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 רמי פיטנגו בקרן מנהל שותף ברנוח, טל דיסרפטיב קרן ומנהל מייסד אורון, יפעת לאומי־טק מנכ״לית הפאנל מנחת מימין:
 יוסי ונצ׳רס פלאס ההשקעות חברת מייסד בקר, לימור ליין המילטון ההשקעות ניהול חברת של בישראל הפעילות מנהלת ברכה,

אנתוני דה קלאודיה מנגמנט בוירג׳ין השקעות ומנהלת מולדבסקי

 סטארט־ של לכסף "הביקוש
מההיצע" גבוה מישראל אפים

 סטארט־ של הגדול ההיצע כי טען פיטנגו, סיכון ההון בקרן שותף ברכה, רמי
 מייסד טען מנגד בעוגה. נתח שרוצים הבריטים למשקיעים קורף בארף אפים

זרות במדינות כסף לגייס יתקשו ישראליות חברות כי ברנוח טל דיסרפטיב קרן

כביר עומר

ישרא שחברה סיבה "אין
 כסף לגייס תתקשה לית

 מיעוניינים אנחנו בבריטניה.

 ובגלל בגלל-היזמים במברות־־ישראליות,

 קלאודיה אמרה כאן", חזקים שלא מגזרים

 ההשקעות בקרן מנהלת אנתוני, דה

 ),Virgin Managment( מנגמנט וירג׳ין
והדשנות. לטכנולוגיה לונדון בוועידת

 דיסרפטיב קרן ומנהל מייסד מנגד

 ישראליות שהברות העריך ברנוח טל

 "אם זרות. במדינות כסף לגייס יתקשו

הסילי בעמק נמצאים שלך המשקיעים

 יותר. גדולה תחרות יש בלונדון או קון

 בסביבה שנמצאות חברות יעדיפו גם הם
 לגייס מנסה חברה אם שלהן. הקרובה

 או בארה״ב שלה השוק אבל בבריטניה

 הם כי יתעניינו לא משקיעים באסיה,

בעבורם". שרלבנטי מוצר רוצים

סי ההון בקרן מנהל שותף ברכה, רמי

 התאמה חוסר "יש כי הוסיף פיטנגו, כון
 בישראל לסטארט־אפים שזמין הכסף בין

 מההון גבוה יותר הרבה הביקוש לביקוש.

 הסטא־ את לבחור מנסים אנחנו הזמין.

 המשקיעים ביותר. הטובים רט־אפים
 במסיבה להשתתף רוצים גם בבריטניה

 מהאקו־ חלק שיהיו נציגים ושולחים הזו,

 לבריטניה שהולכים יזמים מנגד, סיסטם.

בעייתי". זה בישראל, גייסו לא כי

 ונצ׳רס פלאס ההשקעות חברת מייסד

ההשק קרנות כי טען מולדבסקי יוסי

 לעשות שצריכות אלו הן הבריטיות עה

למ להתחבר מנת על יותר גדול מאמץ

שאנ היזמים "דוב ישראלים.. שקיעים

 הראשון. הלקוח -את מחפשים רואים חנו

 שוק תמיד כמעט היא וישראל שלהם,

 הסביבה, מבחינת - בעבורם יותר טוב

טען. וכו'", הזמן אזור התרבות,
 חברת של בישראל הפעילות מנהלת

 ליין המילטון והייעוץ ההשקעות ניהול

)Hamilton Lane( כי אמרה בקר לימור 

 בה ומשקיעים בישראל מאמינים "אנחנו

 נהדר. יהיה שההחזר סבורים אנחנו כי

 נהדרים ואקדסיסטם אנושי הון כאן יש
 ואלי. הסיליקון של לאלו רק שדומים

 גלובליות להיות שואפת בישראל חברות

זה". את אוהבים מאוד ואנחנו
המהפ על הפאנליסטים דנו עוד

 תעשיית האחרונות בשנים שעברה כה
 פי גדולה "בריטניה הבריטית. ההייטק

 אבל אוכלוסייה, מבחינת מישראל 8

 ברנוח. אמר זהה", היא השקעה מבחינת

 האחרנות, בשנים מדהים זינוק כאן "עשו
לה כדי האקו־סיסטם את לבחון וצריך

עו עכשיו תצליח. התעשייה האם בין

 20 לפני עשתה שישראל מה כאן שים

 את חזק ודוחפת תומכת הממשלה - שנה

 משמעותי סיוע נתן זה ההייטק. תעשיית
צעירות. לחברות
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