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נדה'אג

מאפיינים ייחודיים למשבר הקורונה 
חברות הזנק 250-סטטוס וסקרים עדכניים ב

ארז צור

סקירת אגף תקציבים את המשבר מנקודת מבט על ההייטק

עידו סופר, אסף וסרצוג

סטטוס פעילות רשות החדשנות  
אהרון אהרון

שאלות ותשובות
(ארז צור)אט הפרטי אליי 'נא לשלוח טקסט בצ



גלובלימשבר•

יותרהרבהמשמעותיתהלוקליתההשפעהsubprime-והDotcom-הלמשבריבניגוד•

:כלכלימשברולאבריאותמשבר•

.(התאמהשדורשתבשווקיםמהותיתמבעיהנובעלא)כלכלית"בועההתפוצצות"לא,שיסתייםברור•

:עםהישראליטק-ההיי,קודמיםממשבריםבשונה•

(טווחקצרלמשבריותרגדולהעמידות)אלולחברותגיוסשיאישלשניםמספר,צמיחהחברותריבוי•

(מהירהפעילותלסגירתסיכון)MNC’sריבוי•

(הזנקחברותשל"דורלאבד"חשש)seedובמימוןseedחברותבמספרירידה•

מאפיינים ייחודיים למשבר הקורונה ומצב שוק עדכני

עצירת גיוסים•

פיטורי עובדים וצמצומים•

תלות בקיומם של ערוצים דיגיטליים•

שינוי תחזיות•

אזהרות רוח•

קיפאון בשווקים•

ירידה בהכנסות•

B2B/B2Cתלות במודל העסקי •

.לא ברור מתי תסתיים. התפתחות מהירה מאד ומפתיעה, אי וודאות רבה בטווח הקצר



.גיבשו מדיניות מותאמתרוב מכריע של החברות נערכות להתנהלות ממושכת בתנאי משבר1.

.מהחברות הוקפאו גיוסי כוח אדם נוספים+ 90%-בכ2.

טק וחברות מדעי החיים-הבדל בהתנהגות בין חברות היי. נקטו צעדי פיטוריםמהחברות כבר75%כ 3.

40%ל 20%בין , נקטו בהורדת שכר עובדים460%.

עיקר ממצאי הסקר

VC backed firms



הצורך-מה קורה בענף ההייטק 

טק-הענף הראשון שיצא מהמשבר לאחר שישקעו הדי הקורונה יהיה ההיי•

לתכללכל תוכנית חייבת –יש הרבה מאוד כסף בקרנות ההשקעה למיניהן •
עידוד השקעה ושימוש בכסף זה

מעט גורמים המבינים את עולם ההי טק ויש להם כלים אופרטיביים לפעולה  •
רשות החדשנות והבנקים–

חייבים לפעול במהירות כדי לשמר אופטימום של כמות עובדים וכמות  •
חברות

חייבים לוודא שכסף טוב הולך אחרי כסף טוב•



מסקנות מהתנהגות מדינות אחרות

מיידיבעידן פוסט קורונה והחלו באופן ההייטק יהווה מקור צמיחה עיקרי מדינות אחרות כבר הבינו כי •

תוכניות ייעודיות ובסכומים ממשמעותיים להשקעה בהייטקלהפעיל 

בהייטק בהשוואה למדינות  תוצר /השקעת מדינהביחסעוד לפני משבר הקורונה ישראל הייתה בפיגור •

מתקדמות אחרות 

דבר אשר מעלה את סיכון –חלק ניכר מההשקעות בסקטור מקורו בכספים מחו״ל , באופן טבעי•

התעשייה בימים אלו

להפעיל תוכנית הצלה מיידיישראל חייבת להקדים תרופה למכה ובאופן , כמדינה מבוססת הייטק•

תוך מינוף הגופים המקצועיים הפועלים בענף, משמעותית שתכלול השקעות והלוואות לסטרטאפים



אגנדה
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