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 השאלה / יאיר אלוני, עו"ד לגלות או לא לגלות, זאת    מאמר:   .     1
Article:  To disclose or not to disclose, that is the question / Yair Aloni, Adv. 

את המאמר כתב עו"ד  .חובות הגילוי של צד למשא ומתן והאם חובה על צד לעסקה לשמור על הצד השני מפני עצמומאמר בנושא 
 http://he.afiklaw.com/articles/a297את המאמר בשפה העברית ניתן למצוא בקישור: . משרד אפיק ושות'מ, יאיר אלוני

An article on the duty to disclose of a party to negotiation and whether there is an obligation on a party to a transaction to defend 
the other party from itself. The article was written by advocate Yair Aloni of Afik & Co. The article in English may be found at the link:  
https://www.afiklaw.com/articles/a297 

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

  מנהל תאגיד אחראי אישית לעבירות פליליות של איכות סביבה אם לא פעל למנען א. 

פליליות של רישוי עסקים ואיכות סביבה על ידי התאגיד ועובדיו; מנהל שלום חיפה: מנהל בתאגיד מחויב למנוע עבירות  
  http://he.afiklaw.com/updates/9891לקריאה נוספת:    שלא מראה שנקט בכל האמצעים הסבירים למנוע העבירות יהיה אחראי אישית.

A manager of a corporation is personally liable for environmental criminal offenses of the corporation 
if did not act to prevent them.  Read more at:  http://www.afiklaw.com/updates/9892 

  חברה שקרסה עשויה לחוב בחובותיה חברה שמוקמת כדי להמשיך פעילות של ב. 

שלום ת"א: חברה היא אישיות משפטית נפרדת מבעליה ומחברות אחריות שלה; במקרה של אי הצדקה כלכלית להקמת חברה 
  http://he.afiklaw.com/updates/9893לקריאה נוספת:  חדשה במקום אחת שקרסה עשויה לחוב החברה החדשה בחובות החברה הקודמת.

A company that is set up to continue the activity of a collapsed company may be liable for its debts. Read more 
at: http://www.afiklaw.com/updates/9894 
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  .    עדכוני משפט מסחרי 3
Commercial Law Updates 

  ניתן למכור מוצר מקורי או חלקו לאחר אריזה מחדש ותוך שימוש בסימני מסחר של היצרןא. 

שימוש בסימני מסחר של היצרן אינה הפרת סימן מסחר; ניתן לבצע אריזה מחדש של מחוזי ת"א: מכירת סחורה מקורית תוך 
  http://he.afiklaw.com/updates/9895לקריאה נוספת:   מוצר מקורי ולמכרו.

One may use trademarks of a manufacturer to sell original products or parts thereof after 
repackaging. Read more at:  http://www.afiklaw.com/updates/9896 

  צוואה בכתב יד חייבת להיכתב כולה על ידי המצווה עם תאריך בכתב ידו וחתימה . ב

לעריכת צוואה הינו בלתי חוקי וחסר תוקף; לא ניתן להתגמש בתנאים לצוואה בכתב יד והיא חייבת להיות משפחה ת"א: הסכם 
  http://he.afiklaw.com/updates/9897לקריאה נוספת:  . כולה בכתב יד המצווה, נושאת תאריך בכתב ידו וחתומה על ידו

A holographic will must be all written by the testator including the date in his handwriting and a 
signature. Read more at:  http://www.afiklaw.com/updates/9898 

    מקרקעין עדכוני  .     4
Real Estate Law Updates 

 הטעיה של שוכר לגבי זהותו היא עילה לביטול הסכם שכירות על ידי המשכיר

כדי לאפשר למשכיר לברר עליו פרטים; רישום פרטים לא נכונים בהסכם השכירות   שלום י"ם: שוכר מחויב למסור את זהותו האמיתית
  http://he.afiklaw.com/updates/9899  לקריאה נוספת:  עשויה להוות הטעיה שמזכה בביטול ההסכם על ידי המשכיר.

A tenant's deception as to his identity is a cause for cancellation of a rental agreement by the 
landlord. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/9900 

    ורות פונדקאות ואימוץ ה עדכוני  .     5
Parentage, Surrogacy and Adoption Updates 

 עובר קפוא אינו רכוש מי מההורים ולא ניתן לחייב מסירתו לפונדקאית ללא הסכם 

רבני פ"ת: לא ניתן לאשר פונדקאות ללא הסכם חתום בהסכמה על ידי תורמת הביצית, תורם הזרע והפונדקאית; עובר קפוא אינו 
  http://he.afiklaw.com/updates/9901  לקריאה נוספת: רכוש של מי מההורים.

A frozen embryo is not the property of any of the parents and cannot be delivered to a surrogate 
without an agreement. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/9902 

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

מגזין זה כפוף   ובכותרת לכתוב "אנא הסירו/צרפו אותי לרשימת התפוצה".   newsletter@afiklaw.comהצטרפות יש לשלוח מייל לכתובת
בשלמות וללא כל שינוי. אין באמור במגזין ייעוץ משפטי ובכל נושא מומלץ לפנות לזכויות יוצרים אך ניתן להעבירו לכל אדם ובלבד שיועבר 

  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  

  



  לגלות או לא לגלות, זאת השאלה / יאיר אלוני, עו"ד מאמר:  .     1
Article:  To disclose or not to disclose, that is the question / Yair Aloni, Adv. 

מאמר בנושא חובות הגילוי של צד למשא ומתן והאם חובה על צד לעסקה לשמור על הצד השני מפני עצמו. את המאמר 
ועיקר אלוני הוא שותף במשרד אפיק ושות'  עו"ד ).www.afiklaw.com(כתב עו"ד יאיר אלוני, ממשרד אפיק ושות' 

התמקדותו בתחום האזרחי, ליטיגציה, מקרקעין, מכרזים ומשפט המינהלי.  עו"ד אלוני מוסמך על ידי האפוטרופוס הרשמי 
  http://he.afiklaw.com/articles/a297את המאמר ניתן למצוא בקישור:  .להחתמה על יפויי כוח

An article on the duty to disclose of a party to negotiation and whether there is an obligation on a party to a 
transaction to defend the other party from itself. The article was written by advocate Yair Aloni of Afik & Co. 
(www.afiklaw.com).  Yair is a partner of Afik & Co. emphasizing on commercial and civil law, including real estate, 
legal advice to purchasers and sellers and negotiations of purchase and sale transactions.  He is certified in Israel 
for the execution of lasting powers of attorney. The article in English may be found at the link: http://www.afiklaw.com/articles/a297 

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

  מנהל תאגיד אחראי אישית לעבירות פליליות של איכות סביבה אם לא פעל למנען   א.

A manager of a corporation is personally liable for environmental criminal offenses 
of the corporation if did not act to prevent them 

,  בית משפט השלום בחיפה, כב'  05.11.2019שותפות מוגבלת,    - תממ מיחזור    - מדינת ישראל המשרד להגנת הסביבה נ' עברון   37109-03-16תפ (חי')  [
 ]השופט ד"ר זאיד פלאח 

שותפות מוגבלת העוסקת בהטמנה ובמחזור אשפה ומנהלת אתר להטמנת פסולת וחברה המנהלת את האתר הואשמו 
יחד עם מנהליהם בכך שבניגוד לתנאי רישיון העסק הייתה גלישת פסולת מהאתר והיו באתר תשטיפים שלא טופלו 

  .כנדרש. כתוצאה מכך נגרמו מפגעים סביבתיים, לרבות מפגעי ריח חריפים

בית המשפט קבע אחריות פלילית הן של התאגידים והן של המנהלים.  גם חוק רישוי עסקים וגם חוקים סביבתיים, 
לפקח   לרבות אלה בהן עסק ההליך, קובעים אחריות אישית למנהלים ונושאי משרה שלא נקט בכל האמצעים הסבירים

ולעשות כל שניתן למניעת עבירות על ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו.  מכיוון שהמנהלים לא הראו שהעבירות 
בוצעו שלא בידיעתם וכי הם עשו כל שנדרש ונקטו בכל האמצעים הסבירים לשם מניעת ביצוע העבירות, גם המנהלים 

  אחראים אישית בפלילים לעבירות התאגיד.
A limited partnership dealing with landfill and recycling and manages a waste site and a company managing 
such site were charged together with their managers for breaching its business permit because waste was 
spilled outside the site and the site had untreated polluted water. As a result, environmental hazards were 
cause, including acute odor hazards. 

The Court found the corporations and directors criminally liable. Both the Business Licensing Law and 
environmental laws, including the laws dealt with in the proceeding, establish personal liability for executives 
and officers who have not taken all reasonable measures to supervise and do all that can be made to prevent 
criminal offences by the corporation and its employees. Because the managers did not show that the offenses 
were committed without their knowledge and that they did all that was necessary and took all reasonable 
measures to prevent the offenses from being committed, the managers are also personally liable for the 
criminal offenses of the corporation. 

 חברה שמוקמת כדי להמשיך פעילות של חברה שקרסה עשויה לחוב בחובותיה. ב
A company that is set up to continue the activity of a collapsed company may be 
liable for its debts 

  - , בית משפט השלום בתל אביב 13.10.2019ות משרדיים בע"מ נ' דולב מיכון משרדי בע"מ, מדיקום פתרונ  11100-12-17תא (ת"א) [
  ] יפו, כב' השופטת דלית ורד 

ספק של חברה להפצת ציוד למדפסות דרש לחייב בחוב החברה את בעל המניות שלה וחברה חדשה שהקים והיא 
  .בפועל ממשיכת דרכה של החברה המקורית שקרסה כלכלית

המשפט הורה על חיוב של החברה החדשה ושל בעל המניות בחובות החברה המקורית שקרסה.  חברה היא בית 
אישיות משפטית נפרדת מבעל המניות וחובות של חברה הם חובותיה בלבד, ואין לחייב בגינם את בעלי מניותיה או 

שר השימוש באישיות המשפטית חברות קשורות. ניתן לבצע "הרמת מסך" ולייחס חוב של חברה לבעל מניה בה כא
הנפרדת נעשה באופן שיש בו כדי להונות אדם או לקפח נושה של החברה; או באופן הפוגע בתכלית החברה ותוך 
נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה, ובלבד שבעל המניה היה מודע לשימוש כאמור או חשד 

ת בלבד.   כדי שיורם המסך בין מספר חברות קשורות יש צורך להוכיח בכך ולא בדק זאת, למעט אם נהג ברשלנו
קיומה של יחידה עסקית או כלכלית אחת או כשמוקמות חברות שונות ללא צידוק כלכלי ורק כדי להשתמש לרעה 
באישיות המשפטית.  כאן החברה החדשה והחברה המקורית הן חברות זהות, וההבחנה ביניהן הינה מלאכותית 

שתיהן עוסקות באותו תחום, שתיהן בבעלות זהה, שמותיהן דומים, שתיהן ממוקמות באותו מקום  –ית גרידא ופורמל
ומשתמשות באותו מספר טלפון ולהן לקוחות וספקים דומים.  פתיחת החברה החדשה הינה אם כן הונאה של נושים 

  ולכן החברה החדשה חבה בחובות החברה המקורית וכך גם בעל המניות.



  

A supplier of a printer equipment distribution company sought to obligate to pay the debts of the company 
both the shareholder of the company and a new company such shareholder incorporated and is actually 
continuing the path of the original company that financially collapsed. 

The Court held that the new company and the shareholder are liable for the debts of the original company 
that collapsed. A company is a separate legal entity from the shareholders and the debts of a company are 
its obligations only, and its shareholders or affiliates are not liable for them. "Piercing the corporate veil" may 
be made and a company's debt may be attributed to a shareholder when the use of the separate legal 
personality is done in a way that can defraud a person or deprive a creditor of the company; or in a manner 
that harms the purpose of the company and assumes unreasonable risk as to its ability to repay its debts; all 
provided that the shareholder was aware of such use or suspected it but did not check it, except if the 
shareholder was only negligent.  In order for the corporate veil to be lifted between affiliated companies, it is 
necessary to show the existence of one business or economic unit or that a company is set up without financial 
justification and only to misuse the legal personality. Here the new company and the original company are the 
same companies, and the distinction between them is purely artificial - both are in the same field, both of the 
same holding, their names are the almost the same, both are located in the same place and use the same 
phone number and have similar customers and suppliers. Opening the new company is therefore a fraud of 
the creditors and therefore the new company owes the debts of the original company and so does the 
shareholder. 

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

  ניתן למכור מוצר מקורי או חלקו לאחר אריזה מחדש ותוך שימוש בסימני מסחר של היצרן .א

One may use trademarks of a manufacturer to sell original products or parts thereof 
after repackaging 

] יפו, כב' השופטת  תמר אברהמי   - ,  בית המשפט המחוזי בתל אביב  CHANEL, 30.10.2019סנטוויש בע"מ נ'    37077-01-17ה"פ  [

מייבאת אותם לישראל ביבוא מקביל, פותחת אותם, מעבירה את התכולה חברה ישראלית רוכשת בשמים שונים, 
מ"ל כל אחד ומוכרת אותם. על גבי כל בקבוקון מציינת החברה, בין היתר, את שם יצרן  8לבקבוקונים קטנים של 

  .הבושם ושם הבושם.  יצרן בשמים צרפתי טען כי מדובר בהפרת סימן מסחר שלו

את הבשמים לאחר ביקבוק מחדש תוך שימוש בסימני מסחר של היצרן לשם כך בית המשפט קבע, שניתן למכור 
ובלבד שהצרכן לא יוטעה.   מכירת סחורה 'אמיתית' של בעל סימן מסחר אינה מהווה הפרה של סימן המסחר, אף אם 

וצרים הסחורה לא נרכשה במישרין מבעל סימן המסחר (יבוא מקביל).  רוכש של מוצר ממותג רשאי למכור מחדש מ
אותם רכש כדין ואף רשאי לבצע מכירה שאיננה של המוצר בכללותו אלא של חלק הימנו ולעשות שימוש בסימני מסחר 
של היצרן לצורך ציון העובדה שמוצר היצרן שימש כמרכיב עיקרי, אם לא יחיד, של תוכן האריזה ולשם זיהוי. עם זאת, 

  וייתו ואת העדר הקשר של המוכר ליצרן ולפועלו.השימוש צריך לשקף באופן ברור את מצב הדברים כהו
An Israeli company acquires different perfumes, imports them to Israel by parallel importation, opens them, 
transfers the contents to small vials of 8 ml each and sells them. On each vial, the company notes, inter alia, 
the perfume manufacturer's name and the perfume's name. A French manufacturer of perfumes contended 
that this is a trademark violation. 

The Court held that the perfumes may be sold after re-bottling using the manufacturer's trademarks for that 
purpose, provided that the consumer is not misled. The sale of a "real" trademarked merchandise does not 
constitute a trademark infringement, even if the merchandise was not purchased directly from the trademark 
owner (parallel importation).  A purchaser of a branded product may resell products which it lawfully purchased 
and may also sell parts of the product and not the product as a whole and use the trademarks of the 
manufacturer to indicate that the manufacturer's product was used as a major, if not a single, component of 
the packaging content and for identification purposes. However, the use should clearly reflect the state of 
things as being and the absence of the seller's connection to the manufacturer and its operation. 

  להיכתב כולה על ידי המצווה עם תאריך בכתב ידו וחתימהצוואה בכתב יד חייבת  .ב

A holographic will must be all written by the testator including the date in his 
handwriting and a signature 

] יפו, כב' השופטת איריס אילוטוביץ' סגל   - , בית משפט לענייני משפחה בתל אביב  23.10.2019א.א נ' ט.ק,    54370-06-17(ת"א)    תע [

בני זוג ערכו מסמך בכתב יד של הגבר אשר כותרתו "הסכם שותפות", נוסח בלשון רבים ובמסגרתו ניתנו הוראות 
  לחלוקת רכושם לאחר פטירת מי מהם או שניהם כשכולן מנוסחות באופן של הסכמה בין הצדדים.  

בתוקף של צוואה בכתב יד  בית המשפט קבע שחוזה השותפות אינו יכול להיות מוכר כצוואה. הדין הישראלי מכיר
כחריג לדרישת ביצוע צוואה מול עדים, אך כדי שמסמך בכתב יד ייחשב לצוואה הוא נדרש להיכתב כולו על ידי המצווה, 
להיות חתום על ידו ולשאת תאריך בכתב ידו.  צוואה בכתב יד אינה נדרשת להיות בפני עדים אך קיימת הקפדה יתרה 

עוד ששניים יכולים לערוך צוואה משותפת בפני עדים, לא ניתן לערוך צוואה משותפת על קיום התנאים הנדרשים. ב
בכתב יד.  לכן, אין המסמך יכול להיחשב כצוואה של בני הזוג. ככל שהמסמך הוא הסכם לעריכת צוואה, הרי שהסכם 

  כזה הינו בלתי חוקי ואין לו תוקף.



  
A couple prepared a document handwritten by the man and titled “Partnership Agreement”. The document 
was drafted in the plural language and provided instructions for distributing their property after either or both 
of them die, all drafted in a language of consent between the parties. 

The Court held that the partnership contract cannot be recognized as a will.  Israeli law recognizes the validity 
of a holographic will, as an exception to the rule requiring a will before witnesses, but in order for a handwritten 
document to be considered a will, it must be completely written by the testator, be signed by the testator and 
bear a date in handwriting.  A holographic will is not required to be made before witnesses, but the required 
conditions are strictly upheld.  While two can prepare a joint will before witnesses, a joint will cannot be by a 
holographic will. Therefore, the document cannot be considered the couple’s will.  Where the document is an 
agreement to prepare a will, the agreement is illegal and invalid. 

 עדכוני מקרקעין   .4
Real Estate Law Updates 

 הטעיה של שוכר לגבי זהותו היא עילה לביטול הסכם שכירות על ידי המשכיר
A tenant's deception as to his identity is a cause for cancellation of a rental agreement by the 
landlord 

 ], בית משפט השלום בירושלים, כב' השופטת ליאת בנמלך03.10.2019שאול עובד נ' מיכאל מיכל בראון,  21077-08-18ם) -תאח (י[

לאחר חתימת מסמך עקרונות קצר לשכירות גילה המשכיר שהשוכר רשם מספר זהות לא נכון בהסכם כדי להסתיר את עברו  
הפלילי בתחום מרמה והונאה והליכים נגדו על אי פינוי נכס מושכר בעבר, כמו גם את תיקי ההוצאה לפועל הקיימים נגדו. 

  כשהשוכר סירב לספק ערבויות נוספות הודיע המשכיר על ביטל ההסכם. 

כירות כי יגלה את  בית המשפט הורה על פינוי הנכס על ידי השוכר. דרישה בסיסית היא מאדם המתעתד להתקשר בהסכם ש 
זהותו האמיתית, כך שהמשכיר יוכל לבצע בירורים אודותיו. מסירה של מידע מוטעה, המונעת בירור כזה, מנוגדת לעקרון תום  
הלב בו מחויבים הצדדים להסכם, ועשויה להקים עילת ביטול מחמת הטעיה.  כאן השוכר הטעה את המשכיר לגבי זהותו והמשכיר  

  . אילו ידע את הזהות האמיתית של השוכר ולכן מדובר בהטעיה המאפשרת למשכיר לבטל את ההסכם לא היה מתקשר בהסכם  
After signing a brief tenancy termsheet, the landlord discovered that the tenant had recorded an incorrect identity 
number in the agreement to conceal his criminal past in fraud offences and proceedings against him for the non-
evacuation of a previously leased property, as well as the existing collection proceedings against him. When the 
tenant refused to provide additional guarantees, the landlord announced the cancellation of the agreement. 

The Court ordered the eviction of the property by the tenant. A basic requirement is that a person seeking to enter a 
rental agreement will reveal his or her true identity, so that the lessor may make inquiries about the tenant. The delivery 
of disinformation, which prevents such inquiries, is contrary to the principle of good faith required from parties to an 
agreement and may be deemed grounds for cancellation of agreement due to fraud in the inducement. Here, the 
tenant misled the landlord about his identity and the landlord would not have entered into the agreement had he known 
the tenant's true identity and therefore it is fraud in the inducement that allows the landlord to cancel the agreement. 

 הורות פונדקאות ואימוץעדכוני    .5
Parentage, Surrogacy and Adoption Updates 

 עובר קפוא אינו רכוש מי מההורים ולא ניתן לחייב מסירתו לפונדקאית ללא הסכם 
A frozen embryo is not the property of any of the parents and cannot be delivered to a surrogate 
without an agreement 

 ], בית הדין הרבני האזורי פתח תקווה, כב' הדיין הרב דוד גרוזמן08.09.2019/ פלונית נ' פלוני,  1089224(פ"ת) [

בטרם הנישואין, בשל בעיה רפואית שמנעה מהבעל להביא ילדים לעולם לאחר פרוצדורה רפואית, הוקפאו תאי זרע ולאחר  
הפרייתם נולד ילד אחד ונותר עובר קפוא אחד.  במסגרת הליכי גירושין דרש הבעל כי יקבל לידיו את העובר הקפוא כדי שיוכל  

  האשה להרות שוב.   לבצע הליך פונדקאות או, לחלופין, לחייב את 

בית הדין דחה את התביעה.  בהתאם להלכה היהודית אין לאב זכות בעלות על תינוק שטרם נולד ומכאן יש להגיע למסקנה  
שאין לו בעלות גם בעוברים שעדיין אין להם כלל חיים והינם רק במצב של אפשרות ליצור חיים. גם בהתאם לחקיקה בישראל  

אות אלא באופן שבו נחתם הסכם לנשיאת עוברים בין נותן הזרע, נותנת הביצית והאם  אין אפשרות לאשר הליך פונדק 
הפונדקאית והסכם זה נחתם מתוך הסכמה ורצון חופשי של כל הצדדים להסכם.  לכן לא ניתן לאשר לאב לתת את העובר  

  . ש של אף אחד מהצדדים שהיא בעלת הביציות.  העובר המוקפא אינו רכו   – המוקפא לאם פונדקאית בלא הסכמת האישה  
Prior to the marriage, due to a medical issue that prevented the husband from procreating after a medical 
procedure, sperm cells were frozen and after their insemination one child was born and one frozen fetus 
remained. As part of divorce proceedings, the husband demanded that he be given the frozen embryo so that he 
could perform surrogacy procedures or, alternatively, require the wife to conceive again. 

The Tribunal dismissed the claim. Under Jewish law, the father does not have the right to own an unborn baby, and 
hence it must be concluded that he does not have ownership even of  embryos who do not yet have a life and are 
only in a potential to create life. Even in accordance with Israeli legislation, it is not possible to approve a surrogacy 
procedure except in the manner in which an surrogacy agreement was signed between the sperm donor, the egg 
donor and the surrogate mother and this agreement was signed with the consent and free will of all parties to the 
agreement. Therefore, a father cannot be authorized to give the frozen embryo to a surrogate mother without the 
consent of the woman - who owns the eggs. The frozen embryo is not the property of either party. 
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 */ יאיר אלוי, עו"ד לגלות או לא לגלות, זאת השאלה

חברת תוכה פיתחה מוצר עבור לקוח על פי החיותיו, אך הלקוח דורש פיצוי בטעה שחברת התוכה לא חשפה  

בפיו, טרם תחילת הפיתוח, את העובדה שקיימים מתחרים בשוק.  שמע תמוה?  אלה בדיוק העובדות של תיק בו 

יודע, שידע הוא כוח.  האם  יסיוןחסר איש עסקים  אפילומייצג משרדו בימים אלה את אותה חברת תוכה.  

  באמת צריך לגלות הכל לצד השי?   יתרה מכך, האם צד למשא ומתן מחויב להגן על הצד השי מפי עצמו? 

", ומגדיר בדרך מקובלת ובתום לב"הג יבמשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה אדם החוק הישראלי דורש ש

, לפי והג או לפי הסיבות היה צריך לחשוף.  הטעיה יכולה כ"הטעייה" מקרה בו הוסתרו עובדות שלפי הדין

להתבצע במעשה, על ידי מתן הצהרה פוזיטיבית כוזבת, אבל לעתים גם במחדל, על ידי הימעות מגילוי מסוים.  כך, 

ת תביעה  וכלא כוים עלולה להקים עיל  אשר בדיעבד מתבררים  צד למשא ומתןהסתמכות על מצגים שיתו על ידי  

את  לעתים בהיבט החוזי הדבר יכול להיחשב כהטעיה המצדיקהו )כדוגמת תרמית ורשלות( אותו צד כגדוות ש

     .המזכה בפיצויים הפרת חובת תום הלב במשא ומתןלהיחשב כואף  ביטול החוזה

כי  לקוה במהלך המשא ומתן להימוכר דירה שלא גש 1בתיה ית המשפטקבע ב  2019תיק מאוגוסט כך למשל, ב

גם אם בהסכם  כלפי הקוה מפר את חובת הגילוי ,ידועים לו על אף שהיו  ,בדירה קיימים ליקויי בייה סתרים

ומוותר על כל טעה בוגע לאי התאמה או ליקוי בדירה.   AS ISהקוה רוכש את הדירה במצבה שכתב במפורש 

לעובדה אין חשיבות עליו, היה אמור לדעת שהוא ר או ידוע למוכהיה הבהיר שכאשר פגם בדירה בית המשפט 

 2בתיק אחר  ,להבדיל  . בכוחות עצמו את הפגם היה לגלות או שהקוה יכול מדובר בליקוי 'זיח'שהמוכר סבר ש

לדירה.  מתחת ממוקםבביין  שאיםהחדר שסיפר   לאשכהפר את חובת הגילוי מוכר שהרוכשי דירה  דחתה טעת  

שלא להתרשל  כל שדרש מהם הואוחדר השאים במיקום להבחין יכלו בקלות ם רוכשיקבע שה בית המשפט

    .ולבדוק

הלקוח היה  יתחה עבור הלקוח מוצר שכבר קיים, לטעת הלקוח, אצל מתחרים?  אםפ ומה לגבי חברת התוכה ש

גן על , מדוע דרשת חברת התוכה להם בעףהרעיון שהגה איו מקורי וכי קיימים מתחרים וספישמודע לכך 

ראה   (למשל, במקרה של בק, סוכן ביטוח או עורך דין ולקוח)  על פיו, בהעדר יחסים מיוחדים    ?הלקוח מפי עצמו

יחסים מיוחדים בין ספק שירות לבין לקוח לעתים תחול על ספק השירות ב כשמדובר שאין כל חובת גילוי כזו. 

עם זאת, גם  חובה להתריע בפי הלקוח על סיכוים שהוא לוקח או עסקאות שמהוות "התאבדות כלכלית". 

 3בבית המשפט המחוזי בבאר שבע  2018ספטמבר  בפסק דין מבמקרים כאלה אין חובת ההזהרה מלאה.  כך, למשל,  

ן ולהפסיד לבצע פעולות בחשבו, שהיה אף הוא בעלים בחשבון, לבה על כך שאיפשר  הבקאת שתבעה מא אדובר ב

הוא ו בק איו אפוטרופוס של לקוחותיוקבע ש בק חובות האמון המוגברות החלות עלמיליוי שקלים.  למרות 

אם הוראה מפורטת שקיבל מלקוח להעריך האו  איו יכול, וגם אין זה תפקידו, לשמש יועץ כלכלי של לקוחותיו

    .צפויה להצמיח ללקוח רווח או הפסד

לפעול על ובדרך כלל כדאי היקף המידע שעל צד לגלות בהליך משא ומתן משתה בהתאם לסוג העסקה והסיבות 

לתת מצגים ואין מיעה לגלותו, כדאי    לגלות מידעאם קיים סיכוי שיש    –במקום ש'יש ספק, אין ספק'    לפיופי הכלל  

ימוץ סטדרט מוסרי גבוה באופן לא סביר ומומלץ כוים ככל שיתן.  עם זאת, יש לזכור כי אין דרישה לאמלאים ו

הסתייגויות כדי להבין מה חובת הגילוי ולסח  תחום המסחרי  בהחוזים ו  עורך דין בעל יסיון בתחוםלהיות מלווים ב

מתאימות באשר למצגים שאים ידועים או שאותו צד איו אמור לדעת מהם. 

 
) ועיקר התמקדותו בתחום האזרחי, ליטיגציה, מקרקעין, מכרזים ומשפט  www.afiklaw.comבמשרד אפיק ושות' ( שותףעו"ד יאיר אלוי היו  *

אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ    המיהלי.  עו"ד אלוי מוסמך על ידי האפוטרופוס הרשמי להחתמה על יפויי כוח מתמשכים. 
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To disclose or not to disclose, that is the question / Yair Aloni, Adv.*  

A software company developed a product for a client according to its instructions, but the client 
demands compensation on the grounds that the software company did not reveal to it, before 
commencement of development, that there are competitors in the market.  Sounds puzzling?  These 
are exactly the facts of a case in which our firm represents such software company these days.  Even 
inexperienced business man know that knowledge is power. Do we really have to disclose everything 
to the other side?   Moreover, is a party to negotiation obligated to protect the other party from itself? 

Israeli law requires that in negotiations towards signing a contract, one must act "in a proper way and in 
good faith," and defines a "misrepresentation" as a case in which facts were concealed, while such had to 
have been disclosed under law, practice or in under the circumstances.  Misrepresentation may be by act 
- by providing a false statement - but sometimes also by default, by not making a certain disclosure.  Thus, 
relying on representations and warranties given by a party to negotiations, which in retrospect turn out to 
be incorrect may be grounds for claims (such as fraud and negligence) and in the contractual aspect may 
be considered as fraud in the inducement that may justify cancellation of the contract and even be 
considered as a breach of one's duty to conduct negotiations in good faith and grounds for compensation.    

For example, in an August 2019 case, the Netanya Court held that an apartment seller who did not disclose 
to the purchaser during negotiations that there are hidden defects in the apartment, although the seller was 
well aware of such, breach the duty to  disclose, even if the agreement expressly stated that the purchaser 
purchased the apartment on AS IS terms and waives any claim of incompatibility or defect in the 
apartment.  The Court made it clear that when a defect was known, or should have been known, to the 
seller, it is irrelevant that the seller believed the defect to be immaterial or that the purchaser could have 
discovered the defect on its own.  However, in another case,  the Court rejected the purchasers’ contention 
of breach of the duty to disclose by seller not disclosing that a transformers room in the building is located 
under the apartment. The Court held that the purchasers could easily have identified the location of the 
transformers room and all they needed to do to not be negligent and check.    

But what about the software company that developed a product for the customer that the competitors 
already had, as contended by the customer?  If the customer was aware of the fact that the idea is not 
original and that there are competitors in the industry with the same concept, why is it necessary for 
the software company to protect the customer from itself?  Prima facie, in the absence of special 
relationship (e.g. Bank, insurance agent or attorney-client), there seems to be no such duty of 
disclosure.  When it comes to special relationship between a service provider and a customer, 
sometimes the service provider is expected to warn the client about the risks it takes or transactions 
that constitute a "financial suicide."  However, even in such special cases there is no absolute 
obligation to give a heads-up.  Thus, for example, in a given by the District Court of Be'er Sheva in 
September 2018, a mother filed a claim against a bank for allowing her son, who was also an owner 
of the account, to perform actions in the account and lose millions.  Despite its increased obligations, 
it was held that the bank is not a guardian of its customers and it can not, nor is it its role, be expected 
to act as an economic advisor to its customers or to assess whether a detailed directive received from 
a client is expected to result for the customer in a profit or a loss.   

The extent of the information to be disclosed by each side to the negotiation varies depending on the type 
of transaction and the circumstances. Usually, it is worthwhile to act according to a guiding rule that states 
that where there is a doubt, there is no doubt – so if there is a chance that information should be disclosed 
and there is no prevention to its disclosure, it is advisable to give as complete and correct disclosure as 
possible.  However, it should be remembered that there is no demand to adopt an unreasonably high moral 
standard and it is advisable to be accompanied by a lawyer with experience in the field of contracts and 
the commercial field to understand the recommended scope of the duty to disclose and to draft appropriate 
reservations as far as representations and warranties that one party does not, or should not, know about. 

 
 *Yair Aloni is a partner at Afik & Co., Attorneys and Notaries (www.afiklaw.com), emphasizing on commercial and civil law, 
including real estate, legal advice to purchasers and sellers and negotiations of purchase and sale transactions.  He is certified in Israel 
for the execution of lasting powers of attorney. For additional details:  +972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 


