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  על אי שפיות הדעת ורכישת דירה...  / עו"ד דורון אפיק .   1

On insanity and purchasing an apartment ...  /Doron Afik, Esq. 
  

  

עורך דין בעל ניסיון ממשרד  בהחשיבות של שימוש  מאמר בנושא  
מקצועי   ביטוח  המחזיק  מהותי רציני,  או    בסכום  רכישה  בעת 

משרד  , מדורון אפיקד  עו" המאמר נכתב על ידי  .   מכירה של דירה
ושות' בקישור:  .   אפיק  למצוא  ניתן  העברית  בשפה  המאמר  את 

http://he.afiklaw.com/articles/a325 
An article on the importance of using an experienced lawyer from 
a reputable firm, who holds professional insurance of a sufficient 
coverage when purchasing or selling an apartment. The article 
was written by Adv. Doron Afik, of Afik & Co.  The article in English may 
be found at the link:  https://www.afiklaw.com/articles/a325 

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

  אי התייצבות לישיבה כדי למנוע קוורום לקבלת החלטות דחופות מהווה התנהלות בחוסר תום לב .  א

מחוזי חיפה: בחברה פרטית הפועל כמעין שותפות יש לצדדים ציפייה לגיטימית לניהול משותף; גם אם קיימת זכות וטו לבעל  
החברהמניות   אינטרס  ולטובת  לב  בתום  לפעול  חובה  הווטו  זכות  בעל  על  מוטלת  מייסדים  בהסכם  או  נוספת:  .   בתקנון  לקריאה 

http://he.afiklaw.com/updates/11741  

Avoiding a meeting in order to prevent accepting urgent decisions is deemed an action in bad 
faith.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/11741 
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  שימוש עקבי ומכוון של בעל מניות באישיות המשפטית הנפרדת של החברה מצדיק חיובו באופן אישי .   ב
היא פעולה קיצונית, אשר תיעשה רק בנסיבות מיוחדת; כאשר בעל מניות מרוקן את החברה ומשתמש לום חיפה: הרמת מסך  ש

ההתאגדות  מסך  את  להרים  ניתן  מנושים  להתחמק  כדי  שלה  הנפרדת  המשפטית  באישיות  ציני  נוספת:  .   באופן  לקריאה 
http://he.afiklaw.com/updates/11743  

A shareholder's consistent and intentional use of the company's separate legal entity justifies 
personal liability.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/11744 

  עדכוני משפט מסחרי .   3
Commercial Law Updates 

  בעל מניות לשעבר בחברה עלול ימשיך לערוב לחובות החברה אם לא הודיע על ביטול ערבותו .  א

הערבות; לשם ביטול ערבות יש לשלוח הודעה בכתב  שלום נצרת: המועד הרלוונטי להתגבשות ערבות הוא מועד החתימה על כתב  
  http://he.afiklaw.com/updates/11745לקריאה נוספת:  .  למקבל הערבות 

A former shareholder may continue to be deemed a guarantor of company debts if failed to  notify 
of the guarantee cancellation.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/11746 

  איחור בהפקדת פנסיה לעובד אינה מצדיקה הרמת מסך אוטומטית .   ב

מצדיק הרמת מסך בחברה; איחור בהפקדת פנסיה בשל הפסקת  הארצי: לא כל מקרה של אי קיום חובות כלפי עובד  
בחברה המניות  בעל  כלפי  מסך  הרמת  מצדיקה  אינה  עסקית  הצלחה  מאי  הנובעת  נוספת:.   פעילות    לקריאה 

http://he.afiklaw.com/updates/11747  

Delay in depositing employee pension payments does not automatically justify piercing the 
corporate veil. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/11748 

  הצגת אדם כמתחמק מחובות מהווה לשון הרע .   ג

ייחוס חובות של   תאגיד כחוב פרטי של האדם המזוהה עימו עשוי להוות לשון הרע;  לשון הרע נבחנת במבחן השלום עפולה: 
אובייקטיבי ולא נדרש לבחון את כוונת המפרסם או כיצד מקבל הפרסום עצמו הבין אותו;  כותרת משמיצה עשויה להוות לשון הרע 

  http://he.afiklaw.com/updates/11749לקריאה נוספת: .  גם אם תוכן הפרסום מבהיר אחרת

Portraying a person as one who evade debts is defamatory.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/11750 

    מקרקעין עדכוני      .   4
Real Estate Law Updates 

  לא ניתן לדרוש פיצוי מוסכם מכוח טיוטת הסכם מכר שלא נחתמה ואינה מהווה הסכם מחייב 
אינדיקציה חשובה ומעידה על כך שהצדדים לא ראו בהסכם כמחייב; צד למשא ומתן רשאי לפרוש השלום עכו: העדר חתימה מהווה  

  http://he.afiklaw.com/updates/11751לקריאה נוספת:  .  ממנו בכל שלב ובלבד שפעל בתום לב

One can not claim liquidated damages under a draft agreement that was not duly signed and does 
not constitute a binding agreement.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/11753 

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

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

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

  http://www.afiklaw.com למאגר פרסומים קודמים:

Afik News is the bi -weekly 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  
  



 דורון אפיק על אי שפיות הדעת ורכישת דירה...  / עו"ד    . 1

  On insanity and purchasing an apartment ...  /Doron Afik, Esq. 

מאמר בנושא החשיבות של שימוש בעורך דין בעל ניסיון ממשרד רציני, המחזיק ביטוח מקצועי בסכום מהותי בעת רכישה  
עו"ד דורון אפיק הינו נוטריון ועורך דין  .   .  המאמר נכתב על ידי עו"ד דורון אפיק, ממשרד אפיק ושות או מכירה של דירה

) ושות'  אפיק  משרד  של  המנהל  השותף  והוא  יורק  ובניו  בישראל  בהנפקות  www.afiklaw.comהמוסמך  המתמקד   (
ישה, מימון ומשפט ימי  באוסטרליה, דיני חברות, דיני מקרקעין, עסקאות בינלאומיות ופיננסיות, לרבות עסקאות מיזוג ורכ

באוניברסיטה העברית בירושלים.    Executive MBAואף הרצה בתחומי מומחיותו, לרבות במסגרת תואר מנהל עסקים  
עו"ד אפיק בוגר הכשרה של האיחוד האירופי ביישוב סכסוכים בינלאומיים מחוץ לכותלי בית המשפט (גישור ובוררות)  

  http://he.afiklaw.com/articles/a325את המאמר ניתן למצוא בקישור:   .ראליות ובינלאומיות ומשמש גם כבורר וכנאמן בנאמנויות יש

An article on the importance of using an experienced lawyer from a reputable firm, who holds professional insurance 
of a sufficient coverage when purchasing or selling an apartment. The article was written by Adv. Doron Afik, of Afik 
& Co.  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.  The article in English may be found at the link: 
http://www.afiklaw.com/articles/a325 

  וניירות ערך   עסקייםעדכוני תאגידים, הגבלים   .2

  Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 

.א  אי התייצבות לישיבה כדי למנוע קוורום לקבלת החלטות דחופות מהווה התנהלות בחוסר תום לב  

  Avoiding a meeting in order to prevent accepting urgent decisions is deemed an action in bad 
faith 

  , בית המשפט המחוזי בחיפה, כב' השופט רון סוקול, סגן נשיא 08.12.2020בע"מ, זכריה תוהמי נ' אושר ואמינות  18023-11-20תא (חי')   
  

חברה הוקמה על ידי שני גורמים עם הסכם מייסדים שקבע שהחלטות מסוימות, לרבות שינוי זכויות חתימה, דורשות ישיבת דירקטוריון  
לה  דין  עורכי  למנות  נדרשה  כשהחברה  הדירקטורים.   שלושת  כל  נוכחים  אחד שבה  אולם  הדירקטוריון  התכנס  משפטי  ליך 

מהדירקטורים, אשר חתום על הסכם עם הצד השני להליך המשפטי, לא התייצב וההחלטה התקבלה בלעדיו ובניגוד להסכם המייסדים.  
  גם ישיבת דירקטוריון נוספת שנועדה לאשרר את ההחלטות התנהלה בלעדיו לאחר שלא התייצב. 

מני שימנע כניסה לתוקף של ההחלטות.  החברה הייתה מחויבת לקבל החלטות דחופות והחלטתו  בית המשפט דחה בקשה לסעד ז
המודעת של הדירקטור שלא להתייצב לישיבה נודעה להכשיל החלטות שאינן לרוחו ועל כן מהווה התנהגות בחוסר תום לב.  קיפוח  

הלגיטימיות בציפיות  פגיעה,  כוונת  הייתה  לא  אם  גם  פגיעה,  הוא  החברה,   בחברה  לאופי  נבחנות בהתאם  אשר  מניות,  בעל  של 
ועוד.  כאשר  ההסכמים שבין בעלי המניות, צרכי החברה, מצבה הכלכלי, תנאי השוק בו פועלת החברה, ההיסטוריה של החברה 

פייה לניהול  מדובר בחברה פרטית, הפועלת כ"מעין שותפות", ניתן להניח כי ציפיותיהם הלגיטימיות של הצדדים כוללות גם את הצי 
משותף ושוויוני של החברה.  עם זאת, הגנה על זכויותיו של המיעוט אין פירושה מתן זכות "וטו" למיעוט.  גם אם קיימת זכות וטו לבעל  
מניות או דירקטור בתקנון או בהסכם מייסדים מוטלת על בעל זכות הווטו חובה לפעול בתום לב ולטובת אינטרס החברה.  דירקטור  

ניות העושה שימוש בזכות הווטו שלו לקידום אינטרס אישי על פני אינטרס החברה, מפר את חובת תום הלב או חובת האמון  או בעל מ 
החלה עליו.  כאן הדירקטור לא חשף את תוכן ההסכם בינו לבין הצד השני להליך המשפטי ואינו יכול למנוע כניסה לתוקף של החלטות  

  ידי אי התייצבות לישיבות הדירקטוריון. אותן ניסה למנוע בחוסר תום לב על  

  A company was established by two parties with a founders agreement stipulating that certain resolutions, 
including a change in signature rights, require a board meeting in which all three directors are present.  When 
the company was required to appoint attorneys for legal proceedings, the board convened, but one of the 
directors, who signed an agreement with the other party to the legal proceedings, did not appear and the decision 
was made without him, in contrary to the founders' agreement.  Another board meeting to ratify the resolutions 
was also held without him after he failed to appear. 

The Court denied a motion for interim relief that would prevent entry into force of the decisions.  The company was 
obliged to make urgent decisions and the director's conscious decision not to appear for the meeting was meant to 
frustrate decisions that were not to his liking and therefore constituted a conduct in bad faith.  Oppression in a 
company is a violation, even if there was no intention to harm, of the legitimate expectations of a shareholder, which 
are examined according to the nature of the company, the agreements between the shareholders, the requirements 
of the company, its financial situation, the market terms in which the company operates, the company's history and 
more.  In the case of a private company, which acts as a "kind of partnership", it can be assumed that the legitimate 
expectations of the parties also include the expectation of joint and equal management of the company.  However, 
protecting the rights of the minority does not mean granting a "veto" right to the minority.  Even if there is a veto 
right for a shareholder or a director in the articles of association or a founding agreement, the veto holder has a 
duty to act in good faith and in the interest of the company.  A director or shareholder who exercises his veto right 
to advance a personal interest over the interest of the company, breaches the duty of good faith or the duty of trust 
applicable to him.  Here the director has not disclosed the content of the agreement between him and the other 
party to the legal proceedings and cannot prevent the entry into force of decisions which he has tried to prevent in 
bad faith by failing to appear for the board meetings. 
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. ב  שימוש עקבי ומכוון של בעל מניות באישיות המשפטית הנפרדת של החברה מצדיק חיובו באופן אישי   

  A shareholder's consistent and intentional use of the company's separate legal entity justifies 
personal liability 

  , בית משפט השלום בחיפה, כב' השופט אבישי רובס 03.12.2020עיצובי פז בע"מ נ' ש.ס.ד.  פרינסס אקסקלוסיב בע"מ ואח' ,  18701-07-17ת"א   

חברה נקלעה לקשיים כלכליים ולחובות כלפי ספק.  הספק דרש לחייב אישית את בעל המניות היחיד של החברה מכיוון  
שמחד ביקש לדחות את פירעון החוב ומאידך רכש סחורה בהיקפים העולים על מכירות החברה, הבריח סחורה ופרע  

  חובות כלפי ספקים אחרים להם היה ערב באופן אישי.   

המשפט קבע, כי השימוש העקבי והמכוון של בעל המניות באישיות המשפטית הנפרדת של החברה מצדיק חיובו  בית  
באופן אישי בחובה של החברה.  החוק הישראלי מאפשר חיוב בעל מניות בחובה של החברה באמצעות דוקטרינת הרמת  

לרעה באישיות המשפטית הנפרדת של החברה.   מסך ההתאגדות בין האורגן לבין החברה בה פעל, וזאת כדי למנוע שימוש  
מדובר בפעולה קיצונית ויש צורך בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת ונדרש שבעל המניות ביצע פעולה אקטיבית, ולא די  
ברשלנות בלבד.  לרוב, הרמת מסך תבוצע כאשר מדובר בבעל מניות אקטיבי בעל אחזקות משמעותיות בחברה, כדוגמת  

ד, ותבוצע רק כאשר הפעולה קיפחה נושה של החברה.  כאן, התנהלותו האקטיבית של בעל המניות היחיד  בעל מניות יחי 
בחברה נועדה לקפח את הספקית, שהיא נושה של החברה, ומצביעה על שימוש עקבי ומכוון לרעה במסך ההתאגדות,  

 באופן המצדיק את הרמתו וחיוב בעל המניות באופן אישי. 

A company ran into financial difficulties and accumulated debts towards a supplier.  The supplier demanded to 
personally obligate the sole shareholder, who on the one hand sought to defer the repayment of the debt and on 
the one hand purchased goods in excess of the company's sales, smuggled goods and selectively repaid debts 
to other suppliers to whom he had a personal guarantee.   

The Court held that the shareholder's consistent and intentional use of the company's separate legal entity 
justifies imposing personal liability to the company's debt.  Israeli Law enables attributing company debts to a 
shareholder by the doctrine of piercing the corporate veil in order to avoid abuse of the separate legal entity of 
the company.  However, this  is an extreme measure taken only in special circumstances and only with a 
shareholder that took an active action and was not merely negligent.  The corporate veil would usually be pierced 
in a case of an active shareholder with significant holdings in the company, such as a sole shareholder and when 
a creditor of the company was deprived.  Here, the active conduct of the sole shareholder of the company was 
intended to deprive the supplier, a creditor of the company, and indicates consistent and intentional misuse of 
the corporation veil in a manner that justifies its piercing and holding the shareholder personally liable to the 
company debt.   

 עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה   .3

  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

.א  לחובות החברה אם לא הודיע על ביטול ערבותובעל מניות לשעבר בחברה עלול ימשיך לערוב  

  A former shareholder may continue to be deemed a guarantor of company debts if failed to 
notify of the guarantee cancellation 

  , בית משפט השלום בנצרת, כב' השופטת רים נדאף 10.12.2020שרי את אלכס השקעות וניהול פרוייקטים בע"מ נ' סלימאן,   9921-12-18ת"א   

נושה של חברה דרש תשלום חובות החברה מבעל מניות לשעבר בחברה, בשל ערבותו לשטר חוב של החברה בגין  
  עסקאות ניכיון שיקים, וזאת על אף שמניותיו הועברו לאחר טרם הגשת התביעה.   

בעל הערבות  בית המשפט קבע, כי על אף שהערב כבר לא בעל מניות בחברה, עדיין יש לראותו כערב מאחר ולא הודיע ל 
על ביטול הערבות.  החוק קובע כי המועד הרלוונטי להתגבשות הערבות הינו מועד החתימה על כתב הערבות.  לפיכך,  
על ערב המבקש לבטל את ערבותו מוטלת החובה למתן הודעה בכתב לבעל הערבות.  כאן, הערב לא דאג לבטל את  

 ר החוב, על אף שהוא כבר לא בעל מניות בחברה.   הערבות עם העברת מניותיו ולפיכך הוא חייב על פי שט

A creditor of a company demanded payment of company debts by a former shareholder, who was a guarantor 
on a promissory note to the company debts in respect of check clearing transactions, even though his shares 
were transferred to another before the claim was filed. 

The Court held that even though the guarantor ceased to be a shareholder, he is still a guarantor because he 
failed to notify the guarantee holder that the guarantee is cancelled.  Israeli law stipulates that the relevant date 
for the materialization of the guarantee is the date of execution thereof.  Therefore, one who seeks to revoke the 
guarantee has a duty to notify the guarantee holder in writing.  Here, the guarantor failed to notify upon the 
transfer of his shares.  Thus, the guarantor is liable under the promissory note, despite the fact that he is no 
longer a shareholder in the company.   
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. ב  איחור בהפקדת פנסיה לעובד אינה מצדיקה הרמת מסך אוטומטית  

  Delay in depositing employee pension payments does not automatically justify piercing the 
corporate veil 

, בית הדין הארצי לעבודה, כב' השופטת לאה גליקסמן, השופטת חני אופק גנדלר, השופט מיכאל  07.12.2020אקובג בע"מ,    -אמיר סלמאן    28475-03-20ע"ע (ארצי)    
, בית הדין  07.03.2020אקובג בע"מ,    -אמיר סלמאן    26359-09-17יעל רון, נציג ציבור (מעסיקים) מר מרדכי כהן;  סע"ש (ת"א)  שפיצר, נציגת ציבור (עובדים) גב'  

  כץ, נציג ציבור (עובדים) מר איסר באומל, נציג ציבור (מעסיקים) מר גיל אלוני –יפו, כב' סגנית הנשיאה, השופטת אריאלה גילצר   –האזורי לעבודה בתל אביב 

חברה העסיקה עובד וניכתה משכרו תשלום לקרן פנסיה אך לא העבירה את הכסף לקרן הפנסיה בזמן אמת.  העובד      
  דרש בין היתר לחייב את בעלי המניות באופן אישי בחוב אליו.   

בית הדין הארצי לעבודה קבע, כי העובדה שחברה אינה סולבנטית לא מצדיקה לכשעצמה את הרמת מסך ההתאגדות  
ינה לבין בעל מניותיה.  ניתן לחייב בעלי מניות בחובות החברה כאשר נעשה שימוש לרעה במסך ההתאגדות.  עם זאת,  ב

גם כאשר מעסיק אינו מקיים את חובותיו על פי דין בכל הנוגע לתשלום שכרו של עובד והנפקת תלושי שכר, לא יורם מסך  
כל הכספים שנוכו בעבור פנסיה הועברו לקופת הפנסיה רק לאחר  ההתאגדות בין בעל המניות לחברה ככלל גורף.  כאן,  

הגשת התביעה והחברה הפסיקה את פעילותה עקב אי הצלחה עסקית ולא עקב שימוש לרעה במסך ההתאגדות.  לכן,  
 אין די באי הפקדת פנסיה במועד כדי להצדיק הרמת מסך כלפי בעל המניות ולחייבם באופן אישי. 

  A company employed an employee and deducted from the salary payment to a pension fund but failed to transfer 
such to the pension fund in real time.  The employee demanded, inter alia, to hold the shareholders personally 
accountable for the company debt to him. 

The National Labor Court held that the fact that a company is not solvent does not justify by itself piercing the 
veil of incorporation between it and its shareholder.  Shareholders may be held accountable for company debts 
when the incorporation veil is misused.  However, even when an employer does not fulfil its obligations under 
law with regard to the payment of employee wages and the issuance of wage slips, the incorporation veil between 
the shareholders and the company should not be pierced as a general principal.  Here, all the funds that were 
deducted from the employee's salary for the pension were transferred to the pension fund only after the filing of 
the claim and the company ceased operations due to business failure and not due to misuse of the incorporation 
veil.  Therefore, the failure to make timely deposits to the pension is not sufficient to justify piercing the corporate 
veil and holding the shareholders personally accountable. 

. ג  הצגת אדם כמתחמק מחובות מהווה לשון הרע  

  Portraying a person as one who evade debts is defamatory 

  , בית משפט השלום בעפולה, כב' כבוד השופט ויסאם חיר 03.11.2020הרב אמנון יצחק נ' ברוך בר זכאי,  62680-09-16תא (עפ')   
  

מפלגה מסרה שיקים ללא כיסוי לספק שהכין עבורה שלטים לבחירות.  לאחר שמאמציו לגבות את החוב מהמפלגה העלו  
חרס, לרבות בהליכים משפטיים, החל הספק במסע פרסומים נגד האדם המזוהה עם המפלגה תוך שהוא מפרסם שבית  

  תאגידים לצורך התחמקות מחובות.   המשפט קבע שעליו לשלם את החוב ומייחס לו שימוש לרעה בעמותות וב

בית המשפט קבע, כי הפרסום מהווה לשון הרע.  פרסום כי אדם אינו מכבד את התחייבויותיו הכספיות, ובפרט אי תשלום  
וביושרו של אדם, כמו גם הצגתו   חובות שנפסקו בבית משפט או בלשכת ההוצאה לפועל, נחשב כפגיעה בשמו הטוב 

והדבר נחשב ל"לשון הרע".  הבחינה אם יש בפרסום משום לשון הרע נערכת לפי מבחן    -בחובות    כנזקק שאינו יכול לעמוד
אובייקטיבי, ולא על פי כוונת המפרסם ואין גם חשיבות לשאלה כיצד הבין את הדברים בפועל מי שאליו נעשה הפרסום  

על הושפל או בוזה ודי שהפרסום עלול  אלא השאלה מה אדם סביר היה מייחס למלים.  אין גם צורך להראות כי אדם בפו 
היה להביא לתוצאה כזו.  גם אם תוכן של טקסט מבהיר דברים מספיק לעתים שהכותרת משמיצה.  כאן, הספק פנה אל  
האדם המזוהה עם המפלגה במהלך הרצאה והטיח בפני עשרות אנשים, כי הוא חייב לו כספים רבים משום שהמחאות  

ק ערך הפגנה והדפיס שלטים בהם טען, בין היתר, שגם אחרי שהפסיד בבית משפט אותו  שמסר לו חזרו.  בנוסף, הספ 
אדם מתחמק מתשלום כשהוא עדיין "נוסע בלימוזינה" ומסתתר מאחורי עמותות וחברות.  זאת, למרות שההליכים היו  

כ"עובדות", לא יכול הספק  ולא נגד אותו אדם.  מכיוון שהפרסומים שבוצעו הציגו את הדברים   –המפלגה  –נגד העמותה 
להשתמש בהגנה של פרסום בתום לב של דעה על בעל תפקיד ציבורי וגם אינו עומד בדרישת תום הלב מכיוון שלא נקט  

 באמצעים סבירים לפני הפרסום כדי להיווכח אם מפרסם אמת או לא, ולכן חויב בתשלום פיצוי בגין פרסום לשון הרע. 

  A political party did not respect checks given to a supplier who prepared election signs for it.  After failing  to 
collect, including using legal proceedings, the supplier began a campaign against the person identified with the 
party by publishing that the Court held that he is to pay the debt and attributing to him, among other things, 
immoral acts involving abuse of associations and corporations to evade debts.  

The Court held that the publication constitutes defamation.  Presentation of a person as someone who does not 
honor his financial obligations, and in particular non-payment of debts decided in Court or the Verdict Execution 
Office, is deemed harming a person's good name and integrity, as well as his presentation as someone who is a 
needy person who  is unable to pay his debts - and this is deemed "defamation".  The review of whether the 
publication is defamatory is conducted under an objective test, and not pursuant to the advertiser's intention, and 
the question of how the person to whom the publication was made actually understood the publication is 
irrelevant, as the question is of what a reasonable person would attribute to the words.  It is not necessary to 
show that a person was actually humiliated or disgraced and it is sufficient that the publication could have led to 
such a result.  Even if the content of a text clarifies things it is sometimes sufficient that the title is defamatory.  
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Here, the supplier approached the person associated with the political party during a lecture he gave and accused 
him in front dozens of people that he owed him a lot of money because checks he gave were not honored by the 
bank.  In addition, the supplier staged a protest and printed signs in which he contended, inter alia, that even 
after winning in Court, the same person evades payment while still "riding a limousine" and hiding behind 
associations and companies.   This, despite the fact that the proceedings were against the association - the 
political party - and not against the same person.  Because the publications made presented the things as "facts", 
the supplier cannot use the defense of good faith publication of an opinion on a public official and he also does 
not meet the requirement of good faith because he did not take reasonable measures before the publication to 
find out whether he is publishing truth or not.  Therefore, he was found liable to pay damages for defamation. 

  עדכוני מקרקעין .4

  Real Estate Law Updates 
 

 לא ניתן לדרוש פיצוי מוסכם מכוח טיוטת הסכם מכר שלא נחתמה ואינה מהווה הסכם מחייב 

  One can not claim liquidated damages under a draft agreement that was not duly signed and 
does not constitute a binding agreement 

  משפט השלום בעכו, כב' השופטת אביגיל זכריה , בית 06.12.2020אסף זיו נ' שאולי עצמון,  58301-06-18ת"א (עכו)   
  

במסגרת משא ומתן לרכישת בית מגורים הוחלפו טיוטות הסכם מכר.  הקונים פרשו ממשא ומתן שהתנהל במשך למעלה  
מחמישה חודשים בשל שיקולים אישיים אך המוכרים טענו כי התגבש כבר הסכם מחייב ודרשו את הפיצוי המוסכם הקבוע  

  המכר. בטיוטת הסכם 

בית המשפט קבע, כי המשא ומתן בין הצדדים לא התגבש לכדי הסכם מחייב ולכן לא ניתן לחייב את הפורשים מהמשא  
ומתן בתשלום פיצוי מוסכם.  "טיוטה של הסכם מכר" יכולה בנסיבות מסוימות להיחשב הסכם מחייב בפני עצמה, אך על  

על המסמך להעיד על גמירת דעתם    - ם מצטברים: הראשון  מנת שמסמך כזה ייחשב לחוזה מחייב, עליו לעמוד בשני תנאי
על המסמך לכלול פרטים המהותיים לעסקה.  כאן, הפסקת המו"מ נעשתה   -של הצדדים להתקשר בחוזה מחייב; השני  

בתום לב ועל רקע טעמים אישיים ולגיטימיים.   בנוסח טיוטת ההסכם הייתה אינדיקציה ברורה לכך שנדרשת חתימת  
תקשרים בהסכם על החוזה כתנאי לתוקפו ובהיעדר חתימה לא ניתן לראות בהסכם כהסכם מחייב או לתבוע  הצדדים המ

  פיצוי מוסכם בגין הפרתו.   

  As part of negotiations for the purchase of a residence home, drafts of a sale agreement were exchanged 
between the parties.  The purchasers withdrew from negotiations that had been going on for over five months 
due to personal considerations but the sellers contended that a binding agreement had already been formed and 
demanded the liquidated compensation set in the draft sale agreement.   

The Court held that the negotiations between the parties did not result in a binding agreement and therefore the 
party that retired from the negotiation could not be required to pay liquidated damages.  A "draft sale agreement" 
may, under certain circumstance be deemed a binding contract, but in order for such a document to be 
considered a binding contract it must meet two cumulative conditions: first, the document must indicate the 
parties' intention to enter into a binding contract; Second - the document must include material details of the 
transaction.  Here, the termination of the negotiation was made in good faith and due to personal and legitimate 
reasons.  In the wording of the draft agreement there was a clear indication that the parties to the agreement 
were required to sign the contract as a condition of its entry into effect and therefore, in the absence of signature, 
the agreement cannot be regarded binding and one may not claim liquidated damages due to its breach. 
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  *אפיקד דורון עו" /.  ..על אי שפיות הדעת ורכישת דירה 

הגה דומה לא קיימת למי שמחליט .   ח לחוק העושין הישראלי קובע הגת חוסר שפיות לעבירות פליליות34סעיף 

מקצועי בסכום מהותי, או לרכוש או למכור דירה ללא ליווי של עורך דין בעל יסיון ממשרד רציי, המחזיק ביטוח  

הקבלן של  הדין  עורך  שהכין  ההסכמים  על  שיעבור  מוסה  דין  עורך  ללא  מקבלן  דירה  או .   רכישת  רכישה  אמם 

מדוע, אם כן, כה .   מכירה של דירה ללא עורך דין איה עבירה פלילית, אבל היא בהחלט מעידה על חוסר שפיות

 רבים עושים זאת?

ד של  מכירה  או  רכישה  בחייהםעסקת  שיעשו  ביותר  הגדולות  העסקאות  אחת  האשים  לרוב  היא  המדובר .   ירה 

בעסקה שלא רק שהיא בדרך כלל בסכומים גבוהים ביותר, אלא שהיא בתחומים שאדם רגיל איו מבין בהם מספיק, 

בקאיות  להתחייבויות  בהשתעבדות  כרוכה  כלכליים,  ולא  אמוציואליים  משיקולים  פעמים  הרבה  ובעת 

לעשרות שים, ולמרות שהיא ראית, על פיה, פשוטה, כאשר הדברים מסתבכים וכאשר אין עורך דין  כתא)(מש

הדין כיסוי ביטוחי  לעורך  והבה בדל"ן או כשאין  יסיון בעסקאות מורכבות  לו  שאין  עורך דין  מייצג, או כשיש 

חדש מקבלן ראית העסקה לרבים כעסקה כשרכישת הדירה היא של דירה  .   מספיק, הזקים עשויים להיות אדירים

 רוכשי הדירה דרשים לשלם עבור שכר טרחת   כאן בעיקר, ובייחוד כאשר.   פשוטה בהרבה מרכישת דירה יד שיה

הקבלן, "חוסכים"   של  הדין  של   רוכשים עורך  הדין  שעורך  להיח  ומעדיפים  העצמאי  המשפטי  הייעוץ  את  רבים 

המדובר בהחה בעייתית ביותר שעשויה לגרום .   הקבלן (או של המשווק של הדירות) ידאג גם לאיטרסים שלהם

  לעלויות רבות הרבה יותר מה"חיסכון" ביעוץ משפטי עצמאי.

.  סוים (או בכלל) כדי לעסוק בו ואיו מחייב ביטוח מקצועיהחוק הישראלי איו מחייב עורך דין ליסיון בתחום מ 

תחום ששכר הטרחה בו מגיע תוך   –כך, עורכי דין צעירים רבים, ללא כל יסיון, פוים דווקא לתחום המקרקעין  

זמן קצר והוא גבוה יחסית, ובדרך כלל יתן לקחת תבית הסכם רכישה או מכירת דירה ממישהו או לבקש מהצד 

ל אותוהשי  ובצדק...   שלוח  מבקשים  שהם  המחיר  את  מפחיתים  גם  כלל  בדרך  אלה  יסיון  חסרי  דין  .  עורכי 

  מבחיתם מדובר בעבודה שכרוכה בעיקר בשימוש במקשי ה"העתק/הדבק" של מעבד התמלילים.

.  ביותראולם עסקת מקרקעין, ובוודאי רכישת דירה מקבלן, בוודאי כאשר הדירה טרם בתה, היא עסקה מורכבת  

משפטיים  בתיקים  שמייצג  ממשרד  חלק  שהוא  (או  מקרקעין  בסכסוך  משפט  בבית  הופיע  לא  שמעולם  דין  עורך 

עורך דין שלא .   כאלה והוא יכול להתייעץ עם השותפים בו) יתקשה להבין את הדקויות של היסוחים המשפטיים

אדם .   שוטה היא בעצם עסקה מורכבתעשה עסקאות מקרקעין מורכבות לא יודע להבחין בכך שעסקה שראית פ

  שאיו מיוצג על ידי עורך דין, בוודאי שלא יוכל לעשות זאת.

שם ובעל  מכובד  דין  עורכי  משרד  עם  שעובדים  לוודא  לעשות?  כן  מה  ביטוח .   אז  קיום  על  אישור  לראות  לבקש 

, למשל, 2021רכי הדין לשת  על ידי לשכת עו  המקודםמקצועי בתוקף לפחות בגובה עלות הדירה (הביטוח המקצועי  

) ולברוח כמו מאש מעורכי ובוודאי שאיו מתאים לעסקאות דל"ן רצייות  מיליון ₪ בלבד למקרה  2.25הוא בגובה  

ולא פחות חשוב, .   יסיון מוכרדין שמפרסמים מחירים מוכים מהמקובל בתחום זה או שאים חלק ממשרד בעל  

בוודאי עסקה של רכישת דירה מקבלן   –רכישת דירה או מכירת דירה  אם עולה בראשכם מחשבה לבצע עסקה של  

זה יחסוך לכם .   , לקבוע מייד תור לבדיקה רפואית אצל מומחה בתחוםיסיון מוכרללא ליווי של עורך דין בעל    –

 .   הרבה כסף ועוגמת פש

 
הפקות באוסטרליה, ) המתמקד בwww.afiklaw.comהיו וטריון ועורך דין המוסמך בישראל וביו יורק והוא השותף המהל של משרד אפיק ושות' (דורון אפיק   עו"ד  *

שה, מימון ומשפט ימי ואף הרצה בתחומי מומחיותו, לרבות במסגרת תואר מהל דיי חברות, דיי מקרקעין, עסקאות בילאומיות ופיסיות, לרבות עסקאות מיזוג ורכי
מחוץ לכותלי בית המשפט (גישור   באויברסיטה העברית בירושלים. עו"ד אפיק בוגר הכשרה של האיחוד האירופי ביישוב סכסוכים בילאומיים  Executive MBAעסקים  

אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום זה אליות ובילאומיות.  ובוררות) ומשמש גם כבורר וכאמן באמויות ישר
 @afiklaw.comafiklaw., או באמצעות הדואר האלקטרוי: 6093609-03בטרם קבלת כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו. לפרטים וספים: 
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On insanity and purchasing an apartment ...  /Doron Afik, Esq.   * 

Section 34H of the Israeli Penal Code provides for the protection of insanity for criminal offenses.  Similar protection 
does not exist for someone who decides to buy or sell an apartment unaccompanied by an experienced lawyer from 
a reputable firm, who holds professional insurance of a sufficient coverage, or purchasing an apartment from a 
contractor without an experienced lawyer who will review the agreements prepared by the contractor's lawyer.  While 
purchasing or selling an apartment without a lawyer is not a criminal offense, it certainly indicates insanity.  Why, 
then, do so many do so? 

A transaction for the purchase or sale of an apartment is for most people one of the biggest transactions they will 
make in their lifetime.  This is a transaction that not only is usually in very high amounts, but is in a field that an 
ordinary person is not sufficiently acquainted with, often stems from an emotional decision rather than economic 
considerations, involves enslavement to bank obligations (a mortgage) for decades, and although it seems, on the 
face of it, simple, when things get complicated and there is no representative lawyer, or when there is a lawyer who 
has no experience in complex transactions and a deep understanding in real estate or when the lawyer does not have 
sufficient insurance coverage, the damage can be enormous.  When purchasing an apartment from a contractor, the 
transaction seems much simpler than purchasing a second-hand apartment.  Here specifically, and especially because 
the purchaser is required to pay for the contractor's lawyer, many purchasers "save" the costs of the independent legal 
advice and prefer to assume that the contractor's lawyer (or the lawyer of the marketer of the apartments) will take 
care of their interests as well.  This is a very problematic assumption that can entail many future costs – certainly 
more than the "savings" in independent legal advice. 

Israeli law does not require a lawyer to have experience in a particular field (or at all) in order to engage in it and 
does not require a lawyer to hold a professional insurance.  Thus, many young lawyers, in lack of any experience, 
turn to real estate – a field where fees come in a short time and are relatively high, and one can usually take an 
agreement template from someone or ask the other party to send it.  These inexperienced lawyers usually also reduce 
the price they ask for and rightly so ...  For them this is a job that involves mainly the use of the "copy / paste" keys 
of the word processor. 

However, a real estate transaction, and certainly the purchase of an apartment from a contractor, certainly when the 
apartment has not yet been built, is a very complex transaction.  A lawyer who has never appeared in Court in a real 
estate dispute (or is part of a firm that represents in such legal cases and such lawyer can, thus, consult with the firm’s  
partners) will have a hard time understanding the subtleties of legal wording.  A lawyer who has not done complex 
real estate transactions does not know how to notice that a transaction that seems simple but is actually a complex 
transaction.  A person who is not represented by a lawyer will certainly not be able to do so. 

So what should one do?  Make sure you work with a reputable law firm.  Ask for confirmation of a valid professional 
insurance at least in the amount of the cost of the apartment (the professional insurance promoted by the Israeli Bar 
Association for 2021, for example, is only ILS 2.25 million coverage per case and is thus certainly inadequate for a 
serious real estate transaction) and when a lawyer publishes lower prices than accustomed in this field or is not part 
of a reputable law firm, run as if you saw a ghost.  And not less important, if you have the thought of purchasing or 
selling an apartment or sell an apartment - certainly a purchase from a contractor - without the accompaniment of a 
reputable lawyer, urgently set an appointment with a shrink.  It will save you a lot of money and heartache. 

 
 *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 


