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הביטוי "אין לי מספיק כסף כדי לקות משהו זול" כון במקרים רבים ,אך בוודאי בעת הקמת חברה או מיזם עסקי.
רבים "חוסכים" כסף על עורך דין )אם בשלב ההקמה או בעת בחירת עורך דין שאיו בקיא בתחום החברות או או כזה
שלא עסק מעולם בייצוג בבית המשפט בסכסוכים בין בעלי מיות( ומגלים מאוחר יותר שהם אלצים לשלם ביוקר על
ה"חיסכון" .בסופו של דבר במקרה הטוב מפרסים ה"חסכים" את עורכי הדין בעת סכסוך בעלי המיות בבית המשפט
ובמקרה הפחות טוב וצר מצב בו מתקבלת החלטה עסקית שחבל "להשקיע" בתביעה.
הקמת חברה בישראל היא כיום הליך קל ביותר .כמעט כל עורך דין מתחיל יודע להחתים על ערימת מסמכים
סטדרטיים להקמת חברה ,אותו יתן למצוא אפילו באיטרט  -קובץ מסמכים בסיסי אשר ראה לעתים כעיין
פרוצדוראלי חסר חשיבות .אשי העסקים מתעייים יותר בצד העסקי ולכן לאו דווקא מעוייים "להשקיע" במערכת
הסכמים מותאמת אישית לצרכיהם או להשתמש בשירותיו של עורך דין שמכיר לא רק את הצד של הקמת החברה אלא
גם בר יסיון בעצמו בהקמה ויהול של עסק מסחרי ובוסף גם ייצג בבית המשפט בתיקים של סכסוכים בין בעלי מיות
– עורך דין אשר יוכל לכתוב עבורם תקון והסכם בעלי מיות אשר כל אחד מהם יוכל לסייע להם בהתמודדות עם מצבי
משבר בחיי החברה ובין בעלי המיות בה ואשר חלקם לא יתים לצפיה במועד הקמת החברה.
פעמים רבות מתברר לאחר תחילת הפעילות העסקית שקיימים פערים בהבת העסק או עתידו או שמתרחשים אירועים
חיצויים לחברה שדורשים התייחסות בתקון ,כפשיטת רגל של אחד מבעלי המיות או אפילו הזדמות עסקית הדורשת
מימון שהצדדים לא מסוגלים לקבל החלטה לגביו בהעדר הליכים מוסדרים בתקון החברה או הסכם בעלי המיות.
בשלב זה מגלים הצדדים שה"חיסכון" הכספי בעת הקמת החברה והבחירה שלא "להשקיע" במסמכי התאגדות מלאים,
יעלה כעת הרבה יותר .החברה הוקמה ללא עורך דין או עם עורך דין חסר יסיון בתחום ולא הסכם בעלי המיות )אם
קיים( ולא התקון כוללים התייחסות לסוגיות מהותיות שעלו .לא אחת בשלב זה קיימים חילוקי דעות מהותיים ,והדבר
מקבל גוון של סכסוך המעמיד את המשך פעילות החברה בסכה של ממש .והחיסכון הראשוי בעורכי דין מוסים במועד
הקמת החברה יעלה לצדדים ביוקר .עורכי הדין המתמחים ביהול הליכים בבתי משפט עלולים להיות היחידים שירוויחו
כסף מהחברה.
הצלחת חברה תלויה ,בין היתר ,ביכולת לקבל החלטות ולהל אותה .לכן חשוב שתקון החברה והסכם בעלי המיות
יהיו כאלה שתפרו היטב למידותיהם של בעלי מיותיה ולמטרותיה של החברה וחשוב ש"תפירה" זו תהיה בידי עורך
דין בעל ראייה עסקית כוה ,אך גם בעל יסיון בסכסוכים בין בעלי מיות ,כך שידע לכלול במסמכים הסדרים
מתאימים .אמם מדובר בהשקעה בשלב בו לחברה טרם קיימות הכסות ,אך כמו כל מבה ,ללא יסודות יציבים עלול
המבה לקרוס בשלב כלשהו .ציין ,כי במקרה בו יש להקים חברה באופן בהול כדי להתחיל מיידית בפעילות העסק,
יתן להקים החברה עם תקון סטדרטי ,אך חשוב כי במקביל לכך תתבצעה פגישות מסודרות עם עורך דין המתמחה
בתחום על מת שיוכל לבות עבור הצדדים ובשיתופם תקון מפורט ,ואולי גם הסכם בעלי מיות ,אשר יחליפו בהקדם
את המסמכים הסטדרטיים עימם רשמה החברה.
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How to save money incorporating a business (and pay dearly in the future)/Doron Afik, Esq. *
The phrase "I do not have enough money to buy cheap" is true in many cases, but certainly when
establishing a company or a business enterprise. Many are "saving" money on a lawyer (whether by
making the crucial step of setting up a business without an attorney or by making it with an attorney who
is not knowledgeable in corporations or an attorney who knows the corporate field, but lacks experience
in representation in Court in shareholders disputes) and find later that they are forced to pay dearly for
this “saving.”. In the better case the parties finance their litigation lawyers and in the worst case they
reach a business decision that it is not worthwhile to "invest" in litigation.
Establishing an Israeli company is these days a very easy process. Almost any young lawyer knows how
to have the client sign the pile of standard documents required for the incorporation of the company,
documents that may even be found over the internet - a basic set of document that sometimes seem an
inconsequential procedural matter. The businessmen are more interested in the business side and thus not
necessarily want to "invest" in agreements customized to their needs or use the services of an attorney
who is familiar with not only the side of the establishment of the company but also with personal
experience in the establishment and management of a commercial business as well as with practical
experience in representing in Court in cases involving shareholders disputes – an attorney who may
prepare for them articles of associations and shareholders agreement, each of which may assist them in
coping with corporate crises or shareholders disagreements, some of which are unpredictable at the time
of incorporation.
Often it turns out after the commencement of the business activity that there are gaps in the
understanding of the business or that future extrinsic events require reference to the articles of
association, such as the bankruptcy of one of the shareholders or even a business opportunity that
requires funding but the parties are not able to make a decision due to the absence of procedures in the
Articles of Association of the company or the shareholders' agreement. At this stage the parties discover
that the financial “saving” upon the incorporation of the business and their choice not to “invest” in full
corporate documents, would now cost much more. The company was established without a lawyer or
with a lawyer of no experience in the field and neither the shareholders agreement (if such exist) nor the
articles of incorporation entertain such issues. Often at his stage material disagreements already exist and
the issues become a real dispute that puts the company’s activity in real jeopardy. The litigation lawyers
may very well be the only ones to benefit from the company at this stage.
The success of a company depends, among other things, on the ability to make decisions and manage it.
Therefore it is vital that the articles of association of the Company and the shareholders agreement will
be tailored fit to the dimensions of the parties and goals of the company and that the “fitting” will be
made by an attorney with not only the correct business view but also experience in shareholders disputes,
so that the attorney may include in the documents the proper arrangements. While this is an investment
at a stage where the company is yet to generate revenues, but like any structure, without a solid
foundation the structure may at some point collapse. We note, that if a company need be incorporated in
a haste in order to immediately commence in the business, one may set up a company with the standard
documents, but it is important to promptly sit with an attorney knowledgeable in the field in order to
tailor make the proper articles of association and even a shareholders agreement to replace the standard
documents as soon as practical.
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