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הבהרה משפטית
המידע הכלול במצגת זו ("המידע") וכל מידע אחר שיימסר במסגרת המצגת מוצע למטרת נוחות בלבד ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות גרופ 107 בע"מ, אר. די לבנט בע"מ,
החברה המרכזית לחדשנות ועידוד הייטק בע"מ וכל חברות הבנות שלהן (כולן יחדיו להלן "החברה") ופעילותיה, ואינו מחליף עיון בדוחותיה התקופתיים והמיידים של החברה, כפי
שידווחו לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה"), לרבות התשקיף להנפקה של החברה. מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה או הזמנה לקבלת
הצעות לרכישת ניירות ערך והיא מיועדת למסירת מידע בלבד. הצעה כאמור תעשה אך ורק בכפוף להוראות הדין, לאחר קבלת ההיתרים הנדרשים לכך מרשות ניירות ערך והבורסה.
המידע אינו מהווה בסיס לקבלת החלטת השקעה, ואינו מהווה המלצה או חוות דעת, וכן לא תחליף לשיקול דעת של משקיע פוטנציאלי. מצגת זו איננה כוללת את מלוא התוצאות והמידע
הכספי של החברה ואת הביאורים להם, ו/או התוכניות העסקיות של החברה או את תיאור כלל פעילותה ו/או גורמי הסיכון של החברה. על כן, היא אינה באה במקום בדיקה עצמאית ויעוץ
אישי בהתאם לנתונים המיוחדים לכל משקיע והיא גם אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטת השקעה. החברה אינה אחראית לשלמות
או דיוק המידע, והיא לא תישא באחריות לנזקים ו/או להפסדים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש במידע. ככל שקיימת סתירה בין האמור במצגת זו לבין האמור בדיווחיה של
החברה, יגבר האמור בדיווחי החברה. מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר כולל תחזיות, מטרות, הערכות, אומדנים ומידע אחר
המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכתה
הסובייקטיבית של החברה, אשר על אף שהחברה סבורה שהנן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות מטבען. העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה הנם עובדות ונתונים בנוגע
למצב הנוכחי של החברה ושל עסקיה ועובדות ונתונים מאקרו כלכליים, והכל כפי שידועים לחברה במועד הכנת מצגת זו. המידע הצופה פני עתיד הכלול במצגת זו מבוסס, בנוסף על
האינפורמציה הקיימת בחברה, על ציפיות והערכות נוכחיות של החברה לגבי התפתחויות עתידיות בחברה, ועל השתלבותן של ההתפתחויות כאמור אלה באלה. יודגש כי המצגת עשויה
לכלול מידע שלא הוצג בדוחות ובדיווחי החברה בעבר ו/או הוצג באופן, איפיון, עריכה, עיבוד, או פילוח שונים מהאופן בו מידע זה מוצג במצגת. התממשותו או אי התממשותו של המידע
הצופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר אינם
ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה. כמו כן, נכון למועד מצגת זו לא ניתן להעריך את מלוא השלכות נגיף הקורונה (Covid 19)- על הכלכלה ועל תוצאות פעילותה
של החברה. לחברה אין כל ודאות כי ציפיותיה והערכותיה, לרבות בגין תוכניותיה, אכן יתממשו, ותוצאות הפעילות של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או
המשתמעות מהאמור לעיל, בין היתר עקב שינוי בכל אחד מהגורמים דלעיל. כמו כן לחברה אין כל ודאות כי הנחות היסוד שלה המותנות בצדדים שלישיים יתממשו. לפיכך, קוראי מצגת

זו מוזהרים, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שהוצגו במידע הצופה פני עתיד המוצג במצגת זו.
מובהר, כי התחזיות וההערכות הצופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד עריכת המצגת והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל תחזית ו/או

הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת מצגת זו.
במצגת מופיעים סימני מסחר וסמלים של צדדים שלישיים אשר הינם בבעלות החברות אשר סימני המסחר הללו רשומים על שמן והן אינן קשורות לחברה.
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פעילויות הקבוצה

פינטק - מסחר בשוק ההון

איתור, גיוס והכשרת 
עובדים בהייטק
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https://israelit.pro/
https://levent.io/
https://israelit.pro/offshore-software-product-development/
https://www.fibi.co.il/wps/portal/


קונטרקטורים
(סמוך למועד התשקיף)

252

אודות הקבוצה

לקוחות חדשים
משנת 2020

 

~80

 
 

2020
GROUP107

 
נשים בהנהלה

הבכירה

5  
 

מ' שקל 
קצב הכנסות

2021

~16 

 
 

  
ן צמיחה מרבעו

ראשון 2020

267%

 
 

2019
ISRAEL IT

 
 

2015
LEVENT

Alfa Ventures

משרדים בתל אביב ובאוקראינה

ISRAEL IT גיוס 1 מיליון דולר עבור
בפברואר 21' שיקף לקבוצה שווי של

25 מליון דולר 

רווחי
Q1/21

 

משרות פתוחות
 

+88

4



גרופ 107

שותפים עסקיים ולקוחות
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https://leoride.co/
https://mda.org.il/
https://playermaker.com/
https://vibo.io/
https://www.yellowheadinc.com/
https://cannabotech.com/
https://meitar.com/
http://www.tradecapitalholding.com/
http://marqe.com/
https://marketplace.onehourtranslation.com/en/
https://chumbani.shop/#main
https://www.mayple.com/
https://gefentechnologies.com/
https://www.eyelight.tech/
https://thepuffapp.co.il/
https://g42.ai/


גיא עמר
 

 מומחה בטכנולוגיית משתמשי קצה ואפיון מוצר.
רקורד מצוין של תוצאות השורה התחתונה תוך

השגת מטרות שהוקצו. בעל הכשרה צבאית

אדי כץ
 

יזם סידרתי, מנהיג מוכוון תוצאות עתיר אנרגיה עם
הישגים מוכחים בניהול וטיפול בצרכים העסקיים

עבור השוק הארגוני והמוסדות הפיננסיים

 
עי כץ רו

 
רו"ח, דוקטורנט לחשבונאות \ מימון

מרכז תחום ביקורת חשבונות
במוסדות אקדמאיים

כהן  י  דנ
 

ניסיון של למעלה מ- 25 שנים בתפקידים
בכירים בתאגידים פיננסיים גדולים, בנק

לאומי, מנכ"ל לאומי קארד

וסימטה י סנדרה 
 

מנהלת בכירה עם תואר שני ביחסים
בינלאומיים ונסיון של 16 שנה בניהול

חברות  כדוגמת קרדיט יורופ בנק

חנה שינדלר
 

מעל 20 שנים של ניסיון. חנה הובילה
פרויקטים מרכזיים בחברות אמדקוס ובנק

לאומי ושימשה כמנכ"ל פפר גולבל

יסעור תמר 
 

ניסיון רב בתפקידים בכירים
בתאגידים פיננסיים גדולים, יו"ר

קבוצת ישראכרט

דורסט יבר  מי
 

 ,MD Consultancy מייסדת ומנכלית
14 שנה מנהלת בכירה בסיסקו ארהב,

מנהלת שיווק נטוויז׳ן ישראל

נגר פי  מאיה 
 

מנהלת "אקטו"- המרכז האקדמי ליזמות
והשקעות אימפקט. מרצה בכירה , בעלת

מומחיות פיננסית וניסיון בנקאי

הנהלה ודירקטוריון

גר

מייסד וסמנכ"ל טכנולוגיותמייסד ומנכ"ל הקבוצהיו"ר הדירקטוריון

דירקטוריתדירקטוריתAdvisory BoardAdvisory Boardסמנכ"ל תפעולסמנכ"ל כספים
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תחום מסחר בשוק ההון - חברת לבנט

 B2B2C פלטפורמת לבנט מוצעת כמוצר
קהל היעד הינו בנקים, ברוקרים, גופים מוסדיים שיציעו אותה ללקוחות שלהם

(סוחרים פרטיים) שמעוניינים לסחור בניירות ערך
(White Label) "מוצע ללקוחות הפוטנציאלים כ"מוצר מדבקה

מוצר מודולרי שכל לקוח פוטנציאלי יכול להתאים לצרכיו, הן מבחינת הנראות
(Look & Feel) והן מבחינת הפונקציות שיכללו בפלטפורמה שתשמש את

לקוחותיו הסוחרים
פועל בשת"פ מלא עם קבוצת הבנק הבינלאומי 

לבנט היא חברת מו"פ וכל הפיתוח הטכנולוגי נעשה על ידה 

Democratize Trading
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חדשנות טכנולוגית - ייחודיות מערכת לבנט 

הגדרת כניסה ויציאה מפוזיציה מראש

אין שימוש בכח קניה בבנית אסטרטגיה

אין תוקף לאסטרטגיה

תנאי יציאה מגוונים מאסטרטגיה

הגדרת טריילינג סטופ מראש

מצב אסטרטגיה חוזרת

הרצת בדיקת נתוני עבר על אסטרטגיה

שפת מערכת נגישה לכל משתמש

What  Makes Us Special Over Others
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https://www.fibi.co.il/wps/portal/


לבנט - התפתחות החברה לאורך השנים

2018 2019 2020 2021 2022

בחינת המוצר על
ידי הבנק 

קבלת 2 תעודות הצטיינות
מהאיחוד האירופי על חדשנות

וטכנולוגיה מתקדמת 

הטמעת המוצר אצל
ברוקרים ובנקים נוספים
ע"פ הסכמים חתומים

הטמעת המוצר במערכת הבנק  הסכם אסטרטגי עם פינסטרה 
והצגת המוצר לבנקים אמריקאים

הטמעת המוצר בארבעת
הבנקים הנוספים בקבוצת

הבינלאומי
9
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גרופ 107

שיתופי פעולה אסטרטגיים 

תשתית טכנולוגית גופים
פיננסיים בארצות הברית.
פינסטרה תציג ותשווק את

המוצר של לבנט לללקוחותיה
שמרביתם למעשה בנקים

BORSA LIVE אפליקציית
בניית התראות בזמן אמת על מניות

בשוק הישראלי בחינם כחלק מהסכם
מפיץ מידע שנחתם מול הבורסה

לניירות ערך בתל אביב 
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https://borsalive.com/


גרופ 107

LEVENT - שיתופי פעולה אסטרטגיים

The Future of Finance Is Open

+10,000 עובדים

+4,400 מפתחים

+9,000 לקוחות
(בנקים ומוסדות פיננסיים)

2.1 מיליארד $ הכנסות 

130 מדינות

+175 מיל' חשבונות ריטייל

פינסטרה היא אחת מחברות הפינטק הגדולות בעולם 
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89.5$ טרליון שווי שוק המניות העולמי בשנת 2021 
השוק העולמי

בחודשים נובמבר 2020 עד אפריל 2021 (5 חודשים) סוחרים הכניסו לשווקי ההון בארה"ב 
כ-569 מיליארד דולר, וזאת בהשוואה לסכום של כ- 452 מיליארד שהוכנסו לשווקים במהלך 

כל השנים 2009-2020
 

https://www.cnbc.com :מקור

/https://www.visualcapitalist.com/the-worlds-10-largest-stock-markets :13מקור

https://www.cnbc.com/2021/04/09/investors-have-put-more-money-into-stocks-in-the-last-5-months-than-the-previous-12-years-combined.html?recirc=taboolainternal
https://www.visualcapitalist.com/the-worlds-10-largest-stock-markets/


נפח המסחר בארה"ב מכלל הפעילות באחוזים 

בנקיםקרנות נאמנותבתי השקעותקרנות גידור סוחרים פרטיים
Financial Times :מקור

עושי שוק 

נקודת פריצה של סוחרים פרטיים
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https://www.ft.com/content/7a91e3ea-b9ec-4611-9a03-a8dd3b8bddb5


שווי הנכסים המנוהלים על ידי פלטפורמות המסחר המובילות בארה"ב
לאורך שנת 2020  פרצו מרבית הברוקרים הללו שיאים חדשים וכעת הם משרתים יותר לקוחות

ומחזיקים יותר נכסים מאי פעם
על פי צפי סולידי של צמיחה ממוצעת בגובה 13% בשנה (שאינו לוקח בחשבון את נתוני הצמיחה המואצים בתחום בשנת 2020) כפי

שנראה בשנים 2016-2019 - ניתן להניח שעד שנת 2027 סך הנכסים המוחזק בידי לקוחות אצל הברוקרים הגדולים כאמור יעמוד על
סדר גודל כפול מהשווי שלו כיום

0 5,000 10,000 15,000 20,000

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

המספרים במיליארדי דולרים
/https://www.fool.com :15מקור

https://www.fool.com/the-ascent/research/online-brokerage-statistics


מסחר על ידי הדור הצעיר
להלן תרשים המתאר את הגידול בהורדות אפליקציות השקעות במחצית הראשונה של 

שנת 2020 לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019
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Apptopia Mobile Finance Report 2020 :16מקור



פתרון של לבנט - יישום ללקוח בתוך ~ 90-120 ימים

מתחברים לענן 

הלקוח מתחבר
באמצעות חיבור
{API} מאובטח
לשרת של לבנט

מעצבים

עיצוב והתאמת
יכולות הממשק לפי
דרישת הלקוח

בודקים

בדיקת החיבור עם
נתונים בזמן אמת

כולל הרצת
אסטרטגיות מסחר

עולים לאוויר
לקוחות קצה של
הלקוח מבצעים
מסחר בזמן אמת
באמצעות האתר או

האפליקציה

28-72 ימים14-28 ימים7-14 ימים
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חווית המשתמש 

 הגדרת תנאי כניסה ויציאה מפוזיציה בצורה קלה ופשוטה מתוך
מבחר רב של תנאים. ניתן לבצע בדיקת נתוני עבר על האסטרטגיה

ולאחר מכן להפעיל אותה בלחיצת כפתור

נעשה על ידי הלקוח

קבלת מידע בזמן אמת 
עבור מימוש תנאי כניסה לפוזיציה

ביצוע קניה מיידית 
לאחר שתנאי הכניסה התקיימו

קבלת מידע בזמן אמת 
עבור מימוש תנאי יציאה מפוזיציה

ביצוע מכירה מיידית לאחר
שתנאי היציאה התקיימו

Made By 
LEVENT
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פוטנציאל צמיחה

 ~ 500-5,000
בנקים וגופים פיננסיים 

75K-600K לקוחות 
פוטנציאלים לכל מוסד פיננסי

Democratize Trading / 0.25$-0.15$ לעסקה
תשלום חודשי 

שיעור חדירה משוער של 2.5% 
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שירותי איתור, גיוס, הכשרה וניהול של עובדים מתחום הפיתוח והמדיה 

גרופ 107

Premium Offshore Teams Unique Type Of Development
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הבעיה המרכזית בענף ההייטק

גרופ 107

לצד עלייה מתמדת בעלויות גיוס ושכר

ישנו מחסור עצום בעובדי הייטק
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 - ONE STOP SHOP

גרופ 107

היא אחת מחברות ה- IT הצומחות בשוק הישראלי 
החברה נוסדה ביולי 2019 ועם גדילה של מאות אחוזים במכירות בשנת 2021

 ARR -צמיחה בשיעור של 121% ב
צמיחה אורגנית מפה לאוזן ללא הוצאות שיווק

החברה מספקת שירותי איתור, גיוס, הכשרה וניהול של צוותים מתחום

החברה מספקת שירותי תכנון פרויקטים טכנולוגיים וביצועם על ידי צוותים יעודיים
נכון למועד התשקיף, החברה מעסיקה מעל 252 אנשי מקצוע בתחומי טכנולוגיית

המידע והמדיה, כקבלנים עצמאיים

ההייטק לחברות בכל העולם

איתור, גיוס, הכשרה וניהול צוותים לשוק ההייטק
לצרכי הפיתוח והמדיה השוטפים של הלקוחות והן לצורך

פרויקטים טכנולוגיים ספציפים שהם מבקשים לבצע
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ISRAEL IT מה מייחד את

גרופ 107

 הצלחה בהתאמת מועמד למשרה

מעטפת טכנולוגית וחברתית

יציבות עובדים גבוהה ביחס לענף

100% חסכון בעלויות גיוס עובדים

מודל עסקי שקוף וידוע מראש

עלויות עובדים נמוכות בכ-55%

הקפדה על הון אנושי איכותי

גיוס בטווח זמן אפקטיבי

Grow Your Team. Scale Your Business
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השוק העולמי - הביקוש בעולם לעובדי הייטק
318.5$ מיליארד שווי שוק עובדי מיקור חוץ בענף הייטק העולמי בשנת 2020 

צפוי לגדול לשווי שוק של 425.19$ מיליארד עד שנת 2026

ישראל
15,000 משרות

קנדה
216,000 משרות

ארצות הברית
497,225 משרות

שוודיה
70,000 משרות

פינלנד
53,000 משרות

https://bit.ly/3dmyIQN :מקור ארה"ב https://bit.ly/3wyk3sY :מקור קנדה https://bit.ly/3hciqLt :מקור ישראל  https://bit.ly/3qAd94A :24מקור אירופה

https://www.cnbc.com/2021/04/09/investors-have-put-more-money-into-stocks-in-the-last-5-months-than-the-previous-12-years-combined.html?recirc=taboolainternal
https://www.cnbc.com/2021/04/09/investors-have-put-more-money-into-stocks-in-the-last-5-months-than-the-previous-12-years-combined.html?recirc=taboolainternal
https://www.cnbc.com/2021/04/09/investors-have-put-more-money-into-stocks-in-the-last-5-months-than-the-previous-12-years-combined.html?recirc=taboolainternal
https://www.cnbc.com/2021/04/09/investors-have-put-more-money-into-stocks-in-the-last-5-months-than-the-previous-12-years-combined.html?recirc=taboolainternal


השוק העולמי
אוקראינה הינה השוק הזר העיקרי שאליו פונים הלקוחות הישראלים בחיפוש שירותי 

פיתוח במיקור חוץ וזה השוק שלנו

אוקראינה
41%

ארצות הברית
12%

בולגריה
11%

הודו
11%

אחר
11%

סין
7%

רוסיה
7%

-Start-Up-Nation-Centrals :25מקור

https://www.suvelocity.org/wp-content/uploads/2020/02/Start-Up-Nation-Centrals-High-Tech-Human-Capital-Report-2019.pdf


המרכז הטכנולוגי מגוון ומורכב מאנשי פיתוח, מעצבים, מגייסיים ואנשי מטה
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קצב צמיחה 

צמיחה של 460% משנת

 2019 בכמות הקונטרקטורים
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פוטנציאל צמיחה
תמורת ההנפקה תאפשר לחברה לצמוח מהר יותר ולפתוח מרכזים טכנולוגיים נוספים

באוקראינה ובמדינות נוספות בעלויות של 50,000$ - 40,000$  למרכז

850$ ממוצע עמלה לעובד בחודש 

מעל 80 משרות בתהליך גיוס

צמיחה אורגנית ללא שיווק
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פיתוחים נוספים תחת הקבוצה
בקבוצה מועסקים אנשי מו"פ מעולים ומטרתם המרכזית לפתח מוצרים טכנולוגים

מתקדמים ופורצי דרך לקידום החברה וביסוסה בחץ החדשנות הטכנולוגית

אפליקציית התראות (באויר גרסת בטא) בזמן אמת על מניות ישראליות 

פלטפורמת BI  לניהול משאבים ומשימות בצורה אופטימלית 
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סיכום פוטנציאל הצמיחה של גרופ 107 בשנים הקרובות

Democratize Trading Premium Offshore Teams

הטמעת מערכת המסחר של לבנט
בבנקים ובמוסדות פיננסיים 

בנק = 75-600 אלף לקוחות בממוצע כפול
שיעור חדירה כפול

מספר פעולות בשנה בממוצע ללקוח כפול
 0.15-0.25 דולר לפעולה/ תשלום חודשי 

 

המשך צמיחה מואצת בכמות
הקונטרקטורים ופתיחת מרכזים נוספים

קצב גיוס של כ- 150-200 עובדים 
נוספים בשנה כפול

850$ עמלה חודשית בממוצע לעובד
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תודה רבה!

Alfa Ventures
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