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 הליםתקציר מנ

מחקר, טכנולוגיה  לאחר מספר שנים שליתחה, ראלית אשר פרה ישנה חבי, הBeyond Oilחברת 

וסינון  0.1%הקטנה מת המאפשרת ייצור שמני מאכל בכבישה קרה בחמיצו , פורצת דרך,חדשנית

 .כבישה קרה בתנאי ך ירוקבתהלי גולמיים בשמנים חומציותה

 רתשמנים בריאים יובי העולם לייצר חסוגים שונים ומכל רליצרני שמנים מה מאפשרת וגינולהטכ

הטיב את תהליכי הייצור שלהם כתהליכים ידיתותיים יותר , לת כיוםת שאינה קיימאיכו ברמת

 תוך יצירת ערך ורווח רב ליצרנים אלו. ביבה ולאדם וכל זהלס

טמעתה מים שונים האחראים על פיתוח הטכנולוגיה והפר מומחים בתחומעסיקה מסרה בחה

, המפעל הקמתהון על מנת להשלמת לגייס מבקשת החברה זו, בעת  .בשווקים השונים בעולם

תהליכי ייצור ב פורצת דרךכה יהוו מהפאשר ה השונים מוצרי מערך שיווק ומכירות ופיתוח

 .עולםים כיום בהשמנים הנצרכ איכותשיפור ל כן,ו עולםהקיימים כיום ב השוניםהשמנים 

הקושי לם ובי העוחבצריכת שמנים בר בע מהגידול המתמשךק נופלסרך אותו מבקשת החברה הצו

, מאמינה החברה על כן תהליכי ייצור שאינם מזיקים לסביבה.בוהה ובגלייצר שמנים אלו באיכות 

 זיכוך תהליכי רותייו ת השמנים בעולםשיפור איכולתביא פיתחה אותה י הטכנולוגיה הייחודית כ

ע"י  ושבוצע םיקרבהתאם למח .הקבה ירועל סבי חלופה בריאה יותר השומרת תיצירך השמנים תו

על כל הצרכים של  נהתעה היא מפתחת ומבקשת להטמיע בשוק י הטכנולוגיה אותה כנרא, החברה

פורמולות למגוון  ן כי החברה מפתחתצויעצום בעלויות. יכון חברות הפקת השמנים תוך חיס

 עולםהמולה ברחבי שיווק הפור כי ופההחברה צ .לשימושים שונים כאמור עולםבשמנים המופקים 

 של שמן הולת גדלכמו פורמולהמנת בייצור ה ככך היא העלות הנמוה לאים. הסיבא רווחים נתשי

בהתאם למחקרים שבוצעו, שימוש  .עקב השימושנוצר ליצרן גדול האל מול הרווח ה, כןו

 ר הקיימות בעיקר ברמת טיהור השמןהטיהומביא לתוצאות עדיפות בהרבה על שיטות  בפורמולה

ברמת איכות בכבישה קרה פשר ייצור שמנים מא וכן למדידה בשוק השמנים הנכון שהיא המדד

שמנים בכבישה קרה להגדיל את כמות ליצרני ה תשאינה קיימת כיום בטבע. הטכנולוגייה מאפשר

ק לצרכן שמנים ספל כלובכך שיווחיים למקסם את רו ובכך שמייצרים באיכות גבוהההשמנים 

 .וךות במחיר נמלתעשיות שונדה באיכות ירו לושמנים א ורמכלם יותר במקום איכותיים ובריאי

השמן הגדולים בעולם ולמכור את הפורמולה שיטת השיווק של החברה שואפת לחבור לספקי 

ליווי תוך  הפורמולהנט על רשום פטבקשה ל 2015ה הגישה בשנת ברהח ובתי הבד. למפעלי השמן

ה יבה את קנייבנוסף, הרח יני הפטנטים.בקניין רוחני ובד מלא של משרד עורכי דין המתמחה

 .2019נת פטנטים נוספים בש הרוחני ברישום

ע"י  השבחתוושמן רונות שגלומים בהפקת ר רב של יתספהחברה מפרטת מעסקית של כנית הוהת

שונים רונות בריאותיים תיוסביבה, כות הת, איכלכליה כגון תרומ הפורמולה שפותחה ע"י החברה

 .ת אחרותפני שיטו על רתצותב

השקעה בחברה ובמוצר תראה את הפוטנציאל הגבוה הגלום בן, ת שתוצג להלתוכנית הכלכליה

קר עישמורכבות ב מטרים שונים כמו עלות ההשקעות הראשוניותעל פראותו פיתחה ומבוססת 

 ברגולציה הנדרשת.טיפול מפיתוח ו

בכל שנה להגדיל את נפח ו 2019 ולמי בשנתק השמן העחדור לשוהחברה ל יהתוכנית צפובהתאם ל

 פים.נוס סוגי שמניםנוספות להוספת פורמולות  שוק אליו היא מכוונת תוךה

 מיליון אירו. 230יגיע לסך של , רווח החברה יאמיר ו2028פה כי עד לשנת החברה צו

יים ה והפוטנציאל העסקי שקניינק ה,בהתאם לתחזיות אלו ביצעה החברה הערכת שווי פעילות

 אירו.מיליון  44-ך של כסחברה על חי של הכה הנוכנקבע ערב המודל ובה. לאחר חיש



 

 

 תיחום עבודה .1

ייעוץ עמינח שטיינמץ  של עו"( נערכה בסיוהחברה" :)להלן Beyond oilתכנית עסקית זו של 

והי איננה יה בלבד. זפורמצואינ ותלשם נוח ת העסקית נערך. המידע בתכנית מיסוי בע"מופתרונו

 א תחליף לשיקול דעתו של משקיע.ל אף, וציהאו אופ המלצה

המידע המוצע בתכנית עסקית זו הוא סיכום בלבד והחברה איננה מבטיחה כי המידע שלם או 

וצאה ריות לכל נזק ו/או הפסדים אשר עלולים להיגרם כתחאבשום תישא  מדויק, והיא לא

 .דעמשימוש כלשהו במי

, מטרות, אומדנים, הערכות ומידע ותזיתח ליםהכולים צגים נושאים שונעסקית זו מו ניתבתכ

ים לאירועים ו/או נושאים עתידיים, שיישומם  איננו בטוח ו/או שאינם בתחום שליטת נוסף, הנוגע

, כולל קשר עם 1968-חחוק ניירות ערך, תשכ"המידע העתידי, כפי שמוגדר ב בתחום, והם החברה

יצור, שינויים בתוכנית החלוקה, היו תוחהפיתוצאות רווח מהתכניות, ת ו, עלויוווחיםיות רחזת

ניות. תחזיות המידע מבוססות על הערכות סובייקטיביות קבלות של אישורים וההמשגה של התכ

או הערכה ה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות שום תחזית שכזאת ו/ננרה איד. החבשל החברה בלב

זו. הביצוע או  יתסקת עכניום של תלאחר תאריך הפרסת שיתרחשו נסיבוו/או ם שתשקף אירועי

חוסר הביצוע של המידע  הצפוי יושפעו בין היתר ע"י גורמי סיכון התואמים את העסקים של 

ת וגורמים חיצוניים המשפיעים על עסקי החברה, ילה הכלבסביב התפתחויותהחברה, כמו גם ע"י 

, דומהכו זיםבחועמידה  בלת ההיתרים, איעיכובים בקמות, מתקיין ו הצעות צד שלישי שאינכמ

הקוראים של תכנית עסקית לקחת על שאי אפשר לחזות מראש ושהם מעבר לשליטת החברה. לכן, 

וצאות החזויות או דה ניכרת מהתות במילהשתנ ותבחשבון שתוצאות הפעילות של החברה יכול

 ם הנזכרים לעיל.אחד מהגורמי כל של םייובין השאר בגלל שינ לה,מע נאמרההמשתמעות 



 

 

 כללי .2

 Beyond Oil תחבר 2.1

 רקע: 

מחקר, טכנולוגיה  נה חברה ישראלית אשר פיתחה, לאחר מספר שנים שלי, הBeyond Oilחברת 

וסינון  0.1%-הקטנה מת המאפשרת ייצור שמני מאכל בכבישה קרה בחמיצו , פורצת דרך,חדשנית

 .כבישה קרה בתנאי קך ירובתהלי גולמיים בשמנים חומציותה

 לם לייצר שמנים בריאים יותרהעובי חסוגים שונים ומכל רנים משמ ניצרילה מאפשרת וגינולהטכ

ותיים יותר דהטיב את תהליכי הייצור שלהם כתהליכים ידי, לת כיוםברמת איכות שאינה קיימ

 תוך יצירת ערך ורווח רב ליצרנים אלו. ביבה ולאדם וכל זהלס

 -צר הסופי ותהברמת  ,יתשאר :בכל רבדיה נולוגיההמגנים על הטכפטנטים  צאה נרשמומההתחת 

 פיחהשל ס תהליך -י היישום ברמת תהליכשנית,   .כיום בעולם שאינה קיימתאיכות  רמתשמנים ב

 יובתהליך הייצור או לאחרמשמנים בכבישה קרה  החמיצות() חופשיותחומצות השומן ה ינוןוס

  בעולם. נה קיימת, שיטה שאי()על כל צורותיו

עולמי בתחום זה  בפטנטזיקה ה מחהחבר - ("הפורמולה") צמםה עעל מוצרי החבר ,שלישית

  ולאדם. הידותית לסביבקה, וידית, ירוונהמבוסס על פורמולה חסכ

י שמנים כגון ים נוספים  הספציפיים לסוגכל סוגי השמנים ומחוזקים בפטנט ם עלמגניהפטנטים 

 '.וכו שמן זית, אבוקדו דקל

 

דרך בתחום  פריצת המהווה, בעולם מסוגה היחידה נית,שדח טכנולוגיה ilO Beyond די חברתיב

תרום ליצרני השמנים בעולם לשפר את תהליכים הינו לחזון החברה  ."משנה את חוקי המשחק"ו

 יבה.ובאיכות הסבניכרת בבריאות האדם  להטבה ך להביאומוצריהם ובכ

 

שנת לה ב"( החטנטפה"" או ולהמורפה" :)להלן Beyond תנוסח פעילות המחקר והפיתוח של

וף פעולה יתבשים ותעשייתיים ישימות מעבדתירי פיתוח פטנט שכלל מחק. היזמים עסקו ב2009

תאמת השונות. החברה נמצאת כרגע בשלבים הסופיים של  ם מומחים בינלאומיים וחברותע

 .מאכלהלתעשיית שמני הטכנולוגייה 

 



 

 

 

  אנשי המפתח 2.2

תורם  אחדכל , שוניםם מיים בתחותמחהמ יםיזמשל בעלי מקצוע וב ההנהלה מורכבת משילו

 .מניסיונו בתחום התמחותו למיזם והוצאת התכנית אל הפועל

 ניסיונם המקצועי:קצר של הרשומים מטה הינם אנשי הצוות ותיאור 

 

 מנכ"ל –ור יכאל אפנחס מ

 החברה. ת ממניו 81.6%-המחזיק ב מר אור הינו ממציא הטכנולוגיה ומייסד החברה

שנה, בדגש על תעשיית המזון. בנוסף,  25-כ לים שהעסקיר בעולם עשון ניסי בעל יזם והינמר אור 

ם שנים בעיבוד וטיפול בשמנים, מתמחה בעיקר בהפחתת חומציות בשמני 10ניסיון של  למר אור

בחוקי תעשיה ומסחר  M.B.A. מר אור הינו עורך דין בעל תואר בתחום ר פטנטיםמספ וכתב

 ל.שראר אילן, יב מאונ'

 

 קיתוח עספי נהלמ –רי כהן או ר"ד

ד"ר . מהחברה 3%-מחזיק באופציות לוד"ר כהן אחראי על הפיתוח העסקי והאסטרטגי בחברה 

אלוף משנה לאחר מגוון רגת ה"ל בדרופא שיניים , בוגר האונ' העברית , השתחרר מצ –כהן 

 תפקידי פיקוד וניהול. 

פר סבמכדירקטור  הןמכת בריאות , כוערל ממנהואר שני בת בעל תואר שני במנהל עסקים ,

 חברות.

 

 ראש מחקר ופיתוח  –פרופ' ניסים גרתי 

 שומנים.השמנים והפרופ' גרתי הינו אחד מהמומחים הגדולים בעולם בתחום 

יחסים הים בשל למייסד מנטורהווה בתחום המו"פ ומ 2012משנת  מיזםה את הפרופ' גרתי מלוו

 כיועץ  משמש גרתיפ' פרום. מניהש פטנטים ובתחוםה וםבתחרב ניסיונו הר המיוחדים ולאו

. כיום עובד כראש המחלקה במכון קזאלי לכימיה יישומית, המחלקה לכימיה ברההמו"פ של הח

ת ועהינו מומחה בתחום מדעי המזון ,טכנולוגית פיזור, תופ גרתיפרופ' באוניברסיטת ירושלים. 

 .םיאידקול והידרובונים ים, חלמנממשק, שומנים, ש

. פרופ' גרתי זכה בפרסים יסטליזציה של שומנים וחומצות שומןה בתופעת הקרהוא מומח, כןו כמ

 Chang Award AOCS (of The American Oil Chemistsרבים, כולל הפרס היוקרתי ביותר

Society) של המזון, פרס הטכנולוגים (IFT) המשותף של חקר ס המופרAOCS רס ת הפבל אקיו

ע"י איגוד המזון ותעשיות המזון בישראל. הוא  (2009) ייםח ל מפעלשראל עבי תריוב יתקרהיו

   חבר בוועד המנהל של מספר מכונים וחברות, ומייעץ למספר חברות ישראליות ובינלאומיות.

 

 סגן מנהל פיתוח  –אד קיזיל זי רד"

החברה. של "פ והמ ץש היום כיועשמומ "פמום הבתחו 2011משנת  מלווה את המיזם ד"ר קיזיל

בוגר מכון קזאלי לכימיה  ד"ר קיזיל הינו מנהל המו"פ. סגןימונה ל רחבות החברה,עם הת

 לטה למדעים יישומיים באוניברסיטה העברית בירושלים. יישומית בפקו

 15 במשך אקדמי וחוקר בכיר כמרצה ומשמש שנה 30 במשך השמנים בתחום עובד קיזל ר"ד

 .האחרונות השנים

 



 

 

 

 ווק שימנהל  – ראון תיהונ

לק בפיתוח הטכנולוגיה יחד עם מו"פ ולקח חה בתחום 2010ת נאת המיזם מש מר אור מלווה

מומחה הוא  אורמר ממניות החברה.  4.8%-אביו. מר אור הינו מייסד שותף בחברה ומחזיק ב

 רתים השמנים. מר אור שצועי רחב בתחווידע מקניהול, שכלה בת עם הווהמכיר בתחום השיווק

 צה"ל. מודיעיני ב-צעימבעולם הגיע מהידה מסווגת( מ)סרן במילואים, יחל ן בצה"קציכ

בעל ניסיון מעשי בניהול, קבלת החלטות וביצוע משימות מורכבות. מר אור ממשיך את לימודיו 

 מזון. והנדסת תחום הניהול, הביוטכנולוגיהב

 

 הל טכנולוגי מנ –אלי בלי 

 בכבישהשמנים תי בד לייצור שום הטכנולוגיה בבייומחה בומ יםשנ 5-מר בלי מלווה את המיזם כ

ממניות החברה, עם הקמת המפעל ימונה למנהל  4.8%-ו מייסד שותף ומחזיק ברה. מר בלי הינק

עם  ואלקטרוניקה לאי חשמסנו הנדיצל מפעלי הלקוחות. מר בלי היישום הטמעת הטכנולוגיה א

 .שנות ניסיון בתחום 18-למעלה מ

 

 סחר בינלאומיהל נמ –ן כה משה

. מר כהן המניות החברמ 4.8%-ב המחזיקותף סד שיימ והינו שנים 5-מיזם כמר כהן מלווה את ה

ם, רבי ניהולייםנה בתפקידים ש 32מומחה בתחום הרגולציה, ייצוא ומיסוי. מר כהן כיהן במשך 

-בתל אביבכס המת ימנהל בית המכס באשדוד, מנהל ב בירושלים,קירות מס חמחלקת  כגון מנהל

סים והיה אחראי על מערך גביית מיר, יותודים עוב 150-ידות שמנו כרת תפקידו ניהל יחסגיפו. במ

 .8200שראלית בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים. בנוסף, שירת ביחידת המודיעין הי

 

 ' תנח ושויעמ-שטיינמץ –משרד רו"ח 

בתחום  יעציםמי, וקורת חשבונאיתבביה ברחבון מהמובילים בארץ, מייצגים את הואי חשמשרד ר

 .עסקיוי הפיננסי וההליו

https://www.cpa.co.il/ 

  

  צדוק-כהן-פרל -משרד עו"ד 

. המשרד IP-הני ושמירת ן הרוחיה בתחום הקנים את החברת החברה ומייצגימלווים את פעילו

 כל רחבי העולם.ב ם זה ובעל סניפיםבתחו ץראהינו אחד המשרדים הבכירים ב

https://www.pearlcohen.com/ 

 

 פלק-הירש - משרד עו"ד

לות יעאת פ ה, מלוות במשקמספר חברות הזנק מהמובילוהמשרד האחראי על ליווי מסחרי של 

 וזי מסחרי.בתחום הח החברה

o.cf-https://h/ 
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  Beyond Oil של האסטרטגיה 2.3

 מטרות הבאות:ההשגת וש כאמצעי לאת ההון הדרברה לגייס בכוונות הח

 .הלופורמהזת יצור וארייי )קו ייצור( ל, כולל רכישת ציוד אוטומטפעל ייצור תעשייתימהקמת  •

 .ספיםנום פטנטי בינלאומי להפצת הטכנולוגיה והשלמת רישום ערך שיווקהקמת מ •

ני הייצור קוהטכנולוגיה למת התאמת הפורמולה תוך לתחומים נוספיםפיתוח השלמת  •

ים שמנ ,)לדוגמא בעולםהמיוצרים  הנוספיםם בתעשיית השמנים ולסוגי השמנים השוני

בבית  צרים ומטופליםיוהמ גולמייםבית הבד ושמני מאכל ם בשה קרה המיוצריבכבי כלמאל

 .(וךזיכ

ים יצמפ  י"עברחבי העולם ולוגיה הפורמולה והטכנהפצת מצעות באה עילותנת את פנחברה מתכה

 .(תה מדינהאוח השוק בתנם להתאב)מיליון יורו  1-3מדינה בין  בכל וזכיינים

שימוש  הענקת רשיונותמתכננת החברה ם המזוככים, ה לשוק השמניהתרחבות החבר, עם בהמשך

 .קוחהלשל  לותעיפה , תוך תמחור בהתאם להיקף(IPצר )למו

 ים לבדיקה.י ורכישת עזרתקן בינלאומ בדה על פימע הקמת - ותקעשה

 .ומים נוספיםחמחקר והפיתוח במטרה להגיע לישימות נוספת בתההרחבת 

 

 

 והתהליך הטכנולוגי Beyond Oil הפורמולה של 2.4

 תוכואי רבות לבריאות האדם יםרמתוהעיים ם טביבירכ ילהמכ Beyond Oil של ההפורמול

הוספת . מופרדות מהשמן הרעות"" והחומצות ההפורמולבסיום התהליך חומרי בה. ביהס

רמת בכבישה קרה בעלי חמיצות גבוהה, ל םהשמני שדרג אתתלתהליך ייצור השמן  ההפורמול

  (.0%-)קרובה ל דאוחמיצות נמוכה מכות גבוהה עם שמנים באי

 ובכך ,חיר נמוךר נמכרים במואשם תיונח יםהנחשבשמנים לדרוג מבוצע שולה ורמת הפבעזר

נות ומבלי שהתכ ,פכים לבעלי תמחור גבוהוהוביותר גבוהה  איכותאלו מקבלים שמנים 

 ימושייםרמולה ש. לפויםתיונזתיתרונותיהם ה ללכותוך שמירת הפיזיקליות שלהם יושפעו 

לזנוח ו לכיוך בכושמן, התהליך הפקת מ כחלקהפורמולה את  וסיפוכוך יבתי בד ובתי זי. מגוונים

  רבות. עלויותפחית ולה שתעפת להפקת שמן, וסורתימהשיטות המחלק 

חמיצות אפסית )קטנה יגיע לרמת  ,Oil  Beyondיתיטכנולוגבשימוש תוך י בד, שמן שייוצר בבת

טכנולוגיה שום היי ,בנוסף. (EXTRA  VIRGIN)רמת איכות של שמן כתית מעולה ( וב0.1%-מ

לים כימיק ללאו טמפרטורות גבוהות ללאשמן באיכות גבוהה  קתהפ פשראתהזיכוך בבתי דשה הח

כימיקלים. -נים ופוטויטמיו תיים, כמובים בריאויבי של רכיסלאיבוד מא יםמ, שגורםאלימי

ת וטורטמפרמייתרת את הצורך בשימוש בהייצור,  ה הפחתה בעלותהטכנולוגיה החדשה מבטיח

חיי  כןכמו  ללא רכיבי טראנס.ך יתקבל שמן בכו וםכי ךתמשים בתי זיכובוהות ובקיטור שבו משג

 שנים. 5עד  3תקופה של ל ,שנהעד  נהחצי שתקופה של מ ושמן ישודרגה של ותוקפוהמדף 

 

 פיתוחים עתידיים   2.5

רה חבה ת בשמני מאכל בכבישה קרה, פעלהום הורדת החמיצובתח לפעילות החברהנוסף ב

 . מכמות פרי נתונה כמות השמן המופקתת ללהגד ףסמוצר נולפיתוח  2016-2018השנים  מהלךב

 יםמוצלח תתעשייתי יםניסוי ובוצע 2018נובמבר ב .מוצר זהפיתוח ניסויים ל 'עה מסהחברה ביצ

ראה ) שמעותית בתפוקת השמןו להגדלה מהביאאשר  ופיהיאתמפעל ייצור שמן אבוקדו בב

 צר זה.תח מופלובכוונת החברה להמשיך  (.וחוות דעת לקוח יסוניקול פרוטו



 

 

 ניתוח שוק  .3

קרה נחשבים באופן נרחב לשמן באיכות הגבוהה ביותר. השמן מושג דרך כבישה  השיבכבם שמני

מכבשים עשויים ו ים גרניט אם כבדים עשוירחיי ם תוך שימוש באבנייעינסה של פירות וגרריוג

 מצאים במפעלים מסחריים גדולים.פלדת אל חלד מודרניים, שנ

ך, אסור שהטמפרטורה תעלה מעל וכך החיצרות חום תוך תהליסה מייוהגרי הששהכבי למרות
F120 (C40על מנת שהשמן יחשב ככבישה קרה. שמנ )אפילו בטמפרטורה  םצריבכבישה קרה מיו ים

 ארומה והערכים הבריאותיים.ה ם על הטעם,יותר, שומרי נמוכה

יות נמוכה( שאינו מיוצר )בחומצ הישנה דרישה הולכת וגוברת לשמן ברמה גבוה ותהאחרונבשנים 

 ףדם כימיים. תהליך טבעי המפיק שמן בעל חומציות נמוכה נחשב כבריא יותר וחיי המיבממרכי

 ר.שלו ארוכים יות

 באיכות השמן וביתרונותיו הבריאותיים.גם השמן, פו בתהליך ייצורמיים ימור במרכיבים כישה

 חומרי גלם/ך/טכנולוגיהתהלי םייבתי הבד לא קבבמסגרת התהליכים המבוצעים  וםכי

לכן ניתוח השוק מתייחס  ,צותמיח 0.2%-הקטנה מת חומציות רמב לייצר שמן שבאמצעותם ניתן

יום כל בית ועל הכך שבפ Beyond Oilרת ה החדשנית של חבגילייצור במצב הקיים ללא הטכנולו

 כגון: םמציות שונה בהתאם למרכיביו השונימת ברמת חוכעובדה קייד מייצר שמן ב

 וכו'. המסיק, תנאי גידול, אקלים, צורת השקיהטע, סוג המטע, גיל המ

חמיצות הקטנה  תת בעולם המיוצר ברמכיום, לא קיים שמן זי ,חשהלצורך ההמ -ית הזן בשוק שמ

 . "מקרה נדיר"הינם חמיצות  0.3%-0.2%גיעים לרמה של המ זית . שמניתחמיצו 0.2%-מ

תהליך ב 1%-חמיצות הקטנה מב שמן אבוקדו ייצרל םיצרניהמתקשים  - האבוקדובשוק שמן 

   .ר בכבישה קרההייצו

המופעלים בבתי  את השימוש באמצעי חימום וטיהור אלימים מייתרת Beyond Oilת טכנולוגיי

 יתבצעש תהליךבשמנים שחמיצותם גבוהה בטיפול מאפשרת ור, עליות היצב. חוסכת הזיכוך

מופרדת  ההפורמולה, לוגיטכנוב סיום שימוש אחרת, לולמע 30-40-בטמפרטורת החדר עד ל

 םהקיימי רדהוההפשימוש במתקני הסינון  לקיומה תוך ירה שום זכרמהשמן לחלוטין ולא מות

  ל השמן.שיו הבריאותיים ערכואינה פוגעת בהרכבו ו

 יישארהשמן  Beyond Oilטכנולוגיית שימוש בהלאחר ש היא  שיטת הזיכוךיתרון ההמצאה מול 

ם לטכנולוגיה ( ולא בהתאExtra virgin)באיכות של כתית מעולה  הרקג של כבישה חת סיוות

 כך.לשמן מזון( שמ ל)כ מןהשאת  פכתבתי הזיכוך שהוהקיימת היום ב

 

 צמחיים  וצריכה של שמנים ייצור  3.1

לה ביותר מהעולמית לשמנים צמחיים גדלה בתקופה  הדרישה ְֵדְֵ  לשנה זה %58-האחרונה, והיא ג 

. שמנים צמחיים (למטה 3.4ראה סעיף )בא תגדל עוד בשיעור זה בעשור ה יפוי כעשור וצלמעלה מ

  .להמים שונים של הכלכבתחוים רבים ושונים רכמשמשים לצ

של התפוקה משמשים  15שמשים לתעשיית המזון ,%ממהשמנים הצמחיים בעולם  %75-כ

ן הצמחי שמה וצרתת ים שלנוספ %9,רי ניקוי קה וחומתעשייה במוצרים כמו קוסמטילמטרות 

 1.לפסולת נחשב %1-ים לייצור דלק אורגני והולכ

                                                 
1 http://www.ucsusa.org/sites/default/files/legacy/assets/documents/global_warming/Recipes-for-Success.pdf    
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 2018-2013ל בשנות היבו וגיםהשמנים הצמחיים לפי ס לשגלובלי יצור ההיאת  םמדגי הבא גרףה

  3 2.(גים הינם במיליון טונות ם במוציהמספר)

  

 
 2018-בזמן שבונות ,יון טילמ 172-כלסך כל הייצור של השמנים הצמחיים הגיע  2013במהלך 

 .לשנה 3.5%-כ למיליון טונות, עליה המשקפת צמיחה ממוצעת ש 197-כהייצור עמד על 

 

 *2013-2019ים בשנים גית של שמנים צמחיים לפי סולובלהבא מציג את הצריכה הג רףהג

 4י טונות(:)המספרים המוצגים הינם במיליונ

 

                                                 
2 http://www.statista.com/statistics/263978/global-vegetable-oil-production-since-2000-2001/    
3 http://www.statista.com/statistics/263933/production-of-vegetable-oils-worldwide-since-2000/     
4 https://www.statista.com/statistics/263937/vegetable-oils-global-consumption/ 
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לופה הבריאה ביותר, מאחר והם לחחשבים מחיים נצים שמנ של צריכה כמוצר מזון, במונחים

נפוצים ביותר לשימוש ה החי. אחד המשנים מןות שומן בלתי רוויות משמנים מכילים יותר חומצ

 שבתחילה מחומם מעט ואז מרוסק.כשמן זרעי הלפתית,  הקנולה, הידוע גם שמןהוא  ישולבב

-כשבמיליון טונות,  197-ל ת,וי הערכעל פ, עיגיסך הצריכה של שמנים צמחיים  2019שנת  ךהלבמ

 בשנה. 3.3%ל ש מיליון טונות, דבר המשקף צמיחה 167הייצור עמד על  2014

טונות, מיליון  54.59סויה על י הלפושמן טונות,  ליוניימ 69.28ל עמדה על דקצריכת שמן ה 2018-ב

שמן , םניטבודקל, י הרעז ןמיליון טונות, ובין השאר כוללים שמ 71.3-ל שמנים אחרים מגיעים

 שמן זית ושמן קוקוס., נהזרעי כות

במהלך דומה מוצעת מ שמנים צמחיים מראים צמיחהל של ייצור וצריכה גלובליים ש הגרפים שני

 יםצור וצריכה הגלובלית של שמנים צמחיביי 3.3%-ו 3.5% לחרונות. הצמיחה שם האהשני 5

 .למטה 3.4יוצג בסעיף כפי ש הבאות, ניםבשי חגוברת במוצרי שמן צמ, מראה דרישה בהתאמה

                         

 2018-2013י צריכה כלל עולמית של שמן צמח

 2013-2018שנים בם וגיסשל שמנים צמחיים לפי ת ליהבא מציג את הצריכה הגלוב הגרף

 4ות(:)המספרים המוצגים הינם במיליוני טונ

 
  

לפי סוג , 2017/18עד  2013/14שנים בין ה צמחיים ניםשמל שנתון זה מראה את הצריכה העולמית 

שמן צמחי העולמי הסתכם בסביבות , יצור 2017/18. בשנת 2018/19, ומספק תחזית עבור השמן

 , וניתן לראות שקיימת עלייה מתמדת בשוק זה.2016/2017 מיליון טון מטרי בשנת 198



 

 

  י השמנים הצמחייםירמח 3.2

 

 :730/06/201-51012/2/30 םחיימשמנים צ שוק של מחירי

 30/12/2015-30/06/2017-בשל שמנים צמחיים לפי סוגים  מחירי השוקאת  מציגהבא  הגרף

 :5(ריתדולר אמריקאי/טונה מט)המספרים המוצגים הינם 

 

05000 Dec…

 

 ייםצמחם ניממחירים של שמעותי. אופן משתנה במש יים אינונים הצמחניתן לראות כי מחיר השמ

 . צריכה כלל עולמיתתו במהלך התקופה הזאשעל ל שמן זית הם היחידיםש יםהמחיר. ירדושונים 

חמור  ופןאב ועגת פומחלו רות בשנים האחרונות, אך אקלים קיצוניל שמן הזית צמחה במהיש

 6זורים רבים והעלו את המחירים.ביבול בא

 

                                                 
5 https://www.indexmundi.com/commodities/  
6 https://www.imf.org/external/np/res/commod/pdf/monthly/010115.pdf  

https://www.indexmundi.com/commodities/
https://www.imf.org/external/np/res/commod/pdf/monthly/010115.pdf


 

 

 

 שמנים צמחיים  3.3

וזלי, ם שלהם כנופקים מצמח. אפשר לתאר את המרקהמ יםמנוצמחיים הם שמנים או ש שמנים

ש כשמן תי פונקציות: הם יכולים לשמא שמלמנים הצמחיים יכולים לוב הששומני ושמנוני. ר

שמן יה, שמן הדקל, שמן סו ר כוללים אתתם ביונפוציה מניםשי הגובישול או לייצור דלק וסולר. ס

  .חמניותקנולה ושמן 

פוח החל מהפריחה כות השמן ומשקפת את הטייא מדד ישיר לאיי הפשחוההשומן  חומצות רמת

הפורמולה יכולה לשמש לייצור שמנים  7ם של השמן.ייופועד למכירה והצריכה הס הפריוהבשלת 

ניקות ת בטכמזערירמות החומציות, תוך התערבות פחתה בע"י ה יותר הגבוה צמחיים בעלי איכות

 כיום.הם ב יםשאו הזיכוך שהמפעלים משתמ ישההכב

ם שמנים לבישול או יצריאת הפורמולה למפעלים המי, החברה שמה לה למטרה למכור כרגע

 םיה משווקי המטרה של החברה, שיכולינם כממנים הצמחיים הרשומים מטה ההש. מאכל

 ה: בפורמולתמש שלה

   

 ים ורגנישמנים בכבישה קרה ושמנים א 3.3.1

ירות/ירקות או זרעים תוך שימוש באבני פשל סה יבכבישה קרה מושגים ע"י כבישה וגר שמנים

ם, כאלה הנמצאים במפעלים יירנעשויים פלדת אל חלד מודשים יחיים משיש גרניט או מכבר

  .שייתיים גדוליםתע

 ך הזרעמן, השמן נסחט בעדינות מתושלהפקת הטבעית ית ותסורמהכבישה קרה היא הדרך 

  .המקוריים של השמן ישמרו ופיוהא ת, דבר המבטיח שהמהו40°-טורה נמוכה מבטמפר

 ישההכבטכניקת ל ראשית, התפוקה ש –זוככים מ קרים יותר משמניםישה קרה ישמנים בכב

שה קרה של כבית היומית ולביהק ,שנית .נמוכה הרבה יותר מזה של טכנולוגיה בעזרת ממסים

בים רכיב המומה ש"הורג" את ר)ם גבוה ושימוש בחו י ממסיסה למיצומוגבלת מאוד בהשווא

ר עות לליטר שמן גבוהות יותבוטיק. עלויות קשבת למוצר בוולכן היא נח (הבריאותיות של השמן

   .רת ממיסמזה מיצוי בעז

קרה:  בכבישהמעובדים  לרוב ם של צמחיםיאהב םיהסוג 8שלישית, חומרי הגלם נבחרים בקפדנות.

וזים, חמניות, גרעיני דלעת, אג שמש,מם שחורים, זרעי תאנה, זרעי פשתן, גרעיני עידקל, זר זרעי

קוס, תירס, אלסר, גרעיני וק משום, אבוקדו, זרעי כותנה,ורעיני רימון ,אגוזי אדמה, שחריע, ג

  .ודקקאו וערז, ון איבאשכולית, מקדמיה, פיסטוק, פשתה, חרדל, סו

    :  2015-עולם מאגוזי העצים הנפוצים ביותר בשמן בת ייצור ההבאה מדגימה א טטיסטיקהסה

                                         

 ערך )בטונות(  גידול

  914,447 אלסר, עם קליפה 

  1,005,436 פיסטוק 

  4,360,018 אבוקדו 

  3,418,559 אגוזי מלך, עם קליפה 

  1,934,817 פהעם קלישקדים,  
 

                                                 
7 Prof. Nissim Garti, Casali, Institute of Applied Chemistry, Institute of Chemistry, Faculty of Science, 
   the Hebrew University of Jerusalem. 
8  http://www.bstinternational.com/why-cold-pressed-oils-are-more/  
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 -חרים הגיע לאים שמנ הייצור הגלובלי של 2015 -, בשנת היבול ב3.1בסעיף  מרשנאכפי 

MMT247% זאת, שמנים אחרים טיקה הבסטטיס ר שמנים צמחיים.ייצו מכלל 14, שהם

ותנה, עי כר, זתיוללים שמנים כמו: גרעיני דקל, שומשום, פשתה, לפתמסוגים שונים וכ יםכבמור

 תירס ואגוז אדמה. וקוס ,ק

ראה )של הפורמולה  הפרדת הטח נוספים של הפטנט על מנת לפתח שיחקר ופיתותידרש למ החברה

ר שמנים צובידת הפורמולה בבתי בד ד בהפרה יתמקהראשון של פיתוח ז שלב. ה(4.4גם סעיף 

לכן, יותר. יקרים בים הנהשמ לרה על מנת לאפשר את השימוש בפורמולה בנתח השוק שבכבישה ק

  .הקר הראשונות לפעילותה הוא שוק השמנים בכבישים הבשנ Beyond oilשוק המטרה של 

  

    מן זיתש 3.3.2

ורק  אך תיזקים מפרי עץ ההם אלה המופ תשמני זית כתי 9יתים,ומית לזהבינלא המועצה לפי

, אשר ים תרמייםנאת רקיעב –מצעים מכניים או פיזיקאליים אחרים תחת תנאים מסוימים בא

ן. נוה וסיגפול מלבד שטיפה, מזיגה, צנטריפועברו כל טי ן וכאלה שלאלא גורמים לשינויים בשמ

 ,וליכות המעולה שית, בגלל האזהותר מכל שמני בוה ביר שוק הגשמן זית כתית מעולה מגיע למחי

ריה כקטגו ריהפ רסק תיהעשוי משאר (גפת)ת וכתית רגיל כקטגוריה שנייה ושמן פומס ריו כתיאח

 .ישיתשל

 

יות ם להביייהמופק ח שמןל גה על מנת להפיק שמן זית למאכל.נטריפועזרת צדים במעוב הזיתים

כשמן מן וסמת על מנת להיות ות אחרוכויואינוגדי החמצון מיצות, כמות מאפיינים הנוגעים לח

ת לעמוד על מנ נמוכה יותר תכואי , אפשר לזכך שמני זית ושמני גפת בעליבנוסף כתית מעולה.זית 

נים תקל ו להגיעללמאכל אדם, אך הם לעולם לא יוכ מן זית ראויולהימכר כש בתקנים הנחוצים

   10.ת מעולהשמן זית כתית סימון של הנחוצים לקבל

צמו. בזיכוך נעשה שימוש בממסים צוי השמן מהזית עממי השמכל ייצור שמן הזית נע %30-כ קר

ינם במצב ש בזיתים שאך מתאפשר ליצרנים להשתמשמן. כמים של ההטעאת  לרוחום על מנת לנט

טעמים הרעים הש, משום (אפילו בין מדינות) יםחבנים ונרוטבי ולערבב בין שמנים ממקורות שמי

  11מנוטרלים באופן כימי. ,ינוההמ מצנו ותהליך היצורשהתחתים הנובעים מזי

בהתאם  2013-2018יבול ה ותשני בובלהגל תיייצור שמן הזת כמויואת  מציגההבאה  הטבלה

  12.ים העולמיתמועצת הזית לנתוני

  

                                                 
9  http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/83-designations-and-definitions-of-olive-oils 

10  https://www.oliveoiltimes.com/olive-oil 

11 http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Olive%20Oil%20Update_Rome_Italy_7-6-2010.pdf 
12 http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/131-world-olive-oil-figures 
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 EU-27של שמן הזית מקורם במדינות  65.9% ,2017-2018 יםולם בשנעשמן הזית ב יצרניותמבין  

 צור שמן הזית. יבי ילותטליה ויוון והן המובד, איכספר

המספרים ) 2013-2018 היבול תנובש הבאה מדגימה את הצריכה הגלובלית של שמן הזית הטבלה

 13(.במיליון טונות

 

 
 

נראה כי השוק . אולם 2000-2018שנים הבין עלתה  של שמן הזית הכלל עולמית הצריכה מגמת

ית בצריכה שירידה ממה , נרשמ2013ר משנת בעיק חרונות,בשלוש השנים האסובל מתנודתיות 

מחירים שרוה ללהיות ק ולהיכ ,תומגמת הירידה המסתכמת בטונ ת.הזי של שמן העולמית

 . 3.2המאמירים, כפי שתואר בסעיף 

 

 :14 18/1920בשנת יבול של שמן זית  תהגלובלי האספקה וההפצההטבלה הבאה מדגימה את 

 

 
 

 האיחוד האירופי. י"עת העולמית מתבצעת פצה של שמן הזיה והפקמהאס 72%י נראה בטבלה כ

                                                 
13 http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/131-world-olive-oil-figures  
14 https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/home  
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ברמת  בשנת יבול יאירופהמרכזיות באיחוד היצרניות ב תמן זישל ש ימחיראת  מציג אהב גרףה

  °0.8עד של חומציות 

 
 

מת בר בשנת יבול אירופיבאיחוד ה המרכזיות יצרניותב של שמן זית מחיריאת  מציג אהב גרףה

  °2 מעל לש חומציות

 
 

 
 



 

 

 
 

משמעותית יה ייא לעלה יבהחברשל  להמורלהסיק כי שימוש בפוניתן  ,המידע שהוצג לעיל לאור

 ;יםיכרנ יםמן בשיעורמחירי השב

 .ק"ג של שמן 100-ל ירוא 33.2-לד ע להגיע ההפרש יכול ,, בהתאם למוצג לעילבספרד .א

 ק"ג של שמן. 100-ו לאיר 318.8 -ד לגיע עול לה, ההפרש יכלעיל למוצג אם, בהתבאיטליה .ב

 שמן.של  ק"ג 100-ירו לא 325.8-לעד  עיגה, ההפרש יכול ליללמוצג לע, בהתאם ביוון .ג

מכיוון  .°2ועד  °0.8י השמן ברמות חומציות של גים הבדל במחירל מצינבחנו לעיש הפערים

הה בוהיה גלית ת, התרומה הפוטנציא0%ת של מציוברמת חוהפקת שמן  שהפורמולה מאפשרת

ד ל האיחולכ)ל תונוטאלפי  2,240המייצר בשוק  מאחר שמדובר הפרשים שהוצגו.ותית מהמשמע

לאור ההפרשים המשמעותיים  גדול מאוד זאתהינו בשוק זה  נציאל החברהוטי( הרי שפופהאיר

 ת.חירי השמנים בעלי רמות חומציות שונווצגו במהש

 

 דקל שמן    3.3.3

 השנים 10במהלך  6גדל בקצב ממוצע של % (FFB) ות פרי טריסך הייצור העולמי מאשכול

דלו עד שהגיע לגו 5ף ,שגדל בממוצע של %י הקטישטחיחה בו לצמבורבנות. קצב זה מיוחד האחרו

  .(לקטיף ברחבי העולם החקלאית המיועדתהקרקע  למתוך כ %1.2)מיליון הקוטר  16.2נוכחי של ה

הטרי מופק מפעילות  ראשית הפרי ם.ארבעה שלביתהליך עיבוד שמן הדקל ל פרק אתניתן ל

ם מיצויים מתוך פרי טרי ינה (CKO)י גולמ תירס ןמשו (CPO)נית, שמן דקל גולמי חקלאית. ש

ף עוברים תהליך נוסולמיים גמן תירס ושפירות קטנים. שלישית, שמן דקל  קובץהמורכב מ

אלה, מיוצרים יקות כנבט שטופלו המוצריםלבסוף,  ודיאודוריזציה.בטכניקות של זיכוך, הלבנה 

  15.ליודיזבו םכימיקלי-כמו שומנים, אולאועבור מוצרים יקרי ערך 

. מתפתחותלבישול במדינות  ש בעיקרהמשמל הינו שמן באיכות גבוהה ק מעץ הדקמופן ההשמ

נה לדלק ביולוגי. שמן דקל ניקיון, קוסמטיקה ובמידה קט חומרייית המזון, תעשגם ב שמשהוא מ

 תר במחיר זול יותר לייצור,מאחר והוא מציע תנובה גדולה יו יבי מאוד,קטר פרודומוצוא ה

ות שמן עד פי עשרה ב כמטר אחד של מטע דקל לשמן יכול להניוק .ריםם אחמחייים צמנמש

ן המופק ביותר עשויים להגיע לשמונה טון שמים הפוריים צרנ. היםחרילשמן א י זרעיםולמיב

רקע של עיבוד ק %5.5-מן אחראי לשבילים, דקל למורעי השמן המקוטר אחד. בין עשרת ז

-מנים בם ושמתוך הייצור העולמי של שומני (ות ,נון טומילי 59.1) %35-כלוהייצור הגיע  חקלאית,

2014/2015.16  

                                                 
15 http://acetforafrica.org/wp-content/uploads/2013/09/130806LongPalm.pdf  
16 http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdHome.aspx    

http://acetforafrica.org/wp-content/uploads/2013/09/130806LongPalm.pdf
http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdHome.aspx
http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdHome.aspx


 

 

המחלקה  פי על 2014-2019ים ל שמן הדקל בשנכלל עולמי שר הייצוהאת מציגה  לה הבאההטב

  17לחקלאות של ארה"ב.

 

 
 

 (%56.6) הרו בשתי מדינות: אינדונזידקל מקומשמן ה 84%-ת שמן דקל, כות המייצרוינמבין המד

 .  (27.9%) ומלזיה

 

 :189118/20יבול  נתבשההפצה הגלובלית של שמן דקל ו קההאספהטבלה הבאה מדגימה את 

 

 
 

 .ינדונזיה ומלזיהא י"עת המבוצעהעולמית  דקלמהאספקה והפצה של שמן  92% נראה בטבלה כי

 

                                                 
17 http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdHome.aspx  
18 https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/home  

http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdHome.aspx
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/home


 

 

 

19-5200בין השנים ה במלזי ולמי(שמן ג) POC להדק מחירו של שמןאת  מציגההטבלה הבאה 

2019: 

 

 
 

 .דולר 505על  דמועגולמי כיום מן הדקל ש חירו שלשמ ניתן לראותזה  רףג על פי

 בשטחי הנמצאים בד בבתי מיוצר הוא. האחרים השמנים לעומת ייחודי שמן הינו דקל שמן

 היחידי המדד. ךהזיכו לבתי המגדלים י"ע נמכר זה משמן 100%. גולמי שמן( CPOא )ונקר הגידול

 .החמיצות רמת הוא המחיר נקבע ולפי

 החמיצות רמות. הגולמי השמן של מיצותחה תרמ לפי הינו המזכך למפעל הבד בית שמוכר המחיר

 .בממוצע חמיצות אחוז 3-6 בין הם CPO - ה של

 חמיצות ברמת CPO שמן ליצר אלו ליצרנים יאפשר הבד בבתי Beyond Oil בטכנולוגיית שימוש

 .הזיכוך לבתי הנמכר הגולמי השמן במחיר יותר גבוהה מחיר לקבל שיוכלו כך 0.5%-ל תמתח

 .לטון 50$-35$-ב בממוצע מוערך הדקל שמן יצרן ירוויח תווא הממוצע המחיר

 

 (RBD) הזיכוך לאחר הדקל שמן לבין זיכוך לפני CPO ה מחיר בין הדקל בשמן המחירים הפרש

 הטיהור ורמת התהליכים מכמות נובע זה רשהפ. 35$-כ של סך על, שהוצג למידע בהתאם, עומד

 שעובר הזיכוך מהליך כתוצאה נובע פרשהה תמרבי יכ להסיק אף ניתן. בהפקתו השמן שעבר

 ריחות לניקוי שלב בהוספת הצורך את יוריד בפורמולה שימוש, בנוסף. הפקתו בתהליך השמן

-250) גבוהות מפרטורותבט טיהורו לצורך השמן הרתחת במהלך נפגעים, אלה שכן לוואי וטעמי

 ,שכיום כיוון בפורמולה שמויבש לוםגה העצום הפוטנציאל את מבטא הדבר. מעלות צלזיוס( 270

 .טונות מיליון 67-כ על עומדות בשנה המיוצרות הדקל שמן כמויות

 מעלה בו מוגבר שימוש ואף לבריאות מזיק הדקל שמן שעובר האלים הזיכוך תהליך כי ההנחה

 ויכולתה הפורמולה תרומת. הפורמולה של הפוטנציאל את מעצימה, שונות תלמחלו חששות

 משמעותית לשנות יכולה 0%-כ של חומציות לרמת יגיע שהשמן כך הגולמי ןמשה בייצור להשתלב

 (.נמוכה חמיצות ברמת גולמי דקל שמן קיים לא כיום) העולמי הדקל שמן שוק כלל את

                                                 
19 http://www.palmoilanalytics.com/price/15  

http://www.palmoilanalytics.com/price/15


 

 

 שמן סויה  3.3.4

ותר והנסחר חי המופק מפולי הסויה. סויה הוא זרע השמן החשוב בישמן צמ אוהשמן הסויה 

ם והם מעובדי חים כשמן צמנמכרילקו, הנוזלי והן המחומצן בח ןה, הני הסוימשביותר בעולם. 

לטווח  כבסיס ת שיכולה לשמשינטקהיא כשמן ללא שומן ומיוצרים עבור מוצרים רבים. הסויה 

כמזון מקור עיקרי לחלבון, נצרך הן ישירות והן באופן בלתי ישיר  איהם. רחב של מוצרים חקלאיי

התוצרת ב בישול. רוכשמן לשמש המופק כתוצר לוואי יכול  מןשקטנה של  לבעלי חיים, כשכמות

ה י הסוימופק מפתית מחקה .חייםולי הסויה המעובדת בעולם הוא קמח המשמש מזון לבעלי של פ

מכני או בעזרת ממיסים. קמח פולי הסויה  דים באופןבועמ, כאשר הפולים המופרדים מהשמן

  .פותהחלבון הגבוהה ביחס לחלו לתובגלל תכ רומר גלם בעל ערך רב, בעיקנחשב לח

ויה לי הסויה מעובדים לשמן. חלק קטן אך הולך וגדל של שמן הסשל פו סהמהמ %15-%18-כ

יקרית שלמשה מגדלים את העה רטמביולוגי, אך לרוב זו איננה ה ור דלקומר גלם לייצח שמשמ

 20אדם. כלמאל רי מזוןצוהסויה משמשים גם לייצור מהסויה. בהתאם לטעם המקומי, פולי 

לפי המחלקה  2014-2019ים הסויה בשנל שמן ש ולמיהייצור הע הטבלה הבאה מציגה את

  21.לחקלאות של ארה"ב

 

 
 

ם ע"י חמשת המדינות צריוימ מןמכמות הש 82% ,2018-2019-לם ביה בעוצרניות שמן הסוי ןמבי

  EU -27ומדינות  (14.2%) לי, ברז(14.6%), ארגנטינה (18.9%) , ארה"ב(28.8%) הבאות: סין

(5.5%) . 

                                                 
20 http://acetforafrica.org/wp-content/uploads/2013/09/130728LongSoya.pdf  
21 https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/home  

http://acetforafrica.org/wp-content/uploads/2013/09/130728LongSoya.pdf
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/home


 

 

 

בשנים  לל התוצרת הגלובליתכל מדינה ביחס לכ היחסי של ייצורהת א הבאה מדגימהלה הטב

9012-201422: 

 

 

   (השמן קנול)שמן הלפתית  3.3.5

 הייצור תאוך של קרקעות על מנת להפ הלפתית היא גידול בעל תנובה נמוכה ונדרשת כמות אדירה

הם עוברים ריסוק על מנת  מתקן, שםל נלקחיםשנקצרו, זרעי הקנולה  לכדאי. ברגעהמסחרי 

מעט כל שמני ולה. ככשמן קנמבוקק הזה מזוכך ו מןהש להפיק את השמן שהזרע מכיל. בהמשך,

זרע  השאר הוא קמח ,מהזרע הוא שמן %45-נוסף עם הקסאן. כ מסחריים עוברים זיכוךהקנולה ה

הינו נחשב   .רבים י מזוןצררי במוולה הוא מרכיב עיקהקנ י חיים. שמןון לבעלזמשמש מה ,תיתלפ

  י בכמותהשליש זהו השמן הצמחי ,םכשמן בריא והביא לדרישה גבוהה בשוויו בעול

   
אטה ריט הדיתפחלק מ . זרעי הלפתית הם3.1ף י שמוצג בסעילם, כפובי העחבר שלוהצריכה 

  23וקנדה. ןיבהודו, יפן, ס המסורתית במזרח אירופה, בעיקר בפולין וכן

                                                 
22 https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/home   
23 https://www.canolainfo.org/index.php 

http://acetforafrica.org/wp-content/uploads/2013/09/130728LongSoya.pdf
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/home
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על פי  2014/2015 בשנת היבול (קנולה)הלפתית לי של זרע את הייצור הגלוב ה מציגההבאלה הטב

  24של ארה"ב.המחלקה לחקלאות 

 

 
 

ע המדינות בארגיע ממהשמן מ 81.8%, 2015שנת הלפתית ב ת את שמןוריצהמי תומדינמבין ה

 (.6.9%)ו דהוו (14.8%) קנדה (,25.2%) (, סין34.9%) EU-27הבאות: מדינות 

 

-2014/15בשנת יבול מן הלפתית )קנולה( ייצור הגלובלי של שת דגימה אהבאה מהטבלה 

2018/1925: 

 

 
 

 .2017-2019 החל משנתת , חלה התייצבו2015-2017ים הירידה שחלה בשנל אף עכי  תוארלניתן 

                                                 
24 https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html  
25 https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/home   
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 מן חמניות ש 3.3.6

יות משמש רוב שמן החמנ אכיל. ר לייצר שמןאפש הלהחמנייה היא פרח מיוחד שמהזרעים ש

ן. ייצור שמן ת מתורבתות הן אחד מחמשת הגידולים בעולם לזרעי שמן. חמניוצרת המזולתו

. 2014/2015-ו 1999/2000ת המסחר בשנוולם וקת זרעי השמן בעך תפומת %9-%7 החמניות היה

מניות חסוגי הרח התיכון. מזהו הות באופן נרחב בחלקים מרוסיה ,אירופבשמן החמנימשתמשים 

. זרעי החמנייה מסוג של השמן נבחרים על פי (לא שמן)יחה שמן ורק לשני סוגים: נחלקים

כולת החלבון של ן ותהשמ השומן בתוך תות חומצומ,כ מןהש תפיינים ספציפיים כמו תפוקמא

דקה. ה פילק. זרעי החמנייה לשמן הם שחורים בעלי (צוי השמןתוצר לוואי לאחר מי( מחהק

 %20-סויה וכ מפולי (%18-%15-לואה בהשו)שמן  35.5ילים %משמש לשמן מכהמסוג  הזרעים

  26.היקשתלוי בסוג הזרע ושיטת ההחלבון גולמי לפי משקל, 

 

חקלאות של פי המחלקה ל על 2016-2019בשנים החמנייה  שמן פוקתבלה הבאה מציגה את תטה

   27.ארה"ב

 

 
 

 דינותמן מגיע מארבע ממתוצרת הש 78.4%, 2015-חמניות בה ןמלשמבין המדינות יצרניות 

 הוארגנטינ EU (20.3%)  -27(, מדינות 23.3%(, הפדרציה הרוסית )279%ת: אוקראינה)הבאו

(6.9%). 

                                                 
26 http://www.ers.usda.gov/topics/crops/soybeans-oil-crops/sunflowerseed.aspx   
27 http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdHome.aspx    
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 :2018/19-2014/1528בשנת יבול  ותניהחמהגלובלי של שמן ור ייצ הטבלה הבאה מדגימה את

 

 
 

 .2014-2018השנים  ת בשוק זה ביןה מתמדשקיימת עליי תוארלניתן 

                                                 
28 https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/home  
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 שמן אבוקדו 3.3.7

 :2017-2026 םבשני אבוקדושל שמן  השוקהטבלה הבאה מדגימה את 

 

 
 

 אבוקדוה שמן מגלה כי שוק 29act.MRF י"עך שנער עבור שמן אבוקדו ניתוח השוק העולמי

ו אבוקדהשמן  של תומכירסך הכי  צופה המחקר ובות,קרים הבשנ תילצמוח משמעותצפוי  העולמי

 שמןהק שו ר ארה"ב. יתר על כן,מיליון דול 1700על  עמודברחבי העולם צפוי ל השונותמדינות ב

, 2017-2026 קרי הערכה,הבמהלך תקופת ה בכל שנ 6.7%בשיעור של   לגדולדו צפוי י אבוקמהעול

 לי.בש גלותרחי על פניר צומההמכירות של נפח משקף את  המחקר

 זה הן: פועלות בתחוםיקריות שחברות העה

La Tourangelle Inc., The Village Press, Tron Hermanos S.A. De C.V., BIO Planète, 

Kevala International Llc., Avocado Global Pte Ltd., SESAJAL S.A. de C.V., CHOSEN 

FOODS LLC, Avocado Oil De Mexico, Bella Vado and Olivado Ltd. 

 

 :וקדו העולמיתתוצרת האביוצג גרף המפרט את ן להל

 

 

                                                 
29 https://globenewswire.com/news-release/2018/04/18/1480623/0/en/Demand-for-Avocado-Oil-in-North-America-to-
Increase-in-the-Coming-Years.html  
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בוקדו שוק האמ זאחו 78% ההוומ , שלבדהיוצר במקסיקוניתן לראות שמרבית ייצור האבוקדו מ

 העולמי.

 

 :2012-2018נים שוק האבוקדו בין הש תא יוצג גרף המפרטלהלן 

 

 
 

 .2012-2018ם ך השניקבית לאורע הורבצ ניתן לראות ששוק האבוקדו גדל

נת לש אלף דולר 330בשמן אבוקדו ללקוח באתיופיה בהיקף של  השונאר עסקה בוצעהאחרונה ל

  דולר.ון ליימעל  (2020) אהה הבנתעמוד בש קה זועסתחזית ש, וה2019

 רב בשוק זה. פוטנציאל, לחברה מוצר בריאכ דוהתדמית של שמן אבוקור ולא

 

 ים הצמחי יית השמניםהשלכות על תעש 3.4

בנוגע לעתיד  30תחזית 2015בשנת  פרסמו (FAO)אות של האו"ם ן והחקלן המזווארגו OECD -ה

 מחירים של מכלול זרעי השמןזית, כל הח. לפי הת2023-לד זרעי השמן ומוצרי זרעי השמן ע

ור צמחיים. בנוסף, הייצ לשמנים הגבוהה ים הבאות בגלל הדרישהשנאמורים לעלות במהלך ה

. 2013-2011ע של פת הצפי, ביחס לממוצך תקובמהל %28-ול בפי לגדים צמחיים צשמנ לשהעולמי 

אינדונזיה, מלזיה ,סין, האיחוד )זיות רכמהיות נצרהי 8קרוב לוודאי שהוא יישאר מאוד ריכוזי עם 

היצור הכולל במהלך של  %77 ת לכמעט, שאחראיו(רזיל והודוב ופי, ארה"ב, ארגנטינה,האיר

יותר לשנה, קצב איטי  %2.9-ע בה לגדול בממוצל אמורוקת שמן הדק. תפהרתקופה האמוה

  .ריות ותמכביד תפכוהום , בגלל שהגבלות שטח, הגבלות סביבתיות ועלות כח אד מבעבר

                                                 
30 OECD/FAO (2014(, OECD-FAO Agricultural Outlook 2014, OECD Publishing  



 

 

 

 FAO:ו -OECD U -, לפי ה2023-בי חלוקת יצוא השמן הצמח את תחזית מציג הבא הגרף

 

 
   

  חקיקה 3.5

 למעט מספר בינלאומייםם קיחואו תקנים ו אומיותמועצות בינל תחת םינם מאוגדירוב השמנים א

ב לבשכירה מלד ועהמילאיחוד האירופאי אם אתה מייצא שמן זית ת שמן זית. קטן כדוגמ

 נים על הדרישות הבאות: קמעונאי באיחוד האירופי, עליך לוודא שהמוצרים עוה

 חומרים ,םייגומיקרוביול ריוניםיינה, קריטהמזון, היג יחוק)י ובטיחות קוח בריאותייפ •

  .(הומרי הדברוח מיםמזה

 של איכות וטוהר.  ניםקריטריו •

  .של שיווק תקנים •

, סימון ומוצרים GMO ,המזון ם במגע עםימרים הבאוח ן,מזותוספי )אחרות  דרישות •

  .(אורגניים

 

מר כימי רבב עם שום חוית שאיננו מעוז ר כשמןת כתית מעולה מוגדזיע"פ החקיקה הקיימת, שמן 

  .הכימי שלו ההרכב היכול לשנות את יעאו טב

הבד  תמבי קפוהאשר  זית שמן זית,וכחית של המועצה לשמן ם לחקיקה הנרה, בהתאע"פ ההגד

הוספת הכוללים כימיים יעבור תהליכים ו מעולה במידהיקרא כתית  לא שלישי,לגורם בר עהוו

קיקה מאפשרת ת, החעם זא 31.דועותהי לותטווח המגבלמרות שהניתוח הכימי הינו ב ,חומרים

תי הבד תוך שמירת הגדרת השמן כשמן זית בבמתהליך הייצור חלק וד כלעיבעזר להוסיף חומרי 

 איכותושמירה על סיווג תוך בבית הבד גם לאחר שיוצר זה לבצע סינון בשמן  ,בנוסףו הלמעות תיכ

טכנולוגית  וםיישתאמת בנוגע לה 32יתגרניסים  שנערכה ע"י פרופ' בחינהבעקבות . מעולהככתית 

Beyond Oil שמן "כי   על ידו חוות דעת שקבעהבה נכתור השמן, הליך יצכחלק מת הבד, בבתי

המועצה  ל, עומד בתקן שBeyond Oilולוגית טכנ ובד בשילבית הבב וצרהמי הרה קשיבכב זית

 טכנולוגיה פיתוח חה החבראומית לשמן זית, כשמן זית כתית מעולה". לשם כך פיתהבינל

 0.1%-מתחת לר ן מיוצכך שהשמ, יתיםריסוק הז הליךר בתהבד, כב המתאים את השימוש בבית
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 32 Prof. Nissim Garti, Casali, Institute of Applied Chemistry, Institute of Chemistry, Faculty of Science, the Hebrew University  Of Jerusalem  
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ת בהתאמת הטכנולוגיה לסינון שמנים קסהחברה עו ף,וסבנ .ומוגדר ככתית מעולה חמיצות

 חקיקה זו.ל אםתת מעולה בהתיאשר תאפשר הגדרתם ככ קרה הבכביש

 

 טנציאל עסקי ופגיה ואסטרט .4

 ייצור השמן הצמחי  תהליך 4.1

ירות או זרעים. מצמחים, פהשמנים והשומנים  ויליך של מיצוא התהחיים השמנים צמ לשהייצור 

מזון וחומרי גלם תעשייתיים. מי כמקור של פן כלל עולבאו יםחיוני יחצמ ןמשמקורות השומן וה

ש כמזון. תהליך הפקת השמן השימו ת לפניונות ומגוונושר צמחי גולמי מופק בשיטות יצו שמן

טן, קוקוס ובכמו שמני הזית, ים ים הצמחימנהשק מלח .של צעדי הפקה ההצמחי כולל סדר

ם לחלק מצרכי מפיקה שמן המתאי מינימלי, דרשת עיבווד, הזו . שיטה33וחמנייה הם בכבישה קרה

שהרבה  אפשרותם שיש ישה קרה, משובלכמקורות השמנים אינם מתאימים הבישול. אולם רוב 

 נים אלה עובריםשמ או כהות.ר מ טעם לריח רע, גורמםב אלמנטים בלתי רצויים יישארו בשמן,

וי להלן כמה משיטות מיצ ד.אחיול , צלוןיעד מןש בה שלבים מעבר למיצוי בלבד, על מנת לקבלרה

 השמן הנמצאות בשימוש היום:  

מושג באמצעות כבישה וגריסה של פרי  רהבישה ק, שמן בכ3 3.1.ףכפי שהוזכר בסעי כבישה קרה:

מפלדת אל חלד,  רנייםם מודיט או מכבשיגרנים כבדים מי ריחיעזרת שימוש באבנב או גרעין,

קרה נשמרים הטעם,  ם בכבישהים. ברוב השמנידולגם ייתיישעם תניתקשאותם ניתן למצוא במ

  .ים התזונתייםהארומה והערכ

 .של מיצוי שמן מחומרים בעלי תכולת שמן ע"י ממסים לתהליךמתייחס  סים:מממיצוי בעזרת 

כמו הקסאן. מפעל מיצוי בעזרת  נפט, אי שלבתוצרי לוו מושס מצריך שירת ממיתהליך מיצוי בעז

מכיל למצות שמן ישירות מתוך הגרעין שהמיועד ד השמן הצמחי, יבועך מתהלי קחל ואה ממסים

  .או התירס יהשמן, כמו הסו %20-פחות מ

שר יהיה די שאפושומנים צמחיים כ םזיכוך שמן צמחי הוא תהליך חיוני עבור שמני יכוך:בתי ז

 שתי שיטות לזיכוך יגון. ישנן לבישול ולט ש בהםשתמלה

הדביק הרחקת החומר  כימי. זיכוך פיזיקלי פירושו תהליך וזיכוך יפיזיקל ךוזיכ: יםשמנים צמחי

חימום )דיאודוריזציה, ע"י קיטור  ליך שלות בתהשומן החופשיה שמן והרחקת חומצותמתוך ה

כיבים יות בעזרת רמצות השומן החופשחו רושו הרחקתכימי פ. זיכוך (גבוהות תובטמפרטור

    .(המצנטרול מבוסס חו)כימיים 

 

 Beyond Oilשל  הלהפורמו 4.2

גי וח טכנולויתהינה פ Beyond Oilהפורמולה של  גרתימסקנות מחקרו של פרופסור ניסים  

וספת כוך. הלי כבישה ובתי זיעפממאוד את איכות השמנים המיוצרים ע"י  משפרני אשר מהפכ

י ע"רת דגמו מןהשת השמן מניב שמן באיכות גבוהה יותר. האיכות של ך הפקלתהלי ההפורמול

ות של שמנים, ללא קשר לשיטות טנט מפחית באופן משמעותי את רמות החמיצהחמיצות. הפמת ר

 .ת של הפרי/הגרעיןהראשוניחמיצות מת הור וריצהי

י חיים. לבעל ן מזוןת, כגווטרות שונם למשמשימ מיצות גבוה מאודח מתרגרעינים ופירות בעלי 

  .עלה באופן משמעותיוח השולי יהרור ומכלהי הכולי מןבשימוש עם הפורמולה, כל תוצרת הש

                                                 
33 http://www.oilmillmachinery.net/vegetable-oil-production.html 



 

 

 ת:  מולה בדרכים הבאוניתן להשתמש בפור

  :  בד -בתי

 ת חמיצות, בעזרתמר %0-יוכלו לייצר שמן באיכות גבוהה יותר מראש, עם כ ישת שמןעלי כבפמ

ו מששתמפעלי כבישה קרה שי שיטה המסורתית. בשיטה זאת,ריסה בליך הגההפורמולה בת שילוב

השמן לשמן את  וך ולהפוךהצורך למכור שמן באיכות נמוכה לבתי זיכלו להפטר מוכ, ילהרמוופב

 ולםבע יוםהבאיכות הגבוהה ביותר הקיימת  שמן בכבישה קרה, 001ייצר %ם זאת לקומזוכך ובמ

 .  ות לקמעונאיםבמכיר השולי יברווח הגולמ לעליה ובכך להביא

בוקדו, קוקוס, זרעי דקל, ומשום ,א,ש זית: קרה הבישבכם הסוגים הבאים של צמחים מעובדי

גרעיני דלעת, חריע, גרעיני ת, , חמניואגוזים ש,זרעי תאנה, זרעי פשתן ,גרעיני משמזרעים שחורים, 

ל, ה, פיסטוק ,פשתה, חרדימ, מקדתרעיני אשכולילסר, גכותנה, תירס, א יעזר ,רימון, אגוזי אדמה

  .סובין אורז, קקאו ועוד

    :ךכוזיי בת

ים ,ומביאה למהפכה עולמית משתלבת בבית הזיכוך בעת זיכוך השמנ Beyond Oilוגית טכנול

עלויות  אללה, טהטכנולוגיה הינה פשו %0.1-עד מתחת  ל ל השמניםחמיצות שורדת הוהבסילוק 

קיימים. לאחר סיום שימוש בבית הזיכוך הנון וההפרדה יסהמוש במתקני יש וךת נוספות

נה פוגעת טין, לא מותירה שום זכר לקיומה ואימהשמן לחלו רדתמופה מולרוהפ ה,גיבטכנולו

 ן. של השמם בהרכבו וערכיו הבריאותיי

ת בפחדה ירי)מן המתקבל הש וקתפבעת הייצור תגדיל את ת Beyond Oilכנולוגיה ש בטשימו

ה בישכמים מנש איכותי יותר, נותנת יתרון משמעותי בזיכוך, תפיק שמן (יכוךהזך תהליהקיים ב

ה ולש בפורמהשמן לאחר השימו - תי זיכוךונשלחים לבחומציות  2מיצותם עלתה מעל %שח קרה

 . (ולא יקרא שמן מזוכך) כבישה קרה  יווג שלתחת הס ריישא

חימום וטיהור עי הזיכוך, באמצ יתבבהשימוש  תתר אתיי Beyond Oilיה וגלונבטכ שימוש

טמפרטורת החדר עד לנו יתבצע ויתבצעו בך שהליהתה, הוצותם גבאלימים, לטיפול בשמנים שחמי

 .בהמעלות, התהליך הינו ידידותי לסבי 40/30-ל

 רים, שאחרת היוצויהמ םבבתי זיכוך, תעניק ערך עצום לשמני Oil  Beyondלוגייתוש בטכנושימ

הצורך יביא להפחתת ההוצאות היצור ע"י ביטול ך יקר. דבר זה זיכו ךתהלים לעבור יצריכ

הגורם נזק לאיכות  המסורתיות אשר כוללות חום גבוה,יטות מיצוי השמן מש חלקב שמתשהל

ת טבעקבות פלי - אקלים כדור הארץ ובריאות האדםיבה, ביכות הסביעה באפגתחסוך , השמנים

אכל מדורגים כמזהמים מפעלי זיכוך שמני המ) מבתי הזיכוך םם היורעילים שנפלטי םיזג

ובריאות האדם, עקב השימוש  באקלים כדור הארץעה פגיב מתםורולם, בתהעיקריים כיום בע

 (.רים אלימים, בחום גבוה וקיטורבחומ

  ם בשמני מאכל בכמויות גדולות ליצור מוצריהם:שיתמזון המשי מעלמפ

רות לתעשייה, בהן רמות של עתודות שמן הנשמ כמויות גדולותים יתייש למפעלים תעשי ,וםיכ

גדולות של שמנים צמחיים אלו שומרים כמויות ים פעלשמחר אמהזמן.  החמיצות עולות עם

 .לתהליך זיכוך נוסף צות גבוההל רמת חמימן בעש חסנים לאורך זמן, הם חייבים לשלוחהמאו

ך משמר ולבטל את הצור בה לשמש כמרכיכולא ייה זו, בכך שהיעבלון רהפורמולה מספקת פת

דף של זה יאריך את חיי המבר . דתהעל םהציות שלבתהליך זיכוך נוסף של שמנים שרמת החומ

   .בשימוש במפעלים תעשייתייםשמנים צמחיים הנמצאים 

  

 



 

 

 

מאז ביצוע ) בריתעפסור ניסים גרתי ראש מכון לכימיה באוניברסיטה הורקרו של פת מחציתמ

 .(הלצוות החבר טרףהצ המחקר

צות החמי רמות את קדהוא ב ,34גרתישביצע פרופ' ניסים  Oil Beyondבמחקר של טכנולוגיה 

  .ש בפורמולהבסוגים שונים של שמנים, לפני ואחרי השימו

 

 מטרת המחקר 

יות אצל כימ תבדיקו לכל המעוניין באופן אובייקטיבי ומדעי ועל סמך וחהייתה לדוקר מחמטרת ה

ברו מכבישה קרה שע ושמנים אחרים איכותם הייחודית של שמני זיתל עי בלתי תלוי אנליט גורם

ה על תחום יצור השמנים יקלי ייחודי וחדשני פורץ דרך והשפעת הטכנולוגיפיסיך הלבת לוטיפ

   בעולם.

גבוהה ות צימת חמרלהדגים שהשמן המטופל שהיה באיכות נמוכה דהיינו ב פת הייתהנוסה מטר

שודרג לרמת  ודהיינג עד לרמת איכות של כתית מעולה ה שודרלשמן כתית מעודרשת מו הנמז

או תהליך כימי  (זיכוך) זאת מבלי שעבר תהליך חומני .של כתית מעולהמזו וכה מנ איהמיצות שהח

    כלשהו.

 ריאותייםבה ויביכאינו מאבד את מר להדגים ולהוכיח שהשמן המטופלתה היילישית ה שרטמ

   .תר, משמן  כתית מעולהטוב כמו או אפילו משובח יו אריאותיות והותיו הבוכונות

 שום שינוים כימיים.    לא עבר ח ששמן זהיוכהל יתהיהביעית מטרה ר

אחסון ממושך  לאורך זמן רותיים יותיכא נשמריםתה להדגים ששמנים אלו יישית הימטרה חמ

 מדף ארוכים יותר.  יים ולאורך חימבוקר פחותנאי אחסון בת גם כה, יותר ממה שהם נשמרים עד

 

 :35הטבלה הבאה מציגה את תוצאות המחקר

 

 ןמשסוג ה 
צה מחוה %
לאית ללא האו

 הפורמולה 

% החומצה 
עם   האולאית

 ולההפורמ
 ההבדל 

  5.91    6.0 שמן חמניות 

  4.70  0.10  4.8 לדלקשמן  

  4.60  0.10  4.7 שמן זרעי פשתה 

  5.02  0.08  5.1 םשמן שומשו 

  6.63  0.07  6.7 נולהן קמש 

  4.63  0.07  4.7 שמן זרעי ענבים 

  3.13  0.07  3.2 תזי שמן

  4.95  0.08  5.0 ממוצע 
 

על  דבר זה מצביע .%98-כבע ת בממוציורד םהשמני לכפי שמוצג בטבלה הנ"ל ,רמת החמיצות ש

ם ייניים וכל המאפודרג במונחים של חמיצות, ובכך הסטנדרטים של האיכות עולשמן שכך שה

  .יותר םמרים, יחד עם חיי מדף ארוכינשם חריהא
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מהפך עולמי בשוק יצור השמנים. מאפשרת יצור  צרתיו Beyond Oilוגית ח כי טכנולכיהמחקר מו

חתת רמות החמיצות ה להפוש בפורמולומאפשרת שימר ותה ביגבוהמה בר ה קרהשינים מכבמש

הטכנולוגיה מתאימה לכל . ולםם בעהיו יטה המקובלתשל השמן שלא באמצעות תהליך הזיכוך הש

חמצנות אוד להתרגישים מ פשתן שהם ירעענבים או זזרעי  לל, כופירותיימחי או שמן צ

 והידרוליזה.  

  תיגריסים ופסור נפר חקרו שלמציטוטים מ

  eyond OilB שיטת של ים לחדשנותואה בין הקישו"ה

וחמצן. חשיפה בייחוד לחום , ייםידותא ידל יש לתנאיםמבחינת הרכבו הכימי, שמן הוא מוצר הרג

ים כימיים ופיזיקאליים. של שינוי מן ולטווחשה , מובילה לחמצוןצןחום גבוה בנוכחות חמל

לות להיות ת חדשה העלות זהולות בעלוומולקו  חופשיים יקליםדרנוצרים  בתהליך הפירוק,

פוך מקצת להו ולהמולקשל הי דור המרחברעילות לגוף. בנוסף, הזיכוך עשוי גם לשנות את הסי

מסוג טרנס  ומצת שומןג טרנס. חומסג ציס, לחומצות סותי רוויות החיונית מבל מהחומצות הרב

  .מסוכנים תרשתיםעשויה להאיץ תהליכים 

 בעולם: הקיימת היום  השיטה -יכוך כי זתהלי

 ןמעי שהוא ,מזככים לאא (תהליך פיזיקאלי המבוסס על אידוי ועיבוי)חי לא מזקקים צמ שמן

 יהור כימי של השמן. יך טתהל

    :כללשמני מא זיכוך ותשיט 2ימות כעיקרון יק 

פרדתן חופשיות והומן השהחומצות  שזו השיטה המבוססת על סתירה של – יכוך כימיז -נההראשו

 צנטריפוגליים.  םוש בתהליכימן תוך שיממהש

 גבוהה.   ופשיותומן החהש מצותחונים שרמת המשמשת לזיכוך שמ –זיכוך פיזיקאלי  -השנייה

זיכוך לבי הם השמן בשמים, חימויאלכים ומרים ותהליבחעל שימוש כוך מבוסס תהליך הזי 

ירת שומן שבשמן ויצ ייםבריאותהחומרים ה ן רובדבורם לאוגלטמפרטורה גבוהה מאד, דבר ה

 ס. נרט

    :חומצות שומן טרנס 

ות "הכולסטרול ות את רמיל מפחיתבובמקם בד (LDL) "מעלות את ריכוז "הכולסטרול הרע

, 2סוכרת מסוג וגם במחלות לב ן לחלות בויכסשלהן מעלה את הה . צריכה גבוה(HDL" )הטוב

 . ין"סולוף לאינשל הג תהעמידו תמכיוון שהן מעלות א

 . שבץ מוחי". (התקף לב)של הלב. אוטם חד של שריר הלב ה ספיק-ית. אי"מחלת לב כליל

שת טרקרי למחלות אלו הוא לם המערבי. הגורם העיית בעוהעיקר וותת המיבהן ס ארבעכל ה

 להתעבות ולסטרול בדפנות כלי הדם. תהליך זה גורםשומנים וכת בשקיעת אבטהעורקים, המת

פנימי שלהם עד ליצירת חסימה. וטר הות הקולהיצרישותם ידה בגמם, לירשל כלי הד הדפנות

 ". טוב ד לאחסימה זה לא טוב. מאו

  היא שאינו מכיל דםכבישה קרה על גוף האית של השמן המופק בתו החיובות להשפעביהס תחא

 ת גדולה יחסית של חומרים בריאותיים. ומנגד כמוומן טרנס ש

  

 לסיכום 

ים אלימים, ושף אותו לתנאאותו הזמן חא רצויות ובמן מולקולות ליא מהשמוצ הזיכוךתהליך 

   לא בריאותי. וצר למ  הפכולוסי סיבו הבהרכ י אתהעלולים לשנות לגמר

לי, המתרחש פיסיק תהליך תחהיפ Beyond Oilחברת   -lOieyond Bטת של שי  החדשנות

ריכת ן צאי Beyond Oil שיטת  בנציונלי, בהקונ ךך הזיכויהלאה לתבהשוו)בטמפרטורת החדר, 

, ודמא בוההיה גרגהשקעת אנ ה מיוחדת חימום למאות מעלות, לעומת תהליך הזיכוך בו ישאנרגי



 

 

ות, זאת הלא רצוי תלוהמולקוהזית את כל  מןומסלק מש  (סביבההעל כל ההשלכות השליליות על 

ים אגרסיביגנים רובממסים א שימוש אימי וללכצויים בהרכבו הלא ריים בלי לגרום לשינומ

 ,ןסאכמו הק (םמשתמשים בכמויות גדולות מאוד של ממיסים אורגניסורתי כוך המיך הזיהלבת)

ספים ונ כימיקליםמשים גם בשתותם גבוהה מאוד ומ. הנחשבים למזהמים ביותר, ועל(ועוד פטאןה

  .(סיםש בממיומ, אין שיBeyond Oilבשיטת  .תסטית וחומצת פוספוריסודה קאו כמו:

המאושרים  –אורגניים וידידותיים לסביבה -מרים שוניםחו של ערובתספת תסתכם בהויך מהלהת

הליך ת מרים אלה מוספים בעתחו .פוטנציאל סיכון לגוף ליטוונ מזוןית הי עזר לתעשירכחומ

מן לאחר  שפרדים במהירות מהלשמנים שכבר יוצרו ומותקינה או בהתאם ל דבהיצור בבית ה

  .ם מותירים עקבות בשמן עצמואינת ורצויואינן ש לקולותכל המוליהם את ופחים אסש

רות שפת את השמן לטמפרטוינה חו, איםלימם איייסים אורגנמנטולת מ  :Beyond Oilשיטת 

קולות יוצרת  מול  ופשיים, אינהרדיקלים חוצרת י נההליכי חמצון, אית גבוהות, אינה כוללת

מן, אינה מותירה ות השובחומצ TRANSג מסובנים צרת  מאינה יוחדשות,  תועלות  זהויברעילות 

  .השפעה שלילית על הסביבה

יקלי לטיפול והשבחה היא פיתוח טכנולוגי פיס (Beyond Oilלן הל) Beyond Oil תטלדעתי, שי

ולם עוהי חדשנות טכנולוגית המגדירה מחדש את בעולם. ז ובההט הרקמני מאכל מכבישה ש של

 .אכל בכלל ושמני כבישה קרה בפרטני מל שמצור והצריכה שכי הייינוי של תהליך שותמנים הש

ל גישה מודל עסקי חדשני הנשען ע מציעהאשר  ,יתעולמפורצת דרך  תמדובר במהפכה טכנולוגי

וי משמעותי מבחינת ההיבט מחד ולשינ םיהצרכנת יאולברמבקשת לתרום ה כלכלית-חברתית

שילוב בין  –יים חדשנודלים עסקיים יכות מטכנולוגיות מצר תומנים. מהפיכשהכלכלי של ה

  .םאומייבינלפים ממשלות וגו ,ווקים והצרכן הסופי, מפעליםטכנולוגיה, המש

ילה להפע שראפש ייחודית בלבדרמולה פובר בבחת שמן, המדוהיא שיטה להש Beyond Oilשיטת 

העמדה פרטורת החדר ובטמ שמן,ולה עם המרי הפורמן, בתהליך המסתכם בערבוב חומעל כל ש

הפרדה, ועזרת מתקן סינון ם שבסיומו חומרי הפורמולה מופרדים מהשמן בלפרק זמן מסוי

 פוגה ומסננים יעודים.  רינטשיר צמכעות באמצ

ם ביותר שידע צות מהנמוכיי חמיוזאחם מולה עמחומרי הפור יןנקי לחלוט היא שמןהתוצאה 

 ם  של השמן.  יאותייימי ובערכיו הברכהכלשהם בהרכב  , ללא שינוייםעולם השמן

  

ת כומאיאכל ני מם להשבחת שמל" היא השיטה היחידה בעוBeyond Oilלמיטב ידיעתי, "שיטת  

או ימום בחורך א צוט ללבתהליך פש לאך המקובל בעולם, אנמוכה, שלא באמצעות תהליך הזיכו

של סיומו ב ,יתר על כן ן.מאותיים של השיומרים אלימים ומבלי לפגוע בערכים הברשימוש בח

ת ות והמקובלועלאדם בכל השיטות הידו בל שמן העולה באיכותו ממה שהטבע מציעהתהליך מתק

  . ם"עולום בכי

  



 

 

 Beyond Oil של האסטרטגיה 4.3

ה למכור את הפורמולחבי העולם וים ברולם גדלחבור לספקיה היא ברטרה העיקרית של החמה

 שמנים. ומפעלי יצור דלמפעלי שמן ,בתי ב

 יה כדלהלן:  התגית של החברה האסטרטהתכנית 

 גיוס ההון הנדרש.   •

ת קורת גג אחת: קו יצור חת תוךברה ת החאת כל פעילורכז הקמת מפעל בישראל שי •

 חברה. הלת ההנרדי ומכירות, משווק שימחלקת מו"פ, יחידת  ,ההפורמול

סכם הסכם של שיתוף פעולה או הלבסס מנת  על ,זכיינים במדינות היעד/למפיציםלחבור  •

חברה ת שה. מדינות המטרה הראשונו(הסכם לכל מדינה או מוצר)רמולה לאספקת הפו

קי ווהחברה שואפת לחדור לש שך הדרך,המבספרד, איטליה ויוון.  ן:ה יהןר אללחדושואפת 

  .משךת בהט בתכנית הפיננסי, כפי שיפורהעולםי ברחבשמן נוספים 

כאשר טווח  ,איםר המתבמחי סוג שמן()פורמולה ייחודית לכל  המוצרים ווןמג למכור את •

 להשבחת המיועדת  רת מוצליחיד 1000$ ועד 20$ יןב ועהמחירים מפורט בתוכנית העסקית וינ

   .טון שמן

ר לה תופץ במטרה לשפר את איכות  יצוה קרה, הפורמוהכביש תבתעשיי תפעל החברה תחילה

ם ים צמחייה כדי לייצר שמנירודיכות מא עיםגרעינים וזר רות,מפי מיוצריםנים המהש

מופקים מנים הל שף שסם לשיפור נוג משית, הפורמולה תופץ ותשבאיכות גבוהה יותר. שנ

תעשיית הזיכוך בגם לב שתבהמשך ת י איכות גבוהה מלכתחילה.וגרעינים בעל מזרעים

 ותעשיות נוספות. 

אזוריים כיונות יהמאפשר מתן זמערך ה ת, החברה תבנלמגוון לקוחוירות וס מכבמקביל לביס •

 י. וונטהרל ולסוג השמן דינהכיון אלו בהתאם למידמי ז, בתמורה לתשלום בבלעדיותלהפצה 

לשוק שמני וגיה ולטכנמכירת ה לתבשלבי פיתוח אחרונים ובתחי ום, החברה נמצאתיכ •

 .כלהמא

, , להקים מערך מכירות עולמייצורמפעל וקו קים ת לההחברה פועלת לגיוס הון ראשוני על מנ •

 ים ובשכלול יישום המוצרים הקיימים.בפיתוח מוצרים חדשועל מנת להמשיך 

 

  טהפטנ 4.4

 :רבדיה על כלל נולוגיההמגנים על הטכים ו פטנטרשמה נאצמההתחת 

 .כיום בעולם שאינה קיימתאיכות  שמנים ברמת -צר הסופי ותהברמת  •

 החמיצות() חופשיותהחומצות השומן  ינוןוס פיחהשל ס תהליך -י היישום ברמת תהליכ •

 מתקיי אינה, שיטה ש(ו)על כל צורותי יובתהליך הייצור או לאחרמשמנים בכבישה קרה 

 בעולם.

בוסס מי בתחום זה המולזיקה בפטנט עה מחהחבר - ("הפורמולה") על מוצרי החברה עצמם •

 ולאדם. הידותית לסביבידקה, ית, ירוונעל פורמולה חסכ

י שמנים הספציפיים לסוג ים נוספיםם ומחוזקים בפטנטי השמניכל סוג ם עלמגניהפטנטים  •

 '.וכו קלד ,כגון שמן זית, אבוקדו

 

 



 

 

 נטסטטוס הפט

 9/2014-הוגשה בשזמנית  תיפטנט אמריקא שתבקבנתבע דימה דין ק

"COMPOSITIONS FOR REDUCING ACIDITY" (U.S. Provisional 

Patent Application) 

 בכלל סוגי השמנים.פיחת וסינון חומציות החברה בסה הרוחני של מגן על קניינהטנט רחב פ •

הבינלאומית של  הבלשכ PCT–לקשת הפטנט במסלושה בהוג 2015באוקטובר  1בתאריך  •

 ולמי.י העחנון הקניין הרוארג

 .הינלאומית בהצלחהפטנט עבר את הבחינה הב 2016ריל אפבתאריך  •

 ופה וישראל."ב, אירומי, בארההחל השלב הלא –  2017בתאריך אפריל  •

 

 פים:טים נוסרישום פטנהרוחני ע"י וחיזקה את קניינה החברה הרחיבה  2019בשנת 

דו וקוהיא מתייחסת לשמן אב 13.01.2019-, הוגשה בUS 62/791,815ב בקשת בכורה בארה" •

 .רולייצוטות ושי 0.1%-נמוך מ בעל אחוז חומציותבכבישה קרה 

COLD PRESSED AVOCADO OIL HAVING FREE FATTY ACID CONTENT 

OF LESS THAN 0.1% 

א מתייחסת לשמן זית והי 23.01.2019-, הוגשה בUS 62/795,586בקשת בכורה בארה"ב  •

 .ורולייצושיטות  0.1%-אחוז חומציות נמוך מכבישה קרה בעל ב

COLD PRESSED OLIVE OIL HAVING FREE FATTY ACID CONTENT OF 

LESS THAN 0.1% 

גולמי בעל אחוז  דקלחסת לשמן בחורה נוספת המתייבקשת , תגיש החברה ודש פברוארחב •

 .לייצורוושיטות  0.1%-מוך נמיות חומצ

 

 החברה מגנה על קנייה הרוחני באמצעים נוספים כגון: יםבנוסף לפטנט

 ;ודות מסחרייםס •

 ;כנולוגיהבטשיונות שימוש יים ורחוז •

 .פורמולות וטביעת אצבעהצפנת ה •

 

סופיים  מוצריםו תהליכי יישום, ולותמרפו בסיסעל מבצעת את רישום הפטנטים שלה ברה הח

מתן /דבר שיאפשר אקזיט/מתן רישיון שימושלמאכל.  פטנטים עצמאיים לכל שמןכמים נרשה

שמנים ית הורילפי קטג -למאכל  לכל סוג שמן -מוצרים  למגוון בלעדיומי מקרישיון ייצור/זיכיון 

 .(וכו' דקל/סויה/חמניות/זיתהשמנים ך ולפי סוגי זיכוחמה//יםרגנכבישה קרה/או)



 

 

 לקוחווח ללר ותוגמאודסטרטגיה אה השלכות 4.5

ת מראש שמנים באיכובבתי הבד, תייצר  Beyond Oilהשימוש בטכנולוגיה  ,הכפי שצוין למעל

יות גבוהה. מצתפחית באופן משמעותי את יצור שמני המאכל בחוך כוב %0-כשל גבוהה בחומציות 

 תהעל צותםמישחאו שמנים  תר,ויצרו מאיכות נמוכה בת תהיה על שמנים שכבר יוההשפעה הנוספ

ש , באמצעות שימו(בזמן אחסון במפעלי מזון או שמן)ם הוש בשימ די אי יכולתכ דע דומא

בתי בד ומפעלי  ,באיכות גבוהה. באופן כללי לשמנים שמנים אלו יהפכו  Beyond Oilבטכנולוגיה 

ליך כך שבסוף התה)ן משך למיצוי נוסף של הות נמוכה יותר לבתי זיכושמנים מוכרים שמן באיכ

לייצר את השמן מראש אצלם, ע"י השימוש בטכנולוגיה  יוכלו. בתי הבד (וכךמן מזכשוג ן מסומהש

Beyond Oil נאים כשמן איכותי מסוג כבישה קרה, ם לקמעולמכור את כל השמניכך יוכלו וב

   בתי זיכוך.מבלי למכור שמן מאיכות נמוכה ל

 

 שוק שמן האבוקדו:

מכבישה קרה  אבוקדושמן קה קוסמטיי צרנאו ליזיכוך  בתי בד מכרו לבתי ,ממוצעב עד היום

 אירו/טון.  4,000-ל כש ומעלה, במחיר .%1של  מאיכות נמוכה יותר, ברמת חמיצות

 במחיר של (1עד %כתית מעולה בחומציות )והה יותר באיכות גבמכרו שמן בתי הבד אל מול 

   אירו/טון. 10,000

גבוהה  קרה באיכות מכבישה דואבוקכשמן ן יסווג שמה, Beyond Oilוש בטכנולוגיה עם השימ

יורו  6000מאוד בגובה של  גבוה שולי תי הבד ישיגו רווחבו/טון. איר 10,000-לעלות לומחירו עשוי 

 מצב זה מאפשר לחברתנו) הלומרומחיר הפקוי גם לאחר ני, שימוש בפורמולהלטון כתוצאה ב

  .(בוקדושמן א וןטהשבחת פורמולה המיועדת לרו לאי 1,500-ות כלגב

 

 ן הזית:שוק שמ

כבישה קרה מאיכות מ זיתשמן קה או ליצרני קוסמטיתי זיכוך בתי בד מכרו לב ,עעד היום בממוצ

 ירו/טון.א 1,500-2,000 ל, במחיר ש(הומעל .%2של  ברמת חמיצות)נמוכה יותר, 

 במחיר של (0.8% עד מעולה בחומציות כתית)והה יותר ת גבבאיכורו שמן מכהבד  בתי זאתול אל מ

 .בממוצע אירו/טון 4,000–3,500

קרה באיכות גבוהה  כבישהמ זיתשמן יסווג כשמן ה ,Beyond Oilשימוש בטכנולוגיה עם ה

מאוד בגובה  גבוה רווח שולי י הבד ישיגובתו/טון. איר 3,500-4,000 שלר במחילעלות ומחירו עשוי 

את מחיר ילו לאחר שלוקחים בחשבון , אפהשימוש בפורמולב כתוצאה בממוצע ו לטוןיור 1,500ל ש

פורמולה יורו ל 200-300בממוצע תגבה החברה  לגבות מאפשר לחברתנו זה מצב) הלומרוהפ

 .(זיתשמן  טוןהמיועדת להשבחת 



 

 

 , חסרונות, הזדמנויות וסיכונים  ותיתרונ 4.6

 יתרונות  4.6.1

 כדלהלן:  נות ה יתרופורמולל

   האדם: אותלברימה תרו

    של מחלות.בהתפתחותן מרכיב מרכזי  –בגוף עודף חומציות 

 ת מזון עם שמנים ברמת חומציותלאכי וניציות נוזלי הגוף הלעלייה בחומרכזיים מים המהגור אחד

רת ולשמי מחלות החשובים ביותר למניעת ת בגוף היא אחד הדבריםיוגבוהה. מניעת עודף חומצ

ן של את התפתחותריים המאפשרים העיק הוא אחד הגורמיםציות בגוף ודף חומריאות טובה. עב

 ת.  ידועורב המחלות ה

( בסרום בדם קשורות לתסמונת FFAשיות )פכי רמות גבוהות של חומצות שומן חומחקרים הראו 

.Lupus  ;2013) ת לאינסוליןתנגדו( וה304Gut, 19 ,2 ,61(, מחלות כבד קשות )MSמטבולית )

ובר ממצאים אלו ואחרים, יחד עם הצריכה הגוברת של שמן צמחי, מייצגים צורך ג ( :(1)6222–33

 בטוח לסביבה. בתהליך םירלהיות מיוצ יםהמסוגל ,נמוכה FFAברמת  מנים בכבישה קרהבש

רת את שמאפשבדרך והמזון מן ערכו ואיכותו של השמשפרת את  Beyond Oilגית כנולוט •

וגית לטכנו יזוק המערכת החיסונית והקטנת התחלואה.חובכך תורמת ל FFAיצורו ללא 

Beyond Oil פרטורות אורגניים אלימים, אינה חושפת את השמן לטמ נטולת ממיסים

מולקולות יוצרת , אינה ת רדיקלים חופשייםצריו חמצון, אינהיכי גבוהות, אינה כוללת תהל

ומצות השומן, אינה חב TRANSמסוג  מבניםנה יוצרת זהויות חדשות, אית בעלות ילורע

ור היחידה הקיימת כיום בעולם בניגוד לשיטת היצ) סביבהעל ה תמותירה השפעה שלילי

 .  (הזיכוךבתהליך בבתי 

רים בדרכים ים המיוצצמצמים אכילת שמנמ Beyond Oilלוגיה נושמנים המיוצרים בטכה •

שת העורקים רו מחלת טמכינים היווצרות של מחלות ובכך מקט בתהליך זיכוך ת, כמואחרו

   .יםיומחלות לב הנגרמים בעט

    דטרגנטים.קלים לא רצויים מתעשיית המזון, הקוסמטיקה והטכנולוגיה מרחיקה כימיה •

 דוגשנים, בני 5-3, בין השמן יהיו ארוכים יותר ירוצל מ, חיי המדף שגיהכנולובטע"י שימוש  •

  .חודשים 18-6הם חיי מדף בין וב מוצרי השמן היום, שללר

 המיוצר בטכנולוגיה.  תיים המשתמשים בשמןה את איכות המזון המיוצר במפעלים תעשיילמע •

  

   ם העולםביבה ואקליתרומה לאיכות הס

השמן  חושפת את ם, אינהים אלימיורגניא נטולת ממיסים Beyond Oilטכנולוגית  •

ינה א שיים,צרת רדיקלים חופחמצון, אינה יוכוללת תהליכי  פרטורות גבוהות, אינהלטמ

בחומצות  TRANSנה יוצרת  מבנים  מסוג חדשות, אי זהויות ילות בעלותמולקולות רע יוצרת

ת דה הקיימהיחי רובניגוד לשיטת היצ) ה השפעה שלילית על הסביבההשומן, אינה מותיר

 .  (הזיכוךליך בבתי בעולם בתהכיום 

צרים בדרכים והמי שמניםמצמצמים אכילת  Beyond Oilלוגיה יוצרים בטכנושמנים המה •

כמו מחלת טרשת העורקים ינים היווצרות של מחלות ובכך מקט ךת, כמו בתהליך זיכואחרו

 .  הנגרמים בעטיים ומחלות לב

    הדטרגנטים.וסמטיקה והמזון, הקתעשיית רצויים מם לא יקלטכנולוגיה מרחיקה כימיה •

https://gut.bmj.com/content/gutjnl/2/4/304.full.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23060481
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23060481


 

 

שנים, בניגוד  5-3בין  ,ארוכים יותר וצרי השמן יהיו, חיי המדף של מכנולוגיהבטשימוש  ע"י •

 חודשים .  18-6הם חיי מדף בין לרוב מוצרי השמן היום, של

 לוגיה. בטכנו המיוצר תיים המשתמשים בשמןמיוצר במפעלים תעשייאיכות המזון המעלה את  •

פליטת גזים רעילים וחומרים מסרטנים, בבות חוסכת ר Beyond Oilת גיהשימוש בטכנולו •

קיים בבתי הזיכוך בניגוד לתהליך היצור ה) הסביבהובאיכות  ים כדור הארץאקלב םהפוגעי

 . (באקלים כדור הארץעה ים העיקרים בפגיבעולם, המדורג בין המזהמ

ון, יצור בתעשיית המזר לי עזמוגדרים לשימוש כחומררים הורמולה מורכבת מתערובת חומהפ •

ים, אינו ים אלימלשימוש בכימיק ללא, ץתהליך מתבצע בתנאים מתונים של טמפרטורה ולחה

ם גורכפי ש)מזיקים.  בהרכבו של השמן ואינו מייצר חלקיקים בלתי גורם לשינויים שליליים

 . (הזיכוך הליך הפקת השמן בביתי

רחקות ות המות השומן החופשיוומצר החאנרגיה מתחדשת", כאש" יצורהתהליך מאפשר י •

 ה. דשחמהשמן, מתאימות למעגלי ייצור אנרגיה 

  .רמה הגלובלית, את הצורך בשינוע של שמנים רבים לבתי הזיכוךיתרת, ביהטכנולוגיה מ •

  

     כלכלית:תרומה 

כחלק  0-ציות כת חומיצור שמנים בכבישה קרה ברמיטה היחידה כיום בעולם לש זוהי •

ל שמאיכות נמוכה, וזאת מבלי להשתמש בתהליכים  חרק/צמד. ובפרט מפרי/ית בר בבימהיצו

שימוש במרכבים כימיים כפי השיטה הקיימת היחידה בבתי  או םור, הכוללים חימוטיה

 זיכוך.

 בפורמולה תעניק רווח שולי רמת החמיצות שלו, השימושי השמן נקבעים על פמאחר ומחירי  •

 נים.יותר לחקלאים וליצר גבוה

ים צמחמ ןע"י הפיכת חלק מהתהליכים המשמשים לזיכוך שמ זיכוךתת הוצאות בתי ההפח •

 תרת.מיול ירודהבאיכות 

ן ייכל סוגי שמן ועד העלויות של ייצור הפורמולה הן נמוכות, לכן, המחיר שלה יהיה נגזרת של •

 .יניב רווחים משמעותיים

 

 קניין רוחני 

 ימים אחד את השני:לשדים המרב 4של החברה מתבססת על  IP-ה אסטרטגיית

 בסיסעל לה שמבצעת את רישום הפטנטים החברה  - (4.4סעיף בהרחבה בפטנטים )ראה  •

למאכל.  פטנטים עצמאיים לכל שמןכנרשמים הסופיים  מוצריםו תהליכי יישום, ולותמרפו

למגוון  בלעדימקומי ון יכימתן רישיון ייצור/ז/דבר שיאפשר אקזיט/מתן רישיון שימוש

ך ולפי זיכוחמה//רגניםשמנים כבישה קרה/או וריהלפי קטג -למאכל  לכל סוג שמן -צרים מו

 וכו'. חמניות/זיתדקל/סויה/ םהשמניסוגי 

 .וייצור מוצרי החברההנוגעים לשימוש  סודות מסחריים •

 חוזי. ארבמתהמגנים על קנייה הרוחני של החברה  כנולוגיהשיונות שימוש בטיים ורחוז •

 .פת הפטנטיםיכך אצורה לעתקה וזיהויהלמניעת  – וטביעת אצבע פורמולותהצפנת ה •

 

 



 

 

 סרונות:  ח 4.6.2

 :לדוגמא ,נותוחסרלפורמולה מספר 

 יף שלרצ תהליך סינון תלצורך התאמהשלמת הפיתוח ה שדרו Beyond Oil תנולוגילטכ •

 .יצרני שמן(בית הבד/) היצרן לתהליךהפורמולה בהתאם 

 ינות שמחרימות את התוצרת הישראלית.ה למדהפורמול שי במכירתוק תכןי •

 .ישראל כמי סחר חופשי עםלהן הס י יבוא במדינות שאיןמיס יתכנו •

 

 הזדמנויות 4.6.3

 ויות רבות כמו: ההשקעה טומנת בחובה הזדמנ

בכל מדינה  IP-ט והפטנ לשימוש ש רישיונותולמי, אפשרות למכור פטנט עבדובר ומ מאחר •

קשר  לחברה, ללא גבוהה יכול להביא לרווחיותדבר ה .(שמןסוג /לפי ענף)תמשים רב מש' סלמ

  (.רמולותהפו)ירת המוצרים יר על מכלרווח היש

  .מחייםים רבים יותר של שמנים צהזמן, ניתן יהיה להשתמש בפורמולה בסוג עם •

, שמנים קהטיסמית השמנים בתחום הקולתעשי Beyond oilיהיה להשתמש בטכנולוגית  ניתן •

   .למאכל יועדיםמשאינם ושמנים הרפואי  לתחוםהמיועדים 

, אלף דולר 330של  ףבאתיופיה בהיקשמן אבוקדו ליצרן  הראשונ מכירה בוצעה 2019בשנת  •

 .ון דולרמילי 1.4 סך של זו תעמוד בשנה הבאה על שעסקההיא התחזית 

. בשוק הספרדי רמולהפוה של וניין בהפצה בלעדיתמע שראבספרד סוחר עם  נהל מו"ממת •

מחיר  .ניםש 5-ל הפצה ןזיכיואירו תמורת  ןמיליו 3הסוחר  ישלם אם לתנאי העסקה, בהת

רות צפוי בשנה הראשונה היקף מכי –אירו לטון שמן  250סך של  צפוי לעמוד עלהפורמולה 

  .אירו ןמיליו 3.5כ  –( 19טמבר פהחל מס)

 –אירו לטון שמן  700 ינוההפורמולה הצפוי  ירמח –ן מול יצרן שמן ביוותנהל ממו"מ נוסף  •

היקף ב רות צפוי לעמודצפי המכי 2020לשנת  .אירו ןמיליו 3.5 - 2019היקף מכירות צפוי בשנת 

 אירו. ןמיליו 7של 

טון שמן דקל  ןמיליו 3מייצרת ברה הח)פור גקל בסינמו"מ מול חברת אפימתנהל  ,כמו כן •

 .שנה(טון שמן דקל ב ןיוילמ 24 תמייצר) ולמאררברת ( וחהנבש

 ןמיליו 7.5רה של לפי שווי חב דולר אלף 300של  SEED Money בחברה הושקע עם הקמתה •

למוצרי הוגשו  הפטנטים בקשותוכמו כן  1-4העסקאות בסעיפים  והתקדממאז  ,םאול .דולר

 .חברהה

 הקמתטרם , 2009-2018נים שה ךבמשהיזמים השקיעו הרת הנהלת החברה, הצתאם להב •

  .₪יון מיל 5-כ ך שלס ,רהחבה

 

 :  סיכונים 4.6.4

 כגון:  ,בחו"לולה ישנם מספר סיכונים בשימוש בפורמ 

נט. יתכן ולבתי זיכוך שברשותן חומר גלם מבתי בד, טהשוק יגיב לפיש לקבוע כיצד  ןדייע •

  .רמולהעם הפו םנייניע יהיה ניגוד

  .ןשוראה ת בהפצת הפורמולה כבר בשלבעלולים לדרוש בלעדיו מפיצים •

שת או למס' ליב ם השולטים בענף במס' מדינות יוכלו לדרוש בלעדיותשמני יכי מפעל יתכן •

 ת רב.ודינמ
 



 

 

4.7 Beyond Oil  תויעדים ומטר : 

ת לאחר חצי הבאווך השנה במהלמתווה עבור מטרות ויעדיה העסקיים של החברה שבוצעו 

 גיוס ראשוני:

לך השנתיים ו במהצעם של החברה שיבוייסקה העו מתווה עבור מטרות ויעדיהרשום מטה הינ

 הבאות לאחר הגיוס:

ר ו, תחת קורת גג אחת: קו יצעילות החברהכז את כול הפבישראל שיר מפעל הקמת •

 .די הנהלת החברהק ומכירות, משרת שיווהפורמולה, מחלקת מו"פ יחיד

 תה(.תקהעעל מנת למנוע ם )מעתה במגוון יישומיטביעת אצבע והטע ביצורמולה, הפו הצפנת •

, בדי בד -מגוון שיטות ייצורלורמולה ל הפח לשם הטמעת טכנולוגית שופיתובמחקר  השקעה •

 .'בתי זיכוך, וכו

 ברחבי העולם. טאגרות הפטנ עלויות •

 לכל המדינה. שימוש עם פילוח למכירת הפורמולה/ רישיונות ל שיווקימוד ליצור •

 ת מתןיתוף פעולה באמצעוש כםעל מנת לבסס הסים מובילים ברחבי העולם למפיצ לחבור •

מיליון אירו, בהתאם לחלקה  1-3לה) כול מדינה בין לאספקת הפורמו IPוש רישיונות שימ

 בשוק(.

 .אורגנים מניםשמנים בכבישה קרה, ש לשוק חדירה •

 נוספים. קי שמנים צמחייםלשו חדירה •

 

 



 

 

 ת כלכליתיתכנ .5

 ועד 2019-הכנסות החל מ יתחזנציאלי הצהרת תשלנו נותנת למשקיע הפוט הכלכלית התכנית

את  החברה לספק לה על בסיס יכולתערכו ע"י ההנההמטרה נוקי ית חדירה לשתחז אומדני .2028

 ה. להדרישה לפורמו

 מטרים העיקריים הבאים: רמבוססת על הפ הכלכלית התכנית

 

 קעות ראשוניותהש 5.1

-בהלו תנשי יתוח של הפטנטרה להוצאות מחקר ופת החבהבאה מציגה את הערכו בלהטה

 י אירו(:)הסכומים באלפ 4.4ף סעיבו 2.3סעיף ב וארשת כפי 2018

 

ת מחקר ופיתוח והקמת מפעל הוצאו  סכום  
יםישירותים חיצונ   

ים ביעת אצבע לבידול המוצרט 400  
לציה בינ"לתקינה ורגו 58  

81 
רציפה פיתוח הפרדה  - בית היצרןב הלוגיוהטכנהתאמת 

עשייתיתת  

יםניועצים חיצוי 58  
י החברהומשרדמפעל, מו"פ  100  
ת פיתוחהוצאו 60  
 סך כל השירותים החיצוניים 757

   
 ציוד 

 אאוטסורסינג 116
ור ומכונהצקו יי 256  
יודצה של ההתקנה והתאמ 12  
דהציוד מעב 174  
הוכחת ההתכנות ללקוחותלתי ן חצי חרושמתק 128  

 בטחון מידע ומצלמות בטחון 8
ודצי סה"כ 693  

   
מחקר ופיתוחצאות כ הו"סה 1,451  

  

 



 

 

 תשואות 5.2

 שמן זית 5.2.1

המיוצר בכל  נמוכהכות יז שמן הזית מאאחוו את לנ, הכפמנת לחזות תשואות בשוק שמן הזית על

. פורמולהה של המטרה שוק את גמייצ נמוכה, איכות מ ,השמן זית ז .עם סך ייצור שמן הזית מדינה

 גודל את מציגה הבאה הטבלה. מוכהנ רמהכ וגוהמס זית שמן וריצי של שונה תכמו יש מדינה לכל

מדינה  בכל המיוצר מוכהנ מאיכות הזית ןשמ אחוזי, דינותמ בין מבדילה, הגלובלי הזית שמן שוק

 :פורמולהונתח שוק המטרה של ה

ראח סה"כ  פריט איטליה ספרד יוון 
טון( 1000ייצור ) 448 1,305 285 914 2,952  

הנמוכ יכותא% שמן מ 3840% 370%8 3630% 50%   

1,766 457 86 1,044 179 
 גודל שוק שמן זית מאיכות נמוכה 

ונות(ט 1,000)  
      
רהטנתח שוק המ       
 0.0% 1.0% 1.0% 0.0% 2019 
 1.0% 1.5% 1.5% 1.0% 2020 
 2.5% 3.0% 3.0% 2.5% 2021 
 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 2022 
 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 2023 

    

 ערותשדגשים וה

 עד 2008/2009 היבול בשנות הייצור ממוצע את כוללת מדינה בכל זית שמן של הייצור כמות •

  39צת הזית הבינלאומית.עבהתאם למו ,14/0132

, דבר שצמצם את 2013/2014 היבולוביוון בשנת  2012/2013תה בצורת בשנת היבול יהי בספרד •

. לכן, שנים 3.2בסעיף  שתוארכפי  כרת במחירים,ניה לית וגרם לעהיבולים בצורה משמעותי

בתיות, יבגלל השפעות סבות הנגרמך ל נמונלקחו בחשבון משום שהנחנו שתקופות של יבו ואל

 צפויות להתרחש. 

את הממוצע של  ייצגמ, נתון אשר 50%למי יהיה שמן הזית העו תשהאחוז של איכו הנחנו •

 וון. ויה ליספרד, איטהשמן מאיכות נמוכה המיוצר 

וז של תנובת זיתים באיכות ירודה משתנה מדי שנה, בעיקר בגלל תנאי שהאח ישיםגמד אנו •

  ר.אווי מזג

חברה איננה לוקחת בחשבון את הגידול הצפוי בייצור שמן זית ה כתרהע, הפשטה רותלמט •

 קופת התחזית. בת

 .2026 עד, שנה מדי 2%-ב תגדל התשואה, 2020 ירשאח הנחנו •

     

 לדקשמן  5.2.2

 מאחר, 2021-ב הדקל שמן ייצור את הערכנו בהתחלה, הדקל שמן בשוק ואותשת לחזות מנת על

 הייצור, לעיל 3.3.3 בסעיף רשהוסב כפי. זה לשוק ורדתח לא חברהה 2020 לבין 2017 יןשב והנחנו

 10 במהלך 6% של ממוצע בקצב גדל(, FFB) דקלה של הטרי הפרי אשכולות לש הכולל העולמי

                                                 
36 http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Olive%20Oil%20Annual%202014_Rome_Greece_5-14-2014.pdf  
37 http://www.peashealth.com/top-25-olive-oil-producing-countries/  
38 http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Olive%20Oil%20Update_Rome_Italy_7-6-2010.pdf  
39 http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/131-world-olive-oil-figures 

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Olive%20Oil%20Annual%202014_Rome_Greece_5-14-2014.pdf
http://www.peashealth.com/top-25-olive-oil-producing-countries/
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Olive%20Oil%20Update_Rome_Italy_7-6-2010.pdf
http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/131-world-olive-oil-figures


 

 

 הייצור(, למעלה 3.4 סעיף גם)ראה  40FAO-וה  OECD-ה ימפרסו לפי אולם. ותנוחרהא השנים

 צפויה ואינדונזיה מלזיה של הדקל שמן תקתפו. 2023 עד 28%-ב לותלע צפוי צמחי שמן של העולמי

גבלות שטח, מגבלות סביבתיות מגלל ב, קצב איטי יותר מבעבר, לשנה 2.9%-בכ בממוצע לעלות

על פי עליה  תמחושב 2020-כת ייצור שמן הדקל בהער ,ים את הייצור. לכןליגבכח האדם, שמועלות 

 פורמולה. השימוש ב2014-מ הינה לא ישתנמד ה של כללקחנו שחבשנה. שנית, הנ 2.9%של 

קבענו  ך זיכוך. כךתהלי , מאחר והדקל חייב לעבורבתעשיית שמן הדקל שונה מתעשיית שמן הזית

 . להרמוופאת שוק המטרה של הג יצקל למאכל ישהאחוז של שמן ד

 הדקל שמן אחוז, ותמדינ ןבי מבדילה, הדקל שמן שוק של הגלובלי הגודל את מציגה הבאה הטבלה

 בשוק המטרה:  פורמולהה של וחלקה מדינה בכל מיוצרה האכיל

זיהאינדונ אחר סה"כ היקולומב תאילנד מלזיה  יטפר   

62,790 4,720 33,500 21,250 2,250 1,070 
  2014 -ב רויצי
(ונותט 1,000)  

 נתח שוק 2% 4% 34% 53% 8% 100%

74,539 5,603 39,768 25,226 2,671 1,270 
 2020-ר בשועייצור מ

טונות(,0001)  

  80% 80% 80% 80% 80% 
אחוז שמן דקל המשמש 

 לאכילה41 
 שוק שמן דקל אכיל 1,016 2,137 20,181 31,815 4,483 59,631

              
הרנתח שוק מט              
  0.15% 0.00% 0.00% 0.10% 0.10% 2019-2020 
  0.20% 0.00% 0.00% 0.15% 0.15% 2021 
  0.25% 0.10% 0.10% 0.20% 0.20% 2022 
  0.30% 0.15% 0.15% 0.25% 0.25% 2023 
  0.35% 0.15% 0.15% 0.30% 0.30% 2024 
  0.35% 0.15% 0.15% 0.30% 0.30% 2025 

 

 גשים והשערותד

 תלחקלאו המחלקה פי על, מדינה בכל 2013/14 היבול שנת פי על הם 2014 לגבי צורהייכמויות  •

 42ב."ארה של

 נקטנו לכן. ואינדונזיה במלזיה מקורם 87%-כ, 2014 בשנת דקל שמן שייצרו תוהמדינ מבין •

 מןז ,תזאמ יתרה. 2021-ה החל זה לשוק תחדור שהחברה נווהנח יותר שמרנית בגישה

 יותר עם נתחי שוק נמוכים יותר.  וךאר הייה לשוק החדירה

 לקהד משמן 20%. 80% הוא ןמזול המשמש להדק מןש אחוז, שלמעלה בטבלה שמתואר כפי •

לא תשמש כרגע  פורמולהשה סברנו. סבון כמו, אכילות ובלתי שונות למטרות משמשים

 מים אלה. יישול

  .2026-ב 2%-ב תגדלנה שהתשואות הנחנו •

 

                                                 
40 OECD/FAO (2014), OECD-FAO Agricultural Outlook 2014, OECD Publishing. 
41  http://acetforafrica.org/wp-content/uploads/2013/09/130806LongPalm.pdf  
42  http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdHome.aspx  

 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2014/oilseeds-and-oilseed-products_agr_outlook-2014-8-en#page1
http://acetforafrica.org/wp-content/uploads/2013/09/130806LongPalm.pdf
http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdHome.aspx


 

 

 שמן סויה 5.2.3

 בשוק תשואות לחזות. על מנת זיכוך תהליך לעבור חייבים הסויה פולי, הדקל מןש תייבתעש כמו

 המטרה שוק את צגויישל שמן הסויה המשמשים שמן למאכל,  םיחוזאשה בענוק, הסויה ןשמ

 (.3.3.4ראה גם סעיף ) פורמולהל

 

אחוז ת, נווך אבחנה בין המדית ה,ל שמן הסויאה מציגה את גודל השוק הכלל עולמי שה הבלהטב

 : פורמולהמטרה להשל שמן סויה אכיל המיוצר בכל מדינה ונתח שוק 

 

ה"כס ראח  "בארה סין  רזילב ארגנטינה   EU-27 פריט 

46,990 7,521 13,343 9,326 7,260 7,215 2,325 
 1,000ר )ייצו

 טונות(

 15% 15% 15% 15% 15% 15% 
% שמן הסויה 

 המשמש למאכל43

7,049 1,128 2,001 1,399 1,089 1,082 349 
שוק שמן הסויה 

 האכיל 
         
 נתח שוק המטרה       
 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2019 
 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2020 
 0.25% 0.05% 0.25% 0.15% 0.15% 0.40% 2021 
 0.30% 0.10% 0.50% 0.40% 0.20% 0.80% 2022 
 0.35% 0.15% 0.75% 0.45% 0.25% 0.85% 2023 
 0.40% 0.20% 0.80% 0.50% 0.30% 0.90% 2024 

   

 ותם והשערשידג

 לפי 2013/14 הגידול משנת הם, מדינה בכל שלעיל בטבלה הסויה פולי שמן של צורייה כמויות •

 44"ב.ארה לש לחקלאות המחלקה

 . 2021-ל משהחברה תחדור לשוק זה הח הנחנו •

 של 85%-כ. 1.5% הוא לצריכה המשמש הסויה שמן של האחוז, העלשלמ בטבלה שמתואר פיכ •

 לא תשמש למטרות אלה.  פורמולהה רגעכש הנחנו. תֹואכיל ותטרלמ שמשמ לא הסויה שמן

 צמחי שמן בייצור ויהצפ להגידו את בחשבון לוקחות אינן החברה הערכות, הפשטה למטרות •

 .התחזית בתקופת

 . 2028לשנה, עד  2%-ב התשואות תגדלנה 2024 ישאחר נחנוה •

 

 

 

                                                 
43 http://acetforafrica.org/wp-content/uploads/2013/09/130728LongSoya.pdf 
44 http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdHome.aspx 

http://acetforafrica.org/wp-content/uploads/2013/09/130728LongSoya.pdf
http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdHome.aspx


 

 

 שמן הלפתית )שמן קנולה( 5.2.4

לעבור תהליך זיכוך. על מנת לחזות  בפתית חייהל יה, זרעסוושמן הבתעשיות שמן הדקל  כמו

רעים הם שייצגו את מהז קאחוז של שמן הלפתית המופתשואות בשוק שמן הלפתית, החלטנו שה

 .3.3.5 יףבסע רואשת כפי, להפורמושוק המטרה ל

 שמן וזאח, מדינות בין אבחנה ךות עולמי הכלל הלפתית שמן שוק גודל את מציגה ההבא ההטבל

 . פורמולהה של מטרה שוק ונתח מדינה כלב רהמיוצ לאכיה לפתיתה

 

 פריט הודו קנדה סין EU-27 אחר סה"כ
(טונות 1,000ייצור ) 2,600 3,160 6,347 9,950 4,653 26,710  

 % זרעי הלפתית המופקים כשמן45 45% 45% 45% 45% 45% 
תיתשוק שמן הלפ 1,170 1,422 2,856 4,478 2,094 12,020  

        
המטרהוק שנתח         
 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2019-2020 
 0.00% 0.15% 0.10% 0.25% 0.10% 2021 
 0.10% 0.20% 0.10% 0.25% 0.25% 2022 
 0.15% 0.25% 0.15% 0.50% 0.50% 2023 
 0.20% 0.30% 0.20% 0.55% 0.55% 2024 
 0.25% 0.35% 0.25% 0.60% 0.60% 2025 

 

 ותשערגשים והד

 לפי 2013/14 יבול משנת מדינה בכל שלמעלה בטבלה הלפתית שמן של הייצור ותיכמו •

 46.ב"ארה של לחקלאות המחלקה

 .2021-מ החל זה לשוק תחדור שהחברה נחנוה •

, 55%. השאר, 45%ן הלפתית המופק מהזרעים הוא שמ זואחבלה שלמעלה, בט ארתושמ כפי •

ננו כלול בתחזית, כיוון שאין אי אים והוחי ן לבעליזומשמש מהוא קמח זרעי הלפתית, ה

 ר במזון לחיות. התייחסות של התעשייה לחמיצות נמוכה יות

 צמחי שמן יצורבי ויצפה העלייה תא בחשבון לוקחת איננה החברה הערכת, פשטהה למטרות •

 .התחזית תתקופב

 .2028 עד שנה מדי 2%-ב תגדלה התשואות, 2025 שאחרי הנחנו •

 

                                                 
45 http://www.canolainfo.org/index.php  
46 http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdHome.aspx  

 

http://www.canolainfo.org/index.php
http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdHome.aspx


 

 

 יותמנשמן ח 5.2.5

  לחזות מנת על. הקרה הכבישה טכניקת בעזרת מיוצר החמניות שמן, הזית מןש עשייתבת כמו

 טרההמ וקש את שייצגו ,מהגרעינים הופק הזית שמן אחוז את וקבענ ,החמניות שמן בשוק שואותת

 ךתו, החמניות שמן שוק גודל את מציגה הבאה הטבלה. 3.3.6 בסעיף שתואר יכפ, הפורמולה של

 של מטרה שוק ונתח מדינה בכל המיוצר אכיל חמניות שמן של יםזאחו, תינוהמד בין האבחנ

 . פורמולהה

 

ה"כס סיתהרו ההפדרצי אוקראינה אחר   EU-27 פריט 
טון( 1,000ר )יצו 3,100 3,570 4,259 4,361 15,290  

 45% 45% 45% 45% 
% שמן החמניות המשמש 

 למאכל47
ילכיות האחמנק שמן השו 1,395 1,607 1,917 1,962 6,881  

       
 נתח שוק המטרה     
 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2019-2020 
 0.00% 0.10% 0.10% 0.25% 2021 
 0.15% 0.15% 0.15% 0.30% 2022 
 0.20% 0.20% 0.20% 0.40% 2023 
 0.25% 0.25% 0.25% 0.50% 2024 
 0.35% 0.30% 0.30% 0.75% 2025 

 

 הנחותדגשים ו

 פי על, 2013/14 היבול לשנת מתייחס, בטבלה מדינה בכל ותמניחה שמן צוריי ויותכמ •

  48"ב.ארה של ותלחקלא המחלקה

 .2021-מ החל זה לשוק תחדור ברהחשה הנחנו •

. 55%-35%המופק מהזרעים הוא בין יות נחוז של שמן החמהא ,3.3.6ר בפסקה שתוא כפי •

 אכל. למ קו כשמןופי 45% הנחנו שמתוך כלל ייצור שמן החמניות,

מן הצמחי הפשטה, הערכת החברה איננה לוקחת בחשבון את הגידול הצפוי בייצור ש ותמטרל •

  בתקופת החיזוי.

 .2028 עד שנה בכל 2%-ב תצמחנה התשואות 2025 שאחרי נוהנח •

 

                                                 
47 http://www.ers.usda.gov/topics/crops/soybeans-oil-crops/sunflowerseed.aspx 
48 http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdHome.aspx 

http://www.ers.usda.gov/topics/crops/soybeans-oil-crops/sunflowerseed.aspx
http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdHome.aspx


 

 

 שמן אחר 5.2.6

 גסו כל של ייצורהצמחיים, הערכנו  ת מ"שמנים אחרים" בתעשיית השמניםזות תשואות לחנמ על

 באופן 202049-ב שלהם הייצורלמעלה( מתוך נתח  3.1סעיף  , ראהMMT 4.72) 0142-ב שמן

 . ונאליפרופורצי

 :2018-ב אחרים שמנים של הייצור את המציג הבאה הטבלה

 

   מחיצשמן 
טון( ,0001)  2012 2018 
קלרעי דז  6,045 ,1708  

 5,160 5,301 זרעי כותנה
0906, 5,170 אגוז אדמה  

קוסקו  53,30  3,540 
351,2 תירס  2,723 

 1,480 1,278 שומשום
ןפשת  544 630 
 168 145 חריע

 27,962 24,139 סה"כ
 

, גבי חדירה לשווקיםל בדות המנהלים בלתחזי י"ענים אחרים נעשה שמ נתח שוק המטרה של חיזוי

ק ירה לשוהחד 2020-שבריכה סוג צמח. ההנהלה מעי לקחת בחשבון את מיצוי השמן לגבי כל מבל

  .0.1%-תעלה ל 2021-ב, 0.05%תעמוד על שמן  של כל סוג

 .2028לשנה, עד  2%-ב הנצמחתהבאות, התשואות ים הנחנו שבשנ .0.15%-ל עלהת 2022-ב

 

 והשערותדגשים     

כן רוב השמנים האלה הם בכבישה קרה , ש2020-מהחל  ברה תחדור לשוק זההחש הנחנו •

  ה לשוק.ון בכניסשלב הראשומסמנים את ה

 בסעיף נפרדת התייחסות קיבל והוא מאחר, שלמעלה בלהטב בחשבון נלקח אל יתתכ תזי שמן •

מן השר בייצו צפויה להגידו את בחשבון לוקחת איננה ההחבר ערכתה, הפשטה למטרות. 5.2.1

 . תחזיתהצמחי בתקופת ה

                                                 
49 http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/12/Oliezaden%20Myanmar-2014.pdf  

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/12/Oliezaden%20Myanmar-2014.pdf


 

 

 ורגנישמן א 5.2.7

 נוששתמה, מחייםהצ מניםהש עשייתבת" נייםהאורג"השמנים  בתחום תשואותמנת לחזות  על

 אחרים םמנילש המטרה שוק נתח. 50(למעלה 1.3.3 סעיף)ראה  2012-ב שמן סוג כל של ייצורב

 לשוק החדירה 2019-שב המעריכ ההנהלה ,לשוק לחדירה, בלבד ההנהלה תחזיות ךסמ לע הוערך

נה. בכל ש 0.05%-ל בלשוק תגד רהיהחד. 2021-ל 2020 השנים בין 0.5% על תעמוד שמן סוג לכ של

-ב החדירה לשוק תגדל 2021- 2019בכל שנה. בין  0.1%-ב לתגד החדירה לשוק 2021-ל 2019בין 

 .2028 עד, שנה בכל 2%-ב תצמחנה התשואות הבאות שבשנים רכנוהע. שנה כל 0.1%

 

 דגשים והשערות

קרה בכבישה  השמנים האלה הם ובר, כי 2019-דור לשוק זה החל משהחברה תח נחנוה •

 החדירה לשוק. של  ןאשוהשלב הר צגים אתומיי

 םשמניה בייצור הצפוי דולהגי את בחשבון לוקחת אינה החברה של ההערכה, הפשטה תטרומל •

 .התחזית בתקופת הצמחיים

 

 ר הצפויסך הייצו 5.2.8

 של ק"ג( 5-15)בין ל שמן צמחי נדרשת מנה אחת ש טוןלכל והה, יצר שמן באיכות גבלית מנ על

שמן צמחי בתקופת  ריצויב פורמולהה של ההמטר שוק כלל את מציגה ההבא טבלהה. רמולהפו

 (:טון אלפיהתחזית )המספרים ב

 

טרהק משו  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 58 57 56 55 54 53 44 35 23 11 שמן זית

 105 103 103 99 70 14 10 0 0 0 שמן דקל

 33 32 32 31 31 27 21 11 0 0 שמן סויה

 51 50 49 48 42 36 30 20 11 0  תשמן לפתי

 18 17 17 17 12 7 0 0 0 0 שמן חמניות

 46 45 45 44 43 42 42 28 14 0 שמן אחר

 45 44 43 42 42 41 29 17 12 6 שמן אורגני 

 357 350 345 336 293 220 176 112 60 17 סך שוק המטרה
 

 .מולהפור של מנה אחת , נדרשתשמן צמחישל  טון לפי הנהלת החברה, לכל

, 4.3 בסעיף שמוסברפי אלף מנות. כ 17-החברה תצטרך לייצר כ 2019-ב ,טבלהל תאםהלדוגמא, ב

 על שעות 57 במשך רק לעבוד תידרש נהכוהמ , לכןבשעה להפורמויחידות  300מכונה יכולה לייצר ה

 הדרושה.  פורמולהה ל כמותכל את לייצר מנת

 ה תרכוש מכונה נוספת. ברחהבאות, בשנים התר מנות דרשנה יותיש מאחר

 

                                                 
50 It should be noted that we used data from 2012 as there was no source that displayed reliable current data. 



 

 

  צאות תפעולוה 5.3

 תמחור ההוצאות על הסחורה 5.3.1

 ןביהחברה של  ההערכות פי על( COGS) הסחורה לע ותההוצא תמחיר את סכמתמ הבאה הטבלה

 אירו(: פיבאל )המספרים 2019-2028

 

 

 :ת עלות העבודהאות החברה לגבי הוצוערכהטבלה הבאה מציגה את ה

 

 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 עלויות העבודה

ספר המועסקיםמ  3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 

 50 50 48 48 45 45 42 42 40 40 שכר
 תלויועסך 

 300 300 240 240 225 225 168 168 120 120 העבודה
 

 טיביותרוצאות כלליות ואדמיניסטה 5.3.2

ל ות, לפי ההערכות שתישניביות הסטרטיסכמת את ההוצאות הכלליות והאדמינמה הבא הטבלה
 אירו(: פירה )מספרים באלהחב

  
 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 הוצאות

ותישפטמ  25 50 75 100 120 144 173 207 249 299 
הנהלת חשבונות 
 23 22 21 20 19 18 17 17 16 15 וראיית חשבון

,3494 4,343 4,149 3,402 2,270 1,358 468 300 שיווק  4,585 4,674 
יעותנס  75 200 210 221 232 243 255 268 281 295 

 136 124 113 102 93 85 77 70 30 25 אחריות/ביטוח
נהלים כר מש

279 והוצאות משרד  973 1,022 1,073 1,126 1,183 1,242 1,304 1,369 1,438 
ירות שכ

על+משרד()מפ  144 147 150 153 156 159 162 165 169 172 
רכבת אווצה  10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 פטנטים
472 249 226 206 187 170 מחקר ופיתוח  301 331 364 401 

 830 802 776 722 645 545 406 289 181 130 הצפנה
613,4 2,317 1,860 סה"כ  4,608 5,998 6,974 7,386 7,744 8,031 8,334 

 

 ותדגשים והשער

 ,2022-החל מ לאחר מכן, .שנים 4-אלף אירו ב 25ליה של היה עמשפטיות תהוצאות הב •

 .בכל שנה 20%-ות אלה יעלו בהוצא

 נה. ש בכל 5%של  יה עליההנהלת חשבונות תהחשבון ות ת ראייאוצבהו •

ואילך, הוצאות אלו  2020-מ. לאחר מכן, החל 2019-ב אירו אלף 10רכב תעמודנה על  הוצאות •

 אלף אירו.  25ל ע תעמודנה

 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 הוצאות
 םלומרי גח

להלפורמו  
103 362 672 1,055 1,317 1,758 2,018 2,069 2,098 2,139 

 713 699 690 673 586 439 352 224 121 34 חומרי אריזה
 300 300 240 240 225 225 168 168 120 120 עלויות עבודה

נועות שיהוצא  6 21 39 62 77 103 118 121 122 125 
חסוןא  17 60 112 176 220 293 336 345 350 357 

343,6 3,570 3,465 3,385 2,964 2,277 1,813 1,216 684 280 סה"כ  



 

 

החברה  2020-2021-אלף אירו. ב 300עמודנה על לות הראשונה, הוצאות שיווק תעית הפבשנ •

ווק והוצאות השי פורמולהלשטח, על מנת להגביר את החשיפה ל תי מכירושתצטרך לשלוח אנ

ה עם תף פעולמצפה לש החברה, 2021-בהתאמה. החל מאירו אלפי  1,358-ו 468-יעלו עד ל

נתח  . החברה מעריכה שחברות אלו תדרושנהפורמולההת א יץפת להנות על מזירכמ חברות

 . 2021-החל מ 9%ד על רווחים יעמוכי נתח ה (. בתחזית זו הערכנו12%-7%מהרווחים )בין 

הוצאות לאחר מכן, ה .בהתאמה 2019-20-אלף אירו ב 200-ו 75ה על הוצאות הנסיעה תעמודנ •

 בכל שנה.  5%-נה באלו תגדלה

-מכן, החל מ לאחר .השנים הראשונות 3-אלף אירו ב 45-ה בנדלתגת ואחרי/ביטוח תאווצה •

 . הבכל שנ 10%-ההוצאות תגדלנה ב 2021

 

 (:באירוים )המספר משרד והוצאות ההנהלה שכר לגבי החברה הערכות את מתארת הבאה הטבלה

 
 תפקיד עלות

 מנכ"ל 130,000
יםספ"ל כסמנכ 100,000  
עולתפל סמנכ" 100,000  
סקיתוח ע"ל פיסמנכ 120,000  
רותכימ כ"לסמנ 100,000  

כירותסגן מחלקת מ 100,000  

 מנהל מוצר 80,000

 מידענית 80,000

יסרטיביתמנהלת אדנ 80,000  

 הוצאות משרד 22,222
שורתתק 3,333  
 אתר 5,556
 הוצאות אירוח 5,556

משרד ושכר סך הכל הוצאות 926,667  

 

-ו בלות אוצאעליה בהצפינו   ,ואילך 0220-. החל מ9120 פעילות שלה בתחילתה את תתחיל החברה

  לשנה. 5%

 

 (:באירו המספרים) תוחופי מחקר הוצאות לגבי החברה תהערכו את ציגהמ אההב טבלהה

 
 הוצאות סעיף

00060, מחלקת מחקר ופיתוח  
חר ופיתויועץ מחק  ,00030  

וחמנהל מחקר ופית  0,0008  
ופיתוחר חקסך הוצאות מ  0,00017  

  

תח , מאחר והחברה תנסה לפלהלשנה בהוצאות א 10%ואילך, צפינו עליה של  2020-מ החל

 ושים אחרים. שמנים ו/או לשימ וד סוגים שלעל פורמולה

 .השנ בכל ותההוצא מתוך 7.5% הן צפויות בלתי הוצאות •

  



 

 

 המודלת לגבי השערו 5.4

 2021-שב חנוהנ ה.ר למעלת כפי שמוזכיוונאשסך ההשקעות הר תון אלוקחת בחשב תחזיתה •

 לה. ת נוספת והחלפת ציוד שהתבבוש ציוד נוסף להתרחהחברה תאלץ לרכו

 פעול כפי שצוין למעלה. ן את סך הוצאות התלוקחת בחשבו התחזית •

 במחיר מוכפל ,הלמעל רשתוא פיכני למאכל שמ שוקשל לוקחת בחשבון כל נתח  יתהתחז •

 (:רואיב)המספרים  דלהלןכ, נהלמ

חות קולל קתספ שהחברה ותחינמי דוגמיות שום בחשבון נלקחו אל למטהש בתחזית •

   שוק.לה הראשונית פוטנציאליים עם החדיר

 

 מחיר צמחי שמן
בוקדושמן א  850 

 200 שמן זית
 15 שמן דקל

יםגילשמנים צמחיים ר  30 
יםשמנים אחר  300 

 

 .23% ההיי זיתהתח תקופה למשך החברה סימי שגובה הנחנו •

 

 נציאליים. פוטהמשקיעים הקת הרווחים כפופים לחוזים של החברה עם וחלו כל התשלומים •



 

 תזרים מזומנים צפוי 5.5

 :ו(פרטת את תזרים המזומנים הצפוי )הסכומים באלפי אירה מטבלה הבאה

 

 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 סעיף

Investments                     

          757- שירותי חוץ
  693-     693-   693- ציוד

 0 693- 0 0 0 0 693- 0 0 1,451- סך השקעות

            
           הכנסות )אלפי אירו(

           שמו זית
 567 555 545 534 523 513 428 342 257 171 יוון

 6,918 6,782 6,649 6,519 6,391 6,266 5,222 4,177 3,133 2,089 ספרד

הליאיט  0 358 716 895 1,074 1,096 1,118 1,140 1,163 1,186 

 3,026 2,967 2,909 2,852 2,796 2,741 2,284 1,827 914 0 אחר

 11,697 11,468 11,243 11,022 10,806 10,594 8,829 7,063 4,661 2,260 סך שמן זית

            
           שמן דקל

דונזיהאינ  0 0 0 0 0 477 716 716 716 730 

הלזימ  0 0 0 0 0 303 454 454 454 463 

 96 96 96 80 64 48 32 0 0 0 תאילנד

יהבמקולו   0 0 0 15 23 30 38 46 46 47 

 240 235 235 202 168 134 101 0 0 0 אחר

מן דקלסך ש  0 0 0 148 205 1,043 1,490 1,547 1,547 1,576 

            



 

 

 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 סעיף

           שמן סויה
 97 96 94 92 90 60 30 0 0 0 סין

 363 356 349 342 336 315 210 105 0 0 ארה"ב

 177 173 170 167 163 147 131 49 0 0 ארגנטינה

 105 103 101 99 97 81 65 49 0 0 ברזיל

EU-27 0 0 42 84 89 94 96 98 100 102 

ראח  0 0 85 102 118 135 138 141 144 147 

יהסך שמן סו  0 0 329 621 810 916 934 953 972 992 

            
           שמן לפתית

EU-27 0 201 269 336 403 470 537 548 559 570 

 227 223 218 214 171 129 86 86 0 0 סין

 294 288 283 277 256 235 213 107 107 0 קנדה

והוד  0 35 88 176 193 211 228 233 237 242 

 200 196 192 188 157 126 94 63 0 0 אחר

תיתפסך שמן ל  0 343 612 905 1,085 1,265 1,445 1,474 1,504 1,534 

            
           שמן חמניות
 122 120 117 115 86 57 0 0 0 0 אוקראינה

יה הרוסיתהפדרצ  0 0 0 0 48 72 96 98 100 102 

EU-27 0 0 0 0 105 126 167 171 174 178 

ראח  0 0 0 0 0 88 118 120 123 125 

מן חמניותסך ש  0 0 0 0 210 372 497 506 517 527 

           



 

 

 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 סעיף

            
יםרים אחנשמ            

קלזרעי ד  0 1,226 2,451 3,677 3,677 3,750 3,825 3,902 3,980 4,059 

כותנהזרעי   0 774 1,548 2,322 2,322 2,368 2,416 2,464 2,513 2,564 

דמהא זואג  0 914 1,827 2,741 2,741 2,795 2,851 2,908 2,966 3,026 

וקוס מיובשק  0 531 1,062 1,593 1,593 1,625 1,657 1,691 1,724 1,759 

 1,353 1,327 1,301 1,275 1,250 1,225 1,225 817 408 0 תירס

 736 721 707 693 680 666 666 444 222 0 שומשום

 313 307 301 295 289 284 284 189 95 0 זרעי פשתן

 83 82 80 79 77 76 76 50 25 0 חריע

הכלסך   0 4,194 8,389 12,583 12,583 12,834 13,091 13,353 13,620 13,892 

            
 2,243 2,199 2,156 2,114 2,072 2,032 1,451 871 580 290 שקדים

 14,321 14,040 13,765 13,495 13,230 12,971 9,265 5,559 3,706 1,853 אבוקדו

וזי מלךאג  513 1,026 1,538 2,564 3,589 3,661 3,735 3,809 3,885 3,963 

 1,060 1,039 1,019 999 979 960 686 412 274 137 אלסר

 1,166 1,143 1,120 1,098 1,077 1,056 754 452 302 151 פיסטוק

לסך הכ  2,944 5,888 8,832 14,720 20,608 21,020 21,441 21,869 22,307 22,753 

            
 52,971 51,934 50,946 49,920 48,257 46,096 37,805 25,224 15,087 5,204 סך הכנסות

            
מכירותה הוצאות  -280 -684 -1,216 -1,813 -2,277 -2,964 -3,385 -3,465 -3,570 -3,634 

            
 49,337 48,364 47,482 46,536 45,293 43,819 35,992 24,008 14,402 4,924 רווח גולמי



 

 

 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 סעיף

 93% 93% 93% 93% 94% 95% 95% 95% 95% 95% % מהכנסות

לשנה הקודמת השוואה    193% 67% 50% 22% 3% 3% 2% 2% 2% 
            

תכלליווות הנהלה צאהו  -1,860 -2,317 -3,461 -4,608 -5,998 -6,974 -7,386 -7,744 -8,031 -8,334 

            
ני מיסיםות לפהוצא  3,063 12,085 20,547 31,384 37,821 38,319 39,150 39,738 40,334 41,003 

הכנסותמ%   59% 80% 81% 83% 82% 79% 78% 78% 78% 77% 

תאה לשנה קודמהשוו    295% 70% 53% 21% 1% 2% 2% 1% 2% 

            

 9,431- 9,277- 9,140- 9,004- 8,813- 8,699- 7,218- 4,726- 2,780- 705- מיסים

מניםתזרים מזו סך  908 9,306 15,822 23,472 29,122 29,506 30,145 30,598 30,364 31,572 
רים מזומנים סך תז

 230,814 199,242 168,878 138,280 108,135 78,630 49,508 26,035 10,214 908 רבמצט



 

 סיכום .6

באופן  שמשפרדרך מדעית  רץופוי מהפכנ וגיטכנול וחיתפ הינה Beyond Oil של  פורמולהה

 פורמולההצור עוסקת ביי Beyond Oil. חברת ךיכוזים המיוצרים ע"י בתי בד ובתי ניכר שמנ

ת של החברה היא יהמטרה הראשוניותר.  בוההגבאיכות  שמן צוריי, אשר מאפשרת הזאת

עות והשק השלמת הפיתוח, וקלהקמת מפעל, פיתוח מערך מכירות ושיוהון שישמש לגייס 

דור באופן אינטנסיבי לשוק השמנים כוונת ההנהלה היא לח ו"ח זה,וספות. כפי שנאמר בדנ

סוגי  כנולוגיה בעשרותטר בשימוש בדובמהעובדה כי לאור  .האפשר ככל רה, מהקר שהיבכב

ר דבם יתת פטנטים לשמנים ספציפי ישת השוק, ירשמורים, ובמקביל לדשמנים ומוצרים שונ

טנט העל ים או זכיינים תוך שמירה על הפטנטים ליצרנים גדולתת פ שיאפשר אקזיט של

  .המוצרים( ל)הכולל בתוכו את כל הגנה על כ

 

 השקעות ראשוניות בסך ירו, יעד שמצריךאמיליון  230-ל החברה יגיעסך כל הרווח של 

 תיים, בטווח זמןעושממחברה עשויה לייצר רווחים לפיכך, השקעה ב .מיליון אירו  2.5

 צר. ק

 בות המיועדת לשווקים אחרים ת במסמך זה שמרניות, ועם ההתרחיש לציין כי ההשערו

 דען הראשי.י מדינה כגון המקומענ השקעותלת לגיוס החברה פוע בימים אלה



 

 

 יהערכת השוו .7

 יחום העבודהת  7.1

נכון בזמן  בצמ ,בצורה סבירה והוגנת ,מדויק, והיא אמורה לשקףלכלית אינה מדע הערכה כ

ככל הערכה כלכלית,  .מדואנקבעו ותחזיות שנהנחות יסוד שיס נתונים ידועים, על בס מסוים,

וקו ואמינותו, על הכנתה, מידת די מד לרשותנו בזמןע שהועוססות על מידבתוצאותיה מ

וחים הכלכליים. שינויים במשתנים ונחו לצורך הניתעל הנחות יסוד אשר הות תחזיו

ת המסקנות. סוד ובהתאם אאת הבסיס להנחות הילשנות ידע נוסף, עשויים מב העיקריים או

ה של דות תחום פעילותנים אוהנתונים השווהתבססנו לצורך העבודה על המידע  יתרהבין 

ונים אחרים ים הפיננסים ונתו סיבה להניח שהנתוננל י הנהלתה. אין"רו לנו עהחברה שנמס

. תם באופן בלתי תלויתנו אום ומשום כך לא אימימלעליהם התבססנו אינם מדויקים או ש

 .ווי בהתאםשמדויקים או שלמים תשתנה הערכת ה ינםאהנתונים והמצגים אם יתברר ש

ידע הנהלת החברה. מ י"ע ופה פני עתיד שנמסר לנוחסנו גם למידע צשווי זאת, התיי בהערכת

ד ע קיים בחברה למועדימיד הינו מידע בלתי ודאי לגבי העתיד, המבוסס על צופה פני עת

למועד ההערכה. אם הערכות  כוןנברה או כוונותיה של הנהלת הח ה, וכולל הערכותערכהה

 ונות מהתוצאות המוערכותעשויות להיות ש , התוצאות בפועלשנהנהלה לא תתממהאלה של ה

ימוש בהערכת השווי. בנוסף, הערכת השווי, ככל שנעשה בו ש המשתמעות ממידע זה, וא

ס סמטרים שונים בהתבכתנו לגבי פרד, המשקף את הערני עתימכילה מידע צופה פ ,הכשלעצמ

ת להיות שונות אות בפועל עשויותוצלא תממשנה, ה ל מידע שהיה בפנינו. אם הערכות אלהע

 .אופן מהותיב

קת נאותות( ואינה מתיימרת לכלול )בדי Due Diligenceינה מהווה עבודת אי הערכת השוו

, לרבות Due Diligenceת ר הכלולים בעבודידע אחוהמבחנים או כל מ תוקאת המידע, הבדי

ום ן בחוות הדעת משאי רך. יודגש כיעים והתקשרויות של תחום הפעילות המוחוז בדיקת

 .ת דעת משפטיתייעוץ או חוו

 מאתנור לנו על ידה או נתונים שנמנעו נותו המידע שנמסהינה אחראית על נכו הברהנהלת הח

 גין כל תביעה אשראת משרדנו ב על החברה לשפותשווי. להשפיע על הערכת ה םישהיו יכול

או רשלנות  ט מקרים של זדוןלמעתמכות עליו סש כנגדנו בגין מידע זה או כתוצאה מהתוג

 . מצד עורכי הערכת השווי רבתי

 ישימחזיקים במניותיה של החברה ואין להם כל עניין אועובדיו, אינם  משרדנו, כולל שותפיו

וצאות בת ההטרחה אינו מותנ . כמו כן שכרלעסקה המתוכננת ברה אואו זיקה אישית לח

  .העבודה

רה בלבד. העברת ודירקטוריון החבני הנהלת החברה בפ השווי תוצג תאנו מסכימים כי הערכ

 ת אישורנו מראש ובכתב.ק לאחר קבלעשה רי לגורמים נוספים תיושוהערכת ה

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 הערכת השווישיטת  7.2

של  פעילותה יושו בביצוע הערכת (DCFזומנים )היוון תזרים המ ת שיטתבחרנו ליישם א

 מתאימה על בסיס בר ובונים תחזיתהע ם את אירועייהחברה. בגישה זו אנו בוחנ

פיתוח עתידיות שעשויות להיות  נה מתייחסת לתוכניותיא אירועים אלו. תחזית זו

 בנכסים האמורים.  שומלחברה או לגורמים אחרים שיעשו שי

התפתחות ההכנסות, ההוצאות  גבילחות שונות ולל הנוכ אירואלפי הינו נומינלי ב המודל

חברה בשנים הקרובות. הצפוי מפעילות התזרים המזומנים את גזר, ומחשב נוהרווח ה

שיעור ההיוון שיוסבר להלן, על מנת להגיע לשווי הנוכחי של ההכנסות הוונה לפי  תזיתח

 מזומנים העתידיים.ה יתזרימ

כנסות חר וטרם הופקו המא ,זיות החברהשר לתחדאות ניכר בקכי קיים חוסר ו נציין

טווחי זמן בוהות גבהכנסות מאפשר הפקת עלת פו החברה ום בוחוהתמשמעותיות 

 . םממושכי

 

 והיוון תחזית תופתק 7.3

 , הערכת השווי לקחהעל הפורמולה. בהתאםם פטנט בקשה לרישוהגישה  חברהה

עת יהפטנט ופק לרישוםדים הצפויים ההיוון את המוע תחזית שבון בבחירת תקופתחב

 ו.מועד רישוממ שנים 7תוקפו כעבור 

 יםתגיש בעתיד פטנטים נוספו"פ שלה תמשיך והמ כי מחלקת יכהמערמו כן החברה כ

 שנה. 20על תקופה של הערכת השווי עומדת  תחזיתועל כן  לרישום

 

 שיעור היוון 7.4

דר נתונים רות. בשל היעשהגיעו לכדי בג מעסקיםמסוכנים יותר  Start-upמיזמי 

וטווח התוצאות ם, הינם אפשריי םאודות המכירות, מספר רחב של תרחישיים יהיסטור

, התבססנו על וון המתאים של החברהיההיזוי. לשם קביעת שיעור ינו קשה יותר לחה

ת קרנו 869שנערך על  51 דגםמב שחושבו שיעורי תשואה נדרשים ע"י קרנות הון סיכון,

ת אלו כבר מגלמות בתוכן ניכוי בשל אוונציין כי תש ,1969-1999השנים  הון סיכון בין

 .Discount for Lack of Marketability-וסר סחירות ח

                                                 
51 Hitchner R. James, "Financial Valuation, Application and Models", second Edition, p. 1056, Wiley Finance 

(2006). 

http://books.google.co.il/books?id=cZmTUINZApcC&pg=PA633&hl=iw&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=snippet&q=first%20stage&f=false
http://books.google.co.il/books?id=cZmTUINZApcC&pg=PA633&hl=iw&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=snippet&q=first%20stage&f=false


 

 

 

 התפתחות החברה:דרשים, בהתאם לשלבי הנה שיעורי התשוא להלן

 

 פירוט שלבי התפתחות החברה

תשואה נדרשת על סמך 
 ריםקחמ

Plummer 
Scherlis & 

Sahliman 

Start-up 

 ריש קונספט או מוצ לחברה

פיתוח אבל סביר להניח כי איננו ב

 ן להפצה.כמו

50%-70% 50%-70% 

First stage or "early 

development". 

 וצר או שירות בבחינהמ ישלחברה 

או בפיילוט של ייצור )מו"פ(. בחלק 

 מהמקרים יש הכנסות.

40%-60% 40%-60% 

Second stage or 

"expansion". 

ות נמצא בייצור מוצר או השירה

מסחרי. החברה מציגה גידול  נויוה

כרח א בהבהכנסות אך ל ימשמעות

 רווחית.

35%-50% 30%-50% 

Bridge/IPO 

זמינים באופן  ותירהמוצר או הש

החברה מייצרת הכנסות  נרחב.

 שוטפות.

25%-35% 20%-35% 

 

הון סיכון  חברות 200ל עמדגם שערך Manigart et al (2002 ,)ע"י  םג מחקר זה אושש

רה בין כון דורשות תמון סיקרנות הו וצע,מנמצא כי במ. במחקר זה בחמש מדינותם יהממוקמ

השקעות הנמצאות  עבור 30%-ו 26%בין ו קדםמוב בשלשנמצאות להשקעות  45%-ו  36%

 .52(Bridge/IPOהאחרון ) בשלב

 פעולהופי ה קיימים שיתשכן לחבר ,שוניתראהות תפתחנמצאת בשלב הה הרלהערכתנו החב

לעיל, לם. כפי האמור העו רויקטים ברחביפבמדינות שונות שייצרו להם חוזים לם ימשמעותי

 כות ההנהלה לקבלתות הערעקבב מהפטנט תסוכנלהפיק ה צפויהבה החברה בשנה הקרו

   .פרויקטים 3-תגמולים מ

 הכרוכיםם ו את הסיכוניהיוון מגלם בתוכהיעור . ש40%ההיוון על  רועקבענו את שיעל כן, 

ון כי שיעור ההיו צייןיה הכספיות. נתברה ואת חוסר הוודאות בקשר לתוצאוהח בפעילות

אמור את אי הודאות וסקות במו"פ ומשקף כשעק להערכת שווי חברות הזנ כאמור, מתאים

עם זאת,  .םרותייוצמיחה בשווקים תח םיהגדולה הקיימת לגבי היתכנות המוצרים המפותח

תנהלות ה, וכן מו"מ ולעילכמפורט  ע במונקוצויברה פרויקט דגל בבבחשבון כי לחנלקח 

 וספים.שר לפרויקטים נם בקבמכרזי

 

                                                 
52 http://www.gredeg.cnrs.fr/Colloques/NFI/Papers/PapierOnLine/NasicaDufour.pdf  

http://www.gredeg.cnrs.fr/Colloques/NFI/Papers/PapierOnLine/NasicaDufour.pdf


 

 

 הון חוזרב שינוי 7.5

להשקיע בהון חוזר. השקעה זו מייצגת את  צמיחה הצפויה על החברהה אתעל מנת לממן 

בל מספקים ון המתקכוי המימו, בניקוחות והחייבים נטלה התזרים שישמש למימון

ון כיו .בהון חוזר עהקהשזרים המזומנים לא נלקחה בחשבון ת תבתחזיכאים אחרים. וז

 ואין צורך קבלתן בפועלד ועהותאמו למ בשנות התחזיתבכל שנה  הכנסותה שההנחה כי

 .לקוחותה נוסף של במימון



 

 תחזית תזרים מזומנים 7.6

 (:רואינתונים באלפי ברה )הים המזומנים של החרזתלהלן תחזית 

 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

סה"כ 
 31,572 31,572 31,572 31,572 31,572 31,572 31,572 31,572 31,572 31,572 31,572 31,572 30,364 30,598 30,145 29,506 29,122 23,472 15,822 9,306 908 תזרים

תק' 
 20.50 19.50 18.50 17.50 16.50 15.50 14.50 13.50 12.50 11.50 10.50 9.50 8.50 7.50 6.50 5.50 4.50 3.50 2.50 1.50 0.50 היוון

DCF 767 5,618 6,822 7,230 6,407 4,637 3,384 2,453 1,739 1,291 922 659 471 336 240 172 123 88 63 45 32 



 

 החברהשווי  7.7

לעיל,  בכפי שחוש 35%הנחת שיעור היוון של ב DCF תשווי החברה בשיטלהלן חישוב 

 החברה ווי של השת סך הערכ .כאמור לעיל ,)בשנה המייצגת( בשנה 2%צמיחה של  ושיעור

 (: אירו)הנתונים באלפי  הינה כלהלן 31/12/2018ליום 

 

  שווי חברה 
 כוםס בירכ

 43,497 31/12/2018 -ם למזומניתזרים היוון 

 43,497 31/12/2018 -ל DCFווי חברה בשיטת ש

 

 תניתוח רגישו 7.8

ת אווצים בלתי תלויים על התת שינויים במשתנניתוח של השפעהינו  ניתוח רגישות

שנתקבלו לאחר ניתוח בעיה ובניית מודל החלטה על סמך מערך נתונים מסוים. ניתוח 

 של מודל ההחלטה,ה או תקופתו להשתנות התוצאעשויה נועד לבחון כיצד  תשויהרג

שיעור ניתוח הרגישות הם:  אותנו לחישוב ומטרים ששימשהפר ל שינוי בנתונים.כאשר ח

 .(WACC) ההיווןר עושיו (Terminal Value-ה) הצמיחה

או  ארוךהח ובטו להלן ניתוח רגישות הערכת השווי לשינויים מסוימים בשיעור הצמיחה

 (:אירו הנתונים באלפייוון )בשיעור הה

 

43,497 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 
 81,606 64,417 52,328 43,497 36,837 31,683 27,604 שווי

 

 

  

  

 

 

 

 

 

       בברכה,

 

 

               ייעוץ ופתרונות מיסוי בע"משטיינמץ עמינח 


