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ומידע צופה פני עתידגילוי נאות 

מוגבלתשותפות–אגרוסמארטידי-עלהוכנהזומצגת
,ומשכך,השותפותאודותכלליתהצגהלצרכי"(השותפות)"

מלואאתממצהואינו,בלבדתמציתהינובההכלולהמידע
זובמצגתאין,כןעלאשר.ופעילותההשותפותאודותהנתונים

אינהוהיא,ומפורטמלאבאופןהשותפותפעילותאתלתארכדי
,לציבורהשותפותבדיווחילעייןהצורךאתלהחליףמיועדת

השותפותשלמדףולתשקיףלהשלמהתשקיףלרבות
מפרסמתאותםהדיווחיםעםיחדאותהלקרואויש,"(התשקיף)"

מתיימראיננוזובמצגתהנכללהמידע.דיןמכוח,השותפות
לצורךרלוונטילהיותהעשויהמידעכלאתלהכילאולהקיף
.השותפותשלערךבניירותלהשקעהבנוגעכלשהיהחלטהקבלת

הנכללהמידעאתלשנותאולעדכןמתחייבתאינהאףהשותפות
שוניםפילוחאו,עיבוד,עריכהאואירועיםשישקףכדיבמצגת
.הכנתהמועדלאחרשיתרחשושינוייםאובמצגתמוצגבומהאופן

,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעמכילהזומצגת
אחרומידעאומדנים,הערכות,תחזיותלרבות,1968-ח"תשכ

.בעתידלהתרחשעשוייםאושיתרחשווענייניםלאירועיםבנוגע

אינהשהתממשותם,ורווחיותהכנסותתחזיתעםבקשרלרבות
.בלבדהשותפותשלבשליטתוואינהודאית

הנהלתוהנחותהערכותעלמבוססבמצגתהעתידפניצופהמידע
מטבעןודאיותבלתישהן,המצגתהכנתלמועדנכוןהשותפות

ושאינם,השותפותבפעילותהכרוכיםבסיכוניםכרוכותבהיותן
,שלהםשילובאו,מהםאחדכלאשר,השותפותבשליטתמצויים

אותןבהתממשותוממילאהשותפותפעילותבתוצאותלפגועעשוי
.ותחזיותהערכות

ידי-עלשפורסמוסטטיסטייםופרסומיםנתוניםכוללתהמצגת
,השותפותידי-עלנבדקלאתוכנםאשר,שלישייםצדדים

.לנכונותםאחראיתאינהוהשותפות

הצעותלהציעהזמנהאוהצעהמהווהאיננובמצגתהנכללהמידע
.השותפותשלערךניירותלרכישת
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ומידע צופה פני עתידגילוי נאות 
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-אגרו סמארט
שותפות להשקעות המובילה 

הישראליהאגרוטקבתחום 

השנים הקרובות  40-ב
החקלאים ידרשו לגדל מזון  

בכמות השווה ליבול המצטבר  
.. *השנים הקודמות10,000של 

.להגדלת היבול החקלאי בעולם וזכה על כך לפרסים רבים כולל פרס נובל לשלום" המהפכה הירוקה"אגרונום אמריקאי הוביל את -בורלוגנורמן  *
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הצוות הניהולי
ל"ובחוץובעלת קשרים ומוניטין בארהאגרוטקהנהלה בעלת ניסיון רב בהקמת חברות הזנק עם מיקוד בתחום 

ל"מנכ, עמרי רוטמןר״יו, ארז מלצר

שנה30-מלמעלהשלניסיוןבעלהינומלצרמר
גלובליותישראליותבחברותר"ויול"כמנכ

.טכנוולגיותהזנקוחברות
בעל.והביומדהאגרוטקבתחומיפעילמשקיע

Supplantבמרכזימניות Agro Project-
,נטפיםכמובחברותל"כמנכשימשבעבר

וקבוצתסאייטקס-קריאו,ישראלאפריקה
.גדותוהספנותהכימיקלים

הרפואייםהמרכזיםשלפעילר"כיומשמשכיום
.הדסהשל

בתחוםבחברותפעילהאחרונותשנה12-ב
,אגריטקביוקיימאחברתוביניהןהאגרוטק

Supplant,הינומן Agro Project.

,בכיריםניהולייםתפקידיםמילאלכןקודםעוד
השארבין.הייטקובחברותסיכוןהוןבקרנות

למעלה)אתגרקרןהכספיםל"כסמנכשימש
וניהולהובלה.(סיכוןהוןקרןדולרמיליון200-מ

פרטיותוהנפקותורכישותמיזוגים,הנפקות
כחברכיהן.ל"ובחוישראלייםבתאגידים
,מ"בעאלגו-ציבוריותבחברותדירקטוריון

.מ"בעטכנולוגיותPCB-ומ"בעאוריין

ח"רו, לימור סטולר
לית כספים ופיתוח עסקי"סמנכ

עד.האגרוטקבתחוםרבנסיוןבעלתמנהלת
שלהכלליתהמנהלתלימורהייתהלאחרונה
לית"כסמנכלכןקודםעוד.מ"בערוטיליטי

אותההובילהגריןרוסטהחברתשלכספים
מכןולאחראביבבתלבבורסהלהנפקה

המכירהלאחר.Monsantoלחברתלמכירתה
שלבישראלהכספיםלית"כסמנככיהנה

Monsantoכיהנהגםלימורבעברה.בישראל
.נוטריניהבחברתכספיםלית"כסמנכ
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חלון הזדמנויות–לאגרוטקהמעבר מחקלאות 

קיימות וכניסת טכנולוגיות מתקדמות  
:מתחומים אחרים

מידבור
כריתת יערות

חומרי הדברה
2COפליטת 
אריזות

AI
ביג דאטה

CRISPR
רובוטיקה

פענוח תמונה  

צמצום ההשפעה השלילית על  
:איכות הסביבה

:משאבים במחסור
מגבלת השטח החקלאי הזמין לעיבוד

השתיהתחרות על מי –מחסור במים 
מחסור בידיים עובדות  

4 Gt CO2e

12 Gt CO2e

-67%

צורך בכמויות הולכות  
:וגדלות של מזון איכותי יותר
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עד לאחרונה  
ארגז הכלים  
:של החקלאי

(Disruption)שוק במהפכה 

עולם
חדש

בריא יותר
נקי יותר

סביבתי יותר
שימוש 
באגרונומים

שימוש 
בחומרי  
הדברה  

הדברה אורגנית  
ומדייקת

ביג AIמערכות 
מדוייקדאטה וחיזוי 

עבודת  
ידיים

מעבר למיכון ורובוטיקה

השבחה גנטית וטיפוח  
של זנים  טיפוח  

קלאסי
טיפוח
קלאסי
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האגרוטקמגמות בעולם 

האגרוטק-מהפכה דיגיטלית 
מקדמת פיתוח של חיישנים  

ומערכות ביגדטה חדשות  
המאפשרות חקלאות מדויקת  

הגדלת התשואות והקטנת  , יותר
.התשומות

-רובוטיקה ואוטומציה 
פיתוח שיטות ומערכות חקלאיות  

מגבירות ומשפרות את  , חדשות
,  יעילות תהליכי הגידול והעיבוד

.תוך שיפור איכות התוצרת

,  דרישה לתוצרת איכותית
מצריכה את  טרייה וזולה יותר 

החקלאים לשפר את מרכיבי  
שרשרת האספקה באמצעות  

טכנולוגיות ותהליכים חדשניים  
.כמו גידול פנים וגידול אנכי

2020לפי מחקר של משרד הכלכלה והתעשייה של ישראל מינואר 

-מערכות גידול מתקדמות 
מעבר לגידול תוך הקפדה על  

כגון  , מינימום פגיעה בסביבה
חוות דגים  , חוות לגידול פנים

.  וגידול אצות וכו

–השבחה גנטית 
מדויקת באמצעות כלים  

השפעה על  . טכנולוגים חדשים
עמידות למחלות ולתנאי  , היבול

אקלים לצומח ולחי דרך  
.השבחת התכונות הגנטיות

הדברה מדייקת והדברה 
התערבות  -ביולוגית 

במערכת אקולוגית במטרה  
להשיג שליטה על מזיקים  

באמצעים אקולוגיים ובשיטות  
.ביולוגיות
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2013מאז 
היקף ההשקעות עלה

ביותר
:מ

מספר העסקאות עלה

ביותר
:מ

MORE
THAN

תחום גלובלי בצמיחה–אגרוטק

הזדמנויות השקעה בתחום  
עבור חברות המחפשות  האגרוטק

האיכות או  , שיפור ביעילות הייצור
הקיימות במערכות חקלאיות  

חקלאות פנים  הינה המגזר  . קיימות
.2019הצומח ביותר בשנת 

מאופיין  , דינמיהאגרוטקשוק
30מעל . בעסקאות מיזוג ורכישה

רכישות ענק בוצעו בשנתיים  
עיקר בתחום ניהול  . האחרונות

ובתחום  AIחווה מבוסס נתונים 
.בקרה והחיישנים

8X

5X

2.2
5.7

8.8 8.6
11.5

20.8 19.8

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(במיליארד)2013-2019| גיוסי הון שנתיים 

Agfunder: מקור report 2019
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בעולםהאגרוטקבתעשיית אקזיטים

INARI
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השוק הישראלי–אגרוטק

גידול משמעותי בהשקעות

ת ו ל י ע פ ת  ו ר ב ח
440מעל 

2020דוח של משרד הכלכלה והתעשייה מינואר : מקור

2018-ב 2014-ב
מיליון174

דולר מיליון84
דולר נמרץ הנהנה מצמיחה מתמדת ומתבסס כמוקד חדשנות  אקוסיסטם-לבין

.טק הישראלי תוך יצירת הזדמנויות רבות-עולמי ומקדם את האג

 ,ADM, Bayer,  Mexichemהשקעות רבות של חברות רב לאומיות כגון 
Temasek, Monsanto ,Syngenta ,BASF, ChemChinaו-Mitsui

מוסדות אגרונומיים  , הרקע החקלאי הרחב-ישראל מובילה בחדשנות בזכות 
מסדי  )ניסיון בעבודה עם מערכות טכנולוגיות צבאיות מתקדמות , ברמה עולמית

מיקום גאוגרפי ייחודי ומבנה טופוגרפי  ( סימולציות וטכנולוגיות אוויריות, נתונים
. סביבות גידול שונות וקיצוניות, המאפשר במרחק קצר מאוד, מגוון
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–ראשונה בעולם בתנובת חלב לפרה 
מדינה מובילה בעולם במחזור מים

היחס הגבוה ביותר של

תפוקה ליחידת מים 400-מעל כ
האגרוטקסטרטאפים בתחום 

ישראל עברה 
מייצוא תפוזים

לייצוא  
טכנולוגיות  

אגרוטק

חדשנות טכנולוגית  
פורצת דרך

(והשקיה בטפטפותעגבניות השרי, חיי מדף)

(אנגליה/ב"פי שתיים מארה)
(20%אחריה ספרד עם ; 80%)ליטר12,000

מוגדרת כמדינת חדשנות טכנולוגית

STARTUP NATION

באגרוטקישראל מעצמה של חדשנות וטכנולוגיה גם 
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ץבארהאגרוטקבתעשיית אקזיטים

Netafim

Zeraim Gedera
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משביחים את הגנטיקה  "
”של הצמח

CanBreed-חברת הפורטפוליו הראשונה 
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ייצור זרעים יציבים מושבחים  

שימוש בטכנולוגיות :השבחה של זני גידולים חקלאיים
לטיפוח מהיר ומדויק  CRIPSRכגון ( NBT)השבחה חדשה 

של גידולים חקלאיים וביניהם  

ייצוב זנים והפיכתם להדירים

מיליון דולר בדילול מלא21.4שווי של )*( 

CanBreed השקעה ראשונה

החברה הגישה מספר בקשות לרישום פטנטים  

CanBreed פורצת דרך בתחום
ההשבחה הגנטית של כלל הגידולים  

חקלאיים
השותפות תשקיע

)*(מיליון דולר18לפי שווי מיליון דולר2

מיליון דולר 1לשותפות זכות להשקיע 
בסיבוב הבא15%נוספים בהנחה של 
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2017נוסדה בתחילת •
מנוהלת על ידי מומחים בתעשייה•

גנטיקה משופרת•
זרעי מכלוא יציבים•

רפואי•
(CBD+ תעשייתי )Hemp))קנבוס •
(ChemoVar)תרופות •
עגבנייה, פלפל, מלפפון•
סויה, חמנייה, שומשום•

תמצית-קאנבריד

טכנולוגיה המתמחה  -היא חברת ביוקאנבריד
בגנטיקה של זרעים

מובילת שוק המספקת פתרון כולל  קאנבריד
לפערים בתעשייה

מציעה פתרונות לכל פלחי שוק  קאנבריד
”BetterSeeds"הקנאביס ובאמצעות חברת הבת 

לגידולים אחרים
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CRISPR))הקריספרטכנולוגיית 

אמריקניתביוכימאית:מדעניותלשתילכימיהנובלפרסהוענקהחודש
שרפנטייהעמנואל'פרופהצרפתייהוביוכימאיתדאודנהגניפר'פרופ

.(CRISPR)גנטיתלעריכהכליםפיתוחעל-

הפעלהאווהשתקהא"בדנספציפיבאזורחיתוךמאפשרתהטכנולוגיה
.גניםשל

בין,החייםובעליהחקלאות,הרפואהמדעיפניאתתשנההטכנולוגיה
מותאמיםמתקדמיםרפואייםטיפולים:הפוטנציאלייםהשימושים

,חקלאייםגידוליםתכונותשיפור,מחלותמחולליגניםתיקון,אישית
.חדשיםמוצריםלפיתוחהדרושהזמןמשךקיצור

טכנולוגיתעלהמבוססיםהמוצריםשוקשלגודלויעמוד2025לשנתעד
CRISPRדולרמיליארד500-כעל.

BetterSeedsהחדשנותרשותשלהיוקרתיהקריספרבמאגדחברה-
CRISPRIL))לתוצריוברישיוןמחקרבמענקהחברהזכתהבמסגרתו

גםחברותבמאגד.הקריספרלטכנולוגייתשיפוריםהכולליםהמאגד
BTGכגוןפארמהחברותוכןוהזרען'טרגטגNRGENE,ן'אבוג

.ופלוריסטם
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CRISPRעל ידי שימוש בטכנולוגיית 

הוגשו בקשות לרישום פטנטים*

"יוצרים את הזרע המושלם"

יציבים *™YieldMaxזרעי –קאנברידהפתרון של 

אופיינו הפערים  
המשמעותיים מהם  

סובלים המגדלים

פותחה
פלטפורמת תכונות 

YieldMax™*

YieldMax™ 
מספקת פתרון כולל  
של תכונות חקלאיות

™YieldMaxהטמעת 
על ידי שימוש  

CRISPRבטכנולוגיית 

זרעים אחידים
™YieldMaxזרעי 

מושבחים

אינו  
מהונדס 

גנטית
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https://www.nutraingredients-usa.com/Article/2019/10/23/Report-predicts-2.3-million-acres-of-hemp-in-US-by-2023,    https://www.drugscience.org/Archive/bcr2/domstprod.html,
https://newfrontierdata.com/cannabis-insights/growth-of-the-canadian-legal-cannabis-industry/58

התאמת מבנה הצמח  
לקטיף מכני

שיפורים גנטיים של גידולים ייתנו מענה לטווח הארוך בעולם  
המשתנה תמידית

על החקלאות לאפשר גידול רווחי ואיכותי בכל מדינה שהיא

מודל עסקי היברידי של רישוי תכונות ומכירת זכויות
לזנים ייחודיים

באמצעות חברת בת בבעלות מלאה)*( 

התאמת הפיזיולוגיה של  
הצמחים למטרת גמישות 

בבחירת גידולים

תכולת חלבון גבוהה  
ואיכות משופרת

התאמת הגידול  
לאקלים משתנה

)*(פוטנציאל השוק לפלטפורמת תכונות גנטיות

:ב בלבד"תעשייתי בארה( Hemp)זרעי קנבוס 

מיליארד 9
2027עד דולר

:קליפורניה וקנדה בלבד–זרעי קנאביס רפואי 

מליארד 0.5
דולר

2022עד 

גודל שוק זרעי קנאביס רפואי ותעשייתי  

https://www.nutraingredients-usa.com/Article/2019/10/23/Report-predicts-2.3-million-acres-of-hemp-in-US-by-2023
https://www.drugscience.org/Archive/bcr2/domstprod.html
https://newfrontierdata.com/cannabis-insights/growth-of-the-canadian-legal-cannabis-industry/58
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2020עד סוף מוצר בטא ראשון 
2021ברבעון שלישי כניסה לשוק 

:פוטנציאל השוק זרעי קנאביס וקנבוס

:הצד החקלאי של הקנאביס
פתיחת שוק הקנאביס במדינות רבות הגדילה  

.  את הדרישה לזרעי קנאביס
קנאביס  , בשונה מגידולים חקלאיים אחרים

לא נחקר וקיימת בתחום בעיה של חוסר  
צמחי הקנאביס לא  . יציבות ואחידות גנטית

שיטות  . הותאמו לגידול אינטנסיבי חיצוני
הגידול של המגדלים הן יקרות ואינן מתאימות  

.לגידול בקנה מידה גדול
נדרשת  , קנאביס הוא צמח רפואי
ושימוש בייחורים לא  , סטנדרטיזציה ואחידות

.  מביא את התוצאה הרצויה
התפתחויות טכנולוגיות ומדעיות הובילו  

לצמיחת תעשיית הפיתוח וההשבחה של 
.בעלי תכונות משופרות, זרעים חדשים

Corteva-ברישוי מCRISPR-שימוש ב
Agriscienceו-Broad Institute  יוביל

לפיתוח מהיר ויעיל להכנסה מהירה וחסכונית  
.של זנים חדשים וטובים יותר

(:טווח קצר)אבני דרך לפעילות החברה 
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הפתרוןהבעיה

גידול קנאביס כיום מבוסס על שיטות  
יקרות ולא יעילות, מיושנות

בחקלאותזהבתקןהםוגנטיקהזרעים
ועקבייציבלגידול

מחסור בזרעים ובגנטיקה גורם לשרשרת  
האספקה תלות בחומר גלם לא אחיד

עלויות גידול גבוהות מביאות לרווחיות 
מוגבלת

זרעים יציבים עם גנטיקה משופרת הכרחיים לגידול חקלאי מסחרי

...החוליה החסרה–שרשרת הערך בקנאביס 

התוצאה

חוסר  
בגנים  

משופרים

חוסר  
בזרעים
יציבים 

ייצור קנאביס רווחי
מוצרים איכותיים  

והדירים

גידול המבוסס על
זרעים יציבים מושבחים  
המסופקים על ידי חברות  

זרעים מתמחות

יקר מאוד לגדל  
קנאביס

מוצרים לא אחידים
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מבנה ההנפקה

:מבנה משפטי

שותפות  
פ  "מו

ציבורית

:היקף הנפקה ראשוני

20
מיליון
ש״ח

:חברות מטרה

פ "חברות מו

בתחום 

האגרוטק

ח בנוסף "מיליון ש5השותף הכללי משקיע 
להנפקה

ח בנוסף להנפקה"מיליון ש5השותף הכללי משקיע 

מבנה ההנפקה

:מבנה משפטי

שותפות  
פ  "מו

ציבורית

:היקף הנפקה ראשוני

מיליון20
ש״ח

:חברות מטרה
פ "חברות מו

בתחום 
האגרוטק
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שינוי רגולציה  
מאפשר הקמת  

פ "שותפות מו
ציבורית במבנה  
ובפוקוס המוצע  
.ועידוד השקעות

פ ציבורית "שותפות מו
נותנת למשקיעים את  

ההזדמנות להשקיע  
בענף מתפתח 

ולטווחים קצרים או 
(.נזילות)ארוכים 

יתרונות השקעה בשותפות
קושי בהשגת  

מימון לחברות  
נותן למשקיעים  

הזדמנויות  
.  השקעה עדיפות

העדר קרנות  
אגרוטק ייעודיות  

.בלבד

צוות מנוסה  
בתחומים נרחבים  

שימנפו את ניסיונם  
וקשריהם להשבחת  

.והצלחת החברות

פוקוס להשקעות  
מגוונות בחברות  

.אגרוטק
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המנגיש  מודל השקעות יחודי 
למשקיע הפרטי והמוסדי  
השקעות בתחום הנמצא  
בצמיחה ובו בזמן משמר  

נזילות דרך שוק ההון ופיזור  
.והורדת סיכון

צוות ניהולי בעל נסיון רב  
האגרוטקומוכח בעולם 

קרנות הון  , ובעולםץבאר
סיכון ושוק ההון הישראלי  

שימשוך חברות מטרה להנות  
מנסיונו ולמנף זאת לשיפור 
ביצועיהן והעלאת התשואה  

.למשקיעים

השקעה בזמן הנכון במקום 
ענף הנמצא בצמיחה  –הנכון 

בעל פוטנציאל רב ויכולת  , מואצת
לייצר תשואות גבוהות בעבור 

.המשקיעים

–השקעה ראשונה סגורה 
משלבת  קאנברידחברת 

טכנולוגיה פורצת דרך בתחום  
הגנטיקה עם ניסיון וידע בעולם 

החקלאי ומיישמת במודל עיסקי 
המכוון לראשונה ליישום בענף 

הקנאביס הצומח במהירות  
.  וצמא לחדשנות

לסיכום
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ל"מנכ, רוטמןעמרי 
052-355-4488: נייד
 omri@smartagrofund.com:מייל

לית כספים ופיתוח עסקי"סמנכ, לימור סטולר
052-223-9553: נייד
limor@smartagrofund.com: מייל
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