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 / עו"ד דורון אפיק  לא רק בתקופת הקורונה   – עבודה מהבית   . 1

Working from home - not just at Covid-19 times /Doron Afik, Esq. 

 

   .בסוגיות העולות מעבודת עובדים מהביתמאמר העוסק  
ושות' אפיק  ממשרד  אפיק  דורון  עו"ד  כתב  המאמר  ,  את 

ונוטריונים דין  בקישור:  .   עורכי  למצוא  ניתן  העברית  בשפה  המאמר  את 

http://he.afiklaw.com/articles/a354 

An article dealing with issues that arise from the fact 
that employees work from home.  The article was 
written by Doron Afik, Esq. of Afik & Co., Attorneys 
and Notary.  The article in English may be found at the link:  

https://www.afiklaw.com/articles/a354 

 משרדנו בתקשורת: פרסום כתבות אודות פעילות משרדנו.   2

Media Publications Regarding Afik & Co. Activity 

מיליון דולר.  את הצד המשפטי של ההנפקה מנהלים יחד   18-טק גייסה כ-גלובס: הנפקה ישראלית קטנה בנאסד"ק: מריס
 om/articles/p354http://he.afiklaw.c: לקריאה נוספת.  האמריקאי Sullivan & Worcester LLPמשרד אפיק ושות' הישראלי עם משרד 

Globes: Israeli co Maris-Tech completes Nasdaq IPO. The legal aspects of the offering are jointly managed by 
the Israeli law firm of Afik & Co. and the American law firm of Sullivan & Worcester LLP.  The article in English may be found 

at the link:  https://www.afiklaw.com/articles/p354 

  תאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערך עדכוני .  3

Corporate, Antitrust and Securities Law Update 

 שיפוט זרה חלה גם על אורגני החברה, אלא אם צוין בהסכם במפורש אחרת   תניית.  א

העליון: יש לפרש תניית שיפוט זרה בצורה דווקנית בהתאם ללשון ההסכם; לא ניתן לקיים הליך משפטי בישראל נגד 
.   יםאורגן חברה זרה שהתקשרה בהסכם ובו תניית שיפוט זרה בבלגיה אלא אם נרשם שהתניה לא חלה על מנהל

  http://he.afiklaw.com/updates/13276לקריאה נוספת: 

Unless written otherwise, a foreign jurisdiction clause applies also to company organs.  Read more at: 

http://www.afiklaw.com/updates/13278 
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  בעל מניות שלא ציין בדיווח לרשם החברות שהוא מחזיק מניות בנאמנות עשוי להיחשב כעל המניות .  ב

כך, כתנאי לתוקף הנאמנות,  מחוזי ב"ש: כאשר מניות מועברות בנאמנות, בעל המניה שהוא הנאמן צריך לדווח על  
  http://he.afiklaw.com/updates/13279לקריאה נוספת:   .ואף מבוצע רישום כי ההחזקה הינה בנאמנות 

A holder of shares that does not report to the Companies Registrar that he holds shares in trust 

may be deemed the shareholder.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/13280 

 רעון שלה ירשאים להתנגד לצו פתיחת הליכי חדלות פ   -להבדיל מבעלי מניות החברה  -אורגנים של חברה .  ג

העליון: אורגן של החברה זכאי לערער על צו לפתיחת הליכי חדלות פרעון כנגד החברה שכן ההליכים עם בעלי השלכות  
כאמור צו  כנגד  עצמם  על  להגן  הזדמנות  להם  לתת  ויש  החברה  של  האורגנים  על  גם  נוספת:  .   משמעותיות  לקריאה 

://he.afiklaw.com/updates/13281http  

Company organs - but not shareholders – may fight the initiation of insolvency proceedings 
against the company.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/13282 

  עדכוני משפט מסחרי.  4

Commercial Law Updates 

  כאשר חוזה שנוסח על ידי צדדים מתוחכמים נעדר הגדרה מסוימת ההנחה היא כי הצדדים ויתרו עליה. א

מעמד מכריע בפרשנות חוזה; יש להבחין בין חוזה המנוסח בקווים כלליים בלבד, לבין חוזה  מחוזי מרכז: ללשון החוזה  
   .ממצה שכל תנאיו מוגדרים ובין חוזה שנערך בין צדדים מתוחכמים ומיוצגים, לבין חוזה שנערך על ידי אנשים "רגילים"

  http://he.afiklaw.com/updates/13302לקריאה נוספת: 

When a contract drafted by sophisticated parties lacks to define a certain term the assumption is 
that the parties have waived it.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/13303 

  ש בכפוף לכלל הפרשנות לרעת המנסח ור הסכם עבודה שנוסח על ידי המעסיק בלבד יפ.  ב

עדיפות לפרשנות עבודה ת"א: החוק קובע את "כלל הפרשנות לרעת המנסח", לפיו במקרה של ספק פרשני תינתן  
  http://www.afiklaw.com/updates/13304לקריאה נוספת: .  המקימה חבות למנסח החוזה

An employment agreement drafted solely by the employer will be interpreted under the Contra 

proferentem (interpretation against the draftsman) rule. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/13305 

   מקרקעין עדכוני .  4
Real Estate Law Updates 

  הדעת החוזית צריכה להיות קפדנית יותר וברמה גבוהה יותר  בעסקת מתנה הבחינה של יסוד גמירות
חיצוני כך שהדגש הינו על גילויים חיצוניים של הסכמה באופן - מחוזי ת"א: המבחן לקיומה של גמירת דעת הוא אובייקטיבי

כרית ואחרי  לפני  ודבריהם  הצדדים  התנהגות  לרבות  העסקה,  נסיבות  ממכלול  ונלמדת  הסביר  לאדם  מובנת  ת  שהיא 
  http://he.afiklaw.com/updates/13306לקריאה נוספת:   . ההסכם

In a gift agreement the examination of the contractual intent requirement must be more rigorous and 

at a higher level.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/13307 

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-ם משפטייםוכולל מידע מקצועי תמציתי בנושאי
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 .   ות יוצרים אך ניתן להעבירו לכל אדם ובלבד שיועבר בשלמות וללא כל שינוילזכוי
  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  
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  Working from home - not just at Covid-19 times /Doron Afik, Esq. 

בסוגיות העולות מעבודת עובדים מהבית.  את המאמר כתב עו"ד דורון אפיק ממשרד אפיק ושות',  מאמר העוסק    
עו"ד דורון אפיק עורכי דין ונוטריונים.  את המאמר כתב עו"ד דורון אפיק ממשרד אפיק ושות', עורכי דין ונוטריונים.   

)  www.afiklaw.comל של משרד אפיק ושות' (הינו נוטריון ועורך דין המוסמך בישראל ובניו יורק והוא השותף המנה
לרבות  ופיננסיות,  בינלאומיות  עסקאות  מקרקעין,  דיני  חברות,  דיני  יורק,  ובניו  באוסטרליה  בהנפקות  המתמקד 
עסקים  מנהל  תואר  במסגרת  לרבות  מומחיותו,  בתחומי  הרצה  ואף  ימי  ומשפט  מימון  ורכישה,  מיזוג  עסקאות 

Executive MBA  של האיחוד האירופי ביישוב סכסוכים באוניברסיטה העברית בירושלים. עו"ד אפיק בוגר הכשרה
  . בינלאומיים מחוץ לכותלי בית המשפט (גישור ובוררות) ומשמש גם כבורר וכנאמן בנאמנויות ישראליות ובינלאומיות

  http://he.afiklaw.com/articles/a354את המאמר ניתן למצוא בקישור: 

  An article dealing with issues that arise from the fact that employees work from home.  The article was 
written by Doron Afik, Esq. of Afik & Co., Attorneys and Notary.  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 
and New York 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:  

https://www.afiklaw.com/articles/a354 

 כתבות אודות פעילות משרדנומשרדנו בתקשורת: פרסום   . 2

  Media Publications Regarding Afik & Co. Activity 

, הכתבת שירי חביב ולדהורן פרסמה כתבה תחת הכותרת "הנפקה ישראלית קטנה בנאסד"ק: 06.02.2022לובס,  ג  
  מרחובות. טק בע"מ, -מיליון דולר", אודות ההנפקה המוצלחת של מריס 18-טק גייסה כ-מריס

), שמספקת פתרונות לצורך עיבוד והזרמת וידאו ואודיו בהשהייה נמוכה סיימה הנפקה  Nasdaq:MTEKטק (-מריס
  .   Aegis Capital Corpמוצלחת בנאסד"ק באמצעות החתם הניו יורקי 

ושות'   אפיק  משרד  מרכוס  ועדי  אפיק  דורון  הדין  עורכי  ליוו  ההנפקה  משרד    )www.afiklaw.com(את  עם  יחד 
Sullivan & Worcester LLP   .ניתן למצוא בקישור:  הפרסוםאת האמריקאיhttp://he.afiklaw.com/articles/p354  

  Globes, February 06, 2022, reporter Shiri Habib-Valdhorn published an article titled "Israeli co Maris-Tech 
completes Nasdaq IPO", about the successful IPO of Maris-Tech Ltd., from Rehovot, Israel. 

Maris-Tech (Nasdaq: MTEK), which provides solutions for processing and streaming video and audio at low 
latency, has successfully completed an IPO on Nasdaq through New York Underwriter Aegis Capital Corp. 

The offering was jointly managed by attorneys Doron Afik and Adi Marcus of Afik & Co., Attorneys and 
Notaries (www.afiklaw.com) together with the American law firm of Sullivan & Worcester LLP. 
The publication in English may be found at the link:  https://www.afiklaw.com/articles/p354 
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  Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 

.א  תניית שיפוט זרה חלה גם על אורגני החברה, אלא אם צוין בהסכם במפורש אחרת  

  , בית המשפט העליון, כב' השופטים נעם סולברג, דוד מינץ ואלכס שטיין 02.02.2022שמואל לגזיאל נ' אר אס דיזיין בע"מ,  6493/21רע"א   
  

מנהל בחברה זרה סירב להיות צד להליך בישראל שנפתח נגדו, לאור תניית שיפוט ייחודית בהסכם מול החברה בה  
  הוא מנהל, אשר קובעת כי רק בתי משפט בבלגיה יהיו מוסמכים לדון בכל מחלוקת הנובעת מההסכם.   

בישראל מכיוון שהצדדים הסכימה  בית המשפט העליון קבע, כי לא ניתן לקיים הליך משפטי נגד מנהל החברה הזרה  
לדון בכל מחלוקת הנובעת מההסכם בבלגיה.  ללשון ההסכם חשיבות מיוחדת במיוחד כשמדובר בחוזה בין שני 
צדדים עסקיים מתוחכמים ובמיוחד כשמדובר בפרשנות של תניות שיפוט זר וזאת במטרה לכונן וודאות בענייני מסחר 

קובעת סמכות בינלאומית, צד שמעוניין לשלול מן הצד השני זכות של התדיינות  בינלאומי.  כשקיימת תנייה בהסכם ה
בפורום מוסמך, צריך לבטא זאת באופן ברור בהסכם.  כאן, לשון ההסכם עם החברה הזרה העניקה סמכות שיפוט 

זרה ולכל  בלעדית לבתי המשפט שבאנטוורפן, בלגיה, ותניית השיפוט חלה ביחס לכל שירות שניתן על ידי החברה ה
סכסוך שעתיד לנבוע מההסכם מבלי שצוין כי אינו חל על אורגני החברה.  לכן, המשמעות היא שכל מחלוקת שמקורה  
בהסכם, במישרין או בעקיפין, צריכה להתברר בבלגיה והיא חלה הן ביחס לצדדים הישירים להסכם והן ביחס למנהל  

 שאינו צד ישיר להסכם.   

  Unless written otherwise, a foreign jurisdiction clause applies also to company 
organs 

  A manager of a non-Israeli company refused to be party to proceedings opened in Israel against him due to 
an exclusive jurisdictional clause in the agreement with the company in which he is a manager, which 



  

stipulates that the Courts in Belgium will have the exclusive jurisdiction to hear any dispute arising from the 
agreement. 

The Supreme Court held that no legal proceedings may be taken in Israel against the manager of the foreign 
company because  the parties agreed that any dispute arising from the agreement will be held in Belgium.  
The wording of an agreement has special importance when it comes to an agreement between two 
sophisticated business parties and especially when it comes to the interpretation of foreign jurisdiction 
clauses, in order to establish certainty in international trade matters.  When a foreign jurisdiction clause 
exists, a party seeking to deprive the other party of the right to litigate in the agreed forum should state this 
clearly in the agreement.  Here, the agreement with the foreign company sets an exclusive jurisdiction to 
the Courts of Antwerp, Belgium, and according to its wording the jurisdiction clause applies in relation to any 
service provided by the foreign company and any dispute arising from the agreement, without stating that it 
does not apply to company organs.  Therefore, it means that any dispute arising out of the agreement, 
directly or indirectly, must be held in Belgium and it applies to both direct parties to the agreement and 
indirect parties, including the company managers. 

.ב  
 

 החלפת טיוטת הסכם מייסדים בין יזמים בסטרטאפ עשויה להעיד על הבנות קודמות בעל פה 

  , בית המשפט המחוזי בבאר שבע, כב' השופט יעקב פרסקי 03.01.2022מג'יק סרביס אילת בע"מ ואח' נ' רפידן אילת בע"מ ואח',   45303-06-18ת"א    
  

שני בעלי מניות רצו לקחת הלוואה מהבנק בשם החברה, אולם הבנק לא אישר את ההלוואה מאחר ולאחד מבעלי  
  המניות היה עבר בנקאי "בעייתי".  לפיכך, הועברו כל המניות לבעל המניות השני.   

ו.  חברה  בית המשפט דחה את תביעה בעל המניות שאינו רשום ברשם החברות להורות שמחצית המניות שייכות ל
מניות מועברות בנאמנות, בעל המניה שהוא   מחויבת בדיווח לרשם החברות במקרה של העברת מניות.  כאשר 
הנאמן צריך לדווח על כך, כתנאי לתוקף הנאמנות, ואף מבוצע רישום כי ההחזקה הינה בנאמנות.  כאן, לא היה  

א בעל המניות המעביר לא דרש לאחר מכן  רישום בנאמנות אלא רישום בעלות מלאה במניות החברה כאשר ממיל
 את השבת המניות אליו.  לפיכך, בעל המניות הנעבר הוא בעל הזכות להחזיק במלוא מניות החברה.   

  A holder of shares that does not report to the Companies Registrar that he holds 
shares in trust may be deemed the shareholder 

  Two shareholders sought to take a loan from the bank on behalf of the company, but the bank did not 
approve the loan because one of the shareholders had a "problematic" banking history. Thus, all the shares 
were transferred to the other shareholder. 

The court dismissed the claim of the shareholder who is not registered with the Companies Registrar to 
order that half of the shares belong to him.  A company is required to report to the Companies Registrar in 
the event of a transfer of shares. When shares are transferred in trust, the shareholder who is the trustee 
must report this, as a condition for the validity of the trust, and it is recorded that the holding is in trust.  Here, 
there was no recording in the trust but recording of full ownership in the company shares when in any case 
the transferring shareholder did not later demand the return of the shares to him.  Thus, the receiving 
shareholder has the right to hold all shares of the company. 

.ג  רשאים להתנגד לצו פתיחת הליכי חדלות פירעון שלה   - מניות החברה  להבדיל מבעלי    - אורגנים של חברה   

, בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, כב'  03.01.2022ליאב יזמות וניהול פרויקטים בע"מ נ' י.מ האחים שמואלי בע"מ,    7496/21 עא  
  השופטים דוד מינץ, יעל וילנר, אלכס שטיין 

  

הקובע, כי החברה הינה  חברה, אשר לה בעל מניות יחיד, המכהן אף כמנכ"ל החברה, הגישה בקשה לביטול צו  
  רעון ומינה לה נאמן.  יחדלת פ

צו לפתיחת הליכים, הרי שאורגנים של   כי בעוד שבעל מניות מנוע מהגשת ערעור על  בית המשפט העליון קבע, 
החברה זכאים לעשות כן.  קיימת הבחנה בין בעל מניות לאורגן של החברה בעניין זכותם לערער בשם החברה על  

חדלות פרעון וזאת כיוון שמניעת יכולתם של אורגנים לערער על צו כאמור בשם התאגיד תביא  החלטה למתן צו ל
לכך שהלכה למעשה לא יהיה מי שיכול להתנגד למתן צו כאמור.  החלטה על פתיחת הליכי חדלות פרעון היא בעלת  

תם לתביעות בגין אחריות  השלכות משמעותיות גם על האורגנים בחברה וגם על בעלי המניות, ויכולה אף לחשוף או
אישית.  בעוד שבעלי המניות זכאים להגן על עצמם במסגרת ההליך, הרי שלאורגנים של החברה אין זכות שכזו,  
ומניעת זכאותם לערער על פתיחת ההליכים אם כן, מונעת מהם את האפשרות לערער על החלטה אשר משפיעה  

אמצעות האורגנים הרשמיים שלה, כאשר בעל המניות פועל עליהם באופן ישיר. כאן, החברה הגישה את הבקשה ב
 בתפקידו כמנכ"ל ועל כן אין כל מניעה להגשת בקשת ביטול הליכי חדלות הפרעון.

  Company organs - but not shareholders – may fight the initiation of insolvency 
proceedings against the company 

  A company with a sole shareholder, who also serves as the company CEO, filed an application for revocation 
of an order stating that the company is insolvent and appointed it a trustee. 

The Supreme Court held that while a shareholder is barred from filing an appeal against an order to open 
insolvency proceedings, company organs are entitled to do so.  There is a distinction between a shareholder 
and the company organs regarding their right to appeal on behalf of the company on a decision to issue an 
insolvency order because preventing the ability of the organs to appeal such an order on behalf of the 
corporation will result in no one having the actual right to do so.  A decision to initiate insolvency proceedings 



  

has significant implications for both the organs of the company and the shareholders and may even expose 
them to claims of personal liability.  While shareholders are entitled to defend themselves in the insolvency 
proceedings, the company organs do not have such a right, and denying them the right to appeal the order 
opening such proceedings therefore prevents them from appealing a decision that directly affects them.  
Here, the company has filed the application through its organs, with the shareholder acting in his role as 
CEO and therefore there is no impediment to filing the application for cancellation of insolvency proceedings. 

 עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה  .4

  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

.א  כאשר חוזה שנוסח על ידי צדדים מתוחכמים נעדר הגדרה מסוימת ההנחה היא כי הצדדים ויתרו עליה  

  לוד, כב' השופטת הלית סילש -, בית המשפט המחוזי מרכז25.01.2022ואח' בע"מ ואח' נ' אורן ואח',    משה קורקוס 20254-04-18ת"א   
 

בעלי מניות בחברה חתמו על הסכם מייסדים, במסגרתו נאסר על בעל מניות יוצא להתקשר עם חברות המיוצגות על  
מיוצגות".  לאחר   עזיבתו של אחד מבעלי המניות, החל לפנות  ידה, אולם ההסכם לא הגדיר מהן  אותן "חברות 

  ללקוחות וספקים של החברה. 

בית המשפט קבע, כי מעשיו של בעל המניות לשעבר לא עולים כדי התחרות בחברה.  ככלל, ללשון החוזה מעמד  
תנאיו  מכריע בפרשנות חוזה.  עם זאת, יש להבחין בין חוזה המנוסח בקווים כלליים בלבד, לבין חוזה ממצה שכל  

מוגדרים ובין חוזה שנערך בין צדדים מתוחכמים ומיוצגים, לגביהם ההנחה היא שהם יודעים לעגן את האינטרסים 
שלהם במסגרת החוזה, לבין חוזה שנערך על ידי אנשים "רגילים", שאינם מכירים את הלשון החוזית.  כאן, מדובר 

נחה היא שדאגו לעגן את האינטרסים שלהם בחוזה.  בהסכם מייסדים ממצה שנחתם בין צדדים מתוחכמים ולכן הה
לקוחות   גם  כוללת  לפיה ההגדרה  מרחיבה  פרשנות  לקבל  אין  מיוצגות",  "חברות  מהן  הגדיר  לא  וההסכם  מאחר 

 וספקים של החברה.  לפיכך, התנהגות בעל המניות לשעבר לא עולה כדי התחרות בחברה. 

  When a contract drafted by sophisticated parties lacks to define a certain term the 
assumption is that the parties have waived it 

  Company shareholders executed a founders agreement, under which a shareholder is prohibited from 
contacting entities represented by the company.  However, the term "represented entities" was not defined 

in the agreement.  After the departure from the company of one of the shareholders, he began to contact 
company customers and suppliers. 

The Court held that the former shareholder's actions did not amount to competition with the company.  
Generally, the wording of the contract has a decisive status in contract interpretation.  However, a distinction 
must be made between a contract drafted in general terms and an exhaustive contract which terms are all 
defined.  Similarly, a distinction is made between a contract entered into by sophisticated and represented 
parties, who are assumed to know how to anchor their interests in the contract and a contract made by 
“ordinary” people, who are not familiar with the contractual wording.  Here, the founders agreement was an 
exhaustive one, executed between sophisticated parties, and therefore the assumption is that they anchored 
their interests in the contract.  Thus, as the agreement did not define "represented entities," the term should 
not be interpreted broadly by including customers and suppliers of the company.  As a result, the former 
shareholder’s conduct does not amount to competition with the company. 

.ב  בכפוף לכלל הפרשנות לרעת המנסח  יפורשהסכם עבודה שנוסח על ידי המעסיק בלבד  

כץ, סגנית  - , בית הדין האזורי לעבודה תל אביב, כב' השופטת אריאלה גילצר17.01.2022בע"מ,   חבוש דיזיין -צביקה פיפשקוביץ  30592-02-19סעש (ת"א)    
  נשיאה ונציג ציבור (מעסיקים) מר גיל אלוני 

 

בהסכם בין עובד למעסיקו שנוסח על ידי המעסיק נקבע, כי אם תופסק עבודתו של העובד על ידי מעסיקו בשנה  
  חודשי עבודה.  5ש"ח.  העובד פוטר בחלוף  30,000למענק של  הראשונה, יהיה זכאי העובד 

בית הדין קבע, כי על המעסיק לשלם לעובד את מלוא המענק.  החוק קובע את "כלל הפרשנות לרעת המנסח", לפיו 
במקרה של ספק פרשני תינתן עדיפות לפרשנות המקימה חבות למנסח החוזה.  כאן, הסכם העבודה נוסח על ידי 

עובד בשנה הראשונה יינתן מענק של  המעסיק וקבע מפורשות, כי במידה ויחליט המעסיק על סיום עבודתו של ה
 ש"ח.  לפיכך, על המעסיק לשלם לעובד את סכום המענק.    30,000

  An employment agreement drafted solely by the employer will be interpreted under 
the Contra proferentem (interpretation against the draftsman) rule 

  An agreement between an employee and his employer, drafted by the employer, stipulated that if the 
employee's employment is terminated by his employer in the first year, the employee will be entitled to a 
grant of ILS 30,000.  The employee was terminated after 5 months. 

The Court held that the employer must pay the employee the full grant.  The law stipulates the Contra 
proferentem rule, according to which in the event of an interpretive doubt, priority will be given to an 
interpretation that imposes liability on the drafter of the contract.  Here, the employment agreement was 
drafted by the employer and explicitly stated that if the employer decides to terminate the employee's 
employment in the first year, a grant of ILS 30,000 will be given to the employee.  Therefore, the employer 
must pay the employee the amount of the grant. 

  



  

  עדכוני מקרקעין  .4

  Real Estate Law Updates 
 

 הדעת החוזית צריכה להיות קפדנית יותר וברמה גבוהה יותר  בעסקת מתנה הבחינה של יסוד גמירות 

  , כב' השופטת רחל ברקאי 17.01.2022מלכה מנחם נ' עמותת יד שרה,    132-01-21ת"א   
  

קשישה העבירה, ללא תמורה, את זכויותיה בדירת מגוריה לעמותה, אך לאחר מכן דרשה  לבטל את המתנה ולהשיב  
  הזכויות בדירה לידיה.   

לידי הקשישה.  עסקת מתנה, בדומה לחוזה,   הזכויות בדירה  בית המשפט ביטל את עסקת המתנה והחזיר את 
נכרתת בדרך של הצעה וקיבול, כאשר על ההצעה והקיבול לעמוד בדרישות מצטברות של גמירות דעה ומסוימות.   

יר היה מסיק כריתתו של הסכם  גמירות דעת נבחנת על ידי מבחן חיצוני אובייקטיבי אשר בודק האם בן אדם סב
מחייב ולמעשה בוחן את מכלול נסיבות העניין כדי למצוא סממנים חיצוניים אשר מעידים על רצון כל אחד מהצדדים 
להתקשר בהסכם.  במקרה של עסקת מתנה, ומכיוון שהמדובר בעסקה חד צדדית בעיקרה, אינטרס ההסתמכות של  

טוי לרצון נותן המתנה ומתחייבת רמה גבוהה יותר של הוכחת גמירות  מקבל המתנה פוחת אל מול הצורך לתת בי
דעת כדי להבטיח שהמתנה ניתנת ברצון חופשי ומתוח הבנה מלאה.  כאן, הקשישה לא הבינה כראוי כי המדובר  
בחוזה מתנה אלא חשבה כי המדובר בצוואה אשר ניתנת לשינוי בכל עת לאחר מכן, בדומה לצוואות אשר ערכה 

בעבר.  על כן, לא הייתה לה גמירות הדעה הנדרשת לצורך התקשרות בחוזה מתנה ויש לבטל את עסקת    ושינתה
  המתנה ולהחזיר לה את הזכויות בדירה. 

  In a gift agreement the examination of the contractual intent requirement must be 
more rigorous and at a higher level 

  An elderly woman transferred, without consideration, the rights to her apartment to a non-profit organization, 
but later sought to cancel the gift and receive back the rights in the apartment. 

The Court voided the gift transaction and returned the rights in the apartment to the elderly woman.  A gift 
transaction, similar to a contract, is entered into by way of an offer and an acceptance, whereby the offer 
and the acceptance must meet the cumulative requirements of intent and specificity.  Intent is examined by 
an objective external test which checks whether a reasonable person would have concluded the existence 
of a binding agreement and in fact views the totality of the circumstances of the case to find external 
indications which may point to the intention of each party to enter into the agreement.  In the case of a gift 
transaction, and because it is primarily a one-sided transaction, the recipient's reliance interest diminishes 
in the face of the need to express the grantor’s desire and a higher level of intent is therefor required to 
ensure that the gift is given knowingly and freely.  Here, the elderly woman did not properly understand that 
it was a gift agreement but thought that it was a will that could be amended at any time thereafter, similar to 
wills she had made and amended in the past.  Therefore, she lacked the intent required to enter into a gift 
agreement and the gift agreement must be voided and her rights to the apartment restored. 
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 *עו"ד דורון אפיק /קורוה  לא רק בתקופת ה –בודה מהבית ע

, שבמהלך תקופת הקורוה "עבד מהבית" במספר אבל בטוח קרימיללפי זמן מה שמעתי על מתכת הייטק, ספק גאון  

.   אף אחד מהמעסיקים לא ידע, כמובן, שבו זמית אותו עובד עובד "במשרה מלאה" במקום אחר.  עבודות במשרה מלאה

סוגיות  מ  מרחוק  עבודה  מתכות אשר    מהותיותעלה  רק,  לא  אך  העבודה,  דיי  כאשר  מתחום  בזהירות  לשקול  רצוי 

    ., לרבות יכולת הפיקוח על עבודת העובדבעבודה מרחוק מעסיקים עובדים

עובד העובד מהבית חשוף לא רק להפרעות, ככל שאין לו סביבת עבודה "סטרילית", .   הפיקוח איה הבעיה היחידה יכולת  

  כדוגמא,.   אלא שהעובד והציוד שקיבל מהמעסיק עשויים להיות חשופים גם לסכות שבסביבת עבודה במשרד אין קיימות

 חדר השיה שלה למשרד קטןשהסבה חדר צמוד ל  1עצמאית דוה בבית הדין לעבודה בתל אביב סוגיה של    2021  באפריל

, בין היתר לאומי להכיר באירוע כתאות עבודההביטוח  ה  סירב  על ריצפה רטובהכשהיא החליקה  .   ובו ביצעה את עבודתה

הגרסה באותו מקרה בית הדין קיבל את  .   בשל הקושי להראות שהתאוה הייתה קשורה לעבודה ולא לשהות רגילה בבית

כשמדובר .  של העובדת שהיא פלה כשקמה להביא את הטלפון הייד שלה לצורכי העבודה והכיר באירוע כתאות עבודה

במעסיק המעסיק עובדים, חשוב לוודא שהביטוח של החברה חל גם על מקרה כזה, ולא רק בכל הקשור לפציעה של העובד 

  .מתחבר מרחוק למשרד) וביטוח על ציוד שמסר לעובד לשם עבודתואלא גם בכל הקשור לושא ביטוח הסייבר (אם העובד  

סיטואציה כזו קורית  .  אלא אם יאפשרו לו עבודה מהבית ,סוגיה מעיית וספת היא מצב בו עובד מסרב להמשיך לעבוד

האם .   מהביתמלאה  לבצע עבודה היברידית או עבודה    ותמהות עובדות, אשר לאחר לידה מבקשילא פעם בכל הוגע לא

ובטרם   דובר בעובדת שיצאה לחופשת לידה,  20222בפסק דין מיואר,  ?של המעסיק לאפשרות כזו חשב לפיטוריםסירוב  

מהבית לעבוד  ביקשה  לעבודתה,  סורבה  שבה  בקשתה  תביעת  .   אך  את  ודחה  כפיטורים  בכך  להכיר  סירב  הדין  בית 

    .העובדת

שת   הכסת  2021בסוף  שולחן  על  חוק  הצעת  קודמה)    3הוחה  ולא  לכן  קודם  שה  שהוגשה  להצעה  דומה  לפיה (בוסח 

לוודא שלא תיפגע פרטיות בהסכם שוה במקרה של עבודה מרחוק, ועליו יחולו כללים מיוחדים, למשל כדי מעסיק יחויב 

דת העובד הוא ושא מהותי ביותר בעבודה מהבית, ושא הפיקוח על עבו.   על עבודתו  מעקב פיזי או אלקטרוי  על ידיהעובד  

ההעסקה בהסכם  מפורשות  שיובהר  הכיר  .   שחשוב  לעבודה  הדין  שבית  עובדים   2020בשת  בעוד  אחרי  למעקב  בזכות 

היגה  ואופן  רכב  מיקום  לאיכון  טכולוגיים  אמצעים  העובד ,  4באמצעות  זכות  על  לשמור  צריך  האיכון  שאופן  גם  קבע 

ופן דומה לכך שבתי הדין הכירו בזכות של עובד לפרטיות בתיבת דואר אלקטרוי המשמשת הן לשימושים לפרטיות, בא

  .  5פרטיים והן לשימוש העבודה

כך, חשוב ביותר שהסכמי העסקה בכלל, אך בוודאי הסכמי העסקה של עובדים העובדים מרחוק, יוכן על ידי עורכי דין 

יוודאו הגה על זכויות העובד מצד אחד, אולם גם הגה על זכויות המעסיק באופן שייאכף בסופו בעלי יסיון בתחום ואשר  

  של דבר על ידי בתי הדין לעבודה. 

 

,  וביו יורק  הפקות באוסטרליה) המתמקד ב www.afiklaw.comהיו וטריון ועורך דין המוסמך בישראל וביו יורק והוא השותף המהל של משרד אפיק ושות' (דורון אפיק   עו"ד  *
עסקאות לרבות  ופיסיות,  בילאומיות  עסקאות  מקרקעין,  דיי  חברות,  עסקים    דיי  מהל  תואר  במסגרת  לרבות  מומחיותו,  בתחומי  הרצה  ואף  ימי  מימון ומשפט  ורכישה,  מיזוג 

Executive MBA  לאומייםיברסיטה העברית בירושלים. עו"ד אפיק בוגר הכשרה של האיחוד האירופי ביישוב סכסוכים בימחוץ לכותלי בית המשפט (גישור ובוררות) ומשמש   באו
 ב כבורר וכאמן  ישראליות ובילאומיות.  גם  החלטה  אמויות  כל  קבלת  בטרם  זה  בתחום  המתמחה  דין  בעורך  להיוועץ  כלשהו ומומלץ  משפטי  ייעוץ  משום  זו  כללית  בסקירה  אין 

 afiklaw@afiklaw.com., או באמצעות הדואר האלקטרוי: 6093609-03בושאים המתוארים בסקירה זו. לפרטים וספים:  
 https://he.afiklaw.com/caselaw/13249  -אביב, כב' השופטת אירית הרמל -בית הדין האזורי לעבודה תל ,  ,25.04.2021' המוסד לביטוח לאומי   ארווביץ ילי  18-01-4530בל (ת"א)  1

 

י  2 (אזורי  לוי    19-05-13090ם)  -סע"ש  עפר  -הילה  עבודות  בוטון  ירושלים,  05.01.2022,  א.  לעבודה  האזורי  הדין  השופטת  בית  כב'  שדיאור,  קדוש,  שרה  אלי  מר  (עובדים)  ציבור    -   ציג 
https://he.afiklaw.com/caselaw/13248 

 .זועבי-של חברת הכסת ג'ידא ריאוי 24-לכסת ה] 2055/24הצעת חוק פרטית [פ/ ,2021-הצעת חוק חוזה העבודה (הסדרי עבודה מרחוק), התשפ"א  3
,  ציג ציבור (עובדים) מר מרדכי גר,  כב' השופט תומר סילורה, בית הדין האזורי לעבודה תל אביב, 08.10.2020, מדית ישראל -העובדים הכללית הסתדרות עובדי המדיה הסתדרות   19-06-2994סק (ת"א)   4

  -  klaw.com/caselaw/13272https://he.afiציג ציבור (מעסיקים) מר אברהם גלאי
ציג עובדים,  ,  שיא סטיב אדלר,   השופטת ילי ארד,  השופטת רוית רוזפלד  כלעבודה,    הארצי, בית הדין  .11.200208,  הממוה על חוק עבודת שים ואח'  – טלי איסקוב עבר ' מדית ישראל    8/90עע (ארצי)    5

 https://he.afiklaw.com/caselaw/2575  - מר שלום חבשוש   ציג מעסיקים, מר דוד בן אבו
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Working from home - not just at Covid-19 times / Doron Afik, Esq. * 

Some time ago I heard about a high-tech programmer, maybe a genius but surely a criminal, who during 
the CoVid-19 period "worked from home" in a number of full-time jobs.  None of the employers knew, of 
course, that at the same time the same employee was working "full time" elsewhere.  This work format 
raises significant issues from the field of labor law, but not only, which should be carefully considered 
when hiring remote workers, including the ability to supervise. 

Supervision is not the only problem.  An employee working from home is exposed not only to disruptions, 
insofar as the employee does not have a "sterile" work environment, but the employee and the equipment 
received from the employer may also be exposed to dangers that do not exist in the office work environment.  
As an example, in April 2021, a case was discussed in the Tel Aviv Labor Court of a self-employed person 
who converted a room next to her bedroom into a small office where she performed her work.  When she 
slipped on a wet floor, The National Social Security Agency refused to recognize the incident as a work 
accident, in part because of the difficulty of showing that the accident was work-related and not a normal  
home accident.  In that case, the court accepted the employee's version that she fell when she got up to bring 
her cell phone for work purposes and recognized the incident as a work accident.  When employing 
employees, it is important to make sure that the business insurance also covers such a case, not only in 
relation to the employee's injury but also in relation to cyber insurance (if the employee connects remotely 
to the office) and insurance on equipment provided to the employee. 

Another interesting issue is a situation where an employee refuses to continue working unless allowed to 
work from home.  Such a situation often happens when it comes to working mothers, who after giving birth 
wish to do hybrid work or full-time work from home.  Is the employer's refusal of such an option considered 
dismissal? In a verdict of January, 2022, an employee who went on maternity leave demanded, before 
returning to work, to work from home but her demand was denied.  The Court refused to recognize this as 
dismissal and dismissed the employee's claim. 

At the end of 2021, a bill was placed on the Knesset table (similar to a proposal submitted a year earlier 
and was not promoted) according to which an employer would be bound by a different agreement in the 
case of “long-distance work”, and special rules would apply, for example to ensure non-invasion of privacy 
by physical or electronic surveillance.  The issue of supervision of the employee's work is a very essential 
issue in work from home, which is important to be explicitly clarified in the employment agreement.  While 
the Labor Court recognized in 2020 the right to track employees through technological means of locating a 
vehicle location and driving style, it was also determined that the surveillance method should honor the 
employee's right to privacy, similarly to the fact that the court recognized an employee's privacy right in an 
e-mail box used for both private and use the job. 

Thus, it is extremely important that the employment agreements in general, but certainly the employment 
agreements of employees working remotely, be prepared by lawyers with experience in the field who will 
ensure protection of the employee's rights on the one hand, but also protection of the employer's rights. 

 

  *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 and New York 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.   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 



סגור חלון

הנפקה ישראלית קטנה בנאסד"ק: מריס-טק גייסה כ-18
מיליון דולר

חברת הטכנולוגיה הישראלית החלה להיסחר בשווי של כ-33 מיליון דולר, אך לאחר
ירידה במחיר המניה עם תחילת המסחר ולאחר מימוש אופציית החתמים לרכישת מניות

נוספות, שווי השוק שלה עומד על כ-21 מיליון דולר
שירי חביב ולדהורן  6/2/22

חברת הטכנולוגיה הישראלית מריס-טק (Maris-Tech) השלימה בשבוע שעבר הנפקה
ראשונית והחלה להיסחר בנאסד"ק. מדובר בהנפקה קטנה למדי, בניגוד להנפקות הענק

שיצאו מישראל ב-2021. החברה גייסה סכום של 17.8 מיליון דולר והחלה להיסחר בשווי של
כ-33 מיליון דולר, אך לאחר ירידה במחיר המניה עם תחילת המסחר ולאחר מימוש אופציית

החתמים לרכישת מניות נוספות, שווי השוק של החברה עומד על כ-21 מיליון דולר.

מריס-טק מספקת פתרונות לעיבוד והזרמה של וידאו ואודיו. המהלך שביצעה כלל הנפקת
יחידות במחיר 4.2 דולר ליחידה, כאשר כל יחידה מורכבת ממניה ומאופציה לרכישת מניה

נוספת במחיר מימוש ראשוני של 5.25 דולר.

החתם בהנפקה היה Aegis Capital. עו"ד עודד הר אבן, שותף מנהל בפירמת עו"ד סאליבן
תל אביב (Sullivan & Worcester), ועוה"ד דורון אפיק ועדי מרכוס ממשרד אפיק ושות',
ליוו את ההנפקה. לפי התשקיף, לאפיק המשמש כיועץ המשפטי בישראל מוקצות אופציות
לרכישת עד 2% ממניות החברה במחיר המימוש שנקבע בהנפקה. כיועץ להנפקה שימש
אבי קליינר, שמלווה חברות בתהליכי הנפקה בנאסד"ק. גם הוא זכאי לאופציות מהחברה.

הוקמה ב-2008 ומעסיקה 10 עובדים בלבד

מריס-טק ממוקמת ברחובות ולפי נתונים שמסרה בתשקיף שפרסמה לקראת ההנפקה, היא
מעסיקה 10 עובדים בלבד. החברה הוקמה ב-2008 על-ידי המנכ"ל ישראל בר והיא מפתחת

ומשווקת מיני-מערכות חכמות למעקב ותקשורת לצרכי הגנה וביטחון המולדת, ובעתיד לפי
התוכניות גם לתעשיית הרכב האוטונומי. בין לקוחותיה נמצאים אלביט, משרד הביטחון,

רפאל, התעשייה האווירית ועוד. יו"ר החברה הוא יוסף וייס שהיה בעבר מנכ"ל התעשייה
האווירית.

לפי מצגת שפרסמה מריס-טק, השוק אליו היא פונה הסתכם בשנת 2019 ב-4.1 מיליארד
דולר, ועד 2027 הוא יצמח ל-21.7 מיליארד דולר. מריס-טק הוסיפה כי המשימה שלה היא

להיות אחת מ-5 החברות המובילות בניתוח וידאו לתחומי הביטחון, ביטחון המולדת ושווקים
מסחריים.

החברה ציינה בתשקיף שהיא מייעדת את כספי הגיוס למימון המחקר והפיתוח שלה,
למאמצי השיווק והמכירות בשווקים חדשים, תוך דגש על השוק האמריקאי, לפירעון הלוואות

בנקאיות הנושאות ריבית של 5.8%-3.1% ולהון חוזר.

בינתיים הכנסות החברה עדיין צנועות והיא לא רווחית. במחצית הראשונה של 2021
ההכנסות הסתכמו ב-1.3 מיליון דולר, צמיחה של 152% לעומת התקופה המקבילה

ב-2020. ההוצאות התפעוליות גדלו ל-753 אלף דולר לעומת 402 אלף בתקופה המקבילה,
וההפסד התפעולי הגיע לכ-70 אלף דולר, לעומת 156 אלף דולר בתקופה המקבילה.
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