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דיתעה ינפ הפוצ עדימו תואנ יוליג

 ,תופתושה תודוא תיללכ הגצה יכרצל )"תופתושה"( תלבגומ תופתוש– פ״ומ50קטגיב ידי-לע הנכוה וז תגצמ
 לע רשא .התוליעפו תופתושה תודוא םינותנה אולמ תא הצממ וניאו ,דבלב תיצמת וניה הב לולכה עדימה ,ךכשמו
 ךרוצה תא ףילחהל תדעוימ הניא איהו ,טרופמו אלמ ןפואב תופתושה תוליעפ תא ראתל ידכ וז תגצמב ןיא ,ןכ
 אורקל שיו )"ףיקשתה"( תופתושה לש ףדמ ףיקשתו המלשהל ףיקשת תוברל ,רוביצל תופתושה יחווידב ןייעל
 .ןיד חוכמ ,תופתושה תמסרפמ םתוא םיחווידהו ףיקשתה םע דחי התוא

 תלבק ךרוצל יטנוולר תויהל יושעה עדימה לכ תא ליכהל וא ףיקהל רמייתמ ונניא וז תגצמב ללכנה עדימה
 תא תונשל וא ןכדעל תבייחתמ הניא ףא תופתושה .תופתושה לש ךרע תוריינב העקשהל עגונב יהשלכ הטלחה
 וא תגצמב גצומ עדימה וב ןפואהמ םינוש חוליפ וא ,דוביע ,הכירע וא םיעוריא ףקשיש ידכ תגצמב ללכנה עדימה
.התנכה דעומ רחאל ושחרתיש םייוניש

 ,תוכרעה ,תויזחת תוברל ,1968-ח"כשת ,ךרע תוריינ קוחב ותרדגהכ ,דיתע ינפ הפוצ עדימ הליכמ וז תגצמ
 תויזחת םע רשקב תוברל דיתעב שחרתהל םייושע וא ושחרתיש םיניינעו םיעוריאל עגונב רחא עדימו םינדמוא
 תגצמב דיתעה ינפ הפוצ עדימ .דבלב תופתושה תטילשב הניאו תיאדו הניא םתושממתהש ,תויחוורו תוסנכה
 תוכורכ ןתויהב ןעבטמ תויאדו יתלב ןהש ,תגצמה תנכה דעומל ןוכנ תופתושה תלהנה תוחנהו תוכרעה לע ססובמ
 ,םהלש בוליש וא ,םהמ דחא לכ רשא ,תופתושה תטילשב םייוצמ םניאשו ,תופתושה תוליעפב םיכורכה םינוכיסב
.תויזחתו תוכרעה ןתוא תושממתהב אליממו תופתושה תוליעפ תואצותב עוגפל יושע

 תורבחה ירתאב ,רתיה ןיב ,םסרופש יבמופ עדימ לע ססובמ ,הרטמה תורבח  םע רשקב תגצמב עדימה
 יכ ,שגדוי .הרטמה תורבח יבגל םיישילש םידדצ ידי לע וא/ו  תרושקת יעצמאב וא/ו םירחא םירתאבו
 םצעמ ןדי לע רשוא אל םגו רישי ןפאב הרטמה תורבחמ לבקתהש עדימ לע ססובמ וניא ,ל"נה עדימה
 ,ןהלש תוינמ ילעב םע אלא תורבחה םע ושענ אל הרטמה תורבחב תוינמה תשיכר תואקסעש הדבועה
.קיודמו םלש אלמ וניה הז עדימ יכ תואדוו לכ ןיאו דבלב יקלח וניהו תופתושה תעידי בטימל וניה ךכיפלו

 ידי-לע קדבנ אל םנכות רשא ,םיישילש םידדצ ידי-לע ומסרופש םייטסיטטס םימוסרפו םינותנ תללוכ תגצמה
 עיצהל הנמזה וא העצה הווהמ ונניא תגצמב ללכנה עדימה .םתונוכנל תיארחא הניא תופתושהו ,תופתושה
2.תופתושה לש ךרע תוריינ תשיכרל תועצה



 םילהנמ םוכיס-2021

3

 וטורב חוורב רינויפו סרוס ןורייאב היתוקזחא אולמ תאQ1/22 ב שממל המייס קט-גיב•
 .1רלוד ןוילימ2.2 לש ללוכ

 תורבחה2 תריכממ ורצונש וטנ םיחוורה אולמ תא ןהו ןרקה תא ןה קלחל קט-גיב תנווכב•
 .3תופתתשה תדיחיל ח״ש0.85-כב ךרעומ רזחהה .2םישרדנה םירושיאל ףופכב

 קט-גיבש םיפסכה םוכס לש רבטצמ רזחהל דע הז ןונגנמל המידק דמציהל קט-גיב תנווכב•
.דעומ ותואל ןוכנ הסייג

 הנושאר הקפנהב )ח"שמ86– כ( M25.9$ סויג
2021 ראורבפב

 הרטמ תורבח15 ב העקשה

 וקיפנהש רינויפו סרוס ןורייאב תוקזחאהמ15% שומימ
 K749$ לש חוורב  הנשה ךלהמב

 תרגסמב K448$ יוושב תוינמ לש תרזוח השיכר עוציב
םיחוורמ דנדיביד תקולח תוינידמ

4Q ב תויוכז תקפנהב)ח"שמ30– כ( M9.3$ סויג
תופסונ תועקשה תבוטל

2021- ב תוירקיע ךרד ינבא

 וטורב חוורב רינויפו סרוס ןורייאב תוקזחאה תיראש שומימ
 M2.2$ לש

2022

2/21

8/21

10/21

9/21

Q1/22

M35.1$)(  וטנ םיסכנ יווש  )ח״שמ109.2- כNAV( 31.12.21

7.84₪ NAV31.12.21 תופתתשה תדיחיל

2021 ב וילופטרופה תאושת21.1%

M2.1$2021- ב תופתושה חוור

2021 יפסכ ח״וד םיירקיע םירפסמ

םיעיקשמל םיחוור תקולח

 ח״ודה תשגה רחאל יפוסה רפסמה ,תונתשהל לוכיו תינושאר הכרעה .3  .טפשמ תיב י״ע  ןוה תתחפהל רושיא תלבקל ףופכ ןרקה רזחהו ןוירוטקריד .20212-ב חוורב ושמומש15% ללוכ אל1.
.ינועברה

2021 ךלהמב הרטמ תורבחב תועקשה15



4

ןוילימ 1.5$ ףלא685$ ןוילימ 2$

ןוילימ 1$ןוילימ 1.5$ ןוילימ 1.1$

ןוילימ 2$

ןוילימ 1.5$

ןוילימ 2$

ןוילימ 2$

ןוילימ 2$

ןוילימ 1.5$

ןוילימ 1.5$

ןוילימ 1.5$

ןוילימ 2$

םירוטקס ןווגמ•
הרבח ייווש ןווגמ•
הרבח קתו ןווגמ•
דיחא רוזיפ•

M23.9$ לש ללוכ םוכסב וילופטרופ תורבח15- ב2021 ב העיקשה50 קט-גיב

2021 יתפוקת ח״וד
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NAVוניה תופתושה M35.1$, 1,2תופתתשה תדיחיל ח״ש7.84 ל ךרע הווש

2021 ףוס ףיעס

םיסכנ

9,330 הבוח תורתיו םינמוזמ

ןגוה יווש יפל הרטמ תורבח

23,588 תולע

4,291 יווש תיילע

27,879 כ״הס

82 םירחא םיסכנ

37,291 םיסכנה כ״הס

ןוהו תויובייחתה

1,352 יללכה ףתושה

566 םיחדנ םיסימ

203 תוכז תורתיו םיאכז

- רוקמב סמ יוכינ הסנכה סמ

30 םירחא םיאכז

2,151 םיאכז כ״הס

35,140 תופתושה ןוה

37,291 ןזאמה כ״הס

רלוד ינוילימ ,2021 תופתושה ןזאמ

10 10.11
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הקפנה
2.7.21

יתנש יצח חוד
30.6.21

תויוכז תקפנה
27.10.22

הנש ףוס חוד
31.12.21

15.3.22

NAV /ש״הי

ש״הי ריחמ

1,2םילקשב הסרובבש״הי ריחמל סחיבש״הילNAV תוחתפתה

m35.1$m27.0$m24.6$ )NAV( וטנ םיסכנ יווש

 תויוכז תקפנה
3טנואקסידב

     .רלודל ח״ש3.26 =30.6.21 ,רלודל ח״ש3.11 =31.12.21 :ןיפילח רעש .2      .תופתתשה תודיחי ןוילימ13.927 כ רחסמב שי .1
 )רחסמה ריחמ לע15% כ לש החנה( הדיחיל ח״ש5.5 יפל תוינמ ןוילימ5.4 כ לש תויוכז תקפנה העצוב .3
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וטורב21.1%  לע הדמע2021 ב וילופטרופה תאושת
2021- ב וילופטרופה תאושת תורוקמ

2021 יפסכ חוד :רוקמ

תירוקמ העקשה

םישומיממ חוור

 תורבח יווש תילע
וילופטרופה

 תועקשה יווש
 תפסותב
םישומיממה

28.94M$

 ,רלוד
םינוילימ

23.90M$

M4.29$

0.75M$

051015202530

וילופטרופהתורבח15בהעקשה•

.ןיירבטואורינויפ,סרוסןורייא–2021בקדסנבוקיפנהתורבח3•
ןהיתוקזחאמ15%דערוכמלתוינמילעבלורשפארינויפוסרוסןורייא•

1.065לשיוושבורשואשתוינמהברימתאהשמימתופתושה.הקפנהב
.רלודףלא749לשחוורורלודןוילימ

סקובדנאפ,טיברו,היו,רינויפ,סרוסןורייא–תורבחשמחביוושתילע•
.העקשההדעוממרצקןמזקרפבקעיונישאללתורבח9•
ןיירבטואביוושתדירי•

21.1%

2021 יתפוקת ח״וד

עיפומכM27.88$לשוילופטרופיוושלבקתמ)חוור+ןרק(םישומימהיוכינב•
2021יתפוקתהח״ודןזאמב



2021 יתפוקת ח״וד
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 הקזחהמ %
 שומימל רשואש
הקפנהה דעומב

 םוכס
העקשה

M1.5$

K684$

K862.3$

K203$

 הרומת

K646.3$

K103$

 חוור

14.4%

15%

 הקזחה זוחא
שמומש

K750$– כ לש חוורו רלוד ןוילימ1.1-כל הרומתב וילופטרופ תורבח יתשב תוקזחא השמימ תופתושה

14.4%

15%

0%

K1,065$K749$כ"הס

M1.5$

 תורבח
      וקפנוהש
2021 ב

–2021בקדסנבוקיפנהתורבח3
.ןיירבטואורינויפ,סרוסןורייא

רשפאתהרינויפוסרוסןורייאתורבחב
15%כרוכמלתוינמילעבל
.הקפנההדמעמבןהיתוקזחאמ

תאןתקפנהדמעמבהשמימתופתושה
תורבחהיתשבורשואשתוינמהברימ
לשחוורורלודןוילימ1.065לשיוושב

.רלודףלא749

,קב-ייב/דנדיבידהתוינידמלםאתהב
דעומבתופתושהיוושלםאתהבו
תרזוחהשיכרהעציבקט-גיב,שומימה
לשיוושבתופתושהתוינמ232,283לש
)K440$–כ(ח"שמ1.4כ

.ךשמהב טרופמכ2022 ךלהמב תורבחה יתשב תוקזחאה תרתי תא השמימ קט-גיב- םיילוש תרעה



8

םוחת

Ad-Tech

Fintech

Ad-Tech

Mobility

Vertical

Fintech

תולעב

תירוביצ

תירוביצ

תירוביצ

תיטרפ

תיטרפ

תיטרפ

 העקשה םוכס
םירלוד ינוילימ

1.28

0.58

1.50

02.0

02.0

01.0

 הרבח יווש
 העקשהב ךרעומ
םירלוד ינוילימ

2500

1600

1500

2200

1000

725

 ךרעומ הרבח יווש
 יחכונ

םירלוד ינוילימ
7900

2500

800

3300

2000

1100

 לש ןגוה יווש
1העקשהה
םירלוד ינוילימ

3.97

0.85

0.82

2.57

3.13

1.31

יוניש  רוקמ

ק"דסנ

ק"דסנ

ק"דסנ

דראילימ3.3 יווש יפל11.21 ב סויג

דראילימ2 יפל11.21 ב סויג

דראילימ1.1 יפל11.21 ב סויג

 יוניש
םיזוחא

209.0%

45.5%

45.1%-

31.5%

56.6%

31.3%

M4.3$ ב ןיווש תא הלעה כ״הסב רשא יווש ןוכדע עצוב וילופטרופה תורבח15 ךותמ6 רובע

תיטרפ 8.3612.6552%כ"הס

+$4.3M

תוינמ יגוס יפלטנואקסידבו לולידב בשחתהב ,ןורחאה בוביסב יווש יפל בשוח ןגוהה יוושה .1

2021 יתפוקת ח״וד
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םוחת

Ad-Tech

Fintech

Ad-Tech

Mobility

Vertical

B.I

Retail

Fintech

Cyber

Vertical

C. Vision

Cyber

Fintech

Cyber

תולעב

תירוביצ

תירוביצ

תירוביצ

תיטרפ

תיטרפ

תיטרפ

תיטרפ

תיטרפ

תיטרפ

תיטרפ

תיטרפ

תיטרפ

תיטרפ

תיטרפ

 העקשה םוכס
םירלוד ינוילימ

1.3

0.6

1.5

2.0

2.0

1.5

1.5

1.0

2.0

2.0

2.0

1.2

1.5

1.5

.רינויפו סרוס ןורייא תורבחב תוקזחאהמ15% תריכממ ולבקתהש רלוד ןוילימ1.065  יוושב םישומימ ללוכ אל .1

 הרבח יווש
 העקשהב ךרעומ
םירלוד ינוילימ

2500

1600

1500

2200

1000

1100-1300

1000

725

500-800

500-800

1500-2000

500-800

500-800

500-800

 ךרעומ הרבח יווש
 יחכונ

םירלוד ינוילימ
7900

2500

800

3300

2000

1000

1100

500-800

500-800

1500-2000

500-800

500-800

500-800

1100-1300

 לש ןגוה יווש
 העקשהה
םירלוד ינוילימ

3.97

0.85

0.82

2.57

3.13

1.50

1.50

1.31

2.00

2.00

2.00

1.20

1.50

1.50

יוניש  רוקמ

ק"דסנ

ק"דסנ

ק"דסנ

דראילימ3.3 יווש יפל11.21 ב סויג

דראילימ2 יפל11.21 ב סויג

תיטרפ

תיטרפ

דראילימ1.1 יפל11.21 ב סויג

תיטרפ

תיטרפ

תיטרפ

תיטרפ

תיטרפ

תיטרפ

 יוניש
םיזוחא

209.0%

45.5%

45.1%-

31.5%

56.6%

יוניש אלל

יוניש אלל

31.3%

יוניש אלל

יוניש אלל

יוניש אלל

Retailתיטרפ תיטרפ2.0220022002.00 יוניש אלל

יוניש אלל

יוניש אלל

יוניש אלל

1רלוד ןוילימ27.9 וניה2021 ףוסל ןוכנ50 קט-גיב וילופטרופ לש ןגוהה יוושה

2021 יתפוקת ח״וד
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2021 תנשב רלוד ןוילימ2.1 לש חוור תמשור תופתושה

:םיירקיעהחוורהתורוקמ
,רינויפוסרוסןורייאבתוקזחאלשחוורבםישומימ1.

,טרופשיפכוילופטרופהתורבח15ךותמ5לשיוושתילע2.

תורבחותויופתושלסחיבויללכןפואבהזרתואצוהלוהינ3.
.)רלודןוילימ1.2(תורחאתורחסנ

2021 יתפוקת ח״וד

2021 ףוס ףיעס

4,291 ןגוה הווש יפל תועקשה ךורעשמ תוסנכה

747  הרטמ תורבחב תועקשה שומיממ תוסנכה

5,038 תוסנכה כ״הס

1,179 יללכה ףתושל המזוי ימד

936 תויללכו הלהנה תואצוה

256 לוהינ ימד

2,371  תואצוה כ״הס

2,667 ילועפת )דספה( חוור

9  וטנ ,ןומימ )תואצוה( תוסנכה

2,676 סמ ינפל דספה חוור

622 הסנכה לע םיסימ

2,054  ללוכ )דספה( חוור

רלוד ינוילימ ,2021 תופתושה דספה חוור ח״וד



יפצ-2022

הרטמ תורבחב העקשה ךשמה ידכ ךות יתועמשמ דנדיביד תקולחל תנווכמו םישומימ תעצבמ קט-גיב

אולמתאM2.2$לשללוכחוורבהשמימקט-גיב,Q1/22ךלהמב,המיסחהתפוקתםויסםע
.רינויפוסרוסןורייאבהיתוקזחא

ןוהתונרקלהמודב,וטנםיחוורהאולמתאןהוןרקהתאןהםיעיקשמלקלחלקט-גיבתנווכב
תקולחלדעהזןונגנמלדמציהלתנווכתמקט-גיב.1םישרדנהםירושיאלףופכבו,תויטרפןוכיס
.שומימדעומותואלןוכנהסייגתופתושהשםוכסהאולמלתוחפהלכלהוושהרבטצמםוכס

.Trax-וViaתרבח–2022בהקפנהלתונווכמוילופטרופתורבח2

.ק״דסנבתרחסנהןיירבטואאתרבחבהיתוקזחאתאשממלקט-גיבתננכתמQ2/22ךלהמב
.רלודףלא840כלשםויכךרעומדספהדילוהליופצהזשומימ

.הרטמתורבחבעיקשהלךישמהלהיופצותלעופקט-גיב

 .טפשמ תיב ידי לע ןוה תתחפה רושיא שרוד ןרק רזחהו ןוירוטקריד רושיא תשרוד דנדיביד תקולח .1



יפצ-2022

12

 הקזחהמ %
3שמומש

 םוכס
 העקשה
ירוקמ

M2.18$

 חוור הרומת

רינויפו סרוס ןורייא תריכממQ2 ךלהמבש״היל ח״ש0.85- כ לש ךס קלחל תופתושה תנווכב

K4,075$K2,210$

 דעומ
שומימ

85% Q12022

תפוקתםויסםע,2022לשןושארןועברב
,הקפנההמםישדוח6ףולחבהמיסחה
85%תרתיתאהשמימתופתושה
חוורבוילופטרופהתורבחיתשב3היתוקזחאמ
.רלודןוילימ2.2לשללוכ

ח״ודהתשגהרחאלו,תופתושהתנווכב
,5םישרדנהםירושיאלףופכבו,Q1לינועברה
וטנםיחוורהאולמתאםיעיקשמלקלחל
.ןרקהתפסותב

תואצותלםאתהבעבקיהקולחליפוסםוכס
ןיפילחהרעשלםאתהבוינועברהח״ודה
.הקולחהדעומב

K319$ 2021 ב השמומש  הקזחאה לע ןרקה רזחה

K4,394$   הקולחל2022 ב וטורב חוורו ןרק כ"הס

~ח״ש1,20.85תופתתשה תדיחיל םילקשב

K694$ )ךורעש( םיסימו החלצה ימד

K3,700$)ךורעש( הקולחל םוכס

     .רלודל ח״ש3.285 =15.3.22 רלוד רעש יפל .2        .תופתתשה תודיחי ןוילימ13.925 כ רחסמב שי ..1
ןרקה רזחה רובע ןוהה תתחפה לע טפשמ תיב רושיאו דנדיביד תקולחל ןוירוטקריד רושיא .5        .ח״ש3.59 =15.3.22 בש״הי יווש .4        .2021 ב הקפנהה דעומב שמומ15% .3

~15.3.2224% ב4ש״הי ריחמ יפל םיזוחאב



םיחפסנ
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50 קט-גיב לש היגטרטסא

!ילארשיהקט-ייההרטקבהנושארלעיקשהלבחרהרוביצלרשפאל

,דיחארוזיפבוםירוטקסןווגמבLate-Stageפא-טראטסתורבח50לשוילופטרופתונבל

,התריכמואהתקפנהדעומבהרבחלכבהעקשההתאשממל

,םישמוממםיחוורךותמדנדיווידקלחל

.תועקשהסייגלוחומצלתוכישממולאשלככ,תורבחהוילופטרופיוושתילעםעתופתושהיוושתאלידגהל

14

לארשיב רתויב תוחלצומה תויטרפה היגולונכטה תורבחב העקשה סקדניא



לוהינ תווצ

Supersonic דסיימ
)ironSource הרכמנ(

 Axonןוכיס ןוהה ןרקב להנמ ףתוש
 ,תויפלת רגוב

ברק סייט

15

קאינר׳צ קירא

Networking-ו תועקשה , High-Techב םינש תורשע לש רבטצמ ןויסינ םע תווצ

ר״וי
ץועייה תרבחב ץעוי
.McKinsey&Co- ל״ניבה
לארשיGett ל״כנמל הנשמ

ל״כנמ
ISP Group)ץייוש(

םיאולימב ל״אס

דייז יאחוי
ל"כנמ

 ,רבייפ ל”כנמו דסיימ
B3$ מ הלעמל לש יוושב תרחסנה

(Nasdaq: FVRR)

ןמפואק הכימ
רוטקריד

 ,םותיח לטיפק טנוקסיד ר״וי
 תורבחב הסונמו קיתו עיקשמ
 .םינוש םייח יבלשב היגולונכט
30-מ הלעמל לש ןויסינ לעב
 הטילש לעב ,ןוהה קושב הנש
תוירוביצו תויטרפ תורבחב

ןטלוס יחצ
רוטקריד



הרטמה תורבחב העקשהינוירטירק
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העקשהל םיירקיע םינוירטירק

רלוד ןוילימ250 לעמ הרבחה יווש•

םינש שולש תוחפל תמייק הרבחה•

 ןוילימ10 תוחפל לש ARRתרציימ הרבחה•
תונורחאה םינשה3-ב החימצ הגיצמו ,רלוד

תחא ןוכיס ןוה ןרק תוחפל תעקשומ הרבחב•

 לש הרטמ תרבחכ הסרובה תושירדב תדמוע•
.פ"ומ תופתוש

העקשהה ןפוא

הרבח לכב רלוד ןוילימ1-2•

 ,םימזי- םימייק תוינמ ילעבמ תוינמ תשיכר•
 העקשה ואתונרקו םיעיקשמ ,םינושאר םידבוע
.הרבחב הרישי

.הרוכבו תוליגר תוינמ•

יווש

קתוו ARR

 תעקשה
VC

 תורבח
הרטמה

 חכומ יקסע לדומ םע ,השיכר וא הקפנהל תודעוימה היגולונכט תורבחב העיקשמ50 קט-גיב
החימצ לאיצנטופו

םינוירטירקב תודמוע תורבח130– כ



הדות
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