
  

 זוכה בהכרה מהמדען הראשי כגוף המוביל בישראל    Van Leer Xeniaחממת 

זכתה במכרז החממות של קסניה ון ליר חממת 

 בירושלים המדען הראשי 

 

 ונצ'רס ג'רוזלם חממת ון ליר (,ת"א: קסנה, ), קסניה ונצ'ר קפיטל2112לנובמבר  11 ירושלים, ישראל,

כי זכו בזיכיון עו היום ידהווהשותפות קסניה ון ליר  ,(הולנדיתהון ליר מקבוצת ) ון ליר - דוקורוקרן 

 לחממה טכנולוגית של המדען הראשי במחוז ירושלים. 

 

 Van Leerהזכיה של שותפותויו"ר השותפות: "ון ליר  - דוקורקרן לדברי ד"ר אלון דומניס, מנכ"ל 

Xenia  אשר תפתח בפני היזמים חדשה במכרז המדען הראשי היא ביטוי של האמון שקיבלנו בשותפות ה

ת ון ווהיכולות הפיננסיות של חממבארץ ובעולם נות מהנסיון המקצועיות הקשרים יהלאת האפשרויות 

 קסניה, -שהיא חבירה של שלושה שותפים בעלי נסיון והצלחות   Van Leer Xeniaליר וקסניה. שותפות

הטובה  ההזדמנותהציע ליזמים בישראל את לנו ל תמאפשרון ליר  -דוקור קרן הרשות לפיתוח ירושלים ו

אנו נפעל להגשים את החזון שלנו  ביותר להגשים את חלומם ולבנות חברה מצליחה בסביבה של מצוינות.

מרכז בינלאומי מוביל בירושלים לטיפוח חברות עתירות טכנולוגיה גלובליות וחדשניות ולהוות את להיות 

 ."ע בישראלמוקד המשיכה החזק ביותר לכל יזם ומשקי

 

על ההכרה וההישג החשוב בו זוכה היום אני מאוד גאה " :השותפות ל"ומנכ קסניה ל"מנכ סגל ענת לדברי

ואת  ם שהצגנוהישגיהאין לי ספק כי המדען הראשי בחן לעומק את  .השותפות החדשה אותה הקמנו

 מצוינות חברות ולפתחלהשקיע לעתיד. במסגרת הזיכיון החדש אנו נמשיך התוכניות האסטרטגיות שלנו 

בין קסניה  השנים הבאות. השילוב 8 -וחומרים ב ותיתעשית ואפליקציות IT -הרפואי, ה בתחום המכשור

אני  . בפרט סיד בשלבי ההשקעות ולתחום לתעשיה מרעננת לתחום החממות ובשורה מביא עוצמותוון ליר 

, תהווה בית גידול שהיא מביאה תמאמינה שהשותפות, באמצעות הניסיון, הצוות והאיתנות הפיננסי

 מצליחות ותציף ערך לבעלי מניותיה". אופטימלי לחברות 

 

)הנשלטת על ידי  05% -כזכור קסניה וחממת ון ליר הקימו שותפות חדשה המוחזקת על ידי חממת ון ליר 

השותפות . 05% -בשותפות עם הרשות לפיתוח ירושלים(, ועל ידי קסניה  ון ליר  - קרן ההשקעות דוקור

הגישה בקשה במסגרת ההליך התחרותי לזיכיון לחממה טכנולוגית של המדען הראשי במחוז ירושלים. 

. השותפות הוקמה במסגרת שיתוף פעולה אסטרטגי בין Van Leer Xeniaהגוף החדש נקרא קסניה ון ליר 

כר פעילות כחממה על פיו השותפות מהווה  והרשות לפיתוח ירושליםון ליר  - דוקורקרן קסניה לבין 

טק בתחומי -טכנולוגית וכזרוע השקעות סיד של כל אחד מהשותפים. השותפות תשקיע ותטפח מיזמי היי

 טכנולוגיה )תקשורת, אינטרנט, תוכנה(, מכשור הרפואי, חומרים ואפליקציות תעשייתיות בירושלים.

 

 במגוון ומומחים ניהולי צוות, מניות בעלי של מנוסה קונסורציום ה וון ליר, ייצרסניבן הגופים, ק החיבור

ון ליר  – דוקורקרן  את כולל המניות בעלי של הקונסורציום. להצלחה יחדיו פעולה ישתף אשר, תחומים

 מוסדיים ומשקיעים פישמן קבוצת, מר קבוצת, ליר ון בחממת השליטה בעלי ירושלים לפיתוח והרשות



  

 ערך הצפת שמטרתה גדולה עוצמה מרכזים ביחדה גופים אל. בקסניה המניות מבעלי שהינם, מובילים

 .המניות לבעלי

 

 

 :ון ליר -דוקורקרן אודות 

אשר בין היתר מפעילה  ון ליר ההולנדיתקבוצת של בישראל  השקעותהחברת הינה ון ליר  – דוקורקרן 

ון  –קור דוקרן ל. ג'רוזלם וונצ'רסאת החממה הטכנולוגית ון ליר ות לפיתוח ירושלים שיחד עם הר כיום

השקעות מגוון הכולל חברות מתחומי התעשייה, המכשור הרפואי, הביוטכנולוגיה,  פורטפוליוליר 

 .בוגרותתעשיתיות בכל שלבי החיים החל מהשקעות סיד ועד חברות  כנה, חומרים ואינטרנטותקשורת, ת

שות לפיתוח ירושלים, פועלת בירושלים מזה שנים רבות ומנהלת פעילות עניפה עם הרון ליר  - דוקורקרן 

אתר  .על ידי ד"ר אלון דומניס תמנוהלון ליר  –דוקור קרן  האוניברסיטה העברית והמכללה להנדסה.

 www.docor.com :דוקור

 

 אודות קסניה:

חברות קסניה היא חברת השקעות ציבורית המפעילה חממה טכנולוגית מופרטת ומתמחה בהשקעה ב

)טכנולוגית מידע(. עם המקימים ובעלי המניות העיקריים נמנים  IT-ומיזמים בתחומי המכשור הרפואי וה

משקיעים מוסדיים מובילים, ביניהם איי.בי.איי., מנורה חברה לביטוח, קבוצת נובקום וח.מר תעשיות, 

. ותעשייה נוספיםטק -שי היימנכ"ל החברה, וכן אנ -ענת סגל ד"ש אייפקס, מבני תעשייה מקבוצת פישמן, 

טק הישראלי, -בדירקטוריון החברה ובפורום המייעץ שלה חברים יזמים מצליחים, הנמנים עם בכירי ההיי

דר' יפית שטארק, פרופ' יוסי שחם ואחרים. פרופ' גבי ברבש, , יו"ר קסניה ,חיים מר, טל מניפזלרבות 

ולפעול להגדלת הטכנולוגיה והמכשור הרפואי חברות סטארט אפ בתחומי מטרת החברה להזניק וללוות 

סיכויי ההצלחה ומימוש הפוטנציאל העסקי של החברות. מתחילת פעילותה ביצעה קסניה השקעות 

השיקו מוצרים בשווקים גלובליים, הגיעו למכירות  ,חברות, מתוכן רבות השלימו גיוסי המשךבעשרות 

 www.xenia.co.ilאתר קסניה:  ובילים בתחומם.אסטרטגיות עם שחקנים משותפויות ורווחיות ויצרו 

http://www.docor.com/
http://www.xenia.co.il/

