
 

 פעם ,יויקורן מדווחת על הצפת ערך וספת ומהירה בחברת פורטפוליו

  :משה פחות תוךב שיה

מיליון שקל לפי  58מיליון שקל בשירהטק לפי שווי של  5לאחר שהשקיעה 

מיליון  100מיליון שקל לפי שווי של  20 -כ כחודשיים, שירהטק מגייסת כעת עוד

   שקל לפי הכסף

לפי בחברה לממש מחצית מהחזקותיה מא.י אלקטרויקה  PUTיויקורן קיבלה אופציית 

  חודשים 9מיליון שקל, לפי הכסף, לתקופה של  100שווי של 

מיליארד דולר  260-העתיד להגיע ל Industry 4.0-לאור הגיוס, שירהטק שעוסקת בתחום ה

, תדחה את ההפקה שתוכה כעת ומכוות להגיע להפקה עתידית כחברה חזקה 2026עד 

הצפת הערך המשמעותית והמהירה בשירהטק מצטרפת להצפת  וגדולה, בשווי גבוה יותר #

 שקל  מיליון 84ערך וספת בחברת סייברוואן, בה השקיעה שותפות יויקורן לפי שווי של 

מיליון שקל, כך  47, לאחר שתי הפקות הון וספות בסך של מיליון שקל 220וכעת שוויה הוא 

  לשה 68%-שהתשואה עומדת על כ

  

שותפות השקעה בחברות טכולוגיה בעלות פעילות , (ת"א: יקט) יויקורן טכולוגיות ,2021ביוי  14תל אביב, 

 –וספת על הצפת ערך משמעותית בחברת פורטפוליו תוך פחות משה, ה יבפעם השימדווחת  מחקר ופיתוח

 ,לפי הכסף ,מיליון שקל 100של  חברה מיליון שקל, לפי שווי 20-השקעה של כ מיהסכהתקשרה ב - שירהטק

 של בילאומי לקוח היוש אסטרטגימשקיע כן עם ו  SIBF2 (Southern Israel Bridging Fund Two)קרןעם 

  .החברה

הפקה ציבורית בבורסה הישראלית, אך הגיוס כעת יאפשר לה להאיץ את  של שירהטק קידמה מהלך

ההתפתחות העסקית של החברה, להגדיל את היקפי הפעילות ולהגיע לגיוס ציבורי בעתיד כחברה חזקה, גדולה 

  ה יותר. ויציבה יותר. להערכת ההלת שירהטק, הגיוס יאפשר לה להגיע להפקה ציבורית בשווי גבו

 58לפי שווי של החברה מ 7% -כ מיליון שקל, תמורת 5יויקורן השקיעה בשירהטק לפי כחודשיים כזכור, 

ומשקיע  SIBF2 עם קרן כאמור  ההשקעה מיהסכב שירהטקהתקשרותה של  עם. מיליון שקל לפי הכסף

לממש מאת א.י. אלקטרויקה בע"מ (בעלת השליטה בחברה)  PUTאופציית יויקורן קיבלה , וסףאסטרטגי 

  .חודשים 9מיליון שקל, לפי הכסף, לתקופה של  100לפי שווי של  בשירהטק מחצית מהחזקותיה



 

 84שותפות יויקורן לפי  המצטרפת להצפת ערך וספת בחברת סייברוואן בה השקיעהצפת הערך בשירהטק 

המהווים  ליון ש"ח,ימ 220) וכעת שווי סייברוואן היו קלליון שימ 47הפקות בסך מצרפי של  2ליון ש"ח (לפי ימ

  חברות פורטפוליו וספות בהן היא מקדמת מהלכים דומים. 4ליויקורן  לשה. 68%-אה של כותש

טפוליו שלו צפוי להתרחש רופהשבחת כסים וספים בחברות וספות ב להערכתו" יקורן:ועמית גרין, מכ"ל י

יה עלה בעשרות אחוזים בתוך זמן קצר, משקפת את היכולת וההשקעה שלו בשירהטק, ששו. בזמן הראה לעין

השקעה כוה  שיוביל לבצע מהלך בחיה מקיף ושל יויקורן לזהות מבעוד מועד את החברות המבטיחות ביותר 

שמציפה ערך רב לבעלי יחידות ההשתתפות של הקרן. מהלך דומה עשיו גם בסייברוואן ואו מרגישים בוח גם 

  בעלי פוטציאל רב."  דומים עם שאר חברות הפורטפוליו שלו המקדמות מהלכים עסקיים 

בחודשיים האחרוים לקוחות  .שירהטק מצאת במקום הכון ובזמן הכון: "שירהטקדוד וקטור, מכ"ל 

הטכולוגיה שלו  .טים המתוכים להתחיל החודשוליבאירופה הזמיו פי  T- System-ו   Bayerוספים כגון 

תורמת למפעלים וחברות  ,עמוקות ללימוד תהליכים ברצפת הייצור AIויכולות  חכמיםססורים על  מבוססתה

-שוק השל  קצב צמיחה מהירזאת לצד שיפור ברווחיות, עם בזמן קצר  ערך רבסקיות, יצריות תובות ע

Industry 4.0 קרן מקבוצת  בו שירהטק פועלת. הגיוס הפרטי הגדולSIBF וסףהאסטרטגי המשקיע הומ,  מהווה

בהשגת יעדים וחיזוק יכולת הפיתוח מאפשר לחברה להתמקד והבעת אמון בההלה, בחברה ובאסטרטגיה שלו, 

וגדולה  דחה את ההפקה הציבורית שתוכה, במטרה להגיע לשוק הציבורי כחברה חזקהלעת עתה  .והמכירה

  , ובשווי גבוה יותר".יותר

  

  אודות שירהטק:

-Internet מהפכה המשלבת חלה בובשים האחרוות ש, תחום Industrial IoT 4.0-שירהטק פועלת בתחום ה

of-Things, ) ה מלאכותיתביAIות. ), יכולות לימוד עצמיפלטפורמת לחברה  ותקשורת בין מכוiCOMOX© 

שות שאין חכמות וכן מאפשרת יצירת מידע חיוי ורב ערך מכסים ומכוות ישהיא מערכת ססורים ה

  להם השפעה גדולה על קווי הייצור עצמם והשפעה מהותית לשיפור ברווחיות. ממקומות שוים במפעלים,

 90-על כ 2019עמד בשת  ndustrial 4.0I  פוטציאל השוק לפתרוות 1Fortunebusinessinsights פי על 

מפעלי השוק המיידי של שירהטק הוא  .2026מיליארד דולר בשת  260-לכ עד מהיר בקצב וצומחמיליארד דולר 

אותן מאות מיליוי מכוות בעולם אשר יתן להסב  ןיש הםב מזון ומשקאות, מפעלי תעשיה כבדה ותשתיות

  .למערכות החברהולחבר 

מאפשר יצירת מידע חיוי ורב ערך מכסים של שירהטק כולל חמישה ססורים שוים ו ©iCOMOX פתרון

ומכוות ישות שאין חכמות וכן מפריפריות המפעל אשר יש להם השפעה גדולה על קווי הייצור עצמם והשפעה 

                                                           
1 https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-4-0-market-102375  



 

 לתהליך ועד הבדיד הרכיב מרמת שוים כסים של ויתוח יטור יכולת לפתרון מהותית לשיפור ברווחיות.

  . הכולל

המערכת יכולה לשאוב מידע . מאפשרים קבלת מידע שאין למוצרים מתחרים הפלטפורמהשל  הססורים

 .APIישירות מהמכוה או מכל מקור מידע צד שלישי אחר דרך יכול לשאוב מידע   ©iCOMOX-ה מחיישי

, מידע מחוללהפתרון  התאמה אופטימלית לכל התקה ומכוה במפעל.שלוש צורות תקשורת מאפשרות לפתרון 

מוטרות ולא מקבלות מעה  שאיןעצום שמאפשר לחשוף יחידות במפעל שטרם חקרו, יתרון  מרכיב המהווה

מהקצה ועד הען ומאפשר מתן תובות בזמן אמת  AIיתוח המידע מבוצע בשלוש שכבות  ממוצרים מתחרים.

הפתרון איו פולשי יש לציין כי  ברמה עמוקה ומורכבת. Machine Learningחיזוי לתקלות וביית יכולות 

לקוחות החברה מקבלים מדדי חסכון בפתרון החברה . כתוצאה משימוש איו מצריך עצירה של קווי הייצורו

  המפעל). ושיפור של מיליוי דולרים בתפוקתשוטפת והתייעלות מיידים (חסכון של אלפי דולרים באחזקה 

ותקשורת  4.0יבשות, כולם מתחום התעשייה  5-ב/מפיצים איטגרטוריםעם  מסמכי כווות החברה חתמה על

  .אסיה ודרום אמריקהארה"ב , מתרכזים באירופה, החברה ). עיקר לקוחותA1, Entel( סלולרית 

, כלומר שלב של מתקדמיםוכרגע בתהליכי פיילוט חברות/לקוחות שרכשו את הפתרון  45-לשירהטק ישן כ

ואת   Honeywell. בין חברות אלו, הבוחות את הפתרון של שירהטק, יתן למות את והטמעתו  בדיקת הפתרון

 .4.0של שירהטק, כפתרון מוביל עבור תעשייה  iCOMOX-סימס גרמיה, אשר בחרה ב

  

  

  פורטפוליו של יויקורן:ה

דיווחה  סייברוואן. וסטריקס ליט-פלו, השקעות וספות, סייברוואן ווויפלאש, בובייל חמשליויקורן טכולוגיות 

בצה"ל וחברת לאחרוה על מספר רב של פיילוטים למערכת למיעת היסח דעת בהיגה שפיתחה, לרבות פיילוט 

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

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

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

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

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

פן אוטומטי עבור עסקים , פתרון טכולוגי המייצר אמות לקוח באוGlueלארגוים קטים שהשיקה את 

וועד לעות על חוסר  (Machine Learning)ולמידת מכוה  (AI)ביויים וקטים, המבוסס ביה מלאכותית 

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

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

הזרימה של וזלים או הגזים הזורמים בציורות ולטר את איכותם על ידי מעקב רציף של פילוג גודל החלקיקים 



 

 ללא תלות בחיבור לחשמל פיתחה טכולוגיה ייחודית לטעית כל סוגי הרחפיםסטריקס שהם מכילים. 

יברסליות.באמצעות קפסולות או 

  

  

 אודות יויקורן

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

, בעל יסיון עשיר בתאגידים פרטיים וציבוריים רבים, ויסרברג ויגאל לדאו. יו"ר השותפות הוא ליגד רוטלוי

שות יסיון בתחומי  25בייהם רציו, חלל וחברות וספות. מכ"ל השותפות הוא עמית גרין אשר מביא עימו 

הטכולוגיה, הפיסים והיזמות. ועדת ההשקעות של יויקורן טכולוגיות כוללת את המכ"ל עמית גרין בוסף 

שה בתחום ההשקעות, מיזוגים ורכישות,  35בעל יסיון עסקי של  -בוים, המשמש גם כדירקטור על יעקל'ה ט

הפקות ואקזיטים רבים של חברות טכולוגיה. חבר וסף בוועדת ההשקעות הוא מוטי גוטמן, מכ"ל חברת 

טכולוגיה. חבר , שעשתה במהלך השים האחרוות עשרות מיזוגים של חברות 35מטריקס, הסחרת במדד ת"א 

וסף הוא יוסי בן שלום, בעל יסיון רב שים כמהל בכיר אשר הוביל בשים האחרוות השקעות ואקזיטים 

בחברות רבות, בייהן טלדור, דאל, סימטרון ופויטר. חבר וסף בוועדה זו הוא דן ויטראוב, מכ"ל פרוסיד הון 

בק איגוד וכדירקטור במספר רב של חברות ציבוריות  סיכון, ששימש בעבר כמכ"ל ההחזקות הריאליות של

פרטיות וממשלתיות. צוות הההלה וכן ועדת ההשקעות של השותפות הם בעלי יסיון עשיר והיקף השקעות של 

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

ופיתוח עסקי וקשרים בילאומיים. התחום הטכולוגי הה כיום מצמיחה  הטכולוגי, שוק ההון, השקעות

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 האחרוה גדל 

ת היקף ההשקעות בחברות טכולוגיה, בעיקר מצד גופים מוסדיים, עובדה המעיקה רוח גבית לתחום. משמעותי

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

קעה במספר חברות ובחו"ל. להשקעה בשותפות יויקורן יש מספר יתרוות מרכזיים. הראשון הוא שילוב של הש

ולא בחברה בודדת תוך פיזור והקטת סיכוים. כמו כן, ההשקעה בשותפות מייתרת את הצורך ואת תהליך 

איתור ובחירת ההשקעה, כיוון שהיא מתבססת על צוות מומחים קיים ומוסה ביויקורן. למשקיעים פרטיים 

ולוגיה, ואין הצדקה כלכלית להחזיק צוות ומוסדיים אין גישות למספר רב של מומחים ברמה זו בתחום הטכ

כזה ברמת הגוף המוסדי, המתמקד ביהול השקעות סחירות. יתרון וסף הוא שהמשקיעים המוסדיים הים 

מהשקעה  עם פוטציאל עליית ערך משמעותי לאור השקעה בשלבים מוקדמים של החברות. יתרון מרכזי וסף 

צעות הבורסה, המביאה לאופטימיזציה את יכולת יהול הסיכוים, הוא שמדובר בהשקעה סחירה וזילה באמ

  גיוון ההשקעות ומימוש אקזיטים.


