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 8 ביוני 1998. מדינת ישראל סוערת כשמיראביליס נמכרת ל- AOL בסכום חסר תקדים לאותו הזמן של 407 מיליון דולר.
אין אירוע מתאים מזה אם מבקשים להגדיר נקודת ציון המסמלת את ראשיתה של תעשיית האינטרנט המקומית.  

16 שנים אחר כך, כל הסימנים מעידים על כך שתעשיית האינטרנט הישראלית מגיעה לפרקה – וכי המילה "תעשייה" 
מתחילה להלום את מידותיה, הן בהיבט הכמותי והן בהיבט האיכותי. זוהי תעשיה בוגרת יותר, בעלת יכולות ייחודיות 

המהוות בסיס להמשך צמיחה – תעשיה שאינה בהכרח מחפשת את האקזיט.

לפני כשלוש שנים, כשחברת ההשקעות thetime החליטה למפות את תעשיית האינטרנט הישראלית מזווית שונה 
מהרגיל – לא של הסטארט אפים החדשניים, אלא של החברות שהכנסתן השנתית עולה על 10 מיליון דולר – האבחנה לא 

 היתה כה ברורה; החלק הבוגר לכאורה של תעשיית האינטרנט הישראלית עדיין לא היה בוגר במובהק.
המהדורה השניה של דו"ח האינטרנט הישראלי, המתבססת על מקורות גלויים, על שיחות רבות עם יזמים ואנשים 

 מהתעשיה, ועל נתונים ממאגרי המידע של IVC, משרטטת תמונה מרתקת של השינויים העוברים על הענף:
 מיהן החברות הגדולות, מהם התחומים הצומחים, מהן היכולות שהתפתחו בשנים האחרונות 

ומהם האתגרים העומדים בפני התעשיה. 

 internet report | 2014
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אי אפשר לדבר על חברות אינטרנט ישראליות גלובליות ללא התייחסות לכמה מהמגמות הבולטות בעולם 
הדיגיטלי בכלל. תקצר היריעה מלפרט את כל המגמות החשובות, אבל הנה כמה מספרים שחייבים להכיר.

המגמות החשובות

Mobile
Sharing

Social
Gaming Video
ecommerce

Internet of Things

Advertising
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Mobile
20131.75Bn25Bn

השנה שבה היקף מכירות הסמארטפונים עלה בגודלו 
.feature phones על היקף מכירות

.PCs ב- 2011 ההיקף עלה בגודלו על מכירות

emarketer, Gartner, company reports :מקור

מספר מוערך של טלפונים חכמים בשימוש בעולם בסוף 2014.

לעומת 900M בסוף 2011.

היקף ה- app economy בסוף 2013.
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800M1.5M1.07Bn
 )iPhone/iPad/iPod) iOS היקף מצטבר של מכשירי

שנמכרו עד אמצע 2014.

לעומת 316M בסוף 2011.

מספר אקטיבציות ביום של מכשירי android בעולם.

לעומת 850,000 בסוף 2011.

Facebook -מספר משתמשים פעילים בחודש ב 
בסלולר, יולי 2014.

לעומת 425M בסוף 2011.

Mobile
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1.32Bn4.5Bn345M
משתמשים פעילים בחודש ב- Facebook, יולי 2014.

לעומת 845M בסוף 2011.

מספר ה"לייקים" ביום ב- Facebook, מאי 2013.

לעומת 2.7Bn בדצמבר 2011.

הסכום בדולרים ששילמה Facebook  עבור עובד 
)19Bn, 55 עובדים(. WhatsApp-ב

.Instagram 77 לכל עובד שלM לעומת

Social

company reports :מקור
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313M97%303%
מספר המשתמשים ב -LinkedIn, יולי 2014.

לעומת 150M בפברואר 2012.

שיעור העלייה במניית Facebook מאז הנפקתה
 במאי 2012 ועד אמצע אוגוסט 2014.

שיעור העלייה במניית LinkedIn מאז הנפקתה
במאי 2011 ועד אמצע אוגוסט 2014.

Social



9

18Bn600,00017Bn
WhatsApp -מספר ההודעות שנשלחו ביום ב

בינואר 2014, לעומת 19.5Bn הודעות SMS ברחבי העולם.
 מספר הדירות הרשומות באתר airbnb באפריל 2014, דומה למספר החדרים

  ברשת הילטון העולמית.
 הערכת השווי, בדולרים, של Uber בעקבות

   גיוס של 1.2 מיליארד דולר ביוני 2014.

Sharing

company reports :מקור
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580,616700M480M
ציוצים בדקה במהלך משחק חצי גמר המונדיאל בין גרמניה 

.Twitter -לברזיל, שיא של כל הזמנים ב
 Snapchat מספר המסרים הנמחקים שניצפו ביום דרך 

   במאי 2014.
 הסכום, בדולרים, אותו תרמו גולשים לפרוייקטים

  באתר Kickstarter ב- 2013.

     לעומת 99M ב- 2011.

Sharing
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970M32%92%
הסכום בדולרים ששילמה אמזון עבור אתר שידור 

המשחקים Twitch, אוגוסט 2014.
שיעור מתוך הזמן המוקדש לצריכת אפליקציות 

סלולריות, המוקדש למשחקים, אפריל 2014.
שיעור ההכנסות של אפליקציות משחקים מתוך
.Google כלל הכנסות חנות האפליקציות של

אצל Apple הנתון הוא 79%.

Gaming

 Flurry, Distimo, company reports :מקור
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30M500M40%
מספר המנויים לערוץ PewDiePie ב- Youtube, שבו 

צעיר שבדי מצלם עצמו משחק. זהו הערוץ האישי עם מספר 
המנויים הגדול באתר.

שיעור ירידת ערך מניית King, יצרנית Candy מספר ההורדות של המשחק Candy Crush בשנת 2013.
Crush, מאז ההנפקה במרץ 2014.

Gaming
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Video
1.2641006Bn

היקף צפוי, בזטה-בייטים )אלף מיליארד גיגה-בייטים(,
של תעבורת הוידאו באינטרנט ב- 2018.

גידול של פי שלושה משנת 2013.

youtube מספר שעות וידאו המועלה לאתר
בכל דקה, מאי 2013. 

לעומת 60 שעות בדצמבר 2011.

,youtube -מספר סרטונים נצפים בכל יום ב
מאי 2013. מעל טריליון צפיות בשנה.

לעומת 4Bn בדצמבר 2011.

 Cisco, company reports :מקור
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2Bn500M50M
 מספר הצפיות שצבר הקליפ Gangnam Style עד

יולי 2014, תוך פחות משנתיים – הסרטון הנצפה אי פעם.
הסכום, בדולרים, ששילמה דיסני כדי לרכוש את מפעיל 

.Maker Studios ,youtube -ערוצי ה
מספר המנויים של Netflix, יולי 2014.

צמיחה של 100% מאז 2011.

Video
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Advertising
137Bn31.5Bn32.6Bn

היקף עולמי מוערך, בדולרים, של הפרסום באינטרנט ב- 2014.

לעומת 73Bn ב- 2011.

היקף עולמי מוערך, בדולרים, של הפרסום בסלולר 
ובטאבלטים ב- 2014.

לעומת 3Bn ב- 2011.

 programmatic display הוצאה חזויה, בדולרים, על
advertising בעולם ב- 2017.

לעומת 2.8Bn ב- 2011.

emarketer, Inside Facebook, Forbes :מקור
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218%64%42%
 ,Facebook -ב CPM -שיעור הצמיחה בעלות הממוצעת ל

בתוך שנה )יולי 2014(.
 ,Google -ב CPC -שיעור הירידה בעלות הממוצעת ל

בשלושת השנים האחרונות.
שיעור הוצאות חזוי על פרסום מבוסס חיפוש 

מתוך כלל הפרסום באינטרנט בארה"ב, ב- 2017

לעומת 47% ב- 2011.

Advertising
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ecommerce
2 trillion263Bn290Bn

היקף, בדולרים, של המסחר האלקטרוני בארה"ב ב- 2013.

לעומת 194Bn ב- 2011.

היקף, בדולרים, של המסחר האלקטרוני בסין ב- 2013.

emarketer, company reports :מקור

היקף חזוי, בדולרים, של המסחר האלקטרוני בעולם ב- 2016.

trillion 1 ב- 2012.לעומת
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57.8Bn91Bn 279M
היקף חזוי, בדולרים, של מסחר אלקטרוני בסלולר ובטאבלט 

בארה"ב ב- 2014.

לעומת 13.6Bn ב- 2011.

 מספר הרוכשים הפעילים באתרי Alibaba ברבעון השני
של 2014.

לעומת 133M ברבעון השני של 2012.

 Amazon תחזית ההכנסות, בדולרים, של
ב- 2014.

לעומת 48Bn ב- 2011.

ecommerce
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Internet of Things
50Bn9Bn0.6 %

תחזית סיסקו למספר המכשירים שיהיו מחוברים 
לאינטרנט של הדברים ב- 2020.

מספר המכשירים המחוברים לאינטרנט של הדברים 
ב- 2012.

אחוז ה"דברים" שחוברו לאינטרנט ב- 2012.

Cisco, company reports :מקור
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200819trillion3.2Bn
 השנה שבה מספר המכשירים המחוברים לאינטרנט

של הדברים עלה על מספר תושבי כדור הארץ.
הסכום ששילמה Google לרכישת חברת היקף השוק הכולל של האינטרנט של הדברים ב-2020, על פי סיסקו.

  ,Nest ינואר 2014.התרמוסטטים החכמים

Internet of Things
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 10 נקודות על תעשיית
האינטרנט הישראלית

מס' חברות האינטרנט הישראליות 
הפעילות ב- 2014

)לעומת 1,150 ב- 2011(

1,532 חברות

 מספר חברות האינטרנט
שהוקמו ב- 2013

307

היקף הון שגייסו חברות אינטרנט 
במחצית הראשונה של 2014

$ 417M

 נתח סקטור האינטרנט מסך
הגיוסים בענף ההי-טק 

במחצית הראשונה של 2014

26%

 סכום האקזיטים הכולל
בתעשיית האינטרנט ב-2013

$ 2.1Bn

 סכום ממוצע לאקזיט.
הסכום הממוצע הגבוה מבין הסקטורים בהיי טק

$ 238M

 מספר החברות שעשו
אקזיט ב- 2013

9

 מס' הנפקות ראשונות לציבור
של חברות אינטרנט  ב- 2014 עד כה

5

 מספר חברות האינטרנט
שנסגרו ב- 2013

102

 מס' הנפקות ראשונות לציבור
של חברות אינטרנט ב- 2013 

2
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מועדון ה- 100: 
 חברות האינטרנט 

הישראליות הגדולות
על פי הנתונים שבידינו, 15 חברות אינטרנט ישראליות גלובליות צפויות 

 להגיע להכנסות שנתיות של לפחות 100 מיליון דולר בשנת 2014
)זאת בהשוואה ל- 6 חברות בדו"ח הקודם(.

 היקף ההכנסות הכולל שלהן מגיע לכ- 3.6 מיליארד דולר 
יותר מכל רשימת החברות שבדו"ח הקודם.
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3.6 מיליארד דולר
היקף ההכנסות הכולל של מועדון המאה

564426390
ironSource

270260

250250190180 170-200

150-180140130100-12090-100
Borderfree
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90 חברות של 10 מיליון דולר
על פי הנתונים שבידינו, כ- 90 חברות אינטרנט ישראליות גלובליות צפויות להגיע להכנסות שנתיות של לפחות     
10 מיליון דולר בשנת 2014 )זאת בהשוואה לכ- 50 חברות בדו"ח הקודם(. היקף ההכנסות הכולל שלהן מתקרב 

לכ- 6 מיליארד דולר )בהשוואה לכ- 2.5 מיליארד דולר בדו"ח הקודם(.

30 עד 50 מיליון 80 עד 100 מיליון

10 עד 30 מיליון 50 עד 80 מיליון
DMG 
Crossrider 
StartApp 
Revizer

Ibario 
Payoneer 
 Supersonic Ads 
Credorax

TabTale 
Innovid 
Get Taxi

BillGuard 
SimilarWeb 
Fixya 
Funtomic 
Linkury 
Price Gong 
Tracx 
youtradeFX 
NeoGames

eXelate 
Gigya 
4XPlace 
OneHourTranslation

Mobixell 
Agent Vi 
AVG 
Installerex 
Amonetize 
Web Media 
Say Media Group 
MediaShakers 
Mars Media roup

AnyOption/eTrader 
EasyForex 
XLMedia 
Babylon

TLVMedia 
Somoto 
mySupermarket 
PLYMedia 
Fiverr 
Quixey 
AppsFlyer 
xForex 
Optionfair

eTeacher 
ClickTale 
Optionbit/Tradologic 
InnerActive 
SundaySky 
StockPair 
La Mark 
Cortica 
Jottix

SuperFish 
MyHeritage 
eToro 
Kaltura

Taykey 
Eyeview 
BrainPOP 
ooVoo 
Sotoption/bancdebinary 
White Smoke 
ClicksMob 
investing.com

SafeCharge 
Marimedia 
Applause (uTest)
MyThings

CoolVision 
iForex 
bForex
R2Net
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90 החברות על ציר הזמן90 החברות על ציר הזמן

White
 Smoke 

25

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

iMesh 
175iForex 

80
CoolVision 
80AVG 

10+

888 
426

Babylon 

40

Playtech 
564

Borderfree
 (FiftyOne) 
140
BrainPOP 

25

Perion 
390

eTeacher 
20

Mobixell 
10+

2003 20042005

EasyForex 

40+
4XPlace 

30+
xForex 
10+

Agent Vi 
10+

Mars
 Media Group 

10+

Payoneer 

90
MyThings 
50

MyHeritage 

45
Fixya 

10+
NeoGames 

10
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

StockPair 

20

Crossrider
68

AppsFlyer 
10+

Amonetize 
10+

youtradeFX 
10+

Optionbit 
Tradologic 
20+

Optionfair 
10+

Installerex 
10+

Web Media 
10+

BillGuard 
10+

GetTaxi 

100
StartApp 

55
Tabtale 
30

Fiverr 
15

Revizer 

60

IronSource 

270

Spotoption 
bancdebinary 

25

Taykey 

30

Somoto 
25

Quixey 
10+

Say Media
Group 
10+

Linkury 
10+

Price
Gong 
10+

Plarium 

110
Supersonic 

Ads 

90

Plus500 

190
Markets 

180
DMG (DSNR) 

70
AnyOption 

eTrader 

40
XLMedia 

40
OneHour 
Translation 

30
TLVMedia 

15

Tracx 
10+

Matomy 

260
Taboola 

250

Cortica 
20Jottix 

20

Ibario 

90
Credorax 

80
Safe Charge 

61
Marimedia 

61
Applause
 (uTest) 

50
eXelate 

35 Innovid 

30
Eyeview 

25
ooVoo 

25
investing.

com 
20

InnerActive 

20
SundaySky 

20

La Mark 
20

ClicksMob 
20+

Funtomic 
10+

*הנתונים במליוני דולרים

Similar
Web 
10+

Outbrain 

250
AVA 

180
Wix 

130
Kenshoo 

95
SuperFish 

50
eToro 
40

Gigya 
40

ClickTale 
20+

mySupermarket 
15+

PLYMedia 
15+

MediaShakers 
10+

R2Net 

80

 השנים 2006 עד 2009
 הניבו בציר משובח

לתעשיית האינטרנט הישראלית.
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מועדון הרבע מיליארד
השווי המצרפי של עשרת החברות הגדולות ברשימה הוא כ- 11 מיליארד דולר, לעומת כ- 3.5 מיליארד בדו"ח שעבר. את 

הרשימה מובילה בגאון Playtech, ששווייה כמעט זהה לשווי המצרפי של עשרת החברות הגדולות ברשימה הקודמת. אחריה 
עומדות Taboola ו- Outbrain. השווי הכולל של מועדון הרבע מיליארד צפוי להגיע לקרוב ל- 15 מיליארד דולר ב- 2014.

ברשימה הנוכחית לפחות 14 חברות שלהן שווי שוק העולה על 500 מיליון דולר )שווי מוערך או שווי בעקבות הנפקה(, 
 Waze, Viber, Adap.tv ולפחות 20 חברות שלהן שווי שוק העולה על 250 מיליון דולר. אם נוסיף ל"מועדון" זה אקזיטים כמו

ו- Check, המספרים עולים ל- 16 ו- 24 בהתאמה. לשם השוואה, בדו"ח הקודם היו רק 3 חברות כאלה! 

החברות במועדון לא רק מתהדרות בשווי גבוה – רובן המכריע הן חברות צומחות ורווחיות שניבנו על יסודות עסקיים מוצקים 
כלומר, לא מדובר בבועה.

עם זאת, ראוי לציין שלא כל האנשים איתם דיברנו שותפים להתלהבות מהרשימה. הסיבה לכך היא ההשערה שלמרות צמיחת 
התעשיה בסדרי גודל בשנים האחרונות, הפער מתעשיית האינטרנט האמריקאית דווקא התרחב. "בזמן שאנחנו גדלנו, נניח, 

4X, סיליקון ואלי גדל 20X", אמר אחד מאנשי ההון סיכון איתם נפגשנו. הצמיחה מרשימה, אבל אסור לנו לנוח על זרי הדפנה.
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20 חברות, כ- 15 מיליארד דולר 

* חברה נסחרת – שווי נכון ל- 28.8.2014 רשימה חלקית. כל המידע ממקורות גלויים
הנתונים במליוני דולרים

350

1,200
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תחומי מיקוד:
Coming out 
of the shadows
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Coming out of the shadows
מבט על התחומים בהן מתמקדות חברות האינטרנט הישראליות מורה על מגמה מעניינת, לה אנו קוראים "היציאה מהצללים". 

ברשימה שערכנו לפני כשלוש שנים, בלטו חברות ההימורים והפורקס. למעשה, שבע מעשר החברות הגדולות השתייכו לתחומים שנתפסו כלא 
לגיטימיים בקרב היזמים עימם דיברנו )הימורים, פורקס, פורנו(, או בתחום ה"אפור" של עמק ההורדות. תחומים אלה עדיין בולטים ברשימה 

הנוכחית, אך משקלם יורד: 7 מתוך 15 החברות שלהן מחזור שנתי של למעלה מ- 100 מיליון דולר משתייכות לתחומים הנ"ל. מבין התחומים הללו, 
ההימורים והפורקס נותרו יציבים )למרות החרב הרגולטורית המרחפת מעליהם תמידית(; לצד הפורקס אנו עדים לעלייתו של תחום האופציות 

הבינאריות. 

המצב שונה ב"עמק ההורדות". תחום זה נמצא בשלב מעבר מטלטל, בעיקר עקב השינויים שנכפו על החברות מבחוץ )אימרו: גוגל(, ובשל מעבר 
המשתמשים למובייל. גל המיזוגים והרכישות ששטף את התחום בשנתיים האחרונות סימן את תחילת ההתמודדות, לא את סופה; חברות שנערכו 

מבעוד מועד ושקדו על גיוון מקורות הכנסתן – IronSource, לדוגמא – יצאו בשלום מהעמק, בעוד אלו שלא השכילו לעשות זאת התרסקו 
)Babylon(. מרבית החברות )Perion, Ibario, Revizer, Crossrider, Somoto, White Smoke ועוד( נמצאות בימים אלה בעיצומו של תהליך 

השינוי.

הפרסום הדיגיטלי עדיין מייצג גם הוא קבוצה משמעותית של חברות ישראליות. בתחום ה- native advertising יש לישראל מובילות עולמית, 
תודות לחלוצות התחום Outbrain ו- Taboola. בתחום הפרסום מבוסס הביצועים חברות כגון Matomy ו- Supersonic Ads מפגינות צמיחה 
מרשימה. ביחס לדו"ח הקודם צומחות גם חברות פרסום סלולרי )כמו StartApp( וחברות ad tech )eXelate, Taykey, Eyeview(. לצד כל אלה, 

 .)TLVMedia, Massive Impact, DoubleVerify( ניתן למצוא חברות שצמיחתן נבלמה

בנוסף לכל אלה ראוי לציין מספר תחומים נוספים, כמו: חברות ClickTale, AppsFlyer( Data analytics ועוד(, חברות המספקות שירותי 
 ,)Plarium( חברות משחקים ,)Borderfree( חברות בתחום המסחר האלקטרוני ,)SafeCharge -ו Payoneer, Credorax( תשלומים 

חברות ניהול והפצת תוכן )Kaltura(, וחברות הממנפות קהילות משתמשים )Applause, BillGuard ועוד(. 
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Matomy
Supersonic Ads

DMG (DSNR)
Marimedia

XLMedia
Innovid

SundaySky
Jottix

TLV Media
PLYMedia

Web Media
Say Media Group

MediaShakers
Mars Media Group

Advertising & Ad tech

Outbrain
Taboola

Kenshoo
MyThings

eXelate
Taykey

Eyeview

Mobile advertising
StartApp

ClicksMob
InnerActive

Mobixell

Gambling
Playtech

888
NeoGames

Gaming Forex & Binary options
Plarium
Tabtale

Funtomic

AVA
Markets

iForex
bForex

AnyOption/eTrader
EasyForex

4XPlace
Spotoption/ bancdebinary

Optionbit/Tradologic
StockPair

xForex
Optionfair

youtradeFX
Plus500

eToro

החברות לפי תחומים 
(21)

(4)

(15)(3)

(3)
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ecommerce
Borderfree

mySupermarket
R2Net

Crowdsourcing

Other

Applause (uTest)
OneHourTranslation

Fiverr
BillGuard

Fixya

Wix
GetTaxi

MyHeritage
ooVoo

Investing.com
Kaltura

CoolVision

Search Downloads
SuperFish

Quixey
Cortica

 iMesh
Perion

IronSource
Ibario

Crossrider
Revizer

Babylon
White Smoke

Somoto
AVG

Installerex
Amonetize

Linkury
Price Gong

Data analytics
ClickTale

AppsFlyer
Agent Vi

SimilarWeb Social media management
Gigya
Tracx

Payments
Payoneer
Credorax

SafeCharge

המשךהחברות לפי תחומים 

(14)(3)

(5) (3)

(2)

(7)

(4)

(3)
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החוזקות של הישראלים:
לא על

הטכנולוגיה לבדה
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לא על הטכנולוגיה לבדה
ישראל הייתה ועודנה מעצמה טכנולוגית, אולם הצלחתה של תעשיית האינטרנט הישראלית אינה נשענת על טכנולוגיה 

 בלבד. קיים קונצנזוס בקרב אנשים מתוך התעשיה ומחוצה לה, לפיו לישראל מובילות עולמית בשיווק אונליין
)online marketing(. הידע העצום שנצבר ב"חברות הצללים" בהיבט של שיווק ישיר של מוצר לגולש חילחל ומתפשט 

לשאר חברות האינטרנט הישראליות, מכל התחומים )לא מפתיע, לכן, שבישראל יש למעלה מ- 20,000 עובדים העוסקים 
בשיווק ישיר אונליין, לעומת 4,000 איש העובדים בתעשיית הפרסום המסורתית(.

שיווק ישיר שכזה מתבסס על שלוש רגליים: אוטומציה, אופטימיזציה ומונטיזציה. הפיכת המדיה האינטרנטית לקומודיטי 
הובילה להתפתחות הרגל הראשונה. כשהמדיה היא קומודיטי, יש יתרון למי שעושה שימוש בטכנולוגיה כדי להפוך את 

תהליכי קניית המדיה לאוטומטיים. אך לא מספיק שהתהליך יהיה אוטומטי – צריך להיות מתוחכם בדרך שבה אתה עושה 
זאת, ולבצע אופטימיזציה דינמית, בזמן אמת, כדי לנתח מאות מיליוני ואף מיליארדי פיסות דאטה. לבסוף, עליך להבין 

 במדויק מהי עלות רכישת הלקוח או המשתמש – לדעת שלקוח שווה X, ולהביא אותו בפחות מזה
)מה שחלק מכנים unit economics(, כדי להגיע ל- ROI חיובי.

יכולות אנליטיות ומסחריות אלה עומדות בבסיס ההצלחה של Wix; החברה מצליחה בקטגוריה תחרותית ביותר תודות 
ליתרון שהוא מסחרי-שיווקי יותר מאשר טכנולוגי. זהו גם המקרה של Outbrain ו- Taboola – הקטגוריה שהן המציאו 

.publishers -ובה הן מובילות מבוססת על אופטימיזציה ומונטיזציה, על היכולת לייצר יותר כסף ל
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תביאו לי מנהל ישראלי
 לצד היכולות הטכנולוגיות והמסחריות, גורמים רבים עימם שוחחנו ציינו את השיפור הניכר ביכולות הניהול הישראליות.

"אם מסתכלים בגרף של 10 שנים, יש שיפור משמעותי. אם פעם הניהול היה אמריקאי, הרי שהיום ברוב המקרים הוא 
ישראלי", כך טען שותף של אחד ממשרדי עריכת הדין המובילים בתחום ההי טק. העובדות מוכיחות את דבריו: מתוך 20 

החברות בעלות המחזור הגדול ביותר ברשימה, 14 מנוהלות על ידי מנכ"ל ישראלי. ותיקי התעשיה מספרים בחיוך על אותו 
VP Marketing שגויס לתפקיד כיוון שידע אנגלית; כיום עדיין נבנות הנהלות מעורבות, אך עם בנייתה לאורך זמן של 

שדרת ניהול ישראלית בחברות הגדולות, הסיכוי גבוה שהמנכ"ל יהיה צבר.

זה לא אומר שיש מספיק טאלנטים ניהוליים. "אני חושב שיש לנו את כל היכולות שבעולם", אמר לנו שותף בקרן הון 
סיכון. "החסם המרכזי לקפיצה קדימה הוא הניהול. אין מספיק role models מקומיים. כמה מנהלים ישראליים של חברות 
אינטרנט ניהלו חברה עם 100 מיליון דולר הכנסות? כמה ניהלו חברה של מיליארד דולר? אם תנסה ליצור רשימה כזו מענף 
ההי טק תקבל את גיל שווייד, ומה אחר כך?". גורם אחר מהתעשיה מסכים עימו: "זה נכון שיש יותר חברות גדולות, אבל 
חשוב לשים לב שזה שהמחזור גדל לא אומר שבהכרח השתנה ה- DNA הארגוני. השינוי הזה הוא המבחן לבניית חברות 

אינטרנט גדולות – הנהלות שמסוגלות להמציא את עצמן ואת החברה מחדש. זהו עדיין חסרון של חברות ישראליות, וזהו 
המקום שבו ייבחנו לאורך זמן. ל- IronSource יש את זה; גם ל- Taboola ול- MyHeritage. אבל יש לא מעט חברות 

שלהן זה חסר". 

.Start Up Nation עם זאת, המגמה מדברת בעד עצמה – וסותרת את אחת התיזות של הספר 
יזמים ישראליים יכולים להפוך גם למנהלים מצליחים. בישראל, כמו בעולם, אם פעם נטו להשקיע ביזם שיישאר מספיק זמן 

עד שהחברה תימכר על בסיס הטכנולוגיה שלה, הרי שכיום השתנתה הגישה: היזם המייסד בהחלט יכול להיות גם המנהל 
שיצמיח את החברה.
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אפקט הרשת
השיפור ביכולות הניהול בחברות אינטרנט ישראליות מתבסס על חוזקה נוספת שצוינה על ידי לא מעט מהמרואיינים: 
התפתחות אקוסיסטם של ממש בתעשיית האינטרנט הישראלית. מדובר על יותר מהאלמנט החברתי שהיה קיים מאז 

ומתמיד - כשזה נוגע לישראלים, הריחוק הוא של zero degrees of separation, גם בקהילת ההי טק. "אנחנו רואים 
תופעה של כדור שלג, שמי שקיבל הרבה מהתעשיה, מחזיר – גם בכסף, גם בידע ובנסיון", אמר לנו אחד מהיזמים. 

"פעם היה יוסי ורדי אחד – היום יש הרבה יוסי ורדים. אנשים שמשקים את העץ שאכלו ממנו. זה בניגוד, נניח, לעולם 
הקמעונאות – מישהו שעושה אקזיט ממכולת גדולה לא מחלק ל- 30 קיוסקים קטנים. פה נוצר אקוסיסטם מדהים". 

זוהי עוד הוכחה לכך שהתעשיה מתבגרת.

 פעם היה יוסי ורדי אחד
היום יש הרבה יוסי ורדים...
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להכיר את הקונסיומר: 
B2C or not 2C?
כשמדברים בעת האחרונה על החוזקות של חברות האינטרנט הישראליות, לעיתים קרובות מדברים על העוצמה המתהווה שלנו בשיווק 

לצרכן, מה שמכונה בעגה המקצועית B2C. נשאלת השאלה, האם לטענה זו יש אחיזה במציאות? 

הדיון מתחיל בהצלחות הישראליות – מי שמוזכרות לרוב הן Wix ו- Waze, ולצידן Viber )3 אקזיטים של קרוב למיליארד דולר; בכל 
העשור האחרון היו רק שלושה אקזיטים בענף ההי טק שחצו את הרף הזה(. הנה, אומרים האופטימיים שבדוברים, ההוכחות שאנחנו 
חזקים ב- consumer marketing. אבל יש גם לא מעט הסבורים אחרת. "אני חושב שהדיעה שהישראלים התחזקו ב- B2C פשוט 
לא נכונה", אמר לנו אחד מהמרואיינים. "Wix, Waze – אלה אנומליות." "זה בדיוק מה שאנחנו מחפשים", טען לעומתו שותף בקרן 

הון סיכון. "אנחנו תעשיה של אנומליות."

 Waze עם זאת, יש הסכמה כללית שלנו כישראלים אין יתרון יחסי בהבנת הצרכן האמריקאי, למשל. "בסופו של דבר, ההצלחה של
online market� לא נזקפת להבנת הקונסיומר אלא לסיבות אחרות", אמר אותו איש הון סיכון. "כן פוצח פה הגן של Wix  ושל

OLM( ing(, פחות של ה- consumer product," אמר לנו אחר. הנקודה היא, שההצלחה של החברות הנ"ל עוררה השראה בקרב 
עשרות ומאות יזמים לפתח את רעיון ה- B2C שלהם )עד כדי כך, אמר לנו אחד מאנשי ההון סיכון, ש"אנחנו מאבדים טאלנטים 

 .)"B2C טכנולוגיים שהולכים למקומות הלא נכונים, כי הם חושבים שהם יכולים להקים חברת אינטרנט
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 ,content כתוצאה מכך אנו עדים לחברות מעניינות רבות שפונות לצרכן הסופי. חלקן חברות שמייצרות
עוסקות ב- publishing, ומביאות משתמשים רבים: playbuzz, FTBPro, investing.com. חלקן 

עוסקות ב- ecommerce )מזון, משקפיים, תכשיטים ועוד(. חלקן חברות משחקים, שבהן הולך ומתפתח 
ידע בתחום ה- user experience. חלקן חברות הממנפות קהילות משתתפים, כמו Fiverr ו- Fixya. יש 

פה מגמה מתעצמת; האמירה ששמענו מרבים מהדוברים היתה: "אנחנו מעצמת B2C בהתהוות".

המפתח, כך שמענו מהיזמים ומאנשי ההון סיכון, טמון בשיווק )OLM( וב- execution. "לרוב אין פה יתרון 
יחסי טכנולוגי", אמר אחד מהם. "והסיפור הזה שאנחנו לא חיים את הקונסיומר האמריקאי הוא עובדה קיימת. 

זה לא ישתנה." כלומר, עלינו לחזק את חוזקותינו. מפתח נוסף הוא המימון – מיזם B2C  זקוק לעיתים 
קרובות לסכום משמעותי כדי להגיע ל- scale, שכן האסטרטגיה היא להגיע קודם כל למספר משתמשים גדול 

ורק אז לפתח הכנסות. כאן עלה החשש שמדובר בחסם להמשך המגמה, חסם בו ניגע גם בהמשך.

אנחנו מעצמת
B2C בהתהוות
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 Silicon Valley או 
?Silicon Wadi 

שאלה בה דנו בדו"ח הקודם היתה, האם כדי לגדול יש להעביר את מוקד הפעילות לחו"ל?

בסבב השיחות הנוכחי, התשובה היתה קצרה: תלוי. התשובה הפחות קצרה: תלוי בלקוחות.

אם כיזם אין הכרח שתדבר עם הצרכן הסופי, ואם לא הכרחי שתהיו באותו time zone, אתה לא חייב לעבור – ראו מקרה 
IronSource ו- Matomy. לעומת זאת, אם אתה צריך להיות קרוב ללקוחות הגדולים שלך – למשל, publishers –אזי קריטי 

לעבור; ראו מקרה Taboola ,Outbrain ו- Borderfree. למעשה, מדובר במנעד שלם של חלופות – מפעילות מלאה בישראל, דרך 
נציגויות בחו"ל, דרך מעבר מנהלים והנהלה, דרך עקירה והשארת מרכז פיתוח בישראל, ועד מעבר מלא של החברה לחו"ל. ההחלטה 

הסופית היא שקלול של פרמטרים עסקיים, טכנולוגיים, שיווקיים ואנושיים.

בשנתיים האחרונות התפתחה ועלתה תשובה נוספת לשאלה המופיעה בכותרת. אם בתחילת 2013 פעלו בניו יורק כ- 60 סטרט-
אפים ישראליים, הרי שכיום פועלים בה למעלה מ- Silicon Alley .200 הפכה לתשובה אטרקטיבית לשאלת המיקום, בייחוד 

בתחומי פעילות מסוימים."ניו יורק היא תל אביב 2.0: היא יותר מתאימה לישראלים מסיליקון ואלי,  יותר קרובה לישראל גיאוגרפית, 
ויותר נוחה מבחינת ה- time zone. ואם אתה בעולם המדיה או התוכן, זו בירת העולם"– דברי אחד היזמים איתם שוחחנו. 
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הפרדוקס המימוני: 
איפה הכסף?
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אם יש תחום שבו תעשיית האינטרנט הישראלית תקועה בתהליך טרום-התבגרות, זהו נושא המימון. אחד 
היזמים הגדיר כ"אבסורד" את הפער שבין התרומה של חברות ההי טק בכלל והאינטרנט בפרט לכלכלה 

הישראלית – לבין שיעור המימון המגיע ממקורות מקומיים. על פי הנתונים שבידינו, 85% ממימון תעשיית 
האינטרנט מגיע ממקורות זרים; התסכול מכך שגופים ישראליים לא מעורבים יותר במימון התחום גדול עוד 

יותר כשלוקחים בחשבון שרבים מהאקזיטים האינטרנטיים לא דרשו מימון גדול באופן יחסי. בתחום הזה, 
ישראל לא השכילה לייצר אקוסיסטם בעצמה.

מדובר בכשל שוק החוצה את כל שלבי ההשקעה מלבד שלב ה- seed. בשלב זה אין בעיית היצע, והשחקנים 
רבים: חברים ומשפחה, איינג'לים, אינקובטורים, מיקרו-קרנות. הסכומים הנדרשים להקמה ראשונית של 

סטרט-אפ אינטרנטי נמוכים מאי פעם, ואת עשרות או מאות אלפי הדולרים הראשונים ניתן לקושש בקלות 
 יחסית. אך מרגע שהסתיים שלב זה מתחיל המחנק, או בשמו המקצועי

 .The Series�A Crunch

"אתה בסוף שלב ה- seed", תיאר את הסיטואציה אחד היזמים. "בנית מוצר, אבל אתה עוד לא יודע בדיוק 
כמה עולה לך להביא לקוח. יש לך כבר יוזרים, אולי אפילו ניצני traction, אם כי לא ודאי. אתה יודע שאתה 

 .A -צריך עוד מיליון דולר, פחות או יותר, כדי להגיע ל 
אבל מי שמימן אותך בהתחלה כבר לא משתתף. הקרנות עוד לא במשחק – הן מחפשות רמת סיכון נמוכה 
ו"טיקט" גדול, שני אלמנטים שלא רלבנטיים בשלב זה. הקרנות האמריקאיות היו מעדיפות שהישראליות 

ישקיעו קודם, אבל אין כאלה– אם ב- 2005 היו 50, היום יש אולי חצי. ואין כסף". 

הפרדוקס המימוני
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המשךהפרדוקס המימוני

יזם אחר תולה את האשמה, ולו חלקית, ביזמים עצמם: "אנשים מתאהבים במוצר ומתאהבים באחוזים שלהם. הם משקיעים 
הרבה בלנסות לגייס מיליון ולא מבינים שהם צריכים לגייס 150,000 פשוט כדי להשלים את המוצר. הכי חשוב זה להוציא 

מוצר כמה שיותר מהר ולבדוק היתכנות, במקום לחשוב כל הזמן על פיצ'רים שיהפכו את הרעיון למושלם – הרי אם נגמר 
הכסף לפני שאתה משחרר את המוצר, אתה בבעיה. עדיף להוציא אותו לשוק – אם הוא הצליח ויש traction, תוכל לגייס 

כסף. אם לא הצליח, זה במילא לא ישנה".

דינמיקת המימון הנוכחית מקשה על החברות הישראליות גם משלב ה- A ואילך. "הקרנות האמריקאיות נוטות להשקיע 
היום ב- A בסכומים הרבה יותר גבוהים", אומר אחד היזמים. "אם יש לך מתחרה אמריקאי שגייס 25, אתה צריך להביא 

 סכום דומה – ופה יש קושי בישראל". יש כאן מילכוד 22 עבור החברות הישראליות – הן צריכות להגיע ל- scale, אבל
 אין להן את הסכומים שיש לאמריקאיות, סכומים שמאפשרים להן לגייס אנשים יותר טובים, ולהשקיע יותר בשיווק.

.The rich get richer

מזוית הקרנות העניינים נראים מעט שונה. "לחברות AAA הישראליות אין שום בעיה לגייס מאף אחד", אומר איש הון 
סיכון. "בעיית המימון באה לידי ביטוי ב- 85% האחרים. היזמים מדברים על בעיית המימון, ואני מבין אותם. אבל גם 

בסיליקון ואלי לא כולם מקבלים המון כסף. אנחנו לא קרן אמריקאית שתמכור חברה ב- 5 מיליארד דולר – זה גם ככה 
outlier מטורף.  בישראל יש את Mobileye וגם היא לא גייסה מקרנות. בגלל זה הקרנות הישראליות יותר שמרניות." 

בשורה התחתונה,  אחוז ההשקעה בסיבובי A המגיע מקרנות ישראליות נע בין 1% ל- 6%, תלוי במקור הנתונים.
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ענן נוסף המעיב על מימון חברות אינטרנט ישראליות על ידי קרנות הוא התחזקותם של תחומי הסייבר, ביג דאטה 
וטכנולוגיות ענן; נראה כי מספר קרנות אף שינו מיקוד בשל כך. החשש הוא שהתפתחות זו תשפיע על המשך הצמיחה 

של סקטור האינטרנט.

פרדוקס המימון בישראל, ביחוד בשלבים היותר מאוחרים, נובע מגורמים נוספים. בין אם כתוצאה ממחסור בידע, ובין אם 
משמרנות, המוסדיים בישראל כמעט ואינם משקיעים בתחום ההי טק בכלל ובאינטרנט בפרט – לא ישירות בחברות ולא 
בעקיפין דרך קרנות, ובודאי לא בשלבים מוקדמים. לבנקים הישראלים לא היה ידע במימון חברות הי טק, והחברות פנו 

בלית ברירה לבנקים זרים; רק לאחרונה יש ניצני התעוררות בנושא )בנק לאומי, למשל, הקים את לאומי טק לשם כך(. גם 
קרנות פרייבט אקוויטי ישראליות – פימי, פורטיסימו ואחרות – לא משקיעות בתחום )קרן ויולה היא מן החריגות שכן 

 .start-up nation -עושות זאת(. ולבסוף, הבורסה בתל אביב אינה מספקת מענה לגיטימי או התמחות ההולמת את ה
החברות הישראליות קטנות מדי עבור הנאסד"ק האמריקאי, אך בישראל אין להן פלטפורמה המאפשרת גיוס כספים 

ונזילות.

התפתחות חיובית בעת האחרונה בתחום המימון היא הימצאותם של משקיעים זרים, ממקומות שלא ראינו בעבר – 
למשל, רוסיה )GetTaxi, VidMind( ואמריקה הלטינית )Mobli(. יחד עם זאת, בתחום המימון נדרשת קפיצת מדרגה 

לתעשיית האינטרנט הישראלית.

המשךהפרדוקס המימוני
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 סבבי גיוס של חברות אינטרנט
ישראליות בשנים 2013-2014
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היזם המשתנה:
ד"ר ווזניאק

ומיסטר ג'ובס
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ד"ר ווזניאק ומיסטר ג'ובס
כשחושבים על האב-טיפוס של יזם ההי-טק הישראלי, חושבים על איש טכנולוגיה, יוצא 8200, שזיהה בעיה טכנולוגית, 

ואינו בהכרח מחובר לשוק. בשנים האחרונות אנו פוגשים זן חדש של יזמים, שנקודת המוצא שלהם לאו דווקא 
טכנולוגית; פעמים רבות הם מזהים בעיה צרכנית, שהטכנולוגיה מהווה אמצעי לפתרונה. אם תרצו, היזם החדש הוא 

.science -ו art של ,business -ו marketing הסטיב המושלם, הכלאה של ג'ובס וווזניאק, של

סוג היזמים השתנה בגלל שהמודלים השתנו. כשהטכנולוגיה יותר זמינה ויותר גנרית יש צורך בחשיבה עסקית ושיווקית. 
 אם היתרון הגדול שלך הוא לא מוצרי אלא שיווקי )למשל, יכולות media buying המבוססות על הבנה של

unit economics(, הטכנולוגיה היא תנאי הכרחי אך כבר לא מספיק.

את השינוי ניתן לראות בסטרט-אפים הרבים שלהם אין את ה"סטיב המושלם"; בסטארט-אפים אלה הרכב המייסדים 
משקף את הצורך בייצוג הולם לשני הטיפוסים. מחקרים מוכיחים שחברות שבהרכב המייסדים שלהם יש חלוקה מאוזנת 

בין הצד הטכנולוגי לצד העסקי/שיווקי מצליחות יותר: הן מגייסות יותר כסף )30% יותר( ומציגות כמעט פי 3 צמיחה 
במשתמשים )Start�up Genome, 2012(. גם במועדון ה- 100 הישראלי שהיצגנו בדו"ח זה אפשר למצוא חברות עם 

הרכב יזמים מאוזן שכזה Outbrain  ו- IronSource הן רק שתיים מהדוגמאות(.
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 היזם החדש הוא הסטיב המושלם,
 הכלאה של ג'ובס וווזניאק,

,business -ו marketing של 
science -ו art של

כאמור, הטאלנט הטכנולוגי הוא must have –"בלעדיו לא ישקיעו בך" אמר אחד מאנשי ההון סיכון – אבל זיהוי בעיה שיווקית, צרכנית, 
אנושית הפך לחשוב לא פחות. את "הייתי ב- 8200 וכשאשתחרר אאזרח את הטכנולוגיה" החליף "ישבתי עם אשתי במטבח וחשבנו ש...".

.ynet -סיפר אבישי אבהרמי בראיון ל ,"Wix הבנו שאף אחד לא רוצה להקים אתר כי זו עבודה מעייפת ואז עלה לנו הרעיון של" 
מייסד GetTaxi שחר וייסר סיפר בראיון לגלובס שהרעיון עלה במוחו כשחיכה עם אחד מעובדיו למונית בסיאטל: "חיכינו שלושים דקות, 

והוא נלחץ שיאחר לטיסה. אמרתי, לא יכול להיות שהשירות הזה לא השתנה מאה שנה". 

התחזקות החשיבה השיווקית נובעת גם מהגירה של אנשים מתחומי התוכן והקריאייטיב המסורתיים לעולם האינטרנט; בארה"ב מדברים 
על כך שכעת "גמרו לבנות את התשתית של הבניין, אז עכשיו הגיע הזמן של המעצבים". בישראל יש לכך גורם נוסף: בגלל הקשיים 

בתעשיות התוכן והמדיה כמות גדולה של אנשי טלוויזיה ופרסום מתדפקים על דלתותיהם של איינג'לים וקרנות. 
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האקזיטים הגדולים של חברות אינטרנט 
ישראליות ב- 2013-2014
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 הנפקות חברות אינטרנט
ישראליות 2013-2014
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ד"ר ווזניאק ומיסטר ג'ובס
לצד השינויים שהוזכרו, מעידים אנשי הון סיכון על עליה מתמדת באיכות היזמים בישראל, תודות לריבוי יזמים שהם 

 2nd�timers וכאלה שהם 1st�timers שלמדו מהעבר. בדו"ח הקודם העלינו את השאלה: "לנצח נבנו או לנצח נקנו?" 
 בדו"ח הנוכחי מדובר על יזמים שמחפשים פחות את קיצורי הדרך ושואפים יותר לבנות לטווח הארוך – 

קרי, לא מחפשים את האקזיט.

 עם זאת, אנשי ההון סיכון עימם דיברנו הביעו תסכול מחשיבה קצרת-טווח של היזמים בהיבט אחר.
 "אנחנו רואים מאות סטרט-אפים שעושים את הנקסט ג'נריישן של מה שכבר הומצא", אמר אחד מהם.

״שלושה חודשים אחרי הסיד זה כבר לא פאסה, זה פאטה. החשיבה אינקרמנטלית לגמרי, ועם זה לא נגיע רחוק.״

המשך
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 10 מיליון דולר:
הדור הבא

רשימת חברות האינטרנט הישראליות הגדולות שבדו"ח זה מהווה למעשה תמונת מצב של האינטרנט הישראלי לפני 
 5-7 שנים – נקודת הזמן שבה הוקמו לא מעט מהחברות שברשימה, ופרק הזמן שלוקח להגיע לרף הכנסות שנתי 

של 10 מיליון דולר. בעוד חמש שנים ייתכן שרשימה זו תהיה שונה בתכלית.
הנבואה ניתנה כידוע לשוטים – ובכל זאת, הנה כמה מהחברות שאינן ברשימה הנוכחית אך עשויות להפוך לחלק 

ממנה בשנים הקרובות.

Big data Internet of Things Payments Ad tech

Internet applicationsCrowdsourcinge health Fintech

e healthecommerceInternet of Things Content publishing
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סיכום
מ- Start Up Nation ל-

 Grow Up Nation 
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בסיום הדו"ח הקודם איפיינו את תעשיית האינטרנט הישראלית כ"תעשייה בת 20 שמתחילה להתבגר. תעשייה 
שעברה את ה-early stage, בנתה יכולות שחלקן ייחודיות, וכעת נמצאת בצומת דרכים מוכרת: האם לעשות 

את האקזיט או לגייס עוד ולרוץ לטווח הארוך?"

 התשובה לאחר פחות משלוש שנים ברורה:
תעשיית האינטרנט הישראלית הצליחה לשנות סטטוס, ולהתבגר. להתבגר בהיבט של מספר החברות הגדולות, 

הכנסותיהן ושוויין. לצאת בהדרגה מן הצללים שעמדו בבסיס התעשיה, ולהצמיח תחומים חדשים. לשלב 
טכנולוגיה עם הובלה עולמית בשיווק אונליין. ולהתבגר ביכולות הניהול, ובבשלות היזמים, תוך מינוף 

האקוסיסטם שמזין את התעשיה.

 10X ואם יורשו לנו שתי משאלות לדו"ח הבא, נבקש את פתרון כשל השוק המימוני, ונבקש כמה רעיונות
מצד היזמים. "יש הבדל בין מהירות האור למהירות הקול", הזכיר לנו אחד  מאנשי ההון-סיכון. "פה חושבים 

 ."delay -שעוסקים במהירות האור וזה בעצם הקול שהגיע אלינו ב

 תעשיית האינטרנט הישראלית צלחה את שלב הינקות, ועברה בהצלחה את מבחן ההתבגרות.
האם תעבור גם את מבחן הבגרות? זהו האתגר הבא.

Grow Up Nation -ל Start Up Nation -מ
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מתודולוגיה
thetime internet report מכסה חברות אינטרנט ישראליות גלובליות – קרי, חברות אינטרנט ששווקי פעילותן 

מחוץ לישראל. 
לצורך המחקר, הוגדרו "חברות אינטרנט" כחברות טכנולוגיה המציעות מוצר או שירות שפותח על ידן ושהשימוש 

בו נעשה על גבי האינטרנט. הגדרה זו כוללת בין השאר חברות המפתחות פלטפורמות וכלים לשירותים אינטרנטיים 
)שיווק ופרסום, מסחר אלקטרוני ועוד(, אפליקציות דואר אלקטרוני ומסרים מיידיים, פלטפורמות לאספקת תוכן 

ובידור, רשתות חברתיות, מנועי חיפוש, ואפליקציות סלולריות ואינטרנטיות.
הגדרה זו אינה כוללת חברות המפתחות חומרה או ציוד לתקשורת אינטרנטית, חברות המספקות שירותי גישה 
לאינטרנט, ספקי תוכן שאינם מציעים מוצר או שירות על בסיס פלטפורמה שפותחה על ידם, וכן משרדי פרסום 

אינטרנטיים. הדו"ח גם אינו מתייחס לחברות שמוקד פעילותן הוא ישראל. לפיכך, הסקר אינו כולל חברות כגון וואלה, 
ynet, zap group ועוד.

בדו"ח נכללו אך ורק חברות אינטרנט שענו על ההגדרות הנ"ל, ושהכנסותיהן השנתיות ב- 2014 מוערכות בעשרה 
מיליון דולר לפחות. 

 .IVC -המקורות המרכזיים להכנת הרשימה היו פרסומים גלויים, מקורות מהתעשיה ו 
 בשל הקושי בהשגת נתונים אמינים ומעודכנים )שהרי מרבית החברות העונות על ההגדרות הינן חברות פרטיות( 

ייתכנו אי דיוקים בחלק מהנתונים וכן ייתכן שחברות שענו על ההגדרות לא נכנסו לרשימה.
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thetime הינה חברת השקעות מובילה 
בתחומי האינטרנט והמדיה. החברה מפעילה 

חממה טכנולוגית בשיתוף עם המדען 
 הראשי להשקעות בשלב הסיד 

 ואת firstime להשקעות בשלב
.post-seed/pre-A -ה

Frs
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