
 לענייני טכנולוגיהעורכי דין  -חג'ג' בוכניק ויינשטיין 

ללא עורכי הדין שמלווים כל יזם בדרכו  הלוםעד אומת הסטארט אפ לא הייתה מגיעה 

רעיון המוצלח ועד האקזיט המזהיר. אל תישארו לבד עם להגשמת החלום שלו מה

 זכויותיכםהחידושים הטכנולוגיים שלכם מבלי לעשות את זה נכון ולהבטיח את 

היא המפתח לא רק להפיכת העולם הזה למקום טוב יותר שמתקדם לקראת עתיד  טכנולוגיה

נוח ומתוחכם, אלא היא גם תחום סבוך שמחייב התייחסות של אנשי מקצוע לכל היבטיו. 

יזמים שיש להם רעיון שקשור להייטק או לטכנולוגיה זקוקים לייעוץ משפטי מהסוג שמשרד 

HBW בטיח שהמיזם יתנהל כהלכה מהרגע שבו הוא מפציע ועד הרגע שבו מספק כדי לה

 תחליטו על אקזיט או הנפקה. 

צברו ניסיון רב בתחום זה ולכן יוכלו  עורכי דין לענייני טכנולוגיה -חג'ג' בוכניק ויינשטיין 

לחסוך מכם טעויות של מתחילים ושגיאות בניהול ובייצוג של חברות מהסוג הזה הן בישראל 

רבות כמוהן ולכן יש לדעת והן בעולם. היום החברות הטכנולוגיות פועלות במרחב שבו יש 

 ם. כיצד לשמור על אפיקי גיוס ההון ונכונות המשקיעים להקשיב דווקא לכ

 הלקחים שנלמדו מתקופת הבועהו חברות הטכנולוגיה וההייטק

של שנות האלפיים היינו עדים לפריחה המדהימה של ההייטק הידועה בתקופת הבועה 

הישראלי. במקביל אליו פרחו חברות הטכנולוגיה בהמצאות שנדרשו להן לא רק גיוס הון 

חני וזכויות יוצרים. כולם היו צורך ביסוס קניין רולומשאבים אלא גם הליכים משפטיים 

של חדשנות ותחכום שלא תושפע משום תנודה ולכן גם ראל היא חממה שמשוכנעים שי

הבורסה פרחה, גיוסי ההון היו בשיא, האנג'לים הפרטיים והמשקיעים המוסדיים היו בטוחים 

 שמצאו את מכרה הזהב ולכן לא היו ערים לתנודות שונות בשוקי ההון העולמי, במיוחד

 בתחום זה. 

הנפילות היו חזקות וכואבות והלקחים נלמדים עד היום על הקשר הסבוך כשהתנפצה הבועה 

מיזמים הייטק, סטארט אפים מבטיחים וכאלה שלא קיימו את  ןשבין השקעות ושוק ההון לבי

משום שמשקיע  ,כיצד נמנעים מכך בכל מחיר. חשוב מכל להפיק מכך את הידע ההבטחה

כמובן  ףמאוכזב הוא משקיע שאינו חוזר ואינו ממהר לתת אמון פעם נוספת. כל זה נוס

למחיר הכואב ששילמו חוסכים ומשקיעים קטנים דרך הגופים המוסדיים שנתנו אמון והיו 

הגורם העיקרי שבזכותו ענף ההייטק וחברות הטכנולוגיה יכלו להמשיך בפעילות המבורכת 

 שלהן.

 קניין רוחני וזכויות יוצרים זכויות



מלבד השקעות הנושא החשוב ביותר שמשפטנים מלווים בו את החברות הוא רישום נכון של 

פטנטים ודאגה לזכויות הקניין הרוחני. זה נכון לתהליך פתיחת החברה, רישום הרעיון כפטנט 

וחלוקת  ובדיקות שונות שנדרש לעשות בהליך הזה, וזה נכון גם בעריכת הסכמי שותפים

והתמלוגים על הקניין הרוחני גם כאשר החברה מתפצלת או מתפרקת ואחד הזכויות 

השותפים ממשיך לעבוד על הרעיון. ראו את מקרה פייסבוק לדוגמה והבינו עד כמה חיוני 

לדאוג לעיגון כל הקמת חברה בחוק ובמשפט ובהסכמים שיהיו מקובלים בבית המשפט. רק 

מלווה את החברה מהרעיון ועד  HBW חופש פעולה בראש שקט.כך תוכלו להבטיח לעצמכם 

 הרישום החוקי כדי למנוע את כל הסיבוכים הצפויים.

 כיצד מגייסים הון בצורה נכונה ומבוססת?

ברור היום שהשאננות הייתה בעוכרי מיזמים טובים ויציבים שסבלו מכך שהליכים לגיוס הון 

שואה והתמורה לשני הצדדים, ולכן היום אנחנו ומשקיעים נעשו לא נכון ומבלי לבסס את הת

והייטק משום שזהו לא  תיודעים בוודאות שני דברים: אי אפשר לוותר על התקדמות טכנולוגי

רק העתיד אלא ההווה שמשתכלל מיום ליום, ואי אפשר לוותר על ייצוג משפטי וליווי הליכי 

ימה הבטוחה של הון כדי והשקעות שיבטיחו גם את יציבות החברות ואת הזרגיוס הון 

 להצמיח את החברות. 

עורכי דין לענייני  -חג'ג' בוכניק ויינשטיין את כל זה יכולים להבטיח רק משרדים כמו 

 ףכל התקשרות, כל חברה שקמה וכל מיזם שמחפש את המינושבודקים מהיסוד  טכנולוגיה

רק כך אפשר להבטיח את המינוף החוקי והיציב שאינו סובל מתנודות שלו מכל גוף במשק. 

 שונות ומגיע ממקורות מאומתים שהמשרד בדק והמליץ עליהם לאחר תחקיר. 

 יוןניסמומחיות נקנית בזמן וב

ככל שמשרדים שעוסקים בתחום זה מנוסים יותר כך הם מפתחים את הקשרים שנחוצים 

ון. השקעות יכולות להיעשות ממקורות שונים ובכך לגוון ון על גיוס ההמלהם בקרב כל מי שא

חג'ג' את הסיכון ולהבטיח ליזמים שהחברה שלהם נמצאת בידיים הטובות ביותר. מומחי 

גם מול משקיעים פרטיים וגם מייצגים אתכם  עורכי דין לענייני טכנולוגיה -בוכניק ויינשטיין 

היצירתיות שלהם  תות שונות ומציעים אמול משקיעים מוסדיים, מלווים הנפקות בפלטפורמ

בשילוב ידע רב כדי להבטיח שחברה כמו שלכם תמצה את הפוטנציאל שלה לא רק 

 מקצועית, אלא גם פיננסית. 

היא זאת שמאפשרת לכם בניית האסטרטגיה שלכם עד האקזיט כמו כן, חשוב לדעת כי 

. היזמים שיש להם עבודה פעילות של מחקר ופיתוח כדי להציג למשקיעים תוצאות שעובדות

ת שלהם על בלו בזמן שיעבדו בחממה הטכנולוגיעל כך יעריכו את השקט הנפשי שיקרבה 



הפיתוחים והבנייה של מוצר והגב המשפטי של המשרד יאפשר להם למצוא את המשקיעים 

 שיסללו להם את הדרך. 

, אלא אם כן הקשרים לא מוצאים בקלותאמינים שמלווים יזמים לאורך הדרך סיד אנג'לס 

עורכי  -חג'ג' בוכניק ויינשטיין  האלה כבר נטוו בדרך משותפת שהוכיחה את עצמה בעבר. 

בנו את הפלטפורמה הזאת ביסודיות לאורך שנות העבודה שלהם  דין לענייני טכנולוגיה

חומי ההתעניינות תקרנות הון סיכון ובתחום זה והם מכירים את כל מי שעסוק בתחום, כולל 

שלהם. אם חשבתם על משרד שיוכל לקצר לכם את הדרך למציאתם ולפתוח לכם דלתות 

 זהו בדיוק המשרד שחיפשתם לצורך זה.

 ייצוג משפטי גם לאחר המינוף

נמשכת שנים רבות ולכן הייצוג המשפטי מחויב המציאות גם הלאה, בכל המקצועית הדרך 

ובכל פיתוח שתרצו לעבוד עליו.  עסקה נוספת, בכל מהלך של בניית תכנית עבודה וצמיחה

תומך בכם לאורך הדרך המורכבת הזאת, גם כאשר אתם יוצאים לאור וגם ייצוג וליווי משפטי 

 כאשר אתם מתחילים ליצור את הקשרים העסקיים ולרקום עסקאות שונות.

מנפיקים את החברה בבורסה בארץ ובעולם ולשם הייצוג של חברות הייטק נמשך גם כאשר 

ה בירוקרטיה ועבודת שטח והכנת ניירת מקצועית. כל אלה יכריעו אם החברה שלכם כך נחוצ

 שבגללן הקמתם את החברה שלכם. ול הטוב ביותר שיפיק את התוצאותתקבל את הטיפ


