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 הענקת בטקס וצוקברג מילנר
 .Breakthrough, 2015 פרסי

 ופילנתרופית, עסקית שותפות
אישית וחברות

 הוא מאסק אלון העל יזם לבד. לא מילנר
לחלל, החדש במירוץ ביותר המוכר השם
 מאמזון בזוס ג׳ף במאדים. מתמקד והוא

 "עתיד הוא שלה שהחזון אוריג׳ין, בלו החברה את הקים
שע נראה בחלל". ויעברו יגורו אנשים מיליוני שבו
 החלל עולם חובקות אימפריות בנו שכבר אנשים מר
 צר כבר הארץ שכדור בין הבא, המתבקש היעד הוא

לה רצון מתוך או שלהם, היזמי הרעב את מלהכיל
 צורך מתוך קצת, גם, ואולי היסטורי, אישי חותם שאיר

 מהביזנס הלב תשומת את ולהסיט הציבור את לסחוף
 החלל שחלום מהעובדה למשל, הזאת. הפלנטה פני על

שהב הטכנולוגי שהחזון מכך אימתני, מונופול מנהל
 מהכסף שחלק מהעובדה או מתגשם, לא עדיין כאן טיח

 כל למדי. עלומים ממקורות מגיע החלל למיזם שזורם
שלו. הסיבות ותמהיל אהד

 - בלידתו מתחיל שהכל מסביר מקרה, בכל מילנר,
"נול הראשון: החלל חלוץ שם על לו לקרוא ובבחירה

 ואני לחלל, שוגר גגרין יורי שבה בשנה ,1961ב־ דתי
 שלי. השם באמצעות מסר לי להעביר ניסו שהוריי מניח
 כמה ולפני ובחלל, במדע התעניינתי מאוד צעיר מגיל

פילנ בפעילות להתחיל עבורי אפשרי כשנעשה שנים,
 נמצאת: עדיין שלי התשוקה שבו לאזור פניתי תרופית,

 הרבה של במוקד עומדים שלא תחומים אלה וחלל. המדע
 תקדיש שלנו שהציביליזציה ראוי ולדעתי פילנתרופיה.

 השאלות את לשאול משאבים של מסוימת כמות לפחות
בעולם". לבד אנחנו אם למשל, הקיומיות.

 מתאים לא הישראלי חהייטק”
שלנר להשקעות

 משמעותיות השקעות כאן עשינו לא
 סצינת של אחד מאפיין בגלל
 ביישומים מתמקדת היא הישראלית: הטכנולוגיה

 שלנו וההשקעות מסחריים, ללקוחות שפונים
לצרכנים" שפונים בעסקים מתמקדות

עסקית, ניבט מנקודת גם ישראל על מסתכל אתה
שלך? להשקעה מספיק גדולות לא כאן שהחברות או

 מאפיין בגלל משמעותיות השקעות כאן עשינו "לא
 מתמקדת היא הישראלית: הטכנולוגיה סצנת של אהד

 וההשקעות מסחריים, ללקוחות שפונים ביישומים בעיקר
 חברות לצרכנים, שפונים בעסקים בעיקר ממוקדות שלנו
איירביאנבי", או ספוטיפיי עליבאבא, פייסבוק, כגון

 צריך שלו בחברה שתשקיעו שרוצה מי כלומר
איתכם? לדבר ואז אותה לבסס לצרכנים, לפנות

המוקדמים, בשלבים גם איתו לדבר יכולים "אנחנו
שלנו". המומחיות שם כן, אבל מאוחר. בשלב רק לא

אותו(וש ושבנתה שבנה האינטרנט להברת דווקא
 לסצינה נגיעה יש ,Mai1.Ru בה), אחזקות לו אין כיום
 קנתה היא אותה, הנפיק שמילנר לפני רגע ,2010ב־ כאן:
 קודם שנה 12ש־ האמריקאית הענקית ,aol«־ icq את
 בהחלט הוא icq הישראלית. מיראביליס את רכשה לכן

עכ אומר והוא מילנר, של לתיאור שעונה לצרכן שירות
 ,A01/7 נמכרת היתה לא icq שאם לדמיין ״אפשר שיו:
גלובלית". חברתית רשת של גרעין מהווה היתה היא

למכור? צריכים היו לא הם
 יכול היה זה בישראל בלעדית מפותח היה הוא "אם
כיום". מאוד משמעותי עסק להיות
עצמאים? להישאר צריכים היו הם

מסתכ שאם להגיד יכול כן אני לומר. קשה "תמיד
 הם הסינית), האינטרנט טנסנט(ענקית על למשל לים

השח לאחד ונהפכו icq מסוג כמוצר התחילו באמת
 מיליארד 200 של שווי הערכת עם הגלובליים, קנים
 הפוטנציאל לו והיה הזה, מהסוג מוצר היה icq דולר,

אחרת". להיות היתה יכולה ההיסטוריה הזה.

 כאורח בישראל ביקר שעבר בשבוע ביקר מילנר
 משרד של יוזמה לחדשנות, הממשלה ראש ועידת של

אזר לו יש חדשנות. שנות 70 בסימן והספורט התרבות
 הוא אבל בארץ. שנולדו בנות שתי וגם ישראלית, חות

 אל־ בלוס ענקית באחוזה הסיליקון, בעמק מתגורר
 היא דולר, מיליון 100ב־ אותה כשקנה ,2011ב־ טוס.

 רחוק הכי הברית, בארצות היקרים הבתים אחד היתה
פרופ היה אביו במוסקבה. גדל שבה מהדירה שאפשר

 גם כאלה אמריקאיות(היו ניהול לשיטות מומחה סור,
 במרכז שעבדה רופאה היתה ואמו המועצות), בברית

 להתפורר, החלה המועצות כשברית מחלות. למניעת
 מחשבים למכור והחל הפיזיקה את עזב הצעיר מילנר
 את שלח 1990וב־ מרוצה, היה לא אביו האפור. בשוק
 הנודע הספר בית בוורטון, ללמוד לפילדלפיה, הילד

 ושבו טראמפ, דונלד את למד שבו זה עסקים, למינהל
 ליום החדש. ישראל בנק נגיד ירון, אמיר פרופ׳ מלמד

 וגילה ועניבה, בחליפה הגיע מילנר ללימודים הראשון
 "הייתי כהגדרתו: או בטרנינג. אמריקאים מוקף שהוא

בוורטון". הראשון והרוסי האחרון הסובייטי
ובא בוושינגטון, העולמי בבנק עבד הלימודים אחרי

 אליאנס את לנהל כדי למוסקבה חזר התשעים שנות מצע
 חודורוקובסקי, מיכאיל של הברוקראז׳ חברת מנאטפ,

 הנשיא של יריבו בהמשך ברוסיה, העשיר האוליגרך פעם
 מארצו. גולה עשור, של מאסר אהרי וכיום, פוטין ולדימיר

 מרי האנליסטית של בדו״ח נתקל מילנר 1999ב־ אבל
 שהאינטרנט והשתכנע הדוט.קום, עידן מכוכבות מיקר,

 חברת מעין הקים שותף), כסף(עם גייס הוא העתיד. היא
ההז את ניצל התפוצצה וכשהבועה אינטרנטית, אחזקות
 ולאימוץ מיזוגים לשלל מוזלות, רכישות לסדרת דמנות

 ובנה - אמריקאיות אינטרנט חברות של עסקיים מודלים
ברוסיה. הגדולה האינטרנט חברת ,Mai1.Ru את

 נזילנר של האחוזה
 כשקנה הסיליקון. בעמק
 100ב־ .2011ב־ אותה
 היתה היא דולר, מיליון

בארה״ב מהיקרות

 "כשגדלתי ישראלית. אזרחות קיבל הוא לבין, בין
 אמונתך", לפי לחיות אפשר היה לא המועצות בברית

והר הגירה היתה היחידה "האלטרנטיבה מסביר. הוא
 המשפחה לא; שלי ההורים אבל זה, את עשו אנשים בה

 חזרתי קרסה, כשהיא ואז, המועצות. בברית נשארה שלנו
 והתחלתי שלי, היהודית ולזהות היהודיים לשורשים לאט

 הוא אומר, הוא כיום, גם החגים". המסורת, על להקפיד
לצל שנהפכה דוגמנית ג׳וליה, אשתו עם כך על מקפיד

 מבחינתו הגיע ליהדות ההתקרבות אחרי ובנותיהם. מת,
 היה התשעים שנות סוף "לקראת הבא: המתבקש השלב

ה זה כי ישראל, לאזרח להפוך צריך שאני הזה הרעיון לי
 הכתיבו העסקיות ההזדמנויות כל מכן לאחר אבל מקום.

 זמן הרבה ביליתי לא המזל לרוע חי. אני שבו המקום את
בני הראשונות השנים בעשר מאז: השנה 20ב־ בישראל

 ונהפכה בלונדון 2010ב־ שהונפקה אינטרנט, חברת תי
השק ביצעתי החולף בעשור באירופה. הגדולות לאחת

 בעמק גר אני האחרונות ובשנים העולם, רחבי בכל עות
 חיבור עוד זה באיכילוב, נולדו שלי בנות שתי הסיליקון.
 זמן, מספיק כאן ביליתי לא הצער למרבה אבל לישראל,

השפה". את ללמוד הזדמנות לי היתה ולא

י־ י י

 של שילוב זה נכונה "השקעה
נתונים" וגיליונות פסיכולוגיה

 כאמור, ברוסיה, מוצלחת התבססות של עשור אחרי
 העולמי המימון שוק 2009ב־ העולם. אל יצא מילנר

מש היה ומילנר - הפיננסי המשבר בעקבות יבש היה
 זמין עתק הון עם מרוסיה שמגיע אלמוני סיכון הון קיע

 ומרשימות סדורות עבודה שיטות עם ענק, להשקעות
מצוין. חוש עם גם וכנראה

 מגייס אחרים, טכנולוגיה משקיעי כמו מילנר,
בח משקיע ואז שונים, ממשקיעים שלו לקרנות כסף

 נכבד חלק מהתשואות. קופון וגוזר טכנולוגיה ברות
 לפי הגיע עשור, לפני הדרך, בראשית שגייס מההון
 האוליג־ ברוסיה, העשירים האנשים מאחד מילנר

 עם מתכות. ומפעלי כרייה איל אוסמגוב, אלישר רך
הש שרשרת ביצע מילנר שנתיים בתוך הזה, הגב

 דרך כך ואחר Mai1.ru באמצעות מהדהדות, קעות
 בהדרגה קנה הוא .dst Global ההשקעות חברת
 (שמאז 8%ל־ שהגיע עד בפייסבוק, נתח ועוד נתח
 ההשקעה אחזקות); עוד בה לו אין וכיום מכר, כבר

 דולר, מיליון 900ב־ הסתכמה בחברה שלו המצטברת
 ולמשקיעים לו הניבו שנים שש לפני ההנפקה שעם

 פייסבוק לצד מיליארד. 5כ־ של רווח שלו בחברה
החב המשחקים חברת בזינגה, ),5%(בטוויטר השקיע
הזי אל הגיע והוא הקופונים. אתר ובגרופון, רתיים,

 מפורטים. ובאקסלים זאקס גולדמן ביוצאי חמוש רה
 שהצטרף אנדריסן, מארק הנודע סיכון ההון משקיע

 העובדים את הגדיר מילנר, של מההשקעות לחלק
עסקיים מודלים של מהלכות "אנציקלופדיות שלו
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 הזקינג וסטיבן מילנו־
 מיוזמות חלק להצגת באירוע

 .2016ב־ מילנר, של החלל
 שלנו שהציביליזציה "ראוי
 אם לשאלה משאבים תקדיש

בעולם" לבד אנחנו

 זה איך מילנר את שואל כשאני באינטרנט".
הפ חשיבות על שלו ההצהרות עם מתיישב

 ש״צריך מסביר הוא בהשקעות, סיכולוגיה
 נתונים". גיליונות וחצי פסיכולוגיה חצי זה שילוב.
 השיטה: של התוצאות את חשף מילנר שעברה בשנה

 הראשונות השנים בחמש שהשקיע דולר מיליארד 5
מיליארד. 19 של לתשואה כבר תורגמו החברה של

 רק לא אותו. לאכול איך ידעו לא הסיליקון בעמק
ההשק כי רק ולא העולם, של השני מהצד הגיע כי

 לאחרים, שבניגוד משום גם אלא נדיבות, היו שלו עות
 הצבעה; זכות או בדירקטוריון מקום דרש לא מילנר

סיפו להן ונלוו לחלוטין. פסיביות השקעות היו אלה
 של הכספים סמנכ״ל שהיה יו, גדעון דרמטיים: רים

בני סירב המשקיעים, לסינון שאחראי ומי פייסבוק
 עלה המשקיע אז מילנר. של הראשונה לפנייה מוס
 יו של במשרד הופיע כבר בבוקר ולמחרת מטוס, על
 למארק אותו לקשר האיש את ושכנע פרנסיסקו בסן

 עם שוחח המייסדים אחד גרופון, של במקרה צוקרברג.
 סבב להשלים מעוניינת שהחברה וזרק בטלפון מילנר
בשי לחברה הגיע ולמחרת לחכות, ביקש מילנר גיוס;
סיפו עוד לו ויש שעות. בתוך הגיוס את וסגר - קגו
 מההשקעות חצי זורמות שאליה סין, על גם כאלה, רים

 עם שלו הראשון המפגש על למשל מספר הוא שלו.
 עצות ממנו לקבל הגיע הוא :2003ב־ כבר מא, ג׳ק

 ענקיות שבה המציאות לניצני עד היה וכך עסקיות,
הסיליקון. מעמק רק מגיעות אינן האינטרנט

ההן? בהשקעות כשבהרת עשור, לפני ראית מר
 פייסבוק, כגון בחברות השקעות של "המקור

 שייסדתי בחברה היה וסנאפצ׳ט ווטסאפ טוויטר,
 מהסוג מוצרים של מוקדמת גרסה ושהיתה 1999ב־

 הכוח את כמייסד, ראשון, ממקור שהבנתי כך הזה.
 ניסיונות של שנים עשר אחרי כאלה. רשתות של

 להשקעות הביטחון לי היה כמייסד, קטן מידה בקנה
כאלה. בדברים

 שונים: תחומים בארבעה משקיעים אנחנו "כיום
 בתחום מוצרים יש עדיין אם לבדוק מנסים אנחנו

וגד הולכת במידה מתמקדים, אנחנו אבל הסושיאל,
 חברות - בתחבורה העולם, ברחבי מקוון במסחר לה,

בפינטק". וגם - והודו אינדונזיה בסין, Ubert דומות
כיום. רמדובריס ראזורים רוב את עכשיו מנית
צוחק. הוא טריוויאלי", נשמע זה אם מתנצל "אני

 רמשבר, בימי כעשור לפני רשקעת בפייסבוק
 שונר, רמצב ביום אשראי. מרנק שרר כשבשווקיב

 שזורם סעודי, בסף עם למשל להתחרות צריך אתר
 הטכנולוגיה ענקית סופטבנק, באמצעות השאר בין

יותר? לקשים המשקיע חיי את הופך זר היפנית.
 בזכות כיום, כי שונים, אלא קשים, אומר הייתי "לא

 להפוך יכולות החברות הפרטיים, בערוצים שמגיע ההון
 הענק (קרן vision Fund יותר. מאוחר בשלב לציבוריות

 כסף עם בעיקר סון, מסאיושי סופטבנק מייסד שהקים
 לדחות האלה לחברות עוזרת המפרץ) ומדינות מסעודיה

 מבחינתנו פרטיות. כחברות לגדול ולהמשיך ההנפקה את
 בלספק רק לא להתמקד צריכים שאנחנו היא המשמעות

 משקיעים שאנחנו לחברות ערך בלהוסיף גם אלא הון
 בחיפוש שלנו הזמן רוב את בילינו שנים עשר לפני בהן.

 אנחנו האחרונות בשנים ואילו חדשות, הזדמנויות אחרי
 לחברות בלעזור וזמן מאמצים של גדולה כמות משקיעים

לגדול". שלנו הקיימות הפורטפוליו
יותר. אקטיבי משקיע אתר ביום בלומר

 הון שבו במצב ולבלוט עצמך את לבדל הדרך וזו "כן,
לחברות להציע צריך אתה המצב, כשזה כי מגבלה. אינו

bheairhmp jn

 אחרות וחברות פייסבוק על הביקורת
 יותר גדולה חברה גודל. של עניין היא

 כחברת נתפסת ופייסבוק לב. תשומת ליותר זוכה
 מעבר תהיה לתוכן שאחריותה ודורשים מדיה,
אתגר" זה חוקית. ממנה שנדרש למה

 בעסקיו: הקרמלין של נגיעה הכחיש מילנר
 להשתמש כדי רוסיה מטעם שעבדנו "הרעיון
 האמריקאית הדמוקרטיה נגד החברתית במדיה

 השקעות לעשות אפשר (...)מעשיות סיפור הוא
רוסי" אתה אם אפילו בלבד. עסקיים משיקולים

שלך". הכסף את דווקא לקחת שיבחרו כדי אחר משהו
השתנה, הטכנולוגיה ענקיות סביב ההון מצב רק לא

 הן האחרונות בשנים כלפיהן: הציבורי היחס גם אלא
מי־ את שואל כשאני אימתניים. למונופולים נהפכו

 את לפרק הקריאות ועל הגוברת הביקורת על לנר
 שום בזה "אין מתרגש. לא הוא ואמזון, פייסבוק גוגל,
 הרבה בהיסטוריה היו גודל. של עניין זה חדש, דבר

 כשהן מהממשלות מיוחדת לב לתשומת שזכו חברות
מתע הציבור לגדול נהפך שכשאתה טבעי זה גדלו.

 לרעה שלך הכוח את מנצל אתה אם שואל יותר, ניין
 שאלה מהעובדה נובע בהכרח לא זה כאלה. ודברים
לתשו זוכה כזה בגודל הברה כל טכנולוגיה, חברות

 חברות יפרקו שאכן הסיכוי מה השאלה את לב". מת
 לא הוא כמובן הגודל מענה. ללא מותיר מילנר כאלה
החברתית, המדיה הברות לגבי במיוחד היחידה, הבעיה

 והפצת בפרטיות פגיעה על טענות עם שמתמודדות
דיס־אינפורמציה.

 עוברת שהחברה נראה בפייסבוק, נתמקד אם
 לקריאה הצטרף אקטון בריאן ווטסאב מייסד משבר.

פייסבוק". את "למחוק החברתית הרשת למשתמשי
השאלה?". "מה

בראוי? זה עם מתמודדת פייסבוק
 גדולה חברה - קודם עליו שדיברנו ממה חלק ״זה

 היא פייסבוק של במקרה לב. תשומת ליותר זוכה יותר
אח לה שיש מדיה, כחברת מסוימת במידה נתפסת

 על פועלת שהיא ואף שלה, כפלטפורמה לתוכן ריות
 שהאחריות דורשת )society(שהחברה ייתכן החוק פי

האת שם חוקית. שנדרש למה מעבר תהיה לתוכן
של הממדים על כשחושבים קלה, משימה לא וזו גר,

 בוועידת מא גיק
 שעבר. בשבוע החדשנות

 סקרנות "משוגעים?
ליזמים" חשובה יותר

 טובה עבודה עושים שהם סבור אני אבל פייסבוק.
 משהו לא זה האלה. הנושאים עם בהתמודדות מאוד

בשבוע". לפתור שאפשר

 יכול רוסי האם או: ואני, הקרמלין
עסקיים? משיקולים רק לפעול
 לדמות מילנר את הפכו המוצלחות ההשקעות

 הבר הוא ומחוזר. מקושר הטכנולוגיה, בעולם מפתח
 יחד ביתו. בחצר שלו בחתונה נכח ואף צוקרברג, של

 הוא (טנסנט) מא ופוני ברין(גוגל) סרגיי ועם איתו
 החיים מדעי לפיזיקה, Breakthrough.פרסי את ייסד

 שמוענקים דולר מיליון 3ב־ שמסתכמים ומתמטיקה,
 סטיבן עם מהתחומים. אחד בכל זוכה לכל שנה מדי

 תחת הן גם החלל, לחקר יוזמות השיק הוא הוקינג
 ברשימות לככב מרבה הוא .Breakthrough המותג

המשפי 50״ או ״טיים״ של המשפיעים״ 100״ כגון
 הרוסי, האאוטסיידר הלאה. וכן בלומברג של עים"

הרא ההשקעות על גבות הרימו שכולם האלמוני
 הסיליקון. עמק של מבשרו לבשר נהפך שלו, שונות

הנ בוועדה חבר היה עוד 2011ל־ 2009 שבין מילנר,
 דמיטרי דאז רוסיה שליט שהקים לחדשנות שיאותית

 כזה העולם, לאזרח והיה מרוסיה מאז התנתק מדבדב,
 הגדולים. והטכנולוגיה הפיננסים מרכזי בין שמדלג

 הצהרותיו ולפי ,Maii.Ru^ אחזקותיו את מכר הוא
בה. משקיע ואינו ברוסיה כסף מגייס אינו גם

 נבנה שם שלו הדימוי מערבה, המעבר את כשביצע
 עליו. שהתפרסמו פרופילים כמה בעזרת רבה במידה

 כתבים הזמין הוא 2011 ב־ הברית לארצות כשעבר
 בדירת לבקר במוסקבה, אותו לפגוש ו״פורבס" מ״וויירד"

 בנו האלה הפרופילים הוריו. עם לשוחח שם, שלו הפאר
מאוד. מסוים הצלחה סיפור

שמ פרטים, עוד נחשפו שעברה השנה בשלהי אבל
 הראשונות ההשקעות של שונה מעט תמונה ציירים

 הענק הדלפת - פרדייז ממסמכי הסיליקון. בעמק שלו
 שממצאיה מס, למקלטי הקשורים מסמכים מיליוני של

 התברר - טיימס" יורק ב״ניו השאר בין התפרסמו
מגו הגיע מילנר שעשה עסקאות של מהמימון שחלק

 מבנק דולר מיליון 191 כך, לקרמלין. הקשורים פים
vtb, לה התגלגלו רוסיה, ממשלת בשליטת הנמצא

 בכסף נקשרה בפייסבוק ההשקעה גם בטוויטר. שקעה
שמ השקעות חברת יותר: סבוך באופן כי אם רוסי,
 אוסמנוב, אלישר האוליגרך של ממקורביו אחד נהל

 שדרכו dst Global של פיננסי במכשיר ושהשקיעה
מאות של מימון קיבלה בפייסבוק, השקעה התבצעה

רויטרס אי.םי, סל, בר שלום צילומים:




