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של ), מגדולי המדינאים2016ספטמבר,  28 – 1923אוגוסט,  2אפיק ושות' מציינת את יום הולדתו של נשיא המדינה, שמעון פרס (
 1994שנות פעילות, נשיא המדינה, ראש ממשלה וחתן פרס נובל לשלום לשנת  70מדינת ישראל במשך כ

Afik & Co. marks the birthday of president Shimon Peres (August 2, 1923 – September 28, 2016), one of the 
greatest stateman of the State of Israel in over 70 years of operation, president, prime minister and 1994 Nobel 
Peace Prize laureate 

  !אתה רוצה להיות קרימינל? נהל מאגר מידע בעסק שלך גם .     מאמר:1
Article: You too want to be a criminal? Manage a business database!    

   ממשרד אפיק ושות'"ד יניב פרידהוף ומאת ע, ניהול מאגרי מידע כחוק מאמר בנושא
An article about running a database lawfully, by Yaniv Friedhof, Adv. of Afik & Co. 

  פוטנציאל העיר בראיה נדל״נית -ים -בת  :.     סקירה2
Review: Bat-Yam - The City's Potential in the Real Estate Aspect    

  העוסקת בשיווק פרוייקטים בנדל"ן רועי דהן, מנכ"ל קבוצת דהן, מאת מר פוטנציאל הנדל"ני בעיר בת יםרה אודות המצורפת סקי
A review of the real estate potential in the coastal city of Bat Yam written by Roi Dahan, CEO of Dahan Group expertizing in 
real estate marketing 

  אודות פעילות משרדנום מימשרדנו בתקשורת: פרסו.    3
Our office in the Media: Publications regarding Afik & Co. activity 

  עדכוני תאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערך.    4
Corporate, Antitrust and Securities Law Update 

  שהיא "מעין שותפות", ניתן להפריד בין בעלי המניות גם בהעדר הוכחת קיפוח בחברה  .א
שאבדשותפות" קיימת ציפייה לגיטימית של בעלי המניות לניהול משותף של החברה ומשעה -בחברה שהיא "מעין: כלכלי ת"א

  קיפוחם גם אם התובע לא מצליח להוכיח קיו -האמון בין "השותפים" קיימת הצדקה להפריד ביניהם 
In a closely-held company it is possible to separate the shareholders even if no oppression is proven 
 

 לא כל דיווח מוטעה לבורסה הוא עילה לתביעה ייצוגית ויש להוכיח קשר סיבתי לירידה במחיר מנייה ב.
  במחיר המניה הראות שהדיווח עצמו ולא נסיבות חיצוניות גרם לירידה כלכלי ת"א: כדי לזכות בתביעה בגין דיווח מוטעה יש ל

Not any misleading public announcement to the stock exchange is grounds for a class claim and one need 
show linkage drop of the share price   
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  ודיני עבודה רוחניעדכוני משפט מסחרי, קנין .    5
Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 
 

 צד הטוען לתוקף הסכמי לטיוטה לא יכול להתכחש לסעיף בוררות בתוך אותה טיוטהא. 
יו יורק בנוגע לאכיפת סעיף בוררותמחוזי מרכז: החלפת טיוטות הסכם באימייל מקיימת את דרישת הכתב של אמנת נ

 בינלאומית
A party contending that a draft constitutes a binding agreement cannot ignore an arbitration clause in the 
same drat 
 

    חזרה מהחלטה לפטר עובד משמעה כי העובד לא פוטר ולכן לא יהיה זכאי לפיצויים. ב
ומשכך אין רלוונטיותשל מעסיקה מהחלטה לפטר עובדת ביום למחרת, משמעה כי העובדת לא פוטרה עבודה ת"א: חזרה 

  לשאלות האם נערך לעובדת שימוע או האם העובדת זכאית לפיצוי 
Returning from the decision to dismiss an employee means that the employee has not been dismissed and 
therefore will not be entitled to compensation  

  

  מסירת טופס גילוי בעת ביצוע עסקה ברכב משומש מהווה הטעיה-אי. ג
גילוי פרטיםם: עוסק ברכב שלא מסר לרוכש טופס גילוי בעת ביצוע עסקה ברכב משומש מנוע מלטעון לגבי -תביעות קטנות י

    בהסכם כמי שהטעה את הרוכש להתקשר עמו אודות הרכב ומוחזק
Failure to produce a due diligence form in a used vehicle transaction is a misrepresentation 

 עדכוני מקרקעין    .6
Real Estate Updates 

  קא שוללת כניסתו לתוקףאי חתימה על הסכם לאו דוו
בדבר סיום יחסיהם החוזיים; מחוזי מרכז: אין מניעה שביטולו של חוזה יתרחש בעקבות הסכמת צדדים, במפורש או במשתמע, 

  נוסח הסכם שלא נחתם עשוי עדיין להיות בר תוקף
Non-signing of an agreement does not necessarily negate its validity 
 

  
מידעאיש וכולל  9,700אחת לשבועיים לקהל של כ  ץמופהמשרד אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון,  טי הוא המגזין המקצועי שלאפיק משפ

   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  וניתן להעבירמגזין זה כפוף לזכויות יוצרים אך 
  דנו על מנת שהעובדות תיבחנה היטב בטרם תתקבל החלטה כלשהי.מומלץ לפנות למשר

  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 9,700 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. 
 
 



  גם אתה רוצה להיות קרימינל? נהל מאגר מידע בעסק שלך! מאמר:  . 1
Article: You too want to be a criminal? Manage a business database!   

  
  .עסקיים והעיוות הקיים בחוק ארכאי במדינת ישראלניהול מאגרי מידע  מאמר בנושא

An article about running a business database and the legal distortion in an archaic legislation 
in Israel. 
 

  ניתן למצוא בקישור:העברית את המאמר בשפה  
http://he.afiklaw.com/articles/a236/ 

The article in English may be found at the link: 

http://www.afiklaw.com/articles/a236/  

העוסק במשפט  )www.afiklaw.com( עורך דין במשרד אפיק ושות'המאמר הוא מאת יניב פרידהוף  
  .המסחרי, 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.    
 

  פוטנציאל העיר בראיה נדל״נית -ים -בת  . 2
Bat-Yam - The City's Potential in the Real Estate Aspect  
 

רועי דהן, מנכ"ל קבוצת  כתבאת הסקירה     מצורפת סקירה אודות הפוטנציאל הנדל"ני בעיר בת ים.
) העוסקת בשיווק דירות ונדל"ן אחר, בדגש על תושבי חוץ ממדינות www.dahangroup.co.ilן (דה

 דוברות צרפתית.
 

Attached is a review of the real estate potential in the coastal city of Bat Yam written by Roi 
Dahan, CEO of Dahan Group (www.dahangroup.co.il), expertizing in the marketing of 
apartments and other real estate assets, with an emphasis on foreign residents from French-
speaking countries. 

Ci-joint une étude sur le potentiel immobilier de la ville côtière de Bat Yam écrit par Roi Dahan, 
Directeur Général du Groupe Dahan (www.dahangroup.co.il), expert en matière de  
commercialisation et d'expertise d'appartements et autres biens immobiliers, en particulier 
concernant les résidents étrangers des pays francophones. 

  ניתן למצוא בקישור:העברית בשפה  הסקירהאת  
http://he.afiklaw.com/articles/rd236/  

 
The review in English may be found at the link: 

http://www.afiklaw.com/articles/rd236/ 
  

L' étude en français se trouve sur le lien: 
http://fr.afiklaw.com/articles/rd236/ 

  דנו בתקשורת משר  . 3
Our office in the Media 

  
מליון ש"ח של חברת אינסייט  10.6כתבה בעיתון גלובס, הכתבת גלי ווינרב, על עסקת מכירת ב

ולשותף הישראלי שלה, ד"ר דוברוסלב  PharmaEstica Manufacturingביופרמצבטיקה לחברה אסטונית 
  יק ויניב פרידהוף ממשרד אפיק ושות'.מלמד.   את הרוכשים ייצגו עורכי הדין דורון אפ

An article in the Globes newspaper, jurnalist Gali Weinreb, on the sale for ILS 10.6 million of 
Insight Biopharmaceuticals to the Estonian company PharmaEstica Manufacturing and to its 
Israeli partner, Dr. Dobroslav Melamed. The purchasers were represented by attorneys 
Doron Afik and Yaniv Friedhof of Afik & Co. 
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 את הפרסום בעברית ניתן למצוא בקישור הבא:
http://he.afiklaw.com/press/p236  

The article in English may be found at the link: 
http://www.afiklaw.com/press/p236  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

י ברקן בנושא זכויות יוצרים ביצירת של עמרבצרפתית ביולי מאמר  20-אתר בית הקפה "אשדוד" פרסם ב 
  .אפ-חברות סטרט

  את הפרסום בעברית ניתן למצוא בקישור הבא:
http://he.afiklaw.com/press/p236a  

The Ashdod Cafe website has published on July 20th an article by Omri Barkan on copyright 
in the creation of start-ups. 
The publication in English may be found at the link: 

http://www.afiklaw.com/press/p236a 
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------  

 24כתבה אודות זכיה בתיק של משרד אפיק ושות' המכהן ככונס נכסים על דירות. הכתבה פורסמה ביום 
(הכתבה פורסמה גם באתר האינטרנט של גלובס  וינריב  בעיתון גלובס-, על ידי הכתבת אלה לוי2017יולי,

  ).NRGואתר החדשות 
  את הפרסום בעברית ניתן למצוא בקישור הבא:

http://he.afiklaw.com/press/p236b/ 

An article about winning a case by Afik & Co., which serves as a receiver for apartments. 
The article was published on July 24, 2017, by Ella Levy-Weinrib in the Globes newspaper 
(the article was also published in the internet website of Globes and NRG). 
The article in English may be found at the link: 

http://www.afiklaw.com/press/p236b/ 
 

  וניירות ערך עסקייםתאגידים, הגבלים עדכוני   . 4
Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 

  בחברה שהיא "מעין שותפות", ניתן להפריד בין בעלי המניות גם בהעדר הוכחת קיפוח  .א
In a closely-held company it is possible to separate the shareholders even if no oppression is 
proven 

יפו, כב' -המשפט המחוזי בתל אביב, המחלקה הכלכלית בבית 20.07.2017ארי נ' רם שכטר, -שי בן 66750-06-16[הפ (ת"א) 
  השופטת רות רונן] 

 

צדדי, הטלפון הנייד שלו נותק, נחסמה הגישה שלו לשרתי -בעל מניות מיעוט בחברה פוטר באופן חד
בנוגע לענייניה הכספיים של החברה. בעל הרוב טען כנגד, כי הסיבה לפעולות  החברה ונמנע ממנו מידע

 שביצע הן העובדה שבעל מניות המיעוט התחרה בחברה. 

שותפות" קיימת ציפייה לגיטימית של בעלי -בית המשפט קיבל את התביעה וקבע, כי בחברה שהיא "מעין
 - "השותפים" קיימת הצדקה להפריד ביניהם  המניות לניהול משותף של החברה ומשעה שאבד האמון בין

משבר האמון שנוצר בין הצדדים אינו בר תיקון, הצדדים    גם אם התובע לא מצליח להוכיח קיום קיפוח.
בפועל אינם משתפים פעולה ביניהם, בעל מניות המיעוט חדל לעבוד בחברה ואינו מקבל שכר, ולכן אין כל 

יחד. לכן בעל מניות הרוב ירכוש את מניות המיעוט בהתאם  טעם לכפות על הצדדים להמשיך לעבוד
  ידי בית המשפט. -ידי מעריך שווי אובייקטיבי שימונה על-להערכת שווי, אשר תבוצע על

Employment of a minority shareholder was unilaterally terminated, his mobile phone 
disconnected, access to company servers blocked and company financial information refused. 
The controlling shareholder contended that the minority shareholder competed with the company. 

The Court accepted the claim and held that in a “closely-held company” there is a legitimate 
expectation of shareholders to jointly manage the company and loss of trust between the partners 
is sufficient ground for separation, even if the plaintiff fails to prove oppression.  The trust crisis 
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created is irreparable, the parties do not cooperate, the minority shareholder ceased working at 
the company and receives no salary, so there is no point in forcing the parties to continue working 
together. Thus, the majority shareholder will purchase the minority shareholder’s shares pursuant 
to a valuation to be made by an objective assessor appointed by the Court. 
 

  לא כל דיווח מוטעה לבורסה הוא עילה לתביעה ייצוגית ויש להוכיח קשר סיבתי לירידה במחיר מנייה ב. 
Not any misleading public announcement to the stock exchange is grounds for a class claim and 
one need show linkage drop of the share price   

המשפט , המחלקה הכלכלית בבית 18.07.2017ניר טוביה גולדברג נ' כן פייט ביופרמה בע"מ,  15-06-55997[תצ (ת"א) 
 יפו, כב' השופטת רות רונן]-המחוזי בתל אביב

  
בעל מניות בחברה ציבורית הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית בטענה שדיווחים מטעים של החברה 

  חס לניסוי שערכה הביאו לניפוח שער המניה וכי מחיר המניה צנח לאחר כישלון הניסוי. בי
ערך תוך -משקיעים מקרב הציבור מבצעים עסקאות בניירותבית המשפט דחה את הבקשה וקבע, כי 

. עם זאת, משקף את המידע המופץ לציבור הערך-מחיר השוק של ניירדיווחי החברה ולכן  הסתמכות על
תה השפעה יאשר גם להם היומדיווחים מאוחרים  שלון הניסוייכנבעה מבמחיר המניה  הירידהה במקרה ז

קשר סיבתי בין הדיווח המוטעה לבין מחיר המניה והנזק מכיוון שבעל המניות לא הוכיח על מחיר המניה. 
  שלטענתו נגרם, נדחתה הבקשה.  

A shareholder of a public company moved the Court to approve a class action, contending 
that the misleading reports regarding experiments held by the company led to inflation of 
share price and the share price plummeted after the failure of the experiment.  
The Court rejected the motion and held that public investors are conducting transactions 
in securities based on the company's reports and thus the market price of the share 
reflects the information disbursed to the public.  However, in this case the drop in the 
share price resulted from the failure of the experiment and later reports that also had an 
impact on the share price. Because the shareholder did not prove the existence of a 
connection between the misleading report and the damage claimed, the motion was 
rejected. 
 

  רים ועבודהעדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצ  . 5
  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

 צד שהטוען לתוקף הסכמי לטיוטה לא יכול להתכחש לסעיף בוררות בתוך אותה טיוטה   .א
A party contending that a draft constitutes a binding agreement cannot ignore an arbitration clause 
in the same drat 

לוד, -נ' איברהים מילאד, בית המשפט המחוזי מרכז Alia-The Royal Airlines Plc Royal Jordanian 61916-09-16תא (מרכז) [
 , כב' השופטת דפנה בלטמן קדראי]05.07.2017

חברה ישראלית הגישה תביעה נגד חברה ירדנית ובמסגרתה טענה כי אמנם לא נחתם הסכם אך החלפת 
ן הצדדים יצרה הסכם מחייב ביניהם הנוגע למיזם עסקי להטסת עולי רגל מוסלמים מישראל טיוטות בי

החברה הירדנית טענה לעיכוב הליכים   לאירועי חגי החאג' והעומרה באתרים הקדושים בערב הסעודית.
 בשל סעיף בוררות בלונדון שהיה בטיוטא.

בוע מכוח טענה כי בין הצדדים קיים הסכם בית המשפט קבע, כי החברה הישראלית התובעת לא יכולה לת
בשל כך חלה אמנת ניו יורק לפיה   מחייב אך בו זמנית להתכחש לסעיף הבוררות שהיה חלק מהטיוטא.

בתי המשפט של המדינה יעכבו ההליכים המשפטיים ויפנו ההליך לבוררות אם קיים סעיף בוררות שנעשה 
 אלקטרוני עומדת בדרישת הכתב של אמנת ניו יורק. לעניין זה נקבע שהחלפת טיוטות בדואר  בכתב.

An Israeli company filed a lawsuit against a Jordanian company in which it claimed that although 
no contract had been signed, the exchange of drafts between the parties constitutes a binding 
contract between them regarding a business venture to fly Muslim pilgrims from Israel to the Haj 
and Khadra festivals in the holy sites in Saudi Arabia. The Jordanian company moved the Court 
for a stay of proceedings due to an arbitration clause in London that was in the draft. 

The Court held that the Israeli plaintiff company can not file a claim arguing that the parties have a 
binding contract but at the same time repudiate the arbitration clause that was part of the draft. 
For this reason, the New York Convention applies whereby the Courts of the State will stay legal 
proceedings and refer the proceeding to arbitration if there is an arbitration clause made in a 
writing. For this purpose, it was determined that the e-mail exchange of drafts meets the writing 
requirement of the New York Convention. 
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  חזרה מהחלטה לפטר עובד משמעה כי העובד לא פוטר ולכן לא יהיה זכאי לפיצויים  ב.  
Returning from the decision to dismiss an employee means that the employee has not been 
dismissed and therefore will not be entitled to compensation  

יפו, סגנית הנשיאה כב' -, בית הדין האזורי לעבודה בתל אביבאלאמטרו בוגלה נ' אותנטי ש.מ. בע"מ 4619-10-14סעש (ת"א) [
 השופטת אריאלה גילצר כץ]

עובדת פוטרה מעבודתה בהיותה בהריון מבלי שמעסיקתה ידעה על ההריון. למחרת, המעסיקה חזרה בה 
  העביר את העובדת לתפקיד אחר בשכר זהה. העובדת סירבה לשוב לעבודה.מהחלטתה, אולם ביקשה ל

בית הדין לעבודה קבע, כי למעסיק הפררוגטיבה הניהולית לנהל את מפעלו כראות עיניו ובלבד שהתחשב 
בזכויות עובדיו. המעסיקה הציעה לעובדת לעבוד בתפקיד אחר, אותו כבר ביצעה בעבר והחלטה זו הינה 

בה הניהולית שלה. מכיוון שפיטורי העובדת נעשו בטרם נודע על הריונה ובסופו של יום בגדר הפררוגטי
העובדת לא פוטרה, אין רלוונטיות לשאלה אם נערך לעובדת שימוע לפני הפיטורים או לשאלה האם 
העובדת זכאית לפיצוי. בית הדין לעבודה מתח ביקורת על העובדת שחשבה שתוכל להתעשר באמצעות 

רת יסוד תוך ניצול שלא כדין של חוק עבודת נשים. התביעה נדחתה תוך חיוב העובדת בשכר תביעה חס
 טרחת עורך דינה של המעסיקה וכן הוצאות משפט. 

An employee was terminated while pregnant without her employer knowing about the pregnancy. 
The next day, the employer withdrew her decision, but requested that the employee be transferred 
to another position at the same salary. The employee refused. 
The Labor Court held that the employer has the managerial prerogative to manage its enterprise 
as it sees fit, as long as it is taking into consideration the rights of his employees. The employer 
offered the employee to work in another position, which she had already done in the past, a 
decision within its managerial prerogative. Because the termination of the employee was made 
before her pregnancy was known, and because at the end of the day the employee was not 
terminated, the question of whether she received a hearing before the termination or whether the 
employee is entitled to compensation is irrelevant. The Labor Court criticized the employee who 
thought she could be enriched by a baseless claim by illegally exploiting the Women's 
Employment Law. The claim was dismissed while ordering the employee to pay the employer's 
attorney's fees as well as legal expenses.  
 

  מסירת טופס גילוי בעת ביצוע עסקה ברכב משומש מהווה הטעיה-אי. ג 
Failure to produce a due diligence form in a used vehicle transaction is a misrepresentation 

שלים, כב' הרשם המשפט לתביעות קטנות בירו, בית 13.07.2017מרים רות אוזן נ' יצחק צוקרון,  50223-02-16ם) -[תק (י
  הבכיר בנימין בן סימון] 

  

רוכשת רכב משומש מסוחר רכב נאלצה לתקן לאחר זמן קצר את מנוע הרכב וטענה כי לא גולו לה פרטים 
  מלאים על הרכב. הרוכשת מכרה את הרכב במחיר נמוך משמעותית ממחיר הרכישה ותבעה את הסוחר. 

גילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי  -איהיא גם בית המשפט קבע כי הטעיה בעת כריתת חוזה 
צורך לגלות. במכירת רכב משומש על ידי סוחר רכב קיימת חובה לפי חוק למסור טופס גילוי הנסיבות היה 

נאות ולכן אי מסירת טופס מהווה הטעיה וגם מונעת מהסוחר להעלות כל טענת הגנה הנוגעת לגילוי בעל 
 הרכב. בית המשפט קבע לכן, כי על הסוחר לפצות את הרוכשת.   פה שביצע על מצב

A purchaser of a used car from a car dealer was forced to repair the motor shortly thereafter and 
contended that certain details were not disclosed to her. The purchaser sold the vehicle at a 
significantly lower price than the purchase price and sued the dealer. 

The Court held that misrepresentation at the time of entry of a contract is also the non-disclosure 
of facts which, under law, custom or circumstances, should have been disclosed. In the sale of a 
used vehicle by a car dealer there is a duty under law to provide a due diligence disclosure form, 
and therefore the non-producing of a form constitutes a misrepresentation and also prevents the 
dealer from raising any defense relating to oral disclosures allegedly given as to the condition of 
the vehicle. Thus, the Court held that the merchant is to compensate the purchaser. 
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  עדכוני מקרקעין. 6
Real Estate Updates 

  אי חתימה על הסכם לאו דווקא שוללת כניסתו לתוקף
Non-signing of an agreement does not necessarily negate its validity 

, כב' 05.07.2017לוד, -, בית המשפט המחוזי מרכזקירת חברה קבלנית לבניה בע"מ נ' ענת יואבי 16-11-19158הפ (מרכז) [
 השופט יעקב שפסר, סגן הנשיא]

  
החברה לא חתמה בשל מחלוקת רוכשי דירה ביטלו את ההסכם בשיחת טלפון ובמכתב לחברה הקבלנית.  

על מכתב הביטול אך שלחה מייל ובו פעולות שיש לבצע לשם הביטול, לרבות דיווחים לרשות המסים. 
  מאוחר יותר הרוכשים ביקשו לחזור בהם מהביטול של ההסכם אך החברה סירבה. 

 אין מניעה שביטולו של חוזה יתרחש בהסכמת צדדים, במפורש או במשתמע, בדברבית המשפט קבע, כי 
חתימת צד על חוזה . וניתן להסיק ביטול הסכם גם מהתנהגות הצדדים לאחר הביטול סיום יחסיהם החוזיים

ניתן למרות העדר  ענייננווב הינה בעלת משקל ראייתי בלבד ואיננה מהווה תנאי קונסטיטוטיבי לכריתתו
  . דדיםחתימת החברה על הודעת הביטול להסיק מהתנהלות הצדדים שההסכם בוטל בהסכמת הצ

 Due to a disagreement purchasers of an apartment canceled the agreement by 
telephone and in a letter to the contracting company. The company did not sign the 
cancellation letter but sent an e-mail containing actions to be taken for the cancellation, 
including reports to the Tax Authority. Later, the purchaser sought to withdraw the 
cancellation of the agreement but the company refused. 
The court held that an agreement may be cancelled by consent of the parties, explicitly or 
implicitly, as to the cancellation of their contractual relations and the cancellation of an 
agreement can also be deduced from the conduct of the parties after the cancellation. The 
signature of a party to a contract is of an evidentiary weight only and does not constitute a 
constitutional condition for its entry into effect. Here, despite the absence of the 
company's signature on the cancellation notice it can be deduced from the behavior of the 
parties that the agreement was canceled by consent of both parties. 
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  *עו"ד ייב פרידהוף, / גם אתה רוצה להיות קרימיל?  הל מאגר מידע בעסק שלךהאם 

 המחזיק מחשב או טלפון ורש רישיון ופיקוח ממשלתי לכלחוק הד היה קייםלו  מה הייתם אומרים

ושארת  תהטכולוגי להתפתחותאיה מצליחה להתאים עצמה  רביםהחקיקה במקרים סלולרי? 

 מגדירהמידע  מאגרי, חקיקה ארכאית שועדה לוודא שעסקים לא מוכרים לבישרארחוק מאחור. כך, 

  עברייים.העסקים הוותיקים בישראל כמ חלק גדול כיום

כיום כל עסק המכבד את עצמו מחזיק מאגר מידע פימי אודות לקוחות ולקוחות פוטציאליים. 

להגדיל את תפוצתו. המאגר עשוי לעיתים כולל מאגר זה גם תוים שרכשו על ידי העסק במטרה 

מדובר במאגר של עסק ש, אך כ, ואז איו חשב מאגר מידע לפי החוקלכלול רק שמות ופרטי קשר

פרטי כ, חסוי גם מידע פרטי (כדרש על פי דין) שההלת החשבוות שלו ממוחשבת, תמיד יכלול המאגר

יק שמסר כתשלום, למשל) וכלה חשבון הבק של הלקוח (קבלה שהוצאה ללקוח מכילה את פרטי הש

ביצוע הליך הופך אי  , אשר מזה זמן רב דרש לעדכון לימים אלה,. חוק ארכאיהפרטיות בהעדפותיו

  רישום מאגר המידע לעבירה פלילית שלצידה עושי מאסר וקסות. בירוקרטי מיותר ל

של  מאגרי המידעשום בפקס רי פרטיותו של אדם. לכן, בין היתר, קבעה חובת עשוי לסכן מידע מאגר

איש וכן של כל מאגר (ללא קשר למספר הרשומות שבו) הכולל מידע רגיש על  10,000כל מאגר של מעל 

כל עסק ). בפועל, וכן, גם לו אין מושג מה משמעות המושג –דעותיו בוגע ל למשל,אישיותו של אדם (

ותן שירות שבחוק ובוודאי כל  תלגדר הדרישה המיותר כס ממוחשבת שמהל ההלת חשבוות 

  ).(למשל, רואה חשבון מבקר, עורך דין או יועץ עסקי מאגר מידע של לקוחלשם ביצוע השירות מקבל ה

הסבוך והמיותר,  ירוב העסקים בוחרים לחסוך את ההליך הבירוקראטובאופן מובן, למרות החוק, 

ל התהלות ממושכת מול רשויות המדיה האמוות על רישום זה והמחייב הגשה של בקשות הכול

שוות הסמכות על מסמכים שמטרתם להוכיח עמידה בדרישות אבטחת המידע שבמאגר. בין היתר, 

במסגרת הגשת הבקשה לרישום מאגר המידע קיים צורך לחשוף את זהות בעל מאגר המידע, מטרותיו 

דב ולמסורלא כל בית עסק מידע פרטי וחסוי ש – כלל במאגרוסוג המידע הישמח להת .  

הגיע העת שהמחוקק יתקן עיוות חקיקתי זה אבל עד אז, ועל אף שהמדיה כיום איה מבצעת אכיפה 

ומלץ לוודא באמצעות עורך דין העוסק בתחום, ממשמעותית של עבירות אי רישום מאגר מידע, 

אין אין מסווגות את המאגר כמאגר מידע תחת החוק או ששהרשומות המופיעות במאגר של העסק 

כוללות "מידע רגיש" כהגדרתו בחוק. חשוב מכך, על רוכש מאגר מידע לדרוש מהמוכר הצהרה בכתב 

  .  קור באמצעותו אספו התוים במאגרכי המאגר והל כדין וכי בידי המוכר אישור בדבר המ

                                                 

, העוסק בין היתר במשפט המסחרי, דיי חברות )www.afiklaw.com( עורך דין במשרד אפיק ושות' והי יב פרידהוףעו"ד י *

בטרם קבלת כל החלטה  המתמחה בתחום זהמשום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין אין בסקירה כללית זו  והגירה. 

 afiklaw@afiklaw.com לאו שלחו מייל  6093609-03למידע וסף חייגו  בושאים המתוארים בסקירה זו.
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You too want to be a criminal? Manage a business database! / Yaniv Friedhof, Adv.* 
How would you react if a law would require a government license and supervision for 
possessing a computer or a cell phone? Legislation in many cases fails to adapt itself to 
the technological advancement and remains far behind. Thus, in Israel, an archaic 
legislation legislated to ensure that businesses will not sell their database, now defines 
many veteran businesses as criminals. 

Today, any respectable business has an internal database of customers and potential 
customers. Sometimes, this database includes data purchased by the business in order to 
increase its distribution. The database may include only names and contact information, 
in which case it is not deemed a database subject to the law, but in a case of a database of 
a business which accounting system is computerized, the database will always include (as 
required under law) also private confidential information, such as details of the customer's 
bank account (as a receipt will include details of the check that was given as payment) or 
the customer's private preferences. An archaic Israeli law, update of which is long due, 
renders the non-following of a bureaucratic redundant procedure a criminal offence with 
risk of imprisonment and fines. 

A database may risk the privacy of a person. Therefore, among other obligations, it is 
obligatory to registrar any database which includes more than 10,000 records, as well as 
any database (regardless of the number of records therein), comprising sensitive 
information on the personality of a person (such as a person's opinions – and yes, we also 
do not know what this definition means). In practice, any business with a computerized 
bookkeeping will fall within such unnecessary requirement of the law, and certainly any 
service provider receiving a client database for the provision of the service (such as an 
external auditor, lawyer or business advisor). 

Despite the law, understandably, many businesses choose to avoid the complicated and 
unnecessary bureaucratic process, which involves a prolonged process with the state 
authorities responsible for the registration and requires the submission of various requests 
based on documents designated to prove compliance with information security 
requirements. Among others, in the framework of submitting the application to register 
the database there is a requirement to disclose the identity of the owner of the database, 
its objectives and the type of information included in the database – confidential and 
private information that not every business will be eager to voluntarily disclose. 

It is high time that the legislator update this legislative warp, but until then, even though 
the State does not currently enforce the law in cases of non-registration offenses, it is 
recommended to ensure, using a lawyer knowledgeable in the field, that the records in the 
database do not render it a database under the definition of the law or do not include any 
"sensitive information," as defined under law. More importantly, the purchaser of a 
database must demand from the seller a written statement that the database has been duly 
managed and that the seller has a certificate of the source of the obtained data. 

                                                 

 *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 
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753-8066-077תל אביב, טלפון  26אליפלט   

 פוטנציאל העיר בראיה נדל״נית -ים -בת

לצד נתוני הפתיחה המרשימים של בת ים, הכוללים מיקום אטרקטיבי, איחוד עתידי עם עיריית תל אביב ונכסים במחירים 
שפויים, מראה העיר גם סימני צמיחה והתחדשות שבאים לידי ביטוי בפיתוח תשתיות מואץ, שדרוג מערכת החינוך, ופריחת 

  תרבות פנאי מגוונת. כל אלו הופכים את בת ים להזדמנות נדירה לזוגות צעירים ולמשקיעים באזור גוש דן.

  בבת ים ופרויקטים נדל"ניים התחדשות עירונית

כבר הנה כמה מהפרויקטים ש .ים-ופינוי בינוי נמצאים בתהליכים מול עיריית בת 38פרויקטים של תמ״א  134-לא פחות מ
  :מתנהלים היום

  קומות הקרקע במהמבנים  5-במבני מגורים.  6-יחידות דיור חדשות ב 1,010תכנית פינוי בינוי בציר יוספטל, במסגרתה ייבנו
 קומה שמעליה יתאפשרו שימושים מסחריים או ציבוריים. בו

  מתוכן לטובת זוגות צעירים. 20%דירות חדשות,  374ברחובות ביל"ו, בלפור ושמחה הולצברג, יוקמו  
  תכלול גם  דירות חדשות. התכנית 564מבנים חדשים שיכללו  6ייבנו  ראשון לים,הבמתחם שער העיר הצפוני הממוקם בקו

 סחר ולמלונאות.מבנה למ הקמת
לצד אלו, נבנים בעיר פרויקטים נדל"ניים מרתקים כשאחד הבולטים שבהם הינו "פארק הים". במסגרת פרויקט זה יוקמו 

יחידות דיור, מתחם ספורט ופנאי חדיש ומתקדם ואזור תעשייה שיכלול למעלה משני מיליון מ"ר של  10,000-למעלה מ
  של העירייה.מסחר ותעסוקה, שנהנה מתמיכתה הנלהבת 

  עיר בפיתוח עירוני 
עיריית בת ים שמה דגש על שיפור איכות החיים בעיר תוך התמקדות בתחומי החינוך והתרבות. מערכת החינוך בעיר עברה 

זכאים לבגרות. בתחום התרבות הושם דגש  82%שדרוג משמעותי כשגולת הכותרת של תהליך זה הוא שיעור מרשים של 
מרתקים כמו תיאטרון הפרינג', המרכז לאמנות רב תרבותית והמוזיאון לאמנות עכשווית על הקמת מוסדות תרבות 

    שמצטרפים למקומות הבילוי הרבים שבעיר ומשדרגים את תרבות הפנאי.

 תחבורה בבת ים: היום ובעתיד

שצפויה  הרכבת הקלה תפעל גם בעתיד, ואביב ולערים נוספות-דרכן ניתן להגיע בקלות לתל שתי תחנות רכבת בעיר פועלות
-לתל ,למרכז העיר שמאפשרות הגעה פזורות תחנות אוטובוסים רבות העיר בנוסף, ברחבי .2021-כבר ב להיכנס לפעולה

  ולערים נוספות. אביב
 נתיברחוב דרך ירושלים ביפו מהווה . אביב-דרכו ניתן להגיע בקלות לתלש 20גובלת בכביש  לנוסעים ברכב פרטי, העיר

לראשון  גם מאפשרת נסיעה נוחה 431הסמיכות לכביש , כשלתל אביב, הרצליה ולערים נוספות במרכז הארץ ףהגעה נוס
 לציון, מודיעין וירושלים.
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Bat-Yam - The City's Potential in the Real Estate Aspect 

Alongside Bat Yam's impressive opening scores, which include an attractive location, future union with 
the Tel Aviv municipality and sane prices, the city also shows signs of growth and renewal, which are 
reflected in an accelerated development of infrastructures, upgrading of the education system and 
flourishing of a diverse leisure culture. All these make Bat Yam a rare opportunity for young couples and 
investors in the Dan region. 

Urban Renewal and Real Estate Projects in Bat Yam 
Not fewer than 134 TAMA 38 (building rehabilitation) and evacuate and build projects are under way 
with the Bat Yam municipality. Here are some of the projects already underway today: 
 •An evacuate and build plan on the Yoseftal route, in which 1,010 new units will be built in six residential 
buildings. In five buildings the two lower levels will be commercial or public uses. 
 •In the Bilu, Balfour and Simcha Holtzberg streets, 374 new apartments will be built, 20% of which 
designated for young couples. 
 •In the northern city gate complex located on the seashore line, six new buildings will be built to include 
564 new apartments. The plan also includes a building for commerce and hotels. 
Alongside these, the city is building exciting real estate projects, one of which is the "Sea Park." As part 
of this project, the plan includes more than 10,000 housing units, a state-of-the-art sports and leisure 
complex and an industrial zone comprising more than two million square meters of commerce and 
employment. 

City in Urban Development 
The Municipality of Bat Yam places an emphasis on improving the quality of life in the city, focusing on 
education and culture. The education system in the city has undergone a significant upgrade with an 
impressive 82% of the students eligible for matriculation. In the field of culture, emphasis has been 
placed on the establishment of fascinating cultural institutions such as the Fringe Theater, the Center 
for Multicultural Art and the Museum of Contemporary Art, which join the many entertainment venues in 
the city and upgrade its leisure culture. 

Transportation in Bat Yam: Today and in the Future 
There are two train stations in the city, through which Tel Aviv and other cities can easily be reached 
and the light rail is to begin operating in 2021. In addition, many bus stops are scattered throughout the 
city, allowing access to city center, Tel Aviv and other cities. 
For passengers in a private vehicle, the city is bordered by Highway 20 and the Jerusalem Road in Jaffa 
for an easy route to Tel Aviv, Herzliya and other central cities. The proximity to Route 431 also provides 
convenient access to Rishon LeZion, Modi'in and Jerusalem. 
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Bat-Yam – Une ville à fort potentiel dans le secteur immobilier 

En plus des résultats impressionnants de la ville de Bat Yam, dus notamment à son emplacement attrayant, ses prix 
raisonnables et au futur rapprochement avec la municipalité de Tel Aviv, la ville montre également des signes de 
croissance et de renouvellement. Ceux-ci se reflètent, notamment, dans un développement accéléré des infrastructures, 
ainsi que par l'amélioration du système éducatif et le développement d'offres diversifiées dans les secteurs de la culture 
et des loisirs. L'ensemble de ces éléments permet de caractériser la ville de Bat Yam comme une rare opportunité pour 
les jeunes couples et les investisseurs dans la région de Dan. 
Renouvellement urbain et projets immobiliers à Bat Yam 
Pas moins de 134 TAMA 38 (bâtiments réhabilités) et projets de construction sont envisagés, à ce jour, en accord avec 
la municipalité de Bat Yam. Parmi ceux-ci certains projets sont déjà en cours de réalisation : 
• Un plan de construction sur la route Yoseftal, au sein duquel 1.010 nouveaux logements seront construits dans six 
bâtiments résidentiels. Dans cinq de ces bâtiments, la construction de locaux à vocation commerciale ou publique sera 
autorisée au Rez-de-chaussée.  
• Dans les rues Bilu, Balfour et Simcha Holtzberg, 374 nouveaux appartements seront construits, dont 20% destinés 
aux jeunes couples. 
• Dans le complexe situé à l'entrée nord de la ville, en bord de mer, six nouveaux bâtiments seront construits incluant 
564 nouveaux logements. Le plan comprendra également la construction d'un bâtiment à vocation commerciale ainsi 
que la construction d'hôtels. 
Parallèlement aux projets décrits ci-dessus, la ville construit des projets immobiliers d'envergure tels que le "Sea Park". 
Dans le cadre de ce projet, le plan comprend plus de 10 000 logements, un complexe sportif et de loisirs à la pointe de 
la technologie ainsi qu'une zone industrielle comprenant plus de deux millions de mètres carrés destinés au commerce 
et à l'emploi. 
Une ville en plein développement urbain 
La municipalité de Bat Yam met l'accent sur l'amélioration de la qualité de vie dans la ville, en se concentrant sur 
l'éducation et la culture. Ainsi, le système éducatif dans la ville connait une amélioration significative avec comme point 
culminant un taux impressionnant de 82% d'Admis à l'examen du Baccalauréat. Dans le domaine de la culture, l'accent 
a été mis sur la création d'institutions culturelles fascinantes telles que le Théâtre Fringe, le Centre d'art multiculturel et 
le Musée d'art contemporain, qui rejoignent les nombreux lieux de divertissement de la ville et modernisent l'aspect 
culturel de la ville. 
Transport à Bat Yam : qu'en est-il à ce jour et pour l'avenir ? 
Il existe deux Gares dans la ville, qui permettent de se rendre facilement à Tel Aviv et dans un certain nombre d'autres 
villes et, à l'avenir, l'accès sera également possible via l'utilisation du tramway qui devrait fonctionner dès 2021. De plus, 
de nombreuses stations de bus sont dispersées dans l'ensemble de la ville, permettant l'accès au centre-ville, à Tel-
Aviv ainsi qu'à d'autres villes. 
Pour les conducteurs de véhicules automobiles, la ville est bordée par l'autoroute 20 par laquelle Tel Aviv peut être 
facilement atteinte. La route de Jérusalem à Yaffo est un moyen d'accès supplémentaire vers Tel Aviv, Herzliya et 
d'autres villes au centre du pays. Enfin, la proximité de la route 431 offre également un accès pratique à Rishon LeZion, 
Modi'in ainsi qu'à Jérusalem. 
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סגור חלון

אינסייט מרחובות נמכרה לחברה אסטונית ב-10.6 מיליון
שקל

ביהמ"ש אישר מכירת אינסייט ביופרמצבטיקה שנמצאת בהליך פירוק ■ מייצרת
קופקסון גנרי

גלי וינרב  17/7/17

בית המשפט המחוזי מרכז קיבל את המלצת עו"ד דורית לוי טילר, המנהלת המיוחדת
לחברת אינסייט ביופרמצבטיקה, למכור את פעילות החברה ונכסיה לחברה אסטונית

PharmaEstica Manufacturing ולשותף הישראלי שלה, ד"ר דוברוסלב מלמד. הפעילות
תימכר בתמורה לסכום של 10.6 מיליון שקל.

אינסייט, הפועלת מפארק המדע ברחובות, נוסדה ב-1991 על ידי ד"ר נעים תמרי (שהינו
בעל המניות היחיד בחברה טרם המכירה), והיא עוסקת בפיתוח ויצור תרופות שרובן גרסאות

גנריות לתרופות נגד דלקות כרוניות, אוסטופורוזיס, סרטן וטרשת נפוצה. לחברה יכולות
ייחודיות בתחום הביוסימילרס, תרופות ביולוגיות. בשיאה העסיקה החברה כ-140 עובדים.

החברה מוכרת את מוצריה לחברות אחרות אשר מפיצות ומשווקות אותן. לאחרונה עזב את
החברה אחד הלקוחות הגדולים שלה, והדבר פגע קשות בעסקי אינסייט והביא להתרסקותה

הכלכלית.

בתחילת חודש מאי השנה מונתה עו"ד לוי טילר למפרקת זמנית של חברת הפארמה
הישראלית, לאחר ש-36 מעובדי החברה (מתוך 60 עובדים) הגישו בקשה לפירוק בטענה
שאינסייט הגיעה לחדלות פירעון ולא שילמה להם משכורות. עוד נטען בבקשת הפירוק, כי

חובות השכירות של החברה לבדם נאמדים בכ-3.5 מיליון שקל.

ההכרעה על זהות הרוכשת התקבלה לאחר שהחברה האסטונית הגישה הצעה גבוהה
משמעותית מזו שהוגשה על ידי המתחרות, חברת BTG השוויצרית אשר רצתה לרכוש רק

את פעילות הקופקסון של החברה בתמורה ל-5.8 מיליון שקל.

ד"ר דובורסלב מלמד שימש בעבר כנשיא חברת החיסונים הגנריים SciGen שנמכרה
לחברת הביומד האמריקאית אופקו. כמו כן שימש כחוקר בתחום הפוריות באוניברסיטת בר

אילן, שם סייע לפיתוח תרופות בתחום פוריות הגבר וכן הקים שני סטארט-אפים נוספים
בתחום הביומד.

הסכום כולל את הזכות להשתמש בשם החברה ובקניין הרוחני שלה. הבקשה הוגשה
באמצעות עו"ד מור נרדיה.
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Trois amis ayant développé un concept en vue de créer une start-

up avaient commencé à mettre en place un business plan ainsi qu’un concept, un logo, etc.,
mais comme pour un grand nombre d’autres entreprises en devenir, leur projet a été
abandonné. Ce n’est que plus tard, que deux des amis ont découvert que le troisième avait
finalement créé la start-up, telle qu’ils l’avaient imaginée ensemble.

http://www.ashdodcafe.com/2017/07/
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La question se pose dès lors de savoir si les associés « mis de côté » disposent d’un
quelconque droit sur la start-up telle qu’elle a été créée par la suite ?

Le Tribunal de Tel Aviv, a rendu fin 2016 un arrêt sur une situation semblable. En l’espèce,
trois hommes d’affaires avaient eu l’idée jusque-là inédite de créer, à l’échelle nationale, un
réseau de magasins d’alcool à prix réduit. Pour promouvoir cette initiative, ils avaient non
seulement élaboré un business plan, mais également commencé à présenter leur projet à
des investisseurs, à choisir des emplacements pour les magasins, à concevoir le logo, à
examiner les coûts, à organiser des réunions avec des experts afin de prendre conseil, etc…
Néanmoins, le Tribunal a rejeté l’action en justice des demandeurs et a jugé que la Loi sur la
protection des droits d’auteur ne permet pas de protéger une idée ou un concept, mais
seulement les méthodes d’expression d’une telle idée ou d’un tel concept. Or, en l’espèce,
l’ensemble des démarches réalisées par les partenaires pouvait être assimilé à des
recherches préliminaires, n’ayant pas été suivies d’actions concrètes.

Par opposition au cas ci-dessus, dans une autre affaire, le Tribunal a accepté de reconnaître
la propriété des droits d’auteur à un entrepreneur sur son idée. Cette affaire portait sur une
start-up inédite, dont le principe était d’aider à retrouver les propriétaires de chiens n’ayant
pas nettoyé après les besoins de leur animal de compagnie, via l’utilisation de Tests ADN. Le
concept avait été suggéré en amont à une autorité locale, qui avait commencé à le mettre en
œuvre par elle-même.
Le Tribunal a accepté la demande de l’entrepreneur et lui a reconnu des droits d’auteur sur
son idée, non seulement parce qu’il l’avait initiée, mais aussi parce qu’il avait réalisé de
nombreuses démarches afin de mettre en œuvre son idée et pour lesquelles il avait supporté
l’ensemble des coûts financiers engendrés. Le demandeur avait notamment commandé la
réalisation d’une étude sur le sujet ainsi que l’exécution d’un « pilote ».

Il en ressort que pour déterminer si l’entrepreneur a le droit ou non d’exiger la
reconnaissance d’un droit d’auteur sur son idée, il est nécessaire d’examiner la
singularité de l’idée, mais également les démarches entreprises par l’entrepreneur
dans le but de promouvoir son idée.
Au regard de la jurisprudence précitée, il est vivement recommandé, pour les co-
entrepreneurs de signer, dès les prémices de la création de leur entreprise, un accord
permettant de réglementer de manière claire et explicite les relations entre les parties. En
effet, même si l’idée ne répond pas aux exigences de reconnaissance des droits d’auteur de
l’un des fondateurs, l’accord aura pour but d’éviter les conflits éventuels sur la propriété des
droits d’auteur quant au concept initial.
Dans le cadre de la rédaction du contrat entre les associés fondateurs, l’avocat devra veiller
à incorporer une clause relative au type d’obligations de financement incombant à chacun
des associés. Il est par ailleurs, vivement déconseillé de télécharger un contrat standard ou
de reprendre un contrat rédigé dans des circonstances différentes et qui ne correspondrait
pas aux circonstances de l’espèce. En effet, la signature d’un contrat non adapté à la
situation pourrait conduire à des conséquences dévastatrices, qu’il s’agisse des droits des
parties, de l’aspect fiscal de l’opération ou encore vis-à-vis d’autres problématiques.
Enfin, il est à rappeler qu’il est vivement déconseillé aux créateurs de start-ups de faire appel
à un avocat inexpérimenté ne disposant pas de suffisamment de connaissances et
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d’expérience dans ledit domaine dans le but « d’économiser des fonds » au risque de
supporter des pertes encore plus importantes.

Cet article est donné a titre d’information générale et ne constitue pas une consultation
juridique particulière  
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רכישה: צת1ד!ב באמצעות דירות רוכשי של תשפטי ייצוגי בעניין ביהת״ש של עקרונית החלטה

tid ככונס גם המשמש רכישה קבוצת של 
כטל לשכ״ט זכאי אינו בפרויקט דירות של

מפורסמת דמות של הקטינות בנותיה על־שם הרשומות רירות שתי על נכסים ככונס שמונה עו״ד זכאי לו בשכ״ט היון במסגרת ניתנה ההחלטה

 מתארגנת
מישן; צת11ן

<טינשיונ<®’ם-אא",

077־333169

יצהר איל סטרציה:1איל צילוםהנושים של באינטרסים גם התחשבות

 הנושים, ע״ח לצורך שלא הכונס "העשרת
 המקום דה אין דיונית. הגינות בבחינת אינה

 נכסים כינוס ביצוע שכר. כפל לפסיקת
 הכונס את מזכה אינו רכישה בקבוצות

נוסף" משפסי ייעוץ עבור) בנסילת(שכר

לוי־וינריב אלה מאת

 רכישה קבוצת של עורך־דין
 שכר־טרחה לקבל יכול אינו

 ככונס תפקידו עבור גם - כפול
 וגם בפרויקט דירות של נכסים
 המשפטי כיועץ תפקידו עבור

 קבע כך - הרכישה קבוצת של
 המשפט בית שעבר(ג׳) בשבוע

בת״א. משפחה לענייני
 דיון במסגרת ניתנה ההחלטה

 עו״ד זכאי לו בשכר־הטרחה
 שתי על נכסים ככונס שמונה
 בנותיה על־שם הרשומות דירות

 מפורסמת, דמות של הקטינות
 בתקשורת. אלה בימים המככבת

 מחלוקת עמדה הדיון בלב
 הנכסים כונסי שני בין שנתגלעה

 באשר הדירות למכירת שמונו
 להיות שאמור לשכר־הטרחה

 מעוה״ד אחד מהם. לאחד משולם
 של המשפטי כיועץ גם שימש

 הדירות, מצויות בו הפרויקט
 על הדירות חבשי את והחתים

 לו ישולם לפיו סטנדרטי, הסכם
 מערך 1.5% בשיעור שכר־טרחה

 בנוסף זאת, שרכשו. הדירה
 של נכסים ככונס לשכר־טרחתו

דירות. אותן
 בדצמבר הסיפור של ראשיתו

 דורון עו״ד מונה אז אשתקד,
 של אביהן את שייצג אפיק,

 רשומות שהדירות הקטינות
 לצורך נכסים ככונס על־שמן,

 השנה במאי הדירות. מכירת
 חג׳ג׳, צחי עו״ד נוסף, כונס מונה

 למכירת יחד פעלו והשניים
 ניסוח במהלך אולם, הדירות.
 הדירות של המכר הסכם טיוטות

 אפיק בין מחלוקת התעוררה
 האחרון אם לשאלה באשר לחג׳ג׳

 ככונס לשכר־טרחה בנוסף זכאי
 לשכר־ גם דין, על־פי נכסים

 בהסכם הקבוע ההסכמי הטרחה
הדירות. של הרכישה

 מדובר כי הבהיר חג׳ג׳ עו״ד
 חתמו עליו סטנדרטי בהסכם

 המזכה בפרויקט, הרוכשים כל
 1.5% בשיעור בשכר־טרחה אותו

 הזכות רכישת הדירה(בגין מערך
 מכירת בגין גם וכך לדירה,
 עומד לא שהרוכש במקרה הזכות
הרכישה). הסכם בתנאי

 עו״ד פנה המחלוקת, בעקבות
 משפחה לענייני לביהמ״ש אפיק

 בעניין הוראות למתן בבקשה
התנגדות הביע ובמסגרתה זה,

 ההסכמי שכר־הטרחה לתשלום
 טען אפיק עו״ד חג׳ג׳. לעו״ד

 שכר לתשלום הצדקה אין כי
 חג׳ג׳, לעו״ד הנוסף הטרחה
 עבודה כל ביצע לא שהוא מאחר
 הרגיל לתפקידו מעבר חריגה
 ביהמ״ש. מטעם נכסים ככונס
 הליך כי הוסיף, לכך, מעבר

 הקטינות של דירותיהן מכירת
 של מפורשת הוראה מכוח נעשה

 כונסי ממינוי כחלק ביהמ״ש
המכירה פעולת ומשכך נכסים,

 התפקיד, ביצוע לצורך נדרשה
 בה שאין ובוודאי כהלכה, מונו לו

נוסף. שכר־טרחה להצדיק כדי
 הצטרפה בנושא, הדיון במהלך

 אפיק עו״ד של להתנגדותו
 גם הנוסף שכר־הטרחה לתשלום

 ממשרדו אברהמי־ארז אטי עו״ד
 המשמש ארז, איתן עו״ד של

 אחרים נכסים על מיוחד כמנהל
 של אמן בבעלות שנמצאים
 שתי כי סבור ארז עו״ד הקטינות.

 של על־שמן הרשומות הדירות
 בבעלות בפועל הינן הקטינות

 אף אברהמי־ארז עו״ד האם.
 שכר־ תשלום כי בדיון, העירה
 מהסכום יגרע הנוסף הטרחה
 הנושים לטובת להישמר שאמור

 ביהמ״ש על וכי האם, של
זו. בעובדה גם להתחשב
 - חג׳ג׳ עו״ד טען מנגד,

 גולדברג עמיעד עו״ד באמצעות
 כי - חג׳ג׳ צחי עוה״ד ממשרד
 מדובר לא כלל לנטען, בניגוד

 לדבריו, כפול. בשכר־טרחה
 כפול. אינו לכונס "התשלום

 זכויות של הוא הזה במקרה המכר
 זה - רכישה בקבוצת לדירה
 מי סטנדרטי. ממכר שונה הליך

 ההליך ואת העסקה את שמנהלך
 המשפטיים היועצים הם בפועל

 שונים שהם הפרויקט, של
 הפעילות מהכונס. לחלוטים

 נפרדת המשפטיים היועצים של
 שבפועל הם היועצים מהכונס.

הפעולות". מירב את עושים
 הכונס כי שני ארז השופט
 לפרויקט משפטי כיועץ המשמש

 כפול. לשכר־טרחה זכאי לא
 בתקנות הקצוב הכונס של "שכרו
 מכר הסכם עריכת גם כולל
 הנראה ככל כדין. רישומו וסיום

 התקנות קוצבות מדוע הסיבה זו
 הנהוג המקסימלי השכר כפל עד

 הן ובכך מכר, חוזה בעריכת
החוזים, ביצוע את גם משקפות

 כגון הנוספות, הפעולות את גם
שונים". פרסומים בנכס, ביקור

 של הסברו את דחה ביהמ״ש
 בעסקה מדובר אין כי חג׳ג׳, עו״ד

 המשפטיים היועצים וכי רגילה
 הם הרכישה קבוצת את המלווים

 אין המכר, "אגב מהפרויקט. חלק
 עבור וגם לכונס גם לשלם צורך

 כפול, תשלום בבחינת העסקה,
 מי שבין מהזהות נובע כולו שכול

 המשפטיים ליועצים מהכונסים
 ההליך בשל אשר הפרויקט, של

לעולם". הכינוס בא שנקטו,
 העובדה כי השופט, הוסיף עוד
 זכאי יהיה לא נכסים שכונס
 נטילת של בהוצאה להכרה

 הסכם, עריכת לצורך אחר עו״ד
 מדובר כאשר שבעתיים" "נכונה
 מהליכי חלק שהוא בהליך
 בנוסף, רגל. ופשיטת פירוק
 כי הטענה, את השופט הצדיק

אלא המחוזי, ביהמ״ש רק "לא

 משפחה לענייני ביהמ״ש גם
 לחדלות הנוגע בהליך הדן

 את בחשבון להביא חייב פירעון,
 ואין הנושים, של האינטרסים

מהם". להתעלם רשאי הוא
 "העשרת סיכם: ביהמ״ש

 על־חשבון לצורך שלא הכונס
 הגינות בבחינת אינה הנושים,
 בוודאי שבדין. הגינות או היונית
 אין פירעון, חדלות הליכי שאגב
 להיפגע צריכים תפקידים בעלי

 המקום זה אין ואולם בשכרם,
 שאני תוך שכר, כפל לפסיקת

 כינוס ביצוע כי במפורש אומר
 אינו רכישה... בקבוצות נכסים
 בנטילת הנכסים כונס את מזכה
 ייעוץ ל״ו) א׳ - עבור (שכר

 שונה הוא ואין נוסף, משפטי
 והוצאות השכר פסיקת לצורך
 שמדובר עוד מה ממכר: הבינום

 במכר ל״ו) א׳ - הנדון (במקרה
ס שנייה". יד דירת
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