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  תוכן עניינים

 מאחלת לכולנו שנה טובה ומתוקה וראש השנה שמח' אפיק ושות

Ty|~ 9 VÉA ã|á{xá àÉ âá tÄÄ t {tÑÑç Çxã çxtÜ tÇw {tÑÑç eÉá{ [tá{tÇt 
   רישיון לניהול מאגר מידעמתי קיימת חובה לקבל :מאמר    . 1

  .יניב פרידהוףד "מאת עו,  ומדי נדרש רישיון כשעסק מחזיק מאגר מידע על לקוחותיומאגר מידעהכללים לניהול  מאמר בנושא
  שאלות שמשקיעים בטוח ישאלו אתכם בפגישה :מאמר.     2

   .שיווק ופיתוח עסקי, יזמות Spark-Consulting מ נילי שוחט ' הגבמאת, בפגישהשאלות שמשקיעים בטוח ישאלו אתכם מאמר בנושא 
   קבלת אשרת שהיה בישראל למשקיעים אמריקאים- תיקון לתקנות הכניסה לישראל  :עדכון חקיקה.     3

Legislation Update: Entry into Israel Regulations Amendment - Investor Visa 
   :הגבלים עסקיים וניירות ערך, עדכוני תאגידים.     4

   עסקה מהווה עבירה פלילית גם ללא נזק לחברהבאישורהסתרת מידע על עניין אישי על ידי דירקטור  .א
 באישורדירקטור המסתיר מידע אישי ; לת להשפיע על התנהלות התאגידדירקטור עשוי להיות גם בעל שליטה אם בעל יכו -א "מחוזי ת

   .בתאגיד גם אם לתאגיד לא נגרם נזקעסקה עובר עבירת קבלת דבר במרמה והפרת אמונים 
   חדלת פירעון וגם אם אינהאם לא הוגשה על ידי החברה בעצמהניתן לאשר בקשה להסדר נושים גם  .ב

אין דרישה שהחברה ,  להסדר המוצע וכןהסכימההחברה כי  תוגש על ידי החברה דווקא או  נושיםאין חובה שבקשה להסדר: ם- ימחוזי 
   .די בכך שמצבה הכספי קרוב לחדלות פירעון, תהיה בשעת הגשת הבקשה חדלת פירעון

  :זכויות יוצרים ועבודה, משפט מסחריעדכוני .     5
  אשר התרשלה בפיקוח אחר עובד רמאי תישא באחריות לנזק שנגרם ללקוח חבר .א

על חברת השקעות מוטלת חובת זהירות מושגית כללית לנהוג בזהירות ובמיומנות ולנקוט בכל האמצעים הסבירים : א" תכלכלי

   .ה ועליה לשאת באחריותחברת השקעות אשר לא מפקחת כראוי על עובדיה מתרשלת בתפקיד; להבטחת ענייניהם של לקוחותיה
  התממש לא יזכה בסעד  שהיה צפוי מראש וכתוצאה מסיכון עסקישנגרם נזק  .ב

   .סיכוןהמהתממשות סעד בגין נזק שנגרם לו כתוצאה  ל זכאילא עסקיתוך לקיחת סיכון תקשר בהסכם השצד : מחוזי חיפה
  אי התממשות ציפייה מצד להסכם אינה מהווה הפרה יסודית של ההסכם  . ג

  .עילה לביטול ההסכםאשר אינה , עסקהאלא טעות בכדאיות ה, הפרת חוזהאינה טענה כי צד לא עמד בציפיות : א"כלכלי ת
  :מקרקעיןעדכוני .     6

  בעל זכות במקרקעין אינו רשאי למנוע שימוש של משתמש בעל זכות רשות בלתי הדירה
 במקרה  בנסיבות בהן ייגרם אי צדק בולט כגוןרקעין לחזור בו מן ההרשאה שנתן לשימוש במק אינו רשאי,זכות במקרקעיןבעל : שלום נצרת

  .ושינה עקב כך את מצבו לרעה על ידי השקעות שהשקיע במקרקעין, בו המורשה הסתמך על ההרשאה בתום לב ובאופן סביר
  :מכרזים ומשפט מנהליעדכוני .     7

  ם אין סמכות לדון בעתירה שהוגשה נגד תאגיד עירונילבית המשפט לעניינים מינהליי
  .הנותנות תוקף לחוק המחיל את חוק חובת מכרזים על תאגיד עירוני, טרם אושרו התקנות לתיקון לחוק חובת מכרזים: ש"במינהלי 

כוללת פרסומים מקצועיים תמציתיים  איש ו3,200 מופצת אחת לשבועיים לקהל של כ ,עורכי דין ונוטריון, 'ושותרשימת התפוצה של משרד אפיק 

 יש לשלוח מייל הצטרפות מרשימת התפוצה או להסרה. בנושאים משפטיים המעניינים את הקהילה העסקית והינם בתחומים בהם עוסק המשרד
שיועבר ניתן להעביר עדכון זה לכל אדם ובלבד ". ו אותי לרשימת התפוצהצרפ/רויאנא הס"ובכותרת לכתוב  com.fiklawa@newsletter  לכתובת

 אין האמור בעדכון זה מהווה ייעוץ משפטי ובכל נושא מומלץ לפנות למשרדנו על מנת שהעובדות תיבחנה . בטקסטלא נעשה כל שינויבשלמותו ו
  .היטב בטרם תתקבל החלטה כלשהי

  com.afiklaw.www://http:  למאגר פרסומים קודמים
  ד
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  מתי קיימת חובה לקבל רישיון לניהול מאגר מידע: מאמר בנושא.  1
  

חובת רישום מאגר מידע בפנקס שמנהל רשם , ניהול מאגרי מידע על ידי עסקים בישראל אמר בנושאמב "מצ

   .שלכות של אי עמידה בהוראות החוקהוהמאגרי המידע 
  

  : בקישורו גםניתן למצא ו'משרד אפיק ושותמ יניב פרידהוףד " מאת עומר הינו המא
  

pdf.161a/articles/files/com.afiklaw.www://http 
  
במשפט העוסק בין היתר  )com.afiklaw.www('  במשרד אפיק ושותעורך דיןהינו  יניב פרידהוףד "עו

  . והגירהדיני חברות, המסחרי
  

  שאלות שמשקיעים בטוח ישאלו אתכם בפגישה: מאמר בנושא.  2
  

 כיצד  ורעיונות לקראת שיחות עם המשקיעים הפוטנציאלייםת היזםהכנהחשיבות שב אמר בנושאמב "מצ
  . עניינית ומרשימה,  מצד המשקיעים בצורה מקיפההשאלות שצפויות לעלותלענות על 

  
שיווק ופיתוח ,  יזמותSpark-Consulting -שותפה בו, MBA, ד"עו, ח"רו, נילי שוחט' הגב מאת המאמר הינו

 מתמחה , בליווי לקוחותעימה משתף משרדנו פעולה, החברה . )il.co.consulting-spark.www( עסקי
 ובליווי יזמים בהגשה לתוכניות המדען הראשי ובניית תכניות עסקיות ותוכניות שיווקית התפורות לצרכי הלקוח

  :בקישור אוניתן למצ את המאמר . בגיוס הון
  

pdf.b161a/articles/files/com.afiklaw.www://http 
  
  StartIsrael בפורטל היזמות 25.2.2014המאמר פורסם לראשונה בתאריך * 
  
  

  יה בישראל למשקיעים אמריקאים קבלת אשרת שה- תיקון לתקנות הכניסה לישראל : עדכון חקיקה.  3
  

פורסמו ברשומות , 2014,  ספטמבר11ביום . חוק הכניסה לישראל קובע כי כניסת זר לישראל מחייבת קבלת אשרה

תיקון זה . 1974-ד"התשל, המתקנות את תקנות הכניסה לישראל, 2014- ד"התשע, )תיקון(תקנות הכניסה לישראל 

ורכי הדין ב מאת ע" כניסתם של משקיעים אמריקאים לישראל והמזכר המצקובע סוג חדש של אשרה שנועדה לעודד

  .מסכם אותו'  ממשרד אפיק ושותףששי קציר ויניב פרידהו
ד "עו.  דיני חברות והגירה, העוסק בין היתר במשפט המסחרי ,'ד יניב פרידהוף הינו עורך דין במשרד אפיק ושות"עו

תכנון ובניה ודיני , הגירה לישראל, העוסק בין היתר במשפט מינהלי', משרד אפיק ושותששי קציר הינו שותף ב

   . אוכלוסין במשרד הפניםעורך דין קציר שימש בעבר גם כראש מנהל . בחירות
  

The Entry into Israel Law (1952), sets that the entry of foreigners into Israel requires a visa. A 
recent significant amendment eases the criteria for American investors in Israel. The attached 
short memo by advocates Sasi Katzir and Yaniv Friedhof of Afik & Co. describes this new option. 
Advocate Yaniv Friedhof is an attorney at the law office of Afik & Co., Attorneys and Notary, 
whose main practice areas are commercial law, corporate law and immigration.  Advocate Sasi 
Katsir is a partner at Afik & Co., Attorneys and Notary, whose main practice areas are 
administrative law, immigration, real estate and construction and election laws.  Advocate Katsir 
also previously served as Head of the Population Administration of Israel  

  
  :בקישור אוניתן למצאת המזכר 

The memorandum can be found at the following link: 
  

pdf.a161a/articles/files/com.afiklaw.www://http 
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  ערךהגבלים עסקיים וניירות , תאגידים.     4
   עסקה מהווה עבירה פלילית גם ללא נזק לחברהבאישורהסתרת מידע על עניין אישי על ידי דירקטור . א

, יפו- אביבבית המשפט המחוזי בתל , ריונתן דוד אילן אופי'  מדינת ישראל נ12003-08-13) א"ת(תפ [
  ]בוהשופט חאלד כב' כב, 26.08.2014

  
והיה גורם דומיננטי , יזם רבות מעסקאותיה של החברה, בצד תפקידו הפורמאלי, )שקרסה(דירקטור בחברה 

כן נהנה מהשפעה ניכרת על כמה . בהתווייתן ובאישורן, בגיבוש פרטי העסקאות, מ לגביהן"ומרכזי בניהול המו
הואיל והגדרת בעל שליטה הינה בעל היכולת להשפיע על התנהלות . רה ובעלי העניין בחברהמנושאי המש

  . גם בעל שליטה בחברה, בצד היותו נושא משרה, התאגיד קבע בית המשפט כי הדירקטור היה
שהובאה לאישור הדירקטוריון ) עסקה חריגה שהיתה עשויה להיות לה השפעה מהותית על החברה(בעסקה 

 מעורבת הלוואה לאדם שאותו דירקטור היה איתו בקשרים חברתיים ועסקיים והיה חייב לו כספים ובה היתה
לא יידע הדירקטור את החברה על קשרים אלה ועל עניינו האישי בעסקה ואף הצהיר כי אין לו עניין אישי , רבים

  .והחברה אישרה את העסקה, בחברה
אך גם בעבירות של , )הואיל והחברה היתה חברה ציבורית(הדירקטור הורשע בעבירה על חוקי ניירות ערך 

  .קבלת דבר במרמה ומרמה והפרת אמונים בתאגיד
ויש , בית המשפט קבע כי אין צורך בפגיעה כלכלית בתאגיד ועצם שלילת המידע מהתאגיד היא העבירה

כשהנאשם משך , מכיוון שמדובר בעבירות שבוצעו תוך תכנון מלא.  להחמיר בענישה בעבירות מסוג זה

הואיל והנאשם הגיע להסדר טיעון גזר בית המשפט רק עונש מאסר של , בחוטים ועשה זאת מטעמים כלכליים

   . חודשים בפועל ועוד מאסר על תנאי וקנס כספי8
  
  ניתן לאשר בקשה להסדר נושים גם אם לא הוגשה על ידי החברה בעצמה וגם אם אינה חדלת פירעון. ב

בית המשפט המחוזי , כונס הנכסים הרשמי' מ נ"בע) 1975(טיק נאמנות  הרמ26836-07-14) ם-י(פרק [

  ]השופט דוד מינץ' כב, 04.09.2014, בירושלים
  

הגישה בקשה לפתיחת הליך הבראת החברה , חברה המשמשת כנאמן למחזיקי אגרות חוב של חברה אחרת

אך היה ת פירעון דלח תהלא היי  האחרתהחברהבמועד הגשת הבקשה . האחרת ולאישורו של הסדר נושים
לא תוכל לעמוד החברה האחרת בפירעון התחייבויותיה ,  שמא בבוא מועד הפירעון חששו  אגרות החובמחזיקי

ה לבקשה זו כיוון שלטענתה רק היא יכולה להגיש בקשה החברה האחרת התנגד . כלפי מחזיקי אגרות החוב
   . ור חברה שלא הוכרזה כחדלת פירעוןאין להגיש בקשה כזו עבובוודאי ש, שכזו

  
סכים להצריכה החברה  כי  אוכי אין חובה שבקשה להסדר תוגש על ידי החברה דווקאקבע בית המשפט 

 ככל שמצבה אלא, אין דרישה שהחברה תהיה בשעת הגשת הבקשה חדלת פירעון, כןכמו . להסדר המוצע
היה בית המשפט לאשר לחברה ולנושיה להיכנס להליך נכון י, הכלכלי של החברה קרוב יותר לחדלות פירעון

קיבל בית המשפט את , במקרה דנן.  אף אם אינה במצב של חדלות פירעון במועד הגשת הבקשה, של הבראה

מטרת הבראת חברה המצויה בקשיים כלכליים היא ניסיון שיקומה על מנת שזו לא תגיע הבקשה וקבע כי 

   .למצב של חדלות פירעון
  

  זכויות יוצרים ועבודה, משפט מסחריעדכוני .    5
   אשר התרשלה בפיקוח אחר עובד רמאי תישא באחריות לנזק שנגרם ללקוחהחבר. א

בית המשפט המחוזי המחלקה הכלכלית ב, 'מ ואח" בע24ח "מט' אמוץ טל נ 7191-06-13) א"ת (א"ת[

  ]חאלד כאבובהשופט ' כב, 04.09.2014, יפו-בתל אביב
  

גורמים שלקחו  והגיש תביעה כנגד ויועץ פנסיוניסוכן ביטוח היה קורבן למעשה הונאה מצד  טען כימשקיע 

  . ל בה" החברה בה הועסק הסוכן והמנכלרבות ,באותה הונאה, במודע או ברשלנות, חלק
לצורך הטלת אחריות בנזיקין על הניזוק להוכיח כי המזיק חב חובת זהירות כלפיו וכי חובה זו הופרה וגרמה 

לנהוג בזהירות ובמיומנות ת מוטלת חובת זהירות מושגית כללית חברת השקעו על בית המשפט קבע כי . לנזק

מנהלו של תאגיד נושא באחריות , כמו כן .נקוט בכל האמצעים הסבירים להבטחת ענייניהם של לקוחותיהלו

  .אם הוא באופן אישי היה זה שביצע את מעשה העוולה בשמו של התאגיד, אישית לעוולות נזיקיות של התאגיד
נקבע כי חברת ההשקעות התרשלה בתפקידה ולא פיקחה כראוי על התנהלות הסוכן אשר הועסק , במקרה דנן

 . ללקוחותיההתרחש נזק עלול להפרת חובת הפיקוח שמוטלת עליהכי עם  שכן היה עליה לצפות, על ידה
 וכל הפעולות, לא הציג לו כל מצג שווא,  לא היה בקשר עם המשקיעחברת ההשקעותנהל מאחר ומ, אולם

  . התאגידשביצע את מעשה העוולה בשמו שללא הוכח כי הוא , שנעשו בחשבונו נעשו באמצעות סוכן הביטוח
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  נזק שנגרם כתוצאה מסיכון עסקי שהיה צפוי מראש והתממש לא יזכה בסעד. ב
השופט ' כב, 02.09.2014, בית המשפט המחוזי בחיפה, רבןמיכאל ק'  זאב גורה נ37937-05-11) 'חי(תא [

  ]אלכסנדר קיסרי
  

בעלי , התובעים . ן בסלובקיה באמצעות חברה משותפת"צדדים התקשרו בהסכם מייסדים לביצוע עסקת נדל

, ן"יזם נדללשלון עסקי אשר מיוחס יתבעו את אובדן השקעתם בחברה כתוצאה מכ,  אחוזים מהחברה70
 מצגים ליזםהתובעים ייחסו . יה במועד הרלוונטי ושימש כמנהל החברה המשותפתששהה בסלובק

כי בחילופי הדברים המשתקפים , בית המשפט קבע. והתחייבויות טרם ההתקשרות אשר עולות לכדי תרמית
 לתביעה אין זכר לטענות התובעים ואין מנוס מן המסקנה כי הרלוונטייםממסמכים ומתכתובות מהמועדים 

 התובעים פעלו בעיניים בית המשפט התרשם כי". חוכמה בדיעבד"ו" מבט לאחור" מתבססת על התביעה
נזקם של התובעים . תוך ידיעה והבנה כי מדובר בעסקה אשר בצד סיכוי לרווח יש גם סיכון להפסד, פקוחות

כיב של סיכון עסקי שהתממש  מר-הוא תוצאה של מספר גורמים שחברו יחדיו אשר להם מכנה משותף אחד

  .בע כי לא ניתן לייחס אחריות למנהל החברהבית המשפט דחה את התביעה וק, אשר על כן . בסופו של יום
  
  אי התממשות ציפייה מצד להסכם אינה מהווה הפרה יסודית של ההסכם  . ג

ת המשפט המחוזי המחלקה הכלכלית בבי, שחר אהרן אלטמן'  גיא אהרונסון נ12366-09-12) א"ת(תא [
  ]השופט חאלד כבוב' כב, 17.08.2014, יפו-בתל אביב

. הפרות של הסכמי שיתוף פעולה והקצאת מניות, בין היתר, צדדים תבעו זה את זה בתביעות הדדיות שעניינן
תשיג הסכם בלעדיות עם חברה , באמצעות אחד מבעלי מניותיה, ציפייה כי השותפותנטען בין היתר כי הייתה 

  . משציפייה זו לא מומשה דרשו לבטל את ההסכם בשל הפרה יסודית, ימת אשר תשיא רווחים רביםמסו

וודאי , הפרת חוזה לא די בה כדי לבסס  צד לא עמד בציפיות הצד האחרלפיהטענה הכי , בית המשפט קבע

תו צד הייתה כוונה  ובייחוד כאשר לא הוכח כי לאוציפייה זו לא עוגנה בהסכםבייחוד כאשר , שלא הפרה יסודית
הערכה מוטעית של אירועים שיתרחשו או נסיבות בהמדובר  .בטרם חתימה על ההסכם' הציפייה'להפר את 

  . ההסכםעילה לביטולאינה מהווה  שטעות בכדאיות העסקהולכל היותר שיתקיימו לאחר עריכת החוזה 

  עדכוני מקרקעין.    6
  רשות בלתי הדירהבעל זכות משתמש של בעל זכות במקרקעין אינו רשאי למנוע שימוש 

השופט ' כב, 07.09.2014, ית משפט השלום בנצרתב, דעון'סלימה ג' דעון נ'דעון ג'ג 16859-07-11) 'נצ (א"ת[

  ]ערפאת טאהא

משך שנים לצורך מעבר בימש ש ביקשו למנוע את המשך השימוש בחדר המדרגות אשר מקרקעיןבעלי 

 יש ,האחתונוצר מצב בו כדי להיכנס לקומה גבוהה בחלקה  לדירות המצויות בקומות השונות בשני חלקי הבניין
  . השניהאשר שייך לחלקה להשתמש בחדר המדרגות 

לחזור בו מן ההרשאה שנתן לאחר , מונע מבעל הזכות במקרקעין, השתק במקרה של רישיון במקרקעין

ושינה עקב כך את מצבו , במקרה בו המורשה הסתמך על ההרשאה בתום לב ובאופן סביר, לשימוש במקרקעין

לו ההרשאה להמשך קיומה של הרשות מתוך ציפייה שיצרה אצ, לרעה על ידי השקעות שהשקיע במקרקעין
  .כל עוד הוא רוצה בכך, להשתמש בהם

הצדדים הסכימו על שימוש משותף בחדר המדרגות מתוך כי בנוגע לקומות העליונות בית המשפט קבע 

לא . לא היו נבנות הקומות הנוספות, וכי אם לא היתה מתקבלת הסכמה זו, הסכמה כי מדובר ברשות לצמיתות

לכניסה לדירות בקומות באשר , אולם . גם אם אין היא נוחה כעת בנסיבות המקרה, הסכמה זומניתן לחזור 

יש ליתן צו מניעה , גם אם כרוכות בכך הוצאות תכנוניות גבוהות ,כי מכיוון שקיימת אלטרנטיבה נקבע הנמוכות

  . השנייה לחדר המדרגות שבחלקה האחתאשר יאסור כניסת בעלי החלקה 
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  מכרזים ומשפט מינהליעדכוני .    7
  לבית המשפט לעניינים מינהליים אין סמכות לדון בעתירה שהוגשה נגד תאגיד עירוני

החברה הכלכלית לאשקלון ' מ נ"בע) 1997(חברת בניה קבלנית . ס. פסגות פ50145-05-14מ "עת[

  ]ולאיהשופט  ברוך אז' כב, בית המשפט לעניינים מנהליים באר שבע, 11.09.2014', מ ואח"בע

תאגיד עירוני פרסם מכרז אשר במהלכו נפסלה אחת המשתתפות בגין אי צירוף רישיון קבלן כנדרש ופגמים 

   .ם מינהליים בדרישה לביטול ההחלטההחברה שנפסלה הגישה עתירה לבית המשפט לענייני.  נוספים

 לחוק בתי משפט 5סעיף . ייניתבית המשפט קבע כי יש לדחות את העתירה על הסף מחוסר סמכות ענ
 הסמכות לדון לעניינים מינהלייםלחוק זה ניתנת לבית משפט ,  לתוספת הראשונה5לעניינים מנהליים וסעיף 

כאשר תאגיד עירוני אינו נמנה , 1992 –ב "התשנ,  לחוק חובת מכרזים2במכרזים של גוף המנוי בסעיף 

שתחולתו מותנית בכניסתן לתוקף של תקנות שטרם , לחוק 14' והוא נמנה עליהם רק לפי תיקון מס, עליהם

  .נחתמו ואושרו על ידי שרי הפנים והאוצר
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  1ד" עו,יניב פרידהוף/  מאגר מידעמתי קיימת חובה לקבל רישיון לניהול 

מאגר זה עשוי לכלול .  עסקים רבים מחזיקים מאגר מידע פנימי על לקוחות ועל לקוחות פוטנציאליים

החל מפרטי חשבון הבנק של הלקוח , אך במקרים רבים הוא מכיל מידע פרטי, רק שמות ופרטי קשר

האם עסק המחזיק מאגר כזה צריך .  הפוגע בפרטיות הלקוח, אחר" מודיעיני"ידע וכלה בהעדפותיו ומ

  ?האם רשאים מספר עסקים להחליף ביניהם מידע סודי כזה?  לקבל לכך רישיון מהמדינה

כבוד האדם : ודאי עם חקיקת חוק יסוד, הזכות לפרטיות היא אחת מזכויות האדם החשובות בישראל

עם  .  ולפרטיותהזכות החובה להגשים את  מוטלתהמדינהכתפי  על  כי,בין היתר, וחירותו הקובע

מידע פרטי הוא , שנים האחרונותהתפתחות הטכנולוגית של המקבל משנה תוקף בהדבר וכפי ש, זאת

  .אינטרס ברור באיסופו ובשמירתו במאגרי מידע קיים לחברות מסחריותכך ש, רבכלכלי בעל ערך 

 באשר נשמרים בהם פיסות רבות של ,את הפרטיות, בעצם קיומם, כןמאגרי מידע עלולים לס, מטבעם

בשל הפגיעה הפוטנציאלית . ועל כן יש צורך בקביעת מנגנונים ייחודיים להגנה עליהם, מידע רגיש

בפנקס   מידעקבע המחוקק חובת רישום מאגר, הקיימת בעצם שמירת מידע רגיש על גבי מאגר מידע

, שמירת סודיות, רבות נוספות כמו אחריות לאבטחת המידעבויות  ומחוישמנהל רשם מאגרי המידע

חלה על כל אדם המחזיק וניהולו על פי דין חובת רישום מאגר מידע   .והגדרת מטרות השימוש במידע

מצב / מידע הכולל פרטים רגישים על אישיותו של אדם,  איש10,000מידע על פרטים העולים על 

   .וכדומהמצבו הכלכלי / בריאותו

ניתן למצוא כיום בפנקס , לרשום מאגרי מידע אצל רשם מאגרי המידעעל אף שקיימת חובה חוקית 

 ביצוע את הרישום זניח מכלל מאגרי המידע שבישראל החייבים ברישוםרק שיעור כי מאגרי המידע 

הכולל התנהלות ,  סבוךיהסיבה לכך טמונה בעובדה שרישום מאגר מידע הינו הליך בירוקראט. בפועל

המחייב הגשה של בקשות שונות הנסמכות על , ממושכת מול רשויות המדינה האמונות על רישום זה

 . מסמכים אשר מטרתם להוכיח עמידה בדרישות בסיסיות של אבטחת המידע השמור במאגר המידע

יו מטרות, מידע לחשוף את זהות בעל מאגר הקיים צורךבמסגרת הגשת הבקשה לרישום מאגר המידע 

  . סוג המידע הנכלל במאגרו

קיימת , על אף שאי רישום מאגר החייב ברישום מהווה עבירה פלילית בעלת עונש מאסר ממושך

 מעדיפים להימנע עמותות ואף גופים ציבוריים אשר, תוצאה אבסורדית בה מאות גופים פרטיים

 עבירות, מדי יום ביומו, צעים מב וכך הם לא רשמו את המאגר שברשותם,מהליך בירוקראטי זה

  .אולם אין לדעת מתי תחל,   המדינה כיום טרם החלה באכיפה מאסיבית של החוק.תופלילי

והרשות למידע וטכנולוגיה אשר אמונה על ביצועו של רישום מאגר , ובטרם תפתח המדינה, אשר על כן

מומלץ לבצע כל , םגדהמידע בפעולת אכיפה כנגד מפרי החוק בישראל תוך הגשת כתבי אישום נ

שנדרש על מנת להגיש בקשה לרישום מאגר המידע שברשותכם ולהתייעץ עם עורך דין הבקיא בתחום 

על מנת שניתן יהיה להמשיך ולהשתמש , זה ואשר עשוי להקל על הגשת הבקשה ולזרז את אישורה

  .במאגר ללא הסיכון הכרוך באי רישומו

  

  

                                                 

אין בסקירה כללית  .  והגירהדיני חברות, העוסק בין היתר במשפט המסחרי, 'במשרד אפיק ושות עורך דין ו הינניב פרידהוףד י"עו 1

  . בטרם קבלת כל החלטה בנושאים המתוארים בסקירה זוהמתמחה בתחום זהזו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין 
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רמ כ  ז

לעניין זה קובע החוק סוגים . קובע כי כניסת זר לישראל מחייבת קבלת אשרה, 1952- ב"התשי, חוק הכניסה לישראל

תקנות הכניסה לישראל  פורסמו ברשומות, 2014,  ספטמבר11ביום .  ביחס למטרת הביקור בישראלשונים של אשרות

 ג חדש של אשרה קובע סותיקון זה. 1974-ד"התשל, תקנות הכניסה לישראל את נותהמתק, 2014-ד"התשע, )תיקון(

 למשקיעים שהם ים כניסה ייחודייהסדרשורה של   קובע לעודד כניסתם של משקיעים אמריקאים לישראלהשנועד

 התיקון הוא .  אשרת משקיעיםמעין, המבקשים להגיע לישראל באופן תדיר במסגרת עסקיהם, יםאאזרחים אמריק

משקיעים ישראלים בארצות הברית ל קבילמסלול מכולל וב "ישראל וארה משותפת של ממשלותחלק מתכנית 

בני משפחותיהם וגורמי   המסלול ההדדי מטפל לא רק במשקיעים אלה גם ב.ב"שיבקשו להשקיע משמעותית בארה

  . ההשקעהלצורך  למשקיע המצטרפיםמקצוע 

 לעמוד במספר  המשקיע האמריקאי המבקש לקבל אשרה כאמור בישראלעל,  בישראללצורך קבלת אשרת משקיע

נדרשת ההשקעה . שהניהול והשליטה בה מישראלישראלית למטרת רווח  בחברה היא ההשקעה ,למשל. ריוניםקריט

לכלכל  השכל מטרת לכלית במשק ומקומות עבודה ולא כזוליצור צמיחה כ הכוליוכזו שבעלת היקף משמעותי להיות 

   .  המשקיע ומשפחתואת

 לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בקשר  ישמח,יון רב בייצוג מול רשויותאשר עוסק בתחום ובעל ניס, משרדנו

, נשמח להרחיב בכל נושא מהנושאים המפורטים בוו ובסוגיות אחרות   מהסוגיות המתוארות בסקירה זולכל אחת

   . פרטנייםמסמכיםמידע ולאחר קבלת 

                                                 

ששי קציר ד " עו.  והגירהדיני חברות, העוסק בין היתר במשפט המסחרי, )mco.afiklaw.www( ' עורך דין במשרד אפיק ושותו הינניב פרידהוףד י"עו *

עורך דין קציר שימש בעבר גם כראש מנהל . תכנון ובניה ודיני בחירות, הגירה לישראל, העוסק בין היתר במשפט מינהלי, ' במשרד אפיק ושותהינו שותף

 בטרם קבלת כל החלטה המתמחה בתחום זהמשפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ  . אוכלוסין במשרד הפנים

 .בנושאים המתוארים בסקירה זו

 'לקוחות משרד אפיק ושות  :אל

  :מאת
  ד"עו, יניב פרידהוף

 *ד"עו, ששי קציר

  2014 ספטמבר 15  :תאריך

  אמריקאיםשהיה בישראל למשקיעים אשרת  קבלת -תיקון לתקנות הכניסה לישראל   :הנדון

   



  
  
  
  

  

 

  *דורון אפיק 

  **בליין וויגנס 
  ששי קציר

Doron Afik * 
Blayne Wiggins **  
Sasi Katzir 
 

  לובה כהן
  אוהד גביש
  יאיר אלוני

  שירה זקן פורת
  יניב פרידהוף

  דליה קציר

  

Luba Cohen 
Ohad Gavish 
Yair Aloni 
Shira Zaken Porat  
Yaniv Friedhof 
Dalia Katzir 
 

*
  משמש גם כנוטריון בישראל, מוסמך גם במדינת ניו יורק  
   קנדה,מוסמך גם כעורך דין ונוטריון באונטריו **

  

*
   Also admitted to practice in New York, Notary Public in Israel. 

**  Also Barrister, Solicitor and Notary Public - Law Society of Upper Canada 
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M E M O R A N D U M 

To:  Clients of Afik & Co., Attorneys and Notaries 

From: Yaniv Friedhof, Adv. 

Sasi Katsir, Adv.*  

Date: September 16, 2014  

Re: Entry into Israel Regulations Amendment - Investor Visa 

  

Entry into Israel Law (1952), sets that the entry of foreigners into Israel requires a visa. A recent 
significant amendment to the Entry into Israel Regulations (1974) eases the criteria for foreign investors. 
This significant amendment is meant to encourage the entry of American investors into the State of 
Israel and provides such with a newly created investor visa.  Such investors must be American citizens 
who wish to frequent Israel on a regular basis within the framework of having a business. The 
amendment is a part of a "pilot" program of the governments of Israel and the United States.  The Israeli 
program deals with investors who wish to invest significantly in Israel.  This special investor status not 
only grants special rights to investors but also to their families and key professional employees (who are 
not necessarily relatives of the applicant) who can now join the investor for the purpose of investment.  

To obtain this investor status, the applicant must fulfill certain criteria. For example, the investment need 
be in an Israeli "for-profit" company managed and controlled from Israel.  The investment need be of 
significant volume and the project should be one that can generate economic growth and jobs for Israel's 
economy and not only a support to the investor and the investor's family.  

Our office will be happy to assist with any questions or clarifications regarding any of the 
aforedescribed.  Please feel free to contact us with any such, or other, issues. 

                                                 

*  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.  Advocate Sasi Katsir is a partner at Afik & Co., 

Attorneys and Notary, whose main practice areas are administrative law, immigration, real estate and construction and 

election laws.  Advocate Katsir also previously served as Head of the Population Administration of Israel. 

Nothing herein should be treated as a legal advise and all issues must be reviewed on a case-by-case basis. 
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