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שותף  , ד סער בנימין"שותף               עו, ד ניר אורן"עו
טק-תאגידי            מחלקת ההיי-מחלקת משפט מסחרי



הכנה מראש של החברה  
?כיצד–לעסקה 

ניהול נכון של המידע והמסמכים : העקרון המנחה

בחברה כבר היום באופן שוטף



ניהול המסמכים והמידע

:שני כלים מרכזיים•

הארכיון השוטף–

חדר המידע המיועד לעסקה–

:עקרונות משותפים לבניה•

חלוקה בין ישויות משפטיות שונות–

חשיבות העבודה עם ספריות מסודרות לפי נושאים–

תיעוד של כל ההסכמים חתומים ומתוארכים–

שמות אחידים להקלה באיתור וזיהוי מסמכים  –





הארכיון השוטף

:  חדר המידעVSהארכיון השוטף •

טיוטות–

מסמכים ונהלים פנימיים–

התכתבויות–

מסמכים שאינם רלוונטיים למשקיע–

:יתרונות ניהול הארכיון•

(בעלי תפקידים ונותני שירות מתחלפים, עובדים עוזבים)שימור הידע –

חסכון בזמן ומשאבים–נגישות מיידית למסמכים –

אחידות במסמכים–

גישה מהירה לפורמטים לצורך הכנת הסכמים חדשים–



ניהול הארכיון

(  חסרונות/יתרונות)? מי מנהל את הארכיון•

בעלי תפקידים בארגון–

יועץ משפטי פנימי–

יועץ משפטי חיצוני–

?עריכה בתוך הארגון/ למי יש הרשאת גישה •



חדר מידע מוכן לעסקה

:היתרונות•

קיצור לוחות זמנים–

פינוי זמן ומשאבים של החברה והיועצים המשפטיים לטיפול –

בעסקה עצמה

מתוארכים בדיעבד/ מסמכים חתומים / קושי באיתור חומרים –

שליטה במידע שווה כוח ויכולת לנהל נכון יותר את העסקה–

:החסרונות•

ניהול שוטף במהלך היום יום–

התמודדות עם פערים מול דרישת המסמכים מצד המשקיע–



פלטפורמות של חדרי מידע

(Google Drive, Box, Merrill)? האפשרויות לחדרי מידעמה •

:לכל אחת מהאפשרויות יתרונות וחסרונות•

אבטחה–

עלות–

מספור אוטומטי–

(הרשאות)רמת שליטה במסמכים –

חות"בחדר המידע ודומעקב אחרי פעילות –

(סינכרון עם חדר המידע)נוחות –

מהירות–







?אז איך כדאי לפעול

שימוש באחד לשוטף ובאחר לעסקה: הצעה



הכנה מראש של 
מסמכים מרכזים

:יתקבלו שאלונים נוספיםDD-כחלק מה•

עובדים ותנאי העסקה–

פרטיות–

רישיונות קוד פתוח–

יצוא בטחוני–

כיסוי ביטוחי ופוליסות  –

התחייבויות לבלעדיות–

Escrowמנגנוני –

עובדים עם פעילות מחקר באקדמיה–

עסקאות בעלי ענין–

.הכנה מראש תאפשר מענה מהיר•
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!תודה רבה

ד ניר אורן "עו
NirO@ayr.co.il

ד סער בנימין"עו
SaarB@ayr.co.il
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