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  תוכן עניינים
Afik & Co. marque l'anniversaire du poète, compositeur et chanteur français Georges Moustaki (3 mai 1934 - 23 mai 2013) 

 )2013מאי,  23 - 1934מאי,  3הצרפתי ז'ורז' מוסטקי (אפיק ושות' מציינת את יום הולדתו של המשורר, המלחין והזמר 

Afik & Co. marks the birthday of French poet, composer and singer Georges Moustaki (May 3, 1934 - May 23, 2013) 
 

 עמרי ברקןעו"ד  /חתמתי על חוזה בלי תאריך סיום. איך אני יוצא מזה?   :מאמר     .1
Article:  I signed a contract without an end date. How do I get out of it? / Omri Barkan, Adv. 

  
משפטב בין היתר העוסק, משרד אפיק ושות'ב עו"ד, עמרי ברקןמאת , תוקפם של הסכמים שנערכים ללא מועד לסיוםבנושא מאמר 

  http://he.afiklaw.com/articles/a257 ניתן למצוא בקישור:העברית את המאמר בשפה .  מסחרי, דיני חברות וליטיגציה
    

An article on the validity of contracts without an end date, by Omri Barkan, Adv., an attorney at the law firm of Afik 
& Co., whose main practice areas are commercial law, corporate law and litigation. The article in English may be found at the 
link: http://www.afiklaw.com/articles/a257 
 

  עדכוני תאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערך.    2
Corporate, Antitrust and Securities Law Update 

  ארוךחברה העומדת ביכולת פירעון לטווח קצר תוכל לחלק דיבידנד באישור הנושים לטווח א. 
כלכלי ת"א: בית המשפט אישר חלוקת דיבידנד במקרה בו החברה לא עמדה במבחן הרווח, כאשר היה ספק אם תעמוד במבחן

לקריאה נוספת:  .ת הסיכוי והסיכון, הסכימו לחלוקהיכולת הפירעון ביחס לטווח הרחוק וכאשר נושיה המתוחכמים, שידעו להעריך א
 http://he.afiklaw.com/updates/7511  

A company able to pay its debts in the short run may distribute dividends with approval of the long-
term creditors.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/7513 
 

  לא תאושר תביעה נגזרת שנועדה לטובת בעל מניות ולא לטובת החברה. ב
:נוספת לקריאה  .מחוזי מרכז: בחברה לא פעילה סביר שתביעה תועיל לבעל מניות ולא לחברה ולכן לא תאושר כתביעה נגזרת

http://he.afiklaw.com/updates/7496  
A derivative claim for the benefit of a shareholder and not for the company will not be approved.   Read more at: 
http://www.afiklaw.com/updates/7497 
 

  על מנהל כללי לדווח לדירקטוריון על כל עניין חריג המהותי לחברה. ג
מחוזי חיפה: על מנהל לפעול בהתאם למדיניות הדירקטוריון ולפי הוראותיו ומחויב לדווח על כל עניין מהותי חריג; אין צורך לפנות

:נוספת לקריאה  כנגד דירקטור אם הקולות בדירקטוריון שקולים.לדירקטוריון בבקשה להגיש תביעה נגזרת 
http://he.afiklaw.com/updates/7498  

A general manager is to report to the board of directors any material unusual issue.  Read more at: 
http://www.afiklaw.com/updates/7499 
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  ודיני עבודה , הגירהרוחניעדכוני משפט מסחרי, קנין .    3
Commercial, Intellectual Property, Immigration and Labor Law Updates 
 

  תקבולים בגין תניית אי תחרות שמאפשרת המשך עיסוק יסווגו לצורכי מיסוי כהכנסה פירותיתא. 
לקריאהעליון: תשלום בגין אי תחרות עשוי להיות מסווג כהכנסה פירותית לצורכי מס אם התניה לא מונעת לגמרי את העיסוק.   

  http://he.afiklaw.com/updates/7500  נוספת:

Payment for non-compete that enables continue of employment will be classified for tax as income  
Read more at:  http://www.afiklaw.com/updates/7501 

   
  אי לאזרחות ישראליתקשר ממשי עשוי להיות זכ עמומקיים ויהודי  דייל שאומץ עלא יהודי ב. 

יהודים) המקיימים תא משפחתי ממשי ומהותי עם יהודי, ולעניין זה אין די בסטטוס-בג"צ: זכות השבות תינתן רק לבני משפחה (לא
 http://he.afiklaw.com/updates/7503  לקריאה נוספת:רשמי של היותם בני משפחה. לאמור: בחינת קשר גורל, ולא בחינה פורמלית. 

A non-Jew who was adopted by a Jew and who maintains a meaningful relationship with him may be 
entitled to Israeli citizenship.   Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/7505 

  עדכוני מקרקעין    .4
Real Estate Law Updates 

  ניתן להכיר בתוקפה של עסקת מכר היסטורית בין הצדדים גם ללא מסמך בכתב
בעסקת מקרקעין שבוצעה בטרם נכנס  הכתב בעסקאות מקרקעין היא דרישה מהותית, אך כאשר מדוברדרישת מחוזי חיפה:  

  http://he.afiklaw.com/updates/7506  :לקריאה נוספת  לתוקפו חוק המקרקעין אין צורך בהוכחה בכתב וניתן להסתפק גם בראיות אחרות.
A historic real estate transaction may be recognized even in lack of a writing.  Read more at: 
http://www.afiklaw.com/updates/7508 
 

  עדכוני ימאות    .5
Maritime Law Updates 

  ה.ינועל הדין האמיתי בפועל הוא בעל האבתביעת חפצא למימוש שעבוד ימי על אוניה, ב
עליון: משהוכר פסק דין גרמני על ידי בית המשפט לימאות ונקבע כי מדובר בהכרעה סופית, בדין נפסק כי היה מקום לסלק על הסף 

  http://he.afiklaw.com/updates/7509  :לקריאה נוספת  מחמת מעשה בית דין. תתביעת החפצא שהגישה חברה גרמני את
In an in rem claim to execute a maritime lien regarding a ship, the actual litigant is the ship's owner.  
Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/7510 
 

 

  
ברחבי העולם אלפי אנשיםאפיק משפטי הוא המגזין המקצועי של משרד אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון, המופץ אחת לשבועיים לקהל של 

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

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

  http://www.afiklaw.com ר פרסומים קודמים:  למאג
  

 
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 thousands of subscribers worldwide and includes concise professional data on 
business related legal Israeli issues for the business community in areas in which the Afik & Co. firm deals.  
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  עמרי ברקןעו"ד  /חתמתי על חוזה בלי תאריך סיום. איך אני יוצא מזה?   מאמר:  . 1
Article:  I signed a contract without an end date. How do I get out of it? / Omri Barkan, Adv. 
 

 משרד אפיק ושות'ב , עו"דעמרי ברקןמאת תוקפם של הסכמים שנערכים ללא מועד לסיום, מאמר בנושא 
)www.afiklaw.com( ,את המאמר ניתן למצוא בקישור: .ליטיגציהו במשפט מסחרי, דיני חברות בין היתר העוסק 

http://he.afiklaw.com/articles/a257  
 
An article on the validity of contracts without an end date, by Omri Barkan, Adv., an attorney at 
the law office of Afik & Co. (www.afiklaw.com), whose main practice areas are commercial law,  
corporate law and litigation. The article in English may be found at the link: http://www.afiklaw.com/articles/a257 
 

  וניירות ערך עסקייםתאגידים, הגבלים עדכוני   . 2
Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 

  חברה העומדת ביכולת פירעון לטווח קצר תוכל לחלק דיבידנד באישור הנושים לטווח ארוךא. 

A company able to pay its debts in the short run may distribute dividends with 
approval of the long-term creditors 

יפו,  -איירונסורס בע"מ נ' רשם החברות ואח', המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב  62924-03-18א (ת"א) ת[
 ], כב' השופטת רות רונן06.05.2018

חברת טכנולוגיה פרטית ביקשה לחלק דיבידנדים לעובדיה, שהם גם עיקר בעלי המניות שלה. החברה יכולה 
לעמוד בהתחייבויות שלה לזמן קצר אך חלוקת הדיבידנד מעלה חשש ליכולת לעמוד בפירעון התחייבויותיה 

 לזמן ארוך. 

דיבידנד נדרש לבצע זאת מתוך רווחיה כי כדי לחלק נד וקבע, דבית המשפט המחוזי אישר את חלוקת הדיבי
בויותיה הקיימות ייחהתבלבד ורק כאשר לא קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מן החברה את היכולת לעמוד ב

והצפויות, בהגיע מועד קיומן.  עם זאת, כאשר מדובר בנושים מתוחכמים שיכולים להעריך את הסיכוי והסיכון 
הם העמידו לה, ככל שנושים אלה יסכימו לחלוקה, יאפשר אותה שהחברה לא תוכל להשיב להם את החוב ש

 בית המשפט.

A private technology company wanted to distribute dividends to its employees, who are 
also its main shareholders. The Company can meet its liabilities for the short-term, but the 
dividend distribution raises concerns about the ability to repay its long-term liabilities.  

The District Court approved the dividend's distribution and held that in order to distribute a 
dividend, it is required to do so out of the company's profits only, and only when there is no 
reasonable concern that the distribution will prevent the Company from meeting its existing 
and expected obligations when the time comes. However, when dealing with sophisticated 
creditors who can assess the chances and risks that the company will not be able to repay 
the debt they have provided them, as long as these creditors agree to the distribution, the 
Court will allow it. 

  לא תאושר תביעה נגזרת שנועדה לטובת בעל מניות ולא לטובת החברהב. 

A derivative claim for the benefit of a shareholder and not for the company will not 
be approved  

   ], כב' סגן נשיא, השופט יעקב שינמן26.04.2018לוד, -אריה זלצמן נ' יעקב זלצמן, בית המשפט המחוזי מרכז 55329-12-11תנג (מרכז) [

יתה קיימת, כאשר הנכס היחידי שלה הינו ישנה כאילו לא ה 30בבעלות שני אחים התנהלה במשך חברה 
הזכות להירשם בעתיד כבעלת חנות.  מזה שנים שלחברה אין תיק במס הכנסה ושותפות משפחתית דיווחה 
על ההכנסות מהשכרת החנות.  במסגרת סכסוך משפחתי ביקש אחד האחים להגיש תביעה נגזרת בשם 

 חברה כנגד השני.ה

בית המשפט דחה את הבקשה וקבע, כי הליך תביעה נגזרת מהווה חריג לכלל לפיו הסמכות לפעול בחברה 
היא בידי האורגנים שלה ולכן ניתן לבצע זאת רק כאשר האורגנים לא ביצעו זאת והתביעה היא לטובת 

הול התביעה לא יהיה לטובת החברה כאן מדובר בחברה ללא כל פעילות מזה שנים וכך ני החברה ובתום לב. 
  אלא לטובתו האישית של מגיש הבקשה, ולכן עליו להגיש תביעה אישית ולא תביעה בשם החברה. 

A company owned by two brothers was ran for 30 years as it does not exist, with its only 
asset being the right to register in the future as an owner of a store.  For years the company 
has no income tax file and a family partnership reported revenues from leasing out of the 
store.  In the context of a family dispute, one of the brothers sought to file a derivative claim 
on behalf of the company against the other. 

The Court rejected the motion and held that the derivative claim process constitutes an 
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exception to the rule that the authority to act in the company is in the hands of its organs 
and therefore can be done only when the organs did not do so and the claim is in favor of 
the company and in good faith. This is a company without any activity for years and thus 
the management of the claim will not be in favor of the company but for the personal benefit 
of the applicant, so he must file a personal claim and not a claim on behalf of the company. 

  על מנהל כללי לדווח לדירקטוריון על כל עניין חריג המהותי לחברהג. 

A general manager is to report to the board of directors any material unusual issue   
   ], כב' השופט חננאל שרעבי23.04.2018דורון פלס נ' אירלנד פלס בע"מ, בית המשפט המחוזי בחיפה,  51021-01-18א (חי') ת[

יה גילה שאחד משני בעלי המניות (שניהם בעלי ימנהל כללי של חברה העוסקת בייצור ושיווק מוצרי בנ
גם דירקטורים) משתמש במידע עסקי ובסודות מסחריים של החברה ושכר עורך דין  אחזקות שוות ושניהם

 להגשת תביעה נגדו על ידי החברה.

בית המשפט קבע, כי על מנהל כללי מוטלת חובת דיווח לחברי הדירקטוריון על כל עניין חריג שהוא מהותי 
גע לאחד מבעלי המניות באשר מנהל לחברה ולקבל הנחיות מהדירקטוריון, בוודאי כאשר העניין החריג נו

במקרה זה, הואיל ע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו. מחויב לפי חוק לפעול במסגרת המדיניות שקב
קטור השני להגיש והדירקטוריון לא יוכל לקבל החלטה על הגשת תביעה, בשל שוויון כוחות בו, נדרש הדיר

 ות תחילה לדירקטוריון בבקשה להגיש התביעה. צורך לפנתביעה נגזרת בשם החברה ואין  להגשתבקשה 

A general manager of a company manufacturing and marketing construction products 
discovered that one of the two shareholders (each holding 50% and also acting as a 
director) is using company business data and trade secrets and hired an attorney to file a 
claim against him by the company. 

The Court held that a general manager is obligated to report to the board of directors on 
any unusual matter that is material to the company and receive instructions of the board of 
directors, certainly when the unusual matter is related to one of the shareholders, because 
the general manager is obligated under law to act within the policy set by the board of 
directors and is subject to its instructions.  In this case, because the board of directors will 
not be able to make a decision to file a claim because of the equality of powers in it, the 
second director is required to submit a request to the Court to file a derivative claim on 
behalf of the company and there is no need to first approach the board of directors. 

  עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה.     3
  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

  תקבולים בגין תניית אי תחרות שמאפשרת המשך עיסוק יסווגו לצורכי מיסוי כהכנסה פירותית. א

Payment for non-compete that enables continue of employment will be classified for 
tax as revenue 

ם, רוני גנגינה ואח' נ' פקיד שומה פתח תקווה, בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיי 8294/14א ע[
  ], כב' השופט חנן מלצר, כב' השופט יצחק עמית, כב' השופטת ענת ברון23.03.2018

חברה מכרה את פעילותה העסקית ואף התקשרה עם מספר מנהלים בהסכם אי תחרות הכולל תשלום חד 
 פעמי בגין אי התחרות לכל אחד מהם. 

להבחין בין סיטואציה של "גדיעת העץ כולו" בית המשפט קבע כי כדי לבחון את אופן הסיווג של ההכנסה יש 
ואז תסווג ההכנסה כהונית, לבית תניית אי תחרות שמאפשרת המשך עיסוק במגבלות סבירות או מצב בו 
מדובר בתניית אי תחרות שאינה אותנטית ובעצם משמשת כסות לתשלום אחר.  במקרים כאלה ההכנסה 

ר על תניית אי תחרות "מרוככת" הכוללת התחייבות שלא תסווג כהכנסה פירותית. מכיוון שבמקרה זה דוב
שנים בלבד, מדובר  3לעסוק בתחום העיסוק של המנהלים רק במגבלות גיאוגרפיות ואף לפרק זמן של 

  בהכנסה פירותית ולא ברווח הון ויש לשלם עליה מס כהכנסה פירותית.

A company sold its business operations and entered into a non-competition agreement with 
some of the managers, including a one-time payment for the non-competition for each of 
them.  

The Court held that in order to examine the classification one must distinguish between a 
situation of "cutting down the entire tree," in which case the remuneration will be classified 
as capital gain, and a non-competition stipulation that allows the manager to continue 
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working under some reasonable restrictions or if the non-competition clause is not authentic 
and is nothing but a cover for another payment. In these cases, the income will be classified 
as revenue.  Because here there was a "softened" non-competitive stipulation that included 
a commitment not to engage in the managers' area of business only within certain 
geographical limitations and for a period of only three years, it is revenue and not capital 
gains and should be taxed as such. 

  וי להיות זכאי לאזרחות ישראלית קשר ממשי עש עמויהודי ומקיים  ל ידילא יהודי שאומץ עב. 
A non-Jew who was adopted by a Jew and who maintains a meaningful relationship 
with him may be entitled to Israeli citizenship 

, כב' 24.04.2018בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, , בבית המשפט העליון אנטון יעקובוב ואח' נ' שר הפנים ואח' 5517/16בג"ץ [
  ]המשנה לנשיאה חנן מלצר, כב' השופטת ענת ברון, כב' השופט דוד מינץ

באותה עת.  הרשויות  18יה ואימץ את בנה שהיה קרוב לגיל ישה לא יהודייהודי נישא באוזבקיסטן לא
 באוזבקיסטן רשמו את הבן כיהודי, אך כשביקש הבן לקבל אזרחות ישראלית סורבה בקשתו. 

בית המשפט העליון קבע, כי חוק השבות מאפשר ליהודים לקבל אזרחות בישראל.  הבן לא נולד לאם יהודייה 
נו עונה על ההגדרה של "יהודי" לפי חוק השבות. לעניין זה, אין כל משמעות וגם לא נטען כי התגייר, ולכן אי

אם רשויות אוזבקיסטן, או כל רשות זרה אחרת, הכירו בו כיהודי. מסלול אזרחות נוסף לפי חוק השבות הוא 
קשר משפחתי עם יהודי אך אין די בסטטוס רשמי של בני משפחה אלא יש לבדוק ולוודא כי מדובר בתא 

תי ממשי ומהותי. כאן מדובר באימוץ ולכן יש לבדוק האם מדובר באימוץ כן ואמיתי, שמא ינוצל חוק משפח
השבות לרעה ויירקמו קשרי אימוץ מעושים רק לצורכי קבלת מעמד בישראל. במקרה זה הבן עזב את התא 

פשר קבלת שנה לא היה חלק ממנו ולכן עצם האימוץ לא יא 16המשפחתי זמן קצר לאחר האימוץ ובמשך 
  אזרחות ישראלית.

A Jew married a non-Jewish in Uzbekistan and adopted her son who was close to 18 at the 
time.  The authorities in Uzbekistan registered the son as Jewish but when he sought to 
receive an Israeli citizenship he was refused. 

The Supreme Court held that the Israel Law of Return enables Jews to receive Israeli 
citizenship. The son was not born to a Jewish mother, nor was it contended that he 
converted to Judaism, and therefore he does not meet the definition of "Jew" under the Law 
of Return. For this purpose, it is of no significance if the authorities of Uzbekistan, or any 
other foreign authority, recognized him as a Jew.  A different route under the Law of Return 
is a family relationship with a Jew but the status of family members is not sufficient; rather, 
it is necessary to examine and verify that this is a real family unit. As stated, this is an 
adoption and therefore, it should be examined whether this is a genuine and sincere 
adoption, lest the Law of Return be abused, and fake adoption relationships will be created 
only for the purpose of obtaining status in Israel.  Here the son left the family unit soon after 
the adoption and for 16 years was not part thereof and thus the mere adoption will not entitle 
for Israeli citizenship. 

  עדכוני מקרקעין  . 4
Real Estate Updates 

  ניתן להכיר בתוקפה של עסקת מכר היסטורית בין הצדדים גם ללא מסמך בכתב

A historic real estate transaction may be recognized even in lack of a writing 
  , לפני כב' השופט אמיר טובי]22.03.2018עואדיה נ' כמאל חדאד, בית המשפט המחוזי בחיפה, בסאם  40191-12-15תא (חי')[

שנה וללא מסמך בכתב. המחזיקים במקרקעין דרשו כי יוכרו כבעלים החוקי  60 -עסקה במקרקעין בוצעה לפני כ
 של הקרקע למרות העדר הוכחה בכתב.  

עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב.  מדובר בדרישה  בית המשפט קבע, כי לפי החוק ההתחייבות לעשות
מהותית המתנה את תוקפה המשפטי והמחייב של העסקה בקיומו של הסכם בכתב.  במקרה דנן, העסקה 

שת הכתב כדרישה , ולכן נקבע כי יש לראות בדריחוק המקרקעין, בטרם נכנס לתוקפו 1958הנטענת נערכה ב
בעלת משקל ראייתי בלבד. המחזיקים בקרקע עשו בה שימוש, תפסו בה חזקה, בנו עליה גדר (לאחר שביקשו 

שנה ללא כל התנגדות  60 -ה) ובשלב מאוחר יותר מבנה ונהגו בה באופן כללי מנהג בעלים משך כיהיתר בני
 ים, אף שלא הוצג לגביה מסמך בכתב.במשך השנים. לכן ניתן להכיר בתוקפה של עסקת המכר בין הצדד

A land transaction was executed about 60 years ago without a written document. The holders 
of the land demanded to be recognized as the legal owners of the land despite lack of a written 
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proof. 

The Court held that under law an obligation to make a land transaction requires a written 
document. The statute of frauds creates a constitutional demand that conditions the validity of 
the transaction in a written document.  In this case, the transaction took place in 1958, before 
the Israeli Land Law came into effect and therefore the writing requirement should be seen as 
an evidentiary demand and not a constitutional demand.  The holders of the land used it, took 
possession of it, built on it, including a fence that was built after requesting a building permit 
and later a building and in general acted as an owner for 60 years without any resistance over 
the years.  Thus, the validity of the sale transaction between the parties is to be recognized, 
even though no written document was presented. 

  ימאותעדכוני   . 5
Maritime Law Updates 

  הבתביעת חפצא למימוש שעבוד ימי על אוניה, בעל הדין האמיתי בפועל הוא בעל האוני

In an in rem claim to execute a maritime lien regarding a ship, the actual litigant is 
the ship's owner 

, בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים M/V CAPTAIN HARRYנ' האוניה  PRAXIS ENERGY AGENTS GMBH 7138/16א ע[
 ], כב' השופטים נ' הנדל, נ' סולברג וי' אלרון07.05.2018אזרחיים,

הגישה לבית המשפט לימאות תביעת חפצא נגד אוניה שהייתה חייבת לה כסף על אספקת חומר  תחברה גרמני
דלק (ההליך בארץ משום שהאוניה נעצרה בנמל אשדוד). יצוין, כי בית משפט בגרמניה קבע בפסק דין חלוט כי 

 בעלת האוניה (ולא האוניה עצמה) לא חייבת לשלם לחברה. מה הדין? 
ישראלי יש  פטשת מוה מעשה בית דין החוסם הליך בביע, כי על מנת שפסק דין זר יהובית המשפט העליון קב

לערוך בחינה כפולה: ראשית, ייבחן האם פסק הדין הזר יוצר מעשה בית דין על דין המדינה בה ניתן; לאחר מכן 
עבוד הימי ייבדק האם פסק הדין הזר מקים מעשה בית דין על פי כללי המשפט הישראלי. נקבע כי זכות הש

תוכרע על פי דין העניין. בנסיבות המקרה, החברה שיתפה פעולה עם ההליך בגרמניה וקיבלה פסק דין חלוט 
כנגדה, מה שיצר השתק מפני הגשת תביעה בישראל. כמו כן, נקבע כי זהות מוחלטת של צדדים אינה תנאי 

  להכרה בפסק דין זר. 

A German company filed an in rem claim to the Maritime Court against a ship that owed it 
money for the supply of fuel (the proceeding was filed in Israel because the ship was detained 
in the Ashdod Seaport). It should be noted that a Court in Germany held in a conclusive 
judgement that the owner of the ship (and not the ship itself) is not obliged to pay the company. 
What is the law? 

The Supreme Court held that in order for a foreign judgment to be considered a Court Action, 
that blocks a proceeding in an Israeli Court, a double examination must be carried out: first, 
an examination whether the foreign judgement constitutes a Court Action in the foreign country 
it was given in will take place; Afterwards, a second examination should determine whether 
the foreign judgement constitutes a Court Action according to Israeli law. It was held that the 
right of maritime lien would be decided according to the matter itself. In the circumstances of 
the case, the company cooperated with the German proceeding and received a final judgment 
against it, which created an estoppel from filing a claim in Israel. In addition, it was held that 
absolute identity of parties is not a precondition for recognition of a foreign judgment. 
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  *עמרי ברקןעו"ד /  תאריך סיום. איך אי יוצא מזה? בלי חתמתי על חוזה

הסכמים ארוכי טווח בדרך כלל לא כוללים תאריך תפוגה ולעתים אף לא מבוססים על הסכם חתום שמגדיר את 

הזכויות של הצדדים באופן מדויק, לרבות הזכות לסיים את החוזה. האם חתימה על הסכם לתקופה שאיה 

  קצובה בזמן מחייבת לעולם ועד? 

בהודעת ביטול  ו, ויתן לבטלגם אם ערך ללא הגבלת זמן ,כי חוזה איו לצמיתות, ובישראל קבע בתי המשפט

   ?מהו אותו "זמן סביר" להגדיריתן כיצד . להתארגן האחרשיאפשר לצד זמן  – מראש "זמן סביר"המסרת 

בעוד שכל מקרה לגופו, הרציול מאחורי אורך תקופת ההודעה מראש היו כי חוזה ועד להתאים עצמו לסביבה 

ם הגרמים בחלוף הזמן. בי אדם אים והגים לקשור עצמם בהסכמים ולמועד שבו ערך ולהיות מושפע משיויי

כורחו -ולכן המגמה איה לכפות על צד להסכם לקיים אותו בעל עד, במיוחד בהתחשב בקצב חיי המסחר-לעולמי

ללא מגבלת זמן. עם זאת יש לאפשר לצד שפגע מהפרת ההסכם להיפרע על הוצאות שהוציא כתוצאה מקיום 

ההסכם, וכן את השהות המספקת להיערכות מחדש ליום שאחרי סיום ההסכם מבלי שיהיה בכך לגרום 

  לקריסתו.

, עסק במקרה בו בית מלון וחברת קייטריג חתמו על הסכם בייהם, לפיו 2018ילת אפריל, פסק דין שיתן בתח

חברת הקייטריג לבית  לפתע הודיעה שים רבעאלאחר כחברת הקייטריג תספק שירותי הסעדה לאורחי המלון. 

קבע בית המשפט   למלון. שירותל להמשיך ולספק לא תוכ המלון שבתוך יומיים יחל שיפוץ בחדר האוכל ולפיכך

והתלות שוצרו אשר הצריכו זמן  יחסי אמון יחסים בין הצדדים,וכח משך הבמיוחד ל שאין מדובר בזמן סביר,

  התארגות גדול יותר למלון.

הן  כות ששימשה במשך שים רבותרכב לסו ןבסיום התקשרות בין יבואעסק  שהגיע לבתי המשפט מקרה אחר

הראויה היתה תקופת ההודעה המוקדמת כי בית המשפט כאן קבע . כסוכות למכירת רכבים והן כמוסך מורשה

   לסוכות כדי להתארגן מחדש עקב סיום ההסכם. תקופת ההסכם הארוכה, והן לוכח הזמן הדרוש שה, הן לוכח 

כל לשאלה מהו הזמן הסביר הדרוש לביטול הסכם שערך לתקופה בלתי קצובה. אין "פתרון בית ספר" , לסיכום

חשיבות מרובה בקבלת ייעוץ קיימת הסכם בחן לגופו, בהתאם לסיבות הספציפיות שהובילו לעריכתו. לפיכך, 

גם לאחר שים וגם ככל שצד יבקש להשתחרר  ה את כוות הצדדיםשישקף כו כדי ת הסכםמשפטי בטרם עריכ

הספציפי בו עוסק עם בעל מקצוע המתמחה בעריכת הסכמים (ומומלץ אף בתחום צות מוקדמת היווע  .ממו

ולא מעט כסף. רבה עוגמת פש עשויה לחסוך סכסוכים עתידיים, ההסכם) 

                                                 
 אין בסקירה העוסק בין היתר במשפט המסחרי, דיי חברות והגירה.  ),www.afiklaw.com( היו עורך דין במשרד אפיק ושות'עו"ד עמרי ברקן  *

 בטרם קבלת כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו. המתמחה בתחום זהכללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין 
  afiklaw@afiklaw.com., או באמצעות הדואר האלקטרוי: 6093609-03לפרטים וספים: 
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I signed a contract without an end date. How do I get out of it? / Omri Barkan, Adv.*  

Long-term agreements generally do not include an expiration date and are sometimes not even 

based on a signed document that accurately defines the rights of the parties, including the right to 

terminate the contract.  Is signing an agreement for a period that is not fixed in time binding forever? 

Israeli Courts held that an agreement will never be for perpetuity, even if made without a time 

limitation, and it may be terminated by a prior notice – reasonable time that will enable the other 

party to get organized. How can such “reasonable time” be defined? 

While each case will be reviewed under its circumstances, the rationale behind the length of the 

prior notice period is that a contract is intended to adapt itself to the environment and the time it 

was edited and be affected by changes caused by the passage of time. Human beings do not tend to 

bind themselves to agreements for ever and ever, especially considering the pace of trading, and 

therefore the trend is not to force a party to an agreement to carry it out against its will without any 

time limit. However, the party affected by the termination of the agreement must be allowed to 

finance the expenses incurred as a result of the agreement, as well as sufficient time for 

redeployment to the day after the end of the agreement without causing it to collapse. 

A verdict given in early April, 2018, dealt with a hotel and a catering company that signed an 

agreement, according to which the catering company would provide catering services for the hotel 

guests. After about four years the catering company suddenly notified the hotel that within two days 

it will commence renovation of the dining room and thus would not be able to provide the services 

to the hotel. The Court held that this is not a reasonable time, especially in light of the length of the 

relationship, the trust between the parties and the dependency created, which together required a 

longer time for the hotel to get organized. 

Another case that reached the Courts dealt with the temination of an agreement between a car 

importer and an agency that served for many years as a car dealership and as an authorized garage. 

The Court held that the appropriate notice period was one year, both in view of the long period of 

the agreement and in view of the time needed for the agency to reorganize following the termination 

of the agreement 

In conclusion, there is no formula to answer the question of what will be deemed reasonable prior 

notice to terminate an agreement for a indefinite time.  Each agreement is examined on its merits 

in accordance with the circumstances that led to its execution. Therefore, there is great importance 

in obtaining legal advice before entering into an agreement so that the agreement will duly reflect 

the intention of the parties even after years and even if a party will seek to be released from it.  Early 

consultation with a professional who specializes in drafting agreements (and preferably in the 

specific area in which the agreement deals) may save future conflicts, great distress and funds. 

                                                 
 *Omri Barkan 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 

 


