
  

 אפיק ושות', עורכי דין ונוטריוןהגיליון המקצועי הדו שבועי של 
The Bi-Weekly Professional Magazine of Afik & Co, Attorneys and Notary 

  03-609.5.609פקס  03-609.3.609, טלפון 6120101יפו -תל אביב 20144, ת.ד. 103החשמונאים 
103 Ha’Hashmonaim St., POB 20144, Tel Aviv 6120101, Israel, Telephone: +972-3-609.3.609  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 2020אפיק ושות' מאחלת לכולם שנה אזרחית טובה  

Happy New Year 2020 and Season's Greetings  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

 ובוביץ'יוגב יעקעו"ד  /אז מה האופציות שלי ? מאמר: .    1
Article: So what are my options/ Yogev Yakobovich, Adv. 

את  שלב בו המיר את האופציות למניות אך השאירן אצל הנאמן.באופציות לעובדים והזכויות של העובד כבעל מניות  מאמר בנושא
 http://he.afiklaw.com/articles/a299את המאמר בשפה העברית ניתן למצוא בקישור: . משרד אפיק ושות'מ, יעקובוביץ' יוגבהמאמר כתב עו"ד 

An article on employee stock options and the rights of the employee as a shareholder in the period after exercising the options 
to shares but while the options are still held by the trustee. The article was written by Yogev Yakobovich, Adv. of Afik & Co. The 
article in English may be found at the link: https://www.afiklaw.com/articles/a299 

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

  אישור אסיפה כללית לעסקה בניגוד עניינים לא מרפא פגם באישור הדירקטוריוןא. 

כלכלי ת"א: עסקה חריגה של חברה שלדירקטור ענין אישי בה דורשת אישור הן של הדירקטוריון והן של האסיפה 
לקריאה נוספת:  .כללית; העובדה שהתקבל אישור אסיפה כללית לא מרפא פגם באישור הדירקטוריון

http://he.afiklaw.com/updates/9990  

Approval of the general meeting for a transaction in conflict of interest does not cure a flaw in the 
board of directors approval. Read more at:  http://www.afiklaw.com/updates/9991 

  בתאגיד בפירוק ניתן לתבוע מנהלים גם על עילות שהתיישנו טרם הפירוקב. 

העליון: ככל שטרם הליך הפירוק לא נודעו עילות תביעה נגד מנהלים לאורגן שלא היה שותף לעוולה נגד התאגיד, גם עילה 
  http://he.afiklaw.com/updates/9992לקריאה נוספת:  .שהתיישנה עוד טרם הכניסה לפירוק ניתנת לתביעה

In a corporation in liquidation officers may be sued also for causes for which the statute of limitation passed 
prior to liquidation. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/9993 
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  .    עדכוני משפט מסחרי3
Commercial Law Updates 

  01.01.2020וכניסתה לתוקף באוסטרליה  –ת המס ישראל אשרור אמנא. 

  http://he.afiklaw.com/updates/9994לקריאה נוספת:   .0201.01.20אוסטרליה ב-ה לתוקף של אמנת המס ישראלכניס: שלההחלטת ממ

Ratification of the Australia – Israel Tax Treaty and its entry into force on 01.01.2020. Read more at:  
http://www.afiklaw.com/updates/9995 

  כתב ויתור שנחתם בשל הטעיה או חוסר תום לב עשוי שלא להיות תקף. ב

העליון: גם כתב ויתור גורף עשוי להתבטל אם היו פגמים בכריתתו; ניתן לוותר גם על עילות תביעה לא ידועות; לא ניתן בהסכם 
לקריאה נוספת:   .לוותר על חזקת הפרשנות נגד המנסח, על החובה שלא להטעות או על החובה לנהוג בתום לב

http://he.afiklaw.com/updates/9996  

A waiver entered into under fraud or lack of good faith may not be binding. Read more at:  
http://www.afiklaw.com/updates/9997 

  גם כשהסכם קובע שלא ניתן לשנותו אלא במסמך לעתים ניתן לשנותו בהתנהגות. ג

וזאת גם אם בהסכם נרשם מפורשות שניתן לשנותו רק מחוזי ת"א: לעתים התנהגות הצדדים על פני זמן יוצרת שינוי הסכם 
  http://he.afiklaw.com/updates/9998לקריאה נוספת:  . בהסכם בכתב; ביטול הסכם הוא שינוי קיצוני שקשה להראותו ללא מסמך בכתב

Even when an agreement states that it may not be amended other than by a writing it may sometimes 
be amended by behavior. Read more at:  http://www.afiklaw.com/updates/9999 

   מקרקעיןעדכוני .    4
Real Estate Law Updates 

 עית הקונהמוכר נכס מחויב לבדוק את מצב הנכס טרם המכירה כדי למנוע הט

שלום ת"א: חובת הגילוי בעסקאות מכר מקרקעין מוטלת על המוכר; אין זה משנה אם המוכר ידע או לא ידע פרטים אודות הנכס אלא 
  http://he.afiklaw.com/updates/10000  לקריאה נוספת: יש לבחון האם היה עליו לדעת.

A property seller is obliged to check the condition of the property prior to the sale to avoid 
fraudulent inducement of the purchaser. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/10002 

  ורות פונדקאות ואימוץהלרבות  תכנון משפחהעדכוני .    5
Family Planning Updates including Parentage, Surrogacy and Adoption 

  הסכם יחסי ממון נוטריוני שנחתם טרם הסכימו הצדדים להינשא בטל עם הנישואין

משפחה קריית גת: הסכם יחסי ממון דורש אישור בית משפט לתוקפו; ניתן לחתום הסכם יחסי ממון בפני נוטריון אך רק כאשר הצדדים 
 .הסכימו להינשא וטרם נישאו; רק במקרים חריגים ביותר הסכם ממון נוטריוני שהצדדים פעלו על פיו יהיה תקף לאחר הנישואין כבר

 http://he.afiklaw.com/updates/10003  לקריאה נוספת:

A notarial prenuptial agreement signed before the parties agreed to marry is terminated upon 
the marriage. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/10004 

אפיק משפטי הוא המגזין המקצועי של משרד אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון, המופץ אחת לשבועיים לקהל של אלפי אנשים ברחבי העולם 
עסקיים המעניינים את הקהילה העסקית והינם בתחומים בהם עוסק המשרד.  להסרה או -משפטייםוכולל מידע מקצועי תמציתי בנושאים 

מגזין זה כפוף  ובכותרת לכתוב "אנא הסירו/צרפו אותי לרשימת התפוצה".   newsletter@afiklaw.comהצטרפות יש לשלוח מייל לכתובת
יוצרים אך ניתן להעבירו לכל אדם ובלבד שיועבר בשלמות וללא כל שינוי. אין באמור במגזין ייעוץ משפטי ובכל נושא מומלץ לפנות  לזכויות

  לעורך דין על מנת שהעובדות תיבחנה היטב בטרם תתקבל החלטה כלשהי.

  http://www.afiklaw.comלמאגר פרסומים קודמים:  
Afik News is the biweekly legal and business Israel news bulletin published by Afik & Co. (www.afiklaw.com).  Afik News is sent 
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 advises.  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  

  



  מאמר: אז מה האופציות שלי ?/ עו"ד יוגב יעקובוביץ'.    1
Article: So what are my options/ Yogev Yakobovich, Adv.  

מאמר בנושא אופציות לעובדים והזכויות של העובד כבעל מניות בשלב בו המיר את האופציות למניות אך השאירן אצל 
עו"ד יוגב יעקובוביץ' הינו עו"ד  ).www.afiklaw.com(, ממשרד אפיק ושות' יוגב יעקובוביץ'. את המאמר כתב עו"ד הנאמן

  http://he.afiklaw.com/articles/a299את המאמר ניתן למצוא בקישור:  .ו בתחום המסחרי והחברותועיקר התמקדות במשרד אפיק ושות'
An article on employee stock options and the rights of the employee as a shareholder in the period after exercising 
the options to shares but while the options are still held by the trustee. The article was written by Yogev Yakobovich, 
Adv. of Afik & Co. (www.afiklaw.com).  Yogev Yakobovich, Adv. is an attorney in the office of Afik & Co. 
(www.afiklaw.com) His practice focuses primarily on the commercial and corporate law. The article in English may be 
found at the link: http://www.afiklaw.com/articles/a299 

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

  אישור אסיפה כללית לעסקה בניגוד עניינים לא מרפא פגם באישור הדירקטוריון א.

Approval of the general meeting for a transaction in conflict of interest does not cure 
a flaw in the board of directors’ approval 

 ], כב' השופטת רות רונן01.12.2019יפו,  -המשפט המחוזי בתל אביב -ואדים סוירף נ' ליעד גל און, המחלקה הכלכלית בבית 45220-01-19תא (ת"א) [

חברה העוסקת בגידול קנאביס נדרשה להשקעה ובדירקטוריון התקבלה ברוב של שניים מול אחד הצעת אחד 
הדירקטורים להשקיע כספים, אשר כללה שינוי בשליטה בחברה וביטול זכות הוטו של המשקיעים. הדירקטור שהתנגד 

ור מטעם המשקיעים אשר לפי התקנון הייתה לו זכות וטו.  למרות זאת, ההשקעה אושרה באסיפה היה הדירקט
  .הכללית

בית המשפט הוציא צו המונע את ביצוע ההשקעה. "עסקה חריגה" של חברה אשר לדירקטור יש בה ענין אישי נדרשת 
חריגה" היא כל עסקה שאינה במהלך  ידי הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה, כאשר "עסקה-להיות מאושרת על

העסקים הרגיל של החברה, עסקה שאינה בתנאי שוק או עסקה העשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, 
רכושה או התחייבויותיה.  כאן מדובר בהצעה שהייתה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, באשר ללא 

קה חריגה.  לדירקטור היה בעסקה אינטרס זר מעבר לזיקתו כבעל מניות מכיוון השקעה תקרוס החברה ולכן היא עס
שהעסקה נועדה להביא לשימור שליטתו בחברה וסילוק זכות הוטו של המשקיעים ולכן אסור היה לו להצביע 

ים את בדירקטוריון.  מכיוון שהדירקטור הצביע למרות ניגוד העניינים ובכל מקרה הפעיל הדירקטור מטעם המשקיע
זכות הוטו, אישור הדירקטוריון לא תקף ואין די באישור האסיפה הכללית כדי לרפא את הפגם שנפל באישור 

  הדירקטוריון.
A company dealing with cannabis growing required an infusion of funds and the board of directors accepted 
by majority of two against one an investment offer made by one of the directors, which included a change in 
control over the company and the cancellation of veto rights of the investors. The director who objected was 
the director on behalf of the investors, who under the articles of association had a veto right. Despite this, the 
investment was approved at the general meeting. 

The Court issued an order preventing the investment from being made. An "irregular transaction" of a 
company in which a director has a personal interest is required to be approved by the board of directors and 
the general meeting of the company.  An “irregular transaction” is one that is not in the ordinary course of 
action of the company, is not under market terms or may materially influence the profitability of the company, 
its assets or its liabilities. Here the offer could have a material effect on the profitability of the company, 
because without the investment the company will collapse and therefore it is an irregular transaction. The 
director had a personal interest in the transaction beyond his shareholding as a shareholder because the 
transaction was intended to preserve his control over the company and to eliminate the investor's right of veto 
and therefore he was not allowed to vote at the board of directors. Because the director voted despite the 
conflict of interest and in any case, the investor’s director exercised the veto right, the board of directors 
resolution is invalid and the approval of the general meeting is not sufficient to cure the defect that fell with 
the approval of the board. 

 מנהלים גם על עילות שהתיישנו טרם הפירוקבתאגיד בפירוק ניתן לתבוע . ב
In a corporation in liquidation officers may be sued also for causes for which the 
statute of limitation passed prior to liquidation 

  ], כב' השופטת יעל וילנר19.12.2019אריה שמם נ' זאב דסברג, בית המשפט העליון,  4828/19רעא [

מפרק חברה הגיש תביעה נגד מנהלים שלה בגין ניהולה במרמה או לפחות התרשלות תוך נטילת סיכון בלתי סביר, 
  .שנה לפני מועד הגשת התביעה 15

בית המשפט העליון קבע שהעילה נגד נושאי המשרה לא התיישנה. עילת תביעה שאינה במקרקעין מתיישנת לאחר 
מתחילה להתיישן עד שבעל זכות התביעה ידע או היה עליו לדעתי עליה.  כשמדובר בתאגיד  שנים, אולם תביעה לא 7

העובדות  –אשר "ידו לא היתה במעל"  –שנכנס לפירוק, ככל שטרם הליך הפירוק לא נודעו לאורגן רלוונטי בחברה 
-אלה בשקידה ראויה על המקימות את עילת התביעה נגד נושאי משרה אחרים בחברה, ולא ניתן היה לגלות עובדות

ידי אורגן "תמים" בתקופה שקדמה לפירוק, הרי שתקופת ההתיישנות לא תחל להימנות עד למועד שבו נודע לבעל 



  
תפקיד בהליך הפירוק, או יכול היה לדעת, על עילת התביעה.  כלל זה חל אף אם במצב אחר תקופת ההתיישנות 

  .קהייתה כבר חולפת במועד בו נכנסה החברה לפירו
A liquidator of a company filed a lawsuit against officers for fraud, or at least negligent conduct by taking 
unreasonable risk, 15 years prior to the date of filing of the claim. 

The Supreme Court held that the case against the officers is not obsolete. A cause of action which is not in 
real estate becomes obsolete after 7 years, but a claim the statute of limitation does not begin to count until 
the claimant knew or should have known about the grounds thereof. When it comes to a corporation in  
liquidation, insofar as prior to the liquidation a relevant organ of the company, that was not involved in the tort 
against the corporation, has not been made known to the grounds of the claim and such could not have been 
discovered with proper due diligence, the statute of limitations would not begin to be counted until the date 
that the liquidator became aware of the grounds or should have become aware thereof.  This rule applies 
even if under other circumstances the statute of limitations had already elapsed when the company entered 
into liquidation. 

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

  01.01.2019אוסטרליה וכיסתה לתוקף ב –אשרור אמת המס ישראל  .א

Ratification of the Australia - Israel Tax Treaty and its entry into force on 01.01.2020 
 ]02.10.2019מיום  4701ת ממשלה החלט[

רה הן על ידי ממשלת אוסטרליה והן על ידי ממשלת ישראל ותיכנס לתוקף אושראמנת המס בין ישראל לאוסטרליה 
מאמר בנושא אמנת המס החדשה שנחתמה בין ישראל ואוסטרליה ומשמעויותיה לפרטים נוספים ראו .  01.01.2020ב

) ורו"ח www.afiklaw.comשכתבו עו"ד (אוסטרליה בלבד) פול יואל סטיבנסון, עו"ד אוסטרלי, ממשרד אפיק ושות' (
(אוסטרליה בלבד) רוברט ליסאור, ממשרד מלבורן של פירמת רואי החשבון האוסטרלית הול צ'דוויק 

)www.hallchadwickmelb.com.au אוסטרלי בכיר המתמחה בהנפקות בבורסה האוסטרלית ).  פול הוא עורך דין
)ASX הוא היה שותף במשרד עורכי הדין האוסטרלי .(HWL Ebsworth   שנים טרם עלייתו לישראל בשנת  13במשך

), מיזוגים ורכישות, עסקאות בינלאומיות וחוקי RTO), מיזוגים הופכיים (IPO. לפול ניסיון רב בהנפקות (2018
ליים, כמו גם ממשל תאגידי.  רוברט הוא רואה חשבון מוסמך עם תואר שני במיסוי מאוניברסיטת התאגידים האוסטר

פסיפיק, קבוצת -שנה.  הוא גם חבר הנהלת פריים גלובל אסיה 20מלבורן ופועל בתחום העסקאות הבינלאומיות מעל 
 http://he.afiklaw.com/articles/a283את המאמר ניתן למצוא בקישור:  משרדי רואי חשבון בינלאומית מובילה.

The tax treaty between Australia and Israel was ratified by both the Israeli and Australian governments 
and will enter into force 01.01.2019.  For more data see the article on the new Australia-Israel tax 
treaty and its meaning, by Paul Yoel Stephenson, (Australian) Adv. of Afik & Co. (www.afiklaw.com) 
and Robert Lissauer, (Australian) CPA of the Melbourne office of the national Australian accounting 
firm of Hall Chadwick  (www.hallchadwickmelb.com.au).  Solicitor (Australia Only) Paul Yoel 
Stephenson is a senior Australian lawyer specializing in Australian Securities Exchange (ASX) listings. 
He was a partner of Australian national law firm HWL Ebsworth for thirteen years prior to re-locating 
to Israel in 2018.  Paul has extensive experience in initial public offerings (IPOs), reverse takeovers 
(RTOs), mergers and acquisitions, cross-border transactions and Australian corporate law and 
corporate governance compliance advice. Paul's clients include ASX listed public companies, unlisted 
public and private companies seeking to list on the ASX, investment banks and broking and corporate 
advisory firms. Accountant (Australia only) Robert Lissaur is a senior partner at the Melbourne office 
of the national Australian accounting firm of Hall Chadwick, with whom Afik & Co. cooperates.  Robert 
is a chartered accountant with a Masters in Tax from the Melbourne University and has worked in the 
cross border arena for over 20 years. He is also a board member of Prime Global Asia Pacific, a 
leading international association of accounting firms. The article in English may be found at the link: 
http://www.afiklaw.com/articles/a283 

  כתב ויתור שנחתם בשל הטעיה או חוסר תום לב עשוי שלא להיות תקף   .ב

A waiver entered into under fraud or lack of good faith may not be binding 
, כב' השופטים יצחק 18.12.2019הדר יצחקי נ' רון יצחקי, בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים,  7379/18עא [

 ]עמית, מני מזוז, דוד מינץ

בין אחים התנהל סכסוך לגבי הבעלות בחברות ובנכסים, אשר הסתיים בהסכם פשרה מקיף ובו נכלל גם כתב ויתור 
גורף על תביעות, טענות ודרישות, בין שעילת התביעה ידועה ובין שלא. לאחר החתימה על ההסכם, טענה האחות 

 .פשרה הטעה אותה אחיה לגבי מצב הפרויקטשיש לה זכויות בפרויקט מקרקעין מסוים מכיוון שבמהלך המשא ומתן ל

בית המשפט העליון קבע שאין תוקף לכתב ויתור אם נחתם כתוצאה מהטעיה. ככל חוזה, כתב ויתור נתון לפרשנות 
לב, טעות והטעיה, עושק או כפיה.  עם זאת, המשוכה -וניתן להעלות כלפיו עילות חוזיות שונות, ובין היתר חוסר תום

לבטל כתב ויתור היא גבוהה.  כאן האחות חתמה על כתב ויתור בו נרשם שהיא מוותרת גם על  שצריך לעבור כדי
עילות תביעה שאינן ידועות לה אך הדבר אפשרי מכיוון שצדדים לחוזה יכולים להסדיר ביניהם מערכת יחסים שבה 

לכך שהוא שגה בהבנה  אחד מהם לוקח על עצמו את האחריות לבחון את מצב הדברים לאשורו וליטול את הסיכון
.  עם זאת, תניית פטור, רחבה ככל שתהא, אינה יכולה לכלול מעשי AS-ISהמציאות וכך המצב בכל עסקת מכר



  
תרמית והטעייה שלא היו ידועים בעת ההסדר ונוגעים לפרט מהותי בהסכם.  גם סעיף בהסכם, שנוסח על ידי האח, 

ן לו תוקף, כפי שגם לא היה תוקף לסעיף בו היו הצדדים מוותרים הקובע שאין תוקף לחזקת הפרשנות נגד המנסח אי
על טענות הטעיה או טענות פעולה בחוסר תום לב, שאין להן תוקף.  לכן יש לבחון באופן מהותי את הטענות בדבר 
הטעיה ויכול להיות שתוצאתן תהיה ביטול מלוא הסכם הפשרה מכיוון שהפרויקט המסוים הוא חלק מהותי מהסכם 

  .פשרה שאינו ניתן להפרדה לחלקים ולביטול חלקיה
A dispute between siblings regarding ownership of companies and assets ended with a comprehensive 
settlement agreement which also included a wide waiver of claims, contentions and deamds, whether or not 
the known at such time. After signing the agreement, the sister contended to have rights to a particular real 
estate project because during the settlement negotiations her brother misled her about the status of the 
project. 

The Supreme Court held that the waiver is invalid if was entered into with fraud in the inducement.  As any 
contract, a waiver is subject to interpretation and may be attacked with  contentions as to its legal validity 
including, among others, bad faith, mistake and fraud in the inducement,  unconscionability and coercion. 
However, the hurdle that must be passed to cancel a waiver is high. Here, the sister signed a waiver stating 
that she is also waiving any cause of action that is unknown to her but this wide waiver may be valid because 
parties to the contract may agree that one them takes on the responsibility of examining the state of affairs 
and assume the risk of misunderstanding the reality and thus is the situation in every AS-IS transaction. 
However, a waiver, however broad, may not waive contentions of fraud or misleading that were not known at 
the time of the settlement and relate to a material detail of the agreement. Similarly, a clause in the agreement, 
drafted by the Brother, which states that the parties waive the rule of contra proferentem (interpretation against 
the draftsman) is not valid, in the same manner that a waiver of the obligation not to defraud or the obligation 
to act in good faith will be invalidated. Therefore, the contentions of fraud in the inducement must be 
substantially examined and the result may be the cancellation of the entire settlement agreement because 
the particular project is an essential part of the indivisible settlement agreement and partial cancellation 
thereof is not possible. 

  גם כשהסכם קובע שלא ניתן לשנותו אלא במסמך לעתים ניתן לשנותו בהתנהגות  .ג

Even when an agreement states that it may not be amended other than by a writing 
it may sometimes be amended by behavior 

יפו ,  -פארם דראגסטורס בע"מ,  בית המשפט המחוזי בתל אביב -בע"מ נ' ניו 1989צמרת גני חדרה  31364-01-15תא (ת"א) [
 ]ב' השופטת תמר אברהמי, כ01.12.2019

בעלים של בנין מסחרי חתם הסכם להשכרת נכס לצורך הקמת בית מרקחת לתקופה ארוכה והתאמת הנכס לצורך 
היה רק במסמך בכתב.  לאחר שגילה השוכר שבבנין מוקמת מרפאה של כך.  בהסכם נרשם מפורשות שכל תיקון לו י

קופת חולים ובה בית מרקחת סירב להיכנס למושכר וביקש לבטל את ההסכם ואף טען שבפגישה בין הצדדים סוכם 
  על ביטול ההסכם.

בית המשפט קבע שההסכם לא בוטל בהסכמה.  גם כאשר קיים סעיף בהסכם שקובע שכל תיקון חייב להיות במסמך 
בכתב, קיימים מקרים בהם ניתן להראות שינוי מוסכם בדרך אחרת, כדוגמת שינוי בדמי שכירות במהלך תקופת 

בפועל של סכומים שונים מהסכום המקורי ההסכם. שינוי כזה יכול שייתמך בהתנהגות לאורך זמן ובראיות כמו תשלום 
שנקוב בחוזה מהלך תקופה ארוכה מבלי שמועלית טענה, אך נטל ההוכחה שלו הוא גבוה. כאן השוכר טען שהוסכם 

  בין הצדדים בעל פה על ביטול ההסכם, אך מדובר ב"שינוי" קיצוני שלא ניתן לבצעו ללא מסמך בכתב.  
An owner of a commercial building executed an agreement for a long-term lease of a property for the purpose of 
opening a pharmacy and adjusting the property for that purpose. The agreement expressly stated that any 
amendment thereto will only be in writing. After discovering that a health clinic in the building is also opening a 
pharmacy the tenant refused to take possession and requested to cancel the agreement and even contended that 
in a meeting between the parties it was agreed to cancel the agreement. 

The Court held that the agreement was not cancelled by agreement of the parties. Even when there is a clause in 
an agreement that stipulates that any amendment thereto must be in writing, there are cases where an agreed 
change may be shown in a different manner, such as a change in rent during the term of the agreement. Such a 
change may be supported by behavior over time and by evidence such as the actual payment of amounts different 
from the original amount specified in the contract over a long period of time without an objection being made, but 
the burden of proof will be high. Here, the tenant contended that the parties had orally agreed to cancel the 
agreement, but this is a radical "change" that could not be made without a written document. 

 עדכוני מקרקעין   .4
Real Estate Law Updates 

 מחויב לבדוק את מצב הנכס טרם המכירה כדי למנוע הטעית הקונהמוכר נכס 
A property seller is obliged to check the condition of the property prior to the sale to avoid 
fraudulent inducement of the purchaser 

 ]יפו, כב' השופט עדי הדר -, בית משפט השלום בתל אביב 01.12.2019ברביש ואח' נ' קשת ואח', 54795-09-16תא ת"א [

  העברת הזכויות אליהם. לאחר רכישת בית התברר לקונות שחלק מהבית נבנה ללא היתר בניה ולכן לא ניתן לרשום את

בית המשפט קבע שעל המוכרים לפצות את הקונות בגין אי ההתאמה.  גם אם מוכר נכס לא יודע על אי התאמה, מכיוון שקיימת 



  
חובה לגלות עובדות שלפי דין, נוהג או הנסיבות יש צורך לגלות, היה על המוכרים לבדוק את מצב הנכס בטרם המכירה ועל כן 

ה הטעיה של הקונות.  חובת הגילוי החלה על המוכר אינה ניתנת להתניה על ידי הצדדים ולכן גם אם נרשם אי הגילוי מהוו
  בהסכם שהרוכש בדק את הנכס לא יפחית הדבר מאחריות המוכר.

After purchasing a house, the purchasers discovered that part of the house was built without a building permit 
and therefore the transfer of rights to them cannot be recorded.  

The Court held that the sellers should compensate the purchasers for the discrepancy. Even if a property seller 
does not know of a discrepancy, because of the obligation to disclose facts that under law, common practice or 
the circumstances are required to be disclosed, the sellers had to check the status of the property prior to the 
sale and therefore the non-disclosure constitutes a fraudulent inducement of the purchasers.  The obligation of 
disclosure applicable to to the seller may not be conditioned by the parties and therefore even if the agreement 
notes that the purchaser has checked the property, it does not reduce the seller's responsibility. 

 עדכוני תכנון משפחה לרבות הורות פונדקאות ואימוץ   .5
Family Planning Updates including Parentage, Surrogacy and Adoption 

 הסכם יחסי ממון נוטריוני שנחתם טרם הסכימו הצדדים להינשא בטל עם הנישואין
A notarial prenuptial agreement signed before the parties agreed to marry is terminated upon 
the marriage 

 ], כב' השופטת פאני גילת כהן15.12.2019פלונית נ' אלמוני,  בית משפט לענייני משפחה בקריית גת,  43805-11-17תלהמ (ק"ג) [

סי ממון שקבע הפרדה רכושית מלאה וגם שרכוש שיירכש לאחר ההסכם יהיה בבעלות בני זוג חתמו בפני נוטריון על הסכם יח
מי שהרכוש נרשם על שמו.  ההסכם קבע שיישאר בתוקף גם אם הצדדים יתחתנו.  לאחר מספר שנים התחתן הזוג ובין היתר 

  רכשו דירה שנרשמה על שם האישה בלבד.  

בבעלות שני הצדדים.  על פי החוק בישראל עם פקיעת הנישואין מתחלק  בית המשפט קבע שהסכם הממון אינו מחייב והדירה
בין בני הזוג באופן שווה הרכוש על פי שווים של כלל נכסיהם, למעט נכסים מסוימים המפורטים בחוק.  הסכם יחסי ממון שאושר 

ניתן לחתמו גם בפני נוטריון,  על ידי בית המשפט יכול לשנות כלל זה וכאשר ההסכם נחתם טרם הנישואין ולקראת הנישואין
המוודא את זהות הצדדים, כוונתם להיכנס להסכם והבנתם את תוכנו ומשמעויותיו. כדי שהסכם ממון נוטריוני יהיה מחייב עליו 
להיחתם במועד בו התקבלה כבר החלטה להינשא. כאן בעת חתימת ההסכם לא עמדו נישואין על הפרק ולכן אין לו תוקף גם 

שיהיה מחייב גם אם הצדדים יתחתנו בעתיד. הסכם ממון שלא אושר כדין עשוי להיות מחייב כשהצדדים פעלו על  אם נרשם בו
פיו אך זאת רק במקרים חריגים ביותר בהם ההגינות מחייבת זאת.  כאן בני הזוג רכשו את הדירה יחד כששניהם חתומים על 

  המשכנתא ולכן יש לאזן את שווי הדירה בין הצדדים.
Spouses signed a notarial prenuptial agreement that stipulated complete separation of property and also that 
property to be purchased will be owned by the party on whose name the property is registered. The agreement 
stipulated that it would remain in force even if the couple married.  After a few years, the couple married and, 
among other things, bought an apartment that was registered to the woman's name only. 

The Court held that the prenuptial agreement is non-binding and the apartment is jointly owned by the spouses.  
Under Israeli law upon expiry of the marriage, the couple distributes the property evenly pursuant to the value of 
all their assets, except for certain assets specified in the law.  A prenuptial agreement approved by the Court can 
change this rule and when the agreement is signed before marriage and in anticipation of the marriage it may 
also be signed before a notary who verifies the identity of the parties, their intention to enter into the agreement 
and their understanding of its content and implications. In order for a notarial prenuptial agreement to be binding, 
it must be signed at the time a decision to marry has already been made. Here, at the time of signing the 
agreement, marriage was not at issue and therefore it does not apply even if the agreement states that it will be 
binding even if the parties marry in the future.  An unapproved prenuptial agreement may be binding when the 
parties acted upon it, but only in the most exceptional cases where fairness so requires. Here the couple 
purchased the apartment together and both are signed on the mortgage and therefore the value of the apartment 
is to be balanced between them. 

  



 
-1-  

  
www.afiklaw.com

  

 
  
  

www.afiklaw.com

  

 

Afik & Co., Attorneys and Notary              וטריוןאפיק ושות', עורכי דין ו  

 

 

 *יוגב יעקובוביץ', עו"ד/? מה האופציות שליאז 

אתם בדרך התקבלתם לעבודה בחברת היי טק ו - "חלום הישראלי"את האז הצלחתם להגשים 
הכוה לכסף הגדול. הגעתם ליומכם הראשון בעבודה, אתם מקבלים סט מסמכים לעובד החדש 

אופציות בחברה. אתם לא יודעים הרבה על זכאים גם לאתם ו בו חוזה עבודה "סטדרטי"ובייהם 
אז לפי שאתם רצים לרכוש  הרי כולם יודעים שאין הרבה הבדל בין אופציות ומיות...אופציות אבל 

 ית חלומותיכם, בואסה להאת מכו מדובר. באמת במה מעטבין  

לרכוש כס (מיה) תמורת מחיר (מחיר המימוש) חוזית זכות איה מיה.  אופציה היא  אופציה
או עד מועד מסוים, כאשר בדרך כלל היא גם מוגבלת כך שלא יתן לממש מסוים  מימוש במועד

אותה טרם התקיימו תאים מסוימים (תאי הבשלה או ווסטיג) כחלוף זמן מסוים או הגעה ליעדים 
   מסוימים.

של גם איטרסים מכיוון שהדבר מקדם  מסוימים אופציות בשוק ההייטק הוג להעיק לעובדים
החברה יכולה על ידי כך לשלם לעובד שכר מוך יותר (מכיוון שקיבל החברה וגם של העובד. 

אופציות במקום חלק מהשכר) וגם לייצר לעובד אמות ומחויבות לחברה (העובד כבר לא עובד רק 
או יפוטר הוא עשוי לאבד את האופציות).  מבחית  עבור החברה אלא גם עבור עצמו, וככל שיתפטר

העובד, הוא מקבל לא רק תחושת שייכות לחברה אלא גם פוטציאל לרווח עתידי גבוה עם עליית 
שווי המיות.  כשמביים שבפועל האופציות הן תחליף שכר ברור מדוע עליהן להיות ממוסות ככל 

. יתרה מכך, במקרה של אופציות עשויים להיות רכיב שכר אחר, לפי מדרגת המס בה ממוסה העובד
שלושה מועדים בהם הן תחויבה במס: במועד בו הועקו לעובד (שהרי קיבל אותן במקום שכר), 
במועד בו מימש העובד את האופציות וקיבל תמורתן מיות (שהרי המיות יירכשו במחיר מופחת 

ת ברווח.  מס ההכסה במקרה כזה יכול וההטבה צריכה להיות ממוסה) ובמועד בו מכר את המיו
  .50%להיות מעל 

הישראלית מאפשר לבחור כסה הלפקודת מס ה 102סעיף  ,כדי לאפשר מתן אופציות לעובדים
מספר מסלולים בהם תיתן לעובד הטבת מיסוי משמעותית בעת הקצאת אופציות, כשהמקובל בהם 

 (או המיות, ככל שהעובד המיר את האופציות במהלך התקופה)האופציות (ב), לפיו 102הוא מסלול 
תמורה (וככל שאושר לשם כך על ידי רשות המסים וב אמןבמשך שתיים לפחות בידי יוחזקו 

שמחיר המימוש היה מעל שווי המיה בעת הקצאת האופציות) יידחה תשלום המס עד המועד בו 
ובתרגום לשפה פשוטה  .מכר העובד את המיות או הוציא אותן מידי האמן וייחשב כמס רווחי הון

  כסף. "שפוג"עד המועד בו העובד  ותשלום המס דחה 25%ל 50%יותר, טל המס מופחת מ

מדובר באופציות כל עוד איזו סיבה יש לעובד להוציא את המיות מידי האמן שלא בגין מכירתן?  
או חלוקת  בעלי המיות ה באסיפותהצבעכגון העובד לזכויות שמעיקות המיות, לא זכאי 

שר העובד ), אך מה קורה כאהכיסה לסוכות האאודי הקרובהעם ולכן כדאי להמתין (דיבידדים 
  ?האמןאלה מצאות בידי אך למיות  מימש את האופציות

שמימש אפ -חברת סטרטעובד , דובר ב2019במקרה שדון בבית המשפט המחוזי בחיפה בדצמבר, 
בית לא לשלם את המס כל עוד לא מכר אותן.  אופציות למיות אך השאיר אותן בידי האמן כדי 

הוציא את המיות מידי האמן (ושילם עליהן יות כל עוד לא העובד איו זכאי לזכוהמשפט קבע ש
הזכויות הלוות לכך, רק כאשר רשם והה חשב לבעל מיות אדם  מס) וזאת מכיוון שעל פי החוק 

מעבר לכך, ציין שבדרך כלל   .ועד אז האמן הוא שחשב לבעל המיות במרשם בעלי המיות
בתכית האופציות רשם מפורשות מה זכויות המיות בטרם הוצאו מהאמן ובדרך כלל רשם 

   להצביע אותן.ם זכאיאו הדירקטוריון הם ש שמכ"ל החברה

ראשית, רגעים, אתם  ?אז מה עושים כאשר החברה בה התחלתם לעבוד רוצה להעיק לכם אופציות
גבי האפשרויות לעורך דין המכיר היטב את התחום עוד לא עשירים. שית, כדאי שתתייעצו עם 

העומדות בפיכם, כך שאולי בעוד כמה שים אולי לא תקו את מכוית חלומותיכם אבל גם עציץ 
..רע.תמיד זה לא  ומפואר חדש

                                                 
אין   חברות.וה ) ועיקר התמקדותו בתחום המסחריwww.afiklaw.comעו"ד יוגב יעקובוביץ' היו עו"ד במשרד אפיק ושות' ( *

בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום זה בטרם קבלת כל החלטה בושאים 
 afiklaw@afiklaw.com., או באמצעות הדואר האלקטרוי: 6093609-03לפרטים וספים:  המתוארים בסקירה זו.
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So what are my options / Yogev Yakobovich, Adv. *    

So you succeeded in realizing “the Israeli dream” - you were hired by a high-tech company and are on 
the right path to "big money". You arrive at your first day at work and received the standard new 
employee set of documents, including a "standard" employment contract, which also notes that you 
are entitled to options. You don’t know much about options, but everybody knows that there is’nt much 
difference between options and shares ... right? So, before you run out to buy your dream car, let's try 
and understand what those are. 
An option is not a share. An option is a contractual right to purchase a property (share) for a price (the 
strike price) on a sepcific exercise date or by a specific dates, and usually, it is restricted in a manner 
that it may not be exercised prior to the meeting of certain terms (vesting) such as passing of time or 
achievement of certain milestones. 
In the high-tech market, it is customary to grant certain employees options as it promotes the interests 
of both sides, the company and the employee.  The company is able to pay the employee a lower salary 
(because the employee receives options instead of part of the salary) and create higher loyalty and 
commitment of the employee to the company (the employee is no longer just an employee but is also 
a shareholder and if resigns or is terminated, the employee may lose the options). As far as the 
employee is concerned, the employee not only gets a sense of belonging to the company but also the 
potential for a high future profit with the increase in share value. When one understands that options 
are in facts a salary replacement, it becomes clear why such should be taxed as any other salary 
component, subject to the tax rate at which the employee is taxed. Furthermore, in the case of options, 
there are three potential scenarios where such are taxed: upon grant of the options (because the 
employee received such in lieu of salary), upon exercise of the options and receipt of shares (because 
the shares are purchased at a reduced price and the difference is a taxable benefit) and at the time of 
the sale of the shares in profit. The income tax in this case can be above 50%. 
To enable the route of employee stock option plans, Section 102 of the Israeli Income Tax Ordinance 
allows for the selection of a few routes in which the employee will be given significant tax benefit, the 
common of which being the 102(b) Route, whereby the options (or the shares, if the employee exercise 
options during the period) will be held by a tax authorities preapproved trustee for at least two years 
and in exchange (provided that the strike price was above the share price at the time the options were 
allocated) the tax payment is deferred until the date of sale of the shares or withdrawal of such from 
the trustee and is considered as capital gains tax. Or, in simpler language, the tax burden is reduced 
from 50% to 25% and the payment is deferred until the time the employee “meets” cash. 
What reason does an employee have to withdraw shares from the trustee, other than in order to sell?  
Options are not entitled to rights granted to shares, such as voting at shareholders meetings or right to 
dividends (thus, it is advise to wait a little before entering the neighbourhood Audi agency), but what 
happens when the employee exercises the options but the share remain with the trustee?  In a case discussed 
in the Haifa District Court in December 2019, a start-up company employee exercised options but kept 
such with the trustee. The Court held that the employee is not entitled to the rights accompanying the shares 
as long as he did not withdraw such from the trustee (and paid tax). The reason being that under law a 
person is considered a shareholder only when he is registered in the register of shareholders and until then, 
the trustee is deemed the shareholder.  Note that usually the option plan will state that for so long as the 
shares are held by the trustee the voting rights are held by the CEO or the board of directors. 
So what to do when your employer offers you options? First, hold your horses, you are not rich yet.  
Second, its is recommended to consult a lawyer who is very familiar with the field to discuss the 
different paths available, so that maybe in a few years you might not buy your dream car, but even a 
fancy new flower pot is not that bad ... 

                                                 
*Yogev Yakobovich, Adv. is an attorney in the office of Afik & Co. (www.afiklaw.com) His practice focuses primarily on the 
commercial and corporate 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 


