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מצגת זו הוכנה על-ידי הייב 2040 מו"פ שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"( לצרכי הצגה כללית אודות השותפות, ומשכך, המידע הכלול בה הינו תמצית בלבד, ואינו ממצה את מלוא 
הנתונים אודות השותפות ופעילותה. אשר על כן, אין במצגת זו כדי לתאר את פעילות השותפות באופן מלא ומפורט, והיא אינה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדיווחי השותפות לציבור, 
לרבות תשקיף להשלמה ותשקיף מדף של השותפות נושא תאריך 18 ביוני 2021, כפי שפורסם במערכת המגנ"א ביום 17 ביוני  2021 )מס' אסמכתא: 2021-01-102366( , ויש לקרוא אותה 
יחד עם הדיווחים אותם מפרסמת השותפות מכוח דין באתר הבורסה בתל-אביב ובאתר רשות לניירות ערך. המידע הנכלל במצגת זו איננו מתיימר להקיף או להכיל את כל המידע העשוי 
להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות ערך של השותפות. השותפות אף אינה מתחייבת לעדכן או לשנות את המידע הנכלל במצגת כדי שישקף אירועים או 
עריכה, עיבוד, או פילוח שונים מהאופן בו מוצג במצגת או שינויים שיתרחשו לאחר מועד הכנתה. אין באמור במצגת זו כדי להוות מתן ייעוץ מיסוי או עסקי והיא אינה תחליף להתייעצות עם 
יועצים מתאימים בהיבטים אלו. מצגת זו )ובפרט שקפים 9, 13, 15, 17 ו-21( מכילה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968, הן לגבי פעילות השותפות והן לגבי 
השווקים בהם היא פועלת, וכן כל מידע אחר לרבות תחזיות, הערכות, אומדנים ומידע אחר בנוגע לאירועים ועניינים שיתרחשו או עשויים להתרחש בעתיד, שהתממשותם אינה ודאית ואינם 
בשליטתה של השותפות בלבד. מידע צופה פני עתיד במצגת מבוסס על הערכות והנחות של הנהלת השותפות נכון למועד הכנת המצגת, שהן בלתי ודאיות מטבען בהיותן כרוכות בסיכונים 
הכרוכים בפעילות השותפות, ושאינם מצויים בשליטת השותפות, אשר כל אחד מהם, או שילוב שלהם, עשוי לפגוע בתוצאות פעילות השותפות וממילא בהתממשות אותן הערכות ותחזיות 
וכן מהתפתחויות בסביבה הכללית, בתנאי השוק ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות השותפות וכיוצא באלה אירועים אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת 
השותפות. התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני העתיד תושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות השותפות וכן מההתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים 
חיצוניים המשפיעים על פעילות השותפות ואשר לא ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת השותפות. המצגת כוללת נתונים ופרסומים סטטיסטיים שפורסמו על-ידי צדדים 
שלישיים, אשר תוכנם לא נבדק על ידי השותפות והשותפות אינה אחראית לנכונותם. המידע הנכלל במצגת איננו מהווה הצעה או הזמנה להציע הצעות לרכישת ניירות ערך של השותפות.

גילוי נאות ומידע צופה פני עתיד
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כרטיס ביקור

HIVE 2040 - שותפות מחקר ופיתוח 
הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב 

IPO-לאחר שגייסה כ-32 מיליון ש"ח ב

השותפות הוקמה על ידי קבוצת אבנון, בשיתוף 
פעולה עם גופים פיננסיים ואסטרטגיים מהמובילים 
בישראל, מנהלים מנוסים, יזמים ומומחים עם עבר 

ביצועי מוכח בתחום העסקי והטכנולוגי

לצוות השותפות ניסיון רב בהובלת חברות 
והשבחתן, לצד היסטוריה נרחבת של 

השקעות בהיקפים גדולים והובלת מיזוגים, 
רכישות והנפקות

השותפות תשקיע בחברות טכנולוגיות חדשניות 
 ,*Public Safety-ו Smart Economy-בתחומי ה

בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה וצוות מנוסה, 
Non military*שמסלולן לאקזיט הינו בטווח הנראה לעין
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הנהלת הקרן

אביעד גרינפלד מנכ"ל משותף

 משנה לנשיא- קבוצת אבנון.

 יו"ר חברת קומפרטס בע"מ 
.)Comparts(

 מכהן כחבר דירקטוריון במספר 
חברות בקבוצת אבנון, לשעבר 
סמנכ"ל הכספים של הקבוצה.

 לשעבר מנהל מחלקות אשראי
ומנהל פיתוח עסקי בבנק לאומי.

 בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל 
עסקים ותואר שני במשפטים 

מאוניברסיטת בר אילן.

אבי כוכבא מנכ"ל משותף

 מנכ"ל חטיבת FINTECH -  קבוצת אבנון.

 HP בחברת AGM ,מפקד ממר"מ לשעבר 
העולמית, משנה למנכ"ל וחבר הנהלה 

בבנק הפועלים וראש חטיבת החדשנות, 
דירקטור בישראכרט. 

 VNT Software - ייסד וניהל 3 סטרטאפים 
- WALLPEX ,לניהול מערכות תשתית 

 ארנק דיגיטלי ו-DataProfit בתחום
האלגו טריידינג.

 תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת בר 
אילן, MBA של מאוניברסיטת דרבי באנגליה 

 ומועמד לדוקטורט באוניברסיטת
ABS International בשוויץ.

סטייסי דותן סמנכ"ל שיווק

 חברת דירקטוריון – קבוצת אבנון.

 בעלת ניסיון רב בהובלה שיווקית
של חברות לפני הנפקה.

 חברת דירקטוריון בשלוש
מחברות הקבוצה.

 לשעבר מנהלת שיווק
ב-Logic Industries ופיתוח עסקי 

Crystal Systems Solutions-ב
.Formula Group

חי יחזקאל סמנכ"ל כספים 

 סמנכ"ל כספים - קבוצת אבנון.

NOX סמנכ"ל כספים בחברת 
 Group בע"מ, בקר כספים בחברת
 ההיי-טק פרדיגם גיאופיזיקה בע"מ

ובכיר בצוות הביקורת במשרד רואי 
.Ernst & Young החשבון

 תואר ראשון במנהל עסקים במגמת 
חשבונאות ותואר שני במנהל עסקים 

במגמת מימון ושוקי הון.
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אודות קבוצת אבנון
   הוקמה על ידי תומר אבנון, יוצא שייטת 13,

  יזם בעל ניסיון רב בהקמה ופיתוח חברות.
   מחזור הכנסות שנתי העומד על מאות

  מיליוני דולרים.
   התמחות במתן פתרונות אינטגרטיביים

   וטכנולוגיות מתקדמות לחברות פיננסיות,
  סוכנויות ממשלתיות, גורמי HLS בסקטור הציבורי.

   Dealflow עשיר ומגוון של חברות טכנולוגיה 

    מתקדמות המאפשר זיהוי הזדמנויות בשלבים    
     מוקדמים בהתאם למגמות השוק הבינלאומי

  וצרכי לקוחותינו.
   אקו-סיסטם מלא של גופי מימון ופיתוח עסקי,

   מוסדות פיננסים, מומחים בינלאומיים, מכוני מחקר
   ואלפי לקוחות, אשר מעניק לחברות המטרה תמיכה

  הוליסטית לצמיחה מהירה.

הון סיכון

קבוצת אבנון פועלת בארבעה וקטורים

קבוצת אבנון במספרים

ייצור פתרונות טכנולוגיה
אינטגרטיביים

70
מדינות

7
נציגויות

14
חברות

250
עובדים

Youtube לצפייה בסרטון

5

https://www.youtube.com/watch?v=JKwzkRw7YDY&ab_channel=AvnonGroup


חברי ועדת השקעות

תומר אבנון
 מייסד ונשיא קבוצת אבנון, ייסד

,TAR IDEAL ,את חברתו הראשונה 
בשנת 1989.

 מעל ל-32 שנות ניסיון מוכח בביצוע 
פרוייקטי HLS בינלאומיים רחבי היקף.

יוחנן דנינו יו"ר הדירקטוריון
 לשעבר מפכ"ל משטרת ישראל, ראש היחידה

 הארצית לחקירות בינלאומית, לשעבר יו"ר
חברת הביטוח מגדל.

 Hart Digital, Together יו"ר מועצת מנהלים של 
.Sosa-ו Black Cube ועדה מייעצת של ,Pahrma

תמיר פרדו
 כיהן כראש המוסד למודיעין ולתפקידים

מיוחדים בשנים 2011 – 2016.
 מייסד שותף ונשיא חברת XM Cyber העוסקת 

בהגנת סייבר ומייעצת לעשרות חברות.

יוסף וייס
 לשעבר מנכ"ל התעשייה אווירית ויו"ר 

.ELTA-דירקטוריון ב
 Spacecom, BSEL-חבר דירקטוריון ב 

.UVision-ו

חוליו שלו
,NSO מייסד שותף ומנכ"ל 

מחברות הסייבר המובילות בעולם.
 יזם סדרתי וחבר דירקטוריון במגוון
חברות ביוטק, תקשורת ואימפקט.

 משקיע פעיל בעשרות חברות סטארטאפ. 

בוקי כרמלי
 מייסד ומנהלה הראשון של הרשות הלאומית 

להגנת הסייבר תחת ראה״מ, ראש חטיבה 
בכיר במשרד הביטחון להגנת סייבר.

 יזם הייטק בתחומי הסייבר והשקעות
אלגוטריידינג, בוגר יחידה 8200.

שוקי כהן שרת
 מייסד ויו״ר חברת Togheter השקעות, 

המשקיעה בחברות ובמיזמים טכנולוגיים.
 שימש בתפקידי ניהול בכירים

בחברות היי-טק פרטיות וציבוריות, כולל 
ניהול חממות טכנולוגיות.
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שווקי פעילות - צפי לשווי שוק כולל של כ- טריליון וחצי דולר

שוק הסייבר רושם צמיחה מואצת, בעיקר כתוצאה מעלייה 
במספר העסקים התלויים בטכנולוגיות ודיגיטציה מתמשכת, 

המגבירים את השכיחות של מתקפות סייבר.

PUBLIC SAFETY
שוק PUBLIC SAFETY גלובלי

)2020-2027, במיליארדי דולר אמריקאי(

שוק ביטחון הפנים מציע מוצרים, שירותים ומערכות 
לארגונים ממשלתיים ופרטיים להגנה על הציבור מאיומים 

שונים, פנימיים וחיצוניים.

SMART CITY

במבט לעתיד, שינוי האקלים, כלכלה מתחדשת, צמיחת המסחר 
והבידור המקוון, טכנולוגיית 5G, גידול באוכלוסייה עירונית 

וההשפעות של מגפת הקורונה צפויים להוביל את צמיחת השוק.

שוק ערים חכמות גלובלי
)2020-2027, במיליארדי דולר אמריקאי(

CYBER SECURITY
שוק אבטחת סייבר גלובלי

)2020-2027, במיליארדי דולר אמריקאי(

2026
2027

2025

2024

2023

2022

2021

2020

$ 349.3B

$ 463.9B

$ 263.1B

$ 198.1B

$ 149.2B

$ 112.3B

$ 84.6B

$ 63.7B

CAGR 24.7%

2026
2027

2025

2024

2023

2022

2021

2020

$ 304.2B

$ 335.4B

$ 277.2B

$ 252.1B

$ 229.1B

$ 208.3B

$ 189.3B

$ 172.2B

CAGR 8.5%

2026
2027

2025

2024

2023

2022

2021

2020

$ 722.2B

$ 812.7B

$ 640.3B

$ 567.6B

$ 503.2B

$ 446.1B

$ 395.4B

$ 350.6B

CAGR 12.8%
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 לקבוצת אבנון יכולת ייחודית לבחינת הזדמנויות ההשקעה ויישום הטכנולוגיות בפועל
בזכות רשת מבוססת של שותפים עסקיים מגוונים ולקוחותיה הרבים במעל ל-70 מדינות

האקו-סיסטם שלנו

VALUE CREATION DEAL FLOW

GROWTHFUNDING
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סיפורי הצלחה של הנהלת הקרן
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אסטרטגיית השקעה

השותפות תשקיע בחברות טכנולוגיות חדשניות 
 ,Public safety-וה Smart Economy-בתחומי ה

בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה וצוות מנוסה, 
שמסלולן לאקזיט הינו בטווח הנראה לעין.

השקעות המגלמות שיעורי החזקה משמעותיים 
המאפשרות להביא לידי ביטוי את כישורי הניהול
של השותפות בחברות, לטובת השאת ROI גבוה

עבור המשקיעים.

 ,Go-To-Market השבחת חברות והאצת אסטרטגיית ה
באמצעות מתודולוגיה המבוססת על סינרגיה בין תהליכי 

פיתוח עסקי ואקסלרציה טכנולוגית לצד הכוונה מקצועית 
ומעטפת לוגיסטית מקיפה.

CYBER

SECURITY

SMART

CITIES

SMART

ECONOMY 

PUBLIC

SAFETY 
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SCALE-UP PROCESS

 ניתוח שוק
וצרכי  לקוחות  

1

3
2

4
5

 ECO-SYSTEM 
  DEAL FLOW 

)לאחר POC ותיקוף(   

 ועדת השקעות
 הליך בדיקת נאותות      

פיתוח עסקי
וצמיחה

אקזיט
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חברות מטרה

השותפות השקיעה עד כה בשלוש חברות:

שיעור ההחזקה המשוערשווי לפני כסףסכום ההשקעהתחום הפעילותשם החברה
)מהון המניות המוקצה(

 
ויסייטס פתרונות בע"מ

Viisights Solutions Ltd פיתוח טכנולוגיה לניתוח אוטונומי של
תכני וידיאו חיים, המוזרמים בזמן אמת, 

לזיהוי אירועים חריגים
$3.5M$36M13.83%-כ

Nanolock Security Inc. 
פיתוח טכנולוגיה להגנה על רכיבי קצה 
מחוברים החשופים הן למתקפות סייבר 

דרך הרשת והן בגישה פיזית

$3M$25M9.86%-כ

איי אקס - דאן בע"מ
IXDen LTD

פיתוח טכנולוגיה המספקת פתרונות 
ניטור מידע וזיהוי מוקדם של כשלים 
או איומי אבטחה בחיישנים ובקרים 

IoT הפועלים באמצעות

$2.8M$11M19.3%-כ
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Viisights :תיאור חברה
תחום: ערים חכמות

מידע על החברה

תחום הפעילות
 מערכות בינה מלאכותית למטרת הבנה התנהגותית של פלט\זרם וידאו. מוצר 

הדגל Viisights Wise, מציע מגוון יישומים רחב הכולל: זיהוי אלימות ונשק, 
זיהוי פעילויות חשודות, ניהול קהל, גילוי אש ועשן.

 אסף בירנצוויג, מנכ"ל החברה, הקים אותה לאחר אקזיטים מוצלחים של מייסדים
חברות נוספות שהקים, ביניהן ZAPONET , שנרכשה ע"י נס טכנולוגיות.

 לחברה שלושה פטנטים רשומים.פטנטים

לקוחות 
אסטרטגיים

 בין לקוחותיה גופי ביטחון אסטרטגיים בישראל ובעולם.

Viisights במספרים
 גודל שוק ניתוח הוידאו צפוי לגדול לכדי 11.17B $ בשנת 2022.גודל השוק

קצב צמיחה שנתי  
CAGR בשנים

 2017-2022 בשוק 
ניתוח הוידאו

33.7%

$10M גודל סיבוב נוכחי

סכום
ההשקעה

 $ 3.5 M

שווי
לפני כסף

$ 36 M

שיעור ההחזקה
המשוער

13.83 %
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Viisights - דוגמאות למתחרים וחברות בשוק

DeepScience.ai 
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Nanolock :תיאור חברה 
IoT-תחום: אבטחת סייבר ל

מידע על החברה

תחום הפעילות
הגנה על רכיבי IoT החשופים למתקפות סייבר פיזיות ורשתיות מגורמים 

חיצוניים ופנים ארגוניים. מפתחת טכנולוגיה להגנה פסיבית על קוד ודאטה, 
קושחה ואימג׳ס ברכיבי קצה, אשר מונעת הפעלת מניפולציה זדונית בזיכרון 

הלא נדיף של המכשיר במגוון מתארי התקפה.

מייסדים
ערן פיין - מנכ"ל ומייסד משותף, יזם וניהל שתי חברות סטרטאפ עד לאקזיט 

מוצלח. ערן המציא  מעל  15 פטנטים.

אחד אושר, שניים בתהליכי אישור מתקדמים ושלושה שהוגשו במהלך שנת פטנטים
.2020

לקוחות 
אסטרטגיים

 בין לקוחותיה יצרני רכיבי קצה, ספקי שירות והטמעה וחברות תשתיות ואנרגיה 
ברחבי העולם.

AWZ Ventures, Our Crowd, ATLANTICAמשקיעים

Nanolock במספרים
שוק ה-IoT Security העולמי צפוי לגדול לכ- 29B $ עד שנת 2022.גודל השוק

קצב צמיחה שנתי 
CAGR בשנים 

2020-2025 בשוק 
הערים החכמות

24% 

$7M-$10M גודל סיבוב נוכחי

סכום
ההשקעה

 $ 3M

שווי
לפני כסף

$ 25 M

שיעור ההחזקה
המשוער

9.86 % 

Youtube לצפייה בסרטון
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https://www.youtube.com/watch?v=4Ew-vk98OVg


Nanolock - דוגמאות למתחרים וחברות בשוק 
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IXDen :תיאור חברה
תחום: טיוב חיישנים ובקרים

מידע על החברה

תחום הפעילות
IXDen פועלת בתחום זיהוי אנומליות בחיישנים ובקרים ואבטחת סייבר

לרכיבי IoT. מספקת שו"ב באמצעות איסוף ועיבוד מידע, למידת מכונה,
בינה מלאכותית, זיהוי ביומטרי ואימות מרובה משתנים.

מייסדים
 R&D -ד"ר לאוניד קופרמן - שימש בעבר במשך כ- 13 שנים כסמנכ"ל בחטיבת ה

של Amdocs וניהל מעל ל- 10 שנים את חטיבת ה R&D שלFundtech. ציון הראל 
 ,Pango Mobile מעל 25 שנות ניסיון בהובלת חברות סטארט-אפ, מיזמי חברת -

בה כיהן כמנכ"ל במשך 8 שנים. 

פטנט מרכזי בתהליך רישום בארה"ב ובאירופה, פטנט נוסף יוגש השנה.פטנטים

לקוחות 
אסטרטגיים

במהלך שנת 2020 השלימה החברה הסכם התקשרות ארוך טווח
עם חברת "מקורות" ליישום הטכנולוגיה באתרי ייצור וניהול המים בישראל.

Labs02/OurCrowd, SixThirty Cyber, Menmon, F2 Capital, Mekorotמשקיעים

IXDen במספרים
 גודל שוק ה-IoT המשולב עומד בתחילת שנת 2021 על כ- $520B והוצאות גודל השוק

הגנת הסייבר על טכנולוגיית  IoT צפויות להגיע לכ- $3.1B עד סוף השנה.

קצב צמיחה
שנתי CAGR בשנים 
2020-2025 לשוק 

IOT-אבטחת ה

23.9% 

$5M גודל סיבוב נוכחי

סכום
ההשקעה

$ 2.8M

שווי
לפני כסף

 $ 11M

שיעור ההחזקה
המשוער

19.3 %

Youtube לצפייה בסרטון
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https://youtu.be/Qk66XfCpfxc


IXDen - דוגמאות למתחרים וחברות בשוק
תחום: טיוב חיישנים ובקרים
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יתרונות

למשקיעים
   חשיפה גבוהה לטכנולוגיות מתפתחות בשלבים מוקדמים.

   השקעה בחברות עפ"י מסלול 43 של הרשות לחדשנות.

   השותפות הינה קרן פתוחה, ללא תאריך תפוגה.

   נזילות – יחידות השתתפות לא חסומות
   ומאפשרות כניסה\יציאה בכל עת.

   אפשרות מימוש רווחים מיידי במקרה
.) IPO של הצפת ערך ) מכירה או   

לחברות המטרה
   מעטפת משאבים ניהוליים, אנושיים וטכנולוגיים

   בתחומי הפעילות הרלוונטיים.

   חשיפה למאגר לקוחות גלובלי של קבוצת אבנון. 

   גישה למשאבים פיננסיים, חשיפה לשוק ההון
   ולמשקיעים ואופציות גיוס הון מקיפות ומגוונות.

   האצת צמיחה לקראת אקזיט.
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מבנה השותפות

  מבנה קרן: שותפות מחקר ופיתוח

  היקף גיוס: 32 מיליון ש"ח

  השקעת שותף כללי: 8.1 מיליון ש"ח

)מתוכם 3 מיליון ש"ח ע"י קבוצת אבנון(  

  מבנה הוצאות רזה ויעיל:

  נושאי המשרה אינם מקבלים שכר ודמי ניהול מהשותפות

  תקורות: 25,000 דולר בחודש

  דמי הייזום: 

עד 100% תשואה - 20% מהרווח  

מעל 100% תשואה - 30% מהרווח  
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סיכום

 חברי ההנהלה לא גובים
שכר ודמי ניהול נכון למועד זה

 השקעות בשלוש חברות בעלות
פוטנציאל גבוה לאקזיט מהיר

יזמים עם ניסיון מוכח באקזיטים 
ובהנפקות של חברות טכנולוגיה

קבוצת אבנון תתרום לפיתוח, 
צמיחה והשבחת חברות המטרה

צוות ההנהלה וועדת ההשקעות 
בעל ניסיון עסקי וטכנולוגי נרחב 

עם רקורד עשיר של השקעות 

 צפי לשווי שוק של כטריליון וחצי דולר
בתחומי הפעילות של השותפות
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תודה!
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