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  תוכן עניינים
  

) 1952נובמבר,  9 – 1874נובמבר,  27אפיק ושות' מציינת את יום השבעתו של המדען ד"ר חיים עזריאל ויצמן  (
  1949פברואר,  17 –הראשון של מדינת ישראל כנשיאה 

Afik & Co. marks the day of inauguration of the scientist Dr. Chaim Azriel Weizmann (November 27, 
1874 - November 9, 1952) as the first president of the State of Israel - February 17, 1949 
Afik & Co. отмечает день инаугурации ученого д-ра Хаим Азриэль Вейцмана (27 ноября 1874 - 9 
ноября 1952) в качестве первого президента Государства Израиль - 17 февраля 1949. 
 

  כשותף במשרד אפיק ושות' קונסטנטין קליימןהצטרפות עו"ד   .1
  .CISוינהל את תחום הלקוחות דוברי הרוסית ופעילות במדינות ההצטרף כשותף במשרד אפיק ושות' עו"ד קונסטנטין קליימן 

Constantin Klaiman, Esq. joined the firm of Afik & Co. as a partner and will lead the field of Russian-speaking clients and 
operations in the CIS jurisdictions. 
Адвокат Константин Клайман присоединился к фирме Afik & Co. в качестве партнера и будет курировать 
направление по ведению русскоязычных клиентов и операциям в юрисдикциях стран СНГ. 

  מעמד בישראל לידוע בציבור של אזרח ישראלי קבלת מאמר: .    2
  ממשרד אפיק ושות' ,יניב פרידהוףמאת עו"ד  "המדורג קבלת מעמד בישראל לידוע בציבור במסגרת "ההליךמאמר בנושא 

An Article by Yaniv Friedhof, Adv. on the issue of requesting an Israeli status for non-married couples under the process known as the 
“Graduated Process” 
Статья Янив Фридхоф, адвоката по вопросам касательно запросов на получение статуса Израильтянина для пар, не 
состоящих в браке, в рамках процесса, известного как «Процесс постепенного урегулирования". 

  עדכוני תאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערך.    3
Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 
 

  רשם החברות יתחיל לציין ברישומיו גם עיקול שהוטלו על מניות החברה שבידי בעל מניות  .א
 לפועל על מניות חברה.העליון: רשם החברות מחויב לציין ברישומיו עיקולים שניתנו על ידי בתי המשפט ולשכות ההוצאה 

The Registrar of Companies will register liens made on shares of companies held by shareholders 
 

  מפרק חברה שמונה על ידי בית משפט יוחלף רק בנסיבות של חריגה קיצונית מסבירות. ב
לקראת סוף הליך הפירוק כך קטניםמחוזי ת"א: החלפת מפרק תעשה רק במקרים קיצוניים; ככל שהבקשה להחלפת המפרק תוגש 

 קבלתה.  סיכויי 
A liquidator appointed to a company by the Court will be replaced only under circumstances of extreme deviation from 
reasonableness. 
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  ניתן להרים מסך בין שתי חברות שאינן תחת בעלים זהים במקרים של התחמקות מנושים והונאה. ג
 אחרת חברה משפחתית חדשהמחובות עבר באמצעות העברת פעילות עסקית של חברה אחת ללא ניתן להתחמק : שלום ראשל"צ

 במטרה להתחמק מנושיה של החברה קודמת וניתן יהיה להרים מסך בין שתי החברות הקשורות.  ידי קרוב משפחהעל שהוקמה 
It is possible to lift the corporate veil of two different companies that are not under the same owners in cases of creditors in 
cases of defrauding creditors 
 

  עבודהדיני ו קנין מסחריעדכוני משפט מסחרי, .    4
Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 
 

  בל הפטר משכונות על נכסים שלו בטלים אף הםכשחייב בפשיטת רגל מקא. 
גל כל החובות וכל המשכונותמחוזי נצרת: נושה מובטח שבחר לא לממש את הבטוחה בעצמו כפוף לכללי הכינוס; בסיום הליכי פשיטת ר

  .בטלים
When a bankrupt is discharged of all debts pledges on the bankrupt's assets are lifted 
 

 ירקטור עשוי להיחשב גם כעובד של החברהד. ב
 דירקטור עשוי להיחשב עובד ולא נדרש הסכם פורמלי אך נדרשת הוכחה לכךעבודה ת"א: 

A director of a company may also be deemed an employee 
  

  עדכוני מקרקעין:    .5
Real Estate Updates 

  חלוקה בעין שנערכה במסגרת ירושה אינה מחליפה הסכם שיתוף במקרקעין
ות דעת מקדימהולחלוקת שימוש בבנין שלא נרשם כבנין משותף במסגרת צוואה אין תוקף משפטי מחייב כל עוד לא ניתנה ח: ת"אשלום 
   משותפים (מושע).המפקח על הבתים המשותפים כנדרש בחוק; מעמד היורשים הוא של כבעלי זכויות  מטעם

Distribution in kind that was made as part of a will does not replace a land-sharing agreement 
 
 

  
איש וכוללת פרסומים מקצועיים תמציתיים 5,500רשימת התפוצה של משרד אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון, מופצת אחת לשבועיים לקהל של כ 

המעניינים את הקהילה העסקית והינם בתחומים בהם עוסק המשרד. להסרה מהתפוצה או הצטרפות יש לשלוח מייל לכתובת בנושאים משפטיים
 newsletter@afiklaw.com בלבד שיועבר בשלמותובכותרת לכתוב "אנא הסירו/צרפו אותי לרשימת התפוצה". ניתן להעביר עדכון זה לכל אדם ו

וללא כל שינוי. אין האמור בעדכון ייעוץ משפטי ובכל נושא מומלץ לפנות למשרדנו על מנת שהעובדות תיבחנה היטב בטרם תתקבל החלטה כלשהי.
  http://www.afiklaw.com למאגר פרסומים קודמים:  

  

 
Afik News is the biweekly legal and business Israel news bulletin published by Afik & Co. (www.afiklaw.com).   
Afik News is disseminated every second week to an audience of approximately 5,500 subscribers and includes concise professional 
publications on legal and business Israeli related issues of interest to the business community in areas in which the Afik & Co. firm deals. 
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 Afik & Co. for a specific advise 
with any legal issue you may have.  For previous Afik News publication see http://www.afiklaw.com . 
 

  
Afik Новости – это вестник юридических и деловых новостей Израиля, выходящий раз в две недели, который публикуется Afik & 
Co. (www.afiklaw.com). К сожалению, на данном этапе лишь небольшая часть его переведена на русский язык. 
Afik Новости выходят каждую вторую неделю для аудитории примерно 5,500 подписчиков и включают краткие 
профессиональные публикации по юридическим и связанным с бизнесом вопросам, представляющим интерес для делового 
сообщества в областях профессиональной практики фирмы Afik & Co. Для подписки на рассылку (или отписки) от рассылки, 
пожалуйста, отправьте письмо по электронной почте newsletter@afiklaw.com с названием "Пожалуйста, удалите из списка 
рассылки" или "Пожалуйста, добавьте меня в список рассылки." Вестник новостей Afik защищен авторским правом, но может 
свободно передаваться при условии, что отправляется в целом и без каких-либо изменений. Ничто, содержащееся в Afik
Новости, не может рассматриваться в качестве юридической консультации. Для получения консультации по любым юридическим 
вопросам свяжитесь с нами Afik & Co. Для просмотра предыдущей публикации Afik Новости см. http://www.afiklaw.com (на иврите, 
а некоторые на английском языке). 
 



 
  כשותף במשרד אפיק ושות' קונסטנטין קליימןהצטרפות עו"ד .     1

Constantin Klaiman, Esq. Joins Afik & Co. as the Partner in Charge of CIS Markets   
  

Адвокат Константин Клайман присоединился к фирме Afik & Co. в качестве партнера и 
будет курировать направление русскоязычных клиентов и операции в юрисдикциях 
стран СНГ. 
Деятельность адвоката Клаймана будет сосредоточена на корпоративном праве, 
инвестициях, недвижимости и судебных разбирательствах в Израиле, а также в 
странах содружества независимых государств. Адвокат Клайман имеет квалификацию 
адвоката как в Израиле, так и в Нью-Йорке и говорит на русском, украинском, иврите и 
английском. 
Мы прилагаем профиль нашей фирмы на иврите, английском и русском языках после 
присоединения адвоката Клаймана. 

  
עו"ד קונסטנטין קליימן הצטרף כשותף במשרד אפיק ושות' וינהל את תחום הלקוחות דוברי הרוסית 

  .CISופעילות במדינות ה
מתמקדת בעיקר בתחום החברות, ההשקעות, המקרקעין והליטיגציה, של עו"ד קליימן פעילותו 

והוא  סמך כעורך דין בישראל ובניו יורקמועו"ד קליימן בישראל ובמדינות ברית המועצות לשעבר.  
  .רוסית, אוקראינית, עברית ואנגליתדובר 

  הצטרפותו של עו"ד קליימן.מצורף פרופיל משרדנו בעברית, אנגלית ורוסית לאחר 
  

Constantin Klaiman, Esq. joined the firm of Afik & Co. as a partner and will lead the field of 
Russian-speaking clients and operations in the CIS jurisdictions. 
Attorney Klaiman's activity will be focused on corporate law, investments, real estate and 
litigation, in Israel as well as in the former Soviet Republics. Attorney Klaiman is qualified as 
an attorney both in Israel and in New York and speaks Russian, Ukrainian, Hebrew and 
English. 
We attach our firm profile in Hebrew, English and Russian after the joining of attorney 
Klaiman. 
 

  קבלת מעמד בישראל לידוע בציבור של אזרח ישראלימאמר: .    2
Article: Israeli Status for a Common Law Spouse of an Israeli  

  
למעמד בישראל זרח ישראלי קשר זוגי עם אאשר מנהל ישראלי  שאלת זכאותו של אדם שאינובנושא מאמר 

  זוג נשוי.גם אם הם לא  מכוח "ההליך המדורג"
An article about the question of the entitlement of a non-Israeli who is involved in a 
relationship with an Israeli citizen to receive a legal status in Israel under the process known 
as the “Graduated Process” even if they are not a married couple. 
 
Статья о вопросах, касающихся права получения правового статуса в Израиле для 
лица, не являющегося Израильтянином, но состоящего в отношениях с 
гражданином/гражданкой Израиля в рамках процесса, известного как «Процесс 
постепенного урегулирования». 
 

  ה האנגלית והעברית ניתן למצוא בקישור:את המאמר בשפ
The article may be found in the following link: 
Статьи на английском языке и иврите можно найти по следующей ссылке: 

198.pdfhttp://www.afiklaw.com/files/articles/a  

במשפט  העוסק  )www.afiklaw.comאפיק ושות', ( במשרד עורך דין, יניב פרידהוףהמאמר הוא מאת עו"ד 
  .  המסחרי, דיני חברות והגירה

 
The article is by attorney Yaniv Friedhof, of the law office of Afik & Co., Attorneys and Notary 
(www.afiklaw.com) whose main practice areas are commercial law, corporate law and 
immigration. 
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Статья адвоката Янив Фридхоф, Фирма Afik & Co., адвокаты и нотариус 
(www.afiklaw.com), чья основная практика – это отрасли коммерческого права, 
корпоративного права и вопросы иммиграции. 
    

  תאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערךעדכוני .     3
    Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 

  ת החברה שבידי בעל מניותרשם החברות יתחיל לציין ברישומיו גם עיקול שהוטלו על מניוא. 
The Registrar of Companies will register liens made on shares of companies held by shareholders  

השופטים אסתר כב'  ,05.01.2016העליון,  המשפט בית, רשם החברות נ' אליהו גרונדשטיין –מדינת ישראל  2162/13ע"א [
 ]תחיות, עוזי פוגלמן ויצחק עמי

  
תביעה ניתן צו עיקול על נכסי הנתבע, בהם גם על מניות שהחזיק. מכיוון שהחברה שעל חלק  במסגרת

ממניותיה הוטל עיקול לא ניהלה ספרים באופן מסודר ביקש התובע לבצע רישום של העיקול אצל רשם 
ל המניות החברות אך נדחה מכיוון שברשם החברות רשומים רק עיקולים על נכסים של החברה ולא ע

  שבידי בעלי מניותיה. 
בית המשפט העליון קבע, כי על רשם החברות לרשום במרשם עיקולים שהוטלו על ידי בתי המשפט או 
לשכות ההוצאה לפועל בשלב הראשוני ובעתיד אף לרשום עיקולים אשר הוטלו על ידי רשויות אחרות כמו 

  המרכז לגביית קנסות ורשויות מקומיות. 
   

As part of a claim that was filed the Court ordered a lien on assets of the defendant, 
including shares of an Israeli company. The company did not have any organize 
registration books, and the plaintiff requested the Companies Registrar to register lien but 
was rejected because the Companies Registrar registers only liens on assets of the 
company and not on shares held by the company shareholders. 
The Supreme Court held that the Companies Registrar must register liens of the Israeli 
courts or by the Legal Executioner Office and in the future to also register orders of other 
agencies such as the Governmental Fine Collection Center and municipal authorities. 
 

  מפרק חברה שמונה על ידי בית משפט יוחלף רק בנסיבות של חריגה קיצונית מסבירות  . ב
A liquidator appointed to a company by the Court will be replaced only under circumstances of 
extreme deviation from reasonableness 

- המחוזי בתל אביב המשפט בית, נ' כונס הנכסים הרשמי תל אביב ואח' S.H.G Golden & Silver LTD 2000-12-12פר"ק [ 
 ]השופט איתן אורנשטייןכב' סגן הנשיאה  ,14.01.2016יפו, 

  
לחברה ניתן צו פירוק ומונה לה מפרק. בעל מניות המיעוט טען כי יש להחליף את המפרק בטענה 

  שגרם לנזקים משמעותיים לחברה ולנושיה. 
בית המשפט קבע כי הביקורת השיפוטית על החלטות בעל תפקיד מטעם בית המשפט תוגבל 

דעת רחב לנושא התפקיד. למצבים קיצוניים של חריגה מסבירות, תוך הותרת מתחם שיקול 
תחושה סובייקטיבית לפיה איבד בעל מניות המיעוט את אמונו במפרק אינה טעם לפעולה קיצונית 

חת כמה וכמה מקום בו הבקשה הוגשה לקראת סוף הליך הפירוק של החלפת המפרק, על א
וקבלת הבקשה תוביל בהכרח להחזרת הליך הפירוק לימיו הראשונים. אשר על כן דחה בית 

  המשפט הבקשה. 
A company was liquidated by the Court and a liquidator was appointed thereto.  A minority 
shareholder claimed that the liquidator need be replaced because he caused material 
damage to the company and its shareholders. 
The Court held that judicial review of decisions of an officer of the Court will be limited to 
extreme cases of deviation from reasonableness in order to leave vast discretion to the 
officer. 
A subjective feeling of a minority shareholder who lost faith in the liquidator is not 
sufficient grounds for the extreme action of replacement of a liquidator, especially when 
the motion is made close to the end of the liquidation process and accepting the motion 
will necessarily require setting the liquidation process back to its beginning.  Thus, the 
Court rejected the motion. 
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  הניתן להרים מסך בין שתי חברות שאינן תחת בעלים זהים במקרים של התחמקות מנושים והונא. ג
It is possible to lift the corporate veil of two different companies that are not under the same owners 
in cases of creditors in cases of defrauding creditors 

לציון,  בע"מ, בית משפט השלום ראשוןא. דניאל פירזול בע"מ נ' א.ד כיפוף ומעקות   11644-11-12[תא (ראשל"צ) 
 סגן הנשיאה] –,כב' השופט ארז יקואל  02.02.2016

  
לא שילמה עבור ו לחדלות פירעוןנקלעה  בעל עסק סיפק מוצרים שונים לחברה, אולם החברה

ובדרישה לביצוע  בגין המוצרים לבית המשפט הוגשה תביעה לקבלת התמורה מוצרים אלה. 
אמצעות בתו של בעל המניות, מייסד החברה הוקמה בזו חברה נוספת בטענה שהרמת מסך כלפי 
  .תמשיך את פעילות החברה מתוך מטרה להתחמק מנושיםשהחייבת, על מנת 

  
אשר נועדו למנוע מצב  קיימים חריגים האישיות המשפטית הנפרדתלעקרון כי בית המשפט קבע, 

ת נושים, בו משמש המסך המפריד בין החברה לבעלי מניותיה, מסתור לפעילות שלילית, להונא
להתחמקות מהדין או מחיובים חוזיים.  על מנת להרים את מסך ההתאגדות, יש להוכיח כי נעשה 
שימוש לרעה ביתרון האישיות המשפטית הנפרדת, במטרה להונות אדם, או לקפח נושה, באופן 

שם כ הפוגע בתכלית החברה ותוך נטילת סיכון בלתי סביר ביחס ליכולתה לפרוע את חובותיה.
תן להרים את מסך ההתאגדות בין חברה לבין בעלי עניין בה, כך ניתן להרים את מסך שני

ההתאגדות בין שתי חברות, כאשר מוכח כי האחת הוקמה במטרה להבריח את נכסיה של השנייה, 
  להתחמק מחובותיה ולהונות את נושיה.

  
מייסד ו של הבת כחברה משפחתית, בהנהלתה שלהוקמה החברה החדשה במקרה דנן, הוכח כי 

עיל אותה, ניהל אותה בפועל בעל המניות ומייסד החברה המקורית מפבעוד ש החברה הותיקה,
החברה ולמעשה פעל כרוח החיה שמאחורי החברה  קשרי עבודה עם לקוחות וספקי לרבות ניהול

ראוי לראותן כישות  אשרחברות קשורות, שתי החברות הינן החדשה. בנסיבות אלה נפסק כי 
שם המעיד על  םעל אף רישוזאת  למייסד החברה המקורית,אחת וכי הן שייכות בפועל  עסקית

  בעלים שונים. 

 
A business owner has provided various products to a company, but the company went 
bankrupt and did not pay for these products. A claim for compensation in respect of the 
products was filed to Court with the requirement of lifting the veil on another company 
claiming it was established through the shareholder's daughter, founder of the original 
company, in order to continue the company's operations with the aim to evade creditors. 

The court held that there are exceptions for the principle of a separate legal entity which 
are designed to prevent a situation in which the corporate veil, who separates the 
Company from its shareholders, when it’s used to conceal a negative activity, defraud of 
creditors, evade the law or contractual charges. To lift the corporate veil one has to prove 
misused of the corporate’s separate legal personality, in order to deceive people, or 
deprive creditors, in a manner which is entirely against the company’s purpose and by 
taking an unreasonable risk with respect to its ability to repay its debts. Similar to lifting 
the veil against a shareholder, lifting the veil between two different companies is also 
possible, when it has been shown that one established to smuggle the assets of the other, 
to evade its responsibilities and to defraud the creditors, just as you and its stakeholders. 

In the present case, it was proven that the new company was established as a family 
company, managed by the original company founder’s the daughter, while the he runs the 
business de facto, including conducting a working relationship with customers or suppliers 
and actually functioning as the live spirit behind the new company. Under these 
circumstances, it was held that the two companies are related, and they must be 
considered as one business entity that actually belong to the founder of the original 
company, despite the record indicating the name of different owners. 
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  .    עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה4
  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

  כשחייב בפשיטת רגל מקבל הפטר משכונות על נכסים שלו בטלים אף הםא.
 When a bankrupt is discharged of all debts pledges on the bankrupt's assets are lifted 

, כב' 03.02.2016מי מחוז חיפה והצפון בע"מ, בית המשפט המחוזי בנצרת, אלביליה נ' כונס נכסים רש 54293-03-12[פש"ר 
  חמו]-השופט יוסף בן

  
החייב נכנס להליכי פשיטת   במסגרת הסכם מימון נרשם לטובת החברה המממנת משכון על דירת מגורים.

א רגל במסגרת הגישה המממנת תביעת חוב שאף אושרה בחלקה על ידי הנאמן בפשיטת הרגל, אך ל
שנים הסתיימו הליכי  3לאחר כ  קיבלה את הכספים מכיוון שבקופת פשיטת הרגל לא היה מספיק כספים.

פשיטת הרגל בהפטר, אולם המממנת סירבה להסיר את המשכון על דירת המגורים כשטענה, בין היתר, 
 ה. שהיא חידשה את השיעבוד ברשם המשכונות בתקופת הליכי פשיטת הרגל וכך שמרה על זכויותי

נושה מובטח רשאי לממש   בית המשפט קבע, כי הבקשה להסרת המשכון היא חלק מהליך פשיטת הרגל.
נושה   בעצמו את הבטוחה שלו במקום להכניסה לקופת הכינוס ולקבל את כספו במסגרת הליך הכינוס.

ד ובוודאי מובטח איננו יכול "לישון על זכויותיו" ולהימנע או להשתהות תקופה ארוכה במימוש השעבו
בכל מקרה, מרגע שחייב הופטר   שכשהנושה הגיש תביעת חוב רגילה הוא מאבד את הבטוחה שלו.

חידוש רישום המשכון אין לו   בטלים כל חובותיו וכשבוטל החוב מתבטל גם המשכון שבא להבטיחו.
הכנסים  משמעות משום שהחייב היה בהליכי פשיטת רגל אותה עת והמממנת לא קיבלה את אישור כונס

 לחידוש.
 למען הגילוי המלא, משרד אפיק ושות' ייצג בתיק זה את החייב.

As part of a financing agreement the lender received a pledge over an apartment of the 
debtor.  The debtor enters bankruptcy proceeding and the lender filed a debt-claim to the 
appointed bankruptcy receiver, which was approved in part by the receiver, but did not get 
the money because the bankruptcy estate did not have sufficient funds. After about three 
years the debtor was discharged of all debts but the lender refused to lift the pledge and 
claimed, among other things, that it renewed the pledge during the bankruptcy 
proceedings to retain its rights. 

The Court held that the request to remove the pledge is part of the bankruptcy 
proceedings. A secured creditor may realize its security by itself instead of entering it into 
the bankruptcy estate and receiving the funds through the bankruptcy procedures. A 
secured creditor cannot "sleep on its rights" and avoid or delay the realization of the 
security, especially when it filed a debt-claim to the receiver. In any case, once the debtor 
was discharged from all obligations the debts is cancelled and so is the pledge that was to 
guarantee such debt. The renewal of the pledge registration has no meaning because the 
debtor was in bankruptcy proceedings at the time and the creditor did not receive the 
approved of the receiver for the renewal. 

For the sake of full disclosure, the office of Afik & Co. represented the debtor in this case. 

 
 דירקטור עשוי להיחשב גם כעובד של החברה. ב

A director of a company may also be deemed an employee 
, 23.12.2015בנית מערכות חימום והסקה בע"מ  נ' ידין בנית, בית הדין האזורי לעבודה בירושלים,  11551-11-15ם) -[סעש (י

  ]נציג ציבור (מעסיקים) גב' אלישע שחף, נציג  ציבור (עובדים) גב' חיה דסקל, כב' השופטת שרה שדיאור
  

למרות שבין הצדדים התנהל מניות הסתכסך עם בעלי מניות אחרים בחברה משפחתית.  דירקטור ובעל
מעביד בינו לבין -יחסי עובד לקיוםבית הדין לעבודה וטען כי פנה להדירקטור הליך בבית המשפט למשפחה 

    .החברה
בודה פורמלי אין צורך בחוזה עייחשב כעובד של החברה ודירקטור אין מניעה שבית הדין לעבודה קבע, כי 

כעובד  הדירקטורהחברה או ברישום בפרוטוקול אשר לפיו התקבל  ןבתקנוים אלה אלא די בקביעת יחס
או הצביע על הוראת תקנון או פרוטוקול בנושא ולכן  חוזה.  במקרה זה הדירקטור לא הביא כל החברה

 ענייני משפחה. צריכה להתברר בבית המשפט ל המחלוקת האמיתיתומעביד -חסי עובדינקבע שאין 
 
A director and shareholder of a company was in dispute with the other shareholder in a 
family held Company. Although proceedings were held in the Family Court the director 
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approached the Labor Court and argued that employer-employee relationship exist 
between him and the Company. 
The Court held that there is a director may also be deemed and employee of the company 
and there is no requirement for a formal employment agreement.  It is sufficient to set this 
in the bylaws of the company or in a protocol under which the director is accepted as an 
employee.  In this case the director did not bring any agreement or pointed to any 
provision of the bylaws or a protocol to that regard and thus no employer-employee 
relationship exist and the real dispute need be held before the Family Court.  
 

  עדכוני מקרקעין.    5
Real Estate Updates 

  חלוקה בעין שנערכה במסגרת ירושה אינה מחליפה הסכם שיתוף במקרקעין
Distribution in kind that was made as part of a will does not replace a land-sharing agreement 

, כב' השופטת כרמלה 25.01.2016יפו, -דוד עזרא נ' אליה אלישה, בית משפט השלום בתל אביב  38552-05-14"א) [תאק (ת
 האפט]
  

היורשים. דירות בין הוואה חלוקת השימוש של הסדיר במסגרת צ בעלים של בנין שלא נרשם כבית משותף
  . קרקעיןועלתה שאלת מעמד היורשים במסכסוך בין היורשים  התעוררלימים 

לא ניתן להתייחס לצוואה ולתשריט המצורף אליה כהסכם שיתוף בעל תוקף משפטי כי בית משפט קבע, 
מחייב שכן הלכה למעשה מדובר בחלוקה בעין, שבעניינה לא ניתנה חוות דעת מטעם המפקח על רישום 

ים ה הינו של בעלעושה שימוש בלעדי בדירכל בעלי דירה ה מעמד . על פי חוקהבתים המשותפים כנדרש 
תוך  באופן בלעדי הוא מחזיקלהמשיך ולהחזיק בדירה בה  ולכן אינו יכול במשותף (במושע) של כלל הבניין

היחסי  החלקמיתר הבעלים להשתמש בדירה או ליהנות מפירות השכרתה בשכירות חופשית, על פי מניעה 
 .בבעלות על הבניין

An owner of a building, which is not registered as a condominium, arranged in a will the 
partition and right of use of the apartments by the heirs. A conflict arose between the heirs 
and the question of rights of the heirs in the real estate was raised. 

The Court held that the will and the sketch of distribution of the apartments between the 
heirs does not have the status of a binding legal effect because in practice it is a division in 
kind, which under law requires an opinion of the Commissioner of Condominiums 
Registration. The status of each owner of apartment who uses the apartment exclusively is 
of a joint holder of the entire building and as such cannot continue to hold the apartment 
exclusively and prevent the other owners from using the apartment or enjoy the fruits of its 
leasing to other pro rata to the percent of holding in the entire building. 
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  * עו"ד ייב פרידהוף, / ישראלישל אזרח  לידוע בציבורבישראל קבלת מעמד 

אדם שאיו ישראלי והשוי לאזרח ישראלי זכאי לקבל מעמד בישראל במסגרת הליך הקרא "ההליך 

ממי שאיו ישראלי להיות בקשר זוגי כמובן במציאות הגלובלית הוכחית לא יתן למוע המדורג".  

  אך האם במקרה כזה יהיה זכאי בן הזוג למעמד בישראל? ם אם הם לא מתחתים,ג עם אזרח ישראלי

לצורך הגשת בקשה להסדרת המעמד במסגרת ההליך המדורג אין צורך שבי הזוג יהיו שואים כדין 

בחית הקשר הזוגי , עם זאת  ומספיק להוכיח כי אלו עוים על הקריטריוים של "ידועים בציבור".

  .ותכלול בחית מסמכים וראיוות יותרב המחמירג אים שואים תהייה במקרה שבי הזו

מהשלב בו תוגש הבקשה להסדרת המעמד יחל שלב מקדמי אך מרכזי של בדיקת כות הקשר בין 

יתן הצדדים תוך בחיה מעמיקה וקפדית של המסמכים שהוגשו על ידי בי הזוג. כבר בשלב זה 

לאפשר לבי  למעמד וזאת כדי הבקשעד למתן החלטה בדה בישראל עקרוית לקבל רישיון שהיה ועבו

   הזוג להמשיך ולהל חיים משותפים סדירים.

בן הזוג שאיו ישראלי שהה בישראל על פי אשרת עבודה בתוקף, הגשת  אםעם זאת, חשוב לדעת שגם 

עוד  .מתהקיי עשויה להוביל לבטלות אשרת העבודה לרשיון זמיהגשת בקשה בקשה למעמד ללא 

חשוב לציין, כי ככל שבמהלך הבדיקה יווכח משרד הפים כי התוים אשר הוצגו על ידי המבקשים 

 חשוב שבי הזוג יוועצו, קדמימזה אשר חזה להיות כבר בשלב ולכן  היתרהבטל יתאים מדוייקים, 

ם אותם יגישו מעודכן בהלי משרד הפים ואשר יוכל לסייע לבי הזוג בבחירת המסמכיהבעורך דין 

   .ולוודא כי מצבם של הצדדים לא יורע בעקבות הגשת הבקשה תובקשהלצורך גיבוש 

 הסיכון בהגשת כאשר ל לא להגיש בקשהללצדדים כ בתחום עשוי לעיתים להמליץמוסה עורך דין 

בקשות שחומר הראיות שבהן מלמד כי הקשר זאת מכיוון שגובר על הסיכוי בהסדרת המעמד.  הבקשה

ביטול המעמד ו בי הזוג איו כה או שמרכז חייהם איו בישראל עשויות להוביל לדחיית הבקשהבין 

 למצב בו בן הזוג שאיו ישראלי יגורש מישראל. אף  מסוימיםובמקרים ורישיון העבודה הזמי 

וג עם עורך דין הבקיא בתחום אשר יחה את בי הז אלה עשויים להחסך מבי הזוג אם יוועצוסיכוים 

בוגע לאופן הפיה לרשויות הרלווטיות, דרך בחירת המסמכים הכוים ועריכת טפסי הבקשה. ככל 

וככל שלמסמכים אלו יצורפו אסמכתאות רלווטיות,  להלים הקיימיםשמסמכים אלו יערכו בהתאם 

   . לקבלת החלטה שלא להתחיל בו , למצער,או הצלחת ההליךכך יגדל הסיכוי ל

ן לפות למשרד הפים בבקשה למעמד גם ללא עורך דין, חשוב לבצע זאת באמצעות כך, למרות שית

   עורך דין הבקיא בתחום, ביחוד כאשר בי הזוג אים שואים.

                                                 

אין בסקירה כללית  . והגירה דיי חברותתר במשפט המסחרי, , העוסק בין היעורך דין במשרד אפיק ושות' והי ידהוףיב פרעו"ד י *

 בטרם קבלת כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו. המתמחה בתחום זהזו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין 

  afiklaw@afiklaw.com.או באמצעות הדואר האלקטרוי:  ,6093609-03לפרטים וספים: 
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Status for a Non-Israeli Common Law Spouse of an Israeli / Yaniv Friedhof, Adv.† 

A non Israeli who married an Israeli may request an Israeli status under the process 
known as the “Graduated Process”. In the current global world, it is, of course, impossible 
to prevent a non-Israeli to be in a relationship with an Israeli without a formal marriage 
but can such unmarried spuse receive an Israeli status?  

For the purpose of applying for Israeli statuse under the "Graduated Process", it is not 
necessary for the couple to be legally married and it is sufficient to prove that they 
comply with the status of "Common Law Marriage". However, in such a case, the 
examination of the spusal relationship between the couple will be stricter  and will 
include review of documents and intreviews.  

At the stage in which the motion is filed a preliminary but material stage of review of the 
sincerity of the spousal relationship will beging by thorough and careful review of the 
documents submitted by the couple. Already at this stage the non-Israeli may request a 
temporary stat permit and work permit until a decision on the application, in order for the 
couple to continue managing normal spousal relationship.  

However, it is important to know that even if the non-Israeli spouse was in Israel under a 
valid work permit, applying for status without applying for a temporary license may lead 
to the cancelation of the existing work permit. It is also important to note that, during the 
examination if the Ministry of the Interior will find that the information provided by the 
applicants was not accurate, this may lead to an immidiate cancellation of any permit 
granted and therefore at this preliminary but important stage it is important that the couple 
will consult an attorney up to date with the Ministry of Interior procedures and whom can 
assist the couple in choosing the necessary documents to file and ensure that the status of 
the couple will not be affected to the detriment by the application. 

An experienced lawyer may sometimes recommend the parties not to apply at all, if the 
risks involved are higher than the chances of the application. This is because applications 
in which evidence teach that the relationship between the couple is not sincere or that the 
center of life of the couple is not in Israel may lead to rejection of the application and 
cancellation of the temporary status and work permit.  In some cases it may even lead to 
deportation of the non-Israeli spouse. Such risks may be prevented if the couple consult 
with an attorney knowledgeable in this area who will guide the couple how to approach 
the pertinent authorities, selection of the correct documents and drafting the application. 
The better such documents are drafted pursuant to the existing procedures and include the 
required documentation, the greater the chances of success in the procedure or, if the 
chance are not high, to the correct decision not to commece the procedure at all. 

Thus, although one may contact the Ministry of Interior without a lawyer, it is important 
to do it through an attorney knowledgeable in this area, especially in the case of an 
unmarried couple.  

                                                 

† Advocate Yaniv Friedhof is an attorney at the law office of Afik & Co., Attorneys and Notary 
(www.afiklaw.com) whose main practice areas are commercial law, corporate law and immigration. 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 














