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8201אפיק ושות' מברכת את קהל לקוחותיה בברכת שנה אזרחית טובה    

Afik & Co. Wishes All a Happy New Year 2018 and Season's Greetings 
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 עו"ד יאיר אלוני / הפסדת במכרז, האם סוף פסוק?   מאמר:     .1
You lost the tender, is it the end of the story? / Yair Aloni, Adv. 

משרד אפיק ושות'חברה קפריסאית שהפעולות שיש לבצע במקרה של אי זכיה במכרז תוך הדגמה ממקרה בו לאחרונה נושא במר מא
הודעה התדלוק הימי גם בנמל אשדוד אך קיבלהבמכרז  האותה מספר שנים בכל הקשור לביצוע תדלוק ימי בנמל חיפה, התמודד מלווה

המתמקד בכל קשת התחומים של המשפט האזרחימשרד אפיק ושות' עו"ד יאיר אלוני מת מאהמאמר  על כך שמציע אחר זכה במכרז.
  / http://he.afiklaw.com/articles/a247ניתן למצוא בקישור:העברית את המאמר בשפה   .והמסחרי, לרבות בתחום המכרזים והליטיגציה המסחרית

    

An article on the actions to be taken in the event of a failure to win the tender, as demonstrated by the recent case of a Cyprus 
company represented by the law firm of Afik & Co. for a number of years with regard to marine fueling at the Haifa Port, which filed 
a tender offer for the maritime bunkering services in the Ashdod port and received notice that it did not win r. The article is by Adv. 
Yair Aloni of Afik & Co., who focuses on the entire spectrum of civil and commercial law, including in the field of tenders and 
commercial litigation.  The article in English may be found at the link: http://www.afiklaw.com/articles/a247/ 

  לגבי שינויים בדיני העבודה בצרפת  Thomas, Mayer & Associés עדכון.  2
Update from Thomas, Mayer & Associés as to French Labor Law changes 

, בנוגע לחוקי עבודה חדשים EALG, החבר אף הוא ברשת Thomas, Mayer & Associésעדכון של משרד עורכי הדין הצרפתי 
   /http://he.afiklaw.com/articles/tma247 ניתן למצוא בקישור: האנגלית והצרפתית בלבדאת המאמר בשפה בצרפת.  

Update of the law office of Thomas, Mayer & Associés, a French member of the EALG, as to New Labor law 
regulations of Macron’s government: overview of the most emblematic and challenged provisions. The article in English 
may be found at the link: http://www.afiklaw.com/articles/tma247/ 

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

  מנהל שביצע עסקאות בידיעה שהחברה לא תוכל לעמוד בהן חשוף להטלת אחריות אישיתא. 
ת מסך; מנהל שביצע עסקאות בשם החברה בידיעהשלום רמלה:  לא כל ניהול לא תקין של חברה או הפרת חוזה יצדיקו הרמ

  /http://he.afiklaw.com/updates/5561לקריאה נוספת:    .  שהחברה לא תוכל לעמוד בהן חשוף להטלת אחריות אישית עליו
A manager who transacted knowing that the company will not be able to manage the transaction will be 
personally liable.  For more reading: http://he.afiklaw.com/updates/5562/ 

  
  כלכלי ייאכף גם אם צד נכנס להליכי חדלות פירעון-סעיף פיצוי מוסכם בעל הגיון מסחרי. ב

העליון:  רק במקרים נדירים של העדר הגיון כלכלי יתערב בית המשפט בגובה פיצוי מוסכם; פיצוי מוסכם בעל הגיון כלכלי שלא נועד
  fiklaw.com/updates/5563/http://he.a נוספת: לקריאה  לפגוע בשוויון ייאכף גם אם צד להסכם נכנס להליכי חדלות פירעון.

A liquidated damages clause based on commercial-economic logic will be enforced even if one of the parties 
entered liquidation proceedings. For more reading: http://he.afiklaw.com/updates/5564/
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  ודיני עבודה רוחניעדכוני משפט מסחרי, קנין .    4
Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

  ניסוח גורף וגנרי של תניית אי תחרות עשוי להפכה לבלתי אכיפה. א
צי דבר עם עיסוקו או תפקידו והיא לא הותאמהעבודה ת"א:  התחייבות סטנדרטית לאי תחרות עליה חותם עובד, שאין בה דבר וח

  /http://he.afiklaw.com/updates/5565  לקריאה נוספת: .ברבות השנים לידע שצבר עם התקדמותו בחברה נוטלת את העוקץ ממנה
An overreaching and generic drafting of a non-competition clause may render it unenforceable 
For more reading: http://he.afiklaw.com/updates/5569/ 

  
  2018ההרשאה הכללית לקיים מסחר עם עיראק תהיה בתוקף עד סוף שנת . ב

/0755http://he.afiklaw.com/updates/   לקריאה נוספת:.  מדינות אויב חל רק על אירן, סוריה ולבנון האיסור על סחר עם 8201שר האוצר: עד סוף  היתר

The general permit to trade with Iraq will be in force until end of 2018.  For more reading: http://www.afiklaw.com/updates/5571/ 

 
  זכות שימוש בסימן מסחר רשום תהיה חסרת תוקף ככל שלא נרשמה במרשם סימני המסחר. ג

ההרשאה לעשות שימוש בסימן מסחר רשום מחויבת רישום במרשם סימני המסחר כדי שיהיה לה תוקף; היעדר רישום  שלום ב"ש:
  /http://he.afiklaw.com/updates/5572  :תלקריאה נוספ  שאה טענות חוזיות.לא מונע ממקבל הרשות לטעון כלפי נותן ההר

Grant to use a registered trademark is invalid unless recorded with the Trademark registrar.  For more reading: 
http://www.afiklaw.com/updates/5573/ 

  משפט ציבורי ומכרזים עדכוני     .5
Public Law and Tenders Updates 

  קש כאשר מי שיבצע בפועל את העבודה לא עומד בתנאי הסף-אין לגשת למכרז עם איש
ת"א:  בית משפט לא יאכוף הסדר כובל בהסכם היפרדות בין בעלי מניות בחברה; אדם לא יכול להשתתף ב"נשף מסיכות" בו הוא שלום

 /http://he.afiklaw.com/updates/5574  לקריאה נוספת:.  לגשת למכרז למרות שהאחר הוא שיבצע את העבודה בפועלנותן לאחר יכולת 
One may not submit a tender offer with a straw-man when the one to perform the tender work does not 
fulfil the preconditions of the tender.  For more reading: http://www.afiklaw.com/updates/5575/ 

  עדכוני מקרקעין    .6
Real Estate Law Updates 

  דייר המתקן ליקוי ברכוש המשותף על דעת עצמו לא זכאי לשיפוי בגין הוצאותיו
העליון: הדייר נדרש להכיר במעמדה של נציגות הבית המשותף; לא יינתן החזר בגין הוצאות שהוצאו לתיקון הרכוש המשותף ללא 

 /576http://he.afiklaw.com/updates/5  לקריאה נוספת: . לא רק במקרים חריגיםאישור א
A tenant in a condominium who makes a repair in the common property without prior approval is not 
entitled to reimbursement of expenses.  For more reading: http://www.afiklaw.com/updates/5577/ 

 

  
איש וכולל מידע מקצועי 9,900אפיק משפטי הוא המגזין המקצועי של משרד אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון, המופץ אחת לשבועיים לקהל של כ 

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

לזכויות יוצרים אך ניתן להעבירו לכל אדם ובלבד שיועבר בשלמות וללא כל שינוי. אין באמור במגזין ייעוץ משפטי ובכל נושא מומלץ מגזין זה כפוף
  לפנות למשרדנו על מנת שהעובדות תיבחנה היטב בטרם תתקבל החלטה כלשהי.

  w.afiklaw.comhttp://ww למאגר פרסומים קודמים:  
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  הפסדת במכרז, האם סוף פסוק?  / יאיר אלוני, עו"ד   מאמר:  . 1
You lost the tender, is it the end of the story? / Yair Aloni, Adv. 

  
לקוחה של משרדנו, חברה קפריסאית שאנו מלווים אותה מזה מספר שנים בכל הקשור לביצוע תדלוק ימי בנמל 

כרז לביצוע עבודת התדלוק הימי גם בנמל אשדוד אך קיבל הודעה על כך שמציע אחר זכה חיפה, התמודד במ
במכרז.  האם במצב כזה עליה לפנות באופן מיידי לבית המשפט או שהיא יכולה לפעול תחילה לקבלת מידע 

  ]/he.afiklaw.com/articles/a247http//: :[לקריאה נוספתולשקול את דרכה?  
 
A client of our firm, a Cypriot maritime bunkering company that we have been escorting for 
several years in its activity of bunkering at the Haifa Port, participated in a tender for the 
bunkering services at the Ashdod Port, but received a notice that another bidder won the tender. 
Under such circumstances need it immediately petition the Court or can it first act to obtain data 
and consider its options?   [read more at: http://www.afiklaw.com/articles/a247/] 
 

  דיני עבודהמאמר: הרפורמה הצרפתית בנוגע ל  . 2
Article: New Labor law regulations of Macron’s government

 
דיני ברפורמה ב העוסק ,Thomas, Mayer & Associés מצורף עדכון של משרד עורכי הדין הצרפתי

 .  העבודה בצרפת
 

Attached is an update of the law office of Thomas, Mayer & Associés, a French member of 
the EALG, as to New Labour law regulations of Macron’s government. 
 

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

http://www.afiklaw.com/files/articles/tma247  

 
הינו משרד עורכי דין צרפתי עימו אנו עובדים ואשר אף הוא  Thomas, Mayer & Associésמשרד 

 ). www.ealg.comבו חבר גם משרד אפיק ושות' ( oup American Lawyers Gr-Euroחבר בארגון ה
 

Thomas, Mayer & Associés is a French based law firm with whom our office works and who 
is also a member of the Euro American lawyers Group (www.ealg.com) of which Afik & Co. is 
the Israeli member. 

  וניירות ערך עסקייםתאגידים, הגבלים עדכוני   . 3
Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 

  מנהל שביצע עסקאות בידיעה שהחברה לא תוכל לעמוד בהן חשוף להטלת אחריות אישית א.

A manager who transacted knowing that the company will not be able to manage the 
transaction will be personally liable 

, כב' 21.12.2107ום בעפולה, יאד גלובל אוטומוטיב בע"מ נ' גבע פוינט בע"מ ואח', בית משפט השל 50814-06-15תא (רמ') [
 ]השופט הבכיר זכריה ימיני

בעל מניות יחיד בחברה הזמין מחברה אחרת ציוד וחומרים בסכומים גבוהים תוך יצירת חוב בגין הציוד 
שסופק לה. החברה שסיפקה את הציוד ביקשה לבצע הרמת מסך ולייחס את חובות החברה לבעל המניות 

  ביצע הזמנות תוך שהוא יודע שלא יוכל לשלם בגין הסחורה שסופקה. והמנהל היחיד שלה שלטענתה 

בית המשפט קבע כי לא כל ניהול עסק בצורה לא מתוכננת כלכלית תצדיק הרמת מסך ולא כל הפרת חוזה 
על ידי חברה תוביל להטלת אחריות אישית על נושא משרה בחברה. עם זאת, לנושא משרה אין חסינות 

צע, רק משום היותו אורגן של החברה. כאן, בעל המניות ניהל את החברה באופן שיש להפרת חובה בדין שבי
בו נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולת החברה לפרוע את חובותיה, תוך שהוא מודע לכך. אשר על כן 

  הורה בית המשפט על הרמת מסך וייחוס חובות החברה לבעל מניותיה.

A sole shareholder of a company ordered goods from another company in high amounts 
while creating a debt in respect of the goods supplied. The supplier sought to pierce the 
corporate veil and attribute the company's debts to its only shareholder and manager, 
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arguing that he transacted  knowing that the company will not be able to pay for the goods 
supplied . 
The Court held that not any mismanagement of a company will justify piercing the corporate 
veil and not any breach of contract by a company will lead to the imposition of personal 
liability on the officers. However, an officer is not immune against breach of duty under law 
that he committed, only because he acted as an organ of the company. Here, the 
shareholder managed the company with taking risks regarding the company's ability to 
repay its debts, while being aware of this. Therefore, the Court ordered to pierce the 
corporate veil and attribute the company's debts to its sole shareholder. 

 
  כלכלי ייאכף גם אם צד נכנס להליכי חדלות פירעון-סעיף פיצוי מוסכם בעל הגיון מסחריב. 

A liquidated damages clause based on commercial-economic logic will be enforced 
even if one of the parties entered liquidation proceedings 

, כב' השופטים יורם דנציגר, יצחק עמית 13.12.2017, בית המשפט העליון, Better Place Incקרסו מוטורס בע"מ נ'  10208/16עא [
  ]ודוד מינץ

עמדה לייבא ובהסכם   יבואנית רכב התקשרה בחברה עם חברת בטר פלייס למתן שירותים לרכבים שהיא
נקבע מכסה מינימאלית של רכבים שיטופלו כל שנה וסעיף פיצוי מוסכם במקרה והמספר פחת ממספר 

מינימום זה.  עם כניסת בטר פלייס להליכי פירוק הגישה יבואנית הרכב תביעת חוב, לרבות בגין הפיצויים 
  המוסכמים, אך מפרקי החברה סירבו לאשר תשלום הפיצוי המוסכם.

עיף שנקבע מראש, המקים ס -ית המשפט העליון קבע, כי בתי המשפט נוהגים לכבד תניית פיצוי מוסכם ב
אולם לבית המשפט סמכות  -ללא הוכחת נזק במקרה של אי עמידה בתנאים  זכות לקבל תמורה נוספת

עת כריתת "אם מצא שהפיצויים נקבעו ללא כל יחס סביר לנזק שניתן היה לראותו מראש בלהפחית הפיצוי 
ואפילו אם  במקרים חריגים בלבד", אך השימוש בסמכות זו יהיה החוזה כתוצאה מסתברת של ההפרה

הנזק  ביןכל עוד מצא בית המשפט כי מתקיים יחס סביר, ולו בדוחק, בין הפיצוי המוסכם להפיצוי גבוה, 
.  מוסכם על כנו ולא יפחיתובמועד כריתת החוזה, יותיר בית המשפט את הפיצוי ה באופן אובייקטיבי הצפוי

כאן, גם אם תחזית הרכישות שבהסכם אינה מחייבת, התחייבות לכמויות מינימום היא התחייבות לפיצוי 
  מוסכם ומדובר במנגנון מושכל בין צדדים מסחריים ולכן בית המשפט לא יתערב בו.

קוף את עקרון השוויון בין כשחברה נכנסת לפירוק יבחן בית המשפט האם תניית הפיצוי המוסכם נועדה לע
ליבואנית להבטיח .  כאן סעיף הפיצוי נועד כלכלי משלה-היגיון מסחריהנושים בפירוק או שיש לתניית הפיצוי 

  . ם ולכן יש לו הגיון כלכלי והוא ייאכףתמורה מינימאלית בגין ההשקעות שביצעה לצורך המיז הרכב
A car importer entered into a contract with the Better Place company for the provision of 
services for vehicles to be imported by it and set minimum quantities of vehicles to be 
handled each year and liquidated damages if the number falls below such annual quantities. 
When Better Place entered into liquidation proceedings the importer filed a debt claim, 
including in respect of the liquidated damages, which was rejected by the liquidators. 
The Supreme Court held that the Courts customarily accept an agreed liquidated damages 
clause - a pre-determined clause that establishes the right to receive additional 
compensation without proof of damage in the event of non-compliance - but a Courts has 
the power to reduce the compensation "if it finds that the compensation was determined 
without any reasonable proportion to the damage that was foreseen at the time the contract 
was concluded as a probable result of the breach.” However, the use of such power will be 
in exceptional cases only, and even if the compensation is high, as long as the Court finds 
that there is a reasonable relation, even if farfetched, between the agreed liquidated 
damages and the damage objectively foreseen the time of execution of the contract, the 
Court will honor the agreed compensation and will not reduce it. Here, even if the forecast 
of purchases in the agreement is not binding, a commitment to minimum quantities is a 
commitment to liquidated damages and it is a reasoned mechanism between commercial 
parties and therefore the Court will not intervene. 

When a company enters liquidation, the Court will examine whether the liquidated damages 
is intended to circumvent the principle of equality between creditors in liquidation or that 
such liquidated damages clause has a commercial-economic logic. Here the compensation 
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clause is intended to ensure that the car importer has at least minimal compensation for the 
investments made for the purpose of the venture, and therefore has economic logic and will 
be enforced. 

 
  עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה.     4

Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 
  ניסוח גורף וגנרי של תניית אי תחרות עשוי להפכה לבלתי אכיפה. א

An overreaching and generic drafting of a non-competition clause may render it 
unenforceable 

, כב' 14.12.2107יפו, -אביב-אלון טכנולוגיות גז בע"מ נ' זאב גולן, בית הדין האזורי לעבודה בתל-דור 22487-11-17סעש (ת"א) [
 ]השופטת יפית זלמנוביץ גיסין

החברה טענה כי עבר לעבוד בחברה מתחרה  .התפטר מעבודתו בתפקיד בכירשנים  15הועסק משך עובד ש
כך הגישה בקשה למתן צו מניעה האוסר עליו לעבוד אצל המתחרה עד לתום שנתיים ממועד סיום ומש

  העסקתו אצלה וזאת לאור תניית אי תחרות עליה היה חתום. 

גנרית, שאין בה דבר וחצי דבר לאי תחרות עליה חתם העובד הינה התחייבות בית הדין לעבודה קבע, כי ה
. דווקא בחברהעם התקדמותו עובד ותאמה ברבות השנים לידע שצבר התפקידו והיא לא ה או עם עיסוקו

נוטלת את העוקץ מן  חברהכל עובדיה של ה העובדה כי מדובר בהתחייבות סטנדרטית, עליה חותמים
  .שעה שלא הוכחו התנאים להגבלת עיסוקו של העובד הבקשה נדחתה ההתחייבות.

An employee, who was employed for 15 years in a senior position, resigned.  The employer 
contended that the employee commenced working in a competing company and thus moved the 
Court for an injunction prohibiting him from working for the competitor until the end of two years from 
the date of termination because of a non-competition clause in the agreement . 

The Labor Court held that the non-competition undertaking signed by the employee is generic, has 
nothing to do with his position or his job and has not been adapted over the years to the knowledge 
accumulated by the employee as he progresses in the company. The fact that this is a standard 
commitment, signed by all company employees, takes the sting out of the commitment. Because 
the conditions for restricting the employee's occupation were not proven, the application was 
rejected. 

 
  2018ההרשאה הכללית לקיים מסחר עם עיראק תהיה בתוקף עד סוף שנת . ב

The general permit to trade with Iraq will be in force until end of 2018 
  ]712.201, 1939הרשאה כללית לפי פקודת המסחר עם האויב, [

האיסור חל הן על סחר ישיר והן על סחר עקיף עם על פי הדין הישראלי חל איסור על סחר עם מדינות אויב, 
ריגים.  פעילות כלכלית עם אויב או לטובתו ואין לו כל ח של וכולל כל סוג מאדהיקף האיסור רחב המדינה. 

קיימת הרשאה כללית  עיראקאך לגבי  אירן, סוריה ולבנוןכיום מוגדרות ארבע מדינות אויב: עיראק, 
והיא תעמוד  כעתעיראק. הרשאה זו הוארכה  למסחר עםקובעת היתר זמני ההחתומה על ידי שר האוצר 

  .  2018דצמבר,  31בתוקפה עד ליום 

  

Israeli law prohibits trade with enemy countries, which prohibition applies to both direct and 
indirect trade with an enemy country. The scope of the prohibition is very broad and includes 
any economic activity with the enemy or to the enemy's advantage, without any exception. 
There are currently four countries only that are defined as "enemy countries": Iraq, Iran, 
Syria and Lebanon, but as to Iraq there is a general authorization signed by the Israeli 
Minister of Finance which provides a temporary permit to trade with Iraq. This authorization 
was now extended and will be in force until December 31, 2018. 
 



  
-6-  

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

 

  

  זכות שימוש בסימן מסחר רשום תהיה חסרת תוקף ככל שלא נרשמה במרשם סימני המסחר. ג
An agreement defining relations between parties will prevail over a later agreement 
dealing with a specific matter 

, כב' השופטת סיגלית 23.10.2017, בית משפט השלום בחיפה, INNALABS LTDגיטיאס גץ בע"מ נ'  29611-06-17תא (חי') [
 מצא]
מתחרה להשתמש בסימן מסחר של החברה.  לאחר פטירת בעל המניות ל הרשאה נתן בחברה מניות בעל

  תבעה החברה על השימוש בסימן המסחר.

קבע, כי מתן הרשאה לאחר לעשות שימוש בסימן מסחר דורשת רישום אצל רשם סימני המסחר  בית המשפט
לתת לאחר זכויות בנכסי החברה.  עם זאת,  יכולוללא רישום אין לה תוקף.  בכל מקרה, בעל מניות אינו 

 הפרת ההסכם מולו בשל כך שקיבל הרשאה חסרת בגיןברמה החוזית רשאי מקבל זכות השימוש לתבוע 
  תוקף.

A shareholder in a company authorized a competitor to use a trademark of the company. 
Following the demise of the shareholder, the company filed a claim due to the use of the 
trademark. 

The Court held that granting permission to another to use a trademark requires registration 
with the Registrar of Trademarks and without registration it is of no validity. In any case, a 
shareholder is not empowered to grant rights to company assets. However, on the 
contractual level, the receiver of the right of use is entitled to sue for breach of the 
agreement for receiving a powerless authorization. 

  משפט ציבורי ומכרזיםעדכוני .    5
Public Law and Tenders Updates 

  קש כאשר מי שיבצע בפועל את העבודה לא עומד בתנאי הסף-אין לגשת למכרז עם איש
One may not submit a tender offer with a straw-man when the one to perform the 
tender work does not fulfill the preconditions of the tender

  ], כב' השופט אריאל צימרמן19.12.2017יפו,  -אורי גלברסון נ' ניר כהן, בית משפט השלום בתל אביב  4448-11-17תא (ת"א)[
שני צדדים הקימו יחד חברה משותפת כדי לגשת למכרז של הביטוח הלאומי, אשר בתנאי הסף לו יכול היה 

רק צד אחד לעמוד.  לאחר מספר שנים נפרדו הצדדים ובהסכם ההיפרדות נקבעה תניית אי תחרות בין 
ול לעסוק בתחומים שהאחר קיבל במסגרת ההיפרדות.  הצדדים כך שכל צד עוסק בתחום מסוים ולא יכ

  כשאחד הצדדים החל להתחרות בשני, דרש זה צו מניעה שימנע ממנו לעשות כן.
 2כמשמעותו בסעיף  בית המשפט סירב ליתן צו מניעה וקבע, כי איסור תחרות לא מוגבל בזמן הוא הסדר כובל,

שקבע בית  ז הביטוח הלאומי חזר בית המשפט על ההלכה, ולכן לא ייאכף.  לגבי מכרלחוק ההגבלים העסקיים
כשרשות ציבורית עורכת מכרז ומציגה המשפט העליון לפיה הסדר כזה הוא חותר תחת עקרונות דיני המכרזים.  

ולא להשתתף ב"נשף  תנאי סף, על מגיש ההצעה, המתיימר להיות זה שיבצע את העבודה, לעמוד בתנאי הסף
קש עבור מישהו אחר שהוא רק "משאיל" לו את התנאים לעמידה בתנאי הסף. -ישמסיכות" בו הוא משמש א

מדובר לא רק בפגיעה בשוויון מול מציעים אחרים וגורמים אחרים שיכולים היו לגשת למכרז, אלא גם בעקרון 
שעה שהמבצע בפועל אינו עומד בתנאי הסף, הנועד למקסם את הסיכוי לביצוע הפרויקט כנדרש; היעילות 

  .עקרון ההגינות וטוהר המידותבו
Two parties established a joint company to submit an offer for a tender of the Israeli National 
Security, which threshold conditions thereof only one side was able to meet. After a number 
of years the parties separated and the separation agreement established a stipulation of non-
competition between the parties, so that each party deals with a particular area and can not 
deal with the areas that the other received within the framework of the separation. When one 
of the parties began competing with the other, the other demanded an injunction preventing it 
from doing so. 

The Court refused to issue an injunction and held that the unlimited limitation of competition is 
a restrictive arrangement within the meaning of Section 2 of the Restrictive Trade Practices 
Law, and therefore will not be enforced. With regard to the National Insurance tender, the 
Court repeated the Supreme Court holding that such an arrangement undermines the 
principles of tender law. When a public authority prepares a tender and presents threshold 
conditions, the bidder, who claims to be the one to carry out the work, must meet the threshold 
conditions and not participate in a "masquerade ball" in which it serves as a straw-man for 
someone else to whom it only "lends" the terms for meeting the threshold conditions. This is 
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not only a violation of equality with other proposers and other entities that could have entered 
the tender, but also the principle of efficiency when the actual operator of the tender does not 
meet the threshold conditions, which is intended to maximize the chances of executing the 
project as required; and the principle of decency and integrity. 

  עדכוני מקרקעין.    6
Real Estate Updates 

  ין הוצאותיודייר המתקן ליקוי ברכוש המשותף על דעת עצמו לא זכאי לשיפוי בג

A tenant in a condominium who makes a repair in the common property without prior 
approval is not entitled to reimbursement of expenses 

, כב' השופט ניל 14.12.2017בית המשפט העליון,  קרית אתא, 48המשותף סוקולוב שמעון חיים נ' נציגות הבית  4984/17רעא [
 ]הנדל

  דייר בבית משותף תיקן ליקוי בשטחים המשותפים ודרש החזר של העלות.   
המשותף היא באמצעות פניה לנציגות הבית רכוש לתיקון פגמים בדרך המלך בית המשפט העליון קבע, כי 

על הבתים  תביעה למפקח להגישעל הדייר , לתיקון הפגםגות הבית המשותף מסרבת .  ככל שנציהמשותף
את  ולתקןמכיסו כסף הוציא ללמפקח, אלא שלא להגיש תביעה בוחר  אם הדייר נגד הנציגות.  המשותפים

אים בין היתר, כי התקיימו התנ להראות, בגין הוצאותיו יצטרך הדייראזי על מנת לקבל שיפוי  ,הפגם בעצמו
דחיפות קיימת סירבה לתקן; היא פניה לנציגות ונעשתה הייתה לתקנו; ליקוי שחובת הנציגות מדובר ב: הבאים

 הדייר פגיעה קשה ביכולתקיימת ; עיכוב בגין פניה למפקח היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותילתיקון ו
דייר לא יזכה , שכן משקל לעלות התיקוןינתן י .  בנוסף,בצורה נאותה בוצע תיקון הליקויולעשות שימוש בנכס; 

  .לשיפוי בגין הוצאות בלתי סבירות
ין, המהווה רכוש משותף, והליקוי תוקן בצורה נאותה. עם זאת, בית במקרה דנן, הליקוי היה בחגורת גג הבנ

קן את לא פנה לנציגות הבית המשותף ולדיירים האחרים בדרישה לתהמשפט דחה את התביעה מכיוון שהדייר 
לפגיעה קשה  הייתה גורמתלא הוכח שפניה למפקח ו דחיפות לתיקון הליקוי, לא הוכח שהייתה הגג המשותף
    .לעשות שימוש בנכס הדיירביכולתו של 

A tenant in a condominium performed a repair in the common property and demanded  reimbursement. 

The Supreme Court held that the main road to repair defects in the common property is by approaching 
the condominium’s house committee. If the condominium’s house committee refuses to repair the 
defect, the tenant must file a claim to the Condominium Supervisor. If the tenant chooses not to file a 
claim with the Supervisor, but to pay out of his own pocket and repair the defect himself, then in order 
to receive reimbursement for his expenses, the tenant will have to show, among other things, that the 
following conditions have been met: It is a defect which obligation to repair applies to the 
condominium’s house committee; A request for repair was made to the condominium’s house 
committee and they refused to repair it; There is an urgent need to repair and the delay for approaching 
the Supervisor would have significantly increased the damage; There is a severe damage to the 
tenant's ability to use the property and repairing the defect was carried out properly.  Additionally, the 
Court will consider the cost of the repair because a tenant will not be entitled to reimbursement for 
unreasonable expenses. 

In this case, the defect was in the roof support of the building, which is a common property, and the 
defect was properly repaired.  However, the Court rejected the claim because the tenant did not 
approach the condominium’s house committee and other tenants and asked to repair the shared roof.  
Also, It was not proven that there was an urgent need to repair the defect nor that it would have harmed 
the tenant's ability to use the property. 
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  *יאיר אלוי, עו"ד / הפסדת במכרז, האם סוף פסוק? 

של משרדו, חברה קפריסאית שאו מלווים אותה מזה מספר שים בכל הקשור לביצוע תדלוק ימי  הלקוח

במל חיפה, התמודד במכרז לביצוע עבודת התדלוק הימי גם במל אשדוד אך קיבל הודעה על כך שמציע 

תחילה לפעול  הא יכולילפות באופן מיידי לבית המשפט או שה העליבמצב כזה אחר זכה במכרז.  האם 

  ?  הלקבלת מידע ולשקול את דרכ

כלל ידוע במשפט מיהלי בכלל, ובדיי המכרזים בפרט, כי טעות יש להעלות ללא שיהוי.  החוק קובע 

הודעה עליה או ודע עליה, לפי ה קבלשהתיום שההחלטה פורסמה או מיום המימים  45מגבלת זמן של 

חסום דיוי אשר ימע ממו להעלות את טעותיו לפי היתקל במ.  החורג ממגבלת זמן זו עשויה להמוקדם

  ימים אלה. 45עם זאת, לעתים סיבות העיין יגרמו לכך ששיהוי יתקיים זמן רב לפי שחלפו  בית המשפט.

לפות למפרסם המכרז ולדרוש לעיין במסמכי ההצעה הזוכה, בפרוטוקולי ישיבות ועדת על כן, מוצע 

, מייד עם קבלת הודעה בדבר אי עליהן התבססה בעת קבלת ההחלטההמכרזים וכן בחוות הדעת אשר 

קודת הזמן הרלווטית המועד בו התאפשר למציע במכרז לממש את זכות העיון יחשב כ.  זכייה במכרז

, הואיל ורק לאחר עיון במסמכים אלה יתן יהיה לבחון הימים להגשת העתירה 45ממה יש למות את 

מוצע לא להקל ראש .  ת שיקול הדעת וקבלת ההחלטה בעיין הזוכה במכרזהאם פלו פגמים בעת הפעל

שהזוכה שבחר כלל איו עומד בתאי  יתן לגלותיהיה לא אחת בזכות לעיין במסמכי ההצעה הזוכה, שכן 

צירוף ערבות שלא בהתאם לוסח המבוקש  :הסף שקבעו במכרז או כי בהצעתו פלו פגמים שוים (כגון

פעל והבו אופן ה ה של, בדיקה מדוקדקת של פרוטוקולי ועדת המכרזים תאפשר בחיכמו כן  במכרז).

ולעתים אף יגלה כי מסמכים מסוימים לא מסרו לעיון ויש  שיקול הדעת על ידי חברי ועדת המכרזים

 יתן יהיה להתרשם האם ועדת המכרזים הפעילה את סמכותה באופן עצמאי ,.  כך, למשללדרוש אותם

, האם ערך דיון עייי בטרם התקבלה החלטה והאם המלצות של יועצים חיצוייםימצה באופן עיוור או א

של מסמכי המכרז ומסמכי ההצעה הזוכה  הבחיה מהיר  החלטת ועדת המכרזים היתה מומקת וסבירה.

  בסס את הטעות. אפשר לשל התשתית העובדתית ותטובה יותר תאפשר הבה 

, לאור להעלות בפיה את מלוא הטעותועדת המכרזים וולפות בהקדם ליש  לאחר שבוססו הטעות

במקרה שדון בבית המשפט    .ההליכים מול הרשות המיהלית בטרם פיה לבית המשפט הדרישה למיצוי

כי פיה לבית המשפט בטרם יתה החלטה קבע ובו ועדת המכרזים השתהתה בתשובתה,  לפי מספר שים

.  לכן, ראה שכל עוד , למרות העיכוב שחלדת המכרזים עשויה להיחשב כאי מיצוי הליכיםסופית מצד וע

, ועמדה סופית של ועדת המכרזים לטעות שהועלו התייחסות עיייתמדובר ביסיון לגיטימי לקבל 

  . לא ייחשב הדבר כשיהוילהבדיל מיסיון מלאכותי להאריך את הזמן להגשת העתירה, 

מראשיתו של הליך חשוב להיוועץ עם עורך דין משקל רב לאופן התהלות העותר קיים  לאור העובדה, כי

דרכי הפעולה הכוות בחית שם עם קבלת הודעה על אי זכייה וזאת, בין היתר, להמכרז ככלל, ובפרט 

כדי למוע מימוש המכרז טרם הכרעה על ידי בית  ביותר, לרבות הצורך בהגשת בקשה למתן צו מיעה

  .  המשפט
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You lost the tender, is it the end of the story? / Yair Aloni, Adv. * 

A client of our firm, a Cypriot maritime bunkering company that we have been escorting for several 
years in its activity of bunkering at the Haifa Port, participated in a tender for the bunkering services 
at the Ashdod Port, but received a notice that another bidder won the tender. Under such 
circumstances need it immediately petition the Court or can it first act to obtain data and consider 
its options? 

A well-known principle of administrative law in general and in the tenders in particular, is that 
contentions must be raised without delay. The law provides a time limit of 45 days from the day 
the decision was published or from the date on which notice was received or was learnt of, 
whichever is earlier. One who exceeds this time limit, may encounter a procedural barrier that will 
prevent one from moving the Court. However, sometimes circumstances will turn contentions moot 
long before these 45 days have elapsed. 

Therefore, it is advisable to contact the publisher of the tender and request to review the winning 
bid documentation, minutes and protocols of the tenders committee meetings and legal opinions on 
which the decision was based upon, all immediately after receiving of the non-winning notice at 
the tender. The date on which the bidder was able to exercise its right to access information will be 
considered as the point from which the 45 days for submission of the petition are calculated, 
because only after examining such documentation will it be possible to examine whether flaws exist 
in the exercise of discretion and decision making process in the choosing of the wining bid. 

It is advisable not to take lightly the right to review the documentation of the winning bid, because 
one may discover that the selected bidder did not meet the threshold conditions set out in the tender 
or that its proposal was defected (such as the inclusion of a guarantee not in accordance with the 
tender requirements). In addition, a careful review of the tenders committee's protocols will enable 
an examination of the manner in which the discretion of the members of the tenders committee was 
exercised and sometimes even reveal that access to certain documents was not granted and such are 
to be demanded. For example, it will be possible to see whether the tenders committee exercised 
its administrative power independently or blindly adopted the recommendations of an outside 
consultant, whether a substantive discussion was held before a decision was made and whether the 
tenders committee's decision was reasoned and reasonable. A quick review of the tender documents 
and the documents of the winning bid will also enable a better understanding of the factual basis 
and will enable to base the legal arguments. 

Once the claims have been substantiated, it is necessary to approach the tenders committee as soon 
as possible and present the arguments fully, due the duty to exhaust the proceedings before the 
administrative authority prior to approaching to the Court.  In a case that was discussed at Court 
several years ago a tenders committee did not answer an approach of a bidder but it was held that 
petitioning the Court before a final decision was made by the tenders committee may be considered 
failure to exhaust proceedings, despite the delay. Thus, a legitimate attempt to receive a substantive 
response to claims raised and receipt of a final position of the tenders committee, as opposed to an 
artificial attempt to extend the time for submission of the petition, will not be considered as delay. 

In light of the fact that a petitioner's conduct is of great importance, it is important to consult with 
an attorney from the beginning of the tender process in general, and especially upon the receipt of 
a non-winning notice and this, inter alia, in order to examine the best methods of action, including 
the need to file an application for an injunction to prevent consummation of the tender prior to a 
decision by the Court. 

 

                                                 
 *Yair Aloni is a senior associate in the law firm of Afik & Co., Attorneys and Notaries 
(www.afiklaw.com) and his practice centers on commercial law and litigation, IP, tenders and public 
law.  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 



 
1 Legal Update 

 

New Labour law regulations of Macron’s government: overview 

of the most emblematic and challenged provisions 
The five ordinances n° 2017-1387 of 09/22/2017 of Macron’s government reforming the French Labour Code were 

published on 23 September 2017.  

Some of the voted measures immediately came into force but others require preliminary enforcement decrees 

announced by the end of the current year. By 1st January 2018 the entire reform should be applicable. 

 

Scheme 

1 Reform of the procedural rules and grounds 

for dismissal 

2 Creation of a collective procedure of 

termination of employment contract by 

mutual agreement 

3 Reform of the organization of work 

4    Reform of employees’ representation 

5    Reform of the collective negotiation 

6  Reform of occupational health  

7 Contact us 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reform of the procedural rules and 

grounds for dismissal 
 
Dismissal grounded on personal or economic 
reasons 
 
Disappearance of the classic dismissal letter and 

introduction of an option to revise it after its 

notification: 

 
- It will be replaced by a standard document (Cerfa 

form);  

 

-  The grounds of the dismissal set forth in the letter 

can be completed after its notification at the 

employer’s initiative or at the employee’s request;   

 

- The grievance related to the lack of motivation of 

the dismissal will only give rise to a compensation for 

procedural breach amounting to 1 month’s salary 

at most.    

 

The absence of preliminary interview will no longer 

invalidate the entire dismissal procedure 

 
It will be only compensated by damages to the 

dismissed employee up to 1 month’s salary at most.   

 

� The enforcement decrees are expected by the 

end of the current year  
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Setting of both a minimum and a maximum 

threshold for damages granted  to employees in 

case of (i) unfair dismissal (ii) grounded 

acknowledgment of the termination of the 

employment contract by the employee (referred 

to as “prise d’acte de la rupture du contrat de 
travail” in French) and (iii) judicial breach of the 

employment contract further to employer’s fault. 

 
The minimum compensation is set at 3 month’s gross 

salary for employees having at least 2 years of 

seniority in companies of at least 11 employees. 

 

The maximum compensation is set at 20 month’s 

gross salary for employees having at least 30 years of 

seniority. 

 

Furthermore, the judge is still entitled to mitigate the 

damages granted further to the scale set for the 

dismissal allowance. 

 

Setting of a minimum threshold for damages 

granted in case of a null dismissal (violation of a 

fundamental right or a specific protection, 

harassment or discrimination)  

 
The compensation is set at a minimum of 6 month’s 

gross salary (without prejudice of the employee’s 

severance payment). 

 

- breach of the legal rehiring priority in case of 

economic dismissal (at least 1 month’s salary 

instead of 2); 

 

- nullity of the economic dismissal in the presence of a 

Safeguard Employment Plan (minimum 6 months’ s 

salary instead of 12); 

 

- failure to reintegrate the employee victim of a 

professional accident or an occupational disease, 

or breach of the reclassification obligation in case 

of incapacity (at least 6 months’ s salary instead of 

12).   

 

Revaluation of 25% of the legal termination 

allowance and easing of its conditions of 

entitlement  
 
Any employee having at least 8 month’s seniority in a 

company is now entitled to legal termination 

allowance 

 

� Provisions already in force and applicable to 

dismissals notified since the ordinance’s 

publication (see revised articles L 1234-9, 

1235- and following of the French Labour 

Code).  

Alignment of the delay to initiate legal action 

challenging an employment contract’s 

termination at 12 months for all dismissals (except 

for specific litigation or shorter deadline legally 

set)  

 

Dismissal grounded on economic reasons 
 

The economic grounds of the dismissal are now to be 

appreciated on a national scale as well as the 

reclassification obligation (excluding fraud). 

End of the employer’s obligations to reclassify the 

dismissed employee abroad when the company 

belongs to an international group.  

 

� Already in force (see revised articles L1233-4 

and followings of the French Labour Code)  

Creation of a collective procedure 

of termination of employment 

contract by mutual agreement  

It is now possible to set a collective framework for 

multiple termination of employment contracts by 

mutual agreement which will be validated by French 

Labour Administration (DIRECCTE) 

 

� The enforcement Decree is expected by the 

end of the current year (see new article L 

1237-19 and followings of the French Labour 

Code). 

Reform of the organization of work  

Home-based working is facilitated  

 
It can be set up in the company further to a collective 

agreement or in an internal charter drafted by the 

employer. 

 

Occasional home-based working is now possible 

further to a simple agreement between the employer 

and the employee without any particular formality. 

 

� Already in force  (see revised article L 1222-9 

of the amended French Labor Code) 

Resorting to the temporary or fixed-term contracts 

further to collective bargaining agreement is 

facilitated  

 
The agreement will set out the practical conditions of 

this (total duration of the contract, possible renewal, 

mandatory waiting time between 2 contracts etc.…). 

 

Possibility to conclude a permanent construction 

contract or a permanent operation contract by 

branch agreement 

 

� Already in force  (see revised articles L 1236-8 

and followings of the French Labour Code) 

 

Reform of employees’ 

representation 

Creation of a single representative entity named 

Social and Economic Committee(referred to as 

”Comité Social et Economique” in French (CSE)) 

no later than 31 December 2019 

 
It would replace the current Employee’s 

representatives (referred to as “Délégués du 



 
3 Legal Update 

Personnel” in French) in companies having at least 11 
employees and would also merge as well the Works 

Council (“referred to as Comité d’Entreprise”in 
French), the Workplace Health and Safety 

Committee (referred to as “CHST” in French and the 
Employee’s representatives in companies having at 

least 50 employees. 

 

The CSE will be set up in each company or at a 

higher level in the economic and social unit or at the 

intercompany level. 

 

The members of the CSE would be elected for 4 years 

and would be limited to 3 successive terms of office 

(except for companies having less than 50 

employees). 

 

NB: A transitional period is provided to enable 

companies to align their structure and the CSE will 

only be set up after the end of the current term of 

office of the elected employee’s representatives (no 

later than 31st December 2019) 

 

� The enforcement Decree is expected for the 

end of  the current year (see revised articles L 

2311-1 and followings of the French Labour 

Code) 

 

Reform of the collective negotiation 

 
Facilitation of the collective negotiation in small 

companies (referred to as “PME”/”TPE” in French) 

 
The right to collective negotiation is extended to all 

companies having less than 50 employees (basically, 

the employer will be able to directly negotiate with 

the employees). 

Companies having less than 20 employees will be 

able to negotiate with an unelected employee not 

properly mandated by a trade union. In companies 

having between 20 and 50 employees, the 

negotiation will be possible with an elected non-

mandated employee. 

� The enforcement Decree is expected by the 

end of the current year 

Creation of the term Company’s Agreement 

(referred to as “convention d’entreprise” in French) 

to replace the former terms of corporate 

agreement or institution’s agreement (referred to 

as “accord d’entreprise/ “d’établissement” in 

French) unless otherwise specified. 

 

The architecture defined by the El Khomri law of 8 

August 2016 is maintained 

 
- Company’s Agreement concluded before or after 

unless the latter provides guarantees at least 

equivalent;  

- Domains reserved for to Company’s Agreement; 

- Public policy provisions. 

 

Reform of occupational health   

The scope of the employer’s reclassification 

obligation in case of employee’s physical 

incapacity is limited to national territory 

 

� Already in force (see revised article L 1226-2 

and followings of the French Labour Code) 

 

Creation of a Professional Prevention Account 

(referred to as “compte professionnel de 
prevention”in French) replacing the former   

Personal Account for the prevention of 

Arduousness (referred to as “Compte Personnel de 
Prévention de la Pénibilité”in French) which is 

exclusively managed and financed by the social 

security’s branch dealing with professional 

accident and occupational diseases  

 

� In force starting from 1
st

 December 2018 (see 

revised article L4163-4 of the French Labour 

Code) 

 

Contact us 
 

For more information, contact us 

 

Address: 

7 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France 

E-mails: 

emmabensoussan@tmaparis.fr 

charlottecallet@tmaparis.fr 

Telephone: 

+33 1 47 55 73 90 
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Ordonnances Macron réformant le droit du travail   

Aperçu des mesures aussi emblématiques que contestées 

 

Les cinq ordonnances n° 2017-1387 du 22/09/2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail 

du gouvernement Macron réformant le Code de travail ont été publiées le  23 septembre au Journal Officiel. 

Si certaines mesures entrent en vigueur dès aujourd'hui, d’autres nécessitent des décrets d'application annoncés  

d'ici à la fin de l'année. Au 1er janvier 2018, l'intégralité de la réforme devrait être applicable.   

 

Plan 

1 Réforme des règles de procédure et de 

motiviation du licenciement 

2 Création d’une procédure de rupture 

conventionnelle collective 

3 Réforme de l’organisation du travail 

4    Réforme de la représentation du personnel 

5    Réforme de la négociation collective 

6  Réforme de la santé au travail  

7 Nous contacter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Réforme des règles de procédure 
et de motivation du licenciement  
 

Licenciement pour motif personnel ou 
économique 
 
Disparition de la lettre de licenciement classique 
et introduction de la  faculté de pouvoir la 
compléter après sa notification : 
 
- Elle sera remplacée par un modèle-type (Cerfa) ;  
 
- Sa motivation pourra être complétée après sa 
notification, soit à l’initiative de l’employeur, soit à 
la demande du salarié ;  
 
- Le grief lié à l’insuffisance de motivation n’ouvrira 
plus droit qu’à une indemnité pour irrégularité de 
procédure égale à 1 mois de salaire maximum. 

 
Le non-respect de l’entretien préalable au 
licenciement n’invaliderait plus la procédure toute 
entière 
 
Il ne justifiera plus que l’indemnisation du salarié à 
hauteur d’1 mois de salaire maximum. 
 

� Les décrets d’applications sont   attendus pour 

la fin 2017 
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Fixation d’un plancher et d’un plafond pour les 
indemnités prud'homales (D&I) en cas (i) de 
licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse 
; (ii) de prise d’acte confirmée  de la rupture du 
contrat de travail et de (iii) résiliation judiciaire du 
contrat de travail prononcée aux torts de 
l’employeur : 
 
L’indemnité minimale (plancher) est de 3 mois de 
salaire brut pour les salariés comptant au moins 2 ans 
d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 
salariés 
 
L’indemnité maximale (plafond) est fixée à 20 mois 
de salaire brut, pour les salariés justifiant d’au moins 
30 ans d’ancienneté. 
 
En outre le juge a la faculté de déduire des D&I 
alloués en application du barème l’indemnité de 
licenciement versée au salarié. 
 

Fixation d’un plancher pour les indemnités 
prud'homales (D&I) en cas de licenciement 
déclaré nul (violation d’une liberté fondamentale 
ou d’une protection spécifique, harcèlement ou 
discrimination, notamment) 
 
L’indemnité est fixée par le juge à un minimum de 6 
mois de salaire brut (sans préjudice des indemnités 
de rupture perçues par l’intéressé). 
 
- violation de la priorité de réembauche en cas de 
licenciement économique (au moins 1 mois de 
salaire au lieu de 2) ;  
 
- nullité du licenciement économique en  présence 
d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) 
(minimum 6 mois de salaire au lieu de 12 ;   
 
- défaut de réintégration du salarié victime d’un 
accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, ou manquement à l’obligation de 
reclassement en cas d’inaptitude (au moins 6 mois 
de salaire au lieu de 12). 
 

Revalorisation de 25% des indemnités légales de 
licenciement et assouplissement des conditions 
d’éligibilité 
 
Tous les salarié justifiant d’au moins 8 mois 
d’ancienneté dans l’entreprise y sont désormais 
éligibles 
 

� Dispositions en vigueur et applicables aux 

licenciements prononcés depuis la publication 

de l’ordonnance (cf articles L 1234-9, 1235-3 et 

suivants du Code du travail modifiés). 

 

Unification du délai de contestation de la rupture 
du contrat de travail à 12 mois pour tous les 
licenciements (sauf contentieux spécifiques ou 
délais plus courts) 
 
Licenciement pour motif économique 

 
Limitation au territoire national du périmètre 
d’appréciation de la cause économique du 
licenciement et de l’obligation de reclassement 
l’entreprise appartient à un groupe international (hors 
fraude). 
 
Suppression des obligations pesant sur l’employeur en 
matière de reclassement en dehors du territoire 
national lorsque l’entreprise appartient à un groupe 
international. 
 

� En vigueur (cf articles L1233-4 et suivants du 

Code du travail modifiés) 

2. Création d’une procédure de 
rupture conventionnelle collective 

Par accord, il sera possible de définir un cadre 
commun de départ volontaire, qui devra être 
homologué par l'administration (DIRECCTE)  
 

� Décret d’application à venir d’ici la fin 2017  cf 

nouveaux articles L 1237-19 et suivants du 

Code du travail). 

 

3. Réforme de l’organisation du 
travail 

Facilitation du recours au télétravail 
 
Il peut être mis en place dans l’entreprise par accord 
collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte 
élaborée par l’employeur. 
 
Le télétravail occasionnel est désormais possible par 
simple accord entre l’employeur et le salarié, sans 
formalisme particulier.  
 

� En vigueur (cf article L 1222-9 du Code du 

travail modifié) 

 
Facilitation du recours au CDD ou intérim via la 
convention ou l’accord de branche 
 
La convention ou l’accord fixera les conditions du 
recours (i.e. la durée totale du contrat, 
renouvellements possibles, délais de carence etc..).  
 

Possibilité de conclure des CDI de chantier ou 
d’opération par accord de branche 
 

� En vigueur (cf articles L 1236-8 et suivants du 

Code du travail modifiés) 

 

4. Réforme de la représentation du 
personnel 

Création d’une instance représentative unique 
nommée «Comité Social et Economique» (CSE) au 
plus tard le 31/12/2019 
 
Elle se substituera aux Délégués du Personnel (DP) 
dans les entreprises d’au moins 11 salariés et fusionne 
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le Comité d'Entreprise (CE), le CHSCT et DP dans les 
entreprises d’au moins 50 salariés. 
 
Ce CSE sera mis en place, selon le cas, au niveau de 
l’entreprise, d’une unité économique et sociale ou au 
niveau interentreprises. 
 
Les mandats électifs seront de 4 ans et seront limités à 
3 successifs (sauf pour les entreprises de moins de 50 
salariés). 
 
NB : Dans les entreprises déjà pourvues de 
représentants du personnel, une période transitoire 
est prévue et le CSE ne sera mis en place qu’au 
terme du mandat en cours de ces élus (et au plus 
tard le 31 décembre 2019). 
 

� Décret d’application à venir fin 2017 (cf article L 

2311-1 et suivants du Code du travail modifiés) 
 

5. Réforme de la négociation 
collective 
 
Facilitation de la négociation dans les petites 
entreprises (PME/ TPE) 
 
Le droit à la négociation collective est élargi à toutes 
les PME de moins de 50 salariés (concrètement, la 
direction pourra négocier directement avec le 
personnel). 

Les TPE de moins de 20 salariés pourront négocier 
avec un employé non élu et non mandaté par un 
syndicat. Dans les entreprises comportant entre 20 et 
50 salariés, la négociation sera possible avec un élu 
du personnel non mandaté. 

� Décret d’application à venir fin 2017 

Création du terme « convention d’entreprise » en 
lieu et place de l’actuel « accord d’entreprise » ou 
« d’établissement » (sauf dispositions contraires)  
 
Maintien de l’architecture définie par la loi 
Travail/El Khomri du 8/08/2016 

- Convention d’entreprise » conclue avant ou après, 
sauf si celle-ci assure des garanties au moins 
équivalentes ; 
- Le domaine réservé à la «convention d’entreprise» ; 
- Les dispositions d’ordre public. 
 

6. Réforme de la santé au travail 

Limitation au territoire national du périmètre de 
l’obligation de reclassement de l’employeur en 
cas d’inaptitude physique du salarié 
 

� En vigueur (cf article L 1226-2 et suivants 

modifiés) 

 
Création du « compte professionnel de prévention 
» en lieu et place de l’actuel « compte personnel 
de prévention de la pénibilité » exclusivement 
géré et financé par la branche accidents du 
travail/maladies professionnelles de la caisse 
nationale d’assurance maladie. 
 

� En vigueur à compter du 1er décembre 2018 (cf 

article L4163-4 du Code du travail modifié) 

 
 
 
 
 

Nous contacter 
 
Pour plus d’information et/ou assistance juridique 
contactez-nous :  
 
Thomas, Mayer & Associés (TMA)  
7 Boulevard Malesherbes,  
75008 Paris, France 
 

Adresse e-mail : 

 

emmabensoussan@tmaparis.fr 

charlottecallet@tmaparis.fr 

Téléphone : 

(33) 1 47 55 73 90 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


