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 אפיק ושות', עורכי דין ונוטריוןהגיליון המקצועי הדו שבועי של  
The Bi-Weekly Professional Magazine of Afik & Co, Attorneys and Notary 

  03-609.5.609פקס  03-609.3.609, טלפון 6120101יפו -תל אביב 20144.  , ת.ד 103החשמונאים  
103 Ha’Hashmonaim St., POB 20144, Tel Aviv 6120101, Israel, Telephone: +972-3-609.3.609  

Afik & Co., Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak kabul edilen, Mustafa Kemal 
Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışını anmak için 19 Mayıs'ta kutlanan Türk 
milli bayramını tebrik eder . 

למאי להנצחת הגעתו של מוסטפא כמאל אטאטורק   19אפיק ושות' מציינת את יום החג הטורקי הנחוג ב
, הנחשבת לתחילתה של מלחמת העצמאות 1919במאי    19  -) לסמסון ב1938נובמבר,    10  –  1881(

 הטורקית. 
Afik&Co. observes the Turkish national day celebrated on May 19 to commemorate 
Mustafa Kemal Ataturk's landing at Samsun on May 19, 1919, which is regarded as 
the beginning of the Turkish War of Independence. 

  יאיר אלוני / עו"ד    לשון הרע כלפי עובדים ?   – אכן גנבתי, אבל אתה תשלם     . 1

I did steal, but you will pay - defamation against employees ? / Yair Aloni, Adv. 
  

מאמר בנושא לשון הרע כנגד עובד בעת עדכון של עובדים 
הדין   ך.  את המאמר כתב עור ואחרים לגבי נסיבות פיטוריו

את המאמר בשפה העברית ניתן למצוא  .   ממשרד אפיק ושות'  יאיר אלוני
 http://he.afiklaw.com/articles/a335בקישור: 

An article on defamation against an employee when 
updating employees and others regarding the 
circumstances of his dismissal. The article was written 
by Yair Aloni, Adv. of Afik & Co. The article in English may be found 
at the link:  https://www.afiklaw.com/articles/a335 

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

  בעל מניות מיעוט המשריין לעצמו זכות וטו עשוי להיות כפוף לחובת הגינות.  א

כלכלי ת"א: החוק מחיל חובת הגינות על בעלי מניות בחברה, כאשר חובה כאמור יכולה לחול גם על בעל מניות מיעוט 
הכרעה" כ"בעל  להיתפס  מסוימות  בנסיבות  העשוי  אחרת,  או  כזו  בצורה  וטו  זכות  לעצמו  נוספת:  .   המשריין  לקריאה 

http://he.afiklaw.com/updates/12359  
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A minority shareholder who reserves a veto right may be subject to a duty of fairness.  Read more at: 
http://www.afiklaw.com/updates/12360 

  ידע פומבי מידע פנים של חברה שפורסם בכנס מקצועי סגור לא ייחשב למ. ב

בסיס מידע   כלכלי ת"א: הסוחר במניות חברה על בסיס מידע הנמסר לו ממנהל בחברה מבצע עבירה של סחר על
פנים; גם קבלת מידע פנים באופן עקיף ומסחר בו מהווה עבירה; פרסום המידע בכנס מקצועי סגור לאנשי מקצוע, אינו 

  http://he.afiklaw.com/updates/12361לקריאה נוספת:   .הופך אותו לפומבי

Company insider information presented at a closed professional conference will not be deemed 
public information.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/12362 

  שינוי החלטה שנתקבלה כדין באספה כללית יכול להיעשות רק בהתאם להוראות התקנון . ג

כלכלי ת"א: זכות ווטו על שינוי במבנה חברה אינה כוללת זכות ווטו על זהות הדירקטורים; בית המשפט אינו משמש 
  dates/12363http://he.afiklaw.com/upלקריאה נוספת:    .ל החלטת חברה שנתקבלה כדין ערכאת ערעור ע

An amendment of a dule made resolution of the general meeting can only be done in accordance 
with the articles of associations.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/12364 

  עדכוני משפט מסחרי .   3
Commercial Law Updates

  חד משמעית יפורש על פי לשונו מבלי להיזקק לכוונת הצדדים או לנסיבות חיצוניותהסכם שלשונו .  א

ם: לשון החוזה היא נקודת המוצא בפרשנות החוזה, כל זמן שהיא ברורה וחד משמעית; רק ככל שלשון החוזה  -שלום י
לקריאה     . ד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות הענייןאינה ברורה, החוזה יפורש לפי אומ

  http://he.afiklaw.com/updates/12365נוספת: 

A contract which has a clear and unambiguous wording will be construed pursuant to its wording 
without resorting to the parties’ intention or external circumstances.  Read more at: 
http://www.afiklaw.com/updates/12366 

  השתתפות בקו חלוקה של עסק אינה כשלעצמה מקימה יחסי שותפות בין הצדדים.  ב

מחוזי ת"א: בחינת קיומם של יחסי שותפות נעשה על ידי בחינת מאפייני הקשר בין הצדדים; המבחן החשוב ביותר 
  http://he.afiklaw.com/updates/12367לקריאה נוספת: .   א זה של חלוקת ההפסדים בין הצדדיםלבחינת קיומה של שותפות הו

A participation in a business’ distribution line does not by itself constitute a partnership 
relationship between the parties.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/12368 

  תושב חוץ נטול נכסים בארץ המבקש לפתוח בהליך משפטי עשוי להיות מחויב בהפקדת ערובה להוצאות .  ג

משפחה ת"א: היות אדם המבקש לפתוח בהליך משפטי תושב חוץ נטול נכסים בארץ עשוי להיות שיקול כבד לחיובו  
  http://he.afiklaw.com/updates/12369לקריאה נוספת:  .  בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות ניהול ההליך

A foreign resident who seeks to initiate legal proceedings in Israel may be obligated to deposit a 
guarantee for the conduction of the proceeding.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/12370 

    מקרקעין עדכוני  .   4
Real Estate Law Updates 

  מידע מהותי על הנכס עשוי לאבד זכאותו לדמי תיווך  מתווך נדל"ן שלא פועל במיומנות להשגת
כדי לקבל מידע מהותי על הנכס כגון: שיפוץ נרחב המתוכנן בבניין  תביעות קטנות ת"א: מתווך צריך לפעול במיומנות  

 http://he.afiklaw.com/updates/12371לקריאה נוספת:  .   ומשלא עשה כן יאבד את זכאותו לדמי התיווך אם העסקה בוטלה עם גילוי המידע

A realtor who does not act skillfully to obtain material information about the property may lose his 
entitlement to brokerage fees.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/12372 

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-תמציתי בנושאים משפטיים וכולל מידע מקצועי  

זה כפוף  מגזין  .   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.

  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

  



 יאיר אלוני עו"ד    / לשון הרע כלפי עובדים ?    – אכן גנבתי, אבל אתה תשלם    . 1

  I did steal, but you will pay - defamation against employees? / Yair Aloni, Adv. 

יאיר  הדין    ך.  את המאמר כתב עורמאמר בנושא לשון הרע כנגד עובד בעת עדכון של עובדים ואחרים לגבי נסיבות פיטוריו
ושות'  אלוני אפיק  (.   ממשרד  ושות'  הינו שותף במשרד אפיק  אלוני  יאיר  ועיקר התמקדותו www.afiklaw.comעו"ד   (

בתחום האזרחי, ליטיגציה, מקרקעין, מכרזים ומשפט המינהלי.  עו"ד אלוני מוסמך על ידי האפוטרופוס הרשמי להחתמה 
  http://he.afiklaw.com/articles/a335את המאמר ניתן למצוא בקישור:   על יפויי כוח מתמשכים.

An article on defamation against an employee when updating employees and others regarding the circumstances 
of his dismissal. The article was written by Yair Aloni, Adv. of Afik & Co.  Yair Aloni is a partner at Afik & Co., 
Attorneys and Notaries (www.afiklaw.com), emphasizing on commercial and civil law, including real estate, 
litigation, tenders and administrative law.  He is certified in Israel for the execution of lasting powers of attorney.  
The article in English may be found at the link: http://www.afiklaw.com/articles/a335 

  וניירות ערך עסקייםעדכוני תאגידים, הגבלים   .2

  Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 

. א  בעל מניות מיעוט המשריין לעצמו זכות וטו עשוי להיות כפוף לחובת הגינות  

יפו, כב' השופט    - , המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב  14.04.2021שלמה לב נ' ברוך טולדנו, פירסט אינדקס בע"מ ויעקב כהן ,    48227-05-17ה"פ    
  מגן אלטוביה 

, במסגרתו נקבע כי לבעל מניות מיעוט תהיה הגנה מפני דילול  בעלי מניות התקשרו בהסכם מייסדים לשם הקמת חברה
אחזקותיו.  בשלב מאוחר יותר נחתם הסכם השקעה לצורך גיוס הון, אשר קבע מפורשות כי האמור בו מבטל כל הסכמה  

 קודמת, ובעל המניות דולל מכיוון שלא הזרים כספים לחברה. 

נה מפני דילול מניותיו בחברה.  החוק מחיל חובת הגינות על בעלי בית המשפט קבע, כי לבעל המניות לא עומדת עוד הג
מניות בחברה, כאשר חובה כאמור יכולה לחול גם על בעל מניות מיעוט המשריין לעצמו זכות וטו בצורה כזו או אחרת, 

ת החברה  העשוי בנסיבות מסוימות להיתפס כ"בעל הכרעה".  זאת, מאחר ושימוש בזכות כאמור מהווה חתירה תחת טוב
ותכלית החוק.  כאן, מעבר לכך שבהתקשרותו בהסכם ההשקעה הסכים בעל המניות לוויתור על זכותו לאנטי דילול, חובת 
ההגינות מחייבת אמירה מפורשת לעניין שימור הזכות שתהיה מקובלת גם על המשקיעים החדשים ואמירה כאמור לא 

  מדת עוד זכות האנטי דילול.  הוכנסה להסכם ההשקעה.  לפיכך, לבעל המניות לא עו 

  A minority shareholder who reserves a veto right may be subject to a duty of fairness 

  Shareholders entered into a founders agreement for the purpose of establishing a company, which stipulated 
that a minority shareholder would have an antidilution protection.  At a later stage, an investment agreement was 
executed for the purpose of raising capital, which explicitly stipulated that that it revokes any previous agreement, 
and the shareholder was diluted as he did not invest additional funds.  

The Court held that the shareholder is no longer entitled to an antidilution protection.  Israeli law imposes a duty 
of fairness on shareholders in a company, when such duty may also apply to a minority shareholder who 
demands to reserve himself a veto right in one form or another, in a manner that may, under certain 
circumstances, perceive him as a "decision maker".  This is because the use of such a right constitutes an 
undermining of the good of the company and the purpose of the law.  Here, beyond the fact that in entering into 
the investment agreement, the minority shareholder agreed to waive his antidilution protection, the duty of 
fairness requires an explicit statement regarding the antidilution protection that will also be acceptable by the 
new investors and such a statement was not included in the agreement.  Thus, the minority shareholder is no 
longer entitled to an antidilution protection.   

.ב  מידע פנים של חברה שפורסם בכנס מקצועי סגור לא ייחשב למידע פומבי  

  סגן נשיאיפו, כב' השופט חאלד כבוב, -אביב-, המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל06.04.2021,  20.02.2020ישראל נ' כהן ואח',  68475-07-18ת"פ   

שבון סחר במניות חברה על בסיס מידע שקיבל באופן אישי מהמנכ"ל שלה, ואף ייעץ למנכ"ל כיצד להיטיב את ערך המניה, רואה ח
ידי החברה בכנס  על מנת לגרוף רווחים.  אחיו של רואה החשבון סחר במניות על פי המלצותיו.  המידע היה מידע שפורסם על 

 ציבור באמצעות הבורסה. משקיעים סגור בנערך בלונדון אך לא פורסם ל

בית המשפט קבע, כי רואה החשבון ואחיו ביצעו עבירה של שימוש במידע פנים וגזר על שניהם קנס ומאסר בפועל.  מידע פנים הוא 
כל מידע מהותי, אשר אינו גלוי לציבור ולא ניתן להגיע אליו באופן עצמאי והעשוי להקנות יתרון בלתי הוגן למי שסוחר במניות חברה 
בהסתמך עליו.  שימוש במידע פנים מהווה עבירה כלכלית, כאשר הסכנה בעבירות מסוג זה היא בפגיעה באמון הציבור וטובת המשק 
בשל הפרת השוויון בין 'השחקנים' בשוק ההון.  כאן, רואה החשבון קיים קשר אינטנסיבי עם מנכ"ל החברה בנוגע לענייניה וקיבל ממנו  

ואחיו רכשו מניות של החברה והוא אף המליץ לאחרים לרכוש מניות כאמור.  העובדה כי המידע נחשף בעת  מידע פנים על בסיסו הוא  
קיומו של כנס מקצועי סגור לאנשי מקצוע אינו הופכת לפומבי את המידע, שהינו בעל יכולת השפעה משמעותית על מחיר מנית החברה 

יעים בשוק.  לפיכך, רואה החשבון ואחיו ביצעו עבירה של שימוש במידע פנים.ועשויה להעניק למחזיק בו יתרון לא הוגן על יתר המשק
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  Company insider information presented at a closed professional conference will not be 
deemed public information 

An accountant traded in the shares of a company based on information he has personally received from its CEO, 
and even advised the CEO on how to improve the value of the stock, in order to increase profits.  The brother of 
the accountant also traded in the shares based on his recommendations.   The data was such that was presented 
by the company in a closed investors meeting held in London but not announced to the market via the stock 
exchange. 

The Court held that the accountant and his brother committed an offense of using insider information and imposed 
on them fines and incarceration.  Insider information is any material information, which is not available to the 
general public, cannot be accessed independently and may confer an unfair advantage on those who trade in 
company shares based thereupon.  The use of insider information constitutes an economic offense, with the 
danger of such offenses being a breach of public trust and the public interest due to the violation of equality 
between the 'players' in the capital markets.  Here, the accountant had an intensive relationship with the CEO of 
the company regarding its affairs and received insider information from him, based on which he and his brother 
purchased shares of the company and he even recommended others to do the same.  The fact that the 
information was presented during a closed professional conference does not render public the information, which 
had a significant impact on the price of the company share and may have given its holder an unfair advantage 
over other investors in the market.  Thus, the accountant and his brother committed an offense of using insider 
information. 

.ג  שינוי החלטה שנתקבלה כדין באספה כללית יכול להיעשות רק בהתאם להוראות התקנון  

  יפו, כב' השופט חאלד כבוב, סגן נשיא -אביב- , המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל04.05.2021ליין בע"מ ואח', -גלעד נ' קמעונאי און 34756-02-21ת"א   

ברה, בהתבסס על זכות וטו שניתנה לו במסגרת הסכם ההשקעה, אפ דרש לבטל מינוי דירקטור אחר בח -בעל מניות בחברת סטארט
לפיה ללא הסכמתו החברה אינה יכולה לבצע שינוי במבנה הנהלתה, וזאת על אף שנציג מטעמו הצביע בישיבת דירקטוריון החברה 

 על תיקון התקנון כך שיתאפשר למנות לדירקטוריון החברה דירקטור נוסף.  

תערב בהחלטת החברה למנות לכהונה את הדירקטור בחברה.  זכות ווטו על שינוי במבנה הנהלת חברה בית המשפט קבע, כי אין לה
אינה מקנה גם זכות ווטו לעניין זהותם של חברי ההנהלה.  חובתו של בעל מניות היא להפעיל את זכויותיו בהגינות, בתום לב ולטובת 

לא יהיה תולדה של קשרים פסולים, קיום עניין אישי, מתן טובת הנאה וכדומה. החברה.  על מינוי של דירקטור להיעשות לפי הדין, כך ש
כאן, הדירקטור לאחר מינויו פעל באופן שקדני והתגלה כבעל כישורים וקשרים התורמים לענייני החברה, וכן מינויו לא פוגע או עלול  

בה.  הטענה לפיה מינויו הדירקטור נעשתה ללא הסכמתו לפגוע בזכויות מי מבעלי הזכויות בחברה, והוא אינו תלוי בבעלי השליטה  
של בעל זכות הוטו אינה מצדיקה כשלעצמה התערבות בהחלטת החברה.  הדרך היחידה לבטל את מינויו כדין של דירקטור היא  

 בהתאם להוראות תקנון החברה.  לפיכך, אין מקום להתערב בהחלטה למינוי הדירקטור לכהונה בחברה. 

  An amendment of a dule made resolution of the general meeting can only be done in 
accordance with the articles of associations 

A shareholder in a start-up Company demanded the cancellation of appointment of another director, based on a 
veto granted to him under the investment agreement, according to which without his consent the company cannot 
make any change of management structure, although a representative on his behalf voted at the board of 
directors to amend the articles of association so that it would be possible to appoint another director. 

The Court held that the company decision to appoint the director should not be interfered with.  A right of veto 
over a change in the management structure does not confer a right of veto on the identity of the members of the 
management.  A shareholder must exercise his rights fairly, in good faith, and for the benefit of the company.  
The appointment of a director must be made pursuant to the law so that there will be no issue of improper 
connections, the existence of personal interest, the grant of a benefit, etc.  Here, after his appointment, the 
director acted diligently and was found to have skills and connections that contribute to the company affairs, and 
his appointment does not, or is likely to, infringe on the rights of any of holder of rights in the company and is not 
dependent on its controlling shareholders.  The contentions that the appointment of the director was made without 
the consent of the holder of the veto right does not justify intervention in the company decision.  The only way to 
legally revoke the appointment of a director is according to the provisions of the articles of association.  Thus, 
there is no place for intervention in the decision of the general meeting to appoint the director. 

 עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה   .3

  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

. א הסכם שלשונו ברורה וחד משמעית יפורש על פי לשונו מבלי להיזקק לכוונת הצדדים או לנסיבות חיצוניות  

  בבלי-כב' השופטת הבכירה שרון לארי, בית משפט השלום בירושלים, 27.04.2021נעם טיולי מסורת בע"מ נ' נאמן,  4464-04-19ת"א   

רים חד  40חברה העוסקת בתכנון טיולים ומדריך טיולים התקשרו בהסכם שקבע כי המדריך ישלם לחברה בעבור הזמנת  
בארבע פעימות.  החברה טענה כי מדריך הטיול הפר את ההסכם עת לא שילם בעבור חלק מהפעימות, בעוד מדריך  

 הטיולים טען כי לא התחייב לחלוקת הפעימות למועדים קבועים.  

כל    בית המשפט קבע, כי מדריך הטיולים חייב בתשלום כלפי החברה.  לשון החוזה היא נקודת המוצא בפרשנות החוזה,
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זמן שהיא ברורה וחד משמעית.  לפיכך, רק ככל שלשון החוזה אינה ברורה, החוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, 
כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין.  כאן, לשון ההסכם היא ברורה ומפורשת, כך שפרשנות החברה לפיה  

ימות לפי תאריכים שנקבעו בין הצדדים, היא הפרשנות הנכונה. חדרים בארבע פע  40מדריך הטיולים מתחייב לשלם עבור  
 לפיכך, מדריך הטיולים הפר את ההסכם והוא חייב בתשלום לחברה.  

  A contract which has a clear and unambiguous wording will be construed pursuant to 
its wording without resorting to the parties’ intention or external circumstances 

A travel company and a tour guide entered into an agreement that stipulated that the guide would pay the 
company for booking 40 rooms in four installments.  The company contended that the tour guide breached 
the agreement when he did not pay part of the installments, while the tour guide contended that he did not 
agree to a division of the installments into fixed dates. 

The Court held that the tour guide is obligated to pay the company.  The wording of the contract is the starting 
point for its interpretation, as long as it is clear and unambiguous.  Thus, only to the extent that the wording 
of the contract is unclear may the contract be construed pursuant to the intent of the parties, as it is implied 
from the contract and the circumstances of its execution.  Here, the wording of the agreement is clear and 
explicit, so that the company's interpretation according to which the guide undertook to pay for 40 rooms in 
four installments as agreed between the parties, is the correct construction of the contract.  Thus, the tour 
guide breached the agreement and is obligated to pay the company. 

.ב  קו חלוקה של עסק אינה כשלעצמה מקימה יחסי שותפות בין הצדדיםהשתתפות ב  

  יפו, כב' השופט גרשון גונטובניק -, בית המשפט המחוזי בתל אביב25.04.2021ורסנו נ' ניניו,  31827-09-16ת"א   

ממכר מוצרי טבק טען כי החנות נפתחה כשותפות שווה בינו לבין בעל החנות, ודרש  עובד לשעבר בקו חלוקה בחנות ל
 לקבל פיצויים בגין הדרתו מקבלת נתח מרווחי החנות.  

ידי בחינת  יחסי שותפות נעשית על  יחסי שותפות בין הצדדים.  בחינת קיומם של  כי לא התקיימו  בית המשפט קבע, 
היתר, ראוי לבחון את כוונת הצדדים, אופן הצגתם לציבור, השתתפותם בנכסי העסק,   מאפייני הקשר בין הצדדים.  כך ובין

זכותם השווה של הצדדים לנהל את העסק, זכותם ההדדית של הצדדים לחייב זה את זה בענייני העסק, השתתפותם 
יותר היא השתתפות ברווחי העסק ומשך ההתקשרות בין הצדדים, וכיוצא בזאת.  אף על פי כן, האינדיקציה החשובה ב

הצדדים בהפסדי העסק.  כאן, על אף שהעובד השתתף בקו החלוקה, מסמכי העסק לא משקפים כל אינדיקציה לקיומה  
יומי ולא השתתף בנכסים, ברווחים או בהפסדים של העסק.  כמו כן, תקופת -של שותפות, העובד לא נכח בחנות באופן יום

דשים, שהסתיימה.  לפיכך, לא התקיימו יחסי שותפות בין הצדדים והעובד  חו  7-ההתקשרות בין הצדדים נמשכה אך כ
 אינו זכאי לפיצויים.  

  A participation in a business’ distribution line does not by itself constitute a partnership 
relationship between the parties 

A former employee at a distribution line of a store selling tobacco products contented that the store was opened 
as an equal partnership between himself and the store owner and demanded compensation for his exclusion 
from receiving a share of the store’s profits. 

The Court held that no partnership relations existed between the parties.  An examination of the existence of a 
partnership relationship is done by reviewing the nature of the relationship between the parties.  Thus, one 
reviews the parties’ intent, how they present themselves to the public, their participation in the business assets, 
parties’ equal right to run the business, parties’ mutual right to obligate one another regarding business matters, 
division of business shares, duration of the relationship, etc.  Nevertheless, the most important indication is the 
participation of the parties in business losses.  Here, although the employee participated in the distribution line, 
the business documents do not reflect any indication of the existence of a partnership, the employee was not 
present in the store on a daily basis and he did not participate in the assets, profits or losses of the business.  In 
addition, the period of engagement between the parties lasted only about 7 months, which ended.  Therefore, no 
partnership relationship existed between the parties and the employee is not entitled to compensation. 

.ג תושב חוץ נטול נכסים בארץ המבקש לפתוח בהליך משפטי עשוי להיות מחויב בהפקדת ערובה להוצאות  

  יפו, כב' הרשמת עינת גלעד משולם-, בית משפט לענייני משפחה בתל אביב 20.04.2021) נ' (חסוי),  (חסויה 64619-02-20ת"ע   

דודתה המנוחה, במסגרתה הורישה לה את כל רכושה.  אחיינה של המנוחה, המתגורר  -אישה ביקשה לקיים את צוואת בת
נכסים בארץ, הגיש התנגדות לצו קיום הצוואה, כאשר האישה דרשה כי יפקיד ערובה להבטחת בארצות הברית והנטול  
 הוצאות ניהול ההליך.   

ש"ח להבטחת הוצאות ההליך.  כאשר    37,000בית המשפט קיבל את הבקשה וקבע כי על האחיין להפקיד ערובה בסך  
באזרח זר שיש בידו נכסים בישראל מהם ניתן יהיה    תושב חוץ הוא הבוחר לפתוח בהליך המשפטי, יש לבחון האם מדובר 

להיפרע בתום ההליך.  היעדר נכסים בארץ יהווה שיקול כבד משקל לחיובו בערובה להפקדת הוצאות, שכן במקרה כזה  
עולה חשש כי הצד שכנגד יתקשה להיפרע את הוצאותיו במידת הצורך, לרבות בעזרת מנגנוני האכיפה והגבייה.  כאן,  

אשר ביקש לפתוח בהליך של התנגדות לקיום צוואה, הוא תושב ארצות הברית אשר העיד כי אין לו רכוש על שמו   האחיין,
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ש"ח להבטחת הוצאות ההליך.    37,000בישראל.  על כן, על האחיין להפקיד סך של 

  A foreign resident who seeks to initiate legal proceedings in Israel may be obligated to 
deposit a guarantee for the conduction of the proceeding 

A woman sought to probate her cousin’s will, under which she bequeathed her all of her property.  The deceased's 
nephew, who resides in the United States and possess no property in Israel, filed an objection to the probate.  
The cousin contended that the nephew should deposit a guarantee to secure proceedings expenses. 

The Court accepted the motion and held that the nephew must deposit a guarantee in the amount of ILS 37,000.  
When a foreign resident chooses to initiate legal proceedings in Israel, it must be examined whether he possess 
property in Israel from which one may be repaid at the end of the proceedings.  Lack of property is a material 
consideration to obligate such person to deposit a guarantee, as in such case where there is an imminent  concern 
that the other party may not be able to be repaid at the end of the proceeding, even through the Execution 
Bureau.  Here, the nephew, who demanded to initiate the proceeding of objection to the grant of probate, is a 
U.S. resident who declared that he has no property in Israel under his name.  Thus, he is ought to deposit a 
guarantee in the amount of ILS 37,000.   

  עדכוני מקרקעין .4

  Real Estate Law Updates 

 מתווך נדל"ן שלא פועל במיומנות להשגת מידע מהותי על הנכס עשוי לאבד זכאותו לדמי תיווך 

  אודי הקר , כב' השופט יפו –, בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב 31.03.2021,  אלמוג נ' עמית לביאן בע"מ 33318-09-20ת"ק    

שבוע לפני כניסה מתוכננת לדירה שכורה התברר כי צפוי להתחיל שיפוץ מסיבי בבניין המחייב התקנת פיגומים בשטח 
הדירה המושכרת למשך תקופה של כחודש וחצי.  השוכרים ביטלו את עסקת השכירות ודרשו ממתווכת הדירות להשיב  

 את דמי התיווך ששילמו. 

ט קיבל את התביעה והורה למתווכת להשיב את דמי התיווך ללקוחות. משנחתם הסכם שכירות או הסכם מכר  בית המשפ
מקרקעין שהמתווך היה הגורם היעיל להשגתו זכאי המתווך למלוא דמי התיווך גם אם הסכם המקרקעין בוטל לאחר מכן. 

ים הראויים בנסיבות העניין, לקבלת מידע מהותי  עם זאת, על מתווך במקרקעין לפעול במיומנות ובסבירות ולנקוט אמצע
הנוגע לנכס נשוא עסקת התיווך.  כאן, המתווכת לא טרחה לברר עם בעל הנכס האם קיים מידע מהותי הקשור לדירה  
ולבניין.  אילו המתווכת הייתה מבררת את המידע אז בעל הנכס, שידע אודות השיפוץ הצפוי, היה מגלה זאת והשוכרים  

  יו מתקשרים בעסקת השכירות מלכתחילה. לכן, המתווכת לא זכאית לדמי תיווך. כלל לא ה

  A realtor who does not act skillfully to obtain material information about the property 
may lose his entitlement to brokerage fees 

  A week before the planned entry into a leased apartment, it was suddenly discovered that a massive renovation 
of the building is expected to begin, requiring the installation of scaffolding in the area of the leased apartment 
for a period of approximately a month and a half. The lessees withdrew from the lease transaction and demanded 
that the realtor repay the commission paid. 

The Court accepted the claim and ordered the relator to repay the brokerage fees to the clients.  Once a real 
estate lease or sale, in which a realtor was the efficient cause thereto, the realtor is entitled to the full fees even 
if the real estate agreement is later cancelled.  However, a realtor must act skillfully and reasonably and take 
appropriate measures under the circumstances to obtain material information concerning the property that is the 
subject of the brokerage transaction.   Here, the realtor did not bother to make inquiries with the property owner 
and failed to ask whether there was material information related to the apartment and the building.  Had the 
realtor made the relevant inquiries, the property owner, who knew about the expected renovation, could have 
disclosed the proper information and the lessees would have found out and would not have entered into the lease 
transaction in the first place. Therefore, the realtor is not entitled to brokerage fee. 
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  * יאיר אלוי, עו"ד / ?  לשון הרע כלפי עובדים – אכן גבתי, אבל אתה תשלם

באירוע החמור המעסיק ביקש לכס את העובדים ולשתף אותם .  ערב פיטוריו מאגר מידע סודי מהחברה גבעובד 
בטעה   לשון הרע גד המעסיקמיהר להגיש תביעת  והעובד שמע על כך  .   כדי לחדד את והלי אבטחת המידע בחברה 

האם .   מעסיק בימים אלהאת השמע הזוי? אלה עובדות מקרה בו משרדו מייצג  .   כי הדבר השפיל וביזה אותו 
   ?יתן להבטיח שלא ייצא החוטא שכר  כיצד ?חשוף המעסיק לתביעת לשון הרע

זכותו של אדם לשמו הטוב והמויטין שצבר לעצמו חוק איסור לשון הרע יוצר איזון בין הזכות לחופש ביטוי לבין  
 בסביבת עבודה מדובר    מחד,.   קיימים ערכים וספים שיש לקחת בחשבוןכשמדובר ביחסי עבודה  .   לאורך השים 

יוםקרובה מדי  יחדיו  רבות  שעות  העובדים  מצויים  שבה  היכו  ,  אחד מידת  עובד  בין  קרובה  להיות  עשויה  רות 
בין   ,ולאפשר לממוה להל שיח פתוח עם עובדיו  במקום העבודה  מגד, קיימת חשיבות לפעול בשקיפות.   למשהו

איפורמציה הרלבטית לתפקוד העובדים וזאת מבלי חשש מתמיד מתביעות ההעברת  והיתר לצורך העברת ביקורת  
  .  משפטיות

והשאלה אם ביטוי כלשהו מהווה לשון   ביטוי או ביקורת עייית במהלך העבודה תיחשב כלשון הרעלכן, לא כל  
של ה'פגע'   תתחושתו הסובייקטיביהדגש הוא לא על  כלומר,  .   לפי אמות מידה של אדם סביר  בחתאו לא,    ,הרע

בהחה .   שב בסיבות העייןבהתחומה הוא מבין ממו "בין השורות"    אלא כיצד קלט המסר אצל אדם מן הישוב
ציבורי לו,  עומדת  הגת 'אמת בפרסום'    ומפרסם המידע פועל בתום לב, אם תוכן הפרסום הוא אמת וקיים עיין 

  .  המידע מקבלאו  המפרסםעשה להגה על עיין אישי כשר של הפרסום כשהגה  גם כמו כן, קיימת.  בפרסומו

במסגרת   שאמרו  דברי ממוה על עובדת שפוטרהכי    ,קבע בית הדין הארצי לעבודה  , 2015  ,מרץבמקרה, שדון ב
תוך שהוא מביע מורת   ,פירט אודות עילות פיטוריההממוה  בה עודכו חבריה לצוות בדבר פיטוריה ו   ישיבת צוות

אופן סביר ב  על פהבין היתר מאחר שהפרסום עשה ב  חוסה תחת הגה ואיה מהווה לשון הרע  ,רוח מהתהלותה
הסבר לפיטורים לשאר חברי הצוות על מת לעצור תסיסה שהחלה    לרבות לאור הצורך במתן  ומטעמים עיייים

  .  וכדי לחדד את הסדרי המשמעת להתעורר

אחר  מגד,   בית  ,  2018מיוי,  במקרה  שלתוטע  הארצי  הדיןדחה  מייל    יו  הודעת  שפרסם   עובדיםהבקרב  מעסיק 
בית הדין תן משקל לכך .   לה  שיוחסו   אודות פיטורי עובדת וציון עבירות המשמעתמידע  כלל    המייל, כאשר  בחברה

פה בעל  משיחה  להבדיל  ובכתב,  רחבה  בתהודה  עשה  דומה,  .   שהפרסום  הדין דן  ,  2020באוקטובר,  באופן  בית 
מעסיק שלח מכתב באמצעות מייל לכל רשימת הקשר של העובד, בתפוצה  בו    במקרה  ,האזורי לעבודה בתל אביב

תוך כדי שהוא הזהיר את הציבור מהעובד  ), ובה  בהם לקוחות ואף בי משפחתו של העובד(עצומה של אלפי מעים  
תלוה מ בעייו  שהוגשה  ואף  הרשאה  ללא  פעולות  ביצע  המעסיק,  של  מסחרי  סוד  טל  שהעובד  בכך  אותם  שתף 

משפטייםלמחל הליכים  גדו  וקטו  במשטרה  מחשב  הואות  כי  .   קת  פסק  הדין  שבית  הפר  למרות  אכן  העובד 
גם אם תוכן הפרסום .  יו כלפי המעסיק וגזל סודות מסחריים, עצם הפרסום בסיבות אלה מהווה לשון הרעחובות

הפרסום איו   ל עיין לאירועיםלהם כ  ולמעים רבים שאיןהרי שלאור התפוצה הרחבה בכתב  כשלעצמו היה כון,  
גרידא רכילותי  אלא  'ציבורי'  עיין  הלב  משרת  תום  בדרישת  עומד  איו  אמם .   והוא  המעסיק  זכה  זה,  במקרה 

  בפיצוי כספי מצד העובד, אך מגד גם דרש לשלם פיצוי בסכום לא מבוטל לעובד. 

גם אם הם עצמם ביצעו    במקרים המתאימים  כאמור, בתי הדין לעבודה וטים להגן על שמם הטוב של העובדים
הפצת פרסומים מ  פעיל שיקול דעת ולהימע, ככל היתן,מוצע למעסיקים לה  לכן,.   עוולות חמורות כלפי המעסיקים

בייחוד כאשר טיב הטעות הן חמורות בעיקרן (כגון: ייחוס עבירות   האשמות פרסוליות כלפי עובדיםהמייחסים  
  .  חמורות וכו') פליליות, עבירות משמעת

כשהדבר עשה בייחוד    ,זכותו של מעסיק לשתף עובדים בעשה בחברהזוהי  שכן  עם זאת, יש לשקול כל מקרה לגופו  
הלי האבטחה ולשם שמירה על תכלית החברה והמשך פעילותה תסיסה, חידוד ומטעמים לגיטימיים לצורך מיעת  

פרסום החשוב להיוועץ בעורך דין בטרם פרסום כלשהו על מת שיבטיח כי    בשל השוי בין מקרה למקרה.   התקין
בהתאם לחוק. המעיק הגה יעשה באופן סביר ועייי 
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I did steal, but you will pay - defamation against employees ? / Yair Aloni, Adv.* 

An employee stole a confidential database from the company on the eve of his dismissal.  The employer sought to gather 
the employees and share with them the serious incident in order to strengthen the data protection practices in the firm.  
The employee heard about this and hurried to file a defamation claim against the employer on basis that it humiliated 
and degraded him.  Sounds absurd?  These are exactly the facts of a case in which our firm represents the employer.  Is 
the employer exposed to a defamation lawsuit? How can one ensure that the sinner is not being rewarded? 

The Prohibition of Defamation Law creates a balance between the right to freedom of expression and a person's right to 
reputation.  When it comes to labor relations there are additional values that need be taken into account.  On the one 
hand, it is a close work environment, where employees are together for many hours every day and the degree of 
familiarity may be close between one employee and another.  On the other hand, it is important to act transparently in 
the workplace and allow the supervisor to have an open dialogue with his employees, inter alia for the purpose of 
conducting reviews and transmitting information relevant to employee performance without constant fear of lawsuits. 

Therefore, not every expression or matter-of-fact criticism during work will be considered defamation and the 
question of whether an expression constitutes defamation is reviewed under to the criteria of a reasonable person.  
i.e., the emphasis is not on the subjective feeling of the 'victim' but on how the message is perceived by the 
reasonable person and what he understands "between the lines" under the circumstances.  Assuming the publisher 
acts in good faith, the 'substantial truth' defense stands if the content of the publication is true and there is a public 
interest in its publication.  Another defense is exists when the publication is made to protect the personal interest 
of the publisher or the recipient of the information. 

In a case heard in March 2015, the Israeli National Labor Court held that a supervisor's statements at a staff meeting 
regarding a dismissed employee in which the employees were updated on the dismissal and its grounds, expressing 
dissatisfaction of the employee's conduct, is protected under law and is not defamatory.  This is because the publication 
was oral, in a reasonable manner and for material reasons, including due to the need to provide an explanation for the 
dismissals to the other staff members and in order to stop the unrest that began and to refine the disciplinary rules. 

In contrast, in another case of June, 2018, the National Labor Court rejected the defense of an employer who sent an 
email to company employees containing data about the dismissal of an employee and the disciplinary offenses 
attributed to her.  The Court gave weight to the fact that the publication was widely made and in writing, as opposed 
to oral conversation.  Similarly, in October 2020, the Tel Aviv Regional Labor Court decided in a case of an employer 
who sent an email to thousands of the employee's contact list members (including customers and even the employee's 
family members), warning from the employee.  In That case the employer shared with the recipients that the employee 
took a trade secret of the employer, carried out unauthorized actions and even the fact that a police complaint was filed 
and legal measures are taken.  The Court held that although the employee did breach his obligations to the employer 
and stole trade secrets, the publication constitutes defamation.  Even if the content itself was correct, in light of the 
wide written distribution to numerous recipients who have no interest in the events, the publication does not serve a 
'public' interest but is a pure gossip and does not meet the requirement of good faith.  In that case, the employer was 
indeed compensated by the employee, but was also required to compensate the employee in a significant amount. 

As stated, the Labor Courts tend to protect the good name of employees in the appropriate cases even if they 
themselves have committed serious injustices towards the employers.  Therefore, employers are advised to 
exercise discretion and refrain, as far as possible, from disseminating publications attributing personal accusations 
against employees, especially when the nature of the allegations is primarily serious (such as attributing criminal 
offenses, serious disciplinary offenses, etc.). 

However, each case must be considered on its own merits as it is the right of an employer to share with employees 
data of what is happening in the firm, especially when it is done for legitimate reasons to prevent unrest, refine 
security procedures and maintain the firm's performance and continued proper operation.  Due to the difference 
between the cases it is important to consult a lawyer before any publication, in order to ensure that the publication 
is done in a reasonable manner that provides protection under law.  

 
  *Yair Aloni is a partner at Afik & Co., Attorneys and Notaries (www.afiklaw.com), emphasizing on commercial and civil law, including real 
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3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 


