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Afik & Co. celebrates Canada Day, the national day of Canada celebrating the anniversary of July 1, 1867, the effective date of the Constitution Act, 1867 (then 
called the British North America Act, 1867), which united the three separate colonies of the Province of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick into a single 
Dominion within the British Empire called Canada. 

(במקור נקרא חוק צפון אמריקה  1867, התאריך הקובע של חוק החוקה, 1867ביולי  1-יום השנה ל  אפיק ושות חוגגת את יום קנדה, היום הלאומי של קנדה המציין את
 ), שאיחד את שלוש המושבות הנפרדות של מחוז קנדה, נובה סקוטיה וניו ברנזוויק לדומינון אחד תחת האימפריה הבריטית שנקרא קנדה.1867הבריטי, 

Afik & Co. célèbre la fête du Canada, la fête nationale du Canada célébrant l'anniversaire du 1er juillet 1867, date d'entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle 
de 1867 (alors appelée l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867), qui unissait les trois colonies distinctes de la province du Canada, la Nouvelle‐Écosse 
et le Nouveau‐Brunswick en un seul Dominion au sein de l'Empire britannique appelé Canada. 

 האם על המשכיר לתקן נזילה בדירת השכן ? / יאיר אלוני, עו"ד    .    1
Need a lessor fix a leak in the neighbor's apartment? /Yair Aloni, Adv. 

  

 

ם נובעים מפגם מחויבות משכיר נכס לתקן נזקים שאינ  מאמר בנושא
במשרד  שותף, יאיר אלוני עו"דהמאמר נכתב על ידי  .בדירה עצמה
את המאמר בשפה העברית ניתן למצוא בקישור:   .אפיק ושות'

http://he.afiklaw.com/articles/a312 

An article on the obligation of a lessor to fix damage that does 
not derive from a default in the apartment itself.  The article was 
written by attorney Yair Alon, a partner at the law office of Afik & 
Co., Attorneys and Notary. The article in English may be found at the link:  
https://www.afiklaw.com/articles/a312 

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

  צו פירוק שניתן באוסטרליה או במדינה אחרת לחברה מאותה מדינה יוכר בישראל. א

מחוזי ת"א: לא ניתן לאכוף בישראל הליך גביית מסים של מדינה אחרת; ניתן לאכוף בישראל צו פירוק זר גם אם נפתח לבקשת 
  http://he.afiklaw.com/updates/10840אה נוספת: לקרי .רשות מסים זרה

A liquidation order given in Australia or in another jurisdiction for a company of such jurisdiction 
will be recognized in Israel. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/10841 

  י בעל מניות עשויה למנוע טענה להעדר מידע על החברהמינוי דירקטור חסר מומחיות על יד. ב

כלכלי ת"א: אין חובה בפרוטוקולים של הדירקטוריון לפרט את מהלך הדיון כולו לפרטיו; דירקטור בחברה חייב להיות בעל כישורים, 
אה נוספת:  לקרי .מיומנות ומומחיות, ואינו יכול לקבל פטור מאחריות להחלטות שהתקבלו על ידו בגלל היעדר כשירות

http://he.afiklaw.com/updates/10842  

Appointment by a shareholder of an incompetent director may prevent a contention of lack of data 
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on the company. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/10843 

  בעל שליטה אחראי אישית אם מכר מניות בתנאים המפקירים את החברה לסיכון של "שוד" משאביה . ג

העליון: בעל שליטה אחראי אישית במקרה של "מכירה חובלת", כלומר מכירת מניות בתנאים המפקירים את החברה 
לסכנה של "שוד" משאביה; בעל השליטה לא יחוב באחריות אם לא ידע בסבירות גבוהה שכתוצאה ממכירת שליטתו 

  http://he.afiklaw.com/updates/10844לקריאה נוספת:  .לרוכש החברה תקרוס

A controlling shareholder is liable if sold shares under terms that put the company 
at risk of being “looted” of its assets. Read more at:  http://www.afiklaw.com/updates/10845 

  .    עדכוני משפט מסחרי 3
Commercial Law Updates 

   וצאה מזכיה במכרז לאחר תיאום בין המשתתפים במכרז יחולט על ידי המדינה כסף שהתקבל כת א. 

העליון: קבלת תקבולי מכרז במרמה עשויה להיחשב לעבירה לפי חוק הלבנת הון ולאפשר חילוט שלהם; תשלום מס על הכספים 
  http://he.afiklaw.com/updates/10846לקריאה נוספת:   .לא מונע חילוטם

Funds received as a result of a tender won due to coordination between the tender 
participants will be forfeited by the State. Read more at:  http://www.afiklaw.com/updates/10847 

    חייב היודע על המחאת חיוב אך למרות זאת משלם לממחה נשאר חב אישית לנמחה .ב

מחאת זכות תשלום לטובת צד שלישי; במקרה של המחאת מחוזי ת"א: אם עולה מהוראת תשלום כי היא בלתי חוזרת, מדובר בה
  http://he.afiklaw.com/updates/10848לקריאה נוספת:   .זכויות, הצד השלישי זכאי לדרוש את פרעונו של החוב

A debtor knows about an assignment of debt but pays the assignor instead of paying the 
assignee will still be in debt to the assignee. Read more at:  http://www.afiklaw.com/updates/10849 

    מקרקעין עדכוני  .     4
Real Estate Law Updates 

   לגבות עמלת תיווך ישירות משוכר הדירה גם אם פעל מטעם המשכיר  מתווך רשאי
מחוזי ת"א: משכיר אינו רשאי להעמיס על השוכר תשלום אותו המשכיר חב כלפי המתווך שפעל מטעמו; אין מניעה כי 

 http://he.afiklaw.com/updates/10850לקריאה נוספת:  .  המתווך של המשכיר יגבה מהשוכר באופן עצמאי עמלת תיווך בגין חלקו של השוכר

A realtor may charge brokerage fee from the lessee even if acted on behalf of the lessor. Read more at: 
http://www.afiklaw.com/updates/10851 

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 -בנושאים משפטיים וכולל מידע מקצועי תמציתי 

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

  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  

  



  האם על המשכיר לתקן נזילה בדירת השכן ? / יאיר אלוני, עו"ד    .     1
Need a lessor fix a leak in the neighbor's apartment? /Yair Aloni, Adv. 

מאמר בנושא מחויבות משכיר נכס לתקן נזקים שאינם נובעים מפגם בדירה עצמה. המאמר נכתב על ידי עו"ד יאיר אלוני, 
ועיקר התמקדותו עו"ד יאיר אלוני הינו שותף במשרד אפיק ושות' ) www.afiklaw.com( .פיק ושות'שותף במשרד א

בתחום האזרחי, ליטיגציה, מקרקעין, מכרזים ומשפט המינהלי.  עו"ד אלוני מוסמך על ידי האפוטרופוס הרשמי להחתמה 
  http://he.afiklaw.com/articles/a312את המאמר ניתן למצוא בקישור: . על יפויי כוח מתמשכים

An article on the obligation of a lessor to fix damage that does not derive from a default in the apartment itself.  The 
article was written by attorney Yair Alon, a partner at the law office of Afik & Co., Attorneys and Notary 
(www.afiklaw.com).  Yair Aloni is a partner at Afik & Co., Attorneys and Notaries, emphasizing on commercial and 
civil law, including real estate, legal advice to purchasers and sellers and negotiations of purchase and sale 
transactions.  He is certified in Israel for the execution of lasting powers of attorney. The article in English may be found 
at the link: http://www.afiklaw.com/articles/a312 

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

  צו פירוק שיתן באוסטרליה או במדיה אחרת לחברה מאותה מדיה יוכר בישראל א.
A liquidation order given in Australia or in another jurisdiction for a company of such 
jurisdiction will be recognized in Israel 

, בית המשפט המחוזי 20.05.2020גרדה בינטר נ' הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי,  5936-10-19חדלת (ת"א) [
 ] יפו, כב' השופט חגי ברנר -בתל אביב 

ת ביקשו להכיר בישראל בצווי הפירוק של החברות האוסטרליות, אשר ניתנו על ידי בתי מפרקים של מספר חברות אוסטרליו
המשפט המוסמכים לכך באוסטרליה בהליך פירוק שפתחה בו רשות המיסים האוסטרלית, כדי שיוכלו לבצע בישראל פעולות 

  במסגרת הפירוק.

ניתן כעת להכיר בישראל בצווי  2018-ם כלכלי התשע"חבית המשפט קבע, כי לאור כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקו
הפירוק האוסטרלים.  חוק חדלות הפירעון החדש קובע, כי ניתן להכיר בישראל בהליך פירוק זר ובלבד שמבקש ההכרה הוא בעל 

ה, בכובעה תפקיד שמונה בהליך הזר.  לא ניתן לאכוף בישראל הליכי אכיפת חובות מס של מדינות זרות כאשר רשות המס הזר 
זה, מבקשת לנקוט הליך גביה בישראל, אולם אם גביית המס מתבצעת לא במישרין, אלא באמצעות מפרקים שהוסמכו במסגרת 

  הליך זר שעניינו חדלות פירעון, אזיי הליך הפירוק ייאכף בישראל.
The liquidators of a number of Australian companies sought to recognize in Israel liquidation orders of 
Australian companies, which were given by the Australian competent Courts in a liquidation procedure 
initiated by the Australian Tax Authority, so that they could take actions in Israel. 

The Court held that in light of the entry into force of the Israeli 2018 Insolvency and Economic Reconstruction 
Law, Australian liquidation orders may now be recognized in Israel.  The new insolvency law provides that a 
foreign liquidation procedure may be recognized in Israel, provided that the applicant for recognition is the 
officer appointed in the foreign procedure. Foreign tax enforcement procedures cannot be enforced in Israel 
when the foreign tax authority, as such, seeks to initiate a collection process in Israel.  However, if the tax 
collection is carried out indirectly, through liquidators authorized under a foreign procedure relating to 
insolvency, then the liquidation procedure will be enforced in Israel. 

  מיוי דירקטור חסר מומחיות על ידי בעל מיות עשויה למוע טעה להעדר מידע על החברה .ב
Appointment by a shareholder of an incompetent director may prevent a contention of lack 
of data on the company 

, המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי 12.03.2020גפן השקעות ביומד בע"מ ואח' נ' נוסבאום ואח',  9227-03-17ת"א [
 ]בתל אביב, כב' השופט חאלד כבוב, סגן נשיא

ברה העוסקת בתחום הפארמה שעשתה אקזיט טענו כי מכרו את מניותיהם בחברה בעבור נזיד עדשים בעלי מניות לשעבר בח 
משום שבמסגרת ישיבות הדירקטוריון הוצגו לדירקטורים מטעמם, שהיו נעדרי מומחיות בתחום, דיווחים כוזבים וחלקיים בקשר 

  עם מצבה הפיננסי של החברה ודרשו פיצוי שישקף את חלקם באקזיט. 

המשפט קבע כי בעלי המניות לשעבר אינם זכאים לפיצויים, משום שהסיבה למכירת המניות בזול היתה היעדר הכשירות  בית
והמומחיות של הדירקטורים מטעם בעלי המניות, ולא כתוצאה מהצגת מצגי שווא. חוק החברות קובע חובה לערוך פרוטוקולים 

ואת עמדת המשתתפים, כך שיאפשר למי שלא נכח בישיבה לעקוב אחר במהלך ישיבות דירקטוריון ועליהם לשקף את הדיון 
הנושאים שנדונו. עם זאת, אין חובה לפרט בפרוטוקול את מהלך הדיון כולו לפרטיו. מעצם קיומה של חובת הזהירות של דירקטור 

אמצעים סבירים לקבלת המידע   כלפי חברה, הוא נדרש לעמוד בשני תנאים: קיומה של מידה נאותה של מיומנות וכישורים, ונקיטת
הנוגע לכדאיות הפעולות המובאות לאישורו. על מנת שדירקטור יוכל למלא את חובותיו, מוקנות לו סמכויות רבות, כגון הזכות 
לקבל את מסמכי החברה ולבדוק את נכסיה. לפיכך, דירקטור אינו יכול לקבל פטור מאחריות להחלטות שהתקבלו על ידו בטענה 

ה כשיר לכהן ככזה. כאן, נוכח אופן התנהלותו של ענף הפארמה, אין לראות בכל שיח, פגישה או מגעים עם חברת תרופות כי לא הי
ומתן מחייב, המצדיק בהכרח דיווח לדירקטוריון החברה, וניתנה להם התייחסות מספקת בישיבות הדירקטוריון.  בעלי המניות -משא

עמם כלל לא היו כשירים לבצע את תפקידם משעה שנעדרו את המיומנות והמומחיות עצמם עמדו על כך שהדירקטורים שמונו מט
הנדרשים. בנסיבות אלה, היה מצופה מהם לנקוט באמצעים נוספים, דוגמת הקפדה יתרה על השתתפות בישיבות הדירקטוריון, 

  .אלא שבפועל לא עשו כן ולכן בעלי המניות לשעבר אינם זכאים לפיצוי בגין המכירה
Past shareholders in a pharmaceutical company which made an “exit” claimed they pre-sold their shares for 
a dime, because during board meetings the directors appointed on their behalf, who lacked expertise in the 



  
specific field, were presented with false and partial reports regarding the company's financial condition. The 
past-shareholders therefore claimed damages reflecting their part in the “exit”.  

The Court held that the past shareholders are not entitled to damages, as the cheap sale was made due to 
lack of expertise of directors appointed on their behalf, and not due to false presentations. Israeli Companies 
Law sets an obligation to draft minutes during board meetings, in order to reflect the discussion and attendees' 
position, so that those who did not attend the meeting may be kept posted. However, it is not obligatory to 
detail the entire course of discussion. By virtue of the duty of care of the director towards the company, the 
director is required to meet two conditions: The existence of a proper degree of skill and competence, and the 
taking of reasonable measures to obtain information regarding the feasibility of the actions which are brought 
for approval. For a director to fulfill such obligations, the law grants vast powers, such as the right to receive 
company's documents and inspect its assets. Therefore, a director may not be exempted from the 
responsibility for decisions made by him on the grounds of incompetence to serve as such. Here, in view of 
the conduct of the pharma industry, not every mere discussion with a potential purchaser needs to be reported 
to the board, and such contacts were adequately addressed as indicated in the minutes. The past 
shareholders themselves were aware that the directors appointed on their behalf were incompetent to act as 
such, as they lacked the necessary expertise. Under these circumstances, they were expected to take 
additional measures, such as strict adherence to participation in board meetings, but in practice have not 
managed to do so. Thus, the past shareholders are not entitled to damages. 

 בעל שליטה אחראי אישית אם מכר מניות בתנאים המפקירים את החברה לסיכון של "שוד" משאביה. ג
A controlling shareholder is liable if sold shares under terms that put the company at risk of 
being “looted” of its assets 

,  18.06.2020רו"ח חן ברדיצ'ב בתפקידו כנאמן על הסדר הנושים של פויכטונגר תעשיות בע"מ נ' עזריאל פויכטונגר,  7657/17עא [
  ]ארז, יוסף אלרון ויעל וילנר - פטים דפנה ברק בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, כבוד השו 

  בעל שליטה בחברה מכר אחזקותיו לרוכשים אשר הביאו בסופו של דבר לקריסת החברה.  

בית המשפט העליון קבע בעל השליטה לא הפר את חובת הגינות ולא פעל שלא כדין למרות שהחברה קרסה לאחר 
אי במקרה של "מכירה חובלת", כלומר מכירת מניות בתנאים מכירת השליטה.  בעל מניות שליטה עשוי להיות אחר

המפקירים את החברה לסכנה של "שוד" משאביה. החוק קובע כי על בעל השליטה מוטלת החובה לפעול בהגינות 
כלפי החברה.  חובת ההגינות של בעל השליטה היא החובה לשקול בין שיקוליו את טובת החברה ולא רק את טובתו 

יטה יחשב כאחראי אם ידע על נסיבות המנבאות בסבירות גבוהה כי כתוצאה ממכירת שליטתו החברה שלו.  בעל של
תקרוס, אף אם רוכש השליטה לא היה בעל כוונת זדון מלכתחילה ולא תכנן מראש לרוקן את החברה מנכסיה.  כאן, 

מצב כלכלי קשה, אך בעל השליטה ידי אדם הנאשם בעבירות כלכליות חמורות ושהיה מצוי ב-קבוצת הרוכשים נוהלה על
ערך בירורים שונים אשר הפיגו את החשש ולא ניתן היה לצפות ברמת וודאות גבוהה כי המכירה מסכנת את קיום 
החברה.  כמו כן, למרות שסכום העסקה היה גבוה הוא לא היה מופרז או בלתי סביר ולבעל השליטה לא היה כל מידע 

  בדבר יכולתה של הרוכשת לממן את העסקה.ממשי שיכול היה לעורר את חשדו 
A controlling shareholder sold his holdings to purchasers who eventually caused the collapse of the company. 

The Supreme Court held that the controlling shareholder did not breach the fiduciary duty and did not act 
unlawfully even though the company collapsed after the transaction. A controlling shareholder may be liable 
in the event of a sale to a “known looter", that is, the sale of shares under conditions that leave the company 
at risk of being "looted" of its resources. Israeli law states that a controlling shareholder has a fiduciary duty 
towards the company. The controlling shareholder's fiduciary duty is the duty to consider, among its 
considerations, the benefit of the company and not only its own.  A controlling shareholder will be held liable 
if knew of circumstances teaching high probability that the outcome of the transaction and selling of the control 
will be the collapse of the company, even if the purchaser did not have a malicious intent in the first place and 
even if such did not plan to empty the company from its assets.  Here, the group of purchasers were managed 
by a person accused of serious financial felonies and was in a difficult financial state, but the controlling 
shareholder made various inquiries which dispelled the concern and it was not anticipated, with high certainty, 
that the transaction jeopardizes the existence of the company.  Also, although the transaction amount was 
high, it was not excessive or unreasonable and the controlling shareholder did not have any actual information 
that could raise suspicion as to the purchaser's ability to finance the transaction. 

  עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה     .3

  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

  דינה כסף שהתקבל כתוצאה מזכיה במכרז לאחר תיאום בין המשתתפים במכרז יחולט על ידי המ א. 
Funds received as a result of a tender won due to coordination between the tender 
participants will be forfeited by the State 

ירון בלווא נ'   6339/18, בית המשפט העליון, כב' הנשיאה אסתר חיות, עפ 17.06.2020ירון בלווא נ' מדינת ישראל,  2168/20דנפ [
, בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים, כב' השופטים עוזי פוגלמן, ג'ורג' קרא, אלכס  15.01.2020מדינת ישראל,  

 ] שטיין 

ו במכרז גיבשו הסדר לפיו חלקם יזכו במכרז על ידי כך שהאחרים יגישו במכוון הצעות במחירים קבלנים שהשתתפ
  גבוהים כדי ליצור מראית עין של תחרות ובתמורה, הזוכים יעסיק את הקבלנים האחרים או יפצה אותם. 



  
ונות הזוכים במרמה, בית המשפט העליון קבע, כי מדובר בעבירת הלבנת הון מכיוון שתקבולי המכרז הועברו לחשב

מדובר בפעולה ברכוש אסור ולכן הכספים יחולטו על ידי המדינה. חוק איסור הלבנת הון מאפשר לחלט רכוש שנעברה 
בו עבירה מהעבירות שמפורטות בחוק, שימש לביצוע העבירה או איפשר את ביצועה, והכל כאשר מדובר ברכוש 

תואם את שתי תכליותיו של הסדר החילוט שבחוק: התכלית  שהושג כשכר העבירה או כתוצאה מביצועה.  הדבר
ההרתעתית שעניינה פגיעה בתמריץ הכלכלי שיש לעבריין בביצוע עבירות מקור (העבירות שמפורטות בחוק), והתכלית 
הקניינית שלפיה החילוט נועד להוציא רכוש מידיו של מי שלא זכאי לו כדין. קיימים מקרים בהם לא יבוצע חילוט, 

קשורים לאדם עצמו ולהליך שננקט בעניינו, לרבות היעדר הליכים קודמים, אולם חריגים אלה יפורשו בהתאם וה
לתכליות החוק. כאן, הקבלנים ביצעו עבירה של הסדר כובל ותיאום מכרז ועל כן כלל הכספים שהרוויחו כתוצאה 

עות לעובדה שעל הכספים האסורים שולם מהעבירה הם רכוש שבוצעה בו פעולה בידיעה שהוא רכוש אסור.  אין משמ
 מס ואין לנכות מהכספים המחולטים הוצאות שהוצאו כדי לייצר את ההכנסה.

Contractors who participated in a tender conspired that some would win the tender by way of the others 
intentionally submitting high offers, thus creating false competition. In return, the winners would hire the others 
or compensate them . 

The Supreme Court held that the actions constitute money laundering because the tender receivables were 
fraudulently transferred to the winners’ accounts, and thus are actions in forbidden property and are to be 
forfeited by the State. The Israeli Prohibition on Money Laundering Law allows the forfeiture of property that 
is the result of one of the offences stipulated in the law, was used to commit the offense or to facilitated, and 
was obtained as consideration for the offence or as a result of the offense.  This aligns with the two rationales 
of the forfeiture arrangement: Deterrence by reducing the economic incentive to commit such offenses, and 
the proprietary related rationale, taking the property from the hands of those who are not legally entitled 
thereto. There are circumstances where forfeiture will be avoided and are related to the individual and the 
procedure taken, including lack of priors, but such exceptions would be construed under the rationales of the 
law. Here, the contractors committed a felony of restrictive arrangement and coordination of a tender and thus 
all tender receivables are property on which actions were taken under the knowledge of such being a forbidden 
property.  The fact that tax was paid on the forbidden funds does not matter and expenses incurred in order 
to create such receivables will not be deducted. 

  חייב היודע על המחאת חיוב אך למרות זאת משלם לממחה נשאר חב אישית לנמחה  .ב
A debtor knows about an assignment of debt but pays the assignor instead of paying the 
assignee will still be in debt to the assignee 

, בית המשפט המחוזי Aftergut N.Zonen b.v.b.a, 03.06.2020הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמ נ'  32148-06-15ת"א [
 ]בתל אביב, כב' השופט נפתלי שילה

בנק העמיד אשראי לחברה כנגדש שיעבוד נכסיה. החברה התקשרה בעסקה, כאשר על החשבוניות שהוצאו לצד השני נכתב 
  בר ישירות לבנק, ולא לחברה, אולם הצד השני שילם את הכסף לחברה ולא לבנק. מפורשות כי על התשלום להיות מוע

בית המשפט קבע, כי לקוח החברה שהעביר את הכסף לחברה ולא לבנק חייב את הכסף לבנק באופן אישי.  אם מנוסח הוראת 
הזכות לפירעון התשלום הומחתה   התשלום עולה כי היא בלתי חוזרת, היא עשויה ללמד כי מדובר בהמחאת זכויות, שמשמעותה כי

שהינו העברת בעלות בזכות.   -שהינו חילוף נושים, והיסוד הקנייני    -לצד שלישי. המחאת זכויות מורכבת משני יסודות: היסוד החוזי  
ת משמעותו של חילוף הנושים הינה כי הנושה המקורי, הממחה, חדל להיות נושהו של החייב, והצד השלישי, הנמחה, הופך להיו

נושהו של החייב לכל דבר ועניין. ככלל, באין הסכם אחר, התוצאה של העברת זכות היא, שהנמחה נעשה נושה של החייב במקום 
הממחה, אבל כל עוד לא נפרע החוב, זכאי הנמחה לגבות את המגיע לו גם מהממחה וגם מהחייב. חייב שקיבל הודעה על המחאת 

אלא רק לנמחה.  כאן, על חשבוניות העסקה שהוצאו נכתב במפורש שהתשלום צריך הזכות אינו רשאי לשלם את הכסף לממחה 
  להיות מבוצע לבנק ולכן כאשר הועבר התשלום לחברה במקום לבנק, נוצר חיוב אישי כלפי הבנק.

A bank provided credit to a company against a charge on its assets. The company engaged in a transaction 
and issued invoices explicitly stating that payment is to be paid directly to the bank, and not to the company, 
but the counterparty paid the funds to the company and not to the bank. 

The Court held that the counterparty who paid the funds to the company and not to the bank personally owes 
the funds to the bank.  If a payment order indicates that it is irrevocable, this indicates an assignment of rights, 
and that the right to receive the payment was assigned to a third party. Assignment of rights consists of two 
elements: A contractual element in the form of creditors' subrogation, and a property element, in the form of 
transfer of ownership in the original creditor’s rights. Subrogation means that the original creditor ceases to 
be the debtor's creditor, and the third party becomes the creditor for all intents and purposes. In general, in 
the absence of any other agreement, the result of such assignment is that if the debt is not repaid, the third 
party is entitled to collect the payment from both the debtor and the assignor. Here, the transaction invoices 
specifically stated that the payment is to be made to the bank.  Thus, when the counterparty paid tto the 
company and not the bank, , a personal obligation to the bank was created. 



  

 עדכוני מקרקעין  . 4
Real Estate Law Updates 

 מתווך רשאי לגבות עמלת תיווך ישירות משוכר הדירה גם אם פעל מטעם המשכיר
A realtor may charge brokerage fee from the lessee even if acted on behalf of the lessor 

, בית המשפט  21.06.2020) בע"מ, 23-שניר בן עובדיה נ' מטרופוליס ייזום השקעות ונכסים (המאה ה 55235-08-19עא (ת"א) [
 ]משפט לערעורים אזרחיים, כב' השופטת אביגיל כהן-יפו בשבתו כבית -המחוזי בתל אביב 

וכר של דירה נפגש עם מתווך מטעם המשכיר וסיכם מולו את תנאי השכירות.  רק לאחר מכן דרש המתווך דמי תיווך ש
  מהשוכר.  

בית המשפט קבע כי אין כל מניעה מהמתווך מטעם המשכיר לגבות עמלת תיווך מהשוכר.  החוק קובע כי שוכר לא יישא 
י ובכלל זה דמי תיווך למתווך אם המתווך פעל מטעם המשכיר. במישרין בתשלומים שהמשכיר חב בהם כלפי צד שליש

עם זאת, הכוונה היא לתשלומים שבהם חב המשכיר ומועמסים בעקיפין על השוכר.  אין מניעה למתווך לקבל דמי תיווך 
ווך משוכר באופן עצמאי, אם אין מדובר בתשלום שהשוכר משלם "במקום" המשכיר. למתווך מותר לבקש ולקבל עמלת תי

מכל צד לעסקה.  כאן, המתווך לא דרש דמי תיווך מהמשכיר ולא קיבל ממנו דמי תיווך. הוא דרש דמי תיווך מהשוכר בלבד 
בגין חלקו של השוכר בעסקה ואין המדובר בדרישה בלתי חוקית בייחוד כאשר הוא היה הגורם היעיל ובלעדיו לא הייתה 

  נעשית העסקה.
A lessee of an apartment met with a realtor of the lessor and agreed the terms of the lease.  Only thereafter the 
realtor demanded brokerage fee from the lessee. 

The Court held that it is not prohibited that the realtor of the lessor charge the lessee brokerage fee. Israeli law 
sets that a tenant may not be burdened with payments that the lessor owes to a third party, including  brokerage 
fee if the broker acted on behalf of the lessor. However, this refers to debts of the lessor that are attributed to the 
lessee. There is no restriction on the broker charging brokerage fees independently from the lessee, if such are 
not a payment that the lessee pays "in lieu" of the lessor. The broker may request and receive brokerage fee 
from any side of the transaction. Here, the broker did not charge brokerage fee from the lessor and did not receive 
brokerage fee from him.  He demanded brokerage fees solely from the lessee for the lessee's part in the 
transaction and this is not an illegal demand especially when he was the effective factor in the transaction and 
without him the transaction would not have been made. 
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  */ יאיר אלוי, עו"ד האם על המשכיר לתקן זילה בדירת השכן ?

מרכז העיר אך זמן קצר לאחר כיסתם לדירה החלו להבחין בזקי ביין משותף בלשכור דירה ב וביקש  שוכרים

יכולים השוכרים האם  .בדיעבד התברר כי המקור לרטיבות הוא זילה אצל השכן .רטיבות קשים בתקרת הדירה

  ?  או פיצוי בגין אי הוחות ועוגמת הפש לדרוש מהמשכיר לתקן את הזילה

בהתאמה כשהוא שמיש, ראוי למגורים והכס המושכר אחת החובות המרכזיות החלות על משכיר היא מסירת 

תקופת ככל שמתגלים ליקויים או פגמים בתשתיות הדירה המושכרת במהלך  . מלאה למה שהוסכם עם השוכר

מיום שקיבל ימים  30-ולא יאוחר מתוך זמן סביר במושכר את הפגם לתקן על פי החוק המשכיר  מחויב השכירות

גורם הפרעה   והוא "קל ערך"שאיו ליקוי  .  פגם המחייב תיקון על ידי המשכיר הוא כזהאת ההודעה לכך מהשוכר

כך למשל, תקלות במערכות    .המוסכם ביו ובין השוכרשל ממש לשימוש הרגיל במושכר או לשימוש בו על פי 

 זילות,  (כגון: פיצוצי צרת, המפריעות לשימוש הרגיל במושכר  וכן תקלות  )  וכו'  הדירה (כגון: גז, איסטלציה, חשמל

  .הוכרו בעבר ככאלה שבאחריות המשכיר לתקן טחב, בעיות איטום וכיוצ"ב)  זקי רטיבות,

על ידי  יחשבו ככאלה המחייבים תיקון "דחוף"    מגורים בדירה באופן סביר  יםמאפשר  ם שאים  מיפגכי    ,החוק קובע

ככל שהמשכיר איו עומד .  המשכיר בתוך זמן סביר ולא יאוחר משלושה ימים מיום שקיבל דרישה כאמור

ש מן לתקן את הפגם בעצמו ולדרו  לבחור באםהשוכר בהתחייבות זו, חרף התראות שתן בעיין למשכיר, רשאי 

ההתאמה, -להפחית את דמי השכירות, כל עוד לא תוקן הפגם או את איאו  הוצאותיו הסבירות המשכיר את החזר

    עוצמת הפגיעה ובשים לב לאופי הפגם והיקפו.ביחס ישיר ל ובלבד שההפחתה עשית

להתחשב במגוון דרישת השוכר מהמשכיר לתקן ליקויים עשית באופן שרירותי וזאת מבלי עם זאת, לעיתים 

 כך למשל, במקרה שדון  .ובכלל זה מאמציו של המשכיר לתיקון התקלה שגרמה בשל מחדליו של צד ג' שיקולים

המשכיר הפר את חובתו לתקן מקור אשר טען ששוכר  דחתה תביעתהשלום בבאר שבע בבית המשפט  לאחרוה

מקור הרטיבות כלל   בית המשפט קבע כי כירות.  בגין כך שליש מגובה דמי הששרירותית להפחית  וכי יש רטיבות

אין שום הצדקה להיעתר לדרישת השוכר בייחוד כאשר לכן לא היה בדירה אלא בדירת השכן בקומה העליוה ו 

היא מוגבלת מטבע להיכס לדירה שמעל לא חסך במאמצים על מת למצוא פתרון לבעיה, היכולת של המשכיר, ש

 . השכןהדברים וכפופה להסכמת 

לממש   שבוחר  כך למשל,  שוכר  בית המשפט לייחס אחריות תורמת גם להתהלות השוכר.  במקרים מסוימים עשוי  

אליהם חשף כבר או שוכר הטוען כי הדירה "איה ראויה למגורים"    חרף הליקויים  זכות אופציה שיתה לו בהסכם

פיצוי בגין עוגמת פש או אובדן האה מהשימוש ל זכאילהעלות טעה כי  אך מגד ממשיך להתגורר בה, יתקשה

  במו ידיו בחר להעצים את זקיו.  הוא בוחרבמושכר, שכן 

מראש ולהסדיר את חלוקת האחריות בין הצדדים  לצפות מצבים אלהמומלץ בטרם חתימה על הסכם שכירות 

לרבות קביעת דרכי פעולה בעת גילוי ליקוי, התייחסות לזקים שגרמו בשל מחדל צד ג' ופירוט הזקים שבגים לא 

מוסכם בין הצדדים.   מכל מקום,  ככל מגון פיצוי וקיזוז  תחול אחריות על המשכיר, חובת כיסוי ביטוחי וקביעת  

עו מספר אירועי רטיבות בדירה מומלץ לתת לכך גילוי אות בהסכם על מת למוע טעה להסתרת מידע שבעבר איר

והטעיית השוכר.  עדיף להסתייע בעורך דין שיסייע בעריכת הסכם השכירות ויוודא כי סעיפי האחריות וחובת 

  המשכיר כלפי השוכר עולות בקה אחד עם הוראות החוק ומציאות חיי היום יום.  
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Need a lessor fix a leak in the neighbor's apartment?/Yair Aloni, Adv.*  

Lessees wished to rent an apartment in a condominium downtown but shortly after entering the 
apartment they started to notice severe moisture damage to the apartment's ceiling.   It turned out that 
the source of the moisture is a leak in the neighbor's apartment.  Can the tenants demand that the 
lessor fix the leak or demand compensation for the discomfort? 

One of the key obligations of a lessor is to allow the lessee usable possession in the leased property, 
residential worthy and fully compliant with what has been agreed. In the event of any defects in the 
infrastructure of the leased apartment during the rental period, the lessor is obligated by law to fix the 
defect within a reasonable time and not later than 30 days from the date of receipt of a notice from 
the lessee.  A defect requiring a repair by the lessor is one that is not a "minor" defect and causes a 
real disruption to the normal use of the leased property or its use as agreed between the lessor and the 
lessee. For example, defects in the apartment systems (such as gas, plumbing, electricity, etc.) as well 
as defects that interfere with the normal use of the lease (such as: pipe explosions, leaks, moisture 
damage, mold, sealing problems, etc.) were recognized in caselaw as defects which are under the 
responsibility of the landlord to repair. 

Israeli law provides that defects that do not allow reasonablele residential use be deemed to require 
"urgent" repair by the lessor within a reasonable time and no later than three days from the date of 
receipt of such demand. To the extent that the lessor fails to comply with this obligation, 
notwithstanding notices given, the lessee may choose whether to repair the defect himself and demand 
reimbursement for reasonable expenses or reduce the rent for as long as the defect or noncompliance 
is not rectified, provided that the reduction is proportional to the defect and to the nature of the defect 
and its scope. 

However, sometimes the lessee's demand from the lessor to repair defects is made arbitrarily and 
without regard to a variety of considerations, including the lessor's genuine efforts to repair the defect 
caused by a third party's defaults.   For example, in a case recently held in the Be'er Sheva Magistrate's 
Court, the Court dismissed a claim by a lessee who contended that the lessor breached the duty to 
repair a source of moisture and that the rent should be arbitrarily reduced by a third. The Court held 
that the source of wetness was not in the apartment but in the upstairs neighbor's apartment, so that 
there is no justification for the lessee's demand, especially when the lessor did not spare the effort to 
find a solution to the problem but was naturally limited and required the consent of the neighbor. 

In some cases, the Court may also assign contributory liability due to lessee's conduct. For example, 
a lessee who chooses to exercise an option to extend the lease despite known deficiencies or a tenant 
who is contending that the apartment is "uninhabitable" but, on the other hand, continues to live in it, 
will find it difficult to make a solid argument that such are entitled to compensation for distress or 
inconvenience due to the interference to the use under the lease, as the lessee willingly chosen to 
intensify the damage. 

Prior to signing a lease agreement, it is recommended to anticipate such situations and determine the 
responsibility between the parties, including determination of the course of action when a defect is 
discovered, reference to damages caused by default of a third party, and details of the damages for 
which the lessor will not be liable, insurance coverage obligation and compensation mechanism.  In 
any case, it is advisable to disclose in the agreement any prior events of moisture in order to prevent 
a contention of concealing information and misleading the lessee.  It is advisable to consult an 
attorney who will assist in drafting the lease agreement and ensure that the clauses of liability and the 
lessor's obligation towards the lesse are in accordance with the law and the reality of daily life. 

 
 *Yair Aloni is a partner at Afik & Co., Attorneys and Notaries (www.afiklaw.com), emphasizing on commercial and civil law, 
including real estate, legal advice to purchasers and sellers and negotiations of purchase and sale transactions.  He is certified in Israel 
for the execution of lasting powers of attorney. For additional details:  +972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 




