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האקזינו
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צריך
האקזיט״
להרוג אתאובססיית
 3Comמסביר מה בדיוק צריךלעשות יזם
טכנולוגיה
אריק בן חמו ,שעמד בראש חברת ההיי־טק
גלובלית .אקזיט דווקא לא בא בחשבון
שמבקשלמצוא את עצמו עומד בראש חברה
מאת
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״כדי

קורן

אורה

לחשוב בשל
לםטארט־אפיסט

יים

שםטארט־אפ

""ישראלי ייהפך להכרה
גדולה יש לשכות את אופן
כך
הניהול״
החשיכה ותרכות
סכור אריק כן המו,מכהל קרן
כן המוגלוכלוכצ׳רס ,המשקיעה
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בתחום

הנחשב

שרזצה לנהל

למגמה עולמית

ויש בו

חברה גלובלית

פוטנציאל

צמיחה

כהכרות הזכק(סטארט־אפ).

לבן

המו ,מרצה אורח
 Global mbaובפורום

בתוכנית

המנכ״לים של היחידה להכשרת
מנהלים במרכז הבינתחומי
הרצליה ,פרספקטיבה של  35שנה
כיזם ,משקיע,מנכ״לויו״ר של
חברת הענק
שירותי

או

&&

המספקת

ארגונית

אחר

הכן

עצמךלמיזוגים

את

rni
ארקבןחמוnni :
:ו w\\\ in
ובישראל
נעיחו בקרנותהון
סינון,

ורכישות

המושג נשמע ב₪גלימרחבים .אבל
לבנות חשהו סביב
א< אפשר
ciurfi

מחשוב ורשתות .בנובמבר

2009הודיעה
החברה
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צור

תרבות

ברורה

שאינה

תלויה

באדם זה

 hpעל

רכישת

וולד.
 1.3מיליארד
תמורת

״הספד ׳מדינת סטארט־אפ׳
(שכתבו שאול זינגר ורןסינור;

א׳׳ק) מספר רק חלק
הישראלי,
ההיי־טק
הבעיות המבניותשלו ,שמונעות
ממנולהצמיח הרבה יותר חברות
גדולות״ ,אומר בן חמו.״השאלה
שצריכהלהישאל היא למה
הישראלים טובים בהקמת סטארט־
$TS1$סטארטאפים$TS1$
אפים
$DN2$סטארטאפים$DN2$ולאמצליחיםלבנות חברות
גדולות .תשובה אפשרית אחת
היא שכאן לא חושבים מספיק
בגדול .חושבים על מוצר חכם
ובונים סביבו חברה ,אבל מוצר
אחד אינו הופך את החברה לבת־
$TS1$לבתקיימא$TS1$.
מהסיפור

של

ומסתיר את

קיימא.
$DN2$לבתקיימא $DN2$.אחר הדברים שחוויתי

כמשקיע הון סיכוןבישראל

הוא

שחסר כאן כוח אדם איכותי

בשלב שלאחר

המחקרוהפיתוח.

חסרים כאן אנשי מכירות

שיפענחו אתההזדמנויות״.
גם ״אובססיית האקזיט״ כפי

שמכנה אותה בן חמו ,לא עוזרת

לבניית תעשייה

ביורוקרטי

שעומד בניגודלרוח

היזמית ,ההפך הואהנכון .נדרשים

מרובת חברות

רקסבלנותומשמעת״.

״בחו״ל
גדולות.
חמלה אקזיט בעיקר בחוגי קרנות
חון סיכון,
ובישראל המושג נשמע
מסטאחראפ
במעגלים רחבים יותר שלקהילת
ההיי־טק ,אף שאי אפשרלבנות לפווצ׳ן 500
המעבר מסטארט־אפלחברה
משהו סביב אקזיט .צריךלהרוג
שומעים את

את

האובססיה הזו

היא

משדרת

מסר חלש של׳עשיתי
לכן
לאיורעלהתקדם,
עכשיו

משהו ואני

מוכר ,כך

שהחברה

אני

תיהפךלבעיה

שמופיעה ב״פורצץ 500

מתאימה

שצומחת
תוכנית

בהתמדה,

הגדולות בארה״ב,
 500החברות

מתחיל כבר בשלב
הפעילות
הראשוני .״אם המקימים של
לגדול ,הם
סטארט־אפ רוצים
ימצאו את הדרך ,אבל קודם כל
צריךלהגדיר זאת כמטרה .אחרי
שהוגדרה המטרה אפשר ללכת
אחורהולהתחיללבנות את

הכנת

אסטרטגיתועיבודה

לתוכניות עבודה ,יצירת
תרבות ארגונית

העובדים ,עירור
ושימוש

״ידענו

משותפת לכלל
חשיבה

שאנחנו

חדשנית

רוציםלעשות

משהוגדול ,לאלהקים

משבר ויש ירידה במכירות,

החברהיכולה להשתקם.
לבנות מנועי חדשנות חזקים
במיוחד וכן ללמודמטעויות״,

חשוב

במיזוגים ככלילגדילה.

״,

רשימת

של
״התרבותבישראל
ולוקחים
ליזמים שהם יצירתיים
סיכון .אבל אם הם רוציםלהיות
גלובלי ,הם
חלק ממערך תאגידי
שעליה ייהפך
התשתית הנכונה
צריכיםלהתבגר .חייבתלהתקיים
הפוטנציאללחברה
פה תרבות נבונה של איזונים
גלובלית״.
בין רוח יזמית
על פי בן המו ,צמיחה
למהירות.תהליך
שמלפירה
תתקיים בחברה
טוב של בניית חברה אינותהליר
מישהו אחר.

פעילות
על כמהעקרונות:
למגמה
שנחשב
בתחום
עולמית

עשר שנים נוספות.

"הקפדנולהיות חלק
שכשמתרחש
גדולה ,כך
עולמית
ממגמה

חברה

מסביר בן חמו.

לדעת

משותפים הם

קטנה .הצבנו
לעצמנו יערים

העובדים.

שאפתניים ,נבנתה תוכנית

הדברים

אסטרטגית

שתתמוך בהם והיא

תורגמהליעדי

משנה

שנמסרו

לצוותים .בכל רבעון או בכל
חציוןההנהלה ברקה

שהחברה

עומדת ביעדים ושהמכירות

צמחו בהתאם ממיליוןדולר
בתחילת שנות ה 80 -ל380 -
מיליון דולר עשר שנים לאחר
 8.5מיליארדדולר אחרי
מכן ול-

בן חמו ,ערכים

הדבק המלכד

את

הוא גם מציין כי אחד
שאסור

להתפשרעליהם

הוא אתיקה .גם אם

מתברר

שאיש המכירות הכי טוב שלך
עיגל פינות,עליךלפטרו
ולעשות זאתבהבלטה .״המסר
צריךלהיות חד וברור:בעניינים
אתיים לא מתפשרים ,כי במוקדם
או במאוחר זה יסבך את כל
הארגון״ ,הוא אומר.

yazam@themarker.com

