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Afik & Co. marks the crash of Space Shuttle Colombia and demise of Israeli astronaut Ilan Ramon (June 20, 1954 – February 1, 2003 

   אפ הקים אותו בעצמו. מותר לו? -החבר שרציתי להקים איתו סטארט .     מאמר:1
Article: The friend with whom I planned to establish a start-up did it by himself. Can he?   

  ., ממשרד אפיק ושות'עמרי ברקןמאת עו"ד הגנה על רעיון לפי חוק זכות יוצרים  מאמר בנושא
An article by Omri Barkan, Adv. on protection of an idea according to the Copyright Act.    

  עדכוני תאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערך.    2
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יעה מדובר בשאלה עובדתית משולבת עם שאלה משפטית בעוד שחברה צריכה לקיים הליכים לאישור הגשת תב :מחוזי חיפה

 .ולכן לא תסולק על הסף תביעה שהוגשה
A company cannot sue a shareholder without due procedures to approve filing the claim 
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    .והאמונים החלה על מנהלים בחברה
Ignoring the client’s financial ability of a customer may be deemed breach of the duty of care and fiduciary duty of 
directors of the corporation. 
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An agreement executed following a tender will be construed pursuant to tender publisher's intent 
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Termination of negotiations after all the conditions were agreed for maximize profits is a lack of good faith 
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עיצומים כספיים על אי סימון מוצרים או הפרש בין סימון המוצרים הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן רשאית להטיל : שלום ת"א
  .למחיר בקופה

The Authority of Consumer Protection is empowered to impose substantial financial sanctions in case of non-marking of 
product prices 

  עדכוני מקרקעין:    .4
Real Estate Updates 

 הסכם שיתוף במקרקעין אינו דורש מסמך בכתב
  .הסכם שיתוף יכול להיכרת בדרך של התנהגות של בעלים משותפים במקרקעין ומתן חזקה בלעדית למי מהםם:  -שלום י

  
A joint tenancy agreement in real estate does not require a written document 
 

  
מידעאיש וכולל  9,100עיים לקהל של כ אחת לשבו ץמופהמשרד אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון,  המגזין המקצועי שלאפיק משפטי הוא 

   המעניינים את הקהילה העסקית והינם בתחומים בהם עוסק המשרד.  עסקיים-מקצועי תמציתי בנושאים משפטיים
  אנא הסירו/צרפו אותי לרשימת התפוצה". ובכותרת לכתוב " newsletter@afiklaw.com להסרה או הצטרפות יש לשלוח מייל לכתובת 

ייעוץ משפטי ובכל נושא במגזיןאמור בלכל אדם ובלבד שיועבר בשלמות וללא כל שינוי. אין  וניתן להעבירמגזין זה כפוף לזכויות יוצרים אך 
  מומלץ לפנות למשרדנו על מנת שהעובדות תיבחנה היטב בטרם תתקבל החלטה כלשהי.

  http://www.afiklaw.com :  למאגר פרסומים קודמים
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  אפ הקים אותו בעצמו. מותר לו? -החבר שרציתי להקים איתו סטארט  מאמר:. 1

Article: The friend with whom I planned to establish a start-up did it by himself. Can he?      
  

   בישראל.  הגנה על רעיון לפי חוק זכות יוצרים בנושא מאמר
  

An article on protection of an idea according to the Israeli Copyright Act.      
 

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

http://www.afiklaw.com/files/articles/a223.pdf  

העוסק במשפט המסחרי, דיני ), www.afiklaw.com(משרד אפיק ושות' מ ,עמרי ברקןעו"ד המאמר הוא מאת 
 חברות והגירה.  

   
The article is by attorney Omri Barkan, Adv. of the law office of Afik & Co., Attorneys and 
Notary (www.afiklaw.com) whose main practice areas are commercial law, corporate law 
and immigration. 
 

  ךתאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערעדכוני . 2
    Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 

  אינה יכולה להגיש תביעה נגד בעל מניות ללא הליכים כדין לאישור הגשת התביעה חברה . א
A company cannot sue a shareholder without due procedures to approve filing the claim 

, בית המשפט המחוזי בחיפה, כב' 20.01.2017נ' גרייס גרופ קבוצת האחים חן בע"מ,  אהרון חן 12707-10-14[תא (חי') 
השופטת בטינה טאובר]

 
במסגרת סכסוך בין בעלי מניות המחזיקים כל אחד מחצית המניות בחברה טען האחד כי השני השתלט על 

בעל המניות    ח התובע.החברה ומנהל אותה שלא לטובתה אלא לטובת האינטרסים האישיים שלו תוך קיפו
 השני הגיש תביעה שכנגד בשמו ובשם החברה.

בית המשפט דן בדרישה לסלק על הסף את התביעה שכנגד של החברה מכיוון שהחברה לא קיבלה 
הואיל ומדובר בשלב ראשוני של ההליך    החלטה של האסיפה הכללית שלה המאשרת להגיש את התביעה.

ת האם החברה קיבלה החלטה כדין להגיש את התביעה ולכן הנושא קבע בית המשפט שיש לבחון עובדתי
 יידון במסגרת ההליך ולא בהליך מקדמי.

   
In a dispute between shareholders holding half of the shares of a company one argued 
that the other took over the company and is managing it against its interests and for his 
personal interest while oppressing the claimant.   The other shareholders filed a 
counterclaim in his behalf and on behalf of the company. 
The Court discussed the motion to reject the company's counterclaim a priori because the 
company did not accept a resolution of the general meeting of its shareholders approving 
the filing of the claim.  Because it is a preliminary stage of the proceedings the Court held 
that this issue should be reviewed after considering factual issues as to whether the 
company duly resolved to file the counterclaim and thus the issue will be decided as part 
of the proceedings and not in a preliminary process. 
 

  אמונים של מנהלים זהירות וחובות  תלהוות הפר ההתעלמות ממצבו הפיננסי של לקוח עשוי .ב
Ignoring the client’s financial ability of a customer may be deemed breach of the duty of care and 
fiduciary duty of directors of the corporation  

נצרת, כב' השופט זיאד זי בבית המשפט המחו, 29.12.2016בן אהרון ואח', נ'  יוסף ואח'-תל 4663-11-11) נצרת( ת"א[
     ]הווארי

  
-ירים בתאגיד נתבעו, בין היתר על כך שהתרשלו בכך שאיפשרו אספקת סחורה ללקוח עלשני מנהלים בכ

  אף העובדה שהפסיק שצבר חוב הולך וגדל כלפי התאגיד. 
בית המשפט קיבל את התביעה וקבע, כי המנהלים התעלמו ממצבו הכלכלי של הלקוח, העלימו מידע 

לת התאגיד, והמשיכו לספק סחורה ללקוח, תוך שהם בדבר מצבו האמיתי, הציגו דיווחים כוזבים בפני הנה
פעלו בניגוד להנחיות הדרג הממונה עליהם ובניגוד לייעוץ משפטי שקיבלו בנוגע לפעילותם זו. בכך הפרו 
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  כלפי התאגיד ולכן חוייבו לשאת בנזקים שנגרמו לתאגיד.  המנהלים את חובות הזהירות והאמונים 
Two senior managers in a corporation were sued, inter alia because they were negligent 
in enabling the continuing supply of goods to a costumer, despite an increasing debt of 
the customer towards the corporation.  
The Court accepted the claim and held that the managers ignored the financial ability of 
the costumer, concealed critical information as the status of the customer, presented false 
reports to the management of the corporation and continued to supply goods to the 
costumer, while they were acting contrary to the instructions of the corporate’s 
management and the legal advice they received.  In this the directors breached their duty 
of care and fiduciary duty and were found liable for the corporate’s damage.       
 

  עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה. 3
  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

  הסכם שנכרת בעקבות זכיה במכרז יפורש לפי כוונת מזמין המכרז .א
An agreement executed following a tender will be construed pursuant to tender publisher's intent 

, בית המשפט המחוזי בחיפה, 15.01.2017, צח שרותי הסעות בע"מ נ' מועצה אזורית משגב -שחר  15858-05-12תא (חי') [
    קיסרי] לכסנדראכב' השופט 

  
ברת חלפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהיא משתמעת מתוך בית המשפט קבע, יש לפרש את החוזה 

לאחר הסעות זכתה במכרז והתקשרה בחוזה עם רשות מקומית להפעלת הסעות בשלושה מסלולים. 
ואיחדה את המסלולים את תכנית קווי ההסעות חד צדדית  הרשות המקומית שינתהחתימת ההסכם 

  ., שטען שמדובר בהפרת הסכםבהתאם לצרכי העירייה, שינוי שהסב להפחתה בהכנסות קבלן ההסעות
ובמידה חוזה, ההצדדים, כפי שהיא משתמעת מ לפי אומד דעתיש לפרש את החוזה כי בית המשפט קבע, 

נוסח החוזה משקף רק את כוונת המזמין כשמדובר במכרז . נסיבותמתוך ה –שאינה משתמעת ממנו 
הוראה מפורשת ההסכם לא כולל   .באשר למטרתו ולתכליתו, והמשתתף במכרז מוחזק כמי הסכים לכך

 . הפרת הסכםולכן אין מדובר בהגבלה על צירוף קווים ואין כל  מהו מסלול אוהמגדירה מהו קו הסעה 
A transportation company won a tender and entered into an agreement with the 
municipality to operate three shuttle lines. After execution of the agreement the 
municipality unilaterally changed the shuttles lines and unified lines according to the 
municipality's needs, a change that reduced the transportation company's revenues and 
resulted in a breach of contract claim. 
The Court held that a contract should be construed according to the intention of the 
parties, as implied from the contract and if the contract does not imply - from the 
circumstances.  In the case of a tender the contract's language reflects only the intent of 
the publisher of the tender as to the object and the purpose of the tender and the bidder is 
deemed to have agreed to those.  The agreement does not include a specific provision 
defining what a `route` or a `shuttle line` is and there was no restrictions on lines 
consolidation and thus no breach of contract exists. 
 

  הפסקת משא ומתן לאחר שהוסכמו מלוא התנאים כדי למקסם רווחים מהווה חוסר תום לבב. 
Termination of negotiations after all the conditions were agreed in order to maximize profits is a lack 
of good faith 

  , כב' השופט יונה אטדגי]25.12.2016יפו,  –אורלי לוי נ' אלון רם, בית המשפט המחוזי בתל אביב  28358-10-15הפ (ת"א) [ 
  

  וג לפתע הבעלים מהחלטה למכור את הדירה לפני שנחתם הסכם. משא ומתן למכירת הדירה נס םבסיו
דעת מלאה בית המשפט קבע שכל צד למשא ומתן רשאי לפרוש ממנו בכל שלב, כל עוד לא הביע גמירות 

להתחייב בחוזה ובכפוף לחובת תום הלב. ככלל, הסעד שיינתן במקרה של הפרת החובה לנהוג בתום לב 
בעד הנזק שנגרם עקב המשא ומתן", היינו פיצויי הסתמכות.  במקרים חריגים  במשא ומתן הוא "פיצויים

הדירה נסוג בעל ניתן לתבוע פיצויי קיום שמשמעם פיצוי בגובה הרווח שהיה נגרם אילו נאכף ההסכם.  
 תמורה גבוההמהמשא ומתן לאחר שהוסכמו כל התנאים והפרטים שנגעו לעסקה משום שביקש לקבל 

  לפיצוי בשל כך. יותר עבור הדירה ולכן אמנם לא ייאכף ההסכם אך המדובר בחוסר תום לב והרוכש זכאי 
At the end of negotiations but before the agreement was signed the apartment owner 
suddenly withdrew his decision to sell the apartment. 
The Court held that any party to negotiations may withdraw at any stage, as long as such 
party did not express full commitment to be bound by contract and subject to the 
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obligation to act in good faith.  As a general rule, the remedy in the event of breach of the 
duty to act in good faith during negotiations is "compensation for damage caused due to 
the negotiations", i.e. reliance damages. In exceptional cases, one may sue for 
expectation damages which are damages in the amount of profit had the agreement been 
enforced.  In this case, the owner withdrew from the negotiations after all the conditions 
and details pertaining to the transaction were agreed because he sought to get a higher 
price for the apartment.  Thus, the agreement will not be enforced but it is lack of good 
faith and the purchaser is entitled to compensation for that. 
 

 לרשות להגנת הצרכן סמכות להטיל עיצומים כספיים משמעותיים במקרה של אי סימון מחיריםג. 
The Authority of Consumer Protection is empowered to impose substantial financial sanctions in 
case of non-marking of product prices 

ת משפט השלום בתל , בי11.01.2017טיב טעם רשתות בע"מ נ' הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן,  47438-11-15עשא (ת"א) [
 ]יפו, כב' השופטת רחל ערקובי -אביב 
  

התואם סימון מחירים  המחייבשורה של הפרות של חוק הגנת הצרכן  הביצעמזון ר כלממ םימרכולרשת 
  . לבית המשפט כךערערה על היא והוטל עיצום כספי  הרשתעל מחיר אשר נגבה בפועל בקופה. 

אי סימון מחירים או פערי נכנס לתוקפו לאחרונה שעל סמך התיקון כי קבע דחה את הערעור ו בית המשפט
 22,000עד של להטיל עיצומים כספיים מאפשרים לרשות להגנת הצרכן  מחיר הנגבהלבין הסימון  מחירים

   לכל הפרה במקרה של פערי מחירים.₪  45,000לכל הפרה במקרה של אי סימון מחירים וכן סכום של ₪ 
A supermarket chain made a series of violations of the Consumer Protection Act requiring 
marking of products prices identical to that charged at the cashier.  The chain was fined 
and it appealed to the Court.  
The Court rejected the appeal and held that pursuant to the amendment that came into 
effect recently failure to duly mark the price on products or price differences empowers 
the Authority of Consumer Protection and Fair Trade to impose substantial financial 
sanctions in the amount of up to ILS 22,000 per violation in the event of failure to mark 
prices and up to ILS 45,000 per violation of price differences. 

 
  עדכוני מקרקעין. 4

Real Estate Updates 
 הסכם שיתוף במקרקעין אינו דורש מסמך בכתב

A joint tenancy agreement in real estate does not require a written document 
, בית משפט השלום בירושלים, כב' סגן הנשיא השופט אברהם 05.01.2017מוחמד עליאן נ' חמדי עליאן,  4060-06-15ם) -[תא (י
 רובין]

  
לאחר שהנושה ביקש לממש את השיעבוד טען אחיו של    אדם נטל הלוואה מאדם אחר ושיעבד לטובתו חנות.

 לשישה אחים ולא רק לאדם שמישכן אותה. הורשה יאהלווה שלא ניתן היה למשכן את החנות מכיוון שה
בית המשפט קבע שלמרות שעסקה במקרקעין דורשת הסכם בכתב כתנאי לתוקפה, הסכם שיתוף במקרקעין 

החנות הורשה לשישה אחים יחד עם שאר נכסי המקרקעין של האב, אולם   יכול להיכרת גם בהתנהגות.
כך, אין מניעה שהלווה   חד חזקה יחודית בחלק מהם.האחים בפועל חילקו ביניהם את הנכסים כך שלכל א

   ימשכן את זכותו החוזית במסגרת הסכם השיתוף בין האחים והשיעבוד תקף.
  

A person borrowed from another and pledged a shop to secure the debt.  When the creditor 
wanted to fulfil the pledge the brother of the borrower claimed that the shop could not have 
been pledged because it was inherited to six brothers and not only to the debtor.   
The Court held that although a transaction in real estate requires a written document for its 
validity, a joint tenancy agreement may be entered into by behavior of the joint tenants.  The 
shop was bequeathed to six brothers together with other real estate assets of the father but 
the brothers effectively distributed between themselves the assets so that each had 
exclusive possession of different assets.  Thus, there is no legal barrier preventing the 
debtor from pledging his contractual rights under the joint tenancy agreement between the 
brothers and the pledge is valid. 
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 *עו"ד ,עמרי ברקן / ?מותר לו בעצמו.הקים אותו אפ - רטאסטשרציתי להקים איתו  החבר

ועוד,  "קוספט", לוגו, לגבש תכית עסקיתומתחילים ביחד רעיון למיזם  יםרוקמשלושה חברים 

כי  ,מהם יום אחד מגלים שיים . זחהמיזם של דבר  ים, בסופואפ רב-אך כרעיוות סטארט

   .  האם קיימת להם זכות בעסק החדש?עסק המבוסס על אותו הרעיוןהשלישי פתח 

עוסק במקרה דומה, בו שלושה בעלי עסקים  2016בסוף בבית המשפט בתל אביב פסק דין שיתן 

אלכוהול מוזלת בפריסה ארצית. לצורך קידום רקמו יחד רעיון חדשי להקמת רשת חויות 

המיזם לא רק שגיבשו תכית עסקית אלא אף החלו בקידום גיוס משקיעים, בחירת מיקומים 

בית מועדפים לסיפים, עיצוב לוגו, בחית עלויות, פגישות עם יועצים ועוד.  למרות האמור, 

ו מעה על רעיון בלבד, אלא על המשפט דחה את התביעה וקבע כי חוק זכויות יוצרים אייק הג

הסתכמו ב"גישושים ראשויים" ללא ביצוע  פעולות ה"שותפים"כל  מקרה זהדרך ביטויו, וב

   .מצדם פעולות אקטיביות

להכיר בו  דרישה של יזםקיבל בית המשפט בפסק דין שיתן לפי מספר שים דווקא , להבדיל

אפ ייחודי (להבדיל מרעיון - רטאדובר בסט . באותו מקרהעסקיכבעל זכויות יוצרים ברעיון 

אשר הוצע לרשות , DNAבאמצעות בדיקת שלא יקו אחרי כלבם כלבים  בעלי לאיתורשיווקי) 

מקומית שהחלה לבצעו בעצמה.  בית המשפט קבע שליזם יש את זכות היוצרים ברעיון העסקי 

, בושא מחקריםביצוע ידי -ו עלמימושלפעל רבות אף אלא  ,הגה את הרעיוןמכיוון שהוא לא רק 

כך, כדי לקבוע האם יש ליזם זכות יוצרים ברעיון שהגה, של העלויות.  ןוביצוע "פיילוט" ואף מימ

  תיבחן ייחודיות הרעיון, אך גם הפעולות שקט היזם לקידום הוצאת הרעיון לפועל.  

, כדי לוודא מוסדר בין מספר שותפים לרעיוןהאמור מעלה מדגיש את הצורך בהסכם מייסדים 

שגם אם הרעיון לא עומד בדרישות להכרה בזכויות יוצרים של מי מהם, יוסדר באופן ברור מעמד 

בוה את הצדדים בייהם, כדי למוע סכסוכים עתידיים לגבי מי בעל הזכויות.  כשעורך הדין 

שלא  בוודאי  התחייבויות מימון וכדומה.ההסכם, יוכסו למסמך גם סוגיות חשובות וספות כ

, מומלץ לקחת הסכם סטדרטי או הסכם שוצר עבור אחרים ואיו מותאם לסיבות המקרה

ואשר תוצאתו עלולה להיות הרסית, בין בהיבט זכויות הצדדים, בין בהיבט המס ובין בתחומים 

אפים -רטאבוודאי שרצוי שלא "לחסוך" ולהיעזר בעורך דין אשר איו בקיא בתחום הסטאחרים.  

   בעל יסיון מספיק.או איו 

                                                 
אין בסקירה  , העוסק בין היתר במשפט המסחרי, דיי חברות והגירה. עורך דין במשרד אפיק ושות' והי עמרי ברקןעו"ד  *

בטרם קבלת כל החלטה בושאים  המתמחה בתחום זהכללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין 
  afiklaw@afiklaw.com., או באמצעות הדואר האלקטרוי: 6093609-03: לפרטים וספים המתוארים בסקירה זו.
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The friend with whom I planned to established a start-up did it by himself. Can he? / 

Omri Barkan, Adv.* 

Three friends developed an idea for a new venture and began formulating a business 
plan, a concept, logo etc., but like many other start-ups eventually the project was 
abandoned. One day, two of the friends discover that the third established a start-up 
based on the same idea. Do they have any right in the business?  

A similar case was decided by the Tel Aviv Court at the end of 2016. Three 
businessmen had an innovative idea for a network of a nationwide discounted liquor 
stores.  To promote this venture, not only did they build a business plan, but they also 
began pitching the idea to investors, selecting locations for branches, designing logo, 
reviewing costs, meetings with expert advisors, etc.; Despite this, the Court dismissed 
the claim and held that the Copyrights Act does not protect an idea, but only protects 
methods of expression of an idea, and in this case all of the partnerss activity 
summed-up to initial searches, without any real actions.  

As opposed to the case above, in another case the Court did receive a request of an 
entrepreneur to recognize him as the owner of the copyrights of his idea. That case 
dealt with a unique start-up for detecting dog owners who did not clean after their 
dogs by utilizing DNA tests.  The concept was suggested to a local authority, which 
began to utilize it by itself. The court accepted the claim and held that the 
entrepreneur holds the copyrights on his idea, not only because he initiated it, but also 
because he made many actions to implement his idea, including executing a study 
research and running a “pilot”, all while bearing all the financial costs. Thus, to 
determine whether the entrepreneur has the right to demand copyright recognition for 
his idea it is necessary to examine the uniqueness of the idea, but also the actions 
taken by the entrepreneur to promote his idea.  

The above stresses the need for a founders agreement between co-entrepreneurs to 
ensure that even if the idea does not meet the prerequisites for copyrights of any one 
of them, the parties’ relationship shall be clearly regulated in order to avoid future 
disputes over who owns the copyrights in the idea.  When the lawyer structures the 
founders agreement, the document shall incorporate other important issues such as 
financing obligations and the sort.  It is certainly not advisable to download a standard 
agreement or other agreement that was prepared for different circumstances and does 
not fit the exact circumstances of the case.  Such may lead to devastating results, 
whether with regards to the rights of the parties, the tax aspect or other issues.  It is 
also not advisable to “save” funds and to approach an unexperienced attorney with not 
enough knowledge or experience in the field of start-ups.    

                                                 
 *Advocate Omri Barkan is an attorney at the law office of Afik & Co., Attorneys and Notary 
(www.afiklaw.com) whose main practice areas are commercial law, corporate law and immigration. 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 
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