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  תוכן עניינים
 אפיק ושות' מציינת את יום אירופה, החג המציין את השלום ביבשת אירופה ואת איחודה.

Afik & Co. marks the Europe Day, the celebration of the peace in the European continent and its union. 
 

 שירה זקן פורתעו"ד  / בקלות! ?"מנפחים" תביעה נגד מעסיק קודםאז איך   :מאמר     .1
Article:  So how do you “inflate” a claim against a former employer? Easily! / Shira 
Zaken Porat, Adv. 

  
,ושות'משרד אפיק ב עו"ד, שירה זקן פורתמאת , חובת מעסיק למסור הודעה לעובד בדבר תנאי העסקתובנושא מאמר 
את המאמר בשפה.  דיני עבודה, תאגידים וליטיגציה מסחריתבתחום העסקאות הבינלאומיות, מיזוגים ורכישות,  ת בעיקרהעוסק
  http://he.afiklaw.com/articles/a256 ניתן למצוא בקישור:העברית 

    

An article on the employer’s duty to give notice to the employee about the terms of the employment, by 
Shira Zaken Porat, Adv., an attorney at the law office of Afik & Co., whose main practice areas are 
international transactions, mergers and acquisitions, labor law, corporate law and litigation. The article in English 
may be found at the link: http://www.afiklaw.com/articles/a256 
 

  עסקיים וניירות ערךעדכוני תאגידים, הגבלים .    2
Corporate, Antitrust and Securities Law Update 

הקצאת אופציות בחברה זרה לעובדי חברת בת ישראלית שלה עשויות להיחשב הכנסת חברת הבתא. 
פלוס מול חברת אם אמריקאית צריכה להחשיב בתחשיב מחירי ההעברה-העליון: חברה ישראלית העובדת במודל קוסט

  http://he.afiklaw.com/updates/7320 לקריאה נוספת:   .עלות הקצאת האופציות לעובדיה בחברת האםגם את 

Issuance of options in a foreign company to employees of its Israeli subsidiary may be 
deemed an income of the Israeli subsidiary.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/7321 
 

  כלל שיקול הדעת העסקי מונע התערבות בהחלטת דירקטוריון גם אם יכול והיא שגויה. ב
מביקורת שיפוטית; כלל שיקול הדעת העסקי חל גם עלעליון:  ככלל החלטת דירקטוריון שהתקבלה בהליך תקין חסינה 

  http://he.afiklaw.com/updates/7322 :נוספת לקריאה  .החלטה בדבר הגשת תביעה נגזרת ובמיוחד כשזו מוגשת נגד צד שלישי
The business judgement rule prevents intervening with a board decision even if it may be 
erroneous.   Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/7323 
 

  בחן על ידי המפרק ככל חוביפסק בורר שניתן נגד חברה שנכנסה לחדלות פירעון י. ג
כניסת חברה להליכי פירוק (או הקפאת הליכים) עוברת הסמכות לבירור כל תביעה למפרק; מפרק בוחןלאחר העליון: 

  http://he.afiklaw.com/updates/7324 :נוספת לקריאה.  לא רק תביעות כספיות אלא גם פסקי דין ופסקי בורר
An arbitration award given against a company that entered liquidation will be reviewed by the 
liquidator as any other debt.   Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/7325 
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  ודיני עבודה רוחניעדכוני משפט מסחרי, קנין .    3
Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 
 

  טיפים שמקבלים עובדי מסעדה ייחשבו כשכר עבודה לרבות לעניין מס וזכויות עובדיםא. 
להכנסה של העסק שאז משלמה לעובד 1.1.2019המסעדנות תיחשב החל מהארצי לעבודה: הכנסה מטיפים בענף 

  http://he.afiklaw.com/updates/7326  לקריאה נוספת:  גם אם העובד קיבל אותה ישירות.

Tips received by restaurant employees are salary including for purpose of tax payment and 
employees benefits.  Read more at:  http://www.afiklaw.com/updates/7327 

   
  ערב יחיד פטור מערבותו ככל שבכתב הערבות לא נקוב סכום קצובב. 

בחברה נהנה מהגנות ערב יחיד; ערבות של ערב יחידת בטלה אם היאשלום חיפה: מורשה חתימה שאינו בעל עניין 
 /7328http://he.afiklaw.com/updates  לקריאה נוספת:  לא כוללת סכום קצוב.

An individual guarantor shall be exempt from the guarantee if the guarantee does not 
stipulate a fixed amount.   Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/7329 

  

  עדכוני מקרקעין    .4
Real Estate Law Updates 

  כונס נכסים אינו רשאי לשדל רוכשים להציע הצעות נמוכות כדי לסיים המכירה במהרה
קסום המכר; עסקת מכירת דירה בכינוס צריכה גם וחייב לפעול למ משפחה ב"ש: כונס נכסים משמש כשליח בית משפט

  http://he.afiklaw.com/updates/7330  :לקריאה נוספת  להיראות נקיה ולא רק להיעשות כדין.
 A receiver may not act to convince purchasers to make low offers in order to finalize the 
sale as soon as possible.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/7331 
 

  

  
איש וכולל 9,900אפיק משפטי הוא המגזין המקצועי של משרד אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון, המופץ אחת לשבועיים לקהל של כ 

  עסקיים המעניינים את הקהילה העסקית והינם בתחומים בהם עוסק המשרד.  -מידע מקצועי תמציתי בנושאים משפטיים
לרשימת ובכותרת לכתוב "אנא הסירו/צרפו אותי newsletter@afiklaw.com להסרה או הצטרפות יש לשלוח מייל לכתובת 

  התפוצה". 
מגזין זה כפוף לזכויות יוצרים אך ניתן להעבירו לכל אדם ובלבד שיועבר בשלמות וללא כל שינוי. אין באמור במגזין 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 9,900 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. 
 
 



  אז איך "מנפחים" תביעה נגד מעסיק קודם? בקלות! / עו"ד שירה זקן פורת  מאמר:  . 1
Article:  So how do you “inflate” a claim against a former employer? Easily! / Shira Zaken Porat, Adv. 

משרד אפיק ב , עו"דשירה זקן פורתמאת , חובת מעסיק למסור הודעה לעובד בדבר תנאי העסקתומאמר בנושא 
עבודה, בתחום העסקאות הבינלאומיות, מיזוגים ורכישות, דיני  ת בעיקרהעוסק, )www.afiklaw.com( ושות'

  http://he.afiklaw.com/articles/a256 את המאמר ניתן למצוא בקישור:  .תאגידים וליטיגציה מסחרית
 
An article on the employer’s duty to give notice to the employee about the terms of the 
employment, by Shira Zaken Porat, Adv., an attorney at the law office of Afik & Co. 
(www.afiklaw.com), whose main practice areas are international transactions, mergers and 
acquisitions, labor law, corporate law and litigation. The article in English may be found at the link: 
http://www.afiklaw.com/articles/a256 
 

  וניירות ערך עסקייםתאגידים, הגבלים עדכוני   . 2
Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 

  זרה לעובדי חברת בת ישראלית שלה עשויות להיחשב הכנסת חברת הבתהקצאת אופציות בחברה א. 

Issuance of options in a foreign company to employees of its Israeli subsidiary may 
be deemed an income of the Israeli subsidiary 

, בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, 3קונטירה טכנולוגיות בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב  943/16עא [
 ] , כב' השופטים עוזי פוגלמן, ענת ברון ודוד מינץ22.04.2018

חברת ישראלית בבעלות מלאה של חברה אמריקנית שימשה מרכז מחקר ופיתוח עבור חברת האם בתמורה 
חברת האם העניקה לעובדי חברת הבת  ,בנוסף   להחזר עלויות עם רווח מוגדר (מודל קוסט פלוס).

מס הכנסה דרש למסות גם את עלות הקצאת האופציות    הישראלית אופציות לרכישת מניות חברת האם.
 לעובדים כהכנסה של חברת הבת.

) מתייחס למחיר שגובה חברה Transfer Pricingבית המשפט העליון קבע, כי המושג "מחירי העברה" (
מסוימת מחברה אחרת הקשורה אליה כאשר בשל הקשר בין החברות קיים חשש שהמחיר אינו הולם את 
מחיר השוק ועל כן בוחנת רשות המסים את המחירים באופן דקדקני כדי לוודא שנגבה מס אמת על ידי מיסוי 

לאומיות הפועלות -ד כשמדובר בחברות קשורות רבחויהעסקה על פי המחיר הכלכלי האמיתי הגלום בה, בי
במדינות שונות וכפופות למשטרי מס מגוונים ואז קיים חשש שהמחיר יעוצב באופן שיאפשר את ניתוב 
ההכנסות אל החברה שהיא תושבת המדינה שמשטר המס בה מקל, בעוד שניתוב ההוצאות ייעשה אל 

לפקודת מס ההכנסה מאפשר  85סעיף   גבוהים יותר.החברה שהיא תושבת המדינה שבה חלים שיעורי מס 
לאומית עם יחסים מיוחדים בין -לרשות המסים למסות עסקה לפי מחירה האמיתי כשמדובר בעסקה בין

עלות הקצאת האופציות    הצדדים לעסקה אשר בגינם נקבעו לעסקה מחיר או תנאים שאינם בתנאי שוק.
ב מבסיס העלות לביצוע שירותי המחקר והפיתוח של חברת לעובדי חברת הבת מהווה על פי מהותה מרכי

 .ההבת עבור חברת האם ולכן היא רכיב שצריך להיות ממוס

  
An Israeli company wholly owned by a US company acted as a research and development center 
for the parent company in exchange for reimbursement of costs with a defined profit (Cost Plus 
model). In addition, the parent granted the employees of the Israeli subsidiary options to purchase 
shares of the parent company. The Tax Authority demanded to tax the Israeli company for the cost 
of the options granted to its employees in the mother company. 

The Supreme Court held that the term "transfer pricing" refers to the price charged by a particular 
company from another company related to it, because of the connection between the companies 
there is an apprehension that the price will not appropriate to the market price and therefore the 
Tax Authority examines the prices meticulously to ensure that true tax is collected by taxing the 
transaction according to the real economic price inherent in it, especially with regard to multi-
national related companies operating in different jurisdictions and subject to various tax regimes.  In 
such companies there is an apprehension that the price will be designed in such a manner as to 
enable the routing of revenues to the company which jurisdiction is of lower tax burden and diverting 
expenses to the company which jurisdiction is of higher tax burden. Section 85 of the Israeli Income 
Tax Ordinance allows the Tax Authority to tax a transaction at its true price when it comes to an 
international transaction with special relations between the parties to the transaction and for which 
the price or terms are not on market terms. The cost of allocating the options to the subsidiary's 
employees is, by its very nature, part of the cost base for carrying out the research and development 
services of the subsidiary for the parent company and therefore is a component that must be taxed. 
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  כלל שיקול הדעת העסקי מונע התערבות בהחלטת דירקטוריון גם אם יכול והיא שגויהב. 
The business judgement rule prevents intervening with a board decision even if it 
may be erroneous   

  יםכבוד השופט, 24.4.2018, אזרחיים בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים, אפרים מנשה נ' יווז'ין אייר בע"מ 4857/16א "ע[
  ]מנחם מזוז ויוסף אלרון (בדימ'), דנציגרורם י

בעל מניות בחברה העוסקת בפיתוח מוצרי תעופה דרש מדירקטוריון החברה, כי יגיש תביעה נגזרת נגד צד 
  שלישי אך הדירקטוריון סירב.

בישראל ולכן ככל שהחלטת הדירקטוריון בית המשפט דחה את התביעה וקבע שכלל שיקול הדעת העסקי חל 
התקבלה בהליך תקין, כלומר על סמך כל המידע המהותי, בתום לב וללא ניגוד עניינים, לא יתערב בהחלטה 
גם אם הוא סבור שההחלטה שגויה, וזאת מתוך כלל אי ההתערבות בשיקול הדעת העסקי של הדירקטוריון 

חל גם כשמדובר בהחלטה להפעיל או שלא להפעיל את כוח בניהול ענייניו הפנימיים של תאגיד. הכלל 
  התביעה של החברה, במיוחד כשהתביעה הנגזרת מתבקשת כנגד צד שלישי.

A shareholder of a company that develops aviation products demanded that the company's 
board of directors submit a derivative claim against a third party but the board refused. 

The Court rejected the claim and held that the business judgement rule applies in Israel 
and as long as the decision of the board of directors was received in a proper process, 
meaning on the basis of all material information, in good faith and without a conflict of 
interest, it  will not intervene in the decision even if it believes that the decision is erroneous, 
due to the rule of non-intervening with the business judgement of the board of directors in 
the internal management of the corporation. The rule applies also to a decision of the board 
of directors to exercise or not to exercise the company's right to claim, especially when the 
derivative claim is requested against a third party. 

  יבחן על ידי המפרק ככל חוביפסק בורר שניתן נגד חברה שנכנסה לחדלות פירעון . ג
An arbitration award given against a company that entered liquidation will be 
reviewed by the liquidator as any other debt  

 , כב' השופט25.4.2018חמודה חמודה בע"מ נ' בני בכר זועבי חברה לבנייה בע"מ (בהקפאת הליכים), בבית המשפט העליון,  5483/17רעא [
   ] (בדימ') יורם דנציגר

  להקפאת הליכים.טרם שילמה החברה את חובה נכנסה בבין חברה לצד שלישי התקיים הליך בוררות אך 

להליכי פירוק (או הקפאת הליכים) עוברת הסמכות לבירור חברה משנכנסת בית המשפט העליון קבע, כי 
תביעות לידי הנאמן או המפרק. במסגרת סמכותו בבירור תביעות החוב, קיימת לנאמן סמכות רחבה, ובכלל 

"הצצה מעבר  המכונהסמכות  - זה הסמכות לבדוק אם פסק דין שניתן לטובת נושה משקף חיוב אמיתי
לפרגוד". הרציונל העומד ביסוד סמכות זו, הוא מניעת קנוניה בין החברה לבין מקורביה, תוך הברחת רכוש 

פסק בוררות, והן ביחס ל ביחס לפסק דין של בית משפטהן ונכסים מידיהם של הנושים. סמכות זו קיימת 
ללא הליך משפטי של מתן תוקף של פסק דין לפסק  למרות שבמצב רגיל פסק בוררות אינו ניתן לאכיפה

 . הבוררות

 

A company and a third party held arbitration proceedings but prior to the company paying 
its debt it entered into stay of proceedings status. 

The Supreme Court held that after a company enters liquidation proceedings (or a stay of 
proceedings) the authority to clarify a debt claim is transferred to the trustee or liquidator. 
Within the scope of its authority to decide upon debt claims, the trustee has broad authority, 
including the authority to examine whether a judgment given in favor of a creditor reflects a 
real charge – an authority called "peeking behind the curtain". The rationale behind this 
authority is to prevent a conspiracy between the company and its related party, by 
concealing assets from the creditors. This authority exists both in relation to a Court holding 
and an arbitration award, even though under ordinary circumstances an arbitrator award is 
unenforceable without a legal proceedings to give it a power of a Court verdict. 



  עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה.     3
  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

  כשכר עבודה לרבות לעניין מס וזכויות עובדיםטיפים שמקבלים עובדי מסעדה ייחשבו . א

Tips received by restaurant employees are salary including for purpose of tax 
payment and employees benefits 

נשיא יגאל כב' הבפני , 26.03.2018, הדין הארצי לעבודה, בבית וח לאומיעומרי קיס נ' המוסד לביט 44405-10-15עב"ל (ארצי) [
ליבנה, כב' השופטת לאה גליקסמן, כב' השופט אילן איטח וכב' השופט רועי פוליטק, נציגת -פליטמן, כב' סגנית הנשיא ורדה וירט

  ] הראל בוכריסציבור (עובדים) הגב' מיכל בירון בן גרא ונציגת ציבור (מעסיקים) הגב' יודפת 

מעסיקים רבים בתחום המסעדנות אינם משלמים שכר לנותני השירות (מלצרים ואחרים) אלא רק משלימים 
את השכר עד לגובה שכר המינימום ככל שה"טיפים" שקיבל המלצר אינם מגיעים לסכום זה.  סכומים שהם 

  מעל לשכר המינימום מגיעים למלצר, אולם לא מדווחים לרשות המסים.

לעניין  , הןלכל דבר כהכנסה של העובד דין הארצי לעבודה קבע, כי יש לראות את ההכנסה מטיפיםבית ה
משפט העבודה, הן לעניין זכויות סוציאליות והן לעניין דיווח לרשות המסים ותשלום מס, כאילו הכספים שולמו 

ירות על ידי העובד מבלי למעסיק אשר שילם אותם לאחר מכן למלצר. זאת גם אם כספי הטיפ התקבלו יש
שהועברו תחילה למעסיק.  מעסיק רשאי להחשיב את כספי הטיפים כשכר העבודה של המלצר אך עליו 
לשלם בעצמו ובנפרד את תשלומי החובה, הפרשות לפנסיה וזכויות סוציאליות, והכל אלא אם הגיע להסכמה 

   .1.1.2019-יכנס לתוקף בבכתב עם עובדיו ובכפוף להוראות החוק. לאור המשמעות השינוי 

Many employers in the restaurants industry do not pay the service providers (waiters and 
others) but only pay the minimum wage to the extent that the "tips" the waiter receives do 
not reach that amount. Amounts above the minimum wage reach the waiter, but are not 
reported to the Tax Authority. 

The National Labor Court held that income from tips should be regarded as the income of 
the employee, whether for labor law purposes, social benefits or reporting and paying taxes, 
as if the employer received the funds and paid them to the waiter. This will be the case even 
if the tip money was physically given directly to the employee without first being paid to the 
employer. An employer may see the "tips" as part of the salary of the waiter but the 
employer need to pay by itself and separately obligatory payments, pension contributions 
and social benefits, unless the employer, in a written agreement and subject to the law, 
reached a different agreement with the employees. Because of the material change this 
case law does, the change will take effect only January 1, 2019. 

  ערב יחיד פטור מערבותו ככל שבכתב הערבות לא נקוב סכום קצובב. 
An individual guarantor shall be exempt from the guarantee if the guarantee does not 
stipulate a fixed amount 

הרשמת  'כב, 12.04.2018שלום בחיפה, בבית משפט ה, מיכאל שמטניק נ' בנק הפועלים בע"מ 34583-04-17ק (חי') "תא[
  ] ברנע -הבכירה גילה ספרא 

בנק העמיד לפירעון מידי את חובותיה של חברה שהפסיקה את פעילותה ודרש את הכספים גם ממורשה 
  חתימה בחברה שהיה חתום ערבות לחובות החברה. 

מי שאינו תאגיד או בעל עניין בתאגיד  –בית המשפט קבע, כי קיימות הגנות מיוחדות בחוק ל"ערב יחיד" 
ורשה חתימה בחברה ואינו עונה על ההגדרה של בעל עניין בתאגיד כשהתאגיד הוא החייב. כאן הערב היה מ

וזכאי להגנות של ערב יחיד. בין יתר ההגנות של ערב יחיד היא הדרישה כי לשם תוקף הערבות נדרש שהיא 
  תהיה בסכום קצוב ומכיוון שכאן הערבות היתה בלתי מוגבלת, נדחתה התביעה נגד מורשה החתימה.

A bank demanded immediate repayment of debts of a company which ceased its activity 
and demanded the funds also against the signatory of the company who signed a 
guarantee. 

The Court held that the law sets special defenses for an individual guarantor – one who is 
not a corporation or an interested party in a debtor corporation.  Here the guarantor was a 
signatory of the company but did not meet the definition of an interested party in the 
corporation and is entitled to the defenses of an individual guarantor. One of the defenses 
of an individual guarantor is the demand that for the validity of the guarantee it need to be 
at a fixed amount and because here the guarantee was unlimited, the claim against the 
signatory was rejected. 
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  עדכוני מקרקעין  . 4
Real Estate Updates 

  נכסים אינו רשאי לשדל רוכשים להציע הצעות נמוכות כדי לסיים המכירה במהרה כונס

A receiver may not act to convince purchasers to make low offers in order to finalize 
the sale as soon as possible 

  ] סגן הנשיאה השופט אלון גביזון 'כב, 10.04.2018לענייני משפחה בבאר שבע, בית משפט אלמוני, נ'  פלונית 51575-03-16) ב"ש( משת[
לצורך מימוש דירת מגורים מונו שני עורכי דין ככונסי נכסים כדי שיבצעו הליך התמחרות כשאחד מהם פנה 
לרוכש פוטנציאלי והציע לו להגיש הצעה נמוכה משמעותית מהערכת שמאי שבוצעה לדירה הואיל ויש כוונה 

  למכור את הנכס במהרה. 
בית המשפט קיבל את הבקשה לפסול את המכירה ולהחליף את כונס הנכס מכיוון שכונס נכסים הוא שליח בית 
המשפט ונדרש לפעול למקסום ההכנסה ממכר הדירה ולא יכול, ולו למראית עין, להצטייר כמי שמנסה למכור 

 אותה במחיר זול. 

For the purpose of realizing an apartment two lawyers were appointed as receivers to carry 
out an auction and one of them approached a bidder to make a bid considerably lower than 
the appraiser's assessment of the apartment telling him that it is intended to quickly finalize 
the sale. 

The Court accepted the request to disqualify the sale and replace the receiver because a 
receiver is the Court's representative and is required to act to maximize the income from the 
sale of the apartment and cannot, even ostensibly, appear to be trying to sell it at a cheap 
price. 
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  *פורת זקן שירה"ד עו" תביעה גד מעסיק קודם? בקלות! / מפחיםאיך "אז 

הגשת תביעות מופחות על ידי עובדים גד מעסיקיהם לשעבר. בעוד שלגבי עילות לבקרים או עדים לחדשות 

עלולה להפוך את הקערה ממש אזי תידחה התביעה, קיימת עילה אחת ש שיתברר שאין בהןאין חולק כי ככל רבות 

  מסירת הודעה לעובד בדבר תאי העסקה. הפרת חובת  - על פיה

במסגרתה  ,הודעה בכתב מטיל חובה על מעסיק למסור לעובד ,2002-(תאי עבודה), התשס"ב חוק הודעה לעובד

 , בין היתר,ההודעה צריכה לכלול . יום ממועד תחילת העסקתו 30תוך ת וזא, יפורטו תאי ההעסקה של העובד

את מועד תחילת ההעסקה, הגדרת התפקיד, שמו של הממוה על העובד במקום העבודה, אורך יום העבודה, 

  המשכורת ועוד.  גובהתאים סוציאליים, 

הסכם העסקה , אך מדוע דרשת הודעה בכתב פרדת כשחתם לא די בהסכמות שיתו בעל פהיתן להבין מדוע 

, כי הדרישה למסור הודעה בכתב על קבעובתי הדין לעבודה    ?בלבד ממילא מדובר בהודעה טכיתמסודר, שהרי 

תאי עבודה איה עיין טכי כלל ועיקר. המדובר בדרישה שהיה חלק מהחובה להוג בתום לב ובדרך מקובלת 

על כל תאי עבודתו ובכך למוע אי הבות. כפועל באופן מסודר תכליתה היה ליידע את העובד ו ביחסי עבודה

בהקשר זה חשוב לציין, כי גם יוצא, כך יימעו גם מחלוקת משפטיות לגבי תאי העבודה שהוסכמו בין הצדדים. 

יזה מהתאים, הדבר כשיתת הודעה לעובד בדבר תאי העסקה וחל שיוי כלשהו במהלך תקופת ההעסקה בא

  מחייב מסירת הודעה עדכית בדבר השיויים. 

חוק הודעה לעובד והוגשה תביעה על ידי עובד ל ההודעה בכתב בהתאםמסירת לא קוימה חובת ודוק, ככל ש

על המעסיק וזאת ביגוד לכלל הרגיל  ייפולבעיין, במידה וקיימת מחלוקת בדבר תאי ההעסקה, הטל להוכחתם 

עילת מי שמגיש את התביעה צריך להוכיח את הכלל הרגיל לפיו כלומר  – וציא מחברו עליו הראיה"לפיו "המ

, הפרת החוק לא רק מהווה עבירה פלילית אלא גם עילה לפסיקת פיצוי כספי. אמם טרם קבעו בוסף . התביעה

 ןבמקרה שביודעי₪  15,000ד עשל אמות מידה לפיהן בתי הדין לעבודה קובעים פיצוי כספי אך החוק קובע פיצוי 

 בתי הדין ,בתום לבעשתה הודעה לעובד אי מסירת הגם אם כי לא מסרה הודעה לעובד. יודגש בקודה זו, 

במקום בו אין מחלוקת על תאי  וזאת גםת משכורת אחשל לפחות בגובה  לעבודה וטים לפסוק פיצוי, לא אחת

  ההעסקה. 

בגין הפרת חוק הודעה לעובד היה קלה ופשוטה, על דרך מסירת וסח הודעה הה כי כן, הדרך להימע מתביעות 

כי מאוד חשוב  כן בכל מקרה של שיוי בתאי ההעסקה. באופן אוטומטי עם קליטת עובד למקום העבודה ו

כבר בשלב גיבוש הסכמי ההעסקה של עובדים עתידיים, לא רק לגבי תאי ההסכם מעסיקים ייוועצו בעורך דין 

 תאי העסקתם של עובדים.  אופן מסירת הודעה כשמשתיםו ההודעה בדבר תאי ההעסקהוסח אף לגבי  אלא

  

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

המתמחה בתחום אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין   .מסחריתוליטיגציה  , דיי עבודהתאגידים ורכישות,

  בטרם קבלת כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו. זה
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So how do you "inflate" a claim against a former employer? Easily! / Shira Zaken Porat, Adv.*  

We often encounter the filing of inflated claims by employees against their former employers. 
While for many contentions there is no dispute that if it turns out that they are baseless then the 
claim will be dismissed, there is one contention that could turn the table - breach of the duty to give 
notice to the employee about the terms of the employment. 

The Employee Notification Law (Employment Conditions), 2002, imposes upon an employer an 
obligation to provide the employee with written notice specifying the employee's terms of 
employment and to do so within 30 days of commencement of employment. The notice needs to 
include the job description, the name of the employee's supervisor at the workplace, the length of 
the work day, social benefits, salary, and more. 

One can understand It is possible to understand why oral agreements are not sufficient, but why is 
a separate written notice required when an employment agreement is signed?  After all, this is a 
technical notice only.  The Labor Courts held that the requirement to give written notice of 
employment conditions is not a technical matter at all. This is a requirement that is part of the 
obligation to act in good faith and in an acceptable manner in labor relations.  Its purpose is to 
inform the employee in an orderly manner of all the conditions of the employment, thereby 
preventing misunderstandings. As a result, legal disputes regarding the terms of employment agreed 
between the parties will also be avoided. In this context, it is important to note that even when 
notice is given to the employee regarding the terms of the employment, in the case of any change 
of conditions during the employment period it is necessary to provide an updated notice. 

If no notice was duly given in writing as required under law and a claim was filed by the employee, 
if there is a dispute regarding the terms of employment, the burden of proving them will fall on the 
employer, in contradiction to the ordinary burden of proof that falls on the claimant. In addition, 
the violation of the law not only constitutes a criminal offense but is also a ground for the award of 
monetary compensation. Although no criteria have yet been set by the Labor Courts to determine 
monetary compensation, the law provides compensation of up to ILS 15,000 if an employee is not 
duly given notice. It should be emphasized at this point that even if the failure to deliver the notice 
to the employee was done in good faith, the Labor Courts tend to award compensation, often at 
least one salary, even where there is no dispute over the terms of employment. 

Thus, the way to avoid claims of violation of the Employee Notification Law is simple, by 
automatically submitting the notice upon the commencement of employment and in any case of 
change in the terms of employment. It is very important that employers consult with a lawyer at the 
stage of formulating employment agreements for future employees, not only with respect to the 
terms of the agreement but also with regard to the formulation of the notice regarding the terms of 
employment and the manner of giving notice when the terms of employment are changed. 

                                                 
 *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 


