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תוכן עניינים
Afik & Co. segna il giorno della scomparsa del direttore d'orchestra italiano Arturo Toscanini (25 marzo 1867 - 16 gennaio 1957), uno dei 
più grandi musicisti del XIX e XX secolo  

 20והמאה ה 19), מגדולי המוסיקאים של המאה ה1957ינואר,  16 - 1867מרץ,  25אפיק ושות' מציינת את יום פטירתו של המנצח האיטלקי ארטורו טוסקניני (

Afik & Co. marks the day of demise of the Italian conductor Arturo Toscanini (March 25, 1867 - January 16, 1957), one of the greatest 
musicians of the 19th and 20th centuries 

 
אלוני יאירעו"ד  /הסיכון של ביטול זכייה במכרז בשל אי עמידה בזמנים לאחר הודעת הזכיהמאמר:     .1

Article: The Risk of Disqualification of a Tender Win Due to Failure to Meet Time 
Restrictions Following the Win/ Yair Aloni, Adv. 

,החובה לעמוד בתנאי המכרז גם בשלב שלאחר הזכיה בו והסיכון של ביטול זכיה במקרה של הפרת תנאיםמאמר בנושא 
 http://he.afiklaw.com/articles/a274את המאמר בשפה העברית ניתן למצוא בקישור: , ממשרד אפיק ושות'.  יאיר אלונימאת עו"ד 

An article on the obligation to follow the tender terms even after notification of winning the tender and the risk 
of cancellation of the win in case of breach, by Yair Aloni, Adv. of Afik & Co. The article in English may be found at the 
link: http://www.afiklaw.com/articles/a274 

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

 ממניות חברה עשוי להיות אחראי אישית לחובות ארנונה שלה 25%המחזיק בא. 
מהון המניות המוצא של חברה, מכוח ההצבעה, מהזכות 25%בהתקיים שישה תנאים, לרבות אחזקה של שלום ת"א: 

  http://he.afiklaw.com/updates/8739לקריאה נוספת: . לרווחים או הזכות למנות מנהל, עשוי בעל מניות להיות אחראי אישית לחובות
A holder of 25% of the shares of a company may be personally liable for its city tax debts. Read more at: 
http://www.afiklaw.com/updates/8741 

  שליטה בצד לוהסכם בוררות מחייב רק את הצדדים לו ולא ניתן להחילו על בעל ב. 
 http://he.afiklaw.com/updates/8742לקריאה נוספת:  מחוזי מרכז: רק במקרים חריגים יוחל הסכם בוררות על מי שאינו צד לו.

An arbitration agreement obligates only to the parties thereto and cannot be applied on a control 
holder of a party. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8743 

9201ר, ינוא 16: 427גיליון 
Issue 274: January 16, 9201



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

  הסכם זכיינות כולל בתוכו מטבעו גם שימוש בשם ולא נדרש הסכם נפרד לכךא. 
בסימןמחוזי מרכז: הסכם זכיינות מעניק לזכיין בין היתר את הזכות להשתמש בסימן המסחר של המזכה; רשות להשתמש 

  http://he.afiklaw.com/updates/8744לקריאה נוספת:  . מסחר גרפי בלבד אינו מצריך רישום הרישיון

A franchise agreement also includes by its nature the use of a name and no separate agreement 
is required. Read more at:  http://www.afiklaw.com/updates/8745 
 

 הכשרתו סכוםהפרת התחייבות עובד לתקופת העסקה מינימלית לא תמיד תגרור חיובו בהחזר ב. 
.תומידתיתיבחן במבחן ה פוגעת בחופש העיסוק של העובדהעבודה ארצי: התחייבות עובד לתקופת העסקה מינימלית 

  http://he.afiklaw.com/updates/8746  לקריאה נוספת:

A breach of an employee's commitment to a minimum employment period will not always entail 
reimbursement by him of his training expenses. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8747 

  לתת שירות ללקוחותיו וזאת אלא אם סירובו למתן שירות הינו סבירבנק חייב ג. 
מצד אחד חובה עליו לספק שירות ללקוחותיו ואילו מאידך חובה עליו גם כן למנוע -מחוזי ת"א: הבנק מצוי במתח מסוים

 http://he.afiklaw.com/updates/8748לקריאה נוספת:  .פעולות אסורות של הלבנת הון ומניעת טרור

A bank must provide services to its customers, unless its refusal to provide a service is reasonable. 
Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8749 

 מקרקעין עדכוני.    4
Real Estate Law Updates 

 זכויות בניה על הגג של בית משותף שייכות לכלל הדיירים גם אם הגג הוצמד לדירה העליונה
זכויות קנייניות אלא רק מגדירה אפשרויות בניה, אלא אם נרשם בה מפורשותשלום הרצליה: תכנית בנין ערים לא יוצרת 

  http://he.afiklaw.com/updates/8750  לקריאה נוספת:. אחרת; אחוזי בניה בבית משותף שייכות לכלל הדיירים
Building rights on the roof of a condominium belong to all residents even if the roof was attached 
to the upper apartment. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/8751 
 

  
נוטריון, המופץ אחת לשבועיים לקהל של אלפי אנשים ברחביאפיק משפטי הוא המגזין המקצועי של משרד אפיק ושות', עורכי דין ו

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.comלהסרה או הצטרפות יש לשלוח מייל לכתובת

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

  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 



  הסיכון של ביטול זכייה במכרז בשל אי עמידה בזמנים לאחר הודעת הזכיה/ עו"ד יאיר אלוני מאמר: . 1
Article: The Risk of Disqualification of a Tender Win Due to Failure to Meet Time Restrictions 
Following the Win/ Yair Aloni, Adv. 
 

מאמר בנושא החובה לעמוד בתנאי המכרז גם בשלב שלאחר הזכיה בו והסיכון של ביטול זכיה במקרה של הפרת תנאים, 
 מתמקד בתחום הליטיגציה המסחרית, אלוני. עו"ד )www.afiklaw.com( מאת עו"ד יאיר אלוני, ממשרד אפיק ושות'.

 http://he.afiklaw.com/articles/a274את המאמר ניתן למצוא בקישור: . מכרזים ומשפט מינהלי

On the obligation to follow the tender terms even after notification of winning the tender and the risk of 
cancellation of the win in case of breach, by Yair Aloni, Adv. of Afik & Co.  (www.afiklaw.com). Adv. 
Aloni’s main practice areas are commercial law and litigation, tenders and public law. The article in 
English may be found at the link: http://www.afiklaw.com/articles/a274 
 

  וניירות ערך עסקייםעדכוני תאגידים, הגבלים   . 2
Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 

 לחובות ארוה שלהממיות חברה עשוי להיות אחראי אישית  25%המחזיק בא. 

A holder of 25% of the shares of a company may be personally liable for its city tax 
debts 

סיגל  טתכבוד השופ, 07.11.2018, יפו -בית משפט השלום בתל אביב  ,נ' ארט ווש בע"מ יפו-אביב-עירית תל 42322-04-16(ת"א)  .א.ת[ 
 ] רסלר זכאי

  של חברה שניהלה מכבסה אך הפסיקה את פעילותה. חובות ארנונהעירייה דרשה מבעל מניות תשלום 

בית המשפט דחה את התביעה נגד בעל המניות מכיוון שחלפה תקופת ההתיישנות אך קבע שאילולי חלוף תקופת 
גביית חוב ארנונה בגין נכס ההתיישנות היה בעל המניות אחראי אישית לחובות החברה לעירייה. החוק מאפשר 

 ;וא בגין נכס שאינו משמש למגורים) החיוב ה1שה תנאים: (ישבהתקיים בה,  מניותשבהחזקת חברה פרטית, מבעל 
גם אם לא  – ) החברה הפסיקה את פעילותה4( ;) החברה לא פרעה את החוב3(; ) החוב הוא חוב ארנונה סופי2(

מהמניות),  25%מחזיק (בעצמו או עם קרוב משפחה או חברה בה הוא מחזיק  בעל המניות) 5( נכנסה להליכי פירוק;
קיבל בעל המניות ) 6( מכוח ההצבעה, מהזכות לרווחים או הזכות למנות מנהל; וגם מהון המניות המוצא, 25%לפחות 

קיימת חזקה שחברה שהפסיקה פעולתה העבירה את נכסיה   החברה ללא תמורה או בתמורה חלקית. ם שללידיו נכסי
ממניות  34% לבעלי המניות ונטל ההוכחה כי לא כך הדבר הוא על בעל המניות.  כאן דובר בבעל מניות שהחזיק

י אישית החברה והוא לא הראה כי לא קיבל לידיו את נכסי החברה ולכן, אילולי חלוף תקופת ההתיישנות, היה אחרא
  .לחובות הארנונה של החברה

A municipality demanded payment of city tax from a shareholder of a company that operated a 
laundry, but ceased its activity. 

The Court rejected the claim against the shareholder due to the lapse of the statute of limitations 
period but held that, had the period not lapsed, the shareholder would have been personally liable 
for the company's debts to the municipality. The law allows the collection of a city tax debts in 
respect of an asset held by a private company from a shareholder in it, upon fulfillment of six 
conditions: (1) the debt is for an asset that is not used for residential purposes; (2) the debt is a final 
city tax debt; (3) the company did not pay the debt; (4) the company discontinued its operations - 
even if it did not enter into liquidation proceedings; (5) The shareholder holds (himself or with a 
relative or a company in which he holds 25% of the shares), at least 25% of the issued share capital, 
voting rights, rights to profits or the right to appoint a manager; and (6) the shareholder took 
possession of company assets for no consideration or in partial consideration. There is a 
presumption that a company that has discontinued its activities transferred its assets to the 
shareholders and the burden of proof to show otherwise lies with the shareholder. Here, the 
shareholder held 34% of the company's shares and did not show that he did not receive company 
assets and therefore, had the statute of limitations period not passed, he would have been 
personally liable for the company's city tax debts. 

 הסכם בוררות מחייב רק את הצדדים לו ולא ניתן להחילו על בעל שליטה בצד לוב. 
An arbitration agreement obligates only to the parties thereto and cannot be applied 
on a control holder of a party 

ט כבוד השופ, 01.01.2019, בית המשפט העליון, ) בע"מ1970אלקטרה מוצרי צריכה (נ'   .7138/18Huawei Tech. Investment Co. Ltdרע"א [
-בית המשפט המחוזי מרכז , Huawei Tech. Investment Co. Ltd) בע"מ נ' 1970אלקטרה מוצרי צריכה ( 24242-03-18תא (מרכז) נועם סולברג, 

 ]השופטת הלית סילש ב'כ ,16.08.2018, לוד

, בשטחי ישראל והרשות הפלסטינית Huaweiהפצת מוצרי להסכם ל 2014בשנת חברה נכנסה 
על תנאי Huawei גיבשו בעלי השליטה בחברה הסכמות עם  2016ב  בוררות באיטליה.שכלל סעיף 

ביטלה את ההסכם בשל  Huawei -ההפצה, לרבות כמויות מינימום, אך הסכם חדש לא נחתם.  כש
  אי עמידה בכמויות המינימום הוגשה תביעה נגדה בישראל למרות תניית הבוררות.
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הסכם בוררות מחייב  ן הצדדים בישראל. בית המשפט העליון קבע שיש מקום לברר את הסכסוך בי
ולא את בעלי המניות בהם, אפילו אם הם מחזיקים במלוא המניות  את הצדדים החתומים עליו רק

פרשנות הסכם הבוררות  כאשר של צד להסכם בוררות.  חריג לכלל, אשר לא חל במקרה זה, הינו 
מה להיות חלק מהליך הבוררות; ומערכת היחסים החוזית בין הצדדים מלמדת על קיומה של  הסכ

;  וכן מקרים בהם צד להסכם בוררותמי שהוסבה אליו זכותו או חובתו של במקרים בהם מדובר 
  .לחמוק ממנה מטעמים פרוצדוראליים אך נעשה ניסיון על בוררותנמצאה הסכמה 

  
In 2014, a company entered into an agreement to distribute Huawei products in Israel and the 
Palestinian Authority, which included a clause stipulating arbitration in Italy. In 2016, the controlling 
shareholders of the company formulated agreements with Huawei on distribution terms, including 
minimum quantities, but a new agreement was not signed. When Huawei terminated the agreement 
due to non-compliance with the minimum quantities, a claim was filed against it in Israel despite the 
arbitration clause. 

The Supreme Court held that the dispute will be heard in Israel. An arbitration agreement obligates 
only the parties thereto and not their shareholders, even if they hold all the shares of a party to the 
arbitration agreement. An exception to the rule, which is not applicable in this case, is when the 
interpretation of the arbitration agreement and the contractual relationship between the parties 
indicates the existence of consent to be part of the arbitration process; cases involving a person to 
whom the right or obligation of a party to an arbitration agreement has been assigned; as well as 
cases in which an agreement on arbitration exists but a party attempts to evade it under procedural 
pretenses. 

  .     עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה3
  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

 זכיינות כולל בתוכו מטבעו גם שימוש בשם ולא נדרש הסכם נפרד לכךהסכם  א.

A franchise agreement also includes by its nature the use of a name and no separate 
agreement is required 

ט אילן השופ 'כב, 19.12.2018לוד, -המשפט המחוזי מרכזבית נ' שלומי משיטה,  בע"מ חומוס אליהו מיקנעם 36621-12-17) מרכז( .א.ת[
 ]שילה

בעל מסעדת חומוס הסכים בעל פה עם זכיין שרצה לפתוח מסעדה באותו שם שהזכיין ירכוש תמורת דמי זיכיון את 
הזכות לעשות שימוש בידע בדבר אופן הכנת החומוס ויוכל לפתוח מסעדה בשם זה. מאוחר יותר טען בעל המסעדה 

דרש את ביטול הזיכיון ותשלום פיצוי בגין שהזכיין אמור היה לשלם סכום נוסף בגין זכות השימוש בשם המסעדה ו
  השימוש בשם, בין היתר מכיוון שלא בוצע רישום ברשם סימני המסחר של מתן הזיכיון. 

בית המשפט דחה את התביעה וקבע כי הסכם זכיינית מטבעו כולל, בין היתר, את הזכות לעשות שימוש בסימני מסחר, 
ל במהלך תקופת ההסכם. לא ניתן לקיים זכיינות ללא האפשרות לעשות הכ –העברה של ידע, ומתן סיוע מסחר וטכני 

שימוש בשם המסחרי של המזכה. כמו כן, התנאי לרישום רישיון שימוש בסימן מסחר חל רק על שימוש לעניין הטובין 
 . שלגביהם רשום סימן המסחר, ולא כאשר מדובר ברשות לעשות שימוש בסימן המסחר כסימן גרפי בלבד

The owner of a Hummus restaurant orally agreed with a franchisee who wanted to open a restaurant 
under the same name that the franchisee would, against payment of a fee, be able to use the 
knowhow as to preparation of the hummus and would be able to open a restaurant under the same 
name. The restaurant owner later contended that the franchisee was to pay an additional sum for 
the right to use the name and demanded the termination of the franchise and compensation for the 
use of the name, inter alia because no registration was made with the trademark registrar. 

The Court rejected the claim and held that a franchise agreement by nature includes, inter alia, the 
right to use trademarks, the transfer of knowhow and the provision of commercial and technical 
assistance - all during the term of the agreement. A franchise cannot be held without the possibility 
of using the trade name of the franchisor. In addition, the condition for registration of a license to 
use a trademark applies only to use for the goods in respect of which the trademark is registered, 
and not when it is permitted to only use the trademark as a graphic mark. 
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   הוצאותהפרת התחייבות עובד לתקופת העסקה מינימלית לא תמיד תגרור חיובו בהחזר ב. 

A breach of an employee's commitment to a minimum employment period will not 
always entail reimbursement by him of his training expenses  

, 09.12.2018ר, בית הדין הארצי לעבודה,  ) בע''מ נ' ניר הקסט1991ניר ניהול שירותי תעופה ונתיבי אויר (-כים 14405-10-16ע (ארצי) "ע[
ב' ענת מאור, נציגת ציבור ליבנה, כב' השופטת לאה גליקסמן, כב' השופטת חני אופק גנדלר, נציגת ציבור (עובדים) ג-כב' הנשיאה ורדה וירט

 ](מעסיקים) גב' נמה סידי

שלוש שנות עבודה יחזיר לחברה הוצאות בגין הכשרתו. בסמוך להשלמת  עובד חתם על הסכם לפיו ככל שלא ישלים
  התקופה בהסכם התפטר העובד וממשכורתו האחרונה החברה קיזזה את החוב בגין הכשרתו. 

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי על פי ההלכה מאחר שמדובר בהתחייבות חד צדדית של העובד לתקופת העסקה 
 -ות הדדית להסכם עבודה לתקופה קצובה, ושעה שהיא פוגעת בחופש העיסוק של העובדמינימלית, להבדיל מהתחייב

  יש לבחון האם ההוראה בהסכם מידתית. 

בענייננו, לאורך תקופת ההעסקה הייתה הפחתה בשכר העובד, סכום ההכשרה ששולם היווה חלק מהוצאות החברה 
ההכשרה לא היו רק עבורו. לאור כלל הנסיבות, אין מקום לחייב וכן העובד הוכשר עם עובד נוסף כך שחלק מהוצאות 

  .את העובד בהשבת עלות ההכשרה

An employee signed an agreement according to which, if he does not complete three years of 
employment, he will reimburse the company for his training expenses. Shortly before completing 
the period pursuant to the agreement the employee was resigned and in his final wage the company 
offset the debt due to his training expenses.  

The National Labor Court held that pursuant to the case law, because this is a unilateral commitment 
of the employee for a minimal employment period, as opposed to a mutual commitment to an 
employment agreement for a fixed period, and while it infringes the employee's freedom of 
occupation, it is necessary to examine whether the provisions of the agreement are proportionate. 

In our case, during the employment period there was a reduction in the employee's wages, the 
amount of training paid was part of the company's expenses, and the employee was trained 
alongside another employee, so that some of the training expenses were not just for him. In light of 
all the circumstances, there is no reason to require the employee to reimburse the training 
expenses.  

  בנק חייב לתת שירות ללקוחותיו וזאת אלא אם סירובו למתן שירות הינו סבירג. 
A bank must provide services to its customers, unless its refusal to provide a service 
is reasonable 

, כב' השופטת 06.12.2018יפו,  -המשפט המחוזי בתל אביב בית און ליין בע"מ נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ, ב , טויגה262-04-17ת.א. (ת"א) [
 ]לימור ביבי

חברות ושל בעל המניות בהן בשל "דגלים אדומים" שגרמו לו  3בנק החליט חד צדדית על סגירת חשבונות של 
  יום ללקוחות.  14לחשוש כי מבוצעות בחשבונות פעולות הלבנת הון.  הבנק נתן התראה של 

 כשלעצמו להוביל בכדי בו אין, אדומים דגלים של קיומם.  החשבונות קיום את לאפשר מחויב הבנקבית המשפט קבע כי 
. מסמכים קבלת תוך לרבות, והכרתו הלקוח בדיקת שעיקרו" הלקוח את"הכר  לשלב קשורים אלו שכן, חשבון לסגירת

מצד אחד חובה עליו לספק שירות ללקוחותיו אולם מאידך חובה עליו גם כן למנוע  –ידוע כי הבנק מצוי במתח מסוים 
 נענה אינו הלקוח כאשר אחרון כצעד רק תינקט הלקוח חשבון סגירתעת טרור. פעולות אסורות של הלבנת הון ומני

  .טרור או הון להלבנת קשורה הפעילות כי להניח סביר יסוד ישנו וכאשר

A bank decided unilaterally to close the accounts of three companies and their shareholders 
because of "red flags" that caused it to fear that these accounts were involved in money laundering. 
The bank gave a 14-day warning to the customers. 

The Court held that the bank is obligated to allow the accounts to be held. The existence of red flags 
does not in itself lead to the closing of an account, since these are related to the "know the customer" 
(KYC) phase, which is mainly the examination and recognition of the customer, including receipt of 
documents. It is known that the bank is under a certain tension - on the one hand, it is obligated to 
provide service to its customers, but it is also obligated to prevent prohibited actions of money 
laundering and the prevention of terrorism. Closing the customer's account will only take place as a 
last step when the customer does not respond and when there is reasonable basis to assume that 
the activity is related to money laundering or terrorism. 
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 עדכוני מקרקעין  . 4

Real Estate Updates 

  זכויות בניה על הגג של בית משותף שייכות לכלל הדיירים גם אם הגג הוצמד לדירה העליונה

Building rights on the roof of a condominium belong to all residents even if the roof 
was attached to the upper apartment 

 ], כב' השופט גלעד הס25.12.2018המשפט השלום בהרצליה, בית גיטה רוז נ' עינת ארנן,  4784-11-16ת.א. (הרצ') [

ה, טענו שמלוא זכויות תקנון הבית המשותף קבע ששטח הגג מוצמד לדירלי דירה בקומה העליונה בבית משותף, בו בע
  הבניה על הגג בהתאם לתכנית בנין ערים חדשה שייכות להם ולא לכלל בעלי הדירות.

שתקנון בית משותף אינו קובע בית המשפט קבע, כי זכויות הבניה אינן שייכות לדירת הגג אלא לכלל בעלי הדירות. ככל 
מפורשות הצמדה של זכויות הבנייה לאיזו מהדירות, זכויות הבניה משותפות לכלל הדיירים, וזאת אף אם קיימת הצמדה 
של שטח הגג עצמו לאיזו מהדירות. גם אם תכנית בנין עירונית מציינת יכולת בניה על הגג בלבד, אלא אם נרשם בה 

  .ויות קנייניות חדשות, היא רק מגדירה את אפשרויות הבניה הטכניותמפורשות כי היא יוצרת זכ

The owners of a condominium top-floor apartment, in which the condominium bylaws set that the roof 
area is attached to the apartment, contended that all building rights on the roof under the new urban 
building plan belong to them and not to all apartments owners. 

The Court held that the building rights do not belong to the top apartments but to all apartments owners. 
As long as the bylaws of a condominium do not explicitly stipulate linkage of the building rights to any 
of the apartments, the building rights are jointly held by all tenants, even if there is linkage of the roof 
area itself to any of the apartments. Even if an urban building plan specifies the ability to build on the 
roof only, unless explicitly stated in it that it creates new property rights, it only defines the technical 
possibilities of construction. 
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  *יאיר אלוי, עו"ד /בשל אי עמידה בזמים לאחר הודעת הזכיה ביטול זכייה במכרזהסיכון של 

 האם מדובר –זכייתו במכרז  לצורך מימושאחד התשלומים שהיה עליו לשלם ימים ב במספראיחר  זוכה במכרז

  ביטול זכייתו במכרז?עשוי לגרום לתקלה טכית או פגם מהותי אשר ב

שות מקרקעי ר של זוכה במכרז במקרה בועסקה  2019בתחילת יואר בית המשפט העליון החלטה שיתה ב

המועד האחרון שקבע לתשלומו  חלוף לאחר בלבד ארבעה ימיםביתרת דמי החכירה איחר בתשלום  ישראל

בין , כאשר מבחיים פגםלפסול הצעה שפל בה מוסמכת  מיהלית תקות המכרזים רשותעל פי  . בתאי המכרז

סיס דיי המכרזים בפגם בעל אופי טכי, אשר יתן לתיקון, לבין פגם בעל אופי מהותי, הפוגע בעקרוות יסוד שב

כי יש להחיל כללים דומים בית המשפט קבע ביא לבטלות ההצעה.  עשוי להקיומו עצם (כגון עקרון השוויון) ואשר 

ש זכייתו.  על אף העובדה כי במועד בטרם מימכזוכה אך פל פגם מצדו  הוכרזמציע גם לאחר שביחס להתהלות 

, הרשות השלב המכרזי ומתחיל השלב החוזי בין הרשות לזוכהעקרוית מסתיים ההכרזה על הזוכה במכרז 

הוגדרו סכומי התשלום ומועדיו . במקרה שבו גם בשלב של מימוש הזכייהמחויבת לדאוג לשמור על עקרון השוויון 

אותם באמצעות הארכת  להגמישלא יתן לסטות מתאים אלה או  כתאי יסודי למימוש הזכייה וד מועדמבע

 מועד למציע, שכן הגמשת תאים יסודיים אלו כמוה כשיוי של תאי המכרז בדיעבד תוך פגיעה בעקרון השוויון. 

ד במועדי התשלום לרשות, גם מועיקרון השוויון במכרזים מחייב את הזוכה במכרז לדייק ולעמטבע הדברים, 

  .  וגם אם מדובר בסכומי כסף קטים יחסית ובע מתום לבה קל איחוראם מדובר ב

למשל,  ,כך פגם המצדיק ביטול זכייה במכרז.  יחשבלעומת זאת, עשויים להיות מצבים בהם איחור בתשלום לא 

דרש לשלם שלושה תשלומים פרדים (דמי חכירה, הוצאות , 2011שת ב זוכה במכרז לרכישת קרקע, שפורסם

לזוכה כי ככל שלא ישלם מסר באותו מקרה,  והוצאות פיתוח לרשות המקומית). מקרקעי ישראל  למיהלפיתוח 

האחרון  הזוכה פה למיהל מקרקעי ישראל ביום  . תבוטל זכייתובמועד שקבע לכך דמי חכירה והוצאות פיתוח 

באותו מקרה קבע רק למחרת.  קיבל את התשובה  ת לברר האם קיימת יתרת חוב כלשהי, אךעל מ לתשלום,

כי איחור מפורשות בין היתר מאילוצי המיהל ומאחר ולא צוין  בע בתשלום הקל איחורכי ה ,בית המשפט

  .תבוטל הזכיה במכרזלא פסק כי בתשלום הוצאות פיתוח לרשות המקומית יביא לביטול הזכייה, 

, ביחוד כאשר מדובר באיחור קל בביצוע הוראות המכרז על ידי היא צעד דרסטי וקיצוי במכרז יטול זכייהב

תורמת להגברת עמידה דווקית על הוראות המכרז  בדמותגישה וקשה ובלתי מתפשרת עם זאת, .  הזוכה

  .ולכלכל מהלכיו בהתאםכך שכל מציע יוכל לתכן  יציבות בהחלטותיהן של ועדות מכרזים שוותלוודאות וה

הן  ואף להסתייע בגורם מקצועי העוסק בתחום, מומלץ לכל מציע לבחון היטב את הוראות המכרז ,זאתלאור 

עוגמת למוע את ו בתאי המכרז כלשום הדשת ההצעה והן בשלב מימוש הזכייה, על מת להבטיח עמיבשלב הג

  . אי עמידה בהוראות המכרזהכלכלי הכרוך באובדן הזכייה בשל הזק לצד פש ה

                                                 
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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The Risk of Disqualification of a Tender Win Due to Failure to Meet Time Restrictions 
Following the Win / Yair Aloni, Adv. * 

A winner of a tender was late by four days in one of the payments required to be made in order to 
consummate the win – is this a technical glitch or a material defect that may result in the 
cancellation of the winning in the tender? 

A decision given by the Israeli Supreme Court in January 2019 discusses a case where the winner 
of a tender for purchase of land from the Israel Lands Authority was late in paying the balance of 
the lease fees by four days from the date stipulated in the tender terms.  Under the Tenders 
Regulations, an administrative authority is authorized to disqualify a defected bid. In general, it is 
common to distinguish between a defect of a technical nature that can be cured and a defect of a 
material nature that violates the basic principles underlying the tender laws (such as the principle 
of equality) and which, by its very existence, brings to the disqualification of the bid.  The Supreme 
Court held that similar rules should be applied in relation to the conduct of a bidder even after being 
declared a winner, if a flaw occurred on its part before consummating the win.  Despite the fact that 
at the time of declaration of the winning bidder, the tender phase ends and the contractual stage 
begins between the authority and the winner, the authority is obligated to ensure that the principle 
of equality is maintained even at the stage of consummating the win.  If the amounts and dates of 
the payment are set in advance as a material condition for the consummation of the win, it is not 
possible to deviate from such terms or to flex them by extending the bidder's payment time, as the 
flexibility of such material conditions is deemed a retroactive change in the terms of the tender 
which violates the principle of equality. Naturally, the principle of equality in tenders requires the 
winner of the tender to be precise and to meet the dates of payment to the authority, even if a short 
delay is involved and even if made without mala fide and regarding relatively small amounts. 

However, there might be cases in which a delay in payment will not be considered a defect 
justifying cancellation of the win.  That was the case when a winning bid of the Land Authority 
tender published in 2011 was required to pay three separate payments (lease fees, development 
expenses to the Land Authority and development expenses to the local authority). In that case, the 
Land Authority informed the bidder that if it does not pay the lease fees and development expenses 
by the due date, the win will be canceled. The bidder approached the Land Authority on the due 
date, asking whether any debt exists, but due to administrative constraints the response was received 
only the following day. The Court held that the delay was facilitated by the Land Authority’s 
constraints and as it was not specifically stipulated that a delay in payment of development expenses 
to the local authority would result in the cancellation of the win, the win will not be cancelled. 

Canceling a win is a drastic and extreme measure, especially in the case of a short delay in 
consummation of the tender by the winner.  However, a rigid and uncompromising approach in the 
form of strict adherence to the provisions of the tender contributes to increased certainty and 
stability in the decisions of various tenders committees so that each bidder can plan and calculate 
its steps accordingly.  In view of this strict approach, it is strongly recommended that each bidder 
carefully examine the provisions of the tender and be assisted by a tenders professional, both at the 
stage of submitting the bid and at the stage of consummating the win, in order to ensure compliance 
with the terms and conditions of the tender and avoid the aggravation and economic damage 
involved in the loss of the win due to failure to comply with the provisions of the tender.  

                                                 
 *Yair Aloni is a senior associate in the law firm of Afik & Co., Attorneys and Notaries (www.afiklaw.com) and his 
practice centers on commercial law and litigation, IP, tenders and public law.  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 


