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 יאיר אלוני / עו"ד    האם סוף פסוק?   – פסק בורר     . 1

Arbitration Award - Is it the End or just the Beginning? / Yair Aloni, Adv. 

 

  

ר עליו או מאמר בנושא סופיות הליך בוררות והיכולת לערע
ביטולו את  עו"ד     .לבקש  כתב  המאמר  אלוניאת   יאיר 

ושות' אפיק  דין  ממשרד  עורכי  את המאמר בשפה  .   ונוטריונים, 
 http://he.afiklaw.com/articles/a360העברית ניתן למצוא בקישור: 

An article on the finality of an arbitration proceedings 
and the ability to appeal thereupon or request its 
cancellation.  The article was written by Yair Aloni, 
Adv. of Afik & Co., Attorneys and Notary.  The article in 
English may be found at the link:  https://www.afiklaw.com/articles/a360 

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

 ין פעולות החברהבהעדר נסיבות מיוחדות מנהל בחברה לא יהיה אחראי אישית כלפי צד שלישי בג.  א

ם: כחלק מעקרון האישיות המשפטית הנפרדת של חברה, מנהל בדרך כלל לא יהיה אחראי אישית בגין פעולות -שלום י
  pdates/13703http://he.afiklaw.com/uלקריאה נוספת:   .שעשה כמנהל בחברה

Absent special circumstances a company manager will not be personally liable to third parties for 
actions of the company.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/13704 

  בהעדר הסכמה על תנאי השותפות לא ניתן לקבוע בדיעבד כי התקיימה שותפות . ב

עסקית,  יזמות  עסקיים,  שילובים  דוגמת שיתופי פעולה,  עסקיים,  כלכליים  יחסים  סוגי  מגוון  בנמצא  יש  ב"ש:  מחוזי 
חיבורים עסקיים, תיווך עסקי וכיו"ב והעובדה שבכולם קיימים אינטרסים כלכליים משותפים, אינה הופכת יחסים עסקיים 

  http://he.afiklaw.com/updates/136705לקריאה נוספת:   . כדי שותפותכאמור בהכרח ל
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In the absence of an agreement on the terms of the partnership one cannot in retrospect set that 
a partnership existed.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/13706 

  עדכוני משפט מסחרי .   3
Commercial Law Updates 

  יכול וסכסוך הנוגע להשקעה באמצעות בנק זר לא יוכל להתנהל בישראל .  א

זרה למדינה  הינן  ההליך  של  הזיקות  מירב  אם  בישראל  יתנהל  לא  זר  גורם  נגד  הליך  ת"א:  נוספת:     .שלום  לקריאה 
http://he.afiklaw.com/updates/13708  

A dispute concerning an investment through a non-Israel bank may be refused to be held in Israel.  
Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/13709 

  ת מכרזים רשאית לאפשר למציע להשלים מסמכים חסרים לאחר הגשת הצעתו     וועד. ב

י ם: לא כל טעות בהצעת מציע במכרז תחייב את ביטולה; הצהרות חסרות של המציע שלא צורפו בשגגה -מינהלי 
לקריאה נוספת:     .ניתנות להשלמה לאחר הגשת ההצעה כאשר אינן יוצרות מרחב תמרון פסול או פגיעה בעקרון השוויון

http://he.afiklaw.com/updates/13710  

The Tenders Committee may allow the bidder to complete missing documents after submitting its 
bid.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/13711 

  פרסום בחשבון אינסטגרם בעל תפוצה רחבה עשוי לשלול הגנות מפני תביעת לשון הרע.  ג

שלום ת"א: פרסום לשון הרע בתפוצה רחבה בחשבונות עתירי עוקבים ברשתות חברתיות עלול לשלול הגנת תום לב 
  http://www.afiklaw.com/updates/13712לקריאה נוספת:  .  או אמת בפרסום

Posting on a widely followed Instagram account may negate defenses against a defamation 
lawsuit.   Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/13713 

  קבלן שביצע עבודה עבור רשות מקומית ללא הזמנת עבודה חתומה כנדרש על פי דין זכאי לתמורה.   ד

ללא חתימה על מסמך בכתב על ידי מורשי החתימה; רשות שלום לוד: להתחייבות כספית של רשות מקומית אין תוקף  
. מקומית שהפיקה רווח מעבודות שהוזמנו שלא כדין, לא רשאית לפטור עצמה מתשלום כלשהו אך תשלם סכום מופחת

  http://www.afiklaw.com/updates/13714לקריאה נוספת: 

A contractor who has performed work for a local authority without a duly signed work order will 
receive compensation.   Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/13715 

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

  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    /   האם סוף פסוק?   – פסק בורר    . 1

  Arbitration Award - Is it the End or just the Beginning?  / Yair Aloni, Adv. 

יאיר אלוני .  את המאמר כתב עו"ד  מאמר בנושא סופיות הליך בוררות והיכולת לערער עליו או לבקש את ביטולו  
) www.afiklaw.comעו"ד יאיר אלוני הינו שותף במשרד אפיק ושות' (.  ממשרד אפיק ושות', עורכי דין ונוטריונים

המינהלי ומשפט  מכרזים  מקרקעין,  ליטיגציה,  האזרחי,  בתחום  התמקדותו  ידי ועיקר  על  מוסמך  אלוני  עו"ד    .
  http://he.afiklaw.com/articles/a360את המאמר ניתן למצוא בקישור: .  האפוטרופוס הרשמי להחתמה על יפויי כוח מתמשכים

  An article on the finality of an arbitration proceedings and the ability to appeal thereupon or request its 
cancellation.  The article was written by Yair Aloni, Adv. of Afik & Co., Attorneys and Notary.  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:  https://www.afiklaw.com/articles/a360 

  וניירות ערך עסקייםעדכוני תאגידים, הגבלים   .2

  Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 

. א  מנהל בחברה לא יהיה אחראי אישית כלפי צד שלישי בגין פעולות החברה בהעדר נסיבות מיוחדות   

  שרון לארי , כב' השופטת  משפט השלום בירושלים, בית  10.04.2022,  בע"מ ואח'  2013דקור תעשיות    . ) בע"מ ואח' נ' י.א1990בר עמי (   62396-03-19ת"א    
  בבלי  -

 . להפסיד הזדמנות להתקשר בחוזה עם צד שלישיבאופן שגרם למשכירה  חברה לא חתמה על הארכת הסכם שכירות  
המנהל שניהל אך המשכירה ביקשה לחייב באופן אישי את    בגין הפרת חוזה  המשכירהויבה לפצות את  החברה ח

  .  מולה את המשא ומתן

עצם העובדה שאדם פועל בכובעו כאורגן, .   באופן אישי   את חובה של החברה  למנהלהמשפט קבע, כי אין ליחס  בית  
בנזיקין, ככל שמעשיו או מחדליו ממלאים   אישית  מקנה לו חסינות מפני חבות  לאנושא משרה או עובד של חברה  

כדי .  עם זאת,  וולה לא למען עצמו אלא למען החברהאחר יסודותיה של עוולה נזיקית, אפילו אם הוא מבצע את הע
חובת זהירות אישית עצמאית של לא תהיה  האישיות המשפטית הנפרדת של החברה  לוודא שמכבדים את עקרון  

מערכת נתונים החורגת מגדר פעילותו הרגילה והשיגרתית של קיימת  פעל בחוסר תום לב או כשאלא כאשר    המנהל
 מומחיות אישית של המנהל בעניין נשוא ההתקשרות, עליה סמך הצד השני להתקשרות , כגון  נושא משרה בחברה

או קיומם של יחסים מיוחדים בין המנהל לבין הצד השלישי, אשר הביאו לכך שהצד השלישי נתן במנהל המסויים את  
נם המנהל הוא שניהל את המשא  כאן אמ   חונו כי המנהל, באופן אישי, לוקח אחריות כלפי הצד השלישי.אמונו ובט

 או קיום מערכתאו בגלל מומחיותו    המנהל  בגלל התחייבות אישית שלומתן אולם לא הייתה כל הסתמכות פרטנית  
 . ולכן אין מקום לחייב את המנהל באופן אישייחסים מיוחדת וקרובה במיוחד 

  Absent special circumstances a company manager will not be personally liable to 
third parties for actions of the company  

  A company did not sign a lease extension in a manner that caused the lessor to lose an opportunity to enter 
into a lease with a third party. The company was held liable to compensate the lessor for breach of contract, 
but the lessor sought to also personally obligate the manager who conducted the negotiation. 

The Court held that the manager should not be held personally liable to the company debt.  The mere fact 
that a person acts as an organ, officer or employee of a company does not grant him immunity from personal 
liability for damages, in so far as his actions or omissions fulfill the foundations of a tort, even if he commits 
the tort not for himself but for company.  However, to ensure that the principle of separate legal personality 
of the company is respected there will be no independent personal duty of care of the manager except when 
acting in bad faith or when there are circumstances beyond the normal and routine activities of an officer in 
the company such as personal expertise of the manager on the issue of the engagement on which the 
counterparty relied or existence of a special relationship between the manager and the counterparty, which 
resulted in the counterparty giving the particular manager trust and confidence that the manager, personally, 
takes responsibility towards the counterparty.  Here, although the manager conducted the negotiations, 
there was no individual reliance because of the manager's personal commitment or because of his expertise 
or the existence of a special and particularly close relationship, so there is no room to charge the manager 
personally. 

.ב  שותפות  בדיעבד כי התקיימה לא ניתן לקבוע  השותפות תנאי  בהעדר הסכמה על  

  , בית המשפט המחוזי בבאר שבע, כב' השופט יעקב פרסקי24.04.2022,  פי יעוץ עסקי בע"מ .אל .דגן זקס נ' בי ,42840-08-19תא (ב"ש)   

ניסיון   אולם לאחר בעל משרד חקירות ובעל חברת אבטחה, שיתפו פעולה במסגרת פרויקט לצד שלישי,    תקופת 
  .  המשיך רק בעל חברת האבטחה בפרויקט

כי בין הצדדים לא התקיימה שותפות אלא שיתוף פעולה במסגרת יחסים עסקיים ועל כן בעל   ,משפט קבעבית ה
קשרי שותפות הינם קשרים בין בני אדם המנהלים יחד עסק לשם הפקת .   משרד החקירות אינו זכאי לרווחי הפרויקט

אין חובת רישום של שותפות כאשר  החוק אינו קובע מהם קשרי שותפות, ואלה יכולים לקבל צורות שונות,  .   רווחים
אולם אין די בחלוקת רווחים בין צדדים לעסקה על מנת להצביע בהכרח על קיומם של יחסי או חובת הסכם בכתב,  

מכלול נסיבות ונתונים כגון קיומו של את  כדי לקבוע כי נתקיימו במקרה מסוים יחסי שותפות יש לבחון  .   שותפות



  
הגדרת העסק המשותף, השקעת הצדדים בעסק, ניהולו בפועל, השתתפות הסכם שותפות בכתב, כוונת הצדדים,  

כאן, בין הצדדים לא נחתם מעולם מסמך בכתב המעיד על קשרי שותפות וקיים .   ברווחי העסק והאחריות להפסדיו
הפרויקט .   קושי להגדיר בבירור את העסק אשר במסגרתו לטענת בעל משרד החקירות התקיימו יחסי השותפות

בפועל רק על ידי בעל חברת האבטחה אשר היה אף אחראי בלעדי לתקשורת מול הצד השלישי, והצדדים לא נוהל  
לאור .   הצליחו מעולם להגיע להסכמה בגין חלוקת הרווחים בפרויקט, ניכוי ההוצאות והאחריות המשותפת להפסדים

 . ל חברת החקירות זכויות בפרויקטואין לבע כך, קשה לראות בניסיון הצדדים לפעילות עסקית משותפת כשותפות

  In the absence of an agreement on the terms of the partnership one cannot in 
retrospect set that a partnership existed 

The owner of an investigation office and a security company cooperated in a project  for a third party but 
after the initial pilot period only the  security company owner continued the project. 

The Court held that there was no partnership between the parties but a mere cooperation within a business 
relationship and therefore the owner of investigations office is not entitled to profits of the project.  
Partnerships are defined as relationships between people who run a business together to make a profit.  
The law does not stipulate what a partnership  may look like, and these can take various forms, with no 
obligation to register a partnership or put it into writing.  However, it is not enough to divide profits between 
parties to a transaction in order to necessarily indicate the existence of a partnership.  In order to determine 
that a partnership existed in a particular case, a set of circumstances and data must be reviewed, such as 
the existence of a written partnership agreement, the parties’ intent, the definition of the joint business, the 
parties' investment in the business, its actual management, participation in business profits and liability for 
losses.  Here, no written document has ever been signed between the parties indicating a partnership and 
there is a difficulty in clearly define the business in which, according to the owner of the investigation office, 
the partnership relationship took place.  The project was actually managed only by the owner of the security 
company who was also solely responsible for communication with the third party, and the parties were never 
able to reach an agreement regarding the distribution of profits in the project, deduction of expenses and 
joint responsibility for losses.  In light of this, it is difficult to see the parties' experience of joint business 
activity as a partnership and the hwner of the investigation office has no rights in the project. 

 עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה   .3

  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

. א  לא יוכל להתנהל בישראל בנק זר סכסוך הנוגע להשקעה באמצעות יכול ו  

  גיא הימן  , כב' השופט יפו-בית משפט השלום בתל אביב ,  12.04.2022, מרכוס נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ ואחד 25410-11-19ת"א   

(אדם   הבריטי  ברקליס  בבנק  שניהלו חשבונות  חברות  באמצעות  האמריקאית  בבורסה  במניות  ,  )Barclaysסחר 
לימים, אחת החברות .   , אולם אלה לא הוחזקו בנפרד מכספי החברהכספים בחשבונות הבנק שלהןכך  והפקיד לצורך  

  חדלה מפעילותה והגישה בקשה לפירוק. 

מספר  .   הוא אנגליה  הבנקהפורום הנאות לבירור הטענות כנגד  קבע, כי  מחק את התביעה נגד ברקליס והמשפט  בית  
מבחן מירב הזיקות;   י: האם ישראל היא הפורום הנכון לבירור הליך משפטלקבוע  על מנת  שיקולים צריכים להיבחן  

בנוסף, שיקולי נוחות בלבד לא יכולים להכריע את .   מבחן ציפיותיהם הסבירות של הצדדים ומבחן האינטרס הציבורי
, מאחר והכסף הועבר לחשבון בנק הבית המשפט באנגלירב הזיקות הן ל י מכאן,  .   הכף לקיום ההתדיינות בישראל

בישראל ולא לפעילות עסקית  למסחר בבורסה האמריקאית  ושימש  היחידה .   שהתנהל באנגליה,  הזיקה  מאידך, 
בנוסף וכפועל יוצא מכך, גם הציפיה .   לישראל מתמצה בהיותו של האדם שהפקיד את הכספים אזרח ישראל ותושבה

 .  הבנקלבירור הטענות כנגד  הנאותהפורום  אינהלפיכך, ישראל .  יתה להתדיין באנגליההסבירה של הצדדים הי

  A dispute concerning an investment through a non-Israel bank may be refused to 
be held in Israel 

A person traded in shares on an American Stock Exchange through companies which managed their 
accounts at the British Barclays Bank, and deposited funds in the account, but these were not held 
separately from the companies’ funds.  Eventually, the company ceased operations and filed for liquidation.

The Court stroked-out the case against Barclays and held that the forum of convenience for hearing the 
contentions against the bank is the United Kingdom.  A number of considerations need be reviewed in order 
to determine whether Israel is the right forum for holding the legal proceedings: Most affiliation test; 
Reasonable expectations of the parties’ test and public interest test.  In addition, considerations of 
convenience alone cannot tip the scales for litigation in Israel.  Here, most of the affiliations are to the Courts 
of the United Kingdom, because the money was transferred to a bank account held in the United Kingdom, 
and used for trading on an American stock exchange and not for business activity in Israel.  On the other 
side, the only connection to Israel is limited to the fact that the person who deposited the funds is an Israeli 
citizen and resident.  In addition, and as a result, the reasonable expectation of the parties was also to 
litigate in the United Kingdom.  Therefore, Israel is a non conveniens forum for holding the case. 

  
 



  

.ב    וועדת מכרזים רשאית לאפשר למציע להשלים מסמכים חסרים לאחר הגשת הצעתו    

- בשבתו כביתבית המשפט המחוזי בירושלים , 15.04.2022, בית חם תורה עם דרך ארץ נ' משרד הרווחה והשירותים החברתיים 38256-08-21ם) -מ (י”עת  
  לקח -השופטת דנה כהן, כב' שפט לעניינים מנהלייםמ

 להשלים את החסר נספחים להצעתו כזוכה במכרז ואיפשרה לו    11וועדת המכרזים בחרה במציע אשר שכח לצרף  
  .  בהצעתו

. שלא פגעו בעקרון השוויון   כי החלטת וועדת המכרזים סבירה מאחר שמדובר בפגמים טכניים  ,המשפט קבעבית  
. לוועדת המכרזים שיקול דעת שלא לפסול הצעה, אך  הצעה פגומה (לרבות הצעה חסרה) תיפסלהחוק קובע כי  

לא צורפו שהנספחים  ,  כאן.   לפסילת ההצעה בדרך כלל    יובילבדיעבד, פגם מהותי  לתקן  יהיה  פגם טכני ניתן  בעוד ש 
למצב דברים שהיה קיים בפועל ביחס  בחלקם הצהרות המציע    םהושלמו בדיעבד הובשל שגגה בתום לב  להצעה  

(למשל: הצהרה על העדר הרשעות קודמות, הצהרה על אי תיאום הצעות   ולא השתנה  בעת הגשת ההצעות במכרז
ת הדין או בדרישות המכרז  לגבי עמידה בדרישוצופות פני עתיד  המציע ש  התחייבויות  םחלק בו  במכרז או גילוי נאות)

בתקופת מתן השירותים (למשל: התחייבות להימנע מניגוד עניינים ולשמור על סודיות, התחייבות לקיים את דרישות 
תחת  החלטת וועדת המכרזים לאפשר למציע להשלים את החסר בהצעתו היא סבירה.   המבנים והביטחון, וכיוצ"ב)

אי צירוף המסמכים   ,הוכיח את עמידתו של המציע בתנאי הסף המכרזייםנועדו להמסמכים  למרות ש, שכן  הנסיבות
מדובר מאחר ו  מרחב תמרון פסול או פגיעה בעקרון השוויון המכרזי  בסופו של יום  שלא יצרהשגגה תמת לב  מ  נבעה

.  בהצהרות דלקרטיביות בלבד שלא זיכו את המציע בניקוד או יתרון כלשהו על פני המציעים האחרים  

  The Tenders Committee may allow the bidder to complete missing documents after 
submitting its bid 

A tenders committee selected a bidder, who forgot to attach 11 appendices to its bid, as the winner of the 
tender and allowed it to complete the missing appendices. 

The Court held that the decision of the tenders committee was reasonable because these were technical 
defects that did not violate the principle of equality.  Israeli law states that a defective bid (including a missing 
bid) will be disqualified, but the tenders committee has discretion not to disqualify a bid.  While a technical 
defect can be remedied retrospectively, a material defect will usually lead to the disqualification of the bid.  
Here, the appendices that were not attached to the bid due to a mistake in good faith and were completed 
retrospectively are in part the bidder's statements regarding the state of affairs that actually existed at the 
time of submitting bids in the tender and did not change (e.g.  a statement of the absence of previous 
convictions, a statement of non-coordination of bids in the tender or proper disclosure) while other 
declarations were bidder's future undertakings regarding compliance with the law or the tender requirements 
during the provision of the services (e.g.  commitment to avoid conflicts of interest and confidentiality, 
commitment to comply with building and security requirements, etc.).  Although the missing documents were 
intended to prove the bidder's compliance with the tender threshold conditions,  the tender committee's 
decision to allow the bidder to complete the missing documents is reasonable under the circumstances, as 
the failure to attach the documents at the end of the day did not create an improper room for maneuver or 
a violation of the principle of equality as these are only declaratory statements that did not entitle the bidder 
to a score or any advantage over the other bidders. 

.ג  פרסום בחשבון אינסטגרם בעל תפוצה רחבה עשוי לשלול הגנות מפני תביעת לשון הרע 

  השופט יאיר דלוגין  כב', יפו -בית משפט השלום בתל אביב , 25.03.2022, וקנין נ' ראידמן 37578-09-20ת"א   

  , ולאחר מכן העלתה את הסרטון לאינסטגרם צילמה עובד פיצרייה ללא מסיכה וללא כפפות בתקופת הקורונה    אישה
  . עוקבים 800,000 -למעלה מ פרופיל בעל מתחזקתשם היא 

לשון הרע   לשון הרע.  מהווה  הפרסום    , כיוקבע  ת לשון הרע שהגיש עובד הפיצריהחלקית תביע  קיבל  משפטבית ה
פורסם   הואאשר תוכנו אמת וכאשר קיים פרסום     .דבר שפרסומו עלול להשפיל או לעשות אדם מטרה לשנאה  היא

עניין לציבור ובכך נכלל גם האופן בו   ההגנה מותנת בכך שיהיה    הגנה כנגד לשון הרע. עשוי להוות  הדבר    בתום לב
למרות הגנת האמת בפרסום אינה מסייעת מכיוון ש  כאן,   נעשה הפרסום וכחלק מזה גם היקף וזהות קהל היעד.

פרסמה    האישה   .האופן הפרסום שולל ממנה את ההגנ  , להגנה הקבועה בחוק בשל תוכן הפרסום  אישהשזכאית ה
פוגענית חשיפה  במדור  לכן  ו  עוקבים  800,000שם מתחזקת פרופיל בעל    ,את הסרטון בחשבון האינסטגרם שלה

  . האמת בפרסום מתבטלתוהגנת  בצורה משמעותית

  Posting on a widely followed Instagram account may negate defenses against a 
defamation lawsuit 

  A woman photographed a pizzeria worker without a mask and without gloves during the Covid19 time and 
uploaded the video to Instagram, where she maintains a profile with over 800,000 followers . 

The Court partially accepted the defamation suit filed by the pizzeria employee and held that the publication 
constituted defamation.  Defamation is something which publication may humiliate or make a person a target 
for hatred.  In a publication, which content is true and is published in good faith, this may constitutes a 
defense against defamation.  The defense is conditional on public interest and depends also on the platform 
where it was distributed and the scope and identity of the target audience.  Here, the defense of truth in 
publication does not apply because although the woman is entitled to the defense provided by law due to 
the content of the publication, the manner of publication deprives the defense.  The woman posted the video 
on her Instagram account, where a profile with 800,000 followers is maintained by her and thus the exposure 



  
is significantly offensive and the defense of truth in publication is negated. 

.ד  לתמורה זכאי דין  נדרש על פי קבלן שביצע עבודה עבור רשות מקומית ללא הזמנת עבודה חתומה כ 

  כב' הרשמת הבכירה זהבית חמו ,  השלום ברמלהבית משפט , 07.04.2022, פנקס ובנו בע"מ נ' עירית לוד. א 23356-05-19תא"מ   
 

סירבה לשלם מכיוון שלא נחתמה   העבודהרשות מקומית הזמינה מקבלן שירותי מדידה במייל, אך לאחר השלמת  
  .   הזמנת עבודה על ידי מורשי החתימה בעירייה

  , שביצע עבודה לבקשתה   ,לקבלן  בתשלום תמורה חלקית  הרשות המקומיתיש לחייב את  כי    ,המשפט קבעבית  
על מסמך בכתב    חתימה  ללא  תוקף  של רשות מקומית אין  להתחייבות כספית.   למרות היעדר הזמנה חתומה כדין

נקודת המוצא היא ביטול ההסכם ומתן במקרה כזה,  .   מדובר בחוזה בלתי חוקי שדינו בטלותו  על ידי מורשי החתימה
ניתן להשיב מצב לקדמות או משיקולי צדק,  למשל  מים,  אך במקרים מסוי,  סעד של השבה את לחייב  ניתן  כשלא 

עבודות ללא   ניתן לבצעלא  כאן, הקבלן ידע כי  .   באופן מלא או חלקי  ,הרשות המקומית למלא את התחייבויותיה 
פיקה רווח מהעבודות מכיוון שהרשות הואולם,  .   והתעלם מכך  הזמנה חתומה מראש על ידי מורשה החתימה בעירייה

 בלבד. 40%שיעור של נפסק תשלום בנסיבות תחת האך  מתשלום , לא ניתן לפטור את הרשותשבוצעו

  A contractor who has performed work for a local authority without a duly signed 
work order will receive compensation 

  A local authority ordered mapping and measurement services from a contractor by email, but after 
completing the work refused to pay because no work order was duly signed by the municipality’s authorized 
signatories. 

The Court held that the local authority should be required to pay partial compensation to the contractor, who 
performed work at its request, despite the absence of a duly signed work order.  A financial undertaking of 
a local authority is invalid without the signing of a written document by the authorized signatories as it is an 
illegal contract that is void.  In such a case, the starting point is the cancellation of the agreement and 
restitution, but in certain cases, such as when a situation cannot be restored to its precedence or 
considerations of justice, the local authority may be ordered to fulfill its obligations, in full or in part.  Here, 
the contractor knew that works could not be carried out without a pre-signed order by the municipality's 
authorized signatories and ignored it.  However, the local authority gained profit from the work performed 
and thus should not be exempted entirely from any payment, but given the circumstances it was held that 
the authority is to pay only 40% of the agreed consideration. 
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  *יאיר אלוי, עו"ד / ? האם סוף פסוק  – פסק בורר    

כאשר הליך מהיר ויעיל  אמצעות  אחד היתרוות הגדולים של הליך בוררות הוא היכולת לפתור סכסוכים מורכבים ב

של   מקצוע  הכרעה  יכולה  בעל  ומיומן  מקצועי  אתאובייקטיבי  הצדדים  לסיים  בין  ביהול    ,הסכסוך  הצורך  ללא 

ויקרים   ממושכים  השפה    המשפט  בביתהליכים  את  או  העסקית  המהות  את  מבין  דווקא  לאו  אשר  שופט  לפי 

כי במידה ויסתכסכו בייהם, הם המייסדים  למשל, שותפים להקמת עסק עשויים לקבוע בהסכם    ,כך.   הרלווטית

עם זאת, לאחר שיתן פסק הבורר, עלול .   וסופי ר שיכריע במחלוקת באופן בלעדייביאו את הסכסוך להכרעת בור

.  האם בית המשפט רשאי ממהלסרב להשלים עם הכרעת הבורר ולהעלות טעות שוות המסתייגות  אחד הצדדים  

   ?ואת הכרעתלבטל   להתערב בפסיקת הבורר או

 בייהםלמסור לבוררות סכסוך שתגלע  בו הסכימו צדדים  הסכם בכתב  הסכם בוררות היו  כי    ,הדין הישראלי קובע 

בעוד שקודת המוצא היא כי לא יתן לערער על פסק בורר, החוק מאפשר לצדדים .   או שעשוי להתגלע בייהם בעתיד

ר ומשיתן פסק הבורר בערכאת הערעור, לא יתן עוד אח  בורר פי  להבוררות  פסק  לערער על  יהיה  יתן  לקבוע כי  

  לערער עליו.   

לפות לבית המשפט בבקשה לביטול פסק הבורר בהתקיימות מקרים ספציפיים   במקרים מסוימים  בכל מקרה, יתן

הבורר לא הכריע   ;לו לפי הסכם הבוררות  שיתובורר פעל ללא סמכות או חרג מהסמכויות  ה  כגון:  הקבועים בחוק

בתי המשפט וטים שלא להתערב בדרך כלל בשיקול דעתו של הבורר, אך .   ו ועודים שמסרו להכרעתיאחד העיב

משקל  שמתקיימיםככל   כבדי  של    טעמים  במקרה  למשל  בורר,  פסק  ביטול  להמצדיקים  ויגוד חשש  פים  משוא 

  .  עייים, בית המשפט לא יהסס לעשות זאת

קיבל על עצמו   בורר  אשר דן במקרה בו  ,1יפו -המחוזי בתל אביב, בבית המשפט  2022,  באפריל   ושא כזה עלה לדיון

אשר בסכסוך  אצל    להכריע  שהתהל  גישור  בהליך  במשרדו  לכן  קודם  חודשיים  שהושג  גישור  הסכם  על  מושתת 

הגישור ציפייה מהבורר כי יצא גד ההסכמות שבהסדר  מאחר שהבית המשפט הורה על ביטול פסק הבורר  .   שותפו

ע  מלכתחילה.  די יל  שערך  סיכוי  חסרת  הייתה  למשרד,  אחר  ב   שותפו  במקרה  בית   2, 2021ספטמבר,  שדון  ביטל 

 שהבורר הכריע בושא התחשבויות כספיות בין הצדדים על סמך מסמךהמשפט המחוזי בירושלים פסק בורר לאחר  

ומבלי שיתה לצדדים אפשרות לחקור את עורך ההתחשבות, שעורכו איו ידוע, מבלי שהפעיל שיקול דעת עצמאי  

בבסיסו שעמדו  התוים  עם  ולעמתו  כי  המסמך  קבע  המשפט  בית  שלישי  איו  בורר  .   צד  עם  להתייעץ   בלי יכול 

לו   יתה  עצה  איזו  או  התייעץ  מי  עם  לצדדים  החובהמוטלולהודיע  עליו  במתן   ת  עצמאי  דעת  שיקול  להפעיל 

  החלטתו.  

שדון בבית המשפט . כך, מקרה  אלא רק במקרים חריגים  עם זאת, לא כל טעות בפסק בורר תביא לביטול הפסק

בספטמבר, בבביטול  עסק    3, 2003  העליון  בורר  בין  סכסוך  פסק  שיתופית    חברשתגלע  ועסק באגודה    לאגודה 

רשאי להתערב בפסק הבורר אפילו סבור הוא כי טעה לא  המשפט  בית  כי    ,אז  קבעבית המשפט העליון  .   זכויותיוב

על אם  וגם  משפטית,  ובין  עובדתית  בין  מהותית,  שיקול-טעות  את  הבורר  הפעיל  תפיסתו  בלתי -פי  בצורה  דעתו 

כי  .   שקולה אם ה  באופןהחוק  תוקן    2008בשת  יצוין,  מסוימים  חריגים  במקרים  ערעור  להגיש  לצדדים  מאפשר 

לדין   בהתאם  יכריע  שהבורר  בייהם  אם    וזאתהמהותי  קבעו  הבוררפלה  רק  הדין   בפסק  ביישום  יסודית  טעות 

  הגורמת לעיוות דין.

.  תמצד בית המשפט או ביטול פסק הבוררואוטומטית  תצדיק התערבות  המועלית על ידי צד לבוררות לא כל טעה  

מכל מקום, .   לעילות הקבועות בחוק  מוגבלת ומצומצמתהתערבות בית המשפט לאחר מתן פסק בורר תהיה לרוב  

של  סמכויותיו  את  שמתווים  אלה  הם  הצדדים  שכן  הבוררות,  הסכם  מוסח  בו  לאופן  חשיבות  שקיימת  מאחר 

על מת   וביישוב סכסוכיםולהיוועץ בעורך דין המתמחה בעסקאות    מבעוד מועד  להפעיל שיקול דעתחשוב  הבורר,  

מכל מקום, הליך בוררות היו הליך משפטי לכל דבר ועיין לכן, .   וייתן המלצתו  תיית הבוררות  וסחשיבחן את  

טיח את זכויות הלקוח, שהוא צד לבוררות, ויבטיח קיטת  קיימת חשיבות לליווי מקצועי על ידי עורך דין אשר יב 

.  פעולות משפטיות במועד המתאים וללא כל שיהוי
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Arbitration Award - Is it the End or just the Beginning?/ Yair Aloni, Adv. * 

One of the great advantages of an arbitration proceeding is the ability to resolve complex disputes through 
a quick and efficient proceeding where the decision of a professional and skilled objective professional can 
end the dispute between the parties, without the need for lengthy and expensive legal proceedings in Court 
before a judge who does not necessarily understand the business aspects or the relevant language.  Thus, for 
example, business partners may stipulate in the founders agreement that in the event of a dispute between 
them, they will raise it before an arbitrator who will exclusively and definitively decide it.  However, once 
the arbitrator has granted the arbitration award, one of the parties may refuse to accept the arbitrator's 
decision and raise various contentions. Can a Court intervene in the award or overturn it? 

Israeli law stipulates that an arbitration agreement is a written agreement in which the parties agree to solve 
any dispute between them, or that may arise between them in the future, through arbitration.  While the 
starting point is that an arbitral award cannot be appealed against, Israeli law allows the parties to set that 
the arbitral award may be appealed before another arbitrator (and thereafter it can no longer be appealed 
again).   

In any case, it is possible in some cases to apply to the Court for the revocation of the arbitrator's award 
specific set cases, such as: The arbitrator acted without authority or exceeded the power vested with him 
under the arbitration agreement; The arbitrator failed to decide on one of the matters submitted for his 
decision; and more.  Courts usually tend not to interfere with the arbitrator's discretion, but as long as there 
are compelling reasons to justify the revocation of an arbitrator's award, such as of concern of bias or conflict 
of interest, the Court will not hesitate to do so. 

Such a case was heard in April, 2022, before the Tel Aviv-Yafo District Court, where an arbitrator undertook 
to resolve a dispute based on a mediation agreement reached two months earlier in his office in a mediation 
proceeding conducted by the arbitrator’s partner.  The arbitrator's award was revoked by the Court because 
the expectation that the arbitrator will go against the agreements made by his office partner during mediation 
procedure held by him was hopeless to begin with.  In another case heard in September, 2021, before the 
Jerusalem District Court, an arbitral award was revoked after the arbitrator’s decision on financial 
settlements between the parties was based on a document, whose editor was unknown, without exercising 
independent discretion and without giving the parties the opportunity to cross examine the document editor.  
The Court held that an arbitrator cannot consult a third party without notifying the parties whom he consulted 
with or what advice was given and it is his duty to exercise independent discretion in making his decision. 

However, not every error in an arbitral award will result in the revocation of the award and this will happen 
only in exceptional cases.  A case heard in September, 2003, before the Supreme Court, dealt with a motion 
to revoke an arbitral award in a dispute between a member of a cooperative society and the society and dealt 
with his rights therein.  The Supreme Court held then that a Court may not intervene in the arbitrator's award 
even if it believes that there is a material error, either factual or legal, and even if in the Court believes that 
the arbitrator exercised discretion in an ill-considered manner.  Note, that in 2008 Israeli law was amended 
to allow the parties to appeal to the Court in certain exceptional cases where they agreed that the arbitrator 
will decide pursuant to the substantive law and only if the arbitrator has made a fundamental error in the 
application of the law which caused a miscarriage of justice. 

Not every claim raised by an arbitration party will justify an automatic intervention by the Court or the 
revocation of the arbitration award.  The intervention of the Court after an arbitral award was released will 
usually be limited to the grounds provided by law.  In any case, as the manner in which the arbitration 
agreement is worded is important and because the parties are the ones outlining the arbitrator's powers, it is 
important to exercise discretion in advance and consult a lawyer specializing in transactions and dispute 
resolution so that such will review the arbitration clause and advise.  In any case, an arbitration proceeding 
is a legal proceeding as any other and therefore, it is vital to be accompanied by an attorney who will ensure 
the client's rights and that legal actions are taken at the appropriate time and without any undue delay. 

 
  *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.  
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 


