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 הסוד של סין: קרן קטליסט חוגגת  

בסימן שיתופי פעולה מעבר לים 20  
הגיוון   ,"וגם: "יועץ פנסיוני הוא כמו רופא: צריך לשקף מה שצריך ולא מה שרוצים לשמוע 

הכיוון: "הכלה מתרחשת כשלעובדים יש תחושת ערך", אמיר הלמר מונה למנהל מחלקת  הוא  

 הביקורת ברשות ני"ע ומתי נראה שת"פ בין הבורסה הישראלית לזו של קפריסין 

  שירי דובר

 

 צילום: דרור סיתהכל /  בועז הראל, יאיר שמיר ואדוארד קוקירמן 

 GoforIsraelמשקיעים ויזמים מישראל ומעבר לים, השתתפו השבוע בכנס ההשקעות 

שנה לקרן קטליסט  20שהתקיים במלון הילטון תל אביב. הפעם עמד הכנס בסימן 

הישראלית, שמארגנת את הכנס יחד עם בית ההשקעות קוקירמן. את קוקטייל הפתיחה 

אדוארד קוקירמן, יו"ר קוקירמן בית השקעות ושותף מנהל בקרן קטליסט,  לכנס אירחו

  ויאיר שמיר, שותפו בקרן קטליסט ולשעבר שר החקלאות.

ישראליות חדשניות להפוך למובילות "במשך שני עשורים קטליסט פועלת לסייע לחברות 

היא אבן דרך משמעותית עבורה עם  2019גלובליות", אמר קוקירמן בכנס, "כאשר 

הנפקתה של חברת תופין טכנולוגיות, שקטליסט הייתה הקרן הראשונה שהשקיעה בה, 

  מיליון דולר", הוא ציין. 500בבורסה בניו יורק. תופין נסחרת היום בשווי שוק מעל 

https://www.globes.co.il/news/שירי_דובר.tag
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fhe%2Fd%2Fdc%2FGlobes_logo.svg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fhe.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%2591%25D7%25A5%3AGlobes_logo.svg&docid=fsmV2eNvxZrM5M&tbnid=MwhAb5Xg9scRQM%3A&vet=10ahUKEwiVk5CJqZzmAhVD4OAKHb70CWQQMwhIKAEwAQ..i&w=800&h=219&bih=1042&biw=1920&q=globes%20logo&ved=0ahUKEwiVk5CJqZzmAhVD4OAKHb70CWQQMwhIKAEwAQ&iact=mrc&uact=8


שנים, בפעם הראשונה בה הייתי בכנס  8"לפני  סיפר:  ההון רוני צ'אן, יו"ר הכנס,איל 

ושכנעתי את אדוארד לקיים מושב אחד בנושא סין, כמעט לא ראיתי סינים", אמר צ'אן, 

שנים, הבאתי לישראל תשע  8"היום נכנסתי לכנס ואני שואל: 'האם אני בסין?' לאחר 

מהם הגיעו  40%ים וראשי העולם העסקי באסיה, קבוצות של משקיעים מבכירי המנהל

 מסין, השאר מארצות באסיה".

לדבריו "כשמסתכלים על ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות, פייסבוק, גוגל, ואחרות, 

רואים שהן משתמשות בכמויות גדולות מאוד של מהנדסים לצורכי פיתוח. לעומתן, 

אידו, טנסנט, כולם שם מתנהגים כשמסתכלים על הענקיות הסיניות כמו עליבאבא, ב

, וישנים במשרד. לכן אסור לזלזל 24/7כאילו הם עדיין יזמים. רבים מהם עובדים עדיין 

ביכולות הטכנולוגיות של סין. החברות הגדולות הסיניות ממשיכות לחדש ועושות זאת 

 היטב. אני ממליץ לחברינו הישראלים ללכת לסין, אפילו לחודש חודשיים, ללמוד על

 המוצרים ועל השוק, מקרוב".

, פרס על INSEADאיליאן מיכוב, דיקן ביה"ס למנהל עסקים  במסגרת הכנס קיבל

תרומתו להכשרת מנהלים בכירים ומשפיענים במשק ובהייטק הישראלי, ועל בניית הדור 

  הבא של יזמים בישראל וברחבי העולם.

 הרשת החברתיתעוד על 

 אל על חגגה עם בכירי המשק את השקת כרטיס האשראי החדש ▪

 חוגגות שת"פ במרכז פרס לשלום ולחדשנות JVP אסטרהזנקה וקרן ▪

 טבע משתפת פעולה בתחום הטיפול בסרטן עם מכון ויצמן ואונ' תל אביב ▪

מתנה לחג )המולד(: מה השותפים העסקיים שלכם בחו"ל ישמחו  ▪

 ?לקבל
 

הגיעו לכנס: יזם ההייטק זהר זיסאפל, ממייסדי רד; התעשיינים ואנשי העסקים גד פרופר 

; בועז Livzonוסמי סגול; ג'ינג באו, מנהלת רפואית ראשית בענקית הפארמה הסינית 

וקירמן; אריק דנון, הראל, שותף בקרן קטליסט; חגי רביד, מנכ"ל בית ההשקעות ק

שגריר צרפת בישראל ורעייתו מארי כריסטין דנון; רוג'ה קוקירמן, לשעבר סגן נשיא 

הקונגרס היהודי העולמי ויו"ר ארגון הגג של הקהילה היהודית בצרפת; שנגיאן פן, 
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; ברברה פונטקורבו, שותפה במשרד עו"ד האיטלקי Catalyst CELשותפה מנהלת בקרן 

  באיטליה; ואחרים. BDS -פעילה נגד ה טונוצ'י ושות' ו

 

אליאן מיכוב, רוג'ה קוקירמן וג'ינג באו / צילום: דרור סיתהכל   
 

 

 

LINK: 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001309726 
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