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Afik & Co. markeert de geboortedatum van de Nederlandse schilder Rembrandt Harmenszoon van Rijn (15 juli 1606 ‐ 4 oktober 1669), een van de grootste 
beeldend kunstenaars in de kunstgeschiedenis 

 ), מגדולי הציירים בתולדות האמנות1669אוקטובר,  4 – 1606יולי,  15אפיק ושות' מציינת את יום הולדתו של הצייר ההולנדי רמברנדט הרמנזון ואן ריין (

Afik & Co. marks the date of birth of Dutch painter Rembrandt Harmenszoon van Rijn (15 July 1606 ‐ 4 October 1669), one of the greatest visual artists in the 
history of art 

 ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו / עו"ד דורון אפיק   - קינת החברות     .    1
A Dirge for the Companies - In Every Generation they Rise up to Destroy Us/Doron Afik, Esq. 

דורית (נאמנויות, צוואות ויפוי כוח - העברה בין מאמר בנושא
והצורך בהיערכות לשם כך מבעוד מועד ובסיוע עורך דין  מתמשך)

דורית של - המתמחה בתחום, ביחוד כאשר מדובר בהעברה בין
-עסק, אשר עשוי "למות" יחד עם הבעלים ככל שההעברה הבין

דורון   עו"דהמאמר נכתב על ידי    .דורית לא נבנתה מראש ובאופן נכון
מאמר בשפה העברית ניתן  את ה  .משרד אפיק ושות'מנהל של  שותף, אפיק

 http://he.afiklaw.com/articles/a313למצוא בקישור: 

An article on intergenerational transfer (trusts, wills and lasting 
power of attorney) and the need to prepare for it in advance and 
with the assistance of a lawyer who specializes in the field, 
especially when dealing with intergenerational transfer of a 
business, which may "die" with the owner if the intergenerational 
transfer is not duly prepared in advance.  The article was written 
by Doron Afik, Esq., managing partner of the law office of Afik & 
Co., Attorneys and Notary. The article in English may be found at the link:  
https://www.afiklaw.com/articles/a313 

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

  יצאה לפועל שטר חוב שנחתם כנגד הבטחה בעל פה להשקעה אינו מחייב אם ההשקעה לא . א

שלום ת"א: כאשר צד, עושה השטר, לא קיבל "ערך" או "תמורה" בגין השטר קיימת לו הגנת "כישלון תמורה" שהופכת את השטר 
  http://he.afiklaw.com/updates/10929לקריאה נוספת:   .ללא אכיף גם כאשר ההבטחה כנגד השטר הייתה בעל פה

A promissory note signed against an oral commitment for investment is not enforceable if the 
investment did not go through. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/10930 

  כשדירה אינה רשומה בטאבו אין צורך בכל רישום בטאבו כדי שמשכון יחייב כונס נכסים בפשיטת רגל. ב

מחוזי מרכז: כשדירה לא רשומה בטאבו מספיק לרשום משכון ברשם המשכונות ואין צורך ברישום אפילו של הערת אזהרה בטאבו; 
משכון שנרשם שנתיים לפני כניסה לפשיטת רגל ללא תום לב ותמורה בטל; תמורה שניתנה בעבר אינה נחשבת תמורה לצורך 

  http://he.afiklaw.com/updates/10931לקריאה נוספת:   .כך

When an apartment is not recorded at the land registry there in no need for any recording for a 
pledge to obligate a receiver in bankruptcy. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/10932 
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  .    עדכוני משפט מסחרי 3
Commercial Law Updates 

   הסכם לתקופה בלתי מוגבלת עשוי להיחשב כנוגד את תקנת הציבור ותקופתו תקוצר א. 

קביעה שהחוזה אינו מוגבל בזמן וכי הצדדים לא יוכלו להתנגד לכך, מובילה למסקנה שמדובר בסעיף  שלום ת"א:
  http://he.afiklaw.com/updates/10933לקריאה נוספת:   .הנוגד את תקנת הציבור ועל כן הוא בטל

An agreement unlimited in time may be deemed as violating public policy and will be limited.  
Read more at:  http://www.afiklaw.com/updates/10934 

    נחתםאי חתימה על הסכם בשל חוסר תום לב במשא ומתן עשויה לגרום לחוזה להיחשב כאילו  .ב

חיפה: ועדת מכרזים לא רשאית להשתהות בהכרזה על הזוכה במכרז אם לא קיימת מניעה סבירה; אי הכרזה על זוכה   מינהלי
  ates/10935http://he.afiklaw.com/updלקריאה נוספת:   .עשויה להיחשב לחוסר תום לב שיזכה בפיצוי כאילו הוכרז הזוכה במועד

Non-execution of a contract due to lack of good faith in the negotiation may cause the 
contract to be deemed as if executed. Read more at:  http://www.afiklaw.com/updates/10936 

  קמעונאי המקבל סחורה מיצרן למכירה בקונסיגנציה אחראי לסחורה שלא נמכרה אך נעלמה  .ג

שלום ב"ש: יצרן מחויב לאסוף בתום הסכם קונסיגנציה סחורה שלא נמכרה; קמעונאי שקיבל סחורה בקונסיגנציה אחראי לסחורה 
  http://he.afiklaw.com/updates/10937לקריאה נוספת:   .שנעלמה בשל רשלנותו

A retailer who received from a manufacturer goods for sale in consignation is liable for 
goods that were not sold but disappeared. Read more at:  http://www.afiklaw.com/updates/10938 

    מקרקעין עדכוני  .     4
Real Estate Law Updates 

    שוכר שממשיך להחזיק במושכר לאחר שביטל את הסכם השכירות ייחשב כמי שחזר בו מהביטול
חוזה ניתן לביטול באופן חד צדדי אולם צד שביטל חוזה נוטל סיכון שייקבע מאוחר יותר שהחוזה לא הופר ודווקא  :שלום אשקלון

לקריאה  .  הודעת הביטול היא הפרה; חוק השכירות והשאילה אינו מאפשר לצד שביטל את ההסכם להישאר במושכר מכוח הסכם מכללא
  http://he.afiklaw.com/updates/10939נוספת: 

A tenant that continues to hold the asset after terminating the lease may be deemed to have 
withdrawn from the termination. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/10940 

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 -משפטיים וכולל 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.

  klaw.comhttp://www.afiלמאגר 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  

  



  ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו / עו"ד דורון אפיק   - קינת החברות     .     1
Need a lessor fix a leak in the neighbor's apartment? /Yair Aloni, Adv. 

דורית (נאמנויות, צוואות ויפוי כוח מתמשך) והצורך בהיערכות לשם כך מבעוד מועד ובסיוע -מאמר בנושא העברה בין
דורית של עסק, אשר עשוי "למות" יחד עם הבעלים ככל -עורך דין המתמחה בתחום, ביחוד כאשר מדובר בהעברה בין

דורית לא נבנתה מראש ובאופן נכון. המאמר נכתב על ידי עו"ד דורון אפיק, שותף מנהל של משרד אפיק -שההעברה הבין
ובניו יורק והוא השותף המנהל של משרד אפיק ושות' המתמקד הינו נוטריון ועורך דין המוסמך בישראל דורון אפיק  עו"ד .)www.afiklaw.com( ושות'

רבות דיני חברות, דיני מקרקעין, עסקאות בינלאומיות ופיננסיות, לרבות עסקאות מיזוג ורכישה, מימון ומשפט ימי ואף הרצה בתחומי מומחיותו, להנפקות באוסטרליה,  ב
מחוץ  ית בירושלים. עו"ד אפיק בוגר הכשרה של האיחוד האירופי ביישוב סכסוכים בינלאומייםבאוניברסיטה העבר Executive MBAבמסגרת תואר מנהל עסקים 

את המאמר ניתן למצוא בקישור:  .לכותלי בית המשפט (גישור ובוררות) ומשמש גם כבורר וכנאמן בנאמנויות ישראליות ובינלאומיות
/he.afiklaw.com/articles/a313http:/  

An article on intergenerational transfer (trusts, wills and lasting power of attorney) and the need to prepare for it in 
advance and with the assistance of a lawyer who specializes in the field, especially when dealing with 
intergenerational transfer of a business, which may "die" with the owner if the intergenerational transfer is not duly 
prepared in advance.  The article was written by Doron Afik, Esq., managing partner of the law office of Afik & Co., 
Attorneys and Notary (www.afiklaw.com).  Doron Afik, Esq. is a notary public and an attorney admitted to practice in Israel and 
New York and is the managing partner of Afik & Co., Attorneys and Notaries.  Doron served an adjunct professor at Hebrew University Doron 
teaches Mergers and Acquisitions as part of the EMBA program.  Doron's practice focuses primarily on Australian IPO’s, international 
transactions, including mergers and acquisitions, dispute resolution and issues of public law.  He is a graduate of a European Union alternative 
disputes resolution course and the ICC Master Class for arbitrators and also serves as arbitrator. The article in English may be found at the 
link: http://www.afiklaw.com/articles/a313 

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

  שטר חוב שחתם כגד הבטחה בעל פה להשקעה איו מחייב אם ההשקעה לא יצאה לפועל א.
A promissory note signed against an oral commitment for investment is not enforceable if 
the investment did not go through 

]יפו, כב' השופט נמרוד אשכול  –אביב  , בית משפט השלום בתל  29.06.2020יוסף שוחט נ' רון סלע,    21303-05-17תא (ת"א)  [

דולר כשהוא מבטיח בעל פה כנגד כך להשקיע   350,00שני יזמים הוחתמו על ידי משקיע על הסכם הלוואה ושטרות חוב בגובה של  
ה" בחברה שלהם מיליון דולר.  עד למועד חתימת השטרות והסכם הלוואה לא היו היזמים חבים אישית ל"מלווה" דבר, שכן ה"מלוו

דולר בלבד לטובת פעילויות שונות בהן היה מעורב ה"מלווה" יחד עם  160,000העביר בהזדמנויות נפרדות סכום מצטבר של כ
שותפיו והיזמים פעלו מכוח חברה זרה כקבלני ביצוע בלבד.  ההשקעה לא בוצעה אך מספר שנים לאחר מכן דרש המשקיע 

  מהיזמים לשלם על פי שטרות החוב. 

בע שלא ניתנה כל תמורה בגין השטרות והיזמים אינם חייבים בתשלום כלשהו.  טענת הגנה מסוג "כישלון תמורה" בית המשפט ק 
תתקבל כאשר צד, עושה השטר, לא קיבל "ערך" או "תמורה" בגין השטר.  כאן החתימה על השטרות והסכם ההלוואה לא עמדה 

בעל פה להשקיע במיזם משותף מיליון דולר. לא סביר שהיזמים בפני עצמה אלא נעשתה כחלק מעסקה אחרת וכנגד התחייבות 
חתמו מרצונם על השטרות לצורך הבטחת הכספים שכבר עברו (בסכום שהוא פחות ממחצית מהסכום הקבוע בשטרות), שכן 

לל לא אדם סביר שהינו איש עסקים ופועל למטרת רווח, לא יתקשר בעסקה בה יצטרך להחזיר כפל ההלוואה שכלל לא לקח וכ
היה חייב בפירעונה.  מאחר והחתימה על השטרות נעשתה כנגד הבטחה בעל פה להשקעה של מיליון דולר במיזם שלא יצא 

  לפועל ולא הועברה כל השקעה קיים כישלון תמורה מלא ועל כן אין היזמים חבים בדבר. 

  דורון אפיק ויאיר אלוני ממשרד אפיק ושות'.למען הגילוי המלא יצוין, כי בהליך זה ייצגו את היזמים עורכי הדין 
Two entrepreneurs were signed on a loan agreement and promissory notes in the amount of USD 350,000 
by an investor promising against this to invest a million Dollars in a company of theirs. Until the point of signing 
the notes and the loan agreement the entrepreneurs did not personally owe the “lender” anything, because 
the “lender” transferred in several occasions amounts accumulating to USD 160,000 for activities of the 
“lender” with his partners and the entrepreneurs acted as part of a foreign company as contractors.   The 
investment did not take place but years later the investor demanded the entrepreneurs to pay on the 
promissory notes. 

The Court held that the promissory note was not supported by consideration and therefore the entrepreneurs 
do not owe any payment.  A " failure of consideration" defense will be accepted when a party, the note grantor, 
did not receive "value" or "return" for the promissory note. Here, the signing of the promissory notes and the 
loan agreement did not stand on its own but was done as part of another transaction and against an oral 
commitment to invest a million dollar in a joint venture. It is unreasonable that the entrepreneurs willingly 
signed the notes to secure the transfer of funds that were already transferred (in an amount which is less than 
the amount of the notes) because a reasonable person who is a business person and operating for profit 
would not have entered into a transaction where he will have to repay double of a loan that he did not take 
and was not liable for. Because the execution of the notes was against an oral promise to invest a million 
Dollars in a joint venture that did not consummate and the investment was not made there is a full failure of 
consideration and therefore the entrepreneurs are not liable at all. 

For full consideration it is noted that the entrepreneurs in this case were represented by attorneys Doron Afik 
and Yair Aloni of Afik & Co. 



  

  שמשכון יחייב כוס כסים בפשיטת רגלכשדירה איה רשומה בטאבו אין צורך בכל רישום בטאבו כדי  .ב
When an apartment is not recorded at the land registry there in no need for any recording 
for a pledge to obligate a receiver in bankruptcy 

לוד, -, בית המשפט המחוזי מרכז14.05.2020עו"ד שלמה הנדל  נ' ב.ה.נ.ו אפנת מישל יבוא בע"מ,    9900-07-17פשר (מרכז)  [
 ]נוטוביץ- כב' השופטת עירית וינברג

זכויות שלו בדירה.  מכיוון שהדירה טרם נרשמה בטאבו, נרשם המשכון רק ברשם המשכונות ולא   אדם נטל הלוואה וכנגדה מישכן
במרשם המקרקעין ובמרשם המקרקעין אף לא נרשמה הערת אזהרה על התחייבות לרשום בעתיד משכנתא.  כמעט שנתיים 

  לאחר מועד רישום המשכון נכנס אותו אדם להליכי פשיטת רגל.

כון נרשם בחוסר תום לב ומבלי שניתנה כנגדו תמורה ועל כן בטל.  משכון נעשה בהסכם בין חייב לבין בית המשפט קבע, המש
נושה ובמישור היחסים בין שניהם אין צורך בכל אקט נוסף כדי לתת תוקף למשכון. עם זאת, כדי לתת למשכון תוקף כלפי צדדים 

רש רישום במרשם המקרקעין.  כאן לחייב לא היו זכויות מקרקעין אחרים הוא דורש רישום וכאשר מדובר במשכון על מקרקעין נד
אלא רק זכות חוזית לקבל את הדירה ולכן רישום ברשם המשכונות היה מספק ואף לא נדרש רישום הערת אזהרה במרשם 

נעשה פושט המקרקעין על התחייבות לרשום בעתיד משכנתא.  אם אדם העניק נכס (כשהענקה היא לרבות רישום שיעבוד) והוא  
- רגל לפני שעברו שנתיים מיום ההענקה, ההענקה בטלה אלא אם נעשתה לטובת קונה או בעל שעבוד בתום לב ובתמורה בת

ערך.  כאן, המשכון לא נעשה בגין כספים שיועברו על פיו אלא כדי להבטיח כספים שכבר הועברו בעבר, כשהנושה ידע על קשיים 
  נס להליכי פשיטת רגל תוך פחות משנתיים ולכן המשכון בטל.כלכליים של החייב וכאשר החייב נכ

A person took out a loan and against it mortgaged his rights in an apartment. Because the apartment has not 
yet been recorded at the Land Registry, the mortgage was registered only with the Mortgage Registrar and 
not in the Land Registry and even a cautionary note on the future obligation to record a mortgage was not 
recorded. Almost two years after the date of recording, the person went into bankruptcy proceedings. 

The court held that the pledge was recorded in bad faith and without consideration and is therefore void. A 
pledge is made by an agreement between a debtor and a creditor and on the level of the relationship between 
the two no further act is necessary to affect the pledge. However, in order affect the mortgage vis-a-vis other 
parties recording is required and when it comes to a mortgage on real estate, recording in the Land Registry 
is required. Here the debtor had no real estate rights but only a contractual right to receive the apartment and 
therefore recording with the Mortgage Registrar was sufficient and no recording of a cautionary note was 
required in the Land Registry on an undertaking to register a mortgage in the future. If a person has granted 
a property (including grant of a pledge) and became bankrupt before two years have elapsed from the date 
of the grant, the grant is void unless made in favor of a purchaser or pledgee in good faith and against a 
valuable consideration. Here, the pledge was not made in respect of funds transferred under it but to secure 
funds already transferred in the past, when the creditor knew of the debtor's financial difficulties and when the 
debtor went into bankruptcy in less than two years and therefore the pledge is void. 

  עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה     .3

  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

  הציבור ותקופתו תקוצרהסכם לתקופה בלתי מוגבלת עשוי להיחשב כנוגד את תקנת א.  
An agreement unlimited in time may be deemed as violating public policy and will be limited 

יפו,    - ית המשפט השלום בתל אביב , ב 22.04.2020א. דורון מימון והשקעות בע"מ נ' דנישרא אינטרנשיונל בע"מ,    25130-02-18ת"א   [
 ] כב' השופטת דורית קוברסקי 

חברה העוסקת בתיווך פיננסי לצורך גיוס הלוואות התקשרה עם לווה לשם הסדרת מימון חוץ בנקאי מצד ג'. ההסכם 
היעיל בגיוס בין החברות כלל סעיף לפיו ההתקשרות אינה מוגבלת בזמן, ואינה מצריכה מחברת התיווך להיות הגורם  

  ההלוואות, ולחברה הלווה לא תהיה כל טענה בעניין זה. הלווה סירבה לשלם דמי תיווך על הלוואות נוספות שקיבלה.

שנים.  חוזה לזמן בלתי קצוב,  4בית המשפט קבע, כי מכיוון שהחוזה לא היה קצוב בזמן יש לקצוב אותו לתקופה של 
דדים, נוגד את תקנת הציבור ויש לבטלו חלקית ולתחום את ההתקשרות אשר לא מאפשר את סיומו על ידי אחד מן הצ

לזמן סביר לקיומה.  על מנת לקבוע האם חוזה או סעיף בו נוגדים את תקנת הציבור יש לבדוק האם ההסכם או הסעיף 
עומדים בקנה אחד עם תפיסות היסוד וערכי הבסיס של החברה וההשקפה המקובלת על הציבור הנאור באשר 

נהגות ראויה או בלתי ראויה ביחסים חוזיים בין פרטים. עם זאת, מול תקנת הציבור יש לאזן זכויות ואינטרסים להת
אחרים. כאן, יש לאזן בין הסכמת הצדדים אשר יש לתת לה תוקף ובין הערך החברתי וההשקפה המקובלת לפיה חוזים 

בעניין זה, וחברת התיווך אינה נדרשת להיות יעילה אינם נערכים לצמיתות וכי קביעה לפיה ללווה לא תהא כל טענה 
אינן סבירות. כל אלה מובילים למסקנה שמדובר בסעיף הנוגד את תקנת הציבור ולכן יש לקצר את  –בגיוס ההלוואה 
 תקופת ההסכם.

A company specializing in brokerage for the raising of financial loans entered into an agreement with a 
borrower for off-bank loan from a third party. The agreement between the companies included a clause, 
according to which the agreement was unlimited in time, does not require the broker to be the effective cause 
in securing the loan and prevented the borrower from contesting this issue. The borrower refused to pay 
brokerage fees for additional loans taken. 

The Court held because the agreement was not time-limited it should be set for four years.  An agreement, 
which is unlimited in time, and does not empower one of the parties to terminate it, is in violation of public 
policy and must be partially invalidated and limited to a reasonable time under the circumstances. In order to 
determine whether an agreement, or a specific clause in such, are in violation of public policy, one must check 
whether the agreement or the clause are in line with basic perceptions and values held by the society and 



  
public view regarding the appropriate or non-appropriate behavior as to contractual relations between parties. 
However, public policy need be balanced against other rights and interests. Here, one must balance between 
the parties consent, which need be honored, and the social norm and public view that does not favor 
everlasting agreements, and which views a clause preventing a party from contesting this issue, while the 
broker is not required to be the effective cause in securing a loan – as unreasonable. All this leads to the 
conclusion that the clause is in violation of public policy and the agreement period need be shortened. 

  אי חתימה על הסכם בשל חוסר תום לב במשא ומתן עשויה לגרום לחוזה להיחשב כאילו נחתם  .ב
Non-execution of a contract due to lack of good faith in the negotiation may cause the 
contract to be deemed as if executed 

משפט -, בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית01.06.2020מוניות גרין ליין בע"מ נ' עיריית חיפה,  16567-09-19תמ (חי') [
 ]לעניינים מנהליים, כב' השופט ד"ר מנחם רניאל

שירות מוניות במשך חודשים רבים למרות פניות חוזרות ועדת המכרזים של עירית חיפה לא דנה בתוצאות של מכרז להפעלת 
ונשנות, כשהיא טוענת שהיה צורך לחברי הוועדה ללמוד את המכרז ולכן דנו במכרזים אחרים וכי יו"ר הועדה לא היה נוכח בישיבה. 

  לבסוף ביקש המציע שאמור היה לזכות לקבל חזרה את הערבות הבנקאית שהפקיד. 

יע זכאי לפיצוי על התקופה החל משבועיים לאחר שניתן היה לכנס את הוועדה ועד המועד בו ביקש בית המשפט קבע, כי המצ
לקבל חזרה את הערבות הבנקאית, כאילו זכה במכרז והפעיל את השירות.  לוועדת המכרזים יש סמכות לדחות את הדיון במכרז, 

כדי שחברי ועדת המכרזים ילמדו את החומר מכיוון שעליהם   אך עליה להפעיל סמכות זו בצורה סבירה. אין מקום לדחות את הדיון
ללמוד אותו מבעוד מועד, וגם לא סביר לדחות את הדיון בשל אי נוכחותו של יושב ראש ועדת המכרזים.  כאשר מציע מבקש לקבל  

שלו מהמכרז. חזרה את הערבות הבנקאית שהפקיד, להבדיל ממצב בו הערבות נשלחת לו שלא מרצונו, מהווה הדבר נסיגה 
במצב בו חוזה עומד להיכרת ותנאיו ברורים אך בשל חוסר תום לב של אחד הצדדים הוא לא נכרת, ניתן לקבל פיצוי כאילו נכרת 
החוזה והופר על ידי הצד שפעל בחוסר תום לב.   כאן כל התנאים היו מוסכמים, ונותרה רק הכרזה על ההצעה הגבוהה ביותר 

, בשל חוסר תום לב של וועדת המכרזים זכאית הזוכה לפיצויים בשל ההכנסה שנמנעה ממנה בין המועד במכרז כהצעה הזוכה ולכן
  הסביר להכרזה עליה כזוכה במכרז וחתימת הסכם עמה לבין המועד שבו הוחזרה לה הערבות לפי בקשתה. 

The Haifa Municipality Tender Committee did not discuss the results of a taxi service tender for many months 
despite repeated inquiries, contending that it was necessary for committee members to study the tender and 
therefore discussed other tenders and that the chairman of the committee was not present. Finally the bidder 
that was supposed to have won demanded to receive back the bank guarantee deposited. 

The Court held that the bidder was entitled to compensation for the period commencing two weeks after the 
committee could have been convened until the date when the bidder demand the bank guarantee, as if the 
bidder won the tender and activated the service. The tenders committee has the authority to postpone the 
decision on the tender, but such power must exercise in a reasonable manner. There is no reason to postpone 
the discussion so that members of the tenders committee will study the material because they should study it 
ahead of time, nor is it reasonable to postpone the discussion due to the absence of the chairman of the 
tenders committee. When a bidder requests to receive back the bank guarantee deposited, unlike a situation 
in which the guarantee is sent involuntarily, this constitutes withdrawal from the tender. In a situation where a 
contract is to be executed and its terms are clear but due to the lack of good faith of one of the parties it is not 
entered into, compensation can be obtained as if the contract was entered into and breached by the party 
acting in bad faith. Here all the terms were agreed, and only the highest bid in the tender was to be declared 
as the winning bid and therefore, due to the lack of good faith of the tenders committee the winner is entitled 
to compensation due to the income withheld from it between the reasonable date in which the bid could have 
been declared winner and contract executed and the date that the bank guarantee was returned per the 
bidder’s demand. 

 קמעונאי המקבל סחורה מיצרן למכירה בקונסיגנציה אחראי לסחורה שלא נמכרה אך נעלמה . ג
A retailer who received from a manufacturer goods for sale in consignation is liable for 
goods that were not sold but disappeared 

, בית משפט השלום בבאר שבע,  02.07.2020א.ל. ייצור ושיווק תבלינים בע"מ נ' בר כל רשתות בע"מ,  55343-03-17תאמ (ב"ש) [
  ] כב' השופט אורי הדר 

יצרן מזון מכר לקמעונאי סחורה בקונסיגנציה, כך שהקמעונאי משלם רק על סחורה שמכר בפועל.  עם סיום ההתקשרות 
נותרה סחורה בידי הקמעונאי שהיצרן לא אסף למרות שהקמעונאי חזר ודרש ממנו לאספה, ולאחר זמן התברר שחלק 

  מהסחורה נעלמה.

בית המשפט קבע, כי הקמעונאי נדרש לשלם על הסחורה שלא החזיר אולם היצרן אחראי באופן חלקי לאובדן הסחורה 
מכיוון שלא אסף את הסחורה בזמן.  במכירת סחורה בקונסיגנציה, מקבל הסחורה לשם מכירתה נחשב לשומר של 

הנכס טפלה למטרה לשמה נמסר לו הנכס, הוא אחראי לסחורה הסחורה עד מכירתה אבל מכיוון שמטרת השמירה על  
רק אם נפגעה בשל רשלנותו.  אמנם ככל שנעלמה סחורה מדובר ברשלנות של הקמעונאי, אולם האחריות לאיסוף 
הסחורה עם ביטול ההסכם היא על היצרן ולכן ליצרן יש אשם תורם להיעלמות סחורה ככל שלא אסף את הסחורה. 

  עונאי חויב רק בגין כמחצית משווי הסחורה שנותרה אצלו ונעלמה.מסיבה זו הקמ
A food manufacturer sold goods to a retailer under consignment terms, so that the retailer only pays for the 
goods it has actually sold. At the end of the contract, the goods remained in the hands of the retailer, and the 
manufacturer did not collect such despite the retailer repeated demands to collect them, and after a while it 
became clear that some of the goods disappeared. 



  
The Court held that the retailer is required to pay for the goods he did not return but the manufacturer was 
partly responsible for the loss of the goods because it did not collect the goods on time. In the sale of 
consigned goods, the recipient of the goods for sale is considered a custodian of the goods until its sale but 
because the purpose of guarding the goods is ancillary to the purpose for which the goods was given to it, it 
is liable for the goods only if damaged due to negligence. Despite the fact that if the goods disappeared, it is 
the retailer's negligence, the responsibility for collecting the goods upon termination of the agreement is on 
the manufacturer and therefore the manufacturer has contributory negligence to the disappearance of the 
goods because it did not collect the goods. For this reason the retailer was held ligable only for about half of 
the value of the goods left with it and disappeared. 

 עדכוני מקרקעין  . 4
Real Estate Law Updates 

 השכירות ייחשב כמי שחזר בו מהביטולשוכר שממשיך להחזיק במושכר לאחר שביטל את הסכם 
A tenant that continues to hold the asset after terminating the lease may be deemed to have 
withdrawn from the termination 

 ] השופט עידו כפכפי , כב'  באשקלון משפט השלום  בית  ,  15.06.2020,  גבאי נ' בדש ואח'   35596-04-18ת"א  [

שוכרים שלחו למשכיר הודעה על ביטול הסכם השכירות הואיל והמשכיר לא תיקן ליקויי חשמל בדירה, אך למרות זאת 
  המשיכו להחזיק בדירה עוד למעלה מחצי שנה. 

בית המשפט קבע, כי משעה שהשוכרים בחרו להמשיך להחזיק במושכר, הם למעשה ויתרו על הודעת הביטול והמשכיר 
כך גם ויתור על דרישת תיקון הליקויים.  חוק החוזים מקנה לצד לחוזה את הזכות להודיע על ביטולו היה רשאי להסיק מ

כפעולה חד צדדית, אולם הצדקת הביטול נבחנת לאחר מעשה. צד אשר שולח הודעת ביטול נוטל סיכון, כי לאחר מכן 
טול מהווה הפרת חוזה דווקא על ידו. חוק ייקבע שלא הייתה לו זכות להודיע על ביטול ההסכם ועצם משלוח הודעת הבי

השכירות והשאילה אינו מקנה לשוכר שביטל את הסכם השכירות את הזכות להישאר במושכר וליצור בכך חוזה חדש, 
שכן, ככלל, התנהגות הצדדים אינה מספיקה כדי ליצור שינוי בחוזה הקיים, במיוחד במסגרת חוזה לתקופה ארוכה. כאן, 

רו לבטל את הסכם השכירות, היה עליהם להשיב את החזקה ובכך היה מסתיים ההסכם בין הצדדים, כאשר השוכרים בח
ללא קשר לשאלה מי הפר את ההסכם. אולם, מקום בו בחרו להמשיך ולהחזיק במושכר, המשכיר היה רשאי להבין כי 

 סי השכירות המקוריים נמשכים.ויתרו על ההפרה הנטענת של הסכם השכירות בנוגע לאי טיפול במערכת החשמל, וכי יח
Tenants sent their landlord a notice of termination of the lease as he did not fix electricity issues, but nevertheless 
continued to hold the apartment for over six months.  

The Court held that when the tenants chose to keep holding the apartment, they effectively waived the termination 
notice, and the landlord was thus entitled to also infer a waiver of the demand to fix the electricity issues.  Israeli 
Contracts Law grants a contracting party the right to unilaterally terminate the contract, but the justification of 
such termination will be examined ex-post. A party terminating a contract assumes the risk that it will later be 
decided that no right of termination existed and the termination notice itself constituted a breach by such party. 
Israeli Rental and Borrowing Act does not grant a tenant who terminated a lease the right to continue holding the 
asset thus creating a new agreement, because parties' behavior is not enough to change an existing contract, 
especially in the context of a long-term contact.  Here, as the tenants chose to terminate the lease, they were 
required to return possession to the landlord and by this the contract would have reached its end, regardless of 
who breached the agreement. However, when the tenants chose to continue holding the asset, the landlord was 
entitled to infer from this a waiver of the alleged breach resulting from the failure to fix the electricity, and that the 
original lease continued. 
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  *אפיקעו"ד דורון  / ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵליּו ְלַכּלֹוֵתּו - החברות קית

אם בעבר היה הוג לקבור אדם יחד עם בעלי חיים ורכוש רב שישמשו אותו בעולם הבא, כיום מיהג זה פחות מאשר 

  יחד עם בעליהן?  , בהיסח דעת,לעתים קברים ותמקובל.  אז מדוע עסקים וחבר

יתוח , חלה במחלה קשה שדרשה ליווהאפ, שמשרדו -כך, למשל, יזם הייטק ובעל מיות עיקרי בחברת סטרט

והרדמה לתקופה ממושכת.  במהלך התקופה בה היה היזם במצב של חוסר תפקוד מוחלט, פעילות החברה כמעט 

.  היזם חזר לתפקוד והחברה החלה להתקדם ואף הייתה בהליכים של קבלת מימון גדול , תוך זקי עתקועצרה 

 החברה תלמוסוך בין היורשים גרם מהאיחוד האירופי, אולם אז חזרה המחלה ותוך זמן קצר פטר היזם.  סכ

  ...    וחשוב מכך, למות החזון של היזם 

אחד הדברים המטרידים רבים הוא מה יקרה לרכושם ובי משפחתם לאחר מותם.  הושא היה מורכב עוד יותר  

דורש לא רק כאשר מדובר בעסק משפחתי ובעל העסק מעויין להכשיר את ילדיו להל את העסק עוד בחייו.  הדבר  

הסדרה של צוואה או אמות אלא גם עדכון של התהלות החברה כדי להכיס ליהול את היורשים, לרבות עדכון 

  התקון, הכת העובדים והסביבה ופעולות אחרות.

), אולם כשאיו תביתכהליך פשוט ביותר (שיכול להסתיים בהורדה מהאיטרט של אולי הכת צוואה ראית 

בעלי מומחיות בתחומים הרלווטיים (ואלה אים דיי שאים על ידי עורכי דין או כשעשה ן כון, מבוצע באופ

, ורצוי גם כצוואה בלבד, אלא גם דיי חברות, עסקאות בילאומיות או כל ושא אחר הקשור לצוואה) ירושה

ים לעסקים המוהלים על ידי , עלול להסתיים לא רק בסכסוך משפחתי קשה אלא גם לזקים בלתי הפיכוטריוית

המוריש או על ידי המשפחה.  כאשר אחד או יותר מהכסים הוא עסק פעיל (בין שמדובר בעוסק מורשה ובין שמדובר 

בחברה), חשוב ביותר לבצע מראש פעולות שיכיו את העסק למועד ההעברה הבידורית, כדי למוע מצב בו עד 

ות.  כך, למשל, אם העסק מוהל כעוסק מורשה, מותו של בעל העסק עלול לקבלת צו קיום צוואה העסק ייפגע אוש

לגרום לחסימת חשבוות הבק ולגרום לקריסת העסק.  אם העסק היו חברה, יש להיערך מראש כדי לוודא 

   , לא תמיד היורשים יודעים להל עסק, או מתעייים בכלל ביהול. עוד   שהחברה תוכל להמשיך לפעול במקרה כזה.   

גם אם קיימת כווה לחלק את האיטרסים הכלכליים בעסק בין כל היורשים, לפעמים כדאי לשקול אמצעים  

שיבטיחו שהיהול ימשיך להתבצע על ידי כמות מצומצמת של גורמים או בסיוע גורם חיצוי.  לא פעם קורסים 

  עסקים דווקא מתוך כווות טובות של אשים שרוצים לסייע ביהול. 

, ועל ידי כך לאפשר לצד שלישי ×ידורית מסודרת יכולה גם לכלול הוראות בדבר הכסת זכויות לאמותהעברה ב

לסייע.  זהו פתרון טוב לא רק כאשר קיימים קטיים שאמורים לקבל זכויות, אלא גם במקרה בו רוצים למוע 

ד מועד ולייצר אמות שהיה תחליף סכסוכים בין יורשים.  לעתים כון אף להכיס כסים לאמות חיצוית מבעו

צוואה.  ללא קשר לחיסכון אפשרי, לעתים, במיסי ירושה (כאשר אלה חלים), פתרון זה מאפשר להגן מבעוד מועד 

על כסים ולמוע מושים עתידיים לפגוע בהם.  כך, ביה כוה של אמות מבעוד מועד יכולה ליצור גם מטריה 

  דא שגם אם העסק ייכס למצב מסוכן בערוב ימיו של המוריש, היורשים לא ייפגעו מכך.כלכלית ליום סגריר וגם לוו

לעתים אמות היא פתרון יקר ובכל מקרה גם איה מטפלת בסוגיות הקשורות לבעיות גופיות אלא רק בסוגיות 

  .Θלשקול גם אותו רכושיות.  ייפוי כוח מתמשך גם הוא פתרון אפשרי במסגרת התכון לתקופות בעייתיות, וכדאי

בכל מקרה, קשה מאוד לצפות את מה שילד יום, וחשוב להיוועץ במומחים המכירים היטב את הכלים השוים 

העומדים לרשות אדם לשם יהול ההעברה הבידורית שלו.  ביחוד חשוב להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום 

  ים פעילים. ההעברה הבידורית בחברות ועסקים כאשר חלק מהכסים הם עסק
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A Dirge for the Companies - In Every Generation they Rise up to Destroy Us/Doron Afik, Esq.*  

If in the past it was customary to bury a man along together with animals and much property to support him in 
the afterlife, today this practice is less than acceptable. So why are businesses and companies sometimes 
buried, inadvertently, together with their owners? 

For example, a high-tech entrepreneur and a major shareholder in a start-up company, which our firm 
accompanied, suffered from a serious illness that required surgery and anesthesia for a prolonged period. 
During the period when the entrepreneur was in a state of complete dysfunction, the company's activities 
almost stopped, with enormous damage. The entrepreneur returned to function and the company began to move 
forward and was also in the process of receiving large funding from the EU, but then the disease returned and 
within a short time resulted in the demise of the entrepreneur. Conflict between the heirs caused the demise of 
the company and, more importantly, the vision of the entrepreneur ... 

One of the things troubling may is what will happen to their property and family after they pass away. The 
issue becomes even more complex when it comes to a family business and the business owner wihes to train 
his children to manage the business while he is still around. This requires not only the preparation of a will or 
a trust, but also an update of the company's conduct to bring in the heirs to manage, including updating the 
articles of association, preparing the employees and others for this and other actions. 

Preparing a will may seem like a very simple procedure (which can be completed by downloading a template 
from the Internet), but when not done correctly or done by lawyers who lack the expertise in the pertinent 
fields (and these fields are not just wills and estates but also corporate law, international transactions or any 
other issue related to the will), and preferably also by a notarized will, may end not only in severe domestic 
disputes but also in irreversible damage to the business managed by the bequest or the family. When one or 
more of the assets is an active business (whether it is a personal business or a company), it is of the utmost 
importance to take precautionary measures to prepare the business for the date of intergenerational transfer, in 
order to avoid a situation where the business will be jeopardized while waiting for a probate Court order. For 
example, if the business is managed as a personal business, the death of the owner can cause bank accounts to 
be blocked and the business to collapse. If the business is a company, it must be prepared in advance to ensure 
that the company can continue to operate in such a case.  Moreover, heirs may not always know how to run 
the business, or are even interested in running a business. Even if there is an intention to divide the economic 
interests in the business among all heirs, it is sometimes worth considering measures that will ensure that 
management continues to be carried out by a limited number of persons or with the assistance of an outsider. 
Businesses sometimes collapse because of good intentions of people who wish to assist in management. 

A proper intergenerational transfer may also include provisions for the settlement of a trust ×, thereby allowing 
a third party to assist.  This is a good solution not only when there are minors who are to receive rights, but 
also to avoid inheritance disputes. Sometimes it is even good to transfer assets into a trust in a timely manner 
and to create a testamentary trust. Regardless of the possible savings, sometimes, in inheritance taxes (where 
applicable), this solution allows for the protection of assets and prevent future creditors from touching them. 
Thus, proper building of a trust in advance can create an economic umbrella for a rainy day but also ensure 
that even if the business enters a dangerous state the heirs will not be harmed. 

Sometimes a trust is a too costly solution and in any case does not address issues related to physical issues but 
only property issues. A lasting power of attorney is also a possible solution in planning for troubled periods, 
and one should consider it tooΘ. 

In any case, it is very difficult to predict what the future holds and it is important to consult experts who are 
well acquainted with the various tools available to a person for managing the intergenerational transfer. It is 
especially important to consult a lawyer specializing in the field of intergenerational transfer in corporates and 
businesses when some of the assets are active businesses. 

 
  *Doron Afik, Esq. is a notary public and an attorney admitted to practice in Israel and New York and is the managing partner of Afik & Co., Attorneys 
and Notaries (www.afiklaw.com).  Doron served an adjunct professor at Hebrew University Doron teaches Mergers and Acquisitions as part of the 
EMBA program.  Doron's practice focuses primarily on Australian IPO’s, international transactions, including mergers and acquisitions, dispute 
resolution and issues of public law.  He is a graduate of a European Union alternative disputes resolution course and the ICC Master Class for arbitrators 
and also serves as arbitrator.   For additional details:  +972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 

  Read more at: “The Benefits under Israeli Law of a Notarized Will on an Ordinary Will” (Afik News 186, 02.09.2015) 
 × Read more at: “Do you trust me to take care of you and your heirs ?” (Afik News 259, 20.06.2018) 
Θ Read more at: “Lasting Power of Attorney – Not Just for the Third Age but also for Young Start-Up Entrepreneurs” (Afik News 301, 29.01.2020) 


