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 של מדינת ישראל, מנהיג וגיבור ישראל. 11-), ראש הממשלה ה2014ינואר,  11 - 1928פברואר  26אפיק ושות' מציינת את יום הולדתו של אריאל (אריק) שרון (

Afik & Co. marks the date of birth of Ariel (Arik) Sharon (26 February, 1928 – 11 January, 2014), Israel’s 11th Prime Minister, a leader and a military hero. 

 על דובים, הלוואות והעסקת עובדים/יוגב יעקובוביץ', עו"ד   .     1
On Bears, Loans and Employment / Yogev Yakovovich, Adv. 

תוך שכרו של עובד חוב של יכול לגבות מהאם מעסיק באופן פרטני מעסיק לקזז חובות של העובד מהשכר שלו ויכולת  מאמר בנושא
את המאמר  .  משרד אפיק ושות'מ  יוגב יעקובוביץ'עו"ד  . את המאמר כתב  בגין הלוואה שניתנה לו או מקדמה על חשבון שכר עתידיהעובד  

 http://he.afiklaw.com/articles/a303בשפה העברית ניתן למצוא בקישור: 
An article on an employer's ability to offset an employee's debts from the salary and specifically whether an employer may set 
off from an employee's payroll debt due to a loan given to the employee or an advance payment on future salaries. The article 
was written by attorney Yogev Yakovovich of Afik & Co. The article in English may be found at the link: https://www.afiklaw.com/articles/a303 

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

  גם כשתאגיד ניהל מו"מ בחוסר תם לב או תוך מצגי שווא רק לעתים רחוקות יהא מנהל אחראי אישית א. 

מחוזי ת"א: רק במקרים חריגים יהיה אחראי מנהל שניהל משא ומתן בשם תאגיד באופן אישי לעוולות של התאגיד 
  http://he.afiklaw.com/updates/10142לקריאה נוספת:   .והדבר דורש אשם אישי סובייקטיבי

Even when a corporation negotiates unfairly or with misrepresentations rarely will a manager 
be personally liable. Read more at:  http://www.afiklaw.com/updates/10143 

  אי ביצוע הפרשות פנסיוניות לעובד עשויה לגרום לאחריות אישית של בעלי המניות לחובות לעובד. ב

א כשאינו רשום נכון; אי מתן הודעה לעובד על תנאי העסקה מזכה עבודה חיפה: תלוש שכר מהווה ראיה לנכונות האמור בו אך ל 
 .מעביד הנטיה תהיה לאפשר זאת במקרים רבים יותר -עובד בפיצויים; הרמת מסך תאגיד תהיה במקרים חריגים אך ביחסי עובד 

  http://he.afiklaw.com/updates/10144לקריאה נוספת: 

Failure to make pension contributions to an employee may result in personal liability of 
shareholders for debts to the employee. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/10145 
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  .    עדכוני משפט מסחרי 3
Commercial Law Updates 

  מחזיק נכס שמקבל צו עיקול עליו ופועל כדי לעקוף אותו עשוי להיות אחראי אישית לחוב של החייבא. 

לקריאה    .נכס של חייב לא יכול להתעלם מצו עיקול שקיבל ולא יכול לבצע פעולות כדי לסייע לחייב לעקוף את הצומחוזי ת"א: מחזיק  
  afiklaw.com/updates/10146http://he.נוספת:  

A holder of an asset of a debtor who receives a foreclosure order on such asset and act to 
circumvent it may be personally liable for the debt of the debtor. Read more at:  
http://www.afiklaw.com/updates/10147 

  זהות המעסיק של העובד נבחנת לפי שורת מבחנים מהותיים ולא לפי נוסח הסכם . ב

עבודה ת"א: במקרים בהם מדובר במבנה העסקה מורכב בחינת זהות המעסיק תעשה לפי מכלול הנסיבות ולא לפי ההסכמה בין 
  http://he.afiklaw.com/updates/10148לקריאה נוספת:   .המעסיקים

Employer Identity is reviewed under a set of material tests and not according to an 
agreement. Read more at:  http://www.afiklaw.com/updates/10149 

  בנק רשאי לסרב לפתוח חשבון בנק בסניף מסוים ולהפנות את הלקוח לסניף בעיר מרוחקת . ג

מחוזי חיפה: חובת בנק להעניק שירותים בנקאיים לפי חוק אינה החובה להעניקם במקום ספציפי אלא לא למנוע אותם מן הציבור; 
לקריאה נוספת:    .בנק רשאי להפנות לקוח לסניף ייעודי בעיר אחרת בהתאם למדיניות ניהול הסיכונים של הבנק

http://he.afiklaw.com/updates/10150  

A bank may refuse to open a bank account at a particular branch and refer the customer to 
a branch in a remote city. Read more at:  http://www.afiklaw.com/updates/10151 

    מקרקעין עדכוני  .     4
Real Estate Law Updates 

  כשוועדת המכרזים מגלה בדיעבד מידע חדש הפוסל הצעה היא מחויבת לשקול מחדש את הזכייה 
העליון: פגם מהותי בהצעה אינו מאפשר תיקונה ודורש פסילה שלה; הצעה הפסדית במכרז פסולה אלא אם יש היגיון מאחוריה; גם  

לקריאה   . לה יש צורך לבחון ההחלטה מחדשאם בעת קבלת ההחלטה על הזוכה לא ידעה וועדת המכרזים מידע כלשהו, כשהוא מתג
  e.afiklaw.com/updates/10152http://hנוספת: 

When the tender committee discovers, in retrospect, new information that ought to have disqualified 
a bid, it is required to reconsider the declaration of the winner. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/10153 

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

מגזין זה כפוף   אנא הסירו/צרפו אותי לרשימת התפוצה". ובכותרת לכתוב "  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  

  



  יץ', עו"ד על דובים, הלוואות והעסקת עובדים/יוגב יעקובוב .     1
On Bears, Loans and Employment / Yogev Yakovovich, Adv. 

מאמר בנושא יכולת מעסיק לקזז חובות של העובד מהשכר שלו ובאופן פרטני האם מעסיק יכול לגבות מתוך שכרו של 
לו או מקדמה על חשבון שכר עתידי. את המאמר כתב עו"ד יוגב יעקובוביץ' עובד חוב של העובד בגין הלוואה שניתנה 

ועיקר התמקדותו עו"ד יוגב יעקובוביץ' הינו עו"ד במשרד אפיק ושות'  עו).  comwww.afiklaw.( ממשרד אפיק ושות'
  http://he.afiklaw.com/articles/a303את המאמר ניתן למצוא בקישור:  .בתחום המסחרי והחברות

An article on an employer's ability to offset an employee's debts from the salary and specifically whether an 
employer may set off from an employee's payroll debt due to a loan given to the employee or an advance payment 
on future salaries. The article was written by attorney Yogev Yakovovich of Afik & Co. (www.afiklaw.com). Yogev 
Yakobovich is an attorney in the office of Afik & Co. His practice focuses primarily on the commercial and corporate 
law. The article in English may be found at the link: http://www.afiklaw.com/articles/a303 

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

  גם כשתאגיד ניהל מו"מ בחוסר תם לב או תוך מצגי שווא רק לעתים רחוקות יהא מנהל אחראי אישית  א.
Even when a corporation negotiates unfairly or with misrepresentations rarely will a manager 
be personally liable 

יפו, כב' השופטת   - , בית המשפט המחוזי בתל אביב MCE SYS LTD, 04.02.2020נ'  TDT Distibution 49195-05-15תא (ת"א) [
 ] תמר אברהמי 

מפיץ שההסכם איתו בוטל על ידי היצרן טען, בין היתר, שבוצעו כלפיו מצגי שווא העולים כדי תרמית, ונוהל מולו משא 
  .ומתן בחוסר תום לב ולכן דרש פיצוי גם ממי ששימש שכמנכ"ל החברה ודירקטור בה וגם ממנהל הפיתוח העסקי

נגד המנהלים.  בעלי תפקיד בחברה יכולים להיות   בית המשפט קבע שהיצרן פעל בחוסר תום לב אך דחה את התביעה
מחוייבים באחריות אישית מכח דיני הנזיקין או דיני החוזים, במקרים חריגים בלבד.  בבחינת תום הלב של נושא 
המשרה לצורך הטלת חבות אישית, לא די להוכיח כי הופרה חובת תום הלב על פי מבחן אובייקטיבי, אלא יש להראות 

משרה רובץ אשם אישי, סובייקטיבי ולא בכל מקרה שבו יימצא תאגיד אחראי לניהול משא ומתן שלא שעל נושא ה
לב, תתחייב מכך המסקנה כי יש להטיל חבות אישית גם על מנהלו.  העובדה שהמנהל הוא זה שפעל בשם -בתום

  החברה והחברה פעלה בחוסר תום לב אינה מספיקה כדי ליצור אחריות אישית למנהל.

A distributor the agreement with which was terminated by the manufacturer, contended, inter alia, that the 
manufacturer made misrepresentations that are even fraud, and negotiated in bad faith with it and therefore 
demanded compensation from the person who served as the company's CEO and as a director and also from 
the head of business development . 

The Court held that the manufacturer acted in bad faith but dismissed the lawsuit against the managers. 
Officers of a company may be held personally liable under torts or contract law, but in exceptional cases only. 
In examining the good faith of the officer for the purpose of imposing personal liability, it is not sufficient to 
prove that the duty of good faith was breached by an objective test, but it must be shown that the officer has 
a personal, subjective guilt, and not in any case where a corporation is found liable for conducting an unfair 
negotiation, the manager will be personally liable. The fact that the manager is the one who acted on behalf 
of the company and the company acted in bad faith is not enough to create personal responsibility for the 
manager. 

 וע הפרשות פנסיוניות לעובד עשויה לגרום לאחריות אישית של בעלי המניות לחובות לעובדאי ביצ. ב
Failure to make pension contributions to an employee may result in personal liability of 
shareholders for debts to the employee 

, בית הדין האזורי לעבודה בחיפה, כב'  14.01.2020טאהא אבו אלהינ'א נ' גולדה מסעדות בע"מ ואח',  6802-12-18סעש (חי') [ 
  ] נציג  ציבור (עובדים) מר חוסיין סעד, נציג ציבור (מעסיקים) מר ליאור לוין   השופטת דניה דרורי, 

עובד פוטר ממסעדה, כאשר במהלך תקופת ההעסקה לא בוצעו לו הפקדות פנסיוניות, העובד לא קיבל הודעה על 
העובד את  תנאי העסקה ולא קיבל הודעת פיטורים כדין. לאחר כשנה, כשבינתיים החברה נכנסה להליכי פירוק, דרש

   .התשלום הן מהחברה שהפעילה את המסעדה והן מבעל המניות בה

בית הדין קבע שעל החברה לפצות את העובד, לרבות על אי מתן הודעה על תנאי העסקה, אך אין אחריות אישית 
וכאשר לבעל המניות.  תלוש השכר מהווה ראיה לכאורה לנכונות הנתונים המפורטים בו, לרבות בנוגע לגובה השכר 

תלוש שכר אינו רשום באופן נכון, או שלא ניתנת לעובד הודעה מסודרת על תנאי ההעסקה, הנטל עובר למעסיק 
להראות שהרשום בתלוש השכר הינו נכון.  כאן, העובד  עצמו השתמש בתלושי השכר לצורך הצהרות בפני הביטוח 

ון. עם זאת, מכיוון שלא בוצעו הפרשות בפועל לתנאים הלאומי ולכן אינו יכול להעלות טענות שהאמור בתלושים אינו נכ
₪ על עצם אי מתן הודעה על תנאי  3,000הסוציאליים, על החברה לפצות על כך את העובד וכן לפצות את העובד ב

העסקה כנדרש על פי חוק.  באופן עקרוני אין אחריות אישית של בעלי מניות לחובות חברה וניתן לבצע הרמת המסך 
ובות החברה לבעלי מניותיה רק במקרים נדירים.  כישלון עסקי אינו מהווה לכשעצמו עילה להרמת מסך אבל ולייחס ח

מעביד קיימת נטיה רחבה יותר לבצע הרמת מסך, לרבות כשלא הועברו ניכויי העובד לקופות -כאשר מדובר ביחסי עובד



  
הסוציאליות לא היה יחד עם ניהול כושל ושימוש הגמל. כאן, אין מקום לבצע הרמת מסך מאחר ואי אי תשלום הזכויות  

  לרעה במסך ההתאגדות והתביעה הוגשה לאחר שנה ורק לאחר שהחברה קרסה.
The employment of a restaurant employee was terminated, where during the employment pension deposits 
were duly made, the employee was not notified of the terms of employment and he did not duly receive a 
notice of termination. About a year later, after entry into liquidation proceedings of the company that managed 
the restaurant, the employee demanded payment from both the company and its shareholders. 

The Labor Court held that the company must compensate the employee, including for failure to give notice of 
the terms of employment, but there is not personal liability of the shareholder. A pay slip is an apparent 
evidence of the correctness of the data specified therein, including regarding the salary but when a pay slip 
is not properly written or the employee is not duly given a notice of the terms of employment, the burden 
passes to the employer to show that the pay slip is correct. Here, the employee himself used the pay slips for 
an application to the Social Security Authority and therefore may not raise contentions that the slip is incorrect. 
However, because no social rights payment were made, the company must compensate the employee for 
this as well as pay compensation of ILS 3,000 for not giving notice of the terms of employment as required 
under law. In principle, there is no personal liability of shareholders for corporate debts and the corporate veil 
may be pierced, and company debts may be attributed to its shareholders, only in rare cases. Business failure 
is not by itself a cause for piercing the corporate veil, but when it comes to employer-employee relationships, 
there is a wider tendency to do pierce the veil, including when deductions from the salary were not transferred 
to provident funds. Here, there is no place for piercing the corporate veil as the non-payment of social rights 
was not accompanied by a failing management and usurping the corporate veil and the claim was filed only 
after one year and only after the company collapsed. 

  עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה     .3

  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

  של החייבמחזיק נכס שמקבל צו עיקול עליו ופועל כדי לעקוף אותו עשוי להיות אחראי אישית לחוב א. 
A holder of an asset of a debtor who receives a foreclosure order on such asset and act to 
circumvent it may be personally liable for the debt of the debtor 

, בית המשפט המחוזי  29.01.2020יורם בראל נ' קיבוץ גורדוניה חולדה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ,  39898-04-19עא (ת"א) [
ת הנשיא השופטת יהודית שבח, כב' השופט יונה אטדגי, כב' השופטת  משפט לערעורים אזרחיים, כב' סגני - יפו בשבתו כבית   - בתל אביב  

 ] אניסמן   - מיכל עמית  

קאית או צ'ק בנקאי קיבוץ נעזר בשירותי יעוץ של חברה, כאשר סוכם במפורש שהתשלום יתבצע באמצעות העברה בנ
לפקודת נאמן.  בעל מניות של חברת היעוץ היה חייב כסף לאיש עסקים, אשר במסגרת הליך נגדו הוציא צו עיקול נגד 
הנאמן לקבלת התשלומים מהקיבוץ.  הקיבוץ קיבל הודעה על העיקול ולכן חתם על הסכם פשרה עם חברת היעוץ לפיו 

  יק סחיר ולפירעון מידי ובסכום נמוך יותר.התשלום יבוצע, על אף הקבוע בהסכם, בש

בית המשפט קבע שהקיבוץ מחויב בתשלום לאיש העסקים בגין תשלום באופן שעקף את העיקול.  מטרת צו עיקול 
היא "שימת יד' על נכסי החייב, אשר מכוחה מתאפשר לנושה להיפרע מנכסים אלה את החוב המגיע לו ותוך הקמת 

נכס או מן המחזיק בו לעשות בנכס פעולה כלשהי אשר תסכל את האפשרות להיפרע מחסום משפטי המונע מבעל ה
ממנו את החוב.  כאשר מחזיק של נכס שעליו הוטל צו עיקול מקבל הודעה על הצו ומתעלם מהצו, הוא מחויב אישית 

ת.  כאן לא בחוב של החייב.  אם יש למחזיק ספק בדבר משמעות הצו הוא יכול לפנות לבית המשפט ולבקש הוראו
הוצא צו עיקול נגד הקיבוץ אבל הקיבוץ ידע שצווי העיקול מכוונים לכספים שהוא חב לחברת הייעוץ ופעל בחוסר תום 

 לב כדי לעקוף את צו העיקול תוך קבלת תמורה על כך בדמות הפחתת סכום החוב ולכן אחראי אישית לחוב.
A Kibbutz was assisted by a consulting company and it was explicitly agreed that payment would be made by 
bank transfer or bank check to an escrow agent. The shareholder of the consulting company owed money to 
a businessman who, in a proceeding against him, issued a foreclosure orders against the escrow agent for 
the payments from the kibbutz. The kibbutz was notified of the foreclosure and therefore signed a settlement 
agreement with the consulting company according to which payment will be made, despite the stipulation in 
the agreement, by a transferable cash check against a discount. 

The Court held that the kibbutz is liable towards the businessman due to circumvention of the foreclosure 
order. The purpose of a foreclosure order is to "put a hand" on the debtor's assets so that the creditor may 
collect the debt and by establishing a legal barrier preventing the holder of the assets from taking any action 
on the asset which would frustrate the possibility of repaying the debt. If the holder receives notice of the 
foreclosure and ignores it, it is personally liable for the debt of the debtor.  If the holder has doubt about the 
meaning of the order it may move the Court for instructions. Here, the order was not against the kibbutz but 
it knew that the foreclosure was on money indebted to the consulting company and acted in lack of good faith 
to circumvent the foreclosure order while receiving consideration for it.  Thus, the kibbutz is personally liable 
for the debt. 



  

  זהות המעסיק של העובד נבחנת לפי שורת מבחנים מהותיים ולא לפי נוסח הסכם    .ב
Employer Identity is reviewed under a set of material tests and not according to an 
agreement 

, בית הדין האזורי לעבודה בתל  10.02.2020י. אנד. אם. אור אורלי שחקים בע"מ,  נ' ט   FESHAIE SHAWIT  8401-01-18סע (ת"א)  [
 ] יזרעאלי - יפו, כב' השופטת חופית גרשון   - אביב  

  חברה לשירותי ניקיון שכרה עובדות מחברת כוח אדם ולא שילמה להם את זכויותיהן. 

כי שתי החברות נחשבות מעסיקות במשותף ולכן שתיהן חייבות בתשלום הזכויות לעובדות.  בית הדין לעבודה קבע,
כאשר בוחנים יחסי עבודה במבנה של העסקה משולשת יש לבחון את זהות המעסיק האמיתי באמצעות בחינה מהותית 

ובות המעסיק. כך, של מערכת היחסים בין הצדדים, לרבות השאלה האם היחסים אותנטיים או שנועדו להתחמק מח
למשל, ייבדק מי קיבל את העובד לעבודה, מי מפקח על העובד, מי משבץ אותו במקום העבודה, מי קובע את תנאיו 
ונושא בתשלום ובידי מי הכוח לפטרו. כאן, מבנה יחסי העבודה לא היה אותנטי, כיוון שהחוזה בין החברות היה חוזה 

ה לעובדות היו פיקטיביים וכל מערכת היחסים בין החברות נועדה לניסיון הפסד ותלושי השכר שחברת כוח האדם סיפק
ידי חברת כוח האדם והיא גם זאת אשר שילמה להן -להתחמק מתשלום זכויות.  אמנם העובדות נשכרו לעבודה על

ת את שכרן, אך חברת הניקיון היא זאת שפיקחה על עבודתן, סיפקה להן את המדים שלבשו ושיבצה אותן למשמרו
  העבודה. כך, החברות חויבו במשותף בתשלום זכויותיהן של העובדות.

A cleaning services company hired employees through an employment agency and did not pay them their 
rights  . 

The Labor Court held that the companies are deemed to be joint employers and both are liable for the debts 
to the employees. When reviewing labor relations in a triple employment structure, the true employer identity 
is checked by a material examination of the relations between the parties, including the question of whether 
the relationship is authentic or intended to avoid employer's obligations.  Thus, for example, one should check 
who hires the employee, who supervises the employee, who places the employee in the workplace, who 
determines the terms and bears the payment and who is authorized to terminate the employee. Here, the 
labor relations structure was not authentic, because the contract between the companies was a losing 
contract, the paychecks provided by the employment agency were fictitious and the whole relationship 
between the companies was an attempts to avoid payment of rights. Indeed, the employees were hired by 
the employment agency and it was also the one who paid them their wages, but the cleaning company was 
the one who supervised their work, gave them the uniforms they wore, and set their work shifts. Thus, the 
companies are jointly obligated to pay the rights of the employees.   

  בנק רשאי לסרב לפתוח חשבון בנק בסניף מסוים ולהפנות את הלקוח לסניף בעיר מרוחקת    .ג
A bank may refuse to open a bank account at a particular branch and refer the customer to 
a branch in a remote city 

ת המשפט המחוזי בחיפה, כב' סגן הנשיא השופט  , בי 12.01.2020מיכאל מכלוף נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ,    5628-01-18תא (חי')  [
 ] יצחק כהן 

בנק סירב לבקשת לקוח עסקי לפתוח חשבון בנק עסקי בעירו, עכו, והפנה אותו לעיר מרוחקת אחרת מכיוון שמדובר 
  יף ייעודי, המתמחה בניהול חשבונות מהסוג שהלקוח ביקש. בסניף שנקבע על ידי הבנק כסנ

בית המשפט קבע, כי המדיניות שהופעלה על ידי הבנק סבירה במקרה זה. החוק אוסר על בנק לסרב מטעמים בלתי 
סבירים למתן שירותים בנקאיים מסוגים שונים כגון פתיחת חשבון עובר ושב.  על פי החוק הצבת תנאים בלתי סבירים 

ן שירות היא כסירוב מטעמים בלתי סבירים.  עם זאת, חובת הבנק להעניק שירותים בנקאיים לפי חוק אינה החובה למת
להעניקם במקום ספציפי, אלא לא למנוע אותם מהציבור.  משמעות הדבר היא, שסירוב הבנק לתת שירותים בנקאיים 

ו בגדר סירוב בניגוד לחוק.  כאן מדובר בלקוח מסוימים בסניף אחד, כאשר הבנק מאפשר את הדבר בסניף אחר, אינ
, אך למרות אי הנוחות אין מדובר ב'סירוב' להענקת שירות ואין להתערב בשיקולי 100%בעל אחוזי נכות בשיעור 

  הבנק, הנובעים ממדיניות ניהול הסיכונים שלו.
A bank declined a customer's request to open a business account in its city, Acre, and referred him to another 
branch in a remote city because it is a branch that the bank set as a specialized branch for the accounts of 
the type that the customer requested. 

The Court held that the policy applied by the bank in this case is reasonable. The law prohibits a bank from 
unreasonable refusing to provide various types of banking services such as opening a checking account. 
Under law, imposing unreasonable terms for service is deemed a refusal for unreasonable reasons. However, 
the bank's duty to provide banking services by law is not the duty to provide them in a specific place, but not 
to prevent them from the public. This means that the bank's refusal to provide banking services in a specific 
branch, while the bank enables it in another branch, is not a 'refusal' in violation of the law. Here it is a client, 
with a 100% disability rate, but despite the inconvenience, this is not a "refusal" to provide service and the 
discretion of the bank, based on its risk management policy, will not be interfered with.   



  

 מקרקעיןעדכוני    .4
Real Estate Law Updates 

 כשוועדת המכרזים מגלה בדיעבד מידע חדש הפוסל הצעה היא מחויבת לשקול מחדש את הזכייה 
When the tender committee discovers, in retrospect, new information that ought to have 
disqualified a bid, it is required to reconsider the declaration of the winner 

כב' השופטים    בית המשפט העליון, ,  13.01.2020רשות מקרקעי ישראל נ' אביסרור משה ובניו עבודות בנין ופתוח בע"מ,    1912/19עע"מ  [
 ] ף יצחק עמית, דוד מינץ וד"ר עופר גרוסקופ 

בשל אי עמידה בתנאי   רשות מקרקעי ישראל פרסמה מכרז למכירת קרקע לבניה אשר בו נקבע כי אם הצעה זוכה מבוטלת 
מההצעה הראשונה שזכתה.  הזוכה במכרז הציעה    90%הזכייה, תזכה ההצעה השנייה אך רק בתנאי שהיא תועלה לגובה של  

מיליון ש"ח על הקרקע אך פנתה לאחר חודש ימים לרשות מקרקעי ישראל וביקשה לחזור בה מההצעה מכיוון שבטעות   60כ 
  90%- מיליון ש"ח להעלות את הצעתו ל  30רקעי ישראל דרשה מהמציע השני, שהציע כ הציעה הצעה גבוהה מידי. רשות מק 

  מההצעה הראשונה.   

בית המשפט העליון קבע שמכיוון שההצעה הזוכה לא בוטלה עקב הפרת ההסכם אלא מכיוון שהייתה הצעה פגומה אין מקום  
א יתערב בטעות של ועדת המכרזים אם זו נעשתה  לדרוש מהזוכה השנייה להעלות את הצעתו כתנאי לזכייה.  בית המשפט ל 

בתום לב ומבלי לפגוע בשוויון או בעקרון ההגינות. החוק מאפשר לוועדת המכרזים לפסול הצעה אם נפל בה פגם בהיותה  
הצעה חסרה; הצעה מוטעית; הצעה המבוססת על הנחות בלתי נכונות; הצעה המבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז;  

שעולה ממנה שהיא עשויה לגרום לפגיעה בעובדים. כאשר מדובר בפגם טכני ניתן לתקן אותו, להבדיל מפגם מהותי    או הצעה 
הפוגע בתחרות הוגנת בין משתתפי המכרז, אשר מביא לרוב לבטלות ההצעה ואין אפשרות לתקנו אלא במקרים חריגים.  כאן  

למרות שלעתים יש הגיון מאחורי הצעה הפסדית, כאן לא קיים כזה  ההצעה הזוכה הייתה הצעה הפסדית שאינה ניתנת לביצוע ו 
ולכן היא הצעה פסולה. אף אם שיקול הדעת שהפעילה וועדת המכרזים בעת ההחלטה על הזכייה המקורית, על סמך המידע  

החובה,   שהיה בפנייה באותה עת, היה תקין, אין בכך כדי לשלול מוועדת המכרזים את האפשרות, ובמקרים מתאימים את 
לפסול את ההצעה הזוכה כשיתגלה מידע שהיה צריך להוביל לפסילה מלכתחילה. כאן, הזוכה פנתה לוועדה לאחר חודש  
והצהירה על הפגם המהותי בהצעה ולכן היה צורך לפסול את ההצעה הזוכה.  מכיוון שכך, לא מדובר בהפרה של ההסכם אלא  

  דרש להעלות את הצעתו. בביטול הזכיה המקורית ולכן המציע השני לא נ 
The Israel Land Authority published a tender for the sale of land for construction which stated that if a winning 
bid is canceled due to non-compliance with the winning conditions, the second bid will be declared the winner on 
the condition that it is raised to match at least 90% of the first winning bid. The winning bid was at ILS 60 million 
but after a month the bidder requested the Israel Land Authority to withdraw from the bid, because it was based 
on a mistake. The Israel Lands Authority demanded the second bidder, whose offer was at ILS 30 million to raise 
the bid to 90% of the first winning bid . 

The Supreme Court held that because the winning bid was not canceled due to breach of agreement but because 
it was a defective bid, there is no need to require the second winner to raise the bid as a condition of winning. 
The Court will not interfere with a tender committee mistake if it was done in good faith and without violating 
equality or the principle of fairness. The law allows the tenders committee to disqualify a bid if it has a defect by 
being a lacking bid; a bid based on a mistake; a bid based on false assumptions; A bid based on a 
misunderstanding of the subject of the tender; or a bid that may cause jeopardizing of rights of employees. When 
it comes to a technical flaw, it may be corrected, as opposed to a material defect that impedes fair competition 
between the tender participants, which usually results in the disqualification of the bid and may not be rectified 
except in exceptional cases. Here, the winning bid was a non-executable losing offer and although there is 
sometimes logic behind a losing offer, there is no such here and therefore it should be disqualified. Although the 
discretion exercised by the tender committee upon its original decision, based on the information at the time, was 
correct, this does not preclude the tender committee from the right, and in appropriate cases, the obligation, to 
reject the winning bid when new information is discovered and such information would have disqualified the bid 
in the first place. Here, the winner approached the committee after a month and pointed the material flaw in the 
bid and therefore the winning bid had to be disqualified. Therefore, this is not a breach of the agreement but a 
disqualification of the original winnings and therefore the second bidder is not required to raise its bid. 

  



 

 *יוגב יעקובוביץ', עו"ד/והעסקת עובדיםעל דובים, הלוואות 

שמידי חודש יחזיר העובד   עובד פוה למעסיק ומבקש ממו הלוואה.  המעסיק מלווה את הכסף לעובד ומסכים איתו

את הכסף כהפחתה משכר העבודה שלו.  האם אכן מחויב העובד להחזיר את הכסף כהפחתה מהשכר?  על פי חוקי 

 - מטרה חשובה וראויה - דיי העבודה מטרתם לסייע לעובדים ולהגן על זכויותיהם    !העבודה בישראל, לא תמיד

  וגע למתן הלוואות לעובדים. ליסטי של המחוקק הופך לחיבוק דב.  כך הדבר, למשל, באך לעיתים החיבוק הפטר

חוב על פי התחייבות קובע רשימה סגורה של פריטים שרק אותם יתן לכות משכרו של עובד.   חוק הגת השכר

כל  יותר מרבע שכר העבודהחוב הבתאי שלא יוכה על חשבון יתן לכות מהשכר, אולם  בכתב מהעובד למעסיק

.   גם אם המעסיק מגדיר את ההלוואה כמקדמה על חשבון שכר עבודה עתידי, החוק מאפשר יכוי רק של חודש

.  במילים  כל חודש שלושה חודשי שכר ולאחר מכן לא יתן לכות יותר מאשר רבע מהשכרשל מקדמה בשיעור 

גם אם המעסיק תן כספים לעובד, לא בטוח שיוכל לקזזם מהשכר (והבעיה המרכזית עולה, כאשר אין  אחרות,

רשאי המעסיק לכות משכרו האחרון בסיום ההעסקה  למעסיק מקור אחר לממן את החזר ההלוואה או המקדמה).   

לקופה   כל חודש (ביחוד כאשר פיצויי הפיטורים משולמיםיש ממה לקזז אולם לא תמיד חוב ה תיתר אתשל עובד 

תשומת הלב שהאמור וגע רק לחובות למעסיק עצמו.  במקרה שדון בבית הדין   .שהיא בבעלות העובד) חיצוית

.  כשסיים העובד לעבוד, וכה סכום זה כסף מעובד בכירלווה  אשר    עובדדובר על    ,2019לעבודה בתל אביב בדצמבר,  

  משכרו האחרון, אך בית הדין, ובצדק, הבהיר שלא יתן לכות סכומים שאותם לא חייב העובד למעסיק עצמו. 

בבית הדין לעבודה ון  שדומה קורה אם עובד איו מחזיר רכוש של המעסיק? האם יתן לקזז אותו מהשכר?  במקרה  

לא החזירה למעסיק טלפון סלולרי ומחשב והוא קיזז את שווים משכרה האחרון.  עובדת  ,  2109בובמבר,  בתל אביב,  

  על המעסיק לתבוע את העובד ולא לקזז את הסכום משכרו.בית הדין קבע, ש

כך, למשל, אם מעסיק שילם בטעות אחד מאותם פריטים שיתן לכות מהשכר.  איה גם היא טעות של המעסיק 

(למשל, מעסיק מעביר לעובד שכר גבוה מידי כי טעה בחישוב המס הדרש ליכוי במקור),   לסכום הדרשלעובד מעבר  

שבדרך כלל לא יתן לקזז "קסות" בגין עבירות  לקזז זאת מהמשכורת הבאה.  בוודאי לא בטוח שיוכל המעסיק

  ,2015במקרה שדון בבית הדין הארצי לעבודה ביוי, כך, למשל,   .במקום העבודה "עבירות" אחרותמשמעת או 

ביקש העובד  סיום העסקתשילם לעובד תשלומי יתר בשל טעות בחישוב המס שצריך לכות במקור.  עם מעסיק 

תוך יש לבחון כל מקרה לגופו שרון אבל בית הדין קבע חהמעסיק לקזז את הסכומים ששולמו ביתר מהשכר הא

תרם יותר לטעות, עד כמה כל אחד מהצדדים הסתמך על הטעות ועד כמה כל צד היה    בחיה מיהפעלת מבחים כגון  

הטעות הייתה של המעסיק, המעביד המשיך לשלם ביתר גם כשלמד על הטעות שכיוון    באותו מקרה,השי.  הגון כלפי  

  . הסכומים ואף לא זכאי לקבלם חזרה כלל זזקל רשאיהמעסיק לא  ,טעותהכספים ששולמו לו בהסתמך על העובד ו

רבים מהמעסיקים המרגישים כי גרם להם עוול בגלל התהגותו של העובד בוחרים לפעול על דעת עצמם ובאופן חד 

דיי ים מתסכול של מעסיקים הגו. אין ספק כי מצב זה וצר גם בשל  השכרלו,  צדדי ולפגוע בעובד במקום הכי רגיש  

כדי לסייע לעובדים (ומבלי להבין שבפועל העובד   על חשבון המעסיקפועלים לטובת העובד  העבודה שבמקרים רבים 

ת עובדים שצריכים סיוע כספי המשמעות היא שמעסיקים רתעים בשל כך מלבוא לקרא. הוא זה שפגע מה"סיוע")

 ו?פגעים מכך.  מחשש שלא יוכלו לקזז סכומים אלה בעתיד ודווקא העובדיםחיבוק דב כבר אמר  

חשוב לזכור כי יש להתהל בזהירות כאשר מדובר בזכויות המגיעות לעובד יש לבחון כל מקרה לגופו ו ,בכל מקרה

לקזז כספים מתכווים .  בכל מקרה שרוצים להלוות כספים לעובדים או אם ת ובאופן חד צדדיא לפעול בפזיזוול

  . בתחום בעל מומחיותעורך דין חשוב להיוועץ תחילה ב  ,שלא תהיהמשכרו של העובד, מכל סיבה 
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On Bears, Loans and Employment / Yogev Yakovovich, Adv. * 
An employee approches the employer and asks for a loan. The employer lends the money to the 
employee and they agree that every month the employee will repay the money as a deduction from the 
salary. Is the employee actually obligated to repay the money as a deduction from salary ? Under the 
Israeli Labor Laws, not always!  The labor law aims to assists employees and protect their rights. An 
important and worthy goal, but sometimes the legislator's paternalistic embrace becomes a “bear hug” 
(in Hebew the idiom means an act that means to embrace but in fact causes damage). This is the case, 
for example, when it comes to loans to employees. 
The Israeli Salary Protection Act sets a closed list of things that may be deducted from an employee's 
salary. Debt under a written undertaking from the employee to the employer may be deducted from 
the salary, provided that the deduction does not exceed a quarter of the monthly salary. Even if the 
employer defines the loan as an advance payment of future wages, the law only allows the deduction 
of up to three months salary and then no more than a quarter of the monthly salary may be deducted. 
In other words, even if the employer gave money to the employee, it is not certain that the employer 
may deduct such from the salary (and the main issue arises when the employer has no other source to 
finance the repayment). Upon termination of employment, the employer may deduct from the last 
salary the balance of the debt, but not always is there enough to deduct from (especially when 
severance pay is paid every month to an external fund owned by the employee).  Note that the aforsaid 
relates only the debts to the employer itself. In a case discussed in the Tel Aviv Labor Court in 
December, 2019, an employee borrowed an amount a senior employee. When the employment 
terminated, this amount was deducted from the last salary, but the Court, and rightly so, made it clear 
that sums which the employee did not owe to the actual employer may not be deducted. 
What happens if an employee does not return a propery of the employer? May this be deducted from 
the salary? In a case heard at the Tel Aviv Labor Court in November, 2019, an employee did not return 
a cellphone and computer to the employer and the employer deduct their value from her last salary. 
The Court held that the employer needs to file a claim against the employee and may not deduct the 
amount from the salary. 
An employer mistake is also not one of the things that may be deducted from the salary. Thus, for 
example, if an employer mistakenly paid an employee beyond the amount due (for example, an 
employer transfers a higher amount because of a mistake in calculating the tax required to be withheld), 
it is not certain that the employer may deduct that from the next salary. Certainly, "fines" cannot be 
deducted for disciplinary or other “offenses”. For example, in a case discussed at the National Labor 
Court in June 2015, an employer overpaid an employee due to a mistake in the calculation of the 
amount requied to be withheld. Upon termination of employment the employer sought to set-off the 
overpaid amounts from the last paycheck but the Court held that each case should be examined on its 
merits by applying tests such as who contributed more to the mistake, how much each party relied on 
the mistake and how fair each party was to the other. In that case, because the mistake was on the part 
of the employer, the employer continued to overpay even after learning of the mistake and the 
employee relied on the funds erroneously paid to him, deduction may not be made and, in fact, the 
employer is not entitled to repayment of the amount at all.  
Many employers who feel wronged by an employee's behavior choose to act unilaterally and hurt the 
employee at the most sensitive place, the income. Undoubtedly this is also caused by frustration of 
honest employers from the labor law that in may cases work to the benefit of the employee on account 
of the employer in order to assist the employee (and without understanding that in fact the employee 
is hurt by the “assistance”).  The meaning of this is that employers are hesitant because of this to assist 
employees that need urgent funding because of the apprehention that the funds may not later be set-
off and the employees are the ones hurt by this.  A classic “bear hug”… 

In any case, it is important to remember that care should be taken when it comes to rights due to an 
employee and not to act recklessly and unilaterally.  In any case that amounts are contemplated to be 
lent to employees or if one intends to deduct funds from an employee's salary, for whatever reason, it 
is important to first consult attorneys with expertise in the field.  
____________________ 
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