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בבחירת המשקיע בעת גיוס הוןשיקולים : בסטארטאפהשקעה 

שיקולים בבחירת  
משקיע

ציפיות  , קווים כלליים
והעדפות

סוגי משקיעים

מאפיינים
והיבטים משפטיים

סוגיות בהשקעה  
בחברה

,  תקנון, הסכם רכישת מניות
זכויות

!תודה על ההקשבה שאלות טיפים

עשה ואל תעשה



?שיקולים בבחירת משקיע

ההשקעהגובה
לעדכוללתהשקעה-Break Even
בנקודתהיזמיםשלמשוערהחזקהאחוז

האקזיט
להגעהנקודת-Milestoneקריטי
Equityלמשקיעמינימאלי

משקיעיםסוגי
פרטייםמשקיעים(Angels, FFFs)
ממשלתימימון
טכנולוגיותחממות
האצהתוכניות(Accelerators)
המוניםמימון(CrowdFunding)
סיכוןהוןקרנות(VCs)
Venture Lending/בנקאיאשראי
לציבורהנפקה

שלב 
ראשון



?שיקולים בבחירת משקיע

מאפייני משקיע
ידע טכנולוגי
 מומחיות רלוונטיים/ ניסיון
Networkingנרחב

(Valuation)? הערכת שווי
 השקעה כוללת עד ל-Break Even 
אחוז אחזקה של היזמים בנקודת האקזיט
Equityמינימאלי למשקיע

שלב 
שני
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סוגי משקיעים

לים'אנג

חממות 
טכנולוגיות

אקסלרטורים
ן   קרן הו

סיכון

Corporate 
Venture 
Capital



עיקרייםמאפיינים –ל 'אנג-העסקת 

אינדיבידואל

סכומים 
באופן  )נמוכים 

(יחסי

שלבים 
מוקדמים

Seed / Early 
Stage

אנשי מפתח  
בתעשייה

בגיוס  סיוע 
,  משקיעים
עובדים

לא מתערב  
בניהול 
השוטף
/ מסייע 

מייעץ ולא 
מפריע



היבטים משפטיים–ל 'אנג-ה

–בדרך כלל 
מניות  
רגילות

Milestones  זכות למנות
/ דירקטור 
משקיף

זכויות זכויות מיעוט
חתימה  

! חשוב לזכור
ככל הנראה יהוו בסיס , התנאים והזכויות להם יזכה המשקיע בסבב הגיוס

לסבבים הבאים



רקע ומאפיינים–חממה טכנולוגית 

(:המדען הראשי)חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה ומשרד הרשות לחדשנות 

תכנית מובנית

(מהחממה15%, מהמדינה85%)החממה והמדינה מתחלקים במימון המיזם 

(עם אופציה להאריך לשלוש שנים)תקופה של שנתיים



רקע ומאפיינים–חממה טכנולוגית 

:מקבלת שירותים מהחממה, החברה יושבת בחממה-משקיע אסטרטגי 

החממהליווי עסקי צמוד של החברה על ידי 

שימוש במתקני החממה

פיננסי, משפטי–שירותים נוספים 

(פיקוח)מעורבות רבה של החממה 
(באופן יחסי)אל מול סכום השקעה נמוך ( וזכויות נרחבות)Equityהרבה 



היבטים משפטיים–חממה טכנולוגית 

:חובות החלות על החברה/ מגבלות 

דיווחים שונים לרשות לחדשנות

(לרבות מגבלות שכר)עמידה בתקציב קבוע מראש 

פיתוח בהתאם לתכנית שאושרה מראש

לא תמיד מתאים לכל החברות–השקעה עוברת באופן מדורג 



מאפיינים  -אקסלרטורים 

מאפיינים

אחריםמיזמיםעםמשותףעבודהחלל
עוברתהחברה,מובניתתכנית-קצרהתקופה

תהליך
ונטוורקינגהאקסלרטורחבריביןהדדיתהפריה
וסדנאות"מנטורינג",ליווי

מאפייני השקעה

(כסףמושקעתמידלא)נמוכהכספיתהשקעה
Equityלוקחתאינההחממהלעיתים)נמוךEquity

(כלל
חממהשלמאלונרחבותפחותמשקיעזכויות

טכנולוגית
נמוכהמעורבות
תלוי)המשתתפתהחברהעבור"תקןתו"שלסוג

(באקסלרטור

A c c e l e r a t o r s



מבנה ומאפיינים  –קרנות הון סיכון 

מאפיינים

זכות למנות דירקטור, מניות מכורה, משקיע חכם
 (שנים7-10)תקופת זמן מוגדרת
 להשביח את החברה ולהביא  -מטרת הקרן

לאירוע אקזיט בתוך תקופת הזמן המוגדרת  
ובתשואה מרבית

תחומי השקעה/ אסטרטגיה מגודרת 

אזור גיאוגרפי
שלב הבגרות של החברה
 מקסימום אחזקות/ מינימום
תעשייה מסורתית וכדומה, טק-ביו: תחום ספציפי

V e n t u r e  C a p i t a l



Corporate Venture Capital

:שיקולים שאינם בהכרח תשואה על ההשקעה

" אצבע על הדופק", לשמור על קרבה לשוק

השקעה לצורך חסימת מתחרה

לרוב השקעה לטווח ארוך

עלול להרחיק משקיעים אחרים

עלול להיווצר נזק, במידה והמשקיע מאבד עניין בחברה
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שלבי העסקה

מ  "מו
ראשוני

חתימה על 
Term Sheet  בדיקת

נאותות

חתימה על 
הסכם מפורט

/ סגירה 
השלמה של 

העסקה

למניותהמירההלוואההסכם/השקעההסכם
תקנון

(Repurchase)ליזמיםעבודההסכמי
לדירקטוריםשיפוימכתבי

Warrant
(מניותובעלידירקטוריון)אורגניםהחלטות



Term Sheet

סיכום תנאים 
/ עיקריים 

עקרוניים
מאפשר תיאום 
ציפיות הדדי  
ומהווה בסיס  

להסכם המפורט

עשוי לכלול
No Shop

בלעדיות על ניהול ]
מ לתקופה  "מו

[ מוסכמת

יכלול סעיף  
סודיות

כדי למנוע 
Shopping

על בסיס תנאיו

אינו מחייב למעט 

-סעיפי ה
No Shop

וסעיפי הסודיות

מהווה חלק  
מ לביצוע "מהמו

ההשקעה וחל  
עליו עקרון תום 

הלב



SPA–מבנה ההסכם

תיאור מטרת  , תאריך ההסכם, הצדדים" )הואילים"ומבוא 
(ההסכם

מועדי  , מספר מניות ואחוז מהון החברה, סוג מניות, סכום השקעה)תיאור העסקה 
תשלום  

השלמה  / תנאים לסגירה 

שיפוי ומגבלות על שיפוי  , מצגים

התחייבויות לאחר מועד ההשלמה  
(רכישת ביטוח, דיווחים לרשם)

שונות



זכויות בסיבוב השקעה

זכות קדימה  
-ב

Liquidity 
Event

עדיפות על מניות רגילות–מניות בכורה 

Participating
Preferred

זכות קדימה  
בתשלום 
דיבידנד

זכות להמיר  
למניות 
רגילות

Liquidity Event-כללבדרך
החברהנכסיעיקראוכלמכירת
החברהמניותעיקראוכלמכירת
(50%-מלמעלהמכירת)שליטהשינוי

הבכורהמניותשלמוגדררובשלהחלטה

זכויות וטו
אנטי דילול

Registration Rights
זכות למנות דירקטור

זכויות לקבלת מידע
זכות מצרנות

זכות סירוב ראשון
איסור מכירה של המייסדים

זכות הצטרפות למכירה
זכות לכפות מכירה
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המלצות

נסו לצפות מה ידרוש  , מה אתם מוכנים להציע למשקיע

מתחרים, מודל עסקי, סביבה עסקית

קוד פתוח, שימוש בחומרים מסוכנים

לא להפר התחייבויות לסודיות או סודות מסחריים, חדר מידע מסודר

Know Your Commercial Terms

Know Your Business

Understand Legal Exposures

Prepare for DD
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