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  תוכן עניינים

  
 אפיק ושות' מאחלת חג אביב שמח

Afik & Co. wishes Happy Passover to all 
 

 ) 2005אפריל,  12 – 1941ולי, י 13אהוד מנור ( ,אפיק ושות' מציינת את יום פטירתו של אחד הפזמונאים הישראלים הגדולים של כל הזמנים
Afik & Co. marks the date of demise of one of Israel's greatest songwriters, Ehud Manor (July 13, 1941 – April 12, 2005)  

  ו משהו בסינית כסף מהמדינה? נשמע לי כמ .     מאמר:1
Article: Money from the state? Sounds Chinese to me  

  ., ממשרד אפיק ושות'עמרי ברקןמאת עו"ד  ובשת"פ עם ממשלת סין בחסות המדינה פא- סטארטהון למיזם  גיוס מאמר בנושא
An article by Omri Barkan, Adv. on raising capital for startups from the State and in cooperation with the Chinese government.  

  עדכוני תאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערך.    2
Corporate, Antitrust and Securities Law Update 

  שותפות עשויה לבטל כל מגבלה עתידיתהפרת הוראות הסכם השותפות לגבי אופן פירוק ה. א
  מחוזי מרכז: הסכם שותפות ניתן לביטול במקרה של הפרה יסודית ובמקרה כזה מגבלות עתידיות שחלות על השותפים בטלות 

Breaching of provisions of a partnership agreement as to the liquidation of the partnership may result in cancelling of 
any future limitation  

  בית המשפט רשאי לפסול הצבעת נושה אם אינה רציונאלית ומונעת משיקולים זריםב. 
  בית המשפט.ידי - זרים עשויה להיפסל על לב וממניעים-מחוזי חיפה: התנגדותו של נושה להסדר נושים הנעשית בחוסר תום

The Court may disqualify a creditor's vote if irrational and motivated by extraneous considerations 
 

  שינוי תקנון שנועד לסכל עסקת מכר מניות בחברה מהווה קיפוח המיעוטג. 
מכר מניותבדיעבד ומתוך מטרה לסכל הוצאתה אל הפועל של עסקת כלכלי ת"א: החלטה על שינוי תקנון החברה שנתקבלה 

  שאושרה מהווה קיפוח. 
Amendment of articles of association designed to thwart a share sale transaction in the Company 
constitutes oppression of the minority 
 

  ודיני עבודה רוחניעדכוני משפט מסחרי, קנין .    3
Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

 אכיפת סעיף הגבלת עיסוק העשוי להצדיק לגיטימיידע של סוד מסחרי הוא אינטרס א. 
 3למשך ניות לפיתוח עתידי של מוצר לא יורשה לעבוד בחברה המתחרה עבודה ת"א: עובד המחזיק בידע ספציפי וכן בתכ

  חודשים וזאת לאור הצורך בשמירה על סודות מסחריים של מעסיקתו הקודמת.
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Knowledge of a trade secret is a legitimate interest that justifies, under certain circumstances, enforcement 
of a restrictive provision in an employment agreement 

 יבואנים מקביליםיבואן שמסכים ששמו יודפס על אריזת היצרן מסכים לשימוש בו על ידי ב. 
  האריזהמחוזי ת"א: סחורה נרכשת עם המוניטין הצמוד לה, לרבות הדפסת שמו של היבואן הרשמי, ככל שמודפס על 

An importer agreeing to have its name printed on the packaging by the manufacturer agrees to us of it by 
parallel importers  

  דיני העבודה חלים באופן מלא גם בחברות סטרטאפ וגם כשמחלקות אופציות לעובדים ג. 
שכר הוא על יות במקום אזורי ת"א: דיני העבודה אינן גמישים יותר בחברות סטרטאפ; נטל הוכחת הסכמות עם העובד לאופצ

  המעביד; ניתן לחייב בעל מניות בחובות החברה במקרה של ערבוב נכסים. 
Employment laws fully apply in startup companies even if employees receive employee options 
 

  גירהעדכוני ה.    4
Immigration Law Updates 
 

  סירוב מתן מעמד משיקולים ביטחוניים מחייב קבלת עמדת גורמי הביטחון והמשטרה טרם הסירוב
למשרד הפנים סמכות לא לאשר בקשת מעמד של זר הנשוי לישראלית מטעמים של בטחון הציבור אך רק לאחר : מחוזי ירושלים

  קבלת עמדת גורמי הביטחון בנוגע למסוכנות המבקש. 
The Ministry of Interior must receive the position of the security forces and the police prior to rejecting an application 
for status due to reasons of public safety 

 עדכוני מקרקעין    .5
Real Estate Updates 
 

 להרחיב את חובת הגילוי של המוכר בעת מכירת דירה גם לגורם והסיבה של הליקוי בדירה  אין
ממוכר שגילה כי קיימת שלום קריות: על מוכר דירה לגלות ליקויים שידע או שהיה עליו לדעת עליהן בעת כריתת החוזה;  לא מצופה 

 בעיית הרטיבות כי ידע גם מה הגורם והסיבה לכך.
The seller's duty of disclosure at the sale of an apartment should not be extended to the cause and reason of a 
defect in  
 

  
מידעאיש וכולל  9,100אחת לשבועיים לקהל של כ  ץמופהמשרד אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון,  אפיק משפטי הוא המגזין המקצועי של

   המעניינים את הקהילה העסקית והינם בתחומים בהם עוסק המשרד.  עסקיים-שאים משפטייםמקצועי תמציתי בנו
  ובכותרת לכתוב "אנא הסירו/צרפו אותי לרשימת התפוצה".  newsletter@afiklaw.com להסרה או הצטרפות יש לשלוח מייל לכתובת 

ייעוץ משפטי ובכל נושא במגזיןאמור בלכל אדם ובלבד שיועבר בשלמות וללא כל שינוי. אין  וניתן להעבירכויות יוצרים אך מגזין זה כפוף לז
  מומלץ לפנות למשרדנו על מנת שהעובדות תיבחנה היטב בטרם תתקבל החלטה כלשהי.

  iklaw.comhttp://www.af למאגר פרסומים קודמים:  
  

 
Afik News is the biweekly legal and business Israel news bulletin published by Afik & Co. (www.afiklaw.com).  Afik News is 
disseminated every second week to an audience of approximately 9,100 subscribers and includes concise professional data on 
legal and business Israeli related issues of interest to the business community in areas in which the Afik & Co. firm deals.  
For removal (or joining) the mailing list please send an email to newsletter@afiklaw.com with the title "Please remove from mailing 
list" or "Please add me to the mailing list."   
The Afik News bulletin is copyrighted but may be freely transferred provided it is sent as a whole and without any changes. Nothing 
contained in the Afik News may be treated as a legal advice.  Please contact Afik & Co. for a specific advice with any legal issue 
you may have.   
For previous Afik News publication see http://www.afiklaw.com . 
 
 



 
 כסף מהמדינה? נשמע לי כמו משהו בסינית מאמר:. 1

Article: Money from the state? Sounds Chinese to me 
  

  .ובשיתוף פעולה עם הממשל הסיני בנושא גיוס הון למיזם סטארטאפ בחסות המדינהמאמר 
An article on raising capital for the startups from the State and in cooperation with the 
Chinese government.    
 

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

com/files/articles/a228.pdfhttp://www.afiklaw.  

העוסק במשפט המסחרי, דיני ), www.afiklaw.comאפיק ושות' (משרד מ עמרי ברקןעו"ד המאמר הוא מאת 
 הגירה.  חברות ו

   
The article is by attorney Omri Barkan, Adv. of the law office of Afik & Co., Attorneys and 
Notary (www.afiklaw.com) whose main practice areas are commercial law, corporate law 
and immigration.    
 

  תאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערךכוני . עד2
    Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 

  הפרת הוראות הסכם השותפות לגבי אופן פירוק השותפות עשויה לבטל כל מגבלה עתידיתא. 
Breaching of provisions of a partnership agreement as to the liquidation of the partnership may 
result in cancelling of any future limitation  

לוד, כב' סגן -, בית המשפט המחוזי מרכז22.03.2017ישראל פרל נ' אקווטיק סולושנס בע"מ, 26249-12-16תא (מרכז) [
]הנשיא השופט יעקב שפסר

 
יבואן נכנס לשותפות עם אחר כשבהסכם השותפות נרשם שבמקרה של רצון לפירוק יפעלו הצדדים במשך 
שלושה חודשים לפירוק השותפות ולאחריהם יוכל היבואן לייבא בלעדית את מוצרי היצרנים ששם הופיע 

פעולות חד צדדיות לנטילת המלאי של השותפות  כשהחלו הליכים לפירוק השותפות היבואן ביצע בהסכם. 
והכספים והשותף שלח מכתב המתריע כי יראה עצמו משוחרר מההסכם אם לא יתוקנו ההפרות באופן 

   לאחר פירוק השותפות הקים השותף חברה שקיבלה בלעדיות מאחד מהיצרנים האמורים.   מלא.
של הסכם השותפות ומהוות, הלכה למעשה, ריקון בית המשפט קבע, כי פעולות היבואן היוו הפרה יסודית 

השותפות מנכסיה ומניעה בפועל של המשך פעילותה בתקופת שלושת החודשים אשר נקבעה בהסכם 
כששלח השותף מכתב התראה עם דרישת תיקון ההפרות שאחרת יראה עצמו   לביצוע הליך הפירוק.

להוראות הבלעדיות בהסכם השותפות  משוחרר מההסכם פקע ההסכם באופן אוטומטי ולכן אין תוקף
  מכיוון שהסכם השותפות בוטל כדין.

  
An importer entered into a partnership with another with a partnership agreement that 
stated that upon the desire to liquidate the partnership, the parties will work for three 
months to dismantle the partnership, after which the importer will be able to import 
exclusively certain manufacturers' products. When procedures for liquidating the 
partnership began, the importer took unilateral steps to take the partnership's inventory 
and funds and the partner sent a letter warning that he would be free from the agreement 
if the breaches were not fully cured. After the partnership was dissolved the partner 
established a company that received exclusivity from one of the manufacturers appearing 
under the exclusivity provision of the partnership. 
The Court held that the importer's actions constituted a material breach of the partnership 
agreement and constitute, in practice, the emptying of the partnership from its assets and 
the actual prevention of the continuation of its operations during the three-month period 
stipulated in the agreement for carrying out the liquidation process. When the partner sent 
a warning letter with the requirement to cure the breaches and stated that he would 
otherwise be released from the agreement the agreement automatically expired and 
therefore the exclusivity provisions in the partnership agreement were cancelled. 
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  בית המשפט רשאי לפסול הצבעת נושה אם אינה רציונאלית ומונעת משיקולים זריםב. 
The Court may disqualify a creditor's vote if irrational and motivated by extraneous considerations   

, בית המשפט המחוזי בחיפה, כב' 14.03.2017עמיעזר זוהר נ' כונס נכסים רשמי מחוז חיפה,  18246-04-14[פשר (חי') 
  נאסר ג'השאן]השופט 

  
חייב בפשיטת רגל הגיש בקשה לאישור הצעה להסדר נושים, לפיה יקבלו הנושים את מלוא סכום תביעות 

  אחת מהנושים,גרושתו של החייב, התנגדה להסדר.  החוב שהגישו כנגדו.
בית המשפט דחה את התנגדותה של גרושתו של החייב, פסל את הצבעתה וקבע כי בנסיבות חריגות בהן 
נושה משתמש לרעה בזכותו להצביע בעניין מתווה הסדר נושים המוצע לפניו, משיקולים שאינם ענייניים 

יהיה בית המשפט  –עלול בהתנגדותו לגרום נזק לנושים אחרים  וללא כל סיבה המניחה את הדעת, והוא
  רשאי לפסול את הצבעת הנושה או לראות בו, במקרים מסוימים, כמסכים להצעה.  

  
A bankrupt filed a motion to approve a proposed creditors' settlement under which the 
creditors would be repaid in full. One of the creditors, the ex-wife of the debtor, objected to 
the arrangement. 
The Court rejected the objection of the debtor's ex-wife, disqualified her vote, and held 
that in exceptional circumstances in which a creditor misuses the right to vote in the 
matter of the outline of a proposed creditors' arrangement for irrelevant and unreasonable 
reasons, and the objection may cause damage to other creditors, the court may disqualify 
the creditor's vote or see it, in certain cases, as agreeing to the proposal. 
 
 

  שינוי תקנון שנועד לסכל עסקת מכר מניות בחברה מהווה קיפוח המיעוטג. 
Amendment of articles of association designed to thwart a share sale transaction in the Company 
constitutes oppression of the minority 

, המחלקה הכלכלית בבית 24.03.2017נ' עושרד גז טבעי בע"מ ואח', אל. דייב יעוץ ושיווק בע"מ  49362-02-17[תא (ת"א) 
 אביב, כב' השופטת רות רונן]-המחוזי בתלהמשפט 

  
, האחרים והקנתה לבעלי המניותבעלת מניות מיעוט בחברה ביקשה למכור את מניותיה לצד שלישי 
קבות כך כונסה אסיפה כללית . בעבהתאם להוראות תקנון החברה, זכות סירוב ראשון וכן זכות הצטרפות

  בחברה והוחלט על תיקונים לתקנון, לרבות בנושא מינוי דירקטורים, שבפועל מסכלים את ביצוע העסקה. 
באין מגבלה בתקנון בית המשפט קיבל את הבקשה לצו מניעה שהגישה בעלת מניות המיעוט וקבע, כי 

שינוי תקנון החברה שנעשה בדיעבד ומתוך . רשאי כל בעל מניות למכור את מניותיו למי שימצא לנכון
 מטרה לסכל ביצועה של עסקת מכר מניות מהווה קיפוח המיעוט.

    
A minority shareholder in a company wished to sell its shares to a third party and granted 
the other shareholders, pursuant to the company's articles of association, a right of first 
refusal and tag along rights.  Following this, the general meeting was convened and it was 
decided to amend the articles of association, including as to the appointment of directors, 
in a manner that in fact thwarts the transaction. 
The Court accepted a motion for a cease and desist order filed by the minority 
shareholder and held that in lack of a limitation in the articles of association any 
shareholder may freely sell its shares.  Change of the company's Articles of Association 
does in retrospect and in order to thwart a share sale transaction is oppression of the 
minority. 
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  עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה. 3
  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

  אכיפת סעיף הגבלת עיסוק העשוי להצדיק לגיטימיידע של סוד מסחרי הוא אינטרס א.  
Knowledge of a trade secret is a legitimate interest that justifies, under certain circumstances, 
enforcement of a restrictive provision in an employment agreement 

יפו, כב' השופטת  –האזורי לעבודה בתל אביב , בית הדין 19.03.2017 גמר, פלייטיקה בע"מ נ' יעקב 2433-03-17סעש (ת"א) [
  ])מעסיקים( הגב' צביה דגני), נציגת ציבור עובדים( פינקלשטייןהגב' דבורה נציגת ציבור , עידית איצקוביץ

  
צל חברה לפיתוח משחקים מקוונים ביקשה לקבל צו אשר מטרתו למנוע מעובד שלה לשעבר לעבוד א

  . בה עבודתו סיום לאחר חודשים 6 במשך בחברה להתחרות שלא התחייבות על חתםמתחרה הואיל ו
 המצדיק" לגיטימי אינטרס" לכשעצמו אינו בו להתחרות מעובדים למנוע מעסיק של רצונובית הדין קבע, ש

 או סודי ידעבמ המעסיק של" קנייני מעין" או" קנייני"ה האינטרסעם זאת  .שלהם העיסוק חופש הגבלת
 בו שיש" לגיטימי אינטרס" מהווים מעסיקיהם כלפי עובדים שחבים הלב תום מחובת הנגזר האינטרס

 לש עתידי לפיתוח תכניותכן בו ספציפי ידעמחזיק ב . במקרה זה העובדעובד של עיסוקו הגבלת להצדיק
הם יקבל פיצוי כספי בגובה המוצר ולכן מוצדק להגביל את עיסוקו של העובד, אך לשלושה חודשים בלבד וב

  השכר הצפוי לו בתפקידו החדש. 
  

An online gaming software development company moved the Court for an injunction to 
prevent a former employee from working for a competing company because he signed a 
commitment not to compete with the company for 6 months after termination of 
employment. 
The Court held that an employer's desire to prevent employees from competing is by itself 
not a "legitimate interest" that justifies limiting their freedom of occupation. However, the 
"proprietary" or "quasi-proprietary" interest of the employer in confidential information or 
the interest deriving from the duty of good faith owed by employees to their employers do 
constitute a "legitimate interest" that may justify restricting an employee's occupation.  In 
this case the employee holds specific knowledge regarding the product as well as plans 
for future development of the product and thus it is justified to restrict the employee's 
employment for three months only, in which the employee will receive monetary 
compensation at the amount of salary expected in the new position. 
 

  יבואן שמסכים ששמו יודפס על אריזת היצרן מסכים לשימוש בו על ידי יבואנים מקביליםב.  
An importer agreeing to have its name printed on the packaging by the manufacturer agrees to us of 
it by parallel importers  

יפו, כב' השופט מגן  –המחוזי בתל אביב , בית המשפט 30.04.2017לטפוד בע"מ נ' פודסטוק בע"מ,  27455-02-17[תא (ת"א) 
  אלטוביה]

  
יבואן מקביל של מוצרים הפיץ בישראל מוצרים הנושאים את שם היבואן הרשמי ופרטיו, אשר הודפסו על 

ן (יחד עם שמות מספר יבואנים רשמיים אחרים בעולם ולצד מדבקה עם שם היבואן האריזות על ידי היצר
  . יובאו על ידומוצרים הצרכנים לחשוב שוהטעיית  מדובר בגניבת עיןש המקביל).  היבואן הרשמי טען

יבואן ם המשהסכי.  רוכש סחורה רוכש אותה יחד עם המוניטין אשר צמוד אליהכי מי שבית המשפט קבע, 
 וובפרטיו יש לראות בשמ ה המיוצרת על ידי היצרןאריזהיתנוסס על  ושהשם של, בפועל או במחדל, הרשמי

ולכן ככל שהמוצר נרכש באופן חוקי קיימת גם זכות ליבואן המקביל להשתמש כחלק מהסימונים של המוצר 
  בסימונים אלה.

  
A parallel importer distributed in Israel products bearing the name and details of the 
official importer that were printed on the packaging by the manufacturer (together with 
names of several official importers worldwide and alongside a sticker with details of the 
parallel importer).  The official importer argued that this is a tort of passing off and 
misleading customers to believe that it is products imported by it. 
The Court held that a purchaser of merchandize purchases also the reputation attached to 
it.  When the official importer, by act or default, agreed to have its name printed on the 
packaging manufactured by the manufacturer, the name and details become part of the 
marking of the product and thus, if the product is legally purchase, the parallel importer 
has the right to use such markings. 
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  ני העבודה חלים באופן מלא גם בחברות סטרטאפ וגם כשמחלקות אופציות לעובדים דיג. 
Employment laws fully apply in startup companies even if employees receive employee options 

בית דין אזורי לעבודה בתל  ,05.03.2012מנחם שחר נ' סלאריקס מובייל פיימנטס בע"מ, -מני 24671-10-14[סעש (ת"א)  
 ציבור (עובדים) הגב' הלן הרמור]יפו, כב' השופט דורי ספיבק, נציגת  –אביב 

 
, עקב קשיים כלכליים אליהם היא החברהביחד עם כל שאר עובדי סטרטאפ פוטר בחברת בכיר עובד 
מש כמנהל הכללי ישאשר גם אחד ממייסדיה ובעלי מניותיה, כנגד חברה וההגיש תביעה כנגד ו נקלעה

ה.  בין יתר טענות ההגנה נטען כי דיני העבודה גמישים יותר בחברות סטרטאפ והחברה שלה למן היווסד
  .החברהאופציות לרכישת מניות  יקבללהסכמות לפיהן תמורת עבודתו  העובדעם  הגיעה

כי סוכם עם עובד על  כי דיני העבודה חלים בחברות סטרטאפ באופן מלא וכי הנטל להוכיחקבע,  הדיןבית 
קבלת אופציות במקום שכר הוא על המעביד.  בכל מקרה, כדי לחלק אופציות בחברה נדרשת החלטת 
דירקטוריון וכזו לא הייתה.  בית הדין קבע עוד, כי בעל המניות אחראי אישית בחובות החברה לעובד מכיוון 

וגם מכיוון שערבב בין ד בהתחייבויותיה של החברה ולכך שלא תוכל לעמוהיה מודע היטב למצב הכלכלי ש
  .נכסיו לנכסי החברה ואף חייב אותה בסכומים גבוהים בגין עבודתו וכך רוקן קופתה

A senior employee of a start-up company was dismissed together with all other 
employees due to financial difficulties the company suffered and filed a claim against the 
company and one of its founders who also served as CEO as of the incorporation of the 
company.  Among other defenses it was argued that the employment laws are more 
flexible in startup companies and the company reached an agreement with the employee 
that the remuneration will be given by way of options to purchase company shares. 
The Labor Court held that the employment laws fully apply in startup companies and the 
burden of proof to show that it was agreed with the employees to issue options in lieu of 
salary is on the employer.  In any case, in order to issue options in a company a board of 
directors resolution is required and this does not exist.  The labor Court also held that the 
shareholder is personally liable for the debts of the company to the employee because he 
was well aware of the company's economic status and that it will not be able to meet its 
obligations to the employee and also because he mixed his assets with the assets of the 
company and even charged the company high sums for his work and thus emptied its 
pockets. 

  הגירהעדכוני . 4
  Immigration Law Updates 

  סירוב מתן מעמד משיקולים ביטחוניים מחייב קבלת עמדת גורמי הביטחון והמשטרה טרם הסירוב
The Ministry of Interior must receive the position of the security forces and the police prior to 
rejecting an application for status due to reasons of public safety 

, בית המשפט 26.03.2017רשות האוכלוסין וההגירה,  –יוליה כץ ואח' נ' מדינת ישראל משרד הפנים  19544-10-16עמנ (חי') [
  מנהליים, כב' השופט עודד שחם]המחוזי בירושלים בשבתו כבית המשפט לעניינים 

  
בן זוג של ישראלית הגיש בקשה לקבלת מעמד בישראל מכוח נישואין אך משרד הפנים דחה את הבקשה 

  משיקולים של ביטחון הציבור. 
בית המשפט קבע, כי מקום בו מחליטה הרשות לדחות בקשה למעמד משיקולים של ביטחון הציבור היא 

בקשה את חוות דעתם של הגורמים הביטחוניים הרלוונטיים ובהם גם מחויבת לקבל בטרם דחיית ה
משטרת ישראל אודות מסוכנות המבקש. מכיוון שבמקרה זה לא נתקבלה חוות דעתם של הגורמים 

  הביטחוניים טרם דחיית הבקשה, פסל בית המשפט את החלטת משרד הפנים.
  

A spouse of an Israeli citizen applied for status by virtue of marriage but the Israeli 
Ministry of the Interior rejected the motion due to public security reasons.  
The Court held that where the authority decides to reject a motion for status for reasons of 
public safety it is required to first receive the position of the Israeli police and other 
defense and security forces as to the threat. Because in this case the position of the 
security forces was not received prior to the rejection of the motion, the Court cancelled 
the decision of the Ministry of the Interior. 
 



  
-7-  

  
www.afiklaw.com Afik & Co., Attorneys and Notary               וטריוןאפיק ושות', עורכי דין ו 

 

  

  עדכוני מקרקעין. 5
Real Estate Updates 

  אין להרחיב את חובת הגילוי של המוכר בעת מכירת דירה גם לגורם והסיבה של הליקוי בדירה 
The seller's duty of disclosure at the sale of an apartment should not be extended to the cause and 
reason of a defect in  

  השלום בקריות, כב' השופט דאוד מאזן], בית המשפט 04.03.2017אורית צמל נ' מיכאל קוצ'רסקי,  6410-02-14[תא (קריות) 
  

את מצב הצנרת בחדר הרחצה שהתגלתה כחלודה והצריכה רוכשת של דירה טענה כי המוכר הסתיר ממנה 
   בחדר הרחצה.ריצוף ואמבטיה החלפה מלאה כולל החלפת 

נובעת מעובדות שהמוכר ידע או טענת אי ההתאמה אם אי ההתאמה  להעלותקונה יוכל בית המשפט קבע, ש
אדם סביר "היה עליו לדעת" משמעו ש אותן לקונה. שהיה עליו לדעת עליהן בעת כריתת החוזה ולא גילה 

ר לרוכשת בטרם רכישת הדירה אודות .  נאמבאותן נסיבות היה יודע על העובדות המקימות את אי ההתאמה
גילוי הבעיה לגילוי מעבר ל להרחיב את חובת הגילויהרטיבות ולא הוכח שהמוכר ידע מה סיבה לרטיבות ואין 

   .הגורם לבעיה
  

A purchaser of an apartment claimed that the seller hid from her the condition of the 
plumbing in the bathroom that was later discovered to be rusted and required a complete 
replacement including replacement of flooring and bath in the bathroom. 
The Court held that a purchaser may raise a claim of non-conformity if the discrepancy 
arises from facts that the seller knew or should have known about at the entry into the 
contract and did not disclose them to the purchaser. "Should have known" means that a 
reasonable person under the circumstances would have known about the facts that establish 
the discrepancy.  The purchaser was told, before the apartment was purchased, about the 
wetness but it was not proven that the seller knew about the cause for the wetness and the 
duty of disclosure should not be expanded beyond the disclosure of a problem to disclosure 
of the cause thereof. 
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 *עו"ד ,עמרי ברקן /שמע לי כמו משהו בסיית ?כסף מהמדיה

.  איך? יזם החדשי שהגה לכדי ביצוע בשטח צריך לגייס מימוןכדי להביא את המש כל יזם מבין

ממי? וכמה זה יעלה? אלו השאלות העיקריות שמטרידות יזמים רבים, משום שהמשמעות שלהן 

יודעים כי לא רבים אפ מצליח. -ן גאוי" לסטארטהיא אקוטית למימוש המיזם והפיכתו מ"רעיו

ואף ליהות מכספים במסגרת אחת מתכיות הפיתוח  יתן לגייס הון למיזם בחסות המדיה

  איך זה עובד? אז . הבילאומיות, לרבות בשיתוף הממשל הסיי

 מכוה בעולםהתעשייה הישראלית (רך מיצוי הפוטציאל האדיר הקיים בהבה כי לצולאור ה

שימור וחיזוק מעמדה של ישראל בחזית החדשות העולמית, צורך לו) "אפ-כ"אומת הסטארט

לשות את מבה הפעילות של לשכת המדען הראשי  –קיבלה מדית ישראל החלטה אסטרטגית 

ולהפוך אותה לרשות ייעודית במשרד הכלכלה (אשר גם שמה שוה וכעת היו: הרשות לחדשות) 

המיזם, החל ממתן  וסביבה מותאמת ליזם הישראלי בכל שלב בעת פיתוחהמעיקה רשת ביטחון 

תמיכה בתכון אסטרטגי לפיתוח המיזם, עובר דרך מציאת משקיעים וגיוס הון למחקר ופיתוח 

קיימא בשטח, כאשר במהלך -וכלה ביצירת שיתופי פעולה לצורך ביצוע המיזם והפיכתו לבר

בדמות מלגות, הטבות במס ואף השקעה כספית של מקבל היזם רשת ביטחון וספת  –התהליך 

  המדיה במיזם. 

 מיליארד דולר בשה במחקר ופיתוח של טכולוגיות חדישות 200-למעלה ממקציבה ממשלת סין 

זה  פרויקט  משותף עם רשות החדשות הישראלית.לפרויקט וחלקו של תקציב זה מוקדש כיום 

, העוסקות במחקר ופיתוח ולוגיות וחדשיותצעירות, טכ אפ-רטאסטועד בעיקר לחברות 

זה היה  ארץ ובחו"ל. ההטבה המרכזית בפרויקטומעוייות לסלול את דרכן לשווקים חדשים ב

, בתוספת (ההוצאה העיקרית) מתקציב המחקר והפיתוח של המיזם 80%-50%ביכולת מימון של 

  . שותסיוע לכל אורך ההליך של אשי מקצוע ומומחים שוים מטעם הר

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, 

 שיתוף פעולה מיוחל עם משקיע זר לצורך ביצוע המיזם. הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך, בעת 

דורש  ,ולכן ,יך דורש גם הון עצמי ויש לזכור שרוב הכסף היו החזרים ולא מימון מראשהתהל

  תכון תקציבי כון.

בעורך דין המתמחה בתחום במהלך הליך המימון ועד לסיום המיזם, לצורך כך, רצוי להיעזר 

  . וביועץ עסקי המכיר תחום זה ובקיא בעבודה אל מול רשות החדשותאפ -רטאהסטחברות 

                                                 
אין בסקירה  , העוסק בין היתר במשפט המסחרי, דיי חברות והגירה. עורך דין במשרד אפיק ושות' והי עמרי ברקןעו"ד  *

בטרם קבלת כל החלטה בושאים  המתמחה בתחום זהכללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין 
  afiklaw@afiklaw.com.באמצעות הדואר האלקטרוי:  , או6093609-03לפרטים וספים:  המתוארים בסקירה זו.
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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 


