קורס למשקיעים בסטארט-אפים
The smart way to invest in start-ups
פירמת ראיית החשבון והייעוץ העסקי הבינלאומית  BDOמובילה בבחינת השקעות טכנולוגיות בסטארט-אפים והנפקות בארץ
ובחו"ל באמצעות האקדמיה לפיננסים שמתמחה בקורסי גיוס כספים לסטארט-אפים ובשיתוף פעולה אסטרטגי עם
 ExitValleyפלטפורמת ההשקעות הגדולה בישראל מזמינים אותך להצטרף לקורס ההשקעות בסטארט-אפים בו תוכלו ללמוד
איך לבנות אסטרטגית השקעה נכונה.
העניין סביב ישראל כמעצמת סטארט-אפים רק הולך וגדל .על אף גודלנו הזעיר ,אנו עומדים כיום בחזית המדינות הטכנולוגיות
המובילות בעולם ,כאשר במהלך העשור האחרון יותר מ 1,000 -חברות סטארט-אפ ישראליות נמכרו בעסקאות שהניבו למעלה
מ - 75-מיליארד דולר.
עד לאחרונה הגישה להשקעות בסטארט-אפים כמעט ולא התאפשרה לאדם מן השורה ,אבל עידן הכלכלה השיתופית ושינויי
חקיקה הביאו למהפכה בעולם ההשקעות ,וכיום כל אחד יכול להשקיע בחברות סטארט-אפ בתמורה למניות ,לגוון את תיק
ההשקעות שלו ולקחת חלק בהצלחת ההייטק הישראלי.
אפיק ההשקעה החדש שנפתח בפני ציבור המשקיעים התגלה כאפיק השקעה משמעותי במיוחד .במהלך השנה האחרונה
הושקעו כ 11-מיליארד  $ב 68,000-חברות ע"י למעלה ממיליון משקיעים פרטיים מרחבי העולם באמצעות פלטפורמות
ההשקעה האינטרנטיות .על פי ההערכות ,תחום ההשקעות הפרטיות בסטארט-אפים צפוי לחצות את רף ה 30-מיליארד $
בשנת  ,2022ובכך לעקוף את תעשיית ההון סיכון המסורתית.
סיפורי ההצלחה של ההייטק הישראלי הם בהחלט מרשימים ,אך יש לזכור שהשקעות בסטארט-אפים הן השקעות מורכבות
אשר מצריכות ידע הבנה וכלים מעשיים אשר יאפשרו למשקיעים לבצע השקעות מושכלות במטרה להשתתף בהצלחה.

מטרות הקורס
.1הקניית ידע מגוון ,מעודכן ויישומי ,הנחוץ להשקעות החברות טכנולוגיה ומיזמי סטארט-אפ בהיבטים עסקיים ,משפטיים,
פטנטים וחדשנות.
.2הענקת כלים והבנה מעמיקה בתעשיית ההון סיכון.
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תיאור תמציתי של הקורס
במהלך הקורס נלמדים ההיבטים העסקיים ,המשפטיים ,החשבונאים והפיננסים ,הפטנטים בתעשיית ההון סיכון.
הקורס משלב ניתוח פרקטי של השקעות מוצלחות ושימוש בכלים יעילים תוך פריסת כל המידע הנדרש לקבלת
החלטת השקעה נבונה .היכרות עם תעשיית ההון סיכון ותהליכי הצמיחה של מיזמי סטארט-אפ בארץ ובעולם.
במסגרת הקורס נציג מגוון case studiesונלמד מניסיונה של  ExitValley -פלטפורמת ההשקעות בסטארט-אפים
הגדולה בישראל ,אשר ייסדה את תחום השקעות ההמונים בארץ והשלימה בשנתיים האחרונות למעלה מ60-
סבבי השקעה במגוון חברות סטארט-אפ.

מנהל החדשנות והפיתוח העסקי
דורון שמחי ,רו"ח – האקדמיה לפיננסים dorons@bdo-academy.co.il | BDO
03-9718800

מרצי הקורס
הקורס מועבר על-ידי מרצים מובילים בתחומי ההון סיכון ,פיננסית ,משפטית ,פטנטים ויזמות

מתכונת הלימודים
 6מפגשים חד-שבועיים ,בכל מפגש הרצאות סימולציות וניתוח אירועים.

קהל יעד
משקיעים שמעוניינים להכיר טוב יותר את עולם ההשקעות בחברות טכנולוגיה וסטארט-אפים.

מקום הקורס
 BDOהאקדמיה לפיננסים ,רח' מנחם בגין  ,48תל אביב.
חניה מוזלת תוענק למשתתפי הקורס.

זכאות לתעודה

מועדי הקורס
הקורס יפתח בתאריך  14.05.20ויתקיים בימי חמישי,
בין השעות:
 17:00-17:30התכנסות ,שתיה וכיבוד קל.
 17:30-21:00הרצאות ופרקטיקה.

לעומדים בדרישות התכנית תוענק תעודת השתתפות מטעם  BDOהאקדמיה לפיננסים וExitValley -
*ייתכנו שינויים בתכנית הקורס
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קורס משקיעים בסטארט-אפים
The smart way to invest in start-ups
מפגש ראשון – מחזור החיים של חברות טכנולוגיות

14.05.20

•  8כללי הבסיס בביצוע השקעת הון סיכון נכונה
17:30-19:00

• סקירת השקעות מוצלחות ואקזיטים

יניב שיריון ,מנכ"ל
Exitvalley

• זיהוי השקעות בשלבים מוקדמים
19:00-19:30

הפסקה

• ההבדל בין עסק לסטארט-אפ ומול קורפורייט
19:30-21:00

• מסע היזמות בעיני יזם היי-טק
• הקוד הגנטי של הסטארט-אפ וההשלכה על שלבי
הצמיחה של המיזם

מפגש שני – איך מזהים השקעה מנצחת?
17:30-18:00

18:00-19:00

מענקים ותמריצים

•
•

בחינת אסטרטגית מכירות והמודל העסקי BMC
מקורות מידע להשלמת האינפורמציה העומדת
לרשותי כמשקיע – מעבר למוצרי הבסיס של
הסטארט-אפ  ,One Pagerמצגת ותוכנית עסקית

19:00-19:30

הפסקה

19:30-21:00

• זיהוי מוקשים בדוחות הכספיים במיזמי סטארט-אפ
• מה מיוחד בדוחות כספיים של סטארט-אפים?
• איך מעריכים שווי של חברה וסטארט-אפ

ארז גביש
Founder. Helper. Bootstrap
Entrepreneur

21.05.20
ארז עיני שותף ,מנהל מחלקת חוקי
עידוד ותמריצים עו"ד ,רו"ח
דורון שמחי ,רו"ח
יועץ אסטרטגי לסטארט-אפים

איריס לס ,רו"ח ,שותפה BDO
אשכול טכנולוגיה ,היי-טק וסטארט-אפים
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מפגש שלישי – ניתוח דוח כספי לאנשים שאינם בעלי רקע חשבונאי
17:30-18:30

18:30-19:30
19:30-20:00

20:00-21:00

•
•
•

שלבי כתיבת פטנט וסקר פטנטים
התרומה והחוזק של  IPופטנטים
הימנעות מהגשת בקשה לפטנט

• הבנת הדוחות הכספיים ,זיהוי המוקשים בסעיפים
בדוחות
• ניתוח סעיפי התחייבויות וסיכונים כלכליים
• בניית תקציב מול ביצועBurn Rate ,
הפסקה

• בחינה וניתוח כדאיות בהשקעות בחברות סטארט-אפ -
מה לבדוק-איך ולמה?
• אפשרויות כלכליות להשקעות בהיבט חשבונאי ,SAFE
SPA

28.05.20

עו"ד יואב אלקלעי ,שותף מחלקת
פטנטים ו ,IP -פרל כהן
רו"ח רענן אלרגנד ,דירקטור BDO
ראש קבוצת שירותי חשבות וניהול
כספים

רו"ח רענן אלרגנד ,דירקטור BDO
ראש קבוצת שירותי חשבות וניהול
כספים

מפגש רביעי – ניתוח צוות המיזם ,שותפים ואסטרטגיית Go to market

17:30-19:00
19:00-19:30

19:30-21:00

מה שואלים? אלו שאלות צריך לשאול כשפוגשים
•
יזמים
כיצד לאבחן את צוות היזמים
•
מיומנויות המשקיע והיזמים לאחר ההשקעה
•
הפסקה
• אסטרטגיות צמיחה מובילות
• B2B vs B2C
• איך לנתח תכנית מרקטינג של סטטארט-אפ

04.06.20

גלעד ניומן ,מנכ"ל
Dale Carnegie Israel

ברק פינקלשטיין
מומחה בשיווק ופיתוח עסקי
שותף מייסד בחברת Zero-2-One
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מפגש חמישי – היבטים משפטיים בהשקעות במיזמי סטארט-אפ
17:30-19:00

19:00-19:30

•
•
•

מושגים משפטיים שחובה להכיר
פרמטרים הכרחיים בהסכמי השקעה
 CAP TABLEותקנון חברה בדגש על הגנה על
המשקיע

11.06.20
עו"ד נמרוד ורומן ,שותף
יגאל ארנון

הפסקה
 ,NDAהסכמי מייסדים וסוגיות משפטיות
סוגי מניות והיררכיה חוזית
זכויות אחרי השקעה ואסיפת בעלי מניות

19:30-20:30

•
•
•

20:30-21:30

• עולם היזמות בעידן הטכנולוגי
• מיפוי השחקנים והאקוסיסטם המקומי והגלובאלי
• ?Where are the trends

עו"ד שי דיל ,שותף
נשיץ ברנדס אמיר
שחר מטורין
CEO Crumbiz & Country Manager
Startup Grind Israel
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מפגש שישי – השקעות אלטרנטיביות ופיזור השקעות
17:30-18:30

18:30-19:30

19:30-19:45

•
•
•
•
•
•

הכרות עם שוק ההון
בחינת מכשירים פיננסים אלטרנטיביים
אסטרטגיית פיזור השקעות מנצחת
בחינת הוורטיקליים בתחום ,Healthcare
Medical Device
חדשנות בעולם הרפואה הדיגיטלית
סקירה על חממות ואקסלרטורים מובילים

18.06.20
מר מיקי קבליס ,מייסד ומנכ"ל
טרפז פיננסים
אסף ברנע ,מייסד ומנכ"ל
סנארה ונצ'רס

הפסקה
•
•

19:45-21:30
•
•

נקודת מבט של אנג'לים מובילים – פאנל
משקיעי אנג'ל
השקעות המשך להשקעת הבסיס – פאנל
פלטפורמות השקעה ואנג'לים – מנחה :מר
יניב שיריון מנכ"ל Exitvalley
פגוש את המשקיע .טיפים של אלופים ואיך
בוחנים השקעה –  30( Pitch Timeדק')
סיום וחלוקת תעודות

משקיעי אנג'ל מובילים בישראל
ושותפים בקרנות הון סיכון
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