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Afik & Co. markeert de datum van het overlijden van de Rechtvaardige onder de Volkeren, Miep Gies (15 februari 1909 
- 11 januari 2010), zij en haar man behoorden tot de Nederlandse burgers die Anne Frank en haar familieleden 
verborgen hielden voor de Nazi's in Amsterdam, Holland, tijdens de Holocaust, van 1942 tot 1944 . 

יום פטירת ושות' מציינת את  (ה של חסידת  אפיק  חיס  היו )2010  , ינואר  11  -  1909  ,פברואר  15אומות העולם, מיפ  ובעלה  , אשר היא 
 .1942-1944בתקופת השואה, בין השנים  מהאזרחים ההולנדים שהחביאו את אנה פרנק ובני משפחתה מפני הנאצים באמסטרדם שבהולנד  

Afik & Co. marks the date of demise of the Righteous Among the Nations, Miep Gies (February 15, 1909 - January 11, 
2010), whom she and her husband were among the Dutch citizens who hid Anne Frank and her family members from 
the Nazis in Amsterdam, Holland, during the Holocaust, between the years 1942-1944.  

 רצונו של אדם כבודו? / אסנת נתאי   - ייפוי כוח מתמשך  .   1

Lasting Power of Attorney- Will one’s will and dignity trump? /Osnat Nitay 

 

או להתערב   כוח מתמשךיפוי  י טל  לבהיכולת  מאמר בנושא  
 האת המאמר כתב      .שנכנס לתוקף  , לאחרדרך הפעלתו ב
נתאיא ושות'.     סנת  ניתן  ממשרד אפיק  את המאמר בשפה העברית 

 http://he.afiklaw.com/articles/a378למצוא בקישור: 
An article on the ability to cancel a lasting power of 
attorney or intervene in the way it is exercised, after it 
has come into effect. The article was written by Osnat 
Nitay of Afik & Co.  The article in English may be found at the link:  
https://www.afiklaw.com/articles/a378 

  פסיקה עדכוני.   2
Legal Updates 

 דירקטוריון חברה לא רשאי לסרב להעברת מניות אלא משיקולים של טובת החברה .  א

ללא אישורו אינה ת לכך הוא כאשר  מחוזי חיפה: כשנדרש אישור הדירקטוריון להעברת מניות העברה  קפה; חריג 
החברה דיווחה לרשם החברות על העברת המניות; דירקטוריון לא רשאי לסרב להעברת מניות אלא משיקולים של 

 http://he.afiklaw.com/updates/14532לקריאה נוספת:    .   טובת החברה גם אם התקנון נותן לכאורה שיקול דעת מלא לדירקטוריון בנושא

The board of directors may not refuse the transfer of shares of the company except for 
considerations of the company's interest.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/14533 

  אדם עשוי להיות זכאי להשבה מצד שלישי בעד נכס שנקנה מכספיו גם אם הצד השלישי היה תם לב .  ב
מחוזי מרכז: מי שהתעשר על חשבון אחר חייב להשיב את הנכס לאדם שהתעשר על חשבונו; צד שלישי שרכש נכס 

לקריאה    .ם אם הרכישה נעשתה בתום לבבמקרקעין תוך התעשרות על חשבון ללא שנתן תמורה יהיה חב בהשבה ג
  http://he.afiklaw.com/updates/14534נוספת: 

2202,  ואר ינ  11:  837גיליון  
Issue 378: 11 January 2022



  

A person may be entitled to restitution from a third party for property bought with his money even 
if the third party was acting good faith.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/14535 

  בלשון ברורה ופשוטהאין מקום לפרש הסכם כאשר ההסכם נוקט . ג

שלום ת"א: לא ניתן ליצוק תוכן פרשני בדיעבד להסכם הכולל התחייבות פשוטה וברורה; חברה המתחייבת לשלם 
לקריאה     .עמלה לחברת גיוס הון, אינה רשאית להציב תנאים חדשים בדיעבד ושרק בהתקיימותם קמה זכאות לעמלה

  http://www.afiklaw.com/updates/14536נוספת: 

There is no place to interpret an agreement when the agreement uses clear and simple wording.  
Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/14537 

  רשות מקרקעי ישראל מחויבת לוודא שקרקע שהוקצתה ליזם משמשת בהתאם למטרת ההקצאה . ד

מחוזי חיפה:  לצד ג' אין זכות לדרוש מרמ"י קיום הוראות בחוזי פיתוח וחכירה, אלא אם קיימת כוונה להקנות לו זכות 
 .זו;  מטרת ההקצאה היא התחייבות מהותית כלפי כלל הציבור וניתנת לאכיפה על ידי רוכשי דירות שאינם צד ישיר

  http://www.afiklaw.com/updates/14538ספת: לקריאה נו

The Israel Lands Authority is obligated to ensure that land allocated to a developer is used in 
accordance with the purpose of the allocation.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/14539 

  דיונים בדירקטוריון חברה עשויים להיות מוגנים מתביעת לשון רע אם רלוונטי לדיון ונאמר בתום לב.   ה

העליון: תוענק הגנה יחסית למפרסם לשון הרע אם הפרסום נעשה מכוח הוראה של רשות או היתר של רשות המוסמכת 
. רסום לשון הרע לכך כדין ובלבד שהפרסום נעשה בתום לב; מתן רשות דיבור לחבר מועצה לא מהווה "היתר" גורף לפ

  http://www.afiklaw.com/updates/14540 לקריאה נוספת: 

Discussions in a board of directors of a company may be protected from defamation suis if the 
said was in good faith and relevant.   Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/14541 

  גם אם יש זכות יציאה מהסכם מכל "סיבה שהיא" יש להפעילה בתום הלב .  ו

מהותי הכפוף -שלום ת"א: יש להשתמש בזכות מכוח חוזה בדרך מקובלת ובתום לב, בייחוד כאשר מדובר בגוף דו
  p://www.afiklaw.com/updates/14542htt  לקריאה נוספת:.  לחובות תום לב מוגברת

Even if there is a right to terminate an agreement for “any reason” whatsoever it must be exercised 
in good faith.   Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/14543 

י הוא המגזין המקצועי של משרד אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון, המופץ אחת לשבועיים לקהל של אלפי אנשים ברחבי העולם אפיק משפט
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

  בחנה היטב בטרם תתקבל החלטה כלשהי.לעורך דין על מנת שהעובדות תי 

  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



 אסנת נתאי  רצונו של אדם כבודו? / -ייפוי כוח מתמשך   . 1

  Lasting Power of Attorney- Will one’s will and dignity trump? /Osnat Nitay 

  ה את המאמר כתב      .שנכנס לתוקף  , לאחרדרך הפעלתואו להתערב ב  כוח מתמשךיפוי  י טל  לבהיכולת  מאמר בנושא    
).   הגב' www.afiklaw.comאסנת נתאי הינה חלק מצוות משרד אפיק ושות' (.   ממשרד אפיק ושות'  סנת נתאיא

תעודת  בעלת  תואר במשפטים,  ובוגרת  בירושלים  העברית  באוניברסיטה  למדעי החברה  הפקולטה  בוגרת  נתאי 
  http://he.afiklaw.com/articles/a378את המאמר ניתן למצוא בקישור:   .  גישור במשפחה מטעם מרכז גבים

  An article on the ability to cancel a lasting power of attorney or intervene in the way it is exercised, after it 
has come into effect. The article was written by Osnat Nitay of Afik & Co.   Osnat Nitay. is a member of the 
office of Afik & Co. (www.afiklaw.com). Mrs. Nitay holds a major in law and a degree in Social Sciences from 
the Hebrew University of Jerusalem and family mediation certificate from the Gevim Center.   The article in English 
may be found at the link:  https://www.afiklaw.com/articles/a378 

  יקהפסעדכוני   .2

  Legal Updates 

. א  דירקטוריון חברה לא רשאי לסרב להעברת מניות אלא משיקולים של טובת החברה 

  רון סוקול  , כב' השופטבית המשפט המחוזי בחיפה, 02.01.2023, תחנת דלק אחים סמאר בע"מ נ' פואד סמאר  24308-01-21תא (חי')   

שבוצעה   מניות  שהעברת  טענה  הועלתה  דלק  תחנת  המנהלת  בחברה  מניות  בעלי  סכסוך  אחת במסגרת  בכל 
עם זאת, אחת ההעברות דווחה על ידי החברה   .  אינה תקפה מכיוון שלא קיבלה את אישור הדירקטוריוןמהקבוצות  

  לרשם החברות.

מניות הן קניינו של בעל  . וזו שדווחה תקפהבית המשפט קבע שהעברת המניות שלא דווחה לרשם החברות בטלה 
, כאשר תנאים אלה הינם העברת מניותבכפוף לתנאים שנקבעו בתקנון להמניות, ועל כן הוא רשאי להעבירן לאחר  

ניתן לקבוע תנאים שיבטיחו את כושר פירעונו של מקבל המניה, תנאים   ,למשל  ,ךרק לשם הגנה על החברה.  כ
שיקול דעת לדירקטוריון החברה לאשר מקובל לקבוע      .ידי מי שעלול לפגוע בחברה ועוד  שימנעו רכישת המניות על

נועדה להגן על החברה, ועל כן על הדירקטוריון לשקול רק שיקולים , אולם סמכות זו  או לסרב לרישום העברת המניות
רשים מסמכים מסוימים .  גם כאשר נדלפעול בנאמנות ובתום לב לטובת החברה  ועליו  שתכליתם הגנה על החברה

לאפשר לדירקטוריון לבחון את כשרות ההעברה, את זהות הנעבר ואת לשם העברת מניות, מסמכים אלה מטרתם  
.  כאן קבע תקנון שאר התנאים שנקבעו להעברת המניות בחברה, בטרם קבלת החלטתו לאשר או לסרב להעברה

אולם יש לקרוא סעיף זה כך  "אדם שאינו נראה להם",  להחברה כי חברי הדירקטוריון רשאים לסרב להעברת מניות  
אמנם לא מניות אם הדבר יפגע בחברה.     לאפשר סירוב העברת  וה שיקול דעת בלתי מוגבל אלא תכליתשאינו מקנ

זה  הייתה   אולם  במקרה  את העברת המניות  סירוב של הדירקטוריון לאשר  סיבה שמצדיקה  ש כל  העברת מכיוון 
על אף האמור, מכיוון שאחת     .לא עברו הזכויות במניותאושרה  כל עוד לא  ,  המניות לא נשלחה לדירקטוריון לאישורו

דווחה ידי החברה  ההעברות  זו ת  על  קפה מכיוון שעדכון לרשם החברות, אף שלא אושרה בדירקטוריון, העברה 
 . ללא אישור הדירקטוריון שיר את העברת המניותהרישום בחברה מכ

  The board of directors may not refuse the transfer of shares of the company except 
for considerations of the company's interest 

  As part of a shareholder dispute in a company that is managing a gas station, a contention was made that 
the transfer of shares carried out in each of the shareholders groups was invalid because it did not receive 
the approval of the board of directors. However, one of the transfers was reported by the company to the 
Companies Registrar. 

The Court held that the transfer of the shares that was not reported to the Companies Registrar is void but 
the one reported is valid.  Shares are the property of the shareholder and therefore the shareholder may 
free transfer them to another subject to conditions set forth in the articles of association for the transfer of 
shares, which conditions are only for the protection of the company.  Thus, for example, it is possible to set 
conditions that will ensure the solvency of the recipient of the share, conditions that will prevent the purchase 
of the shares by those who may harm the company, etc.  It is customary to assign discretion to the company's 
board of directors to approve or refuse the recording of any share transfer, but this authority is intended to 
protect the company and therefore the board of directors must consider only considerations which purpose 
is to protect the company and must act faithfully and in good faith for the benefit of the company.  Even 
when certain documents are required for the transfer of shares, the purpose of such documents is to allow 
the board of directors to examine the validity of the transfer, the identity of the transferee and the other 
conditions established for the transfer of shares in the company, before making its decision to approve or 
refuse the transfer.  Here the articles of association stated that the members of the board of directors may 
refuse the transfer of shares to "a person they do not see fit", but this section should be read so that it does 
not grant unlimited discretion but rather its purpose is to allow the refusal of the transfer of shares if this 
would harm the company.  Although in this case there was no reason justifying the refusal of the board of 
directors to approve the transfer of the shares, because the transfer of the shares was not sent to the board 
of directors for its approval, as long as it is not approved, the rights in the shares are not transferred. 
Nevertheless, because one of the transfers was reported by the company to the Companies Registrar, 
although not approved by the board of directors, this transfer is valid because the update of the registration 



  
by the company facilitates the transfer of the shares despite lack of approval of the board of directors. 

.ב  להיות זכאי להשבה מצד שלישי בעד נכס שנקנה מכספיו גם אם הצד השלישי היה תם לבאדם עשוי  

  מיכאל תמירהשופט , כב'  לוד-מרכזהמשפט המחוזי , בית 19.12.2022, ' קז'צקוב נ' טובי ואח 36792-07-18ת"א   

ואישה   לפיהאיש  בעסקה  בשווה    התקשרו  שווה  יחולקו  בהן  שהזכויות  שווים,  בחלקים  דירות  שש  רכישת  יממנו 
בפועל, האיש הפר את ההסכמות מול האישה, והעביר את מלוא הכספים שהופקדו אצלו לילדיו, לצורך  .   בהתאמה

  .   רכישת דירות עבורם

שהתעשר על חשבון אחר,  מי  החוק קובע, כי  .   כשוהאישה זכאית למחצית הזכויות בדירות שנרבית המשפט קבע, כי  
תוך    נכס במקרקעיןשלישי שרכש    כלל זה, חל גם כלפי צד.   חייב להשיב את הנכס לאדם שהתעשר על חשבונו

 ילדיו של האיש גם אם כאן,  .   ר אם לא נתן בעדו תמורה, גם אם הרכישה נעשתה בתום לב התעשרות על חשבון אח
התעשרו על חשבונה מכיוון שרכשו את הדירות מכספה בלי לתת   לא ידעו על ההפרה של אביהם כלפי האישה, הם

 לה תמורה בגינן, ולכן היא זכאית למחצית הזכויות בדירות.

  A person may be entitled to restitution from a third party for property bought with 
his money even if the third party was acting good faith 

A man and a woman entered into a transaction according to which they would finance the purchase of six 
apartments in equal parts, and the rights to such would be divided equally.  In practice, the man breached 
the contract and transferred all the funds deposited with him to his children, for the purpose of purchasing 
apartments for them. 

The Court held that the woman is entitled to half of the rights in the purchased apartments.  Israeli law 
stipulates that the person who was unjustly enriched at another’s expense must return the property to such 
person.  This principal also applies to a third party who purchased a property while enriching himself at 
another's expense if he did not give the person consideration against the property, even if the purchase was 
made in good faith.  Here, even if the children did not know about their father's breach towards the woman, 
they unjustly enriched themselves at her expense because they bought the apartments with her money 
without giving her any consideration and therefore the woman is entitled to half the rights in the apartments.

.ג   אין מקום לפרש הסכם כאשר ההסכם נוקט בלשון ברורה ופשוטה 

  אביים ברקאיכב' השופט , יפו  -בית משפט השלום בתל אביב  , 15.12.2022,  ערך מוסף השקעות בע"מ נ' בריקסטון כספות בע"מ 20696-04-20ת"א   

גויסו גורם  התקשרה בהסכם עם    החבר לגיוס כספים, אך סירבה לשלם את העמלה המוסכמת משום שהכספים 
  .  ושחלקם כבר מקורבים לה המונים" מימוןבאמצעות פלטפורמה אינטרנטית מוכרת ל"ממשקיעים "רגילים" 

נדבך עיקרי .   גיוס הכספיםלשלם את העמלה בהתאם להסכם    ה חברההמשפט קיבל את התביעה וקבע כי על  בית  
אין .   הוא כיבוד ההסכמים בהם מתקשרים  –תאגידים ובין יחידים    ל עולם עסקי וקיומן של התקשרויות ביןבקיומו ש

 הגיוס גורם  של    ותפקידהוסכם כי  כאן,  .   הצדדים כאשר מילות ההסכם ברורות וניתנות להבנה  בכוונתדיון  מקום ל
  , בית השקעות אליו הגיעה החברה .   בכל צורה שהיאלבין גורם שיגייס עבורה הון    החברהלאתר וליצור קשר בין  

התחייבה באופן ברור   החברה.   במימון המונים  העוסק  קשור  גורםלגייס כספים באמצעות    ץהגיוס, המלי גורם  בתיווך  
גיוס המונים בפלטפורמה  ידעה שלמרות ש  ,עמלההלשלם   רק לאחר שגיוס .   מוכרת  אינטרנטיתמדובר בקמפיין 

ניסתה   בהצלחה  הסתיים  חדש    ה חברהההמונים  תוכן  וליצוק  ההסכם  מילות  את  לפיה  בדיעבד  לשנות  לכוונתה, 
ל רק  נגעה  ממשקיעיםההסכמה  הון  ומוגדרים  גיוס  מסוימים   ספציפיים  קריטריונים  על  גו   העונים  פים (כגון: 

 ה, על ברורהייתה    התחייבות החברהבמקרה זה  מאחר ש.   מבלי שהיה לכך זכר בהסכם  ),ננסיים/בתי השקעותפי
 . לשלם את העמלה החברה

  There is no place to interpret an agreement when the agreement uses clear and 
simple wording 

A company entered into an agreement with a fundraiser, but refused to pay the agreed commission because 
the funds were raised from an “ordinary investor” through a well-known internet platform for "crowdfunding" 
while some of such were already associated with it. 

The Court accepted the claim and held that the company must pay the agreed commission in accordance 
with the fundraising agreement.  A main pillar in the existence of a business world and engagements 
between corporations and individuals is the respect of the agreements in which they engage.  There is no 
room for discussion of the intention of the parties when the words of the agreement are clear and 
understandable.  Here, it was agreed that the fundraiser's role was to locate and establish contact between 
the company and a party that will raise capital for it in any form.  An investment company the company 
approached, with the efforts of the fundraiser, recommended raising funds through a related party that deals 
in crowdfunding.  The company clearly undertook to pay the commission, even though it knew it was a 
crowdfunding campaign on a well-known internet platform.  Only after the crowdfunding campaign was 
successfully completed did the company try to change the wording of the agreement and cast new content 
retroactively to its intent, according to which the agreement only concerned the raising of capital from specific 
and defined investors who meet certain criteria (such as: financial entities/investment houses etc.), without 
there being any mention of this in the agreement.  In this case the company's undertaking was clear, 
therefore the company must pay the commission.  



  

 רשות מקרקעי ישראל מחויבת לוודא שקרקע שהוקצתה ליזם משמשת בהתאם למטרת ההקצאה  ד.

  השופטת תמר שרון נתנאל כב'   ,בית המשפט המחוזי בחיפה, 16.12.2022, קראוס ואח' נ' אחוזת הורדים בע"מ ואח' 60406-05-20ת"א   

ת מתחם שייעודו ולבנהחכירה והפיתוח    בחוזהיזם שהתחייב  לוודא ש  פעלה כדי לא    מקרקעי ישראל (רמ"י) שות  ר
  ), אכן עומד בהתחייבויותיו. 55דיור מוגן בהתאם למגבלות הגיל (מעל גיל  

ולוודא שמטרת החכירה    חוזיבית המשפט קיבל את התביעה והורה לרשות מקרקעי ישראל לאכוף את   החכירה 
את הזכות לדרוש    לצד השלישי) מקנה  הצד השלישי(  לחוזהלטובת מי שאינו צד    בחוזהחיוב שהתחייב אדם    נשמרת.

כאן, לרוכשים שקנו דירות במתחם דיור מוגן לבני   .   כוונה להקנות לו זכות זו  זהוהחאת קיום החיוב, אם משתמעת מ
מהותית ממטרת ההקצאה כפי שהתחייב היזם. הגיל השלישי, התברר בדיעבד כי תמהיל הדיירים שונה באופן החורג  

אלה, אינם רשאים   לחוזיםורוכשים, שאינם צד    לטובת צד שלישי  כחוזיםנחשבים  פיתוח וחכירה, אינם    חוזיככלל,  
על ייעודו  שמרעם זאת, כאן, היזם לא .  היתרי בנייה וכיוצ"בבנייה על פי   ,במועדיםלדרוש קיום חיובים כגון: עמידה 
הוא  הפיתוח והחכירה, אלא  בחוזי ייעוד זה, אינו "סתם" הוראה או התחייבות כאשר של המתחם, כמתחם דיור מוגן 

"צד שלישי" שהוא הציבור,   זו היא גם לטובתתחייבות  .  השהינה מהות ההתקשרות  מטרת ההקצאה של המתחם 
מכירה/השכרה של דירות ולא לאשר   חוזילאשר    שלאחויבה  רמ"י  לכן,  .   כלפי כל מי שירכוש דירה במתחם  -היינו  

 .אינם עומדים במגבלת הגיל אם הםחכירה עם רוכשים,  חוזילחתום על  ואהעברת זכויות בדירות לאחרים 

  The Israel Lands Authority is obligated to ensure that land allocated to a developer 
is used in accordance with the purpose of the allocation 
The Israel Land Authority did not act to ensure that an entrepreneur who obligated by the lease and 
development contract to build protected housing for the elderly for over 55 years old indeed stand up to its 
obligations.   

The Court accepted the claim and ordered the Israel Land Authority to enforce the leasing agreements and 
ensure that the purpose of the lease is maintained.  An undertaking made by a person in a contract for the 
benefit of a person who is not a party to the contract (a third party) gives the third party the right to demand 
the enforcement of such undertaking, if the contract implies an intention to grant it such right.  Here, 
purchasers of apartments in a protected housing complex for the elderly found that the mix of tenants 
deviates substantially from the purpose of the allocation as the developer had covenanted.  In general, 
development and leasing agreements are not considered agreements for the benefit of a third party and 
purchasers, who are not a party to such contracts, may not demand the enforcement of undertakings such 
as: meeting deadlines, building according to building permits, etc.  However, here, the developer did not 
preserve the purpose of the complex, as a protected housing complex when this designation, is not "just" a 
regular provision or commitment in the development and lease agreements, but is the material purpose of 
the allocation of the complex which is in the essence of the contract.  This commitment is also for the benefit 
of a "third party" which is the public, which is also anyone who will purchase an apartment in the complex. 
Therefore, the Israel Land Authority was forced not approve sales/rental agreements for apartments, nor 
approve the transfer of rights in the apartments to others, nor sign lease agreements with purchasers if they 
do not meet the age limit. 

. ה  בתום לב נאמר מוגנים מתביעת לשון רע אם רלוונטי לדיון ו עשויים להיות דיונים בדירקטוריון חברה  

השופטת    וכב'  פוגלמן  וזיהמשנה לנשיאה ע  , כב' חיות סתר  הנשיאה א   , כב' בבית המשפט העליון,  02.01.2023,  כרמל שאמה הכהן נ' משה רווח  4244/20א  "רע  
  ארז -ברק פנהד

טען כי    אחד מחברי המועצהנשא דברים בישיבת מועצת העיר שיש בהם משום לשון הרע על  שחבר מועצת העיר  
 .  היתר של רשות המוסמכת במסגרתשנעשה מוחלטת משום  חסינותהמעניק לו מותר מדובר בפרסום 

על פי הוראה של רשות מוסמכת מאחר שלא נעשו    לחסינותאינם זוכים    שנאמרו הדבריםכי    ,קבעהמשפט העליון  בית  
לשון הרע הוא דבר שפרסומו, בין היתר, .   לבחון הגנות אפשריות אחרות כגון: הגנת תום הלב  יש, אך  על פי היתראו  

עם זאת,  .   עלול להשפיל אדם בעיני הבריות או לבזות את האדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו
 לכך כדין   של רשות המוסמכתעל פי הוראה  נעשה  הפרסום    כאשר   החוק מעניק הגנה למפרסם לשון הרע, בין היתר,

 מסוימות, אך לא אם הדברים חורגים חברה    (לרבות ישיבות דירקטוריון  על פי היתר של רשות המוסמכת לכך כדיןאו  
לא ,  כאן.   )תישלל הגנת תום הלבשאז  במובהק מ"סדר היום" של הדיון ולא נאמרו בקשר לנושא שנמצא על הפרק,  

בעניין שעל   הכללית  , למעט רשות הדיבורלומר את הדברים הפוגעניים שנאמרו  " או "היתר" ספציפייםהוראה ניתנה "
ו היום  המועצה  מועמדותל  נגעסדר  מסוים  חבר  ה.   לתפקיד  ידי    יםנאמרדברים  ציבור על  עובדי  או  מועצה  חברי 

עשויים לזכות   , אךיחס לאותו נושאישיבה בב  שנאמר  "כל דבר"  עלחסיון מוחלט    מקנים  םבמסגרת ישיבת מועצה אינ
לשם הגנה על אינטרס שהוא בגדר "ענין אישי כשר" שלהם, בתור מי שנדרשו להשתתף בתום לב  נעשו  להגנה אם  

 .  בתהליך קבלת ההחלטות בנושא

  Discussions in a board of directors of a company may be protected from defamation 
suis if the said was in good faith and relevant 

  A member of the city council who made defamatory statements at the city council meeting regarding one of 
the council members contended that it was a lawful publication with complete immunity because it was done 
within the framework of a permit from the competent authority. 

The Supreme Court held that the things said are not immune under the law because they were not done 
under an order of a competent authority or under a permit, but other possible defenses should be reviewed, 
such as: the defense of good faith.  Defamation is, inter alia, a publication that may humiliate a person in 



  
the eyes of others or demean the person due to acts, behavior or traits attributed to him.  However, Israeli 
Law provides protection to the publisher of defamation, inter alia, when the publication is made under an 
instruction of an authorized authority or under a permit of an authorized authority (including some corporate 
board of directors meetings, but not if they are superficially outside the meeting agenda and were not said 
in relation to the issue in discussion, in which case the good faith defense will not be afforded).  Here, no 
specific "instruction" or "permission" was given to say the defamatory statements that were said, except for 
the general permission to speak in the matter on the agenda and concerning the candidacy of the council 
member for a certain position.  Things said by council members or public servants during a council meeting 
do not confer absolute privilege on "everything" said at the meeting regarding that subject, but may be 
protected if they were made in good faith to protect an interest that is their "personal lawful matter", as who 
were required to participate in the decision-making process on the subject.   

 תום הלב יש להפעילה ב"סיבה שהיא"  גם אם יש זכות יציאה מהסכם מכל ו. 

השופטת טל    יפו, כב'  -בית משפט השלום בתל אביב    ,29.12.2022  ,) בע"מ נ' אלון אינטרייד בתי קפה בע"מ1997דרך ארץ הייווייז (  55736-02-21א  "ת   
   פישמן לוי
רק משום שנים    18לאחר    6כביש  תחנות דלק שבנדרשה לפנות את המתחמים המושכרים על ידה ב  בתי קפה רשת  

  "מכל סיבה שהיא".    בהסכם השכירות כי הוא ניתן לביטול שנכתב

 ללשון החוזהככלל,  בית המשפט דחה את תביעת הפינוי מאחר שדרישת הפינוי נעשתה בחוסר תום לב מובהק.   
בדרך מקובלת יש לבצע הוראותיו    גם אם ההסכם מאפשר ביטול ללא כל סיבה,  .  עם זאת,משקל משמעותי ומכריע

  , (לצד פעילות בעלת אופי פרטי)   מהותי המספק שירות ציבורי - גוף דוב  דוברבייחוד כאשר מ  . הכלל חלובתום לב
דו מהותי -כגוףמשמשת  'דרך ארץ', הבין    היטב  מתואםכאן, התנהל מהלך חשאי     .כפוף לחובות תום לב מוגברתה
יזמה את , המשכירה את תחנות הדלק  , לבין דור אלון6בהפעלת כביש    זרועה הארוכה של מדינת ישראלו אשר 

ות לבטל לכן, גם אם הייתה זכ.   צטרך להתחלק ברווחים עם שותפה נוספתת  כדי שלא  על הנכס   המהלך להשתלטות
   . ההסכם מכל "סיבה שהיא" היא הופעלה בחוסר תום לב ולכן אינה תקפהאת 

  Even if there is a right to terminate an agreement for “any reason” whatsoever it 
must be exercised in good faith 

  A chain of coffee shops was required to vacate the premises it leases at gas stations on Route 6 after 18 
years only because the lease agreement stipulated that it can be terminated upon notice "for any reason". 

The Court rejected the eviction claim as the eviction notice was made in distinct bad faith.  In general, the 
wording of an agreement has a significant and decisive weight.  However, even if the agreement allows 
termination for any reason, it must be carry out in an accepted manner and in good faith. This rule applies 
especially when one party is a dual-essence entity that provides a public service (alongside an activity of a 
private nature), which is subject to increased obligations of good faith.  Here, a well-coordinated secret move 
took place between Derech Eretz, which serves as an  hybrid public/private entity and the long arm of the 
State of Israel in the operation of Route 6, and Dor Alon, which leases the gas stations which initiated the 
move to overtake the property without having to share the profits with another partner.  Therefore, even if 
there was a right to terminate the agreement for “any reason” whatsoever it was exercised in bad faith and 
is therefore invalid.  
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  *תאיאסת  / רצוו של אדם כבודו? -ייפוי כוח מתמשך 

אחת מבותיו תוכל לבצע כי במידה ויחלה ולא יוכל להל עיייו הרי ש  רשם ייפוי כוח מתמשך בו    אדם חותם על 

עבורו. ש     זאת  לאחר  כשירהאם  כבלתי  הוכרז  המתמשךו  הוא  הכוח  לדרוש    ייפוי  אחרת  בת  יכולה  ביטול הופעל, 

ה חושבת שאיו יאו מתהלת באופן שהבת השי  ייפוי הכוח בטעה כי אחותה מבזבזת את כספי האב שלא לצורך

  כון?

מאפשר לאדם להיערך ליום בו לא יוכל עוד לקבל החלטות מדעת ולערוך   1חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, 

אשר בו יחליט ויקבע מראש מי יהא מיופה הכוח, עליו הוא סומך, אשר יכס בעליו  מראש "ייפוי כוח מתמשך"  

ויקבל החלטות עבורו ובמקומו בתקופה עתידית, כאשר יקבע על ידי רופא מומחה כי איו כשיר יותר לקבל החלטות 

להגשים את    הכוח  הרציול לכך הוא לאפשר לאדם להשאיר החיות או הוראות אשר יסייעו למיופה    באופן עצמאי. 

עם זאת, החיים מלמדים    רצוו של האדם במועד שבו לא יוכל עוד להביע את דעתו או לקבל החלטות המטיבות עמו.

למשל, אדם הממה את אחד מילדיו לשמש כמיופה   , כך    כי לעיתים קיים פער בין רצוו של האדם לבין המציאות.

מוצל לרעה או לחילופין, הביא לסכסוך חמור בין   וכוח וסבור כי יפעל לטובתו עלול לגלות כי הכוח שהופקד ביד

   התערבות בית המשפט ומיוי אפוטרופוס לעייו וזאת ביגוד גמור לרצוו או כוותו.צורך בילדיו עד כדי  

אלץ בית המשפט להתערב ולבטל בצפת, משפחה  ילעיי  בבית המשפט 2022 ,2ובמבר, ה שדון בלמשל, במקר ,כך

באותו מקרה,     אדם שערך את ייפוי הכוח התגד לפעולות שביצעה אשתו, כמיופת הכוח.ייפוי כוח מתמשך לאחר שה 

האופציות ווהמורחב    י המצומצםחתהתא המשפבחן את  בית המשפט  לאחר שו  עקב הסכסוך  המשפחה ותרה חצויה

במקרה אחר,    ה גורם חיצוי כאפוטרופוס לתקופה מוקצבת.ימו  השוות העדיף את טובתו של עורך ייפוי הכוח

ב המשפט    3, 2022יוי,  שדון  בית  חיצויבירושלים  הורה  אפוטרופוס  מיוי  של  למרות  ,על  הכוח   קיומו  ייפוי 

 ביו לבין שאר בי המשפחהרבים  סכסוכים  ל  שגרםוי באופן  לא תפקד כרא  מיופה הכוחבאותו מקרה     .המתמשך

על מסמכים שוים, כמו גם מיעת   והחתמתו   לצרכיו הפרטייםמייפה הכוח  שהתלוו על שימוש לא ראוי בכספי  

  .  עם שאר בי המשפחה ומפגשי

ברצוו החופשי של מייפה הכוח, מעבר לעובדה כי יסוח רשלי של ייפוי הכוח המתמשך עלול בסופו של יום לפגוע  

מצבו  אבחון  כל  ללא  שערך  גרי  מתמשך  כוח  ייפוי  דעתו,  את  להביע  או  להתגד  קשה  לו  יהיה  שכבר  במועד 

 המשפחתי של מייפה הכוח, עלול לגרום בוסף ל"תאוות המשפטיות" גם לפגיעה בלתי הפיכה במרקם המשפחתי.

אולם, כדאי ואף רצוי     הימע באופן אבסולוטי מסיטואציות לא צפויות.חשוב לציין, העתיד די ערטילאי ולא יתן ל

אותן למזער  סביבתו באמצעות    לסות  את  ויכיר  ילמד  הכוח,  ייפוי  הכת  לפי  אשר  מוסה,  דין  לעורך  פיה 

  ייפוי הכוח התואם למידותיו וצרכיו של מייפה   יסייע בעריכת  ורק לאחר מכן המשפחתית וחברתית של מייפה הכוח  

מראש להם  והיערכות  האפשריים  התרחישים  צפיית  תוך  מסוימים,  .  הכוח  בדיקה ב  להצטייד  מומלץ  במקרים 

היות את  המאשרת  עדכית  הכוח  רפואית  הכוח  בעתכשיר    מייפה  ייפוי  על  להכין   ,בוסף     .חתימתו  ורצוי  כדאי 

עשויה אף היא למוע תקלות ויות  מראש את מיופי הכוח לתפקיד אותו יתכן ויקבלו, הכה אשר תכלול תיאום ציפ

    בעתיד במקרה ויקום הצורך בהפעלת ייפוי הכוח המתמשך.

 
(   תאיאסת    * ושות'  אפיק  משרד  מצוות  חלק  באויברסיטה הפקולטה  בוגרת    תאיהגב'    .   )www.afiklaw.comהיה  החברה  למדעי 
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Lasting Power of Attorney- Will one’s will and dignity trump? /Osnat Nitay * 

A person executes a lasting power of attorney in which it is recorded that if he becomes ill and is 
unable to manage his affairs, one of his daughters will be able to do it for him.  After he is declared 
incompetent and the lasting power of attorney is activated, may another daughter demand that the 
power of attorney be revoked on the grounds that her sister is spending the father's money or is 
behaving in unappropriated manner? 

The  Israeli Legal Capacity and Guardianship Law  allows a person to prepare for the day when he is 
no longer able to make informed decisions and prepare in advance a "lasting power of attorney" in 
which he will decide and determine in advance who will be his proxy – appointing a person he trusts 
to “step into his shoes” and take decisions for him when it will be decided by a specialist doctor that 
he is no longer fit to make decisions independently.  The rationale for this is to allow a person to leave 
instructions or guidelines that will help his proxy to fulfill the person's wishes at a time when he can 
no longer express his opinion or make decisions that benefit him.  However, life teaches that 
sometimes there is a gap between a person's will and reality.  For example, a person who appointed 
one of its children to serve as a proxy and believes that such child will act in such person’s best 
interest may discover that the power entrusted to the child is misused or, alternatively, results in a 
serious conflict between its children to the point of requiring the intervention of the Court and the 
appointment of a guardian for his affairs although it is completely in contrary to his original intention. 

For example, in a case heard in November, 2022, the Safed Family Court was forced to intervene and 
cancel a lasting power of attorney after the grantor objected to the actions taken by its wife as the 
“attorney”.  In that case, the family remained divided due to the conflict and after the Court considered 
the nature of the close and extended family and the various options, it preferred the grantor’s interests 
and appointed an external party as guardian for a  limited period.  In another case, heard in June, 2022, 
a Jerusalem Court held that an external guardian is to be appointed, despite the existence of the lasting 
power of attorney.  In that case, the “attorney” did not function properly in a way that caused many 
conflicts between it and the other family members who complained about the improper use of the 
grantor’s funds for its private needs  and making the grantor sign various documents, as well as 
preventing him from meeting the other family members. 

Beyond the fact that negligent drafting of a lasting power of attorney may result in harming the free 
will of the grantor, at a time when it will be difficult for him to object or express his opinion, a generic 
lasting power of attorney drawn up without any consideration of the grantor’s circumstances, may 
also result in "legal accidents" and cause irreversible damage to the delicate family fabric. While the 
future is unpredictable and it is impossible to absolutely avoid unexpected situations, it is 
recommended to try and minimize certain scenarios by contacting an experienced lawyer, who will 
review the grantor’s needs, as well as the family and social environment and only then assist in 
drafting the lasting power in a manner that is tailored to the client needs while anticipating the possible 
scenarios and preparing for them in advance.   In some cases, it is recommended to have a recent 
medical examination confirming that the grantor is legally capable at the time of executing the power.    
In addition, it is worthwhile and recommended to prepare the “attorneys” in advance for the position 
they may receive, which preparation will include matching expectations and may also prevent 
malfunctions in the future in the event that the need to exercise the lasting power arises.    
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