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 פרס האטלס 
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"יזם לא זקוק לרשות מאף אחד"
ג'ימי ויילס, מייסד ויקיפדיה, בראיון 

מיוחד על סוד הצלחתו עמ' 03



גליה היפש

בשש השנים האחרונות משמש יזם ההייטק מושיק 
תחרות  של  השיפוט  ועדת  וכיו"ר  כשופט  קוברסקי 
והמלחמה באוקראינה  פרס האטלס. "משבר הקורונה 
אפים  שהסטארט  דופן  ויוצאות  חדשות  בעיות  יצרו 

יהישראלים נדרשו גם הן לעסוק בהן, וזה מתבטא בק
טגוריות שנבחרו השנה לתחרות", הוא אומר. 

הוא  וי,  ואלפא  ואלור  ממייסדי  אחד  קוברסקי, 
ימהנדס מחשבים ויזם היי-טק. הוא יוצא יחידת הטכ

השירות  ולאחר   ,8200 הצבאית  המודיעינית  נולוגיה 
עבד כמנהל פיתוח תוכנה בחברת אופטרוטק. לאחר 
כשמונה שנים פרש ובשנת 1992, הקים יחד עם מספר 
לשוק  תוכנה  המפתחת   – ואלור  חברת  את  שותפים 

יהאלקטרוניקה. ואלור הונפקה בהצלחה בבורסה בגר
2000 ובשנת 2010 נמכרה תמורת 81 מיי  מניה בשנת

ליון דולר לחברת מנטור גרפיקס האמריקאית. לאחר 

המכירה הוא הקים עם שותפים סטארט-אפ חדש בשם 
יאלפא וי שעוסק בתוכנה לשוק הפיננסי, ומרבה בעי
)לי יסוקיו האחרים: הוא הקים מיזם בתחום המוזיקה 

מוד נגינה בפסנתר( ומתנדב בתחום החינוך – מלימוד 
נערים בתיכון ועד חניכת סטודנטים במגמות יזמות. 
והדחף  המוזה  היא  שלטענתו  לישראלה  נשוי  מושיק 

שלו ליצירה, אב לשתיים וסב לחמישה.
"עד לפני שלוש שנים חשבנו שהסטארט אפים 

קוברס אומר  לעולם",  כיוון  שמתווים  אלה  יהם 
סיפקו  האחרונות  השנים  "אך  מיוחד,  בראיון  קי 
והמלחמה  הקורונה  מגפת  צניעות.  של  מידה  לנו 
חשבנו  שלא  דופן  יוצאות  בעיות  יצרו  באוקראינה 

שכלל עלולות לקרות בעידן המודרני". 
כיצד זה התבטא בהכנות לתחרות פרס האטלס?

על  חדשות  קטגוריות  להוסיף  לנו  גרם  "זה 
 Food של  קטגוריה  הוספנו  הללו.  המשברים  רקע 
כתוצאה  העולמי  המזון  משבר  בגלל   Technology

מהמלחמה, הוספנו קטגוריה לפיתוח אנרגיה בגלל 
המקובל  לטרנד  בניגוד  העולמי.  האנרגיה  משבר 
חלופיות,  באנרגיות  רק  מתמקדים  לא  אנחנו  כיום, 

האנו לקידום  ככלי  בכלל  אנרגיה  בפיתוח  יאלא 
שבחרנו  וחשובה  חדשה  שלישית  קטגוריה  שות. 
היא ניהול שרשרת האספקה – מכיוון שמאז משבר 
הקורונה כל נושא שרשרת האספקה הוא בעיה כלל 

יעולמית מטרידה מאוד, ורצינו לבדוק חברות שמע
ניקות פתרונות בתחום הזה. במקביל, השארנו שתי 
קטגוריות קודמות שעדיין רלוונטיות מאוד לימינו: 
סייבר  היא  והשנייה  החיים,  ומדעי  בריאות  האחת, 

שאליה הוספנו את כל נושא מחשבי קוואנטום". 
ספר על תהליך השיפוט השנה. 

חברות  של  מועמדויות   117 קיבלנו  "השנה 
15 שופטים, סיי  סטארט אפ, וועדת השיפוט, המונה
16 חברות שעי -ננה אותן בתהליך ארוך ומורכב ל

16 החברות הללו נפגשות עם  לו לשלב חצי הגמר. 

חבר השופטים ומציגות בפניהם את החברה. מתוכן 
נבחרו חמש חברות מובילות – אחת בכל קטגוריה, 
ומתוכן תיבחר חברה אחת שתהיה המנצחת הגדולה 

של התחרות ותזכה בפרס האטלס. 
ושקלול  איזון  ליצור  מנסים  השופטים  "אנחנו 
שלה  הביצוע  יכולת  מביאה,  שהחברה  החידוש  בין 

ופוטנ וצמיחה(,  מכירות  )השקעות,  חייה  יבמהלך 
התפת ובכיוון  בתחרות  גם  שתלוי  החברה  יציאל 

חות השוק. את כל הנתונים הללו אנחנו משקללים 
נה האטלס  תחרות  החברה.  של  הסופי  לציון  ייחד 

לחברות  מפגש  לנקודת  קיומה  שנות  בשש  פכה 
ימדהימות, והחלק הקשה ביותר זה לבחור את המו

עוול  עושה  שאתה  מרגיש  אתה  תמיד  כי  בילות, 
לחברות מצוינות וליזמים יוצאים מן הכלל".

מושיק קוברסקי, יזם הייטק ידוע וממייסדי חברות ואלור ואלפא וי, הוא יו"ר ועדת 
השיפוט בתחרות Ayn Rand Atlas Award. בראיון מיוחד הוא מספר על הקטגוריות 

החדשות שנוספו השנה לתחרות בעקבות הטלטלות העולמיות

מושיק קוברסקי | צילום: עמיר מייבלט, פולה סטודיו

"המשברים העולמיים הולידו 
קטגוריות חדשות בתחרות האטלס"

גליה היפש

ג'ימי ויילס, הוא יזם אינטרנט שללא ספק שינה 
את העולם ואת הדרך בה אנו רגילים לצרוך מידע. 
אנציקלופדיית  את  ייסד  הוא  סנגר  לארי  עם  יחד 

יהתוכן החופשי "ויקיפדיה", שאין אדם שמחובר לר
יהיה  הוא  השנה  בה.  משתמש  שלא  האינטרנט  שת 
הענקת  בטקס  המרכזי  הנאום  ונושא  הכבוד  אורח 
תחרות  של  החשיבות  "עבורי,   .2022 האטלס  פרס 

הח האנשים  את  מעודד  בכך שהפרס  היא  יהאטלס 
שובים ביותר בחברה: החדשנים, היוצרים והיזמים", 

 .TheMarker-הוא מסביר בראיון מיוחד ל
על  ראנד  איין  של  הפילוסופיה  השפיעה  כיצד 

פעילותך כיזם?
אציין  עלי,  השפיעו  ראנד  של  רבים  "רעיונות 
מרצון  והסכמה  שכנוע  שדיון,  הוא  האחד  שניים: 

הציוויליזציה. בת קיומה של  הם סלע  כפייה  יללא 
להצל המפתח  זה  ויקיפדיה,  כמו  מתנדבים  ינועת 

חה: כולם משתתפים בהתנדבות, וסכסוכים נפתרים 

בדיון ושכנוע, ולא באיומים. השני, הוא שהייתה לי 
משהו  ליצור  אדם  בכל  הטבועה  המוסרית  הזכות 

יז לכל  המפתח  זה  בעולם.  שיתקיים  רוצה  ישאני 
מות מיטיבה: האמונה של היוצר בכך שהוא לא זקוק 

לרשות מאף אחד כדי להמציא וליצור". 
־עיקרון האובייקטיביזם של ראנד מתחבר גם לה

צלחה כלכלית גדולה בזכות הכישרון, האם הדבר 
להמתקד  שלא  שלך  הבחירה  עם  בסתירה  עומד 

ב"עשיית כסף"? 
וולנטריזם  "כלל וכלל לא סותר, אני קורא לזה 
))Volunteerism – זה דבר נהדר לעשות הרבה כסף, 
אני בחרתי בדרך אחרת של הקמת ארגון ללא  אך 
מי  שכל  הוא  החשוב  הדבר  מבחינתי  רווח.  מטרות 

שמשתתף בוויקיפדיה עושה זאת מרצונו 
החופשי, אם הוא לא רוצה לעשות זאת, 

הוא לא עושה ואין שום כפייה". 
שלך  בקריירה  החשוב  הרגע  היה  מה 

בוויקיפדיה? 
לחלוטין  כיוון  לשנות  "ההחלטה 

טוב  מיזם  היה  נופדיה  לוויקיפדיה.  נופדיה  ממיזם 
ישעוצב בצורה גרועה מלמעלה למטה בדומה למא

אנציקלופדיה,  ליצור  המסורתיים  האקדמיים  מצים 
ופ חדשה  גישה  לוויקיפדיה שהציגה  המעבר  יולכן 

תוחה באופן קיצוני הייתה ההחלטה הנכונה. החלק 
יהכי משמעותי בעבודתי   הייתה יצירת משהו חד

שני ופתוח והפיכתו למוצר איכותי ולא משהו שיש 
בו אנרכיה וטרולים". 

מהן העצות שלך ליזמים ישראלים? 
בכל  תוותרו  ואל  בדרככם  תאמינו  "ראשית, 
יאמינו  לא  רבים  אנשים  במכשול.  שתיפגשו  פעם 
בך ויגידו לך זאת. אל תתקפל בקלות רבה מדי. מצד 
שני, אם הדרך הנוכחית שבחרת לא עובדת לך, אל 
שאני  כפי  לחלוטין,  כיוון  לשנות  תפחד 
עשיתי בנופדיה. לדפוק את הראש בקיר 
ולא להשיג כלום זו לא דרך מהנה לחיות 

את החיים שלך!  
הבעיה עם העצות הללו היא שקשה 
להעריך את המצב שבו אתה נמצא. האם 

ילוותר כעת זה לוותר מהר מדי או שבאמת אין סי
היזמות  אמנות  יעבוד?  לא  המיזם  כי  להצליח  כוי 
היא להעריך נכון את המצב שבו אתה נמצא, לשקול 
את כל הנתונים ולקבל את ההחלטה הטובה ביותר 

לגבי פרשת הדרכים שבה אתה נמצא". 
מה אתה חושב על תעשיית ההייטק הישראלית? 
מגיע  שאני  פעם  ובכל  מדהימה  תעשייה  "זו 
'סטארט-אפ  לה  קוראים  מדוע  מבין  אני  לישראל 
של  טכניים  היבטים  מכמה  מודאג  רק  אני  ניישן'. 
שחברות  חושב  אני  הסייבר.  אבטחת  בתחום  תוכנה 
איתנות  להיות  חייבות  מאחרות,  יותר  ישראליות, 
בסירובן לשתף פעולה עם גורמים שליליים. ישראל 
חייבת להיות מובילה עולמית בסיוע לאנשים בהגנה 

מפני סכנות סייבר". 

"היזם לא זקוק לרשות מאף אחד 
כדי להמציא וליצור"

ג'ימי ויילס, היזם ששינה את עולם האינטרנט כאשר ייסד את אנציקלופדיית התוכן 
החופשי "ויקיפדיה", מספר בראיון מיוחד על חשיבות תחרות פרס האטלס

ג'ימי ויילס | צילום: יח"צ

השנה אנו חוגגים את אירוע הענקת הפרס 
רב  בפסלו  המגולם  האטלס,  השישי,  האטלס 
המנוח,  מינס  ריצ'ארד  הפסל  של  העוצמה 
הוא מחווה לספר המופת של איין ראנד, מרד 
 Atlas באנגלית:  המקורי  בשמו  )או  הנפילים 
Shrugged(. האטלס המגלם את רוח גיבוריה 
משא  בעונש  הנושאת  דמות  איננו  ראנד  של 
ומעריך  להערכה  הראוי  גיבור  אלא  העולם 
בהישגו  הרואה  כזה  הישגיו,  ואת  עצמו  את 
אלו  אטלסים  המוסרית.  המעלה  את  היצרני 
קדימה  עולם  את  המניעים  הגיבורים  הם 
הבריאים  הטובים,  החיים  את  לנו  ומאפשרים 
מאז  האנושות  שידעה  ביותר  והארוכים 

ומקדם.
והשגשוג  העולם  את  המניעים  האטלסים 
רבים  בינינו,  ואמיתיים הנמצאים  חיים  או ספרותית, הם אנשים  רק דמות מיתולוגית  אינם  האנושי 

מהם יהיו בין באי הכנס והדוברים בו. 
אנו  בו  האופן  את  ששינה  היזם  מורן,  דב  את  הדוברים  רשימת  מתוך  במיוחד  לציין  רוצה  אני 
מחזיקים את המידע הדיגיטלי שלנו, חולקים אותו ומעבירים אותו ואת ג'ימי ויילס, מייסד ויקיפדיה, 
האנציקלופדיה החופשית הדיגיטלית, ויקיפדיה נוסדה בתחילת שנות האלפיים שבמהלכן הפכה לאחד 
ממקורות הידע המוכרים והחשובים בעולם. בראיון בשנת 2004 הסביר ויילס: "דמיינו עולם שבו כל 
זאת  עושים".  שאנחנו  מה  זה  האנושי.  הידע  לכל  חופשית  גישה  לקבל  יכול  הפלנטה  פני  על  אדם 
הייתה המהפכה האנציקלופדית השנייה, העוצמתית ביותר, שנשענה על פריצות הדרך הטכנולוגיות 

שקידמו אותנו מאז תקופת ההשכלה והואצו עם פיתוחי היכולות הדיגיטליות והאינטרנט.
הבחירה  לשלב  להגיע  שנבחרו  אלו  השנה,  התחרות  בתחומי  בישראל  הצומחים  האטלסים  את 
הסופי של החברה הזוכה השנה, תוכלו להכיר בריכוז התמציתי של המידע אודותיהם בחלקו האחרון 
בעולם  בעל משמעות  שינוי  יובילו  ומצפים שהם  הזרקור השנה  את  אליהם  מפנים  אנו  המוסף.  של 

בשנים הבאות.
ועדת  חברי  את  הסטארט-אפ",  "אומת  צמיחת  את  והמשקיעים שאפשרו  היזמים  את  מברך  אני 
השיפוט הראויים בראשותו של יו"ר חבר השופטים, מושיק קוברסקי, ותפעולה רב הכישרון של טל 
האטלס  חברות  ביצועי  ידי  על  שהוכח  איכות  לחותם  השיפוט  תהליך  את  ההופכים  ליפשיץ-פקל, 
בעבר. את היזמים שהפכו את אירוע האטלס לאפשרי, ובראשם את ריצ'ארד מינס ז"ל, וקארל ברני 
האגדי  המנכ"ל  אליסון,  ג'ון  את  גם  ועימם  בו,  מתמשכת  ולתמיכה  הפרויקט  לייסוד  שותפים  שהיו 
של בנק BB&T, רובין דאו האוהב את ישראל ורוצה בשגשוגה, ד"ר מייקל קאופמן וד"ר שרון שחם 
מייסדי חברת קריופארם, ואת התומכים של האירוע "סטארט-אפ ניישן סנטרל", התעשייה האווירית, 

איריס גינזבורג ושאר השותפים הרבים לפרויקט.  

בועז ארד
מרכז איין ראנד

אירוע פרס האטלס 
השישי - 2022

 עורכת: גליה היפש  |  מנהלת הפקה: שי חדד  |  מנהלת כנס: איריס מירוני|  עיבוד תמונה: עיתון הארץ  |  
מנהל סטודיו הארץ: בני דניאל  |  מודעות: סטודיו הארץ  |  דפוס: גרפופרינט הארץ  |  הארץ המחלקה המסחרית: שוקן 
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זכויות היוצרים על תצלומים המופיעים במוסף זה שייכות למאגר התמונות shutterstock )אלא אם צוין אחרת(

המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות והכתבות השיווקיות. המערכת מבקשת להבהיר כי 
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תוכן עניינים

 03 האתגרים החדשים של היזמים
ראיונות מיוחדים עם ג'ימי ויילס, מייסד ויקיפדיה, 
ומושיק קוברסקי, יו"ר חבר השופטים של התחרות

 04 דבר השופטים
 ראיונות עם ג'ף פולק וד"ר שרון שחם - שניים 

מחברי ועדת השיפוט בתחרות

 05 עצות ליזמים 
ראיונות עם ענת אבני פאפו ועם איריס גינזבורג, 

שופטות בתחרות פרס האטלס 

 06 תחרות האטלס בראי הזמן
ראיון עם קארל ברני, שמלווה את התחרות 

מראשיתה, ומה קרה לאוגורי, הזוכה של שנה 
שעברה?

07 טכנולוגיות חקלאיות ובי"ס ליזמים  
התחזיות המעודדות של SNC לאג-טק בישראל, 

 ומיזם חדש בשם SmartUp שמלמד יזמים איך 
בונים חברה מצליחה

 08 קידום חדשנות
 מיזמי החדשנות של התעשייה האווירית 

וראיון עם מייסד קרן ההשקעות שאמפל קפיטל

 09 הנפקה בקנדה
ראיון עם רובין דאו, המלווה חברות ישראליות 

להנפקה בבורסה הקנדית

 12  16 המובילים
 הכירו את 16 הסטארט אפים שעלו לשלב 

חצי הגמר בתחרות פרס האטלס 2022

בועז ארד | צילום: איל מרילוס
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השי ועדות  כחברת  המכהנת  שחם,  שרון  יד"ר 
לייסוד  שותפה  הייתה  האטלס,  תחרות  של  פוט 
חברת קאריופארם )NASDAQ: KPTI( בשנת 2008. 

יד״ר שחם שימשה כנשיאת החברה עד לאחרונה וב
והפיתוח כולל אישור  הובילה את המחקר  תפקידה 
התרופה לסרטן סלינקסור )Xpovio( בארצות הברית 

אירופה וישראל.  
מיזם  מתמקדת  היא  האחרונה  בשנה 
חדש ומסקרן בשם E44 Ventures – קרן 
לסטארט-אפים  צמיחה  ומנוע  השקעות 
Climate( – אותה הקיי )בתחום האקלים 

ענת  נוספות:  יחד עם שתי שותפות  מה 
ווגמן.  האס מזרחי ועדי 

מהו החזון המוביל את הקרן?
"לקרן ועדה מדעית מהחזקות בעולם. בתמיכת 
מדעיות,  דרך  בפריצות  משקיעות  אנחנו  הוועדה, 
וממש מטפחות  או המחקר,  ההיפותזה  בעודן בשלב 
ובונות אותן לכדי עסק שלם ומשגשג. המטרה היא 
הבאים  בדורות  מיליונים  של  החיים  על  להשפיע 
יזם שאפתן, פריצת  בקנה מידה פלנטרי. רעיון של 

מדויקת  הגדרה  ואפילו  במעבדה,  חוקרת  של  דרך 
של סיכון ממשי לתעשייה מסוימת - אלו הניצנים 
ש-E44 Ventures מחפשת. האקלים הוא תחום רחב 
הפחמן  לבעיית  בפתרונות  מאוד  ממוקדות  ואנחנו 
הדו-חמצני מעולמות האגרו-טק, ביולוגיה סינתטית 

ואנרגיה".
לה בחרת  מדוע  הרפואה,  מעולם  שמגיעה  ־כמי 

תמקד דווקא באקלים?
חלמתי  שנים  שבמשך  היא  "האמת 

כול והאקלים.  הסביבה  על  ילהשפיע 
כדור  על  העוברים  לשינויים  עדים  נו 
הזה  שהתחום  ברור  ולכן,  שלנו.  הארץ 
לביוטק  בדומה  בפריצה,  כרגע  הוא 
בבוסטון  שנים   18 אחרי  עשור.  לפני 
הילדים  בעקבות  לארץ  חזרתי  הקפואה 
למכינות.  הצטרפו  או  לצבא  שהתגייסו 

יהתזמון היה מושלם שכן חיבור של השותפות המ
והמשקיעים  בחברה  התומכים  המדענים  תאימות, 
על  מבוססות  חברות  לבנות  לנו  מאפשר  הנכונים 

ימדע עמוק, כמו שאני אוהבת. האקו-סיסטם ביש
יראל תומך מאוד ביזמים, והוא ממש בהמראה בת

חום האקלים. כרגע הקרן הראשונה הושלמה )ועוד 

ישראלים  מיזמים  כמה  לנו  ויש  לצמוח(  ממשיכה 
על הכוונת להשקעה". 

האטלס  תחרות  התפתחות  את  רואה  את  כיצד 
עם השנים? 

מר צמיחה  רואה  אני  בתחרות  שנה  י"בכל 
עצמן,  שמגישות  החברות  במספר  מאוד  גשת 

מצי וגם  שלהן,  והבשלות  הטכנולוגיות  יאיכות 
המ את  ולמדוד  לבחון  להעריך,  היכולת   - ידנו 

לכך:  ההוכחה  הן  התוצאות  משתפרת.  תמודדים 
אחוז החברות שזכו באטלס והגיעו לנקודת הציון 
נוסף  גיוס  אקזיט,   ,IPO זה  אם  בין   – הבאה שלהן 
עוד  מאוד.  מרשים  הינו   – החברה  של  צמיחה  או 
הגמישות  היא  האטלס  לתחרות  מיוחדת  תכונה 

המשת השוק  וצרכי  למציאות  שלה  יוההתאמה 
נים. למשל השנה פתחנו שלוש קטגוריות חדשות: 
ואנרגיה,  אספקה  שרשראות  ואגרו-טק,  פוד-טק 
זה  שכולן מתכתבות ישירות עם תחום הקליימט. 
קשובים  ישראל  של  והמדענים  שהיזמים  מוכיח 
לדופק העולמי ומשתוקקים להשפיע על התחומים 

כולה". ביותר לאנושות  החשובים 
איזו עצה תתני ליזמים שנמצאים כיום בתחילת 

דרכם? מאילו טעויות עליהם להיזהר?

"הכי חשוב זה להמשיך לחלום ולא לוותר. כדי 
ככל  עזרה.  לבקש  לפחד  לא  חייבים  בכך,  להצליח 
ולהשפיע,  לעזור  אנשים  שיותר  כמה  ישלהב  שיזם 

יבין אם במנטורינג, בסיעור מוחות או בפתיחת דל
תות, כך החברה תצליח. מאידך, חשוב להזהיר יזמים 
מלהמשיך באותה הדרך כשמגיעים למבוי סתום. זה 
מאוד  חשוב  צריך.  אם  יום  כל  כיוון,  לשנות  בסדר 

יאחרי כל אירוע, טוב או רע, לעשות משוב עם הצ
וות ולמצות תובנות שיעזרו להשתפר. היכולת של 
הכי  הפקטור  היא  ליום  מיום  להשתפר  קטן  צוות 

משפיע על הצלחה לטעמי".

מפיתוח תרופה לסרטן לפתרון בעיות האקלים: ד"ר שרון שחם, מחברות ועדת השיפוט 
בתחרות האטלס, הקימה קרן חדשה להשקעות במיזמים בתחום האקלים 

ד"ר שרון שחם | צילום:ריוג׳י סיזוקי

"האקו-סיסטם בישראל תומך מאוד ביזמים"

גליה היפש

היא  פאפו  אבני  הפעם השנייה שענת  זו  השנה 
האטלס,  פרס  תחרות  של  השיפוט  בוועדת  חברה 
עד  האחרונים  בימים  מבלה  היא  השופטים,  וכיתר 

ישעות הערב המאוחרות בצלילה לעומק הבנת הס
טארט אפים שעלו לשלב חצי הגמר בתחרות. 

והכש במקצועה  דין  עורכת  היא  פאפו  יאבני 
"לחצות  רוצה  שהיא  הבינה  מסוים  שבשלב  רתה, 
את הקווים", ולקחת חלק של ממש בעשייה בעולם 

יהעסקים. היא כיהנה כסמנכ״ל פיתוח עסקי והשק
עות  בחברת השקעות פרטית המשקיעה בסטארט 
אפים וחברות טכנולוגיה – והניצוץ שנדלק בתוכה 

וגבר.  רק הלך 
והעבודה  אפים  בסטארט  ההשקעה  "תהליך 
המפותח  סיסטם  האקו  ועם  היזמים  עם  היומיומית 
בישראל, הינם מרתקים ומרגשים. תעשייה שאינה 

גבו לפרוץ  יום,  יום  ומחפשת,  ורק  לרגע  יעוצרת 
היז ילות״. מתוך ההכרות העמוקה שלה עם עולם 

החדשנות  מחלקת  את  לנהל  בהמשך  עברה  מות, 
של חברת הביטוח מנורה מבטחים, חברה מסורתית 

החד ניהול  חדשנות.  הליכי  לעבור  ביקשה  יאשר 
שנות משלב עבודה עם האקו סיסטם מחד ופנימה 

לתוך הארגון מאידך. 
״רק כאשר אתה מבין את השפה של הסטארט 
לישון  לא  להם  גורם  מה  אותם,  מטריד  מה  אפים, 
בלילה ולמה הם זקוקים, ניתן לייצר את התיווך הזה 
חיבור  ולהביא  אפים  לסטארט   Enterprises שבין 

בעל ערך של ממש״.
לאחר כשנתיים וחצי במנורה היא עברה לחברת 
Wix – הפלטפורמה הגלובלית לבניית אתרים, שם 

היא משמשת כ-COO של המחלקה המשפטית. 
כיצד את חווה את תחרות פרס האטלס השנה?
מקצועיים,  אנשים  הם  השיפוט  ועדת  "חברי 
בעלי ניסיון רב, המעורבים מאוד בתעשייה, מבינים 
לראות  התרגשנו  כשופטים,  היטב.  אותה  ומכירים 
את איכות הסטארט אפים שהגיעו לתחרות. מדובר 
גבולות  מותחים  קשה,  העובדים  איכותיים  ביזמים 

ופורצים דרך. 
דרך  פורצות  בטכנולוגיות  מדובר  "לעתים 
לטכנולוגיות  חדשים  ביישומים  מדובר  ולעיתים 
קיימות שיש להם יכולת לשנות סדרי עולם – בשני 

המקרים מדובר בחדשנות מדהימה".  
Wix מעורבת בעולם הסטארט אפים? עד כמה 

ונעשה  לחלוטין,  טבעי  חיבור  זהו   Wix "עבור 
נפגשת  היא  החברה.  של  הפעילות  משגרת  כחלק 

טכ ובוחנת  מקשיבה  כבשגרה,  אפים  סטארט  יעם 
שואפת  תמיד  והיא  מאחר  וזאת  חדשות,  נולוגיות 
ביותר בעולם.  לספק ללקוחותיה את המוצר הטוב 

לא פחות״. 
איזו עצה תתני ליזמים צעירים?  

"אורך נשימה, אם אתה מאמין במשהו תמשיך 
את  ירפו  לא  והקשיים  ושהנפילות  קדימה,  לרוץ 
ידיך. יחד עם זאת, לא צריך ללכת עם הראש בקיר, 
היו קשובים לרחשי השוק וללקוחות, וצרו התאמות 
– כי בסוף המטרה היא לתת להם מענה  על הדרך 
לצורך שיהיו מוכנים לשלם עבורו, שישנה מהותית 
מצב קיים. הקושי הוא כידוע חלק אינהרנטי בחייו 
של יזם. השאלה איך אתה מרים את עצמך כל פעם 
לרוץ  וממשיך  מחדש  מסלול  מחשב  נפילה,  אחרי 

הלאה".
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בתחום  העוסק  אמריקאי  יהודי  הוא  פולק  ג'ף 
הש פולק  חברת  של  המנכ"ל  הוא   – יהפיננסים 

הוא  לכך  מעבר  אך   –  Polak Investors  – קעות 
עוסק בפעילות פילנתרופית ענפה באמצעות הקרן 
פולק.  וג'נט  דייוויד  הוריו,  שם  על  הפילנתרופית 
הוא נוהג לבקר תדירות בישראל, וחלק מהפעילות 

הפילנתרופית של משפחתו נעשית כאן. 
כחבר בוועדת השיפוט של תחרות פרס האטלס 
חשוב  אירוע  הוא  האטלס  פרס  "אירוע  אומר:  הוא 
במיוחד, מכיוון שהוא מדגיש את מעמדה של ישראל 
האיכותיים  הנרשמים  מספר   .Start Up Nation-כ
לבחור  ניתן  מהן  החברות  שמאגר  מוכיח  לתחרות 

נותר איכותי וחזק". 
בי הקרן  של  הפילנתרופית  הפעילות  על  ־ספר 

שראל. 
פילנתרופיות  פעילויות  של  רחב  מגוון  "יש 
והמי מהנושאים  שניים   .D&J קרן עוסקת   בהן 

עושר  יצירת  לטפח  הם  שלה  המרכזיים  שימות 
ישראל.  ולתמוך במדינת 

הטכי מוסדות  כמו  במוסדות  תומכים  "אנחנו 

לקרן  מסייעים  ואלה  גוריון  בן  ואוניברסיטת  ניון 
מהבוג הרבה  כך  כל  כאשר  מטרתה  את  ילהשיג 

רים של מוסדות אלה ממלאים תפקידים בתעשיית 

ההייטק הישראלית התוססת. 
הקשורות  השקעות,  מספר  מבצעת  גם  "הקרן 
לתוכנית, ישירות בחברות סטארט אפ, שרבות מהן 
לא  בישראל  ישירות  השקעות  בישראל.  נמצאות 

הב מתוך  אלא  פילנתרופי,  עיסוק  מתוך  ינעשות 
נה שאלה חברות שמפתחות טכנולוגיות מתקדמות 

ברמה עולמית". 
כיצד מסלול הקריירה שלך השפיע על בחירותיך 

כיום?
"עברתי מסלול קריירה לא שגרתי שכלל כמה 
עבודות / חוויות שונות. במהלך הניסיונות הללו, 
פרויקטים,  עצמי  על  ולקחתי  יזמי  רקע  פיתחתי 
שעברנו  זה  כדי  תוך  סיומם  עד  אותם  ליוויתי 
כמה מכשולים בדרך. חברת פולק השקעות הינה 
בשווקים  בהשקעות  המתמקד  משפחתי  משרד 

הציבוריים. 
ניכר מהי "השקעות אלטרנטיביות מהוות חלק 

השקעות  לחברות  מועברות  והן  כן  גם  שלנו  תיק 
חיצוניות". 

הישרא ההייטק  תעשיית  את  רואה  אתה  ־כיצד 
לית? 

"ממקום מושבי בארה"ב אני רואה את ההיי-טק 

רק  שומע  אני  אולי  ביותר.  חיובי  באור  הישראלי 
על החברות המצליחות שיוצאות מישראל ולא על 
הכישלונות. עם זאת, ההשפעה של החברות ומספר 
החברות ביחס לגודל האוכלוסייה הם בהחלט תופעה 

יוצאת דופן".
האם היא עוד יכולה להשתפר?

"כן אם המדינה תמשיך לנהל מדיניות המטפחת 
להוציא  חשוב  הכי  יזמיים.  והישגים  עושר  יצירת 
את הממשלה מדרכם של אנשים מוכשרים, ושהיא 

ומ למדינה  פתרונות  ולפתח  ליצור  להם  יתאפשר 
חוצה לה".

אילו עצות תבחר לתת ליזמים ישראלים בתחילת 
דרכם? 

לפני  רבות  פעמים  נכשלים  האנשים  "רוב 
אלא  ממכשולים,  תירתעו  אל  מצליחים.  שהם 

לע ולצמוח.  ללמוד  כהזדמנויות  בהם  יהשתמשו 
לשליטתו  מחוץ  לצאת  צריכים  דברים  כמה  תים 

ישל האדם כדי להצליח. כאשר הזדמנות כזו מו
במלוא  אליה  היכנסו  ההזדמנות,  נצלו את  פיעה, 
טעויות  לעשות  בסדר  שזה  ודעו  שלכם  היכולת 

יבדרך, פשוט המשיכו קדימה כדי להשיג את המ
טרה הרצויה".

"יישומים של טכנולוגיות קיימות 
יכולים לשנות סדרי עולם"

"זה בסדר לעשות טעויות בדרך"

ענת אבני פאפו, בכירה ב-Wix, היא חברה בוועדת השיפוט של תחרות פרס האטלס. בראיון מיוחד 
היא מספרת מדוע בחרה לעזוב את מקצוע עריכת הדין לטובת כניסה לעולם החדשנות

ג'ף פולק, מנכ"ל פולק השקעות ונשיא הקרן הפילנתרופית ע"ש דיוויד וג'נט פולק, מרבה להשקיע בפעילות 
פילנתרופית ועסקית בישראל, בעיקר כדי לקדם את תעשיית ההייטק המקומית 

ענת אבני פאפו | צילום: איה בן עזרי

ג'ף פולק | צילום: יח"צ

רות נוי

בעלת  בריאות,  כלכלנית  היא  גינזבורג  איריס 
שני  של  ורקע  המדע  של  בפילוסופיה   MA תואר 
בישראל  הציבורית  הבריאות  במערכת  עשורים 
כחברה  שימשה  בהם  ומדיניות,  כלכלה  בתפקידי 
שנים.  מ-10  יותר  במשך  התרופות  סל  בוועדת 

הב סקטור  את  מנהלת  איריס  האחרונות  יבשנים 
 ,A-Labs ריאות בחברת הייעוץ ובנקאות ההשקעות
ומלווה אסטרטגית סטארט אפים ישראליים בתחום 

יהבריאות לקראת אירועי הון )סבבי השקעות, הנפ
קות, מיזוגים ורכישות(. לאור הדומיננטיות שתופס 
תחום המד-טק בעולם הסטארט אפים הישראלי וכך 
משקלו עולה גם בתחרות Atlas Awards - איריס 
הצטרפה השנה לראשונה לפאנל השופטים בתחרות.
מה הופך את ישראל למובילה בתחום המד-טק?
המד-טק  בתחום  בעולם  כיום  מובילה  "ישראל 

יבכלל ובתעשיית הבריאות הדיגיטלית בפרט כתו
המוקדם  האימוץ  ייחודיים.  מאפיינים  ממספר  צאה 

וקיומה  הבריאות,  במערכת    IT טכנולוגיות  של 
ארגו בין  נתונים  ושיתוף  חזקה  אינטגרציה  ישל 

מ-25  יותר  בן  שימוש  של  תוצאה  הם  בריאות  ני 
בלו במדד  אלקטרוניות.  רפואיות  ברשומות  ישנה 

בעולם  בריאות  מערכות  של  יעילות  המדרג  מברג 
הרבה   ,)2020( החמישי  במקום  ישראל  ממוקמת 

וכמובן  באירופה  רבות  מדינות  לפני 
לפני ארה״ב. מדד היעילות משקלל את 
למול  לבריאות  הלאומית  ההוצאה  גובה 
תוצאי הבריאות, בעיקר במונחי תוחלת 
חיים, שהיא מדד התוצאה האולטימטיבי 
לאורך  בריאות  שירותי  תפוקת  לבחינת 

זמן".
"בסביבת המד-טק הישראלי מנשבת 

ירוח יזמית רבת עוצמה הודות להון אנושי חזק בת
חומי הטכנולוגיה והרפואה, חממות אקדמיות, מרכזי 
רב- חברות  הבריאות,  ארגוני  מצד  השקעות  מו"פ, 

כל  ואיתנה.  מפותחת  סיכון  הון  ותעשיית  לאומיות 
ביותר  הטוב  החול  לארגז  ישראל  את  הופכים  אלו 

ישנם  בישראל  כיום  בריאות.  טכנולוגיות  לפיתוח 
כאי החיים,  מדעי  בתחום  עסקים   1,500 מ -למעלה 

המגזרים  הם  דיגיטלית  ובריאות  רפואי  מכשור  שר 
חבי  1,200 כ הכוללים  ביותר,  והצומחים  -הגדולים 
רות פעילות. החדשנות הישראלית בבריאות נתרמת 
שזולגים  הכלליים,  הטכנולוגיים  החידושים  ידי  על 

יאליה מזירות חדשנות נוספות שבהן יש
ראל מובילה, כדוגמת הומלנד סקיוריטי 

למי מלאכותית,  בינה  וביניהם  יוסייבר, 
AR/ דאטה,  ביג  קולי,  זיהוי  מכונה,  דת 

אלו  טכנולוגיות  בעזרת  ורובוטיקה.   VR
ימיוצרים פתרונות משבשים לאבחון, הד

מיה דיגיטלית, רפואה מדויקת, מערכות 
עבודה  זרימות  ניהול  החלטה,  תומכות 
קליניות, טלרפואה, ניטור מרחוק ועוד רבים אחרים. 

־מהם האתגרים המיוחדים של סטארט אפים בת
חום הבריאות?

סבל מצריך  הרפואי  שהתחום  לעובדה  י"מעבר 
נות במסע הארוך עד להצלחה בשל הצורך בהוכחה 

מספיק  לא  זה  בתחום  רגולציה,  ובמסלולי  קלינית 
ילפתח טכנולוגיה חדשנית ייחודית ואפילו לא מס

צריך  הפתרון  הקלינית.  יעילותה  את  להוכיח  פיק 
בכל  השחקנים  כלל  של  האינטרסים  על  לענות 

שי ספק  עצמו,  המטופל  שהיא:  בריאות  ימערכת 
ולא פעם גם ברמה  רותי הבריאות, המבטח המממן 
אחידות  אינן  בעולם  הבריאות  מערכות  הלאומית. 
הכוחות  במערכי  השחקנים,  בסוגי  שלהן,  במבנה 

הפר בתמהיל  הביזור,  במידת  ההחלטות,  יוקבלת 
פיתוח  שמתכנן  ישראלי  שיזם  כך  ועוד.  טי-ציבורי 
של מוצר בתחום הבריאות צריך ללמוד לעומק את 
כיווני הזרימה ומארג האינטרסים של כלל הגורמים 
במערכות הבריאות בשווקי המטרה שלו, לא פחות 

ממהות הטכנולוגיה שלו והקליניקה שלה".

ראיון מיוחד עם כלכלנית הבריאות איריס גינזבורג שהצטרפה לראשונה השנה 
לפאנל השופטים בתחרות

 Luz,איריס גינזבורג | צילום: שי אזולאי

"ישראל היא ארגז החול הטוב 
ביותר לפיתוח טכנולוגיות בריאות"
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גליה היפש

ייונתן שטרן הוא יזם הייטק סדרתי מצליח שמא
שהקים.  חברות  של  מוצלחים  אקזיטים  כמה  חוריו 
כיום  שנסחרת   ZoomInfo היא  שבהן  הידועה 
20 מיליארד דולר. החי -בבורסה בשווי של קרוב ל

מ-5  פחות  של  צנועה  השקעה  בעזרת  הוקמה  ברה 
שנים.  שלוש  תוך  לרווחיות  והגיעה  דולר  מיליון 
DiscoverOrg לפי  ב-2019 היא התמזגה עם חברת 
ההצלחה  עקרונות  את  דולר.  מיליון   800 של  שווי 

ישלו, הוא רוצה להעביר היום ליזמים צעירים ולה
ומ רווחית  חברה  בניית  של  לתהליך  אותם  ידריך 

 SmartUp המיזם החדש שהקים  צליחה, באמצעות 
 .Academy

משתמש  שאני  מתודולוגיה  לי  שיש  "הבנתי 
ולמכור  להקים  כדי  מודעת  ולא  מודעת  בצורה  בה 

"בדק שטרן.  מסביר  מצליחות",  יחברות 
אני  לפיהם  העקרונות  מהם  לעומק  תי 
לעשות  התחלתי  וכמדען,  חברות,  בונה 

יניסויים. השקעתי בארבע חברות בהן מי
משנו את העקרונות הללו, וזה עבד. לכן, 
זכיתי,  שלהן  ההצלחות  כל  אחרי  היום, 

אני כבר חושב מה אני רוצה להשאיר בעולם אחריי 
לעתיד לבוא. הבנתי שמה שבוער בי כרגע זה הרצון 
לעשות  איך   – צעירים  יזמים  של  שלם  דור  ללמד 
אפים  סטארט  עשרה  מתוך  תשעה  כיום  נכון.  זאת 
שקמים, נכשלים – רק אחד מצליח, וחבל, זה הפסד 
גדול של זמן, מאמץ וכסף, וגם עוגמת נפש גדולה. 
אם יש דרך שבה אפשר ללמוד ולהכשיר יזמים, כדי 

ישהדברים יהיו קלים יותר – זה מה שאני רוצה לע
זה מקצוע כמו  שות. היום אני מבין שלבנות חברה 
רפואה.  שלומד  רופא  כמו  בדיוק  אחר,  מקצוע  כל 
SmartUp Academy – וחברה שני  לכן הקמתי את

כנסת אלינו לתהליך של 3-5 שנים – יוצאת כשהיא 
כבר רווחית". 

בימים אלה שטרן גם שוקד על כתיבת ספר בו 
חברה  בניית  על  שלו  התובנות  כל  את  מכנס  הוא 
מצליחה. את SmartUp Academy הוא בונה כמיזם 

יללא מטרת רווח, שאמור לממן את עצ
מו באמצעות אחוזים שיקבל מכל חברה 

שנכנסת לתהליך בתוכנית. 
 SmartUp התוכנית  מהות  מהי 

?Academy
י"התוכנית שלנו מעודדת יזמים לח

שוב אחרת על כל פעילות בחברה שלהם, משיווק 
תפעול.  או  תמחור  מכירות,  מוצרים,  פיתוח  ועד 
אחד  על  שבועי  סמינר  תכלול  ההתמחות  תכנית 
SmartUp Academy, המי  העקרונות המנחים של
תמקד בצרכים הספציפיים של החברות המשתתפות 
באותו שלב. פגישות אלו יכללו גם מצגות של כל 

יחברה ודיונים של הקבוצה. בנוסף, אני אישית אע
ניק ייעוץ אישי של שעתיים כל שבוע לכל החברות 
ובדרכים  שלהן  באסטרטגיה  לדון  כדי  המשתתפות 

ילקדם אותן. חברות העוקבות אחר העקרונות המנ
חים של SmartUp Academy מפתחות תהליך רזה 
רזה  היותה  מוצרים.  ואספקת  לקוחות  לגיוס  ויעיל 
ומגדילה  יותר  ויציבה  לעמידה  החברה  את  הופכת 
שלה.  וההצלחה  הרווחיות  ההישרדות,  סיכויי  את 
השקעות  דורשות  אינן  לרוב  כאלה  חברות  בנוסף, 
פחות  המקרים  ברוב  לרווחיות,  להגיע  כדי  גדולות 

מ-5 מיליון דולר, תלוי במוצר ובשוק".
מניסיונך, מהי הטעות הנפוצה ביותר של יזמים 
ישראלים ומהי העצה הטובה ביותר שתוכל לתת 

להם?
"המכשלה הגדולה ביותר של היזמים היא שהם 

יחותרים לאקזיט ולא לרווחיות. לכן גם העצה הטו

קודם  לחתור  היא  להם  לתת  יכול  שאני  ביותר  בה 
לחדד  אותן  תחייב  לרווחיות  חתירה  לרווחיות.  כל 
היטב את הדרך שבה הן מעבירות את המסר שלהן. 

יהעצה השנייה שלי היא להתחיל לשווק הרבה לפ
דרך  בקלות  זאת  לעשות  ניתן  כיום  מוצר.  שיש  ני 
אלה  הן  לשיווק  והתגובות   – החברתיות  הרשתות 

לדרי בהתאם  המוצר  את  לבנות  לחברות  ישיגרמו 
שות השוק האמיתיות". 
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אגם קדם לוי

האמריקני  והיזם  העסקים  איש   ,2012 בשנת 
סיור  לצורך  בישראל  לראשונה  ביקר  ברני  קארל 
הדתיים,  אתריה  כל  על  בירושלים  "ביקרתי   .VIP
אפילו  אחרים.  אתרים  ובשלל  המלח  בים  במצדה, 
רמת  של  המלחמה  אזורי  בעבר  שהיה  במה  סיירתי 
של  אימונים  ובמחנה   – ובעזה  לבנון  בגבול  הגולן, 

לוחמי קומנדו".
והאישית  הקרובה  ההתבוננות  כי  מסביר  ברני 

במדינת ישראל חיזקה את ההערצה שלו 
מדינה  היא  "ישראל  ולאנשיה.  למדינה 
אדם.  בני  מיליון  תשעה  רק  עם  קטנה 
ואיום  טבע  אוצרות  מאוד  מעט  לה  יש 
יש  לישראל  זאת,  בכל  תמידי.  מלחמה 
מדינה  לכל  מאשר  סטארט-אפים  יותר 
אחרת בעולם חוץ מאמריקה", הוא אומר. 
"אני חושב שההצלחה של ישראל נובעת 

זרז עוצמתי ליצי – שהיא  יבסופו של דבר מהגירה 
אומה  היא  הברית,  לארצות  בדומה  ישראל,  רתיות. 
שנוסדה בידי מהגרים משכילים וחרוצים. אני רואה 

הרבה דמיון בין שתי האומות שלנו מהבחינה הזאת: 
והם   – גדולה  לאומה  אמריקה  את  הפכו  מהגרים 

הופכים גם את ישראל למצליחה".
את  לקדם  כדי  ברני  שייסד  פרומתיאוס,  קרן 
הייתה  ראנד,  איין  של  האובייקטיביזם  פילוסופיית 
פרס  של  ולמימון  להקמה  שותפה  להיות  וממשיכה 
ישראלי  לסטארט-אפ  שנה  בכל  שמוענק  האטלס, 

פורץ דרך.
־מדוע ייסדת פרס לכבוד יזמים ישראליים וסטא

רט-אפים ישראליים?
פולי לא  הם  זמננו  של  י"הגיבורים 

טיקאים או לוחמים אלא – יזמים. אנשים 
מפתחים  מחדשים,  חברות,  שמקימים 
לא  הם  הון.  ויוצרים  חדשים  פיתוחים 
זוכים לקרדיט מספיק – אבל הם ראויים 

למ העולם  את  הופכים  הם  ילהערצתנו. 
קום טוב יותר.

איין  של  ספרה  הנפילים',  "'מרד 
היז שמאחורי  ובאידיאלים  בגבורה  עוסק  יראנד, 

מות. אנחנו צריכים לחלוק כבוד לסוג הגבורה הזה, 
החלטיות  חזון,  ודורש  רבים  אתגרים  בחובו  שטומן 

והיזמיות  היזמים  את  ומעריץ  אוהב  אני  ונחישות. 
שהופכים את העולם למקום טוב יותר עבור האנשים 

שחיים בו".
כיצד כתביה ורעיונותיה של ראנד משפיעים על 

העשייה הפילנתרופית שלך?
"בעבודתי עם קרן פרומתיאוס, אני רוצה לעזור 
לאנשים עם הרעיונות, הדמיון וההתמדה הדרושים 

חזונה של איין ראנד. הרווחתי רבות מכ ילהגשמת 
יר רוצה שאחרים  ואני  ומהפילוסופיה שלה,  יתביה 

וויחו מהם בצורה דומה. מימון הוא אחד האמצעים 
של  חזונה  בנוסף,  הזאת.  המטרה  את  להשיג  שלי 
איין  לישראל.  שלי  המחויבות  את  גם  מחזק  ראנד 
ראנד ראתה בישראל אומה מוסרית – שמייצגת את 
התפתחות המחשבה האנושית. 'זו הסיבה שאני בצד 

של ישראל', היא כתבה".
מהיכן הגיעה תמיכתה של איין ראנד בישראל?
י"מעבר לכך שהייתה יהודייה, זה היה חלק מה

שקפת העולם שלה. היא האמינה שישראל מותקפת 
 – טכנולוגי  ופיתוח  תרבות  של  מרכז  שהיא  בגלל 
ראנד  רבות,  בדרכים  מאוימת.  שהמדינה  הסיבה  זו 
הראשונים.  והאמריקנים  ישראל  בין  דמיון  מצאה 

של  קבוצה  רבות,  שנים  לפני  ככה:  זה  על  חשבו 
וחדש יזמים  היו  הם  חדשה.  לארץ  היגרה  יחלוצים 

ניים בעלי מוסר עבודה – והם בנו אומה דגולה. אחת 
האומות העשירות והמצליחות בעולם. הסיפור הזה 
תקף גם לגבי ארצות הברית וגם לגבי ישראל. מכל 
ועשתה   – ישראל  לצד  עמדה  ראנד  הללו,  הסיבות 

זאת בגאווה".
האם אתה מוצא את כתביה של ראנד רלוונטיים 

במיוחד למדינת ישראל?
ויצירת  "האובייקטיביזם מקדם חשיבה חופשית 
ערך – זו פילוסופיה שמקדמת את החיים – 'לחיים'. 

יבעזרת אימוץ של האידיאלים של המחשבה החופ
שית והיזמות החופשית, ישראל יכולה להפוך לאחת 

המדינות המצליחות והעשירות ביותר בעולם".

היזם הסדרתי המצליח, יונתן שטרן, רוצה להעביר ליזמים צעירים את העקרונות שלו לבניית 
SmartUp Academy חברה רווחית ומצליחה. הוא עושה זאת באמצעות המיזם החדש

קארל ברני, מייסד ומנהל קרן פרומתאוס, המקדמת את פילוסופיית האובייקטיביזם של 
איין ראנד, מוצא קווי דמיון רבים בין ישראל לארה"ב והסיבות להצלחתן
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"לבנות חברה זה מקצוע שאפשר ללמוד אותו" "הגירה היא זרז עוצמתי ליצירתיות"

עדו יוסובזון

בתום יותר מעשר שנים  של פעילות, נראה כי 
חקלאית(  טכנולוגיה   -  AgTech( האגטק  תעשיית 
מצוינת  בעמדה  ממש  אלו  בימים  ניצבת  בישראל 

בפ הממוקדים  לעסקים  הערך  הצעת  את  ילהגדיל 
הח לתעשיית  זיקה  בעלי  הדאטה  בתחום  יתרונות 

קלאות והמזון. 
מספר  מעידות  בתחום  ההתבגרות  תהליכי  על 

הד אבן  ובהן  האחרונות,  מהשנים  יהתפתחויות 
 Prospera  2021 במאי  שקבעה  המשמעותית  רך 
לאופטימיזציה  מערכת  המציעה   ,Technologies
תאגיד  ידי  על  נרכשה  אשר  חקלאית,  פעילות  של 
כ-300  של  בסכום  השקיה  ציוד  המייצר  אמריקאי 

מיליון דולר. 
בולטות  ישראליות  אגטק  חברות  כמה  בנוסף, 
גייסו הון בשנים האחרונות בסבבי השקעה הולכים 
דבורים  כוורות  שבונה   ,Beewise ביניהן  וגדלים, 
שמשתמשת   ,SeeTree-ו רובוטיות-אוטונומיות, 

בבינה מלאכותית על מנת לספק מידע מדויק ברמת 
העץ הבודד למגדלי המטעים ברחבי העולם, במטרה 

לעקוב אחר בריאות העצים. 
מרשימות  השקעות  שגייסו  החברות  לרשימת 
בשנים האחרונות ניתן לצרף גם את SupPlant, חברה 
בזמן אמת,  לניטור צרכי הצמחים  חיישנים  המספקת 
את Blue White Robotics, המציעה תשתית מלאה 
 ,Fieldln לאוטונומיזציה של ציוד ומיכון חקלאי, את
חקלאית  הדברה  וניהול  לניטור  מערכת  שפיתחה 
למגדלים  המסייעת   ,Taranis ואת  הקציר,  וניהול 
ופיענוח  הנגשה  באמצעות  מושכלות  החלטות  לקבל 

של נתונים בכלים אוטומטיים מתקדמים.    
אפליק היתר,  בין  כוללות,  הללו  יהטכנולוגיות 
יציות להפחתת צריכת דשן ולהגנת יבולים, אופטי

מיזציה של השקיה, ורובוטיקה לאוטומציה חקלאית 
שמטרתה להוות מענה למחסור בכוח אדם בתחום. 

בי מאפשר  מדייקת  חקלאות  פתרונות  יפיתוח 
נתונים מהש ואיכותיות של  יצוע מדידות מהירות 

יש  היכן  יכולות לשקף לחקלאים במדויק  דה אשר 

את  להפחית  וכך  ממוקד,  טיפול  הדורשות  בעיות 
ול במשאבים  לחסוך  בכימיקלים,  הגורף  יהשימוש 

מזער השפעות שליליות על הסביבה. 
שפע של מסדי נתונים דיגיטליים שנאספים על 

– מנתונים על מצב הקרקע והש יידי חברות אגטק 
קיה ועד הופעת מזיקים ויעילות היישום של מוצרי 
דישון והגנת הצומח - יכול לשרת שחקנים מרובים 

ולסייע בקבלת החלטות בענפי החק יבאקו-סיסטם 
 Start-Up Nation Central-לאות והמזון. עבורנו ב
העיקריים  המיקוד  מתחומי  אחד  הוא  האגטק  תחום 
התחום  פעילות  להרחבת  פועלים  ואנו  הארגון  של 
אל מול חברות, ארגונים, משקיעים וממשלות בעולם 
לצד פעילות נרחבת לפיתוח סקטור בתוך ישראל. 

בסקטור  הטכנולוגיות  ליכולות 
במא חשוב  תפקיד  גם  שמור  יהאגטק 
הקרו בשנים  האקלים  בשינויי  יבק 

בחשבון  לוקחים  כאשר  במיוחד  בות, 
אחראית  העולמית  המזון  תעשיית  כי 
לכ-31% מפליטות גזי חממה הנגרמות 

על ידי בני האדם ברחבי העולם.
יניתן לנטרל חלק מהפליטות הללו על-ידי שי

מוש בכלי מדידה מדויקים המעדכנים את החקלאים 
באשר לכמות הפחמן שהם משחררים לאטמוספירה 

יומסייעים להפחית את פליטתם משנה לשנה באמ
צעות אימוץ שיטות בנות-קיימא. 

מציע  בישראל  האגטק  שמגזר  היא  המשמעות 
אלא  וחדשניות,  מדויקות  חקלאיות  שיטות  רק  לא 
עתיד  על  בשמירה  שיסייעו  מתקדמים  כלים  גם 
החיוני  שהתפקיד  ברור  לכן,  הארץ.  כדור 
במגמת  מצוי  האגטק  תעשיית  שממלאת 

נסיקה מבטיחה במיוחד.

 AgriFood-Tech עדו יוסובזון הוא ראש תחום
Start-Up Nation Central-ב

גליה היפש

בדיוק,  שנה  לפני  האחרון,  האטלס  פרס  בטקס 
הישראלית שזכי  )Augury אוגורי  זו חברת  )הייתה 

וקיבלה לידיה את פסל  תה בפרס הראשון בתחרות 
בינה  מבוסס  מוצר  פיתחה  אוגורי  היוקרתי.  האטלס 

ימלאכותית, המאפשר לעקוב אחר פעילותן של מכו
נות במפעלים לשם ניטור הבריאות והתפקוד שלהן. 
גל שאול, סמנכ"ל הטכנולוגיות של החברה ואחד 
הזכייה:  מאז  החברה  קורות  על  מספר  ממייסדיה, 
הכפלנו  העסק,  את  להצמיח  המשכנו  החולפת  "בשנה 
חדשים  לקוחות  והוספנו  שלנו  החזויות  ההכנסות  את 

גדולים כמו Dupont. השלמנו גם רכישה 
גדולה של סטארט אפ ישראלי מוביל בשם 
הפתרוי את  להרחיב  לנו  שעוזר   Seebo
מסיוע   - ללקוחותינו  מציעים  שאנו  נות 

מכו של  והאמינות  הביצועים  יבהבטחת 
עבר  אל  האיכות  לשיפור  ועד  הייצור  נות 

התקופה והקיימות של תהליך הייצור כולו. רכשנו גם 
הגמר  בשלבי  היא  גם  שהתחרתה   Seebo חברת  את 
בפתרוי לחדש  המשכנו   .2021 האטלס פרס   בתחרות 
נות הליבה שלנו, שיפור בדיוק מערכת ה-AI שלנו בה 
הוספנו מספר תכונות חדשות אשר הופכות את הפתרון 
ליעיל יותר ושמיש עבור הטכנאים בקומת המפעל וכן 
לצוותים המנהלים נכסים אלה ואחראים על אמינותם".

כיצד השפיעה עליכם הזכייה בפרס האטלס? 
התזמון  אוגורי.  עבור  אדירה  דחיפה  היה  "הפרס 
ביותר  הטוב  אפ  כסטארט  ההכרה  נהדר.  היה  עבורנו 
Seebo, סטארט אפ שהיה  יחד עם רכישת  בישראל, 

שע בשנה  האטלס  פרס  בתחרות  פיינליסט  ימועמד 
שלנו  הגלובלי  למומנטום  הוסיפו  ברה, 
המכונה.  בריאות  של  הקטגוריה  בהובלת 
מקצוע  אנשי  בגיוס  אמיתי  נכס  היה  זה 
במדעי  בכישוריהם  לנו  ומדויקים  מנוסים 
הנתונים ובינה מלאכותית, כמו גם בשימור 
כי  מספר  שלנו".שאול  הנוכחיים  הצוותים 

הפסל הוצב בכניסה למשרדי החברה בחיפה, כך שכל 
מי שנכנס או עובר בבניין יכול לראותו. 

במה שונה הזכייה בפרס האטלס מזכייה בפרסים 
אחרים? 

יש  הבלעדיות.  הוא  הזה  הפרס  את  שמייחד  "מה 
הרבה פרסי 'עשרת הגדולים' או ' 100 המובילים' שקל 
פרסום  ידי  על  מוכר  להיות  אבל  בהם,  לזכות  יותר 
הישג  היה  זה   - כזו  מוביל כל כך עם רמת בלעדיות 
אדיר עבורנו הכרוך בעבודה קשה ויומיומית. התמדה 

וח סקרנות  יצירתית,  חשיבה  ללקוח,  ערך  יביצירת 
שלנו  הארגונית  בתרבות  מובילים  ערכים  הן  דשנות 
והן המנוע הפנימי באנשים שעובדים איתנו שבזכותם 

הגענו עד הלום ואיתם נמשיך לחלום רחוק".
ומה התוכניות לעתיד?

של  מהבריאות  שלנו  החזון  את  מרחיבים  "אנו 
מכונות ייצור בלבד לבריאות של כלל תהליכי הייצור. 

לי שיביא  יחיד  פתרון  להוות  היא  הסופית  יהמטרה 
העובדים  האנשים  התעשייה,  צרכי  כל  את  ביטוי  די 

בה ואת ההשפעות על הסביבה. עד כה, הפיתוח של 
אוגורי כלל חיישנים שאוספים מידע מהמכונות, אשר 
עולה בהמשך לענן ומנותח באמצעות אלגוריתמיקה 

ימתקדמת. המידע מאפשר לספק תובנות בנוגע לתפ
יקוד המכונות באופן שמאפשר לקבל התראות על תק

לות וכשלים צפויים שבועות לפני התרחשותם. כעת, 
יהחזון שלנו הוא לספק מבט חזוי, מונע בינה מלאכו

תית, על כל תהליך הייצור, כך שצוותים הממונים על 
עלויות,  להוזיל  כדי  יותר  טוב  לעבוד  יוכלו  תפקוד 
לשפר את האיכות ולהגדיל את הקיימות של העסקים 
שלהם. אנחנו גם מתרחבים ברחבי העולם ומביאים את 
הפתרונות האלה ליותר לקוחות וממשיכים לעבוד עם 
 Grundfos-ו  Baker hughes כמו  שותפים מרכזיים 
Production Health, ובנוסף, מתרי  כדי לספק להם

חבים למגזרים חדשים".

העשור המבטיח של תעשיית 
הטכנולוגיה החקלאית הישראלית

מאז הזכייה ב-2021: אוגורי הכפילה 
הכנסות ורכשה סטארט אפ

מיצירת מסדי נתונים ייחודיים וניצולם ועד למילוי חלק מרכזי בהתמודדות עם משבר 
האקלים – לתעשיית האגטק תפקיד חיוני ועתיד מבטיח

אוגורי, הזוכה בפרס האטלס 2021, פיתחה מוצר מבוסס AI המאפשרת לעקוב אחר 
פעילות מכונות במפעלים לשם ניטור הבריאות והתפקוד שלהן. מאז הזכייה היא 

צומחת לתחומים חדשים, ורכשה סטארט אפ שגם הגיע לגמר תחרות האטלס

עדו יוסובזון | צילום: מיכה לובטון

גל שאול, ממייסדי אוגורי, בטקס קבלת פרס האטלס 2021 
Hadas Parush :צילום |
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 גליה היפש

של  והמייסד  המנכ"ל  הנשיא,  הוא  דאו  רובין 
החברות  אחת   ,)Dow Group( גרופ  דאו  חברת 
המובילות בקנדה המסייעות להפוך חברות פרטיות 

לציבוריות ומלוות סטארט אפים לקראת 
הנפקה מוצלחת בשווקים. דאו הוא איש 
הקריירה  את  והחל  בהשכלתו,  פיננסים 
בבתי  וסוחר  כאנליסט  שלו  המקצועית 
בשנת  בקנדה.  המובילים  ההשקעות 
שהמטה  גרופ,  דאו  את  הקים  הוא   1988

ישלה שוכן בוונקובר, במחוז בריטיש קו
לומביה שבמערב קנדה.

גם השנה, כמו בשנים עברו, משתתף דאו כחבר 
מיוחד  בראיון  האטלס.  פרס  של  השיפוט  בוועדת 

קשו הפרס  הענקת  של  החשיבות  כי  מסביר  יהוא 
עולמית  כמובילה  בעולם  ידועה  שישראל  לכך  רה 

בתחום ההייטק. 
לכך  המשמעותית  העדות  הם  האטלס  "פרסי 

נת בנימין  לשעבר  האוצר  שר  שיזם  ישהרפורמות 
2010 יצרו תפנית יוצאת דוי  ניהו בשנת

ובהתקדמות הטכנולוגית  ההון  פן בשוק 
בישראל", הוא מסביר כיום. 

דאו החל להכיר לעומק את תעשיית 
אז   ,2006 בשנת  הישראלית  ההייטק 
מעורב  אני  "כיום  לראשונה.  כאן  ביקר 
נמרצות במציאת דרכים להבאת חברות 
תהליך  באמצעות  להירשם,  ישראליות  טכנולוגיה 
חבי שבו  תהליך   –  RTO )Reverse Takeover(

ראשונית  הנפקה  ללא  ציבורית  להיות  הופכת  רה 

לניירות  בבורסה  הנפקה,  באמצעות  ולא  בבורסה( 
יערך בקנדה. אני פתוח לכל סוגי החברות, ולא מח

פש דווקא חברות מסקטור כזה או אחר".
לציבו להפוך  ישראליות  לחברות  תמליץ  ־מדוע 
ריות בבורסה הקנדית ולא בשווקים בארה"ב?

היא   ,CSE הקנדית,  ערך  לניירות  "הבורסה 
במיוחד  ומותאמת  הנאסד"ק  מבורסת  יותר  קטנה 
שם  התהליך  יזמים.  של  צעירות  חברות  לרישום 
 .IPO תהליך  מאשר  וזול  מהיר  יותר  הרבה  הוא 
לכל  משמעותית  תמיכה  מספקת  גרופ  דאו  בנוסף, 
תהליך הרישום בבורסה הקנדית, החל ב-RTO ועד 
בקרב המשקיעים.  בחיוב  מוצלח שמתקבל  לרישום 
 ,NASDAQ-מאשר ב CSE-הרבה יותר קל לרשום ב
והרבה יותר מהר. צריך לזכור שנזילות כמעט תמיד 

מושכת קרנות השקעה".

הק במהלך  ביותר  המשמעותי  הרגע  היה  ־מה 
ריירה שלך? 

י"לידת שלושת הבנים שלי. שום דבר לא משת
ווה לאתגר של גידול ילדים לקראת עתיד של חיים 

מצליחים ומאושרים". 
ישראלים  ליזמים  היום  לתת  תבחר  עצה  איזו 

צעירים?
שלוש  בין  שלוקח  לזכור  לוותר.  לא  "לעולם 
לחמש שנים כדי לבנות עסק מצליח. פעמים רבות 

בהח וזו  מדי.  מהר  ומוותרים  ידיים  מרימים  ייזמים 
לט החלטה לא קלה שמשפיעה על כל החיים לאחר 

מכן".

יואל צפריר

עם  מתמודדות  גדולות,  בעיקר  רבות,  חברות 
בו  בעידן  בארגון.  חדשנות  ולעודד  לקדם  הצורך 
יצרני חדשנות  ודינמיים הם  סטארט אפים צעירים 
מובהקים, מתקשים ארגונים גדולים לעיתים לייצר 

חדשנות פנימית. 
המנכ"ל  מוביל  שאותה  האווירית,  בתעשייה 
בועז לוי, הבינו כבר לפני כמה שנים את מורכבות 
האתגר שכרוך בחדשנות ונקטו ביוזמה רב-ממדית 
מרכז  הקמת  שבמרכזה  החדשנות,  ועידוד  לקידום 

יהחדשנות של החברה. מרכז זה מהווה בית למהנד
סים ולעובדים המגלים כישורי יזמות, כאשר הרעיון 
המארגן הוא לעודד אותם לייצר חדשנות אורגנית 

שתשתלב בפיתוח מוצרי העתיד של החברה. 
פועל בשיתוף עם האקסלרטור  החדשנות  מרכז 
בעולמות  המתמחה   Starburst הבין-לאומי  )מאיץ( 

טכנולו באתגרים  מתמקד  המרכז  והחלל.  יהתעופה 

Pre--ה בשלב  פיתוח  תוכניות  הנבטות  של  גיים 
וארגונים  הזנק  חברות  עם  פעולה  בשיתופי   ,Seed
לעידוד  פתוחה  חדשנות  ובמתודולוגיות  גדולים 
גיוון טכנולוגי ויזמות. כחלק ממגמת החדשנות הזו, 
החסות  מנותנות  אחת  גם  היא  האווירית  התעשייה 
לתחרות פרס האטלס, החושפת אותה למגוון סטארט 

אפים מבטיחים ומרתקים.
הת של  ייחודי  מודל  מופעל  החדשנות  יבמרכז 

עשייה האווירית, במתכונת של חדשנות היברידית 
בשי החברה  מהנדסי  של   - קבוצות  עובדות  יבו 

בתהליך  לתוכנית  שנבחרו   - הזנק  חברות  עם  תוף 
ובהובלת  בחטיבות  החדשנות  מנהלי  בשיתוף  סדור 

כתו החברה.  של  הטכנולוגיות  יסמנכ"ל 
צאה מכך, מפתח מרכז החדשנות מוצרים 
בחזון  להשתלב  שיכולים  וטכנולוגיות 

האסטרטגי של החברה.
האס בליבת  עומד  החדשנות  ימרכז 

הוא  האווירית.  התעשייה  של  טרטגיה 

הנדסית-טכנולוגית,  מצוינות  לקדם  לה  מאפשר 
שהיא הכרחית כדי לעמוד בתחרות העולמית, לפתח 
פיתוח  לטובת  המו"פ  את  ולנהל  אורגנית  חדשנות 
אקו-סיסטם  בסיס  על  למעשה,  עתידיים.  יישומים 
רבות  הצלחות  ומייצר  בישראל  שקיים  החדשנות 
בין  המשלב  דומה,  מודל  האווירית  התעשייה  בנתה 
מו"פ  ניהול  לבין  חיצוניים  לסטארט-אפים  חשיפה 

בשיתוף עם האקדמיה. 
מאז שנפתח מרכז החדשנות ב-2020 הוא הניב 40 
פרויקטים, ש-60% מהם זכו להצלחה מלאה והשתלבו 
מרשים  הצלחה  שיעור   – החברה  ובמוצרי  בחטיבות 
רשמה  החדשות  הטכנולוגיות  על  להגן  כדי  במיוחד. 
היא  מחזור  מידי  פטנטים.  שמונה  תע"א 

מיזמים, לא בין ארבעה לשמונה  יקולטת 
חר הפצת קול קורא וביצוע סינון מדוקדק.  
עם  רעיונות  בעיקר  מחפשת  תע"א 

יחשיבה מחוץ לקופסה שישתלבו באסטר
טגיה שלה. יש קריטריונים מוגדרים, אבל 

העיקרון המנחה הוא לאתר יזמים ועובדים שחושבים 
צעירים  אפיסטים  סטארט  מחפשת  גם  תע"א  אחרת. 
לפיתוח  בדרך  כוחות  איתם  לשלב  במטרה  ומצוינים 
את  שיפתיעו  כאלה  הטכנולוגיה,  בחזית  מוצרים 
ומעוררי  חדשים  לרעיונות  פתוחה  תמיד  היא  השוק. 
מחשבה. המטרה של תע"א היא להיות חברה פורצת 
דרך בתחומה, והיא שמה דגש על תחומים כמו סייבר, 

תוכנה, AI, קוונטיקה, ביוטק ועוד. 
אפים,  הסטארט  עם  הפעולה  שיתוף  במסגרת 
לה  שמאפשר  מנגנון  האווירית  התעשייה  מיישמת 
אפים  הסטארט  נהנים  כך  מגבלות.  ללא  לפעול 
מכל העולמות - תשתיות, נגישות למעבדות וגיבוי, 
בגישה מאוד פתוחה, במיקום נוח במרכז תל אביב, 

בחלל הייטקיסטי ומזמין.

למה כדאי ליזמים ישראלים 
להנפיק בבורסה הקנדית?

כך מקדמת התעשייה האווירית 
חדשנות טכנולוגית

התעשייה האווירית כגוף מוביל בארץ ובעולם פועלת במרץ רב לקידום חדשנות 
טכנולוגית: מרכז חדשנות תאגידי, מרכזי יזמות חטיבתיים, מלגות לסטודנטים, תמרוץ 
עובדים לרישום פטנטים וחיבור לסטארט אפים המאפשר להם פעילות ללא מגבלות

רובין דאו | צילום: יח"צ   בועז לוי, מנכ"ל התעשייה האווירית 
| צילום: התעשייה האווירית

איש הפיננסים הקנדי רובין דאו, נשיא חברת Dow Group, מתמחה בליווי סטארט אפים 
לקראת הפיכתם לחברות ציבוריות. לסטארט-אפים הישראליים הוא ממליץ להירשם 

דווקא בבורסה הקנדית ולא לחשוב רק על הנאסד"ק

גליה היפש

איש  ידי  על  שנוסדה  קפיטל,  שאמפל  קרן 
הפיננסים והעסקים אמיר וייטמן, היא אחת מנותני 
החסות לתחרות פרס האטלס, וייטמן מספר כי הוא 
הראשונים.  היווסדה  מימי  עוד  התחרות  אחר  עוקב 
"בעיניי זהו פרויקט ייחודי וסופר-מרתק. זוהי ללא 

הח בישראל,  הטובה  אפים  הסטארט  תחרות  יספק 
זכו  וכבר  מאוד,  איכותיות  הן  בה  שמנצחות  ברות 

הזכייה  שבזמן  טכנולוגיה  ענקיות  בה 
 Moovit עוד היו בתחילת דרכן: החברות
)הזוכה   Innoviz-ו  )2016 בשנת  )הזוכה 

 .)2018 בשנת 
י"הפרויקט זיהה את הפוטנציאל הע

הרבה  הדרך,  בתחילת  ממש  שלהן  צום 
וט שתיהן,  של  הגדולה  הפריצה  ילפני 

 Deal Flow כאן  יש  מאוד.  חשובה  הזו  העין  ביעת 
לחברות  להיחשף  אפשרות  זו  ועבורנו  משמעותי, 
לקרן  כספים  מגייסים  עדיין  אנחנו  כי  מעניינות 

שלנו". 
בשכו בז'נבה,  גדל  אך  בישראל,  נולד  יוייטמן 

נת שאמפל שעל שמה קרויה הקרן שייסד יחד עם 
חבר ילדותו אריה בן גיגי. הוא חזר לארץ ב-1998, 
בבנק  כולל  ענפה,  ובנקאית  פיננסית  קריירה  עשה 
סיכון  הון  בהשקעות  החלו  גיגי  ובן  הוא  הפועלים. 

כמשקיעים פרטיים ב-2017. 
ממכרים  כספים  גייסו  הם  התרחבה,  הפעילות 
שהניבו  מוצלחות  השקעות  ל-14  והגיעו  וחברים 
בשבועות  ממש  בדרך,  אחד  ועוד  אקזיטים  שלושה 
בינואר  הקימו  הם  הזו,  ההצלחה  לאור  הקרובים. 
2022 קרן הון סיכון ממוסדת בשם שאי

דיפ טק פאנד. עד  מפל קפיטל אימפקט 
כה גייסה הקרן כ-30 מיליון דולר, והיא 
ממשיכה לגייס כספים עד ינואר הקרוב. 
באילו השקעות מתמקדת פעילות קרן 

שאמפל קפיטל?
Deep- בחברות  משקיעים  "אנחנו 

מדעיות  עמוקות,  עילית  טכנולוגיות   –  Tech
ברורים  טכנולוגיים  יתרונות  להן  שיש  והנדסיות, 
פארמס,  אלף  בחברת  לדוגמא  השקענו  ומובהקים. 
שולמית  פרופ'  של  מחקר  על  מבוססת  אשר  חברה 
לבנברג מהטכניון שעוסקת בפיתוח בשר מתורבת. 

המד ברמה  שנעשה  במחקר  להשקיע  לנו  יחשוב 
שטכנולוגיות  מכיוון  בעולם,  ביותר  הגבוהה  עית 

מפני  משמעותית  הגנה  לייצר  מאפשרות  עמוקות 
קיימא.  בר  יתרון  זהו  כניסה,  חסמי  חזקה,  תחרות 
כשהן   –  A בסבב  בחברות  להשקיע  נוהגים  אנחנו 

יבשלבי הצמיחה המוקדמים שלהן. מאז שהקרן הוק
מה ביצענו חמש השקעות, והשקעה נוספת עומדת 

להיחתם בקרוב". 
ומה לגבי הקרן הייחודית שתשקיע בחברות פרס 

האטלס?
היתכ בדיקת  בשלבי  נמצאים  עכשיו  י"אנחנו 

בהשקעות  שתתמקד  נוספת  קרן  הקמת  של  נות 
פרס  תחרות  של  המסננת  את  שעברו  בחברות 
הזו  בתחרות  יש  להתמקד.  שנוכל  כדי  האטלס, 
בצורה  אותן  לקדם  ואפשר  מאוד,  טובות  חברות 

משמעותית". 
הוא  האטלס  "פרויקט  וייטמן:  אומר  לסיכום, 
באמת איכותי, יוצא דופן ומרשים. אני חושב שהוא 
וגם  חשיפה  בו  שמשתתפים  אפים  לסטארט  מעניק 

היש להייטק  שחשובה  משמעותית  איכות  יחותמת 
סטארט  כל  עבור  משמעותית  דרך  אבן  זוהי  ראלי. 
בפרויקט  שותף  להיות  גאה  אישי  באופן  ואני  אפ, 

הזה".

אמיר וייטמן, מייסד קרן ההון סיכון שאמפל קפיטל, בודק היתכנות להקמת קרן השקעות ייחודית שתתמקד 
אך ורק בהשקעות בחברות המתחרות בתחרות פרס האטלס

Silvia Rossi, Graphic & Webdesign :אמיר וייטמן | צילום

"מאמינים בטכנולוגיות עילית עמוקות"
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SCM - ניהול שרשרת אספקה W  QCC- אבטחת סייבר ומחשוב קוואנטום W  HCLS  - רפואה ומדעי החיים W   FT - טכנולוגיות מזון W  ED - פיתוח אנרגיה W 

Atlas Award 16 החברות שעלו לשלב חצי הגמר בתחרות

2017 שנת הקמה: 
מושיאל ביטון,  מייסדים: 

פאריד טאריק, ולדימיר יופית 
מושיאל ביטון מנכ"ל: 

ED - פיתוח אנרגיה סקטור: 
40 מיליון  כמה הושקע בה: 

דולר.
 Powering מוטו מוביל: 

The Future
ייחודיות המוצר: 

אדיוניקס מפתחת תהליך 
ייצור ייחודי של מתכות 
תלת מימדיות המאפשר 

שימוש באלקטרודות חכמות, 
המשפרות את ביצועי 

הסוללה. הטכנולוגיה מאפשרת את הגדלת טווח 
הנסיעה, קיצור זמן הטעינה, בטיחות מוגברת, 
אורך חיים משופר - וזאת מבלי להעלות את 

מחיר הסוללה. בנוסף, החברה משתמשת בבינה 
מלאכותית כדי להתאים את המבנה הפנימי 
האופטימלי לפי סוג המוצר, כך ניתן להגיע 

לתוצאות אופטימליות בזמן פיתוח מואץ 

ובמחיר זול יותר. בזמן 
שכלל החברות המפתחות 

טכנולוגיה לשיפור סוללות 
מתמקדות בכימיה - 

אדיוניקס מתמקדת בפיזיקה, 
ומכאן היתרון המשמעותי 
ביותר של הטכנולוגיה - 

והוא היכולת לשפר כל סוג 
של סוללה הקיימת בשוק, 

כמו גם טכנולוגיות עתידיות 
של סוללות.

הישגים פורצי דרך: 
לחברה שבעה שיתופי 

פעולה עם חברות מסחריות, 
בדגש על תחום הרכב. כלל 

הפרויקטים נמצאים בתהליכי פיתוח מתקדמים 
ולקראת הסכמים מסחריים. בנוסף, אדיוניקס זכתה 

השנה בפרס BNEF Pioneer Awards מטעם 
תאגיד המחקר Bloomberg העולמי, שנחשב לפרס 
היוקרתי ביותר בתעשייה, בשל הפוטנציאל הגדול 
לייצר אימפקט משמעותי ולתמוך במאמץ העולמי 

לעבור לאנרגיה ירוקה וצמצום פליטות הפחמן.

שנת הקמה: 2015
מייסדים: ברק בית הלחמי. 

מנכ"ל: ברק בית הלחמי.
.FT – סקטור: טכנולוגיות מזון

מוטו מוביל: SOLATO מציעה את הגלידה 
הכי טרייה וטעימה ב-60 שניות - והכל בלחיצת 

כפתור.
ייחודיות המוצר: הטכנולוגיה הייחודית של 

SOLATO חוסכת 85% אנרגיה, 95% טביעת רגל 
פחמנית ומייעלת ב-60% תהליכי הובלה ואחסון 

לעומת גלידה רגילה.
הישגים פורצי דרך: לאחר שנים של פיתוח 

טכנולוגי מורכב, הקמת אופרציה והגעה לשוק 
- בשבוע אחד בחודש נובמבר לפני שנה, מצאנו 

 SOLATO את עצמנו מתקינים מכונות גלידה
"על גג העולם"- גם בקומה הראשונה של גורד 

השחקים, ה-One Vanderbilt בניו יורק, יחד עם 
 Crown Club-המסעדן דני מאייר; וגם במועדון ה

 NBA Brooklyn-היוקרתי שבאצטדיון קבוצת ה
.Nets

שנת הקמה: 2015
מייסדים: לורן גיא.
אלי פרץ.  מנכ"ל: 

.ED – סקטור: פיתוח אנרגיה 
9 מיליון דולר.  כמה הושקע בה: 

 Humanity’s Eyes on an :מוטו מוביל
Unseen World.

האלגוריתמים של החברה  ייחודיות המוצר: 
לזיהוי סוגי לחות תת קרקעית מביאים לשוק 

את המודיעין היחיד מסוג זה. על ידי ניתוח 
ASTERRA אוספת  תמונות SAR, חברת 

נתונים ניתנים לפעולה, אותם היא מעבירה לידי 
צוותי קרקע, מתכננים ומהנדסים. מאז הקמתה, 

ASTERRA הרחיבה את קו המוצרים שלה 
מ-"Recover" לאיתור נזילות מים, גם לכלול 

"Masterplan" לתכנון תשתיות מים לטווח 
ארוך ו"Earthworks" למודיעין הנדסי קרקעי 

למספר ורטיקלים שונים.
 הישגים פורצי דרך: 

650 פרויקטים ביותר מ-65 מדינות;  מעל 
פטנט לגילוי ליתיום מתחת לקרקע; מאז 

2017, טכנולוגיית ASTERRA חסכה למעלה 
מ-210,830 מיליארד גלונים של מי שתייה, 

הפחיתה את פליטת הפחמן הדו-חמצני 
ב-134,930 טון, וחסכה MWH 527,000 של 

אנרגיה.

שנת הקמה: 2017
מייסד: יניב מאור
מנכ"ל: יניב מאור

סקטור: טכנולוגיות מזון 
 .FT –

כמה הושקע בה: 32 מיליון 
דולר.

 Creating :מוטו מוביל
 the Best Fruit Pickers

™in the World by FAR.
מערר  ייחודיות המוצר:

כת קטיף פירות רובוטית 
אוטונומית המבוססת על 

 .AI טכנולוגית
הישגים פורצי דרך: 

• מתן מענה מסחרי באמצעות מערכת רובוטית 
אוטונומית לפעילות ידנית מסורתית. 
• פריסה גיאורגפית גלובלית נרחבת.

ר• שיתופי פעולה עם יצרני פלטפורמות קטיף המו
בילים בענף.

• מתן מענה למספר פירות מטע )תפוחים, אגסים, 

אפרסקים, נקטרינות, שזיפים ובעתיד הקרוב גם 
אבוקדו ופירות הדר(.

• יצירת מסדי נתונים עבור לקוחות הקצה בנושאי 
YIELD, כמויות קטיף, איכות הקטיף, ועוד.

שנת הקמה: 2009 )נרכשה 
ב-2016 ע''י ד''ר מיכאל 

מירילשוילי – ששינה את ייעודה(.
מייסדים: 2009 - אריה כוכבי, 

כיום: ד''ר  2016 - נשיא החברה 
מיכאל מירילשוילי.

מנכ"ל: מיכאל רוטמן. 
.FT – סקטור: טכנולוגיות מזון
כמה הושקע בה: יותר מ-100 

מיליון דולר. 
 Creating :מוטו מוביל

 Drinking Water from air
.for People Everywhere

ייחודיות המוצר:
Watergen היא חברה ישראלית חלוצה שהפכה 

למובילה עולמית בייצור מי שתייה איכותיים 
המופקים מהלחות שבאוויר. הטכנולוגיה הייחודית 

ופורצת הדרך של החברה, מאפשרת ייצור מי 
שתיה מהאוויר ברמה הגבוהה ביותר, העומדים 

בכל התקנים הבינלאומיים לתקינת מים הראויים 
לשתייה. מים אלה מאפשרים סילוק שרשראות 

אספקה עתירות פחמן, ללא צורך בתשתיות 

ובשיטות המקובלות הכרוכות 
בהובלה, זיהום אוויר ופסולת 

בקבוקי פלסטיק המזיקה לסביבה.
מכשירי Watergen מאפשרים 

ליצור מקור עצמאי למי שתייה 
באמצעות חיבור סטנדרטי 
לחשמל או על-ידי שימוש 

במקורות אנרגיה מתחדשים 
בכל מקום בעולם. הטכנולוגיה 
גם מאפשרת לייצר מי שתייה 
טריים בזמן נסיעה, במכוניות, 

אוטובוסים, רכבות וספינות.
הישגים פורצי דרך:

Watergen היא החברה היחידה בעולם שיש לה 

תקינה בינלאומית לאיכות המים )כולל תקן עולמי 
.)ASSE – ראשון מסוגו

החברה נבחרה על-ידי מגזין TIME לאחת 
מ"המצאות הטובות ביותר לשנת 2019", זכתה 

בפרסים ראשונים בתערוכה הבינלאומית בלאס-
וגאס - CES 2019 ו-CES 2020, והוכרה על ידי 

משרד הכלכלה הישראלי כאחת משבע ההמצאות 
החשובות ביותר מאז הקמת מדינת ישראל.

שנת הקמה: 2015
מייסדים: איתי חיות וארז 

נעמן.
מנכ"ל: איתי חיות.

רפואה ומדעי החיים  סקטור: 
.HCLS –

כמה הושקע בה: 84 מיליון 
דולר. 

 Shaping the :מוטו מוביל
 future of hematology.

ייחודיות המוצר: פלטפורמת 
ההדמיה הדיגיטלית של 

סקופיו לאבס היא הראשונה 
והיחידה בעולם העושה שימוש בצילום חישובי 

כדי להפיק תמונה ברזולוציה גבוהה במיוחד של 
דגימות דם. שיטה זו מאפשרת לראות בו-זמנית 

את הפרטים הקטנים ביותר של תאי הדם כמו גם 
את הדגימה כולה ובכך מספקת פתרון לאתגר 

ההיסטורי שהצריך בחירה בין גודל שדה הראייה 
לרזולוציית הדגימה. הפלטפורמה כוללת מערכת 

תומכת החלטה מבוססת בינה מלאכותית אשר 

מאיצה את תהליך הפיענוח 
והדיווח של התוצאות. 

שילוב ייחודי זה מזרז את 
תהליך האבחון ומאפשר 

התחלת טיפול מוקדמת יותר 
במהימנות וביטחון. 

הישגים פורצי דרך: הפתרון 
הדיגיטלי שפיתחה סקופיו 

הוא יחיד וייחודי בתחום 
הדיאגנוסטיקה ההמטולוגית, 
בכך שהוא מאפשר הימנעות 
מלאה משימוש במיקרוסקופ 
ידני - תהליך עתיר עבודה 

הנתון לשונות גדולה יחסית של הממצאים בהתאם 
לרמת הניסיון והמקצועיות של העובד.  

פלטפורמת ההדמיה של סקופיו מאפשרת עבודה 
מרחוק תוך שיתוף הממצאים עם עמיתים ומומחים 

ברחבי בעולם, תוך הסרת כל מגבלה פיזית ו/או 
רגיאוגרפית ובזמן אמת. המכשור הרפואי של סקו
פיו זכה בשני אישורי FDA ובאישור CE ומשווק 

בארה"ב, אירופה וישראל.

שנת הקמה: 2018
מייסדים: נועם סולומון ולואיס 

וולוך.
מנכ"ל: נועם סולומון.

רפואה ומדעי החיים -  סקטור: 
HCLS

כמה הושקע בה: קרוב ל-300 
מיליון דולר.

מיפוי ופיענוח  מוטו מוביל: 
מערכת החיסון לטובת פיתוח 
תרופות בצורה טובה ומדויקת 

יותר.
ייחודיות המוצר: בכדי להגיע 

לתובנות חדשות על המערכת החיסונית, אימונאי 
משתמשת בגישת

ניתוח נתונים משולבת. זהו ניתוח שכבות של 
סוגים שונים של נתונים ביולוגיים, הכוללים את 

גנום התא, הפרוטאום )חלבונים(, האפיגנום )מערך 
רההוראות הכימיות של הגנום( ועוד, הנמדדים בר

זולוציה של תא בודד. היתרון הייחודי של החברה 
טמון בשילוב מערך הנתונים הגדול והעשיר ביותר 
מסוגו, אשר נוצר בשותפות עם ארגוני מחקר ובתי 

חולים מובילים בעולם, יחד 
עם טכנולוגיית למידת מכונה 

ייחודית המאפשרת ניתוח 
והבנה עמוקים של המנגנונים 

רהביולוגיים בבסיסן של מח
לות בבני אדם ושל מנגנוני 

הפעולה והדחייה של תרופות 
בחולים. הבנה מנגנונית של 

רהמערכת החיסונית והאינט
רראקציה שלה עם סביבת המ

חלה מאפשרת להקטין את אי 
הוודאות העצומה הקיימת היום 

רבתהליך פיתוח תרופות חד
שות ולהגדיל משמעותית את הסיכויים להצלחתה.

הישגים פורצי דרך:
במהלך שנות פעילותה, חתמה החברה, שמעסיקה 

כ-150 עובדים, על למעלה מ-30 שותפויות עם 
שחקנים מובילים בתעשייה ובאקדמיה, כולל עם 
המכללה לרפואה של ביילור. 5 מתוך 15 חברות 

הפארמה הגדולות בעולם בחרו לעבוד עם אימונאי 
בכדי לשפר את סיכויי ההצלחה שלהן בפיתוח 

תרופות חדשות.

שנת הקמה: 2017
 מייסדים: עומר 

יובל  דוידי, איתי כנות, 
רגב.

עומר דוידי. מנכ"ל: 
 סקטור: טכנולוגיות 

.FT  - מזון 
כמה הושקע בה: 63 

מיליון דולר.
 מוטו מוביל:

 Pollinate and
- האבקה   Prosper

ושגשוג.
ייחודיות המוצר: 

האבקת דבורים מדויקת 
באמצעות טכנולוגיה 

חדשנית המבטיחה את 
ייצור המזון לדורות תוך 

שימת דגש על הצלת 
הדבורים.

הישגים פורצי דרך: 
ביהירו הינה חברת 

ההאבקה הגדולה 
בעולם. בתוך פחות 

משלוש שנים, החברה 
ממשיכה להראות 
אחוזי צמיחה של 

למעלה מ-300% שנה 
אחרי שנה.

החברה הצליחה 
להראות צמצום 

תמותה משמעותי של 
כוורות דבורים ושיפור 

משמעותי בתפוקת 
הכוורות. החברה 
הצליחה להראות 

שיפור תוצרת חקלאית 
בגידולי שדה כגון 

וכותנה  סויה, קנולה 
ועובדת על פתרון 

מסחרי. החברה בנתה 
מאגר מידע מהגדולים 

בעולם בתחום 
הדבורים וההאבקה.

AddionicsSOLATO ASTERRATEVEL – Aerobatics Technologies

WatergenScopio Labs Immunai BeeHero

חברת סולטו )SOLATO( פיתחה מכונות גלידה בטכנולוגיות מתקדמות המאפשרות 
לייצר גלידה טרייה תוך 60 שניות בלבד

חברת אסטרה )ASTERRA( פיתחה אלגוריתם לזיהוי סוגי לחות תת קרקעית 
המאפשר לחסוך באנרגיה, לתכנן טוב יותר תשתיות מים ואף למנוע קריסת תשתיות 

של רכבות, כבישים, סכרים ומכרות

חברת ווטרג'ן )Watergen( פיתחה טכנולוגיה ייחודית ופורצת דרך לייצור מי 
שתייה איכותיים המופקים מהלחות שבאוויר

במקום מיקרוסקופ - פלטפורמת ההדמיה הדיגיטלית של סקופיו לאבס 
)Scopio Labs( עושה שימוש בצילום חישובי כדי להפיק תמונה ברזולוציה 

גבוהה במיוחד של דגימות דם

מושיאל ביטון | צילום: יח"צ

אלי פרץ | צילום: יח"צ

WATERGEN :נועם סולומון | צילום: גיל קובלצ'יקמיכאל רוטמן | צילום

Bartzi Photographer :כיתוב | צילום

חברת אימיונאי )Immunai( ממפה ומפענחת את מערכת החיסון 
לטובת פיתוח תרופות מדויקות יותר

חברת ביהירו )BeeHero( עוסקת בהאבקת דבורים מדויקת באמצעות טכנולוגיה חדשנית 
והצליחה להראות צמצום תמותה של דבורים ושיפור משמעותי בתפוקת הכוורות

אדיוניקס )Addionics( מפתחת את סוללות הדור הבא על ידי מעבר לארכיטקטורה 
מתקדמת ושימוש באלקטרודות תלת מימדיות חכמות

 David Garb :איתי חיות וארז נעמן | צילום
Photography

Yuri Skvirski :יניב מאור | צילום

תבל אירובוטיקס טכנולוג'יס )TEVEL( פיתחה מערכת קטיף פירות 
רובוטית אוטונומית המבוססת על טכנולוגית AI. המערכת המאפשרת 

מענה מסחרי אוטומטי לפעילות ידנית

ברק בית הלחמי | צילום: יח"צ
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שנת הקמה: 2021
עופר בן נון,  מייסדים: 

מנכ"ל; אוהד בוברוב, סמנכ"ל 
טכנולוגיות.

מנכ"ל: עופר בן נון.
אבטחת סייבר ומחשוב  סקטור: 

.QCC – קוואנטום
כמה הושקע בה: 126 מיליון 

דולר.
מוטו מוביל: "עבודה מאובטחת, 

לכל עובד מכל מכשיר".
ייחודיות המוצר: 

המעבר המהיר והמתבקש לעבודה 
היברידית ומבוססת תשתיות ענן 

רחשף ארגונים לאיומים חדשים ומשמעותיים. טא
לון מאפשרת לארגונים מקסימום גמישות, נראות 

ויעילות, מבלי לחשוף את הארגון לתקיפות הסייבר 
שהולכות ומשתכללות. על ידי אספקת הגנה ברמה 
הארגונית דרך דפדפן TalonWork, טאלון הופכת 
ראת האבטחה לפשוטה ויעילה עבור לקוחותיה. המו

צר של טאלון מגן מפני שניים מהסיכונים המדאיגים 
ביותר לארגונים בעלי כוח עבודה היברידי היום: 

מתקפות כופרה ואיומים פנימיים, 
שגורמים לדליפת מידע מהארגון. 

הישגים פורצי דרך: 
•  טאלון נבחרה ל"סטארט אפ 

החדשני ביותר" בתחרות שנערכה 
 RSAבמסגרת כנס הסייבר העולמי

 RSAC 2022. התחרות היוקרתית
Innovation Sandbox נחשבת 

לפלטפורמה החזקה ביותר עבור 
חברות הזנק בתעשיית אבטחת 

הסייבר.
•  טאלון מיסדה שיתוף פעולה 

רשמי עם החברה המובילה בעולם 
בתחום אבטחת סייבר למכשירי 

.)CrowdStrike( קצה – קראודסטרייק
•  טאלון נבחרה לקחת חלק בתוכנית העילית של 

מיקרוסופט לחברות הזנק.
•  טאלון נבחרה על ידי חברת הייעוץ גרטנר, 

כ"סטארט אפ פורץ דרך" בתחום עולם העבודה 
.)"Cool Vendor"( ההיברידי

•  טאלון מוכרת כחברת הזנק מובילה וחדשנית 
מטעם מגזינים וארגונים בינלאומיים נחשבים.

שנת הקמה: 2019
מייסדים: ליאור לוי, רונן 

סלבין, דור אטיאס.
מנכ"ל: ליאור לוי.

אבטחת סייבר  סקטור: 
 .QCC – ומחשוב קוואנטום

כמה הושקע בה: 81 מיליון 
דולר. 

מוטו מוביל: אבטחה מלאה 
לשרשרת אספקת התוכנה.

ייחודיות המוצר: 
רסייקוד מביאה בשו

רה חדשה לעולמות 
 Application Security-ה
רעם דור חדש של פלטפור

מת AppSec שמתייחסת לאבטחה בצורה הוליסטית, 
רלאורך כל מחזור החיים של פיתוח התוכנה - מש

 ,Pipelines-לב כתיבת הקוד, כלי הבנייה השונים, ה
קונטיינרים, ותשתיות פיתוח אחרות.

המערכת של סייקוד מאפשרת שיתוף פעולה טוב 
יותר בין צוותי הפיתוח, התפעול ואבטחת המידע, 
כל זאת כדי להגן בצורה מיטבית על כל שרשרת 

אספקת התוכנה, ולאפשר את 
האצת החדשנות בארגון.

הישגים פורצי דרך: 
בבסיס הפלטפורמה של 

Cycode עומד גרף הידע שבו 
ממודל תהליך הפיתוח, ונוצר 

הבסיס להתבוננות וניתוח 
הקשרים. גרף זה מאפשר 

רלחברה להבין את הסיכו
נים והקשרים על פני מחזור 

הפיתוח ושרשרת אספקת 
התוכנה, ולספק הגנה מלאה 
ריותר מכל פתרון אבטחת תו

כנה אחר.
היכולת לספק ניתוח של 
הקשרים בחלקים השונים של שרשרת אספקת 

התוכנה, שינתה את הציפייה הנהוגה עד היום מכלי 
AppSec קיימים וזיכתה את סייקוד בהכרה ובפרר

 Gartner Cool Vendor, RSA Innovation סים כמו
Sandbox Finalist, זוכה SINET 16 ועוד. לחברה 

 Fortune עשרות לקוחות ביניהם מספר חברות
.500

שנת הקמה: 2021.
מייסדים: אייל יאיר ורועי 

תובל.
מנכ"ל: אייל יאיר.

סקטור: ניהול שרשרת אספקה 
 .SCM –

כמה הושקע בה: 25 מיליון 
דולר. 

 Automating :מוטו מוביל
.Dark Stores

ייחודיות המוצר: 
זמני האספקה של משלוחי 

אונליין מתקצרים באופן 
רקיצוני. כחלק ממגמה זו קמ

עונאים ונותני שירות משקיעים משאבים אדירים 
בכדי לעמוד בחלונות הזמן הקצרים ביותר וביעילות 
מקסימלית. חנויות אפלות )Dark Stores( הינן סוג 
חדש של תשתית שהיא קריטית לקמעונאות מהירה 

ולפעילות DTC בהיקף נרחב.
ב-1MRobotics פיתחנו פתרון המשלב אוטומציה 
ורובוטיקה במחסנים זעירים עבור משלוחי אונליין 

מהירים )פחות משעתיים(, המותאם לעבודה ושינוע 
בתוך מכולת מטען סטנדרטית.

הישגים פורצי דרך: 
1MRobotics מפתחת פתרונות 

פורצי דרך לתשתיות אספקה, 
תחום בו נדרש מענה טכנולוגי 
ייעודי על מנת לייצר כדאיות 

כלכלית במקביל להתרחבות 
אגרסיבית. הנאנו-מחסנים 

רובוטיים של החברה הם הדור 
 .Dark Stores-הבא של ה

ה-Dark Stores האוטומטיות 
שהחברה פיתחה מאפשרות ייעול 

בכמה רבדים: ראשית, מהירות 
השילוח. שנית, פריסה מהירה 
בקנה מידה עצום, כמעט ללא 
מגבלות מיקום. לבסוף, הפחתת עלויות וצמצום 
טעויות אנוש למינימום, תוך שמירה על יעילות 

תפעולית מקסימלית. החברה פיתחה את המערכת 
שלה )שיחידה ראשונה שלה כבר נמצאת בפיילוט 
רעובד( בתקופה קצרה ביותר של פחות משנה! בנו

סף, לחברה יש שיתופי פעולה עם חברות 500 
Fortune מובילות, ביניהן מותגים מובילים בתחום 

ה-DTC( Direct-to-Consumer( וכן שחקני 
Q-commerce בולטים.

שנת הקמה: 2019
מייסדים: שי מורג, אריק 

גומנובסקי, מיכאל דולינסקי, 
סיון קריגסמן. 

מנכ"ל: שי מורג.
סקטור: אבטחת סייבר ומחשוב 

.QCC – קוואנטום
כמה הושקע בה: 100 מיליון 

דולר.
 Holistic :מוטו מוביל

 security for AWS, Azure
and GCP.

ייחודיות המוצר: 
מערכת ההגנה המתקדמת 

Ermetic מספקת פתרון  של 
הוליסטי לבעיית אבטחת מידע ארגוני בענן 

Ermetic מאפשרת מיפוי כולל  הציבורי. 
 Cloud-וניטור אוטומטי של כלל נכסי ה

Infrastructure הקיימים בארגון, המפוזרים 
על פני פלטפורמות ענן מרובות. הפלטפורמה 

ומניעה  זיהוי  פורצת הדרך שפיתחה, מאפשרת 
של איומי אבטחה בתוך סביבות ענן מורכבות 

.Azure-ו AWS, GCP כגון 
Ermetic מבוסס  הפתרון של 
על סריקה מעמיקה ושיקוף 
של כל הזהויות, ההרשאות 

והקונפיגורציות שיש לארגון 
בתשתיות הענן. על גבי 

Ermetic משלבת  מידע זה 
אנליטיקה ייחודית שמזהה 

מצבי סיכון, מתריעה עליהם 
ומציעה פתרונות למזער 

אקטיבית ובאופן שוטף את 
משטח התקיפה הפוטנציאלי 

והנזק שעלול להיגרם מפריצה 
לתשתית הענן הארגונית. 

הישגים פורצי דרך: 
ארמטיק נחשבת לחלוצה ופורצת דרך בתחום 
האבטחה של זהויות בסביבות תשתית ענן, וכן 

הוכרה על ידי גרטנר ופורסטר כמובילת שוק זה. 
מצבת לקוחותיה גדלה בעשרות אחוזים מדי שנה. 

בין מאות לקוחותיה מסביב לעולם נמנים גופים 
כגון בנק לאומי ומזרחי טפחות, החברות מאנדיי, 

אפספלייר ועוד.

שנת הקמה: 2019
יונתן פרי. מייסדים: קובי פרידמן, 

מנכ"ל: קובי פרידמן.
SCM  - ניהול שרשרת אספקה  סקטור: 

כמה הושקע בה: 10 מיליון דולר.
 Automated supply chain מוטו מוביל: 

compliance.
ייחודי  פתרון טכנולוגי  ייחודיות המוצר: 

לניהול, וידוא וניטור רמת החשיפה הרגולטוריות 
רוהסיכון בשרשרת האספקה של ארגונים. הפת

והן לספקים  נותן מענה אחוד הן לארגונים  רון 
רלניהול כלל החשיפות ועמידה בדרישות רגול

ציה ולקוחות.
וניהול מאות אלפי  מיפוי  הישגים פורצי דרך: 

רארגונים, שיתופי פעולה אסטרטגיים עם מוס
וארגונים מובילים ברחבי  דות פיננסיים, בורסות 

העולם.

 Talon Cyber SecurityCycode

1MRobotics ErmeticFindings

חברת טאלון )Talon( פיתחה הגנה מפני הסיכונים המדאיגים ביותר לארגונים בעלי 
כוח עבודה היברידי: מתקפות כופרה ואיומים פנימיים

חברת סייקוד )Cycode( פיתחה דור חדש של פלטפורמת AppSec שמתייחסת 
לאבטחה בצורה הוליסטית בזמן פיתוח התוכנה

1MRobotics פיתחה מחסנים רובוטיים זעירים עבור משלוחי און ליין מהירים מערכת ההגנה המתקדמת שפיתחה חברת ארמטיק )Ermetic( מספקת 
פתרון הוליסטי לבעיית אבטחת מידע ארגוני בענן הציבורי

עופר בן נון | צילום: יח"צ

Cycode :ליאור לוי | צילום

שי מורג | צילום: בן יצחקי

קובי פרידמן | צילום: אורנה חלף

Atlas Award 16 החברות שעלו לשלב חצי הגמר בתחרות

חברת פיינדינגס )Findings( פיתחה פתרון טכנולוגי ייחודי לניהול, וידוא וניטור רמת 
החשיפה הרגולטוריות והסיכון בשרשרת האספקה של ארגונים

אייל יאיר | צילום: עזרא רפאל

SCM - ניהול שרשרת אספקה W  QCC- אבטחת סייבר ומחשוב קוואנטום W  HCLS  - רפואה ומדעי החיים W   FT - טכנולוגיות מזון W  ED - פיתוח אנרגיה W 

שנת הקמה: 2018
מייסדים: אבי וידמן, אלירון אמיר, לוטן חורב. 

אבי וידמן.  מנכ"ל: 
.HCLS - רפואה ומדעי החיים סקטור: 

כמה הושקע בה: כ-50 מיליון דולר.
מוטו מוביל: מתאימים בין תרופות לחולים 

באמצעות ביולוגיה מרחבית - ״הגוגל מפות״ של 
הביולוגיה.

ייחודיות המוצר: נוקלאיי פיתחה פלטפורמה 
פורצת דרך למיפוי ממוחשב של ביופסיות 

פתולוגיות המאפשר חיזוי והתאמה טובה יותר של 
חולים אונקולוגיים לתרופות מצילות חיים.

נוקלאיי מובילה את מהפכת  הישגים פורצי דרך: 
הרפואה מותאמת אישית על ידי זיהוי תבניות 

מרחביות בביופסיות שיעזרו לחזות תגובה 
לתרופות אימונותרפיות ועל ידי כך לשפר את 

הטיפול הקיים לסרטן. החברה גייסה בתחילה השנה 
33 מיליון דולר בסבב B מקרנות אמריקאיות 
מובילות. בנוסף, נוקלאיי חתמה על הסכמים 
מסחריים עם חברות פארמה וביוטק מרכזיות 
בתעשייה. נוקלאיי חיזקה את מעמדה בתחום 

הביולוגיה המרחבית כמובילת דעת, עם עשרות 
פרסומים מדעיים, כתבות, הרצאות, ופטנטים 

שנכתבו לאחרונה. 

שנת הקמה: 2018
)CTO( שי פררה ,)רונן לביא )מנכ"ל מייסדים: 

רונן לביא  מנכ"ל: 
HCLS - סקטור: רפואה ומדעי החיים

כמה הושקע בה: 44 מיליון דולר 
מוטו מוביל: לרתום טכנולוגיות דאטה מתקדמות 
ובינה מלאכותית כדי לשנות את פניה של רפואת 

המשפחה ולאפשר טיפול אפקטיבי יותר בכל מפגש 
בין רופא למטופל. 

עד היום כמעט שלא פותחו טכר  ייחודיות המוצר:
נולוגיות המאפשרות לרופאי משפחה לקבל תמונה 

ברורה ומהירה על המטופלים שלהם על סמך המידע 
הרב הזורם למערכות הרפואה הדיגיטליות. נבינה 

ממלאת את החסר ומציעה לרופאי המשפחה מערכת 
AI ה"מבינה" את שפתם הרפואית. הפלטפורמה 

רמעבדת את הררי הנתונים של כל מטופל, מצי
גה בממשק מרוכז אחד את הפרופיל הרפואי שלו 
ומספקת תובנות לטיפול מיטבי כולל: ההיסטוריה 

הרפואית, גרף קשרים בין מדדים רפואיים, המחלות, 
הטיפולים וגורמי הסיכון ועוד. תוך דקות הרופא 

מכיר לעומק את המטופל ולכן המערכת מגדילה 
בעשרות אחוזים את מספר האבחנות הרפואיות 

המדויקות, מסייעת לרופאים 
להפנות לטיפולים מונעים, לעכב 

רהתפתחות מחלות, לצמצם אש
פוזים, למנוע סבל ולהציל חיים. 

אלפי רור  הישגים פורצי דרך:
פאים ברחבי ארה"ב כבר משתמשים במערכת נבינה 
והיא משפיעה על מיליוני מטופלים. נבינה הצליחה 

רלשנות את האינטראקציה בין רופא המשפחה למ
טופל ולהפוך את הטיפול מתגובתי לפרואקטיבי. 

רהיכולות הייחודיות שלה תומכות במעבר של מער
כת הבריאות האמריקאית ממודל תשלום לפי כמות 

)Fee for Service( למודל תשלום על בסיס שיפור 
 .)Value Based Care( המצב הרפואי של המטופל

שנת הקמה: 2018
ד״ר איתמר סיוון )מנכ״ל(, ד״ר יונתן כהן  מייסדים: 

.)Chief Engineer( ד״ר ניסים אופק ,)CTO(
מנכ"ל: ד״ר איתמר סיוון. 

QCC - אבטחת סייבר ומחשוב קוואנטום סקטור: 
כמה הושקע בה: כ-100 מיליון דולר

 Accelerating the realization :מוטו מוביל
of practical quantum computers.

ייחודיות המוצר: המערכת היחידה שמתווכת 
כל סוגי המעבדים הקוואנטים - לבין תשתיות  בין 

המחשוב ה״קלאסיות״ בקופסה אחת. 
הישגים פורצי דרך: 

• יוני 2022 - נבחרה להקים את מרכז המחשוב 
הקוואנטי של ישראל.

• מרץ 2022 - רכשה את QDevil - חברת מחשוב 
קוואנטי מדנמרק.

• יוני QUA - 2020 - שפת מחשב ייחודית המר
קשרת בין מעבדים קוואנטים למערכות מחשוב 

קלאסיות.

NucleaiNavina

Quantum Machines

חברת נבינה )Navina( פיתחה פלטפורמת AI לרופאי משפחה המציגה בממשק מרוכז 
אחד את הפרופיל הרפואי של המטופל ומספקת תובנות לטיפול מיטבי

חברת קוואנטום מאשינס )Quantum Machines( פיתחה מערכת בקופסה אחת 
המתווכת בין כל סוגי המעבדים הקוואנטים - לבין תשתיות המחשוב ה״קלאסיות״

אבי וידמן | צילום: אורי שמש

 David Garb :רונן לביא ושי פררה | צילום

ד"ר איתמר סיוון | צילום: דורון לצטר

חברת נוקלאיי )Nucleai( פיתחה פלטפורמה פורצת דרך למיפוי ממוחשב של 
ביופסיות פתולוגיות המאפשר חיזוי והתאמה טובה יותר של חולים אונקולוגיים 

לתרופות מצילות חיים
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חודש TheMarker | 2022 המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי

חודש 2022 | שם המוסף | TheMarker המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי

TheMarker Magazine המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי  חודש 2022 חודש TheMarker Magazine  2022 המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי 

חודש 2022  |  שם המוסף  |  TheMarker המחלקה המסחרית - תוכן שיווקיTheMarker המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי  |  שם המוסף  |  חודש 2022

מרקר מגזין

גלריה שישי

A4 מוספי
www.irgun.org.il | מרץ 2022 | תקווה  www.irgun.org.il | 2022 תקווה | מרץ


	aaa
	חברות שעלו לגמר211

