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  תוכן עניינים

 1776יולי,  4-אפיק ושות' חוגגת את יום אימוץ הכרזת העצמאות של ארצות הברית של אמריקה ב

Afik & Co. celebrates the adoption of the United States of America Declaration of Independence on July 4, 
1776 

 פירוק של חברה/ עו"ד איתמר האוזרהעלאת טענת קיזוז בעת הליך   :מאמר  .1
Article: Set-Off Right against a Company in Liquidation / Itamar Hauser, Adv. 

  
עו"ד איתמרמאת , לאור חקיקתו של חוק חדלות הפירעון החדש זכות קיזוז בעת כניסה להליכי חדלות פירעוןבנושא מאמר 
תחום העסקאות הבינלאומיות, מיזוגים ורכישות, תאגידים, דיני עבודהב עוסק בעיקרה, משרד אפיק ושות'עורך דין ב, האוזר

  m/articles/a260http://he.afiklaw.co ניתן למצוא בקישור:העברית את המאמר בשפה .  וליטיגציה מסחרית
    

An article on the application of the right of set-off when a counterparty is in insolvency proceedings in view of 
the enactment of the new insolvency law, by Itamar Hauser, Adv., an attorney at the law office of Afik & Co., 
whose main practice areas are international transactions, mergers and acquisitions, corporate law and 
litigation. The article in English may be found at the link: http://www.afiklaw.com/articles/a260 
 

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

  מתן דעה מכרעת ליושב ראש ישיבה יחול רק כאשר קיים שוויון קולותא. 
אם מוכחת כוונה אחרת הפרשנות של הוראה בדבר קול מכריע או נוסף או של דעה מכרעת של יושב ראשכלכלי ת"א: אלא 

  http://he.afiklaw.com/updates/7930 לקריאה נוספת:   .היא שהיא חלה רק בשוויון קולות בהצבעה

A casting vote will apply only in case of equality of votes.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/7931 
 

  לא ניתן לקבל פרטים על חשבון בנק של מי שלא ניתן  להרים מסך התאגדות חברה נגדו. ב
ההתאגדות ולייחס למי שאינו בעל מניות או דירקטור את חובות החברה; יש להעדיףעבודה ת"א: לא ניתן להרים את מסך 

  http://he.afiklaw.com/updates/7933 :נוספת לקריאה  .פרטיות אדם על זכות גילוי במסגרת הליך משפטי
One cannot receive details regarding a bank account of whom he cannot pierce the corporate veil 
against.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/7934 
 
 
 

8201, ייול 04: 602גיליון 
Issue 260: July 04, 2018



  
-2-  

  
www.afiklaw.com ik & Co., Attorneys and NotaryAf               וטריוןאפיק ושות', עורכי דין ו 

 

  

  ודיני עבודה רוחניעדכוני משפט מסחרי, קנין .    3
Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 
 

  סכומים שנקבעים בהסכם כוללים מע"מ אם לא נקבע מפורשות אחרתא. 
מחוזי ת"א: עוסק חייב להוציא חשבונית מס אם נדרש לעשות זאת על ידי הצרכן; סכומים שנקבעים בהסכם כוללים מע"מ

  http://he.afiklaw.com/updates/7935  לקריאה נוספת:  אחרת.אם לא נקבע מפורשות 

Amounts set in an agreement include the VAT unless stated otherwise.  Read more at:  
http://www.afiklaw.com/updates/7936 

   
  חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על תפקיד הנהלה הדורש מידה מיוחדת של אמון אישיב. 

ארצי עבודה: עובד שניתנה לו אחריות בלעדית להחלטות בתחום אשר יש לו השלכות כלכליות נרחבות על מעסיק עשוי
 http://he.afiklaw.com/updates/7937  לקריאה נוספת:  .מיוחדת של אמון אישי להיחשב כמי שנושא בתפקיד הנהלה בעל מידה

The Work and Rest Hours Law does not apply on a managerial position requiring a special 
measure of personal trust.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/7938 

 

  ניתן לפטר עובדת שיצאה לחופשת לידה אם הוגשה בקשה לפיטוריה זמן סביר לפני כןג. 
סביר טרםעבודה ת"א: לא ניתן לפטר עובדת בחופשת לידה; כלל זה לא חל אם הוגשה בקשה למתן היתר פיטורים זמן 

 http://he.afiklaw.com/updates/7939  לקריאה נוספת:  חופשת הלידה.

An employee who has taken maternity leave may be dismissed if a request for her dismissal was 
submitted a reasonable time before.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/7940 

 

  עדכוני מקרקעין    .4
Real Estate Law Updates 

  לקונהה בדירה ישלמו פיצויים ימוכרים שלא גילו לקונה אודות חריגות בני
ה בממכר; אין בהצהרה יב לגלות לקונה את כל העובדות המהותיות לעסקה ובפרט, קיומן של חריגות בנישלום עכו: מוכר מחוי

http://he.afiklaw.com/updates/7941  :לקריאה נוספת של קונה כי "בירר אודות המצב התכנוני של הנכס" כדי לפטור את המוכר מאחריות.

Sellers who did not disclose to a purchaser contraction deviations in the apartment are to 
compensate the purchaser.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/7942 
 

 

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

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

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

  http://www.afiklaw.com למאגר פרסומים קודמים:  
  

 
Afik News is the biweekly legal and business Israel news bulletin published by Afik & Co. (www.afiklaw.com).  Afik News is 
disseminated every second week to an audience of thousands of subscribers worldwide and includes concise professional 
data on legal and business Israeli related issues of interest to the business community in areas in which the Afik & Co. firm
deals.  
For removal (or joining) the mailing list please send an email to newsletter@afiklaw.com with the title "Please remove from 
mailing list" or "Please add me to the mailing list."   
The Afik News bulletin is copyrighted but may be freely transferred provided it is sent as a whole and without any changes. 
Nothing contained in the Afik News may be treated as a legal advice.  Please contact an attorney for a specific advice with any 
legal issue you may have.   
For previous Afik News publication see http://www.afiklaw.com 
 
 



  עו"ד איתמר האוזר / העלאת טענת קיזוז בעת הליך פירוק של חברה  מאמר:  . 1
Article: Set-Off Right against a Company in Liquidation / Itamar Hauser, Adv. 

מאת , לאור חקיקתו של חוק חדלות הפירעון החדש זכות קיזוז בעת כניסה להליכי חדלות פירעוןמאמר בנושא 
בתחום העסקאות  עוסק בעיקרה ,)www.afiklaw.com( משרד אפיק ושות'ב עו"ד איתמר האוזר, עורך דין

 את המאמר ניתן למצוא בקישור:  .תאגידים, דיני עבודה וליטיגציה מסחריתהבינלאומיות, מיזוגים ורכישות, 
http://he.afiklaw.com/articles/a260  

 
An article on the application of the right of set-off when a counterparty is in insolvency 
proceedings in view of the enactment of the new insolvency law, by Itamar Hauser, Adv., an 
attorney at the law office of Afik & Co. (“www.afiklaw.com”), whose main practice areas are 
international transactions, mergers and acquisitions, corporate law and litigation.  The article in English 
may be found at the link: http://www.afiklaw.com/articles/a260 
 

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

  מתן דעה מכרעת ליושב ראש ישיבה יחול רק כאשר קיים שוויון קולותא. 

A casting vote will apply only in case of equality of votes 
, יפו -המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב , בע"מ נ' קרור אחזקות בע"מ שיר שרון אחזקות 41117-06-15תא (ת"א) [

  ]מאיר-דניה קרת' השופטת כב, 03.06.2018

.  יו"ר דעה מכרעת"קבעו כי ליו"ר הדירקטוריון " תקנון ההתאגדות של החברהבחברה והסכם בעלי מניות 
 ד קול נוסף בעת הצבעה, גם כאשר אין שוויון קולות.הדירקטוריון גרס כי משמעות ההוראה היא שקיים לו תמי

קול המונח "במקרה זה,  הוכח כוונה מפורשת לקבוע אחרת, וכך לא הוכחאלא אם תבית המשפט קבע, כי 
בתקנון משמעו זכות הצבעה נוספת של יו"ר הדירקטוריון רק במצבים בהם  "דעה מכרעת" או" נוסף או מכריע

  ם אם התקנון לא קובע זאת במפורש.וזאת ג שוויון בקולותקיים 

The shareholders' agreement in a company and the articles of association of the company 
set that the chairman of the board of directors has a "casting vote."  The chairman construed 
that as giving him an additional voice in any vote, even when there is no equality of votes. 

The Court held that unless an explicit intention to determine otherwise is proven, and this 
was not shown in this case, the terms "additional or decisive vote" or "casting vote" in the 
articles of association mean an additional voting right of the chairman of the board only in 
situations where there is equality in votes, even if the articles do not explicitly state so. 

 
  לא ניתן לקבל פרטים על חשבון בנק של מי שלא ניתן  להרים מסך התאגדות חברה נגדוב. 

One cannot receive details regarding a bank account of whom he cannot pierce the 
corporate veil against  

, כב' השופטת 25.05.2018יפו,  -, בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב אלי ברק נ' שירותי הובלה צומת אזור בע"מ 42711-02-17ש (ת"א) "סע[
   ]יפית זלמנוביץ גיסין

בפועל של החברה המעסיקה  עובד ביקש לקבל תדפיסי חשבון בנק של מי שלטענתו שימש כמנהל והבעלים
ומילא את מקום אביו לאחר שהחמיר מצבו הרפואי וקיבל לחשבון הבנק כספים של החברה ולכן צריך להיות 

  חייב אישית בחובות שכר לעובד.   

בית הדין לעבודה דחה את הבקשה וקבע, כי יש להעדיף את פרטיותו של אדם ולא לאפשר חשיפת חשבון 
של חברה לבעל מניות באמצעות הרמת מסך יעשה רק במקרים חריגים כגון שימוש  הבנק שלו.  ייחוס חוב

. לא הוכח כי המנהל בפועל היה הרוח החיה במסך ההתאגדות באופן שיש בו כדי להונות אדם או לקפח נושה
  חברה.ובעל השליטה בחברה, ומשום שאינו בעל מניה או דירקטור, בכל מקרה אין לייחס לו את חובות 

An employee sought to receive bank statements of the person contended to have served 
as a manager in fact and beneficial owner of the employer company while filling his father's 
place after a medical condition worsened, and received company funds to his bank account. 

The Labor Court rejected the motion and held that a person's privacy should be favored 
and his bank account should not be disclosed. The attribution of a company's debt to a 
shareholder by piercing the corporate veil will only be done in exceptional cases, such as 
using the corporate veil to deceive a person or deprive a creditor. It was not proven that the 
manager in practice was the living spirit and controlling shareholder of the company, and 
whereas he is not a shareholder or director, he should not be attributed the debts of a 
company. 
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  עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה.     3
  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

  סכומים שנקבעים בהסכם כוללים מע"מ אם לא נקבע מפורשות אחרת. א
Amounts set in an agreement include the VAT unless stated otherwise 

' השופט כב, 06.06.2018, יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב , יואב אביב נ' שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ 19830-03-15תא (ת"א) [
  ]נפתלי שילה

שירותי יעוץ למרכז מסחרי נקבעה תמורה קבועה ועוד סך של חודש שכירות בגין כל במסגרת הסכם מתן 
שאו הצמדה יחוזה שכירות שייחתם.  היועץ דרש שעל סכום זה של חודש שכירות יתווסף מע"מ וכי הסכומים י

  וריבית.

 וסףחוק מס ערך מ.  מחיר העסקה, בהעדר הוראה אחרת, כולל את רכיב המע"מבית המשפט קבע, כי 
להנפיק חשבונית מס אם הצרכן דורש זאת.  כאן נדרש היועץ להוציא חשבונית מס ולא עוסק מורשה מחייב 

  הוציא אותה ולכן הפחית בית המשפט את הריבית בגין הסכומים שלא שולמו במועד.

As part of an agreement to provide consulting services to a commercial center, the 
consideration was a fixed amount plus the amount of a month lease for each lease to be 
signed. The consultant demanded that VAT be added to the amount of the one month's 
lease and that the amounts bear linkage and interest. 

The Court held that the price of the transaction, in the absence of any other provision, 
includes the VAT component.  The Value Added Tax Law requires a merchant to issue a 
tax invoice if the consumer demands it. Here the consultant was requested to issue a tax 
invoice and has not issued it and for that reason, the Court reduced the interest for amounts 
not paid on time. 

  חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על תפקיד הנהלה הדורש מידה מיוחדת של אמון אישיב. 
The Work and Rest Hours Law does not apply on a managerial position requiring a 
special measure of personal trust       

 השופט, כב' 05.06.2018, בית הדין הארצי לעבודה בירושלים, כ.ש. מרכזי תיפעול לרכב בע"מ נ' גבריאל עטיאס 61148-08-16עע (ארצי) [
  ](עובדים) גברת יעל רון, נציג ציבור (מעסיקים) מר גד פרופרנציגת ציבור,סופראילןהשופטכב',גנדלראופקחני השופטתכב' , פוליאקרועי

  . תשלום שכר בגין עבודה בשעות נוספות מנהל מוסך דרש, בין היתר,

בית הדין הארצי לעבודה קבע, כי חוק שעות עבודה ומנוחה, ובהתאם לכך חובת התשלום בגין עבודה בשעות 
לא זכאי לשעות  מידה מיוחדת של אמון אישי. העובד נוספות, אינם חלים על עובד בתפקיד הנהלה הדורש

סיכם איתם את וקיבל לעבודה עובדים  ,המוציא והמביא בכל הקשור לכל עניין במוסך יההנוספות מכיוון ש
האחריות הבלעדית ולהחלטות בתחום זה עובד נמסרה ל ,בצד המקצועי הבעלים.במתואם עם  תנאי השכר

אף ה. זאת ועוד, לא היה מעורב בקביעת המדיניות של החברעובד אם ה גם, היו השלכות כלכליות נרחבות
  העובד. דברים אלו מצאו ביטויים בשכרו הגבוה שלואחד אחר לא ניהל את המוסך 

A garage manager demanded payment of overtime.  

The National Labor Court held that the Work and Rest Hours Law, and as a result the 
obligation to pay for overtime, does not apply on an employee in a managerial position 
requiring a special measure of personal trust. The employee is not entitled to overtime 
because he was the one who decided everything related to the garage, hired employees 
and agreed with them on their salary terms in coordination with the owners. On the 
professional side, the employee was given sole responsibility and discretion in this area 
and his decision had broad economic implications, even if the employee was not involved 
in setting the company's policy. Moreover, no one else managed the garage and all the 
above was expressed in the employee's high salary. 
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  ניתן לפטר עובדת שיצאה לחופשת לידה אם הוגשה בקשה לפיטוריה זמן סביר לפני כן. ג
An employee who has taken maternity leave may be dismissed if a request for her 
dismissal was submitted a reasonable time before 

, כב' 21.6.2018יפו,  -בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב  מדינת ישראל,נ'  י. דורון ושות', חברת עורכי דין 15989-11-17) ת"א( ל"חע[
 ]ד"ר יצחק לובוצקי הבכירהשופט

מעסיק רצה לפטר עובדת אך אז הודיעה לו כי היא בהריון. המעסיק פנה בבקשה להיתר פיטורים ממשרד 
בית הדין קבע כי לא ניתן לפטר עובדת  אך עד קבלת החלטה יצאה העובדת לחופשת לידה מוקדמת.העבודה 

חופשת הלידה ומסיבות שאינן תלויות היתר זמן סביר טרם חופשת לידה.  עם זאת, ככל שהוגשה בקשה לב
רשאית ה, חופשהה קודם ללידה) החלה עצמאית של העובדת לצאת לחופשה או החלטרפואי  מצבבמעסיק (כ

  הממונה במשרד העבודה לדון בבקשה לגופה וליתן היתר פיטורים ככל שהפיטורים אינם קשורים להריון.

An employer sought to terminate an employee but then she informed him that she was 
pregnant. The employer moved for a dismissal permit from the Ministry of Labor, but until a 
decision was reached, the employee went on an early maternity leave. The Court held that 
it is not possible to terminate an employee on maternity leave. However, if an application is 
made reasonable time before the maternity leave and for reasons that are not related to the 
employer (such as medical condition or employee's independent decision to take leave prior 
to the birth), the maternity leave begun, the Commissioner in the Ministry may discuss the 
application on its merits and grant a dismissal permit as long as the dismissal is unrelated 
to the pregnancy. 

  עדכוני מקרקעין  . 4
Real Estate Updates 

  יה בדירה ישלמו פיצויים לקונהימוכרים שלא גילו לקונה אודות חריגות בנ

Sellers who did not disclose to a purchaser contraction deviations in the apartment are 
to compensate the purchaser      

  ], כב' השופט ג'מיל נאסר01.05.2018יעקב ארנון נ' יצחק רפפורט, בית משפט השלום בעכו,  2962-12-15תא (עכו) [

 תן.משא ומב המוכרים, דבר שלא הוזכר על ידי חריגות בנייה בדירה הקונהלאחר השלמת עסקת רכישה גילה 
הדין מטיל חובה על המוכר לגלות לקונה דבר קיומן בית המשפט קבע שעל המוכר לפצות את הקונה, הואיל ו

הפרת החובה לנהוג בדרך מקובלת ובתום ה והטעי. אי גילוי עובדות מהותיות ייחשב ה בממכרישל חריגות בני
לדעת על קיומה, ולא גילה עליה ובין אם היה עליו  ן אם ידעיאי התאמה הקיימת בנכס, באחראי לכל המוכר . לב

המוכרים  ידיעה בפועל אודות אי ההתאמה. ידע  הקונהאחריות מקום בו עם זאת, לא תהיה  אודותיה לרוכש. 
יה בדירה ללא היתר. יהצהירו בהסכם המכר כי "לא ביצעו חריגות בנייה" למרות שבעבר ביצעו תוספות בנ

אחריות מ יםלפטור את המוכר יכולהלא " יה ו/או מצבו התכנוני של הנכסיבירר לגבי זכויות הבנכי " הקונההצהרת 
דרישה מעין זו,  יה.יאין מקום לדרוש מקונה נכס לברר בכוחות עצמו אודות היתרי בנוהחוזיות  הםהצהרותיל

  . כאשר העובדות כהווייתן ידועות למוכרמסע מייגע בסבך הביורוקרטיה  על הקונהעלולה לכפות 

After completion of a purchase transaction, the purchaser discovered that existence of illegal 
additions built in the apartment, which were not disclosed during negotiation stage. The Court 
held that the seller liable to compensate the purchaser because the law imposes an obligation 
on the seller to disclose to the purchaser the existence of any building irregularities in the 
property. Non-disclosure of material facts such as this is considered a misrepresentation and 
a breach of the obligation to act in an acceptable manner and with good faith. The seller is 
liable for any discrepancy in the property, whether the seller knew about it or should have 
known about its existence, and did not disclose it to the purchaser.  However, there will be no 
liability where the purchaser in fact knew of the discrepancy.  In this case, the sellers declared 
in the agreement that they “did not conduct illegal building deviations" even though in the past 
they made additions to the apartment without a legal permit. The purchaser’s declaration that 
they made “inquiries about construction irregularities and building rights and/or the planning 
status of the property" cannot exempt the sellers from liability for their contractual 
representations to the purchaser and is no reason to demand a purchaser to inquire about 
construction permits on its own.  Such a demand may force the purchaser to a burdensome 
journey through bureaucracy when the seller has first knowledge of the facts.  
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 העלאת טעת קיזוז בעת הליך פירוק של חברה/ עו"ד איתמר האוזר*

יחסי מסחר ואלה מקזזות חובות האחת של השיה באופן תדיר ומעבירות רק את מתקיימים בין שתי חברות 

האחת צריכה ההפרש.  אולם, כשחברה כסת להליכי חדלות פירעון משתים כללי המשחק ויכול להיווצר מצב בו 

לשלם את חובה לשיה, אך לחכות בתור עם שאר הושים כדי לקוות ולראות לפחות חלק מכספה חזרה בסוף 

  הדרך.  אז מתי יתן להעלות טעות קיזוז בעת כיסה להליכי חדלות פירעון?

י העדיפות סדרבע את קוהוא עקרון השוויון. ככלל, אין להפלות בין ושים והדין  הליכי חדלות פירעוןביסוד עקרון 

על ושים רגילים  הכך, למשל, עובדים, חובות למדיה ושכירות הם חובות בעדיפות גבוה . בין הושים השוים

וושים בעלי שיעבודים יקדמו לושים אחרים.  זכות הקיזוז חותרת תחת עקרוות אלה מכיוון שאו מאפשרים 

שבפירוק, לצל את עובדת היותו חייב כדי לעקוף את הושים לושה "בר מזל" היות שהוא גם חייב כסף לחברה 

  האחרים.

של ושה שהוא במקרה גם , שכן חובו תמובטח שיהפקטו" -"דה כיוצרתקיזוז הזכות בתי המשפט התייחסו ל

הפירוק יצטרכו במקרים רבים להמתין לסוף הליך ואילו ושים אחרים  ) באופן מלאזוזיקחייב, משולם (בדרך של 

  .ולקוות לקבל לפחות חלק קטן מהחוב אליהם

על הטוען לזכות קיזוז לעמוד בחמישה תאים מצטברים  כי ת,הישראלי ת פקודת פשיטת הרגלבשל כך, קובע

שהטוען לקיזוז  -מדובר על חוב הדדי בין צדדים זהים ובעיקריש להוכיח כי  .  כך, למשל,שיפורשו באופן דווקי

  זו.  למטרהיזוז עומד להיכס לחדלות פירעון ו"יצר" לעצמו זכות קהשי  לא ידע מראש שהצד

חדש המאפשר  קיזוז, יוצר מגון 2019שת  היו סוףלתוקף  אשר מועד כיסתו, חדשהרעון יפהחוק חדלות 

חובות החייב והושה כרוכים כאשר  )1( (בוסף לזכות המדיה לקזז חובות מיסים) קיזוז בשי מקרים אפשריים: 

טילת חובות הדדיים וההסתמכות על זכות הקיזוז הן חלק ממהלך עסקיו הרגיל של   )2(; או  כאשר זה בזה

.  המדובר בגישה גרת עסקיו ההדדיים עם החייבהחייב או הושה, וחוב העבר שהושה מבקש לקזז וצר במס

, אשר דרך כלל והגים לפרש חוקים חדשים לאור בתי המשפטחדשית, אשר משאירה מקום רב לפרשות של 

הפסיקה שעסקה בחוקים שקדמו להם, אך במקרה זה, הואיל ומדובר בחוק חדשי המחליף פקודה מדטורית 

שו הוראות חוק חדשות אלה.  לאור האמור, גם כל עוד לא כס החוק שה, קשה לצפות כיצד יפור 70בת מעל 

החדש לתוקפו (וגם כאן, דרך כלל, בתי המשפט והגים לפרש חוק קיים לאורו של חוק אשר ייכס לתוקפו בעתיד 

הראה לעין), חשוב ביותר להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום בכל מקרה של עסקאות פתוחות מול חברה אשר 

כ.סה להליכי חדלות פירעון  

                                                 
) ועוסק בעיקר בתחום העסקאות הבילאומיות, מיזוגים ורכישות, www.afiklaw.comעו"ד איתמר האוזר היו עורך דין במשרד אפיק ושות' ( *

אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום זה בטרם קבלת כל   וליטיגציה מסחרית. תאגידים

ושאים המתוארים בסקירה זו.החלטה ב 
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Set-Off Right against a Company in Liquidation / Itamar Hauser, Adv*. 

Trade relations between two companies take place, in which they offset one another's debts on a 
regular basis and transfer only the difference. However, when a company enters into insolvency 
proceedings, the rules of the game change and a situation can arise where one has to pay the debt 
to the other, but wait in line with the other creditors in order to hope and see at least part of its 
money back at the end of the road. So when can offset claims be made when entering insolvency 
proceedings? 

A fundamental principle in insolvency proceedings is the principle of equality. In general, one must 
not discriminate between creditors and the law sets the priorities among the various creditors. For 
example, employees, state debts and rent are high priority debts in comparison to ordinary creditors 
and creditors with liens will come before other. The right of set-off undermines these principles 
because we allow a "lucky" creditor who happens to also owe money to the insolvent company, to 
take advantage of the fact that it is obligated in order to circumvent the other creditors. 

The Courts referred to the right of set-off as a "de facto" guarantee, because the debt of a creditor, 
who also happened to owe money to the insolvent company, is paid (by way of offsetting) in full 
while other creditors will, in many cases, have to wait for the end of the liquidation process with 
hopes of receiving at least a small part of the debt towards them. 

For this reason, the Israeli Bankruptcy Ordinance states that a person contending a right of set-off 
must meet five cumulative conditions that are to be construed in a precise manner.  Thus, for 
example, it is necessary to show that this is a mutual debt between the same parties and mainly - 
that the person claiming the offset did not know in advance that the other party is about to enter 
insolvency and "created" the right to set-off for this purpose. 

The new insolvency law, which date of entry into effect is yearend of 2019, creates a new offsetting 
mechanism that allows (in addition to the right of the state to offset tax debts) offset under two 
possible circumstance: (1) when the obligations of the debtor and the creditor are interrelated; or 
(2) the assumption of reciprocal obligations and the reliance on the right of set-off are part of the 
ordinary course of business of the debtor or creditor, and the creditor's past debt, which the creditor 
wishes to offset, was made in the course of the mutual business with the debtor. This is an 
innovative approach that leaves much room for the interpretation of the Courts, which usually 
interpret new laws in light of the previous case law, but in this case, as this is an innovative law 
replacing a mandatory ordinance over 70 years old, it is difficult to predict how these provisions 
will be interpreted. In light of the aforesaid, even as long as the new law does not come into force 
(and here, too, the Courts generally interpret an existing law in the light of a law that will take effect 
in the foreseeable future), it is very important to consult an attorney specializing in the field in any 
case of open transactions with a company that has entered insolvency proceedings. 

                                                 
 *Advocate Itamar Hauser 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 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 


