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 תוכן עניינים
), מדינאי אוסטרלי אשר כיהן1928אוקטובר,  22 – 1862אוגוסט,  29אפיק ושות' מציינת את יום הולדתו של ראש ממשלת אוסטרליה אנדרו פישר (

 שלוש פעמים כראש ממשלת אוסטרליה

Afik & Co. marks the birth date of Andrew Fisher (29 August 1862 – 22 October 1928), Australian politician who served three 
separate terms as Prime Minister of Australia 

 עו"ד שירה זקן פורת /מעסיק, לא ערכת שימוע? ייתכן ולא תצטרך לפצות את העובד  מאמר:     .1
Article: Failed to hold a hearing before terminating an employee? It might 
still be OK\ Shira Zaken Porat, Adv. 

.משרד אפיק ושות'מ ,עו"ד שירה זקן פורתמאת , בנושא חובת השימוע בעת פיטורים ומקרים בהם חובה זו אינה קיימת מאמר
  p://he.afiklaw.com/articles/a264htt ניתן למצוא בקישור:העברית את המאמר בשפה 

An article showcasing the hearing obligation upon termination of employment and where such obligation 
does not exist, by Adv. Shira Zaken Porat of Afik & Co. The article in English may be found at the link: 
http://www.afiklaw.com/articles/a264 

 משרדנו בתקשורת: פרסום כתבות אודות פעילות משרדנו .    2
Our office in the Media: Publications regarding Afik & Co. activity 

Stockhead :כתבה אודות הנפקת סקיוריטי מטרס הישראלית בבורסה האוסטרלית.  את הצד המשפטי של ההנפקה מנהלים
 /http://he.afiklaw.com/press/p264 :לקריאה נוספת.  האוסטרלי ומשרד אפיק ושות' הישראלי Holding Redlichיחד משרד 

Stockhead: Article about the Israeli startup Security Matters that is undergoing an initial public offering on the 
Australian Stock Exchange. The legal aspects of the offering are jointly managed by the Australian law firm 
of Holding Redlich and the Israeli law firm of Afik & Co. Read more at: http://www.afiklaw.com/press/p264/ 

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

  בעלי מניות ודירקטורים בחברה שהפרו את חובת הנאמנות יישאו בנזקי החברה בגין הפרתםא. 
מחוזי ירושלים: בעלי מניות ששימשו גם כדירקטורים בחברה שנתנו יד להסכם שאינו מתיישב עם אינטרס החברה, יישאו

  http://he.afiklaw.com/updates/8143לקריאה נוספת:  .בנזקה של החברה בגין הפרת חובת הנאמנות על ידם
Shareholders and directors of a company who have breached their fiduciary duty shall bear the 
company's damages in respect of their breach 
Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8157 

  חברה זרה המגישה תביעה בישראל תחויב להפקיד ערובה להוצאות הנתבע. ב
נוספת: לקריאה שלום ת"א: חברה זרה המגישה תביעה בישראל תידרש להפקיד ערובה להבטחת תשלום הוצאות הנתבע.

158http://he.afiklaw.com/updates/8  
A non-Israeli company filing a claim in Israel will be required to deposit a guarantee for the expenses 
of the defendant  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8159 
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  בהליך פשיטת רגל ריבית על חוב היא בשיקול דעת הנאמן בהתאם להתנהלות החייב. ג
מחוזי ת"א: ריבית בהליך פשיטת רגל מוגבלת בהתאם לחוק; לנאמן שיקול דעת האם לשלם ריבית מיתרת החוב שנותרה

  http://he.afiklaw.com/updates/8160לקריאה נוספת:  לאחר תשלום לכלל הנושים. 
In a bankruptcy proceeding interest on debt is at the trustee's discretion in accordance with the 
debtor's conduct. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8161 

  ודיני עבודה רוחניעדכוני משפט מסחרי, קנין .    4
Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

  נטילת סיכון מודע בכריתת הסכם לא מאפשרת ביטול הסכם בשל טעות אם הסיכון מתממש. א
יעה על עובדות חלקיותשלום חיפה: ניתן לבטל הסכם בשל טעות בכריתתו אך לא כשמדובר בטעות בכדאיות העסקה; יד

  http://he.afiklaw.com/updates/8162  לקריאה נוספת:.  וכריתת הסכם למרות זאת מהווה נטילת סיכון מודע וטעות בכדאיות העסקה

Assuming a risk upon execution of an agreement negates the possibility of canceling the 
agreement due to a mistake if the risk consummates. Read more at:  http://www.afiklaw.com/updates/8163  
 

  רק במקרים חריגים ומצומצמים יבטל בית המשפט פסק בורר שניתןב. 
בורר בשל אי הכרעה בסוגיה יהיה רק כשההכרעההעליון: ההתערבות השיפוטית בפסק בוררות היא מוגבלת; ביטול פסק 

 http://he.afiklaw.com/updates/8164  לקריאה נוספת: נדרשת לשם מתן הפסק

Only in exceptional and limited cases will the court revoke a given arbitrator's award. Read more at: 
http://www.afiklaw.com/updates/8165 

  יצירה שאינה חוקית או שהפצתה אינה חוקית לא תהנה מהגנת חוק זכות יוצריםג. 
הינם יצירה המוגנתשלום הרצליה: בית משפט לא יאכוף זכויות כשהאכיפה פוגעת בתקנת הציבור; סרטים פורנוגרפיים 

 http://he.afiklaw.com/updates/8166  לקריאה נוספת: בזכויות יוצרים אך הזכות לא תיאכף בישראל

A work that is illegal or illegal to distribute will not be afforded the protection of the copyright 
law. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8167 

  עדכוני מקרקעין     .5
Real Estate Law Updates 

 להסב את הסכם השכירות לאחר שוכר זכאי לקבל  פיצוי בגין אבדן רווח כתוצאה מהעדר אפשרות
שלום אשקלון: שוכר רשאי להעביר את זכות השכירות גם ללא הסכמת המשכיר, אך לא סביר להניח כי שוכר יבקש להיכנס 

  168http://he.afiklaw.com/updates/8  :לקריאה נוספת  למושכר בניגוד לדעתו של המשכיר

A lessee is entitled to compensation for loss of profit as a result of the inability to assign the lease 
agreement to another.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8169 

  ימאותעדכוני      .6
Maritime Law Updates 

  גם אניה שהועתקה מרציף לרציף ביזמת הנמל מחויבת בתשלום דמי עיתוק
מחוזי ב"ש: גם אניה שהועתקה מרציף לרציף ביזמת הנמל מחויבת בתשלום דמי עיתוק; חיוב אניה בגין סילוק אשפה ופינוי 

  http://he.afiklaw.com/updates/8170  לקריאה נוספת: שיפוליים שמנוניים אינו תלוי בבקשה של האניה לקבל שירות זה.מי 
A ship shifted from one pier to another at the port's initiative is also required to pay a shifting fees.  
Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8171 

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

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

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

  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 שירה זקן פורת /מעסיק, לא ערכת שימוע? ייתכן ולא תצטרך לפצות את העובד מאמר:   . 1
Article: Failed to hold a hearing before terminating an employee? It might still be OK\ Shira Zaken 
Porat, Adv. 
 

  
, עו"ד שירה זקן פורת, מאת מאמר בנושא חובת השימוע בעת פיטורים ומקרים בהם חובה זו אינה קיימת

מיזוגים ורכישות, העסקאות הבינלאומיות, בתחום  ת בעיקרהעוסק, )www.afiklaw.com( משרד אפיק ושות'מ
  http://he.afiklaw.com/articles/a264 את המאמר ניתן למצוא בקישור: ליטיגציה המסחרית.תאגידים, דיני עבודה ו

 
An article showcasing the hearing obligation upon termination of employment and where such 
obligation does not exist, by Adv. Shira Zaken Porat of Afik & Co. (www.afiklaw.com), whose 
main practice areas are international transactions, mergers and acquisitions, corporate law, 
labor law and commercial litigation. The article in English may be found at the link: http://www.afiklaw.com/articles/a264 
 

  משרדנו בתקשורת  . 2
Our Office in the Media 

Stockhead מליון דולר בבורסה  6.5חברת טכנולוגיית הבלוקצ'יין סקיוריטי מטרס מגייסת  -: מעקב הנפקות
  האוסטרלית

כתבה באתר סטוקהד האוסטרלי אודות הנפקת סקיוריטי מטרס הישראלית בבורסה האוסטרלית.  את הצד 
פרסום את ה .האוסטרלי ומשרד אפיק ושות' הישראלי Holding Redlichיחד משרד המשפטי של ההנפקה מנהלים 

  /http://he.afiklaw.com/press/p264ניתן למצוא בקישור: 

Stockhead: IPO watch: Blockchain play Security Matters launches $6.5m offer ahead of ASX 
listing 
Article in the Australian site Stockhead about the Israeli startup Security Matters that is 
undergoing an initial public offering on the Australian Stock Exchange. The legal aspects of the 
offering are jointly managed by the Australian law firm of Holding Redlich and the Israeli law firm 
of Afik & Co. The publication can be found at: http://www.afiklaw.com/press/p264/ 

 
  וניירות ערך עסקייםתאגידים, הגבלים עדכוני   . 3

Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 
  בעלי מניות ודירקטורים בחברה שהפרו את חובת הנאמנות יישאו בנזקי החברה בגין הפרתםא. 

Shareholders and directors of a company who have breached their fiduciary duty shall bear 
the company’s damages in respect of their breach 

, כב' השופט אלכסנדר 25.07.2018שאול בן ארי נ' אלי מתתיהו ואח', בבית המשפט המחוזי בירושלים,  3027-09-15ם) -תנג (י[
  ]רון

לחברה להתקשר שני בעלי מניות המכהנים גם כדירקטורים בחברה, נקלעו לניגוד עניינים ברור באשר אפשרו 
בעסקה להשכרת נכס לחברה אחרת בבעלותם, בדמי שכירות הנופלים מאלה שניתן לקבל בתנאי השוק. 
בעל המניות השלישי בחברה טען, כי שני בעלי המניות פגעו בו ואף הפרו באופן ברור את חובת הנאמנות 

  שהם חבים לחברה.

ה בין החברה לבין שני בעלי מניותיה שהפרו בית המשפט קבע, כי החזית הכספים הממשית שעל הפרק הינ
את חובת הנאמנות כלפיה באשר נתנו יד להסכם שאינו מתיישב עם אינטרס החברה. נזקה של החברה בו 

פי ההסכמים שבתוקף, לבין דמי -יישאו שני בעלי המניות הינו בגובה ההפרש בין דמי השכירות החוזיים על
  י וזאת לתקופה של שבע שנים שקדמו למועד הגשת התביעה.פי חוות דעת שמא-השכירות המגיעים על

Two shareholders who also serve as directors in a company had a clear conflict of interest 
in allowing the company to enter into a lease agreement with another company owned by 
them, at a rent less than can be obtained under market conditions. The third shareholder 
claimed that the two shareholders had harmed him and had clearly violated the duty of trust 
they owed the company. 

The court held that the actual financial conflict is between the company and its two 
shareholders, who violated the fiduciary duty towards it in connection with an agreement 
that does not reflect the company's interest. The damage to the company to be borne by 
the two shareholders is the difference between the rent according to the agreements in 
force and the rent due on the opinion of an appraiser, for a period of seven years preceding 
the date of filing the claim. 
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  חברה זרה המגישה תביעה בישראל תחויב להפקיד ערובה להוצאות הנתבעב. 
A non-Israeli company filing a claim in Israel will be required to deposit a guarantee 
for the expenses of the defendant	

, כב' 03.08.2018יפו,  -ב נ' די. אס. וי. אייר אנד סי בע"מ, בית משפט השלום בתל אבי Quality Choices LLC  24244-02-18תא (ת"א) [
  ]השופטת אפרת בוסני

 חברה זרה הגישה בישראל תביעה נגד חברה ישראלית.

בית המשפט קבע, כי כאשר מדובר בחברה המגישה תביעה ברירת המחדל היא כי החברה מחויבת להפקיד 
הוא על החברה ערובה להוצאות הנתבע.  הנטל להוכיח שאין צורך בערובה או שיש לקבוע ערובה נמוכה 

ככל ומדובר  .סיכויי ההליךון ינסיבות העני, מצבה הכלכלי של החברה התובעת ובין השיקולים שיישקלו הוא
בחברה זרה יש לקחת בחשבון כי סיכויי הגבייה של סכום ההוצאות נמוכים, אלא אם לחברה נכסים בישראל 

י איתן וכי יש לה נכסים בישראל מהם במקרה זה החברה לא הוכיחה כי מצבה הפיננס מהם ניתן להיפרע.
  .ניתן להיפרע ולכן חויבה להפקיד ערובה כתנאי לפתיחת ההליך

  
A non-Israeli company filed a lawsuit in Israel against an Israeli company. 

The Court held that when a company files a claim, the default is that the company will be 
obligated to deposit a guarantee for the defendant's expenses. The burden of proof that 
there is no need for a guarantee or that only a minimal guarantee is required is on the 
plaintiff and among the circumstances to be considered are the financial status of the 
company, the circumstances of the case and the chances of the proceeding. Insofar as this 
is a foreign company, it should be taken into account that the probability of collection of the 
expenses are low unless the company has assets in Israel from which the expenses may 
be collected. In this case the Company did not prove that its financial status is firm and that 
it has assets in Israel from which expenses may be repaid and therefore the company was 
required to deposit a guarantee as a condition for opening the proceedings. 

  בהליך פשיטת רגל ריבית על חוב היא בשיקול דעת הנאמן בהתאם להתנהלות החייב. ג
In a bankruptcy proceeding interest on debt is at the trustee's discretion in 
accordance with the debtor's conduct 

כב' השופט , 20.07.2018, יפו -המשפט המחוזי בתל אביב בבית  הנושה נ' אליהו אמיתי, -בנק דיסקונט לישראל  ,41015-11-13 פש"ר (ת"א)[
  ] נפתלי שילה

אדם נכנס להליך פשיטת רגל ולאחר תשלום שכר טרחת הנאמנת ויתר הוצאות ההליך, נותר בקופת פשיטת 
  הרגל סכום כסף. 

בית המשפט קבע, כי פקודת פשיטת הרגל מגבילה את הריבית על חוב בפשיטת רגל למגבלות של החוק, 
לקבוע האם תשולם ריבית או  גם אם קיימת ריבית מוסכמת גבוהה יותר ומסמיכה את הנאמן בפשיטת הרגל

הצמדה על החוב. הפקודה לא נועדה לאפשר לחייב להתחמק מתשלום חובות אותם הוא יכול לשלם ולכן, 
אם נותרה בקופה יתרה לאחר חלוקת דיבידנד לנושים בצורה שוויונית, ניתן לשלם לנושים את היתרה עד 

כעוסק זעיר, הגיש דוחות חסרים וצבר חוב פיגורים  החייב לא דיווח על הכנסותיולמלוא סכום החוב. מכיוון ש
  . אין מקום לבוא לקראתו והריבית תשולם טרם השבת יתרת הכסף לחייב גדול בתשלומים

A person entered a bankruptcy proceeding and after payment of the trustee's fees and the 
remaining costs of the proceeding, a sum of money was left in the bankruptcy fund. 

The Court held that the Bankruptcy Ordinance limits the interest on a bankruptcy debt to 
the limits of the law, even if there is a higher agreed upon interest rate and authorizes the 
trustee in a bankruptcy proceeding to determine whether interest or linkage will be paid on 
the debt. The ordinance is not intended to allow the debtor to evade payment of debts it can 
pay, and therefore, if the fund remains in balance after distributing dividends to the creditors 
in an equal manner, the creditors may be paid the balance up to the full amount of the debt. 
Since the debtor did not report his income as an independent business, submitted missing 
reports and accumulated a large arrears debt in installments, there is no room to be easy 
on him and the interest will be paid before the remaining balance will be paid back to the 
debtor. 
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  עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה.     4
  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

  ביטול הסכם בשל טעות אם הסיכון מתממשנטילת סיכון מודע בכריתת הסכם לא מאפשרת . א
Assuming a risk upon execution of an agreement negates the possibility of canceling 
the agreement due to a mistake if the risk consummates 	

  ]אורי גולדקורן , כב' השופט15.07.2018, בית משפט השלום בחיפה, .ר. ריתוכים בע"מ נ' נ.י.ט פרוייקטים בע"מא 58448-12-14תא (חי') [

בין חברת פרויקטים וחברה לביצוע עבודות מתכת וריתוך נכרת הסכם שיתוף פעולה.  כשעלה חשד אצל 
לביטול ההסכם הראשון ובו אחת להפרת ההסכם על ידי השניה פירקו את שיתוף הפעולה וחתמו על הסכם 

מאוחר יותר גילה אחד הצדדים   אין להן כל טענות כספיות ומשפטיות זו כלפי זו.ת ונרשם שלאף אחת מהחבר
  כי הצד השני משך כספים וביקש לבטל את הויתור ההדדי בשל הטעיה וטעות.

שגויה של מציאות  הערכה -בית המשפט דחה את התביעה וקבע כי עקרונית ניתן לבטל הסכם בשל טעות 
מקום שצד ער לכך .  אך עם זאת, טעות בכדאיות העסקה אינה מאפשרת ביטול הסכם.  הדברים לאמיתה

שאין לו ידיעה לגבי נתון מסוים בעל חשיבות או שידיעתו היא בלתי מושלמת, והוא מחליט בכל זאת לכרות 
ן זה, שכן הוא נטל על עצמו את הסיכון טענת טעות בקשר לנתולאחר מכן את החוזה, אין הוא זכאי להעלות 

  והמדובר בפועל בטעות בכדאיות העסקה, אשר אינה מצדיקה ביטול הסכם. לגביו

A cooperation agreement was signed between a project company and a company for 
execution of metal works and welding. When one suspected that the agreement was 
breached by the other, they dissolved the agreement and executed an agreement to cancel 
the first agreement, in which it was recorded that none of the companies had any financial 
or legal claims against the other. Later, one party discovered that the other withdrew funds 
and sought to cancel the mutual waiver due to deception and mistake. 

The Court rejected the claim and held that in principle it is possible to cancel an agreement 
due to a mistake - a mistaken assessment of the reality. However, a mistake in the viability 
of the transaction does not allow the cancellation of an agreement. Where a person is aware 
that he has no knowledge as to a particular item of importance or that his knowledge is 
incomplete, and nevertheless decides to execute an agreement, he is not entitled to later 
contend a mistake in relation with this data, as he has taken the risk as to such data and it 
is a mistake in the viability of the transaction, which does not justify cancellation of the 
agreement. 

  רק במקרים חריגים ומצומצמים יבטל בית המשפט פסק בורר שניתןב. 
Only in exceptional and limited cases will the court revoke a given arbitrator's award 

  ], כב' השופט דוד מינץ13.08.2018המשפט העליון, בבית , ג'ו דן מור נ' תהל מהנדסים ויועצים בע"מ, 5507/18רע"א [

יזם מתחום התכנון ובניית כלי שייט התקשר עם חברה ישראלית לביצוע פרויקט בגאנה כאשר בהסכם נקבעה 
. הבורר נתן פסק בורר בו קבע אחריות בהתאם לסעיף בחוזה שקבע ICC -תניית בוררות בפני מוסד ה

  י.שהעבודה צריכה להתבצע לשביעות רצון המזמין, אך לא בחן האם אכן העבודה נעשתה כראו

ותתבצע רק ברשימה  ההתערבות השיפוטית בפסק בוררות היא מוגבלתבית המשפט העליון קבע, כי 
מצומצמת של מקרים כאשר גם אז מדובר בסמכות רשות של בית המשפט ואין הוא חייב לבטל פסק בורר. 

יף זה אחת מעילות הביטול היא כאשר סוגיה המצריכה הכרעה לא קיבלה ביטוי בפסק הבורר אך גם סע
יפורש בצמצום ובכל מקרה לא יבוטל פסק בורר אם לא נגרם עיוות דין.  במקרה זה השאלות שלא הוכרעו 

 לא היו נדרשות כדי לתת את פסק הבורר ולכן פסק הבורר לא בוטל.

An entrepreneur from the field of vessel planning and building connected with an Israeli 
company to carry out a project in Ghana with an arbitration clause in the agreement that 
determined that any dispute between parties would be before the ICC (International 
Chamber of Commerce). The arbitrator gave a ruling in which he determined liability in 
accordance with the contract's clause that determined that the work should be performed 
to the client's satisfaction, but did not examine whether the work was indeed done properly.  

The Supreme Court held that the judicial intervention in an arbitration award is limited and 
will be carried out only in a limited list of cases, when even then, it is a discretionary authority 
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of the Court, which is not obligated to cancel an arbitrator's decision. One of the cancellation 
causes is when an issue requiring a decision is not reflected in the arbitrator's judgment, 
but this article will also be interpreted narrowly and in any case, an arbitrator's ruling will not 
be annulled if there is no miscarriage of justice. In this case, the questions that were not 
decided were not required to be settled in order to get the arbitrator's award, and therefore 
the arbitrator's ruling was not annulled. 

  יצירה שאינה חוקית או שהפצתה אינה חוקית לא תהנה מהגנת חוק זכות יוצריםב. 
A work that is illegal or illegal to distribute will not be afforded the protection of the 
copyright law 

  ], כב' השופט גלעד הס07.08.2018סקס סטייל בע"מ נ' יניב אבוטבול, בית משפט השלום בהרצליה,  38541-08-17תא (הרצ') [

חברה אשר עוסקת ביבוא, פיתוח ושיווק של מוצרי סקס טענה להפרת זכויות יוצרים בסרטים פורנוגרפיים 
  שהיא הפיקה בשל כך שקישורים אליהם הופיעו באתר פורנו ישראלי. 

בית המשפט דחה את התביעה וקבע, כי גם סרטים פורנוגרפיים מהווים יצירה הראויה להגנת חוק זכויות 
יצירה קולנועית, אולם בית המשפט לא יאכוף את זכויות היוצרים של יצירה שאינה חוקית או  יוצרים בהיותם

שהפצתה אינה חוקית מכוח הכלל שבית משפט לא יאכוף זכות כשהאכיפה פוגעת בתקנת הציבור.  היצירות 
ולכן אין הן  בהן דובר הינן יצירות פורנוגרפיות מובהקות וקשות שהפקתן והפצתן בישראל הינה בלתי חוקית

  ראויות להגנה משפטית.

A company engaged in the import, development and marketing of sex products claimed 
copyright infringement in pornographic films that it produced because links to them 
appeared on an Israeli porn site. 

The Court rejected the claim and held that pornographic films are also copyrighted works, 
but the Court will not enforce the copyright of a work that it or its distribution is illegal due to 
the rule that a Court will not enforce a right when enforcement violates public policy. The 
works in question are blatantly hard-core pornography and the production and distribution 
thereof in Israel is illegal.  Thus, such works are not worthy of legal protection. 

  עדכוני מקרקעין  . 5
Real Estate Updates 

 לאחר רווח כתוצאה מהעדר אפשרות להסב את הסכם השכירותפיצוי בגין אבדן  שוכר זכאי לקבל 
A lessee is entitled to compensation for loss of profit as a result of the inability to 
assign the lease agreement to another 

  ], כב' השופטת הבכירה סבין כהן18.07.2018, בית משפט השלום באשקלון ,יוסף אביטן משה חי יהודה נ' 2128-05-14תא (אש') [

 העברת זכות השכירות לשוכר חלופי אחר סרב לאפשרשוכר אשר לא הצליח למכור את עסקו משום שהמשכיר 
  לסגור את בית העסק כאשר הבין שהמשכיר לא ישתף עמו פעולה בהעברת זכות השכירות.  נאלץ

להחזיק ולהשתמש במושכר או להשכירו זכות האת  לאחר רשאי להעביר אינו שוכר כיבית המשפט קבע, 
בשכירות משנה, אלא בהסכמת המשכיר אולם אם לא הסכים המשכיר לעסקה מטעמים בלתי סבירים או התנה 

 .של המשכירבלתי סבירים, יהיה שוכר המקרקעין רשאי לעשות את העסקה בלי הסכמתו  את הסכמתו בתנאים
כאן המשכיר הערים קשיים על העברת זכות השכירות ללא כל סיבה מוצדקת גם לאחר שנמצאו רוכשים 

  פוטנציאליים לעסק ולכן חויב לפצות את השוכר על הנזקים שנגרמו לו בשל כך.

A lessee who was unable to sell a business because the lessor refused to enable assignment 
of the lease to an alternative lessee was forced to close the business when he realized that 
the lessor would not cooperate with him in assignment of the lease to another. 

The Court held that a lessee may not transfer to another the right to hold and use the leased 
property or sub-lease it, unless the lessor agreed, but if the lessor refused to enable the 
assignment for unreasonable grounds or set unreasonable conditions to the assignment, the 
lessee of  the real estate may do the transaction without the lessor's permission. Here the 
lessor raised difficulties without any justified reason even when potential purchasers for the 
business were found and was thus ordered to compensate the lessee for the damage caused.  
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  מאותיעדכוני   . 6

Maritime Law Updates 

  גם אניה שהועתקה מרציף לרציף ביזמת הנמל מחויבת בתשלום דמי עיתוק

A ship shifted from one pier to another at the port's initiative is also to pay shifting fees 
, כב' השופטת 26.07.2018המחוזי בבאר שבע, המשפט בבית נ' חברת נמל אשדוד בע"מ,  Belinda Shipholding Corp, 50902-03-18ע"א (ב"ש) [

  ]שרה דברת

אניה בבעלות חברה המאוגדת באיי מרשל עגנה בנמל אשדוד אך רב חובל הנמל הורה לה לעבור לרציף אחר, 
אשר היה בשיפוצים באותה העת ולכן הגישה אליו היתה בעייתית.  האניה לא ביקשה לקבל שירותים מהנמל 

בדמי עיתוק (עלות העברת האניה לרציף אחר), דמי מנגש (תשלום בגין  שהיית אנייה אך למרות זאת חויבה 
ליד הרציף), חיוב בגין פינוי אשפה וחיוב בגין פינוי מי שיפוליים (מים ונוזלים אחרים הנאספים בשיפולי אנייה) 

  שמנוניים.

אינו תלוי בבקשה של האניה לקבל  םסילוק אשפה ופינוי מי שיפוליים שמנונייבית המשפט קבע, כי התשלום בגין 
שירות ועצם העובדה שהנמל מספק את השירותים מספקת כדי לגבות תשלום בגין כך.  דמי מנגש נגבים על 

יף ולכן גם אם הגישה הייתה בעייתית בשל השיפוצים רשאי הנמל לגבות על כך שהיית אנייה ליד הרצעצם 
רות על העברת אניה מרציף לרציף על מנת למנוע מכשול לאניה תשלום.  לגבי העיתוק, קיימת סמכות לנמל להו

אחרת להיכנס לרציף לצורך טעינה או להפחית סכנה ונזק לכלי שיט אחרים ובמקרה כזה רשאי הנמל לגבות 
  דמי עיתוק מהאניה.

A ship owned by a company incorporated in the Marshall Islands anchored in the port of 
Ashdod, but the port captain ordered it to move to another pier, which was being renovated at 
that time and therefore access to it was problematic. The ship did not request to receive 
services from the port but was nevertheless charged with a shifting fee (the cost of transferring 
the ship to another pier), berthage fees (payment for the stay of a ship by the pier), garbage 
removal fees and bilge water removal fees (payment for removal of water and other liquids 
gathered at the bottom of a ship). 

The Court held that payment for garbage and bilge water removal does not require the ship's 
request for service and the fact that the port provides the services is sufficient to collect 
payment for it. Berthage fees are levied because a ship was located at the pier and therefore 
even if the access was problematic due to renovations, the port may charge a fee.  With regard 
to the shifting, the port has the authority to order the transfer of a vessel from a pier to pier in 
order to prevent an obstacle to another ship entering the pier for the purpose of loading or 
reducing danger and damage to other vessels.  In such a case, the port is may collect shifting 
fees from the ship. 

  
  



 

  *"ד שירה זקן פורתעו /מעסיק, לא ערכת שימוע? ייתכן ולא תצטרך לפצות את העובד

טרם  פיצוי עובדים אשר לא ערך להם שימוע כדיןיותר ויותר פסקי דין מחייבים מעסיקים בבשים האחרוות 

שימוע, בקרב מעסיקים בוגע לחובת עריכת  גבוהההמודעות למרות ה . החלטה לסיים העסקתםתקבלה ה

פסיקה חדשית בעיין בפיצוי?  תמיד תזכה עובד אי עריכת שימועאם האך כושלים בכך. עדיין  מעסיקים רבים

  . ברורהשהייתה עד כה די מערערת את התשובה 

קל לסיים העסקתו בתי המשפט קבעו שזכות הטיעון היה זכות יסוד, אשר יתן לה מקום של כבוד עת מעסיק שו

להביא לכך שתתקבל החלטה מושכלת הוגעת לסיום העסקתו של עובד והכל  המטרת זכות הטיעון הי של עובד. 

 –תוך מתן תשומת לב ומשקל ראוי לעמדותיו, שהרי בהחלט יכול להיות שלעובד תשובות טובות לטיעוים גדו 

זכות טיעון לעובד במצב דברים זה מוצאים  שלא העיקומעסיקים  תשובות שעשויות לשות את עמדת המעסיק. 

העיין ולתקופת ההעסקה של עצמם חשופים לתביעות וושאים לרוב בתשלום פיצוי אה, בשים לב לסיבות 

  העובד.

 עובדתב באותו עיין דובר . , בית הדין לעבודה בצרת הוציא תחת ידו פסיקה חדשית2018בחודש יוי עם זאת, 

ובכך למעשה פיטר את תחתיה בכוותו להעסיק מישהי אחרת  המעסיקאותה שזומה לשיחה במסגרתה שיתף 

העובדת קיללה את המעסיק בקללה שלא יתן לעבור עליה  ,בהמשך השיחה  .1העובדת מבלי לומר זאת מפורשות

שימוע כהלכתו, אולם ספק רב  . בית הדין לעבודה קבע, כי אמם לא ערך לעובדתופגעה בציפור פשו לסדר היום

  . שקיללהכפי  אותוקיללה אם היה בשימוע כדי להוביל לשיוי בדעתו של המעסיק לאחר שהעובדת 

אמם מדובר במקרה קודתי, אך יש הגיון בפסיקה ואולי כיוון חדש ומרען בפסיקת בתי הדין לעבודה.  משמעות 

ת מהמעסיק לשקול עמדתו מחדש ביחס לעובד שהוא שוקל לא יתן לצפובהן בסיבות פסק הדין היה בפועל ש

ולכן השימוע איו דרש באמת והעובד גם לא יפוצה ככל  את פיטוריו אין בשימוע דבר מלבד הליך למראית עין

ומעיין יהיה לראות אם מדובר בתחילת  המדובר בפסיקה חריגה בוגע לחובת השימוע.  שימועשלא עשה לו 

  . או במקרה חד פעמי מגמה כוה וראויה

חזור ודגיש, ושא העסקת עובדים בכלל וסיום העסקתם בפרט הוא ושא מורכב וחשוב לקבל ייעוץ שוטף 

  למעסיק. יוצרים חשיפה כלשהי עורכי דין העוסקים בתחום כדי לוודא שהדברים עשים באופן כון וחוקי ולא מ
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Failed to hold a hearing before terminating an employee? It might still be OK/ Shira Zaken Porat, Adv.*  

In recent years more and more verdicts ordered employers to compensate employees on the ground 

that no legal hearing has been held before deciding to terminate their employment. Despite the high 

awareness among employers regarding the obligation to hold a hearing, many employers still fail 

to do so. But does the failure to hold a hearing always entitle an employee to compensation? An 

innovative holding on the matter undermines the answer that until such case was quite clear.  

The Courts held that the right to be heard is a basic right, which is given a place of honor when an 

employer considers terminating an employee's employment. The purpose of that right is to make 

an informed decision regarding the termination of an employee's employment, all while paying 

attention and consideration to the employee’s positions, because the employee may indeed have 

good answers to the arguments raised - answers that may change the employer's position. 

Employers who did not grant an employee a right to be heard in such a situation find themselves 

exposed to lawsuits and are often subject to pay a material compensation, taking into consideration 

the circumstances of the case and the period of the employee's employment.  

However, in June, 2018, the Labor Court of Nazareth issued an innovative case law. In that case, 

an employee was called for a conversation, in which the employer shared with her his intention to 

employ someone else in lieu of the employee, thus effectively terminating her employment without 

saying so explicitly. Later in the conversation, the employee started cursing the employer using 

words that deeply hurt him. The Labor Court held that although the employer did not duly hold a 

hearing, it is highly doubtful whether a hearing would have led to a change in the employer's mind 

after the employee cursed him the way she did. 

Although this is a specific case, there is logic in such caselaw and perhaps a new and refreshing 

direction in the holdings of the Labor Courts. The actual meaning of this holding is that, in extreme 

circumstances, the employer cannot be expected to reconsider his position regarding the employee's 

termination of employment, and therefore there is nothing in the hearing other than an eye-wash  

and so the hearing is not really required. In such circumstances, there is no justification for awarding 

compensation to the employee in the absence of a hearing. This is an out-of-the-ordinary case law 

regarding the duty of hearing and it will be interesting to see whether this is the beginning of a 

novel and correct trend or a one-time holding. 

We reiterate that the issue of employing employees in general and terminating their employment in 

particular is a complex issue and it is important to receive ongoing advice from lawyers who are 

experienced in the field to ensure that things are duly done and do not create any exposure to the 

employer.  

                                                 
 *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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Special report: Blockchain technology company Security Matters is preparing a $5

million to $6.5 million initial public offering to advance a technology that can ‘mark’ any

object in solid, liquid or gas form.

The offer is priced at 20c and the stock is due to make its ASX debut on September 18.
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The Security Matters technology — which can permanently and irrevocably ‘mark’ any

object — is used in the large addressable markets of product identi�cation, proof of

authenticity, track and tracing of supply chain movements and quality assurance for a

limitless range of raw materials, components and products across industries.

The global counterfeit market alone is estimated at $US284 billion in corporate and

government spend.

“The company’s vision is to be the global record of all physical goods by linking between

the digital economy and the physical economy through our solution which combines

proprietary markers and readers with the use of blockchain,” said co-founder and CEO

Haggai Alon.

“We have developed a suite of integrated solutions to solve both authentication and

track and trace challenges to uphold supply chain integrity, and provide quality

assurance and brand accountability to producers of goods.”

The company is eying an indicative market cap of $18.5 million to $20 million.

The funds raised — which add to a $US4.4 million seed investment and a $A1.7 million

pre-IPO capital raising — will be used primarily to expand the company’s capacity in

human resources, and to invest in its foundational technology and sales initiatives.

The prospectus can be downloaded here at www.securitymattersltd.com.

A next-generation bar code

The Security Matters technology, originally created by the Israeli Government, provides

a chemical-based covert next generation ‘barcode’ system, along with a unique ‘reader’

to identify the codes.

It uses a blockchain record to store and protect ownership data. Blockchain is a

technology that provides an encrypted, online ledger of transactions.

The technology can be applied across industries, with current applications including

diamonds, plastics, technology components and proprietary raw materials.

The company also has a lineup of additional pipeline opportunities spanning electronics,

gold, art, food and agriculture.

https://stockhead.com.au/privacy-policy
http://www.securitymattersltd.com/
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Partnerships and agreements have already been signed with leading plastic, electronic

and precious metal companies, including Kafrit, a leading producer in the plastic

industry.

Impressive leadership team

An impressive leadership team has been assembled to take the company through the

listing process and its concurrent commercialisation phase.

It includes Haggai Alon, formerly the chief coordinator of the Israeli military industry

body at the Israel Ministry of Defense, and two highly prominent startup entrepreneurs

in David Rosenblatt and Ed Ho�and.

Mr Rosenblatt has extensive experience in both Silicon Valley and Wall Street, including

as Managing Director at BlackRock, and has led companies from startup phase to IPO.

Mr Ho�and has extensive experience in Israel building global businesses, including as

chairman of three companies in the energy, technology and agriculture industries

respectively.

The advisory board comprises several Australian and Israeli business heavyweights,

including Director of Crown Perth John Poynton, AO, Leon Kempler, AM, Yair Seroussi,

CPA and Major General Ami Shafran, former head of the Israeli Defence Force ICT

Command and current Chairman of Elsight (ASX:ELS), one of the most successful Israeli

tech companies to list on the ASX in recent years.

They will play an active role in driving commercialisation with customers both in

Australia and across the globe.

RM Capital is the corporate advisor and lead manager of the IPO.

RM Capital’s head of corporate �nance Nathan Barbarich said: “Security Matters is

bringing a revolutionary technology to market, which could dramatically alter how

physical goods are tracked and managed in the future.

“We’ve already had a signi�cant amount of interest from Australian investors ahead of

the IPO who can see the potential of this new technology.”

The Security Matters management team will be in Melbourne to provide investors with

a free investor brie�ng directly from the company ahead of its upcoming IPO.

The investor brie�ng — on Friday August 17 at 2pm — will provide an opportunity to

hear directly from the company, meet with management and ask questions directly.

Refreshments will be provided, followed by drinks after the event.
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Register for the free event by clicking here.

 

This special report is brought to you by Security Matters.

This advice has been prepared without taking into account your objectives, �nancial

situation or needs. You should, therefore, consider the appropriateness of the advice, in

light of your own objectives, �nancial situation or needs, before acting on the advice.

If this advice relates to the acquisition, or possible acquisition, of a particular �nancial

product, the recipient should obtain a disclosure document, a Product Disclosure

Statement or an offer document (PDS) relating to the product and consider the PDS

before making any decision about whether to acquire the product.

The prospectus can be downloaded here at www.securitymattersltd.com.

The offer of securities is made in the disclosure document. Investors wanting to acquire

the securities must complete the application form in the disclosure document.
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