23/01/06
-הודעה לעיתונות-

והזוכים בפרס מנכ"ל השנה בהיי-טק מטעם המי"ל הם:
דיטה ויהודה ברוניצקי –אורמת; גלעד אלמוגי  -אפלייד
מטיריאלס; אייל ולדמן – מלנוקס; ד"ר הדר רון Israel -
Health Care Ventures

פרס מפעל חיים הוענק לשמעון פרס ולאפי ארזי
שלמה גרדמן ,יו"ר פורום מנכ"לי ההיי-טק במי"ל" :הזוכים הוכיחו,
במהלך  ,2005יכולת ניהולית ,מנהיגות וחזון שהביאו לתוצאות בולטות
של החברות בראשן הם עומדים"
דיטה ויהודה ברוניצקי מאורמת ,גלעד אלמוגי מאפלייד מטיריאלס ,אייל ולדמן ממלנוקס וד"ר
הדר רון מקרן ההון-סיכון  Israel Health Care Venturesהם הזוכים בפרס "מנכ"ל השנה
בהיי-טק לשנת  "2005של המי"ל – המרכז הישראלי לניהול .על הזוכים הוכרז באירוע השנתי של פורום
מנכ"לי ההיי-טק במי"ל ,במעמד בכירי ענף ההיי-טק בישראל ביום א'  22בינואר .2006
לשלב הסופי של תחרות "מנכ"ל השנה בהיי טק" של המי"ל הגיעו  20מנכ"לים בכירים של חברות
ההיי טק המובילות בישראל .כבכל שנה ,הפרסים מוענקים למנכ"לים בכירים ב 4 -קטגוריות :חברה
ישראלית גדולה ,חברה רב לאומית הפועלת בישראל ,חברה ישראלית קטנה ומשקיע הון סיכון בולט.
המועמדים הסופיים נבחרו על ידי ועדת היגוי בראשות שלמה גרדמן ,יו"ר פורום מנכ"לי ההיי טק של
המי"ל ,על פי קריטריונים של הישגים מוכחים וארוכי טווח בתחום הניהול ,מנהיגות עסקית וחדשנות
טכנולוגית לצד גידול במכירות ועליית ערך החברה .קריטריון נוסף עליו ניתן דגש היה הוכחת תרומה
לקהילה .לדברי גרדמן" ,ליכולת הניהול של מנהלי חברות ההיי טק בישראל ,יש חשיבות מכרעת
בהצלחת החברות .הזוכים הוכיחו במהלך השנה החולפת יכולת ניהולית ,מנהיגות וחזון שהביאו לתוצאות
הבולטות של החברות בראשן הם עומדים".
כמו כן ,פורום מנכ"לי ההיי טק של המי"ל העניק פרס מפעל חיים על תרומה מהותית לאורך זמן
לתעשיית ההיי טק לשמעון פרס ,ופרס מפעל חיים על יזמות יוענק לאפי ארזי ,יזם החברות סאיטקס,
 EFIו IMEDIA -מאבות תעשיית ההיי טק הישראלית.
הפרס לדיתה ויהודה ברוניצקי מאורמת הוענק בשל היותם הם מופת ליציבות ניהולית ,חדשנות
תעשייתית ,יזמות שיווקית ,שמירה על איכות הסביבה וכל זאת לאורך זמן ממושך.
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הפרס לאייל ולדמן המשמש כמנכ"ל מלנוקס מאז היווסדה הוענק על יכולתו הניהולית ,המנהיגות
והחזון שגילה אשר הביאו את החברה להישגים יוצאי דופן.
הפרס לגלעד אלמוגי ,מנכ"ל אפלייד מטיריאלס ישראל ,הוענק על יכולתו הניהולית והמנהיגותית,
על הישגים עסקיים יוצאי דופן ועל פעילות רבה למען הקהילה.
הפרס לד"ר הדר רון ,מנכ"ל קרן ההון-סיכון  Israel Health Care Venturesהוענק על
ההצלחה חסרת תקדים בהשקעה ב 12 -חברות היי-טק בתחומי מדעי החיים ,כמו גם יכולת המימוש
בעיתוי הנכון.

פרס מפעל חיים בתחום ההייטק הוענק לשמעון פרס על כך שבמשך למעלה מ 50-השנים האחרונות
שימש פרס כיוזם ,כמקדם וכמלווה של התעשיות הבטחוניות בישראל .תעשיות אלו היו הבסיס שהנביט
חברות טכנולוגיות לישומים אזרחיים ושימשו מקור פורה לפיתוח תעשיית ההייטק הישראלית .פרס
ממשיך להיפגש עם משקיעים מכל העולם ומקדם את החזון הטכנולוגי עד עצם היום הזה .
פרס מפעל חיים בתחום ההייטק הוענק לאפי ארזי ,מי שהקים חברות הייטק רבות ,ובראשן
סאייטקס אשר כבשה בתוך שלוש שנים את שוק הקדם דפוס .סאייטקס הוגדרה כאחד מסיפורי ההצלחה
הגדולים ביותר של התעשייה הישראלית וארזי כאחד מאביריה .הפרס לארזי הוענק על על יזמות ללא
לאות ,על חשיבה בלתי קונבנציונאלית ,ועל היותו מנהיג ומודל לחיקוי בתעשיית ההייטק הישראלית.
להלן הנימוקים המלאים של חבר השופטים.

לפרטים :נעמה קונפינו-אגרנט  08-9719422או 052-8749073
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להלן נימוקי חבר השופטים לחברות הזוכות:
חברת הייטק ישראלית גדולה:
בסיווג המנכ"ל המצטיין של חברה גדולה בתחום ההיי-טק בחרה ועדת השיפוט בדיטה ויהודה
ברוניצקי מנכ"לית ויו"ר חברת אורמת.
לדברי ועדת השופטים ,דיתה ויהודה ברוניצקי פועלים מזה ארבעה עשורים בפיתוח טכנולוגיה ייחודית
בתחום האנרגיה שווי השוק של החברה עלה בתקופה זו ב! 250%-
אורמת מצליחה בסביבה עסקית קשה הן מבחינת התחום והן מבחינת הביקושים למוצר.
•
בין הישגיהם הבולטים :מתחילת  2002ועד  2004צמחו המכירות עד ל 240 -מליון ,הרווח
•
הגיע ל 94-מליון דולר ,והמכירות לעובד עומדות על  343אלף דולר.
מנהלי אורמת ראו את הנולד השקיעו רבות במחקר ובפיתוח וכן באופן ניהול המוצרים תוך
•
גילוי חדשנות ושימת דגש על מוצרים ידידותיים לסביבה.
אורמת הינה החברה השלישית בגודלה בארה"ב בתחום האנרגיה ומעורבת בפרוייקטים גדולים
•
מאלסקה ועד ניקרגואה .מנהלי החברה השכילו לגייס לפרוייקטים אלו בעשר השנים האחרונות
למעלה ממיליארד דולר.
מנהלי אורמת רואים בדאגה לפרט ערך עליון ואף מעורבים בתרומה מתמשכת לקהילה .במשך
•
 35השנים האחרונות תומכת אורמת בבית ספר התעשייתי שהוקם בשיתוף אורט ומשרד
העבודה באורמת .כיום לומדים בו  150תלמידים.
דיתה ויהודה ברוניצקי הם מופת ליציבות ניהולית ,חדשנות תעשייתית ,יזמות שיווקית ,שמירה
על איכות הסביבה וכל זאת לאורך זמן ממושך .בזכות כל זאת קבעה ועדת השיפוט כי דיטה ויהודה
ברונצקי הם המנכ"לים המצטיינים לשנת .2005

חברת הייטק ישראלית קטנה:
כמנכ"ל המצטיין בסיווג חברה ישראלית קטנה בתחום ההיי-טק קבעה ועדת השיפוט כי
אייל ולדמן ,מנכ"ל מלנוקס ראוי לתואר המנכ"ל המצטיין לשנת .2005
לדברי ועדת השופטים פעילותו של מר ולדמן מרשימה ורבת הישגים במספר תחומים:
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•
•
•
•

אייל מהווה דוגמא טובה למודל הסטארט אפ .לפני שש שנים פרש מתפקידו כסמנכ"ל בחברת
גלילאו לאחר הצלחתה כדי להקים חברה בעצמו.
אייל עבר עם מלנוקס תקופה קשה שבה שוק ה Infiniband -נזנח ע"י מרבית השחקנים אך
הוא התמיד בחזונו והעמיד את חברת מלנוקס בעמדה המובילה בשוק צומח.
בשלוש השנים האחרונות עלו מכירות החברה פי חמש! והמכירות לעובד גדלו פי  ! 9את שנת
 2005סיימה מלנוקס עם מכירות של יותר מפי שניים לעומת שנת  2004ועברה לרווחיות.
למלנוקס מעמד בולט בתחומה והיא מחזיקה בנתח הארי של שוק אחסון הנתונים ובתחום
המכשור הרפואי.

אייל ולדמן משמש כמנכ"ל החברה מאז היווסדה .יכולתו הניהולית ,המנהיגות והחזון שגילה
הביאו את החברה להישגים יוצאי דופן ועל כך הוא ראוי לתואר המנכ"ל המצטיין בקטגורית חברות
קטנות בתחום ההיי-טק לשנת .2005

חברת הייטק רב לאומית הפועלת בישראל:
כמנכ"ל המצטיין של חברת הייטק רב לאומית הפועלת בישראל קבעה ועדת השיפוט כי הראוי
לתואר לשנת  2005הוא גלעד אלמוגי ,מנכ"ל אפלייד מטיריאלס ישראל.
לדברי ועדת השופטים ,גלעד אלמוגי ,המשמש בתפקידו מזה חמש שנים ,הוביל בשלוש השנים החולפות
את הפעילות הישראלית של חברת אפלייד להישגים משמעותים הכוללים גידול של עשרות אחוזים
בהיקפי המכירות ,במספר העובדים ובמכירות לעובד.
אפלייד מטיריאלס ישראל מפתחת ומייצרת מערכות ליצור שבבים ומהווה מודל לחברה רב
•
לאומית אשר פעילותה המאוזנת בישראל כוללת פיתוח ,יצור וניהול קו המוצרים .בעבר רכשה
אפלייד שתי חברות ישראליות מיזגה אותן לתוך פעילותה ופיתחה אותן לתועלתה ולתועלת
המדינה .בנוסף העבירה אפלייד לישראל את פעילות המו"פ של חברה אמריקאית ,שנרכשה ע"י
אפלייד.
החברה מעסיקה כיום בישראל למעלה מ 1000-עובדים ומאות קבלני משנה אותם הכשירה
•
החברה לעבודה בסטנדרטים בינלאומיים 95% .מפעילויות המו"פ מבוצעות בישראל .אפלייד
מעודדת חברות רב לאומית לפעול בארץ ואף גרמה בפועל לכמה רב לאומיות להקים שלוחות
יצרניות בישראל.
פעילותה העניפה של אפלייד בתחום התרומה לקהילה כוללת :הפעלת בית קפה "ארומה"
•
המעסיק כ 50-בני נוער שנפלטו ממערכת החינוך ופועל בתוך מתחם החברה; הפעלת ה"מדנוע"
 ניידת של מכון ויצמן לחשיפת עקרונות מדעיים לנוער וכן גיוס תרומות מעובדי החברהומהנהלתה המועברים לפעיליות למען הקהילה באמצעות "מתן".
גלעד הוביל באפלייד ישראל תוכניות פיתוח מנהלים בכל הדרגים בדגש על ביצועים עסקיים
•
ומנהיגות.
על יכולתו הניהולית והמנהיגותית ,על הישגים עסקיים יוצאי דופן ועל פעילות רבה למען הקהילה
החליטה ועדת השיפוט להעניק לגלעד אלמוגי את התואר המנכ"ל המצטיין בקטגורית חברות
הייטק רב לאומית הפועלות בישראל לשנת .2005
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משקיע הון סיכון של השנה:
ד"ר הדר רון – מנכ"ל קרן  Israel Health Care Ventures :נבחרה ע"י ועדת השיפוט
כמשקיע הון סיכון המצליח ביותר לשנת .2005
לדברי ועדת השופטים ,ד"ר רון הקימה את קרן  IHCVבשנת  2000וכבר הצליחה להחזיר
למשקיעיה פי  4מהשקעתם כשהשקיעה ב  12-חברות צעירות בתחומי המכשור הרפואי והביוטכנולגיה.
למרות האי וודאות הגדולה בתחום מדעי החיים הצליחה ד"ר רון להוביל השקעות בחברות
•
שונות שכולן קיימות וערכן אף גדל מאז סבבי ההשקעה בהן.
בשלוש השנים האחרונות ביצעה  IHCVשני מימושים מוצלחים בחברות סינרון ובחברת
•
 .XTL Biopharmaceuticalsה EXIT -של סינרון בולט במיוחד שכן בסוף שנת 2001
השקיעה  1.5 IHCVמליון דולר ואילו בתחילת  2005מימשה את השקעותיה בשווי המשקף
יותר מפי  50על ההשקעה הראשונית.
יכולתה הרבה של ד"ר רון היכרותה והבנתה את הפוטנציאל הגלום בתחום מדעי החיים הביאה
•
לעליית ערך החברות בתחום פעילותה ואף איפשרה לה לגייס קרן נוספת  IHCV IIבהיקף
של כ 140-מליון דולר .
•  IHCVתורמת לקהילה באמצעות קרן "תמורה" .כמו כן מעורבת במספר פרויקטים כגון המרכז
המשולב לאבחון ומניעת סרטן ,ארגון וראייטי ,אגודת שוחרי האוניברסיטה העברית ותומכת
באומנים ויזמים צעירים.
ההצלחה חסרת תקדים בהשקעה ב 12 -חברות היי-טק בתחומי מדעי החיים ,כמו גם יכולת
המימוש בעיתוי הנכון ,הביאו את ועדת השיפוט להחלטה כי ד"ר רון היא אכן המשקיעה
המצטיינת בתחום קרנות הון סיכון לשנת .2005

פרס מפעל חיים לשמעון פרס
שמעון פרס ,ראש הממשלה לשעבר ,נבחר ע"י ועדת ההיגוי לקבל פרס מפעל חיים על תרומה
משמעותית לאורך זמן לתעשיית ההיי-טק בישראל.
לדברי השופטים ,שמעון פרס יזם את הקמת התעשייה האוירית ,המערכת הגרעינית של ישראל והיה
מבין מניחי תשתית הטכנולוגיה הבטחונית בארץ:
•
•
•
•

בשנת  1953בהיותו בן  29בלבד ,התמנה מר פרס למנכ"ל משרד הבטחון ויזם את הקמת
התעשייה האווירית האלקטרונית והיה אחראי להקמתה של המערכת הגרעינית של ישראל ,כולל
בניית שני הכורים הגרעינים.
בשנת  1959שימש כסגן שר הביטחון ובמהלך תקופה זו הניח את היסוד למחקר הבטחוני ויזם
הקמת מפעלים שהתמקדו בפיתוח טכנולוגיות מתקדמות.
במהלך כל תפקידיו הציבוריים ,הדגיש מר פרס את חשיבות הטכנולוגיות המתקדמות לשמירת
חוסנה הבטחוני של ישראל ופיתוח כלכלתה.
בשנת  2003בהיותו בן  ,80פעל פרס להקמת קרן של כ 300-מליון דולר במטרה להפוך את
ישראל למעצמת ננו-טכנולוגיה עולמית .בספטמבר אותה שנה נאם פרס בקונגרס העולמי
ל"כלכלת ננו" ונפגש בנפרד עם כ 150-תורמים יהודים פוטנציאליים מארצות הברית .בהמשך
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במשך למעלה מ 50-השנים האחרונות שימש מר פרס כיוזם ,כמקדם וכמלווה של התעשיות
הבטחוניות בישראל .תעשיות אלו היו הבסיס שהנביט חברות טכנולוגיות לישומים אזרחיים
ושימשו מקור פורה לפיתוח תעשיית ההייטק הישראלית .פרס ממשיך להיפגש עם משקיעים מכל
העולם ומקדם את החזון הטכנולוגי עד עצם היום הזה .על תרומתו המהותית והיחודית לתעשית
ההייטק הישראלית ,קבעה ועדת פרס כי הזוכה בפרס מפעל חיים בהייטק לשנת  2005הוא מר
שמעון פרס.

פרס מפעל חיים מוענק לאפי ארזי
 ITEKישראל כבר בשנת  1968במטרה לפתח מוצרים בטחוניים.
אפי ארזי הקים את חברת
בתחילת שנות ה 70-הקים ארזי את סאייטקס ובראשית שנות ה 80-הוא הוביל את סאיטקס לשוק הדפוס
הדיגיטלי וכבש בתוך שלוש שנים את שוק הקדם דפוס .סאייטקס הוגדרה כאחד מסיפורי ההצלחה
הגדולים ביותר של התעשייה הישראלית וארזי כאחד מאביריה.
בשנת  1989עזב ארזי לסן פרנציסקו והחל בהקמתה של Electronics For ] EFI
•
 [Imagingבעמק הסיליקון שבקליפורניה .חברת  EFIבראשות ארזי פרצה דרך בתחום
חיבור מדפסות הצבע המתחברות באופן ישר למחשב.
עם התבססות החברה ולאחר הנפקתה בנסדא"ק לפי שווי של  2.5מילארד דולר ,העביר אפי
•
את שרביט הניהול לדן אבידע -סמנכ"ל הפיתוח ישראלי של  EFIוהתפנה לאתר מיזמים
חדשים .הוא חבר לשלושה יזמים צעירים ויחד הקימו את חברת אי-מדיה שפעלה בתחום
הטלויזיה הדיגיטלית הרב ערוצית .אי-מדיה נמכרה בשנת  2000לחברת טריון בכ 100-מליון
דולר.
אפי חזר לישראל בשנת  2004ויזם הקמת מפעל מילגות מיוחדת לתלמידים מחוננים בתחומי
•
הננו טכנולוגיה והמחשב הפועלת במרכז הבינתחומי בהרצליה.
על יזמות ללא לאות ,על חשיבה בלתי קונבנציונאלית ,ועל היותו מנהיג ומודל לחיקוי בתעשיית
ההייטק הישראלית ,החליטה ועדת השיפוט להעניק את פרס מפעל חיים ליזמות בהייטק הישראלי
לשנת  2005למר אפי ארזי.
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