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  תוכן עניינים
  
Afik & Co. celebrates 25 years of Israel-India diplomatic relations and the historic visit in Israel of Indian prime minister, Mr. Narendra 
Damodardas Modi  

 שנה של יחסים דיפלומטיים בין הודו וישראל ואת ביקורו ההיסטורי בישראל של ראש ממשלת הודו, מר ֶרְנְדַרה ַדמֹוַדרַדס מֹודי   25אפיק ושות' חוגגת 

    הרמת מסך מדומה בתאגיד  .     מאמר:1
Article: Virtual piercing of corporate veil    

   ממשרד אפיק ושות' פורת-שירה זקן מאת עו"ד, והרמת מסך יצול לרעה של עקרון האישיות המשפטית הנפרדתנ מאמר בנושא
An article on abuse of the principle of separate legal entity and piercing of corporate veil, by Shira Zaken-Porat, Adv. of Afik & 
Co. 

  אודות פעילות משרדנו משרדנו בתקשורת: פרסום כתבות.    2
Our office in the Media: Newspaper publications regarding Afik & Co. activity 

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

  מימושןתיעשה רק במועד עובדים באיזון משאבים בעת גירושין הערכת שווי אופציות  א.
  איזון משאבים בין בני זוגיות לעובדים בלתי סחירות שטרם מומשו יוערכו רק במועד מימושן לצורך ראשל"צ: אופצמשפחה 

For a divorce asset balancing purposes valuation of employee stock options will take place only upon their 
exercise 
 

 תחויב בהפקדת ערובה להוצאות אלא אם הוכיחה איתנות פיננסיתחברה המגישה תביעה  ב.
;  על החברה להראות שהיאהנתבע הוצאותרובה להפקדת עב ברירת המחדל היא שחברה המגישה תביעה תחויב: ת"אמחוזי 

  יקם את ההוצאות אם תפסיד בתלל לשתוכ
A claimant company will need to deposit security for costs unless it proves financial robustness 

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

 אות ליסינגחובות הגילוי המיוחדות במכירת רכב משומש חלות גם בעסקא. 
יוחדות חלות גם בליסינגם: אין מקום להבחנה מלאכותית בין עסקת ליסינג ועסקת מכר ולכן חובות הגילוי המ-תביעות קטנות י

 של רכבים
Special disclosure obligations applicable to sale of cars apply also to leasing transactions 
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  וללא מכתב פיטורים יובילו לתשלום מלוא הזכויות לעובד פיטורים ללא הודעה מוקדמת. ב
כן מוקדמת וכן מכתב פיטורים ומשלא עשתהעבודה נצרת: במקום בו המעסיקה הביאה לסיום היחסים היה עליה ליתן הודעה 

   ישולמו לעובדת מלוא זכויותיה
Dismissal without prior notice and without a dismissal letter will lead to full payment of employee’s rights 

  

  אין תוקף לתקנון תנאים כלליים אשר לא גולה לצד השני בעת הכניסה להסכםג. 
מהצד השני בעתעמידה בתנאי הסכם מתוך הסתמכות בדיעבד על תנאים כלליים נוספים אשר הוסתרו -תביעות קטנות ת"א: אי

  ההסכםכריתת ההסכם מהווה הפרה של 
There is no validity to a general set of terms that were not disclosed to the other party upon entering an 
agreement 

 עדכוני מקרקעין    .5
Real Estate Updates 

  ל הרשות שינה מצבו לרעה בשל מתן הרשותלא ניתן לבטל רשות במקרקעין אם מקב
שניתנה לו בתום לב, המורשה הסתמך על הרשות מחוזי נצרת: לא ניתן לחזור מרשות שניתנה לאחר לעשות שימוש במקרקעין, אם 

  ושינה את מצבו לרעה;  לבית המשפט שיקול דעת רחב לקבוע מהו היקפה הסביר של הרשות
Grant of license to use land will be irrevocable if the licensee changed its status to the detriment based on such 
license 
 

  
מידעאיש וכולל  9,400אחת 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-מקצועי תמציתי בנושאים משפטיים
  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  ולהעביר ניתןמגזין זה כפוף לזכויות יוצרים אך 
  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 9,400 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. 
 
 



  הרמת מסך מדומה בתאגיד מאמר:  . 1
Article: Virtual piercing of corporate veil  

  
   .בנושא ניצול לרעה של עקרון האישיות המשפטית הנפרדת והרמת מסךמאמר 

An article on abuse of the principle of separate legal entity and piercing of corporate veil. 
 

  האנגלית ניתן למצוא בקישור:העברית ואת המאמר בשפה  
The article in Hebrew and English may be found in the following link: 

http://www.afiklaw.com/files/articles/a234.pdf  

עוסקת ה), www.afiklaw.comאפיק ושות' (במשרד  דין עורכת, פורת-שירה זקןעו"ד המאמר הוא מאת  
 .  ה מסחריתבעיקר בתחום העסקאות הבינלאומיות, מיזוגים ורכישות, תאגידים, דיני עבודה וליטיגצי

   
The article is by attorney Shira Zaken Porat of the law office of Afik & Co., Attorneys and 
Notary (www.afiklaw.com) whose main practice areas are international transactions, 
mergers and acquisitions, corporate law, labor law and litigation.    
 
 

                                                                                   דנו בתקשורת משר  . 2
Our office in the Media 

  
 המאמר כתבו את  .רכישת דירה בישראל אודות בעיתון ג'רוזלם פוסט ,2017יוני,  30מאמר שפורסם ביום 

עוסקת בין היתר הרפתיה העובדת במשרד אפיק ושות', ג'והנה בן שושן (עורכת דין ציאיר אלוני ו עורכי הדין
 .במיסוי, הגירה ומשפט מסחרי)

Attached is an article published on June 30, 2017, by the Jerusalem Post written by 
Attorneys Yair Aloni, Adv. and Johanna Ben Soussan (a French lawyer who works at Afik & 
Co., whose main practice areas are tax, immigration and commercial law). 
 

 ניתן למצוא בקישור הבא:הפרסום את 
The publication can be found (in Hebrew only) at: 

http://he.afiklaw.com/press/p234/ 

שירה זקן מאמר של עו"ד ובו , 2017יוני,  22 מיום		AshdodCafeפרסום באתר החדשות בצרפתית ראובנוסף, 
בזכות מעסיק לקבל צו לחיפוש ותפיסה נגד עובד החשוד בגניבת סודות  העוסק פורת ממשרד אפיק ושות',

  . מסחריים

In addition, please see is an article of the French news site AshdodCafe, published June 22, 
2017, by advocate Shira Porat Zaken of Afik & Co. on the on the right of an employer to an 
order of search and seizure against an employee who is suspected of theft of confidential 
information.  
	

  את המאמר ניתן למצוא בקישור הבא:

The article can be found at: 
 

http://he.afiklaw.com/press/p234a/ 
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  וניירות ערך עסקייםתאגידים, הגבלים עדכוני   . 3
Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 

  תיעשה רק במועד מימושןבדים עובאיזון משאבים בעת גירושין הערכת שווי אופציות   .א
For a divorce asset balancing purposes valuation of employee stock options will take place only 
upon their exercise 

כב' השופט , בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון, סגן הנשיאה 05.06.2017ש.צ. נ' י.צ.,  10339-03-12[תמ"ש (ראשל"צ) 
  נחשון פישר]

 

עובד קיבל אופציות לעובדים ממקום עבודתו.  כשהתגרש נקבע שכחלק מהליך איזון משאבים גרושתו 
זכאית למחצית האופציות שנצברו בתקופת הנישואים אך עלתה השאלה כיצד יש להעריך את שווי 

 האופציות לצורך איזון המשאבים. 

ת בלתי סחירות ולכן לשם הערכת שווי האופציות לצורך איזון בית המשפט קבע, כי מדובר באופציו
המשאבים בין בני הזוג לא ניתן להעריכן במועד זה. מכיוון שגם מבחינה מיסויית מיסוי האופציות יעשה רק 
במועד מימושן, אמנם זכאית האישה למחצית האופציות, אך מועד הערכת השווי שלהן לצורך איזון 

 עד מימושן. המשאבים ייעשה רק במו

An employee received employee stock options from the employer.  When the employee got 
divorced it was held that the wife is entitled to half of the employee's options received during the 
marriage as part of the marriage asset balancing, but the question arose as to how to value the 
options.  

The Court held that the options are non-tradable and thus it is not possible to value the options for 
the asset balancing at this point.  Because even tax-wise the options will be taxed only upon 
exercise, the wise is indeed entitled to half of the options, but the date of their valuation for asset 
balancing purposes will be only at the date of their exercise. 
 

  פיננסית תיחה איתנות ערובה להוצאות אלא אם הוכבהפקד ה תחויבברה המגישה תביעחב.  
A claimant company will need to deposit security for costs unless it proves financial robustness 

 - בתל אביב , בית המשפט המחוזי 06.201722., אלסטום ישראל בע"מ נ' דריה אינג'ינירינג בע"מ 11-03-57234תא (ת"א) [
 ]חנה פלינרת , כב' השופטיפו
  
כן לחייבה ל טען שהחברה נעדרת פעילות עסקית ויש עהנתב . בגין מתן שירותי יעוץים כספתבעה ברה ח

  ת.ואצבהפקדת ערובה להו
כעקרון על כל חברה תובעת יש להפקיד ערובה להבטחת הוצאות ר על ההלכה לפיה חזבית המשפט 
לא הוכיחה זו ם א  .יזכה בדיןהנתבע אם הוצאות ההוכיחה שתוכל לשלם את החברה  םאהנתבע אלא 

 .בערובהחיוב אי מצדיקות ה יוחדותמנסיבות החברה הראתה שיש האם חן יבהחברה, בית המשפט 
  זה לא הוכיחה החברה איתנות פיננסית ולכן חויבה בהפקדת ערובה.במקרה 

A company filed a claim for payment for consulting services.  The defendant argued that 
the company has no business activity and should thus be ordered to deposit a security for 
costs. 
The Court repeated the case law under which in principal a claimant company will need to 
deposit security for costs of the defendant unless the company was able to show at it can 
pay the costs if the defendant wins.  If the company cannot show this, the Court will 
review whether the company showed that there are special circumstances under which no 
security should be deposited.  In this case the company did not prove financial robustness 
and was thus ordered to deposit security for costs. 
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  עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה  . 4
  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

 דות במכירת רכב משומש חלות גם בעסקאות ליסינגחובות הגילוי המיוחא.         
Special disclosure obligations applicable to sale of cars apply also to leasing transactions 

, בית משפט לתביעות קטנות בירושלים, 11.06.2017בע"מ,  1998אוטו שירותי מימון  -שמעון חיים נ' קל  3493-12-16ם) -[תק (י
 טל]-כב' הרשמת בכירה עדי בר

  

אדם ביצע עסקת של חכירה (ליסינג) של רכב משומש מחברה שזה עיסוקה וגילה לאחר שקיבל את הרכב 
 כי ברכב תקלות שונות אשר לא גולו לו.

בית המשפט הורה לפצות את התובע על נזקיו וקבע, כי עסקת ליסינג של רכב דומה במהותה לעסקת רכש 
מסיבה זו על עסקת חכירת רכב חל    או תכלית לבצע הפרדה מלאכותית בין העסקאות.ואין שום סיבה 

, המטיל על המוכר או 2008 –לחוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות), תשס"ח  4סעיף 
המחכיר חובת גילוי בנוגע למצבו של הרכב בנוסף לחובת תום הלב במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה 

   כל עסקה. החלה על
A person entered into a long term leasing transaction of a used car from a company dealing with 
such business and later discovered that the car has certain issues that were not disclosed to him. 
The Court held that the claimant is to be compensated for his damage and held that a leasing 
transaction of a car is essentially the same as a purchase transaction and there is no place to 
make an artificial segregation between them. Thus, a leasing transaction will be subject to section 
4 of the Used Car Sale Law (Right to Data and Due Diligence), 2008, obligating the seller or 
lessor to disclose data as to the status of the car in addition to the general good faith in 
negotiations applicable to any transaction.  
 

  פיטורים יובילו לתשלום מלוא הזכויות לעובד פיטורים ללא הודעה מוקדמת וללא מכתבב.  
Dismissal without prior notice and without a dismissal letter will lead to full payment of employee’s 
rights  

  ה ורד שפר], בית הדין לעבודה בנצרת, כב' הנשיא13.06.2017כנרת מוסאי נ' אסתר יעקב,40012-12-14[סעש (נצ') 

עובדת חלתה וכשחזרה לעבודתה גילתה כי הועסקה עובדת אחרת במקומה. העובדת הגישה תביעה 
  בטענה כי פוטרה אל אתר וללא שימוע ובתוך כך תבעה את מלוא זכויותיה. 

בית הדין לעבודה קבע, כי הגורם שהביא לסיום יחסי העבודה היה המעסיקה ולא העובדת, עת העובדת 
לעבודה עם סיום חופשת המחלה שלה ופוטרה מבלי שקיבלה הודעה מוקדמת וללא מכתב התייצבה 

  זכויותיה.מלוא פיטורים. משכך, העובדת זכאית לתשלום 
 
An employee became ill and when returned to work discovered that another employee had been 
employed instead of her. The employee filed a claim on the grounds that she was dismissed 
immediately and without a hearing and demanded her full rights.  
The Labor Court held that the employer terminated the employee and the employee did not quit 
because the employee came back to work upon the end of her sick leave and was fired without 
prior notice and without a letter of dismissal. Therefore, the employee is entitled to payment of her 
full rights.  
 

  אין תוקף לתקנון תנאים כלליים אשר לא גולה לצד השני בעת הכניסה להסכם. ג 
There is no validity to a general set of terms that were not disclosed to the other party upon entering 
an agreement 

, יפו-יבבתל אב לתביעות קטנותהמשפט בית , 12.06.2017 אייל כץ נ' אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ, 28611-01-17(ת"א)  תק[
  ] כב' השופט גיא הימן

  

). לכשביקש לממש את האופציה סירבה buy-backובו אופציית רכישה בחזרה ( אדם רכש אופנוע בהסכם
  החברה המוכרת בטענה שההסכם כפוף לתקנון תנאים כללים המגביל מימוש האופציה. 

בית המשפט קיבל את התביעה וקבע, כי לא ניתן להכניס בדיעבד תנאים כלליים נוספים להסכם, אשר לא 
שפעולה שכזו איננה משקפת את כוונתו ורצונו של הרוכש בעת התקשרותו  הוצגו בפני הרוכש משום

  בהסכם עם המוכרת.  קיומו של תקנון חייב להיות חלק מתנאי ההסכם המקורי אחרת יהיה חסר תוקף. 
A person purchased a motorcycle with a buy-back option. When requested to exercise the option 
the vendor refused to do so on the grounds that the agreement is subject to a set of general rules 
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restricting exercise of the option.  

The Court accepted the claim and held that it is not possible to introduce in retrospect additional 
general conditions into an agreement, unless presented to the purchaser, because such action 
does not reflect the purchaser's intent and desire upon entering into the agreement with the 
vendor. The existence of general terms must be part of the original agreement or will be of no 
validity. 
 

  עדכוני מקרקעין. 5
Real Estate Updates 

  לא ניתן לבטל רשות במקרקעין אם מקבל הרשות שינה מצבו לרעה בשל מתן הרשות
Grant of license to use land will be irrevocable if the licensee changed its status to the detriment based 
on such license 

משפט -המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית, בית 15.06.2017גיא בוקר נ' מינהל מקרקעי ישראל,  12-03-34198[תא (מרכז) 
  אטרש, יונתן אברהם וערפאת טאהא]לערעורים אזרחיים, כב' השופטים שאהר

  
שות לבנות את בעל קרקע דרש לפנות מחזיק בבית מגורים המצוי בחלקה חקלאית בטענה כי בעבר נתן ר

  הבית אך הוא חוזר בו מההרשאה. 
במקרה של רשות במקרקעין מונע ההשתק בית המשפט קבע, כי אמנם רשות ניתנת תמיד לביטול אך 

המורשה הסתמך על  אם מבעל הזכות במקרקעין לחזור בו מהרשות שנתן לאחר לעשות שימוש במקרקעין
לרעה על ידי השקעות שהשקיע במקרקעין מתוך  בתום לב ושינה עקב כך את מצבו שניתנה לו הרשות

עם זאת, לבית המשפט קיים שיקול דעת ציפייה שיצרה אצלו ההרשאה להשתמש בהם כל עוד ירצה בכך. 
הרשות הבלתי רחב בקביעת הסעדים והוא רשאי להפעיל שיקולי צדק.  במקרה דנן, אין מקום לקבוע כי 

 ולכן נקבע ,בית מגורים נוסף עליובפועל ניתן לבנות  אשרשטח גדול  מגרש כולו,ההדירה חולשת על 
  .לקביעה כי הרשות ניתנה אך ורק לבית ולמגרש הסמוך לו

 
An owner of an agricultural plot sought to evict a holder of a house on the plot built under 
license from which he withdraws. 
The Court held that a license is always revocable but in the case of license in land, the 
principle of estoppel prevents the owner from withdrawing from the license if the licensee 
relied on the license in good faith, and changed his status for the detriment by investing in 
the real estate with anticipation to use it as long as he wishes. However, the Court has a 
broad discretion in determining remedies and is entitled to exercise principles of justice.  
In this case, there is no basis for determining that the irrevocable license applies to the 
entire lot, a large area in which an additional house can actually be built, and therefore the 
license was granted only as to the house and the adjacent area.  
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 *עו"ד שירה זקן פורת / בתאגיד הרמת מסך מדומה

חברה לבין בעלי מיותיה פרוש מסך התאגדות, המהווה חיץ בין ידוע בדיי חברות היו כי בין כלל 

האישיות המשפטית של בעלי המיות שאים אחד האישיות המשפטית הפרדת של התאגיד לבין 

פועלים התאגיד ובעלי המיות בערבוביה כאשר אלא מאי, מסך ההתאגדות איו הרמטי ו המה.

עלולות להיווצר עוולות הובעות מיצול לרעה או הפעלה לא ראויה של עקרון האישיות המשפטית 

הצורך הזה עולה ביתר שאת . , לא אחת וצר הצורך להרים את מסך ההתאגדות. בתוך כךהפרדת

  די.כאשר לתאגיד אין כל תכלית כלכלית אמיתית למעט היותו חייץ תאגי

במה דברים אמורים? הרמת מסך מבטלת את ההפרדה בין האישיות המשפטית הפרדת של 

לי המיות לצל את עיקרון האישיות עלבין אישיותם של בעלי המיות ומועת מבהתאגיד 

מבקשים להסתתר מאחורי מסך  אלההמשפטית הפרדת של התאגיד למטרה לא כשרה כאשר 

   פעולה שאיה כשרה בבסיסה.תוצאותיה של ההתאגדות החוצץ ולהימלט מ

, בית המשפט המחוזי בחיפה דן בתביעה של מתווך עסקי לדמי תיווך 2017בפסק דין שיתן ביוי, 

כי  ,בית המשפט קבעמשלם. כצד מכוח הסכם בעל פה ובכתב. במסגרת ההסכם צוין תאגיד 

ההסכם באמצעות התאגיד, אולם  יאמם בחר לבצע את התחייבויותיו על פתבע המשמעות היא שה

ן עדות לכך שלתאגיד יש שהתאגיד עצמו הוא שהתקשר בהסכם. וכח העובדה שאי קביעה אין בכך

פעילות עסקית כלשהי ואף לא הובאה עדות לכך שהתאגיד קיבל החלטה תוכן, הון או תכלית, 

לקיים חיוב של מע, בחסות מסך ההתאגדות, מדובר ביסיון להימש קבעלהתקשר עם המתווך, 

דמי התיווך. בסיבות אלה, קבע בית המשפט כי יש להתעלם מקיומו של התאגיד לשלם את התבע 

  ולבצע "הרמת מסך מדומה". 

חובות וזכויות של החברה לבעלי מיותיה, עת  מייחסים  הבמסגרתביגוד להרמת מסך "אמיתית" 

מהמסך וכפועל יוצא בעל המיות מזוהה עם החברה.  מתעלמיםה" מדובר בהרמת מסך "מדומ

ההתעלמות ממסך ההתאגדות בסיבות אלה הובילה את בית המשפט לקבוע כי התבע יישא בדמי 

אמם  כישהתבע העלה טעת הגה באותו מקרה היובהר, כי בשולי הדברים התיווך ולא התאגיד. 

לא הרמת מסך אך איו בעל המיות בתאגיד ולכן  עומד בראש קבוצה המחזיקה את התאגיד היו

עובדה זו מחזקת את המסקה כי יש לראות את קבע ש בית המשפט  .תובעתה לסייע לייכולה הי

התבע כמי שחייב על פי ההסכם דווקא על יסוד התעלמות ממסך ההתאגדות של התאגיד ולא על 

  סמך הרמתו. 

בוודאי להיוועץ בעורך דין בעת יסוח כל הסכם מסחרי, יותר עוד חשוב זו חדשית פסיקה לאור 

  .בהמיות  בעל ואי ת בו, וגם אם הגורם המפעיל את החברה כללכאשר חברה מעורב

 

                                                 
בתחום העסקאות ) ועוסקת בעיקר www.afiklaw.comושות' (משרד אפיק עו"ד שירה זקן פורת היה עורכת דין ב *

אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו   .מסחריתגציה וליטי , דיי עבודהתאגידים מיזוגים ורכישות, הבילאומיות,

  בטרם קבלת כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו. המתמחה בתחום זהומומלץ להיוועץ בעורך דין 
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Virtual Piercing of Corporate Veil / Shira Zaken Porat, Adv. * 
	
A well-known principal of corporate law is that between a company and its shareholders 
a corporate veil separates the legal personality of the corporation and the legal 
personality of the shareholders. However, the corporate veil is not hermetically sealed 
and where the corporation and the shareholders do not separate their activity torts may 
arise due to abuse or improper operation of the principle of separate legal personality. 
Thus, it is sometimes necessary to pierce the corporate veil.  Such necessity is even 
more required when the corporation has no real economic existence other than creating 
such corporate veil. 

Piercing of the veil cancels the separation between the legal personality of the 
corporation and the personality of the shareholders and prevents the shareholders from 
usurping the principle of separate legal personality of the corporation for a non-
legitimate purpose by seeking to hide behind the corporate veil in order avoid 
consequences of an illegal activity.  

In a verdict given by the Haifa District Court in June, 2017, a middleman filed a claim 
for finders fees based on an oral and a written agreement. The written agreement named 
a corporation as the paying party. The Court held that this means that the defendant 
indeed chose to perform his obligations under the agreement through the corporation, 
but this does not set the corporation as the contracting party. Because there is no 
evidence that the corporation has any purpose, content, capital or business activity, and 
no evidence was brought to show that the corporation passed a resolution to contract 
the middleman, it was held that this is a mere attempt to avoid paying the finders fees. 
Under such circumstances, the Court held that the existence of the corporation should 
be ignored and conducted a "virtual piercing of the corporate veil." 

Unlike an ordinary piercing of the corporate veil by which the company's obligations 
and rights are attributed to its shareholders, in a virtual piercing of the corporate veil, 
the veil is ignored and as a result the shareholder is identified with the company. 
Ignoring the veil under such circumstances led the Court to hold that the defendant will 
bear the finders fee and not the corporation. Note, that the defendant claimed that the 
he is the head of a group that holds the corporation but is not a shareholder in it so 
piercing the veil will not assist the middleman. The Court held that this strengthens the 
conclusion that the defendant is obliged under the agreement by ignoring the corporate 
veil and not piercing it. 

In light of this innovative holding, it is even more important than before to consult an 
attorney in the drafting of any commercial agreements but certainly when a company 
is involved, even if the entity employing the company is not a shareholder in it. 

                                                 
 *Advocate Shira Zaken Porat is an attorney at the law office of Afik & Co., Attorneys and Notary (www.afiklaw.com) whose 

main practice areas are international transactions, mergers and acquisitions, corporate law, labor law and litigation. Nothing herein 

should be treated as a legal advice and all issues must be reviewed on a case-by-case basis.  For additional details:  +972-3-6093609 

or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 
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Buying a new home
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the assistance of an experienced lawyer 
who speaks Hebrew, and preferably the 
language of the purchaser as well, and 
understands his or her special needs. It 
is also advisable to obtain legal advice 
during the negotiations. This is especially 
true when one has to sign any document.

The following are a few of the elements 
involved in buying a home.

Land purchase tax

When buying a property in Israel, there 
are tax issues that must be addressed, 
such as the land purchase tax. The level 
of the tax ranges from 0% to 10%. It varies

called “olim hadashim” in Hebrew (singular 
oleh hadash).

In Israel, most people own the dwelling 
in which they reside. Renting is a somewhat 
haphazard situation because there are 
practically no apartment buildings that 
were built specifically for rental purposes. 
Apartments for rent are usually owned 
by individuals and consequently are not 
long-term rentals.

This means that the best way to ensure 
having a permanent roof over one’s 
head is to buy an apartment. In Israel, 
purchasing an apartment as a veteran 
resident is complicated enough, but it is 
doubly so for a new immigrant. It requires

Q By YairAloni and Johana Bensoussan

mmigrating to a foreign country is 
not an easy process. It involves a new 
and unfamiliar environment, a new 
language, a new job, a new school for 

the children, and finding a place to live.
This last is in itself not an easy process. 

The State of Israel, which strongly promotes 
immigration, was aware of these difficulties 
from the start. In 1950 when the state was 
just 18 months old, the government passed 
a law called The Law of Return. The law 
specified who was eligible to immigrate: 
Jews and their descendants up to the third 
generation, in addition to the benefits 
they were entitled to, such as tax breaks 
or grants. Those entitled to benefits are



REUTERS/Ronen Zvulun

amounts to 8%. Above that price, the 
purchase tax is 10%.

New immigrants may request a 
reduction in the purchase tax for a 
residential property and other types 
of real estate. They are entitled to a 
0.5% rebate on properties up to NIS 
1,734,225 and of 5% on properties 
above that price.

They are entitled to such a rebate if 
the property was acquired within seven 
years of immigration or up to one year 
before immigration. In addition, the 
property must be occupied or used 
by the immigrant or close relatives 
and not rented out, even to family 
members.

Special mortgages

New immigrants are entitled to 
specially subsidized mortgages. On 
receipt of the certificate of eligibility 
(teudat zakaut) from the Israeli 
Ministry of Housing, certain state- 
subsidizes mortgages are available to 
them.

The level of subsidy and the 
benefits are dependent on a number 
of criteria. These include age, family 
status, number of years in Israel and, 
if applicable, military service and 
physical disability. These mortgages 
are granted for up to 15 years after 
immigration and apply to the purchase 
of one’s first home in Israel.

City tax rebates
The municipal tax (arnona) is paid 

by the actual occupant of the property, 
whether the occupant is the owner 
or a tenant. The tax level is fixed by 
the municipality. New immigrants are 
entitled to a reduction of up to 90% 
(depending on location) on properties 
of up to 100 square meters for 12 out 
of their first 24 months in Israel.

The above is only a partial list of 
benefits and issues related to the 
purchase of an apartment in Israel. 
Every transaction is unique, and one 
should obtain legal advice from an 
attorney who specializes in real estate 
and is fluent in the mother tongue of 
the client.

Yair Aloni is a senior associate at 
Afik & Co. Attorneys and Notary. 
Johana Bensoussan is a French 
attorney at the same firm. ■

according the value of the property.
A person who doesn’t own a home 

or owns one and is selling it to buy a 
new one pays no tax on a property of 
up to NIS 1,600,175. The tax increases 
to 3.5% if the apartment costs from the 
previous amount to NIS 1,898,005, and 
to 5% on properties valued from NIS 
1,898,005 to NIS 4,896,615. The tax 
rises to 8% for properties valued up to 
NIS 16,322,055 and 10% for properties 
priced above that amount.

If after the purchase of the 
apartment the buyer will own more 
than one dwelling, the purchase tax 
for properties of up to NIS 4,967,445
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Mandat de perquisition civile à l’encontre d’un employé soupçonné

de vol de secrets commerciaux

Un employeur avait convoqué l’un de ses employés à un entretien préalable dans le but de le
licencier.
Quelques temps après le licenciement, l’employé a commencé à travailler chez un concurrent
de son ex-employeur. Une inspection de routine a révélé qu’avant l’entretien préalable,
l’employé avait enregistré la base de données confidentielle de son employeur et se l’était
envoyée vers son ordinateur professionnel, toutefois, il était fort probable que l’employé se
soit également envoyé un e-mail contenant la base de données confidentielle depuis son lieu
de travail sur son adresse email personnelle.

http://www.ashdodcafe.com/2017/06/
http://www.ashdodcafe.com/2017/06/22/vol-de-secrets-commerciaux-par-johana-bensoussan-avocate/
http://www.ashdodcafe.com/2017/06/22/vol-de-secrets-commerciaux-par-johana-bensoussan-avocate/shira/
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La question qui se pose en l’espèce, est de savoir, comment l’employeur peut-il
prouver le vol de secrets commerciaux par son employé dans l’hypothèse où ce
dernier a effectivement commis un tel délit ? 

La procédure d’injonction issue de l’ordonnance « Anton Piller » a été initialement introduite
dans le système juridique de Common Law, mais s’est établie aujourd’hui comme une
procédure courante dans de nombreux pays, y compris en Israël. Il s’agit d’une procédure
invasive dont le but est de saisir les preuves avant qu’elles ne disparaissent « en appuyant
sur un bouton ». Au regard de la nature de cette procédure, il est clair qu’il s’agit d’un remède
extrême qui nécessite, pour être accordé, une prudence et une réflexion équilibrée au
préalable. Toutefois, une action en justice, sous réserve du respect de la procédure
adéquate, peut inciter le conseil prud’homal à accorder ce recours sévère et inhabituel ex
parte dans des circonstances appropriées.

Le Droit pénal israélien des affaires autorise, dans certains cas, la délivrance d’un mandat de
perquisition civile afin de préserver le droit de propriété du demandeur. Il en est ainsi
lorsqu’un employeur soupçonne l’un de ses employés de vol d’informations confidentielles.
En principe, il est interdit aux employeurs de surveiller les comptes de messagerie
personnels de leurs employés (du type : Gmail, Hotmail, etc…) ou d’y accéder, toutefois si un
employeur tente d’accéder à un courrier électronique car il craint  l’élimination des preuves
potentielles, au regard de la lourdeur de la procédure applicable en matière de droit de la
preuve, l’employeur peut saisir la Cour et demander une injonction issue de l’ordonnance
Anton Piller qui l’autorisera à rechercher et le cas échéant, à saisir des preuves potentielles
dans les conditions fixées par la loi et la jurisprudence.

Par exemple, dans une jurisprudence récente, l’équivalent du Conseil des prud’hommes
israélien a reçu une demande d’injonction (ex parte, c’est-à-dire sans que l’employé n’ait été
mis au courant) par un employeur représenté par notre Cabinet. Notre client demandait
l’autorisation de se rendre au domicile de l’employé avec un expert informatique et une
escorte policière dans le but de saisir son ordinateur personnel et d’accéder à sa messagerie
personnelle au regard des importants soupçons qu’il avait développés quant aux activités de
son salarié. À la suite de la recherche, l’employé a admis le vol de secrets commerciaux (tout
en prétendant avoir supprimé les données confidentielles et en garantissant ne pas les avoir
partagées avec un tiers – une question qui sera traitée par la Cour ultérieurement).

Ainsi, si un employeur souhaite accéder à la messagerie personnelle d’un employé alors qu’il
a de forts soupçons que cet employé ne s’est pas comporté avec loyauté et que l’analyse de
la messagerie permet potentiellement de confirmer ses soupçons, il est vivement
recommandé de consulter un avocat spécialisé en Droit commercial et habitué à cette
procédure afin de déposer une demande d’injonction du type « Anton Piller » tout en se
conformant à la loi et à la jurisprudence. Il convient de noter que, même lorsque l’injonction
est accordée, il est primordial que la requête soit dûment déposée afin d’éviter une situation
dans laquelle l’employé pourrait obtenir l’annulation de la décision octroyant l’injonction pour
cause de procédure irrégulière.

Cet article ne tient pas lieu de consultation.
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