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 1891) שבשנת 1939נובמבר,  28 - 1861נובמבר,  6אפיק ושות' מציינת את יום הולדתו של הרופא, התאולוג, המורה והממציא הקנדי ג'יימס איי נייסמית' (
 המציא את משחק הכדורסל

Afik & Co. marks the birth date of Canadian physician, theologian, teacher, and inventor James Naismith (November 6, 1861 - 
November 28, 1939) who in 1891 invented the basketball game 

 ומה אם לילד היו שלושה הורים?  צו הורות משולש? /עו"ד דורון אפיקמאמר: .    1
Article: And what if the child had three parents? A triple parental order? 

 יםדורש יםהגנטי ושני ההוריםסוגיה המשפטית שעולה כאשר לא נעשה הליך פונדקאות מסודר צו הורות פסיקתי והמאמר בנושא 
את   להיות מצב משפטי בו לילד שלושה הורים או יותר?להיות רשומים כהורים אך כך גם בן או בת הזוג של מי מהם.  האם יכול 

 http://he.afiklaw.com/articles/a295את המאמר בשפה העברית ניתן למצוא בקישור: . משרד אפיק ושות'מהמאמר כתב עו"ד דורון אפיק, 
An article on parent order and the legal issues that arise when a surrogacy procedure is not duly done and both genetic parents 
demand to be registered as legal parents but so does the spouse of one of them.  Can there be a situation where a child has 
three or more parents?  The article was written by Doron Afik, Esq., of Afik & Co. The article in English may be found at the link: 
https://www.afiklaw.com/articles/a295 

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

  הסכם שנחתם בשם חברה תוך חריגה מהרשאה עשוי לחייב את החברה אם פעלה על פיוא. 

שלום כ"ס: הסכם של חברה שנחתם ללא הרשאה לא מחייב אתה חברה אם הצד השני ידע או היה עליו לדעתי על 
  http://he.afiklaw.com/updates/9803לקריאה נוספת: . חוסר ההרשאה; הסכם יחייב את החברה אם פעלה על פיו וכך אישררה אותו

An agreement signed on behalf of a company without authority may still obligate the company if it 
acted upon it. Read more at:  http://www.afiklaw.com/updates/9804 

  בעל שליטה בחברה אינו חייב באופן אישי לחוב ארנונה של החברה שנצבר לפני תקופתוב. 

העליון: רשות מקומית רשאית לגבות חוב ארנונה על נכס מסחרי ישירות מבעל שליטה בחברה; לא ניתן לייחס חוב אישי לבעל 
  http://he.afiklaw.com/updates/9805לקריאה נוספת: . המניות נרכשו מאדם פרטי והחוב נצבר בטרם תקופתוהשליטה כאשר 

A controlling shareholder is not personally liable for a company's city tax debt accumulated before the 
purchase of the shares. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/9806 
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  .    עדכוני משפט מסחרי3
Commercial Law Updates 

  חוזה ארוך טווח בין אמן למפיק יפורש בהתאם להתנהלות הצדדים במהלך השניםא. 

אמן זכאי לקבלת חשבונות מלאים מהמפיק כדי לדעת האם קיבל מלוא הזכויות הכספיות שלו; חוזה ארוך טווח בין שלום ת"א: 
  http://he.afiklaw.com/updates/9807לקריאה נוספת:  . אמן ומפיק יפורש לא רק בהתאם ללשונו אלא גם התנהלות הצדדים במהלך השנים

A long-term agreement between an artist and a producer will be construed pursuant to the behavior 
of the parties over the years. Read more at:  http://www.afiklaw.com/updates/9808 

  מי שמודע לזיוף ועוצם את עיניו מסתכן בביצוע הפרת זכויות יוצרים בעצמו. ב

בעצמו זכויות שלום ת"א: סוחר הרוכש סחורה ללא כל תיעוד או פירוט המאשר כי מדובר בסחורה מקורית ומפיץ אותה מפר 
  http://he.afiklaw.com/updates/9809לקריאה נוספת:  . יוצרים, ככל שיתברר כי מדובר בסחורה מזויפת

A person aware of a counterfeit but turns a blind eye risks committing copyright infringement himself. 
Read more at:  http://www.afiklaw.com/updates/9810 

  שעות ויותר תיחשב לטיסה שבוטלה 8טיסה שהמריאה באיחור של . ג

התקיימה או מכיוון שהמריאה תביעות קטנות נתניה: נוסע יהיה זכאי להטבות ופיצוי במקרה שטיסתו בוטלה, אם מהסיבה שלא 
  http://he.afiklaw.com/updates/9811לקריאה נוספת:  . שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה 8באיחור של 

A flight that departed at a delay of 8 hours and more will be considered a canceled flight. Read more at:  
http://www.afiklaw.com/updates/9812 

   מקרקעיןעדכוני .    4
Real Estate Law Updates 

 שניםהסכם שיתוף בין בעלים במשותף מקרקעין לא יכול להגביל עבירות ליותר מחמש 

מחוזי חיפה: תניה בהסכם שיתוף השוללת או מגבילה זכות של שותף במקרקעין לבצע עסקה בחלקו תקפה לחמש שנים בלבד; 
  http://he.afiklaw.com/updates/9813  לקריאה נוספת:. כשצדדים להסכם שיתוף לא נרשמו כבעלים אין תוקף למגבלה שבחוק

A real estate partnership agreement between co-owners of land cannot limit  transferability for 
over five years. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/9814 

   ורות פונדקאות ואימוץהעדכוני .    5
Parentage, Surrogacy and Adoption Updates 

 לא ניתן לתת צו הורות פסיקתי כך שלקטין יהיו יותר משני הורים

שלושה הורים לקטין; גם צו אימוץ דורש ניתוק הקשר מחוזי מרכז: כל עוד לא יתוקן החוק לא ניתן לתת צו הורות פסיקתי כך שיהיו 
  15http://he.afiklaw.com/updates/98  לקריאה נוספת:. המשפטי ההורי עם הורה ביולוגי

A parental order may not be granted in a way that a minor will have more than two parents. Read 
more at: http://www.afiklaw.com/updates/9816 

אפיק משפטי הוא המגזין המקצועי של משרד אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון, המופץ אחת לשבועיים לקהל של אלפי אנשים ברחבי העולם 
עסקיים המעניינים את הקהילה העסקית והינם בתחומים בהם עוסק המשרד.  להסרה או -מקצועי תמציתי בנושאים משפטייםוכולל מידע 

מגזין זה כפוף  ובכותרת לכתוב "אנא הסירו/צרפו אותי לרשימת התפוצה".   newsletter@afiklaw.comהצטרפות יש לשלוח מייל לכתובת
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.comלמאגר פרסומים קודמים:  
Afik News is the biweekly legal and business Israel news bulletin published by Afik & Co. (www.afiklaw.com).  Afik News is sent 
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 advises.  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  

  



  צו הורות משולש? ומה אם לילד היו שלושה הורים... ?  /עו"ד דורון אפיקמאמר: .    1
Article: A triple parental order?  And what if the child had three parents...?/Doron Afik, Esq. 

מאמר בנושא צו הורות פסיקתי והסוגיה המשפטית שעולה כאשר לא נעשה הליך פונדקאות מסודר ושני ההורים הגנטיים 
ים דורשים להיות רשומים כהורים אך כך גם בן או בת הזוג של מי מהם.  האם יכול להיות מצב משפטי בו לילד שלושה הור

עו"ד דורון אפיק הינו נוטריון ועורך  ).www.afiklaw.com( או יותר?  את המאמר כתב עו"ד דורון אפיק, ממשרד אפיק ושות'
המתמקד בהנפקות באוסטרליה, דיני חברות, , דין המוסמך בישראל ובניו יורק והוא השותף המנהל של משרד אפיק ושות'

דיני מקרקעין, עסקאות בינלאומיות ופיננסיות, לרבות עסקאות מיזוג ורכישה, מימון ומשפט ימי ואף הרצה בתחומי 
באוניברסיטה העברית בירושלים. עו"ד אפיק בוגר  Executive MBAמומחיותו, לרבות במסגרת תואר מנהל עסקים 

רופי ביישוב סכסוכים בינלאומיים מחוץ לכותלי בית המשפט (גישור ובוררות) ומשמש גם כבורר הכשרה של האיחוד האי
  http://he.afiklaw.com/articles/a295את המאמר ניתן למצוא בקישור:  .וכנאמן בנאמנויות ישראליות ובינלאומיות

An article on parent order and the legal issues that arise when a surrogacy procedure is not duly done and both 
genetic parents demand to be registered as legal parents but so does the spouse of one of them.  Can there be a 
situation where a child has three or more parents?  The article was written by Doron Afik, Esq., of Afik & Co 
(www.afiklaw.com).  Doron Afik, Esq. is a notary public and an attorney admitted to practice in Israel and New York 
and is the managing partner of Afik & Co., Attorneys and Notaries.  Doron served an adjunct professor at Hebrew 
University Doron teaches Mergers and Acquisitions as part of the EMBA program.  Doron's practice focuses 
primarily on Australian IPO’s, international transactions, including mergers and acquisitions, dispute resolution and 
issues of public law.  He is a graduate of a European Union alternative disputes resolution course and the ICC 
Master Class for arbitrators and also serves as arbitrator. The article in English may be found at the link: 
http://www.afiklaw.com/articles/a295 

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

  הסכם שנחתם בשם חברה תוך חריגה מהרשאה עשוי לחייב את החברה אם פעלה על פיו א.

An agreement signed on behalf of a company without authority may still obligate the 
company if it acted upon it 

, בית משפט השלום בכפר סבא, כב' השופטת חגית 15.10.2019אינטרנשיונל בע"מ,  מאיר אפרת אחזקות בע"מ נ' אירובאנד 53955-07-17תא (כ"ס) [
 ]בולמש

בין שוכר ומשכירה, שהינה חברה, התנהל משא ומתן לאחר שתקופת ההסכם עמדה להסתיים, ונחתם הסכם שכירות 
עם סיום מערכת היחסים טענה החברה המשכירה שהסכם השכירות החדש   .חדש בתנאים טובים משמעותית לשוכר

לא נחתם על ידי מורשה החתימה שלה ואינו מחייב אותה ולכן היא זכאית לתשלום נוסף בהתאם לחוזה השכירות 
  הישן.

ל בית המשפט דחה את תביעת המשכירה לתשלומים על פי חוזה השכירות הישן.  חוזה השכירות החדש לא נחתם ע
אלא אם הצד שכלפיו אך זאת אישרה אותה לא אם אין לפעולה תוקף כלפי החברה אידי מורשה החתימה בחברה ולכן 

.  עם זאת, מאז שנחתם הסכם השכירות המשכירה נעשתה הפעולה לא ידע ולא היה עליו לדעת על העדר ההרשאה
מהוות אשרור של הסכם ולות אחרות שבפועל הוציאה חשבוניות על פיו, ובסכומים החדשים התואמים אותו וביצעה פע

מי שחתם בשמה ת פעולות ימצה אבהתנהגותה את הסכם השכירות החדש ואבכך קיבלה המשכירה השכירות החדש. 
  .שלא בסמכות

A lessee and a corporate lessor negotiated after the term of the lease agreement was about to expire, and a 
new lease was signed under significantly better conditions for the lessee. Upon termination of the relationship, 
the lessor contended that the new lease agreement was not duly signed by a signatory thereof and does not 
obligate it and is therefore it is entitled to additional payment in accordance with the old lease. 

The Court rejected the lessor’s claim for payments under the old lease. The new lease was not executed by 
a signatory of the company and is thus not obligating the company unless it ratified it, but this is only if the 
other party did not know and need not have know about the lack of authority. However, since the lease 
agreement was signed, the lessor issued invoices pursuant to the new agreement and in the new amounts 
corresponding with it and did other actions that in effect constitute ratification of the new lease agreement. In 
doing so, the lessor accepted the new lease agreement by conduct and adopted the actions of those who 
signed on its behalf without authority. 

 בעל שליטה בחברה אינו חייב באופן אישי לחוב ארנונה של החברה שנצבר לפני תקופתו. ב
A controlling shareholder is not personally liable for a company's city tax debt 
accumulated before the purchase of the shares 

 ]ארז, דוד מינץ, יעל וילנר-כב' השופטים דפנה ברק , בית המשפט העליון,31.10.2019מריאן רמוס נ' עיריית תל אביב יפו,  4532/19רעא [

מסחרי בתקופה שבה נכס ל שנצבר ביחס חברהשל בגין חוב ארנונה בעלת שליטה בחברה באופן אישי  עירייה חייבה
  .כלל לא הייתה בעלת שליטה בחברה

קבע כי לא ניתן לחייב בעל שליטה בארנונה בגין תקופה שבה כלל לא היה מעורב בחברה. החוק  בית המשפט העליון
לגבות חוב ארנונה הרובץ על נכס שאינו משמש למגורים ישירות מבעל  בנסיבות מסוימות מאפשר לרשות מקומית

, ה, שיש בתאחרה לחבר האת פעילות העבירמא יחוב מס סופי וה וזאת, בין היתר, במקרה שבו לחברה שליטה



  
במישרין או בעקיפין, אותם בעלי שליטה או קרוביהם, בלא תמורה או בתמורה חלקית, בלי שנותרו אמצעים בישראל 

לא התקיימה ולכן אמה,  -.  כאן, לא רק שבעלת השליטה רכשה את החברה מאדם פרטי לסילוק החוב האמור
רשומה כבעלת מניות כדרישת החוק, אלא בעלת השליטה כלל לא הייתה סיטואציה של העברה בין חברות פרטיות ה

.  לכן, העירייה אינה רשאית לחייב אלא אמה בלבד ולא הייתה מעורבת בניהול החברה בתקופה הרלוונטית בחברה
  באופן אישי את בעלת השליטה בחוב ארנונה של החברה. 

A municipality demanded a controlling shareholder of company to pay the company's city tax debt 
accumulated in relation to a commercial property at a time when she was not yet a controlling shareholder. 

The Supreme Court held that a controlling shareholder is not liable for company's debt for the period in which 
he was not involved with the company. The law empowers, under certain circumstances, a municipality to 
collect city tax debt of a commercial property directly from the controlling shareholder in cases where, inter 
alia, the company accumulated a final tax debt and then transfers its activities to another company which has, 
directly or indirectly,  the same controlling shareholders or their relatives, with no, or partial, consideration, 
while there are no means remaining in Israel to settle the debt.  Here, not only did the controlling shareholder 
acquire the company from a private individual - her mother, and therefore the condition set by law regarding 
transfer of rights between two companies is not met, but the controlling shareholder, unlike her mother, was 
not registered as a shareholder in the company and was not involved in the running of the company at all 
during the relevant period. Therefore, it the municipality may not personally charge the controlling shareholder 
for the company's city tax debt. 

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

  חוזה ארוך טווח בין אמן למפיק יפורש בהתאם להתנהלות הצדדים במהלך השנים .א

A long-term agreement between an artist and a producer will be construed pursuant 
to the behavior of the parties over the years 

יפו, כב' השופט  -, בית משפט השלום בתל אביב 24.09.2019יוסי אזולאי נ' תטה עושים מוסיקה בע"מ,  41898-01-17תא (ת"א) [
 ]יאיר חסדיאל

זמר ויוצר מוזיקלי ביטל הסכם בלעדיות לשיווק של יצירותיו על ידי מפיק מוזיקלי לאחר שגילה שבמשך שנים לא קיבל 
הכספים שאמור היה לקבל על הופעות ועל אלבומים מוסיקליים שהופקו יחד.  בין היתר דרש האמן לידיו את מלוא 

  לקבל מידע מלא מספרי החשבונות של המפיק.

הסכם ייצוג בלעדי ארוך טווח של אמן  בית המשפט קבע שההסכם הופר על ידי המפיק והאמן זכאי לקבל חשבונות.  
הסכמות שנוצרו בין הצדדים בתקופת הביצוע החוזה שנחתם אלא גם בהתאם ל שיפורש לא רק על פי תוכןחוזה הוא 

.  כאן, התנהגות הצדדים במהלך השנים הראתה של החוזה, לרבות כאלה שנחתמו בהתנהגות נמשכת וקבועה
שהפרשנות הנכונה של ההסכם היא כפי שהאמן פירש אותו ומכיוון שהאמן לא יכול לדעת מה זכויותיו הכספיות ללא 
קבלת חשבונות והוא זכאי היה לתשלום המתבסס על מידע שנמצא אצל המפיק, האמן זכאי לקבל מידע מלא על כל 

  .ההופעות שלו, תימחורן וההכנסות וההוצאות בהן
An artist and music creator terminated an exclusive distribution agreement for his creations by a musical 
producer after discovering that over the years he did not receive all the funds he was supposed to receive for 
performances and musical albums produced together.  Inter alia the artist demanded full data from the 
financial books of the producer. 

The Court held that the agreement was breached by the producer and the artist is entitled to  receive the 
financial books.  A long term representation agreement of an artist is an agreement that will be construed not 
only pursuant to the language of the contract signed but also the agreements between the parties created 
during the performance of the agreement, including those entered into by continuous behavior.  Here, the 
behavior of the parties shows that the correct interpretation of the agreement is as construed by the artiest 
and because the artist can not know his financial rights without receiving full data, and he was entitled to 
payment based on data that the producer has, the artist is entitle to full data on all his shows, their pricing and 
the income and expenses in such. 

  מי שמודע לזיוף ועוצם את עיניו מסתכן בביצוע הפרת זכויות יוצרים בעצמו .ב

A person aware of a counterfeit but turns a blind eye risks committing copyright 
infringement himself 

, בית המשפט המחוזי בחיפה, כב' השופטת  02.10.2019המרכז לטכנולוגיה חינוכית (חל"צ) ואח' נ' ביטון ואח',  10689-12-17ת"א [
 ]לטר-ריבי למלשטריך

  סוחר ספרים רכש ספרים ומכר אותם, כשמאוחר יותר התברר שהם מזויפים. 

ש"ח. הפרת זכויות  320,000בית המשפט קבע שסוחר הספרים הפר זכויות יוצרים וחייב אותו בתשלום פיצוי בסך של 
ק מפר. יוצרים יכולה להתרחש גם באופן עקיף כאשר בעת פעולת המכירה היה על הצד המפר לדעת כי מדובר בעות

או הזמנה הכוללת את רשימת  ספרי מקור בלבד המעידה כי רכשלא הציג כל חשבונית מטעמו במקרה זה, הסוחר 
מודע היטב לתופעת לא רק שהיה פועל שנים רבות בענף ספרי הלימוד והספרים שרכש.  מעבר לכך, מדובר בסוחר ש

 עותקים מפרים אחרשנמצאו בחזקתו בהליך  חראלא רק מספר חודשים לפני כן חתם על הסדר פשרה לאהזיופים, 
 .מזויפיםעותקים  הםעל ידו  שהופצוהספרים של אותה חברה ממש. לכן, הסוחר ידע או לכל הפחות היה עליו לדעת כי 



  
A book trader purchase and sold books, later discovered to be counterfeit. 

The Court held that the books trader infringed the publisher's copyrights and therefore is to pay compensation 
of ILS 320,000. Copyright infringement can occur indirectly when the infringing party should have known that 
it was an infringing copy.  In this case, the book trader was unable to produce an invoice proving purchase of 
an original copy or even an order which include a list of the purchased books.  Furthermore, the book trader 
was involved in the books industry for many years and not only was well aware of the counterfeit possibility 
in this business, but only a few months earlier signed a settlement in another legal procedure after being found 
in possession other infringing copies of the same company.  Therefore, the book trader knew or should have 
known that the books may be counterfeit copies. 

  שעות ויותר תיחשב לטיסה שבוטלה 8טיסה שהמריאה באיחור של   .ג

A flight that departed at a delay of 8 hours and more will be considered a canceled 
flight 

, בית משפט לתביעות קטנות בנתניה, כב' 21.08.2019מנדלסון ואח' נ' ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ,  3954-11-18ת"ק [
 ]הרשמת הבכירה אפרת רחלי מאירי

שעות משעת הנחיתה המקורית. חברת התעופה לא הציבה נציג  18.5נוסעים רכשו כרטיסי טיסה ונחתו בעיכוב של 
 מצידה לסייע לנוסעיה במימוש זכויותיהם ולא נתנה להם כל הסבר. 

בית המשפט קבע כי חברת התעופה תפצה את נוסעיה. כאשר טיסה ממריאה באיחור של למעלה משמונה שעות 
ורי, היא בגדר "טיסה שבוטלה" והנוסעים זכאים לקבל הטבות של שירותי סיוע, השבת תמורה או כרטיס מהזמן המק

טיסה חלופי (לפי בחירת הנוסע) ופיצוי כספי. עם זאת, כאשר מתקיימות נסיבות מיוחדות (כמו, למשל, שביתה), שלא 
כאן, חברת התעופה לא נקטה באמצעים היו בשליטתה של חברת התעופה, הנוסעים לא יהיו זכאים לפיצוי כספי. 

סבירים כדי למנוע את קרות התקלה הטכנית במטוס, לא נערכה למצב של איחור בטיסה, לא תכננה תכניות מקבילות 
בתרחיש שבו יחול עקב זאת עיכוב בטיסה וגם לא הציעה לנוסעיה בזמן אמת טיסה חלופית או השבת דמי התמורה. 

נתן מפעיל טיסה הטבות לנוסע שטיסתו בוטלה, הוא עשוי להיות מחויב בתשלום נוסף בנוסף, כאשר באופן ידוע לא 
  של פיצוי שמטרתו, בין היתר, הרתעה.

Air travelers purchased airline tickets and landed at their destination 18.5 hours after the original arrival time. 
The airline did not appoint a representative on its behalf to help the travelers exercise their rights and provided 
them with no explanations.   

The Court held that the airline would compensate its travelers. When a flight departs at a delay of over 8 hours 
after the original time, it is considered a “canceled flight” and the  travelers are entitled to benefits of 
assistance, refund or alternate ticketing (upon passenger choice) and monetary remuneration. However, 
under special circumstances (for example, strike) outside of the airline’s control, travelers will not be entitled 
to monetary remuneration. In this case, the airline did not take reasonable measures to prevent the technical 
fault to the aircraft, did not prepare for a delay in the flight, did not make contingency plans for a scenario of 
a delay to the flight and did not provide travelers with an alternate flight or refund offer in real time. In addition, 
where the flight operator knowingly refrained from issuing benefits to travelers whose flight was canceled, it 
might also be compelled to pay additional compensation intended, inter alia, as a deterrent. 

 עדכוני מקרקעין   .4
Real Estate Law Updates 

 הסכם שיתוף בין בעלים במשותף מקרקעין לא יכול להגביל עבירות ליותר מחמש שנים
A real estate partnership agreement between co-owners of land cannot limit  transferability for 
over five years 

 ], בית המשפט המחוזי בחיפה, כב' השופט חננאל שרעבי19.09.2019יאיר זוטא נ'  רן לוין,  136-03-18תא [

משפחות רכשו במשותף קרקע ובהסכם שיתוף רשמו לגבי חלק מסוים של הקרקע שהוא יהיה שייך לשתיים מהן ואם ארבע 
אחת תרצה למכור את חלקה, תידרש להעניק לשנייה זכות סירוב ראשונה. מעל ארבעים שנה לאחר מכן, הקרקע טרם נרשמה 

  על שם מי מהם ואחת המשפחות ביקשה למכור את חלקה לצד שלישי.

בית המשפט קבע כי ההתחייבות שבהסכם לזכות סירוב ראשונה מחייבת. קיומה של תניה בהסכם שיתוף השוללת או מגבילה 
זכות של בעלים במשותף במקרקעין לעשות עסקה בחלקו, ללא הסכמת יתר השותפים, מוגבלת לתקופה של חמש שנים. כאן, 

ם שנה אולם מאחר שלא נרשמו מעולם כבעלים של הקרקע אלא אומנם רכשו את המקרקעין לפני למעלה מארבעי השותפים
  ה.הם מחזיקים זכות חוזית בלבד, מגבלת חמש השנים שבחוק לא חלה ויש תוקף להתחייבות החוזית למתן זכות סירוב ראשונ

Four families jointly purchased land and the real estate partnership agreement related to a certain part of the 
land set that it belongs to two of them and, where one wishes to sell its share, it will be required to grant the other 
the right of first refusal. Over forty years later, the land had not yet been recorded in any of their names and one 
of the families wished to sell its portion to a third party . 

The Court held that the commitment to the right of first refusal is binding. The existence of a stipulation in the real 
estate partnership agreement, which revokes or limits the right of a co-owner of land to transact with his share, 
without the consent of the other, is limited to a period of five years. Here, the partners indeed purchased the land 
over forty years ago, but because the purchase was never duly recorded at the land registry they are only holding 
a contractual right thereto. Thus, the five-year restriction under law does not apply and the contractual 
commitment to the right of first refusal should be upheld. 



  

 הורות פונדקאות ואימוץעדכוני    .5
Parentage, Surrogacy and Adoption Updates 

 לא ניתן לתת צו הורות פסיקתי כך שלקטין יהיו יותר משני הורים
A parental order may not be granted in a way that a minor will have more than two parents 

 ]לוד, כב' השופטים מיכל ברנט, ורדה פלאוט, צבי ויצמן-, בית המשפט המחוזי מרכז22.10.2019ע. נ. נ' ד. מ,  52550-10-18(מרכז)  עמש[

שתי בנות זוג נשואות ביקשו להרחיב את התא המשפחתי כשאחת מהן התקשרה בהסכם "הורות משותפת" עם חבר ילדות 
שלה, אשר אושר וקיבל תוקף של פסק דין בבית המשפט לענייני משפחה.  בהסכם הוסדרה דרך גידול הקטינים ואף נרשם 

ים היא כי בת זוגתה תהיה חלק מהמארג המשפחתי וקבלת במפורש כי ידוע לצדדים שהאם במערכת זוגית וכי כוונת הצדד
ההחלטות על הקטינים שיוולדו.  שני הילדים שנולדו נרשמו כילדיהם של שני ההורים הגנטיים ואז ביקשו בנות הזוג לרשום גם 

  .את בת הזוג של הֵאם כֵאם נוספת, באופן התואם גם את האופן בו הילדים רואים את שתיהן.  האב התנגד לכך

בית המשפט דחה את הבקשה.  להבדיל מהמצב בקליפורניה, ארצות הברית, למשל, בו החוק קובע שבתי המשפט מוסמכים 
להכיר ביותר משני הורים לילד אם הכרה בתא הורי זוגי בלבד תהא מזיקה לילד, או למשל באונטריו, קנדה, שם תוקן החוק 

ל להיות מוכר כהורה של קטין, בישראל אין חוק המאפשר זאת ולהיפך, כך שגם בן זוג של ההורה הביולוגי יכו 2016בשנת 
חוקים רבים העוסקים בזכויות הורים (או בצורך באישור של הורים) מתייחסים להורים כשניים בלבד.  עוד, כדי לאמץ קטין נדרש 

כדי לאפשר הכרה  2018תחילת ניתוק הקשר בין ההורים הביולוגיים לקטין קודם למתן צו האימוץ וגם הצעת חוק שהוגשה ב
  .ביותר משני הורים, לא צלחה.  מסיבות אלה ואחרות, עד שלא יתוקן החוק, לקטין יכולים להיות רק שני הורים

Married female spouses sought to expand their family unit and one entered with a childhood friend a “joint 
parenting” agreement which was also approved by the Family Court and received the status of a Court verdict. 
The agreement set the manner in which the minors will be raised and even explicitly stated that the mother is in 
a spousal relationship and that it is the parties’ intent that the mother’s life partner will be part of the family fabric 
and decision-making on the minors to be born. Two children were born and recorded as children of the two 
genetic parents and then the mother and her spouse sought to record the spouse as another mother, in a way 
that was also in accordance with the way the children see them both.  The father opposed. 

Unlike the state of California, USA, for example, where the law empowers Courts to recognize more than two 
parents of a child if recognition of a parental cell of two is detrimental to the child, or in Ontario, Canada, where 
the law was amended in 2016 to enable recording of the spouse of a biological parent as a parent, in Israel there 
is no law allowing this and to the contrary, many laws dealing with parental rights (or the need for parental 
approval) refer to the existence of only two parents.  Moreover, in order to adopt a minor the law requires 
disconnecting the parental linkage between the biological parents and the minor prior to granting the adoption 
order and a bill filed at the Knesset in early 2018 to allow recognition of more than two parents was not passed. 
For these and other reasons, until the legislator changes the law, a minor can have no more than two legal 
parents. 
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  *עו"ד דורון אפיק/  ? ...ומה אם לילד היו שלושה הוריםצו הורות משולש? 

 –הוריו הגטיים של הילד, להירשם בישראל כהורים על פי דין הדרך להורים, שאים  או"צו הורות פסיקתי" ה

הליך משפטי חשוב שמאפשר גם לזוגות חד מייים להיות מוכרים שיהם כהוריו של הקטין.  אך מה קורה כאשר 

 ?על פי חוק מבקש להירשם כהורה?  האם יכולים להיות לילד שלושה הורים השיגם ההורה הגטי 

באותו מקרה   .2019ובר, זו בדיוק השאלה שעלתה בפסק דין שיתן על ידי בית המשפט המחוזי מרכז בסוף אוקט

עם  "הורות משותפת"אחת מהן התקשרה בהסכם כששתי בות זוג שואות ביקשו להרחיב את התא המשפחתי 

הוסדרה דרך גידול  .  בהסכםבית המשפט לעייי משפחהבאשר אושר וקיבל תוקף של פסק דין  ,חבר ילדות שלה

בת זוגתה תהיה חלק כי כוות הצדדים היא כי שהאם במערכת זוגית ו כי ידוע לצדדים ואף רשם במפורש יםהקטי

.  שי הילדים שולדו רשמו כילדיהם של שי ההורים ושיוולד יםמהמארג המשפחתי וקבלת ההחלטות על הקטי

וספת, באופן התואם גם את האופן בו הילדים ֵאם כהֵאם של הגטיים ואז ביקשו בות הזוג לרשום גם את בת הזוג 

  האב התגד לכך.  .רואים את שתיהן

יתן  2012בשת מחוץ לישראל, רק הכיר בית המשפט העליון בישראל באימוץ שאושר  2000 כבר בשתבעוד ש

צו לפיו בית המשפט הכיר בשתי בות זוג שחיו יחדיו כאמהות של ילד,  –לראשוה "צו הורות פסיקתי" בישראל 

בתחילת .  ייתה הֵאם הגטית בעלת הביצית והשייה הֵאם הפיזיולוגית ששאה את ההיריוןאחת מהן הרק למרות ש

הורות משותפת במקרה של הליכי פודקאות שעשו מחוץ גם  בישראל בית המשפט העליוןהוכרה ב 2014שת 

שבי הזוג הם תושבי  למשל ייתן רק כשהוא לטובת הילד ובין יתר התאים דרש פסיקתי צו הורותלישראל.  

לפי שערכו "הסכם הורות"; הסכם ההורות חודשים לפחות  18משך שים לפחות, מצאים בזוגיות  21בי  ישראל

לבית המשפט שיקול דעת גם כאשר    .הלידהיום מ 90לא חלפו הבקשה  עד הגשתערך טרם ביצוע הליכי ההפריה; ו

  .אך ימצאו אידיקציות אחרות לטיב הקשר שבין הצדדים וטובת הקטיים תאים אלה לא מתקיימים במלואם

לושה רוצים להירשם כהורי הקטין?  להבדיל מהמצב בקליפוריה, ארצות הברית, למשל, בוגע למצב בו שמה אך 

להכיר ביותר משי הורים לילד אם הכרה בתא הורי זוגי בלבד תהא מזיקה מוסמכים בתי המשפט בו החוק קובע ש

יכול להיות מוכר י בן זוג של ההורה הביולוגשגם  ךכ 2016באוטריו, קדה, שם תוקן החוק בשת למשל , או לילד

אין חוק המאפשר זאת ולהיפך, חוקים רבים העוסקים בזכויות הורים (או בצורך באישור כהורה של קטין, בישראל 

יתוק הקשר בין ההורים הביולוגיים דרש כדי לאמץ קטין  .  עוד,של הורים) מתייחסים להורים כשיים בלבד

, לא כדי לאפשר הכרה ביותר משי הורים 2018 בתחילתהצעת חוק שהוגשה גם ו לקטין קודם למתן צו האימוץ

  לקטין יכולים להיות רק שי הורים.עד שלא יתוקן החוק, מסיבות אלה ואחרות קבע בית המשפט ש  .צלחה

זכויות ירושה והורשה, ל בעוד שההבדל ראה סמטי, להורות קיימות משמעויות משפטיות רבות, לרבות בכל הוגע

אולי אף סוגיות מורכבות אחרות ולהחלטות הוגעות לקטין בוגע זכויות כלכליות הובעות מהקשר ההורי, זכויות 

ביצוע הליך פודקאות בחו"ל, מסיבה זו ראה שקיימים יתרוות לבמקרה ששיים משלושת ההורים פרדים.   

כדאי להיות מלווים מתחילת הליך הפודקאות בעורך דין ישראלי אולם גם בו יש להקפיד על התהלות כוה ו

הורים המיועדים את הסכם השיתוף, יחה את עורך הדין הזר במדית הלידה על המסמכים שיערוך עבור ה

הדרשים עבור ההליך בישראל (ורצוי שעורך הדין הישראלי יהיה מוסמך גם בארצות הברית, למשל, ככל שמדובר 

רוח.   אזהאת הליך צו ההורות ו בישראל בהליך פודקאות באחת ממדיות ארצות הברית) ולסיום יבצע

                                                 
) המתמקד www.afiklaw.comהיו וטריון ועורך דין המוסמך בישראל וביו יורק והוא השותף המהל של משרד אפיק ושות' (דורון אפיק  עו"ד *
שה, מימון ומשפט ימי ואף הרצה בתחומי דיי חברות, דיי מקרקעין, עסקאות בילאומיות ופיסיות, לרבות עסקאות מיזוג ורכיהפקות באוסטרליה, ב

באויברסיטה העברית בירושלים. עו"ד אפיק בוגר הכשרה של האיחוד האירופי ביישוב  Executive MBAמומחיותו, לרבות במסגרת תואר מהל עסקים 
אין בסקירה כללית זו אליות ובילאומיות. מחוץ לכותלי בית המשפט (גישור ובוררות) ומשמש גם כבורר וכאמן באמויות ישר סכסוכים בילאומיים

לפרטים וספים:  משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום זה בטרם קבלת כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו.
 @afiklaw.comafiklaw., או באמצעות הדואר האלקטרוי: 6093609-03
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A triple parental order?  And what if the child had three parents...?  /Doron Afik, Esq.*  

A “parental order” is the way for parents, who are not the child's genetic parents, to register in Israel 
as parents by law - an important legal process that also allows same-sex couples to be both recognized 
as the minor's parents. But what happens when the other genetic parent wishes to be recorded as a 
parent? Can a child have three legal parents? 

That is exactly the question decided in a case before the Central District Court in Israel in late October, 2019, 
where married female spouses sought to expand their family unit and one entered with a childhood friend a 
“joint parenting” agreement which was also approved by the Family Court and received the status of a Court 
verdict. The agreement set the manner in which the minors will be raised and even explicitly stated that the 
mother is in a spousal relationship and that it is the parties’ intent that the mother’s life partner will be part 
of the family fabric and decision-making on the minors to be born. Two children were born and recorded as 
children of the two genetic parents and then the mother and her spouse sought to record the spouse as another 
mother, in a way that was also in accordance with the way the children see them both.  The father opposed. 

Although as year 2000, the Israeli Supreme Court recognized an adoption approved outside of Israel, only 
in 2012 a Court issued a "parental order" - an order whereby the Court recognized as parents two spouses 
who lived together as the child’s mothers, where one was the genetic mother who produced the egg and 
the other carried the pregnancy. In the beginning of 2014 the Supreme Court also recognized joint 
parenting in the case of surrogacy procedures performed outside Israel. A parental order will only be 
issued when it is in the best interests of the child and, among other conditions, it is required that the couple 
are Israeli residents of at least 21 years of age, have been in a relationship for at least 18 months before 
entering into a "parenting agreement"; The parenting agreement was made before the fertilization 
procedures were carried out; and the process for parental order was initiated within 90 days from the date 
of birth. The Court has discretion even when these conditions are not fully met, but there are other 
indications for the connection between the parties and the best interest of the minors.  

But what about a case where three wish to be recorded as the minor's parents? Unlike the state of 
California, USA, for example, where the law empowers Courts to recognize more than two parents 
of a child if recognition of a parental cell of two is detrimental to the child, or in Ontario, Canada, 
where the law was amended in 2016 to enable recording of the spouse of a biological parent as a 
parent, in Israel there is no law allowing this and to the contrary, many laws dealing with parental 
rights (or the need for parental approval) refer to the existence of only two parents.  Moreover, in 
order to adopt a minor the law requires disconnecting the parental linkage between the biological 
parents and the minor prior to granting the adoption order and a bill filed at the Knesset in early 2018 
to allow recognition of more than two parents was not passed. For these and other reasons, the Court 
held that until the legislator changes the law, a minor can have no more than two legal parents. 

While the difference may seem semantic, parenting has many legal meanings, including regarding 
testation and inheritance rights, financial rights arising from the parental context, rights regarding 
decisions as to the minor and even more complex issues in case two of the three parents separate. For 
this reason, there appear to be benefits to performing a surrogacy procedures outside of Israel, 
although even then it is recommended to be accompanied by the Israeli lawyer who will later file the 
motion for the parental order and do so as early as the commencement of the surrogacy procedure.  
That Israeli lawyer will draft the parenting agreement, instruct the lawyer in the jurisdiction of birth 
as to the documents required for the process in Israel (and for this purpose it is recommended that the 
Israeli lawyer will also be admitted in the U.S, for example, if a U.S. surrogacy is sought) and will 
finally deal with the parental order motion and the motion for citizenship of the child in Israel.  

                                                 
 *Doron Afik, Esq. is a notary public and an attorney admitted to practice in Israel and New York and is the managing partner of Afik 
& Co., Attorneys and Notaries (www.afiklaw.com).  Doron served an adjunct professor at Hebrew University Doron teaches Mergers 
and Acquisitions as part of the EMBA program.  Doron's practice focuses primarily on Australian IPO’s, international transactions, 
including mergers and acquisitions, dispute resolution and issues of public law.  He is a graduate of a European Union alternative 
disputes resolution course and the ICC Master Class for arbitrators and also serves as arbitrator.   For additional details:  +972-3-
6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 


