
8 סטארט-אפים ישראלים ברשימת 100 חברות הטכנולוגיה הטובות
באירופה

Waze ,'סולאר אדג ,MS Tech , attracTV :כך פרסם הלילה מגזין רד הרינג. בין הנבחרות
וטראסטיר
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הסטארט-אפים הישראלים ממשיכים לככב ולזכות בתחרויות נחשבות ברחבי העולם. הלילה הכריז מגזין הטכנולוגיה
רד הרינג על הזוכים בתחרות, לאחר שבחר את 100 חברות הטכנולוגיה המוערכות ביותר באירופה. לרשימה

התברגו שמונה חברות סטארט-אפ ישראליות, מספר מרשים בכל קנה מידה, והוכחה נוספת לכך שבכל הקשור
לסצינת הסטארט-אפים - ישראל היא מובילה עולמית. ההישג המצוין שנרשם הלילה, גם אם מדובר רק בתחרות

מטעם מגזין טכנולוגי, מצטרף לרשימת זכיות שנרשמו לאחרונה בסטארט-אפ הישראלי. קונדואיט הישראלית דורגה
במקום ה-29 ברשימה ה-1,000 האתרים הפופולאריים בעולם; 12 חברות טכנולוגיה ישראליות התברגו ברשימת

ה-Cool Vendors של גרטנר לשנת 2010; וחברת הסטארט אפ אקסודיוס והיזם ד"ר יורם לבנון, שפיתחו
טכנולוגיה שמאבחנת רגשות לפי קול, זכו בחודש מרץ האחרון במקום הראשון בתחרות היוקרתית Demo וגרפו

פרס של מיליון דולר. הבחירה של רד הרינג התבססה על פי קריטריונים כמותיים ואיכותיים, כמו ביצועים פיננסיים,
חדשנות טכנולוגית, איכות ניהולית, ביצוע אסטרטגיה ואינטגרציה של המוצרים בתעשיות בהם הסטארט-אפים

פועלים.

החברות הישראליות שדורגו ברשימה

attracTV - החברה אחראית ליצירת ווידג'טים שונים על גבי קטעי וידאו. הווידג'טים מופיעים לצופה כשכבה מעט
שקופה, אשר צפה על גבי הווידיאו ואין צורך בהורדה של רכיב נוסף. בין הווידג'טים שהחברה מציעה כיום לגופי

מדיה המשדרים אונליין ניתן למצוא חיבור לפייסבוק, טוויטר, צ'אט, וידיאו על וידיאו, סקרים, צ'אט עם אורח, וחיבור
לפידים חיצוניים. יזמים: צחי סופר וגיא תומר

BriefCam - מדי יום מיליוני מצלמות אבטחה מתעדות את פעילותנו מסביב לשעון ומספקות מידע שמסייע ללכידת
עבריינים. ואולם, צפייה רציפה במצלמות האבטחה הרבות דורשת כוח אדם רב וזמן יקר. BriefCam פיתחה פתרון

לבעיה שיחסוך זמן ומשאבים רבים בשליפת המידע שצולם במצלמות אלו - תוכנת מחשב המספקת מתוך שעות
וידאו רבות תקציר וידאו תוך שמירה על המידע העיקרי שצולם. היזם מאחורי החברה הוא פרופ' שמואל פלג

מהאוניברסיטה הברית שצפוי לקבל את פרס קיי באירוע שייערך ב-9 ביוני.

MS Tech - החברה מפתחת ומייצרת חיישנים יחודיים עבור מגוון תעשיות, בין היתר עבור אבטחת איכות במזון,
דיאגנוסטיקה בתחום הביו-מדיקל, מטעני נפץ, חומרים מוברחים, ניטור מים, אוויר וחלל אוויר. כמנכ"ל החברה

משמש דורון שלום. היזם הוא ד"ר לב דיין.

SolarEdge Technologies -תאים סולארים הנמצאים בפאנלים סולאריים עשויים ממוליכים למחצה. בדרך כלל
התהליך להפקת חשמל הוא כזה: התא הסולארי משחרר אלקטרונים היוצרים זרם חשמלי כאשר השמש פוגעת בו.
הבעיה היא שנוצר זרם חילופין שאותו צריך להמיר לזרם ישיר וקבוע - מתח של 220 וולט בישראל - בכדי שמכשירי
החשמל יעבדו. את ההמרה הזו ביצעו עד היום קופסאות ישנות שלא עשו את התהליך בצורה יעילה. הטכנולוגיה של
סולאראדג', שמגיעה בעצם מעולם המוליכים למחצה וכוללת שבבים ותוכנה, מסייעת לשפר את הליך ההמרה באופן

יעיל יותר. היזמים הם גיא סלע, ליאור הנדלסמן, מאיר אדסט, יואב גלין ואמיר פישלוב.

SundaySky - הפיתוח הטכנולוגי של סאנדי סקיי הוא מערכת שמאפשרת ליצור באופן אוטומטי קטעי וידיאו על
בסיס תכנים ווב. החברה את התוכן, טקסטים, תמונות וכדומה מאתרים, והופכת אותם באופן אוטומטי לסרטון וידיאו.

היזמים הם יניב אקסן ושמואל ולר

TaKaDu - הפתרון הטכנולוגי של החברה הוא מנוע אלגוריתם חכם, שמאפשר לזהות שינויים בדפוסי הפעולה של
זרימת המים בצינורות באמצעות איתור השינויים ביחס שבין אזורים שונים. המנוע מנתח את המידע שמגיע משעוני
המים ומדי הלחץ, לומד את ההיסטוריה של דפוס הזרימה ויוצר מודל מתמטי שמצליח, באמצעות ניתוח היחס שבין
נקודות שונות, למצוא חריגות. חריגות הן דליפה - פיצוץ של צינור, שעון שהתקלקל או כויל לא טוב. היזם מאחורי

החברה הוא היזם הסדרתי אמיר פלג.

Trusteer - טראסטיר פיתחה מערכת בשם Rapport שמגינה על בנקים, מתווכים, גופי בריאות ואתרי מסחר
אלקטרוני מפני גניבת זהות לקוחות (identity theft) . מדובר באחת הבעיות הכואבות בעולם אבטחת המידע,
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Rapport ,שנזקיה מוערכים מדי שנה בעשרות מיליארדי דולרים. בחברה מציינים כי בניגוד לפתרונות מתחרים
יכולה להגן על הגולשים גם אם המחשב שלהם נגוע בסוס טרויאני או קוד זדוני מסוג keyloggers. היזם מאחורי

החברה הוא שלמה קרמר, אחד ממייסדי צ'ק פוינט.

Waze - ווייז פועלת בתחום פיתוח אפליקציות רשת סלולאריות מבוססות מיקום וניווט בשיתוף של קהילת הגולשים
במדינות שונות ברחבי העולם. השירות שפיתחה waze כולל מפות המתעדכנות ברציפות, התרעות על עומסי

תנועה ותאונות, ומידע המציע למשתמשים את הדרך המהירה ביותר להגיע ליעד שלהם. ל-waze כ-330,000
משתמשים סלולאריים (נוקיה, אייפון, אנדראויד ו-WM). בתחילת 2009 השיקה waze את האפליקציה בארה"ב

ובמהלך חודש נובמבר 2009 פתחה את השירות למשתמשים נוספים ברחבי העולם. כיום זמינה waze בכ-900
ערים שונות ברחבי העולם. היזם מאחורי החברה הוא נועם ברדין.

סטארט-אפ נוסף שנבחר הוא ורינגו, המוגדר לפי רד הרינג כבריטי, אך היזם מאחוריו הוא הישראלי ג'ון מדווד

עוד בנושא:

• סולוטו הישראלית - הזוכה הגדול של תחרות הסטארט-אפים של טק-קראנץ'

• זוכה ישראלית ב-CES: חברת המדיה סנטר בוקסי

• 12 ישראליות ברשימת ה-Cool Vendors של גרטנר לשנת 2010
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