
הזמנה

חממת חדשנות 
עבור

יזמויות בקנאביס רפואי

,  16צבי ברונשטיין ' רח

,מיינדסטבניין 

ישראל, ירוחם

מה אנו מציעים

:ליזמויות וחברות שיעבדו בתוכהליווי והכוונהתוך פיננסית ומקצועיתהחממה מעניקה מעטפת 

תמיכה  , בנוסף לשירותים, לפעילות החברה בשנה הראשונה₪ מיליון 1-1.25תקציב של -פיננסית
.מפורט למטה–י החממה ושותפותיה "ומשאבים שווי כסף המסופקים ע

:קשריהם ותמיכתם בפעילויות השונות, שלוש השותפות בחממה ישקיעו מנסיונם-מקצועית

•BOL Pharma-ייצור  , ומהמובילות בעולם בגידול, החברה הגדולה בישראל לקנאביס רפואי
.תוך עמידה בתקנים המחמירים ביותר, ופיתוח תרופות מקנאביס

•Perrigo–שנסחרת בארצות הברית ומובילה בתחום  , חברת מוצרי בריאות גלובלית מובילה
פ שמהווה  "מפעילה בירוחם מרכז מופריגו. תרופות ללא מרשם ותרופות עם מרשם, self-careה 

,  אירופה וישראל, ב"לחברה פעילות בעיקר בארה. מרכז מצוינות עולמית בתחום תרופות המרשם
.עובדים בישראל1,000-עובדים בעולם וכ10,000עם יותר מ 

•OurCrowd-משקיעים כשירים  50,000עם מעל , פלטפורמת הגיוס המובילה בעולם
מדורגת כבר שנה שנייה בתור הקרן הפעילה ביותר  . מיליארד דולר1.4והתחייבויות של מעל 

חממות טכנולוגיות ובקשר עיסקי עם מעל  5קרנות ו 22, חברות200השקיעה במעל . בישראל
.חברות רב לאומיות1,000ל 

ליווי והכוונה
,  והקנאביס הרפואיאגטק, צוות החממה בעל נסיון וידע רב בניהול חברות הזנק ובתחומי הביוטק•

.ילווה את חברות החממה בכל התחומים
אנשי מקצוע ומומחים  . מודל עיסקי ובגיוס הצוות, השותפות בחממה יסייעו בבניית אסטרטגיה•

.נוספים חיצוניים ייעצו לחברות החממה
הפריה הדדית עם  . חברות החממה יהנו מסביבת עבודה תומכת בירוחם על פי אופי פעילותן•

.חברות חממה נוספות ונטוורקינג
.  ניהול העבודה מול הרשות לחדשנות בקבלת ההשקעה•
החברה תקודם כאחת מחברות הפורטפוליו של  . עזרה וליווי בהשקעות המשך לחברות בוגרות•

OurCrowd.

קול קורא

מי אנחנו

בתחומי  , מזמינה כל יזם שבידו חדשנות טכנולוגית הקשורה לקנאביס הרפואיקאנגבחממת 
.ליצור קשר ולהציג את המיזם, ופודטקקלינטק, אגטק, פארמה, הביוטק

,  הוכחת היתכנות, הקניין הרוחני, מידת החדשנות: לצורך קבלת המיזם לחממה ייבחנו בין השאר
.היזמים וההתאמה לאסטרטגיית החממה, רגולציה, התחרות, גודל השוק, הצורך במוצר

ל  "מנכ, ישראל בירנבאום

054-6199332

israel@cannegev.com

ל פיתוח עסקי"סמנכ, זיו בית אור

054-2252216

ziv@cannegev.com

קאנגב

חממה טכנולוגית עבור יזמויות וחברות בעלות חדשנות בתחום הקנאביס  -בירוחם קאנגבחממת 
.הרפואי

פיתוח וחדשנות טכנולוגית  , חזונה של חממת קאנגב הוא להפוך את ירוחם והנגב למרכז ידע
.בתחום זה


