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נפתלי בנט מתכווןלהקים רשותלחדשנות,לארי
מתכוון להתחיל את מהפכת ההיי־טק החברתי ומרב אורן
רוצהלהקים בית לנשים יזמיות
בכירים בתעשיית
ההיי־טק מספריםאילו החלטותקיבלו לשנה הקרובה
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שנת  2015יצאה היום

לדרך וזה הזמןלשמוע

חלטהגורלית
נפתלי

אקהויז

שמענן

מפנה משמעותיות
שתי

מעורב ,רפיד
וטוליפ ,אמורותלהגיע

לנקודות
מריקל,
כלי דם במוח ,אמורהלהגיע ב־  2015לשלב
הטכנולוגיות שלהואילוטוליפ
מסחור
אמורה לקבל אישור שיווק של המוצר שלה,
המתנפחת בקיבה ומעודדת
גלולהנבלעת
תחושת שובע והרזיה ,אמורלהגיעלאישור
ואולי גם התחלה של מכירות,
באירופה,
אנחנומעונייניםלהיות השנה מאוד
אקטיבייםלגבי השקעות של החממה
הטכנולוגיתאלוןונצ׳רם ,ואני מניח כי
חברות חדשות.
ב־  2015יכנסו לחממה
בחברת סינרון ישלנו כמה יעדים ברורים
אולם אלה מתוארים היטב בדוחותשלנו.
המפתחת

שמעון
משקיע

אקהויז
פרטי

מוצריםלטיפול

הוא

מנכ״ל

ומבעלי

ברפיר

בחמימות

םינרון,

חממת אלון

ממשלתישראל ,להקים
ולהוביל
שתסייעלהיי־טקהישראלי להמשיך
הטכנולוגית
את חזית החדשנות
העולמית
אנו מחויבים למשימה ובכוונתי להמשיך
וליישומה .עשינו דברים יוצאי
לפעוללקידומה
רשות

ונצירם

שכזאת

תשדר

בארץ

וגםבעולם

ההיי־טק

בה ,שאנחנו

בפרוייקט הזה.

מטרה נוספת לשנה הבאה היאליצור
היי־טקהישראלי ,שמורכב מחברותישראליות
ובעלות זיקהישראלית הנסחרות בתל אביב
מדד

ובבורסות אחרות ,מעין ״מרד

סטארט־אפ

ניישן״,
עליו יושקובחו״לובישראל תעודות
סל .trETPi

מזה שנה

עמותת

נפתלי

בנט

הוא

שיריי

דובר

ועידן

ישר

רוני

שטרית

בך

היאםמנכ׳יל

הבורסה

ישלי

את

הזכותלהוביל

את

מחשבה טובה,שפועלת לצמצום הפער

טכנולוגיה .לאחר
החברתי על ידי הנגשת
שנים בעמותהקיבלתי על עצמי את
מאתגרת ומלמדת כאחד.
המנכ״ל ועברתי שנה
לקראת השנה החדשה,החלום שלי הואלעסוק
באוכלוסייה
טכנולוגי ,במיוחד
יותר בחינוך
הילדים .אני מאמינה בכוחו של החינוך לשנות
עולם,הילדים צעירים וצמאים
סדרי
לידע.
במפגש החשוב ביןלומד למלמד ישנה הזדמנות
אדירה שאינהמנוצלת בצורה מיטבית.בעידן
של היום ,המורה הוא כבר אינו המקורהבלעדי
לידע .כאשר בחיפוש פשוט ברשתהילד נחשף
למידע רב ,קשה לחשוב על כך שישנםילדים
רבים שאין להם את הנגישות הבסיסית .האתגר
האמיתישלנו ,הוא לחנךילדים ללמודולצרוך
הטכנולוגיה הינה
מידע בצורה חיובית ונכונה.
מנוף להשתלבות בחברה,ליצירתחלומות
בעולם של היום ,אנו
וחשיבה על העתיד.
טכנולוגית
צריכים לשאוף יותר לחשיפה
נכונה ,העצמת המורים במתווכי למידה וחינוך
הילדיםללמידה .בשנה הקרובה ,המטרה שלי
היא לקרם את תוכניתהילדים של מחשבה
לטכנולוגיה.
טובהלחינוך
שש

תפקיד

אורנית בן
עמותת

שר

רועי גולדנברג,

חדשנות

כי תשומת הלב הממשלתית מופנית לתחום
זה וכי שותפות בסיכון יחד עם הממשלה
היא כדאית לכל הצדדים .לצר המשימות
המסורתיות של לשכת המדען הראשי ,על
מדיניות החדשנות הממשלתיתלפעול להשגת
לאומיות.
משימות
הכלכלה

החדשה

החברתיים

ישלנו תוכנית ארוכת טווח לתחום
בבורסה ,כשאחד היעדיםהמובילים
מקוויםלהגשים כבר בשנה הבאה ,הואלהוציא
האנליזה על חברות היי־
$TS1$הייטק$TS1$
לפועל את תוכנית
$DN2$הייטק $DN2$וביומד בבורסה .אםנצליחלהביא חברה
טק
עתה ,נדרש
דופן בעשרים השנים האחרונות
אנליזות
אחת או שתיים ברמה גבוהה ,שייתנו
מאיתנו להתחדש.
שתשרת גם את
טכנולוגיה ברמה
על חברות
לעדכן את היעדים שאנו
אנו מחויבים
הרי
המוסריים
את
וגם
הציבור
שלנו
ההתנהלות
אופן
ואת
שעשינו
מציביםלעצמנו
פריצת דרך .היום המוסדיים אינם ממוקדים
כך שיתאימולגוף מרובה משימות המופקד על
בתחום אושלדעתם החברות קטנות מדי או לא
תחום החדשנותבישראל .הקשר היומיומי עם
החברות מביא עימו הבנה עמוקה של האתגרים
סחירות מספיק,ולכן אין להם טעם להקדיש
ותרנגולת ואנחנו מנסים
אנליסט .זו ביצה
להן
והקשיים איתם מתמודדות החברות .מחובתנו
להיערך על מנת להתאיםלצךכי השוק
לפרוץ אתהמעגל השוטה הזה ,כדי שחברות
הטכנולוגיהשעדיין אינן מתאימות
בתחומי
ולצרכים המתעדכנים של החברותולהיות
לנאסר״ק אך כבר מתאימותלהיות ציבוריות,
ויעיל לאתגרים
מסוגלים לתת מענה מהיר
יכולולהיסחר כאן ,ולא יחושו כי שווי השוק
באמצעות גמישות רבה ,ארגז כלים מגוון
שלהןמוגבל משום שאין מבינים אותן .כבר
ויצירת פתרונות דינמיים.
יחד עם זאת ,חברותיכולותלהצליח רק
אנליזה ,ביניהן
ישלנו הצעות מתשע חברות
מובילות,שמעוניינות להשתתף
הקמת רשות
שמשדרת ודאות
בסביבה יציבה
חברות
גם
למשקיעים

גל וינרב.

לצמצם את

אסטרטגית

שבהן אני משקיע פרטי

מפנה משמעותיות ב־ 2015

בנט

$TS1$״מתסטארטאפ$TS1$
״מת־
להשיק
להקים ושש חדשנות
החליטה
כידוע ,לאחר עבודה
ניישן״
סטארט־אפ
$DN2$״מתסטארטאפ$DN2$

לנקודות
להגיע
חברות

תני

שטרית

יעשו בכירי ההיי־טק בשנה

אורנית בן

בך

ישר
מחשבה

מה

היאמנכ׳ילית
טובה

רבי

