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Spotlight: Chinese, Israeli business
elites see more cooperation
opportunities in high-tech sector
Source: Xinhua| 2019-12-03 19:50:53|Editor: ZX

by Nick Kolyohin, Chen Wenxian
JERUSALEM, Dec. 3 (Xinhua) -- At the 23rd GoforIsrael investment
conference held in the Israeli city of Tel Aviv, both Chinese and Israeli
business elites believed that more cooperation opportunities between the two
sides in various sectors, particularly in the hi-tech sector, would be created.

The one-day business event, which was held on Monday, attracted about
1,000 business leaders, investors and entrepreneurs from Israel, China, the
United States, Europe and other countries and regions.
In order to push forward further cooperation between China and Israel, more
and more platforms have been forged as bridges to facilitate the cooperation,
and GoforIsrael is one of them.

"We are creating a marketplace for investors and startups and so on," said
Yair Shamir, a managing partner of Catalyst Investments, in an interview with
Xinhua at the sidelines of the conference. The Chinese are looking for
technology and Israelis are looking for markets, added Shamir, who is also a
former Israeli agricultural minister.
According to Shamir, Israel is an easy place to do business with open-minded
people and no governmental involvement, which "means there is no limitation
or restriction."

Shamir said the Chinese and the Israelis have mutual respect and "we are
happy to do business with China."

Comprehensive cooperation between China and Israel have been seen in
recent years. In 2014, China and Israel established the mechanism of the
China-Israel Joint Committee on Innovation Cooperation (JCIC). An
innovative comprehensive partnership between the two countries was
established when Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu visited China in
March 2017. While Chinese companies are joining hands with Israeli partners
in the hi-tech sector and other sectors, Israeli companies are also going
eastward to China to seek markets and investors.

A total of 35 percent of the world's economic growth came from China, and
"Israel should look at Asia, including China", said Ronnie Chan, chairman of
the Hong Kong-based Hang Lung Properties, one of the largest real estate
corporations in China. In 1975, Chan visited Israel for the first time and in
2011 he joined the GoforIsrael event. Since then, he has begun to bring
Chinese entrepreneurs to Israel to look for investment opportunities.

Chan has brought about nine groups to Israel with total investment value of
about one billion U.S. dollars, 40 percent of which came from China and the
rest from other Asian countries, according to Chan.

China has created a miracle over the past 40 years with its development, said
Ilian Mihov, professor of economics and dean of France's INSEAD, one of the
world's leading and largest graduate business schools, in an interview with
Xinhua.

Nowadays China is looking for high-level technological cooperation in Israel.
Israel has a lot of knowledge and creativity, especially in the tech industry,
and has a lot of startups, said Mihov.

Now, more and more companies, including those from China, are interested in
connecting with Israeli startups and take them globally or grow with them,
added the professor.

The cooperation between the two sides could be done in various sectors
including the hi-tech one, said Amir Lati, director of the Northeast Asia
Department of Israeli Ministry of Foreign Affairs. Lati told Xinhua that Israel
possesses leading innovative technologies in sectors such as healthcare,
agriculture and new energy, while China has a huge demand for innovation.
Both sides are expected to create more win-win cooperation opportunities if
they could work together to forge more platforms for the mutual cooperation.

About 40 Israeli hi-tech startups from fields like life science showcased their
latest innovative technologies at the conference and the roadshow attracted
high attention of Chinese companies.
Chinese companies, not only strategic investors, but also industrial investors,
are showing interest in the Israeli tech innovation and some of them have
made investment in recent years, said Shengyan Fan, managing director of
the M&A department of China Everbright Limited (CEL), a Hong Kong-based
financial services company.

At the same time, a lot of Chinese local governments are making efforts to
attract Israeli startups to settle down in some development zones in China,
said Fan in an interview with Xinhua, adding that both sides are in the process
of creating more investment and cooperation opportunities.

Fan also works as the managing partner of Catalyst-CEL China Israel Fund
and she said the fund will complete investment for a total of eight projects by
the end of 2019, involving advanced manufacturing, life science and
autonomous driving.

The GoforIsrael investment conference was organized by Cukierman & Co.
Investment House Ltd. and Catalyst Investment L.P. The 22nd conference
was held in Jinan, capital city of east China's Shandong Province in May this
year.

http://www.xinhuanet.com/english/2019-12/03/c_138602893.htm

中以看好在科技创新领域的投资和
合作前景
2019-12-03 21:18:01 来源： 新华网

新华社耶路撒冷12月3日电（记者陈文仙 尚昊）第23届“走向以色列”投
资高峰论坛2日在特拉维夫举行，与会中国和以色列的企业和投资机构
表示，中以双方看好在科技创新领域的投资和合作前景，有望通过打
造更多的对接和合作平台，创造更多的双赢合作机遇。
以色列前农业部长、以色列卡塔利斯特私募基金管理合伙人亚尼
尔·沙米尔在接受记者采访时说，论坛本身就是为来自包括中国在内的
投资者和以色列初创公司打造一个合作平台。中国寻求科技创新技术
，以色列则在为其高科技公司寻找市场，中国是巨大的潜在投资者，
以色列非常乐意与中国合作。
以色列外交部亚太司公使衔参赞阿米尔·拉蒂对记者表示，以中经
济具有互补性，双方企业的合作需求也存在较大的相关性。以色列在
医疗、农业、新能源等领域都拥有领先技术，而中国创新需求巨大，
如果双方能够打造出更多的合作平台，就可为双方创造出更多的双赢
合作机遇。
恒隆集团主席陈启宗在会上发表致辞时表示，自从2011年参加“走
向以色列”投资高峰论坛以来，他就开始把中国企业家带到以色列寻找
投资和合作机会，如今在以色列看到了越来越多中国企业家活跃的身
影。

中国光大控股有限公司并购基金部董事总经理樊盛妍对记者表示
，公司从2013年开始投资以色列高科技领域，到今年年底，公司将在
以色列完成8个投资项目，涉及高端制造、生命医疗、自动驾驶等诸多
领域。近年来，越来越多的中国企业投资以色列高科技产业，同时，
中国很多地方政府不断推出有力政策吸引以色列高科技企业落户，中
以在科技创新领域的投资和合作正在不断创造着双赢局面。
该论坛由以色列库克曼投资集团和卡塔利斯特私募基金共同主办
，是以色列最具影响力的国际性投资论坛之一。

http://www.xinhuanet.com/fortune/2019-12/03/c_1125304329.htm

"ישראל תמיד שגשגה באמצעות פרנויה .בעסקים ,בטכנולוגיה ,בהשקעות ,אני
חושב שלא יזיק לישראל להיות קצת יותר פרנואידית כרגע" ,אומר איל הנדל"ן
וההשקעות רוני צ'אן ,ומכ וון לאפשרות שישראל תצטרך לבחור צדדים במלחמת
הסחר בין ארה"ב לסין" .חייבים להכיר בשינויים הגיאופוליטיים שמתרחשים
עכשיו בעולם".
צ'אן הגיע בשבוע שעבר לכנס ההשקעות הבינלאומי  ,GoforIsraelאותו
מארגנת מדי שנה קרן קטליסט ,יחד עם בית ההשקעות קוקירמן ,ואף שימש

כיו"ר הכנס .בשנים האחרונות הוביל צ'אן שורת משלחות משקיעים לישראל,
בהן נטלו חלק משתתפים לא רק מסין אלא מכל רחבי אסיה  -וגם בכנס עצמו
אפשר היה להתרשם מנוכחת בולטת של משתתפים מאסיה.
צ'אן ( ) 70עומד בראש חברת האחזקות  , Hang Lungשנוסדה על ידי אביו
בשנ ות השישים ,ושמנהלת פעילות נדל"ן נרחבת בהונג קונג ובסין עצמה ,וגם
ייסד קרן השקעות , Morningside ,שהיתה בין היתר בין המשקיעים המוקדמים
בחברת התקשורת "שיאומי" .צ'אן (שהונו המשותף עם אחיו הוערך לפני מספר
שנים בכ 2.4-מיליארד דולר) מקיים גם פעילות פילנתרופית ענפה ,ועלה
לכותרות לפני חמש שנים ,כאשר משפחתו תרמה  350מיליון דולר לבית הספר
לבריאות הציבור בהרווארד .מלבד פעילותו העסקית והפילנתרופית ,צ'אן היה
פעיל בעשורים האחרונים בשורה ארוכה של מכוני מחקר ומדיניות ,שכללו בין
היתר את המועצה לקשרי חוץ בארה"ב ,את הפורום הכלכ לי העולמי ועוד .את
השיחה אנחנו פותחים בצל הסכסוך בין ארה"ב לסין ,המעיב על הכלכלה
העולמית כולה.
איך אתה רואה את מלחמת הסחר?
"דונלד טראמפ אוהב להציק לאנשים אחרים ,ובנושא הסחר זה לא רק להציק
לסין אלא גם לאחרים .השאלה שלי לטראמפ היא :האם אתה יכול לתת לסין
נוק אאוט ,כמו באיגרוף? אני חושב שלא .הוא ינצח בנקודות .הוא יתן לסין 120
מהלומות ,והיא תיתן  . 118סין תוודא שדונלד טראמפ ייראה כאילו הוא ניצח.
בדיוק כמו עם מקסיקו וקנדה :זה נראה שאמריקה ניצחה ,אבל בפועל מקסיקו
לא ויתרה יותר מדי .אני אומר את זה כי הנושא ונותן הרא שי מטעם מקסיקו
הוא חבר טוב שלי .סין תוודא שטראמפ ייראה טוב ,אבל בפועל זה יהיה 120-
."118
"בנוסף ,אסור לשכוח שהעם הסיני הרבה יותר מוכן להשלכות של מלחמת
הסחר מאשר האמריקאים .דונלד טראמפ אמר לאמריקאים בציוצים שלו
שדרושות שלוש מהלומות וסין תיפול' :אני אביס את ס ין בקלות' .אם זו היתה
האמת ,סין כבר היתה נכנעת מזמן .בפועל מלחמות הסחר נמשכות כבר שנה
וחצי שנתיים .היכולת של העם הסיני לעמוד במהלומות גדולה בהרבה .איום
חיצוני ,כמו מלחמת הסחר ,הופך את העם הסיני ליותר מאוחד ,והם ישלמו את
המחיר ,יסבלו ,על מנת לעזור לארצם .בע וד שבארה"ב השיטה דמוקרטית,

ואחרי  20-30מהלומות ,אני חושב שהנשיא יוחלף .אנשים לא יסבלו דברים
כאלה .בסופו של דבר אמריקה תתעורר ותגיד שזה לא עסק טוב להילחם עם
סין סביב סחר".
סין תהיה מוכנה לתת לארה"ב מצג של ניצחון?
"האם מקסיקו הפסידה במו"מ עם ארה"ב? לא הרבה .סין היתה מעדיפה כמובן
שלא תהיה מלחמת סחר .אבל זה בלתי נמנע .אמריקה הרבה יותר גדולה ,ואם
היא רוצה מלחמת סחר תהיה מלחמת סחר .הסינים עשו כל כך הרבה טעויות
בהתחלה ,אבל הם למדו .הם הבינו מה קורה".
כלומר?
"בכנות ,דונלד טראמפ משטה בכל העולם .מתי יהיה הסכם סחר עם סין?
כאשר דונלד טראמפ יהיה זקוק אישית ופוליטית לעסקה .הכל קשור לכורח
הפוליטי שלו .בהתחלה ,הסינים היו כל כך רציניים ,ואמרו בוא ננסה להגביל
את המחלוקת רק לנושאי סחר .אבל זה אפילו לא הנושא העיקרי .תחשוב על
זה ,דונלד טראמפ מצייץ בלילה שהוא קרוב להסכם סחר עם סי ן ,ואז בבוקר
למחרת מטיל מכסים של  . 15%ואז השוק נופל ,הסנטימנט העסקי נופל,
ושלושה שבועות אחר כך טראמפ אומר 'אנחנו שוב מדברים' ואז השוק עולה,
וכולם מרגישים יותר טוב .זה מגוחך .זה אדם אחד שמשטה בסינים ,בציבור
האמריקאי ,בתקשורת ובשוק המניות".
"בסופו של דבר סין הבינה את זה ואמרה 'בסדר ,אנחנו לא הולכים לשאת
ולתת איתכם ,אין לכם כוונה להגיע לעסקה' .אבל למחרת הסינים הבינו שאי
אפשר לעשות את זה ,כי אז העולם יגיד שאתה הצד שלא נושא ונותן .אז
הסינים אומרים 'בסדר ,אמריקה מעמידה פנים ,אנחנו נעשה אותו דבר' .צריך
להיזהר מדבר אחד :כשדונלד טראמפ באמת יצטרך עסקה ,יכול להיות
שהסינים לא יהיו מוכנים לתת לו אותה .בוא תחווה אתה קצת קשיים".
הבחירות בארה"ב באמת באופק .אולי הם יכולים לחכות.
"בדיוק .אז הסינים אומרים בסדר ,בואו נמשיך במו"מ .ואז איפה זה ישאיר את
דונלד טראמפ? בכל מקרה ,זה ר ק משחק .אסור לקחת את זה יותר מדי
ברצינות".

לכל זה צ'אן מוסיף אבחנה חשובה" :מלחמת סחר היא לא באמת העניין
המרכזי .במקרה הטוב ,זה נושא מדרגת חשיבות שלישית .הסוגייה החשובה
ביותר היא טכנולוגיה ,שתוביל להגמוניה צבאית .השני הוא המטבע והשווקים.
סחר הוא העניין השלישי בחשיבותו".
למדת בארה"ב ,יש לך גם אזרחות אמריקאית ,כיהנת בגופים כמו המועצה לקשרי
חוץ בניו יורק .איך אתה מרגיש לנוכח השינוי כלפי סין בדעת הקהל ,בחוגי
המדיניות?
"אתה מסתכל על כישלון .מאז  1989אני ,כמו הרבה אחרים ,ניסיתי לשפר את
יחסי ארה"ב -סין .אפשר לעשות א ת זה .אבל אם צד אחד מחליט להתנהג
באופן טיפשי ,ולא רוצה לעשות את זה ,אין שום דבר שאנחנו יכולים לעשות.
אז אפשר לומר שבזבזתי  30שנה מחיי בלנסות להפוך את יחסי סין-ארה"ב
לטובים יותר".
אתה באמת מרגיש ככה?
"כן .אני הקדשתי  30שנה מחיי בניסיון לשפר את יחסי סין-ארה"ב ,ותראה
באיזה בלגאן אנחנו היום .אבל האם המצב הזה יימשך? אני לא חושב שבסוף
המנהרה בהכרח מחכה עימות כולל .אם כי תמיד יש סיכוי שתהיה תקלה,
כמובן .אבל לדעתי ארה"ב תתעורר יום אחד ותגיד 'זה לא רעיון טוב להתחיל
מריבות עם סין' .ומצד שני ,סין לא רוצה להתחיל מריבה עם אמריקה .אמריקה
בנתה חדר מלא מראות ,ושמה את סין במרכזו .עם כל המראות מסביב ,סין
אחת הופכת לעשר סין ,חמישים סין ,ומפחידה בטירוף את אמריקה .אתם
מפחידים את עצמכם שלא לצורך .יש רק סין אחת שרוצה להיות חברה שלכם,
ואתם הופכים אותה לאויב .זה מאוד חבל".
ישראל עלולה להישאב למלחמת הסחר בין ארה"ב וסין ,ואולי תיאלץ לבחור
צדדים .אתה נתקל בחשש הזה מכיוון יזמים ומשקיעים ישראלים?
"החשש שלי שאני לא שומע את זה מספיק .כמדינה קטנה ,ישראל תמיד
שגשגה באמצעות פרנויה .היה מי שאמר שרק הפרנואידים שורדים  -וישראל

היא דוגמה טובה לזה .אבל בעסקים ,בטכנולוגיה ,בהשקעות ,אני חושב שלא
יזיק לישראל להיות פרנואידית כרגע".
"כמו שאתה אומר ,אני חושש שישראל תצטרך לבחור צדדים ,ובסופו של דבר,
אתם תהיו חייבים לבחור בצד של ארה"ב .אין שאלה .זה אומר שהקהילה
הטכנולוגית גם תפסיד ,כי לא יהיה לכם את השוק הסיני .ואני לא מדבר רק על
למכור את החברה שלכם לסין .התקווה שלי היא תמיד שחברות ישראליות
יוכלו לשמר את הבעלות בידיים ישראליות ,אבל ישתמשו בה כדי להיכנס לשוק
הסיני .חברות ישראליות טובות מאוד ביזמות ,בסטרטאפים ,ברעיונות חדשים.
הישראלים לא כאלה טובים בלבנות חברות גדולות".
כשאתה אומר שחברות ישראליות לא פרנואידיות מספיק בנוגע לסין ,למה
הכוונה?
"חייבים להכיר בשינויים הג יאופוליטייים .ארה"ב החליטה להתחיל ריב עם סין,
וזה ישפיע על חברות ישראליות שרוצות לעשות עסקים בסין .אם אתם רוצים
למכור לסין כדאי שתמכרו מהר  -יכול להיות שלא תוכלו למכור בעתיד .אבל
כמו שאמרתי ,עדיף בהרבה שחברות ישראליות ישמרו על הבעלות ,ויעבדו עם
הסינים כדי לקבל גישה לשוק הענקי בסין .וגם זה עלול לעמוד בסיכון .תלוי
כמה טיפשית אמריקה מחליטה להיות".
אז מה תהיה העצה שלך לעסק ישראלי לאור האבחנה הזאת?
"אני לא יודע .יש גם שווקים אחרים .סין חייבת לפנות להרבה שווקים,
באפריקה ,באמריקה הלטינית .אולי יהיו הזדמנויות לישראלים לעבוד עם
חברות סיניות בשווקים האלה .אני יודע שביבי ,שאני לא יודע אם הוא יהיה
בתפקיד עוד הרבה זמן ,תמיד רצה לפתוח את השוק האפריקאי .לאורך השנים
הצגתי את ישראל בפני מנהיגים עסקיים באפריקה ,והם עוזרים לישראל לעזור
למדינות אפריקאיות .להשתמש בטכנולוגיה לפתו ר בעיות חברתיות .וזה לא רק
מים או טכנולוגיה חקלאית  -יש גם הרבה איזורים אחרים .אולי סין וישראל
יכולות לעבוד יחד באיזורים האלה".
לאור הניתוח הזה ,האם ישראל נתפסת כיום אחרת כיעד השקעה עבור הסינים?

"אני לא חושב שסין חוששת מישראל .סין חוששת מארה"ב .בנוסף ,זה טוב
שהרבה סינים השקיעו בישראל בעשור האחרון .אבל אני חושב שישראל לא
צריכה ללכת על כמות .בסין יש  1.4מיליארד אנשים .כלכלה של  13.5טריליון
דולר .זה יכול להמם מדינה קטנה כמו ישראל .אל תלכו על כמות  -לכו על
איכות".
מה זה אומר?
"תיזהרו כשהכסף הגדול מסין מגיע .זה מדליק בבירור הרבה אורות אדומים.
לכו על העסקאות שבהן ישראל יכולה להרוויח את מקסימום הרווחים ,כמו
לשמור את הבעלות על ההון ,אבל לקבל גישה לשוק הסיני .עוד איזור והוא
שיתוף פעולה טכנולוגי .כמובן שאם זה משהו שיש לו שימוש צבאי ,ארה"ב
תסתכל .אבל אם ארה"ב תנהג באופ ן סביר ,יש גם איזורים אחרים .הסצינה
הטכנולוגית הסינית מאוד דינמית ,ויש הרבה מקום לשיתוף פעולה".
אמרת בפאנל שבו הופעת שישראלים לא צריכים להניח בהכרח שיש לנו יתרון
טכנולוגי .תוכל להרחיב?
"לאנשים קשה לפעמים לשנות את צורת החשיבה .לפני לא הרבה זמן ,סין
היתה עני יה ,ופיגרה מבחינה טכנולוגית .קשה לדמיין כלכלה שיכולה להתקדם
טכנולוגית כל כך הרבה ,בזמן כל כך קצר ,ובכזה סדר גודל .אבל היום ,למשל,
סין היא אולי הכלכלה נטולת המזומן הראשונה בעולם .היא הרבה יותר
מתקדמת ממה שהיו חברות כמו פייפאל בזמנו .עוד דוגמה :פרופ-טק ,כלומר
טכנולוגיה לניהול נכסים .אני מכיר כמה מהשחקנים הכי גדולים בעולם בנכסים
מסחריים ,שמאוד מחויבים לשימוש בטכנולוגיה להפעלת הנכסים שלהם.
הסתכלתי על כמה מהחברות הכי מתקדמות באמריקה ,וגיליתי שלהרבה ממה
שהם מנסים לעשות כבר יש פתרונות טכנולוגיים גנריים בסין .אז מי יותר
מתקדם? בוא לא נניח שסין בהכרח מאחור .העולם השתנה וסין השתנתה".
אז מה חברות ישראליות כן יכולות להציע?

"אני בטוח שיש איזורים שבהם יש לכם טכנולוגיה שאין לסין .אז למה לא? אולי
טכנולוגיה רפואית או טכנולוגיה חקלאית .אני בטוח שבהרבה מהאיזורים האלה
ישראל מתקדמת".
כשאני מבקש לדבר עם צ'אן על המצב בהונג קונג ,הוא מעדיף תחילה להפנות
אותי לסרטון של ראיון נרחב שנתן לפני חודש ,ובו דיבר על הדנ"א הפוליטי של
תושבי הונג קונג ,השונה מזה של תושבי סין גופה ,ומתח ביקורת חריפה על
הנהגת האי .הוא לא מאוד נלהב להרחיב על המחאות המתמשכות מזה חצי
שנה באי ,שכלכלתו כבר נקלעה למיתון .ובכל זאת אני מנסה לשאול אותו על
התפתחויות עכשוויות יותר ,כמו 'חוק זכויות האדם והדמוקרטיה בהונג קונג',
עליו חתם טראמפ בשבוע שעבר".זה לא ביג דיל .אז מה?" ,הוא עונה.
זה יסייע למצב?
כמובן שלא .אבל לאמריקה תמיד היו ידיים ארוכות .זה לא חדש .אמריקה
פועלת באופן חד צדדי ,עם ידיים ארוכות ,אידאולוגית .אבל אני אגיד לך מה
יותר גרוע  -בידוד אמריקאי .יש סימנים בשפע שאמריקה הופכת ליותר ויותר
מתבודדת ,וזה יהפוך את העולם ליותר מסובך .הנוכחות של אמריקה היא
בעיה ,אבל ההיעדרות האמריקאית עשוי להיות בעייה גדולה יותר".
יש הערכות שהונג קונג עשויה לאבד את הסטטוס שלה כמרכז עסקים בינלאומי
לטוקיו או סינגפור.
"בתחומים מסוימים ,כן .יש הרבה כסף של בנקאות פרטית שעבר לשם .אבל
שלטון החוק עדיין שם ,השפה ,זרימת המידע .יש הרבה יתרונות להונג קונג,
שמשרתים את סין גופה .הונג קונג קטנה 7.4 :מיליון אנשים .היא פונה החוצה,
ומשרתת את מי שיכול להביא לה עסקים .ובעשרים השנים האחרונות זה סין,
שאחראית ל 35%-מהצמיחה העולמית".
לאור האירועים בהונג קונג ,אתה מסיט את מוקד ההשקעות שלך?
"י ש לי עסקים בשני תחומים עיקריים .הראשון הוא נדל"ן .בעשרים השנים
האחרונות אנחנו משקיעים באופן גובר בסין עצמה ,ובכלל לא השקענו הרבה

בהונג קונג .למה שקורה בהונג קונג בכל זאת יש חשיבות ,כי  45%מהכנסות
השכירות שלנו מגיעות מהונג קונג .אם אנחנו מקבלים דמי שכירות בסך 1.2
מיליארד דולר אמריקאי בשנה 45% ,זה יותר מ 500-מיליוון דולר שמגיעים
מהונג קונג ,ונפילה של  10%זה יותר מ 50-מיליון דולר .במובן הזה ,זה כן
כואב ,אבל אנחנו רגילים לזה .בכל  10-15שנים יש משהו כזה .ב־1997-2002
המשבר הפיננסי באסיה ,ולקח שבע שנים עד שמחירי ה שכירות חזרו לרמה
שלפני המשבר .היתה את מגיפת הסארס ,את התפוצצות בועת הדוט.קום ,את
משבר  . 2008זה עוד אחד מהאירועים האלה ,ותודה לאל שאנחנו לא מאוד
ממונפים .אנחנו לא רוצים לראות את השוק יורד ,אבל זה לא הולך לפגוע בנו.
והעסקים שלנו במיינלנד (בסין) משגשגים .הם צ ומחים בשיעור דו-ספרתי ולא
אתפלא אם זה ימשיך ככה עוד שנים .אם אתה מפחד מדברים כמו ירידות
בשווקים ,אתה לא צריך להיות בעסקים .התחום השני שלנו ,הטכנולוגיה ,לא
קשור להונג קונג .אנחנו עושים הרבה השקעות בשלבים מוקדמים ,וזה לא
מושפע מהמצב שם".

אני נוצרי ,אני מתעניין בישראל
"הביקור הראשון שלי בישראל היה ב ," 1975-מספר צ'אן" .אני נוצרי ,אני
מתעניין בישראל ,ומאז הקולג' אהבתי לקרוא היסטוריה צבאית ישראלית -
מלחמת  . 73 ,67 ,56 ,1948הכרתי את רוב שמות הקולונלים בצבא ,ותמיד
רציתי לבוא ולראות בעצמי .באותן שנים רב הקומות היחיד י שהכרתי בתל
אביב היה הבניין שאנחנו יושבים בו עכשיו ,ההילטון ,שנפתח שנתיים שלוש
לפני שהגעתי .וכל השאר היה שטוח!".
דברים השתנו.
"השתנו מאוד ,כך שאני שמח שבאתי בזמנו ,ועדיין יש לי את ישראל של פעם
בזיכרון".
אתה בקשר עם ראש הממשלה נתניהו?
"לא .נתניהו קיבל באדיבותו את המשלחת שלי ,כי הוא מאמין בפתיחת שווקים,
אם זה סין או אפריקה .במשך השנים הכרנו זה את זה ,אבל רק בהקשר

להשקעות ,בעיקר מכיוון סין .היו לנו דיונים לגבי הגז הטבעי שמדינת ישראל
גילתה בעשור האחרון ,ודברים נוספים מסוג זה .אבל מה איתו עכשיו? האם
הוא בדרך החוצה?" ,צ'אן מבקש לברר.

"מחנות כליאה בסין? "לכל מדינה יש בעיות משלה
בחודשים האחרונים נחשפת בתקשורת העולמית שורת עדויות על המתרחש
במחוז שינג'יאנג (השוכן בצפון מערב סין) ,בו הקימה סין מאות מחנות כליאה
לבני המיעוט האויגורי המוסלמי ,הטילה מגבלות חמורות על חופש התנועה,
ויישמו משטר מעקב חמור .כבר לפני שנה הציג משרד החוץ האמריקאי הערכה
לפיה בין  800אלף ל 2-מיליון אויגורים ,ובני מיעוטים אחרים ,נכלאו במחנות
כאלה.
בעוד שחלק מהעדויות על המתרחש במחנות מדברות על עינויים וכפייה ,בייג'ין
מתייחסת למתקני הכליאה כאל מחנות ל'הכשרה מקצועית' ,ומזכירה את
אירועי הטרור שהתרחשו במחוז בעבר .דוברת משרד החוץ הסיני הסבירה
השבוע שמטרת המחנות היא "לעקור מהשורש מחשבות קיצוניות ולשפר את
את המודעות לשלטון החוק באמצעות חינוך" ,והוסיפה שהמטרה היא "שאלו
המושפעים ממחשבות אלימות וקיצוניות יוכלו לחזור בהקדם לחברה ולחיות
חיים נורמליים ומאושרים" .בסיכום הראיון עם צ'אן ,אני שואל אותו על
המתרחש בשינג'יאנג.
מבחוץ מה שקורה שם נראה מבהיל.
"אני ל א מומחה לגבי זה ,אבל אני יכול לומר שניים -שלושה דברים .קודם כל,
מצב זכויות האדם בסין ב 40-השנה האחרונות השתפר באופן כביר .זה כמו
יום ולילה .דבר שני ,מה שאתה קורא עליו בשינג'יאנג הוא תגובה לפעולה .אני
לא חושב שלמשטרה הסינית יש זמן לעשות משהו לא הכרחי ,רק בגלל שהם
רוצים לגרום למישהו אחר כאב .מה שהם עושים הוא תגובה לפעולה .השאלה
מה היא הפעולה שאליה הממשלה הסינית מגיבה .זה חייב להיות משהו ממש
רציני .זה דומה למצב עם הרוהינגיה (בני המיעוט המוסלמי הנרדפים על ידי
ממשלת מיאנמר ,שנגדה אף הוגש בבית הבין הבינלאומי לצדק כתב אישום על
רצח עם  -א"פ) .אני לא אוהד גדול של אונג סן סו צ'י ,מנהיגת מיאנמר .אבל

העולם מסתכל על זה בפשטנות ,כמעט באופן חסר מוח .היא מגיבה לפעולה
שמכריחה אותה לעשות דברים מסוימים .ואותו הדבר בסין.
"והדבר האחרון שאגיד הוא ,שלכל מדינה יש בעיות משלה .למשל ההאשמות
נגד ישראל על מה שאתם עושים בעזה .אני לא חושב שיש לכם כוונה למחוק
את מה שיש בעזה .אתם נתתם להם מרצונכם את האדמה שלהם בחזרה .מה
שאתם עושים הוא תגובה לפעולה .אז צריך קודם להבין את הפעולה לפני
שנוכל להעריך את התגובה".
בכל זאת אפשר לשאול אם התגובה הולמת ,או קיצונית.
"אז השאלה שלי אליך היא האם התגובה של ישראל לעזה היא הולמת .מי יכול
לקבוע? אני יודע דבר אחד .ב ,2014-הבאתי  20מנהיגים עסקיים מסין
לישראל .בלילה הראשון ,אחרי הארוחה ,עם דני גילרמן ונשיא האוניברסיטה
העברית בזמנו ,מנחם בן ששון ,ראיתי בפעם הראשונה א ת הרקטות ואת כיפת
ברזל בפעולה בעיניים שלי .ובמשך שמונה הימים הבאים החיים שלי היו
נתונים לאיום .אז מה שאתם עושים הוא תגובה לפעולה .אני לא חושב שיש
לכם זמן או כוונה לתקוף אנשים אחרים .יש לכם יותר מדי דברים אחרים
לעשות .אבל התגובה שלכם היא הכרחית על מנת להכיל מצב שיכול להפוך
לאפילו גרוע יותר".
רוני צ'אן ()70
נשוי ואב לשני בנים • יחד עם אחיו ,הונו הוערך בשנים האחרונות ב2.4-
מיליארד דולר • עומד בראש אחת מ קבוצות הנדל"ן הגדולות בהונג קונג,
שנוסדה על ידי אביו בשנות השישים • קרן ההשקעות  ,Morningsideשהיה
בין מייסדיה ,הייתה משקיעה מוקדמת בחברת התקשורת שיאומי • למד מנהל
עסקים באוניברסיטת דרום קליפורניה בשנות השבעים • קיבל דוקטור כבוד
מאוניברסיטת תל אביב בשנת  • 2014נוצרי מאמין שהגיע לבקר בישראל עוד
בשנות השבעים • כיהן כדירקטור חיצוני בחברת האנרגיה אנרון ,שקרסה
בשנת  • 2001בשנת  2014תרם  350מיליון דולר לאוניברסיטת הרווארד
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001310877

https://video.i24news.tv/details/_6111026228001?lang=fr

Caught in the economic crossfire of the raging US-China trade war, Israel’s “only
friend” can be the US, according to Hong Kong-based billionaire businessman
Ronnie Chan.
“Israel does not have the luxury to choose between the United States and China – its
only friend ultimately, is the United States,” Chan, the chairman of Hang Lung Group
and subsidiary of Hang Lung Properties, told The Jerusalem Post on Monday.
“The United States will no doubt put pressure on Israel. Is that rational? Oftentimes it
is not, in my opinion. That said, Israel does not have a choice to choose. The US is

[Israel’s] only guarantor of ultimate security which trumps everything else,” said
Chan.

Outspoken real estate tycoon Chan has been a regular visitor to Israel since the
1970s. He spoke to the Post on the sidelines of the twenty-third GoforIsrael
Conference in Tel Aviv, organized by Cukierman & Co. Investment House and
Catalyst Funds.
“The trade war is a tertiary war, not even a secondary war. It is the front person, that
is all,” said Chan, whose family foundation gifted a record $350 million to Harvard
University in 2014.
“It saddens me to see America doing foolish things. Abba Eban was right, and
Winston Churchill repeated his words, that America will always do the right thing after
exhausting all the alternatives,” said Chan.
The annual international investment conference at Tel Aviv’s Hilton Hotel attracted
1,000 attendees, including investors, entrepreneurs, and representatives of
multinational corporations from Europe, China and the US.
Since 2018, China has become Israel’s second largest trade partner worldwide, with
annual bilateral trade soaring from just $50m. in 1992 – when diplomatic relations
were established between the countries – to over $13b. in 2017.
Chinese firms have increased their investments in Israeli hi-tech in recent years,
investing almost $1.5b. between 2013 and the third quarter of 2018, according to a
recent report by IVC Research Center. Rising Chinese investor interest in software
and life sciences sectors has largely mirrored mainstream trends.
Prolific investors have included Hong Kong-headquartered Horizons Ventures and
CE Ventures, China-Israel fund GEOC and Hangzhou-based Alibaba Capital
Partners.
“In the last seven to eight years, there has been so much interest from China. The
interest is amazing and, on one hand, that is good. On the other hand, Israel always
has to think ahead,” said Chan, who was awarded an honorary doctorate for
promoting Sino-Israel relations by Tel Aviv University in 2014.

“Two years ago, I began to tell my Israeli friends to be careful because China is a big
country. You can get overwhelmed by China quantitatively and that’s not good for
Israel.”
While Chinese investors have the capability to “buy up the whole thing,” Chan said,
soaring investment in Israel can lead to both a domestic and American backlash.
Instead, Chan says Israeli businesses should “only do transactions that are really
beneficial,” and provide quality for the firm rather than quantity.
“For example, can we find transactions where the Israeli company or the founders
can maintain equity control? Or, at least keep significant equity interest instead of
selling outright – and, in exchange, open up this humongous Chinese market,” said
Chan. “Now that’s what I consider to be a quality deal.”

Under persistent US pressure to monitor investments from their trade war adversary,
Israel’s security cabinet approved the establishment of an advisory committee in
October to “examine national security aspects in the process of approving foreign
investments.”
Expected to commence work later this month, the decision to set up the committee
follows increasing Chinese investment in recent years in sensitive Israeli
infrastructure projects, including the Carmel Tunnel project in Haifa, the construction
of the Tel Aviv light rail, and the ports in Ashdod and Haifa, as well as the sale of the
food giant Tnuva to Chinese corporation Bright Foods.
“As businessmen, we are always suspicious. Back to what one Silicon Valley
company CEO said, only the paranoid survives. Of course, as Ronald Reagan said, I
trust but verify. It’s the normal course of business and the sensible thing to do,” said
Chan.
“That said, you can also be irrationally suspicious. Then you are just unnecessarily
troubling yourself and cutting down your own opportunities... We have to be coolheaded, to analyze things adequately, to know what is the best course of action for
any country.”

According to Haggai Ravid, the CEO of Cukierman & Co., the Chinese approach to
investments in Israel has changed significantly since the first investors entered the
market and “said yes to everything.”

Investors “went through a learning curve themselves and actually learned that saying
yes to everything may not necessarily be the right investment strategy,” said Ravid.
Chinese investors are currently focusing their efforts, he said, on identifying
innovative technologies in sectors including healthcare, artificial intelligence, IT,
robotics, advanced manufacturing and agriculture.
“When it comes to industries which may be deemed sensitive and which potentially
could have an impact on the Israel-US-China relationship, they are diplomatic
enough not to go and be aggressive about it,” said Ravid.
“They come here because they want to get to know us better, want to be friendly with
us and want to learn what we are doing right. I believe this is their motivating factor. It
is less about being an imperialist nation and being possessive. It is less about taking
what we have and taking it for themselves, I actually think they are potentially great
investors.”

https://www.jpost.com/Israel-News/Hong-Kong-billionaire-Only-US-can-be-Israels-friend-intrade-war-609642

Hong Kong billionaire businessman Ronnie Chan, chairman of property
developer Hang Lung Group Limited, said that the ongoing trade war
between the United States and China will be most detrimental for the
smaller economies that will have to pick a side as the two titans battle it out.
After the clash is over, the economies of the US and China may emerge
slightly battered but will still be standing, he told The Times of Israel on

Monday. Those most affected will be those countries, “like Israel and
everybody else,” including Germany and Spain, that will be forced to
choose whom to back: the US giant or the Asian powerhouse.
Speaking at the sidelines of the GoForIsrael conference in Tel Aviv, which
he co-chaired, Chan said that Israel, of all countries, has “no choice” but to
side with the US in the trade war because of “existential reasons,” as
America has been its longtime strategic ally.
“That’s the sad thing,” he said. “I don’t think that it’s a good idea to force
people to choose sides. Why not all participate in one market? We are
reversing globalization, but globalization always goes in cycles, so there is
nothing new under the sun.”
Chan is also the co-founder of Morningside, an international investment
group established in 1986 with venture capital and private equity
investments.

The US and China have been locked in a trade war and a contest for global
influence, with Washington and other Western governments accusing the
government in Beijing of using its commercial ties for espionage and
intellectual property theft on a mass scale. A 2018 national security strategy
produced by US defense agencies pointed to China as America’s main
developing strategic challenger on the world stage.

On Tuesday, US President Donald Trump alarmed investors when he said
he was in no rush to reach a trade deal with China, and perhaps best it would
be best if a deal were reached after the 2020 election.
While Israel values the US as its most important ally, it has been eager to
develop business ties with China, and open the door to the world’s secondlargest economy.
Chinese firms have made major inroads in Israel, including the takeover of
local food giant Tnuva in 2014 and deals to manage the key Haifa and
Ashdod ports. In 2018, bilateral trade between the countries hit a record
$15.3 billion, up from $13.1 billion in 2017 and just $51.5 million in 1992,
according to Israel’s Finance Ministry. VC investments and merger and
acquisition activity reached $14.2 billion in the past seven years as of
October 2019, according to data provided by Catalyst Investments LP.
Israel’s security cabinet, under mounting US pressure over growing Chinese
investments in Israeli companies, particularly in technology
firms, announced in October the formation of a new advisory panel on
foreign investments. Its function is to help regulators to incorporate national
security considerations in the process of approving foreign investments in
the finance, communications, infrastructure, transportation and energy
sectors.
Chan’s advice to Israeli companies amid the current tensions is to continue
working with Chinese firms, but pick their partners carefully and make sure
they don’t offend America. Israeli firms shouldn’t go “for quantity” from
China, he said, but for quality. This can be done, for example, by not selling
entire startups to Chinese firms but rather giving the Chinese partner a
minority stake. This would procure access to the Chinese market while
keeping control of the firm in Israeli hands.
The US will emerge as the winner in the trade war between the nations, but
not by a knockout, he said. “China will make sure that the US will be a
winner, as long as Trump stays in power,” to feed his “crazy ego,” Chan
predicted. “It is not that difficult to make Trump happy. Just make him look
as if he won. Whether he won or not is secondary.”
Chan acknowledged that Israel is too small of an economy for him to invest
in, but said he nevertheless takes an interest in the nation, among other
reasons because he is a Christian.
“I never invest in a city in which there are fewer than six million people,” he
said with a smile. The whole of Israel has a population of nine million.

But “Israel has a lot of technology that can benefit many countries in the
world,” he said. He visits the country leading delegations that may benefit
from a relationship with Startup Nation.
Israel is a nation with young people who “just keep inventing things,” he
said. “That’s a pretty impressive thing. Instead of selling natural resources
which tend to exhaust itself, you sell ideas, and ideas are unlimited. So when
you have a small country devoid of natural resources, selling ideas is the
best idea.”
The GoforIsrael conference in Tel
Aviv was attended by some 1,000
investors, entrepreneurs and company
officials from Europe, China and the
US.
French-born Israeli businessman
Edouard Cukierman, the chairman of
Cukierman and Co. and founder of
Catalyst Funds, has played the role of
matchmaker for many in the IsraelChina relationship, bringing Chinese
investors and Israeli businesses
together since first putting together a
Go4China conference in Tel Aviv in
2012.
The fears over doing business with
China are overblown, he told The
Times of Israel ahead of the
conference. “Despite all the noise,
there is an incredible opportunity for
Israeli companies to get investments
or potential buyers” from China.
The fact that Chinese firms face difficulties buying technologies from the
US, due to the tensions between the nations, could be a “huge opportunity”
for Israel, as it could become the go-to place for Chinese conglomerates
hungry for new technologies.
https://www.timesofisrael.com/hong-kong-tycoon-israel-must-pick-us-over-china-in-tradewar-but-be-cautious/

Over 700 participants from across the world, including 100 from
China, converged in Tel Aviv this week for the
2019 GoforIsrael conference, a business summit that brings together
global investors, business leaders, and entrepreneurs for investment
and collaboration opportunities in Israel.
“In light of the significant changes in the global economy, Israel’s
position in the world investment map is strengthening,” said FrenchIsraeli businessman Edouard Cukierman ahead of the event.
Cukierman is the chairman of Cukierman & Co Investment House
and the co-founder of Catalyst CEL Funds, the co-organizers of the
conference.
“While economic stability in other regions of the world is diminishing,
Israel remains a stable and safe investment for the time being, with a
diverse and impressive supply of breakthrough technology startups,”
he added.
The conference featured panel discussions on opportunities for
Israeli companies in China, investments in Israeli life science firms,
and two-minute elevator pitches from Israeli startups and companies
in medical technology, software, mobility, and robotics.

The life science panel at the GoforIsrael 2019 conference in Tel Aviv on December 2,
2019. Photo: Dror Sithakol

Speaking at the conference at the Hilton Hotel in Tel Aviv on
Monday, Cukierman said Israel was a “global
center of venture capital” and a country that “produces numerous
unicorns [companies valued at over $1 billion] and has the secondlargest [venture capital concentration] after the United States with
record-breaking capital raising.” Over the course of 2019, Israeli
startups and companies raised some $6.5 billion, he said, a sum that
is second only to the US.
Cukierman also thanked Hong Kong billionaire businessman Ronnie
Chan, who chaired the GoforIsrael conference, for being a “loyal
partner in Israel-China innovation.” Chan is chairman of Hang Lung
Properties, one of China’s biggest real-estate firms, and the cofounder of philanthropy foundation Morningside which focuses on
technology and education in China, Israel, and the US.
Addressing the audience in his closing remarks at the conference,
Chan urged Israeli entrepreneurs and investors to closely study the
markets and products offered in China, urging them not to
underestimate the Asian powerhouse’s technological capabilities as
companies based there continue to innovate and grow.

“Looking at US tech giants like Facebook, Google, and others, they
use very large amounts of engineers for development purposes. In
contrast, when you look at the Chinese giants like Alibaba, Baidu,
Tencent, everyone there acts like they are still entrepreneurs. Many
are still working 24/7 and sleeping in the office,” Chan said.

From left to right: Roger Cukierman, Edouard Cukierman, Ronnie Chan. Photo: Dror Sithako

A balancing act

The conference comes amid an escalating trade war between China
and the US, and increased political tensions between the world’s two
largest economies. Washington and other Western capitals have
accused Beijing of IP theft, currency manipulation, and large-scale
espionage activities via business and commercial ties.
And while Israel considers the US its most important ally, Israeli
entrepreneurs are increasingly eyeing the huge potential in Chinese
markets and seeking inroads.
Chinese-Israel government relations have been strengthening for
years and business activity is also buzzing. China is Israel’s largest
trade partner in Asia and its third-largest global trading partner, with
mutual trade estimated at $14 billion in 2018.
“Israel is a small country and it is very dependent on foreign trade. So
whatever disrupts foreign trade, in the world, is bad for Israel,”

explained Dan Catarivas, the director-general of Foreign Trade and
International Relations at the Manufacturers’ Association of Israel, at
a press briefing hosted by the Israel-Asia Center in Jerusalem last
month.
“For Israeli businessmen, the world is their market because the
market in Israel is very small, so most companies look at the global
market from the very beginning,” said Catarivas, who is also an
Israel-Asia Center Advisory Council member. “It’s obvious that China
is a major player in the world economy and it is a country that has to
be taken into consideration and there are opportunities so why not
take them.”
At the same time, he says, “the business horizon for Israeli
companies in China is very limited.” Citing 2018 figures, Catarivas
said that 65 percent of Israeli exports to China, valued at $4.6 billion,
were Intel semiconductor chips and Israel Chemical products.
“There wasn’t much else,” he noted explaining that an entry for Israeli
companies into China is very difficult. There are some success
stories but you hear more about the failures.
“The big potential in trade to China of Israeli products is relatively
limited. Other countries have more potential there. We have stories of
Israeli companies going into the Chinese market and after five years,
their product is totally copied,” and they are effectively pushed out,
said Catarivas.
On the other hand, “the majority of investors in Israel are still not
Chinese,” he said, even as China takes a keen interest in Israeli
innovation.
Another area is infrastructure, Catarivas explained.
Chinese firms are heavily involved in major infrastructure and
transportation projects in Israel, including the new Ashdod and Haifa
ports. At least five Chinese firms are set to submit bids to build a key
section of the Tel Aviv light rail system.
American officials have already repeatedly expressed concerns with
tightening economic ties between Israel and China and have issued
warnings over the increasing involvement of Chinese firms in Israeli
infrastructure. A report issued by the Rand corporation earlier this
year warned that such involvement may become a security risk for
both Israel and the US.

Under increased pressure from Washington, Israel’s security cabinet
in October decided to set up a ministerial advisory committee to
monitor Chinese investments in Israel, a move Israeli officials have
resisted for years. “Regulators will consult with the committee
voluntarily; business transactions that do not require government
approval will not be brought before it,” Haaretz reported at the time.
Due to these complexities and because of a lack of real clarity in
American policy, Catarivas said, Israeli companies “have to be
careful because you have more and more incompatibility of working
with China and with America [at the same time]. Some companies
will find it incompatible to have Chinese investors if their major
market is the American market.”
Haggai Ravid, CEO of Cukierman & Co Investment House, tells
NoCamels that it’s too early to say if the formation of the committee
will have any impact but that Israel is engaged in a balancing act.
He agrees that regulations are already in place to prevent Israel from
selling sensitive military-related technology to China and other
countries. “We’re all aware of what is allowed and not allowed. There
is no need for more bureaucracy or government intervention,” Ravid
tells NoCamels.
There are clear “limits to what we can do with China,” Catarivas said,
citing the 1990s Phalcon deal where Israel had to scrap the sale of
advanced airborne radar systems to China amid strong US
opposition.
“Selling military tech is outside the bounds of the relations with China
and the Chinese know this,” he went on. “But there’s a whole
category called dual usage, where tech would have both civilian and
military applications… and this area that was more easy to detect 20
years ago is becoming much more complicated because today
almost everything can [have] dual use.”
Finding that line, he said, is a major challenge for many countries, not
just for Israel.
Chinese interest in Israel

Chinese interest in Israel is vast and covers different sectors such as
digital health, agriculture tech and food tech, AI, robotics, and
autonomous vehicle tech, Ravid tells NoCamels. Tensions between

Washington and Beijing have not slowed down this interest in Israeli
innovations, he says.

Haggai Ravid, CEO of Cukierman and Co. Investment House. Photo: Dror Sithakol

Israel needs to care for its interests, said Catarivas. “We need better
infrastructure as we are falling behind. The government has to
maximize its budget and if it can get a better deal with a Chinese
contractor than with an American one or an Italian one.. can anyone
blame the Israeli government?”
At the same time, he warned, America is trying to build “a kind of
alliance with other countries” against China and perhaps the
Americans “feel a bit uncomfortable that Israel, a major ally, does not
fall in line with stopping the so-called Chinese expansion.”
“So we have to understand the sensitivity of the Americans…but we
have to balance it with our own national interests,” Catarivas said.

http://nocamels.com/2019/12/chinese-investors-tel-aviv-israel-trade-war-balancing-act/

כנס ההשקעות הבינלאומי  GoforIsraelהתקיים במלון הילטון ת"א בנוכחות מעל  700משקיעים ,יזמים
ונציגי תאגידים גלובליים מאירופה ,סין וארה"ב .הכנס עמד בסימן  20שנה לקרן קטליסט הישראלית
שמארגנת מדי שנה את הכנס יחד עם בית ההשקעות קוקירמן .אדוארד קוקירמן ,שותף מנהל בקרן
קטליסט ויו"ר קוקירמן בית השקעות התל-אביבי ,ציין שאחרי שני עשורים לקיום הכנס ,ועוד שני
כנסי  GoforIsraelשהתקיימו השנה בלבד ,בשוויץ ובסין" ,אנחנו תמיד חוזרים לישראל .ישראל כיום היא
מרכז הון סיכון גלובלי ,אשר מייצרת חדי קרן ושניה בגודלה אחרי ארה"ב ,עם גיוסי שיא של כל הזמנים.
סכום הגיוסים עומד על כ 6.5 -מיליארד  .$ב ,2018-מספר  2בלבד אחרי ארה"ב ,ועם שווי אקזיטים של
כ 15 -מיליארד  $במחצית הראשונה של .2019
"במשך שני עשורים קטליסט פועלת לסייע לחברות ישראליות חדשניות להפוך למובילות גלובליות" ,אמר
קוקירמן ,כאשר  2019היא אבן דרך משמעותית עבור הקרן עם הנפקתה של חברת תופין טכנולוגיות
(שקטליסט הייתה הקרן הראשונה שהשקיעה בה) בבורסה בניו יורק .תופין נסחרת היום בשווי שוק מעל
 500מיליון .$

"אחרי האקזיט הנהדר של מובילאיי ,שקרן קטליסט היתה הקרן היחידה והראשונה שהשקיעה בה" ,אמר
אדוארד" ,המשכנו במקביל לעבוד עם משקיעים מאירופה וסין – במגוון סקטורים שונים :מדיה ואינטרנט,
תחבורה חכמה ,אנרגיה ,מדעי החיים ועוד .בנוסף ,פתחנו השנה משרד במינכן חוץ מהמשרדים בשוויץ,
צרפת ,אנגליה ,איטליה ופולין".
קוקירמן הודה ליו"ר הכנס ,רוני צ'אן איל ההון והפילנטרופ הסיני (מהונג קונג) ,יו"ר חברת
הנדל"ן  Hanglung Propertiesונשיא קרן  Morningsideשעמד לצד קטליסט וקוקירמן כשותף נאמן
לפעילות של חדשנות ישראלית סין .צ'אן גם מילא תפקיד מרכזי במיתוג מחדש של הארוע מ-
( goforEuropeשהתמקד בעבר במשקיעים מאירופה) ל GoforIsrael-שכולל דגש חזק גם על סין.
לדברי רוני צ'אן " :לפני  8שנים ,בפעם הראשונה שהייתי בכנס ושכנעתי את אדוארד לקיים מושב אחד
בנושא סין ,כמעט לא ראיתי כאן סינים .היום נכנסתי לכנס ואני שואל" :האם אני בסין?' לאחר  8שנים,
הבאתי לישראל  9קבוצות של משקיעים מבכירי המנהלים וראשי העולם העסקי באסיה 40% ,מהם הגיעו
מסין ,השאר מארצות באסיה .עם זאת ,העולם השתנה הרבה ב 8 -שנים והאסטרטגיה שצריך כאן היום
לגבי סין צריכה להשתנות לטובת כולם בשנים הבאות.

הוא שיתף מתובנותיו על בסיס שנים בהן היה מעורב בגיוסי הון בסיליקון-ואלי ובסין :כשמסתכלים על
ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות ,פייסבוק ,גוגל ,ואחרות ,הן משתמשות בכמויות גדולות מאוד של
מהנדסים לצורכי פיתוח .לעומתן ,כשמסתכלים על הענקיות הסיניות כמו עליבאבא ,באידו ,טנסנט  ,כולם
שם מתנהגים כאילו הם עדיין יזמים .רבים מהם עובדים עדיין  ,24/7ישנים במשרד ...לכן אסור לזלזל
ביכולות הטכנולוגיות של סין .החברות הגדולות הסיניות ממשיכות לחדש ועושות זאת היטב .אני ממליץ
לחברינו הישראלים ללכת לסין ,אפילו לחודש חודשיים ,ללמוד על המוצרים ,על השוק ,מקרוב.
גם שנגיאן פן ,שותפה מנהלת בקרן  ,Catalyst CELהמשותפת ל China Everbright -הסינית וקטליסט
הישראלית ,חיזקה את דבריו ואמרה שיש כיום בסין חברות עם טכנולוגיה עמוקה שצומחות וגדלות ,וסין
הופכת לכלכלה מבוססת הייטק ,עצמאית .סין פתוחה יותר ,וצמאה יותר לרכוש ידע שיביא טכנולוגיה
למדינה" ,אנחנו מאוד גמישים באופן שיתוף הפעולה עם שותפים זרים ,יש דרכים רבות ושונות לשתף
פעולה".

"קוקירמן וקטליסט היא חברה ישראלית שבאמת בנתה תשתית אמיתית להשקעות מסין ,מנכ"ל בית
ההשקעות קוקירמן ,חגי רביד ,הלך לגור בשנגחאי  3שנים .כיום ,לא רק קרנות השקעות אלא גם חברות
ישראליות אחרות יכולות ליהנות מהיחסים שאדוארד וצוותו בנו באזור זה של העולם" ,ציין צ'אן.

את פרס  GoforIsraelקיבל על הבמה איליאן מיכוב ( ,)Ilian Mihovהדיקאן של ביה"ס המפורסם למנהל
עסקים  ,INSEADעל תרומתו של ביה"ס בהכשרת מנהלים בכירים ומשפיענים במשק ובהייטק הישראלי,
ועל בניית הדור הבא של יזמים בישראל וברחבי העולם .משנת  1963ועד היום ,יצאו מבית הספר כ600 -
בוגרים ישראלים למשרות ניהול בכירות במשק הישראלי .מדי שנה מסיימים את ביה"ס  1000בוגרים
בעלי תואר  ,MBAמ 90-מדינות שונות ,המספר הגדול ביותר של בוגרים לשנה מבין כל בתי הספר
לעסקים בעולם ,עם כמות הסטארטאפים הגדולה ביותר מבין הבוגרים וכמות ההון הגדולה ביותר
שמגייסים הבוגרים" .ל INSEAD-קמפוסים בצרפת ,סינגפור ,ובקרוב גם בסן פרנסיסקו ,כך שהחיבור בין
אסיה ואירופה בולט אצלנו יותר מכל בית ספר אחר" אמר הדיקאן.
במסגרת ביקורו בארץ ,הדיקאן יבקר גם במשרדי הסטארטאפ הישראלי  ,Activiewשמפתח טכנולוגיית
מציאות מדומה פורצת דרך בתחום ה ,HR-ואשר ישתף פעולה עם  INSEADלצורך אימון מנהלים
בסיטואציות ואתגרי ניהול מהעולם האמיתי .בהתייחסו לסין אמר הדיקאן" :בשנת  1980היו בסין 85%
עניים" ,היום המצב שונה ,זה נס בכל קנה מידה .יותר ממיליארד איש חצו את קו העוני .הדרך היחידה
לעשות זאת היא דרך לא פילנתרופיה או פעילות ממשלתית אלא דרך פעילות כלכלית – יצירת עסקים".
בפאנל מיזוגים והשקעות ( )M&Aשהנחה חגי רביד ,מנכ"ל קוקירמן בית השקעות ,קיימו המשתתפים דיון
על עתיד ההשקעות מסין ,במיוחד על רקע הירידה בכמות ההשקעות מסין כיום .רוב המשתתפים היו
אופטימיים וציינו כי מבט קדימה נראה יותר ויותר השקעות סיניות בישראל .עומר בן צבי ,שותף במשרד
שיבולת ציין" :ב 15-השנים האחרונות עם משקיעים סינים ,ראינו בהתחלה רק חברות סיניות שניסו
להשקיע בסטארטאפים בשלבי סיד  ,השקעות קטנות .היום רואים השקעות גדולות יותר .לדוגמא,
ההשקעה ב Innoviz-של כ 117-מיליון  $של משקיע סיני שייצג משרדנו .התיאבון הולך וגדל עם הזמן.
מלחמת הסחר ארה"ב סין – זה דבר שלא רק משפיע על האטת אווירת המיזוגים והרכישות ,אלא יש לו
אפקט של הגברת שיתופי הפעולה סין -ישראל  .כשהסינים נחסמים בארה"ב הם מגיעים לישראל".

https://www.israeldefense.co.il/he/node/41145

כנס ההשקעות הבינלאומי  GoforIsraelהתקיים במלון הילטון בתל אביב בנוכחות מעל 700
משקיעים ,יזמים ונציגי תאגידים גלובליים מאירופה ,סין וארה"ב.
הכנס עמד בסימן  20שנה לקרן קטליסט הישראלית שמארגנת מדי שנה את הכנס יחד עם
בית ההשקעות קוקירמן.
אדוארד קוקירמן ,שותף מנהל בקרן קטליסט ויו"ר קוקירמן בית ההשקעות התל-אביבי ,ציין
שאחרי שני עשורים לקיום הכנס ,ועוד שני כנסי  GoforIsraelשהתקיימו השנה בלבד,
בשוויץ ובסין" ,אנחנו תמיד חוזרים לישראל .ישראל כיום היא מרכז הון סיכון גלובלי ,אשר
מייצרת חדי קרן ושניה בגודלה אחרי ארה"ב ,עם גיוסי שיא של כל הזמנים.
''סכום הגיוסים עומד על כ 6.5 -מיליארד  .$ב ,2018-מספר  2בלבד אחרי ארה"ב ,ועם שווי
אקזיטים של כ 15 -מיליארד  $במחצית הראשונה של .2019
"במשך שני עשורים קטליסט פועלת לסייע לחברות ישראליות חדשניות להפוך למובילות
גלובליות" ,אמר קוקירמן ,כאשר  2019היא אבן דרך משמעותית עבור הקרן עם הנפקתה

של חברת תופין טכנולוגיות (שקטליסט היתה הקרן הראשונה שהשקיעה בה) בבורסה בניו
יורק .תופין נסחרת היום בשווי שוק מעל  500מליון$.
"אחרי האקזיט הנהדר של מובילאיי ,שקרן קטליסט היתה הקרן היחידה והראשונה
שהשקיעה בה" ,אמר" ,המשכנו במקביל לעבוד עם משקיעים מאירופה וסין – במגוון
סקטורים שונים :מדיה ואינטרנט ,תחבורה חכמה ,אנרגיה ,מדעי החיים ועוד .בנוסף ,פתחנו
השנה משרד במינכן חוץ מהמשרדים בשוויץ ,צרפת ,אנגליה ,איטליה ופולין".
קוקירמן הודה ליו"ר הכנס ,רוני צ'אן איל ההון והפילנטרופ הסיני (מהונג קונג) ,יו"ר חברת
הנדל"ן  Hanglung Propertiesונשיא קרן  Morningsideשעמד לצד קטליסט וקוקירמן
כשותף נאמן לפעילות של חדשנות ישראלית סין .צ'אן גם מילא תפקיד מרכזי במיתוג מחדש
של הארוע מ -goforEuropeל -GoforIsraelשכולל דגש חזק גם על סין.
לדברי רוני צ'אן" ,לפני  8שנים ,בפעם הראשונה שהייתי בכנס ושכנעתי את אדוארד לקיים
מושב אחד בנושא סין ,כמעט לא ראיתי כאן סינים .היום נכנסתי לכנס ואני שואל' :האם אני
בסין?' .לאחר  8שנים ,הבאתי לישראל  9קבוצות של משקיעים מבכירי המנהלים וראשי
העולם העסקי באסיה 40% ,מהם הגיעו מסין ,השאר מארצות באסיה .עם זאת ,העולם
השתנה הרבה ב 8 -שנים והאסטרטגיה שצריך כאן היום לגבי סין צריכה להשתנות לטובת
כולם בשנים הבאות''.
צ'אן שיתף מתובנותיו על בסיס שנים בהן היה מעורב בגיוסי הון בסיליקון-ואלי ובסין:
''כשמסתכלים על ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות ,פייסבוק ,גוגל ,ואחרות ,הן משתמשות
בכמויות גדולות מאוד של מהנדסים לצורכי פיתוח.
''לעומתן ,כשמסתכלים על הענקיות הסיניות כמו עליבאבא ,באידו ,טנסנט  ,כולם שם
מתנהגים כאילו הם עדיין יזמים .רבים מהם עובדים עדיין  ,24/7ישנים במשרד ...לכן אסור
לזלזל ביכולות הטכנולוגיות של סין .החברות הגדולות הסיניות ממשיכות לחדש ועושות זאת
היטב .אני ממליץ לחברינו הישראלים ללכת לסין ,אפילו לחודש חודשיים ,ללמוד על
המוצרים ,על השוק ,מקרוב''.
גם שנגיאן פן ,שותפה מנהלת בקרן  Catalyst CEL,המשותפת ל - China Everbright
הסינית וקטליסט הישראלית ,חיזקה את דבריו ואמרה שיש כיום בסין חברות עם טכנולוגיה
עמוקה שצומחות וגדלות ,וסין הופכת לכלכלה מבוססת הייטק ,עצמאית .סין פתוחה יותר,
וצמאה יותר לרכוש ידע שיביא טכנולוגיה למדינה" ,אנחנו מאוד גמישים באופן שיתוף
הפעולה עם שותפים זרים ,יש דרכים רבות ושונות לשתף פעולה".
"קוקירמן וקטליסט היא חברה ישראלית שבאמת בנתה תשתית אמיתית להשקעות מסין,
מנכ"ל בית ההשקעות קוקירמן ,חגי רביד ,הלך לגור בשנגחאי  3שנים .כיום ,לא רק קרנות
השקעות אלא גם חברות ישראליות אחרות יכולות ליהנות מהיחסים שאדוארד וצוותו בנו
באזור זה של העולם" ,ציין צ'אן.
את פרס  GoforIsraelקיבל על הבמה איליאן מיכוב  (Ilian Mihov),הדיקאן של ביה"ס
המפורסם למנהל עסקים  INSEAD,על תרומתו של ביה"ס בהכשרת מנהלים בכירים
ומשפיענים במשק ובהייטק הישראלי ,ועל בניית הדור הבא של יזמים בישראל וברחבי
העולם .משנת  1963ועד היום ,יצאו מבית הספר כ 600 -בוגרים ישראלים למשרות ניהול
בכירות במשק הישראלי.
מדי שנה מסיימים את ביה"ס  1000בוגרים בעלי תואר  MBA,מ 90-מדינות שונות ,המספר
הגדול ביותר של בוגרים לשנה מבין כל בתי הספר לעסקים בעולם ,עם כמות הסטארטאפים
הגדולה ביותר מבין הבוגרים וכמות ההון הגדולה ביותר שמגייסים הבוגרים" .ל -INSEAD

קמפוסים בצרפת ,סינגפור ,ובקרוב גם בסן פרנסיסקו ,כך שהחיבור בין אסיה ואירופה בולט
אצלנו יותר מכל בית ספר אחר" אמר הדיקאן.
במסגרת ביקורו בארץ ,הדיקאן יבקר גם במשרדי הסטארטאפ הישראלי  Actiview,שמפתח
טכנולוגיית מציאות מדומה פורצת דרך בתחום ה -HR,ואשר ישתף פעולה עם INSEAD
לצורך אימון מנהלים בסיטואציות ואתגרי ניהול מהעולם האמיתי.
בהתייחסו לסין אמר הדיקאן" :בשנת  1980היו בסין  85%עניים" ,היום המצב שונה ,זה נס
בכל קנה מידה .יותר ממיליארד איש חצו את קו העוני .הדרך היחידה לעשות זאת היא דרך
לא פילנתרופיה או פעילות ממשלתית אלא דרך פעילות כלכלית – יצירת עסקים".
בפאנל מיזוגים והשקעות ) (M&Aשהנחה חגי רביד ,מנכ"ל קוקירמן בית השקעות ,קיימו
המשתתפים דיון על עתיד ההשקעות מסין ,במיוחד על רקע הירידה בכמות ההשקעות מסין
כיום .רוב המשתתפים היו אופטימיים וציינו כי מבט קדימה נראה יותר ויותר השקעות סיניות
בישראל.
עומר בן צבי ,שותף במשרד שיבולת ,ציין" :ב 15-השנים האחרונות עם משקיעים סינים,
ראינו בהתחלה רק חברות סיניות שניסו להשקיע בסטארטאפים בשלבי סיד  ,השקעות
קטנות .היום רואים השקעות גדולות יותר .לדוגמא ,ההשקעה ב -Innovizשל כ 117-מליון $
של משקיע סיני שייצג משרדנו .התאבון הולך וגדל עם הזמן .מלחמת הסחר ארה"ב סין – זה
דבר שלא רק משפיע על האטת אוירת המיזוגים והרכישות ,אלא יש לו אפקט של הגברת
שיתופי הפעולה סין -ישראל  .כשהסינים נחסמים בארה"ב הם מגיעים לישראל".

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/420017

Selon l’homme d’affaires milliardaire de Hong Kong, Ronnie Chan,
président du groupe immobilier Hang Lung Group Limited, la guerre
commerciale en cours entre les États-Unis et la Chine sera très préjudiciable
pour les petites économies qui devront choisir un camp dans le combat que
se livrent les deux titans.
Une fois l’affrontement terminé, les économies des États-Unis et de la Chine
pourraient en sortir légèrement ébranlées, mais elles seront toujours debout,
a-t-il déclaré lundi au Times of Israel. Les plus touchés seront les pays,

« comme Israël et tous les autres », y compris l’Allemagne et l’Espagne, qui
seront obligés de choisir qui soutenir : le géant américain ou la grande
puissance asiatique
S’exprimant en marge de la conférence GoForIsraël à Tel Aviv, qu’il a
coprésidée, Chan a déclaré qu’Israël, de tous les pays, n’a « pas d’autre
choix » que de se ranger du côté des États-Unis dans la guerre commerciale
pour des « raisons existentielles », l’Amérique étant son allié stratégique
depuis longtemps.
« C’est ce qui est triste », commente-t-il. « Je ne pense pas que ce soit une
bonne idée de forcer les gens à choisir leur camp. Pourquoi ne pas tous
participer à un seul marché ? Nous inversons la mondialisation, mais la
mondialisation se fait toujours par cycles, donc il n’y a rien de nouveau sous
le soleil. »
M. Chan est également cofondateur de Morningside, un groupe
d’investissement international créé en 1986 avec des investissements en
capital-risque et en fonds privés.

Participants à une table ronde à la conférence GoForIsrael à Tel Aviv, le 3 décembre 2019. (Dror
Sithahkol)

Les États-Unis et la Chine se sont enfermés dans une guerre commerciale et
une lutte pour l’influence mondiale, Washington et d’autres gouvernements
occidentaux accusant le gouvernement de Pékin d’utiliser ses liens
commerciaux pour l’espionnage et le vol de propriété intellectuelle à grande
échelle. Une stratégie de sécurité nationale produite en 2018 par les agences

de défense américaines a désigné la Chine comme le principal challenger
stratégique du développement de l’Amérique sur la scène mondiale.
Mardi, le président américain Donald Trump a alarmé les investisseurs
lorsqu’il a déclaré qu’il n’était pas pressé de conclure un accord commercial
avec la Chine et qu’il serait peut-être préférable qu’un accord soit conclu
après les élections de 2020.
Bien qu’Israël considère les États-Unis comme son allié le plus important, il
s’est empressé de développer des liens commerciaux avec la Chine et
d’ouvrir la porte à la deuxième plus grande économie du monde.
Les entreprises chinoises ont fait des percées majeures en Israël, y compris
la prise de contrôle du géant alimentaire local Tnuva en 2014 et des accords
pour gérer les principaux ports de Haïfa et Ashdod.
En 2018, le commerce bilatéral entre les deux pays a atteint le chiffre record
de 15,3 milliards de dollars, contre 13,1 milliards de dollars en 2017 et
seulement 51,5 millions de dollars en 1992, selon le ministère israélien des
Finances. Les investissements en capital risque et les activités de fusion et
d’acquisition ont atteint les 14,2 milliards de dollars au cours des sept
dernières années en date d’octobre 2019, selon les données fournies par
Catalyst Investments LP.
Le cabinet de sécurité israélien, sous la pression croissante des États-Unis au
sujet des investissements chinois croissants dans les entreprises israéliennes,
en particulier technologiques, a annoncé en octobre la création d’un nouveau
groupe consultatif sur les investissements étrangers. Sa fonction est d’aider
les organismes de réglementation à intégrer les considérations de sécurité
nationale dans le processus d’approbation des investissements étrangers
dans les secteurs des finances, des communications, des infrastructures, des
transports et de l’énergie.
Chan conseille aux entreprises israéliennes de continuer à travailler avec les
entreprises chinoises, mais de choisir soigneusement leurs partenaires et de
s’assurer qu’ils n’offensent pas l’Amérique, malgré les tensions actuelles.
Les entreprises israéliennes ne devraient pas privilégier la quantité par
rapport à la Chine, dit-il, mais la qualité.
Cela peut se faire, par exemple, en ne vendant pas des startups entières à des
entreprises chinoises, mais en donnant plutôt au partenaire chinois une
participation minoritaire. Cela permettrait d’accéder au marché chinois tout
en laissant le contrôle de l’entreprise entre les mains d’Israël.

Les États-Unis « victorieux »
Les États-Unis sortiront vainqueurs de la guerre commerciale entre les
nations, mais pas par K.O., prédit-il.
« La Chine fera en sorte que les États-Unis soient gagnants, tant que Trump
restera au pouvoir », pour nourrir son « ego fou », estime Chan. « Il n’est
pas si difficile de rendre Trump heureux. Faites-lui croire qu’il a gagné.
Qu’il ait gagné ou non est secondaire. »
Chan a reconnu qu’Israël est une économie trop petite pour qu’il puisse y
investir, mais indique qu’il s’intéresse néanmoins au pays, entre autres parce
qu’il est chrétien.
« Je n’investis jamais dans une ville où il y a moins de six millions
d’habitants », explique-t-il avec le sourire. L’ensemble d’Israël compte neuf
millions d’habitants.
Mais « Israël a de nombreuses technologies qui pourraient profiter à de
nombreux pays dans le monde », estime-t-il. Il a visité le pays à la tête de
délégations qui pourraient avoir intérêt à établir une relation avec la Startup
Nation.
Israël est une nation avec une jeunesse
qui « ne cesse d’inventer des choses ».
« C’est assez impressionnant. Au lieu de
vendre des ressources naturelles qui ont
tendance à s’épuiser d’elles-mêmes, vous
vendez des idées, et les idées sont
illimitées. Alors, quand vous avez un
petit pays sans ressources naturelles,
vendre des idées est la meilleure idée. »
La conférence GoforIsrael à Tel Aviv a
réuni quelque 1 000 investisseurs,
entrepreneurs et responsables
d’entreprises d’Europe, de Chine et des
Etats-Unis.
L’homme d’affaires israélien d’origine
française Edouard Cukierman, président
de Cukierman and Co. et fondateur de
Catalyst Funds, a joué le rôle

d’intermédiaire pour de nombreux acteurs dans les relations Israël-Chine,
réunissant investisseurs chinois et entreprises israéliennes depuis la première
conférence Go4China organisée à Tel Aviv en 2012.
Les craintes de faire des affaires avec la Chine sont exagérées, a-t-il indiqué
au Times of Israel avant la conférence. « Malgré tout ce bruit, il y a une
opportunité incroyable pour les entreprises israéliennes d’obtenir des
investissements ou des acheteurs potentiels » venus de Chine.
Le fait que les entreprises chinoises rencontrent des difficultés à acheter des
technologies aux États-Unis, en raison des tensions, pourrait être une
« immense opportunité » pour Israël, car il pourrait devenir le lieu de
prédilection des conglomérats chinois avides de nouvelles technologies.

https://fr.timesofisrael.com/ronnie-chan-israel-doit-choisir-les-usa-dans-la-guerrecommerciale-avec-pekin/

Spotlight: Chinese, Israeli business elites see more cooperation
opportunities in high-tech sector
by Nick Kolyohin, Chen Wenxian
JERUSALEM, Dec. 3 (Xinhua) -- At the 23rd GoforIsrael investment conference held in
the Israeli city of Tel Aviv, both Chinese and Israeli business elites believed that more
cooperation opportunities between the two sides in various sectors, particularly in the hitech sector, would be created.
The one-day business event, which was held on Monday, attracted about 1,000
business leaders, investors and entrepreneurs from Israel, China, the United States,
Europe and other countries and regions.
In order to push forward further cooperation between China and Israel, more and more
platforms have been forged as bridges to facilitate the cooperation, and GoforIsrael is
one of them.
"We are creating a marketplace for investors and startups and so on," said Yair Shamir,
a managing partner of Catalyst Investments, in an interview with Xinhua at the sidelines
of the conference.
The Chinese are looking for technology and Israelis are looking for markets, added
Shamir, who is also a former Israeli agricultural minister.
According to Shamir, Israel is an easy place to do business with open-minded people
and no governmental involvement, which "means there is no limitation or restriction."
Shamir said the Chinese and the Israelis have mutual respect and "we are happy to do
business with China."
Comprehensive cooperation between China and Israel have been seen in recent years.
In 2014, China and Israel established the mechanism of the China-Israel Joint
Committee on Innovation Cooperation (JCIC). An innovative comprehensive partnership
between the two countries was established when Israeli Prime Minister Benjamin
Netanyahu visited China in March 2017.

While Chinese companies are joining hands with Israeli partners in the hi-tech sector
and other sectors, Israeli companies are also going eastward to China to seek markets
and investors.
A total of 35 percent of the world's economic growth came from China, and "Israel
should look at Asia, including China", said Ronnie Chan, chairman of the Hong Kongbased Hang Lung Properties, one of the largest real estate corporations in China.
In 1975, Chan visited Israel for the first time and in 2011 he joined the GoforIsrael event.
Since then, he has begun to bring Chinese entrepreneurs to Israel to look for investment
opportunities.
Chan has brought about nine groups to Israel with total investment value of about one
billion U.S. dollars, 40 percent of which came from China and the rest from other Asian
countries, according to Chan.
China has created a miracle over the past 40 years with its development, said Ilian
Mihov, professor of economics and dean of France's INSEAD, one of the world's leading
and largest graduate business schools, in an interview with Xinhua.
Nowadays China is looking for high-level technological cooperation in Israel. Israel has
a lot of knowledge and creativity, especially in the tech industry, and has a lot of
startups, said Mihov.
Now, more and more companies, including those from China, are interested in
connecting with Israeli startups and take them globally or grow with them, added the
professor.
The cooperation between the two sides could be done in various sectors including the
hi-tech one, said Amir Lati, director of the Northeast Asia Department of Israeli Ministry
of Foreign Affairs.
Lati told Xinhua that Israel possesses leading innovative technologies in sectors such as
healthcare, agriculture and new energy, while China has a huge demand for innovation.
Both sides are expected to create more win-win cooperation opportunities if they could
work together to forge more platforms for the mutual cooperation.
About 40 Israeli hi-tech startups from fields like life science showcased their latest
innovative technologies at the conference and the roadshow attracted high attention of
Chinese companies.

Chinese companies, not only strategic investors, but also industrial investors, are
showing interest in the Israeli tech innovation and some of them have made investment
in recent years, said Shengyan Fan, managing director of the M&A department of China
Everbright Limited (CEL), a Hong Kong-based financial services company.
At the same time, a lot of Chinese local governments are making efforts to attract Israeli
startups to settle down in some development zones in China, said Fan in an interview
with Xinhua, adding that both sides are in the process of creating more investment and
cooperation opportunities.
Fan also works as the managing partner of Catalyst-CEL China Israel Fund and she
said the fund will complete investment for a total of eight projects by the end of 2019,
involving advanced manufacturing, life science and autonomous driving.
The GoforIsrael investment conference was organized by Cukierman & Co. Investment
House Ltd. and Catalyst Investment L.P. The 22nd conference was held in Jinan, capital
city of east China's Shandong Province in May this year.

http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2019-12/03/content_75474092.htm

כשהסינים נחסמים בארה"ב הם מגיעים לישראל
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רוני צ'אן ,אדוארד קוקירמן ,רוז'ה קוקירמן  -צילום דרור סיתהכל

כנס ההשקעות הבינלאומי  GoforIsraelהתקיים במלון הילטון ת"א בנוכחות מעל  700משקיעים ,יזמים ונציגי
תאגידים גלובליים מאירופה ,סין וארה"ב .הכנס עמד בסימן  20שנה לקרן קטליסט הישראלית שמארגנת מדי שנה
את הכנס יחד עם בית ההשקעות קוקירמן .אדוארד קוקירמן ,שותף מנהל בקרן קטליסט ויו"ר קוקירמן בית השקעות
התל-אביבי ,ציין שאחרי שני עשורים לקיום הכנס ,ועוד שני כנסי  GoforIsraelשהתקיימו השנה בלבד ,בשוויץ ובסין,
"אנחנו תמיד חוזרים לישראל .ישראל כיום היא מרכז הון סיכון גלובלי ,אשר מייצרת חדי קרן ושניה בגודלה אחרי
ארה"ב ,עם גיוסי שיא של כל הזמנים .סכום הגיוסים עומד על כ 6.5 -מיליארד דולרים .ב ,2018-מספר  2בלבד אחרי
ארה"ב ,ועם שווי אקזיטים של כ 15 -מיליארד דולרים במחצית הראשונה של .2019
" במשך שני עשורים קטליסט פועלת לסייע לחברות ישראליות חדשניות להפוך למובילות גלובליות" ,אמר קוקירמן,
כאשר  2019היא אבן דרך משמעותית עבור הקרן עם הנפקתה של חברת תופין טכנולוגיות (שקטליסט היתה הקרן
הראשונה שהשקיעה בה) בבורסה בניו יורק .תופין נסחרת היום בשווי שוק מעל  500מליון דולרים.
" אחרי האקזיט הנהדר של מובילאיי ,שקרן קטליסט היתה הקרן היחידה והראשונה שהשקיעה בה" ,אמר אדוארד,
"המשכנו במקביל לעבוד עם משקיעים מאירופה וסין – במגוון סקטורים שונים :מדיה ואינטרנט ,תחבורה חכמה,
אנרגיה ,מדעי החיים ועוד .בנוסף ,פתחנו השנה משרד במינכן חוץ מהמשרדים בשוויץ ,צרפת ,אנגליה ,איטליה
ופולין".

קוקירמן הודה ליו"ר הכנס ,רוני צ'אן איל ההון והפילנטרופ הסיני (מהונג קונג) ,יו"ר חברת הנדל"ן Hanglung
Propertiesונשיא קרן  Morningsideשעמד לצד קטליסט וקוקירמן כשותף נאמן לפעילות של חדשנות ישראלית
סין .צ'אן גם מילא תפקיד מרכזי במיתוג מחדש של הארוע מ (-goforEuropeשהתמקד בעבר במשקיעים מאירופה)
ל -GoforIsraelשכולל דגש חזק גם על סין.
לדברי רוני צ'אן " :לפני  8שנים ,בפעם הראשונה שהייתי בכנס ושכנעתי את אדוארד לקיים מושב אחד בנושא סין,
כמעט לא ראיתי כאן סינים .היום נכנסתי לכנס ואני שואל" :האם אני בסין?' לאחר  8שנים ,הבאתי לישראל  9קבוצות
של משקיעים מבכירי המנהלים וראשי העולם העסקי באסיה 40% ,מהם הגיעו מסין ,השאר מארצות באסיה .עם
זאת ,העולם השתנה הרבה ב 8 -שנים והאסטרטגיה שצריך כאן היום לגבי סין צריכה להשתנות לטובת כולם בשנים
הבאות.
הוא שיתף מתובנותיו על בסיס שנים בהן היה מעורב בגיוסי הון בסיליקון-ואלי ובסין :כשמסתכלים על ענקיות
הטכנולוגיה האמריקאיות ,פייסבוק ,גוגל ,ואחרות ,הן משתמשות בכמויות גדולות מאוד של מהנדסים לצורכי פיתוח.
לעומתן ,כשמסתכלים על הענקיות הסיניות כמו עליבאבא ,באידו ,טנסנט  ,כולם שם מתנהגים כאילו הם עדיין יזמים.
רבים מהם עובדים עדיין  ,24/7ישנים במשרד ...לכן אסור לזלזל ביכולות הטכנולוגיות של סין .החברות הגדולות
הסיניות ממשיכות לחדש ועושות זאת היטב .אני ממליץ לחברינו הישראלים ללכת לסין ,אפילו לחודש חודשיים,
ללמוד על המוצרים ,על השוק ,מקרוב.
גם שנגיאן פן ,שותפה מנהלת בקרן  Catalyst CEL,המשותפת ל - China Everbrightהסינית וקטליסט הישראלית,
חיזקה את דבריו ואמרה שיש כיום בסין חברות עם טכנולוגיה עמוקה שצומחות וגדלות ,וסין הופכת לכלכלה מבוססת
הייטק ,עצמאית .סין פתוחה יותר ,וצמאה יותר לרכוש ידע שיביא טכנולוגיה למדינה" ,אנחנו מאוד גמישים באופן
שיתוף הפעולה עם שותפים זרים ,יש דרכים רבות ושונות לשתף פעולה".
" קוקירמן וקטליסט היא חברה ישראלית שבאמת בנתה תשתית אמיתית להשקעות מסין ,מנכ"ל בית ההשקעות
קוקירמן ,חגי רביד ,הלך לגור בשנגחאי  3שנים .כיום ,לא רק קרנות השקעות אלא גם חברות ישראליות אחרות
יכולות ליהנות מהיחסים שאדוארד וצוותו בנו באזור זה של העולם" ,ציין צ'אן.
את פרס  GoforIsraelקיבל על הבמה איליאן מיכוב  (Ilian Mihov),הדיקאן של ביה"ס המפורסם למנהל עסקים
 INSEAD,על תרומתו של ביה"ס בהכשרת מנהלים בכירים ומשפיענים במשק ובהייטק הישראלי ,ועל בניית הדור
הבא של יזמים בישראל וברחבי העולם .משנת  1963ועד היום ,יצאו מבית הספר כ 600 -בוגרים ישראלים למשרות
ניהול בכירות במשק הישראלי .מדי שנה מסיימים את ביה"ס  1000בוגרים בעלי תואר  MBA,מ 90-מדינות שונות,
המספר הגדול ביותר של בוגרים לשנה מבין כל בתי הספר לעסקים בעולם ,עם כמות הסטארטאפים הגדולה ביותר
מבין הבוגרים וכמות ההון הגדולה ביותר שמגייסים הבוגרים" .ל -INSEADקמפוסים בצרפת ,סינגפור ,ובקרוב גם
בסן פרנסיסקו ,כך שהחיבור בין אסיה ואירופה בולט אצלנו יותר מכל בית ספר אחר" אמר הדיקאן.
במסגרת ביקורו בארץ ,הדיקאן יבקר גם במשרדי הסטארטאפ הישראלי  Actiview,שמפתח טכנולוגיית מציאות
מדומה פורצת דרך בתחום ה -HR,ואשר ישתף פעולה עם  INSEADלצורך אימון מנהלים בסיטואציות ואתגרי ניהול
מהעולם האמיתי.
בהתייחסו לסין אמר הדיקאן" :בשנת  1980היו בסין  85%עניים" ,היום המצב שונה ,זה נס בכל קנה מידה .יותר
ממיליארד איש חצו את קו העוני .הדרך היחידה לעשות זאת היא דרך לא פילנתרופיה או פעילות ממשלתית אלא
דרך פעילות כלכלית – יצירת עסקים".
בפאנל מיזוגים והשקעות ) (M&Aשהנחה חגי רביד ,מנכ"ל קוקירמן בית השקעות ,קיימו המשתתפים דיון על עתיד
ההשקעות מסין ,במיוחד על רקע הירידה בכמות ההשקעות מסין כיום .רוב המשתתפים היו אופטימיים וציינו כי מבט
קדימה נראה יותר ויותר השקעות סיניות בישראל .עומר בן צבי ,שותף במשרד שיבולת ציין" :ב 15-השנים האחרונות
עם משקיעים סינים ,ראינו בהתחלה רק חברות סיניות שניסו להשקיע בסטארטאפים בשלבי סיד  ,השקעות קטנות.
היום רואים השקעות גדולות יותר .לדוגמא ,ההשקעה ב -Innovizשל כ 117-מליון דולרים של משקיע סיני שייצג
משרדנו .התאבון הולך וגדל עם הזמן .מלחמת הסחר ארה"ב סין – זה דבר שלא רק משפיע על האטת אוירת
המיזוגים והרכישות ,אלא יש לו אפקט של הגברת שיתופי הפעולה סין -ישראל  .כשהסינים נחסמים בארה"ב הם
מגיעים לישראל".

https://www.chiportal.co.il/main-news/42-2009-12-11-17-38-45/7051-goforisrael-0812197

כנס ההשקעות הבינלאומי  GoforIsraelהתקיים
בת"א בהשתתפות מאות משקיעים מסין ,ארה"ב
ואירופה

כנס GoforIsrael 2019
בכנס צויינו גם  20שנה לקרן קטליסט הישראלית ,שבין השקעותיה הבולטות מובילאיי ,ותופין
טכנולוגיות שהונפקה השנה בנאסדק
כנס ההשקעות הבינלאומי  GoforIsraelהתקיים במלון הילטון ת"א בנוכחות מעל  700משקיעים,
יזמים ונציגי תאגידים גלובליים מאירופה ,סין וארה"ב .הכנס עמד בסימן  20שנה לקרן קטליסט
הישראלית שמארגנת מדי שנה את הכנס יחד עם בית ההשקעות קוקירמן .אדוארד קוקירמן ,שותף
מנהל בקרן קטליסט ויו"ר קוקירמן בית השקעות התל-אביבי ,ציין שאחרי שני עשורים לקיום הכנס,
ועוד שני כנסי  GoforIsraelשהתקיימו השנה בלבד ,בשוויץ ובסין" ,אנחנו תמיד חוזרים לישראל.
ישראל כיום היא מרכז הון סיכון גלובלי ,אשר מייצרת חדי קרן ושניה בגודלה אחרי ארה"ב ,עם גיוסי
שיא של כל הזמנים .סכום הגיוסים עומד על כ 6.5 -מיליארד  .$ב ,2018-מספר  2בלבד אחרי
ארה"ב ,ועם שווי אקזיטים של כ 15 -מיליארד  $במחצית הראשונה של .2019
"במשך שני עשורים קטליסט פועלת לסייע לחברות ישראליות חדשניות להפוך למובילות גלובליות",
אמר קוקירמן ,כאשר  2019היא אבן דרך משמעותית עבור הקרן עם הנפקתה של חברת תופין
טכנולוגיות (שקטליסט היתה הקרן הראשונה שהשקיעה בה) בבורסה בניו יורק .תופין נסחרת היום
בשווי שוק מעל  500מליון$.
" אחרי האקזיט הנהדר של מובילאיי ,שקרן קטליסט היתה הקרן היחידה והראשונה שהשקיעה בה",
אמר אדוארד" ,המשכנו במקביל לעבוד עם משקיעים מאירופה וסין – במגוון סקטורים שונים :מדיה

ואינטרנט ,תחבורה חכמה ,אנרגיה ,מדעי החיים ועוד .בנוסף ,פתחנו השנה משרד במינכן חוץ
מהמשרדים בשוויץ ,צרפת ,אנגליה ,איטליה ופולין".
קוקירמן הודה ליו"ר הכנס ,רוני צ'אן איל ההון והפילנטרופ הסיני (מהונג קונג) ,יו"ר חברת הנדל"ן
Hanglung Propertiesונשיא קרן  Morningsideשעמד לצד קטליסט וקוקירמן כשותף נאמן
לפעילות של חדשנות ישראלית סין .צ'אן גם מילא תפקיד מרכזי במיתוג מחדש של הארוע מ-
(goforEuropeשהתמקד בעבר במשקיעים מאירופה) ל -GoforIsraelשכולל דגש חזק גם על סין.
לדברי רוני צ'אן " :לפני  8שנים ,בפעם הראשונה שהייתי בכנס ושכנעתי את אדוארד לקיים מושב
אחד בנושא סין ,כמעט לא ראיתי כאן סינים .היום נכנסתי לכנס ואני שואל" :האם אני בסין?' לאחר 8
שנים ,הבאתי לישראל  9קבוצות של משקיעים מבכירי המנהלים וראשי העולם העסקי באסיה40% ,
מהם הגיעו מסין ,השאר מארצות באסיה .עם זאת ,העולם השתנה הרבה ב 8 -שנים והאסטרטגיה
שצריך כאן היום לגבי סין צריכה להשתנות לטובת כולם בשנים הבאות.
הוא שיתף מתובנותיו על בסיס שנים בהן היה מעורב בגיוסי הון בסיליקון-ואלי ובסין :כשמסתכלים על
ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות ,פייסבוק ,גוגל ,ואחרות ,הן משתמשות בכמויות גדולות מאוד של
מהנדסים לצורכי פיתוח .לעומתן ,כשמסתכלים על הענקיות הסיניות כמו עליבאבא ,באידו ,טנסנט ,
כולם שם מתנהגים כאילו הם עדיין יזמים .רבים מהם עובדים עדיין  ,24/7ישנים במשרד… לכן אסור
לזלזל ביכולות הטכנולוגיות של סין .החברות הגדולות הסיניות ממשיכות לחדש ועושות זאת היטב.
אני ממליץ לחברינו הישראלים ללכת לסין ,אפילו לחודש חודשיים ,ללמוד על המוצרים ,על השוק,
מקרוב.
רוני צ'אן ,אדוארד קוקירמן ,רוז'ה קוקירמן – צילום דרור סיתהכל
גם שנגיאן פן ,שותפה מנהלת בקרן Catalyst CEL,המשותפת ל - China Everbrightהסינית
וקטליסט הישראלית ,חיזקה את דבריו ואמרה שיש כיום בסין חברות עם טכנולוגיה עמוקה שצומחות
וגדלות ,וסין הופכת לכלכלה מבוססת הייטק ,עצמאית .סין פתוחה יותר ,וצמאה יותר לרכוש ידע
שיביא טכנולוגיה למדינה" ,אנחנו מאוד גמישים באופן שיתוף הפעולה עם שותפים זרים ,יש דרכים
רבות ושונות לשתף פעולה".
"קוקירמן וקטליסט היא חברה ישראלית שבאמת בנתה תשתית אמיתית להשקעות מסין ,מנכ"ל בית
ההשקעות קוקירמן ,חגי רביד ,הלך לגור בשנגחאי  3שנים .כיום ,לא רק קרנות השקעות אלא גם
חברות ישראליות אחרות יכולות ליהנות מהיחסים שאדוארד וצוותו בנו באזור זה של העולם" ,ציין
צ'אן.
את פרס GoforIsraelקיבל על הבמה איליאן מיכוב (Ilian Mihov),הדיקאן של ביה"ס המפורסם
למנהל עסקים  INSEAD,על תרומתו של ביה"ס בהכשרת מנהלים בכירים ומשפיענים במשק
ובהייטק הישראלי ,ועל בניית הדור הבא של יזמים בישראל וברחבי העולם .משנת  1963ועד היום,
יצאו מבית הספר כ 600 -בוגרים ישראלים למשרות ניהול בכירות במשק הישראלי .מדי שנה
מסיימים את ביה"ס  1000בוגרים בעלי תואר  MBA,מ 90-מדינות שונות ,המספר הגדול ביותר של
בוגרים לשנה מבין כל בתי הספר לעסקים בעולם ,עם כמות הסטארטאפים הגדולה ביותר מבין
הבוגרים וכמות ההון הגדולה ביותר שמגייסים הבוגרים" .ל -INSEADקמפוסים בצרפת ,סינגפור,
ובקרוב גם בסן פרנסיסקו ,כך שהחיבור בין אסיה ואירופה בולט אצלנו יותר מכל בית ספר אחר" אמר
הדיקאן.

במסגרת ביקורו בארץ ,הדיקאן יבקר גם במשרדי הסטארטאפ הישראלי  Actiview,שמפתח
טכנולוגיית מציאות מדומה פורצת דרך בתחום ה -HR,ואשר ישתף פעולה עם  INSEADלצורך אימון
מנהלים בסיטואציות ואתגרי ניהול מהעולם האמיתי.
בהתייחסו לסין אמר הדיקאן" :בשנת  1980היו בסין  85%עניים" ,היום המצב שונה ,זה נס בכל קנה
מידה .יותר ממיליארד איש חצו את קו העוני .הדרך היחידה לעשות זאת היא דרך לא פילנתרופיה או
פעילות ממשלתית אלא דרך פעילות כלכלית – יצירת עסקים".
בפאנל מיזוגים והשקעות ) (M&Aשהנחה חגי רביד ,מנכ"ל קוקירמן בית השקעות ,קיימו
המשתתפים דיון על עתיד ההשקעות מסין ,במיוחד על רקע הירידה בכמות ההשקעות מסין כיום .רוב
המשתתפים היו אופטימיים וציינו כי מבט קדימה נראה יותר ויותר השקעות סיניות בישראל .עומר בן
צבי ,שותף במשרד שיבולת ציין" :ב 15-השנים האחרונות עם משקיעים סינים ,ראינו בהתחלה רק
חברות סיניות שניסו להשקיע בסטארטאפים בשלבי סיד  ,השקעות קטנות .היום רואים השקעות
גדולות יותר .לדוגמא ,ההשקעה ב -Innovizשל כ 117-מליון  $של משקיע סיני שייצג משרדנו.
התאבון הולך וגדל עם הזמן .מלחמת הסחר ארה"ב סין – זה דבר שלא רק משפיע על האטת אוירת
המיזוגים והרכישות ,אלא יש לו אפקט של הגברת שיתופי הפעולה סין -ישראל  .כשהסינים נחסמים
בארה"ב הם מגיעים לישראל".

https://www.itnews.co.il/news/events-expos/?p=24876

כנס ההשקעות הבינלאומי  GoforIsraelהתקיים בת"א
בהשתתפות מאות משקיעים מסין ,ארה"ב ואירופה
הכנס ,שעסק בסוגיות החמות בהשקעות בהייטק ,עמד בסימן  20שנה לקרן
קטליסט הישראלית שמארגנת מדי שנה את הכנס יחד עם בית ההשקעות קוקירמן

כנס ההשקעות הבינלאומי  GoforIsraelהתקיים במלון הילטון ת"א בנוכחות מעל
 700משקיעים ,יזמים ונציגי תאגידים גלובליים מאירופה ,סין וארה"ב .הכנס עמד
בסימן  20שנה לקרן קטליסט הישראלית שמארגנת מדי שנה את הכנס יחד עם בית
ההשקעות קוקירמן .אדוארד קוקירמן ,שותף מנהל בקרן קטליסט ויו"ר קוקירמן בית
השקעות התל-אביבי ,ציין שאחרי שני עשורים לקיום הכנס ,ועוד שני כנסי
 GoforIsraelשהתקיימו השנה בלבד ,בשוויץ ובסין" ,אנחנו תמיד חוזרים לישראל.
ישראל כיום היא מרכז הון סיכון גלובלי ,אשר מייצרת חדי קרן ושניה בגודלה אחרי
ארה"ב ,עם גיוסי שיא של כל הזמנים .סכום הגיוסים עומד על כ 6.5 -מיליארד  .$ב-
 ,2018מספר  2בלבד אחרי ארה"ב ,ועם שווי אקזיטים של כ 15 -מיליארד  $במחצית
הראשונה של .2019

"במשך שני עשורים קטליסט פועלת לסייע לחברות ישראליות חדשניות להפוך
למובילות גלובליות" ,אמר קוקירמן ,כאשר  2019היא אבן דרך משמעותית עבור
הקרן עם הנפקתה של חברת תופין טכנולוגיות (שקטליסט היתה הקרן הראשונה
שהשקיעה בה) בבורסה בניו יורק .תופין נסחרת היום בשווי שוק מעל  500מליון .$
"אחרי האקזיט הנהדר של מובילאיי ,שקרן קטליסט היתה הקרן היחידה והראשונה
שהשקיעה בה" ,אמר אדוארד" ,המשכנו במקביל לעבוד עם משקיעים מאירופה וסין –
במגוון סקטורים שונים :מדיה ואינטרנט ,תחבורה חכמה ,אנרגיה ,מדעי החיים ועוד.
בנוסף ,פתחנו השנה משרד במינכן חוץ מהמשרדים בשוויץ ,צרפת ,אנגליה ,איטליה
ופולין".

קוקירמן הודה ליו"ר הכנס ,רוני צ'אן איל ההון והפילנטרופ הסיני (מהונג קונג) ,יו"ר
חברת הנדל"ן  Hanglung Propertiesונשיא קרן  Morningsideשעמד לצד
קטליסט וקוקירמן כשותף נאמן לפעילות של חדשנות ישראלית סין .צ'אן גם מילא

תפקיד מרכזי במיתוג מחדש של הארוע מ( goforEurope-שהתמקד בעבר
במשקיעים מאירופה) ל GoforIsrael-שכולל דגש חזק גם על סין.

לדברי רוני צ'אן " :לפני  8שנים ,בפעם הראשונה שהייתי בכנס ושכנעתי את אדוארד
לקיים מושב אחד בנושא סין ,כמעט לא ראיתי כאן סינים .היום נכנסתי לכנס ואני
שואל" :האם אני בסין?' לאחר  8שנים ,הבאתי לישראל  9קבוצות של משקיעים
מבכירי המנהלים וראשי העולם העסקי באסיה 40% ,מהם הגיעו מסין ,השאר
מארצות באסיה .עם זאת ,העולם השתנה הרבה ב 8 -שנים והאסטרטגיה שצריך
כאן היום לגבי סין צריכה להשתנות לטובת כולם בשנים הבאות.

הוא שיתף מתובנותיו על בסיס שנים בהן היה מעורב בגיוסי הון בסיליקון-ואלי ובסין:
כשמסתכלים על ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות ,פייסבוק ,גוגל ,ואחרות ,הן
משתמשות בכמויות גדולות מאוד של מהנדסים לצורכי פיתוח .לעומתן ,כשמסתכלים
על הענקיות הסיניות כמו עליבאבא ,באידו ,טנסנט  ,כולם שם מתנהגים כאילו הם
עדיין יזמים .רבים מהם עובדים עדיין  ,24/7ישנים במשרד ...לכן אסור לזלזל ביכולות
הטכנולוגיות של סין .החברות הגדולות הסיניות ממשיכות לחדש ועושות זאת היטב.
אני ממליץ לחברינו הישראלים ללכת לסין ,אפילו לחודש חודשיים ,ללמוד על
המוצרים ,על השוק ,מקרוב.

גם שנגיאן פן ,שותפה מנהלת בקרן  ,Catalyst CELהמשותפת לChina -
 Everbrightהסינית וקטליסט הישראלית ,חיזקה את דבריו ואמרה שיש כיום בסין
חברות עם טכנולוגיה עמוקה שצומחות וגדלות ,וסין הופכת לכלכלה מבוססת הייטק,
עצמאית .סין פתוחה יותר ,וצמאה יותר לרכוש ידע שיביא טכנולוגיה למדינה" ,אנחנו
מאוד גמישים באופן שיתוף הפעולה עם שותפים זרים ,יש דרכים רבות ושונות לשתף
פעולה".

"קוקירמן וקטליסט היא חברה ישראלית שבאמת בנתה תשתית אמיתית להשקעות
מסין ,מנכ"ל בית ההשקעות קוקירמן ,חגי רביד ,הלך לגור בשנגחאי  3שנים .כיום ,לא
רק קרנות השקעות אלא גם חברות ישראליות אחרות יכולות ליהנות מהיחסים
שאדוארד וצוותו בנו באזור זה של העולם" ,ציין צ'אן.

את פרס  GoforIsraelקיבל על הבמה איליאן מיכוב ( ,)Ilian Mihovהדיקאן של
ביה"ס המפורסם למנהל עסקים  ,INSEADעל תרומתו של ביה"ס בהכשרת מנהלים
בכירים ומשפיענים במשק ובהייטק הישראלי ,ועל בניית הדור הבא של יזמים בישראל
וברחבי העולם .משנת  1963ועד היום ,יצאו מבית הספר כ 600 -בוגרים ישראלים
למשרות ניהול בכירות במשק הישראלי .מדי שנה מסיימים את ביה"ס  1000בוגרים

בעלי תואר  ,MBAמ 90-מדינות שונות ,המספר הגדול ביותר של בוגרים לשנה מבין
כל בתי הספר לעסקים בעולם ,עם כמות הסטארטאפים הגדולה ביותר מבין הבוגרים
וכמות ההון הגדולה ביותר שמגייסים הבוגרים" .ל INSEAD-קמפוסים בצרפת,
סינגפור ,ובקרוב גם בסן פרנסיסקו ,כך שהחיבור בין אסיה ואירופה בולט אצלנו יותר
מכל בית ספר אחר" אמר הדיקאן.
במסגרת ביקורו בארץ ,הדיקאן יבקר גם במשרדי הסטארטאפ הישראלי ,Actiview
שמפתח טכנולוגיית מציאות מדומה פורצת דרך בתחום ה ,HR-ואשר ישתף פעולה
עם  INSEADלצורך אימון מנהלים בסיטואציות ואתגרי ניהול מהעולם האמיתי.

בהתייחסו לסין אמר הדיקאן" :בשנת  1980היו בסין  85%עניים" ,היום המצב שונה,
זה נס בכל קנה מידה .יותר ממיליארד איש חצו את קו העוני .הדרך היחידה לעשות
זאת היא דרך לא פילנתרופיה או פעילות ממשלתית אלא דרך פעילות כלכלית –
יצירת עסקים".

בפאנל מיזוגים והשקעות ( )A&Mשהנחה חגי רביד ,מנכ"ל קוקירמן בית השקעות,
קיימו המשתתפים דיון על עתיד ההשקעות מסין ,במיוחד על רקע הירידה בכמות
ההשקעות מסין כיום .רוב המשתתפים היו אופטימיים וציינו כי מבט קדימה נראה
יותר ויותר השקעות סיניות בישראל .עומר בן צבי ,שותף במשרד שיבולת ציין" :ב15-
השנים האחרונות עם משקיעים סינים ,ראינו בהתחלה רק חברות סיניות שניסו
להשקיע בסטארטאפים בשלבי סיד  ,השקעות קטנות .היום רואים השקעות גדולות
יותר .לדוגמא ,ההשקעה ב Innoviz-של כ 117-מליון  $של משקיע סיני שייצג
משרדנו .התאבון הולך וגדל עם הזמן .מלחמת הסחר ארה"ב סין – זה דבר שלא רק
משפיע על האטת אוירת המיזוגים והרכישות ,אלא יש לו אפקט של הגברת שיתופי
הפעולה סין -ישראל  .כשהסינים נחסמים בארה"ב הם מגיעים לישראל".

https://www.funder.co.il/article/102951

הבושם הנראה הראשון בעולם ,חווית הקניות האוטונומית והטכנולוגיה שתשפר את
הבטיחות באתרי הבנייה :טכנולוגיות ישראליות פורצות דרך בכנס GoforIsraelיוצגו
בפני מאות משקיעים ואנשי עסקים מאירופה ,סין וארה"ב

יותר מ 100 -חברות הייטק וסטארטאפים ישראלים ישתתפו בכנס  GoforIsraelה,23-
שיתקיים ב – 2לדצמבר במלון הילטון בתל-אביב ,ביוזמת בית השקעות קוקירמן וקרן
הפרייבט אקוויטי Catalyst.
היזמים הישראלים יציגו בפני מאות משקיעים את מיטב החדשנות הישראלית בתחומים : IT,
מדעי החיים ,סייבר ,מדיה ,אנרגיה ,ייצור מתקדם ,טכנולוגיות אוטומוטיב ועוד .כמו כן ,הם
ייפגשו עם מאות משקיעים בפגישות .1:1

בין החברות שיציגו בכנס:

– Amkiriפיתחה את הבושם הנראה הראשון בעולם .באמצעות מדבקה מיוחדת ,ניתן
ל"קעקע" על הגוף מגוון עיצובים שנשארים לאורך זמן עם ריח ייחודי.
https://www.youtube.com/watch?v=5jhTA6P3jew
– Parazeroמערכת מיוחדת למניעת התרסקויות ברחפנים .במקרה חירום או תנאי קיצון,
נפתח מצנח מיוחד שנועד להגן על הרחפן מפני התרסקות ללא התערבות מפעיל הרחפן.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=hOplSrf9Q_U
– MobileODTחיישן לאיתור מוקדם של סרטן צוואר הרחם בעזרת הסמארטפון.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=Nb3fpdhVdaw
– HeroKiחגורה לבישה למושתלי כליה ,המגנה על אזור ההשתלה מפני מכות העלולות
לפגוע בכליה .החגורה קלה ועשויה מחומר גמיש המתקשח רק בעת קבלת המכה.
Walkoutמשנה את האופן בו צרכנים עושים קניות בעולם הפיזי ,על ידי החלפת סריקת
ברקוד ידנית בסריקה אוטונומית המותקנת על עגלות קנייה.
– PointMeפיתחה ממשק אינטראקטיבי שהופך מודעות פרסום מחוץ לבית (Out of
)Homeלדיגיטליות באמצעות חיישן ואפליקציה.
– ULTRAWISפיתחה מערכת לשליטה אוטומטית מרחוק במגדל התפעול במנוף,
המשפרת את הבטיחות באתר הבנייה ומספקת תמונת מצב מלאה למפעילים על הקרקע.
– Creative IC3Dמפתחת טכנולוגיית הדפסת תלת מימד ייחודית שמאפשרת לחברות
תעשייתיות להדפיס מעגלים חשמליים וחיישנים על גבי מדבקות חד פעמיות.
https://www.youtube.com/watch?v=6APB15WM0Uo
– Respinovaהחברה פיתחה מכשיר לשיפור יכולת הנשימה והתנועה לחולי מחלת ריאות
חסימתית כרונית  (COPD),ומשפרת את איכות חייהם באופן משמעותי.
– HIL Applied Medicalמערכת יעילה וחסכונית לטיפול בסרטן.
https://www.youtube.com/watch?v=qetYquOA5w0
– Xjetפיתוח הדפסות תלת מימד במתכת וקרמיקה לתעשייה
https://www.youtube.com/watch?v=dnIXAYvisus

חברות נוספות שישתתפו בכנס:
Galileo Wheel, Zify, 3GSolar, TheDOCK Innovation, NeuroRx, Arbe Robotics,
Beelivery, Neteera, Woduels, SatixFy, CodeMonkey Studios, Raziel
Therapeutics, MedCu, MedAware, Nutritional Growth Solutions, Nuance
Hearing, Genoscience Pharma, TransAlgae, Zmed Laser, BondIT, Sealartec,
MeMeMe, Sky & Space Global, CENS, Baseline Vision, Greenvibe, Raft
Technologies, Sure Universal
לאתר הכנס לחצו כאן
בית ההשקעות קוקירמן נחשב למוביל בישראל בתחום השקעות חוצות גבולות ,באמצעות
רשת קשרים גלובלים חזקה הכוללת תאגידים מובילים ,משקיעים ומוסדות פיננסיים רבים,
בשווקים כמו :אירופה וסין .מהמטה בת"א ,החברה מספקת מערך מלא של שירותי בנקאות
להשקעות ,כולל מיזוגים ורכישות  (M&A), Private Placement,הנפקות בבורסות זרות,
ניהול נכסים ומתן ייעוץ אסטרטגי לחברות ישראליות ,אירופאיות וסיניות .עד כה היתה
הפירמה מעורבת בעסקאות בהיקף מעל  7מיליארד דולר ,באמצעות צוות מימון תאגידים
)(corporate financeמהגדולים בישראל ,הכולל מומחים בתחום מדעי החיים ,הייטק –
מדיה וטלקום ,גרינטק ונדל"ן.
קרן הפרייבט אקוויטי Catalystמשקיעה בחברות ישראליות .הקרן ,שנוסדה בארץ בשנת
 ,1999מנהלת למעלה מ 250-מיליון דולר ,ותומכת בצמיחתן לטווח ארוך של חברות
ישראליות בגודל בינוני ,עם חדשנות בשווקים גלובליים .לשותפים בקרן רקע גלובלי ורב
תחומי ורשת קשרים עסקיים משמעותיים בארץ ובעולם .חברות הפורטפוליו בקרן כוללות
חברות מתעשיות הטלקום ,תעשיה מתקדמת , IT,ציוד רפואי ,ומדעי החיים/פארמה.

https://itportal.co.il/%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A9%D7%9D%D7%94%D7%A0%D7%A8%D7%90%D7%94%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D/

כנס ההשקעות  GoforIsraelהתקיים בתל אביב
מפרסם :טוני מלינקוביץ'בשעה: 05/12/2019 @ 15:12קטגוריה :חדשות טכנולוגיה
להדפיסEmail

כנס ההשקעות הבינלאומי  GoforIsraelהתקיים במלון הילטון ת"א בנוכחות מעל 700
משקיעים ,יזמים ונציגי תאגידים גלובליים מאירופה ,סין וארה"ב .הכנס עמד בסימן 20
שנה לקרן קטליסט הישראלית שמארגנת מדי שנה את הכנס יחד עם בית ההשקעות
קוקירמן.
אדוארד קוקירמן ,שותף מנהל בקרן קטליסט ויו"ר קוקירמן בית השקעות התל-אביבי ,ציין שאחרי
שני עשורים לקיום הכנס ,ועוד שני כנסי  GoforIsraelשהתקיימו השנה בלבד ,בשוויץ ובסין" ,אנחנו
תמיד חוזרים לישראל .ישראל כיום היא מרכז הון סיכון גלובלי ,אשר מייצרת חדי קרן ושניה
בגודלה אחרי ארה"ב ,עם גיוסי שיא של כל הזמנים .סכום הגיוסים עומד על כ 6.5 -מיליארד .$
ב ,2018-מספר  2בלבד אחרי ארה"ב ,ועם שווי אקזיטים של כ 15 -מיליארד  $במחצית הראשונה
של .2019
" במשך שני עשורים קטליסט פועלת לסייע לחברות ישראליות חדשניות להפוך למובילות
גלובליות ",אמר קוקירמן ,כאשר  2019היא אבן דרך משמעותית עבור הקרן עם הנפקתה של
חברת תופין טכנולוגיות (שקטליסט היתה הקרן הראשונה שהשקיעה בה) בבורסה בניו יורק.
תופין נסחרת היום בשווי שוק מעל  500מליון$.
אחרי האקזיט הנהדר של מובילאיי ,שקרן קטליסט היתה הקרן היחידה והראשונה שהשקיעה "
המשכנו במקביל לעבוד עם משקיעים מאירופה וסין – במגוון סקטורים " ,אמר אדוארד ",בה
שונים :מדיה ואינטרנט ,תחבורה חכמה ,אנרגיה ,מדעי החיים ועוד .בנוסף ,פתחנו השנה משרד
".במינכן חוץ מהמשרדים בשוויץ ,צרפת ,אנגליה ,איטליה ופולין

מתוך הכנס .קרדיט :דרור סיתהכל
את פרס GoforIsraelלמדעי החיים קיבל ד"ר ג'ונתן ג'אביט – מנכ"ל הסטארטאפ הרפואי
 NeuroRX,שפיתח תרופה לטיפול בדיכאון ואובדנות ,כמו גם הפרעת דחק פוסט טראומטית.
החברה קיבלה לאחרונה השקעה של כ –  40מיליון דולר.
קוקירמן הודה ליו"ר הכנס ,רוני צ'אן איל ההון והפילנטרופ הסיני (מהונג קונג) ,יו"ר חברת
הנדל"ן  Hanglung Propertiesונשיא קרן  Morningsideשעמד לצד קטליסט וקוקירמן כשותף
נאמן לפעילות של חדשנות ישראלית סין .צ'אן גם מילא תפקיד מרכזי במיתוג מחדש של
הארוע מ (-goforEuropeשהתמקד בעבר במשקיעים מאירופה) ל -GoforIsraelשכולל דגש חזק
גם על סין.

לדברי רוני צ'אן " :לפני  8שנים ,בפעם הראשונה שהייתי בכנס ושכנעתי את אדוארד לקיים
מושב אחד בנושא סין ,כמעט לא ראיתי כאן סינים .היום נכנסתי לכנס ואני שואל" :האם אני
בסין?' לאחר  8שנים ,הבאתי לישראל  9קבוצות של משקיעים מבכירי המנהלים וראשי העולם
העסקי באסיה 40% ,מהם הגיעו מסין ,השאר מארצות באסיה .עם זאת ,העולם השתנה הרבה
ב 8 -שנים והאסטרטגיה שצריך כאן היום לגבי סין צריכה להשתנות לטובת כולם בשנים
הבאות.
הוא שיתף מתובנותיו על בסיס שנים בהן היה מעורב בגיוסי הון בסיליקון-ואלי ובסין:
כשמסתכלים על ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות ,פייסבוק ,גוגל ,ואחרות ,הן משתמשות
בכמויות גדולות מאוד של מהנדסים לצורכי פיתוח .לעומתן ,כשמסתכלים על הענקיות הסיניות
כמו עליבאבא ,באידו ,טנסנט  ,כולם שם מתנהגים כאילו הם עדיין יזמים .רבים מהם עובדים
עדיין  ,24/7ישנים במשרד… לכן אסור לזלזל ביכולות הטכנולוגיות של סין .החברות הגדולות
הסיניות ממשיכות לחדש ועושות זאת היטב .אני ממליץ לחברינו הישראלים ללכת לסין ,אפילו
לחודש חודשיים ,ללמוד על המוצרים ,על השוק ,מקרוב.
גם שנגיאן פן ,שותפה מנהלת בקרן Catalyst CEL,המשותפת ל - China
Everbrightהסינית וקטליסט הישראלית ,חיזקה את דבריו ואמרה שיש כיום בסין חברות עם
טכנולוגיה עמוקה שצומחות וגדלות ,וסין הופכת לכלכלה מבוססת הייטק ,עצמאית .סין פתוחה
יותר ,וצמאה יותר לרכוש ידע שיביא טכנולוגיה למדינה" ,אנחנו מאוד גמישים באופן שיתוף
הפעולה עם שותפים זרים ,יש דרכים רבות ושונות לשתף פעולה".

" קוקירמן וקטליסט היא חברה ישראלית שבאמת בנתה תשתית אמיתית להשקעות מסין ,מנכ"ל
בית ההשקעות קוקירמן ,חגי רביד ,הלך לגור בשנגחאי  3שנים .כיום ,לא רק קרנות השקעות
אלא גם חברות ישראליות אחרות יכולות ליהנות מהיחסים שאדוארד וצוותו בנו באזור זה של
העולם" ,ציין צ'אן.
בפאנל מיזוגים והשקעות ) (M&Aשהנחה חגי רביד ,מנכ"ל קוקירמן בית השקעות ,קיימו
המשתתפים דיון על עתיד ההשקעות מסין ,במיוחד על רקע הירידה בכמות ההשקעות מסין
כיום .רוב המשתתפים היו אופטימיים וציינו כי מבט קדימה נראה יותר ויותר השקעות סיניות
בישראל .עומר בן צבי ,שותף במשרד שיבולת ציין" :ב 15-השנים האחרונות עם משקיעים
סינים ,ראינו בהתחלה רק חברות סיניות שניסו להשקיע בסטארטאפים בשלבי סיד  ,השקעות
קטנות .היום רואים השקעות גדולות יותר .לדוגמא ,ההשקעה ב -Innovizשל כ 117-מליון  $של
משקיע סיני שייצג משרדנו .התאבון הולך וגדל עם הזמן .מלחמת הסחר ארה"ב סין – זה דבר
שלא רק משפיע על האטת אוירת המיזוגים והרכישות ,אלא יש לו אפקט של הגברת שיתופי
הפעולה סין -ישראל  .כשהסינים נחסמים בארה"ב הם מגיעים לישראל

https://tech-il.co.il/2019/12/05/go-for-israel-tel-aviv-2019/
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מלחמת הסחר ארה"ב סין זה דבר ,שלא רק משפיע על האטת אווירת המיזוגים והרכישות ,אלא
יש לו אפקט של הגברת שיתופי הפעולה סין-ישראל .כשהסינים נחסמים בארה"ב הם מגיעים
לישראל .לכנס הגיעו  9קבוצות של משקיעים מבכירי המנהלים וראשי העולם העסקי באסיה,
 40%מהם מסין.
כנס ההשקעות הבינלאומי GoforIsraelהתקיים אתמול בת"א בהשתתפות כ 700-משקיעים,
יזמים ,סטארטאפים ונציגי תאגידים מאירופה ,סין וארה"ב .הכנס עמד השנה בסימן  20שנה לקרן
קטליסט הישראלית ,שמארגנת אותו מדי שנה בשיתוף עם בית ההשקעות קוקירמן .בין השקעותיה
הבולטות של הקרן :מובילאיי ,ותופין טכנולוגיות (שהונפקה השנה בנאסדק) .הכנס נערך
בשיתוף  Telecom Newsכשותף מדיה.
אדוארד קוקירמן ,שותף מנהל בקרן קטליסט ויו"ר קוקירמן בית השקעות" :אנו חוזרים תמיד
לישראל ,שמהווה כיום מרכז הון סיכון גלובלי ,השנייה בגודלה אחרי ארה"ב ,עם גיוסי שיא של כל
הזמנים .סכום הגיוסים עומד על כ 6.5-מיליארד דולרים ב ,2018-מקום שני אחרי ארה"ב ,ושווי
אקזיטים של כ 15-מיליארד דולרים במחצית הראשונה של .2019

במשך  2עשורים פועלת קטליסט לסייע לחברות ישראליות חדשניות להפוך למובילות גלובליות,
כאשר  2019הייתה אבן דרך משמעותית עבור הקרן עם הנפקתה של חברת תופין טכנולוגיות
(קטליסט הייתה הקרן הראשונה להשקיע בה) בבורסה בניו יורק .תופין נסחרת היום בשווי שוק מעל
 500מיליון דולרים.
אחרי האקזיט של מובילאיי ,שקרן קטליסט הייתה הראשונה להשקיע בה ,המשכנו במקביל לעבוד
עם משקיעים מאירופה וסין במגוון סקטורים שונים :מדיה ואינטרנט ,תחבורה חכמה ,אנרגיה ,מדעי
החיים ועוד .בנוסף ,פתחנו השנה משרד במינכן בנוסף על המשרדים בשוויץ ,צרפת ,אנגליה ,איטליה
ופולין".
רוני צ'אן ,יו"ר הכנס ,איל הון ופילנטרופ סיני (מהונג קונג) ,נשיא קרן Morningside,שותף לצד
קטליסט וקוקירמן לפעילות של חדשנות ישראלית סין " :לפני  8שנים ,בפעם הראשונה ,שהייתי
בכנס ושכנעתי את אדוארד לקיים מושב אחד בנושא סין ,כמעט לא ראיתי כאן סינים .היום נכנסתי
לכנס ואני שואל' :האם אני בסין?' לאחר  8שנים ,הבאתי לישראל  9קבוצות של משקיעים מבכירי
המנהלים וראשי העולם העסקי באסיה 40% ,מהם הגיעו מסין ,השאר מארצות באסיה .עם זאת,
העולם השתנה מאד ב 8-שנים והאסטרטגיה שיש לאמץ היום לגבי סין צריכה להשתנות לטובת כולם.
כשמסתכלים על ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות ,פייסבוק ,גוגל ,ואחרות ,הן משתמשות בכמויות
גדולות מאוד של מהנדסים לצורכי פיתוח .לעומתן ,כשמסתכלים על הענקיות הסיניות כמו עליבאבא,
באידו ,טנסנט ,כולן שם מתנהגות כאילו הן עדיין יזמיות .רבים בהן עובדים עדיין  ,24/7אפילו ישנים
במשרד ...אך אסור לזלזל ביכולות הטכנולוגיות של סין .החברות הסיניות הגדולות ממשיכות לחדש
ועושות זאת היטב .אני ממליץ לחברינו הישראלים לבקר בסין ,אפילו לחודש-חודשיים ,ללמוד על
המוצרים ,ולהכיר מקרוב את השוק".
שנגיאן פן ,שותפה מנהלת בקרן Catalyst CEL,המשותפת ל - China Everbrightהסינית
וקטליסט הישראלית" :יש כיום בסין חברות עם טכנולוגיה עמוקה ,שצומחות וגדלות ,וסין הופכת
לכלכלה עצמאית מבוססת הייטק .סין פתוחה יותר ,וצמאה יותר לרכוש ידע ,שיביא טכנולוגיה
למדינה .אנו גמישים באופן שיתוף הפעולה עם שותפים זרים .יש דרכים רבות ושונות לשתף
פעולה ".
במהלך הכנס הוענק פרס GoforIsraelל-איליאן מיכוב ( (Ilian Mihov),בתמונה משמאל עם
אדוארד קוקירמן ),דיקאן ביה"ס למנהל עסקים INSEAD,על תרומת ביה"ס בהכשרת מנהלים
בכירים ומשפיעים במשק ובהייטק הישראלי ,ועל בניית הדור הבא של יזמים בישראל וברחבי העולם.
משנת  1963ועד היום ,סיימו את בית הספר כ 600-בוגרים ישראלים למשרות ניהול בכירות במשק
הישראלי .מדי שנה מסיימים את ביה"ס  1000בוגרים בעלי תואר MBA,מ 90-מדינות  -המספר
הגדול ביותר של בוגרים לשנה מבין כל בתי הספר לעסקים בעולם ,עם כמות הסטארטאפיסטים
הגדולה ביותר בקרב הבוגרים וכמות ההון הגדולה ביותר ,שמגייסים הבוגרים.
בביקורו בארץ ,יבקר הדיקאן במשרדי הסטארטאפ הישראלי Actiview,שמפתח טכנולוגיית מציאות
מדומה בתחום ה -HR,ושישתף פעולה עם INSEADלצורך אימון מנהלים במצבי ניהול מהעולם
האמתי.
איליאן מיכוב בהתייחסות לסין" :ב 1980 -היו בסין  85%עניים ,היום המצב שונה ,זה נס בכל קנה
מידה .יותר ממיליארד איש חצו את קו העוני .הדרך היחידה לעשות זאת היא לא פילנתרופיה או
פעילות ממשלתית אלא דרך פעילות כלכלית  -יצירת עסקים".
בפאנל מיזוגים והשקעות ) (M&Aבהנחיית חגי רביד ,מנכ"ל קוקירמן בית השקעות ,התקיים דיון על
עתיד ההשקעות מסין ,במיוחד על רקע הירידה בכמות ההשקעות מסין כיום .רוב המשתתפים היו
אופטימיים והעריכו ,שבקרוב נראה יותר ויותר השקעות סיניות בישראל .
עומר בן צבי ,שותף במשרד שיבולת" :ב 15-השנים האחרונות עם משקיעים סינים ,ראינו בהתחלה

רק חברות סיניות ,שניסו להשקיע השקעות קטנות בסטארטאפים בשלבי סיד .היום רואים השקעות
גדולות יותר .לדוגמא ,ההשקעה ב -Innovizשל כ 117-מיליון דולרים של משקיע סיני .התיאבון הולך
וגדל עם הזמן .מלחמת הסחר ארה"ב סין זה דבר ,שלא רק משפיע על האטת אווירת המיזוגים
והרכישות ,אלא יש לו אפקט של הגברת שיתופי הפעולה סין-ישראל .כשהסינים נחסמים בארה"ב הם
מגיעים לישראל".
קרדיט צילום תמונות עליונות :דרור סיתהכל
קרדיט צילום תמונה תחתונה :חיים חביב

https://bit.ly/2Yf5z1f

כנס ההשקעות הבינלאומי  GoforIsraelהתקיים בת"א בהשתתפות
מאות משקיעים מסין ,ארה"ב ואירופה
בכנס צויינו גם  20שנה לקרן קטליסט הישראלית ,שבין השקעותיה הבולטות מובילאיי ,ותופין
טכנולוגיות שהונפקה השנה בנאסדק
טלנירי | 09:50 ,10/12/19

כנס ההשקעות הבינלאומי  GoforIsraelהתקיים במלון הילטון ת"א בנוכחות מעל  700משקיעים ,יזמים
ונציגי תאגידים גלובליים מאירופה ,סין וארה"ב .הכנס עמד בסימן  20שנה לקרן קטליסט הישראלית
שמארגנת מדי שנה את הכנס יחד עם בית ההשקעות קוקירמן .אדוארד קוקירמן ,שותף מנהל בקרן
קטליסט ויו"ר קוקירמן בית השקעות התל-אביבי ,ציין שאחרי שני עשורים לקיום הכנס ,ועוד שני כנסי
GoforIsraelשהתקיימו השנה בלבד ,בשוויץ ובסין" ,אנחנו תמיד חוזרים לישראל .ישראל כיום היא מרכז
הון סיכון גלובלי ,אשר מייצרת חדי קרן ושניה בגודלה אחרי ארה"ב ,עם גיוסי שיא של כל הזמנים .סכום
הגיוסים עומד על כ 6.5 -מיליארד  .$ב ,2018-מספר  2בלבד אחרי ארה"ב ,ועם שווי אקזיטים של כ15 -
מיליארד  $במחצית הראשונה של .2019
" במשך שני עשורים קטליסט פועלת לסייע לחברות ישראליות חדשניות להפוך למובילות גלובליות" ,אמר
קוקירמן ,כאשר  2019היא אבן דרך משמעותית עבור הקרן עם הנפקתה של חברת תופין טכנולוגיות
(שקטליסט היתה הקרן הראשונה שהשקיעה בה) בבורסה בניו יורק .תופין נסחרת היום בשווי שוק מעל
 500מליון$.

"אחרי האקזיט הנהדר של מובילאיי ,שקרן קטליסט היתה הקרן היחידה והראשונה שהשקיעה בה" ,אמר
אדוארד" ,המשכנו במקביל לעבוד עם משקיעים מאירופה וסין – במגוון סקטורים שונים :מדיה ואינטרנט,
תחבורה חכמה ,אנרגיה ,מדעי החיים ועוד .בנוסף ,פתחנו השנה משרד במינכן חוץ מהמשרדים בשוויץ,
צרפת ,אנגליה ,איטליה ופולין".
קוקירמן הודה ליו"ר הכנס ,רוני צ'אן איל ההון והפילנטרופ הסיני (מהונג קונג) ,יו"ר חברת הנדל"ן
Hanglung Propertiesונשיא קרן  Morningsideשעמד לצד קטליסט וקוקירמן כשותף נאמן לפעילות
של חדשנות ישראלית סין .צ'אן גם מילא תפקיד מרכזי במיתוג מחדש של הארוע מ -goforEurope
(שהתמקד בעבר במשקיעים מאירופה) ל -GoforIsraelשכולל דגש חזק גם על סין.
לדברי רוני צ'אן " :לפני  8שנים ,בפעם הראשונה שהייתי בכנס ושכנעתי את אדוארד לקיים מושב אחד
בנושא סין ,כמעט לא ראיתי כאן סינים .היום נכנסתי לכנס ואני שואל" :האם אני בסין?' לאחר  8שנים,
הבאתי לישראל  9קבוצות של משקיעים מבכירי המנהלים וראשי העולם העסקי באסיה 40% ,מהם הגיעו
מסין ,השאר מארצות באסיה .עם זאת ,העולם השתנה הרבה ב 8 -שנים והאסטרטגיה שצריך כאן היום
לגבי סין צריכה להשתנות לטובת כולם בשנים הבאות.
הוא שיתף מתובנותיו על בסיס שנים בהן היה מעורב בגיוסי הון בסיליקון-ואלי ובסין :כשמסתכלים על
ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות ,פייסבוק ,גוגל ,ואחרות ,הן משתמשות בכמויות גדולות מאוד של
מהנדסים לצורכי פיתוח .לעומתן ,כשמסתכלים על הענקיות הסיניות כמו עליבאבא ,באידו ,טנסנט  ,כולם
שם מתנהגים כאילו הם עדיין יזמים .רבים מהם עובדים עדיין  ,24/7ישנים במשרד ...לכן אסור לזלזל
ביכולות הטכנולוגיות של סין .החברות הגדולות הסיניות ממשיכות לחדש ועושות זאת היטב .אני ממליץ
לחברינו הישראלים ללכת לסין ,אפילו לחודש חודשיים ,ללמוד על המוצרים ,על השוק ,מקרוב.
גם שנגיאן פן ,שותפה מנהלת בקרן  Catalyst CEL,המשותפת ל - China Everbrightהסינית וקטליסט
הישראלית ,חיזקה את דבריו ואמרה שיש כיום בסין חברות עם טכנולוגיה עמוקה שצומחות וגדלות ,וסין
הופכת לכלכלה מבוססת הייטק ,עצמאית .סין פתוחה יותר ,וצמאה יותר לרכוש ידע שיביא טכנולוגיה
למדינה" ,אנחנו מאוד גמישים באופן שיתוף הפעולה עם שותפים זרים ,יש דרכים רבות ושונות לשתף

פעולה".
"קוקירמן וקטליסט היא חברה ישראלית שבאמת בנתה תשתית אמיתית להשקעות מסין ,מנכ"ל בית
ההשקעות קוקירמן ,חגי רביד ,הלך לגור בשנגחאי  3שנים .כיום ,לא רק קרנות השקעות אלא גם חברות
ישראליות אחרות יכולות ליהנות מהיחסים שאדוארד וצוותו בנו באזור זה של העולם" ,ציין צ'אן.
את פרס  GoforIsraelקיבל על הבמה איליאן מיכוב  (Ilian Mihov),הדיקאן של ביה"ס המפורסם למנהל
עסקים  INSEAD,על תרומתו של ביה"ס בהכשרת מנהלים בכירים ומשפיענים במשק ובהייטק הישראלי,
ועל בניית הדור הבא של יזמים בישראל וברחבי העולם .משנת  1963ועד היום ,יצאו מבית הספר כ600 -
בוגרים ישראלים למשרות ניהול בכירות במשק הישראלי .מדי שנה מסיימים את ביה"ס  1000בוגרים
בעלי תואר  MBA,מ 90-מדינות שונות ,המספר הגדול ביותר של בוגרים לשנה מבין כל בתי הספר
לעסקים בעולם ,עם כמות הסטארטאפים הגדולה ביותר מבין הבוגרים וכמות ההון הגדולה ביותר
שמגייסים הבוגרים" .ל -INSEADקמפוסים בצרפת ,סינגפור ,ובקרוב גם בסן פרנסיסקו ,כך שהחיבור בין
אסיה ואירופה בולט אצלנו יותר מכל בית ספר אחר" אמר הדיקאן.
במסגרת ביקורו בארץ ,הדיקאן יבקר גם במשרדי הסטארטאפ הישראלי  Actiview,שמפתח טכנולוגיית
מציאות מדומה פורצת דרך בתחום ה -HR,ואשר ישתף פעולה עם  INSEADלצורך אימון מנהלים
בסיטואציות ואתגרי ניהול מהעולם האמיתי.
בהתייחסו לסין אמר הדיקאן" :בשנת  1980היו בסין  85%עניים" ,היום המצב שונה ,זה נס בכל קנה
מידה .יותר ממיליארד איש חצו את קו העוני .הדרך היחידה לעשות זאת היא דרך לא פילנתרופיה או
פעילות ממשלתית אלא דרך פעילות כלכלית – יצירת עסקים".
בפאנל מיזוגים והשקעות ) (M&Aשהנחה חגי רביד ,מנכ"ל קוקירמן בית השקעות ,קיימו המשתתפים דיון
על עתיד ההשקעות מסין ,במיוחד על רקע הירידה בכמות ההשקעות מסין כיום .רוב המשתתפים היו
אופטימיים וציינו כי מבט קדימה נראה יותר ויותר השקעות סיניות בישראל .עומר בן צבי ,שותף במשרד
שיבולת ציין" :ב 15-השנים האחרונות עם משקיעים סינים ,ראינו בהתחלה רק חברות סיניות שניסו
להשקיע בסטארטאפים בשלבי סיד  ,השקעות קטנות .היום רואים השקעות גדולות יותר .לדוגמא,
ההשקעה ב -Innovizשל כ 117-מליון  $של משקיע סיני שייצג משרדנו .התאבון הולך וגדל עם הזמן.
מלחמת הסחר ארה"ב סין – זה דבר שלא רק משפיע על האטת אוירת המיזוגים והרכישות ,אלא יש לו
אפקט של הגברת שיתופי הפעולה סין -ישראל  .כשהסינים נחסמים בארה"ב הם מגיעים לישראל".

http://www.talniri.co.il/marketnews/article.asp?mp=null&id=97065

https://www.israelvalley.com/2019/12/israelvalley-est-en-direct-du-hilton-tel-aviv-uneconference-dexception/

Cada vez más
inversores de China se
acercan a Tel Aviv
Agencia AJN.- Más de 700 participantes de todo el mundo,
incluidos 100 de China, se reunieron en Tel Aviv esta semana
para la conferencia GoforIsrael 2019, una cumbre empresarial
que reúne a inversores globales, líderes empresariales y
empresarios para oportunidades de inversión y colaboración en
Israel.
Agencia AJN.- “A la luz de los cambios significativos en la economía global,
la posición de Israel en el mapa de inversión mundial se está fortaleciendo”,
reveló el empresario francés-israelí Edouard Cukierman antes de la
conferencia GoforIsrael 2019. Cukierman es el presidente de Cukierman &
Co Investment House y cofundador de Catalyst CEL Funds, los
coorganizadores de la conferencia.
“Si bien la estabilidad económica en otras regiones del mundo está
disminuyendo, Israel sigue siendo una inversión estable y segura por el
momento, con un suministro diverso e impresionante de nuevas empresas
tecnológicas innovadoras”, agregó.
La conferencia contó con paneles de discusión sobre oportunidades para
empresas israelíes en China, inversiones en empresas israelíes de ciencias
de la vida y lanzamientos de ascensores de dos minutos de empresas y
empresas israelíes en tecnología médica, software, movilidad y robótica.
Hablando en la conferencia en el Hotel Hilton en Tel Aviv el lunes, Cukierman
explicó que Israel era un “centro global de capital de riesgo” y un país que
“produce numerosos unicornios [compañías valoradas en más de mil millones
de dólares] y tiene el segundo mayor [riesgo de concentración de capital]
después de Estados Unidos con un aumento récord de capital”.

En el transcurso de 2019, las nuevas empresas y empresas israelíes
recaudaron alrededor de 6,5 mil millones de dólares, una suma que solo es
superada por Estados Unidos.
Cukierman también agradeció al empresario multimillonario de Hong Kong
Ronnie Chan, quien presidió la conferencia de GoforIsrael, por ser un “socio
leal en la innovación entre Israel y China”. Chan es presidente de Hang Lung
Properties, una de las firmas inmobiliarias más grandes de China, y el cofundador de la fundación filantrópica Morningside que se enfoca en
tecnología y educación en China, Israel y los Estados Unidos.
Chan instó a empresarios e inversores israelíes a estudiar detenidamente los
mercados y productos ofrecidos en China, les pidió que no subestimen las
capacidades tecnológicas de la potencia asiática mientras las empresas con
sede ahí siguen innovando y creciendo.

https://agenciaajn.com/noticia/cada-vez-mas-inversores-de-china-se-acercan-a-tel-aviv130948

“Solo Estados Unidos puede ser amigo de Israel en
la guerra comercial con China”
Por: Eytan Halon / En: Jpost / Traducción de Noticias de Israel
By Rudy Ibañez On Dic 2, 2019 0

DROR SITAHKOL
Comparte

Atrapado en el fuego cruzado de la guerra comercial entre Estados Unidos y
China, el “único amigo” de Israel puede ser Estados Unidos, según
el multimillonario empresario de Hong Kong Ronnie Chan.
“Israel no tiene el lujo de elegir entre Estados Unidos y China – su único amigo en
última instancia es Estados Unidos,” dijo el lunes a The Jerusalem Post Chan, el
presidente de Hang Lung Group y su subsidiaria Hang Lung Properties.
“Los Estados Unidos sin duda presionarán a Israel. ¿Es eso racional? A menudo
no lo es, en mi opinión. Dicho esto, Israel no tiene elección. Estados Unidos es el
único garante de la máxima seguridad que triunfa sobre todo lo demás”.

El magnate inmobiliario Chan ha sido un visitante habitual de Israel desde la
década de 1970. Habló con el Post al margen de la 23ª Conferencia Gofor-Israel
en Tel Aviv, organizada por Cukierman & Co. Casa de Inversiones y Fondos
Catalizadores.
“La guerra comercial es una guerra terciaria, ni siquiera una guerra secundaria.
Es la primera persona, eso es todo”, dijo Chan, cuya fundación familiar donó un
récord de 350 millones de dólares a la Universidad de Harvard en 2014.
“Me entristece ver a América haciendo tonterías. Abba Eban tenía razón, y
Winston Churchill repitió sus palabras, que Estados Unidos siempre hará lo
correcto después de agotar todas las alternativas”.
La conferencia anual de inversiones internacionales en el Hilton Hotel de Tel
Aviv atrajo a 1.000 asistentes, entre los que se encontraban inversores,
empresarios y representantes de empresas multinacionales de Europa, China y
Estados Unidos.
Desde 2018, China se ha convertido en el segundo socio comercial de Israel en
todo el mundo, con un comercio bilateral anual que ha pasado de sólo 50
millones de dólares en 1992 -cuando se establecieron las relaciones diplomáticas
entre los países- a más de 13.000 millones de dólares en 2017.
Las empresas chinas han aumentado sus inversiones en alta tecnología israelí en
los últimos años, invirtiendo casi 1.500 millones de dólares entre 2013 y el tercer
trimestre de 2018, según un informe reciente del Centro de Investigación IVC. El
creciente interés de los inversores chinos en los sectores de software y ciencias
de la vida ha reflejado en gran medida las tendencias generales.
Entre los inversores más importantes se encuentran Horizons Ventures y CE
Ventures, con sede en Hong Kong, el fondo GEOC de China e Israel y Alibaba
Capital Partners, con sede en Hangzhou.
“En los últimos siete u ocho años, ha habido mucho interés por parte de China. El
interés es asombroso y, por un lado, eso es bueno. Por otro lado, Israel siempre
tiene que pensar en el futuro”, dijo Chan, a quien la Universidad de Tel Aviv

otorgó un doctorado honoris causa por promover las relaciones chino-israelíes
en 2014.
“Hace dos años, comencé a decirles a mis amigos israelíes que tuvieran cuidado
porque China es un país grande. China puede abrumarte cuantitativamente y eso
no es bueno para Israel”.
Mientras que los inversionistas chinos tienen la capacidad de “comprar todo”,
dijo Chan, el aumento de la inversión en Israel puede llevar a una reacción
interna y americana. En cambio, Chan dice que las empresas israelíes deberían
“sólo hacer transacciones que sean realmente beneficiosas”, y proporcionar
calidad a la empresa en lugar de cantidad.
“Por ejemplo, ¿podemos encontrar transacciones en las que la empresa israelí o
sus fundadores puedan mantener el control de la equidad? O al menos mantener
una participación significativa en el capital en lugar de venderlo directamente y,
a cambio, abrir este mercado chino tan humillante”, dijo Chan. “Eso es lo que
considero un trato de calidad.”
Bajo la persistente presión de Estados Unidos para supervisar las inversiones de
su adversario de la guerra comercial, el gabinete de seguridad de Israel aprobó el
establecimiento de un comité asesor en octubre para “examinar los aspectos de
seguridad nacional en el proceso de aprobación de las inversiones extranjeras”.
La decisión de crear el comité, que se espera que comience a trabajar a finales de
este mes, es consecuencia de la creciente inversión china en los últimos años en
proyectos de infraestructura sensibles de Israel, como el proyecto del Túnel del
Carmelo en Haifa, la construcción del metro ligero de Tel Aviv y los puertos
de Ashdod y Haifa, así como la venta del gigante de la alimentación Tnuva a la
corporación china Bright Foods.
“Como hombres de negocios, siempre sospechamos. Volviendo a lo que dijo un
CEO de Silicon Valley, sólo los paranoicos sobreviven. Por supuesto, como dijo
Ronald Reagan, confío, pero verifico. Es el curso normal de los negocios y lo más
sensato que se puede hacer”, dijo Chan.

“Dicho esto, también puedes sospechar irracionalmente. Entonces usted se está
preocupando innecesariamente y cortando sus propias oportunidades….
Tenemos que tener la cabeza fría, analizar las cosas adecuadamente, saber cuál
es el mejor curso de acción para cualquier país”.
Según Haggai Ravid, CEO de Cukierman & Co, el enfoque chino de las inversiones
en Israel ha cambiado significativamente desde que los primeros inversores
entraron en el mercado y “dijeron sí a todo”.
Los inversores “pasaron por una curva de aprendizaje y aprendieron que decir sí
a todo puede no ser la estrategia de inversión correcta”, dijo Ravid.
Los inversores chinos están centrando actualmente sus esfuerzos, dijo, en la
identificación de tecnologías innovadoras en sectores como la salud, la
inteligencia artificial, la informática, la robótica, la manufactura avanzada y la
agricultura.
“Cuando se trata de industrias que pueden ser consideradas sensibles y que
potencialmente podrían tener un impacto en la relación entre Israel, Estados
Unidos y China, son lo suficientemente diplomáticos como para no ir y ser
agresivos al respecto”, dijo Ravid.
“Vienen aquí porque quieren conocernos mejor, quieren ser amigables con
nosotros y quieren aprender lo que estamos haciendo bien. Creo que este es su
factor motivador. Se trata menos de ser una nación imperialista y ser posesiva.
Se trata menos de tomar lo que tenemos y tomarlo para ellos mismos, en
realidad creo que son potencialmente grandes inversores”.

https://israelnoticias.com/internacional/estados-unidos-israel-china-guerra
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Enlace Judío México e Israel.- “Me entristece ver a Estados Unidos haciendo
tonterías“, dice el franco magnate inmobiliario Chan que ha visitado
regularmente Israel desde la década de 1970.
EYTAN HALON
Atrapado en el fuego cruzado económico de la guerra comercial entre Estados
Unidos y China, el “único amigo” de Israel puede ser Estados Unidos, según el
empresario multimillonario con sede en Hong Kong Ronnie Chan.

“Israel no tiene el lujo de elegir entre Estados Unidos y China; en última instancia,
su único amigo es Estados Unidos“, dijo el lunes Chan, presidente de Hang Lung
Group y filial Hang Lung Properties, a The Jerusalem Post según publica su sitio.
“Estados Unidos sin duda presionará a Israel. ¿Es eso racional? A menudo, en
mi opinión, no lo es. Dicho esto, Israel no tiene opción de elegir. Estados
Unidos es el único garante de seguridad final [de Israel] que supera todo lo
demás“.
El franco magnate inmobiliario Chan ha visitado regularmente Israel desde la
década de 1970. Habló con el Post al margen de la vigésimo tercera Conferencia
GoforIsrael en Tel Aviv, organizada por Cukierman & Co. Investment House y
Catalyst Funds.
“La guerra comercial es una guerra terciaria, ni siquiera una guerra secundaria.
Es la primera persona, eso es todo“, dijo Chan, cuya fundación familiar donó un
récord de $ 350 millones a la Universidad de Harvard en 2014.
“Me entristece ver a Estados Unidos haciendo tonterías. Abba Eban tenía
razón, y Winston Churchill repitió sus palabras, que Estados Unidos siempre
hará lo correcto después de agotar todas las alternativas“.
La conferencia anual de inversión internacional en el Hotel Hilton de Tel Aviv
atrajo a 1,000 asistentes, incluidos inversores, empresarios y representantes de
corporaciones multinacionales de Europa, China y los Estados Unidos.
Desde 2018, China se ha convertido en el segundo mayor socio comercial de
Israel a nivel mundial, con un aumento del comercio bilateral anual de solo $
50 millones en 1992, cuando se establecieron relaciones diplomáticas entre
los países, a más de $ 13 mil millones en 2017.
Las empresas chinas han aumentado sus inversiones en alta tecnología israelí
en los últimos años, invirtiendo casi $ 1.500 millones entre 2013 y el tercer
trimestre de 2018, según un informe reciente del Centro de Investigación IVC.
El creciente interés de los inversores chinos en los sectores de software y
ciencias de la vida ha reflejado en gran medida las tendencias principales.
Los inversores prolíficos han incluido Horizons Ventures y CE Ventures, con sede
en Hong Kong, el fondo China-Israel GEOC y Alibaba Capital Partners, con sede
en Hangzhou.

“En los últimos siete u ocho años, ha habido mucho interés por parte de China. El
interés es sorprendente y, por un lado, eso es bueno. Por otro lado, Israel siempre
tiene que pensar en el futuro“, dijo Chan, quien recibió un doctorado honorario
por promover la relación chino-israelí por la Universidad de Tel Aviv en 2014.
“
“Hace dos años, comencé a decirles a mis amigos israelíes que tengan cuidado
porque China es un país grande. China puede abrumar cuantitativamente y
eso no es bueno para Israel“.
Si bien los inversores chinos tienen la capacidad de “comprar todo“, dijo Chan,
el aumento de la inversión en Israel puede conducir a una reacción tanto
nacional como estadounidense. En cambio, Chan dice que las empresas israelíes
deberían “solo hacer transacciones que sean realmente beneficiosas” y
proporcionar calidad para la empresa en lugar de cantidad.
“Por ejemplo, ¿podemos encontrar transacciones en las que la compañía
israelí o los fundadores puedan mantener el control de la equidad? O al menos
mantener un interés significativo en la equidad en lugar de vender
directamente y, a cambio, abrir este mercado chino enorme“, dijo Chan.
“Ahora eso es lo que considero un trato de calidad“.
Bajo la persistente presión de Estados Unidos para monitorear las inversiones
de su adversario en la guerra comercial, el gabinete de seguridad de Israel
aprobó el establecimiento de un comité asesor en octubre para “examinar los
aspectos de seguridad nacional en el proceso de aprobación de inversiones
extranjeras“.
Se espera que comience a trabajar a finales de este mes, la decisión de
establecer el comité sigue a la creciente inversión china en los últimos años en
proyectos de infraestructura israelíes sensibles, incluido el proyecto del túnel
Carmel en Haifa, la construcción del tren ligero de Tel Aviv y los puertos en
Ashdod y Haifa, así como la venta del gigante alimentario Tnuva a la
corporación china Bright Foods.
“Como empresarios, siempre sospechamos. Volviendo a lo que dijo el CEO de
una compañía de Silicon Valley, solo el paranoico sobrevive. Por supuesto,
como dijo Ronald Reagan, confío pero verifico. Es el curso normal de los
negocios y lo más sensato“. dijo Chan.
“Dicho esto, también se puede ser irracionalmente sospechoso. Entonces,
simplemente uno se está preocupando innecesariamente y reduciendo sus
propias oportunidades … Tenemos que estar tranquilos, analizar las cosas
adecuadamente, saber cuál es el mejor curso de acción para cualquier país“.

Según Haggai Ravid, CEO de Cukierman & Co., el enfoque chino de las
inversiones en Israel ha cambiado significativamente desde que los primeros
inversores ingresaron al mercado y “dijeron que sí a todo“.
Los inversores “pasaron por una curva de aprendizaje y aprendieron que decir sí
a todo puede no ser necesariamente la estrategia de inversión correcta“, dijo
Ravid.
Los inversores chinos están centrando actualmente sus esfuerzos, dijo, en
identificar tecnologías innovadoras en sectores que incluyen atención médica,
inteligencia artificial, TI, robótica, fabricación avanzada y agricultura.
“Cuando se trata de industrias que pueden considerarse sensibles y que
podrían tener un impacto en la relación entre Israel, Estados Unidos y China,
son lo suficientemente diplomáticos como para no ir y ser agresivos al
respecto“, dijo Ravid.
“Vienen aquí porque quieren conocernos mejor, quieren ser amigables con
nosotros y quieren saber qué estamos haciendo bien. Creo que este es su factor
motivador. Se trata menos de ser una nación imperialista y ser posesivos. Se
trata menos de tomar lo que tenemos y llevárselo para sí, en realidad creo que
son potencialmente grandes inversores“.

https://www.enlacejudio.com/2019/12/02/multimillonario-de-hong-kong-solo-ee-uupuede-ser-amigo-de-israel-en-la-guerra-comercial/

Cada vez más inversores de China se
acercan a Israel
Israel, NOTICIAS

Agencia AJN
«A la luz de los cambios significativos en la economía global, la
posición de Israel en el mapa de inversión mundial se está
fortaleciendo», reveló el empresario francés-israelí Edouard
Cukierman antes de la conferencia GoforIsrael 2019. Cukierman es el
presidente de Cukierman & Co Investment House y cofundador de
Catalyst CEL Funds, los coorganizadores de la conferencia.
«Si bien la estabilidad económica en otras regiones del mundo está
disminuyendo, Israel sigue siendo una inversión estable y segura por
el momento, con un suministro diverso e impresionante de nuevas
empresas tecnológicas innovadoras», agregó.
La conferencia contó con paneles de discusión sobre oportunidades
para empresas israelíes en China, inversiones en empresas israelíes
de ciencias de la vida y lanzamientos de ascensores de dos minutos
de empresas y empresas israelíes en tecnología médica, software,
movilidad y robótica.
Hablando en la conferencia en el Hotel Hilton en Tel Aviv el lunes,
Cukierman explicó que Israel era un «centro global de capital de
riesgo» y un país que «produce numerosos unicornios [compañías
valoradas en más de mil millones de dólares] y tiene el segundo mayor
[riesgo de concentración de capital] después de Estados Unidos con
un aumento récord de capital”.

En el transcurso de 2019, las nuevas empresas y empresas israelíes
recaudaron alrededor de 6,5 mil millones de dólares, una suma que
solo es superada por Estados Unidos.
Cukierman también agradeció al empresario multimillonario de Hong
Kong Ronnie Chan, quien presidió la conferencia de GoforIsrael, por
ser un «socio leal en la innovación entre Israel y China». Chan es
presidente de Hang Lung Properties, una de las firmas inmobiliarias
más grandes de China, y el co- fundador de la fundación filantrópica
Morningside que se enfoca en tecnología y educación en China, Israel
y los Estados Unidos.
Chan instó a empresarios e inversores israelíes a estudiar
detenidamente los mercados y productos ofrecidos en China, les pidió
que no subestimen las capacidades tecnológicas de la potencia
asiática mientras las empresas con sede ahí siguen innovando y
creciendo.

https://www.cjch.cl/2019/12/vez-mas-inversores-china-se-acercan-israel/

אלו הסטרטאפים הישראלים שיציגו ב"נאומי מעלית" בכנס
GoforIsrael

אדוארד קוקירמן (יח"צ) ,יו"ר בית ההשקעות קוקירמן ושותף מנהל בקרן קטליסט

הבושם הנראה הראשון בעולם ,חווית הקניות האוטונומית והטכנולוגיה שתשפר את הבטיחות באתרי
הבנייה :טכנולוגיות ישראליות פורצות דרך בכנס  GoforIsraelיוצגו בפני מאות משקיעים ואנשי
עסקים מאירופה ,סין וארה"ב
טלנירי | 10:12 ,19/12/19

יותר מ 100 -חברות הייטק וסטארטאפים ישראלים ישתתפו בכנס  GoforIsraelה ,23-שיתקיים ב –2
לדצמבר במלון הילטון בתל-אביב ,ביוזמת בית השקעות קוקירמן וקרן הפרייבט אקוויטיCatalyst.
היזמים הישראלים יציגו בפני מאות משקיעים את מיטב החדשנות הישראלית בתחומים : IT,מדעי החיים,
סייבר ,מדיה ,אנרגיה ,ייצור מתקדם ,טכנולוגיות אוטומוטיב ועוד .כמו כן ,הם ייפגשו עם מאות משקיעים
בפגישות .1:1
בין החברות שיציגו בכנס:
– Amkiriפיתחה את הבושם הנראה הראשון בעולם .באמצעות מדבקה מיוחדת ,ניתן ל"קעקע" על הגוף
מגוון עיצובים שנשארים לאורך זמן עם ריח ייחודי.
https://www.youtube.com/watch?v=5jhTA6P3jew

– Parazeroמערכת מיוחדת למניעת התרסקויות ברחפנים .במקרה חירום או תנאי קיצון ,נפתח מצנח
מיוחד שנועד להגן על הרחפן מפני התרסקות ללא התערבות מפעיל
הרחפן.https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=hOplSrf9Q_U

 MobileODTחיישן לאיתור מוקדם של סרטן צוואר הרחם בעזרת הסמארטפון.https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=Nb3fpdhVdaw

– HeroKiחגורה לבישה למושתלי כליה ,המגנה על אזור ההשתלה מפני מכות העלולות לפגוע בכליה.
החגורה קלה ועשויה מחומר גמיש המתקשח רק בעת קבלת המכה.

Walkoutמשנה את האופן בו צרכנים עושים קניות בעולם הפיזי ,על ידי החלפת סריקת ברקוד ידנית
בסריקה אוטונומית המותקנת על עגלות קנייה.

( לדיגיטליותOut of Home) פיתחה ממשק אינטראקטיבי שהופך מודעות פרסום מחוץ לביתPointMe –
.באמצעות חיישן ואפליקציה

 המשפרת את,פיתחה מערכת לשליטה אוטומטית מרחוק במגדל התפעול במנוףULTRAWIS –
.הבטיחות באתר הבנייה ומספקת תמונת מצב מלאה למפעילים על הקרקע

מפתחת טכנולוגיית הדפסת תלת מימד ייחודית שמאפשרת לחברות תעשייתיותCreative IC3D .להדפיס מעגלים חשמליים וחיישנים על גבי מדבקות חד פעמיות
https://www.youtube.com/watch?v=6APB15WM0Uo

החברה פיתחה מכשיר לשיפור יכולת הנשימה והתנועה לחולי מחלת ריאות חסימתיתRespinova –
.( ומשפרת את איכות חייהם באופן משמעותיCOPD), כרונית

.מערכת יעילה וחסכונית לטיפול בסרטןHIL Applied Medical –
https://www.youtube.com/watch?v=qetYquOA5w0

פיתוח הדפסות תלת מימד במתכת וקרמיקה לתעשייהXjet –
https://www.youtube.com/watch?v=dnIXAYvisus

:חברות נוספות שישתתפו בכנס
Galileo Wheel, Zify, 3GSolar, TheDOCK Innovation, NeuroRx, Arbe Robotics, Beelivery,
Neteera, Woduels, SatixFy, CodeMonkey Studios, Raziel Therapeutics, MedCu,
MedAware, Nutritional Growth Solutions, Nuance Hearing, Genoscience Pharma,
TransAlgae, Zmed Laser, BondIT, Sealartec, MeMeMe, Sky & Space Global, CENS,
Baseline Vision, Greenvibe, Raft Technologies, Sure Universal
לאתר הכנס לחצו כאן

http://www.talniri.co.il/marketnews/article.asp?mp=null&id=97242

https://techtime.co.il/2019/11/05/goforisrael/

https://www.israeldefense.co.il/he/node/40948

כנס  GoforIsrael,ה 23-במספר ,חוזר לישראל ויתקיים ב– 2בדצמבר במלון הילטון בתל-אביב.
כנס ההשקעות הבינלאומי ,המאורגן על ידי בית השקעות קוקירמן וקרן הפרייבט אקוויטי Catalyst,
נחשב לאחד מכנסי העסקים החשובים והיוקרתיים בישראל ,בזכות הכרה בינלאומית בהשפעתו על
עתיד ההשקעות הזרות בישראל ועל השקעות ישראליות וגלובליות ברחבי העולם .זהו כנס
GoforIsraelהשלישי שמתקיים בשנה הנוכחית ,לאחר שני כנסים שהתקיימו בסין ובשוויץ.
בכנס בתל-אביב תשתתף משלחת בכירה מ -INSEAD,אחד מבתי הספר לעסקים המובילים בעולם,
שהינו גם המפורסם והיוקרתי ביותר מחוץ לארה"ב .את המשלחת יוביל דיקאן האוניברסיטה ,איליאן
מיהוב  (Ilian Mihov),שגם יקבל את פרס  GoforIsraelעל תרומתו בהכשרת מנהלים בכירים
ומשפיענים במשק ובהייטק הישראלי.
בין הבוגרים הישראלים של בית הספר היוקרתי :חיים שני  -לשעבר מנכ"ל נייס ,איז'יה צ'צ'יק -
לשעבר יו"ר  HOT,עינת וילף  -ח"כ לשעבר וסופרת ,אמנון דיק  -לשעבר מנכ"ל בזק לשעבר ,יואב

שלוש  -לשעבר מנכ"ל סייטקס ,אילן כהן  -לשעבר מנכ"ל משרד רה"מ ויו"ר מקווה ישראל ,אלונה בר-
און  -מבעלי גלובס ועוד .כמו כן ,יעביר הדיקאן סדנה מיוחדת בנושא "פיתוח כלכלי ומלכודת ההכנסה
הממוצעת" (Middle income trap).
הכנס יתמקד בסוגיות החמות של שוק ההון ,בגיוס השקעות ועידוד שיתופי פעולה בין ישראל לבין
משקיעים ותאגידים .בכנס תוצג חדשנות ישראלית פורצת דרך ,בתחומים כמו : IT,מדעי החיים,
סייבר ,מדיה ,אנרגיה ,ייצור מתקדם ,טכנולוגיות אוטומוטיב ועוד.
אדוארד קוקירמן ,יו"ר בית ההשקעות קוקירמן ושותף מנהל בקרן"  Catalyst:על רקע השינויים
המשמעותיים בכלכלה העולמית ,מקומה של ישראל במפת ההשקעות הגלובלית מתחזק .בעוד
שהיציבות הכלכלית באזורים אחרים בעולם פוחתת ,ישראל נשארת בינתיים אי יציב ובטוח
להשקעות ,עם היצע מגוון ומרשים של חברות סטארטאפ בטכנולוגיות פורצות דרך .כנס
GoforIsraelמאיץ את ההיכרות של המשקיעים עם השוק הישראלי ,תוך יצירת מפגש ממוקד ובלתי
אמצעי בין יזמים ישראלים במגוון תחומים למשקיעים בכירים מאירופה ,ארה"ב וסין .היזמים
הישראלים ייהנו מההזדמנות להציג את הטכנולוגיות שלהם על הבמה וכן בפגישות מאורגנות מראש
עם משקיעים איכותיים".
יו"ר הכנס יהיה(  Ronnie Chanרוני צ'אן) ,יו"ר  Hang Lung Properties,מתאגידי הנדל"ן הגדולים
בסין ,ומייסד משותף של קרן ההון סיכון הבינלאומית  Morningside,המשקיעה בטכנולוגיה .רוני צ'אן
הוא גם פילנטרופ גדול ועומד בראש קרן  Morningside Foundationהמתמקדת בתחום החינוך
וחינוך טכנולוגי ,בסין ,ארה"ב וישראל.
בין באי כנס  GoforIsraelמקבלי החלטות בכירים ,אנשי עסקים ויזמים מובילים ,בהם מנהלים
מתעשיית ההון-סיכון כמו גם משקיעים פרטיים .בין הדוברים :יאיר שמיר שר החקלאות לשעבר
ושותף מנהל בקרן  Catalyst,אדי קוקירמן יו"ר בית ההשקעות קוקירמן ושותף מנהל בקרן
Catalyst,ז'או ווי מנכ"ל  China Everbright Limited,נתי גינור ,מנהל מניות גלובליות והשוק
הישראלי , Jeffries,דב מורן שותף מנהל ב  – Grove Ventures,מיכאל זנג שותף מנהל ב –
PreIPO Capitalוהכלכלן הראשי של ה  – Business review,ד"ר יאיר שינדל מייסד ושותף מנהל
בקרן  aMoon,זאב זהבי סגן נשיא להשקעות בקרן ההשקעות של ג'ונסון אנד ג'ונסון ,חגי רביד,
מנכ"ל בית ההשקעות קוקירמן ,טרי קוברט ,עוזרת סגן נשיא לפיתוח עסקי , Merck & Co.,שנגיאן
פן שותפה מנהלת בקרן קטליסט ,ג'ק ווילקה מנהל כספים ראשי ב  – Tufin,אורן גדות מנכ"ל
 Incubit,יואל בר-אור מנכ"ל  Trax,רוג'ה קוקירמן לשעבר מנכ"ל קבוצת רוטשילד ,סיוון יערי מייסדת
ומנכ"לית  Innovation Africaועוד.
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/416791

https://www.facebook.com/TalkingAsia/photos/a.2047684422180803/2516725848609989/
?type=3&theater
https://www.linkedin.com/company/talkingasia/

בכנס בתל-אביב תשתתף משלחת בכירה מ -INSEAD,אחד מבתי הספר לעסקים המובילים
בעולם ,שהינו גם המפורסם והיוקרתי ביותר מחוץ לארה"ב .את המשלחת יוביל דיקאן
האוניברסיטה ,איליאן מיהוב  (Ilian Mihov),שגם יקבל את פרס  GoforIsraelעל תרומתו

בהכשרת מנהלים בכירים ומשפיענים במשק ובהייטק הישראלי .בין הבוגרים הישראלים של
בית הספר היוקרתי :חיים שני ,לשעבר מנכ"ל נייס ,איז'יה צ'צ'יק ,לשעבר יו"ר HOT ,עינת וילף
ח"כ לשעבר וסופרת ,אמנון דיק לשעבר מנכ"ל בזק לשעבר ,יואב שלוש לשעבר מנכ"ל
סייטקס ,אילן כהן לשעבר מנכ"ל משרד רה"מ ויו"ר מקווה ישראל ,אלונה בר-און מבעלי גלובס
ועוד .כמו כן ,יעביר הדיקאן סדנה מיוחדת בנושא "פיתוח כלכלי ומלכודת ההכנסה הממוצעת "
(Middle income trap).

לדברי אדוארד קוקירמן ,יו"ר בית ההשקעות קוקירמן ושותף מנהל בקרן"  Catalyst:על
רקע השינויים המשמעותיים בכלכלה העולמית ,מקומה של ישראל במפת ההשקעות הגלובלית
מתחזק .בעוד שהיציבות הכלכלית באזורים אחרים בעולם פוחתת ,ישראל נשארת בינתיים אי
יציב ובטוח להשקעות ,עם היצע מגוון ומרשים של חברות סטארטאפ בטכנולוגיות פורצות דרך.
כנס  GoforIsraelמאיץ את ההיכרות של המשקיעים עם השוק הישראלי ,תוך יצירת מפגש
ממוקד ובלתי אמצעי בין יזמים ישראלים במגוון תחומים למשקיעים בכירים מאירופה ,ארה"ב
וסין .היזמים הישראלים ייהנו מההזדמנות להציג את הטכנולוגיות שלהם על הבמה וכן בפגישות
מאורגנות מראש עם משקיעים איכותיים".
יו"ר הכנס יהיה ( Ronnie Chanרוני צ'אן ),יו"ר  Hang Lung Properties,מתאגידי הנדל"ן
הגדולים בסין ,ומייסד משותף של קרן ההון סיכון הבינלאומית  Morningside,המשקיעה
בטכנולוגיה .רוני צ'אן הוא גם פילנטרופ גדול ועומד בראש קרן Morningside Foundation
המתמקדת בתחום החינוך וחינוך טכנולוגי ,בסין ,ארה"ב וישראל.
בין באי כנס  GoforIsraelמקבלי החלטות בכירים ,אנשי עסקים ויזמים מובילים ,בהם מנהלים
מתעשיית ההון-סיכון כמו גם משקיעים פרטיים .בין הדוברים :יאיר שמיר שר החקלאות
לשעבר ושותף מנהל בקרן  Catalyst,אדי קוקירמן יו"ר בית ההשקעות קוקירמן ושותף מנהל
בקרן  Catalyst,ז'או ווי מנכ"ל  China Everbright Limited,נתי גינור ,מנהל מניות גלובליות
והשוק הישראלי , Jeffries,דב מורן שותף מנהל ב  – Grove Ventures,מיכאל זנג שותף מנהל
ב  – PreIPO Capitalוהכלכלן הראשי של ה  – Business review,ד"ר יאיר שינדל מייסד ושותף
מנהל בקרן  aMoon,זאב זהבי סגן נשיא להשקעות בקרן ההשקעות של ג'ונסון אנד
ג'ונסון ,חגי רביד ,מנכ"ל בית ההשקעות קוקירמן ,טרי קוברט ,עוזרת סגן נשיא לפיתוח
עסקי , Merck & Co.,שנגיאן פן שותפה מנהלת בקרן קטליסט ,ג'ק ווילקה מנהל כספים ראשי
ב  – Tufin,אורן גדות מנכ"ל  Incubit,יואל בר-אור מנכ"ל  Trax,רוג'ה קוקירמן לשעבר
מנכ"ל קבוצת רוטשילד ,סיוון יערי מייסדת ומנכ"לית  Innovation Africaועוד .
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