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* SUBJECT TO THE APPROVAL OF TEFEN SHAREHOLDERS 

מצגת זו נערכה לשם מסירה והצגה של מידע בתמצית בלבד ואינה יכולה להחליף עיון בדיווחיה של אינטליקנה (להלן: "החברה"). מצגת זו כוללת הצהרות, יעדים, תחזיות, 

הערכות, נתונים צפויים וכיוצ"ב, המהווים מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח -1968 . התממשותם של איזה מההצהרות, יעדים, הערכות תחזיות ונתונים 

אלו ועמידתה של פעילות הקנאביס ביעדים ובתחזיות, בעבר ובעתיד, תלויים בחלקם בגורמים שאינם בשליטת פעילות הקנאביס כמו גם בגורמי סיכון אליהם חשופה הפעילות, 

או  המוערכים  והנתונים  היעדים  התוצאות,  מן  מהותי  באופן  שונים  להיות  או  יותר  מאוחרים  במועדים  להתקיים  חלקי,  באופן  להתקיים  להתקיים,  שלא  עלולים  ולפיכך 

או  המוערכות  מהתוצאות  מהותי  באופן  שונות  להיות  עשויות  הפעילות  ותוצאות  יתממשו,  אכן  והערכותיה  ציפיותיה  כי  ודאות  כל  אין  לפעילות  זו.  במצגת  המשתמעים 

המשתמעות במצגת זו, בין היתר, עקב שינוי בכל אחד מהגורמים דלעיל. להסרת ספק מובהר, כי החברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע, כולו או חלקו, הכלול במצגת זו, בין 

אם כתוצאה ממידע חדשש אירוע עתידי או מסיבות אחרות. כמו כן, מובהר כי תוכניות ואסטרטגיית הפעילות הכלולות במצגת זו נכונות למועד פרסומן ויכול וישתנו בהתאם 

להחלטות הנהלת הפעילות, כפי שתהיינה מעת לעת, ו/או בשל היותם תלויים, כולם או מקצתם, בגורמים שאינם בשליטת הפעילות כמו גם בגורמי סיכון אליהם חשופה 

החברה. של  הערך  ניירות  לרכוש  להתחייב  או  לרכוש  הזמנה  או  ייעוץ  ו/או  המלצה  לכשעצמה  מהווה  אינה  חלקה,  או  כולה  זו,  מצגת  כי  יובהר  הפעילות. 

הבהרה
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י ל ו ה י נ ת  ו ו צ

יונה לוי
יו"ר אינטליקנה ומנכ"ל אלויט אל. סי. אס. פארמה. בעל ניסיון של 

יותר מ-25 שנים ביזמות, שוק ההון וניהול חברות.

אורי וייס
מנכ"ל ודירקטור אינטליקנה. יזם ואיש עסקים בתחום הנדל״ן 

והחקלאות. בעבר, היה שותף בקבוצת מרכז הבנייה הישראלי 
ומנכ״ל מרכז הדיור הישראלי. אורי יזם והקים פרויקטים בתחום 

הנדלן: מגורים, מסחר ומשרדים ברחבי הארץ.

רו"ח אילנית הלפרין
סמנכ"לית כספים בעלת ותק של 21 שנים בחשבונאות. 11 

מתוכם כשותפה ב-פאהן קנה בישראל. בעלת נסיון רב בלקיחת 
חברות לשוק ציבורי, בקיאה בתקני חשבונאות בינלאומיים 

וישראליים.

דורון בירגר
יועץ בתחום הטכנולוגיה. בעבר כהן כמנכ"ל אלרון (נסחרת בארץ 

ובנסדק) ויו"ר בגיוון אימג'ינג שנמכרה בכמיליארד דולר ונסחרה 
בארץ ובנסדק. מכהן כיו"ר, דירקטור ויועץ בשורה של חברות 

טכנולוגיות, פרטיות וציבוריות, בעיקר בתחום המכשור הרפואי. 
דורון גם מכהן כיו"ר וכחבר הוועד המנהל בשורה של ארגונים ללא 

מטרות רווח. בעל תואר ראשון ושני בכלכלה מהאוניברסיטה 
העברית בירושלים.

נחשול כהן
יועץ גידול ופיתוח באינטליקנה. בעל ותק של מעל 10 שנים 

בתחום הקנאביס הרפואי.  מייסד ומדען ראשי בחברת אלויט 
אל.סי.אס פארמה. יועץ לחוות גידול קנאביס בארץ ובעולם, 

משלבי ההקמה ועד המסחור.

ד"ר דב תמרקין 
דירקטור ויועץ פעיל באינטליקנה. ד"ר תמרקין הוא המייסד 

והמנכ“ל לשעבר של פואמיקס, המפתחת וממסחרת תרופות 
חדשניות בתחום רפואת העור (NASDAQ:FOMX). תחת ניהולו 

גייסה פואמיקס בבורסה כ-160 מיליון דולר.
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ה ר חב ה י  ס כ נ

בעלות מלאה על מתקן גידול 
מהמובילים בישראל, בשטח של 

5.5 דונם בשרון. צפי תחילת 
שתילה - רבעון ראשון לשנת 2020.

בעלות חלקית על שני מתקני גידול 
נוספים בשרון הנמצאים בהליכי 

הקמה מתקדמים (50% בעלות על 
מתקן בגודל 5 דונם ועוד 22.5% 

ממתקן בגודל 10 דונם).

הסכמי מכירה בהיקף של 80 מליון 
ש"ח למכירת תפרחת בתוך ישראל, 

.IMC-GMP ליצרן בעל תקן

פיתוח ייצור ושיווק מוצר לטיפול 
בסימפטומים של מחלת 

הפסוריאזיס.

 ,WENOID 30% שותפות במיזם
 CBD פלטפורמת מידע בנושא

בהובלת אייל זילברמן.

49% משיתוף פעולה עם חברת 
מורז צמחי מרפא, העוסקת בתחום 

הקוסמטיקה הפרא-רפואית, לשילוב 
המוצרים הקיימים של מורז עם 

 .CBD

50% משיתוף פעולה עם החברות 
בר-מגן ו-וט מגן, העוסקות בתחום 

המזון לחיות מחמד וחיות משק, 
לשילוב המוצרים הקיימים של בר 

.CBD מגן עם

40% בשותפות הנמצאת בהליכי 
קבלת רישיון בפורטוגל להקמת 

יכולת ייצור.

הסכם מכירה מחייב לאלויט מלטה 
של 6 טון קנאביס רפואי.

* הסכם מותנה באישור אסיפה.4



כושר ייצור
10 טון בשנה

תחילת פעילות
רבעון שני 2020

זמן פעילות
רציף על פני כל השנה

מיקום
חווה במחוז השרון

גודל
5,500 מ״ר

גידול ישראל: מתקני 
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שני הסכמי מכירה מחייבים בתוך ישראל
סך מצרפי של יותר מ-14 טון תפרחת בשווי 80 מליון ₪

לחברה היתר מכירה מלא בישראל

הסכם שני - מכירת עד 7 טון תפרחות קנאביס רפואי ל-3 שנים עם הכנסות מוערכות של 

מעל 40 מיליון ₪.

הלקוח: מפעל הקנאביס הגדול בישראל

הסכם ראשון – הסכם מחייב למכירת 7 טון תפרחות קנאביס רפואי ל-3 שנים עם הכנסות 

מוערכות של מעל 40 מיליון ₪.

עלות הגידול המוערכת לשתי העסקאות יחד בין 26 ל-34 מליון ₪. 

צפי תחילת מכירות והכנסות ברבעון 2, 2020
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הסכם מכירה בחו"ל
אינטליקנה חתמה עם חברת אלויט מלטה

על פי ההסכם צפויה החברה לספק 6 טון קנאביס רפואי למפעל 

במלטה כאשר המחיר לגרם קנאביס ייקבע בתחילת כל שנה (ויוצמד 

למחיר הרוכש בשני הסכמי המכירה הקודמים בארץ).

*מימוש ההסכם מותנה בקבלת אישורי ייצוא, אישורי ייצור ואישור 

אסיפה.
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מ ״ ע ב ן  ש ני א ק  - ת  ב ת  ר חב

5 דונם
100% בבעלות קאנישן; 
בה אוחזת אינטליקנה 
ב-50% והיתרה, 50% 

בבעלות דרך לחיים (צד 
ג' שאינו קשור לחברה).

תחילת מכירות רבעון 2,  
2020

חווה בת 15 דונם במחוז השרון

10 דונם
45% בבעלות קאנישן 
ו-55% אחוז בבעלות 

הייבריד(חברה קנדית).

10 דונם5 דונם
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מורז צמחי מרפא
חברת קוסמטיקה פרא רפואית

חברה משותפת של מורז צמחי מרפא בע"מ ואינטליקנה: 
בבעלות 49% של אינטליקנה, 49% של מורז ו-2% למתווך 

העסקה. 

מורז עוסקת בפיתוח, יבוא, יצוא וייצור מוצרי קוסמטיקה 
וטיפוח, המבוססים על תמציות צמחים. לצורך מיזם משותף, 

החברה המשותפת תייצר, תפיץ ותמכור מוצרי טיפוח מבוססים 
CBD. מרכיב ה-CBD ישולב כאמצעי נוסף בנוסחה הקיימת של 

המוצרים, כמו גם בפיתוח מוצרים חדשים. המוצרים ייוצרו 
באנגליה, תחילת מכירות ברבעון 2, 2020. 

למורז פעילות נוכחית ב-18 מדינות בעולם ומחזורי מכירה של  
עשרות מליוני ש״ח בשנה.

שיווק והפצת המוצרים תעשה באמצעות הפלטורמה השיווקית 
הקיימת של מורז בחו"ל.

ה ל ו ע פ י  פ ו ת י ש
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מוצרי CBD לחיות
שיתוף פעולה עם עם חברת 'בר מגן' (חיות משק) וחברת 'וט-מגן' 

(חיות מחמד) למכירת מוצרי CBD לחיות משק וחיות מחמד.

המיזם 50% בבעלות אינטליקנה ו-50% בבעלות צמד החברות בר-מגן 
ו-וט מגן, אשר יתחיל ייצור באיטליה ברבעון ה-2 של 2020. המיזם יפעל 
לאיתור יצרן וימנף את הידע המקצועי של אינטליקנה בתחום הקנאביס 

והידע והניסיון בפיתוח מוצרים לחיות, של ׳בר מגן׳ ו-׳וט מגן׳.

 CBD שוק המזון לחיות מחמד למוצרים מבוססי Bright�eld Group ע״פ
נמצא בצמיחה מהירה ועתיד להגיע למכירות שנתיות של 1.7 מיליארד 

 Allied דולר בשנת 2023. שוק תוספי ההזנה העולמי הוערך על ידי
marker research בשנת 2017 בכ-19.6 מיליארד דולר וצפוי לצמוח 

בכ-6% מידי שנה ל-31.4 מיליארד דולר בשנת 2025.

מטרת ההתקשרות היא בניית פעילות בתחום חיות המשק והמחמד על 
רקע צמיחה מהירה ששווקים אלו חווים. החברות יתמקדו בשווקים 

.CBD בעלי ודאות רגולטורית ברורה עבור מוצרי

שיווק והפצת המוצרים תעשה באמצעות הפלטפורמה השיווקית של 
החברות בר-מגן ו-וט מגן בחו"ל.

10https://www.alliedmarketresearch.com/animal-feed-additives-market



ה ל ו ע פ י  פ ו ת י ש

QURAZIS - PSORIASIS
MULTI ACTIVE CREAM

מוצר בפיתוח על בסיס CBD שמטרתו לספק הקלה 

בסימפטומים של מחלות עור שונות. המוצר מפותח ע"י אלויט 

אל.סי.אס פארמה, ולאינטליקנה זכות ייצור ושיווק בלעדית.

פסוריאזיס הינה מחלה אוטואימונית כרונית בה תאי העור 

מתחלפים בקצב מוגבר ומופיעה אצל 4.8%* מהאוכלוסייה 

בעולם.

11https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61909-7/fulltext *
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WENOID LTD.
CBD פלטפורמת מידע גלובלית למשתמשי

הפלטפורמה נועדה לייצר קהילה של מיליוני משתמשי CBD בעולם 
אשר ישתפו מניסיונם בשימוש במוצרי CBD שונים. על פי מחקרים, 

שוק ה-CBD צפוי להגיע ל-22 מיליארד דולר כבר בשנת 2021. 

הפלטפורמה אותה מקימים הצדדים תפעל תחת השם 
WeNoid.com. אינטליקנה תחזיק 30% בחברה והיתר ע"י אייל 

זילברמן ודר׳ מירי הלפרין.

נקבע כי הצדדים ישתפו פעולה על מנת ליהנות מסינרגיה בין 
.WeNoid פעילות החברה ומומחיותה בתחום הקנאביס ופעילות

12/https://www.rollingstone.com/culture/culture-news/new-study-cbd-market-22-billion-2022-722852



הצפי הנוכחי הוא כי השוק בישראל יגדל ל- 

212,500 מטופלים, נתון המשקף צריכה 

מקומית של בין 60-90 טון בשנה.

בהתבסס על שווקים של צרכנים בוגרים של 

קנאביס רפואי מצפון אמריקה, מוערך כי 

2.5% מהאוכלוסייה יצרכו בסופו של דבר 

קנאביס רפואי.

השוק הנוכחי בישראל מונה למעלה מ-60 

אלף מטופלים ומוערך בכ-20 טונות בשנה.

סטאטוס נוכחי ופוטנציאל

י ל א ר ש י ה ס  י ב נ א ק ה ק  ו ש
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פורטוגל
סטאטוס התקשרות: בהליכי קבלת רשיון גידול

מדיניות ייצוא:
חוקיות ייצוא כפולה - של פרחים 

ושמנים.

יתרון אסטרטגי:
לספק לשוק הפורטוגלי, כמו גם 

ייצור לשווקים בינלאומיים.

ייצור בר השגה: 
האקלים האידיאלי ביותר מבין מדינות 
האיחוד לגידול והשבחת קנאביס כמו 

גם עלות עבודה נמוכה.

רגולציה:
רגולציית מאקרו - חברה באיחוד 
האירופי. רגולציה יחודית - חוקי 

פורטוגל מאפשרים גידול חיצוני הן 
.THC והן של CBD של

הקמת פעילות קנאביס 
גידולי חממות וגידולי חוץ

תמציות שמן קנאביס
וייצור מוצרים מוכני שוק
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ם י נס נ י פ
(באלפי ₪)

הכנסות גבעת חן

הכנסות מקאנישן - חלק החברה

סה״כ הכנסות

Q2 2020

180

1,000

1,180

Q3 2020

2,850

1,100

3,950

Q4 2020

4,275

1,100

5,375

סה״כ 2020

7,305

3,200

10,505

סה״כ 2021

28,500

10,000

38,500

* לא כולל הכנסות צפויות משיתופי פעולה עם מורז, בר-מגן ומעסקת פורטוגל.
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לבעלת השליטה, מתקן במלטה המהווה שער 
כניסה לאירופה, מתקן גידול וטיפוח פורטוגלי וכן 

חיפוש הזדמנויות נוספות באופן הבינלאומי.

הרחבה גלובאלית

לחברה מתקן גידול מהמובילים בישראל 
ובעלות על זנים ייחודיים שפותחו ע"י צוות 

החברה.

יחודיות

שוק צומח

פעילות הנמצאת בשוק צומח, הנמצא 
בתהליך אסדרה בכל העולם, בעיקר בישראל, 

קנדה, ארה"ב ואירופה.

הצוות הנכון
להנהלת החברה, נסיון, ידע וקשרים עסקיים ניכרים 

ברחבי העולם בתחום הקנאביס.

ם ו כ י ס

לפעילות הסכמים למכירת תוצרת קנאביס בהיקף 
של למעלה מ-100 מליון ₪, ופוטנציאל לגידול בה.

הסכמים חתומים בהיקף 
של מאה מליון שקלים
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