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  תוכן עניינים

  
 )1943מרץ,  29אריק איידל ( ,אפיק ושות' מציינת את יום הולדתו של הקומיקאי האנגלי, כוכב מונטי פייטון

Afik & Co. marks the birthday of English comedian, star of Monty Python, Eric Idle (29 March, 1943) 

  האם נדרש מעסיק להמתין לתלונה טרם טיפול בחשד להטרדה מינית?  .     מאמר:1
Article: Need an employer await a formal sexual harassment complaint prior to  
commencing procedures? 

  ., ממשרד אפיק ושות'יניב פרידהוףמאת עו"ד  החשיבות של בירור שמועות להטרדות המיניות במקום העבודה מאמר בנושא
An article by Yaniv Friedhof, Adv. on the importance of clarifying rumors of sexual harassment in the workplace.  

  אודות תיק שבו מייצג משרדנו  ותכתב רדנו בתקשורת: פרסוםמש.     2
Our office in the Media: Newspaper publications regarding a legal case in which Afik & Co. represents 

  עדכוני תאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערך.    3
Corporate, Antitrust and Securities Law Update 

  דיווחחובות לא מהווה הפרת מידע שהחברה לא ידעה בשל רשלנות חברה ציבורית אי דיווח א. 
ואינם מבררים העליון: תאגיד ייחשב כמפר את חובת הדיווח המיידי החלה עליו גם כאשר נושאי משרה בו "עוצמים את עיניהם" 

  ות המחויבות בדיווח מיידי; אי ידיעת מידע בשל רשלנות לא מהווה הפרה של חובת הדיווח. עובד
Non reporting of a public company of data the company did not know due to negligence is not a violation of the 
reporting obligations 
 

 קדת ערובה להוצאות הנתבע גם אם יש מזומן בקופתהחברת מעטים המגישה תביעה תחויב בהפב. 
מחוזי ת"א: בחברה המגישה תביעה ברירת המחדל היא חיובה בהפקדת ערובה להוצאות; מצבו הכלכלי של בעל מניות בחברה 

  .אינו רלוונטי לבחינה האם עליה להפקיד ערובה
A closely-held claimant corporation will be obligated to deposit security for defendant's costs even if it has cash in its 
treasury 
 

 אמריקאי ייחשב בישראל כתאגיד וניתן לבחור אם יהיה יישות "שקופה" לצורכי מסLLC ג. 
  מחוזי ת"א: את הכללים לניכוי הפחת בפרט והמיסוי בכלל של תאגיד זר יש לקבוע לפי דין המס בישראל

An American LLC will be deemed a corporation and it can be chosen whether it will be "transparent" in Israel 
for tax purposes 
 
 

  2017, מרץ 29: 227גיליון 
Issue 227: March 29, 2017



  
-2-  

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

 

  

  ודיני עבודה רוחניעדכוני משפט מסחרי, קנין .    4
Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

  מעסיק לא רשאי לדרוש מעובדים להשתמש בשעון נוכחות מבוסס טביעת אצבעא. 
  ארצי לעבודה: לא ניתן לחייב עובד למסור מידע ביומטרי או לאגור מידע כזה ללא אישור העובד.

An employer may not demand that employees use an attendance clock based on a fingerprint 

  את רשות המסים תמחייב המערכת ברכב להפרדה בין נסיעה פרטית ועסקית אינב. 
נסיעה פרטית ברכב המפרידה בין  GPSמחוזי חיפה: חישוב שווי רכב לצורכי מס יהיה על פי התקנות גם אם מותקנת מערכת 

  מס.ש או המנהל בכל מקרה אינה מקובלת לצורכי ועסקית; מערכת שמבוססת על בחירה של המשתמ
Use of a GPS based car system to differentiate between private and work related drives does not obligate the 
Tax Authorities for calculation of car value for tax purposes 

  עדכוני מקרקעין:    .5
Real Estate Updates 

 ב בפיצוייחויהעסקה בשל טעות בכדאיות עסקת מקרקעין למשא ומתן מתקדם מהנסוג צד 
; התנערות מעסקה ברגע האחרון מטעמי כדאיות כלכלית אינה פיצויבחייב לב - בתוםוצד שלא נהג בדרך מקובלת : שלום אילת

 התנהגות בתום לב
A party withdrawing from advanced negotiation for a land transaction due to a mistake in the feasibility of a 
transaction will pay damages 
 

  
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-עי תמציתי בנושאים משפטייםמקצו
  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 להעבירין זה כפוף לזכויות יוצרים אך מגז
  מומלץ לפנות למשרדנו על מנת שהעובדות תיבחנה היטב בטרם תתקבל החלטה כלשהי.

  http://www.afiklaw.com 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 . 
 
 



 
 האם נדרש מעסיק להמתין לתלונה טרם טיפול בחשד להטרדה מינית?  מאמר:. 1

Article: Need an employer await a formal sexual harassment complaint prior to 
commencing procedures? 

  
  ות במקום העבודה.מאמר בנושא החשיבות של בירור שמועות להטרדות המיני

 
An article on the importance of clarifying rumors of sexual harassment in the workplace.    
 

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

http://www.afiklaw.com/files/articles/a227.pdf  

העוסק במשפט המסחרי, ), afiklaw.comwww.אפיק ושות' (משרד מ יניב פרידהוףעו"ד המאמר הוא מאת 
 דיני חברות והגירה.  

   
The article is by attorney Yaniv Friedhof, 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.    
 

                                                                                   דנו בתקשורת משר. 2
Our office in the Media 

  
מה גם כתבה פורסהבעיתון גלובס (, 2017, מרץ 15ביום חן מענית הכתב מצ"ב כתבה שפורסמה על ידי 

, מרץ 15ביום  אסא ששוןהכתב וכן כתבה שפורסמה על ידי  )NRGהאינטרנט  אתרמדור המשפט בב
 אודות הליך משפטי בו מייצג משרדנו.   'דה מרקר', בעיתון 2017

Attached is an article published by reporter Chen Maanit on March 15, 2017, in the 
Globes newspaper (the article was also published in the internet website NRG) and an 
article published by reporter Assa Sasson on March 15, 2017, in the ‘The Marker’ 
newspaper regarding legal proceedings in which our firm represents a client. 

 

 יתן למצוא בקישור:נגלובס עיתון את הכתבה ב

The article on Globes (in Hebrew only) can be found at: 
 

.pdf227http://www.afiklaw.com/files/press/p 
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001180952  

  

 ניתן למצוא בקישור: NRGעיתון את הכתבה ב

The article on NRG (in Hebrew only) can be found at: 
 

.pdf227b/files/press/phttp://www.afiklaw.com 
http://www.nrg.co.il/online/16/ART2/869/577.html?hp=16&cat=163 

 
 ניתן למצוא בקישור: באתר 'דה מרקר'הכתבה  את

The article in the internet website The Marker (in Hebrew only) can be found at: 
 

.pdf227ahttp://www.afiklaw.com/files/press/p 
http://www.themarker.com/markets/1.3931655 
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  תאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערךכוני . עד3
    Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 

  דיווחחובות לא מהווה הפרת מידע שהחברה לא ידעה בשל רשלנות חברה ציבורית אי דיווח א. 
Non reporting of a public company of data the company did not know due to negligence is not a 
violation of the reporting obligations 

, בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, כב' 15.03.2017רועי ברנדיס נ' בבילון בע"מ,   7510/15[ע"א 
ארז] - השופטים אסתר חיות, מני מזוז ודפנה ברק

 
נה ייצוגית כנגד חברה ציבורית שהתקשרה בהסכם שיתוף פעולה עם ספקית הוגשה בקשה לאישור תובע

מנועי חיפוש באינטרנט, בטענה כי החברה לא הגישה דיווח מיידי על כך שאינה מצייתת למדיניות ספקית 
  מנועי החיפוש ובכך מפרה את ההסכם. 

החורגים מעסקי התאגיד  לדווח על "כל אירוע או ענין בית המשפט העליון קבע כי על חברה ציבורית
הרגילים בשל טיבם, היקפם או תוצאתם האפשרית, ואשר יש להם או עשויה להיות להם השפעה מהותית 
על התאגיד, וכן בדבר כל אירוע או ענין שיש בהם כדי להשפיע באופן משמעותי על מחיר ניירות הערך של 

ת "עצימת עיניים" של נושאי המשרה הפרת חובת הדיווח המיידי יכול שתיעשה גם באמצעוהתאגיד". 
מבירור עובדות מהותיות המחייבות דיווחן למשקיעים ולא רק כשקיימת ידיעה בפועל.   עם זאת במקרה בו 
מידע לא התגלה ולא דווח רק בשל רשלנות לא תהיה אחריות בשל אי הדיווח ולכן הבקשה לאישור תובענה 

  ייצוגית נדחתה.

A motion to approve a class action was filed against a public company that entered a 
cooperation agreement with an Internet search engine provider, arguing that the company 
withheld the fact that it did not comply with the policy of the search engine provider and is 
thus in breach of the agreement. 
The Supreme Court held that a public company must report on "any even or matter that 
deviate from the ordinary course of business of the corporation because of their nature, 
scope or possible result, and that may have a material influence on the corporation, and 
any even or matter that may materially influence the price of the securities of the 
corporation."  Violation of the duty to immediately report may be by "closing the eyes" of 
its officers from reviewing material facts that require immediate reporting to the investors 
and not only when actual knowledge exists.  However, if data was not revealed and was 
not reported only due to negligence there will be no liability due to the lack of reporting 
and thus the motion for class action was dismissed. 

 חברת מעטים המגישה תביעה תחויב בהפקדת ערובה להוצאות הנתבע גם אם יש מזומן בקופתהב. 
A closely-held claimant corporation will be obligated to deposit security for defendant's costs even 
if it has cash in its treasury 

יפו,  –המחוזי בתל אביב בית המשפט  ,13.03.2017 יו.איי השקעות ותקשורת בע"מ נ' דני גז,אמ.דבל 912-12-16תא (ת"א) [
  כב' השופט הרי קירש]

  
חברה ישראלית הגישה תביעה והנתבע דרש לחייב אותה בערובה להוצאותיו ככל שהתביעה תידחה, בין 

ברה ולמרות שהחברה הציגה מסמכים היתר בשל מצבו הכלכלי הבעייתי של בעל המניות היחיד של הח
 המראים רווחיות של מאות אלפי שנים בכל שנה בשנים האחרונות ומזומנים גדולים בקופתה.

בית המשפט קיבל את הבקשה וקבע, שברירת המחדל בתביעה של חברה בערבון מוגבל היא הפקדת 
מכיוון   י אלא מצב החברה.בשל העירבון המוגבל מצבו הכלכלי של בעל המניות אינו רלוונט  ערובה.

שמדובר בחברת מעטים יש מקום להניח כי בידי בעל המניות הכוח לגרום להוצאת כספים מקופת התובעת 
לפי ראות עיניו ולכן מצבה הכלכלי של החברה פחות רלוונטי ונדרשת ערובה כי אין מקום לבטחון כי אכן 

 ול להיווצר כלפי הנתבעים אם התביעה תידחה.יוותר בידי החברה מקור לפירעון חוב הוצאות משפט שעל
  

An Israeli closely-held corporation filed a claim and the defendant demanded that it be 
required to deposit a security for defendant's costs if the claim is rejected, inter alia 
because of the financial status of the company's sole shareholder and despite the fact 
that the company presented documents showing profits in hundreds of thousands each 
year in recent years and large cash in its treasury. 
The Court accepted the motion and held that as a default in the case of a claim filed by a 
limited liability company a security for costs is to be deposited. Because to the limited 
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liability of the shareholders of the company, the financial status of the shareholder is not 
relevant, but rather the status of the company. Because it is a closely-held corporation it is 
reasonable to assume that the shareholder has the power to cause withdrawals from 
plaintiff's treasury as the shareholder sees fit, and therefore the company's financial status 
is less relevant and a security is required because there is no reason to assume that the 
company will indeed leave in its treasury a source for payment of any costs debt created 
toward defendants if the claim is rejected.  
 

 אמריקאי ייחשב בישראל כתאגיד וניתן לבחור אם יהיה יישות "שקופה" לצורכי מס LLCג. 
An American LLC will be deemed a corporation and it can be chosen whether it will be "transparent" 
in Israel for tax purposes 

יפו, כב' השופטת  –המחוזי בתל אביב בית המשפט  ,22.02.2017 גוש דן,יעקב הראל נ' פקיד שומה  55858-12-15עמ (ת"א) [
  ]סרוסיירדנה 

  
 והחזיק עוסק במכירת ביטוחים רפואיים בארצות הבריתאמריקאי ש LLCתאגיד מסוג ישראלי החזיק 

מספר  .  התאגיד רכשהתאגיד בארצות הברית שלשליטה והניהול , כשהעובדים ומשרדים בארצות הברית
שקוף לצורכי מס, הישראלי ביקש להכיר בהן  LLCומכיוון שתאגיד  דירות להשכרה בארצות הברית

 .  כהוצאה
לפי דין המס בארצות הברית התאגיד הזר אמריקאי ייחשב בישראל כתאגיד.   LLCבית המשפט קבע, ש

)LLC"ממוסה כחברה. לכן מייחסים לצורכי מס אלא אם בחר התאגיד להיות  ) הוא ישות "שקופה
עם זאת,   .הכנסותיה ישירות לבעלי המניות והם לא משלמים מס נוסף בעת משיכת הרווחים מהתאגיד

מכיוון שהתאגיד מוחזק על ידי ישראלי יש לבחון האם התאגיד עומד בתנאים למיסוי כיישות "שקופה" 
  יצד להיות ממוסה.בישראל ועמדת רשות המסים היא שהתאגיד רשאי לבחור בישראל כ

 LLCמכיוון שהישראלי לא בחר שהתאגיד ימוסה כיישות שקופה, בישראל יתייחסו אליו כחברה.  מכיוון שה
שילמה מס בארצות הברית על המקרקעין כהכנסה מעסק והיא לא חייבת מס בישראל בשל כך ומכיוון 

יר בהוצאת המס.  באופן דומה שהישראלי בחר שלא להכיר בתאגיד כשקוף בישראל, לא ניתן בישראל להכ
בית המשפט גם לא הכיר בהוצאות פחת על הדירות למרות הטענה שהמשפט האמריקאי מכיר בכך וזאת 

  בישראל ייקבע לפי הדין הישראלי. LLCמכיוון שמיסוי ה
An Israeli held an American LLC dealing with sale of medical insurance policies in the 
United States of America and held employees and offices in the United States of America 
with the management and control of the corporation from the USA.  The corporation 
purchased a number of rental apartments in the USA and because the LLC is transparent 
for tax purposes requested to recognize such purchases as an expense. 
Because the Israeli did not choose to have the corporation as a transparent entity in 
Israel, it will be treated as a company.  Because the LLC paid tax in the USA on the real 
estate as income from business and is not subject to Israeli taxation and because the 
Israeli did not choose to see the corporation as transparent in Israel, one cannot 
recognize the tax expenses in Israel.  Similarity, the Israeli Court did not recognize 
depreciation on the apartments despite the argument that the US law recognizes that 
because the taxing of the LLC in Israeli will be pursuant to Israeli law. 

  עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה. 4
  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

  רשאי לדרוש מעובדים להשתמש בשעון נוכחות מבוסס טביעת אצבע מעסיק לאא.  
An employer may not demand that employees use an attendance clock based on a fingerprint 

, בית 15.03.2017הסתדרות העובדים הכללית החדשה מרחב המשולש הדרומי נ' עיריית קלנסווה,  7541-04-14עסק (ארצי) [
מוטולה, נציג ציבור (עובדים) מר -דין הארצי לעבודה, כב' השופטת לאה גליקסמן, השופט אילן איטח, השופטת סיגל דוידובה

 ישראל דורון, נציג ציבור (מעסיקים) מר אמנון גדעון] 
  

רשות מקומית דרשה מעובדים שרישום הנוכחות שלהם ייעשה באמצעות שעון נוכחות, שהחתימה בו 
  עת טביעת האצבע.  נעשית בהטב

בית הדין הארצי קבע, כי מידע ביומטרי, לרבות טביעות אצבע, הוא מידע פרטי ונגרמת פגיעה בזכויות 
בדרישה למסירתו ובאגירתו של המידע הביומטרי.  מכיוון שמדובר בזכויות יסוד חוקתיות ניתן לפגוע בהם 

מוש בטביעת האצבע לצורך רישום נוכחות רק בחוק או על פיו.  זכותו של עובד שלא להסכים לעשות שי
  ביומטרי ומעסיק אינו רשאי לדרוש רישום נוכחות באמצעות טביעת אצבע.

A local authority demanded employees that their time print will be done by a fingerprint 
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based attendance clock. 
The National Labor Court held that biometric data, including fingerprints, is a private data 
and rights are jeopardized by a demand to furnish such data and in accumulating 
biometric data.  Because these are basic constitutional right they may be jeopardized only 
by law or pursuant to an authorization under law.  It is the right of the employee not to 
agree to the use of a fingerprint for biometric time registering and an employer may not 
demand registration of attendance by a fingerprint. 
 

  את רשות המסים תמחייב המערכת ברכב להפרדה בין נסיעה פרטית ועסקית אינ. ב 
Use of a GPS based car system to differentiate between private and work related drives does not 
obligate the Tax Authorities for calculation of car value for tax purposes 

, בית המשפט המחוזי בחיפה, כב' 15.03.2017ת ובטחון בע"מ נ' פקיד שומה חיפה, ב.ד. מיקוד תקשור 34518-01-15ע"מ [
  השופט רון סוקול] 

  
באמצעותה נעשית הפרדה בין נסיעות פרטיות של העובד  GPSמעסיק התקין ברכבו של עובד מערכת 

  . לבין נסיעות עסקיות וביקש לחייב את העובד רק בשווי הרכב היחסי בגין השימוש הפרטי
בית המשפט קבע, כי כל תקבול שמקבל עובד, בין בכסף ובין בשווה כסף, חייב במס.  תקנות המס לעניין 
חישוב שווי הרכב הניתן לעובד, אשר בית המשפט קבע שאין הן חורגות ממתחם הסבירות, קובעות באופן 

וב בתקנות.  בנוסף קבע פשטני כיצד יחושב שווי הרכב ולא ניתן להוכיח שימוש אמיתי השונה מאופן החיש
בית המשפט שהמערכת שהותקנה דורשת בחירה ידנית בין נסיעה עסקית לנסיעה פרטית ולכן היא נתונה 

  לשיקול דעת העובד והמנהלים ולא ניתן להכיר בה.
An employer installed in an employee's vehicle a GPS based system by which one can 
differentiate between private drives of the employee and work related drives and sought to 
obligate the employee only for the part of the vehicle value related to the private drives. 
The Court held that any income of the employee, whether in cash or in cash value, is 
subject to tax.  The tax regulations for calculation of the value of the vehicle given to an 
employee, which the Court held to be not unreasonable, set in a simplistic manner how 
the value of the vehicle and one cannot prove real use that is different from the method of 
calculation in the regulations. Additionally, the Court held that the system installed 
requires choosing between a work related or private drive and is thus subject to the 
discretion of the employee and the managers and thus cannot be deemed reliable. 
 

  עדכוני מקרקעין. 5
Real Estate Updates 

  יב בפיצויתנער מעסקת מקרקעין המצויה במשא ומתן מתקדם בשל טעות בכדאיות יחוצד המ
A party withdrawing from advanced negotiation for a land transaction due to a mistake in the 
feasibility of a transaction will pay damages 

  השופט יוסי טופף] ת, כב'באילמשפט השלום , בית 20.02.2017ישעיהו מדלה נ' חנה אוליאל,  3399-09-14[תאח (אי') 
  

בין מוכרת דירה לרוכש פוטנציאלי התנהל משא ומתן למכירת הדירה. ברגע האחרון התחרטה המוכרת, לאחר 
בגין הנזק שנגרם לו.  הרוכש הפוטנציאלי תבע פיצוי  מס שבח, וביטלה את העסקה.שגילתה כי צפויה לשאת ב

 בעד הנזק שנגרם לו עקב המשא פיצויבלב חייב -בתוםצד שלא נהג בדרך מקובלת וכי בית המשפט קבע, 
לאחר שכבר נערך ותוקן לפי  ה לחתום על ההסכםבסירהמוכרת במקרה דנן, .  ומתן או עקב כריתת החוזה

היא חייבת ולכן , כי טעתה בכדאיות העסקה היות ותחויב בתשלום מס שבחשום שנוכחה לדעת מ רקבקשתה, 
   . בגין הנזק שנגרם לרוכש לשלם פיצוי

Negotiations were held between a seller of an apartment and a potential purchaser. At the 
last moment the seller withdraw and canceled the transaction after discovering that it will be 
subject to land betterment tax. The potential purchaser sued for damages. 
The Court held that a party that did not act in an acceptable manner and in good faith owes 
the other party compensation for the damage caused to it as a result of the negotiations or 
following the execution of the contract. In this case, the seller refused to sign the agreement 
after it had already been edited and amended at her request, just because she realized that 
it erred as to the feasibility of the transaction due to liability for payment of betterment tax. 
Thus, she must pay compensation for the damage caused to the potential purchaser. 
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 *עו"ד ייב פרידהוף, / ?הטרדה מייתהמתין לתלוה טרם טיפול בחשד למעסיק להאם דרש 

האם מחויב המעסיק לפעול לבירור  מעסיק חושד שהתקיימה הטרדה מיית במקום העבודה.

  הטרדה מיית?מיעת להמתין לתלוה רשמית שתוגש לממוה על  שעליו דווקאהחשד או 

חובה לפרסם תקון למיעת , לרבות מעסיקים שלשורת חובות  ובעקהחוק למיעת הטרדה מיית 

אי עמידה . ותתלובדבר הטיפול בהוראות וממוה על מיעת הטרדות מייות מיוי הטרדה מיית, 

בדרישות החוק עשויה לא רק לשים את המעסיק בסיכון לתביעה או אישום פלילי אלא גם את 

  . בחברהמשרה ההמהלים וושאי 

 אודות הטרדה מיית תלוה רשמית מעת שהתקבלהרק  כאמור בחוק עסיק מחויב לפעולהאם מ

לא תמיד העובד המוטרד אוזר אומץ להתלון מחד,  יו לבדוק באופן אקטיבי גם שמועות? או שעל

היא מבורכת. מאידך, היה והשמועה לא היתה  בשל חשד או שמועה המעסיקולכן בדיקה ביוזמת 

  שכלל לא ביצע עבירה ומעתה שמו יוכתם לשווא.לחשוד בהטרדה עוול מבוססת יכול ויעשה 

פיצוי מעסיק ב , חייב2017מפברואר,  בית הדין האזורי לעבודה בתל אביבתקדימי של  פסק דין

במקום מיית  חשד בביצוע הטרדה אחרשעובד כך שמועה על  שמע המעסיקלאחר שעובד 

באופן  כל חשד או שמועהלדווח  מחויב מעסיק . כדרשלא בדק את הושא המעסיק ו העבודה

, גם אם לא הוגשה אליו או תלוה מצד למיעת הטרדה מיית שמוה על ידו מידי לממוה

על הטרדה מיית  רשמית כאילו הוגשה תלוה לבדיקת השמועה או החשד, ולפעול המוטרד

המשרה בחברה בסיכון  כל התעלמות מחשד או שמועה עלולה להעמיד את המהל וושאילממוה. 

מהל איו אמור ואיו צריך להפעיל במקרה שכזה שיקול דעת אם מדובר במידע לאישום פלילי. 

לטהר את במקרים בהם יתבררו השמועות כלא מבוססות, מטרת הבירור תהיה . מבוסס אם לאו

רום לו מהווה פגיעה אדירה בשמו הטוב, ועשויה לגשמו של מי שפוצה עליו שמועת שווא אשר 

  .זקים כבדים

אשר על כן או ממליצים למעסיקים לוודא כי מקום העבודה עומד בדרישות החוק למיעת 

וכי קיים והל מסודר  הטרדה מיית, לרבות פרסום תקון למיעת הטרדה מיית ומיוי ממוה,

כל תלוה כל שמועה בדבר הטרדה מיית ו שיגדיר את אופן קיום החוק במקום העבודה ויוודא כי

  בושא תטופל בהתאם לחוק ותוך ליווי של עורך דין הבקיא בתחום זה. 

  

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

בושאים  בטרם קבלת כל החלטה המתמחה בתחום זהכללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין 
  afiklaw@afiklaw.com., או באמצעות הדואר האלקטרוי: 6093609-03לפרטים וספים:  המתוארים בסקירה זו.
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Need an employer await a formal sexual harassment complaint prior to commencing 
procedures? / Yaniv Friedhof, Adv.* 

An employer suspects existence of sexual harassment in the workplace. Is the 
employer obligated to investigate the suspicion or need it await an official complaint 
submitted to the supervisor of prevention of sexual harassment? 

The Israeli Sexual Harassment Law stipulates many obligations of employers, 
including the obligation to publish procedures for the prevention of sexual 
harassment, appointing a supervisor of prevention of sexual harassment and also 
procedures for the treatment of sexual harassment complaints. Failure to comply with 
the legal requirements might not only put the employer at risk of criminal charges but 
also jeopardize the directors and officers of the company. 

Is the employer obliged to act as the law stipulates only after receipt of a formal 
sexual harassment complaint or should the employer initiate investigation also of 
rumors? On the one hand, because the sexually harassed employee does not always 
has the courage to complain, so the active investigation of the suspicion or the rumor 
is welcome. On the other hand, if the rumor is not based, this investigation could do 
injustice to the suspect and stain the suspect's name in vain. 

A February, 2017, precedent holding of the Tel Aviv Regional Labor Court ordered 
an employer to compensate an employee after the employer heard a rumor that 
another employee was suspected of committing sexual harassment in the workplace 
and the employer did not investigated the issue as required.  An employer is obliged 
to report any suspicion or rumor of sexual harassment immediately to the supervisor 
of preventing sexual harassment appointed by it, even no formal complaint was 
submitted by the harassed, and examine the rumor or suspicion as if it was a formal 
complaint. Ignoring the suspicion or rumor may put the director and officers of the 
employer at risk of criminal indictment. An employer should not, and does not need 
to, use discretion to determine whether the information is based or not. Where the 
rumors are found unfounded the purpose of the investigation will be to clear the name 
of the suspect whose reputation is harmed by the rumors and may suffer serious 
damage. 

Therefore, we recommend that employers ensure that the workplace meets the 
requirements of the law against sexual harassment, including the publication of 
procedures against sexual harassment and appointing a supervisor of preventing 
sexual harassment, and that there is a proper procedure elaborating how the law is 
enforced in the workplace and ensure that all the rumors of sexual harassment and any 
complaint are handled pursuant to the law and with the assistance of a lawyer 
knowledgeable in this area. 

                                                 
 *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. 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 



 זכויותנו; הפקיעה און בו וגג: בבית שותפים
סחיטה רשם תשפטי תהרו זהו החבוה:

הקשר" מכל הוצאתו תוך בנאמר מגמתי שימוש ועשו הגישור שיחות את ידיעתנו ללא הקליטו "התובעים בתביעה: שמצוטטת לוטם הייעוץ חברת

יוסף שלשי צילום: המשפט" במערכת ציני שימוש” און: בר

#י!

מענית חן מאת

 קליין, ושגיא גיצלטר אייל
 העסקים, אשת של שותפים שני

 הנדל״ן בעסקי און, בר אלונה
 לאחרונה הגישו און, בר של

 בביהמ״ש הכלכלית למחלקה
 על להורות תביעה בת״א, המחוזי
 שביצעה מקפחות פעולות ביטול

 להוציא כרי און בר הנטען לפי
 מחברת וקליין גיצלטר את

 חברה היא וגג" "בית וגג". "בית
 נדל״ן, קרנות בניהול שעוסקת

 המתאר בתוכנית שמתמחות
 העירות מפני מבנים לחיזוק

.38 כתמ״א הירועה ארמה,
 צור בן בעז עוה״ד באמצעות

 גיצלטר טוענים אפיק ודורון
 נגד גם שהוגשה בתביעה, וקליין
 בר של שותפיה ונגד וגג" "בית

 רובינשטיין, וצביקה שחר רון און,
 להפקעה "פעלה און בר כי

 זכויותיהם של וחד־צדדית אלימה
 היו שבו בתאגיד, המבקשים של

 מהותיים, שותפים שנים משך
 בכירים, ומנהלים דירקטורים

 בריונות נקיטת תוך והכל
 מוחלטת התעלמות ניהולית,

 הצדדים אשר ומהסכמים מהדין
עליהם". חתומים

 מבית מבקשים התובעים שני
 רכישת על יורה כי המשפט

 בעקבות בחברה מניותיהם
 על כפיצוי גם כמו נטען, הקיפוח
 לדבריהם, להם. שנגרמו הנזקים

 און, בר מהתנהלות "כתוצאה
 להם נגרמו ורובינשטיין, שחר

 אשר ניכרים, כספיים נזקים
 בלבד, אגרה לצורכי מוערכים,

 שקלים". מיליון 6 של בסכום
 כוללים אלה נזקים התביעה, לפי
 כארבע על "פיצוי היתר בין

 ללא לחברה שירותים מתן שנות

 השירות דמי בשיעור תמורה
 החל וקליין לגיצלטר ששולמו

 בהתאם ,2014 אפריל מחודש
שנחתמו". השירותים להסכמי

 און בר וקליין, גיצלטר לטענת
 שהם לאחר המעשים את ביצעה

 על און בר להשתלטות "התנגדו
 עמה עימות לכלל והגיעו החברה
 מדויקים לא לדיווחים בנוגע

למשקיעים". שדיווחה
 הם בתביעה, הנטען לפי

 וגג בית בקרן און בר של שותפים

 כנושאי וכיהנו 2010ב־ שהוקמה
 נאמר החברה, בה. בכירים משרה

 לאחרונה עד הייתה בתביעה,
 המובילות מהחברות אחת

 העירונית ההתחדשות בתחום
 250 שגייסה המרכז, באזור
 ממשקיעים רובם שקלים, מיליון

 ציבור כספי המשקיעים מוסדיים
 בשלבים פרויקטים לעשרות

 המשקיעים בין ביצוע. של שונים
הפועלים הפניקס, חברת ־

ועמיתים. אקסלנס השקעות,
 וקליין, גיצלטר ע״י הנטען לפי

 להם התברר 2016 שנת באמצע

 ושחר, רובינשטיין און שבר
 מהמשקיעים להסתיר כדי "פעלו
 של למצבם בנוגע מהותי מידע
 למנוע כדי פרויקטים מספר
 ולאפשר החברה במוניטין פגיעה

 בעקבות המשך. קרן לגייס לה
 ודרישות הצדדים בין מחלוקות
 המידע לחשיפת התובעים
 צרדית הר אלונה החליטה
 בניסיון שהקימו מהחברה להדיחם

בחברה". מניותיהם את לגזול
 בדבר טענות מעלים התובעים

 של לכאורה כושלת התנהלות
 הוצאות ניפוח לרבות און, בר

 מהותי מידע של הסתרה כרי תוך

 הרחקת כדי ואף מהמשקיעים,
ברוטלי. באופן מהחברה התובעים

 מתברר, כך "כיום, הנטען, לפי
 החברה את זנחה און בר אלונה

 לניהול התפנות תוך שהקימו,
 וקרן בגלובס, השליטה מאבקי

 נותרה משקעיה, כלל על וגג בית
 שנוצר המשבר בעת ניהול ללא
פעולותיה". לאור

 מאז כי מציינים, התובעים
 התנהלו 2016 שנת תחילת
 התאמת "על הצדדים בין דיונים
 בחברה התאגידי הממשל מבנה

 החברה כך ולצורך הדין לדרישות
 מספר של שירותיהם את שכרה

 "המלצות ארגוניים. יועצים
 הממשל את להסדיר היו היועצים
 בסיס על בחברה התאגידי

 רקע על ופונקציונאלי. שוויוני
 שהביאה היועצים המלצות יישום
 מחלוקת פרצה לחברה, אלונה

 מבקשת כשאלונה הצדדים, בין
 ניהול סמכויות לעצמה ליטול

 כל ליישם ומסרבת טוטליטריות
 לפעול דרישה או המלצה עצה,

דין". על־פי כמתבקש

התובעים שני טוענים עוד

 און בר מפעולות כתוצאה כי
 עד החברה פעילויות התדרדרו

 של ואובדן הפסקה כמעט כדי
 לטפל במקום ופעילויות עסקים

 נטלה און בר "אלונה בפרויקטים.
 מחוץ ומשימות עבודות עצמה על

 שאיננה וכמעט החברה לעסקי

 התפטרו מפתח אנשי בה, נוכחת
 וקבלנים ספקים ומתפטרים,
 עם לעבוד ומפסיקים מתמוטטים

 בפרויקטים דירות בעלי החברה,
 וכל ועוד, החברה את נוטשים

 שווא מצגי הצגת תוך זאת
 קליין טוענים בקרן", למשקיעים

וגיצלטר.
 המחלוקת נוכח הנטען, לפי
 לוי, עופר הארגוני, היועץ הציע
 על שנשכר לוטם, חברת יו״ר
 לשותפים לסייע כרי און בר ידי

 כי משותפות, הסכמות לגבש
 את הכתב על יעלו הצהרים
 הנכון האופן לגבי עמדתם

 עשו אכן והם החברה, להתנהלות
 תמלילי הציגו התובעים כך.

 אמר שבהם לוי עם שלהם שיחה
 לא און בר כי לטענתם, לוי,

 ואינה שותפות לנהל מסוגלת
 לבין בינה הפרדה לעשות יודעת

החברה.

 עוירנתים "מתני
מתאימים" לא

 כי בתגובה נמסר וגג" מ״בית
 שירותים נותני בשני "מדובר

 מתאימים כלא מכבר זה שנמצאו
 שירותים ולספק להמשיך

 עבורה עובדים ולא הקרן עבור
 כבר השניים לשנה. קרוב כבר
 המחוזי המשפט לבית פנו

 שנה מחצי למעלה לפני בלוד
 שנדון בהליך דומות, בטענות

 גרוסקופף, עופר השופט בפני
 את ושלח ההליך את מחק אשר

 נמסר עוד לגישור". הצדדים
למרות "לצערנו, כי וגג", מ״בית

 להבנות עמם להגיע מאמצינו
 החליטו הגישור, במסגרת
 לביהמ״ש שוב לפנות השניים
 מהלכם תכלית כשכל המחוזי,

 לחץ באמצעות כסף בצע היא

 חוזר ציני שימוש זהו וסחיטה.
 על הציבורית המשפט במערכת

 התקשורת לאמצעי להגיע מנת
 לשון על מתביעה הימנעות תוך

 שפעילות לציין למותר הרע.
 תחום בהובלת ממשיכה הקרן

 תוך העירונית, ההתחרשות
 למשקיעים תשואה מיטב השאת

הגמל". בקופות ולחוסכים
 נמסר אסטרטגיות מלוטם

 עופר הארגוני היועץ של בשמו
 פנתה און בר "אלונה כי: לוי

 לסייע בבקשה לוטם לחברת
 וגג בית בין גישור בתהליך

 מחייב זה הליך התובעים. לבין
לכל ואמפטיה הבנה אמון, בניית

 התרהמה, למרבה בתהליך. צד
 בחרו הגישור תהליך כדי תוך

 בשיחות שימוש לעשות התובעים
 ללא והקליטו מהלכיהם לקירום

 הגישור". שיחות את ידיעתנו
 עשו מזו "יתרה לוי, לדברי
 תוך בנאמר ומגמתי נלוז שימוש

 זה שימוש הקשר. מכל הוצאתו
 אתי כלל כל של בוטה הפרה הוא

 בכל לנקוט בכוונתנו מקובל,
 למצות כדי הנדרשים ההליכים

דין. כל התובעים עם
 תהליך את יזמה "אלונה

 להפוך מחויבותה מתוך הגישור
 בית׳. ל׳שלום להביא כדי אבן כל

 מעידים - התובעים של מעשיהם
 מול אל - וכוונותיהם יחסם על

 למציאת אמיתי ומאמץ כנה יוזמה

 שעשתה מיטביים פתרונות
אלונה. ־ וגג בית מנכ״לית
כיועצים עניין, של "לגופו

 ואלונה וגג בית את המלווים
 הניהול יכולות האחרונות, בשנים

 בתנאים אלונה של וההובלה

 השראה. מעוררות - מורכבים
 אנשים לניהול שלה המחויבות

 את מנחים משקיעים, וכספי
 ליזום ההחלטה ובהם פעולותיה

 עומדים אנו הגישור. תהליך את
 כחברת הן אלה, דברים מאחורי

 שמכירים כאנשים והן לוטם
 אותה וליוו אלונה את היטב
 משפט. לבית כתצהיר והן שנים

 שנעשה השימוש על מצרים אנו
 לפגוע לנסות בכדי בדברים
 ובמשקיעי וגג בית בקרן באלונה

הגמל". קופות

 עו״ד בידי מיוצגת און בר
ס שרגא. אליעד

 ׳ת7בע היא און בר אלונה
ב״גלובם" השליטה
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מאת: אסא ששון07:0215.03.2017

שותפים של אלונה בר און בעסקי הנדל"ן:
"דירדרה את בית וגג לאובדן עסקים"

בר און ושותפיה גייסו ב2013 מגופים מוסדיים 250 מיליון שקל לקרן הנדל"ן
שמתמקדת בתמ"א 38 ■ בתביעה שהגישו השותפים הם טוענים: בר און
דירדרה את החברה, הצביעה לבדה על החלטות שמקפחות אותם, ומאז

שהתחילה להתמודד על רכישת "גלובס"  היא כמעט לא נוכחת בחברה ■ קרן
בית וגג: "שימוש ציני במערכת המשפט"

בתחילת שבוע שעבר הגישו אייל גיצלטר ושגיא קליין תביעה נגד אלונה בר און, שותפתם
בחברת הנדל"ן בית וגג. לפי כתב התביעה, גיצלטר וקליין דורשים פיצויי של 6 מיליון

שקל, וכותבים גם שידרשו בנוסף לכך הוצאות משפטיות מלאות וכן את החזרתם
לעבודה. הם טוענים כי בר און גרמה לפיטורם מהחברה שלא כדין ובניגוד להסכמים. בר

און זכתה אתמול בהתמודדות על רכישת העיתון "גלובס".
התובעים, המיוצגים בידי עוה"ד בועז בן צור ודורון אפיק, כותבים כי "הידרדרו פעילויות
החברה עד כדי כמעט הפסקה ואובדן של עסקים ופעילויות, במקום לטפל בפרויקטים.

אלונה נטלה על עצמה עבודות ומשימות מחוץ לעסקי החברה, והיא כמעט שאינה נוכחת
בה. אנשי מפתח התפטרו ומתפטרים, ספקים וקבלנים מתמוטטים ומפסיקים לעבוד עם

החברה, בעלי דירות בפרויקטים נוטשים את החברה, וכל זאת תוך הצגת מצגי שווא
למשקיעים בקרן".

בית וגג מתמחה בניהול קרנות נדל"ן העוסקות בתמ"א 38 (תוכנית המתאר הארצית
לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה). בסוף 2013 גייסה הקרן כ–250 מיליון שקל

מגופים מוסדיים בישראל, בהם הפניקס, אקסלנס, אי.בי.אי ועמיתים קרנות הפנסיה
הוותיקות. מדובר בקרן לא סחירה לחמש שנים, שתשקיע בכ–30 פרויקטים בשווי כולל

של מיליארד שקל, שבאמצעותם ייבנו מחדש כ–500 דירות בתל אביב, רעננה, גבעתיים,
רמת גן ורמת השרון. דירות אלה אמורות להימכר במחיר ממוצע של 1.5 מיליון שקל

לדירה,
הקרן נסמכת על כך שיותר מ–800 אלף דירות בישראל זקוקות לחידוש וחיזוק מפני

רעידות אדמה, כשמחציתן לערך נמצאות באזורים בעלי כדאיות כלכלית לביצוע תמ"א
38. התובעים, עם בר און ועוד כמה שותפים, מחזיקים במניות בית וגג.

מכתב התביעה עולה כי גיצלטר וקליין "הובילו את החברה מראשיתה, החל משלב הייזום
וגיוס כספי השקעות, דרך החתמה וליווי הפרויקטים הראשונים של החברה, שכבר
מאוכלסים בדיירים (מפרויקטים אלה החברה ומשקיעיה כבר נהנו מרווחים), וכלה

בעסקות של עשרות פרויקטים קיימים ועתידיים. המבקשים הקימו את החברה ובנו אותה,
על מחלקותיה השונות, גייסו והכשירו עשרות עובדים, התקשרו עם מאות ספקים, ייסדו
נוהלי עבודה, והפכו את המותג למותג מוביל בתחום ההתחדשות העירונית. החברה אף

דורגה במדד 'גלובס' ואתר הנדל"ן המוביל בישראל מדלן כאחת מעשר החברות
המובילות בישראל בתחום ההתחדשות העירונית. הבחירה נעשתה בזכות תפקוד

החברה לפני כניסת אלונה לתפקידה, ולפני שהחלה החברה לאבד מהמוניטין שלה בשל
פעולותיהם של אלונה והמסייעים לה".

עוד מציינים התובעים כי "בארבע השנים הראשונות לאחר הקמת החברה המבקשים
עבדו ללא שכר, תוך ניצול כל חסכונותיהם, ואף מימנו מכיסם משכורות לעובדים, ריהוט
וציוד משרדי לחברה. המבקשים גם הסכימו, באפריל 2014, לאחר ארבע שנות פעילות,
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לוותר על אחזקות משמעותיות יותר כנגד דמי הניהול שהובטח להם שיקבלו לפי הסכמי
השירותים שלהם, וכנגד הרווחים הצפויים מהקרן עם כניסת המשקיעים".

באפריל 2014 מונתה בר און ליו"רית בית וגג, ובספטמבר 2014 היא מונתה גם
למנכ"לית החברה (ללא סמכויות מוגדרות), כשניהול החברה המשיך להתבצע בפועל,

בדיוק כפי שהתבצע לפני המינוי, במשותף בידי כל השותפים.
התובעים מציינים עוד כי "מאז אוקטובר 2016 ועד היום חדלה בר און להגיע לחברה,

והיא עוסקת רוב זמנה בניהול מאבקי שליטה ב'גלובס', שסוקרו בהרחבה באמצעי
התקשורת, ונראה שכיום היא גם מנהלת את רכישת העיתון עבור עצמה ועבור משקיעים.

הנה, במקום שהחברה תתנהל בידי צוות הניהול המלא של החברה, מנעה בר און
מהמבקשים להיכנס למשרדי החברה".

עוד עולה מכתב התביעה, כי מתחילת 2016 התנהלו דיונים בין הצדדים על התאמת
מבנה הממשל התאגידי בחברה לדרישות הדין, בעקבות פרישה של אחד השותפים.

החברה שכרה את שירותיהם של כמה יועצים ארגוניים (שהובאו בידי בר און) לשם כך.
המלצות היועצים היו להסדיר את הממשל התאגידי בחברה על בסיס שוויוני ופונקציונאלי.

על רקע יישום המלצות היועצים שהביאה בר און לחברה, פרצה מחלוקת בין הצדדים,
כשבר און "מבקשת ליטול לעצמה סמכויות ניהול טוטליטריות ומסרבת ליישם כל עצה,

המלצה או דרישה לפעול כמתבקש על פי דין, וכפי שצביקה רובינשטיין ורון שחר (שבאותו
מועד טרם החליפו את עורם), וכן גיצלטר וקליין ואיתי הוז ביקשו והיועצים המליצו".
התובעים מציינים כי מאז הקמת החברה ועד למחצית 2016 לא התקיימו ישיבות

דירקטוריון או אסיפות כלליות בחברה (למעט ישיבת דירקטוריון אחת בספטמבר 2014,
שבה מונתה אלונה למנכ"ל).

עוד עולה מכתב התביעה כי בר און "החלה לפעול באופן שיטתי לפגיעה במבקשים. בר
און זימנה וניהלה שורה של פגישות, שאותן כינתה 'ישיבות דירקטוריון', והעבירה בהן,
לבדה, שורת החלטות מקפחות, שנועדו לנכס לבר און 'זכויות־על' בחברה, המדירות
לחלוטין את גיצלטר וקליין מהחברה ואת איתי הוז (המחזיק ב–23.75% בבית וגג)

מהשפעה כלשהי כדירקטורים בחברה. בר און הפיקה פרוטוקולים מפוברקים, שאינם
משקפים את התנהלות הישיבות, ובחלק מהן אף הרהיבה עוז ורשמה כאילו התקבלו
'החלטות' כלשהן. זאת כשאלונה מצויה לבדה בחדר ו'מצביעה' לבדה על ה'החלטות'.
לחלופין, ישבו בישיבה רון שחר וצביקה רובינשטיין (המחזיקים ב–50% מחברת נוף
ערים, המחזיקה ב–47.5% מבית וגג), שאינם דירקטורים, והצביעו כדירקטורים".

התובעים מציגים גם את תמלילי השיחה עם היועץ הארגוני עופר לוי שהובא לחברה בידי
בר און עצמה: "היא לא מסוגלת לקיים שותפות (...) אני חושב שאתם עושים נכון שאתם
לא נותנים לזה מנוח, כי אי אפשר להמשיך בצורה כזו... אני חושב שהייתי לוקח את זה
למקום של במב״י. הייתי מדבר בשפה הזאת, בפירוש או להוציא אותה, או שהיא תוציא
אתכם בצורה כלשהי. לדעתי זה יגיע לשם. אני כבר נואשתי מלהתווכח אתה, היא לא

מנהלת, היא לא יודעת לנהל. היא לא יודעת לנהל, פשוט לא (...) היא כל הזמן מדברת
על מה זה ניהול, מה זה ניהול, מה זה ניהול (...) היא לא עושה הפרדה בינה לבין

החברה".
מהתביעה עולה כי בסוף נובמבר 2016 שלחה בר און מכתב למשקיעים בקרן: "על
המכתב למשקיעים חתמה בר און בשמה ובשם הוז, וכל צוות החברה (אף על פי

שהמכתב לא קיבל את אישורו של הוז, ובוודאי שהמכתב לא אושר בידי דירקטוריון
החברה). במכתב הודיעה בר און על כך שהחברה רשמה הפסד של 12 מיליון שקל

ברבעון השלישי של 2016 (מדובר בהפסד שחלקו היה ידוע כבר ברבעון הראשון והשני
של השנה, והוא משקף רק חלק מההפסדים הידועים גם כיום). המכתב מטעה את

המשקיעים גם כעת, הן בדבר גובה ההפסד והן בדבר הסיבות לו".
קרן בית וגג מסרה בתגובה: "מדובר בשימוש ציני חוזר במערכת המשפט הציבורית כדי
להגיע לאמצעי התקשורת תוך הימנעות מתביעה על לשון הרע. למותר לציין, כי פעילות

הקרן ממשיכה בהובלת תחום ההתחדשות העירונית בישראל, תוך השאת מיטב
התשואה למשקיעים ולחוסכים בקופות הגמל. מדובר בשני נותני שירותים שנמצאו זה

כבר כלא מתאימים להמשיך ולספק שירותים עבור הקרן, ולא עובדים עבורה כבר כמעט
שנה. השניים כבר פנו לבית המשפט המחוזי בלוד לפני יותר מחצי שנה, בטענות דומות,

בהליך שנדון בפני השופט עופר גרוסקופף, שמחק את ההליך ושלח את הצדדים
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לגישור."לצערנו, למרות מאמצינו להגיע עמם להבנות במסגרת הגישור, החליטו השניים
לפנות שוב לבית המשפט המחוזי, כשכל תכלית מהלכם היא בצע כסף באמצעות לחץ

וסחיטה. זהו שימוש ציני חוזר במערכת המשפט הציבורית כדי להגיע לאמצעי התקשורת
תוך הימנעות מתביעה על לשון הרע.

עופר לוי מחברת לוטם מסר בתגובה: "למרבה התדהמה, תוך כדי תהליך הגישור בחרו
התובעים לעשות שימוש בשיחות לקידום מהלכיהם, והקליטו ללא ידיעתנו את שיחות

הגישור. יתרה מזו, הם עשו שימוש נלוז ומגמתי בנאמר תוך הוצאתו מכל הקשר. שימוש
זה הוא הפרה בוטה של כל כלל אתי מקובל, בכוונתנו לנקוט את כל ההליכים הנדרשים

כדי למצות עם התובעים כל דין".
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שותפי אלונה בר און: פעלה להפקעת זכויותינו
בחברת "בית וגג"

אייל גיצלטר ושגיא קליין, שותפים בעסקי הנדל"ן של אלונה בר און, מבקשים
מביהמ"להורות על ביטול פעולות מקפחות שביצעה לכאורה כדי להוציאם מחברת

"בית וגג; "בית וגג" בתגובה: מטרת התביעה לחץ וסחיטה

׳ ו׳©׳’׳™׳, שני
שותפים בעסקי הנדל"ן של אשת העסקים ׳, הגישו
לאחרונה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי

בתלאביב תביעה להורות על ביטול פעולות מקפחות
שביצעה לפי הנטען בר און כדי להוציא את גיצלטר

וקליין מחברת "׳‘׳™׳× ׳•׳’׳’".

"בית וגג" היא חברה שעוסקת בניהול קרנות נדל"ן
שמתמחות בתוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים

מפני רעידות אדמה, הידועה בשם תמ"א 38.

באמצעות עורכי הדין בעז בןצור ודורון אפיק טוענים גיצלטר וקליין  בתביעה שהוגשה גם נגד "בית וגג"
ונגד שותפיה של בר און, רון שחר ו׳¦׳‘׳™׳§׳” ׳¨׳•׳‘׳™׳ ׳©׳˜׳™׳™׳  כי בר און "פעלה להפקעה אלימה

וחדצדדית של זכויותיהם של המבקשים בתאגיד בו היו משך שנים שותפים מהותיים, דירקטורים ומנהלים
בכירים, והכול תוך נקיטת בריונות ניהולית, התעלמות מוחלטת מהדין ומהסכמים אשר הצדדים חתומים

עליהם".

שני התובעים מבקשים מבית המשפט כי יורה על רכישת מניותיהם בחברה בעקבות הקיפוח הנטען, כמו גם
על תשלום פיצוי בגיןהנזקים שנגרמו להם. לדבריהם, "כתוצאה מהתנהלות בר און, שחר ורובינשטיין נגרמו

להם נזקים כספיים ניכרים, אשר מוערכים, לצורכי אגרה בלבד, בסכום של 6 מיליון שקל".

נזקים אלה כוללים בין היתר, לפי התביעה, "פיצוי על כ4 שנות מתן שירותים לחברה ללא תמורה בשיעור
דמי השירות ששולמו לגיצלטר וקליין החל מחודש אפריל 2014, בהתאם להסכמי השירותים שנחתמו..

לטענת גיצלטר וקליין, בר און  שאתמול זכתהבהתמודדות על רכישת עיתון "גלובס" והפכה לבעלת
השליטה ב"גלובס"  ביצעה את המעשים לאחר שהם "התנגדו להשתלטות בר און על החברה והגיעו לכלל

עימות עמה בנוגע לדיווחים לא מדויקים שדיווחה למשקיעים".

לטענת השניים בתביעה, הם שותפים של בר און בקרן "בית וגג" שהוקמה ב2010 וכיהנו כנושאי משרה
בכירים בה. החברה, נאמר בתביעה, הייתה עד לאחרונה אחת מהחברות המובילות בתחום ההתחדשות

העירונית באזור המרכז וגייסה 250 מיליון שקל, רובם ממשקיעים מוסדיים המשקיעים כספי ציבור לעשרות
פרויקטים בשלבים שונים של ביצוע. בין המשקיעים  חברת הפניקס, הפועלים השקעות, אקסלנס ועמיתים.

לפי הנטען עלידי גיצלטר וקליין, באמצע שנת 2016 התברר להם כי בר און, רובינשטיין ושחר "פעלו כדי
להסתיר מהמשקיעים מידע מהותי בנוגע למצבם של מספר פרויקטים, כדי למנוע פגיעה במוניטין החברה
ולאפשר לה לגייס קרן המשך. בעקבות מחלוקות בין הצדדים ודרישות התובעים לחשיפת המידע, החליטה

בר און חדצדדית להדיחם מהחברה שהקימו, בניסיון לגזול את מניותיהם בחברה".

התובעים מעלים טענות בדבר התנהלות כושלת לכאורה של בר און, לרבות ניפוח הוצאות תוך כדי הסתרתה
של מידע מהותה מהמשקיעים, ואף כדי הרחקת התובעים מהחברה באופן ברוטלי מהחברה.
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לפי הנטען, "כיום, כך מתברר, אלונה בר און זנחה את החברה תוך התפנות לניהול מאבקי השליטה
ב'גלובס' שהקימו, וקרן 'בית וגג', על כלל משקעיה, נותרה ללא ניהול בעת המשבר שנוצר לאור פעולותיה".

התובעים מציינים כי מאז תחילת שנת 2016 התנהלו דיונים בין הצדדים "על התאמת מבנה הממשל
התאגידי בחברה לדרישות הדין, ולצורך כך החברה שכרה את שירותיהם של מספר יועצים ארגוניים.

המלצות היועצים היו להסדיר את הממשל התאגידי בחברה על בסיס שוויוני ופונקציונלי. על רקע יישום
המלצות היועצים שהביאה בר און לחברה, פרצה מחלוקת בין הצדדים, כשבר אוןמבקשת ליטול לעצמה

סמכויות ניהול טוטליטריות ומסרבת ליישם כל עצה, המלצה או דרישה לפעול כמתבקש עלפי דין".

עוד טוענים שני התובעים כי כתוצאה מפעולות בר און הידרדרו פעילויות החברה, עד כדי כמעט הפסקה
ואובדן של עסקים ופעילויות במקום לטפל בפרויקטים. "אלונה בר און נטלה על עצמה עבודות ומשימות

מחוץ לעסקי החברה וכמעט שאיננה נוכחת בה, אנשי מפתח התפטרו ומתפטרים, ספקים וקבלנים
מתמוטטים ומפסיקים לעבוד עם החברה, בעלי דירות בפרויקטים נוטשים את החברה ועוד, וכל זאת תוך

הצגת מצגישווא למשקיעים בקרן", טוענים קליין וגיצלטר.

לפי הנטען, נוכח המחלוקת הציע היועץ הארגוני, עופר לוי, יו"ר חברת לוטם, שנשכר עלידי בר און כדי
לסייע לשותפים לגבש הסכמות משותפות, כי הצדדים יעלו על הכתב את עמדתם לגבי האופן הנכון

להתנהלות החברה, והם אכן עשו כך.

התובעים הציגו תמלילי שיחה שלהם עם לוי, שבהם אמר לוי, לטענתם, כי "בר און לא מסוגלת לנהל
שותפות ואינה יודעת לעשות הפרדה בינה לבין החברה".

מ"בית וגג" נמסר בתגובה כי "מדובר בשני נותני שירותים שנמצאו זה מכבר כלא מתאימים להמשיך ולספק
שירותים עבור הקרן, ולא עובדים עבורה כבר קרוב לשנה. השניים כבר פנו לבית המשפט המחוזי בלוד לפני
למעלה מחצי שנה בטענות דומות, בהליך שנדון בפני השופט עופר גרוסקופף, אשר מחק את ההליך ושלח

את הצדדים לגישור".

עוד נמסר מ"בית וגג" כי "לצערנו, למרות מאמצינו להגיע עמם להבנות במסגרת הגישור, החליטו השניים
לפנות שוב לבית המשפט המחוזי, כאשר כל תכלית מהלכם היא בצעכסף באמצעות לחץ וסחיטה. זהו

שימוש ציני חוזר במערכת המשפט הציבורית עלמנת להגיע לאמצעי התקשורת תוך הימנעות מתביעה על
לשון הרע. למותר לציין כי פעילות הקרן ממשיכה בהובלת תחום ההתחדשות העירונית בישראל, תוך השאת

מיטב התשואה למשקיעים ולחוסכים בקופות הגמל".

מלוטם אסטרטגיות נמסר בשמו של היועץ הארגוני עופר לוי כי "אלונה בר און פנתה לחברת לוטם בבקשה
לסייע בתהליך גישור בין 'בית וגג' לבין התובעים. הליך זה מחייב בניית אמון, הבנה ואמפתיה לכל צד
בתהליך. למרבה התדהמה, תוך כדי תהליך הגישור בחרו התובעים לעשות שימוש בשיחות לקידום

מהלכיהם והקליטו ללא ידיעתנו את שיחות הגישור".

לדברי לוי, "יתרה מזו, הנתבעים עשו שימוש נלוז ומגמתי בנאמר, תוך הוצאתו מכל הקשר. שימוש זה הוא
הפרה בוטה של כל כלל אתי מקובל, ובכוונתנו לנקוט בכל ההליכים הנדרשים כדי למצות עם התובעים כל

דין.

"אלונה יזמה את תהליך הגישור מתוך מחויבותה להפוך כל אבן כדי להביא ל'שלוםבית'. מעשיהם של
התובעים מעידים על יחסם וכוונותיהם – אל מול יוזמה כנה ומאמץ אמיתי למציאת פתרונות מיטביים

שעשתה מנכ"לית 'בית וגג', אלונה.

"לגופו של עניין, כיועצים המלווים את 'בית וגג' ואת אלונה בשנים האחרונות, יכולות הניהול וההובלה של
אלונה בתנאים מורכבים  מעוררות השראה. המחויבות שלה לניהול אנשים וכספי משקיעים מנחה את

פעולותיה ובהן ההחלטה ליזום את תהליך הגישור. אנו עומדים מאחורי דברים אלה, הן כחברת לוטם והן
כאנשים שמכירים היטב את אלונה וליוו אותה שנים, והן כתצהיר לבית משפט. אנו מצרים על השימוש

שנעשה בדברים בכדי לנסות לפגוע באלונה, בקרן 'בית וגג' ובמשקיעי קופות הגמל".



3/16/2017 nrg  שותפי אלונה בר און: פעלה להפקעת זכויותינו בחברת ''בית וגג''

http://www.nrg.co.il/Scripts/artPrint/artPrintNew2015.php?filename=/online/16/ART2/869/577.html 3/3

בר און מיוצגת בידי עו"ד אליעד שרגא.

* אלונה בר און זכתה אתמול בהתמודדות על רכישת "גלובס" והפכה לבעלת השליטה בעיתון.

גלובס ניוזלטר  כל העדכונים והידיעות החמות עכשיו אצלכם במייל >>

http://www.globes.co.il/news/alerts
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