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 תוכן עניינים
Afik & Co. pays tribute to Stan Lee (December 28, 1922 - November 12, 2018), a Jewish American comics legend  

  ), אגדת קומיקס יהודי אמריקאי2018נובמבר,  12 – 1922דצמבר,  28אפיק ושות' מרכינה ראשה לזכרו של סטן לי (
 

  יניב פרידהוףעו"ד  / על יאיר נתניהו ופגיעה בפרטיות  מאמר:     .1
Article: On Yair Netanyahu and Infringement of Privacy / Yaniv Friedhof, Adv. 

את.  משרד אפיק ושות', מפרידהוףיניב עו"ד מאת , הגנת הפרטיות, בעקבות מקרה ציבורי שהתפרסם לאחרונהבנושא  מאמר
  http://he.afiklaw.com/articles/a270 ניתן למצוא בקישור:העברית המאמר בשפה 

An article on Israeli privacy protection, following a recent public incident, by Adv. Yaniv Friedhof of Afik & Co. 
The article in English may be found at the link: http://www.afiklaw.com/articles/a270 

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

 בעל מניות בחברה שסיימה פעילותה לא יכול להתנגד לפירוקהא. 
תביעת קיפוח; כשמדובר בחברה שסיימהמחוזי ת"א: דרך כלל סכסוך שליטה בחברה אינו עילה לפירוק ויש להגיש 

  http://he.afiklaw.com/updates/8553לקריאה נוספת:  .פעילותה והיא קליפה ריקה יש מקום לפרקה
A shareholder of a company that finished its business activity may not object to its liquidation. Read 
more at: http://www.afiklaw.com/updates/8554 

 דילול לא מופעל באופן רגיל במקרה של הקצאת אופציות לעובדים או נושאי משרה-סעיף אנטיב. 
דילול; תחזיות-טק לא תפעיל מנגנוני אנטי-כלכלי ת"א: באופן רגיל הקצאת אופציות לנושאי משרה או עובדים בחברת היי

 http://he.afiklaw.com/updates/8555 נוספת: לקריאה .לא יהוו מצג שווא אם בוססו על נתוני אמת ולא הוכנו ברשלנות

An anti-dilution clause will not ordinarily applied in the event of allotment of options to employees or 
officers. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8556 

  הוא המנגנון האידאלי להיפרדות בחברה בה שניים מחזיקים אחזקות זהות מנגנון במבי . ג
משפחה פ"ת: היפרדות בעלי מניות בדרך התמחרות מסוג במבי היא הפתרון הנכון כשיש שוויון אחזקות; חובת תשלום

 http://he.afiklaw.com/updates/8557 נוספת: לקריאה .מס רווחי הון אינה שיקול שמונע הפעלת המנגנון

BMBY is the ideal solution for separation in a company equally held by two. Read more at: 
http://www.afiklaw.com/updates/8558 
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  ודיני עבודה רוחניעדכוני משפט מסחרי, קנין .    3
Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

   יפגע מכךחוזה למראית עין בטל ומקים זכות להשבה אך צד ג' תם לב שהוטעה לא . א
מחוזי ת"א: חוזה למראית עין בטל אך רכישת זכויות בדירה בהסתמך בתום לב על הרישום, אף על שהרישום אינו נכון,

  http://he.afiklaw.com/updates/8559  לקריאה נוספת: .יוותרו

A contract made for appearance sake only is void and establishes a right to restitution but a 
third party acting in good faith will not be harmed. Read more at:  http://www.afiklaw.com/updates/8560 
 

   הסכם העסקה המיטיב עם עובד יפורש לפי כוונת הצדדיםב. 
עבודה ארצי: גם אם לפי חוק יש תנאים לראיית התפטרות כפיטורין כאשר הסכם עבודה מיטיב עם עובד, יש לפרש לפי

  http://he.afiklaw.com/updates/8561  לקריאה נוספת:. הצדדים ולא באופן בו מפורש החוקכוונת 

An employment agreement bettering the employee's terms will be construed pursuant to the 
intent of the parties Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8562 

  עדכוני מקרקעין.    4
Real Estate Law Updates 

  כל שותף במקרקעין רשאי לדרוש פירוק השיתוף
ששיתוף במקרקעין אינו רצוי ועל כן זכות כל שותף לדרוש הפסקת השיתוף; תחילה נבחנת חלוקהם: התפיסה היא -שלום י

 :לקריאה נוספת .בעין, אם לא מתאפשר אז רישום הבית כבית משותף ובמידה ולא ניתן אז מכירת הנכס
563http://he.afiklaw.com/updates/8  

Any partner in a land may demand the dissolution of the partnership. Read more at: 
http://www.afiklaw.com/updates/8564 
 

 
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 יאיר נתניהו ופגיעה בפרטיות מאמר:  . 1
Article: On Yair Netanyahu and Infringement of Privacy/ Yaniv Friedhof, Adv. 
 

משרד אפיק מ, יניב פרידהוף, מאת עו"ד דיני הגנת הפרטיות, בעקבות מקרה ציבורי שהתפרסם לאחרונהמאמר בנושא 
 את המאמר ניתן למצוא בקישור: .בין היתר במשפט המסחרי, דיני חברות והגירה העוסק, )www.afiklaw.com( ושות'

http://he.afiklaw.com/articles/a270  

An article on the Israeli Privacy Protection law, following a public incident that had happened lately, by 
Adv. Yaniv Friedhof of Afik & Co. (www.afiklaw.com), whose main practice areas are commercial law, 
corporate law and immigration. The article in English may be found at the link: 
http://www.afiklaw.com/articוles/a270 
 

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

  בעל מיות בחברה שסיימה פעילותה לא יכול להתגד לפירוקהא. 

A shareholder of a company that finished its business activity may not object to its 
liquidation 

סגן הנשיא , כב' 25.10.2018, יפו -תל אביב ב המחוזי, בבית המשפט הראל י.פ.ת.ח. בע"מנ'  יגאל ששון, 17457-02-18) ת"א( פרק[ 
  ]חגי ברנרהשופט 

מהחברה לפרקה.  החברה  49%לאחר שפרץ סכסוך בין שני בעלי המניות של חברה ביקש בעל המניות המחזיק 
שימשה כזכיינית של רשת בתי קפה אך סיימה את פעילותה בשל אובדן זיכיון שהיה לה להפעלת בתי קפה במתחם 

  המניות טען שבעל מניות הרוב נישל אותו מכל זכויותיו ונטל את השליטה המלאה אליו.נמל התעופה בן גוריון. בעל 

סכסוכי שליטה בחברה כשלעצמם אינם מהווים טעם מספיק בית המשפט הורה על מינוי מפרק לחברה וקבע, כי 
סכסוך למעבר . אולם, כאן, אחרים לפי דיני החברות תביעה להסרת קיפוח או לסעדיםמכיוון שניתן להגיש לפירוקה 

נכסים של ממש, עובדיה  , אין להלסוף דרכה מבחינת עסקיתבפועל , החברה הגיעה המניותבלתי פתיר בין שני בעלי 
אין כל אינטרס מסחרי או ציבורי במניעת פירוקה, כך, המדובר בפועל בקליפה ריקה ואין לה גם חובות של ממש. ופוטרו 

 ..  לכן אין בעל השליטה יכול להתנגד לפירוקן פירוק כזה לא צפוי לפגוע בצדדים שלישיים כלשהםשכ

After a dispute broke between two shareholders of a company, the 49% shareholder moved for its 
liquidation. The company held a franchise of a coffee shops chain but finished its activity after losing 
a concession for managing coffee shops in the Ben Gurion Airport. The shareholder contended that 
the majority holder deprived such shareholder from all rights and took full control of the company. 

The Court order the appointment of a liquidator and held that shareholders disputes by themselves 
are not grounds for liquidation as one may file a motion to remove oppression or other remedies 
under the Israel Companies Law.  However, here, beyond an unresolvable dispute between the two 
shareholders, the company reached the end of its business activity, has no real assets, dismissed 
its employees and has no material debts.  Thus, it is an empty shell and there is no commercial or 
public interest to prevent its liquidation because such liquidation is not expected to case damage to 
any third party. Thus, the control holder may not object to the liquidation. 

 דילול לא מופעל באופן רגיל במקרה של הקצאת אופציות לעובדים או נושאי משרה-סעיף אנטיב. 
An anti-dilution clause will not ordinarily applied in the event of allotment of options 
to employees or officers 

, 23.10.2018יפו,  -המשפט המחוזי בתל אביב בית מחלקה הכלכלית בב, ויקטור מדינה נ' ווייב גארד טכנולוגיות בע"מ, 9030-10-15תא (ת"א) [
  ]כב' השופטת דניה קרת מאיר

עוסקת בפיתוח טכנולוגיות בתחום הניטור והאיכון הדולר בחברת טכנולוגיה  540,000משקיעים השקיעו כ
על בסיס מצגים בדבר מצב החברה ותחזית רווח ובין היתר סוכם איתם מנגנון  . ההשקעה בוצעההסלולרי

רה אופציות דילול מלא בכל הקצאה של מניות או אופציות. זמן קצר לאחר ההשקעה הקצתה החב-אנטי
 .80%לדירקטור במחיר נמוך משמעותית ומספר חודשים לאחר ההשקעה תחזית הרווח של החברה צנחה ב

וקבע, כי סעיף  דילול  ומצגי השווא וההטעיה -הפרת הוראת האנטי בהקשר ל תביעהבית המשפט דחה את ה
דילול רק -האנטי דילול לא מופעל במקרה של הקצאת אופציות לעובדים וזאת מכיוון שהכוונה הייתה לאנטי

טק.  דירקטור בחברה הינו נותן שירות ולכן יכול -במקרה של גיוס כספים, כמקובל בהסכמי השקעה בהיי
הערכה באשר לאירוע היא תחזית כונות, לגבי התחזיות שלא היו נ להיות חלק ממאגר האופציות לעובדים. 

ולכן היא תהווה מצג שווא רק אם הנתונים היו מצגי  על יסוד הנתונים שהיו בזמן אמת יתעתידי אשר נעש
אינו מצביע דווקא אירוע חיצוני אקסוגני שווא או שהיא הוכנה ברשלנות.  גם שינוי בתחזיות שלא נגרם בשל 

 על מצג שווא.
Investors invested about USD 540,000 in a technology company that develops technologies in the 
field of cellular monitoring and positioning. The investment was made on the basis of 
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representations regarding the company's status and profit forecast, and they agreed inter alia, to a 
12 months full-ratchet anti-dilution mechanism in any diluting allotment of shares or options. Shortly 
after the investment the company allotted options to a director at a significantly lower price and 
several months after the investment, the company's profit forecast plummeted by 80%. 

The Court rejected the claim in the context of the breach of the anti-dilution mechanism and the 
misrepresentation and fraud, and held that the anti-dilution clause does not apply in the event of an 
allotment of options to employees, as this was intended to be anti-dilution only in the case of funds 
raising, as is customary in investment agreements in high-tech. A director of a company is a service 
provider and may therefore be part of the employee stock option plan. As to the contention that the 
forecasts were misleading, a forecast is an estimate of a future event that is based on real-time data 
and therefore will be a misrepresentation only if the data were false or the preparation of the forecast 
negligent. A change in forecasts that was not caused by an external exogenous event does not 
necessarily indicate a false representation. 

  הוא המנגנון האידאלי להיפרדות בחברה בה שניים מחזיקים אחזקות זהות מנגנון במבי. ג
BMBY is the ideal solution for separation in a company equally held by two 

תקווה,  -מ נ' פלוני, בית המשפט לענייני משפחה בפתחית בע״נעו"ד איתן ארז לחברת פלוהל המיוחד לחברה נהמ ,2425-11-16תלהמ (פ"ת) [
  ]תבורי-, כב' השופטת אילת גולן07.10.2018

עובדים, פרץ סכסוך אשר הוביל להתנהלות קלוקלת  80בין בני זוג המחזיקים, כל אחד, מחצית ממניות חברה בת 
בחברה, לרבות מניעת משכורות לתקופה, גרירת עובדים לקונפליקט נאמנויות בין בעלי מניות, פגיעה בתזרים 

גבוה. ההתנהלות הובילה למינוי מנהל המזומנים של החברה והבאתה עד כפסע ממצב גרעוני למרות מחזור כספי 
  מיוחד חיצוני אשר הגיש בקשה להיפרדות בעלי המניות בחברה בהקדם האפשרי.

) להיפרדות שני בעלי המניות.  כאשר קיים אובדן Buy Me Buy Youבית המשפט הורה על הפעלת מנגנון במבי (
הצד שמבקש כאשר אחת הדרכים היא מנגנון במבי בו , "הפרדת כוחות" הצעד המתאים הוא ביצועאמון בין בעלי מניות, 

את הפרדת הכוחות נוקב בהצעת מחיר עבור החברה כולה, ולאחר מכן הצד השני יכול לבחור האם למכור את מניותיו 
מחצית כל אחד מהצדדים מחזיק בכאשר לפי המחיר שהוצע או לחלופין לרכוש את מניות המציע לפי מחיר זה. 

זה  מנגנוןהעובדה ש משולם המחיר האמיתי של החברה.וחות שנותנים יתרון לצד אחד על השני ומהחברה אין פערי כ
 .יפרדות בדרך זוהאינה שיקול שמונע  צד המוכר לשלם מס רווחי הוןגורם ל

A couple, each holding half of a company's shares of 80 employees, had a dispute, which led to 
problematic behavior in the company, including the non-payment of salaries, dragging employees 
into a conflict of trust between the shareholders, damage to the company's cash flow and bringing 
it up to the verge of a deficit despite a high turnover. This led to the appointment of an external 
special manager who moved for the separation of the shareholders as soon as possible. 

The Court ordered a separation of the two shareholders by a BMBY (Buy Me Buy You) mechanism.  
Upon a lost of trust between shareholders, the proper route is “separation of powers” when one of 
the possible routes is a BMBY mechanism under which the party seeking the separation states a 
price for the whole company and then the other party may choose whether to sell its shares at the 
offered price or, alternatively, buy the shares of the offeror at the same price.  When each hold half 
the shares of the company, there is no difference in power that gives an advantage to one over the 
other and the company's real price is paid. The fact that this mechanism results in the seller paying 
capital gains tax is not a reason preventing separation under such route. 

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

  חוזה למראית עין בטל ומקים זכות להשבה אך צד ג' תם לב שהוטעה לא יפגע מכך א.
A contract made for appearance sake only is void and establishes a right to 
restitution but a third party which acted in good faith will not be harmed  

, כב' השופטת שלומית 04.11.2018יפו,  -המשפט המחוזי בתל אביב בבית נ' יעקב ישראל דומב,  , אליהו ליבמן22960-05-15תא (ת"א) [
  ]יעקובוביץ

דירה למעסיק במחיר נמוך יחסית, המעסיק ייקח בין עובד למעסיק נחתמה עסקה פיקטיבית, לפיה העובד כאילו מכר 
וביתרת המשכנתא יוכל להשתמש למטרותיו הוא, ולאחר משכנתא על הדירה ובכסף יכסה חובות משכנתא של העובד 

מספר שנים ולאחר שהחזיר את מלוא כספי המשכנתא, יעביר את הדירה לעובד ללא תמורה, כשעד אז יוכל העובד 
לגור בדירה ללא תשלום דמי שכירות. הדירה נרשמה על שם המעסיק שמאוחר יותר הסתבך בחובות, נתן זכויות לצד 

  אחר מכן ברח מהארץ.ג' על הדירה ול
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בית המשפט קבע, שהזכויות בדירה שייכות לצד השלישי שרכש אותן בתום לב ובתמורה.  חוזה למראית עין נועד 
להשגת תכלית סודית מסוימת שהצדדים, או אחד מהם, ביקשו להגשים, ואשר אינה משתקפת כלפי חוץ והוא חסר 

דירתו למעסיק אלא דובר על פיקציה מתואמת על מנת שהמעסיק תוקף משפטי. כאן העובד לא באמת רצה למכור את 
יוכל לקחת משכנתא משלו ולכן הזכויות בדירה נותרו בידי העובד. עם זאת, מכיוון שצד ג' רכש את הדירה בתמורה 

   .ותוך הסתמכות על הרישום במרשם המקרקעין, הצד השלישי זכאי לזכויות בדירה

A fictitious transaction was signed between an employee and an employer, as if the employee sold 
an apartment to the employer who will take a mortgage on the apartment and the money will cover 
the employee's mortgage obligations while the rest of the funds may be used by the employer for 
his own purposes. The agreement stated that after a few years and after repaying the full mortgage, 
the employer will transfer the apartment back to the employee at no cost and until such time the 
employee may reside in the apartment without payment of rent. The apartment was registered in 
the name of the employer who later got into debt, gave rights over the apartment to a third party, 
and then fled the country. 

The Court held that the rights to the apartment belong to the third party that purchased such in good 
faith and for consideration. A contract made for appearance only is intended to achieve a certain 
covert purpose that the parties, or one of them, sought to realize, and which is not overt and thus 
lacks legal validity. Here the employee did not really want to sell the apartment to the employer but 
played along with a coordinated fiction so that the employer can take a mortgage of his own and 
therefore the rights to the apartment remained in the hands of the employee. However, because a 
third party purchased the apartment for a consideration and relying on the registration at the Land 
Registry, the third party is entitled to the rights to the apartment. 

   הסכם העסקה המיטיב עם עובד יפורש לפי כוונת הצדדים. ב

An employment agreement bettering the employee's terms will be construed 
pursuant to the intent of the parties  

' כב' השופטת לאה גליקסמן, כב, 21.10.2018, בירושלים לעבודה הארצי הדין ביתרועי פרייבך נ' ריטליקס בע"מ,  12315-04-17ע (ארצי) "ע[
  ]' השופט אילן סופר, נציגת ציבור (עובדים) גברת יעל רון, נציג ציבור (מעסיקים) מר אהוד פלדכבהשופטת חני אופק גנדלר, 

בשל הפחתה  שנתיים בתוך  יעזובאו  שיפוטר מנהל לפיו, ההעסקה מיתיקון להסכ ערכהשרכשה חברה אחרת  חברה
חלוף השנתיים  טרםהמנהלים התפטר  אחדהיפרדות.  למענק זכאי יהיהמשמעותית בתחומי האחריות או בתפקיד 

 אותה בתוך התרחש לא השינויהחברה הכחישה הכוונה וש אף, בחברה מבני לשינוי כוונהלאחר שהבין כי קיימת 
  .שנתיים של תקופה

עובד מתפטר ומבקש לראות  כאשר.  למרות שהוא זה שהתפטר שהעובד זכאי למענק קבע לעבודה הארצי הדין בית
בהתפטרות כפיטורין, יש לבחון האם הייתה בפועל הרעה מוחשית בתנאי העבודה; האם התקיים קשר ישיר בין ההרעה 

תפטר. ובין מעשה ההתפטרות; והאם העובד נתן למעסיק התראה שתאפשר לו לתקן את ההרעה המוחשית בטרם י
 תנאי לפי ולא ההסכם תנאי לפי ההסכם את לבחון יש, לעובד מיוחדים תנאים הקובע הסכם קיים כאשר, זאת עם

ורק  המצב את מלהבהיר נמנעה, העובד הודיע על כוונה להתפטרות בשל שינוי מבני עליו שמע אך החברה כאן.  החוק
. טרם התפטרות העובד בתקופה בפועללא אירע  המבניזה משנה אם השינוי  איןהאמור,  לאורהכחישה את הדברים. 

A company that acquired another amended the employment agreements so that a manager that is 
dismissed or leaves due to material reduction of responsibility or position will be entitled to a grant. 
One of the managers quitted after he understood that there is an intent for a structural change, even 
though the company denied the intent and the change did not happen within such two years period . 

The National Labor Court held that the employee was entitled to the grant even though he resigned. 
When an employee resigns and requests to deem the resignation as dismissal, it is necessary to 
examine whether there has actually been a material deterioration in the working conditions; Whether 
there was a direct connection between the deterioration and the act of resignation; and whether the 
employee gave the employer a prior-notice that would enable the employer to correct the material 
deterioration before the resignation. However, when there is an agreement that establishes special 
conditions for an employee, the agreement must be examined according to the terms of the 
agreement and not under the terms of the law. Here, the employee announced his intention to resign 
due to a structural change he had heard about, but the company refrained from clarifying the 
situation and only denied it. In view of the above, it does not matter if the structural change did not 
actually occur in the period prior to the employee's resignation.  
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  עדכוני מקרקעין  . 4

Real Estate Updates 

   שותף במקרקעין רשאי לדרוש פירוק השיתוףכל 

Any partner in a land may demand the dissolution of the partnership 
  ], כב' השופטת מוריה צ'רקה15.10.2018המשפט השלום בירושלים, בבית , מנחם בוקי הלוי נ' יקותיאל יוסף חסידים, 21678-11-13ם) -תא (י[

בעלי זכויות במגרש שעליו היו בנויים בית ישן ובו מספר חדרונים המשמשים יחד כחנות, וכן מספר מבני עזר המשמשים 
  כמחסן לאותה חנות, ביקשו לפרק את השותפות במקרקעין.

במקרקעין פיסה היא ששיתוף .  ככלל, התיש למכור את המקרקעין במכרז פומבי למרבה במחיר בית המשפט קבע כי 
אינו דבר רצוי, ועל כן זכותו של כל שותף לכפות על שותפיו את הפסקת השיתוף. הדרך העיקרית לחלוקה היא חלוקה 
בעין, אשר בא להגן על בעלים מפני נישולו מן הקרקע, אשר לה חשיבות החורגת מערכם הכלכלי של המקרקעין, בשל 

לה האם מי שביקש את הפירוק מתגורר בנכס או לאו. במידה וחלוקה בעין אינה ההיבט הרגשי. קיימת משמעות לשא
אפשרית, תיבחן אפשרות של רישום הבית כבית משותף, ככל שניתן לרשום לפחות שתי יחידות נפרדות. כאשר אין הצדקה 

ניכר שייגרם בשל לרישום הבית כבית משותף, ניתן ללכת בדרך של מכירה לכל המרבה במחיר. שיקול ההפסד הכספי ה
 .חיובי מס שייגרמו עקב המכירה אינו רלוונטי אך כן יהווה שיקול בעת חלוקה בעין

Owners of rights in a lot on which an old house was built, with several cubicles serving together as a 
store, as well as a number of auxiliary buildings that serve as a warehouse for the same store, sought 
to dismantle the partnership in the land. 

The Court held that the land should be sold by a public tender to the highest bidder. In general, the 
rule is that tenancy in common of land is not desirable, and therefore each tenant may force the others 
to dismantle the tenancy. The main method of division is a division in kind, which is intended to protect 
the tenants from being ousted from the land, which has an importance that exceeds the economic 
value of the land due to the emotional aspect. There is significance to the question whether the person 
who requested the division resides on the property or not. If the division in kind is not possible, the 
possibility of registering the property as a condominium will be examined, so long as it is possible to 
register at least two separate units. When there is no justification for registering the property as a 
condominium, it is possible to follow the path of sale to the highest bidder. Significant monetary loss 
that will be caused due to tax charges as a result of the sale is irrelevant, even though it is a 
consideration in the case of division in kind. 
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 *עו"ד ייב פרידהוף,/על יאיר תיהו ופגיעה בפרטיות 

בוקר אחד גילית שהג המוית שאסף אותך ועוד מספר חברים מבילוי לילי, הקליט אתכם משוחחים על ושאים 

אישיים והפיץ את ההקלטה ברשת האיטרט. אין צורך לתאר את המבוכה ועוגמת הפש שגרמת במקרה כזה, וודאי 

ע שלא רצית שאיש ישמע. מכיוון שאו לא אשי ציבור, כראה שהסיכוי שתרחיש כזה יקרה לו הוא כשמדובר במיד

מוך ביותר. אך כאשר אתה בו של ראש ממשלה בישראל, תרחיש כזה הוא לאו דווקא דמיוי. בדיוק על מת להגן 

  ר, חקק חוק הגת הפרטיות. עליו ועל פרטיותו מתרחישים כאלו, בין אם או אשים פרטיים או אשי ציבו

חוק הגת הפרטיות מגדיר רשימה ארוכה של תרחישים שחשבים כפגיעה בפרטיות ואף מלמד אותו כיצד יתן 

האזה (לרבות  להכשיר את הפגיעה כדי שלא תיחשב עבירה על חוק זה. החוק קובע, כי פגיעה בפרטיות היא למשל

רווח, הטרדה, צילום אדם ברשות הרבים, פרסום תצלום אדם במטרה בדרך של הקלטה), שימוש בשם אדם למטרות 

לבזותו, ועוד.  החוק גם קובע שהפרת חוזה המחייב שמירה על חיסיון או פרטיות עשויה להוות פגיעה בפרטיות. כך, 

 מצלמה שמתעדת או מקליטה את המתרחש בבית העסק שלו יכול להיחשב למשל, מעסיק שהציב (מבלי ליידע על כך)

  בקלות כמי שהפר את פרטיות עובדיו, גם מבלי שהתכוון לכך. 

פגיעה בפרטיות איה רק עבירה פלילית אלא גם עוולה זיקית המאפשרת לתבוע את המפרסם או המפיץ ולדרוש פיצוי 

ל כספי על הזקים שגרמו כתוצאה מהפרסום הפוגעי. כך, בין היתר, רשאי הפגע לתבוע סכומים ללא הוכחת זק ש

לכל הפרה. עם זאת יש לציין כי ₪  100,000לכל הפרה, ואם הפגיעה עשתה בכווה לפגוע, עד סכום של ₪  50,000עד 

על אף שמדובר בתביעה המכוה "תביעה ללא הוכחת זק", בתי המשפט וטים שלא לפסוק לתובעים את הסכומים 

ומים מקום בו יוכח שכלל לא גרם זק או המקסימליים בתביעות אלה, ובין השאר יפחיתו משמעותית את הסכ

שהזק שגרם היו מזערי, או אם קטו צעדים מידיים לתיקון (כשהפרסום הוסר באופן מיידי או מקום בו המפרסם 

  התצל). 

ומה במקרה של יאיר תיהו? מספר צעירים כראה שתו מעט יותר מידי ויהלו בייהם שיחת שטות שהוקלטה על ידי 

י ומכיוון שאחד מהצעירים היו בו של ראש הממשלה והצד השלישי כראה הג בשירות המדיה, השיחה צד שליש

תפסה כותרות ראשיות בעמודי החדשות.  ראה כי עורכי דיו של יאיר תיהו לא יתקשו להוכיח כי הקלטת שיחה 

אחר תוך כדי כווה לפגוע בשמו  פרטית בין חברים והפצתה לכלי התקשורת תמורת כסף ועדה להתעשר על חשבון

ובוודאי שלא עשתה בתום לב. זאת ועוד, הגורם המקליט, מתוקף תפקידו, מחויב לסודיות ודי בכך כדי לזכות את 

יאיר תיהו בפיצוי משמעותי (אך כפי הראה מוך מהסכומים הקבועים בחוק, וודאי שמוכים ממיליון שקלים אותם 

לבחון כיצד יתייחס בית המשפט לטעות בדבר העובדה שההקלטה עשתה כשהמקליט  תבע). עם זאת מעיין יהיה

היו צד לשיחה (ומכאן שלא מדובר בהאזת סתר), וכי על אף שאין מדובר בבחר ציבור, מדובר באיש ציבור ששם 

היא האם עצמו בחזית לא פעם ומכאן שעדיף שיזהר בדבריו, גם אם אלו אמרים בתוך רכב סגור. שאלה אחרת 

"בריא" לראש הממשלה בשת בחירות לופף בהליך משפטי אשר תופס כותרות ואשר חוזר ומדגיש אמירות פוגעיות 

של בו שעדיף שלא היו אמרות. כך, במקרה זה, גם אם התיק המשפטי לא באמת יהיה מעיין, התיק התקשורתי, 

   בוודאי יהיה.

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

לפרטים וספים:  ה זו.רבטרם קבלת כל החלטה בושאים המתוארים בסקי המתמחה בתחום זהזו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין 
  afiklaw@afiklaw.com., או באמצעות הדואר האלקטרוי: 6093609-03
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On Yair Netanyahu and Infringement of Privacy/ Yaniv Friedhof, Adv.* 

One morning you discover that the taxi driver who took you and several friends from a night out, 
recorded you talking about personal issues and published it on the Internet. There is no need to describe 
the embarrassment and aggravation caused, especially where the published personal information is not 
something you wished anyone to hear. Not being a public figure, the likelihood of such a scenario to 
happen to us is very low. However, when you are the son of the prime minister of Israel, such a 
scenario is not necessarily imaginary. Exactly for the purpose of protection of privacy from such 
scenarios, whether one is an ordinary person or a public figure, the Privacy Protection Act was enacted. 

The Israeli Protection of Privacy Law defines a long list of scenarios that are considered an 
infringement of privacy and even teaches us how the violation may be mitigated so as not to be 
considered an offense under this law. The law stipulates that infringement of privacy is, for example, 
eavesdropping (including by recording), use of a person's name for personal profit, harassment, 
photographing a person in public places, publishing of a picture of a person in order to disgrace that 
person, etc. The law also sets that breach of a contract that requires privilege or confidentiality is also 
deemed a violation of privacy. Thus, for example, an employer who installed (without posting a notice) 
a camera that films or records what is happening in his business can easily be deemed to have violated 
the privacy of his employees, even without meaning to do that. 

Infringement of privacy is not only a criminal offense, but also a tort that enables a claim against the 
publisher of the private information for monetary compensation for the damage caused by the offending 
publication. Thus, inter alia, the injured party may claim up to ILS 50,000 for each violation, without 
requirement to prove damage, and if the tortfeasor acted with intent to harm, up to ILS 100,000 for each 
breach. However, it should be noted that although this claim is "without the need to prove damage," 
Courts tend not to order the full compensation where it is shown that no damage was caused, or if the 
damage was minimal. Immediate remedial actions (such as immediate removal of the publication or 
where the publisher apologized) will also result in reduced compensation. 

And what about Yair Netanyahu? A number of youngsters apparently drank a little too much and held a 
nonsense conversation recorded by a third party. Because one of them was the prime minister's son and 
the third party apparently a civil servant, the conversation caught major headlines on the news pages. It 
seems that Yair Netanyahu's attorneys will have no difficulty in proving that recording a private 
conversation between friends and publishing it to the media in exchange for money is intended to get 
rich at the expense of another while intending to harm his reputation, was certainly not done in good 
faith. Moreover, the recording civil servant, by virtue of his position, is committed to confidentiality 
and this alone is sufficient to grant Yair Netanyahu a significant compensation (although probably 
lower than the amounts set by law, and certainly less than the one million shekels demanded there). 
However, it will be interesting to examine how the Court will treat the arguments regarding the fact that 
the recording was made when the recorder was a party to the conversation (hence, this is not 
eavesdropping) and that even though Yair Netanyahu is not a public official, he is a public figure who 
has often put himself at the front, and should thus mind his words even if the conversation was made in 
a closed vehicle. Another question is whether it is a good thing for the Prime Minister in an election 
year to pride himself of a legal proceeding that catches headlines and which repeatedly emphasizes 
disgraceful statements made by his son, and which probably should not have been said. Thus, in this 
case, even if the legal case will not really be interesting, the media case will certainly be. 

                                                 
 *Advocate Yaniv Friedhof is an attorney at the law office of Afik & Co., Attorneys and Notary (www.afiklaw.com) whose main 
practice areas are public offerings of securities in Australia, 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 


