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  תוכן עניינים
  

                                Afik & Co. wishes a happy Passover  אפיק ושות' מאחלת חג אביב שמח

  מעובד שהתפטר ללא התראה עה מוקדמת לסיום העסקה ופיצוי הוד :מאמר .    1
  ממשרד אפיק ושות' ,שירה זקן פורתמאת עו"ד  זכאות המעסיק לפיצוי מעובד שהתפטר ללא מתן התראה מראשמאמר בנושא 

An Article by Shira Zaken Porat, Adv. on the issue of employer’s rights to compensation if employee resigns without prior notice 

  כתבה אודות תיק שבו מייצג משרדנו פרסום משרדנו בתקשורת:.     2
Our office in the Media: Newspaper publications regarding a legal case in which Afik & Co. represents 

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

 קבלת כסף באופן פרטי בגין פרויקטים של החברה תיחשב כהברחת נכסים וכעילה להרמת מסך  .א
את  הניצלוא כדין נכסים של ההבריחיש לחרוג מעקרון האישיות המשפטית הנפרדת כאשר הוכח שבעלת המניות  :לוד-מחוזי מרכז

  .לרעה במטרה להתחמק מנושים של החברה אישיותה המשפטית הנפרדת של החברה
 
Diverting company proceeds will be considered concealment of assets, and a cause for lifting the corporate veil 
 

  בעל מניות בחברהלחייב את ה'רוח החיה' בחברה בתשלום ארנונה גם אם אינו  ניתן  .ב
; יחזיק מניות וחובה כי יחזיק בפועל במניות החברה, ודי בכך שבן זוגלצורך הקביעה כי אדם הוא בעל שליטה בחברה אין : פהמחוזי חי

  .בחוב הארנונה של החברהחייב אותו באופן אישי מקום ל יש מקום בו היה בן הזוג הרוח החיה בחברה
 

The guiding spirit of a company may be held accountable for company’s property tax debt even if not a shareholder 
 

  
  נושא משרה בתאגיד חייב לוודא שהתאגיד לא מעסיק עובדים זרים ללא רישיוןג. 

חברות של אדםארצי לעבודה: קיימת אחריות נושא משרה גם אם התאגיד חתם על עסקת טיעון או כלל לא הואשם; רישום ברשם ה
   כדירקטור לא יוצר לבדו אחריות בנושא העסקת עובדים זרים וצריך להראות ניהול בפועל.

 
An officer of a corporation must ensure that the corporation does not employ foreign employees without a permit 
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  עבודהדיני ו קנין מסחריעדכוני משפט מסחרי, .    4
Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 
 

  הסכם יעוץ ובו חיוב השתדלות להבדיל מחיוב תוצאה לא מופר כשהתוצאה לא מושגתא. 
 ה הפרה שלו.  שלום חיפה: חוזה השתדלות אינו מחייב הגעה לתוצאה מסוימת ולכן אי הגעה לתוצאה אינ

 
A consulting agreement with an endeavors obligation unlike a result obligation is not breached if the result is not obtained   
 

  הסרה מהירה של צילום מפר זכויות יוצרים מאתר אינטרנט תפחית את סכום הפיצוי באופן דרמטיב. 
תיזקף לזכות המפר כחלק  התובעסמוך לאחר הפנייה של הפרה  חת הגנת חוק זכות יוצרים;  הסרתצילומים חוסים תת"א:  שלום

 משיקולים להפחתת הפיצוי.
 
Quick removal of an infringing photo from an internet website dramatically reduces the compensation 
 

    ביית ריביות הסכמיותן לא תאפשר גאי הגשה לגביה של פסק דיחקיקה: . ג
Law Update: A verdict that was not endeavored to be enforced within 13 months will not bear interest beyond the interest 
set by law 
 

  :עדכוני מכרזים.    5
Tender Law Updates 

 דה במכרז אשר בוצעו בה שינויים והסתייגות בניגוד לתנאי המכרז יש לפסול הצעה יחי
לא ניתן לבצע שינויים במסמכי המכרז בשל הפגיעה בשוויון;  אי קיום בעבר של כללי המכרזים אינה יוצרת נוהג שיש להמשיך מינהלי נצרת: 

  לקיים.
  

A tender bid filed with changes and reservations to the terms of the tender will be disqualified  
 

  עדכוני מקרקעין:    .6
Real Estate Updates 

 לעסקה נוגדת במקרקעין ולהעדפת הרוכש השני רישום הערת אזהרה עשוי לגרום אי 
  .ולא ידע אודות העסקה הראשונה תום לביש להעדיף את הרוכש השני בזמן אם פעל בבעסקאות נוגדות : העליון

 
Failure to record a Cautionary Note may cause favoring a second and contrary transaction  
 

  
איש וכוללת פרסומים מקצועיים תמציתיים 5,600ים לקהל של כ רשימת התפוצה של משרד אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון, מופצת אחת לשבועי

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

 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 5,600 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 . 
 

 



 
  הודעה מוקדמת לסיום העסקה ופיצוי מעובד שהתפטר ללא התראהמאמר: .    1

Article: Employment termination notice and compensation from an employee who 
resigned without a notice 

  
    .זכאות המעסיק לפיצוי מעובד שהתפטר ללא מתן התראה מראש בנושאמאמר בנושא 

  
An article on the issue of employer’s rights to compensation after employee resigns without 
any prior notice. 
 
 

  את המאמר בשפה האנגלית והעברית ניתן למצוא בקישור:
The article may be found in the following link: 

http://www.afiklaw.com/files/articles/a203.pdf  

העוסקת   )www.afiklaw.com( עו"ד שירה זקן פורת, עורכת דין במשרד אפיק ושות'המאמר הוא מאת  
   עיקר בתחום העסקאות הבינלאומיות, מיזוגים ורכישות, תאגידים, דיני עבודה וליטיגציה מסחרית.ב
 

The article is by attorney Shira Zaken Porat ,Adv. of Afik & Co., Attorneys and Notary 
(www.afiklaw.com) whose main practice areas are international transactions, mergers and 
acquisitions, corporate law, labor law and litigation. 
 

  .   משרדנו בתקשורת2
  

וכן , בעיתון ידיעות אחרונות 2016אפריל,  17כתבה שפורסמה על ידי הכתבת ליטל דוברוביצקי ביום מצ"ב 
אודות , בעיתון דה מרקר 2016אפריל,  21פרת נוימן ויורם גביזון ביום כתבה שפורסמה על ידי הכתבים א

  הליך משפטי בו מייצג משרדנו.  

בבעלות משרדנו הגיש לאחרונה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשת פירוק נגד ברן אפקו, חברת בת 
   ון ש"ח. אי פירעון חוב של למעלה מחצי מילי קבוצת ברן וזאת עקב החברה הציבורית שלמלאה 

Attached is an article published by reporter Lital Dobrovitzky on April 17, 2016, in the Yediot 
Aharonot newspaper and also an article published by reporters Efrat Neuman and Yoram 
Gabison on April 21, 2016, in the TheMarker newspaper regarding legal proceedings in 
which our firm represents a client. 
Afik & Co. recently filed a liquidation Motion at the Tel Aviv District Court against Baran 
EPCO, a wholly owned subsidiary of the publicly traded company Baran Group, due a debt 
of more than half a million ILS. 
  

  
  ניתן למצוא בקישור: ידיעות אחרונותבעיתון  את הכתבה

The article in the Yediot Aharonot newspaper (in Hebrew only) can be found at: 
 

.pdf203http://www.afiklaw.com/files/press/p  
  

  ניתן למצוא בקישור: דה מרקרהכתבה באתר את 
The article in the TheMarker newspaper (in Hebrew only) can be found at: 

 
.pdf203ahttp://www.afiklaw.com/files/press/p 

http://www.themarker.com/markets/1.2922398 
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  תאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערךעדכוני .     2
    Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 

 קבלת כסף באופן פרטי בגין פרויקטים של החברה תיחשב כהברחת נכסים וכעילה להרמת מסךא. 
Diverting company proceeds will be considered concealment of assets, and a cause for lifting the 
corporate veil 

השופטת   ', כב13.04.2016השלום בצפת, סמיר שמס אלדין נ' שעאר זיאד בע"מ, בית המשפט   61800-12-13תא (צפת) 
  רבקה איזנברג]

  
נגד  הוגשה גם תביעההתשלום.  לחברה אולם החברה התחמקה מ ביצע עבודהבעל מקצוע 

  .בעלת המניות בחברה
עיקרון יסוד בדיני החברות הינו כי חברה היא אישיות משפטית נפרדת ואין שבית המשפט קבע, 

ככלל, נושא משרה בחברה או  .עם מעשי וחובות האורגנים שלהלזהות את מעשיה וחובותיה 
ון זה,תיעשה רק במקרים ובנסיבות סטיה מעיקר. לא חב באופן אישי בחובות החברה בעליה,

חריגות בהם הוכח כי נעשה שימוש באישיות המשפטית הנפרדת כדי לסכל כל דין, או לקפח אדם, 
כגון שהוכחה הפקת טובת הנאה של האורגנים לעצמם בדרך של מרמה, הברחת נכסים, ערבוב 

  בין נכסים וכיוצ"ב. 
ריקון החברה מנכסיה מתוך ניסיון לעלה פבמקרה דנן, החברה נקלעה לקשיים ובעלת המניות 

פרטי ה לחשבונה, בין היתר באמצעות הנפקת חשבוניות על שמה וקבלת כסף להתחמק מנושים
  לכן בעלת המניות אחראית לחובות החברה. .בגין פרויקטים של החברה

  
A professional provided work to a company but the company failed to pay. The claim was 
filed also against the shareholder of the company.  
 
The Court held, that it is a fundamental principle of corporate law that the company is a 
separate legal entity from its shareholders and its actions and obligations will not be 
identified with the actions and obligations of its organs. In general, an officer of the 
company or its owner will not be personally indebted for debts of the company. Deviation 
from this principle will be made only in exceptional circumstances and in cases where it 
was proven that the separate legal personality was used to circumvent the law or 
discriminate against a person, such as gaining a benefit by the organ by fraud, 
concealment of assets, mixing properties or the sort. 
 
In the present case the company encountered financial difficulties and the shareholder 
operated to divert company funds in order to avoid rights of creditors, including by issuing 
invoices under the shareholder’s name and receiving funds for company’s projects. 
 
 



  
-5-  

  
www.afiklaw.com NotaryAfik & Co., Attorneys and                וטריוןאפיק ושות', עורכי דין ו 

 

  

  לחייב את ה'רוח החיה' בחברה בתשלום ארנונה גם אם אינו בעל מניות בחברה ניתן ב. 
The guiding spirit of a company may be held accountable for company’s property tax debts even if 
is not a shareholder 

משפט לערעורים -המחוזי בחיפה בשבתו כביתת המשפט , ביזאהר ואח'מועצה מקומית עוספיא ואח' נ'  62199-10-15[ע"א 
  השופטים ד"ר עדי זרנקין, רבקה פוקס וחננאל שרעבי], כב' 20.03.2016אזרחיים, 

  
למרות שאינו בעל מניות בה אלא  בחוב ארנונה של חברהדרשה לחייב אדם המועצה מקומית 

   .חברה בפועלאך הוא זה ששלט ב אשתו ובנו
    

שאית לגבות את חוב הארנונה הסופי מבעל ררשות המקומית כי  ,קובע הישראלי חוק ההסדרים
כי לצורך הקביעה כי אדם הוא בית המשפט קבע,   .במקרים מסוימיםהשליטה בחברה הפרטית 
שיהיה בפועל בעל די בכך וחובה כי יחזיק בפועל במניות החברה בעל שליטה בחברה אין 

גם מי שמחזיק  שבפקודת מס הכנסה יש לראותשליטה" "בעל בהתאם להגדרה של . השליטה
  . , כבעל שליטהבעקיפין, לבדו או יחד עם קרובו, בזכות למנות מנהלבמישרין או 
המוציא בעלה של בעלת המניות ואביו של בעל המניות הנוסף היה בפועל מכיוון ש במקרה דנן

מנהל למנות  את האפשרותלו  מעניק מעמדו הוא כזה שבוודאיו החברהוהמביא בניהול ענייניה של 
 אותוחייב ראות בו אחראי באופן אישי ולמקום ל ישש הרי ,בעזרת "קרובו", בין בעצמו ובין בחברה
  בחוב הארנונה של החברה.בעלי המניות יחד עם 

 
A local council sought to obligate a person in the city tax debt of a company although 
such person was not a shareholders at all but his wife and son were but he in fact ran the 
company. 
The Israeli Economic Arrangements Law states that the local authority is entitled to collect 
the definitive property tax debt from a controlling shareholder of a private company in 
certain circumstances. The Court held that in determining that a person is a controlling 
shareholder there is no requirement that such person actually holds shares in the 
company and it is sufficient that he is in fact the holder of control.  The definition of 
"controlling party" in the Israeli tax code sees a person as a control holder if owning, 
directly or indirectly, alone or together with relatives, the right to appoint a director. 
In the present case, one shareholder's husband and a second shareholder’s father was 
the actual manager of the company and his position is such that certainly gave him the 
possibility to appoint a director of the company, whether by himself or with "relatives."  
Thus, he should be personally accountable with the shareholders of the company to the 
property tax debt. 
 
 

  נושא משרה בתאגיד חייב לוודא שהתאגיד לא מעסיק עובדים זרים ללא רישיון . ג
An officer of a corporation must ensure that the corporation does not employ foreign employees 
without a permit 

, בית הדין הארצי לעבודה, כב' השופטים לאה 19.04.2016בע"מ,  1991מדינת ישראל נ' א.י.ל סלע  4602-07-14ארצי) [עפ (
 גליקסמן, אילן איטח ומשה טוינה]

  
חברת בניה הורשעה בהעסקת עובדים זרים ללא היתר וכתב אישום הוגש גם נגד מי שהיה רשום 

 רקטור שלה.ברשם החברות כבעל המניות היחיד בה והדי
בית הדין לעבודה קבע, כי על פי חוק נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שאפשר למניעת 
עבירות העסקת עובדים זרים על ידי התאגיד ונטל ההוכחה הוא על נושא המשרה להראות שלא 

בית הדין הפנה לפסיקה בנושא הגבלים   התרשל ועשה כל שאפשר כדי למנוע את העבירה.
ם בה נקבע שבמקרה בו תאגיד אינו אחראי גם נושא המשרה אינו אחראי, אולם לא חייבים עסקיי

להגיש כתב אישום נגד התאגיד כדי להגישו נגד נושה המשרה ובמקרה של הסדר טיעון נגד תאגיד 
עם   אדם עשוי להיות מנהל גם אם אינו רשום כדירקטור.  עדיין עשוי נושה המשרה להיות אחראי.

הדין קבע, כי רישום ברשם החברות של אדם כבעל מניות או כדירקטור לא יוצר אחריות  זאת, בית
  פלילית ונדרש להראות שהאדם גם פעל בפועל כנושא משרה בתאגיד ולכן בעל המניות זוכה.
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A construction company was indicted for employing foreign employees without a work 
permit and an indictment was filed also against a person who was registered at the 
Companies Registrar as the sole shareholder and director. 
The Labor Court held that under law an officer of a corporation must do everything 
possible to prevent offenses of employing foreign employees by the corporation and the 
burden of proof to show that the officer was not negligent and did everything possible to 
prevent the offense is on the office. The Court referred to cases dealing with antitrust 
offence in which it was held that if a corporation is not liable, the office is not liable, but 
there is no requirement to indict the corporation in order to indict the officer and even if 
the corporation reached a plea bargain the officer might still be found liable.  A person 
may be a manager, even if not listed as a director. However, the Labor Court held that the 
fact that a person is listed at the Companies Registrar as a shareholder or a director does 
not create criminal liability and it is required to show that the person actually acted as an 
officer of the corporation.  Thus the shareholder was exonerated. 
 

  .    עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה3
  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

  הסכם יעוץ ובו חיוב השתדלות להבדיל מחיוב תוצאה לא מופר כשהתוצאה לא מושגת . א
A consulting agreement with an endeavors obligation unlike a result obligation is not breached if 
the result is not obtained   

, בית משפט השלום בחיפה, כב' השופט Magnetecs Corporation, 12.04.2016איתי גלבוע נ'  38208-04-13[תא (חי') 
  אחסאן כנעאן]

  
ק ופיתוח עסקי התקשר בהסכם מול חברה וקיבל שכר חודשי אשר בשלב כלשהו הפסיק יועץ שיוו

להיות משולם כשהחברה טענה שהיועץ לא השיג את התוצאות שנדרשו ממנו ולכן ביטלה את 
   ההסכם בשל הפרתו ולא נדרשה למתן הודעה מוקדמת על הפסקת ההסכם כפי שנקבע בהסכם.

ההסכם שנכרת בין הצדדים כחוזה השתדלות להבדיל מחוזה  בית המשפט קבע, כי יש לסווג את
חיוב השתדלות הוא חיוב לנקוט את כל האמצעים המתאימים למען השגת המטרה בלי  -תוצאה 

מכיוון שכך, גם אם   להתחייב להשגתה, להבדיל מחיוב תוצאה שמטרתו השגת תוצאה מסוימת.
בהפרת הסכם ולא רשאית הייתה לבטלו החברה לא הייתה מרוצה מהשירות שקיבלה, לא מדובר 

 ללא הודעה מוקדמת.
  

A marketing and business development consultant entered into an agreement with a 
company and receives a monthly consideration, which at some point ceased to be paid.  
The company contended that the consultant did not achieve the required results and 
therefore it terminated the agreement due to breach and was not required to provide prior 
notice despite the language of the agreement that stipulated so. 
The Court held that the agreement between the parties should be classified as an 
endeavors obligation rather than a result obligation – an endeavors obligation is an 
obligation to take all appropriate measures to achieve the goal without committing to 
actually achieve it, unlike a results obligations aimed at actually achieving a particular 
result. Therefore, even if the company was not satisfied with the service received, the 
consultant was not in breach of contract and the company was not entitled to terminate 
the agreement without prior notice. 
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  ירה של צילום מפר זכויות יוצרים מאתר אינטרנט תפחית את סכום הפיצוי באופן דרמטיהסרה מה. ב
Quick removal of an infringing photo from an internet website dramatically reduces the compensation 
 

המשפט השלום בתל אביב, כב' השופטת בית , 03.04.2016, אלון נ' רוז הפקות אירועים א.ת. בע"מ ואח' 19031-06-11[ת"א 
  אלט]-רונית פינצ'וק

  
בעל אתר אינטרנט הגיש תביעה נגד בעל אתר אחר בגין עשיית שימוש בתמונות מהאתר שלו ללא 

  קבלת היתר.  
מלבד הזכויות הכלכליות שבידי . יוצרים זכות חוקבית המשפט קבע, כי צילומים חוסים תחת הגנת 

מוסרית להיות מזוהה עם היצירה שלו.  לצורך קביעת - בעל זכות היוצרים עומדת לו גם זכות אישית
בין היתר, את היקף ההפרה, משך הזמן שבו שיקוליו, במסגרת ייקח  היקף הפיצוי בית המשפט

מח לנתבע בשל ההפרה, שנגרם לתובע, הרווח שצבוצעה ההפרה, חומרת ההפרה, הנזק הממשי 
  בין הנתבע לתובע ותום לב הנתבע. מאפייני פעילות הנתבע, טיב היחסים 

זכות עם זאת, בית המשפט זקף ל . במקרה דנן, התמונות צולמו על ידי התובע והן ראויות הגנה
 42וראה בכל  התובעלאחר הפנייה של שלו הצילומים מהאתר  כי פעל במהירות להסרתהנתבע 
שבוצעו כהפרה אחת, מאחר ומדובר בהפרות הומוגניות באופיין ובטבען ומאותו סוג.  בית הפרות 

  בלבד. ₪  2,500המשפט קבע לכן פיצוי נמוך של 
  

An owner of a website sued an owner of another website for using pictures from the 
website without permission.  
The Court held that photos are protected under the Copyright Act. Apart from the 
commercial rights that a copyright owner holds, the owner is entitled to a personal-moral 
right to be identified with the creation. In order to determine the extent of compensation 
the Court may consider, inter alia, the extent of the infringement, the length of time the 
infringement took place, the severity of the violation, the actual damage caused to the 
claimant, the gain for the defendant from the infringement, the characteristics of the 
defendant's activity, the nature of the relationship between the defendant and the claimant 
and the defendant's good faith. 
In the present case the photos were taken by the claimant and are worthy of protection. 
However, the Court saw as mitigating circumstances the fact that defendant acted quickly 
to remove the photos from the website shortly after the claimant request and the Court 
saw the 42 violations committed as one violation, because these violations were 
homogenous in nature and type. Therefore, the Court set a law compensation of ILS 2500 
only. 
 

  חודש לא ישא ריבית מעבר לקבוע בחוק 13פסק דין שלא הוגש לגביה בתוך . ג
A verdict that was not endeavored to be enforced within 13 months will not bear interest beyond the interest 
set by law 

  ]751עמ'  07.04.2010מיום  2548, ס"ח תשע"ו מס' 2016-), התשע"ו50יקון מס' [חוק ההוצאה לפועל (ת
  

, במקרה שפסק דין או שטר לא הוגשו 2016תיקון לחוק ההוצאה לפועל קובע, כי החל מאפריל, 
יום לאחר פסק דין או מועד פירעון של  30לגביה בחלוף שנה מהמועד שניתן היה לבצע זאת (

יבית מעבר לקבוע בהסכם בין הצדדים או לריבית הקבועה בחוק, לפי הנמוך שטר), לא ישאו אלה ר
תיקון זה נועד למנוע את התופעה של המתנת נושים לתפיחת הריבית ההסכמית   מביניהם.

  שקבעו בהסכם בטרם הם פותחים בהליכי גביה לפי החוק.

An amendment to the Israeli Execution Law states that as of April, 2016, in case a verdict 
or a note were not submitted for enforcement, after the first anniversary of the date such 
could have been submitted for collection (30 days after a date of a verdict or the date set 
in the note) it shall not bear interest beyond the lower of the interest set in the agreement 
between the parties and the interest rate set by law. This amendment is intended to 
prevent the phenomenon of creditors waiting for the contract interest to accumulate 
before commencing enforcement proceedings. 
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  מכרזיםעדכוני     .4
Tender Law Updates 

 יש לפסול הצעה אשר בוצעו בה שינויים והסתייגות בניגוד לתנאי המכרז 
A tender bid filed with changes and reservations to the terms of the tender will be disqualified  

, בית המשפט 11.04.2016מקומית מג'אר, ) בע"מ נ' מועצה 2003וח (סמארט ביט סוכנות לביט  60309-02-16[עתמ (נצ')  .1
 לעניינים מנהליים, כב' השופט דני צרפתי]משפט -המחוזי בנצרת בשבתו כבית

בוצעו בה שינויים ביחס לתנאי שבמכרז לעריכת ביטוחי המועצה המקומית הוגשה הצעה אחת בלבד, 
משא ומתן. באמצעות  ההמכרז והתקשר הלביט פסלה ההצעה,והוראות מסמכי המכרז. המועצה 

והרשות אישרה זאת בעבר.  הבמסמכי ההצע דומים שינויים נעשו קודמות בשנים גםהמציעה טענה ש
 עקרונית הסתייגות לה שצורפה או, המכרז לתנאי בהתאם שלא השהוגש בית המשפט קבע, כי הצעה

 עלולה התהי כפי שהוגשהר מאחר וקבלתה ה  ההצעה נפסלה כדין בין היתפסול – יסודי שינוי או
 כלולים היו לו והיו משתתפים בו אשר ייתכן, במכרז השתתפו שלא פוטנציאליים לפגוע במציעים

 בהתאם שלא הרשות פעלה בעברגם אם   .המציעה היחידה ידי על שנעשו התיקונים המכרז במסמכי
 את להכשיר כדיואין בכך  נהל תקיןן דרכה ולפעול בהתאם למלתק מחובתה להפחית בכך אין, לדין

      . בשיוויון לפעול מהחובה סטייה לאפשר או ם בהצעהפגמי
In a tender for a local council insurance contracts only one bid was submitted, which 
included many changes to the tender documents. The council disqualified the bid, canceled 
the tender and opened negotiation process with another party. The bidder claimed that in 
previous years similar changes in the proposal documents were accepted. 

The Court held that a tender deviating from the tender or to which were attached material 
reservations or fundamental changes will be disqualify.  The bid was duly rejected inter alia 
because its acceptance as filed might have harmed potential bidders who did not participate 
in the tender and might have participated in it had it included the amendments made by the 
sole bidder.  Even if in the past the council did not adhere to the law, this does not reduce its 
obligation to amend its way and act in accordance with proper administration and this does 
not rectify the flaws in the bid or enable deviation from the requirement to act equally. 

  עדכוני מקרקעין.    5
Real Estate Updates 

  אי רישום הערת אזהרה עשוי לגרום לעסקה נוגדת במקרקעין ולהעדפת הרוכש השני 
Failure to record a cautionary note may cause favoring of a second and contrary transaction  

העליון בשבתו כבית משפט לערעורים , בבית המשפט 12.04.2016בשארה ג'וזיף נ' עפיפה אנדראוס ג'רייס,  368/15עא [
  אליקים רובינשטיין, כבוד השופט יצחק עמית, כבוד השופט נעם סולברג]המשנה לנשיאה השופט  אזרחיים, כבוד

  .לרוכש אחר קרקע נמכרה ולא נרשמה הערת אזהרה.  המוכר מכר את הקרקע בשנית
. רישום אזהרהיש לנקוט גישה מחמירה כלפי מי שלא פעל לרישום הערת כי ת המשפט קבע, בי

הערת אזהרה הוא אמצעי בעל עלות מינימלית שיש בו כדי למנוע מצב של עסקאות נוגדות ביחס 
עת בחוסר תום לב או  ביצע את העסקה לרכישת המקרקעיןהשני הרוכש  אםעם זאת,  למקרקעין.

  אזהרה.האי רישום הערת מחדל יזכה לעדיפות למרות  הראשון  הרוכש אז ,הקודמת העסקהידע על 
הערת  לא רשםו וםבריששנים מלהשלים את העסקה משך עשרות נמנע הרוכש הראשון  במקרה דנן

 ולכן, ב בביצוע העסקהנהג בחוסר תום ל ולא לא ידע אודות העסקה הראשונה הרוכש השני . אזהרה
  .יה בזמן גוברתיהעסקה השנ

Real property was sold but no cautionary note was recorded.  The seller sold the real 
property again to a different purchaser. 

The court held that a hard-line approach should be taken against one who fails to record a 
cautionary note. Recording a cautionary note is a measure with minimal cost that can 
prevent contrary transactions on the same land. However, if the second purchaser executed 
the transaction with bad faith or with awareness of the first transaction, the first transaction 
will prevail despite the failure to record a cautionary note.  In the present case the first 
purchaser failed to record the transaction for decades and did not record a cautionary note.  
The second purchaser knew nothing about the first transaction and acted in bona fide while 
carrying out the transaction, therefore the second transaction prevails.  
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  *עו"ד שירה זקן פורת / תראהה ללאפיצוי מעובד שהתפטר הודעה מוקדמת לסיום העסקה ו

  

בשאלה ה לקוח רולאחפה אליו ות המשרד בתחום דיי העבודה לקוחבמסגרת הליווי השוטף של 

ללא כל העבודה לאלתר, עזב את מקום החליט להתפטר ושלו  עובד כיצד עליו לפעול במקרה בו

האם רשאי לקזז את הפיצוי מהמשכורת  האם המעביד זכאי לפיצוי מהעובד?  .התראה מוקדמת

  האחרוה שעליו לשלם לעובד?

הן המעסיק והן העובד קובע כי  2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות התשס"א

כזו צריכה הודעה דרשים לתת האחד לשי הודעה מוקדמת במקרה של פיטורים או התפטרות. 

 . ציין את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכיסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרותליתן בכתב ולה

המקבל  ולסוג העובד.  כשמדובר בעובד אורך ההודעה המוקדמת משתה בהתאם לזמן העבודה

יום לכל חודש בששת החודשים הראשוים לעבודה,  משכורת חודשית קבועה אורך ההודעה הוא

  יומיים וחצי לכל חודש לאחר מכן והחל מסיום שת עבודה אחת התקופה עומדת על חודש ימים.

במקרה של עובדים אחרים (למשל עבודה לפי שעות) תקופת ההודעה המוקדמת היא יום לכל חודש 

ימים ועוד יום לכל  21יה, יימים ועוד יום לכל חודש בשת העבודה הש 14בשת העבודה הראשוה, 

   חודש בשת העבודה השלישית וחודש ימים לאחר שת העבודה השלישית.

מי עבודה לכל דבר אך מעסיק המפטר עובד יכול לוותר על הדרישה כי ימי ההודעה המוקדמת הם י

 העובד יעבוד בימים אלה אך עדיין יהיה מחויב לשלם לעובד שכר בגין ימים אלה. 

 שלם למעסיקדרש להעובד זה כבמקרה  סרב לעבוד בימים אלה?תפטר ומאך מה קורה כשעובד מ

 פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא יתה הודעה מוקדמת. 

פיצוי/ תמורת הודעה מוקדמת מעסיק רשאי לקזז את האופרטיבית? האם אך מה מבחיה 

יתן לקזז שקבע ש צו הרחבההיה קיים  טרם כיסת החוק לתוקף ממשכורתו האחרוה של העובד? 

 פיצוי זה ממשכורתקיזוז  יכולת קובע זכאות לפיצוי אך שותק לעייןאמם החוק אך  ם זהסכו

כי יתן לקזז משכרו של עובד  ורת פסקי דין מהשים האחרוות קבעו בתי הדין לעבודהבש העובד. 

.  עם זאת, ה שלגביה לא יתה הודעה מוקדמתסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופ

שעשה מזכויותיו של עובד לשכר כדי לוודא שלא מקוזזים סכומים  חשוב לבחון היטב כל קיזוז

  שאים יתים לקיזוז.

על כל פים, מעסיק אשר מוצא עצמו בפי שוקת שבורה עת עובד מתפטר ועוזב את מקום העבודה 

אך לאלתר, מבלי לתת הודעה מוקדמת להתפטרות, זכאי לקבל פיצוי בגין התהלות זו על פי חוק 

  . לגבי יישום הוראות החוק והפסיקהבתחום העוסקים ייוועץ בעורכי דין מוטב כי 

                                                 
בתחום העסקאות ) ועוסקת בעיקר www.afiklaw.comושות' (משרד אפיק עו"ד שירה זקן פורת היה עורכת דין ב *

אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו   .מסחריתוליטיגציה  , דיי עבודהתאגידים מיזוגים ורכישות, הבילאומיות,

  בטרם קבלת כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו. המתמחה בתחום זהומומלץ להיוועץ בעורך דין 
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Prior notice for termination of employment and employer’s rights to 
compensation if employee resigns without prior notice /Shira Zaken Porat, Adv. * 

As part of the ongoing accompaniment of office clients in the labor law field, a client 

turned to us recently with a question of how to act in a case in which an employee 

resigned and left the workplace immediately, without any prior notice. Is the employer 

entitled to compensation from the employee? Can he set it off from the last salary 

payment due to the employee? 

The law states that both the employer and the employee are required to give each other 

advance notice in the event of dismissal or resignation. Such notice must be given in 

writing and specify the day of the notice and the day of entry into force of the dismissal 

or resignation. Length of the advance notice varies depending on the time of 

employment and type of employee. When an employee receives a monthly salary the 

length of the advanced notice is one day for each month in the first six months of 

employment, two and a half days per month thereafter and once one year of employment 

is completed, one-month notice.  In the case of other employees (e.g. work by the hour) 

the advance notice period is a day per month in the first year, 14 days and one day per 

each month of employment in the second year, 21 days and one day per each month of 

employment in the third and one month after the third year of employment. 

The advanced notice days are regular working days but the employer can waive the 

requirement from the employee to work in these days, provided that the employer will 

pay the wages in respect of such days.  

But what happens when an employee resigns and refuses to work in the advanced notice 

days? In such case the employee must pay the employer compensation in an amount 

equals to the regular salary for the period for which notice was not given.  

Can an employer deduct the compensation for the last notice of the employee?  Before 

the specific law took effect there was an extension order that determined that this amount 

can be offset, however while the law does stipulate entitlement to compensation it is 

silent regarding the question of whether compensation may be offset from the 

employee's salary. The recent years’ labor Courts holding is that it is possible to offset 

from the employee’s salary an amount equal to the employee's regular salary for the 

period for which notice was not given. However, it is important to carefully examine 

any offsetting to ensure that only amounts that may be offset are indeed offsetting.  

In any case, an employer who finds himself in a hopeless situation when an employee 

resigns and leaves the job immediately without giving notice for resignation, is entitled 

to receive compensation for such conduct by law but it is advisable to consult with 

lawyers in the field for the implementation of the provisions of the law and case law .  
  

                                                 
 *Advocate Shira Porat Zaken is an attorney at the law office of Afik & Co., Attorneys and Notary (www.afiklaw.com) whose 
main practice areas are international transactions, mergers and acquisitions, corporate law, labor law and litigation. 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 
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שקל״אלף660״חייבתאפקו:ברןהקבלניתהחברהנגדפירוקבקשת
שחרטלצילום:לירושליםהרכבתבקולינוםשלפרויקט

דוברוביצקיליטל דוברוביצקיליטלמאת

הגדולותוההנדסההתשתיותמחברותלינום,
עםלהגיעומבקשתלקשייםנקלעהבישראל,

לביתהחברהשהגישהדחופהמבקשהלהסדר.נושיה
חובותיהכיעולהחמישיביוםבת״אהמחוזיהמשפט

שקל.מיליון25כ־עלעומדיםלנושיה
שלרבמספרהאחרונותבשניםביצעההחברה

בהםהתשתיות,בתחוםגדוליםבהיקפיםפרויקטים

מתל־אביבהרכבתבקוומנהרותתשתיתעבודות
כבישלאורךומנהרותגשריםעשרותלירושלים,

לקוחו־עלנתב״ג־מודיעין.רכבתוקודרום,איילון
תיה

$TS1$לקוחותיה$TS1$
$DN2$לקוחותיה$DN2$עירייתכבישישראל,רכבתנמניםהחברהשל

ועוד.התעופהשרותרשותת״א,

זהעצוםעבודותהיקףלמרותהחברה,לטענת

העברתעצירתבשלתזרימיתלמצוקההגיעההיא
העובדהחרףעבודה,ממזמינילההמגיעיםכספים

לחלוטין.הסתיימוכמעטשביצעהשהפרויקטים
וסיוענושיהעזרתאת״חייבתהיאכיציינההחברה

שלמסודרתהמתנהעלהמורהצובמתןהמשפטבית
להםהמגיעיםהכספיםקבלתעדהנושיםדרישות

הכספיםיתקבלושבולמועדעדוזאתמהחברה,

קבלניביצעושעבורםמגורמיםלההמגיעיםהרבים
אלה״.עבודותהמשנה

95עדשלעיכוביםקיימיםכיהחברהטוענתעוד

האחרוןשישיביוםלה.המגיעיםבכספיםשקלמיליון

בקשהשינדלר,אחיקםעו״דבאמצעותלינום,הגישה

הליכיםלעיכובזמנייםצוויםלהוצאתנוספתבהולה
הצדדים.במעמדלדיוןעדנגדה,משפטיים

לאח־הגישהתעשיותהעוגןחברתלבד:לאלינום
רונה

$TS1$לאחרונה$TS1$
$DN2$לאחרונה$DN2$קבו־שלבתחברהאפקו,ברןנגדפירוקבקשת

צת

$TS1$קבוצת$TS1$

$DN2$קבוצת$DN2$.663כ־להחייבתאפקושברןבטענהזאת,ברן

העוסקתקבלניתחברההיאאפקוברןשקל.אלף

ומ־וניהולייםהנדסייםופתרונותשירותיםבמתן

בצעת

$TS1$ומבצעת$TS1$

$DN2$ומבצעת$DN2$שכולליםוביצועתכנוןשלהנדסהפרויקטי
טו־תעשיותהעוגןועוד.אנרגיהתקשורת,תשתיות,

ענת

$TS1$טוענת$TS1$

$DN2$טוענת$DN2$בפרויקטהחברהשלמשנהכקבלןשימשהכי

הע־גמרסיוםעםולטענתהלוגיסטימחסןלהקמת

בודות

$TS1$העבודות$TS1$

$DN2$העבודות$DN2$שקל.אלף663כ־להחייבתאפקוברןנותרה
החובאתלגבותבניסיוןאפקולברןפנתה״המבקשת

באופןהתחמקההחברהאולםפעמים,שלרבמספר

תע־העוגןטוענתעודנטען.אלה״,מדרישותשיטתי

שיות

$TS1$תעשיות$TS1$

$DN2$תעשיות$DN2$2016ממארסברדסטריטאנדדןשלדוחכי

2014ב־ברן,קבוצתשלהתקופתיהדוחלפיכימציין

הדוחכינטעןעודשקל.מיליון10כ־הפסידההחברה

30בכ־ענקנכסהשנהבסוףמכרהשהחברהמראה

שקל.מיליון
כץ,עמריעו״דכיעולהלבקשהשצורפומנספחים

להערבמכתבלאחרונההשיבאפקו,ברןאתהמייצג
״בשלשכןלמבקשתדברחייבתלאאפקוברןכיגן

2.2עלהעוליםנזקיםאפקולברןנגרמוהעוגןמחדלי

אפקוברןשהוציאההמכתביםבאחדשקל״.מיליון

הפרה״העוגןכיטענההיאלהעוגןהאחרוןבינואר

התחייבויותיהאתונשנותחוזרותבוטותהפרות

שה־הזמניםבלוחותעמדהלאהיתרוביןברןכלפי

תחייבה

$TS1$שהתחייבה$TS1$

$DN2$שהתחייבה$DN2$.הפירוק,בבקשתהעוגןטוענתמנגדלהם״

כזב.בטענותמדוברכיאפיק,דורוןעו״דבאמצעות

בבקשהדיוןקבעהוינברג־נוטוביץעיריתהשופטת

יום14עדהתנגדויותהגשתעלוהורתהביוני28ל־

הדיון.לפני

העוסקתברן,קבוצתכימוסיףברגמןרועיכתבנו

ובחו״ל,בארץפרויקטיםוניהולהנדסהשירותיבמתן
שהובילעסקיבמשברהאחרונותבשניםנמצאת
שלההשוקובשווישלההעצמיבהוןחדהלשחיקה
הפסדהחברהרשמההאחרונותהשניםב־בבורסה.

%04כ־שלמנפילהשנבעשקלמיליון65שלמצטבר

2012לעומת2015ב־בהכנסות

lital-do@yedioth.co.il
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ו\למדיווחברןנמנעהמדוע
הוזברה־הבתלפירוקבקשה

בקשהמרכז־לורהמחוזיהמשפטבביתהוגשהמארסבםוך

שירותיםבמתןהעוסקתקבלניתחברהאפקו,ברןכגרלפירוק

העוגןחברתהגישההבקשהאתוניהוליים.הנדסייםופתרונות

שקל.אלך660להחייבתאפקוברןכישטוענתפלדה,תעשיות

תח־להקמתבפרויקטאפקוברןשלמשנהקבלןשימשההעוגן

נת

$TS1$תחנת$TS1$

$DN2$תחנת$DN2$אנרגיות.דליהחכרתשלכישראלהגדולההפרטיתהכוח

מספרהחובאתלגבותבניסיוןלחברהפנתה״המבקשת

התחמקההחברהאךחורשים,כמהובמשךפעמיםשלרב

טוענת,העוגןבבקשה.נכתבאלה״,מדרישותשיטתיבאופן

עלושלההגבייהמאמציכיושות׳,אפיקמשרדבאמצעות
כישונות,בטענותונדחובתוהו

ברןשלהנזילהכלכלימצבהכייסתבראםגם

לפרועלהמאפשראינואפלוולאלפירוקהבקשה

במבחניםעומדת
שלכנושההעוגןכלפיחובות

רףשלהמקובלים
עוסקתהחביה״וכיהחברה

הפוגעבאופןנכסיהבהברחת

הנושים״.שלהביטחוןבכרית

אתמכחישהאפקוברןמנגר,לנאותותמשמעות

גרמההעוגןכיוטוענתהחוב,בסמוךהגילוי

2.2מ-יותרשלבסכוםנזקלהלהנפקה

שקל.מיליון

שמוחזקתישראל,ברןביריבמלואהמוחזקתאפקוברן

תלשלבבורסהנסחרתברןקבוצתברן.קבוצתבידיבמלואה
לאברןדור.ומאירנסיסאלכסנדרבשליטתונמצאתאביב,

בחב־שמדוברפיעלאףשהוגשה,הפירוקבקשתעלדיווחה

רה

$TS1$בחברה$TS1$

$DN2$בחברה$DN2$הבי־חטיבתשהיאאפקו,ברןלפעילותה,מהותיתשהיא

צוע

$TS1$הביצוע$TS1$

$DN2$הביצוע$DN2$לפנימהרווח719ל-2015ב-תרמהישראל,ברןשל

הבנותהחברותמשתיבאחתמדוברכולה.ישראלברןשלמם

2015ב-שהפסידהברן,בקבוצתביותרהרווחיות

מדוברלאכיקובעשקיבלההמשפטיהייעוץברן,לפי

לפ־ביחסמהותיאינוהנטעןהחובסכוםשכןמהותי,בעניין

עילות
$TS1$לפעילות$TS1$

$DN2$לפעילות$DN2$העובדהגםלטענתם,דיווח.חובתאיןולכןאפקו,ברן

עמדתםאתמחזקתיונילסוףנקבעהפירוקבבקשתהדיוןכי

הפירוק.בקשתלרצינותביחס

גכיזוןויורםנוימןאפרת

להר־מקוםישהגדולההתמונהעלמסתכליםאםואולם,

מת

$TS1$להרמת$TS1$

$DN2$להרמת$DN2$,ברןשלהשליטהבעלשלהבעייתיהרקעבשלגםגבה

השלימהשבמארסמשוםוגםתאגידי,למשטרהקשורבכל

באמצעותלמניותלמימושואופציותמניותהנפקתהחברה

הז־הנפקתשקל.מיליון60שלבהיקףלהמרהואג״חזכויות

כויות

$TS1$הזכויות$TS1$

$DN2$הזכויות$DN2$שברןאחרישבועהסתיימהשקלמיליון10שלבהיקף

הפי־בקשתצורפהשאליומיידי,התראהמכתבקיבלהאפקו

רוק

$TS1$הפירוק$TS1$

$DN2$הפירוק$DN2$קבוצתירעהאזכברכלומר,להגיש.מתכננתשהעוגן

פירוק.בקשתשלצפויההגשהעלברן

כש־פנים,במידעשימוששלבאישוםבעברהסתבךדור

מכר

$TS1$כשמכר$TS1$

$DN2$כשמכר$DN2$שה־דו״חותפרסוםערבתפןהבתהחברהשלמניות

צביעו

$TS1$שהצביעו$TS1$

$DN2$שהצביעו$DN2$מחמתזוכה,הואהכספיות.בתוצאותיההרעהעל

רשותשלביקורתדו״חבהמשך,2011באוקטוברהספק,

ברןשלשווהשבבעלותחברה,כיגילה2015מאוגוסטני״ע

חברותעםעסקותעשרותביצעהנסיס,שלפרטיתוחברה

דאגההביקורתשוועדתבליבהןאישיענייןיששלנםיס

נמצאעורשוק.במחיריבוצעושהעסקותהטענהאתלבסס

סכומיםבהןאישיענייןיששלנםיםמחברותגבתהברןכי

למשקיעים.שדיווחהבליזכאית,היתהשלהןמאלהנמוכים
המח־בצדלבחורצריכההיתההקבוצהזה,דבריםבמצב

מיר,

$TS1$,המחמיר$TS1$

$DN2$,המחמיר$DN2$פירוק,בקשתנגדהשתוגשממשיתאפשרותעלולדווח

הוגשה.שהבקשהלאחרשכןוכלההנפקה,סיוםלפניעוד

המקוב־במבחניםעומדתלאהבקשהכייסתבראםגם

לים

$TS1$המקובלים$TS1$

$DN2$המקובלים$DN2$בסמוךהגילוילנאותותמשמעותישהמהותיות,רףשל

המלאההתמונהאתלפניויראהסבירשמשקיעכרילהנפקה

השיקולים.מכלולאתלבחוןויוכל
הפעלתלשםהוגשההעוגןשלהבקשהכינמסראפקומברן

לפילה.מגיעיםשלאכספיםלהלשלםלאלצהבניסיוןלחץ

שהבקשהלוודאיקרובהחברה,שקיבלהמשפטיתדעתחוות

הםמיידי.דיווחלפרסוםמקוםהיהולאמופרכתבהיותהתדחה

לאחרלמארס,30ב-בחברההתקבלהלפירוקהבקשהכיהוסיפו

לעובדיההתחייבויותיהכלאתמכבדתהחברההגיוס.שהושלם
וקבלנים.ספקיםולמאות

גכיזוןויורםנוימןאפרת


