המשך הסיפור ידוע :מספר חודשים לאחר מכן הוליכה ממשלת מאיר את המדינה למלחמה נוראה ,ולאחריה היו צרכים דחופים
יותר מרכבת תחתית בתל אביב .אבל ההבטחה לא נשכחה :מנהלי חברת נת"ע החליטו לקרוא למחפר ה־ TBMהחופר את
מנהרת הרכבת בתל אביב על שמה של גולדה" ,שיזמה את בניית הרכבת התחתית" .צריך רק לקוות שצה"ל לא יחליט לקרוא
לחומה שעל גבול מצרים "קו בר־לב".
האוסטרלים באים
גאלן בלומפילד ,שותף ומנהל בקרן ההשקעה האוסטרלית רד פילד אסט מנג'מנט ,נמנה עם אנשי העסקים שהוזמנו למפגש עם
ראש הממשלה בנימין נתניהו בביקורו השבוע בסידני ,אוסטרליה .ביקורו של נתניהו סוקר בהרחבה בתקשורת המקומית ועורר
עניין גם בקהילה העסקית .הקרן האוסטרלית כבר השקיעה  4מיליון דולר בחברת הסייבר ווטירו והיא מנהלת מגעים מתקדמים
להשקעה באקו ווייב ,המפתחת טכנולוגיה להפקת אנרגיה מגלי ים .אינה ברוורמן ,ממייסדי החברה ,הצטרפה למשלחת
הישראלית ובחנה אפשרות להנפקה בבורסה האוסטרלית.
בלומפילד מאמין שביקורו של נתניהו יסייע לקידום השקעות אוסטרליות בהייטק הישראלי" :יש באוסטרליה הרבה הון שמחפש
השקעות חדשות .אני מאמין שהשקעות בחברות ישראליות הרבה יותר אטרקטיביות מהשקעות בחברות אוסטרליות .חברות
ישראליות הן החדשניות והמהירות בעולם ,או לפחות בין המהירות בעולם במחקר ופיתוח .האנשים בישראל נהדרים ,ומחירי
ההשקעה לא גבוהים".
מה היתרון בעסקה עם אוסטרלים?
"הבעיה העיקרית של החברות הישראליות היא השווקים .אוסטרליה היא מדינה גדולה שרוצה לאמץ טכנולוגיות חדשות .בזכות
הקשרים שלנו אנחנו יכולים לשמש לחברות ישראליות גם שער למזרח .הן יכולות לגייס הון גם בבורסה של סידני ,ASX ,שהיא
נזילה מאוד ואטרקטיבית לא פחות מנאסד"ק".
עו"ד מיכה טולמן ,ראש הדסק האוסטרלי במשרד יגאל ארנון ושות' ,אומר שהמשקיעים הישראלים כבר זיהו את הפוטנציאל של
  ASXולא פחות משמונה חברות קטנות ניצלו את ההקלות שהעניקו האוסטרלים במאמץ למשוך השקעות חדשות.
"ראש הממשלה האוסטרלי ,מלקולם טרנבול ,הוא סטארט־אפיסט שדוגל בחדשנות וטכנולוגיה ,ואחת הדרכים היא להביא לכאן
חברות כאלה" ,אומר טולמן" .היו כאן הרבה משלחות של בנקאים ,שרים ,וראשי מערכות הביטחון שהתעניינו בעיקר בהגנת
סייבר .בשנתיים האחרונות אנחנו מתחילים לראות שהגישושים האלה הופכים לעסקות .האוסטרלים מתעניינים בעיקר בתעשיית
הסייבר הישראלית ,בטכנולוגיות פיננסיות ובטכנולוגיות של חקלאות ובנייה".
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