
                                                             

החברות הזוכות בתוכית  9היא בין  וויפלאש :יויקורן טכולוגיות

  2020לשת  MassChallenge Israelההאצה של  

  מדיות 36-חברות מ 400החברה בחרה מתוך 
  

), שותפות השקעה בחברות טכולוגיה יקט יויקורן טכולוגיות (ת"א: – 2020בספטמבר,  16, אביב-לת

, ומפתחת 12.7%-, המוחזקת על ידי השותפות בכWipeFlushכי חברת מדווחת  בעלות פעילות מחקר ופיתוח

הזוכות בתוכית  9, היא בין בד מתפרק למגבוים שטפים מחומרים מתכלים שאים כוללים פלסטיק ומזהמים

  .20201לשת  MassChallenge Israelהאצה של 

-מדיות ברחבי העולם ויזכו ל 36-מועמדים, מ -400בחרו מתוך מאגר של כ 2020הזוכים בפרס לשת 

Roadshow יוייןעם משקיעים , שם יפגשו 2021יורק ובוסטון בתחילת -ממומן בובעלי ע .MassChallenge 

על ידי ות עולמית שיבת לחזק את המערכת האקולוגית לחדם המחועולמית של מאיצי סטארטאפי היא רשת

 2018דורגה על ידי פורבס בשת  MassChallengeתמיכה בסטאראפים בעלי פוטציאל גבוה בכל העולם. 

  מבין האקסלרטורים הטובים בעולם.  במקום החמישי

בשה. הבד שמפתחת החברה  5%-מיליארד דולר הצומח ב 17פוה לשוק בהיקף שתי של  WipeFlushחברת 

  מתוכן לעמוד בכל הרגולציה והתקיה האירופאית והאמריקאית, תוך שמירה על חוזק, שטפות ומחיר.

  

 חברה ציבורית בישראל -בסייברוואן  1.68%היא החזקה של  ההשקעהליויקורן השקעות וספות, אחת מהן 

מיליון שקל ועוסקת בפיתוח מערכות מצילות חיים על ידי מיעת שימוש בטלפון ייד  26-שגייסה לאחרוה כ

על מחיר משמעותית במחיר ההפקה של סייברוואן, המשקף פרמיה  הובטחהבמהלך סיעה. השקעת יויקורן 

לארגוים  תוח יישומיםבחברת בובייל, העוסקת במחקר ופי 8.62%ההפקה. השקעה וספת היא החזקה של 

  קטים.

בוסף הופקו . שקלמיליון  70של  בהיקף (IPO)הפקה ראשוית לציבור השלימה בהצלחה יויקורן טכולוגיות 

השותפות הוקמה על מת לאפשר מיליון שקל.  95עוד  שותפותגם שתי סדרות אופציות שמימושן המלא יכיס ל

על ידי  ה מראשהגיוס הובטחהשלמת  טכולוגיה חדשיות ומבטיחות.למשקיעים להיחשף להשקעות בחברות 

כולל בהיקף  השקעותבית , הפיקס, אקסלס ומור אלטשולר שחם, בייהם פסגות מובילים מוסדיים םמשקיעי

מיליון  10השקיע במסגרת גיוס זה סך של שהשותף הכללי, המהל את השותפות, וכן  שקלמיליון  66.5של 

ובמכרז הציבורי התקבלו ביקושים של  מיליון שקל 3.5 בהיקףיירות ערך של השותפות  הוצעו לציבורשקלים. 

  . 2.8%ושיעור ההקצאה עמד על  36מיליון שקלים, פי  126

                                                           
1 mjerusale-in-startups-top-to-prizes-cash-in-ils-500000-awards-israel-https://masschallenge.org/announcement/masschallenge 



                                                             

עדת וואת עמית גרין כמכ"ל השותפות.  יו"ר יויקורן טכולוגיותכליגד רוטלוי, ההלת השותפות כוללת את 

 ודן ויטראוב,, ם, מוטי גוטמן, יוסי בן שלוםיוה טב'יעקל מכ"ל החברה עמית גרין ואת כוללות את ההשקעות

  , מיזמים, מיזוגים ורכישות ואקזיטים.הצלחות רבות בחברותאשי עסקים מובילים בעלי יסיון ו

טכולוגיה, התחומי חברות צעירות הפועלות בעל מיקוד ב תמבוססיויקורן שותפות אסטרטגיית ההשקעה של 

החברות שבחות חברה לטווח של כשלוש שים. כל מיליון דולר ב 1-2 ביןשעם השקעה איטרט, הכה וותה

המייצרים  ומספקים מעה לצרכים ,פתרוות חדשיים הפוים לשווקים איתים עםההלות איכותיות  כוללות

ההלת השותפות לסייע באופן יכר לקידום החברה המידה בה מסוגלת  עותי בשוק היעד. בחת גםביקוש משמ

  ראה לעין. האסטרטגיית יציאה למימוש השקעה או הפקה בטווח יישום לו

  

  אודות יויקורן

יגאל רון ויסרברג ושותפות יויקורן להשקעה בחברות טכולוגיה צעירות הוקמה על ידי יעקל'ה טבוים, ליגד רוטלוי, 

רציו, חלל וחברות  םבייה, יםרב יםציבוריו יםפרטי תאגידיםהוא ליגד רוטלוי, בעל יסיון עשיר בלדאו. יו"ר השותפות 

   יזמות.השות יסיון בתחומי הטכולוגיה, הפיסים ו 25מביא עימו אשר  עמית גריןהשותפות הוא מכ"ל . וספות

 המשמש גם כדירקטור, ה טבוים'יעקל לעוסף גרין בהמכ"ל עמית ועדת ההשקעות של יויקורן טכולוגיות כוללת את 

חבר  .הטכולוגישל חברות רבים מיזוגים ורכישות, הפקות ואקזיטים תחום ההשקעות, שה ב 35יסיון עסקי של  בעל -

, שעשתה במהלך השים 35ת"א מכ"ל חברת מטריקס, הסחרת במדד מוטי גוטמן, עדת ההשקעות הוא ווסף בו

אשר  מהל בכיריסיון רב שים כ בעליוסי בן שלום, חבר וסף הוא  מיזוגים של חברות טכולוגיה.האחרוות עשרות 

יטר. חבר וסף פוו , טלדור, דאל, סימטרוןDBSIבייהן  ,הוביל בשים האחרוות השקעות ואקזיטים בחברות רבות

כ"ל ההחזקות הריאליות של בק איגוד מכ"ל פרוסיד הון סיכון, ששימש בעבר כמ דן ויטראוב,הוא  ה זועדובו

ועדת ההשקעות של השותפות הם כן צוות הההלה ו דירקטור במספר רב של חברות ציבוריות פרטיות וממשלתיות.כו

והיקף השקעות של מיליארדי שקלים, מויטין מוצלח באקזיטים, עסקאות מיזוג ורכישה והפקות. עשיר בעלי יסיון 

  ולוגי, שוק ההון, השקעות ופיתוח עסקי וקשרים בילאומיים.בתחום הטכ ם היאהתמחות

ם, לרבות י, בין השאר על רקע משבר הקורוה שהאיץ תהליכים טכולוגימצמיחה מחודשתכיום הה  התחום הטכולוגי

בפתרוות טכולוגיים. עקב כך, בחצי השה  מוצרים ושירותים מסורתיים החלפתו בפתרוות לעבודה מהביתגובר צורך 

רוח גבית  עובדה המעיקהגופים מוסדיים, מצד היקף ההשקעות בחברות טכולוגיה, בעיקר גדל משמעותית  האחרוה

השקעות בתחום הטכולוגי מהוות השקעת עוגן גדלה והולכת בתיקי ההשקעות של גופים מוסדיים בארץ הלתחום. 

  ובחו"ל.

 השקעה במספר חברות ולא בחברה בודדת מספר יתרוות מרכזיים. הראשון הוא שילוב של ישות יויקורן השקעה בשותפל

כיוון  ,תהליך איתור ובחירת ההשקעהאת את הצורך ו תמייתר תוך פיזור והקטת סיכוים. כמו כן, ההשקעה בשותפות

אין גישות למספר רב של ים ומוסדיים וות מומחים קיים ומוסה ביויקורן. למשקיעים פרטיעל צשהיא מתבססת 

ואין הצדקה כלכלית להחזיק צוות כזה ברמת הגוף המוסדי, המתמקד ביהול  ,מומחים ברמה זו בתחום הטכולוגיה

פוטציאל עליית ערך משמעותי לאור עם  הים מהשקעה המוסדיים המשקיעים יתרון וסף הוא שהשקעות סחירות. 

הוא שמדובר בהשקעה סחירה וזילה באמצעות הבורסה, וסף יתרון מרכזי  החברות.השקעה בשלבים מוקדמים של 

 מביאה לאופטימיזציה את יכולת יהול הסיכוים, גיוון ההשקעות ומימוש אקזיטים.ה


