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זכויות היוצרים על התצלומים המופיעים בעיתון שייכות למאגרי התמונות 
אינג אימג' ופוטוליה | המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות. המערכת 

מבקשת להבהיר כי המוסף הינו פרסומי ואין לראות במאמרים ו/או 
במודעות המלצה מכל סוג שהוא.

פרס האטלס

פרס האטלס יוענק החל מהשנה לחברת הסטארט-אפ הישראלית, שיצרה טכנולוגיה, 
ורעיון או מוצר, בעלי ערך יוצא-דופן, בישראל ובעולם. הפרס הוא אות הערכה על תרומ

תם של היזמים פורצי הדרך ומשני המציאות המקדמים ומעשירים את חיינו.
ופרויקט פרס האטלס הוא תולדה של שיתוף פעולה בין מכון איין ראנד בארצות-הב

Deloitte, מגזין TheMarker, וצוות שיפוט בראשוו  רית ומרכז איין ראנד בישראל, חברת
תו של ד"ר שלמה קליש.

החיבור של מרכז איין ראנד ליוזמה זאת הוא מובן. גיבוריה של איין ראנד, הסופרת 
והפילוסופית הידועה, שעליהם כתבה בספריה "כמעיין המתגבר" ו"מרד הנפילים", הם 

ו"אטלסים" – גיבורים הנושאים את העולם על כתפיהם בכוח ההמצאה והיצרנות, המונ
עים על ידי שאיפה למימוש עצמי והצלחה, ונאבקים אל מול קשיים, בהם גם יחס בלתי 

ראוי מצד רבים שלא משכילים להבין את מהות תרומתם ואת ערכה.
ויזמי ההייטק הישראלי המגלמים בפועלם ערכים של יצרנות, חדשנות, ושאיפה לשג

שוג, הם ה"אטלסים" המציאותיים, המקומיים, העכשוויים.
את הפרויקט הגה ריצ'רד מינס, שבדרך חייו מגלם גם הוא ערכים של יזמות, חדשנות 
ונחישות יוצאות דופן. בגיל 70, לאחר קריירה עשירה בתחומי הפרסום והניהול, ותוך 

ומאבק במחלה קשה, בחר מינס בנתיב חדש – באמנות. הוא החל ליצור פסלים רבים, מר
ושימים ועזי מבע, המציגים דמויות גיבורים תנ"כיים ומיתולוגיים. בין פסליו בולטת סד

רת האטלסים – רביעיית פסלי אטלס, שאת 
ההשראה להם שאב מספרה של ראנד 
"Atlas Shrugged", הידוע בתרגום 
העברי בשם "מרד הנפילים". את 
הפסל השלישי בסדרה, שאותו 
כינה מינס "העולם שייך לי", 
הוא הקדיש כפרס שיוענק 

מדי שנה בפרויקט האטלס. 
ודמות האטלס הידועה זכ

תה בידיו של מינס לפרשנות 
וחדשה ומקורית; את הדמות המי

תולוגית הנושאת את משקל העולם 
על כתפיה וכורעת תחת הנטל, הפך מינס 
לגיבור זקוף קומה, משוחרר, המניף את העולם 

בעוצמה, בגאווה שאותה הרוויח בזכות הישגיו.
פסל האטלס המשוחרר של ריצ'רד מינס איננו רק סמל לגיבורי 

וההייטק הישראלי העכשווי. הוא גם מסמל את סיפורה של מדינת יש
ראל – את האנשים שקמו מחורבות, שלא נכנעו לאתגרים, שפעלו מתוך 
חזון ותקווה גדולים יותר מהסיכונים הנראים לעין, והפכו אותה להצלחה חסרת 

תקדים בקרב אומות העולם. 
תל אביב, העיר שצמחה מן החולות, היא כיום העיר הרביעית בעולם בריכוז 
חברות הייטק, במדינה הזוכה להיקף השקעות ההון הגדול בעולם ביחס לגודל 

אוכלוסייתה.
ופרויקט האטלס מבטא את ההערכה ליוצרים וליזמים בישראל ההופ

כים חזון למציאות.

בועז ארד,
מנכ"ל מרכז איין ראנד בישראל

לא רק מתמטיקה
כדי לפתור את הבעיות בהיי טק 

הישראלי צריך להיזהר מכוונות טובות. 
ד"ר שלמה קליש מסביר

04

חוגגים את ההצלחה 
ד"ר ירון ברוק רואה דברים טובים 

בסטארט-אפ ניישן ומצביע על חופש 
כלכלי כגורם לשגשוג

05

אטלס יוצא לחופשי 
הפסל ריצ’רד מינס מספר על שילוב 
רעיונותיה איין ראנד בפסל האטלס 

שיצר
08

חשיבות שיתופי הפעולה
 Big-חוסר ודאות, קצב השינויים וה
Four. שלי תשובה מצביע על אתגרי 

הסטארט-אפים 
06

הסטארט-אפים המובילים
הכירו את עשר החברות שהגיעו לגמר. 

ATLAS AWARD-אחת תזכה ב
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בועז ארד, מנכ"ל מרכז איין 
ראנד בישראל | צילום: יח"צ

מודעה
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ירון כ ד"ר  לראשונה  קרא   ,16 בן  שהיה 
ברוק את הספר "מרד הנפילים" של איין 
ראנד. זה היה בשנת 1977, "תקופה שבה 
הייתי, כמו רוב הישראלים בדור שלי, סוציאליסט 
וקולקטיביסט טוב. הספר היה מהפך רעיוני רציני 

רבשבילי, ובשנים שלאחר מכן קראתי את רוב הס
80 קיבלו הרר -פרים שהיא כתבה". במהלך שנות ה
עיונות הפילוסופיים של ראנד חשיפה גדולה יותר, 
וד"ר ברוק החל להיות מעורב בפעילות המקומית. 
כאשר הגיע לארצות הברית בשנת 1987, לצורך 
לימודי תואר שני במנהל עסקים, הוא יצר קשר 
עם מכון איין ראנד בארצות הברית. כך, במקביל 
ללימודיו היה גם מעורב בפעילות המכון. בשנות 
ה-90' הוא היה פרופ' למימון באוניברסיטת סנטה 
קלרה, ובשנת 2000 הפך לראש מכון איין ראנד 
בקליפורניה. ברוק מספר: "מאז המכון גדל מ-13 
עובדים למעל 50 עובדים, עם תקציב שהיה בזמנו 
2 מיליון דולר בשנה והיום הוא עומד על 11 מיליון 
דולר. הפעילות שלנו מתמקדת בהרחבת הבסיס 

רשל הרעיונות של איין ראנד, כאשר רוב מה שהמ
כון עושה הוא פעילות חינוכית". 

מה בדיוק אתם עושים?
ר"אנו מעודדים את הקריאה של ספרי איין רא

נד בבתי ספר תיכוניים, ומספקים ספרים בחינם, 
כמו גם מבחנים, למורים באנגלית המוכנים ללמד 
300 אלף עותקים בשר  אותה. אנו נותנים בחינם
רנה. בנוסף יש לנו את תחרות החיבורים הכי גדו
רלה בעולם המבוססת על הספרים שלה, בה מש

תתפים מדי שנה 20,000 תלמידי תיכון.
"מעבר לזה, יש לנו קורסים במכון שבהם אנו 
מלמדים את הפילוסופיה של איין ראנד, קורסים 
המיועדים לאנשים הרוצים להתעמק ברעיונות 

רשלה. אנו משקיעים הרבה מאמצים בלימוד הפי
לוסופיה שלה, כאשר יש במכון קבוצה של אנשים 
הכותבים מאמרים וספרים, מכינים סרטוני וידאו 

וחומרי מדיה נוספים". 
על מה מבוססת התמיכה של מכון איין ראנד 

בישראל?
"המכון מחזיק בעמדה שישראל היא מדינה 

רמוסרית במהותה. יש לנו מחלוקות עם מה שקו
רה בישראל ועם הפוליטיקה שלה, אבל בהתחשב 
במצב במזרח התיכון בפרט ובעולם בכלל, ישראל 

רהיא בין המדינות הטובות. לנו מאוד חשוב להג
דיר שיש מדינות טובות ויש מדינות לא טובות; יש 

מדינות מוסריות ולא מוסריות. 

"הסיבה שאנו מגדירים את ישראל כמדינה 
מוסרית היא שבאופן יסודי זו מדינה שמגנה על 
זכויות הפרט. נקודת המוצא ממנה אנו בוחנים 
האם מדינה היא מוסרית או לא, היא האם יש בה 
הגנה על זכויות הפרט, ובמזרח התיכון ישראל 
היא המדינה שמגנה על זכויות הפרט יותר מכל 

מדינה אחרת". 
לאיין ראנד עצמה היתה עמדה ביחס לישראל?

"יש ריאיון מפורסם שלה עם פיל דונהיו, שבו 
הוא שואל אותה על ישראל והיא עונה שישראל 
היא מדינה מערבית, עם הגנות בסיסיות על זכויות 
האזרח, וכתוצאה מזה היא מדינה שמייצגת 
ציוויליזציה באזור שבו אין הרבה מזה. היא היתה 
יהודיה אבל בפועל היא לא היתה דתיה אלא 
אתאיסטית, והיא מאוד תמכה בישראל בשנות 
ה-60' וה-70' אבל לא עשתה מזה עניין גדול. היא 

רנתנה חשיבות מיוחדת לאינדיבידואליזם ולא לק
בוצה, לקולקטיב או לשבט המסוים שאליו נולד 

האדם". 
באילו מדינות אתם פועלים כיום?

ר"אנו פעילים היכן שיש ביקוש. בברזיל יש בי
רקוש רציני לרעיונות של איין ראנד. זה כך גם במ

זרח אירופה, רוסיה, פולין, בולגריה, מקומות שיש 
רלהם היסטוריה עם קולקטיביזם, פשיזם או קו

מוניזם. אפילו בסין הספרים שלה תורגמו לסינית 
והם נמכרים טוב". 

ת  ו ר ח ת ת  א ם  י י ק ל ם  ת ט ל ח ה ה  מ ל
הסטארט-אפים?

"הרעיון היה של ריצ'ארד מינס, הפסל, שרצה 
לעשות חיבור בין יזמות, הצלחה יזמית והצלחה 
טכנולוגית עם הרעיונות של איין ראנד. היא היתה 
הסופרת היחידה בהיסטוריה שראתה את היזמות 

רכפעילות הרואית מבחינה כלכלית ויותר מכך – מב
חינה מוסרית. אצל איין ראנד הגיבורים הם יזמים, 
בעלי עסקים ואנשי עסקים, שעושים שימוש בשכל 

רכדי ליצור ערכים שלא קיימים, ערכים שכולנו נה
נים מהם, ערכים המשפרים את חיינו. אלה אנשים 
שעובדים קשה, לוקחים סיכונים אדירים, נכשלים 
לעיתים קרובות ובסופו של דבר, אם הם מצליחים, 
זה בזכות יצירת ערכים המשפרים את החיים של 

האנשים סביבם ושל איש העסקים עצמו. 
"ישראל קיבלה את התואר  של 'סטארט-אפ 
ניישן' וחשוב לנו לחזק את תעשיית הסטארטר
ראפים בישראל בעזרת הרעיונות של איין ראנד, ול

חגוג את העובדה שישראל כל כך מצליחה בתחום 

הזה. המדינה מייצגת את הערכים שאיין ראנד 
תמכה בהם בכל הקשור ליזמות, יצירה, טכנולוגיה 
ושימוש בשכל כדי ליצור ערכים המשפרים את חיי 

האדם". 
־אתה חושב שהתואר של ישראל כסטארט-אפ

ניישן מוצדק?
"אני חושב שכן, יש מקום לשיפור אבל אין 

ספק שבצד הטכנולוגי ישראל היא מקום שני רק 
לסיליקון וואלי מבחינת מספר הסטארט-אפים 
וההצלחה שלהם והשגשוג שלהם. אני לא רואה 

רתופעה כזו בעולם, במיוחד בהתחשב בכך שיש
ראל היא מדינה קטנה וחברות ישראליות רבות 
מצליחות. לדעתי זה משהו שישראל היום לוקחת 
כמובן מאליו, אבל חשוב לעצור ולהעריך את מה 

שקורה בישראל".
איך אתה רואה את העתיד של ישראל בתחום?

"אני תמיד דואג לעתיד של ישראל, כי בישראל 
יש משיכה שמאלה מבחינה כלכלית, בעוד שאנו 
יודעים שיזמות ובמיוחד יזמות טכנולוגית, דורשת 
חופש; היא דורשת שהממשלה והמוסדות במדינה 
לא יתערבו. בישראל יש ניסיון להתערב וזו נטייה 
שלילית. בנוסף, מערכת החינוך בישראל במצב 

רשל הידרדרות. זה מדאיג מבחינת העתיד של הס
טארט-אפים בישראל. 

"חשיבות פרס האטלס והפעילות של מרכז 
ראיין ראנד בישראל היא להדגיש כמה חשובה היז

מות ועד כמה היא תלויה בחופש כלכלי. אם אנו 
ריכולים לעודד קצת את האלמנטים של חופש כלכ

לי בישראל, אנו משפרים את הסיכוי שהעתיד של 
הסטארט-אפים בישראל יהיה חיובי וטוב". 

 Equal Is החודש הוצאת לאור ספר חדש בשם
 Unfair: America's Misguided Fight Against

Income Inequality. ספר לי עליו.
"הספר הוא תשובה לכלכלנים ולפוליטיקאים 

רהטוענים שהפער בין עשירים לעניים בעולם גו
רם לעוני ולצמיחה כלכלית נמוכה מאוד. במדינה 
חופשית – ושום מדינה לא לגמרי חופשית לצערי 
– הפער בין האנשים מבחינה כלכלית נקבע על ידי 
כמה הם פרודוקטיביים, כמה הם מייצרים ערכים 
שאחרים רוצים ומוכנים לשלם עבורם. אין בזה 
רע אלא הרבה טוב, שאנשים מתוגמלים בהתאם 

לרמת הפרודוקטיביות שלהם. 
ר"אם אתה רוצה לעזור לעניים, יותר חופש כל

כלי זה הפתרון - ולא יותר מיסים או רגולציות. 
מיליארד איש במשך 30 השנים האחרונות יצאו 
מעוני במקומות כמו אסיה, וזה קרה לא בגלל 
עזרה ממשלתית או עזרה של האו"ם, אלא בגלל 
חופש כלכלי ברמה זו או אחרת היוצר הזדמנויות, 
עושר ואפשרות לעניים לצאת מהעוני. במדינות 
שונות מידת החופש היא שונה, ורואים שככל שיש 

רבמדינה יותר חופש כלכלי, יש בה יותר עושר ופ
חות עוני". 

"חשוב לנו לחזק את 
תעשיית הסטארט-

אפים בישראל בעזרת 
הרעיונות של איין ראנד, 

ולחגוג את העובדה 
שישראל כל כך מצליחה 

בתחום הזה"

ד"ר ירון ברוק: "לחגוג את 
ההצלחה הישראלית"

בריאיון מיוחד מספר מנהל מכון איין ראנד בארצות הברית על הפעילות של המכון, על העמדה של המכון ביחס 
לישראל ועל מעמדה של ישראל כסטארט-אפ ניישן. ויש לו תשובה לכל מי שחושב שהבעיה בעולם היא הפער 

בין העשירים לעניים | שחר בן-פורת

ד"ר ירון ברוק, מנהל מכון איין ראנד בארצות הברית
צילום: יח"צ

רכון איין ראנד וכל מי שמאמין ביז"מ
מות ובכלכלה חופשית, מבין שעל 
הסטארט-אפ לייצר ערך - לבעלי 
המניות, לעובדים וליזמים וכמובן לשוק ולחברה. 
לפיכך, הערך הזה הוא הקריטריון העיקרי לפיו 
אנחנו בוחרים את החברה הזוכה בפרס", כך אומר 

רד"ר שלמה קליש, מייסד ומנכ"ל קרן ג'רוזלם גלו
 Ayn Rand בל ונצ'רס ויו"ר חבר השופטים של
Atlas Award. "את הערך אנו בוחנים לפי שני 
מדדים - איזה ערך היה לחברה בגיוס האחרון 
מול סכום הכסף שהושקע בה; ובאיזה קצב נבנה 
ערך החברה וגדל מדי שנה. הקריטריונים הנוספים 
אותם אנו בוחנים הם עד כמה החברה קריאטיבית 

רוטכנולוגית, על איזה מספר של אנשים מוצרי הח
רברה עתידים להשפיע, והאם החברה מובילה עול

מית בקטגוריה שלה".

"פנו חברות מאוד ראויות"
רד"ר קליש הוא מבכירי תעשיית ההיי-טק ביש

ראל. את קרן ההשקעות שלו הוא הקים עוד בשנת 
1994, כאשר ההשקעה הראשונה – והמצליחה - 
של הקרן היתה בחברת גלילאו. בהמשך השקיעה 
QXL ועוד. הוא חבר בדירר  הקרן בקריאו, מלנוקס,

קטוריונים של מרבית החברות בהן שותפה הקרן, 
ופעיל במועצות המנהלים של עמותות ומוסדות 
חינוך שונים. "הענקת הפרס הזאת הזו חשובה 
ושונה ממרבית האירועים הקיימים", הוא אומר. 

ר"איין ראנד היתה הפילוסופית של היזמות החו
פשית. כלומר, כמה שפחות התערבות ממשלתית 
וכמה שיותר יזמות ובניית ערך על ידי תחרות 
חופשית. כיום יש הרבה דירוגים כאשר בכל אחד 

רשמים דגש על סוגיות אחרות, כמו עד כמה הח
ברה ירוקה לכדור הארץ, כמה טוב עושה החברה 
לעובדים שלה וכד'. כל אלו שיקולים טובים בפני 
עצמם אבל הם לא מהווים את המהות של היזמות. 
"ענף ההיי טק מייצג באופן המיטבי את 
הקונספט של תחרות חופשית, בלי התערבות 

רממשלתית, והסיבה היא שסטארט-אפים וב
מיוחד ישראליים, מתחרים בכפר גלובאלי ולא 
בביצה שלנו. סטראט-אפ ישראלי מתחרה מול 
כמה סטארט-אפים בארצות הברית, בסין וכד', 
וכדי להצליח הוא צריך להיות הכי טוב. הוא צריך 
להיות יותר טוב מהאמריקאים ומהסינים, כי אין 
לנו שוק פנימי משמעותי כדי ל'התגלח' עליו לפני 

רשאנחנו יוצאים לעולם. לכן אני חושב שהסטא
רט-אפים הטכנולוגיים הם הסקטור המייצג את 

המהות של יזמות חופשית, ואירוע הענקת הפרס 
- הממוקד בזה, הוא דבר טוב". 

־איך ההתרשמות שלך מהחברות שהגישו מוע
מדות לפרס?

"פנינו לקשת רחבה יחסית של חברות דרך 
הקריטריונים שפרסמנו. מכיוון שאנו מדברים על 
יצירת ערך, פנו חברות שהן קצת יותר מתקדמות - 

או שיש להן מכירות או שהגיוס האחרון שלהן היה 
לפחות 80 מיליון דולר - אבל לא יותר מדי גדולות. 
פנו קרוב ל-30 חברות שהן כמעט כל החברות 
שאני חושב שהיו ראויות שיהיו שם. זאת למעט 
2-3 חברות שאוהבות לשמור על סודיות ולכן הן 
לא פנו. בסך הכל שמחתי על החברות שפנו, הן 

מאוד ראויות". 
כיצד דמותו של אטלס מתחברת לתעשייה?

ר"האטלס לפי המיתולוגיה היוונית הוא זה המ
רחזיק את העולם על הכתפיים שלו. אני חושב שיז

מות, ובמיוחד יזמי טכנולוגיה, הם אלה המחזיקים 
את העולם הכלכלי על הכתפיים שלהם. 

"שים לב מה קורה – החברות בעלות הערך 
הגבוה בעולם, קמו ברובן לפני 20-30 שנה, ובכל 
מקרה לא יותר מ-40 שנה. אפל, גוגל, פייסבוק, 
אמזון, אורקל. הערך שנוצר פה בתקופה הקצרה 
הזו הוא מדהים. לכן פסל האטלס מאוד רלוונטי". 

מה המצב היום בענף ההיי טק?
"במילה אחת טוב, בשתי מילים, לא טוב. 
הסיבה שהמצב הוא טוב היא שבתקופה שהיתה 
לפני 20 שנה ויותר, כשאני התחלתי את הקרן, היו 
חבורות של מהנדסים שלא הבינו בעסקים, לא 
היו תשתיות התומכות בסטארט-אפים, ולכן היה 
מאוד קשה להצליח. היום, לעומת זאת, נהיינו 
למעין סיליקון וואלי עצמאי. כלומר, יזם שיש לו 
רעיון טוב לא צריך לנסוע לארצות הברית לגייס 

רכסף, כי יש פה תשתיות של עשרות קרנות ישרא
ליות וזרות שיכולות לממן אותו, עם תשתית של 
אנג'לים, אינקובטורים, רואי חשבון, עורכי דין 
וכו', כך שהיזם יכול להתרכז בעיקר, שזה פיתוח 

היזמות שלו. 
ר"אז היו מהנדסים טובים אבל לא היו מנה

לים מנוסים. היזמים שהקימו בפעם הראשונה 
רסטארט-אפ מצליח, מיהרו למכור אותו ולהר

וויח מיליונים כי לא היה להם ניסיון והם לא רצו 
לקחת את הסיכון. היום יש יזמים סדרתיים, שיש 
להם את הכסף ויש להם את הניסיון, והם נשארים 

רעצמאיים. זה חשוב אם רוצים לבנות חברות שיכו
לות להיות חברות גלובאליות ומובילות ולא למכור 

אותן יחסית מהר".
מה לא טוב במצב הנוכחי?

"הסקטור נהיה גדול וחשוב, וכל מיני גורמים 
ממשלתיים והסתדרותיים מנסים לשים עליו יד. 

רראינו למשל שיש רצון של ההסתדרות לגרום לה
תאגדות של עובדים באמדוקס ובמקומות אחרים. 

אם ההסתדרות תיכנס להיי טק היא תגרום לנזק 
רמאוד גדול. בהיי טק אין שומן ואם לא נהיה תח

רותיים וטובים, זה יפגע קשה מאוד בענף. יש גם 

כל מיני התערבויות ממשלתיות אחרות שרואים 
פה ושם, כמו כאלה שחושבים שצריך לאסור על 
מכירה של חברות כדי שהן ימשיכו לגדול. עם כל 
הרצון הטוב, לא סתם אומרים שהדרך לגיהינום 
רצופה כוונות טובות. התערבות בשוק הזה תגרום 
לירידה בתחרותיות של החברות ונזק לתעשייה, 
ויותר גרוע מכך, מכיוון שהתעשייה מבוססת על 
מה שיש לאנשים בראש ולא על משאבים כמו 
גז, קל מאוד לעשות החלטה להעביר את החברה 
למדינה אחרת. זה קורה לא בגלל שלא טוב בארץ 

אלא בגלל שמתחילים להתערב בעסקים".
־גם אתה מודאג מהסוגיה של החינוך בארץ בה

קשר של ההיי טק?
יש מקום למעורבות  חינוך  "בנושא של 
ממשלתית מסויימת. היוזמה של שר החינוך נפתלי 
בנט לעודד לימודי 5 יחידות מתמטיקה היא יוזמה 

רמבורכת, שכן זה יעזור לבניית התשתית האינטל
רקטואלית של הדור הבא של האנשים שיהיו ביז

מות ובהיי טק. אבל יותר חשוב ללמד כבר בבית 
ספר יסודי ובוודאי בתיכון, יזמות, כלכלה ועסקים. 
אין שום דבר בתוכניות הלימוד בנושאים האלה, 
ואנשים מגיעים לשוק לא מוכנים, כשהם לא 
מסוגלים להבין איך הכלכלה עובדת ואיך עושים 

רעסקים. יותר מדי אנשים אומרים 'המדינה תצי
לי אותי' בגלל שהם לא יודעים להתמודד נכון עם 

כלכלה ועסקים".

"התערבות בשוק הזה תגרום נזק לתעשייה, ויותר 
גרוע מכך, מכיוון שהתעשייה מבוססת על מה שיש 
לאנשים בראש ולא על משאבים כמו גז, קל מאוד 

לעשות החלטה להעביר את החברה למדינה אחרת"

"ענף ההיי טק מייצג 
באופן המיטבי את

הקונספט של תחרות 
חופשית, בלי התערבות 
ממשלתית, והסיבה היא 

שסטארט-אפים ובמיוחד 
ישראליים, מתחרים 
בכפר גלובאלי ולא 

בביצה שלנו"

"יזמי הטכנולוגיה נושאים את 
העולם על כתפיהם"

ד"ר שלמה קליש, מייסד ומנכ"ל קרן ג'רוזלם גלובל ונצ'רס ויו"ר חבר השופטים של Ayn Rand Atlas Award, מסביר מדוע 
הפרויקט חשוב, מהן הבעיות בהיי טק הישראלי ומה צריך ללמד את הילדים בנוסף למתמטיקה | שחר בן-פורת
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בסטארט-אפים מקומיים, וזה יוצר עוצמה מאוד 
חזקה שגם מביאה איתה נכס מותגי מאוד חזק. 
היום, כשרוצים להביא חברה גדולה לישראל, היא 

משתכנעת מהר כי החברות הגדולות כבר פה. 
"אם יגדלו אזורי החדשנות בהודו ובסין, והם 
יהיו זולים יותר מישראל, אז בדומה לכך שחברות 
ישראליות מוציאות חלק מהפיתוח הפשוט למזרח 
אירופה ולהודו, יש סיכון שהחברות הבינלאומיות 
גם יצמצמו את הפעילות בארץ. זה יהיה לא טוב 
למיקום של ישראל בתעשייה העולמית, וקהילת 
הסטארט-אפים תתמודד עם תחרות גלובאלית 

משמעותית יותר.
־"בנוסף, מדינות רבות בעולם משקיעות משא

בים רבים כדי לקדם את תעשיית הטכנולוגיה, 
־בדומה לאופן בו ישראל דחפה את התעשייה המ

קומית בעבר. פעם היינו יותר ייחודיים בזה, והיום 
־מדינות אחרות פועלות באופן דומה. כשאתה נו

תן לשוק הפרטי לעשות את שלו בזמן שמדינות 
חזקות אחרות משקיעות את המשאבים שלהן, זו 

התמודדות הרבה יותר קשה". 

חוסר ודאות ושינויים מהירים
־בנקודה הזו מבקש תשובה להתייחס לסטא
־רט-אפים הנמצאים כבר בתהליך צמיחה. לחב

רות אלו, הוא אומר, יש אתגרים מיוחדים איתם 
הן מתמודדות. "לפני 15-20 שנה היו בישראל 
בעיקר חברות ציוד תקשורת וחברות שבבים, כמו 
אלווריון, קומברס ואודיוקודס. חברות אלו פעלו 
במציאות שבה היו דברים מרכזיים מאוד ברורים: 
לאיזו גאוגרפיה אתה פונה, מי הלקוח שלך ומה 
שרשרת הערך. אם אתה שחקן בתעשיית השבבים, 
אתה יודע מי הלקוחות הפוטנציאלים שלך; ואתה 

יודע מהם סימני השאלה, שזה תחילת הפיתרון. 
־"כשאתה מסתכל על היום על חברות שפוע

לות בעולם המתהווה והמדהים של ה-IOT, אפשר 
לראות שוק שבו שום דבר בו לא ברור. לא ברור 
מי הלקוח, לא ברור מה המודל העסקי שלך. זו 
אי וודאות שיוצרת לחברות בתחילת הדרך אתגר 

גדול". 
אתגר נוסף הוא קצב השינוי. "המהירות שבה 
הדברים משתנים והקצב שבו אתה צריך לעבוד 
היום השתנו גם בעולם הטכנולוגיה, שהיה מהיר 
מלכתחילה. בעבר הפיתוח ארך זמן רב יחסית 
אולם האופק הטכנולוגי היה ברור יחסית. היום, 

־בחלק מהסגמנטים סבבי הפיתוח מהירים יותר ונ
דרשות התאמות לשינויים מהירים בביקושים.

"האתגר האחרון קשור בארבע חברות הענק 
- אפל, אמזון גוגל ופייסבוק. החבורה הזו עושה 

־המון דברים שאינם בתחומי הליבה שלה. גוגל בו
־נה מכונית; פייסבוק ואפל עובדות על מנגנוני תש
־לום. הן בוחנות עולמות תוכן שאינם השוק המ

סורתי שלהן, והשאלה למה הן עושות את זה לא 
־רלבנטית. מדוע זה חשוב לחברות היי טק? כי כא

שר מישהו מהחברות הללו מחליט להכנס לתחום 
מסויים, זה כמו דינוזאור שנכנס לבית של גמדים. 
העוצמה וההשפעה של מהלך כזה שונים ממה 
שהיה לפני עשור, והדבר הדרמטי ביותר טמון 
בעובדה שהם פועלים לפי מודל עסקי אחר לגמרי. 
"קח לדוגמא את שוק מפות הניווט. לפני שבע 
שנים עשית מנוי ב-20-30 שקל בחודש לחברת 

הסלולר שלך; היא עשתה הסכם עם אחת מחברות 
־המפות; והמודל העסקי היה שהן מתחלקות בהכ

נסות בזמן שהצרכן משלם על שירות מבלי שהוא 
צריך לקנות את מכשירי הניווט. באו גוגל ואפל 
ואמרו 'זה מעניין אותי בהבט של המידע, כי אם 
אפשר לדעת היכן הלקוח נמצא אפשר לתעל את 
זה לטובת פרסום, אז אני אתן אותה בחינם'. כאשר 
גוגל קנתה את וויז במיליארד דולר זה לא השפיע 

־במיוחד על המאזן שלה, אבל ברגע אחד עסק המ
פות שינה את המודל שלו והרבה חברות שפעלו 
בתחום נסגרו. לכן סטארט-אפים שצריכים לצמוח 
בעולם בו אותן ארבע חברות פועלות, צריכים 
לשאול אם אפל או גוגל פועלות בקטגוריה שלהן". 

זריזות, גמישות ושיתופי פעולה
במטרה להתמודד בהצלחה עם האתגרים הללו, 
תשובה אומר שיש מספר דברים שאפשר לעשות. 
"אחד המרכזיים שבהם, שרובם כבר עושים כחלק 
מה-DNA ולעיתים צריך להאיץ ולעשות בצורה 
יותר מתוכננת, הוא מודל של ניסוי וטעייה שאני 

קורא לו זמיש, כלומר שילוב זריז וגמיש. 
"זה אומר דבר מאוד מעניין בניהול, שלהרבה 
אנשים מהאסכולה הישנה קשה איתו. הוותיקים 
אומרים 'בוא נתכנן תכנון ארוך כדי לא לטעות 
בביצוע'. כלומר, תכנון שווה שיפור ההסתברות 
ליישום מוצלח. בעבר היתה המון ביקורת על 
ישראלים שהם יותר מדי חאפרים כי הם עובדים 
מהר בלי תכנון. מסתבר שתיקון תוך כדי תנועה 
הוא המודל הניהולי העדכני. הגישה הזו אומרת 
'בוא נבצע במהירות מודלים של ניסוי וטעייה, 

במקום לנסות להבין מה קורה בשוק שאיש לא 
מבין אותו'. אם היו עושים מחקר לפני עשור ובו 

־שואלים אנשים האם הם מוכנים לשכור חדר בדי
רה ממישהו שהם לא מכירים דרך האינטרנט, איש 
 Airbnb לא היה אומר כן. אז איך היתה חברה כמו

היתה קמה? 
־"המודל החדש אומר 'בוא נעשה ניסיונות ונ

וודא שאם נכשלים אז נכשל מהר, זה חשוב, יותר 
חשוב מאשר לבצע תכנון ארוך ומדויק  )לכאורה('. 
'בוא נכשל מהר' אומר שחברות טכנולוגיה כמו 

־לינקדין יכולות לשנות פיצ'רים מבלי להסביר שמ
דובר בניסוי. הן רואות את התגובה של הלקוחות 
ומתאימות את העדכונים בהמשך. היכולת לנהל 
בזמן אמת את התיקונים היא ערך המגיע מהעולם 

־הדיגיטלי, וחברות הפועלות כך יותר בנויות לדינ
מיקה של השווקים כיום".

־הדבר השני שחברות יכולות ואף צריכות לה
טמיע הוא ניהול מודלים של שיתופי פעולה. "אנו 

־רואים חברות ענקיות שבעבר סלדו משיתופי פעו

לה, שהיו מאוד שחצניות עם גישה האומרת 'אני 
־אעשה הכל לבד', משתפות פעולה גם אם זה קו

רה בסביבה בו הן מתחרות זו בזו. בקצב המהיר בו 
דברים מתרחשים כיום, אין לגופים אפשרות לנהל 

את כל ההזדמנויות לבד. 
"קח לדוגמא את העולם של טכנולוגיית 
ה-Smart City. זהו תחום מאוד מורכב, עם מגוון 
עולמות תוכן. יש עשרות חברות שמנסות לגשת 
למכרזים ויש הרבה מנהלים שמנסים להפוך את 

־העיר ליותר חכמה, כל אחד מזוית אחרת. לדוג
מא, בספרד ניסתה חברת הטלקום הגדולה לפעול 
באופן עצמאי. רק לאחר שנכשלה, הבינה ששיתוף 
פעולה עם גופי ה-IT הגדולים היא דרך להבטיח 

־את הצלחת הפרויקט, וזאת למרות שהחברות מת
חרות בסגמנטים אחרים בשוק".

־לסיכום, סביבת השוק הנוכחית מספקת את
־גרים חדשים ומורכבים לחברות טכנולוגיה צומ

חות, ומחייב אותם להפעיל ארגז כלים רחב בכדי 
להתמודד בהצלחה ולהגיע ליעד.

בשנתיים "י מעניינת  מאוד  שיחה  ש 
־האחרונות בין מצדדי הטענה האומ

של  לתקופה  ייכנס  טק  שההיי  רת 
בעיה, לבין אלה שאומרים ש'הכל פורח, תראו את 
הגיוסים ואת התנועה ברוטשילד'. בפרספקטיבה 
שלי התשובה מורכבת יותר, ויש לא מעט סוגיות 
לתת עליהן את הדעת, בהן שתיים משמעותיות", 

־אומר שלי תשובה, ראש מגזר ההיי-טק בפיר
מת ראיית החשבון והייעוץ Deloitte ישראל. 

"סוגיה אחת, שהיא פנימית, היא עניין שגם 
־שר החינוך שם עליו דגש – סוגיית הטאלנט. לכו
־לם ברור שחשובים לימודי חמש יחידות מתמטי

קה והנדסת מחשבים, ואם מסתכלים על הטאלנט 
המגיע מהתיכון אחרי לימודי חמש יחידות, אז 
אפשר לראות שלא רק שמספר הלומדים בתיכון 

־יורד, אלא שגם מספר הלומדים מתמטיקה ומד
עי המחשב לאחר הצבא הולך וקטן. בסוף שנות 

ה-90' היה בום של מהנדסים מוכשרים מברית 
־המועצות לשעבר, והם מגיעים לשלב האחרון בת

קופת התעסוקה שלהם. אנו צריכים להסתכל על 
המגזר כצומח בעתיד ולכן אנו מבינים שיש בעיה 

בנושא הזה. 
"אני רוצה לדבר על מקצוע חדש יחסית שאני 
חושב שיצבור תאוצה עצומה בשנים הקרובות וזה 

־מומחי המידע. העולם הדיגיטלי מורכב מקומבינ
־ציה של מובייל, ענן וסייבר, שבא לידי ביטוי בדב

 .Airbnb-ו Gett רים המדהימים שאנו צורכים, כמו
כל זה נשען על מידע שהופך להיות המשאב של 
המאה ה-21. כל היכולות המדהימות ביותר שיש 
לחברות כמו אמזון ועליאקספרס מבוססות על 
היכולת לקחת מידע אישי ולתפור לך את המשך 
המסע לצריכת שירותים נוספים. בשביל זה צריך 
אנשים עם מיומנות שהיא הנדסת מידע, שיודעים 
להתמודד עם דאטה. בתוך העיסוק הכללי בנושא 

הטאלנט, זו נקודה נוספת שצריך לקחת בחשבון". 
הסוגיה השניה, אומר תשובה, קשורה לעולם. 
"פעם תפסנו את סין בתור החצר האחורית של 
הייצור ואת הודו כאתר ענק למיקור חוץ )מרכזי 
שירות טלפוניים וכד', ש.ב.פ(. היום אנחנו רואים 
שהמצב משתנה במהירות. גם מסין וגם מהודו 
מגיעה חדשנות. סין אולי יותר מתקדמת - אני 
 ,Huawei מסתובב עם מכשיר סלולארי שייצרה

־חברה סינית שהפכה בעשור האחרון מחברה שסי
פקה מוצרי Low End לחברה המספקת מוצרים 
מתקדמים וחדשניים. התדמית של המדינות הללו 
משתנה בהדרגה והמשמעות היא שלא רק שהם 
מנצחים אותך בכמות, כי זה יותר זול ליצור שם, 
אלא גם ביכולת שלהם להביא חדשנות – מספיק 
1 מ-10,000 איש כדי לייצר חדשנות בהיקף עצום. 
"זה יוצר מצב בו אנו עדים לחיפוש של גופים 
בינלאומיים אחר אתרי חדשנות נוספים על עמק 

הסיליקון וישראל, והם מוצאים אותם באזורי היי 
טק מתפתחים בסין ובהודו. אין ספק שזה משנה 

בהדרגה את מאזן הכוחות".
איזו השפעה יכולה להיות למגמה הזו עלינו?

"חברות כמו אינטל, פייסבוק וגוגל מחזיקות 
בישראל מרכזי פיתוח והן עושות זאת כי יש כאן 

־טאלנטים וכי העלות כאן זולה יותר. הן עשו שי
רות מדהים לתעשיית ההיי טק הישראלית, כי 
הן מלמדות אותנו פרק בהלכות גלובליזציה. מי 
שיוצאים משם הופכים למנהלים טובים יותר 

"אם יגדלו אזורי החדשנות בהודו ובסין, והם 
יהיו זולים יותר מישראל, אז יש סיכון שהחברות 

הבינלאומיות יצמצמו את הפעילות בארץ. זה יהיה 
לא טוב למיקום של ישראל בתעשייה העולמית, 

וקהילת הסטארט-אפים תתמודד עם תחרות 
גלובאלית משמעותית יותר"

"אנו רואים חברות 
ענקיות שבעבר סלדו 

משיתופי פעולה, שהיו 
מאוד שחצניות עם גישה 
האומרת 'אני אעשה הכל 

לבד', משתפות פעולה 
גם אם זה קורה בסביבה 

בו הן מתחרות זו בזו"

חשוב ללמוד לעבוד מהר - 
ובשיתופי פעולה
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פסל ריצ'רד מינס מתאר את סדרת פסלי ה
האטלס שיצר בהשראת ספרה של איין 
ראנד, "מרד הנפילים" והוא נשמע מלא 
תשוקה. "כאשר הספר 'כמעין המתגבר' פורסם 
1943 הייתי נער, ובמשך שנים ספר זה ניי  בשנת

צב ליד מיטתי. כאשר איין ראנד פרסמה את 'מרד 
הנפילים' בשנת 1957, כבר הזדהיתי עם תפיסתה 
הפילוסופית. כעת, בגיל 87, לאחר ארבע עשרה 
קריירות מצליחות, אני מיישם את כישורי כפסל, 

יהקריירה האחרונה שלי, כדי לבטא את הפילוסו
פיה של ראנד באמנות". 

שילוב בין אנטומיה לבין פילוסופיה
מינס מעיד על עצמו כמי שאמנות תמיד היתה 
חלק מחייו. "איור היה טבע עבורי, ממש כמו 
נשימה", הוא מספר. אך בבגרותו בחר במסלולים 
אחרים, עד שהגיע לבסוף לאמנות. במהלך השנים 
הוא החליף מספר לא מבוטל של קריירות – הוא 
היה קפטן של נבחרות אגרוף ופוטבול, ושבר שיאי 
עולם בענפי ספורט שונים. הוא למד רפואה אבל 
החליט להיות עיתונאי. בהמשך הקים וניהל את 
אחת מסוכנויות הפרסום, השיווק ויחסי הציבור 
הגדולות בארצות הברית, ובקריירה אחרת רכש 
רשת כושלת של מכוני כושר והפך אותה לרשת 
בינלאומית מצליחה, שהסניף הלונדוני שלה היה 

ילבסיס שממנו התפתחה רשת הולמס פלייס המו
כרת בישראל. 

 Hampstead Academy-בגיל 68 החל ללמוד ב
of Art בלונדון, והפך לאמן. שנתיים אחר כך, עבר 
לישראל ולמד במכון אבני, שם החליט להתמקד 
בפיסול, והמשיך ללמוד בבית הספר "בסיס". הוא 
השלים חמש שנות לימוד בשנתיים, ופתח סטודיו 
בישראל. כיום יצירותיו מוצגות בעולם ונרכשות 

סיפורו של האטלס המודרני
הפסל ריצ’רד מינס מספר על החיבור שלו לפילוסופיה של איין ראנד, כיצד הפך 

לפסל וכיצד הוא משלב בין דמותו המיתולוגית של אטלס לבין רעיונותיה המודרניים 
של הסופרת הידועה | שחר בן-פורת

על ידי אספני אמנות.
י"אני פסל ניאו-קלאסי. יש לי הבנה טובה בא

נטומיה ולכן האנטומיה של הפסלים שלי מאוד 
ימפורטת; ואני שואב השראה מהתנ"ך והמיתו

לוגיה הקלאסית, בדומה למה שהמאסטרים של 
פעם עשו. באחרונה החלטתי להציג אמנות שבה 

אני משלב את הפרשנות שלי לפילוסופיה".
כאשר מינס מדבר על שילוב הפרשנות שלו 
לפילוסופיה באמנות שלו, הוא מתייחס קודם כל 
לסדרת האטלס, סדרה של ארבעה פסלי ברונזה 

יהמתארים את דמותו המיתולוגית של אטלס. בסי
פור הקלאסי, אטלס, שנלחם לצד הטיטאנים באלי 
האולימפוס, נענש על ידי זאוס ונאלץ לשאת את 
העולם על כתפיו. ביצירה של מינס, אטלס משנה 

יאת המציאות. "האטלס שלי הוא מודרני, הוא אי
ננו הדמות היוונית עם הזקן הארוך, אלא הפרשנות 
שלי לגיבורים של ראנד מספרה 'מרד הנפילים'. 
אטלס נושא את העולם על כתפיו במשך מאות 
שנים, והעולם כבד מאוד, משום שאנשים רבים 
בעולם תובעים ממנו לשאתם על כתפיו. אטלס 
מייצג את האנשים שיוצרים, שעובדים ומגיעים 
להישגים, והוא כועס כי העולם כבד מדי עבורו. 
לכן, בפסל אטלס I, הנקרא 'יציאה לחופש', הוא 

יפורץ מתוך התפיסה הקולקטיביסטית ויוצא לחו
פשי במטרה ליצור את העולם המושלם שלו.

"אטלס II הוא פסל של אטלס שעומד ומחזיק 
בכדור הארץ, שהינו מוזהב, ומניפו באוויר. אני 
קורא לפסל זה 'עולם מוזהב חדש', משום שכאן 
אטלס יוצר את העולם המושלם שלו, עולם שבו 

יכולם יוצרים ותורמים את שלהם, ללא הנטל הכ
פוי עליהם. 

"אטלס III נקרא 'העולם שייך לי'. כעת אטלס 
משוחרר ממגבלות הקולקטיביות ופועל בעולם 
חדש המכבד את זכויות האדם; האטלס, המצוי 
בתנועה של ריצה, מייצג את השאיפה להישגים 

ולהגשמת יעדים. 
"לפסל האחרון, אטלס IV, קראתי 'יחד אנו 
בלתי מנוצחים'. פסל זה מתאר שתי דמויות, גבר 
ואישה, המייצגים את האיחוד בין גבר של הישגים 
לבין אישה של הישגים, בין רצון ומטרה. שניהם 
חזקים, שניהם עצמאיים, והם חולקים אותם 
רעיונות וערכים. שניהם חותרים למימוש הייעוד 

ישלהם, ומעשירים עולם שמקומם של אינדיבי
דואלים מובטח בו".

הפסל השלישי בסדרה יוענק כפרס לחברת 
הסטארטאפ הישראלית המובילה בשנת 2015, 
באירוע ה-Atlas Award הראשון בישראל. "יזמים 
כמו סטיב ג'ובס וביל גייטס הם דוגמה לאנשים 
המייצגים את ערכי הפילוסופיה של איין ראנד", 
מסביר מינס. "והסיבה שהפרס מוענק בישראל 

יהיא שישראל הפכה להיות אומת סטארטאפ עו
למית. ישראל נבנתה על יסודות הסוציאליזם אבל 

יהעתיד שלה נמצא באנשים שיוצרים עסקים חד
שים ומשנים את החברה ואת העולם". 

כמה זמן לקח לך ליצור את הפסל?
"בכל פעם שיש לי תערוכה, שתי השאלות 

ישלרוב שואלים אותי הן 'כמה זמן לוקח לך לי
צור פסל' ו'איך זה הפך לפסל ברונזה'. העבודה 

יעל כל אחד מהפסלים הללו ארכה כשלושה חו
דשים, אבל תהליך היצירה כולל הרבה מחקר 
מקדים לפני העבודה עצמה. אני מכין שרטוטים 
רבים של הפסל, מכין את הפסל בגודל מוקטן כדי 

ילוודא שהכל נכון, ורק אז אני יוצר את הפסל בגו
דל המלא. 

"אחד הפסלים הקודמים שלי הוא של דוד 
העומד מעל ראשו של גוליית. בתהליך קראתי כל 
דבר שמישהו כתב על דוד. הייתי צריך לדמיין אותו 
בעיני רוחי באופן ברור ומוחשי ולכן הייתי צריך 
לדעת כל פרט אפשרי. אני רוצה לשאול אותך, בן 
כמה אתה חושב שדוד היה כאשר הוא הרג את 

גוליית?"
בן 15-14?

"זה נכון על פי הסיפור התנ"כי, אבל להערכתי 
הוא היה כבן 20. כמובן שאף אחד לא יכול להוכיח 
זאת, אבל כאמן, אני צריך לדמיין את הדמות כדי 

לפסלה. במקרה של פסלי האטלס, הגיבורים של 
איין ראנד הם גדולים מהחיים והיא מתארת אותם 
היטב, כך שזה היה קל עבורי לדמיין כיצד הם 

נראו". 
תערוכה של עבודותיו של מינס תוצג בישראל 
לראשונה החודש, בגלריית "ארט מרקט" שבנמל 

תל אביב.
התערוכה תכלול ארבעה עשר פסלי ברונזה 
של דמויות מהמיתולוגיה היוונית ומסיפורי התנ"ך, 

ובהם ארבעת פסלי האטלס.
בפתיחת התערוכה, ב-18 במאי, יישא דברים 
ד"ר ירון ברוק, מנהל מכון איין ראנד בארצות 
הברית, שגם יחתום על עותקים מספרו רב המכר 
 Equal Is Unfair: America's Misguided Fight"

."Against Income Inequality
יום קודם לכן, ב-17 במאי, יתקיים אירוע 
Atlas Award, שבו כאמור יוענק פסל האטי -ה
לס השלישי בסדרה, כפרס לחברת הסטארט-אפ 

הישראלית המובילה בשנת 2015. 
עותק של פסל זה, שערכו בשוק כמאה אלף 
דולרים, נרכש על ידי דיוויד סוקול שהוביל את 

השקעת הענק בחברת ישקר הישראלית. 
הפסל, שיוענק מדי שנה לחברת הסטארט-אפ 
הישראלית המובילה באותה שנה, הוא תרומתו 

של מינס. 

 III ריצ'רד מינס ופסל אטלס
שיוגש כפרס לחברת הסטארטאפ 
הישראלית המובילה בשנת 2015 
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מייסד: דני גולן
מנכ"ל: דני גולן

סקטור: אחסון לארגונים
השקעות: 108 מיליון דולר

שווקים: EMEA וצפון אמריקה
סניפים בעולם: יקנעם, לונדון, בוסטון, מסצ'וסטס וניו יורק

כדאי לדעת: דני גולן היה טייס קרב בצה"ל, והוא הכוח היצירתי 
מאחורי עיצוב המטה החדש. Kaminario מאמינה בתמיכה בקהילות 
TUGG, קהילה טכנולוגית בבוסטון שמעודדת חדד  המקומיות, כגון

שנות חברתית ומעצימה את הצעירים בבוסטון. Kaminario נותנת 
דבחזרה לקהילה הישראלית ולעיתים תכופות מגיעה לחוות מקו

מיות כדי לאסוף תרומות של תירס עבור מטבחים ציבוריים 
 Women in Technology במדינה. רבים מהעובדים של החברה מתנדבים בארגונים שונים, כגון

International ומקדמים תוכניות STEM כדי לעודד חדשנות עתידית. כחברה בינלאומית, 
Kaminario שוכרת אינדיבידואלים כשרוניים מרקעים מגוונים. במטרה לשמר תרבות סטארט-אפ 
במדינות שונות ובמשרדים שונים, החברה מקדמת יצירתיות טכנולוגית באופן נרחב ומעודדת את 
העובדים להיפגש יחד כדי לחקור ולגלות פתרונות מוחשיים ונגישים אשר יכולים להיות מוטמעים 

בעסק  דרך תוכניות כגון Knowledge Base Sessions, ואפילו הפי אואר שבועית. 
:חזו:ן Kaminario מחוייבת לחדשות ואחסון זה היסוד שעליו תשתית ה-IT מבוססת. בעולם העסד
דקים של היום, המתפתח במהירות, בסיס יציב כדי לתמוך בצרכים הדינמיים והבלתי צפויים של הע

Kaminario מספקים אחסון למה שיבוא בהד -סק הצומח הוא הכרחי להצלחה בכל שוק. ב
משך – פתרון מהימן וחסכוני כדי להשאר בקצב של הטכנולוגיות המתפתחות ולמקסם את 

הביצועים של העסק. החברה ממוקדת בהפיכת ההחלטה בנושא האחסון לפשוטה בעזרת 
פלטפורמת פלאש יחידה המספקת ביצועים יוצאי דופן, סקילביליות ומהירות עם החסכוניות 

של המורשת של מערכות מבוססת HDD. כאשר עסקים וארגוני IT חושבים כיצד לתכנן עבור 
העתיד הלא ברור שלהם, Kaminario ניצבת מוכנה לסייע להם להתמודד עם אתגרים ולשלב את 

הצרכים שלהם ביחס למה שיקרה בהמשך. 
על הפרק: המשימה של Kaminario היא להוסיף את חוות השרתים מבוססת פלאש למציאות. 
מאות מהלקוחות שלה ראו שיפורים דרמטיים בתפוקה ובשורה התחתונה שלהם מאז שהם אימצו 
Kaminario מקווים להפוך זאת למציאות בעולם כולו. בחברה אוהבים לומר שהם מסד -את המוצר, ב

פקים אחסון עבור מה שיקרה בהמשך. בעוד שאיש לא יודע מה יקרה, הם יכולים להבטיח שפתרונות 
האחסון שלהם יתמכו בדרישות ובצרכים של העסקים. בסופו של דבר, ב-Kaminario מכוונים להיות 

מערכת הפלאש האוניברסלית ביותר בעולם. 

שנת הקמה:  2006
מייסדים: ירון גלאי ואורי להב

מנכ"ל: ירון גלאי
סקטור: טכנולוגיה-מדיה

גובה השקעות: 129 מליון דולר
שווקים: ארצות הברית, אסיה-פאסיפיק, אירופה, דרום אמריקה 

וישראל
סניפים בעולם: החברה פועלת ממטה החברה בניו-יורק וממשרדים 
נוספים בעולם, כולל אנגליה, צרפת, ישראל, אוסטרליה, סינגפור ויפן. 

מרכז הפיתוח של החברה ממוקם בישראל
:כדאי לדעת אאוטבריין מספקת כיום יותר מ-250 מיד

ליארד המלצות תוכן בחודש ליותר מ-557 מיליון גולשים 
 ייחודים בעולם, באתרי האינטרנט המובילים, כולל
,C N N,  E SPN,  L e  M o n d e,  Fo x  Ne w s 
 The Guardian, Slate, The Telegraph, New 
York Post ו-Sky News and Time. בהמשך 

דלחזון של אאוטבריין להשתלב באופן טב
עי בנתיב הקריאה של הגולשים, החברה 
משתפת פעולה בימים אלו עם פייסבוק 
במהפכת הבוטים - מערכות תקשורת 
אוטומטיות שיאפשרו לגולשים לנהל 
דו שיח עם מותגים ופאבלישרס 

דדרך המסנג'ר של פייסבוק. אאוט
דבריין פיתחה מערכת באמצעותה יוכ

לו הגולשים למצוא לבקשתם את הכתבות המעניינות אותם ו"לדבר" ישירות עם 
הפאבלישר כמו שיש כבר עכשיו ב- CNN, למשל.

חזו:ן: כחברת שיווק באמצעות תוכן המובילה בעולם, אאוטבריין מציעה לגולשים 
תוכן מעניין, רלוונטי ומניע לפעולה ומהווה אלטרנטיבה אפקטיבית למותגים לספר את הסיפורים 

שלהם.
:על הפרק פיתוח מוצרים ושירותים עם דגש על תחום המובייל. העמקת מערכות היחסים עם מותד

גים ופאבלישרס והובלת תחום התוכן בכל הפלטפורמות.

שנת הקמה: 2006
מייסדים: דרור ירושלמי, מסד אייל, עירן לידה, גבי גור-כהן, נדב בנט, 

אלון בנזראיי
מנכ"ל: דרור ירושלמי

תחום: מוליכים-למחצה
השקעות: 49 מיליון דולר 
אזורי פעילות: בינלאומי

סניפים: מטה החברה ממוקם בהוד השרון. לחברה סניפים בארצות 
הברית, יפן, סין, הונג-קונג, דרום קוריאה וטאיוואן

כדאי לדעת: ולנס הוקמה בישראל ב-2006 על ידי שישה מייסדים 
במרתף ביתי במכבים, עם חזון ליצור פתרון מוביל להפצת וידאו 
באיכות גבוהה. ב-2010 הקימה ולנס את ארגון HDBaseT ביחד עם 
LG, סמסונג  וסוני במטרה לקדם ולהפיץ את הטכנולוגיה כתקן HD עולמי להפצת תכני מולטימדיה 

בבתים, עסקים ומקומות ציבוריים ולחבר בין שחקני מפתח מובילים בשוק מוצרי הקצה. כיום 
חברות בארגון HDBaseT כ-170 חברות, בהן יצרניות האלקטרוניקה המוכרות בעולם.

בתערוכת CES שהתקיימה השנה, הכריזה ולנס על כניסה לשוק הרכב העולמי. הטכנולוגיה שלה 
דהותאמה לשוק הרכב ועתידה לבצע מהפיכה בתחום החיבוריות של הרכיבים האלקטרוניים המו

דתקנים בכלי הרכב. דיימלר וג'נרל מוטורס וספקית הטכנולוגיות לתחום הרכב דלפי הודיעו על הצט
רפותן לארגון HDBaseT כשותפות תורמות ויוזמות. מנכ"ל ולנס השתתף בטקס ה-Emmy היוקרתי 
והמכובד בו קיבל לידיו את פסלון ה-Emmy המפורסם. הפרס מוענק לחברות שהחזון והחדשנות 
שלהן השפיעו באופן מהותי על הדרך שבה אנו צופים בטלוויזיה, וולנס זכתה בפרס על תרומתה של 

טכנולוגיית HDBase לשיפור איכות הצפייה של כולנו. 
חזו:ן: בעולם הדורש חיבור תמידי, חזון ולנס הוא לדחוף את גבולות החיבוריות אל הקצה בכל שוק 
בו קיים אתגר כזה, ולעשות זאת בצורה  פשוטה ואלגנטית. ולנס מאפשרת באמצעות טכנולוגיית 

HDBaseT חיבוריות plug-and-play בין מקורות וידאו אולטרה HD, לבין מסכי תצוגה, ללא 
צורך בדחיסה ותוך שמירה על איכות התוכן, בצורה קלה ופשוטה לשימוש. זאת, בכבל רשת 

סטנדרטי יחיד המגיע עד לאורך של מאה מטר ומאפשר העברה של אודיו, וידאו, אתרנט, 
100w ותמיכת USB 2.0. תכונות ייחודיות אלה מייתרות את ריד  אותות בקרה, אספקת חשמל עד

בוי הכבלים המוכר בכל בית, כלי רכב ועסק. כעת, ולנס מביאה את אותה קדמה טכנולוגית ופשטות 
ביצוע שהטמיעה בשוק ה- AV לשוק הרכב ולשווקים נוספים.

מבט לעתיד: ולנס תמשיך לפעול למיצובה בשוק העולמי כבחירה האולטימטיבית בכל תחום הדורש 
חיבוריות  קבועה, איכות ביצוע גבוהה, פשטות התקנה ועלות זולה, וזאת באמצעות כבל אחד בלבד. 

דכניסתה של ולנס לתחום הרכב העולמי באה לענות על הצורך הגובר והולך של יצרני הרכב להתמו
דד עם בעיית החיבוריות של הרכיבים האלקטרוניים ברכב, אשר משנה לשנה מספרם גדל )תוספת 
מצלמות, מסכים וכד' הדורשים העברת מולטימדיה ברוחב פס גבוה מאוד(, כאשר לכל רכיב מתווסף 

דחיווט מקצה לקצה שמכביד על משקל הרכב. מדובר בשוק ענק ופוטנציאל אדיר לולנס שצפוי להת
ממש בשנים הקרובות.

שנת הקמה: 2009
מייסד: זיו קדם ועודד קדם

מנכ"ל: זיו קדם
סקטור: תוכנה

גובה השקעות: 110 מיליון דולר
שווקים: לחברה לקוחות בכ-60 מדינות

סניפים בעולם: ישראל, בוסטון, לונדון, סינגפור וסידני
:כדאי לדעת זרטו הוקמה על ידי שני אחים, זיו ועודד קדם, המכהד
נים כמנכ"ל ו-CTO. החברה צומחת בקצב גבוה ומכפילה את המכירות 
והלקוחות כל שנה מזה כארבע שנים. אחד המאפיינים העיקריים של 

דזרטו, ומקור גאווה רב לחברה, הוא שביעות הרצון של הלקוחות מה
מוצר. מוצרי החברה מותקנים מסביב לעולם באלפי חברות מתחומים 
שונים, כולל בנקים, בתי חולים, קמעונאים וכו'. המשותף לכולם הוא שביעות רצון גבוהה מאוד של 
כלל המשתמשים שנובעת ממוצר פשוט ויעיל לתפעול, אבל מאוד מתוחכם וחזק מתחת לפני השטח. 
באתר החברה מופיעים סרטוני וידאו וסיפורי לקוחות רבים 

המתארים את שביעות הרצון של הלקוחות.
דבנוסף ללקוחות החברה, גם עובדי החברה מאוד מרו
דצים והחברה משקיעה בהם רבות, כולל כנסים יעו

 Forbes דיים בחו"ל למחלקות השונות. בסקר של
2016 שמדרג את "החברות הכי טובות לעד -מ
בוד בהם בתחום הענן" נבחרה זרטו במקום 
הראשון, מקדימה את גוגל והרבה חברות 

אחרות.
חזו:ן: העתיד על פי זרטו הוא עתיד שבו 

דכל הטכנולוגיה שבה אנחנו מש
תמשים, גם כצרכנים וגם כספקי 
שירותים,  זמינה באופן רציף וללא 
הפסקות למשתמשים, גם אם המציאות מכתיבה שינויים והפרעות באזורים שונים או 
Uninterrupted Technology for People and Businesses. הטכד  לרכיבים שונים.

נולוגיות שזרטו מפתחת היום ובעתיד יאפשרו לספקי השירותים ולחברות להיות 
מוכנים לכל מצב מתפתח, ולהגיב במהירות וביעילות ללא הפרעה למשתמשים. 

דלדוגמא בהפסקת חשמל עקב סערה להעביר תוך שניות את כל השירותים לא
תר הגיבוי, או כשמתעורר צורך לנייד בסיס נתונים ענק לענן לעשות זאת לא הפרעה למשתמשים. 

הפתרון של זרטו יאפשר להגן על כל אפליקציה בכל מקום ובכל טכנולוגיה.
ו  ט ר ז  : ק ר פ ה על 
ממשיכה לצמוח בקצב 
גבוה. במישור הפיתוח, 

דהחברה מגייסת מפ
תחים רבים שיאפשרו 
לה להרחיב את הפתרון 
שלה גם לפלטפורמות 
 Google, שונות כמו 
Azure ואחרות, וגם 
לכסות יותר פונקציות 

עבור המשתמשים. 
במישור הבינלאומי, במקביל להמשך התרחבות בצפון אמריקה, ואירופה, זרטו מתחילה את הפריצה 

למזרח הרחוק, ומתכננת השקעות רבות שם.
זרטו שואפת לתמוך בכל חברה בכל מקום בעולם, בדרך למימוש החזון של עולם טכנולוגי ללא 

הפסקה.

KaminarioOutbrainזרטוולנס
כחברת אחסון פלאש, Kaminario מגדירה מחדש את חוות השרתים המודרניות. 

הפתרון שלה מאפשר לארגונים להצליח היום ומכין אותם לקראת ניהול החידושים 
של המחר. מאות לקוחות ברחבי העולם מסתמכים על Kaminario במטרה לספק 

את המהירות, הסקילביליות והביצועים הנדרשים מהן כדי לפעול בעולם הדינמי של 
ימינו ולספק גישה למידע בזמן אמת. 

אאוטבריין, החברה המובילה בעולם להמלצות התוכן, מסייעת לגולשים למצוא את 
התוכן המעניין והרלוונטי ביותר עבורם. המלצות התוכן של אאוטבריין מותאמות 

אישית לגולש ומותקנות על אתרי האינטרנט המובילים בעולם ובישראל. באמצעות 
המלצות התוכן של אאוטבריין, מפרסמים ואתרים יכולים לחשוף את התכנים שלהם 

בפני קוראים נוספים. 

ולנס הינה המפתחת והמובילה של טכנולוגיית HDBaseT - סטנדרט עולמי 
לחיבוריות, וספקית ערכות שבבים להפצת תוכן מולטימדיה אולטרה HD למרחקים 

ארוכים וללא צורך בדחיסה. טכנולוגיית ולנס הייחודית שינתה את פני תעשיית 
האודיו-וידאו ומאפשרת התקנה פשוטה של מערכות אולטרה HD יעילות, גמישות, 

זולות ומותאמות לדרישות הדור הבא של ציוד ומערכות בשוק האלקטרוניקה 
והוידאו, ושל תשתיות הרכב.

זרטו מפתחת פלטפורמת Zerto Cloud Continuity, המאפשרת לארגונים להגן על 
האפליקציות שלהם ולהעביר אותם בין עננים ציבוריים, פרטיים והיברידיים באופן 

חלק. מוצר הדגל של החברה, Zerto Virtual Replication, הפך לתקן המקובל 
בהגנה, התאוששות וניוד יישומים בין מרכזי מחשוב וירטואליים ועננים.

מנכ"ל החברה, דני גולן
צילום: יח"צ

מנכ"ל החברה, דרור ירושלמי 
צילום: דייויד גראב

מנכ"ל החברה, זיו קדם
צילום: טינה ג'ונסון

עובדים בחברת Kaminario | צילום: יח"צ
הטכנולוגיה של ולנס

מנכ"ל החברה, ירון גלאי
צילום: יח"צ

מאי ATLAS AWARD | 2016 | דה מרקר המחלקה המסחרית | 11 10 | דה מרקר המחלקה המסחרית | ATLAS AWARD | מאי 2016



שנת הקמה: 2012
מייסדים: רוי ביק, ניר ארז, ירון אברון

מנכ"ל: ניר ארז
סקטור: תחבורה ציבורית

גובה ההשקעות: 85 מיליון דולר
שווקים: 65 מדינות וביותר מ-850 ערים
סניפים בעולם: תל אביב, סן פרנסיסקו

כדאי לדעת: החברה יוצרת טכנולוגיה עבור אנשים במטרה ליצור 
שינוי בקהילה המקומית שלהם. פלטפורמת העריכה שלה מאפשרת 
לאנשים למפות מערכות הסעה שלמות, כך ש-Moovit יכולה להיות 

דמושקת במקומות בהם אין מידע ציבורי נגיש באופן מיידי – אין אפ
ליקציה אחרת העושה זאת. כרגע, יותר מ-121 מיליון אנשים, שאחרת 

.Moovit-לא יכלו היו לקבל שירות, יכולים להנות מנסיעה חלקה יותר בתחבורה ציבורית הודות ל
חזו:ן: Moovit מכוונת לספק את הדרך החלקה ביותר האפשרית עבור משתמשים בתחבורה ציבורית; 
רק אמרו לאן אתם רוצים להגיע והחברה תמצא את הדרכים 
הטובות ביותר להביא אתכם לשם תוך שימוש במודולים רבים 
של תחבורה – אין צורך ללמוד לוחות זמנים שונים עבור 

קוים שונים.
על הפרק: היעד של Moovit הוא לספק חווית נסיעה 
טובה יותר לכמה שיותר משתמשים. החברה תמשיך 

דלהתרחב לערים ולמדינות נוספות, במיוחד לאזו
רים עם ערים גדולות. בנוסף הם רוצים להשיק 
את האפליקציה יותר במדינות מתפתחות, 

כמו גם בשוק האסיאתי. 

Moovit
בעזרת שילוב של מידע ממפעילי התחבורה הציבורית עם עדכונים מקהילת 

המשתמשים שלנו, Moovit מציעה לנוסעים את הדרכים המהירות ביותר ומידע 
מדויק בזמן אמת על תחבורה ציבורית.

מנכ"ל החברה, ניר ארז
צילום: יח"צ

עובדים בחברת Moovit | צילום: יח"צ

ATLAS AWARDS החברות העולות לגמר פרס  ATLAS AWARD החברות העולות לגמר פרס  ATLAS AWARDS החברות העולות לגמר פרס  ATLAS AWARD החברות העולות לגמר פרס

שנת הקמה: 2008
מייסדים: רולי אליעזרוב, אייל מגן, ערן קוטנר

מנכ"ל: פטריק סלאייר
סקטור: אינטרנט

גובה השקעות: 104 מיליון דולר
שווקים: בינלאומי

:סניפים בעולם ישראל, ארצות הברית, בריטד
ניה, צרפת, סינגפור ואוסטרליה

:כדאי לדעת האגודה למלחמה בסרטן בארד
צות הברית )ACS( אימצה את הטכנולוגיה של 
החברה לניהול זהויות. מאז יותר מ-2 מיליון 

נרשמו עם הזהות שלהם באתרי 
האגודה. ג'יי פרו, ה-CIO של האגודה, שיתף כיצד גיגיה עוזרת להם לתת שירות טוב יותר 

לחולים, לבני משפחותיהם ולתורמים לקידום הידע והמחקר: "גיגיה סיפקה לנו את שער 
דהכניסה לפעילות האונליין שלנו ולתקשר עם הגולשים בכלל האתרים וכל הפלטפורמות )מח

שב/מובייל(; אנחנו מרגישים שזה מאפשר לנו 'ללחוץ יד' לכל גולש שבא לבקר אותנו, ולהכיר 
דאותו ואת הצרכים שלו; כך אנחנו יכולים לנהל יחסים יותר טובים ולהציע לגולשים תכנים, אירו

עים ושיתוף בקהילה, והגדלנו את קהילת המתנדבים שלנו, המשתתפים והתורמים באופן משמעותי. 
בחרנו בגיגיה כי הם שמים את חווית המשתמש בראש הרשימה ונותנים דגש על אבטחת המידע 
ופרטיות". ואולי הכי חשוב, הם רואים בגיגיה שותפים שמסייעים להם לממש את הייעוד שלהם, 

שהוא לצמצם ולמגר את הסרטן בעולם. מתוך שאיפה שהם יסגרו את העסק שלהם...
:חזו:ן לאפשר לחברות לפתח קשרים וקהילות סביב עולמות התוכן של החברה; לאד

פשר לאנשים לנוע עם הזהות הדיגיטלית שלהם בכל מקום בקלות ובאופן מאובטח, 
ולקבל את המידע והשירותים שמעניינים אותם. 

על הפרק: בתערוכת CES השנה בלאס ווגאס הציגו מעל 3,000 חברות יותר מ-20,000 
מוצרים מחוברים לאינטרנט. ללא ספק זוהי אחת ההתפתחויות הטכנולוגיות הגדולות 

ביותר שאנו חווים. כאשר על פי התחזיות של סיסקו מספר החפצים שמחוברים לאינטרנט 
 )internet of things( IOT יחצה את המספר הדמיוני 50 מיליארד בשנת 2020, והתעשייה של

טומנת בחובה פוטנציאל עסקי של 14 טריליון דולר. כספומט הוא כבר דוגמא ישנה – היום מקררים,  
דמערכות השקיה, מכוניות וחפצים רבים מחוברים לאינטרנט, ובעתיד הקרוב תהיה לנו מברשת שי

ניים שיכולה לתאם תור ביומן בענן לפגישה עם השיננית שלנו ומזרון יוגה שינתח את התנועות 
שאנחנו עושים בזמן אמיתי ולתת משוב והכוונה. הרי לא כל בני המשפחה שגרים ביחד באותו הבית 
זקוקים לאותם דברים, ולא כל 
מי שמשתמש במזרון של היוגה 

דהוא באותה רמה. גיגיה מתכ
ננת לקחת חלק מרכזי במעבר 
של האינטרנט החוצה מהמרחב 

דהדיגיטלי, למרחב הפיזי. אח
רי הכל, מה הטעם בביליונים 
של דברים חכמים שמחוברים 
לאינטרנט אם הם לא מסוגלים 

דלעבוד ביחד לייצר נוחות ורל
וונטיות למצבים משתנים. בלי 
זהות – האינטרנט של הדברים 

הוא רק רעש.

שנת הקמה: 2008 
מייסדים: לירן אשל וזוהר קופמן 

מנכ"ל: לירן אשל 
סקטור: אחסון ענן

גובה השקעות: 45 מיליון דולר
שווקים: הנהלת החברה ומרכז הפיתוח שלה נמצאים בישראל, עם 
משרדי מכירות ברחבי ארצות הברית, קנדה, בריטניה, צרפת, גרמניה, 

ספרד, איטליה, אוסטרליה והונג קונג
סניפים: המטה של החברה נמצא בפתח תקוה, ובניו יורק

:כדאי לדעת החברה ביצעה מספר סבבי גיוס מוצלחים בשנים האחד
רונות, וזכתה להכרה על החדשנות שבסט המוצרים שהיא מציעה 
ללקוחותיה. בין השאר הוכרזה כ-Cool vendor על ידי מכון המחקר 
גרטנר ב-2013, שלאחרונה גם דרג את החברה ברביע הקסם בתחום סנכרון קבצים לארגונים. זוהי 
הפעם הראשונה שהחברה הישראלית נכללת ברביע הקסם בתחום זה. בשנה שעברה מוקמה החברה 

דברשימת הסטארטאפים המבטיחים של כלכליסט, וכן הוכרזה על ידי דלויט כאחת מהחברות הצומ
חות ביותר ב-EMEA ובישראל.

לאחרונה הודיעה החברה כי שנת 2015 היתה שנת שיא במכירות. הצמיחה המשמעותית מיוחסת 
לגידול של 230 אחוזים במכירות המוצר שלה לתאגידים. במקביל לגידול במכירות הגדילה 
150 עובדים, מתוכם 80 בישראל. בחודשים האחרוד -החברה את מצבת כוח האדם שלה לכ
דנים חתמה סיטרה חוזים אסטרטגיים עם מספר תאגידי ענק, בין השאר עם תאגיד התק

שורת הגרמני דויטשה טלקום, עם חברת הביטוח הגדולה ביותר באירופה AXA, וחברת 
האופנה לואי ויטון. כמו כן הודיעה החברה על מכירת המערכת שלה למדינת טקסס 
בארצות הברית ולחברת Ticketmaster. כמו כן, הפלטפורמה של CTERA נבחרה 

דעל ידי ארגוני פיננסיים עולמיים, בהם שני מוסדות פיננסיים המשתייכים לרשי
 .Fortune500-ובנק קמעונאי נוסף המשתייך לרשימת ה ,Fortune 100-מת ה

חזו:ן: לעצב מחדש את הדרך בה ארגונים מנהלים את המידע אשר בבעלותם, 
ומוציאים ממנו ערך חדש. פתרונות החברה, המשלבים חומרה ותכנה, מאפשרים 
ללקוחות החברה גישה מרכזית להטמעה וניהול של אחסון, הגנת נתונים, גיבוי וגישה 
לקבצים עבור משרדים ומשתמשים מרוחקים. בכך, סיטרה מאפשרת לחברות גדולות 
וספקי שירותי IT להשיק ולנהל פתרונות לאחסון, גיבוי ושיתוף מאובטח של קבצים 

על-גבי תשתית ענן פרטית או ציבורית.
השנתיים האחרונות היו מוצלחות מאוד עבור סיטרה. הביקוש החזק למוד  על הפרק:
צרי שיתוף וסנכרון קבצים בארגון, בא לידי ביטוי בשורה של הסכמים עם לקוחות ענק עולמיים 
בתחומים שונים. הצלחה זו באה לידי ביטוי גם בהכרה של אנליסטים וחברות מחקר דוגמת דלויט 
וזו עדות לאסטרטגיה   –
וליכולת ההוצאה לפועל 
של החברה. אנו צופים כי 
השותפויות האסטרטגיות 

דשיצרנו יסייעו להמשך צמי
חת החברה במהלך השנים 
הקרובות. לצד זאת, אנו 
פועלים להעמקת היחסים 
עם הלקוחות הקיימים, גיוס 
של לקוחות חדשים ויצירת 
שיתופי פעולה מקומיים ובינלאומיים עם חברות מובילות בתחומי הטכנולוגיה והתקשורת. עמידה 

ביעדים אלו תבוא לידי ביטוי גם בהגדלת מצבת כוח האדם שלנו בישראל ובעולם. 

GIGYA CTERA Networks
Gigya מספקת פתרון לחברות אשר מעוניינות להגן על הפרטיות וביטחון המידע 
של המשתמשים שלהן, ובאותו הזמן לבנות עימם יחסים בריאים והדדיים על ידי 

כך שהיא הופכת מבקרים אנונימיים באתרים ללקוחות ידועים, נאמנים ומעורבים. 
יותר מ-700 מהחברות המובילות בעולם מסתמכות על החברה כדי לבנות מערכות 
יחסים מבוססות זהות עם הלקוחות שלהן, ובו בעת לקדם ניהול זהות לקוחות מוגן 
וסקליבילי. הפלטפורמה של החברה משרתת מיליארד אנשים העושים בה שימוש 

בכל חודש. 

סיטרה נטוורקס הינה חברה ישראלית מובילה בעולם בתחום פתרונות אחסון 
מבוססי ענן. מוצרי סיטרה משלבים חומרה ותוכנה, ומאפשרים לחברות גדולות 

וספקי שירותי IT להשיק ולנהל פתרונות לאחסון, גיבוי ושיתוף מאובטח של קבצים 
על גבי תשתית ענן פרטית או ציבורית. בין לקוחות החברה נמצאות חברות 
מהגדולות בעולם בתחומי הביטוח, בנקאות, אנרגיה, תרופות ועוד, וכן ספקי 

שירותים ואינטרנט מובילים כגון אורנג', טלפוניקה, טלקום איטליה, דויטשה טלקום, 
סוויסקום וקבוצת בזק. 

מימין: אייל מגן, ערן קוטנר ורולי אליעזרוב, מייסדי החברה  
צילום: עופר וקנין

מנכ"ל החברה, לירן אשל 
צילום: ארון ברנד

יותר מ-700 מהמותגים הגדולים משתמשים במערכת האותנטיקציה של גיגיה

שנת הקמה: 2007
מייסד: אדם סינגולדה
מנכ"ל: אדם סינגולדה

סקטור: גילוי תוכן
גובה השקעות: 156.4 מיליון דולר

:שווקים טאבולה פועלת ביותר מ-50 שווקים ברחבי העולם כולל ארד
צות הברית, אנגליה, צרפת, גרמניה, איטליה, ספרד, ישראל, ברזיל, 

יפן, סין, קוריאה, תאילנד, אוסטרליה, מקסיקו ורוסיה 
:סניפים מטה החברה בניו יורק. לטאבולה משרדים בלוס אנג׳לס, לונד

דון, תל אביב, ניו דלהי, סאו פאולו ובנגקוק 
כדאי לדעת: לפני שהקים את טאבולה, שירת אדם סינגולדה ביחידה 
טכנולוגית מובחרת בצה״ל ועסק בתחומים הקשורים להצפנה. לאחר 
השירות הצבאי, כששהה בבית, הוא חש מוצף על ידי המספר הגדול של ערוצי הטלוויזיה בכבלים, 

דוחשב שטוב היה אם התוכניות המעניינות היו "מוצאות" אותו. רעיון זה הניע את אדם להקים חב
רה שתמליץ על תכני וידאו ברחבי האינטרנט. השם טאבולה הגיע מהמונח "טאבולה ראסה", אשר 
משמעותו בלטינית גיליון חלק, ומתייחס לאתגר שבהמלצת וידאו למבקרים באתר עליהם אין שום 
מידע קודם. לאחר שפיצחה החברה את בעיית המלצת וידאו, הוסיפה יכולות של המלצת סוגים רבים 

של תוכן, כולל תוכן טקסטואלי, מצגות, אפליקציות, 
מוצרים, שירותים ועוד. 

חזו:ן: חזון החברה הוא של עתיד שכולו מותאם 
דאישית - טאבולה פועלת כמו מנוע חיפוש הפוך, מנ

תחת מאות אותות בזמן אמת )מיקום גיאוגרפי, הקשר, 
סוג מכשיר, מקור הביקור, מגמות ברשתות חברתיות ועוד(, 

במטרה לאפשר לאנשים לגלות תוכן ומידע שמעניינים אותם 
אך לא בהכרח ידעו כי קיים.

בתרבות דיגיטלית המאופיינת בעודף מידע, טאבולה שואפת 
לפתח את טכנולוגיית החיזוי המתקדמת בעולם, שתאפשר חוויית 

משתמש מותאמת אישית בכל סוגי הפלטפורמות.
על הפרק: טאבולה עושה שימוש בשותפויות אסטרטגיות עם חברות 

מדיה גלובאליות כגון באידו, יאהו יפן וגרופו אספרסו, כדי להגדיל את 
נוכחותה ברחבי העולם ולהעמיק את החדירה של שיווק תוכני מונחה החזר 

בארצות בהן תחומים 
אלה עדיין בהתפתחות 

ראשונית. 
דטאבולה התקדמה מעבר לה

מלצות תוכן והחלה לעבוד עם 
דאתרי תוכן על מגוון יוזמות מבו

ססות מידע כדי לשפר את יכולות 
פיתוח ושימור הקהלים שלהם, 
ייצור  יכולת  וכדי לשפר את 
יוזמות אלו  הכנסות מהאתר. 
 Taboola Newsroom כוללות
של  זציה  לאופטימי ן  )פיתרו
 Full Page ,)תוכן בעמודי בית
Personalization )פיתרון להתאד

מה אישית של חוויית משתמש לסוגי מבקרים שונים(, Taboola Native )גירסת white label של 
הפלטפורמה של טאבולה, המאפשרת לאתרי תוכן למכור native ads תוך ניצול יכולות מתקדמות 

שפותחו בטאבולה(.
דבעתיד, מתכוונת טאבולה להתקדם מעבר למחשבים שולחניים ומכשירים ניידים, ולספק חוויות מו

תאמות אישית על גבי פלטפורמות מגוונותֿ כגון טלויזיה, משחקי וידאו, מציאות מדומה ועוד.

Taboola
טאבולה היא פלטפורמת גילוי התוכן המובילה בעולם, המספקת 300 מיליארד 

המלצות ליותר מ-750 מיליון משתמשים בכל חודש. אתרי תוכן ומפרסמים 
משתמשים בטאבולה כדי להשאיר מבקרים באתר, לייצר הכנסות מתנועת גולשים 

ולהפיץ תכנים כדי לייצר קהל איכותי לאתר.

מייסד ומנכ"ל החברה, אדם 
סינגולדה | צילום: דיוויד 

פקסטון

הפלטפורמות עליהן פועלת כיום החברה

עובדי החברה בטיול קארטינג | צילום: ארון ברנד
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שנת הקמה: 2007
מייסדים: אור עפר, ניר כהן

מנכ"ל: אור עפר
סקטור: שיווק דיגיטלי מודיעיני
גובה השקעות: 65 מיליון דולר

שווקים: בינלאומי
:סניפים החברה מעסיקה יותר מ-300 עובדים על פני שמונה משש
רדים ברחבי העולם, בהם תל אביב, לונדון, ניו יורק, עמק הסיליקון 

ואוקראינה
כדאי לדעת: החברה הוקמה בשנת 2007 וכיום עשרות אלפי חברות 
ברחבי העולם מסתמכות על פתרונות המודיעין העסקי תחרותי של 
SimilarWebb. באמצעות בניית מאגר נתונים גלובלי ופאנל משתמש

שים המדויק ביותר בתעשייה, הצליחה SimilarWebb לעקוף את שחקני המפתח המבוססים בתחום 
שניתוח פעילויות אינטרנט והדיווח, והיא מזוהה כספקית המידע המדויקת ביותר התומכת בכל הפ

שלטפורמות. החברה מספקת, בפעם הראשונה, תובנות שימושיות ובעלות השפ
עה על מנת לייצר שקיפות שיווקית אינטרנטית, ניטור וניתוח תנועת הגולשים 

באינטרנט, זמן שהייה באתר ועוד מדדים מרכזיים ביותר מכ-80 מיליון אתרים 
וכ-3 מיליון אפליקציות. אלה מאפשרים לעסקים לנתח את אסטרטגיות השיווק 
שהדיגיטליות בתעשייה וכך לתכנן אסטרטגיות עסקיות שיובילו לריבוי תנועה לאתר וג

דילה אפקטיבית. SimilarWebb היא אחת מהחברות בעלות קצב הצמיחה הגדול ביותר 
Quebttra בדצמבר האחרון, המספש  באירופה. כמו כן, החברה רכשה גם מספר חברות ביניהן

קת ניתוח ודיווח פעולות אינטרנטיות למובייל וממוקמת בסיליקון ואלי. 
חזון: החזון שלה הוא להיות הכלי שבאמצעותו עסקים מחליטים ומיישמים את אסטרטגיית 

השיווק הדיגיטלית שלהם. האתגרים הגדולים ביותר הניצבים בפני כל חברה 
שעסקית הם צריכה נבונה ושימוש אפקטיבי בדאטה, על מנת להבטיח החל

טות המבוססות על מידע אמיתי ומדויק. החברה בנתה ועודנה בונה מרכז 
מאגר נתונים בכדי להבין את העולם הדיגיטלי בשלמותו. 

על הפרק: החברה שואפת להמשיך להתרחב ולהיטמע בשווקי מפתח ביניהם 
ארצות הברית, בריטניה, אירופה ואסיה. בכדי להמשיך ולשפר את המוצר שלה 
שמשקיעה החברה משאבים רבים בהרחבה והעמקה של מאגר הדאטה שלה, בשי

פור חווית המשתמש ובהפנמת פידבק הלקוחות. באמצעות שיפור ותחזוקת מאפייני 
המפתח הייחודיים לה והמבדילים בינה לבין המתחרים, היא מתעתדת להמשיך לבסס את הצלחתה 
בשווקים חדשים. הצלחה זו כוללת תובנות גלובליות ההכרחיות לעסקים בינלאומיים, השלמת הבנת 
כלל הפלטפורמות הקיימות, ועל ידי היכולת לספק את המידע העיקרי המדויק ביותר אשר ישרת את 

כלל הדרגים והתפקידים בחברה. 
בישראל ממשיכה החברה לגייס ולהשקיע במציאת האנשים הטובים והכישרוניים ביותר בתחום, 

ששיראו את החברה ויגי
דו "אני רוצה לעבוד 
שם". ההישג המרכזי 
אליו שואפת החברה 

שמלבד ההישג הכלכ
לי, הוא עובדים אשר 
דם  עתי את  עו  ישקי
האישי בשגשוג והמשך 

הצלחתה.

שנת הקמה: 2013
מייסדים: מיכאל רייטבלט, לירון דמרי, אלון שמש

מנכ"ל: מיכאל רייטבלט
סקטור: אינטרנט, מסחר אלקטרוני 

גובה השקעות: 50 מיליון דולר
שווקים: ארצות הברית )שוק עיקרי(, אירופה וסין

סניפים: מרכז פיתוח בישראל ומטה בארצות הברית 
 Fraud-כדאי לדעת: שלושת מייסדי החברה עבדו יחד ב
Sciebncebs )סטארט אפ שנרכש על ידי פייפאל ב-2008 
תמורת 169 מיליון דולר(. שניים מהמייסדים למדו יחד 

שבפנימיית יאס״א בירושלים מכיתה י' עד יב'. מחלקת המ
שחקר ההתנהגותי של פורטר היא סוד שמור. למחלקה מגי

עים אנשים מוכשרים בעלי רקע מגוון: מדענים, עורכי דין, פסיכולוגים, אנליסטים, במאים, רופאים, 
מוזיקאים ועוד. כולם מקבלים הכשרה ייחודית של מספר חודשים ולומדים מקצוע חדש ומרתק. 

למחלקה מתקבלים 1 מתוך 500 מועמדים. 
בתקופת החגים בארצות הברית התרחשה אצל אחד מלקוחות החברה 

שמתקפת האקרים אגרסיבית. המערכת זיהתה את המתקפה אוטומ
slack )צ׳אט ארגוני שמעליו נבנו הרבה בוש -טית ויצרה התראה ל
שטים(. מרגע התקיפה ועד לפתרון מוחלט של הבעיה וחזרה לש

גרה חלפו מספר דקות בודדות, וזה ביום שבו יש עומסים הכי 
שכבדים על כל המערכות של הסוחר! זו רמת האיכות שנבנ

תה לתוך המערכת, וזה סוג המפתחים שהחברה מחפשת. 
בפורטר מועסק צוות האקרים במשרה מלאה שעוקב 

אחר אורח החיים המיסתורי של עברייני הרשת.
חזון: בחברה מאמינים שמניעת הונאות חכמה 
צריכה לשרת צמיחה עסקית ולהגדיל את שורת 

שהרווח, לא רק לדחות עסקאות. הגדולה של פו
רטר היא בכך שיצרה טכנולוגיה ברמה הכי מתקדמת שניתן למצוא, אבל הטכנולוגיה הזו היא רק 
כלי שעוזר לה להבין לשרת ולהעצים אנשים: לאפשר ללקוחות להגשים את החזון שלהם למסחר 

שאלקטרוני מתקדם, דיגיטלי ורב ערוצי, ולהעניק ללקוחות שלהם את חווית המשתמש המוש
שלמת, מיידית, מותא

ונטולת  אישית  מת 
הפרעות. 

מערכת  הפרק:  על 
 Debcision as a Sebrviceb
אה  הבי פורטר  של 

שצמיחה עסקית מש
מעותית ללקוחותיה. 

שי הורדת  די  י שעל 
עור ההונאות, הורדת 
עלויות התכחשויות 

שהעסקה לאפס, הע
שלאת אחוז אישור הע

סקאות, הורדת עלויות תפעוליות ומתן ניתוחים מורחבים של הפעילות העסקית, הפכה החברה את 
נושא ההונאות מנטל מהותי לעניין זניח, ואפשרה ללקוחותיה להצמיח את מחזוריהם עד לכדי מאות 
מיליוני דולרים בשנה ללא כל חשש. בעתיד מתכננת החברה למנף את הפלטפורמה הטכנולוגית 
המתקדמת, בשילוב עם הצוות שלה, בכדי להמשיך ולאפשר את הצמיחה הגלובאלית של החברה 
ושל לקוחותיה, וכן כדי להמשיך ולייצר חדשנות וערך מוסף בכדי לענות על הצרכים המשתנים של 

חברות המסחר האלקטרוני.

SimilarWebForter
חברה מובילה בתחומה המספקת פתרונות למודיעין עסקי תחרותי ומציעה כלים 

שמנטרים ומנתחים את תנועת הגולשים באינטרנט בכל אתר או אפליקציה ממקורות 
ה-Web וה-Mobile. חברות עסקיות בינלאומיות רבות נמנות כלקוחותיה וביניהן 

גוגל, איביי, לוריאל פריז ויונייטד אירליינס. חברות אלו משתמשות בתובנות השוק 
של סימילרווב בכדי להחליט וליישם את אסטרטגיית השיווק הדיגיטלית שלהם.

פורטר היא החברה הראשונה בעולם המספקת מערכת קבלת החלטות אוטומטית 
בזמן אמת למניעת הונאות באתרי מסחר אלקטרוני, מגובה בהתחייבות להחזר 

כספי במקרה של טעות. הצוות הגלובאלי שלה מורכב מחוקרים התנהגותיים, מומחי 
מודיעין וטובי המוחות בתחום ה-Machine Learning שמאמינים שלא הכל מסתכם 

רק בכמה גדול הדאטה, אלא כמה חכמות הן השאלות.

 SimilarWeb אור עפר, מנכ"ל
צילום: יח"צ

מייסדי החברה: לירון דמרי )מימין(, מיכאל 
רייטבלט ואלון שמש | צילום: גילי ומירית

מודעה

 עובדי חברת Forter | צילום: גילי ומירית
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