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תוכן עניינים
 ), אבי האומה ההודית1948ינואר,  30 - 1869אוקטובר,  2( של המנהיג ההודי מֹוַהְנַּדס ַקַרְמַצ'ְנד ַּגְנדִהי הירצחואפיק ושות' מציינת את יום 

Afik & Co. marks the day of murder of the Indian leader Muhandas Karamchand Gandhi (October 2, 1869 - January 30, 1948), the father 
of the Indian nation 

 ניב פרידהוףיעו"ד  /שיתפתם פוסט בפייסבוק? עשיתם לייק? תתכוננו, התביעה בדרך מאמר:     .1
Article: You Shared or Liked on Facebook? The Court Claim against you is en-
route/ Yaniv Friedhof, Adv. 

, ממשרד אפיקיניב פרידהוף, מאת עו"ד יותתסיכונים משפטיים לא צפויים שעלולים לצוץ משימוש ברשתות חברמאמר בנושא 
 m/articles/a274http://he.afiklaw.coאת המאמר בשפה העברית ניתן למצוא בקישור: ושות'.  

An article on certain unforeseen legal risks that may arise from using social networks, by Yaniv Friedhof, 
Adv. of Afik & Co. The article in English may be found at the link: http://www.afiklaw.com/articles/a274 

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

 ישתנה אלא בהסכמתו לאשתקנון החברה  הלבעל מניות לא יכולה להיות ציפייא. 
מחוזי תל אביב: לא ניתן להתנות על יכולת לשנות תקנון חברה; סעיף בוררות בתקנון מחייב גם בעלי מניות שלא הצביעו

  http://he.afiklaw.com/updates/8795לקריאה נוספת: . על הכנסתו
A shareholder can not expect the company's articles not to change unless he agrees to the change. 
Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8796 

 מנהליאולם היא כפופה למתחם הסבירות ה האסיפה הכללית של איגוד ספורט רשאית להחליטב. 
ובות והכלליםמהותיים, עליהם חלים הח-מחוזי ת"א: התאחדויות, עמותות ואיגודי ספורט הוכרו בפסיקה כגופים דו

 http://he.afiklaw.com/updates/8797לקריאה נוספת:  .שבמשפט המנהלי

The general assembly of a sport association may decide on any matter, but is subject to the 
administrative reasonableness requirement. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8798 

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

  ערבות ביצוע נועדה להבטיח ביצוע של העבודות ולא את טיבן או את תקופת הבדקא. 
מחוזי ת"א: מטרת מנגנון ה"גב אל גב" היא למנוע מהקבלן הראשי חשיפה לסיכונים בעטיו של קבלן המשנה; עם סיום

  http://he.afiklaw.com/updates/8799לקריאה נוספת:  . להחזיר את ערבות הביצוע ולא להמתין לתום תקופת הבדקהעבודות יש 

A performance guarantee is intended to ensure the performance of the work and not its quality 
or the period of inspection. Read more at:  http://www.afiklaw.com/updates/8800 
 

9201ר, ינוא 30: 527גיליון 
Issue 275: January 30, 9201



  קבלן משנה אינו יכול לתבוע את מזמין העבודה בהעדר הסכם ישיר ביניהםב. 
 לקריאה נוספת: .שתיעשה בעל פה או דרך התנהגותשלום קריות: המחאת זכות אינה חייבת להיות בכתב ויכול 

http://he.afiklaw.com/updates/8801  

A subcontractor may not file a claim against the customer absent a direct agreement between 
them. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8802 

  מפסיקה זכות עובד לשכרתחילת עבודה במקום חדש בתקופת הודעה המוקדמת ג. 
עבודה נצרת: הודעה מוקדמת לא מיועדת רק כדי לתת לעובד הזדמנות למצוא עבודה אחרת אלא גם לאפשר למעסיק

 http://he.afiklaw.com/updates/8803לקריאה נוספת:  .מעביד-להתארגן לסיום יחסי עובד

Commencement of a new employment during prior notice period stops the right to salary. Read more at: 
http://www.afiklaw.com/updates/8804 

 מקרקעין עדכוני.    4
Real Estate Law Updates 

  הסכמה רבת שנים בין שותפים במקרקעין עשויה ליצור זכויות שימוש בלעדיות בקרקע
יתר השותפים ובלבד שלא ימנע שימוש כזה משותףשלום חדרה: שותף במקרקעין רשאי לעשות שימוש סביר בו ללא הסכמת 

  http://he.afiklaw.com/updates/8805  לקריאה נוספת:. אחר
A long-standing agreement between tenants in common may create exclusive usage rights in the 
land. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8806 
 

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

עסקיים המעניינים את הקהילה העסקית והינם בתחומים בהם עוסק המשרד.-ים משפטייםהעולם וכולל מידע מקצועי תמציתי בנושא
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
  נושא מומלץ לפנות לעורך דין על מנת שהעובדות תיבחנה היטב בטרם תתקבל החלטה כלשהי.

  http://www.afiklaw.com אגר פרסומים קודמים:  למ
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  ניב פרידהוףעו"ד י /שיתפתם פוסט בפייסבוק? עשיתם לייק? תתכוננו, התביעה בדרך מאמר: . 1
Article: You Shared or Liked on Facebook? The Court Claim against you is en-route/ Yaniv 
Friedhof, Adv. 
 

, ממשרד ניב פרידהוף, מאת עו"ד יסיכונים משפטיים לא צפויים שעלולים לצוץ משימוש ברשתות חברתיותמאמר בנושא 
את . ודיני הגירה תאגידים מתמקד בתחום הליטיגציה המסחרית, פרידהוף. עו"ד )www.afiklaw.com( אפיק ושות'.

 http://he.afiklaw.com/articles/a275המאמר ניתן למצוא בקישור: 

An article on certain unforeseen legal risks that may arise from using social networks, by Yaniv Friedhof, 
Adv. of Afik & Co.  (www.afiklaw.com). Adv. Friedhof’s main practice areas are commercial law and 
litigation, corporate law and immigration law. The article in English may be found at the link: 
http://www.afiklaw.com/articles/a275 
 

  וניירות ערך עסקייםעדכוני תאגידים, הגבלים   . 2
Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 

 ישתה אלא בהסכמתו לאשתקון החברה  הלבעל מיות לא יכולה להיות ציפייא. 

A shareholder can not expect the company's articles not to change unless he agrees 
to the change 

 ] , כב' השופט נפתלי שילה09.01.2019,  יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב , אקו"ם בע"מ נ' לאה זלוטניק 2107-09-18(ת"א)  .א.ת[ 

תקנון חברה כלל סעיף בוררות אך בעל מניות טען שהסעיף לא חל עליו מכיוון שהוא נכלל בתיקון לתקנון שהתקבל 
  לאחר שהצטרף לחברה. 

מי שמצטרף כבעל מנייה של חברה, בית המשפט קבע, שסעיף הבוררות חל למרות שהוכנס בתיקון מאוחר לתקנון.  
התקנון על עצמו את האפשרות, כי ומקבל  תוקן ומשתנה מפעם לפעםמקבל על עצמו את תקנון החברה, כפי שהוא מ

ואף הדין הישראלי, כפי שקיים  א ישונה אלא בהסכמתול "ציפייה סבירה" שהתקנו לבעל מניותאין ישתנה בעתיד.  
  .אין חברה רשאית להתנות על יכולתה לשנות את תקנונהקובע שמשפט האנגלי, ב

A company's articles of association included an arbitration clause, but a shareholder contended that 
the clause does not apply to her because it was included in an amendment to the articles of 
association that was adopted after she joined the company. 

The Court held that the arbitration clause applied even though it was introduced in a later 
amendment to the articles. A person who becomes a shareholder of a company accepts the 
company's articles of association as amended and changed from time to time and accepts the 
possibility that the articles will change in the future. A shareholder does not have a "reasonable 
expectation" that the articles will be changed only with its consent, and Israeli law, as is the case 
under Common Law, sets that a company is not entitled to sets condition on its ability to change its 
articles. 

 מנהלירשאית להחליט אולם היא כפופה למתחם סבירות האסיפה הכללית של איגוד ספורט ב. 
The general assembly of a sport association may decide on any matter, but is subject 
to the administrative reasonableness requirement 

 ], כב' השופט ארז יקואל30.12.2018יפו,  -המשפט המחוזי בתל אביב בית טל לביא נ' איגוד הכדוריד בישראל,  18939-10-17ה"פ (ת"א) [

בדיקת משרד רואי חשבון, שמונה על ידי משרד האוצר, ביחס לאיגוד הכדוריד הישראלי, העלתה 
קירשנבאום".  חשד חמור לשחיתות והביאה לגל מעצרים בפרשה שנודעה בציבור כפרשת "פאינה

לאחר מעצרו של יו"ר האיגוד לאור הפרשה, נבחר יו"ר חדש שפעל להחליף אנשים רבים באיגוד. 
  לאחר כשנה, החליטה האסיפה הכללית של האיגוד, להדיח את יושב הראש.   

בית המשפט קבע, כי הדחתו של יושב הראש לא הייתה כדין. התאחדויות, עמותות ואיגודי ספורט 
מהותיים, עליהם חלים החובות והכללים שבמשפט המנהלי. האסיפה -קה כגופים דוהוכרו בפסי

הכללית היא הרשות העליונה של עמותה והיא רשאית להחליט בכל ענין שהוא בתחום מטרותיה 
המהותי, הפרוצדוראלי  -וסמכויותיה. ניתן לבחון את החלטותיה של האסיפה בשלושה מישורים

את יושב הראש התקבלה שלא בתום לב וחרגה ממתחם הסבירות והנורמטיבי. ההחלטה להדיח 
המנהלי, תוך התעלמות משיקולים רלוונטיים, שעיקרם טובת האיגוד והטיפול המואץ הנדרש 

  .בליקויים, כנגזרת של טובת הארגון ולכן אינה תקינה
An examination by an accounting firm appointed by the Ministry of Finance for the Israeli Handball 
Association raised serious suspicions of corruption and led to several arrests in a case known to 
the public as the "Faina Kirschenbaum" case. Following the arrest of the association's chairman, a 
new chairman was elected who replaced many people in the association. After about a year, the 
association's general assembly decided to dismiss the chairman. 
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The Court held that the chairman's dismissal was unlawful. Associations, non-profits and sport 
associations have been recognized in case law as dual entities, to which the duties and rules of 
administrative law apply. The General Assembly is the supreme authority of an association and it 
may decide on any matter within its goals and powers. The decisions of the assembly can be 
examined on three levels - the substantive, the procedural and the normative. The decision to 
dismiss the chairman was taken in bad faith and deviated from the required administrative 
reasonableness, ignoring relevant considerations, mainly the best interests of the association and 
the accelerated treatment required for deficiencies, as a derivative of that best interest, and is thus 
not proper. 

  .     עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה3
  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

 ביצוע נועדה להבטיח ביצוע של העבודות ולא את טיבן או את תקופת הבדקערבות  א.

A performance guarantee is intended to ensure the performance of the work and not 
its quality or the period of inspection 

המשפט בית עו"ד אלון קזיוף, נאמן בהסדר הנושים של חברת לינום בע"מ נ' שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ,  28472-04-16פרק (ת"א) [
 ]השופט חגי ברנרסגן הנשיא , כב' 08.12.2018יפו,  -המחוזי בתל אביב 

קבלן משנה סיים לבצע עבודות בניית גשרים אך הקבלן הראשי לא היה מוכן להחזיר את ערבויות הביצוע שמסר לו 
קבלן המשנה, בטענה שמדובר במערכת יחסים של "גב אל גב" ועד שערבויות הביצוע של הקבלן הראשי לא יוחזרו לו 

  של קבלן המשנה.  מהמזמינה, אין הקבלן הראשי מחויב להחזיר את ערבויות הביצוע 

בית המשפט קיבל את התביעה וקבע כי אין מקום לעכב את החזרתה של ערבות קבלן המשנה. נקודת המוצא ומושכלות 
יסוד קובעים כי ערבות ביצוע נועדה על מנת להבטיח ביצוע של העבודות המדוברות. ערבות ביצוע לא נועדה כדי 

שם כך קיימת ערבות טיב או ערבות בדק. על כן, הדעת נותנת שעם להבטיח את טיב העבודות או את תקופת הבדק. ל
השלמת הביצוע, תוחזר הערבות לקבלן המבצע. מטרת המנגנון "גב אל גב" היא למנוע מהקבלן הראשי חשיפה 
לסיכונים בעטיו של קבלן המשנה. ככל שקבלן המשנה פעל כשורה, יש להחזיר לו את ערבות הביצוע עם סיום ביצוע 

 . ותהעבוד

A subcontractor completed bridges construction work, but the main contractor was not willing to 
return the performance guarantees given to it by the subcontractor, contending that this was a back-
to-back relationship and thus, until the main contractor's execution guarantees were not returned to 
it from the customer, the main contractor was not obligated to return the execution guarantees of 
the subcontractor. 

The Court accepted the claim and held that there was no reason to delay the return of the 
subcontractor's guarantee. The starting point and common-sense are that a performance guarantee 
is intended to ensure the execution of the works in question. A performance guarantee is not 
intended to guarantee the quality of the work or the period of the inspection. For this purpose, there 
are guarantees of quality or guarantees for the period of inspection. Therefore, it is reasonable to 
assume that upon completion of the execution, the guarantee will be returned to the executing 
contractor. The purpose of the back-to-back mechanism is to prevent the main contractor from being 
exposed to risks as a result of the subcontractor. If the sub-contractor has acted properly, the 
performance guarantee must be returned to it upon completion of the work. 

   קבלן משנה אינו יכול לתבוע את מזמין העבודה בהעדר הסכם ישיר ביניהםב. 

A subcontractor may not file a claim against the customer absent a direct agreement 
between them  

, כב' 06.01.2019המשפט השלום בקריות, בית אדם למסחר בע"מ נ' עיריית אום אלפחם אום אלפחם,  –אמיר  5278-07-15ת.א. (קריות) [
 ]עבדאלחלים-זערורה השופטת אלואז

קבלן משנה התקשר בהסכם עם קבלן ראשי לביצוע עבודות תשתיות עבור עירייה אך לא קיבל את מלוא כספו.  קבלן 
המשנה דרש את התשלום ישירות מהעירייה וטען שהקבלן הראשי המחה לו את הזכות לקבל את הכספים מהעירייה. 

משנה היא שמדובר שתי התקשרויות חוזית: בית המשפט דחה את התביעה וקבע, כי נקודת המוצא בכל קבלנויות ה
בין המזמין לקבלן הראשי, ובין הקבלן הראשי לקבלני המשנה. במילים אחרות, נקודת המוצא היא שאין יריבות חוזית 
בין המזמין לבין קבלני המשנה וכך גם היה במקרה זה. המחאת זכות אינה חייבת להיות בכתב ויכול שתיעשה בעל 

  .גות אולם קבלנית המשנה לא הראתה אינדיקציות לכךפה או על דרך התנה

A subcontractor entered into an agreement with a main contractor to carry out infrastructure works 
for a municipality but did not receive all of its money. The subcontractor demanded payment directly 
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from the municipality and contended that the main contractor assigned to the subcontractor its rights 
to funds from the municipality. 

The Court rejected the claim and held that the starting point in all sub-contracting agreements is 
that there are two contractual engagements: between the customer and the main contractor, and 
between the main contractor and the subcontractors. In other words, the starting point is that there 
is no contractual rivalry between the customer and the subcontractors, and so was the case at hand. 
An assignment of a right does not have to be in writing and may be done verbally or by way of 
conduct, but in this case, the subcontractor did not show any indications of that.  

  עובד לשכר תחילת עבודה במקום חדש בתקופת הודעה המוקדמת מפסיקה זכותג. 
Commencement of a new employment during prior notice period stops the right to 
salary 

נציג  ציבור  , כב' השופטת ורד שפר,10.01.2019, בית הדין האזורי לעבודה בנצרת, ענבל קליין נ' נייר חדרה בע"מ 7339-10-15ש (נצ') "סע[
  ]דוד אביבי מר ים)סיקנציג ציבור (מע יונס ג'בארין, (עובדים)  מר

ימים. במהלך תקופת  90חוזה עבודה קבע כי במקרה של פיטורים העובדת תהיה זכאית להודעה מוקדמת בת 
  ההודעה המוקדמת העובדת החלה לעבוד בחברה אחרת. 

הודעה מוקדמת לא מיועדת רק  כיבית הדין לעבודה דחה תביעת העובדת לשכר בתקופת ההודעה המוקדמת וקבע, 
צוא עבודה אחרת, אלא גם לאפשר למעסיק למצוא מחליף ולהתארגן לקראת מועד סיום כדי לתת לעובד הזדמנות למ

מעביד. התכלית לאפשר למעסיק להתארגן לקראת מועד סיום יחסי עבודה נפגעה עת העובדת לא קיימה -יחסי עובד
  .את חלקה לעבוד במשך תקופת ההודעה המוקדמת ולכן הזכאות לשכר באותה תקופה נפסקת

An employment agreement stipulated that in the event of termination the employee is entitled to a 
90-day prior notice. During the prior notice period the employee commenced a new employment.  

The Labor Court rejected the employee’s claim for salary during the prior notice period and held 
that the prior notice is not intended only in order to give the employee an opportunity to find another 
employment, but also to allow the employer to find a replacement and to get organized for the 
termination of the employer-employee relations. The purpose of allowing the employer to get 
organized for the date of termination of employment relations was impaired when the employee did 
not maintain her part to work during the prior notice period and thus the right to salary is terminated. 

 עדכוני מקרקעין  . 4

Real Estate Updates 

  הסכמה רבת שנים בין שותפים במקרקעין עשויה ליצור זכויות שימוש בלעדיות בקרקע

A long-standing agreement between tenants in common may create exclusive usage 
rights in the land 

, כב' השופט 16.01.2019המשפט השלום בחדרה, בית שולמית בן אברהם נ' עיזבון המנוחים פרחי עמרן ובניה ז"ל,  16794-05-13ת.א. (חד') [
 ]אמיר סלאמה

כלשהו טענה אחת שטח קרקע המוחזק במשותף על ידי שתי משפחות מחולק בגדר הקיימת במשך עשרות שנים.  בשלב 
   המשפחות שחלקה של המשפחה השניה גדול יותר וכך נפגע השוויון בין השותפים בקרקע.

בית המשפט דחה את התביעה וקבע, כי בעלותו של כל אחד מהשותפים מתפשטת בכל חלק וחלק שבמקרקעין ואין לשום 
לעצמו שימוש ייחודי ובלעדי בחלק מסוים במקרקעין שותף חלק מסוים בהם. מכוח עיקרון זה אין אחד השותפים יכול לנכס 

אך כל שותף יכול לעשות שימוש סביר במקרקעין ללא הסכמת יתר השותפים, ובלבד שלא ימנע שימוש כזה משותף אחר. 
עם זאת, כאשר הייתה הסכמה בין המשפחות לעניין חלוקת השטח ביניהן וכך פעלו במשך שנים, נוצר הסכם המחייב את 

  .אף אם אינו בכתב ואינו רשום בלשכת רישום המקרקעין הצדדים,

A parcel of land was held in common by two families and separated by a fence for dozens of years.  At 
some point one of the families contended that the other’s part is bigger and thus the equality between 
tenants in common was jeopardized. 

The Court rejected the claim and held that the ownership of each of the tenants in common is spreading 
in every part of the land and that no tenant in common has a certain part in them. By virtue of this 
principle, one of the tenants in common may not make a unique and exclusive use of a certain part of 
the territory but may make reasonable use of the land without the consent of the other tenants provided 
that such use is not prevented from the other. However, when there was an agreement between the 
families regarding the division of the land between them and they so acted for years, an agreement 
was created and such need not be in writing nor be recorded with the Land Registry. 
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 *עו"ד ייב פרידהוף,/ שיתפתם פוסט בפייסבוק? עשיתם לייק? תתכוו, התביעה בדרך

עשית  ועם יד קלה על המקלדת בהתלהבות יתרה. על מועמד בבחירות ביקורתחבר שיתף בפייסבוק תמוה או פוסט עם 

  ? כלפי מי שעלול להיפגע מהפוסט לך אחריות תיוצר פעולה זו. האם או אפילו שיתפת את הפוסט לייק

מדי יום אחו חשפים לפוסטים המוצגים בפיד הפייסבוק שלו. עם חלקם או מסכימים, לחלקם או מתגדים. לעיתים 

אין  חלקו מגיבים לפוסטים הללו, עושים להם "לייק" ובמקרים אחרים גם משתפים אותם. בכל אחד מאותם מקרים

מישהו כאמור לאחרים לשים לב לפוסט שגרמו אותו, אלא  וגם לא שכתבואותו כתבו פוסט חדש, לא ייצרו  לאשספק 

 האם כאשר מדובר בפוסט משמיץ, שאיו כון או איו מדוייק, או חושפים את עצמו לתביעה בגין לשון הרע .אחר כתב

פר את החוק (וכך משתף אותו) בעצם אי משתף אותו האם כשאי מוחה בפומבי על פוסט אשר מ  או פגיעה בפרטיות?

  ומפר בעצמי את החוק?

חוק איסור לשון הרע עוסק בהגת כבודו של אדם ושמו הטוב באמצעות הטלת איסור על פרסום ביטויים העלולים 

לכדי עבירה  להשפילו ולבזותו. החוק מגדיר כי פרסום לשון הרע יכול להוות עוולה אזרחית בזיקין ויכול אף להתגבש

פלילית. בגין העוולה האזרחית יתן לקבל פיצויים וסעדים הן לפי החוק עצמו והן לפי פקודת הזיקין, ובהתקיים 

אלה עורכים איזון בין  חוקיםחוק הגת הפרטיות קובע כללים דומים.  העבירה הפלילית יוטל עוש של עד שת מאסר. 

את בתי המשפט  יםהחוקכל אחד מ מסמיך כמו כן .לשם טובהזכות לכבוד והזכות  -החופש מביטוי לבין חופש הביטוי 

כאשר למפרסם הייתה כווה אמיתית לפגוע,  זאת ועוד, ללא הוכחת זק.של עשרות אלפי שקלים לפסוק פיצוי כספי 

   האמור.פיצוי כפל ה בית המשפט לפסוק לתובע רשאי

עורר שאלות מאכן פייסבוק (כמו גם רשתות חברתיות אחרות) בשימוש ש קבע בית המשפט העליון 2018באפריל 

. כך, למשל, האם ייחשב כהוצאת לשון הרע פרסום משמיץ גד איסור לשון הרע , לרבות בהקשר שלמשפטיות מורכבות

  ?  של מישהו אחרפרסום על גבי דף  או הודעה פרטית, תגובה לפוסט, קבוצת פייסבוק

גד אדם שעשה "לייק" ושיתוף לפוסט שהציג בתביעה  בית המשפט המחוזי בתל אביב יתן פסק דין של 2019יואר ב

פעולה שרבים  - שיתף פוסט של אדם אחררק אותו אדם לא כתב את הפוסט, אלא  –באופן מבזה. ויודגש  עיתון מקומי

כי קבע ביגוד להלכות קודמות בושא, למרות זאת, ומבצעים מספר פעמים ביום, מבלי לחשוב על השלכותיה.  מאיתו

פעולת ה"לייק" שאיה מפרסמת מחדש את מ להבדילם פרסום לשון הרע בכווה לפגוע. יתן לראות בפעולות אלה משו

מפרסמת מחדש את הדברים  ובאופן אקטיבי לאלא רק מביעה עמדה לגביו, פעולת השיתוף בפוע הדברים הפוגעיים

 גובה, לכן .כמעין חיזוק לדבריו הפוגעיים תוך הגדלת מעגל החשפים לפרסום המבזים שפורסמו כבר על ידי אחר

(כמו למשל דברי תמיכה או  ?האם כתבו דברים וספים על ידי משתף הפוסט :אופן השיתוףיתחשב גם בהפיצוי 

פרסום במטרה  היווהשיתוף הבאותו מקרה, על אף שקבע כי וכדומה.  ?זמןכמה תוך והאם הוסר הפוסט  הסתייגות),

  לפגוע, הסכמה דיוית בין הצדדים העמידה את הפיצוי בסכום מוך משמעותית.

 הדבר  ,יכול ותשתהאין מדובר בפסיקה של בית המשפט העליון ועל כן על אף שפסיקה זו היה תקדימית, ועל אף ש

והצבת גבולות במרחב רשתות החברתיות " בהמקלדתהמגמה להרתיע משתמשים ממצב של "יד קלה על  על מלמד

פטית הקיימת גם בשל חוסר וודאות משהזכות לחופש הביטוי לבין הזכות לשם טוב.   לאזן ביןהרשת הפתוח וזאת כדי 

  בתחום כדי להקטין את החשיפה האפשרית כתוצאה מכך. הבקיאדין  ךבעורבכל ספק חשוב להיוועץ כיום, 

                                                 
אין בסקירה כללית  , העוסק בין היתר בהפקות באוסטרליה, משפט המסחרי, דיי חברות והגירה. עורך דין במשרד אפיק ושות' והי יב פרידהוףעו"ד י *

-03לפרטים וספים:  בטרם קבלת כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו. המתמחה בתחום זהזו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין 
  afiklaw@afiklaw.com., או באמצעות הדואר האלקטרוי: 6093609
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You Shared or Liked on Facebook? The Court Claim Against you is En-Route / Yaniv Friedhof, Adv.* 

A friend shared on Facebook a picture or a post with his opinion on an election candidate. With great 
enthusiasm and a light hand on the keyboard, you decided to press the “like” button or even share the 
post. Does this make you responsible to whomever might be hurt by the post?  

Every day we are exposed to posts displayed on our Facebook feed. Some of which we agree with, to 
some we oppose. Sometimes some we respond to such, mark them with a "like," and in other cases even 
share them. In each of those cases there is no doubt that we did not create a new post, we did not write it, 
nor did we re-write it, but as a result of our action we actually caused others to pay attention to the post 
written by another. When does so with a post that is defaming, not true or inaccurate, are we exposing 
ourselves to Court claims due to infringement of privacy or defamation? Are we actually in breach of the 
law when we share a post even when we, in fact, protest against it? 

The Israeli Prohibition of Defamation Law deals with the protection of the dignity and reputation of a 
person by prohibiting the publication of expressions that may humiliate or hurt. The law sets that the 
publication of defaming materials may constitute a tort liability and may even constitute a criminal 
offense. In respect of civil liability, remedies may be obtained either under the law and or under the Torts 
Ordinance, and if a criminal offense is committed, a penalty of up to one year may be imposed. The 
Protection of Privacy Law establishes similar rules. These laws balance between the freedom of speech 
and the freedom from speech - the right to dignity and the right to a good name. In addition, each of the 
laws authorizes the courts to award monetary compensation of tens of thousands of shekels without the 
need to proof actual damage. Moreover, when the publisher had a real intention to harm, the Court may 
hold the plaintiff to double those compensations. 

In April 2018, the Supreme Court held that the use of Facebook (as well as other social networks) indeed 
raises complex legal questions, including in the context of defamation. For example, is there 
infringements of the law by a publication against a Facebook group, a response to a post, a private 
message, or a publication on someone else's wall? 

In January 2019, the Tel Aviv District Court gave a holding against a person who gave a "like" and shared 
a post that disgracefully presented a local newspaper. It should be emphasized that this person did not 
write the post, but only shared another person's post - an action that many of us do several times a day 
without thinking about its implications. Despite this, and contrary to previous holdings on the subject, it 
was held that these actions could be seen as intentionally defaming. Unlike the act of pressing the "like" 
button, which does not republish offensive things but merely expresses a position on it, the act of sharing 
actively causes a de-facto publication of the defaming statements already published by others, as a 
reinforcement of the offensive statements while increasing the circle exposed to the publication. 
Therefore, it was held that the amount of the compensation will also take into account the manner of 
sharing: Were other things written by the post sharer (such as words of support or objection), was the 
post removed and after how much time, and more. In that case, although it was held that the sharing of 
that post constituted intentional defamation, a procedural agreement between the parties set the 
compensation at a significantly lower amount. 

Although this Court’s holding is precedent, and although this is not a case law of the Supreme Court and 
may therefore be changed, this indicates the tendency to deter users from an “easy hand on the keyboard” 
in social networks and to set boundaries in the open network space in order to balance the freedom of 

                                                 
 *Advocate Yaniv Friedhof is an attorney at the law office of Afik & Co., Attorneys and Notary (www.afiklaw.com) whose main 
practice areas are public offerings of securities in Australia, 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 




