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 תוכן עניינים
Afik & Co. marks the birth date of Captain James Cook, FRS (7 November 1728 – 14 February 1779), a British explorer, navigator, 
cartographer, and captain in the Royal Navy, who achieved the first recorded European contact with the eastern coastline of Australia and 
the Hawaiian Islands, and the first recorded circumnavigation of New Zealand. 

, קרטוגרף וקפטן בצי המלכותי, אשר היה), מגלה ארצות בריטי, נווט1779פברואר,  14 - 1728נובמבר,  7אפיק ושות מציינת את יום הולדתו של קפטן ג'יימס קוק (
  .האירופי הראשון שגילה את החוף המזרחי של אוסטרליה, את מלוא היקפה של ניו זילנד ואת איי הוואי

 

  יאיר אלוניעו"ד  / עם תכנון וקצת מזל גם אתה יכול להינצל מהיטל השבחה  מאמר:     .1
Article: With proper planning and a stroke of luck you may avoid betterment tax/ 
Yair Aloni, Adv. 

משרד אפיק, מיאיר אלוניעו"ד מאת , פרצה חוקית, שמאפשרת בתנאים מסוימים, אי תשלום היטל השבחהבנושא  מאמר
  /a269http://he.afiklaw.com/articles ניתן למצוא בקישור:העברית את המאמר בשפה .  ושות'

An article on a legal loophole that allows, in certain circumstances, to avoid paying betterment tax, by Adv. 
Yair Aloni of Afik & Co. The article in English may be found at the link: http://www.afiklaw.com/articles/a269 

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

 מנהל בחברה שהיה מעורב בביצוע עוולה נזיקית יהיה אחראי אישית לצד החברהא. 
של עסק מתחרה מהווה עוולה מסחרית והפרת זכויות יוצרים; מנהל שביצע בעצמו עוולות מחוזי חיפה: שימוש בדומיין

 440http://he.afiklaw.com/updates/8לקריאה נוספת:  .יהיה אחראי לצד החברה
A manager in a company that was involved in a civil tort will be personally responsible alongside the 
company. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8441 

  נאמן בהליכי פשיטת רגל שלא נקט הליכים במועד מנוע מלטעון נגד הסכם פשרה שנחתםב. 
נוספת: לקריאה .נקיטת הליכים משפטיים במועד עשוי לעלות כדי מניעות לטעון כנגד הסכם פשרה שנחתםהעליון: אי 

442http://he.afiklaw.com/updates/8 

A trustee in bankruptcy who did not take action on time is estopped from contending against a 
settlement reached. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8443 
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  ודיני עבודה רוחניעדכוני משפט מסחרי, קנין .    3
Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

   הליך שימוע ללא פירוט עילות הפיטורין הינו הליך ריק מתוכן ולא מספק. א
חמורות יותר, כן עולה חשיבותעבודה ת"א: מעסיק נדרש לפרט בפני עובד את הטענות כלפיו במסגרת שימוע וככל שהן 

  he.afiklaw.com/updates/8444http//:  לקריאה נוספת: .הפירוט; אין לפטר עובד במקום לבדוק תלונה שלו על הטרדה מינית

An employee termination hearing without elaborating the grounds for termination is an empty 
procedure and will not do. Read more at:  http://www.afiklaw.com/updates/8445 
 

   בהעדר הסכם לא ניתן למנוע משלוח להתחרות בשולח עם תום מערכת היחסים ביניהםב. 
ת"א: שלוח שחותם על ערבויות אישיות עשוי להיחשב כשותף ולא כשלוח; עם ביטול הסכם שליחות יכול השלוחמחוזי 

  446tp://he.afiklaw.com/updates/8ht  לקריאה נוספת:. להתחרות בשולח אם לא נקבע אחרת ביניהם

Unless an agreement to the opposite exists, an agent is not limited from competing with the 
principal after the end of their relationship Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8447 

 מפעיל קבוצת פייסבוק שהשתהה בהסרת פרסום מכפיש עשוי להיות אחרי לפרסוםג. 
המתפרסמים בה ואינו יכול למנוע אותם מבעוד מועד; שלום חיפה: מפעיל קבוצת פייסבוק פתוחה חסר שליטה על פוסטים

 לקריאה נוספת: .לאחר הפרסום על מפעיל קבוצת פייסבוק לפעול באופן מיידי להסרת פרסום מכפיש
http://he.afiklaw.com/updates/8448  

A Facebook group operator who lingered to remove defamatory publication may be responsible 
for the publication Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8449 

  עדכוני מקרקעין.    4
Real Estate Law Updates 

  אחר אך רשם אותה על שמו נחשב כמחזיק בנאמנות את הדירה עבור אותו אדםלמי שרכש דירה 
העליון: שלוח שמקבל כספים כדי לרכוש נכס ורושם אותו על שמו נחשב למחזיק בנאמנות את הנכס עבור השולח; העובדה כי

  http://he.afiklaw.com/updates/8450  :לקריאה נוספת .אינה רלוונטיתלשלוח היה מספיק כסף לקנות את הדירה בעצמו 
A person who purchased an apartment for another but registered it in his name is considered to 
hold the apartment in trust for that person. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8451 
 

 
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 



  יאיר אלוני/ עו"ד  עם תקנון וקצת מזל גם אתה יכול להינצל מהיטל השבחה מאמר:  . 1
Article: With proper planning and a stroke of luck you may avoid betterment tax/ Yair Aloni, Adv. 
 

משרד אפיק מ, יאיר אלוני, מאת עו"ד פרצה חוקית, שמאפשרת בתנאים מסוימים, אי תשלום היטל השבחהמאמר בנושא 
והמסחרי, לרבות בתחום המקרקעין, ליווי כל קשת התחומים של המשפט האזרחי ב העוסק, )www.afiklaw.com( ושות'

 את המאמר ניתן למצוא בקישור: .משפטי למוכרים ולרוכשים, ניהול משא ומתן וניסוח הסכמי מכר ורכישה
http://he.afiklaw.com/articles/a269  

An article on a legal loophole that allows, in certain circumstances, to avoid paying betterment tax, by 
Adv. Yair Aloni of Afik & Co. (www.afiklaw.com), who mainly deals with the entire civil and commercial 
law spectrum, including real estate law, legally escorting sellers and buyers, negotiation management 
and formulating sale and purchase agreements. The article in English may be found at the link: 
http://www.afiklaw.com/articוles/a269 
 

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

  מהל בחברה שהיה מעורב בביצוע עוולה זיקית יהיה אחראי אישית לצד החברהא. 

A manager in a company that was involved in a civil tort will be personally 
responsible alongside the company 

רבקה  ת, כב' השופט07.10.2018בחיפה,  המחוזי, בבית המשפט סימן טוב קטןבע"מ נ'  אי.אר.אס גרופ, 14982-09-16(חי')  .א.ת[ 
  ]לטר-למלשטריך

חברה ישראלית לייצור אריחי קיר התקשרה עם חברה אמריקאית לשיווק מוצריה בארצות הברית. בשלב כלשהו, 
לאחר שמנהל החברה האמריקאית ביקר במפעל הייצור בויאטנם, התגלה שהחברה האמריקאית לא רק רכשה דומיין 

מפעל ייצור ויאטנמי תחת אותו דומיין עם מותג החברה הישראלית אלא גם מוכרת מוצרים אחרים שהיא מייצרת באותו 
  אך עם שם אחר.

בית המשפט קבע, כי על החברה האמריקאית ומנהלה לפצות את החברה הישראלית. מדגם (עיצוב על חפץ תלת 
מימדי) אינו נהנה מהגנת זכויות יוצרים אם הוא מיוצר באופן תעשייתי ולכן בית המשפט דחה את התביעה על הפרת 

ימוש בדומיין של חברה מתחרה (אף אם תוך החלפת השם המסחרי) מהווה עוולה מסחרית והפרת המדגם. אולם, ש
זכויות יוצרים.  החברה האמריקאית ביצעה עוולה מסחרית והפרה זכויות יוצרים בכך שהשתמשה בדומיין עם השם 

ותם אריחים ואף אותם של הישראלית תוך שהיא מוכרת בו מוצרים מתחרים עם אותם צילומים שהופיעו בקטלוג, א
אשר ביצע בפועל מספרים קטלוגיים. מנהל החברה המפרה אחראי אישית כלפי החברה הישראלית באשר הוא זה 

 .את הפעילות המפרה

An Israeli wall tiles company has contracted with an American company to market its products in 
the United States. At some point, after the American company manager visited the plant in Vietnam, 
it was discovered that the American company not only acquired a domain with the Israeli company 
brand, but also sold other products it manufactures in the same Vietnamese manufacturing plant 
under the same domain but with another name. 

The Court held that the American company and its manager must compensate the Israeli company. 
A sample (design on a three-dimensional object) does not enjoy copyright protection if it is 
manufactured in an industrial manner and therefore the court rejected the claim for the violation of 
the sample. However, use of a competitor's domain (even if the trade name is exchanged) 
constitutes a commercial wrong and copyright infringement. The American company committed a 
commercial wrong and infringed copyright by using a domain with the Israeli company's name while 
selling competing products with the same photographs that appeared in the catalog, the same tiles 
and even the catalog numbers. The manager of the infringing company is personally responsible to 
the Israeli company, since he was the one actually committing the infringing activity. 

  נאמן בהליכי פשיטת רגל שלא נקט הליכים במועד מנוע מלטעון נגד הסכם פשרה שנחתםב. 
A trustee in bankruptcy who did not take action on time is estopped from contending 
against a settlement reached 

עליון בירושלים בשבתו כבית ה המשפט בית ,סופר ואח'רחל  עו"ד איתן ארז בתפקידו כנאמן לנכסי החייבת רחל סופר ואח' 3773/16 אע"[
  ], כב' השופטים אורי שהם, מנחם מזוז, יוסף אלרון03.10.2018, משפט לערעורים

בנקים זרים ניהלו תביעה נגד פושטת רגל, שלא במסגרת תיק פשיטת הרגל, בטענה כי בוצעו כלפיהם מעשי מרמה 
בבעלות פושטת הרגל. לימים, הצדדים חתמו על הסכם פשרה אך הנאמן בתיק וכן הטילו עיקולים על נכסי חברות 

  פשיטת הרגל דרש לבטלו הואיל ופושט רגל לא יכול לחתום על הסכם בלעדיו.

בית המשפט העליון קבע, כי הנאמן מנוע מלהעלות טענה בנוגע לכספים שהועברו במסגרת הסכם הפשרה שעה שלא 
נקט בהליכים במועד וזאת מכוח עקרון תום הלב וכללי ההשתק, לפיהם אדם עשוי להיות מושתק מלהעלות טענות 
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נאמן היה מודע לתביעה נגד פושטת הרגל משפט.   ה-מסוימות, במקרים שבהם התנהלותו עולה לכדי ניצול של הליכי
 אולם לא עשה דבר בעניין בזמן אמת ולכן לא יכול בדיעבד לטעון כנגד כך.

Foreign banks filed a claim against a bankrupt, not within the bankruptcy case, contending fraud 
and imposed a lien on companies' assets owned by the bankrupt. Later, the parties executed a 
compromise agreement but the trustee in the bankruptcy case demanded to cancel the compromise 
agreement, contending that a bankrupt may not sign such an agreement without the trustee. 

The Supreme Court held that the trustee is estopped from contending against funds paid under the 
settlement agreement when the trustee did not take action on time, by virtue of the principle of good 
faith and estoppel, under which a person may be estopped from raising certain contentions where 
his conduct is deemed abuse of legal proceedings.  The trustee was aware of the claim against the 
bankrupt but did not act on real time and thus may not later contend against it. 

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

  הליך שימוע ללא פירוט עילות הפיטורין הינו הליך ריק מתוכן ולא מספק .א

An employee termination hearing without elaborating the grounds for termination is 
an empty procedure and will not do  

יפו, -אביב-) בע"מ, בית הדין האזורי לעבודה בתל1985ובנו ייצור והשחזות ( יוחאי דגהו נ' דב לובלינסקי 41811-10-15סע"ש (ת"א) [
  ], כב' השופט אורן שגב, נציגת ציבור (עובדים) גב' הלן הרמור27.08.2018

עובד הוטרד מינית על ידי עובד אחר והועבר על ידי המעסיק לחנות אחרת ברשת. בחלוף הזמן, משיקולים עסקיים, 
ת בה עבד המוטרד וכשהעובד המוטרד סירב להמשיך לעבוד עם העובד המטריד זומן לשימוע הועבר המטריד לחנו

לפני פיטורין.  בשימוע הועלו נגד העובד טענות כלליות על כך שהיו לו התפרצויות אלימות והוא הסכים להתפטר 
  ד אותו. ולקבל את מלוא הפיצויים לאחר שהבין כי לא תשתנה הדרישה ממנו לעבוד עם העובד שהטרי

בית הדין לעבודה פסק לעובד פיצוי בשיעור מאות אלפי שקלים וקבע, כי חובת תום הלב של מעסיק מטילה עליו חובה 
לפרט בפני עובד את הטענות כלפיו וככל שהן חמורות יותר, כן עולה חשיבות הפירוט. אחרת, עניין לנו בהליך שימוע 

הטיעון. הדינמיקה של שיחת השימוע הובילה לכך שהעובד ריק מתוכן שנעשה כדי לצאת ידי חובה תוך פגיעה בזכות 
נאלץ להסכים לסיים העסקתו, משהוסבר לו כי דרישתו שלא לעבוד עם עובד מטריד נדחית.  הפתרון שנמצא "פטר" 
את המעסיק מלערוך בירור אמיתי עם העובד ביחס לטענות החמורות שהועלו בשימוע ובאותה הזדמנות נמנע מלפעול 

ק למניעת הטרדה מינית על מנת לברר את תלונת העובד שעמדה במרכז סירובו להמשיך לעבוד עם העובד על פי החו
המטריד באותה חנות. מלוא תביעת העובד ביחס לפגמים בשימוע התקבלה וכן נפסק פיצוי ללא הוכחת נזק בגין הפרה 

   על ידי המעסיק של דיני מניעת הטרדה מינית.

An employee was sexually harassed by another employee and transferred by the employer to 
another store in the chain. As time passed, for business related reasons, the harasser was also 
transferred to the store where the harassed employee worked and when the harassed employee 
refused to work with the harassing employee he was summoned for a hearing.  At the hearing, the 
employee was confronted with general allegations that he had violent outbursts and he agreed to 
resign and receive the full compensation after realizing that he will still be obligated to work with the 
employee who harassed him. 

The Labor Court ordered compensation in hundreds of thousands of Shekels and held that the duty 
of good faith of an employer imposes an obligation to provide the employee with the allegations 
against him and the more serious the allegations are, the more important the details are. Otherwise, 
we are dealing with an empty proceeding that was done in order to fulfill an obligation and nothing 
more. Here, the dynamics of the hearing led to the employee being forced to agree to terminate his 
employment, when he was told that his demand not to work with the harassing employee was 
rejected. The solution that was found “exempted” the employer from conducting a genuine inquiry 
with the employee regarding the serious allegations raised at the hearing. At the same time, the 
employer refrained from acting under the Sexual Harassment Law in order to investigate the 
employee's complaint that was at the center of his refusal to continue working with the harassing 
employee in that store. The entire claim of the employee regarding defects in the hearing was 
accepted and compensation was awarded without proof of damage due to the violation by the 
employer of the law in connection with the prevention of sexual harassment. 
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   בהעדר הסכם לא ניתן למנוע משלוח להתחרות בשולח עם תום מערכת היחסים ביניהם. ב

Unless an agreement to the opposite exists, an agent is not limited from competing 
with the principal after the end of their relationship  

, כב' 13.09.2018יפו,  -נ' דניאל טואטי, בית המשפט המחוזי בתל אביב  MSINTELLIGENCE MSI MARKET 60879-08-18ת.א. (ת"א) [
  ]השופט גרשון גונטובניק

חברה שוויצרית לשירותי מחקר שוק וביקורת שוק התקשרה עם גורם ישראלי שביצע עבורה שירותים בישראל אך בין 
דים לא נחתם חוזה.  בשל חשד לחוסר יושר של הגורם הישראלי הפסיקה החברה את השירותים ודרשה כי הגורם הצד

  הישראלי לא יפנה ללקוחות שלה, לא יעשה שימוש בכל מידע שלה ולא ישתמש בשמה.

התקיימו יחסים בית המשפט דחה את הבקשה לצו מניעה למעט איסור שימוש בשם, לאחר שקבע, כי בין הצדדים לא 
שולח אלא סוג של מיזם משותף הואיל וניתן לראות כי הישראלי היה ערב לחשבונות ומערכת היחסים הייתה -של שלוח

מורכבת וכזו שההיפרדות בה קשה, בשונה ממערכת יחסים בין שולח ושלוח.  לכן המידע שנצבר והלקוחות שייכים 
שליחות, לא ניתן, בהעדר הסכם, למנוע משלוח להתחרות בשולח לשני הצדדים.  עוד, גם אילו מדובר היה ביחסי 

  . לאחר תום יחסי השליחות

A Swiss market research and market audit company contracted with an Israeli entity who supplied 
for it services were in Israel, but no contract was signed between the parties. Due to suspicion of 
dishonesty of the Israeli entity, the company stopped the services and demanded that the Israeli 
entity does not contact its customers, use any of its data or use its name. 

The Court rejected the motion for an injunction excluding the prohibition of use of the name, after 
holding that the parties did not have an agency relationship but rather a type of joint venture as it 
can be seen that the Israeli guaranteed certain accounts and the relationship was complex and the 
separation difficult, as opposed to what can usually be seen in an agency. Thus, the data and 
customers belong to both parties. Moreover, even if it were a relationship of agency, in the absence 
of an agreement a principal cannot prevent an agent from competing with it after the termination of 
the agency.  

   מפעיל קבוצת פייסבוק שהשתהה בהסרת פרסום מכפיש עשוי להיות אחרי לפרסוםג. 

A Facebook group operator who lingered to remove defamatory publication may be 
responsible for the publication  

  ], כב' השופט אבישי רובס27.09.2018צבי (ציקי) אבישר נ' ניר פוטר, בית משפט השלום בחיפה,  7685-10-16ת.א. (חי') [

פורסם בקבוצת פייסבוק שאדם נתפס גונב ולכן סולק מעבודתו. לימים, הנפגע מהפרסום תבע את מפעיל הקבוצה 
אמנם לא העלה את הפרסום בעצמו אך השתהה בהסרת הפרסום וכעבור מספר שעות אף פרסם  בטענה שהאחרון

  פוסט חדש, בצירוף תמונת הפרסום המכפיש, תוך הגברת תהודתו, לצורך דיון, כביכול, בדילמה בפניה הוא ניצב. 

פייסבוק פתוחה ומפעיל הקבוצה חסר בית המשפט הורה למפעיל הקבוצה לשלם פיצוי לנפגע וקבע, כי מדובר בקבוצת 
שליטה על הפוסטים המתפרסמים בה ולכן אינו יכול למנוע פרסומם מבעוד מועד ולא ניתן להטיל עליו אחריות לפרסום 
הראשוני. לגבי פרסום מחדש של תכנים, עומדת למפעיל הקבוצה הגנת תום הלב לגבי פרסום שנעשה בשידור ברדיו 

מראש. אמנם ההגנה בחוק אינה חלה על פרסום באינטרנט, אולם יש לפרשה בהתאם לרוח או בטלוויזיה שלא הוקלט 
התקופה ולהתקדמות הטכנולוגית. יחד עם זאת, נוכח השתהותו הבלתי מוסברת בהסרת הפרסום, מפעיל הקבוצה 

 . נושא באחריות לפרסום הראשון ובאחריות ישירה לפרסום השני

It was posted on a Facebook group that a man was caught stealing and was therefore dismissed 
from his job. Later, the victim of the publication filed a claim against the group operator contending 
that although the operator did not publish the publication itself, he took his time to remove the 
publication and a few hours later published a new post, along with a picture of the defaming 
publication, while increasing its resonance, for the alleged discussion on the dilemma he was facing.  

The Court ordered the group operator to pay compensation and held that the Facebook group is an 
open one and the group operator has no control over the publications therein and cannot prevent 
publication in advance or be held responsible for the initial publication. As to republication, the 
group's operator has a good faith defense regarding publications that are broadcasted on radio or 
television and was not recorded in advance. Although the defense under law does not apply to 
advertising on the Internet, it must be interpreted according to the spirit of the time and technological 
progress. However, in view of the inexplicable delay in removing the publication, the group operator 
bears responsibility for the first publication and direct responsibility for the second publication. 
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  עדכוני מקרקעין  . 4

Real Estate Updates 

   מי שרכש דירה עבור אחר אך רשם אותה על שמו נחשב כמחזיק בנאמנות את הדירה עבור אותו אדם

A person who purchased an apartment for another but registered it in his name is 
considered to hold the apartment in trust for that person 

, כב' השופט ניל הנדל, 28.10.2018נ' פרחיה כהן, בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים,  , עזרא סולטניאן5619/16ע"א [
  ]כב' השופט (בדימוס) אורי שהם, כב' השופט יוסף אלרון

אדם העביר כספים למטפלת הסיעודית שלו כדי שזו תרכוש עבורו דירה ותרשום אותה על שמו, אך המטפלת רשמה את 
  . על שמההדירה 

בית המשפט קבע כי המטפלת מחזיקה את הדירה בנאמנות עבור אותו אדם.  מערכת היחסים בין אותו אדם והמטפלת 
הם של שולח ושלוח. שלוח מבצע פעולות עבור השולח ומזכה בפעולותיו את השולח וכל נכס שהוא רוכש מוחזק בנאמנות 

רכוש את הדירה אף ללא הכספים שהעביר לה אותו אדם אינה עבור השולח.  טענת המטפלת כי היה לה מספיק כסף ל
רלוונטית מכיוון שיש לבחון את הקשר הסיבתי בין השליחות לבין הפעולה שבוצעה ואם הדירה נרכשה עקב השליחות, 

 .היא שייכת לשולח

A man transferred money to his nursing caregiver so that she would buy an apartment for him and 
write it down in his name, but the caregiver registered the apartment in her name. 

The Court ruled that the nanny holds the apartment in trust for that man. The relationship between the 
man and the therapist is that of a sender and an agent. An agent performs actions on behalf of the 
sender which benefit the sender and any asset purchased by the agent is held in trust for the sender. 
The therapist's claim that she had enough money to buy the apartment even without the money 
transferred by that man is irrelevant since only the causal connection between the mission and the 
action performed should be examined and if the apartment was purchased due to the mission, it 
belongs to the sender. 
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  *להיצל מהיטל השבחה/יאיר אלוי, עו"ד גם אתה יכולקצת מזל תכון כון ועם 

, תחילתהמועד  ובין המשביחה מועד פרסום התכיתשבין תקופת הבייים בחלון הזדמויות בחוק התכון והביה קיים 

יתן לעתים להיצל מתשלום היטל ימים ממועד הפרסום.   לא הרבה מודעים לכך שעם תכון כון, וקצת מזל,  15בתום 

 .השבחה

כאשר , מבעלים של מקרקעין או חוכר לדורות את הוועדה המקומית לגבות היטל השבחהחוק התכון והביה מסמיך 

בכל הוגע להיטל השבחה   מתן הקלה או התרת שימוש חורג. ,אישור תכיתעקב מקרקעין השל  שווי קיימת עליית

קיימת אבחה בין אירוע המס המקים את החבות בהיטל השבחה (מועד תחולת התכית המשביחה) לבין מועד חובת 

התשלום אשר חל רק בעת מימוש הזכות במקרקעין.   כך, בעת שאדם מבקש למכור את הכס שלו או לקבל אישור 

  אותו אדם לגלות כי קיים היטל השבחה על הכס, אשר ללא תשלומו לא יוכל לבצע את הפעולה המתוכת.כלשהו, עשוי 

חמישה עשר ימים  בתוםהיא החוק מגדיר את מועד התחולה במקרה של אישור התכית וקובע כי תחילתה של תכית 

 המועדוהאופן בו המשפט מפרש את המוח "יום",  כך שלפי לשון החוק  .על דבר אישורה רשמיתמיום פרסום הודעה 

  .  16-ביום הקרי רק  ,הפרסום על אישור התכית מיוםימים  15 "בתום" רק הוא לתחילתה של התכית

לעיתים הרשויות פועלות להוצאת שומות בהיטל השבחה למרות שטרם חלפו המועדים לפי הוראות החוק, בין אם 

שיים ובין אם בשל חישוב מועדים באופן שגוי.   במקרה שהגיע לדיון בפי וועדת ערר מחוזית למחוז המרכז מטעמים פר

שכל עוד הסכם שלאחר מועד הפרסום. וועדת הערר קבעה  15-יום ה במהלך , דובר על מכירה עשתה2017בסוף שת 

המשמעות .  שחתם קודם ל"תחילתה" של התכיתהסכם , מדובר בולפי חצות הלילה 15-המכר חתם במהלך היום ה

ולא על המוכר,  אשר יחול בעתיד על הקוההיא שהחבות בגין התכית המשביחה תהיה תקפה רק במועד המימוש הבא 

  .  שכן במועד הקובע הוא לא חשב עוד כבעלי המקרקעין

וכל עוד לא תוקה הפרצה  תכון מס הגיוי ואפשרי, הוא ה בחוק, כדי להימע מתשלום ההיטלפרק הזמן המוק יצול

.  לכן, ככל ששוקלים לבצע עסקה במקרקעין חשוב להתייעץ עם גורם בחוק על ידי המחוקק יתן בוודאי להסתמך עליה

מקצועי מתאים ולברר האם קיימות תכיות משביחות החלות על המקרקעין תוך בחית המועדים הרלווטיים.  תכון 

המצוי בגדרי החוק עשוי להביא לביטול החבות בהיטל השבחה גרת חלון הזדמויות במסכון ועריכת עסקה במקרקעין 

בכל מקרה, עסקאות מקרקעין תפסות לעתים על ידי רוכשים    אשר במקרים מסוימים עלול להגיע למאות אלפי ש"ח.

ויה זו עשויה לגרום זקי וקוים כעסקאות פשוטות שיתן לבצען ללא עורך דין או עם עורך דין  חסר יסיון.  תפישה שג

עתק אשר לא תמיד ראים לעין באופן מיידי וחשוב ביותר להיות מלווים בכל עסקת מקרקעין בעורך דין בעל יסיון 

בתחום.

                                                 
אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ   במשרד אפיק ושות' ועיקר התמקדותו בתחום המכרזים והמשפט המיהלי.בכיר עו"ד יאיר אלוי היו עורך דין  *

-03לפרטים וספים:  בטרם קבלת כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו. המתמחה בתחום זהמשפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין 
  afiklaw@afiklaw.com.או באמצעות הדואר האלקטרוי: , 6093609
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With proper planning and a stroke of luck you may avoid betterment tax/Yair Aloni, Adv.*  

Israeli Zoning Law provides a window of opportunity in the interim period between the date of 

publication of the bettering plan and the date of its entry into effect, 15 days after publication. With proper 

planning and a stroke of luck, one may sometimes be able to be spared from paying a betterment tax. 

The Zoning Law empowers the local planning committee to charge betterment tax from a real estate 

owner or tenure lessee, when there is an increase in the value of the real estate due to approval of a plan, 

granting a relief or permitting excessive use. With regard to the betterment tax, there is a distinction 

between the tax event that creates the liability for the betterment tax (the effective date of the plan) and 

the payment date that applies only when the right to the land is actually used. Thus, when a person wishes 

to sell a real estate asset or receive some kind of a permit, such person may discover that a betterment tax 

exists regarding the asset, without payment of which, the planned act may not be performed. 

The law defines the effective date in the event of approval of a plan and sets that a plan enters into effect 

15 days after an official notice confirming its approval has been published.  Thus, under the wording of 

the law and the interpretation under law of the term “day”, the commencement date is only "at the end 

of" 15 days from the date of the publication, i.e. 16th day. 

Sometimes the authorities work to issue assessments of betterment tax even though the dates under law 

have not yet passed, either due to wrong understanding of the law or erroneous calculation of dates. In a 

case discussed in the District Appeal committee of the central district at the end of 2017, a sale took place 

during the 15th day after publication and the appeal committee held that as long as the sale agreement 

was signed during the 15th and before midnight, it should be regarded as an agreement signed prior to 

the "commencement of the plan". This means that the tax liability due to the bettering plan will be passed 

on to the next transaction and will apply in the future to the purchaser and not to the seller, who upon the 

effective date is no longer considered the owner of the land. 

Utilizing the time window granted by law, in order to avoid paying the betterment tax, is a legitimate and 

reasonable tax planning and as long as the “back-door” in the law is not corrected by a legislative act one 

can rely thereon.  Thus, before entering into a real estate transaction, it is recommended to consult with 

an appropriate professional to determine whether there are bettering plans applicable to the land, while 

examining the relevant dates. Proper planning and execution of a real estate transaction within the 

framework of a window of opportunity under law may lead to the non-applicability of the liability for 

betterment tax which in certain cases may reach hundreds of thousands of shekels.  In any case, a real 

estate transaction is sometimes deemed by seller and purchasers as a simple transaction that can be done 

without lawyers, or with any lawyer, even if unexperienced.  This misconception can cause huge damage 

that one does not always immediately see and it is vital to be escorted in any real estate transaction with 

a lawyer experienced in the field. 

                                                 
 *Yair Aloni is a senior associate at Afik & Co., Attorneys and Notaries (www.afiklaw.com), emphasizing on 
commercial and civil law, including real estate, legal advice to purchaser and sellers and negotiations of purchase 
and sale transactions.  For additional details:  +972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 


