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) 1926אפריל,    21(  המלכה אליזבט השניההוד רוממותה,  של    95-יום הולדתה האפיק ושות' מציינת את  
Afik & Co. marks the  95th birthday of her majesty, Queen Elizabeth II (April 21, 1926) 

  אירופה על העולם העסקי /עו"ד עדי מרכוס  קצת על ההשתלטות העוינת הפרטית של     . 1

A little about Europe's private hostile takeover of the business world /Adi Marcus, Adv. 

ה כללי  בנושא  העולם GDPRמאמר  ברחבי  אימוצם   ,
והסיכונים   בלבד  אירופאית  בדירקטיבה  שמדובר  למרות 

ותכנית אכיפה  של חברה אשר לא מבצעת סקר   סיכונים 
עדי .  את המאמר כתבה עורכת הדין שלי  פנימית בנושא 

ושות'  מרכוס אפיק  למצוא  .   ממשרד  ניתן  העברית  בשפה  המאמר  את 
 http://he.afiklaw.com/articles/a333בקישור: 

An article on the GDPR, their worldwide adoption even 
though there are merely a European directive and the 
risks of a company that does not conduct a risk survey 
and an internal enforcement plan on the subject. The 
article was written by Adi Marcus, Adv. of Afik & Co. The 
article in English may be found at the link:  https://www.afiklaw.com/articles/a333 

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

  מייסדים קובע אי תחרות בחברה ולא מגדיר את עיסוק  יש לבחון מה הייתה הכוונה בעת חתימתוכשהסכם .  א

מחוזי חיפה: כשבעלי מניות קובעים אי תחרות בעיסוק החברה אך לא מגדירים מהו יש לבחון מה היה העיסוק המתוכנן לה בעת 
המקורי מתקנון החברה, אך ככל שלא הוגדר במסגרתו, הדבר ייעשה מתוך  עיסוקהחתימת ההסכם; ככלל, ניתן ללמוד על תחום 

 http://he.afiklaw.com/updates/12290לקריאה נוספת:  .   המייסדים, עיסוקם הקודם והתנהלות החברה בפועלהתבוננות אובייקטיבית על כוונת  

When the founders agreement prohibits competition with the company but does not set its scope 
of activity one need find what was the intention upon its execution.  Read more at: 
http://www.afiklaw.com/updates/12291 

  חוזה הלוואה שאינו כולל תאריך החזר ייחשב כהלוואה שיש להשיבה תוך זמן סביר . ב
הסכם הלוואה נרשם כלתכלית העסקה; כשחוזה  בהתאם ללשונו ומחוזי ת"א: חוזה בין צדדים עסקיים מיוצגים יפורש דרך כלל  

הלוואה   השקעה;  הסכם  שאינו  החזר    ללאסביר  ככוללתמועד  סביר.  תיחשב  זמן  תוך  ההלוואה  להחזר  נוספת:     דרישה  לקריאה 
http://he.afiklaw.com/updates/12292  

A loan agreement that does not include a repayment date will be construed as a loan that must be 
repaid within a reasonable time.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/12293 
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  ה בעלי מניות רבים רשאית להפסיק לדווח כחברה ציבורית חברה ציבורית לא נסחרת שאין ל. ג
, ושניירות הערך שלה נמחקו ממסחר 200כלכלי ת"א: חברה שמספר המחזיקים בניירות הערך שלה מקרב הציבור אינו עולה על  

  http://he.afiklaw.com/updates/12294לקריאה נוספת:   .לפני זמן רב רשאית להפסיק לדווח כחברה ציבורית

A non-trading public company without a large number of shareholders may cease reporting as a 
public company.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/12295 

  עדכוני משפט מסחרי .   3
Commercial Law Updates

  ניתן לדחות בקשה למתן רישיון נותן שירותים פיננסים (נש"פ) על בסיס מידע מודיעיני חסוי בלבד   .  א

העליון: רשות שוק ההון רשאית שלא להעניק רישיון מטעמים של שלום הציבור, באיזון מול פגיעה בחופש העיסוק וסוג 
ל בקשה  לדחות  ניתן  בפניה;  העומד  בלבדהמידע  חסוי  מודיעיני  מידע  בסיס  על  רישיון  נוספת:     .מתן  לקריאה 

http://he.afiklaw.com/updates/12296  

A license application for Financial Services Providers may be denied solely based on confidential 
intelligence information.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/12297 

  דקות בהגשת הצעה למכרז מצדיק פסילת ההצעה  15איחור של  .  ב

בד כגון כוח עליון או מחדל של העליון: סטייה מהכלל של אי קבלת הצעות שהוגשו באיחור תיעשה במקרים מצומצמים וחריגים בל
מהכלל לסטייה  מוצדק  טעם  מהווה  אינו  הצעה  בהגשת  שאיחר  דין  עורך  מצד  עיכוב  נוספת:  .   הרשות;  לקריאה 

http://he.afiklaw.com/updates/12299  

A 15-minute delay in submitting a bid for a tender justifies disqualification of the bid.  Read more at: 
http://www.afiklaw.com/updates/12300 

  בעסקת מיזוג ורכישה של תאגיד האיסור להמחאת זכות תביעה בנזיקין לא חלה.  ג

העליון: ניתן להמחות זכות תביעה בנזיקית לחברה רוכשת ככול שההמחאה אינה פוגעת בזכויות צדדים שלישיים ואינה מקנה 
  http://he.afiklaw.com/updates/12301 לקריאה נוספת:.  לחברה הרוכשת זכויות טובות יותר מאלה שהיו בידי בעל זכות התביעה המקורית

Preventing the ability to assign a right of claim in torts does not apply in case of mergers 
and acquisition of a corporation.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/12302 

    מקרקעין עדכוני  .   4
Real Estate Law Updates 

  שורי צדדים שלישיים החיוב הוא שלא לעכב ולקדם האישורים כשקיים חיוב השתדלות בחוזה ונדרשים אי
מחוזי מרכז:  חיוב השתדלות אינו מחייב הגעה לתוצאה;  כאשר נרשם בהסכם מפורשות שנדרשים אישורי צדדים שלישיים הדבר 

  http://he.afiklaw.com/updates/12303לקריאה נוספת:  .  מהווה אינדיקציה לכך שמדובר בחיוב השתדלות להשגת האישורים ולא חיוב לתוצאה

When there is an obligation of "best efforts" and third party's approvals are required, the best efforts 
requires not to delay and to promote the approvals.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/12304 

אפיק משפטי הוא המגזין המקצועי של משרד אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון, המופץ אחת לשבועיים לקהל של אלפי אנשים ברחבי העולם 
להסרה או .   ים המעניינים את הקהילה העסקית והינם בתחומים בהם עוסק המשרדעסקי-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  .   יוצרים אך ניתן להעבירו לכל אדם ובלבד שיועבר בשלמות וללא כל שינוילזכויות  

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

  law.comhttp://www.afik 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

  



 קצת על ההשתלטות העוינת הפרטית של אירופה על העולם העסקי /עו"ד עדי מרכוס   . 1

  Some thought on Europe's private hostile takeover of the business world/ Adi Marcus, Adv. 

, אימוצם ברחבי העולם למרות שמדובר בדירקטיבה אירופאית בלבד והסיכונים של חברה  GDPRמאמר בנושא כללי ה
ממשרד    וסעדי מרכ .  את המאמר כתבה עורכת הדין שלי  אשר לא מבצעת סקר סיכונים ותכנית אכיפה פנימית בנושא

) המתמקדת במשפט מסחרי  www.afiklaw.comעו"ד עדי מרכוס. הינה עורכת דין במשרד אפיק ושות' ( .   אפיק ושות'
וס הינה בוגרת הפקולטה למשפטים ודיני חברות, זכויות יוצרים, דיני תקשורת ואומנים ועסקאות בינלאומיות. עו"ד מרכ 

היא  אילן.  בר  מאוניברסיטת  בינלאומי  עסקים  שני במנהל  ותואר  אביב  תל  באוניברסיטת  שני בתקשורת  תואר  ובעלת 
התמחתה במשרד המשפטית אצל המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בתחום הדין האזרחי וזכויות היוצרים, לאחר מכן  

שנה במחלקה המשפטית בגוף התקשורת "רשת נגה   11-ום הקניין הרוחני, כחודש במשרד שלמה כהן בתח  18עבדה כ
, כראש תחום במחלקה המשפטית 10של הטלוויזיה), כאשר תפקידה האחרון בטרם מיזוג החברה עם ערוץ    2בע"מ"(ערוץ  

שפט של ולאחר כן, טרם הצטרפותה למשרד, כיועצת המשפטית הפנימית של קנלר ייצוג אמנים, בכל נושא היעוץ המ 
  http://he.afiklaw.com/articles/a333 את המאמר ניתן למצוא בקישור:  .אמנים ואנשי תרבות, בין בישראל ובין במישור הבינלאומי

An article on the GDPR, their worldwide adoption even though there are merely a European directive and the 
risks of a company that does not conduct a risk survey and an internal enforcement plan on the subject. The 
article was written by Adi Marcus, Adv.  Adi Marcus, Adv. is an attorney in the office of Afik & Co. 
(www.afiklaw.com) who focuses primarily on commercial and corporate law, copyrights, media law and 
international transactions. Advocate Marcus holds a major in law, an M.A in communication from Tel Aviv 
University and an international MBA from Bar Ilan University.   She completed her internship at the Ministry of 
justice under the Deputy Attorney General focusing civil law and copyright law, then worked for about 18 months 
in the office of Shlomo Cohen in the field of intellectual property, about 11 years in the legal department of the 
communications network "Noga Network" (Channel 2 of TV), with her last position before the company merged 
with Channel 10, was head of department in the legal department and then, before joining the firm, as Kneller 
Artists Representation's internal legal advisor, representing in all matters of legal advice to artists and cultural 
figures, both in Israel and internationally.  The article in English may be found at the link: http://www.afiklaw.com/articles/a333 

  וניירות ערך עסקייםעדכוני תאגידים, הגבלים   .2

  Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 

. א כשהסכם מייסדים קובע אי תחרות בחברה ולא מגדיר את עיסוק  יש לבחון מה הייתה הכוונה בעת חתימתו 

 , כב' השופטת אספרנצה אלון11.03.2021נוה ואח' נ' הרפזי ואח', בית המשפט המחוזי בחיפה,  25412-11-15ת"א    

המניות לא    בחברה העוסקת בפרויקטים צבאיים בתחום הימי, אשר הוקמה על ידי יוצאי חיל הים נקבע בהסכם המייסדים שבעלי
רשאים לעסוק בתחום עיסוק החברה אלא באמצעות החברה.  במהלך השנים הרחיבה החברה המשותפת את עיסוקה לפרויקטים  
שווקים  איתור  תיווך,  ייעוץ,  זה פעולות  ובכלל  ביטחון שונים,  לכוחות  ימיים, פרויקטים  ולא  ימיים  ובחו"ל,  בישראל  נוספים,  מסוגים 

  יווק וכן כל שירות אחר שעשוי לקדם ביצוע פרויקטים של לקוחות ושותפים עסקיים של החברה המשותפת. חדשים, קידום מכירות, ש

בית משפט קבע, כי בעלי המניות לא הפרו את חובת אי תחרות, מאחר ותחום פעילותה של החברה הוגבל לפרויקטים צבאיים ימים  
חובה ופעולה המתיישבת עם אופייה וטבעה כגוף מאוגד, ככל שאינה  בלבד.   חברה היא אישיות משפטית עצמאית הכשרה לכל זכות,  

מנוגדת לחוק, אשר עיקר תכליתה היא לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה.  הקמת חברה נעשית מכוח הסכם בין מייסדיה, 
עיסוקה ועשוי לכלול גם   אשר לרוב נקרא מתוך תקנון החברה, הקובע את המסגרת המשפטית שבה תתנהל החברה, לרבות תחום

תחרות מצד בעלי מניותיה בתחום העיסוק כאמור.  ככל שלא ניתן ללמוד על עיסוק החברה מתוך תקנונה, הדבר ייעשה -איסור אי
מכוח התבוננות אובייקטיבית על כוונת המייסדים בעת הקמת החברה, אופן התנהלות החברה בפועל, עיסוקם הקודם של מייסדיה,  

.  כאן, בהיעדר הגדרה מוגדרת בתקנון, נקודת המוצא היא שהחברה רשאית הייתה לעסוק בכל תחום שעשוי היה להשיא  וכיוצא בזאת
את רווחיה, בכפוף למגבלות החוק, אך התנהלות המייסדים כמו גם כוונתם בעת הקמת החברה היא זו שקובעת את היקף אי התחרות 

, בעלי המניות שפעל בתחומים בהם גם החברה פעלה, אך שלא היו פרויקטים צבאיים  וזה היה פרויקטים צבאיים ימיים בלבד.  לפיכך
  ימיים, לא הפר את תניית אי התחרות בהסכם המייסדים. 

  When the founders agreement prohibits competition with the company but does not set 
its scope of activity one need find what was the intention upon its execution 

  In a company engaged in military projects in the naval field, which was established by Israeli Navy veterans, the 
founders agreement stipulated that the shareholders are not to engage in the field of the company scope of 
activity other than via the company.  Over the years, the company has expanded its activities to other types of 
projects, in Israel and abroad, maritime and non-marine, projects for various security forces, including consulting, 
brokerage, finding new markets, sales promotion, marketing and any other service that may promote projects of 
customers and business partners of the joint venture. 

The Court held that the shareholders did not breach the non-compete clause, as its scope of activity was limited 
to Navy projects.  A company is an independent legal entity entitled to every right, duty and action which is 
consistent with its nature and character as an incorporated entity, insofar as it is not illegal.  A company’s main 
purpose is to act according to business considerations for the maximization of its profits.  The establishment of 
a company is done by an agreement between its founders, which is usually inferred from its articles of 
association, which determines its legal framework, including its scope of activity and may include non-compete 
limitations of its shareholders.  If it is not possible to infer the scope of activity of the company from its articles of 
association, it may be inferred from objective observation of the founders' intention when establishing the 
company, their pervious occupation, how the company actually operates, etc.  Here, in the absence of defined 
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scope of activity in the articles of association, the baseline suggests that the company may engage in any field 
that might maximize its profits, subject to the limitations of the law, when the conduct of its founders as well as 
their intention at the time of the incorporation of the company, which sets the scope of the non-compete 
obligations, indicates that its main scope of activity was limited to naval military projects only. Thus, a shareholder 
that acted in fields in which the company also acted, but were not naval army projects, did not breach the non-
compete clause of the founders agreement. 

.ב  חוזה הלוואה שאינו כולל תאריך החזר ייחשב כהלוואה שיש להשיבה תוך זמן סביר  

  – יפו, כב' השופטת מיכל עמית    -, בית המשפט המחוזי בתל אביב  30.03.2021תרונות בע"מ ואח',  ג. שטיינברג יבוא והפצה בע"מ נ' קסאניקס פ  1386-09-18ת"א    
  אניסמן 

חברה העוסקת ביבוא, הפצה והשקעות בנדל"ן העבירה כספים לחברה העוסקת בהפעלת מכונות צילום במוסדות חינוך 
לוואה.  כשהכספים לא הוחזרו, טענה ובמתן פתרונות צילום והדפסה, כאשר העברת הכספים נעשתה על פי הסכמי ה

  החברה שקיבלה אותם כי בפועל אין מדובר בהסכמי הלוואה אלא הסכמי השקעה.   

בית המשפט קבע, כי ההסכמים הינם הסכמי הלוואה שעומדת לפירעון מיידי.  נקודת המוצא בפרשנות חוזה, כשהוא  
קים ונוסח על ידי עורכי דין הינו כי לשון החוזה היא כלי נעשה בין שני צדדים עסקינן בהסכם עסקי שנערך בין אנשי עס

הפרשנות המרכזי ולא ניתן לייחס לחוזה פרשנות שאינה עולה בקנה אחד עם לשונו.  בעת פרשנות החוזה, תינתן חשיבות 
שלה  הכללי  המשפטי  למבנה  לב  תשומת  מתן  תוך  מאחוריה,  המסחרי  וההיגיון  תכליתה  העסקה,  של  למהותה  רבה 

רותיה הכלכליות והחברתיות.  כאן מדובר בהסכם עסקי שנערך בין אנשי עסקים ונוסח על ידי עורכי דין, ואשר כולל ולמט
את מרבית התנאים הנדרשים בהסכם למעט מועדי החזרי ההלוואות ולכן הוא הסכם שלם על פניו ואין צורך להשלימו 

וח שכן אינו מכיל את מועדי החזר ההלוואות, על ההלוואות בפרשנות חיצונית לו.  כיוון שההסכם הינו הסכם הלוואה פת
 להיות מוחזרות תוך זמן סביר כנהוג להחזר הלוואות בחוזים דומים.  

  A loan agreement that does not include a repayment date will be construed as a loan that must 
be repaid within a reasonable time 

A company engaged in importing, distributing and investing in real estate transferred funds to a company 
engaged in operating photocopiers in educational institutions and providing photocopying and printing solutions, 
with the transfer of funds was made according to loan agreements. The loan was not repaid and the company 
that received the funds contended that such were not loan agreements but investment agreements. 

The Court held that the agreements are indeed loan agreements that should be immediately repaid.  The starting 
point in the interpretation of an agreement made between business people and drafted by lawyers is that the 
language of the contract is the main interpretation tool and the interpretation will not go beyond the language of 
the contract.  In interpreting the agreement, great importance will be given to the nature of the transaction, its 
purpose and the commercial rationale behind it while paying attention to its general legal structure and its 
economic and social goals.  Here, the agreement is a business agreement made between businessmen and 
drafted by lawyers, and which includes most of the terms required in the contract except for the dates of loan 
repayments and is thus a complete agreement and need not be filled in by external interpretation.  Because the 
agreement is an open loan agreement as it does not contain the loan repayment dates, the loans must be repaid 
within reasonable time as customary in similar loan agreements. 

.ג  חברה ציבורית לא נסחרת שאין לה בעלי מניות רבים רשאית להפסיק לדווח כחברה ציבורית  

יפו, כב' השופט חאלד כבוב, סגן  -, המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב08.04.2021תדביק בע"מ נ' רשות לניירות ערך ירושלים,    16366-02-21ת"א    
  נשיא 

ביקשה להפסיק לדווח כחברה ציבורית    2010-ר בחברה ציבורית שהמניות שלה נמחקו מהרישום למסחר בבורסה כב 
  מחזיקים מהציבור.    106מתוך  70%לאחר שבקשה זו אושרה באסיפת בעלי מניות ברוב של 

בית המשפט קבע, כי החברה רשאית להפסיק לדווח כחברה ציבורית.  ככלל, תאגיד מדווח שמספר בעלי המניות שלו 
יים את חובות דיווח שלו.  אולם, שיקולים נוספים אשר צריכים להילקח בחשבון  , רשאי לס200מקרב הציבור אינו עולה על  

הם מספר המחזיקים מהציבור שהצביעו בעד סיום חובות הדיווח, פרק הזמן שבו החברה אינה נסחרת, היקף הפעילות 
ות זו מאפשרת  של החברה, האם ננקטה אלטרנטיבה של הצעת רכש לבעלי המניות מקרב הציבור, וכיוצא בזה.  אפשר

לתאגיד מדווח לסיים את חובות הדיווח שלו כאשר העלויות של קיום חובות אלו אינה מידתית למול התועלת המופקת 
מקיומן עבור מחזיקי ניירות הערך.  כאן, חלוף הזמן מהמחיקה ממסחר כמו גם העובדה שרוב המחזיקים מהציבור אישרו  

 ברה להפסיק לדווח כחברה ציבורית.   את סיום חובות הדיווח, מצדיקים לאפשר לח

  A non-trading public company without a large number of shareholders may cease reporting as 
a public company 

A public company which shares were delisted as early as 2010 sought to cease reporting as a public company 
after this request was approved at a shareholders meeting by a majority of 70% of 106 public shareholders. 

The Court held that the company may cease reporting as a public company.  Generally, a reporting corporation 
which number of public shareholders does not exceed 200 may terminate its reporting obligations.  Nevertheless, 
additional considerations that need to be taken into account are the number public shareholders who voted in 
favor of terminating reporting obligations; The amount of time that passed since the company was delisted; The 
company’s scope of activity; Whether a tender offer has been made to the public shareholders, etc.  Such an 
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alternative enables a reporting corporation to terminate its reporting obligations when the costs of meeting these 
obligations are disproportionate to the benefit derived from their existence for the public shareholders.  Here, the 
passage of time as well as he fact that most of public shareholders have approved the termination of the reporting 
obligations justifies the cease of reporting as a public company. 

 עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה   .3

  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

. א  מידע מודיעיני חסוי בלבד   ניתן לדחות בקשה למתן רישיון נותן שירותים פיננסים (נש"פ) על בסיס  

,    31486-11-20עת"מ     נ' משרד האוצר/אגף שוק ההון  ואח'  משפט  - יפו בשבתו כבית -ביבא-, בית המשפט המחוזי בתל 01.12.2020ציקורל שירותי מטבע בע"מ 
, בית המשפט העליון, 22.03.2021רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון,  -א' ציקורל המרה בינלאומית בע"מ   -  1418/21לעניינים מנהליים, כב' השופט ארז יקואל; עע"מ  

  כב' השופט נעם סולברג

רשות שוק ההון דחתה בקשות למתן רישיון מתן שירותים פיננסיים (נש"פ) בשל מידע מודיעיני חסוי ממשטרת ישראל 
  לעניין מעורבות בעבירות הלבנת הון.  

לרישיון.  הבקשה  דחיית  המצדיק  באופן  הציבור,  לשלום  חשש  מעלה  המודיעיני  המידע  כי  קבע,  העליון  המשפט  בית 
החוק היא מניעת פשיעה בשוק נותני השירותים הפיננסיים.  לצורך קידום תכלית זו, רשות שוק התכלית העומדת בבסיס 

ההון רשאית שלא להעניק רישיון, אף אם מתקיימים לגבי נותן השירותים התנאים המנויים בחוק, זאת, בכפוף לעריכת  
ון תוך התייחסות אף לפעילותו בעבר  איזון בין שמירה על שלום הציבור לבין הפגיעה בחופש העיסוק של מבקש הרישי 

כנותן שירותי מטבע, סוג המידע העומד על הפרק, טיב המידע וציר הזמן עליו הוא נסב, כמו גם התנהלות מבקש הרישיון. 
פה דווקא, וניתן גם לקבל החלטה על בסיס טיעונים בכתב.  כאן,  - לעניין זכות הטיעון, אין כל חובה שהשימוע ייערך בעל

ק ההון בחנה את המידע המודיעיני, המעלה חשש לפגיעה בשלום הציבור, לצד טענות בעלי העסק שקיבלו תמונה רשות שו
כללית באשר למהות החשד שהועלה בעניינן.  מנגד, הפגיעה בחופש העיסוק אינה לצמיתות, שכן בעלי העסק יכולים 

לכלי ולפיכך ניתן לפיצוי.  לאור זאת, רשות שוק ההון  לשוב ולהגיש בקשה לרישיון בעתיד, והנזק באי קבלת הרישיון הוא כ
 רשאית הייתה לסרב לחדש את רישיון הנש"פ.     

  A license application for Financial Services Providers may be denied solely based on 
confidential intelligence information 

The Israeli Capital Market Authority rejected a license application for a financial services provider due to 
confidential intelligence information from the Israeli Police regarding involvement in money laundering offenses.  

The Supreme Court held that the intelligence information raised concerns for public safety, justifying the rejection 
of the license application.  The Israeli Law’s main objective is to prevent crime in the financial services providers 
market.  For purposes of furthering this objective ,the Capital Market Authority is entitled to deny a license 
application even when the conditions set in the law are complied with, subject to balancing between 
considerations of public safety and the possible infringement on one’s freedom of occupation, while also referring 
to his past activity as a currency services provider; the type of the intelligence information, the nature of the 
information, the timeline on which it revolves as well as the financial services provider’s conduct.  With regard to 
the right of hearing, there is no obligation for the hearing to be held orally, and a decision may be based solely 
on written arguments.  Here, the Capital Market Authority reviewed the intelligence information, raising concerns 
about damage to public safety, while the financial services provider received a general picture as to the nature 
of the suspicion raised towards it.  On the other hand, the infringement on the freedom of occupation is not 
permanent, because one may re-apply for a license in the future, and the damage is economic and therefore 
compensable.  Thus, the Capital Markets Authority was entitled to refuse to reissue the license. 

.ב  דקות בהגשת הצעה למכרז מצדיק פסילת ההצעה 15איחור של  

, בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מינהליים,  07.04.2021אל,  רשות מקרקעי ישר  -אח' נ' מדינת ישראל    75-בולוס סאבא ו  8172/20עע"מ    
  ארז ומנחם (מני) מזוז- כבוד השופטים נעם סולברג, דפנה ברק

מציעים   76מעטפות למכרז של רשות מקרקעי ישראל הכוללות את הצעותיהם של    31דקות בהגשת    15עורך דין איחר ב  
ית יחידות דיור ביישוב אבו סנאן המיועדת לחסרי דיור תושבי המקום.  ההצעות נפסלו למרות להגרלה לשיווק מגרשים לבני

  שהאיחור נבע, לטענת המציעים, בעיכוב בקבלת אישור זכאות ממשרד הביטחון עקב מגיפת הקורונה.

וק קובע, כי  בית המשפט העליון דחה את הערעור וקבע, כי לא נפל פגם בהחלטה שלא לקבל את ההצעות למכרז.  הח
ועדת המכרזים לא תדון בהצעות אשר לא נמצאו בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות.  חריגה מכלל זה עשויה  
להיות במקרים מצומצמים וחריגים בלבד (כגון: במקרים של איחור שנבע ממחדל של הרשות או כוח עליון) כדי למנוע 

לא מדובר בחריג שמצדיק סטייה  סרבול של הליכי המכרז, מניעת מדרון חלקלק   כאן  ומניעת פגיעה בעקרון השוויון.  
ויתר   יביא לאי קבלת ההצעה  כי איחור  מהכלל.  המועד האחרון להגשת הצעות נדחה שלוש פעמים כאשר היה ברור 

גישו  המציעים השכילו לעמוד בלוח הזמנים.  המציעים שהצעתם נפסלה לא טענו בזמן אמת לקשיים או עיכובים בטרם ה
הצעתם ואף לא פנו בבקשה לדחיית מועד הגשת ההצעות במכרז.  רק בעניינם של שניים מתוך קבוצת המציעים התקבלו 
האישורים ביום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות כאשר האיחור של כל הקבוצה נבע ככל הנראה בשל המתנת  

 חריג המצדיק סטייה מהחוק ודיני המכרזים.   עורך הדין אשר טיפל במשותף בכל ההצעות ומשכך אין המדובר ב
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  A 15-minute delay in submitting a bid for a tender justifies disqualification of the bid 

A lawyer was 15 minutes late in submitting 31 envelopes for a tender published by the Israel Lands Authority 
which included offers of 76 bidders to a plots marketing lottery designated for building housing units for non-
homeowners local residence of the Abu Sanan local authority.  The bids were disqualified even though the delay 
was, as contended by the bidders, due to a delay in obtaining eligibility approval from the Ministry of Defense 
due to the corona epidemic. 

The Supreme Court dismissed the appeal and held that there is no defect in the decision not to accept the bids 
for the tender.  Under Israeli law, the tenders committee will not accept bids that were not found in the tender 
box at the deadline for submission.  Deviation from this rule may be only in limited and very exceptional cases 
(such as in cases of delay due to the failure of the authority or force majeure) to avoid complication of tender 
procedures, prevent a slippery slope and prevent violation of the principle of equality.  This case was not an 
exceptional case that justifies deviation from the rule.  The deadline for submission of bids was postponed three 
times when it was clear that a delay would result in non-acceptance of the bid and the rest of the bidders were 
able to meet the schedule.  The bidders whose bid was rejected did not contend in real time any difficulties or 
delays before submitting their bid and did not even apply for a postponement of the deadline for submitting bids 
in the tender.  Only two bidders received the approvals on same day of the deadline set for submitting the bids 
and the delay of the whole group was probably due to the waiting of the lawyer who handled the bids jointly and 
thus it is not an exception justifying deviation from the law and the tender rules. 

.ג  האיסור להמחאת זכות תביעה בנזיקין לא חלה בעסקת מיזוג ורכישה של תאגיד  

  ק עמית, דוד מינץ, עופר גרוסקופף , בית המשפט העליון, כב' השופטים יצח 04.04.2021, רשות ניקוז ונחלים שרון ואח' נ' נייר חדרה בע"מ,  7542/20רע"א   

למפעל של חברה נגרם נזק בעקבות הצפה כתוצאה מפעולות באחריות הרשויות המקומיות.  זמן מה לאחר ההצפה וללא קשר אליה,     
פורקה החברה מרצון ומוזגה לתוך פעילות חברה אחרת, אשר ביקשה לקבל מהרשויות פיצוי כנגד הנזקים שנגרמו.  הרשויות סירבו  

לם פיצוי בגין הנזקים כיוון שהחברה התובעת אינה אותה חברה אשר לה נגרמו הנזקים, וזכות תביעה בנזיקין אינה ניתנת להמחאה.   לש 

בנזיקין אינה מוצדקת   והאיסור על המחאת תביעה  כנגד הרשות  זכות תביעה  קיימת  כי לחברה הרוכשת  בית המשפט העליון קבע, 
סם את עבירותה על זכות התביעה בנזיקין אלא מכוח דין, וזאת על מנת למנוע מקרים של מסחור  בנסיבות המקרה.  ככלל, החוק חו 

בתביעות והעברה של זכויות התביעה הנזיקית של אדם לחברה בעלת אמצעים פיננסיים רבים יותר, כנגד סכום מופחת, תוך קיפוח זכותו  
באפשרות להמחות זכויות חוזיות או זכויות אחרות בהסכמה בין הצדדים,  של אותו אדם.  אולם איסור גורף זה אינו מתיישב עם ההכרה  

ובוודאי שלא נועד לפתור מזיק מחובתו.  כך, אין לתאר מצב בו פירוקו של תאגיד מטעמים מסחריים לגיטימיים שאינם קשורים לתביעה  
פורקה בהליך של פירוק מרצון ולא ניתן אישור  הנזיקית, יאיינו את זכות התביעה ויפטרו את המזיק מאחריות.  כאן, בעוד שהחברה  

משפטי לפירוק אשר היה מכשיר את ההמחאה, הרי שמול החברה הרוכשת נחתם הסכם רכישה אשר העביר את כלל נכסי החברה  
ישיים  לרוכשת, לרבות, על אף שהדבר לא נאמר במפורש, זכות התביעה כנגד הרשויות המקומיות.  ההעברה לא פגעה בזכויות צדדים של 

ולא הקנתה לחברה הרוכשת זכויות טובות יותר מאלה שהיו בידי החברה, ועל כן אין חשש למסחור התביעה או לניצול לרעה של ההליך  
 המשפטי, ואין הצדקה למנוע את המחאת זכות התביעה.   

  Preventing the ability to assign a right of claim in torts does not apply in case of mergers and 
acquisition of a corporation 

  A company's plant was damaged by a flood due to actions of local authorities.  Sometime after the flood and 
regardless thereof, the company was voluntarily liquidated and merged into the activities of another company, 
which sought compensation from the local authorities for the damage.  The local authorities refused to pay 
damages because the plaintiff company was not the same company to which the damage was caused, and a 
right of claim in torts is non-alienable. 

The Supreme Court held that the acquiring company has a right of action against the authority and the prohibition 
of alienation of a right of claim in torts is not justified under the circumstances.  As a general rule, the law blocks 
the ability to assign a right to claim for a tortious damage except by virtue of law, in order to prevent cases of 
commercialization of claims and transfer of a person's tort claim to a company with more financial means, for a 
reduced amount, while depriving that person of his rights.  However, this wide prohibition does not reconcile with 
the recognition of the possibility of transferring contractual rights or other rights by agreement between the 
parties, and is certainly not intended to absolve the tortfeasor  from its obligation to pay damages.  Thus, it is 
unreasonable to imagine a situation in which the liquidation of a corporation for legitimate commercial reasons 
irrelated to the tort claim will nullify the right of claim and absolve the tortfeasor from liability.  Here, while the 
company was liquidated by a voluntary liquidation proceedings without receiving the Court’s approval, which may 
have effected the assignment, a purchase agreement was signed with the acquiring company which transferred 
all of the company's assets to the purchaser, including, although not explicitly stated, the right of claim against 
the local authorities.  The transfer did not infringe on the rights of third parties and did not grant the acquiring 
company rights higher than those held by the original company, and therefore there is no apprehension of 
commercialization of the claim or abuse of the legal process, and there is no justification to prevent the 
assignment of the right of claim. 
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  עדכוני מקרקעין .4

  Real Estate Law Updates 

 כשקיים חיוב השתדלות בחוזה ונדרשים אישורי צדדים שלישיים החיוב הוא שלא לעכב ולקדם האישורים

  לוד, כב' השופט יעקב שפסר, סגן הנשיאה -, בית המשפט המחוזי מרכז05.04.2021מנשה זוהר נ' דירות יוקרה בע"מ,  9438-07-20הפ (מרכז)    
 

רישום  בלשכת  משותף  כבית  הקניות  מרכז  לרישום  ראויה,  בשקידה  לפעול  קניות  מרכז  בעלת  התחייבה  פשרה  הסכם  במסגרת 
  שנים.  על אף האמור, לא בוצעו הפעולות במהלך התקופה.   5רוכש שתיים מהחנויות על שמו בתוך  המקרקעין ולרשום את הבעלות של  

מסוג  חיוב  הסכמיים,  חיובים  סוגי  שני  קיימים  הרישום.   לסיום  מועדים  הקציב  אך  החנויות  בעל  תביעת  את  דחה  המשפט  בית 
מוחלטת להשגת התוצאה וניתן להשתחרר ממנו רק בהתקיים    "השתדלות", או חיוב מסוג "תוצאה".  "חיוב תוצאה" מטיל אחריות כמעט

נסיבות חריגות ביותר, של כוח עליון וסיכול.  להבדיל, "חיוב השתדלות", הוא חיוב לנקוט באמצעים המתאימים למען השגת המטרה  
הוג במיומנות ובכל מבלי להתחייב להשגתה. חיוב זה מטיל על מי שנושא בו את הדרישה לא להתרשל, המכילה בתוכה חובה לנ

האמצעים הסבירים להשגתה של המטרה החוזית המוסכמת, אולם לא התחייבות להשגת התוצאה.  כאן, נוסח ההסכם קבע התחייבות 
לשקידה ראויה ואף פירט כי השלמת הרישום תלויה בגורמים שלישיים חיצוניים להסכם.  במקרה כזה, בו נדרש אישור של צדדים 

דלות כולל חובה שלא לעכב ולא למנוע דיון רלבנטי לקיום התנאי, מול כל בעלי הסמכות הרלבנטיים בעניין.  לכן,  שלישיים, חיוב ההשת
  המדובר בחיוב השתדלות וחיוב זה לא הופר.  עם זאת, בשל חלוף הזמן הרב קבע בית המשפט מועדים ברורים לקיום החיוב. 

  When there is an obligation of "best efforts" and third party's approvals are required, the best 
efforts requires not to delay and to promote the approvals 

  As part of a compromise agreement, the owner of a shopping center undertook to act with due diligence, to register 
the shopping center as a condominium with the Land Registry and to record the ownership of the buyer of two of the 
stores in his name within 5 years.  However, this was not finished within such period. 

The Court dismissed the store owner's claim but set deadlines for completion of registration.  There are two types of 
contractual commitments, a "best effort", or a "result", commitment.  A "Result" commitment imposes an almost 
absolute responsibility for achieving the result and can be released from it only in extremely exceptional circumstances 
of force majeure and obstruction.  In contrast, a "best effort" commitment is a commitment to take appropriate 
measures to achieve the result without committing to achieving it.  This commitment imposes on the person who bears 
it the requirement not to be negligent, which contains within it a duty to act skillfully and with all reasonable means to 
achieve the agreed contractual goal, but not a commitment to achieve the result.  Here, the wording of the agreement 
established a commitment of due diligence and even specified that the completion of the registration depends on third 
parties external to the agreement.  In such a case, where the approval of third parties is required, the commitment to 
make a best effort includes an obligation not to delay or prevent a discussion relevant to the fulfillment of the condition, 
vis-a-vis all the relevant authorities in the matter.  Thus, this is an effort commitment which was not breached. However, 
due to the long lapse of time, the Court set clear dates for the result to be met. 
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  *עדי מרכוס עו"ד/ של אירופה על העולם העסקית פרטיהעוית ההשתלטות על הקצת 

העולמיה   2018בשת   העסקים  עולם  על  אירופית  עוית  השתלטות  החברה שלכם .   חלה  אם  אותה?  הרגשתם  לא 

שם .   סביר שעוד תרגישו  –עושה עסקים עם גופים באיחוד האירופי או מתקשרת עם לקוחות מהאיחוד האירופי  

הוגע לאבטחת מידע ושימוש במידע דבר  ל  כויש לו לכאורה גיעה ל  , GDPR  הקוד אשר יתן למבצע ההשתלטות:

  עילות עסקית, בכל מקום בעולם! יש לו גיעה לכל פ , אבל בפועל אישי

 The General Dataהמלא היו:  שמה  (  כסה לתוקף הדירקטיבה האירופאית להגה על מידע  2018במאי    25ב  
Protection Regulationקיצור:  , אולם כולם מכירים אותה תחת הGDPR,(   וי המקיףאשר הביאה עימה את השי

מספר   מזה  מידע  אבטחת  לדיי  או ביותר  האוספות  חברות  על  המוטלות  בדרישות  אמיתי  מהפך  ויצרה  עשורים 

אשים של  אישי  מידע  ישירה .   מעבדות  אחריות  החלת  היא  הדירקטיבה  שהביאה  ביותר  המשמעותי  השיוי 

האישי  המידע  על סודיות  לשמירה  האוספים מידע אישי או מעבדים אותו,  פרטיים  ואשים  על חברות  ומוחלטת 

  .  הצדיק מבחיה חוקיות את השימוש בושהן אוספות ול

לקסות הפרתה חושפת  ו  הדירקטיבה אימצה קוספט חדש של פרטיות מתוכת בוסף על פרטיות כברירת מחדל

כך, השמירה על סודיות המידע צריכה להיות בשקיפות מלאה .   מרווחי החברה  4%יורו ל    20,000כבדים העים בין  

פרו באופן  מראש  תוכה  אשר  וכזו  הלקוח  המידע, -מול  איסוף  תהליך  או  הטכולוגיה  לתוך  מובית  אקטיבי, 

על מת להבטיח מצידו  ומובטחת באופן אוטומטי, כאשר הלקוח שוא המידע איו דרש לעשות כל פעולה וספת  

מותרת רק העברת מידע לגבי אזרחי האיחוד מחוץ לגבולות האיחוד האירופי עוד, .  סודיות המידעאת אבטחת או 

האירופי  שמדיה  ל האיחוד  ידי  על  בקריטריויםבחה  עומדת  העברת מידע מחוץ  יתרה מכך,  .   ומצאה  ללא  גם 

  .  לגבולות האיחוד האירופי, הדירקטיבה חלה על כל מידע הקשור לאזרחי האיחוד או לחברות הפועלות באיחוד

איחוד האירופי או מתקשרת ה  החברה שלכם מוכרת מוצרים או אוספת מידע אישי של אזרחיבמילים אחרות, אם  

.  עליכם לעמוד בכללי הדירקטיבה  –בהסכם עם חברה רשומה באיחוד לפיו אתם חשופים למידע של אותה חברה  

אחד מהם מחזיק ש  די,  למעשה, גם אם החברה שלכם מספקת שירותים ומקבלת מידע רק לגבי אזרחים ישראליים

  הדירקטיבה על החברה  במקביל גם באזרחות אירופאית (דבר פוץ בישראל), כדי להחיל את 

שראלית ולתקות שהותקו מכוחה ומאמיות שבכך רוב החברות הישראליות מתאימות עצמן לחקיקת הפרטיות הי

הישראלית   שהחקיקה  לכך  מודעות  אין  אבל  מוגות,  בדירקטיבה הן  הקיימים  מהמרכיבים  רבים  חסרה 

האירופאית כמו הזכות להישכח, הזכות של אדם לחזור בו מהסכמה שתן לעיבוד או שימוש במידע אישי שלו או 

האוס חברה  על  המידע החובה  איסוף  את  המצדיקה  החוקית  הסיבה  על  לקוחותיה  בפי  להצהיר  מידע  פת 

אוספות מידע ו  במקביל, חברות ישראליות רבות מתקשרות עם גופים אירופאים או אזרחים אירופאים.   מלכתחילה

  .  בפי הפרה של כללי הדירקטיבהה מגיה  אי  בכללים הישראליים  האישי לגביהם, תוך שאים מודעות לכך שעמיד

להיעזר בעורך דין בעל  מומלץ  מה אם כך דרשים ארגוים ישראלים לעשות על מת לעמוד בדרישות הדירקטיבה?

לאבחן איזה מידע בדיקה ארגוית פימית על מת  לאחר    ,מומחיות בתחום כדי לייצר תכית אכיפה פימית בושא

עשים  החברה  אוספתאישי   שימושים  איזה  ומהבו,  המצדיקות    ,  החוקיות  לקבוע   איסופוהסיבות  מת  על  וזאת 

חלות הדירקטיבה  הוראות  יש  .   האם  הפימית  האכיפה  מתוכית  מידע לאמכחלק  לאבטחת  פימיים  הלים  ץ 

עם   ההסכמים, לשות את  שקיפות, לאמץ והל  ושמירה על סודיות, לעדכן את מדייות הפרטיות ותאי השימוש

.  בה האירופיתכדי למוע הפרת הדירקטיולקוט בכל צעד דרש אחר  בעלי גישה למידעמשה וקבלי  םעובדי

 
דין    היה   . מרכוס   עדי "ד  עו   *  ושות'    משרד ב עורכת  דיי  ה )  www.afiklaw.com( אפיק  יוצרים,  זכויות  חברות,  ודיי  מסחרי  במשפט  מתמקדת 

תקשורת ואומים ועסקאות בילאומיות. עו"ד מרכוס היה בוגרת הפקולטה למשפטים ובעלת תואר שי בתקשורת באויברסיטת תל אביב  
קים בילאומי מאויברסיטת בר אילן. היא התמחתה במשרד המשפטית אצל המשה ליועץ המשפטי לממשלה בתחום הדין  ותואר שי במהל עס 

שה במחלקה המשפטית בגוף התקשורת    11- חודש במשרד שלמה כהן בתחום הקיין הרוחי, כ   18האזרחי וזכויות היוצרים, לאחר מכן עבדה כ 
, כראש תחום במחלקה המשפטית ולאחר כן,  10כאשר תפקידה האחרון בטרם מיזוג החברה עם ערוץ    ויזיה), ו של הטל   2"רשת גה בע"מ"(ערוץ  

טרם הצטרפותה למשרד, כיועצת המשפטית הפימית של קלר ייצוג אמים, בכל ושא היעוץ המשפט של אמים ואשי תרבות, בין בישראל ובין  
משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום זה בטרם קבלת כל החלטה  . אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ  במישור הבילאומי 

  .  afiklaw@afiklaw.com, או באמצעות הדואר האלקטרוי:  6093609-03בושאים המתוארים בסקירה זו. לפרטים וספים:  
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Some thought on Europe's private hostile takeover of the business world/ Adi Marcus, Adv.  * 

In 2018, a hostile European takeover of the global business world has began.  Didn't you feel it? If 
your company does business with entities in the EU or contacts with customers from the EU - you 
are likely to feel it.  The code name given to the takeover operation: GDPR, and it ostensibly touches 
on everything related to information security and use of personal information, but in practice it has a 
touch on every business activity, anywhere in the world! 

On May 25, 2018, the European data protection directive came into force (its full name is: The 
General Data Protection Regulation, but everyone knows it under the abbreviation: GDPR), which 
brought with it the most comprehensive change to information security law in decades and created a 
real revolution in requirements for businesses that collect or process people's personal information.  
The most significant change brought about by the directive is the application of direct and absolute 
responsibility to companies and individuals who collect or process personal information, to maintain 
the confidentiality of the personal information they collect and to legally justify its use. 

The directive adopted a new concept of planned privacy in addition to privacy by default and its 
breach exposes to heavy fines ranging from Euro 20,000 to 4% of the business’ profits.  Thus, the 
confidentiality of the information must be fully transparent to the customer and one that is pre-planned 
proactively, built into the technology or information collection process, and guaranteed automatically, 
with the subject of the information is not required to take any further action on its part to ensure 
security or confidentiality of data.  Furthermore, the transfer of information about EU citizens outside 
the borders of the EU is only allowed to a country that has been examined by the EU and found to 
meet the criteria.  Moreover, even without transferring information outside the EU, the Directive 
applies to all information related to EU citizens or companies operating in the EU. 

In other words, if your company sells products or collects personal information of EU citizens or 
enters into an agreement with a company registered in the EU according to which you are exposed to 
data of such company - you must comply with the Directive.  In fact, even if your company provides 
services and receives information only about Israeli citizens, it is enough that one of them also holds 
European citizenship (a common thing in Israel), in order to apply the Directive to you. 

Most Israeli companies comply with Israeli privacy legislation and regulations enacted under it and 
believe that they are safe, but are unaware that Israeli legislation lacks many of the elements in the 
European Directive such as the right to be forgotten, a person's right to withdraw consent given to 
processing or use of data or the obligation of the collecting company to declare to its customers the 
legal reason justifying the collection of information in the first place.  At the same time, many Israeli 
companies communicate with European entities and collect personal data about them, while not being 
aware that compliance with Israeli rules does not protect against violating the Directive. 

What, then, are Israeli organizations required to do in order to meet the requirements of the Directive? 
It is advisable to enlist the help of a lawyer with expertise in the field, to produce an internal 
enforcement plan, after an internal organizational review to diagnose what personal information the 
company collects, what uses are made thereof, and what legal reasons justify its collection, to 
determine whether the Directive applies. As part of the internal enforcement plan, internal procedures 
for information security and confidentiality and a transparency police are to be adopted, privacy 
policies and terms of use updated, as well as amendments to agreements with employees and 
subcontractors with access to data and any other step taken to prevent breach of the Directive. 

 
 *Adi Marcus, Adv. is an attorney in the office of Afik & Co. (www.afiklaw.com) who focuses primarily on commercial and corporate law, copyrights, 
media law and international transactions. Advocate Marcus holds a major in law, an M.A in communication from Tel Aviv University and an international 
MBA from Bar Ilan University.   She completed her internship at the Ministry of justice under the Deputy Attorney General focusing civil law and copyright 
law, then worked for about 18 months in the office of Shlomo Cohen in the field of intellectual property, about 11 years in the legal department of the 
communications network "Noga Network" (Channel 2 of TV), with her last position before the company merged with Channel 10, was head of department 
in the legal department and then, before joining the firm, as Kneller Artists Representation's internal legal advisor, representing in all matters of legal advice 
to artists and cultural figures, both in Israel and internationally.   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. 


