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 אפיק ושות', עורכי דין ונוטריוןהגיליון המקצועי הדו שבועי של  
The Bi-Weekly Professional Magazine of Afik & Co, Attorneys and Notary 

  03-609.5.609פקס  03-609.3.609, טלפון 6120101יפו -תל אביב 20144.  , ת.ד 103החשמונאים  
103 Ha’Hashmonaim St., POB 20144, Tel Aviv 6120101, Israel, Telephone: +972-3-609.3.609  

קבוצת הכדורסל מכבי תל אביב זוכה לראשונה בגביע זכייתה הראשונה של  אפיק ושות' מציינת את  
צחון בני הקבוצה, טל ברודי, קפטן. המשפט המפורסם של )1977אפריל,  7( אירופה לאלופות בכדורסל

"אנחנו במפה ואנחנו נשארים הישראלי:  התרבותי  נכנס לפנתאון    צסק"א מוסקבהחצי הגמר על קבוצת  ב
 " לא רק בספורט, בהכל ! -במפה 

Afik & Co. marks the first win of the Maccabi Tel Aviv Basketball Team of the EuroLeague 
Cup (April 7, 1977). The famous sentence of the team captain, Tal Brody, in the semi-final 
victory over the CSKA Moscow - the Red Army team - become part of the Israeli culture: " 
We are on the map! And we are staying on the map - not only in sports, but in everything ! "

  הכול בסדר / עו"ד שלי וילנר   – אם אתה נושא משרה בחברה ולא נגרם לה נזק    ?    ָיָרְׁשּתָ - ֲהָרַצְחָּת, ְוַגם .   1

Hast thou killed, and also taken possession?  If you are an officer and the company 
suffered no loss – all's well /Shelly Wilner, Adv. 

  

נושא חובות זהירות ואמון של דירקטורים ונושאי במאמר  
והמ בישראל  בחברה  הישראלי משרה  בחוק  הפגום  נגנון 

לה לדירקטורים  תמריץ  חובותיהםהיוצר  את  את פר    .
.  המאמר כתבה עורכת הדין שלי וילנר ממשרד אפיק ושות'

 http://he.afiklaw.com/articles/a332 את המאמר בשפה העברית ניתן למצוא בקישור: 
An article on the prudent and trustworthy duties of 
directors and officers of a company in Israel and the 
flawed mechanism in Israeli law that creates an 
incentive for directors to violate their duties. The article 
was written by Shelly Wilner, Adv. of Afik & Co. The article 
in English may be found at the link:  https://www.afiklaw.com/articles/a332 

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

  כאשר מנהל חברה משתמש בתיבת ג'ימייל פרטית שלו לניהול החברה הוא חושף אותה לעיון.  א

מחוזי ת"א: כשקיימת תיבה של מעסיק שבה מותר גם שימוש פרטי המעסיק לא יכול להיכנס להודעות פרטיות של העובד; לא ניתן  
כדי לייצר מעין "עיר מקלט" מפני עיון; למפרק חברה זכות עיון רחבה ביותר לאפשר למנהלים להשתמש בתיבה פרטית שלהם  

  http://he.afiklaw.com/updates/12225לקריאה נוספת: .  בחומר של החברה והזכות לפרטיות נסוגה מפני זכות זו
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When a company manager uses his private Gmail account to manage a company he exposes it 
for review.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/12226 

  ושר פירעון כוזב בעת פירוק מרצון אחראי אישית לנושים שנפגעו מכך דירקטור החותם על תצהיר כ. ב
מחוזי חיפה: תצהיר כושר פירעון יוצר אחריות אישית לדירקטור שחתם עליו אם החברה לא פרעה את חובותיה בתוך שנה; נושים 

לכך בקשר  נזק  להם  נגרם  אם  רק  פירעון  כושר  תצהיר  על  שחתם  דירקטור  לתבוע  יכולים  החברה  נוספת:  .   של  לקריאה 
http://he.afiklaw.com/updates/12227  

A director who signs a false affidavit of solvency upon voluntary liquidation is personally liable to 
creditors damaged by it.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/12228 

  עדכוני משפט מסחרי .   3
Commercial Law Updates

  ייפוי כוח רגיל שניתן להבטחת המשך ניהול החברה פוקע עם אובדן הכשרות המשפטית .  א

ות משפטית, אלא אם נועד, בין היתר, להבטחת זכותו של צד ג'; מאחר ואורגני מחוזי ב"ש: ייפוי כוח רגיל פוקע עם אובדן כשר
ג' צד  לטובת  שניתן  כוח  כייפוי  רגיל  כוח  בייפוי  לראות  אפשר  אי  מקרה  בכל  "להתקיים"  ממשיכים  נוספת:   .החברה    לקריאה 

http://he.afiklaw.com/updates/12229  

A distributor does not acquire rights in a trademark merely by investment in the brand or creation 
of brand reputation in the territory.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/12230 

  מתנדב רשאי לקבל תמורה בגין עבודתו אולם העסקת עובד במסווה של מתנדב הינה פסולה .  ב

שעות או ימי עבודה ואינו ם: מתנדב הוא זה אשר בא לעבוד מרצונו, שלא כנגד תמורה כספית או תחת הסכם, אינו מחייב ל-אזורי י
  http://he.afiklaw.com/updates/12231לקריאה נוספת:  .  מעביד-נתון למרות המעסיק; קיום יחסי התנדבות שולל יחסי עובד

A volunteer may receive compensation for her work, but employing an employee under the guise 
of a volunteer is illegal.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/12232 

  כאשר מדובר בהסכם עסקי שנכרת בין "שחקנים חוזרים" יש לתת ללשון ההסכם מעמד בכורה .  ג

עסקי בין צדדים מחוזי ת"א: אם אומד דעת הצדדים משתמע באופן מפורש מלשון החוזה, אז החוזה יפורש בהתאם ללשונו; חוזה  
  http://he.afiklaw.com/updates/12233 לקריאה נוספת:.  מתוחכמים ומיוצגים לרוב יפורש בהתאם ללשונו

When addressing a commercial agreement executed between two “returning players” its 
wording will trump.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/12234 

    מקרקעין עדכוני  .   4
Real Estate Law Updates 

  רוכש שלא השלים עסקת רכש אך קיבל חזקה בדירה עשוי להיות מחויב בדמי שימוש ראויים למוכר 
שלום ת"א: גם אם בסופו של דבר הושלמה עסקת מכר, בגין התקופה בה הדירה הייתה בחזקת הרוכש שלא כדין הוא נדרש לשלם 

  http://he.afiklaw.com/updates/12235לקריאה נוספת: .  דמי שימוש ראויים למוכר

A purchaser who did not complete a purchase transaction but has possession of the apartment may 
be liable to pay appropriate usage fees.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/122336 

המופץ אחת לשבועיים לקהל של אלפי אנשים ברחבי העולם אפיק משפטי הוא המגזין המקצועי של משרד אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון,  
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"  klaw.com newsletter@afiהצטרפות 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

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

  http://www.afiklaw.com למאגר פרסומים קודמים:

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

  



 הכול בסדר / עו"ד שלי וילנר   – אם אתה נושא משרה בחברה ולא נגרם לה נזק    ?    ָרְׁשּתָ יָ - ֲהָרַצְחָּת, ְוַגם   . 1

  Hast thou killed, and also taken possession?  If you are an officer and the company suffered no 
loss – all's well /Shelly Wilner, Adv. 

מאמר בנושא חובות זהירות ואמון של דירקטורים ונושאי משרה בחברה בישראל והמנגנון הפגום בחוק הישראלי היוצר 
עו"ד שלי וילנר .   תמריץ לדירקטורים להפר את חובותיהם.  את המאמר כתבה עורכת הדין שלי וילנר ממשרד אפיק ושות'

אפי משרד  מצוות  חלק  בישראל,  המוסמכת  דין  עורכת  (הינה  ושות'  חברות, www.afiklaw.comק  בדיני  ) המתמקדת 
את המאמר ניתן למצוא בקישור:     .ליטיגציה מסחרית ודיני מקרקעין. עו"ד וילנר בוגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב

http://he.afiklaw.com/articles/a331  

An article on the prudent and trustworthy duties of directors and officers of a company in Israel and the flawed 
mechanism in Israeli law that creates an incentive for directors to violate their duties. The article was written by 
Shelly Wilner, Adv. of Afik & Co.  Shelly Wilner, Adv. is an attorney in the office of Afik & Co. (www.afiklaw.com). 
Her practice focuses primarily on the commercial and corporate law, litigation and real-estate. Advocate Wilner 
holds a major in law from the Tel Aviv University.  The article in English may be found at the link: 
http://www.afiklaw.com/articles/a331 

  וניירות ערך עסקייםעדכוני תאגידים, הגבלים   .2

  Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 

. א  כאשר מנהל חברה משתמש בתיבת ג'ימייל פרטית שלו לניהול החברה הוא חושף אותה לעיון  

  When a company manager uses his private Gmail account to manage a company he exposes it 
for review 

, בית המשפט המחוזי בתל  01.03.2021נ' ממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי,    B.C.I. Finances Pty Ltd (In Liquidation)  5936-10-19חדלת (ת"א)    
  יפו, כב' סגן הנשיא חגי ברנר  -ביב א

מפרקים של חברות אוסטרליות המצויות בהליכי פירוק בבתי המשפט באוסטרליה ביקשו זכות לעיין בתיבות גי'מייל של מנהל החברות, 
י החברות שבפירוק לא החזיקו בתיבות דואר משל עצמן ולכן המנהל עשה שימוש בתיבות הדואר  הגר בישראל, כאשר אין חולק כ

  הפרטיות שלו לשם העברה וקבלה של הודעות הנוגעות לחברות שבפירוק.

יים  בית המשפט איפשר עיון בתיבות הדואר הפרטיות של המנהל באמצעות מילות חיפוש פרטניות.  מי שייצר ערבוב בין ענייניו הפרט
לבין עניני החברות שבניהולו, הוא שגרם לפגיעה בפרטיותו וכעניין שבמדיניות, יש למנוע מצב בו מנהלי תאגידים יבחרו לעשות שימוש 
בתיבות דואר פרטיות לשם ניהול עסקי התאגיד, בבחינת הקמתה של מעין "עיר מקלט" וירטואלית לימי סגריר, בכך שהודעות עסקיות 

ערבבו להן עם הודעות פרטיות, כדי למנוע מבעל התפקיד גישה מלאה לתיבות הדואר של התאגיד שקרס.  כאשר  השייכות לתאגיד ית
אחר  פעולות מעקב  לקיים  רשאי  אינו  המעסיק  העובד,  האישי של  לשימושו  גם  מותרת  בבעלות מעסיק, אשר  דואר  תיבת  קיימת 

בה המעורבת, ואסור לו לבצע חדירה לתוכן התכתובת האישית התכתובת שמקיים העובד לצרכיו האישיים בתיבה האישית או בתי
טכנולוגיים  באמצעים  נקט  שהמעביד  לאחר  ורק  זאת,  המצדיקות  חריגות  נסיבות  בהתקיים  למעט  אלה,  בתיבות  העובד  שמקיים 

יבל אישור של העובד  חודרניים פחות המעידים על שימוש בלתי ראוי של העובד בטכנולוגיות שהועמדו לרשותו לצרכי עבודה ולאחר שק
לכל חדירה לתכתובת פרטית.  להבדיל, לעיון בתכתובת מקצועית אין צורך בהסכמה ספציפית.  בכל מקרה, כאשר מדובר בחברה  
חדלת פירעון ובקשה של מפרק לעיין בתיבה פרטית, הזכות לפרטיות נסוגה מפני חובת מסירה לידי המפרק של מידע או של מסמכים 

  פירוק.  לכן, קיימת זכות למפרקים לעיין בתיבת הג'ימייל הפרטית של המנהל.הנוגעים לחברה ב

  Liquidators of Australian companies in liquidation proceedings in the Courts in Australia requested to review the 
Gmail mailboxes of the manager of the companies, who live in Israel, when it is not disputed that the companies 
in liquidation did not have their own mailboxes and the manager uses his own private accounts to send and 
receive messages related to the companies in liquidation. 

The Court allowed review of the manager's private mailboxes using search words.  Whoever creates a mix 
between his private affairs and the affairs of the companies under his management, is to blame for the invasion 
of his privacy and a matter of policy, a situation should be avoided where corporate executives choose to use 
private mailboxes to run the corporation's business, so as to create a virtual "safe-haven" for a rainy day, by 
mixing corporate messages with private messages and preventing liquidator of the corporation from accessing 
the messages.  When there is an employer-owned mailbox, which is also permitted for the employee's personal 
use, the employer may not monitor the correspondence the employee maintains for his personal needs in the 
personal box or in the mixed box, and may not intrude on the employee's personal correspondence in those 
boxes unless the irregular circumstances exist, and only after the employer has taken less intrusive technological 
measures that indicate the employee's improper use of technologies made available to him for work purposes 
and after receiving the employee's approval for any intrusion into private correspondence.  In contrast, reviewing 
professional correspondence does not require specific consent.  In any case, in the case of an insolvent company 
and a request by a liquidator to review a private box, the right to privacy is trumped by the obligation to provide 
the liquidator with information or documents relating to the company in liquidation.  Therefore, there is a right of 
the liquidators to review the manager's private Gmail account. 
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.ב  דירקטור החותם על תצהיר כושר פירעון כוזב בעת פירוק מרצון אחראי אישית לנושים שנפגעו מכך  

  A director who signs a false affidavit of solvency upon voluntary liquidation is personally liable 
to creditors damaged by it 

  , בית המשפט המחוזי בחיפה, כב' השופטת אורית וינשטיין 18.03.2021רשמי מחוז חיפה,  יעקב כהנא ואח' נ' כונס הנכסים ה 21788-01-19פרק (חי')    

חברה שווקה שייט תענוגות בים התיכון, אך ביום השלישי להפלגה נפער חור בבטן האניה, וכתוצאה נאלצה האניה לעגון 
בנמל רודוס ולהוריד את הנוסעים, אשר בחלוף שעות ארוכות, הוחזרו לישראל בטיסות.  החברה תבעה את בעלת האניות 

שנים לאחר מכן פורקה    6-ת החברה וקיבלו פיצוי חלקי בלבד.  כוקיבלה פיצוי אולם לא פיצתה את הנוסעים אשר תבעו א
החברה מרצון וחוסלה, כאשר לא היו נכסים שלה שחולקו לבעלי המניות, אולם הנוסעים ביקשו לבטל את חיסול החברה  

  ופתחו בהליך פירוק בבית המשפט.   

צהיר כושר הפירעון לצורך הפירוק מרצון. בית הדין דחה תביעה כספית של הנוסעים שהוגשה נגד הדירקטור שחתם על ת 
ידי בעלי המניות של החברה; השני, פירוק  -להליך פירוק מרצון של חברה ישנם שני מסלולים: האחד, פירוק מרצון על

ידי נושי החברה.  בהליך פירוק עצמי של החברה נדרש תצהיר של הדירקטורים לפיו החברה יכולה ומתחייבת -מרצון על
מל את  שנייםלפרוע  בתוך  חובותיה  במועד  -וא  במלואם  התגבשו  שטרם  חובות  לרבות  הפירוק,  מיום  החודשים  עשר 

ידי החברה במלואם  -החתימה על התצהיר, אולם היו ידועים לחברה.  משמעות התצהיר הוא, כי אם חובות לא ייפרעו על
נעשה בבית המשפט אין עוד משמעות  יהיה זה מנהל החברה שחב באופן אישי לפירעון החוב.  מרגע שהליך הפירוק    –

לתצהיר כושר הפירעון.  דירקטור החתום על תצהיר כושר פירעון שאינו נכון אחראי מכוח רשלנות ולשם יצירת אחריות 
אישית חייב להיגרם נזק וקשר סיבתי בין התצהיר הכוזב לבין הנזק.  כאן, אף אם הייתה החברה מצהירה כי אינה בעלת 

עדיין לא היה לנוסעים ממה להיפרע והם לא שינו לרעה את   –כות הפירוק הייתה עוברת לידי הנושים  כושר פירעון, וסמ
מצבם בשל תצהיר כושר הפירעון הכוזב ועל כן, למרות אי הנוחות בכך שהדירקטור חתם על תצהיר כושר פירעון כוזב,  

 אין לנוסעים עילת תביעה אישית נגדו.

A company marketed a cruise in the Mediterranean, but on the third day of the voyage a hole opened in the belly 
of the ship, as a result of which the ship was forced to anchor in the port of Rhodes and unload the passengers, 
who after long hours were returned to Israel by flight.  The company sued the shipowner and received 
compensation but did not compensate the passengers who sued the company and received partial compensation 
only.  About 6 years later, the company was voluntarily liquidated, with no assets distributed to the shareholders, 
but the passengers sought to cancel the liquidation and initiated liquidation proceedings in Court. 

The Court dismissed the passengers' monetary claim filed against the director who signed the insolvency affidavit 
for the purpose of voluntary liquidation.  The procedure for voluntary liquidation of a company has two tracks: 
voluntary liquidation by the company's shareholders and voluntary liquidation by the company's creditors.  The 
company's self-liquidation procedure requires an affidavit from the directors stating that the company can, and 
undertakes to, repay its full debts within the twelve months from the date of liquidation, including debts that have 
not yet been fully materialized at the time of signing the affidavit, but were known to the company.  The meaning 
of the affidavit is that if debts are not repaid by the company in full - it will be the director of the company who is 
personally indebted to repay the debt.  Once the liquidation procedure is done in Court, the affidavit of solvency 
is no longer relevant.  A director who signs an insolvency affidavit that is incorrect is liable by virtue of negligence 
and in order to create personal liability there must be damage and a causal link between the false affidavit and 
the damage.  Here, even had the company declared that it was insolvent, and the liquidation authority had passed 
to the creditors - the passengers still had nothing to be repaid from and thus they did not adversely change their 
situation due to the false insolvency affidavit and therefore, despite the inconvenience by the director signing a 
false insolvency affidavit, the passengers have no cause of action against him. 

 עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה   .3

  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

. א  הבטחת המשך ניהול החברה פוקע עם אובדן הכשרות המשפטיתייפוי כוח רגיל שניתן ל 

  A power of attorney lapses upon loss of legal capacity even if made to ensure existence 
of a company 

כב' השופט יעקב פרסקי וכב' השופט  ,  אב"ד–בית המשפט המחוזי בבאר שבע, כב' סגן הנשיאה, השופט אריאל ואגו  ,  16.03.2021,  א.פ נ' מ.פ  45516-01-20[עמ"ש    
  ] עמית כהן

שלושה מששת ילדיו לשם הבטחת ניהולה התקין של החברה.  מאוחר  מייסד ובעל מניות בקבוצת חברות העניק ייפוי כוח ל
 יותר האב איבד את כשרותו המשפטית. 

בית המשפט קבע, כי ייפוי הכוח לא תקף ופקע עם אובדן הכשרות המשפטית של האב.  על פי חוק, שליחות מסתיימת, 
החריג לכך הוא במקרה בו ניתנה הרשאה להבטחת זכותו של אדם אחר או של  בין היתר, בגריעת כשרותו של השולח.   

השלוח עצמו וזכותם תלויה בביצוע נושא השליחות.  כאן, מייסד ובעלים של קבוצת חברות לא ערך ייפוי כוח מתמשך אלא 
על חייו.  לחברה שלושה  שנה שיועד לכאורה לטובת צד ג', החברה, להבטחת קיומו של מפ  20ייפוי כוח רגיל לילדיו למשך  

ייפוי   אורגנים: האסיפה הכללית, הדירקטוריון וההנהלה. זכותם של אורגנים אלו "להתקיים" אינה תלויה בשליחות לפי 
הכוח של בעל השליטה במניות החברה ולכן יפוי הכוח לא ניתן לטובת הבטחת זכויותיה של צד ג', החברה.  עוד, על פי 
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ו לעורך דין חייב להיות מאומת כייפוי כוח נוטריוני וכאן נערך ייפוי כוח רגיל, כך שגם על פי כך אין  חוק, ייפוי כוח כללי שאינ
 לו תוקף.   

A founder and shareholder of a group of companies granted a power of attorney to three of his six children to 
ensure proper management of the company.  Later, the father lost his legal capacity . 

The Court held that the power of attorney is invalid and expired upon the loss of the father's legal capacity.  Under 
law, agency falls through, inter alia, upon lost of legal competence of the principal.  An exception to this is when 
a power of attorney is given to guarantee the right of another or of the person who receives the power and their 
right depends on it.  Here, the founder and owner of a group of companies did not make an lasting power of 
attorney but gave a regular power of attorney to his children for a period of 20 years that was allegedly for the 
benefit of a third party, the company, which was his life work.  A company has three organs: the General Meeting, 
the Board of Directors and the Management which rights to "exist" do not depend on an agency under the power 
of attorney of the controlling shareholder and therefore, the power was not granted to secure the rights of a third 
party, the company.  Moreover, under law, a general power of attorney not given to a lawyer must be notarized 
and here the power of attorney was an ordinary one, which also makes it unenforceable. 

.ב  מתנדב רשאי לקבל תמורה בגין עבודתו אולם העסקת עובד במסווה של מתנדב הינה פסולה 

  A volunteer may receive compensation for her work, but employing an employee under 
the guise of a volunteer is illegal 

, בית הדין האזורי לעבודה ירושלים, כב' השופטת שרה שדיאור, נציג ציבור 04,03.2021אדם עמותה רשומה ואח' ,  -שושנה בלוקה נ' אור פנחס  42067-07-16סע"ש    
  (עובדים) מר אלי קדוש, נציג ציבור (מעסיקים) מר יוסי בנבנישתי 

תפקיד בארגון חינוכי טענה שעל הארגון לשלם לה בגין זכויות סוציאליות המגיעות לה מתוקף יחסי אישה אשר מילאה  
  עובד מעביד, וזאת לאחר שהארגון טען שהיא אינה זכאית לזכויות כאמור כיוון שהייתה מתנדבת ולא עובדת של הארגון. 

ייתה מתנדבת בלבד.  העסקת עובד במסווה של בית הדין קבע שלא התקיימו יחסי עובד מעביד בין הצדדים וכי האישה ה
האם  השאלה  כמתנדב.   הגדרתו  ידי  על  אונים  וחסר  חלש  עובד  מניצול  להימנע  שיש  כיוון  וזאת  פסולה  היא  מתנדב 
מתקיימים יחסי עובד מעביד או יחסי התנדבות בין הצדדים נבחנת על ידי בחינת מכלול הנסיבות של כל מקרה ספציפי 

רכיבים עובדתיים שונים כמו קיומו של חוזה עבודה, קיומו של הסדר שכר, סוג העבודה והיקפה, אופן  תוך מתן משקל למ
תחילת העבודה וכיצד הצדדים עצמם ראו את מסגרת היחסים ביניהם.  אומנם אין לשלול את האפשרות שמתנדב יקבל 

מרצונו, מבצע את העבודה בלי תמורה    תשלום או טובת הנאה בקשר עם עבודתו, אולם מתנדב הוא כזה אשר בא לעבודה
כספית ריאלית, אינו צד להסכם עבודה, אינו נתון למסגרת מחייבת של שעות או ימי עבודה ואינו נתון למרות המעסיק. 
קיומם של יחסי התנדבות שולל את קיומם של יחסי עובד מעביד והשניים לא יכולים להתקיים יחדיו.  כאן, האישה, על אף 

תמ ומתי שקיבלה  מובנית  עבודה  מסגרת  מהי  היטב  וידעה  מרצונה  לעבודה  באה  הסכם,  על  חתומה  הייתה  לא  ורה, 
מתקיימים או לא מתקיימים יחסי עובד מעביד.  בנוסף, לפחות בחלק מהזמן בו מילאה תפקיד בארגון אף הועסקה במקביל 

ומות במקביל, עובדה המצביעה כי האישה  בארגון אחר, מבלי לדווח להם או לשלטונות המס כי הינה מועסקת בשני מק
 עצמה לא ראתה עצמה כעובדת של הארגון אלא כמתנדבת בו, ועל כן לא התקיימו יחסי עובד מעביד.

A woman who held a position in an educational organization contended that she was due payment of social 
benefits by virtue of an employer-employee relationship, after the organization contended that she was not 
entitled to such rights because she was a volunteer and not an employee of the organization. 

The Labor Court held that there was no employer-employee relationship between the parties and that the woman 
was only a volunteer.  Employing an employee under the guise of a volunteer is illegal because the exploitation 
of a weak and helpless employee must be avoided by defining him as a mere volunteer.  The question of whether 
an employer-employee relationship or a voluntary relationship exists between the parties is examined by the 
consideration of all the circumstances of each specific case while giving weight to various factual components 
such as the existence of an employment contract, wage arrangement, type of work and scope, and how the 
parties themselves viewed the framework of the relationship.  Although the possibility should not be ruled out 
that a volunteer may receive payment or benefits in connection with his work, a volunteer is one who comes to 
work of his own volition, performs the work without real monetary compensation, is not a party to an employment 
agreement, is not subject to binding hours or working days and is not subject to the control of the employer.  The 
existence of a voluntary relationship precludes the existence of an employer-employee relationship and the two 
cannot co-exist.  Here, the woman, although received compensation, was not a party to an employment 
agreement, came to work of her own volition and knew well what the work-frame is and when employer-employee 
relationship exists or does not.  In addition, at least for part of the time she held a position in the organization, 
she was also employed in another organization, without informing them or the tax authorities that she was 
employed in two places at the same time, a fact that indicates the woman herself did not see herself as an 
employee of the organization, but a volunteer and thus no employee-employer relationship existed. 
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.ג  כאשר מדובר בהסכם עסקי שנכרת בין "שחקנים חוזרים" יש לתת ללשון ההסכם מעמד בכורה 

  When addressing a commercial agreement executed between two “returning players” its 
wording will trump 

  עבודי -יפו, כב' השופטת איריס לושי -אביב -, בית המשפט המחוזי תל03.03.2021ה! תקשורת בע"מ, טבולה. קום בע"מ נ' וואל 55645-01-21ת"א   

וואלה! תקשורת בע"מ התקשרו בהסכם שיתוף פעולה.  במסגרת ההסכם נקבע כי וואלה! רשאית לבטל את ההסכם  - טבולה קום.בע"מ ו    
  צדדי.   - ן בין הצדדים, ביטלה וואלה! את ההסכם באופן חד בכל עת ומכל סיבה, בכפוף לתשלום פיצוי מוסכם.  בעקבות משבר אמו 

בית המשפט קבע, כי ההסכם בוטל כדין מכיוון שלשון ההסכם מאפשרת זאת.  החוק קובע, כי אם אומד דעתם של הצדדים משתמע  
ל תנאיו מוגדרים במפורש מלשון החוזה, אזי החוזה יפורש בהתאם ללשונו.  זאת בפרט כאשר מדובר בחוזה עסקי, קרי חוזה שכ

באופן ברור, שנוסח באופן מפורט על ידי עורכי דין מנוסים, ושנכרת בין "שחקנים חוזרים" (צדדים שחתמו על הסכמים רבים ביניהם)  
המשקיעים זמן רב בביצוע החוזה ומודעים לכללי הפרשנות החלים.  מתן מעמד דומיננטי ללשון החוזה בהקשר של חוזה עסקי מסייע  

ציבות וודאות חוזית, שכן הוא מאפשר לצדדים מתוחכמים ומיוצגים היטב מבחינה משפטית לעצב את ההתקשרות החוזית ליצירת י
שלהם כרצונם, תוך שימוש מושכל וזהיר בלשון ההסכם.  כאן מדובר בחוזה עסקי בין שתי חברות תקשורת שהן בבחינת שחקניות  

לה הזכות לבטל את ההסכם בכל עת ומכל סיבה בכפוף לפיצוי מוסכם.  לפיכך,  חוזרות, כאשר לשון ההסכם ברורה וקובעת כי לווא
 וואלה! הייתה זכאית לבטל את ההסכם.  

  Tabula Com. Ltd.  and Walla! Communications Ltd.  entered into a cooperation agreement, which stipulated that 
Walla! may terminate the agreement at any time and for any reason, subject to the payment of liquidated 
damages.  Due to loss of trust between the parties, Walla! unilaterally terminated the agreement. 

The Court held that the agreement was duly terminated because the wording of the agreement specially enables 
this.  Israeli law stipulates that if the intention of the parties at the drafting of the agreement is explicit from its 
wording, then the agreement will be construed in accordance with its wording.  Such approach is applied mostly 
with commercial agreements, i.e., agreements which terms are clearly defined, are drafted in detail by 
experienced lawyers and are executed between "returning players" (parties that repeatedly execute agreements 
between them) who invest a significant amount of time in drafting the agreement and are aware of the applicable 
construction rules.  Giving dominant weigh to the wording in such cases helps create stability and contractual 
certainty, as it allows sophisticated and legally well-represented parties to shape their contractual engagement 
as they wish, using the wording wisely and carefully.  Here, the parties, two experienced telecommunications 
companies entered into a commercial agreement, which entails explicit wording regarding Walla!’s right to 
terminate the agreement at any time and for any reason subject to liquidated damages.  Accordingly, Walla! was 
entitled to terminate the agreement. 

  עדכוני מקרקעין .4

  Real Estate Law Updates 

 לים עסקת רכש אך קיבל חזקה בדירה עשוי להיות מחויב בדמי שימוש ראויים למוכר רוכש שלא הש

  A purchaser who did not complete a purchase transaction but has possession of the apartment 
may be liable to pay appropriate usage fees 

 יפו, כב' השופט עזריה אלקלעי -אביב- , בית משפט השלום בתל 22.03.2021שלו ואח' נ' זיגר,   55191-06-18ת"א    

התמורה וניצלה את העובדה שהמוכרת עברה לגור באוסטרליה כדי לזייף שטר מכר ולבצע העברת  רוכשת דירה לא שילמה את מלוא  
שנה לאחר מכן, משבהליך משפטי נקבע ששטר המכר זויף אולם המוכרת מעולם לא הודיעה על ביטול   20-בעלות בטאבו.  רק כ

  שמה.העסקה,  שילמה הרוכשת את יתרת התמורה עם הצמדה וריבית והדירה עברה על 

שנה הרוכשת השתמשה בדירה למרות שלא    20בית המשפט קבע, כי על אף שהרוכשת שילמה את מלוא התמורה על הדירה, במשך  
היתה שלה ועליה לשלם דמי שימוש בגין התקופה.  חוק עשיית עושר ולא במשפט קובע, כי כאשר צד קיבל טובת הנאה; טובת ההנאה 

ות נעשתה שלא על פי זכות שבדין, זכאי הנפגע לפיצוי בגין כך.  כאן, החזקתה של הרוכשת התקבלה על חשבון הצד השני; וההתעשר
שנה בלא ששלמה את מלוא התמורה, מהווה התעשרות שלא כדין על חשבון המוכרת.  לפיכך, גם אם בסופו של דבר    20בדירה משך  

וא התקופה בה הדירה הוחזקה על ידי הרוכשת שלא שולמה התמורה בצירוף הצמדה וריבית זכאית המוכרת לדמי שכירות בגין מל
  כדין.

  An apartment purchaser did not pay the full consideration and took advantage of the fact that the seller moved to 
Australia to forge a bill of sale and record a transfer of ownership at the land registry. Only 20 years later, after a legal 
proceeding determined that the bill of sale was forged but the seller never terminated the transaction, the purchaser 
paid the balance of the consideration with linkage and interest and the apartment passed to her name. 

The Court held that although the purchaser paid the full consideration for the apartment, for 20 years the purchaser 
used the apartment even though it was not hers and she has to pay a usage fee for the period. The Israeli Unjust 
Enrichment Law provides that when a party has received a benefit; The benefit was obtained at the expense of the 
other party; and the enrichment was made not in accordance with a right in law, the injured party is entitled to 
compensation.  Here, possession of the purchaser in the apartment for 20 years without paying the full consideration, 
constitutes undue enrichment at the expense of the seller. Thus, even if in the end the consideration was paid together 
with linkage and interest, the seller is entitled to rent for the full period in which the apartment was held by the purchaser 
illegally. 
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  * עו"ד שלי וילר / הכול בסדר –זק לה ? אם אתה ושא משרה בחברה ולא גרם ָיָרְׁשּתָ -ֲהָרַצְחָּת, ְוַגם

 אחר בספק  היקיון  צוות  המכ"ל החדש מחליף את  .   שקלים בחודש  100,000-כשירותי יקיון  משלמת על  חברה  

אין ספק שזו .   שלוילדות  א חבר  וה  שספק השירותים החדש"שוכח" לספר לחודש, אבל  שקלים    75,000שגובה רק  

  מחויב לפצות על כך את החברה? משרה הושא אך האם הפרת אמוים בוטה, 

ושאי   כך,.   בחברה כדי להבטיח שפעולותיהם ישרתו את טובת החברהושאי משרה  מטיל חובות על    חוק החברות

פעול לטובת לפיה על הדירקטור ל  ,לחובת אמויםכן  ו  בעת ביצוע תפקידם  לחובת זהירות  משרה בחברה כפופים

     .  בין טובת החברה לבין טובתו האישיתפעולה שיש בה יגוד עייים  הימע מביצועהחברה כמו גם ל

אותם ושאי שלא גרם זק לחברה  כ  , ככלל  ,ולכן   מול החברה  הפרת חוזה  חשבתהפרת חובות אלה  החוק קובע, כי  

יחויבו   לא  החברהמשרה  למשל,    .בפיצוי  בבית    כך,  שדון  הכלכלי בתלבעיין  על אף 2019ביולי,    אביב-המשפט   ,

מכיוון   לא הוטל עליהם לפצות את החברה,  החברה לחובות  שגם לכיסתחילקו דיבידד באופן  שדירקטורים בחברה  

יש לציין, כי בסיבות מסוימות יכול ותוטל אחריות פלילית על ושאי משרה .   זק לחברהשבסופו של דבר לא גרם  

יים בהם ושא המשרה פעל ביגוד עייים לשם קבלת דבר , אולם מדובר במקרים קיצושפעלו שלא לטובת החברה

  במרמה או ביצע עבירות על פי חוק יירות ערך.  

הצדק טוחות לאט ובתי המשפט והגים לסות ולקדם פשרות כדי   שטחות, יחד עם העובדה  זהחוקי  מצב   בפועל,

בתיקים, לדון  הצורך  את  יהול    לחסוך  חברותתרמיתי  מעודד  עוד  של  הזק (כל  את  להוכיח  יהיה  קשה  כמובן,   ,

  :  אין בעיה להרביץ, אבל לא להשאיר סימים...  ְפָיהאמַ באו בוסח המקובל  .  לחברה)

ראה שהפתרון הכון הוא שהמחוקק יקבע פיצוי סטטוטורי ללא הוכחת זק, כפי שקיים בעבירות לשון הרע, הפרת 

לאפשר  לחלופין,  העבודה או,  המגן של דיי  חוגי  ובמקרים מסוימים גם בהפרת  עוולות מסחריות  פרטיות,  חובת 

עושיים פיצויים  הטלת    .הטלת  של  בכלי  ישתמשו  המשפט  שבתי  הראוי  מן  זאת,  יקבע  שהמחוקק  עד  לחלופין, 

"הוצאות משפט" על ושא המשרה אשר חטא כדי לשפות את החברה לפחות במקצת על זקיה.  כלי זה לא ישפה  

מעות את החברה על הזק, אבל לפחות ירתיע ושאי משרה אחרים שלא לפעול כך.  להבדיל מהמצב כיום שחברות  

  מלפתוח בהליכים מכיוון שעלות ההליכים גבוהה ובסופו של דבר לא תוחזר לחברה גם אם תצח בתיק.  

אשר יוכל לסייע   עורך דין בעל יסיון בתחום החברותחברה להיות מלווה באופן שוטף בחשוב מאוד לבכל מקרה,  

לווד גם  כמו  כוה,  התהלות  ולוודא  המשרה  ושאי  התהלות  על  את לפקח  יצמצמו  שלפחות  מגוים אחרים  א 

  . הסיכון להפרה של חובות האמון של ושאי המשרה

 
ושותעו"ד שלי וילר    * מצוות משרד אפיק  בישראל, חלק  דין המוסמכת  עורכת  ( היה   'www.afiklaw.com ,י חברותהמתמקדת בדי (

ייעוץ  בסקירה כללית זו משום  אביב. אין  באויברסיטת תל  למשפטים  בוגרת הפקולטה  וילר  עו"ד  מקרקעין.  ודיי  מסחרית  ליטיגציה 
לת כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו. לפרטים וספים: משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום זה בטרם קב

  .  afiklaw@afiklaw.com, או באמצעות הדואר האלקטרוי: 6093609-03
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Hast thou killed, and also taken possession?  If you are an officer and the company suffered 
no loss – all's well /Shelly Wilner, Adv. *  

A company pays a 100 grand a month for cleaning services.  The new CEO replaces the clean-up 
team with another service provider that charges only 75 grand a month, but "neglects" to disclose that 
the new service provider is his childhood friend .  This is certainly a blunt breach of trust, but is the 
officer obligated to compensate the company? 

Israeli Companies Law imposes obligations on company officers to ensure that their actions will serve 
the benefit of the company.  Thus, company officers are subject to a duty of care and a duty of trust, 
according to which the director must act in favor of the company as well as refrain from taking actions 
which may cause a conflict of interests between the company and his personal interest.   

The Law stipulates that a breach of the fiduciary duties is deemed a breach of contract with the 
company and therefore, generally, when no damage is caused to the company, its officers may not be 
obligated to compensate it.  Thus, for example, in a case held in the Tel Aviv Economic Court in July, 
2019, although directors of a company distributed dividends in a manner that got the company into 
debts, they were not ordered to compensate the company because finally no damage was caused.  It 
should be noted that under certain circumstances criminal liability may be imposed on officers who 
did not act in favor of the company.  However, this will be applied in extreme cases where the officer 
acted in a conflict of interests in order to fraudulently obtain something or committed offenses under 
the Israeli Securities Act. 

In practice, this legal situation, coupled with the fact that the wheels of justice turn slowly and Courts 
tend to try and promote compromises to save the need to hear cases, encourages corporate fraudulent 
management (as long as, of course, it is difficult to prove the damage caused to the company).  Or, in 
Mafia jargon: You can hit, just don't leave any marks ... 

It seems to be that correct solution is for the legislature is to stipulate a statutory compensation which 
does not require proof of damage, as exists in defamation offenses, breach of privacy, commercial 
torts and in some cases also in breach of protective labor laws or, alternatively, to stipulate punitive 
damages.  Alternatively, until the legislature does this, Courts may use the tool of imposing "legal 
costs" on an officer who has misconducted in order to, at least partially, indemnify the company for 
its expenses.  This tool may not indemnify the company for its full damage, but may at least deter 
other officers from acting against its benefit.  This is in contrast to the current situation, in which 
companies refrain from initiating proceedings due to their high cost which may not be reimbursed 
even if the company triumphs the case. 

In any case, it is very important for the company to be regularly accompanied by a lawyer with 
experience in the field of corporate law who can help monitor the conduct of officers and ensure their 
proper conduct, as well as ensure other mechanisms that will at least reduce the risk of breach of 
fiduciary duties. 

 
  *Shelly Wilner, Adv. is an attorney in the office of Afik & Co. (www.afiklaw.com). Her practice focuses primarily on the commercial 

and corporate law, litigation and real-estate. Advocate Wilner holds a major in law from the Tel Aviv University.  Nothing herein 

should be treated as a legal advice and all issues must be reviewed on a case-by-case basis. For additional details:  +972-3-6093609 or 

at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 


