
 

    

 *עו"ד הילה רוזברג, עו"ד דורון אפיק /גם מכתב כווות שלא התכווו שיהיה מחייב עשוי להיחשב להסכם

        כל עורך דין המתמחה במיזוגים ורכישות יסכים לכך שהאויב מספר אחד של כל עסקה הוא אשי העסקים. 

הם אמם הלקוח, הם יודעים מהי העסקה שהם רוצים לבצע, אולם הם גם מעורבים רגשית בעסקה וגם אם הם 

מסיבה זו מקובל להתחיל   מדברים לכאורה את אותה שפה, כל אחד מהם עשוי להתכוון לדברים אחרים.

בין שקרא   עסקאות במסמך כללי, אשר רובו אמור להיות לא מחייב, המגדיר את התאים העסקיים של העסקה.

) או בכל שם אחר, תפקידו Memorandum of Understanding), מזכר הבות (Letter of Intentלו מכתב כווות (

סח את מערכת ההסכמים. עם זאת, במקרים המרכזי הוא להגדיר את גבולות הגזרה כדי שאשי המקצוע יוכלו ל

  .מסוימים עשוי מסמך כזה, לאו דווקא במכוון, להיחשב להסכם מחייב, על כל המשתמע מכך

כדי לייצר הסכם מחייב דורש הדין הישראלי שי תאים בלבד: הצעה של צד אחד לשי וקיבול ההצעה על ידי 

תקיימו שי תאים אלה יהיה צורך בדיעבד לבחון מה הייתה כוות הצדדים הצד השי. כאשר לא ברור האם ה

והאופן בו בית המשפט ייפרש אותה מתוכן המסמך, סיבות כתיבתו ותאים אחרים, עשויה לעתים להיות שוה 

כותרת המסמך (למשל, מכתב כווות) היא אכן אידיקטור אחד   צדדים, או מי מהם, התכוון במקור.ממה שה

וות הצדדים, אולם איה לבד. מסמך יכול לשאת כותרת של מכתב כווות אך עדיין להכיל את כל האלמטים לכ

של הסכם מחייב ולהתפרש ככזה, בין בשל תוכו של המכתב ובין בשל התהלות הצדדים בזמן אמת או לאחר 

הצדדים פעלו על פיו במשך כך, למשל, הסכם הבות קצר ש  על האופן בו הם פירשו את המסמך. מכן, המעידה

תקופה ארוכה מבלי שטרחו לסח הסכם מלא עשוי להיחשב בדיעבד כהסכם אפילו אם במסמך רשם שמדובר 

  במסמך בייים לא מחייב והצדדים יהלו משא ומתן להסכם.

קוג, ומתמחה , עסק בחברה זרה שמקום מושבה בהוג 2019מקרה שדון בבית המשפט המחוזי בתל אביב במאי, 

התקשרה עם חברה ישראלית העוסקת בהשבחה ובשיפור יבול ש ,בפיתוח עסקי וביצירת שיתופי פעולה בסין

לצורך יצירת השותפות והגדרתה החל משא ומתן   גידולים חקלאיים לצורך פיתוח והפצה של בשוק הסיי.

הצדדים העובדה שבית המשפט שרה קבע באותו מק , בין היתר, מכתב כווות. חתםשמשך זמן ממושך, במהלכו 

הצדדים יחתמו על חוזה מפורט בתוך ובמסמך רשם שהיו מצויים לאורך כל המגעים בייהם בשלב המשא ומתן, 

עשויה התוצאה  אחרותבסיבות עם זאת,   חוזה מחייב. מהווההמוקדם איו  המסמךכי מראה תקופה מוגדרת, 

ידי שי הצדדים המאמיים כי הוא כתב התחייבות, -חתם מכתב כווות עלכאשר  היתה להיות שוה.  כך, למשל,

חוזה מחייב. כך למשל, מכתב כווות יכול להיחשב חוזה תקף גם אם הוא מיח כי  עשוי בהחלט להיחשבהמכתב 

 תאים מסוימים יוסכמו בעתיד, כל עוד תאים אלה אים חיויים.

רוות הוא רק מסמך ראשוי, חשוב ביותר שהוא יוסח, או לפחות כך, אפילו אם מכתב הכווות או הסכם העק

ייבחן, על ידי עורך דין מוסה, אשר יוכל וודא שלא רק שהמסמך משקף את הכווה, אלא שהוא גם המסמך 

  שהצדדים התכווו לו. (מחייב או לא)

                                                 
) המתמקד בהפקות www.afiklaw.comהיו וטריון ועורך דין המוסמך בישראל וביו יורק והוא השותף המהל של משרד אפיק ושות' ( ן אפיקעו"ד דורו *

ות, לרבות עסקאות מיזוג ורכישה, מימון ומשפט ימי ואף הרצה בתחומי מומחיותו, באוסטרליה, דיי חברות, דיי מקרקעין, עסקאות בילאומיות ופיסי
באויברסיטה העברית בירושלים. עו"ד אפיק בוגר הכשרה של האיחוד האירופי ביישוב סכסוכים  Executive MBAלרבות במסגרת תואר מהל עסקים 

דין  כתעור ההי רוזברג הילהעו"ד בילאומיים מחוץ לכותלי בית המשפט (גישור ובוררות) ומשמש גם כבורר וכאמן באמויות ישראליות ובילאומיות. 
וליטיגציה.  אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ  עבודהפקות באוסטרליה, משפט מסחרי, דיי במשרד אפיק ושות', העוסקת בין היתר בה

הדואר  באמצעות או,  :03-6093609וספים לפרטיםלהיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום זה בטרם קבלת כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו. 
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A letter of intent not intended to be binding might still be an agreement/Doron Afik, Esq., 
Hilla Rosenberg, Adv.*  

Any lawyer specializing in mergers and acquisitions will agree that the Number One enemy of any 
transaction are the businesspeople.  Indeed, they are the client, they know what they want to 
achieve, but they are also emotionally involved in the transaction and even if they assumedly speak 
the same language, each might mean different things.  It is thus customary to initiate transactions 
with a general document, mostly non-binding by nature, defining the transaction’s business terms.  
Whether we call it a Letter of Intent or Memorandum of Understanding, or describe it by any other 
name, its main role is to define the boundaries so that the professionals will be able to prepare the 
set of agreements.  However, in some cases, a document like this might unintentionally be deemed 
binding, with all the ramifications of this. 

Israeli law requires only two pre-conditions for the creation of a binding agreement: an offer by one 
party and an acceptance by the other.  Where it is unclear whether the two conditions were met, the 
intent of the parties will be examined in hindsight and the manner in which the Court construes it 
based on the document, the circumstances and other terms, may differ from what the parties, or any 
of them, actually intended in origin.  The document’s title (e.g. Letter of Intent), is indeed an 
indicator for the parties’ intent, but it is not the sole indicator.  A document may be titled Letter of 
Intent and yet contain all of the elements of a binding contract and be deemed as such, whether due 
to its content or because of the parties’ conduct in real time or thereafter, demonstrating the manner 
in which they interpreted the document.  Thus, for example, a short memorandum of understanding 
by which the parties acted for a long time without bothering to prepare a comprehensive agreement, 
may later be deemed an agreement, even where the document noted that it is an interim non-binding 
document and the parties will yet negotiate a binding agreement. 

A case that heard at the Tel Aviv District Court in May, 2019, dealt with a Hong Kong company 
specializing in business development and creation of joint ventures in China.  It engaged with an 
Israeli company that deals with improving agricultural crops for developing and distributing 
products to the Chinese market.  Negotiations were held toward creating and defining the 
partnership, during which, inter alia,  a Letter of Intent was entered into. In that case the Court 
found that the fact that the parties constantly negotiated and the document clearly set that an 
elaborated agreement be executed within a set time, shows that the preliminary document is not a 
binding contract.  However, under other circumstances, the result could have been different.  Thus, 
for example, where a letter of intent is executed by two parties who believe it to be an undertaking, 
the letter may be deemed binding even if it assumes that certain terms will be agreed in the future, 
so long as such terms are not essential.   

Thus, even if a Letter of Intent or a Memorandum of Understanding is only a preliminary document, 
it is vital that it is drafted, or at least reviewed, by an experienced attorney, who can ensure that not 
only the document reflects the intent, but it is also the type of document (binding or not) that parties 
indeed intended for. 
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