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שני  AUGURY, קיבלו  עשור אחרי שהקימו את 
יוסקוביץ', את  וסער  גל שאול  החברים מחיפה, 

היוקרתי לחברות סטארט-אפ.   Atlas Award-פרס ה
כיצד הפיתוח  במשרדי החברה השניים מספרים 

ולמה הם לא  הייצור בתעשייה הכבדה,  מייעל את 
חולמים על אקזיט

עתיק,  אבן  בבניין  בחיפה,  התחתית  העיר  בלב 
חברת של  בישראל  המרכזי  המשרד  ממוקם 
הישיבות,  וחדרי  העבודה  עמדות  בין   .AUGURY
ניצב החל מהשבוע פסלו של בן הטיטאנים, הלוא 
סאטרט-אפ  לחברת  הערכה  כפרס  אטלס,  הוא 

ישראל. מהמובילות 
את חברת AUGURY הקימו לפני כעשור גל שאול 
)42( וסער יוסקוביץ' )40(, בזמן שנפגשו במהלך 
חלום,  להגשים  החליטו  הם  בטכניון.  לימודיהם 
ולהקים חברה  לעזוב את מקומות העבודה שלהם 
החברה,  חיפה.  של  התחתית  העיר  בלב  דווקא 
ללימודים,  חברים  שני  של  מחלום  שהתחילה 
ובארצות  בישראל  עובדים  כ-300  היום  מעסיקה 

זו רק ההתחלה. ועבורם  הברית 
לדרך  נוסף  סימן  הוא  לשניים  שהוענק  הפרס 
שעשו מאז הקמת החברה. ה-Atlas Award מוענק 
סטארט- לחברות   ,2016 משנת  החל  שנה,  בכל 

או  רעיון  טכנולוגיה,  שיוצרות  ישראליות  אפ 
ובעולם.  בישראל  דופן,  יוצא  ערך  בעל  מוצר 
תולדה של שיתוף  הוא   Atlas Award-ה פרויקט 
מובילים,  ושותפים  ראנד  איין  מרכז  בין  פעולה 
 , StartUp Nation Central   ,TheMarker בהם 
קבוצת  פרומיתאוס,  קרן   ,Amazon AWS Israel
דאו הקנדית, חברת קאריופארם ושותפים נוספים.
מטרת ה-Atlas Award היא להעלות על סדר היום 
גבולות  לפריצת  ליצרנות,  השאיפה  את  הציבורי 
הסטארט-אפ  לחברות  הערכה  ולהביע  ולשגשוג, 
מתכנסים  מהפרויקט,  כחלק  בישראל.  המובילות 
בארץ  והיזמות  ההיי–טק  בתחום  החברות  מובילי 
בבית  המתקיים  ומצומצם  חגיגי  באירוע  ובעולם, 

הבורסה בתל אביב. באירוע מוענק הפרס לחברת 
הסטארט-אפ הישראלית שהציגה בשנה החולפת 
הישגים יוצאי דופן, הנבחרת על ידי צוות שיפוט 
בועז  מחיפה  לחברה  העניק  הפרס  את  מקצועי. 
ופילוסופיה. גם ספרי הגות  ארד, שצירף לפסלון 

החלום: מיזם של שני חברים
אחד הדברים יוצאי הדופן בחברת AUGURY הוא 
מקום  חיפה,  של  התחתית  העיר  בלב   - המיקום 
האחרונות  שבשנים  אלא  מהזנחה.  סבל  שבעבר 
השאר  בין  פנים,  ומתיחת  מהפך  האזור  עובר 
העיר  כיום  עסקים.  ובעלי  יזמים  לעודד  כדי 
והימצאותה  ופנאי,  תרבות  חיי  שוקקת  התחתית 
של  נופף  מוסיפה  האזור  בלב   AUGURY של
חזק  חיבור  לנו  "יש  במקום.  היה  שלא  חדשנות 
מאוד לחיפה. לנו זה היה טבעי שנקים את החברה 
היי-טק  במרכזי  או  המרכז  באזור  ולא  בחיפה 

בעלי החברה. אחרים", מסבירים שני 
יותר  שמתאים  עירונית  בסביבה  משהו  "יש 
שעכשיו  ישנה  סביבה  היתה  זו  שלנו.  לחברה 
חברה  ואנחנו  התחדשות  של  בתהליכים  נמצאת 
של חדשנות", אומר שאול, ויוסקוביץ' מוסיף: "זו 

החברה  את  למקם  וערכית  מודעת  בחירה  היתה 
דווקא כאן ולא באזור של חברות היי-טק אחרות". 
וחמימה.  נעימה  אחרת,  רוח  שורה  במקום  ואכן 
מתאפיינות  במשרדים  העבודה  עמדות  שורות 
הרגשה  משרה  והמטבח  חמים,  בגוונים  בריהוט 

ביתית.
כיום  מבלה  הברית,  בארצות  שגדל  יוסקוביץ', 
הברית שבו  בארצות  בסניף החברה  זמנו  רוב  את 
עוד כ-150 עובדים. לישראל הוא הגיע  מועסקים 
לרגל קבלת הפרס. "את המחשב הראשון קיבלתי 
כשהייתי בכיתה ב' ומשם מאוד התחברתי ולמדתי 
"המשיכה  מספר.  הוא   ,"12 בגיל  כבר  לתכנת 
צעיר".  לטכנולוגיה תמיד היתה אצלי, כבר מגיל 
את השירות הצבאי עשה כקצין תותחנים ביחידת

 MLRS, ושם, הוא מספר, נתפס בו הרצון ליצור 
משהו גדול. המיזם הראשון שלו היה מיזם חברתי-

טכנולוגי. יוסקוביץ' וחברים נוספים הקימו קבוצה 
של סטודנטים למען קידום טכנולוגי של בני נוער. 
איתרו  בחיפה,  המוחלשות  לשכונות  הגיעו  הם 
חיזוקים  להם  והעניקו  ה'-ו'  בכיתות  תלמידים 

בלימודים בטכניון.
שאול לעומתו חלם על קריירה בענף הסיוף. "אני 
בכלל רציתי להיות פיראט. התחריתי בענף הסיוף. 
יש בספורט הזה משהו יחידני שמאוד בונה אותך", 
מספר שאול, שקטף את תואר אלוף ישראל בסיף 
ואת  הים  בחיל  חובלים  קורס  בוגר  הוא  לקדטים. 
דבורה.  ספינת  כמפקד  הצבאי שלו עשה  השירות 
תמיד  גדול  משהו  לבנות  של  הפנימית  "התחושה 
המשיכה  שאת  ומציין  מוסיף,  הוא  בי",  היתה 
לטכנולוגיה הוא מייחס לשירות הצבאי, בו נחשף 

לבו. למערכות טכנולוגיות ששבו את 
בטכניון שאול למד מדעי מחשב, ויוסקוביץ' למד 
ומאז  מתמטיקה  בקורס  נפגשו  הם  חשמל.  מדעי 
יום  שיבוא  ברור  לנו  "היה  טובים.  לחברים  הפכו 

מקשיבים לקול המכונה: החיישן 
החכם מהעיר התחתית חיפה

 "עוד כמה שנים יהיה ברור 
בעולם התעשייתי שמכונות לא 
חייבות להתקלקל כדרך חיים. 

גמישות ואופטימיזציה זה משהו 
שיהיה ברור בכל מפעלי הייצור, 

זה יהיה חלק בלתי נפרד 
משרשרת האספקה"

כ-300 עובדים בישראל ובארצות הברית

מימין: סער יוסקוביץ', גל שאול. צילומים: דורון גולן

Ƨ דורון גולן, בשיתוף מרכז איין ראנד
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ונקים משהו ביחד", הם מספרים. לאחר הלימודים 
להקים  הרעיון  אולם  עבודה,  מהם  אחד  כל  מצא 
יותר  קצת  לפני  שם.  היה  תמיד  משותף  מיזם 
העבודה  מקומות  את  לעזוב  החליטו  הם  מעשור 
שהגיע  "החלטנו  עצמאית.  לדרך  ולצאת  שלהם 
הזמן, שאנחנו בשלים להקים משהו ביחד, והקמנו 
עם  פעלה  שנים  שלוש  כשבמשך  החברה,  את 

ומימון של ההורים", הם מספרים. מימון עצמי 

החזון: לגדול בעולם
במשרדי  הישיבות  מחברי  לאחד  כשנכנסים 
העובדים.  של  הלהט  את  להרגיש  אפשר  החברה, 
ענק  לחברות  חיישנים  מפתחת   AUGURY חברת
למכונות  "להקשיב"  שמצליחים  העולם,  ברחבי 
יותר,  ורווחיים  ליעילים  הייצור  קווי  את  ולהפוך 
תוך צמצום הפגיעה בסביבה. "החיישנים מנתחים 
מידע על המכונות, ומעבירים את כל מה שמתרחש 
עם  טכנאי  בפני  מוצג  המידע  נתון.  רגע  בכל 
המלצות על מה שנדרש לעשות כדי שקו הייצור 
יהיה יעיל יותר, יצמצם פעילות מיותרת ואף ימנע 

מועד", מסבירים בחברה.  תקלות מבעוד 
'מכונות  הוא:   AUGURY זאת הסיבה שהלוגו של

מדברות, אנחנו מקשיבים'", מסבירים בחברה.

בין  לחיבור  דוגמה  היא  החיישנים  יעילות 
בחברת הכבדה.  התעשייה  לענף  ההיי-טק  עולם 
הגדולות  החברות  אחת  כי  מספרים   AUGURY
שני  עוד  לפתוח  ביקשה  מלט  לייצור  בעולם 
אלא  בביקוש,  לעמוד  מנת  על  חדשים  מפעלים 
הייצור  בקווי  החיישנים  את  התקינה  היא  שאז 
של המפעלים הקיימים. "אז התברר לחברת המלט 
עד  גדולה.  יותר  הרבה  ליעילות  להגיע  שניתן 
כמה גדולה? החיישנים הביאו לכך שקווי הייצור 
החברה  שלמעשה  עד  יעילה,  כה  בצורה  פועלים 
ויתרה על בניית שני המפעלים החדשים, בכך גם 
מבניית  כתוצאה  בסביבה  פגיעה  למניעת  הביאה 
.AUGURY-המפעלים וזיהום סביבתי", מסבירים ב
שנקראת  דיגיטלית  שכבה  בונים  למעשה  "אנחנו 
יושבת מעל העולם הפיזי  היא  'בריאות המכונה'. 
ומנותחת",  מנוטרת  מכונה  כל  יום  של  ובסופו 
חודשים  כמה  לפני  כי  ומציין  יוסקוביץ',  מסביר 
החברות  של  משמעותית  השקעה  החברה  גייסה 
היא  כשהכוונה  אלקטריק,  ושניידר  היוז  בייקר 
דרך  וגז,  מנפט  החל  האנרגיה,  לתחום  להיכנס 
תחנות כוח לייצור חשמל ועד אנרגיה מתחדשת.
אינם  והיעד  החזון  כי  ויוסקוביץ' מסבירים  שאול 
העולם.  ברחבי  ולגדול  להמשיך  אלא  האקזיט, 
התעשייתי  בעולם  ברור  יהיה  שנים  כמה  "עוד 
חיים",  כדרך  להתקלקל  חייבות  לא  שמכונות 
משהו  זה  ואופטימיזציה  "גמישות  שאול,  מסכם 
חלק  יהיה  זה  הייצור,  מפעלי  בכל  ברור  שיהיה 
ניתן  למעשה  האספקה.  משרשרת  נפרד  בלתי 
ענק  במתווה  או  מקומי,  קטן,  במתווה  לייצר 
תהיה  הייצור  של  האופטימיזציה  בינלאומי. 
מנסים  שאנחנו  מה  מלאכותית.  בינה  באמצעות 

זה ללמד את העולם". היום,  לעשות 

www.augury.com

 "החיישנים מנתחים מידע על 
המכונות, שעובר לטכנאי עם 

המלצות על מה שנדרש לעשות 
כדי שקו הייצור יהיה יעיל יותר, 

יצמצם פעילות מיותרת ואף 
ימנע תקלות"

Atlas Award-את ה AUGURY בועז ארז מעניק למייסדי חברת

"מכונות מדברות, אנחנו מקשיבים"

חלום שהתחיל אצל שני סטודנטים מהטכניון


