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  ) כוכב סרטי ג'יימס בוד.1927אוקטובר,  14מציית את יום הולדתו של השחקן הבריטי סר רוג'ר ג'ורג' מור (אפיק ושות' 
Afik & Co. marks the birthday of British actor Sir Roger George Moore KBE (14 October, 1927) star of the James 
Bond movies. 

  קבלת מעמד בישראל לבן זוג של אזרח ישראלי מאמר:.     1
  .ממשרד אפיק ושות'ידהוף, מאת עו"ד יניב פר בלת מעמד בישראלקמאמר בנושא 

An Article by Yaniv Friedhof, Adv. of Afik & Co. on Israeli Status to a Non-Israeli Spouse of an Israeli Citizen.  

  " של המדען הראשיחברות מתחילותפורסמו הקלות בתוכנית " .     מאמר:2
  .פיננסים Spark Consultingמאת הגב' נילי שוחט, מאת  "חברות מתחילותפרסום הקלות בתוכנית " מאמר בנושא

An article on the publishing of mitigations in the "start-up companies" plan of the Israeli Chief Scientist, by Nili Shohat, 
Spark Financial Consulting.  

   :, הגבלים עסקיים וניירות ערךעדכוני תאגידים.    3
  שותף כללי בשותפות מוגבלת התובע אותה לא יוכל בשם השותפות להודות בקיום החובא. 

ם: פירוק שותפות על ידי נושים יעשה על פי פקודת פשיטת הרגל ודורש הוכחת חוב גבוה מספיק ומעשה פשיטת רגל; שותף -מחוזי י
  השותפים המוגבלים חולקים עליו.בשם השותפות על קיום החוב אם היר נושה לא יכול להצ כללי

  ים לדו"חחיסיון דו"ח מבקר פנים לא מונע צירוף מקורות חיצוני ב.
  .עבודה ת"א: דו"חות מבקר הפנים, חוות דעת וכל מסמך אחר שהכין מבקר פנים אינם קבילים בבית משפט

  משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה:עדכוני .    4
 מי שיש לו אינטרס כלכלי בחייב או בחובו לא יהנה מהגנות "ערב יחיד" א. 

  .י ת"א: "ערב יחיד" הוא מי שיש לו אינטרס כלכלי כלשהו בחייבמחוז
    התחייבויות בנוגע לתנאי עובדים במסגרת מכרז יוצרות זכות לעובדים לתבוע על פיהןב. 

   לתבוע. עבודה ב"ש: מכרז וחוזה על פיו עשוי להיחשב הסכם לטובת צד ג' על פיו רשאים עובדים
  יצירה בעלת צורה אוניברסאלית שלא למטרת ייצור המוני תקנה ליוצרה זכות יוצרים בהג. 

שלום ת"א: עיצוב יצירה שלא נועדה לייצור תעשייתי, גם אם זו עולה כהגדרת "מדגם" ובעלת צורה אוניברסאלית, מקנה ליוצרה 
   .הראשוני זכויות יוצרים ביצירה

  מקרקעין:עדכוני .    5
  לא רשאי להתנות חילופי שוכרים בהארכת תקופת השכירותמשכיר 

שלום פ"ת: שוכר רשאי לצאת משכירות במציאת שוכר חליפי המקובל על המשכיר; משכיר לא רשאי לסרב אלא מטעמים סבירים ותוך 
   .שמירה על תנאי ההסכם המקורי

 Immigration Updates  הגירה:עדכוני .    6
  ים בישראל יהווה עילה להסדרת מעמד מטעמים הומניטארייםטיפול רפואי מציל חי

Life-saving medical treatment in Israel is a cause for regulating the status for humanitarian reasons. 
 .ה להסדרת מעמד מטעמים הומניטארייםם: האפשרות למתן טיפול רפואי מציל חיים בישראל אשר לא קיים בארץ המוצא יהווה עיל-מחוזי י

איש וכוללת פרסומים מקצועיים תמציתיים  5,000שות', עורכי דין ונוטריון, מופצת אחת לשבועיים לקהל של כ רשימת התפוצה של משרד אפיק ו
התפוצה או הצטרפות יש לשלוח מייל לכתובת מבנושאים משפטיים המעניינים את הקהילה העסקית והינם בתחומים בהם עוסק המשרד. להסרה 

 newsletter@afiklaw.com וללא ניתן להעביר עדכון זה לכל אדם ובלבד שיועבר בשלמותצרפו אותי לרשימת התפוצה". /רויובכותרת לכתוב "אנא הס 
  .כל שינוי. אין האמור בעדכון ייעוץ משפטי ובכל נושא מומלץ לפנות למשרדנו על מנת שהעובדות תיבחנה היטב בטרם תתקבל החלטה כלשהי

 http://www.afiklaw.comלמאגר פרסומים קודמים:  
  ד
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    קבלת מעמד בישראל לבן זוג של אזרח ישראלי מאמר בנושא:  . 1
  

 . הליך לקבלת מעמד בישראל לבן זוג לא ישראלי של אזרח ישראליהבנושא  מאמר
  

An article on the process for grant of an Israeli status to a non-Israeli spouse of an Israeli citizen. 
 

  את המאמר בשפה האנגלית והעברית ניתן למצוא בקישור:
The article may be found in the following link: 

.pdf9/articles/a18http://www.afiklaw.com/files  

 
העוסק בין היתר במשפט המסחרי, ), www.afiklaw.com( הינו עורך דין במשרד אפיק ושות'יניב פרידהוף  

  והגירה. דיני חברות
 

Advocate Yaniv Friedhof is an attorney at the law office of Afik & Co., Attorneys and Notary  
(www.afiklaw.com), whose main practice areas are commercial law, corporate law and immigration.   
 
    

  מאמר: פורסמו הקלות בתוכנית "חברות מתחילות" של המדען הראשי.   2
  

 Spark Consultingלות בתוכנית "חברות מתחילות" מאת מאת הגב' נילי שוחט, מאמר בנושא פרסום הק
 פיננסים.

An article on the publishing of mitigations in the "start-up companies" plan of the Israeli Chief 
Scientist, by Nili Shohat, Spark Financial Consulting . 

  המאמר בשפה האנגלית והעברית ניתן למצוא בקישור:את 
The article may be found in the following link: 

.pdfa9.afiklaw.com/files/articles/a18http://www  

יזמות, שיווק ופיתוח   Spark Consulting -ותפה ב, ושMBA המאמר הינו מאת הגב' נילי שוחט, רו"ח, עו"ד,
החברה, עימה משתף משרדנו פעולה בליווי לקוחות, מתמחה   ).consulting.co.il-www.sparkעסקי (

קית התפורות לצרכי הלקוח ובליווי יזמים בהגשה לתוכניות המדען הראשי ובניית תכניות עסקיות ותוכניות שיוו
    בגיוס הון.

Nili Shohat, CPA, attorney, MBA is a partner at Spark Consulting (www.spark-consulting.co.il). 
Spark, with whom our office cooperates, specializes in submission  of requests for grants from the 
Chief Scientist, writing business plans and marketing plans custom made for the client and in escorting 
entrepreneurs in raising capital. 
 

  ערך, הגבלים עסקיים וניירות תאגידים     .3
  שותף כללי בשותפות מוגבלת התובע אותה לא יוכל בשם השותפות להודות בקיום החובא. 

, בית 07.10.2015שדות נפט בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי מחוז ירושלים,  20212-09-15ם) -[פרק (י
  המשפט המחוזי בירושלים, כב' השופט  דוד מינץ]

  
שותף כללי בשותפות מוגבלת ביקש לפרק את השותפות לאחר שנשא במשך תקופה ארוכה בכל הוצאותיה 

תפים המוגבלים להכניס כספים למימון ההוצאות והשותף אך בהצבעת בעלי יחידות ההשתתפות סירבו השו
  הכללי הגיש בקשת פירוק נגד השותפות בשל אי יכולתה לפרוע את חובה אליו.

בית המשפט קבע, כי פקודת השותפויות מאפשרת רק פירוק שותפות על ידי השותפים ופירוק על ידי 
חב בחובות השותפות ובחיוביה לפי דיני  אחרים מתנהל על פי פקודת פשיטת הרגל, הקובעת כי כל שותף

השותפויות.  כששותף כללי מבקש כנושה להגיש בקשה לפשיטת רגלה של השותפות בה הוא חבר, עליו 
להוכיח קיום חוב כלפיו בגובה שמעבר לסכום הסף הקבוע למעלה מן הסכום הנקוב בפקודה ועשיית מעשה 

  את חובות השותפות עד כמה שיעלה בידו.  פשיטת רגל של השותפות, אך יצטרך בעצמו לפרוע 
חוב אמיתי ולא במחלוקת וכשהשותף הכללי הוא  יוםקכדי להוכיח שהשותפות בפשיטת רגל נדרש להראות 

גם הנושה והשותפים המוגבלים חולקים על החוב, לא יוכל השותף הכללי להצהיר בשם השותפות על קיום 
  ק.החוב.  לכן דחה בית המשפט את בקשת הפירו
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 חיסיון דו"ח מבקר פנים לא מונע צירוף מקורות חיצוניים לדו"חב. 
, בית דין אזורי לעבודה בתל 15.09.2015ישראל דרורי נ' עיריית פתח תקווה,  59935-03-15[סעש (ת"א) 

  ברכש] -יפו, כב' השופטת אסנת רובוביץ   -אביב 

  במסגרת הגנה בתביעה של עובד צרפה החברה דו"ח ביקורת פנימית.

בית המשפט חזר על ההלכה, כי דוחות מבקר הפנים, חוות דעת או כל מסמך אחר שהכין המבקר במסגרת 
תפקידו אינם חסויים אך לא קבילים בהליך משפטי (אולם קבילים בהליך משמעתי). מסיבה זו הוצאו 

מתיק בית המשפט אולם בית המשפט ציין, כי הנתבעת רשאית לצרף מקורות חיצוניים לדוחות,  הדוחות
  לתמיכה בטענתה בדבר התנהלותו של העובד בתקופה רלוונטית.  

אגודה  11017-02-15יצוין, כי פסק דין זה סותר את פסק הדין של בית הדין הארצי בענין ע (ארצי) 
, שפורסם 08.09.2015ירית לניהול קופות גמל בע"מ נ' גיל פלדבוי, שיתופית של עובדי התעשייה האוו

   של אפיק משפטי ובו נקבע כי כשטענות ההגנה נדרשות לדו"ח מבקר הפנים ניתן לצרפו. 188ליון פיבג

  
  , זכויות יוצרים ועבודהמשפט מסחריעדכוני    . 4

    בנפרד מי שיש לו אינטרס כלכלי בחייב או בחובו לא יהנה מהגנות "ערב יחיד" א.
 -, בית המשפט המחוזי בתל אביב 04.10.2015בנק הפועלים בע"מ נ' ריבלין ואח',  8702-10-14תא"ק [

  יפו, כב' השופטת שלומית יעקובוביץ] 

  אלה טענו כי להגנות המיוחדות הקיימות ל"ערב יחיד".בנק תבע ערבים לחוב של חברה, ו

בית המשפט קבע, כי "ערב יחיד" הינו מי שאינו תאגיד או בעל ענין בו, בן זוגו של החייב או שותפו של 
החייב, כאשר פרשנות המושגים תהיה כדי למנוע הזכויות ממי שמזוהה עם האינטרס העסקי של החייב.  

בעיקרה לערב שלקח על עצמו התחייבות לטובת אחר בלא תמורה, ובלא שיש  ההגנה ל"ערב יחיד" מכוונת
  לו אינטרס כלכלי בכך.

בית המשפט דחה את טענות הערבים כי היא "ערבים יחידים" מכיוון שלא סתרו שהם מנהלים בחברות 
  .ומחזיקים בשרשור במניות בחברה החייבת

   
    רז יוצרות זכות לעובדים לתבוע על פיהןהתחייבויות בנוגע לתנאי עובדים במסגרת מכב. 

, בית דין אזורי לעבודה 25.08.2015אלכסנדר מוצניק נ' מודיעין אזרחי בע"מ,  1830-01-12סעש (ב"ש)  [
  ]בבאר שבע, כב' השופט  צבי פרנקל, נציג ציבור עובדים: מר יוסף רחמים

  
ותנאים כפי שחברת האבטחה התחייבה  עובד של חברת אבטחה במסגרת מכרז טען, כי הוא זכאי לשכר

  במסגרת המכרז.
בין הדין קבע, כי כאשר משתמעת מחוזה כוונה פוזיטיבית להקנות לצד שלישי זכות, יהיה הצד השלישי 
זכאי לזכות זו וזכאי לתבוע מכוחה.  במקרה זה התחייבות חברת האבטחה במכרז ובחוזה מכוחו היא חוזה 

  .י לשכר אשר התחייבה החברה לשלם שםלטובת צד ג', לפיו העובד זכא
 

 יצירה בעלת צורה אוניברסאלית שלא למטרת ייצור המוני תקנה ליוצרה זכות יוצרים בה . ג
- משפט השלום בתל אביב, בית 20.09.2015עמוס דבש ואח', עצמון מימון נ'  57527-07-15[תא (ת"א) 

  יפו, כב' השופטת הבכירה ריבה ניב]
  

מעצב גילה כי יצירה שעיצב בדמות מפתח עבור מזמין היצירה הוכנה מחדש ובאופן דומה ביותר על ידי יוצר 
והמזמין, כיוון שמדובר ביצירה בדמות מפתח, קרי צורה  אחר כמה שנים לאחר מכן. לטענת היוצר החדש

  אוניברסאלית, יש בכך משום שלילת יחוד ומקוריות ומכאן שאין ליוצר זכות יוצרים ביצירה. 
כי על אף שמדובר בצורה אוניברסאלית יש  ,את תביעת היוצר הראשון בחלקה וקבע בית המשפט קיבל

הכנתה ומשכך ראויה היא להגנה. כמו כן נקבע כי לעיתים מצב לראות ביצירה ככזו שהושקע זמן ומחשבה ב
בו המוצר נועד לייצור המוני תמנע מיוצרו את הגנת זכויות היוצרים. לצורך כך חזר בית המשפט על "מבחן 

תזכה את יוצרה  50-היחידות" אשר הוא המידה לקביעת מהו יצור המוני ויצירה המיועדת לייצור קטן מ 50
  היוצרים גם אם היא בעלת עיצוב אוניברסאלי. בהגנת זכויות 
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  עדכוני מקרקעין    .5
  משכיר לא רשאי להתנות חילופי שוכרים בהארכת תקופת השכירות 

, בית משפט השלום בפתח תקווה, כב' 25.09.2015גדעון גוריון נ' אברהם חזי,  31152-02-14תאמ (פ"ת) [
  ]הרשם הבכיר אורן כרמלי

ת תקופת השכירות והביא שוכר חליפי.  המשכיר דרש מהמשכיר החליפי שוכר של משרד ביקש לקצר א
תנאים מחמירים לאלה שיש לשוכר והשוכר ביטל את השיקים שמסר כנגד השכירות ופינה את הנכס באופן חד 

  צדדי.  המשכיר טען לנזקים גדולים אך הגיש תביעה שטרית בגין השיקים שחוללו בלבד.

מגיש תביעה שטרית בגין שיקים של שכירות, התביעה מוגבלת רק לתשלום  בית המשפט קבע, כי שכשמשכיר
  דמי השכירות ולא לנזקים אחרים, אף אם אלה קשורים להסכם השכירות.

שוכר רשאי להפסיק שכירותו בנכס ולהיות פטור מהתחייבויותיו על ידי הבאת שוכר חלופי, בכפוף להסכמת 
מים בלתי סבירים או משום העמדת תנאים בלתי סבירים. המשכיר, אלא אם התנגדות המשכיר היא מטע

במקרה זה המשכיר לא היה רשאי לדרוש הארכת השכירות מכיוון שהעברת השכירות צריכה להיעשות באותם 
תנאים ולאותה תקופת שכירות או יתרתה, וזאת מבלי להתנות את העברת השכירות בתנאים נוספים.  עם 

והבעיה היתה שהשוכר החליפי היה ללא כתובת קבוע ולא יכול היה בטחונות  זאת, השוכר החליפי הסכים לכך
מתאימים להבטחת השכירות או אף שיקים לתשלום דמי השכירות ולכן היה רשאי המשכיר לסרב להחלפת 
השוכר.  בית המשפט גם דחה טענה שהשוכר העביר למשכיר רשימת שוכרים חליפיים וטלפונים שלהם כי 

  .כר חליף חל על השוכרהנטל למציאת שו

 Immigration Updatesהגירה עדכוני     .6
  טיפול רפואי מציל חיים בישראל יהווה עילה להסדרת מעמד מטעמים הומניטאריים

, בית המשפט המחוזי 07.09.2015 אילונה פפוצ'יה ואח' נ' משרד הפנים ואח', 57260-07-14ם) - [עתמ (י
  בירושלים, כב' הנשיא דוד חשין]

וגם סבתה ואשר נכנסה לארץ בתחילה באשרת משרד הפנים התבקש להעניק למבקשת אשר אביה יהודי 
תייר אשר הוארכה מעת לעת במשך שנה, מעמד מוסדר בישראל. המבקשת חלתה עוד טרם כניסתה לישראל 

במחלה קשה ואובחנה באופן שגוי בארץ מוצאה וטיפול רפואי שקיבלה שם כמעט והביא למותה. בקשתה 
ך קבלת טיפול רפואי בישראל ביקשה להעניק לה לקבלת מעמד בישראל מכוח חוק השבות נדחתה. לצור

  מעמד בישראל מטעמים הומניטאריים וזאת לאחר שהטיפול הראשוני בישראל הציל את חייה. 

בית המשפט קבע כי מכיוון שהטיפול הרפואי מציל החיים קיים בישראל ולא בארץ המוצא, יש ליתן לה מעמד 
מו כן יש להתחשב לצורך כך גם בשנות שהותה בארץ, בישראל לצורך קבלת הטיפול הרפואי המתבקש. כ

  בהתערותה בחברה הישראלית ובסביבה התומכת הקיימת לה בארץ.  

The Israeli Ministry of the Interior was moved to provide to provide permanent status to a daughter of 
a Jewish father and a Jewish grandmother who entered Israel with a tourist visa, which was extended 
from time to time over the years. The movant became seriously ill, was incorrectly diagnosed outside 
Israel and received medical treatment that almost caused her death. Her request for permanent 
status in Israel was rejected. The movant now requested permanent status for humanitarian reasons 
in order to continue the medical treatment she had in Israel after the initial treatment she took in Israel 
saved her life. 

The Israeli Court ordered that because the life-saving medical treatment is not available outside 
Israel, Israel will afford the movant a permanent status in order to receive the required medical 
treatment. This decision was also influenced by the long period she stayed in the Israel before, the 
involvement in the Israeli society and the friends and family in Israel that can take care of her during 
her treatment. 
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  1 עו"ד ייב פרידהוף,/  ישראלישל אזרח לבן זוג בישראל קבלת מעמד 

שר למי שהוא אזרח ישראלי להיות בקשר זוגי עם מי שאיו ישראלי ולבקש פהדין הישראלי מא

  מהמדיה ליתן מעמד לבן הזוג, אולם המדובר בהליך מורכב שעשוי להימשך מספר שים.

פחה בישראל היא זכות יסוד. על מת לאפשר לו לעשות כן זכותו של אזרח ישראלי להשא ולהקים מש

ן לבקבע מעמד  ליתן , בהתאם לחוק האזרחות,מדית ישראל מאפשרתעם מי שאיו אזרח ישראלי 

ועל מת לאפשר לבי הזוג  לקבלת מעמד, עד לבחית הבקשה. בהליך המכוה ההליך המדורגזוג ה

שיחודש אחת מוזמן רישיון שהיה ועבודה בישראל ייתן ל ,להמשיך ולהל את חייהם המשותפים

חיה ב הליךעקרוי מתבצע באופן ת אושרמהבקשה ככל ש . לתקופה ויחל הליך של בחית הזכאות

בן הזוג במשך  עשוי לקבל. בשלב הראשון הסופי עד לקבלת המעמד בעל שלושה שלבים ובדיקה קפדי

שלוש לפרק זמן של בן הזוג מעמד ארעי  לקבל עשויחודשים היתרי שהייה זמיים. בשלב השי  27

  . בישראל תושבות קבע מעמד שלקבל האחרון מתבשלב ו ,ת סוציאליותשים, המקה לו זכויו

אודות חייהם של בי הזוג  ביותר שורה של בדיקות מעמיקות מבוצעתלאורך שלושת השלבים 

מיעה פלילית , לקבל המעמד תויבטחעל מת לבדוק האם קיימת מיעה בין השאר בדיקות  הכוללות

ייהם של בי הזוג במטרה לבדוק הן את מהות הקשר שבין בדיקות אודות מרכז חשורה של וכן 

יהיה ן כי הליך זה יש לציי. והקשר לישראל כמרכז חייהם השיים והן את חייהם המשותפים בישראל

אך בכל מקרה ייארך  שואיםים אזוג הבי וממושך יותר כש זוג שואים ביקצר יותר כשמדובר ב

 לעתים אף דורשת המדיה הפקדה של ערבות בקאית כתאי למתן היתרי שהיה בישראל  .מספר שים

  עד תום הבדיקה. וכתאי לחידושם

גם בית המשפט בפסיקותיו  .דרמטיתדחיית בקשה של בי זוג למתן מעמד לאחד מהם היה החלטה 

ל ש והרת גורל ת מעמיקות ביותר בטרם קבלת החלטה קיצויתוהאחרוות קובע כי יש לבצע בדיק

להעדיף מתן אשרה זמית לצורך ממליץ בית המשפט  לכן .שעשויה להפריד בין בי זוג דחיית בקשה

ללא סף על החות בקשות דמקרים רבים בזאת, . עם בדיקה וספת על פי דחיית בקשה על הסף

על ידי היוועצות עם עורך דין הבקיא בתחום אשר יחה  , דבר שלפעמים יתן למועבדיקה מעמיקה

את בי הזוג בוגע לאופן הפיה לרשויות הרלווטיות, דרך בחירת המסמכים הכוים ועריכת טפסי 

ם אלו יצורפו אסמכתאות הבקשה. ככל שמסמכים אלו יערכו בהתאם לוהל וככל שלמסמכי

   . הצלחת ההליךרלווטיות, כך יגדל הסיכוי ל

, חשוב שהליך של בקשה למתן אזרחות ילווה על ידי עורך דין המתמחה בתחום ההגירה אשר על כן

  .לישראל כבר מהשלבים הראשוים

                                                 

ירה כללית אין בסק . והגירה דיי חברותתר במשפט המסחרי, , העוסק בין היעורך דין במשרד אפיק ושות' והי יב פרידהוףעו"ד י 1

  בטרם קבלת כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו. המתמחה בתחום זהזו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין 
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Israeli Status to a Non-Israeli Spouse of an Israeli Citizen / Yaniv Friedhof, Adv.2 

Israeli law enables an Israeli citizen to be in a relationship with a non-Israeli, and request 
grant of an Israeli status to such spouse. However, such procedure may be a very complex 
one and may take several years. 

An Israeli citizen's right to marry and raise a family in Israel is a fundamental 
constitutional right. To this end, Israeli Nationality Law enables the grant of permanent 
status to a non-Israeli spouse of an Israeli in a process known as the “Graduated Process”.   
Until an application for permanent status is fully reviewed and in order to allow the 
couple to continue their life together until a final decision is taken (a proses that may take 
a few years) the spouse may receive a temporary permit allows the spouse to live in Israel 
and work in Israel.  Once an application received a prima-facia approval it passes through 
a three stages process. In the first stage the spouse may receive up to an aggregate of 27 
months of temporary permits. At the second stage the spouse may receive temporary 
status for a period of up to three years in which the spouse is also entitled to social rights 
granted to Israeli residents and at the last stage the spouse may receive a permanent 
resident status in Israel. 

Through such three stages the couple will pass through a series of examinations to review 
their life as a couple which examinations include reviews to examine if there are any 
prevention due to national security issues, any criminal prevention and a series of 
examinations relating to the nature of the spousal relationship, the center of life and the 
connection to Israel.  The procedure will be shorter when the couple is married and longer 
when the couple are not married but in any case may take several years. In some cases the 
State may demand a deposit of a bank guarantee as a condition for granting the temporary 
permits and their renewal. 

Rejection of a motion for status is a dramatic result. The Israeli Court noted in several 
recent rulings that the Ministry of the Interior should make a thorough examination before 
deciding on a rejection and recommended to grant temporary permits for the purpose of 
further examination instead of rejecting a motion.  Nevertheless, motions are sometimes 
rejected without such thorough examination, something that may sometimes be avoided 
by consulting with an attorney who is experienced in such area and whom can guide the 
couple in the process, including as to the manner in which the authorities should be 
approached, which documents need be furnished and how to fill the applications.  If the 
applications are duly filled and are supported by proper references and supporting 
documents, the chances of the motion to succeed are higher. 

Therefore, it is important that the process of applying for a permanent Israeli status will 
be accompanied by a lawyer experienced in the field of immigration to Israel as of the 
early stages. 

                                                 

2 Advocate Yaniv Friedhof is an attorney at the law office of Afik & Co., Attorneys and Notary 
(www.afiklaw.com) whose main practice areas are commercial law, corporate law and immigration. Nothing herein 
should be treated as a legal advice and all issues must be reviewed on a case-by-case basis.  For additional details:  
+972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 
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   / נילי שוחט" של המדען הראשיחברות מתחילותפורסמו הקלות בתוכנית "

על כן, יצא המדען מסיבות שונות לחברות מתחילות העוסקות במחקר ופיתוח קיים קושי בגיוס כספים מהשוק הפרטי. 
מענק מהוצאות החברה בשנתיים הראשונות  85%-50%ייחודית זו אשר מעניקה למיזם  הראשי עם תוכנית

לתת איתות חיובי למשקיעים, וליצור תמריץ להשקעה בחברות מתחילות המוקמות בישראל לפעילותה, זאת על מנת 
  .והעוסקות במחקר ופיתוח

במסגרתה. כבר בשנה הראשונה  על האטרקטיביות של התכנית מעיד השיעור הגבוה של חברות שהגישו בקשה
 .)52%(המהווים  72פרוייקטים, מתוכם אושרו  138) הוגשו במסגרתה 2013לפעילות התכנית (

מיליון  156, והמימון לבקשות שאושרו עמד על ₪מיליון  534   היה 2013הסכום הכולל של הבקשות שהוגשו ב 
  .₪מיליון  2.2, והתקציב הממוצע שאושר לפרויקט הינו ₪

עדכן המדען הראשי את תוכנית "חברות  2015ביולי  19 -בלאור הצלחתה של התוכנית בקרב היזמים, 
 :מתחילות" ולמעשה הוסיף מספר הקלות לחברות הניגשות למסלול זה. ההקלות כוללות

אינו חייב להיות רק השקעה תמורה למניות, אלא יכול להיות גם הלוואה המירה  -המימון המשלים  .1
 .למניות

גיל החברה שונה : רות יוכלו לגשת לתוכנית. כך למשלנאי הסף לכניסה לתוכנית שונו, כך שיותר חבת .2
מיליון ש"ח,  6 -מיליון ש"ח ל 3 -שנים, היקף הגיוס של החברה עד יום ההגשה עלה מ 4 -שנים ל 3 -מ
 עוד.ו

  להלן הפרטים המלאים של תוכנית "חברות מתחילות" של המדען הראשי:
  מסלול רגיל:התמיכה ב תוכנית

 :המסלול כולל מספר הטבות, שאינן קיימות בתוכניות אחרות, והן

ורי פיתוח זכאיות המאושר לתכנית המו"פ (חברות הפועלות באז מהתקציב 50% תמיכה בשיעור של .1
 ).לתוספת תמיכה

 .תוך חודשיים בלבד –קבלת תשובה על המענק  .2
ד שישה חודשים לאחר אישור תכנית למענק הניתן על ידי המדינה ע מימון משליםאפשרות להעמיד  .3

 . המו"פ
, תקורות (שכ"ד, ארנונה וכו'), עלות מעסיק) ₪ 30,000(עד  ההוצאות המוכרות כוללות הוצאות שכר .4

 שתתפותחומרים, ציוד, קבלני משנה, פטנטים וגם הוצאות שיווק ומסחור, כגון פרסום, נסיעות לחו"ל, ה
 '.ובכנסים וכ

הנפרשים על פני שנתיים, בהתאם לתקציב אותו  מיליון ש"ח 10 -עד לגובה תקציב המענק יכול להגיע  .5
 .הגישה החברה בעת הבקשה לתוכנית והתקדמותה בהתאם לתוכנית הפיתוח שהוגשה

 .מדובר כאן בתמיכה שמחזירים אותה בתמלוגים רק אם החברה הגיעה למכירות .6
 .יות כתמורה לתמיכה. כלומר, היזמים והמשקיעים אינם מדולליםאין צורך לתת למדען הראשי מנ .7
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  ?מהי חברה מתחילה

  שנים ממועד ההתאגדות ועד המועד שבו הוגשה הבקשה; 4טרם חלפו 

  1,500,000₪היקף המכירות של החברה ממועד ההתאגדות ועד מועד הגשת הבקשה אינו עולה על 
 החודשים השלמים האחרונים לפני מועד הגשת הבקשה; 12 -ב ₪ 500,000בסה"כ, ואינו עולה על 

 2החודשים השלמים האחרונים לפני מועד הגשת הבקשה, לא עלה על  12 -סך הוצאותיו של התאגיד ב 
 לחברה בתחום הביוטכנולוגיה) ₪מיליון  4( ₪מיליון 

 קשה אינו עולה על היקף המימון שגייס התאגיד, מכל סוג ומין שהוא, ממועד התאגדותו ועד מועד הגשת הב
 ₪מיליון  4.5( ₪מיליון  3לחברה בתחום הביוטכנולוגיה) בסה"כ, ואינו עולה על  ₪מיליון  9( ₪מיליון  6

החודשים השלמים האחרונים לפני מועד הגשת הבקשה, כולל גיוס  12 -לחברה בתחום הביוטכנולוגיה) ב
 מימון משלים הניתן במסגרת הוראה זו. 

  "הניתנת לחברת פרויקט, שלא  הלוואה המירה למניותהשקעה בתמורה למניות או נדרשת  –"מימון משלים
 מההוצאות המוכרות שאושרו על ידי וועדת הזנק. 100% -על ידי המדינה, המשלימה ל

 :קריטריונים כללים להגשת חברה לתמיכה של המדען הראשי 

 (תהליך של פטנט עוזר מאוד לבסס את חדשנות המוצר) המוצר חייב להיות חדשני. 

 יש להראות שלמוצר יש שוק. חשוב לבסס את נתונים על מחקרים מקצועיים. 

  על התוכנית והתקציב חייבים להיות מפורטים עד כמה שאפשר, כולל שעות ועלויות כח אדם לכל שלבי
 .’חיר מקבלני משנה) וכוהפיתוח, עלויות קבלני משנה (עדיף תוך התבססות על הצעות מ

 קדימהשנים  5 -יש להציג מודל עסקי ותחזית מכירות מפורטת ל. 

 יש להציג תוכנית ייצור ושיווק מפורטת. 

 על התאגיד להיות רשום בעת הגשת הבקשה. 

  הטבות מיוחדות למגזר החרדי ולמגזר המיעוטים:

  תנאי הסף:

 או מן המגזר החרדי. יזם ממגזר בני המיעוטים  
  ועסק במשרה מלאהמהיזם. 
  יזםהמוחזק על ידי  )על בסיס דילול מלא(מהון מניותיה  33%לפחות. 

  
  תנאי התוכנית:

  ., לפי הנמוך מבניהםמסך ההוצאות המוכרות 85או % ₪מיליון  2 סך שלסך המימון הממשלתי שיינתן לא יעלה על 
בקשה לקבלת תמיכה נוספת במסגרת המסלול הרגיל ועד לסכום מימון ממשלתי תתאפשר  ,בתום תקופת התמיכה

  .חודשים 24לתקופה של עד  ₪מיליון  5מצטבר בשני המסלולים שלא יעלה על 
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Publications of Mitigations in the "Start-Up Companies" Plan of the Israeli Chief 
Scientist/ Nili Shohet 

 
For various reasons, starting R&D companies find it difficult to raise funds at the private sector. 
Therefore, the Israeli Chief Scientist issued this unique program that may grant an enterprise a 
grant of between 50% to 85% of its expenditures in its first two years, in order to give a positive 
signal to investors and to create an incentive to invest in Israeli R&D companies. 
The attractiveness of the program can be seen from the high rate of companies that submitted an 
application within its framework. In the first year of the program (2013) 138 applications were 
submitted, 72 of which (52%) were approved. 
The aggregate amount of applications submitted in 2013 was ILS 534 million and the total 
approved funding was ILS 156 million with an average approved budget per project of ILS 2.2 
million. 
In view of the success of the program among entrepreneurs, on July 19, 2015, the Israeli Chief 
Scientist published an update to the program and in fact added a number of mitigations for filing 
companies.  Such mitigations include: 
1.  The complementary funding - need not be only an investment in return for shares, but may 

also be by a convertible loan. 
2.  The prerequisites for entering the program have been changed so that more companies will 

be able to access the program. For example: the age of the company was changed from 
three years to four years, the scope of the company's recruitment until delivery increased 
from ILS 3 million to 6 million, and more. 

Here are the full details of the program "start-up companies," of the Israeli Chief Scientist 
 
Regular Route Support Program: 
This route includes a number of benefits that do not exist in other programs, namely: 
1.  Support of 50% of the approved budget of the R&D program (companies in locations defined 

as development areas are eligible for additional support). 
2.  Accepting the answer to the grant - in just two months. 
3.  The possibility to grant complementary funding provided by the state for up to six months 

after the approval of the R&D program. 
4.  The recognized expenses include payroll expenses (ILS 30,000 cost for employer), 

overhead (rent, property taxes, etc.), materials, equipment, subcontractors, patents and 
commercialization and marketing expenses, such as advertising, travel, participation in 
conferences, etc. 

5.  The amount of the grant budget may reach up to ILS 10 million spread over two years, 
depending on the budget that the company filed at the time of the application and progress 
in accordance with the development plan that was submitted. 

6.  The support is repaid only by payment of royalties if the company makes sales. 
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7.  There is no need to issue the Chief Scientist shares in exchange for the support. In other 
words, developers and investors are not diluted. 

What is defined as a Start-Up? 
 Four years have not passed from the date of incorporation until date of application; 
 The company's aggregate sales from the date of incorporation and the date of application 

does not exceed ILS 1,500,000 and no more than ILS 500,000 in the past 12 months; 
 Total expenses of the corporation in the 12 months preceding the application, does not 

exceed ILS 2 million (ILS 4 million in biotechnology company); 
 The aggregate funding, of any kind whatsoever, that the corporation raised as of the date of 

its incorporation does not exceed ILS 6 million (ILS 9 million for a company in biotechnology) 
and does not exceed ILS 3 million (ILS 4.5 million for a company in biotechnology) in the 
previous 12 months, including raising supplementary funding provided under the program 
update. 

 "supplementary funding" – it is required to have an additional investment in exchange for 
shares or a loan convertible into shares (not by the State) complementing to 100% of the 
recognized expenditure approved by the Start-Ups Committee. 

  
Criteria for Filing for Support of the Israeli Chief Scientist 
 The product must be innovative (a patent process may help to establish the product 

innovation). 
 The product has a market. It is important to establish this by professional studies. 
 The program and budget must be as detailed as possible, including hours and manpower 

costs for all stages of development, costs of subcontractors (preferably based on bids from 
subcontractors) and so on. 

 One must present a business model and a detailed sales forecast for the next 5 years. 
 One need present a detailed manufacturing and marketing plan. 
 The corporation need be legally incorporated at the time of application. 
 
Special benefits for the Haredi Sector and the Minorities Sector: 
Prerequisites: 
 Entrepreneur from the minorities or Haredi sector. 
 The entrepreneur is employed full time. 
 At least 33% of the share capital (on a fully diluted basis) is held by the entrepreneur. 

Terms of the program: 
Total government funding granted shall not exceed ILS 2 million or 85% of total recognized 
expenditure, the lower of which. At the end of the support period, one may request additional 
support as part of the normal route to the cumulative amount of government funding on both 
routes not exceeding ILS 5 million for a period of up to 24 months.  
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