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 שלי וילנר, עו"ד / והנפקות בחו"ל של חברות ישראליות   SPACבניה נכונה של עסקאות מיזוג  .   1

Correct structure of D-SPAC and IPOs of Israeli companies abroad/Shelly Wilner, Adv. 

 

מחוץ לישראל   SPACומיזוגים עם  מאמר בנושא הנפקות  
 שלי וילנר עו"ד    ה את המאמר כתב      .של חברות ישראליות

ושות'.    אפיק  בקישור:  ממשרד  למצוא  ניתן  העברית  בשפה  המאמר  את 
http://he.afiklaw.com/articles/a376 

An article on IPOs and SPAC mergers of Israeli 
company outside of Israel.  The article was written by 
attorney Shelly Wilner of Afik & Co.  The article in English may 
be found at the link:  https://www.afiklaw.com/articles/a376 

  פסיקה  עדכוני .   2
Legal Updates 

 שימוש הדדי ביצירות מוגנות לאורך שנים עשוי ללמד על הסכמה לשימוש ביצירות .  א

שלום ת"א:  כתבה עיתונאית וצילומי עיתונות הן יצירות המוגנות בזכות יוצרים על פי חוק;  העתקה הדדית ומתמשכת 
יוצריםללא   זכות  הפרת  השוללת  ולפרסום  לשימוש  הרשאה  על  ללמד  עשויה  בכתב,  נוספת:    .   הרשאה  לקריאה 

http://he.afiklaw.com/updates/14499  

Reciprocal use of protected works over the years may indicate consent to the use of the protected 
works.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/14400 

  ביצירה מוזמנת הצדדים רשאים ליצור הסכם מפורש הקובע כי המזמין הוא בעל הזכויות ביצירה . ב
שלום חיפה: כאשר מזמין היצירה מספק ליוצר קונספט מגובש, תסריט ומסרים ולוקח חלק פעיל בעבודת היצירה הרי  

  http://he.afiklaw.com/updates/14401לקריאה נוספת:   .במשותף אשר לו זכויות קניין רוחני ביצירהשניתן לקבוע כי המזמין הינו יוצר 

In a commissioned work, the parties may create an explicit agreement stating that the client owns 
the rights to the work.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/14402 

  ניתן לאכוף בישראל פסק בוררות גם נגד צד שסירב להשתתף בהליך הבוררות. ג

מחוזי מרכז: פסק בוררות זר, ייושם בארץ, אלא במקרים חריגים המוגדרים באמנה הבינלאומית לבוררות והמהווים 

2202,  דצמבר  14:  637גיליון  
Issue 376: 14 December 2022



  
  http://www.afiklaw.com/updates/14403לקריאה נוספת:   . רשימה סגורה

A foreign arbitration award may be enforced in Israel even against a party that refused to 
participate in the arbitration proceedings.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/14404 

  דקות בלבד בהגשת הצעה למכרז עלול להביא לפסילת ההצעה  4גם איחור של . ד

תדון בהצעות אשר לא נמצאו בתיבת המכרז במועד האחרון להגשת הצעות; מצופה ם: ועדת המכרזים לא  -מינהלי י
  http://www.afiklaw.com/updates/14405ספת: לקריאה נו  .ממציע שינהג בזהירות ויגיש את הצעתו מבעוד מועד ולא ברגע האחרון

Submitting a tender bid even only 4 minutes late may result in the disqualification.  Read more at: 
http://www.afiklaw.com/updates/14406 

 כדי להראות שהסכם הינו למראית עין בלבד יש להציג את התכלית אשר ביקשו הצדדים להשיג ביצירתו.   ה

שלום ירושלים: זכרון דברים יכול להיות הסכם מחייב בנסיבות מסוימות, ככול שניתן להצביע על גמירות דעת הצדדים 
  לקריאה נוספת:.   שאלה חסרים הוא ייחשב רק כחומר גולמי וכחלק ממשא ומתן לקראת הסכם מחייבועל מסוימות וככול  

https://he.afiklaw.com/updates/14407  

To show that an agreement is for appearance only, the purpose that the parties sought to achieve 
in its creation must be presented.   Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/14408 

  לרוכש מוכר דירה אשר לא טורח לברר אודות ליקויים בדירה עלול להיות מחויב בפיצויים .  ו

השלום רמלה: במכר דירה חובת גילוי מוגברת כלפי רוכש ועל המוכר לפרט בפני הקונה את הליקויים בדירה שידע או 
לקריאה  .   אודות ליקויים בדירה בחתימת החוזה מהווה הפרת חובת הגילוי  שהיה עליו לדעת עליהם; אי בירור של המוכר

  http://www.afiklaw.com/updates/14409 נוספת: 

An apartment seller who does not bother to inquire about defects in the apartment may be 
obligated to compensate the purchaser.   Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/14410 

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

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

  לעורך דין על מנת שהעובדות תיבחנה היטב בטרם תתקבל החלטה כלשהי.
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 והנפקות בחו"ל של חברות ישראליות/שלי וילנר, עו"ד SPACבניה נכונה של עסקאות מיזוג   . 1

  Correct structure of D-SPAC and IPOs of Israeli companies abroad/Shelly Wilner, Adv.

עו"ד שלי וילנר .    את המאמר כתבה  מחוץ לישראל של חברות ישראליות  SPACומיזוגים עם  מאמר בנושא הנפקות    
ושות' אפיק  ושות' .   ממשרד  אפיק  משרד  מצוות  חלק  בישראל,  המוסמכת  דין  עורכת  הינה  וילנר  שלי  עו"ד 

)www.afiklaw.com בוג וילנר  עו"ד  ודיני מקרקעין.   ליטיגציה מסחרית  רת הפקולטה  ) המתמקדת בדיני חברות, 
למשפטים באוניברסיטת תל אביב.  עו"ד וילנר מוסמכת על ידי האפוטרופוס הרשמי להחתמה על יפויי כוח מתמשכים. 

  http://he.afiklaw.com/articles/a376את המאמר ניתן למצוא בקישור: 

  An article on IPOs and SPAC mergers of Israeli company outside of Israel.  The article was written by 
attorney Shelly Wilner of Afik & Co.   Shelly Wilner, Adv. is an attorney in the office of Afik & Co. 
(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.  Nothing herein should be treated 
as a legal advice and all issues must be reviewed on a case-by-case basis. 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/a376 

  יקהפסעדכוני   .2

  Legal Updates 

. א  שימוש הדדי ביצירות מוגנות לאורך שנים עשוי ללמד על הסכמה לשימוש ביצירות  

     כוכבה לוי  ת כב' השופט  יפו,  -בית משפט השלום בתל אביב  ,29.09.2022, בע"מהארץ בע"מ נ' כיכר השבת  ןעיתוהוצאת  58566-12-18ת"א    

. הרשאה במשך תקופה של כשש שניםשני גופי תקשורת פרסמו כתבות וצילומים האחד של השני, באופן הדדי, ללא  

דחה את התביעות של כל אחד מהגופים כנגד השני להפרת זכויות יוצרים וקבע, כי התקיים בין הצדדים  בית המשפט  
זכות יוצרים הינה הזכות הקניינית הקיימת ליוצר על יצירה ספרותית חוק  המתיר את השימוש.  לפי השיתוף פעולה  

וצילומי עיתונות.  הזכות על יצירה שנוצרה במהלך יחסי העבודה שייכת    כתבה עיתונאיתויצירת צילום ובכלל זה  
אן,  למעסיק, בחריגים מסוימים, ורק בעל זכות הקניין הוא הגורם המוסמך לתת הרשאה בכתב לשימוש ביצירה.  כ

כל גוף תקשורת עשה שימוש ביצירות מוגנות של האחר במשך תקופה ארוכה מבלי שנחתם הסכם בכתב מצד הגורם 
הסכם שיתוף   מלמד על קיומו של   דפוס התנהגות הדדי מתמשך ועקבי המוסמך המעניק הרשאה לשימוש בתוצרים.   

רים נוכח הנוהג ההדדי לשיתוף פעולה .  לכן, במקרה זה לא מתקיימת הפרת זכות יוצפעולה בדרך של התנהגות
 שחל בין הצדדים. 

  Reciprocal use of protected works over the years may indicate consent to the use 
of the protected works 

  Two media bodies published articles and photographs belonging to each other, mutually, without permission 
for a period of about six years . 

The Court rejected the claims filed by each for copyright infringement and held that both parties cooperated 
and gave their consent to the use.  Under Israeli law, copyright is the proprietary right that exists for the 
creator of a literary or photographic work, including journalistic articles and press photographs.  The right to 
a work created during the employment relationship belongs to the employer, with certain exceptions, and 
the owner of the property right only has the power to give its written permission to use the work.  Here, each 
media body used the protected work of the other for a long period of time without a written agreement being 
signed by the authorized person which has the power to grant permission to use the works.  A mutual 
continuous and consistent conduct may indicate the existence of a cooperation agreement. Therefore, in 
this case there is no copyright infringement due to the mutual conduct and cooperation between the parties.

.ב  ביצירה מוזמנת הצדדים רשאים ליצור הסכם מפורש הקובע כי המזמין הוא בעל הזכויות ביצירה  

  , כב' השופט אבישי רובס, סגן הנשיאה 22.11.2022, בתי ספר תיכוניים ע"ש גולדנר בע"מ -גור שלמה גוט נ' גימנסיה  , 23057-08-20תא (חי')   

יוצר נשכר ליצור סרטון תדמית עבור מוסד חינוכי אשר שילם מקדמה על חשבון העבודה.  לאחר שהמוסד החינוכי  
  לא היה מרוצה מהתוצרים נותק הקשר בין הצדדים והמוסד החינוכי עשה שימוש בסרטון הלא גמור. 

בית המשפט קבע שזכויות היוצרים בסרטון הועברו למוסד החינוכי ועל כן לא בוצעה הפרה של זכויות היוצר.  על פי  
החוק, אלא אם נאמר אחרת בהסכמות בין הצדדים, זכויות היוצרים ביצירה מוזמנת הינן של היוצר.  אולם הצדדים 

משותפת של היוצר והמזמין הרי שגם למזמין יש רשאים להתנות על כך וכאשר מדובר ביצירה שהיא פרי עבודה  
ליוצר  אותו  והנחיות אשר הופכות  קונספט, תסריט  היוצר  בידי  סיפק  כיוצר משותף.  כאן, המזמין  ביצירה  בעלות 
במשותף.  בנוסף, בחילופי ההסכמים בין הצדדים הוסר במתכוון הסעיף לפיו זכויות היוצרים תשוחררנה רק לאחר 

או, עובדה המעידה על כך שהצדדים הסכימו במפורש שהמזמין יהא בעל זכות ביצירה המוזמנת  קבלת התשלום במלו
 ללא כל תנאי, ועל כן רשאי היה לעשות בו שימוש ואין בכך הפרה של זכויות היוצר.  

 

 

 



  

  In a commissioned work, the parties may create an explicit agreement stating that 
the client owns the rights to the work 

A creator was hired to create a promotional video for an educational institution who paid an advance on 
account of the work.  After the educational institution was not satisfied with the products, the relationship 
between the parties was severed and the educational institution made use of the unfinished video. 

The Court held that the copyright in the video was transferred to the educational institution and therefore 
there was no copyright infringement.  Under Israeli law, unless otherwise stated in the agreements between 
the parties, the copyright in a commissioned work belongs to the creator.  However, the parties are entitled 
to condition on this and when it comes to a work that is the result of joint work of the creator and the customer, 
the customer also has ownership in the work as a joint creator.  Here, the client provided the creator with a 
concept, script and instructions that make him a co-creator.  In addition, in the exchange of agreements 
between the parties, the clause that indicated that the copyright will only be released after receipt of the 
payment in full was intentionally removed, a fact that indicates that the parties expressly agreed that the 
customer would have a right to the commissioned work without any conditions, and therefore the client was 
entitled to use it and such use does not constitute an infringement of the creator’s copyright. 

.ג  שסירב להשתתף בהליך הבוררותניתן לאכוף בישראל פסק בוררות גם נגד צד  

לוד, כב' השופטת בלהה    -, בית המשפט המחוזי מרכז28.11.2022,  נ' פי.איי.אי פרודקשן אדם אינבסטמנט בע"מ  Verso Israel LLC  67962-06-22ת"א     
  טולקובסקי

הסתכסך עם הזמר עומר אדם בנושא שירותי פרזנטור למותג, אשר    VERSOמפיץ בישראל של מותג המשקפיים  
נגד  ניתן פסק בוררות בסכסוך בפלורידה  ניתנו באמצעות חברה מטעמו. בהתאם לתניית סמכות שיפוט בהסכם 
החברה המייצגת את הזמר, אולם לא נגד הזמר שלא היה חתום על הסכם הבוררות, וזאת למרות אי התייצבות 

    בוררות.שניהם להליך ה

בית הדין לבוררות בפלורידה.   על ידי ת בארץ, למרות שנערך  פסק הבוררולתת תוקף לכי יש    ,בית המשפט קבע
שניתן   לאכוף פסק בוררות  ניתן  שה מקרים בהם לא יחמ  ת ניו יורק, עליה חתומה מדינת ישראל, קיימיםאמנ בהתאם ל

הזדמנות כאשר לא ניתנה לצדדים  סלות הצדדים לו;  תוקף להסכם הבוררות או פכאשר אין  :  בחוץ לארץ בישראל
כאשר פסק   חריגה מסמכות;בחוסר סמכות או  כאשר פסק הבוררות ניתן בנאותה לטעון טענות בהליך הבוררות;  

מחמת   או כאשר פסק הבוררות אינו בתוקף כיוון שבוטל אוחריגה מסדרי הבוררות עליהם הוסכם;  הבוררות ניתן תוך  
שלילת הזמנות נאותה לטעון טענות בדיוני הבוררות אינה מהווה  סירובו של צד לקחת חלק פעיל  .   ןהדיוהעדר סופיות  

 בהליך הבוררות ולכן יש לתת תוקף לפסק הבוררות בארץ ועל הצדדים לכבדו.  

  A foreign arbitration award may be enforced in Israel even against a party that 
refused to participate in the arbitration proceedings 

A distributor of the glasses brand VERSO got into a dispute with the singer Omer Adam over presenter 
services given to the brand, which were given by a company on his behalf.   In accordance with the 
jurisdiction clause in the agreement, an arbitration award was granted in Florida against the company that 
represents the singer, but not against the singer who was not a signatory to the arbitration agreement, 
despite the fact that neither showed up to the arbitration proceeding.  

The Court held that the arbitration award is enforcable in Israel, despite the fact that the case was held in 
Florida.  In accordance with the New York Convention that Israel is a signatory to, there are five cases in 
which it is possible not to enforce a foreign arbitration award in Israel: lack of validation to the arbitration 
clause or disqualification of one of the parties, no proper notification of the hearings, lack of jurisdiction or 
operating outside the scope of the jurisdiction, deviation from the arbitration agreement or agreement on 
arrangements that disqualify the law of the arbitration, and lack of validity of the arbitration award.  Refusal 
of a party to take part of the arbitration proceedings does not qualify as lack of notification of the proceedings. 
Thus, the arbitration award is enforcable in Israel.  

 דקות בלבד בהגשת הצעה למכרז עלול להביא לפסילת ההצעה 4גם איחור של  ד.

משפט לעניינים  -המחוזי בירושלים בשבתו כבית בית המשפט  ,  24.11.2022,  אגף החשב הכללי  -א.מ.ן מחשבים בעמ נ' משרד האוצר   16033-11-22עת"מ    
  השופטת ענת זינגר , כב' מנהליים

אף  על  למכרז  מציע  הצעת  לקבל  סירבה  מכרזים  ועדת  אך  למכרז,  הצעתו  בהגשת  טכניים  בקשיים  נתקל  מציע 
  דקות בלבד.   4שהתקבלה באיחור של 

ועדת המכרזים לא תדון  בית המשפט דחה את העתירה וקבע כי ההחלטה לפסילת ההצעה נעשתה כדין.  לפי החוק  
.  במקרה זה, הוראות המכרז קבעו כי על בהצעות אשר לא נמצאו בתיבת המכרז במועד האחרון להגשת הצעות

היה ער לכך שמדובר בהגשה    .  עורך המכרז14:00עד לשעה    לתיבת המכרזים הדיגיטליתההצעה להיות מוגשת  
.  המציע החל בפעולת ההגשה עלולות להתעורר תקלות טכניותדיגיטלית וכלל הוראות במכרז המתריעות על כך ש

ורק אז נתקל בתקלות טכניות שונות.  לבסוף,   דקות לפני המועד    5הדיגיטלית שעה בלבד לפני המועד האחרון 
הגיע ליעדו בשל טעות סופר מצד המציע בכתובת המייל וכשההצעה   האחרון, שלח את ההצעה במייל, אך המייל לא

.  מצופה עניין מהותי מובהק ולא טכנידקות איחור.  הגשת הצעה במועד היא    4נשלחה שוב, היא הגיעה ליעדה ב
.  על מציע המשתהה בהגשת הצעתו  יפנה וינסה להגיש את הצעתו מבעוד מועד ולא בשעה האחרונהממציע זהיר ש 

לכן, .   הצעתו לא תבחן,  כי הוא נוטל עליו סיכון ככל שמחמת תקלה זו או אחרת הצעתו לא תתקבל במועדלדעת  
 וההצעה נפסלה.  במקרה זה לא נפל פגם בהחלטת ועדת המכרזים המצדיק התערבות בית המשפט



  

  Submitting a tender bid even only 4 minutes late may result in the disqualification  

A bidder encountered technical difficulties in submitting its bid for a tender, but the Tenders Committee 
refused to accept its bid, even though it was received only 4 minutes late. 

The Court rejected the petition and stated that the decision to disqualify the bid was duly made.  Under 
Israeli law, the Tenders Committee will not discuss bids that were not found in the tender box by the deadline 
for submission.  In this case, the tender instructions stated that the bid must be submitted to the digital 
tender box by 14:00.  The tender publisher was aware that it was a digital submission and included 
instructions in the tender warning participants of technical faults that may arise.  The bidder started the 
digital submission process only an hour before the deadline and only then encountered various technical 
difficulties.  Finally, 5 minutes before the deadline, it sent the bid by email, but the email did not reach its 
destination due to a clerical error in the email address, on the bidder part, and when the bid was sent again, 
it finally reached its destination 4 minutes late.  Submitting a bid on time is a clear material matter and not a 
technical one.  A cautioned bidder is expected to try to submit his bid ahead of time and not at the last 
minute.  A bidder who delays in submitting its offer must know that it is taking a risk if, due to one fault or 
another, its bid is not accepted on time, it will not be accepted.  Therefore, in this case there was no flaw in 
the tender committee's decision justifying the Court's intervention and the bid is to be disqualified. 

. ה אשר    התכלית  את  להציג  יש  בלבד  עין  למראית  הינו  שהסכם  להראות  להשיג  כדי  הצדדים  ביקשו 
 ביצירתו 

(י    נ' שמואל הרמן,  61452-12-21ם)  -תא  ז"ל  כספי אבלסון  אורי סודרי בתפקידו כמנהל עזבון המנוחה מלכה  , בית המשפט השלום 23.11.2022,  עו"ד 
  בירושלים, כב' השופטת קרן מילר

דירה השכירה נכס לעמותה לצורך הפעלת בית כנסת.  לאחר מות בעלת הדירה טענה העמותה כי הסכמי בעלת  
השכירות היו למראית עין בלבד וכי בעלת הנכס העניקה להם בזכרון דברים שנחתם בין הצדדים זכות שימוש בלתי 

  מוגבלת ובלתי הדירה, ללא תשלום.

הדירה היה הסכם שכירות בלבד אשר תוקפו פג.  כאשר צד להסכם בית המשפט קבע, כי בין העמותה ובין בעלת  
טוען לקיומו של הסכם בעל פה או כי הסכמים קיימים הינם הסכמים למראית עין בלבד הרי שעליהם הנטל להוכיח 
 זאת.  כאשר המדובר בטענות המועלות כנגד עיזבון, הרי שנטל ההוכחה מוגבר כיוון שהמנוח אינו יכול לבוא ולסתור

את הטענות.  כך, על הצד הטוען כי הסכם מסוים הינו הסכם למראית עין בלבד, יש להציג את הרקע והנסיבות  
שהובילו את הצדדים לחתום על הסכם למראית עין ולהצביע על התכלית שאותו הסכם ביקש להשיג.  כאן, העמותה  

בות שהובילו את הצדדים לחתום על הסכם לא הציגה כל צורך שבשבילו היה נדרש ליצור הסכם למראית עין או נסי
כאמור וטענה להסכמות אחרות בעל פה אינה עולה בקנה אחד עם מסמכים כתובים קיימים שתאריכם מאוחר יותר 
או עם חוסר בפרטים מהותיים במזכר ההבנות.  על כן, ההסכמות הקובעות לעניין היחסים בין הצדדים הינן הסכמי  

 ותה אין כל זכויות נוספות בנכס. השכירות אשר תוקפם פג ולעמ

  To show that an agreement is for appearance only, the purpose that the parties 
sought to achieve in its creation must be presented 

  An apartment owner rented a property to a non-profit organization for the purpose of operating a synagogue.  
After the death of the owner, the non-profit contended that the rental agreements were only for appearance 
and the owner granted it, in a memorandum of understanding signed between the parties, a nonrevocable, 
unlimited right to use the apartment, free of charge. 

The Court held that there was only a rental agreement between the non-profit and the owner of the 
apartment, which had expired.  When a party to an agreement contends the existence of an oral agreement 
or that existing agreements are agreements for appearance only, then they bear the burden of proving such.  
When it comes to claims made against an estate, the burden of proof is increased because the deceased 
can not come forward and contradict such.  Thus, the party contending that a certain agreement is only an 
apparent agreement must present the background and circumstances that led the parties to sign an 
apparent agreement and indicate the purpose that the agreement sought to achieve.  Here, the non-profit 
did not present any need for which it was required to create an apparent agreement or the circumstances 
that led the parties to sign such an agreement and a contention of an oral agreements is inconsistent with 
existing written documents that are dated later and the fact that the memorandum lacks material details.  
Therefore, the only agreements determining the relationship between the parties are the lease agreements 
which expired and the non-profit does not have any right in the property. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

. ו  מוכר דירה אשר לא טורח לברר אודות ליקויים בדירה עלול להיות מחויב בפיצויים לרוכש 

     השופט זיוון אלימירמלה, כב' ב, בית משפט השלום 15.11.2022,  ייזום והשקעות בע"מ ואח'מעודה ואח' נ' מאיר סאסי  58976-01-20ת"א   
 

  .  לנזילות לדירה שמתחתיה  שגורמיםרטיבות וליקויי איטום בעיות   בהקיימות בדיעבד כי  גילו דירת מגורים רוכשי

מאחר שידעו או לפחות היה עליהם לדעת על הליקויים בדירה רוכשים  ה  את   המשפט חייב מוכרי דירה לפצותבית  
במקרה  .   תום הלבבעת ניהול משא ומתן מכוח עקרון  חובת גילוי  לפי החוק על צד לחוזה חלה  .   במועד חתימת החוזה

לפרט בפני הקונה את הליקויים הקיימים  והמוכר נדרש    של מכר דירה קיימת חובה גילוי מוגברת כלפי רוכש הדירה
 מאחר והוא  ,ם שהמוכר ידע או היה עליו לדעת עליה,  דירה, את המומים הנסתרים, וכל מידע אחר רלוונטי למכרב

המתייחסת של המוכרים  מפורשת    הצהרהבחוזה, לבקשת הרוכשים,  כאן, נכללה  .   בעל הנגישות למידע אודות הנכס
ע בדירה  רטיבות  ליקויי  של  ולהיעדרם  ומערכותיה,  הדירה  של  או לתקינותה  שלצידה  לדירות  מהדירה  או  צמה, 

גם לא טרח לברר זאת מול    , אךליקוייםהגורם שניהל את המשא ומתן מטעם המוכרים לא היה מודע ל.   מתחתיה
אשר גרמו לרטיבות   בה  רטיבותהליקויי    לבעייתמודע היטב  היה  בקיא בעבודות שנעשו בדירה ו אחר שהיה    מנהל

 ביקשו באופן מפורש לבררו שהרוכשים    למרותו  בליקוי שהיה על מוכרי הדירה לדעת עליו  מדובר.   בדירה שמתחתיה
 .  הרוכשים לפצות את יש ולכן מידע שגוינמסר לרוכשים 

  An apartment seller who does not bother to inquire about defects in the apartment 
may be obligated to compensate the purchaser 

  Purchasers of an apartment discovered that it has moisture issues and sealing defects that cause leaks to 
the apartment below it. 

The Court found the sellers accountable and ordered them to compensate the purchasers as they knew, or 
at least should have known, about the defects in the apartment at the time of signing the contract.  Under 
Israeli law, a party to a contract has a duty of disclosure based on the principle of conducting negotiations 
in good faith.  In the case of selling an apartment, there is an increased duty of disclosure towards the 
purchaser and the seller is required to detail the existing defects in the apartment, the hidden defects, and 
any other information relevant to the transaction, which the seller knows or should have known, about, as 
he has access to information about the property.  Here, the contract included, at the request of the 
purchasers, an explicit statement by the sellers referring to the soundness of the apartment and its systems, 
and the absence of moisture defects in the apartment itself, or from the apartment to the apartments next to 
it or below it.  The person who conducted the negotiations on behalf of the sellers was not aware of the 
defects, but also did not bother to inquire about it with another manager who was familiar with the work done 
in the apartment and was well aware of the issue of the moisture defects in it, which caused moisture in the 
apartment below.  This is a defect that the sellers of the apartment should have known about and even 
though the purchasers explicitly requested to inquire about it, the purchasers were given incorrect 
information and therefore the purchasers are to be compensated. 
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 * / עו"ד שלי וילר והפקות בחו"ל של חברות ישראליות  SPACביה כוה של עסקאות מיזוג 

, במסגרתו עליה משקיעים פוטציאלייםעליה לפרסם תשקיף ל,  כאשר חברה מעויית להפיק את עצמה בבורסה

חוזים   הכספיים,  דוחותיה  לרבות  רב  מידע  בפיהם  ועודלחשוף  שלה  הבכירים  שכר  חתמה,  עליהם  .  משמעותיים 

חובת קיימת  , האם  רוצה להתמזג עם חברה סחרת זרהיקה מחוץ לישראל או  ית מפישראל חברה  כאשר  אולם,  

  .ביה לא כוה של עסקה עלולה לגרום לכך  פרסום תשקיף כפולה (בישראל ובמדית היעד)?

(דהייו,   ציבורית  חברה  כאשר  מעויית   שכברחברה  ככלל,  ערך)  יירות  רשות  ידי  על  שאושר  תשקיף  פרסמה 

עסקת של  דרך  על  חברה (למשל,  עם  לפרסם    SPAC ('1'  מיזוג  להתמזג  החברה  בעלי מסמך  על  עבור  וסף  תשקיף 

שלה הישראלים  ו.   המיות  מאחר  העסקה  אולם,  היעד  פרסום  דורשעצם  בבורסת  לישראל  תשקיף  רשות מחוץ   , 

  .הוסף בישראל מחובת התשקיףוהגת לפטור  יירות הערך הישראלית

, באפריל, Wolt Enterprises Oyו  DoorDashבעיין מיזוג בין  רשות יירות הערך הישראלית החליטה  למשל,    ,כך

ביו  להקצאת  בהקשר  2, 2022 בבורסה  שסחרת  זרה  חברה  של  ערך  (-יירות  ערך NYSEיורק  יירות  למחזיקי   (

החברה איה סחרת בישראל, התאגדה ומאחר  בישראל  ברה פרטית, כי החברה איה חייבת בפרסום תשקיף  בח

 Irisityבעיין מיזוג בין  .   מחוץ לישראל, כאשר שיעור המחזיקים במיות החברה מקרב הציבור הישראלי היו זיח

AB  ו-Agend Video Intelligence Ltd.  ,יירות הערך הישר יין    3, 2021בדצמבר,    אליתהחליטה רשותהסכם בע 

כי החברה   ,רכישה על דרך של החלפת מיות בין חברה זרה הסחרת בבורסה בשוודיה לבין חברה ישראלית פרטית

ביחס למחזיקי   ייחודיות אחרות כלשהןמאמצי שיווק או פעולות    בוצעולא  ואיה חייבת בפרסום תשקיף מאחר  

העסקה כפופה להוראות דיי יירות ערך על פי הדין הזר ותמשיך להיות כפופה להן,  ו  ומאחר  יירות ערך הישראלים

החליטה רשות ,  .Ribbon Communications Incו.   ECI Group Ltdבעיין מיזוג בין  .   גם לאחר השלמת העסקה

הישראלית הערך  לתוךבמ  לגבי  20204ביולי,    יירות  פרטית  ישראלית  חברה  של  הופכי  משולש  זרה   יזוג  חברה 

באסד"ק מאחר    ,הסחרת  תשקיף  בפרסום  חייבת  איה  החברה  בוכי  הסחרת  חברה  היא  הקולטת  - החברה 

NASDAQ והמידע אודותיה פומבי. 

המיזוג  העסקהבית  לאופן   לבעלי המיות   וביית אסטרטגיית  לחובת פרסום התשקיף  בוגע  הרת גורל  משמעות 

יק ובמשאבים  בזמן  כרוכה  אשר  מאודהישראלים,  יסיון לפיכך,  .   רים  בעל  דין  בעורך  מלווה  להיות  מאוד  חשוב 

לישראל  ההפקות    בתחום בתחוםמחוץ  גם  והרכישות  כמו  יידע  המיזוגים  אשר  את  ,  ולסח  העסקה  את  להתוות 

אותה המרכיבים  של    המסמכים  המחים  הקווים  עם  יתכתב  אשר  הערךבאופן  יירות  בשיתוף   רשות  לפעול  וידע 

ע עם  של העסקה (לרבות מבחיפעולה  לוודא ביה כוה  כדי  המיזוג  של  במדית היעד  כגון וורכי הדין  ת אחרות, 

הקיימים)   המיות  בעלי  זכויות  ושמירת  רגולטוריות מיסוי  מגבלות  בשל  לבסוף  תיכשל  לא  שהעסקה  מת  על 

  .  בישראל

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

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

בוש החלטה  כל  קבלת  בטרם  זה  בתחום  וספים:  המתמחה  לפרטים  זו.   בסקירה  המתוארים  הדואר  03-6093609אים  באמצעות  או   ,
  .  afiklaw@afiklaw.comהאלקטרוי: 

  https://he.afiklaw.com/articles/a334ולא קיבל':    SPACראו את המאמר 'מי אמר    ’SPAC‘לקריאה על עסקאות  1
2 2.pdfs/Preliminary_Inquiries/Prospectuses/Documents/DOORDASH1042https://www.isa.gov.il/%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%9d%20%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%a7%d7%97%d7%99%d7%9d/Corporations/Staf_Position 
3 Inquiries/Prospectuses/Documents/irisiy2.pdfa.gov.il/%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%9d%20%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%a7%d7%97%d7%99%d7%9d/Corporations/Staf_Positions/Preliminary_https://www.is  
4 %a7%d7%97%d7%99%d7%9d/Corporations/Legal%20areas/Public/Documents/isa_response_ribbon.pdfhttps://www.isa.gov.il/%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%9d%20%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7  
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Correct structure of D-SPAC and IPOs of Israeli companies abroad/Shelly Wilner, Adv.* 

When a company wishes to issue itself on a stock exchange, it must publish a prospectus to potential 
investors, in which it must disclose a vast amount of information, including its financial statements, 
significant contracts it has executed, the remuneration of its executives, etc.  However, is there an 
obligation to publish a double prospectus (in Israel and in the target country) when an Israeli company 
wishes to merge with a foreign traded company? Improper construction of a transaction might result 
in that. 

Generally, when a public company (i.e., a company that has already published a prospectus approved 
by the Securities Authority) wishes to merge with a company (for example, through a 'SPAC' merger 
transaction1), the company must publish an additional prospectus for its Israeli shareholders.  
However, because the transaction itself requires publication of a prospectus on the target stock 
exchange outside of Israel, the Israeli Securities Authority usually exempts from the obligation of the 
publishing an additional prospectus in Israel. 

Thus, for example, in the matter of DoorDash and Wolt Enterprises Oy, the Israeli Securities 
Authority decided in April, 2022, with regards to the allocation of securities of a foreign company 
traded on the New York Stock Exchange (NYSE) to holders of securities in a private company, that 
the company is not required to publish a prospectus in Israel because the company is not traded in 
Israel, was incorporated outside of Israel and the percentage of the holders of company shares among 
the Israeli public was negligible.  In the matter of a merger between Irisity AB and Agend Video 
Intelligence Ltd., the Israeli Securities Authority decided in December, 2021, regarding a purchase 
agreement by way of exchange of shares between a foreign company traded on the stock exchange in 
Sweden and a private Israeli company, that the company is not required to publish a prospectus 
because no significant marketing efforts or any actions were made with relation to Israeli shareholders 
and because the transaction is subject to the provisions of a foreign securities law and will continue 
to be subject to such even after the completion of the transaction.  Regarding the merger between ECI 
Group Ltd. and Ribbon Communications Inc., the Israeli Securities Authority decided in July, 2020 
regarding a reverse triangular merger of a private Israeli company into a foreign company traded on 
NASDAQ, that the company is not required to publish a prospectus because the absorbing company 
is traded on NASDAQ and the information about it is public. 

The manner in which the transaction is structured as well as the construction of the merger strategy 
may have a material meaning regarding the obligation to publish the prospectus to the Israeli 
shareholders, which may involve valuable time and costly resources.  Therefore, it is vital to be 
accompanied by an attorney with experience in the field of IPOs outside of Israel as well as in the 
field of mergers and acquisitions, who will know how to outline the transaction and draft the 
documents that construct it in a manner that corresponds to the guidelines of the Israeli Securities 
Authority and knows how to work in cooperation with attorney in the destination country of the 
merger in order to ensure the proper construction of the transaction (including in other aspects, such 
as taxation and preserving the rights of the existing shareholders) so that the transaction does not 
ultimately fail due to regulatory restrictions in Israel. 

 
  *Shelly Wilner, Adv. is an attorney in the office of Afik & Co. (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.  Nothing herein 

should be treated as a legal advice and all issues must be reviewed on a case-by-case basis. She is certified in Israel for the execution 

of lasting powers of attorney.  For additional details:  +972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com 
1 For further reading on ‘SPAC’ transactions you may review the article ‘May I offer you some SPAC’: 
https://www.afiklaw.com/articles/a334 

 


