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Choosing between hell and a notary public - a matter of life and death outside Israel with 
assets in Israel / Shelly Wilner, Adv. 

  

חשיבות ביצירת צוואה נוטריונית ישראלית בק  העוסמאמר  
נכסים  להם  קיימים  אך  בישראל  גרים  שאינם  לאנשים 

ממשרד אפיק   שלי וילנר עו"ד    ה את המאמר כתב.   לבישרא
ונוטריונים דין  עורכי  למצוא     . ושות',  ניתן  העברית  בשפה  המאמר  את 

 http://he.afiklaw.com/articles/a366בקישור: 
An article dealing with the importance of creating an 
Israeli notarial will for people who do not reside in 
Israel but have assets in Israel. The article was written 
by Shelly Wilner, Adv. of Afik & Co., lawyers and 
notaries.  The article in English may be found at the link:  
https://www.afiklaw.com/articles/a366 

  פסיקה עדכוני.   2
Legal Updates 

 מוכר זכיינות נדרש לפעול באופן פוזיטיבי לקבל הסכמת הרשת.  א

  http://he.afiklaw.com/updates/13898לקריאה נוספת:  .  מוכר זכיינות נדרש לפעול באופן פוזיטיבי לקבל הסכמת הרשת

A seller of a franchise is required to actively take action to obtain approval of the franchisor.  Read 
more at: http://www.afiklaw.com/updates/13905 

  בהיעדר הסכם שותפות עשוי צד שיוצא מהשותפות שלא להנות מהכנסות עתידיות .  ב
עובדה שלום ת"א: היעדר חתימה על הסכם עשויה להעיד על היעדר גמירת דעת ליצירת מערכת יחסים ארוכת טווח; ל

 http://he.afiklaw.com/updates/13906לקריאה נוספת:     . זו עשויה להיות השלכה על בחינת מערכת היחסים בין הצדדים ועל אופן סיומה

In the absence of a partnership agreement a retiring partner may be left without the right to future 
income.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/13907 
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  פטור מחובת מכרז מחייב התקשרות במתכונת תחרותית ושקופה על בסיס שוויון הזדמנויות . ג

או מקימה חשש לפגיעה   אדםשל    שלום ת"א: הטרדה מאיימת היא כזו הפוגעת בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירות
לקריאה     .ברשתות חברתיותמים  בפרסו הטרדה יכולה להיות גם בדרך של פגיעה בפרטיות ובשם הטוב, לרבות  בהם;   

  http://he.afiklaw.com/updates/13908נוספת: 

Reoccurring posts on social media and disclosing of personal details may be deemed a 
threatening harassment.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/13909 

  ועדת המכרזים רשאית לבחור הצעה יקרה יותר, אך בכפוף למתן זכות שימוע וטעמים מיוחדים בכתב. ד

מינהלי נצרת: ועדת המכרזים מחויבת לבחור את ההצעה הטובה ביותר בשקלול כל אמות המידה שנקבעו במסמכי  
 .המכרז; אי מתן זכות שימוע לבעל ההצעה הזולה ביותר ובהיעדר נימוק בפרוטוקול, קיים פגם המצדיק פסילת החלטה 

  http://he.afiklaw.com/updates/139010לקריאה נוספת: 

The Tenders Committee may select an expensive bid, but subject to the granting of a right to a 
hearing and special reasoning in writing.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/13911 

  צדדי בחוזה העסקה מצד המעביד-עובד יכולה להיחשב כהסכמה לשינוי חד  שתיקת.  ה

אזורי נצרת: שינוי חוזה עבודה על ידי מעסיק באופן חד צדדי מהווה הפרת חוזה; עובד אשר משלים עם השינוי בחוזה 
העסקתו סיום  עם  התנאי  אכיפת  לדרוש  רשאי  יהיה  ולא  לשינוי  שהסכים  כמי  להיחשב  נוספת:    .עשוי  לקריאה 

http://www.afiklaw.com/updates/13912  

An employee's silence can be considered as consent to a unilateral change in the employment 
agreement made by the employer.   Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/13913 

  פוסט בפייסבוק יכול להוות יצירה מוגנת ככול שהוא עומד במבחני המקוריות, היצירתיות וההשקעה .  ו

קטנות רמלה: פוסט בפייסבוק יכול להוות נושא לזכות יוצרים ופייסבוק אינו יכול לאשר בתקנון השימוש שלו הפרה של 
זכויות יוצרים;  להיפך, התקנון נועד לדון בשימושים בתכנים המאפשרים מתן גישה לציבור תוך שיוך כל תוכן ליוצרו. 

  http://www.afiklaw.com/updates/13914לקריאה נוספת:  .

A Facebook post can be a protected work as long as it meets the tests of originality, creativity and 
investment.   Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/13915 

אפיק משפטי הוא המגזין המקצועי של משרד אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון, המופץ אחת לשבועיים לקהל של אלפי אנשים ברחבי העולם 
להסרה או .   המשרדעסקיים המעניינים את הקהילה העסקית והינם בתחומים בהם עוסק  -וכולל מידע מקצועי תמציתי בנושאים משפטיים 

מגזין זה כפוף  .   ובכותרת לכתוב "אנא הסירו/צרפו אותי לרשימת התפוצה"   newsletter@afiklaw.comהצטרפות יש לשלוח מייל לכתובת
אין באמור במגזין ייעוץ משפטי ובכל נושא מומלץ לפנות  .   לזכויות יוצרים אך ניתן להעבירו לכל אדם ובלבד שיועבר בשלמות וללא כל שינוי

  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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  Choosing between hell and a notary public - a matter of life and death outside Israel with 
assets in Israel / Shelly Wilner, Adv. 

נכסים בק  העוסמאמר     קיימים להם  גרים בישראל אך  ישראלית לאנשים שאינם  נוטריונית  צוואה  חשיבות ביצירת 
כתב .   לבישרא המאמר  וילנרעו"ד    האת  ונוטריונים  שלי  דין  עורכי  ושות',  אפיק  , )www.afiklaw.com(  ממשרד 

דיני חברות, ליטיגציה מסחרית ודיני מקרקעין.  עו"ד וילנר בוגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטת המתמקדת ב
את המאמר ניתן למצוא .   תל אביב.  עו"ד וילנר מוסמכת על ידי האפוטרופוס הרשמי להחתמה על יפויי כוח מתמשכים

  http://he.afiklaw.com/articles/a366בקישור: 

  An article dealing with the importance of creating an Israeli notarial will for people who do not reside in Israel 
but have assets in Israel. The article was written by Shelly Wilner, Adv. of Afik & Co., lawyers and notaries 
(www.afiklaw.com).   Her practice focuses primarily on the commercial and corporate law, litigation and real-
estate. Advocate Wilner holds a major in law from the Tel Aviv University.  She 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/a366 

  יקהפסעדכוני   .2

  Legal Updates 

. א  ת הרשתנדרש לפעול באופן פוזיטיבי לקבל הסכמזכיינות מוכר  

  השופט יוסי טורס  סגן הנשיאה, כבוד  השלום בקריות משפט  , בית  27.06.2022, איריס בוזגלו נ' ארנאוט פחרי ,33163-06-20תא (קריות)    

זיכיון  לם הרשת סירבה לאשר את או,  קופיקסשל רשת    צדדים חתמו על הסכם רכש של בית קפה הפועל תחת 
  .  את השבת התמורהדרשו הרוכשים ירה ו המכ

חוזה .   שמדובר בהסכם על תנאי מתלה שלא התקיים ועל כן זכאים הרוכשים להשבת כספם  ,משפט קבעבית ה
ההסכמה של הצד השלישי אינה נדרשת .   שטעון הסכמת צד שלישי, חזקה שקבלת ההסכמה כאמור היא תנאי מתלה

זאת ועוד, ככול שנדרשת הסכמת צד שלישי למתן תוקף .   את תוקפולביצוע ההסכם, אלא היא זו אשר נותנת לו  
שהמוכר יפעל באופן פוזיטיבי לצורך קבלת הסכמה כאמור שאחרת הוא, במחדלו דורש  עקרון תום הלב  להסכם הרי ש 

לא ן, תנאי הזיכיון קובעים כי לא ניתן להעבירו לכא.   שלו, מביא להפרת ההסכם עקב אי התקיימות התנאי המתלה
והמוכרים לא פעלו   טרם החתימה על הסכם הרכש  כאמורהרוכשים לא היו מודעים להיקף הדרישה  .   הרשת הסכמת  

את   המנעשהרשת  מחדלם של המוכרים, בין היתר, הביא לכך  .   כנדרשהרשת  באופן אקטיבי לצורך השגת אישור  
 ועל כן הם מחויבים להשיב לרוכשים את התמורה ששולמה להם. מתן האישור ואת קיומו של התנאי המתלה

  A seller of a franchise is required to actively take action to obtain approval of the 
franchisor 

  Parties executed a purchase agreement for the purchase of a Cofix coffee shop operating under the chain’s 
franchise, but the chain refused to approve the sale and the purchasers demanded repayment of the 
consideration. 

The Court held that the purchase agreement is an agreement on a condition precedent that did not 
materialize and therefore the purchasers are entitled to a refund of their money.  An agreement that requires 
the consent of a third party is considered an agreement for which obtaining such consent is a condition 
precedent or a conditional agreement.  The consent of the third party is not required for the execution of the 
agreement, but is what grants it validity.  Moreover, insofar as the consent of a third party is required to give 
effect to the agreement, the principle of good faith demands that the seller act positively for the purpose of 
obtaining such consent or, by its own failure, will bring on the invalidation of the agreement due to non-
compliance.  Here, the terms of the franchise stipulate that it cannot be transferred without the consent of 
the franchisor.  The purchasers were not aware of the extent of said requirement prior to execution of the 
purchase agreement and the sellers did not actively act to obtain the franchisor’s approval as required.  The 
sellers' failure, among other things, resulted in the franchisor withholding its approval and the default of the 
condition precedent and therefore they are obligated to return to the purchasers the consideration paid. 

.ב  שותפות עשוי צד שיוצא מהשותפות שלא להנות מהכנסות עתידיות היעדר הסכם ב 

  השופטת הבכירה חנה קלוגמן, כב'  יפו-בית משפט השלום בתל אביב ,  10.07.2022, ליפשיץ ואח' נ' ס.ר.ט וואיז ייעוץ בע"מ ואח'  6949-12-17ת"א   

ונקבעשני אנשים התקשרו במיזם   יחולקו ביניהם שווה בשווה  לפעילות עסקית,  , אולם כי הרווחים בגין הפעילות 
  .תועתידילזכאות להכנסות  בחר לעזוב את המיזם, אולם טען  הצדדיםאחד .  מעולם לא נחתם ביניהם הסכם

היעדר חתימה על הסכם .  המועד לקביעת ההתחשבנות בין הצדדים הוא מועד עזיבת המיזםהמשפט קבע, כי בית 
לעובדה זו עשויה להיות השלכה על בחינת .   להעיד על היעדר גמירת דעת ליצירת מערכת יחסים ארוכת טווח  העשוי

מהתנהלות הצדדים בזמן אמת עולה כי שניהם רצו לבחון את כאן,  .   מערכת היחסים בין הצדדים ועל אופן סיומה
עזב את המיזם לאחר חודשים   אחד הצדדים, כאשר  ההתנהלות המשותפת לפני שמעגנים אותה בהסכם מחייב

ובחן אפשרויות עסקיות אחרות במקביל בגין עסקאות .   ספורים  לרווחים רק  זכאי  לפיכך, הצד שעזב את המיזם 
 שנולדו בתקופה בה היה חלק מהמיזם.



  

  In the absence of a partnership agreement a retiring partner may be left without the 
right to future income 

Two people entered into a business venture and determined that the revenues from its activity will be equally 
share, but no agreement was executed.  One of the parties chose to retire from the venture but contended 
to be owed his share of future revenues. 

The Court held that the date for determining the settlement between the parties is the date of retirement 
from the joint venture.  The lack of execution of an agreement may indicate a lack of intent to create a long-
term relationship.  This fact may have implications on the review of the relationship between the parties and 
the manner in which it is terminated.  Here, the real-time behavior of the parties indicates that they both 
wished to examine the joint venture before anchoring it in a binding agreement, with one of the parties 
retiring from the venture after a few months and exploring other business opportunities in parallel to the 
venture.  Thus, the retiring party is entitled to revenues only in respect of transactions conceived while he 
was part of the venture. 

.ג החברתיות    ברשתות  ונשנים  חוזרים  אישיים  פרסומים  פרטים  להטרדה  וחשיפת  להיחשב  עלולים 
   מאיימת

  השופט טל חבקין, סגן נשיא , כב' יפו-משפט השלום בתל אביב, בית 12.07.2022, פרייס נ' יוספה טמיר ברקד"ר שרון אלרעי  9757-07-22הט (ת"א)   

בריאות הציבור בישראל, ד"ר שרון ראש    על פרטים אישיים שלפרסומים  ברשתות חברתיות  פרסמה  חברת  פעילה  
  .  אותה ואת עבודתה הציבורית גינתה  במסגרתםומשפחתה ו אלרעי פרייס,

למניעת הטרדה מאיימת צו  הוצאת  כי המקרה מצדיק  , נועד למנוע הטרדה של אדםהחוק  .   בית המשפט קבע, 
כשהדגש מושם על הטרדה בעלת אופי מאיים, כזו הפוגעת בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם, או מקימה 

בפרסומים , לרבות הטרדה  פגיעה בפרטיות ובשם הטוב ההטרדה יכולה להיות גם בדרך של  .   חשש לפגיעה בהם
כדי להצדיק הוצאת צו הטרדה מאיימת, נדרש כי יתקיימו שני יסודות מצטברים: בוצעו הטרדה .   ברשתות חברתיות

הפרסומים נשאו אופי כאן,  .   או איומים בעבר והנסיבות נותנת בסיס סביר להניח שאותו אדם יטריד או יאיים בשנית
של ד"ר אלרעי פרייס, לרבות בפרטיותם   מטריד ומאיים שמטרתם הייתה לפגוע בתפקודה ובשגרת חייה התקינה

כדי  עולים  האינטנסיביות שבהם  ומידת  תוכנם  תדירותם,  באופן שהיקפם,  ציבור  אנשי  שאינם  בני משפחתה  של 
או    בני משפחהלגבי  האוסר לפרסם בכל מדיה חברתית פרסומים  לכן, קיימת הצדקה להוצאת צו    הטרדה מאיימת.

להסיר מדף הפייסבוק שלה, מחשבון הטוויטר שלה ומכל  ף, על הפעילה החברתית  בנוסל קשר.  כמאיימים או ליצור  
קיימים פרטים מזהים  מדיה חברתית אחרת את הפרסומים שפורסמו בשישה החודשים שקדמו להגשת הצו ושבהם  

 על בני המשפחה.

  Reoccurring posts on social media and disclosing of personal details may be 
deemed a threatening harassment 

An activist published on social media publication of personal details of Dr. Sharon Alroy-Preis, Head of 
Isralei Public Health Services in which she condemned her and her public work. 

The Court held that the case justified issuing a restraining order.  The law is intended to prevent harassment 
of a person, with the emphasis placed on harassment of a threatening nature, one that impairs the peace of 
life, privacy or freedom of the person, or raises a apprehension of harming them.  The harassment may be 
by way of invasion of privacy and damaging reputation, including harassment in social media posts.  In order 
to justify the issuance of a restraining order, two cumulative conditions are to be met: Past harassment or 
threats and the circumstances give a reasonable basis for the same person to harass or threaten again.  
Here, the publications were of a disturbing and threatening nature aimed at undermining the function and 
normal life routine of Dr. Alroy-Preis, including the privacy of her family members who are not public figures, 
in a manner which scope, frequency, content and intensity arise to a threatening harassment.  Thus, there 
is justification to issue a restraining order prohibiting publication in any social media about the family 
members, threatening or contacting.  Additionally, the activist is to remove from her Facebook page, her 
Twitter account and any other social media of the publications made in the six months that preceded the 
order and have identifying details of the family. 

בכתב   ועדת המכרזים רשאית לבחור הצעה יקרה יותר, אך בכפוף למתן זכות שימוע וטעמים מיוחדים  ד.

  השופטת עירית הוד , כב'  לעניינים מנהלייםמשפט  - בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית ,  03.07.2022,  זרזיר.   מ.   בילאל שיבלי נ' מ  4793-06-22מ  "עת  

ועדת מכרזים בחרה כזוכה במכרז מציע שהגיש הצעת מחיר יקרה יותר בלי שנתנה למציע השני, שהצעתו זולה, 
  .   ומבלי שנימקה את הטעמים לכך בפרוטוקול זכות טיעון

. המכרזים והורה על פסילת החלטתהועדת המכרזים פעלה בניגוד לדיני  המשפט קיבל את העתירה וקבע כי  בית  
, אלא ועדת המכרזים מחויבת לבחור את ההצעה הטובה ביותר בשקלול כל אמות המידה שנקבעו במסמכי המכרז

 שנרשמו נסיבות מיוחדות וטעמים מיוחדים  והתקיימו    זכות שימוע לבעל ההצעה הזולה/הטובה ביותראם העניקה  
) ונקבע כי ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל 50%) ורכיב איכות (50%מחיר (כאן, המכרז כלל רכיב של .  בפרוטוקול

,  ועדת המכרזים התעלמה מהוראות המכרז   כשירות  למכרז שתי הצעות  שהוגשו למרות  .   הטובה ביותר תזכה במכרז
. שרירותי שהצעתו יקרה יותר באופן  העדיפה מציע  בהתייחס לרכיבים השונים ולמעשה    בין ההצעותקלול  לא ערכה ש

לבעל ההצעה  העניקהלא ו בפרוטוקול את כל הטעמים המיוחדים שעמדו בבסיס החלטתה ציינהלא ועדת המכרזים 
התנהלות זו לוקה בפגמים רבים  .   בזוכה בניגוד לתנאיו המפורשים של המכרז  בחרה  ,ולמעשהזכות שימוע    הזולה



  
הוחזר והדיון  נפסלה  הזוכה  בחירת  בדבר  ההחלטה  לדיני   הלוועד  ולכן  בהתאם  חדשה  החלטה  קבלת  לצורך 

.  המכרזים  

  The Tenders Committee may select an expensive bid, but subject to the granting of 
a right to a hearing and special reasoning in writing 

The Tenders Committee selected the winner of a tender that submitted a more expensive bid without giving 
the other bidder, whose bid was cheaper, the right to a hearing and without giving reasons for this in the 
minutes. 

The Court accepted the petition and held that the Tenders Committee had acted in violation of the Israeli 
tender laws and revoked its decision.  The Tenders Committee is obligated to select the best bid in the 
weighting all the criteria set out in the tender documents, unless it granted a right to a hearing to the bidder 
of the cheapest / best bid and there were special circumstances and reasoning recorded in the minutes.  
Here, the tender included a price component (50%) and a quality component (50%) and it was decided that 
the bid with the best weighted score would win the tender.  Although two bids were duly submitted to the 
tender, the Tenders Committee ignored the tender terms, did not weigh in the bids with regard to the various 
components and in fact arbitrarily preferred a bidder whose bid was more expensive.  The Tenders 
Committee did not specify in the minutes all the special reasons that formed the basis of its decision and 
did not grant the owner of the cheapest bid the right to a hearing and in fact, chose the winner contrary to 
the explicit terms of the tender.  This conduct is flawed and therefore the decision regarding the selection of 
the winner was revoked by Court and the matter was returned to the Tenders Committee for a new decision 
in accordance with the Israeli tender laws. 

. ה  מצד המעביד בחוזה העסקה צדדי - חדיכולה להיחשב כהסכמה לשינוי  ת עובדשתיק  

נציגת ציבור  ,  כב' השופטת לובנא תלחמי סוידאן  , בית הדין האזורי לעבודה בנצרת ,  28.06.2022  , לורדן אגשח בע"מ  - ולדיסלב דברצני    44602-07-20ש  " סע  
    נציג ציבור (מעסיקים) מר ראובן גבריאל כהןו גב' נגה בוטנסקיה(עובדים) 

  .  מעסיק לא עמד בהתחייבותו כלפי עובד להעלות את שכרו לאחר חצי שנה מתחילת ההעסקה

שינוי .  שתיקת העובד במשך שנים המהווה הסכמה בשל  ההעסקה חוזהתביעת העובד לאכיפת בית הדין דחה את 
עם .   הפרה של חוזה העסקהכ   תחשבעל ידי מעסיק נ  (מפורשת או משתמעת)בחוזה העסקה  תניה    של  צדדי  -חד

מצופה מעובד ליתן ביטוי להתנגדותו לשינוי החוזה )  המוגנת על פי החוקכל עוד לא מדובר בזכות קוגנטית (זאת,  
הייתה מחלוקת שהמעסיק לא עמד בהתחייבותו כלפי כאן, לא  .   כחלק מחובת תום הלב והנאמנות ביחסי העבודה

העובד אך  מההפרהש  העובד,  במשך    נפגע  בחברה  לעבוד  לסירוב  כחמש  המשיך  מודע  היותו  חרף  וזאת  שנים 
העובד לא רשאי היה להסתמך על העלאת השכר שנקבעה בהסכם    לכן,.   לאור פניותיו בנושא המעסיק לעדכון השכר

 .  בחוזה העסקה שלו צדדי-הסכים לשינוי חדהגותו מלמדת על כך שמאחר שהתנ

  An employee's silence can be considered as consent to a unilateral change in the 
employment agreement made by the employer 

  An employer breached its obligation to an employee to raise his salary after six months of employment. 

The Labor Court dismissed the employee's claim for enforcement of the employment agreement due to the 
employee's silence for years which constitutes consent.  A unilateral change of a stipulation in the 
employment agreement (explicit or implied) by an employer is considered a breach of the employment 
agreement.  However, as long as it is not a non-dispositive statutory rule (protected under law) an employee 
is expected to give expression to his opposition to the change of agreement as part of the duty of good faith 
and fiduciary in the employment relationship.  Here, there was no dispute that the employer did not meet its 
obligation to the employee but the employee continued to work for the employer for about five years despite 
being aware of the employer's refusal to update the salary in light of his inquiries on the subject.  The 
employee was not entitled to rely on the wage increase stipulated in the employment agreement because 
his conduct and behavior indicates that he agreed to the unilateral change in his employment agreement. 

. ו  פוסט בפייסבוק יכול להוות יצירה מוגנת ככול שהוא עומד במבחני המקוריות, היצירתיות וההשקעה  

  בולטין-קטנות ברמלה, כבוד הרשמת הבכירה נעמה טלמןמשפט לתביעות , בית  04.07.2022,  שירה שטרית נ' כפיר אברהם,  31678-03-22תק (רמ')   

רואה חשבון העתיק לעמוד הפייסבוק העסקי שלו פוסטים מקצועיים פרסומיים אשר נוצרו ופורסמו קודם לכן על ידי 
  רואה חשבון מתחרה, כאשר הוא מציג אותם כפרי יצירתו המקורית. 

בפיצוי משפט קבע שפרסום הפוסטים מהווה הפרה של חוק זכויות יוצרים המזכה את רואה החשבון המתחרה  בית ה
יכולים  .   ללא הוכחת נזק כיצירה פוסט בפייסבוק, כמו גם תוכן בעל אופי פרסומי,  יוצרים בין  נושא לזכות  לשמש 

נושא לזכות יוצרים, על תוכן לעמוד בשלושה על מנת לשמש  .   ספרותית, בין כיצירה אמנותית ובין כשילוב של השתיים
מבחנים: מבחן המקור הדורש שהתוכן לא יהיה מבוסס על יצירה אחרת, מבחן היצירתיות הדורש אלמנט מינימלי 

האם היוצר   ןשל יצירתיות ואיכות, לרבות ביצוע בחירות ייחודיות באופן הצגת מידע ומבחן ההשקעה הנועד לבחו
ככול שתוכן משמש נושא לזכות יוצרים, הרי שאין בתנאי שימוש כאלה או .   השקיע עמל מסוים, ולו מינימלי, ביצירה

כאן, .   והעתקה של תכנים על ידי משתמש אחר  אחרים, לרבות אלה של פייסבוק, כדי לאפשר הפרה של זכויות אלה
וביצע בחירות יצירתיות שונות בניסוחם   המקוריים  הפוסטים  רואה החשבון המתחרה השקיע זמן ומאמץ רב בניסוח

יוצרים בהועיצובם העובדה שתנאי השימוש של .   , עובדה המקנה להם אופי של יצירה המעניקה למחברה זכות 
המשתמש  שבין  ליחסים  מתייחסת  הכלל,  בנחלת  אותם  מציבה  בפלטפורמה  תכנים  פרסום  כי  קובעים  פייסבוק 



  
ם שבין המשתמשים ובין עצמם ואינה מקנה למשתמש כלשהו את הזכות להעתיק תכנים של לפייסבוק ולא ליחסי

 .ולהציגו כיצירה מקורית  משתמש אחר

  A Facebook post can be a protected work as long as it meets the tests of originality, 
creativity and investment 

  An accountant copied to his business Facebook page professional posts and advertising materials that were 
created and published previously by a competing accountant, while presenting the posts as his original 
works. 

The Court held that the publication of the posts constitutes a violation of copyright law which entitles the 
competing accountant to statutory compensation without requirement to prove damages.  A Facebook post, 
as well as content of an advertising nature, can become the subject of copyright whether as a literary work, 
as a work of art or as a combination of the two.  In order to be subject to copyright, content must pass three 
tests: the originality test which requires the content not to be based on another’s work, the creativity test 
which requires a minimal element of creativity and quality, including by making unique choices in presenting 
information, and the work test which checks whether the creator has invested any effort, albeit minimal, in 
the creation of the work.  Insofar as content is found to be the subject of copyright, there can be no terms of 
use, including those of Facebook, which allow infringement of these rights and copying of content created 
by another user.  Here, the competing accountant invested a lot of time and effort in drafting the original 
posts and made various creative choices in their wording and design, a fact that makes such a creation 
subject to copyright.  The fact that Facebook's terms of use stipulate that posting content on the platform 
places them in the public domain refers to the relationship between the user and Facebook and not the 
relationship between the users themselves and does not give any user the right to copy another user's 
content and present it as its own. 
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  * עו"ד שלי וילר /.  ..כסים בישראלומוות מחוץ לישראל עם ל חיים עיין ש - ום ווטריוןיהבחירה בין גיה

כל זיקה לישראל וגם פטר באותה מדיה בלי    יח שאדם מתגורר באגליה או בכל מדיה זרה אחת במשך כל חייו

פתח חשבון בק בארץ רכש דירה בישראל או  שה, הוא    20-ואולם, פעם, לפי כ  -משפחתית, חברתית או אחרת    -

האם יורשיו .   הכסיםמה יעלה בגורל    ,בארץ  באויברסיטהמכיוון שקיבל כספים בירושה, או מכיוון שחשב ללמוד  

 ... ום יהיללא צוואה ישראלית כראה שלפי זה יידרשו לעבור שבעה מדורי ג, אבל אולי לקבלם?  ויוכל

בית משפט לישראל מוסמך לדון בירושתו של אדם, שמקום מושבו בעת פטירתו היה ישראל, , כי  1חוק הירושה קובע

על מת שרשם הירושה או , כי  2בוסף, החוק קובע.   גם אם מדובר 'רק' בחשבון בק  -  או אשר היח כסים בישראל

כשר כצוואה  להיחשב  עליה  לצוואה,  יידרשו  המשפט  הישראלבית  הדין  פי  על  ארוך .   יה  הליך  הולידה  זו  הוראה 

לרשם להגיש    בתוך כך, על היורש או היורשים.   ל'מעין צוואה ישראלית'שלא הוכה בישראל  שמטרתו להפוך צוואה  

חוות דעת מומחה לגבי   לעייי ירושה 'פאקט' של מסמכים, הכולל, בין היתר, את מסמך הצוואה המקורית, וכן

ברוב המוחלט של המקרים, הרשם, שאיו מוסמך להכריע .   חל במקום מושבו של המוח בעת פטירתוהדין הזר ה 

הליך זה עלול  .   בדבר הדין החל על הצוואה, יעביר את הבקשה לבית המשפט, אשר ייקרא למומחה להעיד בפיו

גבי תקיות הצוואה או , או ספק לוגם זה בהחה שאין התגדויות לבקשה  למספר שיםלקחת בין מספר חודשים  

  .   היורשים..בין או התצחויות  האם היה המצווה כשיר לכתוב את הצוואה

צוואה   גם  לעשות  יבחר  בישראל  כסים  שהיח  חוץ  תושב  אותו  מראש  אם  זאת,  לדין וטריוית  לעומת  בהתאם 

קלות ביתר  להתייתר  יכול  הזה  הראש  כאב  כל  מציע  .   הישראלי,  שהחוק  הצוואה  סוגי  ארבעת  לצוואה מתוך 

שי יתרוות משמעותיים על פי צוואות אחרות: העובדה שאישור הוטריון מהווה ראיה מספקת בהליך   3וטריוית 

וטריוית יוצרת וודאות גבוהה יותר לכך  צוואה  ועל ידי כך  לתקיות הצוואה  וספת,  בראיה  ללא צורך  משפטי, 

ב תתקבל  לביטול,  שהצוואה  יתת  תהיה  ולא  משפטי  בהליך  העתק   והעובדהעתיד  במשרדו  שומר  שהוטריון 

  האפשרות של זיוף הצוואה לאחר כתיבתה וחתימתה, כמו גם סתירתה.מתבטלת כך וממוספר של כל הצוואות 

תקיו את  לתקוף  לסות  עלול  שמישהו  חשש  קיים  כאשר  היא  וטריוית  צוואה  של  ביותר  הגדולה  ת החשיבות 

הצוואה את  שכתב  בעת  כשיר  היה  לא  המצווה  לפיה  בטעה  לישראל   הצוואה  מחוץ  שכתבה  צוואה  של  ובמקרה 

.  ולפי דין זר, כל ההליך בישראל עשוי לקחת שים רבות ועלויותיו עשויות לעלות בהרבה על שווי הכסים בישראל

יכולתו של המצווה לבצע ולהבין את ההליך,   שלית כולל ווידוא על ידי הוטריון  וטריוהליך של צוואה  מכיוון שה

בוסף, לצוואה הוטריוית יכול .   קשה מאוד יהיה בעתיד לתקוף צוואה וטריוית בשל טעה של היעדר כשרות

מבחיה .   להיות מצורף אישור כשרות של המצווה ערוך על ידי רופא, אשר יישמר אצל הוטריון יחד עם הצוואה

וטריו המוריש פרוצדורלית,  כאשר  שלו,  התושבות  במדית  הצוואה  גבי  על  המצווה  את  להחתים  יכול  ישראלי  ן 

ישראל, באופן המהווה קו הגה וסף ככל ב  מקבל לידיו את הצוואה המקורית, והעתק הצוואה שמר אצל הוטריון

אות בילאומיות ורגיל לכל אלה יש להוסיף את העובדה שוטריון העוסק בצוו.   שיועלו טעות כגד הצוואה בעתיד

  לטוס למדיות שוות כדי להחתים שם צוואות גם ידע לסח צוואה באופן הדרש כדי למוע סכסוכים בעתיד. 

אין ספק שהטסת וטריון במיוחד כדי להחתים אדם על צוואה באירופה, למשל, איה מוכה, אולם היא   והעלות?

.תמיד תהיה מוכה מהעלות של שבעת מדורי הגיהום שיידרשו לעבור היורשים בעתיד

 
( עו"ד שלי וילר    * ושות'  מצוות משרד אפיק  בישראל, חלק  דין המוסמכת  עורכת  חברות, www.afiklaw.comהיה  בדיי  ) המתמקדת 

תל באויברסיטת  למשפטים  הפקולטה  בוגרת  וילר  עו"ד  מקרקעין.   ודיי  מסחרית  ידי    כת מוסמ  וילרעו"ד  אביב.     ליטיגציה  על 
מתמשכים.    יפויי כוח  להחתמה על  הרשמי  בעורך דין  האפוטרופוס  להיוועץ  ומומלץ  משפטי כלשהו  משום ייעוץ  זו  בסקירה כללית  אין 

וספים:   לפרטים  זו.   בסקירה  המתוארים  בושאים  החלטה  כל  קבלת  בטרם  זה  בתחום  הדואר  03-6093609המתמחה  באמצעות  או   ,
 .   afiklaw@afiklaw.comהאלקטרוי: 
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Choosing between hell and a notary public - a matter of life and death outside Israel with 
assets in Israel /Shelly Wilner, Adv.* 

A person lives in England or any other country during his whole life and passes away in such country 
without any connection to Israel - family, social or otherwise.  However, once, about 20 years ago, 
he bought an apartment in Israel or opened a bank account in Israel because he inherited some funds, 
or because he thought of studying at a university in Israel.  What would happen to such assets? Will 
his successors be able to receive such? Maybe, but without a will drafted under Israeli law, it will 
probably be necessary to go through seven circles of hell before the assets are received ... 

Israeli Inheritance Law stipulates that an Israeli Court is empowered to decide on the inheritance of 
a person whose place of residence at the time of demise was Israel, or had assets in Israel - even if 
such assets are ‘only’ a bank account.  In addition, the law stipulates that in order for the Registrar of 
Inheritance or the Court to decides on a will, the will need be legally valid under Israeli law.  This 
provision demands a lengthy procedure aimed at rendering a non-Israeli will into a 'kind of Israeli 
will'.  In doing so, the successors need furnish the Registrar of Inheritance a pack of documents, 
including, inter alia, the original will, as well as an expert opinion as to the law of the place of 
residence of the deceased at the time of demise.  In the vast majority of cases, the Registrar, who is 
not authorized to decide on the law applicable to the will, will transfer the case to the Court, which 
will call the expert to testify.  This procedure may take between several months and several years and 
that is only if there are no objections to the motion or doubt as to the validity of the will or whether 
the testator had legal capacity  to write the will or any disputes between the successors... 

However, if the foreign resident who left assets in Israel chooses to make a notarized will under Israeli 
law, all this headache can be easily avoided.  Of the four types of wills under Israeli law, a notarized 
will offers two significant advantages over the others: The fact that the notarial certificate constitutes 
sufficient evidence in a legal proceeding, without the requirement for further evidence, for the validity 
of will thus creating greater certainty that the will be probated in the future.  Further, the fact that the 
notary keeps a numbered copy of all wills made by him eliminates the possibility of forging the will 
after it was written and signed, or contradicting it. 

The greatest importance of a notarial will is when there is a concern that someone may try to contend 
against the validity of the will on the grounds that the testator was incompetent when drafted the will 
and in the case of a will made outside Israel and under a non-Israeli law, the whole procedure in Israel 
may take many years and costs may considerably surmount the estate.  Because the procedure of a 
notarized will includes verification by the notary of the testator’s ability to perform and understand 
the procedure, it will be very difficult in the future to attack a notarized will due to a contention of 
lack of competence.  In addition, the notarial will may be accompanied by a certificate of competence 
prepared by a doctor, which will be kept by the notary together with the will.  Procedurally, an Israeli 
notary can have a testator sign the will in his country of residence, when the testator receives the 
original will, and a copy of the will is kept by the notary in Israel, in a manner that is an additional 
line of defense if future contentions against the will are raised.  To this we will add the fact that a 
notary who is experienced in international wills and is accustomed to fly to different countries to have 
people also has the expertise to draft a will in the manner required to prevent future disputes. 

And the cost? There is no doubt that flying a notary specifically to sign a will in Europe, for example, 
is not cheap, but it will always be cheaper than the cost of the seven circles of hell that the successors 
will have to go through in the future. 
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