר מחוזיהטהמשפ תבי הורה 2019 ארברובפ 5 ביום
 ,תברוהח קלחו 350 סעיף פיל ברההח של (7-ו5 דרהס)תפציואוה תביכ קימחזי
 עד (5 דרהס)תציוופא תביכ של מושמיהתופקתתרכאלה קשרב 1999-"טתשנ
 (2019 ארברובפ 14 שהינו קורימה עהקיהפ מועד )חלף 2019 ילאפרב 2 ליום

 2019 סמרב3 יוםל עד (7 דרהס)תפציואוה תביכ של מושמיהתופקתתרכאלהו
 יתבכאיתנ ארשכי ,צויןי(.2019 ארבינו 15 הינוש קורימההיעקהפ מועד )חלף

 .שינוי אלל תרונו (7-ו5 דרהס) ציהופאה

 תרכאלה ולפעל ברההח טוריוןקדירותקורהבי תועד אישרו ,2019 סמרב17 ביום .2
 ףעיסל אםתבה ע,מוצ דרסהפי על (5 דרהס) ציהופא תביכ של מושמיהתופקת

 ציהופא תביכ של מושמיהתופקת ע,המוצ דרסהה פי לע.תברוהח קלחו 350
 אישרה ,2019 ילאפרב 18 ביום ל(.ול)כ 2019 יוניב 16 ליום עד רךאתו (5 דרהס)

 תא ברההח של (5 דרהס)תפציואוה קימחזי של תיפסאותמניוה ליבע תיפסא
 מור.אכ טהחלהה

 תא)וז דרסהה שוראי על לוד-כזמר מחוזיהטמשפהתבי הורה 2019 אימב 30 ביום
 ברההח של (5 רהסד)תפציואוה תביכקימחזי עם מניים(ז סעדים 2תןמ אחרל
 של מושמיהתופקתתרכאלה קשרב 1999-"טתשנ ,תברוהח קלחו 350 סעיף פיל
 תביכ איתנ ארש כי ,צויןי.2019 ביוני 16 ליום עד (5 דרהס)תפציואו תביכ
 .שינוי אלל תרונו (5 דרהס) ציהופאה

 תרכאלה לעולפ ברההח טוריוןקדירותקורהבי תועד ואישר ,2019 ליביו 30 ביום .3
 ףעיסל אםתבה ע,מוצ דרסהפי על (8 דרהס) ציהופא תביכ של מושמיהתופקת

 תביכשל מושמיהתופקת,צעמוהדרסההפי על.1999-ט"תשנ תברוהח קלחו 350
 .2019 ברטוקאוב 15 ליום עד רךאתו (8 דרהספציה )או

 ריךאלה מניז סעדב לוד-כזמר מחוזיהטהמשפ תבי אישר 2019 טסגואוב2 ביום
 )חלף 2020 ברמטלספ 15 ליום עד (8 דרהס)תפציואו תביכ מושמי תופקתתא

 ביתכ איתנ ארש כי ,צויןי.(2019 טסגואוב 15 שהינו קורימה עהקיהפ מועד
 .שינוי אלל תרונו (8 דרהס) ציהופאה

 ציהופאקי המחזיותמניועלי הבתפוסיאסתכנלה תויוצפ 2019 טסוגאוב 28 ביום
 מור.אכ ציהופאבי התכ איתנ לשינוי דריםסר ההאישו רךלצו

 מחוזיה טהמשפ תבי תרנע 2019 ברמבדצ 31 ביום מהתייסשה השנה מהלךב .4
 על והורה ברההח טוריוןקדירותקורהבי תועד של תקשוב ספרמל לוד-כזמר

 350 סעיף פיל ברההח של (6 דרהס)תפציואוהביתכקימחזי עם דרסהה אישור
 תפציואו תביכשל מושמיהתופקתתרכאלה קשרב 1999-"טתשנ ,תברוהח קלחו

 14 שהינו קורימה עהקיהפ מועד לף)ח 2020 ארברובפ 27 ליום עד (6 דרהס)
 איתנ ארשכי,צויןי ניה.מל "חש7-ל מושמיהתתוספ תתפחוה(2019 טסגואוב
 .שינוי אלל תרונו (6 דרהס) ציהופאה תביכ

 מחוזיה טהמשפ תבי תרנע 2019 ברמבדצ 31 ביום מהתייסשה השנה מהלךב .5
 על והורה ברההח טוריוןקדירותקורהבי תועד של תקשוב ספרמל לוד-כזמר

 350 סעיף פיל ברההח של (8 דרהס)תפציואוהביתכקימחזי עם דרסהה אישור
 תפציואו תביכשל מושמיהתופקתתרכאלה קשרב 1999-"טתשנ ,תברוהח קלחו

 טסגואוב 15 שהינו קורימההיעקהפ מועד לף)ח 2019 ברמדצב1 ליום עד (8 דרהס)
 .שינוי אלל תרונו(8 דרהס) ציהופאהיתבכאיתנ ארשכי,צויןי(. 2019
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

משך(ה) תונקרו ןוה רויאב - 19 

 משך(ה)תויפצואיתבכ של יםנאתיוניש .ה

 תםאו של מחדש מחורת של דרגב הינה הוניים כשיריםמ קוענהו פיהםל איםתנ שינוי
 אזי קמחזיה עם טיבהי מוראכ השינויו תוהי השינוי. אירע נםגיב הוניים כשיריםמ

 מהלוגה טבהבה קרי ,תיתוספה גןהוה בשווי השינוי תעהשפב כירהל דרשהנ ברההח
 ק.מחזיל

7 דרהס)תפציואוה תביכותהיו ,6  יעיםקמש ידי על קווחזהשיהונ כשירמ הינם (8-ו 5,
 אחדלסמיוח "חש פיאל 6 של סך) "חש פיאל 2,329 סךב תיתוספה גןההו השווי יאז

 אורל מחצשנ ((6 דרהס)תפציואו תביבכ מועד תואולקחזיה אשר טהליהש לימבע
7 דרהס)תפציוואה תביכתיעקפתופקתתרכאה ,6  עין,ב דנדדיביכ פלטו רמואכ(8-ו 5,

 תמסגר)ב להון תישירו ילקבמ סכום רשםנ ומנגד ברההח של סדהפה תתרי כנגד דהיינו
 "(.תמניו על מיהופר תמניו "הון תרההי

7 דרהס) תפציואוה תביכ 2019 ברמבדצ 31 ליום נכון כי צוין,י  כן, מוכ עו.קפ (8-ו 5,
עו.ק( פ6 דרהסת )פציוואבי התכ 2020 ארברודש פך חוהלמב

 יםבעל תאווהל תמרה .ו 

 אההקצ אשרל ברההח של טוריוןקדירותקורהבי תועד טוליחה 2018 ברמצבד 28 ביום
 קלח חשבון על טהליהש ליבעמ שנייםלתטיפר אההקצ של רךבד ,ברההח של תמניו של

 ןליומי 3 לש קףבהי ל(עי' לא9 אורבי אה)ר האשונה והשנייהר אהלווהה גיןב מיםסכומ
 ברההח תמניי של גירהסה מחירמ 30%-ב גבוהה ניה,מל "חש 6.50 של מחירוב "חש

 (."קהסהע"-ןהל)ל 2018 ברמבדצ 27 ביום

 (ע"קובה מועד"ה- לןהל) 2019 טסגואוב15 ביום ל,עילא'14 אורבבי מוראל משךבה
 התמסגרב אשר ברהת של החמניוה ליבע ת שלמיוחדותתישנ תליכל פהסיא מהקייתה

 לשניים קובנ רךעאלל ברההח של תלוגירתמניו 461,538 תלהקצו תרהי בין טחלהו
 3,000 של לימיננו סךבםהפיכל ברההח של חוב תמרהמורה לתבתאוז טהליהש לימבע

 ניה.מ"ח לש 6.5 ר שלמחי פיל "ח,שפיאל

 2,211 של סךבטהלישליעלבתתחייבוהשל ספריםבהתרהי בין קובעהעדמול ההפרש
 קףנז "חש פיאל 1,586 לש סךב שהוקצו ברהת החמניו ן שלגההו השווי ובין "חש פיאל

 שליטה. יעלב ת עםאוקסגין עב רן הוןקל

 ןוה תונקר .ז

 וץת חויוילפע לש פייםסכ תדוחו גוםתר הפרשי
 תהמהוו תקומוחז תרוחב של פייםסהכ תחוהדו גוםתרמ הפרשים תללכו תאז קרן

 פוקשנז מיםסכו ה(.ברחהלשתלועיהפ טבעממ שונה הןשל תלועיהפ טבעמ)ץחו תלועיפ
 ץ.החו תלועיבפ עהקמוש ההשמיב סדהפ או רווחרים למועב מוראכ להון

 :וץחתלויועיפ של פייםסכתחודו גוםתר הפרשי קרןב עהתנוה

 הנשל
 המייתהסש

 31 םויב
 ברמדצב

 2019 בעמט
 חש" ילפא

11 
6 

17 

 'אתלועיגין פב טונ שינוי
 'בתלועיגין פב טונ שינוי

 סה"כ
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

משך(ה) תונקרו ןוה רויאב - 19 

 משך(ה) ןוה תונקר .ז

 טהלישליבע ת עםאוקסגין עב קרן
 הםלגבי (טהליהש ליבעמתלוקבתמ או תתנושני תאוווהל לל)כו תתחייבויווה סיםנכ

 טהליש תהאו תתח תברוח בין או בה טהליהש עלב לבין ברההח בין קהסע עהבוצ
 ןובי קהסהע מועדל גןהוהשווי ה בין הפרשגן. הההו ווישה פיקה לסהע מועדב כריםמו
 יםעלבתהשקע תומהובהמהוו תזכוב הפרש הון.לףקנז קהסבע עהקבשנ מורהתה

 הבחוב הפרש ".טהלישליבע ת עםאוקסע גיןב רן הוןקת "מסגרב להון קףנז אם,תובה
 פים.ת העודתרי תא טיןקמ ד ולכןבידנדי תומהוב הווהמ

 פיולפןאוב טהלישליבעמלוקבתשנ תאולווהאיתנב נוישי גיןב הווהתמה הפרש סף,בנו
 ספריםב רךהע )בין תמקיי תיבותחיה חלף לווהמל יםהוני כשיריםמ קהפימנ ברההח
 תתרלי אהו ףא קףנז מור(,אכ ההוניים כשיריםמה לש גןההו לשווי תתחייבוהה של

 ".טהלישיעלב ת עםאוקסגין עב רן הוןק"

 תמניו ססמבו תשלום תאוקסמע קרן
 תנילנוו בדיםעולתמניו ססמבו תשלום קיענמ של גןהוה שוויהתאתמשקפ תאז קרן

 פהקיז תוך כר,שתאוצכה קףנז אשרו קהענהה מועדב דדומשנ פיכ אחרים תיםשירו
 וני.ר ההמכשישל ה להההבש תופקת ניעל פ להון להקבימ

 31 םליו "חש 50.46) ח"ש 32.08 הינו 2019 ברמבדצ 31 ליום סהבורב המניה שער .ח
 (.2018 ברמבדצ

 לן.לה 20 אורבי אהר תמניו ססמבו לתשלום אשרב .ט

 תוינמ ססומב םושלת-20 רויאב

 יללכ .א

 ם,עציוי בדים,עולתפציואו תכניותל סיםמיהתרשו וראיש קבלתנ 2019 ליביו 9 ביום
 או "צעני"ה-ןהל)ל הברהח של טורים(קדיר תרבו)ל משרה איונוש תיםשירו תנינו
 תאפשרמ תכניותה (.מהאתבה ",תתוכניה" או ציות"ופאה תכניו"ת-ו עים"הניצ"
 של תוילגרתמניול מושימלתתנוהני "(תציוופא"ה- לןהל)תמורשו אלתפציואו תקענה

 ת.לוגיר תמניו תאהקצ וכן שונים מושמי מחיריב ברההח

 יפ על פיןויללח או ישיר פןאוב ברההח טוריוןקדיר דיי על הלתנו תפציואוהתניוכת
 וףבכפ תפעל שרוא ,טוריוןקדירה ידי על בחריי כבההרש,ולמגתהתועדו של תהלצמה

 טוריוןקדירל,יללע מוראה אף על .ברההח קנוןתבעקבוול קףתובאשיה קחו לכל
 תוועד תחדל אםב או ולמגתתוועד תמונה לא אםב,תשיורי תמכוסאתה ברההח

 פי על ולפעלתמכסמו אינה ולמגתהתוועד אםב או אישה סיבה מכל מלכהן ולמגתה
 מיסכה איתנ ועקבל,תפציואו קענמל איםזכה מי ועקבלתמכוסה ולמגתהתלוועד .דין

 .םעיניצל ציהופאה

 הברהח של הרשום הוןה סךמתבנו תלוגירתמניו 150,000 של סך ,תתוכניה פי על
 .תנוספ או תאחר תציוופא תתוכני כל או תפציואוה תתוכני יישום רךלצו תיועדנה

 פי על תלע תמע גדליו תפציואוהתתוכני ליישום תמיועדוהתלוגיהר תמניוה ספרמ
 תמסגרבתלוגירתמניו 8,000,000-ל לההוגד זו תמוכ אשרכ,טוריוןקדירהתטחלה

 תפציואוהת,כניותל אםתבה .2019 טסגואוב 27 וםמי ברההח טוריוןקדיר תישיב
 תקודלפ 102 סעיף פיל יוקצו השליטה, ליבע טלמע בחברה, משרהה אילנושו בדיםעול
 לילבע סףבנו בחברה, משרה אינוש או בדיםעו אינםש מיל תפציואווה סההכנ סמ

 כנסה.ס המ תקודלפ ט()3 סעיףם לאתבה יוקצו בחברה, טהליהש

 הברהח של תפציואוהתתוכני וץמיא את ברההח טוריוןקדיר אישר 2019 לייוב7 ביום
 מור.אכ מועדמה שנים 10 תוםב תפקע תיופצאות התוכני .יללע
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 תוינמ ססומב םושלת-20 רויאב

 תוקנהע .ב

 2019 ארוברפ

 סכםה תא ברההח וריוןטקדיר אישר "(קובעה מועד"ה- לןלה)2019 ארברובפ 5 ביום
 כיו"ר משיש תומסגרב אשר דנינו ןיוחנ עם "(םסכ"הה- לןלה)תקשרותהה

 מוראכ סכם)הה שנים 3 של מןז קלפר "("היו"ר- ןהל)ל ברההח של טוריוןקדירה
 איתנ (.2019 ניביו 24 םביו ברההח של תליהכל פהסיאה בידי אושר איו(תנ תרבו)ל
 :מןקכדל טמפורב הוני ולמתג תרהי בין לליםכו "ריוה של ולמגתה

 תוילרג תוינמ .1

 תקודלפ 102 סעיףל אםתבה ברההח של תוילגרתמניו 698,457 של אההקצ 1.1
 90 של מןזקפר תוך יוקצו אשר "(,תמוקצוהתמניו"ה-לןלה)סההכנ מס
 היינהת תמניו 465,638 אשרכ ,היו"ר לש ותכהונ תילתח מועדמ יום

 של ועאיר תקרוב לןהל דרגמוכתזרחו הרכישל ברהחהתזכולתפופוכ
 :מןקדלכ להההבש מועדי ססיב על לנהתבש תומניה היו"ר. תכהונ תקסהפ

 של ותכהונ תלתחי מועדמ יום 90 תוך ויליבש תמניו 11.1.232,819
 ;היו"ר

 ;2020 ארנוי בחודש לויבשי תמניו 232,819 1.1.2

 .2021 ארנוי בחודש לויבשי תמניו 31.1.232,819

 (1):יללע תמנויוה לההגבהתופקתמתאח כל מהלךבתע בכל שבו, קרהמב 1.2
 דרגמוכ)תיתמהו הפרה לגלב היו"ר עם התקשרותהתא סייםת ברההח
 טלמע סכם,הה פי על תיםהשירו תא קלספ קסייפ היו"ר (2) או ;סכם(בה

 אל מכן, ראחל מיד א() אזי סכם(,בה התדרגכה)תקמוצד סיבה בשל
 ברההח )ב(-ו;תהע תהאול עד לוהבשי אל אשר תמוקצו תמניו לויבשי

 אלל היו"רמ לוהבשי טרםשתמוקצוהתמניוה כל תא רכושלתאירש אתה
 תזכו תאשממתאל ברההח אםש בדובל "(רכישההתזכו"- לןלה) מורהת
 תןאו לובשיי,אחרונהההגבלהה תופקת תוםמםחודשי 3 תוךב רכישהה

 .רכישההתזכות לפופוהכ תמוקצו תמניו

 תרוושנו וילהבש טרם אשר תמניוה כל ,יללע 1.2 סעיףב מוראה אף על 1.3
 טהליהש תכירמתמהשל מועד פניל מיד (א) לויבשי רכישה, תזכולתפופוכ

 טוריןפי של קרהמב(ג) או "ר,היו של תלויכ-אי של קרהמב(ב);ברהבח
 .תקמוצד סיבה בשל תטרוהתפ או תתימהו פרהלל הגב אשל

 משרה, אישנו בדים,עול תפציואו תתכניל אםתבה צעלני יוקצו תמניוה .41
 בחודש ברההח טוריוןקדירב אושרה אשר ברההח של עציםויו טוריםקדיר

 .לעיל'א20 אורבי אהר כנסה.הסמתקודפל 102 סעיףל אםתבה 2019 לייו

 יםחירס לא היפצואיתבכ .2

 לןלה) ברהחה של סחירים אל ציהופא תביכ 1,396,914 של קףבהי אההקצ 2.1
 של תלוגירתמניו 1,396,914 של סךל מושמילתתנוהני "(הפציאוה תביכ"-

 "(.שמומית המניו"- לןלהרה )החב

 של אשוןרה לישהש (א):מןקכדל היהיהיפצאוה תביכ של מושמיה מחיר 2.2
 צעמומההמניה מחירב היהי(הפציאו תביכ 465,638)הפציאוה תביכ

 מחיר"-ןהל)ל 2019 ארלינו 1 ליום נכון מוקדש סחרמ מיי ושיםבשל
 ניהש שלישה (ב);תגורוא 518.657 דהיינו ,("1 יהצופא"- לןלה)("ססיהב
 30%-ב וההגב מחירב היהי(הפציאו תביכ 465,638)הפציאוה תביכ של

 שלישה (ג);תורוגא 674.254 דהיינו ,("2 הציפאו"- לןלה) ססיהב מחירמ
 60%-ב והגב היהי(הפציאו תביכ 465,638)הפציאוה תביכלש לישיהש

 .תגורוא 829.851 ודהיינ "(,3הציופא"- לןלה)ססיהב מחירמ

 465,638 א():מןקדלכ להההבש מועדי סיסב על לנהתבש הפציאוה תביכ 2.3
 ;סכםהה תילתח מועדמ מיםי 90 תוך לנהתבש (1 ציהופא)הפציאו תביכ

 ג();2020 ארבינו 1 ביום הלנתבש (2 ציהופא)הפציאו תביכ 465,638 )ב(
 .2021 ארינוב1 ביום לנהתבש (3הפציאו)הפציאו תביכ 465,638
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 משך(ה)תוינמ ססומב םושלת-20 רויאב

 משך(ה) תוקנהע .ב

 משך(ה)2019 ארוברפ

 משך(ה) יםחירס לא היפצותבי אכ .2

 סכםלה אםתבה "רהיו ידי על תיםשירו תןמבתתנומו הפציאוה תביכ 2.4
 תופקת תוםמ תייםנש של פהקות תוםל עד מושמילתתנוני היינהתו

 מועדמ ניםש 10 אחרל משו,מו אל אם ענה,קתפ קרהמ ובכל סכם,הה
 .אהההקצ

 ועאיר פניל מייד (א) אןלומב לויבשי לו,יהבש טרםשהפציאוה תביכ כל 2.5
 תטרוהתפ וא תתימהו לל הפרהגב ארין שלטופי קרה שלמב (ב) או כירהמ

 .תקמוצד סיבה בשל

 טונ מושמי גנוןמנל אםתבה הפציאוה תביכתא משמלאיזכ היהי היו"ר 2.6
 .בדבל

 אינוש ,דיםלעוב תפציואו תתוכניל אםתבה עלניצ וקצויהפציאוה תביכ 2.7
 ברההח יוןטורקדירב אושרה אשר ברההח של עציםויו טוריםקדיר משרה,
 102 סעיףל אםתהב "(תפציואוהתתוכני"- לןלה)2019 לייו בחודש

 .סההכנ מסתקודלפ

 תמניו תקלוח של קרהמבתמואתלה תפופוכ היינהתהפציאוה תביכ 2.8
 שינוי ת,ניומ של הלפהח או איחוד ,תמניו לפיצו ת,מניוב דנדדיבי טבה,ה
 .מהדו ועאיר כל או ברהבנה הון החמב

 ןבהו תמוקייהתמניול כויותיהןבז תשוו היינהת מושמיהתמניוותמוקצוהתמניוה
 תמניו .ברהחה של תתאגדוהה קנוןתתאוהורלתפופוכ היינהתו ענייןו ברד לכל ברההח

 תזכוה תא קובעה ריךאתה אשר ת,אחר בהטה או דנדדיבי לכל תאיוזכ היינהת להא
 .אחריואו ל כדין ברהשל הח תמניועלי הב רשםמב מןרישו מועדב חל תםקבלל

 מדאנ ליו"ר תמוקצוהתמניוב קהענהה גיןב קהענהדועמב מהלוגה טבההה שווי סך
 "ח.ש פיאל 2,811-כ ך שלס על ,עלפוב תןקענד הועמב המניה מחיר שוויל אםתהב

 מודללאםתהבמדאנ"רליו הפציאוה תביכגיןבקהענה מועדבמהלוגה טבההה שווי סך
 אשרכ ח,ש" פיאל 5,175-כ של סךב,תפציואו חורמתל( B&S) סולש אנד קבל

 :הינם מודלביישום ה משושי אשר טריםמהפר

 115.62)%( המניה מחיר של תתיותנוד
 1.773)%( סיכון תסרח תריבי שיעור

10 

 4.024 "ח()ש המניה מחיר
 6.743 "ח()שתצעמומ מושמי תתוספ

 גיןבתאוהוצ פוקנז ,2019 ברמבדצ 31 ליום ועד קובעה מועדמה חלה פהקותה מהלךב
 לההנה תאוהוצ סעיףבחש" פיאל 6,576-כ של סךב מוראכהפציאו תביכותמניוה

 טרםש ותפציאוהותניומה גיןב טבההה שווי סך .ללהכו סדהפה על בדוח תליווכל
 ח.ש" פיאל 1,403-כ הינה כרההו

 )שנים( תמניול תוציופאה של החוזי החיים משך
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   3,269,580 

   735,420 

 
                    

     
 

  

 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

90 

2019 

 משך(ה)תוינמ ססומב םושלת-20 רויאב

 משך(ה) תוקנהע .ב

 2019 ברמדצ

 אינוש שני ולעד חיהי רמל תלהקצו ברההח תחייבהה ל,עיל 5 אורבבי מוראל משךבה
 1,602,884 של תמולכ מושמיל תניםיהנ הפציאו תביכ 1,602,884 סליאבקנב משרה

 3%-כ קיםסהע רוףצי תקסעתמהשל מועדל מהווים אשר ברההח של תלוגירתמניו
 .ברהל החש נפרעק והנפמות המניומהון ה

 אםתהב מדאנ מוראכהפציאוה תביכ גיןב קהענה עדמוב מהלוגה טבההה שווי סך
 אשרכ "ח,ש פיאל 3,906-כ של סךב,תפציואו מחורתלסולש אנד קבל מודלל

 :הינם מודלביישום ה משושי אשר טריםמהפר

 )%( המניה מחיר של תתיותנוד
 .51)%( סיכון תסרח תריבי שיעור

 6-8 )שנים( תמניול תוציופאה של החוזי החיים משך

 3.21 "ח()ש המניה מחיר
 4.68-2.84 "ח()שתצעמומ מושמי תתוספ

 גיןבתאוהוצ פוקנז ,2019 ברמבדצ 31 ליום ועד קובעה מועדמה חלה פהקותה מהלךב
 בדוח תוליוכל לההנה תאוצהו סעיףב "חש פיאל 170-כ של סךב מוראכ ציהופאה תביכ

 3,736-כ הינה כרההו םטרש ציהופאה תביכ גיןב טבההה שווי סך .ללהכו סדפהה על
 "ח.שפיאל

 :תוינמ ססומב םושלתתוינכתל קשרב יםספונ יםפרט ןלהל .ג

 צעוממ
כמות כתבי  
אופציה  

 של ללקושמ
 שומימה חירמ

-- ת השנהילתחל זורמחבתמוקיי

 4.79 3,269,580)*( קוענהו

 השנה סוףר למחזוב תמוקיי 4.79

 ף השנהסומוש למית לתנוני 3.39

 תמסגרב ברע תירושי בורע פילוחקענמכ קוענהו ציהופא תביכ 269,782 של סך )*(
 ל(.עיל5ראובי אה)ר קיםסף עצירו תקסע
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 -  שכר  עבודה ונלוו ת  
-  - 584 קבלני  משנה  

-  - 378 עלויות  גידול )לרבות  אחזקה  ואבטחה(  
-  - 450 אבטחה  

-  - 126 הפחתה בגין זכויות שימוש  בנכסים חכורים  
 -  פחת   

  34 -  -

   - 
 

   
 
 

       
 

   

 

 
  

 
  

 
  

 
  

   
  

 
  

  2019    
   
 

  1,260 שכר  לבעלי  שליטה  )ראה באור   26 להלן (  
    939 - -

    
מבוסס  מניות(   

 
 9,877

  
  -

    630 652  
רכב    -  - 340 אחזקת

-   168 258 דמי שכירות ואחזקת   משרד   
ותרומות    -  -  375 כיבודים,  מתנות

 51 86 67 פחת  
  284  161   -

   3,704  
 

   
 
 

  

 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- רויאב  יםיגולויב יםשל נכס ןגוה יווש ןיבג תומתאה ינלפ תומכירה תועל 21

 :כבהר

םוימ הפוקתל הנשל  הנשל
תוליפע תילתח המייתהסש  המייתהסש

םויד לעו םויב  םויב
 ברמדצב 31 ברמדצב 31 ברמדצב 31

)*( 2017 2018 2019 
 ח"ש ילפא

 תאחרו

- 507

 - 1,349

 - 3,428 

 ל.עי' לא1 אורבי אהר )*(

- רויאב  תויללכוההנהל תוצאוה 22

 :כבהר
םוימ הפוקתל הנשל  הנשל

תוליפע תילתח המייתהסש  המייתהסש
םויד לעו םויב  םויב

 ברמדצב 31 ברמדצב 31 ברמדצב 31
)*( 2017 2018  

 ח"ש ילפא

 תלוודה ונעבו שכר
840 -

 -
 1,797 

51 14,030 

 תשלום לול)כ יםעימקצו תיםושירו וץיעי

 ל"לחו תעוסינ

 תאחרו

 ל.עי' לא1 אורבי אהר )*(
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  )2,618( 

   
 

  )466( )3,743( 

   )6,465(
 
 

 )6,361( 
   

  הוצאות   מימון    
 
 

 5,815  
     

    
     

 
 

 591 729  
  27  35 ריבית על הלוואה מתאגיד  בנקאי  

  
 84 - 

    
     

 
 320 - 

     
     

 
 130 - 

     
     

 
 91 - 

הוצאות  מימון בגין חכירות  )ראה ביאור  10 
לעי ל(  

 239 
  

  350 הפרשי   שער 
   97 24  

  7,752  4,130  
 

   
  

 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- רויאב  ונט ,ןומימ (תונסהכ)תוצאוה 23

 :כבהר
םוימ הפוקתל הנשל  הנשל

תוליפע תילתח המייתהסש  המייתהסש
םויד לעו םויב  םויב

 ברמדצב 31 ברמדצב 31 ברמדצב 31
)*( 2017 2018 2019 

 ח"ש ילפא

 ןומימ תונסהכ
בגין  חוב האופציות    נגזר  פיננסי שערוך  של
ביאור  17א' לעיל וביאור   26 לה לן(   )ראה

הכנסות  מימון בגין שינוי  תנאי  הלוואות  
)ראה ביאורים  16 ו- 17 לעי ל(  

שערוך  של נגזר  פיננסי בגין  החוב הנוסף   
ביאור  16א' לעיל וביאור   26 לה לן(   )ראה

הפרשי  הצמדה  והפחתת  ניכיון  בגין   ריבי ת,
חוזה  מארח  החוב הנוסף )ראה ביאור  17ב' 

לעיל  וביאור   28  לה  לן(  

--

 )5,999(- -

-
 -  

3,350 -
 גיןב ניכיון תתחהפו מדההצ הפרשי ,תריבי

 א'16 אוריב אה)ר הושניי אשונהר אהלווה
 (לןלה 26 אוריוב יללע

ריבית  על הלוואה  מאחרים )ראה ביאור  
לעי ל(  

 תגנון הגנמנ גיןבסינפינ זרגנשל רוךשע
 ל(עיל15 אוריב אה)ר עהקהש

 גנהון הגנמנ גיןבסינפינ זרגנשל רוךשע
 ל(עיל5 אוריב אה)ר כריםמול

-
 -

12
 -

 -

 -  
 תפציואוה חוב גיןבסינפינ זרגנשל רוךשע
- לן(לה 28 אוריוב יללע א'17 אוריבאה)ר  

 תאחרוותלומע

 - -
- -

 -
 -

 ל.עי' לא1 אורבי אהר )*(
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   2018
אלפי ש"ח     

  149,863  

    
   התאמות לצורך  החישוב בהנחה  של דילול  מלא:   

               
         

       
    

     

       
     

 
        

 
    
    

 

         

   יתרה ליום   1 בינואר או ליום תחילת  הפעילות   

   התאמות:   

 -  -

   

 1,296,129  - -

 172,683  - -

 - 16,997  -

 1,532,205  171,451  -

 70,811  - -
המספר  המשוקלל  של מניות רגילות  שהונפקו  ליו"ר  

- - 103,333 הדירקטוריון   
 29,100,357 - - המספר  המשוקלל  של מניות רגילות  שהונפקו  לבעלי  שליטה   

     
    

    
   התאמות:   

 - 67,300  -

      
    

 
  

 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- רויאב  הינמל הפסד 24

 רךלצו בחשבון אושהוב לה(א תוניםלנ תמואתהה לל)כו תניומה ספרמו סדהפה תונינ לןלה
 :אמל ולילד הנחה שלבו סיסיב ובבחיש למניה סדהפב החישו

לתקופה  מיום   
תחילת  פעילות   

ועד ליום  
 31 בדצמבר   

  )*(  2017 

ביום   לשנה  שהסתיימה
 31 בדצמבר   
 2019 

הפסד  המיוחס  לבעלי  המניות  של החברה בחישוב   
ההפסד הבסיסי  המאוחד למניה    

 ,5 סדרה) תיוצאופ תביכינאתינושימ מחצשנ תיתוספ שווי

34 15,276 

 (לעיל 'ה19 אורבי )ראה (8-ו 6, 7
 ותציהאופ חוב יןגב סינינפ גזרנ של וגןי הוושבםיויינש

 וא ווחר דרך הוגן ויושבתסינינפ ותייבחכהת גוסוהמ
 הפסד

 של הנחבה החברה של ניותהמ ילבעל סיוחהמ סדפה
 לאמ לוליד

- - 2,329 

- 1,090 -

34 150,953 17,605 

 ל.עי' לא1 אורבי אהר )*(

 ניותהמ פרסמ
2017 2018 2019 

- 33,934,921 46,607,601

-

7,509,416

- 404,372

29,100,357 41,632,785 50,187,134 

29,100,357 41,700,085 50,187,134 

 ה:ינמסד לפהה שוביבח ששימש ללשוקהמ ניותהמ פרסמ

המספר  המשוקלל  של מניות רגילות  שהונפקו במסגרת   
רכישה במהופך   

המספר  המשוקלל  של מניות רגילות  שהונפקו במסגרת   
הנפקת חבילה   הכוללת מניות  וכתבי אופציות   

המספר  המשוקלל  של מניות רגילות  שהונפקו במסגרת   
נגזר פיננסי בגין  מנגנון  הגנת    הנפקת חבילה הכוללת

השקעה  
המספר  המשוקלל  של מניות רגילות  שהונפקו במסגרת   

עסקת  צירוף עסקים  
המספר   המשוקלל  של השפעת  כתבי אופציות  לא סחירות   

שמומשו למניות רגילות   
המספר  המשוקלל  של השפעת  כתבי אופציה  שמומשו   

רגילות    למניות
המספר  המשוקלל  של השפעת  הלוואות בעלים  שהומרו   

רגילות    למניות

 יסיסהב סדפהה שוביבחששימשללשוקהמ ניותהמ פרסמ
 ניהלמ

בתוספת מניות  רגילות פוטנציאליות מדללות  שיונפקו  ללא   
תמורה   שינבעו   מנגזר  פיננסי  בגין  חוב האופציות   

 ללדוהמ סדפהה שוביבחששימשללשוקהמ ניותהמ פרסמ
 ניהלמ
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 הנסהכ על יםמס-25 רויאב

 .א

 .ב

 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 הפיל 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

 תוזרתוחדומא הברח

 גנדהאובתבהחבר

 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

 תקרוב גנדהאו תושב אדם בני ברח על חל 15% של בשיעור קורמב סמ ניכוי תחוב
 רעושי גינהב תייםמשלמ רךעתמניירו תריבימ סההכנ ללכו א)לתריבימ סההכנ ועאיר

 (.20% ר שלעובשי ס הינומה

 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

 אחורה סדיםהפ קיזוז ים.שנ תגבלמ אלל תאוהב שניםב רווחים כנגד סדהפ קזזל תןני
 .גנדהאוב סמדיני ה פי על אפשרתמ אינו

 בין מס כפל תיעמנל מנהאתמקיי לא לוהל פייםסהכ תהדוחו על מהתיהח מועדל נכון
 .גנדהאול ראליש

 גלטובפור בתהחבר

 אם,תבה תו.תאגדוהתמדינבסמהקחו פיל נישום ל,גטובפור אוחדמ אדם בני ברח
 נויהתקיסעתלועימפ גלטופור תושב אדם בני ברחתסוהכנ על חלה קרעיהסמה שיעור

 רווחי על סףנו מס ילטלהתאיורשתליואיפוניצמתשויור(.תטנוקתברולח 17%)21%
 .מןתחובתתושבוהתברוח

 אאל ,%25 בשיעור קורמב מס לניכוי כפוף תליגטורפו ברהח דיילע המשולם דנדדיבי
 .שונה מס שיעור תקובעה מס כפל תיעמנל מנהאתמקיי אם

 מנהא תמקיי אם אאל ,%25 בשיעור קורמב סמ לניכוי ופיםכפ גיםלומתו תריבי
 .תפחמו מס שיעור תקובעה מס כפל תיעמנל

 סדיםהפ קיזוז ש שנים.ממח תרא יוך לא תאוהב שניםב רווחים כנגד סדהפ קזזתן לני
 .גלטורפוב סמדיני ה פי על אפשרתמ אינו אחורה

 בין סמ כפל תיעמנלהמנאתמקיי לוהל פייםסהכ תהדוחו על מהתיהח מועדל נכון
 .לגטולפור ראליש
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  2019  2018    
    

 
 16,662  149,889  51 

    23% 
 

  
   

       
    

 
  

  345 הפרשים  בבסיס  מדידה  
  )1,614(  הוצאות  שאינן  מותרות  בניכוי   

בגינם לא נזקפו  מסים   נדחים  
הפסדים  שוטפים  והפרשים  זמניים   

  )2,717(  
     

        
 

   
  

 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- רויאב  משך(ה)הנסהכ על יםמס 25

 תוהבא יםנשה לברהעמס ל ירכלצ יםיוניכו יםהפסד .ג

 ,ברההח של ברההעל סדיםהפהתתרי 2019, ברמדצב 31 ליום נכון
5,847 ,25,923 ,15,901 
 טקי'ובוג

 575-ו-כ של סכוםבתמתכסמסליאבקנוסלובוג ,תגיולוטכנו
 .מהאתבה ,"חשפיאל

 תאוחדומתברוח של הברהעל סדיםהפהתתרי 2019, ברמבדצ 31 ליום נכון כן, מוכ
 פילא 292-ו 2,281-כ של סכוםבתמתכסמ גלטופורו גנדהאובתוגדואמ אשר תזרו

 .מהאתבה ,"חש

 ולוניצ אחרמתמורואה סדהפהתתרוי גיןב נדחים םסימ סיבנכ כירההאל ברההח
 סההכנ של מהקיול אשרבתאוהווד אי ובשל עיןל אההנר תידבע פויצ אינו מיםסכוה

 תאוהב בשנים תחייב

 תויפוס תומוש .ד

. 

 .ןותסדהיוו ועדממתפיוסו סמתמושו עוקבנ טרם תאוחדומתברולחו ברהלח

 חווהר על מסהםוסכ ןיבו חל היהש י"רטויאתה" מסהםוסכ ןיבהמתאהןלהל .ה
 :ללוהכ הפסדה עלתוחובד קףזנשיכפ ,הילרג תוילמפע

 םויב המייתהסש הנשל
 ברמדצב

31 
31 

 םוימ הפוקתל
 תילתח

 עדותוילפע
 םויל
 ברמדצב

)*( 2017 
 ח"ש ילפא

הפסד לפני  מסים  על  הכנסה   
כמדווח  בדוח  על ההפסד הכול ל  

 תברוח מס שיעור

 תטיואורתי מס תאוהוצ
 :גיןבסמב סכוןחי

חברות מאוחדות  זרות  הנישומות   
בשיעורי  מס  שונים 

 סמרי העובשי שינויים

 הדיווח תשנ גיןב סיםמי תאוהוצ

24% 23% 

12 34,474 3,832 

154
 - -
- -

 - )33,454(

 )12(  )1,018(
 - )2(  -

- - -

 ל.עי' לא1 אורבי אהר )*(
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      243  

       4,364 

       
  35,911  

    

    
 

      
      
      

      
    

 
        

 

     
בדצמבר   

 

   
 

   
  

  
   2018 

אלפי  ש"ח  
   

 
 

 
   

     

      

     
 

     
      
      

 
                      

                
          

 
 

      
 

                         
              

              
      

                
   

 
               

             
  

  

 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- רויאב  יםרושק יםדדצוןיינעיבעל עם תוקאעס 26

 יםרושק יםדדצוןיינעיבעל עם תותרי .א

 ברמדצב 31 םויל
2018 

 ח"ש ילפא

 )*( 280 תזכו תתרווי איםזכ

 )**(  5,887 טהליש לילבע תיבותחיוה עליםבתאולווה

 טהליש לילבע תתחייבוה גיןב סייםפיננ זריםגנ
36,150 )***( 

 ****(מיה )ופר תמניו הון

 )*****( טהליש ליבע ת עםאוקסגין עב רן הוןק

300 300 

- 625 

 .יללע 14 אורבי אהר )*(
 .יללע 16 אורבי אהר )**(

 .יללע 17 אורבי אהר )***(
 .יללע 2ד'19 אורבי אהר )****(

 ל.עי' לו 19 אורבי אהר )*****(

 יםרושק יםדדצוןיינעיבעל עם תוקאעס .ב

 םוימ הפוקתל
 תילתח

 עדותוילפע 31 םויב המייתהסש הנשל
 םויל

 ברמדצב 31
)*( 2017 2019 

הוצאות בגין הכרה בהתחייבות  
כלפי בעלי שלי טה )*(  

 )**( תוליוכל תהלת הנאוהוצ

 )***( מוןמי תסוהכנ

 )***( מוןמי תאוהוצ

- 37,891  -

- 840 1,260 

- )6,361(  ) (6,465

 - 4,079 6,497 

 ל.עי' לב1 אורבי אהר )*(
 .יללע 22 אורבי אהר )**(

 יללע 23 אורבי אהר )***(

 כרשתאוהוצב כירהה רההחב ,2018-ו 2019 ברמבדצ 31 ביום מותייסשה השנים מהלךב .ג
 סמיוח "חשפיאל 6,576) "חשפיאל 7,168 של ללכו סךב קיםסועמ אינםש טוריםקדירל

 אמה.תבה "ח,שפיאל- 143 ול(עיל 20 אורבבי ראתומכ תמניו ססמבו לתשלום

- רויאב  תוליפע ימגזר 27

)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
 זרגמ ברהלח קיים סאביקנה חוםתב ברההח תלועיפתילתחו ופךמהב רכישההתמהשל אחרלכי
 .זה תחוםב ווחידבר

 תלועיהפ זרגמל אולומב צהקהו ל(עיל 5 אורבי אה)ר קיםסהע רוףצי תקסבע הווהתשה טיןמוניה
 ראח קבמע רךנע תהמסגרבצהקבובתרביו מוכההנ מההרתאוהמהוה מור,אכ ברההח של

 ים.מיפני לההנהכי הטין לצרמוניה
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 סיכוני  שוק  
 

חשיפה  לשינוי  שיעור  הריבי ת  
 

סיכון  שווי  הוגן    
 

              
                    

        
 

            
                    

 
 

                     
     

 
    

  

  
  
ליו ם  

31 בדצמבר
שינוי בשיעור  הריבית  

בשיעור   של   ירידה   

       

    

 
הלוואת בעלים והתחייבות

לבעלי שליטה   

     
  

 953  1,054 1,098  1,170 

    35,336  37,270  39,352  

 
    

  

 

  5%  2%  2%  

 

 
הלוואת בעלים והתחייבות   

לבעלי שליטה   

   

 2,651 2,848  2,993  3,148  

    35,344  37,134  39,061  42,238
  

 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- רויאב  יםנוכיס לוהינו םיינסניפ יםשירמכ 28

 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

.2 

 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

)1 

 תאהנוש סףהנו החוב גיןב ארחמה החוזה כיבר תרבו)ל עליםבה תאלווה
 אאל סדהפ או רווח רךדגןהו לשווי אםתבהתדדמנ אינה ועקב בשיעור תריבי

 ל(.עיל 17-ו 16 יםאורבי 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

 2019 ברמדצב 31
 ערך
 יםבספר

שינוי בשיעור  הריבית  
בשיעור   של     עליה

5% 2% 2019 
 חש" ילפא

2% 5% 

42,788 

 1,012  

32,687 

 

 ארחמ ב חוזהרכי

ערך   
בספרים   
ליו ם    

 31 בדצמבר  
  2018 

אלפי  ש"ח   

  

שינוי בשיעור  הריבית  
בשיעור   של   עליה

שינוי בשיעור  הריבית 
בשיעור   של   ירידה

5% 

 2018 ברמדצב 31

 ארחמ ב חוזהרכי

3,404  

 32,890 
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 2( סיכוני אשרא י  

                   
             

        
        

  

            
 

    

  2019 
אלפי  ש" ח  

 
    

 
       

     

 
    
 

                 
                 

     
 

                      
        

 
       

 
                   

                    
        

 
                 

         
                

                       
             
   

 
השפעה   על  הגרעון בהון   השפעה   על  רווח  או  הפסד    

ירידה  בשיעור   של עליה בשיעור  של   עליה  בשיעור   של     ירידה  בשיעור   של     
   15%  30%  15%  30% 15%  30%   

 
   
   

         
         

     )931( 1,445   

 808   )1,012(   808    

          
         

      

 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

משך(ה) יםנוכיס לוהינו םיינסניפ יםשירמכ רויאב - 28 

 ך(שמה) יםינסניים פנול סיכוהינ .א

 משך(ה) םיינסניפ ןוסיכ ימרוג .2

 רובםב ,מניםמזו ושווי מניםמזוה תתרוי 2019 ברמבדצ 31 ליום .א
 טףשו פןאוב תצעמב ההלההנ ראלביש שונים אייםקבנ תאגידיםב

 מםעי סייםפיננהתסדומוה של תסיפיננה תםתנואי ברבד רכההע
 איאשרה סיכון ברהחהתהלהנ תרכהעל אם,תבה ת.קשרתמ ברההח

 מוך.נ אלו הינו תתרוי גיןב

 :איאשר סיכוניל ברההח פהוחש גינםב סייםפיננה סיםהנכ טפירו לןלה .ב

 ברמדצב 31 םויל
2018 

 חש" ילפא

235 

235 

 1,137 מניםמזו ושווי מניםמזו

1,137  סה"כ

 תוילזנינוסיכ (3

 תפוטשו תתרויתעואמצבתהשוטפ תלויפעה רכיצ את תמנממ ברההח
 איאשר תרבול) קצר מןלזתאוווהל,ניםממזו שוויו מניםמזו תלוולהכ
 .הון סיגיווהטליש לימבע תאולווה קאי(,בנ

 לשם תפוטשו תתחזיו תבחינ ידי על תהוילנז את ללנה ברההח תמדיניו
 ל.יגהר קיםסהע מהלךב לייםופעתהםרכילצ מניםמזוה ולניה

 הברהח תוינמ חירמ ינוסיכ (4

 ןגיב ברההח תמניו מחיר משינויי בעיםהנו סיכוניםל הופחש ברההח
 אשרו סדפה או רווח דרך גןהו בשווי תולופטמה תסיופיננ תתחייבויוה
 .קשורים אלםדדיצ עם הברהח של תקשרויותבה קורןמ

 גנוןמנ גיןב תסיפיננ תתחייבוה ברהלח מהקייתה 2019 ברמבדצ 31 ליום
 גיןב תסייננפ תתחייבווה קיםסע רוףצי תקסע תמסגרב כריםמול גנהה

 אוריםבבי ראתומכ "חש פיאל 7,625-ו 3,647 לש ללכו סךב ההשקע גנוןמנ
 דצתפצול דרשתי כי סיכוןל פהוחש הינה ברהחה אמה.תבה ל,עיל15-ו5
 תרידוי לוויחו ככל מוראכ תמחויבויוה ןגיב סדיםהפ וםולרש לישיש
 החברה. יתמני מחירב

   
15% 30% 

 "חש יפאל
 (בוקרמי)בלת

 :ירשמכהםש

נגזר פיננסי בגין   
מנגנון הגנה   

)931(למוכרים     )1,978( 793  )1,978( 793 1,445

נגזר פיננסי בגין   
מנגנון  השקעה   

 
)475(  )1,012( 425 )475( 425 

 ססתבבה חושבה תסיופיננה תייבויותחהה של גןההו בשווי תגישור )*(
 מחירל ס)ביח המניה מחירב בירס פןאוב םאפשריי שינויים על
 (.2019 ברמבדצ 31 ליום טףמניה השוה
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 239  36 אשראי  בנקאי   
      2,219 

     
     
      

         

   

         
       

          
      

     
          

   
 

    
  

 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

משך(ה) יםנוכיס לוהינו םיינסניפ יםשירמכ רויאב - 28 

ך(שמה) יםינסניים פנול סיכוהינ  .א

משך(ה) םיינסניפ ןוסיכ ימרוג .2 

םייגולויהב יםלנכס יםרושקה םינוסיכ )5 

ההסביב תואיכו חוקיפ ינוסיכ  .א

 תדיניומ עהקב הקבוצה "ר.קהי תקנותלו קיםלחו פהפוכ צהקבוה
 תאיכו קיבחו מידהע טיחלהב טרהמב ביבהסה תאיכו אבנוש הליםונ
 שוטפים קריםס תצעמב צהקבוה .ריםאח מייםקומ קיםוחו ביבהסה
 תטושהשי טיחולהב ביבהסה תאיכול קשוריםה סיכונים תלזהו כדיב
.סיכוניםה ללניהו תקופיסמ תלופעמוה

םיאחר יםנוסיכו יםלקא ינוסיכ  .ב

אהתוצכקלהינז עשויים צהקבוה תלושבבע תאיהחקל תתוצרה
 צהקבוה אחרים. טבע תוכוחו תפושרי ת,לומח אוויר,ה גמזב משינויים

 תא טיןקלהו סיכוניםה אחר קובלע תמנ על רחביםנ תהליכיםב תטקנו
 תאיחקלה תתוצרה מצב של תפוטשו תקובדי לולכ ויה,פהצ תםפעהש
 ת.לועיהפ פיענב קיםמזיו תלומח תבחינ וכן

:תוצוקבה לקוחל ילפ יםינסניפה יםשירמכה תימצת  .ב

 ברמדצב 31 םויל
2018 2019 

235 1,137  מניםמזו מנים ושווימזו

 תובעל תודדמנה תוינסנית פויוייבתחה
 :תתפחומ

771 
-5,584 אחריםמ אהלווה

 5,128 4,481 תיםשירו תניונו קיםספ
564  1,440 תזכו תתרווי איםזכ

 3644,5,887)*( טהליש לילבע תתחייבווה םליבע אהלווה
14,037 16,676 

 רךד ןגוה יוושב תודדמנה תוינסניפ תוייבתחה
 :הפסד וא חוור

 8502,2,759 טהליש ליבעלתציוופא חוב גיןב סיפיננ זרגנ
-7,625 עהקשת הגננון הגמנ גיןב סיפיננ זרגנ
-3,647 כריםמוה לגנון הגנמנ גיןב סיפיננ דרגנ
 33,391 33,061 טהליש ליבעל סףהנו חובה גיןב סיפיננ זרגנ

36,150 47,183 

 .תשוטפ תלוחתרבול )*(

 ח"ש ילפא
 :םיינסניים פנכס

 אי )*(קבנ תאגידמ אהלווה
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גילוי     1( מכשירים  פיננסיים הנמדדים  בשווי הוגן לצרכי
 

           
 

                   
           

                   
          

 
                   

            
     

 
  

 2019  

ערך  
בספר ים  

 
    

 
  

 
    

       

     
      

   
       

  
     

     
            

 

             

         
   

 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

משך(ה) יםנוכיס לוהינו םיינסניפ יםשירמכ רויאב - 28 

 יםינסניפ יםשירמכ של ןגוה יווש .ג

 ןגוה יוושל ובקיר הווהמ הםשל יםהספר ערך אשר יםיטפר .א

 קיםספ ,מניםמזו ושווי מניםמזו לליםכו רההחב של סייםנפינה כשיריםמה
 איקבנ תאגידמתאולוווה איאשרותזכו תתרווי איםזכ תים,שירו תניונו

 מצבה על תבדוחו מוראכ סייםפיננה ריםמכשיה של תתרוהי .אחריםו
 .גןהוה לשווין רובקי תמהוו ,2018-ו 2019 ברמבדצ 31 ליום פיסהכ

 תקבוצו של גןההו והשווי ספריםב רךעה את תטמפר ןהלל להטבה
 גןההו שווים פי על אשל פייםסהכ תבדוחו םגיצמוה,סייםפיננה כשיריםמה
 :(גןההו לשווים רובקי או)

 ברמדצב 31
2018 

 יווש ערך יווש
 )*( ןגוה יםבספר )*( ןגוה

 ח"שילפא ח"שילפא

 תוינסניפ תויוייבתחה

 תיבויותחיוה עליםב תאולווה
 2,848 1,2,993 1,054 054 טהליש לילבע

 לל)כו ארחמב החוזה הרכי
 35,344 37,37,134 37,269 878 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  

שומיש השנע הםב יםנותנ  ןגוהה יוושה תמדידבהרכהע תוקינטכ

הלוואות בעלים   
והתחייבויות  
לבעלי שליטה  
ורכיב  החוזה  

המארח )כולל  
ריבית(  

היוון   תזרימי   מזומנים   -  ערך  נוכחי  
העתידיים   המזומנים   תזרימי   של  
שיעור   בסיס   על   מהוונים   כשהם  
הריבית  המקובל   להלוואות  בתנאים  

דומים  במועד המדידה.  

  

שיעור   היוון   התבסס  על  מחיר   
החברה    של   המשוקלל   ההון  
הוערך    ואשר   המדובר   למועד  

בכ- 4%. 15. 
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 2( גילוי  בדבר  מכשירים  פיננסי ים  הנמדדים  בשווי  הוגן  
 

             
      

 
        
    
   

 
      
   

    בשווי  הוגן  דרך  רווח  או  הפ סד : 

    נגזר  פיננסי  בגין  חוב  אופציו ת  

בגין מנגנון הגנת   נגזר פיננסי
    השק עה  

   
     

   
     

     
 

            
      

 
        
    
   

 
      
   

          

          

   
     

     

 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

- רויאב  משך(ה) יםנוכיס לוהינו םיינסניפ יםשירמכ 28

 משך(ה) יםינסניפ יםשירמכ של ןגוה יווש .ג

 גן,הו בשווי ודדמשנ סייםפיננה כשיריםמה תא תטמפר לןלהש הטבלה .א
 2019: ברמבדצ 31 וםלי גן,ההו ג השווידרמאם לתבה

"כסה  3 רמה 2 רמה
 ח"ש ילפא
 (קרומב ית)בל

 1 רמה

 תוינסניפ תויוייבתחה
 תדדומהנ תסיופיננ תתחייבויוה

    

 הגננון הגמנ גיןב סיפיננ זרגנ
 כריםמול

2,850 2,850  - -

7,625 7,625  - -

3,647 3,647  - -

 ובהח גיןב משובץר הגזב הנרכי
)4,209( סףהנו  )4,209(  - -

9,913 9,913  - -

 גן,הו בשווי ודדמשנ סייםפיננה כשיריםמה תא תטמפר לןלהש הטבלה
 2018: ברמבדצ 31 וםלי גן,ההו ג השווידרמאם לתבה

"כסה  3 רמה 2 רמה
 ח"ש ילפא
 (קרומב ית)בל

 1 רמה

 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(  - -
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

משך(ה) יםנוכיס לוהינו םיינסניפ יםשירמכ רויאב - 28 

זרנגה יברכ יסנניפ זרנג יסנניפ זרנג  יסנניפ זרנג
יןבג שובץהמ חוב יןבג נוןנגמ יןבג  נוןנגמ יןבג

סףנוה החוב אופציות עהשקה גנתה  םיכרלמו גנהה
"חש יפאל "חש יפאל "חש יפאל  "חש יפאל

 משך(ה) יםינסניפ יםשירמכ של ןגוה יווש .ג

 משך(ה) ןגוה יוושב יםדדמנה יםינסניפ םישירמכ בדבר יוילג (2

 דדיםמנ אשר םסייפיננ כשיריםמב עהתנול אשרב תטמפר לןלהש להטבה .ב
 :3 מהרעלססמבוהתיעיססיבעל גןבשווי הו

- - - -  נואריב 1 2018 םיול תרהי

- 5,377 - -  ונהשאלר הכרה

 ףנזקה סינניגזר פנ רוךשע
)3,743( )2,618( - -  )*( ללהכו סדהפה על לדוח

)3,743( 2,759  רדצמבב 31 2018 םיול תרהי

- -  ונהשאהכרה לר 3,517 7,305

 ףנזקה סינניגזר פנ רוךשע
)466( 91 320 130  )*( ללהכו סדהפה על לדוח

)4,209( 2,850 7,625 3,647  2019 רדצמבב 31 םיול תרהי

 .יללע 23 אורבי אהר )*(

 3 המבר תגוומסה ןגוה יווש תומדיד בדבר סףונ דעימ (3

 ישווה מדידת שותירג
 םיינוישל ההוגן

 םינבנתו

 םיננתו
 םיימעותשמ

 םיננית םנישא
 ייהפלצ

 קותינטכ
 ערכהה

 הוגן ישוו
 םיול

 רדצמבב 31
2019 

 םיירשמכ
 םייסנניפ

 ההוגן ויהשו ןומדא
 ככל תתימשמעו גדלי

 תיותנודהת ששיעור
 גבוה יהיה ויההחז

 יתותשמעמ

 תיותנודת
 מחיר של ויהחז

- 67% ניהמ

 מודל
 אנד אקבל

 שולס

3,647 
 חש" אלפי

 סינינגזר פנ
 ןנוגנמ יןגב
 גנהה
 םכרימול

 ההוגן ויהשו ןומדא
 ככל תתימשמעו גדלי

 תיותנודהת ששיעור
 גבוה יהיה ויההחז

 יתותשמעמ

 תיותנודת
 מחיר של ויהחז

- 84% ניהמ

 מודל
 מינובי

7,625 
 חש" אלפי

 סינינגזר פנ
 ןנוגנמ יןגב
 עההשק נתגה

 ההוגן ויהשו ןומדא
 ככל תתימשמעו גדלי

 תיותנודהת ששיעור
 מוךנ יהיה ויההחז

 יתותשמעמ

 תיותנודת
 מחיר של ויהחז

- 82% ניהמ

 מודל
 מינובי

2,850 
 חש" אלפי

 סינינפ גזרנ
 בחו יןגב

 ותיצאופ

 ההוגן ויהשו ןומדא
 ככל תתימשמעו גדלי

 וןולהי יתבהרי ששיעור
 תתימשמעו ךמונ יהיה

 תיותנודת
 בשיעור

 וןולהי תיביהר
15.4% -

 כחינו ערך
 יימתזר של

 םניוממז
 *םיידיעת

)4,209( 
 חש" אלפי

 גזרנב הרכי
 ןבגי שובץהמ

 ףוסנה החוב

 צעמומה המנייה מחיר ברבד תוןהנ תררותבה מועדמ חלה מיושם זה מודל *
 .ל(עי' לב17 אורבי אה)ר מהלר ההשאחר שלסחממי הי30-ב
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השפעה   על  הגרעון  בהון   השפעה   על  רווח  או  הפסד    

                     
         

 
   
   

  
  

  
          

 
 

                

                     
         

 
   
   

  
  

  
         

 
 

       השפעה   על  רווח  או  הפסד    

                     
         

 
   
   

  
  

           

  

 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

משך(ה) יםנוכיס לוהינו םיינסניפ יםשירמכ רויאב - 28 

 משך(ה) יםינסניפ יםשירמכ של ןגוה יווש .ג

 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/תוניוצחי שווי תרכוהעב מוששי עשהנ בהם תוניםנתמינוז לגבי
 תעלפו בכך .רכההע תגיילותודומ תתואונ תובחינ תמוקוד דיווח תפוקותב
 של שוויה את תאונ פןאובתפוקמש רכההעהתקוטכניש טיחלהב צהקבוה
 .גןהו שוויבתדדמהנ תסיפיננ תתחייבוה

 3 המר תגרמסב תוגוומסה ןגוהה יווש תומדיד תושירג חותינ (5

 גיןב סיפיננ זרגנלש גןההו השווי של 2019 ברמבדצ 31 ליום תגישור תוחני לןלה
 תגנה גנוןמנ גיןב סינפינ זרגונ כריםמולהגנה גנוןמנ יןגב סיפיננ זרגנ,תפציואו חוב
 תתיותנודב רידהי/ליהע) מניה מחיר של חזויה תתיותנודב וייםלשינ עהקהש

 שוויה של 2019 ברמבדצ 31 ליום תגישור תוחני וכן ,(המניה מחיר של החזויה
 עוריםבשי ההון ירמחב ינוייםלש סףהנו ובהח גיןב ץמשובה זרגנה כיבר של גןההו

 להמגדי תההיי ביר,ס פןאוב אפשריים םהינ לה,הנההתרכהעל אשר לןלה טמפורכ
 של תמניוה לילבע סהמיוח בהון עוןגרה תאו דסהפ או הרווח תא ינה(טקמ)

 תרי שכל נחההה תתח צעתבהלןלה תוחהני לן.לה טיםמפורה מיםכוסב ברההח
 א שינוי.לל תרום נותנימשה

של ריעושב ירידה של ריעושב ליהע של ריעושב ירידה של  ריעושב ליהע
5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 10% 

"חש יפאל
(בוקרמ  י)בלת

 :ירשמכהםש
 יןגב סינינגזר פנ

 גנהן הנוגמנ
)98(  )98( 

 בהון גרעוןהעל פעהשה סדפהאו וחרו על פעהשה
של ריעושב ירידה של ריעושב ליהע של ריעושב ירידה של  ריעושב ליהע

5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 10% 
"חש יפאל
(בוקרמ  י)בלת

91 180 )197( 91 180 )197(  םכרימול

 :ירשמכהםש
 יןגב סינינגזר פנ

 נתגן הנוגמנ
196 394 )193(  )383( 196 394 )193(  )383(  עההשק

 בהון גרעוןהעל פעהשה
של ריעושב ירידה של ריעושב ליהע של ריעושב ירידה של  ריעושב ליהע

7% 12% 8% 13% 7% 12% 8% 13% 
"חש יפאל
(בוקרמ  י)בלת

 :ירשמכהםש
 יןגב סינינגזר פנ

10 18 )7(  )13( 10 18 
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 משך(ה) יםנוכיס לוהינו םיינסניפ יםשירמכ רויאב

 משך(ה) יםינסניפ יםשירמכ של ןגוה יווש .ג

- 28 

 משך(ה)3 המר תגרמסב תוגוומסה ןגוהה יווש תומדיד תושירג חותינ (5

 בהון גרעוןהעל 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

149 305 )142(  )279(  )142(  )279( 149 305 

 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 מבנה תא איםתלה או מרלש טרהמב שונים בצעדים טקולנ עשויה צהקבוה
 של רךבד אם )בין הון סיגיו של רךבד ציהופא תביוכ תחדשו תמניו תקנפהתרבול
 ךלצורותחובו עוןפירב מידהערךצולת(טיפר קהנפהשל רךבד אותבוריצי קהנפה
 .הקבוצה ה שלתלועיפ תחום תמסגרבתלועיך פמשה

 ףוסנב ההחו
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

 חוויהד תפוקת חרלא יםעואיר-29 רויאב

 .א

 .ב

 אישור להקיב גלטופורב גדהאתשה ברההח של תב תברח 2020 ארינו חודש מהלךב
 אישורל אםתבה כי צויןי.איפורסאביקנ אוייבו אייצו ,וללגיד קןתמתמקלה אשוניר

 תטוריולגהר תסוכנוה תא מיןלהז תהב תברח על חודשים שישה תוך אשוני,הר
 קןתפיל הינו תהב תברח קיםתשולהגיד קןתמכי קהבדי צעלב גלטובפור תטילוונהר

GACP איפורסאביקנ של אצויוי איבו ל,ידוגלעתלוהח תחרואתדרישול אםתבה וכן. 

 'ה אדרסבות חוראג

 תאגרו 26,424,000 דףמ תצעה תמסגרב ברההח קהפיהנ 2020 ארברופ חודש מהלךב
 ח"ש 0.951 של מחירב(החוב" ת"אגרו- לןלה)תאח כל ע.נ. "חש1תבנו ('א דרהס) חוב

 תאוהוצ "ח.ש פיאל 25,129 של סךל מהתכסה להקבתהש טוברו מורהתה חוב. תלאגר
 :מןקדלכ עה הינםהצרי הקעי.חלפי ש"א 1,434 סךלמותכסקה הנפהה

 תיבירוןקר ימושלת,ןורעיי פעדומ .1

 קובכן הנער קרןמ 100% הווהמד האח בתשלום עוןלפיר מודנהתע החוב תאגרו
 .2022 ארבינו 31 ביום ר ישולםאש ובת החאגרו לל שלהכו

 תיהבל קרןהתתרילע 4.75% של בשיעור תתישנ תריבי תאונוש החוב תאגרו
 תריביה תשולם מכן אחרול 2020 ליביו 31 ביום אשונהלר תשולם אשר תקולסמ

 תבשנ ליביו 31-ו ארבינו 31 מיםבי שווים תייםשנ חצי מיםלותשב בשנה מייםפע
 ארבינו 31 ביום קרןה עוןפיר עם ביחד צעיבו אחרוןה תריביה תשלום . 2021
 ..303%2 אשונה הינוהר תריבית הופקת גיןב תריביר העושי . 2022

 תונובטח .2

 יגוריםפתריבי תרבול)תריביוה קרןה מילושת כל עוןפיר תטחהב רךלצו
 תאגרו קימחזיל לשלם תתחייבמ ברהשהח (התהיש וככל אם ,יללע ארתומכ

 קמדויוה אהמל קיוםהתטחולהב מועדם,וב אםלומבתמנואהנ טרש פי על החוב
 מןאהנ תטובלבדעלש ברההח תתחייבמו בדהשע החוב, תאגרו איתנ תריכל של

 :ןהלל טמפורכ סיםוהנכ תהזכויו תא החוב תאגרו קימחזי בורע

 תחיפשקבנ בחשבון מןאהנ פיכל ברההח תכויוזאלומ על ויחיד ועקב בודשע
 "(.תמנואנה חשבון"- לןלה) החוב תאגרו קימחזי בורת עמנואבנ מןאהנ

 איפורסאביקנ ימחצלגידו תפותשו ושל חברה,ה של תהחוזי כויותיהןזאלומ
 עם מיםסכה חומכ כספים תקבלל ("תבדוהמשע תברוהח"- יחדיו שתיהן)

 קבלתשי סףמו רךעסמ כיבר ללכו אל)תמנואהנ טרבש תטומפורהתברוהח
 חלהתאיוזכ הן ןלה מיםסכולסביח תאוז (בלקתשי ככל ת,מנואהנ בחשבון

 או "מיםקייה מיםסכמהה תסוההכנ"- לןלה) החוב תאגרו תקנפה ועדממ
 מהם היעגמההמורתשה תברוהח לכ עניין.ה פיל ",מיםקייה מיםסכהה"

 תא בודהשע וליכל כן "(.תיבוהחי"- יחדיו יכונו יללע טמפורכתבדועמש
 תסוהכנ בדןאו גיןב טוחבי לימוגתתקבללתבדוהמשע תברוהח של כויותיהןז
 ולתכל אשר טוחבי תסליפוב קשרתת ברהוהח ככל מים,קייה מיםסכהה גיןב

 .תסוהכנ בדןאו

 יושלם אל מיםיקיה מיםסכמהה תריו או אחד 2020 ברמבדצ 31 ליום ועד ככל
 ולוגיד ברהר החאש תמורותעל ה בודהשע וליח א,בה שהיסי מכל ע,יבוצ אאו ל

 עלפוב להשגוד תתוצרהתכירממ לוקבי ניין(הע פיל) איפורסאביקנ מחיצ
 ל.עיר למואכ עובוצ או מוהושל אשל מים,קיימים הסכת ההמסגרב

 זה ללבכותמנואנה טרשפי לע ברההח לע חליםה מיםלותשהאלומ ועביצ אחרל
 עוןפיר"- יחד לןלה) לוחיווש מןאהנ תאוהוצו טרחה כרש ת,ריבי קרן, מילותש

 תמנואהנ חשבוןב קדופמהשיהי אחרל או ("רההחב תתחייבויווה תחובו אלומ
 ,החוב תאגרו של פיסוה הפדיון מועדל עד תביוהרי קרןהתתרלי השווה סך
 טמעל אזי נפדו טרם החוב תשאגרו ככל)תמנואהנ טרש מכוח תבטוחוהעוקיפ

 אלל יהן,מאל תלוטמבוותלוטכב תחשבנה והן (תמנואנה חשבון לע בודהשע
 .תנוספ להעות פטקיבנ רךצו
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

משך(ה) חוויהד תפוקת חרלא יםעואיר רויאב - 29 

 משך(ה)'ה אדרסבות חוגרא .ב

 משך(ה) תונובטח .2

 עונפר אל החוב תאגרו עוד כל כי תתחייבומ איפורסאביקנ מחיצלגידוו ברההח
 קימחזי פיכל רההחב תתחייבויוה תרי כל אוולמאל עוד וכל אןלומב מרוהו או/ו

 סאביקנ מחיצלגידוו ברההח ,החוב תואגר תנומאהנ טרש פי על החוב תאגרו
 בודעש לשהוכ שיליש צד תטובל ליצור תחייבוי או/ו מוסכייאלו יצרו אל איפור
 טעמל לשהיכתיבותחיהאו חוב כל תטחלהב ן,סיהנכלעהיכלש הגדרב לשהוכ

 צד תטובל בודעש"- לןלה)תמנואהנ טרבש תםדרגכה תריםמו בודיםשע
 לישיש צד תטובד להשעבו תליציר קודם תבבכ ןמאהנ אל פנושי לימב ,("לישיש

 תאגרו קימחזי תטובל ייצרו, וכן מוראכ בודשע ליצור תןכוונ תאודו לו עוויודי
 דשיעבו לישי,ד השהצ תטובל בודעהש תיציר םעתאח העונותובע בדב בד ,בחו
- לןלה) מוראכילישהש הצד תטובל בדוועשיש סיםהנכ או סהנכ על ילקבמ
 תטובל בודהשעש(1)- בדבל והכל ("החוב תאגרו קימחזי תטובל בודשע"

 ברההח של תובוהח סיח פי על סופ פרי ווה,ש גהדרבאיה החוב תאגרו קימחזי
 של תקולסמתילהב תרההי תטחלהב לישי,שהדהצ פילוכ קיםמחזיהפיכל

 קףת היהי החוב תאגרו קימחזי תטובל בודהשע כי (2) וכן קיםמחזיה פיכל החוב
 תטובל בודהשע ולטלבי עד או אןלומב מרוהו או/ועונפר אל החוב תאגרו עוד כל

 .מוראי ההשליש הצד

 תריבי תכרי

 היהת ברההח א,למה עונןלפיר ועד החוב תאגרו קימחזיל תנוספ וחהטכב
 רובהקת הריביל השווה סכום תבכל ע איימצ תמנואבון הנשבחש כךת לאיאחר
 מןאהנ ביריע זה רךולצ .("תריביהתכרי"- לןהל) חובהתאגרו על םלשל שיש

 לחשבון ברועתש תלומע בניכוי ההנפקה, תרמות תוךמ ת,מנואהנ לחשבון
 קונפשיו החוב תגרוא על לשלם שיש אשונההר תריביל השווה סכום ת,מנואהנ
 "(.תכריהתמקדמ"-לןלה) דףמת העהצ דוח פיל

 מיםקייה מיםכסמהה עושינב כספים תמנואהנ לחשבון ברוועשי אחרל
 ברהלח זרתוח ,תריביהתכרימתפחיאשל םסכוב תידייםהע מיםסכומהה

 .ליהרו עשנצב תפירוה כל תתוספבת,כרית המקדמ

 א,הב תריביה לתשלום תריביה תכרי סכום םאתיו ת,ריבי תשלום כל אחרל
 ברבד היהשי כלכ כך, לשם נוספים כספים תנומאהנ בחשבון קידתפ ברהוהח

 רך.צו

 תונובטח שומימו/אוייידמןורעיפ .3

 מן תריו או חדאתקרובתאוז מיידי עוןלפיר מדהעלה תתנוני החוב תאגרו
 .תנומאר הנטבש מנוייםרים הקמה

 קדםומ ןויפד .4

 טחלויו סחרמל החוב תאגרו מנהתירש בו קרהמב קדםמו פדיון צעתב ברההח
 תקואחז ששווי ראחמתאז החוב תאגרו של סחרממ קהמחי לע סהבורה ידי-על

 קהמחי ברבד סהבורה תהנחיוב קבעשנ השווימ תפח החוב תבאגרו בורהצי
 .חוב תאגרו ר שלסחממה

 קשובי בהן קיםמחזישה החוב תאגרו תא ברהחה תפדה קדםמוה הפדיון מועדב
 על ברהטהצש(תמקייש ככל)תריביה רוףבצי קובהנ רכןעתתריפיל,תןלפדו

 (.בשנה יום 365 ססיב על עשהת ייריביב הישוח) עלפוב ד הפדיוןועמ עד קרןה

 החוב תבאגרו קשהחזי מיל קנהי אל יללע מוראכ החוב תאגרו של קדםמו פדיון
 .ד הפדיוןועמ אחרופה שלקתגין הב תריבי לוםתשת לזכות הא
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

משך(ה) חוויהד תפוקת חרלא יםעואיר רויאב - 29 

 משך(ה)'ה אדרסבות חוגרא .ב

 םירויגת פיריב .5

 להעוה איחורב ישולם אשר החוב, תאגרו תריבי או/ו קרן חשבון על תשלום כל
 תאוז החוב, תואגר איתנ פי על מולותשל ועקבה מועדמה קיםסעמיי7 על
 מולותשל ועקבה מועדמה להח יגוריםפתריבי אייש בחברה, תלויותהתסיבומ

 רעושי יהיה ריםגופיהתריבי עורשי זה, ענייןל ל.ועבפ מולותש מועדל ועד
 תי,שנ ססיבעל והכל 2% תתוספב החוב תאגרו יאתנל אםתבהתתיהשנ תריביה

 התשלום מועדל ועד לתשלום ועקבה מועדמהש פהקותל טהר-פרו תמחושב
 .("םגוריפי תריבי"- לןלה) עלפוב

 הברהח תוינמה למרה .6

 ליום ועד סחרמל מןרישו מיום חלה סחרמ יום לבכ מרהלה תתנוני החוב תאגרו
 מרהלה תתנוני החוב תאגרו של קובנ רךע 3.5 כל שבו פןאוב 2022 ארבינו 21

 תמניו תקלוח קבעתמואתלה בכפוף ברההח לש קובנ רךעאלל תאח למניה
 ת.מנואר הנטשבטמפורכ דנדדיבי תקלווח תזכויו תקונפבה תפותתטבה, השה

 תמניול תהבחינו מכל כויותיהןבז תשוו אן,לומב תעונפר היינהת מרהת ההמניו
 זיקיהןמח תא תזכינהו תע תהאוב תמוקיי השתהיינ ברהחה לש תלוגיהר

 תא קובעה ריךאתה אשר אםלומבתאחר קהלוח או דנדדיבי בכל תףתלהש
 .מרהך ההארית אחרתם הינו לקבלת לזכוה

 היינהתו תןמרה מועדב החוב תאגרו רשםממ הקנמחתי מרושהו החוב תאגרו
 אול גינן,ב מרהה תמניו תאהקצ מיום מרההה ריךאתל למפרע טיןלולח תלוטב

 לח גינהב קובעשהיום ה תריביה תשלום אחרל לשהיכ תריביל תזכו כל תקנינה
 .מרהיום הה פניל

 המרהה חירמת לומתאה .7

 תזכויו תא משמל תןני בו אחרוןה מועדל ועד החוב תאגרו תקנפה ריךאתמ
 תמואתלהףפוכ החוב תאגרו של מרההה מחיר ,החוב תאגרו אל תלווהנ מרההה

 טמפורכתזכויו תקנפה או/ו דנדדיבי תקלוח או/ו טבההתמניו תקלוח גיןב
 .תמנואר הנטבש

 היוכפ המרה .8

 תאגרו של אהמל יהפוכ מרההצעלב לעדיהב תהדע ולקשי פי עלתאירש ברההח
 3.5(א):מבין מוךעל הנ להיע את לאח למניה המרר ההר שעאשכתמניול החוב

 או/ו טבההתמניו תקלוח גיןבתמואתלה כפוףוב) מניה-1ל חוב תאגרו ע.נ.
 מחירה (ב);(תמנואהנ טרבש טמפורכ תזכויו תקנפה או/ו דנדדיבי תקלוח
 סכום קרי) חוב תאגר של אםתומהוילשו קולמח אהוכש המניה של צעמומה
 מחירה של ישובחהתופקתש בדובל ,(מהולש טרםו ברהטהצשתריביוה קרןה
 לעהההודע ועדמ פנילמוקייתהש ופיםרצ סחרממיי30 על מודתע צעמומה

 .פויההכ מרההה

 הלפח(1):לןלהש איםתנהכל מוקייתשה כךלהופכפ היהתש ככל פויהכ מרהה
 יהיו (תמנואהנ טרבש תודרגכה)תמנואהנ חשבוןב(2);תןקפהנ מיום חציו שנה

 מחיר (3);החוב תגרוא חיי סוףל עד תריביה וףבציר קרןהתתרי גובהב כספים
 לעהההודע מועד יפנלםפירצו סחרמ מיי 30-ב ברההח לש צעמומה המניה

 חש" 4.5 תפחול יהיה(יללע מוראכ חציו השנה תופקת אחרל) פויההכ מרההה
 סחרממיי 30-בהסבורב ברההח תמניי של מיהיו צעמומה זורמח (4) וכן ;למניה

 "ח.ש ילפא 200 תפחוה לצופים יהיר

 ('א דרהס) החוב תאגרו קימחזי ללכל סביח (צעתבוולככ) צעתבו ויה,כפ מרהה
 .תקומוחזה ('א דרהס) ובת החאגרו נ. שלע. פיטה לר-פרו
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 מבע" המפאר דרגוט

 משך(ה) יםחדואמה יםיהכספ תוחולד יםרויאב

משך(ה) חוויהד תפוקת חרלא יםעואיר רויאב - 29 

 תברמח תמירש תעודה ראלביש ברההח של חווהה להקיב 2020 ארברובפ 12 ביום .ג
Peterson & ControlUnion ,("תעדההה תברח"- לןלה) מיאונלבי מכהסה וףג, 

 דרשיםהנ תמכוסוהה קיםבדמה כל תא ברהע ראלביש ברההח של חווההכי תאשרמה
 WHO guidelines on good agricultural and על ססובמ אשר GACP-הלינה פיל

.collection practices for medical plants (GACP) 

 ראליש תמדינבתאובריה רדמשמאיבו תרהי ברההח להקיב 2020 ארברובפ 19 ביום .ד
 ולגידהתמחוו "(תפרוחות"ה-ןללה( איפורסאביקנ של תמיובשו תתפרחו גק" 250 של
 .2020 טסגואוב15 ליום עד קףותב הינו תריהה.("תרהיה"-ןהלל) גנדהאוב ברההח של

 תמידעתאאלווד תמויסומתקובדי צעלב ברההח רשתיד ,ר"קהי תדרישול אםתבה
 .ק"רת הישודריל גנדהאוב חווהת התפרחו

 את קוראלל ברההח הפרע 2020 ארברובפ 19 ביום ל,עיל 12 אורביב מוראל משךבה .ה
 תריבי רוףבצי ברההח תטובל מדהועה אשר "חשפיאל 5,500 סךב אהלווהה קרן אלומ
.מע"מו

 תהב תחבר תטובלתיאשונהר תמוסכלה ברעמסובוגל מידההעש כספיםל משךבה .ו 
 תמקה רךלצו תר,הי בין ת,גנדיאוה ברההח תמקלה דדיםהצ בין שהיו הוגנדאב
 תמניוה ליבע עם תמוסכלה סובוגל היעגה 2020 סמרב 24 ביום ,גנדהאוב ציהאופרה

 תמניוהליעב פיהןלת,גנדיאוה ברההח של תמניובכן גם קיםמחזי אשר לייםאהישר
 תגנדיאוה ברההח של עוהנפר קנפמוהתמניוה מהון 10% סלובוגרו ליעבי לייםאהישר
 ברהבח תיהקאחזו שיעור תא ילתגד סגלובוש פןאוב מורה,תאלל ,תםקאחזב אשר

 יעלבלש תםקהחז עורשי כי דדיםצה בין סכםהו ודע.61%-ל 51%-מתגנדיאוה
 צוין,י . אשהי סיבה מכל תידבע שוב טןקי אל תגנדיאוה ברהבח לייםאהישר תמניוה
 תחוהדו על מהתיהח מועדל מההושל טרם סגלובולתדיגנאוה ברההח תמניו תברהע כי

 .פייםסהכ

 איפוהר סאביקנה תחוםבתברוח ונה,קורה נגיף תטושהתפ תקבובע, 2020 מרץ בחודש .ז
 םג אהמל תתכונמב ולעלפ לתוכ ברההח כךפיול חירום תלשע יונייםח ליםפעמכ דרוגהו
 תרכויעמה קחלוכ אישורהתקבל טרםב עוד ק.משה של האמל תההשב של קרהמב

 תנוספ תמרמשב בודהעל ברהחה רכהנע ונה,קורהרמשב עם תדדומותלה ברההח
 רצף על מורלש תמנ לע חירום תעלש תהנחיול אםתבה בדיםעולתרכוהד בירההעו
 עההשפ פהצו אינה רההחב ת,אז אורל .איפור סקנבי מוצרי תקאספו חווהב בודהע

 ונה.קורף הגינתקבובע תקיסעתה הלועיעל פ תתימהו
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 פרטים נוספים על התאגיד - ד' פרק 

 
 
 

 בע"מ  פארמהטוגדר  שם החברה: 
 

 520039348 מס' החברה ברשם החברות:
 

 אשקלון  )מתחם יובל גד( 12ת.ד.  ,1התעשיה   כתובת:
 

 08-6721601 טלפון: 
 

 08-9945660 פקסימיליה: 
 

 contact@together-pharma.com : אלקטרוני דואר

 

 2019בדצמבר,  31 תאריך הדוח על המצב הכספי:
 

 2020במרס,  29 תאריך הדוח: 
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   2019לשנת   (ש"חתמצית דוחות על הרווח הכולל של החברה )אלפי  :א10תקנה 
 

 לתקופה שהסתיימה ביום 
 30.6.2019   

 )חציון ראשון( 
31.12.2019   
 )חציון שני( 

 - - הכנסות 
 1,076 ( 428) ירות כהמ  עלות
 1,076 ( 428) גולמי  )הפסד( רווח

 14,030 7,777 וכלליות   הנהלה  הוצאות
 269 - הוצאות אחרות 

 15,375 7,349 מפעולות רגילות הפסד
 1,287 2,001 ן, נטו מימו הוצאות 

 16,662 9,350 לשנה  הפסד
 16,633 9,348 כולל לתקופה הפסד

 
 בתמורת ניירות ערך שימוש  : ג10תקנה 

בתאריכים   (1) החברה  שביצעה  מההנפקות  נועדו    2018בנובמבר    19  -ו  2018באוגוסט    15התמורות 

התאם להחלטות דירקטוריון החברה כפי שיהיו מעת לעת, ובין היתר, לצורך הגדלת בסיס  לשימוש ב

החברה של  ופיתוחה  עסקיה  לקידום  ישמש  אשר  החברה  של  הנדרשות  להמשך  ,  ההון  ההשקעות 

להקמת חוות הגידול בישראל ובאפריקה, להמשך ההשקעות להקמת מפעל לייצור מוצרי קנאביס,  

השוטפות הוצאותיה  ולצורך  ובעולם  בישראל  החברה  של  הפעילות  הדוח,  להרחבת  למועד  נכון   .

ות  . לפרטים נוספים אודפיתוח הקרקעות לגידול קנאביסהחברה השתמשה בתמורות כאמור לצורך  

וייעוד תמורתן, ראו דיווחים מיידיים מ באוגוסט    19;  2018באוגוסט    15ימים  הההנפקות כאמור 

אסמכתאות:    2018בנובמבר    20  - ו   2018בנובמבר    18;  2018 -2018-01;  2018-01-077028)מס' 

בהתאמה(, 2018-01-111414  -ו  2018-01-111048;  2018-01-110379;  2018-01-078459;  077676  ,

 ם על דרך ההפניה.  הנכללי

ביום   (2) החברה  שביצעה  מההנפקה  לשמש    2019ביוני    16התמורה  בהתאם  נועדה  שונות,  למטרות 

בארץ   החברה  של  פעילותה העסקית  למימון  זה  ובכלל  לעת,  שיהיו מעת  כפי  של החברה  לצרכיה 

  רךלצובתמורת ההנפקה כאמור  השתמשה החברה . נכון למועד הדוח, ובחו"ל, כפי שיהיה מעת לעת

ביוני   13. לפרטים נוספים אודות ההנפקה כאמור, ראו דיווחים מיידיים מהימים השוטפת הפעילות

 הנכללים על דרך ההפניה. (, 2019-01-059503) 2019ביוני  17-( ו2019-01-058837) 2019

לשם פעילותה השוטפת של  נועדה לשמש    2020בפברואר    5התמורה מההנפקה שביצעה החברה ביום   (3)

החברה והתאגידים בשליטתה, מימון הון חוזר, השלמת הקמת מפעל בישראל, הרחבת החממות  

  שימוש  עשתה  טרם למועד הדוח, החברה    נכון .  בישראל וכפי שיקבע דירקטוריון החברה מעת לעת

  וכן  1"מ בע   סוכנויותהשיבה הלוואה שנטלה החברה מראלקו    ,זה  למועד  ונכון   ה ההנפק  תמורת  בכל

  לפרטים נוספים   .()לרבות מימון הון חוזר  השוטפת  פעילותהעשתה שימוש בסכומים נוספים לצורך  

-2020-01)  2020בפברואר    5- ( ו2020-01-013254)  2020בפברואר    4ראו דיווחים מיידיים מהימים  

 
 לפרק א' לדוח זה.  ב.כ6.31לפרטים נוספים ראו סעיף  1
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 . על דרך ההפניה  הנכללים (,013638

 
 .201931.12 ליום כלולות ובחברותבת -בחברות השקעות רשימת : 11 תקנה

 
 המניה  סוג החברה  שם

 .נ.וע

  מונפק  הון

  ונפרע

)מספר  

 ( המניות

.נ. ע

  על  מוחזק

 ידי

 החברה 

  ערכם

  בדוח

  הכספי

  הנפרד

  של

 החברה 

  בהון

  ובזכויות

 ההצבעה 

 )%( 

  בסמכות

  למנות

 דירקטורים

 )%( 

ג'ובוקיט טכנולוגיות  

 בע"מ

  0.01רגילות בנות 

 ש"ח ע.נ. כ"א 

2,001,111 20,011.11  

(17,445 ) 

 

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 (436 ) 51% 51% 

ש"ח   10רגילות בנות  גלובוס פארמה בע"מ 

 ע.נ. כ"א 

1,000 1,000 (3,335 ) 100% 100% 

ירוק תוצרת רפואית  

 בע"מ

ש"ח   10רגילות בנות 

 ע.נ. כ"א 

500 500 - 100% 100% 

Together Ideas 

Pharma Portugal, 

LDA 

יורו    1רגילות בנות 

 ע.נ. כ"א 

1,000 900 (262 ) 90% 66.67% 

Together Pharma 

Poland spolka z 

ograniczona 

odpowiedzialnoscia 

 

זלוטי   50רגילות בנות 

 ע.נ. כ"א 

2,000 1,010 - 50.5% 50% 

ש"ח   0.1רגילות בנות  קנאבליס בע"מ 

 ע.נ. כ"א 

1,000 1,000 16,316 100% 100% 

 
 בת ובחברות כלולות בשנת הדיווח  -שינויים בהשקעות בחברות : 12 תקנה

 
 )תמורה(   עלות מניות מספר החברה  שם מהות תאריך 

 Together Ideas Pharma חברה  הקמת  4.7.2019

Portugal, LDA 
 יורו  900 900

 Together Pharma Poland חברה  הקמת  10.4.2019

spolka z ograniczona 

odpowiedzialnoscia 

 זולטי  50,500 1,010

  ים נוספים ראו דיווח  לפרטים 1,000 "מ בע קנאבליס  החברה  רכישת 5.12.2019

  29  מהימיםמהימים  ים מיידי

-2019-01)  2019באוגוסט  

ו090001   2019בדצמבר    5-( 

 יםהנכלל  (,2019-01-106773)

 . ההפניה דרך על
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  (₪)אלפי    והכנסות החברה מהן בשנת הדיווחכלולות בת וחברות -הכנסות של חברות : 13תקנה 
 

 )הפסד(  החברה שם

 

  כולל רווח

 אחר

 ריבית  ניהול ודמי דיבידנד

 

 תאריך עד

  על הדוח

  המצב

 הכספי 

 לאחר 

  הדוח תאריך

  המצב על

 הכספי 

שנת  עבור

 הדיווח  

  לאחר

  שנת

 הדיווח

טכנולוגיות ג'ובוקיט 

 בע"מ

408 __ __ __ 394 __ 

Industrial Globus 

Uganda 

91 __ __ __ 199 __ 

 __ 760 __ __ __ ( 5,312) "מ בע פארמה  גלובוס

 __ __ __ __ __ ( 49) "מ בע קנאבליס 

TOGETHER IDEAS 

PHARMA 

PORTUGAL, LDA 

(292 ) __ __ __ __ __ 

 
  בבורסה מסחר : 20תקנה 

במהלך תקופת הדוח נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ניירות הערך הבאים  
 של החברה:  

  
 הערות  למסחר שנרשמה כמות הערך נייר סוג תאריך

 של  רגילות  מניות 2019ביוני  16

 החברה 
פרטית במסגרת עסקת השקעה עם   הקצאה 2,413,710

הכשרה חברה לביטוח בע"מ. לפרטים ראו 

 2019  ביוני  17דיווח מיידי של החברה מיום  

(2019-01-059515 .) 

  רגילות   מניות  הנפקת 2019 ביוני 17

  כתבי ,  החברה  של

(  8)סדרה    אופציה

)סדרה   אופציה  וכתבי

  לתשקיף   בהתאם(  9

 .מדף הצעת ודוח מדף

 רגילות:   מניות

753,040 

(:  8אופציה )סדרה    כתבי

1,882,600 

 :9 סדרה אופציה כתבי

1,882,600 

 ראו  לפרטים.  אופציה  וכתבי   מניות  הנפקת

 2019  ביוני  17  מיום  החברה  של   מיידי  דיווח

(2019-01-059698 .) 

 של  רגילות  מניות 2019  באוקטובר  30

 החברה 
 בעלי   של  חוב  המרת  כנגד  פרטית  הקצאה 461,538

 דיווח  ראו   לפרטים .  החברה  של  השליטה

 2019  באוקטובר  31  מיום  החברה  של  מיידי

(2019-01-092673 .) 

 של  רגילות  מניות 2019 בנובמבר 6

  לא   ואופציות  החברה

 סחירות

 : רגילות מניות

698,457 

 :סחירות לא אופציות

1,396,914 

 כנגד  הדירקטוריון"ר  ליו  פרטית  הקצאה

 ראו   לפרטים.  דירקטוריון"ר  יו  שירותי  מתן

  בנובמבר  6  מיום   החברה  של  מיידי  דיווח

2019 (2019-01-095325 .) 

 של  רגילות  מניות 2019 בדצמבר 5

  לא   ואופציות  החברה

 רשומות

 : רגילות מניות

2,424,206 

 :רשומות לא אופציות

עסקת   במסגרת  ואופציות  מניות  הקצאת 

 מיידי   דיווח  ראורכישת קנאבליס. לפרטים  

-2019-01)  2019  בדצמבר  5  מיום  החברה   של



5

269,782106740 .)

2.2אודות מימושים של כתבי אופציה סחירים ואופציות לא סחירות למניות של החברה, ראו סעיף    לפרטים
 לפרק א' לדוח התקופתי. 

במהלך תקופת הדוח הופסק המסחר בניירות הערך של החברה כמפורט להלן: 

המסחר  הפסקת סיבתשעהתאריך "עני סוג
 ( 462010)  רגילה מניה

5  סדרה  אופציה

(4620191 ) 

6  סדרה  אופציה

(4620209 ) 

תקופתי דוח פרסום18.3.201916:58

זמני סעד למתן משפט בית החלטת19.5.201913:54

זמני סעד למתן משפט בית החלטת6.5.201914:37

 ( 462010)  רגילה מניה

6  סדרה  אופציה

(4620209 ) 

"מבע קנאבליס לרכישת עקרונות מזכר13.6.201909:31

 ( 462010)  רגילה מניה

6  סדרה  אופציה

(4620209 ) 

8  סדרה  אופציה

(4620258 ) 

9  סדרה  אופציה

(4620266 ) 

"ר מהיק גידול רישיון קבלת30.6.201913:48

 GACP החווה באוגנדה הוסמכה לתקן6.8.201909:40

 הגידול   בחוות  רפואי  קנאביס  של  והחזקה  לעיסוק"ר  מהיק  רישיון30.10.201913:03

 החברה  של

קאנביס מעבדות טכנולוגיה בע"מ  עםהסכם מחייב 13.11.201912:57

הסכם מחייב למכירת מוצרי קנאביס  21.11.201914:11

https://maya.tase.co.il/reports/details/1246185
https://maya.tase.co.il/reports/details/1246185
https://maya.tase.co.il/reports/details/1246185
https://maya.tase.co.il/reports/details/1262563
https://maya.tase.co.il/reports/details/1262563
https://maya.tase.co.il/reports/details/1262563
https://maya.tase.co.il/reports/details/1264076
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 לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה  תגמולים : 21תקנה 
אי המשרה  להלן פירוט התגמולים שניתנו, בשנת הדיווח, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת הדיווח, לכל אחד מבעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נוש .א

  (:"חש( )אלפי 2)א()21-( ו 1)א()21כאמור בתקנות  , הבכירה בחברה ובחברות הבת

  תגמולים* אחרים  תגמולים* בעבור שירותים  מקבל התקבולים פרטי 

 תפקיד שם
היקף  
 משרה

שיעור 
החזקה  

בהון 
 2התאגיד 

 מענק שכר
תשלום 
מבוסס 

 מניות

דמי 
 ניהול

 ריבית  ( 1) אחר עמלה 
דמי 

 שכירות
 סה"כ אחר 

"ר  יו דנינו  יוחנן
 הדירקטוריון 

  360  6,576       6,936 

"ר  יו ברכה  ניסים 
  דירקטוריון 

 3"ל ומנכ

50% __ __ __ __ 420 __ __ __ __ __ 420 

  משותף "ל  מנכ עטיה  גיא
  גלובוס   של

 ודירקטור 

50% __ __ __ __ 420 __ __ __ __ __ 420 

  משותף "ל  מנכ סוסינסקי   ניר
  גלובוס   של

 ודירקטור 

50% __ __ __ __ 420 __ __ __ __ __ 420 

סמנכ"ל   אור  בן  אורי 
 כספים 

40% __ 215 __ __ __ __ __ __ __ __ 215 

 
 . סכומי התגמול מובאים במונחי עלות לחברה *
 ( "אחר" כולל החזר הוצאות נסיעה ואחרות. 1)
 
 

 
 בעלי עניין ונושאי משרה למועד פרסום הדוח.  2
 נכון למועד פרסום הדוח, מר ברכה מכהן כמנכ"ל ודירקטור.  3
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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    1.5אורי בן אור, ראו סעיף  
 הנכלל על דרך ההפניה. 

 

  2019ביוני    20לפרטים אודות הגמול לו זכאי מר יוחנן דנינו, ראו דיווחים מיידיים מהימים   .ג
 (, הנכללים על דרך ההפניה. 2019-01084339) 2019בספטמבר  26 - ( ו2019-01-061777)

 
 גמול דירקטורים  .ד

  , הדירקטורים בחברהומר יוחנן דנינו  ט ה"ה ניסים ברכה, גיא עטיה וניר סוסינסקילמע
תלוי( בלתי  אחד  ודירקטור  דח"צים  לסכום    )שני  בהתאם  גמול  כמפורט  המירבי  קיבלו 

סך הגמול    .2000-בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות דירקטור חיצוני(, התש"ס
 ש"ח. 216,000סך של  עומד על  2019ששילמה החברה בשנת 

 
 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 

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, בדבר כל עסקה עם בעל שליטה בחברה או שלבעל שליטה  

עניין אישי באישורה, אשר החברה התקשרה בה בשנת הדוח או במועד מאוחר לסוף  בחברה יש  

 שנת הדוח ועד למועד הגשת הדוח או שהיא עדיין בתוקף במועד הדוח: 

 ( לחוק החברות4)270עסקאות המנויות בסעיף  .א

לדוח    1.5ראו סעיף  ת החברה עם בעלי השליטה בחברה  יולפרטים אודות התקשרו  .1

(, הנכלל על דרך ההפניה וכן  2018-01-043534)  2018במאי    2ום  מיידי של החברה מי

 לפרק א' לדוח התקופתי.  6.23 ףסעי

 התקשרות עם מר ניר ברכה )אחיו של מר ניסים ברכה, אחד מבעלי השליטה בחברה(.   .2

  את   החברה  של   המניות  בעלי  של  הכללית  האסיפה  אישרה,  2019  באוקטובר  10  ביום

השליטה   מבעלי  ברכה,  ניסים  מר  של  קרוב  הינו  אשר  ברכה,  ניר  מר  של  העסקתו 

של   בת  )חברת  בע"מ  פארמה  בגלובוס  הרכש  על  ואחראי  הבינוי  כמנהל  בחברה, 

  בספטמבר  4  מהימים  מידיים  דיווחים  ראו  לפרטים.  2019במרס    1החברה( החל מיום  

  דרך  על  הנכללים(,  2019-01-088107)  2019  באוקטובר  10-ו(  2019-01-092851)   2019

 . ההפניה

( לפרק א' לדוח  5)2.3(. לפרטים ראו סעיף  6הארכת מועד פקיעת כתבי אופציה )סדרה   .3

 התקופתי. 

( לפרק א' לדוח  6)2.3(. לפרטים ראו סעיף  8הארכת מועד פקיעת כתבי אופציה )סדרה   .4

 התקופתי. 

בעלי השליטה  הקצאת מניות של החברה בדרך של המרת חוב של החברה לשניים מ .5
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 .בה

החברה    אישרה,  2019באוגוסט    15  ביום של  המניות  בעלי  של  הכללית  האסיפה 

הקצאת מניות של החברה בדרך של המרת חוב של החברה לשניים מבעלי השליטה  

השליטה   בעלי  שהעמידו  בעלים  הלוואות  בגין  עטיה,  וגיא  ברכה  ניסים  ה"ה  בה, 

-2019)  2019  ביולי   9  הימים מ   יםמיידי   דיווחים   ראו  נוספים  לפרטים לטובת החברה.  

 . ההפניה דרך על הנכללים(, 2019-01-085444) 2019  באוגוסט 15-ו( 01-070303

 עסקאות אחרות  .ב

 אין. 

 הדוח  תאריךבסמוך ל  בחברה עניין בעלי החזקות : 24 תקנה
 

אופציות לפי   מניות 

תוכנית אופציות  

 לעובדים

 סה"כ ללא דילול

 )%( 

 סה"כ בדילול מלא 

 )%( 

 3.22 1.25 1,396,914 698,457 יוחנן דנינו 

 17.67 20.64 --  11,495,415 ברכה ניסים

 18.93 20.12 - 12,316,063 עטיה גיא

 13.71 16.02 - 8,918,903 סוסינסקי  ניר

 0.03 0.04 - 20,471 בריקמן   מרום מיכל

 
 הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים  :א24תקנה 

ראו    2019בדצמבר    31נכון ליום    המיריםלפרטים בדבר ההון הרשום, הון מונפק וניירות ערך  
   .(, הנכלל על דרך ההפניה2020-01-000102) 2020בינואר  1דיווח מיידי מיום  

 
 מרשם בעלי מניות של החברה  : ב24תקנה 

  1ראו דיווח מיידי מיום    2019בדצמבר,    31מרשם בעלי מניות של החברה ליום  לפרטים בדבר   

   הנכלל על דרך ההפניה.(, 2020-01-000102) 2020בינואר 

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:

 



 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 הדירקטורים של החברה  : 26תקנה 
 : למועד פרסום דוח זהלהלן פרטי הדירקטורים של החברה, נכון  

 
 הדר רון עירית בן עמי  מיכל מרום בריקמן  גיא עטיה  ניר סוסינסקי  ניסים ברכה  יוחנן דנינו  שם: 

 055653661 056794852 24675746 033519745 033753369 022720452 056162142 זיהוי: מספר 

 22.3.1959 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  מושב אמונים   117הזית   א 

4325801 

זעירא   תל    33מרדכי 

 אביב 

 ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  נתינות:

חברות בועדות  

 דירקטוריון: 

וועדת   - - - - ביקורת  ועדת 

 תגמול 

הועדה   ביקורת,  ועדת 

כספיים   דוחות  לבחינת 

 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 

מומחיות    תלויה בעלת 

ופיננסית   חשבונאית 

 וכשירות מקצועית. 

חיצונית,   דירקטורית 

מומחיות   בעלת 

 חשבונאית ופיננסית. 

דירקטור   ית כן, 

  תתת בעל   ת חיצוני

חשבונאית   מומחיות 

וכשירות    ופיננסית

 .  מקצועית

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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 הדר רון עירית בן עמי  מיכל מרום בריקמן  גיא עטיה  ניר סוסינסקי  ניסים ברכה  יוחנן דנינו  שם: 
התאריך בו החלה  

 כדירקטור: כהונתו 

5.2.2019 2.5.2018 2.5.2018 2.5.2018 2.5.2018 04.05.2016 24.4.2019 

התעסקותו    ,השכלתו

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.

בהנדסת   ראשון  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;   )

 עים. של אולם אירו

ראשון   תואר  בוגרת 

וחשבונאות   בכלכלה 

למינהל;   מהמכללה 

במימון   מוסמך  תואר 

 מברוק קולג' ניו יורק.  

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  מטעם המרכז  , 

הרצליה.   הבינתחומי, 

החטיבה   על  ממונה 

עובדי   באיגוד  הארצית 

בהסתדרות   התחבורה 

 הכללית החדשה.

    

לרפואה,   ד"ר 

תל   אוניברסיטת 

 אביב. 

ראשון   תואר 

במשפטים,  

תל   אוניברסיטת 

 אביב. 

חברת   מנכ"לית 

Israel Healthcare 

Ventures  ויו"ר פעיל ,

 .Supplantבחברת 

משפחה  האם הוא בן  

של בעל עניין אחר  

 בתאגיד: 

 לא לא לא לא לא לא 
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 הדר רון 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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  נושאי משרה בכירה של החברה :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 

שלו, בתאגיד, בחברה בת  
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  
עסקים מאוניברסיטת בר אילן; ותעודת  
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  הח בע"מ;  אינטרקיור  זקות; 
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 

פנים   מוסמך מבקר  בינלאומי 
(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. 
 

 התאגיד רואה החשבון של  : 27תקנה 
 פאהן קנה ושות'.   שם:

 אביב. -, תל 32מען: רחוב המסגר  
 

 שינוי בתקנון : 28תקנה 

מיום   מיידי  דיווח  ראו  נוספים  דרך  2019-01-062902)  2019ביוני    24לפרטים  על  הנכלל   ,)

 ההפניה. 

 המלצות והחלטות הדירקטורים  : 29תקנה 

הכללית,   .א האסיפה  בפני  הדירקטורים  אישור המלצות  טעונות  שאינן  והחלטותיהם 

 האסיפה הכללית 

 אין. 

 החלטות האסיפה הכללית שנתקבלו שלא בהתאם להמלצות הדירקטורים .ב

 אין. 

 החלטות אסיפה כללית מיוחדת .ג

את  2019אר  בינו   21ביום   (1) החברה  מניות  בעלי  אסיפת  תקופת    הארכת  אישרה 

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

)סדרה   אופציה  כתבי  של  ליום  7המימוש  עד  לפרטים    )כולל(.   2019במארס,    3( 

-2019-01;  2019-01-008466)  2019בינואר    21נוספים ראו דיווחים מיידיים מיום  

 (, הנכללים על דרך ההפניה. 008475

הארכת2019באפריל    18ביום   (2) את  החברה  מניות  בעלי  אסיפת  אישרה  תקופת    , 

לפרטים נוספים    )כולל(.  2019ביוני,    16( עד ליום  5המימוש של כתבי אופציה )סדרה  

 (, הנכלל על דרך ההפניה.2019-01-039235)  2019באפריל    18ראו דיווח מיידי מיום  

רה את מינויה של ד"ר הדר  , אישרה אסיפת בעלי מניות החב2019באפריל    24ביום   (3)

שלה,  השתתפות  התגמול שנתי וגמול רון כדירקטורית חיצונית בחברה, את תנאי ה

לפרטים נוספים   במסגרת פוליסת הביטוח של החברה.  והכללתהכתב פטור ושיפוי 

 (, הנכלל על דרך ההפניה.2019-01-040138)  2019באפריל    24ראו דיווח מיידי מיום  

, אישרה אסיפת בעלי מניות החברה את תנאי ההתקשרות של  2019ביוני    24ביום   (4)

החברה עם מר יוחנן דנינו כיו"ר הדירקטוריון של החברה, ואת הארכת כהונתה של  

דיווח   ראו  נוספים  לפרטים  של החברה.  חיצונית  כדירקטורית  עמי  בן  עירית  גב' 

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 2019-01-062884)  2019ביוני  24מיידי מיום  
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החברה  2019באוגוסט    15ביום   (5) מניות  בעלי  אסיפת  אישרה  של  ,  מניות  הקצאת 

הגדלת  , וכן את  החברה בדרך של המרת חוב של החברה לשניים מבעלי השליטה בה

( בסכום נוסף של עד  Industrial Globus Ugandaההשקעה בחברת נכדה של  החברה )

-2019-01)  2019באוגוסט    15. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  מיליון ₪  8

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 085444

הארכת תקופת  , אישרה אסיפת בעלי מניות החברה את  2019באוגוסט    28ביום   (6)

את הפחתת מחיר    וכן,  2020בפברואר    27( ליום  6המימוש של כתבי אופציה )סדרה  

  2019סט  באוגו  28לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום    ש"ח למניה.  7-המימוש ל

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 2019-01-089935)

הארכת תקופת  , אישרה אסיפת בעלי מניות החברה את  2019באוגוסט    28ביום   (7)

לפרטים נוספים ראו    .2019באוקטובר    15( ליום  8המימוש של כתבי אופציה )סדרה  

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 2019-01-089941) 2019באוגוסט  28דיווח מיידי מיום  

תקשרות החברה  , אישרה אסיפת בעלי מניות החברה את  2019באוקטובר    10ביום   (8)

ב"עסקת מסגרת" למשך שלוש שנים לצורך התקשרות בפוליסות ביטוח עתידיות  

העסקתו של מר ניר ברכה, אשר הינו קרוב של מר  , את לדירקטורים ונושאי משרה

מר יוחנן דנינו, מתוקף  הקצאת ניירות ערך ל, וניסים ברכה, מבעלי השליטה בחברה

החברה דירקטוריון  כיו"ר  מיום  תפקידו  מיידי  דיווח  ראו  נוספים  לפרטים   .10  

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 2019-01-088107) 2019באוקטובר  

  החברה  החלטות :א29תקנה 

 פטור, ביטוח והתחייבות לשיפוי  

  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    2חי של  ביטוח לדירקטורים ולנושאי משרה של החברה בכיסוי ביטו

דולר )כתלות בסעיף הכיסוי(.    50,000-100,000דולר וההשתפות העצמית בסך של    27,500של  

 חודשים.  12לתקופה של  2018במאי   1הפוליסה תחול החל מיום 

החברה ב"עסקת  , אישרה האסיפה הכללית של החברה את התקשרות  2019באוקטובר    10ביום  

וש שנים לצורך התקשרות בפוליסות ביטוח עתידיות לדירקטורים ונושאי  מסגרת" למשך של

מיליון דולר ארה"ב, עלות הפרמיה השנתית    10הפוליסה תכלול כיסוי ביטוחי של עד  .  משרה

דולר ארה"ב לשנה וגובה ההשתתפות העצמית של החברה בכל    75,000לא תעלה על סך של  

הליך אישור של פוליסת  .  דולר ארה"ב לכל תביעה  100,000פוליסת ביטוח לא יעלה על סך של  
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יכלול   המסגרת  החלטת  של  תוקפה  ובתקופת  המסגרת  החלטת  בתנאי  תעמוד  אשר  ביטוח 

החברה ודירקטוריון  הביקורת  ועדת  נוספים  אישור  לפרטים  מיום  .  מיידי  דיווח    10ראו 

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 2019-01-088107) 2019באוקטובר  

החברה  ,  2020  בפברואר  27ביום   התקשרות  את  החברה  ודירקטוריון  התגמול  ועדת  אישרו 

ו דירקטורים  לאחריות  ביטוח  פוליסת  בחברה    ושאי נ ברכישת  שליטה  )משרה  בעלי  לרבות 

בחברה משרה  כנושאי  וז(המכהנים  מיום  ,  החל  חודשים    12למשך    2020בפברואר    28את 

 בתנאים הבאים: 

 . כל העולם למעט ארה"ב וקנדה –טריטוריה  (א)

 . מיליון דולר ארה"ב, למקרה ולתקופה 2גבולות האחריות לא יעלו על  (ב)

דולר    75,000ושאי משרה לא יעלה על  נגד  נסכום השתתפות עצמית לחברה בגין תביעות כ (ג)

 . דולר בגין תביעת ניירות ערך 150,000  -ארה"ב לתביעה ו

 .דולר ארה"ב 74,750תית תעמוד על  נפרמיית הביטוח הש (ד)

במרס,    9  אישור ההתקשרות כפוף לאישור אסיפת בעלי המניות ואשר זימון לה פורסם ביום 

2020 (2020-01-022995) . 
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 ודירקטורניסים ברכה, מנכ"ל    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:  2019( 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:  2019( 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              

 

 


