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 תוכן עניינים
), בנקאי ופילנתרופ יהודי בריטי ואקטיביסט למען זכויות 1885יולי,  28 - 1784אוקטובר,  24אפיק ושות' מציינת את יום הולדתו של סר משה חיים מונטיפיורי (

 היהודים בעולם ופיתוח העיר ירושלים

Afik & Co. marks the birth date of Sir Moshe Haim Montefiore (24 October, 1784 – 28 July, 1885), a British Jewish banker, philanthropist 
and activist for the rights of Jews worldwide and the development of the city of Jerusalem 
 

עו"ד  / טרם פיטורין טרם בחנת חלופות להעסקתו !מעסיק: אל תזמן עובד לשימוע   מאמר:     .1
  שירה זקן פורת

Article: Do not invite an employee to a termination hearing before seeking 
alternatives to his employment in another position/ Shira Zaken Porat, Adv. 

,שירה זקן פורתעו"ד מאת , מסוימות, מציאת חלופות לעובד שיש רצון לפטרופסיקה חדשה המחייבת, בנסיבות בנושא  מאמר
  http://he.afiklaw.com/articles/a268 ניתן למצוא בקישור:העברית את המאמר בשפה .  משרד אפיק ושות'מ

An article on new case law that compels, in certain circumstances, an employer to find employment 
alternatives to an employee he wants to fire, by Adv. Shira Zaken Porat of Afik & Co. The article in English may be 
found at the link: http://www.afiklaw.com/articles/a268 

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

 ניהול קבוצת חברות תוך ערבוב נכסים ביניהם עשוי לגרום להרמת מסך בין החברות בקבוצהא. 
העדר הפרדה בין התנהלות חברות שונות בקבוצה וחוסר הגיון כלכלי עשוי לגרום לראיית חברות בקבוצתשלום חיפה: 

  http://he.afiklaw.com/updates/8378לקריאה נוספת:  .חברות כחייבות ביחד ולחוד
Managing a group of companies while mixing assets between them may result in the lifting of the 
screen of incorporation between the group's companies. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8382 

 כספים שלא כדין מחברה תתיישן אם לא תבע  זכות תביעת בעל מניות שיכל לדעת על משיכתב. 
שנים, תביעתו 7בע תוך מחוזי חיפה: בעל מניות שיכול היה לדעת על אירוע שעשוי להיות עילת תביעה נגד מנהל ולא ת

  http://he.afiklaw.com/updates/8383 נוספת: לקריאה .תתיישן
A right of claim by a shareholder will lapse if could have known of illegal withdrawal by another and 
did not act upon that. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8384 
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  ודיני עבודה רוחניעדכוני משפט מסחרי, קנין .    3
Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

   מפרה זכויות יוצרים ואין צורך במכירה בפועלהעמדה למכירה של עותק מזויף הצעה או . א
מחוזי חיפה: הפרת זכויות יוצרים יכולה להיות גם בעצם העמדה למכירה של עותק מזויף; יצירות שונות שהזכויות בהן

  he.afiklaw.com/updates/8385http//:  לקריאה נוספת: .רועי הפרת זכויות יוצרים ולא אחדהופרו יחד מהווים מספר אי

The mere offer or option to sell a counterfeit copy of a work infringes copyright and does not 
require actual sale. Read more at:  http://www.afiklaw.com/updates/8386 
 

  זימון לשימוע לפני פיטורים צריך להיות זמן סביר מראש ולכלול מלוא נימוקי הפיטורים ב. 
לשימוע לפני פיטורים יש ליתן לו שהות סבירה לשם כךבודה ארצי: על מנת שלעובד תהא אפשרות מעשית להיערך ע

 לקריאה נוספת:. ואת עילות הפיטורים מראש; מטרת שימוע היא לאפשר לעובד להתמודד עם הטענות
tp://he.afiklaw.com/updates/8387ht  

Summoning to a hearing prior to termination of employment needs be within reasonable time 
in advance and include all reasons for termination Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8388 

 בעסק מתחרהיש להחמיר בפסיקת פיצוי מקום בו פרסום לשון הרע נעשה בכוונה לחבל ג. 
שלום ת"א: פרסום הפוגעים במשרה, עסק או מקצוע הם לשון הרע; לשון הרע שנועד לפגוע בעסק מתחרה יגרור פיצוי

  http://he.afiklaw.com/updates/8389  לקריאה נוספת: .גבוה יותר
The publication of defamation in order to sabotage a competing business is a reason to 
aggravate the award of compensation Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8390 

  מקרקעיןעדכוני .    4
Real Estate Law Updates 

בניגוד להוראות תקנון הבית המשותף Bookingאו  Airbnbבעל דירה אינו רשאי להשכיר דירתו ב 
המפקחת על הבתים המשותפים ת"א: תקנון הוא הסכם מחייב בין כל הדיירים בבית המשותף ולא ניתן לבצע שימוש המנוגד

  http://he.afiklaw.com/updates/8391  :לקריאה נוספת .הוא עסקי ולא למגורים Airbnbלהוראותיו; שימוש בדירה להשכרה ב 
An apartment owner may not rent the apartment in Airbnb or Booking.com short term rentals 
contrary to the provisions of the condominium’s bylaws. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8393 
 

 
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.-י בנושאים משפטייםהעולם וכולל מידע מקצועי תמצית
ובכותרת לכתוב "אנא הסירו/צרפו אותי לרשימת התפוצה".  newsletter@afiklaw.comלהסרה או הצטרפות יש לשלוח מייל לכתובת

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

  tp://www.afiklaw.comht 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 



שירה זקן / עו"ד  מעסיק: אל תזמן עובד לשימוע טרם פיטורין טרם בחנת חלופות להעסקתו ! מאמר:  . 1
  פורת

Article: Do not invite an employee to a termination hearing before seeking alternatives to his 
employment in another position/ Shira Zaken Porat, Adv. 
 

שירה זקן , מאת עו"ד פסיקה חדשה המחייבת, בנסיבות מסוימות, מציאת חלופות לעובד שיש רצון לפטרומאמר בנושא 
דיני החברות ודיני העסקאות הבינלאומיות, בתחום  בעיקר תהעוסק, )www.afiklaw.com( משרד אפיק ושות'מ, פורת

  http://he.afiklaw.com/articles/a268 את המאמר ניתן למצוא בקישור: .עבודהה

An article on new case law that compels, under certain circumstances, an employer to find employment 
alternatives for a terminated employee, by Adv. Shira Zaken Porat of Afik & Co. (www.afiklaw.com), 
whose main practice areas are international transactions, corporate law, and labor law. The article in 
English may be found at the link: http://www.afiklaw.com/articles/a268 
 

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

  חברות תוך ערבוב כסים בייהם עשוי לגרום להרמת מסך בין החברות בקבוצה יהול קבוצתא. 

Managing a group of companies while mixing assets between them may result in the 
lifting of the screen of incorporation between the group's companies 

, כב' 06.09.2018, פ. נעאמנה לשיווק ומסחר בע"מ נ' בשן חרשת ברזל בע"מ, בבית המשפט השלום בחיפה, 13153-04-14ת"א (חי') [ 
  ]השופט יהושע רטנר 

בעל המניות ספק שמכר סחורה לחברה שהיא חלק מקבוצת חברות לא קיבל תשלום וביקש לראות את הקבוצה ואת 
 בה כאחראים יחד ולחוד לחוב אליו.

בית המשפט קבע, כי הקמת חברות סדרתית ללא עילה כלכלית יזמית ביסודה מהווה אינדיקציה לכוונת בעלי המניות 
להונות את הנושים אך יחד עם זאת, ההחלטה על הקמת מספר חברות, כשלעצמה, אינה מספיקה להרמת מסך אלא 

קמת החברות רציונל לגיטימי כמו במקרה של ריקון החברה מנכסיה במטרה להתחמק מתשלום יש להראות כי אין לה
חובות. כאן, החברות בקבוצת החברות לא הפרידו בין הפעילות העסקית של כל אחת והתנהלו כמקשה אחת תוך 

להתחמק מחובות.  ערבוב נכסים ביניהן, תוך העברת כספים מאחת לשנייה ללא כל היגיון עסקי, וככל הנראה במטרה
לכן יש מקום להרים מסך ולראות את כל החברות בקבוצה כחייבות ביחד ולחוד. בנוסף הוחלט שבעל המניות בחברות 
 יהיה חב אישית, שכן היה מעורב באופן אישי בעסקאות והיה לו חלק מכריע ועיקרי בהתנהלות הכספית של הקבוצה.

A supplier who sold goods to a company that is part of a group of companies did not receive payment 
and asked to see the group and its shareholders as jointly and severally liable to him. 

The Court held that the establishment of serial companies without economic grounds is 
fundamentally an indication of the shareholders' intention to deceive the creditors. However, the 
decision to establish a number of companies is not enough to raise the screen of incorporation itself. 
Rather, it should be shown that the establishment of the companies does not have a legitimate 
rationale behind it like emptying the company of its assets in order to avoid paying debts. Here, the 
companies in the discussed group did not separate the business activities of each and acted as a 
single unit while mixing assets between them, transferring money from one to another without any 
business logic, and apparently in order to evade debts. Therefore, there was room to raise the 
screen of incorporation and see all the companies in the group as a liability jointly and severally. In 
addition, it was decided that a shareholder in the companies would be personally indebted, since 
he was personally involved in the transactions and had a decisive and major role in the financial 
management of the group. 

  משיכת כספים שלא כדין מחברה תתיישן אם לא תבעזכות תביעת בעל מניות שידע על ב. 
A right of claim by a shareholder will lapse if could have known of illegal withdrawal 
by another and did not act upon that 

 קראי , כב' השופטת ישראלה06.09.2018בחיפה,  המחוזי המשפט בית ,מ"בע טכנולוגיות ץ.ע.י' נ עזר סמי יחזקאל 21089-12-13') חי( תא[
  ]גירון

טק מומנה בכספים שהזרימו בעלי המניות.  עם פרוץ סכסוך בין בעלי המניות דרש אחד מהם -חברת השקעות בהיי
שהאחר טען כי הכספים היו השקעה ולא הלוואה וכי כספים נמשכו לפני לקבל החזר של מלוא הלוואת הבעלים בעוד 

שנה כהחזר הלוואות בעלים מבלי שבעל המניות, שגם ניהל את החברה, גילה על כך לבעל המניות האחר ואלה  15כ
  נמשכו ללא סמכות ויש להחזירם.

 אשר התחייבות בעלים, שאז לחברהבית המשפט קבע, כי בעל מניות יכול לפעול למימון חברה בדרך של הלוואת 
הצדדים כאשר  ידי על שהוסכמו ולמועדים לתנאים החברה ונדרש החזר ההלוואה בהתאם בספרי מימון כעלות נרשמת

לא חלות מגבלות החוק החלות על חלוקת דיבידנדים.  הלוואות בעלים יש לתעד במסמך המגדיר את תנאיהם וללא 
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לוואות ולא השקעה ומה תנאיהם.  כאן הכספים הראשונים שהועברו לחברה הסכם קיים קושי להוכיח שהם אכן ה
שנה מאז  15ונמשכו באותה שנה לא תועדו בכל צורה שהיא ולכן החברה זכאית לקבלם חזרה.  עם זאת, חלפו כ

 היה או, ידע" במעל הייתה לא ידו"ש שאורגן בעת יחל תאגיד תביעת של ההתיישנות מרוץ, ככלל משיכת הכספים.  
 בתקופה בה התאגיד נשלט בידי תתיישן לא התביעה התביעה ועילת עילת את המקימות העובדות את, לדעת יכול

כאן בעל המניות השני היה בעל זכויות חתימה בחברה ולכן גם אם לא   .שלו התביעה זכות מימוש את שמנעו אורגנים
 ישנה ותביעה זו נדחתה.ידע על משיכת הכספים יכול היה לדעתי ולכן זכות התביעה התי

A company for investment in high-tech was financed by funds injected into it by the shareholders. 
Upon the outbreak of a dispute between the shareholders, one of them demanded a full refund of 
the shareholders loan while the other contended that the money was an investment rather than a 
loan and that funds that were withdrawn 15 years ago as repayment of loans were taken without 
the shareholder who managed the company disclosing this to the other and thus must be repaid. 

The Court held that a shareholder may act to finance a company by means of shareholders' loans, 
at which time the company has a liability that is recorded as a financing cost in the Company's books 
and the repayment of the loan is required in accordance with the conditions and dates agreed upon 
by the parties. Restrictions applicable to withdrawal of dividends do not apply to withdrawal of 
shareholders loans.  Shareholders loans should be documented, including their terms, and without 
a document it is hard to show that they are indeed loans and not investment and what are their 
terms. Here the first funds transferred to the company and returned that year were not documented 
in any form and therefore the company is entitled to receive them back. However, some 15 years 
have passed since the withdrawal of funds. As a rule, the statute of limitations on a corporation's 
right to claim will begin when it the organ of the company that was not involved in the tortious act 
knew, or could have known, of the facts that establish the cause of action and the cause of action 
will not be limited when the corporation is controlled by organs that prevented the realization of the 
right of claim. Here the other shareholder had signatory tights in the company and therefore even if 
he did not know about the withdrawal of funds, he could have known about, and therefore the right 
of the claim expired and that specific claim was rejected. 

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

  מפרה זכויות יוצרים ואין צורך במכירה בפועל מזויףהעמדה למכירה של עותק הצעה או  .א

The mere offer or option to sell a counterfeit copy of a work infringes copyright and 
does not require actual sale  

, כב' השופטת רבקה 20.09.2018, המרכז לטכנולוגיה חינוכית נ' מוחמד מחאג'נה, בבית המשפט המחוזי בחיפה, 10770-12-17ת"א (חי') [
  ]לטר-למלשטריך

עותקים מזויפים של חמישה ספרי לימוד בשפה הערבית. החברה שמייצרת  131בחיפוש משטרתי התגלה מחסן ובו 
  טענה להפרת זכויות היוצרים שלה.את הספרים 

הפרה עקיפה כוללת קיום עותק מפר של   בית המשפט קבע, כי הפרת זכויות יוצרים יכולה להיות ישירה או עקיפה.
היצירה, ביצוע פעולה שרק לבעל זכויות היוצרים יש זכות לעשותה וידיעה בעת ביצוע המעשה כי מדובר בעותק 

פים ולכן זכויות היוצרים של החברה הופרו בהפרה עקיפה אף הם לא נמכרו שכן עצם כאן מדובר בספרים מזוי  מפר.
ההצעה או ההעמדה למכירה של עותק מפר היא הפרת זכויות יוצרים ואין צורך במכירה בפועל של העותק המפר. 

י נקבע כי כאשר לעניין הפיצו  מסיבה זו גם אין משמעות לכך ששניים מחמשת הספרים כבר אינם בתכנית הלימודים.
מופרות זכויות יוצרים של מספר יצירות נפרדות במקביל, לא יהא זה נכון לראות בכך "מסכת אחת של מעשים" שכן 
לכל יצירה יש יקום וערך כלכלי עצמאי. בכל יצירה הושקעו משאבים שונים אשר מהווים עבודה הראויה להגנה משפטית 

  נפרדת. 

A police search revealed a warehouse containing 131 forged copies of five textbooks in Arabic. The 
company that produces the books claimed copyright infringement. 

The Court held that copyright infringement could be direct or indirect. Indirect infringement involves 
the existence of an infringing copy of the work, performing an action that only the copyright owner 
has the right to do and knowing at the time of the act that it is an infringing copy. The case dealt 
with counterfeit books, and therefore the company's copyright was infringed indirectly, even if they 
were not sold, since the mere offering of an infringing copy is a violation of copyright and there is 
no need to actually sell the infringing copy. For this reason, it is also irrelevant that two of the five 
books are no longer in the curriculum. With regard to the compensation, it was determined that 
when the copyright of several separate works is infringed at the same time, it would be incorrect to 
regard this as "one tract of deeds" since each work has an independent economic universe and 
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value. In each work, various resources were invested, which constitute work worthy of separate 
legal protection. 

   זימון לשימוע לפני פיטורים צריך להיות זמן סביר מראש ולכלול מלוא נימוקי הפיטורים . ב

Summoning to a hearing prior to termination of employment needs be within 
reasonable time in advance and include all reasons for termination  

, כב' השופטים לאה 06.09.2018, בית הדין הארצי לעבודה בירושלים, מנורה מבטחים ביטוח בע"מ נ' יונתן רון 10940-10-15ע (ארצי) "ע[
  ]נציגת ציבור (מעסיקים)-בוכריס-נציגת ציבור (עובדים), גב' יודפת הראל -מוטולה, חני אופק גנדלר, גב' יעל רון -סיגל דוידובגליקסמן, 

 התאמה אי עובד זומן לשימוע יום אחד בלבד טרם עריכתו, כאשר הזימון היה כללי וקבע כי עילת הפיטורים הינה
  .במכתב הזימון אשר לא הופיעו לפיטורים נימוקים גםנדונו  השימוע במסגרת . מנהל-עובד ויחסי התפקיד לדרישות

בית הדין הארצי לעבודה פסק שיש לפצות את העובד בשל אי מתן זכות שימוע כדין. על מנת שלעובד תהא אפשרות 
לפגם מעשית להיערך לשימוע יש ליתן לו שהות סבירה לשם כך. משלוח זימון יום אחד בלבד טרם עריכתו היווה טעם 

במקרה זה. בנוסף, בהיעדר פירוט במסגרת הזימון לשימוע אין בידי העובד להיערך מראש לטענות שתעלנה במהלך 
השימוע. תכלית השימוע אינה הפתעת העובד ובחינת תגובתו הספונטנית לטענות נגדו, אלא שיח ושיג אודות הטעמים 

  נת להעלות טענותיו. בגינם נשקלת אפשרות פיטוריו תוך שניתנת לו הזדמנות הוג

An employee was summoned to a hearing only one day prior to the hearing date, when the 
summoning was general and stated that the cause of the dismissal was non-conformity with the 
requirements of the position and the relationship between the employee and the manager. The 
hearing also included grounds for termination that did not appear in the summoning. 

The National Labor Court held that the employee is to be compensated for lack of a due hearing.  
In order for the employee to duly have an opportunity to prepare for a hearing, the employee must 
be given reasonable time to do so. Sending a summoning only one day prior to the hearing 
constituted a defect in the hearing in this case. In addition, in the absence of details as part of the 
summoning for a hearing, the employee cannot prepare in advance for arguments that will be raised 
during the hearing. The purpose of the hearing is not to surprise the employee and to examine the 
spontaneous reaction to the allegations against the employee, but rather to discuss the reasons for 
which the possibility of dismissal is being considered, while giving the employee a fair opportunity 
to present arguments.  
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   יש להחמיר בפסיקת פיצוי מקום בו פרסום לשון הרע נעשה בכוונה לחבל בעסק מתחרהג. 

The publication of defamation in order to sabotage a competing business is a reason 
to aggravate the award of compensation  

  ], כב' השופט גיא הימן11.09.2018יפו, -אביב-, בית משפט השלום בתלאירינה (אירה) ֶעזר נ' מיכל קורן 43039-09-17תא (ת"א) [

בתגובה לכך, שלחה  . הפעוטון בו עבדהבמרחק שני בתים ממתחרה פעוטון שפוטרה פתחה  לגננת בפעוטוןסייעת 
הגננת הודעת וואטסאפ ללקוחות ובה רשמה שבמהלך ההעסקה של אותה סייעת התגלו כשלים עמוקים באופן 

 התנהלות העובדת וגישתה לילדים.  

מהווים לשון  לפגוע באדם במשרתו, בעסקו, במשלח ידו או במקצועובית המשפט קבע, כי פרסום דברים העלולים 
המתחרה וזו סיבה להחמיר עם המעוול ובית המשפט פסק פיצוי העסק -לפגוע בבית הרע. כאן הדברים שפורסמו נועדו

 גבוה יחסית ללא הוכחת נזק. 

An assistant in a nursery school whose employment was terminated opened a competing nursery 
two doors away from the nursery where she worked. In response, the nursery teacher sent a 
Whatsapp message to her clients stating that during the employment of that assistant, deep failures 
were discovered in the way she works and her approach to the children. 

The Court held that the publication of statements that might harm a person in his position, business, 
occupation or profession constitutes defamation. Here the things that were published were intended 
to harm the rival business and this is a reason to harshen with the wrongdoer and the court thus 
ordered a relatively high compensation without proof of damage. 

  עדכוני מקרקעין  . 4
Real Estate Updates 

   להוראות תקנון הבית המשותף בניגוד Bookingאו  Airbnb -בבעל דירה אינו רשאי להשכיר דירתו 

An apartment owner may not rent the apartment in Airbnb or Booking.com short term 
rentals contrary to the provisions of the condominium’s bylaws 

בתל אביב נ' לני דריי, מפקח על רישום מקרקעין בסמכות שופט בית משפט שלום לפי סעיף  12נציגות הבית המשותף מרח' חברון  5/993/2017[
  ], כב' המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין הגב' יעל ענתבי שרון10.10.2018ק המקרקעין, לחו 74

, חרף הוראה בתקנון Booking–ו  Airbnbבעל דירה השכיר את דירתו בשכירות קצרת טווח באמצעות אתרים כדוגמת  
  הבית המשותף הקובע כי השימוש בדירות יהיה אך ורק למגורים. 

המשותפים קבעה, תקנון הבית המשותף הוא בגדר הסכם בין הצדדים ויש לראות במי שרכש דירתו המפקחת על הבתים 
לאחר רישום התקנון המוסכם כמסכים להוראותיו.  במקרה דנן, בעל הדירה היה מודע בטרם רכישת הדירה להוראות 

ש מעורב". המפקחת קבעה כי אין התקנון אשר קבעו במפורש כי "השימוש בדירות יהיה אך ורק למגורים אפילו לא שימו
לראות בדירה המושכרת לתקופות קצרות ככזו המשמשת "למטרת מגורים", אלא יותר למטרה של עסק למגורים או 

המדובר בשימוש מלונאות ונופש.  לכן, במקרה זה נאסר על בעל הדירה להשכיר את דירתו לתקופות קצרות טווח באשר 
 .וןהתקנ החורג מהוראות

An apartment owner rented the apartment for short-term using websites such as Airbnb and Booking, 
despite a stipulation in the bylaws of the condominium stating that the use of the apartments will be 
exclusively for residential purposes. 

The Supervisor of the Condominiums held that the condominiums bylaws are an agreement between 
the parties and one who purchased an apartment after the registration of the condominium’s bylaws 
must be considered as agreeing to the condominium’s stipulatons.  In this case, the owner of the 
apartment was aware of the condominium’s bylaws which explicitly stated that "the use of apartments 
will be solely for residential purposes and not even mixed use” before purchasing the apartment. The 
supervisor held that the apartment that has been used for short rentals should not be viewed as being 
used for "residential purposes," but rather for the purpose of a residential business or hotel and leisure 
business. Therefore, the owner of the apartment may not rent the apartment for short term rentals as 
it is contrary to the provisions of the condominium’s bylaws. 
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  *"ד שירה זקן פורתעו /ו ! חלופות להעסקת בחתטרם טרם פיטורין אל תזמן עובד לשימוע מעסיק: 

מעסיק עורך שיחה עם עובד ותיק אשר היו קרוב לגיל פרישה, במהלכה מסביר המעביד כי ברצוו להעביר את 

העובד מתפקידו היהולי משיקולים עיייים של שיויים מביים בחברה. הצדדים מסכימים, כי המעסיק יחשוב 

לעובד כי מאחר ולא מצאו   יקעל אופציות עתידיות להמשך העסקת העובד. בחלוף מספר ימים מודיע המעס

  חלופות להעסקתו, הוחלט לסיים העסקתו. האם טרם פיטורי העובד על המעסיק להציע לו משרה חלופית?

אשר עסק במקרה כזה בדיוק.  בית הדין קבע,  , יתן פסק דין תקדימי של בית הדין הארצי לעבודה2018ביואר, 

וגברת ביחסי עבודה לקיים תהליך כן ואמיתי של חיפוש תפקיד כי המעסיק היה מחויב מכוח חובת תום הלב המ

חלופי לעובד. אמם ייתכן כי בתום התהליך יתחוור כי אין מוס מפיטורי העובד, אך הדרך למסקה בעיין זה 

ראוי שתכלול בחיה רציית של אפשרות קיומן של חלופות תעסוקתיות רלבטיות בחברה. באותו עיין, החברה 

ש"ח בשים לב לגילו של העובד וסיבות העסקה  100,000פצות את העובד בגין פיטורים שלא כדין בסך של דרשה ל

של עשרות שים. בעקבות פסק הדין היו שטעו כי מדובר במקרה ייחודי ופרטי שאיו מלמד על הכלל והיו 

  שחששו שמדובר בסוית המבשרת בשורה קיצוית.

ן וסף של בית הדין הארצי לעבודה אשר עסק במעסיק שערך שיוי מבי במקום , יתן פסק די2018 בספטמבר,

מעסיק מחייבות את המעסיק לבחון -העבודה. באותו עיין קבע, כי חובות תום הלב והאמון במסגרת יחסי עובד

הגם בתאים שוים מאלה בהם הועסק ערב השיוי וכן הצגת  -אפשרויות להעסקת העובד בעבודה חלופית 

האפשרויות (ככל שקיימות) לעובד בעת השימוע.  באותו עיין, אפשרויות העסקה חלופיות לא בחו ולא הוצגו 

לעובד במסגרת השימוע, אלא רק לאחר פיית עורך דין מטעם העובד, אך בסופו של יום האפשרויות החלופיות 

ילו של העובד ובתקופת העסקתו פסלו על ידי העובד. בהתחשב בעובדה זו (כשיקול להפחתת הפיצוי), בג

  ש"ח לעובד.  20,000הממושכת אצל המעסיק, קבע פיצוי של 

פסק הדין דין זה מחזק את העובדה כי מדובר במגמה חדשה בדיי העבודה בישראל וכי מעסיק שעורך שיויים 

ת לעובד ולהעלותן מביים מחויב, וכח חובות תום הלב והאמון ביחסי עבודה, לבחון אפשרויות העסקה חלופיו

במהלך השימוע.  בעוד שפסקי הדין המדוברים עסקו בסיום העסקה בשל שיויים מביים אצל המעסיק, יתן 

לומר שיש להחיל מגמה זו גם כאשר מדובר בסיבות הקשורות בעובד, כאשר מדובר בעובד העובד אצל מעסיק 

ך יוכל לבצע עבודה אחרת (למשל, מעבר לתפקיד שים רבות ואיו יכול עוד לבצע את העבודה שביצע קודם, א

  משרדי כאשר העובד איו כשיר עוד לבצע עבודת שטח בשל מצב רפואי). 

העסקת עובדים הוא ושא מורכב וחשוב, אשר הפסיקות הוגעות בו מתעדכות באופן תדיר בתוך כך, ושא סיום 

עורכי דין העוסקים בתחום כדי לוודא שהדברים עשים באופן כון ובהתאם לדין.  וחשוב לקבל ייעוץ שוטף מ

משאבי אוש  כן, רצוי מאוד שבמקרה של שימוע של עובדים טרם פיטורים תהיה תחילה בחיה מול מחלקת-כמו

וכן עורך הדין המלווה את העסק. 

                                                 
מיזוגים  בתחום העסקאות הבילאומיות,) 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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Employer: Do not invite an employee to a termination hearing before seeking alternatives for his 
employment in another position/Shira Zaken Porat, Adv.  *   

An employer holds a conversation with a veteran employee who is close to the retirement age, during which 
he explained that he wished to remove the employee from his administrative position due to pertinent 
considerations of structural changes in the company. The parties agree that the employer will consider 
options for continuing the employment of the employee. A few days later, the employer informs the 
employee that because no alternatives were found for his employment, it was decided to terminate his 
employment.  Is the employer obligated, prior to termination, to offer the employee an alternative position 
within the company? 

In January 2018, a precedent holding was given by the National Labor Court, which dealt with exactly that 
scenario.  It was held that the employer was obliged by virtue of the duty of good faith in the labor relations 
to maintain a genuine and honest process of searching for an alternative position for the employee. Although 
it is possible that at the end of the process it will become clear that there is no choice but to dismiss the 
employee, the way to a conclusion on this matter should include a serious examination of the possibility of 
relevant employment alternatives in the company. In the same matter, the company was ordered to 
compensate the employee for unlawful termination in the amount of ILS 100,000, taking into consideration 
the employee's age and the circumstances of decades of continuous employment. Following the holding, 
some argued that this was a unique and specific case that did not indicate of a new policy, but some feared 
it was a harbinger of an extreme game changer. 

In September, 2018, another holding was given by the National Labor Court, which dealt with an employer 
who made a structural change in the workplace. In that matter, it was held that the obligations of good faith 
and trust in the framework of employer-employee relations obligated the employer to examine possibilities 
for alternative positions for the employee, even under different conditions under which he was employed 
prior to the change. In the same case, alternative employment options were not examined and were not 
presented to the employee during the hearing, but only after the employee's attorney approached the 
company, but at the end of the day the alternative options were dismissed by the employee. Taking into 
account this fact (as a consideration for the reduction of compensation), the employee's age and his extended 
period of employment, the company was required to compensate the employee in the amount of ILS 20,000. 

This holding reinforces the fact that this is a new trend in labor law in Israel and that an employer who makes 
structural changes is obligated, in view of the obligations of good faith and trust in labor relations, to examine 
alternative employment options for the employee and to raise them during the hearing. While the said 
holdings dealt with the termination of employment due to structural changes at the employer, it can be said 
that this trend should be applied even when the circumstances related to the employee are concerned, in the 
case of an employee who has worked with an employer for many years and can no longer carry out the work 
he performed, but may do another type of work (e.g. an office position when the employee is no longer able 
to perform field work due to a medical condition). 

The issue of the termination of employment is a complex and important issue, the holdings on which are 
constantly updated, and it is vital to receive ongoing advice from lawyers in the field to ensure that things 
are duly done. In addition, it is advisable that in the event of a hearing prior to termination of an employee, 
the employer will consult with its Human Resources Department as well as the lawyer accompanying the 
business.  

   

                                                 
 *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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