
 

 

 

 לש ימנידה רוחמתה תכרעמב שמתשהל לחהש ירחא דבלב םישדוח 4
  יקנה חוורהו תוסנכהה לע תידימה העפשהה תא הארו דראזילקיווק

 

 13-ב רכומו הינמרגב בשויה הרבחה לש יתועמשמ חוקל

 ףקיה תא ביחרהל ונוצרב יכ עידוה ,תונוש תונידמ

 ורוי ףלא 300 לש ךסל 30%-כב הרבחה םע תורשקתהה

  הנשב

 חוקלל יתועמשמ ךרע בינהל ונחלצה דבלב םישדוח 4 ךות״ ,דראזילקיווק ל״כנמ ,לדנמ יניפ ירבדל
 שומיש ךות חוורה תרושו תוסנכהה רוזחמ תא לידגמ אוה דציכ ,רצק ןמז קרפב הארש ונלש יתוהמ
 .ונחתיפש תיתוכאלמה הניבה תכרעמב

 תויקסעו תוירוחמת תויקסע תוטלחה לבקל םילודגו םיינוניב םיקסעל תרשפאמ דראזילקיווק
 .תויזיפה תויונחב ןהו ןייל ןואב ןה קסעה תיב לש תוסנכההו חוורה תא ריבגהל ךכבו רתוי תולכשומ
 ךרעה תא ידימ ןפואב ןיבמ רשא ,ונלש חוקלו חוקל לכל תאזה החלצהה תא לפכשל םיפאוש ונחנא
 רחסמ ירתא םויה םילעופ וב ימנידה םלועל הנעמ תונתונ ןניא רשא תונשי רוחמת תוטישמ רבעמב
  .םלועה יבחרב תויזיפ תויונחו

 ,םישדח םיקוושל רודחלו תילאבולג בחרתהל הרטמ ךותמ ביבא לתב ףסכ הסייג דראזילקיווק
 ךרע ףיצהל תנמ לע חותיפבו תוריכמב ףסונ יתוכיא תווצ סייגלו םירצומה חותיפ תא ץיאהל
 .ונלש םיעיקשמל

 תועצמאב ןה ,לארשיב תיתועמשמ תוחכונ תלעב םגו תילאבולג הרבח תויהל תפאוש דארזילקיווק
 תוריינל הסרובב רחסמל תוינמה םושיר תועצמאב תעכ ןהו םלועבו ץראב תיתועמשמה וניתוליעפ
 ״.ביבא לתב ךרע

 



 

 

 רוחמת םוחתב תיתוכאלמ הניב תרבח ,Quicklizard תרבח :)Qlrd  ,דרלק :א״ת( 2021 ץרמל 7 ,לארשי

 ביחרהל ,הרבחה לש רתויב לודגה חוקלה תנווכב יכ םויה העידוה תויונח וא תוינועמק תויונחל םירצומ

 תא הנושארל שכרש רחאל דבלב םישדוח 4 תאזו הרבחה םע תורשקתהה תא תיתועמשמ הרוצב

  .דראזילקיווק לש ימנידה רוחמתה תכרעמ

 ורוי ףלא 23 לש ףקיהב םייתנש םיתוריש השכר הליחתב רשא תונועמקה םוחתב תינמרג הרבחב רבודמ

 )ח״ש ףלא 280-כ( הנשל ורוי ףלא 70-כ דועב תשכור איהש םיתורישה ףקיה תא לידגהל הטילחה תעכש

 לע ,היופצה הבחרהה רחאל המע םכסהה דומעי לכה ךסבו )ARR יחנומב( 30%-כ לש הבחרה םיווהמה

 . )הנשל ח״ש ןוילימ 1.2( הנשב ורוי ףלא 300-כ

 

 Quicklizard תודוא

Quicklizard תמרופטלפ תרכומו תחתפמ SaaS תססובמ   AIב המילשה הרבחה .ןנעב ימניד רוחמתל- 

 תבייטמ Quicklizard החתיפש תכרעמה .ח״ש ןוילימ 45.5 הסייגו ,ביבא לתב הקפנה ,22.02.2021

 וא ןייל ןואה רתא לש תוסנכההו חוורה תא ריבגהל הרטמב תולכשומ תויקסע תוטלחה ידכל ילכלכ עדימ

 .תויזיפה תויונחבו ןייל-ןואב ירחסמה לאיצנטופה תא תוצמלו תיאנועמקה תונחה

 ססובמה רוחמת עונמ תועצמאב תורוקמ ןווגממ עדימ תחתנמו תפסוא הרבחה החתיפש המרופטלפה

 :םייזכרמ עדימ תורוקמ השולשמ תמא ןמזב ילאמיטפוא רוחמתל הקוח בלושמ  (AI)תיתוכאלמ הניב לע

 .חוקלה לש תוילועפתה תוכרעמהמ םיפסאנה ,׳וכו םירצומה תויולעו יאלמ ןוגכ ,רצומל רשקב םינותנ .1
 .ןייל ןואה ץורעב םירחתמה לש םירצומ יריחמ לע עדימ .2
 רשא םישוקיבו תוסנכה ,ןותנ עגר לכב תרכמנ תודיחי תומכ ןוגכ םינוקה תוגהנתהל רשקב םינותנ .3

  .חוקלה לש הקיטילנאה תוכרעממ תמא ןמזב םיפסאנ

 ,שדח ריחמל הצלמה רציימה , (AI)תיתוכאלמ הניב ססובמ רשא ,רוחמתה עונמל םיסנכנ עדימה ינותנ

 תורדגה יפל הניה )םימי רפסמ ידימ וא ,םוי ידימ ,םויב םימעפ רפסמ( ריחמה תוצלמה תורידת רשאכ

  .חוקלה

 רבוע ליבקמבו חוקלה לש תוילועפתה תוכרעמה תא תמא ןמזב ןכדעמ ינכדעה עצבמה/שדחה ריחמה

  .יתרזח ןפואב עצובמ הז ךילהת ,יטמוטוא ןפואב םינושה הריכמה יצורעל



 

 

 םירצומ תורכומ רשא B2C תורבח ןניה היתוחוקל תיברמ רשאכ תונידמ 20-ל לעמכ םויכ הליעפ הרבחה

 ,DIY ,ןוזמ ,הקינורטקלא ןוגכ ,תוליעפ ימוחת ןווגממ ,תויזיפ תויונחב ןכו (Online) ןווקמ ןפואב םיתורישו

 המיאתמ הרבחה החתיפש המרופטלפה .השינ יאנועמקו וב-לכ תויונח ,המראפ ,טרופס ,םירפס ,הנפוא

 .תואנועמקה תוליעפ ימוחת ללכל תירנג הרוצב

 ךות ינדי ןפואב םיעצבמו םירצומ ריחמ לע תוטלחה תלבק לש ךרדב םילעופ םייאנועמקה תיברמ ,םויכ

 החתיפש המרופטלפה תעמטה תרזעב ;ךכל תוידועיי תוכרעמ תועצמאב אלו ,לסקא יצבקב שומיש

Quicklizard, המרופטלפה תעמטה דעוממ דבלב םיקסע ימי 30 ךותב םדקתהל היתוחוקל םילוכי, 

 המיאתמה רוחמתה תטיש תא רוחבל םילוכי הרבחה תוחוקל ,ךכ לע ףסונב .ימנידו םכח יטמוטוא רוחמתל

  .םהיכרצ תא ןייפאלו

 תיתנש הסנכה לדומ תועצמאב היתואצות תא תדדומה לארשיב הנושארה הניה ,הרבחה

 הנש לש הפוקתל למרונמ ןפואב םיזוחה לכ לש רזוחה ךרעה תא גציימה ילועפת דדמ (ARR), תשדחתמ

 הרבחה לש תושדחתמה תויתנשה תוסנכהה ,םינש ינפל טבמב .ק״דסאנב תורחסנה SaaS תורחב גוהנכ

 .2020 תנשב רלוד ןוילימ 2.8-ל רלוד ןוילימ 0.8-מ ,2018-2020 םינשה ןיב ילאיצננופסקא ןפואב ולע

 ידי לע ןה תוריכמו קוויש יצורע רפסמ תא יתועמשמ הרוצב לידגהל הרבחה תדתעתמ תובורקה םייתנשב

 ןכ ומכ .הרבחה לש םייקה םיציפמה ךרעמ תבחרה תועצמאב ןהו  ,ילבולג ןפואב תוריכמ ישנא סויג

  .ב״הראו הפוריא תושביב תובחרנ תויקוויש תויוליעפב הרבחה עיקשת

 תרבגהל (AI) הרבחה לש תיתוכאלמ הניבה תולוכי חותיפ ךשמהב עיקשהל הרבחה תדתעתמ ןכ ומכ

  .היתוחוקל לש תויחוורה םוסקמלו תומייקה היצזימיטפואה תולוכי

 


