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Enough, I’m Done! - The Fine Line Between Negotiation and a Binding Contract? / Yair 
Aloni, Adv. 

 

 

בנושא   ברגע מאמר  גם  ומתן,  ממשא  לפרוש  היכולת 
ממשרד אפיק   יאיר אלוני.    את המאמר כתב עו"ד  האחרון

בקישור:  ושות'.    למצוא  ניתן  העברית  בשפה  המאמר  את 
http://he.afiklaw.com/articles/a380 

An article on the ability to withdraw from negotiations, 
even at the last moment.  The article was written by 
Yair Aloni, Adv. of Afik & Co.  The article in English may be found 
at the link:  https://www.afiklaw.com/articles/a380 

  פסיקה  עדכוני .   2
Legal Updates 

 בעל מניות לא יכול להגיש תביעה בשם חברה אם החברה חתומה על הסכם פשרה באותו העניין .  א

כלכלי ת"א: כאשר בין צדדים נחתם הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין, הדבר עלול להוות מחסום בפני הגשת 
הליך נוסף באותו עניין מכוח השתק; הדרך היחידה לבטל הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין, היא להגיש בקשה 

  http://he.afiklaw.com/updates/14859לקריאה נוספת:  .  לביטולו

A shareholder may not file a claim on behalf of a company if the company has executed a 
settlement agreement regarding the same matter.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/14860 

  הרמת מסך אי הנפקת חשבונית מס/קבלה ושימוש לרעה במסך ההתאגדות עלולים להצדיק  .  ב
השלום כ"ס: בעל מניות בחברה 'משפחתית' שלא הנפיקה חשבוניות מס קבלה ולא דיווחה על הכנסות, ולא עשה את 

 . ההפרדה הנפרדת בין כספי החברה לכספיו שלו, עושה שימוש לרעה במסך ההתאגדות ויפצה את לקוחות החברה
  http://he.afiklaw.com/updates/14861לקריאה נוספת: 

Failure to issue a tax invoice/receipt and misuse of the incorporation veil may justify piercing the 
corporate veil.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/14862 
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  טוני אבטחה לצד שלישי עשויה להוות פגיעה בפרטיות מסירת סר. ג

שלום ב"ש: מידע המוצג בסרטוני אבטחה נכנס לגדר ענייניו הפרטיים של אדם וכאשר מוצבות מצלמות לצרכי אבטחה, 
לא ניתן להרחיב מטרה זו לצרכי מעקב או חשיפת פרטים אישיים לגבי אדם שכן המדובר במסירת פרטים שלא למטרה  

  http://www.afiklaw.com/updates/14863לקריאה נוספת:   .שלשמם נמסרו

Transferring security footage to a third party may be infringement of privacy.  Read more at: 
http://www.afiklaw.com/updates/14864 

  ז, מהווה עילה לפסילת ההצעההפקדת כסף מזומן במקום ערבות בנקאית, כנדרש בתנאי הסף במכר. ד

על; מציע במכרז אינו רשאי לעשות דין לעצמו ועליו לקיים את תנאי -העליון: עיקרון השוויון בדיני מכרזים הוא עיקרון
  http://www.afiklaw.com/updates/14865ספת:  לקריאה נו   .המכרז באופן מדויק כדי לשמור על עקרון השוויון בין המציעים

Depositing cash instead of a bank guarantee, as the threshold conditions of a tender requirement, 
is grounds for disqualifying the bid.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/14866 

 שימוש מסחרי בתמונה המתעדת יצירת אומנות ללא אישור האומן או קרדיט מהווה הפרת זכות יוצרים.   ה

שלום חיפה: פרסומת מסחרית הכוללת צילום המתעד יצירת אומנות שהוצג בתערוכה, מבלי שנתקבלה רשות האומנית 
פיצוי בתשלום  ומחייב  יוצרים  זכות  הפרת  מהווה  קרדיט  לה  שניתן  ומבלי  לכך  נוספת: .   היוצרת    לקריאה 

ttp://www.afiklaw.com/updates/14867h  

Commercial use of an image documenting a work of art without the artist’s consent or giving it 
credit constitute a copyright infringement.   Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/14868 

  חובת גילוי במשא ומתן אינה חלה על מידע שהיה גלוי וידוע לצדדים.  ו

השלום חי': משכיר אינו חייב לגלות לשוכר מידע אודות עבודות תשתית המבוצעות בסמוך למתחם המושכר ואשר  
  http://www.afiklaw.com/updates/14869 לקריאה נוספת: .  פורסמו לציבור בשלטי חוצות

Disclosure duty during negotiations does not apply to information that was visible and known to 
the parties.   Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/14870 

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

  הי.לעורך דין על מנת שהעובדות תיבחנה היטב בטרם תתקבל החלטה כלש 

  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



 על הקו הדק בין משא ומתן לחוזה מחייב? / יאיר אלוני, עו"ד -די, פרשתי!   . 1

  Enough, I’m Done! - The Fine Line Between Negotiation and a Binding Contract? / Yair 
Aloni, Adv. 

. את המאמר כתב עו"ד יאיר אלוני ממשרד אפיק ושות'   האחרון.היכולת לפרוש ממשא ומתן, גם ברגע  מאמר בנושא    
, ליטיגציה, ) ועיקר התמקדותו בתחום האזרחיwww.afiklaw.comעו"ד יאיר אלוני הינו שותף במשרד אפיק ושות' (

. מקרקעין, מכרזים ומשפט המינהלי.  עו"ד אלוני מוסמך על ידי האפוטרופוס הרשמי להחתמה על יפויי כוח מתמשכים
  http://he.afiklaw.com/articles/a380את המאמר ניתן למצוא בקישור: 

  An article on the ability to withdraw from negotiations, even at the last moment.  The article was written by 
Yair Aloni, Adv. of Afik & Co.   Yair Aloni is a partner at Afik & Co., Attorneys and Notaries (www.afiklaw.com), 
emphasizing on commercial and civil law, including real estate, litigation, tenders and administrative law.  
He is certified in Israel for the execution of lasting powers of attorney.   The article in English may be found at the link:  
https://www.afiklaw.com/articles/a380 

  יקהפסעדכוני   .2

  Legal Updates 

. א  בעל מניות לא יכול להגיש תביעה בשם חברה אם החברה חתומה על הסכם פשרה באותו העניין  

יפו, כב' השופט  -המשפט המחוזי בתל אביבהמחלקה הכלכלית בבית  ,  15.01.2023,  ל.ח פנסו השקעות בע"מ נ' גאלרי ביסטרו בע"מ ואח'  57424-06-20תנ"ג    
  יעקב שרביט 

בשל קנוניה להברחת   38בעלת מניות בחברה ביקשה להגיש תביעה בשם חברה כנגד דיירים במסגרת פרויקט תמ"א  
אשר כרך בתוכו את הסוגיות הסכם פשרה  זה מכבר  אולם, בין החברה לבין הדיירים נחתם.   הפרויקט מידי החברה

  .ידי בעל המניותשהועלו על 

אשר כלל    שקיבל תוקף של פסק דין  הסכם פשרה  כאשר בין צדדים נחתם .   בית המשפט לא אישר את התביעה
לרבות הגשת   מכוח השתק,  מחסום בפני הגשת הליך נוסף באותו עניין  בתוכו סוגיות מסוימת, הדבר עלול להוות
להגיש   היאכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין,  הדרך היחידה לבטל הסתביעה בשם חברה על ידי בעל מניות.   

הסכם הפשרה שנחתם בין החברה  כאן,  , והיא מהווה תנאי מקדמי להגשת תביעה בשם החברה.   בקשה לביטולו 
אשר  ,  כלל קביעת הנוגעות להתנהלות הדיירים במסגרת פרויקט התמ"א  ואשר קיבל תוקף של פסק דין  לבין הדיירים

ובעלת המניות לא ביקשה לבטל את הסכם הפשרה, לא ניתן לאשר את התביעה בשם  מאחר  .   מחייבות את החברה
 רה. בהח

  A shareholder may not file a claim on behalf of a company if the company has 
executed a settlement agreement regarding the same matter 

  A shareholder sought to file a claim on behalf of the company against tenants regarding an urban renewal 
project due to a conspiracy to steal the project from the company.  However, a settlement agreement was 
already executed between the company and the tenants which included the issues raised by the 
shareholder. 

The Court did not approve the motion.  When a settlement agreement is signed between the parties that 
received the validity of a Court holding, this may constitute a barrier to the submission of another claim 
regarding the same matter by virtue of estoppel.  This includes filing a claim on behalf of a company by its 
shareholder.  The only way to cancel such settlement agreement, is to file a motion for its annulment.  Here, 
the settlement agreement that received a validity of a Court holding which was executed between the 
company and the tenants included stipulations regarding the conduct of the tenants within the project, which 
are binding on the company.  Because the shareholder did not request to annul the settlement agreement, 
the motion on behalf of the company cannot be approved. 

.ב  אי הנפקת חשבונית מס/קבלה ושימוש לרעה במסך ההתאגדות עלולים להצדיק הרמת מסך   

  , כב' השופט שרון דניאליבית משפט השלום בכפר סבא, 24.01.2023ואח',  נ' מ.ב.ר. הנדסת בנין ופיתוח בע"מ ואח' רטה 51573-05-17א "ת   

  באופן אישי   לפצותנדרש  נכנסה להליכי פירוק.  בעל המניות  שנשכרה לביצוע עבודות שיפוצים בדירת מגורים  חברה  
   .התגלו בעבודותנזקים וליקויים רבים ש את הלקוחות בגין 

המשפט קיבל את התביעה בחלקה וחייב את בעל המניות באופן אישי בליקויים ובנזקים וזאת מאחר שעשה בית  
,  במקרים חריגים , תיעשה  הרמת מסך ההתאגדות וחיוב אורגן החברה בחובותיה  .  שימוש לרעה במסך ההתאגדות

כאן, בעל המניות לא היה צד    .כדי להונות נושי החברה  ניצול לרעה של עקרון האישיות המשפטית הנפרדתכגון  
מדובר בחברה   עם זאת,  העת.    לחוזה השיפוץ ולא היה ערב אישית להתקשרות החברה שהייתה פעילה באותה

לא דיווחה ומעולם    לא הנפיקה חשבוניות מס/קבלה  אך היאקיבלה תמורה בגין עבודות שבוצעו,    אשר  'משפחתית'
לא עשה את ההפרדה הנפרדת בין כספי החברה לכספיו הלכה למעשה, בעל המניות  על הכנסותיה לרשויות המס.  

החברה לא שילמה אגרה לרשם התאגידים במשך עשר שנים, בנוסף,  ועשה שימוש בכספים ששולמו לחברה.     שלו
לאחר שנכנסה החברה להליכי פירוק בעל   יתרה מכך, גם     .שנים  28ולא הגישה דו"ח שנתי לרשם התאגידים במשך  

 או התנהלות ניהולית   מחדליםב.  אין מדובר  המשיך לעבוד בפרויקטים אחרים, תחת חברה חדשה שהקיםהמניות  
באישיות המשפטית הנפרדת של החברה על מנת להונות את לרעה שימוש המהווה אלא בהתנהלות ,  לא תקינה



  
נדרש לפצות את הלקוחות בגין משכך, הורם מסך ההתאגדות ובעל המניות  ופוגעת בתכלית החברה.   החברה  נושי

 נזקיהם.

  Failure to issue a tax invoice/receipt and misuse of the incorporation veil may justify 
piercing the corporate veil  

A company that was hired to carry out renovation work in a residential apartment entered into liquidation 
procedures.  The shareholder was required to personally compensate the customers for damages and many 
defects discovered in the works. 

The Court accepted the claim in part and held the shareholder is personally liable for defects and damages, 
due to its misuse of the incorporation veil.  Piercing the corporate veil and holding the company organ 
personally accountable with the company debts will be done in exceptional cases such as abuse of the 
principle of separate legal entity to defraud the company creditors.  Here, the shareholder was not a party 
to the renovation  works contract nor was it a guarantor to the company’s obligations that was active at the 
time.  However, in this case it was a 'family' company that received compensation for work performed, but 
it never issued tax invoices/receipts and never reported its income to the tax authorities.  In practice, the 
shareholder did not make the separation needed between the company's funds and its own funds and used 
the funds paid to the company. In addition, the company did not pay its fee to the Corporation Registrar for 
ten years and did not submit an annual report to the registrar of corporations for 28 years.  Moreover, even 
after the company entered into liquidation procedures, the shareholder continued to work on other projects, 
under a new company it founded. These are not mere omissions or improper management but a conduct 
that constitutes an abuse of the company separate legal personality in order to defraud the company 
creditors and harms the purpose of the company.  As a result, the corporate veil was pierced and the 
shareholder was required to compensate the customers for their damages. 

.ג  פגיעה בפרטיות עשויה להוות  לצד שלישי  סרטוני אבטחה   רתמסי 

  כבוד השופטת רחלי טיקטין עדולם, בית המשפט השלום באר שבע,  21.01.2023, לימור מסד נ' נטע רוסו, 14214-05-17תא (ב"ש)   

בית קפה נתן לצד ג' לצפות ולצלם סרטוני אבטחה אשר הועלו לאחר מכן לפייסבוק במסגרת פוסט שהאשים אישה 
  בגניבה.  

כי מסירת הסרטונים לאדם שאינו בעל תפקיד בבית הקפה מהווה הפרה של פרטיות האישה.   ,משפט קבעבית ה
בהתאם להנחיות משרד המשפטים לעניין מצלמות אבטחה הרי שבעוד שמאגר צילומי אבטחה אינו מאגר מידע, הרי 

לצד שליש למסרם  או  שימוש  ובסרטונים  בצילומים  לעשות  האיסור  לרבות  הגבלות,  עליהם  קשור  שחלים  י שאינו 
ולמטרה שלשמה הסכימו הנכנסים לבית הקפה להיות מצולמים, וזאת   לארגון או למטרה שלשמה הוצבו המצלמות 

אלא אם מסירת הצילומים נעשית בנסיבות שבהן הייתה מוטלת על בית הקפה חובה חוקית, מוסרית או חברתית 
מוש במסגרת פרסום פייסבוק המהווה לשון הרע, כאן, גם אם בית הקפה לא ידע שיעשו בצילומים שי  לעשות כן.  

צפייה בסרטונים   ג'  לצד  לאפשר  לו  היה  אסור    ובוודאיהרי שאסור  הוצאה של הסרטונים מחזקתשהיה   ולאפשר 
לבית הקפה לא עומדת כל הגנה של פעולה בנסיבות של חובה חוקית, מוסרית  באמצעות העתקה וצילום.  וושליטת

 לפצות את האישה.  וחברתית ועל כן מסירת הסרטונים מהווה פגיעה בפרטיות ועליאו 

  Transferring security footage to a third party may be infringement of privacy 

A café let a third party watch security footage which was then uploaded to a Facebook post accusing a 
woman of theft.  

The Court held that the giving the footage to a person who does not have a position in the café constitutes 
an infringement of the woman's privacy.  Under the guidelines of the Israeli Ministry of Justice regarding 
security cameras, while a security footage is not a database, restrictions apply to them, including the 
prohibition to make use of the footage or passing them on to a third party which is not related to the 
organization or for a purpose other than that for which the cameras were placed and to which those entering 
the café consented to being filmed.  This, unless the delivery of the footage is done under circumstances 
where the café had a legal, moral or social obligation to do so.  Here, even if the café did not know that the 
footage would be used as part of a Facebook publication that constitutes defamation, it should not have 
allowed a third party to view the footage and is even more obligated not to allow the release of the videos 
from its possession and control through copying.  The café does not have any defense of circumstances of 
legal, moral or social obligation and therefore the delivery of the videos constitutes an infringement of privacy 
and it must compensate the woman. 

, מהווה עילה לפסילת ההצעה מכרזתנאי הסף בנדרש ב, כערבות בנקאיתמזומן במקום  כסף    הפקדת ד.

אלכס  ,כב' השופטים דוד מינץ, בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, 17.01.2023, קר בע"מ-מ.א. אוטומטים בע"מ נ' מש  65-23ע"א   
  יוסף אלרוןו שטיין

הפקידה כביטחון להצעתה ש  למרות  ,נבחרה כזוכה  בטכניוןלהצבה ותפעול של מכונות מזון ושתייה  מציעה במכרז  
    .המכרז הסף של כנדרש בתנאי ,במקום לצרף להצעתה ערבות בנקאית בסכום זה   ש"ח במזומן 10,000

רשאי לעשות   מציע אינו    .הזכייההצעה וביטול  ההצדיק את פסילת    כי אי צירוף הערבות  ,קבעהעליון  בית המשפט  
לדייק ולדקדק בכל אחד ואחד    המחייב כל אחד מהמציעיםעל  -עיקרוןהוא  עיקרון השוויון בדיני מכרזים  .   דין לעצמו

כביטחון להצעתו ערבות  תנאי סף לפיו על כל אחד מהמציעים לצרף    כללמכרז  הכאן,  .   מתנאי המכרז, ללא סייגים
עמידה בתנאי סף זה יביא לפסילת ההצעה.  למרות זאת,  איונקבע ש ש"ח 10,000בנקאית אוטונומית בסך של 



  
ערבות מהווה "כרטיס כזוכה.  צירוף ההמציעה  והכריזה על    צירוף הערבות הנדרשת-מאי  ההתעלמועדת המכרזים  

היא גם מהווה אינדיקציה    ,ערבות בנקאית אינה רק בגדר בטוחה.   המכרז  בשעריהמתיר למציע להיכנס  כניסה"  
לכן, משלא    .  למצבו הפיננסי של המציע, ליחסיו הטובים עם הבנק נותן הערבות, ולאמון שהמציע זוכה לקבל מהבנק

הפרה מדובר ב  באשר  המכרז  בשערי היכנס  ל לא הייתה רשאית, מלכתחילה,  הזוכה בתנאי הסף היא  המציעה  עמדה  
 .השוויון בין המציעותעקרון ברורה של 

  Depositing cash instead of a bank guarantee, as the threshold conditions of a 
tender requirement, is grounds for disqualifying the bid 

A bidder for the placement and operation of food and drink vending machines at the Technion was selected 
as the winner in a tender, even though it deposited ILS 10,000 in cash as a security for its bid instead of 
attaching a bank guarantee of this amount, as required by the threshold terms of the tender. 

The Court held that a failure to attach the guarantee justifies the disqualification of the bid and the annulment 
of the winning.  A bidder is not allowed to take the law into its own hands. The principle of equality in tender 
law is an overriding principle that requires each of the bidders to follow the tender instructions accurately 
and meticulously, without any reservations.  Here, the tender included a threshold condition according to 
which each of the bidders must attach as security to their bid an autonomous bank guarantee in the amount 
of ILS 10,000 and it was stipulated that failure to meet this threshold condition would result in disqualification. 
However, the tender committee ignored the lack of required guarantee and declared the bidder as the 
winner.  A bank guarantee constitutes an "entrance ticket" that allows the bidder to enter the in the tender 
gates.  A bank guarantee is not a mere security.  It is also an indication of the bidder's financial situation, of 
its good relationship with the bank providing the guarantee and of the trust that the bidder is entitled to 
receive from the bank.  Therefore, if the winning bid does not meet the threshold conditions andd it was not 
allowed, from the beginning, to enter in the tender gates as it is a clear breach of the principle of equality 
between the bidders. 

. ה קרדיט מהווה הפרת זכות יוצרים  מסחרי בתמונה המתעדת יצירת אומנות ללא אישור האומן או  שימוש   

 ג'אדה בסול   ת כב' השופט   ,חיפהבשלום  הבית משפט    ,25.01.2023  ,איילת הוכהויזר נ' סוניגו אריזות הובלות ומשלוחים בינלאומיים בע"מ  29296-07-20ת"א      

הופיע צילום    , שביקשה להמחיש את שירותיה בתחום הובלה ושינוע חפצי אומנות,בפרסומת מסחרית של חברה
ועליו הוטבע כיתוב מסחרי ולוגו החברה.  החברה לא קיבלה    המתעד יצירת אומנות של בוגרת בצלאלמתוך תערוכה  

  קרדיט.  ולא נתנה לה בפרסומיהלשימוש ביצירת האומנות האומנית רשות  את

זכות יוצרים היא זכות     .האומניתחברה לפצות את  לוהורה    יוצריםלהפרת זכויות    משפט קיבל את התביעהבית ה
ביצוע ללא הרשאה של מעשה שיוחד לבעל זכות היוצרים הינו בגדר    קניינית והפרתה פוגעת בקניינו של בעל הזכות.  

הציגה את היצירה בתערוכה  האומנית  .  כאן,  הפרת זכות היוצרים, בין שנעשתה בכוונה ובין שנעשתה בלא כוונה
בניסיון   צלם,המאת הזכויות בצילום  בדיעבד  רכשה  החברה    ך מטרות אחרות.  הסכמתה לשימוש לצור והיא לא נתנה  

ת האומנות ביצירה לחברה זכות לעשות שימוש  תקנהלא  רכישת הזכויות בצילום    עם זאת,  .  "להכשיר" את מעשיה
היצירה לרשות הציבור    תהעמדו   התמונה של היצירהגבי  על  ולוגו החברה    מסחרי  כיתובהוספת    המופיעה בצילום.  

, מהווה הפרת זכויות יוצרים ולכן חויבה החברה בתשלום פיצוי קרדיטלה    ומבלי שניתן  האומנית    רשותללא  בדרך זו  
  . אומניתל

  Commercial use of an image documenting a work of art without the artist’s consent 
or giving it credit constitute a copyright infringement 

  In a commercial advertisement of a company, which sought to illustrate its services in the field of 
transportation of artwork, appeared a photo from an exhibition documenting the artwork by a Bezalel 
graduate alongside a commercial inscription and the company’s logo stamped on it.  The company did not 
receive the artist’s consent to such use and did not give her credit in its publications. 

The Court accepted the claim for copyright infringement and the company ought to compensate the artist. 
Copyright is a proprietary right and infringement damages the property of the copyright holder.  Performing 
without permission an act that is exclusive to the copyright holder is a copyright infringement, whether done 
intentionally or unintentionally.  Here, the artist presented the work in an exhibition and did not give her 
consent to any other use than that.  The company later acquired the rights to the photo from the 
photographer, in an attempt to “legalize” its actions, but the acquisition of the rights to the photo did not give 
the company the right to use another’s artwork.  Adding a commercial inscription and company’s logo on 
top of the image of the artwork and by making the artwork available to the public in such way without the 
artist’s consent and without giving her credit, constitutes copyright infringement and therefore the company 
was to compensate to the artist. 

 חובת גילוי במשא ומתן אינה חלה על מידע שהיה גלוי וידוע לצדדים ו. 

  השופט הבכיר, רמזי חדיד, כב'  בית משפט השלום בחיפה, 29.01.2023,  דורון לוי נ' אלמוג ב. ז. בניה והשקעות בע"מ 56908-07-19א "ת   
 

החלה העירייה בעבודות תשתית   מכןזמן קצר לאחר  .   בעל עסק שכר שטח בעיר נשר לצורך הפעלת מינימרקט
  ונהרס מתחם החניה בסמוך למתחם המושכר.  נחסם כביש השירותבמסגרתן  להקמת קווי מטרוניתרחבות 

תום הלב   חובת  .  בשלב המשא ומתןלא הפר את חובת הגילוי  שוקבע    נגד המשכיר   המשפט דחה את התביעהבית  
המצוי בידיעתו של אחד הצדדים רלוונטי להתקשרות דע גילוי מימחייבת  לקראת כריתת חוזה  תןמשא ו בניהול מ



  
חובת כך למשל,  .   חובת גילוי כללית וגורפת על כל המידע המצוי בידיעת הצדדים.  אין מדובר בהמתקשרים בחוזה

פיתוח ביחס לעבודות כלל מצגים לא .  כאן, הסכם השכירות המידע גלוי וידוע לשני הצדדים כאשראינה חלה הגילוי 
הוצגו   העבודות.  עם זאת, שלטי חוצות המתריעים על  בו מצוי המושכר  מחוץ למתחם הפרויקטעשויות להתבצע  ש

לאחר תחילת העבודות  רקהריסת מתחם החניה התעורר ברחבי הדרך עוד טרם חתימת ההסכם.  בנוסף, הצורך ב
ביחס לעבודות מידע  שהמאחר  משכך, ו המשא ומתן.   ולמשכיר לא הייתה ידיעה על כך בשלב    בסביבת המושכר

 התשתית היו בידיעת השוכר עוד טרם חתימת החוזה,  המשכיר לא הפר את חובת הגילוי בשלב המשא ומתן. 

  Disclosure duty during negotiations does not apply to information that was visible 
and known to the parties 

  A business owner leased a space in Nesher for the purpose of operating a minimarket.  A short time later, 
the municipality began extensive infrastructure works for the construction of metro lines, as part of which 
the service road was blocked and the parking lot near the leased area was demolished. 

The Court rejected the claim against the lessor and held it did not breach its duty of disclosure during the 
negotiations.  The duty to act in good faith during negotiations constitute the duty to disclose information 
relevant to the contract that is known to one of the parties entering into the contract.  Such duty is not a 
general and comprehensive disclosure obligation for all information known to the parties.  Hence, the duty 
of disclosure does not apply when the information is visible and known to both parties.  Here, the lease 
agreement did not include representations regarding development works that may be carried out outside 
the project area where the leased property is located.  However, billboards alerting the public of the works 
were displayed around the road before the signing of the agreement.  In addition, the need to demolish the 
parking lot arose only after the beginning of the works and the lessor had no knowledge of this during the 
negotiation phase.  Therefore, and whereas the information regarding the infrastructure works was already 
known to the lessee before the signing of the contract, the lessor did not breach the duty of disclosure during 
the negotiation phase. 
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  * יאיר אלוי, עו"ד /? על הקו הדק בין משא ומתן לחוזה מחייב  - די, פרשתי! 

העיר במרכז  דירה  לרכוש  מעויין  צעיר  דין    .זוג  וממתחיל    ,מצוידים בעורך  משא  להל  התאים הזוג  לסגירת  תן 

לאחר   המוכרים.   עם  בלבדהמסחריים  אחד  המרכזיים   לרובבקשר    להבותהצדדים  מגיעים    יום  הושאים 

.  יום לפי מועד דברים טכיים ששארו פתוחים יסגרו "באותו רגע"ומסכמים ש  מועד לחתימהקובעים    ,והעיקריים 

האם בסיבות שוצרו יתן לכפות "לפרוש" מהמשא ומתן.   ומבקשים    שהתחרטו  הם מודיעיםהחתימה המיוחל,  

  היכן עובר הגבול בין "טיוטה" לבין חוזה מחייב? ? או לדרוש מהם לפצות את המוכרים על הזוג את רכישת הדירה

המבחן .   כרת ברגע שהתהווה מצב של גמירת דעת הדדית בקשר להצעה מסוימת בין מציע לבין היצע מחייב  חוזה  

כדי    .לייסד את מערכת היחסים בחוזה מחייבהסכמה הדדית  ומפגש רצוות בין הצדדים  קיים    הוא האםקרי  העי

פרטי הכס, מהות להתקשרות (כגון:    החיוייםהעיקריים  ם  פרטיל את הלוכצריך גם ל  ייחשב כמחייב הוא  חוזהש

 כשמדובר במכר .   ) מיסיםו  היטלים  חלוקת אחריות לתשלוםהעסקה, התמורה, מועדי התשלום ומסירת החזקה,  

או חתימת אחד   הצדדים  חתימתהיעדר  עם זאת,    .  כתאי לתוקפו  בכתביהיה  חוזה  שהגם  החוק דורש    מקרקעין

  .יתן להתגבר על כךאף  ובמקרים מסוימיםתאי הכרחי , איה מהם

משא להוג ב .  עם זאת, החובה  משא ומתן בכל שלב הלפרוש מכל צד  רשאי  ככלל, כל עוד לא חתם הסכם מחייב  

משא ומתן עשתה הפרישה מהשאלה אם  תשובה להפרישה ממו.  האופן  , חלה גם על  דרך מקובלת ובתום לבומתן ב

והטעמים   שלב בו מצוי המשא ומתן בהתחשב בבין היתר  ,  היא דימית ומשתה ממקרה למקרהאו לא,  ב'תום לב'  

לכן ו   עלולה להיווצר ציפייה אצל צד אחד לביצוע ההתקשרותעל החוזה  קרובים יותר לחתימה  הצדדים  ככל ש .   לכך

קבע כי   1, 2017ספטמבר,  בבמקרה שדון  למשל,    ,כך.    יותר לפרישה מן המשא ומתן  להציג סיבה מוצדקתדרש  

היא לגיטימית מאחר   ,לפי המועד שקבע לחתימת החוזה  בלבד  שעתייםעשתה כ   מכרהפרישה מהסכם  למרות שה

     .התרשמות מהיעדר רציותובשל בצד האחר ולאובדן אמון הוגעים   משיקולים עייייםבעה ש

בטיוט לראות  לדרוש  צד "מאוכזב"  עלול  ששלחהלעיתים  הסופית  כך  ה  חתמה.   שלא  אף  על  דבר  לכל   ,כחוזה 

על   למרות שהוא לא חתם  ברמת גן   מכר דירהל שכרת הסכם  קבע בית המשפט    2, 9201יולי,  במקרה שדון ב  למשל,

קבעו מספר מועדים לחתימת  ו תשע טיוטות הסכם  בין הצדדים לא פחות ממקרה הוחלפו  אותו  ב    . המוכריםידי  

"הכל אישר במייל    המוכריםשא ומתן עורך דים של  מהלך המוסף, בב  .  המוכריםל ידי  עשוב ושוב  ההסכם שדחו  

"טיוטה לצרכי מו"מ בלבד רק חוזה ב  לא צוין כי מדוברטיוטה האחרוה שהוחלפה בין הצדדים  בומוכן" לחתימה  
     .חתום יחייב את הצדדים"

שלא ית המשפט  ב  קבעמכר  ה  חוזהשגם בו עדרה חתימת הצדדים על    3, 2013ביולי,  שדון    אחר  במקרהלעומת זאת,  

מחייבהוכ כחוזה  החוזה  בטיוטת  לראות  הצדדים  כוות  מקרה    .  חה  גבי  באותו  על  בתך "הטיוטה  צוין  ברחל 

   . טיוטת חוזה לצורכי משא ומתן בלבד""ייחשב כוהוא לא יחייב את הצדדים  הקטה", כי בהעדר חתימה על החוזה  

מבמקרה   המרכזיים    4, 2023יואר,  וסף  הושאים  כל  את  וכלל  מפורט  היה  המכר  שהסכם  שלמרות  קבע 

 בלבד   בן יום אחד  שא ומתןהתהל משלב המשא ומתן עדיין לא הסתיים.  באותו מקרה    ,והמהותיים להתקשרות

    . (שלא יתן)  צוין על הטיוטה כי היא כפופה לאישורגם במקרה זה ו

לב  ככלל,   בתום  להוג  החובה  הפרת  של  במקרה  שייתן  עקב הסעד  שגרם  הזק  בעד  הוא "פיצויים  ומתן  במשא 

ומתן".  זאת,   המשא  חריגים    עם  המשפט  במקרים  בית  אכף   להעיקעשוי  אילו  גרם  שהיה  הרווח  בגובה  פיצוי 

או אף לראות בטיוטת החוזה כחוזה מחייב ולהורות על אכיפתו.  לאור כך, מומלץ להיזהר מקבלת החלטות   ההסכם

פזיזות ללא קבלת ייעוץ של עורך דין המתמחה בתחום החוזים ויהול משא ומתן ורצוי שגורם מקצועי יהל באופן 

עם הצד למשא ומתן כדי למזער ככל היתן "תאוות משפטיות" מסוג כזה או אחר.  בלעדי את ההתכתבויות
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Enough, I’m Done! - The Fine Line Between Negotiation and a Binding Contract? / Yair Aloni, Adv.* 

A young couple is interested in purchasing an apartment in the city center.  Equipped with a lawyer, the couple begins 
to negotiate the commercial terms with the sellers.  A day later, the parties already come to an understanding on most 
of the principle issues, set a date for signing and agreed that technical matters that remained open will be closed "on 
the spot".  A day before the expected signing date, they announce that they changed their mind and seek to "withdraw" 
from the negotiations.  Are the couple to be forced to purchase the apartment or compensate the sellers under such 
circumstances? Where lies the fine line between a "draft" and a binding contract? 
A binding contract is concluded where a mutual consent regarding a particular offer has arisen between the offeror 
and the offeree.  The main test is whether there is a meeting of wills between the parties and a mutual consent to 
establish the relationship in a binding contract.  For a contract to be considered binding, it should also include the 
main details essential to the transaction (such as: details of the property, the nature of the transaction, the 
consideration, the dates of payment and delivery of possession and division of responsibility for payment of levies 
and taxes).  When it comes to real estate transactions, the law also states that the contract must be in writing as a pre-
condition for its validity.  However, the parties’ signature, or even signature of one of them, is not a necessary an 
essential condition and in some cases, may be overcome. 
In general, as long as no binding agreement is signed, each party may withdraw from the negotiations at any stage. 
However, the obligation to conduct negotiations in an acceptable manner and in good faith also applies to the manner 
of withdrawal .  The answer to the question of whether the withdrawal was done in 'good faith' or not, is dynamic 
and may changes from case to case, inter alia, considering the stage the negotiations are and the reasons for the 
withdrawal.  The closer the parties are to signing, the more likely it is that one party will expect the contract to be 
executed, and therefore it is necessary to present a more justified and based reason for withdrawal.  Thus, for example, 
in the case heard in September, 2017, it was held that although the withdrawal from the agreement was made only 
two hours before the date set for the signing of the contract, it was legitimately based as it arose from substantive 
considerations relating to the loss of trust in the other party and due to the impression of his lack of seriousness. 
Sometimes a "disappointed" party may demand to consider the final draft that was sent as a binding contract even 
though it was not signed at all.  Thus, for example, in a case heard in July, 2019, the Court held that a contract was 
made to sell an apartment in Ramat Gan even though it was not signed by the purchasers.  In that case, no less than 
nine contract drafts were exchanged between and several deadlines were set for the signing, which were repeatedly 
postponed by the purchasers.  In addition, during the negotiations, the purchasers' lawyer confirmed in an email that 
"everything is ready" for signing the contract and in the last draft that was exchanged between the parties was “clean” 
and did not state that it was a "draft for negotiation purposes only, only a signed contract will bind the parties". 
However, in another case heard in July, 2013, in which the parties' signatures on the contract were also absent, the 
Court held that it was not shown that the parties intended to view the draft as a binding contract.  In that case, it was 
noted on the draft in a clear and unambiguous way, that in the absence of a signature on the contract, it would not be 
considered as binding and would be considered as "draft for negotiation purposes only".  In another case heard in 
January, 2023, it was held that although the contract was detailed and included all the main and essential issues for 
the contract, the negotiation phase was not yet over.  In that case, a one-day negotiation was conducted, and in this 
case as well, it was noted on the draft that it was subject to approval (which was not given at that time). 
In general, the remedy that will be given in case of breach of the obligation to act in good faith in negotiations is 
"compensation for the damage caused due to the negotiations".  However, in exceptional cases, the Court may grant 
compensation in the amount of the profit that would have been incurred if the agreement was enforced or even 
consider the draft as a binding contract and order its enforcement.  In light of this, it is highly recommended to be 
cautious  before making rash or impulsive decisions without receiving a legal advice from a lawyer specializing in 
the field of contracts and negotiations and it is also recommended that a professional will exclusively manage the 
correspondence with the negotiating party in order to minimize as much as possible "legal accidents" of any kind.   

 
  *Yair Aloni is a partner at Afik & Co., Attorneys and Notaries (www.afiklaw.com), emphasizing on commercial and civil law, 
including real estate, litigation, tenders and administrative law.  He is certified in Israel for the execution of lasting powers of attorney.  
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 


