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  משא ומתן מקביל מהווה חוסר תום לב אי גילוי  .א
   משא ומתן מקביל מהווה חוסר תום לבאי גילוי : ש"מחוזי ב
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  . בזכויות יוצרים

  :מקרקעיןעדכוני .     7
  מתווך זכאי לדמי תיווך רק אם היה הגורם היעיל בביצוע עסקת המקרקעין

צע בטרם המפגש אינו הגורם היעיל בעסקה ואינו זכאי הפגיש בין לקוחות אשר הכירו כבר זה את זה ואת הנכס המושמתווך : שלום נתניה
  . גם אם נחתם הסכם תיווך בין הצדדים, לדמי תיווך בגינה

  :מכרזים ומשפט מנהליעדכוני .     8
  מפרסם מכרז לא רשאי לוותר על תנאי סף לאחר הגשת הצעות במכרז
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 תמציתיים  איש וכוללת פרסומים מקצועיים3,200 מופצת אחת לשבועיים לקהל של כ ,עורכי דין ונוטריון, 'ושותרשימת התפוצה של משרד אפיק 
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  'ברדיו הבינתחומי בהנחיית צוות אפיק ושות" יום הדין"תוכנית הרדיו .  1
  

  

  

מידי חמישי בשעה , 2013החל מתחילת מאי 

יום "התכנית ברדיו הבינתחומי  משודרת 11:00

פורת -זקןד שירה "ד יניב פרידהוף ועו"עם עו" הדין

עסקים , ל משפט שעה קלה ע- ' ממשרד אפיק ושות

  .ומה שביניהם

  
    

  
  
  

  :ניתן להאזין בקישור הבא, 2014, מרץ 27לתכנית המלאה מיום 
  

QhUq0f9XFpe/be.youtu://http  
  

על קביעת בית ? אותוהאם ילד שנולד אחרי מות המוריש זכאי לרשת  – 41תכנית , בתכנית הפעם
על רפורמת המתמחים אשר מקדמת שרת המשפטים ציפי , המשפט העליון לפיה הגודל לא קובע

  .ועל תביעה ייצוגית נגד בזק שהפסיקה להדפיס ספרי טלפון, לבני
  

  
  צווי מניעה במסגרת עתירה כנגד מכרז: מאמר בנושא.  2
  
השיקולים המרכזיים אותם שוקל בית המשפט ו, מכרזבנושא צווי מניעה במסגרת עתירה כנגד ב מאמר "מצ

את המאמר ניתן למצוא . 'משרד אפיק ושותמיאיר אלוני ד "מאת עו  בינייםבהכרעתו אם להיעתר לבקשה לצו 
  :בקישור

pdf.914a/articles/files/com.afiklaw.www://http  
 
, המנהליועוסק בעיקר בתחום ,  )com.afiklaw.www('  הינו עורך דין במשרד אפיק ושותיאיר אלוניד "עו

  .וליטיגציה מסחרית, תאגידים, מכרזים
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  משרדנו בתקשורת     .3

  
טורי עובדים במהלך או אחרי שירות בנושא הקושי שבפי" מצודה " של המגזין16בגיליון  שפורסם מאמרב "מצ

  .'פורת ממשרד אפיק ושות-ד שירה זקן"מאת עו, מילואים

  

   : הבא לאתר המשרדאת הכתבה ניתן למצוא בקישור

pdf.914p/press/files/com.afiklaw.www://http  

  

   זיו האפטBDOל מידעוני המסים ש     .4

  
  : זיו האפטBDO מידעון המיסים של  של39 גיליון םהתפרס, 2014, מרץ 27ביום 

למי שייכת זכות , מ חל על דירת מגורים שנמכרה לשם הריסתה"לחוק מע) ב(5האם סעיף  ב עוסק המידעון
ינו תושב חוץ הסדרי מעבר לנאמנויות שהיוצר שלהן ה, ?השימוש בהפסד הון שנוצר כתוצאה מימוש ערבות

  : ניתן למצוא בקישורמידעוןאת  .ושהנהנה בהן הינו תושב ישראל

  39 גיליון - מידעון המיסים 

  

 זיו BDO מידעון המיסים של של ל מידעון חדשות הטכנולוגיהם גיליון מרץ שהתפרס, 2014,  מרץ31ביום 
  :האפט

 איך להיערך ולהימנע מתביעות וקנסות -ל בהעסקת עובדי קבלן "אחריות התאגיד והמנכ המידעון עוסק ב
  : ניתן למצוא בקישורהמידעוןאת . 2014 מרץ -אוסף מונחים , ?גבוהים

   מרץ-חדשות הטכנולוגיה 

BDOהינה פירמת רואי חשבון המהווה חלק , עימה משרדנו מצוי בקשרי שיתוף פעולה הדוקים,  זיו האפט
  . מדינות ומדורגת בין חמש הפירמות הגדולות בישראל110- הפרושה בלמעלה מBDOמהרשת הבינלאומית 

  

  ערךהגבלים עסקיים וניירות , תאגידים.     5
  לא ניתן להרים מסך מכוח חוק החברות כאשר מדובר בחברה זרה

ית ב, 04.03.2014, מ"פוד השקעות בע-וילי' מ נ"  אם החיטה בע5246-08) ת"פ( תא 5246/08) ת"פ[(
  ]השופט  נחום שטרנליכט' כב, המשפט השלום בפתח תקווה

  
, יצרניות וספקיות של מוצרי מזון ומשקאות סיפקו מוצרים שונים לחברה זרה אשר לא שילמה את התמורה

התביעה הוגשה נגד חברה הזרה וגם נגד גורמים נוספים הקשורים לחברה .  המגיעה להן בגין אותם מוצרים
  .   על מנת לגבות החוב מבעלי המניות בחברההרמת מסךבטענה כי יש לבצע 
כי מנוסחו של חוק החברות עולה שהרמת מסך אפשרית במקרים קיצוניים אולם רק , בית המשפט קבע

לא ניתן להרים את מסך , בחברה זרהככל שמדובר , במקרה זה. בחברות ישראליות אשר התאגדו בישראל
  . ההתאגדות מעל פניה
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  זכויות יוצרים ועבודה, משפט מסחריי עדכונ.    6
  משא ומתן מקביל מהווה חוסר תום לב אי גילוי . א
' כב, 18.03.2014, שבע-בית המשפט המחוזי באר, מ"סונול ישראל בע' מ נ" שלדית בע1287-07א "ת[

  ]השופטת צילה צפת
  

ך כך האם הופרה חובת תום הלב האם נכרת ביניהם חוזה מחייב ובתובשאלה בין צדדים נתגלעה מחלוקת 
כי במקרה דנן לא נחתם חוזה מחייב בין , בית המשפט קבע. חוזהה תחתימל  שקדםמתןהמשא והבמהלך 

כי לא , בית המשפט  ממשיך וקובע. הת הדעת ומכאן ברי כי לא הופר חוזהצדדים שכן לא הוכח יסוד גמירו
שלא , מכאן. א ניתן לומר כי החוזה היה בשל לחתימהל, בין היתר, כל פרטי ההסכם סוכמו בין הצדדים ולכן

.  ניתן לקבוע כי התנהלות הנתבעת היא שמנעה את כריתת החוזה בפועל וכי לא הייתה כל סיבה אחרת לכך
מקום לפסיקת פיצויי הסתמכות בשל חוסר תום ליבה של הנתבעת אשר  ישכי , בד בבד קובע בית המשפט

אלא שלא הוצגו ראיות , אודות משא ומתן מקביל שניהלה בפועל עם חברה אחרתבא לידי ביטוי באי גילוי 
  .ומשכך יש לדחות את התביעה, לתיחום הנזקים וכימותם

  
  טקסט אינפורמטיבי אשר השימוש בו שכיח בענף מסוים אינו מוגן בזכויות יוצרים. ב

בית משפט , 17.03.2014, מ"ע צימר באהבה ב-ריקונספט '  סיגלית עמרם נ16982-09-12) קריות(תא [
  ]השופטת  עידית וינברגר' כב, השלום בקריות

  
בעל עסק הגיש תביעה נגד בעל עסק מתחרה וחברת פרסום וטען בין היתר כי פרסום שהופק עבור העסק 

בתביעה נטען כי שמות הטיפולים ואופן תיאורם זהה לתוכן אותו העביר בעל .  המתחרה מפר זכויות יוצרים
  .לחברת הפרסום לצורך שיווק עסקוהעסק 

רק מקום שמתקיימים בו שני תנאים , טקסט עשוי להיחשב יצירה ספרותית מקורית, בית המשפט קבע
נקבע כי בטקסט המופיע בדף הפרסום נשוא , במקרה דנן.  דרישת היצירתיות ודרישת ההשקעה: מצטברים

ן מדובר בטקסט אינפורמטיבי וכולל מונחים שכ, התביעה לא התקיימו דרישת היצירתיות ודרישת ההשקעה
  .הדומה לטקסטים רבים המפורסמים על ידי העוסקים בתחום, רבים מתחום העיסוק

  
  הסכמים שאינם תחומים בזמן חזקה שנעשו לתקופה מוגבלת . ג

בית המשפט , 06.03.2014', מ ואח"טיולי הגליל בע' מ נ" דראושה שיווק בינלאומי בע48270-05-12א "ת[
  ]ר מנחם רניאל"השופט ד' כב, המחוזי בחיפה

  
 הוגבל בזמן עם חברה אחרת בתמורה לעמלות מהכנסות לאשחברה למתן שירותים היתה קשורה בהסכם 

הודעת הביטול כללה גם .   שנים החליטה חברת השירותים להודיע על ביטול ההסכם15לאחר . החברה
  . על פי ההסכםעל אף שלא נידרשה , הודעה מראש

כי ההסכם לא היה מוגבל בזמן ועל כן זכאית היא לעמלות גם לאחר התקופה בה טענה מקבלת העמלות 
  . נכנסה לתוקף הודעת ביטול ההסכם

נעשה לתקופה הנחת המוצא היא שהחוזה , בית המשפט קבע כי בחוזים בהם לא נקבע מועד לסיום החוזה
ועל אחת כמה וכמה חוזים , הצדדים לא התכוונו שהקשר ביניהם ימשך לעולמי עדשמוגבלת וכי ברור

להוציא רכישת זכות קבועה בנכס , שותפות או סוכנות, המבוססים על יחסי אמון או נאמנות כמו חוזי עבודה
  . בו נכנסה הודעה הביטול לתוקף לתקופה דועל כן החברה זכאית לעמלות רק ע, או בזכויות יוצרים

  
  עדכוני מקרקעין.    7

  מתווך זכאי לדמי תיווך רק אם היה הגורם היעיל בביצוע עסקת המקרקעין 
הרשמת ' כב, בית משפט השלום בנתניה, 17.03.2014, רחלינה ימין'  כהן חוה נ38354-11-11מ "תא[

  ]הבכירה מרי יפעתי
  

תיווך המגיעים לה לטענתה מתוקף הסכם תיווך שנחתם בין הצדדים בגין  תביעה לקבלת דמי המתווכת הגיש
בית המשפט קבע כי כאשר המתווך היה זה אשר הפגיש בין הצדדים ויצר בכך את . רכישת נכס מקרקעין

לעסקת " הגורם היעיל"הרי שדי בכך כדי לקבוע כי הוא , הקשר הראשוני לאפשרות ביצוע עסקה ביניהם
כמו כן נקבע כי גם מקום בו . ף אם המתווך כלל לא נטל חלק במשא ומתן למכירת הנכסוזאת א, המקרקעין

אין בכך למנוע , במטרה לחסוך את דמי התיווך, במכוון" הוצא מהתמונה"הפגיש המתווך בין הצדדים אולם 
  . ממנו את זכאותו לדמי התיווך

אליים עוד טרם נחתמה הזמנת התיווך באותו מקרה נקבע כי הלקוחה נפגשה עם המוכרים הפוטנצי, עם זאת
  . ואין הוא זכאי לדמי התיווך, בביצוע עסקת המקרקעין" הגורם היעיל"ומכאן שאין לראות במתווך 
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  מכרזים ומשפט מינהליעדכוני .    8

   ז לוותר על תנאי סף לאחר הגשת הצעות במכררשאילא מכרז מפרסם 
המחוזי  בית המשפט, מ"החברה הכלכלית לעכו בע' מ נ"אלן את ניצן בע 34372-02-14 )'חי( פה[

  ]רלט-רבקה למלשטריך השופטת' כב, 11.03.2014 ,הבחיפ
  

מספר רב של מציעים הגיעו הצעותיהם למכרז אשר . עירייה פרסמה מכרז לתכנון וביצוע פארק בעיר
. היה בנוי באופן שהגדיר את סכום העבודה וההצעות שיתקבלו ידורגו לבסוף על ידי ועדה מקצועית

אחד המציעים שלא זכה ביקש לפסול את ההצעה הזוכה מכיוון שזו לא עמדה לטענתו בתנאי הסף 
 . ותם הגדירה העירייהא

, כך. כפופה העירייה לעקרונות המהותיים החלים על מכרז, בית המשפט קבע כי מעת פרסום המכרז
, משקבעה באותו מקרה כי המציעים חייבים לספק במסגרת המכרז תקן ישראלי רשמי לעבודותיהם

  . ניתן ללמוד על מרכזיותו של וחשיבותו של תקן לעבודות אלו
. איננה סבירה, אשר על כן קבע בית המשפט כי ויתור בדיעבד על דרישת תו תקן כדרישה מקדמית

    . שהמשמעות של אי עמידה בתנאי סף הינה פסלות ההצעה, כך
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  1 ד"עו, יאיר אלוני/מכרזי מניעה במסגרת עתירה כנגד ווצ

צו (צו ביניים  לרוב בצירוף בקשה למתן  לבית המשפט התוקפת הליכי מכרז מוגשתהגשת עתירה

באופן  , העתירה להבטיח שמירה על המצב הקיים ביום הגשתהינה צו בינייםמטרתו של   .)מניעה

צו , עם זאת  . לטובתועם מתן פסק הדין, הפוטנציאלימימוש פסק הדין לטובת הזוכה את שיאפשר 

  .מניעה יינתן רק במקרים חריגים וגם כשהתנאים מתקיימים חשוב לנסח הבקשה בצורה הנכונה

 מתמודד.   התוקף מכרז שטרם התקיים ירצה למנוע קיום המכרז בטרם תתברר העתירהמתמודד

באופן  הזוכה להתקשר עם מפרסם המכרז לולבהיעדר צו עיחשוש כי , שהפסיד במכרז וטוען לזכייתו

עצירת ההליך , מהצד השני   .ובסיכויי עתירת עלול לפגוע קשותאשר ' מעשה עשוי 'שיותיר אותו בפני

ביחוד כאשר הליכי המכרז הם לביצוע פעולות שיש לבצע בזמן , המכרזי עשויה לגרום נזק לציבור

  ). הקיץביצוע שיפוץ בתי ספר במהלך פגרת, למשל (מסוים

סיכויי  הם צו ביניים אותם שוקל בית המשפט בהכרעתו אם להיעתר לבקשה להמרכזייםהשיקולים 

הינו לרוב השיקול המרכזי שעל פיו מכריע בית הנוחות מאזן    .העתירה להתקבל ומאזן הנוחות

ת נזק חמור ובלתי הפיך כתוצאה מאי היעתרו למבקש האם עלול להיגרםעוסק בשאלה המשפט והוא 

את  וחןין היתר במתחשב בנסיבות המקרה ובבית המשפט , לצורך שאלה זו . צו ביניים למתן לבקשה

 הצדדיםלמי מו) ולציבור בכלל( להגרם לצדדים המעורבים הנזק שעלול מבקש הבקשה לעומתנזקו של 

 ,למשלך כ  . תידחה והצהבקשה למתן מול מצב בו  יינתן  ככל שצו הבינייםתיגרם אי נוחות רבה יותר

האם מדובר במכרז לביצוע עבודות תשתית או במכרז לאספקת שירות או תפעול יבחן בית המשפט 

כן לאחר  ש להיווצר מצב בלתי הפיך,לכאורה, שבמכרז לביצוע עבודות תשתית עלול, בעוד.  כלשהו

לרוב ניתן , הרי שבמכרז למתן שירותים או תפעול,  מתייתר הצורך בביצוע העבודותהקמת התשתית

 על ידי הסבת ההתקשרות 'כובעים' ולהחליף להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במכרז בכל שלב

   . לזוכה אחר

עשויות להעלות טענות מצד , וחלף על ידי זוכה אחרהוחלט כי נותן השירות הנוכחי י בהם במכרזים

 אשר תגרם לו הינה גבוהה יותר מזו של המציע הזוכה הפגיעה כי אשר הפסיד במכרזנותן השירות 

מעסיק עובדים שעברו הכשרה בעוד שמימוש תוצאות המכרז , שכן הוא מצוי באתר הפרויקט

 פיטורי  לאורהוצאות כבדותיגרום , בטרם בירור טענותיו כלפי המכרז בבית המשפט, החלפתוו

 .  ועודפינוי אתר הפרויקטהוצאות עקב  , וחשש מאי גיוס עובדים בהיקף מספיק בבוא העתעובדים

עלולה נטיית בית המשפט ,  שאינו ניתן לפיצוי כספי,הפיך-  נזק בלתיבהן לא קייםנסיבות ב, אולם

   .  למתן צו בינייםהבקשה להיות דחיית

 ולפי', מקבילית הכוחות'מכונה המתקיים קשר  , הנלקחים בחשבון על ידי בית המשפט,שיקוליםבין ה

, כך למשל  .כך נדרש השני לעמוד בעוצמת שכנוע פחותה, קול האחד משמעותי יותרככל שהשי

 חשד למעשי שחיתות או הצטברות פגמים רבים, מכרזה  הליךחוקיותשאלת בעתירה העוסקת ב

 אם מאזן הנוחות אף צו ביניים להעניק  עשוי להשתכנע כי ישבית המשפט, המשפיעים על ההליך כולו

אופן ההתנהלות עשוי להשפיע מהותית על סיכויי בקשה מסוג כי , אין ספק  .בקשאינו נוטה לטובת המ

ביחוד לאור , לעיתים רבות דחיית בקשות ביניים עלולות להסב הוצאות כבדות למגיש הבקשהזה ו

 המכרזיםמומלץ להיות מלווים בעורך דין העוסק בתחום   וכך במכרזיםהמעורביםהצדדים ריבוי 

  . כבר משלב המכרז הראשוניםזהובעל ניסיון בתחום 

                                                 

  אין בסקירה כללית זו .ועיקר התמקדותו בתחום המכרזים והמשפט המינהלי' ד יאיר אלוני הינו עורך דין במשרד אפיק ושות"עו 1
 . בטרם קבלת כל החלטה בנושאים המתוארים בסקירה זוהמתמחה בתחום זהמשום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין 
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