תעוזה ממשיכה להשקיע בחברת פורטפוליו:

"תעוזה" ,קרן הון הסיכון ,מודיעה על השלמת ההשקעה
בחברת  My6Senseבעקבות עמידה באבני דרך
חיפה ,ישראל 2 ,פברואר " :2102תעוזה"( ,ת"א 6תעוזה) ,קרן הון סיכון המשקיעה בחברות
עתירות ידע בתחומי המכשור הרפואי ,תעשיית המוליכים למחצה ,תוכנה ותקשורת מודיעה על
השלמת ההשקעה בחברת  ,My6Senseוהעברת סכום של  200,666שקלים בעקבות עמידה
באבני דרך שנקבעו בהסכם ההשקעה.
בנובמבר  0622חתמה תעוזה על הסכם השקעה בסך כולל של  2.3מליון שקלים בחברת
 .My6Senseבהסכם ההשקעה נקבע ,כי הכסף יועבר בהתאם לעמידה באבני דרךMy6Sense .
השלימה את אבן הדרך ,שעניינה גיוס השקעות וגייסה לאחרונה סכום של מליון וחצי שקלים
ממשקיעים קיימים .בעקבות זאת ,השלימה תעוזה את ההשקעה בחברה.
תעוזה מחזיקה כ 26%-מהמניות ב.My6Sense-
אבי קרבס ,מנכ"ל קרן תעוזה" 6תעוזה שמחה על השלמת הגיוס בחברת  My6Senseשמצדיק
את המשך ההשקעה .לקרן יש מדיניות של השקעה חוזרת בחברות פורטפוליו ,שתפקידה לסייע
לחברה לממש את המטרות שלה .ההתעניינות של משקיעים בחברה מהווה אינדיקטור נוסף
לפוטנציאל הרב של  ,My6Senseותעוזה שמחה להיות שותפה בפרויקט .מעבר לכך ,הטכנולוגיה
הייחודית של  ,My6Senseמוערכת מאוד בשוק האפליקציות וסומנה כאחד הפתרונות היעילים
והמוצלחים להתמודדות עם כמויות המידע המקיפות את המשתמשים .בכוונתנו להמשיך למנף
את ההון הרב שברשותנו ולהשקיע בחברות חדשות אשר להן טכנולוגיה ייחודית תוך יצירת ערך
נוסף עבור משקיעי תעוזה".
המערכת שפיתחנו בשנתיים האחרונות מובילה בעולם בהתאמה אישית של תכני חדשות ורשתות
חברתיות" אמר אבינועם רובינשטיין ,מייסד ומנכ"ל" ,My6Sense ,ההשקעה הנוכחית תאפשר
הרחבת השרות לשותפים עסקים ולמליוני משתמשים"
אודות חברת My6Sense

( my6Senseמיי-סיקס-סנס) הוקמה בשנת  0664על ידי היזמים אבינועם רובינשטיין וברק
חכמוב .החברה מבקשת להתמודד עם אחד האתגרים הכי גדולים בעידן טכנולוגית המידע –
התמודדות עם שטף האינפורמציה ,המקיף אותנו כתוצאה מעדכונים ברשתות חברתיות ,אתרי
חדשות וכיוצא באלה ,והגעה מהירה ויעילה אל המידע שרלוונטי לגבינו .כחלוצה בתחום ,פיתחה
מיי-סיקס-סנס טכנולוגיה מתוחכמת הנקראת "אינטואיציה דיגיטאלית" אשר מיושמת
כאפליקציה לטלפונים חכמים .הטכנולוגיה ,המבוססת על זיהוי ההעדפות והעניין שמגלה
המשתמש בתכנים השונים ,מצליחה "להפריד את המוץ מן התבן" ולהציג בפני הקורא עדכונים
הרלוונטיים לו ,המדורגים לפי מידת העניין הצפויה.
בין היתרונות של הטכנולוגיה ,נמצאת העובדה שהדירוג נעשה באופן אוטומטי ,ללא השקעת זמן
מצד המשתמש ובאופן מקיף הכולל מידע מאתרי חדשות ,רשתות חברתיות ,בלוגים וכן הלאה,
המוצגים לפי דירוג העניין ,להבדיל מדירוג כרונולוגי .הטכנולוגיה לומדת את ההעדפות של
המשתמש בזמן אמת ,בכל התייחסות (או אי התייחסות) שלו להודעות המופיעות על הצג .מעבר
לכך ,האפליקציה מצרפת לכל עדכון סט כלים המקל על פעילות המשתמש – העברה במייל,
פרסום ברשת חברתית ,שמירה לצורך טיפול מאוחר יותר וכן הלאה .כל אלה מביאים לחסכון
בזמן ובתשומת לב מצד המשתמש ומשפרים משמעותית את היחס בין התועלת להשקעה שלו.
התוכנה הושקה רשמית בשנת  0665ובמהלך השנים פותחו גרסאות שלה המאפשרות שימוש
במגוון רחב של טלפונים חכמים .בשנת  0626השיקה החברה יחד עם סלקום גרסא עברית ובשנת
 0622פיתחה כלי לסידור ציוצים בטוויטר על פי מידת העניין הצפויה למשתמש .בנוסף ,בסוף
 0622השיקה החברה את  ,Smart Magazineהמציג למשתמש עדכוני חדשות המבוססים על
תחומי העניין שלו.
הודות ליתרונות המרשימים שלה ,זכתה האפליקציה במספר פרסים מרשימים בשנת 60626
היא הוכתרה כאחת מעשר האפליקציות הסלולריות החברתיות הטובות ביותר ע"י דה-נקסט-ווב,
מוקמה בעשירייה הפותחת של טכנולוגיות האר-אס-אס והסינדיקציה ע"י ריד-וורייט-ווב ,
סומנה ע"י בטא-ניוס כאחת מ 21-אפליקציות האנדרואיד הטובות ביותר והוכתרה כ "טופ-
טרנד" ע"י ריד-וורייט-ווב .בשנת  0622זכתה להמלצה של גוגל באנדרואיד מארקט.
צוות המייסדים של מיי-סיקס-סנס מונה שלושה .אבינועם רובינשטיין ,מייסד ומנכ"ל6בעל
תואר מהנדס אלקטרוניקה מהטכניון .אבינועם שיזם ייסד וניהל את חברת אטריקה .החברה,
המובילה בתחום פתרונות תקשורת למטרו ,פיתחה טכנולוגיית תקשורת המבוססת על אטרנט
וכבלים אופטיים ונמכרה בשנת  0663לנוקיה־סימנס .בנוסף ,רובינשטיין כיהן כסגן נשיא ב-
3COMושימש בתפקידי ניהול מובילים אחרים כמו כן ,רובינשטיין היה יזם שותף בנייס-קום
שנמכרה ל-טריקום.

ברק חכמוב ,מייסד ,יושב-ראש ובעל החזון הינו יזם סידרתי שהיה מעורב בהקמתם של מספר
חברות לרבות וראז ,חברה לשיחות טלפון מעל גבי האינטרנט ווייס-אובר-איי-פי .וראז הונפקה
בנאסדק בכ 066-מיליון דולר .כמו כן ,חכמוב הוביל בעבר את הקמתן של קוריגינט ססטמס,
ניאוקראפט.
בצוות המייסדים של מיי-סיקס-סנס שותף פרופ' משה טננהולץ ,מומחה לתורת המשחקים
מהטכניון .צוות היועצים של החברה מורכב ממומחים בינלאומיים מתחומי פרסום ,רשתות
חברתיות ופעילות ברשת וכולל בין היתר את פרופ' כרמל דומשלק מהטכניון.
מיי-סיקס-סנס גייסה עד היום כשלושה מיליון דולר ממשקיעים פרטיים .בין בעלי העניין בחברה
ג'וזף שטראוס ,מייסד ומנכל לשעבר של גיי-די-אס יוניפייז ,לאו לקס ,גיל ומנחם שטרנברג .אריק
בן-חמו ,יו"ר ומנכ"ל לשעבר של חברת  73COMאייל ולדמן ,מייסד מלאנוקס ונחמן שלף ,יוצא
קרן בנצ'מארק .במסגרת סבב ההשקעות הקרוב ,החברה צפויה לגייס כמיליון דולר .אלה יגיעו
מהגדלת ההשקעה של משקיעים קיימים וכן מהצטרפות של תעוזה ושני משקיעים פרטיים
נוספים .קרן תעוזה תשקיע בחברה כחצי מליון דולר ,בתמורה לכעשרה אחוזים מהבעלות בחברה.
ד"ר יוסף גילאור מנכ"ל חברת אוליב ביי שימש כיועץ למיי-סיקס-סנס בעסקה.

אודות תעוזה
תעוזה היא אחת הקרנות הוותיקות בישראל ולה הצלחות מרשימות בתחומי התקשורת ,ה-
 ,Health Careוהמוליכים למחצה .תעוזה משקיעה בחברות פורצות דרך טכנולוגית ומסייעת להן
בפעילות הבינלאומית שלהן .מלבד חברות בהן מושקעת תעוזה בישראל ,קיימות בתיק
הפרוטפוליו של החברה גם השקעות בשתי חברות בקליפורניה וחברה בסין .יו"ר תעוזה הוא פרופ'
משה ארנס.

