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  היי-טק בשטח  

כך עושות הקרנות

"לא מסתמנת האטה 
בגיוסי המשך"

גיל גורן, שותף כללי בקרן ההון 
83North סיכון

על השנה האחרונה: "הייתה 
תשנה מאתגרת במיוחד. המג

פה גבתה קורבנות בנפש, רבים 
חלו ונשארו מצולקים מהמחלה 
והריחוק החברתי גם הוא מייצר 

תאתגרים עמוקים. בכלכלה ובע
סקים שנה זו הייתה קשה לרבים. 
אנשים איבדו את משרותיהם, 
חלקם איבדו את מפעל חייהם 
כשנאלצו לסגור את עסקיהם. 

תהסגרים בכל העולם יצרו מש
בר כלכלי עמוק. מנגד, הבורסות 
משגשגות, המניות המובילות 

תבעיקר מתחום הטכנולוגיה נס
חרות במחירי שיא. ישנן הנפקות 
חדשות, וגיוסי הון בסכומי עתק. 

תלכאורה, התרחב הנתק בין האז
תרח מן השורה ובין מדדי הכלכ

לה המתפרסמים.
:חברות ההזנק "סובלות בתת
תקופה זו מקשיים דומים לכל חב

רה אחרת. עובדים שחלו במחלה 
תאו שנדרשו לבידוד, הצורך לע

בוד בקפסולות וכן הלאה. בנוסף, 
תהמגבלות על טיסות יוצרות קו

שי בסגירת חוזי מכירה גדולים. 
במקרים רבים, בייחוד בפתרונות 
המכילים רכיבי חומרה, חוסר 

תהיכולת לשלוח ציוד או להתקי
תנו עלול לעכב את קצב הצמי

חה. מנגד חברות רבות גייסו הון 
בשנה האחרונה ולא מסתמנת 
האטה בגיוסי המשך או ירידה 

בשווי חברות".
תחומי ההשקעה שיובילו: 

ת"כקרן הון סיכון, אנחנו משקי
תעים לטווח ארוך ולכן אנו נזה

רים משינוי קיצוני באסטרטגיית 
ההשקעה שלנו אפילו לנוכח 

תהמצב המאתגר בו אנו נמצאים. יחד עם זאת, קשה להתעלם ממספר תחו
תמים שתופסים תאוצה בעולם. ביניהם רובוטיקה ואוטומציה, תחום הר

פואה עובר מהפכת דיגיטציה המאפשרת שירות מהיר, מדויק ונגיש יותר, 
הבנקאות הופכת יותר פתוחה לתחרות דיגיטלית וכך גם עולם הביטוח. 
אלו תחומים בתאוצה המצטרפים אל תחומי תשתיות טכנולוגיות המידע 

ואבטחת המידע בהם השקענו מתחילת דרכנו כקרן.
:ההשקעה האחרונה "השקעתנו האחרונה היא בחברתtrigo  המאפת
שרת חוויית קניה בסופרמרקט מבלי הצורך לעבור בקופה. הטכנולוגיה 

תמבוססת על ראיה ממוחשבת, ולמעשה, החיוב נעשה על-פי המוצרים שנ
לקחו בפועל בצורה אוטומטית. טכנולוגיה זו מאפשרת לכל סופרמרקט 
Amazon Go. נשמע מאוד רלוונת  להתחרות בחנויות הנוחות החדשות של

טי לתקופתנו, כשיש צורך להימנע מתורים בקופות. כמובן שהטכנולוגיה 
פותחה לפני המגפה ותהיה רלבנטית גם אחרי שוך הסערה.

:מעמדה של ישראל "ישראל עדיין נמצאת בחזית החדשנות הטכנולות
גית, אך לא לעולם חוסן. בשני העשורים האחרונים ישראל זכתה להוביל 

תאת החדשנות העולמית בתחומי תשתיות המידע ואבטחת המידע. תחו
תמים אלו נהנים מהמשאב האנושי המצוין שמגיע מהאקדמיה, הצבא והח

ברות הבין-לאומיות שהקימו מרכזים בישראל. האם בתחומים החדשים 
שהזכרתי נדע גם לייצר מובילות? אנחנו מאמינים ביזם הישראלי, אבל 

ימים יגידו". 

"ללא כמות מספיקה של השקעות מוקדמות,                     
לא יגדל הדור הבא של חברות צמיחה"

 NFX גיגי לוי, שותף-מנהל קרן

על השנה האחרונה: "שנת 2020 הייתה שנה מאתגרת, גם לחברות 
הסטרט-אפ שנאלצו להתמודד עם עולם חדש בו קשה לפגוש לקוחות. 

תהעבודה היא ברובה מהבית ואי-הוודאות מרקיעה שחקים. ולמרות הק
שיים הייתה זו שנה טובה לתעשייה - הן מבחינת ההשקעות בסטארטת

אפים ישראלים, שהגיעו לשיאים חדשים, מספר החברות שהגיעו לשוויי 
משמעותי )כולל מספר חדי קרן( ואולי יותר מכל - מבחינת החברות עצמן, 

שהמשיכו להתפתח, להתבסס ולגדול בהכנסות וברווחים". 
התעשייה בחו"ל: "כקרן הפועלת גם בעמק הסיליקון אנו רואים את 
אותה התופעה גם שם. מארק אנדריסן אמר כי ׳תוכנה אוכלת את העולם׳  
ובעידן הקורונה התופעה רק האיצה, כאשר בזמן שחברות מסורתיות בכל 

תהתחומים מתמודדות עם קשיים הולכים וגוברים, חברות מבוססות טכ
נולוגיה באותם התחומים מצליחות לגדול בקצב מהיר. גם במקרים בהם 
העוגה כולה קטנה עקב הקורונה, נראה כי קצב הגידול של הנתח הדיגיטלי 
הטכנולוגי היה כה מהיר עד כי חברות טכנולוגיה רבות מצאו עצמן גדלות 

השנה יותר מאשר בשנים קודמות". 
:ההשקעות השנה "המשכנו להשקיע השנה בקצב מהיר. כקרן סיד אנת

חנו משקיעים בשלבים המוקדמים בחייהן של החברות ומכאן שתקופות 
של שינויים קיצוניים מייצרות עבור החברות בהן אנו משקיעים הזדמנויות 
  Network effects ייחודיות. גם השנה המשכנו בפוקוס על חברות בעלות

, כאשר התחומים בהם היינו יותר 
תפעילים השנה הינם תחומים שקיב
תלו משנה תוקף אל מול שינויי הקו

 Labor (רונה וביניהם: שוקי עבודה
marketplaces(   בתחומים שונים ; 
חברות פינטק המתבססות על שווקים 
)marketplaces(  ; חברות ביולוגיה 

סינתטית וחברות משחקים".
מעמדה של ישראל: "בתוך העולם 
המשתנה במהרה, מקומה של ישראל 

תנשמר ואף התחזק. בזמן שמוקד החד
שנות העולמי - עמק הסיליקון - נפגע 
מהקורונה )חברות רבות עזבו ויתכן 

תשלא ישובו לאחר הקורונה(, הרי שר
מת היזמות בישראל לא השתנתה ועל 
אף שכמות החברות החדשות שהוקמו השנה נמוך יותר משנים קודמות, הרי 
שיתכן שדווקא המספר הנמוך יותר - עדיין הגבוה לנפש בעולם - מייצג את 

תהרמה הנכונה יותר מבחינת הצלחת התעשייה. האתגרים העומדים בפני הת
עשייה נותרו המחסור בכוח האדם - במקצועות טכנולוגיים, אך גם במקצועות 
נושקים כמו מוצר - ולאחרונה, גם כמות ההשקעות בשלבי הסיד. ללא כמות 
מספיקה של השקעות מוקדמות, לא יגדל הדור הבא של חברות צמיחה. אין זה 

תעדיין משבר חמור, המיזמים הטובים מגייסים בקלות יתרה, אך הסימנים מצ
ביעים על הבעיה המתהווה. ולמרות האתגרים, אין לי ספק כי ישראל תמשיך 

להיות אחד מהאקו-סיסטמות המובילות בעולם גם בשנים הבאות".

"בישראל נבנות חברות שהן 'מנהיגות שוק'            
ומכוונות הכי גבוה שאפשר" 

 TLV Partners בקרן CFO-עדי יראל טולדנו, שותפה ו
 

על השנה האחרונה: "זו היתה שנה מעניינת ומאתגרת, בעיקר בשל אי-
הוודאות שבה. השנה, ביתר שאת, מצאנו את עצמנו משנים תוכניות תוך כדי 

תריצה, יחד עם חברות הפורטפוליו, במטרה להיות מוכנים לתרחישים אפש
ריים ולנצל הזדמנויות חדשות במציאות שהשתנתה במהירות שיא. כקרן הון 

תסיכון, הפעילה באקו-סיסטם המקומי, הרגשנו החל מחודש מרץ ירידה במ

ספר החברות החדשות שקמו, מגמה שהתהפכה עם היציאה מהגל הראשון".
ההשקעות השנה: "על אף שברמה האישית והציבורית זוהי שנה קשה, 
בפן העסקי אנחנו יכולים להגיד ש-2020 היא השנה החזקה ביותר שהייתה 
לנו עד כה. במזל או שלא )אבל עם אינטואיציה בריאה( הימרנו על תחומים 

תשהאיצו בחצי השנה האחרונה, למרות או בזכות הקורונה. וכך, לא רק שח
ברות רבות נכנסו לתוך תקופת המשבר עם הון שגוייס כמה חודשים לפני 

תשפרץ, מספר גדול של חברות שלנו המשיכו להצטייד עם גיוסי המשך מש
תמעותיים במהלכו. אלה באו לאור תנופה של אותן חברות עם עלייה במ

כירות וצמיחה כללית. על אף הקשיים בהתחלה, השקענו בשמונה חברות 
 HR, DevOps, Privacy,חדשות מאז פרוץ המגיפה בתחומים מגוונים כגון
FinTech, Security . רובן ככולן בתהליך שנעשה דרך זום. השוק הטכנות

לוגי נמצא בתאוצה שלא ראינו כמותה ורצינו להיות פעילים עבור היזמים 
והיזמות האמיצים/ות שמרגישים גם הם את ההזדמנויות. המשכנו לפעול 
במודל שלנו, של גיוסי סיד ו-A הנעים בין ה-3 ל-8 מיליון דולר, ביזמים 

שהם First   Timers, כמו גם סדרתיים, בתחומי טכנולוגיה שונים".
מעמדה של ישראל: "האם ישראל היא עדיין 'סטארט-אפ ניישן'? זה 
HUB, במידה וניתן להכליל, הציגה איתת -אולי נשמע נדוש, אבל ישראל כ
נות בשנה האחרונה באופן שמדהים אותנו בכל יום מחדש. אנחנו רואים 
את זה באיכות היזמים וברעיונות העמוקים שאנחנו פוגשים בכל יום, 
וכמובן בהנפקות וגיוסי הענק שנעשו כאן בעשרות חברות בשנת 2020, 
שהוכיחו את מה שנטען כאן בחמש השנים האחרונות - כי נבנו בישראל 
חברות שהן Market Leaders שמכוונות הכי גבוה שאפשר. אנחנו חושבים 
שזו תופעה מידבקת, שתביא לעוד ועוד יזמים שיבחרו להקים כאן חברות 
משמעותיות. אחד הקשיים או האתגרים המרכזיים, עם זאת, ממשיך להיות 
גיוס עובדים ישראלים ובעלות ראויה ומשתלמת. שחיקת שער הדולר לצד 
העבודה מרחוק, הופכים את עלות המתכנת הישראלי ליקרה מאד ופחות 

ופחות אטרקטיבית".

"ה-HealthTech יהיה מנוע הצמיחה הבא של ישראל"
ד"ר יאיר שינדל, מייסד-שותף ומנהל בקרן אמון

"שנת 2020 הייתה שנת תפנית היסטורית, שהשלת  על השנה האחרונה:
כותיה ילוו אותנו עוד שנים רבות, ולצד חוסר הוודאות בתחומים רבים דבר 
אחד ברור - המגפה שמה את הצורך ברפואה חזקה וחדשנית במרכז סדר 

היום העולמי. בפתחו של עשור חדש, תעשיית ה-HealthTech מסתכלת 
תכבר הרחק מעבר לקורונה, ומשבר הבריאות העולמי דווקא האיץ תהלי

כים ומגמות שעתידים לעצב מחדש את תחום הרפואה".
לא על הסייבר לבדו: "ישראל כבר מוצבת בחזית תעשיית ה- 
HealthTech העולמית עם המספר הגבוה ביותר של סטארט-אפים 
 HealthTech -רפואיים לנפש, כ-1,800 סטארט-אפים, ובכך נושקת ל
hubs מובילים בעולם כמו בוסטון וסיליקון וואלי, ועוקפת את ניו-יורק. 

תולא בכדי, לאקו-סיסטם הישראלי יש את כל הדרוש כדי להפוך למ
HealthTech ולייצר מנוע צמיחה חדש לישראל בדומה לתעת  עצמת
שיית הסייבר והמידע. אקדמיה פורצת דרך, תעשיית היי-טק מבוססת 
ומולטי-דיסציפלינרית, רוח יזמית ויותר ויותר משקיעים מנוסים, כל 
אלה דוחפים את התעשייה קדימה. נכס מרכזי נוסף הוא מאגרי הדאטה 

תהרפואיים האדירים של קופות החולים בישראל, שניים משלושת המא
גרים הגדולים בעולם, המהווים נכס רפואי ומדעי משמעותי למדענים 

ויזמים ישראליים".
האקו-סיסטם הישראלי: "לא מוגבל רק לגבולות מדינת ישראל ואנו 
רואים עוד ועוד יזמים ישראליים מוכשרים, שפועלים גם בחו"ל ותורמים 
רבות לתעשייה. לצד זאת, אם בעבר טבע נהנתה מהגמוניה מקומית, כיום 
יותר ויותר ענקיות פארמה ושחקנים בינ"ל נוספים מזהים את הפוטנציאל 
HealthTech  dedicated הגדות  ומגבירים את פעילותם בישראל. כקרן ה-
לה בישראל, ובין הגדולות בעולם, המנהלת למעלה מ-1.1 מיליארד דולר 
ומשקיעה בחברות ישראליות ובינ"ל, אנו פועלים כל הזמן כדי לדחוף את 
חברות הפורטפוליו שלנו קדימה על-ידי יצירת חיבורים ושותפויות וסיוע 
באיתור 'טופ-טאלנט' עבור החברות. התמיכה הזו היא המפתח לקידום 
האקו-סיסטם, והיא תתאפשר באמצעות בניית גשרים בין ישראל ל- 
Hubs מובילים בעולם ויצירת סינדיקציות ושיתופי פעולה בין משקיעים, 

שיאיצו את צמיחת התעשייה ואת מימוש הפוטנציאל האדיר שלה".
HealthTech. למה דווקא עכשיו?: "ההבשלה של טכנולות  המעבר ל-

גיות מתקדמות ושילובן עם השימוש בידע ביולוגי יצרו מומנטום ייחודי 
תלפיתוח פתרונות חדשים לצרכים והאתגרים המרכזיים של עולם הר

פואה. הזמינות והנגישות של ניתוח ואיפיון הגנום מאפשרות למפות את 
'הברקוד' האישי של כל אחד ואחת מאתנו ופותחות צוהר חדש לרפואה 
Genomics( באמת )מותאמת אישית, מניעתית ומדויקת. חקר הגנומיקה 

צעות טכנולוגיות חדשניות הוא רק שכבת הבסיס ורבדי מחקר מתפתחים 
 ,)Metabolomics( והמטבולומיקה )Proteomics( נוספים, הפרוטאומיקה
יוצרים עידן חדש של גילויים ופריצות דרך מדעיים. במקביל, הקורונה 
הביאה לשינוי תפיסתי עמוק בקרב מטופלים ורגולטורים וברור כי שירותי 
בריאות דיגיטליים ותהליכי אישור מואצים כאן כדי להישאר. ואכן, בדומה 

תלמהפכת האינטרנט לפני שני עשורים, גל חדש של יזמים ומשקיעים יש
ראליים עוברים לתחום הבריאות והרפואה ובונים חברות בעלות אימפקט 

רב בשוק שצומח במהירות".
מה חברות צריכות כדי להצליח?: "מימון, גשרים וטאלנט. הכישרון הרב 
והמדע החדשני בישראל זקוקים לרוח גבית והזרמת הון משמעותי כדי 
לפרוץ קדימה. מתוך ההבנה הזו הקמנו יחד עם שותפים רבים את פרויקט 
8400, קהילת המנהלים הבכירים של תעשיית הבריאות בישראל, שנועדה 

לקדם את מנוע הצמיחה של ה- HealthTecבישראל. 

"ארגונים קונים פתרונות, לא כלים טכנולוגיים"
 )StageOne Ventures( יובל כהן, מייסד ושותף מנהל בקרן סטייג'וואן

 
מעמדה של ישראל: "מדינת ישראל תמיד הייתה מוקד חדשנות, לכן 
זכתה לתואר 'סטארט אפ ניישן'. זה אינו מקרי. הדבר נובע הן מצרכים 
קיומיים שישראל נתקלה בהם וכן ממסורת ארוכה של מחקר ותהייה האם 
אין פתרון מהיר יותר, יעיל יותר או זול יותר. לפחות לפי כמות המשקיעים 
הזרים, אשר מפנים משאבים להיי-טק המקומי, נראה שהמגמה הזו רק 

התחזקה בשנים האחרונות".
אתגרי הסטארט-אפים: "האתגר המרכזי היה ונותר לזהות את הבעיה 
הכואבת ביותר לצרכן. אנו מאמינים שארגונים קונים פתרונות ולא כלים 

טכנולוגיים. הדרך מטכנולוגיה 
תמבריקה למוצר שעונה על צר

כי הלקוח ושניתן לגבות עליו 
תמחיר ראוי, או בעגה המקצו

 ,PRODUCT MARKET FIT עית
אינה טריוויאלית וברוב המקרים 
לוקח לסטארט-אפ זמן ארוך 

מהמתוכנן".
אסטרטגיית ההשקעות: "לנו 
חשוב ללוות את הסטארט-אפים 
בדיוק בדרך הזו. הקרן משקיעה 
ביזמים יוצאי דופן ועוזרת להם 
בבניית חברות משלב הרעיון ועד 
האקזיט. אנו מתמקדים  בסטארטת

אפים טכנולוגיים בתחילת דרכם, 
תהפותרים אתגרים ארגוניים מורכ
תבים, ופועלים לטיפוח יחסים ארו

כי טווח עם המייסדים המבוססים 
על כבוד הדדי, תקשורת ואמון. 

תמיזמים חדשניים בעלי עומק טכ
B2B נמת  נולוגי ניכר בעולמות ה -
צאים במרכז העשייה שלנו, לרבות: 
 Cloud Computing, Software
 Infrastructure, DevOps, Big
 Data, Cyber Security & Deep
Compute. אנו פועלים בשווקים 
אלו כבר שני עשורים ומאמינים 

תששם נמצאות ההזדמנויות הגדו
לות בהייטק המקומי.

מגמות בהשקעות: "נושא 
תמרכזי שמושך תשומת לב וכ

סף רב של משקיעים בשנים 
האחרונות הינו בתחומי הבינה 
AI( ולמידת מכות )המלאכותית 
נה, אשר בניגוד לעבר מתחילים 
להיות מיושמים גם בתעשיות 
יותר. בנוסף, אנו  מסורתיות 
מזהים צרכים גדלים בעולמות 
Devops, עקב הרצון של  ה-
החברות להגיב מהר לשינויים 
בשוק ולשנות את מודל הפיתוח 
- מעולם של פיתוח גירסאות 
תוכנה לפיתוח רציף משלבים 
ראשוניים ועד להשקת המוצר. 
במקביל, אנו ממשיכים לראות 

תשינויים בעולמות הסייבר, בעי
קר כתוצאה ממעבר ארגונים 
מחשוב  מבוססי  נות  לפתרו
למת  Coralog ix  ענן. חברת
פיתוח  לצוותי  של, מסייעת 
ו-DevOps  לנהל ולנתח באופן 
אוטונומי את קבצי הלוג ונתוני 

תהאבטחה שלהם באמצעות למי
דת מכונה. הפלטפורמה מזהה 

תחריגות, מתריעה על מגוון תק
לות ומסייעת להאצה ושיפור 

תמתמיד של תהליכי פיתוח מוצ
רים והפעלתם בסביבות ענן".

גיל גורן

גיגי לוי | צילומים: יח"צ

ד"ר יאיר שינדלעדי יראל יובל כהן 

כיצד צלחו קרנות ההון סיכון את משבר הקורונה? מה היו ההשקעות 
המעניינות שלהן בזמן האחרון? אילו מגמות טכנולוגיות הן מזהות? חמישה 
מנהלי קרנות מובילות מספקים הצצה לעולם ההון סיכון בעידן הקורונה      

ברב-שיח )וירטואלי כמובן( שארגן האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות 
)IATI( |  יואל צפריר
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