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 תוכן עניינים
הראשונה בחיל האוויר נווטת הקרב הדתיה -) 2014באוקטובר  14 - 1989בספטמבר  12אפיק ושות' מציינת את יום הולדתה של סרן תמר אריאל (

  הישראלי ופורצת דרך להשתלבות נשים דתיות בחברה הישראלית, אשר מצאה את מותה הטרגי במפולת שלגים בעת טיול בנפאל.

Afik & Co. marks the birth date of Capt. Tamar Ariel (September 12, 1989 - October 14, 2014) - the first religious battle navigator 
in the Israel Air Force and a groundbreaker in the integration of religious women into Israeli society, who found her tragic death 
in a snowfall during a trip to Nepal. 

 פרידהוףיניב עו"ד  /על הימורים בלתי חוקיים, הגרלות מסחריות ומחיר למשתכן   מאמר:     .1
Article: On Illegal Gaming, Commercial Lotteries and Mechir Lamishtaken\ 
Yaniv Friedhof, Adv. 

,עו"ד יניב פרידהוףמאת , בנושא הגרלות מסחריות והדרישות החוקיות כדי למנוע מהן להיחשב להימורים בלתי חוקיים מאמר
  http://he.afiklaw.com/articles/a265 למצוא בקישור:ניתן העברית את המאמר בשפה .  משרד אפיק ושות'מ

An article on commercial lotteries and the requirements under law to prevent them from being deemed illegal 
gaming, by Adv. Yaniv Friedhof of Afik & Co. The article in English may be found at the link: http://www.afiklaw.com/articles/a265 
 

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

  מידע מהותי הנוגע לעסק שהוסתר בשלב המשא ומתן לרכישתו הינו עילה לביטול העסקהא. 
שלום נתניה: מידע הנוגע לכך שעסק נתון לאיומים הינו מידע מהותי והעובדה שלא נחשף בפני הרוכש לפני החתימה על

  http://he.afiklaw.com/updates/8193לקריאה נוספת:  .ההסכם מקנה לו זכות לביטול העסקה
Material information relating to a business that was concealed during the negotiations for its 
acquisition is grounds for canceling the transaction Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8194 

להספיקשותפות וזכות מתוכה לחלק ברווחים לא דורשת הסכם בכתב והתנהלות הצדדים עשויה . ב
מחוזי ת"א: לא כל התקשרות עסקית שאינה הקמת חברה הינה שותפות. ישנם מבחנים ומאפיינים שונים שיש לבחון כדי

  /8195http://he.afiklaw.com/updates נוספת: לקריאה לקבוע שאכן קמה שותפות. 
Partnership and a right to part of its profits does not require a written agreement and the parties' 
conduct may be sufficient to establish such relationship Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8196 

  חלוקת שוק בהגשה למכרז מהווה עבירה פלילית גם של מנהלים בחברות המתאמותג. 
הסדר המגביל את התחרות מהווה הסדר כובל אסור; מנהלים בחברה שהיא צד להסדר כובל אחראים אישיתעליון: ה

 http://he.afiklaw.com/updates/8199  לקריאה נוספת: .בפלילים

Market distribution in participating in public tenders is a criminal offence also of the managers 
of the coordinating companies Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8200 

 

8201, ספטמבר 12: 562גיליון 
Issue 265: September 12, 2018



  
-2-  

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

 

  

  ודיני עבודה רוחניעדכוני משפט מסחרי, קנין .    3
Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

  או מהווה הפרת זכויות יוצרים בה ההפעלת טלוויזיה במקום ציבורי לא נחשבת להשמעה יציר. א
שלום ת"א: שידור יצירה במקום ציבורי מהווה הפרת זכויות יוצרים; הפעלת טלוויזיה במקום ציבורי לא נחשבת לשידור

  om/updates/8197http://he.afiklaw.c  לקריאה נוספת:  יצירה המהווה הפרת זכויות יוצרים.

Operating a television set in a public place is not deemed a public performance of protected 
pieces or infringement of copyrights in them. Read more at:  http://www.afiklaw.com/updates/8198  
 

  הטרדה מינית ועל מעסיק למנוע זאתיצירת אווירה מינית עוינת במקום העבודה הינה . ב
להיחשב הטרדה מינית. התנהגויות להיכו הכוללת בדיחות סקסיסטיות עבודה ארצי: אווירה לא נעימה במקום העבודה

 http://he.afiklaw.com/updates/8201  לקריאה נוספת: מטיבי משום שהדברים נאמרו בצחוק.אלה אינן מקבלות הכשר נור

A creation of a hostile sexual environment in the workplace is considered sexual harassment 
and an employer must prevent it Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8202 

  עדכוני מקרקעין     .4
Real Estate Law Updates 

  רוכש דירה רשאי לפרוש ממשא ומתן גם יום לפני מועד החתימה ובלבד שפעל מטעמים סבירים
משא שלום אשקלון: ככל שהמשא ומתן מתקדם יותר נדרשת סיבה מובהקת וברורה להצדקת פרישה ממשא ומתן; פרישה מ

  203http://he.afiklaw.com/updates/8  :לקריאה נוספת  ומתן משיקולים עניינים הנובעים ממהות העסקה לא תיחשב כחוסר תום לב.
A purchaser of an apartment may withdraw from negotiations even a day before the signing date 
as long as it is for reasonable grounds Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8204 
 

 
אפיק משפטי הוא המגזין המקצועי של משרד אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון, המופץ אחת לשבועיים לקהל של אלפי אנשים ברחבי

עסקיים המעניינים את הקהילה העסקית והינם בתחומים בהם עוסק המשרד.-העולם וכולל מידע מקצועי תמציתי בנושאים משפטיים
ובכותרת לכתוב "אנא הסירו/צרפו אותי לרשימת התפוצה".  newsletter@afiklaw.comל לכתובתלהסרה או הצטרפות יש לשלוח מיי

מגזין זה כפוף לזכויות יוצרים אך ניתן להעבירו לכל אדם ובלבד שיועבר בשלמות וללא כל שינוי. אין באמור במגזין ייעוץ משפטי ובכל
  ושא מומלץ לפנות לעורך דין על מנת שהעובדות תיבחנה היטב בטרם תתקבל החלטה כלשהי.נ

  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 thousands of subscribers worldwide 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 an attorney for a specific advice with 
any legal issue you may have.   
For previous Afik News publication see http://www.afiklaw.com 



  יניב פרידהוףעו"ד  / על הימורים בלתי חוקיים, הגרלות מסחריות ומחיר למשתכן מאמר:   . 1
Article: On Illegal Gaming, Commercial Lotteries and Mechir Lamishtaken \ Yaniv Friedhof, Adv. 
 

  
 משרד אפיק ושות'מ, עו"ד יניב פרידהוףמאת , הגרלות מסחריות והדרישות החוקיות להןמאמר בנושא 

)www.afiklaw.com( ,המאמר ניתן את  .דיני החברות ודיני ההגירההעסקאות הבינלאומיות, בתחום  בעיקר העוסק
  http://he.afiklaw.com/articles/a264 למצוא בקישור:

 
An article regarding commercial lotteries and the legal requirements therefor, by Adv. Yaniv 
Friedhof of Afik & Co. (www.afiklaw.com), whose main practice areas are international 
transactions, corporate law, and immigration law. The article in English may be found at the link: 
http://www.afiklaw.com/articles/a264 
 

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

  מידע מהותי הנוגע לעסק שהוסתר בשלב המשא ומתן לרכישתו הינו עילה לביטול העסקהא. 
Material information relating to a business that was concealed during the 
negotiations for its acquisition is grounds for canceling the transaction  

  ], כב' השופטת ליאת הר ציון10.08.2018נ' קרנבל הרכב בע"מ , בית משפט השלום בנתניה,  דוד דמרי 28281-08-16תא (נת') [ 

אדם רכש עסק לשטיפת מכוניות, מיד לאחר קבלת מפתחות וחזקה בנכס החל לקבל איומים על חייו וחיי 
משפחתו מגורמים עבריינים על מנת שיחדל מהפעלת העסק. במסגרת שיחת האיומים חשפו הגורמים 

 העבריינים כי המוכר מסובך איתם, עובדה שלא גולתה לרוכש במסגרת המשא ומתן לרכישת העסק. 

בית המשפט קיבל את דרישת הרוכש לבטל את העסקה וקבע, כי ככל שהמידע על כך שהעסק נתון לאיומים 
היה נחשף בפני הרוכש בשלב המשא ומתן אזי לא היה מתקשר בעסקה. המדובר בפגם מהותי שנפל ביחס 

ול העסקה.  למידע הנוגע לעסק מבחינת הרוכש ובני משפחתו העולה כדי הטעייה, המקנה לרוכש זכות ביט

A purchaser of a car wash business, immediately after receiving possession of the property 
began to receive threats on his life and the lives of his and family from criminals demanding 
that he stop running the business. In the context of the threats, the criminals revealed that 
the seller was involved with them, a fact that was not revealed to the purchaser as part of 
the negotiations for the acquisition of the business . 

The Court accepted the purchaser’s demand to rescind the transaction and held that had 
the information that the business was subject to threats been exposed to the purchaser 
during the negotiation stage, he would not have entered into the transaction. This is a 
material flaw concerning the information regarding the business from the point of view of 
the purchaser and his family that is, in fact, misleading.  Thus, it grants the purchaser the 
right to cancel the transaction. 

  להספיקשותפות וזכות מתוכה לחלק ברווחים לא דורשת הסכם בכתב והתנהלות צדדים עשויה ב. 
Partnership and a right to part of its profits does not require a written agreement and 
the parties' conduct may be sufficient to establish such relationship 

, כב' השופטת 07.08.2018יפו,  -המשפט המחוזי בתל אביב בית בע"מ נ' ג'ון ברייס הדרכה בע"מ,  , שערי מידע44549-11-15תא (ת"א) [
  ]אניסמן -מיכל עמית 

חברת תוכנה התקשרה עם חברת הדרכות לשיתוף פעולה בהעברת קורסים. כשהיחסים עלו על שרטון 
הרווחים מהקורסים בעוד שחברת טענה חברת התוכנה כי הצדדים הקימו שותפות ולכן היא זכאית למחצית 

  ההדרכות טענה כי היא זכאית לכל היותר לשכר עבור העבודה בהיותה ספק בלבד.

 בית המשפט קבע, כי אין צורך בהסכם שותפות כדי ליצור שותפות.  שותפות היא שני אנשים או יותר
כדי  תאגיד מסוג אחר.ואשר מערכת היחסים ביניהם אינה מוסדרת כ המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים

לקבוע האם נוצרה שותפות ייבחנו קריטריונים שונים ככוונת הצדדים להיות שותפים, הצגתם כלפי הציבור 
כשותפים, השתתפות הצדדים ברווחים ובהפסדים, משכם של הקשרים העסקיים בין הצדדים, ההשתתפות 

אין מדובר ברשימה סגורה וכל מקרה  בשימוש ובהחזקה בנכסי השותפות, השתתפות בניהול העסקים ועוד.
הינו לגופו. כמו כן, צוין כי אין בהעדר מסמך בכתב כדי לשלול קיומה של שותפות, שכן ניתן להוכיח שותפות 

  גם על ידי התנהגות הצדדים.
A software company contracted with a training company in order to cooperate in teaching courses. 
When the relationship ran aground, the software company claimed that the parties had formed a 
partnership and therefore it was entitled to half of the profits from the courses, while the training 
company claimed that it was entitled, at best, to wages for the work done as a supplier. 
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The Court held that there is no need for a partnership agreement to create a partnership. A 
partnership is two or more persons who conduct a business together for profit and whose 
relationship is not regulated as a different type of corporation. In order to determine whether a 
partnership has been established, various criteria will be examined, such as the parties' intention to 
be partners, presenting them to the public as partners, the parties' participation in profits and losses, 
the duration of business relations between the parties, participation in the use and holding of the 
partnership assets etc. This is not a closed list, and each case is on its merits. It was further noted 
that in the absence of a written document, a partnership shouldn't be discounted, since it can also 
be proven by the parties' conduct. 

  חלוקת שוק בהגשה למכרז מהווה עבירה פלילית גם של מנהלים בחברות המתאמות. ג
Market distribution in participating in public tenders is a criminal offence also of the 
managers of the coordinating companies 

, כב' 21.08.2018המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים, בית , מדינת ישראל נ' אברהם (ויקטור) בן דרור, 1408/18ע"פ [
, מדינת ישראל נ' אבי ויקטור בן דרור 49529-12-11ם) -תפ (י, ארז, כב' השופט ג'ורג' קרא, כב' השופט עופר גרוסקופף-השופטת דפנה ברק

 ]השופט עודד שחם, כב' 30.04.2017, בית המשפט המחוזי בירושלים

מספר חברות שפעלו בשוק מדי המים תיאמו ביניהם חלוקה גיאוגרפית לעניין הייצור, ההתקנה, השיפוץ 
  שהחליטו ביניהם איזו חברה תיגש לאיזה מכרז ציבורי.וההסבה של מדי מים. התיאום בה לידי ביטוי בכך 

ה של תחרות חופשית והוא אוסר לכן על כל מבית המשפט קבע, כי חוק ההגבלים העסקיים נועד להגן על קיו
כל הסדר הנעשה בין בני אדם המנהלים עסקים, לפיו אחד הצדדים לפחות מגביל עצמו באופן   -הסדר כובל 

את התחרות בעסקים בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו  העלול למנוע או להפחית
כאן מדובר בהסדר כובל אופקי אסור (הסדר בין מתחרים או מתחרים פוטנציאליים, לבין אדם שאינו צד להסדר. 

להבדיל מהסדר אנכי שנעשה בין מי שנמצאים בצדדים שונים של שרשרת המסחר כספק ולקוח) ועל כן בית 
  .המשפט הרשיע בעבירה פלילית שדינה מאסר הן את החברות שתיאמו ביניהם והן את מנהליהן

A number of companies that operated in the water meters market coordinated geographical 
distribution among the consumers' market, regarding the production, installation, renovation and 
conversion of water meters. The coordination was reflected in the fact that they decided between 
them which company would approach which public tender. 
The Court held that the Restrictive Trade Practices Law is intended to protect the existence of free 
competition and therefore prohibits any restrictive arrangement - any arrangement made between 
persons conducting business, according to which at least one of the parties restricts itself in a 
manner that may prevent or reduce business competition between it and the other parties or part 
thereof, or between it and a person who is not a party to the arrangement. Here we have a forbidden 
horizontal restrictive arrangement (an arrangement between competitors or potential competitors, 
as opposed to a vertical arrangement that takes place between those who are on the different sides 
of the chain of commerce, such as supplier and customer), and therefore the Court convicted both 
the companies that coordinated between them and their managers. 

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

  או מהווה הפרת זכויות יוצרים בה היציר תהפעלת טלוויזיה במקום ציבורי לא נחשבת להשמע. א
Operating a television set in a public place is not deemed a public performance of 
protected pieces or infringement of copyrights in them 

  ], כב' השופט רונן אילן06.08.2018יפו,  -צ'רלטון בע"מ נ' עולם הבאולינג בע"מ, בית משפט השלום בתל אביב  27019-09-15תא (ת"א) [

חברה העוסקת בהפקה ושידור של אירועי ספורט דרשה פיצוי בגין הפרת זכויות יוצרים לאחר שבית עסק 
  בתחום המזון המהיר הקרין את שידוריה על גבי מסך טלוויזיה הפונה לרחוב. 

בית המשפט דחה את התביעה וקבע כי תיעוד וצילום של אירוע ספורט מהווה יצירה מקורית הזוכה להגנת 
יוצרים. שידור יצירה מוגנת בזכויות יוצרים במקום ציבורי הינה בגדר ביצוע פומבי העולה כדי הפרת  זכויות

זכויות יוצרים. עם זאת, כאשר השמעת יצירה מוגנת מסתכמת בהפעלת מקלט טלוויזיה כפי שהיה במקרה 
ר באדם שקלט את זה, גם אם הדבר נעשה במקום ציבורי אין הדבר מהווה הפרת זכויות יוצרים שכן מדוב

  .היצירה ולא ביצע את היצירה (להבדיל ממי ששידר את השידור הטלוויזיוני)
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A company involved in the production and broadcasting of sporting events sought 
compensation for copyright infringement after a fast food business presented its broadcasts 
on a TV screen facing the street. 

The Court rejected the claim and held that the manner of recording and filming of a sports 
event constitutes an original production that triggers protection of the copyrights law.  
Broadcasting a copyrighted piece in public is an infringement of copyright. However, when 
the broadcasting is merely turning on a television set, as was in this case, even if the set 
was in a public place, it is not considered copyright infringement because the person is in 
fact the receiver of the broadcast and not the broadcaster.   

  יצירת אווירה מינית עוינת במקום העבודה הינה הטרדה מינית ועל מעסיק למנוע זאת. ב
A creation of a hostile sexual environment in the workplace is considered sexual 
harassment and an employer must prevent it 

ליבנה, סגן הנשיאה -, כב' הנשיאה ורדה וירט22.08.2018, אלמוני נ' מדינת ישראל, בבית הדין הארצי לעבודה, 14587-05-16ע"ע (ארצי) [
  ]אילן איטח, כב' השופטת לאה גליקסמן, נציג ציבור (עובדים), מר שי צפריר, נציג ציבור (מעסיקים), מר גד פרופר

רפואית עבדה מספר שנים בבית חולים בבעלות המדינה תחת רופא בכיר. בשנים אלה שיתף אותה  מזכירה
הרופא ביותר מדי מידע אינטימי על פעילותו המינית, נהג לספר בדיחות גסות בנוכחותה ועלב בה כאשר 

ם עבודתה צחק והשווה את המזכירה לקוף. המזכירה לא טענה כי מדובר בהטרדה מינית אולם עזבה את מקו
  . בגלל הרופא ולימים העניין התברר לנציבות שירות המדינה, שפתחה בחקירה נגד הרופא

בית הדין קבע, כי הטרדה מינית במקום העבודה אינה מאופיינת רק ב"זה תמורת זה" כלומר בהחלפת טובות 
עבודה עוינת על  הנאה בין העובדת לבין המעסיק. סוג אחר של הטרדה מינית נעשה בדרך של יצירת סביבת

ידי עיסוק במין, במיניות ובמגדר באופן שהופך את מקום העבודה לבלתי נסבל עבור העובדת. מכיוון שמדובר 
ביחסי מרות בין מעסיק לעובדת, הנחת היסוד היא כי יש פערי כוחות בין הצדדים ועל כן אין נדרשת העובדת 

  תצביע על התנהגויות מסוימות.להוכיח שסביבת העבודה הפכה בלתי נסבלת אלא מספיק ש
A medical secretary worked for several years in a state-owned hospital under a senior doctor. During 
these years the doctor shared too much intimate information about his sexual activity, used to tell 
dirty jokes in her presence and offended her when he laughed and compared the secretary to a 
monkey. The secretary did not claim that she was sexually harassed but left her job because of the 
doctor and later it became clear to the Civil Service Commission, who opened an investigation 
against the doctor. 
The Court held that sexual harassment in the workplace is not characterized only by "quid pro quo", 
that is, by exchanging favors between the employee and the employer. Another type of sexual 
harassment is done by creating a hostile work environment by engaging in sex, sexuality, and 
gender in a way that makes the workplace unbearable for the employee. Since the relationship 
between employer and employee is a matter of authority, the basic assumption is that there are 
differences of power between the parties, and therefore the worker is not required to prove that the 
work environment has become intolerable, but it should be enough to indicate and point out certain 
behaviors. 

  עדכוני מקרקעין  . 4
Real Estate Updates 

  ממשא ומתן גם יום לפני מועד החתימה ובלבד שפעל מטעמים סבירים רוכש דירה רשאי לפרוש
A purchaser of an apartment may withdraw from negotiations even a day before the 
signing date as long as it is for reasonable grounds 

]השופטת דוניא נסאר ',  כב21.08.2018רמי פלומבו נ' איגור ניקולאייב, בית משפט לתביעות קטנות בעפולה,  18-05-15009') תק (עפ[  

רוכשים פוטנציאליים של דירה ביטלו פגישת חתימה על הסכם המכר יממה אחת בלבד לפני המועד שנקבע, בין 
  היתר מאחר ורצו להפחית את התמורה.  

גם .  במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב, כי בית המשפט קבע
ככל שהשלב בו נמצא המשא ומתן  . פרישה ממשא ומתן בטרם חתימה על חוזה צריכה להיעשות בתום לב

במקרה זה  .מתקדם יותר והצדדים קרובים יותר להתקשרות, נדרשת סיבה מובהקת וברורה להצדקת הפרישה
נהלות במסגרת המשא ומתן הייתה אינטנסיבית, כאשר חלק ממרכיבי ההסכם לא סוכמו בין הצדדים, לרבות הת

מחיר הדירה.  סמוך למועד החתימה התגלה מכשול שעמד בפני העברת הזכויות בדירה על שם הקונים והתעורר 
נעשתה יממה  פרישהשהחשש מוצדק בנוגע למועד פינוי השוכרים המחזיקים בדירה.  לכן, למרות העובדה 
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שיקולים עניינים הנובעים  ומתוךבתום לב  אחת בלבד ממועד החתימה המתוכנן, הקונים הפוטנציאליים פעלו
  ה ולכן היו זכאים לפרוש מהמשא ומתן גם אם רצו להפחית את התמורה. ממהות העסק

Potential purchasers of an apartment canceled a meeting that was set for the purpose of 
execution of the sale agreement one day before the set date, inter alia, because they wanted 
to reduce the transaction’s consideration.  

The Court held that in negotiations for the conclusion of a contract, one must act in an 
acceptable manner and in good faith. Even withdrawal from negotiations prior to execution of 
a contract must be made in good faith. The more advanced the stage of negotiations and the 
closer the parties are to reach an agreement, a clearer reason is required to justify the 
withdrawal. Here, the negotiations were intensive and some of the components of the 
agreement were yet to be agreed upon, including the price.  Close to the execution date an 
obstacle was discovered regarding the ability to transfer the rights in the apartment under the 
name of the purchasers and also there was a justified concern regarding the date of eviction 
of the tenants.  Therefore, despite the fact that the withdrawal from negotiations was only one 
day before the execution date, the potential purchasers acted in good faith and out of 
considerations that stemmed from the nature of the transaction and therefore were entitled to 
withdraw from the negotiations even if they wanted to reduce the consideration. 
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 *עו"ד ייב פרידהוף,/מחיר למשתכןו, הגרלות מסחריות על הימורים בלתי חוקיים

לשם הפחתת מחירי  יקט הדגל של שר האוצרההגרלות עליו מתבסס פרותרחיש כזה איש לא דמיין. מגון 

 קיבל היתר לעריכת ההגרלות כדרש לא, איו חוקי מהסיבה ש"מחיר למשתכן" המכוה ,לזוגות צעירים הדיור

זכה כל זוג צעיר ש שר האוצר, מארגי ההגרלה או , כמה שות מאסר יקבלבחוק. מה דים של מארגי הפרויקט

הרשויות ימצאו  –כל אלה שאלות שהתשובה עליהם ברורה  – ומה יעלה בגורלו של הפרויקט כולו?בהגרלה כזו, 

  ת של הגרלה מסחרית.את הדרך להכשיר את השרץ. אולם, חשוב שכל עסק ילמד מכך על המשמעויו

כלי מקובל בחיי המסחר לפיו עסק מקדם מכירות באמצעות הגרלת מוצר או שירות בין הגרלה מסחרית היא 

לקוחותיו או בין מפיצים שלו.  עסקים רבים משתמשים בכלי זה אך לא מביים כי ללא עמידה בתאי החוק 

   הם עוברים עבירה פלילית.

או עוסק בביצוע משחקים  שמהל, מבצע,כי מי  קובעוהימורים ומשחקי מזל חוק העושין הישראלי אוסר על 

כל הסדר שלפיו יתן, החוק על פי  . ךממוש מאסר שעושההימורים עובר עבירה פלילית  ואאסורים, הגרלות 

 הזכייה תלויה בגורל יותרכאשר בהעלאת גורלות או באמצעי אחר, לזכות בכסף, בשווה כסף, או בטובת האה, 

לקיים הגרלות לפרסומת מסחרית חריג לכך הוא האפשרות   ., מהווה עבירה פליליתמאשר בהבה או ביכולת

היתר הכללי לקיום הגרלות אשר הוצא על ידי משרד וקידום מכירות בכפוף לשורה של תאים המויים ב

  ית בכפוף לתאים הקבועים בהיתר. האוצר והמאפשר עריכת הגרלות לפרסומת מסחר

פקח על דרש ל.  המפקח יאושר מראש על ידי משרד האוצר אשרמפקח מיוי דרש יתר התאים להיתר,  בין

דו"ח מפורט בהתאם לכללים שקבעו.  להגיש למשרד האוצר בסוף המבצע ו הגרלביצוע ההעל ומבצע השיווק 

מבצע, הפן בו יפורסם אובשורה של סוגיות כמו למשל ה תאים מיוחדיםשורה ארוכה של ההיתר מציב כמו כן, 

, המידע שצריך להיכלל בתקון ההגרלה וכמה פעמים בשה יתן לבצעה המועדים בהם יתן לבצע ההגרלה

, איסור על השתתפות במבצע של לאחר ההגרלהקיבוע המחירים לת ות הקשורוואופן פרסום התקון, דריש

    אופן חלוקת הפרסים ועוד.מקורבים לעורך ההגרלה או המפקח, אופן פרסום תוצאות ההגרלה, 

עורכי ו שההגרלות שערכו, ערכו ביגוד לקבוע בחוקלא רק כי ראה במקרה של הגרלות מחיר למשתכן 

עברו עבירה פלילית, אלא שגם כל הזוגות הצעירים שהשתתפו בהגרלות וזכו בזכות לרכוש דירה ההגרלה 

אי שכל מערכת ההסכמים המסחרית שקשרה על ידי בוסף, בווד. במחיר מפוקח הפכו למבוקשים על ידי החוק

  העברייים היה בלתי חוקית ובלתי אכיפה.

בעוד שסביר להיח שהמדיה תמצא את הדרך כעת להכשיר את התקלה, יש לקחת לתשומת הלב את 

בעל לעורך דין מראש מתכן לקיים הגרלה מסחרית יפה עסק הכל ש המשמעויות של הגרלות מסחריות וחשוב

יהיה מעורב אותו עורך דין יוכל לפעול לקבלה מראש של ההיתר משמרד האוצר, . יסיון כמפקח על הגרלות

  ויוודא שההגרלה עומדת בכל תאי החוק וההיתר., יהיה וכח בהגרלה ביסוח תקון ההגרלה

                                                 
אין בסקירה כללית זו משום  , העוסק בין היתר במשפט המסחרי, דיי חברות והגירה. עורך דין במשרד אפיק ושות' והי יב פרידהוףעו"ד י *

לפרטים וספים:  בטרם קבלת כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו. המתמחה בתחום זהייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין 
  afiklaw@afiklaw.com., או באמצעות הדואר האלקטרוי: 6093609-03
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On Illegal Gaming, Commercial Lotteries and Mechir Lamishtaken/ Yaniv Friedhof, Adv.* 

Such a scenario no one could have imagined. The Minister of Finance flagship project – “Buyer’s 
Price” ("Mechir Lamishtaken”) for the reduction of housing prices for young couples, is in fact 
illegal due to the fact that it did not receive a permit to conduct a lottery as required under Israeli 
law. How many years imprisonment will be sentenced to the Minister of Finance, the organizers 
of the lottery or any of the young couples who won such a lottery and what will happen to the 
entire project? – For all these questions the answer is clear - the authorities will find the way to 
legitimize the Buyer’s Price project. However, it is important for businesses to learn about the 
implications of a commercial lottery. 

A commercial lottery is a common tool in the trading life under which a business promotes sales 
by drawing a product or service between its customers or its distributors. Many businesses use 
this tool but do not understand that without complying with the law they are committing a 
criminal offense. 

The Israeli Penal Law prohibits gambling and games of chance and sets that a person who 
conducts, performs or engages in prohibited gaming, lotteries, and gambling is committing a 
criminal offense and is liable to long prison terms. Under the, it is illegal to have any arrangement 
whereby it is possible to win funds or other benefits, all based more on fate than on understanding 
or ability. An exception to this is the possibility of holding lotteries for commercial advertising 
and sales promotion, subject to a set of terms and conditions enumerated in the general lottery 
permit issued by the Israeli Ministry of Finance and which enables commercial lotteries subject to 
the terms and conditions stipulated in such permit.  

Among other terms of the permit, it is required to appoint a supervisor pre-approved by the 
Ministry of Finance. The supervisor is to supervise the lottery operation and furnish the Ministry 
of Finance with a detailed report pursuant to the provisions of the permit. Also, the permit sets a 
long list of requirement such as the dates on which the lottery may be performed and how many 
times a year it may be carried out, the information that should be included in the lottery rules and 
the manner by which the rules need to be published, requirements relating to the prices of the 
promoted products after the lottery, the prohibition on participation in the lottery of family and 
friends of the lottery organizer or the supervisor, the manner by which lottery results are to be 
published, the manner by which prizes should be distributed and more.   

In this issue of the Buyer’s Price lotteries not only were the lotteries illegally conducted and the 
lottery managers broke the law but also all the young couples who participated in the lottery and 
won the right to purchase an apartment at a controlled price have become outlaws. In addition, the 
entire set of commercial agreements that the “criminals” have committed is illegal and 
unenforceable. 

While it is likely that the State will find a way to legalize the faux-pas, one need be aware of the 
implications of commercial lottery and it is important that any business intending to run a 
commercial lottery will first consult with an attorney knowledgeable in this field and who has the 
experience as a supervisor of commercial lotteries.  The same lawyer can act to receive the 
required permit from the Ministry of Finance, will be involved in drafting the lottery rules, will be 
present at the lottery and will verify that the lottery meets all legal conditions.   
 

                                                 
 *Advocate Yaniv Friedhof is an attorney at the law office of Afik & Co., Attorneys and Notary (www.afiklaw.com) whose 
main practice areas are commercial law, corporate law and immigration. Nothing herein should be treated as a legal advice and all 
issues must be reviewed on a case-by-case basis.  For additional details:  +972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 


