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Cactus Capita - Israel’s first Student-led VC

לינק–אתר קרן קקטוס 

רקע   

בן גוריון בנגב סימנה את הכוח של יזמות כאחד ממנועי הצמיחה הכי משמעותיים שיש  אוניברסיטת 

ניתן לראות את השינויים שבאר שבע חווה בהיבט פיתוח ותנופה של . פנים וחוץ אוניברסיטאי-לה 

להוות קרן הון סיכון  -נולדה מתובנה זו , קקטוס קפיטל. האוניברסיטההרבה בזכות שהוא –האזור 

ומשקיעה בסטודנטים ובוגרים טריים  יסטודנטים"עקרן המנוהלת , גוריון בנגב-של אוניברסיטת בן

והוא , האוניברסיטה מאמינה שמיטב המוחות בישראל נמצאים בתוך הקמפוס. של האוניברסיטה

.ק'אנס וצ'שמישהו יהיה מוכן לתת להם צשרקמחכיםמלא ברעיונות ומיזמים 

מוטיבציה

אמר   YCממייסדי , גראהםפול ? הרעיון שעומד מאחורי קרן הון סיכון שמשקיעה בסטודנטיםמה 

 There are few sources of energy so:"בנוגע לסטרטאפים שנוסדו על ידי סטודנטים 

powerful as a procrastinating college student.”

:הוא מפרט את העקרונות המשמעותייםבנוסף 

.לוח זמנים גמיש וללא התחייבויות משמעותיות● 

.תפיסה אופטימיות ביכולת לשנות את העולם●  

.מקום מעולה למצוא עוד שותפים מייסדים●  

.רעבים להצלחה ולא מפחדים מכישלון●  

https://bgu.cactus.capital/


TechCrunchי "כתבה עם סטטיסטיקה ע

?  מה מייחד את קקטוס

.  הפנימי של הסטודנטים והאוניברסיטהסיסטםנותנת פתרון מקיף לאקו קקטוס 

 Academy Cactus-אנליסטים קורס 

המכשיר סטודנטים מכלל הפקולטות  

באוניברסיטה בצעדים הראשונים שלהם  

.  הסיכון והסטרטאפיםבעולם קרנות הון 

סטודנטים  -12חודשי הכשרה כ3.5לאחר 

מהצוות הניהולי של להיות חלק יכנסו 

בדיקת  , פלואויצירת דיל , לרבות, הקרן

נאותות על החברות וישיבה בוועדת 

תחליט אילו סטרטאפים  ההשקעות אשר 

.יקבלו השקעה

K$20השקעה משקיעים עד 

ובוגרים  בסטרטאפים של סטודנטים 

שנה מסיום  עד )ג"מאבטריים 

(.  התואר

בתדירות חודשית כדי לעבור  מפגשים 

מפגשים  . ולקדם את היזמים KPIsעל 

דו חודשיים עם תוכן מקצועי על קידום 

רשת קשרים יצירת . המיזמים

מינוף וחיזוק . לסטרטאפיםומנטורינג

ליצירת ערך  התשתית האוניברסיטאית 

ליזמים בהיבטים של  מוסף משמעותי 

.טכנולוגיה וידע

חינוךהשקעה

https://techcrunch.com/2019/02/06/how-students-are-founding-funding-and-joining-startups/


בקקטוסהשקעהמסלולי

Giveהמסלול–החברתיהמסלול Back–הגדרה והבדלים בולטים

ראשונה שיש לעשות היא בין המסלול אשר מיועד להשקעה במיזמים בעלי  הבחנה 

.מיזמים בעלי אוריינטציה עסקית גרידאלבין , אוריינטציה חברתית

אין הכרח שלמיזמים במסלול החברתי תהיה  , למסלולים הטכנולוגייםבניגוד● 

גם פעילות ענפה במדינת ישראל  . גדולים ברחבי העולםלהתרחב לשווקים שאיפה 

.הינה רלוונטית

התרומה וההשפעה החברתית של המיזמים צריכים לעמוד בראש מעייניו של ● 

זו צריכה להיות מוגדרת  השפעה ( For Profitלא , כלומר)רווח ולא הרצון לייצר , היזם

.על פיו ייבחן המיזםהקריטריון המרכזי והיא , היטב

.  למיזמים בתחום זה צריך להיות מודל עסקי, למרות הנאמר בנקודה הקודמת● 

,  המטרה של דרישת מודל עסקי היא שהמיזם יוכל להמשיך ולהתקיים באופן עצמאי

מבלי הכרח להתבסס על תרומות או מענקים  , מקקטוסקבלת ההשקעה גם לאחר 

.נוספים

הפתרון צריך לכלול בתוכו , כלומר. המיזם להיות בעל אוריינטציה טכנולוגיתעל ● 

פתרון טכנולוגי לבעיה  , הקמת אפליקציה: כדוגמת, מסוימיםמרכיבים טכנולוגיים 

.חברתית

יש לבחון את היכולת של העומדים בראש  , למיזמים במסלולים הטכנולוגייםבדומה ● 

ובין אם בפן , בין אם בפן הטכנולוגי. לכדי פיתוח את הרעיון שלהםהמיזם להביא 

.הניהולי



הארגוןאתגר

.הזדמנויות השקעה למסלול החברתי–Deal Flowמשמעותי של קרן קקטוס הוא לייצר אתגר

חדשני וחברתי שעונה על הקריטריונים  , האתגר שלכם הוא להמציא פתרון טכנולוגי

.Give Backלקבל השקעה מקרן קקטוס במסלול 

!בהצלחה

:דוגמאות למיזמים שקיבלו השקעה במסלול זה

Xsible

הרעיון הוא  . שמטרתה לשרת את ציבור האנשים עם מוגבלות וקרוביהםאפליקציה 

לסייע לאנשים עם מוגבלות למצוא מקומות נגישים בקרבת מקום באמצעות חוכמת  

י קהילה של אנשים המבינים את דרישות "דירוגים וביקורות הנאספים ע-ההמונים 

.בפארקים ועוד, במבנים ציבוריים, הנגישות השונות בבתי עסק

איפה דפי

החברה  . במרחב הציבורי( מכשיר המחזיר קצב לב לפעולה)דפיברילטורים מיפוי 

הדפיברליטוריםשואפת להקטין את כמות הפטירות מהתקפי לב באמצעות מיפוי 

פלטפורמה עבור  + איסוף המידע מתבצע באמצעות משתמשים במערכת . והנגשתם

,  מיקומי המכשירים מונגשים הן לגופי ההצלה והן לאדם הנזקק לעזרה. בעלי עסק

.באמצעות אפליקציה נוחה ואתר אינטרנט פשוט לתפעול

https://in.bgu.ac.il/fom/pages/news/Shai_Polag_XSible.aspx
https://defi.co.il/#/map

