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 התקשרות בהסכם שיתוף פעולה -דיווח מיידי הנדון: 

בהסכם שיתוף "( שיח)" 1התקשרה עם חברת שיח שריד בע"מ 1.4.2026כי ביום בזאת  מתכבדת לעדכןהחברה 

 מיםשוייל RNAiמוצרים מבוססי טכנולוגית  ומסחור ע מחקר ופיתוח משותף לצורך פיתוחוציבנוגע לבפעולה 

 קנאביסהצמחי תכונות על  להשפעהומזיקים, מחלות, לטיפול כנגד  יישומיםלרבות  ,הקנאביס לצמחי הקשורים

 ", בהתאמה(, כמפורט להלן:מוצרי שיתוף הפעולה" -" ושיתוף הפעולה)"

שוות ניהול שיתוף הפעולה ייעשה במשותף כשלכל צד זכויות  -םורווחיוחלוקת הוצאות  ניהול משותף .1

. בשלב המחקר והפיתוח תוף הפעולה. הצדדים יישאו בהוצאות שיתוף הפעולה שווה בשווהל שיוהבני

)ככל  שיתוף הפעולהים שיפותחו במסגרת י של מוצרעתיד מסחורלהחברה תהיה אחראית  בנוסף,

בקניין בין הצדדים לפי חלקם היחסי  וחולקי פעולההלנבוע משיתוף  יםהעשוירווחים ל הלכו ,שיפותחו(

 ., כפי שנקבע בהסכםתףוחני המשוהר

לידי להביא אי יהיה כל צד רששיתוף הפעולה הינו לתקופה בלתי קצובה כאשר  - רותקופת ההתקשת .2

. במסגרת ההתקשרות נקבע מנגנון יום 45קנה תוך את שיתוף הפעולה במקרה של הפרה שלא תוסיום 

 חלקו. רכוש את י בהצעה ללפנות אל הצד השנ יהיה רשאיכל צד שהיפרדות באופן 

לו, אזי אותו שיתוף הפעולה קניין רוחני השייך  יבמוצר צדדים ישלבמהשמי ככל  - זכויות בקניין רוחני .3

כל  קניין הרוחני כאמור במוצר שיתוף הפעולה.תי מוגבל וללא תמורה לשימוש בהצד יעניק רישיון בל

)ככל  מוצרי שיתוף הפעולהרבות הפעולה, לבמסגרת שיתוף  והזכויות בקניין הרוחני החדש שייווצר

הקניין הרוחני )" בהסכםדים, בהתאם לשיעורים המפורטים ל הצדלות משותפת ש, תהיינה בבעשיהיו(

 "(.המשותף

ק מוצרים אשר יתחרו במוצרי שיתוף תחייב שלא לפתח, לייצר או לשווהכל אחד מהצדדים  - בלעדיות .4

ם הקנאביס בתחו RNAiטכנולוגיית , קרי, כל מוצר או תכשיר המבוסס על הפוטנציאלים הפעולה

 .מוחודשים ממועד סיו 12ולתקופה בת  יתוף הפעולה בתוקףשכל עוד  , וזאתבלבד

)הסכם  RNAiמוצרים מבוססי  עם שיתופי פעולה קיימים בקשר עם עולה בקנה אחדהסכם זה  –כללי  .5

בהמשך ישיר לאסטרטגיית  והינו, ל(קונית הדקרו לקטילת חדעם כי"ל לשיפור יבול והסכם עם גדות אג

למועד החברה  להערכת ולם, א. כמו כן, למועד הדוח מוקדם להעריך את פוטנציאל שוק היעדחברהה

בישראל  כתוצאה ממחלות ומזיקים מוערך במיליוני ש"ח בשנה היקף הנזקים של יבולי קנאביס הדוח

שיכול קיים צורך בפתרונות , על כן קנאביס בעלי תכונות מושבחות קיימת דרישה גוברת לזניבלבד, וכי 

 . ויפותחו במסגרת שיתוף הפעולה

                                                 

בבעלות מלאה של שיח מדיקל  פרטית שלמיטב ידיעת החברה הינה חברה בת חברהת שהינה מכח החזקו בעלת ענין בחברה  1
 .(לניירות ערך בתל אביב בע"מ ורסהר ניירות ערך של רשומים למסחר בבופ בע"מ )חברה ציבורית אשגר



 

והדרישה הגוברת לזני קנאביס בעלי  נאביסהיקף הנזקים ליבולי קלס הערכות החברה כאמור ביח

כות . הער1968התשכ"ח  -הינן מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך  תכונות מושבחות

רך, אף מהותית, וזאת, בין היתר, כאמור יכול שלא תתממשנה או תתממשנה באופן שונה משהוע

לה להשלים תהליכי מחקר ופיתוח מועילים אשר יובילו לפתרונות ביכולת של שיתוף הפעובהתחשב 

יובהר, כי אין  .ובמגמות בשוק הקנאביס בקשר עם הביקוש למוצרים כאמור בעלי פוטנציאל לביקוש

 וח מועיל.ודאות כי שיתוף הפעולה יוביל לכדי השלמת תהליך מחקר ופיתו
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