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), משוררת, סופרת, מתרגמת, ציירת וחוקרת ספרות, עיתונאית ומבקרת תרבות, 1970ינואר,  15 – 1911מאי,  29אפיק ושות' מציינת את יום פטירתה של לאה גולדברג (
  ורסמים ביותר שלה הוא "דירה להשכיר" המלמד סובלנות וקבלת השונה.. מספורי הילדים המפ1970כלת פרס ישראל לספרות לשנת 

Afik & Co. marks the date of demise of Leah Goldberg  (May 29, 1911 – January 15, 1970) one of the most famous Israeli poet, author,  literary translator, 
painter and comparative literary researcher, Israel Prize for Litrature laureate of 1970. Her most famous children stories is "A Flat for Rent" teaching tolerance 
and acceptance of the other. 

/עו"ד (אוסטרליה בלבד) פול סטיבנסון 1-2020מדד טכנולוגיה חדש בבורסה האוסטרלית החל מרבעון  .    1
The new ASX All Tech Index - commencing in Q1, 2020/Paul Yoel Stephenson, 
(Au) Adv. 

משרד מעו"ד (אוסטרליה בלבד) פול יואל סטיבנסון את המאמר כתב  .רסה האוסטרליתמדד הטכנולוגיה החדש בבו מאמר בנושא
 http://he.afiklaw.com/articles/a300את המאמר בשפה העברית ניתן למצוא בקישור: . אפיק ושות'

An article on the new technology index on the Australian stock exchange.  The article was written by Solicitor (Australia Only) 
Paul Yoel Stephenson of Afik & Co. The article in English may be found at the link: https://www.afiklaw.com/articles/a300 

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

  תר ואין לנהוג בה כבדרך המלךהרמת מסך תעשה באופן חריג ביוא. 

שלום ת"א: תחלופת אימיילים יוצרת הסכם; הסכם שמילותיו ברורות אינו נדרש לפרשנות; מנהל שהיה בחברה בקשר 
עם צד שני לא הופך מיידית לחייב בחובות החברה ורק במקרים חריגים ביותר יורם מסך התאגיד, כשמנהלים פועלים 

  http://he.afiklaw.com/updates/10029לקריאה נוספת:  .לתרמית נושים ולא כשחברה נאבקת על קיומה

Piercing the corporate veil will be in extraordinary cases and is not the main path. Read more at:  
http://www.afiklaw.com/updates/10030 

  לא תהיה הרמת מסך כשבעל המניות פעל להבראת החברה ותשלום חובותיהב. 

עבודה אזורי ת"א: לעובדים מעמד מיוחד המקל על הרמת מסך בחברה המעסיקה אותן; הקמת עסק הממשיך פעילות של חברה 
לקריאה נוספת:  .כושלת תוך ריקונה מנכסיה היא עילה להרמת מסך; פעולות להבראת החברה הן חסם להרמת מסך

http://he.afiklaw.com/updates/10031  
The corporate veil will not be pierced when the shareholder acted to rehabilitate it and pay its debts. Read more 
at: http://www.afiklaw.com/updates/10032 

  בעל מניות לא זכאי לקבל ולהעתיק מסמכים מסחריים גם כנגד התחייבות לסודיות. ג

מחוזי ת"א: בעל מניות זכאי לעיין במסמכי חברה אך אינו זכאי להעתיק ולשמור מסמכים מסחריים, גם כנגד חתימה על התחייבות 
  afiklaw.com/updates/10033http://he.לקריאה נוספת:  .דיותלשמירה על סו

A shareholder is not entitled to receive and copy commercial documents even against an NDA. Read more at: 
http://www.afiklaw.com/updates/10034 
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  .    עדכוני משפט מסחרי3
Commercial Law Updates 

  לשם הגנה על עיצוב נדרש חידוש ואופי ייחודי השונה ממוצרים אחרים שפורסמוא. 

רשם הפטנטים: חוק העיצובים החדש דורש חידוש ואופי ייחודי כתנאים מצטברים לכשירות לרישום; המבחנים נבחנים באופן 
  http://he.afiklaw.com/updates/10035לקריאה נוספת:   .אובייקטיבי אצל משתמש מיודע

Design protection requires a unique innovation and character that is different from other published 
products. Read more at:  http://www.afiklaw.com/updates/10036 

  שיתוף פוסט משמיץ בפייסבוק נחשב כפרסום לשון הרעב. 

העליון: חוק איסור לשון הרע חל גם על פרסומים ברשת האינטרנט; שיתוף פוסט משמיץ בפייסבוק מהווה חזרה על הפרסום ואף 
  http://he.afiklaw.com/updates/10037לקריאה נוספת:  .תורם לתפוצתו הרחבה ולכן מהווה "פרסום"

Sharing a defamatory post on Facebook is deemed libel. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/10038 

   מקרקעיןעדכוני .    4
Real Estate Law Updates 

 שפיעה על נוסח ברור של ההסכםהתנהגות משכיר מול שוכרים אחרים לא מ

ם: כשהסכם דורש הודעה מראש על הארכת הסכם אי הכרת ההסכם אינה פוטרת מהוראותיו הברורות; התנהלות משכיר מול -שלום י
  http://he.afiklaw.com/updates/10039  לקריאה נוספת: .שוכרים אחרים לא מהווה שינוי של ההסכם בהתנהגות

Landlord behavior with other tenants does not affect the clear wording of the agreement. Read 
more at: http://www.afiklaw.com/updates/10040 

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

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

  היטב בטרם תתקבל החלטה כלשהי.לעורך דין על מנת שהעובדות תיבחנה 

  http://www.afiklaw.comלמאגר פרסומים קודמים:  

Afik News is the biweekly legal and business Israel news bulletin published by Afik & Co. (www.afiklaw.com).  Afik News is sent 
every second week to an audience of thousands of subscribers worldwide and includes concise professional data on legal and 
business Israeli related issues of interest to the business community in areas in which the Afik & Co. firm advises.  For removal (or 
joining) the mailing list please send an email to newsletter@afiklaw.com with the title “Please remove from mailing list” or “Please 
add me to the mailing list.”  The Afik News bulletin is copyrighted but may be freely transferred provided it is sent as a whole and 
without any changes. Nothing contained in the Afik News may be treated as a legal advice.  Please contact an attorney for a specific 
advice with any legal issue you may have.   

For previous Afik News publication see http://www.afiklaw.com  

  



 עו"ד (אוסטרליה בלבד) פול סטיבנסון/1-2020ד טכנולוגיה חדש בבורסה האוסטרלית החל מרבעון מד.    1
The new ASX All Tech Index – commencing in Q1, 2020/Paul Yoel Stephenson, (Au) Adv. 

. 2020אוסטרלית החל מהרבעון הראשון של שנת הפעול בבורסה ל אשר יתחילכנולוגיה החדש מדד הטמאמר בנושא 
עו"ד (אוסטרליה בלבד) פול יואל סטיבנסון הינו עורך דין בכיר טרליה בלבד) פול סטיבנסון.  (אוסאת המאמר כתב עו"ד 

ית ).  פול הוא עורך דין אוסטרלי בכיר המתמחה בהנפקות בבורסה האוסטרלwww.afiklaw.comבמשרד אפיק ושות' (
)ASX הוא היה שותף במשרד עורכי הדין האוסטרלי .(HWL Ebsworth   שנים טרם עלייתו לישראל בשנת  13במשך

), מיזוגים ורכישות, עסקאות בינלאומיות וחוקי התאגידים RTO), מיזוגים הופכיים (IPO. לפול ניסיון רב בהנפקות (2018
  http://he.afiklaw.com/articles/a300את המאמר ניתן למצוא בקישור:  .האוסטרליים, כמו גם ממשל תאגידי

An article on the new technology index to start operating on the Australian stock exchange as of the first quarter of 
2020. The article was written by Solicitor (Australia Only) Paul Yoel Stephenson who is a senior attorney at the law 
office of Afik & Co., Attorneys and Notary (www.afiklaw.com). Paul is a senior Australian lawyer specializing in 
Australian Securities Exchange (ASX) listings. He was a partner of Australian national law firm HWL Ebsworth for 
thirteen years prior to re-locating to Israel in 2018.  Paul has extensive experience in initial public offerings (IPOs), 
reverse takeovers (RTOs), mergers and acquisitions, cross-border transactions and Australian corporate law and 
corporate governance compliance advice. Paul's clients include ASX listed public companies, unlisted public and 
private companies seeking to list on the ASX, investment banks and broking and corporate advisory firms. The article 
in English may be found at the link: http://www.afiklaw.com/articles/a299 

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

  הרמת מסך תעשה באופן חריג ביותר ואין לנהוג בה כבדרך המלך א.

Piercing the corporate veil will be in extraordinary cases and is not the main path 
יפו, כב' השופט  -, בית משפט השלום בתל אביב 17.12.2019ורי שלומי פרסומאים בע"מ ,אסטרטגיות צמיחה בע"מ נ' דר-טאק  7446-02-16תא (ת"א) [

 ]אביים ברקאי

אימייל למנהל חברה ובו רשם כי עלות העסקתו היא סכום חודשי ואחוזים מעסקאות שייחתמו.  מנהל  חמתווך של
, בין היתר מכיוון שעסקת המיזוג שנחתמה לא כללה .  עם זאת, כשסירבה החברה לשלםחוזר במייל הסכיםהחברה 

  .דירקטור בחברהוהמניות תבע המתווך את החברה ואת בעלי ה תשלום כלשהו אלא רק חיבור בין שתי החברות,

. המניות באופן אישי ישהודעת האימייל מהוות הסכם מחייב אך לא ניתן לתבוע את הדירקטור ובעלבית המשפט קבע 
הודעת דואר אלקטרוני שאושרה מהווה הסכם מחייב ומכיוון שלשון ההסכם ברורה אין מקום לפרשנות אחרת שלו. 

לפו כספים בפועל אלא רק היה מיזוג פעילות כשכל צד קיבל מחצית עם זאת, בעסקת המיזוג שנחתמה לא הוח
שנוצר  חיסכון בהוצאות התפעולמהחברה הממוזגת.  בשל כך יש לבחון את שווי המיזוג לצורך תשלום דמי התיווך כ

 שזה המכפיל בו 4כתוצאה מהמיזוג לחברה שהתחייבה בתשלום דמי התיווך, כאשר את החיסכון יש להכפיל במכפיל 
אין לחייב אישית את בעלי המניות והדירקטורים מכיוון שחיוב אישי יעשה   ראו הצדדים למיזוג את שווי החברות שלהם.

להמשיך את  שהחברה נאבקהרק במקרים חריגים ביותר של שימוש לרעה במסך התאגיד ובוודאי לא כאשר ניכר 
לים היו בקשר עם צד שני בשם החברה לא העובדה שמנה .עסקיה ולשלם חובותיה ולא כדי להתחמק מתשלומים

  יוצרת להם אחריות אישית לכל התחייבויותיה.

A middleman sent an email to a company manager stating that the cost of his services is a monthly retainer 
and percentage of transactions to be signed. The company manager agreed by email. Nevertheless, when 
the company refused to pay, inter alia because the signed merger transaction did not include any payment 
but only a merging of the two companies, the intermediary sued the company and the company's shareholders 
and director. 

The Court held that the emails constitute a binding agreement, but the director and shareholders are not 
personally liable. An e-mail that was confirmed is a binding agreement and because the language of the 
agreement is clear there is no room for another interpretation. However, in the signed merger transaction, no 
actual funds were exchanged but only an activity merger when each party received half of the merged 
company. Therefore, the merger value for payment of the middleman fee is to be calculated as the saving on 
operating expenses resulting from the merger to the company that agreed to pay the fees, where the savings 
should be multiplied by a multiplier of 4, which is the multiplier the parties saw as the way to calculate their 
company value for the merger. Shareholders and directors are not personally liable because personal liability 
will only occur in the most unusual cases of usurping the corporate veil and certainly not when it is evident 
that the company has struggled to continue its operation and pay its debts and not to evade payments. The 
fact that managers were in contact with a third party on behalf of the company does not create a personal 
responsibility for all company obligations. 



  

 תיהלא תהיה הרמת מסך כשבעל המניות פעל להבראת החברה ותשלום חובו. ב
The corporate veil will not be pierced when the shareholder acted to rehabilitate it 
and pay its debts 

יפו,  כב' השופטת יפית  -, בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב 12.11.2019חנוכוב ויקטוריה נ' הנכס ביפו בע"מ , 9958-07-17דמ (ת"א) [
  ]זלמנוביץ גיסין

של החברה . עובדת במקום זהה ובעלי מניות דומים פעילות זההעם  הוקמה חברה חדשהבמקומה פורקה ו חברה
  .כויותיה הסוציאליותיהיו אחראים אישית לזשפורקה דרשה שבעלי המניות 

עובד אינו 'נושה וולונטרי' אלא נושה מסוג מיוחד אשר כלפיו   דחה את תביעת העובדת נגד בעלי המניות. דיןבית ה
רק במקרים בהם תהיה .  עם זאת, התעלמות ממסך התאגיד מוטלת על החברה אחריות מוגברת וחובת אמון מיוחדת

בהם משום נטילת  המעסיק ניהל את עסקו תוך התעלמות בוטה מחובתו הבסיסית כלפי עובדיו, באופן ובדרך שיש
הקמת עסק הממשיך פעילות של העובדים. לפרוע את חובותיה כלפי  החברהביכולתה של כי יהיה  תי סבירסיכון בל

כל שביכולתם כדי להבריא עם זאת, כאן בעלי המניות עשו .  עילה להרמת מסךהיא  חברה כושלת תוך ריקונה מנכסיה
תוך שהם ממשיכים לשלם לעובדים את  ניהולהלגייס משאבים כספיים להמשך ו ולצמצם את ההפסדים החברהאת 

  ולכן דחה בית המשפט את התביעה האישית נגד בעלי המניות. משכורותיהם במועדן

A company was liquidated and a new company was established with the same activity in the same 
place and with similar shareholders. An employee of the liquidated company demanded that 
shareholders will be personally liable for her social right. 

The Court dismissed the employee's claim against the shareholders. An employee is not a 
"voluntary creditor" but a special type of creditor who is entitled to an increased responsibility and a 
special duty of trust. However, the corporate veil will be ignored only in cases where the employer 
conducted its business with a blatant disregard for the basic duty towards the employees, and in a 
manner that posed an unreasonable risk that the company would not be able to pay its obligations 
to the employees. Establishing a business that continues the business of a failed company while 
draining its assets is grounds for piercing the corporate veil. However, here the shareholders did 
everything they could to rehabilitate the company and minimize the losses and raise financial 
resources for continuing its operation while continuing to pay employees their salaries in a timely 
manner.  Thus, the Court rejected the personal claim against the shareholders. 

 בעל מניות לא זכאי לקבל ולהעתיק מסמכים מסחריים גם כנגד התחייבות לסודיות. ג
A shareholder is not entitled to receive and copy commercial documents even 
against an NDA 

, המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי 29.12.2019ביכלר ואח' נ' דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ,  40048-12-19ה"פ (ת"א) [
  ]יפו, כב' סגן הנשיא השופט חגי ברנר -בתל אביב 

בעלי מניות ביקשה לחתום על הסכם השקעה עם משקיע חיצוני ולבצע רכישה עצמית של  1,000 -חברה בעלת כ
 ,מסחריים הנוגעים לליבת הפעילות המסחרית של החברה מניותיה. חלק מבעלי המניות דרשו לצלם ולהעתיק מסמכים

על התחייבות לשמירה והסכימו לשם כך לחתום מניות בה תערך הצבעה בנוגע לעסקה הפת בעלי ילצורך הכנה לאס
  .על סודיות

בעל מניות יוכל  צלם ולהעתיק מסמכים אלו.לא לכי בעלי המניות זכאים לעיין במסמכי החברה אך  ,המשפט קבעבית 
. החברה יכולה למנוע עיון במסמכים במידה ידי החברה-עללעיין במסמכי החברה כל עוד לא הוגבלה זכותו לכך 

באשר  וכוונותיו של בעל המניות אינן לטובת החברה או כאשר מדובר בסודות מסחריים עליהם החברה מבקשת להגן. 
מרשמי לקבלת העתקים או צילום מסמכים יוכל בעל מניות לקבל רק מסמכי בסיס, כגון תקנון, פרוטוקולים של אספות, 

בכדי  תספקשל בעל המניות לא ת סודיות התחייבו כספיים. גםרקטורים ובמקרים מסוימים גם דוחות ודימניות בעלי 
ה בעלי המניות זוזאת בשל הקלות שניתן להדליף מידע בימנו. במקרה להעתיק מסמכים שהוא אינו רשאי להעתיקם, 

ואין  לתי מוגבלת במסמכי החברהקיבלו את החומרים הנדרשים להם במסגרת הזימון לאספה וכן קיבלו זכות עיון ב
  .התחייב לסודיותגם כנגד להעתיק מסמכים מסחריים מקום לאפשר להם 

A company with about 1,000 shareholders sought to enter an investment agreement with an 
external investor and to make a self-purchase of shares. Some of the shareholders requested to 
copy certain commercial documents relating to the core of the company's commercial activities, in 
order to prepare for the general meeting for approval of the transaction. The shareholders agreed 
to sign a confidentiality obligation against the right to copy the documents. 

The Court held that shareholders are entitled to review the company's documents but not to copy 
such. A shareholder may review company documents as long as his right to do so is not restricted 
by the company. The company may limit review of documents if the intentions of the shareholder 
are not for the benefit of the company or in order to protect trade secrets. As for obtaining copies or 
photocopying documents, a shareholder may receive only basic documents, such as articles of 
association, minutes of meetings, registries of shareholders and directors and in some cases, 
annual reports. A confidential undertaking of a shareholder will not be sufficient for obtaining copies 



  
of documents that a shareholder is not permitted to copy, due to the ease with which information 
may be leaked in our days. In this case, the shareholders received the required materials as part of 
the summons to the meeting and also received unlimited disclosure rights of company documents 
and are thus not entitled to copy any commercial documents even against an NDA. 

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

  לשם הגה על עיצוב דרש חידוש ואופי ייחודי השוה ממוצרים אחרים שפורסמו .א

Design protection requires a unique innovation and character that is different from 
other published products 

],  רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר,  כב' הרשם אופיר אלון06.01.2020רום אפ.גי.פי בע״מ ,מ  63572בקשה לרישום עיצוב [

קיימות באינטרנט תמונות , כאשר 2017 -לחוק העיצובים, התשע"זיצרן ביקש לרשום בישראל עיצוב של פאוצ' בהתאם 
  .החלק המחבר בין הרצועה לתיקשל פאוצ'ים דומים אך עם עיצוב שונה, לרבות של 

. קיומם של חידוש ואופי ייחודי לשם רישום עיצוב דורש החוק הישראלירשם העיצובים קבע שניתן לקבל הגנה לעיצוב. 
לה, עיצוב זהה לו או עיצוב שנבדל ממנו רק בפרטים פורסם בציבור, בישראל או מחוץ טרם עיצוב ייחשב חדש אם 

כדי    לא ייחשבו כלא מהותיים. מיתאר, צבע, צורה, עיטור, מרקם או החומר שממנו הם עשויים   .שאינם מהותיים
השיקולים הבאים: מהו התחום בו מיושם העיצוב, האם מדובר  בין היתר האם העיצוב בעל אופי ייחודי, יבדקולבחון 

, רמת ההיכרות שלו את התחום, רמת תשומת הלב שהוא מקדיש לתחום, המתוחכם רווי, מאפייני המשתמשבתחום 
תחום הוא תחום האופנה. המשתמש הינו משתמש חובב אופנה, . כאן הוהשאלה האם הוא יכול לבצע השוואה ישיר

קיימים עיצובים דומים שפורסמו  כאןואין מניעה כי יבצע השוואה ישירה בין התיקים. דומים בעל היכרות עם תיקים 
חגר סביב ינועד להשוצר מכיוון שמדובר במ.  שונה ומראה שונה חיבור רצועה, אולם קיים AliExpressוב Facebookב

העיצוב ראוי להגנה על פי חוק.יוצר מראה שונה אשר חשוב למשתמש ולכן  ראה החגורהמהמותן באמצעות החגורה, 

A manufacturer requested to register a design of a pouch in accordance with the Israeli Designs 
Law, 2017, although the Internet shows similar pouches but with a different design, including the 
part connecting the strap to the bag. 

The Design Registrar held that the pouch design is protectable. To register a design Israeli law 
requires the existence of uniqueness and novelty. A design will be considered new if a design that 
is identical or differs from it by insignificant details has not yet been published to the public, in Israel 
or outside of it. The outline, color, shape, decoration, texture or material from which they are made 
are not considered insignificant. To examine whether the design is unique in nature, the following 
considerations will be examined, among others: What is the field in which the design is applied, 
whether it is a saturated field and what are the  characteristics of a sophisticated user, the user’s 
level of familiarity with the field, the level of attention the user devotes to the field, and whether the 
user can make a direct comparison. Here the field is fashion. The user is a fashion enthusiast, who 
is familiar with similar bags and can do direct comparison of bags. There are similar designs 
published on Facebook and AliExpress, but there is a different strap connection and different 
appearance.  Because it is a product designed to strap around the waist with the strap, the 
appearance of the strap changes the way the product looks, which is important to the user, and thus 
the design is worthy of protection under law. 

  שיתוף פוסט משמיץ בפייסבוק נחשב כפרסום לשון הרע   .ב

Sharing a defamatory post on Facebook is deemed libel 
ארז, כב' -, בבית המשפט העליון, כב' השופטת דפנה ברק08.01.2020יואל שאול נ' חברת ניידלי תקשורת בע"מ,  1239/19רעא [

 ]השופט מני מזוז וכב' השופטת יעל וילנר

  . לפוסט פוגעני אחר )Like"לייק" (ואף סימנו  של פרסום משמיץ נגד עיתון פייסבוקב) Shareשיתוף ( עוביצבני זוג 

. אינו מהווה פרסוםנחשב כפרסום לשון הרע, אך סימון לייק  שיתוף פוסט פוגעני בפייסבוקקבע ש בית המשפט העליון
חוק איסור לשון הרע חל גם על  .על פי החוק חשב לעוולה אזרחיתנפרסום לשון הרע לאדם או יותר זולת הנפגע 

 חוזרת עלבפעולה  ומדובר הפוגעניפעולת השיתוף יוצרת מעין "עותק" של הפרסום  . פרסומים ברשת האינטרנט
תפוצה נרחבת , ואף עלול לתרום לשאולי לא נחשפו לפרסום המקורי ,פרסום מסוים החושפת אותו למשתמשים נוספים
יצירת "עותק" של הדברים וחזרה כלראות בסימון לייק  קשה. מנגד, ותהודה רבה (ובכך לתרום להפיכתו ל"ויראלי")

המהווים לשון הרע.  פרסומים שונים של תושבי גבעתיים בגנותו של המקומוןרחבי הפייסבוק הועלו בכאן, .  עליהם
של הפוסט המהווה כאמור פרסום ביצעו שיתוף למרות שבני הזוג לא ידעו מי כתב ופרסם את הפוסטים המקוריים הם 

  .ולכן הם אחראים אישית בגין כך לשון הרע
A couple “shared” a defamatory statement against a local newspaper on Facebook and marked “like” on 
another defamatory post. 

The Supreme Court held that sharing a defamatory post on Facebook is publication of libel, but marking “like” 
is not deemed publication. Publication of a defamatory statement to one or more persons other the defamed 
is considered a civil tort.  The Defamation Law also applies to Internet publications. The sharing act creates 



  
a "copy" of the  defamatory publication and is a repetitive action on a particular publication that exposes it to 
other users, who may not have been exposed to the original publication, and may also contribute to 
widespread and resonant circulation (thus contributing to making it "viral"). On the other hand, it is hard to see 
the action of “Like” as a "copy" of the defamatory post or repeating it.  Here, various publications by residents 
of the city of  Givatayim were published throughout the Facebook, condemning the local newspaper and thus 
were defamatory acts. Although the couple did not know who wrote and published the original posts, they 
shared the defamatory post and are thus personally liable for this. 

 עדכוני מקרקעין   .4
Real Estate Law Updates 

 התנהגות משכיר מול שוכרים אחרים לא משפיעה על נוסח ברור של ההסכם
Landlord behavior with other tenants does not affect the clear wording of the agreement 

]פטת מרים קסלסי, בית משפט השלום בירושלים, כב' השו05.01.2020האגודה השיתופית בית אל א' נ' איתמר חאיק,  15165-02-17ם) -תאח (י[

אדם שכר שטח במבנה מסחרי לצורך בית קפה ומשחקיה.  לאחר שפינה את הנכס והפסיק לשלם דמי שכירות דרש לפתע 
להאריך את תקופת השכירות ולהשכיר הנכס בשכירות משנה בטענה כי המשכיר נוהג כך עם שוכרים אחרים וכי לא היה 

  מודע לתקופות המופיעות בהסכם.

יום מראש ככל שיש כוונה להאריך את  60ע, כי יש לפנות את הנכס.  הסכם השכירות ברור וקבע שיש להודיע בית המשפט קב
תקופת ההסכם.   גם אם המשכיר איפשר בעבר לשוכרים אחרים להאריך את ההסכם, נוסח ההסכם ברור ולא ניתן לשנות 

  כם אינה משנה את משמעותו המשפטית.אותו על ידי התנהגות של המשכיר מול שוכרים אחרים.  אי הכרת ההס
A person leased space in a commercial building for a café and playground. After clearing the property and 
stopping to pay rent, he suddenly demanded to extend the rental period and lease the property by sub-lease on 
the grounds that the lessor usually agrees to that with other tenants and that he was not aware of the prior notice 
period in the agreement. 

The Court held that the property should be vacated. The lease agreement is clear and stipulates that a 60 days 
prior notice is required for extending the agreement. Even if the landlord has previously allowed other tenants to 
extend the agreement, the wording of the agreement is clear and cannot be altered by the landlord's behavior 
with other tenants. Not knowing the agreement does not change its legal significance. 
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  *עו"ד (אוסטרליה בלבד) פול סטיבסון/ 1/2020בבורסה האוסטרלית החל מרבעון  חדש טכולוגיה מדד

ספק יחדש, אשר  , מדד טכולוגיה2020, עה שהיא מתכת להשיק בחודש פברואריהבורסה באוסטרליה הוד

  .100-ק"סדאהאח קטן של מדד לבורסה האוסטרלית, את מה שמכוה בידי חלק מהשחקים בשוק, 

חדה , ועד להעיק תמוה S&P/ASX All Technology Index (XTX) (All Tech) שייקראזה  מדד חדש

את להעלות בבורסה האוסטרלית ו העוקבים אחרי מיות טכולוגיה הסחרות עיםייותר למשקוברורה 

  .עולמיבעלת מעמד טכולוגית ת מיות הפרופיל של הבורסה האוסטרלית כבורס

הל מהסביר  מר מקס קיגהם,  Stockheadולאתר  The Australian Financial Reviewגזין האוסטרלי למ

מאמיה שמדד  הבורסה האוסטרלית מדוע, ההפקות של החברה המהלת את הבורסה האוסטרלית

  .2019, שראית כבר עתה שתהיה פעילה יותר מאשר 2020החדש יקדם הפקות חדשות בשת  AllTechה

טכולוגיה הקיים כיום בבורסה ומעלה. בשוה ממדד הכולוגיה בגודל ביוי יתמקד בחברות ט מדד החדשה

המובילות, טכולוגיה ות החבר 200העוקב אחר ) S&P/ASX 200 Information Technology Index(מדד 

יקבע שהן ראויות  קיגהם, ,המדד החדש יכלול את כל חברות הטכולוגיה (ללא מגבלת כמות) שמר 

  להשקעה.

 לקביעת ה"חברות הראויות להשקעה"?מהו המדד 

היו  45-בורסה האוסטרלית רק כבהטכולוגיות הסחרות כעת החברות  200מבין כי  הבהיר קיגהם מר 

כחברה בעלת שווי " ראויות להשקעה" המושג . הוא תיאר אתהאמור, ככל שהיה קיים כיוםבמדד  כללות

מיות שאין עולות למסחר והן סחרות עם פח מסחר דולרי יומי ממוצע  30-40%שוק יכר, לפחות 

  .עם זאת, הבורסה האוסטרלית לא חשפה מה יהיה מספר מיימום זה. מיימאלי שייקבע

כעת, . "בורסה האוסטרלית התמקדה בחמש השים האחרוות ביצירת סביבת מסחריגהם אמר כי המר ק

כשקיימת מסה קריטית של חברות טכולוגיה שיתן להצביע עליהן או לזהות אותם כחברות טק, הגיע העת 

  לתת להן סקטור משלהן... ולאפשר למשקיעים אמת מידה להשוואה"

בבורסה מול לעקוב אחר הביצועים של מגזר הטכולוגיה בשוק ר למשקיעים החדש יאפש All Tech -מדד ה

מדדי מדד חברות הכרייה ומדד החברות הפיסיות, כמו גם לשם השוואה לכמו מדדים יעודיים אחרים כ

התקווה היא שזה יאפשר לחברות טכולוגיה...חשיפה גדולה יותר וגישה רחבה " טכולוגיות בילאומיים. 

  " הוסיף מר קיגהם.יעים , כשבקים וברוקרים והגים לעקוב [אחרי מדדים] גםיותר למשק

במדד החדש תהווה  יכללותעבור חברות ישראליות. ה חשובההזדמות  יוצרת All Tech -השקת מדד ה

הכרה של התפעולית והפיסית. בבגרות של חברה ובהצלחתה  הבורסה האוסטרליתהכרה רשמית על ידי 

(וכון בורסה האוסטרלית ישראליות הרשומות כיום בהחברות ה. האתגר של השוק אמורה להגיע בעקבות כך

וההצלחה הפיסית והתפעולית  הבגרותלהפגין את רמת תהיה   כאלה) 20קיימות  2020לתחילת שת 

  .שתאפשר להן להיכס למדד

                                                 
פול הוא עורך דין אוסטרלי בכיר .  )www.afiklaw.com( במשרד אפיק ושות'בכיר עורך דין  והיפול יואל סטיבסון  (אוסטרליה בלבד)עו"ד  *

שים טרם עלייתו  13במשך   HWL Ebsworth). הוא היה שותף במשרד עורכי הדין האוסטרלי ASXהמתמחה בהפקות בבורסה האוסטרלית (
), מיזוגים ורכישות, עסקאות בילאומיות וחוקי התאגידים RTOם הופכיים (), מיזוגיIPO. לפול יסיון רב בהפקות (2018לישראל בשת 

בטרם  המתמחה בתחום זהאין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין . האוסטרליים, כמו גם ממשל תאגידי
  afiklaw@afiklaw.com.או באמצעות הדואר האלקטרוי:  ,6093609-03לפרטים וספים:  קבלת כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו.
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The new ASX All Tech Index – commencing in Q1, 2020/Paul Yoel Stephenson, (Au) Adv.* 

The ASX has announced that it is planning to launch a new technology index in February, 2020, 
giving Australia what some industry players have called a smaller version of the NASDAQ-100 
index. 

This new index, to be named the S&P/ASX All Technology Index (XTX) (All Tech), is intended to 
give greater visibility and clarity to investors tracking ASX-listed tech stocks and to raise the profile 
of ASX as a global tech exchange. 

In comments appearing in Australian publications The Australian Financial Review and 
Stockhead, Mr Cunningham, Executive General Manager of Listings, gave his views as to why 
the ASX believes that the new All Tech index will push a pipeline of listings in 2020, which 
already looks like outstripping 2019. 

The All Tech will focus on tech companies of mid-cap size and upwards. Unlike the existing 
ASX tech index the S&P/ASX 200 Information Technology Index, which lists the top 200 IT 
companies, All Tech will encompass all technology classifications but the number of companies 
to be included on the list will be open-ended and comes down to what Max Cunningham 
described as “investability”. 

What are “investability” criteria? 

Mr Cunningham stated that of the 200 tech-focused companies presently trading on the ASX, 
only around 45 of those would be on the index if it were live today. He described “investability” 
as meaning a company with a sizeable market cap, a free float of at least 30-40% of its shares 
being publicly traded and having a minimum dollar value average trading turnover. The ASX 
has not disclosed what that number will be. 

Mr Cunningham said the ASX has been focused “for the best part of five years” on trying to 
create a “listed tech ecosystem”. “Now there’s a critical mass of tech companies that you can 
point to or recognise as tech and it’s time to give them a sector of their own … and give investors 
something to benchmark against,” he said. 

The new All Tech index will enable the investor market to track how the ASX listed tech sector 
is performing as a whole and as against other local specialist indices such as mining or financials 
and against peer technology indices internationally. “It also hopefully gives tech companies … 
greater profile and greater access to investors, and banks and brokers follow [indices] too,” Mr 
Cunningham added. 

The ASX is to provide further details about the All Tech index methodology upon the launch 
of the index, which is anticipated to occur late in February. 

The launch of the All Tech index presents an exciting opportunity for Israeli companies. 
Inclusion in the new index will constitute formal recognition by the ASX of a company's 
maturity and its operational and financial success. Market recognition will then follow. The 
challenge for Israel companies currently listed on the ASX (and as at the opening of 2020 there 
are 20 such companies) will be to demonstrate that level of maturity and financial and 
operational success that will qualify them for entry to the index.   

                                                 
 *Solicitor (Australia Only) Paul Yoel Stephenson is a senior attorney at the law office of Afik & Co., Attorneys and 
Notary (www.afiklaw.com). Paul is a senior Australian lawyer specializing in Australian Securities Exchange (ASX) listings. 
He was a partner of Australian national law firm HWL Ebsworth for thirteen years prior to re-locating to Israel in 2018.  Paul 
has extensive experience in initial public offerings (IPOs), reverse takeovers (RTOs), mergers and acquisitions, cross-border 
transactions and Australian corporate law and corporate governance compliance advice. Paul's clients include ASX listed public 
companies, unlisted public and private companies seeking to list on the ASX, investment banks and broking and corporate 
advisory firms. 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 


