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הדולרמיליארדשאלתנבעלנצח

פחותבתאפסטארטחברתמיראבילים,וגעשה.רעשהישראל1998יולי

הגרו־האינטרנטמחברותאחתאזהאמריקאית,aol^־נמכרהמשנתיים,

לות

$TS1$הגרולות$TS1$

$DN2$הגרולות$DN2$,נה־העסקהבעקבותדולר.מיליון407כמטורף,שנתפסבמחירבעולם

פכו

$TS1$נהפכו$TS1$

$DN2$נהפכו$DN2$בניצעיריםשלושהורדי,ואריקויגיסרספיגולדפינגר,יאירהיזמים

עו־כמומחההוכתרורדי,יוסיבחברה,הרביעיהשותףלסלבריטאים;2728

למי

$TS1$עולמי$TS1$

$DN2$עולמי$DN2$גם.ורצוראוטקהיייזמיואלפיאפ;סטארטלחברות

נוספיםרביםאקזיטיםהישראליטקבהיינראומיראביליםעסקתלאחר

שרשרתהישראלי.והחדשנותההמצאההיזמות,מעייןאתוהתסיסוששבו

רבותמדינותעבורלמודלאותהוהפכהאפ״,הסטארט״אומתבכינויישראלאתזיכתההמימושים

שלוחדיםרמיםקולותלתשואותנלווהדררמתחילתכברואולםהשיטה.אתלהעתיקכעתשמנסות

הזהירו,מיראביליס,מכירתהאקזיטים.תרבותשלהטווחארוכותההשלכותמפנישהזהירוביקורת,

ומ־מהירה,כהתעשרותרקאלאאמיתיתתעשייהבפיתוחיתענייןשלאחדשלדורהשראהתשמש

סמנת

$TS1$ומסמנת$TS1$

$DN2$ומסמנת$DN2$קשותבולפגועצפויההלאומי,המשקאתלהעשירשבמקוםעסקיתתרבותשלתחילתהאת

לושיספקוויציבותגדולותחברותדווקאדרושותהוסיפו,טק,להייחרוכה.אדמהאחריהולהותיר

ספורותשניםבתורזרותלחברותשנמכריםאפיםסטארטלאזמןלאודרמשמעותיתחרותייתרון

הישראלי.מהנוףונעלמיםמהקמתם

לכמההשקולותשנים,14חלפוהיסטוריתעסקהאותהמאז

1CQכיום,אינטרנט.שכןכללאטק,הייבמונחיעידניםוכמה

מג־ירדהaolאותה,שרכשהוהחברהשהיתהמהאינהכבר

דולתה,

$TS1$,מגדולתה$TS1$

$DN2$,מגדולתה$DN2$לביןהמימושיםבתופעתהמצדדיםביןהוויכוחאבל

שלליצירתההקוראיםהקולותמולבעיצומו.עדייןמתנגדיה

גדו־חברותעמןשמביאותזוכמויותר,יציבהטקהייסביבת

לות,

$TS1$,גדולות$TS1$

$DN2$,גדולות$DN2$הצמיחהקטרשלהתקדמותובקצבהאטהמפניומזהירים

המואצתהכלכליתהצמיחהבעקבות)למשל,המשקשלהבכיר

טי־זהיהיהשלפיהןהפוכות,רעותגםנשמעותובסין(,בהודו

רוף

$TS1$טירוף$TS1$

$DN2$טירוף$DN2$לישראלשישהייחודיהיחסיהיתרוןאתלעודדלהפסיק

לשכפל.מנסההמפותחהעולםשכליתרוןאותובדיוק

מהבשאלההאחרונותבשניםמתחבטתישראלממשלתגם

מידתעלהמעידעדכנימהקראבללמשק,יותרומועילטוב

לעומתגדולות,טקהייחברותשללמשקהכוללתהתרומה

שללצמיחתהמהכמיההלבדבנמצא.אינווקטנות,בינוניות

שלהעגוםמצבהלנוכחכעת,לעדכנה)שישישראליתנוקיה

שלתרומתןשלפיהאינטואיטיביתהערכהקיימתעצמה(,נוקיה

שהןמפניזאת,יותר.רבההיאהמדינהלכלכלתגדולותחברות

ומהנדסים,מתכנתיםרקלאעובריםשלרחבמגווןמעסיקות

אתריםבכמהפזורותומכירותשיווקניהול,עובדיגםאלא

וזליגתמסיםיותרמשלמותיותר,מוכרותבפריפריה,שחלקם

מי־דו״חגםיותר.ומגוונתגדולההתעשייהלשארמהןהידע

נהל

$TS1$מינהל$TS1$

$DN2$מינהל$DN2$רקלאהעסקיםכללאתשבחן2007מ־המרינההכנסות

קטנים.פניעלגדוליםלעסקיםברוריתרוןעלהצביעטקהיי

שהפכוואחרותטקהייחברותקיימותהישראליבמשק

אלביטנטפים,ישקר,נייס,פוינט,צ׳קטבע,בהןלגדולות

שו־שעמםהדובריםכלכמעטואולםפלסטיק.וכתרמערכות

חחנו

$TS1$שוחחנו$TS1$

$DN2$שוחחנו$DN2$כאלה.חברותעודלושדרושותמסכימיםזוכתבהלצורך

יכו־שלבהיעדרןזאתהתוליםישכר?כלנדירותהןמדוע

לות

$TS1$יכולות$TS1$

$DN2$יכולות$DN2$המקומי,היזמיהאופיגדולות.לחברותהמתאימותניהול

חברותלניהולמותאםאינוזו,בתפיסההמחזיקיםמסבירים

שלהיצירתיהשלבאתהולםשהואכפיגדולותבינלאומיות

מירוץסירותלהשיטשאוהבמיבלשלאכשםאפ.הםטארט

בפיתוחשמצטייןמיכללאכרמטוסים,נושאתלנווטייהנה

גדולה.בינלאומיתחברהניהולעםהיטביתמודדאפיםסטארט

להצ־בנויאינוהישראלישהמשקמכרלהסיקישהאם

מחת

$TS1$להצמחת$TS1$

$DN2$להצמחת$DN2$שלהיחסימיעוטןוהאםגדולות?בינלאומיותחברות

עללהסתכלניסינורע?בהכרחהואבישראלכאלהחברות

וכלכלניםעובדיםיזמים,שללמשקפייםמבערהדברים

המקומיותטקוההי'התעשייהזירותאתהיטבשמכירים

האולטימטיביהישראליהאוניותציאתלהרכיבבניסיון

סוחראוניותומהירים,רזיםאפיםסטארטביןהמשלבנזה

משפחות.אלפישמפרנסותיציבותדגלוספינות:ינוניות

הגודליתרון

מצביעיםהמהיריםהמימושיםמדיניותשלממבקריהרבים

לכרהעיקריתהסיבהכעלהישראליתהתעשייהמבנהעל

החברותאפים.סטארטפניעלגדולותחברותלהעדיףשיש

מרביתאתשמעסיקותאלהגםהןאומרים,הםהגדולות,

עלולפיכךביותר,הגדולההיאלתוצרושתרומתןהעובדים

שמעסיקותאפ,הסטארטחברותאתולאאותןלעודדהמדינה

היזמים.אתבעיקרומעשירותבודדיםעוכרים

לטענהכימגלהTheMarkerמגזיןלירישהגיעמידע

הןהצמיחהאתהמובילותשהחברותבהנחהמוצק.בסיסיו

התעשייתיהמגזראתלתארניתןשמייצאות,אלהבעיקר

חברותמאותוכמהקטניםעסקיםאלפישבבסיסהבפירמידה

50כ־במרכזהבשנה;דולרמיליון50בכ־המייצאותבינוניות

דולרמיליון50100בכ־המייצאותפלוסבינוניותהברות

מיליון100250בכ־המייצאותגדולותחברות40וכ־בשנה

ביותרהמייצאותענקיצואניות12ובראשהבשנה;־ולד

המייצאותיצואניותמגהושבעבשנהדולרמיליון£250־

בשנה.דולרממיליארדביותר

שלצוותידיעל2009קיסריהכנסעבורשגובשונתונים

בראשותוהאקדמיההפרטיהמגזרהממשלתי,במגזרבכירים

אלהאכןהןהגדולותהחברותכימראיםנאמן,שמואל£וסר

בענףמהחברות19כ־המשרות.מרביתאתלמשקשמספקות

עובדים450מ־־ותרומעמיקותלגדולותנחשבותטקההיי

אלהכולל)לאבישראלטקההיימעובריוכרבעאחת,בל

עמוד 4

shir
מלבן



לושישאפ״לסנואונולכלכלה:הלאומיתהתוווצהראשקנדל,יוג׳ין

שיאפשרותנאיםלספקצריךגדולה,לחברהלהפוךופוטנציאלטכנולוגיחידוש

הרעיון״אתיחברושהנופתחיםעדיףלגדול,אפשרותלואיואםלגדול.לו

באחוזמרוכזיםזרות(חברותשלמו״פבמרכזיהמועסקים

%03כ־יחדהמעסיקותבינוניות,חברותהן%9עודזה.בורר

חברותקטנותהןמהחברות%09ואילוטק,ההיימעובדי

מעו־7045כ־המעסיקותפיתוחוחברותאפיםסטארטחממה,

בדי

$TS1$מעובדי$TS1$

$DN2$מעובדי$DN2$טק.ההיי

מגזיןעבורהיצואמכוןשריכזנוספיםנתונים

TheMarkerלתו־הגדולותהחברותשלתרומתןכימגלים

צר

$TS1$לתוצר$TS1$

$DN2$לתוצר$DN2$סקריםעלהמבוססיםהנתוניםבמיוחד.גבוהההיאאף

פרטיות,חברותעלמידעגםהכולליםהלמ״סשלשנתיים

אפים.םטארטמימושיכולליםואינםביצואמתמקדיםאך

מיליון50מ־ביותרהמוכרותגדולותחברותהנתוניםלפי

ומעסי־בשנהדולרמיליארד8.71כ־לתוצרתורמותדולר

קות

$TS1$ומעסיקות$TS1$

$DN2$ומעסיקות$DN2$שהיקףקטנות,חברותזאת,לעומתעובדים.אלף268כ־

רקתורמותבשנה,דולרמיליוןעדהואהשנתימסירותיהן

בלבד.עובריםאלף14כ־ומעמיקותלתוצרדולרכמיליארד

מימושיםשמסביםהנזקבענייןלטענותחיזוקיםעוד

בנתוניםנמצאיםהמשקשלהצמיחהלפוטנציאלמהירים

כימגלההמכוןשערךבדיקההיצוא:מכוןשלהםאףהבאים,

בהכרחמניבהלאזרותחברותיריעלאפיםסטארטרכישת

מובילהאףהמקריםוברובהנרכשות,החברותשלצמיחה

בישראלנפתחו20052007ב־כימראיםהנתוניםלסגירתן.

במהלך244ונסגרובממוצע,אפיםסטארט606כ־שנהמדי

סטארטשלומיזוגרכישהעסקות240בוצעוהאלההשנים

זרות,חברותהיוהרוכשותעסקות(160מהן67׳?ב־אפים.

ישראליות.חברותהיוהרוכשות%33וב־

שרדו״,לאזרותחברותידיעלשנרכשוההזנקחברות״רוב

"מתוךהיצוא.במכוןכלכלהאגףראשכצנלםון,שאוליאומר

הופסקהזרות,חברותיריעלשנרכשוההזנקחברות160

חברות(4471ה־יתר(.89מהחברות%65שלפעילותן

מו״פכמרכזיפעילותמהן48כיום.פעילותלהיותממשיכות

עצ־כחברותלפעולממשיכות23ו־הרוכשות,הזרותלחברות

מאיות

$TS1$עצמאיות$TS1$

$DN2$עצמאיות$DN2$שנרכשוההזנקחברותרובמנגד,הרוכשים.בבעלות

רקהרוכשות.החברותלתוךמוזגוישראליותחברותידיעל

אח־במיליםעצמאית״.כחברהלפעולממשיכהאחתחברה

רות,

$TS1$,אחרות$TS1$

$DN2$,אחרות$DN2$אבלולמשקיעיםליזמיםטוביםהמוקדמיםהמימושים

הנרכשות.ולחברותלמשקרעים

הקלהכסףשלהכבדותההשלכות

ביותרהבולטיםמהמתנגדיםשכמהמפתיעזהאיןאולי

המבוססתהתעשייהמשורותבאיםהמימושיםלתופעת

הואהתופעהשלהחריפיםממבקריהאחרכך,יותר.והוותיקה

מסוכןמצבזה״אקזיטשלגי.גיוראלשעבר,רפאלמנכ״ל

הזה״,מהחלוםהמרינהאתלעוררצריךאליו.להתחברשקל

שלההאדרהחטאעליכהעורהמשקכיהצופהשלגי,אומר

חרוכה.ארמהמאחורמותירים״האקזיטיםהאקדטים.תרבות

אפיםהסטארטאתשקונהמיאבלאותם,מהללתהעיתונות

מהעובדים°47/0מעסיקותטקבהייהגדולותהספינות

גודללפיהשונות,טקהייחבוותביןהעובריםמתפלגיםכיצד

החברה:גודלהחברה:גודלהחברה:גודלהחברה:גודלהחברה:גודל

עובדים300נדיותרעובדים100200עובדים50100עוברים2050עובדים20עד

העבודה:בשוקנתתהעבודה:בשוקנתחהעבודה:בשוקנתחהעבודה:בשוקנתחהעבודה:בשוקנתח

0/°5.1%1.3%7.6%6.41%47

m'wymwNfnnn2010נתונינזבוהתומה;האלקטרוניקה
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שמ־מאודקטנהשכבהנוצרתדבר.להשאירמתכווןלא

תעשרת

$TS1$שמתעשרת$TS1$

$DN2$שמתעשרת$DN2$חב־מאחור.שנשארים%59ו־כישרון,בזכות

רות

$TS1$חברות$TS1$

$DN2$חברות$DN2$אמתאומרותלאפיתוחכאןשישאירושאומרות

להןשישאינטלכמובחברותלמעטמעשילאזהכי

אבלהניהולית.מהתפיסהכחלקבעולםמצוינותמרכזי

זהמהיודעיםשלאכישרוןעםצבאבוגריכשלוקחים

תע־יכולתבונהלאזהלאקזיט,מתכוונניםוהםתעשייה

שייתית

$TS1$תעשייתית$TS1$

$DN2$תעשייתית$DN2$.גוגלעםרקמרינהלהחזיקאפשראיאמיתית

ופייסבוק״.

הת־המגזראתלפתחישראלצריכהשלאורוהמודל

עשייתי

$TS1$התעשייתי$TS1$

$DN2$התעשייתי$DN2$,שכלכלתהגרמניה,דווקאהואשלגי,טועןשלה

״בתעשייהמסורתית.תעשייהעלברובהנסמכתעדיין

קלא־תעשייהלצרטקהייחברותשלמרכיבישבריאה

סית״,

$TS1$,קלאסית״$TS1$

$DN2$,קלאסית״$DN2$להחזירמתחילההבריתארצות״גםאומר.הוא

לתעשיותנאמניםנשארוהגרמניםבסיסי.ייצורהביתה

טובבמצבאחרותלמדינותיחסיתוגרמניהקלאסיות,

צריכההמרינהגרמניה.אתלחקותצריכיםאנחנויותר.

גדו־אובינוניותתעשייתיותחברותביצירתלהשקיע

לות.

$TS1$.גדולות$TS1$

$DN2$.גדולות$DN2$תע־שלאדיראוסףישבריאה.תעשייהלהצמיח

שיות

$TS1$תעשיות$TS1$

$DN2$תעשיות$DN2$שיהפכוכרילמעלהפושלהןלתתשצריךקטנות

ישראלהניהולית.האיכותהואשלהןהמכשוללגדולות.

Madeשמוצריםלכךלשאוףצריכה in Israelיהיו

מותג״.

ישראלבפריסקיילמשותףמנכ״לברקן,שמואלגם

הת־לתעשייתאלקטרונייםורכיביםשבביםהמפתחת

קשורת,

$TS1$,התקשורת$TS1$

$DN2$,התקשורת$DN2$חברותחמש־עשרלעודזקוקשהמשקסבור

עודלומשנחוציםיותרלבינלאומיותשיהפכוגדולות

עםמאודמבוזרהישראליטק״ההייאפים:םטארטועוד

דולר,מיליון20מ־נמוךהשנתישמחזורןחברות005,2כ־

עדיםאנויותר.גבוהשלהןשהמחזורמאותכמהלעומת

שלולריכוזעצומה,אקזיטיםכמותעםחדשנותלהמון

שלפיתוחבמרכזיהישראליםהמו׳׳פממהנדסיכמחצית

בשורהומצליחות.יציבותגדולות,בינלאומיותחברות

להרבהרוחניקנייןלהפוךניסיונותהמוןהתחתונה

באמצעותאואפים,סטארטהקמתבאמצעותומהרכסף

התוצאהבינלאומיות.חברותשלפיתוחבמרכזיעבודה

טק״.ההיישלבתל״גהגידולבלימתהיא

הישרא־טקבהיילהצמיחכריברקן,שללטענתו

לי

$TS1$הישראלי$TS1$

$DN2$הישראלי$DN2$ומ־אסטרטגיהדרושותגדולותבינלאומיותחברות

נהיגות

$TS1$ומנהיגות$TS1$

$DN2$ומנהיגות$DN2$.החיובייםהמרכיביםכלאתימקדואלהעסקית

באמצעותבינלאומיתלהצלחהאותםויהפכוטקבהיי

פעו־לשיתופילהיכנסוהיכולתהתחרותיתהזירההבנת

לה

$TS1$פעולה$TS1$

$DN2$פעולה$DN2$לנתקגם״חשובובינלאומיים.מקומייםגופיםעם

הגו־לביןהמנהליםביןכיוםהקיימתההדוקההזיקהאת

פים

$TS1$הגופים$TS1$

$DN2$הגופים$DN2$עלהחזרבמהרהלראותורוציםבחברהשהשקיעו

רמתיורדתהזאתהזיקה״בגללמוסיף.הואהשקעתם״,

פניעללמשקיעיםהעדפהוניתנתהניהוליתהמקצועיות

החברה״.טובת

תפ־שארביןוכיוםטבעמנכ״ללשעברמקוב,ישראל

קידיו

$TS1$תפקידיו$TS1$

$DN2$תפקידיו$DN2$נמנהאימג׳ינג,גיווןשלהמנהליםבמועצתחבר

מה־הייתי״אניהמימושים.מדיניותמתנגדיעםהואאף

ראשונים

$TS1$מהראשונים$TS1$

$DN2$מהראשונים$DN2$שלנוהאנושי״ההוןאומר.הואלזה״,שהתנגדו

והמימושיםטבעי,משאבהואויזמותבחדשנותהמבורך

ישראלמספנות

במשקהגדולותהיצואניות
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מאודבשלבאותומנצליםשאנחנולכךגורמיםהמהירים

רקזמןלאורךלקייםאפשראיהערך.שרשרתשלנמוך

לעבורצריכותאפםטארטחברותאפים.סטארטשלתעשייה

היכולתשלהלבויהיוכאן,שיתפתחוגדולותחברותלצד

הגלובלית״.בזירהלהתחרות

אךמקוב,אומרגדולות,חברותשלבנייהיותרלעודדיש

לח־להפוךיכולהאפסטארטחברתכלשלאבכךלהכירגם

ברה

$TS1$לחברה$TS1$

$DN2$לחברה$DN2$.אומר.הואתרבות׳/שלענייןהיאחברה״בנייתגדולה

שיכלהישראליתלחברהמודלהיאלמשל,אימג׳ינג,״גיוון

בחרהאךיותר,עליהשומעיםהיינולאואזמימושלבצע

אתהמצלמתגלולההסוףעדמוצרפיתחההיאאחרת.בדרך

פטנטרישוםשללתהליךנכנסהכךואחרהעיכולמערכת

סטארטשלממצבבחו״ל.בנותהברותהקמתכוללומכירות,

מכיווןהתאפשרוזהגלובלית.כחברהעצמהבנתההיאאפ

אנשיםבהשהיומנהליםומועצתטובההנהלהלהשהיתה

ולהתמודד״.להעזמוכניםשהיו

חושבאךכעיקרון,מהיריםלמימושיםמתנגדאינומקוב

דווקאלטפחיותרחשובבכללותההישראליתשלכלכלה

מוצראיזהשיוצרותחברותהרבה״ישהגדולות.החברותאת

להתמודדסיכוילהןואיןמוצרים,במשפחתמרכיבשהוא

המוצראתאוהטכנולוגיהאתימכרואםאלאהעולמיבשוק

שיהיומאורחשובכמדינהאבלזאת,לעשותשיכוללמי

גדולות.אובינוניותישראליות,גלובליותחברותהרבהלנו

מתעשייהנובעתבעולםלהתחרותשלנוקיימאהבתהיכולת

שצומחת״.תחרותית

המשתלהשכעת

הסטארטאנשיכמובןנמצאיםהמתרסשלהשנימהצד

הע־סדרורדי,שללדעתוורדי.יוסיובראשםעצמם,אפים

דיפויות

$TS1$העדיפויות$TS1$

$DN2$העדיפויות$DN2$העולםששארנכסישישראללמדינתכשמש:ברור

ורדיגדולות?חברותאותו.לטפחשעליהוברורבו,מקנא

בארץ.גדולותחברות״ישכאן:נמצאותכבראלהכימבור

ישראל.גוגלישראל,אינטלמשהו־ישראלנקראותרקהן

שלתולדהשהןחברותעשרותכאןשישיודעיםבתעשייה

מייצרותאושבבים,שמתכננותחברותכוללאינטל,פעילות

סמיקונדקטורס״.למפעליציוד

גדולותישראליותשחברותמלמדורדי,אומרהעבר,ניסיון

מהן״רבותזמן.לאורךתעסוקתיתיציבותהבטיחובהכרחלא

סאיטקם,הדגלמאוניית״החלאומר.הואמעמד״,החזיקולא

גדולהחברהכשבוניםבמרקורי.וכלהוקומברסאלסינטדרך

מצריםמכותבבורסהוהנפקהושיווקניהולבבעיותנתקלים

בשוקהגליםעללרכובצריךבנוסף,חדשה.הודעהועדמכאן

כשבאהיציב.דברבוניםזהמכלאיךהיאוהשאלההעולמי

לאהיארעיון,עםישראליתחברהוקונהגדולהזרהחברה

כאןמקימההיאמקריםבהרבהובורחת.המוחאתלוקחת

הפצהויכולתוכספיניהוליידעמביאהשלה,המפעלאת

בינלאומית״.

החב־שבהעסקיתסביבהבישראלנוצרהורדי,לדברי

רות

$TS1$החברות$TS1$

$DN2$החברות$DN2$הבינלאומיותוהחברותידע,מספקותהקטנותהמקומיות

״אנחנוגדול.למשהואותווהופכותאותולוקחותהגדולות

הואלבצבץ״,לוולתתרעיוןבלקחתמצויניםהישראלים

נחרצות,שדורשמסוכןמאודשלבוזהמשתלה,״אנחנואומר.

בעיהישהאנושיותהחברותלרובבמטרה.ודבקותהתעקשות

ואניבזה,מצויניםאנחנומסוכנים.דבריםעםמאודקשה

מאנשיםמקבלשאניפניותשלהמדהימהמהכמותזאתיורע

בספרדיזמיםעםמדבראניבעצמותיהם.בוערתהזושהאש

בגר־גםמסוכן.לאקבוע,עבורהמקוםרוציםשהםשאומרים

מניה

$TS1$בגרמניה$TS1$

$DN2$בגרמניה$DN2$כוללהישראליהיחסיהיתרוןמהסיכון.פוחדיםוביפאן

שלמאודגדולהתרבותכאןישושאפתנות.יצירתיותגם

צריכההשאיפהבעולם.לקנאהמושאשמשמשתיצירתיות

יתד״.כאןויתקעומחו״ליגיעוגדולותשחברותלהיות

ודרי.מדגישברוכה,תופעההיאומכירתןחברותהקמת

משהוזהכאילוהאקזיטיםאתלהציגלניסיוןמתנגד״אני

לוקחותהגדולותהחברותאקזיטים,כשעושיםפטריוטי.לא

חברותלדבריו,טוב".יותרמשהומהןועושותהקטנותאת

במשק.לתעסוקהצמיחהמנועגםלשמשיכולותאפסטארט

הישראלי?החברותצילהיראותצריךכיצד

להצמיתהיכולתעלבישראלהקנאים׳׳בעולם

אתלהביוומנסיםבךבלרביםאפיםטארט

להיותרוציםבולםאםאותה.ולחקותהתופעה

נורא״ברבללאשזהבנראהאזישראל,במו

אפ״הסטאוט״מדינתהספרמחנוזינגר,שאול

אפיםבבקשה!^סטארטיותר

בוה,זצויאנזזגוניחסודבריםמאודקשהבעיהישהאנושיותהוזבווח"לרונ

ציינההשאיפהבעולם.לקנאהשא10שחשתשנ?יצירתיותשלנזאודגדולהתרבותכאןיש

..•rjוירי,יוסייתד״ויתקעונזחז׳׳ליגיעוגדולותשחברותלהיות

קיימתמאוד,גדולה

יותרגבוההסבירות

אוייסגרשהוא

יכולותרגל.יפשוט

הישראליותהניהול

מהמבריקותלאהן

מרקל,שלמהבעולם״

במרקשחברתנשיאסגן

העולמית
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מקומותרוב2009ב־כימראההאמריקאיהמשקבענייןדו״ח

הסטטיסטיקהפיעלקטנים.מעסקיםהיושנוצרוהעבודה

ואילוטק,בהייהעבודהמכה%7.5עבדו2006ב־הישראלית,

1009כ־שלגידול״זה%01ל־שיעורםהגיעכבר2011ב־

הואמתאים",הכיווןאזמפולת.בזמןועורשנים,בחמש־שש

אומר.

מנ־לצנןמבקשורדישלמםו־גתהבלתיההתלהבותאת

כ״ל

$TS1$מנכ״ל$TS1$

$DN2$מנכ״ל$DN2$כמנכ״לכןלפנישכיהןשני,חייםלשעבר,האוצרמשרד

ההייעל"בריוןנייס.הממוחשבותהתקשורתמערכותיצרנית

שני.אומרהמינון",היאהמרכזיתהשאלהוהמימושים,טק

משמעותידיאחוזמהווההטכנולוגיתשהתעשייה"במשק

להכל,מקוםשישכנראהמהיצוא,מאודומשמעותימהתוצר

ערך״.ישבשרשרתמהחברותאחתולכל

המוכרותבחברותשתשקיעקרןאלהבימיםשמקיםשני,

100בכ־המוכרותלחברותאותןותצמיחדולרמיליון10ב־

במשקפועלותגדולותזרותחברותכימסבירדולר,מיליון

מיקרו־שעשוכפיפיתוח,מרכזיהקמתדפוסים:משניבאחד

םופט

$TS1$מיקרוםופט$TS1$

$DN2$מיקרוםופט$DN2$;שה־לאלהברומהוייצור,פיתוחמרכזיוהקמתוגוגל

קימו

$TS1$שהקימו$TS1$

$DN2$שהקימו$DN2$HP,במקרהואחרות.אינטלמטריאלס,אפליידאינדיגו

ושומ־שכרבארץלעובריםמעבירההאםהחברההראשון

רת

$TS1$ושומרת$TS1$

$DN2$ושומרת$DN2$ומהידעמהתעסוקהמרוויחוהמשקאצלה,החדשנותאת

השני,במקרהאחרים.למקומותלזלוגשיכולמספקת,שהיא

כוללמקצועות,שלרחבבמגווןבתעסוקההואלמשקהרווח

שלהישראליתהיחידהשמכירותובכךעסקי,וניהולייצור

צו־לשתיבמקבילהישראלי.המשקלטובתנזקפותהחברה

רות

$TS1$צורות$TS1$

$DN2$צורות$DN2$שמנוהלותהישראליות,הגדולותההברותפועלותאלה

פוינט,צ׳קאמרוקס,טבע,הןכאלהמלא.באופןמישראל

פיתוח,בתחומיעובריםבארץמחזיקותהןונייס.מלאנוקס

מישראל.מתבצעותומכירותיהןנוספות,ופעילויותניהול

יוצרלמשק,בריאהואהללוהמרכיביםכלשל״שילוב

אומרהחברות״,ביןעובדיםשלמעברומעודדהדדיתהפריה

כחלופהב־שראלאקזיטיםשלהמינוןאםהיא״השאלהשני.

נתמכותחברותהזדמנות.אושוקכשלהואחברהלצמיחת

בעשרותהנמוכיםבמחיריםבישראלנמכרותסיכוןהוןקרנות

באר־מקבילותחברותשלהממוצעמהמחיראחוזיםשלרבות

צות

$TS1$בארצות$TS1$

$DN2$בארצות$DN2$.הצעדאתעושותלהנפקהשיוצאותהמעטותגםהברית

מקבילותחברותלעומתאחוזיםבעשרותהנמוכיםבמחירים

ולמשקיעים,ליזמיםהכנסותלהפסדמעברהברית.בארצות

משמ־לחברותלהפוךשלהןהפוטנציאלאתממצותלאהן

עותיות

$TS1$משמעותיות$TS1$

$DN2$משמעותיות$DN2$.יותר״

בהכרחאינוגםאבלשני,סבורגסה,מילהאינואקזיט

חברותשיש״ברורבכלל.למשקולאבפרטלחברהלאברכה

בהחלטגבוהים,מאודבסכומיםמוקדםבשלבנמכרותהןשאם

המכירהשמחירמאחראךלמשקיעים,כלכליהיגיוןבזהיש

דולר,מיליון44הואהאחרונותהשנים10ב־בישראלהממוצע

פו־שנמכרולחברותהיהשבהםרביםמקריםשישמניחאני

טנציאל

$TS1$פוטנציאל$TS1$

$DN2$פוטנציאל$DN2$ובתסריטיותרגבוהבמחיראקזיטולעשותלצמוח

מימוש,לפנישניםכמהעודיחכוחברותשאםטועןאנישונה.

יותר״.גדולהתהיהולמשקלמשקיעיםליזמים,התשואה

״קיימיםהמוקדמים:למימושיםהסבריםכמהישלדבריו,

שאיהצעהזואםנכונה,עסקיתהחלטהזושבהםמצבים

אואמונהשחסרהאומימון,שחסרמצב־םישלה.לסרבאפשר

גלובלית.בתחרותהעסקאתלבנותלהמשיךביכולתתמיכה
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כלשלאאתגרזהמשמעותיתחברהלבנותטריוויאלי.לאזה

כיבארץהזדמנותישזאת,עםבו.מעונייןאובורוצהאחר

וישמכירהשלשנייםאוסיבובעברושכברויזמיםבגרותיש

משמעותיות״.יותרחברותלבנותוניסיוןתיאבוןלהם

חברותבניהולניסיוןזהשני,מסבירבארץ,שחסרמה

הניסיון.היאהשאלהמוכשרים,אנשיםהרבה״ישגדולות.

כךדולר,מיליון100מעלשמוכרותחברותיותרשיהיוככל

יותרלחברותלהצטרףגםיוכלומכןשלאחראנשיםיותריהיו

לשווישהגיעהסאיטקס,בוגריהיאקלאסיתדוגמהקטנות.

מניסיונםתרמוהםמכירתהלאחרדולר.מיליון700של

יותר״.קטנותחברותלעשרות

ספק:לשניאיןלמשק,גדולותחברותשללתרומתןבנוגע

יותרמחזיקהמכךוכתוצאהיותרגדולהשהחברהשככל״ברור

קהליםיותרומינהלות,כספיםשיווק,ייצור,כמומרכיבים

גדולהלחברההזאת.מהתעשייהחלקיהיוהישראלימהציבור

הציבורי,והשיחהשוקלכוחותמעברהאםאבלמוסף.ערריש

גדולות?חברותהצמחתלקרםמשהולעשותצריכההממשלה

אוליעידור.וחוקימיסויכמותמריציםישבטוח.לאאניבזה

שני,מזהירמקרה,בכללהסתדר״.לדבריםיגרמוהשוקכוחות

שלהבסיסשכבתחשבוןעלתבואלאשהצמיחהלהיזהריש

חברותעשרעורפההיואםטובשהיה״ברורההזנק.חברות

עלהיאהשאלהאבלונייס,פוינטצ׳קמלאנוקס,ישקר,כמו

מוגבל,בלתילאהואכאןהאדםכוחשלהפוטנציאלמה.חשבון

גםאפ,סטארטחברותחשבוןעלקיצוניבאופןמגיעזהואם

מחיר״.ישלזה

שאלהשלניהול

רכיביםומייצרתמפתחתשנישהזכירמלאנוקסחברת

דוג־והיאמידע,אחסוןלמערכותשרתיםביןמידעלהעברת

מה

$TS1$דוגמה$TS1$

$DN2$דוגמה$DN2$מו־מטרהמתוךשהוקמהישראליתטקהיילחברתטובה

צהרת

$TS1$מוצהרת$TS1$

$DN2$מוצהרת$DN2$דולרממיליארדביותרהמוכרתגדולהלחברהלהפוך

ביןבעברהיהולדמן,איילהחברה,ומנכ״למייסדבשנה.

7.2תמורתלמארוולשנמכרהגלילאוהשבביםחברתמייסרי

לה־במטרההחברותשתיאתהקיםלדבריודולר.מיליארד

פוך

$TS1$להפוך$TS1$

$DN2$להפוך$DN2$בגלילאוהשותףעםרעותחילוקיאולםלגדולות,אותן

אחזקותיואתשמימשלאחרכיום,אחרת.לדרךאותוהובילו

(,2007)ב־בבורסהלהנפקהמלאנוקסאתוהובילבגלילאו

חברה,למגהשלוהחברהשללהפיכתהלהתמסרולדמןיכול

ומשקיעים.שותפיםמצדלחץללא

ולדמןגדולות,חברותשלצמיחתןבעידודתומךשהואאף

למס־הגיעהחברה״אםבעיה:המהיריםבמימושיםרואהלא

קנה

$TS1$למסקנה$TS1$

$DN2$למסקנה$DN2$צריכההיאבמכירה,היאשתקבלגבוהההכישהתשואה

סיכוילהשישחושבתהיא״אםאומר.הואזה״,אתלעשות

המניותלבעליטובהכישתמשיך.ראויכגדולה,להצליח

גדולות״.חברותשיהיו■למדינה

הגרו־שהחברותמעדיףדווקאולדמןורדי,ליוסיבניגוד

לות

$TS1$הגרולות$TS1$

$DN2$הגרולות$DN2$חייבים"אנחנוזרות.ולאישראליותיהיובארץהפועלות

הואבארץ״,נשארהכסףרובאזכיזרותולאיציבות־וברות

כמושירותיםלנותניכאןמשלמתישראלית״חברהאומר.

כסףמאודהרבהוזהדיןועורכיחשבוןרואיביטוח,חברות

עש־מחזיקותבישראלשבסיסןגדולותחברותכאן.שנשאר

־ות

$TS1$עשות$TS1$

$DN2$עשות$DN2$אמריקאיותחברותבישראל.בבנקיםדולריםמיליוני

השי־רובאתמפעיליםאנחנובישראל.כסףמחזיקותלא

־ותים

$TS1$השיותים$TS1$

$DN2$השיותים$DN2$,ומייצאיםייצור,תכנוןייצור,ניהולכמובישראל

אנשירובםעובדים,000,1מעסיקהמלאנוקסשיותר.במה

ותמיכהומכירותשיווקכספים,תפעול,אנשיגםאךפיתוח,

בלקוחות״.

העוסקתהעולמיתברודקוםחברתנשיאסגןמרקל,שלמה

עלחולקואלחוטית,קוויתלתקשורתשבביםוייצורבפיתוח

מנסהבישראלשבפעילותהמסבירמרקלזה.בנושא■לדמן

שלאלהלביןגדולהחברהשלהיתרונותביןלשלבברודקום

צעירותחברותרכישתבאמצעותזאתועושהאפ,סטארט

האם.בחברהלהטמיעןבלישהיאכפיפעילותן־השארת

תהיהשהחברהיותרטובשלפיההגישהאתמקבללא׳אני

בי־שנוסדהחברהשלהיתרון״מהמרקל.אומרישראלית״,

שראל,

$TS1$,בישראל$TS1$

$DN2$,בישראל$DN2$להירכשלחברהמאפשריםאםפוינט?וצ׳קטבעכמו

ברודקוםכמוחברההאנשים.עלושומריםעבודהמייצרים

והכנסהפיתוחמרכזימייצרתאפםטארטחברותשרוכשת

לי־בחו״להפעילותביןפעולהשיתוףנוצרבנוסף,למרינה.

שראל,

$TS1$,לישראל$TS1$

$DN2$,לישראל$DN2$זהאופציות.הרבהלאפשריכולהגלובליתחברהכי

התל״ג.אתומגדילהכלכלהאת£ניע

קיימתמאוד,גדולהחברהלהיותישאףאפסטארט״אם

ממשיךרגל",יפשוטאוייסגרשהואגבוההיותר:בירות

כמוחברותכמהאבללגדול,שצריךטוען״ולדמן^רקל.

נקנורובםלגדולים?הפכואפיםסטארטכמהיש?מלאנוקס

7Aמאשרקשהיותרמישראלמרקטינגלעשותרגל.פשטו

היש־הניהולויכולותמשם,זהאתולעשותבאירופהלגור

־אליות

$TS1$הישאליות$TS1$

$DN2$הישאליות$DN2$לגדולהחברהלהפוךכריבעולם.מהמבריקותלאהן

לע־מהאיןואופרטיבי־ייצורי.ניהולי־יצירתיהיבטגםצריך

שות,

$TS1$,לעשות$TS1$

$DN2$,לעשות$DN2$לאאבלבאלתור,ביצירתיות,מאודטוביםהישראלים

במרקטינג״.אוגדולותחברותבניהוליעיל,בייצורידועים

למ־מוקדהיאהישראליותבחברותהניהולאיכותסוגיית

חלוקת

$TS1$למחלוקת$TS1$

$DN2$למחלוקת$DN2$,המו־משמעותיתנגףכאבןאותהמצייניםורביםקשה

נעת

$TS1$המונעת$TS1$

$DN2$המונעת$DN2$רעהולדמןמייצגזהכנושאגדולות.לחברותלהפוךמהן

DiiniiN iri'nin !!1uMiiMilחרוכה.אדנוהnuinwnאותם.מהללת

נוצרתבלום.להשאירוונותלאאפיהםטארטאתשקונהחיאבל

נואתור״שנשאריםmuuiכישרון,בזכותשרשתתוקטנהנואודשכבה

שלגיגיוראלשעבר,רפאלמנכ״ל

אקשר״אי

לאורוגיקייגז

תעשייהזמודק

שלקטאדט

31111
׳׳

ישראל
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הצמחתשמונעותניהולבעיותבארץשאיןוטועןשכיחהלא

חברהלנהליכולישראלימנכ״לאומר,הואלמעשה,חברות.

מחו״למנכ״ל״הבאתזר:ממנכ״ליותרטובצומחתישראלית

הםשונה.התרבותכיישראליות,בחברותמצליחהלאלרוב

ישראלי,מנכ״לצריכהישראליתחברהאחרת.בצורהעוברים

מנכ״ליפאני.מנכ״למעסיקותהיפאניותהחברותשרובכמו

זרמנכ״לדווקאלכישלון.לאלהצלחה,גורםהואישראלי

מקרים״.בהרבהזהאתרואהואנילכישלון,להובילעלול

המדינהשמחזיקההמפתח

הממשלה,ראשבמשרדלכלכלההלאומיתהמועצהראשגם

מבעייתסובליםישראלייםאפיםשסטארטסבורקנדל,יוג׳ין

שניהלורביםמנהליםפה״איןצמיחתם.אתשמעכבתניהול

שלנוהיכולתאתמאטוזההברית,בארצותכמוטקהייחברות

לוקח״זהקנדל.אומרהמיידי״,בטווחגדולותחברותלהצמיח

שלהןשהמטרהחברותפהקמותשלאאומרלאזהאבלזמן,

שעשוויזמיםמשקיעיםידיעלקורהזהגדולות.להיותהיא

לאכברהםסבלנות.להםישועכשיוהראשוןהאקזיטאת

היאשלהםהמטרהלילדים.ולדירהלמשכנתאלדאוגצריכים

משמעותיות״.חברותלבנות

שלמצמיחתןלהרוויחמהישהישראליהעבודהלשוקגם

תכ־עושותגדולות״חברותקנדל.אומרגדולות,חברותעוד

נון

$TS1$תכנון$TS1$

$DN2$תכנון$DN2$שהואמפתחהארוך.לטווחארםכוחמיצוישלטוביותר

היאאם50בגילגםלתעשייהלתרוםיכול3035בגילגאון

פיתוחאיןקטנותבחברותשלו.הקריירהאתלפתחיודעת

טובמנצלתגדולהחברההמשק.מבחינתבעיהוזוקריירה,

ניהוליתשדרהמפתחתבנשים,יותרמתחשבתאדם,כוחיותר

אנשיםכיחשוב,וזהאחרותלחברותכךאחרלצאתשיכולה

למנועיכולניסיוןעםומנהלטעויות,אותןלעשותנוטים

אתלעודדהמדינהעלכימדגישהואזאת,עםעליהן״.חזרה

״היתרוןבהן.מפגיעהולהימנעאפסטארטחברותשלהקמתן

יוזםמקורי,ייחודי,מאודאנושיבהוןהואישראלשלהיחסי

לנפשיחםאוכמותבאותהאלהכלאתלמצואקשהוחדשני.

אומר.הואזה״,אתלמנףצריכהוהמדינהבעולם,

טמוןקנדל,אומרגדולות,חברותשללהצמחתןהמפתח

להישארלגדולשרוצהלחברהשתאפשרתשתיתבפיתוח

שיאפשראנושיהוןפיתוחלכלולצריכהזותשתיתישראלית.

מחו״ל,ישראליםהחזרתאועובדיםהכשרתלצמוח,לחברות

הכספיםבתחומיופעילותהשקעותקרןכמומימוןאמצעי

המדינהשעושההצעדיםאחדגדולות.חברותשלוהשיווק

יש־לחברותעתהכברמעניקהשהיאההקלותהואזהבכיוון

ראליות

$TS1$ישראליות$TS1$

$DN2$ישראליות$DN2$קט־ישראליותחברותלרכושהמעוניינותגדולות

נות.

$TS1$.קטנות$TS1$

$DN2$.קטנות$DN2$קונדואיט.כמוההקלה,אתלממששמתחילותחברותיש

חברות40ב־משתלביםהיואפיםסטארטעובדי000,2״אם

היוהםהאםאבלגדולה,יותרהיתהלמשקהתרומהגדולות,

אפסטארטלאותובטוח.לאיעילות?באותהבפיתוחעוסקים

גדולה,לחברהלהפוךופוטנציאלטכנולוגיחידושלושיש

אפשרותלואיןאםלגדול.לושיאפשרותנאיםלספקצריך

הרעיון״.אתימכרושהמפתחיםעדיףלגדול,

יועץגםהמשמשחסון,אביהתמ״ת,במשרדהראשיהמדען

החלשבאחרונהמספרידע,עתירותחברותבנושאלממשלה

חברותלהצמיחכיצדבשאלההאוצרמשרדעםמוחותםיעור

קטנות״,וגםגדולותחברותגםצריך״המשקיותר.גדולות

לגדלאפשרותשתהיהלדאוגהיאשלי״המטרהחסון.אומר

כיוםנוטההמטוטלתכאלה.מספיקלנואיןכיגדולות,חברות

והנטייההתחרותיהיתרוןאתשמייצגמצבלקטנות,יותר

צריךאבלרע,זהשמימושיםלומראסורשלנו.התרבותית

גדולות״.חברותלבנותאפשרותתהיהזמןשלאורךלדאוג

כליםשלפיתוחםהיאחסון,אומרהנבדקות,החלופותאחת

תחום,מאותוחברותכמהביןפעולהשיתופילעידודנוספים

״ישיותר.גדולהאחת,חברהלכריאותןלמזגשיאפשרבאופן

שלודומים,מאודבתחומיםבארץהפועלותישראליותחברות

המובייל,בתחוםקריטית.מסהיוצרותהיוידייםמשלבותהיו

קרןרומים.בתחומיםבינוניותחברותכמהקיימותלדוגמה,

מיזוגים.ולעשותכאלההזדמנויותלזהותצריכההשקעות

לאומיות,דוקרנותכמוישראלית,קרןעללחשובאפשר

לתתאוישראליות.חברותשתיביןפעולהבשיתופישתסייע

מהבנק".בהלוואההמלווהמיזוגלמימוןמרינהערבות

חסוןבמשק,ענקבחברותהמחסורעללתהותבמקום

חברותבהולראותהמלאה,הכוםחציעללהסתכלמציע

כלשמוכרותוקונרואיטמלאנוקסאימג׳ינג,גיווןדוגמת

מק־דבריםכמהלזכור״חשובדולרים.מיליוניבמאותאחת

לים״,

$TS1$,מקלים״$TS1$

$DN2$,מקלים״$DN2$צעירהטקההיישתעשייתהואמהם״אחדאומר.הוא

גדולותחברותלבנותאבלמהר,לרוץאוהביםאנחנומאוד.

כלכלייםשמשיקוליםקרנותיותרבעולםישהיוםזמן.לוקח

מיליון100ב־שמוכרתחברהשלמימושלדחותמעדיפות

ישמכירותיה.אתשתשלשעדולחכותשנים,בשלושדולר

מהלחץמורידוזהמימושים,ביצעושכברבוגריםיזמיםיותר

מהר״.לממש

לצמוחכוחישלמי

זינגר,שאולמציעהמחלוקתעליותררחבהפרספקטיבה

ניסושבואפ״,הסטארט״מדינתהספראתסינורדןעםשחיבר

טועןזינגרגםורדי,כמוהישראלית.היזמותקוראתלפצח

אתמחמיץחברותהצמחתאומוקדםמימושעלהדיוןשעצם

זהשלהמשמעותמהלהביןהתחלנושלאמראה"זההעיקר.

הנכסמהומביניםלאושאנשיםאפ,סטארטאומתשאנחנו

השלבחשובכמהמביניםהיוהם״אםאומר.הואהישראלי״,

מתייחסיםהיוהםהכוללת,הסביבהבתוךאפהסטארטשל

נסגריםיותרנפתחים,פחות

חברותכמה

חטארטאפ

וכמהנפתחות

מדינסגרות

549בממוצע?שנה
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ויזמות,בחדשנותהמבורךשלגו,האנושי״ההון.-viaמנב״ללשעברמקוב,ישראל

שאנחנולנךגורמיםאפיםםטארטשלהמהיריםהמימושיםי.טב/משאבהוא

הערך״שרשרתשלמאודנמוךבשלבאותומנצלים

מדי־כלחדשנות.שלמגזרליצירתולאובססיהלרעבאחרת

נה

$TS1$מדינה$TS1$

$DN2$מדינה$DN2$היכולתעלבישראלמקנאיםבעולםזה.אתלפצחמנסה

התופעהאתלהביןומנסיםכךכלרביםאפיםםטארטלהצמיח

כנראהאזישראל,כמולהיותרוציםכולםואםאותה,ולחקות

מימושיםמבצעותשהחברותאפילונורא,כךכללאשזה

חברותהקמתכאןלעודדצריךאםיודעלאאנימהירים.

מס־תצמחהבאההגדולהשהחברהלזכורצריךאבלגדולות,

טארט

$TS1$מסטארט$TS1$

$DN2$מסטארט$DN2$."אפ

יבצעוסדרתייםכשיזמים-קומוישראליותענקחברות

ברוראבלזינגר,מעריךחדש,אתגרויחפשומימושיםכמה

אתלקחתאםהושב״כשיזםבה.ילכוכולםשלאדרךשזולו

הואדולר,למיליארדמכירותדולרמיליון100מ־שלוהחברה

אחריםודבריםניהולשיווק,צריךזהאתלעשותשכדייורע

זולחלוטין,שונהצמיחהשלהאתגרלחדשנות.מעברשהם

יודעכךכללאשהואחושבהישראליהיזםלגמרי.שונהחיה

ובכלל,זה,אתאוהבכךכללאשהואאוזהאתלעשותאיך

לאזהמממש,הואאזחדש,אפלסטארטרעיוןלוישכבר

לביןהיזמותשלבביןההבדלסבלנות.חוסראוכסףבצע

אפים,םטארטשלושה־חמישהאחרימשמעותי.הואצמיחה

יותרקצתיידעכברהואאזאבלדילמה,באותהיתקלהיזם

כייותר,רבהסבלנותלוותהיהוניהול,מכירותשיווק,על

לאתגררצוןרואהשאניחושבאניהרבה.הרוויחכברהוא

סדרתיים".יזמיםאצלחרש

מר־למדינה,ענקיתהזדמנותהיאאפיםהסטארטפריחת

גיש

$TS1$מרגיש$TS1$

$DN2$מרגיש$DN2$,להישחקעלולישראלשלהייחודיהיתרוןאךזינגר

זמןבחלון״אנחנואותו.לנצלנשכיללאאםולהיעלם

״בכלאומר.הואהבאות״,השנים1020ב־פתוחשיישאר

ובישראל.הסיליקוןבעמקכמוחדשנותמגזרייצמחוהעולם

אבלהחברות,ובמספרבגודלמוביליםאלהשניבינתיים

סין,ברזיל,בהודו,גםיהיהזההקרובבעתידזמני.מצבזה

כברזהמקומות.מינימכלתבואחדשנותוברלין.לונדון

יתגבר".וזהמתחיל,

בכללהימצאשעלינוהיאזינגר,אומרהדבר,משמעות

יותר״הרבהלהן.ולעזורחדשנותשמצמיחותמדינותאותן

בשיתוףתצמחהמובילותבמדינותהחדשנותאםיהיהטוב

ומזכיראומר,הואבלעדינו״,יקרהשזהמאשראתנופעולה

שלההחינוכיתשהתוכנההישראלית,לאבמיינרחברתאת

בשימושםנמצאתוכברמקומי,יזםידיעללברזילהובאה

נשארהפיתוחשבולמצבדוגמה״זותלמידים.אלף300של

חושבאניולכןבחו״ל,נמצאיםוהמשקיעהשוקואילובארץ,

גדולותחברותיותרלבנותאפשראםלבדוקחשובשפחות

אח־מדינותעםגדולותחברותלהקיםחשובויותרבארץ,

רות.

$TS1$.אחרות$TS1$

$DN2$.אחרות$DN2$מבחינתהגיוניויותרבכלכלהלנומתאיםיותרזה

חברהלבנותאלאנוקיה,כמוחברהלבנותלאזההערך.

וחלקםבישראל,שלהמהעובדיםשחלקדולרמיליארדשל

אנחנוממילאבזה?רעמהנוספות.ובמדינותבהודובברזיל,

ענק״.חברותלהרבהעובריםמספיקכאןואיןקטנהמדינה

קצרהואהנצח

אתלעודדלהפסיקשישהטועניםאלהצודק?מיאז

מבו־חברותלהצמיחיזמיםלעודדולעבורהאקזיטיםמגמת

ססות

$TS1$מבוססות$TS1$

$DN2$מבוססות$DN2$,שישהטועניםאלהאונבנו״,״לנצחמסוגוגדולות

ולהמשיךבעולם,הייחודיהישראליהיחסיהיתרוןאתלנצל

לעיתויקשרללאאפםטארטחברותהקמתלעודדדווקא

מכירתן?

היש־למשקדרושותמנצחאוניותצילבנותכדיכינראה

ראלי

$TS1$הישראלי$TS1$

$DN2$הישראלי$DN2$ומהנדסים,פיתוחאנשימאותשיעסיקוענקחברותעוד

בהכנסותהמדינהקופתאתויעשירויצואניותלמגהיהפכו

הישראליתחברההמגהחזוןלהגשמתבדרךואולםממסים.

מאגרהראשוןחשובים.סייגיםכמהלזכורעלינוהבאה,

נו־לאענקוחברותמוגבל,בלתיאינוהישראליהכישרונות

צרות

$TS1$נוצרות$TS1$

$DN2$נוצרות$DN2$מקו־ומשאביםעבודהכוחעלנשענותאלאמאיןיש

מיים,

$TS1$,מקומיים$TS1$

$DN2$,מקומיים$DN2$בחינוךההשקעהומהיקףהאוכלוסייהמגורלהנגזרים

אנשיתעסוקתביןעדיןאיזוןעללשמורישלכןטכנולוגי.

הסטארטבחברותהעסקתםלביןאלהבחברותופיתוחמחקר

חברותשמעניקותהיחסיביתרוןמפגיעהמאודולהיזהראפ,

שתצמחגדולהגלובליתטקהייחברתלישראל.אפהסטארט

מהן.מאחתכנראהתצמחכאן

חברותביןהאבחנהעלמחדשלחשובישהשניהסייג

כאןשמפעילותזרותחברותלביןבישראלשבסיסןגדולות

ישרא־מחברותלמשקהמיידיתהתמורהמקומיות.שלוחות

ליות

$TS1$ישראליות$TS1$

$DN2$ישראליות$DN2$יותרנרחבתהמקומיתפעילותןכייותר,גדולהאמנם

רקכאןמבצעותהזרותמהחברותחלקואילומם,יותרומניבה

המפת־אתמעסיקותהזרותהחברותזאת,עםפיתוח.פעילות

חים

$TS1$המפתחים$TS1$

$DN2$המפתחים$DN2$ומביאותהעולמי,השוקשלהחניתבחודשלהןהישראלים

במשק.שחסרותושיווקניהולשלמתקדמותיכולותאתן

ראוינזיל.מונחהואש״נצח״גםנזכורהבהלבסוף,

הסטארטהישראלית,הכלכלהשלגיבוריהשלצדאמנם

חרוציםליזמיםגםמקוםנפנהלאקזיט,המשחריםאפיסטים

חב־ומצמיחיםואפורה,קשהבעבודהממרצםהמשקיעים

רות

$TS1$חברות$TS1$

$DN2$חברות$DN2$עלינוזאת,עםבתחומן.שוקמובילותלהיותשהופכות

לאושאישלנצח,שנבנוחברותכזהדברבאמתשאיןלזכור

ונחלהלמנוחהיגיעהישראלישהמשקלהבטיחבאמתיכול

ההוכחהכינראהענק.חברותחמשעודבויקומורקאם

הנוכחיתמצוקתהבפינלנד:כיוםנמצאתלכךביותרהטובה

עבורנכסףמורלשימשהשניםשבמשךחברהנוקיהשל

שגםמעירהמקומיתענקיתשללעלייתההמייחליםאלה

בתוךלאבריכולהלנצחנבנתהכאילושנראיתחברהמגה

לתח־כראויעצמהתכיןלאאםיציבותהאתספורותשנים

רות

$TS1$לתחרות$TS1$

$DN2$לתחרות$DN2$הגלובלי.בשוק
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