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ינואר,    14  -   1832ינואר,    27אפיק ושות' מציינת את יום פטירתו של הסופר הבריטי צ'ארלס לוטווידג' דודג'סון (
בארץ  1898 אליס  "הרפתקאות  הספר  את  היתר,  בין  פרסם,  תחתיו  קרול,  לואיס  העט  בשם  יותר  המוכר   ,(

 מראה ומה אליס מצאה שם".הפלאות" ואת ספר ההמשך "מבעד ל 

Afik & Co. marks the date of demise of British author Charles Lutwidge Dodgson (27 January 
1832 – 14 January 1898), better known by his pen name Lewis Carroll, under which he 
published his most famous works Alice's Adventures in Wonderland and its sequel Through 
the Looking-Glass. 

  על קורונה, כשרות משפטית וייפוי כוח מתמשך/ עו"ד שלי וילנר .   1

On Covid-19, legal capacity and lasting power of attorney/Shelly Wilner, Adv. 

  

בנושא החשיבות של   כוח  מאמר  ייפוי  מתמשך  הכלי של 
בייחוד בתקופת מגפת הקורונה והסיכון של אדם להיהפך 
למהלך   כשיחזור  שייגלה  הנזק  כל  על  ומונשם,  למורדם 
זה  כלי  באמצעות  ממנו  להימנע  ושניתן  הרגיל  .   החיים 

את .   משרד אפיק ושות', משלי וילנרד  עו"המאמר נכתב על ידי  
 http://he.afiklaw.com/articles/a327המאמר בשפה העברית ניתן למצוא בקישור:  

An article on the importance of the tool of lasting power of 
attorney, especially during the Covid-19 plague and a person's 
risk of becoming anesthetized and respirated, and all the 
damage that will be discovered when such person returns to 
normal life and may be avoided with this tool.  The article was 
written by Adv. Shelly Wilner of Afik & Co.  The article in English may 
be found at the link:  https://www.afiklaw.com/articles/a327 

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

  דירקטוריון חברה רווחית היודע מידע עתידי שלילי שיבטל את הרווחים לא יכול לחלק דיבידנד.  א

מבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון; אם החברה עומדת במבחן הרווח,    –כלכלי ת"א: חלוקת דיבידנדים נבחנת לפי מבחני חלוקה  
אסורה החלוקה  כי  ייקבע  החברה  רווחיות  על  השפעה  בעל  שלילי  מהותי  מידע  לדירקטוריון  אם  נוספת:  .   רק  לקריאה 

http://he.afiklaw.com/updates/11880  

A board of directors of a profitable company that has knowledge of future negative data that will 
cancel the profitability cannot distribute dividends.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/11881 
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  פיטורי בעל מניות ממשרה ניהולית בחברה לאו דווקא מהווה קיפוח. ב
בציפיות הלגיטימיות של בעל מניות להשתתף בניהול החברה; אובדן אמון בין בעל המניות עשוי כלכלי ת"א: קיפוח הוא פגיעה  

קיפוח מהווה  אינה  משרה  בנושא  פגיעה  המניות;  בעלי  בין  היפרדות  מנגנון  יצירת  להצדיק  נוספת:  .   לכשעצמו  לקריאה 
http://he.afiklaw.com/updates/11882  

Dismissal of a shareholder from a managerial position in the company does not necessarily 
constitute oppression.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/11883 

  עדכוני משפט מסחרי .   3
Commercial Law Updates

  תנאי השימוש של פייסבוק הם חוזה מחייב עם המשתמש והפרתו מאפשרת חסימת פרופיל משתמש .  א

ידי משתמשים אחרים וכאשר הוא מחוזי ת"א: לא ניתן לטעון כי תוכן בפייסבוק הוא סאטירי כאשר הוא לא מובן בצורה כזו על  
  http://he.afiklaw.com/updates/11884לקריאה נוספת: .  משקף משנה אידיאולוגית של מפרסם התוכן

Facebook’s terms and conditions are a binding contract with the user which breach enables 
blocking a user’s profile.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/11885 

  רק במקרים חריגים יינתן צו מניעת הטרדה מאיימת לטובת תאגיד.  ב

מטריד ברשתות החברתיות מכיוון שהוא טוען שנגרם   GCXשלום ת"א: הטרדה בפייסבוק היא הטרדה לכל דבר; גם אם לקוח של  
לקריאה נוספת:  .   ור הטרדה מאיימת יינתן לטובת תאגיד רק במקרים חריגים ביותרלו נזק ואין כל דרך ליצור קשר עם החברה, איס

http://he.afiklaw.com/updates/11886  

Only in exceptional cases will a cease a desist of harassment order be issued in favor of a 
corporation.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/11887 

  ייפוי כוח מזויף מבטל את הגנת תקנת השוק בעסקאות מקרקעין.  ג

ייפוי כוח מזויף; הגנת תום הלב  מחוזי ת"א: תקנת השוק במקרקעין אינה חלה כאשר המקרקעין נמכרו באמצעות 
שמו על  הזכויות  לרישום  ודאג  העסקה  כל  לאורך  לב  תום  היה  הרוכש  כאשר  רק  תחול  נוספת: .   במקרקעין    לקריאה 

http://he.afiklaw.com/updates/11888  

A forged power of attorney nullifies the statute of frauds defense in real estate transactions.  
Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/11889 

    מקרקעין עדכוני  .   4
Real Estate Law Updates 

  המשיך לשלם דמי חכירה מי שהסתיים הסכם החכירה שלו לא זכאי לפיצוי במקרה של הפקעה אפילו אם 
רשות' שאינו מעמד של חוזה חכירה בעל פה ואינו מעמד  -העליון: מעמדו של מחזיק בקרקע לאחר תום תקופת החכירה הינו של 'בר 

  ates/11890http://he.afiklaw.com/updלקריאה נוספת: .  המקנה זכות לתבוע פיצוי בגין הפקעה שבוצעה בקרקע

A lessor of land whose lease agreement lapsed is not entitled for compensation for taking by eminent 
domain even if continued to pay the lease.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/11891 

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

  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

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

  /:www.afiklaw.com/http 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

  



 על קורונה, כשרות משפטית וייפוי כוח מתמשך/ עו"ד שלי וילנר   . 1

  On Covid-19, legal capacity and lasting power of attorney/Shelly Wilner, Adv. 

מאמר בנושא החשיבות של הכלי של ייפוי כוח מתמשך בייחוד בתקופת מגפת הקורונה והסיכון של אדם להיהפך למורדם  
ומונשם, על כל הנזק שייגלה כשיחזור למהלך החיים הרגיל ושניתן להימנע ממנו באמצעות כלי זה.  המאמר נכתב על ידי 

ושות' אפיק  ממשרד  וילנר,  שלי  ונוטעו"ד  דין  עורכי  דין .   )www.afiklaw.com(  ריונים,  עורכת  הינה  וילנר  שלי  עו"ד 
) המתמקדת בדיני חברות, ליטיגציה מסחרית www.afiklaw.comהמוסמכת בישראל, חלק מצוות משרד אפיק ושות' (

ע אביב.  תל  באוניברסיטת  למשפטים  הפקולטה  בוגרת  וילנר  עו"ד  מקרקעין.  משרד  ודיני  מטעם  מוסמכת  וילנר  ו"ד 
  http://he.afiklaw.com/articles/a327את המאמר ניתן למצוא בקישור: .  המשפטים בישראל להפקת ייפויי כוח מתמשכים

An article on the importance of the tool of lasting power of attorney, especially during the Covid-19 plague and a 
person's risk of becoming anesthetized and respirated, and all the damage that will be discovered when such person 
returns to normal life and may be avoided with this tool.  The article was written by Adv. Shelly Wilner of Afik & Co., 
Attorneys and Notaries (www.afiklaw.com).  Shelly Wilner, Adv. is an attorney in the office of Afik & Co. Her practice 
focuses primarily on the commercial and corporate law, litigation and real-estate. Adv. Wilner holds a major in law 
from the Tel Aviv University.  Adv. Wilner is certified by the Israeli Ministry of Justice to create lasting powers of 
attorneys.  The article in English may be found at the link: http://www.afiklaw.com/articles/a327 

  וניירות ערך עסקייםעדכוני תאגידים, הגבלים   .2

  Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 

. א  חים לא יכול לחלק דיבידנדדירקטוריון חברה רווחית היודע מידע עתידי שלילי שיבטל את הרוו 

  A board of directors of a profitable company that has knowledge of future negative data that 
will cancel the profitability cannot distribute dividends 

  יפו, כב' השופט חאלד כבוב, סגן הנשיא -, המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב12.01.2021ברוט נ' אירסה אי אל בע"מ ואח',  16519-05-19תנ"ג    

טרם פרסום דוחות כספיים לסוף שנת המס, על פיהם החברה צפויה ליתרת רווחים שלילית,  חברה אישרה חלוקת דיבידנדים כחודשיים  
  אך זאת לאחר בחינת תחזיות הרווחים של החברה במשך ארבעה רבעונים נוספים לאחר החלוקה.  

השפיע על רווחיות  בית המשפט קבע, כי חלוקת הדיבידנדים מותרת מכיוון שאין בדוחות שטרם פורסמו מידע מהותי שיש בו כדי ל
החברה.  כדי לשמור על איזון בין חלוקת משאבי החברה לבעלי המניות ובין סיכון "כרית הביטחון" של נושיה, החוק קובע כי בבואו  

  –של דירקטוריון החברה להורות על חלוקת דיבידנד, כדי שחלוקה זו תענה להגדרה "חלוקה מותרת", עליה לעמוד במבחני החלוקה 
ח ומבחן יכולת הפירעון.  מבחן הרווח הוא מבחן טכני, הצופה פני עבר, ומאפשר חלוקה רק מיתרת העודפים או מרווחים מבחן הרוו

שנצברו בשנתיים האחרונות, לפי הגבוה מבין השניים.  גם אם החברה אינה עומדת במבחן הרווח, אולם עומדת במבחן יכולת הפירעון,  
ה כדי להקשות על החברה לעמוד בהתחייבויתיה, פתוחה בפניה הדרך לפנות לבית המשפט  אשר בוחן באופן מהותי האם יש בחלוק

בבקשה לביצוע חלוקה כאמור.  אם במועד החלוקה החברה עומדת במבחן הרווח אך לדירקטוריון החברה מידע מהותי שיש אפשרות 
חלוקה לא עומדת בדרישות המבחן.  כאן, הדוחות ממשית שישפיע על רווחיות החברה, כך שדוחותיה לא יעמדו עוד במבחן הרווח, ה

שטרם פורסמו אין בהם כדי להשפיע באופן מהותי על מצבה של החברה, בפרט כאשר מדובר בהחלטה שהתקבלה חודשיים לפני 
ף הזמן  פרסום הדוחות, כאשר הונחו לפני הדירקטוריון נתונים נוספים על רווחיים עתידיים וכאשר נראה כי ההפסדים נובעים מחלו

  בלבד.  לפיכך, חלוקת הדיבידנדים היא חלוקה מותרת.   

  A company approved distribution of dividends two months prior to publication of its yearend financial reports, 
under to which the company expects a negative balance, but only after examining the company's profit forecasts 
for the next four quarters after the distribution. 

The Court held that the distribution of dividends is permissible because the unpublished financial reports do not 
contain material information that could affect the company's profitability.  In order to maintain a balance between 
the distribution of company resources to its shareholders and the risk to the "safety cushion" of its creditors, 
Israeli law stipulates that when a company board of directors decides on dividends, in order for such distribution 
to be deemed a "permissible distribution", it must meet the distributions tests: The Profit Test and the Solvency 
Test.  The Profit Test is a retrospective technical test that enables distribution only from the higher of the surplus 
and the accumulative profits of the last two years.  If the company does not meet the Profit Test but does meet 
the Solvency Test, which substantially examines whether such distribution may make it difficult for the company 
to meet its obligations, the company may move the Court to authorize the distribution.  If, at the time of 
distribution, the company meets the Profit Test but the board of directors has material information suggesting an 
imminent possibility to affect the company profitability, the distribution no longer meets the Profit Test.  Here, the 
unpublished reports do not materially affect the company's position, particularly when the decision was made 
two months before the reports were published, when additional data on future profits was presented to the board 
and when the losses appear to be due only to the passage of time.  Thus, the distribution is permissible. 
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.ב  דווקא מהווה קיפוחפיטורי בעל מניות ממשרה ניהולית בחברה לאו  

  Dismissal of a shareholder from a managerial position in the company does not necessarily 
constitute oppression 

  יפו, כב' השופט מגן אלטוביה-, המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב30.12.2020יואל בונדורובסקי נ' אורי סגל ושלום בן משה,  58628-11-17ה"פ   

  דירקטור בחברה לניהול קמפיינים של שיווק ופרסום בגוגל ובפייסבוק פוטר מתפקידו כסמנכ"ל ואחראי על צוות גוגל.  

בית המשפט קבע, כי על אף שהותרת בעל המניות בתפקידו כדירקטור מעידה על כך שלא קופח, על בעלי המניות להיתמחר בנוגע  
קיפוח הוא פגיעה בציפיותיו הלגיטימיות של בעל מניות, לרבות הזכות להשתתף   לחלקו בחברה בשל אובדן האמון בין הצדדים.  

בניהול ענייני החברה, בפרט כאשר מדובר בחברה שהיא מעין שותפות.  מנגד, פגיעה שלא כדין בבעל מניות כנושא משרה אינה  
שהאמון בין בעלי המניות אבד, יתכנו מקרים   לכשעצמה מהווה קיפוח.  אולם, גם כאשר בעל המניות לא קופח אך לא יכול להיות ספק

בהם לא תהיה ברירה אלא לקבוע מנגנון היפרדות בין בעלי המניות.  כאן, על אף שניתן לבעל המניות להמשיך ולכהן כדירקטור, 
 פיטוריו מהמשרה הניהולית מעידים על אובדן אמון בין הצדדים ומצדיקים היתמחרות בנוגע לחלקו בחברה. 

A director of a marketing and advertising management company on the Google and Facebook platforms was 
dismissed from his position as VP in charge of the Google team. 

The Court held that although the shareholder keeping his position as a director indicates that he was not 
oppressed, the shareholders should hold a pricing mechanism regarding his share in the company due to the 
loss of trust between them.  Oppression is a breach of the legitimate expectations of a shareholder, including the 
right to participate in the management of company affairs, especially when a company is deemed a kind of 
partnership.  However, harming a shareholder in his position as an officer of the company, does not by itlslf 
amount to oppression.  Nevertheless, even when the shareholder is not oppressed but there can be no doubt as 
to the loss of trust between the shareholders, there may be no choice but to establish a mechanism for separation 
between the shareholders.  Here, although the shareholder was allowed to maintain his position as a director, 
his dismissal indicates a loss of trust between the parties thus justifying pricing regarding his share in the 
company. 

 עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה   .3

  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

. א  השימוש של פייסבוק הם חוזה מחייב עם המשתמש והפרתו מאפשרת חסימת פרופיל משתמשתנאי  

  Facebook’s terms and conditions are a binding contract with the user which breach enables 
blocking a user’s profile 

  יפו, כב' השופט רחמים כהן -, בית המשפט המחוזי בתל אביב11.01.2021פרופ' אמיר חצרוני נ' פייסבוק אירלנד,   38104-05-18ת"א   

ם אשר למרות שהם אשר פרסם תכנים עם ביטויים גזענייפרופסור אמיר חצרוני  פייסבוק חסמה את חשבון המשתמש של  
  ברוח פרסומים ואמירות רגילות של המפרסם, הוא טען כי היו סאטירה.   

בית המשפט קבע, כי פייסבוק הייתה רשאית מכוח ההסכם בין הצדדים לחסום את חשבון המשתמש.  תנאי השימוש של 
פייסבוק וכללי הקהילה שלהם מהווים הסכם מחייב בין הפלטפורמה ובין המשתמשים.  פייסבוק אמנם מספקת פלטפורמה  

לם היא אינה מחויבת לספק את הפלטפורמה כאמור  המאפשרת למשתמשים לממש את חופש הביטוי הניתן להם בחוק, או
כאשר מדובר בתכנים אשר עלולים לפגוע במשתמשים אחרים.  כך, תנאים וכללים אלה קובעים כי על המשתמשים נאסר 
לפרסם תוכן המהווה דברי שטנה וכי פייסבוק רשאית להסיר תוכן מפר באופן נקודתי או להפסיק את ההתקשרות עם 

לא.  על מנת לבחון האם ביטוי מסוים מהווה ביטוי שטנה אין צורך כי יהיה בחובו הסתה לאלימות, אלא המשתמש באופן מ
שיש לבחון אם הביטוי מכוון כלפי קבוצה או אינדיבידואל המשויך לקבוצה מסוימת ועל יסוד השתייכותו לקבוצה מסוימת, 

א גרימת נזק.  תכנים סאטיריים זוכים להגנה כלשהי  וכן האם הוא מבטא שנאה, עלול לגרום נזק והאם כוונת אומרו הי
יהיו   ויכולים להימנע מסיווג כתכנים המהווים ביטוי שטנה, אולם לצורך כך נדרש שהמשתמשים האחרים בפלטפורמה 
מודעים לכך, בין על ידי ציון מפורש שמדובר בתוכן סאטירי בפרופיל המשתמש ובין על ידי ציון הדבר על התוכן עצמו 

ום של משנה אידיאולוגית של מפרסם התוכן אינו יכול להיחשב לתוכן סאטירי.  כאן, התכנים אשר פרסם המשתמש ופרס
הינם ביטוי שטנה כיוון שהם כוונו כלפי קבוצות או יחידים על ייסוד שיוכם לקבוצה מסוימת וביטאו באופן ברור שנאה וזלזול 

בנוס חברתית.   מקובלות  באמירות שאינן  שימוש  הינם תוך  חלק מהתכנים  כי  שלו  בפרופיל  ציין  בעוד שהמשתמש  ף, 
סאטיריים, הרי שלא נעשתה הבחנה בפוסטים עצמם אילו הם תכנים סאטיריים ואלו אינם והתכנים מביעים באופן ברור  
עמדות אידיאולוגיות אשר בהן מחזיק המשתמש.  בנוסף, עצם העובדה שהפלטפורמה קיבלה דיווחים רבים ממשתמשים 

נים לעניין תכניו של המשתמש מצביעה על כך שמשתמשי הפלטפורמה לא ראו את התכנים כסאטיריים אלא כתוכן  שו
שטנה.  פייסבוק מילאה את חובותיה על פי ההסכם החוזי בין הצדדים באופן הוגן ובלתי שרירותי ונתנה למשתמש התראות 

שתמש המשיך והפר את ההסכם על ידי כך שהמשיך  חוזרות ונשנות כאשר הסירה פוסטים שלו מהפלטפורמה, אולם המ
לפרסם את התכנים האסורים, ועל כן רשאית הייתה פייסבוק לממש את זכותה מכוח ההסכם בין הצדדים ולחסום את 

 חשבון המשתמש.  

Facebook blocked the user profile of Professor Amir Hetsroni who posed racist content which, although in the 
spirit of ordinary publications of the user, he contended to be of a satirical nature.   

The Court held that Facebook was entitled by virtue of the agreement between the parties to block the user's 
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account.  Facebook’s terms of use and community rules constitute a binding agreement between the platform 
and the users.  While Facebook provides a platform that allows users to exercise their right to freedom of speech 
under law, it is not obligated to provide said platform when it comes to content that may harm other users.  Thus, 
the Terms and Conditions state that users are prohibited from posting content that constitutes hate speech and 
that Facebook may remove such infringing content on a one-off basis or terminate the engagement with the User 
completely.  In order to examine whether a particular expression is a hate speech, it is not necessary that it incite 
violence, but whether the expression is directed at a group or individual associated with a group on the basis of 
their association to the group, whether it expresses hatred and whether the speaker intended to cause damage.  
Usually, satirical content is granted some protection and can avoid being classified as hate speech.  However, 
this requires other users of the platform to be aware of it being satirical, either by explicitly stating so in the user 
profile or on the content itself.  Publication of a manifesto cannot be deemed a satire.  Here, the content posted 
by the user constitutes hate speech because it was directed towards groups or individuals on the basis of their 
association with the group and clearly expressed hatred and contempt using statements that are not socially 
acceptable.  In addition, while the user stated in his profile that some of the content is satirical, no distinction was 
made in the posts themselves to indicate which were satirical and which were not and the content clearly 
expressed ideological positions actually held by the user.  Moreover, the very fact that the platform received 
various reports from users regarding the content indicates that the platform’s users did not see the content as 
satirical but as hate speech.  Facebook fulfilled its obligations under the agreement between the parties in a fair 
and non-arbitrary manner and gave the user repeated warnings when it removed posts from the platform but the 
user continued to breach the agreement by continuing to post prohibited content.  Therefore, Facebook was 
entitled to exercise its right under the agreement and block the user’s account permanently. 

.ב  רק במקרים חריגים יינתן צו מניעת הטרדה מאיימת לטובת תאגיד  

  Only in exceptional cases will a cease a desist of harassment order be issued in favor of a 
corporation 

  יפו, כב' השופט רז נבון  -, בית משפט השלום בתל אביב 17.01.2021גלובל קורייר אקספרס בע"מ נ' סטפן סטיבן דרורי,  73665-12-20הט (ת"א)    

חבילות אשר נרכשות מספקים , היא חברה העוסקת בשילוח בינלאומי ומייבאת  GCX  –חברת גלובל קורייר אקספרס  
שונים (דוגמת אמזון) ואיבדה חבילה של לקוח.  הלקוח, אשר לא הצליח ליצור קשר עם החברה, שאין לה כתובת או דרכי  
התקשרות סדורות, למעט אפשרות לפנייה באתר החברה, החל בפרסומים ברשתות החברתיות, לרבות קריאה לחרם 

  ים להטריד אישית בפייסבוק את מנכ"ל החברה וביתה, שהיא סמנכ"ל בחברה. צרכני נגד החברה, וכן קריאה לגולש

בית המשפט הוציא צו איסור הטרדה מאיימת האוסר הטרדת מנכ"ל החברה והסמנכ"ל, אך לא צו האוסר על הטרדת 
ל צו החברה.  הטרדה ברשתות חברתיות היא הטרדה מספקת לשם הוצאת צו.  רק במקרים חריגים שבחריגים ניתן לקב

כאן   לתאגיד.   השתייכותם  מכוח  התאגיד  לעובדי  מכוונת  ההטרדה  כאשר  וזאת  תאגיד,  של  מאיימת  הטרדה  המונע 
ההטרדה היא נגד התאגיד ולא נגד עובדיו ועל כן אין מקום לקבל צו המונע זאת.  גם העובדה שהלקוח דרש פיצוי כתנאי  

נדרש היה על הנזק שנגרם לו והעובדה שאין אפשרות ליצור להפסקת ההטרדה אינה עילה לצו נגדו, מכיוון שהפיצוי ש
קשר אפקטיבי עם החברה.  להבדיל, אין כל הצדקה להפיכת קיר הפייסבוק האישי של המנהלות בחברה למקום למחאות 

 נגד החברה ועל כן יש מקום לתת צו האוסר על כך. 

Global Courier Express - GCX, is a company engaged in international shipping and imports packages that are 
purchased from various suppliers (such as Amazon) and lost a customer package.  The customer, who was 
unable to contact the company, which does not have an address or regular contact methods, except for the 
option to contact the company's website, commenced publishing on social media, including a call for a consumer 
boycott against the company, and a call for Facebook users to personally harass the company's CEO and her 
daughter, who is VP of the company. 

The Court issued a cease a desist of harassment order prohibiting harassment of the company’s CEO and VP, 
but not an order prohibiting harassment of the company.  Harassment on social networks is sufficient harassment 
for the purpose of issuing an order.  Only in exceptional cases can an order be obtained that prevents harassment 
of a corporation, and this when the harassment is directed at the employees of the corporation by virtue of their 
affiliation with the corporation.  Here the harassment is against the corporation and not against its employees 
and therefore there is no place to issue an order preventing this.  The fact that the customer demanded 
compensation as a condition for stopping the harassment is not a reason for an order against him, because the 
compensation required was for the damage caused to him and the fact that it is not possible to contact the 
corporation.  In contrast, there is no justification for turning the company managers’ personal Facebook wall into 
a place for protests against the company and therefore there is room to issue an order preventing this. 

.ג  מקרקעיןייפוי כוח מזויף מבטל את הגנת תקנת השוק בעסקאות  

  A forged power of attorney nullifies the statute of frauds defense in real estate transactions  

יפו, כב'  -, בית המשפט המחוזי בתל אביב14.12.2020נ' הבישוף ריאח חנא אבו אל עסל,  Church Missionary Trust Association Ltd 13607-04-14תא (ת"א)   
  השופט יהושע גייפמן

נמ    בישראל  האנגליקנית  הכנסייה  של  לכאורה  מקרקעין  שנחתם  מזויף  נוטריוני  כוח  ייפוי  שהחזיק  אדם  באמצעות  כרו 
  באנגליה אבל לא נשא עליו אימות נוטריוני או חותמת אפוסטיל.
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בית המשפט קבע, כי על אף שהרוכש הסתמך על מרשמי המקרקעין, מאחר וייפוי הכוח לביצוע עסקת המכר זויף, עסקאות 
המכר בטלות.  אדם המחזיק בייפוי כוח של אדם אחר הוסמך על ידו לבצע עסקאות ונחשב לשלוח שלו.  תקנת השוק  

הרישום בפנקסי המקרקעין, מעת שרשם את העסקה   במקרקעין קובעת, כי מי שרוכש מקרקעין בתום לב ובהסתמך על
ברשם המקרקעין זכותו גוברת על הבעלים האמיתי של המקרקעין והבעלים יוכל רק לתבוע את נזקיו.  עם זאת, הגנת 
תקנת השוק לא חלה כאשר נעשה שימוש בייפוי כוח כללי מזויף, שכן במקרה כזה ההסתמכות היא על ייפוי הכוח ולא על 

מרשם המקרקעין.  בנוסף, כדי שהרוכש יזכה להגנת תום הלב על פי החוק, על הרוכש לנהוג בתום לב לאורך  הרישום ב
כל העסקה, אשר חייבת להסתיים ברישום זכויותיו של הרוכש במרשם המקרקעין.  כאן, הצגת ייפוי כוח כללי לא מאומת  

כול להיחשב כמי שפעל בתום לב מכיוון שעצם עיניו מבריטניה הייתה צריכה להדליק "נורה אדומה" ועל כן הרוכש לא י 
לנורות האזהרה.  בנוסף, העסקה לא הסתיימה ברישום ברשם המקרקעין.  בנסיבות אלה, הן תקנת השוק והן הגנת תום 

 הלב אינן חלות, כך שהעסקאות בטלות.  

  Real estate plots of the Anglican Church in Israel were sold by a person holding a forged power of attorney 
allegedly executed in the United Kingdom but not bearing a notarization mark or an appositilization stamp. 

The Court held that although the purchaser relied on the Land Registry, because the power of attorney was 
forged, the transactions are void.  A person holding a power of attorney of another is empowered by such other 
to execute transactions on the other’s behalf and is deemed an agent of such other.  Israeli Statute of Frauds 
sets that a person purchasing real estate in good faith and based on the land registry, once the transaction is 
recorded with the Land Registry, the purchaser’s right trumps over the right of the real owner of the property and 
the owner may only claim damages.  However, the Statute of Frauds does not apply when the transaction was 
executed with a forged power of attorney because in such case the reliance is on the power and not on the Land 
Registry.  In addition, in order for the purchaser to enjoy the protection of good faith under law, the purchaser 
must act in good faith throughout the transaction, which must be completed with the recording of rights in the 
Land Registry.  Here, the presentation of an uncertified UK general power of attorney should have raised a ‘red 
flag,’ and thus, the purchaser cannot be deemed to have acted in good faith because he turned a blind eye to 
the red flags.  Further, the transaction was not completed by recording.  Therefore, neither the Statute of Frauds, 
nor the protection of good faith apply under such circumstances and the transactions are void.   

  עדכוני מקרקעין .4

  Real Estate Law Updates 

 הפקעה אפילו אם המשיך לשלם דמי חכירהמי שהסתיים הסכם החכירה שלו לא זכאי לפיצוי במקרה של 

  A lessor of land whose lease agreement lapsed is not entitled for compensation for taking by 
eminent domain even if continued to pay the lease 

, בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, כב' השופטים 11.1.2021הוועדה המקומית לתכנון ובניה חבל מודיעין נ' פרי אור בע"מ,    7119/19ע"א    
  נעם סולברג, מני מזוז ואלכס שטיין

פרי, ובאריזה ושיווק של פירות, עיבדה במשך שנים רבות קרקע חקלאית, גם -יבוד של פרדסים ומטעיחברה שעוסקת בנטיעה וע
לאחר שהסתיים חוזה החכירה מול רשות מקרקעי ישראל, ושילמה דמי חכירה.  כאשר חלק מהקרקע הופקע לשם הקמת דרכים, 

  דרשה לקבל פיצויים בגין ההפקעה.  

כי בהעדר 'בר רשות'    בית המשפט העליון קבע,  הוא של  זכות   -חוזה חכירה בתוקף מעמד המחזיק בקרקע  מעמד שאינו מקנה 
פה ולכן אינה  -רשות שניתן לבטל בכל עת, היא אינה חוזה חכירה בעל  –רשות' הוא בעל רשות להשתמש במקרקעין  -לפיצויים.  'בר

ש שנים לפני מועד תום תקופת החכירה הקבועה בהסכם , כשלו2006מקנה זכות לפיצויים.  במקרה זה בוצע שינוי יעוד בקרקע בשנת  
החכירה.  לרשות מקרקעי ישראל לא הייתה זכות להחכיר את הקרקע מחדש, אך החברה החזיקה בקרקע גם לאחר תום תקופת 
החכירה והמשיכה לעבד את הקרקע ואף לשלם את דמי החכירה.  הסכם החכירה לא כלל זכות הארכה ועם תום תקופת החכירה  

רשות'. - פקעה זכות החכירה ואילו הישיבה בקרקע לאחר תום תקופת החכירה נעשתה רק מכוח הסכמה שבשתיקה במעמד של 'בת
  לכן, המחזיק בקרקע היה  במעמד של 'בר רשות' ואינו יכול לצפות לפיצוי כספי בגין הנזק העתידי שייגרם בשל הפינוי מהקרקע.   

  A company engaged in the planting and processing of orchards, and in the packaging and marketing of fruit, 
cultivated agricultural land for many years, even after the lease contract with the Israel Land Authority lapsed, 
and paid lease fees. When part of the land was taken by eminent domain for the construction of roads, it 
demanded compensation for the taking. 

The Supreme Court held that in the absence of a valid lease contract, the status of the holder of the land is that 
of a licensee, a legal status that does not grant a right to compensation.  A license in land is full revocable, is not 
deemed an oral lease and does not grant a right to compensation.  In this case, a zoning change was made in 
2006, about three years prior the end of the lease period set forth in the lease agreement.  The Israel Land 
Authority did not have the authority to re-lease the land, but the company held the land even after the end of the 
lease period and continued to cultivate the land and paid the lease fee.  The lease agreement did not include the 
right to extension and with the end of the lease period the lease expired while the possession in the land after 
the lease period lapsed was only by virtue of a tacit consent in the status of a license.  Therefore, the holder of 
the land was a licensee and cannot expect monetary compensation for losses caused by eviction from the land.
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 * עו"ד שלי וילר /וי כוח מתמשךעל קורוה, כשרות משפטית וייפ

שאלות רבות   -מבוגרים    לאו דווקא  –עבור אשים רבים    גיף הקורוה, מביאה עמההתקופה האחרוה והתפשטות  

המצב ימצאו עצמם מאושפזים במצב קשה ולא יוכלו לדאוג לעיייהם בעצמם.   בוגע לצורך בהסדרת עיייהם אם  

יו של אדם הוכחי מצריך חשיבה מחודשת על הצורך בעריכת מסמך ייפוי כוח מתמשך, המסדיר את הטיפול בעיי

 . כלי שרבים אים מכירים –  את יכולתו לדאוג לעיייו , באופן זמי או קבוע,שאיבד

הוסדרה   מתמשך  כוח  ייפוי  לערוך  תיקון    2016בשת  בישראל  האפשרות  המשפטית   18במסגרת  הכשרות  לחוק 

להבדיל מהליך משפטי מורכב יחסית ו"אלים" כלפי אותו אדם שדרש לסיוע, של     .1962-והאפוטרופסות, תשכ"ב

יפוי הכוח המתמשך הוא הליך יחסית פשוט בו אדם קובע מראש כיצד הוא רוצה שהדברים מיוי אפוטרופוס, הליך י

ה אשר זמע התערבות של פקידים של המדיו של האדם, מוהלו במקרה כזה, הליך המכבד את רצום מוגבל ית

  לטיפול בושא ומאפשר המשך שליטה של האדם בחייו. 

איו ה  הממ  כאשר, כלומר  ייפוי הכוח המתמשך כס לתוקף רק כאשר מייפה הכוח (הממה) מאבד את כשרותו 

אדם מסוגל   המתמשך.  אם  הכוח  ייפוי  המוגדרים במסמך  עצמו בעייים  עבור  החלטות  עיייו ולקבל  להל את 

מסוגל לדאוג לעיייו כאמור, הרי שייפוי הכוח טרם כס לתוקף (ובמעמד זה מייפה הכוח עדיין יכול לערוך שיויים 

שחזרבמסמך) מייפה כוח  לעיין  גם  הדין  הוא  כך  מסוגל  .   עצמו    להיות  עבור  החלטות  ולקבל  עיייו  את    – להל 

  .מצב אשר בתקופת גיף הקורוה קורה ללא מעט אשים –חזר לתפקד אך מושם מורדם ולמשל, אם היה 

י הכוח המתמשך, להבדיל מהליכים אחרים, הוא שהוא כס לתוקף באופן מיידי תרוות הגדולים של ייפואחד הי

תן דעתו לרצוו של ומיופה הכוח (הממוה)  גם לאחר כיסתו של ייפוי הכוח לתוקף,  וללא צורך בהליך משפטי, ו

, למשל כאשר הממה עת  , בין מראש במסמך ייפוי הכוח ובין באותהול להביע את רצוושהממה יכככל  הממה,  

בעיי להבין  אלימימסוי  יםמסוגל  בקשר  החלטות  ולקבל  בדברים  ם  לא  אך  חזר   אחריםהם,  הממה  כאשר  או 

החיות מקדימות על ידי הממה באשר לאופן יישום ייפוי  הכלי של ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לייצר      .להכרה

שהממוה יהיה חייב כלפיו בחובת דיווח באשר לאופן   מסויםקביעת זהות של אדם    שר אףומאפ  הכוח המתמשך,

  . וכך לייצר מגוי איזון והגה יישום ייפוי הכוח ולהחלטות המתקבלות בעייו של הממה

בטל יכול ל  הוארק  כדי להכין ייפוי כוח מתמשך כל שדרש הוא שהממה יהיה כשיר משפטית וכל עוד האדם כשיר,  

, בה 2020בדצמבר,    ביבא בתל  בעיין שדון בבית המשפט לעייי משפחה.  כך, למשל,  שות את ייפוי הכוחאו ל

בית .  האם יחיד של    כמיופה כוח,  אחיול את ייפוי הכוח אשר מיה את  יש לבטטען כי  של אישה שיסחה ייפוי כוח  

והמשפט   התביעה  את  שדחה  ומכ קבע  הכוח  ייפוי  עריכת  בעת  המשפטית  הכשרות  שאלת  הוא  היחיד  יוון המבחן 

  . את ייפוי הכוח או לשות האם עדיין כשירה מבחית החוק, הרי שהיא היחידה בעלת הזכות לבטלש

מומלץ ביותר, ביחוד בתקופה זו, לשקול יצירת ייפוי כוח אצל עורך דין ממשרד בעל יסיון לא רק לאור האמור,  

ה הספציפי, בין שמדובר בדיי חברות, למקרבתחום ייפוי הכוח המתמשכים אלא גם בתחומים אחרים הקשורים  

וודא כי הממה כשיר לחתום יברורה על הוראות החוק,  הקפדה  מקרקעין או חוזים.  אותו עורך דין מוסמך יוודא  

כוח   ייפוי  לאחר   ויוכלעל  המקסימלי  ברצוו  ההתחשבות  להבטחת  באשר  ומקיף  מפורט  הסבר  לממה  לספק  גם 

 .   ולבות את המסמך הכון לאותו אדם ולא תבית סטדרטית כיסת ייפוי הכוח לתוקף

 
( עו"ד שלי וילר    * ושות'  מצוות משרד אפיק  בישראל, חלק  דין המוסמכת  עורכת  ) המתמקדת בדיי חברות, www.afiklaw.comהיה 

אביב.   תל  באויברסיטת  למשפטים  הפקולטה  בוגרת  וילר  עו"ד  מקרקעין.  ודיי  מסחרית  משרד  ליטיגציה  מטעם  מוסמכת  וילר  עו"ד 
אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה   המשפטים בישראל להפקת ייפויי כוח מתמשכים.

, או באמצעות הדואר האלקטרוי: 03-6093609בתחום זה בטרם קבלת כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו. לפרטים וספים:  
afiklaw@afiklaw.com  .  
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On Covid-19, legal capacity and lasting power of attorney/Shelly Wilner, Adv. *  

The recent period and the spread of the Covid-19 virus, brings with it for many people - not 
necessarily the elderly - many questions about the need to settle their affairs if they find themselves 
hospitalized under a serious condition and can not take care of their own affairs. The current situation 
requires a rethinking of the need to draw up a lasting power of attorney document, which regulates 
the handling of the affairs of a person who has lost, temporarily or permanently, his ability to take 
care of his affairs - a tool that many are unfamiliar with. 

The possibility of making a lasting power of attorney was regulated in Israel in 2016 as part of 
Amendment 18 to the Legal Capacity and Guardianship Law, 1962. Unlike a relatively complex and 
"violent" legal procedure against the person, of appointing a legal guardian, the lasting power of 
attorney procedure is relatively simple. In it, a person sets in advance how such person wishes things 
to be conducted in such a case, a procedure that respects the person's will, prevents the intervention 
of State officials whose time is limited and allows the person to continue to control such person’s life. 

The lasting power of attorney comes into effect only when the person loses legal capacity, that is, when 
the appointer is unable to manage his affairs and make decisions for himself in matters defined in the 
lasting power of attorney document. If a person is able to take care of his affairs as aforesaid, then the 
power of attorney has not yet entered into force (and at this point the power of attorney can still make 
changes to the document). The same is true of the case of a power of attorney who was again able to 
manage his affairs and make decisions for himself - for example, if he was anesthetized and resuscitated 
but regained consciousness - a situation which during the Covid-19 period happens to quite a few people. 

One of the advantages of a lasting power of attorney, unlike other proceedings, is that it takes effect 
immediately and without the need for legal action, and even after the power enters into force, the 
empowered person respects the will of the appointer, as far as the appointer can expresses his will, 
either in advance, in the power document, or at such time, for example when the appointer is able to 
understand certain matters and make decisions in connection with them, but not on other matters, or 
when the appointer regained consciousness. The tool of lasting power of attorney allows for the 
creation of preliminary instructions by the appointer regarding the manner of implementing the lasting 
power of attorney, and also allows the setting of the identity of a particular person to whom the 
empowered person must report and thus create breaks and balances. 

In order to prepare a lasting power of attorney all that is required is that the appointer be legally 
competent and as long as the person is with legal capacity, only such person can revoke or change 
the power. Thus, for example, in a case heard in the Family Court of Tel Aviv in December, 2020, 
the son of a woman who drafted a lasting power of attorney contended that the power of attorney 
which appointed his brother, should be revoked. The Court dismissed the claim and held that the only 
test is the legal capacity of the mother and because she is still legally competent, she is the only one 
with the right to revoke or change the power. 

In light of the above, it is highly recommended, especially during this period, to consider creating a 
lasting power of attorney with an attorney from a firm with experience, not only in the area of lasting 
powers of attorney but also in other areas related to the specific case, whether corporate law, real 
estate or contracts. The same qualified lawyer will ensure clear adherence with the provisions of the 
law, ensure that the appointer has the legal capacity and can also provide the appointer with a detailed 
and comprehensive explanation so as to ensure consideration of his maximum will after the power 
takes effect and build the correct document for that person and not used a standard template. 

 
  *Shelly Wilner, Adv. is an attorney in the office of Afik & Co. (www.afiklaw.com). Her practice focuses primarily on the commercial 
and corporate law, litigation and real-estate. Adv. Wilner holds a major in law from the Tel Aviv University.  Adv. Wilner is certified 
by the Israeli Ministry of Justice to create lasting powers of attorneys.  Nothing herein should be treated as a legal advice and all issues 
must be reviewed on a case-by-case basis. For additional details:  +972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 


