
 

 

 : בקסניההבעת אמון 

 קעות "ילין לפידות" הפך לבעל ענייןבית ההש

אנו שמחים שבית ההשקעות המוערך ילין לפידות הפך לבעל עניין " :ענת סגל

 בחברה ומצטרף לרשימה מכובדת של מוסדיים בעלי עניין בחברה "

 

כי בית  מדווחתמודיעה  , קסניה ונצ'ר קפיטל, )ת"א: קסנה(,3102 נובמבר 7, הרצליהישראל, 

לקסניה מספר חברות פורטפוליו אשר גייסו  ההשקעות "ילין לפידות" הפך לבעל עניין בחברה. 

 השנה במצטבר עשרות מיליוני שקלים.

 המתקדמות של קסניה: החברות 

 -את פלטפורמת ה  1122 -התמקדה בפיתוח טכנולוגיית חיפוש ויזואלית והשיקה ב  סופרפיש

WindowShopper המבוססת על הטכנולוגיה שנועדה לשפר חווית קניה מקוונת. היום נעשה ,

על ידי עשרות מיליוני משתמשים ובקצבים של אלפי חיפושים  WindowShopper –שימוש ב 

וש המוני בטכנולוגיה ויצירת ערך מוסף עבור המשתמשים, בשניה. לאחר שהוכחה יכולת שימ

מתכננת סופרפיש להשיק פתרונות חיפוש ויזואליים גם בסביבת רשתות חברתיות ומכשירים 

 ניידים, כמו גם להפוך את הטכנולוגיה לזמינה עבור צדדים שלישיים.

דור שמפתחת פיתחה שרת וידאו לדחיסה ושידור של משחקי מחשב איכותיים. השי פלייקסט

החברה יאפשר לחברות כבלים וטלפוניה לספק שירותי משחקים ברמה המתחרה במשחקים על 

ים אישיים או קונסולות משחקים, ללא צורך בשינוי הממירים הקיימים בבית המנוי או במחש

בתשתית הרשת. הפיתוח מאפשר לחברת הכבלים להגדיל את ההכנסה ללקוח מבלי להגדיל את 

, בכיר לשעבר בחברת הרמוניק.  על ידי גיא דה בר 1112פלייקסט הוקמה בשנת  .ההשקעה ברשת

 , וקסניה ונצ'רס.MK Capital, קרן JVPהמשקיעים בחברה הם קרן 

פיתחה והחלה מכירות באירופה ובישראל של בלון המיועד לטיפול בחולים הסובלים  אורתוספייס

. הטיפול מציע Rotator Cuff Syndrome -בת מכאבים בכתף, כתוצאה מקרע בגידי השרוולית המסוב

פתרון יחיד וראשון מסוגו לסובלים מתופעה זו, הגורמת לכאבים ומגבלות תנועה קשות במפרק 

המבוצע במקרים קשים המצדיקים התערבות ניתוחית.  –לתפירת גידים  הכתף, למעט ניתוח

שנית, במרפאה, ואינו מצריך הפתרון של אורתוספייס, בניגוד לניתוח, מבוצע בצורה זעיר פול

אשפוז או תקופת החלמה ארוכה כשל ניתוח, וגורם לשיפור מיידי ומשמעותי בטווח התנועה 

  ולהקלה מיידית בכאב. 

מפתחת טכנולוגיה ייחודית לנשיאה ולשחרור מקומי ונשלט של מגוון תרופות רחב.  פוליפיד

פר רב של אפליקציות אשר יאפשרו הטכנולוגיה שמפתחת פוליפיד יכולה לשמש פלטפורמה למס

את ייעול הטיפול התרופתי המקומי וארוך הטווח הנחוץ בשטחי רפואה רבים. כיום מפתחת 

פוליפיד משפחת מוצרים המיועדת לטיפול בזיהומי עצם בתחום האורטופדיה. הפיתרון המוצע על 



 

 

ום העצם על ידי ידי טכנולוגיית פוליפיד מהווה פלטפורמה ייחודית המשלבת את עידוד שיק

שימוש בפיגום ביולוגי המקובל בענף במשולב עם טיפול אנטיביוטי מקומי ואפקטיבי הפעיל כבר 

במהלך הכירורגי הראשוני. מועצת המנהלים והוועדה המייעצת של פוליפיד כוללת אנשי מפתח 

 בעולם התרופות המקומי והבינלאומי, ביניהם ד"ר יפית שטרק, המנהלת הרפואית של טבע

 וחברת הוועדה המייעצת של טבע, פרופסור חזי ברנהולץ, פרופסור דוד סגל ואחרים.

 מיועד, השל הדגל מוצרכש ,והערמונית השופכה של במחלות לטיפול מוצריםמפתחת  מדיטייט

. לחברה (benign prostate hyperplasia - BPH) מגידול ערמונית שפיר הסובלים בחולים לטיפול

מיליון גברים.  21 –לשיווק באירופה. בארה"ב לבדה סובלים מגידול ערמונית שפיר כ  CEאישור 

באמצעות ניתוח. בארה"ב מוערך  21% –באמצעות תרופות ו  01%מיליון מהם מטופלים,  3 -רק כ 

פרוצדורות מידי  111,111 –מיליארד דולר כשבשאר העולם מבוצעות למעלה מ  3 –שוק זה בכ 

 שנה.

 

 ניה:אודות קס

קסניה היא חברת השקעות ציבורית המפעילה חממה טכנולוגית מופרטת ומתמחה בהשקעה 

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

משקיעים מוסדיים מובילים, ביניהם העיקריים נמנים קבוצת נובקום וח.מר תעשיות, 

מנכ"ל  -ענת סגל חברה לביטוח, ד"ש אייפקס, מבני תעשייה מקבוצת פישמן, איי.בי.איי., מנורה 

. בדירקטוריון החברה ובפורום המייעץ שלה חברים ותעשייה נוספיםטק -החברה, וכן אנשי היי

חיים מר, טל מניפז, יו"ר קסניה, טק הישראלי, לרבות -יזמים מצליחים, הנמנים עם בכירי ההיי

פית שטארק, פרופ' יוסי שחם ואחרים. מטרת החברה להזניק וללוות דר' י פרופ' גבי ברבש, 

ולפעול להגדלת סיכויי ההצלחה חברות סטארט אפ בתחומי הטכנולוגיה והמכשור הרפואי 

בעשרות ומימוש הפוטנציאל העסקי של החברות. מתחילת פעילותה ביצעה קסניה השקעות 

רים בשווקים גלובליים, הגיעו למכירות השיקו מוצ ,חברות, מתוכן רבות השלימו גיוסי המשך

  אסטרטגיות עם שחקנים מובילים בתחומם.שותפויות ורווחיות ויצרו 

 www.xenia.co.il אתר קסניה:

 

 

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

