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Afik & Co. marks the birth date of American author Samuel Langhorne Clemens, known by his pen name “Mark Twain” 
(November 30, 1835 - April 21, 1910), whose best-known books are “The Adventures of Tom Sawyer” (1876) and its 
sequel, “Adventures of Huckleberry Finn” (1884), “A Connecticut Yankee in King Arthur's Court” (1889) and “The Prince 
and the Pauper” (1881). 

  -  1835נובמבר,  30אפיק ושות' מציינת את יום הולדתו של הסופר האמריקאי ַסמּוֵאל ַלְנְגהֹוְרן ְקֶלֶמְנס, שנודע בשם העט שלו "ַמאְרק ְטֵוויְין" (
"ינקי ),  1884) והמשכו "הרפתקאותיו של האקלברי פין" ( 1876), אשר מספריו הידועים ביותר "הרפתקאותיו של תום סויר" (1910אפריל,    21

).1881) ו"בן המלך והעני" (1889מקונטיקט בחצר המלך ארתור" (

 מי זיהם את הקניין הרוחני שלי? או האם אני בכלל הבעלים של האתר שלי? .   1

Who polluted my IP, or: Am I the master of my domain? / Doron Afik, Esq. 

בנושא יצ  מאמר  מסודרים  ירת  חשיבות  ,  ובכתבהסכמים 
מול נותני שירות בכל הנוגע לקניין תוך ליווי משפטי נכון,  

 דורון אפיק את המאמר כתב עו"ד        .הרוחני של העסק
ושות'.    אפיק  בקישור:  ממשרד  למצוא  ניתן  העברית  בשפה  המאמר  את 

cles/a375http://he.afiklaw.com/arti 
An article on the importance of using duly made 
written agreements, with proper legal advice, when 
working with service providers regarding the 
intellectual property of the business. The article was 
written by Doron Afik, Esq. of Afik & Co.  The article in English 
may be found at the link:  https://www.afiklaw.com/articles/a375 

  פסיקה  עדכוני .   2
Legal Updates 

 מנהל כספים בחברה עשוי להיות חייב אישית כלפי נושים שלה .  א

וא שימוש אסור במסך ההתאגדות; מנהל כספים שהמשיך להפיק השלום חיפה: ניהול חברה במצב של 'מימון דק' ה
. שיקים מעותדים למרות שידע שאין בחברה נכסים או הון שמאפשר כיסוי החובות, יישא באופן אישי בחובות החברה

  http://he.afiklaw.com/updates/14297לקריאה נוספת: 

A CFO may be personally liable to debts of company.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/14298 

  ניתן לפגוע בפרטיות כאשר יש בכך עניין ציבורי ובלבד שהפרסום של הפרטים אינו פרסום כוזב .  ב
לרבות  כן,  לעשות  או חברתית  חוקית מוסרית  חובה  יש  בנסיבות שבהן  פגיעה בפרטיותו של אדם  ירושלים:  שלום 

בפרטיות פגיעה  מהווה  אינה  הרע,  לשון  בהם  שיש  או  שקריים  בפרסומים  להילחם  וכדרך  נוספת:     .כתגובה  לקריאה 
http://he.afiklaw.com/updates/14299  

Infringement of privacy is justified when there is a public interest in it, provided that the publication 
of the details is not false publication.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/14300 
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  ר פרסום על הליכים רק במקרה של פגיעה מיידית בסוד מסחרי מוכחניתן להטיל צו איסו. ג

מחוזי חיפה: כאשר מדובר בחשש עתידי לחשיפת סודות מסחריים, הדרך הראויה לפעול היא לדרוש את חסיונם של 
מסמכים ספציפיים, ככול שיוגשו בעתיד, וזאת על מנת לאזן בית טובת החברה ובין האינטרס הציבורי של פומביות 

  dates/14301http://www.afiklaw.com/upלקריאה נוספת:    .הדיון

A gag order can be imposed on proceedings only in the case of an immediate violation of a proven 
trade secret.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/14302 

  רעיון שאינו מגיע לדרגת מוצר ומהווה בעיקר הליך מחשבתי או חישובים, אינו כשיר לרישום כפטנט . ד

מחוזי ת"א: המצאה כשירה לרישום כפטנט צריכה להיות בתחום טכנולוגי כלשהו, להיות מכוונת ליישומים מוגדרים 
  http://www.afiklaw.com/updates/14303ספת: לקריאה נו  .ולהיות בעלת מועילות מוכחת או מובטחת עתידית

An idea that does not reach the level of a product and is mainly a thought process or calculations, 
is not eligible for registration as a patent.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/14304 

  במכרזים של האיחוד האירופי ניתן לפרסם מידע של מגישות המכרז, כל עוד אין פגיעה בקניין רוחני .  ה

בית המשפט לדיני איחוד האירופי: פרסום מידע על חברות המגישות למכרזים תקף רק למידע מנהלי, ולא לקניין רוחני, 
  https://he.afiklaw.com/updates/14305  לקריאה נוספת:.  כל עוד אין פגיעה בחוקי תחרות ואינטרס ציבורי

As long as there is no hindrance of IP, it is possible to publish information of EU tender 
participants.   Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/14306 

  מתווך המטעה לקוח עלול לאבד זכאותו לדמי התיווך גם אם היה הגורם היעיל לביצוע העסקה .  ו

ם: אי גילוי מצד מתווך עשוי להיחשב כהטעייה המצדיקה ביטול הסכם התיווך; לקוח שהוטעה לחשוב על ידי -מחוזי י
  http://www.afiklaw.com/updates/14307 לקריאה נוספת:.  ברוכש שאינו מוכר לו זכאי לבטל את הסכם התיווךמתווך כי מדובר 

A realtor who misleads a client may forfeit its right to the brokerage fee even if it was the effective 
factor in executing the transaction.   Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/14308 

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

מגזין זה כפוף  .   ובכותרת לכתוב "אנא הסירו/צרפו אותי לרשימת התפוצה"   newsletter@afiklaw.comלכתובת  הצטרפות יש לשלוח מייל
אין באמור במגזין ייעוץ משפטי ובכל נושא מומלץ לפנות  .   שינוילזכויות יוצרים אך ניתן להעבירו לכל אדם ובלבד שיועבר בשלמות וללא כל  
  לעורך דין על מנת שהעובדות תיבחנה היטב בטרם תתקבל החלטה כלשהי.

  http://www.afiklaw.com למאגר פרסומים קודמים:
Afik News is the bi -weekly 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



 אתר שלי? מי זיהם את הקניין הרוחני שלי? או האם אני בכלל הבעלים של ה  . 1

  Who polluted my IP, or: Am I the master of my domain? / Doron Afik, Esq 

מאמר בנושא חשיבות יצירת הסכמים מסודרים ובכתב, תוך ליווי משפטי נכון, מול נותני שירות בכל הנוגע לקניין   
עו"ד דורון אפיק הינו נוטריון ועורך דין  .   ת המאמר כתב עו"ד דורון אפיק ממשרד אפיק ושות'א הרוחני של העסק.  

) המתמקד בהנפקות www.afiklaw.comהמוסמך בישראל ובניו יורק והוא השותף המנהל של משרד אפיק ושות' (
באוסטרליה ובניו יורק, דיני חברות, דיני מקרקעין, עסקאות בינלאומיות ופיננסיות, לרבות עסקאות מיזוג ורכישה,  

באוניברסיטה    Executive MBAמימון ומשפט ימי ואף הרצה בתחומי מומחיותו, לרבות במסגרת תואר מנהל עסקים  
העברית בירושלים. עו"ד אפיק בוגר הכשרה של האיחוד האירופי ביישוב סכסוכים בינלאומיים מחוץ לכותלי בית 

ישראליו וכנאמן בנאמנויות  כבורר  גם  ומשמש  ובוררות)  (גישור  ובינלאומיותהמשפט  ניתן   .ת  למצוא בקישור:    את המאמר 
http://he.afiklaw.com/articles/a375  

  An article on the importance of using duly made written agreements, with proper legal advice, when working 
with service providers regarding the intellectual property of the business. The article was written by Doron 
Afik, Esq. of Afik & Co.   Doron Afik, Esq. is a notary public and an attorney admitted to practice in Israel 
and New York and is the managing partner of Afik & Co., Attorneys and Notaries (www.afiklaw.com).  Doron 
served an adjunct professor at Hebrew University Doron teaches Mergers and Acquisitions as part of the 
EMBA program.  Doron's practice focuses primarily on Australian and New York IPO’s, international 
transactions, including mergers and acquisitions, dispute resolution and issues of public law.  He is a 
graduate of a European Union alternative disputes resolution course and the ICC Master Class for arbitrators 
and also serves as arbitrator.   The article in English may be found at the link:  https://www.afiklaw.com/articles/a375 

  יקהפסעדכוני   .2

  Legal Updates 

. א  נושים שלה מנהל כספים בחברה עשוי להיות חייב אישית כלפי  

  פלדמן - השופטת קרן מרגולין, כב'  בית משפט השלום בחיפה, 14.11.2022,  יאיר ועקנין נ' אלברט אפוטה 46842-01-20א "ת   

 בחובות החברה אליו באופן אישי    ,בפועל סמנכ"ל הכספים בה, שהיה גם  ה בעל מניות שלספק של חברה דרש לחייב  
ואין מדובר   ו מצגים שקשייה התזרימיים של החברה קליםהציג לש, לאחר  סחורה שסופקהיתרות חוב עבור  בגין  

  .  עליהםוהמשיך להפיק שיקים מעותדים ולחתום  בקושי כלכלי אמיתי בגינו קיים חשש ממשי לאי פרעון

והסתיר מנושה    חברה ב'מימון דק'את ההמשפט ייחס לבעל המניות את חובות החברה באופן אישי מאחר שניהל  בית  
האמיתי הכספי  מצבה  את  של    .  החברה  אישי  התנאים   מניות  בעל חיוב  התקיימו  בהם  חריגים  במקרים  ייעשה 

מלאי הנכסים של 'מימון דק', שמתרחש כאשר ההון העצמי או  .  ניהול חברה במצב  המיוחדים להרמת מסך התאגדות
  מאחר שבעל המניות במסך ההתאגדות  אסור    הוא שימושהחברה,    ויותכדי לכסות את התחייב  בחברה אינו מספיק

המגולגלים בנסיבות אלו    –לסיכוני ההפסד של החברה    ף שות  ואינ  מצד שני  אך' מסיכויי הרווח של החברה,  ה'נהנ
בנוסף, אורגן של חברה אינו פטור מחובה אישית ככל שפעל באופן לא תקין    אל כתפיהם של הנושים החיצוניים.  

למרות זאת המשיכה  ו  יהחובות החברה עולים על שווי נכסשידע  במקרה זה, בעל המניות  כלפי צדדים שלישיים.   
בניהולה בנוסף, תפקידו  ולהוציא שיקים עתידיים ללא כיסוי. סחורה  להזמין ,ובחתימתו על שיקים , בידיעתוהחברה

חלה   ולכןשל החברה כלל חתימה אישית על שיקים של החברה, ובהתאמה ביקורת על התנהלותה הכספית אגב כך  
כחלק מחובת הזהירות הכללית של מנהל כספים בחברה אל מול נושיה המסתמכים   הספקעליו חובת זהירות כלפי  

 באופן אישי בחובות החברה.חב בעל המניות . לכן,  על מצגיו

  A CFO may be personally liable to debts of company 

  A supplier of a company demanded that a shareholder of a company, who was also in practice its CFO, be 
required to personally pay the company debts for goods supplied, after presenting him with presentations 
that the company cash flow difficulties were easy and not a real financial hardship with an apprehension of 
non-payment and he continued to issue checks and sign them The Court attributed the company debt to the 
shareholder personally as he managed the company with thin capitalization and hid its true financial situation 
from the company creditor.  A personal liability of a company  shareholder will be imposed in exceptional 
cases where the special conditions for piercing the corporate veil are met.  Managing a company in a state 
of thin capitalization, which occurs when the company equity or asset inventory is not sufficient to cover the 
company liabilities, is a prohibited use of the incorporation veil because the shareholder 'enjoys' the 
company profit prospects, but does not share the risks of loss - which are rolled over to the shoulders of the 
external creditors.  Additionally, an organ of a company is not exempt of personal liability if acted in an undue 
manner towards third parties.  In this case, the shareholder knew that the company debts exceeded the 
value of its assets but despite this the company continued, with his knowledge, to order goods and issue 
future checks without cover.  In addition, his role in the management of the company included personally 
signing company checks, and accordingly reviewing its financial conduct, therefore he had a duty of care 
towards the supplier as part of the general duty of care of a CFO in a company vis-à-vis its creditors who 
rely on his representations.  Therefore, the shareholder is personally liable for the company debts. 

 

 



  

.ב  עניין ציבורי ובלבד שהפרסום של הפרטים אינו פרסום כוזב  כךכאשר יש בבפרטיות לפגוע ניתן  

  השופטת מוריה צ'רקה , בית משפט השלום ירושלים, כב'  Jewish Community Watch ,20.10.2022צבי שטארך נ' , 14819-02-19ם) -תא (י   

תחת שם בדוי באינטרנט, מאמרים אשר יש בהם משום לשון הרע כנגד מתלוננות במקרה של   ,יוצר בלוג פרסם
 . הטרדה מינית ובתגובה פרסם צד שלישי, אשר הינו פעיל במאבק כנגד הטרדה מינית, את שמו האמיתי של הבלוגר 

הזכות לאנונימיות בפרסומים באינטרנט .   כי אין בפרסום שמו של הבלוגר משום פגיעה בפרטיותו  ,משפט קבעבית ה
ליכולת לפרסום דברים באופן אנונימי כמחסה מפני עריצות הרוב, הרי     .אינה מובנת מאליה בעוד שיש חשיבות 

בנוסף, יש לבחון .   צע לשון הרעשזכות זו אינה מתקיימת מקום בו הפרסום האנונימי הוא עוולתי, כגון פרסום המב
כאן, פרסום .   את הפרטים אשר נחשפו ולבחון האם הם עולים כדי עניין הנוגע לצנעת חייו האישיים של המפרסם

הוא שמו  היחיד שפורסם  והפרט  לשון הרע  כדי  יש בהם  עוולתיים אשר  למאמרים  כתגובה  בא  הבלוגר  שמו של 
לצנעת חייו האישיים של הבלוגר, ומכאן שאין בו כדי להוות פגיעה בפרטיותו האמיתי של הבלוגר, פרט אשר אינו נוגע  

 .   של הבלוגר

  Infringement of privacy is justified when there is a public interest in it, provided that 
the publication of the details is not false publication  

The creator of a blog published under a pseudonym on the Internet articles that are defamatory against 
complainants in a sexual harassment case and in response a third party, which is active in the fight against 
sexual harassment, published the real name of the blogger. 

The Court held that the publication of the blogger's name does not violate his privacy.  The right to anonymity 
in postings on the Internet is not self-evident.  While the ability to post things anonymously is important as 
a protection against the tyranny of the majority, this right does not exist where the anonymous posting is 
wrongful, such as the posting of defamatory content.  In addition, the details that have been revealed must 
be reviewed and can be viewed as a violation of the right to privacy only in the event that they amount to 
information concerning the modesty of the advertiser's personal life.  Here, the publication of the blogger's 
name comes as a response to wrongful articles that are defamatory and the only detail published is the 
blogger's real name, a detail that does not concern the modesty of the blogger's personal life and hence 
does not constitute an infringement of the blogger's privacy. 

.ג   ניתן להטיל צו איסור פרסום על הליכים רק במקרה של פגיעה מיידית בסוד מסחרי מוכח 

  המחוזי בחיפה, כב' השופט מוחמד עלי המחלקה הכלכלית בבית המשפט , 18.10.2022, פנדה יישומי מסחר בע"מ נ' מאור להב, 4806-06-22תא (חי')   

כי הדיונים בבית המשפט יתקיימו באופן חשאי ותחת צו וביקשו  נמצאים במהלכו של סכסוך מתמשך  ה בעלי חברה  
  .   איסור פרסום כדי להגן מפני חשיפה של סודות מסחריים של החברה

נקודת המוצא בהליכים משפטיים היא שעל .   ההליכיםמשפט קבע שאין הצדקה להטיל צו איסור פרסום על  בית ה
בעוד שהחוק קובע שורה של מקרים ספציפיים בהם יכול בית  .   ההליך להיות פומבי כדי להגן על האינטרס הציבורי

המשפט להטיל צו איסור פרסום על ההליכים, וביניהם גם לצורך הגנה על סוד מסחרי, הרי שכדי לבסס טענה לפגיעה 
בנוסף, .   י אין די באמירות כלליות ויש להביא נתונים מדויקים על כך שהמידע הוא אכן בבחינת סוד מסחריבסוד מסחר

כאשר החשש הוא חשש עתידי, שכתוצאה מהליכים מסוימים במהלן הדיון תידרש חשיפה של סודות מסחריים, הרי  
עיה באופן נקודתי ככול שהחשיפה שאין מקום להטיל את צו איסור הפרסום מלכתחילה, אלא ניתן לפתור את הב

עולים כדי סוד מסחרי אשר הגנתו מצדיקה פגיעה באינטרס לא  הנתונים שהוצגו על ידי הצדדים  כאן,  .   תתקיים בעתיד
הציבורי של פומביות הדיון, ועיקר החשש שהביעו הצדדים הינו חשש עתידי מפני חשיפה של מסמכים שיכול ויידרשו 

וכל עוד לא הוכחה חשיפה של סודות מסחריים, להטיל צו איסור פרסום על .   בעתיד כך, אין הצדקה בשלב זה, 
 .  ההליכים

  A gag order can be imposed on proceedings only in the case of an immediate 
violation of a proven trade secret 

Company shareholders in the midst of an ongoing dispute requested that the Court proceedings be held 
under gag order in order to protect against exposure of the company's trade secrets. 

The Court held that there is no justification to impose a gag order on the proceedings.  The starting point in 
legal proceedings is that the proceedings must be public in order to protect the public interest.  While the 
law establishes a series of specific cases in which the Court can impose a gag order on the proceedings, 
including for the purpose of protecting a trade secret, in order to establish a claim for infringement of a trade 
secret, general statements are not enough and precise data must be provided to show that the information 
is indeed considered a trade secret.  In addition, when the concern is a future concern, that as a result of 
certain procedures discussed below, the disclosure of trade secrets will be required, then there is no place 
to impose the publication prohibition order in the first place, but the problem can be solved on a point-by-
point basis as long as the disclosure takes place in the future.  Here, the data presented by the parties does 
not amount to a trade secret, the protection of which justifies harming the public interest of the publicity of 
the discussion, and the main concern expressed by the parties is a future concern about the disclosure of 
documents that can and will be required in the future.  Thus, there is no justification at this stage, and as 
long as disclosure of commercial secrets is not proven, to impose a gag order on the proceedings. 

 



  

 בעיקר הליך מחשבתי או חישובים, אינו כשיר לרישום כפטנטרעיון שאינו מגיע לדרגת מוצר ומהווה  ד.

  יפו, כב' השופטת תמר אברהמי –, בית המשפט המחוזי תל אביב 20.11.2022, אדוארד טנוס נ' רשם הפטנטים, 54855-01-21עשא (ת"א)    

לבקשת רישום פטנט שעניינה היה בתיאוריה פיסיקלית חדשה בתחום תורת היחסות ומכניקת רשם הפטנטים סירב  
  .  קוונטים

אמצאה כשירה לרישום כפטנט הינה מוצר או תהליך .   משפט קבע שהתיאוריה אינה ניתנת לרישום כפטנטבית ה
רעיון, יישום שאינו .   המצאתית  ויש בה התקדמות  בכל תחום טכנולוגי שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי

כפטנט לרישום  כשירים  אינם  אלה  כל  תהליך מחשבתי,  או  חישובים  המצאה שעיקרה  מוצר,  לדרגת  כך,  .   מגיע 
את כל הנתונים אשר יאפשרו את ביצועה של ההמצאה בידי  כן  לכלול יישום פיזי ניתן לייצור ו  כהפטנט צריבקשה לה

. המצאתי או להוספת נופך משלהם על מנת להביא את הפטנט לכדי ביצוע   בעלי מקצוע מבלי שאלו יידרשו לצעד
כאן, הבקשה כללה תיאוריה או מודל פיזיקלי אשר אינו עולה כדי מוצר או תהליך מוגמר ומהווה בעיקר תחשיבים  

התיאוריה הנכללת בעוד שהבקשה לרישום פטנט טענה שכל פיזיקאי יוכל לתכנן ניסויים אשר יוכיחו את .  מתמטיים
בבקשה, הרי שאין בכך כדי לספק את הנתונים הנדרשים לביצוע ההמצאה ועל כן לא ניתן לראות בתיאוריה אמצאה  

 .  כשירה לרישום כפטנט

  An idea that does not reach the level of a product and is mainly a thought process 
or calculations, is not eligible for registration as a patent 

The Patent Registrar refused an application to register a patent that dealt with a new physical theory in the 
field of relativity and quantum mechanics. 

The Court held that the theory cannot be registered as a patent.  An invention eligible for registration as a 
patent is a product or process in any technological field that is new, useful, can be used industrially and 
includes an inventive progress.  An idea, an application that does not reach the level of a product, an 
invention which is predominantly calculations or a thought process, are not eligible for registration as a 
patent.  Additionally, the patent application must include a physical implementation that can be 
manufactured as well as all the data that will allow the execution of the invention by professionals without 
them being required to take an inventive step or add their own touch in order to bring the patent into 
execution.  Here, the application included a theory or physical model which does not amount to a finished 
product or process and consists predominantly of mathematical calculations.  While the application for 
registering a patent contended that any physicist could design experiments that would prove the theory 
included in the application, it does not provide the data required to carry out the invention into a product and 
therefore the theory cannot be considered an invention eligible for registration as a patent. 

. ה  ל מגישות המכרז, כל עוד אין פגיעה בקניין רוחני ש במכרזים של האיחוד האירופי ניתן לפרסם מידע  

  C-54/21  Antea Polska and Others v.  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  ,17.11.2022 בית המשפט לדיני האיחוד האירופי ,
   מתאיי -אוקטבאיה שפינאו ז'אן קלוד בוניחוט, שינסה רודין,  יםבלוקסמבורג, כבוד השופט

לפרסם את פרטי החברות המתחרות רשות  יקשה מה ברשות המים הפולנית,    של  במכרזהתמודדה  חברה פולנית ש
  .  ות המתחרותלמכרז, את מסמכי ההגשה ואת פרטי ההצעהצעות אשר הגישו 

קבע   המשפט  ההצעותבית  פרטי  את  לפרסם  סודיות .   שאפשר  בשמירת  תומכת  באיחוד  הרגולטורית  המערכת 
להגן על האינטרסים אולם סודיות זו אינה מוחלטת ויש לאזן אותה בין זכויות המשתתפים במכרז  ,  במכרזים  ההגשה

כך, יש להגביל את הסודיות  .   הכלכליים והקניין הרוחני שלהם, ובין האינטרס הציבורי ועקרון התחרות בשוק המשותף
מסחר,   למהותשאין  באופן  לסודות  עקיפה  או  ישירה  בצורה  הקשור  מידע  של    לפרסם  הרוחני  המגישות  הקניין 

כאן, מכיוון שניתן לפרסם פרטים בלי לפגוע .   מנהלי כללי על המשתתפים במכרזהאחרות, אולם ניתן לפרסם מידע  
בקניין הרוחני של המגישות האחרות, רשות המים מחויבת לפרסם מידע מנהלי לכל הפחות על המגישות האחרות, 

 .  נטרס ציבוריכל עוד אין פגיעה בקניין הרוחני, וכל עוד אין פגיעה כלכלית בחברה מתחרה, חוקי תחרות ואיוזאת 

  As long as there is no hindrance of IP, it is possible to publish information of EU 
tender participants 

  A Polish company that bid for a tender of the Polish Water Authority, has requested from the Authority to 
receive the details of the competing companies that have applied to the same tender, the tender 
documentation, and the details of the competing applicants.     

The Court ruled that the details of the other tender applications should be published.  The regulatory 
framework in the EU supports confidentiality of tender submissions, yet the confidentiality is not restricted, 
and should be balanced between the economic and IP rights of applicants, to public interests right and 
competition laws in the common market.  Thus, there is a need to restrict the confidentiality, either directly 
or indirectly, of IP, so there will be no IP infringement of the applicants.  Hence, as it is possible to publish 
administrative data without harming the IP of the other applicants, the Authority that has published the tender 
must publish the administrative data of the other applicants, as long as there is no hindrance of IP, economic 
operations of the competing companies, competition law and public interest.   

 

 

 



  

. ו    זכאותו לדמי התיווך גם אם היה הגורם היעיל לביצוע העסקה המטעה לקוח עלול לאבד מתווך  

נ' הבניין ברח' יפו    -פרוספריטי סאל נדל"ן   24388-04-20א  ”ת    בית המשפט המחוזי  ,  09.11.2022,  ירושלים בע"מ   21ייעוץ, השקעות שיווק נכסים בע"מ 
   השופטת חיה זנדברג , כב' בירושלים

 הסכם למכירת הנכס.   שנכרתלמרות    נדל"ן,  כתלמתוומיליון ש"ח    2.5בגובה של מעל  לקוחה סירבה לשלם דמי תיווך  

הטעייה השוללת את הזכות לדמי    האת זהות הקונה ויצר  פהשלא חשמאחר    כתתביעת המתוודחה את  המשפט  בית  
מתווך זכאי לדמי תיווך מאת לקוח אם "הוא היה הגורם היעיל שהביא להתקשרות הצדדים בהסכם לפי החוק  .   תיווך

ואי גילוי עשוי להיחשב כהטעייה המצדיקה   לצד השני מהותיות  לגלות עובדות    צד להסכם מחוייב בנוסף.   מחייב"
 110של  תרמה להתקשרות הצדדים בהסכם למכר בניין בשווי  ,  משה כגורם היעילכאן המתווכת שי.   ביטול ההסכם

גילתה עם זאת, הלקוחה ביטלה את הסכם התיווך לאחר ש.   כדמי תיווך משווי המכירה  2%ודרשה    ש"חמיליון  
 , אינה מכירההמתווכת הטעתה את הלקוחה לעניין זהות רוכש הנכס והציגה מצג שווא כאילו מדובר ברוכש שהיא  ש

אשר הציע לו לרכוש את   הכיר את הבניין וכבר קיבל את הפרטים ישירות מבעל הבנייןשרוכש  ב  למרות שמדובר
רוכש נחשפת האם הייתה זהותו של  בשל הטעייה מכיוון ש  לכן, הלקוחה הייתה זכאית לבטל את הסכם התיווך.   הנכס

 . ווךתיהדמי את הייתה מסכימה לשלם הלקוחה לא  מבעוד מועד

  A realtor who misleads a client may forfeit its right to the brokerage fee even if it 
was the effective factor in executing the transaction 

  A customer refused to pay brokerage fees of over ILS 2.5 million to the realtor even though an agreement 
was made to sell the property. 

The Court rejected the relator’s claim as it failed to disclose the identity of the purchaser and forfeit her right 
to brokerage fees.  Under Israeli law, a realtor is entitled to brokerage fees if it was “the effective factor that 
brought the parties to enter into a binding agreement".  A party to an agreement is  obligated to disclose 
material facts to the other party and non-disclosure may be considered as misleading and justify the 
termination of the agreement.  Here the relator was the effective factor, contributed to the parties entering 
into a binding agreement to sell a building worth ILS 110 million and demanded 2% of the sale value as 
brokerage fees.  However, the customer terminated the brokerage agreement after learning that the realtor 
misled the customer regarding the identity of the property's purchaser and made a false representation as 
if it was a purchaser, it did not know, even though it was a purchaser who knew the building and had already 
received the details directly from the owner of the building who already offered him to purchase the property.  
Therefore, the customer was entitled to terminate the brokerage agreement due to the misleading because 
if the identity of the purchaser had been revealed ahead of time, the customer would not have agreed to pay 
the brokerage fees. 
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 *עו"ד דורון אפיק / מי זיהם את הקיין הרוחי שלי? או האם אי בכלל הבעלים של האתר שלי?

חברה שוכרת שירותים של בוה אתרי איטרט על מת שיבה עבורה אתר מכירתי ואף משלמת לו סכום חודשי כדי שיתחזק 

שירותים, אך הספק טוען שהאתר בכלל שייך לו והחברה לא יכולה  את האתר.  בשלב מסוים היא מחליטה להחליף ספק  

 להשתמש בו, או אפילו להקים אתר אחר שראה אותו דבר.  הייתכן?

, קבע שספק שירותי האתרים הוא הבעלים 2018שמע סיפור תמוה?  בית המשפט בפסק דין שיתן בבית המשפט בחיפה ביוי,  

ו חודשי  ריטייר  קיבל  עליו  האתר  כמוהו. של  הראה  באתר  או  באתר  להשתמש  רשאית  לא  ספק     1החברה  מקרה  באותו 

רק  אלא  הסכם  באמת  היה  (שלא  הצדדים  בין  ההסכם  במסגרת  שמו.   על  הדומיין  את  ורשם  האתר  את  הקים  השירותים 

רק דובר הצעת מחיר שתמורתה שולמה) לא סוכם שהספק יבה את האתר עבור החברה או שהבעלות בו תועבר לחברה אלא  

על אספקת שירותים.  החברה אמם העבירה תכים לספק והוא העלה אותם לאתר, אולם בית המשפט קבע שלספק אין 

בעלות בזכויות היוצרים של התכים שמסרו לו על ידי החברה, אך אין הדבר מעלה או מוריד לעיין זכויות היוצרים באתר 

 -  שייך לה והוא זוהם בקיין רוחי של אחרכולו  באמת    לאוחי של החברה  במילים אחרות, הקין הר   עצמו, השייך לספק.

  . המשמעות של הדבר היא גם הוצאות מיידיות, אבל גם זק אדיר לשווי החברה

חוק זכות יוצרים הישראלי, קובע שהיוצר הוא הבעלים הראשון של זכות היוצרים ביצירה, גם אם וצרה לפי הזמה, אלא 

   2ת בין המזמין והיוצר, במפורש או במשתמע.  החוק גם דורש שהסכם להעברת זכויות יוצרים יהיה בכתב.אם כן הוסכם אחר

כך, ברגע שבין ספק השירותים לבין הלקוח לא קיים היה הסכם בכתב שקובע שהזכויות באתר שייכות ללקוח, ותר הלקוח  

  עם אתר שכלל איו שייך לו. 

עלתה השאלה )  42019עליון דחה ביוי,  בית המשפט ה (ערעור ל    3, 2017אביב באפריל,    במקרה אחר, שדון בבית המשפט בתל

או לאיש   -למי שייכת חות איטרט מקוות באתר לממכר תכשיטים? האם למעצבת תכשיטים שעיצוביה מכרים בחות  

מכירות שיהל עבורה את החות?    גם באותו מקרה הייתה הסכמה בעל פה לפיה איש מכירות יקים חות איטרטית חדשה 

טעות   אותן  את  המכירות  איש  העלה  שם  להעברת וגם  בכתב  הסכם  והעדר  לו,  השייכת  הראשוית  היוצרים  זכות  בדבר 

הזכויות.  אולם, באותו מקרה קבע בית המשפט שעל מת ליצור זכות יוצרים דרשת מידה מסוימת של יצירתיות ואין מדובר  

של החות ואף ) שמספקת את מערכת ההפעלה  ETSYבאתר איטרט אלא בחות איטרטית בתוך פלטפורמה קיימת (אתר  

למעשה, איש המכירות קיבל פורמט מובה של חות מקוות, ואליו העלה את תצלומי התכשיטים, כאשר החות את העיצוב.   

יהל איש המכירות  זכות יוצרים בחות למרות ש  קיימותלאיש המכירות  לא למעצבת ולא  זהה לחויות אחרות באתר.  כך,  

 ת שייכות לספק פלטפורמת החויות. אותה במשך מספר שים, אלא שהזכויו 

בעת  בתחום  רקע  בעל  דין  בעורך  מלווה  להיות  וחשוב  מורכב  ושא  הים  יוצרים  זכויות  ברורה,  המתבקשת  המסקה 

ל הקין הרוחי עלול התקשרות עם ספק תוכן או שירות היוצר בסופו של דבר את הקיין הרוחי של העסק.  יהול לא כון ש

ליצור מצב בו בסופו של דבר הקין הרוחי של העסק כלל לא קיים, או שהוא קיים אך שייך אופן מלא או חלקי לאדם אחר 

  בין שאותו אדם הוא עובד של העסק (אשר ההתקשרות איתו עשתה ללא ליווי משפטי כון) או ספק שירותים חיצוי. -

 

דיי  , וביו יורק  הפקות באוסטרליה) המתמקד ב www.afiklaw.comהיו וטריון ועורך דין המוסמך בישראל וביו יורק והוא השותף המהל של משרד אפיק ושות' (דורון אפיק  עו"ד *
 Executiveבמסגרת תואר מהל עסקים  חברות, דיי מקרקעין, עסקאות בילאומיות ופיסיות, לרבות עסקאות מיזוג ורכישה, מימון ומשפט ימי ואף הרצה בתחומי מומחיותו, לרבות  

MBA  לאויברסיטה העברית בירושלים. עו"ד אפיק בוגר הכשרה של האיחוד האירופי ביישוב סכסוכים ביאמן   מיים באומחוץ לכותלי בית המשפט (גישור ובוררות) ומשמש גם כבורר וכ
ובילאומיות.   ישראליות  המתוארים  באמויות  בושאים  החלטה  כל  קבלת  בטרם  זה  בתחום  המתמחה  דין  בעורך  להיוועץ  ומומלץ  כלשהו  משפטי  ייעוץ  משום  זו  כללית  בסקירה  אין 
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Who polluted my IP, or: Am I the master of my domain? / Doron Afik, Esq. * 

A company hires the services of a website builder to build a sales website for it and even pays him a monthly 
amount to maintain the website. At some point, it decides to change service providers, but the provider 
contends that the site belongs to him and the company cannot use it, or even set up another site that looks the 
same. Can this be? 

If this sounds to you like a strange story, that is exactly the case decided by the Court in Haifa in June, 2018, 
who determined that the website service provider is the owner of the website for which he received a monthly 
retainer and the company is not allowed to use the website or a website that looks like it.  In that case, the 
service provider set up the website and registered the domain in his name.  As part of the agreement between 
the parties (which was not really an agreement but merely a price offer and payment made) it was not agreed 
that the supplier would build the website for the company or that ownership thereof would be transferred to 
the company, but only the provision of services was discussed.  The company did transfer content to the 
supplier and he uploaded it to the website, but the Court found that the supplier does not own the copyright 
of the content provided to him by the company, but this does not raise or lower the issue of copyright on the 
website itself, which belongs to the supplier.  In other words, the intellectual property of the company does 
not rally belong to it in full and was “polluted” by intellectual property of another. 

The Israeli copyright law states that the creator is the first owner of the copyright in the work, even if it was 
created by order, unless otherwise agreed between the orderer and the creator, explicitly or implicitly.  The 
law also requires that an agreement to transfer copyright be in writing.  Thus, is there was no written agreement 
between the service provider and the client stating that the rights on the site belong to the client, the client is 
left with a site that does not belong to it at all - the meaning of this is expenses but also decrease in value. 

In another case, which was decided in the Tel Aviv court in April, 2017, (an appeal to the Supreme Court was 
rejected in June, 2019) the question arose as to who owns an online store on a site for selling jewelry?  Is it to 
a jewelry designer whose designs are sold in the store - or to a salesman who managed the store for her?  In 
that case too there was only a verbal agreement according to which the salesperson would establish a new 
online store and there the salesperson raised the same contentions regarding the initial copyright belonging to 
him, and the absence of a written agreement for the transfer of rights.  However, in that case the Court found 
that in order to create a copyright a certain degree of creativity is required and it is not a website but an online 
store within an existing platform (the ETSY website) that provides the store's operating system and even the 
design.  In fact, the salesperson received a built-in format of an online store, and uploaded the jewelry photos 
to it, where the store is identical to other stores on the site.  Thus, neither the jewelry designer, nor the 
salesperson have copyright in the store, even though the salesperson managed it for several years, but the 
rights belong to the store platform provider. 

The necessary conclusion is clear, copyright is a complex issue and it is important to be accompanied by a 
lawyer with a background in the field when contracting with a content or service provider that ultimately 
creates the intellectual property of the business.  Improper management of the intellectual property may create 
a situation where in the end the intellectual property of the business does not exist at all, or exists but belongs 
fully or partially to another - whether that person is an employee of the business (with whom the contract was 
made without proper legal guidance) or an external service provider.

 

   *Doron Afik, Esq. is a notary public and an attorney admitted to practice in Israel and New York and is the managing partner of Afik & Co., Attorneys and Notaries 
(www.afiklaw.com).  Doron served an adjunct professor at Hebrew University Doron teaches Mergers and Acquisitions as part of the EMBA program.  Doron's practice 
focuses primarily on Australian and New York IPO’s, international transactions, including mergers and acquisitions, dispute resolution and issues of public law.  He is a 
graduate of a European Union alternative disputes resolution course and the ICC Master Class for arbitrators and also serves as arbitrator.   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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Quién contaminó mi IP, ¿Soy el dueño de mi dominio? / Doron Afik, Esq. * 

Una empresa contrata los servicios de un creador de paginas web para  crear una web de ventas,la empresa 
llega a un acuerdo con el proveedor y paga una cantidad mensual para mantener la pagina web. Transcurrido 
un tiempo, la empresa decide cambiar de proveedor.  El proveedor sostiene que la pagina web le pertenece y 
que la empresa no puede utilizarla, ni configurar otra pagina web que tenga el mismo aspecto. ¿Puede esto 
ser posible? 

Si esta historia te parece extraña, ésto es exactamente lo qué decidido el Tribunal de Haifa en junio de 2018, 
el cual determinó que el proveedor es el propietario de la pagina web por la cual recibió un pago mensual y 
que la empresa no está autorizada a utilizar la página web.  En ese caso, el proveedor creó la pagina web y 
registró el dominio a su nombre como parte del acuerdo entre ambos (que no era realmente un acuerdo sino 
simplemente una oferta de precio y pago realizado) en ningún momento se acordó que el proveedor construiría 
la página web para la empresa ni que la propiedad del mismo sería transferida a la empresa, sólo se discutieron 
los servicios. La empresa transfirió contenido al proveedor y este lo cargó en la pagina web. El tribunal 
determinó que el proveedor no posee los derechos de autor del contenido proporcionado por la empresa, pero 
esto no plantea ni reduce la cuestión de los derechos de autor de la página web, que pertenece al proveedor. 
En otras palabras, la propiedad intelectual de la empresa no le pertenece en su totalidad y fue “contaminada” 
por propiedad intelectual de otro. 

La ley de derechos de autor de Israel establece que el creador es el primer propietario de los derechos de autor 
de la obra, incluso si fue creada por orden, a menos que se acuerde lo contrario entre el ordenante y el creador, 
explícita o implícitamente. La ley también requiere de un acuerdo para transferir los derechos de autor por 
escrito. Por lo tanto, si no hubo un acuerdo escrito entre ambas partes, los derechos sobre la página web 
pertenecen al cliente. El cliente se queda con la pagina web que no le pertenece en absoluto - el significado 
de esto es gastos pero también disminución de valor. 

En otro caso, se decidió en el tribunal de Tel Aviv en abril de 2017, (una apelación ante la Corte Suprema fue 
rechazada en junio de 2019) surgió la pregunta de quién es el propietario de una tienda online de ventas de 
joyas. ¿El diseñador de joyas cuyos diseños se venden en la tienda o para un vendedor que manejó la tienda? 
En ese caso también hubo solo un acuerdo verbal entre el vendedor establecería una nueva tienda online y allí 
el vendedor planteó los mismos argumentos con respecto a los derechos de autor iniciales que le pertenecían 
y la ausencia de un acuerdo escrito para la transferencia de derechos. Sin embargo, en ese caso el Tribunal 
consideró que para crear los derechos de autor se requiere un cierto grado de creatividad y no es una pagina 
web sino una tienda en línea dentro de una plataforma existente (el sitio web de ETSY) que proporciona el 
sistema operativo de la tienda e incluso el diseño. De hecho, el vendedor recibió un formato incorporado de 
una tienda online y subió las fotos de las joyas, donde la tienda es idéntica a otras tiendas en la pagina web. 
Por lo tanto, ni el diseñador de joyas ni el vendedor tienen derechos de autor sobre la tienda, aunque el 
vendedor la administró durante varios años, pero los derechos pertenecen al proveedor de la plataforma de la 
tienda. 

La conclusión es clara, los derechos de autor son un tema complejo y es importante estar acompañado de un 
abogado con experiencia en la materia a la hora de contratar a un proveedor de contenidos o servicio. La 
gestión inadecuada de la propiedad intelectual puede crear una situación en la que, al final, la propiedad 
intelectual de la empresa no existe en absoluto, o existe pero pertenece total o parcialmente a otra persona, ya 
sea que esa persona sea un empleado de la empresa (con quien el contrato se realizó sin la debida orientación 
legal) o un proveedor de servicios externo.  

 

   *Doron Afik, Esq. es notario público y abogado habilitado para ejercer en Israel y Nueva York y es el socio gerente de Afik & Co., Abogados y Notarios 
(www.afiklaw.com). Doron se desempeñó como profesor adjunto en la Universidad Hebrea. Doron enseña Fusiones y Adquisiciones como parte del programa EMBA. 
La práctica de Doron se centra principalmente en OPI de Australia y Nueva York, transacciones internacionales, incluidas fusiones y adquisiciones, resolución de disputas 
y cuestiones de derecho público. Se graduó de un curso alternativo de resolución de disputas de la Unión Europea y de la Clase magistral de la CCI para árbitros y también 
se desempeña como árbitro. Nada en este documento debe tratarse como un consejo legal y todos los problemas deben revisarse caso por caso. Para detalles adicionales: 
+972-3-6093609 o al correo electrónico: afiklaw@afiklaw.com  


