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הינה תאגיד    החברה  "(הדוח)להלן: "  2020בדצמבר    31ות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  הדוחלמועד  
ומיידיים(, התש״ל5קטן, כמשמעות מונח זה בתקנה   תקנות  )"  1970-ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 

"(. במסגרת ההקלות שניתנו לתאגידים קטנים במסגרת תקנות הדוחות, החליט דירקטוריון החברה  הדוחות
ביטול   (1) ד)ב( לתקנות כאמור ככל שהן רלבנטיות לחברה, ובכלל זה:5קנות ההקלות המנויות בתכל לאמץ את 

הפנימית; הבקרה  על  המבקר  החשבון  רואה  ודוח  הפנימית  הבקרה  על  דוח  לפרסם  סף (  2)  החובה  העלאת 
העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות  (  3)  ;   20%המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל־  

,  )מתכונת דיווח חצי שנתית(   דיווח על בסיס מתכונת דיווח של תאגיד קטן פטור(  4)  ;  40%  -לדוחות ביניים ל
 . 2020בינואר,  1החל מתקופת הדיווח שהתחילה ביום 
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 פרק  ראשון -  תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי ה תאגיד 

 ותיאור התפתחות עסקיה  התאגידפעילות  

 כללי .1.1.1

 כחברה פרטית מוגבלת במניות.  15.5.2014החברה הוקמה והתאגדה בישראל ביום  .1.1.1.1

אשר על פיו הוצעו מניותיה לראשונה לציבור, באופן שבעקבות   1תשקיףפרסמה החברה    0202  נובמברבחודש  

כך נרשמו מניות החברה למסחר בבורסה והחברה הפכה לחברה ציבורית כהגדרת מונח זה בחוק החברות,  

 . 1999-התשנ"ט

 ביולוגיים לשיפור תכונות בצמחים  רכיביםגנים ואיתור  החברה עוסקת מיום הקמתה במחקר ופיתוח בתחום   .1.1.1.2

 ת החקלאות.  בעיקר לשימוש בתעשיי המיועדים , מגוונים

המצוי בשלבי רישום גנים )איתור ייחודי לתהליך טכנולוגיה המבוססת על  פיתחה החברה  פעילותהבמסגרת 

להלןפטנט כמפורט  ליובש    ,(,  עמידות  )כגון  לצמחים  הרצויות  שונות  מטרה  תכונות  על  לטובה  המשפיעים 

פעילות מתמקדת בשיטה הייחודית שפיתחה, ה.  לשם שיפור תכונות המטרה  ושימוש בהם  ולקוטלי עשבים(

של  גם בשיטות מקובלות אחרות לאיתור גנים. לאחר שלב איתור הגנים, נעשה שיפור החברה ולצידה פועלת 

 , באחת הדרכים הבאות:תכונת המטרה

כך שביטוי שלו בצמח ישפר את    ,בהנדסה גנטית  צמח המטרה  החדרתו לזרעו  תרוהגן המא  הטמעת ( א)

 ; תכונת המטרה

 . תכונת המטרהעל מנת להעצים את  ,באמצעות עריכה גנטיתקיים בצמח השינוי גן  (ב)

ביא לשיפור כדי שת(, RNAi  ביולוגיים רכיבים באמצעותהמושגת ם )של גני  פעילותההשפעה על רמת  (ג)

 (. םהעלאת תפוקת יבולי  עמידות לחרק, אוכגון ) או העצמת תכונת המטרה הרצויה

 להלן תרשים תיאור כללי לגבי שיטות ההטמעה הללו:

 

כאמור,  כאמור,   .1.1.1.3 מפעילותה  ייחוד  החברהפיתחה  כחלק  )על  אשר  (,  DIP=Direct In Plant)  יתהליך  מצוי 

)  (השונות  ונגזרותי פטנט  רישום  של  איתור  יכולת  כולל  הו,  (דוחל  0סעיף  ראו  בשלבי  רב  בעלי  מספר  גנים 

תכונות מטרה )לשיפור עמידות לעקות סביבתיות וביוטיות ולשיפור יבול( על סמך דגימות שאוספת החברה  

במטרה לאתר גנים   ,דגימות קרקע מאזורים מדבריים  כגוןהרצויה )ממקורות רלוונטיים לתכונת המטרה  

 

 "( התשקיף )להלן: " 141741-01-2020מס' אסמכתא   1
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מלוחים במטרה לאתר גנים בעלי תכונות מטרה של    דגימות מיםאו    ,בעלי תכונות מטרה של עמידות ליובש 

על מנת לאתר  , הדגימות כאמור בפועל בצמחים יהגנים נשואנבחנים (. במסגרת תהליך זה עמידות למליחות 

   .חי המטרה ולאמוד שיפורים )כגון עמידות לעקות( שהושגו בפועל באותם צמחים את השפעתם על צמ

גנים בעלי תכונות מטרה,  הנפוצה  מהמתכונת  בדל  נ  זה  יתהליך ייחודלמיטב ידיעת החברה,   כיום לאיתור 

נאספים    םשבמסגרתבצמחים,  משמשים לעריכת אנליזות ביולוגיות  הכלים מחשוביים  באמצעות    תהמבוצע

שרק לאחריהן מבוצעת בדיקה    ,ביחס לתכונות מטרה  יםתיאורטיממצאים    מציגה  םנתונים רבים ותוצאת 

צמחים.   סמך  על  בפועל  כאמוררלוונטית  הנפוצה  מהמתכונת  הייחודי,  במובחן  החברה    התהליך  שפיתחה 

במהל תוצאות  להשיג  לה  באמצעות  מסייע  כיום  הנוהג  לתהליך  יחסי  באופן  יותר  קצר  זמן  פרק  הכלים ך 

ובעלויות המוערכות כנמוכות יותר. להערכת החברה, התהליך שפיתחה החברה מתאים לתכונות   המחשוביים

 מטרה רבות, ובכלל כך הגדלת יבול בתנאי עקות, עמידות לקוטלי עשבים ועמידות למזיקים.  

תרשימים   כלים  להלן  באמצעות  התהליך  ואת  החברה  שפיתחה  הייחודי  התהליך  את  בתמצית  המציגים 

 מחשוביים: 

 

 

 . דוחל 1.14 -ו 1.9.1 פיםספים אודות התהליך ויתרונותיו ראו סעיולפרטים נ .1.1.2

  - ומענקים גיוסי הון .1.1.3

באמצעות הנפקה ראשונה לציבור של יחידות שכללו    ס הוןהשלים גיו, החברה הצליחה ל2021ינואר  בחודש  

ואופציות  של  תמיידיה  תמורב  מניות  משלימה  מיליון    23  -כ  ברוטו  והודעה  התשקיף  פי  על  וזאת  ש"ח, 

 .שפורסמה מכוחו

כאמור,   ההנפקה  השלמת  הון טרם  גיוסי  של  סבבים  שלושה  החברה  השלימה  היום  ועד  הקמתה    משנת 

כ בסכום מצטבר של  קיבלה החברה מענקים    ש"חמיליון    11.3  -ממשקיעים פרטיים,  לגיוסי ההון  )בנוסף 

בשנת הקמת החברה השלימה החברה גיוס הון בסך באופן ש, (דוחל 1.19.4מרשות החדשנות כמפורט בסעיף 

ובשנת    ש"חמיליון    2.8-השלימה גיוס הון מבעלי מניות קיימים בסך של כ  2017, בשנת  ש"ח מיליון    5  -של כ

לפרטים אודות השקעות  .  ש"חמיליון    3.5-מניות קיימים בסך של כ  השלימה החברה גיוס הון מבעלי  2019
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ל  כל עסקה מהותית אחרת שנעשתה ע  ואודותהדוח  שקדמו למועד   שבוצעו בשנתיים האחרונותהחברה    הוןב

   .דוחל 1.4.1עניין בחברה ראו סעיף  יבעל דיי

גיוסי ההון שימש היתר, לקידום  ומשמשת    התמורת  בין  כךפעילותאת החברה,  ובכלל  ה  ה,  מחקר  פעילות 

הייחודית של   תהליךלהאצת שיתופי פעולה לפיתוח מוצרים פוטנציאליים בהתבסס על ה  לרבותהפיתוח,  ו

 . דוחל 1.10 -ו 1.9 פיםהחברה כאמור. לפרטים אודות פעילות המחקר והפיתוח של החברה ראו סעי

  . ש"חמיליון    2.6-כ ב  דוחהחברה מענקים מרשות החדשנות אשר הסתכמו למועד ה בלה  יק  2015החל משנת   .1.1.3.1

   .דוחל 1.19.4ף יע לפרטים אודות המענקים ראו ס

החברה שיתופי פעולה עם מספר חברות מובילות בשוק הזרעים  מקיימת    2018החל משנת    -  שיתופי פעולה  .1.1.4

הייחודי    התהליךבהתבסס על  וזאת  ובשוק מעודדי הצמיחה והגנת הצומח וכן עם גופי מחקר אקדמאיים,  

לעיל.   כאמור  החברה  בשפיתחה  מרכזי  מרכיב  מהווים  אלו  פעולה  החברה,   מודלשיתופי  של  העסקי 

ובכלל כך תכשירים ביולוגיים ומוצרים לעמידות  )יתוח מוצרים שונים  לפלהסכם  פועלים הצדדים    םבמסגרתו

. לפרטים אודות שיתופי הפעולה, המוצרים  םומסחור םיי רישו  (, וקוטלי עשבים  סביבתיות, כגון יובש,   עקותל

 . דוחל  1.10 -ו 1.9.3פים ראו סעימהם, ושלבי הפיתוח של כל אחד השונים 

בע"מ    2018בחודש מרץ    -   חברה מוחזקת .1.1.5 שעל   "(טרג'ין)להלן: "הוקמה חברת טרג'ין חקלאות מתקדמת 

בי נמנית  החברה  ןמייסדיה  בעלי   פועלת  אשרו,  היתר  גנים  לאיתור  החברה  של  פעילותה  תחום  במסגרת 

, אשר ייצרו כמויות  (כגון השפעה על מסלולים מטבוליים)  בצמח הקנאביס  ותהעצמה של תכונת מטרה רצוי

 ,בתנאי פארמה  יצור חומרים פעיליםלשיטות    טרג'יןמפתחת  . במסגרת זו,  שונות של חומרים פעילים בצמח

קנאביס  תאי  גידול  אחרים  באמצעות  מאורגניזמים  אצות(    ותאים  או  שמרים  )ביו)כגון  נוזלי  -במדיום 

  .בצמח הקנאביס עריכה גנטיתשל ביצוע תהליכים יכולות לומפתחת  ,ריאקטור(

ה כמחזיקה    דוחלמועד  של  בשיעור  בטרג'ין  42.3%-החברה  ההצבעה  ומזכויות  המונפק  לפרטים  מההון   .

  .לדוח  1.2.1ראו סעיף נוספים 

 תרשים החזקות  

להלן תרשים החזקות של החברה ושל תאגידים פעילים המוחזקים על ידי החברה והמהותיים לפעילותה,   .1.2.1

 : דוחהנכון למועד 

 

 

 

 

). חברת שיח שריד  2018חברה פרטית מוגבלת במניות שהתאגדה בישראל בחודש מרץ   * שיח  "להלן:  בע"מ 
"(, שלמיטב ידיעת החברה הינה חברה בת בבעלות מלאה של שיח מדיקל גרופ בע"מ )חברה ציבורית  שריד

מהונה המונפק והנפרע של טרג'ין ויתרת   52.3%-מחזיקה בכרשומים למסחר בבורסה(  האשר ניירות ערך של
לשיח    יצוין כי  (.דוחל  1.17)לפרטים נוספים אודות פעילות טרג'ין ראו סעיף    שני צדדי ג'המניות מוחזקות בידי  

   .החברה ממניות 6.9%-שריד החזקה עקיפה במניות טרג'ין, היות ושיח מחזיקה בכ

 

   תחום הפעילות של החברה 

,  (31.12.2020ליום  לדוחות הכספיים    1ראו ביאור    -)המהווה גם מגזר חשבונאי    לחברה תחום פעילות אחד

 בע"מ  פלנטארק ביו

טרג'ין חקלאות מתקדמת בע"מ*  

 בע"מ

 42.3%-כ
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ביולוגיים לאיתור  הכולל   ורכיבים  פיתוח מוצרים  ו  ,בצמחיםמטרה  תכונות    או העצמת  שיפורמטרת  גנים 

   .או תהליכים בצמח באמצעים ביוטכנולוגיים  מבוססי גנים

כי   היצוין  שיטת השווי המאזני,  בטרג'יןחברה  החזקת  לפי  לדוחות הכספיים    6בביאור  כמפורט    מטופלת 

החברה אינה מאחדת את דוחותיה של טרג'ין בדוחותיה בהתאם לכך,  .  דוחל  1.2.1-ו  1.1.5  פיםבסעיו  השנתיים 

 . דוחל  1.17הכספיים. לפרטים נוספים אודות טרג'ין ראו סעיף 

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה  

 עסקאות במניותיה של החברה, למעט כמפורט להלן:בשנתיים האחרונות לא בוצעו 

ש"ח למניה במסגרת סבב השקעה    5.36מניות בכורה במחיר של    659,990  -כ   הקצתה,  2019ביולי    21ביום   .1.4.1

סמוך לפני רישום ניירות  מיליון ש"ח. כמו כן,    3.5  -לבעלי המניות הקיימים, אשר תמורתם קיבלה סך של כ

כל מניות הבכורה למניות רגילות של   הומרו,  לדוח זה  1.1.3אמור בסעיף  כהערך המוצעים למסחר בבורסה  

רגילות 1:1החברה ביחס של   והנפרע של החברה מניות  והמונפק  בהונה הרשום  כל המניות  כך שתהיינה   ,

 "(.שינוי ההון"להלן: )

הנפקת2021  ינוארבחודש   .1.4.2 במסגרת  הון  גייסה  החברה  המוצעים  ,  הערך  ל  ניירות  לראשונה  ציבור. שלה 

 .דוחל  1.1.3ראו סעיף  ההנפקה כאמורלפרטים נוספים אודות 

נהפכו לבעלי עניין בחברה מכח החזקות הגופים לדוח,  1.1.3לאחר ההנפקה הראשונה לציבור כאמור בסעיף  .1.4.3

של    מניות רגילות  368,150  רכישתעניין בחברה בעקבות    תבעלל  פכה פסגות בית השקעות בע"מ נה(  1: )הבאים

)ותאגידים קשורים נוספים כמפורט   חצבים שותפות מוגבלת  (2כאמור; )לציבור  במסגרת ההנפקה    החברה

( 3)  של החברה בבורסה;  מניות רגילות  94,590  -סך של כ  רכישתעניין בחברה בעקבות    תבעלל  פכהנה  להלן(

מניות רגילות של החברה בבורסה;    73,926  -נהייתה בעל עניין בחברה בעקבות רכישת סך של כ  LPלונג   חצבים

ניירות ערך    ות שלעניין בחברה בעקבות רכיש  יבעל  ונהי  קרן גידור חצבים בונדו  קרן גידור מאסטרפלאן  (4)

 .LPלונג  חצביםו חצבים שותפות מוגבלת שהתבצעו ע"י

  חלוקת דיבידנדים 

הבמהלך   .1.5.1 למועד  ועד  הקמתה  שממועד  ליום  דוח  התקופה  מניותיה.  לבעלי  דיבידנד  החברה  חילקה  לא 

 לחברה אין יתרת רווחים ראויים לחלוקה.   31.12.2020

בעיקר  דוחלמועד ה .1.5.2 והפיתוח ומממנת את פעילותה  בשלב המחקר  עדיין נמצאת  בכך שהחברה  , בהתחשב 

מגבלות על    המקיםניטל אשראי על ידי החברה  , לא  נותמרשות החדש  וממענקים  מגיוסי הון ושיתופי פעולה

 חלוקת דיבידנד.  
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 פרק שני -  מידע אחר 
  מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה 

 :  )באלפי ש"ח( 2020עד   2018בדצמבר של כל אחת מהשנים  31ליום  להלן נתונים כספיים של החברה .1.6.1

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

 2,252 1,906 1,809 נטו - הוצאות מחקר ופיתוח

 485 318 300 הנהלה וכלליותהוצאות  
 -- 207 - הכנסות אחרות 

 2,737 2,017 2,109 תפעולי הפסד 
 -- 46 20 הוצאות מימון 
 9 -- - הכנסות מימון 

חלק בהפסדי חברה בשליטת משותפת   
 שמטופלות לפי שיטת השווי המאזני

170 87 -- 

 (2,728) (2,150) (2,299) לשנה רווח )הפסד( 
 2,139 3,931 2,156 סך הנכסים 

 436 640 964 סך ההתחייבויות 

ליום   החברה  של  הדירקטוריון  דוח  ראו  החברה,  של  הכספיים  לנתונים  ביחס  הדירקטוריון  להסברי 

 .המצורף כחלק ב' לדוח התקופתי 31.12.2020

  חיצוניים על פעילות החברהסביבה כללית והשפעת גורמים  

   טק-מגמות בתעשיית החקלאות והשפעתן הצפויה על תעשיית האגרו .1.7.1

ה תעשיית  כי  הן  וההערכות  ללחציםמזון  הייצור  ענף  חקלאות  נתונים  להיות  הבאים  צפויים  ,  בעשורים 

וירידה בהיצע    עיור  וביקוש גובר למזון, תהליכי  גידול אוכלוסייהובכללם  גורמים ומגמות  ממגוון  כתוצאה  

 . הלחץ הגובר לשמירה על הסביבה מחומרים מזיקיםו, משאבים זמינים לגידולים חקלאיים, שינויי אקלים 

ב הגידול  צפי  על  היתר,  בין  מתבססות,  כאמור  העולמית  ההערכות  לאשר  אוכלוסייה  כצפויה    10-מנות 

ביקוש גובר למזון, לצד שיבושים בהיצע ל, בין היתר,  להוביל  הצפוימגמה ש,  20502תושבים עד שנת    מיליארד

מיליון דונם של אדמה חקלאית   12  -וכ   מהקציר  17%  -של כ  ובדנםכתוצאה משינויי אקלים, המוערכים בא

 מדי שנה.  

החיים   ברמת  והעלייה  באוכלוסייה  המתמשך  מתמשך צמצום  לצד    ,למזון  גובר  ביקושל  מוביליםהגידול 

, הוצאה משימוש של חומרי הדברה שונים  ם הזמינים לחקלאות )המוגבלים נוכח מגמות של עיור(טחיבש

ובסביבה)עקב   באדם  של    (פגיעה  לתוצרת    אקלים  ישינויומגמות  הביקוש  עם  התמודדות  עם  המקשים 

 ,יבהחומרים ידידותיים יותר לסבלאיתור  ו  חקלאית, מייצר צורך מתמיד לשיפור התנובה ביבולים בעולם

לצד גורמים אלו יש לציין    .טק(-טכנולוגיה )אגרו-ומהווה בסיס להמשך התפתחות וצמיחת תעשיית האגרו 

דרישות רגולטוריות לשיפור איכות המזון ומגמות המעודדות שימוש בתוצרים ביולוגיים וידידותיים לסביבה 

   טק.-ככאלו שתורמים להמשך התפתחות תעשיית האגרו

 

 

 

  FAO 2017, The Future of Food andון המזון והחקלאות של האו"ם:רגבהתאם לנתונים אשר התפרסמו על ידי א   2
Agriculture . 
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   טק-תעשיית האגרונתונים כלליים על  .1.7.2

מחברות הזרעים והגנת הצומח השונות )ככלל,  נוהגים החקלאים לרכוש  בשוק הזרעים ובשוק הגנת הצומח  

רחבה(   פריסה  בעלי  גלובליים  חקלאייםתאגידים  גידולים  של  לצורך    זרעים  הצומח  להגנת  תכשירים  וכן 

מזיקים מפני  והגנתם  החקלאיים  התוצרים  עמידות  שלהגברת  התכונות  גידולים  .  הגידול  אותם   ועלויות 

הזרע של  מהגנטיקה  רבה  במידה  העניימושפעות  לפי  הצומח,  להגנת  בתכשירים  השימוש  ממידת  או  .  ן ים 

ביוטכנולוגים בזרעים  זרעים  שימוש  תכו  )קרי,  כלשהי  נתהמכילים  משופרת  את  (  מטרה  להעלות  עשוי 

)למשל, בדרך של   וליצור ערך לחקלאי  ,ערכם הכלכלי של גידולים אלו פוטנציאל היקף ואיכות הגידולים ואת 

היקפי   של  או  והמכירה,  היבול  גידול  הגידולבדרך  עלויות  מפיתוחהפחתת  כתוצאה  בפני    ,  עקות  עמידות 

 ( ביוטיות או סביבתיות

פועלת,  להערכת החברה   היא  בהן  התנהלות השווקים  פי  המכיליםועל  הביוטכנולוגים  הזרעים  את   מחיר 

יקר   יהיה  ותכונת המטרהזרעים ללא  ביחס לתכונת המטרה  תהיה קשורה לתוספת   פרמיית הטכנולוגיה, 

כמו כן, בשוק הגנת הצומח ישנו ערך   בתכונה המשופרת.  לחקלאי כתוצאה מן השימוש תיווצר  הערך בפועל ש

 לתכשירים להגנת הצומח וכן לתכשירים להעלאת יבולים.  רב

המחקר הביולוגיים של    רכיביםהי  ריעד לתוצהשוק  ן את  הגנת הצומח, אשר מאפיימעודדי הצמיחה ושוק  

מתאפיין בשיעור צמיחה שנתי  (,  2018דולר ארה"ב )נכון לשנת  מיליארד    7  -והפיתוח של החברה, מוערך בכ

בשנת ארה"ב מיליארד דולר    21-כ  צפוי להגיע למכירות שלפרסומים פומביים מוערך כעל פי  ו  12.9%3-של כ

20274 . 

דולר  מיליארד    55  -היקף שוק הזרעים, שמאפיין שוק יעד לתוצרי המחקר והפיתוח של החברה, מוערך בכ

   .7.6%3 -ומתאפיין בשיעור צמיחה שנתי של כ( 2019)נכון לשנת  ארה"ב

 בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות שיש  שינויים טכנולוגיים .1.7.3

נעשה    (כגון תירס, סויה, כותנה וקנולה)בגידולים חקלאיים מובילים בעולם    הנפוצה כיוםמסגרת המתכונת  ב

, שינוי מלאכותי בתכונות  קרי)  לתאי הצמח גנים חדשים  החדיר כדי ל  בטכנולוגיות ביולוגיות שונות  שימוש

, בשנים האחרונות פותחה  בנוסף  .( GMO   (Genetically Modified Organism)-  הנדסה גנטיתי  יד-לע  הצמח

באופן המאפשר לערוך את הגנים    ,(Gene Editing)  יחודית שבאמצעותה ניתן לבצע עריכה גנטיתיטכנולוגיה  

בגן  ביצוע  תוך  ,  ד.נ.א המקורי של הצמחים  -כחלק מה נקודתי  בצמחכבר  ספציפי ששינוי  להערכת    .קיים 

ברגולציה החלה על קבלת אישורים    משמעותיתשל עריכה גנטית עשוי להקל  בטכנולוגיה  שימוש  החברה,  

מוצרים של  ומסחור  לשיווק  כה  והיתרים  שעד  גיאוגרפיים  לאזורים  השוק  את  לפתוח  וצפוי  התאפיינו  , 

שעד  תהתנגדוב ולגידולים  אירופה(  )כגון  הגנטית  דירשת   להנדסה  מבחינת  גנטית  הנדסה  הצדיקו  לא  כה 

שימוש, הן מצד  םוכדי לעשות בה יםכאמור מוגנת בפטנט עריכה הגנתיתה טכנולוגיית. לקוחות או גודל שוק

   החברה והן מצד גורמים אחרים, נדרש להתקשר בהסכם רישיון או במנגנון דומה.

כאמור הינה בעלת פוטנציאל השפעה על ית  טהעריכה הגנ  שטכנולוגיית, הגם  דוחלהערכת החברה למועד ה 

המתכונת  את  מחליפה  וכן אינה    הייחודי שפותח על ידי החברהתהליך  תחום הפעילות, היא אינה גורעת מה

( כיום  )א(  .  (GMOהנפוצה  הבאים:  מהטעמים  היתר,  בין  קיימות וזאת,  בתכונות  מתמקדת  גנטית  עריכה 

 

 . קישור: על פי פרסומים פומביים של חברת מחקר פרטית  3
 קישור על פי פרסומים פומביים של חברת מחקר פרטית:    4

https://www.businesswire.com/news/home/20191101005386/en/21-Billion-Agricultural-Biological-Markets---Global
https://www.businesswire.com/news/home/20191029005603/en/86-Billion-World-Seed-Market-Analysis-Type
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מקור יעיל כדי לפתח עמידות לתנאי עקות ביוטיות או סביבתיות, באופן    תכונות הקיימותלעתים אין ב  .בצמח

  - שמוביל את התעשייה לפעול להשגת תכונת המטרה בדרך של החדרת גנים חדשים לתאי הצמח )בשיטת ה

GMO))ין הגן שאותר בשלב  ב  ים דמיוןלעתים קי   ; )ב( איתור הגניםDiscoveryב )שפיתחה   תהליך הייחודי

ידע הנרכש ובהתאם ניתן לעשות שימוש ב  ,תכונות הצמחהיכול לשפר את  צמח,  בגן הקיים  לבין ההחברה  

הייחודי של החברה בשלבי איתור הגנים ולאחר מכן להמשיך   התהליך  דייל  מהבנת תפקוד הגן אשר אותר ע

)גנטיתהעריכה  ה  טכנולוגייתב גנטית  ההנדסה  פעילות  מלבד  בנוסף,   .GMO  בישומים גם  פעילה  החברה   ,)

תכשירים ביולוגיים חיצוניים, להם השפעה זמנית, ואלה אינם כרוכים   לפיתוח  RNAiמבוססי טכנולוגיית  

 .GMOשל בטכנולוגיית עריכה גנטית או טכנולוגיית ב

כי   יצוין  זה  זרעים    הכוללתפעילות  בהקשר  של  ופיתוח  המחקר  )שיטת  נתקלת GMO  -ביוטכנולוגיים   )

אינם מקובלים   כאמורמזונות העשויים מזרעים  גדות מצד קבוצות צרכניות ומדינות מסוימות בעולם.בהתנ

ידי   מסוימיםעל  מסוימות    צרכנים  חל  ובמדינות  ליאאף  גידוליםסור  זרעים   מסוימים  גדל  באמצעות 

כך מדינות,  ביוטכנולוגיים בטיחות  ע  גידולים כאמורהשפעות  של    וזאת מחששאיחוד האירופי,  ב  ובכלל  ל 

 . 1.33.11 לפרטים נוספים ראו סעיףהמזון והסביבה. 

כאשר   ביוטכנולוגיים,  בזרעים  רחב  שימוש  נעשה  בהן  מדינות  ישנן  זרעים  גידולימנגד,  על  המבוססים  ם 

בארביוטכנולוגיים   בעיקר  ועוד,  ארגנטינה,  ,  ברזיל  קנדה,  ,ה"בגדלים  אוסטרליה  מאפשרות  אשר  הודו, 

 . תחת רגולציה מקומית שמשתנה ממדינה למדינה  ,וססים על זרעים ביוטכנולוגייםהמבגידולים 

   רגולציה .1.7.4

, מתבצעת פעילות החברה בישראל. בהתאמה, פעילות החברה כפופה בעיקר לרגולציה החלה על דוחלמועד ה

באמצעות אמצעים ביוטכנולוגיים וגידולם. כמו  שינוי  קבלת היתרים לצורך עריכת ניסויים בצמחים שעברו  

רה צד להם, המחקר והפיתוח שלה )לרבות תוצרי שיתופי הפעולה שהחבפעילות  כן, שיווק מוצרי החברה, פרי  

בסעיף   רגולטוריים  יהיה  (  דוחל  6.11כמפורט  אישורים  לקבלת  וכפוף  הם  בישראל  בהן  השונות  במדינות 

מתקשרת החברה בהסכמי הגופים עימם  הרגולציה כאמור תחול על  היבטי  ככלל, ההתמודדות עם    .ישווקו 

, וכחריג לכלל האמור, בהקשר זה. לקוחותיה הפוטנציאליים של החברה( ולא על החברהקרי, שיתוף פעולה )

ביחס    יןיצו והרישוי לכי  הפיתוח  תכשיר להשגת עמידות לחדקונית הדקל האדומה מצויה החברה בשלבי 

 (.  דוחל 1.9.3בישראל )ראו סעיף 

)פועלת  החברה    ככלל, השוטפת  לפעילותה  הנדרשים  והאישורים  ההיתרים  הלקבלת  בעיקר   -  דוחלמועד 

בצמחים ניסויים  לעריכת  ביוטכנולוגייםש  אישורים  באמצעים  תהליך  לייבוא    וגידולם  עוברים  ואישורים 

כאמור תהליך  פעולה  וזאת  (,  זרעים שעברו  שיתופי  החברה  עורכת  עימם  הגורמים  תנאי  לצד  פי  על  אשר 

תוצרי מסחור של מוצרים המכילים את  רגולטוריים הנחוצים לצורך לקבלת אישוריםההתקשרות אחראים 

והפיתוח ה)אשר    המחקר  המחקר    דוחלמועד  שלבי  אודות  לפרטים  המסחור;  שבשלב  מוצר  לחברה  אין 

 .  (דוחל 1.9והפיתוח של החברה ראו סעיף 

בתחו כמקובל  החברה,  השונים,    מילהערכת  הביולוגיים  ומשטרי  המחקר  הרלוונטיים  הפיקוח  הרגולציה 

  ים, שיונות הנדרשילקבלת האישורים והרתקופה ארוכה  באופן המכתיב  עשויים להיות מכבידים  לפעילותה  

במוצר ומתקופה   כתלות  שנה לארבע שנים,  בין  ראו סעיףשנעה  נוספים  )לפרטים  ככל (.  דוחל  1.9  אפייניו 

לקבל את האישורים הרגולטוריים    לא תצליח  החברה, לרבות באמצעות שיתופי הפעולה שהיא צד להם,ש

למרות האמור    ., צפויה השפעה שלילית על פעילותהכאמור  םעיכוב בקבלת אישורי  אם יחולאו    ,הנדרשים
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שיתופי פעולה  מספר  באמצעות)מוצרים  מצויה בשלבי פיתוח שונים של מספר שהחברה בשים לב לכך , לעיל

 .   סיכון זההמקטין קיים פיזור סיכונים להערכת החברה , (שונות  תמדינובו

  התפשטות נגיף הקורונה .1.7.5

 פוקד את העולם אירוע בעל השלכות מאקרו כלכליות, שמקורו בהתפשטות נגיף הקורונה  שנה האחרונהב

(Covid-19.)    הנגיף הוטלו מגבלות שונות ברחבי העולם למניעת התפשטותו, ובכלל כך, מגבלות בדבר בעקבות  

אוכלוסיות אזרחים,  בידוד  תנועת  על  תחבורתיות  הגבלות  וכיו"ב,  ותנועות  התקהלויות  על  . הגבלות 

הנגיףל מ  התפשטות  מ השלכות  כלכליות  מתאפיינים    כמו  שמעותיותאקרו  אשר  בעולם  ההון  שוקי  על  גם 

 בתנודתיות. 

, לא אותרה למועד זה והשלבים בהן היא מצויה  , בהתחשב באופי פעילות החברהדוחעל אף האמור, למועד ה

בשלבי מחקר הפיתוח הנובעים מהמשך   מהותיים  השפעה מהותית על פעילותה, ובכלל כך לא אירעו עיכובים

התפשטות נגיף הקורונה או עיכובים בקשר עם פעילות החברה במסגרת הסכמי שיתוף הפעולה שהחברה צד 

בקשר עם    תמוגבללתקופה  עיכוב  . יצוין כי בעקבות המגבלות שהוטלו כתוצאה מהתפשטות הנגיף חל  להם

, ללא השפעה מהותית  צאה ממגבלות תנועה וסגר מקומי בהודושיתוף פעולה עם חברה הודית אשר נבע כתו

לא נדרשה החברה לגיוסי הון חדשים לצורך    2020במהלך שנת  בהקשר זה אף יצוין כי  .  על פעילות החברה

מימון פעילותה, אשר מומנה מיתרות המזומנים שבקופת החברה כתוצאה מגיוסי הון קודמים )לפרטים ראו  

 1.10ן שהועמד במסגרת הסכמי שיתוף הפעולה שהחברה צד להם )לפרטים ראו סעיף  (, ממימו לדוח  1.4  סעיף

בתעשייהדוחל ופיתוח  מחקר  עידוד  חוק  לפי  החברה  שקיבלה  וממענקים  תשמ"ד(  החוק  "להלן:  )  1984-, 

 (. דוחל 1.19.4)לפרטים ראו סעיף "( לעידוד מחקר

לנגיף, מגביר את המודעות    RNAבוססי  ופיתוח חיסונים מ    יצוין כי להערכת החברה התפשטות נגיף הקורונה 

הצרכנים והרגולטורים הרלוונטיים לתחום זה ולבטיחותו, דבר העשוי להאיץ לחיוב את הפתיחות בעולם  

   RNAלמוצרים המבוססים על 

, וגורמים כגון המשך  חברהאשר אינו בשליטת הגלובלי  אירוע  הינה    התפשטות נגיף הקורונההיות שיודגש,  

שווקי ההון בעולם ועל יכולתה של החברה לגייס הון למימון  עשויים להשפיע    התפשטות הנגיף או עצירתו

באפשרות החברה להעריך   איןו כאמור לא אותרה השפעה מהותית על פעילותה  דוחההמשך פעילתה, למועד 

ככל שהתפשטות נגיף הקורונה   טק-ועל מגמות בתחום תעשיית האגרו  על פעילותההעתידית    האת השפעת

 .  יתמשך

מעודדי הצמיחה והגנת  שוק  בכן ו  ,בכלל  מגמות בתעשיית החקלאותתחזיות והערכות המוצגות לעיל בדבר  

על תעשיית האגרובפרט,  ובשוק הזרעים  הצומח     ועל פעילותה של החברה  בכלל  טק-והשפעתן הצפויה 

המידע הקיים  מהוות מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך. הערכות כאמור נשענות על    בפרט,

ובהתאם לפרסומים פומביים. הערכות כאמור עלולות שלא להתממש או להתממש   דוחהבידי החברה למועד  

באופן חלקי או שונה )אף מהותית( משהוערך, כתוצאה מגורמים שוני שאינם בשליטת החברה, ובכלל כך  

וירידה בהיצע משאבים   עיור   וביקוש גובר למזון, תהליכי   גידול האוכלוסייה  כתוצאה מגורמים ומגמות של

 . וכיו"ב זמינים לגידולים חקלאיים, שינויי אקלים, שינויים ברגולציה
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 פרק שלישי  - תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות 

 מידע כללי על תחום הפעילות  

 כללי  .1.8.1

ביולוגיים לשיפור תכונות גנים ורכיבים  איתור    הכוללטק,  -תעשיית האגרוב  מחקר ופיתוחעוסקת ב  החברה

 .  תעשיית החקלאותבלשימוש המיועדים בעיקר  מגוונים בצמחים

 , בעיקר של שיתופי פעולהובמתכונת    על ידי החברהבאופן עצמאי    דוחהנכון למועד    הפעילות בתחום מתבצעת

 .שוק מעודדי הצמיחה והגנת הצומחבבשוק הזרעים ו יםמובילוגופים עם מספר חברות 

בעיקר במסגרת שיתופי   ,(מתקדמיםבשלבים  חלקם  )  בשלבי פיתוח שוניםהחברה  מוצרי  מצויים    דוח הלמועד  

. לפרטים אודות מוצרי  כלשהם מפעילות שוטפת וטרם נבעו לחברה הכנסות  ,  דוחל  1.10פעולה כמפורט בסעיף  

   .דוחל 1.9.3ראו סעיף השונים של כל אחד מהם החברה ושלבי הפיתוח 

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו  .1.8.2

 כללי   .1.8.2.1

בייעול הייצור החקלאי ובגיוון התוצרת החקלאית   יםעוסקוגופים המורכבת מחברות    קט-תעשיית האגרו

שונים  הצומחבסקטורים  הגנת  ובשוק  הזרעים  בשוק  כך  ובכלל  החברה,  .  ,  ידיעת  החברות פעילות  למיטב 

אתגרים  העלייה במודעות לעל רקע  שונים    מחקר ופיתוחתהליכי  אימוץ גובר של  מתאפיינת בכאמור  בתעשייה  

 .דוחל 1.7המתוארים בסעיף 

זרעים וחברות חברות  )א(  שלוש קבוצות:  פי חלוקה לל  תחום זהבהפועלות  חברות  אפיין את הלניתן    ככלל,

 -ו   ,ICL",  "ADAMA,"  Syngenta,  Limagrain  ,  KWS,  BASF, Bayer"החברות    )דוגמת  כימיקליםדשנים ו

Corteva)  אשר להן יחידות של מחקר ופיתוחו,  מגוון פעילויות ותחומי עיסוקהעוסקות למיטב ידיעת החברה ב 

-אגרותחום ההמתמחות ב  קטנות עד בינוניות  )דוגמת החברה(חברות ביוטכנולוגיה    )ב(  ;טק-בתחום האגרו

מוסדות מחקר אקדמיים וחקלאיים העוסקים בפעילות מחקר  )ג( -; ופיתוח מוצרים משלהן פעילות עם  ,טק

 . בשלב מוקדםמחקרית המתמקדים בדרך כלל בפעילות ובתחום, 

 שיטות הפעילות בתחום   .1.8.2.2

והפיתוח   המחקר  גורמים  המבוצעת  פעילות  ידי  האגרועל  מבוצעת  טק  -בתעשיית  החברה(  ככלל )שאינם 

לעריכת  באמצעות   מחשוביים שמשמשים  בצמחים.כלים  ביולוגיות  נבדל    אנליזות  כאמור  מאופן התהליך 

, כמפורט ים בשלבי רישום פטנט  יםמצויהוא ונגזרותיו  )אשר  תהליך ייחודי  פיתחה    החברה, אשרהתנהלות  

 .דוחל 1.14 -ו 1.9.1 ,1.1.1.3 םפיויתרונותיו ראו סעיהייחודי כאמור . לפרטים אודות התהליך (דוחל 0בסעיף  

 מודל עסקי  .1.8.2.3

על  דוחהלמועד   מתבסס  של החברה  העסקי  )א(  , המודל  עיקריים:  הייחודי יישום  מספר שלבים    התהליך 

יתרונות ייחודיים בעיקר בשלבי להערכתה    ם, המגללאיתור ואפיון גנים ורכיבים ביולוגיים   על ידהתח  ושפ

רט להלן( החל בפיתוח עצמאי של החברה עד לשלב הפיתוח המוקדם )כמפואיסוף הגנים וזיהוי הגנים כאמור,  

מובילות    וחברות דשנים וכימיקליםשיתופי פעולה עם חברות זרעים  בהתקשרויות  )ב(    ;יותרמאוחר  או לשלב  

)שיתופי פעולה אלו מקנים לשותפותיה של החברה את  אשר נמנות על לקוחותיה הפוטנציאליים של החברה

בממצאי   שימוש  לעשות  הייחודי  הזכות  פיתוח  התהליך  להמשך  החברה(,  רישוי  של  תהליכי  ולהשלמת 
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הכנסות בגין ( קבלת  ג)-ושותף;  ממימון  לעתים בדרך של  ושל שותפותיה  על בסיס מימון עצמאי  ,  5ומסחור

  .לוגים על מכירות המוצרתמו בפיתוח המוצר  עמידה באבני דרך

 . לדוח  1.9.3לפרטים אודות יישום המודל העסקי והתקשרות החברה בהסכמי שיתוף פעולה, ראו סעיף 

בהוצאות   )א( מימון והשתתפות  כך:  ובכלל  יתרונות עיקריים,  המודל העסקי כאמור מקנה לחברה מספר 

)או תוך חלוקת הוצאות שלבי הפיתוח   הפעולה  ףשיתוהצד להסכם  באמצעות  ככל הניתן  המחקר והפיתוח  

סיכונים תפעוליים; )ב( ביסוס מערכת יחסים ארוכת טווח עם חשיפת  , והקטנת  נו לבין החברה(השונים בי

לקוחות פוטנציאליים )ככלל, הצד להסכם שיתוף הפעולה( אשר לו יכולות, מוניטין, וניסיון רב בשוק היעד  

תוצרי המחקר  להשגת האישורים הרגולטוריים הנדרשים לשיווק  ובמשאבים  ביכולות  כמו גם    ,הפוטנציאלי

תוך השגת ספציפי  )ג( פיזור סיכונים ביחס לפיתוח של מוצר פוטנציאלי    -והפיתוח ושיווקם ללקוחות הקצה; ו

  במקביל.תכונות מטרה למספר מעמיקה פעילות מחקר ופיתוח המאפשרת משאבים 

  שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו .1.8.3

חל , (לדוח 1.7)כמפורט בסעיף  בשיפור יבולים באמצעים ביוטכנולוגייםנוכח הצורך הגובר  להערכת החברה, 

בוגיד מתמשך  והפיתוח  ל  המחקר  פעילות  ובהתאמה,  טק-האגרובתעשיית  היקף  החברה, ,  ידיעת  למיטב 

 .  וזרעים ביוטכנולוגיים השקעות ותקציבי מחקר ופיתוח של זרעים משופרים בגידול בהיקף ה

  1.9.3  בשוק הזרעים ובשוק הגנת הצומח ומעודדי הצמיחה ראו סעיף המוערך  ף המכירות  לפרטים אודות היק

  .לדוח

 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  .1.8.4

רגולציה ובכללי  בתקנים  בעמידה  כרוכה  בתחום  החברה  בה    ,פעילות  למדינה  בהתאם  מבוקש המשתנים 

הרגולטורי סעיף  האישור  ראו  נוספים  לפרטים  פעילות  .  דוחל   1.28.  החברה,  של  העסקי  למודל  בהתאם 

 . (דוחל 1.7.4)ראו סעיף  במדינות השונות ,שיתוף הפעולההצד להסכמי  דייל כלל עהרישוי מתבצעת כ

   גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם .1.8.5

 להערכת החברה, גורמי הצלחה הקריטיים בתחום הפעילות כוללים:  

איכות המחקר והפיתוח לאיתור גנים בעלי תכונות מטרה הינו גורם קריטי בתחום    -  פיתוחמחקר ויכולות   .1.8.5.1

חוקרים, מנהלים ויועצים בעלי ותק, ניסיון ומומחיות  ב חברה  מלווה פעילות הפעילותה של החברה. לצורך כך  

וד  המסייעים בקידום פעילות המחקר והפיתוח של החברה. כמו כן, לחברה מעבדות וציטק,  -בתעשיית האגרו

   .וכן חממות המשמשות לבדיקת הגנים ישירות בצמחים מודרני מתאים לקידום המחקר והפיתוח

החדרת מוצרים )זרעים ביוטכנולוגיים, תכשירים    -  פעולה ויכולת החדרת מוצרי מחקר ופיתוח לשוקשיתופי   .1.8.5.2

בקר  הקצה    בוכיו"ב(  לקוחות  אצל  ובהתאמה  זרעים  החברות  בעולם  שונות  במדינות  גורם החקלאים  ינה 

הגנת הצומח. בהתחשב בכך שהחברה אינה ו  התכשירים הביולוגיים  קריטי להצלחה בשוק הזרעים ובשוק

החברה מקיימת ומפתחת קשרים חברת זרעים והמודל העסקי שלה אינו כרוך במכירה ישירה ללקוחות קצה,  

 

החל משלב הפיתוח הראשוני )שלב זיהוי הגנים  כבר    להתקשרות בהסכם שיתוף פעולהבחלק מהמקרים פועלת החברה    5
לדוח(, וזאת במקרים בהם השותף אפיין את תכונת המטרה הנדרשת ופנה לחברה כדי שזו    )א(6.1.9.1כהגדרתו בסעיף  

 .תאתר ותזהה גן בעל תכונת המטרה
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ו  בתחום במטרה שאלו תרכעסקיים  ושנה מהחברה את  פועלת במספר שיתופי פעולה עם חברות מובילות 

 מוצריה ותשלמנה לחברה תמלוגים או השתתפות ברווחים.  

לפעילות בתחום מספר שנים ובהתאם יכולת מימון  אורכים    בתחום הפעילות  תהליכי מחקר ופיתוח  -   מימון .1.8.5.3

  מהווה גורם הצלחה קריטי.

וידע מקצועי .1.8.5.4 ופיתוח  -  מיומנות, מומחיות  יכולות מחקר  כח  כאמור,  כך  ובכלל  גורם   אדם מיומן,,  מהווה 

בסיסגבוהים  מקצועיידע  ו  שמירה על רמת מומחיות. בהתאם,  הצלחה קריטי קדם את לניתן    ם, אשר על 

 . פעילות המחקר והפיתוח באופן מיטבי, הינה גורם הצלחה קריטי

והפיתוח  השגת אישורים רגולטוריים הינה תנאי לשיווק מוצרים פרי המחקר  -קבלת אישורים רגולטוריים  .1.8.5.5

 ולפיכך מהווה גורם הצלחה קריטי.

רוחני   .1.8.5.6 על קניין  יחסית הכרוכה    -הגנת  ופיתוח בתחום הפעילות מאופיינת בתקופה ארוכה  פעילות מחקר 

שעשויים להקנות יתרון תחרותי לגורם המפתח. בהתאם, שיווקו המסחרי   בהשקעת משאבים משמעותיים 

זכויות על  בהגנה  באופן מיטבי מותנה  גורם    של מוצר  והפיתוח ומהווה  נשוא תוצרי המחקר  רוחני  בקניין 

 הצלחה קריטי. 

 שינויים במערך קבלני המשנה, היצרנים והספקים לתחום הפעילות   .1.8.6

במחקר ופיתוח, במסגרתה מתקשרת החברה עם יועצים בעלי בעיקר  פעילות החברה מתרכזת    דוח הלמועד  

ומתקשרת   ,כונות בצמחים לשימוש בתעשיית החקלאות גנים ורכיבים ביולוגיים לשיפור תאיתור מומחיות ב

עם    ףשיתוהסכמי  ב הפועליםפעולה  מוצרים   גורמים  המייצרות  וחברות  זרעים  חברות  היתר  )בין  בתחום 

ראו סעיף   שיתופי הפעולה שהחברה צד להם  . לפרטים אודות  דוחל  1.10להגנת הצומח(. לפרטים אודות 

 .  דוחל 1.22.5התקשרות החברה עם יועצים ראו סעיף 

רלוונטי לפעילות המחקר והפיתוח בתחום הפעילות,  ציוד  מספקים שונים ומתחזקת רוכשתכמו כן, החברה 

 . וכן פועלת לפי הצורך לייבוא זרעים מהונדסים ציוד אלקטרוניו מעבדות ,ובכלל כך חממות

החברה   כך  מתקשרת  בנוסף,  )ובכלל  אקדמאים  ומוסדות  ומחקר  גופי  עם  ממוקדים  חוץ  מיקור  בהסכמי 

יסקונסין, מכון וולקני, האוניברסיטה העברית והטכניון(, במסגרתם מבוצעות לבקשת החברה  אוניברסיטת ו

   .ביולוגיים שונים שאיתרה החברה רכיביםשונות של גנים ו בדיקות

 חסמי הכניסה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם .1.8.7

 להערכת החברה, ככלל, חסמי הכניסה העיקריים לפעילות בתחום הפעילות הינם כדלקמן:  

גנים בעלי תכונות מטרה דורש ידע ומומחיות    ובדיקת  לאיתור  יכולתהצורך בפיתוח    -  מקצועית  ומומחיות   ידע  .1.8.7.1

 . מקצועית מורכבת אשר מהווה חסם כניסה לתחום הפעילות

בעלי תכונות מטרה,  איתור  כך  ובכלל  ,  החברהפעילות    -  מימון  וגיוס  השקעות .1.8.7.2 פיתוח  ניסויים,  ביצוע  גנים 

מצריכה  השגת האישורים הנדרשים,  ואו תכשירים להגנת הצומח,    , זרעים משופריםזרעים ביוטכנולוגיים

תהליך המחקר והפיתוח בתחום הפעילות ל, לרבות בהתחשב במשך הזמן הדרוש  השקעות גבוהות באופן יחסי

 .  לתחום הפעילות באופן המייצר חסם כניסה ,והוודאות בהצלחתואי 

חברות ובארץ ובעולם עם מדענים, מוסדות מחקר,    ומוניטין  קיים צורך בקשרים רלבנטיים  -  מערך קשרים .1.8.7.3

 . לפעילות החברהבתחומים הרלבנטיים הפעילות 
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 תחום הפעילות ושינויים החלים בהם למוצרי תחליפים  .1.8.8

הינם אמצעים    האמצעים הנפוצים ביותר הקיימים לשיפור תכונות בצמחים,  דוחהלהערכת החברה למועד  

של  טיפוח  שיטות  וביוטכנולוגיים   שיטות  כך  ובכלל  אחרות,  טיפוח  שיטות  וכן  מתקדמות  טיפוח  )שיטות 

ישנם חברה  למיטב ידיעת ה,  לעיל  כאמור.  שהינן שיטות פשוטות באופן יחסי(  של צמחיםקלאסית  הכלאה  

ופיתוח מחקר  המקדמים  רבים  החברה  גורמים  של  פעילותה  מטרה    ,בתחום  תכונות  להשיג  במטרה 

על  וה בסעיף  וזאת  ,  כלים מחשובייםמתבססים  כמפורט  ,  דוחל  1.1.1.3בשונה מהתהליך שפיתחה החברה 

על הגנים המאותרים על ידה ישירות  השפעת  את  בודקת  היות שהחברה  ,  המקנה לה יתרון יחסי משמעותי

   .צמחים

  לאיתור גנים וסמנים  נוספות  קיימות שתי חלופות שכיחות ,דוחהלמיטב ידיעת החברה למועד  ,יחד עם זאת

מחקר ביולוגי וכוללת    אורכת זמן רב  ,מחקר אקדמי)א(    -  לים מחשובייםכגנטיים שלא באמצעות שימוש ב

בדרך של לימוד תופעות ביולוגיות ולימוד הקשרים שביניהן לבין גן )  גנים וסמנים גנטיים בודדים  בסיסי של

בצורה  סריקה ביולוגית של כמויות גדולות של גנים וסמנים גנטיים פוטנציאליים)ב( -ו ,(פיגנטי ספצי או סמן

גנים או סמנים גנטיים בעלי    אקראית או אקראית למחצה )סריקה של קבוצת גנים מוגדרת(, לשם איתור 

זו   חלופה  המטרה.  תכונת  לשיפור  גבוה  גדולים  פוטנציאל  משאבים  השקעת  בהשוואה  דורשת  יחסית 

 . החברההמופעלים על ידי אמצעים ל

 מבנה התחרות בתחום הפעילות .1.8.9

ולפרטים נוספים אודות   (,ובהתאם מקיימות תחרות עם החברה)פועלות בתחום  לפרטים אודות החברות ה

  .דוחל  1.14 ףראו סעי התחרות בתחום הפעילות

   דוחה למועד  המפותחים מוצריםוה מחקר ופיתוח תהליכי 

והתהליך   וביוטכנולוגיים  פיתוח  המחקר  משופרים  זרעים  שנה  של  ככלל,  עורך,  החברה  ידי  על  עד  הנערך 

זו  לאחריושנתיים,   גורמים עימם מתקשרת    תקופה  ידי  על  בהסכמי שיתוף פעולה החברה  נמשך התהליך 

נוספת   בין  לתקופה  והפיתוח  שנים  8  -ל  4שנעה  המחקר  תהליך  עד    כוללכאמור  .  שלבים    שישהארבעה 

 עיקריים, כמפורט להלן: 

 זרעים משופרים וזרעים ביוטכנולוגיים שלבי מחקר ופיתוח עבור  .1.9.1

 שלב זה כולל את התהליכים הבאים המבוצעים על ידי החברה בעצמה:  -( Discoveryגנים  )איתור  ( א)

המכילות  איסוף   (1) וביולוגירכיב  דגימות  זהב  -  גנטי  דגימות   תהליך  לאיסוף  החברה  פועלת 

ממקורות שונים בטבע אשר הגנים הכלולים בדגימות הינם, ככלל, לא ידועים. מקורות הטבע 

ידי החברה בהתאם   על  דגימות קרקע מאזורים נבחרים  )למשל,  לתכונת המטרה הרלוונטית 

גנים בעלי תכונות מטרה של עמידות ליובש(. שלב זה   מתבצע באופן מדבריים במטרה לאתר 

ה  לעייחודי   הידיעה  חברה, כאשר  ידי  הגנים  למיטב  את  לבחור  נוהגות  בתחום  החברות  יתר 

הרצויה   המטרה  לתכונת  להוביל  )כגושעשויים  יחיד  וממקור  מסוים(  צמח    כלים באמצעות  ן 

עיבוד תוצאות  ביחס לגנים ידועים בהתבסס על    בעיקר  )המציגה תוצאות תיאורטיות  ייםבומחש

לשלבמחשובייםה  םכליה המיוחס  הזמן  פרק  החברה  (.  של  בתהליך  הזה  קצר   הייחודי  הינו 

 . ומוערך בכחודשלחברות אחרות  באופן יחסי
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)בדרך כלל    בתהליך זה פועלת החברה לאסוף מספר רב  -  הגנטי שנאסף בצמחים  רכיבהטמעת ה (2)

של   מיליוניםבהיקפים  עד  אלפים  מאות  מאות  עד  עשרות  של  מצומצמים  מהיקפים  בשונה   ,

  רכיבבמטרה להטמיע את ה  פות שנאס דוגמאותמתוך ה  )גנים( של מקטעים  (בחברות המתחרות

גם פרק הזמן המיוחס לשלב זה הינו קצר  הגנטי שנאסף באופן ישיר ובפיזור רחב בצמחי מודל. 

 באופן יחסי ומוערך בכחודשיים. 

 את צמחי המודל בחממות  במסגרת תהליך זה מגדלת החברה  -  סריקת צמחי המודל וזיהוי הגן (3)

בהם שהוטמע  החדש  הגנטי  הרכיב  את  ס  ,המכילים  הרלוונטיבתנאים  לתכונת  ביבתיים  ים 

אשר שיפרו את תכונת   של הצמחים על מנת לזהות צמחים  screen)ומבצעת סריקה )  ,המטרה

הביוטית  ותעמיד)כגון  המטרה   לפי  או עמידות לקוטלי עשבים   לתנאי העקה הסביבתית או   ,

)שהציגו    .(המקרה המשופרים  הצמחים  נבחנים  הסריקה,  תהליך  תכונת לאחר  לגבי  יתרון 

  ה.( ובאמצעותם נמצאים הגנים שאחראים לתכונת המטרליובשעמידות , כגון המטרה

כאמור לעיל,   .חצי שנהמוערך בכ של החברה, התהליך הייחודי, באמצעות פרק הזמן הדרוש לשלב זה

ועל פני    שלב זה מבוצע על ידי מתחרותיה, בעיקר, באמצעות כלים מחשוביים  חברהה  למיטב ידיעת

פרטים אודות ל.  ( ואילך משותף לשיטות האחרות הקיימות בשוקב)שלב  , כאשר  תקופות ארוכות יותר

ו הייחודי  סעיהתהליך  ראו  החברה  שפיתחה  הייחודי  בתהליך   דוח ל  1.14  -ו  1.8.2.2  פיםהיתרונות 

 )תחרות(.  

הגנים איתור  בשלב    ושזוה  ניםזה מאמתת החברה, באופן עצמאי, שהגבתהליך    -  ולידציה של גנים (ב)

שלב זה   .נוספים  אחראי על תכונת המטרה. בדיקה זו מבוצעת על ידי בדיקת הגנים שאותרו בצמחים

 .כחצי שנהמוערך ב 

היתכנות (ג) זה    -  בדיקת  שנמצאו  בתהליך  המטרה  הגנים  לתכונת  ממוקדנבחנים  כאחראים  ,  באופן 

במרבית המקרים שלב זה  . חממהמוחדרים לצמחי המטרה באמצעים ביוטכנולוגיים במסגרת ניסויי ו

מהמקרים על ידי החברה  נערך על ידי הגורמים עימם מתקשרת החברה בהסכמי שיתוף פעולה ובחלק  

פרק הזמן הדרוש לשלב זה מוערך בכשנתיים )כאשר לעתים שלב זה חופף לשלב הפיתוח   באופן עצמאי.

 (. כמפורט להלן, המוקדם

, ותחת )ככלל, במסגרת שיתופי פעולה שהחברה מתקשרת בהם  המשך הפיתוח על ידי חברות הזרעים (ד)

 :(מעורבות מוגבלת של החברה

מוקדם (1) מחדיריםבתהליך    -  פיתוח  המטרה  זה  את    לצמחי  ביוטכנולוגיים  הגנים  באמצעים 

ומנסים לשפר   ,שדה  שאותרו על ידי החברה, בודקים את יעילותם במסגרת ניסוייהרלוונטיים  

 פרק הזמן הדרוש לשלב זה מוערך בכשנתיים.   את הביצועים של הגן בדרכים שונות.

יוטכנולוגיים את הגנים הרלוונטיים לצמחי  זה מחדירים באמצעים בבתהליך    -  יתוח מאוחרפ (2)

מטרה בהיקף נרחב ובמקומות גיאוגרפיים שונים. המטרה  בשלב זה היא להצליח לבודד מקרה  

שמציג שיפור של תכונת המטרה באופן מיטבי ועקבי. במסגרת בחינת השיפור כאמור נבחנים 

המטרה   צמח  תכונות  ביתר  פגיעה  העדר  כך  ובכלל  נוספים,  באזורים פרמטרים  ובהתחשב 

נתונים רלוונטיים הנדרשים כחלק מתהליך באיסוף  הגיאוגרפיים השונים. במסגרת זו מתחילים  

   לשיווק כמפורט להלן. פרק הזמן הדרוש לשלב זה מוערך בכשנתיים. רישוי וההיערכותה
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  מתאימים  לקבלת היתריםבתהליך זה מתבצעות הפעולות הדרושות  - והיערכות לשיווק  רישוי (3)

 . פרק הזמן להשגת האישורים הנדרשיםלצד ההיערכות לשיווק המוצרים פרי המחקר והפיתוח

 ם, כתלות במוצר, לרוב מתחיל במהלך שלב הפיתוח המאוחר.נע בין שנתיים לארבע שני 

 ביולוגיים  רכיביםשלבי מחקר ופיתוח עבור  .1.9.2

 ביולוגייםרכיבים  או  גנים  בחירת  של  שלב  ככלל  קצרים יותר וכוללים    ביולוגייםרכיבים  פיתוח  בור  השלבים ע

, שלב בדיקת היתכנות )פרק זמן מוערך בטווח שבין שנה עד שנתיים(  (מוערך של מספר חודשים)פרק זמן  

 . )פרק זמן המוערך בטווח שבין שנה עד שנתיים( ושלב הפיתוח והרישוי

בדיקת היתכנות מבצעת החברה בעצמה. במסגרת זו בוחרת  שלב  ביולוגיים ו רכיבים  בחירת גנים ושלב  את  

הגנים או ה על תכונת המטרה. המשך   ם הביולוגיים הרצויים ומאמתת שאלה אחראי  רכיביםהחברה את 

ידי חברות הגנת הצומח וחברות דשנים וכימיקלים )ככלל, במסגרת  הפיתוח, שלב הפיתוח והרישוי, מבוצע על  

 שיתופי פעולה שהחברה מתקשרת בהם(. 

יחד עם    ייחודי לחברה.התהליך  נדבך נפרד ועצמאי מהינם  הביולוגיים  רכיבים  שלבי המחקר והפיתוח עבור  

  זאת, היכולות המוכחות של החברה ומנהליה, הרקע והניסיון שלהם, מקנים לחברה מוניטין ויתרון תחרותי 

 . גם בהקשר זה

שמוצרי .1.9.3 ופיתוחם  מחקר  החברה  בתהליכי  ידי  באיתור    על  מתמקדת  החברה  פעילות  לעיל,    ניםגכאמור 

או הרכיב  ים, אפיון הגן  לשיפור בצמח  יהרצות מטרה  על תכונבעלי השפעה    או רכיבים ביולוגיים  יםספציפי

  מוצרים שנמצאים בתהליכי מחקר ופיתוח,   מספרלחברה  הדוח  למועד  .  על הצמח  תוהשפעהמאותר והביולוגי  

הביולוגי שאותר על ידי החברה;  רכיבושביחס לכל אחד מהם הוגשה בקשה לרישום פטנט )ביחס לגנים או ה

( איתור 1)  כמפורט להלן: משפחות מוצרים,   3החברה מחלקת את מוצריה ל    (, לדוח  1.210לפרטים ראו סעיף  

בתכשירי )ברובן מבוססות  גנים והשפעה עליהם  ביולוגיות  ומולקולות  )RNAiם  גנים לתעשיית  2(,  ( איתור 

ו טרג'ין(3)  -הזרעים,  חברת  במסגרת  המבוצעת  )פעילות  הקנאביס  תעשיית  עבור  בגנים  ושימוש  איתור   )- 

   .1.17הרחבה על פעילויות חברת טרג'ין, ראו סעיף 

 המוצרים:  להלן, תרשים המפרט את חלוקת מוצרי החברה לשלוש משפחות ( א)
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גורמים   (ב) עם  פעולה  שיתופי  באמצעות  לרוב  ומפותחים  נחקרים  ופיתוח  מחקר  המוצרים שבתהליכי 

ככלל,  לדוח.    1.8.2.3רלוונטיים מובילים בתחום בהתאם למודל העסקי של החברה כמפורט בסעיף  

מתכונת  בדבר  הוראות  רלוונטיים,  דרך  אבני  הצדדים  בין  נקבעים  הפעולה  שיתופי  במסגרת 

או   לתמלוגים  בתמורה  רישיון  הענקת  בדבר  תנאים  וכן  לשיווק,  היערכות  של  במקרה  ההתקשרות 

ככל שהצד לשיתו הגדרת הקניין הרוחני המשותף  ברווחים, תוך  לפי מנגנון השתתפות  ף  התקשרות 

הפעולה ממשיך בהתקשרות עם החברה לשלב המסחרי של שיווק המוצרים שיכול ויפותחו במסגרת  

 המחקר והפיתוח. 

כי   יצוין,  זה  ופיתוח  בהקשר  מחקר  של  בשלב  פעולה  שיתוף  בהסכם  התקשרות  החברה,  להערכת 

ע את מתקדם, תאפשר התקשרות בתנאים מסחריים עדיפים באופן יחסי. לאור כך חותרת החברה לבצ

בעצמה  בוחנת  היא  ובהתאמה  חוץ(,  מיקור  באמצעות  )או  עצמאי  באופן  הראשונים  הפיתוח  שלבי 

)לרבות באמצעות פעילות מיקור חוץ בארה"ב, על ידי אוניברסיטת ויסקונסין( מספר גנים לעמידות  

 ליובש בצמח המטרה סויה. 

את סטטוס הפעילות ביחס להלן, תובא טבלה המציגה את המוצרים השונים בשלבי מחקר ופיתוח ו

אליהם )לפרטים אודות משפחת המוצרים של איתור ושימוש בגנים עבור תעשיית הקנאביס, ראו סעיף 

 לדוח(:  1.17
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מיועדים לנוי. בשלב   40% -מהעצים מיוחסים לשוק החקלאי וכ 60%  -ר מוערך כי כ( כאש מיליארד עצי דקל )ומתוכם כמיליון עצי דקל בישראל 4 -מוערך כי קיימים בעולם כ  דוחלמועד ה   6
טיפול בעצים נגועים נעשה באמצעות טיפול כימי בלבד )מניעתי או ראשון בכוונת החברה להתמקד בטיפול בעצי נוי, עבורם הרגולציה נוחה יותר ועלות הטיפול גבוהה באופן יחסי. כיום ה

  .לשנה  דולר ארה"ב 10-40לאחר הפגיעה( כאשר עלות הטיפול לכל עץ נוי מוערכת בטווח של 
 . 10%-ולאחר חמישה ימים על כ 60%- בקבוצת הביקורת(, לאחר שמונה ימים עמד על כ 0%)לעומת  80% -ימים עמד על כ 11התמותה לאחר  שיעור  7

סוג המוצר   משפחת מוצרים 
 ואפיונו  

 הערות  [1]הוצאות המחקר והפיתוח רקע ופרטים אודות שלב 

גנים  1 איתור   )
עליהם   והשפעה 

בתכשירים  
ביולוגיות   ומולקולות 
מבוססות   )ברובן 

RNAi) 

שלבי הפיתוח הרלוונטיים למוצרים כאמור הינם אלה  משפרי יבול  
 החלים על חומרים ביולוגיים. 

 
פעולה  שיתוף  )במסגרת  החברה  נמצאת  הדוח  למועד 

לבין   בינה  בדיקת   ICLהקיים  בשלב  להלן(  כמפורט 
ההיתכנות, ובמסגרת זו נערכו עד כה ניסויים בחממה 
ראשוניות  תוצאות  הציגו  אשר  בקנולה  שדה  וניסויי 

 וביות.חי
 

להערכת החברה למועד הדוח, בכפוף להשלמת תהליכי 
המחקר והפיתוח, הצפי לתחילת שלב הרישוי הוא שנת 

 .  [*]2023ותחילת מכירות בשנת  2022

למועד הדוח הוצאות המחקר והפיתוח  
המחקר   נשוא  הרוחני  הקניין  )לרבות 

ידי   על  ממומנות    ICLוהפיתוח( 
בינה   הקיים  הפעולה  שיתוף  במסגרת 

  1.10.2לבין החברה. לפרטים ראו סעיף 
 לדוח.  

 
הקרובה לשנה  הדרך  השלמת   -  אבני 

יבולי   לגבי  ההיתכנות  בדיקת  שלב 
 קנולה ותחילת שלב הפיתוח והרישוי. 

 
 

בהסכם שיתוף פעולה על    ICLעם    2018בחודש יולי  החברה התקשרה  
גנטי אשר ישפיע על ביצועי ואיכות גידולים.   רכיבמנת לפתח ולמסחר  

יבולי   בשיפורי  מתמקד  השת"פ  נשוא  והפיתוח  המחקר  הדוח  למועד 
נוספים  בגידולים  יבול  משפרי  לפיתוח  לפעול  הצדדים  בכוונת  קנולה. 

. לפרטים אודות שיתוף הפעולה כאמור ראו סעיף  (סויה ואורז  )ובכלל כך
 .דוחל  1.10.2

 
הערכות פנימיות של החברה, יעדי החברה ביחס למועד הדוח, בהתאם ל

ביחס  יבול  משפרי  של  הפוטנציאלי  בשוק  הפוטנציאליים  לתמלוגים 
כך   )ובכלל  והפיתוח  המחקר  תהליכי  להשלמת  בכפוף  קנולה,  לגידולי 
נאמדים  משמעותי,  שוק  נתח  והשגת  מסחור(  בהסכם  התקשרות 

 במיליוני דולרים בודדים עד כדי עשרות בשנה.
 [* ] 

 
תכשיר 
להשגת  
עמידות  

לחדקונית 
הדקל 

האדומה, 
הפוגע   חרק 
 בעצי הדקל. 

פעולה   למועד הדוח השלימה החברה )במסגרת שיתוף 
; "גדות אגרו" כמפורט גדות אגרו  )מרחב אגרו בע"מעם  

 להלן( את שלב בדיקת ההיתכנות, באופן שהביא לאפיון
הממגרות   מטרה  תכונות  בעלי  הקרוי גנים  חרק 

הדקל לייצר   חדקונית  ניתן  ושבאמצעותם  האדומה,  
חדקונית  מפגעי  עם  בהתמודדות  היעיל  נקי,  תכשיר 

לסביבה  וידידותי  האדומה  הוכח 6הדקל  התכשיר   .
תוצאות  במסגרת  כאשר  החרק,  זחלי  על  במבחנים 

מים י  14בתוך   100%הניסויים הושג שיעור תמותה של 
על  עמד  )לעומת קבוצת הביקורת, בה שיעור התמותה 

 .  7ימים(  14לאחר   20% -כ
 

הפיתוח  בשלב  לאחרונה  החברה  החלה  בהתאם, 
 והרישוי. 

 
להערכת החברה למועד הדוח בכפוף להשלמת תהליכי 

ב המחקר, הפיתוח והרישוי, המוצר צפוי להיות משווק 
ובשנת )בשלב ראשון, בעיקר בישראל;  2022מהלך שנת 

 [ *]  גם בחו"ל( 2024
 
 
 

המחקר  הוצאות  עיקר  הדוח  למועד 
בעיקר   מיוחסות  החברה  של  והפיתוח 
לכח אדם, אשר אינן מובחנות למוצר זה 
פעילות  במסגרת  ההוצאות  סך  מבין 
כן,  כמו  החברה.  של  והפיתוח  המחקר 
המשותף  התקציב  הדוח,  למועד 

כ  הינו  הקרובה  לשנה    1,000  -המוערך 
   אלפי ש"ח.

 
 

הקרובה הדרך  ניסוי    -  אבן  תוצאות 
בחדקונית  נגועים  דקל  עצי  על  הרכיב 

 .  2021במהלך 
 
 
 
 

יולי   בחודש  התקשרה  אגרועם    2018החברה  שהינה  גדות  חברה , 
ישראלית בעלת מוניטין בתחום פתרונות ביוטכנולוגיים והגנת הצומח 

עם פרופ' משה בר  )וכן   טק-מייצגת חברות בינלאומיות בתחום האגרו הו
יוסף( בהסכם לפיתוח, ייצור ומסחור של מוצר להדברת חדקונית הדקל 

 לדוח.  1.10.1האדומה. לפרטים אודות שיתוף הפעולה כאמור ראו סעיף  
 

החברה קיבלה מענק מרשות החדשנות בקשר עם המחקר והפיתוח של  
לדוח. יובהר בהקשר זה כי    1.19.4  פיתוח מוצר זה. לפרטים ראו סעיף

וזאת  המענק  בגין  בהתחייבויות  הכירה  לא  החברה  הדוח  למועד 
המחקר  תהליך  הושלם  שטרם  לעובדה  לב  שבשים  בכך  בהתחשב 

 והפיתוח 
 

פנימיות של החברה, יעדי החברה ביחס  למועד הדוח, בהתאם להערכות
חדקונית  נגד  למוצרים  הפוטנציאלי  בשוק  הפוטנציאליים  לתמלוגים 
הדקל האדומה )עצים בשוק החקלאי ועצי נוי(, בכפוף להשלמת תהליכי  
המחקר והפיתוח )ובכלל כך התקשרות בהסכם מסחור( והשגת נתח שוק 

בעולם   בשנה  דולרים  במיליוני  נאמדים  בלבד  משמעותי,    -)ובישראל 
 במאות אלפי דולרים(.

[* ] 
 

שיתוףכי  יצוין,   במסגרת  שאותרו  מהגנים  החברה פעולה  ה  חלק  של 
משמשים כאמור,   האדומה  הדקל  חדקונית  עם  החברה   בקשר  את 

פעולה  במסגרת עמידות   שיתוף  לשיפור  הגנים  יעילות  לבחינת  מקדמי 
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לקנה סוכר פעולה כאמור בקשר עם.  חרק מסוים  קנה סוכר,   בשיתוף 
התקשרה  עימו  לגורם  ומסרה  הגנים  זיהוי  שלב  את  החברה  סיימה 
)על   ההיתכנות  בחינת  לצורך  פיתוח,  להמשך  פעולה  שיתוף  בהסכם 

השותפה(. של  של    חשבונה  ובמקרה  מוצרפיתוח  למוצר   שיווק  ביחס 
בהסכםכאמור,   החברה  של  חדקונית   לשותפיה  לעניין  הפעולה  שיתוף 

למועד הדוח טרם נערך    זכויות על התמלוגים.תהיינה    האדומה  הדקל
ניתוח ממצה של החברה והגורם עימו התקשרה בהסכם שיתוף פעולה 
של   סוכר(  )קנה  זה  למוצר  המיוחס  הפוטנציאלי  הערכת  עם  בקשר 

 [ *]עמידות לחרקים ביחס לצמח המטרה כאמור. 
  מוצר

על   )מבוסס 
פטריה( 
לטיפול  
הגנתי 

נגד    צמחיםל
מחלות 

   ונמטודות

פעולה   למועד הדוח השלימה החברה )במסגרת שיתוף 
עם אחת מחמש החברות המובילות בעולם בתחום הגנת 
ההיתכנות  בדיקת  שלב  את  להלן(  כמפורט  הצומח 
)לרבות לאחר תהליך בדיקה שנערך על ידי גורם חיצוני 
במסגרת  נערכו  הדוח,  למועד  תלוי(.  בלתי  מקצועי 

ות ניסויי חממה עם גורמי מחלה שונים בדיקת ההיתכנ
ניסוי  כך, למשל, במסגרת  והתקבלו תוצאות חיוביות. 
שליש  כשני  של  צמצום  הושג  וולקני  במכון  שנערך 

 בהדבקת נמטודות ביחס לקבוצת הביקורת שנבדקה.
 

למועד הדוח נמסר המוצר לגורם עימו התקשרה החברה 
 בהסכם שיתוף פעולה כאמור לצורך המשך פיתוח.

 
להערכת החברה למועד הדוח, בכפוף להשלמת תהליכי 
להיות משווק  צפוי  המוצר  והרישוי,  הפיתוח  המחקר, 

 [ *]2023במהלך שנת 

בהוצאות  כרוך  הפיתוח  שלב  המשך 
החברה   התקשרה  עימו  הגורם  אשר 
בהן   נושא  פעולה  שיתוף  בהסכם 

 במלואם.
 

הקרובה הדרך  תוצאות קבלת    –  אבן 
מ  במוצר  ליעילות  ניסויים  סופיות 
חיצוניים גורמים  ע"י  במהלך    שנערכו 

אפריל   השתוצאות 2021חודש  וככל   ,
חיוביות מסחרי   חתימה  -יהיו  חוזה 
 . בשנה הקרובה

 
 

מרץ   פעולה    2020בחודש  שיתוף  בהסכם  החברה  עם התקשרה  בקשר 
 לדוח. 1.10.5מוצר זה. לפרטים ראו סעיף  

 
למועד הדוח טרם נערך ניתוח ממצה של החברה והגורם עימו התקשרה 
בהסכם שיתוף פעולה בקשר עם הערכת פוטנציאל השוק של מוצרים נגד 

 מחלות ונמטדות. 
 
 

גנים  2 איתור   )
 להשבחת זרעים 

גנים   פיתוח 
צמחים   עבור 

  להקניית 
עמידות  
לקוטלי  
 עשבים 

יבולים   של  גידול  בשדות  עשבים  לפגוע צמיחת  עלולה 
על  מתחרה  מצריכה  כתוצאה  ביבול,  משמעותי  באופן 
הדוח,  למועד  והזנה.  אור  כגון  משותפים  משאבים 
מוצר  לפתח  באמצעותם  שניתן  גנים  איתרה  החברה 
)דוגמת  ביבולים  לפגוע  מבלי  בעשבים  שיפגע  ריסוס 
נמסר  המוביל  והגן  אדמה(  תפוחי  או  קנולה  סויה, 

גדולה   זרעים   KWS SAAT SE & Co. KGלחברת 
aA להמשך פעולה  בשיתוף  החברה  התקשרה  עימה   ,)

)לאחר שהחברה  פיתוח, החל משלב בדיקת ההיתכנות
( הגן האחראי על Validationאימות )  השלימה את שלב

 לדוח.  1.10.3תכונת המטרה(. לפרטים ראו סעיף 
 

המשוערת  התקופה  הדוח,  למועד  החברה  להערכת 
 [ *]שנים.  8-6וח הינה שנותרה לתהליך המחקר והפית 

 

בהוצאות  כרוך  הפיתוח  שלב  המשך 
התקשרה   עימה  הזרעים  חברת  אשר 
נושאת  כאמור  פעולה  בשיתוף  החברה 

 בהן במלואם. 
 

תוצאות ראשוניות   -  אבן הדרך הקרובה
הקרובה   השנה  במהלך  המטרה  בצמח 

 )במסגרת שלב ההיתכנות(.
 
 

עם   פעולה  ,  KWS SAAT SE & Co. KG aAלפרטים אודות שיתוף 
בעולם  על אחת מחמש חברות הזרעים הגדולות  שהינה חברה הנמנית 

 לדוח. 1.10.6ראו סעיף  
 

חס למועד הדוח, בהתאם להערכות פנימיות של החברה, יעדי החברה בי
שיפור   למוצרי  המיוחס  הפוטנציאלי  בשוק  הפוטנציאליים  לתמלוגים 
כך   )ובכלל  והפיתוח  המחקר  תהליכי  להשלמת  בכפוף  התכונה, 
נאמדים  משמעותי,  שוק  נתח  והשגת  מסחור(  בהסכם  התקשרות 
בעשרות מיליוני דולרים בשנה לכל גידול משמעותי שבו יוטמעו הגנים. 

[* ] 
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כמו .  מסך היבולים  26% -בכ הוערך  ,2012בשנת   ,הנזק שגרמה הבצורת בארה"ב לגידול התירס בלבד  (USDAבהקשר זה יצוין כי על פי נתונים פומביים של משרד החקלאות האמריקאי )  8
יבולי  ( להעלאת עמידות סויה ליובש, הוערך על ידם כבעל פוטנציאל להעלות את BIOCERES, מוצר שפותח על ידי חברה ציבורית ארגנטינאית )))link(על פי פרסומים פומביים )ראו  כן,

(, קישורבנוסף, בהתאם לפרסומים פומביים )ראו    מיליארד דולר.  1.3  -הסויה בברזיל ובארגנטינה, באופן שהיקף גידול המכירות )ברוטו( של החקלאי, כתוצאה מהשימוש במוצר, מוערך בכ
 מהחקלאות העולמית מגודלת ללא השקייה. 77% -השנה האחרונות. כמו כן, בהקשר זה יצוין כי מוערך שכ 40מיליארד דולר ארה"ב בממוצע של  10- הנזקים מיובש בארה"ב נאמדים בכ

ביקורת בשיעור ממוצע בטווח שנע  הן, על בסיס מדד נראותי לנבילות הצמח, הגנים של החברה הראו תוצאות חיוביות ביחס לקבוצת  יסקונסיואות ניסוי בסויה באוניברסיטת  תוצבמסגרת    9
ירוקים לאחר ההתייבשות הטבעית של שאר הצמחים, תופעה המצביעה על   רבנוסף, מתוצאות לא סופיות של הניסוי הנ"ל, נראה שאחד הגנים גורם לצמחים להישא  .34%  -ל  31%בין  

 אינדיקציות חיוביות ומהווה תופעה בעלת ערך בחקלאות. 
שנבחנה, באופן במהלך שלב הבדיקות הראשוניות שנערכו על ידה במסגרת ההיתכנות, הגנים של החברה הציגו תוצאות חיוביות ביחס לקבוצת ביקורת    כי  ףעל ידי השות  לחברהנמסר    10

הצמחים וכי הנ"ל    ביבולביחס להבדלים  תוצאות  התקבלו  . יודגש כי טרם  ביחס לקבוצת ההשוואה  גדול משמעותית  ובשלבם הראשוני הינ   המכילים את גן החברה  שגודל צמחי המטרה
בתוצאות כאמור כדי להצביע על וודאות בהצלחת המשך תהליך המחקר    ואין. יחד עם זאת, לצד התוצאות החיוביות, יובהר כי אלו תוצאות ראשוניות בלבד  2021פוי במחצית השניה של צ

 והפיתוח. 

פיתוח  
עמידות  

 ליובש  

יבולים  של  הגידול  יכולת  את  מגבילים  יובש  .  8תנאי 
יכולת  את  לשפר  המסוגלים  גנים  איתרה  החברה 
שאותרו  מהגנים  אחד  יובש.  בתנאי  לגדול  הצמחים 
בטבק  ההיתכנות(  שלב  )במסגרת  בהצלחה  נבדק 
ובצמחי מודל נוספים באופן שהראה גידול בתנאי יובש 
בין  הנעים  בטווחים  בשיעורים  הגידול  כדי שיפור  תוך 

30% -70% . 
צמה, את שלב בדיקת למועד הדוח מבצעת החברה, בע

לשיפור  כאמור  שאותרו  הגנים  עם  בקשר  ההיתכנות 
 .9עמידות של יבולי סויה 

לשתי  נמסרו  כאמור,  שאותרו  מהגנים  חלק  בנוסף, 
חברות זרעים גדולות, עימן התקשרה החברה בשיתוף 
ההיתכנות  משלב  החל  המוצר,  פיתוח  להמשך  פעולה, 

 מה((.)לבחינה על יבולים נפוצים )תירס ותפוח אד
  

סעיפים  ראו  כאמור  הפעולה  שיתופי  אודות  לפרטים 
 לדוח.  1.10.4  -ו  1.10.6

המשוערת  התקופה  הדוח,  למועד  החברה  להערכת 
 [ *]שנים.  8-6שנותרה לתהליך המחקר והפיתוח הינה 

למועד הדוח השלימה החברה את עיקר 
המיוחסות  והפיתוח  המחקר  הוצאות 

 ליבולי סויה.
 

הקרובה לשנה  דרך  תוצאות   -  אבני 
השנה   במהלך  מטרה  בצמח  ראשוניות 
ההיתכנות  שלב  )במסגרת  הקרובה 

ותירס(לגידו סויה  תוצאות לי  גם  כמו   ,
אדמה  בתפוחי  לגידול  ראשוניות 

 בארה"ב 
 

תוצאות  אדמה,  תפוח  גידולי  במסגרת 
לאחרונה    הוצגו  חיוביות  ראשוניות 
לחברה על ידי חברה עימה נערך שיתוף  

תפו"א  בגידולי  הצמחים 10פעולה   .
לעמידות  הגנים  אחד  את  המכילים 
יחלו   החברה  של  יבול  והגדלת  ליובש 

 .  ניסוי בשדה כבר השנהב
 

חברות  עם  פעולה  שיתופי  של  אפשרות  החברה  בוחנת  הדוח  למועד 
 נוספות ביחס לסוגי יבולים נוספים. 

 
למועד הדוח, בהתאם להערכות פנימיות של החברה, יעדי החברה ביחס 
של   למוצרים  המיוחס  הפוטנציאלי  בשוק  הפוטנציאליים  לתמלוגים 
להשלמת  בכפוף  אדמה,  ותפוחי  תירס  סויה,  בגידולי  ליובש  עמידות 
תהליכי המחקר והפיתוח )ובכלל כך התקשרות בהסכם מסחור( והשגת 

בעשרות מיליוני דולרים בשנה,  לכל גידול  נתח שוק משמעותי, נאמדים 
 [ * ]משמעותי שבו יוטמעו הגנים. 

 
 

לפרטים אודות מענק שקיבלה החברה בקשר עם פיתוח עמידות ליובש 
למועד הדוח כי  בהקשר זה  יובהר    לדוח.  1.19.4בתפוחי אדמה, ראו סעיף  

בכך   בהתחשב  וזאת  המענק  בגין  בהתחייבויות  הכירה  לא  החברה 
לב   צפי  לעובדה  שבשים  אין  והפיתוח,  המחקר  תהליך  הושלם  שטרם 

 לקבלת תמלוגים בעתיד הנראה לעין.
 

http://news.agropages.com/News/NewsDetail---30530.htm
https://www.drought.gov/drought/news/high-cost-drought#:~:text=The%20U.S.%20billion%2Ddollar%20disaster,separate%20billion%2Ddollar%20disaster%20events.
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 לטבלה המציגה סיכום תמציתי של הנתונים המפורטים לעיל ראו נספח לפרק זה.

וה  השוקים הצפויים לשיווק, להשלמת שלבי הפיתוח, היקף  הערכות החברה בדבר המועד[  *]  פי היקפוטנציאלי 

מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך. הערכות כאמור נשענות על הערכות    ת מהוו  ההשקעות הצפויות

למועד   החברה  בידי  הקיימים  באוהדוחונתונים  שתתממשנה  יכול  כאמור  הערכות  חלקי.  )אף    פן  שונה  באופן  או 

האישורים   בהשגת  מעיכובים  כתוצאה  כך  ובכלל  בחברה,  תלויות  שאינן  מסיבות  היתר,  בין  משהוערך,  מהותית( 

, תוצאות שליליות בשלבי הפיתוח ועיכובים בהשלמתם, המשך שיתופי פעולה, יכולת החברה הרגולטוריים הנדרשים 

   .רה להמשיך לגייס מקורות למימון פעילותהלהתקשר בשיתופי פעולה נוספים ויכולת החב

נמצאים בשלבי פיתוח שונים ואין וודאות בהשלמתם, אשר כפופה, בין היתר,    כאמור בסעיף זהיודגש, כי המוצרים 

 . הענין שיווק, לפי והשלב הפיתוח או שלב הרישוי  ,להשלמת בדיקת היתכנות 

כי   יצוין  זה  כך בהקשר  ובכלל  הפוטנציאלי,  בשוק  המכירות  היקף  להערכת  החברה  את  המנחה  המתודולוגיה 

לתמלוגים הפוטנציאליים לחברה )בהנחה של השלמת תהליכי המחקר והפיתוח( מתחשבת בפרמטרים הבאים: ערך  

, יעד החברה  היבול הרלוונטי )קנולה, סויה, תירס וכיו"ב(, שיעור השיפור הפוטנציאלי )המינימלי( המוערך ליבול

הפוטנציאלי  התמלוגים  ושיעור  המוצר  תמחור  הפוטנציאלי,  השוק  לנתח  הפעולה(  שיתוף  באמצעות  או  )בעצמה 

)שיעור התמלוגים מוערך כנע בטווחים שבין אחוזים בודדים לבין אחוזים דו ספרתיים ומשתנה, בין היתר, כתלות  

 חברת זרעים ובאיכות הגנים שאותרו על ידי החברה(.  בזהות חברת הזרעים, בשלב שבו מתקשרים בהסכם מסחור עם  

מיליארד דולר ושיעור שיפור היבול המוערך    35-לשם ההמחשה, אם ערך היבול של שוק הקנולה העולמי מוערך בכ

מיליארד דולר )תוצאת מכפלת שיעור    3.5-, קיים ערך מצרפי )לחקלאים ולחברות הזרעים במצטבר( של כ10%הינו  

עשרות  השיפור   של  בטווחים  )ככלל,  מסוים  שיעור  של  מבוסס  המוצר  תמחור  המצרפי"(.  )"הערך  היבול(  בערך 

תח השוק הפוטנציאלי ובשיעור  אחוזים( מתוך הערך המצרפי. מכפלת שיעור תמחור המוצר כאמור ביעד החברה לנ

מצי שאותו  פוטנציאלי  תמלוגים  להיקף  החברה  הערכת  את  משקף  הפוטנציאלי,  כיעד  התמלוגים  החברה  בה 

 אסטרטגי. 

ביחס לקוטלי עשבים, המתודולוגיה מתחשבת בכך שקיימים מספר גנים המפתחים עמידות לקוטלי עשבים ואשר  

לחברה   הפוטנציאליים  התמלוגים  כאשר  הרלוונטי,  היבול  בזרעי  ביוטכנולוגיים(  )באמצעים  במקביל  משולבים 

הגני ליתר  החברה ביחס  שאיתרה  הגן  של  בנתח  ההמחשה, תלויים  כאמור. לשם  בזרעים  המשולבים  האחרים  ם 

מיליארד דולר, ומתוכו שוק הזרעים המהונדסים בעלי    21  -בהתאם להערכות, שוק הזרעים המהונדסים מוערך בכ

. מספר הגנים בעלי תכונות עמידות לקוטלי עשבים המשולבים  90%-70%תכונות עמידות לקוטלי עשבים מהווה  

גנים. התגמולים הפוטנציאליים ישתקפו במכפלת נתח השוק    1-6, בטווח שנע בין  סיון החברה על פי ני  בזרע נע, ככלל

 .11של הזרעים בהם ישולבו הגנים של החברה ובנתח שלהם באותם זרעים 

כאמור, הערכות אלו הינן מידע צופה פני עתיד המותנות, בין היתר, בהשלמת תהליכי המחקר והפיתוח של החברה 

והרישיונות  לשביעות   ההיתרים  בקבלת  כך  ובכלל  פעולה,  שיתוף  בהסכמי  קשורה  היא  עימן  והחברות  רצונה 

המטרה   תכונות  על  ההשפעה  של  היעילות  יעדי  השגת  והפיתוח,  המחקר  תהליכי  פרי  הרלוונטיים לשיווק מוצרי 

 הרצויות והשגת נתח שוק בהתאם ליעדי החברה בכפוף לאמור לעיל.

ידי טרג'ין,  -על  אשר נמצא בתהליכי מחקר ופיתוח  הקנביס   צמחמיתוח גנים פעילים  לפרטים אודות איתור ופ

 . דוחל 1.19לפרטים נוספים אודות מחקר ופיתוח ראו סעיף   .דוחל 1.17ראו סעיף 

 

נאמד בשנת    11 לחרקים  פומביים, שוק קוטלי העשבים והעמידות  לנתונים  דולר  21  -בכ   8201בהתאם  בקישור הבא:   מיליארד  )ראו 
מהזרעים המהונדסים מכילים עמידות   90%-70%בהקשר זה יצוין כי בהתאם למידע הקיים בידי החברה, ההערכות הן כי    . ( קישור

 (. Phillips McDougall Seed Service Report 2018, Bayerלקוטלים מסוימים )מקור: 

 

http://www.fao.org/3/ca5151en/ca5151en.pdf


 

  24 

 

 הסכמי שיתוף פעולה  

 : דוחהנכון למועד  להלן פרטים אודות שיתופי פעולה שהחברה צד להם

   - האדומה בקשר עם חדקונית הדקלהסכם שיתוף  .1.10.1

חברה ישראלית בעלת מוניטין  , שהינה  גדות אגרוהתקשרה החברה עם    2018חודש יולי  ב  -  מהות ההתקשרות

)בס"ק זה:  טק  -מייצגת חברות בינלאומיות בתחום האגרוהבתחום פתרונות ביוטכנולוגיים והגנת הצומח ו

ייצור ומסחור של תכשיר להדברת חדקונית  בהסכם שיתוף פעולה    איש אקדמיהועם  "(  השותף" לפיתוח, 

במסגרת שיתוף הפעולה אחראית   .האדומה  או מוצר מסחרי אחר לטיפול בחדקונית הדקל  האדומה הדקל  

אחראי על עריכת הניסויים    ףהשותבמוצרי שיתוף הפעולה,    וושילוב  ביולוגי  רכיבאיתור ואפיון  החברה על  

 מספק יעוץ שוטף בנוגע למוצרים ומסחורם. איש האקדמיהו ,ובחינת יעילות התכשיר

אשר    ,הינו בתוקף כל עוד לא הובא לידי סיום מוקדםנשוא ההסכם  שיתוף הפעולה    -  תקופת ההתקשרות

שקיבל  המועד  מיום   45  במהלך תקופה שליתרחש במידה וצד מסוים הפר את התחייבויותיו ולא תיקן אותם  

 . הודעה מהצד השני

תוך    שלא נפתרולחברה במקרה שקיימות אי הסכמות    השותףבמסגרת ההתקשרות נקבע מנגנון היפרדות בין  

אל הצד השני בהצעה במשך תקופה קצובה  לפנות  להסכם  רשאי כל צד  תקופה שנקבעה, באופן שלאחריה  

( או למכור את  להלן)למעט הזכות לקבלת מינימום רווחים כמתואר  בפעילות המשותפת  לרכוש את חלקו  

   , במתכונת שנקבעה. חלקו בפעילות המשותפת 

)לעניין    דוחל  1.9.3לפרטים אודות שלבי המחקר והפיתוח בקשר עם שיתוף הפעולה ראו סעיף    -  שלב הפיתוח

  1.19.4.1ף  לפרטים אודות מענק שקיבלה החברה בקשר עם פיתוח זה, ראו סעי.  חדקונית הדקל האדומה(

החברה לא הכירה בהתחייבויות בגין המענק וזאת בהתחשב בכך  הדוח  למועד  כי    בהקשר זה  יובהר  .דוחל

 שטרם הושלם תהליך המחקר והפיתוח, אין צפי לקבלת תמלוגים בעתיד הנראה לעין.לעובדה בשים לב ש

 במסגרת ההסכם נקבע כי העלויות תתחלקנה באופן שווה בין החברה לבין השותף.  -  והוצאות  חלוקת אחריות

)לפרטים אודות התקציב   וכיו"ב  בחינת הפטנט והגשתו, ביצוע ניסויים על המוצר  ,בין היתר  כוללות,  העלויות

בלעדיות בנוגע למסחור התכשיר לשותף כי  כמו כן, נקבע .( 1.9.3המשותף המוערך לשנה הקרובה ראו סעיף  

 ושיווקו. 

בין הצדדים להסכם הינו משיווק ומכירת מוצרים    אשר ינבעוחלוקת הרווחים    אופן  -  מנגנון חלוקת רווחים

  , במידה ואחד הצדדים הפסיק את מעורבותובאופן ש  ,איש האקדמיהל  5%-ו שותפהל 47.5%לחברה,    47.5%

, אך בכל מקרה לא יפחת חלקם  )בקניין הרוחני וברווחים(  הוא יאבד חלק יחסי מזכויותיו בפעילות המשותפת

. כמו כן, סוכם  לאיש האקדמיה  1%  -ולשותפה    15%,  לחברה  15%של כל אחד מהצדדים מהמפורט להלן:  

נוספות בקשר למסחור המוצר יסוכמו    בין הצדדים בצורה מקיפה בסמוך לשלב  בין הצדדים  כי הסכמות 

 הפיתוח.

להיקף המכירות המוערך של מוצרים נגד חדקונית הדקל )אשר    דוחהלפרטים בדבר הערכות החברה למועד  

 . )לעניין חדקונית הדקל האדומה( דוחל 1.9.3כאמור נאמד במיליוני דולרים בשנה( ראו סעיף 

במסגרת ההתקשרות נקבע כי כל הזכויות בקניין הרוחני במסגרת הפעילות המשותפת  -  זכויות בקניין רוחני

 ם לעיל ביחס לחלוקת הרווחים.  תהיינה בבעלות משותפת של הצדדים בהתאם לשיעורים המתוארי
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בהסכם תניית אי תחרות גורפת ללא הגבלת זמן לפיתוח, יצור ושיווק מוצרים אשר יתחרו   ה נקבע -  בלעדיות

או עבור צד ג', באופן ישיר או עקיף, לרבות כל תכשיר להדברת חדקונית שותף  במוצר, בין אם עבור אותו  

 דוחההנחשבת כידידותית לסביבה, אשר למועד  גיה  וטכנול)  RNAiהמבוסס על טכנולוגיית    האדומהל  קהד

מסחרי;  בשוק  זו  טכנולוגיה  באמצעות  המהונדסים  תירס  צמחי  שישנם  באופן  בארה"ב  לשימוש    אושרה 

  RNAבתהליכים טבעיים שקיימים בבעלי חיים וצמחים, בהם מולקולת נעשה שימוש זו טכנולוגיה במסגרת 

בגן המטרה, נקשרת אליו בחלקה לאזור  בצורה מדויקת  הזהה  גן    בלבד  וגורמת לעיכובו או השתקתו של 

 המטרה(.

  - משפרי יבולבקשר עם  ICLעם שיתוף פעולה הסכם  .1.10.2

)תאגיד המהווה חלק מקונצרן חברות שלו   ICLהתקשרה החברה עם    2018חודש יולי  ב   -מהות ההתקשרות 

טק, בעל פעילות בינלאומית ענפה( בהסכם -האגרובתעשיית  פעילות ייצור של, בין היתר, דשנים ומוצרים  

השפעתו   דייל  ע  שדה  אשר ישפיע על ביצועי ואיכות גידולי  ביולוגי  רכיבלפתח ולמסחר    שמטרתושיתוף פעולה  

יגרום להעלאת   כך,  ובתוך  גנים שאיתרה החברה  נבחנים . במסגרת  יבולתפוקת  על  מספר   שיתוף הפעולה 

 הסויה והאורז.  הקנולה, פוטנציאל השפעה חיובית על גידולי בעלישונים גנים המשפיעים על רכיבים 

מעת לעת  הצדדים בשנה השלישית של שיתוף הפעולה, כאשר  מצויים    דוחהלמועד    -  תקופת ההתקשרות

עם אפשרות להארכת שיתוף הפעולה    , 31.11.2020עד ליום  תקופות נוספות  הצדדים את ההתקשרות ב  האריכו

הצדדים שני  להארכתו .  בהסכמת  נערכים  והם  הפעולה  שיתוף  להמשך  רצון  הצדדים  הביעו  הדוח  למועד 

ון. למועד הדוח מתקיים בין הצדדים משא ומתן בהתאם לעקרונות  במתכונת של התקשרות בהסכם רישי

 .המפורטים בתיאור מנגנון חלוקת רווחים, בלעדיות וזכויות בקניין רוחני כמפורט להלן

ובכלל כך אי עמידה באבני דרך  )צדדים זכות לסיים את ההסכם במקרה של הפרה של הצד השני כל אחד מל

גידול צמחים וניתוח התוצאות(,  כוללים בין היתר בחירת גנים להה לא  ר  שאתמקד בהם, יצור מולקולות, 

 יום.    30במהלך תקופה של תוקנה 

והיקף המכירות המוערך    שיתוף הפעולה  לפרטים אודות שלבי המחקר והפיתוח בקשר עם  -  שלב הפיתוח

 .  דוחל  1.9.3ראו סעיף   דוחהלמועד 

 ICL -ו  בצעת את פעילות המחקר והפיתוחהחברה מההתקשרות בין הצדדים, תנאי על פי  - חלוקת אחריות

   .שנקבעים בין הצדדים אבני דרךתקציב ו, בהתאם להפיתוח את עלויותמממנת 

וזכויות בקניין רוחנימנגנון חלוקת   )לרבות   חתימה על הסכם רישיוןאופציה ל  ICL  -ל   -  רווחים, בלעדיות 

לשימוש בגנים אשר אותרו    ,בלעדי ולא מוגבל בזמן ,כלל עולמירישיון  אשר יהיה    ,(במקרה של ביטול ההסכם

  יתקיים משא ומתן לממש את האופציה כאמור    ICLתבחר  במקרה בו  במסגרת שיתוף הפעולה.  על ידי החברה  

תהיה  במסגרתו  אשר    ,כאמורן  במטרה להתקשר בהסכם רישיובזמן קצוב כפי שנקבע בהסכם,  ובתום לב  

על שיעור    תמלוגיםזכאית לתשלום  החברה   מההכנסות  )שייקבע במסגרת המשא ומתן כאמור(  מבוססים 

   .השנתיות

הקניין הרוחני    לוכל  הרוחני לצד שסיפק אותו הקניין  יועבר    ,לא תממש את האופציהתבחר ש  ICL-במידה ו

יועבר   צר במסגרת שיתוף הפעולה, בין אם הוסדר בפטנט רשמי ובין אם לאו(וויכל פטנט שי קרי,  )  המשותף

להתקשר בהסכם    רשאית החברה,  כאמור  שלא לממש את האופציהתבחר    ICL  -במידה וכמו כן,    .לחברה

צד   על    ג'רישיון עם  יהא  ותוצאותיה. במקרה    נשוא שיתוף הפעולההפעילות  בהתבסס  על החברה  כאמור 

לל התשלוICL -השיב  ידששולמו  ם  מיאת  בידה  במידה  וזאת  ,  העל  הגבוה  ב  חיםרווונתקבלו  סכום 
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כאמור ששולמו  זאת,  מהתשלומים  עם   .ICL  לוותר לתשלום    רשאית  בתמורה  התשלום  החזר  קבלת  על 

 . יום מההודעה על ההתקשרות עם צד ג' 30תוך  ,תמלוגים על ידי החברה במידה ותבחר בכך

משפרי יבול ביחס לגידולי קנולה    להיקף המכירות המוערך של  דוחהלפרטים בדבר הערכות החברה למועד  

 )לעניין משפרי יבול(.  דוחל 1.9.3ף (, ראו סעינאמד במאות מיליוני דולרים בשנה)אשר כאמור, 

לדוחות הכספיים    5ראו באור    ICLעם    בחייבים בגין פיתוח משותףלפרטים נוספים וכן לפרטים אודות הכרה  

 . השנתיים 

  -  בקשר עם עמידות לקוטלי עשבים למתן רישיון מחקרהסכם  .1.10.3

חברת , שהינה  KWS SAAT SE & Co. KG aA  התקשרה החברה עם  2020אפריל  בחודש    -מהות ההתקשרות  

)בס"ק   שלה פעילות בינלאומית  , שהינה אחת מחמש חברות הזרעים הגדולות בעולםאירופאיתייצור זרעים  

מספר    לש  ,ולא מוגבל בזמן  פיתוח כלל עולמי, בלעדילרישיון  בהסכם לפיו העניקה לה החברה    ,"(השותףזה: "

 .  יבול חקלאי מרכזיגנים שפותחו על ידי החברה עם פוטנציאל לעמידות לקוטלי עשבים ב

, אלא אם כן יופסק קודם לכן  וממועד חתימת  שלוש שנים  ל נקבע לתקופה שההסכם    -  תקופת ההתקשרות

( בהודעה  שהיא   סיבהמכל  ,  בהחלטת השותף(  1באחד מהמקרים המפורטים להלן:  יום    60של  מוקדמת  , 

מהמועד בו נתקבלה  יום    30בחלוף    – להסכם שיתוף הפעולה  הפרה על ידי אחד הצדדים  במקרה של  (  2)  ;מראש

של הצד במקרה של חדלות פירעון  (  3. )ההפרהבדבר ביצוע    על ידי הצד השניבכתב  הודעה  אצל הצד המפר  

ביצע פעולה אשר מאתגרת את התוקף או ההיקף של זכויות במקרה שבו השותף  (  4)  ;באופן מיידי  –   אחרה

 .  באופן מיידי  – הפטנט של החברה

 .  דוחל 1.9.3 לפרטים אודות שלבי המחקר והפיתוח בקשר עם שיתוף הפעולה ראו סעיף  - שלב הפיתוח

 השותף לערוך במסגרת ההסכם אחראית החברה למתן תמיכה להמשך הפיתוח ובאחריות - חלוקת אחריות

עשבי לקוטלי  ועמידותו  שפותח  הגן  של  הפונקציונליות  על  חממה  ולבדיקות  בנוגע ם,  מידע  לחברה  ספק 

 להתקדמות הבדיקות.   

   .העל ידי החברה יוותרו בידיאותרו ש על הגנים הזכויות  -זכויות בקניין רוחני 

במסגרת  רות. כמו כן,  החברה אינה מקנה לשותף בלעדיות במסגרת ההתקש  -בלעדיות ומנגנון חלוקת רווחים  

הוראות בקשר עם   נקבעו  פיתוח לצורך שיווקוההסכם לא  המשך    יחד עם זאת להערכת החברה,  . המשך 

ההתקשרות עם השותף בהסכם שיתוף פעולה זה והתקדמות בשלבי הפיתוח, הרישוי והמסחור, עשוי להוביל  

   .בהיקפים כספיים משמעותיים הסכם תמלוגיםהתקשרות בלבסופו של דבר 

למועד   החברה  הערכות  בדבר  המכירות    דוחהלפרטים  שיפור להיקף  למוצרי  המיוחס  הפוטנציאלי  בשוק 

הפענשוא    התכונה בשנה)אשר כאמור    ולהשיתוף  דולרים  מיליוני  בעשרות  סעיף  נאמד  ראו   לדוח  1.9.3(, 

פי פרסומים פומביים   .)לעניין קוטלי עשבים(  על  כי,  יצוין  זה  יבולים העמידים   לשערך המוסף  ה,  12לעניין 

בשנת  (, נאמד  לקוטלי עשבים )כתוצאה משימוש במוצר המבוסס על גנים המשפרים את התכונה הרלוונטית

  .מיליארד דולר ארה"ב 8.44 -בכ 2016
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  - בקשר עם מוצר לגידולי תפוחי אדמהולה הסכם שיתוף פע .1.10.4

בעל    עם תאגיד אמריקאיבהסכם שיתוף פעולה  התקשרה החברה   2020בחודש אוגוסט   -מהות ההתקשרות  

  , חקלאות תעשיית ההקשורים ל  עוסק בין היתר בייצור ושיווק מוצרים והשלו פעילות בינלאומית,    מוניטין 

 ת ליובש בתפוחי אדמה. ובהסכם שיתוף פעולה לשיפור ביצועים ויצירת עמיד

ההתקשרות  של  נקבע  ההסכם    -   תקופת  בהסכמת  להארכה  ניתן  והוא    ,חתימתוממועד  שנים    3לתקופה 

ואילו    ,ים ימ  30של  בהודעה מוקדמת    שהיא  סיבהמכל    השותףהצדדים בכתב. ההסכם ניתן לביטול על ידי  

גוף הקשור  )  השותףיום במקרה ש  30מוקדמת של  את ההסכם בהודעה  לבטל  החברה רשאית   פוגע  לו(  או 

 בזכויות הפטנט של החברה. 

ראו סעיף    -  שלב הפיתוח והפיתוח בקשר עם שיתוף הפעולה   . דוחל  1.9.3  לפרטים אודות שלבי המחקר 

כי  בהקשר זה  יובהר    .דוחל  1.19.4.1  לפרטים אודות מענק שקיבלה החברה בקשר עם פיתוח זה, ראו סעיף  

שטרם  לעובדה  החברה לא הכירה בהתחייבויות בגין המענק וזאת בהתחשב בכך שבשים לב  הדוח  למועד  

  הושלם תהליך המחקר והפיתוח, אין צפי לקבלת תמלוגים בעתיד הנראה לעין.

  התקשרות במסגרת ההתקשרות נקבע כי השותף ישלם לחברה סכום קצוב עבור כל שנת    -  חלוקת אחריות

, כאשר ביחס לשנת ההתקשרות השלישית התשלום מותנה ביעדי  )עשרות אלפי דולרים בודדים, במצטבר(

: )א( עד חודש  ותבאבני הדרך הבאהתחייב לעמידה  השותף  במסגרת ההתקשרות,  הצלחה שנקבעו בהסכם.  

תכונת המבטאים את  מהונדסים, יצירת תפוחי אדמה קרי) הגן של החברה בתפוחי אדמהשילוב   - 2021יולי 

אשר    , הגןתכונת  בדיקת חממה של תפוחי אדמה הכוללים את  תחילת תהליך    -  2022עד לחודש מרץ  ; )ב(  הגן(

עד לחודש  והשלמתו  ניסויי השדה  תהליך  תחילת    -   2022( עד לחודש יוני  3; )2022ושלם עד לחודש אוגוסט  י

לוחות הזמנים בקשר עם שיתוף הפעולה  הדוחות, עודכנה החברה ע"י השותף כי    בסמוך למועד.  2023נובמבר  

הוקדם לעומת אבני הדרך המקוריים, באופן  שהיעד לתוצאות ראשוניות מניסוי שדה הוא במהלך המחצית  

במהלך    והיעד לתוצאות סופיות מניסויי שדה רחב היקף הינו   (2022אוגוסט  )חלף יעד של    2021השני של שנת  

הקדמה זאת בפרויקט הושגה בזכות  (.  2023רבעון אחרון של  )חלף יעד של    2022המחצית השניה של שנת  

 . ף ביישום הגנים של החברהע"י השות זירוז תהליכים

כל המידע הסודי, ההליכים    .העל ידי החברה יוותרו בידי  אותרוש  על הגנים  הזכויות  -זכויות בקניין רוחני  

 בקשר להסכם שסופקו על ידו, יהיו בבעלות השותף.  רכיבים לשותף או  וההמצאות הקשורים

רווחים   חלוקת  ומנגנון  הפעולה  –בלעדיות  שיתוף  הסכם  המקנות    במסגרת  הוראות  נקבעו  לשותף לא 

יחד עם זאת    בלעדיות. כמו כן, במסגרת ההסכם לא נקבעו הוראות בקשר עם המשך פיתוח לצורך שיווקו.

המשך ההתקשרות עם השותף בהסכם שיתוף פעולה זה והתקדמות בשלבי הפיתוח, הרישוי   החברה,להערכת  

יודגש,    והמסחור, עשוי להוביל בסופו של דבר להתקשרות בהסכם תמלוגים בהיקפים כספיים משמעותיים.

ור  בהסכם תמלוגים כאמור והתקשרותה בהסכם מותנה כאמכי החברה תתקשר   אין וודאות דוח ה למועד כי 

, אין וודאות כי  הדוחבהתקדמות בשלבי הפיתוח, הרישוי והמסחור לשביעות רצון הצדדים. בהתאם, למועד 

החברה לא הכירה בהתחייבויות    , ובהתאם לכך בשיל לשלב שבו ישולמו לה תמלוגים כלשהםי  שיתוף הפעולה

 1.19.4.2 לדוחכלשהן בגין המענק שניתן לה בקשר עם פיתוח זה כמפורט בסעיף 

למוצרים  בשוק הפוטנציאלי המיוחס  להיקף המכירות המוערך    דוחה לפרטים בדבר הערכות החברה למועד  

, ראו  יוני דולרים בשנה(מילעשרות  )אשר כאמור נאמד ב  עמידות ליובש בגידולי סויה, תירס ותפוחי אדמהל

   (.עמידות ליובש)לעניין  דוחל 1.9.3סעיף 
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  - בקשר עם טיפול הגנתי לצמחיםהסכם שיתוף פעולה  .1.10.5

 אחת מחמש חברות הגנת הצומח הגדולות בעולםעם  התקשרה החברה    2020מרץ  בחודש    -  מהות ההתקשרות

  צמחים להמשמשת לטיפול הגנתי    ,שאותרה על ידי החברהלביצוע הערכה על פטריה  שיתוף פעולה  הסכם  ב

מד  לגידולים חקלאיים ברחבי העולם נא  אשר הנזק הנגרם על ידם  "(המוצר" בס"ק זה  )נגד מחלות ונמטודות  

   .בשלב מאוחר יותר ילהתקשרות בהסכם מסחראופציה עם  ,במאות מיליוני דולרים בשנה 

חודשים    12לתקופה של  בלעדי  תקבל רישיון    השותפהנקבע כי    במסגרת ההתקשרות  -  תקופת ההתקשרות

תקופת הבלעדיות תסתיים  בהסכמת הצדדים בכתב.  לארכה  ניתן  ההסכם  המוצר.    היתכנותו של  להערכת

 היא מעוניינת להפסיק את ביצוע ההערכה. ה ישלפ השותפהבתום התקופה כאמור או בהודעה בכתב על ידי 

 .  דוחל 1.9.3 לפרטים אודות שלבי המחקר והפיתוח בקשר עם שיתוף הפעולה ראו סעיף  - שלב הפיתוח

ספק  התחייבה לעל חשבונה ו  בחינת ההיתכנותאת  מבצעת    השותפהעל פי תנאי ההתקשרות    -  חלוקת אחריות

שונות תמשיך למסחור המוצר, היא תממן את הוצאות הפטנט במדינות  והיא  במידה  ו,  מידע שוטףלחברה  

 .  לנכוןכפי שתמצא 

 . העל ידי החברה יוותרו בידי שאותר רכיבההזכויות על על פי תנאי ההתקשרות,  -זכויות בקניין רוחני 

נשוא הסכם שיתוף הפעילות   בחינהככל שתוצאת העל פי תנאי ההתקשרות,    -  בלעדיות ומנגנון חלוקת רווחים

באופן    ,למסחר את המוצר  נתזכות בלעדית להודיע לחברה האם היא מעוניי  שותפהעומדת ל,  חיוביתתהיה  

תקופה קצובה  יתקיים משא ומתן בין הצדדים בבלעדיות למשך    -  במסחור המוצר   ביע ענייןשככל והיא ת

עקרונות לתמלוגים  על בסיס  בין היתר,  )  השותפהעל ידי    עולםרחבי הבזכות מסחר בלעדית  הענקת  , לשנקבעה

שנתיות  ממכירות  שיעור  ומתן  מנגד,    .(לפי  והמשא  מחייבבמידה  הסכם  לכדי  יבשיל  החברה ,  לא    רשאית 

בהסכמים   אחרים,עם  להתקשר  תנאים    צדדים  השוואת  למנגנון  ל בכפוף  שנקבעו  שותפהשניתן  בתנאים   ,

 .בהסכם

להיקף המכירות המוערך של מוצרים נגד מחלות ונמטדות )אשר    דוחהלפרטים בדבר הערכות החברה למועד  

 )לעניין מוצר נגד מחלות ונמטדות(.  דוחל 1.9.3כאמור נאמד במיליוני דולרים בשנה(, ראו סעיף 

)מעבר לתכונות שאותרו    את המוצרהחברה  תשפר  במידה ובמהלך ההתקשרות  במסגרת ההתקשרות נקבע כי  

זכות ראשונים   שותפהלובטח  תשבאופן    שותפהלעליה להודיע על כך  יהיה  ,  על ידי החברה במועד ההתקשרות(

השוואת  למנגנון  שנקבע    , תוךמסחור המוצר המשופר ברמה עולמיתלמשא ומתן או זכות סירוב לפיתוח ו

 תנאים. 

   - בקשר עם פיתוח זרעי תירס משופריםהסכם  .1.10.6

 Rallis -גלובלית זרעים והגנת הצומחעם חברת  התקשרה החברה 2018בחודש נובמבר  -מהות ההתקשרות 

India Limited  הודו ומדינות באזור  הסכם רישיון לפיתוח זרעי תירס משופרים ועמידים לבצורות  ב .  הודומ

זה:  )נוספות באסיה   הנגרם מיובש  "(המוצר"בס"ק  הנזק  ברקע  וזאת  )דוגמת  ,  בעולם  לגידולים חקלאיים 

 .תירס( הנאמד במיליארדי דולרים בשנה

  שנה  20 -)כ  השייכות לגן עד פקיעת זכויות הפטנט של החברה נקבע לתקופה שההסכם   - תקופת ההתקשרות 

מחויב.  הוא  לשלם את התמלוגים להם  המועד שבו השותף מסיים  או עד  (  דוחל  0)ראו סעיף    (2017החל משנת  
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לא הצליח להשיג מימון לניסוי  השותף  (  1קודם לכן באחד המקרים הבאים: )לסיום מוקדם  ניתן  ההסכם  

הפרה  במקרה של  -באופן מיידי ( 2; )דעה בכתב שתימסר לחברהיום מהו 90ולאחר  השדה בו נבחרים הגנים

במקרה של ( 3יום מקבלת הודעה על ההפרה על ידי הצד השני; ) 30אשר לא תוקנה על ידי מי מהצדדים תוך 

תפגע   באופן מיידי במקרה שהשותפהלסיים את ההסכם    רשאית( החברה  4חדלות פירעון של הצד השני; )

החב של  הפטנט  תוך  בזכויות  או  החברה    30רה  של  היוצרים  בזכויות  פגע  משנה  רישיון  ובעל  במידה  יום 

 . עימו במהלך התקופה כאמורלא סיימה את ההתקשרות  השותפהו

הפיתוח סעיף    -  שלב  ראו  הפעולה  שיתוף  עם  והפיתוח בקשר  המחקר  אודות שלבי  . דוחל  1.9.3לפרטים 

 1.19.4.1 דוחללפרטים אודות מענק שקיבלה החברה בקשר עם פיתוח זה, ראו סעיף 

השלים ניסוי  ללהתקדם בתהליך המחקר והפיתוח והשותף על  בהתאם לתנאי ההתקשרות,    -  חלוקת אחריות

ככל שהשותפה לא תעמוד באבני דרך שנקבעו, היא תאבד את הרישיון ביחס לגנים    .2021חממה במהלך שנת  

 לאחר השלמת הניסוייםר , כאשלפתח את המוצר ולשווק אותו אחראיהשותף . המיוחסים לאותם אבני דרך

תאריך יעד להגשת התירס המשופר לאישור השותף  קבע  י  )לרבות ניסויי שדה הנערכים לאחר ניסויי חממה(

שנה ממועד השלמת הניסויים    תוךב  ת האישורים א  מתוך מטרה לקבלהגורמים הרגולטורים המתאימים  

 )המועד יוארך ככל שחל עיכוב בעקבות הגורמים הרגולטורים(.   כאמור

 . העל ידי החברה יוותרו בידי הרכיב שאותרהזכויות על על פי תנאי ההתקשרות,  - זכויות בקניין רוחני

שיון בלעדי נושא תמלוגים  רילשותף  החברה    העניקהבמסגרת ההתקשרות,    -  בלעדיות ומנגנון חלוקת רווחים

ולמכירתו  הלפיתוח   הפעולה  בהסכם  שנקבעו  ארצות  במוצר  ככלל,  הו)שיתוף  וממוקמות,  דינות  במבהודו 

כאמור באסיה  הצדדיםנוספות  בהסכמת  המדינות  רשימת  להרחבת  אפשרות  עם  במסגרת ההתקשרות  (.  , 

בתוצאות  נקבע בהם תעשה החברה שימוש  הוראות והסדרים למקרים  במסגרת שיתוף הפעולה,  ף  השותו 

התקשרות בהסכם.  לצורך  הקבועה  לטריטוריה  מחוץ  אחרת  חברה  עם  רישיון  כן,    בהסכם  במסגרת  כמו 

 . לחברה, אשר מבוססים על רווחים ממכירת המוצרהשותף שלם יסכם נקבעו הוראות בדבר הסכומים שהה

   ורווחיות מוצרים ושירותיםפילוח הכנסות  

החברה עודנה בשלבי מחקר ופיתוח וטרם החלה בשלבי שיווק של מי מהמוצרים נשוא פעילות    דוחהלמועד  

   .לא נבעו לחברה הכנסות ממכירת המוצרים המפותחים על ידה דוחהבהתאם, למועד המחקר והפיתוח. 

 לקוחות  

קריים  לקוחותיה הפוטנציאליים העיאת  כאמור, החברה טרם החלה בשיווק המוצרים המפותחים על ידה.  

)ג(    -; וכימיקלים- חברות אגרו)ב(    ;חברות זרעיםלפי החלוקה הבאה: )א(  של החברה ניתן לאפיין, ככלל,  

, בין  הינן כימיה המשווקות מוצרים כאמור-בתחום הזרעים, הגנת הצומח ואגהחברות   חברות הגנת הצומח.

חברות כאמור משווקות   .Corteva  -ו  ICL,  KWS,,Mahyco   Rallis  ,,Adama  BASF, Bayer, Syngenta  היתר,

מוצרים מסחריים ללקוחות קצה, שהינם, ככלל, חקלאים הרוכשים את המוצרים לטובת גידולים חקלאיים  

משופרים זרעים  עבור  הטכנולוגיה  פרמיית  את  לשלם  מוכנים  ואשר  בעולם  שונים  זרעים    באזורים  או 

 שמעוניינים לרכוש מוצרים יעילים בתחום הגנת הצומח והעלאת יבולים. , או ביוטכנולוגיים

זהבמבנה    בהתחשב בתחום  והפיתוח  המחקר  למועד  פעילות  חברות   דוחה,  מספר  עם  החברה  התקשרה 

כאמור לצורך שיתופי פעולה, במסגרתם, בכפוף להצלחת המחקר    כימיה-בתחום הזרעים, הגנת הצומח ואג 

נון ג, ובכלל כך מנללקוחות הקצה  ולה הרלוונטי, נקבעים מנגנונים לשיווק המוצריםוהפיתוח נשוא שיתוף הפע

 .  (דוחל 1.10ראו סעיף )השתתפות ברווחים, מנגנון מתן רישיונות כנגד תשלום תמלוגים וכיו"ב 
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 והפצה שיווק  

  דוח הבשים לב לכך שהחברה נמצאת בשלב המחקר והפיתוח, פעילות השיווק העיקרית של החברה למועד  

 כימיה והגנת הצומח,-הזרעים, אגבתעשיית    מתרכזת בעיקר באיתור שיתופי פעולה עם חברות בינלאומיות

כמו כן, יצוין כי לצורך האצת מחקר ופיתוח של מוצרים ויצירת ערוץ שיווק לטובת פירות המחקר והפיתוח. 

פעילות השיווק וההפצה ללקוחות הקצה תעשה באמצעות הגורמים עימם מתקשרת החברה בהסכמי שיתוף 

 שיתופי פעולה. באמצעות  ווקם יפורטפוליו של מוצרים ושפיתוח אפשר לה באופן שלהערתה י ,פעולה

 תחרות   

מתחרות .1.14.1 החברה ,  דוחל  1.8.2.1  סעיףבכאמור  ככלל,    -חברות  של  מתחרותיה  את  לאפיין  שלוש  לפי    ניתן 

 קבוצות: 

 ,KWS  ,,Mahyco  Rallis  ,ADAMA  BASF)דוגמת    כימיה-גדולות בתחום הזרעים, הגנת הצומח ואגחברות   .1.14.1.1

Bayer, Syngenta  ו-  Corteva)  ,  אשר להן יחידות של מחקר ופיתוח. יצוין, כפי שגם עולה משיתופי הפעולה של

ולרכוש   פעולה  בשיתופי  החברה  עם  להתקשר  עשויות  הן  בחברה,  מתחרות  כאמור  הגם שחברות  החברה, 

 מהחברה רישיונות שימוש למוצרים פרי פיתוחה ולשמש כלקוחות.

אשר עליהם   עם פיתוח מוצרים משלהן  טק-תחום האגרועד בינוניות המתמחות ב  חברות ביוטכנולוגיה קטנות .1.14.1.2

פעולה   בשיתופי  החברה  עם  להתקשר  עשויות  אשר  והכימיקלים,  הזרעים  מחברות  בשונה  החברה.  נמנית 

ולשמש כלקוחות, חברות ביוטכנולוגיה מקיימות תחרות ישירה עם החברה מאחר שהן עורכות מחקר ופיתוח  

העניק רישיונות שימוש לקבלת תמלוגים או לקבל תקבולים מרווחי המוצרים שפותחו, בדומה מתוך מטרה ל

 לחברה.

החברה טרם החלה בשיווק מוצרים פרי המחקר והפיתוח שלה, אין באפשרות    דוחבשים לב לכך שלמועד ה

  החברה להעריך את נתח השוק שלה במסגרת קבוצה זו.

אקדמיים   .1.14.1.3 מחקר  בתחוםמוסדות  מחקר  בפעילות  העוסקים  במוסדות    -  וחקלאיים  מאופיינת  זו  קבוצה 

אחרים   ד.נ.א  וברצפי  בגנים  שימוש  רישיונות  לעיתים,  מעניקים,  כאמור  גופים  מחקר.  ומכוני  אקדמיים 

שאותרו על ידם, בדומה לחברה. יחד עם זאת, ככלל, המחקר האקדמי מתמקד במספר מועט של גנים ורצפי  

 ועשוי לארוך זמן רב.ד.נ.א אחרים 

 . דוחל 1.8.6יצוין כי החברה מקיימת מעת לעת שיתופי פעולה עם מוסדות כאמור. לפרטים ראו סעיף 

ישנם מוצרים שונים ומגוונים המשווקים לשימוש נגד למיטב ידיעת החברה הדוח למועד  - מוצרים מתחרים .1.14.2

. וכן מוצרים שונים של משפרי יבול, עמידות נגד מחלות ונמטודותהאדומה  קוטלי עשבים ונגד חדקונית הדקל  

הצלחת החברה תלויה באיכות הגנים שאותרו ויאותרו על ידי החברה וכן בהכרת לקוחותיה באיכות הגנים 

  ככל שתשלים החברה את הליך המחקר והפיתוח ומוצרי החברה יוכרו כיעילים יותר להערכת החברה,  .  הללו

יחד עם  , כך יתאפשר לחברה להשיג נתח שוק גדול יותר על פני מתחרותיה.  ביחס למוצרים המתחרים כאמור

נמכר על חשבון  , יצוין כי לעתים מוצרים שונים משלימים אחד את השני באופן שלא בהכרח מוצר אחדזאת

(,  13)בין היתר על פי פרסומים פומבייםהדוח  למיטב ידיעת החברה למועד  בהקשר זה כי,  עוד יצוין  מוצר אחר.  

( BIOCERESקיימים כיום שני מוצרים להעלאת עמידות ליובש שפותחו על ידי חברה ציבורית ארגנטינאית )

 

 . linkראו   13

http://news.agropages.com/News/NewsDetail---30530.htm
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. להערכת החברה המוצרים  ותמשמעותי  ןאינהדוח  מכירותיהם למועד להערכת החברה  ואשר    Bayerוחברת  

שונים בינם לבין עצמם ובינם לבין המוצר שבתהליכי מחקר ופיתוח בחברה וכי מכירת המוצרים במקביל  

   .)על פי העיקרון כאמור, שמוצרים שונים משלימים אחד את השני(  עשוי להשיג תוצאות אופטימליות

ת שיתופי הפעולה אשר היא צד להם, להשיג תוצאות משופרות  בהתאם, יכולתה של החברה, לרבות באמצעו

בהשוואה לגנים או מוצרים שאותרו או פותחו על ידי חברות מתחרות מהווה גורם סיכון אשר עלול להשפיע  

על יכולת חדירת החברה לשווקי היעד הפוטנציאליים במקרה של הבשלת שלבי המחקר והפיתוח לכדי מוצר,  

  1.33.5ה לקדם מחקר ופיתוח מול לקוחות פוטנציאליים. לפרטים נוספים ראו סעיפים  או על יכולת של החבר

 .דוחל  1.33.6 -ו

  1.1.1.3החברה מתמודדת עם התחרות, בין היתר, באמצעות התהליך הייחודי שפיתחה החברה כאמור בסעיף   .1.14.3

  .דוחל

להלן יוצגו בתמצית יתרונות החברה על פני מתחרותיה בהתחשב בתהליך שפיתחה ומקבל ביטוי, בעיקר,  

 : ( Discoveryבשלב זיהוי הגנים )

 החברה  
מבוסס הצלחה  תהליך הייחודי)

 בצמחים( 

 אחרות  חברות
 ( מחשובייםכלים )

מ מקור הגנים  מהטבע,  רלוונטי לתכונת  כל  גנים  מקור 
 המטרה, לרבות גנים לא ידועים. 

גנים ידועים ממקורות שיש לגביהם 
( קיים  ממידע   צמחיםלדוגמה 

 (אחרים

 יםהמציג  כלים מחשובייםבאמצעות   על סמך תוצאות בצמחים דרך איתור הגנים
 תוצאות תיאורטיות 

הגנים   שנבדקים  כמות 
 בצמחים 

 כמות המוערכת בעשרות עד מאות  כמות המוערכת בכמיליונים 

 גבוהה   נמוכה  עלות 

בפטנט דרך    הגנה  על 
 גילוי הגנים 

 אין יש

 עונתיות  

 .  אינה מאופיינת בעונתיותפעילות החברה 

 כושר ייצור  

, שלב השיווק של המוצרים פרי המחקר והפיתוח וייצורם יבוצע באמצעות  דוחל  ( 3)ד()1.9.1כאמור בסעיף  

עימם התקשרה החברה בהסכמי שיתוף   או חברות בתחום הגנת הצומח  חברות כימיקלים   ,חברות זרעים

 ר עימם תתקשר החברה בעתיד בהסכמי רישיון. פעולה או עם גורמים כאמו

   טרג'יןהחזקה ב 

החברה נמנית על מייסדיה של טרג'ין    .לדוח  1.2.1לפרטים אודות החזקתה של החברה בטרג'ין ראו סעיף  

היחידה לקנאביס  פעילות בתחום הקנאביס טעונה את אישור  ומחזיקה במניותיה ממועד הקמתה של טרג'ין.  

הגישה טרג'ין ליק"ר בקשה   2019. על רקע האמור, בחודש יוני  14"(היק"ר)להלן: "  רפואי במשרד הבריאות

 

הקנאביס בהתאם  הפועלת בתחום  בחברה  לניצע כלשהו  הקצאת מניות    מינוי דירקטור ומנכ"ל וכן  קיימות מגבלות על   14
לבעל מניה מהותי ו/או   אדם  יהפוך  כתוצאה מכךבחברה כאמור, אם  מניות    לפקודת הסמים המסוכנים, לרבות רכישת
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בטרג'ין, מנהליה ופרטי המחקר    בעלי המניותזהות  , תוך פירוט של, בין היתר,  לביצוע מחקר ופיתוח בקנאביס

ראשוני מהיק"ר לבדיקת היתכנות למחקר )טרם התקבל  התקבל בידי טרג'ין אישור    2019ובחודש נובמבר  

מהיק"ר כי פקע, לאחר שחלפה שנה ממועד הענקתו, וטרג'ין    טרג'יןר למסנהדוח  ר למועד  אש  אישור סופי(

באמצעות קבלת שירותים  במתקני שיח שריד,  'ין מחקר חקלאי  טרג, מבצעת  דוחהלמועד  .  פועלת להאריכו

הארכת ל  טרג'יןפועלת  . בד בבד,  של קנאביס  משיח שריד, בעלת רישיון לבצע מחקר ופיתוח בשיטות גידול

  דוח ה  למועד אשר, עצמה ואישור להחזקות בה 'יןלטרגקבלת אישור מחקר סופי אישור ההיתכנות כאמור ול

   להלן. 1.17.3 סעיףנוספים ראו  לפרטים. התקבל טרם

והדוח  למועד   מניות  בעלי  הסכם  בטרג'ין  המניות  בעלי  לבין  החברה  בין  קיים  דרור  מנכ"ל  הלא  המשותף 

( דירקטורים )דירקטור שזהותו הומלצה 2מכהן כמנכ"ל טרג'ין ובדירקטוריון טרג'ין מכהנים שני )  שליטין  

הדוח למועד    על ידי החברה ודירקטור שזהותו הומלצה על ידי בעלת המניות הגדולה בטרג'ין )שיח שריד((.

  מכהן בדירקטוריון טרג'ין. המשותף דרור שליטין מנכ"לה

למועד  חברהינה  טרג'ין  ור,  כאמ .1.17.1 אשר  ופיתוחב  עוסקת  דוחהה  לגידול  של  מחקר  פעילים   שיטות    חומרים 

מתקן או מערכת ייצור באמצעות  ם נקיים  בתנאי  ( ונוספים  CBD  ,THCדוגמת  )הקנאבינואידים    -קנאביסמ

גידול תאי צמח הקנאביס והן    דייל  , הן עאו הנדסה, המיועדים לסביבה של פעילות ביולוגית )ביוריאקטור(

גנים    דייל  ע הוחדרו  שלהם  אחרים  אורגניזמים  לצמח  גידול  לאותם    הקנאביסהדומים  יאפשרו  אשר 

  , בין השאר  ,הכולל  ,טיפוח שאיננו טיפוח קלאסי   פתחתטרג'ין מבנוסף,    צר קנאבינואידים.אורגניזמים ליי

 . נות בצמחאשר נועדו לשפר תכו שיטות עריכה גנטית של צמחי קנאביס

של טרג'ין כוללים איתור ואפיון גנים הפעילים בצמח הקנאביס אשר אחראים לייצור החומרים הפיתוח  שלבי   .1.17.2

בצמח, החדרת הגנים ל והפקת חומרים   אורגניזם חדשהפעילים  ובחינת ריבויים המהיר בקנה מידה גדול 

בכפוף   .חברות מדיקל ופארמה )לקוחותיה הפוטנציאליים של טרג'ין(פעילים פרטניים על פי דרישה עבור  

להצלחת המחקר והפיתוח של טרג'ין, בכוונתה לפעול לייצור תעשייתי של חומרים פעילים מקנאביס על בסיס  

ידה על  גידול תאי קנאביס במספר    דוחהלמועד    .השיטה שמפותחת  כוללות  בטרג'ין  הושגו  היכולות אשר 

עתיד ים שישמשו בליטרים תוך שליטה בכמות ייצור החומרים הפעילים וכן יכולת לקבלת צמחים ראשונ

 לעריכה גנומית. 

]נוסח חדש[,    על פי הוראות פקודת הסמים המסוכניםפעילותה של טרג'ין כפופה בעיקר להוראות היק"ר.   .1.17.3

, קנאביס הינו חומר המוגדר כ"סם מסוכן" שחל לגביו איסור שימוש, אלא אם ניתן לכך רישיון  1973-תשל"ג

 The Single)  1961ת  כדין. בנוסף להוראות הפקודה והתקנות על פיה, האמנה בדבר סמים נרקוטיים משנ

Convention on Narcotic Drugs )  של האו"ם, קובעת משטר פיקוח ובקרה ייחודי לקנאביס, ובכלל זה קיומה

הנושא להסדרת  האחראית  ממשלתית  סוכנות  בהתאם,  של  היק"ר, .  באמצעות  הבריאות,  משרד  כי  נקבע 

בקנאביס למטרות רפואיות ולמחקר. תפקידי בכל הנוגע לפיקוח והסדרת הטיפול    ישמש "סוכנות ממשלתית"

וכן  הנוגעות למוצרי הקנאביס השונים  רפואיות  היתר, קביעת אמות מידה מקצועיות  בין  כוללים,  היק"ר 

ר והנפקת  פועלת טרג'ין   דוחה. למועד  שיונות מתאימים לכלל העוסקים בתחום הקנאביסי בחינה, אישור 

ריבוי וגידול קנאביס    ר לה היתרים ואישורים הנדרשים לצורךבמסגרת מתקניה ובמעבדות של שיח שריד, אש

, וזאת בהתאם להסכם שירותים שנחתם בין  גידול של קנאביסופיתוח בשיטות  מחקר  ולרבות ביצוע    ,רפואי

 

בעל מניה מהותי ובעל עניין  לעניין זה  אישור היק"ר. . פעולה כאמור טעונהלבעל עניין ו/או לבעל עניין אפקטיבי בחברה
   בעל שליטה בבעל עניין ו/או בעל מניה מהותי. -טיבי כהגדרתם בחוק החברות. בעל עניין אפק
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המפותחת   בכפוף להשלמת המחקר והפיתוח של טרג'ין והצלחת הפיתוח של שיטת גידול לקנאביס .הצדדים

לייצור  קבלת היתרים רלוונטיים או להתקשר עם גורמים שיחזיקו בהיתרים רלוונטיים  תפעל ל  , טרג'יןעל ידה

ובכלל כך אישורים ורישיונות לשימוש  )  בהתאם לשיטה המפותחת על ידי טרג'ין  חומרים פעילים מקנאביס

 .  ( קנאביסמ המכילים חומרים פעיליםלייצור וגידול תרביות תאים מקורות והפעלת 

חוקרים( ומסתייעת ביועצים חיצוניים  עובדים )  שלושהכח אדם מצומצם המונה  טרגין מעסיקה    דוחהלמועד   .1.17.4

מדיקל גרופ  , בהתחשב במיקום טרג'ין בסמוך למתקניה של שיח  כמו כןבעלי רקע וניסיון בתחום פעילותה.  

בשיח   השליטה  בעלת  הינה  החברה  ידיעת  )שלמיטב  מסתייעת    והחברה,  (שרידבע"מ  לעתטרג'ין  ,  מעת 

מהותיים ה  בהיקפים שאינם  של  אדם  וכח  תמורה.וחברה  במתקנים  ללא  וזאת  שריד,  בוחנת  טרג'ין    שיח 

פעילותה, ולצורך להרחיב את כח האדם המצומצם כאמור על מנת לקדם את תהליכי המחקר והפיתוח נשוא  

   כך בוחנת טרג'ין מעת לעת אפשרות לגיוס הון ממשקיעים.

גורמי הסיכון המאפיינים את פעילותה   .1.17.5 דומים כחברת מחקר ופיתוח  בהתחשב באופי פעילותה של טרג'ין, 

גורמי הסיכון החלים על החברה  ופיתוח  למאפייני  ופעילותה ממומנת  כחברת מחקר  בעיקר    דוחהלמועד  , 

וכן מהחברה, בין היתר, כדי לשמור על שיעור   שותפתה של החברה בטרג'יןומגיוס הון מ  מהלוואות בעלים

 .החזקתה בטרג'ין

  - פארמה מוערך בכמדיקל וההפעילים מקנאביס עבור תעשיית הבהתאם לפרסומים פומביים, שוק החומרים   .1.17.6

. למיטב  2024-201915בתקופה שבין    .9%22  -, עם קצב גידול שנתי מוערך של כ2019מיליארד ש"ח בשנת    01

המפתחות לרבות מספר מתחרות לפעילותה של טרג'ין,  בארץ ובעולםרבות ידיעת החברה, קיימות מתחרות 

אין באפשרותה של טרג'ין לאמוד את מעמדה    דוחה שיטות לגידול קנאביס באמצעות ביוריאקטור. למועד  

טרג'ין   בהיות  בהתחשב  לרבות  היעד,  מסחרי.בשוק  מוצר  פיתחה  שטרם  ופיתוח  מחקר  בהתאם   חברת 

  תצליח לפתח יכולת טכנולוגית לשיפור יצור החומרים מהקנאביס   טרג'יןככל שת של החברה,  ולהערכות פנימי

היקף המכירות .  , בצורה זולה והדירה()אשר תהליך המחקר והפיתוח מוערך כיום על ידי טרג'ין בכשנתיים

לסיכום   .היקף המכירות כאמור קשה להערכההדוח  למועד  להיות משמעותי, אך    הפוטנציאלי לטרג'ין עשוי

הינן הערכות כאמור ביחס לתקופת תהליך המחקר והפיתוח  טבלאי תמציתי של האמור ראו נספח לפרק זה.  

ואין וודאות שהערכות   דוחה מידע צופה עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך הנשען על הערכות החברה למועד  

אלו תתממשנה, במלואן או בחלקן, והן אף עשויות להתממש באופן שונה )אף מהותית( משהוערך(, בין היתר, 

  במהלך תהליכי המחקר והפיתוח. שליליותבהתחשב בתוצאות 

אלפי ש"ח, בהתאמה.  514 -אלפי ש"ח, כ 327 -הציגה טרג'ין הפסד בסך של כ 2020ובשנת  2019 שנתבמהלך  .1.17.7

לטרג'ין על    ושהועמד  ות טרג'ין לא חילקה דיבידנדים ולא משולמים לחברה דמי ניהול. לפרטים אודות הלווא

 פרק הפרטים הנוספים  -בפרק ד' 12וכן תקנה  השנתייםלדוחות הכספיים  6אור יראו ב. ידי בעלי מניותיה

אלפי    472  -כבו  אלפי ש"ח  364  -הסתכמו בכ  2020ובשנת    2019בשנת  הוצאות מחקר ופיתוח של טרג'ין  כמו כן,  

 .ש"ח, בהתאמה

 רכוש קבוע ומקרקעין  

 מחשבים וחממות.  , מעבדה מתקדםציוד מעבדה וע הכולל, בעיקר, ובקלחברה רכוש  דוחהלמועד  .1.18.1

 

 .קישור: בהתאם לפרסומים פומביים של חברת מחקר פרטית  15

https://www.prnewswire.com/news-releases/global-medical-cannabinoid-market-expected-to-reach-44-billion-by-2024-300929410.html
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 ,מצויים בגבעת חן  במסגרתם מבוצעת פעילות החברה  חממות של החברהמעבדה וההמשרדי החברה, וכן  

, יה במניות החברה, בעלת עניין בחברה מכח החזקותשיח שרידבשטח אשר מושכר לחברה על ידי, בין היתר,  

להסכם   אוגוסט  הרשאה  בהתאם  ה.  2014מחודש  ההסכם  הרשאהתקופת  פי  )  על  לארבע  שנים  4נקבעה   )

ה"להלן:  ) אופציההבסיסיתהרשאה  תקופת  עם  תקופת  ל  לחברה  "(  את  תקופות   ההרשאההאריך  לשש 

 דוחהלמועד    ."(תקופות האופציה"להלן:  )  שרידשיח  נוספות של שנה כל אחת על ידי מתן הודעה בכתב ל

עד    ההרשאההוארכה תקופת   ידי החברה,  על  בתוקף, בהתאם לאופציה האחרונה שמומשה  והיא  כאמור 

   .בגין התקופה כאמור  שולמו מראש הרשאהודמי ה )כולל( 2021 דצמברלחודש 

אשר   מניותשריד  שיח  ל  , הקצתה החברהההרשאה הבסיסיתהעמדת השטח לחברה במהלך תקופת  בתמורה ל

רגילות  70,000מהוות    בכפוף להשלמת ההנפקה בסעיף  שינוי ההון  בהתאם למנגנון  )  מניות    1.4.1כמפורט 

ש"ח    50,000  סך כולל של  שרידשיח  תשלם החברה ל  במהלך תקופות האופציהעבור כל שנה נוספת    (.דוחל

 בתוספת מע"מ.  

 מחקר ופיתוח   

במשרד   .1.19.1 טכנולוגית  לחדשנות  מהרשות  מענקים  מקבלת  אשר  ופיתוח  מחקר  חברת  הינה  הכלכלה  החברה 

)לפרטים ראו    להיותה חברת מו"פ בהתאם לכללים הקבועים בתקנון הבורסה  הוהתעשייה ומחזיקה באישור

   (.לדוח 11סעיף 

 . דוחל 1.9המחקר והפיתוח בתחום פעילותה של החברה ראו סעיף  לפרטים אודות תהליכי .1.19.2

יבול  כך מוצרים לשיפורי  ובכלל  לגנים שאיתרה,  בוחנת מעת לעת מגוון מוצרים לפיתוח בהתאם  החברה 

למועד    יצוין, כיגנים לעמידות לקוטלי עשבים נוספים.  , חומרים לקטילת מזיקים נוספים וכן  בזנים נוספים

גנים נוספים לעמידויות חדשות    התהליך הייחודיביישום    החברה  החלה  דוחה   של שפותח על ידה לאיתור 

בעלויות נערך  ים ראשוניים ובהמחקר והפיתוח כאמור הינו בשל  דוחהקוטלי עשבים מקבוצות שונות. למועד  

 .  ביחס לסך הוצאות המחקר והפיתוח הכוללות של החברה לא מהותיות

בדיקות של גנים    כמו כן, יצוין כי החברה התקשרה עם חברת ביוטכנולוגיה בהסכם לפיו האחרונה תערוך

במטרה שישמשו ביבולים    , עשבים שוטיםהקניית עמידות לו  שנבדקו על ידי החברה ומשמשים כנגד בצורת

  כאשר חתימתו,  מועד  . ההסכם הינו בתוקף למשך שנתיים מהשותפהבעזרת הטכנולוגיה של    סויה  צמחישל  

יום מראש. במסגרת ההתקשרות, נקבע כי הצדדים   60לבטלו בהודעה בכתב של    רשאיכל אחד מהצדדים  

יישאר  השימוש בגנים שאיתרה החברה , אךיהיו הבעלים במשותף של התוצאות והמידע מהמחקר המשותף

 .רכושה הבלעדי של החברה

ההסכם,   הביוטכנולוגיה  במסגרת  חברת  כי  ולבדיקת  נקבע  דוגמיות  ליצור  הנדרשות  העלויות  בכל  תישא 

לבצע מחקר שדה, הצדדים יקיימו משא    ,בהתבסס על תוצאות הדוגמיות  ,יעילותן. במידה והצדדים יחליטו

 ע לצורת ביצוע המחקר, מיקומו ומימונו.   ומתן וישתפו פעולה בנוג

ל אופציה  בהבטחת  לב  בתום  תדון  החברה  כי  נקבע  עולמי,  שותפה  במסגרת ההתקשרות,  מסחרי  לרישיון 

הכולל תמלוגים ליצור בלעדי  ומכירתו בקשר עם    בלעדי או שאינו  הגנים שפיתחה החברה  מוצר על בסיס 

 פולי סויה.  יבולים של  

אלפי ש"ח,    1,809  -כ  -ו  אלפי ש"ח  1,906  -יעה החברה בפעילות המחקר והפיתוח כהשק  2020,  2019בשנים   .1.19.3

. לפרטים אודות סכומים בדבר  דוחל  1.19.4לפרטים אודות מענקים שקיבלה החברה ראו סעיף  בהתאמה.  

   .השנתיים לדוחות הכספיים  5חייבים בגין פיתוח משותף ראו באור 
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הדוח,   פי    התקבל הש  המיידית  תמורת ההנפקהלמועד  למימון פעילותה העסקית של    מיועדת  תשקיףהעל 

החברהתוך  החברה   של  והעתידי  הקיים  והפיתוח  המחקר  פעילות  על  דגש  לאסטרטגיה  ,  שימת  בהתאם 

לצורך הרחבת    , ובכלל כךפי החלטות דירקטוריון החברה, כפי שיהיו מעת לעת-או עלהעסקית של החברה,  

של  ויכולותפעילות   והפיתוח  וקידום    המחקר  חדשים  גנים  לאיתור  פיתוח החברה  שבתהליכי  המוצרים 

מאז ההנפקה, החברה הרחיבה פעילותה, ובכלל זה גייסה כ"א מחקרי   .  ושיתופי הפעולה שהחברה צד להם

כספי  למועד הדוח,  קציבה,  נוסף ועורכת ניסויים נוספים להאצת פיתוח מוצריה. על פי תכניות החברה ות

  השנים   4ל  צפויות להספיק    מקורות כספיים ממענקים והחזר הוצאות של שותפי החברה,ההנפקה, ביחד עם  

 .הקרובות

יודגש, כי הערכות החברה כאמור הינן מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, הנסמך על המידע  

עבודה של החברה למועד הדוח. הערכות כאמור עשויות שלא  הקיים בידי החברה למועד הדוח ותכניות ה

להתממש או להתממש באופן שונה משהוערך, אף באופן מהותי, וזאת, בין היתר, בהתחשב בצרכי פעילות  

ובהתאם   שותפותיה  עם  הפעולה  בשיתופי  שנקבעו  הדרך  לאבני  בהתאם  החברה  של  והפיתוח  המחקר 

 .  נית העבודה של החברה למועד הדוחלמחקר ופיתוח שמבצעת החברה בהתאם לתכ

 

 מענקים  .1.19.4

 קיבלה החברה אישורים לתכניות השקעות מכוח חוק עידוד מחקר כמפורט להלן:  דוחהלמועד  .1.19.4.1

התקבל   עבורה  התכנית  שם 
עידוד   חוק  מכח  אישור 

 המחקר 

סך המענקים  
)או שאושרו,  ו שהתקבל

מרשות   לפי הענין(
   דוחההחדשנות למועד  

התניות מיוחדות   המענקים תנאי השבת 
שנקבעו בקשר עם 

 המענקים  

מציאת גנים לעמידות צמחים 
ואפיונם )לשיתוף    ליובש 

זה  לעניין  הרלוונטי  הפעולה 
 ( דוחל 1.10.4ראו סעיף  

 ש"ח  אלפי   1,891 -כ
אלפי ש"ח   649-)כ

ביחס   והתקבלו אושרו
  591 -; כ2015לשנת 

 אלפי ש"ח אושרו
ביחס לשנת   והתקבלו

אלפי ש"ח   651 -וכ 2016
ביחס   והתקבלו אושרו

 (2017לשנת 

תמלוגים  לתשלום  התחייבה  החברה 
בשיעורים הקבועים בהתאם להוראות החוק  

ת תכני ממכירת מוצרים פרי    16לעידוד מחקר 
ש והפיתוח  אלה  אושרההמחקר  תמלוגים   .

ישולמו עד לסכום המענק כשהוא צמוד לדולר  
 ארה"ב ונושא ריבית שנתית בגובה הליבור. 

-- 

עם   בקשר  השקעה  תכנית 
פיתוח מתקדם לפתרון חדשני 
הדקל   חדקונית  למיגור 

הפעולה    האדומה )לשיתוף 
הרלוונטי לעניין זה ראו סעיף  

 ( דוחל 1.10.1

  אלפי ש"ח 473 -כ
)הסכום כאמור אושר 
  ומתוכו התקבל בפועל

פי  אל 341-כ סך של
   ש"ח(

החברה התחייבה לשלם תמלוגים בשיעורים 
לעידוד   החוק  להוראות  בהתאם  הקבועים 

 -מחקר מכל הכנסות החברה בטכנולוגיית ה
RNA    של החברה ומכל הכנסות החברה כנגד

המענק   לסכום  עד  האדומה,  הדקל  חדקונית 
ריבית   ונושא  ארה"ב  לדולר  צמוד  כשהוא 

 שנתית בגובה הליבור.

-- 

השקעה בקשר  אישור תכנית  
גידולי  עמידות  פיתוח  עם 
תירס ליובש, במסגרת שיתוף  
החדשנות   רשות  של  פעולה 
והטכנולוגיה   המדע  ומשרד 

הודו ממשלת  )לשיתוף    17  של 

אלפי ש"ח   735 -כ
)הסכום כאמור אושר 

ומתוכו התקבלו  סופית, 
אלפי ש"ח   282עד כה 

וזאת בהתאם לדיווחים  
על הביצוע לתקופה  

נחתם הדוח  )למועד    תחייבתהחברה   טרם 
עם   מימון  החדשנות(הסכם  לתשלום   רשות 

לחברה   הנובעות  ההכנסות  מתוך  תמלוגים 
הכנסה   ומכל  בתכנית  שיבדקו  גנים  מיישום 

תכנית זו בשיעור  ב  הנובעת מהידע אשר יפותח
סכום    5%-2%של   מלוא  להחזר  עד  לשנה 

 
דרך   באבני  עמידה 

 כדלקמן 
חודשים   • שישה 

תחילת   לאחר 
הפרויקט, 

יגישו   החברות 

 

על פי הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם, שיעור התמלוגים משתנה, בין היתר, בהתאם להיקף הכנסות     16
 .  רה, מקום הייצור וכיו"ב החב

לתקופה של   מכח אישור תכנית השקעה על ידי קרן משותפת של ישראל והודו לפיתוח חדשנות בתעשייה ובטכנולוגיה  17
 שנתיים. 
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התקבל   עבורה  התכנית  שם 
עידוד   חוק  מכח  אישור 

 המחקר 

סך המענקים  
)או שאושרו,  ו שהתקבל

מרשות   לפי הענין(
   דוחההחדשנות למועד  

התניות מיוחדות   המענקים תנאי השבת 
שנקבעו בקשר עם 

 המענקים  

זה  לעניין  הרלוונטי  הפעולה 
 ( דוחל 1.10.6ראו סעיף  

שעד )וכולל( דצמבר  
2020    ) 

ונושא    המענק ארה"ב  לדולר  צמוד  כשהוא 
  .ריבית שנתית בגובה הליבור

התמלוגים  תקופ החזר  ממועד    שנה  15  -ת 
הראשון, המענק  ממועד    10או    קבלת  שנים 

 שיווק המוצר, המוקדם מביניהם. 

למסחור   תכנית 
כולל  המוצר, 

 שווקי יעד.
חודשים   12לאחר   •

מתחילת 
הפרויקט, 

יגישו   החברות 
על  פרוטוקול 
ניסוי   תוצאות 

 יובש.
חתמו   כבר  החברות 
שיתוף   הסכם  על 

 פעולה כנדרש.

חוק לעידוד מחקר ההוראות לעמוד במקבל המענק , על  כאמור מענקים  על מקבלי ותהוראות החלבהתאם ל .1.19.4.2

בדבר  שהותקנו מכוחוההוראות  ו הוראות  כך  ובכלל  זכויות  ,  ואת  עליו  הזכויות  הידע,  איסור להעביר את 

בהתאם   דוחות  והגשת  תמלוגים  תשלום  המחקר;  ועדת  אישור  ללא  והפיתוח  מהמחקר  שיופקו  הייצור 

 להוראות החוק והתקנות מכוחו וכיו"ב. 

 עומדת החברה בכל תנאי כתבי האישור כאמור.  דוחהלמועד 

בדוחותיה הכספיים  מיסכולא הוכרו    דוחהלמועד   בגין המענקים כאמור  בכך    ,התחייבות  וזאת בהתחשב 

   .תמלוגים בעתיד הנראה לעין  לתשלוםשטרם הושלם תהליך המחקר והפיתוח, אין צפי לעובדה שבשים לב 

 קבלני משנה, יצרנים, ספקים וחומרי גלם  

   .לדוח 1.8.6לפרטים ראו סעיף 

  .או יותר מסך הרכישות של החברה 10%קיים ספק שסך הרכישות ממנו מהווה לא  דוחהלמועד  

 לחברה.   תוספת עלות מהותית מאודלא קיים ספק אשר החלפתו כרוכה ב דוחה להערכת החברה למועד 

   נכסים בלתי מוחשיים

  , כמפורט להלן:שהינם מהותיים לפעילותה  לרישום פטנטים ה בקשותרהגישה החב , דוחהלמועד  

מועד   מדינה תיאור הפטנט  ותיאור הפטנט  כותרת
 18קדימות

נשוא   בעלים
 הבקשה

 סטטוס נוכחי 

COMPOSITIONS AND 
METHODS FOR MITIGATING 
PEST INFESTATION WITH 
RHYNCHOPHORUS 

  

מכסה  זו  פטנט  בקשת 
או   הפחתה  מניעה, 
של   בהדבקה  טיפול 
דקלים בחדקונית הדקל 

ע ידיהאדומה  טיפול    ל 
ר ברצפי   .נ.אהדקל 

גנים חיוניים  ל  כווניםמה
כך   החדקונית,  של 
ידי   על  הדקל  שאכילת 
מביאה  החדקונית 

 .לתמותת החדקונית

פטנט   הגשת 
בינלאומית 

אמנת  במסגרת  
PCT19   

פטנט   הוגש  וכן 
 במדינות הבאות:

,  ירדן,  שראלי
,  אמירויות

,  מרוקו,  מצרים
,  ברזיל,  ארה"ב

, אינדונזיה

בקשה   החברה  18.7.2018
בינלאומית 

(PCT  לפני  ,)
לשלב   כניסה 

 הלאומי 

 

חוסמת בקשות מאוחרות לה על אותה המצאה   של החברה  הבקשה  מועד זההחל מבעיקר לכך שחשיבות    מועד הקדימותל  18
תאריך ההגשה קובע את משך ההגנה שתוקנה לפטנט    . כמו כן,ידי פרסומים שמאוחרים לתאריך זה-ואינה נחסמת על

 שנה ממועד הגשת הבקשה(.   20)לרוב  
 בקשה זו מוגשת במדינה אחת ולאחר מכן מורחבת למדינות נוספת.   19
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מועד   מדינה תיאור הפטנט  ותיאור הפטנט  כותרת
 18קדימות

נשוא   בעלים
 הבקשה

 סטטוס נוכחי 

,  הודו,  מלזיה
  בחריין , אירופה

METHODS FOR IMPROVING 
TRAITS IN PLANTS 

  

פטנט  ובקש   אלו ת 
למציאת   תהליך  ותמכס

גנים לשיפור תכונות של  
( בידוד  1: ל ידיצמחים ע

מנישות אקולוגיות   גנים 
בתכונות  המאופיינות 
אותן רוצים לשפר )ללא 
הרנ"א  למקור  קשר 
ומבלי לדעת את זהותו(,  

( הכנסה של רצפי דנ"א 2
תאי  לתוך  המבודד 
)טרנספורמציה(,  הצמח 

גידול הצמח בתנאים  3  )
המאפיינים את התכונה  

של  4-ו וזיהוי  ריצוף   )
בצמחים   שהוכנס  הרצף 
תנאי  את  שרדו  אשר 

בעקבות הגיד ול 
ביו   באמצעים  תהליכים 

טכנולוגיים  
 .(פורמציהנסהטר)

פטנט   הגשת 
בינלאומית 

אמנת  במסגרת  
PCT    וכן במדינות

סין,  הבאות: 
משרד   הודו, 

הפטנטים  
האירופי, 

אוסטרליה, 
פיליפינים,   קנדה, 
ארה"ב,  מקסיקו, 
ארגנטינה,  ברזיל, 

קולומביה, 
צ'ילה,  ישראל, 
אפריקה   דרום 

 ואינדונזיה. 

28.3.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ביחס  הוגש החברה   ;
לדרום  

אפריקה, 
אושר  הפטנט  

(granted)    ביום
30.9.2020 . 

 
TOPICAL APPLICATIONS OF 
POLYNUCLEOTIDE 
MOLECULES FOR IMPROVING 
YIELD TRAITS OF PLANTS 

 

פטנט  ובקש   אלו ת 
רנ"א   ותמכס  רצפי 

בטיפול חיצוני    הניתנים 
של  לצמחים בדרך   ,

תאי   החדרתם לתוך 
גני    ,הצמח ומעכבים 

גורמים   ובכך  מטרה 
 לשיפור ביבול של הצמח

US 16.3.2020 1 החברה . 
 . כיל 2

Provisional 

 
TOPICAL APPLICATIONS OF 
POLYNUCLEOTIDE 
MOLECULES FOR IMPROVING 
YIELD TRAITS OF PLANTS 

US 10.8.2020 1 החברה . 
 . כיל 2

Provisional 

TOPICAL APPLICATIONS OF 
POLYNUCLEOTIDE 
MOLECULES FOR IMPROVING 
YIELD TRAITS OF PLANTS 

פטנט   הגשת 
בינלאומית 

אמנת  במסגרת  
PCT 

 . החברה 1 15.3.2021
 . כיל 2

PCT 

COMPOSITIONS AND 
METHODS FOR CONTROLLING 
PLANT GROWTH  

 ותמכס  אלובקשת פטנט  
אשר בעקבות כך    צמחים

עשבים   לקוטלי  עמידים 
 HPPDהמכילים מעכבי 

חומרים   )קבוצת 
האנזים  את  שמעכבים 
לפגיעה   וגורמים 

 . בעשבים שוטים(

פטנט   הגשת 
בינלאומית 

אמנת  במסגרת  
PCT20 

הוגש; הגשת   החברה  5.9.2020
בקשות שלב  

לאומי עד 
5.3.2022 

COMPOSITION COMPRISING 
NOVEL FUNGAL STRAIN AND 
METHODS OF USING SAME 
FOR PROMOTING PLANT 
GROWTH AND SUPPRESSING 
PATHOGENS  

מכסה  זו  פטנט  בקשת 
של   זן  המכילה  תרכובת 
ושימוש   חדשה  פטריה 
בצמחים   זו  בתרכובת 
יבולם   שיפור  לצורך 
הדבקתם   ולמניעת 

 בפתוגנים 

US 30.4.2020  החברה Provisional 

 הון אנושי  

 

 ולאחר מכן מורחבת למדינות נוספת. בקשה זו מוגשת במדינה אחת   20
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  :דוחהלהלן יובא תרשים המציג את המבנה הארגוני של החברה למועד 

 

 מכהן גם כמנהל הטכנולוגיה של החברה.המשותף , מנכ"ל החברה דוחה( למועד 1)

מצבת העובדים של החברה    דוחובסמוך למועד ה  2020  -ו  2019בדצמבר של כל אחת מהשנים    31נכון ליום   .1.22.1

   הינה כדלקמן*:כולל נותני שירותים חיצוניים(  לא)

 31.12.2019 31.12.2020 דוח סמוך למועד ה תפקיד 
 2 3 4 הנהלה בכירה 

ומגדלים   חוקרים 
 6 7 9 )שאינם הנהלה בכירה( 

 8 10 13 סה"כ 

 *לא כולל עובדי חברת טרג'ין.

 לא חלו שינויים מהותיים במצבת העובדים בחברה במהלך התקופות כאמור. 

 תכנית תגמול לעובדים .1.22.2

לתשקיף, אשר הפרטים הכלולים    3.5.1כמפורט בסעיף  לעובדים בחברה,    למועד זה קיימת תכנית אופציות

 בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.

 הטבות וטיבם של הסכמי העסקה .1.22.3

אישיים. תנאי ההעסקה כוללים, בין היתר,  העסקה , עובדי החברה מועסקים באמצעות הסכמי דוחהלמועד 

אי    , הפרשה לפנסיה, קרן השתלמות וכן התחייבויות בדבר שמירה על סודיות,זכאות לחופשה, דמי הבראה

צובה לתקופה בלתי ק  הינם, ככלל,. הסכמי ההעסקה  החברהתחרות ושמירה על זכויות הקניין הרוחני של  

חריגים   במקרים  למעט  דין,  פי  על  מראש  מוקדמת  בהודעה  ההסכם  את  להפסיק  רשאי  צד  כל  כאשר 

 על ידי החברה  המאפשרים הפסקה מיידית

בכירה   .1.22.4 משרה  בחברה  -נושאי  הבכירה  המשרה  נושאי  העסקת  תנאי  אודות  פרק    לפרטים  לדוח  ראו  ד' 

   פרק הפרטים הנוספים על התאגיד. -התקופתי 

   יועצים .1.22.5

במספר מצומצם של יועצים חיצוניים בעלי מומחיות בתחום פעילותה. השירותים כוללים  מסתייעת ברה הח

מרבית    הרלוונטי לפעילות המחקר והפיתוח של החברה.  להנהלת החברה,  תקופתי  מדעי  בעיקר ייעוץ מקצועי

פרק הפרטים הנוספים    -ד' לדוח התקופתי  פרק  ב  על הוועדה המייעצת של החברה כמפורט  נמנים )ההיועצים 

, שהינו חוקר מן המניין של  חברה(ה  יוןדירקטוריו"ר  פרופ' עודד שוסיוב )המכהן גם כ  : )א((, הינם על התאגיד

חלבונים   הנדסת  צמחים,  של  מולקולרית  ביולוגיה  של  בתחום  בירושלים  העברית  -וננוהאוניברסיטה 

)ובכלל כך מכהן כדירקטור בחברת אבוג'ין ביוטכנולוגיה. עודד היה מעורב בהקמתן של מספר חברות בתחום  

 רבים; )ב( פרופ' מוריס מולוני  מחקר  , ברישומם של פטנטים רבים ופרסומים מדעיים רבים וזכה בפרסיבע"מ(

לים משותפים"מנכ

כספים
ל "סמנכ

פיתוח עסקי
מנהל מחקר  

(CSO)

מנהל

(1)טכנולוגיה
))
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(Prof Maurice Moloney )ס ושותף בקרן ספרוס קפיטל. פרופ' מולוני  , שהינו יועץ מדעי לקרן ביל ומלינדה גייט

כיהן במספר תפקידי מפתח מובילים בתחום המחקר והפיתוח, ובכלל כך כמנכ"ל מכון רות'מסטד למחקר  

)ג( ד"ר   -שהיו אחראים לייצור קנולה טרנסגנית; ו  בעולם  היה מהראשונים  לוניבאנגליה. כמו כן, פרופ' מו

שהינו חבר מן המניין במכון המחקר היוקרתי מרכז דונלד דנפורט בסנט  ,  (Dr. Todd Mockler)  טוד מוקלר

מוקלר ד"ר  של  עיסוקו  עיקר  שבארה"ב.  גנטיקה    לואיס  של  בשיטות  יבולים  והעלאת  בצמחים  במחקר 

כמו כן, ד"ר מוקלר נמנה על המייסדים של חברת הטכנולוגיה בנסון היל ביוסיסטמס וביולוגיה מולקולרית. 

בתמורה לשירותים  בה.    הראשון  (CTOטכנולוגי )הן כמנהל היוהעלאת יבולים בצמחים וכהעוסקת בשיפור  

   .זכאים לגמול עבור ישיבה ( וחלקםלתשקיף 3.6.4לפרטים ראו סעיף )העניקה החברה ליועצים אופציות  

ניהולי אסטרטגי כמו כן, התקשרה החברה עם אס.אן.זי קונסלטינג בע"מ בהסכם לקבלת שירותי ייעוץ עסקי,  

זילברברג,  נחום  סוזנה  גב'  ידי  על  לחברה  מוענקים  השירותים  החברה.  פעילות  תחום  עם  בקשר  ותפעולי 

מחקר   חברות  של  הניהול  בתחום  כך  ובכלל  והפיתוח  המחקר  בתחום  וניסיון  ידע  מומחיות,  בעלת  שהינה 

יום. בגין    30בהודעה מוקדמת של    חודשים וניתנת לסיום  12ופיתוח ציבוריות. ההתקשרות הינה לתקופה של  

  השירותים משלמת החברה דמי ייעוץ חודשיים, בהתחשב בהיקף שעות הייעוץ בגין כל חודש.

 הון חוזר  

 : )אלפי ש"ח(  31.12.2020וליום  31.12.2019ליום  להלן יובא בתמצית הרכב ההון החוזר של החברה .1.23.1

 31.12.2019ליום  31.12.2020ליום  

 3,346 1,827 שוטפים נכסים 

 527 836 התחייבויות שוטפות

 2,819 991 עודף נכסים שוטפים על התחייבויות שוטפות 

 השקעות  

סעיף   ראו  )טרג'ין(  מוחזקת  בחברה  החברה  של  החזקתה  אודות  אודות  דוחל  1.17לפרטים  לפרטים   .

וכן   דוחל  1.17.7סעיף    השקעותיה של החברה בטרג'ין, ובכלל כך הלוואות בעלים שהועמדו לפעילותה, ראו

 .  השנתייםלדוחות הכספיים  6 אוריב

 מימון  

הוןהחברה    דוחהלמועד   פי התשקיף  מממנת את פעילותה מגיוסי  על  לגיוס שביצעה  ים  ממענקו  )בהתאם 

   .(רשות החדשנותשנתקבלו בידה מאת 

על בחלקה  בנוסף, במסגרת שיתופי הפעולה שהחברה צד להם, פעילות המחקר והפיתוח של החברה ממומנת  

 .דוחל 1.10לפרטים ראו סעיף  .להסכמים כאמור ידי שותפיה

החברה תבחן מעת לעת את צרכי המחקר  .(לדוח 1.19.3 ראו סעיף תמורת ההנפקה בשימוש פרטים אודות ל

 ותפעל לגיוס מקורות נוספים לפי הצורך. ואת הרחבת פעילותה והפיתוח שלה

 מיסוי 

 . השנתיים לדוחותיה הכספיים  9אור ילפרטים ראו ב

 . דוחל 1.19.4לפרטים אודות מענקים שקיבלה החברה ראו סעיף 
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 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 

נוגעים   החברה  חשופה  להם  העיקריים  הסביבתיים  של  הסיכונים  להתרחב  זיהום  להיבטים  העלול  גנטי 

לפרטים אודות מגבלות ופיקוח החלים שמקורם בפעילויות המחקר והפיתוח של החברה.  ה, בצמחי בר  סביב ב

, להוראות הדין החלות על החברה בהיבטים סביבתיים אין דוחהלמועד    .דוחל  1.28על החברה ראו סעיף  

 השפעה מהותית על פעילותה.  

למועד   בהוראותדוחהנכון  לעמוד  מנת  על  החברה  שמשקיעה  השנתיות  העלויות  בהיבטים   ,  הקשורות 

   אינן מהותיות בהשוואה ליתר הוצאות החברה לתפעול השוטף. סביבתיים

 מגבלות ופיקוח על פעילות החברה   

ולתקנות    1956-ולחוק הגנת הצומח, התשט"ז  1956-חוק הזרעים, התשט"זל  בעיקר  החברה כפופה  עילותפ .1.28.1

  תקנות "להלן: ) 2005תקנות הזרעים )צמחים ואורגניזמים מהונדסים(, תשס"ה שהותקנו מכוחם, ובכלל כך 

מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת  נדרשת החברה לקבל היתרים    הזרעים"(. בהתאם לתקנות  הזרעים

הכפר ופיתוח  החקלאות  לעניין  במשרד  הסמיכו  שהוא  מי  או  ניסויים  המנהל"להלן:  ),  עריכת  לצורך   ,)"

מהונדסים גנטית  ושעבר  יםמחצ)  בצמחים  הנדסה  של  בדרך  כפופים  שינוי  להיות  עשויים  אלה  היתרים   .)

הקובעים דרישות לפעילות בחממה לות החברה כפופה לנוהלי המשרד להגנת הצומח,  , פעי כמו כןלתנאים.  

  לגידול צמחים מהונדסים. נהלים אלו עוסקים במבנה החממה ובסביבתה.ו

תקנות  דרישות האת  )בעצמה או באמצעות שיתופי הפעולה שהיא צד להם(    החברהמקיימת    דוחהלמועד  

  .והנהלים כאמור

לפרטים אודות מענקים שקיבלה החברה על פי חוק לעידוד מחקר ופיתוח ותנאים עיקריים שנקבעו כתנאי   .1.28.2

 . דוחל 1.10למענקים ראו סעיף 

 הסכמים מהותיים 

, החברה לא דוחל 1.10, למעט התקשרויותיה של החברה בהסכמי שיתוף פעולה כמפורט בסעיף  דוחהלמועד 

   התקשרה בהסכמים מהותיים.

 הליכים משפטיים  

   החברה אינה צד להליכים משפטיים. דוחהלמועד 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  

גנים והשימוש בהם  -לשיפור תכונות בגידולי מטרה  חזון החברה להיות חברה מובילה בעולם לאיתור של 

  , לאפשר עמידות גידולים חקלאיים לקוטלי עשבים שיפור עמידות לעקות סביבתיות וביוטיות תכונות כגון  

יבול לפיתוח  החברה    .ולשיפור  בעולם  המובילה  להיות  ע"י  שואפת  החדשנית היישום  מוצרים  טכנולוגייה 

על   חיצונייםרכיבים  המבוססת  לרשותה    ,( RNAi)  ביולוגיים  יעמיד  פעילותה  מתכונת  החברה,  להערכת 

 ר מצב הסיכון התזונתי בעולם.   ופיש יביאו ל פיתוחים חקלאיים מגוונים, אשר של פורטפוליו 

המרכזי של החברה לשנים הקרובות הינו השלמת תהליכי מחקר ופיתוח ביחס    פעילותה  יעד,  דוחהלמועד  

שיחזק את  , באופן דוחל  1.10באמצעות שיתופי פעולה קיימים, כמפורט בסעיף  הלמוצרים המפותחים על יד

טק ויניב לה מקור הכנסות קבוע  -ה בקרב תעשיית האגרועל יד תחושפ תהליך הייחודימעמדה של החברה וה

בהתאם לגנים שאיתרה, ובכלל  ה של החברה כוללים הרחבת סל המוצרים שבפיתוחידבנוסף, יע ומשמעותי.
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  נוספים וכן גנים לעמידות לקוטלי עשבים כך מוצרים לשיפורי יבול בזנים נוספים, חומרים לקטילת מזיקים  

 . ותכונות נוספות 

 לשם ההמחשה, להלן יוצג תרשים המציג את יעדיה של החברה לשנים הבאות: 

למועד   החברה  פועלת  באמצעותו  החברה,  של  העסקי  המודל  אודות  ופיתוח    דוחה לפרטים  חזונה  להשגת 

 . דוחל 1.100תהליכי המחקר והפיתוח ביחס לגנים ורכיבים ביולוגיים שאיתרה, ראו סעיף 

מהווה מידע צופה פני  הוא  ו  דוחה יעדיה והאסטרטגיה של החברה למועד  תיאור    הינו  המידע והערכות אמור

ולוחות הזמנים   יישום היעדים והאסטרטגיה של החברהעתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך. אין ודאות ב

המלאה של החברה. בהתאם,  נתון לשליטתה    , ובכלל כך יישומם אינוהמשוערים של יעדיה לשנים הקרובות

עשויים שלא להתממש או להתממש באופן    , ובכלל כך לוחות הזמנים המשוערים,חברה יעדיה והערכות ה

 1.33החלים על החברה כמפורט בסעיף    , בין היתר בשל השפעת גורמי הסיכוןשונה משהוערך, אף מהותית

ובכלל כך כתלות באפשרות להשלמת תהליכי המחקר והפיתוח לשביעות רצון החברה והגורמים עימם ,  דוחל

האישורים  בקבלת  כתלות  מסחרי,  פוטנציאל  בעלי  מוצרים  לפיתוח  פעולה  שיתוף  בהסכמי  התקשרה 

 .וההיתרים למסחור ושיווק מוצרים שיכול ויפותחו וכיו"ב

   להתפתחות בשנה הקרובהצפי  

  1.9.3ראו סעיף    דוחהלפרטים אודות הערכות החברה להשלמת אבני דרך בתהליכי מחקר ופיתוח למועד  

 .דוחל

ויכולות  המשיך ולהרחיב את פעילות  כמו כן, במהלך השנה הקרובה, כחלק מייעוד התמורה, בכוונת החברה ל

והפיתוח וקידום  של  המחקר  חדשים  גנים  לאיתור  הפעולה    החברה  ושיתופי  פיתוח  שבתהליכי  המוצרים 

כן,  שהחברה צד להם כמו  נוספים מבוססי  .  ליבה  נוספות לפיתוח מוצרי  החברה תפעל לקידום שותפויות 

RNAi  שותפויות עם חברות זרעים נוספות על בסיס הגנים שכבר אותרו ע"י החברה או לצורך איתור  , כמו גם
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לתכונות   חדשים  לצורך  חדשניות גנים  אדם  .  כח  ולגייס  האדם  כח  מצבת  את  להרחיב  החברה  בכוונת  כך 

ברקמות   גנים  לביטוי  ומדויקות  מהירות  בדיקות  עריכת  לחברה  שיאפשר  מתקדם  ציוד  לרכוש  מקצועי; 

לצילום ואנליזות צילום של צמחים בחממה )באופן שיאפשר לחברה לבצע סריקה יעילה  וכן    ( qPCRצמחים )

   .דוחל (( 3)א()1.9.1של גנים כמפורט בסעיף 

 דיון בגורמי סיכון  

חברות בתחומי פעילות של    רמת סיכון גבוהה המאפיינתפעילות החברה כרוכה בסיכונים שונים, ובכלל כך,  

בשלת פעילות המחקר והפיתוח לכדי ה ב  ןביחס לסיכו  , לרבותמחקר ופיתוח הפועלות בסביבת אי ודאות 

וכן סיכונים רגולטוריים    חיצוני לפעילות מימון, סיכוני מימון הכרוכים בתלות החברה בתוצרים מסחריים

ושיווק מוצריה. להלן ירוכזו גורמי הסיכון  בדבר השגת האישורים וההיתרים הדרושים לפעילות החברה  

 :  העיקריים המאפיינים את פעילות החברה

   גורמי מאקרו

 משברים רפואיים  .1.33.1

שלבי  ב  עיכוביםלהשפיע על  משברים רפואיים, כדוגמת המשבר שנוצר עקב התפשטות נגיף הקורונה, עלול  

נגישותה של החברה  להשפיע על    כך  ובכלל, אי ודאות כללית בשווקים לגבי מקורות מימון,  מחקרי ופיתוח

לגיוס מקורות ממימון ממשקיעים ולהשפיע לרעה על פעילותן של החברות עימן מתקשרת החברה בהסכמי  

 שיתוף פעולה. 

 האטה כלכלית ותקופות אי וודאות בשווקי ההון  .1.33.2

כלכלית ותקופות  בהתחשב באופי פעילותה של החברה כחברת מחקר ופיתוח התלויה במימון חיצוני, האטה 

של אי וודאות בשווקי ההון עלולים להרע את יכולתה של החברה לגייס מקורות מימון לפעילותה ולאתר 

 חברות יצרניות מובילות בתחום פעילותה לצורך התקשרות בהסכמי שיתוף פעולה.

  סייבר .1.33.3

ת מערכות מחשב תקיפ  . אירוע שלאיומי סייברקיימת מגמה הולכת וגוברת של  במהלך השנים האחרונות  

ו מידע על הגנים והרכיבים הביולוגיים שגילתה ואפיינה  ישנ , וזאת בהתחשב בכך שעלול לגרום לחברה נזק

החברה נוהגת לערוך גיבויים על המידע שלה וכן להגיש בקשות לפטנטים  .  החברה במערכות מחשב של החברה

 . על מנת להגן על קניינה הרוחני

 גורמים ענפיים 

 ולטוריות, היתרים ותקינה בינלאומית התפתחויות רג .1.33.4

אירופאיים,   ישראליים,  ולתקנים  לחקיקה  כפוף  בעולם  ביולוגיים  ותכשירים  ביוטכנולוגיים  זרעים  שיווק 

 יכולתה של החברה להפיק מוצר מאושר פרי פעילות המחקר והפיתוח בתחום פעילותהאמריקאים ואחרים. 

טק, -בתחום מחקר ופיתוח בתעשיית האגרומושפעת משינויים רגולטוריים שחלים מעת לעת ביחס לתחום  

כך גילו  ובכלל  ביולוגיים.  ותכשירים  ביוטכנולוגיים  בתחום  ילזרעים  חדשים  צמחים  ים  של  תכונות  שיפור 

עשוי   מצעים כאמורלפיהם שיפור בא, לרבות גילויים באמצעים ביוטכנולוגיים או בשיטות טיפוח מתקדמות

אחרים  או  סביבתיים  לנזקים  להובילגרום  עלולים  וברגולציה  ל   ל,  בתקינה  מגבלות   כך שתוטלנהשינויים 

משופרים זרעים  לשיווק  אישורים  מתן  על  לרבות  החברה,  פעילות  על  ביוטכנולוגיים  שונות  זרעים  או    או 

 תכשירים ביולוגיים בעתיד או ביטול רישיונות והיתרים קודמים. 
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. שינויים בחקיקה ו/או במדיניות  ממושךהליך קבלת האישורים וההיתרים כאמור, הינו הליך יקר ובנוסף,  

לגרום   ועלול  הדרושים  ההיתרים  קבלת  הליך  את  לעכב  עלולים  חדשה  חקיקה  או  הרגולטוריים  הגופים 

)על אף שאלה מושתות ף הפעולה(. על שותפיה של החברה במסגרת הסכמי שיתו, ככלל,  להוצאות נוספות 

לקוחותיה   או  שותפיה  או  ודאות שהחברה  כל  אין  הדרושים   הפוטנציאלייםבנוסף,  האישורים  את  יקבלו 

לשיווק הזרעים המשופרים או התכשירים הביולוגיים. במידה והחברה או לקוחותיה או שותפיה לא יצליחו  

ה על תוצאותיה העסקיות של  להשיג את האישורים והרישיונות הרלוונטיים עשויה להיות לכך השפעה לרע 

 החברה.   

 איכות הגנים שאותרו ויאותרו על ידי החברה והכרה בהם על ידי לקוחות  .1.33.5

באיכות הגנים ל ידי החברה וכן בהכרת לקוחותיה  הצלחת החברה תלויה באיכות הגנים שאותרו ויאותרו ע 

להציג תוצאות לפיהן הגנים שאותרו על  הללו. איכות הגנים וההכרה בהם כאמור תלויות ביכולת של החברה  

כמו כן, תוצאות בדיקות ההיתכנות וניסויי השדה בהם   ידה מספקים שיפור משמעותי בצמחי מודל או מטרה.

של   היעילות  לגבי  שליליות  תוצאות  להציג  עלולים  ביוטכנולוגיים,  באמצעים  בצמחים  שיפורים  נערכים 

ויפורסמו מחקרים ותוצאות של בדיקות היתכנות וניסויי שדה   השימוש בגנים שאותרו על ידי החברה. במידה

כאמור, עלולה להיות להם השפעה מהותית לרעה על תוצאותיה של החברה ועל יכולתה לפתח את מוצריה,  

איתרה החברה מספר גנים שונים ולמטרות שונות,    דוחהיצוין כי למועד  ובכלל כך לשווקם באופן מסחרי.  

 מידת חשיפתה של החברה להשפעה כאמור.באופן שמצמצם את 

 תחרות  .1.33.6

אין כל וודאות שהחברה תצליח לאתר גנים המביאים לשיפור משמעותי בתכונות המטרה, שהינו בעל ערך 

תוצרי המחקר והפיתוח של  מסחרי ללקוחות קיימים ופוטנציאליים בהשוואה לחברות מתחרות. בהתאם,  

פוטנציאל לה כבעלי  בענף.    שיג תכונות מטרה בצמחי מטרההחברה או הגנים שאותרו  מושפעים מתחרות 

בהתאם, יכולתה של החברה, לרבות באמצעות שיתופי הפעולה אשר היא צד להם, להשיג תוצאות משופרות  

מתחרות מהווה גורם סיכון אשר עלול להשפיע  על ידי חברות  או פותחו שאותרו  או מוצרים בהשוואה לגנים

י היעד הפוטנציאליים במקרה של הבשלת שלבי המחקר והפיתוח לכדי מוצר,  על יכולת חדירת החברה לשווק

 .  או על יכולת של החברה לקדם מחקר ופיתוח מול לקוחות פוטנציאליים

 הגנה על קניינה הרוחני של החברה  .1.33.7

פ לרשום  ביכולתה  תלויה  )החברה  אחרות  רוחני  קניין  וזכויות  השונים   (knowhowטנטים  פיתוחיה  על 

הייחודי של החברה לאיתור התהליך  הגן על סודותיה המסחריים, בין השאר על מנת לשמור על  וביכולתה ל

העדר הגנה  הליכי הרישום עשויים להיות כרוכים בעלויות לא זניחות.  (.  דוחל  1.1.1.3גנים )כמפורט בסעיף  

על קניין רוחני עלול לגרום לכך שצד שלישי יעשה שימוש במידע השייך לחברה ויפגע במעמדה התחרותי של 

 .  לעיל 0ין הרוחני של החברה ראו סעיף החברה. לפרטים נוספים בדבר הקני

 פגיעה בתמלוגים כתוצאה מפגמים במוצר הסופי .1.33.8

ותכשירים ביולוגיים המכילים גנים   או ביוטכנולוגיים הגנים המאותרים על ידי החברה וכן זרעים משופרים 

עלולים לסבול מפגמים וכשלים שונים שחלקם    כאלו, הינם מוצרים מורכבים ומתוחכמים ביולוגית, אשר

מירידה בהכנסות מתמלוגים    מושפעתהחברה עשויה להיות  פעילות  טרם אותרו או אובחנו. כתוצאה מכך  

 פוטנציאליים. 

 כוח אדם  .1.33.9
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הצלחת החברה תלויה במידה רבה ביכולתה לגייס ולשמר כח אדם מיומן, מקצועי ובעל ניסיון. אי יכולתה  

באופן  ולפגוע  בביצועיה של החברה  לפגוע  עלול  עובדים אלו  כוח אדם כאמור או לשמר  לגייס  של החברה 

 מהותי ביכולת פיתוח הטכנולוגיה והמוצרים של החברה.  

 גים  קושי בגביית תשלומי התמלו .1.33.10

הישיר של מוצרי   בשיווק  צפויה לעסוק  ורישויים של מוצרי החברה, החברה אינה  יושלם פיתוחם  גם אם 

החברה ללקוח הצקה ולפיכך חישוב היקף ההכנסות מתמלוגים המגיעים לחברה מתבסס על נתונים שימסרו 

כח מורכבות חישוב  לחברה על ידי לקוחותיה ו/או שותפיה בדבר היקף מכירותיהם של מוצרי החברה. לנו

היקף ההכנסות מתמלוגים ולנוכח העובדה שהוא מבוסס על מידע המצוי בידי צדדים שלישיים, ייתכנו אי  

 דיוקים או קשיים במסגרת גביית תשלומי התמלוגים המגיעים לחברה. 

 התנגדות הציבור לגידול ולשימוש בשיפור באמצעות אמצעים ביוטכנולוגיים  .1.33.11

כל   דוחהלמועד   ולשימוש(. אין  )לגידול  בצמחים  בדעת הקהל העולמית מתנגדים להשבחה גנטית  קיימים 

וודאות שהתנגדות זו לא תתגבר ולא תוביל לשימוש מועט בזרעים משופרים וביוטכנולוגיים, לרתיעה מצד 

שותפי החברה מהמשך פיתוח משותף או לרתיעה מפני התקשרויות חדשות של שותפים פוטנציאליים עם  

הפרופיל הציבורי הגבוה של החקלאות הביוטכנולוגית, בייחוד בייצור המזון, והיעדר הסכמה של החברה.  

מוצרי   עלולים להשפיע לרעה על הדימוי הציבורי של  החברה  שלפוטנציאליים נשוא פעילותה  הצרכן למוצרים  

והחברה הפעילות  החברה  תוצאות  כך,    ועל  ובכלל  ייצוהפוטנציאליות,  על  גידוליהאיסור  באמצעים ר  ם 

ב  ביוטכנולוגיים באירופה,    מדינות מסוימותמסוימים  במיוחד  וההתנגדות הנוכחית מצד קבוצות צרכנים, 

ולהשפיע   להתפשט  ביכולה  מגמות  הרגולעל  על  להשפיע  גם  ועשויים  בעולם  אחרים  במדינות אזורים  ציה 

  חלק  לפגוע מהותית בהיתכנות פיתוחאת תקופת שלבי המחקר והפיתוח ואף  נוספות, באופן שעלול להאריך

 מוצרים, לרבות כתוצאה מפגיעה בפוטנציאל שיתופי הפעולה של החברה ובשיתופי פעולה קיימים. מה

, בעיקר ארה"ב, שימוש באמצעים ביוטכנולוגיים בעולם שמקבל את ה  רחבקיים שוק    דוחהיצוין כי למעוד  

ביולוגיים ואפשרות לשימוש בעריכה   רכיביםשימושים בוכי פעילותה של החברה כוללת גם    ברזיל וארגנטינה,

 . גנטית

 עמידתה של החברה בהתחייבויות במסגרת הסכמי שיתוף פעולה .1.33.12

אין וודאות כי החברה תצליח לאתר ולאפיין את הגנים אותם היא התחייבה במסגרת שיתופי פעולה אשר  

היא צד להם, ובכלל כך אין וודאות כי שלבי המחקר והפיתוח יבשילו לכדי תוצר מסחרי. הצלחת החברה  

מחקר והפיתוח  תלויה ביכולתה לספק את הגנים אשר ישיגו את תכונות המטרה הרצויות. כישלון בשלבי ה

עלול להוביל לסיום שיתופי פעולה   בהן  הגלום  והפוטנציאל  היכולת להשיג את תכונות המטרה  בקשר עם 

 שהחברה צד להם. 

 ייחודיים  גורמים 

 זהות ישראלית  .1.33.13

זהות ישראלית משמשת במקרים מסוימים כמקדם מכירות )לאור ההכרה ביתרונות בתחום הפיתוח המדעי  

טכנולוגי הקיים בישראל(, ואילו במקרים אחרים עלולה זהות ישראלית להוות חיסרון ואף להביא   -והאגרו

ה הינה בעלת לביטול עסקאות וחסימת שווקים בחו"ל. למיטב הערכת החברה, זהותה הישראלית של החבר

בעולם   הידוע שיש למדינת ישראל  לאור המוניטין  בהשוואה לשווקים אחרים,  ביותר  משמעות מצומצמת 

 טק בפרט. - בפיתוחים המדעיים פורצי הדרך בכלל ובתעשיית האגרו



 

  45 

 

 היעדר הכנסות מתמלוגים  .1.33.14

למועד   ביולוגטרם  ,  דוחהנכון  מוצרים  או  משופרים  זרעים  של  ורישויים  פיתוחם  באמצעות  הסתיים  יים 

ידי החברה על  בגנים שאותרו  ובהתאםשימוש  כל מכירה מסחרית של    ,  מוצרים המיוחסים  ולא מבוצעת 

ידה על  ופיתוח  פיתוח  לחברה ושבשלבי מחקר  בשלבי  עדיין  בסעיף  . מוצרי החברה מצויים    1.9.3כמפורט 

בהתקיימותם של תנאים    , אשר מותנים תשלום תמלוגים לחברהב, אין כל וודאות  דוח. בהתאם, למועד הדוחל

  , והשותפים של החברה אשר אין כל וודאות שיתקיימו  פוטונציאליים  נוספים הקבועים בהסכמים עם לקוחות

 ין כל וודאות שהחברה אכן תצליח להגיע להכנסות מהותיות מתמלוגים.  ולפיכך א

 מקורות מימון והשקעה  .1.33.15

ותה של  (. המשך פעיל)גיוסי הון ממשקיעים ומענקים במקורות מימון חיצוניים  החברהתלויה    דוחהלמועד  

על מנת להמשיך ולפתח את פעילותה. אין כל החברה תלוי ביכולתה להמשיך ולגייס מקורות מימון מספקים 

 וודאות שתצליח בגיוס כספים אלה.  

תלות בשותפי החברה הקיימים והעתידיים ובהחלטותיהם )חברות זרעים וחברות המייצרות מוצרים להגנה   .1.33.16

 על הצומח(

ה מייצרת ואין בכוונתה לייצר זרעים משופרים או תכשירים ביולוגיים אשר  החברה אינ  דוח הנכון למועד  

ידי   על  יעשה  כאמור  התכשירים  ו/או  הזרעים  ייצור  החברה.  ידי  על  שאותרו  גנים  על  בהתבסס  יפותחו 

לקוחותיה ושותפיה של החברה. תלות זו של החברה בלקוחותיה ושותפיה לייצור המוצר הסופי המשתמש  

לקוחותיה ושותפיה.  יכולות השיווק, המוניטין ואיתנותן הפיננסית של  חושפת את החברה לבפיתוח החברה  

החברה תלויה בהחלטות השותפים והלקוחות לגבי הפיתוח והשיווק של המוצר הסופי המכיל את כמו כן,  

 הטכנולוגיה של החברה. 

 מתאימים ויכולתה של החברה להתקשר עמםעסקיים בחירת שותפים  .1.33.17

ה תלויה באופן משמעותי ביכולתה של החברה לבחור ולהתקשר עם שותפים לצורכי מחקר, הצלחת החבר

של   בהתעניינותם  ירידה  ומוצרים אחרים.  ביולוגיים  משופרים, תכשירים  זרעים  גנים,  פיתוח ומסחור של 

תכשירים  או  משופרים  זרעים  פיתוח  לצורך  פעולה  שיתופי  בהסכמי  בהתקשות  פוטנציאליים  שותפים 

גיים המבוססים על איתור גנים מסיבות שאינן תלויות בחברה, עשויה להשפיע על האפשרויות שיעמדו  ביולו

בעתיד פעולה  שיתופי  בהסכמי  בהתקשרות  החברה  בבפני  פגיעה  בשותפים  .  לבחור  החברה  של  יכולתה 

מהותי  יכולתה להתקשר עם שותפים כאלה, עלולה לפגוע בביצועיה של החברה ולפגוע באופןבמתאימים או 

מוצרים   או  ביולוגיים  תכשירים  משופרים,  זרעים  גנים,  של  ומסחור  ופיתוח  הטכנולוגיה  פיתוח  ביכולות 

 אחרים של החברה.  

 סיכון  גורמי טבלת

 של  ההנהלה  להערכת  בהתאם  דורגו  אשר,  טיבםפי  -על  לעיל  שתוארו  הסיכון  גורמי  מוצגים  הבאה  בטבלה

  ה בכללותם: חברעל עסקי ה עתםפי השפ-ועלהחברה, 

 הסיכון  סוג הסיכון  גורמי החברה  עסקי על ההשפעה מידת

  השפעה
 קטנה 

 גדולה  השפעה בינונית  השפעה

V    סיכוני משברים רפואיים 
 מאקרו 

 V    האטה כלכלית ותקופות אי וודאות
 בשווקי ההון
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V    סייבר 

V     התפתחויות רגולטוריות, היתרים
 בינלאומית ותקינה 

 סיכונים
 ענפיים

 V  
איכות הגנים שאותרו ויאותרו על ידי  

 החברה והכרה בהם על ידי לקוחות
 V   תחרות 
  V הגנה על הקניין הרוחני של החברה 

V   1.33.18.   פגיעה בתמלוגים כתוצאה מפגמים
 במוצר הסופי

V    כח אדם 
V    קושי בגביית תשלומי התמלוגים 

V   
התנגדות הציבור לגידול ולשימוש  

בשיפור באמצעות אמצעים  
 ביוטכנולוגיים

V     עמידתה של החברה בהתחייבויות
 במסגרת הסכמי שיתוף פעולה

V    סיכונים זהות ישראלית 
 ייחודיים
 לחברה 

 V   העדר הכנסות מתמלוגים 
 V  מקורות מימון והשקעה 

 V  1.33.19.  הקיימים  תלות בשותפי החברה
 והעתידיים ובהחלטותיהם

 V   מתאימים  עסקיים בחירת שותפים
 ויכולתה של החברה להתקשר עמם

  הינה ,  חברהה  על  הסיכון  גורמי  של   ההשפעה  מידת  זה   ובכלל  דלעיל   הסיכון  גורמי  בדבר   החברה  הערכת 

למועד    נכון  החברב  הקיים  המידע  על   המבוססת,  ערך  ניירות  בחוק  כמשמעותו  עתיד  פני  צופה  מידע  בגדר

  להשתנות   עשויה   מסוים  סיכון  גורם  של  התממשותו  השפעת.  ההחבר  של  וניתוח  הערכות  כוללת  וכן  הדוח

  עלולה   החברה ,  כן  כמו.  החברה  בשליטת  בהכרח  אינם  אשר  גורמים  בשל   היתר   בין ,  החברה  של  מהערכותיה

  שונה  להיות  עשויה,  יתממש  אם,  סיכון  גורם  כל  של   והשפעתו  נוספים  סיכון  לגורמי  בעתיד  חשופה  להיות

 . ההחבר של מהערכותיה
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שיתופי פעולה מרכזיים, השגים וערך פוטנציאלי משוער יחס למוצרים ריכוז טבלאי תמציתי של    -נספח  

 .  פוטנציאליים של החברה

חוזרת וכוללת הערכות ואומדנים המהווים מידע צופה פנית עתיד כאמור בסעיף  מטה  יודגש, כי הטבלה  

 . לדוח 1.9.3

 

 
. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'ב פרק                                              

 דוח דירקטוריון על מצב ענייני התאגיד                     

 2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום                   
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ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 5הינה תאגיד קטן, כמשמעות מונח זה בתקנה   למועד הדוח החברה

"(. במסגרת ההקלות שניתנו לתאגידים קטנים במסגרת תקנות תקנות הדוחות)"  1970-ומיידיים(, התש״ל

ד)ב( לתקנות כאמור ככל שהן 5ההקלות המנויות בתקנות  כל  הדוחות, החליט דירקטוריון החברה לאמץ את  

ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר   (1) רלבנטיות לחברה, ובכלל זה:

העלאת סף הצירוף (  3)  ;  20%העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל־  (  2)  על הבקרה הפנימית;

דיווח על בסיס מתכונת דיווח של תאגיד (  4)  ;  40%  -של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל

 . 2020בינואר,  1, החל מתקופת הדיווח שהתחילה ביום )מתכונת דיווח חצי שנתית( קטן פטור

 בע"מ  רק ביופלנטא

 הדירקטוריון על מצב ענייני החברה  דוח

  2020 בדצמבר 31 ביום  שהסתיימה לשנה

מתכבד בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום   החברה   דירקטוריון

 , בהתאם לתקנות הדוחות. "(תקופת הדוח"להלן: ) 2020בדצמבר  31

 חברה הסברי הדירקטוריון למצב עסקי ה .א

 פעילות החברה ואירועים מהותיים בתקופת הדוח ואחריה .1

ביום   .1.1 בישראל  והתאגדה  הוקמה  והיא   15.5.2014החברה  במניות  מוגבלת  פרטית  כחברה 

עוסקת מיום הקמתה במחקר ופיתוח בתחום מציאת גנים ורכיבים ביולוגיים לשיפור תכונות  

 בצמחים, המיועדים בעיקר לשימוש בתעשיית החקלאות.  

על נגזרותיו השונות( בשלבי  החברה תהליך ייחודי אשר מצוי )ה  חפיתכחלק מפעילותה כאמור,   .1.2

יכולת איתור גנים  הכוללו (,תיאור עסקי התאגיד פרק -  'א פרקב 1.21 סעיףראו רישום פטנט )

וביוטיות,   סביבתיות  לעקות  עמידות  )לשיפור  מטרה  תכונות    קוטלי   לחומרים  עמידותבעלי 

החברה  הרביצידים)  רעים   עשבים שאוספת  דגימות  סמך  על  יבול(  ולשיפור  ממקורות  ( 

לאתר גנים    רלוונטיים לתכונת המטרה הרצויה )כגון דגימות קרקע מאזורים מדבריים במטרה

בעלי  גנים  לאתר  במטרה  מלוחים  מים  דגימות  או  ליובש,  עמידות  של  מטרה  תכונות  בעלי 

הגנים נשוא הדגימות כאמור   נבחניםתכונות מטרה של עמידות למליחות(. במסגרת תהליך זה  

לעקות(  נת לאתר את השפעתם על צמחי המטרה ולאמוד שיפורים )כגון עמידות  בצמחים, על מ

 .  שהושגו בפועל באותם צמחים 

תיאור הסביבה העסקית והשפעותיה על פעילות  פעילותה של החברה ולפרטים נוספים אודות 

 .התאגיד עסקי תיאור פרק - שלישי פרקהחברה ראו 

 פעילות החברה השפעת התפשטות נגיף הקורונה על  .1.3

שנת   מתום  שמקורו    2019החל  כלכליות  מאקרו  השלכות  בעל  אירוע  העולם  את  פוקד 

הקורונה   נגיף  העולם כך  בעקבות  (.  Covid-19)בהתפשטות  ברחבי  שונות  מגבלות  הוטלו 

למניעת התפשטותו, ובכלל כך, מגבלות בדבר בידוד אוכלוסיות, הגבלות על תנועת אזרחים  

תחבורתיות,   מאקרו  ותנועות  השלכות  הנגיף  להתפשטות  וכיו"ב.  התקהלויות  על  הגבלות 

 אשר מתאפיינים בתנודתיות.  ,כלכליות משמעותיות כמו גם על שוקי ההון בעולם



- 3  - 

 

, בהתחשב באופי פעילות החברה, לא אותרה השפעה מהותית על  הדוחעל אף האמור, למועד  

אודות השפעת נגיף הקורונה והשפעתו על פעילות החברה ראו סעיף    נוספיםפעילותה. לפרטים  

  פרק תיאור עסקי התאגיד.  -בפרק א'  1.7.5

 המאזן תאריךלאחר אירועים  .1.4

 .  31.12.2020של החברה ליום  בדוחותיה הכספיים 18לפרטים ראו ביאור 

 המצב הכספי    .2

 סעיף 
  31ליום 

  2020בדצמבר 
 )באלפי ש"ח(

  31ליום 
 2019בדצמבר 

 )באלפי ש"ח(

שינוי מול 
תקופה 

מקבילה 
 אשתקד )%(

 החברה  הסברי

נכסים  
מקיטון במזומנים  נובע    2020בשנת    הקיטון (45) 3,346 1,827 שוטפים

 מימון הפעילות השוטפת של החברה. עקב

נכסים שאינם 
 שוטפים

329 585 (44) 
חברה  מהפסדי, נובע 2020בשנת  הקיטון

בשליטה משותפת שמטופלת לפי שיטת  
 השווי המאזני 

 (45) 3,931 2,156 הנכסים  סך

הפעילות מנובע    2020בשנת    הקיטון מימון 
החברה של  חברה   ומהפסדי  השוטפת 

שיטת   לפי  שמטופלת  משותפת  בשליטה 
 השווי המאזני 

  התחייבויות
 58 527 836 שוטפות 

  בשכר לשלם  מגידולנובע  2020הגידול בשנת 
 לשלם.אחרות ובהוצאות   )גידול בעובדים(

  התחייבויות
  שאינן

 שוטפות 
128 113 13 

 מהותי שינוי ללא

  סך
 ההתחייבויות

  בשכר לשלם  מגידולנובע  2020הגידול בשנת  50 640 964
 )גידול בעובדים( ובהוצאות אחרות לשלם.

  (63) 3,291 1,192 הון
 נובע מההפסד לתקופה  2020בשנת  הקיטון

 ההון סך 
 (45) 3,931 2,156 וההתחייבויות

   תוצאות הפעילות .3

 סעיף 
 31לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר )באלפי ש"ח(

שינוי 
 )%(

לעומת 
שנת 
2019 

 
לתקופה של שישה  

חודשים שהסתיימה ביום  
 )באלפי ש"ח( דצמברב 31

שינוי מול 
תקופה 

מקבילה 
 אשתקד )%(

הסברי החברה  
 לשינויים

2020 2019 2018 2020 2019 

ר  הוצאות מחק
 (12) 792 692 (5)% 2,252 1,906 1,809 ופיתוח, נטו

נטו   בהוצאות  ירידה 
  לאור גידול במענקים 

 ושותפויות מו"פ 
הוצאות הנהלה  

 ללא שינוי מהותי. (12) 193 169 (5)% 485 318 300 וכלליות

 ללא שינוי.  - - - (9) -- - הכנסות אחרות 

 - 71 7 12 - - 46 20 הוצאות מימון 

החברה  חלק 
בהפסדי חברה  

בשליטה 
משותפת  

שמטופלת לפי 
שיטת השווי  

 המאזני 

170 87 -- 97% 71 37 91 
הפסדי בגידול 

החברה בשליטה 
 משותפת. 

רווח )הפסד(  
  11 (850) (944)  (2,728) (2,150) (2,299) לשנה

 נזילות ומקורות מימון  .4
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 תזרימי מזומנים  .4.1

 
 

 סעיף 

  ביום שהסתיימה  שנה של לתקופה
 בדצמבר  31

 (ח"ש באלפי)
 
 

 2020 החברה  הסברי
 

2019 2018 

  מזומנים תזרים
  מפעילות שנבע

   שוטפת
 ללא שינוי מהותי. (1,773) (2,089) (1,739)

  מזומנים תזרים
  ששימש
 לפעילות
 השקעה 

 מרכישת רכוש  נובע 2020בשנת הגידול  (57) (13) (36)

  מזומנים תזרים
  פעילותנבע מש

 מימון 

 
- 3,440 2,300 

לא בוצע גיוס כספים  נבע מכך ש 2020בשנת הקיטון 
 זו  בשנה

( קיטון) גידול
  במזומנים

 מזומנים  ובשווי
(1,775) 1,338 470 

נובע ממימון הפעילות השוטפת של  2020הקיטון בשנת 
 החברה. 

)לרבות הנפקה לציבור  החברה את פעילותה מגיוסי הון  מממנת    הדוח למועד   -  מקורות מימון .4.2

.  וממענקים שנתקבלו בידה מאת רשות החדשנות ( 2021על פי תשקיף שהושלמה בחודש ינואר  

פעילות המחקר והפיתוח  ממומנת חלק מבנוסף, במסגרת שיתופי הפעולה שהחברה צד להם,  

פרק תיאור    -א'    פרקב  1.10של החברה על ידי שותפיה להסכמים כאמור. לפרטים ראו סעיף  

  .כלשהו  אשראי החברה נטלה לא הדוח למועד עסקי התאגיד.

 ממשל תאגידי  היבטי . ב

 מדיניות החברה בנושא מתן תרומות   .5

   כלשהם. סכומיםהחברה לא קבעה מדיניות בנוגע למתן תרומות. בתקופת הדוח לא תרמה   חברהה

 ופיננסית דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית  .6

המספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית הראוי    קבע כיהחברה  דירקטוריון  

   .דירקטורים 2, הינו 1999-( לחוק החברות, התשנ"ט12)א()92לחברה, בהתאם לסעיף 

 דירקטורים בלתי תלויים .7

 בהתאםהבלתי תלויים    , החברה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטוריםהדוח  מועדל

מונו על ידי האסיפה   22.3.2021ביום בהקשר זה יצוין כי  הראשונה לחוק החברות. התוספתלהוראות 

הכללית שלושה דירקטורים בלתי תלויים, כמפורט להלן: גב' עופרה ימין )דירקטורית חיצונית(, מר  

לפרטים ראו דיווחים מיידיים     וי(ומר מיכה דנציגר )דירקטור בלתי תל  אבי זיגלמן )דירקטור חיצוני(

( ודיווחים מיידיים  2021-01-018502בדבר זימון האסיפה )אסמכתא מס':  15.2.2021של החברה מיום 

  2021-01-042552,  2021-01-042540הדירקטורים )אסמכתאות מס':  בדבר מינויים של    22.3.2021מיום  

 הפרטים הכלולים בהם מובאים על דרך ההפניה. בהתאמה(, אשר 2021-01-042555  -ו

 מי מבקר פני .8

ל ידי  למבקר הפנימי של החברה. המינוי אושר ע  דורון יניסימונה לראשונה    23.3.2021ביום   .8.1

מתמחה בביקורת פנימית הפנימי . המבקר דירקטוריון החברה, לאחר המלצת ועדת הביקורת
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מנהל בוגר    הפנימיהמבקר  שנים.    20  -מובביקורת בכלל והינו בעל ותק מקצועי של למעלה  

בישראלחבר  ,  המכללה למנהל וחשבונאות מטעם    עסקים הפנימיים  המבקרים  , חבר לשכת 

הפנימיים  )מועצת לשכת המבקרים  בניהול סיכונים  באיגוד הישראלי  ו  (CRM, מומחה  חבר 

 .  למנהלי סיכונים 

העבודה, ועל פי הודעתו שנמסרה לחברה  המבקר מונה על פי כישוריו ניסיונו וזמינותו לביצוע  .8.2

 1992 -  לחוק החברות ובדרישות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב  )ב(146עומד בדרישות סעיף  

 "(.חוק הביקורת הפנימית)"

איננו עובד של החברה, אלא מעניק לה שירותי ביקורת פנימית כספק חיצוני.    הפנימי המבקר .8.3

אין החזקה בניירות ערך של החברה או גוף הקשור    ימיהפנ  למבקרכפי שנמסר לחברה,  בנוסף,  

הביקורת   לעבודת  מעבר  קשור  גוף  או  החברה  עם  אחרים  או  עסקיים  קשרים  לו  ואין  בה 

 .  הפנימית

הפניה .8.4 הפנימית בהתאם לתקנים המקצועיים  מימבקר  יערוך את הביקורת  הודעתו,  פי  על   ,

 .לחוק הביקורת הפנימית )ב(4המקובלים, כאמור בסעיף 

רב שנתית וטרם  או  טרם המליץ על תכנית ביקורת שנתית    הפנימי  המבקרמועד מינויו,  לאור   .8.5

וניתוח    הפנימי   נקבע היקף העסקתו. לאחר שיסתיים הליך ביצוע סקר סיכונים על ידי המבקר

 .תוצאותיו, יגיש המבקר תכנית ביקורת לוועדת הביקורת של החברה 

הישגים. התגמול הינו  או ב ודה ואינו תלוי בממצאיםתגמול המבקר הפנימי הינו לפי שעות עב .8.6

 .בהיקף שלדעת הדירקטוריון אין לו השפעה על שיקול דעתו המקצועי של המבקר

   .הינו הממונה הארגוני על המבקר הפנימי יו"ר הדירקטוריון .8.7

ובלתי   .8.8 מתמדת  גישה  לו  תינתן  זה  ובכלל  לבקשתו  ומידע  מסמכים  יומצאו  הפנימי  למבקר 

 חברה. אמצעית למערכות המידע של התאגיד, לרבות לנתונים כספיים של ה

למועד הדוח טרם הוגשו דוחות ביקורת כלשהם על ידי המבקר ואלה יוגשו  בהתחשב באמור,   .8.9

 .לאחר שתיקבע תכנית ביקורת כאמור לעיל

 גילוי בדבר רואה החשבון המבקר של החברה  .9

 זהות רואה החשבון המבקר  .9.1

  31.12.2020החל ממועד אישור הדוחות הכספיים ליום  החברה  ים של  רואי החשבון המבקר

 "(. רואה החשבון המבקר)"רואי חשבון  (PwC Israel)  קסלמן וקסלמןהינו משרד 

 שכר רואה החשבון המבקר  .9.2

להלן נתונים בדבר שכר הטרחה ששולם לרואה החשבון המבקר בגין שירותי ביקורת, שירותים  

   )אלפי ש"ח(:  2020 -ו 2019הקשורים לביקורת, שירותי מס ושירותים אחרים ביחס לשנים 

 שירותים אחרים שירותי מס שירותי ביקורת  

2020 140 - -  -- 



- 6  - 

 

להלן נתונים בדבר שעות העבודה שהושקעו על ידי רואה החשבון המבקר בגין שירותי ביקורת,   .9.3

 :  2020 -ו 2019שירותים הקשורים, שירותי מס ושירותים אחרים ביחס לשנים  

 שירותים אחרים שירותי מס שירותי ביקורת  

 --  --  שעות  800 2020-2019

של החברה נקבע במשא ומתן בין רואה החשבון המבקר    המבקר שכר טרחת רואה החשבון  

לבין הנהלת החברה, בהתאם לתעריף המוערך למתן השירותים, המתבסס על כמות השעות  

טרחת רואה החשבון המבקר מאושר על ידי   שכרהמושקעות על ידי רואה החשבון המבקר.  

   .דירקטוריון החברה

 הדיווח הפיננסי גילוי בקשר עם  .ג

 פירעון מועדי לפי החברה התחייבויות מצבת .10

 4.2  סעיף  ראולמועד הדוח לא נטלה החברה אשראי. לפרטים אודות מקורות מימון פעילות החברה  

 .הדירקטוריון לדוח

 25/3/2021תאריך: 

   
 

  
 

 עודד שוסיוב   דרור שליטין   אלדד משולם

 יו"ר הדירקטוריון   ודירקטור משותף מנכ"ל   מנכ"ל משותף 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ג' פרק                                

 דוחות כספיים מאוחדים                     
 2020בדצמבר    31לשנה שהסתיימה ביום          

 

 



 

   מ"בע רק ביוא פלנט 

 דוחות כספיים

 2020בדצמבר  31ליום 

 
 
 

 העניינים תוכן

 

 
 

ד   ו מ  ע

  

 2 המבקר  החשבון רואה דוח

  ש"ח:  באלפי - כספיים דוחות

 3 הכספי  המצב על דוחות

 4 והפסד כולל דוחות על הרווח או הפסד

 5 דוחות על השינויים בהון 

 6 המזומנים תזרימי על דוחות

 7-29 ביאורים לדוחות הכספיים 
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 דוח רואה החשבון המבקר 

 לבעלי המניות של

 בע"מ פלנטארק ביו
 
 

 2019-ו  2020בדצמבר    31החברה( לימים    - בע"מ )להלן    פלנטארק ביוביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של  
הרווח על  הדוחות  הפסד  ואת  כולל  או  בתקופה  והפסד  השנים  משלוש  אחת  לכל  המזומנים  ותזרימי  בהון  השינויים   ,

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא  2020בדצמבר    31שהסתיימה ביום  
 לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. 

 
  -וכ  ש"ח  אלפי  0  -כ  של  לסך  הסתכמה  בה  ההשקעה  אשר, משותפת  בשליטה  חברה  של  הכספיים  הדוחות  את  ביקרנו  לא

  אלפי  170  -כ  של   לסך  הסתכם   בהפסדיהואשר חלק החברה  , בהתאמה,  2019  - ו  2020בדצמבר    31אלפי ש"ח לימים    170
  בוקרו  חברה  אותה של  הכספיים  הדוחות.  בהתאמה  תאריכים,  באותם   ושהסתיימשנים  מ  אחת  כלב  ש"ח  אלפי  87-וכ  ש"ח

  חברה,   אותה  בגין  שנכללו  לסכומים  מתייחסת  שהיא  ככל  דעתנו,  וחוות  לנו  הומצאשהדוח שלו    אחר  חשבון  הרוא  ידי  על
 . האחר  החשבון הרוא דוח על מבוססת

 
  של  פעולתו  )דרך  חשבון  רואי   בתקנות   שנקבעו  תקנים  לרבות  בישראל,  מקובלים  ביקורת   לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את   ערכנו
 סבירה   מידה  להשיג   במטרה ולבצעה  הביקורת  את  לתכנן  מאיתנו   נדרש   אלה תקנים  פי על  .1973-התשל"ג   חשבון(,   רואה

 בסכומים   התומכות  ראיות  של  מדגמית   בדיקה  כוללת  ביקורת  מהותית.   מוטעית  הצגה  הכספיים   בדוחות  שאין  ביטחון  של
  שנעשו  המשמעותיים  האומדנים  ושל  שיושמו  החשבונאות  כללי  של  בחינה  גם  כוללת  ביקורת  הכספיים.  שבדוחות  ובמידע

  שביקורתנו  סבורים  אנו  בכללותה.  הכספיים  בדוחות  ההצגה  נאותות  הערכת  וכן  החברה  של  וההנהלה  הדירקטוריון  ידי  על
 דעתנו.  לחוות נאות בסיס מספקת

 
הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל אחר,  ההחשבון    הביקורתנו ועל הדוח של רואבהתבסס על לדעתנו,  

ואת תוצאות פעולותיה, השינויים   2019- ו  2020בדצמבר    31הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה לימים  
בהתאם לתקני   ,2020ר  בדצמב  31לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  בהון ותזרימי המזומנים שלה  

 .2010- ( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע IFRSדיווח כספי בינלאומיים ) 
 
 
 
 
 
 
 

 קסלמן וקסלמן  אביב, -תל
 רואי חשבון 2021 במרס 25

  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב 
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 בע"מ פלנטארק ביו

 דוחות על המצב הכספי  

 

 בדצמבר 31  

 2019 2020 ביאור  

 אלפי ש"ח   

    נכסים 
    נכסים שוטפים: 

 2,844 1,069  מזומנים ושווי מזומנים 
 444 106 5 חייבים בגין פיתוח משותף 

 58 652  חייבים ויתרות חובה

  1,827 3,346 
    

    שוטפים: נכסים שאינם 
שמטופלת לפי  בחברה בשליטה משותפת  ההשקע

 170 - 6 שיטת השווי המאזני 
 242 193 7 נטו, קבוע רכוש

 173 136 8 שימוש זכות נכס

  329 585 

 3,931 2,156  נכסים   סך

    
    התחייבויות והון  

    שוטפות:  התחייבויות
 472 803 10 זכות ויתרות זכאים

 55 33  ספקים ונותני שירותים  

  836 527 

    שוטפות: שאינן התחייבויות
 113 128 8 החכיר בגין התחייבויות

    

 640 964  סך  התחייבויות 

    
   11 התקשרויות והתחייבויות תלויות 

    
   12 :עצמיהון 
 3 3  מניות רגילות הון
 18 18  מניות בכורה א'  הון

 11,364 11,364  מניות על פרמיה
 (8,775) (11,074)  הפסד יתרת

 681 881  מניות  מבוסס תשלום הון קרן

 3,291 1,192  סך  ההון  

 3,931 2,156  סך  התחייבויות והון 

 
 
 

 
סלמן,  גריבה רוחמה   אלדד משולם   דרור שליטין  עודד שוסיוב פרופסור 

 רו"ח 

 סמנכ"לית כספים   מנכ"ל משותף   ודירקטור מנכ"ל משותף   יו"ר הדירקטוריון 

 
 

  2021 במרס 25תאריך אישור הדוחות הכספיים על ידי דירקטוריון החברה:  
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה. 
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 בע"מ   פלנטארק ביו

 והפסד כולל דוחות על הרווח או הפסד 
  

 בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום   

 2018 2019 2020 ביאור  

 אלפי ש"ח   

 2,252 1,906 1,809 13 נטו   - הוצאות מחקר ופיתוח 
 485 318 300 14 הוצאות הנהלה וכלליות 

 - (207) - 6 הכנסות אחרות 

 2,737 2,017 2,109  הפסד תפעולי  
      

 - 46 20 15 הוצאות מימון 
     

 9 - -  מימון הכנסות
     

שמטופלת לפי שיטת השווי  חברה בשליטה משותפתהפסדי בחלק 
 - 87 170 6 המאזני 

 2,728 2,150 2,299  לשנה הפסד 

     

 9.09 7.17 7.66 16 )בש"ח(  למניה ומדולל בסיסי  הפסד

 
 
 
 
 
 
 

 . הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה
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 בע"מ   פלנטארק ביו

 דוחות על השינויים בהון 

 

 
 הון המיוחס לבעלים של החברה  

 

מניות  
 רגילות

מניות  
 בכורה א'

פרמיה  
 על מניות

תקבולים על  
חשבון 
 מניות 

ן הון בגין קר
תשלום  

     מבוסס מניות
יתרת 
 ההוןסך   הפסד 

   אלפי ש"ח  

 

 1,578 (3,897) - 475 4,990 7 3 2018בינואר  1יתרה ליום 
 (2,728) (2,728) - - - - - הפסד לשנה 

 2,370 - - (475) 2,841 4 - תמורה מהנפקת מניות 

 483 - 483 - - - - תשלום מבוסס מניות 

בדצמבר   31יתרה ליום 
2018  3 11 7,831 - 483 (6,625) 1,703 

 (2,150) (2,150) - - - - - הפסד לשנה 
 3,540 - - - 3,533 7  תמורה מהנפקת מניות 

 198 - 198 - - - - תשלום מבוסס מניות 

בדצמבר   31יתרה ליום 
2019  3 18 11,364 - 681 (8,775) 3,291 

 (2,299) (2,299) - - - - - הפסד לשנה 
 - - - - - - - תמורה מהנפקת מניות 

 200 - 200 - - - - מבוסס מניות תשלום 

בדצמבר   31יתרה ליום 
2020  3 18 11,364 - 881 (11,074) 1,192 

 

 
 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה. 
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 בע"מ פלנטארק ביו

 דוחות על תזרימי המזומנים
 

 בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום  

 2020 2019 2018 

 ש"ח אלפי  

    תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות:
 (2,728) (2,150) (2,299) הפסד לתקופה     

התאמות בגין הוצאות והכנסות שאינן כרוכות בתזרימי 
 955 61 560 מזומנים )נספח א'(  

 (1,773) (2,089) (1,739) פעילות שוטפת  שימשו למזומנים נטו ש

    
    מפעילויות השקעה: תזרימי מזומנים 

 (7) (13) (36) רכישת רכוש קבוע

 (50)    - - לחברה בשליטה משותפת הלוואות שהוענקו 

 (57) (13) (36) פעילות השקעה ל ששימשומזומנים נטו 

    
    תזרימי מזומנים מפעילויות מימון: 

 - -  תקבולים על חשבון מניות 

  2,300  3,440 - תמורה מהנפקת מניות    

 2,300 3,440 - מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון  

    
 470 1,338 (1,775) גידול )קיטון( במזומנים, שווי מזומנים 

 1,036 1,506 2,844 שווי מזומנים לתחילת השנה ו יתרת מזומנים

    

 1,506 2,844 1,069 שווי מזומנים לגמר השנה ו יתרת מזומנים

    
התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים  - נספח א' 

    : מפעילות שוטפת
    הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:

שמטופלת   חברה בשליטה משותפת בהפסדיחלק 
 - 87 170 לפי שיטת השווי המאזני 

רווח משינוי בשיעור החזקה בחברה בשליטה  
 - (207)  משותפת

 238 202 122 והפחתות )*( פחת 
הוצאות מימון בגין פדיון התחייבות באמצעות  

 - 28 - מכשירים הוניים 
 - 18 15 הוצאות מימון בגין התחייבות בגין חכירה

 483 198 200 הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות

 507 326 721 

    והתחייבויות: שינויים בסעיפי רכוש 
 (137) (307) 338 בגין פרויקט פיתוח משותף בחייבים  גידול
 223 (49) (594) ( בחייבים ויתרות חובה גידול) קיטון
 153  92 331 בזכאים אחרים ויתרות זכות  גידול

 (5) (1) (22) בספקים ונותני שירותים( קיטון) גידול

 53 (265) 234 

 560 61 955 

    

 (1,773) (2,089) (1,739) פעולות  ל ששימשומזומנים נטו 

    
    : פעולות שאינן במזומן  –נספח ב' 

  70  100 -   תשלום שכירות תמורת מניות  הנפקת

    
    

 
 להלן. 8* כולל פחת בגין נכס זכות שימוש, ראה גם ביאור 

 
 

 . כספיים אלההביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות  
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 :כללי - 1 ביאור
 

ביולי    הוהחלה את פעילות  2014במאי    15התאגדה ביום  (  "החברה"  :בע"מ )להלןפלנטארק ביו   .א 
החברה עוסקת מיום הקמתה במחקר    . רעננה,  23  התאנהכתובתה הרשמית הינה רחוב  .  2014

ופיתוח בתחום איתור גנים ורכיבים ביולוגיים לשיפור תכונות בצמחים מגוונים, המיועדים בעיקר  
וזאת   ייעודיים,  גנים  באיתור  החברה  מתמקדת  זו,  במסגרת  החקלאות.  בתעשיית  לשימוש 

לטו המשפיעים  פטנט(,  רישום  בשלבי  )המצוי  ייחודי  איתור  תהליך  תכונת  באמצעות  על  בה 
המטרה רצויה, בחינת השפעת הגנים כאמור על הצמח ושימוש בהם. השימוש בגן המאותר  
נעשה בדרך של: )א( הטמעתו והחדרתו לזרע צמח המטרה כך שביטוי שלו בצמח ישפר את  
תכונת המטרה; או לחילופין, )ב( שימוש בידע הנרכש לגבי גן מאותר לשם שינוי גן הקיים בצמח  

ע ולקוטלי  באמצעות  ליובש  עמידות  )כגון  המטרה  תכונת  את  להעצים  מנת  על  גנטית,  ריכה 
 עשבים(.  

 
רכיבים  בנוסף,   )באמצעות  פעילותם  רמת  קביעת  אשר  גנים  על  בהשפעה  החברה  עוסקת 

ביולוגיים(, מביאה לשיפור או העצמת תכונת המטרה הרצויה כגון עמידות לחרק, או העלאת 
 תפוקת יבולים.  

 
ת במגזר פעילות אחד, בעצמה ובאמצעות טרג'ין חקלאות מתקדמת בע"מ )להלן:  החברה פועל

    להלן. 6למידע אודות טרג'ין, ראה באור . "טרג'ין"( , בישראל 
 

השלימה החברה הליך הנפקה לראשונה בבורסה לני"ע בת"א במסגרתו,   2021בינואר  7ביום  .ב
הנפקת חבילה הכוללת מניות רגילות ואופציות  מיליון ש"ח ברוטו במסגרת של    23.1  -גייסה כ

 הניתנות למימוש למניות רגילות. 
 

שנת   .ג שמקורו 2020מתחילת  כלכליות,  מאקרו  השלכות  בעל  אירוע  העולם  את  פוקד   ,
נגיף הקורונה ) (. בעקבות הנגיף הוטלו מגבלות שונות ברחבי העולם  Covid-19בהתפשטות 

למניעת התפשטותו, ובכלל כך, מגבלות בדבר בידוד אוכלוסיות, הגבלות על תנועת אזרחים  
מאקרו   השלכות  הנגיף  להתפשטות  וכיו"ב.  התקהלויות  על  הגבלות  תחבורתיות,  ותנועות 

 ים בתנודתיות.  כלכליות משמעותיות כמו גם על שוקי ההון בעולם אשר מתאפיינ
 

על אף האמור, למועד אישור הדוחות הכספיים, בהתחשב באופי פעילות החברה למועד זה  
והשלבים בהן היא מצויה, לא אותרה השפעה מהותית על פעילותה, ובכלל כך לא אירעו עיכובים  
מהותיים בשלבי מחקר הפיתוח הנובעים מהמשך התפשטות נגיף הקורונה או עיכובים בקשר  

עילות החברה במסגרת הסכמי שיתוף הפעולה שהחברה צד להם, למעט עיכוב מוגבל  עם פ
וסגר מקומי   תנועה  נבע כתוצאה ממגבלות  פעולה עם חברה הודית אשר  בקשר עם שיתוף 

לא נדרשה החברה לגיוסי הון חדשים לצורך   2020בהקשר זה אף יצוין כי במהלך שנת בהודו. 
המזומנים שבקופת החברה כתוצאה מגיוסי הון קודמים,   מימון פעילותה, אשר מומנה מיתרות

ממימון שהועמד במסגרת הסכמי שיתוף הפעולה שהחברה צד להם וממענקים שקיבלה החברה 
 )"החוק לעידוד מחקר"(. 1984-לפי חוק עידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, תשמ"ד

 
הביקו את מגמת  מחזקת  הקורונה  נגיף  התפשטות  החברה  להערכת  כי  למזון  יצוין  הגובר  ש 

ניכר  חלק  המהווים  בצמחים,  עמידויות  ומשפרי  יבול  משפרי  במוצרים  הצורך  את  ובהתאמה 
 מפעילותה של החברה. 

 
יודגש, היות שהתפשטות נגיף הקורונה הינו אירוע גלובלי אשר אינו בשליטת החברה, וגורמים  

בעולם ועל יכולתה של כגון המשך התפשטות הנגיף או עצירתו עלולים להשפיע על שווקי ההון 
   החברה לגייס הון למימון המשך פעילתה בעתיד.

 
 הגדרות: . ד

 פלנטארק ביו  בע"מ  החברה: 
כספיים   :ןבעלי עניי )דוחות  ערך  ניירות  בתקנות  זה  מונח  כהגדרת 

 .2010-שנתיים(, התש"ע
 .24י מבינלאו חשבונאות כהגדרתם בתקן  צדדים קשורים: 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית: - 2ביאור 
 

 : בסיס ההצגה של הדוחות הכספיים .א 
 

לימים   ולכל אחת משלוש השנים   2019-ו  2020בדצמבר    31הדוחות הכספיים של החברה 
ביום   שהסתיימה  הבינלאומיים 2020בדצמבר    31בתקופה  הכספי  הדיווח  לתקני  מצייתים   ,

(International Financial Reporting Standards ) שהם תקנים ופרשנויות אשר פורסמו על
( International Accounting Standard Boardידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות )

( וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים  IFRS-תקני ה  -)להלן  
 כדלקמן:. בהקשר להצגת דוחות כספיים אלה, יצוין 2010-שנתיים(, התש"ע

 
השנים   (1 לכל  ביחס  עקבי  באופן  יושמו  להלן,  המתוארים  החשבונאית,  המדיניות  עיקרי 

 המוצגות, אלא אם צוין אחרת.  
 

 . דוחות כספיים אלה נערכו בהתאם למוסכמת העלות ההיסטורית (2
 

ה (3 לתקני  בהתאם  כספיים  דוחות  חשבונאיים  IFRS-עריכת  באומדנים  שימוש  דורשת   ,
מהותיים. כמו כן, היא מחייבת את הנהלת החברה להפעיל שיקול דעת בתהליך  מסוימים  

ניתן גילוי לתחומים בהם מעורבת מידה    3  יישום מדיניותה החשבונאית של החברה. בביאור
רבה של שיקול דעת או מורכבות, או תחומים בהם יש להנחות ולאומדנים השפעה מהותית  

שויות להיות שונות מהותית מהאומדנים וההנחות  על הדוחות הכספיים. התוצאות בפועל ע
 ששימשו את הנהלת החברה.   

 
 חודשים.  12הינה  תקופת המחזור התפעולי של החברה  (4

 

 : חוץ במטבע  ועסקות יתרות תרגום .ב
 
 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  (1

 
של   הכספיים  בדוחות  הנכללים  הכלכלית   החברה פריטים  הסביבה  של  נמדדים במטבע 

)להלן: "מטבע הפעילות"(. הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח,    החברה העיקרית בה פועלת  
כמו כן, מטבע הפעילות של העסקה המשותפת כמתואר    שהוא מטבע הפעילות של החברה.

 להלן הינו ש"ח.   6במסגרת ביאור 
 

 ויתרות עסקות (2
 

  הפעילות למטבע מתורגמות חוץ( מטבע - )להלן הפעילות ממטבע השונה במטבע  עסקות
  מחדש  ההערכות  למועדי  או  העסקות  למועדי  שבתוקף   החליפין  בשערי  שימוש  באמצעות 

  ומתרגום  כאמור  עסקות  םמיישו  הנובעים  שער,   הפרשי  מחדש.   נמדדים  הפריטים  כאשר
  נזקפים השנה,  לתום  החליפין  שערי  לפי  חוץ  במטבע  הנקובים  כספיים  והתחייבויות  נכסים
 . הפסד או לרווח

 
 דיווח מגזרי  .ג

 
מגזרי פעילות מדווחים לפי אותו בסיס המשמש לצורכי דיווח פנימיים המוגש למקבל ההחלטות  

על    ם, אשר אחראיבסיוע שני דירקטורים"ל החברה  מנככהמוגדר    התפעוליות הראשי בחברה
שלהם. הביצועים  והערכת  החברה  של  הפעילות  למגזרי  משאבים  במסגרת    הקצאת  כאמור 

 . אחדא' לעיל, החברה פועלת במגזר פעילות 1ביאור 
 

 מזומנים ושווי מזומנים . ד
 

קצר,   לזמן  בנקאיים  בתאגידים  פיקדונות  בקופה,  מזומנים  כוללים  מזומנים  ושווי  מזומנים 
 חודשים.  3שנזילותן גבוהה ותקופת ההפקדה שלהן לא עולה על השקעות אחרות לזמן קצר  

 
 המטופלת לפי שיטת השווי המאזני בחברה בשליטה משותפת השקעה  . ה

 
קיים הסכם לשליטה משותפות וכן לחברה קיימת זכות   לגביהשה  חבר  ההינ  משותפת  העסק

 . המאזני השווי בשיטת  מטופל  ההסדר מכךבנכסים נטו וכתוצאה 
השווי המאזני, ההשקעה מוצגת לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק  לפי שיטת  

 החברה בנכסים נטו. 
ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות    המשותפת  והעסקההדוחות הכספיים של החברה  

יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה    המשותפת  העסקההחשבונאית בדוחות הכספיים של  
 . החברהים של בדוחות הכספי
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 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

 
בה נגרמו הפסדים בסכומים העולים על ההון שלה, הכירה החברה בחלקה    משותפת   בעסקה

ה השקעתה    עסקהבהפסדי  גובה  עד  העלול   המשותפת  בעסקההמשותפת  הפסד  בתוספת 
לצורך  זו.    משותפת   עסקהלהיגרם לה כתוצאה מערבות או תמיכה פיננסית אחרת שניתנו בעבור  

כך, ההשקעה כוללת פריטים כספיים לזמן ארוך )כגון הלוואות שניתנו( אשר אין כוונה לסלקם  
 והם אינם צפויים להיפרע בעתיד הנראה לעין. 

 
  ג עד איבוד השליטה המשותפת בעסקה המשותפת, או סיוושיטת השווי המאזני מיושמת עד למו

 כהשקעה המוחזקת למכירה.
 

בעסקה  ערכה של ההשקעה  לירידת  סימנים  קיימים  דיווח האם  בכל תאריך  קובעת  החברה 
הערך  ירידת  סכום  את  מחשבת  החברה  כאמור,  כלשהו  סימן  שמתקיים  במידה  המשותפת. 
כהפרש בין הסכום בר ההשבה של ההשקעה  )הגבוה מבין שווי שימוש לבין שווי הוגן בניכוי 

כירה בסכום ירידת הערך ברווח או הפסד בסמיכות לסעיף  עלויות מכירה( לערכה בספרים ומ
 משותפת שמטופלות לפי שיטת השווי המאזני".  עסקה"חלק ברווחי )הפסדי( 

 
 רכוש קבוע  .ו

 
 . פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר 

  על פני אומדן אורך החייםהפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר  
 השימושים בנכס, כדלקמן: 

 
 %-שיעור הפחת ב 

 20-25 חממות ומעבדה
 15 ציוד אלקטרוני

 7-15 ריהוט וציוד משרדי 
 10 שיפורים במושכר

 33 מחשבים וציוד נלווה
 

לסכום בר השבה שלו מוכרת מיידית, במידה שערכו בספרים  ירידה בערך בספרים של נכס  
של הנכס גדול מאומדן הסכום בר ההשבה )ראו סעיף ח' להלן(. הפחתות וירידות ערך בגין 

 הרכוש הקבוע המוצג בעלות נזקפות לרווח או הפסד. 

 : עלויות מחקר ופיתוח .ז
 

ין פרויקטים של פיתוח  הוצאה בגין מחקר מוכרת כהוצאה בעת התהוותה. עלויות המתהוות בג
מוחשיים כאשר מתקיימים  -)מתייחסות לעיצוב ובחינה של מוצרים חדשים( מוכרות כנכסים בלתי

 התנאים הבאים: 
 
 קיימת היתכנות טכנית להשלמת הנכס הבלתי מוחשי, כך שהוא יהיה זמין לשימוש; -
 בכוונת ההנהלה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או למוכרו; -
 ניתן להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למכור אותו;  -
 ניתן להמחיש את האופן בו הנכס הבלתי מוחשי יפיק הטבות כלכליות עתידיות צפויות; -
זמינים להשלמת הפיתוח ולשימוש בנכס הבלתי    -טכניים, כספיים ואחרים  -משאבים מתאימים  -

 -מוחשי או למכירתו; ו
 ציאה שניתן לייחס לנכס הבלתי מוחשי במהלך פיתוחו. ניתן למדוד באופן מהימן את הי -
 

הוצאות אחרות בגין פיתוח, שאינן עומדות בתנאים אלה מוכרות כהוצאה בעת התהוותן. עלויות  
פיתוח שהוכרו בעבר כהוצאה אינן מוכרות כנכס בתקופה מאוחרת יותר. עלויות פיתוח שהוונו 

ומופחתות מנקודת הזמן בה הנכס זמין לשימוש, כלומר כאשר  מוצגות כנכסים בלתי מוחשיים,  
שהתכוונה ההנהלה, בהתאם   באופן  לפעול  לו על מנת שיוכל  ובמצב הנדרשים  במיקום  הוא 

נכון למועד הדיווח, החברה טרם היוונה    .לשיטת הקו הישר, על פני אורך החיים השימושיים שלו
ויות מחקר ופתוח מקוזזות מעלויות מחקר  השתתפות של צדדים שלישיים בעלעלויות פיתוח.  

 ופיתוח כשהחברה זכאית להם. 
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 כספיים- ירידת ערך של נכסים לא  . ח

 
נכסים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר, כדוגמת מוניטין, וכן נכסים בלתי מוחשיים שאינם  
זמינים עדיין לשימוש, אינם מופחתים, וירידה בערכם נבחנת אחת לשנה. ירידה בערכם של 
נכסים לא כספיים אחרים נבחנת, במידה שחלו אירועים או שינויים בנסיבות, המצביעים על כך  

 ספרים לא יהיה בר השבה.  שערכם ב
 

סכום ההפסד המוכר בגין ירידת ערך שווה לסכום בו עולה ערכו בספרים של נכס על הסכום בר  
עלויות  שוויו ההוגן של הנכס, בניכוי  נכס הוא הגבוה מבין  בר השבה של  השבה שלו. סכום 

מות הנמוכות  מכירה, לבין שווי השימוש שלו. לצורך בחינת ירידת ערך, מחולקים הנכסים לר
לא נכסים  מזומנים(.  )יחידות מניבות  נפרדים  מזוהים  מזומנים  תזרימי  קיימים  בגינן  -ביותר, 

כספיים, למעט מוניטין, אשר חלה ירידה בערכם, נבחנים לצורך זיהוי ביטול אפשרי של ירידת  
 הערך שהוכרה בגינם בכל תאריך דוח על המצב הכספי.  

 
 נכסים פיננסיים:  .ט

 
"מכשירים פיננסיים". בהתאם,    9, נכנס לתוקף תקן דיווח כספי בינלאומי  2018בינואר    1  ביום

)יישום כללי החשבונאות במסגרת    2018בינואר    1הביאור להלן מציג מדיניות חשבונאית מיום  
IFRS 9  של    ליישומו.  2019-ו  2018(, התקפה לשניםIFRS 9   2018  בינואר  1  מיום   החל  ,

 .  החברה של הכספיים דוחותיה עלהייתה השפעה  אלעיל, ל כאמור
 
 סיווג (1

 
מסווגת את נכסיה הפיננסיים לקטגוריות הבאות: נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך   החברה

בעלות   פיננסיים  אחר ונכסים  כולל  רווח  הוגן דרך  נכסים פיננסיים בשווי  או הפסד,  רווח 
כסים הפיננסיים ובתנאים החוזיים  שבו מוחזקים הנ  העסקימופחתת. הסיווג תלוי במודל  

 של תזרימי המזומנים בגינם. 
 

עבור נכסים הנמדדים בשווי הוגן, שינויים בשווי ההוגן יוכרו ברווח או הפסד או ברווח כולל 
הוניים שאינם מוחזקים למסחר, האמור מותנה בשאלה   במכשירים  אחר. בגין השקעות 

לשינוי  החברההאם   ניתנת  שאינה  בחירה,  בנכס ביצעה  לראשונה  ההכרה  במועד   ,
 המתייחס, להציג שינויים עוקבים בשוויו ההוגן של הנכס ברווח כולל אחר. 

 
 הכרה ומדידה  (2

 
סליקת  במועד    החברהרכישות ומכירות בדרך רגילה של נכסים פיננסיים נרשמות בספרי  

 או נמסר על ידי החברה.   העסקה, שהינו המועד בו הנכס נמסר לחברה
 

ההשקעות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה, עבור כל הנכסים הפיננסיים  
שאינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, למעט לקוחות. נכסים פיננסיים הנמדדים  

לרווח    בשווי הוגן דרך רווח או הפסד מוכרים לראשונה בשווי הוגן, והוצאות העסקה נזקפות 
או הפסד. נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות לקבלת תזרימי מזומנים מהם פקעו או  

העבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות בגין הבעלות על נכסים    והחברההועברו,  
אלה. נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר ונכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח 

מדדים בתקופות עוקבות בשווי הוגן. נכסים פיננסיים בעלות מופחתת נמדדים  או הפסד נ
 בתקופות עוקבות בעלות מופחתת, על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית. 

 
 ירידת ערך נכסים פיננסיים (3

 
מכירה בהפרשה להפסד בגין הפסדי אשראי חזויים על נכסים פיננסיים שהינם    החברה

בעלות מופ חוב הנמדדים  חייבים בגין  מכשירי  אחר,  כולל  רווח  הוגן דרך  או בשווי  חתת 
 . IFRS 15חכירה ונכסים בגין חוזים עם לקוחות הנובעים מעסקות בתחולת 

 
בסיכון   החברה משמעותית  עליה  חלה  האם  הכספי  המצב  על  דוח  תאריך  בכל  בוחנת 

ל בסיס  האשראי של הנכס הפיננסי ממועד ההכרה בו לראשונה, על בסיס אינדיבידואלי או ע
משווה את הסיכון להתרחשות כשל במכשיר הפיננסי במועד    החברה קבוצתי. לשם כך,  

הדיווח עם הסיכון להתרחשות כשל במכשיר הפיננסי במועד ההכרה לראשונה, תוך הבאה  
 בחשבון של כל מידע סביר וניתן לביסוס, כולל מידע צופה פני עתיד.
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עבור נכסים פיננסיים שבהם חלה עליה משמעותית בסיכון האשראי ממועד ההכרה בהם  

מודדת את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי האשראי החזויים   החברהלראשונה,  
אי לאורך כל חיי המכשיר. אחרת, ההפרשה להפסד תימדד בסכום השווה להפסדי אשר

חודשים. סכום הפרשי האשראי החזויים )או ביטולם( מוכר ברווח   12חזויים בתקופה של  
או הפסד במסגרת "רווחים )הפסדים( מירידת ערך של נכסים פיננסיים ונכסים בגין חוזים  

 נטו".  -עם לקוחות 
 

ה  מניחה כי סיכון האשראי לא על  החברהעבור מכשירים פיננסיים בעלי סיכון אשראי נמוך,  
 באופן משמעותי ממועד ההכרה בהם לראשונה. 

 
 נכון למועד הדוח, לחברה נכסים פיננסיים בעלות מופחתת בלבד. 

 
 קיזוז מכשירים פיננסיים (4

 
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכומים נטו מוצגים בדוח על המצב הכספי  

ותנית בהתקיימות אירוע עתידי(  כאשר, ורק כאשר, קיימת זכות משפטית מיידית )שאינה מ
במהלך   הבאות:  הנסיבות  בכל  משפטית  לאכיפה  הניתנת  שהוכרו,  הסכומים  את  לקזז 
העסקים הרגיל, במקרה של כשל אשראי ובמקרה של חדלות פרעון או פשיטת רגל של  
הישות ושל כל הצדדים שכנגד, וכן קיימת כוונה לסלק את הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות 

 זמנית. -סיות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בוהפיננ
 

 מענקים ממשלתיים   .י
 

)להלן   הכלכלה  במשרד  לחדשנות  מהרשות  המתקבלים  לחדשנות(    –מענקים  הרשות 
מענקי הרשות לחדשנות( נכנסים    -כהשתתפות במחקר ופיתוח שמבוצע על ידי החברה )להלן  

"הלוואות הניתנות למחילה" כאמור בתקן חשבונאות בינלאומי   "הטיפול החשבונאי    20לגדר 
 (. IAS 20  -ע ממשלתי" )להלן במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיו

 
ל בהתאם  ונמדדות  מוכרות  החדשנות  רשות  מענקי  בגין  במועד  IFRS 9- התחייבויות  אם   .

)להלן   מועד הזכאות( מגיעה הנהלת    -התגבשות הזכאות לקבלת מענק מהרשות לחדשנות 
( סביר  ביטחון  קיים  שלא  למסקנה  מהרשות reasonable assuranceהחברה  שמענק   )

המענק שהתקבל( לא יוחזר, מכירה החברה   -התגבשה הזכאות לקבלתו )להלן  לחדשנות ש
פיננסית המטופלת בהתאם להוראות המפורטות ב לגבי    IFRS 9  -באותו מועד בהתחייבות 

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת. הפער בין מענק מהרשות לחדשנות שהתקבל  
האמורה במועד ההכרה בה לראשונה מטופל כמענק    לבין שוויה ההוגן של ההתחייבות הפיננסית

 ממשלתי, אשר נזקף לרווח או הפסד כהקטנה של הוצאות מחקר ופיתוח.  
 

במקרה בו במועד הזכאות מגיעה הנהלת החברה למסקנה שקיים ביטחון סביר שמענק הרשות  
הוצאות  לחדשנות שהתקבל לא יוחזר, נזקף המענק, באותו מועד, לרווח או הפסד כהקטנה של 

קיים   שלא  למסקנה  לראשונה  החברה  הנהלת  מגיעה  עוקבת  שבתקופה  ככל  ופיתוח.  מחקר 
מועד   באותו  החברה   יוחזר, מכירה  לא  לחדשנות שהתקבל  מהרשות  שמענק  סביר  ביטחון 
בהתאם   מטופלת  האמורה  הפיננסית  ההתחייבות  הפסד.  או  רווח  כנגד  פיננסית  בהתחייבות 

 . לגבי התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת  IFRS 9  -להוראות המפורטות ב
 

 ספקים   .יא 
 

יתרות הספקים כוללות התחייבויות של החברה לשלם עבור טובין או שירותים שנרכשו מספקים 
במהלך העסקים הרגיל. יתרות הספקים מסווגות כהתחייבויות שוטפות כאשר התשלום אמור  

המחזור התפעולי הרגיל של העסק, במידה שהוא  להתבצע תוך שנה אחת או פחות )או במהלך  
 ארוך משנה(, אחרת הן מסווגות כהתחייבויות שאינן שוטפות. 
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 על הכנסה סים ימ .יב

 
סים שוטפים נזקפות לרווח או הפסד, למעט אם הן מתייחסות לפריטים  יתוצאות המס בגין מ

 הנזקפים לרווח כולל אחר או להון. 
 

 מיסים שוטפים
 

חבות מס בגין מיסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר  
 חקיקתם הושלמה למעשה, עד לתאריך הדיווח.

 
 מיסים נדחים

 
ם החברה מכירה במסים נדחים, על בסיס שיטת ההתחייבות, בגין הפרשים זמניים בין הסכומי

של הנכסים וההתחייבויות, הכלולים בדוחות הכספיים, לבין הסכומים שיובאו בחשבון לצורכי 
מס. עם זאת, התחייבויות מסים נדחים אינן מוכרות אם הן נובעות מהכרה לראשונה של מוניטין.  
כמו כן, מסים נדחים אינם מוכרים, אם ההפרשים הזמניים נוצרים בעת ההכרה הראשונית בנכס  

תחייבות, שלא במסגרת צירוף עסקים, אשר במועד העסקה אין להם כל השפעה על הרווח  או בה
בין אם החשבונאי או זה המדווח לצורכי מס. סכום המסים הנדחים נקבע בהתאם   -או ההפסד 

לשיעורי המס )וחוקי המס( שנחקקו או שחקיקתם הושלמה למעשה נכון לתאריך הדוח על המצב  
כא לחול  וצפויים  הנדחים  הכספי  המסים  כשהתחייבויות  או  ימומשו  הנדחים  המסים  נכסי  שר 

 ייושבו.
ההכרה בנכסי מסים נדחים נעשית בגין הפרשים זמניים הניתנים לניכוי לצורכי מס, בגבולות 

החברה  סכום ההפרשים, שצפוי כי ניתן יהיה לנצלם בעתיד כנגד הכנסות חייבות במס. היות ו
 .כאמור לעיל מיסים נדחים הוכרובעתיד הנראה לעין לא   חייבת הכנסה לא צופה 

 
 לעובדים: הטבות  .יג

 
מפעילה מספר תוכניות הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה, הכוללות תוכניות  החברה

 להפקדה מוגדרת.
 
 התחייבות לפיצויי פרישה/לפנסיה: (1

 
  החברהתוכנית הפקדה מוגדרת היא תוכנית להטבות עובד לאחר סיום העסקה במסגרתה  

כך   תלויה  ובלתי  נפרדת  לישות  קבועות  הפקדות  מחויבות,    שלחברהמבצעת  כל  אין 
נוספות, במצב שבו לא יהיה די בנכסי הקרן כדי   משפטית או משתמעת, לבצע הפקדות 

ה שירותי  בגין  ההטבות  את  העובדים  לכל  ובתקופות  לשלם  השוטפת  בתקופה  עבודה 
 קודמות. 

של   לנוהג  ובהתאם  בישראל  העבודה  ולהסכמי  העבודה  לחוקי    חייבת ,  החברהבהתאם 
בתשלום פיצויי פרישה לעובדים שיפוטרו או שיפרשו מעבודתם בנסיבות מסוימות.    החברה

 לתשלום פיצויי פרישה לעובדים מטופלת כתוכנית הפקדה מוגדרת.  החברההתחייבות 
 

 : דמי חופשה והבראה (2
 

במסגרת החוק, זכאי כל עובד לימי חופשה ודמי הבראה, כאשר שניהם מחושבים על בסיס  
זוקפת התחייבות והוצאה    החברהשנתי. הזכאות מתבססת על משך תקופת ההעסקה.  

 בגין דמי חופשה והבראה, בהתבסס על ההטבה שנצברה עבור כל עובד.
 

החודשים לאחר   12ופשה תסולק במלואה במהלך  צופה שההטבה בגין דמי הח  החברה
ההתחייבות ולכן, תום תקופת הדיווח שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים, 

בגין הטבה זו נמדדת לפי הסכום הנוסף שהחברה חוזה לשלם בגין הזכאות הלא מנוצלת  
 שנצברה בסוף תקופת הדיווח.

 
 הון מניות  .יד

 
ואשר אינן  עומדות לפדיון  שאינן  . מניות בכורה  כמכשיר הונימניות רגילות של החברה מסווגות  

עלויות תוספתיות המיוחסות .  עונות להגדרת התחייבות פיננסית, מסווגות אף הן כמכשיר הוני
 מתקבולי ההנפקה.  במישרין להנפקת מניות או אופציות חדשות מוצגות בהון כניכוי

  



 בע"מ פלנטארק ביו                     

 ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(

 

13 

 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
 

 תשלום מבוסס מניות .טו
 

של   מפעילה  החברה הוניים  במכשירים  המסולק  לעובדים,  מניות  מבוסס  לתשלום  תוכנית 
מקבלת שירותים מעובדים בתמורה למכשירים הוניים )אופציות( של   החברההחברה, שבהן  

החברה. שוויים ההוגן של השירותים המתקבלים מהעובדים בתמורה להענקת האופציות מוכר  
כהוצאה בדוח רווח או הפסד. סך הסכום הנזקף כהוצאה נקבע תוך התייחסות לשווי ההוגן של  

 האופציות המוענקות: 
 

 ביצוע שהינם תנאי שוק )לדוגמא, מחיר מניה של הישות(; תוך התחשבות בתנאי  •

• ( ביצוע שאינם תנאי שוק  ותנאי   non-marketללא התחשבות בהשפעת תנאי שירות 
vesting conditions  לדוגמא, עמידה ביעדי רווחיות ומכירות והמשך עבודה בחברה( )

 למשך תקופה מסוימת(; וכן 

כלשהם   • תנאים  בהשפעת  התחשבות  דרישה  תוך  )לדוגמא,  הבשלה  תנאי  שאינם 
 מהעובדים לחסוך(.

 
האופציות   מספר  לאמידת  המשמשות  ההנחות  בין  נכללים  שוק  תנאי  שאינם  הבשלה  תנאי 
הצפויות להבשיל. סך ההוצאה מוכרת במהלך תקופת ההבשלה, שהיא התקופה שבה נדרש  

 ת.  לקיים את כל התנאים המוגדרים להבשלה של הסדר התשלום מבוסס מניו
 

מעדכנת   הכספי,  המצב  על  דוח  תאריך  האופציות    החברהבכל  למספר  בנוגע  אומדניה  את 
ומכירה בהשפעת השינוי   הצפויות להבשיל, בהתבסס על תנאי ההבשלה שאינם תנאי שוק, 

 בהשוואה לאומדנים המקוריים, אם קיים, בדוח רווח או הפסד, ובהתאמה מקבילה בהון.
 

מניות   מבוסס  תשלום  השירותים  תוכנית  של  ההוגן  לשווי  בהתאם  נמדדות  שירותים  לנותני 
 שניתנו.  

 
בעת מימוש האופציות, החברה מנפיקה מניות חדשות. התקבולים, בניכוי עלויות עסקה שניתן  

 לייחסן במישרין, נזקפים להון המניות )ערך נקוב( ולפרמיה על מניות.
 

 הפרשות  .טז
 

משפטית או משתמעת, כתוצאה מאירועים  מחויבות קיימת,  לחברההפרשות מוכרות כאשר 
מהעבר; צפוי כי יידרש תזרים שלילי של משאבים לצורך סילוק המחויבות; וכן ניתן לערוך 

 אומדן מהימן של סכום המחויבות.
ליישוב  שידרשו  החזויים  המזומנים  תזרימי  של  הנוכחי  לערך  בהתאם  נמדדות  הפרשות 

יוון לפני מס, המשקף הערכות שוק שוטפות  המחויבות, המחושב באמצעות שימוש בשיעור ה
לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכונים הספציפיים למחויבות. הגידול בהפרשה עקב חלוף הזמן  

 מוכר כהוצאת ריבית. 
 

 חכירות:  .יז
 

בינואר    1ביחס לחכירות שבהן החברה היא החוכרת המיושמת החל מיום    החברהמדיניות   (1
 : IFRS 16, לפי 2019

 
כולל   החברה הוא  אם  או  חכירה  הוא  החוזה  האם  בחוזה,  ההתקשרות  בעת  מעריכה, 

חכירה. חוזה הוא חכירה או כולל חכירה אם החוזה מעביר את הזכות לשלוט בשימוש בנכס  
מעריכה מחדש אם חוזה הוא חכירה או אם הוא    החברה .  לתקופת זמן עבור תמורה  מזוהה

 כולל חכירה רק אם התנאים של החוזה השתנו. 
 

בהתחייבות בגין חכירה בגובה הערך הנוכחי של    החברהבמועד ההכרה לראשונה, מכירה  
תשלומי החכירה העתידיים, אשר כוללים, בין היתר, את מחיר המימוש של אופציות הארכה  

 ן סביר שתמומשנה. אשר וודאי באופ
 

במקביל, מכירה החברה בנכס זכות שימוש בגובה ההתחייבות בגין חכירה, מותאם בגין  
תשלומי חכירה כלשהם שבוצעו במועד התחילה או לפניו בניכוי תמריצי חכירה כלשהם  

 שהתקבלו, ובתוספת עלויות ישירות ראשוניות כלשהן שהתהוו לקבוצה. 
  



 בע"מ פלנטארק ביו                     
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14 

 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
 

תשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד המחירים לצרכן נמדדים לראשונה על ידי שימוש  
במדד הקיים במועד תחילת החכירה, ונכללים בחישוב ההתחייבות בגין חכירה. כאשר חל  

וצה מחדש את  שינוי בתזרימי המזומנים של החכירה כתוצאה משינוי במדד, מודדת קב
ההתחייבות בגין חכירה בהתבסס על התזרימים החוזיים המעודכנים, כתיאום לנכס זכות 

 השימוש.
 

תשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בשער אינם נכללים בחישוב ההתחייבות 
בגין חכירה, ומוכרים ברווח או הפסד בתקופה שבה התרחש האירוע או התנאי שהפעיל  

 ה. תשלומים אל
 

בשיעור   שימוש  נעשה  בנקל,  לקביעה  ניתן  אינו  בחכירה  הגלום  הריבית  ששיעור  מכיוון 
. שיעור ריבית זה הינו השיעור אותו הקבוצה הייתה נדרשת  החברההריבית התוספתי של 

דומה את הסכומים הדרושים על מנת   ועם בטוחה  דומה  ללוות לתקופה  לשלם על מנת 
 שימוש בסביבה כלכלית דומה.להשיג נכס בערך דומה לנכס זכות 

 
תקופת החכירה הינה התקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול, לרבות תקופות המכוסות 
על ידי אופציה להאריך את החכירה אם וודאי באופן סביר שהקבוצה תממש אופציה זו, וכן  

שהקבוצה לא  תקופות המכוסות על ידי אופציה לבטל את החכירה אם וודאי באופן סביר  
 תממש אופציה זו. 

 
את נכס זכות השימוש בעלות, בניכוי פחת    החברה לאחר מועד תחילת החכירה, מודדת  

שנצבר והפסדים מירידת ערך שנצברו, מותאם בגין מדידה מחדש כלשהי של ההתחייבות 
בגין החכירה. הפחת על נכס זכות השימוש מחושב לפי שיטת הקו הישר, על פני אומדן  

 חיים השימושיים של הנכס המוחכר או תקופת החכירה, לפי הקצר מביניהם. אורך ה
 

תקופת   במהלך  תקופה  בכל  הפסד  או  ברווח  מוכרת  בחכירה  ההתחייבות  על  ריבית 
החכירה, בסכום שמייצר שיעור ריבית תקופתי קבוע על היתרה הנותרת של ההתחייבות  

 בגין החכירה.
 

בהסכם לחכירת קרקע הכוללת חממות ומשרדים. הסכם  החברה קשורה    למועד הדיווח,
ושכולל בתוכו את מימוש ום תקופת הדיווח  שנים החל מת  5-החכירה הינו לתקופה של כ

   להלן(. 8האופציה להארכה )ראה ביאור 
 

,  2018בדצמבר  31מדיניות החברה ביחס לחכירות שבהן החברה היא החוכרת עד ליום  (2
 : IAS 17לפי 

 
ש חכירה  בידי  הסכמי  נשמרים  הבעלות  של  והתשואות  הסיכונים  של  מהותי  חלק  במסגרתם 

המחכיר מסווגים כחוזי חכירה תפעולית. תשלומים המבוצעים במסגרת חכירה תפעולית )בניכוי  
תמריצים כלשהם המתקבלים מהמחכיר( נזקפים לרווח או הפסד על בסיס שיטת הקו הישר על  

 פני תקופת החכירה.
 

 למניה  הפסד .יח
 

חישוב ההפסד הבסיסי למניה מבוסס ככלל, על ההפסד הניתן לחלוקה לבעלי המניות הרגילות, 
במחזור במהלך התקופה.   בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות הקיימות  המחולק 
בחישוב ההפסד המדולל למניה מתאמת החברה את ההפסד המיוחס לבעלי המניות הרגילות 

ל של מספר המניות הקיימות במחזור בגין ההשפעות של כל  של החברה ואת הממוצע המשוקל
 המניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות, כדלהלן:

להפסד, המיוחס לבעלי מניות רגילות של החברה, מתווסף הסכום לאחר מס של דיבידנדים 
וריבית, שהוכרו בתקופה, בהתייחס למניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות והוא מותאם בגין 
הרגילות   המניות  מהמרת  נובעים  שהיו  בהוצאה,  או  בהכנסה  כלשהם  אחרים  שינויים 

 הפוטנציאליות המדללות;
לממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור מתווסף הממוצע המשוקלל של  
הרגילות   המניות  שכל  בהנחה  במחזור  קיימות  שהיו  הנוספות  הרגילות  המניות  מספר 

 המדללות הומרו.הפוטנציאליות 
 

המניות הפוטנציאליות מובאות בחשבון כאמור רק כאשר השפעתן הינה מדללת )מגדילה את  
 ההפסד למניה(. 
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 אומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים - 3 ביאור
 

בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים הערכות והנחות המשפיעים על  
והוצאות.  יישום   הכנסות  התחייבויות,  נכסים,  של  המדווחים  הסכומים  ועל  החשבונאית  המדיניות 

ים בתקופה  פהאומדנים והנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים החשבונאים נזק 
האומדנים וההנחות, שבגינם ישנו סיכון משמעותי לביצוע התאמות מהותיות   בה נעשה השינוי באומדן.

 בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך שנת הכספים הבאה, מפורטים להלן. בערכם
 
 ושיעור ההיוון קביעת תקופת החכירה .א 

 
מיום   תקן  2019בינואר    1החל  את  החברה  מיישמת   ,IFRS 16    החשבונאי הטיפול  לצורך 

למימוש  כלכלי  תמריץ  יוצרות  אשר  ונסיבות  עובדות  ההנהלה  שוקלת  זו,  במסגרת  בחכירות. 
מימוש של אופציות ביטול. אופציות הארכה, או תקופות שלאחר המועד  -ציות הארכה, או לאיאופ

למימוש אופציות ביטול, נכללות בתקופת החכירה רק במידה וודאי למעשה שהחכירה תוארך )או  
תבוטל(. יישום    לא  לצורך  כן,  ההיוון    IFRS 16כמו  בשיעור  החברה  לעיל, השתמשה  כאמור 

 התוספתי שלה אשר הוערך על ידי מעריך שווי בלתי תלוי.
 

בביאור   הקיימות להלן  8כאמור  ההארכה  אופציות  שכלל  למעשה  וודאי  כי  החברה  מעריכה   ,
בהסכמי החכירה בהן התקשרה החברה תמומשנה, וכן וודאי למעשה שכלל אופציות הביטול לא 

 תמומשנה. 
 

הנהלת החברה מעריכה מחדש האם וודאי למעשה שאופצית הארכה תמומש, או שאופצית ביטול  
לא תמומש, בעת התרחשות אירוע משמעותי או שינוי משמעותי בנסיבות, אשר הינו בשליטת  
החברה, וכן משפיע על ההחלטה אם וודאי באופן סביר שהחברה תממש אופציה, שלא נכללה 

החכירה, או לא תממש אופציה, שנכללה קודם לכן בקביעת תקופת    קודם לכן בקביעת תקופת
 .החכירה

 
 תשלום מבוסס מניות .ב

 
השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור אופציות  

מקובל. המודל מתבסס על נתוני מחיר המניה ומחיר המימוש ועל הנחות בדבר תנודתיות  
 החיים הצפוי, תוכנית ההבשלה, דיבידנד צפוי ושיעור ריבית חסרת סיכון. צפויה, אורך 

 
 

 פיננסיים:  סיכונים  וניהול פיננסיים מכשירים  - 4 ביאור
 

 ניהול סיכונים פיננסיים:
 

 :גורמי סיכון פיננסיים
 

נזילות.    החברהפעילויות   וסיכון  אשראי  סיכוני  שוק,  סיכוני  פיננסיים:  סיכונים  למגוון  אותה  חושפות 
לניהול סיכונים מתמקדת בכך כי לא ניתן לצפות את התנהגות השווקים    החברהתוכניתה הכוללת של  

 הפיננסיים ושואפת למזער השפעות שליליות אפשריות על ביצועיה הכספיים של הקבוצה.  
 

"ל מנכ. הדירקטוריוןידי -בהתאם למדיניות המאושרת על החברה"ל מנכידי מתבצע על  ניהול הסיכונים
 .  הדירקטוריון חברישיתוף פעולה צמוד עם  ומגדר את הסיכונים הפיננסיים תוך ךמזהה, מערי החברה

 
 סיכוני שוק:

 

  - סיכון נזילות
 

ידי   על  בוחן תחזיות שוטפות של    החברה  "למנכ.  החברה  ל"מנכתחזית תזרימי המזומנים מבוצעת 
  כדי לוודא שקיימים די מזומנים לצרכים התפעוליים. בחברהדרישות נזילות 

 
, כשהן מסווגות לקבוצות חלות  החברההטבלה שלהלן מציגה ניתוח של התחייבויותיה הפיננסיות של  

הכספי.    המצב  על  הדוח  לתאריך  נכון  החוזי  פירעונן  למועד  הנותרת  התקופה  פי  על  רלוונטיות, 
יתוי  התחייבויות פיננסיות נגזרות נכללות בניתוח אם מועדי הפירעון החוזיים שלהם חיוניים להבנת ע

תזרימי המזומנים. הסכומים המוצגים בטבלה הנם תזרימי מזומנים חוזיים בלתי מהוונים למעט בגין  
 מכשירים נגזרים מוחזקים למסחר הנכללים בשווי הוגן.
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 )המשך(: ם פיננסיי  סיכונים  וניהול פיננסיים מכשירים  - 4 ביאור
 

 
 פחות משנה 

 בין שנה  
 שנים  2-ל

 שנים 2בין 
 שנים  5-ל

 יותר 
 שנים 5-מ

 אלפי ש"ח  

     :2020בדצמבר  31יתרה ליום 
 - - - - ההתחייבויות בגין חכיר

 - 128 - 836 ספקים ויתרות זכות  

 836 - 128 - 

     
     :2019בדצמבר  31יתרה ליום 

 - 113 - - ההתחייבויות בגין חכיר

 - - - 527 ספקים ויתרות זכות  

 527 - 113 - 

 
 משותף  פיתוחבגין  חייבים - 5 ביאור

 
משותף )להלן: "ההסכם" או "הפיתוח המשותף"(    פיתוח   הסכם   על   החברה  חתמה,  2018  ביולי  16  ביום
  ופיתוח מחקר  הליך יבצעו, במשותף, ICL-ו החברה, לפיו"(, ICL"מ )להלן: "בע  חדשנות  כיל חברת  עם

ובעלות  )להלן: משפרי יבול"(    גידולים  ישפר יבול   אשר   אקסוגני  גנטי   חומר  ליישום  חדשניות   שיטות  לגילוי
 )ראה מטה לעניין חתימה על הרחבות להסכם(.    אלפי ש"ח  150תקציבית של 

 
,  לה  שייך  ואשר   ברשותה  הנמצאשלה )כולל הידע    ידעוב  תשתמש ביכולתיה  החברה,  מיםלהסכ  בהתאם

  והמתקנים  הציוד וע העבודה, החומרים,  וכן תספק את העובדים הדרושים לביצ  ( ההסכם  חתימת   טרם
  זאת,  המשותף  לפיתוח  הדרושות  ההוצאות  בכל תישא  ICL, כאשר  המשותף  הפיתוח  לצורך  הדרושים
ידי    מהחברה  יתקבלו  ואשר  בהסכם  המפורטים  הוצאות  לתקציבי  בהתאם על  כאשר  ICLויאושרו   ,

 החברה תישא בעלויות הכרוכות בחריגה מהתקציב שאושר.  
 

 יהיו   הפיתוח  פרי תוצאות  או  גילוי,  פטנטים  רישום  לרבות,  המשותף   מהפיתוח  ינבעו  אשר  הזכויות  כלל
למשפרי    נוגעים  ם כן, יצוין כי הידע הנוסף וכן תשתית הפיתוח, ככל שאינ  כמו.  ICL-וללחברה    שייכות

   .כרצונה שימוש בהם לעשות יכולה החברה, כאשר החברה ברשות יהיוכאמור,  יבול
 

הניתנת    אופציה  ICL-ל  תינתןהמשותף,    מהפיתוח  ינבעו  אשר  הזכויות  כלל  לגבי  כי  בהסכם  נקבע ,  בנוסף
  לקבלתלניהול משא ומתן לחתימת הסכם  ממועד השלמת הפיתוח המשותף,    לתקופה קצובה  למימוש

בלעדי עולמירישיון  פרי הפיתוח המשותף  ולמכירה  לשיווק  ,מוגבל  שאינו  לזמןו   ,  "הסכם   של  )להלן: 
ולא יחתם  במידה  .  כפי שיקבע במסגרת המשא ומתן כאמור  זאת כנגד תשלום תמלוגים  המסחור"(,

כל הקניין הרוחני יועבר לצד שסיפק אותו וכל הקניין הרוחני המשותף )כל פטנט    הסכם המסחור כאמור, 
 שיוצר במסגרת שיתוף הפעולה, בין אם הוסדר בפטנט רשמי ובין אם לאו( יועבר לחברה. 

 
עם    להסכםהרחבות    על  החברה  חתמה,  2020  במרס  8  -ו  2019  בספטמבר   12,  2019  מרס  26  בימים

ICLאלפי ש"ח.   1,052 - הארכת תקופת הפיתוח המשותף והתקציב בסך מצטבר של כ ים, הכולל 
 
, הכירה החברה בהחזר הוצאות מחקר ופיתוח בגין  2019-ו  2020  בדצמבר  31  ביום  שהסתיימה  שנהב

אשר נרשמו כקיטון מהוצאות  אלפי ש"ח,    593  - אלפי ש"ח וכ  552  -ל כשהמשותף בסך כולל    הפיתוח
 אמה.  בהת המחקר והפיתוח, 

 
בגין פיתוח משותף   בחייביםהחברה  הכירה, 2019-ו 2020בדצמבר  31 לימים בדוח על המצב הכספי

  ידי  על  שהועברו  תקציבים  על  בהתבסס  לחברה  להעביר  ICL  התחייבההמשקף את הסכומים אשר  
 אלפי ש"ח, בהתאמה.   444 -אלפי ש"ח ו 106 -בסך כולל של כ ICL ידי על ואושרו החברה
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 :השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני - 6ביאור 
 

, הקימו החברה, שלומפר אחזקות בע"מ )כיום שיח שריד בע"מ לאחר עסקת  2018במרס    1ביום   .א 
סול אנליטיקס בע"מ את חברת  -וכאן)להלן: "בעל המניות האחר"(  מיזוג שבוצעה בין הצדדים(  

טרג'ין חקלאות מתקדמת בע"מ )להלן: "טרג'ין"(, העוסקת בפיתוח שיטות לגידול קנאביס בתנאי  
ריאקטור. טרג'ין מבצעת טיפוח שאיננו  -פעילות באמצעות ביו  פארמה ו/או במעבדה, בדגש על

טיפוח קלאסי הכולל בין היתר שיטות עריכה גנטית ושימוש בסמנים גנטיים של צמחי הקנאביס.  
בביו נוספים  וחומרים  קנבינואידים  של  לייצור  שיטות  טרג'ין  מפתחת  שאינו  -בנוסף,  ריאקטור 

 מבוסס תאים מצמח הקנאביס.  
 

 המונפק והנפרעהון המניות הרגילות  מ  47%-הקמתה של טרג'ין מחזיקה החברה כ  החל ממועד
 . של טרג'ין

 
בהתאם   בטרג'ין,  בעקיפין  משותפת  שליטה  קיימת  טרג'ין  של  האחר  המניות  ולבעל  לחברה 
לבחינת הרכב הדירקטוריון ואופן קבלת ההחלטות אשר מחייב קבלת החלטות משותפת לגבי  

הרלוונטיות של טרג'ין. הסדר משותף זה, המאוגד כאמור כחברה בע"מ, מספק  כל הפעילויות  
לחברה ולצדדים האחרים להסדר המשותף זכויות לנכסים נטו של חברת טרג'ין. כתוצאה מכך,  

   .הסדר זה מסווג כעסקה משותפת ומטופל לפי שיטת השווי המאזני
 

  תעביר החברה   ו,  הלוואה עם טרג'ין. לפי, חתמה החברה על הסכם  2018  בספטמבר  7ביום  
ריבית הקבועה  ,  2020מרץ  חודש    לפירעון במהלך  ש"ח,אלפי    50  סך שללטרג'ין   בתוספת 

הוארך תוקף מתן ההלוואה למועד שאינו    2020מרץ    חודש  במהלךבהתאם לתקנות מס הכנסה.  
 משותפת.  ההלוואה כאמור אופסה עקב משיכת חלק החברה בהפסדי חברה בשליטה  ידוע.

 
במהלך  , כאשר,  2019טרג'ין החלה את פעילותה בתחום המחקר והפיתוח בפועל במהלך שנת  

אלפי    610-, הנפיקה טרג'ין מניות לבעל המניות האחר בתמורה לסך של כ2019חודש ספטמבר  
, וכן החברה 42%-ש"ח. כתוצאה מהאמור, שיעור החזקת החברה בטרג'ין ירד לשיעור של כ

 אלפי ש"ח.   207 - הכירה ברווח כתוצאה מירידה בשיעור החזקה בסך של כ
 

 : הכספי המצב  על בדוח שהוכרו  הסכומים .ב
 

 בדצמבר 31 

 2020 2019 

 "ח ש אלפי 

   
חלק החברה בהונה של חברה  

 120 - )*(  בשליטה משותפת לתחילת שנה

 50 - הלוואה לחברה בשליטה משותפת 

 170 - הכל   סך

 
איפוס  , זאת לאחר )*( חלק החברה בהפסדי החברה בשליטה משותפת שלא הוכרו

 אלף ש"ח.   48 -הינו כ ,ההשקעה
 

 הפסד:   או רווח בדוח שהוכרו  הסכומים .ג
 

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה  לשנה 

 2020 2019 2018 

 ש"ח  אלפי 

חלק החברה בהפסדי חברה  
 - (87) (170) בשליטה משותפת 

רווח בעקבות שינוי בשיעור  
  בחברה בשליטה משותפתההחזקה 

 - 207 - שמטופלת לפי שיטת השווי המאזני   

 - 120 (170) "כ סה
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 קבוע:  רכוש  - 7ביאור 
 

 קבוצות עיקריות והתנועה בהם הינם: הרכב הרכוש הקבוע והפחת שנצבר בגינו, לפי  א.

 

ציוד אלקטרוני  
 ריהוט וציוד  ומחשבים

חממות 
 ומעבדה

שיפורים  
 סה"כ  במושכר

      עלות

  1,327  136   747    69   375  2020בינואר  1

 36    -    33    -    3  רכישות השנה

 31יתרה ליום 
 1,363  136  780   69  378  2020בדצמבר 

      פחת שנצבר 

בינואר   1ליום 
2020  255   21  741   68    1,085   

   85    14    11    5    55  פחת השנה 

 31יתרה ליום 
 1,170  82  752 26  310 2020בדצמבר 

עלות מופחתת  
בדצמבר   31ליום 

2020  68    43    28    54    193  

      

עלות מופחתת  
בדצמבר   31ליום 

2019  120  48    6    68    242  

      

עלות מופחתת  
בדצמבר   31ליום 

2018 197 50 62 86 395 

      

לארבע שנים,  חוזה חכירה  במסגרתהוקמו על שטח בגבעת חן אשר הועמד לרשות החברה   החממות   ב.
 להלן(.  8)ראה גם ביאור  עם אופציה לשש שנים נוספות 

 
 

 נכסים והתחייבויות בגין חכירות: - 8ביאור 
 

ביאור זה  כאשר    IFRS  16את תקן    מיישמת   , החברה 2019בינואר    1החל מיום    ' יז2בביאור    כאמור .א 
 מתייחס לחכירות שבהן החברה הינה החוכרת.  

 
, חתמה החברה על הסכם שכירות עם הגב' חנה שריד, מר מאיר שריד וחברת 2014באוגוסט  1ביום 

שיח שריד בע"מ )להלן: "המחכיר"( שהינה צד קשור לחברה ומחזיקה בהון מניותיה המונפק והנפרע,  
 להלן(.  17)ראה גם ביאור   11%-כ , בשיעור של2019בדצמבר  31נכון ליום 

 
במושב גבעת חן, הממוקם דרומית לעיר רעננה,    הממוקם  חממה  שטח  החברה  תחכור,  להסכם  בהתאם

  10  של  מצטברת  לתקופה, קרי,  שנים 6של    נוספת  אופציית הארכה לתקופה  עםשנים    4לתקופה של  
  50שנים החל ממועד חתימת ההסכם כאמור ובתמורה שנתית אשר תשולם בתחילת כל שנה, בסך של  

שנים והחל ממימוש האופציה כאמור, לחברה קיימת אופציית יציאה מחוזה   4אלפי ש"ח. יצוין כי לאחר 
 .   שנים 6כך שלמעשה מדובר באופציה שנתית למשך  החכירה בכל אחת מששת השנים הנוספות

 
  200לשירותי שכירות של שנתיים ורכוש קבוע שרכש המחכיר בעבור החברה בסכומים של    בתמורה

אלפי ש"ח, בהתאמה, הנפיקה החברה, במועד חתימת ההסכם, מניות בכורה א'    300  -אלפי ש"ח ו
 בשווי זהה וכפי שנקבע בסבב גיוס הון שביצעה החברה באותו מועד.  

 
,  מועד החל מאותו כאשר , כאמור הארכה אופציית  אתברה לממש , החליטה הח2018 באוגוסט  1 ביום

  עם   בבד  בדהחל מאותו מועד.    נוספותשנים    6צופה החברה לממש את חוזה החכירה עד תום, קרי,  
  בדצמבר   31  ליום  עד  שכירות  דמי  תשלום  המשקף   בשווי  למחכיר  נוספות   מניות  החברה  הנפיקה ,  האמור
   ד' להלן(.12)ראה גם ביאור  2019
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 : (המשך) נכסים והתחייבויות בגין חכירות - 8ביאור 
 

להלן(, הנפיקה    ה'12, במסגרת סבב גיוס ההון שביצעה החברה )ראה גם ביאור  2019  יוליחודש    במהלך
"ח חלף תשלום דמי שכירות עבור  שאלפי  100החברה מניות בכורה א' נוספות למחכיר בשווי כולל של 

  היחסית  ההתחייבות  נגרעה,  מהאמור  כתוצאה.  2020  בינואר  1  מיום  החל  שנתייםתקופה מצטברת של  
  גריעת   בין  הפער  כאשר,  שהונפקו  ההוניים   המכשירים  של  ההוגן  השווי  כנגד  החכירה  חוזה  בגין

  נזקף אלפי ש"ח  28-כ של בסך  שהונפקו ההוניים המכשירים של ההוגן  השווי לבין היחסית ההתחייבות
   .במסגרת הוצאות מימון והפסד רווח לדוח

 
והגיעה    לראשונה  IFRS  16יישום    במועד האמור,  החכירה  חוזה  את  החברה  בחנה  לעיל,  כאמור 

תום.   עד  תמומש  הארכה  שאופציית  סביר  כי    חכירה  בגין  התחייבות  הוכרה,  יוצא  כפועללמסקנה, 
ההיוון התוספתי של החברה, כנגד נכס זכות    בשיעור  מהוונת  העתידית  התשלומים  סדרת  את  המשקפת

כי   יצוין  אשרשימוש.  אין  ולחברה  ההיוון היות  שיעור  את  לקבוע  באפשרותה  אין  כן,  ועל  בנקאי,  אי 
על  התוספתי שלה,   נאמד  חיצוני.שיעור ההיוון התוספתי של החברה,  שווי  שיעור ההיוון   ידי מעריך 

   .12.96% הינוהתוספתי 
 

 :שימוש זכות נכס .ב
 

 חממה  שטח אלפי ש"ח 
   :העלות
 209   2020 בינואר 1 ליום יתרה

 - תוספות
 209 2020בדצמבר  31יתרה ליום 

  
  : שנצברו ערך וירידת פחת
 36 2020 בינואר 1 ליום יתרה
 37 פחת 
 73 2020 בדצמבר 31 ליום יתרה

 136 2020 בדצמבר 31 ליום  המופחתת  העלות יתרת

 
 חממה  שטח אלפי ש"ח 

  : העלות
 -   2019 בינואר 1 ליום יתרה

 209 תוספות
 209 2019בדצמבר  31יתרה ליום 

  
  : שנצברו ערך וירידת פחת
 - 2019 בינואר 1 ליום יתרה
 36 פחת 

 36 2019 בדצמבר 31 ליום יתרה
 173 2019 בדצמבר 31 ליום  המופחתת  העלות יתרת

 
 : חכירההתחייבויות בגין  .ג

 
 חממה  שטח אלפי ש"ח 

 113   2020בינואר  1יתרה ליום 
  שינויים במהלך השנה:  

 - תוספות
 - גריעות

 15 הוצאות ריבית 
 - תשלומים בגין חכירה

 128 2020בדצמבר  31יתרה ליום 

 - חכירה חלויות שוטפות של התחייבויות בגין 
 128 לזמן ארוך חכירההתחייבויות בגין 

 128 2020בדצמבר  31יתרה ליום 
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 (: המשך) נכסים והתחייבויות בגין חכירות - 8ביאור 
 
 

 חממה  שטח אלפי ש"ח 
 -   2019בינואר  1יתרה ליום 

  שינויים במהלך השנה:  
 167 תוספות
 (72) גריעות

 18 הוצאות ריבית 
 - תשלומים בגין חכירה

 113 2019בדצמבר  31יתרה ליום 

 - חכירה חלויות שוטפות של התחייבויות בגין 
 113 לזמן ארוך חכירההתחייבויות בגין 

 113 2019בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 
 

  והפסד רווח בדוח כלולים"ח ש אלפי 50 של בסך השכירות דמי, 2017-ו 2018 שניםכל אחת מהב . ד
 . תחת הוצאות מחקר ופיתוח

 
 

 סים על ההכנסה: ימ - 9ביאור 
 

 שיעורי מס חברות בישראל:  .א 
 

 ההכנסה החייבת של החברה ממוסה בהתאם לשיעור מס חברות רגיל בישראל. 
 

חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב  , פורסם  2016בחודש דצמבר  
, אשר קבע הפחתה של מס החברות משיעור  2016-(, התשע"ז2018-ו  2017לשנות התקציב  

. יחד עם זאת, נקבעה במסגרת החוק האמור הוראת שעה לפיה  23%של  לשיעור    25%של  
 .  24%יהיה  2017שיעור מס החברות בשנת 

ושיעור מס החברות שחל משנת   24%היה  2017כפועל יוצא, שיעור מס החברות שחל בשנת 
 . 23%ואילך הינו  2018

 
 הפסדים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות .ב

 
 מיליון ש"ח   7.9-"ח ומיליון ש  9.6לכדי  הפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות מגיעים  

בהתאמה.  2019-ו  2020בדצמבר    31לימים   לא  ,  יתרות  החברה  בגין  נדחים  מסים  זקפה 
 מאחר שניצולם אינו צפוי בטווח הנראה לעין. כאמורפסדים הה
 

 שומות מס: .ג
 

-על פי הוראות הדין, תקופת ההתיישנות של שומות עצמיות המוגשות על ידי נישומים נקבעה ל
 החברה טרם נישומה לצרכי מס מאז הקמתה.  שנים מתום שנת המס בה הוגשה השומה.  4

 
 

 זכאים ויתרות זכות:  - 10ביאור 
 

 בדצמבר  31 

 2020 2019 

 אלפי ש"ח  

 235 315 עובדים ומוסדות בגין שכר
 237 488 הוצאות לשלם

 803 472 

 
 ערכם בספרים של הזכאים ויתרות זכות מהווה קירוב סביר לשוויים ההוגן.  
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 התחייבויות תלויות:  .א 
 

 תמלוגים לשלם 
 

לחברה מחויבות לתשלום תמלוגים לרשות החדשנות, בסכומים המחושבים על בסיס התמורה  
בדרך של מענקים. בהתאם לתנאי   ממכירת מוצרים שבפיתוחם השתתפה רשות החדשנות 

מסכום    3.5עד %    3%ההשתתפות כאמור ישולמו לרשות החדשנות תמלוגים בשיעורים של  
מסכום המענקים    100%רשות החדשנות, עד  המכירות של המוצרים שבפיתוחם השתתפה  

 שהתקבלו על ידי החברה, בתוספת ריבית שנתית בשיעור הליבור.  
 

התחייבות בגין תמלוגים לרשות לחדשנות מאחר  הוכרה  , לא  2019-ו  2020בדצמבר    31לימים  
מסתכמת    2020בדצמבר    31סכום המחויבות שלא הוכרה נכון ליום  והחברה לא צופה הכנסות.  

 אלפי ש"ח.  2,618 -של כלסך 
 

אישור לתוכנית השקעה    2020באפריל    2  ביום בקשר עם  קבלה החברה מרשות החדשנות 
אלפי ש"ח, לפיה    1,578  של  בסך  פיתוח מתקדם לפתרון חדשני למיגור חדקונית הדקל האדומה

   אלפי ש"ח. 473 - של כ על השקעה כאמור החברה זכאית למענק בסך
 

בקשר עם קבלה החברה מרשות החדשנות אישור לתוכנית השקעה    2020  בנובמבר  24  ביום
  , אלפי ש"ח, לפיה על השקעה כאמור  1,471  של   בסךמתקדם לעמידות ביובש בתירס  פיתוח  

   אלפי ש"ח.   735 -של כ  החברה זכאית למענק בסך
 

 התקשרויות: .ב
 
בים לפי דמי  , דמי השכירות החזויים בשנים הקרובות, מחוש2018בדצמבר    31נכון ליום   (1

)ראה   2024עד    2020אלפי ש"ח בכל אחת מהשנים    50השכירות בתוקף ליום זה, הינם  
 לעיל(.   8גם ביאור 

 
 לעיל(.  5)ראה ביאור  ICLלעניין התקשרות החברה עם חברת  (2

 
חברה ישראלית בעלת מוניטין גדות אגרו, שהינה  התקשרה החברה עם    2018בחודש יולי   (3

והמייצגת חברות בינלאומיות בתחום האגרו "השותף"(  -בתחום הגנת הצומח  )להלן:  טק 
ייצור    פרופ' משה בר יוסף )להלן: "איש האקדמיה"(ועם   בהסכם שיתוף פעולה לפיתוח, 

 ומסחור של תכשיר להדברת חדקונית הדקל או מוצר מסחרי אחר לטיפול בחדקונית הדקל 
. במסגרת שיתוף הפעולה אחראית החברה על איתור ואפיון חומר ביולוגי ושילובו ההאדומ

במוצרי שיתוף הפעולה, כאשר השותף אחראי על עריכת הניסויים ובחינת יעילות התכשיר,  
כי   נקבע  ומסחורם. במסגרת ההסכם  בנוגע למוצרים  יעוץ שוטף  ואיש האקדמיה מספק 

ותף וכן במידה והפיתוח כאמור יישא פרי יחולקו העלויות תתחלקנה בין החברה לבין הש
החל    הרווחים בין החברה, השותף ואיש האקדמיה בהתאם למנגנון שנקבע בין הצדדים.

ופיתוח המיוחסות לה עקב הפיתוח   נושאת החברה בעלויות מחקר  ממועד ההתקשרות 
אמור טרם  נכון לתאריך הדיווח ולמועד אישור הדוחות הכספיים תהליך הפיתוח כ  האמור.
 .הושלם

 
טק גדולה בהודו )להלן: "השותף  -התקשרה החברה עם חברת אגרו  2018בחודש נובמבר   (4

המזרח   באזור  לבצורות  ועמידים  משופרים  תירס  זרעי  לפיתוח  רישיון  בהסכם  ההודי"( 
 הרחוק )להלן: "המוצר"(.

 
ההסכם,    ינשוא  יםהרלוונטי  נים ההסכם יהיה בתוקף עד פקיעת זכויות הפטנט השייכות לג

)ראה  ההסכם  בעקבות לשלם את התמלוגים להם הוא מחויב  יסייםאו עד שהשותף ההודי 
( השותף ההודי 1. ההסכם ניתן לביטול קודם לכן באחד המקרים הבאים: )הרחבה להלן(

ולאחר   הגנים  נבחרים  בו  השדה  לניסוי  מימון  להשיג  הצליח  בכתב    90לא  מהודעה  יום 
( סיום ההתקשרות באופן מיידי במקרה של הפרה אשר לא תוקנה על  2שתימסר לחברה; )

תוך   מי מהצדדים  )יום מקבלת הודעה על ההפ  30ידי  ידי הצד השני;  על  ( חדלות  3רה 
( החברה רשאית לסיים את ההסכם באופן מיידי במקרה שהשותף  4פירעון של הצד השני; )

ובעל רישיון משנה פגע    30ההודי יפגע בזכויות הפטנט של החברה או תוך   יום במידה 
 בזכויות היוצרים של החברה והשותף ההודי לא סיים את ההתקשרות עימו במהלך התקופה 

 כאמור.  
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במסגרת הפיתוח המשותף על השותף ההודי להתקדם בתהליך המחקר והפיתוח ולהשלים 
שנת   במהלך  חממה  שנקבעו,  2021ניסוי  דרך  באבני  יעמוד  לא  ההודי  שהשותף  ככל   .

קבעו באבני הדרך או ביחס  את הרישיון ביחס לגנים הרלוונטיים שנהחברה יכולה לסיים  
למדינות הרלוונטיות לאבן הדרך. השותף ההודי אחראי לפתח את המוצר ולשווק אותו,  
יקבע  ניסויי חממה(  לאחר  ניסויי שדה הנערכים  )לרבות  כאשר לאחר השלמת הניסויים 
הרגולטורים  הגורמים  לאישור  המשופר  התירס  להגשת  יעד  תאריך  ההודי  השותף 

בתוך שנה ממועד השלמת הניסויים כאמור המתאימים מתוך מט רה לקבלת האישורים 
 )המועד יוארך ככל שחל עיכוב בעקבות הגורמים הרגולטורים(. 

 
המוצר  לפיתוח  תמלוגים  נושא  בלעדי  רישיון  החברה  העניקה  ההתקשרות,  במסגרת 
אפשרות   עם  הרחוק,  במזרח  ככלל,  )וממוקמות,  בהסכם  המפורטות  בארצות  ולמכירתו 

רשימת  להרחב הוראות  ת  נקבעו  ההתקשרות  במסגרת  הצדדים(.  בהסכמת  המדינות 
והסדרים למקרים בהם תעשה החברה שימוש בתוצאות השותף ההודי במסגרת שיתוף  
הקבועה   לטריטוריה  מחוץ  אחרת  חברה  עם  רישיון  בהסכם  התקשרות  לצורך  הפעולה, 

השותף ההודי   שלםשיבהסכם. כמו כן, במסגרת ההסכם נקבעו הוראות בדבר הסכומים  
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים  לחברה, אשר מבוססים על רווחים ממכיר ת המוצר. 

 תהליך הפיתוח כאמור טרם הושלם. 
 

התקשרה החברה עם תאגיד, הנמנה על חמש חברות הגנת הצומח    2020בחודש מרץ   (5
ושיווק   ייצור  בפיתוח,  היתר,  בין  עוסק,  ואשר  בינלאומית,  פעילות  ושלו  בעולם  הגדולות 
חומרים להגנת הצומח )להלן: "השותף הנוסף"(, בהסכם שיתוף פעולה לביצוע הערכה על 

לטיפול הגנתי לצמחים נגד מחלות ונמטודות    פטריה שאותרה על ידי החברה, המשמשת
 )להלן: "המוצר"(, עם אפשרות להתקשרות בהסכם מסחרי לאחר מכן. 

 
 

בלעדי להערכת היתכנותו של המוצר  רישיון  יקבל  במסגרת ההתקשרות השותף הנוסף 
חודשים ממועד תחילת ההסכם על השותף הנוסף    6חודשים, כאשר לאחר    12לתקופה של  

עוניין בהמשך ביצוע ההערכה. ניתן להאריך את תקופת ההסכם בהסכמת  לאשר שהוא מ
הצדדים בכתב. תקופת הבלעדיות תסתיים בתום התקופה כאמור או בהודעה בכתב על ידי  
השותף הנוסף שבה הוא מעוניין להפסיק את ביצוע ההערכה. הזכויות על החומר שאותר 

 על ידי החברה יוותרו בידי החברה.
 

תצא חיובית, לשותף הנוסף זכות בלעדית להודיע לחברה האם הוא   ההערכהככל שתוצאת  
מעוניין למסחר את המוצר. במידה והשותף הנוסף הביע עניין במסחור המוצר, יתקיים משא  
ומתן בין הצדדים בבלעדיות למשך תקופה קצובה שנקבעה, להענקת זכות מסחר בלעדית  

וחת הנוסף  השותף  ידי  על  לפי  בעולם  לתמלוגים  בסיס עקרונות  )על  מפורט  הסכם  ימת 
במדינות מסוימות    השותף הנוסףשיעור ממכירות שנתיות ותשלום עלויות הפטנטים על ידי  

בהם יימכר המוצר(. במידה והמשא ומתן לא יבשיל לכדי הסכם מחייב, רשאית החברה  
 ותף הנוסף. לפנות להתקשרות עם צדדים אחרים, בכפוף למנגנון השוואת תנאים לש

 
הכספיים   הדוחות  אישור  למועד  ביצוע  נכון  בהמשך  מעוניין  שהוא  אישר  הנוסף  השותף 

 כאמור טרם הושלם. ההערכהתהליך כאמור וכן  ההערכה
 

  , שהינהKWS SAAT SE & Co. KG aAהתקשרה החברה עם    2020בחודש אפריל   (6
אחת מחמש חברות הזרעים הגדולות בעולם אשר נמנית על חברת ייצור זרעים אירופאית 

)להלן: "חברת ייצור הזרעים"(, בהסכם לפיו העניקה לה החברה    פעילות בינלאומיתובעלת  
שפותח על ידי החברה   גןמוגבל בזמן, של ובלעדי שאינו רישיון למחקר ופיתוח כלל עולמי, 

נק פוטנציאל לעמידות לקוטלי עשבים ביבול חקלאי מרכזי. ההסכם  בע לתקופה של  עם 
לכן   קודם  יופסק  כן  אם  אלא  חתימתו,  ממועד  שנים  מהמקרים    עקבשלוש  אחד  קרות 

הפיתוח  להמשך  תמיכה  למתן  החברה  אחראית  ההסכם  במסגרת  בהסכם.  המפורטים 
לערוך בדיקות חממה על הפונקציונליות של הגן שפותח    הזרעים  ייצור  חברתובאחריות  

לחב ולספק  עשבים,  לקוטלי  כן,  ועמידותו  כמו  הבדיקות.  להתקדמות  בנוגע  מידע  רה 
שיווקו.   פיתוח לצורך  נכון למועד במסגרת ההסכם לא נקבעו הוראות בקשר עם המשך 

אישור הדוחות הכספיים תהליך הפיתוח כאמור טרם הגיע לשלב בשלות במסגרתו ינוהל 
 משא ומתן לחתימה על הסכם שיווק.  
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אוגוסט   (7 מוניטין    2020בחודש  בעל  אמריקאי,  תאגיד  עם  החברה  פעילות  והתקשרה 
בינלאומית, אשר עוסק, בין היתר, בייצור ושיווק מוצרים הקשורים לחקלאות, בהסכם שיתוף  

יד האמריקאי"(.  פעולה לשיפור ביצועים ויצירת עמידות ליובש בתפוחי אדמה )להלן: "התאג
ההסכם הינו לתקופה של שלוש שנים מיום חתימתו כאשר ניתן להאריכו בהסכמת הצדדים  

  30בכתב. ההסכם ניתן לביטול על ידי התאגיד האמריקאי, ללא סיבה, בהודעה מוקדמת  
יום מראש במקרה שהתאגיד   30ימים מראש. החברה רשאית לסיים את ההסכם בהודעה 

 ר אליו פוגע בזכויות הפטנט של החברה. האמריקאי או גוף הקשו
 

במסגרת ההתקשרות נקבע כי התאגיד האמריקאי ישלם לחברה סכום קצוב עבור כל שנת  
הצלחה  ביעדי  מותנה  התשלום  השלישית  ההתקשרות  לשנת  ביחס  כאשר  התקשרות, 
הדרך   באבני  לעמוד  יפעל  האמריקאי  התאגיד  ההתקשרות,  במסגרת  בהסכם.  שנקבעו 

לשלב את הגן של החברה בתפוחי אדמה )כלומר, יצירת    -   2021עד חודש יולי  : )א(  ותהבא
השלמת הבדיקות עד    –תפוחי אדמה מהונדסים המבטאים את הגן(; )ב( בדיקת חממה  

אוגוסט   )2022לחודש  שדה  3;  ניסויי  נובמבר    –(  לחודש  עד  הניסויים  .  2023השלמת 
ידי החברה. כל המידע הסודי, ההליכים הזכויות על הגנים שאותרו על ידי החברה יוותרו ב

וההמצאות הקשורים לתאגיד האמריקאי או חומרים בקשר להסכם שסופקו על ידו, יהיו  
 בבעלותו.  

  שיתוף   עם   בקשר  הזמנים  לוחות  כי  השותף   י"ע  החברה  עודכנה,  הדוחות  למועד  בסמוך
  מניסוי  ראשוניות  לתוצאות  שהיעד   באופן,  המקוריים  הדרך  אבני  לעומת  הוקדם  הפעולה

 והיעד(   2022  אוגוסט   של  יעד  חלף )  2021  שנת  של  השני  המחצית  במהלך  הוא  שדה
  2022  שנת  של  השניה  המחצית   במהלך  הינו  היקף  רחב   שדה  מניסויי  סופיות  לתוצאות

  תהליכים  זירוז  בזכות   הושגה  בפרויקט  זאת  הקדמה (.  2023  של   אחרון  רבעון  של   יעד  חלף)
 . החברה של הגנים ביישום  השותף י"ע
 

לשותף בלעדיות במסגרת ההתקשרות. כמו כן, במסגרת ההסכם לא  החברה אינה מקנה  
נקבעו הוראות בקשר עם המשך פיתוח לצורך שיווקו. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים 

 תהליך הפיתוח כאמור טרם הושלם. 
 

   . להלן 18לעניין התקשרויות נוספות לאחר תאריך הדיווח ראה ביאור  (8
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 הון המניות: .א 
 

 

 
ולהצביע,    בהן את הזכות להשתתף באספות בעלי המניותלמחזיקים    מקנות המניות הרגילות   .ב

 לקבל דיבידנדים ולקבל את עודף נכסי החברה בשעת פירוקה. 
 

יקנו למחזיקים  מניות בכורה א'  אינן ניתנות לפדיון, להמרה וכן אינן צוברות.  מניות בכורה א'   .ג
, זאת על אף העובדה שתקנון בעלי המניות אינו  בעלי המניות ת באסיפ להשתתף ולהצביע  זכות

בפועלזכות  את המגדיר   אך היא מתקיימת  אירוע    .כאמור,  אשר מוגדר    ,הנזלהבמקרה של 
מוכרת  החברה  או כאשר    "אקזיט"( או באירוע של הנפקה  :כרכישה או מכירה של החברה )אירוע

למחזיקי בעלי מניות בכורה ה בעבור מכירת הפעילות תועבר כך שהתמור , לצד ג'את פעילותה 
בתקנון.  כמשמעותו  לחלוקה  הניתן  כסכום  לקבל,    א'  זכאים  יהיו  א'  בכורה  מניות  מחזיקי 

מהסכומים הניתנים לחלוקה, פרו רטה לאחוז אחזקותיהם בינם לבין עצמם, לפני ובעדיפות על 
ום ההשקעה פני מחזיקי המניות האחרים, בגין כל מנית בכורה א' בבעלותם, סכום השווה לסכ

המקורי ששולם על ידם בגין כל מנית בכורה א', פחות תשלומים ששולמו להם עד למועד זה  
)להלן "סכום הבכורה"(, ולאחר השלמת תשלום סכום הבכורה, יתרת הסכומים לחלוקה, ככל  
שיהיו, יחולקו בין כל בעלי המניות הרגילות ובעלי מניות בכורה א' )על בסיס המרה( באופן יחסי 

פי אחזקותיהם בחברה, בכפוף לכך שהזכאות לסכום הבכורה תחול אך ורק במקרה בו הכספים  ל
פי שלוש   נמוכים מסכום מצטבר של  או  שווים  יהיו  מניות הבכורה  בעלי  ידי  על  יתקבלו  אשר 

 .  מסכום ההשקעה שהושקע על ידם ברכישת כל מנית בכורה א' 
 

מניות הבכורה למניות רגילות, וכן אירוע מסוג אקזיט  יצוין כי אירוע מסוג הנפקה יוביל להמרת  
והאסיפה   החברה  דירקטוריון  לאישור  כפוף  ג',  לצד  החברה  פעילות  מכירת  או  לעיל  כאמור 

דירקטוריון מניות    נכון למועד הדיווח  הכללית, כאשר הרכב  רוב למחזיקי  אינו מקנה  החברה 
 בכורה א'. 

 
ב'  1 ביאור במסגרת כמפורט"א, בת ערך ניירותל בבורסה  לראשונה הנפקה  הליך השלמת עקב
 . 1:1כל מניות הבכורה למניות רגילות של החברה ביחס של  הומרו, לעיל

 
, הנפיקה החברה מניות הטבה לבעלי מניותיה הקיימים באותו מועד, כך  2017בינואר  12ביום  . ד

 מניות נוספות מהסוג המוחזק על ידו.  9יקבל  שכל בעל מניה, מכל סוג,
 

מניות בכורה א' בנות   389,300 השלימה החברה סבב גיוס, להנפקת , 2017בדצמבר   17ביום  . ה
אלפי ש"ח    475  - של כ  בסך ההנפקה    תמורתש"ח ע.נ כ"א  לחלק מבעלי המניות הקיימים.    0.01

בולים על חשבון הנפקת מניות,  והוכרה כתק   2017בדצמבר    31התקבלה בידי החברה נכון ליום  
כאשר   2018אלפי ש"ח התקבלה בידי החברה במהלך שנת    2,300  -כיתרת התמורה בסך של  

 .  2018כלל המניות כאמור הונפקו בפועל בשנת 
 

ע.נ כ"א  לחלק מבעלי ש"ח    0.01בנות    'מניות בכורה א  659,990, הנפיקה החברה  2019ביולי   .ו
של   סך , מתוכם,"חש מיליון 3.5 -כ של ההנפקה קיבלה החברה סך  תמורת המניות  הקיימים . 

  17לעיל )ראה גם ביאור  8דמי שכירות כמפורט במסגרת ביאור  עבור התקבל  "חש  אלפי  100
   (.להלן

 
  

 :2019-ו 2020בדצמבר  31ההרכב לימים 

 מספר המניות 

 מונפק ונפרע  רשום  

 2020 2019 2020 2019 

  0.01מניות רגילות בנות 
 300,000 300,000 3,200,000 3,200,000 ש"ח ע.נ. כ"א 

מניות בכורה א' בנות  
 1,758,290 1,758,290 1,800,000 1,800,000 ש"ח ע.נ. כ"א  0.01
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 תשלום מבוסס מניות .ז
 

תכנית  : "דירקטוריון החברה תכנית אופציות לעובדים )להלן  אימץ,  2017  מרץחודש    במהלך
הניתנות למימוש למניות רגילות   אופציות   65,264ד  ע  (, על פיה יוענקו לעובדי החברה"2018

.נ.  ע "ח  ש   0.01  בת   החברה  של  רגילה  למניה   תומר  בודדת  אופציה  שכל  ך, כ1:1ביחס של  
שתוקצינה   הרגילות  למניות המניות  זכויותיהן  בכל  זהות  תהיינה  האופציות  מימוש  בעקבות 

 הרגילות של החברה, מיד עם הקצאתן. 
 

אופציות לעובדים,    22,882  ,2017, העניקה החברה במסגרת תוכנית  2018  פברוארבחודש  
 שנה לכל הפחות    שמילאו  ובתנאי  אשר יהיו זכאים לממש את האופציות בתום תקופות ההבשלה

  שנה  של  שירות   תקופת  לאחרובתום שנה    25%כדלקמן:    , בחברה  עבודה  של  ראשונה אחת  
 25%  -ו  הענקתן  ממועד  שנים  שלוש  בתום  25%,  בתום שנתיים ממועד הענקתן  25%,  ראשונה

,  יצוין כי ההבשלה המצוינת כאמור ברמה שנתית  שנים ממועד הענקתן.   ארבע הנותרים בתום  
לרבע מהמנה  שבכל רבעון יהיה זכאי העובד    ךהינה בחלוקה רבעונית, כ  החל מהשנה השניה, 

 .  השנתית
 

בדים וכן ביום  ולעיקר הע  2018בינואר    1יצוין כי תקופת ההבשלה בגין הענקה כאמור תחל ביום  
 לעובד יחיד.  2017בינואר  1
 

בחברה    יוןדירקטוריו"ר האופציות ל  15,356, הוענקו  2018במסגרת ההענקה בחודש פברואר  
מסך המענק כאמור    12.5%יהיה זכאי לממש    יו"ר הדירקטוריון  לחברה. אשר מהווה גם יועץ  

   בתום כל חצי שנה.
 

. אופציה שלא תמומש עד לאותו  הענקתןשנים החל ממועד    10  למשךהאופציות ניתנות למימוש  
  ש"ח )לא צמוד(  7.14הינו בסך  שהוענקה לעובדים כל אופציהמועד, תפקע. מחיר המימוש של 

 .  ש"ח  0.01וכן מחיר המימוש של כל אופציה שהוענקה ליו"ר הדירקטוריון הינו בסך 
 

תוכנית  , העניקה החברה במסגרת  2020ואוגוסט    2020  אפריל,  2020פברואר    יםבמהלך חודש
שירותים,    19,800,  2017 ונותני  לעובדים  שבוצעה    תנאיאופציות  להענקה  זהים  האופציות 

פברואר   אופציה בהענקות כאמור,  2018בחודש  , כאמור לעיל, כאשר מחיר המימוש של כל 
ש"ח לנותני    0.01ש"ח )לא צמוד( לעובדים, ועל סך של    7.14-ש"ח ו  5.31נקבע על סך של  
לא ניתן לאמוד את שווי השירותים שניתנו וכפועל יוצא נמדד שווי האופציות  שירותים, לגביהם,

   שהוענקו.
 

   שנים החל ממועד הענקתן.  10האופציות ניתנות למימוש למשך 
 

  מסוים  לעובד  בקשר  2019  באוגוסט  1  ביום תחל  כאמור  הענקה   בגין  ההבשלה  תקופת  כי  יצוין
 ונותני   העובדים  יתר  של  ההבשלה  תקופת.  יחיד  שירותים  נותן  בגין  2019  בנובמבר  1  ביום  וכן

    .2020 בשנת  תחל השירותים
 

הגיוס   סבבי  אגב  לעיל,  כאמור  שירותים  ונותני  לעובדים  אופציות  הענקות  במסגרת  בנוסף, 
  72,000' לעיל(, הוענקו למנכ"ל החברה  ו-' וה)ראה סעיפי משנה    2019-ו  2017שנערכו בשנים  

, בהתאמה. האופציות ניתנות  2020, בפברואר  אופציות  130,000-ו  2018, בפברואר  אופציות
, כאשר מחירי המימוש ותנאי ההבשלה זהים  1:1ביחס של למימוש למניות רגילות של החברה 

בנוגע להענקה שבוצעה בפברואר  ותקופת ההבשלה    לאופציות שהוענקו לעובדים כאמור לעיל
  במקרה או החברה מכירת או  מיזוג מסוג אירוע של במקרה. 2018 בינואר 1תחל ביום , 2019

 הנפקת מניות החברה לראשונה, תתבצע האצה לאופציות כאמור.  מסוג אירוע של
 

כפי שנקבע להענקה שבוצעה במהלך חודש פברואר  הערך הכלכלי התיאורטי של כל אופציה,  
, חושב על ידי מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי ומחושב על פי נוסחת בלאק ושולס, מגיע  2018
. שווי זה מבוסס  ש"ח ליתר העובדים  5.9  -  5  -למנכ"ל החברה ובטווח של כ  ש"ח  7.52-כלסך  

בשיעור של   צפוי  דיבידנד  בשיעור של  ,  0%על ההנחות הבאות:  צפויה    71%  -כסטיית תקן 
  - כריבית חסרת סיכון בשיעור של  ליתר העובדים,    69%-67%  - כשל    בטווח למנכ"ל החברה ו

ואורך חיים צפוי עד למועד ליתר העובדים    0.95%-0.58%  -ובטווח של כלמנכ"ל החברה    1.7%
של   ו  שנים  10המימוש  החברה  כלמנכ"ל  של  החברה  שנים   5-ממוצע  עובדי  מידת ליתר   .

חברות מדגם, כפי שנצפו על ידי מעריך  התנודתיות מבוססת על התנודתיות ההיסטורית של  
 השווי כאמור, לתקופות המקבילות לאורך החיים הצפוי של האופציה עד למועד המימוש.
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כפי שנקבע להענקה שבוצעה במהלך חודש  הערך הכלכלי התיאורטי של כל אופציה,  כמו כן,  
ביום  ,  2020פברואר   המתחילה  הבשלה  לתקופת  מתייחסת    בקשר   2019  באוגוסט   1ואשר 

חושב על ידי מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי ומחושב  ,  2019  בנובמבר  1  ביום  וכן  מסוים  לעובד
ש"ח    0.5  -  0.2  -למנכ"ל החברה ובטווח של כ  ש"ח  0.9-כעל פי נוסחת בלאק ושולס, מגיע לסך  

, סטיית תקן 0%שווי זה מבוסס על ההנחות הבאות: דיבידנד צפוי בשיעור של . ליתר העובדים
ריבית  ליתר העובדים,    67%-63%  -של כלמנכ"ל החברה ובטווח    66%  -כצפויה בשיעור של  

של   בשיעור  סיכון  כ  0.77%-כחסרת  של  ובטווח  החברה  ליתר    0.32%-0.27%  -למנכ"ל 
 5-למנכ"ל החברה וממוצע של כ  שנים  10ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של  העובדים  

ברות  ההיסטורית של ח   . מידת התנודתיות מבוססת על התנודתיותשנים ליתר עובדי החברה
מדגם, כפי שנצפו על ידי מעריך השווי כאמור, לתקופות המקבילות לאורך החיים הצפוי של 

 האופציה עד למועד המימוש.
 

  אוגוסטשנקבע להענקה שבוצעה במהלך חודש    כפיהערך הכלכלי התיאורטי של כל אופציה,  
  יםלעובד  בקשר  2020  ספטמברב  1מתייחסת לתקופת הבשלה המתחילה ביום    ואשר,  2020
, חושב על ידי מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי ומחושב על פי  2020  ינוארב  1  ביום  וכן  םמימסוי

ש"ח ליתר העובדים.    7  –  6  -"ר החברה ובטווח של כליוש"ח    7-כנוסחת בלאק ושולס, מגיע לסך  
, סטיית תקן צפויה בשיעור 0%הבאות: דיבידנד צפוי בשיעור של    שווי זה מבוסס על ההנחות 

סיכון    67%-63%  -כ  של  ובטווח  החברה"ל  למנכ  66%  -כשל   ריבית חסרת  ליתר העובדים, 
ליתר העובדים ואורך חיים   0.47%-0.37% - כ של ובטווח  החברה "ל למנכ 0.7%-כבשיעור של 

עובדי החברה. מידת התנודתיות  ול"ר הדירקטוריון  ליושנים    4  - כ  צפוי עד למועד המימוש של
מבוססת על התנודתיות ההיסטורית של חברות מדגם, כפי שנצפו על ידי מעריך השווי כאמור,  

 לתקופות המקבילות לאורך החיים הצפוי של האופציה עד למועד המימוש.
 

ש המימוש  מחירי  של  המשוקללים  והממוצעים  למניות  האופציות  במספר  הינם  התנועה  להן, 
 כדלקמן:

 
 2020 2019 

 

מספר  
 האופציות 

ממוצע 
משוקלל  
של מחיר  
 המימוש 

 מספר 
 האופציות 

ממוצע 
משוקלל  
של מחיר  
 המימוש 

 ש"ח   ש"ח   

     
קיימות במחזור 
 7.14 110,238 7.14 107,510 לתחילת השנה

 - - 4.74 156,500 הוענקו
 7.14 (2,728)  - חולטו

 -  -   -  פקעו

קיימות במחזור לתום  
 7.14 107,510 4.88 264,010 שנה

ניתנות למימוש בתום  
 7.14 60,446 4.88 264,010 השנה  

 
בגין   2018-ו 2019, 2020סכומי ההוצאות שהוכרו בדוחות רווח או הפסד של החברה בשנים 

הינם   לעובדים  אופציות  של  ש"ח,    200הענקות  ו  198אלפי  ש"ח  ש"ח,  אלפי    483  - אלפי 
 בהתאמה. 

 
לפקודת מס הכנסה.    102 במסגרת כללים שנקבעו לעניין זה בסעיף  מנוהלותלעובדים  התכניות  

בהתאם למסלול שנבחר על ידי החברה ועל פי כללים אלה, החברה אינה זכאית לתבוע כהוצאה  
שכר   כהטבת  הנרשמים  סכומים  לרבות  כהטבה,  לעובדים  הנזקפים  סכומים  מס  לצורכי 

  הטבה   מרכיב  למעט  התכנית,  במסגרת  קיבלו  שהעובדים  האופציות  בגין,  החברה בחשבונות  
 ההקצאה.  במועד שנקבע קיים,  אם פירותי,
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 נטו:  - ופיתוח מחקר הוצאות - 13ביאור 
 

 בדצמבר 31ביום  שהסתיימה  לשנה 

 2020 2019 2018 

 ש"ח  אלפי 

    
 1,694 1,674 1,909 ונלוות שכר

 65 228 314 פטנט 
 332 221 225 חומרים 

 36 144 156 משנה  קבלני
 58 - 37 חממה  שטח שכירות
 76 46 74 חממה חשמל

 37 29 161 מקצועים  שירותים
 27 - - לחו"ל נסיעות

 227 194 80 והפחתות  פחת

 2,956 2,536 2,552 
    בניכוי:
 (171) (593) (552) ופיתוח  מחקר הוצאות החזרי

 (129) (37) (595) לחדשנות  מענקים מהרשות

 1,809 1,906 2,252 

 
 וכלליות: הנהלה  הוצאות - 14ביאור 

 
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה  לשנה 

 2020 2019 2018  

 ש"ח  אלפי 

    
 399 181 165 שכר ונלוות

 33 39 83 משרד  אחזקת
 35 84 35 מקצועים  שירותים
 5 5 10 ביטוחים

 2 1 2 אגרות 

 11 8 5 פחת 

 300 318 485 

 
 : הוצאות מימון  – 15ביאור 

 
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה  לשנה 

 2020 2019 2018  

 ש"ח  אלפי 

 - 28 - בגין פדיון התחייבות באמצעות מכשירים הוניים
 - 18 15 חכירה בגים  התחייבות בגין

 - - 2 ובנקים   עמלות

 - - 3 אחר

 20 46 - 

 
 :למניה  הפסד - 16ביאור 

 
  בממוצע החברה של לבעלים המיוחס ההפסד חלוקת ידי על מחושב למניה והמדולל הבסיסי ההפסד

 . המונפקות הרגילות המניות מספר של המשוקלל
 
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה  לשנה 

 2020 2019  2018 

 2,728 2,150 2,299 ש"ח(  )אלפי החברה של לבעלים המיוחס הפסד

הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות  
 300 300 300 המונפקות )באלפים( 

 9.09 7.17 7.66 )ש"ח(  למניה ומדולל בסיסי  הפסד
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: עסקות עם צדדים קשורים - 17ביאור   

 . 2010-התש"ע שנתיים(,  כספיים )דוחות ערך ניירות בתקנות זה  מונח כהגדרת  - עניין" בעל"
 

 . IAS 24- ב זה  מונח כהגדרת  - קשור" "צד
 

הנכללים, יחד עם גורמים  Key management personnel)  החברה של בהנהלה המפתח  אנשי
את חברי  ו ( כוללים את חברי הדירקטוריוןIAS 24 - אחרים, בהגדרת "צדדים קשורים" האמורה ב

 .ההנהלה הבכירה
 

 קשורים:  וצדדים עניין בעלי עם עסקות א.
 

 :עניין לבעלי תגמול (1
 
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה  לשנה 

 2020 2019 2018 

 אלפי ש"ח   

 המועסקים עניין לבעלי ומשכורת שכר
 707 553 529 *  בחברה

 1 1 1 ההטבה  מתייחסת אליהם האנשים  מספר

 
אלפי   135-וכש"ח,  אלפי 300 ח אלפי ש"  148 -מניות בסך של כ מבוסס* כולל תשלום 

   .בהתאמה, 2020-ו 2019, 2018בדצמבר   31לשנים שהסתיימו בימים  ש"ח
 

 ( Key management personnel) בהנהלה  מפתח לאנשי תגמול (2
  הינו לחברה מספקים שהם עבודה שירותי עבור בהנהלה המפתח לאנשי התגמול
 כדלקמן:

 
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה  לשנה 

 2020 2019 2018 

 ש"ח  אלפי 

 99 33 30 מניות  מבוססי תשלום

 1 1 1 ההטבה  מתייחסת אליהם האנשים  מספר

    

 
 

 : לעיל( 8)ראה ביאור  חכירה מול חברה קשורהחוזה  (3
 

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה  לשנה 

 2020 2019 2018 

 ש"ח  אלפי 

  18 15 הוצאות מימון בגין התחייבות בגין חכירה
בגין פדיון התחייבות באמצעות  הוצאות מימון 

  28 - מכשירים הוניים 

 15 46 - 

 
 בדצמבר   31ליום  

 2020 2019 

 ש"ח  אלפי 

 113 128 התחייבות בגין חכירה

 128 113 
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 : הכספי המצב על  הדוח  תאריך  לאחר אירועים – 18ביאור 
 

החברה השלימה הליך הנפקה   2021בינואר    7יום  בב' לעיל,  1כאמור במסגרת ביאור   .א 
מיליון ש"ח ברוטו במסגרת של    23.1  -בבורסה לני"ע בת"א. החברה גייסה כלראשונה  

אופציות    322,520  -ש"ח ע.נ ו  0.01מניות רגילות בנות    1,075,300הנפקת חבילה של  
 ( הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה. 1)סדרה 

, החברה   ועם טרג'ין. לפי ף נוס, חתמה החברה על הסכם הלוואה 2021 בפברואר 1ביום  .ב
  בתוספת ,  2021  דצמבר  חודש  במהלך  לפירעון"ח,  שאלפי    414  של  סךלטרג'ין    תעביר
  517ממועד זה כל יתרת ההלוואה שעומדת על סך  החל  . 4% של בשיעור שנתית ריבית 
 . 4%של  בשיעור  תצבור ריבית שנתית  "חשאלפי 
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 ' ד פרק 

 פרטים נוספים על התאגיד 

 ושאלון ממשל תאגידי 

 2020בדצמבר  31לתקופה שהסתיימה ביום 
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 בע"מ פלנטארק ביו  

 "(החברה)" 

 2020לשנת  החברה על  נוספים  פרטים -פרק ד' 

   החיצוינים הכולל רווחדוחות מאוחדים על ה  תמצית -א 10 תקנה

 2020 חציון שני חציון ראשון  

 1,809 692 1,117 נטו -הוצאות מחקר ופיתוח 

 300 169 131 הוצאות הנהלה וכלליות
 - - - הכנסות אחרות 
 2,109 861 1,248 הפסד תפעולי 
 20 12 8 הוצאות מימון 
 - - - הכנסות מימון 

חלק בהפסדי חברה בשליטת משותפת   
 170 71 99 שיטת השווי המאזנישמטופלות לפי 

 (2,299) (944) (1,355) רווח )הפסד( לשנה 

 שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על פי התשקיף  -ג 10תקנה 

הנפקפרסמה החברה דוח    5.1.2021ביום   פי תשקיף  ה לציבור שלתוצאות  על  וכתבי אופציה  )כפי   להשלמה  מניות 

, ההנפקה  תוצאות  (. בהתאם לדוח"התשקיף"-ו  "דוח תוצאות ההנפקה":  בהתאמה  להלן)  29.12.2020יום  שתוקן( מ 

לתשקיף, ייעדה  5.2 סעיףב כמפורטמיליון ש"ח, ברוטו.  23.1-הסתכמה בכ בגין הקצאת המניות והאופציות התמורה

למימון פעילותה העסקית של החברה תוך שימת דגש על פעילות המניות  הנפקה בגין הקצאת  את תמורת ההחברה  

המחקר והפיתוח הקיים והעתידי של החברה, ובכלל כך לצורך הרחבת פעילות ויכולות המחקר והפיתוח של החברה 

 .לאיתור גנים חדשים וקידום המוצרים שבתהליכי פיתוח ושיתופי הפעולה שהחברה צד להם

 פרק תיאור עסקי התאגיד. -בפרק א'  1.19.3טים אודות השימוש בתמורת ההנפקה ראו סעיף לפר

 "ח( ש)אלפי  מהותיותבת ובחברות קשורות -רשימת השקעות בחברות - 11תקנה 

הון מונפק ונפרע   סוג המניות  שם התאגיד 
 בע.נ. )ש"ח( 

ע.נ. מוחזקים  
 )ש"ח( 

הערך בדוח  
  הכספי הנפרד
 )באלפי ש"ח( 

שיעור 
בעלות 
 ושליטה 

יתרת הלוואות 
 שנתן התאגיד

)באלפי   ותנאיהן
 ש"ח( 

טרג'ין חקלאות מתקדמת  
מניות  1,122,222 רגילות  )חברה פרטית(  בע"מ

 ללא ע.נ. 
מניות   475,000

 42.3% 170 ללא ע.נ. 

לפרטים ראו באור  
לדוחות  6

הכספיים ליום 
31.12.20 

   שינויים בהשקעות בחברות בת ובהלוואות שניתנו להן - 12קנה ת

 410,000  -לאחר תאריך המאזן העמידו בעלי המניות בטרג'ין הלוואת בעלים נוספת, כאשר חלקה של החברה עמד על כ

כי טרג'ין תפרע את ההלוואה בכפוף למקורותיה, יצוין    .30.12.2021ולתקופה שעד ליום    4%ש"ח בריבית שנתית של  

 המרת ההלוואה למניות בטרג'ין.ככל שיהיו בידיה בהתאם לגיוסי הון שיכול ותבצע. כמו כן, תבחן החברה 

    "ח(שוהכנסות מהן )באלפי  מהותיותחברות בת וחברות קשורות מהכנסות  - 13תקנה 

 לחברה אין הכנסות מטרג'ין. הדוח למועד

 מסחר בבורסה  - 20תקנה 

של  אופציות סחירות    418,453וכן    של החברה  חדשות  מניות רגילות  1,075,300הונפקו לציבור    2021בפברואר    5ביום  

נרשמו למסחר   . כמו כן"(, על פי התשקיףהבורסהנרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )"החברה ש

  מניות קיימות של החברה. 2,058,291
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 לנושאי משרה בכירה תגמולים לבעלי עניין ו :21תקנה 

 ניתנו ואשר  בקבוצה הבכירה  המשרה נושאי מבין ביותר הגבוהים התגמולים מקבלי, ל2020, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת  2020בשנת   שניתנו התגמולים פירוט להלן

 והינםחברה )סכומי התגמולים מובאים במונחי עלות ל חברהעל ידי ה חברה, וכן התגמולים אשר ניתנו לבעלי עניין בה שבשליטת יםבתאגיד אוחברה ב  םעם כהונת בקשר הםל

   :( באלפי ש"ח ,שנתי בסיס על

 תגמולים אחרים  שירותים  עבורתגמולים  פרטי מקבלי התגמולים 

 סה"כ 
 תפקיד  שם

היקף  
 משרה 

שיעור  
החזקות  

בהון  
 התאגיד  

 מענק    (1) שכר
תשלום  

 מבוסס מניות 
דמי  
 ניהול 

דמי  
 יעוץ 

 ריבית  אחר  עמלה 
דמי  

   שכירות
 אחר 

 כבעלי תפקיד בו  חברה, בקשר עם שירותים שנתנו לחברה תגמולים שניתנו לבעלי עניין ב

  ד"ר דרור שליטין
 529.4 -  -  -  -  -  -  -  135.4 -  394 9.24% 100% משותף ודירקטור  מנכ"ל  ( 1) 

רוחמה גריבה 
 32 -  -  -  -  -  32 -  -  -  -  0.03% 35% סמנכ"לית כספים  ( 2)  סלמן

נועם ד"ר 
 303.3 -  -  -  -  -  -  -  12.3 -  288 --  100% סמנכ"ל מחקר    ( 3)  גרימברג

 294.4 0.7 -  -  -  -  -  -  4.4 -  289.3 --  80% סמנכ"ל פיתוח עסקי   ( 4)  רועי ליבנה
פרופ' עודד  

 29.6 -  -  -  -  -  -  -  29.6 -  -  --  --  דירקטור   ( 5)  שוסיוב
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 : לעיללהלן יובאו פרטים נוספים אודות התגמולים שניתנו למנויים בטבלה 

לתשקיף, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים    8.1.2.1סעיף  ראו  לפרטים נוספים    לפרטים ראו סעיף ( 1) 

  על דרך ההפניה.

בהתאם להסכם שירותי ייעוץ    15.9.2020גב' סלמן מכהנת כסמנכ"לית הכספים של החברה החל מיום   ( 2) 

ההסכם נערך לתקופה בלתי קצובה וניתן לסיום   .שנערך בין החברה לבין חברה בבעלותה המלאה

תמורת השירותים משלמת החברה דמי ניהול חודשיים בסך  חודשים מראש. 3בהודעה מוקדמת של 

גב' סלמן זכאית להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים  ש"ח ובתוספת מע"מ כדין. 15,000של 

 ונושאי משרה ולכתב התחייבות לשיפוי ופטור בהתאם להחלטת האורגנים המוסמכים של החברה. 

 . לתשקיף, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים על דרך ההפניה 8.1.2.3לפרטים ראו סעיף   ( 3)

. יצוין כי מר  לתשקיף, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים על דרך ההפניה 8.1.2.2ו סעיף לפרטים רא  (  4)

 . 31.4.2021ליבנה יסיים את תפקידו בחברה ביום 

בהתייחס .  לתשקיף, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים על דרך ההפניה  8.1.2.4לפרטים ראו סעיף    ( 5)

מר   זכאי  לו  דילול  מפני  הגנה  פי למנגנון  על  החברה  שביצעה  לציבור  בהנפקה  ובהתחשב  שוסיוב 

, יצוין כי בכוונת החברה להקצות למר שוסיוב אופציות נוספות  2021התשקיף במהלך חודש ינואר  

אופציות   הקצאת  תאשר  אשר  הקרובה  הדירקטוריון  בהחלטת  וזאת  כאמור,  למנגנון  בהתאם 

אופציות )בתנאים    16,000  -ת למועד הדוח בכלעובדים. כמות האופציות הנוספות שתוקצינה לו מוערכ

 (. לתשקיף  3.5.3.2דומים לתנאים המפורטים בסעיף 

 לתשקיף. 8.1.3ראו סעיף  לפרטים אודות גמול דירקטורים

   השליטה בחברה -א 21תקנה 

חוק ניירות )להלן: "  1968-"חהתשכ,  ערך  ניירות לחוק    1בסעיף    האין בעל שליטה בחברה, כמשמעות  ,הדוח  למועד  נכון

 "(.ערך

 ותיחום פעילות  עסקאות עם בעלי שליטה או שלבעל שליטה יש בהן עניין אישי - 22תקנה 

 .לחוק ניירות ערך 1נכון למועד הדוח, אין בעל שליטה בחברה, כמשמעותה בסעיף 

 החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה   - 24תקנה 

למועד הדוח ה בכירה בחברה, אשר למיטב ידיעת החברה מחזיקים  אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משר  לפרטים

-2021-01)מס' אסמכתא    17.1.2021דיווח מיידי של החברה מיום  במניות ובניירות הערך האחרים של החברה, ראו  

לשינויים בהחזקות בעלי ענין וזהותם, שחלו ( אשר הפרטים הכלולים בהם מובאים בזאת על דרך ההפניה.  006823

 2021-מס':    א)אסמכת 28.1.2021מפרסום הדוח המיידי כאמור ולמועד הדוח, ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום  

;  2021-01-013750)אסמכתאות מס':  3.2.2021( ומיום 2021-01-013779)אסמכתא מס':  1.2.2021(, מיום 01-011284

 (. 2021-01-014640 -ו 2021-01-014634; 2021-01-014631; 2021-01-014628

 ומרשם בעלי מניות  ניירות ערך המירים לתאריך הדו"ח, : הון רשום, הון מונפקב24-ו א24תקנה 

(, אשר הפרטים הכלולים בו 2021-01-013750)מס' אסמכתא:    3.2.2021ראו דיווח מיידי של החברה מיום    לפרטים

 .מובאים בזאת על דרך ההפניה

 רשום  מעןא: 25תקנה 
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 , רעננה. 'ב 23התאנה : מען

 ;  050-3161062: טלפון

      .  Dror@plantarcbio.com: דואר אלקטרוני

mailto:Dror@plantarcbio.com%20.
mailto:Dror@plantarcbio.com%20.
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   לתאריך הדו"ח החברה: הדירקטורים של 26קנה ת

 

)שאינם חברים   פרופ' מוריס מולוני דר' טוד מוקלרוכן ה"ה  )המכהן כיו"ר דירקטוריון כמפורט לעיל( לדירקטוריון החברה. למועד הדוח חברים בוועדה פרופ' עודד שוסיובועדה חיצונית מייעצת   1
 בדירקטוריון החברה(. 

 לתשקיף.  8.1.2מכהן כדירקטור פעיל. ראו סעיף   2

פרטים/שם  
 הדירקטור 

דרור שליטין, מנכ"ל  
 ודירקטור 

 פרופ' עודד שוסיוב,  
 יו"ר דירקטוריון 

בראשי,  שמואל 
 דירקטור 

עופרה ימין, דירקטורית  
 חיצונית 

מיכה דנציגר,   אבי זיגלמן, דירקטור חיצוני 
 דירקטור בלתי תלוי 

 עמיחי רב, דירקטור 

 066053695 51614220 054082581 058125295 57792913 54321047 59012088 מס' זיהוי 

 15/01/1983 22/7/1952 18/6/1956 1/5/1963 26.8.1962 31.7.1956 13.9.1964 תאריך לידה

כתבי   להמצאת  מען 
 בית דין 

ב'  23רחוב התאנה 
ת"א   30רח' הארבעה  , שוהם 10ברקת  רעננה 

 )אצל פורטיסימו(
משמר השבעה,  , תל אביב. 2/5רמי דב כ , שהם. 33התבור 

 96איבניצקי 
 , תל אביב 28הזוהר 

ישראלית,  נתינות 
 ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  אמריקאית

  / בוועדה  חברות 
של   ועדות 

 הדירקטוריון 
 לא

ועדת מייעצת מדעית 
(Scientific 

Advisory Board) 1 
 לא

ועדת ביקורת )לרבות  
 בשבתה כוועדת תגמול( 

ועדת ביקורת )לרבות בשבתה  
 כוועדת תגמול( 

ועדת ביקורת )לרבות  
בשבתה כוועדת  

 תגמול(
 לא

מכהן  האם  
 כדירקטור חיצוני 

 לא לא כן  כן  לא לא לא

דירקטור  כ סווגהאם  
 לא כן  דירקטור חיצוני  דירקטורית חיצונית  לא לא לא בלתי תלוי 

בחברה,   תפקיד 
חברה   בת,  חברה 
בבעל   או  קשורה 

 עניין בחברה 

מנכ"ל החברה  
ממועד הקמתה,  
מנכ"ל של חברת  
טרג'ין חקלאות  
מתקדמת בע"מ 
)חברת בת של  

 החברה(

 2אין
 לא לא לא אין 

סמנכ"ל כספים   -כן  
של שיח מדיקל, אשר  

הינה בעלת עניין  
 בחברה. 

תחילת   תאריך 
 22.3.2021 22.3.2021 22.3.2021 22.3.2021 22.5.2014 1.3.2017 8.5.2014 כהונה כדירקטור 

 השכלה 

Bsc  במדעי הצמח
  -והורטיקולטורה 
האוניברסיטה 

 Mscהעברית, 
בהגנת הצומח, 

  -וירולוגיה בצמחים 
האוניברסיטה 

העברית, דוקטורט 

Phd  ,בחקלאות
האוניברסיטה 

 העברית
 

בכלכלה   בוגרתואר 
וחשבונאות  

מהאוניברסיטה  
 מוסמךהעברית; תואר 

במנהל עסקים  
מהאוניברסיטה  

העברית; תעודת רואה  
חשבון בישראל; תואר 

תואר שני במנהל עסקים  
מאוניברסיטת תל אביב;  
תואר ראשון בחשבונאות  
מהאוניברסיטה   וכלכלה 
בירושלים;   העברית 

 חשבון מוסמכת.  רואת

בכלכלת עסקים עם  תואר שני  
במימון  התמחות 

תואר  ;  מאוניברסיטת תל אביב
וכלכלה ראשון     בחשבונאות 

; רואה  מאוניברסיטת תל אביב
 .חשבון מוסמך

תואר ראשון בלימודי 
חקלאות, הפקולטה 
 לחקלאות ברחובות. 

תואר שני במנהל  
עסקים מאוניברסיטת  

תואר  ; תל אביב
בחשבונאות  ראשון  

  וכלכלה
מאוניברסיטת תל 

; רואה חשבון אביב
 .מוסמך
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(PhD במדעי הצמח )
האוניברסיטה  –

 העברית.

  LLBמוסמך 
במשפטים  

מאוניברסיטת בר 
 אילן. 

בחמש   תעסוקה 
 השנים האחרונות 

מייסד ומנכ"ל  
פלנטארק ביו בע"מ  
)משך זמן בתפקיד:  

 שנים(  6

פרופסור מן המניין  
באוניברסיטה  

העברית )משך זמן 
 שנה(  30-בתפקיד: כ 

שותף בקרן ההשקעות 
פורטיסימו קפיטל  

)משך זמן  פאנד 
 שנה(   16  -בתפקיד

רואי   במשרד  שותפה 
ושות';   שחם  חשבון 
חיצונית   דירקטורית 
גלוב   בחברת 
)י.ח.ד(  אקספלוריישן 
מוגבלת;   שותפות 
חיצונית   דירקטורית 
אם.אר.פי   בחברת 
בע"מ;   השקעות 
חיצונית   דירקטורית 
ונצ'רס   אלמדה  בחברת 

   שותפות מוגבלת.

דעת,  חוות  פיננסי,  ייעוץ 
ו מכהן  בוררויות  גישורים; 

ג'י  בחברת  חיצוני  כדירקטור 
בע"מ   אבטחה  פתרונות  וואן 
וכדירקטור חיצוני בחברת כלל  
בע"מ;   ומשקאות  תעשיות 
בבי.אס.די   כדירקטור  כיהן 
חיצוני   דירקטור  קראון; 
בע"מ;   ביוסיינס  באקסלנז 
באולטרה   חיצוני  דירקטור 
אקוויטי השקעות בע"מ )כיום  
בע"מ(;  אחזקות  גיבוי 

מזרחי  דירקטו בבנק  חיצוני  ר 
גרופ   איי.די.או  בע"מ;  טפחות 
תעשיות   כלל  בע"מ; 

 ביוטכנולוגיה בע"מ. 

בעלים משותף בחברת  
ביוטי ליין קניה 

בע"מ; בעלים משותף  
בחברת ביוטי ליין  
גואטמלה בע"מ; 

בעלים משותף מנכ"ל 
ודירקטור בחברת 
דנציגר אינוביישנס  

 בע"מ

סמנכ"ל כספים  
בחברת שיח מדיקל  

בע"מ; סמנכ"ל   גרופ
כספים בחברת שיח  
שריד בע"מ )מוזגה 
לתוך שיח מדיקל  
גרופ(; מנהל צוות  

תפעול בחברת 
AppTV Ltd. 

תאגידים   פירוט 
מכהן   בהם  נוספים 

 כדירקטור 

טרג'ין חקלאות  
 מתקדמת בע"מ.

אבוג'ן בע"מ, 
מלודאה בע"מ, 
גמאסרט בע"מ, 
סבוראיט בע"מ, 

נסוול גרופ, ביובטר 
פאולי  בע"מ, 

קלינטק בע"מ, יקב 
 כרמי יוסף בע"מ.

 טוטנאור בע"מ 
 אנרקון תעשיות בע"מ 
 סולקון תעשיות בע"מ

 טלרד בע"מ 
אקורד סוכנות לביטוח 

 בע"מ
אן הוור טרנסליישן  וו

 ;בע"מ
(  2001א.ק. כוכבי אור )

 בע"מ.
 

כמפורט בתעסוקה 
 בחמש השנים האחרונות 

כמפורט בתעסוקה בחמש  
 האחרונות השנים 

דירקטור בחברת  
דנציגר אינוביישנס  

בע"מ; יו"ר 
דירקטוריון בחברת  

אקווינום בע"מ;  
דירקטור בחברת  

משק פרחים  -דנציגר 
דן; דירקטור בחברת 

RUMAFEED  בע"מ 

-- 

עם  משפחה  קרבת 
אחר   עניין  בעל 

 בחברה )אם יש( 
 לא לא לא לא לא לא לא

רואה  החברה  האם 
מומחיות   כבעל  אותו 
ופיננסית   חשבונאית 
עמידה   לצורך 
המזערי   במספר 

 שקבע הדירקטוריון 

בעל מומחיות 
 מקצועית )טרם סווג( 

בעל מומחיות 
 מקצועית )טרם סווג( 

בעל מיומנות  
חשבונאית ופיננסית  

 )טרם סווג(
 כן  בעל כשירות מקצועית  כן  כן 

מורשה   הינו  האם 
 לא לא לא לא לא לא לא חתימה עצמאי



 

 

 החברה א': נושאי משרה בכירה של 26תקנה 
 

בחברה כדירקטור  גם  המכהן  שליטין,  דרור  מר  החברה  למנכ"ל  בקשר  טבלת    ראו  לפרטים 
 דירקטורים לעיל.  

 
נועם   רועי ליבנה  אלדד משולם   ד"ר 

 גרימברג 
רוחמה   רו"ח 

 גריבה סלמן 
 דורון יוניסי

 032272759 058707456 036238210 028644896 200123487 .זת
 1975 17.2.1964 19.3.1979 19.7.1971 /198710/01 לידה  שנת

  שממלא התפקיד
  בחברות, בחברה 

 עניין בבעל או בת
 בחברה 

סמנכ"ל   מנכ"ל משותף 
 3פיתוח עסקי

סמנכ"לית   סמנכ"ל מחקר 
 כספים 

 מבקר פנימי 

 תחילת תאריך
 כהונתו 

1.1.2021 1.1.2017 1.9.2019 15.9.2020 25.3.2021 

מערכות   השכלה  ניהול 
 –מידע  

בן   אוניברסיטת 
תואר   גוריון; 
במנהל  שני 

 –עסקים  
המרכז  

 הבינתחומי.

תואר בהנדסת  
וניהול  תעשיה 

הטכניון;    –
שני   תואר 
במנהל עסקים  

(MBA) 
התמחות 

בשיווק  
  – ומימון  
אוניברסיטת 

 תל אביב. 

Bsc    בהנדסת
 –ביוטכנולוגיה  

אוניברסיטת בן  
  Mscגוריון;  

  – במדעי החיים 
אוניברסיטת בן  

  PhDגוריון;  
בהנדסת  

 –ביוטכנולוגיה  
 הטכניון. 

חשבונאות  
 –וכלכלה  

האוניברסיטה 
העברית;  

EMBA 
פיננסי  בניהול 

– 
האוניברסיטה 

העברית;  
רואה   תעודת 

חשבון 
 בישראל.  

מ נהל בוגר 
במכללה  עסקים 

 ,  למינהל ת"א

  בחמש עיסוק
 האחרונות  השנים

בחברת    יועץ 
Boston 

Consulting   
Group       משך(

- זמן בתפקיד: כ
קצין    4 שנים(; 

האוויר,  בחיל 
הגנה  צבא 
)משך   לישראל 

בתפקיד:    9זמן 
 שנים(. 

סמנכ"ל  
עסקי   פיתוח 
)משך   בחברה 
בתפקיד:   זמן 

שנים(;   4-כ
סמנכ"ל  

עסקי   פיתוח 
ומכירות  

בחברת  
GreenIQ  . 

בכיר   חוקר 
)משך   בחברה 
בתפקיד:   זמן 

שנים(;    3.5-כ
מחקר   מנהל 
)משך   בחברה 
בתפקיד:   זמן 

 שנה אחת(.  

חשבון   רואת 
משרד   )בעלת 
חשבון(   רואי 
זמן   )משך 

כ  20-בתפקיד: 
 שנים(.  

של   פנים  מבקר 
  חברות ציבוריות 
בע"מ,  )טלסיס 
ג.וילי פוד בע"מ,  
פוד  וילי 
בע"מ,  השקעות 

( וכן  כמיפל בע"מ
חברות   של

עמותות  ,  פרטיות
 רים "ומלכ

 לא לא לא לא לא. בחברה  עניין בעל
 של  משפחה בן

  משרה נושא
 של או אחר בכירה

 בחברה  עניין בעל

 לא לא לא לא לא.

 

 ב: מורשי החתימה העצמאיים26תקנה 

)ד( לחוק ניירות 37נכון למועד הדוח, אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים, כהגדרת המונח בסעיף 
 ערך.

 
 של התאגיד  המבקר : רואה החשבון 27תקנה 

 

 רואי חשבוו.  (PWC)וקסלמן קסלמן  רואי החשבון של החברה:

 , תל אביב. 25רחוב המרד  מען משרדו: 

 

 2131.4.20יסיים את תפקידו בחברה ביום   3



 

 

 שינוי בתזכיר או בתקנון   - 28תקנה 

בתשקיף, אשר    4, למעט כמפורט בפרק  בתקופת הדוח לא נעשה שינוי בתזכיר או בתקנון החברה

 . הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה

 הדירקטורים והחלטות אסיפה כללית מיוחדת : המלצות והחלטות 29תקנה 

וכן   22.3.2021ביום   חיצוניים  דירקטורים  מינוי  יומה  סדר  על  אשר  כללית  אסיפה  התקיימה 

זימון האסיפה מיום   בדבר  דיווח מיידי של החברה  ראו  לפרטים  נוספים.    15.2.2021דירקטורים 

מס':   ב2021-01-018502)אסמכתא  החברה  של  מיידי  דיווח  וכן  מיום (  האסיפה  תוצאות  דבר 

הפרטים הכלולים בהם מובאים בזאת על דרך    אשר(  2021-01-042534אסמכתא מס':  )  22.3.2021

 ההפניה.

 א: החלטות החברה  29תקנה 

 : פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי נושא משרה שבתוקף בתאריך הדוח

לתשקיף, אשר הפרטים הכלולים    8.1.5לפרטים ראו סעיף    -  נושאי משרה פטורהתחייבות ל  יכתב

 בו מובאים על דרך ההפניה. 

לתשקיף, אשר הפרטים    8.1.4לפרטים ראו סעיף    -  כתבי התחייבות לשיפוי מראש של נושאי משרה

 הכלולים בו מובאים על דרך ההפניה.

משרה  ביטוח ונושאי  דירקטורים  סעיף    -  אחריות  ראו  אשר    8.1.6לפרטים  הפרטים  לתשקיף, 

 הכלולים בו מובאים על דרך ההפניה.

. 

 

 

 

 
 
________________ ______________ 

 בע"מ פלנטארק ביו
 
 

  25.3.2021 תאריך:
 תפקיד החותם שם החותם 

 מנכ"ל משותף  דרור שליטין 
 מנכ"ל משותף  אלדד משולם
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