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 ,רב שלום

 Future Crops Cooperatiefחברת  ה שלשווילהעריך את "מזמין העבודה"( להלן "אינפימר" או ) חברת אינפימר בע"מנתבקשנו על ידי 

.U.A "להלן "החברה( " אוFuture Crops") , ה בה תרכוש אינפימר את מניות עסקוזאת לצורך בחינת כדאיותFuture Crops . 

עבודה זו מיועדת לשימושו הבלעדי של מזמין העבודה על פי כל דין. אין לעשות שימוש אחר בחוות דעת זו למעט האמור לעיל, ובכלל זה, 

עם זאת, אנו מסכימים לפרסמה או לצטטה במלואה או חלקים ממנה, ואין להעבירה לצד ג' כלשהו, ללא קבלת אישורנו המפורש בכתב ומראש. 

, על פי חובות הגילוי החלות עליה לפי דיני ניירות ערך או כל אינפימר לבורסה לניירות ערךחיה של וויזו תצורף ו/או תאוזכר בדכי חוות דעתנו 

 להגיש. אינפימרחיקוק אחר לרבות בכל דו"ח מתוקן שתידרש 

שונים הקשורים בפעילות החברה. אין  ומגורמים מהחברהלצורך ביצוע העבודה הנחנו והסתמכנו על דיוק, שלמות ועדכניות המידע שהתקבל 

לנו סיבה להניח שהנתונים עליהם התבססנו אינם מדויקים, שלמים או הוגנים, ולא ערכנו בחינה עצמאית של מידע זה. ההסתמכות עליו אינה 

את המידע, הבדיקות  לא בוצעו במסגרת חוות הדעת בדיקות נאותות כלשהן ואין היא מתיימרת לכלול מהווה אימות או אישור לנכונותו.

 והמבחנים או כל מידע אחר הכלולים בבדיקת נאותות או בהערכת שווי מלאה.

חוות דעת כלכלית אינה מדע מדויק, והיא אמורה לשקף בצורה סבירה והוגנת מצב נכון בזמן מסוים, על בסיס נתונים ידועים, הנחות יסוד 

ו/או במידע, עשויים לשנות את הבסיס להנחות היסוד ובהתאם את המסקנות. חוות שנקבעו ותחזיות שנאמדו. שינויים במשתנים העיקריים 

( ואינה מתיימרת לכלול את המידע, הבדיקות והמבחנים או כל מידע אחר הכלולים Diligence-Dueדעת זו אינה מהווה בדיקת נאותות )

שלישיים. יודגש כי אין בחוות הדעת משום ייעוץ או חוות דעת בבדיקות נאותות, לרבות בדיקת חוזים והתקשרויות של חברה עם צדדים 

משפטית. פירוש מסמכים שונים, שבהם עיינו, נעשה אך ורק לצורכי חוות דעת זו. ביצוע החישובים בעבודה זו נעשה באמצעות שימוש בגיליון 

 אלקטרוני, לפיכך יתכנו הפרשי עיגול.

ת מהשקעה, בחברה או בחלק ממנה. אין התחזיות המופיעות בהערכת השווי תקפות לשם אין בעבודה זו משום המלצת השקעה, או הימנעו

בחינת כדאיות השקעות בפרויקטים כאלו ואחרים ואין הן מהוות המלצה לנקיטת אי אילו צעדים על ידי החברה ובעליה. כל שימוש בחוות דעת 

 לתנאים דלעיל.זו מותנה בקריאה והכרת פרטיה ומגבלותיה, ויפורש כהסכמה בעליל 

הרינו לציין כי אין לנו עניין אישי בחברה או במזמינת העבודה, הננו בלתי תלויים בחברה, במזמינת העבודה או באחת מחברות הקבוצה 

ובתקנות שהותקנו על פיו. עוד נציין כי לא נקבעו התניות לקבלת שכר הטרחה בקשר  1955כמשמעותו של מונח זה בחוק רואי חשבון תשט"ו 

 ם תוצאות חוות דעת זו.ע

מבלי לגרוע מן האמור מוגבלת אחריותה של בטא פייננס במסגרת מתן השירותים לפיצוי בגין נזקים ישירים שנגרמו בעטיו של מעשה זדון 

ננס ידי מזמין העבודה עבור הענקת השירותים ובכפוף לכך שהוגשה נגד בטא פיי-בלבד וזאת עד לסכום התמורה ששולמה לבטא פייננס על

תביעה בנדון בטרם חלפו שנתיים בלבד מיום הגשת חוות הדעת. בכל מקרה לא תהיה למזמין העבודה כל טענה ו/או תביעה באופן אישי כנגד 

מי ממנהלי ו/או מבעלי ו/או מעובדי בטא פייננס ולא תהיה למזמין העבודה ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי בטא 

 כל הקשור לשירותים שבטא פייננס תספק למזמין העבודה.פייננס ב

מזמין העבודה נושא במלוא האחריות ללא כל סייג בכל הקשור למידע, לנתונים ולמצגים שיסופקו לבטא פייננס במסגרת התקשרות זו וידוע 

דה מציגה בפניה על כל המשתמע מכך לו כי בטא פייננס מסתמכת על אמיתות המידע, לרבות שלמות הנתונים והמצגים כפי שמזמינת העבו

ואין בכוונת בטא פייננס לאמת את נכונותם ו/או מהימנותם. בטא פייננס אינה אחראית לבחינה עצמאית בלתי תלויה של המידע שקיבלה 

נזק מכל סוג  כאמור ולא ערכה ולא תערוך בחינה עצמאית בלתי תלויה של מידע זה. בכל מקרה בטא פייננס לא תהיה אחראית להפסד ו/או

מזמינת העבודה תפצה ו/או תשפה מיד עם   שמקורם במידע, בנתונים ו/או במצגים הנ"ל ו/או בשל מעשי הונאה, מצגי שווא, הטעיה וכיו"ב,

 קבלת דרישה את בטא פייננס בגין כל נזק שייגרם לה שמקורו בנסיבות האמורות.
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פי הסכם זה אזי מזמינת העבודה מתחייבת לשפות -ות שעניינן הענקת השירותים עלידי צד שלישי בנסיב-בכל מקרה בו בטא פייננס תיתבע על

מיד עם קבלת דרישה מתאימה את בטא פייננס בגין כל סכום אותו תחויב בטא פייננס לשלם ולרבות בגין עלויות ניהול ההליך המשפטי בהן 

ע"י ערכאה משפטית מוסמכת בפסק דין חלוט כי בטא פייננס  תידרש בטא פייננס לשאת, על כל הכרוך בכך, והכל בכפוף לכך שלא נקבע

 פעלה בזדון.

ו/או מי מטעמו ו/או כלפי צד שלישי כלשהו בכל הקשור  מזמין העבודהבטא פייננס צ.י.ש. בע"מ )"בטא פייננס"( אינה נושאת באחריות כלפי 

כאה משפטית מוסמכת בפסק דין חלוט כי בטא פייננס פעלה ידי ער-פי הזמנה זו למעט במקרה בו נקבע על-לביצוע והענקת השירותים שעל

 בזדון בעטיו נגרם למזמין נזק ישיר.

מבלי לגרוע מן האמור מוגבלת אחריותה של בטא פייננס במסגרת מתן השירותים לפיצוי בגין נזקים ישירים שנגרמו בעטיו של מעשה הזדון 

ידי המזמין עבור הענקת השירותים ובכפוף לכך שהוגשה נגד -לבטא פייננס עלתמורה ששולמה שווה לפי שלושה מהבלבד וזאת עד לסכום ה

 בטא פייננס תביעה בנדון בטרם חלפו שנתיים בלבד מיום הגשת חוות הדעת.

ולא תהיה למזמין  כל טענה ו/או תביעה באופן אישי כנגד מי ממנהלי ו/או מבעלי ו/או מעובדי בטא פייננס מזמין העבודהלבכל מקרה לא תהיה 

 .מזמין העבודהלו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי בטא פייננס בכל הקשור לשירותים שבטא פייננס תספק 

חוות הדעת שבטא פייננס תספק אינה בדיקת נאותות ו/או ביקורת דוחות כספיים ואינה מתיימרת להיות כזו. אין בחוות הדעת משום אישור 

אמיתות דוחות כספיים בכלל ויתרות בפרט. חוות הדעת אינה מתיימרת לכלול את המידע, הבדיקות והמבחנים או כל מידע אחר הכלולים  בדבר

מצהיר כי ידוע לו שאין בחוות  מזמין העבודהבבדיקות נאותות, לרבות אך לא רק בדיקת חוזים והתקשרויות של חברה עם צדדים שלישיים. 

 ידי בטא פייננס נעשה אך ורק לצרכי חוות הדעת.-ו חוות דעת משפטית ופירוש מסמכים שונים עלהדעת משום ייעוץ א

מתחייב לשפות  מזמין העבודהפי הסכם זה אזי -ידי צד שלישי בנסיבות שעניינן הענקת השירותים על-בכל מקרה בו בטא פייננס תיתבע על

ולרבות מגובה שכר הטרחה  3אשר עולה על פי ם אותו תחויב בטא פייננס לשלם מייד עם קבלת דרישה מתאימה את בטא פייננס בגין כל סכו

בגין עלויות ניהול ההליך המשפטי בהן תידרש בטא פייננס לשאת, על כל הכרוך בכך, והכל בכפוף לכך שלא נקבע ע"י ערכאה משפטית 

 מוסכמת בפסק דין חלוט כי בטא פייננס פעלה בזדון.
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 : 1970דרשים על פי תקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל להלן נתונים נוספים, הנ

  :השווי הערכת מזמינת

 .בע"מ אינפימר

 בע"מ: לבין בטא פיננס צ.י.ש השווי הערכת ההתקשרות בין מזמינת מועד

 .2020נובמבר, 

 פרטי החברה המעריכה ומבצע העבודה:

 הוקמה במטרה להוות גוף יעוץ מהשורה הראשונה בישראל, עם מיקוד בתחומי הייעוץ הפיננסי, בטא פייננס צ.י.ש. בע"מ )"בטא פייננס"(

לחברות בכל הענפים בעולם  לרבות הערכות שווי, תכניות עסקיות, בדיקות נאותות, עבודות בחינת הוגנות עסקה, מימון פרויקטים ועוד,

ניסיון  בטא פייננסכלכלה. לשותפי , החשבונאות והמושתתת על צוות יועצים פיננסיים מהמובילים בישראל בענפי המימון בטא פייננסהעסקים. 

עשיר ומגוון במתן שירותים מקצועיים לסקטורים שונים בארץ ובחו"ל בתחומים כלכליים ועסקיים. לצוות החברה ניסיון נרחב בתחום התשתיות, 

 קמעונאות, לוגיסטיקה ותעשיות מסורתיות.טק, -פיננסים, נדל"ן, היי

 

 מבצע העבודה: 

 שנות ניסיון בייעוץ כלכלי. 15 -צח קסוטו, שותף מייסד, בעל כ

 להלן פרטי השכלתי האקדמית:

 ;תואר ראשון בכלכלה, באוניברסיטת תל אביב 

 .תואר שני במנהל עסקים, באוניברסיטת תל אביב 

 תחומי התמחותי הינם:

 בחינות לירידת ערך, הקצאת עלות רכישה, הערכת שווי אופציות לעובדים,  ליות מסוגים שונים לחברות ציבוריות לרבותניהול עבודות כלכ

 שווי מניות ועוד. הערכת

 שווי, ליווי תהליכי מיזוג ורכישה, ביצוע תחשיבים  ייעוץ כלכלי ועסקי לגופים וחברות בכל הנוגע לכתיבת תוכניות עסקיות, הערכות

 ומתן ייעוץ בנוגע לסיכונים הפיננסיים בחברות מובילות במשקמגוון סוגים ותחומים כלכליים ב

  אותם ניהלתי:פרויקטים מרכזיים 

 לצרכים עסקיים ולצרכים רגולטוריים של החברות בהן הערכות שווי לחברות רבות בקבוצה, מגוון עבודות כלכליות  – הכשרת הישוב

 השונות.

 מלונות במדינות שונות מגוון עבודות כלכליות בהן הערכות שווי והקצאות עלות רכישה של חברות שונות המפעילות  – קבוצת פתאל

 באירופה.

 GPM Investments –  תחנות  חברות שונות המפעילות מקבצימגוון עבודות כלכליות בהן הערכות שווי והקצאות עלות רכישה של

 ארצות הבריתבדלק 

 מגוון עבודות כלכליות דוגמת הערכת שווי חברת החדשות, תחזיות לענף הטלוויזיה המסחרית  –וויזיה ולרדיו הרשות השנייה לטל

 ובחינות חוסן פיננסי לבעלי מניות בזכייניות הטלוויזיה והרדיו.

 על תהיה לקוחה -לעל מניות וזאת כחלק מהאפשרות שא-הערכת שווי לשני ספקים פוטנציאליים, אשר עתידים היו להעניק לאל –על -אל

 עתידית שלהם

  סונול, סופרגז, טמבור, מיני ישראל והאחזקות בפי גלילות, לצרוך דיווח בשווי הוגן  –הערכות שווי לחברות הקבוצה  –גרנית הכרמל

 בדוחות הכספיים

 
 

 ,הבהרה או/ו שאלה בכל לרשותכם לעמוד נשמח

 צח קסוטו, שותף,

 בטא פייננס צ.י.ש בע"מ.
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הערכת השוויסיכום   

הערכת השווי המפורטת בהמשך המסמך בוצעה בשיטת היוון תזרימי מזומנים עתידיים. ההערכה מתבססת על מידול של מכירת תוצרת 

אשר פיתחה טכנולוגיה לגידול תוצרת חקלאית במבנים  FUTURE CROPSטק -טק/פוד-חקלאית שתגודל בחוות הגידול הקיימת של חברת האג

שבהולנד והחברה מתכננת להקים שטחי  Poeldijk -שכבתי( תחת שליטה ובקרה מלאה. המתקן הראשון שלה נמצא ב-בסגורים )ובאופן ר

הערכת השווי הנוכחית נערכה בהנחה כי החברה תממן את כלל ההשקעות הנדרשות להקמת השטחים החקלאיים גידול נוספים לאורך זמן. 

ם של כלל החווה החקלאית בעוד שבפועל, עתידה החברה בחלק מן העסקאות להקים הנוספים, כפי שמובא בהערכת השווי ותהיה הבעלי

עבורו  ןג'( ואף לתפעל אות-חוות עצמאיות ובחלק אחר לבוא בהסכמים עם צדדים שלישיים ולהקים עבורם את החוות )במימונו של אותו צד

לחלוקה של רווחים והכנסות במודלים חברה תהיה זכאית כאשר מבטיחים לאותו צד ג' אספקה שוטפת של סחורה שתגודל בחוות ואילו ה

 .עסקיים שונים, כפי שיקבעו

בנוסף, החברה מתכננת להוסיף בעתיד טכנולוגיות לגידול של צמחים נוספים, שהם בעלי רווחיות גבוהה, אותם היא תוכל לגדל בחוותיה עבור 

 עצמה ו/או עבור צדדים שלישיים.

 .ליון אירוימ 031 -ל 100שבין  בטווחמוערך  Future Cropsעל פי הערכת השווי המובאת בהמשך עבודה זו, שווי 

 השווי הנ"ל תחת הנחה כי החברה נקייה מכל חוב או התחייבות פיננסית, למעט יתרות הון חוזר נורמטיביות.

 

בהסכם בין החברות . יצוין כי Future Crops -אפשרי בין אינפימר לרכישת מניות כאמור, נתבקשנו לבצע הערכת שווי זו לקראת הסכם 

 . אינפימרהאחזקות בהשפעה על  כךלתעמוד בהן, תהיה  החברהאשר ככל שאבני דרך  3הוגדרו 

-ו 2023, 2022, 2021דולר ארה"ב באחת מהשנים  3,000,000לצורך עמידה באבן הדרך הראשונה על החברה להציג הכנסות בגובה 

ימי מסחר רצופים(, ובכפוף  120ימי מסחר מתוך  80לכל הפחות )במשך ₪ מיליון  200. לחילופין, החברה יכולה להציג שווי שוק בגובה 2024

 לתנאים המפורטים במזכר העקרונות.

ימי מסחר  120ימי מסחר מתוך  80לכל הפחות )במשך ₪ מיליון  300לצורך עמידה באבן הדרך השנייה, על החברה להציג שווי שוק בגובה 

רצופים( ובכפוף לתנאים המפורטים במזכר העקרונות. לחילופין )א( החברה יכולה להציג במהלך תקופת אבן הדרך השנייה הכנסות מצטברות 

חוזרות  להכנסות מצרפיות -מיליון דולר ארה"ב. לחילופי חילופין )ב( החברה יכולה להציג התחייבויות חוזיות בלתי 12.5-בגובה שלא יפחת מ

מיליון דולר ארה"ב לכל הפחות במהלך התקופה המתחילה במועד תחילת תקופת אבן הדרך השנייה ומסתיימת שש שנים  17.5לחברה של 

)ב(, נדרש שההכנסות )או ההתחייבות להכנסות -כה שהוגדרו במזכר העקרונות. לצורך חלופות )א( ומיום תחילתה, בכפוף לאפשרויות האר

 ס"ק )ב(( תהיינה בקשר עם לפחות שני "חוזים אסטרטגיים", כפי שאלו מוגדרים במזכר העקרונות. -ב

ימי מסחר  120ימי מסחר מתוך  80חות )במשך לכל הפ₪ מיליון  400לצורך עמידה באבן הדרך השלישית, על החברה להציג שווי שוק בגובה 

רצופים( ובכפוף לתנאים המפורטים במזכר העקרונות. לחילופין )א( החברה יכולה להציג במהלך תקופת אבן הדרך השלישית הכנסות 

חוזרות להכנסות -בלתי מיליון דולר ארה"ב. לחילופי חילופין )ב( החברה יכולה להציג התחייבויות חוזיות 20-מצטברות בגובה שלא יפחת מ

מיליון דולר ארה"ב לכל הפחות לחברה במהלך התקופה המתחילה במועד תחילת תקופת אבן הדרך השלישית ומסתיימת  25מצרפיות של 

)ב(, נדרש שההכנסות )או ההתחייבות -שש שנים מיום תחילתה, בכפוף לאפשרויות הארכה שהוגדרו במזכר העקרונות. לצורך חלופות )א( ו

 ס"ק )ב(( תהיינה בקשר עם לפחות שני "חוזים אסטרטגיים", כפי שאלו מוגדרים במזכר העקרונות.-נסות בלהכ

 נדגיש כי הערכת שווי זו הינה למצבה הנוכחי של החברה, בטרם עמדה באבני הדרך.
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 החברה

 כללי

הוקמה  2016בשנת ו 2014כשותפות בשנת  החלה "(Crops Future)להלן "החברה" או " Future Crops Cooperatief U.A.חברת 

גידולים חקלאיים בתנאים מבוקרים, המאפשרים להתאים את התוצרת  לגידול שלפיתחה פתרונות טכנולוגיים חדשניים  החברה .כחברה

שהוחזק על  IP  -את ה Future Crops -ת החברות המחזיקה בקבוצ הרכש 2017בשנת החקלאית לצרכי השוק, מבחינת איכות וכמות. 

 .בהולנדאשר  האג העירשליד  Poeldijk -מבנה המשמש את החברה עד היום הממוקם באת ה החלו לבנות 2017ת . בשנהשותפותידי 

באזורים אורבניים, עם תלות פחותה בהרבה בעידן הפכפך של מגפות וסביבה לא יציבה, הטכנולוגיה מאפשרת לייצר יחידות גידול אוטונומיות 

נותנת מענה לצורך ההולך  Crops Futureהטכנולוגיה של  בכוח אדם ביחס לחקלאות מסורתית וללא תלות בתנאי סביבה ובשטחי אדמה.

וגדל של האנושות בפתרונות אלטרנטיביים, כלכליים וברי קיימא לגידולי שדה ואספקת מזון בעשורים הבאים, בהם החקלאות צפויה להתמודד 

התחממות  עם בעיות הקשורות בגידול האוכלוסייה, זיהום מים ואויר, מחסור במים, מפגעים סביבתיים, התגברות מגפות והשפעת מזיקים,

 כדור הארץ וצמצום בשטחי עיבוד כתוצאה מתהליכי אורבניזציה.

חקלאיים שונים בשכבות מוערמות אנכית, בתוך מבנים סגורים גידולים  קרי גידול (Vertical Farming) חקלאות אנכיתהחברה מיישמת 

(InDoorותוך שימוש במערכות טכנולוגיות מתקדמות המאפשרות שליטה מוחלטת בפרמט ) ,רים סביבתיים כגון: תאורה, השקיה, טמפרטורה

(. גם בתוך Farming Environment Controlled -חמצני, תזונה, רמת חומציות וכדומה )חקלאות בסביבה מבוקרת -לחות, כמות פחמן דו

 מצע החדשני, פתרון החברה הינו ייחודי ביחס למתחרים היות והחברה מגדלת את יבולה על בסיס Farming Vertical InDoor -סגמנט ה

 , בעוד המתחרים ברובם פועלים בשיטה הידרופונית )על בסיס מים(.(Based-Soil) אדמה

נחשבת בין המתקדמות בעולם בתחום החקלאות המבוססת נתונים. הטכנולוגיה מאפשרת שליטה ובקרה  Crops Futureהטכנולוגיה של 

)חזון החברה הינו להגיע לאוטומציה מוחלטת שתביא את הגידולים להיות ללא מגע אדם  על תהליך הגידול, תוך תפעול אוטומטי וניטור קבוע

מוגן ממפגעי סביבה ומזג אויר, ונקי לחלוטין משימוש בחומרי הדברה וריסוס, אף יותר . הגידול הנו חסכוני במים, מן הזריעה ועד לאריזה(

מיבול המתויג כיום "אורגני". ליבול המסופק לרשתות המזון יתרונות מהותיים ביחס לגידולי שדה סטנדרטיים, בכך שהוא איכותי יותר, טרי 

 כיום הינה בצמחי תבלין ובירקות עליים.מתמקדת  החברהוללא תלות בעונתיות. יותר ובעל חיי מדף ארוכים יותר, זאת לכל אורך ימות השנה 
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 טכנולוגיהה

הנהלת החברה מגדירה אותה בראש וראשונה כחברת טכנולוגיה, בניגוד לחברה חקלאית. אמנם, נכון להיום ולעתיד הקרוב הכנסותיה של 

נוספות אשר היא עתידה להקים(  וותבחווה האנכית שלה בהולנד )ובחהחברה החברה עתידות להתבסס על מכירת תוצרת חקלאית שתגדל 

ותיה ארוכות הטווח של החברה כוללות גם אספקט של מכירה ו/או השכרה של הטכנולוגיה שלה לצדדים שלישיים, תחת מודל עסקי יאך תכנ

AaaS ,as a  Agriculture –או של הקמה ותפעול עבור חברות תעשייתיות או קמעונאיות )מודל של חקלאות כשירות  Franchiseשל 

Service.) 

במהלך שלוש השנים הראשונות לחייה פתחה החברה, בשיתוף עם גורמים שונים, גוף ידע טכנולוגי המאפשר גידול אנכי של מספר גדול של 

מיטבי )מיטבי מבחינת תשואה, שימוש מינימלי במים, ללא שימוש בחומרי הדברה כלל, ללא שימוש בזרעים או סוגי גידולים שונים, באופן 

גדלים ( קרי, Based-Soilהבסיס לכל הגידולים של החברה הוא היותם מבוססי אדמה )(. GMO-Non צמחים שתכונותיהם שונו גנטית קרי,

במצע של אדמה וזאת בניגוד למרבית החוות האנכיות המתחרות אשר מגדלות את גידוליהן לרוב בטכנולוגיה הידרופונית )ולפעמים גם 

בטכנולוגיה האאירופונית(. היתרונות של גידול מבוסס אדמה הם בעלי חשיבות מרובה לתוצר הסופי. מוצרים הגדלים במצע אדמה הינם בעלי 

ים ומלאים יותר ביחס לטעמם של גידולים בגישות אחרות )הטענה היא כי בגישה ההידרופונית התוצרים מכילים מים מודגש וריחות טעמים

 כן ערבים לחך פחות מאשר מוצרי שגודלו באדמה, כפי שצמחים אמורים לגדול בסיבתם הטבעית(.-יתר על המידה ועל

מדף ארוכים הרבה יותר -הגדלים באדמה, באופן בו החברה עושה זאת, הינם בעלי חיייתרון מהותי נוסף ואולי אף חשוב יותר הינו כי מוצרים 

 מאשר תוצרים אשר גדלים באחת מהטכנולוגיות האחרות, כפי שמציגה החברה במצגת שלה, כלהלן:

 
  1111 

 

יום על המדף. ניתן  18סגורה, לאחר בתמונה שלעיל מוצגים עלי בזיליקום מתוצרת החברה )צד ימין( מול מוצר מתחרה אשר גדל בחממה 

לראות כי מוצרי החברה עדיין ירוקים לגמרי מול מוצרים מתחרים אשר הם כבר מושחרים ואינן ראויים למאכל ובכל מקרה, אינם ראויים 

 ימי מדף. 45לאחר  ה )פטרוזיליה(מתוצרת אחר להימכר על מדף של רשת שיווק המכבדת את עצמה. בתמונה הבאה מציגה החברה מוצר

 
  1111 
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 יםבפיתוח (ARO - Institute Volcani - Organization Research Agricultural Theוולקני )המכון הפעולה עם משתפת החברה 

מותאמות  פיתוח והשבחה טבעית של זנים בעלי תכונותו אגרו טכניקה לגידול במבנים סגורים ורב קומתייםטכנולוגיים המתמקדים בפיתוח 

מכון הידי -שפותח עלהנ"ל  בזרע הבזיליקום על שימוש בלעדיות לקבל המכון עם מ"במו נמצאת החברה. לגידול במבנים סגורים ורב קומתיים

 .ובתמורה לה משלמת החברה תמלוגים למכון הוולקני פעילות המו"פ המשותפת לחברה ולמכון וולקני הינה בבלעדיות עבור החברה וולקני.ה

 ביניהםפרמטרים שונים לכל סוג של גידול ספציפי  70-פיתחו אלגוריתם אופטימלי המבוסס על יותר מוולקני, המכון ההחברה, בשיתוף עם 

וכדומה. כתוצאה משליטה בפרמטרים הנ"ל  חימום, אוורור ומיזוג אוויר, השקיה, תזונת הצמחים, תאורה ומחזורי תאורה -פרמטרים הנוגעים ל

הצליחה החברה להביא לגידול בתשואות גבוהות בהרבה מאשר התשואה המתקבלת בגידולים חקלאיים רגילים )באוויר הפתוח עם תאורה 

 יותרהינם מהירים בחברה התבלינים טבעית וגם בגידולים הנערכים באפן מבוקר יותר כגון בחממות סגורות(. כך למשל, מחזורי הגידול של 

חקלאות מעבר לכך, הפוטנציאל של שיטות הגידול של החברה, גבוה אף מהטכנולוגיות החדשניות המתחרות,  מאשר בחקלאות רגילה.

 .ארופוניתחקלאות הידרופונית ו

ת ניתוח של מצבורי הפיתוחים הטכנולוגיים של החברה פועלים במסגרת אחת ביחד עם מערכת אנאליטית ייחודית שפותחה בחברה המאפשר

( המאפשרים שיפורים נוספים בטכנולוגיות של החברה אשר יבואו לידי ביטוי בתשואה המושגת כמו גם Analytics Data Bigנתונים גדולים )

 בפרמטרים אחרים של אורך חיי מוצר, חיסכון במים וכדומה.

התהליך בו מייצרת החברה את מוצריה הינו אוטומטי כמעט לחלוטין )והחברה עמלה על שיפורים ואוטומציה מוגברת( המבטיח שימוש מועט 

פחות זיהומי מוצרים אפשריים( והמאפשר גידול שהוא רווחי חסכון בעלויות כח אדם, צמצום הפגיעה בצמחים ואדם קרי, -בכוח אדם )ובמגע יד

(ntEfficie-Cost.)  )לא כולל תהליך האריזה(,  2021 לקראת סוף שנתהחברה חותרת לאוטומציה מלאה בתהליך הגידול )מזריעה ועד קטיף(

תהליך מו"פ לאוטומציה לבחון החברה מתחילה כיום מה שיהפוך את החברה ליעילה עוד יותר ועתיד להביא לקיטון מהותי בהוצאות כח אדם. 

 של תהליך האריזה.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מקור: מצגת החברה
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שימוש בטכנולוגית הגידול שפיתחה החברה מביאה כבר היום לתוצאות יוצאות דופן מבחינת התשואה של הגידולים השונים. כך למשל, 

( ק"ג/מ"ר/שנה 4מן התשואה המושגת בגידול חקלאי רגיל ) 15( הינה כיום גבוהה פי שנה/ק"ג/מ"ר 60תשואה החברה בגידולי בזיליקום )

 40-35מאשר בגידולים בטכנולוגיה הידרופונית ) .51( ופי ק"ג/מ"ר/שנה 30מאשר בגידולים בחממות מתוחכמות ) 2באוויר הפתוח, פי 

ק"ג/מ"ר/שנה  157 -להגיע לרמה של כ ,, באמצעות המשך תהליך המו"פשויההיא עתוצאות ניסויים שערכה החברה, פי -(. עלק"ג/מ"ר/שנה

 יום(.מהתשואה נכון לה 2.6)פי 

 

 .לחברה אין נתונים אודות חברות נוספות העובדות על בסיס מצע. מקור: מצגת החברה

( Dill(, שמיר )Corianderבמקביל לעיסוקה בגידול בזיליקום החברה מגדלת וממשיכה לפתח תהליכי גידול גם לגידולים נוספים כגון כוסברה )

ק"ג/מ"ר/שנה )לעומת  126 -בגידולים אלה, הן: בגידולי כוסברה כבתנאי מו"פ  ,נכון להיום ההחבר(.התשואות שמשיגה Parsleyופטרוזיליה )

ק"ג/מ"ר/שנה  59 -וכ (ק"ג/מ"ר/שנה בחקלאות רגילה 4 -ק"ג/מ"ר/שנה לגידול של שמיר )לעומת כ 70 -ק"ג/מ"ר/שנה בחקלאות רגילה(, כ 4-כ

התשואה של היבולים עשויות להגדיל את הק"ג/מ"ר/שנה בחקלאות רגילה(. כמו כן, לחברה תוכנית מו"פ  4 -בגידול פטרוזיליה )לעומת כ

 .השונים

כאן המקום להדגיש כי ההשוואות שנעשו לחקלאות רגילה הינן למ"ר יחיד כאשר למעשה החברה פועלת בחקלאות אנכית )במקרה של 

 ת התשואה של החברה למ"ר ביחס למ"ר בחקלאות רגילה.בתשע אבנוסף פיל ככן יש לה-החברה בתשע קומות( ועל
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 מודל עסקי ושיתופי פעולה

עם שיתופי פעולה ומסחור הטכנולוגיה  לבחוןמודל עסקי המבוסס על שיתופי פעולה עם גופים אסטרטגיים. החברה החלה  Crops Future -ל

עם מספר גופים כבר נחתמו הסכמים והחלו  -לגבי מכירות היבוליםבמטרה להיות אחת החברות המובילות בתחום. מספר גופים אסטרטגיים 

ועם שטח , רצפה מ"ר 0003, -מתקן, בשטח של כ .נבנה בפולדאיק, הולנד Crops Futureתהליכים מסחריים ומכירות. המתקן הראשון של 

נחשב לאחד מהגדולים והמתקדמים בעולם ומספק תוצרת מ"ר.  7,500 -של כ למ"ר )כיום( הניתן להרחבה לשטח גידו 2000 -גידול של כ

 כמחציתמיליון דולר ארה"ב, אשר שימשו  30-על ידי בעלי מניותיה למעלה מ Crops Future -מוגמרת ללקוחות החברה. עד היום, הושקעו ב

שנים האחרונות  6-התפעוליים של הומחצית השנייה למימון את ההפסדים  בפולדאיק Crops Futureבפיתוח הטכנולוגיה ובניית המתקן של 

 .שנים של מחקר ופיתוח, שנתיים של בניית המתקן מהתכנון ועד הפעלות, ושנתיים של הפעלת המתקן 3 -בהן כ

החלה החברה מכירות ראשונות של תוצרתה. לחברה כיום הסכמים מסחריים עם רשתות שיווק ומפיצים מהגדולים באירופה,  2018בשנת 

 . Eldai -ו Heijn Albert ,Lecrec.Eשהם 

מתכננת החברה להתחיל בגידול  2021בין מוצרי החברה הנמכרים כיום ברשתות השיווק בזיליקום, פטרוזיליה, שמיר וכוסברה. בתחילת 

 עלים ירוקים.מגוון סוגים נוספים של בזיליקום ו 4ומכירה של 

 
  1111 

 

 עובדים.  40 -ומעסיקה כבחודש  אריזותאלפי  002 -כ מוכרתנכון להיום, החברה 
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 (Vertical Farming)חקלאות אנכית 

 כללי

חקלאיים שונים בשכבות בכדי לגדל גידולים  מתקדמות בטכנולוגיות העושה שימוש חקלאית שיטה הינה (Vertical Farming) חקלאות אנכית

מוערמות אנכית, בדרך כלל בתוך מבנים סגורים ותוך שימוש במערכות טכנולוגיות מתקדמות המאפשרות שליטה מוחלטת בפרמטרים 

 -מבוקרת  חמצני, תזונה, רמת חומציות וכדומה )חקלאות בסביבה-סביבתיים כגון: תאורה, השקיה, טמפרטורה, לחות, כמות פחמן דו

Farming Environment Controlledלגידולים אנכיים שכאלה יכולים להיעשות במבנים סגורים, מכולות שילוח, מנהרות  (. האפשרויות

היתרונות המהותיים ביותר של החקלאות האנכית  ומכרות נטושות, או למעשה בכל מבנה המאפשר מרחב מספיק והתקנת מערכות מתאימות.

 רגילה הינם:ביחס לחקלאות ה

 ( התפוקהYieldהעודפת למ"ר ) 

  הגידול מחזוריקיצור מהותי של 

  מגמה מתחזקת מאוד באירופה, כל מדינה קונה בעיקר מה שגודל אצלה ומעדיפה שלא  –לספק חקלאות אזורית ללא מגבלה

 לייבא

  האפשרות לגידולים במהלך השנה כולה ללא תלות בעונות השנה -ביטול העונתיות 

   ולצלחת  כל שרשרת הערךקיצור מהותי של( ממקום הגידול למקום המכירה- Fork to Farm) 

  מוצרים איכותיים יותר מאשר החקלאות הקיימת 

 ללא שימוש בחומרי הדברה מכל סוג, כולל חומרי הדברה ביולוגיים ואחרים 

  שינוי פרדיגמה בחקלאות –אין צורך בשטיפת התוצרת 

  פחות שימוש במים ואפס אקו רעילות  90% –התוצרת עם תו של חקלאות בר קיימה)Toxicity Eco( 

  הטבלה שלהלן מציגה השוואה בין חקלאות קונבנציונאלית, חקלאות בחממות וחקלאות אנכית:

 חקלאות אנכית חקלאות חממות חקלאות קונבנציונאלית פרמטר

 כל מקום + מוגבל לשטחים פתוחים - פורייהמוגבל לשטחים פתוחים ואדמה  - מיקום:

 - עונתיות:
)יש  גידולים בהתאם לעונות השנה בלבד

 צורך להשלמה ביבוא(
+ 

)יש  תלות מופחתת בעונות השנה
 צורך להשלים ביבוא(

+ 
אין עונתיות / אין איבוד גידולים בשל 

)אין צורך להשלים  תנאי מזג אוויר
 ביבוא(

 יום 20בערך  + יום 50-30 + יום 120-40 - מחזור גידול:

 גבוהה + בינונית + נמוכה - תוצרת למטר

סוג גידול )תלות במזג 
 אוויר(:

 אין תלות במזג אוויר + תלות מופחתת במזג אוויר + תלוי במזג אוויר -

 + איכות ממוצעת ולא יציבה - איכות תוצר סופי:
)אין הבטחת  איכות גבוהה יותר

 יציבות באיכות(
 כל השנה גבוהה ויציבההכי איכות  +

 ארוך  משתנה פחות אך בד"כ בינוני  משתנה אך בד"כ קצר  חיי מדף

 ליטר 15 + ליטר 375 - ליטר 450 - כמות מים לק"ג תוצרת:

 לאלרוב  + כן - כן - :שימוש בחומרי הדברה

 אנרגיהשימוש ב
 )חשמל(:

 לשנה למ"ר kWh 3,500  - לשנה למ"ר kWh 250  - אין, שמש בלבד +

 מרחקים קצרים + מרחקים קצרים עד בינוניים - מרחקים ארוכים - :שוק היעדמרחק 

 נמוכה יחסית + בינונית - גבוהה יחסית - עלות הובלה:

 אירו למ"ר( ,0041-,0042גבוהה ) - אירו למ"ר( 600 -בינונית )כ + נמוכה + השקעה נדרשת למ"ר:

  Information Memorandum Future Cropsמקור: 

https://ecowiki.org.il/wiki/%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA
https://ecowiki.org.il/wiki/%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA
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 גידול טכנולוגיות

 חקלאות האנכית עושה שימוש באחת מן הטכנולוגיות הבאות:

אדמה.  בשיטות  מצע גידול צמחים, בדרך כלל יבולים במצע מנותק, ללא שימוש בהזנת הצומח דרך –( Hydroponicsהידרופוניקה )

החקלאיות הרגילות האדמה משמשת כמאגר החומרים המזינים את הצמחים ואולם האדמה עצמה אינה הכרחית, אלא משמשת כטווח המכיל 

את חומרי המזון. בשיטת ההידרופוניקה הצמחים אינם שתולים באדמה אלא שורשיהם נתונים בתוך תמיסה מימית המכילה את מי ההשקיה 

 זון להם נזקקים הצמחים.ואת חומרי המ

בדומה להידרופוניקה בגידול בשיטות אאירופוניקה לא נעשה שימוש באדמה והצמחים גדלים כאשר  –( Aeroponicsאאירופוניקה )

ששורשיהם חשופים לאוויר, והם מקבלים את הנוזלים והתזונה הנדרשת להם באמצעות רסס עדין המכיל את חומרי התזונה והמים הנדרשים 

 ול הצמח. לגיד

 .במערכת ממחזרת צמחים בשיתוף עם מימית הגדלים בסביבה בעלי חיים של סימביוטית צורת גידול -( Aquaponics) אקוופוניקה

מופרשים  ) דגים העיקרון המנחה של המערכת האקוופונית מבוסס על כך שהפרשותיהם של בעלי החיים הגדלים בסביבה מימית )לדוגמה

איכותי וגבוה,  דשן מקורלאחר זמן מה לבעלי החיים שהפרישו אותן, לעומת זאת לצמחים, מים אלו מהווים  רעיללמים כמוצר לואי ההופך ל

על כן במערכת האקוופונית הצמחים גדלים בצורה כזו )לדוגמה בגידול הידרופוני( המאפשרת להם לספוח את הפרשות הדגים מן המים 

 להשתמש בהם כדשן ובכך לטהר את המים מן המרכיבים הרעילים לבעלי החיים, המים שבשלב זה חזרו להיות נקיים וראויים לגידול חוזרים

צריכה על ידי  ,אידוי במערכת האקוופונית אין איבוד מים ואין צורך בהוספתם למעט  אל מכל גידול בעלי החיים וכך מחזור הגידול נמשך.

 .כת על הקשר בין מרכיביה כקשר השומר על סביבה מאוזנתהצמחים ובעלי החיים הגדלים במערכת. המערכת סומ

השיטה בה משתמשת החברה. בשיטה זו הצמחים מגודלים על מצע אדמה העובר טיפול והכשרה קודם  –( Geoponicsגאופוניקה )

 (.Based-Soilאדמה )-ששותלים בו את הצמחים. בהקשר של חקלאות אנכית נהוג להתייחס לשיטת גידול זאת כאל חקלאות מבוססת

 ורטיקלי לגידול המקובלות השיטות שלושת בין השוואה

 אירופוני גידול בהידרופוניקה גידול על בסיס מצעי גידול 

 קצר בינוני ארוך מדף חיי

 בינוני בינוני גבוה וטעם ארומה

 בינוני בינוני גדול גידולים מגוון

 בינוני בינוני  גבוה למטר תוצרת

 בינוני בינוני גבוהה ( עקב תקלהRecoveryיכולת התאוששות )

 בינוני בינוני גבוה מורכבות תפעולית

 
  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%95%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%95%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9E%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9E%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A2%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A2%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A9%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A9%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%93%D7%95%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%93%D7%95%D7%99


 
 28  מתוך 14

                                                                      

                                   הערכת שווי                   ι  Future Crops  ι  2021 פברואר 
  ι T: +972-3-6767006 ι  W: www.betafinance.co.il  ι  A:  יפו-, תל אביב58מגדל אלקטרה סיטי, רח' הרכבת   

 שווקים

של שוק החקלאות האנכית הגלובלי  הנוכחי גודלומעריך את  ,2020חודש יולי אשר פורסם ב, MarketsAndMarkets1מחקר שוק של חברת 

. תמצית של מחקר נוסף 2025מיליארד דולר בשנת  7.3 -לרמה של כ 20% -בשיעור שנתי ממוצע של כ צמיחה וצופהמיליארד דולר  2.9 -בכ

 .2025-2020בשנים  25% -צמיחה שנתי ממוצע של כ שיעורצפי למציין  Lucintel2של חברת 

אומד את גודלו של שוק החקלאות האנכית הגלובלי  2020, אשר פורסם באוגוסט 3herified Market ResearcVמחקר שוק נוסף, של חברת 

מיליארד דולר.  16.77 -אז יגיע לגודל שוק של כ 2027עד לשנת  23% -( וצופה גידול שני ממוצע של כ2020מיליארד דולר )בשנת  3.12 -בכ

  מיליארד דולר. 8.88 -בכ 2025בקצב זה ניתן לחשב כי המחקר מעריך את גודל השוק בשנת 

הן  ותחזיותיה 2018דולר כבר בשנת  4מיליארד 3.16 -העריכה את גודלו של השוק הנ"ל ב Global market Insightsחברת מחקרי השוק 

 22.5 -יהיה בסדר גודל של כ 2026, כך שגודלו של השוק בשנת 2026-2019בממוצע שנתי בין השנים  27.77% -לצמיחה מאסיבית של כ

 מיליארד דולר.

 מיליארד דולר נכון להיום והתחזיות לצמיחתו השנתית 3-כל מחקרי השווקים בהם נתקלנו מעריכים שהשוק הקיים נכון להיום הינו בסביבות ה

 (. 2026( לשנים הקרובות )עד 20%-27%ספרתיות )-הממוצעת כולן דו

 ניתוחי השווקים המובאים לעיל מחלקים את השוק למספר קטגוריות:

 טכנולוגיית הגידול .1

 סוג מבנה .2

 ציוד .3

 גיאוגרפיה .4

 סוג הגידול .5

ההידרופוניקה אשר ההכנסה ממנה הטכנולוגיה המובילה כיום היא אקוופוניקה. -טכנולוגיות הגידול המוזכרות הן הידרופוניקה, אאירופוניקה ו

טכנולוגיה זו צפויה (. insights Market Global)כך לפי המחקר של  2018היוותה יותר ממחצית ההכנסה מגידולים בחקלאות אנכית בשנת 

ההופכים אותה לשיטה המועדפת עבור  להמשיך ולהוביל את השוק בשנים הקרובות עקב הקלות שבהפעלתה, עלות התקנה נמוכה יחסית

גידולים בסדרי גודל בינוניים וגדולים. יתרונותיה של הטכנולוגיה האאירופונית טמונים באיכות המוצרים הגדלים באמצעותה כמו גם בשימוש 

אשר מאמינה כי  ,Future Cropsלמול הנ"ל נזכיר שוב את שיטת הגידול מבוססת האדמה של המינימלי במים ובשטח הנדרש לגידול. 

 לטכנולוגיה שלה טעמים וריחות מודגשים ומלאים יותר ביחס לטעמם של גידולים בגישות אחרות, לצד יעילות מיטבית.

Shipping וכאלה הנעשים במכולות ) (Based Buildingהחלוקה הינה בדרך כלל לגידולים הנעשים במבנים )מבחינת סוגי המבנים 

Based Containers .)פי רוב מחקרי השוק המתייחסים לכך, החקלאות האנכית במבנים עתידה להוות חלק גדול יותר של חוות הגידול -על

עקב ייצור הכנסה עודפת למ"ר ביחס לחקלאות הנעשית במכולות. קיימים יתרונות מהותיים גם לחקלאות הנעשית במכולות אשר נותנים 

ך )המכולות מגיעות מורכבות וכוללות את כל הציוד הנדרש והן מוכנות להפעלה באופן כמעט לחקלאים המעוניינים בכ Playand  Plugפתרון 

מיידי עם התקנתן(. יתרון מאוד מהותי של מכולות הוא היכולת להציב אותן בכל מקום ריק והיכולת להתחיל בכמות מסוימת של שטח  חקלאי 

 markets Mass -ד שני, פתרון של גידול במכולות אינו מתאים לשיווק במצ והוספת שטח )מכולות( עם הזמן ובהתאם לצרכי המשתמשים.

 פני כל השנה.-עבור חברות שווק גדולות הנדרשות לכמויות מאוד גדולות של תוצרת על

                                                      
1 d Shipping Vertical Farming Market: Analysis by Growth Mechanism (Hydroponics, Aeroponics, and Aquaponics), Structure (Building Based an

Global Forecast to 2025 -Region Container), Offering, Crop Type, and  

2 Vertical Farming Market Report: Trends, Forecast and Competitive Analysis 

3 Based Vertical Farms, Shipping Container Vertical Farms), by Component (Irrigation Component, -Vertical Farming Market by Structure (Building

Lighting, Building Material, Sensor, Climate Control), by Geographic Scope and Forecast 

4 ate Controllers, Vertical Farming Market Size By Product (Equipment [Lighting Systems, Pumps & Irrigation Systems, Tanks, Sensors, Pipes, Clim

y Greens], Aquatic Species Meters & Solutions], Fruits, Vegetables & Herbs [Tomato, Lettuce, Bell & Chili Peppers, Strawberry, Cucumber, Leaf
Industry Analysis  [Tilapia, Bass, Trout, Salmon, Crab]), By Technology (Hydroponics, Aeroponics, Aquaponics), By Application (Indoor, Outdoor),

2026–Forecast, 2019Report, Regional Outlook, Growth Potential, Price Trends, Competitive Market Share &  
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אקלים הציוד מחולק להתקני תאורה, תוכנה, רכיבי גידול, בקרת שוק חלק ניכר משוק החקלאות האנכית משויך לציוד המשמש בחוות אנכיות. 

וסנסורים. משוק זה התקני התאורה מהווים כמחצית והם בעלי הצמיחה החזויה הגבוהה ביותר מבין מרכיבי שוק הציוד. פיתוח של מערכות 

תאורה ייחודיות לחוות האנכיות מהווה את בסיס הגידול המהותי צפוי בשוק זה. לתוכנה חלק גדול בשוק עקב הצרכים הייחודיים של חוות 

אשר מגדלות גידולים שונים בשטחים מצומצמים. הגידולים השונים דורשים תנאים שונים ואלה נשלטים ע"י מערכות תוכנה  ורטיקליות

המאפשרת  (AIבינה המלאכותית )המפותחות עבורם באופן ייעודי. אספקט נוסף ומהותי מאוד של התפתחות התוכנה בתחום הינו כניסת ה

( המתקבלת בכל סוג גידול כמו גם לאפשר יותר Yieldשפיע באופן ישיר ומאוד מהותי על התשואה )לחקור ולייעל תהליכי גידול ובכך לה

 אוטומציה בכל תהליכי הגידול והייצור.

בשנים הקרובות  הורטיקלית החקלאות שלמכסימלית רים בהם תחול הצמיחה המבחינה גיאוגרפית צופים מרבית מחקרי השוק כי שני האזו

(.  הגורמים שעתידים להוביל את הצמיחה באירופה הם הגידול בביקוש למזון, המשך APACפסיפיק )-ומדינות אזור אסיהיהיו השוק האירופי 

תנאי מזג אוויר שאינם אופטימאליים עבור חקלאות מסורתית, המגמה הקיימת להקטנת יבוא  שינויי אקלים, והתגברות תהליכי אורבניזציה,

כית קיימת פעילות אירופית מקומית ורגולציה למרבית החברות הגלובליות מתחום החקלאות האנת. תוצרת חקלאות והעדפת תוצרת מקומי

 יותר נוקשה בתחום ההדברה.

החברות הפועלות בתחום החקלאות האנכית מבצעות השקעות מהותיות ומרחיבות את פעילותן למדינות ואזורים נוספים  APACבמדינות 

קונג וסינגפור בהן שטחי האדמה אשר יכולים להיות מיועדים לחקלאות הם מועטים מידי -ובעיקר ניתן לראות השקעות המתקיימות בהונג

השקעות מהותיות נעשות גם בתחומי יפן ודרום קוריאה אשר גם בהן  חקלאית ממדינות שכנות.ומדינות אלה נסמכות על יבוא של תוצרת 

 קיים מחסור באדמה הניתנת לעיבוד חקלאי.

שהוכחה עבורם בטכנולוגיות של חקלאות אנכית הם כאלה  המופקיםהגידולים באופן תיאורטי ניתן לגדל כל צמח בדלתיים סגורות ואולם 

ת מפרמטרים שונים, בראש וראשונה התשואה למ"ר הנקבעת ע"י מספר מחזורי הגידול האפשריים בשנה, הצפיפות כדאיות כלכלית הנובע

 . נכון להיום, מרבית העוסקים בחקלאות אנכית מגדלים עלי ירק שוניםוכמובן מחיר השוק שלהםבה ניתן לגדלם, עמידותם של הגידולים 

(Green Leafy ),עירית, מנטה, רוזמרין, אורגנו, וגם )בעיקר בארה"ב( עגבניות, מלפפונים, פלפלי צ'ילי, פטריות,  ( ותבלינים טריים כבזיליקום

 תות שדה וכדומה.

)גוף הולנדי הממומן ע"י משרד החוץ של מדינה זו העוסק בפיתוח היבוא ממדינות מתפתחות( מגלה כי גודלו של  CBI  -מחקר שבוצע ע"י ה

( היה הולנד, גרמניה, צרפת, בלגיה, אנגליה וספרד -עשבי התיבול הטריים  לש )בששת המדינות היבואניות הגדולות האירופיהיבוא שוק 

 אלפי טונות(. להלן תרשים המתאר את ההתפתחות של שוק זה בשנים האחרונות: 297 -מליון אירו )כ 565 -כ 2019בשנת 
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Fresh ) קובע כי גודלו של שוק העולמי לעשבי תיבול טריים 5Reports Future Research Marketע"י חברה  2020מחקר שפורסם ביוני 

Herbs)  עד  3.9% -מיליארד דולר והוא צפוי על פי מחקר זה לצמוח בקצב שנתי ממוצע של כ 3.8 -בסדר גודל של כ 2018הוערך בשנת

ם, בין השאר, הגידול בביקושים לעשבי תיבול טריים הגורמים אשר מניעים שוק זה המיליארד דולר.  5 -לסדר גודל של כ 2025שיגיע בשנת 

תרבויות הדורשים שימוש בעשבי -ל עשבי תיבול טריים הנמכרים באריזה והעדפה הולכת וגוברת למטבח חוצהואורגאניים, אימוץ מהיר ש

 תיבול מגוונים.

מבחינה גיאוגרפית חוזה המחקר כי הגידול המאסיבי ביותר בשווקים אלה יחול בשווקי צפון אמריקה ובחלק ממדינות אירופה )גרמניה, אנגליה 

מעדיפות בדרך כלל את אופן התזונה בארצות וצרפת( עקב היותם אזורים בהם קיימת אוכלוסיית מהגרים ההולכת וגדלה. אוכלוסיות המהגרים 

 ם והביקוש שלהם לעשבי תיבול טריים גדול יחסית.המוצא שלה

מבין אלה, מבחינת סוגי הגידולים בשוק זה, העיקריים שבהם הינם בזיליקום, עירית, כוסברה, פטרוזיליה, מנטה, סליקורניה ואחרים. 

 .2018ממנו בשנת  20% -הבזיליקום מוביל את השוק והיווה כ

 .המגודלים בחקלאות אנכית אין לנו מידע לגבי גודל שוק עשבי התיבול

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

5 Fresh Herbs Market Growth | Size, Value Demand, Leading Players Review, Product Category, Global Scenario 
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 תחרות

המתחרות של מספר חברות  תמציתיתיאור . בחרנו להביא כאן Indoorקיימות חברות רבות המתחרות בשוק חדש זה של חקלאות אנכית 

. הבחירה שלנו בחברות אלה דווקא היא משום שהן כולן גייסו סכומי כסף נכבדים בשנתיים האחרונות וכולן Farming Vertical -בשוק ה

נמצאות במצבו בו הן כבר משווקות את מוצריהן באופן נרחב יחסית ונמצאות בשלב ההתרחבות שלהן. כל החברות המוזכרות להלן הינן 

ומתקדמות, בטכנולוגיות של בינה  ייעודיותוהעושות שימוש בטכנולוגיות תאורה  armingF Precision -במהותן חברות טכנולוגיה העוסקות ב

 מלאכותית המאפשרות מחקר ושיפור מתמשך של הגידולים החקלאיים.

Inc unlimited, Plenty 

 https://www.plenty.ag/ 

מליון דולר, כאשר הגיוס האחרון  540 -חברה זו גייסה עד היום כ. 2014, ארה"ב אשר הוקמה בשנת פרנסיסקו-חברה פרטית הממוקמת בסן

)משקיעה  driscoll's, שהיא משקיע קיים בחברה וחברת Softbankנערך באוקטובר השנה בהובלת  (D)סבב  מליון דולר 140 -בהיקף של כ

 מיליארד דולר. 1 -החברה הוערכה בעבר במעל ל תותי יער(.עצמה מגדלת ומשווקת סוגים שונים של חדשה בחברה שהיא 

 Tigris. לטענת חברה זו, החווה המשוכללת ביותר שלה המכונה תואנכי בחוות  בטכנולוגית גידול הידרופונית מגדלת תוצרת חקלאיתפלנטי 

צמחים בו זמנית בשטח הדומה לשטחו של אולם כדורסל, מעל גבי קירות אנכיים  מסוגלת לגדל עד מליוןאזור סן פרנסיסקו -הממוקמת בו

החברה אינה מפרסמת נתונים על גודל החוות שלה. הנתון היחיד שפרסמה החברה ואותו מצאנו הוא כי גודלה הכולל של  .מטרים 7 בגובה

לחברה יש, בנוסף לחווה בסן פרנסיקסקו, חוות במדינות  מ"ר. 1,000 -החווה בסן פרנסיסקו, כולל שטחי משרדים, מחסן והחווה עצמה הוא כ

 וויומינג ווושינגטון בארה"ב ובכוונתה לפעול להקמת חוות כאלה ברחבי העולם כולו.

( Choy Bok(, עלי חסה, עליי בייבי ארוגולה ותערובת של כרוב סיני )Kaleקייל )מוצרי החברה, לפי הפרסומים באתר האינטרנט שלה הם 

. החברה Albertsonמיקומים של רשת המרכולים  430 -לאחרונה חתמה חברה זו על עסקה גדולה למכירת תוצרתה ב  (.Mizunaומיזונה )

  מייעדת את תמורת ההנפקה האחרונה להקמתה של חווה אנכית נוספת על זו הקיימת.

Just Greens LLC (Aerofarms) 

https://aerofarms.com/ 

מליון דולר )לא כולל  238 -גייסה עד היום כהחברה .  2004נוסדה בשנת  Aerofarmsהפועלת תחת השם מניו גרסי  Greens ustJחברת 

של החברה בוצע  הידוע (. הגיוס המהותי האחרוןOffice Investment Dhabi Abu -אשר גויס מה 2020גיוס נוסף בסכום לא ידוע מאפריל 

, החברה האם של חנויות Ingkaכשהמשקיע הראשי הינה קבוצת  מליון דולר ממספר משקיעים 100 -ובמסגרתו גויסו כ (E)סדרה  2019ביולי 

Ikeaפי -. עלS&P CapitalIQ מליון דולר לאחר הכסף. 500של חברה , גיוס זה נעשה לפי שווי  

שתהיה הגדולה  מ"ר 8,300 -דאבי חווה אנכית בת כ-דאבי תקים החברה באבו-משלת אבובמסגרת ההשקעה האחרונה שבוצעה בה ע"י מ

 מסוגה בעולם. התוכנית היא כי בחווה זו יבוצע מו"פ וגם גידול מסחרי של עלים שונים לשיווק בשוק המקומי.

אשר פתחה החברה ועליה גם רשמה פטנטים. החברה משווקת  הטכנולוגיה בה החברה מגדלת את תוצרתה היא טכנולוגיה האאירופונית

(, חסה ומינים שונים Watercressביניהם עלי ארוגולה, קייל, כרוב סיני, גרגיר הנחלים ) Greens Dreamמגוון רחב של מוצרים תחת המותג 

 של תערובות של עלים וירוקים שונים.

 

 

https://www.plenty.ag/
https://aerofarms.com/
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Indoor Urban Farming GmbH -InFarm  

https://www.infarm.com/ 

 2013חברה זו אשר הוקמה בשנת . 2020מליון דולר בחודש ספטמבר שנת  170 -מליון דולר מתוכם גויסו כ 305 -כ Infarmעד היום גייסה 

ם ברשתות השיווק עצמן, לעיני הלקוחות אשר והמבוססת בברלין פיתחה חקלאות אנכית מודולרית הנעשית בתאים סגורים אותם ממקמי

בנוסף לתאי הגידול הממוקמים ברשתות שיווק מקימה  רואים את הצמחים בעת גידולם ואשר רוכשים תוצרת טרייה שגודלה לנגד עיניהם.

 ( של המודל העסקי שלהם. Scalabilityאינפארם תאי גידול במרכזי חלוקה הממוקמים בקרבת לקוחותיהם באופן המאפשר את המדרגיות )

)פעילה ( וגם בארה"ב ובקנדה , שוויץ ולוקסמבורגגרמניה, צרפת, בריטניה, הולנד, בלגיה, דנמרקאירופה )פעילה בעיקר במערב  אינפארם

גידול וקטיף בראיונות לעיתונות מתגאה החברה במיקומים נוספים בארה"ב ובקנדה(.  53-מיקומים שונים באירופה ו 331פני -ערים על 30 -ב

עובדים בלבד בכל  40אלף צמחים בחודש וזאת באמצעות  250 -מגדלת כ ropsC Future)לצורך השוואה,  אלפי צמחים בחודש 500 -של כ

 לשוק זה זמן הקרוב מאוד.  להיכנסלאחרונה הודיעה החברה כי חתמה על חוזים המאפשרים לה כניסה לשוק היפני וכי עתידה  החברה(. 

היצע המוצרים של החברה כפי שמפורסם באתר האינטרנט שלה הוא נרחב מאוד וכולל בין השאר סוגים שונים של עלי חסה, בזיליקום, כרוב 

 נענע ועוד רבים אחרים. סיני, אפונה ירוקה, קוריאנדר, טימין, מיזונה, פטרוזיליה, קייל, 

בגרמניה,  Aldiבהולנד,  Heijn Albertהחברה מתגאה בשיתופי פעולה עם רשתות גדולות בהן היא ממקמת את תאי הגידול שלה כגון: 

Coop  ,בדנמרקKrogers  ,בארה"בSelfridges וSpenserand  Marks  .בבריטניה ועוד 

 באופיו, עקב הצורך בשטח פנוי בסניפי רשתות השיווק בהן הם רוצים לפעול.  Scalableנציין כי קיימת דעה בשוק כי פתרון של חברה זו אינו 

Farming Bowery 

https://boweryfarming.com/ 

. חברה זו אשר מרכזה 2019שנערך בנובמבר  Bמליון דולר בגיוס מסדרה  50 -מליון דולר מתוכם כ 167 -גייסה עד היום כ Bowery  חברת

 גרסי )אחת מהן משמשת למו"פ( ואחת במדינת מרילנד. -הקימה כבר שלוש חוות שתיים בניויורק -ר ניויבע

צו'י, -בין מוצריה של החברה, כפי שהם מפורסמים באתר האינטרנט שלה, ניתן למצוא סוגים שונים של עלי חסה, ארוגולה, קייל, עליי בוק

Giant, Market Foods Whole נבחרים של הרשתות הבאות:  סניפיםבזיליקום, קוריאנדר ופטרוזיליה. ניתן למצוא את מוצרי החברה ב

Market Streets, Shop, Walmart, Brooklyn Fare, Westside Market, Foragers & Stop, Food  כמו גם במשלוחים דרךAmazon 

Fresh ו- Peapod. 

פחות מאשר מחקלאות רגילה(, טכנולוגיות  95%בשימוש מופחת מאוד במים ) Boweryכמו כל שאר החברות ברשימה זו מתגאה גם 

( המאפשרות שיפור מתמיד של הגידולים השונים הן מבחינת AI( ואינטליגנציה מלאכותית )Learning Machineמתקדמות כלימוד מכונה )

טכנולוגית  ינת מהירויות הגידול ובריאות הצמחים )כמו גם שיפור הטעם הסופי המתקבל במוצריהם(.( המתקבלת והן מבחYieldהתשואה )

 הגידול של חברה זו הינה הידרופונית.

 .(Indoor)במבנים סגורים  לחברה אין מידע אודות מתחרה העושה שימוש בטכנולוגיית גידול של חקלאות אנכית מבוססת מצע

 

 

  

https://www.infarm.com/
https://boweryfarming.com/
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 מתודולוגיה

עסק, פעילות, נכסים או התחייבויות יכולה להתבצע על פי אחת או יותר מבין מספר מתודולוגיות מקובלות שונות להערכת שווי.  הערכת שווי

 על פי רוב נהוג לחלק את כלל מתודולוגיות הערכת השווי בין שלוש גישות עיקריות:

 .גישת ההשוואה / השוק 

 .גישת העלות / השווי הנכסי 

  / הרווח.גישת ההכנסות 

 מתודולוגיית הערכת שווי יכולה לעשות שימוש באחת מן הגישות הנ"ל, אך גם בכמה מהן.

בחירת המתודולוגיה הראויה להערכת השווי משתנה ממקרה למקרה, כאשר לכל אחת מן הגישות והמתודולוגיות השונות ייחוד משלה והיא 

. כמו כן, כל גישה דורשת התייחסות לפרמטרים שונים וזמינות אינפורמציות מתאימה לטיפול בסוגי נכסים או להערכת מצבים עסקיים שונים

שונות ועל כן על בחירת מתודולוגיית הערכת השווי להיעשות בקפידה, תוך שימת לב הן לאופי הנכס המוערך, הן לסביבה העסקית בה הוא 

 נמצא והן למידע הזמין לנו במועד ההערכה.

 גישת ההשוואה / השוק

גישה זו, שווי הנכס המוערך מבוסס על המחיר בפועל לפיו בוצעו עסקאות בתנאי שוק בנכס עצמו, או בנכסים דומים, וזאת בתנאי על פי 

 שעסקאות אלו בוצעו בפרק זמן סביר לפני ביצוע ההערכה ובשווקים דומים לשוק בו פועל הנכס המוערך.

קניה ומכירה של פעילויות דומות. השימוש במידע בנוגע לרכישות של נכסים דומים בגישה זו מעריכים את הנכס על בסיס השוואה לעסקאות 

במטרה להעריך את שוויו של נכס, מבוסס על ההנחה כי הפרמטרים הרלוונטיים, הנגזרים מעסקאות ריאליות בעסקים דומים, יכולים לשמש 

 בסיס לגזירת השווי של הנכס המוערך.

ומה נעשתה בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון. במקרה שכך נעשה, נהוג להתייחס לשווי העסקה כאל האמור לעיל מסויג בכך שהעסקה הד

משקפת את ערך השוק הריאלי של הנכס שהועבר. עסקאות ההשוואה אשר יהוו את מדגם ההשוואה להערכה יכולות להיות מחד מכירת נכס 

 חרת של חברה דומה.שלם )דוגמת עסקת מכירת חברה(, ומאידך ציטוט מחיר מניה נס

לאחר מציאת אותן עסקאות השוואה רלוונטיות, יש לתקנן את שווי הנכסים אליהם אנו משווים לשווי הנכס המוערך על פי פרמטרים הנבחרים 

 ם וכדומה.לפי העניין, דוגמת גובה ההכנסות, גובה הרווח, ההון העצמי או לחלופין פרמטרים תפעוליים כגון היקף תיק הלקוחות, מס' העובדי

לאחר מכן מוערך הנכס על בסיס השוואה בינו לבין נכסי המדגם וזאת על בסיס ההנחה שנכסים דומים מאופיינים במכפילים וביחסים פיננסיים 

 דומים. ההשוואה נעשית על בסיס היחס המחושב בין השווי של נכס לבין הפרמטר הנבחר של ביצוע. יחס זה נקרא "מכפיל".

 (NAVווי הנכסי הנקי )גישת העלות / הש

בגישת העלות מעריכים את השווי הכלכלי של נכסי והתחייבויות חברה ליום ההערכה בהתאם לערכי השוק שלהם. לצורך ביצוע הערכת השווי 

בספרים",  ע"פ שיטה זו, לוקחים את יתרת הנכסים וההתחייבויות במאזן )ומחוץ למאזן( ומבצעים אומדן לערכם הכלכלי, כלומר בשונה מ"השווי

( של הנכסים וההתחייבויות. ערך ההון העצמי הנגזר מסך Exit Valueמה שמכונה הערך "הנכסי" של חברה מתייחס לערכי המימוש נטו )

 שוויי הנכסים פחות שך שוויי ההתחייבויות, מבטא את שוויה הכלכלי של החברה.

ני הווה קיימים. למשל, אם חברה עסקית שהחלה לפעול לפני זמן קצר היא בגישה זו אין משתמשים בתחזיות ושוויים עתידיים כי אם רק בנתו

הבעלים של מכונות ייצור כלשהן, שוויה יהיה כשווי ההוגן של המכונות )שווי ההוגן הוא המחיר שבו יכולה החברה למכור את המכונות בשוק 

 בניכוי התחייבויותיה.החופשי, בעסקאות של מוכר מרצון לקונה מרצון( בתוספת שאר נכסי החברה, ו
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( נהוג להשתמש בעיקר לגבי חברות בפירוק, חברות שהוקמו זה מכבר, חברות אשר כל שווין, או מרבית NAVבגישת השווי הנכסי הנקי )

ל מנת לקבל שווין )בעיקר חברות אחזקה וחברות נדל"ן מניב(, בא לידי ביטוי בנכסי המאזן )נטולות "נכסים בלתי מוחשיים" או "מוניטין"( או ע

 חסם תחתון לגבי שווי החברה.

 גישת ההכנסות / הרווח

 לפי גישת ההכנסות, שוויו של נכס כלכלי נגזר מתזרימי המזומנים שינבעו ממנו בעתיד. העיקרון הבסיסי המונח ביסוד ניתוח החברה לפי גישת

יפעל בעתיד, כך שהמטרה היא להגיע לשווי הנוכחי  (, אשרOngoing Concernההכנסות הינו כי הנכס / החברה הינה "עסק חי" ופעיל )

של תחזית זרמי המזומנים העתידיים. מתודולוגיית הערכת השווי המרכזית והמקובלת בגישת ההכנסות הינה שיטת היוון תזרימי המזומנים 

(Discounted Cash Flows( בשיטה זו שווי הנכס הוא הערך הנוכחי של תזרים המזומנים החופשי .)Cash Flows Free המיוצר )

 בתקופת התחזית שנקבעה )סופית או אינסופית(.

מתמטיים בין -השלב הראשון בגישה זו היא בניית מודל של התחזית העסקית אותה רוצים לאמוד. המודל הוא מערכת של קשרים לוגיים

דיקה. תוצאת המודל היא שורה של תזרימי פרמטרים שונים אותם מעריכים כמשפיעים על התוצאות העסקיות העתידיות של הנכס נשוא הב

 מזומנים הנובעים מן הפרמטרים והנוסחאות השונות ששימשו כהנחות למודל.

בשלב השני, בכדי לקבוע את שווי הנכס יש לקבוע את שיעור ההיוון המתאים לניכוי תזרים המזומנים. שיעור ההיוון מהווה את הבסיס להיוון 

ם לערכים נוכחיים. שיעור ההיוון משקף את רמת הסיכון הקיימת בפעילות. ככל שהפעילות מוערכת כמסוכנת זרמי המזומנים העתידים ותרגומ

יותר, קרי, רמת הודאות הקיימת להתגשמות תזרים המזומנים נמוכה יותר, כך יבחר שיעור היוון גבוה יותר. ככל ששיעור ההיוון גבוה יותר, 

 כך שווי התזרים יהיה נמוך יותר.

מתקבלת תוצאת היוון תזרימי המזומנים יש לבצע התאמות שונות בהתאם לכל נכס. ההתאמות כוללות הערכת שווי טרמינלי, קרי לאחר ש

שנים ואילו הפעילות הכלכלית צפויה להמשך זמן רב  5 -ערך תקופת הפעלה שלא נלקחה בחשבון בתזרים המהוון )למשל תזרים נבנה ל

 יותר(, 

( אשר שוויים נובע מתזרימי המזומנים אשר הם צפויים להניב Ongoing Concernנעשה בהערכת עסקים חיים )השימוש העיקרי בגישה זו 

בעתיד, להבדיל מחברות אשר עיקר שוויין נובע מהנכסים הקיימים בהן כבר כיום. ככל שהפעילות המוערכת קיימת זמן רב יותר ובידי המעריך 

 העבר שלה, כך יקל לבנות מודל מציאותי אמין.נתונים רבים ומדויקים יותר לגבי תוצאות 

בסיס -בסיס ענף שלם, ולא על-נתוני הנכס המוערך אינם היחידים החשובים. רצוי למדוד פרמטרים כגון רווחיות צפויה, סיכון ומחיר הון על

כת הפעילות, קרי, נתונים וההערכות הנכס המוערך בלבד ולכן יש צורך בנתונים ובהערכות מדויקות ככל האפשר לגבי הסביבה העסקית בה נער

בנושאי רגולציה, מתחרים קיימים ומתחרים פוטנציאליים, ספקים לקוחות וכיו"ב. ככל שנתונים וההערכות מדויקות יותר, כך איכותה של 

 השווי יורדת.ההערכה תהיה גבוהה יותר ולהפך, ככל שהנתונים וההערכות שבבסיס המודל רחוקות מן המציאות, כך איכותה של הערכת 
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 שיעור ההיוון

ידי בעלי -, שהינו שיעור התשואה המשוקלל הנדרש עלWACC -שיעור ההיוון בו נהוון את תזרימי המזומנים העתידיים הוא על פי רוב ה

 המניות.

)T) * (%d) + Ke * (%e-WACC = Kd * (1 

 כאשר:

WACC = ;שיעור התשואה הנדרשת המשוקללת על נכסי החברה 

Kd = ;שיעור התשואה הנדרשת על החוב 

%d  = ;שיעור החוב מסך הנכסים 

Ke = ;שיעור התשואה הנדרשת על ההון העצמי 

%e = ;שיעור ההון העצמי מסך הנכסים 

T = ;שיעור המס של החברה המוערכת 

התשואה הנדרשת על החוב תיגזר על פי רוב ממחיר החוב בפועל של החברה, ומחיר החוב הנורמטיבי עבור חברה מהאופי של החברה 

המוערכת )ממדגם חברות או מאגר מידע(. שיעור החוב מהנכסים יגזר על פי רוב משיעור המינוף בפועל של החברה, ושיעור המינוף הנורמטיבי 

 החברה המוערכת )ממדגם חברות או מאגר מידע(.עבור חברה מהאופי של 

מניח כי  CAPM-. מודל הCapital Asset Pricing Model (CAPM) -שיעור התשואה הנדרשת על ההון העצמי נקבע בהתאם למודל ה

פי -יק השוק. עלהמשקיע הממוצע מחזיק את תיק השוק ולכן חשוף לסיכוני השוק ומכאן שמדידת הסיכון של נכס בודד היא ביחס לסיכון ת

מודל זה שיעור התשואה על ההון העצמי נגזר מריבית חסרת סיכון ליום הרכישה בתוספת פרמיית סיכון שוק המוכפלת ברמת הסיכון של 

 (.ßהחברה ביחס לסטיית התקן של תיק השוק )

Rf)-Ke = Rf + ß * (Rm 

 כאשר:

RF = ;ריבית חסרת סיכון 

ß = תשואת תיק השוק; רמת המתאם בין תשואת ההשקעה עם 

Rf-Rm  =    ;פרמיית הסיכון של נכסים מסוכנים על פני ריבית חסרת סיכון 

בטא של נכס תיגזר על פי רוב מחישוב הבטא בפועל של מניית החברה המוערכת, ממדגם חברות נסחרות דומות לחברה המוערכת, או 

ואז יבוצע להן מינוף מחדש על מנת להגיע לבטא המתאימה לחברה  ממאגר מידע. ראשית תיגזר הבטא הממונפת למניית החברות הנבחנות,

 המוערכת.

 , כגון:CAPM-ידי ה-לעיתים, מקובל להוסיף למחיר ההון של העסק פרמיות נוספות בגין סיכונים שאינם "נתפשים" על

 ( פרמיה לחברות קטנותsize premium-small) 

 ( פרמיה לסיכון מדינהcountry risk premium) 

 פרמיות לסיכונים אחרים 
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 הערכת השווי

(. לצורך הכנת חוות הדעת קיבלנו לידינו תכנית עסקית מפורטת מהנהלת החברה, DCFהערכת השווי בוצעה בשיטת היוון תזרימי מזומנים )

בחנו את סבירותה וביצענו התאמות וניתוחי רגישות. הערכת השווי המובאת להלן מתבססת ברובה על הנחות החברה לגבי הפרמטרים 

אופי פעילות החברה, של  המוצרים השונים וכדומה(.המכירה של מחירי העיקריים שבה )כגון התפתחות השטח המעובד, תשואה למ"ר, 

( תיקח Steady Stateהשקעה במו"פ, הקמה של חוות גידול, אופטימיזציה של גידול היבולים ושיווקם, צפוי כי הגעת החברה למצב יציב )

 מספר שנים. בשל כך, לחברה תכנית עסקית מפורטת לעשר שנים וכך גם נבנתה הערכת השווי.

שבהולנד  Poeldijk -י המובאת להלן מתבססת על מידול של מכירת תוצרת חקלאית שתגודל בחוות הגידול הקיימת של החברה בהערכת השוו

מודל עסקי שכזה מאופיין בתקופת השקעה בשנים הראשונות, ולאחריה במשך שנים ובשטחי גידול נוספים שתפתח החברה לאורך זמן. 

בהערכת השווי הנוכחית לא נכללות עסקאות עתידיות אפשריות בהן החברה יה הראושניות. ארוכות תקופה בה נהנית החברה מהשקעות

( בשל היעדר מידע מספק לגבי התנאים העסקיים בהם Licensing)עסקאות  תקים עבור צד ג' ועל חשבונו שטחי גידול ותנהל את אלה עבורו

 קאות מהאופי הנ"ל, אשר מתאפיינות בתזרים חיובי מיידי.יצוין כי החברה בהחלט מתכוונת לייצר עס .יתבצעו עסקאות שכאלו

 להלן מובאות ההנחות עליהן התבססנו בהערכת השווי:

 שטחי גידול

. מ"ר והיא עתידה לבצע השקעות ולהגדיל את שטחי הגידול במשך השנים 1,944 -ם על שטח כולל של כינכון להיום מגדלת החברה גידול

כך למשל, חווה ) תהיה פעילה רק חלק משנת ההקמה הראשונה שלה, בהתאם למועד בשנה בו נסתיימה הקמתה שתתוסףכל חווה הונח כי 

שנת הקמה כמו כן קיימת הנחה כי ב (.מאותה השנה, וכך הלאה 75%שנסתיימה הקמת במהלך הרבעון הראשון של השנה תהיה פעילה רק 

שטחי הגידול החזויים הם כמובן תוצאה של תכנית  שיחולו בשנת פעילות מלאה. םיביחס לביקוש 50% -כמופחתים ב ומהחווה יהי יםהביקוש

להלן ההנחות לגבי ההשקעות החזויה של החברה, ועל כן קשורים באופן ישיר לתחזית היקף ההשקעות ההוניות, כפי שמובאת בהמשך. 

 ול שיהיה בידי החברה בכל אחת משנות התחזית:התפתחות שטחי הגידול של החברה בכל שנה משנות התחזית וסך השטח האפקטיבי לגיד

 

 סוגי הגידולים

ת הגידולים לגבי בנוגע להתפלגוהמודל מניח שלוש קבוצות גידולים עיקריות: בזיליקום, תבלינים אחרים ועלים ירוקים. להלן הנחות המודל 

 :בשטח הגידול האפקטיבי

 

202120222023202420252026202720282029שנה

1,9443,4996,99818,99818,99843,99858,99878,99898,998שטח גידול בתחילת שנה

1,5553,49912,000-25,00015,00020,00020,00010,000תוספת בשנה

3,4996,99818,99818,99843,99858,99878,99898,998108,998שטח גידול בסוף שנה

1,9443,9368,49818,99829,31150,18667,24887,248103,123שטח גידול אפקטיבי

202120222023202420252026202720282029התפלגות שטח לפי גידולים )%(

35%35%35%35%33%32%31%30%30%בזיליקום

55%55%50%45%45%45%45%45%45%תבלינים אחרים

10%10%15%20%22%23%24%25%25%עלים ירוקים

100%100%100%100%100%100%100%100%100%סה"כ

202120222023202420252026202720282029התפלגות שטח לפי גידולים )מ"ר(

6801,3782,9746,6499,67216,05920,84726,17430,937בזיליקום

1,0692,1654,2498,54913,19022,58330,26239,26246,405תבלינים אחרים

1943941,2753,8006,44811,54316,14021,81225,781עלים ירוקים

1,9443,9368,49818,99829,31150,18667,24887,248103,123סה"כ
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מטרות העיקריות של הטכנולוגיה שפיתחה ה)כמה ק"ג מהגידול ניתן להפיק למ"ר(. אחת מ השונ (Yieldהגידולים השונים הינם בעלי תשואה )

תשואה למ"ר של כל גידול. בטבלה שלהלן אנו מציגים את הנחות החברה לגבי התפתחות ה הגדלתהחברה ותמשיך לפתח בעתיד היא 

 / מ"ר(: התשואות לשלוש משפחות הגידולים שנלקחות בחשבון במודל השווי הנוכחי )ק"ג

 

 בטבלה הבאה מוצגת התפוקה השנתית החזויה לכל אחד מסוגי הגידולים, בהתאם להנחות שהובאו עד כה )בטון(:

 

 :לכל סוג גידול )אירו לק"ג(תוצרת בהתאם  לרשתות השיווק לק"גהממוצע להלן הנחות החברה בנוגע למחיר 

 

 :סיכום תחזית ההכנסות לפי סוג גידול )אלפי אירו(להלן 

 

ממכירת צמחי תבלין ועלים למיטב ידיעת החברה, תחזית ההכנסות לשנת התחזית האחרונה מהווה פחות מהיקף ההכנסות  לצורך המחשה,

 .2020בשנת  אחת מקומית מובילהשיווק אירופאית  של רשתירוקים 

  

202120222023202420252026202720282029תשואה למ"ר לשנה )ק"ג(

60100130140150150170170170בזיליקום

3080100100105105105105120תבלינים אחרים

60100130140150150170170170עלים ירוקים

202120222023202420252026202720282029תפוקה שנתית )טון(

411383879311,4512,4093,5444,4505,259בזיליקום

321734258551,3852,3713,1774,1225,569תבלינים אחרים

12391665329671,7312,7443,7084,383עלים ירוקים

853509772,3183,8036,5129,46512,28015,211סה"כ

202120222023202420252026202720282029מחיר לק"ג תוצרת

383837373735353535בזיליקום

383837373735353535תבלינים אחרים

121211101010998עלים ירוקים

202120222023202420252026202720282029מכירות לפי מוצר )אלפי אירו(

1,0083,61710,73025,83340,26263,23493,029116,803138,056בזיליקום

7924,54711,79123,72438,43262,24683,409108,215146,177תבלינים אחרים

873171,3673,9907,25412,98518,52025,02926,296עלים ירוקים

1,8888,48023,88853,54685,948138,465194,958250,047310,529סה"כ

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

202120222023202420252026202720282029

עלים ירוקים

תבלינים אחרים

בזיליקום
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 עלות ההכנסות

 להלן עלות ההכנסות החזויה לפי סעיפים עיקריים )באלפי אירו(:

 

 את הסעיפים הבאים:נסות כוללת כהה עלות

  יצוין . אירו לקוט"ש 0.1 -בכל שנה ומחיר של כ רקוט"ש למ" 3,500 -החברה הקיים צריכת האנרגיה היא כ רבאתהוצאות אנרגיה

כי אתר החברה הנוכחי פועל בהולנד, בה למיטב ידיעת החברה עלויות החשמל גבוהות מהעלות הממוצעת באירופה בפרט 

בצריכת האנרגיה, כאשר החברה מעידה כי כבר  12.5% -הונח כי באתרים החדשים שיוקמו תושג התייעלות של כובעולם בכלל. 

  כעת היא מסוגלת להשיג התייעלות גבוהה מכך.

 ,אירו למ"ר לשנה )בהתאם לעלויות החברה כיום( 46פחמן דו חמצני, דשנים וכדומה( לפי  הוצאה לחומרים )זרעים 

 אירו למ"ר 15 -לפי כ הוצאה למצע אדמה ופינוי פסולת 

  לפי אחוז מן ההכנסותחומרי אריזה 

  עלות העובדים באריזה חושבה לפי אחוז מן ההכנסות 

  אירו למ"ר אפקטיבי בשנה. 250חושבה לפי עלות עובדים שאינם אורזים 

 הוצאות נוספות

 נוסף על עלות המכר, הונחו ההנחות הבאות לגבי הוצאות מו"פ והוצאות מכירה, הנהלה וכלליות:

 מההכנסות  4%מיליון אירו ) 13 -, ועד ל2021 -אלף אירו ב 750 -הונחו הוצאות מו"פ )פיתוח זנים ומו"פ כללי( בהיקף המתחיל בכ

 .(2029 -ב

 מההכנסות  8%מיליון אירו ) 26 -, ועד ל2021 -מיליון אירו ב 2.8 -הונחו הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות בהיקף המתחיל בכ

 (.2029 -ב

 :)אלפי אירו( שנתי לייצג קצב 4/3 -מוכפלות ב 9/2020-1להלן תוצאות החברה הכספיות בשנת בתקופה 

 

 .2020הפסדית בשנת ה מטבע הדברים יתוטרם הגיעה למצב יציב, הי רות ראשוניותימכבשלב פעילות החברה, אשר נמצאת 

 מסים

 15,000 -ורי מס חברות בהולנד. נלקח בחשבון הפסד להעברה של כענסותיה, בהתאם לשיכמה 25%הונח כי החברה תשלם מס בשיעור של 

 אלפי אירו הקיים בחברה כיום.

  

202120222023202420252026202720282029עלות ההכנסות )אלפי אירו(

5991,2122,6175,8519,02815,45720,71226,87231,762אנרגיה

3797681,6573,7055,7169,78613,11317,01320,109חומרים 

2961,3313,7508,40713,49421,73930,60839,25748,753חומרי אריזה

5662,3746,21112,85118,90827,69335,09240,00843,474כ"א  - אריזה

4869842,1254,7507,32812,54616,81221,81225,781כ"א - אחר

2,3276,67016,36035,56354,47387,222116,339144,963169,879סך עלות ההכנסות

% מהמכירותאלפי אירוסעיף

100%           839הכנסות

24%           201הוצאות אנרגיה

11%             89חומרים

14%           115חומרי אריזה

37%           307כח אדם - אריזה

55%           460כח אדם - אחר
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 השקעות הוניות ופחת

 הבא של עלויות נדרשות למ"ר: לפי גודל החווה המוקמת לפי המפתח בהקמת שטחי גידול חדשים מתומחריםהשקעות החברה 

  אלפי אירו למ"ר 42. –     מ"ר(  12,000חווה קטנה )עד 

  אלפי אירו למ"ר 1.8 –   מ"ר(  20,000חווה בינונית )עד 

  אלפי אירו למ"ר 1.5 –    מ"ר(  30,000חווה גדולה )עד 

  אלפי אירו למ"ר 1.4 –( 30,000חוות גדולה מאוד )מעל 

 להלן פירוט השקעה בחוה אופיינית, על פי מרכיבי גידול ואורך חייהם הכלכלי של המרכיבים השונים:

 

 שנים. 10פני -בהתאם לפירוט הנ"ל, הופחתו ההשקעות על

 במתקני מו"פ, ציוד אוטומציה ועוד.מיליון אירו בכל שנה,  1.5נוסף על כך, הונחו השקעות נוספות בגובה 

 

 הון חוזרהשקעות ב

 )קרי חודש פעילות(. מן ההכנסות 8%הונח כי יתרות ההון החוזר של החברה יהיו בסדר גודל של 

 מחיר ההון

 להלן פירוט תחזית מחיר ההון:

 

 התואם את רמת הבשלות הטכנולוגית והשיווקית של החברה.  15%התזרימים הוונו במחיר הון של  ,לתחשיב לעיל בהתאם

 צמיחה פרמננטית

 .%1.5צמיחה פרמננטית של  הנחוה

  

שנות חייםחלק בעלותמרכיב

41%10מערכות מיזוג אוויר

18%5תאורה

17%20חשמל, מידוף

15%10מכונות וציוד

7%5מערכות השקיה

1%5מחשוב

100%10סה"כ השקעות

סעיף

ממוצע ענפי Farming/Agriculture ו- Biotechnology  במאגר D/V22.2%Damodaran משקל חוב

ממוצע ענפי Farming/Agriculture ו- Biotechnology  במאגר E/V77.8%Damodaran משקל הון

ממוצע ענפי Farming/Agriculture ו- Biotechnology  במאגר Kd3.00%Damodaran מחיר החוב

מס סטטוטוריT25.0%שיעור המס

לפי Federal Reserve Treasury constant Maturities )10 שנים(Rf0.93%ריבית חסרת סיכון

Rm-Rf5.89%Damodaran - Market Risk Premium- Israel 2020פרמיית השוק

ממוצע ענפי Farming/Agriculture ו- Biotechnology  במאגר βL0.88Damodaranבטא ממונפת

 SPC10.91% Duff & Phelpsפרמיית גודל

2.0%פרמיה ספציפית

Ke19.02%Rf+βL*)Rm-Rf(+SPCמחיר תשואת הבעלים

WACC15.00%Ke*E/V+Kd*(1-T)*D/Vשיעור היוון ממוצע משוקלל )מעוגל(



 
 28  מתוך 26

                                                                      

                                   הערכת שווי                   ι  Future Crops  ι  2021 פברואר 
  ι T: +972-3-6767006 ι  W: www.betafinance.co.il  ι  A:  יפו-, תל אביב58מגדל אלקטרה סיטי, רח' הרכבת   

 תזרימי המזומנים החזויים

 להלן מוצגת תחזית תזרימי המזומנים הנובעת מן ההנחות שנמנו לעיל )אלפי אירו(:

 

 אירוליון ימ 129 -בכסך שווי פעילות החברה מוערך בתזרים שלעיל 

 בגרף שלהלן, התפתחות התזרים השנתי והרווח הנקי לאורך שנות התחזית )אלפי אירו(:

 

  

מייצגת202120222023202420252026202720282029אלפי אירו

1,8888,48023,88853,54685,948138,465194,958250,047310,529328,220הכנסות

349%182%124%61%61%41%28%24%6%צמיחה

עלות ההכנסות:

5991,2122,6175,8519,02815,45720,71226,87231,76233,571אנרגיה

3797681,6573,7055,7169,78613,11317,01320,10921,255חומרים 

2961,3313,7508,40713,49421,73930,60839,25748,75351,531חומרי אריזה

5662,3746,21112,85118,90827,69335,09240,00843,47443,474כ"א  - אריזה

4869842,1254,7507,32812,54616,81221,81225,78127,250כ"א - אחר

2,3276,67016,36035,56354,47387,222116,339144,963169,879177,080סך עלות ההכנסות

1,8107,52817,98331,47551,24378,619105,085140,650151,140(439)רווח גולמי

23%21%32%34%37%37%40%42%45%46%-שיעור מסך הכנסה

7551,2721,6722,6774,2975,5397,79810,00212,42113,129הוצאות מו"פ

40%15%7%5%5%4%4%4%4%4%שיעור מסך הכנסה

2,8323,8165,9728,03212,03315,23119,49625,00524,84226,258הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות

150%45%25%15%14%11%10%10%8%8%שיעור מסך הכנסה

EBITDA(4,026)(3,278)(116)7,27315,14430,47451,32570,078103,387111,754

39%0%14%18%22%26%28%33%34%-213%-שיעור מסך הכנסה

1,3001,8192,8005,0505,2009,10011,87515,02518,17520,698פחת

2,2249,94521,37439,45155,05385,21291,056(2,916)(5,097)(5,326)רווח לפני מס

12%4%12%15%20%22%27%28%-60%-282%-שיעור מסך הכנסה

(22,764)(21,303)(13,763)(9,863)(1,301)-----מסים

2,2249,94520,07329,58841,29063,90968,292(2,916)(5,097)(5,326)רווח נקי

12%4%12%14%15%17%21%21%-60%-282%-שיעור מסך הכנסה

התאמות לתזרימי מזומנים:

1,3001,8192,8005,0505,2009,10011,87515,02518,17520,698תוספת פחת

(20,698)(25,234)(31,500)(31,500)(27,750)(39,000)(1,500)(22,500)(9,805)(5,191)בניכוי השקעות הון

(5,040)(4,591)(4,708)(4,376)(2,700)(2,471)(1,284)(549)(157)השקעות בהון חוזר

5,25520,22451,80968,292(2,954)(26,556)3,302(23,900)(13,632)(9,374)תזרים

0.51.52.53.54.55.56.57.58.58.5תקופות להיוון

2,1187,09015,793154,207(1,370)(14,158)2,025(16,852)(11,054)(8,741)מהוון

129,058(25,149)(40,942)(48,032)(50,150)(48,781)(34,622)(36,647)(19,795)(8,741)מצטבר

(40,000)

(20,000)

-

20,000

40,000

60,000

80,000
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 ניתוחי רגישות

 והנחות הצמיחה הפרמננטית: בשיעור ההיווןלהלן ניתוח רגישות תוצאת הערכת השווי לשינוי 

 

התפתחות שטחי החוות )האטת ההשקעה בשטחים חדשים( ולשינוי  בחנו את רגישות תוצאות התזרים לשינוי בפרמטרים שלבנוסף, 

 בפרמטרים של התשואה למ"ר, כלהלן:

  התפתחות ההשקעה בחוות נעשה לפי הנתונים הבאים:תרחיש שינוי בבחינת 

 

 בחינת תרחיש שינוי בהנחות התשואה נעשה לפי הנתונים הבאים:

 

 תוצאות הפעלת התרחישים הם כלהלן:

 

 .ליון אירוימ 031-100בתחום שבין התוצאות בטבלה שלעיל מראות כי שווי החברה נע 

 השווי הנ"ל תחת הנחה כי החברה נקייה מכל חוב או התחייבות פיננסית, למעט יתרות הון חוזר נורמטיביות.

 

 

 

 

 

######13%14%15%16%17%

0.5%169,670141,634118,42399,03482,714

1.0%177,725148,022123,550103,19386,119

1.5%186,481154,921129,058107,64089,744

2.0%196,032162,395134,989112,40393,611

2.5%206,494170,519141,394117,52097,744

מחיר ההון

ת
טי

מננ
ר
פ

ה 
ח

מי
צ

202120222023202420252026202720282029שנה

1,9443,4996,9986,99818,99833,99853,99873,99893,998שטח גידול בתחילת שנה

1,5553,499-12,00015,00020,00020,00020,00010,000תוספת בשנה

3,4996,9986,99818,99833,99853,99873,99893,998103,998שטח גידול בסוף שנה

1,9443,9366,9989,99825,18642,24862,24882,24898,123שטח גידול אפקטיבי

202120222023202420252026202720282029תשואה למ"ר לשנה )ק"ג(

5080100120130140150155162בזיליקום

205060759090105105116תבלינים אחרים

5080100120130140150155162עלים ירוקים

רגישותבסיס

129,058120,688בסיס

107,296101,446רגישות

שטח חוות

ה
א

שו
ת
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 Beta Financeאודות 

 Beta Finance  הוקמה במטרה להוות גוף יעוץ מהשורה

בישראל, עם מיקוד בתחומי הייעוץ הפיננסי, הראשונה 

   .לחברות בכל הענפים בעולם העסקים

 Beta Finance  מושתתת על צוות יועצים פיננסיים מהמובילים

בישראל בענפי המימון, כלכלה, רגולציה וייעוץ ניהולי. ניסיוננו 

בשווקים המקומיים והבינלאומיים הינו גורם מפתח בהצלחתם 

 היצירתיות העסקית והפיננסית המאפיינת אתשל לקוחותינו. 

Beta Finance  בשילוב הדגש המיוחד לצרכי הלקוח, מובילים

את שותפי החברה לקחת חלק בלתי נפרד מקבלת ההחלטות 

 .בקרב רבים מלקוחותינו

 לשותפי Beta Finance  ניסיון עשיר ומגוון במתן שירותים

ם כלכליים מקצועיים לסקטורים שונים בארץ ובחו"ל בתחומי

ועסקיים. לצוות החברה ניסיון נרחב בתחום התשתיות, 

טק, קמעונאות, לוגיסטיקה ותעשיות -פיננסים, נדל"ן, היי

 .מסורתיות

  ,צוות החברה מלווה מזה שנים, מגוון רחב של גופים פרטיים

 .מוסדות ציבוריים ופיננסים, משרדי ממשלה, קרנות ועוד

 אנו שותפי Beta Finance  כי ייעוץ הוא מקצוע ואנו מאמינים

מקדישים את זמננו ליעוץ מקצועי מזה שנים רבות. כל אחד 

מצוות השותפים ייעץ במרוצת השנים לעשרות גופים בשאלות 

 .עסקיות שונות ומגוונות

  אנו מאמינים שיושרה, אמינות ומקצועיות ימשיכו להוביל את

סים לקוחותינו לעבר הישגים חדשים. כפועל יוצא, מערכות היח

ושיתופי הפעולה של החברה עם הקהילה העסקית בישראל 

 הינם רחבי היקף.
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