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חממת פיוצ'רקס משקיעה בסטארט–אפ
חדש של רפי גדרון מכרומטיס
)צילום :איל יצהר(

לפני כולם
מאת גלי וינרב

ד"ר רפי גדרון ,אחד ממייסדי
כרומטיס שנמכרה ב–2000
תמורת יותר מ– 4מיליארד
דולר וכיום יו"ר הארגון
הישראלי לטכנולוגיות המוח,
עובר רשמית לתחום הביומד.
גדרון ,המשמש היום כיו"ר
ארגון טכנולוגיות המוח שהקים
הנשיא לשעבר שמעון פרס,
החל לפעול גם כיזם בתחום
בהקמת חברת Xonovo
לטיפול באלצהיימר ומחלות
אחרות הכרוכות בהתנוונות
המוח .החברה נכנסה היום
לחממה הביוטכנולוגית
 FutuRxשל המדען הראשי
שמופעלת על ידי הזכייניות
קרן אורבימד וג'ונסון אנד
ג'ונסון )באמצעות קרן
ההשקעות  (JJDCוטקדה.
 XoNovoשל גדרון הוקמה
על בסיס טכנולוגיה שמקורה
דווקא ב–Oklahoma Medical
Research Foundation
בארה"ב .מדובר במולקולה
שכבר עברה נסיויים בבעלי
חיים בהם נמצא כי היא משפרת
את המצב של חיות עם מחלות
מודל המדמות אלצהיימר ו–
 .ALSאצל החיות החולות
באלצמהיימר ,התרופה הפחיתה
את ההתדרדרות הקוגניטיבית
וגם הפחיתה הצטברות במוח של

רפי גדרון .מערכת העצבים

חומרים המזוהים עם המחלה.
בשלב הראשון תפעל
 Xonovoלטיפול באלצהיימר
וכן מחלת היתום הנדירה
 .Battenאת החברה תנהל
ד"ר ליאורה בראימן–ויקסמן.
תחום האלצהיימר היה בשנים
האחרונות רווי כשלונות ,אך
החברה מעודדת מכך שמנגנון
הפעולה של התרופה הוא חדש
 היא תוקפת חלבון בשם ,CRMP2שעד כה לא היה
המטרה של אף תרופה שנכשלה.
חברה נוספת שבה
משקיעה החממה היא Hepy
 ,Biosciencesשמפתחת
תרופה לסרטן ופועלת על ידי
דיכוי אנזים מסוים בתוך הגידול
הסרטני שהינו חיוני בצמיחת
הגידול ושליחת גרורות .בשלב
הראשון יפותח המוצר לתחום
סרטן הריאות וסרטן הלבלב.
היא מבוססת על מחקריו של
פרופ' ישראל ולודבסקי ממכון
רפפורט למחקר שבפקולטה

לרפואה בטכניון והמחלקה
לאונקולגיה שבמרכז הרפואי
הדסה .שותף נוסף להקמת
החברה הוא פרופ' עודד ליבנה,
ראש המרכז לביולוגיה מבנית
באוניברסיטה העברית .את
החברה תנהל ד"ר נילי שוץ.
מדובר בשתי חברות תרופות
בשלבים ראשונים ,אשר עדיין
אינן מתאימות לקרן הון סיכון
בתחום ,אך הן נתפסות על ידי
הזכיינים כעתירות פוטנציאל.
ד"ר עינת זיסמן ,מנכ"ל
 ,FutuRxציינה כי "אני
מאמינה שבאמצעות החממה
יהפכו החברות לגופים מובילים
שלהם תרומה משמעותית
בפיתוח טכנולוגיה לתועלת
החולים".

"השקעה בחברות
עם סיכון גבוה"
לדברי אניה אלדן ,מנכ"ל
תוכנית החממות הנכנסת,
מסרה כי" :התוכנית של חממת
הביוטק מאפשרת לכל חברת
חממה שעומדת באבני דרך
להגיע למימון של יותר מ–8
מיליון שקלים בתקופה של
שלוש שנים .השתתפות המדינה
ב– 85%מהתקציב ומימון היתרה
על ידי החממה ,מאפשרת
השקעה בחברות עם סיכון גבוה
אשר אחרת לא היו מסוגלות
להשיג מימון .מבנה זה יסייע
לביסוס תעשיית הביו–פארמה
במדינת ישראל"¿ .

למשפחת גרשוני
בתיה ,אלי ,יואב ,הדר ,עודד ואיתן
אתכם באבלכם במות האם ,הסבתא וסבתא רבא

גרשוני ז"ל

נעמי
אבידוב ,אפרימה ,בלומנקרנץ ,בן חיים ,בן עזרא ,גופר,

גל ,דוד ,הר לב ,וייס ,ורניק ,יוזם ,לוסטיג ,ניב ,עוזרי.
י ,עוזרי .ר ,פולקמן ,פלס ,צור ,קדם ,קידרון ,שטרן
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"יכולנו לגייס -
הסטארט–אפ הישראלי
אינטלינקס שמנטר
את הפעילות
הממוחשבת בארגונים
גדולים נמכר תמורת
 67מיליון דולר
ל–Bottomline
האמריקנית f
המנכ"לית אורנה מינץ
דב" :לבוטום ליין יש
מאה אנשי מכירות
ולנו שניים .זה מסביר
את כל העניין"

הצמיחה של שוק הסייבר

הונאות פוגעות
ב–5%
מההכנסות
של ארגונים

הנזק השנתי
שנגרם עקב
הונאות מוערך
ב– 3.7טריליון ד'

 /עידן רבי
 40%מארגוני
הבריאות בעולם
דיווחו על זליגת
נתונים

הנזק הממוצע
שנגרם מכל רשומה
שנפרצת מוערך
ב– 145דולר

ישג נוסף לסייבר
הישראלי :חברת
אינטלינקס ) (IntellinXנמכרה
אתמול תמורת  67מיליון
דולר לחברת Bottomline
.Technologies
החברה הרוכשת היא חברה
ציבורית אשר שווי השוק שלה
הוא כ– 850מיליון דולר .עובדי
 IntellinXיקבלו בנוסף מניות
בהיקף של כ– 18מיליון דולר,
על מנת שימשיכו לעבוד
בחברה הרוכשת.
לפי הנתונים של מאגר
האתר של " .IntellinXמקליטים את כל המידע"
המידע  ,IVCאינטלינקס
שהוקמה בשנת  2005גייסה
אינטלינקס ועד לאקזיט.
סכום של  6מיליון דולר ,כך
"החברה קמה ב– ,2005אחרי
שהעסקה משקפת למשקיעים
"תראה למשל את שמכרנו את סברהטק ובעצם
החזר מרשים של יותר מאשר
חילקנו אותה לשני חלקים,
פי  10על הכסף .המרוויחים
המקרה של סוני
שאחד נמכר והשני היווה בסיס
הגדולים מהעסקה הם המייסדים,
שבו דלף מידע
להקמת אינטלינקס .המשקיעים
קרן  Ascendהישראלית
באינטלינקס הם ברובם אותם
שכבר נסגרה ,קרן אוסטרלית מאוד רגיש על
ומשקיעים פרטיים .ככל
המשקיעים".
אחוזיםהידוע ,ידי עובד שהיתה
המייסדים מחזיקים
החברה מפתחת פלטפורמה
בודדים מהחברה.
אשר מנטרת את הפעילות
לו גישה למידע.
אינטלינקס מעסיקה קרוב
הממוחשבת בארגונים גדולים.
למאה עובדים בעולם ,מתוכם אנחנו יכולים
"המוצר שלנו ייחודי" ,אומרת
כשמונים באור יהודה והשאר
מינץ דב" ,אנחנו מקליטים
לדעת מי זה היה
בניו ג'רזי .את החברה מובילים
למעשה את כל המידע
המייסדים אורנה מינץ דב
או להתריע למשל שמייצרים כל המשתמשים,
)שמכהנת גם כמנכ"לית(
הפנימיים והחיצוניים .המטרה
שמישהו הסתכל
ובועז קרלבאום ,יוצא .8200
היא לא רק לאסוף את המידע,
על הרשומה של
השניים כבר שיתפו פעולה
אלא גם לבצע אנליזה שלו .זה
סברהטק,
בעבר במסגרת חברה
מסייע ללקוחות שלנו להתמודד
אובמה"
אשר נמכרה בשנת  2005ל–
עם דרישות של רגולציה וגם
 Software AGהגרמנית.
למנוע הונאות בתחומים שונים".
מינץ דב סיפרה היום
מינץ דב מספרת כי החברה
ל"גלובס" על המסע שנמשך
רווחית ויש לה כ– 200לקוחות
עשר שנים מאז הקמת
בכל רחבי העולם.
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