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גילוי נאות ומידע צופה פני עתיד
"(השותפות)"מוגבלתשותפות–השקעותטק-שורי"עהוכנהזומצגת
הינובההכלולהמידע,ומשכךהשותפותאודותכלליתהצגהלצרכי

.ופעילותההשותפותאודותהנתוניםמלואאתממצהואינו,בלבדתמצית
והיא,ומפורטמלאבאופןהשותפותפעילותאתלתארכדיזובמצגתאין

הצעתודוחהשותפותבתשקיףבעיוןהצורךאתלהחליףמיועדתאינה
אינההשותפות."(התשקיף":ביחדלהלן)להתפרסםשעתידיםהמדף

אירועיםשישקףכדיבמצגתהנכללהמידעאתלשנותאולעדכןמתחייבת
שינוייםאובמצגתמוצגבומהאופןשוניםפילוחאו,עיבוד,עריכהאו

.הכנתהמועדלאחרשיתרחשו

המתייחסיםאחרומידעאומדנים,הערכות,תחזיותכוללתזומצגת
בשליטתואינהודאיתאינהשהתממשותםעתידייםלענייניםאו/ולאירועים
ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעוהינם,השותפות

.1968ח"התשכ

שלסובייקטיביותוהנחותהערכותעלרקמבוססעתידפניצופהמידע
עסקישלהנוכחילמצבבנוגעונתוניםעובדותבסיסעל,השותפותהנהלת

מטבעןודאיותבלתיהינןאלהסובייקטיביותוהנחותהערכות.השותפות
מצוייםושאינם,השותפותבפעילותהכרוכיםבסיכוניםכרוכותבהיותן

לפגועעשוי,שלהםשילובאו,מהםאחדכלאשר,השותפותבשליטת
,ותחזיותהערכותאותןבהתממשותוממילאהשותפותפעילותבתוצאות

החיצונייםובגורמיםהשוקבתנאי,הכלליתבסביבהמההתפתחויותוכן
ניתניםאינםאשראירועיםבאלהוכיוצאהשותפותפעילותעלהמשפיעים

.השותפותבשליטתמצוייםאינםואשרמראשלהערכה

מחקרלהיותעתידפעילותהשתחוםכשותפותהשותפותשלאופייהלאור
אותווהפיתוחהמחקרלהצלחתבאשרהוודאותאירקעועלופיתוח

המטרהבתאגידיהשותפותהשקעותעלולות,המטרהתאגידימבצעים
שלממשיבסיכוןכרוכההשותפותשלערךבניירותהשקעה.לטמיוןלרדת
.יחסיתקצרלהיותהעלולזמןתוךההשקעהכספימלואאובדן

צדדיםידי-עלשפורסמוסטטיסטייםופרסומיםנתוניםכוללתהמצגת
אינהוהשותפות,השותפותידי-עלנבדקלאתוכנםאשר,שלישיים
.לנכונותםאחראית

השותפותשלערךניירותשללרכישההזמנהאוהצעהמהווהאינההמצגת
שלדעתלשיקולתחליףאודעתחוותאוהמלצהמהווהאינובהוהאמור

.המשקיע
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ר"יו, נוהדני 

וועדת השקעות-דירקטוריון השותפות

דקלה וגנר  
מובילת.ל"והבינהישראליהיזמותבעולםשנים15שלניסיוןבעלת

הזדמנויותבאיתורמומחית,בישראלInsurtechהבעולמותדעה
חדשנותבהובלתמומחית.והטכנולוגיההביטוחבתחומיהשקעה

בייעוץניסיוןבעלת.סטרטאפיםמאותעבורחברותובניית
.סטרטאפיםמאותעבורמוצרופיתוחעסקיפיתוח,אסטרטגי

ברמאוניברסיטתבמשפטיםראשוןתוארבעלת,וכלכלניתד"עו
מהמכללהבמימוןהתמחות,עסקיםבמנהלשניותואראילן

,תחומיהבין,בכיריםלמנהליםחדשנותניהולבוגרת.למנהל
.8200בוגרת.הרצליה

והןהציבוריבמגזרהןמפתחבתפקידיניסיוןשנות25בעל
.והביטוחההשקעותבתחומינרחבידעבעל,העסקיבמגזר
בתחוםהמתמחותסיכוןהוןקרנותקבוצת,אגתמייסד

כללדירקטוריוןר"כיושנים7שימש.הרפואיותהטכנולוגיות
.ופיננסיםביטוחכללהבתוחברתביטוחעסקיהחזקות
צוותוראשהממשלהמזכיר,כנסתוחברהבריאותשרלשעבר

משפטיםבוגר,בהכשרתוד"עו.הפלשתיניםעםמ"המו
.בירושליםהעבריתמהאוניברסיטה
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עידן בן שטרית
-היבטיוכלעלההוןשוקבעולמותשנים17שלניסיוןבעל

.גידורקרןוניהולנוסטרוניהול,מסחר,השקעותתיקיניהול
הנפקות,גיוסיםשלמורכביםבתהליכיםחברותמלווה

.ומיזוגים
משמש,שוויוהערכותפיננסיותבאנליזותרבניסיוןבעל

בחברתצ"דח,ציםבקבוצתההוןשוקבתחוםכיועץ
.ההשקעותבוועדתוחברויליפוד.ג

תלמאוניברסיטתוכלכלהבמתמטיקהראשוןתוארבעל
הבינתחומימהמרכזמימוןבהתמחות-MBAואביב

.ההנפקההשלמתעםלדירקטורימונה.הרצליה

ח עוזי ברוך"רו
-Bח"רובמשרדערךיצירתתחוםומובילשותף

Summit.המחלקתלהקמתשותףהיה-
FinTech/InsurTechבפירמתKPMGסומך-

הפיתוחמערךכללאתניהלמכןלאחר,חייקין
בעזרהחברותמאותליווהעוזי.בפירמההעסקי
מחזיק.ובעולםבארץסיכוןמהוןכספיםבגיוסי

עסקיםבמנהלראשוןובתואר,ח"רוברישיון
המכללההאקדמימהמסלולחשבוןוראיית
.צ"כדחלכהןמועמד.למנהל

וועדת השקעות-דירקטוריון השותפות

ח שוקי כהן שרת"רו
.  פיננסים וניהול עסקים, מומחה להשקעות

Togetherר ומייסד קבוצת "משמש כיו
המשקיעה במיזמים ובחברות היי טק  -השקעות 

המשקיעה  , טק-ר ומייסד קרן יוניק"כיו, נבחרות
.בחברות חדי קרן מובילות

בחברותניהולבתפקידיועשיררבניסיוןבעל
פעיל.טכנולוגיותחממותניהולכולל,טק-היי

.טקההייבתעשייתוכמשקיעכיזם
עסקיםומנהלבחשבונאותראשוןתוארבעל

.אילןברמאוניברסיטתבמשפטיםשניותואר
.ההנפקההשלמתעםלדירקטורימונה
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ל ודירקטור"מנכ, רן צרור

מנהלי השותפות 
הנהלה בעלת ניסיון רב בעולם הביטוח והפיננסיים ובהשקעות בחברות טכנולוגיה חדשניות

ל כספים ופיתוח עסקי"סמנכ, דורון גדליהו
Chief-כשימש,העסקיבמגזרניסיוןשנות15-כבעל of Staff

יחידתאתניהלובהמשךהעולמיתטבעונשיאל"מנכשל
Post-ה Merger Integrationsהעולמיתהחברהבמטה.

שניתוארובעל(אביבתלאוניברסיטת)דיןועורךח"כרומוסמך
כיהןKellogg.-ואביבתלמאוניברסיטתעסקיםבמנהל

.ל"ובחובארץוציבוריותפרטיותבחברותכדירקטור

והאינשורטקהפינטקקהילת,FINnovationאתוניהלהקים
בתחוםבסטרטאפתפעולל"כסמנכשימש.ישראלשלהרשמית

.E-commerceה
שוקברשותהפיקוחבמחלקתפנסיהוקרנותביטוחחברותעלפיקח
וכלכלהבחשבונאותראשוןתוארבעל.וחיסכוןביטוח,ההון

.מוסמךח"ורובירושליםהעבריתמהאוניברסיטה
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יועץ טכנולוגי, אביחי קרפל

מנהלי השותפות 
הנהלה בעלת ניסיון רב בעולם הביטוח והפיננסיים ובהשקעות בחברות טכנולוגיה חדשניות

יועץ אסטרטגי  , Gopi Ranganגופי רנגן
ובחברתלאומיבנקשלטכנולוגיותל"סמנכבתפקידישימש
אסטרטגיטכנולוגייועץ.גרמנירכבקונצרןבבעלותסייבר

.באיטליהוחברותתעשיותבשיתוףחדשנותלמרכז
מפתחבתפקידישנה20-מלמעלהשלניסיוןבעל'במילל"סא

חדשנייםטכנולוגייםפרויקטיםוהובלתטכנולוגימחקר,בפיתוח
.8200ביחידת

ותואראילןברמאוניברסיטתעסקיםבמנהלשניתוארבעל
.אביבתלמאוניברסיטתחשמלבהנדסתראשון

Sure-בכלליושותףמייסד Ventures,המתמחהסיכוןהוןקרן
בסיליקוןהממוקמתהאינשורטקבתחוםSeed-וPre-Seedבשלבי

כמומחהייעץ.INSEAD-בהיזמותבתחוםאורחמרצה.ואלי
מובילותייעוץבחברותתאגידיותסיכוןהוןוקרנותתאגידיתלחדשנות

McKinseyכגון and Coו-Bain & Co..החדשנותתכניתאתניהל
USAAFortuneשלהתאגידית .דולרמיליון350שלבהיקף((500

רוחניקניין,טכנולוגימחקר,מוצרבפיתוחמפתחבתפקידישימש
עסקיםבמנהלשניתוארבעל.פטנטים30מעלרשם.ואופרציה

,אריזונהמאוניברסיטתחשמלבהנדסתראשוןתואר,INSEADמ
.בהודוהטכנולוגימהמכוןתקשורתוהנדסתבאלקטרוניקהשניתואר
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המהפכה הטכנולוגית בביטוח ופיננסים כבר כאן

החברותהצרכנים
דורשים שתעשיית הביטוח והפיננסים תתאים 

:את עצמה למציאות החדשה

נגישות ושקיפות, מהירות
בכל פלטפורמה

:נדרשות לחדשנות טכנולוגית

לייעל תהליכים תפעוליים ולצמצם  
לשפר תהליכי מכירה , סיכונים

לחזק הון ולשפר רווחיות, ושרות

והשלכותיו האיצו את 
ההטמעה של אפליקציות  

מובייל ופלטפורמות  
דיגיטליות כדי לעמוד  

(1)בצרכי הלקוחות

COVID-19

(1)https://www.mayerbrown.com/-/media/files/perspectives-
events/publications/2020/05/covid19-impact-on-insurtech-
considerations-for-insurtech-companies-and-their-
investorsv3.pdf
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פינטקאינשורטק

משנת
2014

משנת
2013

היקף העסקאות גדל

פי

היקף ההשקעות גדל

7.3פי
היקף ההשקעות גדל

7.2פי 3.3
Source:
Quarterly Insurtech Briefing by WillisRe

Source: Total value of investments into Fintech 
companies worldwide by Statista

0.87

2.72

1.74
2.28

4.17

6.35

Funding Volume $B

18.9

45.4

67.1 63.4
50.8

111.8

135.7

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Funding Volume $B

בעולםהשקעות אינשורטק ופינטק 
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פינטק

שנת
2019

משנת
2014

היקף ההשקעות גדל

6.7פי

בישראלהשקעות אינשורטק ופינטק 
אינשורטק

בהיקף  19%מציגה גידול של 
2018-ההשקעות בהשוואה ל

גם בניכוי שני מגה סבבים של  
Lemonade

Next Insurance-ו

2017משנת 
מהחברות  30%

בתחום
הבטיחו מימון כלשהו כל שנה  

Source: Start-Up Nation Central - Israeli FinTech Report 2019

265
444

732

403

859

1,779 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Funding Volume $M
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הטכנולוגיות החדשניות שמשנות את הביטוח והפיננסים

יין'בלוקצ
BLOCKCHAIN

יצירת חוזים חכמים בעזרת  
יין לביזור  'טכנולוגית בלוקצ

תשתית המידע שתאפשר  
פעילות עסקית מאובטחת  

ואימות טרנזקציות עסקיות 

בינה מלאכותית
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

פתרונות בינה מלאכותית  
לזהות , יאפשרו לחזות סיכון

להקטין הוצאות ולפתח ,הונאות 
מוצרים חדשים  

ביצוע תהליכים רפטטיביים  
י רובוטים "באופן אוטומטי ע

וצמצום טעויות אנוש

אוטומציה מבוססת רובוטים
ROBOTIC PROCESS AUTOMATION (RPA)

בוטים חכמים
INTELLIGENT BOTS

מענה חכם ומיידי ללקוח  
בעזרת טכנולוגית למידת  

מכונה

האינטרנט של הדברים
IoT

גישה למידע תאפשר הבנה  
ומדידה טובה יותר של סיכון 

הקטנת הפרמיה, וכפועל יוצא
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תחומי השקעה מגוונים באינשורטק ופינטק

Underwriting and 
pricing

Sales, Service and 
Claims Settlements

Enterprise 
Solutions

Lending and 
Financing 

New products and 
New Digital Players -
Micro Segmentation

Anti-Fraud, Risk, 
and Compliance

IT Digitization, 
Commerce and Cyber

Trading and 
Investing

Personal Finance 
Management

Payment and 
Money Transfer
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משמעות כניסת הטכנולוגיה

ערך מוסף לחברה

ערוצי שיווק מתקדמים  •
יעילות תפעולית•
מוצרים ממוקדי לקוח•
עסק חדש רווחי יותר•

ערך מוסף ללקוח

תהליכי קניה פשוטים ושקופים•
זמין ומהיר, נגיש, שירות פשוט•
מוצרים בתפירה אישית•
מחיר תחרותי•



הזדמנות ההשקעה  
בחדשנות האינשורטק  

והפינטק הישראלית
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האקוסיסטם הישראלי

ומבטחי  , חברות רב לאומיות
משנה מקימים מרכזי חדשנות  

ונציגויות בישראל

מתוכן3חברות13
ישראליות שמוגדרות חדי קרן

בתחום האינשורטק

עליה משמעותית בהיקף ההשקעות בפינטק

1.8-ל265-מ מיליון
דולר

מיליארד
דולר

2019-ב2014-ב
500מעל 

חברות פינטק פעילות
Startups Nation Centralלפי  נתוני 

1 https://www.coverager.com/insurtech-unicorns/
2 https://www.startupnationcentral.org/

וחברות  
נוספות רבות  

בתחום הפינטק
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סיפורי הצלחה ישראלים

1.2015 12.2015
8.2016

12.2016 12.2017
4.2019 7.2020

1.2016 3.2016 6.2017 7.2018
10.2019 9.2020

11.20207.2020
7.201911.20181.201812.20165.20151.2015

Seed A B C
D IPO

Seed A B
C D

Seed A B C D
E F

13 13 34 120 300 314
1.6B

Valuation

250
2.25B

Valuation
250833513

- 14 25 7 350150
2.25B

Valuation
100

Current 
Value
~ 9B

Current 
Value
~ 4B

Current 
Value
~ 5B

Current 
Value
~ 9B

2.2021

2.2021

2.2021



202116אפריל | מצגת משקיעים |  SureTechטק -שור

סיפורי הצלחה ישראלים

7/2013

12/2016 11/2019

B C

C

A B

4 40 49 103
3/2014

1/2015 1/2016
7/2018

18 72
D

E F

A

B

C

A
B

C

1/2013
4/2014

3/2015 9/2015

9/2019

5/2020

11/2015
3/2017 3/2018 2/2019
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אסטרטגיית ההשקעה של השותפות

תחום
חדשנות בעולם 

הביטוח והפיננסים

סכום מועדף  
להשקעה

$1M - $4M לחברה

שלבי השקעה
Cross Stages

מיקוד
מוצרים חדשים•
חדשניות IoTטכנולוגיות•
פלטפורמות דיגיטליות חדשות•
תהליכים מתקדמים מבוססים  •

AI-ביג דאטה ו

פוזיציה
מובילים במשותף  /מובילים

,Early Stageסבבי גיוס בסבבי 
Growthוהפיכה למיעוט בסבבי 

אסטרטגיית יציאה
הנפקה של  /מיזוג/מכירה

חברות פורטפוליו בטווח זמן  
מוגדר
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VESTTOO-חברת הפורטפוליו הראשונה 

הטכנולוגיהתיאור החברה
ניהולבתחוםטכנולוגיההמפתחתישראליתחברה

משנהומבטחיביטוחלחברותהמאפשרת,הסיכונים
באמצעותההוןשוקאלשלהןהביטוחסיכוניאתלהעביר

.השקעהלשםשוניםפיננסייםבמכשיריםשימוש
בבינהשימושבאמצעותנבניםהללוהמכשירים
הביטוחחברותסיכוניאתמעריכהאשר,מלאכותית

אתלתמחרומאפשרתואובייקטיביתמיטביתבצורה
.סיכוניהן

וחיזויתמחור,מידולהמאפשרתמתקדמתמלאכותיתבינהמבוססתהחברהטכנולוגיית
מבטיחהזוייחודיתטכנולוגיה.זמןלאורךאקטוארייםסיכוניםהתפתחותשלמיטבי
אתמשמעותיתבצורהומייעלתתלויבלתי,אובייקטיביבאופןאקטואריםסיכוניםמידול

.המשנהמבטחיידיעלהמבוצעיםהידנייםהחישובים
כךהעסקהשלהפיננסילמבנהאופטימיזציההחברהמבצעת,המודלתוצאותסמךעל

הפוטנציאליםהמשקיעיםשלוהןהביטוחחברתשלהן,בעסקההצדדיםצרכיעלשיענה
.ההוןשוקמשקיעיאלהסיכוןהעברתאתומאפשרפיננסימכשירומרכיבה

השקעה צפויה
סטטוססכום השקעה

הסכם השקעה מליון דולר2
חתום $20Mלפי שווי של 
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VESTTOO-חברת הפורטפוליו הראשונה 

ההזדמנות
קבועבאופןאיתהמתמודדותרבותביטוחשחברותבעיהחדשניתבצורהפותרתהחברה

זומגמה,הרגולציהלדרישותובהתאםהפעילותוהיקףסוגלפיהוןלרתקהצורךוהיא
Solvencyדירקטיבתשלכניסתהלאורתתגבר II.

Vesttooסיכוןולהקטיןמרותקהוןלשחררהביטוחלחברתמאפשרת.

הערכתוכיוםהיוםעדשלוהסיכוןבהערכתקושישהיהבנכסמדוברההוןשוקמבחינת
ההוןלשוקקורלטיבישאינואלטרנטיביפיננסילמכשירנחשףהמשקיע.אפשריתזוסיכון

.ההשקעותתיקסךבגידורומסייע



VESTTOO-מפגישה בין מוכר הסיכון לקונה הסיכון

פרמיה+ סיכון 

בטוחה

שחרור הון מרותק
הקטנת סיכון

חיסכון בעלויות

יכולת לאמוד סיכון חדש
חשיפה לנכסים חדשים

נכס לא קורלטיבי לשוק ההון

Pricing & Structuring 

חברת ביטוח

שוק ההון
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GEOX-חברת הפורטפוליו השניה 

הטכנולוגיה שתשנה את עולם ביטוחי הרכוש
טכנולוגית בינה מלאכותית פורצת דרך לניתוח צילומי 

להערכת נכסים אוטומטית ומדויקת, אויר בתלת מימד

תיאור החברה

השקעה צפויה

חברה ישראלית שבאמצעות טכנולוגית
AI-Artificial Intelligence,CV–Computer Vision ו-Deep Learning מפיקה

בצורה אוטומטית ומדויקת מידע רב ותלת מימדי מצילומי אוויר

סטטוססכום השקעה

הסכם השקעה  מליון דולר2
אופציה+ חתום $13Mלפי שווי של 
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GEOXטכנולוגיה 

AI, CVטכנולוגיות שימוש בצילומי אוויר
Deep Learning-ו

מדויקתבצורה,מימדיתלת,רבמידעהפקת
מעלהמפיקה,בפטנטהמגובהואוטומטית

מבניםלביטוחהרלוונטייםפרמטרים80
סוג,המבנהגגגודלכגון,ומסחרייםפרטיים

אובריכהקיימתהאם,ושיפועומצבו,הגג
.'וכושטחםומהסולרייםפאנלים
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GEOXמוצר ולקוחות החברה 

מחמשאחת:כמוגדולותחברותהןהחברהלקוחות
GAFAM–בעולםהמובילותהטכנולוגיהחברות

,Munich Re,FEMA-האמריקאיתהפדרליתהסוכנות
Homeland-מחלקהמהווהחירוםמצבילניהול

Security,ועריםמדינות,ביטוחחברות,ביטוחסוכני.

שתשמשSAASפלטפורמתהואהמיועדהחברהמוצר
עלויותהוזלת,החיתוםדיוקלצורךהביטוחסוכניאת

הצעתבעתהקייםהמידעהיקףשלמשמעותיתוהגדלה
.ביטוח

עםלנהליוכלGeoXשלבפלטפורמהשישתמשסוכן
,איכותימידעבסיסעליעילהמכירהשיחתהלקוח

לקוחותלאתר,הסיכוןבהערכתהדיוקאתלהגביר
מוצריםלהציע,נכסיםחיפושבסיסעלפוטנציאלים

המוניטיןאתוישפרהמכירותאתיגדילובכךמתאימים
.הביטוחחברותמולשלו
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יתרונות ההשקעה בשותפות

יתרונות  
חשיפה לעולם  למשקיעים

החדשנות  
הטכנולוגית 

בביטוח ופיננסים

חשיפה להשקעות  
בשלבים מוקדמים

תאגיד השקעה במסלול  
43' הטבה מס

המאפשרת לגופים  
מוסדיים להשקיע  

בתעשייה עתירת ידע

יחידות  –נזילות 
ההשתתפות נסחרות  
וקיימת יכולת מימוש  

פיזור הנובע  
מאופי המכשיר
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?SureTechלסיכום מדוע 

שילוב ייחודי של יתרונות השותפות והצוות המוביל שלה

רשת היכרות
גלובאלית בשוק  

הפיננסי

גישה ישירה  
לאקוסיסטם 

הישראלי  
והאמריקאי

ניסיון עשיר  
בהשקעות  

בחברות חדשניות  
ובשוק ההון

הבנה עמוקה של  
עסקי הביטוח  

והפיננסים
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תנאי ההנפקה

חברות מטרהיעד היקף הנפקהמבנה משפטי

התחייבות השותף הכללי  נביטה בדמי הצלחהדמי ניהול

פ בתחום "חברות מוח"מיליון ש36פ ציבורית"שותפות מו
האינשורטק והפינטק

מהרווח בכל השקעה14%
3מעל החזר של פי 18%

מהיקף הגיוס20% ללא דמי ניהול בשנה  
25לאחר מכן , הראשונה

אלף דולר



SureTechטק -שור
השקעות בטכנולגיות חדשניות בביטוח ופיננסים
Innovative Insurance and finance Investments

דורון גדליהו
סמכ״ל כספים ופיתוח עסקי

050-5255633. נייד
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