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תוכן עניינים
( חותם הסכם השלום עם1992 , מרץ9 - 1913 , אוגוסט16) אפיק ושות' מציינת את יום הולדתו של ראש ממשלת ישראל מנחם בגין
סאדאת- מוחמד אנואר אל, יחד עם נשיא מצריים1978 מצריים וחתן פרס נובל לשלום לשנת
Afik & Co. marks the birthday of Israeli prime minister Menachem Begin (16 August 1913 - 9 March 1992), signatory
of the Israel-Egypt peace treaty and 1978 Nobel Peace Prize laureate together with Egyptian president Muhammad
Anwar el-Sadat

 על דרישת תום הלב בהגשת תביעות בבית הדין לעבודה:מאמר

.1

Article: The Requirement of Good Faith in Labor Court Claims
' מאת עו"ד שירה זקן פורת ממשרד אפיק ושות,מאמר בנושא גישתו של בית המשפט לתביעות סרק המוגשות אליו
/http://he.afiklaw.com/articles/a237 :את המאמר בשפה העברית ניתן למצוא בקישור

An article about the Court’s approach to frivolous claims submitted to it, by Shira Zaken Porat, Adv. of Afik & Co.
The article in English may be found at the link: http://www.afiklaw.com/articles/a237/

 פרסומים אודות פעילות משרדנו:משרדנו בתקשורת
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Our office in the Media: Publications regarding Afik & Co. activity
' מאת עו"ד יאיר אלוני ממשרד אפיק ושות,העיתון ג'רוזלם פוסט פרסם כתבה העוסקת בנושא הגנה על זכויות דיירים בדיור מוגן
http://he.afiklaw.com/press/p238/ :את הפרסום בעברית ניתן למצוא בקישור הבא

The Jerusalem Post published an article by Adv. Yair Aloni of Afik & Co. about protecting on tenants’ rights in
sheltered residences
The article in English may be found at the link: http://www.afiklaw.com/press/p238/
את הפרסום

.' מאת עו"ד שירה זקן פורת ממשרד אפיק ושות,הבלוג הצרפתי "זכויות ישראל" פרסם מאמר בנושא גניבת סודות מסחריים
http://he.afiklaw.com/press/p237a/ :בעברית ניתן למצוא בקישור הבא

Droits-Israel Blog published an article by Adv. Shira Zaken Porat of Afik & Co. on Civil search warrant against
an employee suspected of stealing trade secrets. The publication in English may be found at the link: http://www.afiklaw.com/press/p237a/

 הגבלים עסקיים וניירות ערך,עדכוני תאגידים
Corporate, Antitrust and Securities Law Update
 מנהל חברה שלא קיבל אישור רשמי לעסקה בה היה בניגוד עניינים ישיב לחברה מלוא רווחיו.א
 הזדמנות עסקית של חברה תפורש באופן רחב; מנהל חייב לגלות לחברה ניגוד עניינים ולקבל אישור פורמאלי של:כלכלי ת"א
/http://he.afiklaw.com/updates/4252 : לקריאה נוספת.החברה גם אם מדובר בחברה קטנה המתנהלת כמעין שותפות
A Company officer whom did not receive company approval for a transaction in which he was in a conflict of
interest will reimburse the company for all his gains. For more reading: http://www.afiklaw.com/updates/4256/
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 כשבמערכת הסכמים של עסקת מיזוג ורכישה הסכם אחד לא מבטל האחר שניהם תקפים.ב
 חוזה עבודה קצוב לא ניתן לביטול אם אין בו תניית ביטול אך לשם כך חייב להיות חד משמעי; פיטורי עובד באופן:עבודה חיפה
/http://he.afiklaw.com/updates/4247 : לקריאה נוספת.חסר תום לב מזכים בפיצוי
A fixed-term employment contract must be unambiguous or it can be canceled as any other contract. For more
reading: http://www.afiklaw.com/updates/4257/

 קנין רוחני ודיני עבודה,עדכוני משפט מסחרי

.4

Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates

 במסגרת זימון לשימוע יש להודיע לעובד על הכוונה לפטרו ועל הסיבות לפיטורים.א
 על מעסיק להודיע לעובד על הכוונה לפטרו ועל הסיבות פיטורים וליתן לו פרק זמן מתאים על מנת להתכונן ולהכין:עבודה ת"א
/http://he.afiklaw.com/updates/4248 : לקריאה נוספת.טיעוניו נגד הפיטורים
Summons for a hearing must include information about intention to terminate an employee and the reasons
for it. For more reading: http://www.afiklaw.com/updates/4258/

 לכל יום₪ 378  הסכם קיבוצי חדש מקבע את דמי ההבראה על סך.ב
. לכל יום₪ 378  יוותרו ללא שינוי ויהיו,2017 , דמי ההבראה החל מיולי:הסכם קיבוצי
A new collective agreement anchors recuperation day pay on IL 378 per day. For more reading:
/http://he.afiklaw.com/updates/4249 :לקריאה נוספת

http://www.afiklaw.com/updates/4259/

עדכוני משפט מנהלי

.5

Administrative Law Updates
ביטול מכרז ייעשה במקרים חריגים בלבד גם אם תנאי המכרז אינם מפורשים דיים
;פני ביטול כולל שלו-משמעי יש להעדיף תוצאה המקיימת את המכרז על- גם כשתנאי המכרז לא מנוסחים באופן מדויק וחד:העליון
.מסחרי בית המשפט לא יקבל תיאום בין מתחרים להבדיל ממכרז לא עסקי אשר בו משתתפים אנשים פרטיים-במכרז עסקי

לקריאה

/http://he.afiklaw.com/updates/4250 :נוספת

Cancellation of tender will be done in exceptional cases only even if the conditions of the tender are not sufficiently
explicit. For more reading: http://www.afiklaw.com/updates/4261/

עדכוני מקרקעין
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Real Estate Law Updates

משדרישת בעל דירה לתיקון ליקויים מקבלן לא סייעה רשאי הדייר לתקן הליקויים בעצמו
 יש לאפשר לקבלן לתקן הליקויים אשר נתגלו בדירה; קבלן שיודע על ליקוי או צריך לדעת עליו לא נדרש להודעה רשמית:שלום ת"א
/http://he.afiklaw.com/updates/4251 : לקריאה נוספת.על הליקוי
Where an apartment owner demands fixing of defects but to no avail it may fix the defects itself. For more reading:
http://www.afiklaw.com/updates/4263/

 איש וכולל מידע9,700  המופץ אחת לשבועיים לקהל של כ, עורכי דין ונוטריון,'אפיק משפטי הוא המגזין המקצועי של משרד אפיק ושות
.עסקיים המעניינים את הקהילה העסקית והינם בתחומים בהם עוסק המשרד-מקצועי תמציתי בנושאים משפטיים
."צרפו אותי לרשימת התפוצה/ ובכותרת לכתוב "אנא הסירוnewsletter@afiklaw.com להסרה או הצטרפות יש לשלוח מייל לכתובת
 אין באמור במגזין ייעוץ משפטי ובכל נושא.מגזין זה כפוף לזכויות יוצרים אך ניתן להעבירו לכל אדם ובלבד שיועבר בשלמות וללא כל שינוי
.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 9,700 subscribers 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 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 advice with any legal issue you
may have.
For previous Afik News publication see http://www.afiklaw.com.
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וטריון עורכי דין ו,'אפיק ושות

Afik & Co., Attorneys and Notary

 על דרישת תום הלב בהגשת תביעות בבית הדין לעבודה:מאמר

.1

Article: The Requirement of Good Faith in Labor Court Claims
 מאת עו"ד שירה זקן פורת ממשרד אפיק,מאמר בנושא גישתו של בית המשפט לתביעות סרק המוגשות אליו
. דיני חברות והגירה, משפט המסחרי, העוסקת בדיני עבודה,'ושות
An article about the Court’s approach to idle claims submitted to it, by Shira Zaken Porat, Adv.
of Afik & Co., whose main practice areas are labor law, commercial law, corporate law and
immigration. The article in English may be found at the link: http://www.afiklaw.com/articles/a237/
/http://he.afiklaw.com/articles/a237 :את המאמר ניתן למצוא בקישור

משרדנו בתקשורת

.2

Our office in the Media
 מאת עו"ד יאיר אלוני,העיתון ג'רוזלם פוסט פרסם כתבה העוסקת בנושא הגנה על זכויות דיירים בדיור מוגן
http://he.afiklaw.com/press/p238/ : את הפרסום בעברית ניתן למצוא בקישור הבא.'ממשרד אפיק ושות
The Jerusalem Post published an article by Adv. Yair Aloni of Afik & Co. about protecting on
tenants’ rights in sheltered residences. The article in English may be found at the link: http://www.afiklaw.com/press/p238/
----------

 מאת עו"ד שירה זקן פורת ממשרד,הבלוג הצרפתי "זכויות ישראל" פרסם מאמר בנושא גניבת סודות מסחריים
http://he.afiklaw.com/press/p237a/ : את הפרסום בעברית ניתן למצוא בקישור הבא.'אפיק ושות
Droits-Israel Blog published an article by Adv. Shira Zaken Porat of Afik & Co. on Civil search
warrant against an employee suspected of stealing trade secrets. The publication in English may be found at
the link: http://www.afiklaw.com/press/p237a/

 הגבלים עסקיים וניירות ערך,עדכוני תאגידים
Corporate, Antitrust and Securities Law Updates
מנהל חברה שלא קיבל אישור רשמי לעסקה בה היה בניגוד עניינים ישיב לחברה מלוא רווחיו
A Company officer whom did not receive company approval for a transaction in which he was in a
conflict of interest will reimburse the company for all his gains
-  המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב,09.07.2017 , אורי תגר נ' עופר יעקבי14663-12-14 (]תא )ת"א
[ כב' השופטת רות רונן,יפו

מנהל בחברה ישראלית החזיק בעצמו ובאמצעות אחיו וחבר מניות בחברה רומנית ששימשה כמתווכת של
 המנהל טען כי רישומו כבעל מניות מקורו בטעות וכי בעצם רק הלווה כספים.החברה לעסקאות ברומניה
.לחברה הרומנית וכי כתוצאה מהקשר עם החברה הרומנית נוצרו לחברה רווחים
 כי די בהיות עסקה קרובה במהותה לעסקי החברה כדי להוות הזדמנות עסקית של,בית המשפט קבע
 אלא,החברה אשר אסור לנושא משרה לנצלה וניצולה מהווה הפרה של חובת האמונים של המנהל לחברה
 אין זה מן הנמנע כי כאשר מדובר בחברה.אם החברה הייתה מודעת לניגוד העניינים של המנהל והסכימה לו
 מתקבלות חלק מההחלטות ללא תיעוד ובהליך בלתי פורמלי כשמדובר," המתנהלת כ"מעין שותפות,קטנה
 מן הראוי, אישור המונע הפרה של חובת אמון של נושא משרה בה,בהחלטה של חברה לאשר ניגוד עניינים
 לא הוכח שהחברה אישרה את ניגוד העניינים בהחלטה, כך.שהחלטה כזו תהיה מפורשת ולא משתמעת
 המנהל מצוי היה בניגוד,פורמלית ולכן בין שהמנהל החזיק מניות בחברה הרומנית ובין שרק היה נושה שלה
.עניינים וניצל הזדמנות עסקית של החברה ולכן על המנהל להחזיר לחברה כל רווח של החברה הרומנית
An office of an Israeli company held himself and through his brother and a friend shares of
a Romanian company that served as the company's middleman for transactions in
Romania. The office contended that his registration as a shareholder was a mistake and
that in fact he only lent money to the Romanian company and was mistakenly registered as
a shareholder and that as a result of the connection with the Romanian company, the
company profited.
The Court held that it is sufficient that a transaction is essentially close to the business of
the company is to render it a business opportunity of the company that an office holder is
forbidden to exploit and its exploitation constitutes a breach of the officer's fiduciary duties,
unless the company was aware of, and agreed to, the conflict of interests of the officer. It is
not inconceivable that when a small company is managed as a partnership, some decisions
are made without documentation and in an informal process. However, when it comes to a
company's decision to approve a conflict of interest, a waiver of fiduciary duties must be
specific and not implicit. Thus, it was not proven that the company waived the conflict of
interest in a formal decision and therefore whether the officer held shares in the Romanian

.3
.א

company or was only a creditor thereof, the officer was in conflict of interest and took
advantage of a business opportunity of the company and therefore the officer was ordered
to pay the company all gains of the Romanian company.

כשבמערכת הסכמים של עסקת מיזוג ורכישה הסכם אחד לא מבטל האחר שניהם תקפים
In a set of agreement that are part of an M&A transaction if one agreement does not cancel the other
both will be in force
 כב' השופטת,הדין האזורי לעבודה בחיפה- בית,17.07.2017 , משה פרבמן נ' צבאן אלקטרוניקה בע"מ28805-12-14 (']סעש )חי
[ נציג ציבור )מעסיקים( – מר יוסף קרביץ,מיכל נעים דיבנר

שני בעלי מניות בחברה סיכמו על רכישה של החברה על ידי אחד מהם וחתמו על הסכם מסגרת למתווה
 הסכם המתווה קבע. הסכם רכישת מניות והסכם העסקה בו המוכר ימשיך להיות מועסק בה,העסקה
 אף אם המוכר, שנים באופן אחר7  )שבע שנים( באופן אחד ועוד60 שההעסקה תהיה עד הגיע המוכר לגיל
 והכל למעט במקרה של הפרה חמורה של חובת שמירת, שנה14 ילך לעולמו במהלך אותה תקופה של
 חודשים לאחר חתימת ההסכמים נעשה לבעל המניות4 כ. הסכם ההעסקה לא כלל הוראות אלה.הסודיות
.המוכר שימוע שלאחריו פוטר
 מכיוון שהסכם, כי למרות שקיימת סתירה בין הסכם המתווה לבין הסכם ההעסקה,בית הדין לעבודה קבע
. הוא רק מחליף חלקים ממנו אשר אליהם קיימת בו התייחסות,ההעסקה לא ביטל את הסכם המתווה כולו
 אף ללא סיבה ובכפוף להתנהלות בתום לב,כשלא נקבעה תקופת העסקה קצובה ניתן לפטר עובד בכל עת
 חוזה עבודה לתקופה קצובה שלא כולל זכות לביטולו מגביל את החופש להשתחרר, להבדיל.ובהגינות
 במקרה זה מהסכם המתווה.משמעי אחרת ייחשב לחוזה לתקופה לא קצובה-מהחוזה ולכן חייב להיות חד
ניתן ללמוד שלצדדים היתה כוונה להמשיך את יחסי העבודה לתקופה קצובה אולם לא ניתנה לכך התחייבות
 שני הצדדים פעלו באופן בלתי.חד משמעית בהסכם ההעסקה ולכן ניתן היה לפטר את בעל המניות המוכר
 ובעל המניות המוכר ניצל לרעה את, בעל המניות הרוכש ביצע פעולות חד צדדיות ובחוסר תום לב,ראוי
 לכן ניתן היה לפטרו אך עדיין.הבנתו כי לא ניתן לפטר אותו והתנהל באופן שאינו מקובל מצד עובד שכיר
.יהיה זכאי לפיצוי בגין חוסר תום הלב בעת פיטוריו וליתרת זכויותיו כשכיר
Two shareholders of the Company agreed on acquisition of the company by one of them
and signed a frame agreement for the transaction, a share purchase agreement and an
employment agreement under which the seller continues to be employed in the company.
The frame agreement set that the employment will continue until the seller reaches the age
of 60 in one manner and for additional seven year in another manner, even if the seller dies
within such 14 years period, all unless the seller commit a serious breach of the obligation
to maintain confidentiality. The employment agreement did not contain such provisions.
About four months after the execution of the agreement the selling shareholder was called
for a hearing, after which his employment was terminated.
The Labor Court held that although there is a contradiction between the frame agreement
and the employment agreement, because the employment agreement did not cancel the
frame agreement, it only replaces parts thereof to which it refers.
When no fixed period of employment has been fixed, it is possible to terminate an employee
at any time, even without cause, but subject to the obligation to act in good faith and with
fairness. In contrast, a contract of employment for a fixed period that does not include a
right to terminate it will limit the freedom to be released from the contract and therefore must
be unequivocal or it will be considered a contract for an unlimited period. In this case, from
the frame agreement one can learn that the parties had the intention to continue the labor
relations for a fixed period, but no unequivocal undertaking exists in the employment
agreement. Thus, the seller could have been terminated. The two parties acted improperly;
the purchasing shareholder took unilateral actions and acted in lack of good faith; and the
selling shareholder abused his understanding that he could not be terminated and acted in
a manner unacceptable from an employee. Therefore, he could have been terminated but
he will still be entitled to compensation for the lack of good faith during his dismissal and for
the rest of his rights as an employee.
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 זכויות יוצרים ועבודה,עדכוני משפט מסחרי
Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates
 במסגרת זימון לשימוע יש להודיע לעובד על הכוונה לפטרו ועל הסיבות לפיטורים.א
Summons for a hearing must include information about intention to terminate an employee and the
reasons for it
- בית הדין האזורי לעבודה בת"א,02.08.2017 , משה עובדיה נ' התעשייה האווירית לישראל בע"מ29773-01-14 (]סעש )ת"א
[ מר אבינועם בן יצחק-( נציג ציבור )מעסיקים, כב' השופטת אופירה דגן טוכמכר,יפו

 הוזמן לשיחה עם מנהלו הישיר שהציג, לימים.עובד חתם על חוזה מיוחד לזמן קצוב שהוארך מעת לעת
 הודיע העובד כי בכוונתו לחפש תפקיד אחר אצל המעסיק, בעקבותיו.בפניו טופס הערכה שאינו משביע רצון
. נשלח אל העובד זימון לשימוע שתוצאותיו היו הארכת החוזה עמו, כעבור מספר ימים.תחת מנהל אחר
 העובד זומן לשימוע נוסף מבלי לפרט מהן הסיבות לזימונו ותוך אזכור השימוע הקודם והרקע,כעבור שנתיים
. לאחר ביצוע השימוע העובד פוטר.לו
 על המעסיק להודיע לעובד על הכוונה, משכך. כי יש לקיים את חובת השימוע במלואה,בית הדין לעבודה קבע
.לפטרו ועל הסיבות פיטורים וליתן לעובד פרק זמן מתאים על מנת להתכונן ולהכין טיעוניו נגד הפיטורים
 דבר לגבי הטעמים, הן בזימון לשימוע והן בשימוע עצמו, מלבד סיבות עמומות לא הוסבר לעובד,בענייננו
 המעסיק חויב בתשלום פיצוי בגין, לאור האמור.לפיטוריו ולא קדמה לאירועים תלונה או טרוניה נגד העובד
. ש"ח100,000 פיטורים שלא כדין בסך
An employee executed a fixed-term employment contract, which was extended from time to time.
He was invited to a conversation with his direct manager who presented him with an unsatisfactory
evaluation form. Following this, the employee announced that he intends to seek another position
at the employer under another manager. A few days later, the employee received a summons for a
hearing, the outcome of which was the extension of the contract with him. Two years later, the
employee was summoned to another hearing that mentioned the previous hearing and its
background but did not specify any real reasons. After the hearing, the employee was dismissed.
The Labor Court held that the obligation to hold a hearing must be fulfilled in full. Therefore, the
employer must inform the employee of the intention to dismiss him and the reasons for dismissal
and give him appropriate time to prepare arguments against the dismissal intention. In our case,
aside from vague reasons, the employee did not receive any information about his dismissal. The
employee also did not receive any complaint regarding his performance prior to the summons for a
hearing. In light of the above, the employer was ordered to pay compensation in respect of unlawful
dismissal in the amount of ILS 100,000.

 לכל יום₪ 378  הסכם קיבוצי חדש מקבע את דמי ההבראה על סך.ב
A new collective agreement anchors recuperation day pay on IL 378 per day
[2017 – ]הסכם קיבוצי כללי בדבר תשלום דמי הבראה

 נחתם הסכם קיבוצי בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית25.7.2017 ביום
 למרות עליית, ש"ח לכל יום הבראה378  לפיו גובה דמי ההבראה נותר ללא שינוי ויעמוד על סך,החדשה
 דמי ההבראה יינתנו לעובדים במשרה מלאה בגין עבודה בפועל לפי השיעורים.המדד בשנה האחרונה
 ימים6 - עבור שנת העבודה השנייה והשלישית, ימי הבראה5 - עבור שנת העבודה הראשונה:הבאים
 עבור השנה האחת עשרה ועד השנה, ימי הבראה7 - עבור השנה הרביעית ועד השנה העשירית,הבראה
 עבור, ימי הבראה9 –  עבור השנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה, ימי הבראה8 – החמש עשרה
. ימי הבראה10 – השנה העשרים ואילך
On July 25, 2017, a collective bargaining agreement was executed between the Coordinating
Bureau of the Economic Organizations and the Histadrut, according to which the amount of the
recuperation pay will remain unchanged at ILS 378 per recuperation day, despite the increase in
the Israeli price of living index over the past year. The recuperation pay will be paid to full-time
employees for actual work according to the following rates: for the first year of work - 5 recuperation
days, for the second and third years - 6 recuperation days, for the fourth year and up to the tenth
year - 7 recuperation days, for the eleventh year and up to the fifteenth year - 8 recuperation days,
for the sixteenth year and up to the nineteenth year 9 recuperation days and for the twentieth year
onward - 10 recuperation days.
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עדכוני משפט מנהלי
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Administrative Law Updates
ביטול מכרז ייעשה במקרים חריגים בלבד גם אם תנאי המכרז אינם מפורשים דיים
Cancellation of tender will be done in exceptional cases only even if the conditions of the tender are
not sufficiently explicit
 בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים,07.08.2017 ,' ראמי סאיג ואח' נ' נאיל חטיב ואח4282/16 ]עעמ
[ מני מזוז ויורם דנציגר, כב' השופטים ענת ברון,מינהליים

 באופן, תנאי המכרז שנוסחו היו לא ברורים.רשות מקרקעי ישראל יצאה במכרז להחכרת מגרשים לבנייה
 בין המציעים שהשתתפו, בנוסף. אשר כל אחת מהן מובילה לתוצאה שונה,שמעלה מספר דרכים לפרשנות
מנת לחלק ביניהם את המגרשים עליהם הציעו הצעות-במכרז היו שתי קבוצות אשר פעלו באופן מתואם על
.כדי להגדיל את סיכוייהן לזכייה באופן שמהווה יתרון בלתי הוגן על פני מציעים אחרים
 אולם גם אם, כי על עורך מכרז לנסח את תנאי המכרז באופן ברור וחד משמעי,בית המשפט העליון קבע
 מציעים במכרז.התנאים לא נוסחו בצורה מיטבית במקרים חריגים בלבד יבטל בית המשפט את המכרז
 הגינות וטוהר מידות שבבסיס,רשאים לנקוט בתכסיסים לגיטימיים כל עוד אינם פוגעים בעקרונות של שוויון
 בו בית,מסחרי- להבדיל ממכרז עסקי, בית המשפט ייטה להקל כשמדובר במציעים פרטיים.דיני המכרזים
. במקרה זה בית המשפט פסל מציעים שתאמו ביניהם את ההצעות.המשפט ימתח את קו הגבול באופן שונה
The Israel Land Authority issued a tender to lease land for construction. The terms of the tender
were unclear, in a manner that raises several ways of interpretation, each of which leading to a
different outcome. In addition, among the bidders who participated were two groups that coordinated
their offers so as to divide the land plots between them, and thus tried to increase their chances of
winning the tender creating an unfair advantage over other bidders.
The Supreme Court held that the tender editor must formulate the terms of the tender clearly and
unequivocally, but even if the conditions were not formulated in an optimal manner, only in
exceptional cases will the Court cancel the tender. Bidders may use legitimate tricks as long as it
does not jeopardize the principal of equality, fairness and pure standards that are the basis of
tender laws. The Court will go easy on bidders in case of private bidders but not in a businesscommercial tender in which the Court will set the border differently. In this case the Court cancelled
some bids of coordinated bidders.

עדכוני מקרקעין
Real Estate Updates
משדרישת בעל דירה לתיקון ליקויים מקבלן לא סייעה רשאי הדייר לתקן הליקויים בעצמו
Where an apartment owner demands fixing of defects but to no avail it may fix the defects itself
' כב,יפו- בית משפט השלום בתל אביב,16.07.2017 , גינדי החזקות בע"מ.איי.אל. שרמן ואח' נ' ג'י12680-01-13 (]תא )ת"א
[השופטת לימור ביבי

בעל דירה תבע מקבלן שיפוי על מלוא ההוצאות שהוציא לשם תיקון הליקויים בדירה שנמסרה לו לאחר
.שניסיונות הקבלן לתקן הליקויים בעצמו לא צלחו ובעל הדירה תיקן הליקויים בעצמו מבלי להודיע על כך לקבלן
 הזדמנות זו, עם זאת. כי יש לאפשר לקבלן הזדמנות לתיקון הליקויים,בית המשפט קיבל את התביעה וקבע
 ניתן לוותר על ההודעה. ככל שלא יטרח לתקן הליקויים או מקום בו התיקון לא צלח,תמוצה על ידי הקבלן
 לא היה, בנסיבות המקרה.הפורמלית על הליקויים מקום שהקבלן ידע על הליקויים או היה עליו לדעת עליהם
.כל מקום וצורך בהודעה נוספת על הליקויים ועל הקבלן לשפות את בעל הדירה
An apartment owner filed a claim requesting reimbursement from the contractor who built his
apartment for expenses incurred in fixing defects in the purchased apartment after the contractor's
attempts to fix the defects failed and the apartment owner fixed the defects by himself, without first
notifying the contractor.
The Court accepted the claim and held that a contractor should be given an opportunity to fix the
defects. However, this opportunity will lapse if the contractor does not bother to fix the defects or fails.
Formal notice to the contractor as to the defects will not be required where the contractor knew of the
defects or should have known about them. In the circumstances at hand, there was no place or need
for further notice to the contractor and the contractor was ordered to reimburse the apartment owner.
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על דרישת תום הלב בהגשת תביעות בבית הדין לעבודה /עו"ד שירה זקן

פורת*

כמשרד המייצג מעסיקים בבית הדין לעבודה לא אחת או תקלים בתביעות שהרקע להגשתן
הוא הסברה של העובד שבתי הדין לעבודה וטים לטובת העובדים ולא פוסקים הוצאות
במקרה של דחיית תביעה .כך ,בתי הדין לעבודה מתמודדים כל העת עם תביעות קטריות,
הן של עובדים והן של דורשי עבודה בעילות כאלה ואחרות ומעסיקים מוכים לעתים
להתפשר מכיוון שעלויותיהם המשפטיות בהגה בתיקים אלה גדולות מגובה התביעה .שי
פסקי דין שיתו בסוף יולי ,2017 ,מצביעים אולי על רוח חדשה ומבורכת במסדרוות בתי
הדין לעבודה בתל-אביב-יפו ,אשר מתחיל אולי לחייב תובעי סרק בהוצאות )גם אם מוכות(.
במרכז פסק הדין הראשון ,עורכת דין הבחיה במודעה של מאפייה המחפשת עובדים
למשמרת לילה .עורכת הדין עתה ,כי העבודה איה מתאימה לשים והגישה תביעה על
הפליה מחמת מין בקבלה לעבודה .בית הדין לעבודה לא רק דחה את התביעה ,אלא קבע
שעורכת הדין לא הוכיחה כי קיימים בה כישורים או כי היה בעלת יסיון בתחום העבודה,
והמוטיבציה האמיתית של עורכת הדין לפות בעקבות מודעת דרושים הייתה יסיון חסר
תום לב לבסס עילת תביעה ולזכות בפיצוי ללא כווה אמיתית להתקבל לעבודה .לאור חוסר
תום ליבה של התובעת והיצול לרעה של החוק ,בית הדין לעבודה חייב אותה בתשלום
הוצאות בגובה .₪ 10,000
פסק דין שי ,שיתן על ידי שופט אחר יום לאחר מכן עסק בעובדת אשר פוטרה מעבודתה
בהיותה בהריון מבלי שמעסיקתה ידעה על כך באותה עת .יום למחרת פיטוריה ,המעסיקה
חזרה בה מהחלטתה אולם ביקשה להעבירה לתפקיד אחר בשכר זהה .העובדת סירבה לשוב
לעבודתה ותבעה את המעסיקה .בית הדין לעבודה קבע ,כי למעסיק הפררוגטיבה היהולית
להל את מפעלו כראות עייו ובתוך כך לקחת בחשבון את זכויות עובדיו .מכיוון שפיטורי
העובדת עשו בטרם ודע על הריוה וכן מאחר ובסופו של יום העובדת לא פוטרה ,אין
רלווטיות לעילות התביעה של העובדת אשר בבסיסן השאלות אם ערך לעובדת שימוע לפי
הפיטורים או האם העובדת זכאית לפיצוי .בית הדין לעבודה מתח ביקורת על העובדת
שחשבה שתוכל להתעשר באמצעות תביעה חסרת יסוד תוך יצול שלא כדין של חוק עבודת
שים .התביעה דחתה תוך חיוב העובדת בהוצאות ושכר טרחת עורך דין בגובה .₪ 7,500
יכול שמדובר בצירוף מקרים או בפסקי דין בודדים בתוך אוקייוס של פסקי הדין המקלים
עם עובדים המצלים לרעה את מגמת בתי הדין לסייע לכאורה לעובדים .עם זאת ,יכול
שמדובר במגמה ברוכה שתרתיע עובדים מפי הגשת תביעות סרק תוך יצול חוקי המגן
השוים במטרה להתעשר שלא כדין מכוחם .בכל מקרה ,אין ספק שיש לוודא ההגה על
זכויות העובדים ,אולם יש לאזן בין זכויות אלה לזכויות מעסיקים מפי יצול לרעה של חוקי
המגן.

*

עו"ד שירה זקן פורת היה עורכת דין במשרד אפיק ושות' ) (www.afiklaw.comועוסקת בעיקר בתחום העסקאות

הבילאומיות ,מיזוגים ורכישות ,תאגידים ,דיי עבודה וליטיגציה מסחרית .אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו
ומומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום זה בטרם קבלת כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו.
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The Requirement of Good Faith in Labor Court Claims / Shira Zaken Porat, Adv. *
As an office that represents employers in labor disputes we often encounter claims, the
background of which is the employee's belief that Labor Courts tend to favor employees
and do not order payment of expenses in case of a rejection of a claim. Thus, Labor
Courts are constantly facing frivolous claims, whether by employees or by jobseekers,
and employers are sometimes willing to compromise due to the fact that their legal costs
in defending such claims may be greater than the amount of the claim. Two holdings
given at the end of July, 2017, may signal a new and blessed spirit of the Tel Aviv
Labor Court, which is maybe commencing to order frivolous claimant to pay expenses
(even if of a low amount).
At the center of the first of the two holdings, a lawyer noticed an ad of a bakery seeking
graveyard shift employees. The lawyer was told that the work was not suitable for
women and she therefore filed a claim for sex discrimination. The Labor Court not only
rejected the claim, but held that the lawyer did not prove that she had qualifications or
experience in the field of work and, in fact, the real motivation of the claimant was a
bad faith attempt to establish a cause of action and receive compensation without a real
intention to be hired. Considering the plaintiff's lack of good faith and exploitation of
the law, the Labor Court ordered her to pay expenses of ILS 10,000.
A second holding given by another judge the following day dealt with a woman who's
employment was terminated while pregnant without her employer being aware of such
fact. The day thereafter, the employer withdraw its decision but sought to transfer the
employee to another position at the same salary. The employee refused to return to work
and filed a claim against her employer. The Labor Court held that an employer has the
managerial prerogative to manage its business as it sees fit, while taking into
consideration the rights of the employees. Because the dismissal of the employee was
made prior to her pregnancy being known, and because at the end of the day the
employee was not dismissed, the cause of claim of the employee is irrelevant. The
Labor Court criticized the employee who thought she could be illegally enriched by
exploiting the law. The claim was rejected with a charge of expenses of ILS 7,500.
It is plausible that this is a mere coincidence or a few verdicts within an ocean of
holdings lenient with employees who abuse the ostensible tendency of Labor Courts to
assist employees. However, it is also plausible that this is a blessed trend that will deter
employees from filing baseless claims while exploiting the various protective laws to
become unjustly enriched by such. There is no doubt that the protection of employees'
rights must be ensured, but these rights must be balanced with the rights of employers
against the abuse of protective laws.

*Advocate

Shira Zaken Porat 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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Gray power is influencing
lifestyle trends
:,\ *
.•i"*';

Xv-

jffi S-f '״־

3*58*;
•"*"•*ג־

Tli

. "•'■*I

Country-style sheltered housing (all photos courtesy Mediterranean Towers)

By James Harris

ן

uringthepast50years,lifeexpectancyhas
increasedrapidly. Today, life expectancy

FF in the Western world is well over 80 and
m mi ־
rising. Since people are living longer, the
number of seniors has increased rapidly, and gray power
has political and economic clout.
One of areas influencedby the increase in the number
of seniors is real estate. Because ofthe high demand for
dwellings for seniors, the market offers three general
types of residences: sheltered housing complexes;
retirement residences; and virtual sheltered housing.
Old age homes are meant for seniors who cannot live
fully independent lives. In these homes, residents have
a room to themselves or one shared with another. Meals
are served at fixed hours.
Sheltered housing is for seniors who can live a totally
independent lifestyle. It is a residential complex in which
residents live in apartments with a kitchen, bathroom,
etc. These apartments range from a studio apartment to
a two- or three-room units or larger. A sheltered housing
environment offers residents many activities such as
lectures and workshops. It is also a very safe environment,
with surveillance 24 hours a day seven days a week.
The third option for seniors is virtual sheltered
housing. It is the most independent style of living for
seniors looking for dwellings adapted to their needs.
Virtual sheltered housing constitutes an urban area
where a relatively large number of seniors reside. It is
createdby connecting the apartments occupied by seniors
to a central monitoring office. These apartments have
specialized audio and video monitoring equipment. It
allows the central monitoring office to verify if anything

Sheltered housing:
Are you legally protected?
By Yair Aloni
n most sheltered residences,
the legal aspects are rather
complicated. One does not
buy an apartment as such but
purchases the right of residency for
life, together with a basket of services
tailored to the specific needs ofthe senior
resident. These include medical services,
nursing care, leisure and cultural
services, etc. Such an agreement is a
legallybindinglong-termrelationship
between the residence and the tenant
The most common means ofpaying
for the right ofresidency and the basket
of services is by making a large cash
deposit plus a monthly maintenance
fee to cover the running costs. In most
cases, the deposit has a depreciation
mechanism that varies according to the
agreement or according to the size of the
deposit The deposit usually depreciates
by2.5% t03% annuallyforthefirstlO
to 12 years. In some cases, the deposit
has ahigh rate of depreciation until the

deposit is depleted. In some rare cases,
there is no depreciation at all, and the
balance of the deposit is returned to
the heirs when the residential unit
is vacated. No interest is paid on the
deposit, and it is not linked to the cost
of living; consequently, when the heirs

out of the ordinary is happening. The apartments
are also equipped with emergency push buttons to
call for help if necessary.
There is a central building that contains the
monitoring equipment, a central office, a lounge
area and a dining area, where the seniors can get
together if they so desire.
The main advantage ofvirtual housing is that it is
less expensive than sheltered housing or retirement
residences. It also allows for a completely independent
style of living.
In the UK and Holland, this system is very
advanced. In Israel, it is not as highly developed.
The Israeli retirement home industry is very
most dynamic. Demand is increasing rapidly, and
entrepreneurs are adapting themselves to this
very important facet of gray power and investing
accordingly. Five years ago, the number of residential
units sheltered retirement homes was estimated at
15,000. Today, the number of such residences is
approximately 40,000 and counting.

receive the deposit, its real
value is much less.
Besides the financial

the Land Registry. This will
guarantee the residential
rights to the property in

aspects, the agreement
should have an appendix.
It should include a list of
the medical services and/
or nursing care provided by
the residence, such as details
about the in-house medical
staff, hours of operation,
various procedures relating
toaccommodationoffamily
members and the decisionmaking mechanism with
regard to the medical issues
of the client.

all possible scenarios, such
as the sale of the property
of the sheltered housing to

In addition, as this is a high
value real estate transaction,

complex, sometimes making
it difficult to successfully

it should be viewed as such.
This includes making sure
of the property rights and,
most importantly, ifone can
register a cautionary alert at

negotiate a transaction. It is
therefore highly advisable to
engage an experienced real
estate attorneyfor the entire

another person or company
or bankruptcy of the legal
owner of the property.
It is also important to
remember thatthedecision to
move to sheltered housing is
not always based on economic
considerations alone. Because
of their very personal nature,
most of these decisions are
emotionally charged and

process.
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Vos Droits en Israël

ACCUEIL

Vous en avez assez de vous perdre dans les marasmes de la loi israélienne
? La langue représente parfois un obstacle ? Ce site réunit une mine
d'informations concernant vos droits en Israël. Au service de tous les
francophones !
ACCUEIL
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Le vol de secrets commerciaux
Mandat de perquisition civile à l'encontre d'un employé

un article écrit par Maitre Shira Porat et traduit par Maitre Johana Bensoussan de
A k and co. Attorneys and notary

 אנחנו קוטפים,אתם מזמינים
Pour une fois, nous proposons un article qui se place d'avantage du coté de l'employeur. Il est
évident que si l'employé a des droits, il a également de nombreux devoirs notament relatifs à
la propriété intelectuel de la boite pour laquelle il travaille ou il a travaillé. Maitre Johanna
Bensoussan nous propose donc un vrai exemple et nous détaille quelles sont les cartes à jouer
pour l'employeur.
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La pension de retraite
La pension de retraite Les cotisations
pour la retraite sont bien différentes
du système dont on avait l'habitude
en France ou...

Un employeur avait convoqué l'un de ses employés à un entretien préalable dans le but de le
licencier. Quelques temps après le licenciement, l'employé a commencé à travailler chez un
concurrent de son ex-employeur. Une inspection de routine a révélé qu'avant l'entretien
préalable, l'employé avait enregistré la base de données confidentielle de son employeur et se
l'était envoyée vers son ordinateur professionnel, toutefois, il était fort probable que l'employé
se soit également envoyé un e-mail contenant la base de données confidentielle depuis son
lieu de travail sur son adresse email personnelle.
La question qui se pose en l'espèce, est de savoir, comment l'employeur peut-il prouver le vol
de secrets commerciaux par son employé dans l'hypothèse où ce dernier a effectivement
commis un tel délit ?

L’impôt sur le revenu
L’impôt sur le revenu 1. LE BARÈME
Tout comme en France par exemple,
l’impôt sur le revenu en Israël est
progressif . Plus le ...
Le Salaire Minimum
Le Salaire Minimum Depuis le 1er
avril 2015 (pas de blague !), le salaire
minimum en Israël est de 25
shekels/heure soit 4650 s...
Les Allocations Familiales
Les Allocations Familiales A l'instar
de nombreux pays a travers le
monde, Israël "encourage" la
natalité en octroy...
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La procédure d'injonction issue de l'ordonnance "Anton Piller" a été initialement introduite
dans le système juridique de Common Law, mais s'est établie aujourd'hui comme une
procédure courante dans de nombreux pays, y compris en Israël. Il s'agit d'une procédure
invasive dont le but est de saisir les preuves avant qu'elles ne disparaissent « en appuyant sur
un bouton ». Au regard de la nature de cette procédure, il est clair qu'il s'agit d'un remède
extrême qui nécessite, pour être accordé, une prudence et une réflexion équilibrée au
préalable. Toutefois, une action en justice, sous réserve du respect de la procédure adéquate,
peut inciter le conseil prud'hommal à accorder ce recours sévère et inhabituel ex parte dans
des circonstances appropriées.

Le Droit pénal des affaires israélien autorise, dans certains cas, la délivrance d'un mandat de
perquisition civile afin de préserver le droit de propriété du demandeur. Il en est ainsi
lorsqu'un employeur soupçonne l'un de ses employés de vol d'informations confidentielles. En
principe, il est interdit aux employeurs de surveiller les comptes de messagerie personnels de
leurs employés (du type : Gmail, Hotmail, etc…) ou d'y accéder, toutefois si un employeur
tente d'accéder à un courrier électronique car il craint l'élimination des preuves potentielles,
au regard de la lourdeur de la procédure applicable en matière de droit de la preuve,
l'employeur peut saisir la Cour et demander une injonction issue de l'ordonnance Anton Piller
qui l'autorisera à rechercher et le cas échéant, à saisir des preuves potentielles dans les
conditions fixées par la loi et la jurisprudence.
Par exemple, dans une jurisprudence récente, l'équivalent du Conseil des prud'hommes
israélien a reçu une demande d'injonction (ex parte, c'est-à-dire sans que l'employé n'ait été
mis au courant) par un employeur représenté par notre Cabinet. Notre client demandait
l'autorisation de se rendre au domicile de l'employé avec un expert informatique et une escorte
policière dans le but de saisir son ordinateur personnel et d'accéder à sa messagerie
personnelle au regard des importants soupçons qu'il avait développés quant aux activités de
son salarié. À la suite de la recherche, l'employé a admis le vol de secrets commerciaux (tout
en prétendant avoir supprimé les données confidentielles et en garantissant ne pas les avoir
partagées avec un tiers - une question qui sera traitée par la Cour ultérieurement).
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Ainsi, si un employeur souhaite accéder à la messagerie personnelle d'un employé alors qu'il a
de forts soupçons que cet employé ne s'est pas comporté avec loyauté et que l'analyse de la
messagerie permet potentiellement de confirmer ses soupçons, il est vivement recommandé de
consulter un avocat spécialisé en Droit commercial et habitué à cette procédure afin de
déposer une demande d'injonction du type "Anton Piller" tout en se conformant à la loi et à la
jurisprudence. Il convient de noter que, même lorsque l'injonction est accordée, il est
primordial que la requête soit dûment déposée afin d'éviter une situation dans laquelle
l'employé pourrait obtenir l'annulation de la décision octroyant l'injonction pour cause de
procédure irrégulière.
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