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 كانون الثاني). 25ز زيارة سيدنا النبي الخضر (شركة افيك تحتفل مع اخوتنا الدرو 
Afik & Co. celebrates with our Druze brothers the Prophet Al-Khidr Holiday (25 January)   

.)ינואר25חג הנביא אל ח'דר (את חוגגת עם אחינו הדרוזיםאפיק ושות'

 מת עליך ! בין הסכמי ממון והסכמי ירושה /עו"ד דורון אפיק .   1

To dye for you ! Between Prenups and wills / Doron Afik, Esq. 

 

הסכמי ממון מול צוואות והיכולת של הסכם מאמר בנושא  
ממון לקבוע הוראות לאחר מותו של אחד הצדדים.    את  

ושות'.    אפיק  ממשרד  אפיק  דורון  עו"ד  כתב  את  המאמר 
 9http://he.afiklaw.com/articles/a37המאמר בשפה העברית ניתן למצוא בקישור:  

An article on prenuptial agreements versus wills and 
the ability of a prenuptial agreement to set instructions 
after the demise of one of the parties. The article was 
written by Doron Afik, Esq. of Afik & Co.  The article in English 
may be found at the link:  https://www.afiklaw.com/articles/a379 

  פסיקה  עדכוני .   2
Legal Updates 

 יהוי עלול לאבד את זכותו לקבלם בעל מניות שמבקש מסמכים מהחברה שלא בתום לב ובש .  א

מחוזי לוד: רכיב תום הלב הוא תנאי מהותי שבלעדיו אין בעניין קבלת מסמכים או הגשת הליך בשם החברה; שיהוי  
  http://he.afiklaw.com/updates/14564לקריאה נוספת:  .  בהגשת בקשה, עלול להשליך על תום הלב

A shareholder seeking document from a company without good faith and in delay may lose its 
right to receive such.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/14565 

  דילול בעל מניות ושלילת זכאותו לחברות בדירקטוריון לא יחשבו כקיפוח אם סירב במודע להזרים הון .  ב
המייסדים  הסכם  הוראות  עם  מתיישבת  שאינה  החברה  לניהול  ציפייה  מניות  לבעל  לייחס  ניתן  לא  ת"א:  כלכלי 

  http://he.afiklaw.com/updates/14566לקריאה נוספת:   .ייבויות שנטל על עצמווהתח

Diluting a shareholder and denying its right to a board seat will not be deemed oppression if it 
consciously refused to inject capital.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/14567 
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  התקנת מצלמות סתר היא פגיעה בפרטיות. ג

משפחה ת"א: הפרת פרטיות כוללת בילוש או התחקות אחר אדם העלולים להטרידו, האזנה אסורה על פי חוק וצילום 
לב תם  להיות  מוכרח  הוא  הגנה  לפוגע  שתעמוד  כדי  היחיד;  ברשות  כשהוא  נוספת:     .אדם  לקריאה 

w.afiklaw.com/updates/14568http://ww  

Installing hidden cameras is an invasion of privacy.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/14569 

  כרז שנגרם בשל מחדליה של הרשות יחשב כפעולה שבוצעה במועדאיחור בביצוע פעולת זוכה במ. ד

הלב חלה על הרשות המינהלית בכל מעשיה ובמקרים מסוימים ניתן לראות בפעולה מאוחרת  -מינהלי ב"ש: חובת תום
 . של זוכה פעולה שבוצעה במועדה; עיכובים ומחדלים של רשות מקרקעי ישראל לא יזקפו לחובת מציע שזכה במכרז

  http://www.afiklaw.com/updates/14570ספת: לקריאה נו

A delay in the performance of an action by a tender winner caused by the authority's failure will 
be deemed an action performed on time.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/14571 

  חשש מבוסס לפעילות בלתי נאותה של העובדבכנס לחומרים אישיים אלא יבתיבה מעורבת אין לה.  ה

לי אזורי תל אביב: כאשר תיבת דוא"ל אינה מוגנת בססמא והעובד מודע לכך שהמעסיק או עובדים אחרים הינם בע 
  לקריאה נוספת: .   גישה לתיבה בכל עת, אין ציפייה לפרטיות ועל כן כניסת המעסיק לתיבה אינה פגיעה בפרטיות העובד

w.afiklaw.com/updates/14572http://ww  

Employers cannot enter personal materials in a mixed mailbox unless there is a legitimate 
apprehension of inappropriate activity by the employee.   Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/14573 

  נייר" חלה חובת גילוי מוגברת כלפי הרוכשים על קבלן המשווק דירה "על ה.  ו

העליון: קבלן מחויב לגלות לרוכש דירה את כל הפרטים החשובים בנוגע לדירה בגילוי יזום; אי הסבת תשומת לבה של 
לקריאה  .   רוכשת לדירה לבעיית חסימת נוף מהדירה מהווה הפרה של חובת הגילוי ותום הלב במשא ומתן המזכה בפיצוי

  http://www.afiklaw.com/updates/14574 נוספת: 

A contractor who markets an apartment "on paper" has an increased duty of disclosure towards 
the purchasers.   Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/14575 

אפיק משפטי הוא המגזין המקצועי של משרד אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון, המופץ אחת לשבועיים לקהל של אלפי אנשים ברחבי העולם 
להסרה או .   עוסק המשרדעסקיים המעניינים את הקהילה העסקית והינם בתחומים בהם  -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  .   אדם ובלבד שיועבר בשלמות וללא כל שינוי  לזכויות יוצרים אך ניתן להעבירו לכל 

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

  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
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  To dye for you ! Between Prenups and wills / Doron Afik, Esq. 

.    את  הסכמי ממון מול צוואות והיכולת של הסכם ממון לקבוע הוראות לאחר מותו של אחד הצדדיםמאמר בנושא    
עו"ד דורון אפיק הינו נוטריון ועורך דין המוסמך בישראל ובניו  .   ממשרד אפיק ושות'  עו"ד דורון אפיקהמאמר כתב  

) ושות'  אפיק  משרד  של  המנהל  השותף  והוא  מקרקעין, www.afiklaw.comיורק  דיני  חברות,  בדיני  המתמקד   (
עסקאות בינלאומיות ופיננסיות, לרבות עסקאות מיזוג ורכישה, מימון ומשפט ימי ואף הרצה בתחומי מומחיותו, לרבות 

עסקים   מנהל  תואר  בוגר    Executive MBAבמסגרת  אפיק  עו"ד  בירושלים.  העברית  של באוניברסיטה  הכשרה 
האיחוד האירופי ביישוב סכסוכים בינלאומיים מחוץ לכותלי בית המשפט (גישור ובוררות) ומשמש גם כבורר וכנאמן 

  79http://he.afiklaw.com/articles/a3את המאמר ניתן למצוא בקישור:   .  בנאמנויות ישראליות ובינלאומיות

  An article on prenuptial agreements versus wills and the ability of a prenuptial agreement to set instructions 
after the demise of one of the parties. The article was written by Doron Afik, Esq. of Afik & Co.   Doron Afik 
is a notary public and an attorney admitted to practice in Israel and New York and is the managing partner 
of Afik & Co., Attorneys and Notaries (www.afiklaw.com).  Doron served an adjunct professor at Hebrew 
University Doron teaches Mergers and Acquisitions as part of the EMBA program.  Doron's practice focuses 
primarily on international transactions, including mergers and acquisitions, dispute resolution and issues of 
public law.  He is a graduate of a European Union alternative disputes resolution course and the ICC Master 
Class for arbitrators and also serves as arbitrator.   The article in English may be found at the link:  https://www.afiklaw.com/articles/a379

  יקהפסעדכוני   .2

  Legal Updates 

. א  לאבד את זכותו לקבלםשמבקש מסמכים מהחברה שלא בתום לב ובשיהוי עלול בעל מניות   

  השופטת הלית סילש , כב' לוד-בית המשפט המחוזי מרכז , 26.12.2022, עיני ואח' נ' גני הנשיא הראשון בע"מ 15743-09-19ת"א   

עלי המניות האפשרות להגיש הליך כנגד בבעלי מניות בחברה ביקשו לקבל מסמכים מהחברה על מנת לבחון את  
  האחרים בשל גניבת הזדמנות עסקית מהחברה וגזילת כספים מהחברה.

. המשפט קיבל את הבקשה בחלקה, אך קבע, כי הבקשה בעייתית בשל שיהוי וחוסר תום לב של בעלי המניותבית  
בנוסף, שיהוי  .   ת הליך בשם החברהרכיב תום הלב הוא תנאי מהותי שבלעדיו אין בעניין קבלת מסמכים או הגש

הבקשה הוגשה בחלוף ארבע שנים, על אף שבעלי המניות שהגישו  כאן,  .   בהגשת בקשה, עלול להשליך על תום הלב
את הבקשה היו מודעים להחלטות החברה אותן ניסו לתקוף ואף נכחו בישיבות הרלוונטיות והסתירו את העובדה  

גילוי כלל העובדות והשיהוי בהגשת הבקשה משליך על תום הלב של מבקשי   אי.   שקיבלו מהחברה חלק מהמסמכים
 המצדיק את צמצום היקף המסמכים שיימסרו לבעלי המניות. הבקשה, באופן

  A  shareholder seeking document from a company without good faith and in delay 
may lose its right to receive such 

  Company shareholders moved to receive documents from the company in order to examine the possibility 
of filing a procedure against the other shareholders for usurping a business opportunity from the company 
and embezzling funds therefrom. 

The Court partially accepted the motion, but determined that it is somewhat problematic due to delay and 
lack of good faith on the part of the shareholders.  The element of good faith is an essential condition in 
regard with receiving documents documents or submitting a procedure on behalf of the company.  In 
addition, a delay in submitting a motion may serve as an indicator to the level of good faith.  Here, the motion 
was submitted four years after the events, even though the shareholders who submitted the motion were 
aware of the company's decisions which they tried to annul and even attended the relevant meetings.  
Further, they hid the fact that they had received some of the documents from the company.  The failure to 
disclose all the facts and the delay in submitting the motion puts their good faith in question in a manner that 
justifies the reduction of the scope of the documents that shall be delivered to the shareholders. 

.ב במודע להזרים הוןדילול בעל מניות ושלילת זכאותו לחברות בדירקטוריון לא יחשבו כקיפוח אם סירב   

, כב' השופט  יפו  -המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב  ,  15.12.2022,  תוליק רקיע יזמות בע"מ ואח' נ' אולירד בע"מ ואח'  27955-12-17ה"פ    
  מגן אלטוביה 

חזיק ה  ולאחברותו בדירקטוריון הסתיימה מאחר  לחברה. בעקבות כך, דוללו אחזקותיו ובעל מניות סירב להזרים הון  
  .  ומשכך טען לקיפוח )25%ש (בשיעור המניות הנדר

בהתאם להוראות הסכם   והדילול נעשהלא מתקיים קיפוח מקום בו גיוס ההון נדרש לחברה  כי  המשפט קבע,  בית  
יחסי בעלי השליטה  בו מצב של חלוקת משאבים בצורה בלתי הוגנת  קיפוח המיעוט בחברה הוא בעיקר  .  המייסדים

מניות המיעו ובעלי  בציפייתו  יפג.   טבחברה  מניות בחברת מעטים  לגיטימיתהעה  בעל  בענייני   של  להיות מעורב 
לא ניתן לייחס לבעל מניות ציפייה שאינה מתיישבת עם הוראות הסכם  עם זאת,     .עשויה להיחשב כקיפוח  החברה

דירקטוריון חברה לדרוש מבעלי המניות הזרמת כסף היוצרת קושי  החלטת.  המייסדים והתחייבויות שנטל על עצמו
ניתן לבצע את גיוס ההון בדרך אחרת שאינה מחייבת הזרמת כסף   כאשראצל בעל מניות חסר אמצעים כספיים  

הסכם כאן,    מכך פגיעה כתוצאה מדילול.  בייחוד אם צפויה  חובת תום הלב,    עשויה להיחשב במקרים מסוימים כהפרת
המייסדים הסדיר את אופן הזרמת ההון לחברה, קבע הסדר דילול וקבע את שיעור המניות המזכה בעל מניות למנות 



  
טוב).   25%(  דירקטור  היה  לא  החברה  של  העסקים  הדירקטוריון  ו   מצב  המניות החלטת  מבעלי  הון  גיוס  בדבר 
התקבלה הייתה סבירה, בין ש.  החלטה  שנקבעו בהסכם המייסדים  אפשרויותה  ובחינת  מיצוילאחר    רק  התקבלה

תביא למימושן מצד בעלי המניות למשל,  שגיוס הון בדרך חלופית על ידי העמדת ערבויות  חשש  ההיתר, גם משום  
בידיעה כי סירובו  דירקטוריון  השת  ילא השקיע כספים נוספים בחברה לפי דרש  במודעבחר  מניות  הבעל    מילא.  מ

אבד את צפוי ל  ידע כי  וכתוצאה מכך  25%לדלל אותו מתחת ל  ,בחר להשקיעאשר    ,מזכה את בעל המניות השני
אין בכך כל לכן  ו  עורב בניהול החברהעל ציפייתו להיות מבמודע    הינו כמי שויתר  . כך,זכאותו לחברות בדירקטוריון 

 .  קיפוח

  Diluting a shareholder and denying its right to a board seat will not be deemed 
oppression if it consciously refused to inject capital 

A shareholder refused to inject capital into the company.   As a result, its holdings were diluted and its right 
to a seat on the board of directors was revoked as he did not hold the required minimum proportion of shares 
(25%) and therefore contended to oppression of a shareholder. 

The Court held that there is no oppression where the capital injection is required for the company and the 
dilution is done in accordance with the provisions of the founders agreement.  Oppression of the minority in 
a company is mainly a situation of unfair distribution of resources in the relations between the controlling 
shareholders of the company and the minority shareholders.  Harming the legitimate expectation of a 
shareholder to be involved in the affairs of the company may be deemed oppression when it comes to a 
closely held corporation.  However, it is not possible to attribute to the shareholder an expectation that is 
not compatible with the provisions of the founders agreement and the obligations it took upon itself.  The 
decision of a company board of directors to demand from the shareholders an injection of capital, which 
creates difficulty for a shareholder who lacks financial means, when the capital can be raised in another 
manner that does not require an injection of money, may in some cases be deemed a breach of the duty to 
act in good faith, especially if harm is expected as a result of dilution.  Here, the founders agreement 
regulated the manner in which the capital was injected into the company, established a dilution mechanism 
and determined the proportion of shares that entitles a shareholder to appoint a director (25%).  The 
company's business was not good and the board of directors' decision to raise capital from the shareholders 
was made only after exhausting and examining the options stipulated in the founders agreement.  The 
decision made was reasonable, inter alia, due to the legitimate concern that raising capital in an alternative 
way by providing guarantees on the part of the shareholders, for example, would eventually likely lead to 
their realization. The shareholder consciously chose not to invest additional funds in the company as 
required by the board of directors knowing that its refusal entitles the other shareholder, who chose to invest, 
to dilute it below 25% and as a result knew that it was expected to lose its right to a seat in the board of 
directors.  Thus, he consciously waived his expectation to be involved in the management of the company 
and therefore there is no oppression. 

.ג  התקנת מצלמות סתר היא פגיעה בפרטיות  

  השופט יהורם שקד, כב' יפו-המשפט לענייני משפחה תל אביב, בית  27.12.2022, פלונית נ' פלוני 47127-07-21תלה"מ   

בסיטואציות   אדם ולצלמה  אחריה  לרגל  במטרה  גרושתו,  של  בדירה  האזנה  ואמצעי  נסתרות  מצלמות  התקין 
  .  יץ חלק מהממצאים במקום עבודתההפאינטימיות, ואף 

הפרת פרטיות כוללת .   ש"ח בגין הפרת פרטיותה  100,000חייב לגרושתו פיצוי בסך    הגבר המשפט קבע, כי  בית  
על  .   בילוש או התחקות אחר אדם העלולים להטרידו, האזנה אסורה על פי חוק וצילום אדם כשהוא ברשות היחיד

וק מאפשר  חה.   מנת שתעמוד למי שביצע אחד מאלו הגנה, עליו להיות תם לב ביחס לאפשרות הפגיעה בפרטיות
. אלף ש"ח  100  -וכאשר הייתה כוונה לפגוע    ₪ במקרה של הפרת פרטיותאלף    50של עד  ללא הוכחת נזק  פיצוי  

התכוון לשתול מצלמות   הגברכאן,  .   וגם פיצוי הכולל הוכחת נזקלפי החוק  אולם, הנפגע לא יכול לבקשה גם פיצוי  
על הפעולה הייתה בכוונה לפגוע ולכן  .   והאזנות על מנת לפגוע בפרטיות של גרושתו, ועשה כן במשך זמן ממושך

 .  ש"ח 100,000לשלם לה  הגבר

  Installing hidden cameras is an invasion of privacy 

A man installed hidden cameras and listening devices in his ex-wife's apartment, in order to spy on her and 
photograph her in intimate situations, and even disbursed some of the findings at her workplace. 

The Court held that the man owes his ex-wife compensation of ILS 100,000 for the breach of her privacy.  
Breach of privacy includes spying on or tracking down a person who may harass him, eavesdropping 
prohibited under law and photographing a person in private situations.  For a defence to be applied, one 
must be act in good faith as to  the possibility of a breach of privacy.  Israeli law enables compensation 
without proof of damage of up to ILS 50,000 and when there was intent to cause harm - ILS 100,000.  
However, the victim cannot request both statutory compensation and compensation that includes proof of 
damage.  Here, the man intended to plant cameras and wiretaps in order to breach his ex-wife's privacy and 
did so for a long time.  The act was with intent to harm and thus the man must pay her ILS 100,000. 

 

 

 



  

 איחור בביצוע פעולת זוכה במכרז שנגרם בשל מחדליה של הרשות יחשב כפעולה שבוצעה במועד   ד.

 ת עמיתה חני סלוטקי השופט , כב'  בית משפט לעניינים מנהליים בבאר שבע,  05.01.2023,  מחוז דרום  -ערן כהן נ' רשות מקרקעי ישראל    59975-12-22מ  "עת  

בשל אי עמידה בהתחייבויות   במכרז לרכישת זכויות חכירה במגרש באופקיםרשות מקרקעי ישראל ביטלה זכייה  
  הכספיות במועד שנקצב במכרז. 

ואין    כי רשות מקרקעי ישראל היא זו שתרמה לעיכוב  ,ביטל את החלטת רשות מקרקעי ישראל וקבע  המשפטבית  
תיקון מאחר -ו ברינ, שאמהווה פגם מהותי בתנאי המכרז  במכרז  איחור בתשלום מצד זוכה  .  לייחס את העיכוב לזוכה

שתיקונו ישנה את תנאי המכרז בדיעבד. החריג האחד והיחיד לכלל האמור הוא כאשר אשם מסוים בגין אי השלמת 
ב  המכרז.  ההתקשרות  בעלת  הרשות  על  גם  רובץ  הקצוב  תום  מועד  מעשיה, -חובת  בכל  הרשות  על  חלה  הלב, 

כלל הוראות ובהן   .  כאן, המכרזשל זוכה פעולה שבוצעה במועדה  ובמקרים מסוימים ניתן לראות בפעולה מאוחרת
. ממועד הזכייה   ימים  90תוך    לשלם את התמורה והוצאות הפיתוח, לרבות מול החברה המפתחת,  התחייבויות הזוכה

רשות מקרקעי ישראל סירבה לקבל את התשלום משום אך  החברה היזמית ביקשה לשלם את התמורה הנדרשת,  
אי המצאת החלטת הזכייה  ובהם:    , שלא היו בשליטת הזוכה,של רשות מקרקעי ישראל  מחדליה  .  שהמועד חלף

פרטים אי ציון  ו;  לגשת לצורך הסדרת ההתחייבויותפרסום פרטים לא נכונים של החברה המפתחת שאליה יש  במועד;  
יום להשלים   30-פחות מימים נותרו לזוכה בפועל    90הנדרשת, הם שהביאו בפועל לכך שמתוך  לערבות    הנדרשים

כפעולה שבוצעה במועדה.   הזוכהלראות בפעולה המאוחרת של    ישי  שות מקרקעמחדלי ר  לכן, נוכח  .  התחייבויותיה

  A delay in the performance of an action by a tender winner caused by the authority's 
failure will be deemed an action performed on time 

The Israel Lands Authority canceled the winning bid of the tender for the purchase of lease rights in a lot 
located in Ofakim due to failure to meet the financial obligations on the date set in the tender. 

The Court annulled the decision of the Israel Lands Authority and held that the Israel Lands Authority 
contributed to the delay and the delay should not be attributed to the winner of the tender.  Late payment by 
a tender winner constitutes a fundamental breach of the tender terms, which cannot be corrected as its 
correction will change the tender terms retrospectively.  The one and only exception is when a certain failure 
to complete the transaction by the deadline set in the tender is also due to fault of the authority holding the 
tender.  The duty to act in good faith applies to the authority in all its actions and in some cases a late action 
by a tender winner may be deemed as an action performed on time.  Here, the tender instructions included 
commitments by the winner to pay the consideration and development expenses, including to the developing 
company, within 90 days from the date of winning.  The entrepreneurial company asked to pay the required 
consideration, but the Israel Land Authority refused to accept the payment because the deadline had 
passed.  The Israel Lands Authority defaults, which were not under the control of the winner, including: 
Delay in delivery of winning notification; Publication of incorrect details of the developer company, in which 
the winner is ought to contact for settling its obligations; and Failure to specify the details required for the 
required guarantee, are some of the factors that led to the fact that out of 90 days, the actual winner had 
less than 30 days left to complete its obligations.  Therefore, in view of the authority defaults, the late action 
of the winner must be demed an action performed on time. 

. ה  עובד בתיבה מעורבת אין להיכנס לחומרים אישיים אלא בחשש מבוסס לפעילות בלתי נאותה של ה 

זורי לעבודה בתל אביב, כב' השופטת אסנת רובוביץ ברכש, נציג ציבור , בית הדין הא31.12.2022,  פנחס מולדובן -א.מ רכיבים , 24960-02-19סעש (ת"א)   
  דוד, נציג ציבור (מעסיקים) מר יצחק קוגמן(עובדים) מר משה בן 

נכנס המעסיק   עובד פתח, במהלך עבודתו אצל המעסיק וללא ידיעתו, חברות מתחרות, וכשמעשיו נתגלו למעסיק
בחומרים אשר התגלו בתיבות כאמור כדי להוכיח את   אשר בשימוש העובד והשתמש  קטרונילר האלתיבות הדוא 

  .   מעשיו

 רוניר האלקטבנוגע לתיבות הדוא.   של העובד  קטרונילר האכנס לתיבת הדואיכי המעסיק היה רשאי לה  ,קבע  בית הדין
לערו  יש  עובדים,  הנוגע   ךשל  הקניין של המעסיק בכל  זכות  ובין  לפרטיות במקום העבודה  זכות העובד  בין  איזון 

: הדואר האלקטרוניראשית, יש לעשות הבחנה בין מספר סוגי תיבות  .   הדואר האלקטרונילשימושי מחשב ולתכתובת  
ש אישית  ותיבה  תיבה מעורבת בבעלות המעסיק  בתיבה מקצועית .   ל העובדתיבה מקצועית בבעלות המעסיק, 

לגיטימיות ומידתיות, ובתנאי שימסור לעובדים הודעה מראש ניטור  פעולות  רשאי המעסיק לבצע    בבעלות המעסיק
כנס לתכתובת האישית של העובד אלא אם קיים חשש או י מנגד, בתיבה מעורבת המעסיק אינו רשאי לה.   על כך

תיבה אישית היא  .   העובד ולאחר שמוצו אפשרויות חלופיות ופוגעניות פחותבסיס לחשוד לפעילות בלתי נאותה מצד  
מעורבת אולם כאן, התיבה הייתה תיבה  .   כנס אליה ללא צו שיפוטיירכושו הפרטי של העובד והמעסיק אינו רשאי לה

י ראויים כנס לתיבה בכל עת, למעסיק היה חשד סביר שהעובד עוסק בעיסוקים בלתיהעובד ידע שהמעסיק יכול לה
והמעסיק לא עשה שימוש בחומרים בעלי אופי אישי בתיבה שאינם קשורים לעיסוקי העובד, ועל כן לא הייתה פגיעה 

 .  בפרטיות העובד והכניסה לתיבה הייתה מותרת

  Employers cannot enter personal materials in a mixed mailbox unless there is a 
legitimate apprehension of inappropriate activity by the employee 

  An employee opened, during his work for the employer and without its knowledge, competing companies, 
and when his actions were discovered by the employer the employer entered the e-mail mailbox used by 
the employee and used the materials discovered in such mailboxes to prove the competing actions. 

The Court held that the employer had the right to access the employee's mailbox.  Regarding the mailboxes 



  
of employees, a balance must be struck between the employee's right to privacy in the workplace and the 
employer's property right in regards to computer use and e-mail correspondence.  First, one must 
differentiate between several types of mailboxes: a professional box owned by the employer, a mixed box 
owned by the employer and a personal box of the employee.  In a professional box owned by the employer, 
the employer may carry out legitimate and proportional monitoring, provided that he gives the employees 
advanced notice of this.  However, in a mixed box, the employer is not allowed to access the employee's 
personal correspondence unless there is a clear basis to suspect inappropriate activity on the part of the 
employee and after alternative and less offensive options were exhausted.  A personal box is the employee's 
private property and the employer may not enter it without a court order.  Here, the box was a mixed box, 
but the employee knew that the employer could enter the box at any time, the employer had a reasonable 
suspicion that the employee was engaged in improper activities and the employer did not use materials of 
a personal nature in the box unrelated to the employee's professional dealings, and therefore there was no 
violation of the employee's privacy and entry into the box was permitted. 

 מוגברת כלפי הרוכשים גילוי חובתעל קבלן המשווק דירה "על הנייר" חלה  ו. 

, כב' השופטים דוד מינץ,  בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים,  01.01.2023,  נטע מור נ' אלעד ישראל מגורים בע"מ   2274/21א  "ע  
   אלכס שטיין וגילה כנפי שטייניץ  

בסיום הבניה כי הנוף מדירתה נחסם על ידי מבנה רק  גילתה  בתל אביב    יוקרהדירה "על הנייר" בפרויקט    תכשור
   אחר.

משא ומתן לנהוג לעל צד    .  הפר את חובת הגילוי ועליו לשלם פיצוי לרוכשת  כי הקבלן  ,קבע  העליוןמשפט  בית ה
נטול ידע תכנוני ונעדר  ה  ,הכוחות המשמעותיים שבין קבלן לרוכש דירהופערי המידע  .  נוכח  בדרך מקובלת ובתום לב

מחובתו   .  י הרוכשים, חלה על קבלן המשווק דירה "על הנייר" חובת גילוי מוגברת כלפניסיון מקצועי בעסקי מקרקעין
לדאוג לכך שהמידע אותו מקבל רוכש הדירה יכיל את כל הפרטים  ,  חברה קבלנית או יזם מקרקעין  ,של מוכר הדירה

שאמנם  הרוכשת הסתמכה על הדמיות שהוצגו בעת המשא ומתן  כאן,  .   הרלבנטיים לרכישה בשפה ברורה ונגישה
הקבלן   חד משמעי.  ו  ברור  באופןבדירתה עשוי להיחסם    הובהר לה כי הנוףמבנה הנבנה בסמוך לדירה, אך לא    הציגו

אמנם הציג לרוכשת בקשה להיתר בניה, שממנה ניתן היה לעלות על בעיית חסימת הנוף, אך זה נעשה רק כחצי 
לכך באופן יזום כבר ה של הרוכשת  הקבלן להסב את תשומת לבשנה לאחר חתימת החוזה. משכך, מכיוון שהיה על  

  .בשלב המשא ומתן הוא יפצה את הרוכשת על הנזק שנגרם לה

  A contractor who markets an apartment "on paper" has an increased duty of 
disclosure towards the purchasers 

  A purchaser of an apartment "on paper" in a luxury project in Tel Aviv discovered at the end of construction 
that the view from her apartment was blocked by another building. 

The Supreme Court held that the contractor breached the duty of disclosure and is to compensate the 
purchaser.  A party to a negotiation must act in an acceptable manner and in good faith.  Given the significant 
information and power gaps between a contractor and an apartment purchaser, who lacks planning 
knowledge and lacks professional experience in real estate business, the contractor, who markets the 
apartment "on paper", has an increased duty of disclosure towards the purchasers.  It is the duty of the 
apartment seller, contracting company or real estate developer, to ensure that the information the apartment 
purchaser receives contains all the details relevant to the purchase in clear and accessible language.  Here, 
the purchaser relied on the simulations presented during the negotiations which did show a building being 
built near the apartment, but it was not made clear to her, in an unambiguous manner, that the view from 
her apartment may be blocked.  The contractor did present to the purchaser an application for a building 
permit, from which the issue of blocking the view could have been deduced, but this was done only six 
months after the contract was signed.  The contractor should have proactively drawn the purchaser's 
attention to this issue already at the negotiation stage and therefore it is to compensate the purchaser for 
the damage caused to her. 
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 *עו"ד דורון אפיק/ מת עליך ! בין הסכמי ממון והסכמי ירושה

יש להם כלי חשוב למיעת סכסוכים עתידיים ובוודאי שהוא חשוב שבעתיים כשמדובר בצדדים שהוא  הסכם ממון  

הצדדים לקבוע לא לעתים במסגרת הסכם ממון רוצים  .   כבר רכוש והם כסים למערכת חיים זוגית ללא ישואין

הזכות של  להגביל את  יכול  הסכם ממון  האם  לאחר מותם, אך  המשותפים, אלא גם  חייהם  שיקרה בעת  רק את 

  אדם לעשות צוואה או לשות אותה?

החוק הישראלי קובע באופן כללי הסדר איזון משאבים, לפיו כסים של בי זוג חשבים כשייכים לשיהם באופן 

חייב בין זוג שוי  הסכם ממון  .   1כדי לחרוג מכך דרש לחתום על הסכם ממוןפן בו רשמו.   שוויוי, ללא קשר לאו

(אף שבמקרים מסוימים קבעו בתי המשפט כי כשהצדדים פעלו   2בבית המשפט כדי שיהיה לו תוקף מאושר  להיות  

מון שכרת לפי הישואין ), אולם הסכם מ3על פי הסכם שלא אושר כדין עשויים הם עדיין להיות מחויבים על פיו 

והם  חופשית  בהסכמה  ההסכם  את  עשו  שהצדדים  מוודא  הוטריון  בו  מיוחד  בהליך  וטריון  בידי  שיאומת  יכול 

    מביים את משמעותו ותוצאותיו.

של אדם, אשר עשים וויתור על ירושתו  או  ם בדבר ירושתו של אדם  מיהסכ  חוק הירושה הישראלי אוסר על כריתת 

-דם ותן על מת שתוקה למקבל רק לאחר מותו של הותן, איה בתשאכל עוד אותו אדם חי, וקובע כי כל מתה  

דבר זה איו מוע מצב בו אדם שאמור להיות יורש מתחייב    .4חוק התוקף אלא אם עשתה בצוואה לפי הוראות  

לשות  או  צוואה  ליצור  ממו  ומועים  אדם  שכובלים  הסכמים  רק  אלא  יקבל,  שהוא  סבור  שהוא  כסים  למכור 

  אך מה קורה כאשר בי זוג חותמים על הסכם ממון, הקובע גם מה יקרה ברכושם לאחר מותם?  5אותה.

אם , דובר בבי זוג שחתמו על הסכם ממון שבו רשם, בין היתר, ש20216שפט העליון באפריל,  בעיין שדון בבית המ

יהיו שייכים לאישה של הבעל    כס מקרקעין מסויםהבעל ילך לעולמו לפי האישה, כל ההכסות מדמי שכירות של  

ביחס למה שיעשה ברכושם שיש לאפשר לבי זוג לקבוע במסגרת הסכם ממון, אף הוראות  .  בית המשפט קבע  בלבד

  לאחר מותם.  

יאפשר הסכם ממון בו קבעת האם כל הסכם ממון גובר על צוואה?  לאו דווקא.  כך, למשל, לא בטוח שבית המשפט  

 , להבדיל מהעקת זכויות.  כמו במקרים אחרים, חשוב מאוד לסח הסכם ממון (וגם צוואה)כויות מבן הזוגשלילת ז

ממון בין ידועים בציבור או בין בי זוג מאותו מין, אצל וטריון בעל יסיון בתחום (גם אם מדובר בהסכם יחסי  

חיסכון כספי בעת חתימת הסכם הממון עלול לעלות סכומי עתק  אשר לאחר מכן יאושר גם בבית המשפט) מכיוון ש

  .היטבמוגים והממון אך לדעת שהזכויות   בעת יסוחו ועל כן עדיף לשלם מעט יותר בעתיד
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במסגרת חברות, דיי מקרקעין, עסקאות בילאומיות ופיסיות, לרבות עסקאות מיזוג ורכישה, מימון ומשפט ימי ואף הרצה בתחומי מומחיותו, לרבות  
 הכשרה של האיחוד האירופי ביישוב סכסוכים בילאומייםבאויברסיטה העברית בירושלים. עו"ד אפיק בוגר    Executive MBAתואר מהל עסקים  

כבורר וכאמן באמויות ישראליות ובילאומיות.    המשפט (גישור ובוררות) ומשמש גם  משום ייעוץ משפטי מחוץ לכותלי בית  בסקירה כללית זו  אין 
המ בושאים  החלטה  כל  קבלת  בטרם  זה  בתחום  המתמחה  דין  בעורך  להיוועץ  ומומלץ  זו.כלשהו  בסקירה  וספים:    תוארים  או 03-6093609לפרטים   ,

 afiklaw@afiklaw.com.באמצעות הדואר האלקטרוי: 
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To dye for you ! Between Prenups and wills / Doron Afik, Esq.* 

A prenuptial agreement is an important tool for preventing future conflicts and certainly it is doubly 
important when it comes to parties who already have property and are entering a joint life without 
marriage.  Sometimes, as part of a financial agreement, the parties seek to set not only what will 
happen during their life together, but also after their death, but can a prenuptial agreement limit a 
person's right to make a will or change it? 

Israeli law generally provides for a resource balancing arrangement, according to which assets of 
spouses are considered to belong to both equally, regardless of how they were recorded.  In order 
to avoid this, it is necessary to execute a prenuptial agreement1.  A prenuptial agreement between a 

married couple must be approved in Court in order for it to be valid (although in some cases the 
Courts held that when the parties acted according to an agreement that was not legally approved 
they may still be bound by it), however a prenuptial agreement concluded before the marriage may 
be verified by a notary in a specific process under which the notary verifies that the parties made the 
agreement by free will and they understand its meaning and results. 

The Israeli Inheritance Law prohibits agreements regarding a person's inheritance or a waiver of a 
person's inheritance, which are made during the life of such person and sets that any gift that a 
person gives in order to be bestowed upon the recipient only after the death of the grantor, is not 
valid unless it was made in a will under the provisions of the law.  This does not prevent a situation 
where a person who is supposed to be an heir undertakes to sell assets that such person believes 
to receive in the future, but prevents only agreements that bind a person and prevent him from 
creating a will or changing it.  However, what happens when spouses sign a prenuptial agreement, 
which also determines what will happen to their property after their demise? 

A matter discussed in the Supreme Court in April, 2021, dealt with of spouses who executed a 
prenuptial agreement in which it was recorded, among other things, that if the husband passes away 
before the wife, all income from rents of a certain real property of the husband will belong to the wife 
only.  The Court held that spouses should be allowed to determine within the framework of a 
prenuptial agreement instructions regarding what will be done with their property after their demise. 

Will any financial agreement prevail over a will?  Not necessarily.  Thus, for example, it is not certain 
that the Court will allow a prenuptial agreement in which it is determined that the spouse's rights are 
forfeited, as opposed to granting rights.  As in other cases, it is very important to draw up a prenuptial 
agreement (and also a will) with a notary with experience in the field (even if it is a prenuptial 
agreement between common-law marriage people or between spouses of the same sex, which will 
then be approved in Court) because financial savings when executing the prenuptial agreement may 
cost huge sums in the future and therefore it is better to pay a little more when drafting it but know 
that the rights and assets are well protected. 
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