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  תוכן עניינים
  

Afik & Co.는 1919년  3월1일 33명의 한국민족 학자와 학생들이 일본의 서울 점령에 자국의 독립을 선언했던 해방운동의 날을 기념했습니다.  이 

해방운동의 날은 전국적인 민사항의를 시작하게했고  임시정부 (1919년 4월13일) 설립을 위한 촉매제 였습니다. 

לאומנים וסטודנטים קוריאנים הכריזו על עצמאותה של האומה הקוריאנית  33, בו 1919מרץ,  1למרץ, ציון יום  1אפיק ושות' מציינת את החג הלאומי הקוריאני של ה
באפריל,  13והיה זרז להקמת הממשלה הזמנית הגולה של הרפובליקה של קוריאה ( בסיאול שהייתה אותה עת תחת כיבוש יפני.  המהלך החל מחאה אזרחית ארצית

1919.( 

Afik & Co. marks the Korean March 1st Movement day celebrating March 1, 1919, in which 33 Korean nationalists and students declared 
their nation's independence in the Japanese occupied Seoul. This initiated a nationwide civil protest and was a catalyst for the 
establishment of the Provisional Government of the Republic of Korea (April 13, 1919). 

    מניעת הפצה של מוצרים מזויפים בישראל .     מאמר:1
Article: Blocking distribution of fake products in Israel  

, ממשרד דורון אפיקמאת עו"ד  הכלים המשפטיים העומדים לרשות בעל הזכויות בעת הפצת מוצרים מזויפים בישראל מאמר בנושא
  .אפיק ושות'

An article by Doron Afik, Esq. on the legal tools available in Israel to the right holder in case of distribution of counterfeit goods.    

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

אובדן אמון בין המחזיקים במניות חברת מעטים מספק כדי לבסס קיפוח גם אם לא התקיים   .א
   וח בפועלקיפ

מחוזי ת"א: עיסוקים אחרים של בעל שליטה ומנכ"ל אינם קיפוח אלא אם פוגעים בחברה או בעיסוקו בחברה; בחברת מעטים 
  מספיק אובדן אמון כדי לבסס עילת קיפוח; ההיפרדות נעשית בדרך של היתמחרות.  

Loss of trust between holders of a closely held corporation is sufficient for an oppression claim even if not actual 
oppression happened. 
 

 כדי להפעיל זכות סירוב ראשונה אין צורך בחוזה סופי ומחייב מול צד שלישי ודי בהצעת רכישה  .ב
לתה ייחתם הפעכלכלי ת"א: זכות סירוב ראשונה נועדה להבטיח קדימות לבעלי המניות הקיימים בחברה; אין דרישה כי טרם 

  הסכם מחייב מול צד שלישי שהציע הצעה ודי בהצעת רכישה מפורטת.  
Exercise of right of first refusal does not require a final and binding agreement with a third party and a purchase offer 
is sufficient. 
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  ודיני עבודה רוחניעדכוני משפט מסחרי, קנין .    3
Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

  מעסיק אינו זכאי לפיצויים בגין תחרות של עובד לשעבר ללא אינטרס לגיטימי בר הגנה  .א
תחרות למנוע זאת; רצון לגיטימי" המצדיק  בית הדין הארצי: לתניית הגבלת עיסוק לא ניתן תוקף אוטומטי ויש להוכיח "אינטרס

  לבדו אינו אינטרס לגיטימי.
An employer is not entitled to compensation for former employee's competition without a legitimate interest 
worthy of protection. 
 

  לפסק דין של פשיטת רגל מחוץ לישראל ניתן להכרה במדינת ישרא  .ב
  חוץ הניתן במדינה זרה גם כשמדובר בפסק דין של פשיטת רגל.-מחוזי ת"א: בית המשפט בישראל יכיר באופן אגבי בפסק

  
A foreign bankruptcy verdict may be enforced in Israel. 

  עדכוני מקרקעין:    .4
Real Estate Updates 

  ת השוק אינה מתקיימת אם במועד בו ניתן לרשום את הזכות מתעורר ספק באשר לזהות הבעלים  תקנ
תחולת תקנת שמתעורר ביחס לבעל הזכות החוקי במקרקעין בטרם רישום הזכויות במרשם המקרקעין מונע מחוזי מרכז: ספק 

  השוק.  
Marché ouvert  does not exist if at the date on which it was possible to register the right there was doubt as to the 
identity of the rightful owners. 
 

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

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

ייעוץ משפטי ובכל נושא  במגזיןאמור בלכל אדם ובלבד שיועבר בשלמות וללא כל שינוי. אין  ויתן להעבירנמגזין זה כפוף לזכויות יוצרים אך 
  מומלץ לפנות למשרדנו על מנת שהעובדות תיבחנה 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 9,100 subscribers 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 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 . 
 

 



 

 מניעת הפצה של מוצרים מזויפים בישראל  מאמר:. 1
Article: Blocking distribution of fake products in Israel  

  
מאת הכלים המשפטיים העומדים לרשות בעל הזכויות בעת הפצת מוצרים מזויפים בישראל  מאמר בנושא

  ., ממשרד אפיק ושות'דורון אפיקעו"ד 
  

An article on the legal tools available in Israel to the right holder in case of distribution of 
counterfeit goods. 
 

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

http://www.afiklaw.com/files/articles/a225.pdf  

המתמקד בדיני ), omwww.afiklaw.cאפיק ושות' (דורון אפיק, שותף מנהל במשרד עו"ד המאמר הוא מאת 
חברות, דיני מקרקעין, עסקאות בינלאומיות ופיננסיות, לרבות עסקאות מיזוג ורכישה, ומימון ואף מרצה 

 .  באוניברסיטה העברית בירושלים Executive MBAבתחום במסגרת תואר מנהל עסקים 
   

The article is by attorney Doron Afik, managing partner of the law office of Afik & Co., 
Attorneys and Notary (www.afiklaw.com) He is admitted to practice law both in Israel and in 
New York and is also a licensed Notary Public in Israel.  Doron is an adjunct professor at 
Hebrew University Doron teaches Mergers and Acquisitions as part of the EMBA program.  
Doron's practice focuses primarily on international transactions, including mergers and 
acquisitions, dispute resolution and issues of public law.    
 

  תאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערך. עדכוני 2
    Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 

אובדן אמון בין המחזיקים במניות חברת מעטים מספק כדי לבסס קיפוח גם אם לא התקיים    .א
   קיפוח בפועל

Loss of trust between holders of a closely held corporation is sufficient for an oppression claim 
even if not actual oppression happened 

יפו, כב' השופטת דניה  -המשפט המחוזי בתל אביב , בבית 07.02.2017דוד רייכמן נ' יואל אולנסקי,  16585-12-14[תא (ת"א) 
 מאיר] -קרת

 
די אב ובן) טען לקיפוחו בשל שורה של ממנה (כשהיתרה מוחזקת על י 45%בעל מניות בחברה, המחזיק 

   בין היתר נטען כי בעלי מניות הרוב עוסקים בעיסוקים נוספים למרות שאחד מהם משמש מנכ"ל.  פעולות.

בית המשפט קבע, כי במקרה זה מדובר בחברת מעטים הן מכיוון שכמות בעלי המניות בה קטנה והן מכיוון 
 את החברה במשותף ועל בסיס יחסי אמון אישיים בין הצדדים. שלפחות בתחילת הדרך הייתה כוונה לנהל

לגבי עיסוקים נוספים של בעלי השליטה נקבע, כי אין מדובר בקיפוח מכיוון שלא הוכח שפעילותם הנוספת 
של בעלי השליטה נאסרה בהסכם או באה על חשבון עיסוקם בחברה או כי זו הביאה לפגיעה כלשהי 

ת נדחו אף הן אך נקבע, שהתנהלות הצדדים טרם הגשת התובענה ולאחריה עילות קיפוח אחרו  בחברה.
שותפות, מהווה הדבר -מלמדת כי אבד האמון בין הצדדים וכיוון שמדובר באובדן האמון בין השותפים במעין

ידי הנתבע דווקא -אין הכרח שאובדן האמון ייגרם על  כשלעצמו נסיבה המצדיקה מתן סעד של היפרדות.
לכן קבע בית המשפט כי תבוצע   טים מספיק שאבד האמון על מנת להעניק סעד של היפרדות.ובחברת מע

במסגרתה, הצד  -("במבי")  Buy Me Buy Youהיתמחרות ובה אחד הצדדים ירכוש את השני בדרך של 
שמבקש את הפרדת הכוחות נוקב בהצעת מחיר עבור החברה כולה. לאחר מכן, הצד השני יכול לבחור 

  או לחלופין לרכוש את מניות המציע לפי מחיר זה. -ור את מניותיו לפי המחיר שהוצע האם למכ

A shareholder in a company, holding 45% thereof (the remainder held by a father and 
son) raised a list of oppression arguments.  Inter alia he claimed that the control holder 
has other activities although one of them is the CEO of the company. 
The Court held that this is a closely held company, both because of the small amount of 
shareholders and because at least at the beginning the parties intended to manage the 
company together and based on personal trust between the parties. 
As to other activities of the control holders it was held that it is not oppression because it 
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was not proven that the other activities was prohibited by agreement or damaged their 
activity in the company or created any damage to the company.  Other oppression 
arguments were also rejected but the Court held that the parties behavior prior to, and 
after, filing of the claim show that the trust between the parties, as shareholders of a 
closely held company, was lost and this by itself is grounds for an order of separation of 
the parties.  Thus, the Court held that one of the parties will purchase one another by 
method of "Buy Me Buy You" ("BMBY"), in which the party asking for separation will make 
an offer to purchase the other at a certain company valuation.  The other may then 
choose whether to sell his shares at such price or purchase the offering party at such 
valuation. 
 

 כדי להפעיל זכות סירוב ראשונה אין צורך בחוזה סופי ומחייב מול צד שלישי ודי בהצעת רכישה  .ב

Exercise of right of first refusal does not require a final and binding agreement with a third party and 
a purchase offer is sufficient  

המשפט בית המחלקה הכלכלית ב, 29.01.2017 בע"מ ואח', 38א.אדלר נכסים בע"מ נ' קרסו מבנים  37643-07-15(ת"א)  הפ[
  ] מאיר-דניה קרתכב' השופטת , יפו -ביב המחוזי בתל א

  
בעל מניות ביקש למכור מניותיו ומסר הודעה לבעל המניות השני כדי שיוכל להפעיל את מנגנון זכות 
הסירוב הראשונה שנקבע בין הצדדים. בעל המניות האחר טען שאין תוקף לעסקה שבוצעה לאחר שלא 

  ידו הסכם חתום כחלק מהפעלת המנגנון. הפעיל את זכות הסירוב הראשונה כי לא קיבל ל
בית המשפט קבע, כי משמעות זכות הסירוב היא מתן אפשרות למנוע חוזה עם גורם אחר. בעת שליחת 
הודעה בדבר הפעלת זכות הסירוב לא נדרש שיהיה חוזה מחייב אך גם לא די בקיומה של הצעה כללית 

ספקת. על ההצעה לכלול את התנאים המרכזיים לרכוש את המניות, ועל ההצעה להיות מסוימת במידה מ
של העסקה. משלא מומשה האופציה לרכוש המניות על ידי בעלי המניות הקיימים, רשאי בעל המניות 
המציע למכור מניותיו לצד שלישי במחיר שלא יפחת מהמחיר האמור בהצעה ובתנאים זהים המופיעים בה. 

את דעתם של בעלי המניות הקיימים כדי לפסול העסקה מול  אין בשינוי מינורי בתנאים אשר לא היה משנה
 הצד השלישי. לכן במקרה זה המנגנון הופעל כדין והעסקה בתוקף. 

  
A shareholder wished to sell his shares and notified the other shareholder so that he can 
exercise the right of first refusal mechanism set between then. The other shareholder 
argued that the share sale transaction is invalid because the right of first refusal 
mechanism was not duly exercise as a final agreement was not sent.  
The Court held that the meaning of the right of refusal is to give the other shareholders in 
the company a way to prevent a contract with a third party. Therefore, it is not required 
that upon sending a message concerning the exercise of the right of first refusal one will 
have a binding contract with the third party, but the offer to acquire the shares should be 
as specific as can be. The offer should include the key terms of the transaction. If the 
option was not exercised by the existing shareholders the selling shareholder may sell his 
shares to a third party at a price not less than the price stated in the offer and under the 
same conditions.  A minor change in the conditions that would not have change the minds 
of the existing shareholders to reject the transaction with the third party will not be a 
reason to reject the transaction. Therefore, in this case the right of first refusal mechanism 
was duly exercised and the transaction is valid. 
 



  

-5 -  

  
www.afiklaw.com Afik & Co., Attorneys and Notary               וטריוןאפיק ושות', עורכי דין ו 

 

  

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

  תחרות של עובד לשעבר ללא אינטרס לגיטימי בר הגנהמעסיק אינו זכאי לפיצויים בגין   .א
An employer is not entitled to compensation for former employee's competition without a legitimate 
interest worthy of protection 

בית הדין הארצי לעבודה, כב' הנשיא,  ,15.01.2017צעצועי דורון, שותפות רשומה נ' יעקב פרנציס,  27122-12-13עע (ארצי) [
בן נציגת ציבור (עובדים) גב' מיכל בירון  מוטולה, –לאה גליקסמן, כב' השופטת סיגל דוידוב השופט יגאל פליטמן, כב' השופטת 

  פורת] גרא,  נציג ציבור (מעסיקים) מר יהודה 
  

גזלו  וכןלאי תחרות  בכתב תייבוהתחחברה הגישה תביעה כנגד שני עובדים לשעבר בטענה כי הפרו 
  סודות מסחריים.  

ח "אינטרס לגיטימי" ויש להוכי תניית הגבלת עיסוקבית הדין הארצי קבע שלא יינתן תוקף אוטומאטי ל
או האינטרס  במידע סודי, לרבות רשימת הלקוחות"מעין קנייני" האינטרס ה"קנייני" או  :כגון זאתהמצדיק 

למנוע  החברהרצונה של רק מד מאחורי התביעה עכאן   שחבים העובדים כלפיה. הנגזר מחובת תום הלב 
העובדים חובה טיל על שיש בו די כדי להאינו "אינטרס לגיטימי" וזה  להתחרות בה מעובדיה לשעבר

  מעסיקתם לשעבר או לפצותה על הפרת תניית אי התחרות.להימנע מתחרות עם 
    

A company filed a lawsuit against two former employees alleging violation of a written 
non-compete undertaking and larceny of trade secrets.  
The National Labor Court held that a provision restricting occupation will not be 
automatically enforced and one must prove a "legitimate interest" justifying it, such as 
proprietary right or quasi-proprietary right in the confidential information, including 
customer list or interest derived from an employee's obligation to act in good faith.  In this 
case the company's claim was based only on the company’s desire to prevent its former 
employees to compete with it. Such interest is not a "legitimate interest" sufficient to 
impose a non-compete obligation on employees or holding them liable for compensation. 
 

  להכרה במדינת ישראל פסק דין של פשיטת רגל מחוץ לישראל ניתן  .ב
A foreign bankruptcy verdict may be enforced in Israel 

המשפט , בית 13.02.2017אזריק פהד בע"מ נ' אינטציאייטיב אינדסטריאלי אס.פי.איי. בע"מ ואח',  19350-12-13ת.א. (ת"א) [
  יפו, כב' השופטת עינת רביד]  -המחוזי בתל אביב 

  
הליכי חדלות פירעון בעת שהיא מנהלת הליכים בישראל ובית המשפט האיטלקי חברה איטלקית נכנסה ל

החברה האיטלקית ביקשה לבטל בשל כך צווי עיקול   קבע כי לא ניתן יהיה לפתוח בהליכים כנגד החברה.
 שהוטלו במסגרת ההליך בישראל על נכסיה. 

יתן בעניין אחר בהליך פשיטת הרגל בית המשפט הישראלי קבע, כי ניתן להכיר באופן אגבי בפסק החוץ שנ
במקרה   של החברה באיטליה, אך אין חובה להכיר ומדובר בהליך "מן הצדק" הדורש התנהלות בתום לב.

זה החברה האיטלקית הסתירה את קיומו של ההליך הזר והציגה מצגי שווא לגבי מצבה הכלכלי ובשל 
 סרו העיקולים.התנהלותה בחוסר תום לב לא יוכר פסק הדין הזר ולא יו

 
 An Italian company undergone bankruptcy proceeding while proceedings in Israel were 
open.  The Italian Court held that no proceedings may be opened against the 
company.  The Italian company sought to cancel the liens imposed in the Israeli 
proceedings.  
The Israeli Court held that one may affect a foreign bankruptcy verdict in Israel as an 
ancillary issue in another case, but the Court is not obligated to so decide at it is an issue 
of an equitable relief that requires a bona fide behavior.  In this case, the Italian company 
withheld information of the existence of the foreign proceeding and made false 
representations as to it financial status and because of this mala fide behavior the foreign 
verdict will not be affected and the liens shall remain intact. 
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  עדכוני מקרקעין. 4
Real Estate Updates 

    במועד בו ניתן לרשום את הזכות מתעורר ספק באשר לזהות הבעלים אםתקנת השוק אינה מתקיימת 
 Marché ouvert  does not exist if at the date on which it was possible to register the right there was 
doubt as to the identity of the rightful owners     

  לוד, כב' השופטת הלית סילש]-המחוזי מרכז, בית המשפט 15.02.2017משה בליתי נ' מדינת ישראל,  13839-08-15[תא (מרכז) 
  
   

א המוכר במקרקעין ולהזכויות בעל אדם אחר טען שהוא  הערת אזהרה. אדם רכש מקרקעין ורשם על כך 
  האזהרה. הזכויות בנסח רישום המקרקעין נרשמו במרמה ולפיכך יש להורות על מחיקת הערת ו

חוק המקרקעין קובע כי מי שרכש זכות במקרקעין מוסדרים בתמורה ובהיסתמך בתום לב על הרישום, יהא 
המשפט קבע, כי הוכח  .  בית(כלל המכונה "תקנת השוק") כוחה של זכותו יפה אף אם הרישום לא היה נכון

 לא היה תם לב שכן במועד בו ניתן היה לרשום את זכות הבעלות על שמו בלשכת רישום המקרקעין שהרוכש
תמורה מלאה בגין המקרקעין או כי ספק באשר לזהות הבעלים בקרקע. כמו כן, לא הוכח כי שולמה היה לו 

סטורי החוקי של המקרקעין גוברות ויש לרשום הבעלים ההיהעסקה הסתיימה ברישום. לפיכך, זכויותיו של 
 את זכות הבעלות במקרקעין על שמו.   

  
A person purchased real estate and recoded a cautionary note.  Another person claimed to 

be the owner, and not the seller, and that the rights, as shown on the extract from the land 

registry, were recorded by fraud and therefore the cautionary note must be removed. 

Israel Land Law sets that the purchaser of a right in regulated land against consideration and 
in reliance in good faith on the land registry, the power of the purchaser's will prevail even if 

the registration was incorrect (a rule known as "Marché ouvert"). The Court held that it was 

proven that the purchaser did not act in good faith because at the date on which it was 

possible to record the right of ownership under his name at the land registry he had doubt as 
to identity of the rightful owner of land. Additionally, it was not shown that he paid full 

consideration for the land or that the transaction was effected by recording. Accordingly, the 

right of the rightful owner of the land prevails and that the ownership rights of the land are to 

be register under his name. 
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  *עו"ד ,דורון אפיק /  מיעת הפצה של מוצרים מזויפים בישראל

בעל מותג בילאומי מגלה לפתע כי מוצרים הושאים את שם המותג מופצים בישראל, אך מדובר במוצרים מזויפים 

 שלא יוצרו על ידו או ברישיון ממו.  יתן כמובן לפות לרשויות החוק אך אלה לא תמיד מבצעות את תפקידם בקצב

האם  למוע את ההפצה של המוצרים המזויפים. גם אלא  ,הדרש לכך.  בעל המותג רוצה דרך כלל לא רק לקבל פיצוי

  יכול בעל המותג למוע את ההפצה בעצמו?

רשאי להגיש (גם אם איו רשום) בעל סימן מסחר רשום או בעל סימן מסחר מוכר היטב קובעת כי פקודת סימי מסחר 

המזויפים.  בית המשפט יוכל  המוצריםל סימן המסחר ולבקש במסגרתה צו מיעה ואף תפיסה של ש תובעה על הפרה

.  החוק קובע שרק במקרים חריגים יאפשר בית בהםפעולה אחרת  כללמוע המוצרים ועל השמדת  בתום ההליך להורות

  סרו מהם., אפילו אם סימי המסחר הוהמוצריםהמשפט למפר סימן המסחר לקבל לידיו חזרה את 

פותחת בהליכים פליליים יתן לפתוח שהמדיה איה גם סקציות פליליות ובמקרה  תפקודת סימי המסחר קובע

.  גם בהליך כזה יתן במקום המדיהמעין הליך פלילי אותו מהל אדם (או חברה)  – פרטית בהליך של קובלה פלילית

  מדתם או ביצוע כל פעולה אחרת בהם.ואף הש חילוט של המוצרים המפריםלדרוש מבית המשפט 

ולהוג בה  מפרההסחורה השחרור לבקש ממו לעכב את פיה למהל המכס ו גם מאפשרתפקודת המכס בוסף, 

כסחורה מסוג שאסור לייבא אותו לישראל.  פיה כזו דורשת קיומו של סימן מסחר רשום בישראל, אך עשויה להיות 

  א של סחורה מפרה לישראל.כלי וח ומהיר לעצירת יבו

אחת הבעיות המרכזיות של פקודת סימי המסחר היא שהגשת תביעה כספית על פיה דורשת לא רק רישום בישראל של 

מצב בו עסק   -סימן מסחר, אלא גם הוכחת זק.  להבדיל, חוק עוולות מסחריות מקה הגה בכל מקרה של "גיבת עין" 

כס  ייחשבכס שהוא מוכר גורם לכך שדרש רישום סימן מסחר, בטעות כ שיש לו קשר לעסק אחר.  לצורך עוולה זו לא

  אך אין ספק שקיומו של סימן מסחר רשום תקל על ההליכים.

כקבלת צו מיעה המוע את ההפרה ומיוי במקרה של גיבת עין קובע החוק שורה של כלים משפטיים יעילים ביותר, 

מפרים (ובמקרה כזה המשטרה תתלווה לכוס הכסים בביצוע כסים  ה שלתפיסחיפוש וכוס כסים שיוכל לבצע 

ודרישה למתן ₪  100,000).  החוק מאפשר גם פיצוי ללא הוכחת זק של עד , במידת הצורך וככל שיתבקשעבודתו

ו המרכזית חשבוות על ידי המפר כדי שיתן יהיה לאחר מכן לתבוע את מלוא הרווחים שהרוויח מההפרה, אולם עוצמת

חשש סביר שהשהיה עד היא האפשרות לקבל את צווי המיעה ומיוי כוס הכסים במעמד צד אחד אם יתן להראות 

גם במקרה זה בסוף התהליך בית   .זק חמור או להעלמת הכסיםלדיון במעמד שי הצדדים עלולה לגרום למבקש הצו 

  וע כל פעולה אחרת בהם.המשפט יוכל להחליט על השמדת הכסים המפרים או ביצ

 חשוב לציין, כי ההגות מפי הפרה של סימי מסחר חזקות ביותר וכל שדרש להראות הוא קיום ההפרה.  טעות של

דחו על ידי בתי המשפט וקבע שקיום ההפרה מספיק כדי להקים עילה כווה לרמות או להטעות או העדר תום לב 

  וזכות להגה.

במקרה בו  ימן מסחר בישראל כדי לאפשר הגה רחבה ולהקל על הליכים משפטיים בעתיד.כדאי לוודא רישום ס כך,

, להפרה של סימי מסחר, חשוב לפעול באופן מיידי ויתן להפעיל כלים רבים כדי למוע את ההפרה של ממש קיים חשש

עול בצורה כוה הואיל ובשל חשוב, כמובן, לפ  .סימי מסחרלרבות פעולה באופן אישי גד מהלים של חברה המפרה 

תקיה ואי קיום הוראות החוק בדווקות עלול לגרום עוצמתם הגדולה של הכלים בתי המשפט מקפידים על הפעלתם ה

    לביטול של הצווים שיתו על ידי בית המשפט.

                                                 
) המתמקד בדיי חברות, דיי www.afiklaw.comמשרד אפיק ושות' (המהל של שותף וטריון ועורך דין והוא ה דורון אפיק היו עו"ד *

 Executiveמקרקעין, עסקאות בילאומיות ופיסיות, לרבות עסקאות מיזוג ורכישה, ומימון ואף מרצה בתחום במסגרת תואר מהל עסקים 
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Blocking distribution of fake products in Israel/Doron Afik, Esq. * 

The owner of an international brand suddenly discovers that products bearing the name of the brand are 
distributed in Israel but such are fake products that were not produced by it or under license.  One may of 
course approach the authorities but such do not always conduct their duty in the required speed.  The brand 
owner usually wishes not only to be compensated but also to block the distribution of the fake products.  
Can such owner prevent the distribution? 

The Israeli Trademarks Ordinance sets that the owner of a registered trademark or a well-known trademark 
(even if not registered) may file a claim in case of infringement of the trademark and move the Court for a 
cease and desist order and even seizing of fake goods.  The Court may order destruction of the goods or any 
other action in them.  The law sets that only in exceptional cases will the Court allow the infringer to 
receive back the infringing goods, even if the trademarks were removed from them. 

The Trademarks Ordinance also sets criminal sanctions and if the State does not open proceedings one may 
open a criminal complaint – a type of criminal proceeding in which a person (or company) is the prosecutor 
in lieu of the States.  Such proceeding also enable seizing of the infringing goods and even their destruction 
or any other action in them. 

Additionally, the Customs Ordinance also enables a motion to the Customs Manager to suspend the release 
of infringing goods and treat it as goods importation of which to Israel is prohibited.  Such motion requires 
the existence of a registered trademark in Israel but may be a very quick and useful tool to block 
importation of infringing goods into Israel.  

One of the main disadvantages of the Trademarks Ordinance is that filing a monetary claim under it 
requires not only registration in Israel of a trademark but also proof of damage.  By contrast, the 
Commercial Torts Law provides protection in case of "passing off" - a situation in which a business 
displays goods that may be mistaken for goods that belong to, or have a connection with, another business. 
This tort does not require a registered trademark, but there is no doubt that the existence of a registered 
trade mark will facilitate the proceedings. 

In the case of passing the law provides a series of effective legal tools such as a right to receive an 
injunction preventing the infringement and the appointment of a receiver who may perform a search and 
seizure of infringing goods (in which case the police will accompany the receiver in carrying out the task, if 
necessary and asked). The law provides for compensation without proof of damages of up to ILS 100,000 
and the right to receive an accounting so that the owner of the rights may later file a claim for all the profits 
earned by the infringement.  However, the main strength of the law is the possibility of obtaining an ex-
parte injunction and appointment of a receiver if one can show reasonable suspicion that awaiting a hearing 
may cause serious damage or concealment of the goods. In this case also at the end of the process the Court 
may decide on the destruction of the infringing goods or any other action in them. 

It is important to note that the means of protection from trademark infringement are very strong and one 
need only show the existence of the infringement. Arguments of bona fide or lack of intent to deceive or 
mislead were held by the Courts to be irrelevant and it was decided that the existence of the infringement is 
sufficient to establish a cause of action and a right to protection. 

Thus, it is advisable to register a trademark in Israel to allow broader protection and facilitate future legal 
proceedings. In the event that a substantial suspicion of trademark infringement exists it is important to act 
immediately and one may employ many tools to prevent the infringement, including personal action against 
the directors and managers of an infringing company. It is important, of course, to duly follow the 
procedures because due to the great power of the tools the Courts insist on due exercise of such powers and 
without such due exercise Court order may later be cancelled.  

                                                 
 *Doron Afik is a notary public and an attorney and is the managing partner of Afik & Co., Attorneys and Notaries 
(www.afiklaw.com).  He is admitted to practice law both in Israel and in New York and is also a licensed Notary Public in 
Israel.  Doron is an adjunct professor at Hebrew University Doron teaches Mergers and Acquisitions as part of the EMBA 
program.  Doron's practice focuses primarily on international transactions, including mergers and acquisitions, dispute 
resolution and issues of public law.  For additional details:  +972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com. 
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