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Afik & Co.  marks the date of demise of American abolitionist and political activist Harriet 
Tubman (c. March 1822 – March 10, 1913). 
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"Four Sons" participate in a tender - who will win? / Yair Aloni, Adv. 

 

הגיש הצעה ברוח חג הפסח בנושא הדרך הנכונה למאמר  
והחשיבות של   בעל למכרז  דין  עורך  ידי  על  ליווי משפטי 

בתחום ידי  .   ניסיון  על  נכתב  אלוני ד  עו"המאמר  יאיר 
ושות'מ אפיק  בקישור:  .   משרד  למצוא  ניתן  העברית  בשפה  המאמר  את 

http://he.afiklaw.com/articles/a330 
An article in the spirit of Passover on the right way to 
submit a bid for a public tender and the importance of 
legal assistance by a lawyer with experience in the 
field.  The article was written by Yair Aloni, Adv.  of 
Afik & Co.  The article in English may be found at the link:  
https://www.afiklaw.com/articles/a330 
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הכתבת  מרקר-בדה פרסום   וולינסקי,  עו"ד  של    ג'ניה  עם  ראיון 
חברות   20ההגירה הישראלית לאוסטרליה: מתוך    - דורון אפיק  

ניתן    הפרסום את  .  מחציתן בתשואה שלילית  -שהונפקו   בשפה העברית 
 http://he.afiklaw.com/press/p330למצוא בקישור: 

Publication in the The Marker newspaper, reporter Jenya 
Volinsky: Interview with Doron Afik: Israeli Migration to 
Australia: Out of 20 Issued Companies – Half in Negative 
Yield. The publication in English may be found at the link:  
http://www.afiklaw.com/press/p330 
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  וניירות ערך עדכוני תאגידים, הגבלים עסקיים  .   3
Corporate, Antitrust and Securities Law Update

  עסקת בעל שליטה שנערכה תוך ניגוד עניינים לא תבוטל אם חלף זמן רב מביצועה .  א

גילוי עניין אישי מצד בעל השליטה מהווה הפרת חובת ההגינו שלו; חלוף הזמן עשוי לגרום לאי בטלות העסקה  -כלכלי ת"א: אי
  http://he.afiklaw.com/updates/12078לקריאה נוספת:  .  והסתפקות בפיצוי

A controlling shareholder conflict of interest transaction will not be canceled if a long time has 
elapsed.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/12079 

  הודעה על פירוק שותפות מקנה לכל שותף מנדט ליישוב החשבונות בין השותפים. ב
מחוזי ת"א: פירוק שותפות יכול להיעשות על ידי הודעה מטעם אחד השותפים; הודעה על פירוק שותפות מקנה לכל שותף את 

  http://he.afiklaw.com/updates/12080לקריאה נוספת: .  ת לבקש יישוב החשבונות בין השותפיםהזכו

A notice regarding the dissolution of a partnership grants each partner the mandate to demand 
the settlement of partnership accounts.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/12081 

  עדכוני משפט מסחרי .   4
Commercial Law Updates

  הסכם ממון לא ניתן לביטול או שינוי בהתנהגות אלא רק בדרך של הסכם ממון חדש שיאושר בבית המשפט .  א

טען בהליך אחד   משפחה חיפה: הסכם למראית עין חסר תוקף; אדם לא יכול לטעון טענות עובדתיות סותרות בהליכים שונים ואם
בהתנהגות. שינוי  או  לביטול  ניתן  לא  ממון  הסכם  אחרת;  לטעון  מכן  לאחר  יכול  לא  הוא  תקף  נוספת:     שהסכם  לקריאה 

http://he.afiklaw.com/updates/12082  

A prenuptial agreement cannot be revoked or changed in conduct but only by way of a new 
prenuptial agreement to be approved in Court.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/12083 

  לא ניתן להגביל עיסוק של עובד שהפר חובות אמון מכוח חוזה עבודה שנחתם בתקופת העסקה קודמת .  ב

אזורי ב"ש: תניה בחוזה עבודה המגבילה את חופש עיסוקו של עובד בתקופת עבודה אחת לא תחול על תקופת עבודה מאוחרת 
וה החברה  ללקוחות  פרטי  שירות  סיפק  העובד  אם  גם  מעסיק,  אותו  אצל  והאמוןיותר  הלב  תום  חובת  את  נוספת:  .   פר  לקריאה 

http://he.afiklaw.com/updates/12084  

One can not restrict occupation of an employee who breached fiduciary duties under a previous 
employment term employment term.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/12085 

  על העובד מפני סיכונים  בהעסקת קטינים חלה על המעסיק חובה מוגברת לנקוט באמצעים סבירים להגן.  ג

ים: על מעסיק מוטלת חובה אקטיבית לצפות את הסיכונים במקום העבודה, להדריך את העובדים, לספק להם ציוד -שלום בת
  http://he.afiklaw.com/updates/12086 לקריאה נוספת:.  ההגנה ולפקח על ביצוע העבוד 

When employing minors employers have a strict duty to take reasonable measures to protect 
the employee from harm.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/12087 

    מקרקעין עדכוני  .   5
Real Estate Law Updates 

  כאשר לאחר טענות של הפרה נוצר נתק מוחלט בין צדדים להסכם במשך שנים ההסכם ייחשב כמבוטל 
א פעל מחמת נתק מוחלט במשך שנים שחל בין הצדדים וזאת לאחר שאף אחד מהצדדים ל   38מחוזי ת"א: ניתן לבטל הסכם תמ"א  

  http://he.afiklaw.com/updates/12088לקריאה נוספת:  .  באופן כלשהו כדי להחיות את ההסכם

When after contentions of breach complete severance between the parties occurred for years the 
agreement is deemed terminated.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/12089 

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

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

  לעורך דין על מנת שהעובדות תיבחנה היטב בטרם תתקבל החלטה כלשהי.

  http://www.afiklaw.com מאגר פרסומים קודמים:ל
Afik News is the bi -weekly 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
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  "Four Sons" participate in a tender - who will win? / Yair Aloni, Adv. 

מאמר ברוח חג הפסח בנושא הדרך הנכונה להגיש הצעה למכרז והחשיבות של ליווי משפטי על ידי עורך דין בעל ניסיון 
ינו שותף עו"ד יאיר אלוני ה.   )www.afiklaw.com( בתחום.  המאמר נכתב על ידי עו"ד יאיר אלוני ממשרד אפיק ושות'

במחלקת ליטיגציה במשרד אפיק ושות' בעל ניסיון מעשי רב בתחומים מגוונים של המשפט האזרחי והמינהלי. הוא עוסק 
בעיקר במתן ייעוץ בתחום דיני מכרזים והתקשרויות עם גורמי ממשל וגופים ציבוריים. מייצג בהליכים משפטיים בערכאות  

כיועץ חיצוני לרשויות מקומיות וליווה מקרוב תהליכי מכרזים וסיפק ייעוץ משפטי  בעבר שימש יאיר  מינהליות ואזרחיות.   
ייעוץ     שוטף ללשכות משפטיות ברשויות המקומיות בתחומים אלה ובתחומים נוספים. יאיר מלווה כיום חברות ומספק 

קי ליטיגציה מורכבים בין היתר משפטי שוטף במגוון נושאים לרבות בדיני חברות, דיני חוזים ודיני מכרזים. יאיר מנהל תי
סכסוכים בין בעלי מניות וסכסוכים מסחריים ומייצג בהליכים משפטיים בערכאות מינהליות ואזרחיות.  בנוסף, ליאיר ניסיון 
ומוכרים  רוכשים  ליווי  ליטיגציה,  עבודה,  דיני  כגון:  האזרחי  שירותים משפטיים בתחום  מתן  בסקטור הפרטי  רב  מעשי 

עו"ד אלוני מוסמך מטעם משרד המשפטים    ין, לשון הרע, ייעוץ בתחום יישוב סכסוכים וניהול משברים.בעסקאות מקרקע
  http://he.afiklaw.com/articles/a330את המאמר ניתן למצוא בקישור:   בישראל להפקת ייפויי כוח מתמשכים.

An article in the spirit of Passover on the right way to submit a bid for a public tender and the importance of legal 
assistance by a lawyer with experience in the field.  The article was written by Yair Aloni, Adv.  of Afik & Co.  
(www.afiklaw.com).  Adv.  Yair Aloni is a partner in the litigation department at Afik & Co.  with extensive practical 
experience in various areas of civil and administrative law.  In the past, Yair served as an external consultant to 
local authorities and closely accompanied tender processes and provided ongoing legal advice to legal bureaus 
in local authorities in these and other fields.  Yair currently accompanies companies and provides ongoing legal 
advice on a variety of issues, including company law, contract law and tender law.  Yair manages complex 
litigation cases, including disputes between shareholders and commercial disputes, and represents in legal 
proceedings in administrative and civil courts.  In addition, Yair has extensive practical experience in the private 
sector providing legal services in the civil field such as: labor law, litigation, accompanying buyers and sellers in 
real estate transactions, defamation, consulting in the field of dispute resolution and crisis management.  Adv.  
Aloni is certified by the Israeli Ministry of Justice to create lasting powers of attorneys.  The article in English may be 
found at the link: http://www.afiklaw.com/articles/a330 
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  Media Publications Regarding Afik & Co. Activity 

חברות שהונפקו   20ההגירה הישראלית לאוסטרליה: מתוך    -ראיון עם עו"ד דורון אפיק  של    ג'ניה וולינסקי, הכתבת  מרקר-בדה פרסום  
  http://he.afiklaw.com/press/p330בשפה העברית ניתן למצוא בקישור:   הפרסום את  . מחציתן בתשואה שלילית -

Publication in the The Marker newspaper, reporter Jenya Volinsky: Interview with Doron Afik: Israeli Migration to Australia: Out 
of 20 Issued Companies – Half in Negative Yield. The publication in English may be found at the link: http://www.afiklaw.com/press/p330 
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  Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 

. א  עסקת בעל שליטה שנערכה תוך ניגוד עניינים לא תבוטל אם חלף זמן רב מביצועה  

  A controlling shareholder conflict of interest transaction will not be canceled if a long time has 
elapsed 

יפו, כב' השופט חאלד כבוב,    –, המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב  03.02.2021מישורים השקעות נדל"ן בע"מ נ' בלוטרייך,    47075-12-19ת"א    
  סגן הנשיא

  בעל שליטה בחברה ערך עסקה משולבת הנגועה בניגוד עניינים להקצאת מניות פרטית ולמכירת מניותיו, לצורך יצירת דבוקת שליטה. 
שנים, תוך שימוש במידה פנים אודות משא ומתן אותו ניהל מתוקף תפקידו כבעל השליטה בחברה ומבלי   6-העסקה נערכה לפני כ

  ליידע את הדירקטוריון. 

בית המשפט קבע, כי על אף שהעסקה נערכה תוך ניגוד עניינים והפרת חובת ההגינות של בעל השליטה, אין להורות על בטלותה 
ן ממועד ביצועה אך יש למנות מומחה לבחון את הנזק לחברה שעליו על בעל השליטה לפצות. חוק החברות מחיל על  בשל חלוף הזמ

גילוי של עניין אישי מצד בעל השליטה מהווה הפרה של חובה זו. בתוך כך, בעל -בעל שליטה בחברה את חובת ההגינות, כאשר אי
טובת החברה. כדי להבטיח קיומו של איזון זה, החוק מכפיף עסקאות בעל שליטה    שליטה נדרש לאיזון הנדרש בין טובתו האישית לבין

הנגועות בניגוד עניינים ל"מנגנון אישור משולש" הכולל את ועדת הביקורת (בחברה ציבורית או כשוועדה כזו קיימת), הדירקטוריון 
ברה. ככלל, עסקה כאמור שלא אושרה כדין  והאספה הכללית, כדי להבטיח כי העסקה אכן תשרת בראש ובראשונה את טובת הח 

במנגנון האמור, בטלה מעיקרה. אף על פי כן, יש לבחון נסיבותיו של כל מקרה ומקרה, שכן ייתכנו מקרים בהם לא יהיה זה מוצדק  
דים  לבטל את העסקה. למשל, בחלוף זמן רב ממועד ביצוע העסקה, כאשר נעשו שינויים משמעותיים במחיר המנייה, החברה וצד

שלישיים הסתמכו עליה, וכיוצא בזאת. כאן, בעל השליטה ערך את העסקה מבלי ליידע את הדירקטוריון בפרטי המשא ומתן שקדם  
להחלטת הדירקטוריון אודות אישור ההקצאה, כאשר היה לו אינטרס מובהק להקצות את המניות במחיר נמוך ולמכור מניותיו במחיר 

אף על פי כן, בשל חלוף הזמן והעובדה כי החברה המשיכה להתקיים ופעלה מאז בהסתמך על  הגבוה ביותר שיקיים את העסקה.  
  ההקצאה, אין להורות על בטלות העסקה ויש למנות מומחה שיבחן את הנזק עליו על בעל המניות לפצות. 

  A controlling shareholder in a company entered into a combined transaction affected by a conflict of interest for 
the allotment of private shares and the sale of the shares, for the purpose of creating a controlling stake. The 
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transaction took place about 6 years ago, using insiders information about negotiations he conducted in his 
capacity as the controlling shareholder of the company and without informing the board of directors . 

The Court held that although the transaction was made in a conflict of interest and in breach of the controlling 
shareholder's duty of fairness, it should not be annulled due to the lapse of time from the date of execution but 
an expert should be appointed to examine the damage to the company. Israeli Companies Law applies to a 
controlling shareholder of a company the duty of fairness, and non-disclosure of a personal interest by the 
controlling shareholder constitutes a breach of this duty. In doing so, a controlling shareholder is required to 
make the required balance between his personal good and the good of the company. To ensure the existence 
of this balance, the law sets a "triple approval mechanism" to conflict-of-interest transactions that require approval 
of the audit committee (in a public company or when such a committee exists), the board of directors and the 
general meeting, to ensure that the transaction serves the company first and foremost.  As a rule, such a 
transaction that was not duly approved by the said mechanism, is void in principle.  Nevertheless, the 
circumstances of each case should be examined, as there may be cases where it is not justified to cancel the 
transaction.  e.g. passing of time since the transaction, when significant changes were made to the share price, 
the company and third parties relied on it, and so on.  Here, the controlling shareholder entered into the 
transaction without informing the board of directors of the details of the negotiations that preceded the board of 
directors' decision to approve the allotment, when he had a clear interest in allocating the shares at a low price 
and selling his shares at the highest price.  Nevertheless, due to the passage of time and the fact that the 
company continued to exist and has since operated on the basis of the allotment, the cancellation of the 
transaction should not be ordered and an expert should be appointed to examine the damage for which the 
shareholder is to compensate. 

.ב  הודעה על פירוק שותפות מקנה לכל שותף מנדט ליישוב החשבונות בין השותפים  

  A notice regarding the dissolution of a partnership grants each partner the mandate to demand 
the settlement of partnership accounts 

 יפו, כב' השופטת נועה גרוסמן  –, בית המשפט המחוזי בתל אביב 21.01.2021גרון נ' פרי ואח',  30129-11-16ת"א    

שותף שלח מכתב במסגרתו ביקש לפרק השותפות בשל חילוקי דעות שנתגלעו בין השותפים בקשר עם ניהול חברה  
  המחוזקת על ידי השותפות.   

הביא לפירוק השותפות בפועל באופן  בית המשפט קבע, כי המכתב במסגרתו הודיע השותף על ביטול הסכם השותפות,  
לפירוק שותפות שהוקמה לתקופה לא מסוימת היא  כי אחת הדרכים  קובע  ביניהם.  החוק  ליישוב החשבונות  שמוביל 
בהודעה על כך מצד אחד השותפים, בכפוף להסכם השותפות, כאשר תאריך פירוק השותפות הוא המועד שנקב השותף 

כ הודעה  שניתנה  מרגע  את  בהודעתו.   ליישב  האחרים  מהשותפים  לדרוש  הזכות  מהשותפים  אחד  לכל  קמה  אמור, 
החשבונות ביניהם ולחסל את ענייני השותפות.  במקרה שמתעורר קושי ליישב את החשבונות, זכאי כל שותף לפנות לבית 

המכתב מאת  המשפט בבקשה למתן סעד של מתן חשבונות.  כאן, השותפות מצויה בסטאטוס של "שותפות בפירוק" למן  
 השותף, ועל הצדדים לפעול לפירוקה וליישוב החשבונות ביניהם.  

A partner sent a letter in which he requested the dissolution of the partnership due to disagreements that arose 
between the partners regarding the joint company’s management.   

The Court held that the letter in which the partner announced the partnership’s dissolution, led to a de facto 
dissolution of the partnership in a manner that requires settlement of the partnership accounts.  Israeli Law 
stipulates that one of the ways to dissolve a partnership founded for an indefinite period is by notice of one of the 
partners, subject to the partnership agreement, with the date of dissolution being the date specified in such 
notice.  Once such notice is given, each of the partners may demand the settlement of the partnership accounts 
as well as the termination of its affairs.  If there are difficulties in settling the accounts, each partner may move 
the Court for disclosure of the accounts.  Here, the partnership is in the status of a "liquidated partnership" from 
the date stated in the partner’s letter.  Thus, the partners must act to dissolve the partnership and settle its 
accounts. 

 עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה   .4

  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

. א  הסכם ממון לא ניתן לביטול או שינוי בהתנהגות אלא רק בדרך של הסכם ממון חדש שיאושר בבית המשפט  

  A prenuptial agreement cannot be revoked or changed in conduct but only by way of a new 
prenuptial agreement to be approved in Court 

  ברנע -, בית משפט לענייני משפחה בחיפה, כב' השופטת גילה ספרא10.02.2021פלוני נ' אלמונית,  15665-06-19אלמונית נ' פלוני, תה"ס  68592-12-18תה"ס   

על שרטון    טרם החתונה חתמו בני זוג על הסכם ממון ולפיו אין לאיש זכויות בבית שנרכש על ידי האישה.  כשעלו הנישואים
דרשה האישה לפנות את האיש מהבית אך הוא טען כי היה מדובר בהסכם ממון דרקוני למראית עין מכיוון שהיה בהליך  

  פשיטת רגל, אך לאחר שבוטל ההליך נזנח ההסכם והוא שונה בהתנהגות במהלך החיים המשותפים. 

יש מהבית.  על פי חוק, חוזה שנכרת למראית בית המשפט לענייני משפחה קבע שהסכם הממון מחייב ויש לפנות את הא
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עין בלבד הינו חסר תוקף מכיוון שלצדדים לא הייתה כוונה להיכנס אליו.  עם זאת, על כוונת הצדדים בעת כריתת ההסכם 
יש ללמוד ממכלול נסיבותיו של המקרה.  גם אם ההסכם נעשה על מנת להבריח רכוש מנושים, אין הדבר הופך את ההסכם 

למראית עין וכאשר אדם טוען בהליך אחד (פשיטת רגל) שנכס אינו שייך לו, הוא אינו יכול מאוחר יותר לטעון להסכם  
אחרת.  הסכם ממון שנחתם טרם הנישואין יכול להיחתם מול נוטריון ולא נדרש אישור בית המשפט, ולא ניתן לשנות או 

ן לשנותו, הדרך לשנותו היא באמצעות חתימה על הסכם  לבטל הסכם ממון בהתנהגות.  הסכם ממון שמי מהצדדים מעוניי
 מתקן ואישור בית המשפט.  לכן, הסכם הממון תקף ואין לאיש זכויות בבית המגורים. 

Prior to the wedding, a couple signed a prenuptial agreement, according to which the man has no rights in the 
house purchased by the woman.  When the marriage collapsed the woman demanded to evict the man from the 
house but he contended that it was a draconian prenuptial agreement made for appearance only when he was 
in bankruptcy proceedings but after the proceedings were canceled the agreement was abandoned and changed 
by behavior of the couple during the life together. 

The Family Court held that the prenuptial agreement is binding and the man is to be evicted from the house.  Israeli law 
sets that a contract entered into for appearance only is invalid because the parties had no intention of entering into it.  
However, the intention of the parties when entering into the agreement must be learnt from the totality of the 
circumstances of the case.  Even if the agreement is made in order to avoid creditors, it does not make the agreement 
an agreement for appearance only and when a person who contends in one proceeding (bankruptcy) that an asset does 
not belong to him, cannot later contend otherwise.  A prenuptial agreement executed before marriage may be executed 
by a notary and no Court approval is required, and a prenuptial agreement cannot be changed or revoked by conduct.  
If a party to a prenuptial agreement wishes to change it, the way to do it is by executing a new agreement and getting it 
approved by the Court.  Therefore, the prenuptial agreement is valid and the person has no rights in the house. 

.ב  לא ניתן להגביל עיסוק של עובד שהפר חובות אמון מכוח חוזה עבודה שנחתם בתקופת העסקה קודמת 

  One can not restrict occupation of an employee who breached fiduciary duties under a 
previous employment term employment term 

ודה באר שבע, כב' השופטת רחל גרוס, נציג ציבור (עובדים) מר אריק  , בית הדין האזורי לעב16.02.2021שגיא יהלום,    - אליאנס בע"מ    - סי    49697-12-20סע"ש     
  חדד ונציגת ציבור (מעסיקים) גב' אילנה מסד 

חברה העוסקת במתן שירותים לבעלי יאכטות גילתה כי עובד לשעבר שהועסק כסקיפר החל לספק שירות פרטי לאחד 
לאסור עליו לספק שירות לכל לקוחות החברה למשך  מלקוחות החברה למרות איסור מפורש לעשות זאת. החברה ביקשה  

  תחרות ולשמירת סודיות בהסכם העבודה.  -שנה בטענה כי הוא מפר את התחייבותו לאי 

בית הדין דחה את הבקשה בשל העדר חוזה עבודה והעדר סוד מסחרי. בעוד שהגבלת עיסוק של עובד לצורך הגנה על סודות  
חוזה העבודה, הרי שהגבלת עיסוק של עובד בשל הפרת חובות תום הלב והאמון  מסחריים אינה דורשת הוראה מפורשת ב 

אפשרית בתנאים מסוימים רק אם קיימת תניית הגבלת עיסוק בחוזה העבודה.  תניה בחוזה עבודה המגבילה את חופש עיסוקו  
מדובר בעובד שהועסק במספר  של עובד בתקופת עבודה אחת לא תחול על תקופת עבודה מאוחרת יותר אצל אותו מעסיק. כאן,  

תקופות שונות ונפרדות כאשר חוזה עבודה נחתם רק ביחס לתקופת ההעסקה הראשונה.  ולכן, למרות שהעובד הפר לכאורה  
את חובת תום הלב והאמון של המעסיק לא ניתן להגביל את עיסוקו של העובד. בנוסף, מאחר ולא מדובר בלקוחות שלא ניתן היה  

 ן עצמאי נקבע כי לא קיים "סוד מסחרי" ולכן, גם מטעם זה אין הצדקה להגבלת עיסוקו של העובד. להגיע אליהם באופ 

A company that provides services to yacht owners has discovered that a former employee, who was employed as a 
skipper, started providing a private service to one of the company’s customers despite an explicit ban on doing so. 
The company sought to prevent him from providing service to all of the company’s customers for a year on the grounds 
that he was breaching his non-compete obligation and confidentiality in the employment agreement. 

The Labor Court dismissed the motion due to lack of employment agreement and lack of trade secret. While 
restricting an employee's employment for the purpose of protecting trade secrets does not require an explicit 
provision in the employment contract, restricting an employee's employment due to a breach of good faith and 
fiduciary obligations is possible under certain conditions only if there is an employment restriction clause.  A 
stipulation in an employment contract that restricts an employee's freedom of occupation in one period of 
employment will not apply to a later period of employment with the same employer.  Here, it is an employee who 
has been employed for a number of different and separate periods when an employment agreement was signed 
only in relation to the first period of employment. Therefore, even though the employee has allegedly breached 
the employer's duty of good faith and trust, the employee's employment cannot be restricted.  In addition, as 
these are not customers who could not be reached independently, it was determined that there is no "trade 
secret" and therefore, also for this reason, there is no justification for restricting the employee's occupation. 
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.ג  קטינים חלה על המעסיק חובה מוגברת לנקוט באמצעים סבירים להגן על העובד מפני סיכונים בהעסקת  

  When employing minors employers have a strict duty to take reasonable measures to protect 
the employee from harm 

  בלק -, בית משפט השלום בבת ים, כב' השופטת אידית קליימן10.02.2021פלוני נ' שלמה זאנדברג,  33240-03-17ת"א   

נער שהועסק בחנות נפצע בעת שנתבקש להוציא מהחנות ולזרוק משטח זכוכית גדול אשר נשבר וגרם לפציעה חמורה ברגלו שהובילה     
  לנכות המלווה את הנער לאורך כל חייו.   

כי למעסיק  בית המשפט קבע, כי על מעסיק חלה חובה להגן על העובד מפני סיכונים ועל כן חייב בתשלום פיצויים לנער.  החוק קובע
קיימת חובה לנקוט באמצעים סבירים כדי להגן על העובד מפני סיכונים במקום העבודה או בתהליך העבודה.  מדובר בחובה פוזיטיבית, 
לפי על המעסיק להזהיר את העובד בגין הסיכונים, להדריכו ככול הניתן, לפקח על ביצוע פעולות מסוכנות, לספק לעובד ציוד הגנה  

ל באופן אקטיבי כדי למנוע התממשות סיכונים במקום העבודה.  כדי לקבוע האם מקרה מסוים נופל בגדר תאונת עבודה, מתאים ולפעו
או התרשל לעמוד בחובת הזהירות  ביודעין  והוא התעלם מכך  לצפות את הסיכון מראש  הייתה למעסיק אפשרות  יש לבחון האם 

רה במידה כזו אשר המעסיק לא יכל לצפות את הסיכון הגלום בה.  כאשר המוטלת עליו וכן האם העובד התנהג בצורה בלתי סבי
מדובר בהעסקת קטינים, החוק מטיל על המעסיק חובת זהירות מוגברת ואוסר העסקת קטינים בעבודות מסוכנות.  כאן, משקל משטח  

סיק לא סיפק בידי הנער הדרכה  הזכוכית שהנער נדרש להרים חרג מהמגבלות המותרות על פי החוק לעניין העסקת קטינים והמע
מתאימה או ציוד הגנה כדי להגן עליו מהסיכון הטמון במשימה הנדרשת.  בנוסף, המעסיק לא פיקח על העובד בעת ביצוע המשימה  
  או הזהיר אותו בגין הסיכונים הכרוכים בה, והעובד לא ביצע כל פעולה בלתי סבירה אשר הפכה את הסיכון לכזה אשר הינו באחריותו 

 האישית של העובד.  על כן, על המעסיק לשלם לעובד פיצויים בגין הפציעה שנגרמה לו.   

  A minor, employed at a store, was injured when asked to remove and throw a large glass sheet which broke and 
caused a serious injury to his leg that led to a disability that remained with the minor throughout his life. 

The Court held that an employer has a duty to protect the employee from risks and therefore must pay compensation 
to the minor.  The law states that the employer has a duty to take reasonable measures to protect the employee from 
risks in the workplace or in the work process.  This is an actual obligation, under which the employer must warn the 
employee about the risks, instruct him as much as possible, supervise the execution of dangerous operations, provide 
the employee with appropriate protective equipment and act actively to prevent the realization of risks in the workplace.  
To determine whether a particular case falls within the scope of a work accident, it must be examined whether the 
employer had the ability to anticipate the risk in advance and knowingly ignored it or neglected to comply with the duty 
of care imposed on him and whether the employee acted unreasonably to the extent that the employer could not 
anticipate the risk.  When it comes to employing minors, the law imposes an increased duty of care on the employer 
and prohibits the employment of minors in dangerous jobs.  Here, the weight of the glass sheet that the boy was 
required to lift exceeded the permissible limits set by law for the employment of minors and the employer did not 
provide the boy with appropriate training or protective equipment to protect him from the risk involved.  In addition, the 
employer did not supervise the employee while performing the task or warned him about the risks involved, and the 
employee did not perform any unreasonable action that made the risk one that is the personal responsibility of the 
employee.  Therefore, the employer is to pay the employee compensation for the injury caused to him. 

  עדכוני מקרקעין .5

  Real Estate Law Updates 

 כאשר לאחר טענות של הפרה נוצר נתק מוחלט בין צדדים להסכם במשך שנים ההסכם ייחשב כמבוטל

  When after contentions of breach complete severance between the parties occurred for years 
the agreement is deemed terminated 

  יפו, כב' השופט ארז יקואל  –, בית המשפט המחוזי בתל אביב 15.02.2021מרסל שבץ ואח' נ' ג.ג.ברקת הנדסה בנייה והשקעות בע"מ,  34054-03-18ה"פ   

רשם הערות אזהרה על זכויותיהם לאחר שלא נמסרה הודעת   38בעלי דירות גילו שיזם עמו התקשרו בעבר לביצוע פרויקט תמ"א  
  ית מצד הדיירים וזאת למרות שבמשך שלוש שנים חל נתק והדיירים התקשרו כבר עם יזם אחר.  ביטול פורמל

בית המשפט קבע, ניתן לבטל הסכם גם מכוח התנהגות ויש למחוק את הערות האזהרה.  הרצון לשים קץ לחוזה אינו חייב להתבטא במתן  
אן, חלפו שמונה שנים ממועד חתימת ההסכם ולמרות שלא נמסרה הודעת  ידי התנהגות.  כ - הודעה פורמלית דווקא, אלא די בגילוי רצון על 

ביטול פורמלית ליזם, הדיירים העלו טענות להפרות חוזה רבות מצדו ושרר חוסר אמון בין הדיירים לבין היזם.  ההסכם בוטל מכוח התנהגות,  
  על באופן כלשהו כדי להחיות את ההסכם. מחמת נתק מוחלט במשך שנים שחל בין הצדדים וזאת לאחר שאף אחד מהצדדים לא פ 

  Apartment owners discovered that a developer with whom they previously contracted to carry out a TAMA 38 project 
had recorded cautionary notes on their rights after no formal termination notice was given by the them, even though 
for three years there was complete disengagement and the tenants had already contracted with another developer. 

The Court held that an agreement can also be terminated by conduct and the cautionary notes should be removed.  
The desire to terminate a contract does not have to be expressed in giving a formal notice, but rather the expression 
of a will by conduct.  Here, eight years have passed since the date of signing the agreement and although no formal 
termination notice was given, the tenants raised allegations of many breaches of contract on the part of the developer 
and there was a lack of trust between the tenants and the developer. The agreement was terminated by virtue of 
conduct, due to a complete severance for years that occurred between the parties and this after neither party engage 
in any way to revive the agreement. 
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  * יאיר אלוי, עו"ד / מי זוכה? – יגשים למכרז" ַאְרָּבָעה ָבִים "

ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד .   ְּכֶֶגד ַאְרָּבָעה ָבִים ִּדְּבָרה ּתֹוָרהעל פי המדרש הידוע  גם במכרז קיימת חשיבות לתורת המשחקים.   
שוים   בעלי מאפייים וסגוות  מציעיםמכרזים  השתתפות בב  כשמדובר.   ֶׁשֵאיֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹולָרָׁשע, ְוֶאָחד ָּתם, ְוֶאָחד  

והוא הרצון להגדיל הכסות ולזכות   מכה משותף אחד  כולםל  שבואחד  עצמם מתחרים במשחק    למצואעשויים  
   י הגבוה ביותר להגיע לקו הגמר?הסיכו  מהשחקיםלמי  אלה  יכולת המשחק עלולה להשפיע מהותית על הש.   במכרז

ביסודו .   ם אשר קבעו בחוק ובפסיקה עיפהיהמתהל תחת כללים ברורים ודקדקי  תחרותיפומבי  מכרז הוא הליך  
עקרון השמירה על שוויון וטוהר המידות שתכליתו העקת הזדמות שווה  הראשון,  .   מספר עקרוות יסוד מרכזיים

אחד   פיםלכל  משוא  ללא  ציבור  .   מהמציעים  כספי  ולחסוך  ביעילות  להוג  הרצון  הצעה  השי,  השגת  באמצעות 
 להכיר את הרגולציה הייחודית בתחום   דורש מכל שחקןתחום המכרזים  בעוד ש.   העדיפה ביותר במבחיה כלכלית

עשוי   שחקים את המשחק"הם "מכבר משלב שריקת הפתיחה, הרי שמציעים רבים אים מודעים לכך כי לאופן בו  
  . והגעה לקו הסיום כשידם על העליוה םקשר ישיר לסיכויי הצלחת להיות

הוראה ותאי המפורסמים על ידי זה מתאפיין בכך שהוא מקבל כ"גזירת גורל" כל    שחקן  -  מציע שאיו יודע לשאול
המכרז עומד  .   עורך  שאיו  משום  רק  במכרז  השתתפות  על  יוותר  זה  מציע  אחת,  כי  לא  אף  על  וזאת  בסף  בתאי 

היטב  לו  המכרז מוכר  המבוקשו  תחום  השירות  את  לספק  יכולת  בעל  וטים  .   הוא  לאמציעים אלה  או   להתעלם 
ביגוד למה .   למרות שמדובר בשלב טקטי ואסטרטגי בעל חשיבותוזאת    'שאלות ההבהרה'שלב  את    כראוי  לצל 

 מוסחות באופן כון (ולכן חשוב שעורך דין בעל מומחיות בתחום יסייע ביסוח)   , כשהשאלותשאולי הוג לחשוב
מדובר בתחום מסחרי ייחודי שבייחוד כבמקרים רבים עורכי מכרז מתחשבים בשאלות המוגשות על ידי המציעים  

לבקש  .   ומקצועי יתן  זה  הליך  המכרזאפילו  במסגרת  תאי  של  משמעותאילרבות    ,שיוי  בעלי  על  ם  קריטית  ת 
להשתתף   תאיהיכולת  המידה)הס  (כגון:  ואמות  של  ף  שיויים  לדרוש  בהסכ  וכן  שוים  מסחריים   ם תאים 

המכרז  ההתקשרות למסמכי  ההבהרה.   הלווה  שאלות  שלב  את  כראוי  מצל  שאיו  עצמו    מציע  למצוא  עשוי 
כדאיות הכלכלית של והתחייבויות שוות שאף עלולות להעמיד בשאלה את הבהתקשרות חוזית עמוסת דרישות  

לפגוע משמעותית בסיכוייו להיבחר   העשויהימעות מהעלאת השאלות הכוות  במקרים מסוימים  .   ההתקשרות
קשה מאוד להעלות לו  יהיה    ו לשאול שאלות הבהרהצל את זכותמככל שמציע לא    יצוין, כי.   ואף להשתתף במכרז

  .  ככל שתתעורר אי בהירות לאחר הגשת ההצעות ,בדיעבדטעה הוגעת לתאי המכרז 

שלים עם יאך  ,  הצעה מכובדת, רציית וראויה  בהגשתשקיע מאמצים רבים  מ  אשר  שחקןמציע תם הוא    -  מציע תם
מציע זה .   עם קבלת הודעה על היעדר זכייתו  או יתהל באדישות  מהבהביםתעלם מ"תמרורי אזהרה"  וי  גורלומר  

 לו  המעיק"תפרו" למציע ספציפי באופן  תאי מכרז  ש  יגיש הצעתו למכרז (המהווה הסכמה לתאי המכרז) למרות
או רלווטיות לתכלית   לא כל הצדקהקביעת תאי סף גבוהים ל על ידי  למשל  ,  עדיפות משמעותית על פי אחרים

מציע זה גם .   ש"מתוכן" לזכות ספציפי מציע  ל  ייחודיים  לקריטריויםגבוה    איכות  יקוד  הגדרתעל ידי  או    המכרז
זכייתו   אי  בדבר  המכרזים  ועדת  החלטות  לקבל  ועדת יטה  ובפרוטוקולי  הזוכה  בהצעה  לעיין  זכותו  מימוש  ללא 

    .  בהליךאם פלו פגמים  המכרזים על מת לבחון 

רשע השיטה  -  מציע  את  לצח  ולסות  מתוחכם  להיות  המתיימר  מציע  היו  זה  ולא .   מציע  לצל,  וטה  זה  מציע 
כך, מציע  .   רווחיובמובן הטוב, את הליך המכרז כדי להעיק לעצמו את מרווח התמרון הדרוש לו כדי למקסם את  

הוא   שבה  הצעת מחיר תכסיסית  להגיש  עשוי  לו את  זה  יבטיחו  מוכים ברכיבים מסוימים אשר  וקב במחירים 
בעודו   במכרז  הראשון  גהדירוג  מחירים  הצעתו  מעמיס  את  המייקר  באופן  אחרים  רכיבים  על  תוך בוהים  בפועל 

לועדת המכרזים ולייחס לעצמו "יסיון" שאיו י שווא  צגלהציג מבוסף, מציע זה עשוי  .   הטעייה מחושבת היטב
בתי המשפט והגים לפסול הצעות שחיי מדף קצרים מאוד, משום    עשויים להיות  של מציע  הזכייל.   באמת קיים

  .  מציע ולעתים התהלות כזו עלולה להיות בעוכרו של ה המכרזכללי המבקשות להערים על החזות ככאלה 

עורך דין הבקיא במכרזים (  בגורם מקצועי ומיומן  הסתייעות  בחשיבות שלשחקן המכיר  מציע חכם הוא    -  מציע חכם
גם   לו    ,)כלכלימסחרי/  םגורולעתים  הכוה    בגיבוששיסייע  הראשויב   כברהאסטרטגיה  פרסום ישלבים  של  ם 

 יוגשו   ההצעהמסמכי  , יוודא כי  בעייים מקצועיות וביקורתיות  תאי המכרזגורם מקצועי יסייע בבחית  .   המכרז
ימליץ וההליך המיהלי  של  ומקצועית  מהירה    יערוך בחיהתוצאות המכרז    ועם קבלת  בהתאם להוראות המכרז

הסיכויים הגבוהים ביותר לצח במכרז!לשחקן זה ש, כמובן.  קיטת הליך משפטי בהתאם לצורךבדבר 
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"Four Sons" participate in a tender - who will win? / Yair Aloni, Adv.* 

The Game Theory is relevant also in case of tenders.  The Torah refers to four sons: One wise, one wicked, one 
simple and one who does not know how to ask.  When it comes to participating in tenders bidders with different 
characteristics and styles may find themselves competing in one game in which everyone has one thing in 
common - the desire to increase revenue and win the tender.  The ability to play correctly affect the question of 
which of the players has the highest chance of reaching the finish line? 

A tender is a public competitive procedure conducted under clear and meticulous rules that have been established by law 
and extensive case law.  It is basically based on a number of key principles.  Firstly, the principle of maintaining equality 
and purity of morals which purpose is to give equal opportunity to each of the bidders without bias.  Secondly, the desire 
to promote efficiently and save public funds by obtaining the most economically preferable offer.  While the field of 
tenders requires every player to be familiar with the unique regulationsfrom the opening whistle, many bidders are 
unaware that the way they "play the game" may be directly related to their chances of success. 

Bidder who does not know how to ask - this player is characterized by the fact that it accepts as its "destiny" any 
instruction and conditions published by the tender publisher.  This bidder will pass on participating in the tender just 
because it does not meet the threshold condition, even though it is well familiar with the field of the tender and has the 
capability to provide the requested service.  These bidders tend to ignore, or not take proper advantage of, the 'clarification 
questions' phase, even though it is an important tactical and strategic phase.  Contrary to what one might think, when 
duly drafted (and thus the importance of  an experience attorney) in many cases tender publishers consider the questions 
submitted by bidders, especially when it comes to a unique and professional commercial field.  As part of this procedure, 
it is possible to even request a change in the terms of the tender, including conditions that are critical to the ability to 
participate (such as the threshold conditions and quality criteria) and to demand changes in various commercial terms in 
the accompanying agreement.  A bidder who does not properly utilize the clarification questions phase may find itself in 
a contractual engagement with obligations that may even question the economic feasibility of the engagement.  In some 
cases, refraining from asking the correct questions may significantly impair the chances of being selected and even 
participating.  Noted, that a bidder who does not exercise the right to ask clarifying questions may be muted from later 
raising an argument regarding the terms of the tender in retrospect, if a ambiguity arises after the bids are submitted. 

The simple bidder – the simple bidder is a player who puts a lot of effort into submitting a respectable, serious and worthy 
bid, but will submit to its destiny and ignore "red flags" or be indifferent upon receiving notice of non-winning.  This 
bidder will submit its bid for the tender (which is a consent to the terms of the tender) even though the terms of the tender 
were "tailored" to a specific bidder in a way that gives such a significant advantage over others, for example by setting 
high thresholds without any justification or relevance to the tender purpose or setting a unique quality criteria designed 
to enable the tender publisher to prefer a specific bidder.  This bidder will also tend to accept decisions of the Tenders 
Committee regarding non-winning without exercising the right to review the winning bid and the minutes of the Tenders 
Committee in order to check whether there were procedural defects. 

The Wicked bidder - This bidder contends to be sophisticated and tries to beat the method.  This bidder tends to 
take advantage of the tender procedure to give itself the manoeuvring margin it needs to maximize profits.  Thus, 
this bidder may submit a tactical bid with low prices for certain components to guarantee first ranking while 
burdening high prices on other components in a manipulative manner.  In addition, this bidder may make false 
representations and attribute to itself non-existing "experience".  The "winning" of such bidders may be of a short 
shelf life, because Courts do not kindly see manipulative bids and such behavior may thus backfire on the bidder. 

The smart bidder - A smart bidder is a player who recognizes the importance of using a skilled professional (a lawyer 
with experience in tenders and sometimes also a commercial / economic professional), who will help formulate the 
correct strategy in the initial stages of the tender.  A professional will assist in examining the terms of the tender will 
ensure that the bid documents are duly submitted and upon receipt of the results of the tender will conduct a quick and 
professional examination of the administrative procedure and recommend legal action, when necessary.  Needless to say, 
this player has the highest chances of winning the tender! 

 
  *Yair Aloni is a partner at Afik & Co., Attorneys and Notaries (www.afiklaw.com), emphasizing on commercial and civil law, including real 
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