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1400משקיעים נהרו מכל רחבי סין כדי להפגש עם יותר ממאה חברות הייטק וסטארטאפים
שהגיעו ברכבת אוויריות מיוחדת מישראל כדי להשתתף בכנס  GoforIsraelבעיר ג'ינאן
)(Jinanשבסין .במהלך הכנס נערכו  800פגישות אחד-על-אחד שקיימו המשקיעים הסינים
עם היזמים הישראלים .הכנס ב  – Jinanהוא פרי יוזמה משותפת של בית ההשקעות
קוקירמן וקרן  Catalystיחד עם זרוע ההשקעות של מחוז שנדונג .המחוז המתועש הוא
השני בגודלו בסין עם יותר מ 100-מליון תושבים שחיים על פני שטח המשתרע על פני
 160,000קמ"ר ,ונהנה מתמ"ג של  1.1טריליון דולר (השלישי בגודלו במדינה).
זו הפעם השלישית שהכנס מתקיים בסין ול]י מארגניו הרי שזה הארוע הגדול מסוגו שנערך
שם עד כה ובמהלכו מאות משקיעים עמדו בתור ארוך כדי להפגש עם יותר מ –  100חברות
הייטק וסטארטאפים שהגיעו ברכבת אוויריות מיוחדת מישראל כדי להשתתף בכנס ולהציג

את מיטב החדשנות הישראלית בתחומים כמו :טכנולוגיות ייצור מתקדם , IT,מדעי החיים,
טכנולוגיות מים ,קלינטק ,אגריטק ,אנרגיה ,ועוד .בין הנושאים בהם יעסוק הכנס השנה:
מיזוגים ורכישות סין-ישראל; השותפות הישראלית-סינית :יוזמת דרך המשי החדשה
;)(OBORהשקעות סיניות בחברות הייטק ומדעי החיים ישראליות; תדמית ישראל בעולם
ועוד.
"קיימנו השנה מעל  800פגישות אחד-על-אחד שהותאמו אישית בין משקיעים ושותפים
סינים לבין חברות ישראליות" אומר אדי קוקירמן ,יו"ר בית ההשקעות קוקירמן ושותף מנהל
בקרן"  Catalyst.הקפדנו מאוד על איכות הפגישות ,גם מצד המשקיעים האיכותיים
והרלוונטיים שהגיעו ,וגם מצד ההתאמה שלהם לסטארטאפים הישראלים .קיבלתי במהלך
הכנס לא מעט פידבקים מסטארטאפים שכבר קבעו פגישות המשך ואנחנו מקווים שכנס
 GoforIsraelיהיה רק ההתחלה של חיזוק הקשר בין ההייטק הישראלי למחוז שנדונג" .צפו
בראיון המלא עם קוקירמן ובהצצה שלנו לכנס בכתבת הוידאו המצורפת למעלה.
* הכותב היה אורח הכנס בסין

https://13news.co.il/item/news/tech-digital-science/ftlk9-275151/

While trade war hostilities between the United States and China continue to
drag on and even intensify, Israeli entrepreneurs are seemingly undeterred
from seeking opportunities in the sleeping giant, which is quickly waking up to
the potential of Israeli innovation.

Eager for investment, more than 100 Israeli hi-tech companies and start-ups
traveled this week to Jinan, the capital of China’s Shandong Province, to
participate in the 22nd international GoforIsrael investment conference.
Approximately 1,400 investors attended the conference, a joint venture by
Cukierman & Co. Investment House and Catalyst Funds, along with
Shandong Province’s investment arm Shandong Guohui Investment Co. and
Jinan Pioneer Area.
During the summit, held in China for the third time, organizers said Israeli
entrepreneurs took advantage of 800 one-on-one meetings with potential
backers. Spanning almost 160,000 sq.km. and home to 100 million people,
Shandong Province boasts GDP of $1.1 trillion, the third largest economy in
China.
Potential areas of interest, Vice-Governor of Shandong Province Ling Wen
told the conference, include next-generation IT, advanced manufacturing,
renewable energy and advanced agricultural technology.
“This year, we held more than 800 personalized one-on-one meetings
between Chinese investors and Israeli companies,” said Edouard Cukierman,
chairman of Tel Aviv-based Cukierman & Co. Investment House and
managing partner of Catalyst Investments.
“I received a considerable amount of feedback during the conference from
start-ups who have already arranged follow-up meetings, and we hope that
the GoforIsrael conference will only be the beginning of strengthening the
bond between Israeli hi-tech and Shandong Province.”
China is Israel’s second largest trade partner worldwide today, with bilateral
trade exceeding $10b. in 2017. The visit of Chinese Vice President Wang
Qishan to Israel in October 2018 symbolized the growing importance Beijing
places on increasing innovation cooperation with the Jewish state.
“China is not similar to Europe or the United States at all,” said Motti Kushnir,
CEO and founder of InfinityAR, purchased by Chinese e-commerce giant
Alibaba in March.
“It’s not something you do on the side, you need a completely different focus
and strategy. If you cannot give it the right resources, do not go into it. Do not
act here alone, but work with locals who are familiar with the market and take
care of your Israeli staff here with a regular presence,” Kushnir said.
“In China, everything moves fast. We’re building a prototype for glasses. What
takes a good few months in the US takes a month or two in China. They are
not afraid to make mistakes, and they go through three to five stages between
the prototype and the final product.”
https://www.jpost.com/Israel-News/Despite-trade-war-Israeli-innovators-flock-to-Chineseinvestment-confab-591120

בעיר ג'ינאן שבמחוז שאנדונג בסין נערך אתמול כנס ההשקעות הבינלאומי  GoforIsraelה-
 22במספר .באורחים שהגיעו לכנס היו נציגים שונים של חברות סטארט-אפ ישראליות
בתחומי ה ,IT-מדעי החיים ,טכנולוגיות מים ,קלינטק ,אגריטק ,אנרגיה ,ועוד .לכבוד
המאורע נתלו ברחובות העיר דגלי ישראל וסין.
את הכנס אירח ופתח אדי קוקירמן ,יו"ר בית ההשקעות קוקירמן ושותף מנהל בקרן קטליסט.
על מנת לשבור את הקרח ולהציג זווית נוספת לקשר המיוחד שבין המדינות ,הזכיר קוקירמן,
כי במשחק שנערך יום קודם בין גואנגז'ואו ,בה משחק ערן זהבי ,לג'ינאן ,הבקיע זהבי
הישראלי רק גול אחד מה שאפשר לקבוצת הכדורגל של ג'ינאן לנצח.

קוקירמן העניק בהמשך פרס  -שופר מוזהב  -ליאו שאומינג ,יו"ר  ,Shandong Guohuiזרוע
ההשקעות של מחוז שנדונג ,כאות הערכה על תרומתו לקשרים שבין המחוז להייטק
הישראלי .אלא שאז ,כששאומינג הניף את השופר שזה עתה קיבל ,נפל הפסל העדין
והתנפץ .מי שחילץ את הנוכחים מהמבוכה היה יאיר שמיר ,שותף מנהל בקרן קטליסט,
שבתושייתו הבהיר שבמסורת היהודית כשמשהו נשבר נהוג לומר מזל טוב .לטענתו ,הדבר
רק מעיד על ראשיתו של עתיד מבטיח .שאומינג ,שמע את הדברים וציין כי כך הדבר גם
במסורת הסינית.
איחלו מזל טוב :חנן כרמלי ,מייסד ושותף מנהל באקסלרטור הספנות  ;The Dockעדי
בראונשטיין ,מנכ"לית  ;GoforIsraelמיכל דביר ,מייסדת ומנכ"לית שותפה בקרן רימונים,
המתמקדת בפודטק ואגריטק; ד"ר אירית יניב ,שותפה כללית בקרן אקסלמד; חגי רביד,
מנכ"ל בית ההשקעות קוקירמן ,ואחרים.

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001287650

https://www.facebook.com/watch/?v=674323229675538

JINAN, China — Yonatan Houri says he has a cure for the smog that has
choked Beijing and other cities for years. The Urecsys system won’t do
much for the air outside, but according to the company, it can filter the air
inside a home orders of magnitude better than any other product on the
market, at a fraction of the price.
After 4.5 years of development, the system, created by serial entrepreneur
Kobi Richter and other researchers mostly based out of Jerusalem’s Hebrew
University, is finally reaching market, but only in Israel, for now.

“We don’t want to make rich people’s air cleaner, we want to make
everyone’s air cleaner,” said Houri, sitting at a table outside a large
conference hall in China, where his product could likely make a larger
impact than in Israel.
Khouri was one of dozens of representatives of Israeli companies who
traveled to China last month looking for investment money from a country
that has led the world in recent years in pumping money outside of its
borders. For many, the trip was also a way to enter the world’s largest
market — one that more than one Israeli businessperson said simply cannot
be ignored, despite a surfeit of concerns, from intellectual property
protection to trade war fears.
“Israel is tiny and China is huge, but if you put Israel and China together, we
have one-fifth of the world’s population,” quipped Edouard Cukierman, the
chairman of Cukierman and Co., which organized the GoForIsrael
conference that brought together Chinese investors and Israeli businessmen
in Jinan on May 28.

Despite trade tensions with the US reaching fever pitch and a minefield of
potential pitfalls business ties between Israel and China are growing.
In 2018, bilateral trade between the countries hit a record $15.3 billion, up
from just $51.5 million in 1992, and $13.1 billion in 2017, according to Ofer

Peleg, head of the Israeli Finance Ministry’s mission in China — one of
three such offices around the world.
There are no numbers tracking the exact size of Chinese investment in
Israel, but experts say it is growing as well, as Beijing extends its global
reach and looks to harness many of the technologies that have earned Israel
a reputation as a world leader. On the flip side, many Israeli companies see
having a Chinese investor as a golden door into the local market.
“You can see a lot of momentum. You can see a lot of Chinese investors
going to Israel, and a lot of Israeli companies come to China,” said
Benjamin Peng, who heads Cukierman’s China office. “Obviously Israeli
technology companies are interested in the largest market in the world.”
Organizers said 108 Israeli companies participated, as did some 1,400
Chinese businessmen, with GoForIsrael founder Cukierman describing
himself as a matchmaker arranging a shidduch between them.

GoForIsrael was founded in 1997, originally focused on Europe. In recent
years, however, it has shifted to China as economic ties have grown between
the countries.

Political tensions between Israel and Europe have helped fuel some of
growth, according to Cukierman and other experts, and many Chinese also
view Israel as an alternative to the West, where political tensions and a
looming trade war with the US have chilled political and business ties.
Some Israelis have expressed reluctance over doing business with China, out
of both fears that it could endanger business ties with the US, should the
trade war worsen, and concerns over protecting intellectual property.
“We are concerned about the conflict with the Chinese, because if it
escalates, the Americans could ask us to take us a side,” said one Israeli
participant who spoke on condition of anonymity because of the sensitivity
of the subject.
Houri said his firm had concerns about its intellectual property, but had
taken steps to heavily protect itself with a number of patents in the US and
elsewhere. He said some Chinese companies had expressed interest in
investing on condition that they divulge more information about their
technology, but they had to refuse the offers.
“We’re trying not to divulge too much about our technology until we find
the right partner who we know could protect the IP here,” he said.
Other Israeli entrepreneurs echoed the same concerns, but insisted that
China had to be paid attention to, given the size of the market and the
amount of money potentially on the table.
The conference in Jinan was Cukierman’s third in China, along with two
held in Israel, and a third planned for Tel Aviv in early December, and is
seen by those involved on both sides as helping drive closer business
relations and stronger bonds. (Full disclosure: Cukierman and Co. paid
airfare and accommodations for this reporter to attend the conference.)
Jinan Mayor Qun Xu told the forum he saw the meeting as a way to foster
both business cooperation and “to promote better ties between our
countries.” In 2013 and again in 2017, Prime Minister Benjamin Netanyahu
visited China with much the same goal, and last year, Chinese Vice
President Wang Qishan reciprocated, becoming the highest-ever official
from Beijing to visit Israel.
“We want to marry our technology with China’s capacity,” Netanyahu said
during the second visit, at an Israel-China innovation summit in Beijing,
though his efforts failed to move the needle on a long-sought free trade
agreement.

From Jerusalem to Jinan
The name Jinan is hardly a household one in Israel, and some at the
conference were hearing of the city of 10 million people for the first time.
But the boomtown, famous for its artesian springs, is also capital of
Shandong, one of the fastest-growing provinces in China, both by
population and GDP. Again and again, local officials described wanting to
latch on to Israeli innovation to meet Shandong’s needs.
“We admire Israel’s spirit of innovation and we think that many of the
industries that Israel is leading the world can match the… needs of
Shandong’s industries,” said Wang Dongkai, the vice general manager of
Shandong Guo Hui Investment Co., which was also involved in sponsoring
the conference.

Wang Dongkai, the vice general manager of Shandong Guo Hui Investment Co., on May 28, 2019.
(Joshua Davidovich/Times of Israel)

Those industries range from agriculture and water technology to
manufacturing, areas where Shandong has traditionally led the way, to
newer fields such as information and communications technology, machine
learning, and life sciences.
“We are a large province with a comprehensive industry platform. We think
there is a great match. And if Israel R&D can concentrate more on the needs
of Shandong, it can boost bilateral cooperation,” Wang said through a
translator.
Chinese investments in Israel have traditionally leaned away from high-tech
fields, with large bets being placed on dairy producer Tnuva and chemical
concerns Makhteshim Agan and Adama Agricultural, with a smattering of
large investments in Medtech and infrastructure projects as well over the last
decade.

But China’s shift toward tech was underlined by the makeup of both the
investors, who hailed from Shanghai, Beijing and other locales in addition to
Shandong, and the Israeli companies, which ranged from aviation behemoth
Israel Aerospace Industries, which already has joint ventures in China, to
tiny startups looking for funding to get their ideas off the ground.
While some Chinese speakers mentioned wanting to do business with Israel
in artificial intelligence, material science and communication technology,
the Israeli firms tended toward medical, financial and green technology.
Former agriculture minister Yair Shamir, who is managing partner of a
Catalyst fund together with the state-owned China Everbright Limited and
was a major player in organizing the conference, said the makeup of the
Israeli firms represented was not happenstance, especially given the
evolving definition of technologies that could have defense applications.
“It has become a little more ambiguous, because there are many things that
are dual use. There is no definition here, and the Israeli side should be very
cautious about it. That’s why we are bringing biotech. We try not to bring
some things to China,” he said. “We are a monkey in a jungle and there are
two gorillas. We have to survive. We cannot just go with one of them. We
have to play between the gorillas, so we have to understand where our
borders are.
“We are a small country and we need China,” he added.

Great wall of misunderstandings
There are no hard numbers on how many deals with China ultimately fall
through, but according to several experts, the number is not insignificant.
“We need to look at the investments that have already been made. Is the
money actually moving from China to Israel? We don’t have the numbers,”
said Yoram Evron, an associate professor in the Department of Asian
Studies at the University of Haifa.
The sale of Tnuva may provide a case in point. In July, the Israeli holding
company that sold the dairy company to China’s Bright Foods for $2.3
billion four years earlier attempted to buy it back for about half of that,
reflecting years of losses for the enterprise.
Edouard Cukierman speaking at the GoForIsrael Conference in Jinan, China, on May 28, 2019. (Joshua
Davidovich/Times of Israel)

JINAN, China — Yonatan Houri says he has a cure for the smog that has
choked Beijing and other cities for years. The Urecsys system won’t do
much for the air outside, but according to the company, it can filter the
air inside a home orders of magnitude better than any other product on
the market, at a fraction of the price.
After 4.5 years of development, the system, created by serial
entrepreneur Kobi Richter and other researchers mostly based out of
Jerusalem’s Hebrew University, is finally reaching market, but only in
Israel, for now.
“We don’t want to make rich people’s air cleaner, we want to make
everyone’s air cleaner,” said Houri, sitting at a table outside a large
conference hall in China, where his product could likely make a larger
impact than in Israel.
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Khouri was one of dozens of representatives of Israeli companies who
traveled to China last month looking for investment money from a
country that has led the world in recent years in pumping money
outside of its borders. For many, the trip was also a way to enter the
world’s largest market — one that more than one Israeli
businessperson said simply cannot be ignored, despite a surfeit of
concerns, from intellectual property protection to trade war fears.
“Israel is tiny and China is huge, but if you put Israel and China together,
we have one-fifth of the world’s population,” quipped Edouard
Cukierman, the chairman of Cukierman and Co., which organized the
GoForIsrael conference that brought together Chinese investors and
Israeli businessmen in Jinan on May 28.

Israeli entrepreneurs, potential Chinese investors and translators holding one-on-one meetings during
the GoForIsrael conference in Jinan, China on May 28, 2019. (Joshua Davidovich/Times of Israel)

Despite trade tensions with the US reaching fever pitch and a minefield
of potential pitfalls business ties between Israel and China are growing.
In 2018, bilateral trade between the countries hit a record $15.3 billion,
up from just $51.5 million in 1992, and $13.1 billion in 2017, according
to Ofer Peleg, head of the Israeli Finance Ministry’s mission in China —
one of three such offices around the world.
There are no numbers tracking the exact size of Chinese investment in
Israel, but experts say it is growing as well, as Beijing extends its global
reach and looks to harness many of the technologies that have earned
Israel a reputation as a world leader. On the flip side, many Israeli
companies see having a Chinese investor as a golden door into the local
market.
“You can see a lot of momentum. You can see a lot of Chinese investors
going to Israel, and a lot of Israeli companies come to China,” said
Benjamin Peng, who heads Cukierman’s China office. “Obviously Israeli
technology companies are interested in the largest market in the
world.”

Organizers said 108 Israeli companies participated, as did some 1,400
Chinese businessmen, with GoForIsrael founder Cukierman describing
himself as a matchmaker arranging a shidduch between them.

Israeli entrepneur Michael Chojnacki of sports tech firm Baseline Vision pitching his idea to Chinese
investors in Jinan, China on May 28, 2019. (Joshua Davidovich/Times of Israel)

GoForIsrael was founded in 1997, originally focused on Europe. In
recent years, however, it has shifted to China as economic ties have
grown between the countries.
Political tensions between Israel and Europe have helped fuel some of
growth, according to Cukierman and other experts, and many Chinese
also view Israel as an alternative to the West, where political tensions
and a looming trade war with the US have chilled political and business
ties.
Some Israelis have expressed reluctance over doing business with
China, out of both fears that it could endanger business ties with the US,
should the trade war worsen, and concerns over protecting intellectual
property.
“We are concerned about the conflict with the Chinese, because if it
escalates, the Americans could ask us to take us a side,” said one Israeli
participant who spoke on condition of anonymity because of the
sensitivity of the subject.

Houri said his firm had concerns about its intellectual property, but had
taken steps to heavily protect itself with a number of patents in the US
and elsewhere. He said some Chinese companies had expressed interest
in investing on condition that they divulge more information about their
technology, but they had to refuse the offers.
“We’re trying not to divulge too much about our technology until we
find the right partner who we know could protect the IP here,” he said.

New towers going up near Jinan, China, on May 26 , 2019. (Joshua Davidovich/Times of Israel)

Other Israeli entrepreneurs echoed the same concerns, but insisted that
China had to be paid attention to, given the size of the market and the
amount of money potentially on the table.
The conference in Jinan was Cukierman’s third in China, along with two
held in Israel, and a third planned for Tel Aviv in early December, and is
seen by those involved on both sides as helping drive closer business
relations and stronger bonds. (Full disclosure: Cukierman and Co. paid
airfare and accommodations for this reporter to attend the conference.)
Jinan Mayor Qun Xu told the forum he saw the meeting as a way to
foster both business cooperation and “to promote better ties between
our countries.” In 2013 and again in 2017, Prime Minister Benjamin
Netanyahu visited China with much the same goal, and last year,
Chinese Vice President Wang Qishan reciprocated, becoming the
highest-ever official from Beijing to visit Israel.

“We want to marry our technology with China’s capacity,” Netanyahu
said during the second visit, at an Israel-China innovation summit in
Beijing, though his efforts failed to move the needle on a long-sought
free trade agreement.

From Jerusalem to Jinan
The name Jinan is hardly a household one in Israel, and some at the
conference were hearing of the city of 10 million people for the first
time.
But the boomtown, famous for its artesian springs, is also capital of
Shandong, one of the fastest-growing provinces in China, both by
population and GDP. Again and again, local officials described wanting
to latch on to Israeli innovation to meet Shandong’s needs.

A park near the center of Jinan, China, on May 27, 2019. (Joshua Davidovich/Times of Israel)

“We admire Israel’s spirit of innovation and we think that many of the
industries that Israel is leading the world can match the… needs of
Shandong’s industries,” said Wang Dongkai, the vice general manager of
Shandong Guo Hui Investment Co., which was also involved in
sponsoring the conference.

Wang Dongkai, the vice general manager of Shandong Guo Hui Investment Co., on May 28, 2019.
(Joshua Davidovich/Times of Israel)

Those industries range from agriculture and water technology to
manufacturing, areas where Shandong has traditionally led the way, to
newer fields such as information and communications technology,
machine learning, and life sciences.
“We are a large province with a comprehensive industry platform. We
think there is a great match. And if Israel R&D can concentrate more on
the needs of Shandong, it can boost bilateral cooperation,” Wang said
through a translator.
Chinese investments in Israel have traditionally leaned away from hightech fields, with large bets being placed on dairy producer Tnuva and
chemical concerns Makhteshim Agan and Adama Agricultural, with a
smattering of large investments in Medtech and infrastructure projects
as well over the last decade.
But China’s shift toward tech was underlined by the makeup of both the
investors, who hailed from Shanghai, Beijing and other locales in
addition to Shandong, and the Israeli companies, which ranged from
aviation behemoth Israel Aerospace Industries, which already has joint
ventures in China, to tiny startups looking for funding to get their ideas
off the ground.
While some Chinese speakers mentioned wanting to do business with
Israel in artificial intelligence, material science and communication

technology, the Israeli firms tended toward medical, financial and green
technology.
Former agriculture minister Yair Shamir, who is managing partner of a
Catalyst fund together with the state-owned China Everbright Limited
and was a major player in organizing the conference, said the makeup of
the Israeli firms represented was not happenstance, especially given the
evolving definition of technologies that could have defense applications.
“It has become a little more ambiguous, because there are many things
that are dual use. There is no definition here, and the Israeli side should
be very cautious about it. That’s why we are bringing biotech. We try
not to bring some things to China,” he said. “We are a monkey in a jungle
and there are two gorillas. We have to survive. We cannot just go with
one of them. We have to play between the gorillas, so we have to
understand where our borders are.
“We are a small country and we need China,” he added.

Great wall of misunderstandings
There are no hard numbers on how many deals with China ultimately
fall through, but according to several experts, the number is not
insignificant.
“We need to look at the investments that have already been made. Is the
money actually moving from China to Israel? We don’t have the
numbers,” said Yoram Evron, an associate professor in the Department
of Asian Studies at the University of Haifa.
The sale of Tnuva may provide a case in point. In July, the Israeli holding
company that sold the dairy company to China’s Bright Foods for $2.3
billion four years earlier attempted to buy it back for about half of that,
reflecting years of losses for the enterprise.

Oded Shenkar, a professor at The Ohio State University who was among
the few critical voices to be heard at the conference, said Israelis were
too quick to ignore important cultural cues, leading to
misunderstandings that ultimately cause deals to fail.
“Israelis tend to be overconfident … My experience has been they will often
rush into a transaction without having a full understanding of what is going
on.” said Shenkar.
“On culture, one study after another will show you that this is a critically
important factor. It’s often the most important factor,” he added.
Ariel Briskin of the Beijing-based Israel Chamber of Commerce in China
said his group aimed to help companies looking toward China to be better
educated about doing business there, including opening an office in Tel
Aviv to influence business leaders before they reached Beijing or Shanghai.
“You see Europeans coming to China, they are more focused on how to do
the business, and Israelis are just ‘let’s do the business,’” he said.
Wang, of Shangdong Goihui, said he thought the cultural differences could
be overcome but complained that Israelis were too prone to pumping up
their prices and being too aggressive.
“Based on previous experience, some investors will be discouraged by firms
that are overpriced,” he said. “I hope the Israeli companies will have bigger
ambitions and look deeper into China, which is an enormous market.”
“We really hope that we can adapt to each other. It’s not only that Chinese
need to adapt to Israelis but the other way around. … Chinese are not as
direct as Israelis, I hope there will be a situation for the two countries to
join.”

https://www.timesofisrael.com/matchmaking-confab-seeks-to-wed-israeli-innovation-tochinas-great-wallet/

"הרבה משקיעים ושותפים אסטרטגיים מחבל שנדונג באו לפגוש את הסטארט-אפים הישראלים" .כך
אמר בראיון לאנשים ומחשבים אדי קוקירמן ,מנכ"ל קוקירמן השקעות .הראיון נערך בעקבות כנס
Go For Israel,שהתקיים בשבוע שעבר בבירת החבל ,ג'ינאן ,בהשתתפות  108חברות מישראל וכ-

 1,400נציגים של חברות מהחבל .לדבריו ,הסינים מתעניינים במיוחד בבינה מלאכותית ,טכנולוגיות
רכב ,אנרגיה מתחדשת ועוד.
ואכן ,אולם הכנסים במלון שנדונג בג'ינאן היה מלא עד אפס מקום ,והחדרים שבהם הוצבו שולחנות
לשיחות בין הסינים לישראלים היו הומים .הראיון עצמו התקיים בדקות הסיום של הכנס.
"מה שיפה זה שמתוך המשתתפים הסינים היו אלף משקיעים .האתגר הגדול הוא שיהיו לא רק
הרבה פגישות ,אלא גם שאיכות הפגישות תהיה טובה .סך הכל אנחנו שומעים פידבקים מאוד טובים.
אם מדובר במשקיעים שהגיעו לכאן או שותפים אסטרטגיים".
לדבריו" ,זה הכנס ה 22-שלנו .בתחילת הכנס עסקנו בעיקר בשוק האירופי ,וקראנו לו במשך  15שנה
Go For Europe.אבל בשבע השנים האחרונות התחלנו לפעול בסין .תחילה אירחנו קבוצות סיניות
קטנות בישראל ,בעזרתו של אדם מדהים שעזר לנו מאוד להביא את החברות המובילות מסין
לישראל ,רוני צ'אן ,מאחת המשפחות העשירות בהונג קונג ,שהתפרסם בתרומות ענק
לאוניברסיטאות אמריקניות ,ומי שהקים את Morningside Group Holdings ,אחת הקרנות
המוצלחות בסין שהשקיע בשיאומי בתחילת דרכה ,וגם שחקן נדל"ן מוביל בהונג קונג".
לדבריו" ,הוא עזר לנו מאוד להביא את השחקנים המובילים הסינים בישראל ,וכך יצרנו לאורך השנים
קשרים עם הרבה מאוד גופים איכותיים ,שבסופו של דבר חלקם השקיעו באמצעות הקרן שלנו,
קטליסט ,וחלקם השקיעו ישירות בחברות דרך פעילות בנק ההשקעות שלנו".
באילו תחומים הסינים הכי אוהבים להשקיע?
"יש תחומים שהם מאוד אסטרטגים עבור הסינים ,טכנולוגיות שקשורות לחקלאות ,מדעי החיים,
אנרגיה מתחדשת (יש להם גדולה של זיהום והם מחפשים טכנולוגיות חלופיות שמשפרות את איכות
החיים שלהם) אבל גם בתחום ה – -ITאנחנו רואים עניין מאוד גדול במה שקשור לתבונה מלאכותית,
טכנולוגיות בתחום הרכב  ,היום המדינה שמייצרת הכי הרבה מכוניות זו סין .אז יש להם בהחלט
היענות בטכנולוגיות בתחום הזה .אנחנו היינו הקרן הישראלית היחידה שהשקיעה במובילאיי ,אז יש
לנו בהחלט נקודת מבט על מה שקורה בתחום הזה בשוק הישראלי .יש בהחלט היענות בהרבה
מאוד תחומים".
האם מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין משפיעה על היחס שלהם להיי-טק הישראלי?
"זו אולי אחת מההזדמנויות שאנו רואים ,במיוחד בכנס הזה התחושה היא שמלחמת הסחר יוצרת
מבחינתנו הרבה מאוד הזדמנויות .גם התחושה שלהם שהם פרסונה נון-גראטה בארצות הברית,
ושבארץ הם פרסונה גראטה ,ושלא רק מארחים אותם עם שטיח אדום ,אלא גם יש היענות לחברות
הישראליות לחדור לשוק הסיני ולקיים שיתופי פעולה .אנחנו מנסים לחדור לשוק שהוא לאט לאט
מנסה להיות השוק מספר  1בעולם .אז זו בהחלט הזדמנות טובה ,כי הסינים לא יעצרו בגלל

שהאמריקנים אומרים להם לעצור .הסינים רוצים להיות לא רק הכי תחרותיים בשוק המקומי ,אלא
בשוק הגלובלי ,והחדשנות הטכנולוגית הישראלית תוכל לאפשר להם להיות יותר תחרותיים".
האם האמריקנים לא מגבילים קצת את ישראל בגלל המעמד המיוחד שלהם בהעברת טכנולוגיות
לסין?
"האמריקנים יכולים להשפיע על חברות שעוסקות בתחום הביטחון .כי יש לממשלה לממשלת ישראל
תחומים שיש להם רגולטור – ביטחון והתחום של שירותים פיננסיים – ביטוח ובנקאות .אבל אם
יוצאים מהתחומים האלה ,לא רק שאין לאמריקנים יכולת להתערב במדיניות של חברה ישראלית
שתלך ותייצא איפוא שהיא רק יכולה את הטכנולוגיות שלה ,אלא גם אני לא חושבת שלממשלת
ישראל יש יכולת השפעה .כי השוק הזה ממומן על ידי גופים פרטיים".
"אין בישראל ,בניגוד אולי לסין ,גופים כמו CICשמאוד מאוד חזקים בשוק המקומי ,או בצרפת BON
PUBLIC DANVESTISMENTשיכולים להכריע מדיניות .שוק ההיי-טק הישראלי ממומן בעיקר על
ידי קרנות הון סיכון והנפקות ציבוריות והמשקיעים צריכים להסתכל על דבר אחד – על תשואה",.
אמר
"אם יש לך למשל משקיעים פרטיים או משקיעים שהשקיעו בחברה ציבורית ,שבעלי מניות בחברות
היי-טק י שראליות ,אם הם מקבלים שתי הצעות :אחת מגוף אמריקני במחיר מסוים ואחת מגוף סיני
במחיר גבוה יותר ,מקבלי ההחלטות לא יכולים להרשות לעצמם לא למכור לגוף שמציע הרבה כסף.
אין גוף שיגביל אותם למכור להצעה הכי טובה והכי מעניינת ,ואפילו אם יעשו זאת ,עשויה להיות להם
בעיה משפטית ,כלפי המחויבות של החברה ביחס לבעלי המניות שלה .לכן אני לא רואה מצב
תיאורטי שלא האמריקנים ולא גם השלטון בישראל יכול להתערב במדיניות העסקית ,וגם בכל עסקת
מיזוג שהיא יכולה לעשות עם גוף סיני" ,הוא סיכם.

https://www.pc.co.il/general/292183/

 1400משקיעים נהרו מכל רחבי סין כדי להפגש עם יותר ממאה חברות הייטק וסטארטאפים
בעיר ג'ינאן  GoforIsraelשהגיעו ברכבת אוויריות מיוחדת מישראל כדי להשתתף בכנס
שבסין .במהלך הכנס נערכו  800פגישות אחד-על-אחד שקיימו המשקיעים הסינים )(Jinan
הוא פרי יוזמה משותפת של בית ההשקעות  – Jinanעם היזמים הישראלים .הכנס ב
יחד עם זרוע ההשקעות של מחוז שנדונג .בין החברת שפגשנו  Catalystקוקירמן וקרן
.המספקת תחזית אלגוריתמית לשוק ההון  I know firstבארוע היתה גם חברת
שהוקמה עוד בשנת  , 2011פיתחה למעשה  I Know First,חברת הסטארט אפ
פלטפורמה לתחום ייעוץ ההשקעות ,המתבססת על אלגוריתם בינה מלאכותית מתקדם
לשוק ההון .פיתוח החברה מציג תחזיות השקעה עבור למעלה מ–  10.000נכסים פיננסים
שונים בשוק ההון בארץ ובעולם ומסמן את הזדמנויות ההשקעה המבטיחות ביותר .צפו
בראיון עם בן רובין ,מנהל מערך ייעוץ ההשקעות בחברה ,שסיפר לנו כיצד הוקמה החברה
ומה בעצם הפוטנציאל הטמון בה.

הכתב היה אורח הכנס בסין*
https://13news.co.il/item/news/tech-digital-science/onoct-275056/.

"ישראל מתמקדת בחדשנות טכנולוגית ,הסינים רק עכשיו מתחילים להבין את חשיבות המחקר
הבסיסי" ,כך אמר וו פנג ,סגן נשיא חטיבת בנקאות ההשקעות ב-CICC – China International Capital
Corporationבשיחה עם אנשים ומחשבים במהלך כנס  GoforIsraelשהתקיים בג'ינאן ,בירת מחוז
שנדונג בסין.

כנס ההשקעות הישראלי-גלובלי של בית ההשקעות קוקירמן וקרן קטליסט נערך זו הפעם
השלישית בסין .השנה נערך הכנס בשיתוף  Shandong Guohui,זרוע ההשקעות של
מחוז שנדונג ,ו -Jinan Pioneer Area,אזור החדשנות של ג'ינאן.

"עוזרים לגייס כסף ולהגיע להנפקה"
פנג הסביר כי  CICCהוא בנק השקעות סיני ,שנוסד בשנת  .1995וכיום מהווה חברה
ציבורית הרשומה בהונג קונג" .אנחנו כאן כדי לסייע לחברות סיניות וישראליות לשתף פעולה

לא רק מהבחינה הטכנית אלא גם מההיבט הפיננסי .אנחנו עוזרים להם לגייס כסף ולהגיע
להנפקה או מיזוגים .אנחנו מצפים לשתף פעולה גם עם מוסדות פיננסיים בישראל ,כדי
למצוא הזדמנויות הן בסין והן בישראל .אנחנו מכסים את מרבית הענפים ,כגון חקלאות,
הייטק , ITתבונה מלאכותית ,תרופות ,מיכשור רפואי ,טכנולוגיות ירוקות .יש הרבה
הזדמנויות לחברות ישראליות וסיניות .בסין במיוחד יש לנו אוכלוסיה גדולה מאוד ובישראל
יש הרבה חברות היי טק ,שצריכים למצוא את השותפים המתאימים כאן בסין ובפרט
בשנדונג".
האם קיימים הבדלים תרבותיים בין אנשי הייטק משתי המדינות?
"יש הרבה הבדלים אם נדבר בכנות .ישראל מתמקדת בהיבטים הטכנולוגיים ובסין מרבית
החברות מסתכלות על הרווחים .הן מסתכלות על הטווח הקצר .בישראל משקיעים המון כסף
ואנרגיה במחקר וזו הסיבה שיש לנו הזדמנות לשיתוף פעולה .כיום אנשים יותר מציאותיים.,
הם חושבים בדרך אחרת ,המחקר הבסיסי מאוד חשוב וההיבטים הטכניים הם המפתח
להצלחה במרבית הענפים .אי אפשר להמשיך רחוק בלי התקדמות טכנולוגית .לכן צריך
להשקיע כסף במחקר ובפיתוח .זו הסיבה מדוטע יש פה הרבה חברות סיניות שמבקשות
לשתף פעולה עם חברות ישראליות".
"הטכנולוגיות הסביבתיות חשובות מאוד לסין .למשל התחלנו בכנס הזה מגעים עם חברה
ישראלית שמתמחה בזיהום תעשייתי – מים ,אוויר וכדומה ,ואני מצפה להמשך העסקים
איתם .תחום תעשיה  (IOT 4.0תעשייתי) הוא תחום חדש וצומח .הרבה חברות מתמקדות
בטכנולוגיות חדשות כדי לאפשר לתעשייה המסורתית לגדול מהר יותר .אם חברות
טכנולוגיה ישראליות תספםקנה טכנולוגיה טובה יש כאן הרבה חברות שצריכות את זה".
ובמה חברות  ITיכולות לסייע?
"בשנדונג יש לנו חברות בתחום הפלדה ,הנחושת ,טקסטיל ,גומי (בעיקר צמיגים) .יש לנו
המון מפעלים מסורתיים שצריכים לפתח את הטכנולוגיה שלהם עם מכונות מתוחכמות
וטכנולוגית" IT.
במליאת הכנס הסביר סגן מושל שנדונג ,לינג וון ,מה הן הטכנולוגיות המעניינות ביותר עבור
המחוז ,והזמין חברות ישראליות לתת פתרונות בתחומים אלו:
ITמהדור החדש – ענף שלדבריו נהנה מגידול שנתי של  20%בסין .בין השחקניות הבולטות
במחוז בתחום זה ,חברת ה –IT Inspurשהמטה הראשי שלה בג'ינאן ,ונחשבת לגדולה
בתחומה בסין והשלישית בגודלה בעולם; ייצור מתקדם ,אנרגיה מתחדשת ,וחקלאות
מתקדמת – מחוז שנדונג הוא מהמחוזות החקלאיים המובילים בסין ,ובכוונת הממשלה
להקים במחוז את מרכז החדשנות לאגריטק ופודטק– China Food Valley.

טיפים ואסטרטגיות שיווק ומכירות
יזמים ישראלים שכבר פועלים בסין חלקו טיפים ואסטרטגיות שיווק ומכירות עם סטארט-
אפים ישראלים המעוניינים להכנס לסין על בסיס חוויותיהם בשוק הסיני.
לדברי קובי מרנקו ,מייסד ומנכ"ל  Arbe,סטארט-אפ בתחום הרכב האוטונומי" ,כדאי מאוד
להציב בסין את האנשים הכי חריפים ומנוסים בחברה .היצרנים כאן חדים מאוד ויודעים
לשאול את השאלות הקשות ביותר .עוד המלצת חובה היא לשכור חברת יח"צ מקומית
ולבנות איתה אסטרטגיית חדירה לשוק".
חיים בן-עמי ,מנכ"ל  Raft,שפיתחה מערכת לתקשורת אלחוטית בין יבשתית המעבירה
נתונים במהירות פורצת דרך" :חייבים להסביר היטב לסינים מה בדיוק אתם עושים ,מה זה
פותר .לפעמים הם יוכלו לקחת את הפתרון שלכם לעולמות אחרים לגמרי שלא חשבתם
עליהם".
לדברי מוטי קושניר מייסד ומנכ"ל  InfinityAR USA,שנרכשה לאחרונה מעליבאבא" ,סין
לא דומה בכלל לאירופה וארצות הברית .זה לא משהו שעושים על הדרך ,צריך התמקדות
ואסטרטגיה שונה לחלוטין .אם אתם לא מסוגלים להקצות לזה את המשאבים המתאימים –
אל תכנסו לזה .אל תפעלו כאן לבד .תעבדו עם מקומיים שמכירים היטב את השוק ,ותדאגו
לצוות ישראלי שלכם כאן עם נוכחות קבועה .בסין הכול זז מהר מאוד .אנחנו בונים אב טיפוס
למשקפיים .מה שלוקח בארה"ב כמה חודשים טובים ,בסין לוקח חודש-חודשיים .הם לא
מפחדים לעשות טעויות ,ובין האב טיפוס למוצר הסופי עוברים בין  5-3שלבים"..

https://www.pc.co.il/news/292474/

עורך  Chiportalמדווח מסין" :מלחמת הסחר לא תשפיע על הקשר
הטכנולוגי בין סין לישראל"
מאת אבי בליזובסקי רביעי 05 ,יוני 05:34 2019

אחד ממנועי הצמיחה של סין בשנים האחרונות הוא המעבר להיי-טק .אחד המחוזות
הבולטים בהקשר זה הוא מחוז שנדונג המתפתח.
המשקיעים הסיניים כבר שמעו מזמן על ההיי-טק הישראלי והחדשנות של אומת הסטארט-
אפ ,ומשקיעים לא מעט מכספם כאן .הבשורה הגיעה גם למחוז שנדונג ,ולראייה – לפני ימים
אחדים התקיים בבירת המחוז ,ג'ינאן ,כנס ענק בשם  GoForIsrael.את הכנס ערכו שנדונג
גוהוי אינבסטמנטס ,זרוע ההשקעות של המחוז ,ובית ההשקעות הישראלי קוקירמן.
"כל חברה ישראלית יכולה למצוא בשנדונג שותפים לעסקים בתחום שלה ולמצוא שוק
למוצרים ולשירותים שהיא מספקת ,בשל הצורך שלנו לשדרג את התעשייה המסורתית
ולהכניס ענפי היי-טק" ,אמר יו שאומינג ,יו"ר שנדונג גוהוי אינבסטמנטס ,בראיון לאנשים
ומחשבים ,שהתקיים במהלך הכנס.
שנדונג הוא מחוז גדול בסין ,אם כי לא אחד הגדולים ביותר .חיים בו  100מיליון תושבים –
מספר עצום במונחים ישראליים ,אבל פחות במונחים סיניים ,בהתחשב בעובדה שגרים
במדינה קרוב ל 1.4-מיליארד איש .התל"ג של המחוז עומד על  1.1טריליון דולר ,אלא ש-
 70%ממנו עדיין מגיעים מהתעשיות המסורתיות ,בעיקר תעשיות כבדות דוגמת מכרות ברזל
ופחם .יש בשנדונג מי ששואפים לשנות את המשוואה הזאת ולהעלות את החלק של ענפי
המחשוב והטכנולוגיה.

שנדונג גוהוי אינבסטמנטס נוסדה ב 2016-לפי החלטת ממשלת המחוז ,והיא מחזיקה
חמישית מהמניות של  26חברות שנמצאות בבעלות ממשלה זו .נכון לסוף  ,2018ההון
הרשום שלה הגיע ל 30-מיליארד יואן ,שהם כחמישה מיליארד דולר.
עלה מהכנס שאתם מתחילים להכניס לשנדונג תעשיות היי-טק והן לשדרג את התעשייה
המסורתית .איך אתם עושים את זה?
"כדי שנוכל לבצע מודרניזציה של התעשייה המסורתית אנחנו צריכים להכניס לכאן תעשייה
עתירת ידע ,שתביא אתה גם את הידע הטכנולוגי הדרוש לשדרוג התעשייה המסורתית.
הפנייה לחברות ישראליות והכנס הזה הם בין הדרכים שאנחנו נוקטים כדי לבצע זאת.
בישראל ישנן החברות החדשניות ביותר בעולם ,בהיותה אומת הסטארט-אפ".
אילו חברות מעניינות אתכם?
"אנחנו מעוניינים בחברות שמספקות ציוד ברמה הגבוהה ביותר , ICT,מדעי החיים ,חומרים
מתקדמים וחקלאות מודרנית .הבאנו לכאן יותר מ 100-חברות ישראליות כדי למצוא את
נקודות ההשקה בין הטכנולוגיה הישראלית לשוק הסיני .כמעט  2,000אנשים מעורבים בכנס
הזה ,משני הצדדים.
בתחום המחשוב ,אנחנו מחפשים חברות ישראליות מובילות בתחומי ה -IT,הסיליקון,
השבבים והאינטרנט של הדברים".
מדוע שחברות ישראליות יתעניינו בכלל בשנדונג?
"ראשית ,בגלל הפוטנציאל העסקי הגלום כאן .שנית ,בשנדונג יש מגוון גדול של תחומים
תעשייתיים ,אולי יותר מבכל מקום אחר בעולם ,ולכן ניתן לומר שכל חברה ישראלית ,בכל
תחום ,יכולה למצוא פה שותפים עסקיים בתחומים בהם היא פועלת .שלישית ,אנחנו בונים
גשר בין מחוז שנדונג לחברות ישראליות ,ומקימים מכניזם להיעזרות שלנו בכישורים של
החברות הישראליות ,כדי שנוכל לעבוד ביחד בעתיד ,בין היתר באמצעות הקמת קרנות
ענפיות וייסוד פארקים תעשייתיים סינו-ישראליים .מלבד כמה חברות בשנדונג ,מרבית
החברות התעשייתיות במחוז לא מחוברות לשותפים ישראליים .את זה אנחנו הולכים לשנות
באמצעות הקמת קרן השקעות והבאת יותר חברות ישראליות לכאן".
כיצד תשפיע מלחמת הסחר בין ארצות הברית לסין על הקשרים שלכם עם ישראל?
האמריקנים רגישים מאוד להעברת טכנולוגיות לסין וישראל היא בעלת ברית של ארצות
הברית.
"אינני סבור שהמגבלות שהציבה ארצות הברית יפריעו ליצירת שותפות בין סין לישראל .אי
אפשר לפרק את שרשרת האספקה הגלובלית ואת הגלובליזציה בכלל ,וההתעניינות הערה
של חברות ישראליות מראה שהפופוליזם האמריקני לא פגע בסחר בין ישראל לסין".
הכותב היה אורח בית ההשקעות קוקירמן בכנס.

http://www.chiportal.co.il/main-news/42-2009-12-11-17-38-45/6734-yu-shauming-0506197

Representatives from over 100 Israeli startups and companies were
in China this week for an annual conference gathering over 1,000
investors from across the country.
Firms in the fields of biotech, water tech, environmental tech, IT, and
energy, among others, headed to the city of Jinan, the capital of the
coastal Shandong province, for the annual GoforIsrael conference,
organized by the Cukierman & Co Investment House, a leading
Israeli investment company, and the Catalyst CEL Fund, a private
Israeli equity firm.
We have organized over 700 meetings, many one-on-one, between
the companies and the investors, and the feedback has been
amazing,” Cukierman says in a phone interview from Jinan.
“It is important for us to keep the quality high, and schedule meetings
in advance,” he says, in an effort to maximize the potential. The
investors and the companies go through a screening process and the
conference is shaped according to areas of interest, he explains.
“There are 45 life sciences companies here, as well as in IT,
enterprise software, AI, green tech, and agri-tech,” he says, pointing
out that Shandong Guohui Investments, Shandong Province’s
investment arm which co-sponsored the event, had a keen interest in
water technology.
Last year, the GoForIsrael conference was hosted in Fosun, China,
preceded by a similar event for Chinese investors in Tel Aviv.

Chinese investment in Israel
Sino-Israeli business activity has been buzzing over the past decade
as China’s interest in the startup nation’s technological know-how
has grown, and as Israeli entrepreneurs increasingly eye the huge
potential in Chinese markets. But while the interest is high, the
numbers reflect a slightly different story so far.
A report published last year by the Israel-based IVC Research Center
said Chinese direct investment, mergers and acquisitions, and
buyout activities in Israel, while on the rise, were “still waiting for lift
off.” The study said that despite the hype, Chinese activity in Israel
was not yet significant and that while the Chinese market holds great
potential for Israeli startups, “this market is extremely complex for
Israeli high-tech companies, far more familiar with the US and
European markets where they face far fewer cultural and language
barriers and more familiar business practices.”
However, “there has been a growing understanding in Israel that
China – the world’s second-largest economy – is moving from a
manufacturing base to an innovation leader and a technology
trendsetter,” says Rebecca Zeffert, the founder and executive
director of the Israel-Asia Center.
“Israeli technologies have received growing interest by Chinese
investors for some years now,” she tells NoCamels.
At the same time, Chinese-Israel government relations have been
strengthening for years. China is Israel’s largest trade partner in Asia
and its third largest global trading partner, with mutual trade
estimated at $11 billion as of 2016, according to the Israeli Foreign
Ministry.

Israel-China relations were poised to deepen further as Beijing
undertakes its “Belt And Road Initiative,” an ambitious project
unveiled in 2013 by Chinese President Xi Jin-Ping to expand land
and sea trade routes across Asia to the Middle East and Europe
through massive infrastructure investment. Israel is of strategic
importance in the initiative as a stable, advanced economy in the
Middle East seeking to boost its trade potential on a global scale.
A number of Chinese companies are already involved in ongoing
major transportation and infrastructure projects in Israel. In 2014,
Beijing-based firm China Harbor won a tender to build the new port in
Ashdod, and in 2015, the Shanghai International Port Group entered
an agreement, with commitments of $2 billion, to build and operate a
new port in Haifa for the next 25 years. A Chinese government
contractor built the Carmel Tunnels in Haifa starting in 2007. And
recently, Globes reported that at least five Chinese firms are set to
submit bids for building a key section of the Tel Aviv light rail system.
Late in 2018, Prime Minister Benjamin Netanyahu hosted a
delegation led by Chinese Vice President Wang Qishan on a four-day
visit that included meetings with Israeli government leaders and
prominent figures in the tech and innovation industry, as well as the

signing of eight key agreements in fields such as science and
technology, digital health, and agriculture.

Caught in the middle?
But affairs may be headed for choppy waters as Israel is braced to
navigate an escalating trade war between China and the US which
American economists say could cost as much as $600 billion by 2021
if it continues apace. There are also mounting US concerns over
alleged intellectual property theft, and Chinese surveillance and
espionage efforts via business ties. These concerns led Washington
last week to take a major shot at Chinese telecoms giant
Huawei, which operates an R&D center in Israel where some 400
people are employed.
American officials have already expressed concerns with IsraeliChinese tightening economic ties and have issued warnings over the
increasing involvement of Chinese firms in building major
infrastructure projects in Israel, Haaretz reported. In a January
meeting between US National Security Adviser John Bolton and
Netanyahu, the issue of the Haifa port was brought up as it is a
regular stopover for US warships in the Mediterranean and
Washington is worried China would use its position to gather intel.

A report issued by the Rand corporation earlier this year warned that
such involvement may become a security risk for both Israel and the
US. The report recommended that the two allies set up a joint
monitoring mechanism for Chinese investments and technology in
the region.
Talks about such a mechanism to oversee Chinese investment in
Israel, and prevent takeovers of large Israeli corporations, have been
ongoing for years, not least since 2014 when China’s Bright Food
Group Co Ltd bought a controlling share of Israel’s largest food
company, Tnuva. A year later, Fosun International nearly bought a
majority holding in a major Israeli insurance company, Phoenix
Insurance, but the deal fell through (and was reportedly blocked by
Israeli officials).
Last week, however, a government team led by National Economic
Council Chairman Prof. Avi Simhon and National Security Council
chief Meir Ben-Shabbat recommended against the establishment of
such a body, according to local reports, a move sure to anger the US.
“As the US-China trade war escalates, Israel is increasingly being
caught in the crossfire. This is being manifested by increased
pressure by US companies and investors warning of Chinese
involvement in Israeli tech which could threaten these companies’ US
business strategies,” Zeffert says.
“The US-China trade war and security concerns raised over Chinese
investments in Israeli infrastructure and certain tech sectors will
certainly drive some Israeli companies in those sectors to hold off
from pursuing Chinese investments. They will simply be forced to
pick sides,” she added.
Cukierman says that at the moment, “it is very difficult for Chinese
investors in the US, and Israel is persona grata.”
“We have to avoid being in the middle, stay out of the trade war, and
pursue Israeli interests because it is in our interest to develop
Chinese relations,” he tells NoCamels.
“This issue [of the trade war] is above our heads,” Cukierman says,
referencing its complexity.
Zvi Shalgo, chairman and owner of the PTL Group, an organization
that provides business services and administrative and operational
support, also advocates for a measured approach.

“As long as the US places no restrictions on American companies in
the Chinese market, Israeli companies have less to be concerned
about but they should structure their business to be flexible and
independent enough in case such measures would come to play,” he
said in a statement earlier this year ahead of the annual gathering of
the China Business Club, a forum of Israeli executives whose
companies have operations in China.
“Israeli companies deliberating whether to avoid closer relationship
with China because of the way the US treats it or enter a binding
agreement of joint venture with Chinese companies, are advised to
opt for the middle of the road. This approach would let them remain
on the fence for the next few years while maintaining managerial
independence of their Israeli company in China while choosing
focused collaborations that serve their goals,” he added.
SEE ALSO: Chinese, Israeli Business Leaders Urge More High-Tech

Cooperation – And Patience
As for a monitoring body that would oversee investments, Zeffert
says it’s a good idea across the board.
“Given the growth of the Israeli economy and the rise of its
international relevance, the need for such a government body that
oversees any foreign investments in Israel’s strategic assets could be
seen as long overdue. China should not be singled out in this regard,
however,” she notes.
“If Israel wants to continue to be viewed as a reliable destination for
Chinese investment, there need to be clear processes that any
foreign investor in sensitive or strategic assets would undergo,”
Zeffert explains.

https://nocamels.com/2019/05/china-israel-conference-relations/

Representatives from dozens of Israeli companies will journey from Tel
Aviv to the Chinese city of Jinan in the coming days in search of investors
willing to pump money into their firms.
The group, which will be meeting investors at a one-day conference, are part
of a surging crop of Israelis who are looking toward the east for funding.
But they are doing so at what some might consider a particularly awkward
time, as concerns over Chinese investments around the world have reached a
fever pitch over trade imbalances, intellectual property theft, spying and the
Asian tiger’s larger ambitions in the world.
When they get to Jinan, the financial capital of one of the most prosperous
provinces in the country, the Israeli business group will be greeted by a

China that is preparing for what President Xi Jinping recently called a
modern “Long March,” a reference to a grueling journey at the heart of one
of the Communist Party’s seminal myths.
The comment served as a chilling reminder of the seriousness of a looming
trade war, tech war or even cold war between China and the US, with Israel
caught smack in the middle.
While Israel values the US as its most important ally, it has been forced to
attempt to balance its ties with Washington, wanting to have doors open as
wide as possible to the rising economic powerhouse that is China.
“We thought we could simply do everything we like with the Chinese
without upsetting the Americans. It doesn’t work that way, there is no free
lunch,” said Jon Medved, CEO of the OurCrowd investment platform.
“Israel’s relationship with the US is so core, and so central and so strategic
that we have to remember that at all times, both as a country as well as
business people.”
Avi Luvton, Asia-Pacific director at the Israel Investments Authority, said
he didn’t know of firms shying away from China because of the US, but said
there was more awareness in Israel about what a US-China trade war could
mean.
“There is Israeli sensitivity regarding this matter,” he said. “The
repercussions of this policy means that for example if an Israeli company
that has ties with Americans, it wouldn’t want to put those ties at risk
because of the trade war with a joint venture with China.”
In recent days, those risks have been underlined by the Trump
administration’s moves against Chinese telecom giant Huawei, with more
Chinese companies reportedly next in line.
Rebecca Zeffert, Executive Director of the Israel-Asia Center, which
promotes ties with China, said that while there was growing interest in
China in Israeli firms, “the US-China trade war and security concerns raised
over Chinese investments in Israeli infrastructure and certain tech sectors
will certainly drive Israeli companies in those sectors to hold off from
pursuing Chinese investments.”
“For an Israeli company, especially a high-tech company, receiving Chinese
investments, might have certain implications in the US market,” said Yoram
Evron, an associate professor in the Department of Asian Studies at the

University of Haifa. “This is something that any Israeli company should
consider before receiving investments.”

Bulls, not elephants
Sitting high above Tel Aviv in his 23rd story office, businessman Edouard
Cukierman said fears over doing business with China are being overblown,
and the trade war actually represents an opportunity for Israel.
“The elephant is in the room of the politicians and the media. It is not in the
room of the Israeli entrepreneur and the Chinese investor,” he said. “If a
Chinese company cannot buy technology in the US, it would rather buy it in
Israel. So it’s an opportunity for Israel to access the Chinese market.”
Cukierman, chairman of Cukierman and Co. and founder of Catalyst Funds,
has played the role of matchmaker for many in the relationship, bringing
Chinese investors and Israeli businesses together since first putting together
a Go4China conference in Tel Aviv in 2012.
In 2016, he began holding the summits in China, first in Wuhan and
Shanghai, then Fushan and now in Jinan, an economic hub of some 7
million people about 400 kilometers (250 miles) south of Beijing.

According to organizers, some 100 Israeli companies will participate in the
conference, meeting with over 1,000 investors from Shandong province and

elsewhere. (Full disclosure: Cukierman and Co. is paying travel expenses
for a Times of Israel journalist to cover the event.)
Most of the companies are involved in green technology, agriculture,
healthcare, water tech and the like, companies that Cukierman says Chinese
investors are most interested in with regards to the Israeli market.
He and others say that the only Israeli companies that really need to worry
about losing business by being involved with China are those involved in
making products dealing with cybersecurity or any other sensitive
technologies that might have military applications.
“These startups are increasingly concerned that if they have Chinese
investors or a strategic agreement with Chinese firms this could endanger
their prospects in the US,” said Dorian Barak, CEO of Indigo Global, which
advises strategic investors and funds, principally from China, on
investments in Israel, Europe and Africa.
The CEO of a cybersecurity firm confirmed that “absolutely” companies
like his are concerned about Chinese investments endangering their business
with the US.
“We turned down a Chinese investment offer for this reason. We were afraid
it would stop us from getting deals in the US,” said the CEO, who spoke on
condition of anonymity because of the sensitivity of the topic.

According to researcher Shira Efron, who recently authored a report on
China-Israel ties for the Rand Corporation, another issue is that many tech
products could have military applications without even intending to.
“It’s becoming hard to distinguish what is dual use,” she said.
The Rand report listed a number of areas, from semiconductors to artificial
intelligence, that can easily fall into the dual use category. And it noted that
many Israeli venture capital firms, including Catalyst, OurCrowd and others,
have both Chinese investors and investments in dual use technologies,
which could be potential areas of concern.
For now, though, that does not seem to be an issue for many in the business
community, so long as the companies involved are solidly on the civilian
side of things.
Medved noted that OurCrowd has a health tech firm, which he declined to
name, in which the two largest investors are China’s biggest insurance
company and the US Department of Defense.
“If the company is in agtech or healthtech or in things that are not dual use
… then there really is no problem. And that is true for food, agriculture,
games, healthcare medical devices, there is no issue,” he said.
Among the firms traveling to China to hunt for investment will be
Jerusalem’s HIL Applied Medical, which combines nano-technology with
ultra-high intensity lasers to create a high-performance proton beam therapy
for cancer treatment and is planning on selling to the US.
“Until now the fact that we have a Chinese investor has not bothered us. I
hope it will stay that way,” said CEO Sagi Brink-Danan.

Jaundiced eye
Less than 20 years ago, Israel learned the hard way about trying to maintain
a security relationship with the US while also selling military hardware.
In the late 1990s and early 2000s, the issue came into sharp focus when the
US demanded Israel Aerospace Industries cancel separate deals with China
for Phalcon airborne early detection radar systems and Harpy drones. Israel
complied both times, after numerous threats from the US, and agreed to stop
selling military hardware to China, drawing anger from Beijing and
damaging ties.

It was only in 2016 that IAI returned to China in any public capacity, setting
up a joint venture with Lingyun (Yichang) Aircraft Maintenance
Engineering Co., for an aircraft maintenance center in Hubei Province.
Today, the failed deals continue to color the relationship, making the idea of
Israel selling arms to China seem a non-starter.
Along with much of the West, Israelis have viewed Chinese investments
with a jaundiced eye, even as they climb on for the ride. In 2014, when
China’s Bright Food bought a controlling stake in dairy giant Tnuva for $2.5
billion, the nativist outcry was voluble, though the company had previously
been owned by a British conglomerate.
Today’s bugbear is the Haifa port, one of two dockyards Israel has on the
Mediterranean, which came under scrutiny after the Shanghai International
Port Group contracted to begin managing operations there.
Israeli officials have spoken out about the dangers of allowing China to run
the port, and a US general even hinted that the US military could stop using
it to dock warships.
“We warned that this would be an issue,” a senior government sourcetold
The Times of Israel last year, speaking on condition of anonymity. “This
issue is part of a broader concern that the Americans have about our
relationship with China. Their concerns are legitimate.”
After the outcry, the government agreed to look into creating a formal
mechanism to screen foreign investments, with a focus on China. Such a
body could have a chilling effect on bringing Chinese money and
infrastructure projects into Israel, but many say it is necessary to protect the
country from potentially harmful foreign interests.
And it will make the US, which has its own mechanism to do the same,
happy. But movement on the issue has been halting.
Though Prime Minister Benjamin Netanyahu reportedly told senior officials
in Washington in March that his government was in the midst of hammering
out the details of such a panel, a report in financial daily The Marker this
month indicated that rather than set up a permanent oversight body, officials
were recommending cases be considered on an individual basis.
Thus Israel would be able to keep an eye on foreign investments without
making a public declaration that it does not trust Beijing.

Avi Simhon, the prime minister’s economics adviser who is among those
looking into the idea, denied the report and said it was a “sensitive issue.”

Zeffert welcomed the idea of creating the body to study foreign investment
in strategic assets as “long overdue,” but insisted that China should not be
singled out.
“It’s a consideration for any foreign interest in the Israeli economy,” she
said
Cukierman downplayed the need for such a body, or that such regulation
could even be implemented, noting that few industries in Israel had
government oversight regarding foreign trade.
“One of the strengths of the Israeli economy, one of the major successes of
the Israeli government, they understood that in order to have a successful
high-tech industry they cannot intervene,” he said. “They don’t have the
capability to screen companies to define which one is strategic and which
one is not.”
Another area of concern for Israeli firms is China’s reputation for not
respecting intellectual property, or IP, rights.
“Israeli firms like those all over the world who have IP, want to protect it
and thus I think when they think about Chinese investments, some of the
companies use their common sense,” said Luvton.

Brink-Danan, of HIL Applied Medical, said his firm declined a significant
investment by a Chinese investor who demanded they move their R&D
activities to China. “We would not move our R&D to China,” he said,
“because we are very cautious about our IP. In the end we got an investment
from another Chinese VC firm in Shanghai who invested like a Western VC
fund, without making demands about our R&D.”
All of this bad buzz has led to what some describe as a dampening toward
Chinese investments.
“You already have this chilling effect about enthusiasm around doing
business in China,” said Efron.

They don’t care about our politics
Overall, however, the trade relationship has grown massively in recent
years. According to Cukierman, who originally put together investment
conferences solely in Europe, there is more interest than ever in going to
China for investment, describing a country that offered Israeli entrepreneurs
“red-carpet treatment.”
According to publicly available data, in 1992, bilateral trade between Israel
and China was just $51.5 million. By 2016, it had risen to $11 billion. The
only country it did more trade with that year was the US.

While Israeli business are simply following the
money, they are also going where they are
wanted, and in China have found a massive
market not hobbled by political concerns or
threats of boycotts from Pro-Palestinian activists.

“They care about one thing, their interest. They are very practical,”
Cukierman said. “They don’t care about your politics, and the government
looks at Israel as a strategic partner for innovation that can help them boost
their economy.”
“China’s interest is China, and it’s not in China’s nature to get involved in
the conflicts of other regions,” said Zeffert.

At the same time, China has sought to insert itself on the world stage,
mainly through its Belt and Road Initiative. While the creation of a modern
Silk Road may give Beijing some more political muscle, at the end of the
day “their interest is mostly economic,” said Efron.
“They want to be on good terms with everyone and miraculously so far it
works,” she said.
Any political benefit is just an added bonus, said Evron. “They would not
compromise economic benefit” for political ones, he said. “They care less
about political issues in the Middle East.”

Shandong, a province of 100 million people which is co-sponsoring the
conference through its investments arm, already has one of the highest
GDPs in China, but it sees in Israel a gateway to upping its tech game.
“Shandong has an economy the size of Russia’s. It is a hub for agriculture,
not to mention some of world’s leading tech corporations,” said Zeffert.
But for the province, which is known as the home of Tsingtao beer (a
throwback to the port of Qingdao’s German past), and electronics firms
Haier and Hisense, hosting Israeli businesses means gaining access to Israeli
know-how.

“Our main challenge is to introduce innovation into the area, where it is
relatively low,” Yu Shaoming, the head of the province’s investment sector,
said in a statement.

For Cukierman, Shandong, and all of China, is perfectly ripe for investment
in Israel and willing to pursue it to boost their own position.
“They need access to the best innovation there is in the world in order to be
more competitive locally and globally,” he said. “They look at us as a
strategic partner even though we are a tiny country and they are a huge
market.”

It’s all Chinese to Israel
While China is steaming ahead, Israel, like much of the rest of the world,
appears to be still trying to figure out how to react to the country’s meteoric
rise.
Efron pointed out that Israel has traditionally paid little attention to China
and should invest in trying to understand both the country and how it wants
to deal with it.
“Based on our research and others’ there is not a very deep understanding in
policy circles in Israel of China’s motivations and strategies,” she said.

“Does Israel want a world that helps China become bigger than the US. That
topic is not on the agenda.”
“It’s important to decide to decide what exactly is of strategic importance,
and I’m not sure Israel has,” said Evron.
Medved said it’s a problem that “ there is just no playbook or rule book.”
But he also cautioned against getting too worked up about tensions driven
by the daily news cycle.
“We are committed to building strong ties with China and Chinese
companies and opening up all kinds of trade,” he said. “I think that is good
for Israel, it is good for China, it is good for the world but we are also very
cognizant of the fact that Israel’s core relationship is with the US and we
should not think to jeopardize that – but that doesn’t mean that when there is
a momentary flare up or tension one needs to go completely hysterical.”

https://www.timesofisrael.com/israeli-firms-fly-out-to-woo-china-investors-despite-myriadof-potential-hazards/

 1400משקיעים נהרו מכל רחבי סין כדי להפגש עם יותר
ממאה חברות הייטק וסטארטאפים שהגיעו ברכבת אוויריות
מיוחדת מישראל כדי להשתתף בכנס  GoforIsraelבעיר ג'ינאן
)(Jinanשבסין .במהלך הכנס נערכו  800פגישות אחד-על-אחד
שקיימו המשקיעים הסינים עם היזמים הישראלים .הכנס ב –
Jinanהוא פרי יוזמה משותפת של בית ההשקעות קוקירמן
וקרן  Catalystיחד עם זרוע ההשקעות של מחוז שנדונג .בין
החברת שפגשנו בארוע היתה גם חברת Creative IC3D
שפיתחה טכנולוגיה ייחודית המאפשרת להדפיס מעגלים
חשמליים שלמים על פי דרישות התעשייה ,ללא התפשרות
ביכולת המוליכות .אז איך זה עובד? צפו בראיון עם מייסד החברה.
*הכותב היה אורח החברה בכנס בסין

https://13news.co.il/item/news/tech-digital-science/jyr-t-275137/

At the GoforIsrael China-Israel Investment Conference held in Jinan,
capital city of East China’s Shandong province, Chinese and Israeli
business leaders were passionate on future cooperation in various
sectors, especially the high technology sector.
The Tuesday conference brought together business leaders, investors
and entrepreneurs from 120 Israeli companies and over 800 Chinese
companies.
Israeli high-tech companies showcased their latest innovations in
areas including advanced manufacturing technology, information
technology, life sciences, clean technology, agricultural technology
and energy at the conference.
Nine cooperation statements of intent were inked between Israeli and
Chinese companies at the conference, covering sectors like new
materials, biological medicine, sewage treatment and agricultural
development.
Shandong is putting effort into developing emerging industries of a
new generation of information technology, high-end equipment, new
energy and new materials, modern marine, medical and health care,
as well as transforming and upgrading competitive industries of
high-end chemical engineering, modern efficient agriculture, culture
creativity, boutique tourism and modern financial services to
accelerate high-quality development, Ling Wen said during a speech
at the conference on behalf of the Shandong provincial government.

Ling said there are great opportunities for companies in Shandong
and Israeli companies to achieve win-win cooperation by deepening
practical cooperation in key areas.
China is a country with a huge population and market potential, said
Haggai Ravid, CEO of Cukierman & Co. Investment House, an
organizer of the conference.
Ravid said in the future, Israel will carry out more cooperation with
Chinese companies in sectors such as healthcare, agriculture and
biological technology.
“We see very strong innovation and design from Chinese companies
and Chinese universities. So we are confident the next level of
innovation using our technology could come from China,” Gilad
Reshef of Nano Dimension said.
A China-Israel Industrial Park which will mainly house Israeli
companies will be built in Shandong, according to Shandong Guohui
Investment Co Ltd, an organizer of the conference.
In 2017, bilateral trade volume between China and Israel exceeded
$13 billion and China's investment in Israel exceeded $16.5 billion.
China has become Israel's third-largest trading partner in the world,
and the largest from Asia.

http://global.chinadaily.com.cn/a/201905/29/WS5cee34ada3104842260be7ed.html

כ 800-משקיעים עמדו בתור ארוך כדי להפגש עם יותר מ –  100חברות הייטק וסטארטאפים
שהגיעו ברכבת אוויריות מיוחדת מישראל כדי להשתתף בכנס ולהציג את מיטב החדשנות הישראלית
בתחומים כמו :טכנולוגיות ייצור מתקדם , IT,מדעי החיים ,טכנולוגיות מים ,קלינטק ,אגריטק ,אנרגיה,
ועוד.
אדי קוקירמן ,יו"ר בית ההשקעות קוקירמן ושותף מנהל בקרן"  Catalyst:קיימנו השנה מעל 800
פגישות אחד-על-אחד שהותאמו אישית בין משקיעים ושותפים סינים לבין חברות ישראליות .הקפדנו
מא וד על איכות הפגישות ,גם מצד המשקיעים האיכותיים והרלוונטיים שהגיעו ,וגם מצד ההתאמה
שלהם לסטארטאפים הישראלים .קיבלתי במהלך הכנס לא מעט פידבקים מסטארטאפים שכבר קבעו
פגישות המשך ואנחנו מקווים שכנס  GoforIsraelיהיה רק ההתחלה של חיזוק הקשר בין ההייטק
הישראלי למחוז שנדונג".

רון אלול ,מנכ"ל הסטארטאפ  Curalife,המפתח ומשווק תוספי תזונה טבעיים לחולים במחלות
כרוניות" :אני חוזר לכנס הזה בסין זו השנה השנייה ,וזה רק הולך ומשתבח מבחינת הגישה של
הסינים למה שיש להייטק הישראלי להציע .הפגישות שלנו היו רלוונטיות מאוד גם בהיבט המסחרי,
גם ברמת ההשקעה הפיננסית ,וגם לפעילות שלנו בסין".
סגן מושל שנדונג ,לינג וון  (Ling Wen),הסביר מהם הטכנולוגיות המעניינות ביותר עבור המחוז,
והזמין חברות ישראליות לתת פתרונות בתחומים אלו:
ITמהדור החדש – ענף שלדבריו נהנה מגידול שנתי של  20%בסין .בין השחקניות הבולטות במחוז
בתחום זה ,חברת ה  – IT Inspurשהמטה הראשי שלה בג'ינאן ,ונחשבת לגדולה בתחומה בסין
והשלישית בגודלה בעולם; ייצור מתקדם ,אנרגיה מתחדשת ,וחקלאות מתקדמת – מחוז שנדונג הוא

מהמחוזות החקלאיים המובילים בסין ,ובכוונת הממשלה להקים במחוז את מרכז החדשנות לאגריטק
ופודטקChina Food Valley.
יזמים ישראלים שכבר פועלים בסין חלקו טיפים ואסטרטגיות שיווק ומכירות עם סטארטאפים
ישראלים המעוניינים להכנס לסין על בסיס חוויותיהם בשוק הסיני.
לדברי קובי מרנקו ,מייסד ומנכ"ל  Arbe,סטארטאפ בתחום הרכב האוטונומי" :כדאי מאוד להציב בסין
את האנשים הכי חריפים ומנוסים בחברה .היצרנים כאן חדים מאוד ויודעים לשאול את השאלות
הקשות ביותר .עוד המלצת חובה היא לשכור חברת יח"צ מקומית ולבנות איתה אסטרטגיית חדירה
לשוק".
חיים בן-עמי ,מנכ"ל  Raft,שפיתחה מערכת לתקשורת אלחוטית בין יבשתית המעבירה נתונים
במהירות פורצת דרך" :חייבים להסביר היטב לסינים מה בדיוק אתם עושים ,מה זה פותר .לפעמים
הם יוכלו לקחת את הפתרון שלכם לעולמות אחרים לגמרי שלא חשבתם עליהם".
לדברי מוטי קושניר מייסד ומנכ"ל  InfinityAR USA ,שנרכשה לאחרונה מעליבאבא" :סין לא דומה
בכלל לאירופה וארה"ב .זה לא משהו שעושים על הדרך ,צריך התמקדות ואסטרטגיה שונה לחלוטין.
אם אתם לא מסוגלים להקצות לזה את המשאבים המתאימים – אל תכנסו לזה .אל תפעלו כאן לבד.

תעבדו עם מקומיים שמכירים היטב את השוק ,ותדאגו לצוות ישראלי שלכם כאן עם נוכחות קבועה.
בסין הכל זז מהר מאוד .אנחנו בונים אבטיפוס למשקפיים .מה שלוקח בארה"ב כמה חודשים טובים,
בסין לוקח חודש-חודשיים .הם לא מפחדים לעשות טעויות ,ובין האב טיפוס למוצר הסופי עוברים בין
 3-5שלבים".
כמה ממשתפי הכנס
בין המשתתפים בכנס :אנטוני ליונג – מנכ"ל ענקית הנדל"ן  Nanfung Groupולשעבר שר האוצר של
הונג קונג ,יאיר שמיר – שר החקלאות לשעבר ושותף מנהל בקרן  Catalyst,אדי קוקירמן ,יו"ר בית
ההשקעות קוקירמן ושותף מנהל בקרן  Catalyst,ליו שאנגוון – מנהל בכיר בקבוצת  Haier,חגי רביד ,
מנכ"ל בית ההשקעות קוקירמן ,יאו שאומינג – יו"ר  Shandong Guohui,זרוע ההשקעות של מחוז
שנדונג ,זילונג וונג – ראש תחום גלובלי – מיזוגים ורכישות( , CICCבנק השקעות מהמובילים והגדולים
בסין ),זנג ג'יאנג – שותף מנהל ב  – Ping An Ventures,זרוע השקעות של ענקית הביטוח
הסינית ,מיכאל אגם – נשיא , Stratasysדרום אסיה ,ד"ר אירית יניב – שותפה כללית בקרן אקסלמד,
ועוד עשרות בכירים בעולם ההשקעות ,מקבלי החלטות ויזמים.
תמצית החברות המשתתפות בכנס
Creative IC3D, Cens, Woduels, Ultrawis, CENS Materials, Baseline Vision, Finnovest, Idomoo,
New Horizon Technologies, I Know First, Playermaker, TheDock Innovation, Raziel
Therapeutics, OCON Healthcare, Perflow Medical, MedAware, Gordian Surgical, Urecys,
Surespot, Aura Air, Roots, GreenQ, Galileo Wheel, Biofeed, Skyx Solutions, Biofishency,
Tevatronic, Actioil.

https://tech-il.co.il/2019/05/30/go-for-israel-2019/

אחד ממנועי הצמיחה של סין בשנים האחרונות הוא המעבר להיי-טק .אין הכוונה רק למפעלי הייצור
וסדנאות היזע ,אלא גם למשרדים נוצצים ולמטות של חברות מקומיות ורב לאומיות במרכזי היי-טק
במדינה ,וכן למעבר ההולך וגובר של התעשייה המסורתית בה לטכנולוגיה .אחד המחוזות הבולטים
בהקשר זה הוא מחוז שנדונג המתפתח.
המשקיעים הסיניים כבר שמעו מזמן על ההיי-טק הישראלי והחדשנות של אומת הסטארט-אפ,
ומשקיעים לא מעט מכספם כאן .הבשורה הגיעה גם למחוז שנדונג ,ולראייה – לפני ימים אחדים
התקיים בבירת המחוז ,ג'ינאן ,כנס ענק בשם  GoForIsrael.את הכנס ערכו שנדונג גוהוי
אינבסטמנטס ,זרוע ההשקעות של המחוז ,ובית ההשקעות הישראלי קוקירמן.

" כל חברה ישראלית יכולה למצוא בשנדונג שותפים לעסקים בתחום שלה ולמצוא שוק למוצרים
ולשירותים שהיא מספקת ,בשל הצורך שלנו לשדרג את התעשייה המסורתית ולהכניס ענפי היי-טק",
אמר יו שאומינג ,יו"ר שנדונג גוהוי אינבסטמנטס ,בראיון לאנשים ומחשבים ,שהתקיים במהלך הכנס.
שנדונג הוא מחוז גדול בסין ,אם כי לא אחד הגדולים ביותר .חיים בו  100מיליון תושבים – מספר
עצום במונחים ישראליים ,אבל פחות במונחים סיניים ,בהתחשב בעובדה שגרים במדינה קרוב ל1.4-
מיליארד איש .התל"ג של המחוז עומד על  1.1טריליון דולר ,אלא ש 70%-ממנו עדיין מגיעים
מהתעשיות המסורתיות ,בעיקר תעשיות כבדות דוגמת מכרות ברזל ופחם .יש בשנדונג מי ששואפים
לשנות את המשוואה הזאת ולהעלות את החלק של ענפי המחשוב והטכנולוגיה.
שנדונג גוהוי אינבסטמנטס נוסדה ב 2016-לפי החלטת ממשלת המחוז ,והיא מחזיקה חמישית
מהמניות של  26חברות שנמצאות בבעלות ממשלה זו .נכון לסוף  ,2018ההון הרשום שלה הגיע ל-
 30מיליארד יואן ,שהם כחמישה מיליארד דולר.
עלה מהכנס שאתם מתחילים להכניס לשנדונג תעשיות היי-טק והן לשדרג את התעשייה המסורתית.
איך אתם עושים את זה?
"כדי שנוכל לבצע מודרניזציה של התעשייה המסורתית אנחנו צריכים להכניס לכאן תעשייה עתירת
ידע ,שתביא אתה גם את הידע הטכנולוגי הדרוש לשדרוג התעשייה המסורתית .הפנייה לחברות
ישראליות והכנס הזה הם בין הדרכים שאנחנו נוקטים כדי לבצע זאת .בישראל ישנן החברות
החדשניות ביותר בעולם ,בהיותה אומת הסטארט-אפ".
אילו חברות מעניינות אתכם?
"אנחנו מעוניינים בחברות שמספקות ציוד ברמה הגבוהה ביותר , ICT,מדעי החיים ,חומרים
מתקדמים וחקלאות מודרנית .הבאנו לכאן יותר מ 100-חברות ישראליות כדי למצוא את נקודות
ההשקה בין הטכנולוגיה הישראלית לשוק הסיני .כמעט  2,000אנשים מעורבים בכנס הזה ,משני
הצדדים.
בתחום המחשוב ,אנחנו מחפשים חברות ישראליות מובילות בתחומי ה -IT,הסיליקון ,השבבים
והאינטרנט של הדברים".
מדוע שחברות ישראליות יתעניינו בכלל בשנדונג?
"ראשית ,בגלל הפוטנציאל העסקי הגלום כאן .שנית ,בשנדונג יש מגוון גדול של תחומים תעשייתיים,
אולי יותר מבכל מקום אחר בעולם ,ולכן ניתן לומר שכל חברה ישראלית ,בכל תחום ,יכולה למצוא פה
שותפים עסקיים בתחומים בהם היא פועלת .שלישית ,אנחנו בונים גשר בין מחוז שנדונג לחברות
ישראליות ,ומקימים מכניזם להיעזרות שלנו בכישורים של החברות הישראליות ,כדי שנוכל לעבוד
ביחד בעתיד ,בין היתר באמצעות הקמת קרנות ענפיות וייסוד פארקים תעשייתיים סינו-ישראליים.
מלבד כמה חברות בשנדונג ,מרבית החברות התעשייתיות במחוז לא מחוברות לשותפים ישראליים.
את זה אנחנו הולכים לשנות באמצעות הקמת קרן השקעות והבאת יותר חברות ישראליות לכאן".
כיצד תשפיע מלחמת הסחר בין ארצות הברית לסין על הקשרים שלכם עם ישראל? האמריקנים
רגישים מאוד להעברת טכנולוגיות לסין וישראל היא בעלת ברית של ארצות הברית.
"אינני סבור שהמגבלות שהציבה ארצות הברית יפריעו ליצירת שותפות בין סין לישראל .אי אפשר
לפרק את שרשרת האספקה הגלובלית ואת הגלובליזציה בכלל ,וההתעניינות הערה של חברות
ישראליות מראה שהפופוליזם האמריקני לא פגע בסחר בין ישראל לסין".
הכותב היה אורח בית ההשקעות קוקירמן בכנס.
https://www.pc.co.il/featured/292075/

התלהבות המשקיעים הסינים מחברות טכנולוגיה ישראליות שוברת שיאים חדשים ,כפי שהוכח בכנס
GoforIsraelה –  22בעיר ג'ינאן  (Jinan),בירת מחוז שנדונג בסין .כנס ההשקעות הישראלי-גלובלי
של בית ההשקעות קוקירמן וקרן קטליסט מתקיים זו הפעם השלישית בסין .השנה נערך הכנס
בשיתוף  Shandong Guohui,זרוע ההשקעות של מחוז שנדונג ,ו  - Jinan Pioneer Area,אזור
החדשנות של ג'ינאן.
כ 800 -משקיעים עמדו בתור
ארוך כדי להפגש עם יותר מ –
 100חברות הייטק
וסטארטאפים שהגיעו ברכבת
אוויריות מיוחדת מישראל כדי
להשתתף בכנס ולהציג את
מיטב החדשנות הישראלית
בתחומים כמו :טכנולוגיות ייצור
מתקדם , IT,מדעי החיים,
טכנולוגיות מים ,קלינטק,
אגריטק ,אנרגיה ,ועוד .

אדי קוקירמן ,יו"ר בית
ההשקעות קוקירמן ושותף
מנהל בקרן"  Catalyst:קיימנו
השנה מעל  800פגישות אחד-
על-אחד שהותאמו אישית בין משקיעים ושותפים סינים לבין חברות ישראליות .הקפדנו מאוד על
איכות הפגישות ,גם מצד המשקיעים האיכותיים והרלוונטיים שהגיעו ,וגם מצד ההתאמה שלהם
לסטארטאפים הישראלים .קיבלתי במהלך הכנס לא מעט פידבקים מסטארטאפים שכבר קבעו
פגישות המשך ואנחנו מקווים שכנס  GoforIsraelיהיה רק ההתחלה של חיזוק הקשר בין ההייטק
הישראלי למחוז שנדונג".

"מה שיפה זה שמתוך המשתתפים הסינים היו אלף משקיעים .האתגר הגדול הוא שיהיו לא רק
הרבה פגישות ,אלא גם שאיכות הפגישות תהיה טובה .סך הכל אנחנו שומעים פידבקים מאוד טובים.
אם מדובר במשקיעים שהגיעו לכאן או שותפים אסטרטגיים ".אומר קוקירמן בראיון ל -CHIPORTAL
לקראת סיום הכנס .
בתשובה לשאלה האם מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין משפיעה על היחס שלהם להייטק הישראלי
אמר קוקירמן" :זו אולי אחת מההזדמנויות שאנו רואים ,במיוחד בכנס הזה התחושה היא שמלחמת
הסחר יוצרת מבחינתנו הרבה מאוד הזדמנויות .גם התחושה שלהם שהם פרסונה נון-גראטה
בארה"ב ,ושבארץ הם פרסונה גראטה ,ושלא רק מארחים אותם עם שטיח אדום ,אלא גם יש היענות
לחברות הישראליות לחדור לשוק הסיני ולקיים שיתופי פעולה .אנחנו מנסים לחדור לשוק שהוא לאט
לאט מנסה להיות השוק מספר  1בעולם .אז זו בהחלט הזדמנות טובה ,כי הסינים לא יעצרו בגלל
שהאמריקאים אומרים להם לעצור .הסינים רוצים להיות לא רק הכי תחרותיים בשוק המקומי ,אלא
בשוק הגלובלי ,והחדשנות הטכנולוגית הישראלית תוכל לאפשר להם להיות יותר תחרותיים".
רון אלול ,מנכ"ל הסטארטאפ  Curalife,המפתח ומשווק תוספי תזונה טבעיים לחולים במחלות
כרוניות" :אני חוזר לכנס הזה בסין זו השנה השנייה ,וזה רק הולך ומשתבח מבחינת הגישה של
הסינים למה שיש להייטק הישראלי להציע .הפגישות שלנו היו רלוונטיות מאוד גם בהיבט המסחרי,
גם ברמת ההשקעה הפיננסית ,וגם לפעילות שלנו בסין".
סגן מושל שנדונג ,לינג וון  (Ling Wen),הסביר מהם הטכנולוגיות המעניינות ביותר עבור המחוז,
והזמין חברות ישראליות לתת פתרונות בתחומים אלו:
ITמהדור החדש  -ענף שלדבריו נהנה מגידול שנתי של  20%בסין .בין השחקניות הבולטות במחוז
בתחום זה ,חברת ה  – IT Inspurשהמטה הראשי שלה בג'ינאן ,ונחשבת לגדולה בתחומה בסין
והשלישית בגודלה בעולם; ייצור מתקדם ,אנרגיה מתחדשת ,וחקלאות מתקדמת – מחוז שנדונג הוא
מהמחוזות החקלאיים המובילים בסין ,ובכוונת הממשלה להקים במחוז את מרכז החדשנות לאגריטק
ופודטק- China Food Valley.
יזמים ישראלים שכבר פועלים בסין חלקו טיפים ואסטרטגיות שיווק ומכירות עם סטארטאפים
ישראלים המעוניינים להכנס לסין על בסיס חוויותיהם בשוק הסיני.
לדברי קובי מרנקו ,מייסד ומנכ"ל  Arbe,סטארטאפ בתחום הרכב האוטונומי" ,כדאי מאוד להציב בסין
את האנשים הכי חריפים ומנוסים בחברה .היצרנים כאן חדים מאוד ויודעים לשאול את השאלות
הקשות ביותר .עוד המלצת חובה היא לשכור חברת יח"צ מקומית ולבנות איתה אסטרטגיית חדירה
לשוק".
חיים בן-עמי ,מנכ"ל  Raft,שפיתחה מערכת לתקשורת אלחוטית בין יבשתית המעבירה נתונים
במהירות פורצת דרך" :חייבים להסביר היטב לסינים מה בדיוק אתם עושים ,מה זה פותר .לפעמים
הם יוכלו לקחת את הפתרון שלכם לעולמות אחרים לגמרי שלא חשבתם עליהם".
לדברי מוטי קושניר מייסד ומנכ"ל  InfinityAR USA ,שנרכשה לאחרונה מעליבאבא" ,סין לא דומה
בכלל לאירופה וארה"ב .זה לא משהו שעושים על הדרך ,צריך התמקדות ואסטרטגיה שונה לחלוטין.
אם אתם לא מסוגלים להקצות לזה את המשאבים המתאימים – אל תכנסו לזה .אל תפעלו כאן לבד.
תעבדו עם מקומיים שמכירים היטב את השוק ,ותדאגו לצוות ישראלי שלכם כאן עם נוכחות קבועה.
בסין הכל זז מהר מאוד .אנחנו בונים אבטיפוס למשקפיים .מה שלוקח בארה"ב כמה חודשים טובים,
בסין לוקח חודש-חודשיים .הם לא מפחדים לעשות טעויות ,ובין האב טיפוס למוצר הסופי עוברים בין
 3-5שלבים".
בין המשתתפים בכנס :אנטוני ליונג – מנכ"ל ענקית הנדל"ן  Nanfung Groupולשעבר שר האוצר של
הונג קונג ,יאיר שמיר  -שר החקלאות לשעבר ושותף מנהל בקרן  Catalyst,אדי קוקירמן ,יו"ר בית
ההשקעות קוקירמן ושותף מנהל בקרן  Catalyst,ליו שאנגוון – מנהל בכיר בקבוצת  Haier,חגי רביד,
מנכ"ל בית ההשקעות קוקירמן ,יאו שאומינג – יו"ר  Shandong Guohui,זרוע ההשקעות של מחוז

בנק השקעות מהמובילים והגדולים, CICC ( מיזוגים ורכישות-  זילונג וונג – ראש תחום גלובלי,שנדונג
, – זרוע השקעות של ענקית הביטוח הסיניתPing An Ventures,  זנג ג'יאנג – שותף מנהל ב,)בסין
 ועוד, ד"ר אירית יניב – שותפה כללית בקרן אקסלמד,דרום אסיה, Stratasys מיכאל אגם – נשיא
. מקבלי החלטות ויזמים,עשרות בכירים בעולם ההשקעות
:בין החברות שהשתתפו בכנס
Creative IC3D, Cens, Woduels, Ultrawis, CENS Materials, Baseline Vision, Finnovest, Idomoo,
New Horizon Technologies, I Know First, Playermaker, TheDock Innovation, Raziel
Therapeutics, OCON Healthcare, Perflow Medical, MedAware, Gordian Surgical, Urecys,
Surespot, Aura Air, Roots, GreenQ, Galileo Wheel, Biofeed, Skyx Solutions, Biofishency,
Tevatronic, Actioil.

http://chiportal.co.il/main-news/18-chip-design-articles/6733-goforisrael-0504197

More than 100 Israeli high-tech entrepreneurs are presenting their innovations
in one-on-one meetings with some 1,000 potential investors in China today
(May 28) at the annual GoforIsrael China-Israel investment conference in
Jinan City, capital of Shandong Province.

The inventions span areas such as advanced production technologies, IT, life
sciences, water technologies, cleantech, agritech, energy and more.
Among the Israeli companies participating in the conference are Parazero, a
parachute system for preventing drone crashes; NGS nutritional solutions for
growth retardation in children; BetalinTherapeutics, which is developing an
artificial pancreas to replace insulin treatment for diabetics; and MobileODT, a
pioneer in early detection of cervical cancer using smartphone imaging.
Topics to be discussed at this year’s conference include China-Israel mergers and
acquisitions; an Israeli-China partnership called the New Silk Road Initiative
(OBOR); Chinese investments in high-tech and life-sciences companies in Israel;
and the cultural differences between China and Israel.
The Jinan conference is co-organized by the Cukierman & Co. Investment House,
Catalyst Funds, Shandong Guohui Investments (Shandong Province’s investment
arm) and Jinan Pioneer Area.

https://www.israel21c.org/1000-chinese-investors-examine-100-israeli-innovations/

ParaZero CEO Eden Attias (second from right) communicates with
potential Chinese investors at the China-Israel Investment Conference
held on Tuesday in Jinan, capital of East China's Shandong Provin ce.
Photo: Zhang Hongpei/GT

China and Israel are developing more interest in each other, especially when it comes to
advanced technology, and their cooperation isn't being affected by the China-US trade
dispute.
Instead, Israel-based companies are seeking to establish firm footholds in China and
invest more in the country, entrepreneurs and investors told the Global Times.
More than 110 Israeli start-ups attended the one-day China-Israel Investment
Conference held on Tuesday in Jinan, capital of East China's Shandong Province.
"Actually, more than 200 start-ups signed up for the event in Israel," said Benjamin Peng,
managing director and head of China of Cukierman & Co Investment House, an Israeli
investment bank and one of the main organizers of the event.
"There were about 90 start-ups that attended last year's conference in Foshan [South
China's Guangdong Province], so more Israeli companies are eagerly exploring the
Chinese market," Peng told the Global Times on Tuesday.

More than 1,800 Chinese investors including institutions and individuals attended the
conference.
Israel has advantages in such cutting-edge sectors as advanced manufacturing, life
science and new energy, while China offers huge scope for Israeli core technologies to
give full play to their advantages, forging a strong complementary relationship, Peng
explained.
The Middle East nation, though small in size and population, is a world-renowned startup location with more than 6,000 high-technology start-ups and more than 350 research
and development (R&D) centers invested in by multinational companies, according to the
Xinhua News Agency.
Chinese technology companies such as Huawei, Legend and Xiaomi have established
R&D centers in Israel.
Opportunities ahead
As an important ally of the US, Israel seems to be in an awkward position because of the
China-US trade war, but the country is trying to fill the void left by some Western
countries in China's pursuit of high-quality development based on new engines.
"You can see that so many companies have come to the event, which proves that their
confidence in China is not at all affected," Zhang Jiang, managing partner at Shanghaibased Ping An Ventures, told the Global Times on the sidelines of the event.
In fact, many Israeli businessmen hold a very pragmatic and optimistic attitude, according
to Zhang. "For them, it means opportunities have just come, so they want to take the
initiative and push ahead.
"We cannot say that all innovations around the world come from Israel, but it is definitely
a good source of technology for China, especially amid the trade war," Zhang noted.
"Compared with the US market, which is a traditional one for Israeli companies, China is
more of a newly emerging one with huge potential that cannot be ignored," said Zhang.
Gil Vinitzky, co-founder and CEO of Israeli start-up RFISee, which developed the world's
first 4D imaging radar chips, told the Global Times on Monday that he wants to open a
subsidiary focused on chip design and manufacturing in China this year with the help of
Chinese investors.
RFISee's chips provide the next generation of ears and eyes for the driverless vehicles.
"We want to seize the opportunity here in China as the government is greatly supporting
the transformation toward advanced manufacturing and cutting-edge technologies such
as artificial intelligence and autonomous driving," said Vinitzky.
He is confident that the China-US trade war will not cause any concern for the company's
further development in China, even if it has some deals from the US. "Good radar chips
are needed everywhere."

Chipset exports from Israel jumped 80 percent in 2018 to $2.6 billion, and at least 80
percent of the sales came from Intel's Kiryat Gat plant, according to a Reuters report in
March. Sales to China of inspection equipment for chip manufacturing jumped 64 percent
to $450 million in 2018, said the report, citing Israel's export institute.
Another Israeli start-up, CENS Materials, is betting on disruptive technology's evolution in
China's auto sector: the process of going green in electric vehicles (EVs). The company
concentrates on a technology called carbon nanotube that gives EV batteries longer
driving ranges and longer lives.
"China is leading the EV trend in the world with some big battery makers here. We're
seeking an opportunity to have Chinese customers or partners," Michael Bromfman, CEO
of CENS Materials, told the Global Times on the sidelines of the conference.
"Asian countries such China, Japan and South Korea are dominating the EV battery
sector and China is such a huge market," Bromfman said.
Prospective future
For most Israeli companies, China is no longer a developing, immature market
characterized by low-end manufacturing. It has become a new frontier in technological
exploration and innovation.
"Some Israeli companies are moving their R&D and headquarters to China so they can
expand their market share even around the globe," said Zhang.
As the US is conducting screening of Chinese investment in the country in the name of
national security, Israeli companies have felt that Chinese attention is turning toward
them, he added.
ParaZero, an Israeli provider of drone safety systems, has its products fully made and
packed in Shenzhen, a technology hub in South China's Guangdong Province. The
company is facing tariff hikes for its exports from China to the US.
"But we won't transfer our manufacturing partnerships to other countries because of the
trade war. We won't give up," ParaZero's CEO Eden Attias told the Global Times on
Tuesday.
China is Israel's largest trading partner in Asia and third-largest one in the world. Bilateral
trade reached $13.9 billion in 2018, up 6 percent on a yearly basis, data from
China's Ministry of Commerce showed in March.
The scale of bilateral trade, although a small figure compared with China's trade with the
US or the EU, is about 200 times larger than it was about two decades ago, according to
a report by US-based think tank Council on Foreign Relations in June last year.

http://www.globaltimes.cn/content/1152083.shtml

1,000 Chinese investors
examine Israeli innovations at
investment conference
The inventions span areas such as advanced production
technologies, IT, life sciences, water technologies, clean tech,
agritech and energy.

BY ABIGAIL KLEIN LEICHMAN

(June 2, 2019 / Israel21c) More than 100 Israeli high-tech
entrepreneurs presented their innovations in one-on-one meetings
with some 1,000 potential investors in China last week at the
annual GoforIsrael China-Israel investment conference in Jinan City,
capital of Shandong Province.
The inventions presented span areas such as advanced production
technologies, IT, life sciences, water technologies, clean tech,
agritech, energy and more.

Among the Israeli companies participating in the conference
are Parazero, a parachute system for preventing drone
crashes; NGSnutritional solutions for growth retardation in
children; BetalinTherapeutics, which is developing an artificial
pancreas to replace insulin treatment for diabetics; and MobileODT,
a pioneer in early detection of cervical cancer using smartphone
imaging.
Topics to be discussed at this year’s conference include China-Israel
mergers and acquisitions; an Israeli-China partnership called the
New Silk Road Initiative (OBOR); Chinese investments in high-tech
and life-sciences companies in Israel; and the cultural differences
between China and Israel.
The Jinan conference is co-organized by the Cukierman & Co.
Investment House, Catalyst Funds, Shandong Guohui Investments
(Shandong Province’s investment arm) and Jinan Pioneer Area.

https://www.jns.org/1000-chinese-investors-examine-100-israeli-innovations/

Chinese Investors Examine Hundreds
of Israeli Innovations
by ISRAEL21c | 05.30.19 7:56 am

More than 100 Israeli high-tech entrepreneurs are presenting their innovations in
one-on-one meetings with some 1,000 potential investors in China today (May
28) at the annual GoforIsrael China-Israel investment conference in Jinan City,
capital of Shandong Province.
The inventions span areas such as advanced production technologies, IT, life
sciences, water technologies, cleantech, agritech, energy and more.
Among the Israeli companies participating in the conference are Parazero, a
parachute system for preventing drone crashes; NGS nutritional solutions for
growth retardation in children; BetalinTherapeutics, which is developing an
artificial pancreas to replace insulin treatment for diabetics; and MobileODT, a
pioneer in early detection of cervical cancer using smartphone imaging.

Topics to be discussed at this year’s conference include China-Israel mergers
and acquisitions; an Israeli-China partnership called the New Silk Road Initiative
(OBOR); Chinese investments in high-tech and life-sciences companies in Israel;
and the cultural differences between China and Israel.
The Jinan conference is co-organized by the Cukierman & Co. Investment
House, Catalyst Funds, Shandong Guohui Investments (Shandong Province’s
investment arm) and Jinan Pioneer Area.

http://www.thetower.org/7366-chinese-investors-examine-hundreds-of-israeliinnovations/
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https://www.jpost.com/Jpost-Tech/Business-and-Innovation/Chinas-Shandong-provincesets-sights-on-Israeli-innovation-585359

Conférence annuelle sur l’investissement Chine-Israël organisée par « GoforIsrael » dans
la ville de Jinan, capitale de la province du Shandong.
« Jinan est la capitale économique, politique et culturelle du Shandong, l’une des
provinces les plus riches et les plus prospères de Chine, avec un niveau de développement
économique particulièrement élevé. Il est classé deuxième en Chine en termes de
population et est considéré comme un centre économique et une zone de production de
premier plan ».
Sans se vanter, celle-ci affiche avec fierté quelques chiffres qui marquent les esprits, un
tiercé gagnant dont le premier terme revendique jusqu’à 100 millions d’habitants, le
deuxième ambitionne plus de 160 000 km2, et pour finir le troisième met en avant un
« PIB » qui s’élève à 1 100 milliards de dollars, le classant au troisième rang en Chine.
« C’est la troisième fois que nous tenons cette conférence en Chine et nous sommes
émerveillés par la demande de technologies israéliennes dans cet immense pays », a
déclaré Edouard Cukierman, président du conseil de Cukierman & Co. Investment House
et associé directeur de Catalyst Funds.

« Initiative de la nouvelle route de la soie »
Rapport comparatif d‘autant plus pointu que les découvertes israéliennes couvrent des
domaines tels que les technologies de production avancées, les technologies de
l’information, les sciences de la vie, les technologies de l’eau, les technologies propres,
les technologies agricoles, l’énergie, etc.
Sur le programme sont mises plus particulièrement en avant certaines des entreprises
israéliennes participantes, à savoir la Sté « Parazero » à la base d’un système de
parachutes destiné à prévenir les accidents de drones, « NGS » un procédé qui apporte des
solutions nutritionnelles pour maîtriser la croissance chez l’enfant, « BetalinTherapeutics
» capable de développer un pancréas artificiel pour remplacer le traitement par insuline
des diabétiques et « MobileODT » , un pionnier de la détection précoce du cancer du col
utérin à l’aide de l’imagerie par smartphone.
Cette conférence de Jinan, organisée conjointement par la Cukierman & Co. Investment
House, les fonds Catalyst, Shandong Guohui Investments (la branche des investissements
de la province du Shandong) et Jinan Pioneer Area constitue cette année une cuvée
particulièrement riche incluant fusions et acquisitions sino-israéliennes, un partenariat
israélo-chinois appelé « Initiative de la nouvelle route de la soie ».

https://www.israelvalley.com/2019/05/lhomme-du-jour-edouard-cukiermaninvestissement-chine-israel-de-goforisrael/

В Китае состоялась ежегодная
хайтек-конференция GoForIsrael
В китайском городе Цзинань, столице провинции Шаньдун,
состоялась ежегодная израильско-китайская бизнесконференция в сфере высоких технологий GoForIsrael.
В конференции приняли участие представители 108 израильских
компаний, которые встретились с 1.400 представителями
китайских компаний и инвестиционных фондов.
Израильские фирмы представляли сферы биотехнологий,
водных, экологических, энергетических, информационных
технологий, искусственного интеллекта, сельскохозяйственных
технологий.
Отметим, что конференция прошла на фоне торговой войны
между Китаем и США и давления США на Израиль с требованием
ограничить китайские инвестиции.

http://www.newsru.co.il/finance/30may2019/goforisrael301.html

退役空军准将、纳斯达克上市公司高管、发明家等不同身份的以色列人挤在一
间不大的会议室里，不厌其烦地向中国投资者解释手上的一切。这是第一财经
记者日前在山东济南“走向以色列”2019 中国——以色列跨境投资论坛上看
到的一幕，现场约有 120 家以色列高科技及初创企业带来了 400 余个项目，与
中国企业进行对接。
中国当前正处于消费升级过程中，消费者对产品和技术的要求不断提高，诸多
业内人士对第一财经记者称，以色列在产品创新方面优势较强。
不过，作为“创新大国”的以色列，虽然源源不断地产生新科技，但受制于国
内市场，亟须对接像中国这样的大型消费市场。Parazero 公司 CEO 阿蒂亚斯
（Eden Attias）对第一财经记者称，他此次前来中国，除了想找到投资者外，
更想找到好的合作伙伴，开拓中国市场。
中以双边经贸关系愈发紧密。中国目前已成为以色列第三大贸易伙伴，而以色
列是我国在中东地区和“一带一路”沿线的重要合作伙伴。2018 年中以双边贸
易额达 139.2 亿美元，同比增长 6.1%。
将军和他的无人机
步入嘈杂的对接室，每张台子都坐满了前来洽谈的投资者。在房间的一个角落
，一位以色列人向第一财经记者递过了名片。在投资洽谈会上，同样的场景一
天可能会发生几十次，接过名片，最吸引眼球的不是他独创的科技，而是名字
前的抬头：退役准将、伊顿·阿蒂亚斯、Parazero 公司 CEO。

看了一眼他桌上摆放的无人机，第一财经记者尝试地问道：“这是不是部队里
弄来的？”阿蒂亚斯非常淡然地应答：“我在部队里开人工驾驶的战斗机，当
然，我也接触到各种形式的无人机，对于无人机系统的理解确实来源于我的从
军经历。”
“从军经历对我创新的最大贡献是军事思维，给予了我强大的执行能力，把想
法变为现实。”他接着说。
由于特殊的地缘环境，以色列《兵役法》中规定，凡年满 18 岁的公民，若无
特殊情况，应服兵役，其中男性约 3 年，女性约 2 年。通常认为，全民兵役制
会对经济不利，但畅销书《创业的国度：以色列经济奇迹的启示》称，以色列
的兵役制度是以色列创新的来源。
以色列媒体曾公布一份调查报告，36%的以色列高科技新创企业家曾服役于军
事科技部门。当兵的经历还培养了坚强的毅力和良好的抗压性，助力创业者在
创业的道路上走得更远。阿蒂亚斯告诉第一财经记者，他公司里有一半员工是
他当年一起服役的战友。
第一财经记者问道，中国无人机技术在全球领域内都处于领先地位，来中国推
广是否有信心？他立即解释称，他们不生产无人机，而是制造生产无人机的安
全系统。
一般来说，不论是消费级无人机还是商业无人机，价格都比较昂贵，而且很多
时候避免不了会从空中意外坠落。早在创业初期，他们就开发过一种“爆款”
，针对上述问题推出了无人机专用降落伞，在无人机坠落的关键时刻，打开降
落伞，使无人机可以徐徐降落。
阿蒂亚斯一边指着手上的无人机设备，一边向第一财经记者解释：“你知道吗
？这套设备全部是在深圳生产和组装的。”
他补充道：“对于我们来说，中国市场是非常吸引人的，因为中国在无人机总
体制造方面，保持领先地位，将来中国对无人机的改造和应用，会在各个领域
内逐渐展开，这是一个巨大的市场，我们无法忽视。”
充满信心之余，阿蒂亚斯也有他的担忧。他说，公司在深圳生产的无人机安全
系统出口到美国时，关税提高了。除了自身减少利润之外，就只能选择转嫁给

消费者了。但当第一财经记者询问他是否考虑过转移生产基地，这位退役的将
军坚定地说，“不，我认为我们不会放弃”，中国是国际制造业中的领军者，
行业中的最高标准。
对于未来，阿蒂亚斯说公司已经进入一个新的发展阶段。此次来中国，并不仅
仅是来寻找客户，而是想在中国寻找到好的合作伙伴，优秀的制造和 IT 企业。
阿蒂亚斯的想法和在洽谈室里的另一位以色列企业人士的想法不谋而合。莱谢
夫（Gilad Reshef）是 3D 打印电子产品供应商 Nano Dimension 的销售副总
监，一直拿着自家公司打印出来的芯片在走道上向人介绍，乍看上去让人觉得
是家刚刚起步的企业，然后在交谈中，第一财经记者发现，他们公司在 2015
年就已在纳斯达克上市。
他说，此行的目的之一也是寻找合作伙伴，与他们一起创新。近年来，中国在
研发上的投入很大，“我们看到一些科创园、大学正在做一些惊人的项目，过
去 5 年中，我们看到越来越多中国企业迈上了行业的顶峰。”他补充道。
众多高技术的“源头”
张江是平安创投管理合伙人，每次谈到以色列都难掩自己的兴奋之情。和以色
列的缘分开始于 2013 年。当时他们公司在全球寻找一项技术，经过长时间的
调研，最后团队发现这项技术的源头在以色列。
张江透露，这项技术当时只有以色列和美国的几家公司拥有，而且美国公司的
技术来源也是以色列。“以色列在这项技术上较为前沿，优势在于很专注，在
前期的技术开放能耐住寂寞，美国的擅长则在市场方面。”他称，最终他选择
收购了拥有这项技术的以色列公司。
从 2013 年的这次“偶遇”开始，张江就一发不可收地关注起以色列市场。张
江透露，他们现在投了 9 家以色列公司，集中在医疗科技和金融科技两个领域
。“以色列是一个非常好的技术源泉，中国和以色列的互补性很强，中国市场
是以色列不可忽视的。”他称。
莱谢夫也向第一财经记者表达了中以两国市场高度互补的观点。“以色列太小
了，在国内没有高科技的市场，像我们这样的出口商，以前主要的出口对象是
美国，随着中国市场越来越庞大，向中国出口的能力也在增强。”他称。

这一趋势在以色列对华半导体出口上最为明显。根据以色列出口协会数据，
2018 年以色列对中国半导体出口猛增 80%至 26 亿美元（约合 174.5 亿人民
币）。
张江对第一财经记者称，对于以色列来说，美国是以色列的传统市场，而中国
是以色列的新兴市场。以往，以色列的出口主要是前往美国，但目前美国市场
竞争激烈，加之贸易保护主义抬头，使得进入美国的门槛越来越高。而中国目
前还处于一个发展过程中，消费力在提升，消费者对产品和技术的要求在不断
提高，这是以色列进入中国市场的良机。

https://m.yicai.com/news/100209814.html

为促进新旧动能转换工作的进一步深化，山东正在加大与以色列的合作力度。
5 月 28 日，第 22 届“走向以色列”2019 中国-以色列跨境投资大会在济南举
办。第一财经记者从论坛上了解到，120 家以色列高新企业展示了在先进制造
技术、信息技术、生命科学、水务科技、清洁科技、农业科技、能源等领域的
创新实践，有 9 个项目进行现场签约，涉及基金合作、技术成果引进与转化、
海外投资并购等多种类型，包含新材料、生物医药、3D 打印、污染治理、农业
开发等多个领域。
签约项目中包括山东的鲁信创投与以色列 XJET 的股权投资合作。以色列 XJET
是全球范围内 3D 打印领域的领军企业之一。
山东省政府党组成员、中国工程院院士凌文在今天论坛上发表的主旨演讲中说
，山东是全国唯一的新旧动能转换综合试验区，核心是通过发展新技术、新产
业、新业态、新模式，努力实现产业智慧化、智慧产业化、跨界融合化、品牌
高端化。以色列以科技立国，创新中心位居全球前列，与山东新旧动能转换创
造的巨大市场互补性强，双方合作的基础坚实。
在新旧动能转换中，山东确定了“十强产业”。凌文说，以色列科技实力雄厚
，生命科学、网络安全、人工智能、节能环保、精细农业等领域技术水平世界
领先、竞争优势明显，具备全面对接山东“十强”产业的雄厚实力。山东将支

持以方企业深度参与“十强”产业，促进以方科研成果和创新技术在山东转移
转化、落地生根。
以色列被誉为“中东硅谷”,研发经费占 GDP 比重超过 4%，连续多年排在世界
第一、二位，经济创新能力和创新指数在全球经济体中名列前茅。本月 22 日
，山东省印发《关于大力推进“现代优势产业集群+人工智能”的指导意见》
，提出要进一步加速科技链与产业链、资本链、人才链对接融合，强力赋能“
十强”产业全面起势。
此次论坛的主办方山东国惠投资有限公司董事长于少明在接受媒体采访时表示
：我们想通过这次论坛建立一种合作的机制，再进行“一对一”的对接。下一
步，山东将与以色列探讨设立海外并购基金以及相应的人民币基金，将以色列
企业引入中国，建设以以方科技企业为主的中以科技产业园。
此前，于少明告诉第一财经， “在省国资委的指导下，我们经过综合权衡，最
终将以色列作为海外并购与技术合作的主要目标国家。这其中既包含了对主要
发达国家的经济形势和商务政策友好性的比较，也考量了我省产业结构、经济
优势、发展趋势等特点，同时还兼顾了法律、人文、经济互补性等因素。”

https://m.yicai.com/news/100204070.html

100 家以色列企业来华洽谈投资合作
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5 月 28 日，2019 中国-以色列跨境投资论坛在山东济南开幕。本
届在济南举办的论坛将重点关注以色列公司与中国企业、金融机构建
立战略联盟。

会议由山东国惠投资有限公司、济南新旧动能转换先行区、库克
曼投资集团及 Catalyst 基金共同主办，有 100 多家最具创新力的以色
列科技公司、家族企业、产业集团、PE/VC 基金、中国上市公司参会
。会议得到了山东省国资委、省商务厅、省工信厅、省科技厅、省工
商联等部门的支持。
出席此次会议的嘉宾有山东省政府党组成员凌文，济南市委常委
、副市长徐群，山东省国资委党委委员、副主任邵泽武、香港南丰集
团董事长梁锦松，以方主要代表包括以色列前农业部部长，库克曼投
资集团董事长等嘉宾。（张静静）
http://zgzz.china.com.cn/2019-05/29/content_40768864.htm

以色列企业来华洽谈投资合作
5 月 28 日，2019 中国-以色列跨境投资论坛在山东济南开幕。本届在济南举办的论坛
将重点关注以色列公司与中国企业、金融机构建立战略联盟。

会议由山东国惠投资有限公司、济南新旧动能转换先行区、库克曼投资集团及
Catalyst 基金共同主办，有 100 多家最具创新力的以色列科技公司、家族企业、产业集团
、PE/VC 基金、中国上市公司参会。会议得到了山东省国资委、省商务厅、省工信厅、省
科技厅、省工商联等部门的支持。
出席此次会议的嘉宾有山东省政府党组成员凌文，济南市委常委、副市长徐群，山东
省国资委党委委员、副主任邵泽武、香港南丰集团董事长梁锦松，以方主要代表包括以色
列前农业部部长，库克曼投资集团董事长等嘉宾。
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（张静静）5 月 28 日，2019 中国-以色列跨境投资论坛在山东济南开幕。本届在济南
举办的论坛将重点关注以色列公司与中国企业、金融机构建立战略联盟。

会议由山东国惠投资有限公司、济南新旧动能转换先行区、库克曼投资集团及 Catalyst 基
金共同主办，有 100 多家最具创新力的以色列科技公司、家族企业、产业集团、PE/VC 基
金、中国上市公司参会。会议得到了山东省国资委、省商务厅、省工信厅、省科技厅、省
工商联等部门的支持。
出席此次会议的嘉宾有山东省政府党组成员凌文，济南市委常委、副市长徐群，山
东省国资委党委委员、副主任邵泽武、香港南丰集团董事长梁锦松，以方主要代表包括以
色列前农业部部长，库克曼投资集团董事长等嘉宾。
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音频 | 央广：120 家以色列企业相聚济南 渴望中国巨大市
场
天下泉城 05-29 08:45

5 月 29 日，中央人民广播电台《新闻和报纸摘要》栏目，播出了由济
南广播电视台记者协助采编的新闻《不顾中美贸易摩擦，渴望中国巨
大市场，120 家以色列企业积极参加中国跨境投资大会》。
美国单方面升级贸易摩擦，悍然对华加征关税，但是，外商来华投资
的热情依然高涨，看好中国市场。5 月 28 日，来自美国的传统盟友—
—以色列的 120 家企业来到中国济南参加第 22 届“走向以色列”2019
中国—以色列跨境投资大会。以色列企业家们纷表示，要继续同中方
加强合作，开拓市场。

来自以色列的尤克里斯（urecsys）公司是一家环保企业，在空气处理
领域具有很高的技术水平，现场就和山东省环境科学院签订了合作协
议。公司首席执行官尼尔·巴萨介绍，他非常看好中国的发展，他说，
中国是一支令人难以置信的力量，作为科学家，希望通过公司的创新
科技可以让每一个中国人的生活更加美好。

这次论坛是第四届“走向以色列”—中以合作跨境论坛，也是规模最大的
一次。《以色列时报》对此报道称，“中美贸易摩擦和其他担忧没有阻
止超过 100 家以色列公司向东方前进，他们将受到渴望创新的巨大市
场的欢迎”。主办方以色列库克曼投资集团首席执行官哈盖·拉韦德说，
以色列不会关起门来做生意。
Nano-dimension 公司是以色列一家打印电子产品的精密增彩制造商，
公司销售副总裁兼亚太区总监吉拉德·雷斯霍夫(giladreshef)对中国市
场充满信心，他说，未来他们希望在中国设厂，加大投资。并表示，
公司一旦业务增长，便将看到越来越多的机会，直接在中国投资，甚
至可以把公司在以色列的产业搬到中国，在中国制造产品。

面对当前的中美贸易摩擦，以色列库克曼投资集团首席执行官哈盖·拉
韦德明确表示，中国人民永远是以色列人民的朋友，无论任何时候，
并希望贸易战很快就会结束。在此期间，以色列希望能扮演一个重要
的角色。

http://m.jnweb.sobeycloud.com/yw/133978.shtml?share=true&from=timeline&isappinstall
ed=0

“走向以色列” 2019 中国-以色列跨境投资论坛圆满结束

徐群在致辞中表示，希望广大以色列企业家能够借助此次论坛良机，选择
在济南这片热土上投资兴业，与济南共享发展机遇、共创美好未来。今后，济
南新旧动能转换先行区将联合省属企业与以色列企业家们进行深度合作，共建
科技孵化器和产业园，在科技、农业、教育、卫生、文化等领域创新机制、创
新模式、携手共赢。济南也将以这次论坛为新的契机，助力推动中以两国关

向更深层次、更广领域发展。同时，认真落实减税降费政策，推进“一次办成”改

革，让包括以色列 在内的所有外资企业能在济南安心创新创业、共同筑梦圆梦。

作为本次论坛主办方之一的济南新旧动能转换先行区管委会，将以此次论坛为
契机，围绕重点产业洽谈引进全产业链条上的上、中、下游企业，充分发挥“
以商招商”作用，为先行区注入源源不断的新动力。与此同时，先行区还将借
助新旧动能转换平台的优势，为成功引进以色列先进企业创造有利的产业化条
件，推动以色列科技、人才、信息等优势资源与济南重点行业及企业的发展需
求相结合，进一步提升济南新旧动能转换水平。
库克曼投资集团首席执行官 Haggai Ravid 说：“我们非常看好山东的机
遇，以色列在医养健康，新一代信息技术等方面非常擅长，我们很愿意和中国

共享这些技术，我们将会在这些领域有很多合作

https://mp.weixin.qq.com/s/nq5rooTuF1-mp2KlHJE3zA

中国财富网讯（张静静）5 月 28 日，2019 中国-以色列跨境投资论坛在山
东济南开幕。本届在济南举办的论坛将重点关注以色列公司与中国企业、金融
机构建立战略联盟。

会议由山东国惠投资有限公司、济南新旧动能转换先行区、库克曼投资集
团及 Catalyst 基金共同主办，有 100 多家最具创新力的以色列科技公司、家族
企业、产业集团、PE/VC 基金、中国上市公司参会。会议得到了山东省国资委
、省商务厅、省工信厅、省科技厅、省工商联等部门的支持。
出席此次会议的嘉宾有山东省政府党组成员凌文，济南市委常委、副市长
徐群，山东省国资委党委委员、副主任邵泽武、香港南丰集团董事长梁锦松，
以方主要代表包括以色列前农业部部长，库克曼投资集团董事长等嘉宾。
责任编辑：梁艳红

http://m.cfbond.com/zclb/detail/20190528/10002000000184515590105342436131
76_1.html?from=timeline

28 日，中国迎来一个外国企业大规模代表团。
《以色列时报》网站 5 月 27 日报道称，约百家以色列企业将前往山东济南，
参加 28 日举行的“走向以色列”2019 中国—以色列跨境投资论坛。
关键时刻，以色列企业代表团的访华立刻受到以国内的高度关注。而与以色列
网友和媒体的热议相比，美媒这次的表现却有些反常……

以色列媒体雀跃：百家企业向东前进！
“对中美贸易争端的担忧并没有阻止约百家公司向东方前进，在那里，他们将受
到渴望创新的巨大市场的欢迎。”《以色列时报》网站 27 日在报道中表示。
文章称，虽然以色列视美国为其最重要的盟友，但以色列希望尽可能广泛地向
正在崛起的中国敞开大门。
以色列《耶路撒冷邮报》早在一个多月前便报道了此次论坛。
文章表示，此次论坛旨在让大约 100 家以色列技术公司与中国企业和金融机构
会面，并解决当前筹款和建立双边战略联盟方面的问题。

▲《耶路撒冷邮报》报道截图

文章进一步罗列数据表示，中国是以色列全球第二大贸易伙伴，2017 年双边贸
易额超过 100 亿美元。
“中国常常缺少的不是市场规模，而是他们在以色列寻找的创新，尤其是能够对
他们的核心业务产生重大影响的技术。”文章援引专家分析表达对中以经贸互补
的看好。
《以色列时报》网站则在报道中表示，将有约 100 家以色列公司参加此次跨境
投资论坛，并会见来自山东省及其他地方的 1000 多名投资者。
报道援引此次投资论坛的主办者之一——以色列库克曼投资集团主管爱德华·库
克曼的话解释道，与中国做生意的担忧被夸大了。库克曼还认为当前局势正为
以色列企业进入中国市场提供了机会。

▲库克曼（《以色列时报》网站）
以色列媒体将库克曼称为中以两国关系的“媒人”。
“自 2012 年首次在特拉维夫举办‘走向中国’会议以来，库克曼一直在充当两国关
系中的媒人，把中国投资者和以色列企业拉到一起。”

与中国经贸往来密切，是否会承载来自美国的压力？

对此，以色列投资管理局亚太区主管卢夫顿告诉《以色列时报》网站，尽管以
色列重视与美国的联系，但他没听说任何一家以色列公司因美国立场而回避中
国。

以色列坚持不审查中资，美媒集体“失声”
令人玩味的是，对这次以色列百家企业访华的消息，美国的主流媒体似乎都表
现出“选择性无视”，并没有过多报道和评论。
而今年以来，美国已经多次对中以交流合作指手画脚。
美国《中东观察》半月刊曾在 5 月 25 日发表的文章中坦承：“美国正在向以色
列施加压力，阻止中国公司参与以色列设施建设。”

▲《中东观察》半月刊报道截图
今年 3 月底，特朗普还曾在华盛顿当面警告内塔尼亚胡，如果不限制以色列与
中国的关系，那么以色列与美国的安全关系可能受损。
据以色列《耶路撒冷邮报》报道，特朗普对中国在以色列建设基础设施项目表
示担忧，并质疑中企建设海法港以及中兴和华为等中企竞标以色列 5G 网络建
设。
这篇报道透露，4 月，美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿还和以色列国家
安全顾问梅尔·本-沙巴特讨论了“确保 5G 网络安全的方式”。
为配合美国部分政客的轮番表演，美国《外交政策》双月刊网站 3 月甚至发文
声称，中国通过“暗中监视”以色列“窃取”美国秘密。
文章指责以色列政府“长期忽视中国构成的安全风险”，理由则是“他们鼓励中国
商人投资以色列、购买以色列产品”。
对于美国所谓的种种“担忧”，以色列政府直接用行动作出了回应。

以色列《国土报》日报 5 月 20 日发文称，冒着与美国作对的风险，以色列不
会审查中国的投资。
“以色列一直寻求加强与北京的关系。”文章表示。
《以色列时报》网站对此也发表了类似观点：以色列坚持认为中国不应该被挑
选出来。
面对以色列从上到下的坚定态度，美国《中东观察》半月刊难掩失望地表示，“
尽管面临美国的压力，以色列内阁仍然没有设立一个监督中国技术和投资的特
别委员会。”
如果看了以色列《环球报》5 月 26 日的表态，美国媒体或许会更加失望。《环
球报》这样写道：“中国已经成为以色列基础设施项目不可或缺的一部分。”

以色列总理：中以合作是“天作之合”
在中以两国的社交网络上，网友们纷纷为两国的合作与交流“点赞”：

在中国现代国际关系研究院中东问题专家陈双庆看来，以色列对中以经贸的重
视并不意外。
他认为，由于中以经贸互补性强，中国需要以色列的高科技产品，以色列需要
中国的广阔市场，因此，双方各取所需，经贸关系发展很快。

陈双庆表示，以色列在地区中较为孤立，需要扩大经贸市场，而中国市场体量
很大。从这一点来说，以色列对中国的需求更大。
“因此，尽管从国家战略来讲，以色列依靠美国。但从经济利益出发，以色列的
选择更加务实。”陈双庆说。
事实也正是如此——中以近年积极开展经贸合作的步伐一直没有停止。
近年来，以色列以创始成员国的身份加入亚投行，积极响应中国的“一带一路”
倡议。
以色列总理内塔尼亚胡曾形容说，中国有制造与市场能力，以色列有先进的技
术。中以合作是“天作之合”。
2017 年，在内塔尼亚胡访华期间，中以双方宣布建立创新全面伙伴关系。
“中以关系在这一大框架下发展良好。此次济南的论坛只是中以合作的一个例子
。”陈双庆说。
来源：参考消息网
编辑：苏展

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1634735458489279545&wfr=spider&for=pc&isFail
Flag=1

120 多家以色列高科技企业集体赴华寻求投资商机
120 多家以色列企业集体赴华，他们此行的目的是希望能在中国寻找到延续他
们财富神话的投资商机。

（图片来源：全景视觉）
经济观察网 记者 种昂 在全球金融投资界，犹太人因其对商机的敏锐而独树一帜，比如巴
菲特、索罗斯等都是犹太人。2019 年 5 月 28 日，120 多家以色列企业集体赴华，他们此
行的目的是希望能在中国寻找到延续他们财富神话的投资商机。
当天在山东济南举行的“2019 中国—以色列跨境投资大会”上，120 多家以色列高新企
业展示了在先进制造技术、信息技术、生命科学、水务科技、清洁科技、农业科技、能源
等领域的创新技术与成果；同时，800 多家国内企业、机构逾 1000 余人参加，并与以色
列企业进行了“一对一”对接。
“以色列是一个沙漠中的国家，自然资源非常受限，所以以色列在 20 年前就经历了一次
新旧动能转换的过程。这次来中国的都是高科技公司，他们也是发起于以色列的新旧动能
转换。”以色列库克曼投资集团 CEO Haggai Ravid 表示，以色列企业在医养健康、新一
代信息技术、农业灌溉技术等领域非常擅长，他们有着一种开放的态度，很愿意跟中国共
享这些技术，达成合作。

以色列库克曼投资集团成立于 1993 年，是以色列最大的投资银行集团，在全球设有分支
机构，提供风险投资、合并和收购、财富管理和咨询等金融服务。
当下，中国企业正在进行一场新旧动能转换的变革，在经济换挡中中国急需引进各类高科
技与相关人才。而以色列是一个以创新闻名全球的国度，被誉为“中东硅谷”，研发经费
占 GDP 比重超过 4%，连续多年排在世界第一、二位，经济创新能力和创新指数在全球经
济体中名列前茅。
2017 年，中以双边贸易额超过 130 亿美元，中国对以投资规模超过 165 亿美元，中国已
经成为以色列全球第三大、亚洲第一大贸易伙伴。
本次“2019 中国—以色列跨境投资大会”中方组织方，山东国惠投资有限公司董事长于
少明表示，下一步希望建立一种合作的机制，进行“一对一”的对接。山东将与以色列探
讨设立海外并购基金以及相应的人民币基金，将大批以色列企业引入中国，建设以以方科
技企业为主的中以科技产业园，促进山东乃至全国的新旧动能转换。
以色列大批高科技企业到访、投资，吸引了众多海内外知名企业。香港南丰集团董事长梁
锦松表示，中国是全球最大的市场，帮助全球公司打开中国市场也是份内之事。南丰集团
帮助企业开拓中国市场时会“量身定制”，不但要看企业需求，还要看当地政府给出的优
惠政策以及当地人才资源是否符合高科技企业的需求，提供选址、政府联系、审批等全方
位的帮助。在梁锦松看来，用好中国这个全球最大的市场是企业未来一个重要的方向。
在投资大会上，中国与以色列双方共有 9 个项目现场签约，涉及糖尿病治疗技术、交易系
统技术、纺织物抗菌技术、空气污染治理技术、投行业务、精准灌溉项目等多类型、多业
务合作。

http://m.eeo.com.cn/2019/0528/357254.shtml

הסטארטאפ הישראלי הזה פיתח
מצנח חירום לרחפנים
יותר מ 100-סטארטאפים וחברות ישראליות יעשו דרכן לסין
שמטרתו עידוד השקעות  GoforIsraelהשבוע כחלק מכנס
אשר " "Parazeroמקומיות .אחת מאותן החברות הללו היא
פיתחה מערכת בטיחות לרחפנים
יוסי לוי

•

| 26.5.2019
הוקם אמנם עוד בשנת  ,2012אך נראה שעם התקדמות מהפיכת  Parazeroהסטארטאפ
הרחפנים בשנים האחרונות  -החלו שם ממש לצבור תאוצה .בבסי החברה עומד מוצר
מערכת בטיחות לרחפנים המורכבת על חלקו העליון של הרחפן ואשר כוללת מספר  SafeAir -בשם
חיישנים .המערכת למעשה מיועדת למניעת התרסקויות ברחפנים .במקרה חירום או תנאי קיצון,
מצנח חירום מיוחד יפתח אשר נועד להגן על הרחפן מפני התרסקות ללא התערבות מפעיל הרחפן.
המערכת האוטונומית הזו לא רק מאבטחת את הרחפן עצמו ,אלא גם אנשים שחלק ניכר מאותם
הרחפנים אמור לרחף מעליהם .בעידן ובו העולם נערך לקראת מציאות ובה רחפנים אוטונומיים יבצעו
מגוון מטלות תפעוליות שונות ,הרי שלחברה המציעה אמצעי בטיחות שיאפשר הטסה מעל
.אוכלוסיות וקהלים גדולים יש ערך גובר
בחודשים האחרונים החברה זכתה בשלל אישורים שונים במדינות ברחבי העולם ונראה כי כעת פניה
מועדות לסין .ביחד עם יותר מ 100 -חברות הייטק וסטארטאפים ישראלים יגיעו לסין כדי להשתתף
שיתקיים בפעם הרביעית מחוץ לגבולות ישראל ,ב GoforIsrael, 28 -בכנס ההשקעות הבינלאומי
היזמים הישראלים יציגו בכנס  ((Shandong).בסין ,בירת מחוז שנדונג ) (Jinanבמאי ,בעיר גי'נאן
מדעי החיים ,טכנולוגיות , IT,את מיטב החדשנות הישראלית בתחומים כמו :טכנולוגיות ייצור מתקדם
מים ,קלינטק ,אגריטק ,אנרגיה ,ועוד .היזמים ייפגשו עם יותר מ –  1,000משקיעים בפגישות .1:1
יחד עם  Catalystהוא פרי יוזמה משותפת של בית ההשקעות קוקירמן וקרן  – Jinanהכנס ב
מחוז שנדונג  - Jinan Pioneer Area.זרוע ההשקעות של מחוז שנדונג ,ו Shandong Guohui,
המתועש ,המונה  100מליון תושבים ומשתרע על  160,000קמ"ר ,נהנה מתמ"ג של  1.1טריליון
.דולר ,השלישי בגודלו בסין
בין הנושאים בהם יעסוק הכנס השנה :מיזוגים ורכישות סין-ישראל; השותפות הישראלית-סינית:
השקעות סיניות בחברות הייטק ומדעי החיים ישראליות; ;) (OBORיוזמת דרך המשי החדשה
:תדמית ישראל בעולם ועוד .כשבין הסטארטאפים המסקרנים שיציגו שם נמנות חברות כמו

https://13news.co.il/item/news/tech-digital-science/rji8k-255336/

טכנולוגיות ישראליות פורצות דרך יוצגו בפני 1,000
משקיעים סינים
יום ד' 22 ,במאי 2019

יותר מ 100 -חברות הייטק וסטארטאפים ישראלים יגיעו לסין כדי להשתתף בכנס ההשקעות
הבינלאומי  ,GoforIsraelשיתקיים בפעם הרביעית מחוץ לגבולות ישראל ,ב 28 -במאי,
בעיר גי'נאן ( )Jinanבסין ,בירת מחוז שנדונג (.(Shandong
היזמים הישראלים יציגו בכנס את מיטב החדשנות הישראלית בתחומים כמו :טכנולוגיות
ייצור מתקדם ,IT ,מדעי החיים ,טכנולוגיות מים ,קלינטק ,אגריטק ,אנרגיה ,ועוד .היזמים
ייפגשו עם יותר מ –  1,000משקיעים בפגישות  .1:1הכנס ב – Jinanהוא פרי יוזמה
משותפת של בית ההשקעות קוקירמן וקרן Catalystיחד עם  ,Shandong Guohuiזרוע
ההשקעות של מחוז שנדונג ,ו .Jinan Pioneer Area -
מחוז שנדונג המתועש ,המונה  100מליון תושבים ומשתרע על  160,000קמ"ר ,נהנה
מתמ"ג של  1.1טריליון דולר ,השלישי בגודלו בסין.
בין הנושאים בהם יעסוק הכנס השנה :מיזוגים ורכישות סין-ישראל; השותפות הישראלית-
סינית :יוזמת דרך המשי החדשה ( ;)OBORהשקעות סיניות בחברות הייטק ומדעי החיים
ישראליות; תדמית ישראל בעולםועוד.
בין החברות והטכנולוגיות שישתתפו בכנס:
 –Parazeroמערכת מיוחדת למניעת התרסקויות ברחפנים .במקרה חירום או תנאי קיצון,
נפתח מצנח מיוחד שנועד להגן על הרחפן מפני התרסקות ללא התערבות מפעיל הרחפן.
 –Clariterתהליך כימי ייחודי למחזור חלקי פלסטיק מסוג פוליאולפינים ,שעד כה לא היו
ניתנים למחזור.
 -MobileODTחיישן לאיתור מוקדם של סרטן צוואר הרחם בעזרת הסמארטפון.
 –HILמערכת יעילה וחסכונית להקרנות נגד סרטן.

 -Raft Technologiesמערכת לתקשורת אלחוטית בין יבשתית המעבירה נתונים במהירות
פורצת דרך.
 –Valcareמערכת לתיקון מסתם הלב המיטראלי ללא צורך בניתוח לב.
 –NGSפתרונות פורצי דרך בתחום התזונה לעיכובי צמיחה וגדילה אצל ילדים.
 –Xjetפיתוח הדפסות תלת מימד במתכת וקרמיקה לתעשייה.
 -Betalinמיקרו לבלב מלאכותי לטיפול בחולי סכרת.
 –Curalifeפיתחה מוצרים לסיוע במאבק במחלות כרוניות.

http://www.softnews.co.il/news/more-chineese.html

הכסף הסיני מחפש את הסטארט-
אפים הישראליים
יתארח בשבוע הבא בג'ינאן ,בירת מחוז שנדונג ,מהאזורים  GoforIsraelכנס
הכלכליים המשגשגים בסין ● באירוע ישתתפו נציגים של  100חברות היי-טק
וסטארט-אפ ישראליות ויותר מ 1,000-משקיעים סינים

כנס ההשקעות  GoforIsraelיתקיים בשבוע הבא (יום ג') בפעם השלישית מחוץ לגבולות ישראל.
הפעם תארח אותו העיר גי'נאן ,בירת מחוז שנדונג – אחד המחוזות הגדולים בסין ,שמונה  100מיליון
תושבים ,משתרע על פני  160אלף קמ"ר ומניב תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) של  1.1טריליון דולר
בשנה.
נציגים של כ 100-חברות היי-טק וסטארט-אפים מישראל יגיעו לסין כדי להשתתף בכנס ,ולהציג
טכנולוגיות ופתרונות בתחומים כמו טכנולוגיות לייצור מתקדם , IT,מדעי החיים ,טכנולוגיות מים,
קלינטק ,אגריטק ואנרגיה .היזמים הישראלים ייפגשו עם יותר מ 1,000-משקיעים בפגישות אחד על
אחד .מדובר בעלייה של למעלה מפי שניים לעומת הכנס הקודם ,שבו השתתפו  500משקיעים.
ג'ינאן היא הבירה הכלכלית ,הפוליטית והתרבותית של שנדונג ,מהפרובינציות העשירות והמשגשגות
בסין ,עם רמת התפתחות כלכלית גבוהה במיוחד .זוהי אחת הפרובינציות הגדולות ביותר בסין
מבחינת כמות אוכלוסיה ,ונחשבת למרכז כלכלי ולמוקד ייצור מוביל במדינה .ממשלת מחוז שנדונג
חתמה ב 2013-על הסכם בילטראלי עם ממשלת ישראל לשיתוף פעולה במו"פ תעשייתי.

לצד ג'ינאן ,בין הערים החשובות במחוז נמצאות צ'ינגדאו ,עיר נמל מרכזית שמשמשת כמוקד ספנות
בינלאומי וכמטה הפעילות של ענקיות מוצרי צריכה כמו  Hisenseו -Haier,ויאן טאי ,המהווה מרכז
מוביל בטכנולוגיות מדעי החיים בסין.
יוזמה ישראלית-סינית.
הכנס הוא פרי יוזמה משותפת של בית ההשקעות קוקירמן וקרן  Catalystיחד עם Shandong Guohui,
זרוע ההשקעות של מחוז שנדונג ,ו-Jinan Pioneer Area.
אדי קוקירמן ,יו"ר בית ההשקעות קוקירמן ושותף מנהל בקרן  Catalyst,אמר כי "זאת הפעם
השלישית שאנחנו מקיימים את הכנס בסין ,ואנחנו נדהמים מהדרישה שיש לטכנולוגיות ישראליות
במדינה .במחוז שנדונג נחושים להפוך למובילים בייצור מתקדם ,שיסייע להם לקדם את המפכה
התעשייתית הרביעית ,וכן לאמץ טכנולוגיות מתקדמות במדעי החיים ,אנרגיה ירוקה ותחומים צומחים
אחרים .על מנת להבטיח שיעורי התאמה גבוהים לחברות המשתתפות ,קיימנו מפגשים מקדימים
בארץ עם המשקיעים ,כדי לזהות את החברות בעלות הפוטנציאל הגבוה ביותר להצלחה בכנס .זוהי
הזדמנות אדירה ליזמים ישראלים במגוון תחומים ,שיקבלו את ההזדמנות להציג את הטכנולוגיות
שלהם על הבמה וינהלו פגישות מאורגנות מראש עם משקיעים איכותיים".
יאו שאומינג ,יו"ר  Shandong Guohui,אמר כי "מחוז שנדונג הוא מרכז מוביל לתעשיות רבות בסין.
האתגר המרכזי שלנו הוא הכנסת חדשנות לתעשייה ,בה שיעור החדשנות נמוך יחסית .זאת הסיבה
שאנחנו מעוניינים ללמוד מישראל איך לשלב ייצור מתקדם וטכנולוגיות פורצות דרך בשוק המקומי".
מי ומי במשתתפי הכנס?
כנס  GoforIsraelהאחרון שהתקיים בסין ,בעיר פוסאן ,נחל הצלחה :יותר מ 1,200-משתתפים נכחו
בו ,בהם  500משקיעים רלוונטיים ו 100-חברות היי-טק ישראליות.
בין באי כנס  GoforIsraelהקרוב נכללים ,בנוסף לקוקירמן ושאומינג ,מקבלי החלטות בכירים ,אנשי
עסקים ואישי ציבור מישראל ומסין ,לרבות אנטוני ליונג ,מנכ"ל חברת הנדל"ן Nanfung
Groupולשעבר שר האוצר של הונג קונג ;יאיר שמיר ,לשעבר שר החקלאות וכיום ושותף מנהל בקרן
;Catalystליו שאנגוון ,מנהל בכיר בקבוצת ; Haierחגי רביד ,מנכ"ל בית ההשקעות קוקירמן ;זילונג
וונג ,ראש תחום גלובלי – מיזוגים ורכישות בבנק ההשקעות הסיני ; CICCזנג ג'יאנג ,שותף מנהל ב-
– Ping An Venturesזרוע השקעות של ענקית הביטוח הסינית;מיכאל אגם ,נשיא סטרטאסיס לדרום
אסיה; וד"ר אירית יניב ,שותפה כללית בקרן אקסלמד .בין הנושאים שבהם הוא יעסוק :מיזוגים
ורכישות סין-ישראל ,השותפות הישראלית-סינית – יוזמת דרך המשי החדשה  (OBOR),השקעות
סיניות בחברות היי-טק ומדעי החיים ישראליות ותדמית ישראל בעולם.
הכותב יהיה אורח בית ההשקעות קוקירמן בכנס.

https://www.pc.co.il/featured/291362/

האמבולנס של הרחפנים ,המערכת שמאתרת סרטן בסמארטפון
והטכנולוגיה שממחזרת את הבלתי ניתנים למחזור
מאת אבי בליזובסקי חמישי 23 ,מאי 00:51 2019

יותר מ 100 -חברות הייטק וסטארטאפים ישראלים יגיעו לסין כדי להשתתף בכנס ההשקעות
הבינלאומי  GoforIsrael,שיתקיים בפעם הרביעית מחוץ לגבולות ישראל ,ב 28 -במאי ,בעיר
גי'נאן ) (Jinanבסין ,בירת מחוז שנדונג((Shandong.
היזמים הישראלים יציגו בכנס את מיטב החדשנות הישראלית בתחומים כמו :טכנולוגיות ייצור
מתקדם , IT,מדעי החיים ,טכנולוגיות מים ,קלינטק ,אגריטק ,אנרגיה ,ועוד .היזמים ייפגשו עם
יותר מ –  1,000משקיעים בפגישות  .1:1הכנס ב  – Jinanהוא פרי יוזמה משותפת של בית
ההשקעות קוקירמן וקרן  Catalystיחד עם  Shandong Guohui,זרוע ההשקעות של מחוז
שנדונג ,ו  - Jinan Pioneer Area.מחוז שנדונג המתועש ,המונה  100מליון תושבים ומשתרע על
 160,000קמ"ר ,נהנה מתמ"ג של  1.1טריליון דולר ,השלישי בגודלו בסין.
בין הנושאים בהם יעסוק הכנס השנה :מיזוגים ורכישות סין-ישראל; השותפות הישראלית-
סינית :יוזמת דרך המשי החדשה ;) (OBORהשקעות סיניות בחברות הייטק ומדעי החיים
ישראליות; תדמית ישראל בעולם ועוד.
בין החברות והטכנולוגיות שישתתפו בכנס:
– Parazeroמערכת מיוחדת למניעת התרסקויות ברחפנים .במקרה חירום או תנאי קיצון ,נפתח
מצנח מיוחד שנועד להגן על הרחפן מפני התרסקות ללא התערבות מפעיל הרחפן.
– Clariterתהליך כימי ייחודי למחזור חלקי פלסטיק מסוג פוליאולפינים ,שעד כה לא היו ניתנים
למחזור.
 MobileODTחיישן לאיתור מוקדם של סרטן צוואר הרחם בעזרת הסמארטפון.– HILמערכת יעילה וחסכונית להקרנות נגד סרטן.
 Raft Technologiesמערכת לתקשורת אלחוטית בין יבשתית המעבירה נתונים במהירותפורצת דרך.
– Valcareמערכת לתיקון מסתם הלב המיטראלי ללא צורך בניתוח לב.
– NGSפתרונות פורצי דרך בתחום התזונה לעיכובי צמיחה וגדילה אצל ילדים.
– Xjetפיתוח הדפסות תלת מימד במתכת וקרמיקה לתעשייה.
 Betalinמיקרו לבלב מלאכותי לטיפול בחולי סכרת.– Curalifeפיתחה מוצרים לסיוע במאבק במחלות כרוניות.
חברות נוספות שישתתפו בכנס:
Woduels, Ultrawis, CENS Materials, Baseline Vision, Finnovest, Idomoo, New Horizon
Technologies, I Know First, Playermaker, TheDock Innovation, Raziel Therapeutics,
OCON Healthcare, Perflow Medical, MedAware, Gordian Surgical, Urecys, Surespot,
Aura Air, Roots, GreenQ, Galileo Wheel, Biofeed, Skyx Solutions, Biofishency,
Tevatronic, Actioilועוד.
בית ההשקעות קוקירמן נחשב למוביל בישראל בתחום השקעות חוצות גבולות ,באמצעות רשת

קשרים גלובלים חזקה הכוללת תאגידים מובילים ,משקיעים ומוסדות פיננסיים רבים ,בשווקים
כמו :אירופה וסין .מהמטה בת"א ,החברה מספקת מערך מלא של שירותי בנקאות להשקעות,
כולל מיזוגים ורכישות  (M&A), Private Placement,הנפקות בבורסות זרות ,ניהול נכסים ומתן
ייעוץ אסטרטגי לחברות ישראליות ,אירופאיות וסיניות .עד כה היתה הפירמה מעורבת
בעסקאות בהיקף מעל  6מיליארד דולר ,באמצעות צוות מימון תאגידים )(corporate finance
מהגדולים בישראל ,הכולל מומחים בתחום מדעי החיים ,הייטק – מדיה וטלקום ,גרינטק ונדל"ן.
קרן הפרייבט אקוויטי  Catalystמשקיעה בחברות ישראליות .הקרן ,שנוסדה בארץ בשנת ,1999
מנהלת למעלה מ 250-מיליון דולר ,ותומכת בצמיחתן לטווח ארוך של חברות ישראליות בגודל
בינוני ,עם חדשנות בשווקים גלובליים .לשותפים בקרן רקע גלובלי ורב תחומי ורשת קשרים
עסקיים משמעותיים בארץ ובעולם .חברות הפורטפוליו בקרן כוללות חברות מתעשיות הטלקום,
תעשיה מתקדמת , IT,ציוד רפואי ,ומדעי החיים/פארמה.

http://www.chiportal.co.il/main-news/42-2009-12-11-17-38-45/6715-gofor-israel-startups2305193

כנס ההשקעות הבינלאומי  GoforIsraelיתקיים בפעם השלישית מחוץ לגבולות ישראל ,ב 28 -במאי,
בעיר גי'נאן ) (Jinanבסין ,בירת מחוז שנדונג  ((Shandong.מחוז שנדונג המתועש ,המונה  100מליון
תושבים ומשתרע על  160,000קמ"ר ,נהנה מתמ"ג של  1.1טריליון דולר ,השלישי בגודלו בסין!
כ–  100חברות הייטק וסטארטאפים ישראלים יגיעו לסין כדי להשתתף בכנס ,שיציג את מיטב
החדשנות הישראלית בתחומים כמו :טכנולוגיות ייצור מתקדם , IT,מדעי החיים ,טכנולוגיות מים,
קלינטק ,אגריטק ,אנרגיה ,ועוד .היזמים הישראלים ייפגשו עם יותר מ –  1,000משקיעים בפגישות
 .1:1הכנס ב  – Jinanהוא פרי יוזמה משותפת של בית ההשקעות קוקירמן וקרן  Catalystיחד עם
Shandong Guohui,זרוע ההשקעות של מחוז שנדונג ,ו- Jinan Pioneer Area.
Jinanהיא הבירה הכלכלית ,הפוליטית והתרבותית של שנדונג ,מהפרובינציות העשירות והמשגשגות
בסין ,עם רמת התפתחות כלכלית גבוהה במיוחד .זוהי הפרובינציה השנייה בסין מבחינת כמות
אוכלוסיה ,ונחשבת למרכז כלכלי ומוקד ייצור מוביל בסין.
אדי קוקירמן ,יו"ר בית ההשקעות קוקירמן ושותף מנהל בקרן"  Catalyst:זאת הפעם השלישית
שאנחנו מקיימים את הכנס בסין ,ואנו נדהמים מהדרישה שיש לטכנולוגיות ישראליות במדינה .במחוז
שנדונג נחושים להפוך למובילים בייצור מתקדם שיסייע להם לקדם את המפכה התעשייתית
הרביעית ,וכן לאמץ טכנולוגיות מתקדמות במדעי החיים ,אנרגיה ירוקה ותחומים צומחים אחרים .על
מנת להבטיח שיעורי התאמה גבוהים לחברות המשתתפות ,קיימנו מפגשים מקדימים בארץ עם
המשקיעים כדי לזהות את החברות בעלות הפוטנציאל הגבוה ביותר להצלחה בכנס .זוהי הזדמנות
אדירה ליזמים ישראלים במגוון תחומים ,שייהנו מההזדמנות להציג את הטכנולוגיות שלהם על הבמה
וכן בפגישות מאורגנות מראש עם משקיעים איכותיים".
יאו שאומינג – יו"ר  Shandong Guohui,זרוע ההשקעות של מחוז שנדונג" :מחוז שנדונג הוא מרכז
מוביל לתעשיות רבות בסין .האתגר המרכזי שלנו הוא הכנסת חדשנות לתעשייה ,בה שיעור
החדשנות נמוך יחסית .זאת הסיבה שאנחנו מעוניינים ללמוד מישראל איך לשלב ייצור מתקדם
וטכנולוגיות פורצות דרך בשוק המקומי" .ממשלת מחוז שנדונג חתמה בשנת  2013על הסכם
בילטרלי עם ממשלת ישראל לשיתוף פעולה במו"פ תעשייתי".
בין הערים החשובות במחוז :צ'ינגדאו  (Qingdao),עיר נמל מרכזית המשמשת כמוקד ספנות בינלאומי
וכמטה הפעילות של ענקיות מוצרי צריכה כמו  Hisenseו  – Haier.יאן טאי ) (Yantaiהיא מרכז מוביל
בטכנולוגיות מדעי החיים בסין.
כנס  GoforIsraelהאחרון שהתקיים בסין ,בעיר  Foshan,היה הצלחה עצומה – יותר מ – 1200
משתתפים נכחו בכנס ,בהם  500משקיעים רלוונטיים ו –  100חברות הייטק ישראליות פורצות דרך.

בין באי כנס  GoforIsraelהקרוב ב  – Jinanמקבלי החלטות בכירים ,אנשי עסקים ואישי ציבור מישראל
וסין .בין הדוברים והמשתתפים:
אנטוני ליונג – מנכ"ל ענקית הנדל"ן  Nanfung Groupולשעבר שר האוצר של הונג קונג ,יאיר שמיר -
שר החקלאות לשעבר ושותף מנהל בקרן  Catalyst,אדי קוקירמן ,יו"ר בית ההשקעות קוקירמן ושותף
מנהל בקרן  Catalyst,ליו שאנגוון – מנהל בכיר בקבוצת  Haier,חגי רביד ,מנכ"ל בית ההשקעות
קוקירמן ,יאו שאומינג – יו"ר  Shandong Guohui,זרוע ההשקעות של מחוז שנדונג ,זילונג וונג – ראש
תחום גלובלי  -מיזוגים ורכישות( , CICCבנק השקעות מהמובילים והגדולים בסין) ,זנג ג'יאנג – שותף
מנהל ב  – Ping An Ventures,זרוע השקעות של ענקית הביטוח הסינית ,מיכאל אגם – נשיא ,
Stratasysדרום אסיה ,ד"ר אירית יניב – שותפה כללית בקרן אקסלמד ,ועוד עשרות בכירים בעולם
ההשקעות ,מקבלי החלטות ויזמים.
בין הנושאים בהם יעסוק הכנס :מיזוגים ורכישות סין-ישראל; השותפות הישראלית-סינית :יוזמת דרך
המשי החדשה ;) (OBORהשקעות סיניות בחברות הייטק ומדעי החיים ישראליות; תדמית ישראל
בעולם ועוד.
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 GoforIsraelכנס ההשקעות הבינלאומי
יום א' 5 ,במאי 2019

כנס ההשקעות הבינלאומי  GoforIsraelיתקיים בפעם השלישית מחוץ לגבולות ישראל ,ב-
 28במאי ,בעיר גי'נאן ( )Jinanבסין ,בירת מחוז שנדונג ( .(Shandongמחוז שנדונג
המתועש ,המונה  100מליון תושבים ומשתרע על  160,000קמ"ר ,נהנה מתמ"ג של 1.1
טריליון דולר ,השלישי
בגודלו בסין!

כ–  100חברות הייטק וסטארטאפים ישראלים יגיעו לסין כדי להשתתף בכנס ,שיציג את
מיטב החדשנות הישראלית בתחומים כמו :טכנולוגיות ייצור מתקדם ,IT ,מדעי החיים,
טכנולוגיות מים ,קלינטק ,אגריטק ,אנרגיה ,ועוד.
היזמים הישראלים ייפגשו עם יותר מ –  1,000משקיעים בפגישות  .1:1הכנס ב –
Jinanהוא פרי יוזמה משותפת של בית ההשקעות קוקירמן וקרןCatalystיחד
עם  ,Shandong Guohuiזרוע ההשקעות של מחוז שנדונג ,ו .Jinan Pioneer Area -
 Jinanהיא הבירה הכלכלית ,הפוליטית והתרבותית של שנדונג ,מהפרובינציות העשירות
והמשגשגות בסין ,עם רמת התפתחות כלכלית גבוהה במיוחד .זוהי הפרובינציה השנייה
בסין מבחינת כמות אוכלוסיה ,ונחשבת למרכז כלכלי ומוקד ייצור מוביל בסין.
אדי קוקירמן ,יו"ר בית ההשקעות קוקירמן ושותף מנהל בקרן ":Catalystזאת הפעם
השלישית שאנחנו מקיימים את הכנס בסין ,ואנו נדהמים מהדרישה שיש לטכנולוגיות
ישראליות במדינה .במחוז שנדונג נחושים להפוך למובילים בייצור מתקדם שיסייע להם
לקדם את המפכה התעשייתית הרביעית ,וכן לאמץ טכנולוגיות מתקדמות במדעי החיים,
אנרגיה ירוקה ותחומים צומחים אחרים .על מנת להבטיח שיעורי התאמה גבוהים לחברות
המשתתפות ,קיימנו מפגשים מקדימים בארץ עם המשקיעים כדי לזהות את החברות בעלות
הפוטנציאל הגבוה ביותר להצלחה בכנס .זוהי הזדמנות אדירה ליזמים ישראלים במגוון
תחומים ,שייהנו מההזדמנות להציג את הטכנולוגיות שלהם על הבמה וכן בפגישות
מאורגנות מראש עם משקיעים איכותיים".
יאו שאומינג– יו"ר  ,Shandong Guohuiזרוע ההשקעות של מחוז שנדונג" :מחוז שנדונג
הוא מרכז מוביל לתעשיות רבות בסין .האתגר המרכזי שלנו הוא הכנסת חדשנות לתעשייה,
בה שיעור החדשנות נמוך יחסית .זאת הסיבה שאנחנו מעוניינים ללמוד מישראל איך לשלב
ייצור מתקדם וטכנולוגיות פורצות דרך בשוק המקומי" .ממשלת מחוז שנדונג חתמה בשנת
 2013על הסכם בילטרלי עם ממשלת ישראל לשיתוף פעולה במו"פ תעשייתי".
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כנס ההשקעות הבינלאומי GoforIsraelיתקיים בפעם השלישית מחוץ לגבולות ישראל ,ב28 -
במאי ,בעיר גי'נאן ) (Jinanבסין ,בירת מחוז שנדונג  ((Shandong.מחוז שנדונג המתועש,
המונה  100מליון תושבים ומשתרע על  160,000קמ"ר ,נהנה מתמ"ג של  1.1טריליון דולר,
השלישי בגודלו בסין!
כ–  100חברות הייטק וסטארטאפים ישראלים יגיעו לסין כדי להשתתף בכנס ,שיציג את מיטב
החדשנות הישראלית בתחומים כמו :טכנולוגיות ייצור מתקדם , IT,מדעי החיים ,טכנולוגיות מים,
קלינטק ,אגריטק ,אנרגיה ,ועוד .היזמים הישראלים ייפגשו עם יותר מ –  1,000משקיעים

בפגישות  .1:1הכנס ב  – Jinanהוא פרי יוזמה משותפת של בית ההשקעות קוקירמן
וקרן Catalystיחד עם Shandong Guohui,זרוע ההשקעות של מחוז שנדונג ,ו – Jinan
Pioneer Area.
Jinanהיא הבירה הכלכלית ,הפוליטית והתרבותית של שנדונג ,מהפרובינציות העשירות
והמשגשגות בסין ,עם רמת התפתחות כלכלית גבוהה במיוחד .זוהי הפרובינציה השנייה בסין
מבחינת כמות אוכלוסיה ,ונחשבת למרכז כלכלי ומוקד ייצור מוביל בסין.
אדי קוקירמן ,יו"ר בית ההשקעות קוקירמן ושותף מנהל בקרן " Catalyst:זאת הפעם
השלישית שאנחנו מקיימים את הכנס בסין ,ואנו נדהמים מהדרישה שיש לטכנולוגיות ישראליות
במדינה .במחוז שנדונג נחושים להפוך למובילים בייצור מתקדם שיסייע להם לקדם את המפכה
התעשייתית הרביעית ,וכן לאמץ טכנולוגיות מתקדמות במדעי החיים ,אנרגיה ירוקה ותחומים
צומחים אחרים .על מנת להבטיח שיעורי התאמה גבוהים לחברות המשתתפות ,קיימנו מפגשים
מקדימים בארץ עם המשקיעים כדי לזהות את החברות בעלות הפוטנציאל הגבוה ביותר
להצלחה בכנס .זוהי הזדמנות אדירה ליזמים ישראלים במגוון תחומים ,שייהנו מההזדמנות
להציג את הטכנולוגיות שלהם על הבמה וכן בפגישות מאורגנות מראש עם משקיעים איכותיים".
יאו שאומינג –יו"ר Shandong Guohui,זרוע ההשקעות של מחוז שנדונג" :מחוז שנדונג
הוא מרכז מוביל לתעשיות רבות בסין .האתגר המרכזי שלנו הוא הכנסת חדשנות לתעשייה ,בה
שיעור החדשנות נמוך יחסית .זאת הסיבה שאנחנו מעוניינים ללמוד מישראל איך לשלב ייצור
מתקדם וטכנולוגיות פורצות דרך בשוק המקומי" .ממשלת מחוז שנדונג חתמה בשנת  2013על
הסכם בילטרלי עם ממשלת ישראל לשיתוף פעולה במו"פ תעשייתי".
בין הערים החשובות במחוז :צ'ינגדאו (Qingdao),עיר נמל מרכזית המשמשת כמוקד ספנות
בינלאומי וכמטה הפעילות של ענקיות מוצרי צריכה כמו  Hisenseו  – Haier.יאן טאי )(Yantai
היא מרכז מוביל בטכנולוגיות מדעי החיים בסין.
כנס  GoforIsraelהאחרון שהתקיים בסין ,בעיר  Foshan,היה הצלחה עצומה – יותר מ –
 1200משתתפים נכחו בכנס ,בהם  500משקיעים רלוונטיים ו –  100חברות הייטק ישראליות
פורצות דרך.
בין באי כנס  GoforIsraelהקרוב ב  – Jinanמקבלי החלטות בכירים ,אנשי עסקים ואישי ציבור
מישראל וסין .בין הדוברים והמשתתפים:
אנטוני ליונג –מנכ"ל ענקית הנדל"ן  Nanfung Groupולשעבר שר האוצר של הונג קונג ,יאיר
שמיר –שר החקלאות לשעבר ושותף מנהל בקרן  Catalyst,אדי קוקירמן ,יו"ר בית ההשקעות
קוקירמן ושותף מנהל בקרן  Catalyst,ליו שאנגוון –מנהל בכיר בקבוצת  Haier,חגי רביד ,
מנכ"ל בית ההשקעות קוקירמן ,יאו שאומינג –יו"ר Shandong Guohui,זרוע ההשקעות של
מחוז שנדונג ,זילונג וונג –ראש תחום גלובלי – מיזוגים ורכישות( , CICCבנק השקעות
מהמובילים והגדולים בסין ),זנג ג'יאנג –שותף מנהל ב  – Ping An Ventures,זרוע השקעות
של ענקית הביטוח הסינית ,מיכאל אגם –נשיא , Stratasysדרום אסיה ,ד"ר אירית יניב –
שותפה כללית בקרן אקסלמד ,ועוד עשרות בכירים בעולם ההשקעות ,מקבלי החלטות ויזמים.
בין הנושאים בהם יעסוק הכנס :מיזוגים ורכישות סין-ישראל; השותפות הישראלית-סינית :יוזמת
דרך המשי החדשה ;) (OBORהשקעות סיניות בחברות הייטק ומדעי החיים ישראליות; תדמית
ישראל בעולם ועוד.
https://itportal.co.il/%D7%9E%D7%94%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%A9%D7%92/

בירת המחוז , Jinan,תארח את הכנס ,בהשתתפות  100חברות הייטק ישראליות ו 1,000-משקיעים
סינים
כנס ההשקעות הבינלאומי  GoforIsraelיתקיים בפעם השלישית מחוץ לגבולות ישראל ,ב 28 -במאי,
בעיר גי'נאן ) (Jinanבסין ,בירת מחוז שנדונג  ((Shandong.מחוז שנדונג המתועש ,המונה  100מליון
תושבים ומשתרע על  160,000קמ"ר ,נהנה מתמ"ג של  1.1טריליון דולר ,השלישי בגודלו בסין !
כ 100 -חברות הייטק וסטארטאפים ישראלים יגיעו לסין כדי להשתתף בכנס ,שיציג את מיטב החדשנות
הישראלית בתחומים כמו :טכנולוגיות ייצור מתקדם , IT,מדעי החיים ,טכנולוגיות מים ,קלינטק ,אגריטק,
אנרגיה ,ועוד .היזמים הישראלים ייפגשו עם יותר מ  1,000 -משקיעים בפגישות  .1:1הכנס ב - Jinan
הוא פרי יוזמה משותפת של בית ההשקעות קוקירמן וקרן  Catalystיחד עם  Shandong Guohui,זרוע
ההשקעות של מחוז שנדונג ,ו - Jinan Pioneer Area.
Jinanהיא הבירה הכלכלית ,הפוליטית והתרבותית של שנדונג ,מהפרובינציות העשירות והמשגשגות
בסין ,עם רמת התפתחות כלכלית גבוהה במיוחד .זוהי הפרובינציה השנייה בסין מבחינת כמות אוכלוסיה,
ונחשבת למרכז כלכלי ומוקד ייצור מוביל בסין .
אדי קוקירמן ,יו"ר בית ההשקעות קוקירמן ושותף מנהל בקרן"  Catalyst:זאת הפעם השלישית שאנחנו
מקיימים את הכנס בסין ,ואנו נדהמים מהדרישה שיש לטכנולוגיות ישראליות במדינה .במחוז שנדונג
נחושים להפוך למובילים בייצור מתקדם שיסייע להם לקדם את המפכה התעשייתית הרביעית ,וכן לאמץ
טכנולוגיות מתקדמות במדעי החיים ,אנרגיה ירוקה ותחומים צומחים אחרים .על מנת להבטיח שיעורי
התאמה גבוהים לחברות המשתתפות ,קיימנו מפגשים מקדימים בארץ עם המשקיעים כדי לזהות את
החברות בעלות הפוטנציאל הגבוה ביותר להצלחה בכנס .זוהי הזדמנות אדירה ליזמים ישראלים במגוון
תחומים ,שייהנו מההזדמנות להציג את הטכנולוגיות שלהם על הבמה וכן בפגישות מאורגנות מראש עם
משקיעים איכותיים ".

יאו שאומינג  -יו"ר  Shandong Guohui,זרוע ההשקעות של מחוז שנדונג" :מחוז שנדונג הוא מרכז
מוביל לתעשיות רבות בסין .האתגר המרכזי שלנו הוא הכנסת חדשנות לתעשייה ,בה שיעור החדשנות
נמוך יחסית .זאת הסיבה שאנחנו מעוניינים ללמוד מישראל איך לשלב ייצור מתקדם וטכנולוגיות פורצות
דרך בשוק המקומי" .ממשלת מחוז שנדונג חתמה בשנת  2013על הסכם בילטרלי עם ממשלת ישראל
לשיתוף פעולה במו"פ תעשייתי ".
בין הערים החשובות במחוז :צ'ינגדאו  (Qingdao),עיר נמל מרכזית המשמשת כמוקד ספנות בינלאומי
וכמטה הפעילות של ענקיות מוצרי צריכה כמו  Hisenseו  - Haier.יאן טאי ) (Yantaiהיא מרכז מוביל
בטכנולוגיות מדעי החיים בסין .
כנס  GoforIsraelהאחרון שהתקיים בסין ,בעיר  Foshan,היה הצלחה עצומה  -יותר מ 1200 -
משתתפים נכחו בכנס ,בהם  500משקיעים רלוונטיים ו  100 -חברות הייטק ישראליות פורצות דרך .
בין באי כנס  GoforIsraelהקרוב ב  - Jinanמקבלי החלטות בכירים ,אנשי עסקים ואישי ציבור מישראל
וסין .בין הדוברים והמשתתפים :
אנטוני ליונג  -מנכ"ל ענקית הנדל"ן  Nanfung Groupולשעבר שר האוצר של הונג קונג ,יאיר שמיר  -שר
החקלאות לשעבר ושותף מנהל בקרן  Catalyst,אדי קוקירמן ,יו"ר בית ההשקעות קוקירמן ושותף מנהל
בקרן  Catalyst,ליו שאנגוון  -מנהל בכיר בקבוצת  Haier,חגי רביד ,מנכ"ל בית ההשקעות קוקירמן ,יאו
שאומינג  -יו"ר  Shandong Guohui,זרוע ההשקעות של מחוז שנדונג ,זילונג וונג  -ראש תחום גלובלי -
מיזוגים ורכישות( , CICCבנק השקעות מהמובילים והגדולים בסין) ,זנג ג'יאנג  -שותף מנהל ב- Ping An
Ventures,זרוע השקעות של ענקית הביטוח הסינית ,מיכאל אגם  -נשיא , Stratasysדרום אסיה ,ד"ר
אירית יניב  -שותפה כללית בקרן אקסלמד ,ועוד עשרות בכירים בעולם ההשקעות ,מקבלי החלטות
ויזמים .
בין הנושאים בהם יעסוק הכנס :מיזוגים ורכישות סין-ישראל; השותפות הישראלית-סינית :יוזמת דרך
המשי החדשה ;) (OBORהשקעות סיניות בחברות הייטק ומדעי החיים ישראליות; תדמית ישראל בעולם
ועוד .
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Organized by Cukierman & Co. Investment House and Catalyst Funds, and now in its
22nd event, GoforIsrael is one of the most prestigious business conferences held in Israel. The
event gathers highly respected speakers and participants from numerous countries including
Israel, China, the US and Europe, alongside investors and management from top Israeli
companies in the fields of technology and innovation.

Our most recent GoforIsrael event in Foshan, China was attended by more than 1,200
investors, industry leaders and various business figures from China and Israel. We brought with
us more than 100 leading Israeli technology companies that participated in over 800 one on one
meetings during the conference with hundreds of Chinese investors including Alibaba
executives, Ping An, Tencent, Baidu, Lenovo, Sailing Capital, GF Securities, Haitong and
many funds, competing for their time and meetings with directors of Israeli companies.

Our next event will take place on May 28th, 2019 at The Shandong Hotel in Jinan, China coorganized with Shandong Guohui Investment Co. & Jinan Pioneer Area, where some of the
major participants will include managers from Chinese publicly traded companies, VC and
PE Funds, conglomerates, family offices, financial institutions and 100 of the most
innovative Israeli technology companies.

The Conference in Jinan will address current issues in fundraising and establishing strategic
alliances between Israeli companies and Chinese businesses and financial institutions and
enhance bilateral relationships between Shandong and Israel.

In our previous event in Foshan, the Israeli companies that appeared before the Chinese investors
were well-established high-tech companies alongside young startups from a variety of fields
including Agro and Green Technology, TMT, CleanTech, Energy, Life Sciences, Mobility,
Automotive and more,all of which received tremendous interest; to name just a few of those
present: Trax, Orbotech, HearMeOut, Lamina, UBQ Materials, Valcare, Curalife, CheckCap, PerfAction, NGT3VC, MindUP and more.

In previous years, our conference has welcomed several Heads of State, including Prime Minister
Ariel Sharon, Prime Minister Benjamin Netanyahu and the former French President Nicolas
Sarkozy.

Sponsors came from leading investment and technology firms in Israel and China. CEO’s, CFO’s,
Directors, Managers and other key Executives from the following reowned companies
participated in this conference:Catalyst CEL, Cukierman Yafo Investement, China Everbright
Limited, Nanfung Group, Changzhou Innovation Park, Lamina & Catalyst Fund Partner,
BGV Fund, Hang Lung Properties, AgriCapital Corporation, X-jet 3D, Lenovo, Head Sense,
Orbimed, Rainbow, Curalife, HeraMed, Gal Medics, KPMG, Nefatim and Ratio.

We are looking forward to welcoming you at The Shandong Hotel in Jinan, Shandong,
China on Tuesday, May 28th, 2019.
Book you tickets here.

https://www.techtour.com/events/2019/5/event-goforisrael2019-china-israel-investmentconference%5B2%5D.html

