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הזנק חברות דיני

המוטיבציה - קיים פער בין מרכזיותן של חברות הזנק בכלכלה ●

הישראלית לעומת שוליותן בדיני התאגידים.

השאלות: ●

מה מאפיין חברות הזנק?○

איך מאפיינים אלו משפיעים על הממשל התאגידי שלהן?○

כיצד הדברים באים לידי ביטוי בפסיקה בישראל?○



“Private markets are the new public markets”

Sources : TASE Annual Review for 2020
The Israeli Tech Review 2020, IVC & Meitar

9.9$b
גויסו על ידי חברות הייטק 

פרטיות בישראל ב-2020

3.5$b
גויסו בהנפקות מניות (כולל 
מימוש אופציות) בבורסה 

בת”א ב-2020

Matt Levine, Money Stuff (2018) 



שני מצד אחד מצד

אין כמעט פסקי דין על חברות הזנק, 
חברות הזנק לא נלמדות כנושא נפרד 
בקורסים בדיני תאגידים, מעט מאוד 

מוסדות מציעים קורסים מיוחדים בנושא

 ישראל מובילה את הטבלה העולמית
 בשיעור השקעות הון סיכון לנפש, באחוז
 השקעות הון סיכון ביחס לתוצר המקומי

גולמי, ובמספר חברות הזנק לנפש

סטרטאפ לדיני זקוקה הסטרטאפ אומת



סיכון הון מגובת הזנק חברת של לדמותה  קווים
p

הפסדים תפעוליים
 החברה תלויה בגיוסי הון

 עוקבים כדי להמשיך
להתקיים

העדר נזילות
אין אפשרות להצביע 

ברגליים, אין שוק שליטה, 
הנחת השווקים היעילים לא 

תקפה 

מבנה הון רב שכבתי
משקיעי הון סיכון משקיעים 

באמצעות מניות בכורה 
המירות. לכל סדרת מניות 

זכויות שונות

 השתתפות עובדים
ההון האנושי קשור לחברה בהון

באמצעות שותפות בהון אשר 
נרכשת בהתאם ללוח הבשלה

סיכון גבוה
תשואות מתאפיינות 

 power) בהתפלגות חזקתית
(law

נכסים בלתי מוחשיים
 הנכסים המרכזיים הם קניין
 רוחני והון אנושי, החברה

 חשופה לאיום זליגה
טכנולוגית



 בעיית
הנציג

 ייצור
 קבוצתי

 המשתקף
בהון

 ייצור
קבוצתי

סינתזה תזה

אנטיתזה

החברות דיני של הפרדיגמה את מאתגרות הזנק חברות

עתיד פני צופה הבעלות הזנק בחברת עבר פני צופה הבעלות רגילה בחברה
מדולל לחברה לתרום ומפסיק הייצור צוות מ שיוצא מי



הזנק לחברות קוהרנטית גישה פיתחה לא עדיין הפסיקה

חוסר אחידות בפסיקה של שופטים שונים. ●

 חוסר היכרות עם המאפיינים המיוחדים של חברות הזנק. ●

 יישום תקדימים שנקבעו בהקשר של חברות "רגילות" מבלי לאבחן. ●

בית המשפט העליון לא מסייע להבהיר את ההלכות כיוון שבכל ●

 המקרים בהם הוגש ערעור, הצדדים הגיעו לפשרה. 



מהפסיקה דוגמאות
 נושא ראשון - רכישה בחזרה של מניות יזם בהתאם למנגנון הבשלה הפוכה ●

ה"פ (ת"א) 18713-05-18 גיא כהן נ' פליופס בע"מ (26.9.2019)○
בית המשפט פירש את החוזים הרלוונטיים ונתן תוקף למנגנון הבשלה הפוכה שמכוחו ■

  חולטו כל מניות היזם. 
ת"א (ת"א) 2102/06  אילן בר נ' איתן עפרון (26.8.2010)○

נפסק שהיזמים פעלו בתום לב כשהעדיפו את טובת החברה על טובת התובע. תוצאה ■
במסגרתה התובע קיבל 20% מההקצאה המקורית היא מאוזנת. 

ת"א (ת"א) 36969-12-15 משה בן אבו נ' נתנאל דוידי ואח' (6.8.2019)○
פסק הדין לא מזכיר מנגנון הבשלה הפוכה, אלא דן בכתבי ויתור. ■
רכישה ללא תמורה מדברת בעד עצמה - מהווה תנאי גרוע מהמקובל.■
הבעיות בתפקוד התובע נוגעות למישור דיני העבודה ולא למישור הבעלות במניות. ■



מהפסיקה דוגמאות

  נושא שני - גיוס ב-"down round" ושאלת הקיפוח2.
ת"א (ת"א) 44736-03-19 מימון נ' אונבו טכנולוגיות מזון בע"מ (31.3.2020)●

בקשה לצו מניעה - בית המשפט נעתר בין היתר בהתבסס על "שווי הפטנט" ■
 שהעביר היזם לחברה ובהתחשב בכך שהדירקטוריון לא נעזר בהערכת שווי. 

ת"א (ת"א) 9030-10-15   מדינה נ' ווייב גארד טכנולוגיות בע"מ (23.10.2018)●
תביעה כנגד יזמים בקשר עם החלטות שהקנו להם שכר רטרואקטיבי והקצאה ■

חדשה של אופציות. מרבית הטענות נדחו, אך נקבע כי הקצאת האופציות ליזמים 
בעלי שליטה מקפחת על אף שאושרה כדין. הראיה לקיפוח - "שווי" בלתי ריאלי. 

בשורה התחתונה נפסק, בין היתר, שאופציות שהוקצו וטרם מומשו, יתבטלו ■
ויחזרו לחברה, ואילו אופציות שכבר מומשו למניות, "אבודות".



מהפסיקה דוגמאות

  נושא שלישי - גזילת הזדמנות עסקית "של החברה"3.
ת"א (ת"א) 65217-06-15  אינטגריטי תוכנה 2011 בע"מ נ' גונן (8.2.2018)●

בית המשפט דחה את טענת התובע שהמיזם החדש עושה שימוש בסודות מסחר ■
 של החברה המקורית. נמצא כי מדובר במוצרים שונים וטכנולוגיות שונות. 

על אף שמדובר בטכנולוגיות שונות, שתיהן באופן כללי שייכות ל"תחום אבטחת ■
 המידע" ומבחינה עסקית ניתן היה לפתחן בחברה כמוצרים משלימים. 

לא ניתן להצביע על נזק כספי ממשי שנגרם מהפרת חובת האמונים. ■
עם זאת, הוגן וראוי לחייב את הנתבעים להקצות לתובע 5% ממניות החברה ■

החדשה בכפוף לדילולים. 



סיכום

השווקים הפרטיים הופכים לשווקים הציבוריים החדשים.●
חברות הזנק משפיעות יותר מתמיד על כלכלות וחברות ברחבי העולם, והן פועלות ●

בסגנון ייחודי של בעלות וממשל תאגידי. 
אחת המטרות שלשמן הוקמה המחלקה הכלכלית היתה לשפר את הצפיות ●

והודאות בדיני חברות, אולם מטרה זו טרם הושגה בתחום חברות ההזנק.
אני מקווה שהמאמר יתרום לשיפור ההיכרות עם המאפיינים המיוחדים לחברות ●

הזנק ויהווה סנונית ראשונה לעיסוק משמעותי יותר בתחום גם בכתיבה ובהוראה.

 


