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תדעוימאיהו,רומאכתועצהלבקלהנמזהוא/והרבחהלשםהשלכךרעתוריינתאצקהוא/ותשיכרלהנמזהואהעצההווהמהניאוזתגצמ

לשךרעהתוריינלסחיבוהשלכץועייוא/והצלמההווהמהניאוזתגצמ,ןכומכ.הרבחהלעםירבסהןתמתרגסמבדבלבעדימתריסמל

תאםיללוכהרוביצלהרבחההמסרפרשאםיחווידבןייעלךרוצהתאףילחהלתדעוימהניאודבלבתוחונותיצמתםשלהכרענתגצמה.הרבחה

הרבחהידילעומסרופשתוחודהוללכנובשןפואהמהנושםתגצהןפואשעדימואםינותנםימייקוזתגצמבולוכי.הרבחהתודואאלמהעדימה

ורבגי,וזתגצמבשםינותנהןיבלהרבחהלשןוירוטקרידהחודוםירוקסהוםירקובמהםייפסכהתוחודהןיבהריתסלשהרקמלכב.רוביצל

.הרבחהלשןוירוטקרידהחודבוםירוקסהוםירקובמהםייפסכהתוחודבשםינותנה

הניאותיאדוהניאםתושממתהתדימש,םיידיתעםיניינעוםיעוריאלםיסחייתמהרחאעדימוםינדמוא,תוכרעה,תויזחתתללוכוזתגצמ

בצמלעגונבםינותנותודבועםנההזעדימלסיסבושמיששםיירקיעהםינותנהותודבועה.)דיתעינפהפוצעדימ(דבלבהרבחהלשהתטילשב

םינותנותודבועו,התוליעפירוזאבהרבחהתלעופםהבשתוליעפהימוחתלשיחכונהבצמלעגונבםינותנותודבוע,היקסעוהרבחהלשיחכונה

ףסונבתיתוהמהדימבססובמוזתגצמבלולכהדיתעינפהפוצעדימה.וזתגצמתנכהדעומבהרבחלםיעודישיפכלכהו,םיילכלכ–ורקאמ

לעו,םירומאהםירטמרפהמדחאלכבתוידיתעתויוחתפתהיבגלהרבחהלשתויחכונהתוכרעהותויפיצהלע,הרבחבתמייקההיצמרופניאל

הרבחהלשתוליעפהתואצותו,ושממתיןכאהיתוכרעהוהיתויפיציכתואדולכןיאהרבחל.הלאםימיב,רומאכ,תויוחתפתההלשןתובלתשה

.ליעלדםימרוגהמדחאלכביונישבקערתיהןיב,ליעלרומאהמתועמתשמהואתוכרעומהתואצותהמיתוהמןפואבתונושתויהלתויושע

.תגצמבלולכהעדימהתאןכדעלתבייחתמהניאהרבחהיכ,רהבומקפסתרסהל

הרהבה
Babylon Ltd
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ונלש ןוזחה
:ןוזח
תומדקתמתויגולונכטבהחמתמההמוחתבתידוחייהרבחתווהל
הינומרהתריציךות,ינוגראהעדימהלוהינםוחתברתויב
תיגולונכט

:הרטמ
תנמלעתומדקתמעדימתוכרעמםשיילוניתוחוקללרשפאל
שדחתמםלועבתויקסעהםהיתורטמתאגישהל

Babylon Ltd



ןוזוא יש

ל״כנמ

ישיד יבג

  רוטקריד
- אפלא ןרק להנמ

הטילשה תלעב

וטניפ קירא

ןוירוטקרידה ר״וי

ויז םענ

םיפסכ ל״כנמס

Babylon Ltdליבומהתווצה



 ןוזוא יש

 ןושאר ראות םויס
 תואנובשחב
 ׳ינואב הלכלכו

 תוחמתהו–א״ת
ח״ור דרשמב

19952020

 תוריינל תושרה
 רקוח– ךרע
 תקלחמב
א״תב תוריקחה

1997

– לארשי לקרוא
 תוכרעמל םשיימ
 ןתמ– תויסנניפ
 תורבחל ץועיי

תוימואלניב

1999

 תרבח תמקה
 דחיןוקזיוו ץועייה
לג ףסא םע

2001

80% תריכמ
1ןאוול הרבחהמ
 להנמב ינש ראות
א״ת ׳ינוא םיקסע

2003

 תוליעפ םע גוזימ
– סקירטמב
-סקירטמ תמקה
1ןאוו

2005

 להנמל יונימ
 יתוריש1ןאוו

הנכות

2010

 ל״כנמל יונימ
1ןאוו תצובק

2013

5

 ל״כנמל יונימ
ןוליבב

Babylon Ltd



היגטרטסאה םושיי

04
ךרע תריצי

Integrating

תונורתפהבוליש

יביטרגטניאןורתפל

בולישידילע,חוקלל

םיתורישהותויגולונכטה

03
החבשה

Exceling

הדובעתוטישתעמטה
החימצהתרבגהל
תלדגה.תינגרואה
ןורתפלכלשתוריכמה
ללכתפישחידילע
תונורתפלתוחוקלה
תחיתפ״–הרבחה
״תותלד

02
גוזימ

Merging

תושכרנהתורבחהגוזימ
לשילוהינהךרעמב
ןורתילוצינ,הרבחה
תולעייתהוןוכסיח,לדוגל

01
השיכר

Investing

תורבחתשיכרורותיא

תייגטרטסאלתונועה

הרבחה

Babylon Ltd
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 תויגולונכטה בולישל תלוכי לעב ףוג שרדנ

תוכרעמה ןיב היצרגטניא תלוכיו תושדחה

היצרגטניא תולוכי
 תא עימטהל םינוגרא דצמ רבוגו ךלוה ךרוצ

 ,Digital Transformation עדימה תכיפהמ

Cloud Migration

 תושדחה תויגולונכטה ןיב היצרגטניאל שוקיב שי

תומייקל

ינוגרא ךרוצ
:ינוגראה עדימה םלועל הנכות ״ינקחש״ תסינכ

Amazon, Google, SalesForceל ףסונב

Oracle,SAP, MSתושדח תוכרעמ םיעיצמה 

םינוגראל

םישדח םינקחש
 היגולונכט החתפתה ןורחאה רושעב

 "ןנע" קוחרמ הדובע תרשפאמה

םידבר השולשב יוטיב ידיל האבה

IAAS, PAAS, SAAS

םייגולונכט םייוניש

תובורקה םינשב תויונמדזהה ןולח
Babylon Ltd
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VAS –Value Added Services – 4B$

Hardware - 1.8B$

Software  - 1.6B$

עוציב–חוקללףסומךרעיתוריש
,העמטהב,םיתורישןתמ,םיטקיורפ
....חותיפ,הכרדה

בושחמדויצוהרמוחתריכמ

הנכותיושירתריכמ

קושהלדוג
Babylon Ltd
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2020 תנשלSTKI רקס ךותמ *



תוכרעמתריכמהזללכב,הרמוחהוהנכותהתויתשת

דועוIOT,עדימתחטבא,תובלושמ

New“הםלועבתוינוגראתוכרעמלשהעמטהוםושיי IT”

,ERP:ינוגראעדימתוכרעמ CRM, HR, PM, MNF…

 ןבור .ריהמ חותיפ תורשפאמה תושדח תומרופטלפב חותיפ

:ןוגכ ןכות םלוע תוססובמ חותיפ תומרופטלפ

Force.com, AWS, Azure

Babylon Ltdהרבחה לש םיידיתע קוסיע ימוחת
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?ןוליבבהמל

תיקסע תוידוחיי
םיפתוש ״תשיכר״•

 תחלצהל הלהנהה תבכש תמיתר•

ולוכ ןוגראה

״החימצ יבכעמ״ םימרוג אלל ןוגרא•

 לש יוושכעה ךרוצל םאתומה ןוגרא•

 תוחוקלה

תצאומה החימצה יבלשב םיאצמנ ונא•

תיגולונכט תוידוחיי
 תושדח תויגולונכטב תוחמתה•

םיהובג תויחוור ירועיש םע

 תלגודה תינוגרא תוברת חותיפ•

 תונוילעו תויעוצקמה חופיטב

תיגולונכט

 תושדחה תויגולונכטה בוליש•

חוקלה רובעללוכ ןורתפל

Babylon Ltd
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םושיי תליחת

OranBIt
Projectתוכרעמםושייםוחתבתוליעפ

Intelligence

Orantech
לוהינלתוכרעמםושייםוחתבונההרבחהלשירקיעההקוסיע

.הזםוחתבהליבומלתבשחנוPMOםיטקיורפ

ידרשמוםיינוחטיבםיפוג,חוטיבתורבח,םיקנב:היתוחוקלןיבמ

הלשממ

ITmyWay
תרבחלשCRMתוכרעמםושייהנההרבחהלשתיזכרמההתוליעפ

SalesForceלשבהזףתושהניההרבחהSalesForce.

רקיעבתלעופוםושייהםוחתבםיחמומ30כהקיסעמהרבחה

SMBהרזגמב

Babylon Ltd
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Babylon Ltd

ITmyWay –םילימבו םירפסמב

םידבוע30כהקיסעמהרבחה
הרבחה.הנשמינלבקרפסמו

חותיפוםושייבתקסוע
SalesForceתמרופטלפב

רקיעבתוחוקל80כהרבחל
הקינעמםהלSMBרזגמב
תעמטהיתורישהרבחה
הקוזחתותכרעמ

החימציבלשבתאצמנהרבחה
ןוגראהייחרוזחמבםיצאומ

,יתוכיאםדאחוכהרבחל
תובחרתהלאיצנטופתלעבו
.םיפסונקשמירזגמל

החימצ

םילימב

30

80

10,000,000
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Babylon Ltd

םילימבו םירפסמב– )טיבנרוא ללוכ(קטנרוא

םידבוע115הקיסעמהרבחה
תבשחנ.הנשמינלבקרפסמו
םושייםוחתבהליבומההרבחל
הרבחלןכומכ.PMOתוכרעמ
הקיטילנאהםוחתבתוליעפ
PIתילאטקייורפה

תוחוקל100ללעמהרבחל
םכותמ,םינווגמקשמירזגמב
ילארשיהקושבםילודגתוחוקל
הלשממידרשמ,םיקנבתוברל
תוינוחטיבתורבחו

כלשיוושיפלהשכרנהרבחה
ןושארבלשב.ח״שןוילימ10

שיןוליבבל,51%ושכרנ
םיפסונ49%שוכרלהיצפוא
2021תנשףוסדע

תילוהינהרדשהרבחל
כתספתנ.הליבומותיעוצקמ

Trusted Advisorברקב
היתוחוקל

9,500,000

םילימב

115

100

30,000,000



החימצתוינכות
2020 ץרמב היגטרטסאה םושייב ונלחתה•

תורבח תורשע ונקדב הכ דע•

 תורבח שולש ונשכר ןכותמ•

.ףטוש ןפואב תופסונ תושיכר םינחוב•

2023-2024202220212020

202x202220212020

Babylon Ltd
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30/6/2020 םויל םייפסכ םיבאשמ
 ךסב העקשהל םייונפ *םינמוזמ הרבחה תפוקב•

 ח״שמ60-כ לש

ח״שמ31–כ לש יוושב םיסנניפ םירישכמ ףסונב•

Babylon Ltd
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MST תרבח תריכממ היבגל תואחמה ללוכ *

CLO גוסמ םייסנניפ םירישכמב הקיזחמ הרבחה•

 דמע31/12/2019 םויל םייפסכה תוחודב גצוהש יפכ הקזחאה יווש•

$15.5m-כ לע

 תוקולח / תיבירמ תוסנכה ולבקתה2020 לש הנושארה תיצחמב•

/$1.4m כ לש ללוכ ךסב

$1.4m ל הרומתב םירישכמ ורכמנ2020 לש הנושארה תיצחמב•

2020 ינוי ףוסלJulius Baer חוד י״פע םימייקה םירישכמה יווש•

 $9m כ לע דמוע



Babylon Ltd

םוכיס
הטישהיגולונכט יוניש

תווצהתונמדזהה
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