
                                                             

  מעבה את פורטפוליו החברות עם השקעה חמישית: יויקורן

, טעיהאויברסליות לשפיתחה תחות טריקס סתשקיע ב 

מאפשרות פעילות ה ,מגוון רחב של רחפיםלותקשורת  תחזוקה

   ללא תלות בזמן סוללהמתמשכת 

פעילות  ואזרחיות מחייב , אבטחתיותמשימות צבאיותלהשימוש הגובר ברחפים 

   הפתרון של סטריקס ועד להבטיח זאת –רציפה ושוטפת 

מיליון דולר לפי הכסף.  3מיליון דולר, לפי שווי של  1אלף דולר, מתוך סבב גיוס של  560יויקורן תשקיע 

  מיליון דולר 9מיליון דולר וסף לפי שווי של  1בסבב זה  בעמידת אבן דרך של סטריקס, ישקיעו המשקיעים

  

יויקורן טכולוגיות (ת"א: יקט), שותפות השקעה בחברות טכולוגיה בעלות  – 2021, ביואר 21, אביב-לת

חברה פרטית  התקשרה במזכר עקרוות לא מחייב להשקעה בחברת סטריקס,כי מדווחת  פעילות מחקר ופיתוח

   בשטח ללא תלות בחיבור לחשמל. שפיתחה טכולוגיה ייחודית לצורך טעית כל סוגי הרחפים

יושקעו על דולר אלף  560מיליון דולר, מתוכו  1יויקורן תוביל סבב גיוס של עם אישור כל האורגים בשותפות, 

ף. עם עמידת סטריקס באבן דרך, תבוצע מיליון דולר לפי הכס 3ידה, והשאר ממשקיעים וספים, לפי שווי של 

  מיליון דולר.  9על ידי המשקיעים בסיבוב זה, לפי שווי של מיליון דולר  1בסך השקעה וספת 

  סרטון המחשה לפעולת קפסולות הרחפים:

https://www.youtube.com/watch?v=60hUoOVKjuQ&feature=youtu.be  

 מספקים.מגוון השירותים שהם על רקע התרחבות הרחפים צומח במהרה שוק " עמית גרין, מכ"ל יויקורן:

דבר הפותח בפי סטריקס שווקים  פעילותםאופן שמסדירה את בכל העולם רגולציה זאת ישה לצד 

שציף ריקס מהווה אבן בסיס לכל התחום ואו מצפים טסאו מעריכים כי הפתרון הייחודי של . משמעותיים

  ערך במהירות בהשקעה זו".

הן אויברסליות ומתאימות לכל סוגי הרחפים בעולם והן כוללות בקרת אקלים (קפסולות) תחות הטעיה 

ה. פיזור רחב של קפסולות מאפשר סביבת , יכול שידור של טלמטריה והעברת תוים לחדר בקרלטעיה מרבית

 ואזרחיות לטווח ארוך ובאופן משמעותי יותר ממה שקיים היום , אבטחתיותעבודה לביצוע משימות צבאיות

  .ומייתרת את הצורך בהחלפת סוללות תכופה או חזרה למפעיל

עבור חברות שמעוייות להטיס רחפים ללא  סטריקס סיימה את שלב יסויי השטח ומתכת לפרוס קפסולות

  מטיס בשטח, דבר שהופך את המערכת לאוטוומית לחלוטין. 



                                                             

כיום עלויות הפעלת רחפים, בוודאי לאורך זמן הן גבוהות מאוד, מחייבות אשי תפעול ושטח, רכבים ומעטפת 

מצעות רחפים יכולות להוזיל טכולוגית שלמה. עם פריסת קפסולות, חברות המפעילות וותות שירותים בא

עלויות משירותי רחפים בגלל  ליהותבאופן משמעותי את עלות השירותים ולפות לשוק רחב יותר, שאיו יכול 

חברת סטריקס בתה מספר מודלים של קפסולות בגדלים שוים לשוק הצבאי, ביטחון הפים  .תפעוליות גבוהות

  והשוק האזרחי.

ם מתפתח בשים האחרוות עקב שיפור ביכולות טכולוגיות של יצרי הרחפים ושל מפעילי שוק הרחפי

מערכות השליטה והבקרה. בעולם כבר יתו מספר רישיוות להפעלת רחפים ללא קשר עין וההערכה היא כי 

 מגמה זו תגדל מאוד בשים הקרובות. 

שים בתחום הביטחון ופיתוח מערכות טכולוגיות -רב סטריקס וסדה על ידי מר יב אהרוי, יזם בעל יסיון

ידי מקורות מימון -על ממועד היווסדה מומה סטריקסמתקדמות ומשמש כמכ"ל החברה מיום היווסדה. 

 פרטיים של היזם.

  

דיווחה  סייברוואן. ליט-ופלו בובייל, עות וספות, סייברוואן ווויפלאשהשק ארבעליויקורן טכולוגיות 

לאחרוה על מספר רב של פיילוטים למערכת למיעת היסח דעת בהיגה שפיתחה, לרבות פיילוט במשטרת 

מערכות מקבוצת מיליום, מחברות הלוגיסטיקה  250ישראל וכן דיווחה על הזמה מסחרית ראשוה של 

(בסין וישראל) מתוך מערך המובילות והגדולות בארץ. כמו כן, החברה עדכה כי הוכרו שי פטטים וספים 

, שמפתחת בד מתפרק למגבוים שטפים מחומרים מתכלים שאים וייפלאשהפטטים השלם של החברה. 

ולאחרוה  2020לשת  MassChallenge Israelכוללים פלסטיק ומזהמים, זכתה לאחרוה בתוכית האצה של 

, העוסקת בפיתוח מערכות ויישומים ילבובימטעם האיחוד האירופי.  Seal of Excellenceקיבלה הכרה 

, פתרון טכולוגי המייצר אמות לקוח באופן אוטומטי עבור עסקים Glueלארגוים קטים שהשיקה את 

וועד לעות על חוסר  (Machine Learning)ולמידת מכוה  (AI)מבוסס ביה מלאכותית הביויים וקטים, 

מתבססת על פיתחה טכולוגיה אלקטרואופטית  ליט-פלו גדול בשירותי ען טכולוגיים עבור עסקים קטים.

אלגוריתמים ייחודיים לעיבוד תמוה המאפשרים למדוד בזמן אמת ובאופן לא פולשי את המהירות ואת פרופיל 

ורות ולוזלים או הגזים הזורמים בצי טר את איכותם על ידי מעקב רציף של פילוג גודל החלקיקים הזרימה של

 שהם מכילים. 

  

 אודות יויקורן

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

יים וציבוריים רבים, בייהם רציו, חלל וחברות לדאו. יו"ר השותפות הוא ליגד רוטלוי, בעל יסיון עשיר בתאגידים פרט

  שות יסיון בתחומי הטכולוגיה, הפיסים והיזמות.  25וספות. מכ"ל השותפות הוא עמית גרין אשר מביא עימו 

ועדת ההשקעות של יויקורן טכולוגיות כוללת את המכ"ל עמית גרין בוסף על יעקל'ה טבוים, המשמש גם כדירקטור 

שה בתחום ההשקעות, מיזוגים ורכישות, הפקות ואקזיטים רבים של חברות טכולוגיה. חבר  35על יסיון עסקי של ב -

, שעשתה במהלך השים 35וסף בוועדת ההשקעות הוא מוטי גוטמן, מכ"ל חברת מטריקס, הסחרת במדד ת"א 



                                                             

בן שלום, בעל יסיון רב שים כמהל בכיר אשר האחרוות עשרות מיזוגים של חברות טכולוגיה. חבר וסף הוא יוסי 

הוביל בשים האחרוות השקעות ואקזיטים בחברות רבות, בייהן טלדור, דאל, סימטרון ופויטר. חבר וסף בוועדה זו 

הוא דן ויטראוב, מכ"ל פרוסיד הון סיכון, ששימש בעבר כמכ"ל ההחזקות הריאליות של בק איגוד וכדירקטור במספר 

של חברות ציבוריות פרטיות וממשלתיות. צוות הההלה וכן ועדת ההשקעות של השותפות הם בעלי יסיון עשיר והיקף  רב

השקעות של מיליארדי שקלים, מויטין מוצלח באקזיטים, עסקאות מיזוג ורכישה והפקות. התמחותם היא בתחום 

  ם.הטכולוגי, שוק ההון, השקעות ופיתוח עסקי וקשרים בילאומיי

התחום הטכולוגי הה כיום מצמיחה מחודשת, בין השאר על רקע משבר הקורוה שהאיץ תהליכים טכולוגיים, לרבות 

צורך גובר בפתרוות לעבודה מהבית והחלפת מוצרים ושירותים מסורתיים בפתרוות טכולוגיים. עקב כך, בחצי השה 

יה, בעיקר מצד גופים מוסדיים, עובדה המעיקה רוח גבית האחרוה גדל משמעותית היקף ההשקעות בחברות טכולוג

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

  ובחו"ל.

להשקעה בשותפות יויקורן יש מספר יתרוות מרכזיים. הראשון הוא שילוב של השקעה במספר חברות ולא בחברה בודדת 

תוך פיזור והקטת סיכוים. כמו כן, ההשקעה בשותפות מייתרת את הצורך ואת תהליך איתור ובחירת ההשקעה, כיוון 

משקיעים פרטיים ומוסדיים אין גישות למספר רב של שהיא מתבססת על צוות מומחים קיים ומוסה ביויקורן. ל

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

השקעות סחירות. יתרון וסף הוא שהמשקיעים המוסדיים הים מהשקעה  עם פוטציאל עליית ערך משמעותי לאור 

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

  המביאה לאופטימיזציה את יכולת יהול הסיכוים, גיוון ההשקעות ומימוש אקזיטים.

 


