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  תוכן עניינים
   ים למנויי העיתון ולכל בית ישראל חג פורים שמח!אחלושות' מ אפיק

Afik & Co. Wishes Everybody a Joyous Purim Festival 

 מעסיק, מותר לפטר, אך הבטחות צריך לקיים! / עו"ד שירה זקן פורת  מאמר:     .1
Article: Employer, promises should be fulfilled! / Shira Zaken Porat, Adv. 

  
,פורת-שירה זקןעו"ד מאת , 2018מחודש ינואר,  לאור פסק דינו התקדימי של בית הדין הארצי לעבודהפיטורי עובדים  בנושאמאמר 

את  .ורכישות, תאגידים, דיני עבודה וליטיגציה מסחרית העוסקת בעיקר בתחום העסקאות הבינלאומיות, מיזוגים, משרד אפיק ושות'מ
  http://he.afiklaw.com/articles/a251  ניתן למצוא בקישור:העברית המאמר בשפה 

    

An article on the dismissal of workers considering the precedent-setting judgment of the National Labor Court in 
January 2018, by Shira Zaken-Porat, Adv. of Afik & Co., whose main practice areas are international transactions, 
mergers and acquisitions, corporate law, labor law and litigation. The article in English may be found at the link: 
http://www.afiklaw.com/articles/a251  

  Joel Seager, James Matherויתור נאמן בפשיטת רגל על חיסיון/ עו"ד מאמר:    .  2
Article: Waiver of Privilege by a Trustee in Bankruptcy Proceedings/ Joel Seager, James Mather 
 

    ניתן למצוא בקישור: אנגליתהאת המאמר בשפה   .חדלות פירעון לוותר על חיסיון בעתבאנגליה נאמן  יכולתבנושא  מאמר
An article on the ability of a UK trustee-in-bankruptcy to waive privilege. The article in English may be found at the link: 
http://www.afiklaw.com/articles/js251/  

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

  במקרה של מבוי סתום בחברה ללא קיפוח בעל הזיקה החזקה יותר לחברה יהיה רשאי לרכוש האחרא. 
אובדן אמון בין בעלי מניות, יש להעדיף הפרדת הכוחות; לבית המשפט שיקול דעת רחבעליון: כאשר חברה נקלעת למבוי סתום עקב 

   //6330http://he.afiklaw.com/updatesלקריאה נוספת:   לגבי הדרך לביצוע הפרדת הכוחות וקביעת שווי החברה.
In case of a deadlock in a company without oppression the shareholder with the stronger ties to the 
company will be entitled to purchase the other.  For more reading: http://www.afiklaw.com/updates/6331/  

  פירעון לא רשאי לחקור צדדים שלישיים כדי להשיג יתרון דיוני בתביעותבעל תפקיד בחדלות . ב
עליון: בעל תפקיד רשאי לזמן גורמים לחקירה גם אם אינם בעלי תפקיד בחברה שקרסה אך לא רשאי לשאול אותם שאלות שמטרתן

   /http://he.afiklaw.com/updates/6335 נוספת: לקריאה  השגת יתרון דיוני בתביעה שתוגש.
A Court appointed office may not interrogate third parties in order to get procedural advantages in Court 
cases.   For more reading: http://www.afiklaw.com/updates/6337/  
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  ודיני עבודה רוחניעדכוני משפט מסחרי, קנין .    4
Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 
 

   לאי התקיימותוחוזה מותנה חסר תוקף אם התנאי לא התקיים אלא אם הצד הטוען לכך גרם . א
מחוזי ב"ש: חוזה עם תנאי מתלה הינו חוזה על תנאי אשר יכנס לתוקף רק במידה ויתקיים התנאי הקבוע בו; לחוזה אין תוקף אלא

   /http://he.afiklaw.com/updates/6338  לקריאה נוספת:.  אם הצד שטוען לחוסר תוקף מנע התקיימות התנאי

An agreement with a condition precedent lacks force if the condition is not met unless the party claiming 
so cause the non-fulfilment of the condition.  For more reading:  http://www.afiklaw.com/updates/6339/  

   
  חובת הגילוי החלה על סוחר ברכבים אינה ניתנת להתנייהב. 

ם: סוחר רכב שאינו מציג "טופס גילוי נאות" בעסקת מכר רכב משומש מוחזק כמי שהסתיר מידע מהותי מהקונה ולא יוכל-שלום י
  /http://he.afiklaw.com/updates/6341  לקריאה נוספת:  לטעון שגילה לקונה מידע אודות הרכב.

Disclosure obligation on car traders may not be conditioned.  For more reading: http://www.afiklaw.com/updates/6344/  
  

  עדכוני מקרקעין    .5
Real Estate Law Updates 

  רוכש שלא רשם הערת אזהרה על שמו לא ייחשב כמי שהתרשל אם לא ניתן היה לרשום ההערה
מחוזי חיפה: בעסקאות נוגדות אי רישום הערת אזהרה על ידי הקונה הראשון מהווה הפרת חובת תום הלב ועשויה להביא לעדיפותו של

  :לקריאה נוספת  הקונה השני בזמן, אלא אם אין אפשרות לרשום את ההערה או כשהרוכש השני לא הסתמך כלל על הרישום.
http://he.afiklaw.com/updates/6345/   

A purchaser who did not record a cautionary note will not be deemed negligent if cautionary note could 
not be recorded.  For more reading: http://www.afiklaw.com/updates/6346/     
 

  עדכוני משפט מנהלי     .6
Administrative Law Updates 

  הצעה במכרז לא תיפסל בשל כיתוב שונה של שם המציע בערבות הבנקאית אם ברור במי מדובר
הבנקאית למכרז אך לא כל פגם פוסל ההצעה; ערבות בנקאית עם כיתוב שגוי של שם המציע אך עליון: קיימת הקפדה יתרה בערבות 

     /http://he.afiklaw.com/updates/6348:לקריאה נוספת  עדיין ברור במי מדובר לאו דווקא תיפסל.

A tender offer will not be disqualified due to a different writing of the name of the bidder in the bank 
guarantee if it is clear to whom it refers.  For more reading: http://www.afiklaw.com/updates/6350/  

 

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

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

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

  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 
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Israeli related issues of interest to the business community in areas in which the Afik & Co. firm deals.  
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  מעסיק, מותר לפטר, אך הבטחות צריך לקיים! / עו"ד שירה זקן פורת מאמר:  . 1
Article: Employer, promises should be fulfilled! / Shira Zaken Porat, Adv. 
 

  
מאת , 2018פיטורי עובדים לאור פסק דינו התקדימי של בית הדין הארצי לעבודה מחודש ינואר, בנושא מאמר 

העוסקת בעיקר בתחום העסקאות , )www.afiklaw.com( משרד אפיק ושות'מ ,פורת-עו"ד שירה זקן
   .דיני עבודה וליטיגציה מסחריתהבינלאומיות, מיזוגים ורכישות, תאגידים, 

  /http://he.afiklaw.com/articles/a251 את המאמר ניתן למצוא בקישור:
 
An article on the dismissal of workers considering the precedent-setting judgment of the National 
Labor Court in January 2018, by Shira Zaken-Porat, Adv. of Afik & Co., Attorneys and Notary 
(www.afiklaw.com), whose main practice areas are international transactions, mergers and 
acquisitions, corporate law, labor law and litigation. The article in English may be found at the link: 
http://www.afiklaw.com/articles/a251/ 
 

  Joel Seager, James Matherעו"ד  /ויתור נאמן בפשיטת רגל על חיסיוןמאמר:   . 2
Article: Waiver of Privilege by a Trustee in Bankruptcy Proceedings/ Joel Seager, James 
Mather 
 

עובד , איתם Joel Seager, James Mather רכי הדיןעו, מאת חובות נאמן בעת פירוק חברהמאמר בנושא 
בנוגע למסמכים שהושגו במסגרת הליכי  גליהאנעורכי הדין סוקרים את הפוזיציה של בעלי תפקיד ב .משרדנו

 רעון בעקבות שלושה פסקי דין בנושא.יחדלות פ

An article on duties of trustee-in-bankruptcy, by Joel Seager, James Mather with whom our 
office works.  James Mather and Joel Seager consider the position of insolvency officeholders 
in the UK in relation to documents obtained under their Insolvency Act powers following a 
trilogy of decisions in the precedent setting Avonwick v Shlosberg litigation 

 :The article may be found in the following linkאנגלית ניתן למצוא בקישור: באת המאמר 
http://www.afiklaw.com/articles/js251 

 
  וניירות ערך עסקייםתאגידים, הגבלים עדכוני   . 3

Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 
  יהיה רשאי לרכוש האחרבמקרה של מבוי סתום בחברה ללא קיפוח בעל הזיקה החזקה יותר לחברה  א.

In case of a deadlock in a company without oppression the shareholder with the 
stronger ties to the company will be entitled to purchase the other 

, כבוד 11.02.2018יואב לוי, בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, גבריאל מגנזי נ'  6290/17[ע"א 
 השופטים יצחק עמית, ענת ברון וג'ורג' קרא]

אחד  תללא הסכם ביניהם כשהיקב נוהל על אדמ הוחזקה על ידי שלושה בעלי מניות יקבחברה שניהלה 
סכסוך, אשר כתוצאה ממנו סירב אחד מהם (שהיה פרץ וגם הכרם היה על שטח זה.  בשלב כלשהו מהם 

    ."מבוי סתום"אחד משני בעלי זכויות החתימה בחברה) לחתום על מסמכים והחברה נקלעה ל

לבית המשפט מרחב גמישות ושיקול דעת רחב, אשר מאפשר לו  בית המשפט העליון קבע, כי החוק מאפשר
שיקולי צדק; תום הלב וניקיון הכפיים ית המשפט שוקל . בלהתאים את הפתרון שהוא רואה כצודק ונכון למצב

של כל צד; נכונותו של צד לפתור את הסכסוך בדרכי שלום; מידת הקיפוח; האחזקות של כל צד וגובה 
השקעתו; התועלות שיפיק כל צד מול הנזקים שייגרמו לכל צד כתוצאה מהסעד שיינתן; נזקים שייגרמו עקב 

ים וספקים; הזיקה המיוחדת של כל צד לחברה או לתחומי עיסוקיה; ופערי כך לצדדים שלישיים כמו עובד
.  במקרה זה לא היה קיפוח כלל הן פערי כוחות כלכליים והן פערים במישורים אחרים  –הכוחות בין הצדדים 

 אלא הגעה ל"מבוי סתום" ולכן נכון היה לבחון למי יש זיקה גדולה יותר לחברה והוא זה שיהיה זכאי לרכוש
את השני.  במקרה זה מומחה שמונה קבע ששווי החברה עומד על אפס, אך למרות זאת בית המשפט חרג 

 מהערכת המומחה וקבע שהמחיר יהיה לפי שווי חברה של מיליון ש"ח וגם יוחזרו כל הלוואות הבעלים.

A company that managed a winery was held by three shareholders, but without an 
agreement between them.  The winery was managed on the land of one of the and the 
vineyard was also on that land.  At some point a dispute arose between the shareholders, 
as a result of which one of them refused to sign documents and because he was one of the 
signatories in the company, the company reached a “deadlock.” 

The Supreme Court held that the law grants the Court a wide area of flexibility and 
discretion, enabling it to tailor-make the solution it sees as just and correct under the 
circumstances.  The Court employs reasonings of justice; good faith of each party; the 
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willingness of each party to amicably solve the dispute; the amount of oppression; the 
holdings of each party and size of investment; the benefit for each of the parties against the 
damage cause to each party as a result of the remedy granted; damage to third parties 
such as employees and suppliers; the special connection of each party to the company or 
its field of business and the gap in power of each of the parties –financially or otherwise.  
Here there was no oppression but reaching a “deadlock” and thus it was correct to check 
who has stronger ties to the company and he will be the one to purchase the rights of the 
other.  The expert appointed by the Court found that the company has a zero value, but the 
Court nevertheless decided to deviate from the appraisal and set that the price will be 
pursuant to a company valuation of a million and that all shareholders loans will be repaid. 

  שלישיים כדי להשיג יתרון דיוני בתביעותבעל תפקיד בחדלות פירעון לא רשאי לחקור צדדים ב. 
A Court appointed office may not interrogate third parties in order to get procedural 
advantages in Court cases 

ת , כבוד השופט30.01.2018בית המשפט העליון, אברהם לוי נ' גיא גיסין בתפקידו כבעל התפקיד להסדר הנושים של החברה,  9370/17[רעא 
  ] יעל וילנר

ובמסגרת  עיקר פעילותה הוא בתחום הנדל"ן במרכז ובמזרח אירופהש חברה ציבוריתכונס נכסים מונה ל
תפקידו ביקש לזמן לחקירה שני גורמים שלא היו נושאי משרה בחברה. אלה התנגדו בטענה שכל מטרת 

  החקירה היא להשיג יתרון דיוני במסגרת תביעה שהכונס מתכוון להגיש. 

רעון בעל התפקיד מטעם בית המשפט מקבל סמכויות חקירה יבית המשפט העליון קבע, כי בהליכי חדלות פ
זכויות הנחקרים, ובהן זכות  כדי לגשר על פערי המידע הקיימים, אולם יש לאזן בין זכויות אלה לבין נרחבות

.  מטרת יתר ולהכבדה בלתי ראויה-הנחקר שלא להיות נתון לחקירה בלתי סבירה, בלתי נחוצה או ללחץ
נגד כל אדם ו אגד הנחקר נ בתביעה שתוגשלבעל התפקיד אינה יכולה להיות לשם השגת יתרון החקירה 

שאלות שתכליתן היא רק אך הוא רשאי להציג לכן רשאי בעל התפקיד לזמן לחקירה את הגורמים,   אחר.
אך לא  השגת מידע כללי הנוגע לקריסת החברה או לבחינת גיבושן של עילות תביעה אחרות בשם החברה

  שאלות שמטרתן להשיג יתרון דיוני.

A receiver was appointed to a public company which main activity was in the field of real 
estate in Central and Eastern Europe, and within the framework of his position he requested 
to summon two people who were not officers of the company to interrogate them.  These 
objected to the interrogation contending that the whole purpose of the interrogation is to get 
a procedural advantage in a Court case that the receiver plans to file. 

The Supreme Court held that in insolvency proceedings, the Court appointed officer 
receives extensive investigative powers in order to bridge existing information gaps, but 
such rights must be balanced against the rights of the interrogees, including the right not to 
be subjected to unreasonable, excessive or inappropriate burden. The purpose of the 
interrogation cannot be to obtain procedural advantage in a claim to be filed against the 
interrogee or any other person. Therefore, the officer is entitled to summon an interrogation, 
but may present only questions which purpose is to obtain general information relating to 
the collapse of the company or to examine the possibility of opening legal proceedings on 
behalf of the company but not questions aimed at achieving a procedural advantage. 

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

  חוזה מותנה חסר תוקף אם התנאי לא התקיים אלא אם הצד הטוען לכך גרם לאי התקיימותו. א

An agreement with a condition precedent lacks force if the condition is not met 
unless the party claiming so cause the non-fulfilment of the condition 

, כבוד השופטת 04.02.2018שבע, -, בית המשפט המחוזי בבארדאטה הולדינגס בע"מ נ' אמנון שחר 36927-07-16תא (ב"ש) [
  שרה דברת]

שני בעלי מניות ערכו זיכרון דברים למכירת מניותיהם בחברה בתנאי ששניהם ימכרו יחדיו. למרות שבסופו 
  אכיפת הסכם או פיצוי המוסכם לפי החוזה.  תבעשל דבר נחתם הסכם עם אחד מהם בלבד, הרוכש 

 במידה קר לתוקף יכנס אשר תנאי על חוזה , שהינומתלה תנאי עם בית המשפט קבע, כי מדובר בחוזה
חתימת שני בעלי המניות על הסכם מכר. משלא מתקיים תנאי מתלה, החוזה –בוהקבוע התנאי ויתקיים
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בטל למפרע והצדדים זכאים להשבת כל מה שניתן על פי החוזה. לכלל זה קבוע חריג לפיו אם אחד הצדדים 
, בעל המניות עמו נכרת הסכם היה מעוניין מנע את קיום התנאי, אין הוא זכאי להסתמך על אי קיומו. כאן

ברם האחרון לא הסכים לכך מסיבותיו האישיות. משכך, לא ניתן  -שייכרת הסכם גם עם בעל המניות השני
 .לקבוע כי מי מהצדדים סיכל את ההתקשרות בהסכם ותביעת הרוכש נדחתה

Two shareholders signed a memorandum of understanding to sell their shares in the 
company to a third party provided they both sell together.  Although a binding agreement 
was executed with only one shareholder, the purchaser filed a claim to enforce the 
agreement or to pay the agreed compensation under the agreement.  

The Court held the agreement is subject to a condition precedent – i.e. a conditional 
agreement that will come into force only if the condition is met. If the condition precedent 
was not met, the agreement is canceled ab-initio and parties are entitled to reimbursement 
of anything granted under the agreement. This rule has an exception under which if one of 
the parties prevented the condition from being fulfilled, such party is not entitled to rely on 
its non-existence. Here, the shareholder with whom the agreement was executed was 
interested in executing an agreement with the other shareholder, but the other shareholder 
did not agree to this for personal reasons. Therefore, it cannot be determined that either 
party prevented the agreement from materializing and the purchaser’s claim was rejected. 

  חובת הגילוי החלה על סוחר ברכבים אינה ניתנת להתנייה. ב
 Disclosure obligation on car traders may not be conditioned 

רשם הבכיר בנימין , כב' ה17.02.2018, שלום בירושלים, בית המשפט העומר קאר בע"מכ.פ. נ'  זכאי 20258-07-14) ם-י( מ[תא
  ]בן סימון

קונה רכב משומש גילה תקלת מנוע.  הסוחר שמכר לו את הרכב טען שמסר מידע על התקלה אך התברר 
  שהסוחר לא מסר "טופס גילוי נאות" לקונה בעת ביצוע העסקה. 

וקבע, כי אי הצגת "טופס גילוי נאות" מהווה, כשלעצמה, הפרה של הוראות בית המשפט קיבל את התביעה 
החוק והסוחר מוחזק כמי שהסתיר מידע מהקונה ומושתק מלהעלות כל טענה בדבר מידע שגילה לקונה 
אודות הרכב. חובת הגילוי החלה על סוחר רכב אינה ניתנת להתנייה, ואין זה משנה מהי הסיבה שבגינה לא 

לקונה.  הסוחר מחויב לוודא נכונות פרטי הרכב הנמכר על ידו ואי גילוי מידע מלא ונכון אודות  נמסר המידע
 הרכב תקים לסוחר אחריות לפצות את הקונה בגין כך.

A purchaser of a used car discovered an engine problem.  The trader contended to have 
given data on the issue, but the trader did not present a "disclosure form" at the transaction. 

The Court accepted the claim and held that failure to duly present the purchaser with a 
"disclosure form" constitutes by itself a violation of the law, and the trader is held as having 
concealed information from the purchaser and is precluded from raising any contention 
regarding information disclosed to the purchaser about the vehicle. The duty of disclosure 
applicable to car traders may not be conditioned, regardless of the reason for which the 
information was not given to the purchaser.  The trader need verify the correctness of the 
details of the vehicle sold by it and failure to disclose full and correct information about the 
vehicle will establish responsibility for the trader to compensate the purchaser for this. 

  עדכוני מקרקעין  . 5
Real Estate Updates 

  רוכש שלא רשם הערת אזהרה על שמו לא ייחשב כמי שהתרשל אם לא ניתן היה לרשום ההערה

A purchaser who did not record a cautionary note will not be deemed negligent if 
cautionary note could not be recorded 

  , כב' השופטת עפרה אטיאס]08.01.2018בחיפה, אריאל רוטשטיין נ' שדמות חיפה בע"מ, בית המשפט המחוזי  29862-11-16תא (חי') [ 

זהרה או העברת בעלות, כי החברה עוד לא חברה קבלנית מכרה קרקע אך הרוכש לא יכול היה לרשום הערת א
שנים, אך בינתיים נמכרה  10הייתה רשומה במרשם המקרקעין כבעלים.  הרוכש רשם הערת אזהרה רק אחרי 

  הקרקע בשנית על ידי החברה ונרשמה הערת אזהרה לטובת הרוכש השני.
בעל העסקה הראשון בזמן, אלא אם  יש להעדיף אתבתחרות בין שתי עסקאות תקפות, בית המשפט קבע, כי 

אי רישום הערת אזהרה על  העסקה השני פעל בתום לב ובתמורה, והעסקה לזכותו נרשמה בעודו תם לב. בעל 
העסקה השנייה בזמן, ולכן עשויה להביא ידי הקונה הראשון בזמן מהווה הפרת חובת תום הלב כלפי בעל 
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הייתה אפשרות משפטית לא .  כאן הרישום במרשם המקרקעיןאת השלים  הקונה השני גם אם לאלעדיפותו של 
תקשר הושני הקונים נפלו קורבן למעשה רמאות של החברה הקבלנית והרוכש השני  הת אזהרלרשום הער

רישום הערת האזהרה על ידי הקונה הראשון לא היה . כך, הצהרות החברה ולא על הרישוםבעסקה על סמך 
  .  בנסיבות אלה הקונה הראשון זכאי לקבל את הקרקע. משפטיתהאת התאונה ממילא מונע 

A construction company sold a land, but the purchaser could not register a cautionary note or 
ownership transfer because the company was not yet registered as owner at the land registry.  
Ten years later the purchaser registered a cautionary note but in the meanwhile the land was 
resold by the company and a cautionary note was registered on the name of the second 
purchaser.  

The Court held that the rule is that in the competition between two contradicting transactions 
the first in time will prevail unless the second purchaser acted in good faith and purchased for 
consideration and its transaction was duly recorded while acting in good faith. Failure to 
register a cautionary note by the first purchaser constitutes a breach of the duty to act in good 
faith towards the second purchaser and therefore may lead to the second purchaser’s priority 
even if the second did not complete the transaction by recording it in the land registry. Here 
there was no legal possible to record a cautionary note and both purchasers fell victim to fraud 
by the company and the second purchaser entered into the transaction based on the 
company's representations rather than the registration itself. Thus, recording of a cautionary 
note by the first purchaser would not have prevented the legal accident. Under such 
circumstances the first purchaser is entitled to receive the land. 

  נהליעדכוני משפט מ  . 6
Administrative Law Updates 

  הצעה במכרז לא תיפסל בשל כיתוב שונה של שם המציע בערבות הבנקאית אם ברור במי מדובר

 A tender offer will not be disqualified due to a different writing of the name of the 
bidder in the bank guarantee if it is clear to whom it refers 

  , כבוד השופטים יצחק עמית, דוד מינץ ויעל וילנר] 11.02.2018חברת מכלוף גבי בע"מ נ' אורן בוכניק,  8068/17[עעמ  

ת הבנקאית נרשם שם המציע באופן שונה במעט מהאופן וועדת המכרזים פסלה הצעה במכרז מכיוון שבערב
 בו נרשם שם המציע בהצעה.

בית המשפט העליון קבע, כי דיני המכרזים רואים בחומרה פגם בערבות בנקאית אך לא כל פגם יגרום לפסילת 
בות. עם זאת, יש לפרש את המכרז פרשנות ההצעה. טעות בתאריך שבערבות או בשם המציע יפסול ער

תכליתית ולא רק פרשנות לשונית ובמקרה זה ברור שמטרת ההקפדה על השם בערבות היא לוודא שהערב 
כאן, שתי הצורות שבהן נכתב השם מצביעות בבירור על אותו אדם והעובדה שבהצעה שמו   הינו גם המציע.

לו לחמוק מחובותיו כערב, בטענה ששמו לא נרשם בערבות  של המציע נכתב בצורה שונה מעט אינה מאפשרת
ק ולכן הערבות אינה פסולה. מסיבה זו בית המשפט קבע שלא תיפסל ההצעה רק בשל הכיתוב באופן מדוי

  השונה במעט של השם בערבות הבנקאית.

The Tenders Committee disqualified a tender bid because the name of the bidder was written 
differently than at the bid. 

The Supreme Court held that the laws of tenders review any defect in a bank guarantee under 
strict scrutiny, but that not any defect will cause the bid to be disqualified. A mistake in the 
date of the guarantee or in the name of the bidder will invalidate a guarantee. However, the 
tender should be construed under its purpose and not only under its specific language, and in 
this case it is clear that the purpose of ensuring the name on the guarantee is to ensure that 
the guarantor is also the bidder. Here, the two forms in which the name is written clearly 
indicate the same person and the fact that the bid has the name of the bidder written slightly 
differently does not allow him to avoid his duties as guarantor, claiming that his name was not 
registered on the guarantee accurately and therefore the guarantee is not invalid. For this 
reason, the Court held that the bid would not be disqualified only because of the slightly 
different wording of the name on the bank guarantee.
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  *"ד שירה זקן פורתעו /הבטחות צריך לקיים! פטר, אך מותר למעסיק, 

הדין לעבודה קובע שלפי פיטורי העובד היה על המעסיק מעסיק מפטר עובד בשל אי התאמתו לתפקיד.  בית 

לכיוון מסוכן  פויםישראל יחסי העבודה בבחברה.  האם המשמעות היא שלהשתדל למצוא לעובד תפקיד אחר 

  ? לא בטוח.בו לא יתן לפטר עובדים

הכותרות לא איחרו להגיע והכריזו כי  בושא. יתן פסק דין תקדימי של בית הדין הארצי לעבודה, 2018ביואר, 

תפקיד אחר. חרף העובדה כי בחרו להכתיר  תחילה על פי פסק הדין מעסיק אשר שוקל לפטר עובד יצטרך לחפש לו

, יש להבין כי המדובר בסיבות ספציפיות שאין ות כבדים בקרב מעסיקיםמעלות חששהאת הפרסומים בכותרות 

אשר היה קרוב לגיל ין האמור דובר במעסיק שערך שיחה עם עובד ותיק להשליך לגביהן על הכלל. בפסק הד

, במהלכה הסביר כי ברצוו להעביר את העובד מתפקידו היהולי וזאת בשל שיקולים עיייים. סוכם, כי פרישה

הממוה יחשוב על אופציות עתידיות להמשך העסקתו של העובד בחברה וכי תהיה פגישת המשך תוך מספר ימים. 

מו כן, הבהיר הממוה כי במידה ולא תמצא אלטרטיבה ראויה, יתכן ודרכיהם של הצדדים ייפרדו. בחלוף כ

לעובד כי מאחר ולא מצאו חלופות להעסקתו, הוחלט  מספר ימים התקיימה פגישה וספת בה הודיע הממוה

ם שלא כדין. בית הדין הארצי לסיים את עבודתו בחברה. העובד הגיש תביעה לבית המשפט, בין היתר בגין פיטורי

לעבודה קבע כי החברה הייתה מחויבת מכוח חובת תום הלב המוגברת ביחסי עבודה לקיים תהליך כן ואמיתי 

תחוור כי אין מוס מפיטורי העובד, אך הדרך של חיפוש תפקיד חלופי לעובד. אמם ייתכן כי בתום התהליך י

רציית של אפשרות קיומן של חלופות תעסוקתיות רלבטיות בחברה.  למסקה בעיין זה ראוי שתכלול בחיה

והכל בשים לב לגילו  -₪ 100,000הערעור התקבל כך שהחברה דרשה לשלם פיצוי בגין פיטורים שלא כדין בסך 

  של העובד וסיבות העסקה של עשרות שים.

הסקציה שהוטלה על המעסיק ". לקייםהבטחות צריך " לפיו וכולל ברור מסר בחובו טומן הדין פסקראה כי 

בפועל המעסיק לא פעל בשקידה ראויה  ברם לעובד, למצוא תפקיד חלופיהובטח העובדה כי בעה, בין היתר, מ

דומה, כי אם במסגרת השיחה . לבחון האם באמת קיימת חלופה הולמת ואף לא שיתף את העובד בתהליך

דבר מעבר לכך שתהיה פגישת המשך  מובטח תפקידו לא היההראשוה בה הוסבר לעובד כי רוצים להעבירו מ

לא היה מדובר , במסגרתו היה מעלה העובד את שלל טעותיו ואותה פגישת המשך הייתה ערכת כשימוע כדין

  בפיטורים שלא כדין. 

הדין רק מחזק את העובדה , פסק בעלת השלכות רוחביות ואולי אף קיצויותיותר מאשר ליצור הלכה חדשה 

לוודא עורכי דין העוסקים בתחום כדי ושא סיום העסקת עובדים הוא ושא מורכב וחשוב לקבל ייעוץ שוטף מש

כדאי שבמקרה של שימוע של עובדים טרם   שהדברים עשים באופן כון ובהתאם לדין המתעדכן כל העת.

פיטורים יהיה תחילה ייעוץ מול עורך הדין המלווה את החברה ולעתים אף רצוי שעורך הדין יהיה וכח כחלק 

מהליך השימוע.

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

המתמחה בתחום אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין   .מסחריתוליטיגציה  , דיי עבודהתאגידים ורכישות,

  בטרם קבלת כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו. זה
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Employer, you may terminate an employee, but promises are to be kept!/Shira Zaken Porat, Adv.  *   

An employer terminates the employment of an employee due to the employee not being suitable for 
the position. The Labor Court sets that prior to the dismissal of the employee, the employer should 
have sought another position for the employee. Does this mean that the labor relations in Israel are 
moving in a dangerous direction in which it is impossible to terminate employees? Not necessarily.  

In January 2018, a precedent case law was given by the National Labor Court on such issue. The news 
headlines declared that under such holding an employer is to seek another position for an employee 
whose termination is considered prior to termination. Even though the publications were crowned in 
headlines raising serious concerns among employers, it should be clarified that the circumstances of 
the case at hand were specific circumstances. In that case, an employer had a conversation with a 
veteran employee who was close to retirement, during which he explained that dismissing the 
employee from his managerial position is required due to relevant considerations. It was agreed that 
the supervisor will consider possibilities for the continued employment and that there would be a 
follow-up meeting within a few days. In addition, the supervisor clarified that if no suitable alternative 
is found, the parties will part ways. A few days later another meeting took place in which the 
supervisor informed the employee that because no alternatives were found, it was decided to terminate 
his employment. The employee filed a Court claim, inter alia for unlawful dismissal. The National 
Labor Court determined that the company was committed by virtue of the duty of good faith in labor 
relations to maintain a genuine and honest process of seeking an alternative position for the employee. 
Although it is possible that at the end of the process it may become clear that there is no alternative 
but to terminate the employee, prior to deciding so there should be a serious examination of the 
possibility of relevant employment alternatives in the company. The appeal was accepted so that the 
company was ordered to pay compensation in respect of unlawful dismissal in the amount of ILS 
100,000-	 taking into consideration the age of employee and the circumstances of decades of 
employment. 

 ְIt appears that the holding contains a clear and comprehensive message that “promises must be kept”. 
The sanction imposed on the employer resulted, inter alia, from the fact that an alternative position 
was promised to employee, but in practice the employer did not act diligently to examine whether 
there was indeed an appropriate alternative and did not involve the employee in the process.  It seems 
that the Court would not have held that unlawful termination took place had the employer not 
promised to seek alternatives and just agree to hold a follow-up meeting, in which a legal hearing 
could have taken place and the employee could have raised all arguments. 

Rather than to create a dangerous new doctrine that has broad, perhaps even extreme, implications, 
the new caselaw only reinforces the fact that the issue of terminating employment of employees is a 
complex issue and it is vital to receive ongoing advice from lawyers in the field to ensure that 
procedures are duly done and pursuant to the provision of the law which are constantly updated.  It is 
advised that in the event of a hearing prior to dismissal, the employer will consult with the lawyer 
accompanying the company and it is sometimes recommended that the lawyer will actually be present 
at the hearing process. 

                                                 
 *Advocate Shira Zaken Porat is an attorney at the law office of Afik & Co., Attorneys and Notary (www.afiklaw.com) whose 
main practice areas are international transactions, mergers and acquisitions, corporate law, labor law and litigation. Nothing herein 
should be treated as a legal advice and all issues must be reviewed on a case-by-case basis.  For additional details:  +972-3-6093609 or 
at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 
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Waiver of Privilege by a Trustee in Bankruptcy Proceedings/ James Mather and Joel 
Seager1 

In Avonwick v Shlosberg [2017] Ch 210, Mr Justice Arnold rejected the widely held 
assumption that a trustee-in-bankruptcy simply ‘stood in the shoes’ of the bankrupt as 
regards his rights of privilege and was free to waive the privilege for the purposes of 
the bankruptcy.  As the Court of Appeal determined in upholding that decision, the 
trustee has a duty to gather in the bankrupt’s documents, including those which are 
privileged (and whether the privilege is his or a third party’s), but he cannot use them 
“in a way which amounts to a waiver of the privilege”.   

In a further decision recently made in the same proceedings, Re Webinvest Ltd (In 
Liquidation) [2017] EWHC 2446 (Ch), Arnold J has also considered the obligations of 
confidentiality to which an officeholder is subject.  The three judgments in combination 
provide an important restatement of the law as regards the bankrupt’s rights 
concerning information obtained by officeholders in exercise of their powers under the 
Insolvency Act.  

As regards privileged materials, it is clear that the trustee remains entitled to make at 
least some use of their contents, such as to further an investigation by following a line 
of enquiry.  What the trustee must never do, however, is to divulge the material to a 
third party.  Consequently (and by way of example), the trustee is constrained from 
divulging privileged materials to creditors, potential third party funders, to third parties 
whom he is interviewing, or in explaining reasons for his adjudication on a creditor 
claim.  

There remains room for argument as to whether the bankrupt’s privileged materials 
can be deployed in proceedings solely between the trustee and the bankrupt.  In the 
first instance decision in Avonwick, Arnold J drew a distinction between the 
(impermissible) use of privileged documents for court proceedings and their 
(permissible) use for other purposes.  However, the Court of Appeal adopted a different 
test, as set out above.  The unresolved question is whether use in court as between 
the trustee and bankrupt (where no third party is involved) amounts to a waiver of 
privilege.  It is arguable that, if measures are taken to preserve the confidentiality of 
the material beyond the court, their use in court does not constitute a further waiver. 
Regardless of the ultimate position on this point, arguments that material is not 
privileged at all by reference to the crime-fraud exception will assume greater 
importance.   

Three further significant practical points emerge for officeholders from the trilogy of 
decisions in Avonwick.   

First, it may not in the past have been unusual for trustees to instruct the petitioning 
creditor’s solicitors.  Indeed, this practice had found some judicial support, recognising 
the practical advantages it may offer in cases where the petitioner’s former claims are 
relevant to the purposes of the bankruptcy (such as where a complex asset tracing 
exercise arises).  However, greater caution will now be required, since it is unlikely that 
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solicitors who have previously acted for the creditor may continue to do so whilst also 
acting for the trustee.  This is because, if they review the bankrupt’s privileged 
documents, it will either amount to a de facto sharing of their contents with the creditor, 
or place them in a position of conflict of interest or duty insofar as the contents are of 
assistance to their other client.  Instructing the petitioning creditor’s solicitors will thus 
require an election by the petitioner that it is content to be disabled from itself pursuing 
further action (including against a related third party) with the assistance of those 
solicitors.    

Second, it was confirmed in Re Webinvest that an officeholder can in principle take 
appointments across several related insolvency estates: whilst there is an inherent risk 
of conflicts of interest at the level of the creditors to the various estates, these can be 
dealt with as and when they arise.  However, conflicts at the level of creditors are only 
one aspect of the difficulties that can arise.  Where officeholders utilise their powers of 
compulsion under the Insolvency Act to obtain materials, they may only use those 
materials for the purposes for which the powers were conferred (being, in short, the 
purposes of the bankruptcy estate in which the powers arise). The court cautioned that 
material can only be shared across the estates where the officeholders have 
considered the particular material and concluded that there is a proper purpose to that 
sharing.  One such purpose could be to support litigation being pursued by another 
estate where there was a real prospect of a surplus in that other estate which would 
be distributable to the sharing estate.  Although another purpose could in principle be 
the uncovering of misdemeanours, the sharing of material on that basis requires the 
permission of the court (although in this instance that permission appears to have been 
granted retrospectively). 

The court nonetheless said that no difficulty arose from the position of a officeholder 
who, in that case, was common to both the bankruptcy estate and a related liquidation.  
This appears to have been on the basis that, even if there was de facto sharing of 
material across the estates (whether or not its purpose could be justified), any 
inappropriate sharing could be catered for through restricting its use.  However, this 
latter aspect of the decision should probably not be taken to extend beyond its 
particular facts.  As a matter of principle, it seems clear that the de facto blanket sharing 
of compulsorily obtained material through the existence of a common officeholder (and 
undifferentiated teams) is unlawful and could lead to the court’s intervention.           

Third, the potential receipt of privileged (as opposed to merely confidential) material 
calls for more stringent controls where a trustee is also the officeholder of another 
insolvency estate.  No de facto sharing of the bankrupt’s privileged material will be 
permitted.  Nonetheless, Re Webinvest indicates that, where robust arrangements are 
implemented, joint office-holding arrangements remains possible.  The court approved 
a protocol, whereby potentially privileged material would be independently reviewed 
for privilege and held by a non-overlapping trustee if held to be such.  This suggests 
that, in all instances of overlapping officeholders involving a personal insolvency 
estate, there will need to be a non-overlapping trustee to receive privileged material in 
such circumstances.   


