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  תוכן עניינים

 )١٩٩۴أكتوبر, ٢۶أفيك وشركاه يصادف يوم توقيع معاهدة السالم بين دولة إسرائيل والمملكة األردنية الهاشمية (
 )1994אוקטובר,  26ק ושות' מציינת את יום חתימת הסכם השלום בין מדינת ישראל לממלכה ההאשמית של ירדן (אפי

Afik & Co. marks the signing of Treaty of Peace Between the State of Israel and the Hashemite Kingdom of Jordan (26 October, 1994)

  ל סימן מסחר בינלאומי מוכר היטב שלא נרשם בישראל ההגנה ע  מאמר: .    1
Article: Protection of a well-known trademark that was not registered in Israel 

 ממשרד אפיק ושות' ,יאיר אלונימאת עו"ד  היקף ההגנה על סימנים בינלאומיים המוכרים היטב ואינם רשומים בישראל מאמר בנושא
An article by Yair Aloni, Adv. on the scope of protection to marks which are known globally but are registered in Israel.  

 2016מבית פניס מדיה לשנת  Corporate Livewireזכיית משרד אפיק ושות' בפרס של המגזין .     2
Afik & Co. 2016 award winner of Corporate LiveWire magazine by Fenice Media Ltd. 

, פורסם כי משרד אפיק ושות' זכה בפרס הצטיינות בתחום משפט המיזוגים והרכישות של ישראל של המגזין 2016, אוקטובר 17ב
Corporate Livewire  )http://www.corporatelivewire.com2016ריטית לשנת ) מבית פניס מדיה הב .  

On 17th October, 2016, Corporate LiveWire’s 2016 Legal Awards’ Winners Guide was published in which Afik 
& Co. was chosen by the Corporate LiveWire magazine (http://www.corporatelivewire.com) for Excellence in 
Mergers & Acquisitions in Israel. 

  עדכוני תאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערך.    3
Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 
 

 עובד למרות רישומו כבעל מניות עובד שנרשם כבעל מניות בנאמנות עבור המעסיק זכאי לתנאים של  .א
עם העבודה נפרדת מהאחזקה במניות; עובד שהחזיק מניות עבור המעסיק אך  עבודה ת"א: בעל מניות עשוי להיחשב גם כעובד

 פעל כעובד זכאי לתנאים של עובד.
  

An employee registered as holder of the shares in escrow for the employer will be entitled to rights of an employee 
despite being registered as a shareholder  
 

 לפרקה אם העסקה לא יוצאת לפועלישות משפטית ספציפית לעסקה וניתן על פי דין להקים ב. 
חברה שחוסלה אינה ניתנת עוד לתביעה; שיהוי בהגשת תביעה נגד חברה שבינתיים התפרקה מונע אפשרות מחוזי ת"א: 

תביעה נגד דירקטור שהסתמך על השיהוי ופעל לפירוק החברה; הקמת ישות משפטית ספציפית לעסקה ופירוקה עם סיומה או 
 כשהיא לא יוצאת לפועל מקובלים ואינן נוגדים את הדין.

  
One may incorporate a special purpose vehicle for a transaction and liquidate it if the transaction falls through  
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  עבודהדיני ו רוחניקנין עדכוני משפט מסחרי, .    4
Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 
 

 אכיפת תניית אי תחרות תעשה רק מקום בו הוכח כי למעסיק אינטרס לגיטימיא. 
סוד מסחרי, גיטימי של מעסיק הינו תנאי הכרחי לאכיפת תניית אי תחרות. בהעדר הוכחה לקיומו של עבודה חיפה: אינטרס ל

השקעת משאבים מיוחדים ויקרים בהכשרת העובד, מתן תמורה מיוחדת עבור התחייבות העובד שלא להתחרות בעתיד במעסיק
  תניית אי תחרות לא תיאכף.  -ועמידה בחובת האמון בין הצדדים

 
Enforcement of a non-competition clause will be made only where it was shown that the employer has a 
legitimate interest 
 

 סימן מסחר מוכר היטב לא יזכה להגנה אם אינו מוכר ומזוהה על ידי הצרכנים בישראלב. 
חרות, אלא יש להראות כי נעשה שימוש בסימן זה בישראללא מספיק להראות כי סימן מסחר מוכר היטב בארצות א: מחוזי מרכז

 וכי הסימן מוכר בתחום הרלוונטי ושהצרכנים בישראל מזהים את הסימן ומשייכים אותו לסימן המקורי.   
Well-known trade mark will not be protected if it is not recognized and identified by consumers in Israel 

  
  המצאת כתבי בית דיןמורשה לשאינו משמש שלוח של חברה זרה עשוי עדיין להיחשב  מי. ג

כלכלי ת"א: קיומו של קשר אינטנסיבי בין דירקטור ומנכ"ל של חברה שהינה בעלת מניות של חברה זרה ביחס לעסקי החברה 
  המצאת כתבי בית דיןמורשה למקים תנאי לפיו המדובר ב -הזרה

Even if a person is not a proxy of a foreign company he may still be legally served for the company  
 

  :מכרזיםעדכוני . 5
Tenders Law Updates 
 

  מכרז לאחר פתיחת ההצעות ייעשה רק במקרים קיצוניים וחריגים ביטול
יעשה רק כאשר קיים פגם שאינו ניתן לריפוי; ביטול מכרז בשלב מתקדם ולאחר פתיחת הצעות ביטול מכרז יככלל, מינהלי ת"א: 

  המחיר ללא כל הצדקה נראית לעין מהווה החלטה שאינה סבירה שדינה להתבטל. 
  

Cancellation of a tender after opening the bids shall be made only in extreme and exceptional cases  
 

  עדכוני מקרקעין:     .6
Real Estate Updates 

 שוכר אינו חייב לגלות מיוזמתו למשכיר כי הוא בעל עבר פלילי 
ין ת"ק הרצליה: לא ניתן לבטל הסכם שכירות מחמת אי גילוי אודות עבר פלילי מצד שוכר, מקום שבו המשכיר לא פעל לבירור העני

  בטרם חתימת החוזה. 
 

A lessee has no duty to disclose on lessee’s own initiative past criminal records 
 

  
איש וכוללת פרסומים מקצועיים 7,000רשימת התפוצה של משרד אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון, מופצת אחת לשבועיים לקהל של כ 

ים את הקהילה העסקית והינם בתחומים בהם עוסק המשרד. להסרה מהתפוצה או הצטרפות ישתמציתיים בנושאים משפטיים המעניינ
ובכותרת לכתוב "אנא הסירו/צרפו אותי לרשימת התפוצה". ניתן להעביר עדכון זה לכל newsletter@afiklaw.com לשלוח מייל לכתובת 

עבר בשלמות וללא כל שינוי. אין האמור בעדכון ייעוץ משפטי ובכל נושא מומלץ לפנות למשרדנו על מנת שהעובדות תיבחנהאדם ובלבד שיו
  היטב בטרם תתקבל החלטה כלשהי.

  http://www.afiklaw.com למאגר פרסומים קודמים:  
  

 
Afik News is the biweekly legal and business Israel news bulletin published by Afik & Co. (www.afiklaw.com).   
Afik News is disseminated every second week to an audience of approximately 7,000 subscribers and includes concise 
professional publications on legal and business Israeli related issues of interest to the business community in areas in which the 
Afik & Co. firm deals. 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 Afik & Co. for a specific advice with any legal issue you may have.   
For previous Afik News publication see http://www.afiklaw.com . 
 

 



 
  ההגנה על סימן מסחר בינלאומי מוכר היטב שלא נרשם בישראל  מאמר: . 1

Article: Protection of a well-known trademark that was not registered in Israel 
  
 

  .אינם רשומים בישראלסימנים בינלאומיים המוכרים היטב אשר היקף ההגנה על  מאמר בנושא
  

An article on the scope of protection to marks which are known globally but are registered in 
Israel.  
 

  את המאמר בשפה האנגלית והעברית ניתן למצוא בקישור:
The article may be found in the following link: 
 

fiklaw.com/files/articles/a216.pdfhttp://www.a  

העוסק במשפט האזרחי , )www.afiklaw.com(, אפיק ושות'משרד מ, יאיר אלוני עו"דהמאמר הוא מאת 
משא ומתן וניסוח הסכמי והמסחרי, לרבות בתחום המקרקעין, ליווי משפטי למוכרים ורוכשים, ניהול 

 ומשפט מינהלי.  מכר ורכישה 
  

The article attorney Yair Aloni, Adv. of the law office of Afik & Co., Attorneys and Notary 
(www.afiklaw.com) whose main practice areas are commercial and civil law, including real 
estate, legal advice to purchasers and sellers and negotiations of purchase and sale 
transactions and administrative law.   
 
 

  2016מבית פניס מדיה לשנת  Corporate Livewireשל המגזין בפרס זכיית משרד אפיק ושות'  . 2
Afik & Co. 2016 award winner of Corporate LiveWire magazine by Fenice Media Ltd. 

  
  

  
פורסם כי משרד אפיק ושות' זכה בפרס הצטיינות , 2016אוקטובר,  17ב

 כפירמה ישראלית  בתחום משפט המיזוגים והרכישות של המגזין
Corporate Livewire                )e.comhttp://www.corporatelivewir (

 .2016מבית פניס מדיה לשנת 
 

 
On 17th October, 2016 Corporate LiveWire’s 2016 Legal Awards’ Winners Guide was 
published in which Afik & Co. was chosen by the Corporate LiveWire magazine 
http://www.corporatelivewire.com) for Excellence in Mergers & Acquisitions law firm of Israel. 
Corporate LiveWire is by Fenice Media Ltd., a publishing house with an international 
presence. Fenice Media aim to offer a number of platforms for connecting its clients with an 
exclusive, global audience.  The core products offer daily-updated content along with regular 
magazine publications that can be viewed on all digital platforms. 

 
  לקריאה אודות הזוכים בפרס ניתן בקישור

For more reading as to the award, please see 
http://www.afiklaw.com/files/press/ep216.pdf 
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  תאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערךעדכוני .     3
    Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 

 עובד שנרשם כבעל מניות בנאמנות עבור המעסיק זכאי לתנאים של עובד למרות רישומו כבעל מניותא. 
An employee registered as holder of the shares in escrow for the employer will be entitled to rights of an 
employee despite being registered as a shareholder  

יפו, כב'  -, בית דין אזורי לעבודה בתל אביב 04.04.2016אולגה גומזוב נ' ח.ש.ת. תקשורת בע"מ,  10254-03-14[סעש (ת"א) 
 דורי ספיבק, נציגת ציבור עובדים גב' שושנה סוזן סמק, נציגת ציבור מעסיקים גב' שרה אבן]   השופט

 
ל משרד הביטחון נדרש נותן השירותים להיות חברה שלפחות מחצית מהאחזקות בתנאי מכרז ש

מסיבה זו מהנדס שעבד בחברה נרשם כבעל מניות וקיבל תמורת האחזקה    בה היא בידי מהנדס.
כשפוטר המהנדס טענה החברה שאינו זכאי לפיצויי    בנאמנות תשלום חודשי בנוסף למשכורתו.

 יותו בעל מניות.פיטורים ותנאים סוציאליים בה
מעביד במקביל למעמד של בעל מניות או -בית הדין לעבודה קבע, שעשויים להתקיים יחסי עובד

הפרדה בין הבעלות והשליטה בחברה -דירקטור ובית הדין יבחן לשם כך האם קיימים יחסים ברי
החברה בין היתר ייבדק האם אלמלא עבד אותו אדם בחברה הייתה    לבין ביצוע העבודה בחברה.

חייבת להעסיק עובד אחר זולתו; האם החברה היתה מקום עבודתו היחיד; האם הוגדר כ"עובד" 
במקרה זה המהנדס היה עובד של   בחוזה עבודה; כיצד הוצהר אותו אדם כלפי רשות המסים ועוד.

החברה בין היתר מכיוון שהרישום ברשם החברות היה רק לצורכי המכרז, המהנדס לא קיבל כל 
ידנדים או הפעיל כל זכות אחרת של בעל מניות ואף הייתה הסכמה לתמורה נפרדת משכר דיב

העבודה בגין אחזקת המניות. המהנדס דווח לרשות המסים כעובד של החברה ובנוסף, המהנדס 
  היה כפוף לבעלים האמיתי של החברה אשר קבע את שכרו, תנאי עבודתו ואף פיטר אותו.

Part of the conditions for a tender of the Ministry of Defense the supplier was required to 
be held at least 50% by an engineer. For that reason an engineer working for a company 
was registered as a shareholder and received separate monthly consideration for the 
holding in escrow in addition to the salary.  Upon termination of the employment the 
company argued that the engineer is not entitled to severance pay and other social terms 
because the engineer is a shareholder. 
The Labor Court held that employer-employee relationship may exist in parallel to the 
status of a shareholder or a director and the Court will check whether there are severable 
relationship between the ownership and control and the work for the company.  Inter alia it 
will be checked whether had the shareholder not supplied the services to the company the 
company would have been required to hire another employee; whether the company was 
the only place of employment; was the person named as “Employee” in the engagement 
agreement; how was the person declared to the Tax Authority; etc.  In this case the 
engineer was an employee of the company inter alia because the registration at the 
Companies Registrar was for the tender purposes only, the engineer did not receive any 
dividends or utilized any other right of a shareholder and, in fact, there was a separate 
agreement on remuneration for the holding of the shares, in addition to the salary.  The 
engineer was reported to the Tax Authority as an employee and also the engineer was 
subjected to the real owner of the company who set the engineer’s salary, terms and even 
terminated the employment. 
 

 לפרקה אם העסקה לא יוצאת לפועלישות משפטית ספציפית לעסקה וניתן על פי דין להקים ב. 
One may incorporate a special purpose vehicle for a transaction and liquidate it if the transaction 
falls through  

) בע"מ, 2010ע. רעננית, חברה ליזום ופיתוח בע"מ נ' הש.תא. חברה להחזקת נכס נדל"ן ( 35878-11-14[תא (ת"א) 
  עבודי]- יפו, כב' השופטת איריס לושי–, בית המשפט המחוזי בתל אביב01.10.2016

  
שלוש שנים לאחר    ם בוטל על ידי המוכר.בעל קרקע מכר נכס לחברה אשר הפרה את ההסכם ולכן ההסכ

מכן הגיש המוכר תביעה נגד החברה בגין הפרת ההסכם, אולם בין לבין פורקה החברה מרצון 
המוכר תבע על כן לא רק את החברה אלא גם את הדירקטור בחברה, אשר חתם על תצהיר בעת    וחוסלה.

 פירוק החברה ובו הצהיר כי אין לחברה חובות.
מחק את התביעה וקבע, כי הקמת ישות משפטית ספציפית לצורך התקשרות בעסקה בית המשפט 

), כמו גם פירוקה מרצון של אותה ישות Special Purpose Vehicleמסוימת ולשם ביצועה של אותה עסקה (
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כאשר העסקה מסתיימת או אינה יוצאת לפועל, אינם נוגדים את הדין ולמעשה הינם חזון נפרץ למדי 
ו. כך, שעובדה זו, כשלעצמה, אינה מקימה עילה ל"הרמת מסך" ולייחוס פעולותיה המשפטיות במקומותינ

משחוסלה חברה היא הופכת חסרת כשרות משפטית ואינה   של אותה ישות משפטית לגורמים אחרים.
     יכולה עוד לתבוע או להיתבע, אלא אם מבוצע הליך משפטי של החייאת החברה על ידי בית משפט.

מוכר השתהה שלוש שנים ובאופן שבינתיים היתה הסתמכות על ההשתהות והחברה פורקה בהעדר עוד, ה
 חוב לצד שלישי ולכן גם אין אחריות לדירקטור בגין תצהירו לפיו אין לחברה חובות וניתן לפרקה.ידיעה על 

A land owner sold real property to a company who breached the agreement, terminated 
by the seller due to a breach.  Three years thereafter the seller filed a claim against the 
company, which in the meanwhile was liquidated and erased.  Thus, the seller filed the 
claim also against the director who signed the affidavit at the liquidation process declaring 
that the company has no debts. 
The Court deleted the claim and set, that incorporation a special purpose vehicle for a 
transaction and liquidating it when the transaction is fully consummated or does not come 
through is not illegal and is in fact common.  Thus, this fact by itself does not create 
grounds for piercing the corporate veil and attributing the legal acts of the company to 
others.  Upon erasing of a company, it becomes legally incompetent and may not sue or 
be sued, unless a Court is moved to revive the company and does so. 
Moreover, the seller procrastinated for three years and in the meanwhile, in reliance on 
such delay the company was liquidated without knowledge of any debt to a third part and 
thus the director is may not be held personally liable for its affidavit declaring that the 
company has no debts and thus may be liquidated. 
 

  .    עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה4
  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

 עשה רק מקום בו הוכח כי למעסיק אינטרס לגיטימיאכיפת תניית אי תחרות תא. 
Enforcement of a non-competition clause will be made only where it was shown that the employer 
has a legitimate interest 

, 27.09.2016זורי לעבודה בחיפה, , בית הדין הא) בע"מ נ' איטלטג יבוא בע"מ1984דוד ויטנברג ( 19326-10-12סעש (חי') [
 ] מיכל נעים דיבנר כב' השופטת

  
  מעסיק הגיש תביעה נגד עובד לאכיפת תניית אי תחרות וחיובו בפיצוי חוזי מוסכם. 

בית הדין לעבודה קבע, כי על פי ההלכה אין לאכוף תניית אי תחרות שאינה באה לשרת אינטרס לגיטימי 
קעת משאבים מיוחדים ויקרים בהכשרת העובד, מתן תמורה מיוחדת של מעסיק כגון: סוד מסחרי, הש

  עבור התחייבות העובד שלא להתחרות בעתיד במעסיק ועמידה בחובת האמון בין הצדדים. 
בענייננו, לא הוכח קיומו של אינטרס לגיטימי של המעסיק. בנוסף, אמנם, העובד התקשר עם חברת 

י המעסיק אולם על פי ההסכם בין המעסיק לבין החברה מקבוצת חברות אשר אחת מהן יוצגה על יד
ממילא נאסר על המעסיק להתקשר עם חברה אחרת בקבוצה ומכאן כי תניית אי התחרות בהסכם 

  ופרשנותה היו רחבות מדי. אשר על כן, התביעה נדחתה במלואה. 
An employer filed a claim against an employee to enforce a non-competition clause and a 
contractually agreed compensation.  
The Court held that case law teaches that enforcement of a non-competition provision is 
designed to serve only legitimate interests of the employer, such as a trade secret, 
investing resources in special and expensive training of the employee, providing special 
consideration for the employee's agreement not to compete with the employer and 
compliance with the duty of trust between the parties.  
In this case, the existence of a legitimate interest of the employer was not proven. In 
addition, however, the employee had contracted with a company that is a member of a 
group of companies of which one of them was represented by the employer. However, 
according to the agreement between the employer and the company it was forbidden to 
contact with another group company by the employer and thus that non-competition 
clause in the agreement between the employer and the employee and its interpretation 
was over broad. Therefore, the claim was rejected in its entirety.  
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 ומזוהה על ידי הצרכנים בישראלסימן מסחר מוכר היטב לא יזכה להגנה אם אינו מוכר ב. 
Well-known trade mark will not be protected if it is not recognized and identified by consumers in 
Israel 

, בית המשפט המחוזי ) בע"מ2005וי.אס.מרקטינג (ישראל   'נ  Fundacio Gala Salvador Dali 13-03-11740[תא (מרכז) 
 , כב' השופט אהרון מקובר]28.08.2016לוד, -מרכז

  
חברות מסחריות עשו שימוש מסחרי בשמו של האמן הנודע סלבאדור דאלי לצורך שיווק מוצרי הלבשה 

רשום וסימן מסחר מוכר  בישראל.  לבית המשפט הוגשה תביעה בין היתר בטענה להפרת סימן מסחר
  היטב. 

בית המשפט קבע, שקיומו של סימן מסחר רשום וסימן מסחר מוכר היטב בישראל מקנה לבעלי הסימן 
תעודת זכות לשימוש ייחודי בו.  אולם, לצורך הוכחת קיומו של סימן מסחר רשום בישראל יש להציג את 

של סימן מסחר מוכר היטב יש להראות בין  ולצורך הוכחת קיומו הרישום של רשם סימני המסחר בישראל
בישראל ואין די בהיותו מוכר היתר שהסימן מזוהה עם הסימן המקורי ומוכר בחוג הלקוחות הרלוונטי 

  . בארצות אחרות
בית המשפט דחה את הטענה להפרת סימן מסחר רשום, שכן לא הוצגה תעודה מרשם סימני המסחר 

. כמו כן, נקבע כי השם סלאבדור דאלי לא מוכר בישראל בתחום של כדין המעידה כי הסימן נרשם בישראל
  דברי הלבשה וקהל הצרכנים בישראל אינו מזהה טובין מסוג זה עם האמן דאלי, על אף היותו אמן נודע.

Commercial companies made commercial use of the famous artist Salvador Dali’s name 
for marketing clothing products in Israel. A claim was filed with the Court, claiming, inter 
alia, that such companies breached a registered trade mark and also a well-known trade 
mark. 
The Court held that the existence of a registered trade mark and a well-known trade mark 
in Israel gives its owner the exclusive right to use the mark. However, in order to prove the 
existence of a registered trade mark in Israel a certificate of registration by the Israeli 
Trademarks Registrar must be presented. To prove the existence of a well-known trade 
mark one must show, inter alia, that the relevant clientele in Israel recognize the mark and 
identify it with the origin mark and it is not sufficient that the mark is familiar in other 
jurisdictions. 
The Court dismissed the claim for breach of a registered trade mark because a certificate 
of registration by the Israeli Trademarks Registrar, indicating that the mark is duly 
registered in Israel, was not brought forth. Also, it was determined that the name Salvador 
Dali is not recognized by the consumers in Israel with regards to this type of goods and 
the public does not identify the goods with the artist Dali, despite being well known artist.  
 

 המצאת כתבי בית דיןמורשה למי שאינו משמש שלוח של חברה זרה עשוי עדיין להיחשב ג. 
Even if a person is not a proxy of a foreign company he may still be legally served for the company 

, המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב 01.09.2016ניו איי לונדון בע"מ נ' אסף רביב,   16-01-5021תא (ת"א) [
 ]מאיר-יפו, כב' השופטת דניה קרת –

ר ומנכ"ל בחברה שהינה בעלת מניות של חברה זרה תחת הנחה כי הינו כתב בית דין הומצא אל דירקטו
  מורשה בניהול העסקים של החברה הזרה בעוד שאותו אדם טען כי כלל אינו מורשה. 

בית המשפט קבע, כי עצם היותו של אדם דירקטור ומנכ"ל בחברה שהינה בעלת מניות של חברה זרה אינו 
כח כי קיים קשר אינטנסיבי בין בעלת המניות לבין הדירקטור והמנכ"ל הופך אותו למורשה. יחד עם זאת, הו

ביחס לעסקי החברה הזרה, אף אם המדובר בצד הטכני של העסקים, עובדה המחילה את התנאי לפיו 
  המדובר במורשה לצורך המצאת כתבי בית דין, גם אם אינו משמש שלוח של החברה.

A director and CEO of a company that owns shares of a non-Israel company was legally 
served for the company under the assumption that he is a licensed business manager of 
the foreign company.  
The Court held that the fact that such individual serves as a director and CEO of a 
company that owns shares of a foreign company does not make him authorized to be 
served. However, it was proved that there is an intense relationship between the 
shareholder and the director and CEO in relation to the business of the foreign company, 
even if it's about the technical side of the business, which is sufficient for establishing the 
conditions under which he can legally served for the foreign company, even if he is not 
used as a proxy of the foreign company.  
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  מכרזיםעדכוני      .5
Tenders Law Updates 

  לאחר פתיחת ההצעות ייעשה רק במקרים קיצוניים וחריגיםביטול מכרז 
Cancellation of a tender after opening the bids shall be made only in extreme and exceptional cases  

המשפט  תחבורה בע"מ, ביתהחברה הלאומית לתשתיות  -דרך בטוחה בכבישים בע"מ נ' נתיבי ישראל  58031-08-16[עתמ (ת"א) 
 דר' קובי ורדי]השופט נשיא ה, כבוד סגן 15.09.2016מנהליים, משפט לעניינים -יפו בשבתו כבית -המחוזי בתל אביב 

  כדין.    הצעתםעדת מכרזים קיבלה החלטה על ביטול מכרז למרות שמספר רב של מציעים הגישו ו
לשפר את  יםקומו מאפשר למציעם מכרז אחר במביטול מכרז הגורר פרסובית המשפט קבע, כי 

במכרז המקורי ובכך פותח פתח להתקשרויות בחוזה עם מציע שלא היה זכאי לזכות ו יהםהצעות
צעד של  שיש להימנע ממנו. צעד חריג וקיצוני  הואביטול מכרז בין המציעים. לכן,  נפגע עקרון השוויון

, תוך זהירות רבה ושימוש בסנקציה זו של פגם שאינו ניתן לתיקוןרק במקרה  ביטול המכרז יינקט
במקרה דנן התקבלו טענות העותרים ונקבע כי ועדת המכרזים אינה רשאית לבטל   מצמצם.באופן 

היה בשלב מתקדם, לאחר פתיחת ההצעות, ומכיוון שהחלטה המועד לביטול המכרז את המכרז שכן 
  התקבלה בדרך לא ראויה וללא הצדקה.

A tenders committee decided to cancel a tender despite the fact that a large number of 
bidders duly submitted their bid.  

The Court held that cancellation of tender is followed by issuance of a new tender under 
which bidders are able to improve their offers and it thus opens the door for contracting with 
a bidder that was not eligible to win the original tender and thereby the principle of equality 
between bidders is jeopardized. Cancellation of a tender is an unusual and extreme step 
which should be avoided. A step of cancellation of the tender will take place only upon 
existence of a defect that cannot be remedied and such sanction is to be exercised narrowly 
and with caution. In this case the petitioners claims were accepted by the Court and it was 
determined that the tenders committee was not allowed to cancel the tender because of the 
advanced stage the tender was in, after the opening of the bids, and because the decision 
was made improperly and without justification. 

  עדכוני מקרקעין.    5
Real Estate Updates 

  ייב לגלות מיוזמתו למשכיר כי הוא בעל עבר פליליאינו ח שוכר
A lessee has no duty to disclose on lessee’s own initiative past criminal records 

  , כב' השופט אמיר ויצנבליט]08.10.2016, בית משפט לתביעות קטנות בהרצליה, פלוני ואח' נ' פלונית ואח' 3109-08-16[ת"ק 

  בעל עבר פלילי.  ר ביטל הסכם עם שוכר לאחר שהתגלה לו בדיעבד כי השוכר משכי
בית המשפט קבע, שהיקפה של חובת הגילוי המוטלת על צד במשא ומתן תלויה בנוהג שבין הצדדים 

מיוזמתו  לגלותובנסיבות והכל בהתאם למאפיינים הספציפיים של העסקה. לא מוטלת חובה על שוכר 
 בעלגם אדם ש ככל שלא קיימת רלוונטיות למשכיר וזאת בשל האינטרס הציבורי את עברו הפלילי

ובכך יתאפשר שיקומו וכן בשל הפגיעה הקשה  עבר פלילי יוכל למצוא קורת גג לו ולבני משפחתו
השכירות ולכן לא הוכח כי הסכם טרם נכרת ר עניין זה ורילב המשכיר לא פעלבמקרה דנן,   בפרטיות.

 בנסיבות אלה לא חלה על השוכר חובת גילוי וביטול הסכם השכירות  רלוונטי למשכיר.עניין זה היה 
     את המשכירים בפיצויים בגין הנזקים שנגרמו להם.בית המשפט , לכן חייב שלא כדיןנעשה 

A lessor terminated the lease after discovering that the lessee has a criminal record. 
The Court held that the scope of the disclosure requirement of a party during negotiations 
depends on the practice between the parties and the specific circumstances of the 
transaction. There is no duty on a lessee to disclose on its own initiative past unless this 
relevant to the lessor and this is due to the public interest that a person with a criminal 
record may still be able to find a shelter for him and his family and thus be able to 
rehabilitate and also due to the severe damage of privacy.  In this case, the lessor did not 
act to investigate this matter before the lease agreement was execute and thus it was not 
shown that this was of relevance to the lessor. Under such circumstances, there was no 
disclosure duty on the lessee and the termination of the lease agreement was done 
unlawfully.  Thus the Court ordered that the lessor will compensate the lessee.  
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  יאיר אלוי, עו"ד / שלא רשם בישראל מוכר היטבסימן מסחר ההגה על 

גם בישראל רישום סימן מסחר מקה לבעל הסימן זכות לשימוש ייחודי בו, אך האם קיימת הגה 

עם  מזוהים באאך למרות זאת אים רשומים בישראל  המוכרים היטב מחוץ לישראל אך לסימים

המוצר? האם עוסק בישראל יכול לעשות שימוש, ללא רשות של הבעלים, בשם מסחרי אשר ידוע 

  ומוכר בעולם אך איו רשום בישראל? 

דובר על מקרה שבו עשה שימוש מסחרי  במקרה שדון לאחרוה בבית המשפט המחוזי מרכז לוד

כי  קבע,בית המשפט י לצורך שיווק מוצרי הלבשה בישראל.  בשמו של האמן הודע סלבאדור דאל

השם סלאבדור דאלי לא מוכר בישראל בתחום של דברי הלבשה וקהל הצרכים בישראל איו 

מזהה טובין מסוג זה עם האמן דאלי, על אף היותו אמן ודע ועל כן דחה את הטעה כי מדובר 

  באותו מקרה.בסימן מוכר היטב המזכה בהגה 

 מדיה חברה ,סימן שבבעלות אדם שהוא אזרחכסימן המוכר היטב בישראל החוק בישראל מגדיר 

, תושב קבוע בה או שיש לו בה מפעל עסקי תעשייתי פעיל, ואפילו הסימן איו סימן (באמת פריז)

   . בישראל או אין משתמשים בו בישראלמסחר רשום 

 :ין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראללעהחוק בישראל מוה שי שיקולים 

מוכר בחוגי הציבור הוגע לעין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי המידה שבה הסימן "

. עם זאת, רשימה זאת איה מהווה רשימה סגורה והחוק מאפשר להתייחס גם "השיווק

  לשיקולים וספים. 

שימוש בזכות לאף אם איו רשום, יזכה את בעליו  ,היטבסימן מסחר מוכר על פי הדין בישראל 

כך   ייחודי בסימן לעין טובין שלגביהם הוא מוכר היטב בישראל או לעין טובין מאותו הגדר.

למשל, לא יתן יהיה לעשות שימוש בסימן מסחר כדוגמת מקדולדס לצורך שיווק המבורגרים, 

 חר בישראל.  גם אם המילה "מקדולדס" לא רשמה כסימן מס

המטרה היא להגן על המויטין הברור והייחודי שרכש אותו סימן בפועל, גם אם רישום פורמלי 

לא עשה לגביו.  בתי המשפט אימצו מבחים שוים על מת לקבוע האם סימן הוא מוכר היטב 

 מידת ההכרה של הסימן; מידת והיקף השימוש בו; מידת, היקף ומשך הפרסוםבישראל, כגון: 

שיתן לו; ההיקף הגיאוגרפי של גורמים אלה; דרגת ייחודיותו הטבועה או הרכשת של הסימן; 

ידי צדדים שלישיים; אופי הטובין או השירותים וערוצי הסחר -מידת השימוש בסימים דומים על

לטובין או לשירותים הושאים את הסימן; המידה שבה מויטין הסימן מסמל טובין איכותיים; 

  . הערך המסחרי המיוחס לומידת ו

יודגש, כי היקף ההגה ואופן יישום מבחי העזר הללו תלויים בהתאם לסיבותיו של כל מקרה 

לגופו. לכן, על מת להכריע בשאלה האם יתן לעשות שימוש בסימן מסויים, אשר עשוי לזכות 

ת שיבחן את הושא להגה לאור היותו 'מוכר היטב', מוצע לפות לעורך דין העוסק בתחום על מ

  לעומק ובהתאם להלכות הרלווטיות בושא זה.    

  

                                                 
 ) 'ו עורך דין במשרד עורכי הדין אפיק ושותי היעו"ד יאיר אלוwww.afiklaw.com המתמקד בכל קשת התחומים של המשפט (

האזרחי והמסחרי, לרבות בתחום המקרקעין, ליווי משפטי למוכרים ורוכשים, יהול משא ומתן ויסוח הסכמי מכר ורכישה.  אין 
דין המתמחה בתחום זה בטרם קבלת כל החלטה בושאים  בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך

  .afiklaw@afiklaw.comאו במייל:  609.3.609-03המתוארים בסקירה זו. לפרטים וספים: 
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Protection of a Well known trademark that was not registered in Israel/ Yair Aloni, Adv.  

Trade mark registration bestows upon its owner the exclusive right of using it, but is 
there a protection in Israel also for international well knows marks that were not 
registered in Israel, but are identified with the product? Can one use such mark in 
Israel without the permission of its owner,  where the mark is known and recognized 
globaly but is not dully registered in Israel? 

In a case recently discussed in the Central Lod District Court regarding a commercial 
use of the name of the famous artist Salvador Dali was made for the purposes of 
marketing apparel products in Israel. The Court held that the name Salvador Dali is 
unfamiliar in Israel in the market of apparels and the consumer audiences in Israel 
does not recognize this type of goods with the artist Dali, despite being a well-known 
artist.  Thus, the Court dissmissed the argument that the name is a well known mark 
that entitlles protection. 

Israeli law defines a well-known mark as a mark owned by a person who is a citizen, 
a member country (under the Paris Convention for the Protection of Industrial 
Property), a permanent resident or has an active industrial business in it, even if the 
mark is not a registered trademark in Israel or used in Israel. 

Israeli law sets two tests for determining whether a trademark is a well recognized 
mark in Israel: "The extent to which the mark is recognized in the relevant public 
circles and the extent to which it is recognized as a result of marketing effort".  
However, this is not a closed list and the law is open to other considerations. 

Under Israeli law a well-known trade mark, even if not registered, will grant its owner 
exclusive use in Israel of the mark in respect of the goods for which the mark is well 
known for, or for goods in of the same class. Thus, for example, one may not use a 
trade mark such as "McDonalds" for the purpose of marketing hamburgers even if the 
word “McDonalds” was not registered as a trademark in Israel. 

The objective is to protect the reputation and the mark’s obvious distinction acquired 
in practice, even if the formal registration was not made. Courts have adopted 
different tests to determine whether a mark is a well-known mark in Israel, such as the 
degree of recognition of the mark; The degree and extent of its use; The extent, scope 
and duration of publicity given to it; The geographical scope of those factors; The 
degree of the inherent or acquired uniqueness of the mark; The degree of use of 
similar marks by third parties; The nature of the goods or services and trade channels 
for the goods or services bearing the mark; The extent to which the mark signifies 
reputation of quality goods; and the extent of the commercial value attributed to it. 

Note, that the scope of protection and how these tests will be applied depend on the 
circumstances of each case. Therefore, in order to determine whether a particular 
mark, which may be protected for its 'well known' character, can be used it is advised 
to consult with an attorney who practices such matters for further examination of the 
issues. 

                                                 
 Yair Aloni is a senior associate at Afik & Co., Attorneys and Notaries (www.afiklaw.com), emphasizing on commercial and civil 
law, including real estate, legal advice to purchasers and sellers and negotiations of purchase and sale transactions. 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 



recognising the world’s



Bahrain

Botswana

israeL

LeBanon

morocco

mozamBique

nigeria

israeL

kenya

nigeria

qatar

south africa

Arbitration

top tier law firm 

Excellence in commercial law

Boutique law firm 

Excellence in M&A law

it lawyer of the year 

Arbitration lawyer of the year

Boutique M&A law firm 

MEnA law firm 

Arbitration lawyer of the year

full service law firm 

commercial law firm 

life sciences lawyer of the year 

M&A law firm 

Patents lawyer of the year 

sports & Entertainment lawyer of the year 

top tier in Patent law

Project finance lawyer of the year

telecoms law

iP law

real Estate lawyer of the year

financial Markets law firm

law firm

Boutique commercial law firm

Excellence in rental Property law

franchise  law firm

Haya Rashed Al Khalifa Law Firm

Zu’bi & Partners Attorneys & Legal Consultants

Luke & Associates

KH Law

Afik & Co Attorneys & Notary

Jonathan Klinger

Nayla Comair-Obeid

Rami Smayra

El Meouchi Law Firm

Azzedine Kettani

Fernanda Lopes & Associados - Advocados

Osuya & Osuya Law Firm 

Barry Levenfeld

Herzog Fox & Neeman

Liad Whatstein

Dotan Baruch

Gilat, Bareket & Co, Reinhold Cohn Group

Oliver Fowler

Nyamogo & Nyamogo Advocates

Stillwaters Law Firm 

Olayimika Olasewere

Simmons & Simmons

Gulf Legal Consultants

Smiedt & Associates

Marlon Shevelew & Associates Inc

ENSafrica

8786

africa & the miDDLe east


	n216
	a216
	ep216

