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קליינר פרקינס היא אחת הקרנות הראשונות בעולם ההון סיכון האמריקאי, ויש לה
מקום של כבוד כמי שהשקיעה לצד סקויה 10 מיליון דולר בגוגל, השקעה שהחזירה את
,עצמה בכמה מאות אלפי אחוזים. אך בניגוד לסקויה, יריבתה הגדולה מעמק הסיליקון

פרקינס, שנוסדה-אשר פתחה בישראל נציגות מקומית כבר בשנת 1999, בקליינר
  .בשנת 1972, לא חושבים על משרד מקומי

  
 אין לנו משרד בישראל, אבל גם אין לנו משרד בחוף המזרחי בארה"ב." אומר"

 ,באיירס-קופילד-פרקינס-סיכון קליינר-ל"כלכליסט" נג'יט נאזרה, שותף בקרן ההון
 .תמול דברים בכנס היזמים "סיליקום ונצ'רס" במלון דיוויד אינטרקונטיננטלשנשא א

סיכון הן ענף מקומי ועליך לפתח יחסים ממש טובים עם התעשייה המקומית-קרנות הון"
-בכדי להצליח. ישראל תוכל להיות מאוד מעניינת למשקיעים, ובעיקר בתחום הקלינטק

  .אחרות בתחום המים והחקלאות אורמת היא דוגמא מצוינת, אבל גם חברות
  

חברות בישראל . יט נאזרה'נג
חדשניות יותר מאשר בסין או 

 בהודו 

קובי : צילום
קנטור 

פרקינס כבר כחמש שנים. יש לו 7-נאזרה משמש כשותף בתחום הקלינטק בקליינר
כן-השקעות בחברות פורטפוליו, שבחמש מהן הוא גם מכהן כחבר דירקטוריון. לפני

המצליחה שלה ההודית וייסד את חברת הבת SAP-שימש נאזרה כבכיר ב
SAPmarkets. במקור הוא עבד בתעשיית המכשור הרפואי בהודו. את מרבית זמנו 

 DVאפ 3-הוא משקיע בקלינטק, אבל לישראל הוא הגיע גם כמשקיע בחברת הסטארט

 



  .הישראלית, המחזיקה בישראל פעילות מחקר ופיתוח
  

הטוענים שכספן של הקרנות הזרות פוסח על ישראל מה אתה אומר לגבי אלה
  ?בדרך למזרח

  
 ישראל ממשיכה לייצר חברות שמייצגת חדשנות הרבה יותר ממה שאנו רואים בסין"

פרקינס-ואפילו הרבה יותר ממה שאני רואה בארץ מולדתי, הודו. הסיבה לכך שקליינר
ויותר בגלל נתח השוק פונה לשווקים האלה היא פחות בגלל הרעיונות שצומחים שם
הגדול שהשווקים הללו מציעים. השקעות בהודו אינן מייצגות תמיד את טכנולוגיית

 .העילית שיש למדינה להציע, אבל פוטנציאל הצמיחה מבחינת השוק הוא גדול ביותר
 ."אפס-המשחק בין הודו לישראל אינו משחק סכום

  
המשבר הפיננסי שפקד את האם חל שינוי במודל גיוס הכספים לקרנות בעקבות

  ?ארה"ב
  

פרקינס המודל בדרך כלל יציב: אנחנו מגייסים מקרנות של-לקרנות וותיקות כמו קליינר"
גופי חינוך, או מגופים מוסדיים אחרים אבל לעולם לא מקרנות גידור או מגופים מרובי

ההון סיכון, זה סיכון, לכן גם לא נפגענו כל כך מהמשבר. אינני דואג למקורות של קרנות
  ."תמיד יהיה באיזשהו מקום

  
 ?האם יגיע יותר כסף מהודו או ממדינות אחרות שצומחות במספר העשירים שלה

  
  ."לא. מרבית השותפים הכספיים שלנו עדיין מגיעים מארה"ב, וזה לא ישתנה בקרוב"

  
  

 
 


