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תוכן עניינים
), עיתונאי, משפטן, סופר, מחזאי ומדינאי יהודי,1904יולי,  3- 1860מאי,  2אפיק ושות' מציינת את יום פטירתו של חוזה מדינה ישראל, בנימין זאב תאודור הרצל (

 מדינית ממוסדת.-ומייסד התנועה הציונית כתנועה לאומית

Afik & Co. marks the date of demise the visionary of the State of Israel, Benjamin Ze'ev Theodor Herzl (May 2, 1860 - July 3, 1904), a 
Jewish journalist, jurist, writer, playwright and statesman, and founder of the Zionist movement as an established national-political 
movement. 

 דירקטור: שאפו על כתב השיפוי אבל מה באמת הוא שווה? / יניב פרידהוף, עו"דמאמר:   .  1
Article: Not any Indemnification Letter Actually does the Work / Yaniv 
Friedhof, Adv. 

ניסוח נכון של כתב שיפוי כדי שלא יתבררההבדל בין ביטוח דירקטורים ונושא משרה לכתב שיפוי וחשיבות מאמר בנושא 
את המאמר בשפה העברית ניתן למצוא בקישור:  משרד אפיק ושות'.יניב פרידהוף מאת המאמר כתב עו"ד  .בדיעבד שהוא חסר משמעות
http://he.afiklaw.com/articles/a286 

An article on the difference between directors and officer insurance and the importance of correct wording of 
the letter of indemnification so as not to later discover that it is meaningless.  The article was written by 
advocate Yaniv Friedhof of Afik & Co. The article in English may be found at the link: http://www.afiklaw.com/articles/a286 

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

 יש לפעול בהתאם להוראות תקנון החברה גם אם בעבר התעלמו מהוראותיוא. 
לקריאה נוספת:. מחוזי נצרת: אין לראות בסטייה מהתקנון בעבר בדרך של התנהגות משום שינוי או זניחה של התקנון

http://he.afiklaw.com/updates/9271  
Articles of association must be upheld even where its provisions were disregarded in the 
past. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/9272 

 חובה לרשום במרשם בעלי המניות שבעל מניות מחזיק מניות עבור אחר בנאמנותב. 
ת; דיווח לרשות המיסים שלא כולל ציון נאמנות במניות עשוי למנועמחוזי ת"א: יש לרשום נאמנות במרשם בעלי המניו

  http://he.afiklaw.com/updates/9273 לקריאה נוספת:. טענה מאוחר יותר לקיום נאמנות; כתב אישום אינו מונע מדירקטור לכהן

Holding of shares in escrow must be recorded at the shareholders registry.  Read more at: 
http://www.afiklaw.com/updates/9274 
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 עבודה ודיני רוחני קנין, מסחרי משפט עדכוני.    3
Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

 פרסום טענות בזמן סכסוך משפטי למי שאינו צד לסכסוך עשויה להיות לשון הרעא. 
מחוזי ת"א: פנייה לצדדים שאינם קשורים בקשר ישיר לסכסוך עסקי עשויה להוות לשון הרע; הגנת הליך משפטי לא חלה

  http://he.afiklaw.com/updates/9275לקריאה נוספת:   .כשמדובר בצדדים שאינם צד לסכסוך

Publishing contention in a legal dispute to entities that are not parties to the dispute 
may be deemed defamation. Read more at:  http://www.afiklaw.com/updates/9276 
 

 בעת פיטורי צמצום חובת השימוע והדרישות העולות ממנה מצומצמותב. 
צמצם גם אתעבודה ת"א: חובת השימוע אינה חובה מוחלטת; בנסיבות בהן מתבצע הליך פיטורין מטעמי צמצום ניתן ל

  77http://he.afiklaw.com/updates/92  לקריאה נוספת: .חובת השימוע, הזימון לשימוע והפרוטוקול של ישיבת השימוע

In dismissal due to reductions the duty of hearing and the demands deriving therefrom 
are minimized. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/9278 

 כאשר קהל היעד של מוצר הוא קהל מתוחכם הסיכוי להטעיית צרכנים נמוך. ג
 לקריאה נוספת: .טענה של הטעיית צרכנים מונעיםהעליון: קיום הבדלים חיצוניים בין מוצרים וקהל יעד מתוחכם 

http://he.afiklaw.com/updates/9279  

When the target market for a product is sophisticated, the chances of consumer 
misleading are low. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/9280 

  מקרקעין עדכוני.    4
Real Estate Law Updates 

 רכישה מסתכן באיבוד זכויותיוקונה נכס מקרקעין שלא בודק את הנכס לפני 
ם: אי רישום הערת אזהרה מצד קונה יחשב כחוסר תום לב ועשוי לשלול זכאות במקרה של עסקאות נוגדות, למעט-מחוזי י

  http://he.afiklaw.com/updates/9281  לקריאה נוספת:. כשהרוכש השני פועל בעצמו בחוסר תום וברשלנות ולא מבקר בנכס
A purchaser of real estate that does not check the property prior to the purchase risks 
losing its rights. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/9282 
 

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

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

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

  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 



  דירקטור: שאפו על כתב השיפוי אבל מה באמת הוא שווה? / יניב פרידהוף, עו"דמאמר:  . 1
Article: Not any Indemnification Letter Actually does the Work / Yaniv Friedhof, Adv. 

מאמר בנושא ההבדל בין ביטוח דירקטורים ונושא משרה לכתב שיפוי וחשיבות ניסוח נכון של כתב שיפוי כדי שלא יתברר 
העוסק בין ) www.afiklaw.com(בדיעבד שהוא חסר משמעות. את המאמר כתב עו"ד יניב פרידהוף ממשרד אפיק ושות' 

  http://he.afiklaw.com/articles/a286את המאמר ניתן למצוא בקישור:  .  דיני חברות והגירההיתר במשפט המסחרי, 
An article on the difference between directors and officer insurance and the importance of correct wording of the 
letter of indemnification so as not to later discover that it is meaningless.  The article was written by advocate 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/articles/a286 

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

 לפעול בהתאם להוראות תקון החברה גם אם בעבר התעלמו מהוראותיויש א. 

Articles of association must be upheld even where its provisions were disregarded 
in the past 

נצרת,  כב' השופט יונתן  -, בית המשפט המחוזי 21.05.2019קרדוש ושות' בע"מ נ' ראג'דה אסעד קרדוש סאלם,  39974-02-16ת"א [
  ]אברהם

בעלי מניות בחברה ביקשו למכור את מניותיהם לצד שלישי אך לא הציעו תחילה את המניות לבעלי המניות האחרים בהתאם 
, תוך טענה שבעלי מניות השליטה מתעלמים מהוראות התקנון ומסרבים לשתף את בעלי לזכות הסירוב הראשונה שבתקנון

  .מניות המיעוט בניהול החברה תוך קיפוח זכויותיהם

בית המשפט דחה את טענות הקיפוח וקבע שבעלי המניות לא רשאים למכור המניות ללא הפעלת זכות הסירוב הראשונה. 
של התקנון, אין בכך כדי לקבוע שהצדדים זנחו את התקנון ואין צורך לפעול על  גם אם בעבר התעלמו מהוראות מסוימות

  .  מכירת המניות טרםראשונה הסירוב הזכות  אתפיו.  לכן, בהתאם להוראות התקנון יש להפעיל 
Shareholders of a company sought to sell their shares to a third party, but failed to first offer them to the other 
shareholders as per the right of first refusal set forth in the articles of association, contending that the majority 
shareholders disregard the provisions of the articles and refuse to involve the minority shareholders in 
managing the Company while depriving them of their rights.  

The Court rejected the contentions of oppression of the minority and held that the shareholders may not sell 
their shares without first applying the right of first refusal.  Even where certain provisions of the articles of 
association were disregarded in the past, it does not demonstrate that the parties have abandoned the articles 
of association and there is no need to act pursuant to such. Therefore, under to the provisions of the articles 
of association, the right of first refusal must be implemented prior to selling the shares. 

  חובה לרשום במרשם בעלי המניות שבעל מניות מחזיק מניות עבור אחר בנאמנות ב.
Holding of shares in escrow must be recorded at the shareholders registry 

יפו, כבוד  -יב בית המשפט המחוזי בתל אב ,27.06.2019בבילה החזקות בע"מ נ' מגדלי יואב במודיעין בע"מ,  43765-09-16הפ (ת"א) [
 ]השופט מגן אלטוביה

בנאמנות עבורם ודרשו רישום שבעל המניות בחברה מחזיק מניות  משקיעים בפרויקט בניה בבעלות חברה טענו
   . כדירקטור מכיוון שהוגש נגדו כתב אישום פליליהמניות  הפסקת כהונת בעלהמניות על שמם, כמו גם 

על כך לחברה, והחברה תרשום  בעל מניה שהוא נאמן ידווחש חוק החברות דורשדחה את התביעה.  בית המשפט 
ובמרשם החברה לא רשומה כל נאמנות,  כאן לא רק שברשם החברות.  אותו במרשם בעלי המניות, תוך ציון נאמנותו

עשו שבסיסם קיבלה החברה פטור מתשלום מס בהקשר לעסקת מקרקעין ם, שעל סייבדיווחים לרשות המאלא ש
להעלות טענות הסותרות את הדיווח מכוחו ניתן הפטור ן כעת ת ולא ניתאמנושהמניות אינן בנגם נרשם הצדדים יחד 

מפסיק דירקטור לכהן.  עם זאת, עה בהן שעם הרשקובע מספר סוגי עבירות החוק הדירקטור, לגבי הסרת   ממס.
  לסיום כהונת דירקטור.על פי חוק נה עילה הגשת כתב אישום אי

Investors in a company-owned construction project contended that the shareholder in the company holds shares 
in escrow for them and demanded that the shares be registered in their name, as well as the termination of the 
director's term of office due to his indictment in a criminal offence. 

The court rejected the claim. The Companies Law requires that a shareholder who is an escrow agent report this 
to the company, and the company shall register it in the register of shareholders, noting his escrow agent position. 
Here, not only does the Companies Registrar records and the registry of shareholders at the company do not 
record any escrow, but in reports to the Tax Authority, on the basis of which the company received exemption from 
payment of tax in connection with the land transaction made by the parties together also recorded that the shares 
are not in escrow and one can not now raise contentions that contradict the report by virtue of which tax exemption 
was granted. Regarding the removal of the director, the law prescribes several types of offenses upon conviction 
thereof a director ceases to serve. However, an indictment is not a legal cause to terminate the term of office of a 
director. 
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  עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה.     3
  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

  פרסום טענות בזמן סכסוך משפטי למי שאינו צד לסכסוך עשויה להיות לשון הרע א.

Publishing contention in a legal dispute to entities that are not parties to the dispute 
may be deemed defamation 

יפו,  כב' סגן הנשיא, השופט ישעיהו שנלר,כב' -, בית המשפט המחוזי בתל אביב20.05.2019שי ויזל ואח' נ' ארצי ויין ואח',  7799-04-18עא (ת"א) [
 ]סגן הנשיא השופט קובי ורדי, כב' השופטת עינת רביד

שני גורמים עסקיים נקלעו לסכסוך עסקי והחליטו על פירוק יחסי השותפות ביניהם. במהלך התנהלותם החל אחד 
הצדדים לעדכן בדבר טענותיו בסכסוך את עובדי הצד השני, שותפיו העסקיים האחרים, ונותני שירותים, תוך שהוא 

  מפרסם טענות בדבר תכססנות, רמיה, מעילה, זיוף מסמכים ועוד. 

ית המשפט קיבל את תביעת לשון הרע וקבע שהעובדה שקיים הליך משפטי לא מהווה הגנה.   העובדה שחילופי ב
דברים פוגעניים בין צדדים נעשים במסגרת של סכסוך עסקי, אף כזה שיש בו עניין ציבורי רב, אינה "מכשירה" פרסומים 

עסקים  הרי שהמוניטין שלו הם שאמורים לאפשר  מפני קביעה שיש בהם משום לשון הרע ולהיפך, כאשר מדובר באיש
לו להתנהל בעולם העסקי. פרסום לשון הרע לגורמים אשר אינם צד ישיר לסכסוך ושאינם משרתם את מטרת הפניה, 
כמו למשל עובדים, עורכי דין, מנהלי חשבונות או בנקים הקשורים לאותו גורם עסקי, הם בבחינת לשון הרע המזכה 

  .י הקבוע בחוקאת הנפגע בפיצו
Two business partners were involved in a business dispute and decided to dissolve their partnership. In the 
course of their dispute, one of the parties began to update the employees of the other party, its other business 
partners and service providers, while making allegations of fraud, embezzlement, forgery of documents, and 
more. 

The Court accepted the case and held that the fact that a legal proceeding was being conducted did not 
constitute a defense. The fact that abusive exchanges between parties are carried out in the framework of a 
business dispute, even those that have a great public interest, does not allows publications that constitutes 
defamation and vice versa, when dealing with a businessman, his reputation enable him to conduct in the 
business world. The publication of defamation to parties that are not a direct party to the conflict and who do 
not serve the purpose of the contact, such as employees, lawyers, accountants or banks connected with the 
same business entity, constitutes defamation entitling the victim to compensation prescribed by law. 

  בעת פיטורי צמצום חובת השימוע והדרישות העולות ממנה מצומצמותב. 

In dismissal due to reductions the duty of hearing and the demands deriving 
therefrom are minimized 

יפו, כב' -, בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב13.06.2019נ' ג'י אנ סי ווב אינטראקטיב בע"מ ואח',  55156-02-18סעש (ת"א) [
 ]השופט דורון יפת, נציגי ציבור עובדים איסר באומל, נציגת ציבור מעסיקים רונית ירדן

  עובד זומן לשיחה במהלכה התבשר כי הוא מפוטר מטעמי צמצום.  

בית המשפט הורה למעביד לפצות את העובד בשל אי מתן זכות שימוע.  חובת השימוע אינה חובה מוחלטת, או טקס 
שיש לקיימו כדי לצאת ידי חובה. מדובר בהליך ענייני שמטרתו לבחון את ההצדקה להליך הפיטורין. השאלה שיש 

ול היא האם המעסיק אפשר לעובד להתכונן באופן ראוי לשיחת השימוע במטרה לשטוח טענותיו ולשכנע את לשא
המעסיק שאין לפטרו. עם זאת, כאשר מדובר בנסיבות בהן הליך הפיטורין הוא בלתי נמנע, כמו במצב של פיטורי 

ים שבין ההודעה על הזימון לשימוע, הן מבחינת צמצום לוח הזמנ –צמצום אמיתיים, ניתן לצמצם את חובת השימוע 
לשימוע עצמו, הן מבחינת משך ההליך, והן מבחינת הדרישה לערוך פרוטוקול. כאן אמנם הפיטורין נערכו משיקולי 
צמצום ומשכך החובות החלות על המעסיק נמוכות יותר, אולם הפיטורין נערכו שלא כדין, ללא שיחת שימוע, ללא 

  .התכונן אליה ולטעון טענותיו ואף לא נרשם פרוטוקולשניתנה לעובד שהות ראויה ל
An employee was called for an immediate meeting with a manager at the company during which he was 
informed that he is dismissed for reasons of reduction. 

The Court ordered the employer to compensate the employee for lack of a hearing.  The obligation to hold a 
hearing is not an absolute obligation or a “ceremony” that must be fulfilled as an eyewash. It is a practical 
process which purpose is to examine the justification for the dismissal. The question to be asked is whether 
the employer allowed the employee to prepare properly for the hearing in order to raise arguments and 
convince the employer that he should not be dismissed. However, in cases where the dismissal process is 
unavoidable, such as in a situation of dismissal due to real reductions, it is possible to minimize the obligation 
of hearing - both in terms of shortening the prior notice for the hearing and the hearing itself, both in terms of 
the duration and in terms of the requirement to record a protocol. Here, while the dismissal was for reasons 
of reduction and therefore the employer's obligations are lower, the dismissal was done unlawfully, without a 
proper hearing, without giving the employee proper time to prepare and raised  his contention and without 
recording a protocol. 
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  כאשר קהל היעד של מוצר הוא קהל מתוחכם הסיכוי להטעיית צרכנים נמוך. ג

When the target market for a product is sophisticated, the chances of consumer 
misleading are low 

כבוד המשנה לנשיאה חנן מלצר, כבוד השופט  בית המשפט העליון,,17.06.2019דיאליט בע"מ נ' אברהם הרר,  8191/16ע"א [
 ]נועם סולברג וכבוד השופט דוד  מינץ

בייצור מכונות טענה שחברה מתחרה מייצרת מכונות שהן העתק וחיקוי של המכונות שהיא פיתחה חברה העוסקת 
  ומייצרת. 

דחה את התביעה.  הפרת מדגם מתרחשת כאשר אדם, שאינו בעל הזכות, מייצר ומוכר מוצר העליון בית המשפט 
להטעיה של ציבור הלקוחות של מוצר המהווה את המדגם או חיקוי בולט שלו.  גניבת עין מתרחשת כאשר קיים חשש 

שיש לו מוניטין.  כאן קיימים הבדלים חיצוניים בולטים וניכרים בין המכונות, למשל בצבע ובמבנה. בנוסף, קהל הלקוחות 
של המכונות מורכב מאנשי מקצוע מיומנים המבחינים בקלות בין המקור למכונה האחרת ולכן לא קיים חשש סביר 

  .להטעיית הציבור

A manufacturer of machines contended that a competitor copied and reproduced the machines developed 
and produced by it.  

The Supreme Court rejected the claim.  Design infringement occurs when a person, who does not hold the 
right, manufactures and sells a product that comprises the design or imitates it.  Passing off occurs when 
there is concern of misleading the public regarding a product with goodwill. Here there are evident external 
differences between the machines, such as  in color and structure.   Additionally, the machines’ customer 
base consists of skilled professionals who can easily distinguish between the original and the other machine 
and thus there is no reasonable concern of misleading the public. 

 עדכוני מקרקעין  . 4

Real Estate Law Updates 

 קונה נכס מקרקעין שלא בודק את הנכס לפני רכישה מסתכן באיבוד זכויותיו

A purchaser of real estate that does not check the property prior to the purchase 
risks losing its rights 

 ], בית המשפט המחוזי בירושלים, כבוד השופטת  שירלי רנר11.06.2019מאגד ראגבי נ' יפה אלה,  37342-07-17ם) -תא (י[

  .נכס נמכר פעמיים ונרשם על שם הקונה השני, המאוחר בזמן

בית המשפט קבע, כי למרות התרשלותו של הקונה הראשון לרשום הערת אזהרה יש להעדיפו על פני הקונה השני 
טרח לבצע בדיקות בסיסיות בטרם חתימה על ההסכם.  לפי החוק יש שלמרות שהיה מודע לקיומו של מחזיק בנכס לא 

יה פעל בתום לב, העביר תמורה והעסקה ילהעניק עדיפות לבעל העסקה הראשונה בזמן אלא אם בעל העסקה השנ
לטובתו נרשמה בעודו תם לב.  עם זאת, זכותו של בעל העסקה הראשונה מותנה בכך שהתריע על העסקה שעשה 

ום הערת אזהרה, וזאת מכוח עקרון תום הלב. כאן, על אף שהקונה הראשון התרשל ולא רשם הערת באמצעות ריש
ה, המאוחרת בזמן, כבר נרשמה על שם הקונה, הקרקע שייכת לקונה הראשון ישנים והעסקה השני 8אזהרה במשך כ 

שלא טרח לבצע בדיקות בסיסיות  מכיוון שהקונה השני לא העביר את מלוא התמורה והוא פעל בעצמו בחוסר תום לב משום
  בנוגע לנכס, כגון ביקור בנכס, עובר לכריתת ההסכם למרות שהיה מודע לקיומו של מחזיק בנכס.

A property was sold twice and registered under the name of the second purchaser, the later in time. 

The Court held that despite the negligence of the first purchaser to record a cautionary note it should be preferred 
over the second purchaser, who was aware of the existence of a possessor of the property and still did not bother 
to perform basic checks before signing the agreement. Under Israeli law, preference is given to the first 
transaction unless the second transaction was made in good faith, consideration was transferred, and the 
transaction was recorded under the name of the second purchaser in good faith. However, the right of the first 
purchaser is contingent upon publication of the transaction by recording a cautionary note, and this by virtue of 
the principle of good faith. Here, even though the first purchaser was negligent and did not record a  cautionary 
note for 8 years and the second transaction, which was later in time, was already recorded, the property belongs 
to the first purchaser because the second purchaser did not pay the full consideration and acted in bad faith 
because he did not bother to carry out basic checks regarding the property prior to signing the agreement, such 
as visiting the premises, even though he was aware of the existence of a possessor of the property. 
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 * / ייב פרידהוף, עו"ד ?מה באמת הוא שווהאבל  שיפוידירקטור: שאפו על כתב ה

מוצאים עצמם במרכזם של הליכים ה וושאי משרהדירקטורים יותר ויותר מקרים של לאחרוה או עדים ל

ושא המשרה מבוטח על ידי החברה, אולם החסרון המרכז רבים גד חברות בהן הם מכהים.  במקרים  משפטיים

של ביטוח (גם אם חברת הביטוח מכירה באחריותה) הוא שלעתים ההחזר הכספי מוגבל ולעתים הוא מגיע רק 

מתחייבת לשפותו ולממן את  החברהלושא המשרה, בו כתב שיפוי בדיעבד.  הדבר הכון הוא להוסיף לביטוח גם 

אך גם כתב שיפוי, אם איו מוסח באופן כון על ידי עורך דין המתמחה בתחום, , ו מממןההליכים שהביטוח אי

 עשוי להיות חסר תוקף או לא רלווטי.

וושאי משרה ולהבטיח את פעולתם בחברה  על דירקטורים הלהג תומוכר דרכים הן שתי וכתב שיפויביטוח 

כתב שיפוי הוא התחייבות של החברה לממן את  .גדם במסגרת תפקידם ללא חשש מפי יהול הליך משפטי

הגתו של ושא המשרה והוא בדרך כלל גמיש יותר ורחב יותר מביטוח.  ביטוח, להבדיל, מוודא שהחזר הכספים 

הוא בוודאי חשוב ככל שהחברה הפסיקה את פעילותה או שאין לה תזרים לדירקטור לא ופל על כתפי החברה ו

  מזומים שמאפשר את המימון.

איו מספיק על מת ובדיעבד מסתבר שבתחום שלא על ידי איש מקצוע מוסח כתב השיפוי לעיתים  עם זאת,

ללא  ו ושא המשרהא . במצב כזה ותר הדירקטורמתחילתו ועד סופו לכסות את יהול ההליך המשפטי הדרש

 ,כך . המשפטי בהליך לתוצאה חיוביתגב כלכלי ליהול ההליך המשפטי ומכאן גם פוחתים משמעותית סיכוייו 

במסגרתו כלל גם סעיף שיפוי  הלמן אלדומי לאיי.בי.איי מיזוג בין, דובר על 2019, יויבלמשל, במקרה שפורסם 

ימה על הסכם המיזוג "בראש שקט". עם זאת, עם קרות , אשר ללא ספק עודד חתלדירקטורים וושאי משרה

השיפוי עצמו מותה בהתגבשות זק וכי הוא יתן רק בסוף ההליך בכפוף שדרישת השיפוי, הסתבר ו האירוע

חשופים בצריח, ללא גב כלכלי או יכולת לשיפוי מלא מצאו עצמם דירקטורים וושאי משרה הלתוצאותיו. כך, 

  ו אמורים הם להל כעת בעצמם. בגין ההליך המשפטי אות

הוא יכלול התייחסות לכלל בין הדברים שחשוב להקפיד עליהם בהקשר של כתב שיפוי, הוא הקפדה על כך ש

. מומלץ לוודא שכתב השיפוי יכלול התייחסות למצב ושא המשרההחברות הקשורות של החברה ולכלל פעולות 

קיים חשש שייפתח הליך גד  בהאת התקופה הוגשה התביעה ומכסה גם טרם סיים את כהותו  ושא המשרהבו 

 ,בוסף .תקופה שבה במקרים רבים חברת הביטוח מסרבת לממן כל הגה – טרם הוגשה תביעה הדירקטור אך

ושא משרה ה ובין לושאי משרה שלבין ל –יתן כתבי שיפוי ה כולל סעיף המאפשר לה להחברתקון חשוב לוודא ש

   קף. ות יהיה חסר . כתב שיפוי שעשה מבלי שתקון החברה מאפשר לה לעשות כןאחרות בקבוצהחברות ב

למרות שלעתים לא יוכל הדירקטור או ושא המשרה להתמקח על וסח כתב השיפוי (בייחוד אם הוא בוסח 

ר את התחום.  , כדאי לבחון את וסח כתב השיפוי באמצעות עורך דין המכי שכבר יתן לושאי משרה אחרים)

לעתים יגלה ושא המשרה שאותם אשים המתמקחים איתו על תאי העסקתו קיבלו בעצמם כתב שיפוי דומה 

והם עצמם אים מביים את חסרוותיו ואולי אף ישמחו לבצע תיקוים במסמך.  במקרים אחרים לפחות חשוב 

, שאפופוי, כי אפילו אם קיבלת כתב שיפוי, להבין, באמצעות עורך דין המכיר את התחום, מה היקפו של כתב השי

  . שווהבאמת מה באמת הוא עדיין חשוב לדעת אבל 

                                                 
אין בסקירה עו"ד ייב פרידהוף היו עורך דין במשרד אפיק ושות', העוסק בין היתר במשפט המסחרי, דיי חברות והגירה.   *

כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום זה בטרם קבלת כל החלטה בושאים המתוארים 
 afiklaw@afiklaw.com.אלקטרוי: p, או באמצעות הדואר ה6093609-03לפרטים וספים:  בסקירה זו.
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Not any Indemnification Letter Actually does the Work / Yaniv Friedhof, Adv.* 

Recently we see more and more cases of directors and officers who find themselves at the center of 
legal proceedings against the companies in which they serve. In many cases, the company insured 
the officer, but the main disadvantage of insurance (even if the insurance company does accept its 
responsibility) is that sometimes the insurance compensation is limited and sometimes it is paid 
only after the end of the case at Court. The correct path is to add to the insurance an indemnification 
letter under which the company undertakes to indemnify the officer and finance the proceedings 
that the insurance does not finance, but even a letter of indemnification, if not duly drafted by a 
lawyer specializing in the field, may be invalid or irrelevant to the case. 

An insurance and an indemnification letter are two well known ways of protecting directors and 
officers and ensuring their operation in the company without apprehension of legal proceedings 
against them. A letter of indemnification is a convenant of the Company to finance the defense of 
the officer and is generally broader and more flexible than an insurance policy. Insurance, on the 
other hand, ensures that the reimbursement of the director does not fall on the shoulders of the 
company and is even more important in cases where the company ceased its activity or does not 
have the cash flow to allow the reimursement. 

However, sometimes the indemnification letter is not drafted by a professionals in this specific field 
and it is later discovered that it is not sufficient to cover all required legal proceedings, from start 
to end.  In such a case, the director or officer remains without financial support to manage the legal 
proceedings, and the chances of a good outcome in the legal proceeding are significantly reduced. 
In a case published in June, 2019, a merger agreement between Helman Aldoubi and IBI included 
an indemnification clause for directors and officers and probably insentified the managers to 
promote the agreement. However, upon the occurrence of an event and a demand for 
indemnification, it transpires that the indemnity is contingent on acctual damage and will be granted 
only at the end of the proceeding, subject to the outcome of the proceedings. Thus, the directors 
and officers found themselves exposed, with no financial backing or full indemnification for the 
legal proceedings that they were forced to conduct by themselves. 

Among the things of importance in the context of a letter of indemnity, is to ensure that it covers 
all activities of the officer in all group companies.  It is recommended that the letter includes 
reference to a situation in which the officer was removed from office before filing of the claim and 
also covers the period in which there is a concern that proceeding will be opened against the officer 
but no claim has yet been filed. In addition, it is vital to ensure that the company's Articles of 
Association include a specific clause enabling it to issue letters of indemnification - either for its 
offices or to officer of other group companies. A letter of indemnification issued without power 
under the Articles of Association will be invalid. 

Although sometimes the director or officer has no “bargain power” over the wording of the letter 
of indemnification (especially if similar letters were already granted to other officers), it is 
worthwhile reviewing the wording thereof by a lawyer exeperienced in this specific field. 
Sometimes the officer will learn that the same people who negotiate his employment terms have 
themselves received a similar letter of indemnification and they themselves do not understand the 
limitations thereof and may even be more than happy to amend the document. In other cases, it is 
at least important to understand, with the assitance of a lawyer experienced in the field, the scope 
of the letter, because even if you received a letter of indemnity, good for you, but it may weel be 
that it is, in fact, worthless.  

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


