
 

 

  :ופלטארק חתמו על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגימדיקל גרופ שיח 

להגה  RNAiמבוססי טכולוגית החברות יפתחו יחד מוצרים 

תכוות מוצרים להשפעה על ו ביסאקבצמח המזיקים מפי 

  הצמח

  ;מצטרף להסכמים עם גדות וכילהזהו הסכם שת"פ אסטרטגי שלישי של פלטארק 

צפויה להיות המהפכה  RNAi-טכולוגיית האלדד משולם, מכ"ל משותף בפלטארק ביו: "

ולעמוד בראש מהפכה כיעד להיות מובילה עולמית בתחום  ההחברה הציבה להירוקה הבאה ו

  זו"

העוסקת במחקר ופיתוח בתחום איתור גים ורכיבים ביוטכולוגיה ישראלית  ת, חברחברת פלטארק ביו

ביולוגיים לשיפור תכוות בצמחים מגווים, המיועדים בעיקר לשימוש בתעשיית החקלאות, מודיעה היום על 

הקאביס הרפואי בבעלות משפחת שריד, מחלוצות  חברת ,גרופ מדיקלחברת שיח שיתוף פעולה אסטרטגי עם 

לביצוע מחקר ופיתוח משותף לצורך פיתוח ומסחור מוצרים מבוססי  תעשיית הקאביס הרפואי בארץ ובעולם,

  תכוות הצמח. ולהשפעה על צמח הקאביסהגה מפי מזיקים בל RNAiת יטכולוגי

  

אשר , 6.9%בה מחזיקה שיח מדיקל גרופ  החברההסכם המהווה צעד משמעותי וסף אל עבר חזון מדובר ב

ההסכם עם שיח מצטרף  מיליון ש"ח. 60-כ שלחברה הפקה בבורסה בתל אביב בתחילת השה לפי שווי  השלימה

קולה, של  יבולב תובה לשיפור RNAiלפיתוח תכשירי  כימיקלים לישראלעם  חברהה של וספיםלהסכמים 

מבססים את מעמדה של החברה ה, לפיתוח תכשיר לקטילה של חדקוית הדקלגדות אגרו עם ו סויה ואורז

החברות תהלה יחד במסגרת ההסכם קבע כי  .RNAiמובילה עולמית בתחום פיתוח מוצרים מבוססי כ

   .בין החברותרווחים קבע מגון חלוקת כמו כן, . בתחום הקאביס בלבדובבלעדיות את פיתוח המוצרים 
  

היו משמעותי של יבולי קאביס כתוצאה ממחלות ומזיקים הפוטציאלי היקף הזקים  פלטארקלהערכת 

קיימת דרישה גוברת לזי קאביס בעלי תכוות . כמו כן הלבד מיליוי ש"ח בשה בישראלעשרות סך של ומגיע ל

וק הקאביס העולמי היקף ש 1Market Data Forecastע"פ  .מסוג זה הכרחיבפתרוות , ולכן הצורך מושבחות

  . 2025בשת  מיליארדי דולרים 44.4-צפוי להגיע ל
  

הים מוצרים ביולוגיים ירוקים, אשר ע"י השפעה ממוקדת על גים ספציפיים גורמים להשפעה  RNAiיישומי 

למעשה משתקות תפקוד של גים  RNAi. מולקולות ה על היבול, עמידות למחלות או קטילה של מזיקים

  ספציפיים של הצמח או המזיק, וכך למעשה מושגת ההשפעה על תכוה מסויימת או קטילתו של המזיק. 
  

                                                           
1 https://www.marketdataforecast.com/market-reports/medical-cannabis-market 



 

צפויה להיות המהפכה הירוקה  RNAi -טכולוגיית המסר כי " ביו פלטארקאלדד משולם, מכ"ל משותף ב

עם שיח מצטרף הסכם ה. הבאה והחברה הציבה לה כיעד להיות מובילה עולמית בתחום ולעמוד בראש מהפכה זו

או  שמוכיחים את עצמם. RNAi-בתחום ה חברה עם כימיקלים לישראל וגדותה הקיימים שללהסכמים 

ים כי הפיתוח לקציאל גם לאור ביס אמאמיאביס העולמיבעל פוטזקיםוהיקף  צמיחה מהירה של שוק הקה 

ם יכימיהדברה  איה מאפשרת שימוש בחומריאשר ביס אוגם לאור הרגולציה בתחום הק וברים והולכיםהג

  מוצרים רפואיים".ב
  

"אחד מיעדי החברה שלו הוא גידול בצורה : מסר גרופ שי אברהם שריד, מהל הפיתוח של חברת שיח מדיקל"

התפתחות  לגדועצליח  RNAi-או מאמיים שבעזרת השימוש ב .ככל האפשרוידידותית לסביבה ירוקה 

בזכות בסיס המידע בדרך ביולוגית לחלוטין. ואיכותית יותר הדירה , לגדל תוצרת בריאהוקאביס, במזיקים 

או יכולים  ,ובזכות הטכולוגיה והצוות המדעי המיוחד של החברה ,פלטארק ביוהגי הרחב שמחזיקה חברת 

ים להשפיע טכבר היום לאתר את הביטויים הגייו מעוות עליהן אבהתאם  ולטייב אותםיים של התכו

אי  לדרישות הרגולציה, השוק והרפואה, לכיווים שעד היום חשבו בלתי גישים בשיטות גידול סטדרטיות.

לשיח מדיקל להוביל את תחום הגידול המדויק, בצורה היעילה  תסייע עם פלטארקשותפות הכי סמוך ובטוח 

  ."והסביבה, תוך שמירה על המטופלים ביותר

  

   שיח מדיקל גרופאודות 

המובילה את השוק  חלוצת הקאביס הרפואי בישראל היה) 65%-(כ שרידשיח מדיקל גרופ, חברה בבעלות משפחת 

. שיח מגדלת ומפתחת פתרוות בתחום הקאביס הרפואי הבילאומי בחדשות טכולוגית ובפיתוח גטי של צמח הקאביס

כיום מחזיקה שיח במתקי  ברחבי הארץ. מטופליםתחת סטדרטים בלתי מתפשרים ומספקת מזור לאלפי  2008משת 

ופי פעולה עם חוות וספות לטובת הגדלת כושר הייצור לשוק הישראלי דום ומקיימת שית 14גידול על גבי שטח של 

וביעילות ולאחרוה שיח  סדרת 'יצן', מותג הבית של שיח מדיקל גרופ מובילה את השוק הישראלי באיכותוהבילאומי. 

  .כבר ביצעה מספר משלוחי ייצוא מישראל למדיות ברחבי העולם

לשיח והולד.  גלובלית באמצעות חברות בות במספר מדיות בעולם בהן יווןכמו כן פועלת שיח להרחבת וכחותה ה

עם חברות מובילות מספר שיתופי פעולה  תשתית רחבה באירופה הכוללת הקמת חוות גידול וכן מפעל ביוון. זאת לצד

בתחום הקאביס  הגטי של קבוצת שיח מדיקל גרופ לביצוע מחקרים בצפון אמריקה למכירת מוצרי החברה ושימוש בידע

הרפואי בשיתוף עם מכוי מחקר, אויברסיטאות מובילות וחברות בילאומיות, והין שותפות במספר מיזמים העוסקים 

  בפעילות מדעית, מחקר גטי ופיתוח טכולוגיות בתחום הקאביס הרפואי.

  .ISO9001לריבוי וגידול קאביס רפואי, וכן בתקן  IMC-GAPשיח מחזיקה באישור 


