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Afik & Co. marque la date de la disparition du écrivain de science-fiction français Jules 
Gabriel Verne (8 février 1828-24 mars 1905) 

  1828פברואר    8ֶוְרן (גבריאל  ז'ּול  המדע הבדיוני הצרפתי    סופרשל    ו אפיק ושות' מציינת את יום פטירת
 )1905מרץ  24 -

Afik & Co.  marks the date of demise of French science fiction novelist Jules Gabriel Verne 
(8 February 1828 – 24 March 1905) 

 כשהדירקטוריון לא מקבל החלטה להוציא להורג את אבא שלי אבל בכל זאת הורג אותו / עו"ד דורון אפיק .   1

When the board does not issue a death warrant against my father but kills him /Doron Afik, Esq.

ה  יום  ברוחמאמר   לה הבחירות  קבלת במנסה  שאי  היר 
אי קבלת החלטות החלטה בדירקטוריון חברה (בדיוק כמו  

להיות  בממשלה) הפוכה   בפועל  עשויה  החלטה  .  קבלת 
 משרד אפיק ושות' מ  דורון אפיקד  עו"על ידי  המאמר נכתב  

את המאמר  .   2020שנפטר בדצמבר,    , דוד אפיק,לזכר אביו
 http://he.afiklaw.com/articles/a331בשפה העברית ניתן למצוא בקישור: 

An article in the spirit of Elections Day that tries to make 
it clear that not making a decision on a company's 
board of directors (just like not making decisions in the 
government) may in fact be making the opposite 
decision. The article was written by Doron Afik, Esq. of 
Afik & Co. in loving memory of his father, David Afik, 
who passed away in December, 2020. The article in English 
may be found at the link:  https://www.afiklaw.com/articles/a331 

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

  מקפיא פעילות החברה מהווה קיפוח סירוב בעל זכות חתימה לחתום על מסמכים ובכך .  א

כלכלי ת"א: קיפוח הוא פגיעה בציפיה לגיטימית של בעלי המניות; אי חתימה על מסמכים שגורמת לקיפאון בחברה עשויה להוות 
  http://he.afiklaw.com/updates/12134לקריאה נוספת: .  קיפוח; בית משפט רשאי לתת כל הוראה שתסיר את הקיפוח לרבות תיקון התקנון

Refusal of a signatory to sign documents thus freezing the company's activity constitutes 
oppression.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/12135 
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  עובד בחברה המשמש גם כדירקטור שלה אינו זכאי לגמול בגין שעות נוספות . ב
עבודה ת"א: חוק שעות עבודה ומנוחה לא חל על עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים המחייבים מידה רבה של אמון אישי;  

  http://he.afiklaw.com/updates/12136לקריאה נוספת:  .  עובד המשמש גם כדירקטור נחשב לבעל תפקיד המחייב מידה רבה של אמון אישי

An employee of a company who also serves as its director is not entitled to overtime pay.  Read more 
at: http://www.afiklaw.com/updates/12137 

  עדכוני משפט מסחרי .   3
Commercial Law Updates

  רוכש זכויות בסימן מסחר מכוח השקעתו במותג או מעצם יצירת מוניטין בטריטוריה משווק אינו .  א

רשם סימני המסחר: משווק יכול להקנות לעצמו זכויות במותג או בסימן המסחר שלו רק אם קיבל אותן במפורש מהיצרן; הגשת 
 http://he.afiklaw.com/updates/12138לקריאה נוספת:     .בקשה לרישום סימן מסחר ללא הסכמה מפורשת של היצרן הינה הגשה שלא בתום לב

A distributor does not acquire rights in a trademark merely by investment in the brand or creation 
of brand reputation in the territory.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/12139 

  עורך דף פייסבוק לאו דווקא אחראי לתגובות פוגעניות שהועלו לדף הפייסבוק .  ב

ת התקשורת, יש להחיל את החוק שלום רחובות: חוק לשון הרע מטיל אחריות גם על עורך אמצעי התקשורת; בשל התמורות במפ
ומידת  ובעלי תפקידים,  סוגי פרסומים  בין  תוך הבחנה  נעשית  בפייסבוק; הטלת האחריות  לרבות  באינטרנט,  על פרסומים  גם 

  http://he.afiklaw.com/updates/12140לקריאה נוספת: .  השליטה באמצעי התקשורת

Liens imposed in an execution case will not be considered defamation.  Read more at: 
http://www.afiklaw.com/updates/12141 

  ועל לא יחשבו כלשון הרע עיקולים המוטלים במסגרת תיק הוצאה לפ.  ג

שלום נצרת: הטלת עיקולים על ידי רשות מינהלית שלא כדין עשויה להיחשב כפרסום לשון הרע; על עיקולים המוטלים במסגרת 
הרע לשון  כפרסום  נחשבים  אינם  והם  מוחלטת  הגנה  חלה  לפועל)  הוצאה  (לרבות  משפטי  נוספת:.   הליך    לקריאה 

http://he.afiklaw.com/updates/12142  

Liens imposed in an execution case will not be considered defamation.  Read more at: 
http://www.afiklaw.com/updates/120143 

    מקרקעין עדכוני  .   4
Real Estate Law Updates 

  שוכר רשאי לבטל הסכם שכירות אם התגלה ליקוי נסתר בדירה שלא גולה לו ומפריע לשימוש בה 
ה בדירה; משכירים שהסתירו מידע אודות בעיות קרינה חריגות לא ניתן לצפות משוכר שידע לאתר בעיות קרינשלום ת"א:  

תנאים ללא  השכירות  את  לסיים  לו  לאפשר  ויש  ערובה"  כ"בן  שוכר  להחזיק  יכולים  לא  נוספת:  .   וממושכות  לקריאה 
http://he.afiklaw.com/updates/12144  

A lessee may terminate a lease agreement if a hidden defect, that was not disclose to him, was 
discovered and it interferes the use.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/12145 

עורכי דין ונוטריון, המופץ אחת לשבועיים לקהל של אלפי אנשים ברחבי העולם אפיק משפטי הוא המגזין המקצועי של משרד אפיק ושות',  
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

  יטב בטרם תתקבל החלטה כלשהי.לעורך דין על מנת שהעובדות תיבחנה ה

  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

  



כשהדירקטוריון לא מקבל החלטה להוציא להורג את אבא שלי אבל בכל זאת הורג אותו / עו"ד דורון אפיק   . 1

  When the board does not issue a death warrant against my father but kills him /Doron Afik, Esq.

  בממשלה) אי קבלת החלטות  היר שאי קבלת החלטה בדירקטוריון חברה (בדיוק כמו  במנסה לההבחירות ה  יום  ברוחמאמר  
להיות  הפוכה  עשויה  החלטה  קבלת  ידי  .   בפועל  על  נכתב  אפיקד  עו"המאמר  ושות' מ  דורון  אפיק   משרד 

)www.afiklaw.com(    עו"ד דורון אפיק הינו נוטריון ועורך דין המוסמך  .   0202שנפטר בדצמבר,    -  אפיקדוד    –לזכר אביו
מתמקד בהנפקות באוסטרליה, דיני חברות, דיני מקרקעין, הבישראל ובניו יורק והוא השותף המנהל של משרד אפיק ושות'  

אף הרצה בתחומי מומחיותו, לרבות  עסקאות בינלאומיות ופיננסיות, לרבות עסקאות מיזוג ורכישה, מימון ומשפט ימי ו
באוניברסיטה העברית בירושלים. עו"ד אפיק בוגר הכשרה של האיחוד   Executive MBAבמסגרת תואר מנהל עסקים  

האירופי ביישוב סכסוכים בינלאומיים מחוץ לכותלי בית המשפט (גישור ובוררות) ומשמש גם כבורר וכנאמן בנאמנויות 
  http://he.afiklaw.com/articles/a331צוא בקישור: את המאמר ניתן למ  .ישראליות ובינלאומיות

An article in the spirit of Elections Day that tries to make it clear that not making a decision on a company's board 
of directors (just like not making decisions in the government) may in fact be making the opposite decision. The 
article was written by Doron Afik, Esq. of Afik & Co. (www.afiklaw.com) in loving memory of his father who passed 
away in December, 2020.  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/a331 

  וניירות ערך עסקייםעדכוני תאגידים, הגבלים   .2

  Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 

. א  סירוב בעל זכות חתימה לחתום על מסמכים ובכך מקפיא פעילות החברה מהווה קיפוח  

  Refusal of a signatory to sign documents thus freezing the company's activity constitutes 
oppression 

יפו, כב' השופט חאלד   -, המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב  09.03.2021דמיאן בקרמן נ' ניקולס אדוארדו לבקוביץ יגוצקי,    28993-09-19תא (ת"א)    
  כבוב, סגן נשיא 

ומסחור פטנט בתחום  י ביניהם לשם פיתוח  ומשקיע דרום אמריקאי הקימו חברה באורוגוואי שהוחזקה בחלקים שווים  ישראלי  זם 
מצלמות האבטחה ואף השיגו מפיץ למכירת המצלמות.  על פי הסכם בעלי המניות המשקיע מונה כסמנכ"ל כספים וחתימתו נדרשה  

חילוקי דעות, הפסיק המשקיע למלא את מחויבויותיו בחברה, פיטר את נציגו בישראל   לכל הוצאה כספית בחברה.  בשלב מסוים, בשל
  וגם סירב לחתום על העברות כספיות ובכך השבית את החברה וגרם להפרת ההסכם מול המפיץ.

בכל עניין  בית המשפט קבע, כי מדובר בקיפוח והיזם יהיה מוסמך לקבל החלטות בשם החברה ולחייב את החברה בחתימתו היחידה  
הנדרש לשם עמידה בהתחייבויות החברה מול המפיץ שלה.  לשם כך גם יתוקן תקנון החברה, במידת הצורך, לצורך הקניית הסמכות 
האמורה ליזם.  קיפוח הוא פגיעה בציפיה הלגיטימית של בעל מניות בחברה.  לבית המשפט הסמכות להעניק קשת סעדים רחבה 

ניין, לרבות סעדים והוראות שונות המחייבות הן את החברה והן את בעלי מניותיה, בהתאם לנסיבות ומגוונת שמתאימה לנסיבות הע 
והכל במטרה להסיר או למנוע את הקיפוח.  כאן המשקיע השתמש בכוחו על פי הסכם בעלי המניות להשבית את החברה   –הקיפוח  

  ומתן סמכות לבעל המניות השני לפעול לבדו בחברה. ולכן יש מקום לתת סעדים שימנעו זאת, לרבות תיקון תקנון החברה 

  An Israeli entrepreneur and a South American investor established a company in Uruguay that was held in equal 
parts among them for the development and commercialization of a patent in the field of security cameras and 
even obtained a distributor for the sale of the cameras.  According to the shareholders' agreement, the investor 
was appointed CFO and his signature was required for any financial expenditure in the company.  At a certain 
point, due to disagreements, the investor stopped fulfilling his obligations in the company, dismissed his 
representative in Israel and also refused to sign money transfers. 

The Court held that this was oppression and the entrepreneur would be authorized to make decisions on behalf 
of the company and to obligate the company with his sole signature in any matter required to meet the company's 
obligations to its distributor.  To this end, the company's bylaws will also be amended, if necessary, for the 
purpose of conferring the said authority on the entrepreneur.  Oppression is a violation of the legitimate 
expectations of a shareholder in a company.  The Court has the authority to grant a wide and varied range of 
remedies that fit the circumstances of the case, including remedies and various provisions that bind both the 
company and its shareholders, depending on the circumstances of the oppression - all with the aim of removing 
or preventing the oppression.  Here the investor has used his power under the shareholders' agreement to freez 
the company's activities and therefore there is room to grant remedies that will prevent this, including amending 
the company's articles of association and granting the other shareholder authority to act alone in the company. 
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.ב  בחברה המשמש גם כדירקטור שלה אינו זכאי לגמול בגין שעות נוספות   עובד  

  An employee of a company who also serves as its director is not entitled to overtime pay 

נציג ציבור - , בית הדין האזורי לעבודה תל10.02.2021אדמירל מותגים נתניה בע"מ,    -עדן מנצור     63695-06-17סעש (ת"א)    אביב, כב' השופטת שגית דרוקר, 
  (עובדים), נציג ציבור (מעסיקים) מר גבי קינן

.  במסגרת עבודתו כמנהל החנות, ניהל גם פנקסי קטור בחברה הועסק גם כמנהל של חנות בבעלותהבעל מניות ודיר
נוכחות לעובדים, אך לא ערך רישום של השעות שלו במסגרת פנקס כאמור.  בעקבות סכסוך בין בעלי המניות וגילויים 

  מתפקידו כדירקטור.    אודות גניבת כספים על ידי הדירקטור, הוחלט על סיום העסקתו ופיטוריו גם

בית הדין קבע, כי מאחר והעובד שימש בתפקיד הנהלה המחייב מידה מיוחדת של אמון אישי, חוק שעות עבודה ומנוחה 
לא חל עליו ולפיכך הוא אינו זכאי לגמול שעות נוספות.  הנחת היסוד ביחס למעמדם של בעלי מניות בחברה היא שבין  

החברה לא מתקיימים יחסי עובד מעביד.  אמנם, קיימים מקרים שבהם כן ייתכנו יחסי בעלי מניות או דירקטורים לבין  
מעביד, למשל, כאשר הדירקטור מקבל תלושי שכר ומשולמות לו זכויות סוציאליות, אך החוק קובע כי ככלל, עובד -עובד

יהיה זכאי לגמול שעות נוספות. בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי, כגון דירקטור, לא  
כאן, עצם היותו של העובד דירקטור בחברה מעידה על כך שהוא בעל תפקיד המחייב מידה מיוחדת של אמון אישי.  בנוסף, 
העובדה שהעובד לא ניהל לעצמו פנקס שעות, מצביעה על כך כי הוא עצמו סבר שאינו זכאי לגמול כאמור.  בנסיבות אלה, 

 העובד והוא אינו זכאי לגמול בגין שעות נוספות.החוק לא חל על 

A shareholder and director in a company was employed as the manager of a store owned by the company.  As 
part of his work as the store manager, the employee also kept attendance records for the other employees but 
lacked to do so for himself.  Following a dispute between the shareholders and revelations regarding a theft by 
the director, the company decided to terminate his employment and dismiss him as a director. 

The Labor Court held that because the employee held a managerial position that required a special degree of 
personal trust, the Israeli Hours of Work and Rest law does not apply to him and therefore he is not entitled to 
overtime pay.  The basic premise regarding the status of shareholders is that there are no employer-employee 
relations between a company and its shareholders or directors.  Although such relations can occur when, for 
instance, a director receives pay slips and is paid social rights, Israeli Law stipulates that, generally, an employee 
who holds a managerial position or a position which requires a special degree of personal trust, such as a director, 
is not entitled to overtime pay.  Here, the very fact that the employee was a director of the company indicates the 
holding of a role which requires a special degree of personal trust.  In addition, the fact that the employee did not 
bother to keep attendance records for himself indicates that he did not believed to be entitled to such payments.  
Therefore, the  Hours of Work and Rest law does not apply to the employee who is thus not entitled to overtime 
pay.   

 ועבודה עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים   .3

  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

. א  משווק אינו רוכש זכויות בסימן מסחר מכוח השקעתו במותג או מעצם יצירת מוניטין בטריטוריה  

  A distributor does not acquire rights in a trademark merely by investment in the brand or 
creation of brand reputation in the territory 

  , רשם הפטנטים העיצובים וסימני המסחר, כב' הרשם אופיר אלון11.02.2021.  נ' רייז היי אנטפרייזס בע"מ, Ashley Furniture Industries, Inc, 237090ם -י  

המיוצר בארצות הברית רשם על שמו סימן מסחר הנוגע למוצרים אותם   BERKLINEמשווק בישראל של מותג הרהיטים  
שלישי, הגיש הצד השלישי בקשה למחיקת סימן המסחר    שיווק.  לאחר שיצרן המוצרים ובעל המותג בחו"ל נרכש על ידי צד 

  הרשום.   

רשם סימני המסחר קבע כי הסימן נרשם על ידי המשווק שלא בתום לב ועל כן דינו להימחק.  סימן מסחר שייך כדרך קבע 
יית מוניטין  לבעל המותג ויצרן המוצרים.  גם כאשר המשווק המקומי השקיע זמן ומשאבים בבניית שוק מקומי למוצר ובהקנ

למותג, הוא אינו קונה זכויות בסימן המסחר או במוניטין המשויך לו וקיימת הפרדה בין המוניטין של המשווק ובין המוניטין  
ויכולה להתבטא בכך שהצרכן בבואו לרכוש את   של המותג.  השקעתו של המשווק מעניקה לו מוניטין כמשווק בלבד, 

על ידי המשווק בשל המחיר או איכות השירות המיוחסים למשווק.  משווק אשר  המוצר, ייתן משקל לכך שהמוצר נמכר  
מגיש ללא אישור היצרן בקשה לרישום סימן מסחר שהינו בבעלות יצרן הנמצא עימו בקשר עסקי, פועל בחוסר תום לב, 

הסכימו על העברת וזאת גם אם הסימן של היצרן טרם רכש מוניטין בטריטוריה.  כאן, המשווק ובעל המותג מעולם לא  
הזכויות במותג או על רישום סימן מסחר על שמו של המשווק.  יתרה מזאת, המשווק פעל במשך שנים רבות ללא רישום 
סימן מסחר, ופעל לעשות כן רק כאשר ידע כי בעל המותג מיועד להירכש על ידי צד ג' ולכן זו התנהלות בחוסר תום לב 

 ודינו של סימן המסחר להימחק. 

A distributor of the Berkline furniture line in Israel has registered a trademark in its name pertaining to the products 
distributed.  After the product manufacturer and brand owner overseas was acquired by a third party, the third 
party filed a motion to strike out the registered trademark. 

The Trademark Registrar held that the mark was registered by the marketer in bad faith and therefore should be 
deleted.  A trademark normally belongs to the brand owner and manufacturer of the products.  Even when the 
local distributor invested significant time and resources in building and creating a local market for the product 
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and establishing the brand’s reputation, it can not be viewed as having acquired the rights in the trademark or 
the reputation associated with it and there is a separation between the reputation of the distributor and the 
reputation of the brand.  The distributor's investment gives it a reputation as a distributor only, and can be 
expressed in the fact that the consumer, when considering purchasing the product, will give weight to the fact 
that the product is sold by the distributor due to the price or quality of service attributed to the distributor.  A 
distributor who submits an application for registration of a trademark owned by the manufacturer with whom it 
has a business relationship, acts in bad faith, even if the mark of the manufacturer has not yet acquired a 
reputation in the territory.  Here, the distributor and the brand owner have never agreed on the transfer of rights 
in the brand or on the registration of a trademark under the distributor's name.  Moreover, the distributor acted 
for many years without trademark registration, and acted to do so only when it became aware that the brand 
owner was about to be acquired by a third party and therefore the distributor acted in bad faith when it applied to 
register the trademark, and the trademark should to be deleted. 

.ב  עורך דף פייסבוק לאו דווקא אחראי לתגובות פוגעניות שהועלו לדף הפייסבוק  

  An editor of a Facebook page is not necessarily liable for offensive comments that were 
posted to the page 

  , בית משפט השלום רחובות, כב' השופטת אפרת פינק, סגנית נשיאה 03.03.2021לודריק נ' לפוק ואח',  59715-12-17ת"א   

לפיו בלשון הרע, משום שלא יושב ראש אגודת הכדורגל של מכבי שעריים טען כי עורכי דף הפייסבוק של הקבוצה חייבים כ
  מנעו פרסום תגובות מכפישות ומבישות עליו בדף הפייסבוק, אף שאלה הוסרו לאחר מכן. 

עורכי דף הפייסבוק של האוהדים אינם אחראים בלשון הרע מכיוון שאין להם שליטה על התוכן   כי  בית המשפט קבע 
יל אדם, לפגוע במשלח ידו, ולבזותו, לרבות בשל גזעו, המועלה לדף.  החוק מגדיר לשון הרע כדבר שפרסומו עלול להשפ

מוצאו וכיוצא באלה.  מעבר לאחריות המפרסם, החוק מטיל אחריות גם על עורך אמצעי תקשורת בעיתונות, בשידורי  
הרדיו ובטלוויזיה.  בשל התמורות במפת התקשורת העולמית, יש להחיל את החוק, בהתאמה, גם על פרסומים ברשת  

, ובכלל זאת פרסומים בפייסבוק.  הטלת האחריות נעשית תוך הבחנה בין סוגי פרסומים ובין סוגים שונים של האינטרנט
בעלי תפקידים, לרבות מידת השליטה של בעל התפקיד באתר.  בנוסף, נבחן האם עורך אמצעי התקשורת הסיר את 

רם הפרסום היא מינימלית והתכנים ממילא  התכנים הפוגעניים לבקשת הנפגע.  כאן, מידת השליטה של עורכי הדף בט
 הוסרו לאחר מכן לבקשת יושב הראש.  לפיכך, אין מקום להטיל עליהם אחריות בגין לשון הרע.   

The chairman of the Maccabi Sha'arim Football Association contended that the editors of the association's Facebook 
page are liable to him because they did not prevent the posting of defamatory comments about him on the Facebook 
page, even if such were later removed. 

The Court held that the editors are not liable for defamation because they have no control over the content posted on 
the page.  Israeli law defines defamation as a publication that may humiliate a person, harm his profession, and 
demean him, including due to his race, origin and the like.  Beyond the responsibility of the publisher, the law also 
imposes a responsibility on the editor of the media in the press, on radio broadcasts and on television.  Due to changes 
in the way the world communicates, the law should also be applied, respectively, to publications on the Internet, 
including publications on Facebook.  The imposition of liability is made while distinguishing between types of 
publications and different types of functionaries, including the degree of control on the website.  In addition, it shall be 
examined whether the editor removed the defamatory content at the request of the demeaned person.  Here, the 
degree of control of the page that the editors had prior to the publication was minimal and the content was subsequently 
removed at the request of the chairmen.  Hence, their conduct does not constitute defamation. 

.ג  עיקולים המוטלים במסגרת תיק הוצאה לפועל לא יחשבו כלשון הרע  

  Liens imposed in an execution case will not be considered defamation 

  מוסא, סגנית נשיא , בית משפט השלום בנצרת, כב' השופטת נבילה דלה 12.03.2021דב שמואל גרשקוביץ נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ,  42022-01-16ת"א    

₪ בלבד, לאחר שבמשך    1,500בנק הטיל נגד לקוח לשעבר עיקולים במסגרת תיק הוצאה לפועל שבו הייתה קיימת יתרה קטנה של כ     
 שנים הלקוח לא קיבל כל הודעה או התראה מהבנק בדבר קיומו של החוב.  הלקוח דרש פיצוי בגין לשון הרע ופגיעה בשמו הטוב.   3

חה את התביעה וקבע כי עיקולים שהטיל הבנק במסגרת תיק הוצאה לפועל חוסים תחת הגנה ואינם מהווים לשון הרע. בית המשפט ד
הטלת צווי עיקול אשר מציגים אדם כמי שאינו משלם את חובותיו באופן שלא היה מנוס מהטלת עיקולים על רכושו, מהווים לכאורה  

בין עיקול המוטל על ידי רשות מנהלית בהתאם לסמכותה, שאז יש משמעות לשאלה פרסום לשון הרע נגדו.  עם זאת, יש להבחין  
האם העיקול הוטל כדין או לא, לבין עיקול המוטל בגדרו של הליך שיפוטי משום שלפי החוק פרסום 'לשון הרע' שנעשה במסגרת הליך 

כל משמעות לשאלה האם העיקול הייתה  לא  כאן,  הוטל   שיפוטי חוסה תחת הגנה מוחלטת.   או לא משום שהעיקול  "כדין"  בוצע 
 במסגרת הליך שיפוטי (תיק הוצאה לפועל) ולכן אין מדובר בפרסום שיכול להיחשב כלשון הרע. 

  A bank imposed a lien on a former customer as part of collection procedures in which there was a small remaining 
debt of only ILS 1,500, after 3 years in which the customer did not receive any notice from the bank regarding 
the existence of the debt in the collection case. The client demanded compensation for defamation and damage 
to his good reputation. 

The Court dismissed the claim and held that liens imposed by the bank as part of a collection case are immune 
under the law and do not constitute defamation. The imposition of lien orders that present a person as someone 
who does not pay his debts in a way that there was no other alternative but to impose liens on his property, 
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allegedly constitute publication of defamation against him.  However, a distinction must be made between a lien 
imposed by an administrative authority in accordance with its authority, in which the question of whether the lien 
was duly imposed, and a lien imposed within the scope of a judicial proceeding, because under the law a 
publication of 'defamation' made in the course of a judicial proceeding has absolute immunity.  Here, there was 
no significance to the question of whether the lien was duly executed or not as the lien was imposed in a judicial 
proceeding (debt collection case) and therefore it is not a publication that can be considered defamatory. 

  עדכוני מקרקעין .4

  Real Estate Law Updates 

 כאשר לאחר טענות של הפרה נוצר נתק מוחלט בין צדדים להסכם במשך שנים ההסכם ייחשב כמבוטל

  When after contentions of breach complete severance between the parties occurred for years 
the agreement is deemed terminated 

  יפו, כב' השופטת נאוה ברוורמן –, בית משפט השלום בתל אביב 04.03.2021נתנאל טוביה קוברי נ' סטוארט דוד שוורץ,  38269-04-20ה"פ   
 

  יתה ידועה למשכירים ולא גולתה לו.   שוכר ביטל הסכם שכירות לאחר שגילה כי קיימת בדירה בעיית קרינה חריגה וממושכת שהי

בית המשפט קיבל את תביעת השוכר וקבע כי היה רשאי לבטל את ההסכם מאחר ובאחריות משכיר היודע על ליקוי בדירה, לגלות 
גילוי נאות ומלא של הפגם בטרם משכיר את הדירה לשוכר.  על משכיר חלה חובת תיקון כאשר מדובר בליקוי הגורם הפרעה של 

סביר לבטיחות השוכר  - ל פי המוסכם בינו ובין השוכר.  כמו כן, דירה שיש בה סיכון בלתי ממש לשימוש הרגיל במושכר או לשימוש בו ע
או לבריאותו, אינה נחשבת כדירה ראויה למגורים.  כאן, בעיית הקרינה המהותית בדירה, לא הובאה לידיעת השוכר לפני החתימה 

נמנעו מלטפל בה.  במקרה זה לא רק שלא נעשה גילוי   על הסכם השכירות וזאת למרות שהמשכירים היו מודעים היטב לקיומה ואף
שבאחריות  בתיקון  שמדובר  אלא  בדירה,  הקרינה  בעיית  את  בעצמו  לאתר  שידע  דירה  משוכר  לצפות  היה  ניתן  לא  ומשכך  נאות 

ההסכם  המשכירים ומאחר שלא השכילו לעשות זאת הם הפרו את הסכם השכירות.  לכן, בנסיבות אלה הושכר היה רשאי לבטל את 
מאחר שלא ניתן להחזיק אותו כ"בן ערובה" כל עוד קיים פגם מהותי ונסתר בדירה שאילו היה יודע על קיומו יתכן שלא היה שוכר את 

  הנכס מלכתחילה.  

  A lessee terminated a lease agreement after discovering that there was an unusual and prolonged radiation problem 
in the apartment that was known to the lessors and was not disclosed to him. 

The Court accepted the lessee's claim and held that it was entitled to terminate the agreement as it is the responsibility 
of a lessor, who knows about a hidden defect in the apartment, to fully disclose it before renting the apartment to the 
lessee.  The lessor has a duty to repair defects in the leased apartment if it is a defect that causes a real disturbance 
to the normal use of the lessee or to its use according to what is agreed between him and the lessee.  Also, an 
apartment that poses an unreasonable risk to the lessee's safety or its health is not considered a habitable apartment.  
Here, the major radiation problem in the apartment was not disclosed to the lessee before the signing of the lease 
agreement, even though the lessors were well aware of its existence and refrained from fixing it.  In this case, not only 
was due disclosure not made and therefore it is unreasonable to expect a lessee to locate the radiation problem in the 
apartment himself, but this was a repair that is under the responsibility of the lessors and as they failed to do, thus 
breaching the agreement.  Therefore, in these circumstances the lessee was entitled to terminate the agreement as 
he could not be held hostage as long as there was a material and hidden defect in the apartment which had he known 
about its existence beforehand he might not have rented the property in the first place. 
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  * עו"ד דורון אפיק /את אבא שלי אבל בכל זאת הורג אותו להורג כשהדירקטוריון לא מקבל החלטה להוציא 

אבא שלי הוצא להורג בגיל .   , למרות שמעולם לא דבק בוירוס2020פטר מקורוה בדצמבר,    -דוד אפיק    –אבא שלי  

להיפך, גזר הדין  .   ממשלת ישראל, למרות שמעולם לא קיבלה החלטה להרוג אותועל פי גזר דין מוות שהטילה עליו    86

  הממשלה לא באמת החליטה לא לבצע האמת ש.   הוצא במחדל, על ידי כך שהממשלה החליטה לא לבצע פעולות דרשות 

יוודא שהאשמים מאמר זה לא ועד כדי לגרום לציבור להצביע בבחירות באופן ש.   , היא פשוט לא החליטה לבצעפעולות

הגיע למסקה אמור להיות חכם מספיק להזכאי להצביע  במותו של אבי לא יהיו עוד בממשלה, לעולם, משום שכל אחד  

ולא אמור להיות הבדל אי רק רוצה, כעורך דין המתמחה בליווי של דירקטוריוים וחברות, שמהלים (.   צמוהזו בע

היא ו, שאין דבר כזה "לא לקבל החלטה" משום שאי קבלת החלטה  יבי )למהל בחברה  שר בממשלהבין    בהתהלות

 .  לקבל החלטה הפוכה  לעתים החלטה

, בתקופה בה סיכוייו לשרוד היו אפסיים, אך למרות זאת הצליח בשתי ידיו ללמוד בעצמו  8התייתם מאביו בגיל  אבא שלי  

בחר לראש רשות למרות שלא היה פוליטיקאי, ואולי דווקא    הוא .   ולהתמודד מול אחרים שהגיעו עם רקע וסיוע מהבית 

כשבחר לראש רשות, לאחר מספר שים פרש כי אמר שקדציה של    .  משכיל אבל היה מאוד חכם לא היה  הוא  .   בשל כך 

  ראש רשות חייבת להיות מוגבלת בזמן כי אין לו מוופולין על ההחלטה מה כון לעשות.  מאוחר יותר בחר מחדש.   

שה הוא היה גם ראש המועצה המקומית רמות השבים, גם איש צוות אוויר באל על, שטס בכל רחבי העולם   12משך  

.  וגם, במקביל, בה לעצמו גריה מאחורי הבית ובה יצר ריהוט למשפחה ולחברים, כשאת מלוא המיומות רכש בעצמו

הוא ואמא שלי לחיות עוד מספר שים בכבוד, הממשלה  ואז, בערוב ימיו, כשהחל לאבד את זה, אבל עדיין יכולים היו  

החליטה להוציא גזר דין מוות וללא הליך הוגן (ללא הליך בכלל!), לשים את אבא שלי במאסר בית על ידי כך שהחליטה  

  גזר דין מוות.עבורם שלא לטפל בושא הקשישים ובכך לשים את כל הקשישים במאסר בית שמשמעו 

, בית המשפט למשפחה קבע שהממשלה לא 1רק לאחרוה, בפסק דין תמוה.   ה לא אחראית אל דאגה, משפטית הממשל

שבמשך   למרות  מומים  עם  תיוקת  של  לידה  בגין  בזיקין  בישראל   18אחראית  מלאמץ  הבריאות  משרד  מע  שה 

משרד הבריאות   בית המשפט קבע שלא יתערב בשיקול הדעת של.   המלצות בילאומית ליטול חומצה פולית בעת ההיריון

באותו פסק דין תמוה בית .   להיפך, היה כאן העדר שיקול דעת במשך שים רבות.   למרות שלא היה כאן שיקול דעת

שמסיבות דתיות מעו מלהפסיק את ההיריון ובחרו במכוון   י התיוקת,הורלתובעים,  המשפט גם קבע שאין אשם תורם  

  .  , כי אי קבלת החלטה היא קבלת החלטה100%ם אשם תורם של צריך היה להיות לה.  להוליד ילדה עם מומים

דירקטוריון  .   חוק החברות קובע, כי ושא משרה מחויב לפעול במיומות, לאחר קבלת מידע ולאחר הפעלת שיקול דעת 

לתביעה של  חברה שבמשך תקופה לא מקבל החלטות בשל חשש שאולי יטעה או בשל שיקולים פוליטיים פימיים חשוף  

בעלי המיות על הזק שגרם להם בשל התרשלותו, מכיוון שאי קבלת החלטה דרשת כמוה כקבלת החלטה שלא לקבל  

אגב, גם אם הסיבה לכך  .   זהירות יתר והימעות מקבלת החלטות הן הפרות של חובת הזהירות .   את ההחלטה הדרשת 

קבע שבמקרה בו דירקטור    2016שדון בבית המשפט העליון בשת  בעיין  .   היא חוסר יכולת של הדירקטור או חוסר זמן 

מבין שאיו כשיר לבצע את עבודתו או שאין לו זמן לבצע אותה, עליו להודיע לחברה על פרישתו מהתפקיד ואי הודעה כזו  

  אם לא עשו זאת!)   אישית  (שרים בממשלה צריכים להוג באותה צורה ולהיות אחראים    2מהווה התרשלות. 

, כי לא רק שדירקטור דרש להיות מעורב ולהשתתף 2003אף קבע בית המשפט העליון בשת    3בעיין בק צפון אמריקה

בישיבות דירקטוריון, אלא שלעתים אף מוטלת עליו החובה לדרוש את כיוסו של הדירקטוריון במקום שהדירקטוריון 

  .  מע מהתכסות

ר פוליטי אלא מאמר על דיי החברות והאופן בו ושאי משרה אמורים לפעול,  מכיוון שזה לא מאמ   ומה לגבי אבא שלי?

ומי   מי הפר בעצמו את ההחלטות שהוא עצמו קיבל  ,לא אסיים בהמלצה לזכור בבחירות הבאות מי לא קיבל החלטות

שו היה  עצמו  שהוא  מההחלטות  שהתעלם  לאחר  עצמה,  את  המכבדת  חברה  בכל  קורה  שהיה  כפי  מייד,  פוטר  תף לא 

   4.  ..: "כל בעלי החיים שווים אך ישם כאלו ששווים יותר" 1945-, או כפי שתיאר זאת ג'ורג' אורוול כבר בלקבלתם

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

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

אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום זה בטרם קבלת כל  אליות ובילאומיות.  ומשמש גם כבורר וכאמן באמויות ישר
 @afiklaw.comafiklaw., או באמצעות הדואר האלקטרוי: 6093609-03החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו. לפרטים וספים: 

  לוד, כב' השופטת בלהה טולקובסקי, סג" -, בית המשפט המחוזי מרכז03.02.2021, פלוית ' מדית ישראל 17-12-34172תא (מרכז)  1
 ים כבוד השופט יצחק עמית, צבי זילברטל ומי מזוז., בית המשפט העליון, כב' השופט 44), סעיף 29.08.2016(  כפר להכשרה מקצועית בגבעות זייד בע"מ ' אריה פיקוביץ -תקווה   4024/13ע"א  2
 כהן -, בית המשפט העליון, כב' השיא אהרון ברק, המשה לשיא שלמה לוין והשופטת טובה שטרסברג44), סעיף 11.05.2003( 289) 4(, פ''ד זבוכבידר ' כוס הכסים הרשמי בתפקידו כמפרק בק צפון אמריקה 610/94ע"א  3
 ) 17.08.1945(  חוות החיותג'ורג' אורוול,  4



 
-2-  

  
www.afiklaw.com

  

 
  
  

www.afiklaw.com

  

  

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

 

 

When the board does not issue a death warrant against my father but kills him /Doron Afik, Esq. * 

My father - David Afik - passed away from Corona in December, 2020, although he never contracted the virus.  
My father was executed at the age of 86 under a death sentence imposed on him by the Israeli government, even 
though it never took a decision to kill him.  Au Contraire, the death sentence was issued by default, by the 
government deciding not to take the necessary actions.  Actually, the government did not really decide not to take 
the necessary action, it simply did not decide to take them.  This article is not meant to get the public to vote in an 
election in a way that will make sure the culprits in my father's killing are no longer in government, ever, because 
people that are entitled to vote should be smart enough to reach this decision themselves.  I just want, as a lawyer 
who specializes in advising corporations and their management, that offices (and there should be no difference 
between behavior of government ministers and corporate officers) will understand, that there is no such thing as 
"not making a decision" because not making a decision sometimes means making the opposite decision. 

My dad was orphaned from his father at the age of 8, at a time when his chances of survival were nil, yet he managed 
by his own to self-learn and compete with others who came with background and assistance.  My father was elected 
mayor although he was never a politician, and may because of that.  He wasn't educated, but was very smart.  When 
elected as mayor, after several years he resigned because his views were that the term of a head of a governmental 
unit must be limited because no person has a monopoly on deciding what is correct.  Later he was re-elected.   

For 12 years he was the mayor of Ramot Hashavim at the same time he was flying all over the world as an El Al 
flight engineer and, concurrently, built himself a carpentry behind the house where he created furniture for family 
and friends, another skill he acquired himself.  Then, at the sunset of his life, when he began to lose it, but he and my 
mother could still live happily for a few more years, the government decided to issue a death sentence and without 
due process (without any process!), put my father in a house arrest by deciding not to take care of the elderly and thus 
put all the elderly in house arrest which means, for them, a death sentence. 

Fear not, the government is not legally liable.  Only recently, in a weird verdict, has the Family Court held that the 
government is not liable for damages for the birth of a baby with malformations even though for 18 years the Ministry 
of Health has refrained from adopting international recommendations in Israel to take folic acid during pregnancy.  
The Court held that it would not interfere with the discretion of the Ministry of Health even though there was no 
discretion here.  On the contrary, there has been a lack of discretion here for many years.  In that weird verdict the 
Court also held that there is no contributory negligence for the claimants, the parents, who for religious reasons have 
refrained from terminating the pregnancy and deliberately chose to give birth to a baby with malformations.  They 
should have had a 100% contributory negligence because not taking a decision is in fact taking a decision. 

The Companies Law stipulates that an officer is obliged to act diligently, after receiving information and exercising 
discretion.  A board of directors of a company that does not take timely decisions due to fear that it may make a 
mistake or due to internal political considerations is exposed to a shareholders' claim for the damage caused due to 
the board's negligence.  Excessive caution and avoidance of decision-making are breach of fiduciary duties.  Even if 
the grounds are the inability of the director or lack of time.  In a case heard by the Supreme Court of Israel in 2016, 
it was held that when a director understands that he is not qualified to perform his job or that he does not have time 
to perform it, he must notify the company of his resignation and failure to do so constitutes negligence.  (Government 
ministers should act the same and be personally liable if they do not!).   

In the case of the Bank of North America, the Supreme Court also held in 2003 that not only is a director required to 
be involved and attend board meetings, but sometimes he is also required to demand the convening of the board 
where the board refrains from convening. 

And what about my dad?  Because this is not a political article but an article on corporate law and how corporate 
offices are supposed to act, I will not seal it with a recommendation to remember in the coming elections who did 
not take decisions, who themselves violated the decisions they themselves made and who was not immediately 
dismissed, as should have been the case in any corporate body that respect itself, from the position when ignored the 
resolutions that that person was part of passing, or as George Orwell described it back in 1945: " All animals are 
equal, but some animals are more equal than others…" 

 
 *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 


