כסף מהמדיה? שמע לי כמו משהו בסיית /עמרי ברקן,

עו"ד*

כל יזם מבין שכדי להביא את המיזם החדשי שהגה לכדי ביצוע בשטח צריך לגייס מימון .איך?
ממי? וכמה זה יעלה? אלו השאלות העיקריות שמטרידות יזמים רבים ,משום שהמשמעות שלהן
היא אקוטית למימוש המיזם והפיכתו מ"רעיון גאוי" לסטארט-אפ מצליח .לא רבים יודעים כי
יתן לגייס הון למיזם בחסות המדיה ואף ליהות מכספים במסגרת אחת מתכיות הפיתוח
הבילאומיות ,לרבות בשיתוף הממשל הסיי .אז איך זה עובד?
לאור ההבה כי לצורך מיצוי הפוטציאל האדיר הקיים בתעשייה הישראלית )המכוה בעולם
כ"אומת הסטארט-אפ"( ולצורך שימור וחיזוק מעמדה של ישראל בחזית החדשות העולמית,
קיבלה מדית ישראל החלטה אסטרטגית – לשות את מבה הפעילות של לשכת המדען הראשי
במשרד הכלכלה )אשר גם שמה שוה וכעת היו :הרשות לחדשות( ולהפוך אותה לרשות ייעודית
המעיקה רשת ביטחון וסביבה מותאמת ליזם הישראלי בכל שלב בעת פיתוח המיזם ,החל ממתן
תמיכה בתכון אסטרטגי לפיתוח המיזם ,עובר דרך מציאת משקיעים וגיוס הון למחקר ופיתוח
וכלה ביצירת שיתופי פעולה לצורך ביצוע המיזם והפיכתו לבר-קיימא בשטח ,כאשר במהלך
התהליך – מקבל היזם רשת ביטחון וספת בדמות מלגות ,הטבות במס ואף השקעה כספית של
המדיה במיזם.
ממשלת סין מקציבה למעלה מ 200-מיליארד דולר בשה במחקר ופיתוח של טכולוגיות חדישות
וחלקו של תקציב זה מוקדש כיום לפרויקט משותף עם רשות החדשות הישראלית .פרויקט זה
ועד בעיקר לחברות סטארט-אפ צעירות ,טכולוגיות וחדשיות ,העוסקות במחקר ופיתוח
ומעוייות לסלול את דרכן לשווקים חדשים בארץ ובחו"ל .ההטבה המרכזית בפרויקט זה היה
ביכולת מימון של  80%-50%מתקציב המחקר והפיתוח של המיזם )ההוצאה העיקרית( ,בתוספת
סיוע לכל אורך ההליך של אשי מקצוע ומומחים שוים מטעם הרשות.
אולם ,יש לזכור כי כיסה למסלול התמיכה מצריכה התעסקות בירוקרטית ,כגון הגשת טפסים
ומסמכים לבחית עמידה בתאי הקבלה למסלול ,וכן הבת ההשלכות המשפטיות הובעות מכך,
הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך ,בעת שיתוף פעולה מיוחל עם משקיע זר לצורך ביצוע המיזם.
התהליך דורש גם הון עצמי ויש לזכור שרוב הכסף היו החזרים ולא מימון מראש ,ולכן ,דורש
תכון תקציבי כון.
לצורך כך ,רצוי להיעזר במהלך הליך המימון ועד לסיום המיזם ,בעורך דין המתמחה בתחום
חברות הסטארט-אפ ובקיא בעבודה אל מול רשות החדשות וביועץ עסקי המכיר תחום זה.

* עו"ד עמרי ברקן היו עורך דין במשרד אפיק ושות' ,העוסק בין היתר במשפט המסחרי ,דיי חברות והגירה .אין בסקירה
כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום זה בטרם קבלת כל החלטה בושאים
המתוארים בסקירה זו .לפרטים וספים ,03-6093609 :או באמצעות הדואר האלקטרויafiklaw@afiklaw.com. :
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Money from the State? Sounds Chinese to Me / Omri Barkan, Adv.*
Every entrepreneur understands that in order to facilitate the innovative project
conjured by him he needs funding. How? From whom? and how much would it cost?
These are the main questions that bother many entrepreneurs because their
significance is acute in realizing the project and turning it from a "brilliant idea" into a
successful start-up. Not many know that it is possible to raise capital for the enterprise
from the State and even to enjoy funding through one of the international
development plans, including ones in cooperation with the Chinese government. So,
how does it work?
Due to the realization that in order to fulfill the tremendous potential of the Israeli
industry (which is known worldwide as the "start-up nation") and in order to preserve
and strengthen Israel's position in the global innovation front, the State of Israel made
a strategic decision to change the structure of the Office of the Chief Scientist (Which
was also renamed to the Authority of Innovation), and turn it into a dedicated
authority that provides a safety net and an adaptive environment for the Israeli
entrepreneur at any stage of development of the project, from providing strategic
planning support to the development of the enterprise, through finding investors and
raising capital for research and development, and making it sustainable during the
process. The entrepreneur receives an additional safety net in the form of
scholarships, tax benefits and even a financial investment by the State.
The Chinese government allocates more than $ 200 billion a year in the research and
development of new technologies and part of this budget is now dedicated to a
common project with the Israeli Innovation Authority. This route is mainly meant for
young, technological and innovative start-up companies dealing with research and
development and intending to pave their way to new markets in Israel and abroad.
The main benefit of this route is the ability to receive financing of 50%-80% of the
research and development budget of the project (the main expenditure), plus
assistance throughout the process by various professionals and experts appointed by
the Authority.
However, it is important to remember that entering the support route requires certain
bureaucracies, such as submitting forms and documents to review compliance with
the terms of admission and understanding the legal implications, both short and long
term, of the cooperation with a foreign investor. The process requires self-capital and
one must remember that most of the funds are given as refunds and not in advance
and thus, this route requires proper budgetary planning.
For this purpose, it is advisable to employ, both during the funding process and until
the project is completed, an attorney who specializes in the field of start-up companies
and is knowledgeable in the work with the Innovation Authority and with a business
consultant who knows this field.

*Advocate Omri Barkan 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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