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בס"ד

קבוצת בסדנו
מכתב פותח
א.ג.נ.
אני מודה לך באופן אישי על פנייתך אלינו ועל נכונותך לבדוק כיצד להשקיע ולהרוויח "בס"דנו " יחד איתנו.
את בסדנו – ראשי תיבות 'בסיעתא דשמיא נעשה ונצליח'  -הקמתי בשנת תשע"א ( )2011לאחר שנים רבות
של ניסיון בעסקי סחר בינלאומי ,במגוון רחב של תחומים ומדינות.
החזון שלי הינו פשוט :הפעלת חברת השקעות בעלת צביון דתי ,אשר תשקיע במקצועיות ובאמינות את הכסף
שלי ושלכם בעסקאות ועסקים עם פוטנציאל לתשואות גבוהות ,זאת תוך הקפדה על כללי ההלכה והחוק
וכמובן בתפילה מתמדת להצלחה .
אנו מתמקדים באיתור ובליווי עסקים בעלי פוטנציאל מיוחד ביצירת שיתופי פעולה עם גופים מובילים בישראל
ובארה"ב לצורך השבחת השקעותינו.
בסדנו משקיעה בעשרות עסקאות מסחריות ,חברות סטארט-אפ ומיזמי נדל"ן ,ופועלת ממשרדיה בירושלים,
בתל אביב ובניו יורק .
ציבור המשקיעים שלנו מגוון ורחב .רוב משקיענו מגיעים מהמגזר האורתודכסי בישראל ובארה"ב .חלק
ממשקיענו מוגדרים כמשקיעים מקצועיים ,חלקם בעלי מקצועות חופשיים ,וחלקם "עמך ישראל".
לשמחתי ,בסדנו צוברת וממשיכה לצבור הצלחות רבות בתחומה .למען ההגינות יש לציין כי כצפוי בענף
ההשקעות חווינו גם כמה כישלונות ,עם זאת אנו מצליחים לייצר תשואות גבוהות בהרבה מהממוצע .
תודה מיוחדת לשותפיי לדרך ולחזון ד"ר אילן כהן – יו"ר לשעבר חברת רישום הפטנטים הגדולה בישראל
'ריינהולד -כהן'  ,ורו"ח אברהם רוט – שותף מנהל במשרד רו"ח  ,ROTHהמשרד המוביל בברוקלין  ,ניו – יורק.
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על המסמך שלפניכם
אינדקס  /ספר דיגיטלי זה הוכן על ידינו במטרה להנגיש "על רגל אחת" את חזון ופעילות בסדנו לציבור
המתענינים.
בשל העובדה כי מדובר באוסף חומרים שנלקח ממקורות שונים (מסמכים פנימיים ,מסמכי הסבר מצגות
וכו') אין אחידות בעיצוב הגרפי של החומרים (העדפנו להשאיר אותם 'טבעיים').
הספר הדיגיטלי שלנו מורכב מחמישה חלקים ,כאשר שני החלקים הראשונים מוצגים בפניכם בקובץ זה:
חלק הראשון  -מספר את 'סיפורה של קבוצת בסדנו מהקל אל הכבד' ובכללם ה'אני מאמין' שלנו ,מנהלי
הקבוצה ,מלווים ויועצים ,סקר שיווקי ,מודל ההשקעות ,הערך המוסף למשקיעים וליזמים.
חלק שני  -מכיל מידע על כל הזרועות ,החברות והפלטפורמות שבאמצעותן אנו פועלים ,חלק זה הינו
המשך ישיר לחלק הראשון המספר את 'סיפורה של קבוצת בסדנו מהקל אל הכבד'.
שלושת החלקים הנוספים שיופיעו בקרוב יכללו מידע מפורט על כל אחד מהמנהלים שלנו ,כתבות
שנכתבו על ידינו ועלינו ,מידע על שוק הסטארט-אפ הישראלי ומידע על הפעילות הפילנטרופית שלנו.
בכל נושא וענין אפשר לפנות אלי ישירות elig@besadno.com

בהצלחה וברכת ה',

אליעזר גרוס
יו"ר ומייסד בסדנו

1 Hamarpe Street, Har-Hotzvim, Jerusalem 9145101
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בואו להכיר קבוצת השקעות

שחושבת
מחוץ למשבצת.

הכלים הייחודיים שלנו ,לטובת העתיד הכלכלי שלך

בסדנו היא קבוצה ישראלית-אמריקאית המתמחה בהשקעות סטארט-אפ ,הייטק ונדל"ן בארץ ובארה"ב.
הקבוצה מאתרת מיזמים רבי פוטנציאל ומארגנת קבוצות משקיעים ,השותפים במימון המיזמים וברווחיהם.
בעזרת צוות מומחים מתחומי העסקים ,הכלכלה ,הטכנולוגיה ועוד ,ובשיתוף גופי השקעה ,בנקים וברוקרים
בעולם ,מלווה בסדנו את השקעותיה להצלחה פיננסית משמעותית בס"ד.

יד על הדופק
מודל ארביטראז'
העוקב אחר השוק
ומנצל הזדמנויות
להשקעה במחיר
נמוך ולמכירה ברווח.
נטוורקינג עולמי
שלוחות בישראל
ובניו-יורק ומערך
מומחים וקשרים
גלובליים ,לאיתור
ולקידום השקעות.

פיזור סיכונים
יציבות כפולה לכל
מסלול השקעה,
באמצעות קבוצת
משקיעים המממנת
קבוצת מיזמים.
אומת הסטארטאפ
ניסיון רחב היקף
בענף ההייטק
הישראלי ,המוכיח
הצלחות עולמיות
ומכפילי רווח ניכרים.

מחויבות לערכים
חזון המשלב
מקצוענות ורווחיות
עם יחס אישי ,אמינות
ותרומה לקהילה
ולחברה הישראלית.
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משרדים
בישראל ובחו"ל

שנות
פעילות

אנשי צוות
ויועצים

• אליעזר גרוס ,יו"ר ומנכ"ל :בעל ותק של מעל  40שנה ביזמות עסקית בארה"ב ,באירופה,
במזרח הרחוק ובישראל .לגרוס רשת אנשי-קשר מסחרית נרחבת וניסיון רב בפיתוח
חברות ובעסקאות מול תאגידים בינלאומיים
• עו"ד יניב דוד דריהם ,יועץ משפטי ומזכיר הקבוצה :מומחה למשפטים ( ).LL.Bולמינהל
עסקים ( ,)M.B.A.בעל ניסיון רב שנים בתחומי שוק ההון ,השקעות ,עסקאות וליווי משפטי
לחברות
• גבי חסון ,מנהל  BSeedארה"ב :בעל  .M.B.Aבמינהל עסקים וניסיון של מעל  25שנה
בתחומי הטכנולוגיה וההשקעות .מתמחה בקידום סטארט-אפים .לשעבר מנהל בכיר
בחברות ' 'IBMו'HP'-
• עודד אלישיב ,מנהל  BSeedישראל :מנהל זרוע היזמות והחדשנות בקבוצה .יזם סדרתי
בעל ניסיון רב בקידום מיזמי הייטק .ממקימי ' EPOSטכנולוגיות' ,מנטור לעסקים ולחברות
ומרצה ליזמות
• אבנר פרקש ,מנכ"ל חברת-הבת  :SkySaverמהנדס ( ,)B.Sc.מפתח מערכות ומנהל
טכנולוגיות ,בעל ותק עשיר בהקמת מיזמי הייטק וטכנולוגיה ,בניהול ובפיתוח מערכות רב-
תחומיות בישראל ובחו"ל
• ד"ר אילן כהן ,יועץ קניין רוחני ורישום פטנטים :שותף בבסדנו ושותף בכיר ב'ריינהולד
כהן' ,חברת הקניין המובילה והוותיקה בישראל
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תכניות השקעה
בסטארט-אפ ונדל"ן

מיזמי השקעה
שהסתיימו

+10000
עוקבים
ומשקיעים

זרועות

 BSeedישראל :חברת מיון המיזמים של בסדנו עוסקת בזיהוי השקעות כדאיות
ובליווי מקצועי רב-תחומי של המיזמים שבהם משקיעה הקבוצה ,במטרה להביא
למיצוי הפוטנציאל העסקי והכלכלי שלהם
 BSeedארה"ב :שלוחת בסדנו בניו-יורק מלווה את מיזמי הקבוצה לרווחיות
באמצעות סיוע בשיווק וביצירת קשרים ,גיוס משקיעים פרטיים ומוסדיים

 :SIDREשלוחת הנדל"ן בבסדנו מאתרת ,בוחנת ומנהלת השקעות במגוון רחב של
מיזמי נדל"ן בארץ ובארה"ב ,בדגש על מיקומים אטרקטיביים ופרויקטים רבי ביקוש
עם פוטנציאל גבוה

פרנסה ישראל :גיוס כספים ממשקיעים בשיטת ' ,'multi crowd fundingרבים
מהמשקיעים הינם עו"ד ,רו"ח ויועצי השקעות ,הכספים מושקעים לפי בחירת
הלקוחות ,בחברות הייטק ,עסקאות נדל"ן וב' 'mini fundsשכל אחת מהן מאגדת
מספר מיזמים או עסקאות נדל"ן.

 :INVESTINATIONפלטפורמת גיוס כספים ממשקיעים כשירים אמריקאים,
הכספים מושקעים לפי בחירת הלקוחות ,בחברות הייטק ,עסקאות נדל"ן וב'mini
 'fundsשכל אחת מהן מאגדת מספר מיזמים או עסקאות נדל"ן

 :Built Up Venturesקרן הון סיכון המשקיעה בחברות סטארט-אפ חדשניות
בתחום הנדל"ן ,בקרן שותפים ( )LPמבכירי הנדל"ן בניו-יורק.

בסדנו מזמינה אתכם ליצור קשר ולתכנן איתנו מהלך פיננסי מנצח.

אל תישאר מחוץ למשחק.

1800-801-801
www.besadno.co.il

מידע זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואין לראות בו ייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקיע ו/או התחייבות מכל סוג שהוא .ההשקעה בקבוצת בסדנו כפופה להוראות
החוק הרלוונטיות ,לתנאים שיפורטו בהסכם ההשקעה ולכללים שיחולו במועד ההצטרפות .תחום ההשקעות דורש הבנת הסיכונים ואינו מתאים לכל אדם .ט.ל.ח

י"ט אייר תש"פ | 13.5.20

בס"ד

 13העיקרים  -למנהלי תיקי הלקוחות בבסדנו
1 .1זכרו את החזון  -קבוצת בסדנו הוקמה למען הציבור הדתי .משום כך ,הקבוצה תהיה שותפה ותסייע לכל מוסד ,גורם ,מיזם או אדם פרטי הזקוקים
לעזרה ,בנושאים דתיים ובתחומים המרבים כבוד שמיים.
2 .2נהגו בכבוד  -אתם מייצגים את בסדנו בפרט ,ואת הציבור החרדי בכלל .הקפידו להיות מכובדים בשפת דיבורכם ובהתנהגותכם.
3 .3דברו אמת  -לעולם אל תשקרו ללקוח .גם אם האמת לא נעימה ,וגם אם אתם חושבים שאפשר 'להחליק עניינים' באמצעות שקר קטן ,אל תעשו זאת.
האמת תמיד מנצחת.
4 .4דברו שקוף  -הציגו בפני המשקיע את כל חסרונות ההשקעה ,ולא רק את היתרונות .זכרו כי בדרך כלל אין למשקיע את הכלים המתאימים לניתוח
עמוק ומלא של ההשקעה וכי הוא סומך עליכם .אדם הולך אחרי נטיית לבו ,ואם אדם משוחח עמכם על השקעה הרי שנטיית לבו היא להשקיע .למען
ההגינות ,יש לפרט ואף להדגיש לו את הסיכונים.
5 .5דברו ברור  -תארו למשקיע את ההשקעה בשפה פשוטה וברורה .אין להשתמש במונחים מעולם ההשקעות הידועים רק למקצוענים .הדבר מבלבל
את המשקיע ועשוי להטעות אותו.
6 .6הדגישו את ההבדל [ - ]1הבהירו למשקיע שקבוצת בסדנו הינה מועדון משקיעים ואיננה בנק .הסבירו כי למרות הצפי לרווחים גדולים ,קיימים גם
סיכונים מעצם עשיית עסקים עם גורם חוץ-בנקאי ויש להביא זאת בחשבון.
7 .7הדגישו את ההבדל [ - ]2הדגישו בפניו את היחס הייחודי והחם שימצא אצלנו ,את האכפתיות ,את תחושת המשפחתיות ,את הדאגה לכל משקיע
ומשקיע ,ואת ממוצעי שביעות הרצון הגבוהים שאנו זוכים להם שנה אחרי שנה.
8 .8אל תסתירו כישלונות  -זכרו לחזור ולומר למשקיע הפוטנציאלי שאין לנו מונופול על הצלחות ושכבר חווינו כישלונות במספר תחומים .הדגישו כי
אמנם אנו מסיקים את המסקנות ומתקנים בהתאם את מודל ההשקעה שלנו ,אולם אין לנו ביטוח שלא יהיו כישלונות נוספים חלילה.
9 .9מאמינים בסיעתא דשמיא  -חזקו באוזני המשקיע את המסר כי אנו מאמינים באמונה שלמה שהכל בידי שמיים .אנו מצּווים על השתדלות ועושים
את המיטב שביכולתנו ,והקב"ה מנווט את העולם לטוב או למוטב.
1010שתפו בפעילות בקהילה  -ספרו למשקיע על העזרה שלנו לכל פונה .גם אם מדובר בתרומות צנועות ,הן מצטברות לסכומים גדולים .תארו את
התמיכה לאורך שנים רבות במאות ישיבות וכוללים ,את המעורבות בנושאי שמירת שבת ,תספורת כהלכה ,דיבור בתפילה ותעסוקת נשים חרדיות ,את
הסיוע לארגון 'ערכים' ולבתי החולים 'לניאדו' ו'שניידר' ועוד.
1111הדגישו שמירת הלכה  -ציינו כי בבואנו לבחון השקעה במיזם אנו בודקים סיכויי הצלחה וצפי תשואה מול סיכוני כישלון והפסד .עם זאת ,לא נשקיע
במקרים הבאים (רשימה חלקית) :חשש לחילול שבת או לכל בעיה הלכתית נראית לעין ,כעת או בעתיד; תחום עיסוק שאינו מוסרי כגון הימורים,
סמים וכו'; יזמים החשודים כבלתי אתיים ועוד.
1212העצימו תועלת לכלל  -הרחיבו והבהירו כי בסדנו תשקיע אך ורק ברעיונות שיוכלו ,אם יזכו להצלחה ,להביא תועלת ממשית לעולם ולקדם אותו
למקום טוב יותר .לכן לא נשקיע בחברות המפתחות משחקי וידאו ,בפלטפורמות חברתיות דוגמת 'פייסבוק' ו'טוויטר' וכיו"ב.
1313מחויבים לדין תורה  -הסבירו למשקיע כי מקרה של חילוקי דעות מכל סוג שהוא ,יוברר רק בדין תורה כפי ההלכה המסורה לנו מדור-דור .למשקיעים
שאינם מבינים את המשמעות או חוששים ,הבהירו כי הדבר נועד גם לטובתם .דין תורה הוא בדרך כלל מהיר יותר ,שקוף יותר וחותר יותר לאמת.
הזכירו כי לאורך פעילותנו מול כ 7,000-משקיעים הגענו לדין תורה בפחות מ 10-מקרים ,שבחלקם זכינו ובחלקם זכה המשקיע ,וכי תמיד כיבדנו את
פסה"ד ,גם אם חשבנו שבטעות יסודו.

הקמתי את קבוצת בסדנו על מנת להגשים את האג'נדה שלי ,ואני דואג שחזוני אכן יתבצע .לפיכך חשוב לי לשרת כל אדם מתוך
מוסריות גבוהה ,לפעול לפי ההלכה והחוק ,לשמור מכל משמר על כספי המשקיע והאינטרסים שלו גם על חשבון האינטרס של
בסדנו ,ולהיות שקוף ,אמיתי וכן גם כשהדבר כרוך בקשיים.
נוכחתי במשך השנים כי אנשים מעריכים את האמת ,הן לכשעצמה והן בשל גישת השקיפות וה'דוגרי' שהיא מייצגת ,בפרט בכל
הנוגע לכיסם.
אני דורש כי תפעלו תמיד בהתאם לאמת ולאמות-המידה שהוצגו כאן ,כמנהלי תיקים,
בס"ד נעשה ונצליח!
אתם מייצגים מול לקוחותינו את קבוצת בסדנו ואותי.
אליעזר גרוס

בס"ד

הקוד האתי שלנו
בהשראת עשרת הדיברות
1

אנכי ה' ולא יהיה לך
לדעת ולהזכיר שהכל
בסיעתא דשמיא

לא תשא שם ה' לשווא

2

3

4

לא תנאף

5

לגרום לקידוש שם שמים
בכל מעשינו

זכור את יום השבת
לקדשו
כל ההשקעות שומרות
שבת והלכה

6

7

לא תרצח
להטמיע בציבור את
הסיכונים הכרוכים
בהשקעות
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8

נאמנות ושקיפות למשקיעים,
לעובדים ,לספקים

לא תגנוב
לבצע הכל ביושר
ובשקיפות

לא תענה עד שקר
להגיד תמיד את האמת
גם אם היא לא נעימה

לא תחמוד
לחלק את הרווחים
בין המשקיעים לבינינו
בצורה הוגנת

בס"ד

מי אנחנו
•

קבוצת ההשקעות והיזמות 'בסדנו' ,שהוקמה בשנת  ,2011הינה בית ההשקעות האלטרנטיביות
המוביל בציבור האורוטודוקסי בישראל ואחד מהמובילים בארה"ב.

•

הצוות  -הקבוצה מעסיקה כארבעים איש וביניהם רואי חשבון ,עורכי דין ,אנליסטים ואנשי פיתוח
עסקי אמריקאיים וישראליים .היא פועלת ממשרדיה בירושלים ,תל אביב וניו יורק.

•

המשקיעים  -הקבוצה משרתת כעשרת אלפים משקיעים ומתענינים ביניהם גם משקיעים
מקצועיים ,משקיעים כשירים ,ובעלי מקצועות חופשיים רבים.

•

ההצלחות  -בסדנו זוכה לשיעור שביעות רצון גבוה במיוחד בקרב לקוחותיה ,עם קרוב ל100-
השקעות הייטק ונדל"ן שחלקן רשמו הצלחות נאות.

•

הערכים  -חתירה לתשואות גבוהות תוך ציות מלא לחוקים ,לרגולציה ולכללי ההלכה ,מקצועיות,
חדשנות ,שקיפות וחתירה לתשואות גבוהות.

מודל ההשקעות שלנו
• השקעה בענפים רווחיים
בסדנו ,שלמרבית מנהליה ניסיון עסקי נרחב בחו"ל ,היתה מהראשונות בישראל שהנגישה לציבור השקעות
סטארטאפ וטכנולוגיה מתקדמות .פוטנציאל הרווח הגבוה בענף בצירוף הניהול המקצועי והמנוסה,
מעניקים הזדמנות להכנסות גבוהות ,גם בהשקעה ראשונית קטנה.
• ארביטראז'
ארביטראז' הוא ניצולו למטרת רווח של פער במחיריו של נכס מסוים בשני שווקים או יותר .בשל נוכחותה
של בסדנו בישראל ובארה"ב ,ומכיון שקיים פער מובנה בין שתי המדינות בעלות התפעול של חברות
מסחריות ,בסדנו מאתרת הזדמנויות להשקעה במחיר נמוך ומנצלת את הארביטרז'.
• אפשרות לפיזור סיכונים
מודל ההשקעה  MCFמבית בסדנו מציע למשקיעים וליזמים ביטחון כפול :קבוצות משקיעים ,המשקיעים
בקבוצת מיזמים .מודל זה מעלה את סיכויי התשואה ,שכן גם אם חלק מהיוזמות אינו מתקדם כצפוי -
שומרים המיזמים המצליחים על יציבות ההשקעה ומאפשרים רווח כולל.
• פעילות באמצעות צוות מומחים ויועצים עסקיים ,טכנולוגיים ,פיננסיים ומשפטיים ,המקדם כל
השקעה למיצוי מירבי של תחזיות הרווח.
• שיתופי פעולה
פעילות בשיתוף גופי השקעה ,בנקים וברוקרים בישראל ובארה"ב ,לקידום המיזמים.
• קידום עסקים בארה"ב
בסדנו פועלת כ"זרוע קדמית" עבור חברות הפרוטפוליו שלה בארה"ב באמצעות חברת הבת BSEED
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בס"ד

ערך מוסף ליזמים
• שת"פ אמריקני-ישראלי
בסדנו משלבת מוקדי פעילות בארץ המאתרים ומפתחים מיזמים ישראליים מבטיחים ,עם שלוחה
בארה"ב המגייסת משקיעים ובעלי-עניין מקומיים ומסייעת בחדירה לשווקים נרחבים .שילוב
כוחות זה מקנה למיזמים קידום איכותי ומואץ לקראת רווחיות משמעותית.
• ליווי מקצועי רב-תחומי
באמצעות צוות מומחים ומערך יועצים חיצוניים בעלי מוניטין בינלאומי ,מספקת בסדנו למיזמים
המושקעים בה מעטפת קידום מקיפה .בד בבד ,מעניקים מנהלי הלקוחות בקבוצה שירות פרטני
לכל משקיע ,תוך הצעת מסלולי השקעה המותאמים אישית לצרכיו.
• נטוורקינג בינלאומי
לבסדנו סניפים בישראל ,בארה"ב ובאירופה וקשרים ענפים עם חברות ,קרנות ויועצים .בנוסף
מרושתת בסדנו בקהילה הדתית והחרדית בארץ ,בארה"ב ובמוקדים נוספים .את קשריה מנצלת
הקבוצה לגיוס כספים ולפתיחת דלתות רבות עבור חברות הפרוטפוליו שלה.

ערך מוסף למשקיעים
בסדנו היא קבוצת השקעות ויזמות ישראלית-אמריקנית הפועלת קרוב ל 10-שנים.
בעלת ותק נרחב בעולם העסקים ,ההשקעות והיזמות ,סניפים פעילים בארץ ובניו-יורק וצוות
מקצוענים ויועצים מהשורה הראשונה ,מקנים לנו בס"ד הצלחות מרשימות באיתור ובליווי
השקעות רווחיות ,עבורכם.
בסדנו מתמקדת בהשקעות הייטק ונדל"ן איכותיות ,ומובילה אותן למימוש מירב הפוטנציאל.
ענף ההייטק מוכיח רווחיות רבה וחברות ישראליות הן מהמבוקשות בעולם בתחום .מיזמי הנדל"ן
שלנו שוכנים במיקומי שיא בישראל ובארה"ב .כל השקעה זוכה לליווי עסקי מקיף ,כולל שיווק
בארה"ב.

מדוע בסדנו?
 .1בגלל המומחיות
לבסדנו צוות רב-תחומי עתיר ניסיון בהשקעות ,הכולל אנשי עסקים ,יועצים כלכליים ומשפטיים,
רשמי פטנטים ומומחי הייטק ונדל"ן .לצדו פועלים מומחים חיצוניים מהשורה הראשונה ,לכל
מיזם לפי צרכיו .יחד אנו דוחפים כל השקעה קדימה להצלחה.
 .2בגלל ההזדמנות
בסדנו מפעילה מודל ארביטראז' העוקב אחר השוק ומנצל הזדמנויות להשקעה במחיר נמוך
ולמכירה ברווח .אנו מתמחים בהייטק ישראלי  -ענף חם שרושם הצלחות ניכרות בעולם ,ובאיתור
יוזמות נדל"ניות באיזורים מבוקשים עם צפי תשואות גבוה.
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 .3בגלל הביטחון
שיטת ההשקעה הקבוצתית שלנו מעניקה להשקעה שלכם פיזור סיכונים כפול :גם קבוצת
משקיעים ,וגם השקעה בקבוצת מיזמים .כך ,ההשקעה אינה מותנית במשקיע גדול בודד או
במיזם מסוים בלבד ,ויציבותה מוגברת  -ואיתה סיכויי הרווח.
 .4בגלל הבינלאומיות
עם סניפים בישראל ובארה"ב ,ועם קשרים משמעותיים עם אנשי עסקים וחברות מובילות
בארה"ב ,קל לנו ליצור שיתופי פעולה מקומיים ולקדם את המיזמים שלנו בזירה העולמית.
הקשרים הבינלאומיים שלנו מאפשרים איתור הצעות השקעה כדאיות לפני כולם ,ומעקב מקיף
כדי לוודא את צמיחתן הכלכלית.
 .5בגלל הכשרות
כחברה מובילה בציבור הדתי-חרדי ובעלת מנהלים ומשקיעים רבים מהמגזר ,השקעותינו נקיות
מאיסורי ריבית ,מחילול שבת וחג או ממיזמים שאינם לרוח היהדות .כל ההשקעות בפיקוח
ובאישור ועד ההשקעות בבד"ץ העדה החרדית ,ובנוסף מלווה את בסדנו הרב ישראל מרמורוש
שליט"א.
 .6בגלל השירות
למרות מספר הלקוחות ההולך וגדל וניהול עשרות השקעות במקביל ,בסדנו שומרת על אווירה
משפחתית ויחס אישי שאין בשום מקום אחר .מגיע לכם לקבל ליווי פרטני ,ליהנות ממגוון מסלולי
השקעה לבחירתכם ,ולהרגיש בבית ההשקעות שלכם בבית.
בסדנו ,כחברה חרדית ,מכירה היטב את הצורך שלכם באפיקי הכנסה נוחים ,בלי להתפשר על
דקדוקי ההלכה.
לכן ,כל השקעותינו מפוקחות בידי ועד ההשקעות והפיננסים בבד"ץ העדה החרדית ,וגם עם רב
החברה ויחד אתכם אנו בוחרים את המסלול המתאים לכם ביותר .לקוחותינו מעידים שבבית
ההשקעות שלנו ,הם מרגישים בבית.
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שיטה:
המחקר ערך במסגרת סקר טלפו י ייעודי בקרב  500משיבים ,גברים מהמגזר
החרדי ,גילאי  25ומעלה ,המהווים מדגם ארצי ומייצג של אוכלוסייה זו במדי ת
ישראל.
הסקר בוצע במהלך השבוע הש י של חודש יו י .2018
טווח השגיאה הסטטיסטית המרבית ב סיבות דגימה זו הוא  ,+ 4.38%ברמת
מובהקות סטטיסטית של .95%

בתקציר זה מוצגים ממצאים עיקריים בלבד וכמובן רק 3
התוצאות הראשו ות מתוך  8-15שהתקבלו בכל פרמטר
בה חה והיית מעו יין להשקיע את כספך באמצעות חברת
השקעות ,א א ציין מהם ש י הפרמטרים החשובים ביותר עבורך
מבין הפרמטרים הבאים בבחירת חברת ההשקעות:
אמי ות
כשרות
פוט ציאל התשואה
מקצועיות
איכות השירות
המו יטין של החברה
ותק
דיסקרטיות
אף אחד מהם

59.1%
34.6%
28.4%
21.0%
11.4%
10.5%
10.0%
6.6%
6.5%

אקריא בפ יך שמות של חברות השקעות ,לגבי כל אחת מהן ,א א
אמור לי האם אתה מכיר או ששמעת עליה:
שלושת הראשו ים
מיטב דש
אלטשולר שחם
בסד ו

67.7%
65.1%
46.5%

לגבי כל אחת מהחברות הבאות שאקריא לך ,א א אמור לי האם
השקעת באמצעותה או לא השקעת באמצעותה:
שלושת הראשו ים
אלטשולר שחם
מיטב דש
בסד ו
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17.6%
16.5%
11.5%

מדוע תעדיף להשקיע באמצעות חברת השקעות זו?
שלושת הראשו ים
מוכרת מפורסמת
שמעתי דברים טובים
וותק  /יסיון
כשרות  /פיקוח רב י
תשואות גבוהות

אלטשולר
שחם
15.8%
14.3%
16.2%
8.1%
13.1%

מיטב דש

בסד ו

33.0%
18.3%
13.9%
4.4%
0.8%

37.5%
22.4%
2.5%
7.7%
17.4%

בכל אחד מהפרמטרים הבאים שאקריא לך ,א א ציין איזו חברה
הכי מצטיי ת לדעתך.
במידה ואי ך מכיר את חברות ההשקעה סה לע ות על פי מה
שאתה יודע או ששמעת עליהן.

סקר שביעות רצוןA1130.xlsx

אמי ות
אלטשולר שחם

18.8%

בסד ו
מיטב דש

15.9%
11.3%

פוט ציאל התשואה
בסד ו
מיטב דש
אלטשולר שחם

17.0%
7.3%
7.2%

ותק
אלטשולר שחם
מיטב דש
בסד ו

15.5%
14.4%
3.1%

בס"ד

הנהלת הקבוצה
.1

.2

.3

.4

.5

אליעזר גרוס ,יו"ר ומנכ"ל :בעל ותק של עשרות שנים ביזמות עסקית בארה"ב ,באירופה,
במזרח הרחוק ובישראל .לגרוס רשת אנשי-קשר מסחרית נרחבת וניסיון רב בפיתוח
חברות ובעסקאות מול תאגידים בינלאומיים .בין היתר היה גרוס ממקימי 'כפר
השעשועים' ו'הכל בדולר' בישראל ,ענק המסחר ' 'GBMומוזיאון התעופה 'אייר פורס '1
בארה"ב.
עו"ד יניב דוד דריהם ,יועץ משפטי ומזכיר הקבוצה :מומחה למשפטים ) (LL.B.ולמינהל
עסקים ) ,(M.B.A.בעל ניסיון רב שנים בתחומי שוק ההון ,השקעות ,עסקאות וליווי
משפטי לחברות
עודד אלישיב ,מנהל  BSeedישראל :מנהל זרוע היזמות והחדשנות בקבוצה .יזם סדרתי
בעל ניסיון רב בקידום מיזמי הייטק .ממקימי ' EPOSטכנולוגיות' ,מנטור לעסקים
ולחברות ומרצה ליזמות
גבי חסון ,מנהל  BSeedארה"ב :בעל  M.B.A.במינהל עסקים וניסיון של מעל  25שנה
בתחומי הטכנולוגיה וההשקעות .מתמחה בקידום סטארט-אפים ,לשעבר מנהל בכיר
בחברות ' 'IBMו'HP'-
אבנר פרקש ,מנכ"ל חברת-הבת  :SkySaverמהנדס ) ,(B.Sc.מפתח מערכות ומנהל
טכנולוגיות ,בעל ותק עשיר בהקמת מיזמי הייטק וטכנולוגיה ,בניהול ובפיתוח מערכות
רב-תחומיות בישראל ובחו"ל.

צוות יעוץ וליווי
.1

.2

.3
.4
.5

אריק יקואל ,יועץ טכנולוגי :ניצב בדימוס ,לשעבר ראש המינהל הטכנולוגי וראש אגף
תכנון וארגון במשטרת ישראל .בעל ותק בהטמעת חדשנות במערכות הביטחון ,מומחה
לכלכלה ולמינהל עסקים.
ד"ר אילן כהן ,יועץ קניין רוחני ורישום פטנטים :שותף בכיר ב'ריינהולד-כהן' ,חברת
הקניין הרוחני המובילה בארץ ,המתמחה ברישום פטנטים ,ברישוי ובמסחור והמשרתת
מאות יזמים וחברות טכנולוגיה.
אייב רוט ,שותף מנהל במשרד רו"ח הגדול בברוקלין  ROTH & COמלווה ומייעץ לזרוע
האמריקאית מיום הקמתה.
הרב יוסף וליס מנכ"ל ערכים .ערכים הינו ארגון הקירוב הגדול בעולם .הרב וליס מייעץ
למנכ"ל בסדנו בעניני ניהול ואתיקה ,מיום הראשון של הקמת הקבוצה.
הרב ישראל מרמרוש  -אב בית דין בבני ברק ,ומראשי בית הדין של ר' ניסים קרליץ
זצ"ל .הרב מרמרוש מלווה את הקבוצה מיום הקמתה בנושאי הלכה.

ט .תיאור הנהלת הקבוצה וצוות ליווי

תודה גם לכל מי שסייע בעבר :בעבודה ,עצה ,הדרכה או השראה וביניהם:
תקציר רזומה )כיום ולשעבר(

שם
אליעזר שקדי )אלוף במיל(.

מנכ"ל אל על ומפקד חיל האויר לשעבר

איזי בורוביץ' )פרופסור(

יו"ר אל על לשעבר

בוב קיס )גנרל(

מנהל מו"פ של מחלקת הכבאות בניו יורק לשעבר

ביל דהבלזיו

ראש עיריית ניו יורק

גיורא וייס )פרופסור(

פרופסור בבית חולים שערי צדק ,מומחה בעל שם בתחומו

דוד ורטהיימר )רו"ח(

שותף ב) BDO -פירמת ראיית החשבון מהמובילות בעולם(

דוד גולדשטיין )עו"ד(

שותף ב ,DLA Piper -אחת הפירמות המובילות בארהב

דוד עברי )אלוף מיל'(

מנכ"ל בואינג ישראל ,מפקד חיל האוויר לשעבר

דני מריאן )מהנדס(

יו"ר איגוד מהנדסי הבנין בישראל לשעבר ,מנכ"ל דניה סיבוס לשעבר

דונאלד טראמפ

איש עסקים לשעבר נשיא ארה"ב כיום

חיים רומנו

מנכ"ל אל על ופרטנר לשעבר

יובל בארי )(MBA

מנכ"ל מיטרוניקס לשעבר )חלוצת הטכנולוגיה לפיתוח וייצור רובוטים לניקוי בריכות(

יעקב נקש )תא"ל במיל'(

מנהל יחידת מו"פ בצה"ל  -לשעבר

יוסף פרס )פרופסור(

מנכ"ל מרכז שניידר לילדים בפתח תקווה לשעבר

יצחק בירנבוים

מנכ"ל בסדנו בתחילת דרכה

מייקל רביבו )עו"ד(

עו"ד אמריקאי מומחה במיסוי

משה אהרון )(MBA

מנהל טכנולוגי ראשי ב ECI -טלקום לשעבר

קובי ביטון )(MBA

מומחה בניהול ומכירות בפירמות גדולות בישראל

רפי יואלי )ד"ר(

אורבן אירונאוטיקס ,מנהל כללי לשעבר

הרב רם ראבד

רב חיל האויר לשעבר

שמואל אנגל

מנכ"ל סימנטק ואל"מ בחיל האויר לשעבר

שמעון שנקר

מנהל מכירות בסדנו לשעבר

שלום סעדון

מנהל בכיר בבנק דיסקונט לשעבר ,מנהל כספים אישי של הרב עובדיה יוסף זצ"ל לשעבר

ספקי שירותים עיקריים
ארה"ב

Rubenstein Public Relations

יחסי ציבור ארה"ב

ארה"ב

Roth & Co

שירותים פיסיים ארה"ב

ארה"ב

Brick& Patel

רגולציה שוק ההון ארה"ב

ארה"ב

Pholy Scheter

הפקות ארה"ב

ישראל

( Big 4) Pwc

הערכות שווי ישראל

ישראל

רימון כהן ושות'

יחסי ציבור ישראל

ישראל

משרד עו"ד ברע ושות'

רגולציה שוק ההון בישראל/ארה"ב

ישראל

משרד עו"ד כספי ושות'

ציות לתקות מימון המוים

ישראל

משרד רו"ח ליאון אורליצקי ושות'

שירותים פיסיים ישראל

ישראל

משרד רו"חדב ויישטיין ושות'

בקורת פיסית חברות ישראל

ישראל

משרד עו"ד הורוביץ אבן אוזן ושות'

חוזים וייעוץ משפטי  -סטרטאפים

ישראל

ריהולד כהן ושות'

רישום פטטים

 A1954ספקי שירותים עיקריים

עובדי קבוצת בסדנו  -לפי סדר א-ב
חברה
בסדנו
ביסיד ישראל
בסדנו
בסדנו
ביסיד ישראל
בסדנו
בסדנו
בסדנו
בסדנו
בסדנו
בסדנו
בסדנו
בסדנו
בסדנו
בסדנו
בוגרד
בסדנו
סקייסייבר
בסדנו
ביסיד ארה"ב
בסדנו
בסדנו
ביסיד ארה"ב
ביסיד ישראל
בסדנו
בסדנו
בסדנו
בסדנו
בסדנו
בסדנו
ביסיד ישראל
ביסיד ארה"ב
בסדנו
סקייסייבר
בסדנו
סקייסייבר
סקייסייבר
בסדנו
ביסיד ארה"ב
סקייסייבר
בסדנו
בסדנו
ביסיד ישראל

משפחה
אביטל
אדרי
איבגי
אייזנשטיין
אלישיב
בוגרד
בורשטיין
בן טוב
ברגוס
גייל
גרוס
גרוס
גרוס
גרוס
דריהם
הגר
הקלמן
זבולוני
זוארץ
זוקר
זכותא
חזן
חסון
יונה
כהן
כורש
מיינהרט
מילר
מילר
מהלא
מרון
סגלניק
ערמי
פוקס
פלבני
פריד
פרקש
ציטרון
קורן
קרל
רשף
שוורץ
שטיינברג

שם
יהודית
שגית
תהילה
תרצה
עודד
דוד
רחל
אבי
שפרה
רוחי
אליעזר
אנה
מאיר
רחל
יניב
דוד
שולמית
אסף
עדיאל
ראלף
ניסים
שושי
גבי
עומר
שלי
תומר
דניאל
דוד
רבקה
אבישי
עמוס
מארק
מיטל
דורון
נאוה
אבי
אבנר
מרים
אייזיק
אברם
רפי
שלום
זאב

תפקיד
מזכירה מחלקת שיווק
מיון מיזמים
מזכירה מחלקת מכירות
מנהלת תפעול וכ"א
מנהל השקעות ראשי
אנליסט נדל"ן
מנהלת תיקי לקוחות
מנהל מחלקת שיווק
הנה"ח ישראל
הנה"ח ארה"ב
יו"ר הקבוצה
אנליסטית חברות
מנהל מחלקת מכירות
הנה"ח ישראל
עו"ד ,רכז משפטי ישראל
מנהל תיקי לקוחות
מנהלת מחלקת קשרי לקוחות
COO
מנהל תיקי לקוחות
פיתוח עסקי
מנהל תיקי לקוחות
רו"ח וחשבת
מנכ"ל ביסיד ארה"ב
אנליסט חברות
קשרי לקוחות
מנהל תיקי לקוחות
מכירות ארה"ב
טלמיטינג
קשרי לקוחות
רו"ח מלווה
פיתוח עסקי
פיתוח עסקי
מנהלת מחלקת מידע
מכירות
מחלקת שיווק
רו"ח וחשב
CTO
מנהלת תיקי לקוחות
פיתוח עסקי
מכירות ארה"ב
טלמיטינג
עו"ד ,רכז משפטי ארה"ב
פיתוח עסקי

מייל
yehudit@besadno.com
sagit@builtupventures.com
tehilla@besadno.com
tirza@besadno.com
oded@builtupventures.com
davidb@besadno.com
rachelbu@besadno.com
avib@Besadno.com
shifrab@besadno.com
rachelgale.bkkp@gmail.com
elig@besadno.com
anna@bseedinvest.com
mgross@besadno.com
rachelg@besadno.com
yanivd@besadno.com
Dovid@beasdno.com
shulamith@besadno.com
assafz@skysaver.com
adiel@besadno.com
ralph@bseedinvest.com
nissim@besadno.com
shoshic@besadno.com
gabby@bseedinvest.com
omer@builtupventures.com
shellyc@besadno.com
tomerc@besadno.com
danielm@besadno.com
dudim@besadno.com
rivkam@besadno.com
avishay@melocpa.co.il
amos@builtupventures.com
marc@bseedinvest.com
meitala@besadno.com
doronf@skysaver.com
navap@besadno.com
avif@skysaver.com
avnerf@skysaver.com
miriamtz@besadno.com
isaac@bseedinvest.com
abekrel@skysaverusa.com
refaelr@besadno.com
shaloms@besadno.com
zev@builtupventures.com

בס"ד

קבוצת בסדנו  -שו"ת נפוצות
ש .מה אנחנו עושים?
ת .אנו מתמחים באיתור הזדמנויות עסקיות והנגשתם לציבור משקיעים מהמעמד הבינוני והגבוה.
הלקוחות הינם מהמגזר האורתודוקסי ,חלקם משקיעים כשירים וחלקם אינם כשירים.
ש .מה תחומי ההתעסקות שלנו?
ת .אנו משקיעים בעיקר )כ (80%-בחברות סטרטאפ ישראליות )בשלבים המוקדמים( וגם בעסקאות
נדל"ן ישראלי ואמריקאי וקרקעות להפשרה.
ש .מה סכומי הכסף המינימליים שאנו מקבלים להשקעה?
ת .סכום הכסף ההתחלתי להשקעה בישראל הינו  50אש"ח ,והסכום המקסימלי הוא מיליון ש"ח.
בארה"ב הסכום המינימלי להשקעה הוא  25א"ד ,והמקסימום מיליון דולר.
ש .מה המבנה המשפטי של ההשקעות?
ת .אנו מציעים השקעות בשלוש צורות:
 .1השקעה בחברה בודדת )נדל"ן או סטרטאפ( באמצעות חברה ייעודית ) (SPVשאנו מקימים
לצורך כל עסקה.
 .2השקעה במקבץ חברות ,גם זאת באמצעות חברה ייעודית )מיני פאנד( שאנו מקימים לכל מקבץ
חברות שאותו אנו בוחרים לפי סוג העיסוק של המקבץ .כיום יש לנו מקבץ חברות בתחום
הרפואה ,מקבץ חברות בתחום השיווק ,ומקבץ חברות בשלב מתקדם.
 .3השקעה באמצעות קרן  VCהמשקיעה במספר רב של חברות יחדיו.
ש .האם לקוח יכול להרכיב לעצמו מקבץ חברות?
ת .הוא יכול לפזר השקעה על פני מספר חברות שיבחר )או לבחור מיני פאנד(.
ש .מה מודל הרווח שלכם?
ת .אנו גובים סכום קבוע בגין הוצאות הגיוס ) 10-20א"ד( ,עמלת ניהול שנתית ) 1-2%לשנה( ,אחוזים
מהרווח שיצטברו בסוף העסקה ) 15-50%מהרווח( ולפעמים אנו רוכשים בעצמנו מניות ,מחזיקים אותם
פרק זמן ומוכרים אותם בהמשך במחיר גבוה יותר ושומרים את ההפרש לעצמנו.
ש .מה הייחודיות שלכם?
ת .אנו ייחודיים במספר דברים:
 .1יש לנו רב לחברה ,וכשרות בד"צ העדה חרדית ,אין שאלות של ריבית ,שבת ,ואין סחר במוצרים
אסורים וכו'.
 .2אנו נשקיע רק במוצרים/חברות הפועלות בתחומים המביאים תועלת לעולם ואנו משתדלים
לוודא שגם אם החברה לא תצליח ,נביא תועלת לעולם ביצירת ידע ומידע .משום כך לא נשקיע
בחברות בתחום הפורנו ,הבידור ,המשחקים ,קזינו וכדו'.

יג .שאלות ותשובות נפוצות בבסדנו

 .3בשל נושא הכשרות הייחודי שלנו ,אנו פופולריים בעיקר בקרב הציבור האורטודוקסי בישראל
ובארה"ב .יצרנו מערכת קשרים עניפה המאפשרת לנו להשתמש בקשרים הייחודיים בציבור זה
על מנת לקדם את עסקי החברות שבהם אנו משקיעים.
 .4אנו מסתכלים על ערכים ולא רק על כסף ,האכפתיות והמסירות של עובד הקבוצה הם דבר שאינו
מצוי בענף .ה DNA -של עובדי החברה הינו נאמנות מוחלטת כלפי החברה וה DNA -של החברה
הינו נאמנות מוחלטת כלפי המשקיעים.
 .5ברוב המכריע של החברות בהם אנו משקיעים ,אנו דורשים שהחברה שבה אנו משקיעים תקבל
חבילת שירותים מהצוות האמריקאי שלנו .בחבילה זו אנו מספקים פתיחת דלתות עבור
החברה ,משתתפים בתערוכות ,שוכרים יועצים ,מקדמים יח"צ ויוצרים מינוף מהיר תוך שימוש
בקשרים שיש לנו בארה"ב .החברה שאותה אנו מקדמים משלמת לנו החזר הוצאות.
 .6ועדת ההשקעות שלנו מורכבת ממומחים בתחומם ישראלים ואמריקאים והיא מבצעת תהליך
ארוך ומתודי הכולל  DDעמוק.
ש .מי הצוות שלנו?
ת .בתוך הקבוצה יש שני רואי חשבון ישראלים ,וארבעה מנהלות חשבונות ,אחת מהן אמריקאית .יש
לנו שני עורכי דין ,שאחד מהם הוא גם עו"ד אמריקאי .בנוסף ,אנו משתמשים בשירותים של מספר עורכי
דין ורואי חשבון מובילים בתחומם בישראל ובארה"ב .הבולט שביניהם הינו משרד רו"ח הגדול והמוביל
בברוקלין המנוהל על ידי אייב רוט ,שהוא גם מנטור צמוד לכל עסקינו בארצות הברית.
במחלקה שעוסקת במיון חברות סטרטאפ יש שני אנליסטים וששה אנשי פיתוח עסקי ,מתוכם ארבעה
במשרדנו בניו יורק .משרדי המחלקה בישראל ממוקמים בבנין ריינהולד כהן בתל אביב ,שהינה חברת
הפטנטים הוותיקה והגדולה בישראל וראש המשרד ד"ר אילן כהן )שהוא גם שותף בבסדנו( ובנו ליאור
מלווים אותנו ליווי צמוד ומשתתפים בוועדות ההשקעה של החברה.
ש .ממה מורכבת הקבוצה?
ת .הקבוצה מורכבת משתי זרועות ,אחת בישראל ואחת בארצות הברית.
בזרוע הישראלית שלושה חלקים:
• ביסיד ישראל  -אחראית על מיון המיזמים ,ביצוע בדיקות נאותות ,יצירת ועדת השקעות ומעקב
וניהול ההשקעה לאחר ההשקעה.
• פרנסה ישראל  -אחראית על גיוס הכספים בישראל עבור כל סוגי ההשקעות.
• בסדנו ישראל  -משמשת כמשרד אחורי ) (Back Officeעבור כל הקבוצה )כולל החברות
בארה"ב( ומספקת את כל השירותים המשפטיים ,הפיננסיים ,לוגיסטיקה ושרות לקוחות לכל
הזרועות בקבוצה
בזרוע האמריקאית שלושה חלקים:
• ביסיד ארה"ב  -אחראית על סיוע לחברות הפורטפוליו שבהם השקענו ,פתיחת דלתות ,ייצוגם
בתערוכות ,ניהול מו"מ ,וכל הנדרש לפיתוח עסקי.
חברות הפורטפוליו שלנו משלמות לנו כסף עבור שירותים אלו ומתקדמות בקצב מהיר יותר
מחברות מקבילות בחומים.
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• אינווסטנשן  -הינה חברת גיוס הכספים האמריקאית והיא אחראית על גיוס כספים
מהמשקיעים בארה"ב .כל השירותים המשפטיים והפיננסים ושירות לקוחות נשענים על הבק
אופיס הישראלי.
• בילט אפ וונצ'רס  -קרן השקעות המתמחה בעולם הפרופטק .מיועדת למשקיעים גדולים בלבד.
ש .מה היסטורית ההצלחות שלנו?
ת .בתחום ההשקעות בסטרטאפים אנו פעילים כ 6-שנים בזמן שכזה קשה למדוד היסטוריה .בחלק
ניכר מהחברות שבהן השקענו ,הצלחנו להוסיף ערך ובחלקם אפילו ערך משמעותי .בכל מקרה ,אנו
מצליחים מעל הממוצע .בנוסף ,אנחנו "רוכבים" על ההצלחה של מדינת ישראל.
ש .כמה כסף גייסנו וכמה חברות כרגע?
ת .יותר מ 30-חברות פעילות ,בהן השקענו קרוב ל 100 -מ'  ,$מתוכם כ 20%-כסף שלנו.
ש .מה הנזילות של ההשקעות?
ת] .בעולם של הפריוווט אקויטי אין נזילות אבל אנו מצליחים למצוא משקיע מחליף )למי שצריך( ברוב
מהמקרים.
ש .לכמה זמן ההשקעה?
ת .אנחנו נכנסים בשלב מוקדם ויוצאים בסיבוב הבא או כשמגיע סיבוב משמעותי ,כך שזמן ממוצע הינו
 2-4שנים .המשקיע יכול לפעמים להישאר בתוך החברה לתקופה ארוכה יותר ,אם ירצה
ש .כמה אנו משקיעים ולפי איזו ולואציה?
ת .בדרך כלל  300א"ד עד  2מ' דולר ,לפי וולואציה של  2-8מ' $לפני הכסף.
ש .איך התהליך של ההשקעה?
ת .מקצועי מאד ,כולל ועדת השקעות מסודרת ותהליך  DDמובנה.
ש .מדוע כדאי להשקיע בחברה שראלית יותר מאשר בחברה אמריקאית?
ת .בדר"כ חברה אמריקאית "שווה" כפול מחברה ישראל בשל עלויות כח האדם והעלויות הנוספות אשר
עלותם בישראל הינה כמחצית מעלותם בארה"ב ,דבר זה יוצר פער )ארביטראז'( בין השווי הממוצע של
חברה ישראלית לבין חברה אמריקאית.

יג .שאלות ותשובות נפוצות בבסדנו

בס"ד
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המלצות משקיעים
* חלק מ 110-מכתבים שקיבלנו ברבעון האחרון של  ,2020לקבלת כל המכתבים פנו אלינו.

ריכוז אפשרויות השקעה )אוגוסט (2020
סכום מינימום נדרש

משך השקעה

צורת ההשקעה

סוג ההשקעה

B

C

D

1

תכנית חסכון בבנק
שקלי/מטח

אין מינימום

 3-7שנים

A

מקור התשואה
E

יתרונות

חסרונות

תשואה שנתית

הערות

F

G

H

I

K

L

J

הפקדה בבנק

ריבית קבועה

נזילות ,ביטחון מלא

ריבית נמוכה

2

אג"ח ממשלתית

אין מינימום

אין מינימום

רכישה בבורסה או דרך
ברוקר

עליית ערך

נזילות ,ביטחון מלא

ריבית נמוכה

ממוצע של  10שנים.
הנתונים נלקחו ממחקר
 2.66%ממוצע ל 10-שנים לאחר מס ,לפי ביצועי עבר
של בנק ישראל שפורסם ב-
15/8/18

3

מניות ישראל  -מדד ת"א
125

אין מינימום

אין מינימום

מפזרים באופן עצמאי או
דרך קרן השקעה במניות
רבות ומקווים שהממוצע
"יעשה טוב"

עליית ערך

נזילות ,ביטחון יחסי

רווח ממוצע נמוך ,תלות
בכלכלה הישראלית,
סטיית תקן גבוהה

ממוצע של  10שנים.
הנתונים נלקחו ממחקר
למדנו ששום דבר אינו
 6.06%ממוצע ל 10-שנים לאחר מס ,לפי ביצועי עבר
של בנק ישראל שפורסם ב -בטוח
15/8/18

משקיע עם קצת אומץ

4

מניות אמריקאיות -S&P
500

 50אש"ח

אין מינימום

מפזרים באופן עצמאי או
דרך קרן השקעה במניות
רבות אמריקאיות
ומקווים לעלית ערך
שהממוצע "יעשה טוב"

עליית ערך

סיכונים של שולי הפעמון
נזיל ,לטווח הארוך יחסית )*( וכן הסחת הדעת
הנגרמת מהתעסקות עם
בטוח
מניות

הקורונה לימדה ששום
דבר אינו בטוח

משקיע עם קצת אומץ

5

השקעה בביטקוין

הימורים

פוטנציאל צמיחה

רכבת הרים

תנודתי מאד

לא ידוע

לבעלי לב חזק/מהמרים

6

נפט/זהב

השקעה בתעודות עוקבות
אחרי אחד מעל או
בתעודות סל תוך תקווה
לעלית ערך משמעותית

עליית ערך

אפשר להרוויח בענק

אפשר להפסיד בענק שכן
התנודות גדולות

אין נתונים

לא ברור מה הכיוון ,דומה
להימורים

לבעלי לב חזק/מהמרים

7

קרקעות חקלאיות

עליית ערך

פוטנציאל רווח ענק

סיכונים גדולים ,וחוסר
נזילות

אין נתונים

לא ידוע

מי שלא מפחד מסיכונים
ומוכן להמתין שנים רבות

8

פוליסת ביטוח

אפשרות לרווחים גדולים

בשל העובדה כי המבוטח
יכול לחיות עוד שנים
רבות מעבר למצופה...
יתכן והתשלומים יהיו
יותר מהרווח .כמו כן,
לדעתי ,מדובר בענף לא
מוסרי.

לא ידוע

9

רכישת דירה בישראל
והשכרתה

תחושת בטחון ויציבות

סיכונים של השקעה
בודדת ,התעסקות עם
תיקונים ועם שוכרים,
הוצאות נלוות ,חוסר
נזילות

?

?

 200אש"ח

 5-15שנים

קונים קרקע חקלאית
בתקווה שהמחיר יעלה

קטן

לא ידוע

רוכשים פוליסת ביטוח
שנמצאת באמצע הדרך,
ממשיכים לשלם אותה

עם מות המבוטח מקבלים
מחברת הביטוח את הכסף

 500אש"ח

 5-10שנים

מאתרים דירה ורוכשים
אותה

שכ"ד חודשי משולם ע"י
הדייר  +עלית ערך צפויה

1.5-2.5%

מקור המידע

אחרי הקורונה

השקעה מתאימה ל:

9.9%
ממוצע  10שנים

לאחר מס ,לפי ביצועי עבר פרסומי הבנקים

לפני מס

ניתוחי תשואה בעיתונות
כלכלית

פרסומים של הצעות
בעיתונות

אין שינוי

משקיע סולידי מאד

אין שינוי

משקיע סולידי מאד

מי שהשקיע כנראה
הרוויח ,אולם ככל הנראה מי שלא מפחד מסיכונים
ומוכן להמתין שנים רבות
חברות הביטוח ישנו את
הרגולציה

ממוצע של  10שנים.
לא ברור לאן הולך שוק
הנתונים נלקחו ממחקר
הנדלן ,עם זאת אנשים
 4.87%ממוצע ל 10-שנים לאחר מס ,לפי ביצועי עבר
של בנק ישראל שפורסם ב-
עדין צריכים לגור
15/8/18

מי שיכול להרשות לעצמו
התעסקות.
מי שקיבל חינוך פולני

10

רכישת דירה בחו"ל

 200אש"ח

 3-10שנים

רוכשים בית להשכרה
מחברה המנהלת את
הנכסים הנ"ל ונהנים
משכירות ומעלית ערך
צפויה

שכ"ד חודשי  +עלית ערך

11

נדל"ן בחו"ל דרך קרן
השקעות

 100אש"ח

 3שנים

השקעה במימון יזמות
נדלן אמריקאי מסחרי
והתחלקות עם היזם
ברווחים

עליית ערך בסיום ההשקעה רווחים סבירים

12

משרדים להשכרה

 150אש"ח

 3שנים

13

תמא 38

 100אש"ח

 3שנים

14

הלוואה לקבוצת חברות

 300אש"ח

 2-4שנים

15

השקעה במקבץ
סטרטאפים

 1מ' ₪

 5שנים

16

הלוואות מסחריות לחברה
בודדת

 100אש"ח

 2-4שנים

17

השקעה בחברה מסחרית
בודדת

 200אש"ח

 3שנים

במיקום הנכון יציבות
יחסית ובטחון על הכסף

נזילות נמוכה ,סיכונים
הקשורים לכלכלה בחו"ל,
רמאויות ,התעסקות עם
דירה ועם שוכרים בחו"ל

9-12%

נזילות נמוכה ,סיכונים
הקשורים לכלכלה בחו"ל,
רמאיות

10-12.7%

לאחר מס ,לפי ביצועי עבר פרסומים בעיתונות

במיקומים טובים לא יהיה
שינוי שכן אנשים צריכים
לגור.

משקיע ממוצע

פרסומי קרן הגשמה ב-
לפני מס ,לפי ביצועי עבר
BIZPORTAL

המשבר יגרום לחוסר
יציבות בשוק האמריקאי

משקיע ממוצע

פרסומים

הקורונה תגרום לעבור
לעבודה מהבית ולמרות
שעובדים הנשארים
במשרד יצטרכו יותר
מקום )ריחוק  2מטר וכו'(
עדין יהיה עודף משרדים,
מה שיגרום למחירים
לרדת.

משקיע ממוצע עם קצת
אומץ

פרסומים

ככל הנראה ,בעוד שלוש
שנים ,לא יהיה שינוי
בשוק שכן הביקוש לדיור
גדול מההצע

משקיע ממוצע

פרסומים של הצעות
בעיתונות

נוצרו הרבה הזדמנויות
השקעה לעולם שאחר
הקורונה

משקיע ממוצע עם קצת
אומץ

משקיע ממוצע עם קצת
אומץ

לא ברור

משקיע ממוצע עם אומץ

השקעה חד פעמית
במשרד להשכרה
)התפרסם בירושלים,
בחולון ובבת ים( וקבלת
משכנתא מהבנק על חלק
מהסכום .ההכנסה מעודף
שכירות על תשלום
המשכנתא.

עליית ערך

אם הבנין מתאכלס ופועל
יש עלית ערך

אם הבנין מתאכלס ופועל
יש עליית ערך ...ואם לא??

+15%

בניה לצורך מימון

חלוקה ברווחים

עשוי לייצר רווח שנתי דו
ספרתי

חלק מהפרויקטים
מפסידים מסיבות שונות,
התמשכות הבניה

20%-15%

השקעה במימון יזמות
תמא  38מסחרי
והתחלקות עם היזם
ברווחים

ריבית שוטפת  +עלית ערך
בסיום ההשקעה

סיכונים סביבתיים ,תלות
ענפית ,רמאיות

6-10%

לפני מס ,לפי הערכות

משקיעים סכום כסף בקרן
) (VCאשר משקיעה אותו
במספר חברות הזנק

עליית ערך בסיום ההשקעה רווח גבוה

סיכונים סביבתיים ,תלות
ענפית ,רמאיות

7%

לפני מס ,לפי הערכות

כתבות בעיתונות הכלכלית לא ברור

מלווים כסף לחברה

ריבית שוטפת  +עלית ערך
בסיום ההשקעה

סיכונים של השקעה
בודדת ,סיכונים
סביבתיים ,רמאיות

8-12%

לפני מס ,לפי הערכות

פרסומים של הצעות
בעיתונות

משקיעים בחברה

עליית ערך בסיום ההשקעה רווח גבוה

סיכונים של השקעה
בודדת ,תלות ענפית,
רמאיות

25%

לפני מס ,לפי הערכות

כתבות בעיתונות הכלכלית לא ברור

לפני מס

תודה לד"ר מיכאל שראל על העזרה וההכוונה.
ייתכנו ערוצים נוספים שלא פורטו.
בטבלה צוינו רק היתרונות והחסרונות העיקריים ,אולם ברור שקיימים יתרונות וחסרונות נוספים.
מידע זה הינו אינפורמטיבי כללי בלבד ואין לראות בו ייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקיע ו/או הזמנה להציע הצעות ו/או התחייבות מכל סוג שהוא.
האמור לעיל מהווה הצגה כללית בלבד של הנתונים כפי שפורסמו במקור המידע כפי שצויין ליד כל אפשרות השקעה.
ככל שתוצע הצעת השקעה על ידי החברות בקבוצת בסדנו היא תיעשה לכל היותר למספר ניצעים שלא יעלה על  35משקיעים ו 35-מלווים )השקעה בחוב( .הצעת השקעה כאמור איננה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות.
קבוצת בסדנו ו/או הפועלים מטעמה ,אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ,תשנ"ה ,1995-וכל מידע פרסומי שנמסר או שיימסר לגבי אפשרות השקעה לא מהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק.
ט.ל.ח.

משקיע ממוצע

OUR STRUCTURE

המבנה העסקי

בס“ד

DEAL SOURCING - מיון עסקאות
A1. B-SEED (ISRAEL)

B1 SIDRE

1.

Deal Origins: Expos, Word of mouth
Auctions

Deal Origins: Expos, Word of mouth
Service Providers

Locating real estate transactions - איתור עסקאות נדל“ן

Oded
Locating startups - איתור סטארטאפים

Investment Committee

Investment Committee

PREPARATION FOR CAPITAL RAISING - הכנה לגיוס
H

2.

כח הציבור

Club for General Purchasing
Ben-Tov

C1

MARKETING - שיווק בישראל

C2

MARKETING - שיווק בארה“ב

PR, Writing, Graphics & MarCom -  גרפיקה, כתיבה, יח“צ,שיווק

PR, Writing, Graphics & MarCom

Sivan

TBD

 מועדון לקוחות- כח הציבור

כּחהציבּור

FUNDRAISING - גיוס
D2 PARNASA (USA)

D1 PARNASA (ISRAEL)

3.

Fundraising for startups
גיוס בארה“ב
 ארה“ב,אפ-גיוס כספים לעסקאות סטארט

Fundraising for start-up
גיוס בישראל
אפ ונדל“ן-גיוס כספים לעסקאות סטארט

D3 INVESTNATION

K BUILT UP VENTURES

I

Fundraising for startups
גיוס בארה“ב
 ארה“ב,אפ-גיוס כספים לעסקאות סטארט

Venture capital fund for
real estate tech
קרן השקעות בטכנולוגיות נדל“ן

Fundraising for real-estate
גיוס בארה“ב עבור נדל“ן

SIDRE UP

TBD

FOLLOWUP AND BUSINES DEVELOPMENT - מעקב לאחר גיוס ופיתוח עסקי
4.

B2 SIDRE - נדל“ן

G LEADERS

Follow up on Real Estate deals
מעקב עסקאות נדל“ן

Sharon Rubin
אפ- לידים וטיפים עבור עסקאות נדל“ן וסטראט,רעיונות

Startup support

A2 B-SEED (USA) - סטארטפים
Business Development - US
Gabby Hasson - פיתוח עסקי לסטארטאפים

INVESTOR RELATIONS - שירות לקוחות
5.

E1
Meital
ישראל

INVESTOR RELATIONS - שירות לקוחות

E2

INVESTOR RELATIONS - שירות לקוחות

TBD
ארה“ב

A1952 תרשים זרימה של הקבוצה

בס"ד

החברות שבאמצעותן מתבצעת הפעילות
כל החברות המתוארות במסמך זה מקבלות שירותים נלווים מהמחלקות השונות של קבוצת בסדנו,
תיאור השירותים מופיע בסוף מסמך זה.

 .1פרנסה ארה"ב ופרנסה ישראל – פרנסה הינו שם כולל לקבוצת קרנות ומכשירי
השקעה ) (SPVאשר מגייסות עבור חברות הפרוטפוליו את הכספים הנדרשים.
ההשקעה נעשית בדרך כלל באמצעות  SPVהמאגד עד  35ניצעים כפי החוק בישראל
ובארה"ב .הפעילות מתמקדת בציבורים האורתודוקסים.
לפרנסה מגוון רחב של  ,SPVחלקם מיועדים למשקיעים ישראליים בלבד ,חלקם
מיועדים למשקיעים אמריקאים בלבד ,וחלקם מיועדים לגם וגם .חלק מהSPV-

מאפשרים השקעה במספר חברות תחת  SPVאחד ) (mini fundעל מנת למזער את
הסיכונים.
 .2ביסיד ישראל – ממיינת את הזדמנויות ההשקעה הנכנסות וממליצה לקבוצה באלו
מהן להשקיע.
לביסיד מתודת מיון מסודרת ומובנת ,כשבסיומו של תהליך )המתבצע בסיוע משרד
רינהולד כהן משרד הפטנטים הגדול בישראל( ,מתקיימת וועדת השקעות אשר
ממליצה על השקעות .המימון בפועל מסופק ע"י אחת מזרועות המימון )פרנסה,
אינווסטנשן ,בילטאפ( פרנסה ,הזרוע המימונית של הקבוצה.
 .3ביסיד ארה"ב  -דואגת ללוות את החברות ולספק להם שרות של פיתוח עסקי בשוק
האמריקאי ,כולל פתיחת דלתות ,ייצוג בתערוכות ,פיתוח עסקי ,גיוס הון נוסף ועוד
ככל הנדרש.
 .4סידרה – זרוע הנדלן של בסדנו  -ממיינת ובוחרת את הזדמנויות ההשקעה של בסדנו
בתחום הנדלן בישראל ובארה"ב .המימון בפועל מסופק ע"י אחת מזרועות המימון
)פרנסה ,אינווסטנשן ,בילטאפ( פרנסה ,הזרוע המימונית של הקבוצה.
 .5בילטאפ וונצרס – קרן הון סיכון במבנה הקלאסי ,המתמחה בתחום הפרופטק.
משקיעי הקרן משמשים גם כ betasite -עבור חברות הפרוטפוליו.
 .6אנווסטנישן – פלטפורמת השקעה און ליין המיועדת לקהלים האמריקאים .
בשונה מפרנסה ,גיוס הכספים בפלטפורמות אנווסטנישן נעשה באמצעות האינטרנט
בלבד והוא מיועד לקהל הרחב בארה"ב.
 .7לידרס – לידרס הינו מועדון חברתי המונה אלפי איש ופועל בקהל האורתודוקסי
בארה"ב .כל חבר מועדון )לידר( נחשף לחברות הסטרטאפ הישראליות ומנסה לסייע
להם בפתיחת דלתות בשוק האמריקאי.
יט .החברות שבאמצעותן מתבצעת פעילות

ככל שהלידר סיפק "דלת" איכותית ,הוא מתוגמל בסכום שעשוי להגיע לאלפי
דולרים .לידרס הנה שרות יקר מפז עבור חברות ישראליות .לידרס פועלת בארה"ב
בלבד.
 .8כח הציבור – בסדנו מפעילה מועדון צרכנות לרכישה קבוצתית של מוצרים ושירותים
)לא פיננסיים( ,עבור הציבור האורתודוקסי בישראל.
המועדון מנצל את הכח הצרכני ומשיג "דילים" טובים עבור חבריו.
 .9המכרזן – שרות המכרזן מאפשר למשקיע ישראלי או אמריקאי בעל הון של מינימום
 ₪ 400,000לבצע באמצעותנו רכישה של נדלן ממכרזים/מכירות פומביות בישראל.
אנו מציעים שירות הכולל את ביצוע כל התהליך החל מאיתור הנכס ,דרך תהליך
בדיקת הנאותות וכלה ברכישה .בתמורה אנו גובים עמלה צנועה.

תפקידי המחלקות השונות
כל הזרועות בקבוצה מטופלות על ידי המחלקות השונות בקבוצת בסדנו וביניהם:
המחלקה המשפטית בניהול עו"ד יניב דריהם ,מטפלת בכל נושאים משפטיים כולל חוזים
מול ספקים ,חוזים מול משקיעים ,חוזים מול חברות השקעות ועוד.
המחלקה הפיננסית בניהול רו"ח אבישי מהלא ,הדואגת לעמידה בתקציב ,הנה"ח ,טיפול מן
הבנקים ,מאזנים ועוד.
מחלקת שיווק ופרסום בניהול מר אבי בנטוב ,דואגת לתוכן שיווקי ,עיצוב ,דיגיטל ,משא
ומתן מול ערוצי מדיה שונים ומול הדיגיטל וכו'.
מחלקת מכירות בניהול מר מאיר גרוס ,אחראית להפעלת אנשי המכירות ,אספקת החומרים
עבורם .קבלת דיווחים והזנתם למערכת ה CRM -המשוכללת שלנו.
מחלקת שירות לקוחות בניהול גב' שולמית הקלמן ,מעדכנת את המשקיעים בהתפתחויות
השונות ,מבצעת עבורם אינטגרציה עם שאר המחלקות ומטפלת באירועים מיוחדים ,תלונות
ושבחים )בעיקר שבחים!!( המגיעים לחברה מפעם לפעם.
מחלקת ידע ומידע בניהול גב' מיטל ערמי מאגדת ,מסדרת ומנגישה את כל חומרי בסדנו
השונים כגון קבצים ,פרסומים ,מדיה דיגיטלית וכו' ,ובנוסף משמרת את הידע הנצבר ע"י
העובדים.

יט .החברות שבאמצעותן מתבצעת פעילות

בס"ד

קרנות פרנסה – איך אנו פועלים
תוכן עניינים
הרקע להקמת קרנות פרנסה
קרנות פרנסה – אודות
גיוס כספים
צפי הרווחים של הקרנות
מבנה ארגוני והגדרות
צוות
אופן הפעילות הכללי
ליווי וייעוץ חיצוני

פרנסה ניהול  -מבנה ותכנית עבודה
תחומי פעילות
מגבלות ההשקעה
מיקוד ההשקעה
גורמי הצלחה
גורמי סיכון
מדיניות השקעות ועקרונות לביצוע השקעות
ליווי חברות-המטרה

פרנסה מסמך הסבר מפורטB1380.docx

הרקע להקמת קרנות פרנסה
בעולם של היום ,הכסף הגדול מגיע מרעיונות גדולים .רוב העשירים החדשים יצרו את הונם מהשקעות
בתחומים חדשניים .גוגל ,פייסבוק ,טוויטר ועוד  -כולם רעיונות שהפכו ,בהשקעה נכונה ,למכרי זהב של
מאות מיליארדי דולרים.
סדרת קרנות פרנס"ה שקבוצתנו מנהלת ,מאפשרות לאנשים פרטיים להשקיע סכומים קטנים במקבץ
מיזמים ולהיות שותפים ברווחים .פיזור ההשקעה בין משקיעים ומיזמים שונים ,יוצר הזדמנות להשקעה
בעלות סיכון אולם עם סיכוי לתשואות משמעותיות.

קרנות פרנסה – אודות
חברות וקרנות פרנס"ה הינן קבוצת חברות שכל אחת מהן מושקעת בחברת סטרטאפ אחת או במקבץ חברות
סטרטאפ ).(mini fund

לצורך הנוחות ,במסמך זה יקראו כל החברות בשם "קרנות" גם אם יש בהן רק חברה אחת.
הקרנות מוקמות ע"י בסדנו ) - (Besadnoקבוצה אמריקאית-ישראלית מובילה ומנוסה בתחום .מטרת
הקרנות היא לגייס כספים מקבוצות של משקיעים לצורך השקעה בעסקים ,מוצרים ופטנטים בעלי
פוטנציאל מבטיח .תהליך הסינון של המיזמים נעשה באמצעות חברת אחות ביסיד ישראל ,ולאחר ההשקעה
מוצמד לחברות ליווי מקצועי ע"י חברת אחות נוספת – ביסיד ארה"ב ,עד אשר יבשילו ליישום בפועל
ולמכירה ברווח נאה לחברות חיצוניות.
קרנות פרנס"ה )פיתוח רעיונות ,ניהול סיכונים והשקעות( ,משקיעות סכומים של מאות אלפי דולרים עד
מיליוני דולרים בודדים לפרויקט  -כאשר לאור ניסיון הענפי המצטבר ,הרווח על ההשקעה ) (ROIעשוי להגיע
למכפלות גבוהות.
הקרנות פועלות בשיטת מימון המקיפה מספר גדול של מיזמים .זאת כמענה לסיכון הכרוך בהשקעה במיזם
בודד ,כאשר הניסיון מלמד שמיזמים רבים נכשלים באופן מלא או חלקי .צירוף מספר מיזמים לקרן מסייע
לפיזור הסיכונים ולניהול מחושב שלהם .יחד עם ליווי המיזמים ופיתוחם העסקי המקצועי על ידי מיטב
מומחי בסדנו ,עולה פוטנציאל הרווח של הקרן .השילוב בין סיכון נמוך וסיכוי גבוה מהווה יתרון מול סוגי
השקעה אחרים  -בבנק ,בנדל"ן או בבורסה  -והופך את פרנס"ה לאפיק השקעה אלטרנטיבי ,כדאי ומשתלם.

גיוס כספים
לצורך גיוס הכספים לקרן ,פונה כל קרן למשקיעים קטנים ומציעה להם לרכוש יחידות השקעה ,כשהקרן
משתדלת לפזר את ההשקעה בין חברות-מטרה ופרויקטים רבים.
יחידת ההשקעה ניתנת להעברה בין משקיע למשקיע בכל עת.
ליחידות ההשקעה מבוצעת הערכת שווי בהתאם לשיקול דעת חברת הניהול .ערך יחידות ההשקעה נגזר
מתוך הערכת שוויים הכללי של המיזמים ושל העסקים שבהם הושקעו כספי הקרן ,נכון לתאריך עריכת
השווי.
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צפי הרווחים של הקרנות
בהתאם לכללי ודיני ניירות ערך ,חברות השקעה מסוגה של בסדנו מנועות מלפרסם מידע בנוגע לרווחים,
תשואות ,הערכות או ביצועי עבר של חברות  SPVאו של קרנות שמשקיעות במספר חברות סטארטאפ ,מאחר
ומדובר בהשקעות בשוק הון סיכון ולאור העובדה שללא פרסום תשקיף ,קשה למשקיע פוטנציאלי להעריך
את הסיכונים והסיכויים.
עם זאת ,מותר לנו לפרסם כי משקיעים שלנו חוזרים ומשקיעים איתנו שוב ושוב במשך שנים רבות ,דבר
המעיד ככל הנראה על שביעות רצון מהתוצאות והביצועים של קבוצת בסדנו.

מטרות
פרנס"ה שמה לה למטרה ללוות מיזמים כדאיים ,באמצעות גיוס משקיעים פרטיים המממנים את תהליכי
ההקמה והפיתוח ושותפים ברווחים .כך אנו מעניקים ליזמים חדשים הזדמנות לפרוץ קדימה  -ולציבור
הרחב הזדמנות "להשקיע בקטן ולהרוויח בגדול".
קרנות פרנס"ה פועלות מתוך הקהילה הדתית ,איתה ולמענה ,במטרה לאפשר רווח ופרנסה בכבוד לציבור
הדתי .למשקיעים ,מגישות הקרנות אפיקים אלטרנטיביים להשקעות בנדל"ן ,בבנק או בבורסה ,תוך סיכון
נמוך וסיכוי גבוה.
ליזמים ,מציעות הקרנות בדיקת היתכנות שתחסוך מראש הפסדים ועוגמת נפש במידה שהמיזם אינו רווחי.
מיזמים בעלי פוטנציאל יקבלו בקרנות ליווי מקצועי מקיף שיביא את היזם למיקסום העסק ולרווחיות
משמעותית .בד בבד ,יוצרים הקרנות והעסקים המתפתחים עשרות מקומות עבודה חדשים.
לבסדנו ניסיון עשיר במסחר במגוון שווקים משנת  1985בה פיתחה מערכת קשרים עניפה עם גורמים רבים
בתחום .מאז פתיחתם של משרדי קבוצת בסדנו בישראל ,רכשנו ניסיון והצלחה גם בליווי ובפיתוח של עסקים
ישראליים .המפורסמים שבהם - SkySaver :חברה המפתחת ציוד חילוץ חדשני ומונפקת בבורסה ,ו-
 - Urbanהמפתחת מסוק מתקדם בשיתוף צה"ל ומשרד הביטחון .היכולת שלנו לייעץ ,ללוות ולקדם יוזמות
ורעיונות ,הביאה למאות פניות מצד בעלי עסקים ויזמים פרטיים המבקשים להיעזר בשירותינו.
מדי חודש נבדקים רעיונות ומיזמים חדשים רבים ,ממיינים את אלו שמסיבות שונות אינם ברי-יישום,
מאתרים ומקדמים רעיונות מעניינים בעלי סיכויי רווח גבוהים .ככלל ,התנאים להצלחתם של אלה הם
שניים :ליווי ראשוני בהיבט התכנוני ,המשפטי ,הפיננסי ,השיווקי וכו'  -לצד מימון התחלתי של פיתוח
הרעיון ,משלב השרטוט עד לשלב האבטיפוס ,וכמובן שלולא סיעתא דשמיא ,שום דבר לא זז!

מבנה ארגוני והגדרות במסמך זה
מסמך זה יתאר את המבנה של סדרת הקרנות ,את צורת פעולתם ואת הקשר ביניהן כמפורט.
ההגדרות במסמך זה:
א.

ביסיד ישראל – חברת המיון המאתרת וממיינת את חברות המטרה שבהן ישקיעו הקרנות .לביסיד
ישראל גם זרוע אמריקאית המסייעת לחברות המטרה בשוק האמריקאי.

ב .ביסיד ארה"ב – דואגת לקדם את עסקי חברות הפרוטפוליו בארה"ב.
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ג.

פרנסה ניהול -לאחר בחירת חברת מטרה ע"י ביסיד אחראית פרנסה ניהול לגיוס הכספים ,לניהול
ולתפעול השוטף של קרנות ההשקעה .פרנסה ניהול גם מחליטה לאיזו מקרנות ההשקעה לשייך
אותה.

ד.

קרנות ההשקעה " -פרנסה " ,"61פרנסה  "62וכו' – מטרתן של הקרנות היא לגייס כספים ולרכוש
באמצעותם שליטה או אחזקה בחברת מטרה; הקרנות הינן הכלי המשפטי שבאמצעותו אנו מאגדים
את ההשקעה .חלק מהקרנות מושקעות במספר חברות ,וחלקן בחברה אחת .בין כל החלקים
מתקיימת סינרגיה עסקית ,על אף שמדובר בישויות משפטיות נפרדות.

ה.

חברות-המטרה  -החברות השונות שהשקענו בהן .חברות אלו מנוהלות ע"י יזמים ואנו השקענו בהן
)בד"כ יחד עם גופים אחרים( סכומי כסף משתנים.

צוות
צוות בסדנו מונה אנשי מקצוע בכירים ובעלי ניסיון עשיר בתחומם:
א.

וועדת השקעות  -מבית קבוצת בסדנו ,המאשר מיזמים חדשים להשקעה ודן בדרכים לקידומם;

ב.

מחלקת הערכת סיכונים  -הבוחנת את הישימות ואת הכדאיות של המיזמים המוגשים לאישור;

ג.

מחלקה משפטית  -הבודקת ומסדירה נושאים כגון רישום פטנטים וזכויות קניין;

ד.

צוותי ליווי  -שכל אחד מהם אחראי לפיתוח ולליווי של מספר עסקים ופרויקטים;

ה .צוות קשרי משקיעים  -הממונה על מתן שירות ומידע למשקיעים ועל גיוס משקיעים חדשים.
בעת הצורך ,שוכרת הקרן את שירותיהם של מומחים חיצוניים בהתאם לסוג העסק הנדון.
הצוותים פועלים תחת החברות השונות בקבוצת בסדנו ,כל אחד לפי תפקידו.

אופן הפעילות הכללי – ביסיד ופרנסה
משרדי ביסיד ופרנסה פועלים במקביל בישראל ובארצות-הברית ,תחת ניהול וליווי של מומחי בסדנו .הן
מנתחות מיזמים המועמדים להשקעה ,מאתרות הצעות בעלות פוטנציאל גבוה ומגישות אותן לאישור וועדת
ההשקעות .המיזמים הנבחרים זוכים לליווי שוטף ולפיתוח עסקי מקצועי באמצעות אנשי בסדנו בישראל
ובארה"ב ולמימון דרך אחת מקרנות הפרנסה.
אנו משתפים פעולה עם חברות ועם קרנות הון סיכון מבוססות בארץ ובחו"ל ,כדי למכור להן מיזמים שהגיעו
לשלב המתאים המאפשר "אקזיט"  -מכירה ברווח נאה .אין בכוונתנו לפתח עסקים עד לשלבים מאוחרים,
אלא לשמש חממה לעסקים צעירים בתקופה הראשונה שלהם ולאחר מכן למכרם.
באם נדרשות השקעות גדולות במיזם מסוים ,אנו פונים למשקיעים הקיימים ומעניינים אותם בהשקעה
ישירה במיזם .לדוגמה :במיזם הדורש השקעה של  10מיליון  ₪והקרן במגבלותיה מוכנה להשקיע רק 2
מיליון  - ₪מוצעות יחידות השקעה נוספות לחברים המעוניינים להשקיע ישירות במיזם ,ללא קשר לקרן.
במקרה של מיזם הזוכה לביקוש רב ,ניתנת עדיפות לחברי קרן ותיקים יותר.
אנו מקפידים על שקיפות ,מדווחים למשקיעים מדי רבעון על סוגי ההשקעות ועל התקדמות הפרויקטים
השונים ,ומאפשרים לחברים להתעדכן בכל עת במצב הקרן .המשקיע יכול למכור את יחידת ההשקעה שלו
בכל עת ,בכפוף למציאת קונה המעונין.
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ליווי וייעוץ חיצוני
לטובת הפעילות ,גייסה בסדנו את ליוויים של מיטב המשרדים בישראל.
משרד עורכי-דין מהמומחים בתחומו בארץ מלווה משפטית את הפעילות ואחראי להיבטים המשפטיים
הקשורים בגיוס הכספים ,בהתקשרויות ובחוזים עם היזמים ועם החברות הרוכשות את המיזמים.
משרד רואי חשבון ,מהמשרדים המומחים והגדולים בישראל בתחומו ,ממונה על מיסוי הקרן ועל ליווי
המיזמים לפי הצורך ,כולל הנפקה בורסאית במידת הצורך.
על בדיקת הפטנטים ,יישומם ורישומם ,מופקד משרד עורכי הפטנטים המוביל בישראל " -ריינהולד כהן
ושות'".

פרנסה ניהול  -מבנה ותכנית עבודה
כל הפעילות האופרטיבית הנוגעת לניהול העסקי ,מבוצעת דרך חברת הניהול.
א.

על פי הסכמי ההשקעה ,מעניקה כל קרן לחברת הניהול את הסמכות לנהל בפועל את הפעולות
היומיומיות והשוטפות מול חברות-המטרה ולהוציא לפועל את ההחלטות ואת המדיניות של
דירקטוריון הקרן ,כפי שיינתנו מפעם לפעם.

ב.

סמכויות הניהול עומדות בתוקפן עד לסיום הליך פירוקה של הקרן.

תחומי פעילות
חברת הניהול מבצעת באמצעות הקרנות השונות השקעה בחברות-מטרה  -חברות בראשית דרכןStart- ,
 .Upהשקעות כל קרן מוגדרות כהשקעות "הון סיכון" והינן עתירות סיכון .החברה משתדלת לצמצם את
הסיכונים באמצעות בחינה מדוקדקת של יעדי ההשקעות ובאמצעות פיזור רחב של ההשקעות.

מגבלות ההשקעה
אנו משתדלים כי כל קרן תגביל את השקעותיה לחברות-מטרה מסוג מוגדר או מתחום פעילות מוגדר .כמו
כן ,הקרן אינה מוגבלת לסוג מסוים של השקעה )כגון השקעה כנגד הקצאת מניות בלבד ,השקעה במסגרת
סיבוב השקעה ראשון בחברות ,וכדומה( .כל מקרה של השקעה מובא בפני חברי ועדת ההשקעות של
הקבוצה ונבחן לגופו בהתאם לכללי המדיניות ,כמפורט במסמך זה.

מיקוד ההשקעה
קרנות הון סיכון משקיעות בחברות-מטרה שמרכיב המחקר והפיתוח הינו החלק העיקרי בהן .השקעות
אלו הן בעלות מרכיב גבוה של סיכון ,מאחר ורמת אי הוודאות גבוהה.
ההשקעה מתבצעת בדרך כלל בשלבים מקדמיים מאד בחייה של חברת-המטרה:
א.

השלב הראשוני  -שלב הזרע  -מימון ראשוני של החברה משלב הרעיון ,בניית התכנית העסקית,
הכנת פטנטים ובדיקות היתכנות שונות .בנוסף ,הקמת תשתית ומבנה ראשוני לחברה .בדרך כלל,
בשלב זה מכילה החברה את צוות היזמים ועובדים ראשונים;
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ב.

שלב המחקר והפיתוח  -מימון הנועד בעיקר לצרכי המשך פיתוח ,גיבוש המוצר ,בניית מערך שיווקי
ראשוני והגעה לשלב ה"בטא"  -בדיקה אצל לקוחות ולעתים אף התקנות ניסיון ראשונות.

גורמי הצלחה
הצלחה בשוק הון הסיכון תלויה בין היתר בגורמים הבאים:
א.

יכולת הקרן להיחשף להזדמנויות עסקיות מבטיחות ,כלומר לקבל מידע לגבי מגוון הזדמנויות
עסקיות ורעיונות ,ולנתחם באופן מקצועי .פרנס"ה מקיימת קשר עם גורמים פעילים בשוק וכן עם
יזמים ,עם קרנות ועם חממות טכנולוגיות שונות ,כדי להיחשף למידע וליצור שיתופי פעולה;

ב.

שמירה על החזקות הקרן ,הגנה מפני דילולן ומציאת מקורות מימון להשקעות הון סיכון;

ג.

הצלחת חברות-המטרה ,התלויה בין היתר גם באופי ובאיכות של הליווי הניתן להן .אנו פועלים
לעשיית המירב האפשרי ,הן בצד העסקי והן בצד המימוני ,על מנת להבטיח את הצלחת החברות
בהמשך דרכן;

ד.

יכולת מימוש ההשקעה  -באמצעות ביצוע אקזיט ,הנפקת החברה ,מכירה ,מיזוג או כל דרך אחרת.

גורמי סיכון
פעילותה של הקרן חשופה לגורמי סיכון המקובלים בהשקעות הון סיכון ,וכן לגורמי סיכון אחרים ,כדלהלן:
א .סיכוני מקרו
 .1תנודות בכלכלה העולמית  -תנודות אלו הן בעלות השפעה על האפשרות לגייס הון עבור חברות-
המטרה ,ועל מידת הצלחתן העסקית של החברות;
 .2מצב שוקי ההון בארץ ובעולם  -גורם מהותי המשפיע על שווי חברות-המטרה ועל והיכולת
לממש את ההשקעות בהן.
ב .גורמי סיכון ענפיים
כאמור ,השקעות בחברות-מטרה הינן השקעות ברמת סיכון גבוהה .קיימים מספר גורמים עיקריים
שבגינם עלולה השקעה בחברת-מטרה לרדת לטמיון ,כולה או חלקה:
 .1קשיים בחברת-המטרה  -האפשרות שהמוצר שבפיתוחו עוסקת חברת-המטרה לא יפותח ,עקב
קשיים בפיתוח ועיכובים הכרוכים בעלויות נוספות שהיקפן לא ניתן להערכה .התקדמות
הטכנולוגיה עלולה לגרום לכך שלאחר שהמוצר יפותח ,לא ניתן יהיה לשווק אותו או שהשיווק
יתקל בקשיים .במקרה זה ,ייתכן שלא יהיה ניתן להעריך את היקף הכספים שיידרשו לשם
פיתוח המוצר ,ייצורו ו/או שיווקו.
יתכנו גם קשיים בגיוס כוח אדם מתאים ,חוסר יכולת להעריך כניסה של מתחרים לשוק ,או
הקטנת ביקושים;
 .2קשיי מימוש  -השקעה בניירות ערך של חברות-מטרה הינה השקעה בניירות ערך שאינם
רשומים למסחר בבורסה .בשל כך ייתכן קושי במכירת ניירות הערך האמורים ו/או במימושם
במקרה שייווצר צורך בכך .בכל מקרה של מכירה ברווח של ניירות ערך כאמור ,יחויב המוכר
במס כמקובל.
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מדיניות ההשקעות של הקרנות ועקרונות לביצוע השקעות
מדיניות ההשקעות של פרנסה מבוססת בין היתר על העקרונות הבאים:
א.

התמקדות בעיקר בחברות-מטרה הנמצאות בראשית דרכן;

ב.

גיוון תיק ההשקעה של כל קרן באופן שמספר ההשקעות יקיף מספר רב של השקעות שונות;

ג.

בחירה בהשקעות שבהן יש יתרון גדול לתשואה על פני סיכון;

ד.

השקעה מקסימלית של עד  15%מהון כל קרן בחברת-מטרה אחת .שיעור ההשקעה לעניין זה נבחן
במועד ההשקעה .הון הקרן לעניין זה מוגדר כסך כל הסכום שגויס עד לתאריך ההשקעה .ייתכן
שהסכום ישתנה במשך הזמן כתוצאה מגיוסי הון נוספים ,אם יהיו;

ה.

השקעות של קרן מתבצעות על פי רוב על בסיס פיננסי וללא צורך בשליטה בחברות-המטרה; או,
במקרים מסוימים ,תוך מעורבות של חברת הניהול ו/או של מי מטעמה בפיקוח ובניהול בחברת-
המטרה;

ו.

ההשקעות הינן על פי רוב לטווח קצר או בינוני ,תוך שאיפה לבנות מודלים למימוש ו/או למכירה -
אקזיט רווחי;

ז.

הצעות ההשקעה מוצגות בפני חברי ועדת ההשקעות של פרנסה ,על ידי הנהלת הקרן או מי מחברי
ועדת ההשקעות ,לאחר שחברות-המטרה נתנו את הסכמתן להשקעה כאמור;

ח.

חבר ועדת ההשקעות המבקש להציע הצעה להשקעה בחברת-מטרה מסוימת ,מציג בפני ועדת
ההשקעות נתונים עיקריים הנוגעים להשקעה והמאפשרים קבלת החלטה בעניינה ,לרבות הצגת
חברת-המטרה ,פעילותה ,תוכנית עסקית ראשונית ותנאי ההשקעה העקרוניים;

ט.

ועדת ההשקעות היא המוסמכת לקבל החלטת השקעה;

י.

עם אישור החלטה בדבר ביצוע השקעה ופרטי ההשקעה ,נבחרת הקרן המתאימה לביצוע ההשקעה.

ליווי חברות-המטרה
א .אנשי בסדנו ,באמצעות חברות הבנות ,ביסיד ישראל וביסיד ארה"ב ,מלווים את חברות-המטרה
בעיקר בנושאים הבאים:
 .1ייעוץ בהקטנת סיכונים טכנולוגיים;
 .2עבודת שוק אינטנסיבית;
 .3טיפול כולל בקניין הרוחני  -בדיקות והגשת הפטנט;
 .4עזרה בהקמת שידרה ניהולית ומקצועית לחברה;
 .5גיוס ההון הנדרש להמשך פיתוח המוצר וקידום החברה.
ב .בתחום האדמיניסטרטיבי ,אנו מאפשרים לחברת-המטרה להעזר באנשי הכספים ,הנהלת
החשבונות והאדמיניסטרציה ,ברואי החשבון ובעורכי הדין של הקרן ,בנושאים הנדרשים השונים.
על תהליך הסינון והליווי של המיזמים תוכלו לקרוא בפרק המתאר את ביסיד ארה"ב המצורף בסוף מסמך
זה.
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בס"ד

ביסיד ישראל
ביסיד ישראל אחראית על מיון המיזמים המוצעים להשקעה ,קיום תהליך דיו דילגנס והחלטה על השקעה.
החברה מעסיקה  6עובדים ופועלת ממשרדינו בבנין ריינהולד כהן בתל אביב.
התהליך מתבצע בצורה המתוארת כאן:
טיפול בהצעות נכנסות
הצעות להשקעה מגיעות במייל ,בפקס ובטלפון ,או באמצעות פניה ישירה לביסיד או לחברי ההנהלה מצד
עסקים ויזמים.
כל יזם פוטנציאלי המבקש סיוע בפיתוח עסק ,פרויקט או רעיון ,נדרש למלא שאלון פרטים אישיים ,הכולל
פירוט על אודות השכלתו ,ניסיונו והרקע שלו בענף שאליו קשור המיזם .כמו כן מגיש היזם דפי אינפורמציה
ובהם תיאור של מהות המיזם ,יתרונותיו וחסרונותיו וכיו"ב.
באמצעות המידע הראשוני ,אנו מבצעים הערכה בסיסית של רצינות היזם והמיזם ,של סיכויי ההצלחה ושל
כדאיות ההשקעה בפרויקט .באם ההערכה חיובית ,ממשיכה הקרן לשלב הבא של בדיקת סיכויי ההצלחה:
התייעצות עם אנשי מקצוע הקשורים לתחום הספציפי של המיזם ,מתוך מאגר מומחים ויועצים מובילים
בתחומם.
א .סינון ראשוני
צוות מומחים מטעם הקרן מרכז את ההצעות הנכנסות ,בוחן אותן ראשונית וממיין אותן לקראת המשך
בדיקה וטיפול.
הצעת השקעה שנמצא כי אינה מתאימה ,מטופלת באופן הבא:
 .1ההצעה מתועדת במערכת ,במאגר הצעות ההשקעה של ביסיד.
 .2ניתנת תשובה למציע .במידה שההצעה הגיעה דרך מתווך ,יעודכן גם המתווך.
הצעה המתאימה להמשך בדיקה ,מועברת על ידי צוות המיון לשלב הבא.
ב .בדיקת היתכנות ראשונית
ההצעות שאושרו על ידי צוות המיון ,נשלחות לבדיקה נוספת ומעמיקה על ידי אנשי מקצוע ספציפיים ,בכללם
צוות חברת 'ריינהולד-כהן' המתמחה ברישום פטנטים ובקניין רוחני.
בדיקת ההיתכנות קובעת את פוטנציאל ההצלחה והרווח של חברת-המטרה .חברה שנכשלה בבדיקה
ונמצאה כלא מתאימה להשקעה  -מטופלת הצעת ההשקעה בה כהצעת השקעה שאינה מתאימה ,כדלעיל.
הצעות השקעה בחברות-מטרה שעברו את הבדיקה בהצלחה ,מועברות לדיון בוועדת ההשקעות.
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ג .דיון בוועדת ההשקעות
ועדת ההשקעות מתכנסת מספר פעמים בשנה ודנה בהצעות ההשקעה שצלחו את בדיקת ההיתכנות
הראשונית.
ברוב המקרים הרכב הוועדה יהיה 3 :נציגים של ביסיד; נציג אחד ממשרד הפטנטים; נציג אחד מטעם משרד
ראיית-חשבון; נציג אחד מטעם משרד עריכת-דין; נציג אחד ממשרדי ביסיד בניו-יורק .בסך הכל  7חברי
ועדה.
הצעות שאושרו ,ממוינות בוועדת ההשקעות לשניים:
א.

הצעות העשויות להתאים לגופים אחרים
הצעת השקעה שאינה מתאימה עבורנו אך עשויה להתאים לגוף אחר ,מטופלת באופן הבא:
 .1ההצעה מתועדת במערכת ,במאגר הצעות ההשקעה;
 .2ההצעה נשלחת לכל חברי ההנהלה בכדי לקבל רעיונות והפניות אל מתעניינים
פוטנציאליים;
 .3המציע מעודכן בתהליך ,ונחתם עמו הסכם תיווך מפורט;
 .4ממונה מטעמינו פועל ל"תפירת" עסקה עם גופים מתאימים.

ב.

הצעות העשויות להתאים להשקעה
הצעת השקעה שעשויה להתאים לנו מטופלת באופן הבא:
 .1ההצעה מתועדת במערכת ,במאגר הצעות השקעה לבדיקה;
 .2מתבצעת התייעצות בנושא עם חבר/י ועדת ההשקעות הבקיא/ים בתחומים הרלוונטיים.
במידה ויש עניין בהצעה ,היא מועברת להמשך טיפול כדלהלן;

 .3ההצעה מועברת לדיון מעמיק בוועדת משנה לוועדת ההשקעות ,לאישור ולטיפול בקידום
ההשקעה והליווי של חברת-המטרה.
מודגש כי כל ההצעות מתועדות ומתויקות במערכות שלנו .מאגר המידע מתעד את הפניות המתקבלות כולל
הפרטים המלאים ,דרך המעקב ,שלבי הטיפול והגורם המטפל.

קידום הצעת השקעה מאושרת
נוהל הקידום של הצעת השקעה בוועדת המשנה ,כולל בדיקה מעמיקה מול חברת-המטרה שבה אנו
מתכוונים להשקיע ,תוך קידום מוכנותה של חברת-המטרה לקראת צעדי הפיתוח.
א .תהליך הקידום
בדיקת השקעה על ידינו מטופלת באופן הבא:
 .1שלב הקמת החברה ותכנית עסקית מקיפה  -בשלב הראשון ,לומד הצוות שלנו יחד עם יזמי
הפרויקט את השוק ואת הצורך ,בין היתר על ידי מחקר ,ניתוח שוק ושיחות עם לקוחות
פוטנציאליים ,עם אנשים מהתעשייה הרלוונטית ולעתים עם אנשי אקדמיה מהתחום.
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הטכנולוגיה נבדקת לעומק מבחינת ישימותה ,חדשנותה ,הקניין הרוחני והאפשרות לרשום
פטנט .כמו-כן נבדקת היכולת להגיע לאבן דרך משמעותית בפיתוח תוך עמידה בתקציב ובלוחות
הזמנים המוכתבים על-ידי הקרן.
על בסיס המידע שנאסף ,נבנית תכנית עבודה לפרויקט .צוות ביסיד מכין את המסמכים
הראשוניים של הפרויקט ,הכוללים תמצית מנהלים ,מסמך המתאר לעומק את הטכנולוגיה ואת
השוק ,ריכוז חוות דעת של מומחים וכו' .לאורך כל ביצוע שלב הבדיקה הראשון ,נערכת היכרות
מעמיקה בין צוות ביסיד לבין יזמי חברת-המטרה ומנהליה;
 .2אישור סופי בוועדת המשנה של ביסיד  -בשלב השני של הבדיקה ,מתקיים דיון בוועדת המשנה
בנוכחות היזמים והמנהלים של חברת-המטרה .הוועדה קובעת ומאשרת את גובה התקציב
הכללי להשקעה ,וכן את גובה הסכום ההתחלתי המוקצב למיזם בתקופה מוגדרת מראש.
 .3במידה וההחלטה הסופית שלילית ,מטופלת הצעת ההשקעה זו כהצעה שאינה מתאימה או
כהצעה המתאימה לגופים אחרים ,לפי הנידון ,כדלעיל.
ב .מינוי יועץ מקצועי נוסף
החלטה על מינוי יועץ מקצועי לבדיקה נוספת של הצעת השקעה ,מטופלת באופן הבא:
 .1במידה שהנהלת ביסיד מחליטה כי יש צורך בייעוץ מקצועי ,נוסף על הבדיקות שנעשו עד לאותו
שלב  -מבקשת חברת הניהול אישור לעשות כן מיו"ר ועדת ההשקעות;
 .2התקבל אישור למינוי יועץ מקצועי ,בוחרת הנהלת ביסיד יועץ שכישוריו ושנסיונו מתאימים
לבדיקת ההשקעה שבנדון .ההנהלה מסכמת עם היועץ בכתב את היקף עבודתו ,את שכרו ,וכן
את לוחות הזמנים לביצוע עבודתו;
 .3היועץ המקצועי מגיש את מסקנות-עבודתו בכתב ,ולאחר מכן נפגש עם הנהלת ביסיד ומקיים
דיון בתוצרי עבודתו;
 .4במידה שהמלצת היועץ על השקעה בחברת-המטרה הינה חיובית ,ובמידה שהמלצתו התקבלה
על ידי צוות ביסיד הדן בנושא ,מועברות מסקנות עבודתו ,בצירוף המלצתה של הנהלת ביסיד,
לדיון בוועדת ההשקעות )שלב א.(2-
חברת-מטרה שהצעת ההשקעה בה אושרה סופית  -נערך הסכם בינה לבין הנהלת ביסיד לצורך קבלת מימון
פיננסי באמצעות פרנסה וכן ליווי ופיתוח עסקי מקצועי ,כמפורט בחוזה הנחתם בין הצדדים .בסדנו משקיעה
חלק מההון הראשוני בפרויקט ומלווה אותו עד לשלב המכירה ,כעבור זמן משוער של  3שנים .מבנה הליווי
בפועל נקבע בהתאם לסוג המיזם ולאופציות הפעילות בו.
לביסיד מתודה מסודרת לניהול הצעות ההשקעה ולתיעול הידע המצטבר .עם זאת ,ביסיד שומרת לעצמה
את הזכות לשנות חלק מהנהלים לצורך התאמה ספציפית למיזמים הנכנסים למערכת ,ככל שיידרש.
לאחר ההשקעה ,תבצע ביסיד ארה"ב את הליווי של החברה ואת הפיקוח עליה.
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ביסיד ארה״ב
ביסיד ארה״ב נוסדה על מנת להוות גשר בין סטרטאפים ישראלים לשוק האמריקאי ומשמשת זרוע לקבוצת
בסדנו ישראל.
החברה כוללת צוות מקומי ומיומן עם ניסיון רב של עשרות שנים ,קשרים והתמחות בשוק האמריקאי.
ביסיד פועלת ממשרדי בסדנו בברוקלין ובמנהטן ומפעילה צוות של  5אנשים.

הפעילות בארה״ב כוללת
 .1עזרה באיתור ובחירת סטארטפים להשקעה בישראל
● פגישות עם הצוות בביסיד ישראל וחשיפה לסטרטאפ שעבר סינון ובדיקת נאותות ראשוניות
● מתן חוות דעת בראיה אמריקאית והשתתפות בוועדת ההשקעות בישראל
 .2למידה
● מחקרי שוק רלוונטים לסטרטאפ שנבחר להשקעה בישראל על מנת להבין את ההתאמה והצורך
בשוק האמריקאי לפתרון של הסטרטאפ הישראלי
● עבודה עם מומחים בתחום וחברות אשר משמשים פיילוט
 .3המלצה על אסטרטגית חדירה
● הקו המנחה הינו אסטרטגיה אשר תתמוך בגידול מקסימלי וכניסה חלקה לשוק
● חיבור עם שותפים עסקיים ושחקנים מובילים בשוק
 .4משוב לסטרטאפ
● להתאים את הפתרון/מוצר/שירות בצורה מיטבית בהסתמך על אסטרטגית החדירה
● המלצה על שינויים ותוספות טכנולוגיים כולל רגולציות ,שירות ומחיר ללקוח הסופי
● משוב על חומרים מקצועיים ושיווקים והתאמתם לשפה המקומית
 .5יישום האסטרטגיה
● פריצה לשוק האמריקאי ומציאת לקוחות רלוונטים על מנת לייצר מכירות
● ליווי הסטרטאפ בפגישות ,כנסים מקצועיים ,אירועים קיימים ובאירועים פנימיים של ביסיד
בארה״ב
● קידום מכירות ,שיווק ופרסום
● שילוב ויצירת סינרגיה בין הסטרטאפים אחרים אשר נמצאים בפורטפוליו של בסדנו/ביסיד
● הפעלת קשרים אישיים אשר נבנו עם הצוות המקומי בארה״ב
● עזרה בלוגיסטיקה וצרכי הסטרטאפ ,משלבי החדירה לשוק ועד להקמת ישות אמריקאית
מקומית עובדת ,וזאת על מנת לחסוך זמן ומשאבים יקרים
● עזרה בגיוס משאבים כספיים נוספים מקרנות ומשקיעים אמריקאים

B1360.docxביסיד ארהב מסמך הסבר

בס"ד

סידרה
בעקבות הדרישות להנגשת עסקאות נדלן בארה"ב עבור המשקיעים שלנו ,הקמנו את חברת
סידרה.
סידרה – )ראשי תיבות באנגלית סיעתא דשמיא ריל אסטיט( התמקדה במיון עסקאות נדלן
מכל הסוגים ,בעיקר בשוק האמריקאי ,ואליה צורפה פעילות הנדלן בשוק הישראלי.
מתודת העבודה של סידרה היתה זהה לרוב החברות מסוגה ,שהינה קבלת העסקאות ,בדיקת
נאותות )כולל לימוד האזור( משא ומתן עם היזם ,ועסקה .לאחר העסקה ליווי חודשי צמוד
תוך שימת דגש על עמידה בלוחות הזמנים של העסקה.
החברה שכרה אנליסט נדלן אמריקאי ,איש פיתוח עסקי ומנכ"ל אשר בדקו עבור החברה
כארבעים עסקאות ,מתוכם היא השקיעה בחמישה.
בנוסף ,הצוות של סידרה ליווה את ארבעת העסקאות שבהן השקענו עוד לפני הקמת סידרה,
בסה"כ בוצעו תשעה עסקאות נדלן בשוק האמריקאי.
לפעילות סידרה צורפה גם הפעילות בישראל ,הן בתחום הקרקעות והן בתחום מימון
עסקאות בניה.
לקראת סוף שנת  2019החליטה קבוצת בסדנו לסגור את פעילות הנדל"ן זאת על מנת
להתמקד טוב יותר בפעילות הליבה שלה .משום כך סוימה העסקת האנליסט והמנכ"ל ,ואיש
הפיתוח העסקי )אייזיק קורן( עבר לעבוד בחברת ביסיד .עם זאת ,אייזיק עדיין מטפל בכל
מה שקשור בהשגחה על העסקאות שתחת סידרה ,מלווה ומדווח על כל דבר וענין ליו"ר
הקבוצה אליעזר גרוס ,והפעילות בישראל עברה לאנשי המכרזן.
אנו צופים כי בסוף שנת  2021נוכל לסגור את חברת סידרה לפעילות הנדלן בארה"ב) ,אלא
אם כן יחולו שינויים נוספים(.

סידרהB1300.docx
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פורטפוליו חברות נוכחי בקרן בילט-אפ

פלטפורמה חכמה לניהול עסקאות והשקעות
בתחום הנדל"ן ,טכנולוגיה זו ממירה את ערכו
של נכס נדל"ן למטבעות דיגיטליים שהם ערכים
סחירים ,ומאפשרת רכישה והשקעה בכל נכס או
בחלקים ממנו באופן ישיר ,מהיר ומאומת.

www.mttechs.com
מולטימדיה
מערכות
המפתחת
חברה
אינטראקטיביות לבתים ולמשרדים .מוצר הדגל
שלה ,Kisense ,הוא מערכת בית חכם חדשנית
המשתלבת במלואה עם משטח העבודה במטבח
הבית או המשרד.

skysaver.com
פיתרון לפינוי חירום ממבנים גבוהים .ערכת ההצלה
של סקיי-סייבר מורכבת מתרמיל גב שמכיל
רתמה המשולבת בכבל פלדה עמיד לאש .הערכה
מאפשרת פינוי עצמי ,פשוט ובטוח בעת סכנה
בגובה.

פלטפורמת בינה מלאכותית המספקת מידע ודירוג
אובייקטיבי של יעדי השקעה ונכסים בפיתוח.
אינווסטה מאפשרת למשקיע לאתר השקעות
בהתאם לצרכיו וללמוד על המאפיינים ,הסיכונים
והסיכויים שלהן.

www.mytowerapp.com
פלטפורמה מקוונת המעניקה שירות מקיף למנהלי
נכסים ולדיירי מבנים משותפים .בין השירותים:
אפליקציה לשימוש הדיירים ,פתרונות למבנים
חכמים ,תחזוקה מונעת וניהול של מתקנים וכוח-
אדם.

www.swathly.com

סוואת'לי

מערכת מודיעין עסקי למשקיעים בנדל"ן מסחרי.
הפלטפורמה משתמשת בניתוחי ביג דאטה
ובטכנולוגיות למידת מכונה ,במטרה לשפר את
תהליך קבלת ההחלטות בתחום השקעות הנדל"ן.

www.augmind.me

אוגמיינד

סקיי-סייבר

www.solidblock.com

מיי טאואר

אם טי טק

www.innovesta.co

אינובסטה

סוליד בלוק

קרן בילט-אפ מאגדת את חברות הסטארט-אפ המבטיחות בישראל בתחום טכנולוגיות הנכסים  -פרופטק.
הטווח הרחב שבו עוסקות חברות אלו ,יחד עם שיתוף הפעולה שיוצרת הקרן בין החברות ,מקנים מענה כולל וערך
ייחודי לכל לקוח מענף הנדל"ן בארץ ובעולם.

The Building Blocks of START-UP NATION Proptech

מערכת מציאות רבודה המותאמת באופו ייחודי
לנדל"ן .אוגמיינד מטמיעה אלמנטים וירטואליים,
כמו סוגי ריפוד או ריצוף ,כך שהם מתמזגים ישירות
בסביבה הביתית ונראים אמיתיים לכל דבר.

זה הזמן להצטרף להשקעה עם בסדנו
בתחום הפרופטק  -טכנולוגיות נדל"ן

מה זה פרופטק/טכנולוגיות נדל"ן?
שוק הפרופטק  - Property Technology -עוסק בטכנולוגיה ובהייטק
המיועדים לענף הנדל"ן .חברות פרופטק מציעות לתחום הנדל"ן מוצרים,
שירותים ושיטות מתקדמות לשיפור תהליכי בנייה ושיווק ,לניהול חכם של
נכסים ,לשדרוג חוויית המגורים ועוד.
מדובר בשוק עצום הגדל בקצב מהיר .טכנולוגיות ויישומים חדשניים
משתלבים בכל תחום בחיינו ומחוללים מהפיכה גם בתעשיית הנדל"ן,
המגלגלת קרוב ל 300-טריליון דולר בשנה בעולם .קיימת דרישה אדירה
לפתרונות פרופטק מצד קבלנים ,מתווכים ,דיירים ויזמים.
ישראל' ,אומת הסטארט-אפ' ,עלתה גם היא על גל הפרופטק ,ומספר
החברות הישראליות בתחום הוכפל ב 5-השנים האחרונות .מיזמי פרופטק
מתחילים בעלי פוטנציאל מבטיח ,דורשים מימון כספי וליווי עסקי ושיווקי
בארץ ובחו"ל .לשם כך הם זקוקים לבסדנו  -ולהשקעה שלך.

מדוע להשקיע בפרופטק עם
בסדנו?
בסדנו ,קבוצה ישראלית-אמריקנית
להשקעות הייטק ונדל"ן ,היא מהראשונות
ומהיחידות בארץ המאפשרות לך
להשקיע בקרן ייעודית לענף הפרופטק.
קרן 'בילט-אפ' BuiltUp Ventures -
 מבית בסדנו מקיפה מקבץ מיזמיםבתחום ,שהוכיחו חדשנות ,ביקוש וצפי
רווחים מרשים.
לאור ניסיון מוצלח בקידום מגוון חברות,
פיתחה בסדנו מודל ייחודי המעניק להן
שילוב מיטבי של השקעות ושירותים
מקצועיים .המודל ממנף את הפעילות
העסקית של החברות ,מוביל לעליית
ערכן ומסייע להן בחדירה לשוק הבולט
בעולם – השוק האמריקאי.
מודל ההשקעות והשירותים ,בליווי
צמוד של מומחי בסדנו ויועציה בארץ
ובחו"ל ,מזניק את רווחיותן של החברות
בקרן .לכן ,בילט-אפ היא מוקד משיכה
גם עבור יזמי פרופטק איכותיים ,וגם
עבור משקיעים כמוך המחפשים אפיק
השקעות כדאי וצומח.

מהם היתרונות של קרן הפרופטק בילט-אפ?
•הזדמנות ייחודית להשקעת הון-סיכון בזירת הפרופטק  -טכנולוגיות
נדל"ן  -זירה הנמצאת בתאוצה בשנים האחרונות ומציגה סיכויים
מצוינים למשקיעים
•מקבץ חברות פרופטק מבטיחות ,המציעות לשוק הנדל"ן פתרונות
ושירותים בהיקף  360מעלות ,ולמשקיעים  -פיזור סיכונים והגדלה של
יציבות ההשקעה
•השקעה בחברות בתחילת דרכן  -שלב ה - seed-המאפשר הצטרפות
במחיר נמוך יחסית וגריפת אחוזי רווח נאים עם עליית שוויין של החברות
•ניסיון בינלאומי וסוללת אנשי מקצוע בענפי ההשקעות ,העסקים,
הנדל"ן וההייטק ,מבית בסדנו ושלוחותיה בארה"ב ,חברת BSeed
וחברת SIDRE
•מיקסום שווי החברות בקרן באמצעות מימון ,פיתוח עסקי וליווי שיווקי,
טכנולוגי ומשפטי ,לצד גיוס קרנות השקעה ,חממות טכנולוגיות ,לקוחות
קצה ועוד
•סניפים בישראל ובארה"ב ,הפועלים בתיאום ומספקים שירותים לחברות
הפרופטק בישראל ,ובמקביל מקדמים אותן בשטח בשוק האמריקני
•קשרים משמעותיים בקהילה היהודית המבוססת בניו-יורק ,המונה אנשי
עסקים רבים מענף הנדל"ן ופעילה במימון החברות ובהחדרתן לשווקים
מקומיים

נבחרת בילט-אפ מבית בסדנו לשירותך

עודד אלישיב

עמוס מירון

שותף מנהל

מייסד ,שותף מנהל

משקיע סדרתי

אליעזר גרוס
מייסד קבוצת האם בסדנו ,ויו"ר סקיי-
סייבר מחברות הקרן .בעל ותק של
מעל  35שנה בתחומי ההשקעות,
הייצור ,היבוא והייצוא ,הסיטונאות
והקמעונאות ,ומחבר מספר רבי-מכר
על השקעותיו העסקיות.

מוביל צוות בילט-אפ באיתור ,בבחירה
ובהובלה של הסטארטאפים הטובים
בישראל במסעם להצלחה .יזם ותיק
שייסד ,ניהל והוביל להישגים מספר
חברות סטארטאפ והייטק ,ביניהם
' Eposטכנולוגיות'.

בעל ניסיון רב בפיתוח עסקי ,בשיווק
ובמסחר אלקטרוני ודיגיטלי בחברות
 מסטארטאפים עד חברות רב-לאומיות .מתמחה בהובלת מיזמים
בכל שלביהם ,שהשקיע במעל 20
סטארטאפים והקים מספר חברות.

שותפים:

קבוצת בסדנו וקרן בילט-אפ
מציעות לראשונה בישראל
השקעה במיטב החברות בענף טכנולוגיות הנדל"ן.

אנו מזמינים אותך להצטרף להשקעה מבטיחה
ולגלות את אבני הבניין שלך להצלחה פיננסית.

לפרטים והצטרפות:

1800-801-802
המרפא  1ירושלים
www.besadno.co.il

מידע זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואין לראות בו ייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקיע ו/או התחייבות מכל סוג שהוא .ההשקעה בקבוצת בסדנו כפופה להוראות
החוק הרלוונטיות ,לתנאים שיפורטו בהסכם ההשקעה ולכללים שיחולו במועד ההצטרפות .תחום ההשקעות דורש הבנת הסיכונים ואינו מתאים לכל אדם .ט.ל.ח

בס"ד

שוק של מיליארדים רבים
'בילט אַ פּ' ,קרן הון סיכון חדשה של קבוצת 'בסדנו' ,הזכירה לנו עולם מרתק של טכנולוגיות
לענף הבנייה והנדל"ן • בואו להכיר את הפיתוח שמאפשר לכם להיות בדירה לדוגמא בטרם
נבנתה ,ואת הפלטפורמה שיודעת לאסוף ולנתח עבורכם כל מידע רלוונטי על ההשקעה הבאה
שלכם • ומה עם התוכנה שיודעת לנהל מגדלי מגורים ומשרדים ,רוצים להכיר? • ואת הפיתוח
שיכול להציל את חייהם של אנשים שמתגוררים בקומות גבוהות ,ואת הטכנולוגיה שהופכת
בניינים ודירות לנכסים סחירים ונזילים? • בקיצור ,כנסו ,זה כדאי ומעניין

ענף הבנייה ,במיוחד זו שנועדה למגורים ,נראית לרבים כענף של לואו־טק ,קרי ,תעשייה ישנה,
כבדה ,איטית ופרימיטיבית .ובכלל ,עם מספר השנים הנדרש להקמתו של בניין בישראל ,אין סיבה
שלא נחשוב כך .אלא שמתברר כי הענף הזה הוא ענף תעשייה עתיר ידע שרק הולך ומשתכלל
ולתוכו נכנסים עוד ועוד יזמים עם רעב בעיניים ,רצון להצליח ורעיונות טכנולוגיים מפתיעים )בחלקם(
שיעשו את העבודה קלה יותר ואת הרווחים גדולים יותר.
אחרי הביו-טק ,הפארמה-טק ,הפינ-טק ,הפוד-טק וכל השאר ,תכירו את הפרופרטי-טק – הפיתוחים
הטכנולוגיים של ענף הבנייה .החל מתוכנות שמנהלות מעקב באמצעות רחפנים אחרי תהליכי הבנייה
כדי למנוע אסונות לא עלינו ולא עליכם ,למנוע בזבוז משאבים הן בכוח אדם והן בשעות עבודה
וחומרים ,וכלה בתוכנות הדמיה שנראה כאילו נלקחו מעולם בדיוני כאשר הן מסוגלות להציג ולאפשר
סיור וירטואלי בדירה שעוד לא נולדה .סיור בו ניתן לפתוח ברז ולשמוע את זרימת המים ,סיור בו ניתן
לשתול רהיטים בסלון למרות שמעולם לא ביקר בו נגר ,סיור בו ניתן לנשק )וירטואלית( את המזוזה
שעוד לא נקנתה ,ולפתוח דלת שעוד לא הונחה.
ויש גם מי שמבקש לנצל את הפיתוחים הטכנולוגיים האלה לעשיית כסף .אנחנו כאן כדי להכיר אותו
וחלק קטן מהפיתוחים החדשים שמאחורי הפיתרונות הטכנולוגיים לענף הבנייה בפרט והנדל"ן בכלל.

משקיעים בסיד
במתחם ההייטק של ירושלים ,בהר חוצבים שבצפון העיר שחוברה לה ,בין סנהדריה המורחבת ורמת
שלמה היא 'הרכס' תמצאו את משרדיה הצנועים של קבוצת בסדנו ) (Besadnoהישראלית-אמריקאית
שהציגה בחודש הקודם בניו־יורק את הקרן החדשה שלה – 'בילט אָ פּ' ).(BuiltUp Venture
בילט אפ היא קרן הון סיכון שמתמקדת אך ורק בחברות הזנק ישראליות )סטארט־אפים( בתחום
הבנייה ומכאן גם שמה .כבר היום מחזיקה הקרן בפורטפוליו שלה שורה מרשימה של מיזמים שונים
בקטגוריות שונות בענף הבנייה שדי בהן לעורר עניין רב בקרב המשקיעים גם בישראל ולא רק
בארצות הברית.
בילט אפ היא אחת מבין שורה ארוכה של קרנות השקעה של קבוצת בסדנו המתמחה בהשקעות
בהייטק על כל ענפיו ,מביוטכנולוגיה ועד סייבר ,מפינטק ועד פודטק ,בקיצור ,כל מה שנגמר איכשהו
בטק; בנדל"ן ,בעיקר באזורי הביקוש בצפון אמריקה ,בדגש על ארצות הברית; ובהשקעות ריאליות
ופיננסיות נוספות.
כמנהגה ,בסדנו בוחרת חברות בקפידה ומשתדלת להשקיע אך ורק בשלב הסיד ) .(SEEDרוב קרנות
ההשקעה של בסדנו יוצאות מההשקעה בשלב מוקדם יחסית ,ומאפשרות למשקיעים בהן טווח
השקעה בינוני עד קצר .או כמו שאומרים בשוק "לעשות סיבוב" .היתרון הגדול בתפיסה הזו ,בא לידי
ביטוי בשני מישורים :בגובה ההשקעה הנדרש ממשקיעים שמעוניינים בקרן כזו או אחרת של קבוצת
בסדנו ,ובמשך הזמן בו הם "מושקעים" בקרן ובחברות שמופיעות בפורטפוליו שלה.
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היתרון גדול יותר מנקודת המבט של חברות ההזנק שזוכות בשלב הזה במימון חיוני להמשך
ההתקדמות שלהן ,בדיוק בנקודת הזמן בה הן יוצאות מהשלב הילדותי והופכות בוגרות שראויות
לצאת ולבוא בשווקים.

מיליארדים ללא ספק
במקרה של קרן בילט אפ ,מדובר בשוק של מאות מיליארדים .למותר לציין שהחברות שנבחרו על־ידי
הקרן הן חברות בעלות חזון בינלאומי שמפתחות פיתרונות לצרכים כלל עולמיים .כאמור ,כל החברות
בהן משקיעה הקרן החדשה עוסקות בצורה כזו או אחרת בתחום הבנייה.
החברות הללו מפתחות מוצרים לענף הנדל"ן .רשימת החברות בפורטפוליו של הקרן כוללת )נכון
לסוף שנת  2019למניינם( ,את החברות הבאות :מיי טאואר ) ;(MyTowerאינובסטה );(Innovesta
אם.טי טק ) ;(MTtechסוליד־בלוק ) ;(Solidblockסוואת'לי ) ;(Swathlyאקסטאטי ) (Xtateואג'מיינד
).(Augmindייתכן שהשמות הללו לא אומרים כלום לרוב האנשים .אבל היי ,גם וייז ומובילאיי לא אמרו
דבר לציבור הרחב עד ש...
לקראת סוף השנה ולטובת משקיעים רציניים שמחפשים הזדמנויות השקעה ועובדים בחיפוש
אחריהן ,הנה הצצה על קצה המזלג לרעיונות שמאחורי השמות שהובאו לעיל.
מיי טאואר מציעה פיתוח שכבר פועל בהרבה מאוד מגדלי מגורים ומשרדים בישראל .הפיתוח שלה
הוא למעשה יישומון שנועד לניהול מבנים והוא מצויד בממשק נוח ובאפשרויות מדהימות שמאפשרות
לו לנהל גם מבנים ענקיים .מפתחי מיי טאואר חשבו על כל פרט והעניקו ליישומון את היכולת
להתאים את עצמו אישית לכל בניין ובניין.
כאמור לעיל ,לבסדנו גישת השקעה שמתמקדת בשלב הסיד בחייה של חברת ההזנק ,כך שכרגע,
כאשר הסטארט־אפ הזה עומד עתה לפני פריצה עולמית לשוק שמוערך ביותר מ־ 35מיליארד דולר,
הוא בהחלט תופס מקום של כבוד בפורטפוליו של קרן ההון סיכון בילט אפ .מה גם שהיישומון הזה
כבר מוכיח את עצמו במגדלים רבים בישראל ובהם בתי החולים 'אסותא'; מגדלי גינדי; מגדלי נאמן;
טיים טאואר; מגדלי יו  ;2נאות גולף; מגדל אבשלום חביב ואחרים.
ומכאן לאינובסטה .אינובסטה אמנם עוסק בתחומים נוספים מעבר לנדל"ן ,אך תרומתו לענף הנדל"ן
ברורה מאליה .אינובסטה הוא למעשה פלטפורמת ענק למשקיעים ולמחפשיהם .בקיצור ,המרכז
הווירטואלי למידע על השקעות .מפתחי אינובסטה לקחו את הרעיון שעומד מאחורי רשתות
חברתיות) ,מכירים את א.א.א  -אישה אחת אמרה?( והפכו אותו לתוכנה שמבוססת על בינה
מלאכותית ואוספת כמות אדירה של מידע.
האיסוף הוא החלק הקל בסיפור הזה והם לא ממש הראשונים שהצליחו לאסוף כמויות אדירות של
מידע .השאלה היא כיצד ניתן לייצר מזה משהו .כיצד ניתן להוציא את התבן מהמוץ וכיצד ניתן להביא
תועלת למי שמתעניינים בהשקעות .לכאן נכנסת גם חכמת ההמונים וכאשר היא משתלבת בבינה
המלאכותית היא מייצרת עבור המתעניינים בהשקעות מידע איכותי ומקנה להם את היכולת לעשות
בדיקת נאותות להשקעה מבלי לקום מהכורסא.
אינובסטה יכולה לתת מענה כמעט מושלם למשקיעי הנדל"ן שכן היא מעניקה בין היתר כלי תכנון
ובדיקת נאותות לבניינים קיימים שלא לדבר על פיתוח נכסים חדשים .כבר היום קיימים לא מעט
אתרים שמנסים לעשות כל אחד חלק מתוך המכלול שאינובסטה מציעה כבר .קשה מאוד להעריך את
פוטנציאל השוק העולמי שלה אבל מדובר במיליארדים ללא ספק .אם אינובסטה תצליח ,היא תעשה
לעולם ההשקעות את מה שטכנולוגיות חברתיות עשו לתקשורת הממוסדת.

בניין נזיל וסחיר
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את הטכנולוגיה של אם.טי טק כבר ניתן לראות פה ושם .היא עדיין לא נפוצה ועממית וזה מה
שרוצים לעשות המפתחים של אם.טי טק שפיתחו מערכת הפעלה למולטימדיה אינטראקטיבית על
גבי שולחנות מגע .כך שיזם שמעוניין להציג את מרכולתו יכול פשוט לפנות את השולחן מחפצים
ולהציג את הדירות ,המפרט ,הרעיון והמבנה כולו על גבי שולחן המגע .ועוד לא אמרנו דבר על
היכולת של קבלנים לתרגם כתבי כמויות באמצעות אינפו־גרפיקה מרשימה ,ועל היכולת של מעצבי
פנים לבצע הדמיות אינטראקטיביות שהלקוח יכול לשנות בקלות באצבעותיו.
במקור נולדה הטכנולוגיה הזו לשימושים ביטחוניים אך כמו שקורה לכל פיתוח "שווה" ,היא מזמן
זלגה לשוק הפרטי וסבלה כמו טכנולוגיות רבות אחרות ,ממחלות ילדות .המפתחים של אם.טי טק
יצרו למעשה פלטפורמה שמאפשרת הצגת דברים ובמיוחד נכסי נדל"ן ,אך לא פחות גם האפשרות
להשתמש בפלטפורמה הזו על־מנת לנהל בנייני מגורים ומשרדים .שוב ,הכל באמצעות שולחן מגע
שנענה בקלות לתנועת האצבעות.
אגב ,משהו דומה אבל שונה טכנולוגית ,מציעה חברת אג'מיינד שהפיתוח שלה מתבסס על
טכנולוגיית ) VR&ARמציאות רבודה( .באמצעות הפיתוח הזה ניתן לשלב בתוך תמונות אמיתיות
פרטים וירטואליים אך ריאליסטיים לגמרי עד כדי כך שהצופה אינו יודע להבחין בין התמונה ובין
ההדמיה .יתרה מכך ,שימוש במשקפי מציאות מדומה ,מאפשר לקחת את הלקוח לתוך הדירה
ולבנות יחד איתו את העיצוב שלה .הוא מסתכל על הסלון אך רואה סלון כפי שעיצבתם עבורו למרות
שהמציאות האמיתית אינה זו שהוא רואה.
למותר לציין את השימושים הרבים שענף הנדל"ן יכול להניב מפיתוחים מהסוג הזה .רק תארו
לעצמכם זוג שנכנס לדירה לדוגמא בפרויקט מגדלי שטיינר בטבריה עיר הקודש )לא .אין באמת מקום
כזה .כרגע( .הזוג מקבל הסברים על המפרט ,זוג משקפי מציאות רבודה ואפשרות לתכנן תוך כדי
צפייה את דירת החלומות .הם יכולים למקם ריצפת עץ בחדר ההורים או לשתול ספה בסלון וארונות
למכביר במטבח ,כאשר כל סקיצה מוגמרת מופיעה על המחשב של אנשי המכירות ,וזו הסופית אף
נשלחת כהדמיה ללקוחות וממתינה לאישורם.
אבל בואו נחזור לרגע לעולם ההשקעות בנדל"ן .הפיתוח של סוליד־בלוק גאוני בפשטותו .איך לא
חשבו על זה קודם? הוא נוטל את נכס הנדל"ן )שאי אפשר להזיזו כמובן( ומשלב אותו בטכנולוגיית
הבלוקצ'יין שמשרתת את מטבעות הקריפטו ,המטבעות הדיגיטליים .הנכס הופך להיות סחיר ונזיל
שניתן להעברה בטוחה דרך שרשרת האבטחה )והכרייה( של טכנולוגיית הבלוקצ'יין .למעשה יש כאן
שילוב מעניין בין פרופרטי ופינטק שכל מי ששמע עליו תהה כיצד לא עשו זאת עד היום .עבור בעלי
נכסים ועבור משקיעים בנדל"ן זהו פיתרון מצוין.

פיתוח מציל חיים
סוואת'לי יכולה לתת מענה מעולה ליזמי נדל"ן שכן היא מציעה בינה עסקית ,שזו בינה מלאכותית
שחושבת עסקים .אבל האמת היא שהיא יכולה להביא הרבה מאוד תועלת גם לאנשים פשוטים
ששואלים את עצמם אם כדאי להם לסבול שנתיים שלוש של תמ"א  ,38או לפצל את הדירה שירשו
מהסבא והסבתא .עם זאת ,כאמור ,השימוש העיקרי של הפיתוח הזה הוא בידי קבלנים ויזמים שכן
הוא מאפשר להם לקבל החלטות נכונות בבנייה .כל מי שעמד פעם ליד בניין הבין בוודאי שכל
החלטה ולו הקטנה ביותר עשויה להיות בעלת השלכות גדולות מאוד על שיעור הרווח היזמי ועל
כדאיות ההשקעה כולה.
סוואת'לי חושבת במקום היזם ,או אם נדייק ,מעניקה לו את היכולת לחשוב בראש שקט על ההחלטות
הקטנות והגדולות שיוצרות את לוח הזמנים ,את שלבי הבנייה ,התשלום ,המכירה ,הרגולציה ,הקשר
עם הספקים ועם העובדים ,והקשר בין התקדמות הבנייה ומדד התשומות שלה .יזמים שנחשפו
ליכולות של התוכנה הביעו התפעלות רבה .אולי בעיקר בגלל העובדה שמפתחיה חושבים בראש
בינלאומי ומכוונים לשוק של מאות מיליארדים אם לא יותר.
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אקסטאטי שגם היא נמנית על החברות שנבחרו בפינצטה לפאר את הפורטפוליו של בילד אפ,
מציעה למתווכי פלטפורמה כמעט אוטונומית לפרסום מודעות באמצעים טכנולוגיים ,בקלות
ובמהירות .הפיתוח החכם הזה מאפשר להזין נתונים בהתאם לפרופיל הנכס או הרוכשים ולקבל
לידים חמים שנאספים על ידי התוכנה .גם אקסטאטי לוקחת למעשה רעיון קיים ומשכללת אותו לכדי
מלאכת אמנות .בעבר היו אלה משרדים עתירי עובדים ש"עקבו" אחרי המתעניינים הפוטנציאליים
בנכסים הללו ו"מכרו" אותם הלאה ,למתווכים .כאן ,באמצעות הפלטפורמה החכמה ,הדברים נעשים
במהירות ובקלות .המתווך לא צריך לחפש את כלי המדיה המתאימים ,והעסקאות בעלות הסיכוי
הגבוה יותר מגיעות אליו.
לסיום ,איך אפשר לעסוק בבניין מבלי להזכיר את הפיתוח מציל החיים שקבוצת בסדנו אימצה בחום
לפני מספר שנים .הסקיי־סייבר שהולך ומתקבע בתודעה כמוצר הכרחי עבור כל מי שגר בקומות
גבוהות .בעידן בו מגדלי מגורים הם הסטנדרט החדש ואפילו בשכונות חרדיות ניתן כבר לראות
בניינים בני תשע קומות ויותר ,חייבים ,לפחות מצד 'ונשמרתם' ,להתקין בכל חדר את הסקיי סייבר
שתפקידו לתת מענה לפינוי מהיר במצבי חירום מגורדי שחקים וגם ממגדלי מגורים ומשרדים
"נמוכים".

 50מיליון דולר
מי שעומד מאחורי הקרן החדשה הזו הם אנשים בעלי ניסיון רב שנים בתחומי ההשקעות ,ההייטק
והנדל"ן .את הקרן יסדו הרב אליעזר )אלי( גרוס ,המנכ"ל והמייסד של קבוצת בסדנו ,יחד עם עודד
אלישיב שאומר" :החלטנו להשקיע בתחומי טכנולוגיות הנדל"ן באמצעות קרן ייעודית .היתרון היחסי
שלנו בא לידי ביטוי במספר מישורים :המשקיעים והשותפים שלנו בארצות הברית חיים ונושמים את
תחום הנדל"ן ,ויכולים לסייע ליזמים בתהליך האסטרטגיה של החדירה לשוק האמריקאי .מודל
ההשקעות והשירותים שפיתחתי עובד לטובת החברות והניסיון שיש לנו בהשקעות סיד הופך את קרן
בילט אפ לשונה וייחודיות מקרנות אחרות ובעלת ערך מוסף ליזמים".
אלישיב הוא יזם סדרתי בעל ניסיון רב בקידום מיזמי הייטק .היום הוא מנהל זרוע היזמות והחדשנות
של קבוצת בסדנו ומנהל שותף בקרן בילט אפ .את הרב גרוס נדמה שאין צורך להציג בפני קוראי
'יתד נאמן' .אל השניים האלה ושנות הניסיון הרבות שלהם ,הצטרפו גם ישי ברסלויער ועמוס מרון.
ברסלויער החזיק בתפקידים ניהוליים בתחומי הנדל"ן והפיננסים בחברות מובילות בישראל ,כיום הוא
מנהל את זרוע הנדל"ן של קבוצת 'בסדנו' ,בעל ניסיון וידע מקיף בתחום הנדל"ן בארץ ובארה"ב.
טרם השקתה גייסה הקרן מעל ארבעה מיליוני דולרים .בכוונתה להשלים בקרוב גיוס של עשרה
מיליונים ,ולאחר מכן לגייס כחמישים מיליון דולר .רף הכניסה לחברות בקרן אינו נמוך כלל וכלל .הרב
גרוס אומר כי הקרן פונה בעיקר לציבור החרדי והדתי בצפון אמריקה ,בדגש על הקהילות החרדיות
הגדולות בניו־יורק ובניו ג'רזי.
"ברוך ה' הצלחנו להוכיח במהלך השנים שאפשר להשקיע אך ורק בהשקעות כשרות לפי ההלכה
ולהניב תשואות נאות .הוכחנו שאפשר לפעול בשקיפות מלאה ובהתאם לכללים ולתקנות שנקבעו על
ידי רשות ניירות ערך ,ולהישאר קשובים לרחשי הלב של המשקיעים .הוכחנו שיש אפשרות לתת גם
למשקיעים קטנים הזדמנות להיכנס כמשקיעים בהשקעות שנתפסו בעבר של גבירים .הוכחנו
שאפשר  -אם רק מתאמצים וזוכים לברכת ה'  -למצוא הזדמנויות השקעה משתלמות שמעניינות את
המשקיעים ואותנו .עכשיו אנחנו מסיימים שנת כספים נוספת עם קרן הון סיכון חדשה שעיסוקה
המרכזי יהיה סביב טכנולוגיות הבנייה והנדל"ן ,ומתפללים שתשרה הברכה במעשה ידינו".
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חזון:
פלטפורמת  InvestiNationהינה גשר בין משקיעים המעוניינים להיחשף להזדמנויות השקעה
בחברות סטארט-אפ ובין חברות אשר מעוניינות לגייס כסף לטובת פעילות החברה שלהם.
הפלטפורמה מאפשרת למשקיעים כשירים להצטרף להשקעות ולהשקיע ביחד עם קרנות קבוצת
בסדנו ,הכוללות את סדרת קרנות פרנסה ,קרנות  Bseedו .BuiltUp Ventures -משקיעים
הנרשמים במערכת יכולים להיחשף למיטב החומרים והמידע אודות החברות והזדמנויות
ההשקעה המוצעות בפלטפורמה אותם הם מעוניינים לבחון .בנוסף InvestiNation ,פועלת על
מנת לייצר תכנים איכותיים ,סיכום מנהלים ,מצגת ,דוח אנליזה מפורט על החברה ,סרטונים,
אירועים ועוד .תכנים אלה סוקרים בצורה רחבה את הזדמנות ההשקעה בכל חברה וחברה
ומהווים כלים תומכי החלטה בעבור המשקיעים לגבי כדאיות ההשקעה בחברה אותה הם
מעוניינים לבחון ,הם מספקים את המידע הנדרש על מנת לקבל את ההחלטה ותנגשי בצורה
נוחה וקלה מגוון הזדמנויות רחב עם מירב החומרים במקום אחד.
 InvestiNationמפעילה שני ערוצי תוכן עיקריים :ערוץ אחד עבור חברות מוורטיקליים שונים
מישראל –  ,StartUp Nationבעבור פרנסה ו Bseed -וערוץ נוסף ייעודי עבור BuiltUp
 Venturesבתחום ה .PropTech-ערוצי התוכן מכילים :כתבות ,בלוגים ,ובינריים ,אירועים,
ראיונות ,פודקסטים ,פוסטים ,רשימות תפוצה קמפיינים ועוד ,כל זאת על מנת לייצר תנועה
לאתר של הזדמנויות חדשות להשקעה ,deal-flow ,ולמשוך משקיעים רלוונטיים חדשים
המעוניינים להשקיע בחברות סטארט-אפ InvestiNation .ממנפת את פעילותה בערוצים
השונים באמצעות שיתופי הפעולה שלה עם גורמי שונים בשוק ובתעשייה כגון :מכון היצוא )(IEI
וגופי מדיה נוספים.
קבוצת בסדנו תעבה ותשכלל את יכולות גיוס המשקיעים שלה כאשר תגדיל את יכולתה להגיע
למשקיעים מקהילות באמריקה ותתרום להמשך גיוס כספים לחברות ה Portfolio -שבהן
הקבוצה השקיעה בעבר.

הצעת הערך:
 InvestiNationהיא פלטפורמת גיוס הון עבור חברות טכנולוגיה מקהל "משקיעים כשירים"
בעבור מניות בחברה .עבור המשקיעים InvestiNation ,היא המקום לקבל גישה מוקדמת
לסטרטאפים ישראלים מבטיחים בתחומי הטכנולוגיה המרגשים ביותר .עבור היזמים זוהי
הזדמנות להגיע לקהילה של משקיעים כשירים שרוצים לראות אותם מצליחים ולסייע להם
במאמצי גיוס הכספים לחברה.
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משקיעים בהצלחה
אנחנו לא מאמינים בהשקעות עיוורות ,משום כך בנוסף להשקעה ,פיננסיות בחברות שלנו אנו
לוקחים תפקיד פעיל בפיתוח וביישום האסטרטגיה העסקית של החברה ותוכנית החדירה לשוק
שלה תוך מינוף המשאבים והיכולות שלנו .רמת פעילות נוספת זו מזרזת את יצירת הערך של
החברה ומקטינה את הסיכון עבור המשקיעים.

צוות מנוסה
יש מספר דברים הנרכשים רק על ידי ניסיון; כמו "החוש שישי" החמקמק שמגלה את
הפוטנציאל המתהווה של חברה מצליחה InvestiNation .הוקמה ומנוהלת על ידי צוות יזמים
עם ניסיון מרשים ועשיר ביותר בתחום ההשקעות .בצוות  InvestiNationנמצאים משקיעים
מנוסים ,יזמים סדרתיים ,מנכ"לים לשעבר ומנהלי חברות ,שיכולים להבחין בפוטנציאל
בראשית דרכו תוך מינוף רשת הקשרים והמומחים של חברי הצוות בכדי לגרום לדברים לקרות.

רשת גלובלית
עם ניסיון שטח ורשת קשרים פעילים בישראל ובצפון אמריקה ,אנו נמצאים במקום הנכון ובזמן
הנכון .אנחנו שואפים תמיד להיות בין הראשונים לאתר את הסטארט-אפים המבטיחים
בשלבים המוקדמים .באמצעות הרשת הגלובלית והרחבה שלנו אנו יכולים להציע למשקיעים
שלנו הזדמנויות ייחודיות להיכנס מוקדם לכמה מההשקעות המבוקשות ביותר בתחומים
הולכים וגדלים כמו ,AdTech, EdTech, FinTech, MedTech, PropTech, ConstruTech
 Enterprise softwareועוד.

מקצועיות וניסיון
גישה של ניסוי ,בחינה מתמדת ,מרובת בדיקות וזיקוק ההזדמנות ,נותנת לנו יתרון על פני גופי
השקעה אחרים .אנו משתמשים ברשת הגלובלית שלנו וב" -חוש השישי" היזמי שלנו ,כדי לאתר
את החברות המרשימות ביותר בשלב מוקדם אשר אנו יכולים למנף את נכסיהם כדי להאיץ את
צמיחת החברה ותהליך הגדילה שלה .בזכות ידע והצלחות העבר שלנו ,אנו מבטיחים צמיחה
מהירה מהממוצע עבור החברות שלנו ,וסיכויים גבוהים מהממוצע .ל InvestiNation -היכולת
להיכנס להזדמנויות מוקדם יותר מאשר לרוב המשקיעים בתעשיית ההייטק ואנו מציעים
למשקיעים שלנו את ההזדמנות להנות מעסקאות בשווים נמוכים מאשר יהיו בהמשך הדרך.

InvestiNation B 1370

כלים נוספים
• אנו משתמשים במגוון הכלים היחודיים הנמצאים בפרוטפוליו של קבוצת בסדנו וביניהם
לידרס ,אינווסטה ,צוות ה GO TO NARKET -שלנו בניו יורק ועוד.
• נדבך נוסף חשוב הינו הקשרים הענפים שלנו בקהילות האורטודוקסיות בארה"ב אשר
עוזרים לנו "לפתוח דלתות" עבור החברות שבהם השקענו.
• כלי נוסף )ובלתי נראה( שאנו מפעילים הינו "סיעתא דשמיא" שבלעדיו כלום לא זז!

איך זה עובד:
הרשמה
• רישום מהיר וקלה למערכת האתר כמשתמש פעיל
• הצהרת משתמש על היותו משקיעי מוסמך

גישה
• המשקיעים בפלטפורמה מקבלים גישה ייחודית לחומרים והמידע אודות החברות
המוצעות כהזדמנות השקעה בפלטפורמה )סיכום מנהלים ,מצגת חברה ,דוח ניתוח
חברה מקיף ,תנאי השקעה ועוד(.

השקעה
• משקיעים המעוניינים להשתתף בהזדמנות השקעה ספציפית לוחצים על כפתור
"השקיע"
• המשקיע מספק חומרי הסמכה וחומרי  – KYCהמאמתים את היותו משקיע כשיר
)(accredited investor
• המשקיעים מקבלים מסמכי מנוי רלוונטיים ופרטי חיווט.

עדכונים
• לאחר ההשקעה ,המשקיעים מקבלים עדכונים שוטפים על ביצועי החברה באמצעות
התראות בדוא"ל ותצוגה למידע בפרופיל של חשבון אישי בפלטפורמה.
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בס"ד

לידרס
הצורך
בכל שנה מוקמים בישראל למעלה מאלף סטרטאפים ,בכל התחומים.
ישראל שידועה כמעצמת סטרטאפ מתבססת היום על ענף יצור חדש שעיקרו סטרטאפ = ידע,
מידע ,חדשנות.
סטרטאפ מטבעו הינו חברה אשר נזקקת לשלושה דברים עיקריים :כסף ,הדרכה וקשרים.
הכסף נדרש על מנת לממן את פעילות החברה בשנות החיים הראשונות שלה ,כי מטבעו סטרטאפ
גורר הפסדים.
ההדרכה נדרשת על מנת לחבר את היזמים ,אשר בדרך כלל באים עם ניסיון בתחום הרלוונטי
אולם אין להם ניסיון בתחומי הניהול ,שווק ,מכירות וכו'.
הקשרים הנדרשים על מנת לאפשר לחברה לצמוח במהירות דרך שיתופי פעולה עם גופים גדולים
המאפשרים לחברה לאפיין במדויק את המוצר/השירות.
הרעיון
לידרס עוזרת לחברות סטרטאפ לפתור את בעיית הקשרים בדרך חדשנית ומקורית.
כידוע לכולנו ,החיים בקהילה החרדית הינם חיים "שבטיים" ,כאשר בשונה מהקהילות הלא
יהודיות) ,וגם מהקהילות היהודית הלא אורתודוקסיות( מארג הקשרים החברתיים בין חברי
הקהילה הדתיים הינו הדוק ביותר.
ברמה החברתית  -נפגשים בדרך כלל בכל שבת וחג ,וברמת המשפחה  -נפגשים באירועים
משפחתיים שהינם רבים יותר בהשוואה לקהילות אחרות.
בנוסף ,אם לזוג נשוי ממוצע ישנם שני אחים )לבעל ולאשה יחד( ,שבעה בני דודים ועשרים
חברים הרי שבקהילות האורתודוקסיות מדובר בשנים עשר אחים ואחיות ,שישים בני דודים
ושלוש מאות חברים בקהילה.
למאגר קשרים זה ,אשר קיים אצל כל אחד ואחד מהקהילה האורתודוקסיות בארצות הברית,
ישנם גם אנשים אשר עובדים בחברות מסוגים שונים.
בדקנו ומצאנו כי בממוצע אצל משפחה ממוצעת אורתודוקסית ניתן לייצר קשר עם  15חברים
אשר רוצים לפתח קשרים עם חברות הסטרטאפ – .ראה תרשים מצורף.
איך נרשמים כחברים?
כל חבר )בדר"כ יהודי אמריקאי אורתודוקסי( הופך ללידר.
משמעות השם לידר הינה "מוביל/יוצר קשרים"

 .1הלידר נרשם כחבר במאגר הלידרים
B1320לידרס.docx

 .2הלידר מקבל מסמך שאותו ממלא ,עם רשימת קרובי המשפחה/חברים )מציין רק את
שמו הפרטי ,ללא שום סימן מזהה נוסף( ,ואת החברות שבהם הם עובדים ,ואת
התפקיד של החבר בחברה הנ"ל.
 .3המידע נכנס בתוך מאגר נתונים ,לשימוש בהמשך הדרך.
 .4ככל שאנו מנצלים את הקשר של הלידר הוא יקבל עליו תשלום.
איך זה עובד עבור החברות?
חברת סטרטאפ נרשמת בלידרס ומוסרת אינפורמציה כללית על החברה.
החברה ממלאה שאלון ובו היא מפרטת באיזה חברות היא רוצה פתיחת דלתות ומה סוג
הקשרים שהיא מבקשת שניצור עבורה.
אנו פונים לחברים במאגר לידרס ,ובודקים אם קיים לנו חיבורים עם החברות הנ"ל.
החבר מקשר את החברה עם הליד שלו ,בתוך החברה הנדרשת )יכול להיות קרוב משפחה ,חבר(
ונוצר קשר ראשוני.
לידרס מלווה את החברה בתהליך ,כך שצפוי שמתוך פניות ראשוניות ,יתחיל משא ומתן כל
שהוא ,ומתוך כמה מו"מ תצא עסקה ראשונית.
עסקה ראשונית מסוג זה עשויה להעלות באופן משמעותי את שווי החברה.
הלידר מקבל תשלום על כל אחד מהתהליכים.
מודל עסקי
לחברה הכנסות שנובעות מההפרש בין המחיר שאנו משלמים ללידר )וכן המחיר שאנו גובים
מהלקוח.
בנוסף ,ככל שמתקדמים בשלבים ,אנו משלמים מחיר גבוה יותר וגובים סכום גבוה יותר.
כמו"כ ,אנו מניחים כי חלק מהלידים יהפכו למשקיעים ואז החברה מקבלת עמלת גיוס מביסיד.

סטטוס נוכחי
החברה יצרה שיתוף פעולה עם אתר  shabat.comשהינו אחד משלושת האתרים הגדולים
והפעילים ביותר בציבור החרדי.
 shabat.comהוקם על ידי הרב בן ציון קלצקו ,אחד מרבני הקירוב המוכרים ביותר בארה"ב
ומטרתו העיקרית הינה לחבר בין הציבור שרוצים להתארח בשבתות לבין אנשים שרוצים לארח.
כיום ,לאחר כשמונה שנות פעילות ,האתר הוא הגדול והמשפיע ביותר בתחום הקירוב ומשמש
למעלה ממאה אלף יהודים בכל ענפי היהדות והקירוב.
לידרס קיבלה פינה עסקית באתר שבמסגרתה אנו מציגים את הרעיון ,מגייסים דרכה לידרים
חדשים.
אנו משלמים ל $ shabat.com-עבור כל ליד שנרשם ומציגים את הרעיונות בפניהם.
לידרס נמצאת בתהליך הקמה של אתר אינטרנט משלה אשר יושק בעז"ה ברבע האחרון של שנת
.2020
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בס"ד

מועדון כח הציבור  -בקצרה
קבוצת בסדנו השקעות הוקמה בשנת  2011על ידי אליעזר גרוס ,איש עסקים בעל ניסיון בינלאומי
בהקמת ותפעול של מיזמים וחברות בישראל ובארצות הברית.
מכיוון שלקבוצתנו אלפי משקיעים ועוקבים התחלנו לקבל הצעות מגופים מסחריים לשיתופי
פעולה כשהרעיון המרכזי הינו ניצול הכח הציבורי שמרוכז בידינו ,על מנת למקסם ולהביא תועלת
לכל המשקיעים .במספר הפעמים שהצענו מוצרים ושירותים נוכחנו כי ישנה הענות אשר גוברת
והולכת ,ובשל כך ,החלטנו על הקמת מועדון אשר יציע למשקיעים שירותים נוספים שאינם מוצרים
פיננסיים.
כח הציבור – מה זה?
לכח הציבור שני מועדונים:
 .1מועדון שאליו יכולה להצטרף כל משפחה ,גם איננה משקיעה בבסדנו )המועדון מיועד
למשפחות בלבד ,ולא לרווקים/רווקות( כשלחברים יוצעו הטבות ומבצעים שונים ,כפי
שיפורט בהמשך.
 .2מועדון משקיעי קבוצת בסדנו .לחברי קבוצה זו מוצעות כל ההשקעות של חברי המועדון
ובנוסף מבצעים והנחות ייחודיות רק להם.
מה אנחנו מציעים?
אנו מציעים לחברי המועדון הנחות מכובדות בשורה ארוכה של בתי עסק ,מכל המגזרים .אנו
מתמקדים במגזרים שבהם נוכל להשיג הנחות משמעותיות אולם אם תבוא לנו הזדמנות לסגור
עסקה עם גורם בתחום המזון )בו קשה לקבל הנחות גדולות( ,ננסה לצרף גם אותו.
הערוצים שבהם אנו פועלים:
 .1המודל שקיים בכל המועדונים בארץ ,שבו מוצעת הנחה בסך  Xאחוזים על כל קניה/על חלק
מהקניות ,לחבר במועדון שלנו יינתנו כל ההטבות הרגילות והמוכרות ממועדונים אחרים.
 .2ערוץ ייחודי שאינו קיים במועדונים אחרים .מבצעי מועדון גם עם גופים קטנים שאינם רשת
חנויות בתפוצה ארצית אלא מתמקדים בציבור החרדי .כך למשל אם יש חנות בבני ברק או
בירושלים שרוצה לעשות מבצע ,נשמח לבצע עבורה מבצעים מיוחדים.
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 .3ערוץ נוסף ומיוחד הינו מסלקת עודפים .אנו פונים למספר רב של ספקים בישראל ומציעים
להם לייצר מבצע מיוחד רק עבורנו כמסלקת עודפים של סחורות או שירותים ,איתם הם
"תקועים" ,ואשר הם מתאימים בהגדרה למגזר החרדי .כך למשל ספק מוצרים לבית
ש"תקוע" עם מחבת סוג מסוים יוכל למכור אותה דרכנו במחיר של  ₪ 20ליחידה )במקום
 (80כשהוא יודע בוודאות שהוא אינו "שובר לעצמו את השוק" ,מכיוון שהמוצר יימכר בתוך
מעגל סגור של סקטור מסוים של צרכנים ולא יזלוג החוצה )דבר שעשוי לפגום לו במכירות
הכלליות( .באותה שיטה אפשר למכור מוצרים סוג ב' ,ואפשר גם "למלא" מלונות ברגע
האחרון וכו'.
 .4ערוץ נוסף שאנו יוזמים הינו הנחת זמן מיוחדת ,כך מקבלים מבעל העסק את 'הזמנים
המתים' שבעסק שלו ,ומציעים הנחה מיוחדת לקונה שיגיע בזמנים אלו ,כך מרוויחים שני
הצדדים .בעל העסק מנצל טוב יותר את המשאבים שלו ,והלקוח שמגיע בזמן המתאים
לבעל העסק מקבל הנחה נוספת .הדבר נכון גם לגבי מוצרים וגם לגבי שירותים כגון מסעדות
וכו'.
מכיוון שרובם המכריע של העובדים והחברים בקבוצת בסדנו הינם אורתודוקסים ,ומגיעים
מציבורים שונים בתוך הציבור החרדי והדתי ,ומכיוון שבקבוצה עובדים אנשים בגילאים שונים
אנו יודעים במדויק את סוג המוצרים והשירותים שלהם נזקק הציבור וקל לנו לזהות מה יצליח.
ציבור המשקיעים שלנו מעורה מעורב ופעיל במה שקורה בקבוצה ונותן פידבקים באופן אקטיבי,
כך שקל לנו מאד לשנות במהירות רעיונות וביצועים.
התקשרת עם החברה נעשית דרך דיוור ישיר ,אפליקציה ,הודעות  smsוהודעות  IVRאנו גם
מקימים אתר אינטרנט יעודי.
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המכרזן
חלק גדול מהציבור בישראל מאמין אך ורק בהשקעה בנדל"ן.
כיון שכך ,ישנו ציבור ענק אשר מחפש הזדמנויות עסקיות בתחום הנדל"ן.
בדרך כלל ,מדובר באנשים שחסכו פרוטה לפרוטה או שקבלו ירושה קטנה ומעונינים לקנות
חנות/דירה/מחסן להשקעה ,ולהנות מתשואה שוטפת עם סיכונים מזעריים .במסלול זה כמו
במסלולים אחרים יש יתרונות וחסרונות.
היתרון הגדול של רכישת נדלן הינו כמובן הביטחון ,אשר בדר"כ )ואם לא עושים טעויות
קריטיות( הינו גדול יותר מאשר מסלולי השקעה אחרים ,שכן נדלן נחשב תמיד לנכס בטוח.
החסרונות הינם הצורך בניהול שוטף של הנכס ,השכרה ואחזקה ,ועוד לפני כן ,איתור הנכס
המתאים.
רכישת נכס נדלן דורשת מומחיות ספציפית ולכל הפחות הבנה מסוימת בתחום הנדל"ן .חובה
גם להשתמש בשירותיו של עו"ד ברכישת נכס נדלן ,זאת מכיון שכמות המכשולים הצפויה
הינה ארוכה מאד.
בכל שנה נופלים בפח מאות משפחות בישראל ,ברכישת נדלן בצורה חובבנית ,הם לומדים את
הלקח בצורה הקשה.
קבוצת בסדנו ,משיקה שרות חדש שבמסגרתו אנשי הקבוצה מבצעים את כל העבודה ועוד.
ההצעה של בסדנו
בכל שנה נמכרים בישראל אלפי נכסים במכירות פומביות/מכרזים .הנכסים מגיעים
מירושות/תרומות/הוצאה לפועל/פירוקי שותפיות ועוד .בדרך כלל מדובר בנכסים ששווים
בין  500אש"ח לחמישים מיליון שקל המפוזרים בכל הארץ .במכירות מסוג זה נמכרים כל
סוגי הנכסים ,ומדובר בענף פעיל מאד.
קבוצת בסדנו והעומד בראשה אליעזר גרוס ,אשר התמחה ברכישת מכרזי סחורות בארה"ב
למעלה משלושים שנה ,הקים עבור הציבור שרות חדש.
אנו נאפשר לכל בעל הון של  400אש"ח ומעלה ,לבצע באמצעותנו איתור/רכישה/ליווי של
נכסי נדל"ן בישראל .באפשרותכם להשתמש בכל אחד מהשירותים שהוזכרו או בכולם יחדיו.
איך זה עובד?
הלקוח פונה לקבוצת בסדנו ,ממלא טופס שבו מוגדרים פרטי הלקוח ,סוג הנכס המועדף עליו,
האזור שבו רוצה לרכוש את הנכס ,סכום הכסף העומד להשקעה ,האם מוכן לקחת משכנתא,
אם כן באיזה סכום )אנו נטפל גם בנושא המשכנתא ,אם המשקיע מוכן לקחת משכנתא ,מה
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גובה ההכנסה המוצהרת שלו בכדי שנבדוק אם יש לו כח החזר( ,ועוד פרטים נוספים ככל
שידרשו.
לאחר מכן ,אנו מרכזים בכל שבוע את כל ההזדמנויות העסקיות מכל הארץ ושולחים ללקוח
במייל ,את הנכסים הרלוונטיים באזור שאותו בחר ובסכום הכסף העומד לרשותו.
אנו מקצים לנושא שמאי ואיש מכירות אשר ישרתו את הציבור.
במידה ואחת מהעסקאות תהיה רלוונטית עבור הלקוח ,הוא ייפה את כוחנו לייצג אותו
במכירה פומבית שבה אנו נשתדל לרכוש עבורו את הנכס במחיר של עד  20%פחות משוויו
האמיתי ,כשאנו גם דואגים לשמאות ולבדיקת הנכס על ידי עורך דין.
הלקוח יפקיד בנאמנות את דמי הרצינות )בדרך כלל מדובר על כמאה אלף שקל( על מנת
שאפשר יהיה להשתתף במכרז ,וכאמור אנו ננסה לרכוש עבורו את הנכס.
לאחר רכישת הנכס הלקוח ישלם למוכר את היתרה ,והנכס יעבור לרשותו .אם הלקוח ירצה
נוכל לנהל עבורו את הנכס.
בתמורה לשירותים אלו אנו גובים  4-5%ממחיר המכירה )שמהווים פחות מעלות מתווך
ובוודאי פחות מעלויות לצורך בדיקה באופן עצמאי( .החיסכון הממוצע ללקוח יהיה כ15%-
זאת בנוסף לחסכון העצום בהתעסקות עם הרכישה ובנוסף בשקט הנפשי שהלקוח מקבל.
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המכרזן – כתבה
לא תידרשו לעמוד בתור ולהמתין במשרדי רשות המקרקעין ,רשות המיסים או הרשות
המקומית .לא תידרשו לכתת רגליים מנכס לנכס .מישהו יעשה זאת במקומכם ויאפשר לכם
לרכוש נכס מכינוס נכסים במינימום סיכון ומאמץ • הכירו את 'המכרזן' – המיזם שמחפש
עבורכם הזדמנויות שיאפשרו לכם הכנסה נוספת
המשבר הכלכלי שנלווה למגיפת הקורונה פוגע ברבים וטובים .ענף התעופה ,ענף התיירות ,ענף
המסעדנות וענף ההסעות כבר ספגו מכות קשות שבאו לידי ביטוי בפיטורים ,בהוצאה לחופשה
ללא תשלום ,בצמצום או ביטול שעות נוספות והורדות או הקפאת שכר .בשלב הבא ,היות
שישראל מדינה קטנה ,עשויים ענפים נוספים לספוג פגיעה כזו או אחרת ,מה שמחייב חשיבה על
דרכים יצירתיות שיאפשרו לייצר הכנסה נוספת.
ישנן דרכים שונות לעשות זאת ,אחת מהן היא לתת לכסף שלכם לעבוד בשבילכם במקום
להשאיר אותו בחשבון הבנק כאבן שאין לה הופכים ,או במוצרים פיננסיים שחשופים לתנודתיות
היתר של שוק ההון בעיתות משבר .אחת הדרכים הוותיקות ביותר ליצירת ערך מהשקעה כספית
נמצאת בנכסים מכינוס .דהיינו ,נכסים שנרכש מעורכי דין שמונו ככונסי נכסים של בעלי חוב
ועיזבונות .נכסים מכינוס נמכרים בדרך כלל במחירים נמוכים ממחירי השוק ובתקופות משבר
נמוכים משמעותית.
נניח דירות ששוויין בשוק עומד על מיליון שקלים יימכרו ע"י כונסי נכסים ב־ 5עד  25אחוזים
פחות .בתקופות משבר עשוי הפער להתרחב עוד יותר ולהגיע ל־ 30-40אחוזים .אך אליה וקוץ בה,
רכישה מכינוס נכסים צופנת בחובה מספר סיכונים כאשר המרכזי שבהם היא העובדה שהקונה
רוכש את הנכס 'אס איז' .כמו שהוא עם החובות הרובצים עליו ובמצבו המשפטי הקיים .כך
ש"מציאה" שנרכשה ב־ 25%ממחיר השוק עשויה להתגלות כבור ללא תחתית שכן רובצים עליה
הגבלות משפטיות ,חובות לרשויות ,שעבודים שונים ושורה ארוכה של יורשים שמערערת על עצם
קיום המכירה.
הרכישה מעורך דין אינה מבטיחה לקונה דבר .תפקידו של עורך הדין במקרה הזה הוא למקסם
את התשואה מהנכס הנמכר .זו חובתו לקופת הכינוס והוא אף מתוגמל עבורה .חובתו של הרוכש
לערוך את כל הבדיקות בעצמו ולשקול היטב אם מדובר בעסקה כדאית .זו הסיבה שמרתיעה
אנשים רבים מהשקעה בנכסים מכינוס .ובדיוק לשם כך ,במיוחד בתקופה הזו שמחייבת
פיתרונות השקעה יצירתיים ,גילינו מחדש את מיזם 'המכרזן' של קבוצת 'בסדנו' שמציעה שורה
ארוכה של קרנות השקעה בתחומים שונים מנדל"ן בחו"ל ובישראל ועד הייטק בכל העולם.
המכרזן הוא מיזם שלוקח על עצמו את כל הבירורים והבירוקרטיה הכרוכה ברכישה נכסים
מכינוס .הוא גם סורק ומחפש את ההצעות מכינוס נכסים ומדרג אותם בהתאם לרמת הסיכון
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וההתאמה לצרכי המשקיעים שנרשמו לשירות .בתמורה ,ואפשר בהחלט להבין זאת ,הוא גובה
עמלה לא גבוהה במיוחד מהתשואה לאחר מכירת הנכס .תנאי הסף לכניסה למיזם אינם גבוהים
במיוחד היות והוא מחפש או מציג נכסים משווי של חצי מיליון שקל ומעלה.
בעידן של בידוד מהווה 'המכרזן' פיתרון אידיאלי שכן הוא חוסך מהמשקיע את הצורך לבקר
ברשות המקרקעין ,בעירייה ,במשרדי רשויות המיסים והרשויות העירוניות .הוא אינו מאלץ את
המשקיע לכתת את רגליו מנכס לנכס ומעורך דין למשנהו .הוא זה שעובד בשביל המשקיע ומאתר
עבורו הזדמנויות שבתקופה הזו נחוצות יותר מאשר בעיתות שגרה.
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חדש! ליווי אישי במכרזי נדל"ן

בסדנו.
הבית שלכם
לבית משלכם!

פרוספקט מכרזי נדל"ן B1332

מחפשים נדל"ן להשקעה או למגורים?

הצטרפו למהפכת המכרזים של בסדנו.

נכס ממכרז  -מה זה אומר?

למי זה מתאים?

בכל שנה נמכרים ברחבי ישראל אלפי נכסים במכרזים ובמכירות פומביות .נכסים
אלה מוצעים במסגרת מימוש ירושות ,תרומות ,הוצאה לפועל ,פירוקי שותפויות
ועוד ,ולרוב נקנים במחירים נמוכים יחסית  -עד כ 20%-פחות ממחירי השוק.

רכישת בית למגורים ,לכם או לילדיכם ,היא החלום האולטימטיבי של ישראלים
רבים .קניית דירה ,חנות או מחסן היא גם יעד השקעה מבוקש ,הנחשב כאפיק יציב
ורווחי עם אחוזי תשואה צומחים.

לאדם הממוצע אין די זמן ,קשרים וידע עסקי כדי לאתר מכירות ומכרזי נדל"ן
אטרקטיביים ,לבחון אותם ,להתמודד עליהם ולזכות בהם .לכם ,לעומת זאת ,יש
את בסדנו.

מחירי הנכסים במכרזים ובמכירות פומביות נעים בדרך כלל בין כחצי מיליון לכמה
עשרות מיליוני שקלים .רוב המכרזים דורשים מראש ,כתנאי להשתתפות בהם,
דמי רצינות בסך כ ,₪ 100,000-המוחזרים במלואם אם לא זכיתם במכרז .במידה
שתזכו בו ,תשלמו למוכרים את יתרת המחיר  -והנכס שלכם.

קבוצת בסדנו בראשות מר אליעזר גרוס ,בעל ותק של מעל  30שנה בתחום
המכרזים ,מגישה לכם שירות חדש :אתם קובעים איזה סוג נכס אתם רוצים,
את המיקום בארץ ואת המחיר  -ואנחנו מאתרים עבורכם נכסים במכרזים
ובמכירות פומביות ומטפלים בכל ההליכים ,עד לבית משלכם!

איך זה עובד?
ממלאים פרטים :סוג הנכס הרצוי ,איזור ,טווח מחירים ,האם אתם מוכנים לקחת
משכנתא ובכמה כסף ,ועוד .מעכשיו יש לכם כרטיס כניסה לרכישת נכס במכרז.
אחת לשבוע יישלח אליכם במייל מידע על נכסים ממכרזים וממכירות פומביות
שעונים לדרישות שלכם .מצאתם נכס שתרצו לקנות? אנו נבדוק אותו לעומק,
נייצג אתכם במכירה במטרה להשיגו עבורכם ,ונטפל במכלול ההיבטים הדרושים.
לבחירתכם :איתור וריכוז הצעות שבועי לנכסים שהגדרתם | התמודדות
בשמכם במכרזים ובמכירות פומביות | שמאות מקצועית לנכס שבחרתם |
בדיקה משפטית של הנכס על ידי עו"ד | טיפול בכל שלבי המכרז עד לזכייה |
ליווי ברכישת הנכס | ניהול ותחזוקת הנכס ותיווך למציאת קונים או שוכרים

אם אתם מעוניינים בנדל"ן למגורים ,להשכרה או להשקעה ויש לכם הון עצמי
של  ₪ 500,000ומעלה ,שירות ניהול המכרזים של בסדנו עשוי להיות המפתח
שלכם לנכס כדאי.

כמה זה עולה?
עבור כל השירותים עד לקניית הנכס  -כולל קבלת פרטי נכסים מדי שבוע,
השתתפות במכרז או במכירה הפומבית בשמכם ,שמאות ובדיקה משפטית לנכס
וליווי בתהליך המכירה  -תשלמו רק  4%ממחיר הקנייה של הנכס .הרבה פחות
מהעלויות של בדיקת הנכס עצמאית ,שווה לעלות התווך!
מדובר במחירי הרצה לתקופה מוגבלת ,עבור  100נרשמים בלבד שיהיו
הראשונים להשקת השירות .איננו מתחייבים להרחיב את השירות ללקוחות
נוספים או לשמר את מחירי ההשקה ,ולכן כל הקודם זוכה ובגדול.

גם אתם יכולים לרכוש נדל"ן ממכרזים או ממכירות פומביות

גם אתם יכולים לרכוש נדל"ן ממכרזים או ממכירות פומביות
במחיר משתלם ובליווי מומחי בסדנו לאורך כל הדרך.

הצטרפו לבית המקצועי שלנו  -ותצאו עם בית משלכם!
להרשמה לשירות חייגו:

1800-801-801
או שלחו מייל:

info@besadno.com

אין באמור התחייבות לתשואות או כדי להעיד על תשואות בעתיד .פרסומי בסדנו מותאמים להנחיות הרשות לני"ע .המידע המוצג אינו מהווה ייעוץ השקעות או המלצה בעניין
ביצוע עסקה .תחום ההשקעות דורש הבנת הסיכונים ואינו מתאים לכל אדם .ט.ל.ח.
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מילון מונחים בתחום היזמות והשקעות
לעולם היזמות יש את המונחים והמושגים הייחודיים לו שכל יזם צריך להכיר .הרשימה הורכבה ע"י
צוות מנחים ,מרצים ועורך המסמך .הרשימה מותאמת לצרכי קבוצת בסדנו .אם נתקלתם במושג חסר
או בהגדרה לא תקינה – אנא פנו אלי לcobi@integritas.co.il -
הון  - Equity /השקעה שהושקעה להקמת המיזם על ידי הבעלים )אם זוהי חברה קיימת אז גם
בצירוף רווחים או בניכוי הפסדים שנצברו במהלך פעילות החברה( .ההון העצמי או השווי הנקי מייצג
את חלקם של הבעלים במימון החברה ושווה להון הבעלים )בעלי המניות(.
מניות בכורה  - Preferred Stocks /מניה שבאה לענות על הצורך של חברות להגדיל את משאביהן
הכספיים על ידי גיוס הון מהנפקת מניות .מניות אלו מקנות לבעליהן זכות עדיפה על פני יתר המניות
בקשר לתשלום הדיבידנד .הדבר מתבטא בשיעור דיבידנד קבוע מראש אותו יקבלו מחזיקי מניות
הבכורה ,טרם חלוקת הדיבידנד לבעלי המניות האחרות.
 - (Three Day StartUp) 3DSאירוע בסגנון הפנינג בן  3ימים שבו יזמים נפגשים וחוברים להקמת
מיזמים חדשים .בכל אירוע שכזה משתתפים עשרות יזמים המקבצים ועובדים ביחד באינטנסיביות על
פיתוח הרעיון בליווי מנטורים )ראו להלן(
 / Acceleratorאקסלרטור  -מושג שנטבע בארה"ב לסביבה המאפשרת האצה של הסטרטאפ .שני
האקסלרטורים הידועים הם  Y-Combinatorו TechStars-אשר מהם יצאו מיזמים כמו דרופבוקס
ואחרים.
ישנם סוגים רבים ושונים של אקסלרטורים ,דבר המוביל לפעמים לאי הבנות בקרב היזמים .המבנה
הקלאסי של אקסלרטור הוא קבלת סכום כסף קטן יחסית ) 25,000 – 5,000דולר( בתמורה ל  3חודשי
ליווי והנחיה ועוד  6-15%ממניות החברה.
 / Angelאנג'ל  -הוא משקיע פרטי אמיד בעל הון עצמי ,המעניק מימון לחברות הזנק ,לרוב בשלביהן
הראשונים )שלבים המכונים  Pre-Seedו ,(Seed-בתמורה לאחוזים מהחברה והשתתפות ברווחים
העתידיים הצפויים .אנג'לים משקיעים לא רק כפרטים ,אלא לעתים גם כחלק מקבוצות ,על מנת
להפחית את הסיכון שלוקח כל אחד מהם .בניגוד לקרנות הון סיכון ,שנכנסות להשקעה בשלבים
מאוחרים יותר של חיי החברות ,האנג'לים משקיעים מכספם הפרטי ולא מכסף המגויס מהציבור או
מקרנות השקעה שונות.

 - B2Bפעילות מסחרית אשר מתבצעת בין שתי חברות ) .(Businees to Businessפעילות זו כוללת
החלפה של מוצרים ו/או שירותים בין חברות או אספקתם מחברה אחת לשניה .פעילות זו מתבצעת
בעיקר בין חברות אשר נמצאות על שרשרת הערך כגון בין יצרנים למפיצים.
 - B2Cמתאר עסקים שמוכרים מוצרים או מספקים שירותים לצרכן הסופי .בעוד פעילות  B2Cקיימת
גם באינטרנט וגם מחוץ לאינטרנט ,הקיצור  B2Cמשמש בעיקר לתאר עסקים שעובדים online
באינטרנט .למעשה  B2Cהוא המסחר הקמעונאי של  E-Commerceבאינטרנט .ה B2C-יכול לשמש
למכירה וירטואלית  Onlineשל כמעט כל מוצר או שירות.
 / Business Planתכנית עסקית  -מסמך עבודה חיוני בעת הקמת מיזם חדש ,אשר מתאר את
הסטרט-אפ ,או העסק החדש אשר משרת מספר מטרות .ראשית ,שהיזם אכן יודע את כל אשר יש
לדעת על המיזם שבהקמה ,ושנית שהיזם אכן מוכן להציג את המיזם בפני אחרים )משקיעים שותפים
וכד'( .את התוכנית העסקית יש ואפילו נדרש ,לעדכן בהתאם לקו העסקי ולהתפתחות החברה .תוכנית
עסקית מכילה בד"כ פרקים כגון מודל עסקי ,המוצר  /השרות תקציר מנהלים ,ניתוח מתחרים,
אסטרטגית חדירה לשוק ,פיננסים ותיכנון .החלק החשוב בתוכנית העסקית הוא דווקא תהליך ההכנה
אשר רצוי שיעשה ע"י הצוות היזמי.
 / convertible loanהלוואה ניתנת להמרה  -שיטת גיוס כספים עבור עסקים אשר מזכה את המלווה
באפשרות המרה של הסכום אותו הלווה )או חלק ממנו( למניות בחברה אשר לוותה את הכסף .סכום
המניות )שיעור האחזקה( ,שיעור ההמרה ופרק הזמן בו ניתן להמיר את המניות הם חלק מתנאי
ההלוואה שיש לכלול בהסכם שכזה.
 / Customerלקוח  -צרכן .לקוח .כזה שמוכן לשלם עבור השרות או המוצר שהסטארטאפ מספק.
הוספנו אותו כאן כי במקרים רבים היזמים שוכחים שהוא המטרה הנשגבת ושאת רצונו צריך להשביע
עד כדי תשלום.
 / Disruptמיזם משבש )מטריד(  -סטרטאפ או טכנולוגיה או פעולה אשר משבשת ומשנה באופן
מהותי את הדרך בה פועלים הדברים בשוק באותו הזמן ,בד"כ בכך שהמיזם מציע פתרון ,גישה או
שיטה טובים באופן מהותי מהקיים .הצעה כזו של סטרטאפ מטרידה את מנוחת השוק והווה הזדמנות
לשינוי מהותי בדרך שבה דברים פועלים .ישנם משקיעים שמחפשים מזימים מסוג זה בלבד.
 / Dumb Moneyכסף טיפש  -בעולם היזמות הכונה היא לכסף המושקע באופן עצמאי על ידי
משקיעים אינדיבידואלים ,כאלו שאינם בקיאים בתחום או בעולם הסטרטאפים .יזמים נשענים במקרים
רבים על 'כסף טיפש' עשויים למצוא את עצמם בקונפליקטים עם בעלי המניות אשר אינם מבינים את
המהלכים אותם יש לבצע במיזם.
 - Ecosystemסביבה ו/או קהילה בה פועלים באינטראקציה גופים שונים המפרים האחד את השני.
כמו למשל יזמים ,משקיעים ,מרכזי עבודה משותפים ,אשר מזינים ומפרים האחד את השני .תל-אביב
הפכה להיות אקוסיסטמה פורייה בתחום היזמות.

 - Elevator Pitchהצגה קצרה מאוד ,בד"כ כ  60שניות ,של המיזם .מטרת הצגה שכזו היא לגרום
למאזין )בד"כ משקיע או לקוח( להסכים לפגישה נוספת.
 - (employee stock options plan) ESOPתכנית המאפשרת לעובדים את הזכות לרכוש כמות
מסוימת של מניות החברה בה הם עובדים במחיר קבוע מראש .הענקת זכות זו נתונה לבחירת החברה
והיא ניתנת לעובדים בד"כ כתגמולים על מנת ל"קשור" את מטרות החברה לאלו של העובדים.
 / Executive Summaryתקציר מנהלים  -התמצית והעיקר של התוכנית העסקית .את תקציר
המנהלים נכתוב בדרך כלל בסיום כתיבת התוכנית העסקית .תקציר המנהלים משקף את ה"אני מאמין"
ואת חזון המיזם  /חברה ומוצג למשקיעים פוטנציאלים.
 - Exitמשאת ליבם של המשקיעים בכל סטרטאפ :מכירה של המיזם או הנפקתו לציבור באופן המשיא
רווח לבעלי המניות .צריך להיזהר בהגדרה זו משום שבארה"ב ובמקומות אחרים " "EXITמתייחס גם
להחלטה לנטוש/לעזוב את המיזם גם ללא רווח או אפילו בהפסד.
 / Incubatorאינקובטור  -סוג של חממה .סביבה בה יכולים יזמים להקים את המיזם שלהם בתנאים
נוחים יותר הכוללים סביבי עבודה והנחיה .המושג מתערבב לפעמים עם מושג חממה המתייחסת לרוב
לחממות המדען הראשי )ראו להלן(
 (Intial Public Offering) IPOהנפקה ראשונית לציבור  -הנפקה ראשונית לציבור .עוד משאת
נפש של רבים מהיזמים והמשקיעים .מושג המתאר את ההנפקה של מניות החברה לציבור הרחב,
בד"כ באחת הבורסות בארץ או בעולם .יציאה של המניות להנפקה מאשפרת ליזמים ולמשקיעים למכור
את המניות שלהם לציבור הרחב )תחת מגבלות כאלו ואחרות ( ולפגוש את הכסף" .להנפקה ציבורית
ישנן השלכות רבות על הפירמה כגון "שקיפות" ,עלות גבוה בגין ההנפקה וכן בגין שמירת החברה
כציבורית.
 (Intellectual Property) IPקניין רוחני  -שם כללי לזכויות הקשורות במשאבים שאינם מוחשיים
) ,(non-tangible, non-corporealושהם יציר האינטלקט של האדם )ומכאן הביטוי Intellectual
 ,Propertyאו בקיצור  .(IPהסדרים משפטיים מפורטים שתחילתם בפסיקת בתי המשפט בשיטת
המשפט המקובל ) (Common Lawוהמשכה בעיגון בחקיקה ,קובעים את מושא הבעלות בכל אחד
מענפי הקניין הרוחני ,את תנאי ההגנה עליהם ,את היקף הזכויות ,החריגים והגנות ,סעדים שונים,
אכיפה ועניינים פרוצדורליים .הקניין הרוחני נחשב לאחד התחומים החשובים בצמיחתן הכלכלית של
מדינות.
 (Internal Rate of Return) IRRתשואה פנימית  -מושג המתאר את אחוז התשואה שגלום
בהשקעה .כלומר מה הריבית שיקבל המשקיע על השקעתו במיזם.
 / Kick Offהזנקה  -הרגע הנהדר של הזנקת מיזם או מוצר חדש לעולם.
 / Lean Start upמיזם כחוש  -היא גישה עסקית שנטבעה על ידי אריק ריס שמטרתה לשנות את
האופן שבו חברות בנויות ומוצרים חדשים מושקים לעולם .התורה נשענת על למידה אמפירית ,ניסויים

מדידים ,ופיתוח ושחרור המוצר לשוק באיטרציות קצרות ,על מנת לקצר את מחזורי פיתוח המוצר,
למדוד התקדמות ולקבל משוב מלקוחות בהקדם האפשרי .בדרך זו ,חברות ,במיוחד חברות הזנק
)סטארטאפים( ,יכולות לעצב את המוצרים או השירותים שלהם כדי לעמוד בדרישות של בסיס הלקוחות
שלהם ,ללא צורך במימון ראשוני גבוה או בזבוז רב של משאבים.
 / M&Aמיזוג ורכישה  -מונח כללי המתאר אסטרטגיה עסקית של חיבור בין חברות .בעולם היזמות
הכוונה לרוב היא 'אקזיט' של החברה הקטנה מבין השתיים הנבלעת לחברה גדולה יותר .פעולת המיזוג
היא התחברות של שתי חברות על מנת להקים חברה אחת ,חדשה בעלת משאבים משותפים .רכישה
היא פעולה בה חברה אחת ,רוכשת חברה אחרת אשר תהיה מעתה כפופה לה ,או שתימחק וכל
פעילותה תעבור להיות תחת החברה הרוכשת .בפעולה זו לא נוצרת יישות עסקית חדשה.
 /Mezzanine Financingמזנין  -מימון משולב של הלוואה והשקעה במניות ,בד"כ מתאים לחברות
בצמיחה .סטרטאפים משתמשים בסוג זה של מימון בד"כ לפני הנפקה ראשונית לציבור – ) – IPOראו
להלן(.
 / Minglingהתערבבות  -התחככות למטרת יצירת קשרים עם אנשים "חשובים" במפגשים ואירועים
חברתיים ועסקיים לצורכי קידום שיתופי פעולה .ראה גם .Networking
 ( Non-Disclosure Agreement) NDAהסכם סודיות  -הסכם שמטרתו למנוע חשיפה של תכנים
סודיים )מקצועיים ואחרים( בין הצדדים .יחד עם זאת ישנה מגמה גודלת והולכת של שיתוף ,שביסודה
האמונה שחשיפת הרעיון מאפשרת קבלת משוב ו)טוב או רע( על סיכויי ההצלחה שלו ועל הדרך הנכונה
להביא אותו לכדי מימוש.
 / Networkingהתרשתות  -מושג המתאר הכרות ושיחה עם אנשים באירועים חברתיים כגון כנסים
ומפגשים לצורך בניית והעמקת הקשרים העסקיים או החברתיים .יכולת הרישות היא חיונית ליזמים
ויישום נכון שלה יכול להניב ליזם ערך מוסף עצום בבניית המיזם.
 - Pitchingהצגה בהירה ויעילה של רעיון המיזם בפני קהל .בד"כ במסגרת הצגה למשקיעים )ראו
 (Demo Dayאו לשותפים פוטנציאליים Pitch .טוב מורכב ממסרים בהירים וממוקדים המיועדים לעבור
לקהל המטרה המסוים ,וכן יכולת בימתית לעמוד מול קהל עם "סיפור טוב".
 - PRE-SEEDכינוי להשקעה טרומית בסכום קטן יחסית ,בימיו הראשונים של המיזם ,אך ממשקיע
חיצוני .השקעת  PRE-SEEDיכולה להיות בסד"ג של כמה עשרות אלפי דולרים .סכום זה מגיע בדרך
כלל לארח השקעת היזמים )ראה גם  (FFFולפני השקעת ה ) SEEDראה הגדרה(.
 / Rapid Prototypingאב טיפוס מהיר  -בניה מהירה של אב טיפוס ראשוני למוצר ,המושג מתייחס
בעיקר למוצרי חומרה אולם עם חדירת גישת ה  Lead StartUpזלג השימוש בו גם לעולם התוכנה,
לפעמים בערבוב עם ) MVPראו להלן(.
 / ROIזמן להחזר השקעה  - Return On Investmentהזמן שיקח להחזיר למשקיע את סכום
השקעתו .ההחזר יכול להיות באמצעות דיווידנדים או באמצעות מכירת הנכס )לרב מניות( במחיר

הגבוהה מסכום ההשקעה .במצב אידאלי משקיעים רוצים לראות החזר השקעה מהיר ,בתוספת
תשואה טובה על ההשקעה )ראה (IRR
 - Seedכינוי להשקעה ראשונית שמקבל סטרט-אפ בתחילת דרכו .בדרך כלל בסכומים קטנים יחסית,
אולם יותר מהמקובל בשלב ה ) PRE-SEEDראה הגדרה( .השקעת  SEEDתהיה בסדר גודל של
מאוד אלפי דולרים בודדים.
 / Smart moneyכסף חכם  -בעולם היזמות מתייחס מושג זה למשקיעים מנוסים בתחום היזמות
)בניגוד למשקיעים בעלי הון אך חסרי ידע או קשרים בתחום(' .כסף חכם' יהיה למשל קבלת השקעה
מאנג'ל מנוסה אשר עשה כבר אקזיטים בעבר והוא מקושר בתעשייה או כסף המגיע מקרן הון סיכון
המנוסה בתחום.
 / Technological Feasibilityהיתכנות טכנולוגית  -בדיקה והוכחה שהטכנולוגיה עליה מושתת
הסטרטאפ אכן פועלת .וכחת היתכנות טכנולוגית היא אבן דרך חשובה בהתפתחות של מיזם טכנולוגי,
היא משפיעה רבות על היכולת של מיזם לגייס השקה ועל שווי המיזם בעת הגיוס.
 / Term sheetמסמך עקרונות  -הסכם ,בין חברה לבין משקיע ,המפרט את תנאיה הבסיסיים בהן
ההשקעה עתידה להתבצע .המסמך בד"כ אינו מחייב ונועד להכין את הקרקע עבור הסכם עתידי ומחייב
בין שני הצדדים .מסמך בנוי מנקודות עיקריות של ההסכם העתידי ומתאר את הסוגיות המרכזיות
בתנאיה של העסקה ובכך מפזר את חוסר הוודאות והאפשרות לאי-הבנה בהסכם עתידי ובכך למעשה
המסמך מונע הוצאות משפטיות מיותרות הכרוכות בהתרת חוזה מחייב.
 (Venture Capital Fundvc) VCקרן הון סיכון  -היא קרן השקעות פרטיות ,המשקיעה כספים
במיזמים אשר הסיכון בהם הוא גבוה ,מתוך צפייה לתשואות גבוהות במקרה של הצלחתם .קרנות הון
סיכון הן דרך השקעה מקובלת ונפוצה לגיוס הון לצורך השקעה בחברות הזנק )"סטארט-אפ"( מתחום
ההיי טק.
 / Vestingהבשלה  -פעולה אשר מקנה זכויות מובטחות לעובד כהטבה הדרגתית ע"י המעסיק .בד"כ,
מדובר בהענקת 'אופציות' אשר מקבל אותן העובד בצורה של מניות לאורך שנות עבודתו בחברה .אם
יפסיק לעבוד בחברה ,תסתיים תקופת ההבשלה והעובד יוותר עם החלק היחסי ש 'הבשיל' עד אותה
תקופה.
בדיקת נאותות  - Due Diligence /בדיקה שעורכים המשקיעים על מיזם חדש רגע לפני השלמת
ההשקעה במיזם .מטרת הבדיקה לוודא שכל ההצהרות הטכנולוגיות ,השיווקיות והפיננסיות מטעם
המיזם וצוות המייסדים הינן נכונות הבדיקה נערכת לרב לאחר שנחתם 'מסמך התנאים' )ראו להלן(
ובמקביל עם הכנת הסכם ההשקעה .במרבית המקרים בעיות שיתגלו בשלב בדיקת הנאותות יהו עילה
לביטול ההשקעה.
גודל השוק  - Market Size /מספר חמקמק המתאר את כמות הלקוחות )או סה"כ המכירות( שיוכל
מספר
של
לחישוב
להם בתנאים האופטימליים .כדי להגיע
למכור
המיזם
זה משתמשים בנתונים סטטיסטיים ממקורות אמינים )יותר או פחות( ונגזרות של מוצרים אחרים .גודל

השוק מהווה נתון מכריע בשיקולים של משקיעים ויזמים בהחלטה על הכניסה למיזם .ליזמים יש נטייה
להגיע בחישוב למספרים גבוהים עד מופרכים ,דבר הפוגע במקרים רבים באמינות שלהם מול שותפים
ומשקיעים פוטנציאליים.
האב - Hub/סביבה ,מקום מפגש ,צומת להחלפת מחשבות רעיונות ידע וקשרים .האב יכול להיות פיזי
)ראה למשל אזורי עבודה משותפת  (co-working-spaceאו וירטואלי כמו אתר אינטרנט ,פורום,
קבוצת פייסבוק וכד'.
הון חוזר  - Working Capital /ההון הנדרש לסטרטאפ במטרה לממן את ההפרשים בין מועדי
התשלומים וההכנסות בפועל .בניגוד לדעה הרווחת ,ככל שהסטרטאפ גדל במרבית המקרים יש צורך
ביותר הון חוזר .כמו כן זהו כלי מדידה פיננסי בו משתמשות חברות על מנת להעריך את מידת נזילות
נכסיה בטווח הזמן הקצר.
השקעות בנכסים קבועים  - Fixed Capital Investmen /השקעה בנכסים קבועים אשר משמשים
לצרכי הקמה וניהול של עסק .סכום ההשקעה הינו חד פעמי ואינו משתנה לאורך תקופת ההשקעה.
בד"כ מדובר בהשקעה של מבני משרדים ,מכונות וכו' .יזמים הבונים מוצר צריכים לתת את הדעת האם
המוצר יהיה הוצאה שוטפת ללקוח או השקעה חד פעמית שכן תהליכי קבלת ההחלטות אצל הלקוח
הם שונים בין שני המקרים.
חברת הזנק  - Startup /חברת הזנק או חברת סטארט-אפ ,היא חברה )או שותפות( שנוסדה זה
מכבר במטרה לפתח מוצר או רעיון ייחודיים ,לרוב בתחום ההייטק .חברה מפסיקה להיות חברת הזנק
כאשר היא נמכרת לחברה מבוססת או מתבססת בעצמה והופכת לחברה רווחית ,בדרך כלל ציבורית.
חממה  -מושג המתערבב לפעמים עם המושג אינקובטור .בישראל הכוונה היא לרוב לחממות העובדות
תחת כללי מדען הראשי .החממה מספקת מעבר לסביבת עבודה וליווי גם השקעה בהיקף של מאות
אלפי דולרים .ישנן חממות המתמחות בנושאים מסוימים.
חממה תעשייתית  - Industrial Incubator /חממה המתמחה בנושאים תעשייתיים .בישראל הוונה
היא לרוב לחממה במסגרת תכנית המדען הראשי.
יזם  -אדם או ארגון המובילים תהליך מרעיון למוצר תמורת רווח.
ייזום  -השלב בו נולד הרעיון למוצר חדש .נובע מגילוי הצורך.
יעוץ עסקי  -מטרתו של הייעוץ העסקי היא לשפר את הפעילות העסקית הכוללת של העסק .התצר של
הייעוץ העסקי היא תוכנית עסקית שאמורה לכלול את האלמנטים הבאים :תקציר מנהלים ,תיאור
החברה והמוצא ,ניתוח סביבת העסק ,תוכנית שווק ,ניתוח כלכלי.
מוכנות להשקעה  - Investment Ready /שלב בהתפתחות של מיזם חדש אשר בו היזמים והמיזם
נמצאים אטרקטיביים להשקעה בעיני משקיע מתאים .בשלב זה הרעיון מפותח מספיק ,ישנה תוכנית

עיסקית )ראו להלן( וליזמים יש את הידע הנדרש להמשך הפעילות של המיזם בכל ההיבטים
)טכנולוגית ,מסחרית ,משפטית ,פיננסית וכו'(.
מינוף תפעולי  - Operating Levera /המינוף התפעולי הוא מדד פיננסי אשר בוחן את רגישות
המיזם להכנסות .הוא עושה זאת על ידי בדיקה של שיעור השינוי ברווח התפעולי כתוצאה משינוי
בהכנסה .כאשר המינוף התפעולי גבוה ,החברה רגישה יותר לשינויים בהכנסה ולהיפך .מינוף גבוה
נובע מהשקעות גדולות בנכסים קבועים )שנועדו על מנת להקטין את עלויות הייצור הישירות(.
מנטור  -אדם המומחה לתחום מסוים אשר מכוון ,מדריך ומייעץ מניסיונו העשיר.
מניות רגילות  - Common Stocks /ניירות ערך המייצגים עבור המשקיע בהן את בעלותו על הון
בתאגיד ובתוך כך מתן זכויות הצבעה באספה הכללית של בעלי המניות )בהתאם למספר המניות
המוחזקות( וזכאות בחלק מההצלחה של התאגיד על ידי חלוקה של דיבידנדים )עודפי רווח( ורווחי הון
או בחלוקה של נכסי החברה במקרה של פירוק .המניות הרגילות מייצגות את שכבת המניות הנמוכה
ביותר בחברה ביחס למניות הנוספות הקיימות כגון מניות בכורה ,מניות בכורה צוברות וכו'.
משקיע אסטרטגי  - Strategic Investor /משקיע בעל עניין עסקי במיזם ,אשר מביא עימו "ערך
מוסף" לתהליך היזמות פרט להשקעתו הכספית ,כגון :קשרים ,ניסיון ,ידע .משקיע מסוג זה יכול להיות
אדם פרטי או ארגון עסקי אשר בד"כ נוטל חלק פעיל בפיתוח המיזם ,ובכך מגדיל את סיכויי ההצלחה
שלו.
נקודת איזון תפעולית  - Operating Break-even Point /כלי ניהולי אשר בעזרתו ניתן לבדוק את
מצב העסק בתקופה מסוימת .נקודת האיזון היא הנקודה בה ההכנסות ממכירות החברה מכסות באופן
מלא את ההוצאות השוטפות ,אך לא מעבר לכך .ברגע שההכנסות מספיקות בדיוק לכיסוי ההוצאות
)ולא מעבר לכך( ,החברה אינה מרוויחה ואינה מפסידה דבר מבחינה תפעולית ולכן מדובר בנקודת
איזון .תאורטית החברה יכולה להמשיך כך לנצח ,אך לעולם לא תוכל להרוויח מספיק כדי לכסות את
ההשקעה ולכן עליה להמשיל ולצמוח מעבר לנקודת האיזון.
סיבוב ראשון  - A" Round" /סבב גיוס הכספים הגדול הראשון למימון של עסק ע"י קרנות הון סיכון
או קרנות פרטיות .מימון זה נעשה בד"כ בצורה של מניות בכורה להמרה שמנפיק המיזם לאחר
שהמייסדים השתמשו במימון  SEEDלצורך "הוכחת ההיתכנות" שלו ,כלומר הוכחה כי הקונספט
העסקי הוא אכן ישים ורווחי.
עלויות משתנות  - Variable Costs /מונח מתחום המיקרו-כלכלה אשר מתאר את עלות הייצור
הישירה של כל יחידת מוצר .העלות משתנה כיוון שהיא מושפעת מהיקף הייצור – ייצור גדול יותר יגרור
אחריו עלות גבוהה יותר .העלות כוללת בין היתר את עלות העבודה ועלות חומרי הגלם.
עומקו תלוי בסיכונים הפיננסים אותם הוא לוקח ושעליו לצאת ממנו בטרם יהיה עמוק מדי ובמידה ולא
יצליח ,המיזם ימות ,ומכאן מקום השם " -עמק המוות".

ערך נוכחי נקי )ענ"נ(  - Net Present Value (NPV /כלי בשימוש משקיעים ויזמים לחישוב כדאיות
ההשקעה במיזם .המונח מתחום המימון המשמש לצורך בניית תקציב וניתוח רווחיות של השקעה או
פרויקט מסוים .הערך הנוכחי הנקי מורכב מהשווי הנוכחי של סך כל התקבולים )ההכנסות( העתידיים
של השקעה מסוימת .פעולה זו ,אשר מחשבת את הערך הנוכחי של סכום שיתקבל בעתיד נקראת היוון
והיא לוקחת בחשבון משתנים כגון ריבית ואינפלציה.
פטנט זמני  - Provisional Patent /הגשת בקשת רישום עבור פטנט זמני ) provisional patent
 ,(application – PPAנועדה לסייע למגיש הבקשה כאשר הוא מתחיל את תהליך ההגנה על המצאתו.
הליך רישום זה הוא פשוט וזול יותר מהליך רישום הפטנט הרגיל ,אך תקף ל  12חודשים בלבד )בניגוד
ל  14עד  20שנה בהגשת בקשה רגילה( .לאחר תקופה זו של  12חודשים ,במידה ולא תוגש בקשת
רישום פטנט רגילה ,תפוג ההגנה הזמנית על הפטנט .הליך רישום הפטנט הזמני אינו חובה וניתן ישר
לדלג להליך הרגיל.
פרילנסר  - Freelancer /פרילנסר הוא עובד עצמאי המעניק שירותים מקצועיים למטלות מוגדרות
מראש .כלי חשוב מאוד ליזמים ,במיוחד כאשר קמול אחרונה אתרים רבים כמו  Elanceו Odesk
המאפשרת ליזמים למצוא פרילנסרים בעלויות סבירות מאוד ממקומות רבים בעולם.
רוו"ה  PNL /רווח והפסד  - Loss & Profitזהו דו"ח כספי המסכם את ההכנסות ,ההוצאות והרווחים
של יישות עסקית בפרק זמן מוגדר .חלקי הדו"ח מחולקים ומופרדים בין הכנסות והוצאות לפי סעיפים
מקובלים ,כאשר בשורה התחתונה של הדו"ח מתארת את הרווח הנקי של היישות העסקית בטווח
הזמן בו נמדדה לאחר הפחתת כל ההוצאות הרלוונטיות מההכנסות שייצרה היישות העסקית.
רווח נקי  - Net Profit /הרווח הנקי מהווה את השורה האחרונה בדו"ח רווח והפסד והוא אחד המדדים
החשובים ביותר עבור מנהלים בהערכת ההצלחה של החברה .הרווח הנקי מורכב מסך כל ההכנסות
של הפירמה ,הן מהפעילות השוטפת והן מפעילויות נלוות ,פחות סך ההוצאות של הפירמה הנובעות
מפעילותה השוטפת ומפעילויות נלוות.
רווח שולי  - Marginal Profit /מונח מתחום המיקרו-כלכלה ,אשר מתאר את הרווח המופק מייצור
)ומכירה( של יחידת התפוקה האחרונה .המונח מתייחס להפרש בין עלות הייצור הישירה של אותה
יחידה )העלות המשתנה( לבין מחיר המכירה שלה .כלומר התמורה לרווח של כל יחידה נוספת
שנמכור.
רווח תפעולי  - Operating Profit /רווח אותו משיגה החברה מתחומי פעילותה העיקריים .הרווח
מתייחס להפרש בין ההכנסות לבין ההוצאות הישירות והעקיפות )הנובעות מאותן הכנסות( שקשורות
לפעילות הליבה של החברה .הרווח התפעולי אינו כולל רווחים )או הפסדים( הנובעים מהשקעותיה
הפיננסיות של הפירמה וכן לא נהוג לכלול בו תשלומי מיסים וריבית.
שותפות אסטרטגי  - Strategic Partner /שותפות אשר בד"כ מתייחסת להסכם ארוך טווח
המתקיים בין שני גופים מסחריים או יותר .מטרת השותפות היא ליצור יתרון אסטרטגי )יתרון תחרותי(
להשגת מטרות משותפות ע"י ניצול המשאבים פיסיים/אינטלקטואלים של הגוף השני .שותפות

אסטרטגית לרוב נוצרת בין שני גופים בתחומים משלימים על שרשרת הערך כגון :הנדסה וייצור ,ייצור
והפצה.
תקופת החזר  - Payback Period /שיטה בתחום של תקצוב הון ,המסייעת למקבלי ההחלטות
במיזם להעריך את כדאיותה של השקעה מסוימת .תקופת ההחזר היא למעשה הזמן הנדרש בכדי
להחזיר את עלותה של השקעה ,בין אם דרך הגדלת ההכנסות או דרך הקטנת ההוצאות .ככל שתקופת
ההחזר ארוכה יותר ,כך יעבור זמן רב יותר עד שעלות ההשקעה תוחזר.
 - EBITDAראשי תיבות של רווח ) (Eלפני ריבית  (I),מס  (T),פחת ) (Dוהפחתות  (A).נטרול ההוצאות
האלה מאפשר למשקיעים לקבל מושג טוב יותר על יכולת ייצור הרווחים של החברות ולהשוות בין
חברות שמצויות בשלבי חיים שונים או שפועלות במנופי אשראי שונים.
 - OECD Organisation for Economic Co-operation and Developmentהמדינות
ארגון של מדינות המקבלות את העקרונות הכלכליים של דמוקרטיה ושוק חופשי.
המפותחות.
הארגון הוקם ב 1948-כדי לתכנן את שיקום אירופה לאחר מלחמת העולם השנייה.
אאוטסורסינג  -רכישת שירותים ותהליכים הנדרשים למימוש יעדי הארגון ,ממקורות חיצוניים )קרי
מספקים חיצוניים( והוצאת תהליכים שבמבנה הארגוני הקלאסי היו מנוהלים בתוך המסגרת.
אב טיפוס  -בתכנון ובניהול פרויקטים סדרתיים :דגם של המוצר הסופי עליו נבחנים מידת ההצלחה
של התכנון ועליו מבצעים את הניסיונות השונים.
אבן דרך  - MILESTONEאירוע עיקרי בתהליך הייצור של פריט או מערכת .משמש גם לציון מועדים
של תשלומי ביניים לספק בתנאי שביצע את המוטל עליו עד לאותו אירוע.
אופציות  -נייר ערך שערכו נגזר מנכס אחר .השימוש באופציות כתגמול למנהלים ועובדים נועד להמריץ
אותם להעלות את ערך החברה והמניות שלה ,וכך להעלות את ערך האופציות שבידיהם.
אחריות תאגידית  -גישה ניהולית אסטרטגית של הארגון ,בעזרתה הוא בוחן את השפעותיו מול
מחזיקי העניין :עובדיו ,ספקיו ,לקוחותיו ,משקיעיו ,כמו גם הסביבה והקהילה בה הוא פועל ,ומקדם
בפעילותו יצירת ערך לאותם מחזיקי העניין על מנת שימשיכו לתמוך בו בפעילותו ולקדם את עסקיו.
ארגון  -קבוצת אנשים בעלי מטרה משותפת ,הפועלים בתיאום ובמשותף ,ולרשותם המשאבים
הדרושים להשגת המטרה.
אתיקה  -עניינים הנוגעים למידות מוסר ,תורת המידות ,כללי ההתנהגות הרצויה של עובדי הרכש.
בדיקת כדאיות  -בדיקה כלכלית )גורמי סיכון לעומת הסיכוי לרווח( ,שמטרתה לתת תשובה ליזם האם
כדאי לו לייצר את המוצר ,תוך כמה זמן יחזיר את השקעתו.
בדיקת שוק  -בדיקת הרעיון במבחן המציאות .בודקים בקרב קהל המטרה אם יש ביקוש למוצר
המוצע,מי מתחריו ,כיצד לעצב אותו וכו' ,הכל כדי שיענה לדרישות קהל היעד.
בנצ'מרקינג  -תהליך מתמשך שבו חברה משפרת את ביצועיה על ידי עריכת השוואה בין מוצרים,
שירותים ,תהליכים ,או שיטות שלה ,לבין אלה של חברות מצטיינות ,ובפרט חברות מתחרות שלה.

בעלי עניין  -אדם או גוף שמחזיקים ביותר מ 5%-מהמניות של חברה בורסאית .על בעלי עניין חלות
הגבלות מסוימות במסחר במניות ,והם מחויבים לדווח פומבית על כל קנייה או מכירה של המניות.
גאנט  -כלי לניהול פרויקטים  -מראה את משך זמני הביצוע של כל פעילות בפרויקט ואת משך הזמן
הכללי הדרוש להשלמתו .לוח גאנט ערוך כטבלה שטוריה מייצגים זמן )ימים ,שבועות( ושורותיה -
פעילויות .על ידי כך ניתן לתכנן את לוחות הזמנים של הפרויקט ושל האחראים השונים לביצועו .להבין
את אבני הדרך של התהליך ואת הקשר שבין הפעילויות השונות.
גיוס באקוויטי  Equity-גיוס הון תמורת מכירת מניות חדשות של החברה .תהליך שכזה מגדיל את
בסיס ההון של החברה ויאפשר לה לגייס בעתיד יותר חוב.
דיווידנד  -חלוקת שיעור מרווחי החברה לבעלי המניות ,בהתאם לכמות המניות שברשותם .כל בעל
מניה זוכה לחלקו היחסי בדיווידנד בהתאם לחלקו היחסי במניות החברה.
דירקטור  -אדם המכהן במועצת המנהלים של חברה.
דירקטוריון  -מועצת המנהלים של חברה אשר מתמנית ע"י אספת בעלי המניות .הדירקטוריון בוחר
את המנכ"ל ,עוסק בגיבוש האסטרטגיה של החברה
הוצאות מחקר ופיתוח  -הוצאות שהחברה מוציאה על מחקר ופיתוח ,לרבות שכר החוקרים ,הוצאות
המעבדות ,החומרים ,הבדיקות החיצוניות ,האישורים וכיוב'.
החזר על הון שהושקע ROIC - Return on invested capital
המצאה  -ממציאים משהו שלא היה קיים ואיש לא ידע עליו .דוגמא :תומאס אדיסון ואייזיק זינגר היו
ממציאים .לפניהם לא היתה נורת חשמל ולא היתה מכונת תפירה.
הנפקה  -מכירת ניירות ערך ע"י חברה או מדינה ,כדי לגייס תמורתם הון למימון פעילות החברה.
מכירה זו יכולה להיות למספר מוגבל של קונים )הנפקה פרטית( או באמצעות הבורסה לציבור הרבה
)הנפקה ציבורית(.
הנפקת זכויות  -הנפקת מניות לבעלי המניות הקיימים בחברה .זהו הליך שבו יכולה חברה לגייס הון
באופן מזורז תוך מתן אפשרות לבעלי המניות הקיימים להימנע מדילול אחזקותיהם.
הסכם יסוד  -הסכם הקובע את היחסים וההבנות שבין שותפים המקימים שותפות או חברה בע"מ,
והוא יכול לשמש גם בסיס להכנת תקנון החברה .הסכם ייסוד מתייחס לעניינים כמו :מי-הם השותפים,
מטרת החברה ,הקצאת מניות ,תרומה וחלוקת אחריות בין השותפים ,אופן קבלת החלטות ,מי יהיו
מנהלי החברה ,בטחונות ואחריות כספית ,פירוק השותפות או החברה ועוד.
הערכת שווי  -מתודולוגיה לקביעת ערך לחברה או לפעילות ,בהעדר ,שוק משוכלל שבו נקבע מחיר
לנכס.
השקעה דפנסיבית  -השקעה שאמורה להניב פירות כאשר הכלכלה נמצאת בנסיגה .בתקופה של
מתיחות ביטחונית ,למשל ,השוק נוטה לרדת או לדשדש ,אך מניות של חברות לציוד צבאי נוטות דווקא
לעלות.

זכויות יוצרים  -זכות על יצירה ,הנותנת ליוצר של היצירה או ליורשיו הגנה מפני שכפול ,העתקה,
הפצה ,הצגה או מכירה לא מורשים של היצירה ובתנאי שזכויות היוצר עוגנו בחוק .היצירה יכולה להיות
טקסט ,יצירה חזותית ,יצירה מוזיקלית ,סרט ,צילומים ,תוכנת מחשב ,צורה גראפית )למשל סימן
מסחרי( ועוד .ההגנה ניתנת לתקופה של עשרות שנים.
חברה  -ישות עסקית מלאכותית ,בלתי מוחשית ,הנוצרת על פי חוק וקיימת רק משום שהחוק רואה
בה גוף היכול לפעול ,הרשאי לתבוע ולהיתבע ,להחזיק רכוש ולעסוק בכל עיסוק שהוא בתחום
סמכויותיה המוגדרות מראש בתזכיר ההתאגדות שלה ושיש לו רציפות קיום.
חברה בת  -חברה אשר חברה אחרת היא בעלת חמישים אחוזים ומעלה מהן מניותיה ,או חמישים
אחוזים ומעלה בזכויות ההצבעה בה או רשאית למנות חמישים אחוזים ומעלה מחברי הדירקטוריון
שלה .החברה השולטת נקראת חברת האם.
חברת השקעות  -חברה המשקיעה מכספם של ציבור משקיעים בעבור שכר.
חברות נדל"ן מניב  -חברות שעיקר פעילותן הוא אחזקה של נכסי נדל"ן והשכרתם .זהו תחום שנחשב
למסוכן פחות בהשוואה ליזמות נדל"ן ,שכוללת בנייה והשבחת נכסים.
חברת חלום  -חברה שמפתחת טכנולוגיה ייחודית או מודל עסקי חדשני שהצלחתם לא מובטחת .לרוב
אלה חברות מפסידות שההשקעה בהן מסוכנת.
חברה ציבורית  -על פי פקודת החברות מוגדרת חברה ציבורית כחברה שאינה חברה פרטית ושמספר
בעלי המניות בה הינו לפחות שבעה.
חברת צמיחה  -חברה שעסקיה ורווחיה צומחים במהירות ,ולכן השוק נוטה להעניק לה מכפילי רווח
גבוהים  20 -ויותר.
חתם  -גוף שמסייע לחברות לגייס הון ונוטל על עצמו חלק מהאחריות הכרוכה בגיוס.
חיתום  -תהליך שבו חברת הביטוח בודקת את הסיכון של המבוטח )למשל ,עישון מעלה את הסיכון(
וקובעת את מחיר הפרמיה שישלם ואת היקף הכיסוי שיקבל.
מבנה ארגוני  -האופן שבו התפקידים והעבודה מחולקים בין חלקים שונים של הארגון ,והאופן שבו
חלקי הארגון קשורים ומתקשרים אחד עם השני .יש צורות שונות של מבנה ארגוני ,למשל :עפ"י
תפקודים ,עפ"י מוצרים ,או עפ"י אזורים גיאוגרפיים; מבנה פורמאלי-הירארכי או מבנה 'שטוח' ופתוח;
קבלת החלטות ריכוזית או מבוזרת.
מדד ת"א  - 75המדד המרכזי בבורסה של תל אביב ,ת"א  ,100כולל  100מניות .קבוצה זו נחלקת
לשניים 25 :המניות הגדולות מרכיבות את מדד ת"א ) 25המעו"ף( ו 75-המניות הקטנות יותר מרכיבות
את מדד ת"א .75
מדד תשומות הבנייה  -מדד שמקבץ את כל העלויות שקשורות בענף הבנייה ,בעיקר חומרי גלם,
אנרגיה ועבודה .מחירי דירות שנרכשות מקבלן מוצמדים כמעט תמיד למדד זה.
מודיעין עסקי  -מתבסס בעיקרו על מידע זמין שניתן לאספו או לקנותו באופן חוקי .כולל מספר תחומים:
איסוף מידע ,ניתוח ועיבוד המידע ,הערכה וקבלת החלטות.

מחקר שוק  -השלמת הידע הקיים בחברה )מניסיונה ומידע שנאסף ממקורות גלויים( .על מנת להרחיב
את הבנת הסביבה העסקית והשיווקית .המידע שמתקבל באמצעות מחקר השוק מסייע בקבלת
החלטות אסטרטגיות ולעתים גם בהחלטות טקטיות .שתי דיסציפלינות מרכזיות מקובלות במחקרי שוק.
מחקרים כמותניים המבוססים על מדגם סטטיסטי רחב ושואלים שאלות סגורות ולעומתם מחקרים
איכותניים הכוללים ראיונות עומק .תצפיות וקבוצות מיקוד מתבצעים בקבוצות קטנות ואף באופן אישי
אחד-על אחד.
מחשוב עננים  -שם כולל למערכות שמנצלות את האינטרנט כדי לאפשר למשתמשים להיעזר בשירותי
תוכנה ואחסון מידע המצויים על גבי שרתים חיצוניים.
מבנה ארגוני  -האופן שבו התפקידים והעבודה מחולקים בין חלקים שונים של הארגון ,והאופן שבו
חלקי הארגון קשורים ומתקשרים אחד עם השני .יש צורות שונות של מבנה ארגוני ,למשל :עפ"י
תפקודים ,עפ"י מוצרים ,או עפ"י אזורים גיאוגרפיים; מבנה פורמאלי-הירארכי או מבנה 'שטוח' ופתוח;
קבלת החלטות ריכוזית או מבוזרת.
מידע פנים  -מידע שקיים בידי אנשי מפתח של חברה אך לא מצוי אצל כלל הציבור .העברת המידע
והשימוש בו לצורך מסחר בניירות הערך של החברה אסורים ומהווים עבירה פלילית.
מינוף  -נטילת הלוואה כדי לבצע השקעה בסכום הגבוה מההון העצמי של המשקיע.
מיצוב  -אפיון מוצר והתאמתו לתפיסת הצרכנים .מיצוב נותן מענה לשאלות ,כמו מהו תפקיד המוצר
ולמי הוא מיועד? פעולת המיצוב מסייעת לצרכן למקם את המוצר במקום הנכון בזיכרונו ובתודעתו בין
מוצרים דומים .באמצעות מיצוב מדגישים את ייחודיות המוצרים ומבססים את ההבחנה בתודעת
הלקוחות.
מיתוג  -מיתוג הוא צירוף של תכונות ותועלות )פונקציונליות ורגשיות( אשר השילוב ביניהן מתחיל ליצור
ערך בעיני הצרכן .יש להביא את המוצר לתודעת הצרכנים על מנת שיתחילו ליצור העדפה על פני
המוצרים המתחרים .כשהצרכנים מרגישים ,כי קיימים ערכים משותפים להם ולמוצר יעדיפו לרכוש את
המוצר הנ"ל ויהפכו נאמנים לו.
מכירה בחסר )שורט(  -פעולה המהווה הימור נגד מניה או מדד .המוכר בחסר מוכר מניה שאינה
ברשותו ,ושאותה שאל מגוף אחר .המוכר מקווה שמחיר המניה יירד ,ואז יוכל לרכוש אותה בזול
ולהרוויח מההפרש בין המכירה לקנייה.
מכפיל הון  -שווי השוק חלקי ההון העצמי .זהו פרמטר שבאמצעותו ניתן להשוות מחירים של חברות
דומות או מחיר של חברה כיום לעומת מחירה בעבר.
מכפיל מכירות  -שווי השוק חלקי המכירות השנתיות .מכפיל מכירות הוא פרמטר שמשמש כהשוואה
בין חברות מאותו תחום ,ובוחן מי מהן יקרה יותר מהאחרת.
מכפיל רווח  -פרמטר להשוואה בין מחירי מניות דומות ,המחושב על ידי חלוקה של מחיר המניה ברווח
למניה .ככל שהמכפיל גבוה יותר ,כך המניה "יקרה" יותר  -אבל ייתכן שליוקר הזה ישנה הצדקה.
מנוף פיננסי  -השקעה שנעשית בעזרת הלוואה גדולה והון עצמי קטן נקראת השקעה ממונפת.
השקעה כזו מסוכנת יותר ורגישה יותר לשינויים בריבית.

מקדם  -ערך מספרי שנקבע עם הנפקת תעודת הסל וממנו נגזר מחירה .מחיר התעודה )או התמורה
עליה( מחושבים על פי ערך המקדם בהפחתה של השער הנוכחי של המדד שאליו צמודה התעודה.
משקיעים מוסדיים  -ארגון או מוסד בעל מקורות כספיים ניכרים ,הקונה ומוכר ניירות ערך בכמויות
גדולות .קרנות פנסיה ,חברות ביטוח או בנקים הם בין המשקיעים המוסדיים הבולטים.
משקיע מוסדי  -ארגון או מוסד בעל מקורות כספיים ניכרים ,שלו או של לקוחותיו ,הקונה ומוכר ניירות
ערך בכמויות גדולות .קרנות פנסיה ,חברות ביטוח ובנקים הם בין המשקיעים המוסדיים הבולטים
ביותר.
ניתוח טכני  -שיטה לחיזוי מחירי נכסים פיננסיים בהתאם למחירם בעבר .הניתוח מבוסס על תבניות
גרפיות שנוטות לחזור על עצמן עקב התנהגות דומה של הסוחרים בשווקים הפיננסיים.
סחירות  -מידת המהירות שבה ניתן לקנות ולמכור נכס כלשהו .לדוגמה ,מניות במדד תל אביב  25הן
נכס בעל סחירות גבוהה ,ומניות במדד יתר הן נכס בעל סחירות בינונית או נמוכה.
עונת הדו"חות הכספיים  -כינוי לתקופה בת כמה שבועות ,שמתרחשת ארבע פעמים בשנה ,ובמהלכה
מפרסמות החברות הבורסאיות את תוצאותיהן הכספיות לרבעון שחלף.
צמיחה אורגנית  -צמיחה שנובעת מליבת העסקים של חברה ,מבלי להוסיף עליה צמיחה שנבעה
מרכישת פעילויות חדשות.
קרנות גידור  -קרנות השקעה למשקיעים מתוחכמים ,שמנהליהן יכולים לבצע פעולות מסחר
ספקולטיביות יותר משמותר לקרנות נאמנות לבצע ושרבות מהן ביצעו השקעות בענף הסחורות.
קרנות כספיות  -קרנות המשקיעות את כספי העמיתים לטווח קצר באפיקים בטוחים יחסית  -כמו
מק"מ של בנק ישראל ואג"ח לטווחים של עד שנה.
רווח הון  -ברכישת נכס פיננסי ישנם שני סוגי רווח פוטנציאליים :ריבית או דיווידנד תקופתי ,ועלייה
במחיר הנכס .עלייה במחיר היא רווח הון.
רווח נקי  -הרווח התפעולי בניכוי הוצאות מימון ,מס הכנסה והכנסות )או הוצאות( חד-פעמיות.
רווח ריאלי  -רווח נומינלי בניכוי אינפלציה .אם מוצר מסוים הניב בשנה אחת רווח נומינלי של ,6%
והאינפלציה היתה  ,2%הרווח הריאלי יהיה כ.4%-
ריבית דריבית  -מנגנון להשגת רווחים בחסכונות לטווח ארוך .הריביות השוטפות נצברות לקרן החיסכון
ומשמשות כמנוע לצמיחת הרווח.
שווי שוק  -מחיר המניה של החברה בבורסה כפול מספר המניות שהונפקו על ידה.
שותף אסטרטגי  -שותף שההסכם איתו עשוי לפתוח לחברה הזדמנויות עסקיות חדשות ,מעבר
לעסקה ספציפית.
תאגיד  -גוף שמאוגד משפטית בצורה של חברה בע"מ ,שותפות מוגבלת או עמותה שלא למטרות
רווח.

תספורת  -כינוי להסדר חוב שבו מציעה חברה שהנפיקה איגרות חוב החלפה של האג"ח הקיימות
באג"ח חדשות ,במניות ,באופציות או בשילוב ביניהן .הסדר כזה אמנם מקבע את ההפסד של בעלי
האג"ח ,אך עשוי להיות עדיף על פשיטת רגל שבה יקבלו את כספם רק לאחר זמן רב ,אם בכלל.
תשואה שנתית ברוטו  -תשואה שנתית מבלי להפחית דמי ניהול .חלק הגופים הפנסיוניים בישראל
מדווחים על תשואותיהם מבלי לנכות דמי ניהול ,אך עבור החוסכים התשואה האמיתית שמושגת היא
התשואה בניכוי דמי הניהול.
תשואה שנתית ממוצעת  -תשואה שנתית שמחושבת על פני כמה שנים באמצעות הוצאת שורש
מתאים לפי מספר שנות החיסכון .לדוגמה ,תשואה של  40%שהושגה על פני שש שנים מתורגמת
לתשואה שנתית ממוצעת של .5.8%
תשואות נטו  -הרווח הכולל שהניב המנהל על השקעת החיסכון הפנסיוני בשוק ההון הוא התשואה
ברוטו .מן הרווח הזה גוזר המנהל את שכרו ,דמי הניהול ,והרווח שמגיע לידי החוסך הוא התשואה נטו.
תשואה ריאלית  -התשואה נטו בניכוי השינוי באינפלציה.
תשואה ריאלית נטו  -התשואה שהושגה לאחר ניכוי האינפלציה ודמי הניהול.
תשלומי העברה  -כינוי לתשלומים שניתנים לאזרחים מהשכבות החלשות בדרכים שונות ,כגון סבסוד
ומענקים ,במטרה להגביר את השוויון במשק.
תזרים מזומנים מפעילות  -הכסף שנכנס או יוצא מחברה בתקופה נתונה מפעילותה השוטפת.
התזרים שונה מהרווח הנקי ,מכיוון שאינו מושפע מהוצאות והכנסות שאינן נעשות במזומן ,כגון פחת
או הפחתת שווי על נכסים.

ערך :קובי ביטון

תודה

שהקדשתם מזמנכם!
בסיעתא דשמיא נעשה ונצליח

בסדנו מזמינה אתכם ליצור קשר
ולתכנן איתנו מהלך פיננסי מנצח.

אל תישאר מחוץ למשחק.
1800-801-801
www.besadno.co.il

תוכלו לצפות בערוץ היוטיוב שלנו  -בסדנו יזמות והשקעות
מידע זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואין לראות בו ייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקיע ו/או התחייבות מכל סוג שהוא .ההשקעה בקבוצת בסדנו כפופה להוראות החוק
הרלוונטיות ,לתנאים שיפורטו בהסכם ההשקעה ולכללים שיחולו במועד ההצטרפות .תחום ההשקעות דורש הבנת הסיכונים ואינו מתאים לכל אדם .ט.ל.ח

