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 תפקידו של עורך הדין בעסקאות מקרקעין בישראל:מאמר

.1

Article: The role of the lawyer in real estate transactions in Israel
' מאת עו"ד הצרפתייה ג'ואנה בן שושן ממשרד אפיק ושות,מאמר בנושא חשיבותו ומשמעותו של עורך דין בליווי עסקאות נדל"ן בישראל
/http://he.afiklaw.com/articles/a238 :את המאמר בשפה העברית ניתן למצוא בקישור

An article about the importance and significance of an attorney in accompanying real estate transactions, by Johana
Bensoussan, Adv. (FR) of Afik & Co.
The article in English may be found at the link: http://www.afiklaw.com/articles/a238/

 פרסומים אודות פעילות משרדנו:משרדנו בתקשורת

.2

Our office in the Media: Publications regarding Afik & Co. activity
,אתר החדשות הישראלי לדוברי צרפתית "קפה אשדוד" פרסם מאמר בנושא דרישת תום הלב בהגשת תביעות בבית הדין לעבודה
http://he.afiklaw.com/press/p238/ : את הפרסום בעברית ניתן למצוא בקישור הבא.'מאת עו"ד שירה זקן פורת ממשרד אפיק ושות
The Israeli French news site “Ashdod Café” published an article by advocate Shira Porat of Afik & Co. on The
Requirement of Good Faith in Labor Court Claims. The article in English may be found at the link: http://www.afiklaw.com/press/p238/

 הגבלים עסקיים וניירות ערך,עדכוני תאגידים
Corporate, Antitrust and Securities Law Update
 אגודות שיתופיות ייבחנו על פי עקרונות דיני החברות בשינויים המחויבים.א
 דיני החברות חלים על אגודה שיתופית בשינויים המחויבים; יש להוכיח פעולה אישית של מנהל באגודה שיתופית כדי:שלום אשקלון
/http://he.afiklaw.com/updates/4321 : לקריאה נוספת.להצדיק חיוב אישי
Cooperative societies are subject to principles of corporate law mutatis mutandis. For more reading:
http://www.afiklaw.com/updates/4327/

 מתן הודעה על מימוש אופציה יוצרת הסכם מחייב גם אם ניתנה ללא כוונה לכך.ב
. אופציה מופעלת בהודעה ועם מתן ההודעה נכנס לתוקפו הסכם רכישה מחייב:שלום ת"א
The dispatch of notice of exercising of an option creates a binding agreement even if given without intent to follow.
/http://he.afiklaw.com/updates/4326 :לקריאה נוספת

For more reading: http://www.afiklaw.com/updates/4328/
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 קנין רוחני ודיני עבודה,עדכוני משפט מסחרי
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Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates

 הסכמי מסגרת כפופים לעקרון תום לב מוגבר לשם גמישות לצדדים לניהול מערכת היחסים.א
 חוזה מסגרת דורש רמה גבוהה יותר של תום לב מחוזה רגיל; עקרון יסוד בפיצויים הינו שמטרתם החזרת המצב לקדמותו:שלום חיפה
/http://he.afiklaw.com/updates/4322 : לקריאה נוספת.ולא ניתן בישראל להורות על פיצוי עונשי
Frame agreements are subject to a higher duty of good faith to enable flexibility for the parties to manage their
relationship. For more reading: http://www.afiklaw.com/updates/4329/

 ניתן לאכוף פסק דין סיני בישראל למרות העדר אמנה בין ישראל וסין לאכיפת פסקי דין.ב
 החוק הסיני מאפשר הכרה בפסקי חוץ על יסוד עיקרון ההדדיות גם בהיעדר אמנה בינלאומית ולכן יש להתיר אכיפת פסק דין:העליון
/http://he.afiklaw.com/updates/4323 : לקריאה נוספת.סיני בישראל
A Chinese judgment may be enforced in Israel despite the lack of a treaty to that end.

For more reading:

http://www.afiklaw.com/updates/4330/

עדכוני מקרקעין

.5

Real Estate Law Updates

 משכיר מחויב לגלות לשוכר פוטנציאלי על כוונה למכור את הנכס.א
 משכיר נדרש לגלות כוונת מכירת נכס לשוכר פוטנציאלי; שוכר שמיהר להסתמך על כוונה להתקשר בהסכם:קטנות ירושלים
/http://he.afiklaw.com/updates/4324 : לקריאה נוספת. לא זכאי לפיצוי,שכירות ורשם ילדיו לגן טרם הסתיים המשא ומתן
A Lessor need disclose to a potential lessee intent to sell the asset. For more reading: http://www.afiklaw.com/updates/4331/

 כשחוזה מאפשר ביטולו ככל שלא מתקבל אישור צד ג' רשאי לבטלו גם הצד האחראי להשגת.ב
האישור
 כשחוזה מאפשר השתחררות ממנו ככל שלא מתקבל אישור צד ג' רשאי לבטלו גם הצד האחראי להשגת ההיתר ובלבד:מחוזי ת"א
/http://he.afiklaw.com/updates/4325 : לקריאה נוספת.שפעל בתום לב להשגת ההיתר
When a contract includes a clause enabling termination upon on receipt of a third-party approval the party
charged with retrieving the approval may also terminate it. For more reading: http://www.afiklaw.com/updates/4332/
 איש וכולל מידע מקצועי9,750  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-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 מומלץ.מגזין זה כפוף לזכויות יוצרים אך ניתן להעבירו לכל אדם ובלבד שיועבר בשלמות וללא כל שינוי
.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 9,750 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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 על דרישת תום הלב בהגשת תביעות בבית הדין לעבודה:מאמר

.1

Article: The Requirement of Good Faith in Labor Court Claims
 מאת עו"ד הצרפתייה ג'ואנה בן,מאמר בנושא חשיבותו ומשמעותו של עורך דין בליווי עסקאות נדל"ן בישראל
. הגירה ומשפט מסחרי, העוסקת במיסוי,'שושן ממשרד אפיק ושות
An article about the importance and significance of an attorney in accompanying real estate
transactions, by Johana Bensoussan, Adv. (FR) of Afik & Co., whose main practice areas are
taxation, immigration and commercial law. The article in English may be found at the link: http://www.afiklaw.com/articles/a238/
/http://he.afiklaw.com/articles/a238 :את המאמר ניתן למצוא בקישור

משרדנו בתקשורת

.2

Our office in the Media
'אתר החדשות הישראלי לדוברי צרפתית "קפה אשדוד" פירסם מאמר של עו"ד שירה פורת ממשרד אפיק ושות
/http://he.afiklaw.com/press/p238 : את הפרסום בעברית ניתן למצוא בקישור הבא.על דרישת תום הלב בהגשת תביעות בבית הדין לעבודה
The Israeli French news site Ashdod Café published an article by advocate Shira Porat of
Afik & Co. on The Requirement of Good Faith in Labor Court Claims. The article in English may be found at
the link: http://www.afiklaw.com/press/p238/

 הגבלים עסקיים וניירות ערך,עדכוני תאגידים
Corporate, Antitrust and Securities Law Updates
אגודות שיתופיות ייבחנו על פי עקרונות דיני החברות בשינויים המחויבים

.3
.א

Cooperative societies are subject to principles of corporate law mutatis mutandis
' כב, בית המשפט השלום באשקלון,03.08.2017 ,' ישראל )אישטון( צייזלר נ' שמעון פרידמן ואח22928-12-14 (']תא )אש
[השופט עידו כפכפי

אגודה שיתופית חתמה על מיזם משותף עם משקיע לפיו האגודה מגדלת עגלים ומוכרת אותם ובתום כל
 האגודה הפסיקה לשלם.שנה יקבל המשקיע תשלום שנתי קבוע בתוספת לתשואה קבועה על קרן השקעתו
.והוגשה תביעה כנגדה וגם באופן אישי נגד מנכ"ל האגודה שהינו גם חבר אגודה
 אולם דחה את התביעה כנגד המנכ"ל וקבע כי באופן עקרוני,בית המשפט קיבל את התביעה כנגד האגודה
 במקרה. בכפוף לשינויים מחויבים,ניתן להקיש על ניהול אגודה שיתופית מתוך עקרונות של דיני החברות
זה לא הוכחו עילות הרמת מסך לבעלי מניות או חברי אגודה וגם לא הוכח כי המנכ"ל ביצע עוולות באופן
. כאשר לא הוא זה שניהל את המשא ומתן מול המשקיע,אישי
A cooperative society executed a joint venture agreement with an investor under which the society
grows and sell calves and at the end of each year the investor receives a fixed annual payment in
addition to a fixed yield on the principle of the investment. The society ceased to pay and a claim
was filed both against it and personally against the general manager who is also a member of the
society.
The Court accepted the claim against the society but rejected the claim against the manager and
held that generally cooperative societies are subject to principles of corporate law, mutatis mutandis.
In this case no grounds for piercing the corporate veil were proven and it was not shown that the
manager himself committed any tortuous acts as he did not even personally conduct the
negotiations with the investor.

מתן הודעה על מימוש אופציה יוצרת הסכם מחייב גם אם ניתנה ללא כוונה לכך
The dispatch of notice of exercising of an option creates a binding agreement even if given without
intent to follow
[ כב' השופטת כוכבה לוי,יפו- בית המשפט השלום בתל אביב,31.07.2017 , ניר גרוף נ' אלצי אליהו36992-08-13 (]תא )ת"א

 חודשים ובמחיר מוסכם3 הסכם בעלי מניות קבע לאחד מבעלי המניות אופציה לרכוש את מניות השני בתוך
 בעל המניות הפעיל את האופציה אך סירב לאחר מכן לקיים את הרכישה בטענה.בכפוף למתן הודעת מימוש
.שכל מטרת הפעלת האופציה הייתה להוכיח שהשני ביצע מעשי מרמה בעת רכישת החברה
 עצם ההודעה על מימושה יוצרת התחייבות, כי משניתנה לאדם אופציה,בית המשפט קיבל את התביעה וקבע
 העובדה שמטרת מתן ההודעה הייתה שונה לא משנה את העובדה שאופציה מופעלת על ידי.משפטית
.הודעה ולכן העסקה נכנסה לתוקף גם אם לרוכש לא הייתה כוונה אמיתית לרכוש את המניות
A shareholder’s agreement set an option to one shareholder to purchase the other's shares
within 3 months and at a set price subject to giving an exercise notice. The shareholder
exercise the option but later refused to consummate the purchase arguing that the mere
purpose of the exercise was to prove fraudulent acts by the other upon purchase of the
company.

.ב

The Court accepted the claim and held that when a person is given an option, the mere
notice of exercise creates a legal obligation. The fact that the purpose of the notice was
different does not change the fact that an option is exercised by notice and thus the
transaction became enforceable even if the purchaser had no real intention to purchase the
shares.

 זכויות יוצרים ועבודה,עדכוני משפט מסחרי
Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates
 הסכמי מסגרת כפופים לעקרון תום לב מוגבר לשם גמישות לצדדים לניהול מערכת היחסים.א
Frame agreements are subject to a higher duty of good faith to enable flexibility for the parties to
manage their relationship
' כב, בית משפט השלום בחיפה,24.07.2017 , ברכוביץ חברה לבנין בע"מ נ' בתי זיקוק לנפט בע"מ17377-11-12 (']תא )חי
[השופט אורי גולדקורן

 במסגרת משא ומתן. אשר הוארך מעת לעת,חברה קבלנית חתמה על הסכם מסגרת לביצוע עבודות
להארכת ההסכם סוכם על הנחות שניתנו אך כחודשיים לאחר מכן הוקפאו כל הזמנות העבודה ממנה תוך
.הפעלת סעיף בהסכם המסגרת שאינו מחייב ביצוע כל הזמנות
,' מעצם היותו 'חוזה יחס, כי אמנם ההסכם מאפשר לא לבצע הזמנות אולם הסכם מסגרת,בית המשפט קבע
 כפוף לחובת תום לב מוגברת הנובעת מהגמישות,המסדיר מערכת יחסים בין הצדדים ולא עסקה ספציפית
 כאן נוהל משא ומתן להמשך היחסים ובמסגרתו.הנדרשת לשם הסדרת מערכת היחסים לעסקאות רבות
 בית המשפט חייב בהשבת סכומי ההנחות אך לא פסק.ניתנו הנחות ולכן לא ניתן היה לבטל את ההסכם
פיצויים מכיוון שלא הוכח הנזק שנגרם ובדין הישראלי פיצוי על הפרת הסכם נובע מעיקרון השבת המצב
.לקדמותו ולא מאפשר לכן פיצוי עונשי
A contracting company executed a framework agreement for the execution of the works, which was
extended from time to time. As part of the negotiations for the extension of the agreement discounts
were agreed and granted but about two months later, all work orders were frozen by exercising a
clause in the framework agreement that does not require making any work orders.
The Court held that although the agreement allows not to execute orders, a framework agreement,
by virtue of being a 'relations contract', which regulates a relationship between the parties and not
a specific transaction, is subject to an increased duty of good faith due to the flexibility required to
regulate the relationship for many transactions. Negotiations were held here for the continuation of
the relations, in the context of which discounts were given and therefore the agreement could not
be canceled. The ordered refund of the discounts given but did not order compensation because
the damage caused was not proven and under Israeli law compensation for breach of contract stems
from the principle of returning the situation to its previous status and thus does not allow for punitive
damages.

 ניתן לאכוף פסק דין סיני בישראל למרות העדר אמנה בין ישראל וסין לאכיפת פסקי דין.ב
A Chinese judgment may be enforced in Israel despite the lack of a treaty to that end
 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט,14.08.2017 ,Jiangsu Overseas Group Co Ltd ' יצחק רייטמן נ7884/15 ]עא
[ ענת ברון, נועם סולברג, כב' השופטים יורם דנציגר,לערעורים אזרחיים

 הגישה החברה הסינית תביעה בסין נגד, לימים.אזרח ישראלי וחברה סינית התקשרו בהסכם שבוטל
. החברה הסינית הגישה בישראל בקשה לאכיפת פסק הדין הסיני.הישראלי במסגרתה ניתן פסק דין נגדו
 כי כדי שפסק דין שניתן מחוץ לישראל ייאכף בישראל יש להוכיח קיום "דרישת,בית המשפט העליון קבע
ההדדיות" כלומר קיומה של חתימת שתי המדינות על אמנה בינלאומית לאכיפת פסקי חוץ או כי המדינה בה
 סין לא חתומה על האמנה הבינלאומית לאכיפת פסקי דין אך.ניתן פסק הדין אוכפת פסקי דין ישראליים
החוק הסיני מאפשר הכרה בפסקי חוץ ולא הוכחה מגמה שיפוטית ברורה בסין בדבר אי אכיפה שיטתית של
 לאור האמור ומתוך רצון לעודד עזרה הדדית בין מערכות.פסקי דין ממדינות עמן אין לסין אמנה בינלאומית
.משפט זרות איפשר בית המשפט אכיפת פסק הדין הסיני בישראל
An Israeli citizen and a Chinese company signed an agreement that was terminated. Later, the
Chinese company filed a claim in China against the Israeli - in which a verdict was given against
the Israeli. The Chinese company sought to enforce the verdict in Israel.
The Supreme Court held that in order for a verdict given outside of Israel to be enforced in Israel
one need show existence of the "reciprocity requirement," meaning that both countries signed an
international treaty for the enforcement of verdicts or that the country in which the verdict was given
enforces Israeli verdicts. China is not a party to the international treaty for enforcement of foreign
verdicts but the Chinese law enables enforcement of foreign verdicts and it was not shown that
-4www.afiklaw.com
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there is a clear judicial trend in China not to enforce verdicts from countries with which China has
no international treaty. In view of the aforesaid and out of desire to encourage mutual assistance
between foreign legal systems, the Court enabled enforcement in Israel of the Chinese verdict.

עדכוני מקרקעין

.5

Real Estate Updates
 משכיר מחויב לגלות לשוכר פוטנציאלי על כוונה למכור את הנכס.א
A Lessor need disclose to a potential lessee intent to sell the asset
[ כב' הרשם הבכיר ניר נחשון, בית משפט לתביעות קטנות בירושלים,09.08.2017 ,' מרסיאנו ואח' נ' נבט ואח1913-01-17 (ם-]תק )י

צדדים ניהלו ביניהם משא ומתן להסכם לשכירת נכס אך הסכם השכירות לא נחתם לאחר שהמשכיר
החליט למכור את הנכס במקום להשכירו ולכן ביטל את המשא ומתן ולאחר מכן חזר בו מהכוונה למכור
.אך בין הצדדים היו חילוקי דעות לגבי תוכן ההסכם
 המנהל, כאשר על פי הנסיבות היה מקום לצפות לכך שהאדם, כי אי גילוי עובדות,בית המשפט קבע
 השוכרים לא. עשויה להיחשב כהפרת חובת תום הלב במשא ומתן,משא ומתן יגלה אותן לצד השני
. הסתמכו על הכוונה להשכיר את הדירה ורשמו את ילדיהם לגן סמוך,ידעו על הרצון למכור את הדירה
 בית המשפט דחה את התביעה הואיל כי הסתמכות השוכרים הייתה בטרם עת ובסופו של,עם זאת
דבר הסיבה האמיתית לאי החתימה על ההסכם לא הייתה כוונת מכירת הנכס אלא אי הגעה להסכמות
.לגבי תוכן החוזה
Parties negotiated a lease agreement but the lease was not signed as the lessor decided to sell the
property and withdrew from the negotiation and later withdrew from that intent but the parties did note
reach an agreement as to the terms of the lease.
The Court held that non-disclosure of facts when circumstances dictate that a person who is part of
the negotiation will reveal them to the other party, may be considered breach of duty to act in good
faith in negotiations. The lessees did not know of the desire to sell the apartment, relied on the intent
to lease the apartment and enlisted their children to a kindergarten nearby. However, the Court
rejected the claim because the lessor's reliance was premature and the real reason for non-executing
the lease was not the intent to sell but the non-reaching of agreements as to the terms of the lease.
91983 \33\1000

 כשחוזה מאפשר ביטולו ככל שלא מתקבל אישור צד ג' רשאי לבטלו גם הצד האחראי להשגת האישור.ב
When a contract includes a clause enabling termination upon on receipt of a third-party approval the
party charged with retrieving the approval may also terminate it
,יפו- בבית המשפט המחוזי בתל אביב,06.08.2017 ,טי יזום ופיתוח נדל"ן בע"מ.אי. יצחק דנון נ' בי25429-05-16 (]תא )ת"א
[כב' השופטת תמר אברהמי

 במסגרת ההסכם נקבע כי היזם יפעל להשגת היתר בניה וככל שלא.יזם התקשר בהסכם עם רוכשי דירות
 משלא. יהיו רשאים הצדדים להסכם להודיע על ביטולו,יינתן היתר בניה בתוך התקופה שהוגדרה בהסכם
.התקבל היתר בניה תוך התקופה שהוגדרה בהסכם הודיע היזם על ביטול ההסכם בין הצדדים
 כי על מנת לפרש הסכם יש לבחון את אומד דעת הצדדים עת,בית המשפט דחה את תביעת הרוכשים וקבע
 לשונו הברורה של הסעיף אינה מותירה מקום לספק כי כוונת הצדדים היתה כי, במקרה זה.נכנסו להסכם
 אילולא פעל היזם להשגת היתר.כל צד יוכל לבטל את ההסכם אם לא יתקבל היתר בניה מכל סיבה שהיא
 רשאי, אף שללא הצלחה, מכיוון שהיזם פעל להשגת היתר, ואולם.היה נחשב למי שפעל בחוסר תום לב
.היה היזם לבטל את ההסכם
An entrepreneur entered into an agreement with purchasers of apartments. Under the agreement it
was set that the entrepreneur will act to obtain a building permit and if no building permit is retrieved
within the set period, the parties to the agreement may terminate it. No building permit was received
within the set period and the entrepreneur terminated the agreement.
The Court rejected the purchasers’ claim and held that construction of an agreement will be pursuant
to the parties' intention at the time of entry into the agreement. In this case, the clear language of
the contract leaves no room for doubt that the intent on the parties was that any party may terminate
the agreement if ne building permit is retrieved, for any reason. Had the entrepreneur not acted to
obtain the permit, the entrepreneur would have been deemed to have acted in bad faith. However,
because the entrepreneur acted to retrieve the permit, even if without success, the entrepreneur
was entitled to terminate the agreement.
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תפקידו של עורך הדין בעסקאות מקרקעין בישראל  /ג'ואה בן-שושן ,עו"ד )צרפת

בלבד(*

בצרפת ,השימוש בוטריון הכרחי לצורך ביצוע עסקאות דל"ן .תפקידו של הוטריון הוא לייעץ לצדדים
לעסקה ,להכין את המסמכים הדרושים ולהוציא את העסקה אל הפועל .בישראל ,מקצוע הוטריון שוה
מכפי שהוא מוכר באירופה )בישראל תפקידו של הוטריון מוגבל לאימות חתימות ומסמכים( וכל הפעולות
הקשורות לביצוע עסקאות דל"ן עשות באמצעות עורכי דין אשר מכיים את המסמכים הדרושים לביצוע
העסקה ומגישים אותם לרשם המקרקעין )"טאבו"( .לכן ,פייה לעורך דין המוסה בביצוע עסקאות דל"ן
בטרם ביצוע כל פעולה משפטית מחייבת היה חיוית במיוחד לאירופאים המעוייים לרכוש דל"ן בישראל.
תחום הדל"ן רווי סכסוכים בין עורכי דין ללקוחות ,בין היתר בשל העובדה שמדי שה כסים לשוק העבודה
עורכי דין חדשים רבים וחסרי יסיון בתחום הדל"ן ,אשר חזה להיות "דלת כיסה" קלה למקצוע .החוק
הישראלי איו מחייב כל יסיון או ביטוח מקצועי בגובה ראוי בגין זקים העלולים להיגרם כתוצאה מרשלות
של עורך הדין ועורכי דין צעירים רבים מציעים את שירותיהם בתמורה לשכר טרחה תחרותי )או ליתר דיוק,
מוך מדי( בכדי לקבל עבודה ,אבל בפועל הלקוח ותר ללא הגיבוי )הן מבחית חוסר ביסיון והן מבחית
חוסר בביטוח תואם( אשר קיים בשימוש במשרד עורכי דין מוסה בתחום עסקאות הדל"ן .תביעות על
רשלות מקצועית לא מאחרות להגיע ...
רבים אים מודעים לעובדה כי על פי החוק הישראלי ,גם מכתב כווות או זכרון דברים עשוי להיחשב כעסקת
מקרקעין .לכן ,אשים בדרך כלל פוים לעורך דין רק לאחר שכבר חתמו על מסמכים ומוצאים עצמם במצב
שבו הם כבר התחייבו על דברים שלא התכווו אליהם או לאחר שכבר עשו פעולות בעלות משמעות משפטית.
לכן ,חשוב להקפיד לא לחתום על שום מסמך ולא לשלם כל סכום על חשבון העסקה עד שעורך דין מוסה
יסקור את העסקה ואת תאיה.
קיימים שלושה שלבים עיקריים בעסקת דל"ן בישראל :השלב הראשון היו עיון מקדים במרשם המקרקעין
על מת לוודא שהכס איו כפוף לזכויות של צדדים שלישיים )ועדיף גם לקבל הערכת שווי של הקרקע אשר
תכלול בדיקת מצבו התכוי של הכס(; השלב השי היו יהול משא ומתן ,יסוח והכת מכלול המסמכים
הדרושים לביצוע העסקה ,המותאמים אישית עבור הלקוח והכס )וגם כאן ,עורכי דין חסרי יסיון משתמשים
בדרך כלל בתביות שאין תמיד מתאימות ,במיוחד במקרה של רוכשים שאים ישראלים(; והשלב השלישי
היו דיווח ורישום העסקה )יש לזכור שמדובר בשלב ארוך שעשוי לקחת  6חודשים ואף יותר( .במקרים רבים,
עורך הדין יפעל גם כאמן לצורך החזקת כספים עד לקבלת מסמכים דרושים מהמוכר או מרשויות המס.
עורך הדין יכול לייצג הן את המוכר והן את הרוכש ,דבר שעשוי להוביל לחיסכון בעלויות בשלב הראשון ,אך
עלול להוביל לסכסוכים בשלבים מאוחרים יותר ,בין אם בשל יגוד עייים ובין אם משום שהמסמכים בדקו
רק על ידי "זוג עייים אחד" ,ולכן טעויות לא תוקו בזמן.
לסיכום ,טרם ביצוע פעולות משפטיות מחייבות ,מומלץ לפות לעורך דין בעל יסיון המתמחה בעסקאות
דל"ן ומבוטח בביטוח אחריות מקצועית אותה .בוסף ,חשוב ליצור קשר עם עורך הדין כבר בשלב מוקדם
מאוד של העסקה על מת להבטיח ביצוע אות ותקין של כל ההליכים וליווי מקצועי בכל שלבי העסקה עד
לביצועה המלא.

* עו"ד ג'והה בן שושן היה עורכת דין צרפתיה העובדת במשרד אפיק ושות' ,ועוסקת בין היתר במיסוי ,הגירה ומשפט מסחרי.
לפרטים וספים ,03-6093609 :או באמצעות הדואר האלקטרויafiklaw@afiklaw.com :
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Lawyer's Role in Real Estate Transactions in Israel/ Johana Bensoussan, Adv. (FR) *
In France, calling upon a notary is essential in a Real estate transaction. His role is to advise the
parties to the transaction, draft the appropriate documentation and effect the transaction. In Israel,
the profession of notary as it is known in Europe does not exist (the role of the notary is limited to
authentication of signatures and documents), and all the steps associated with the monitoring of
Real estate transactions are reserved for lawyers who prepare documents while effecting the
transaction is made by government officials at the Israeli Land Registry (known as "Tabu"). It is
therefore essential for European residents interested in purchasing real estate in Israel to understand
the role of the lawyer and the importance of approaching an experienced lawyer before executing
any document.
Many disputes between lawyers and clients are related to the real estate field. This maybe due to
the fact that many new and unexperienced lawyers enter the work market every year and the real
estate field seem to be an easy field to enter the profession. The law in Israel does not require any
experience or sufficient compulsory professional insurance in respect of damages which may result
from a fault on the part of the lawyer and so many young lawyers offer to do the job for a
competitive (or, in fact, too low) price so as to receive the work, but do not really have the backing
(experience-wise or insurance-wise) of an experienced law firm. The professional negligence law
suits are soon to follow…
Many are not aware of the fact that under Israeli law a term sheet of even a letter of intent may be
deemed a real estate transaction. Thus, people sometime approach a lawyer only after such were
signed and find themselves in a position where they have already obligated themselves to things
they did not mean or that may have legal implication. Thus, it is important not to sign any document
or pay any amount on account of a transaction until an experienced lawyer reviewed the transaction.
There are three main steps in a real estate transaction in Israel: the preliminary step which requires
obtaining data from the official registries to verify that the property is not burdened with any right
of third parties (and preferably also obtaining an appraisal of the land which will also check the
planning status of the asset); negotiating and drafting of the set of documents of the transaction,
custom made for the client and the asset (and here too, unexperienced lawyers usually use templates
that do not always fit, especially in the case of non-Israeli purchasers); and the reporting and
recording of the transaction (which is a lengthy stage that can take 6 months or more). In many
cases the lawyer will also act as an escrow agent to hold funds until certain documents are received
from the seller or the tax authorities.
The lawyer can represent both seller and purchaser, which can lead to saving of fees at the first
stage, but might lead to disputes later, whether due to conflicts of interest or due to the fact that the
documents were reviewed only by one "set of eyes" and mistakes were thus not picked up on time.
To summarize, it is important to be represented by an experienced lawyer from a law firm with
experience in the real estate field and a proper professional liability insurance. It is also important
to contact the lawyer at a very early stage of the transaction to ensure that all procedures are duly
done.

*Johana

Bensoussan is a French attorney at the law office of Afik & Co., Attorneys and Notaries (www.afiklaw.com) whose
main practice areas are tax, immigration, Business law and Real Estate. For additional details: +972-3-6093609 or at the e-mail:
afiklaw@afiklaw.com
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Le Rôle de l'avocat dans les transactions Immobilières en Israël/Maître Johana Bensoussan*
En France, le recours à un notaire est incontournable dans une transaction immobilière. Son rôle est de
conseiller les parties à la transaction, de rédiger les actes adéquats et de réaliser la transaction. En Israel, la
profession de notaire telle qu'on la connait en Europe n'existe pas, (le rôle du notaire est limité à
l'authentification des actes et de leur signature), et l'ensemble des démarches associées au suivi des
transactions immobilières est réservé aux avocats, qui préparent les documents, alors que la réalisation de la
transaction est confiée à des fonctionnaires du Registre Foncier Israélien ou Cadastre (dit "Tabu"). Il est donc
indispensable, pour les résidents européens s'apprêtant à réaliser une transaction immobilière, de comprendre
quel est le rôle de l'avocat dans les transactions immobilières en Israel et de mesurer l'importance de faire
appel à un avocat expérimenté en Droit immobilier avant de signer un quelconque document engageant.
Un bon nombre de litiges entre les avocats et leurs clients relèvent du domaine du Droit immobilier. Ce
phénomène est probablement dû au fait que de nombreux jeunes avocats inexpérimentés arrivent sur le marché
chaque année, le secteur du Droit immobilier leur apparaissant comme une entrée en matière "abordable". La
loi en Israël ne requiert pas, en effet, d'expérience particulière ou même d'assurance professionnelle obligatoire
suffisante au regard des dommages qui peuvent résulter d'une faute de l'avocat de manière à ce que de
nombreux jeunes avocats proposent leurs services pour des honoraires compétitifs (en réalité, trop peu élevés)
afin d'obtenir de nouveaux dossiers sans pour autant avoir le recul et l'expérience de cabinets d'avocats
expérimentés nécessaires à la réalisation des transactions immobilières. Ainsi, de mauvais choix de conseil en
amont conduisent souvent à des poursuites en matière de négligence professionnelle à l'encontre des avocats
concernés …
Beaucoup d'acquéreurs ne sont pas conscients du fait que, selon la loi israélienne, un accord de principe apposé
sur une lettre d'intention peut suffire à caractériser la réalisation d'une transaction immobilière. Ainsi, il arrive
que les acquéreurs s'adressent à un avocat après avoir signé et se retrouvent dans une position qui les engage
vis-à-vis de la partie adverse, sans avoir réellement compris ou désiré la portée des obligations qui leur
incombent. C'est pourquoi il est primordial de ne pas signer un quelconque document ni d'engager quelconques
frais relatifs à une transaction immobilière avant qu'un avocat expérimenté n'ait examiné ladite transaction.
On compte trois principales étapes dans la réalisation des transactions immobilières en Israël : les démarches
préliminaires, qui impliquent de se renseigner au Cadastre (Registre Foncier ou "Tabu") afin de vérifier que
le bien n'est pas grevé d'un droit de tiers (et d'obtenir, en plus, une évaluation de la propriété qui permettra de
s'assurer au regard de la planification et de la construction du bien que le prix est raisonnable); la négociation
et la rédaction de l'ensemble des documents nécessaires à la transaction en fonction des besoins du client et
des spécificités du bien (là encore, les avocats inexpérimentés ont tendance à utiliser des modèles non adaptés
à la situation, en particulier lorsque les acquéreurs ne sont pas des citoyens israéliens ) et l'enregistrement de
la transaction au Cadastre (qui peut durer jusqu'à six mois ou plus). De plus, il est répandu que l'avocat agisse
également comme agent fiduciaire afin de conserver les fonds de l'acquéreur, jusqu'à réception des documents
requis par le vendeur ou les autorités fiscales. Il est possible de faire appel à un seul et unique avocat pour
représenter à la fois le vendeur et l'acheteur. Toutefois, bien qu'il s'agisse d'un moyen d'économiser sur les
frais d'honoraires, cela peut créer des conflits d'intérêts et conduire à des litiges par la suite. De plus, il est
toujours préférable que les documents soient examinés par d'avantage qu'une seule "paire d'yeux " qui
n'auraient pas suffi à détecter à temps d'éventuelles irrégularités dans la transaction.
En conclusion, il est vivement recommandé de faire appel à un avocat spécialisé en Droit Immobilier et
disposant d'une assurance responsabilité professionnelle appropriée, dès le début de la transaction afin de
s'assurer du bon déroulement de l'ensemble des procédures.
*Johana Bensoussan est une avocate française au sein du cabinet d'avocat Afik & Co., Avocats et Notaire (www.afiklaw.com),
intervenant en matière de conseil fiscal, ainsi qu'en Droit des affaires, Droit de l'immigration et Droit Immobilier. Pour plus de
détails veuillez nous contacter au : +972-3-6093609 ou par email : afiklaw@afiklaw.com
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En tant que Cabinet d’avocats, représentant des employeurs dans le cadre de con its
en droit du travail, nous recevons régulièrement des réclamations relatives au fait
selon lequel les juridictions de droit du travail auraient tendance à favoriser les
employés et à ne pas les condamner au paiement des dépens en cas de rejet de leur
requête. En e et, les tribunaux prud’homaux sont constamment sollicités pour traiter
de réclamations super cielles, par des employés ou par des demandeurs d’emploi, et
les employeurs sont parfois prêts à trouver un accord amiable moyennant
compensation nancière, craignant d’assumer de potentiels frais juridiques dans le
but de se défendre contre de telles réclamations et qui s’avèrent souvent supérieurs
aux montants initialement demandés par la partie adverse. Deux décisions, rendues
depuis la n du mois de juillet 2017, peuvent témoigner, d’un potentiel revirement de
jurisprudence du Conseil prud’hommal de Tel Aviv, qui commencerait à ordonner aux
requérants « frivoles »d’assumer les frais et dépens en cas de rejet de leurs requêtes
(et ce, même lorsqu’il s’agit de faibles montants).
Dans la première a aire, une avocate avait remarqué une o re d’emploi publiée par
une boulangerie à la recherche d’employés pour un travail de nuit. L’avocate avait été
informée que ladite o re n’était pas destinée aux femmes et avait par conséquent
déposé une requête au motif d’une discrimination à l’embauche des femmes.
L’équivalent du Conseil prud’hommal a non seulement rejeté la demande de
l’avocate, mais a remis en cause la motivation réelle de la demanderesse. La
juridiction a argué, pour ce faire, que faute d’avoir prouvé qu’elle disposait des
compétences et de l’expérience adéquates à l’o re d’emploi de l’espèce, la demande
de l’avocate devait être considérée comme une tentative de mauvaise foi visant à
obtenir une compensation nancière sans intention réelle d’être embauchée. Ainsi,
compte tenu du manque de bonne foi et de la tentative d’exploitation de la loi à
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mauvais escient par la demanderesse, le conseil prud’hommal lui a ordonné de payer
les frais et dépens s’élevant à 10 000 ILS.
La seconde a aire ayant donné lieu à une décision similaire, le jour suivant portait
sur le licenciement d’une femme enceinte qui n’avait pas informé son employeur
de son état. Le lendemain du licenciement, l’employeur avait retiré sa décision et
tenté de reclasser l’employée dans un autre poste tout en lui proposant de conserver
un salaire équivalent. L’employée a refusé de retourner au travail et a déposé une
plainte contre son employeur. Le conseil prud’homal a rappelé que l’employeur
dispose d’une prérogative de gestion de ses a aires soumise à sa seule subjectivité,
sous réserve du respect des droits de ses employés. Ainsi, étant donné que
l’employée avait été licenciée avant que sa grossesse ne soit connue et qu’à la n de
la journée, elle n’avait nalement pas été renvoyée, le motif de la réclamation de
l’employée a été jugé comme non pertinent. Le conseil prud’homal a dès lors critiqué
l’employée qui pensait pouvoir béné cier d’un enrichissement sans cause en
interprétant la loi de manière abusive. La demande a par conséquent été rejetée et la
demanderesse a été condamnée aux frais et dépends s’élevant à 7 500 ILS.
Il se peut qu’il s’agisse d’une simple coïncidence dans l’océan de décisions favorables
aux employés qui usent et abusent de la tendance des juridictions prud’homales à
soutenir les employés et accueillir leurs demandes qu’importe si ces dernières sont
ou non pertinentes et juridiquement fondées. Cependant il est également plausible
qu’il s’agisse d’un revirement de jurisprudence, qu’il faudrait dès lors louer, et qui
viserait à dissuader les employés de déposer des allégations sans fondement
tout en abusant des diverses lois de protection pour s’enrichir sans cause.
Les droits des employés doivent évidemment être assurés toutefois il s’agit de
rééquilibrer ces droits avec ceux des employeurs, notamment lorsque ceux-ci sont
lésés suite aux interprétations abusives par les employés de certaines lois, par
essence protectrices.

Shira Zaken Porat est Avocate Collaboratrice au sein du Cabinet d’Avocats et de
Notaires A k & Co., (www.a klaw.com) qui intervient principalement en matière de
transactions internationales, d’opérations de fusions-acquisitions, de droit des
sociétés, de droit du travail et de résolution de litiges par voie alternative. Cet article
n’a aucunement vocation à être traité comme un avis juridique, chaque cas devant
faire l’objet d’une analyse personnalisée au cas par cas.
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter au : +972-3-6093609 ou par e-mail :
a klaw@a klaw.com
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