
  

 

וניגשות  כוחות ותמאחדמקבוצת ההשקעות ההולנדית דוקור  ליר ון וחממת קסניה

 של המדען הראשילמכרז על החממות בשותפות 

 

תיגש    Van Leer Xeniaשותפות קסניה ון ליר 

 ירושלים  במחוז טכנולוגית חממה לזיכיון ללמכרז 

 

 ונצ'רס ג'רוזלם חממת ון ליר (,הת"א: קסנ, ), קסניה ונצ'ר קפיטל2102 ספטמבר ירושלים, ישראל,

הקימו שותפות חדשה המוחזקת על כי עו היום ידהו ,ההולנדיתון ליר מקבוצת  ,דוקורההשקעות  וחברת

ועל , )הנשלטת על ידי קרן ההשקעות דוקור בשותפות עם הרשות לפיתוח ירושלים( 05% -חממת ון ליר ידי 

ההליך התחרותי לזיכיון לחממה טכנולוגית של המדען בקשה במסגרת הגישה . השותפות 05% - קסניהידי 

. השותפות הוקמה במסגרת Van Leer Xeniaהגוף החדש נקרא קסניה ון ליר  .במחוז ירושליםהראשי 

 טכנולוגית השותפות מהווה כר פעילות כחממה שיתוף פעולה אסטרטגי בין קסניה לבין דוקור על פיו

טכנולוגיה טק בתחומי -שקיע ותטפח מיזמי היי. השותפות תםסיד של כל אחד מהשותפיזרוע השקעות וכ

 .בירושלים תעשייתיותמכשור הרפואי, חומרים ואפליקציות  )תקשורת, אינטרנט, תוכנה(,

 

שני גופים בעלי  ,בחיבור של חממת ון ליר וקסניה"ויו"ר השותפות: , מנכ"ל דוקור אלון דומניס ד"רלדברי 

מרכז  לביסוסו של  –של קבוצת ון ליר ההולנדית ודוקור בישראל את החזון מעצימים  אנו  ,נסיון רב שנים

כוונתינו כי  .תגלובליות וחדשניועתירות טכנולוגיה חברות של  קמה וטיפוחבירושלים לה מוביל בינלאומי

. בישראלתהווה את מוקד המשיכה החזק ביותר לכל יזם ומשקיע    Van Leer Xeniaחממת קסניה ון ליר

בחברות מוטות  פעילות המשותפת מחזקת את מדיניות קבוצת ון ליר מהולנד לשלב השקעותהקמת ה

 ."פרייבט אקוויטי -דרך חברות בוגרות ועד לתעשיות מבוססות  מסיד ,בשלבי בגרות מגוונים טכנולוגיה,

 

בישראל משמעותי ואנחנו מציגים היום גוף חדש " :ומנכ"ל השותפות לדברי ענת סגל מנכ"ל קסניה

. לתעשיה כולה ולתחום ההשקעות בשלבי סיד בפרטמרעננת ההשקעות בהיי טק אשר מביא בשורה  בתחום

השבחה של טיפוח מצוינות ניהולית, עשרות שנים של ניסיון בניהול ידע,  השילוב של דוקור וקסניה מחבר

. אנו רואים יםחים ואקזיטורו ,מכירותשיתופי פעולה אסטרטגיים, מתקדמים של לשלבים  ןחברות והבאת

הישג גדול מאוד עבור בעלי המניות שלנו, חברות  דוקורחממת ון ליר ועם  בשותפות האסטרטגית עם

מבין ר שא. מדובר בשותף איכותי עם איתנות פיננסית תעשיית החממות הישראליתעבור וכן רטופליו והפ

 . "ותובאמתחתו רקורד מרשים של הצלחיזמים הוטיפוח תעשיית החממות את מצוין 

 

צוות ניהולי , של בעלי מניותמנוסה ם ורציוקונסאנו יוצרים באמצעות חיבור זה "עוד הוסיפה סגל 

את כולל של בעלי המניות ם ורציוקונסה .להצלחה ואשר ישתפו פעולה יחדי ,במגוון תחומיםמומחים ו

קבוצת מר, קבוצת פישמן בעלי השליטה בחממת ון ליר, הרשות לפיתוח ירושלים ו בי וי דוקורחברת 

מטרתה ביחד אנו מרכזים עוצמה גדולה ש ., שהינם מבעלי המניות בקסניהומשקיעים מוסדיים מובילים

  ."ת שלנווהצפת ערך לבעלי המני



  

 

 

 :אודות דוקור

יחד  כיוםאשר בין היתר מפעילה  ון ליר ההולנדיתקבוצת של בישראל  השקעותהחברת הינה בי. וי  דוקור

 פורטפוליולדוקור בי. וי . ג'רוזלם וונצ'רסאת החממה הטכנולוגית ון ליר פיתוח ירושלים ות לשעם הר

כנה, והשקעות מגוון הכולל חברות מתחומי התעשייה, המכשור הרפואי, הביוטכנולוגיה, תקשורת, ת

דוקור פועלת  .בוגרותתעשיתיות בכל שלבי החיים החל מהשקעות סיד ועד חברות  חומרים ואינטרנט

רושלים מזה שנים רבות ומנהלת פעילות עניפה עם הרשות לפיתוח ירושלים, האוניברסיטה העברית  בי

 www.docor.com :אתר דוקור .על ידי ד"ר אלון דומניס תדוקור מנוהל והמכללה להנדסה .

 

 

 אודות קסניה:

ממה טכנולוגית מופרטת ומתמחה בהשקעה בחברות קסניה היא חברת השקעות ציבורית המפעילה ח

)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 -מנכ"ל החברה, וכן אנשי היי -ענת סגל פישמן, ד"ש אייפקס, מבני תעשייה מקבוצת 

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

רוני ענב, אקי רטנר, גדעון מנטל, דר' יפית פרופ' גבי ברבש, ד"ר אורנה ברי, חיים מר, טל מניפז, לרבות 

חברות סטארט אפ בתחומי הטכנולוגיה פרופ' יוסי שחם ואחרים. מטרת החברה להזניק וללוות  שטארק,

ולפעול להגדלת סיכויי ההצלחה ומימוש הפוטנציאל העסקי של החברות. מתחילת והמכשור הרפואי 

ו השיק ,חברות, מתוכן רבות השלימו גיוסי המשך 35 -יותר מביצעה קסניה השקעות ב 3552פעילותה בסוף 

אסטרטגיות עם שחקנים מובילים שותפויות מוצרים בשווקים גלובליים, הגיעו למכירות ורווחיות ויצרו 

 Arcos, BandWd, M-Photo,את , בין היתר,תוכולל IT –החברות הבולטות בתחום ה  בתחומם.

Intuview, SuperFish, SAManage, BookPulse, Saguna, SafePeak   ו– Playcastשור מכ. בתחום ה

 ,BioProtect, NeatStitch, Medi-tate, , PolyPid, OrthoSpaceניתן למצוא את החברותהרפואי 

, NinoxXenolith  .אתר קסניה: ואחרותwww.xenia.co.il 
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