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      גבולות הסביר והמקובל  –הזכות לקבלת קרדיט  .     מאמר:1
Article: The right to receive credit - boundaries of reasonable and acceptable    

  , ממשרד אפיק ושות'יאיר אלונימאת עו"ד היקפה של זכות המוסרית וזכותו של יוצר לקבל קרדיט על יצירתו  מאמר בנושא
An article by Yair Aloni, Adv. on the extent and scope of the moral right  and the creator’s right to receive credit for its work   
 

  ביפן הפועלות סמכות שיפוט של חברות זרות מאמר:    .2
, 2016, דצמברב  Managing Intellectual Propertyשפורסם במגזין  ABE & Partnersמאמר של משרד עורכי הדין היפני 

  ן הרוחני.קנייטנטים ופהעוסק בו
An article titled "Foreign headquarters could be subject to Japanese jurisdiction" of the Japanese law firm ABE 
& Partners published on Managing Intellectual Property magazine (Year End 2016) 

  עדכוני תאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערך.    3
Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 
 

  רכישה כפויה הינה סעד שניתן לקבל במקרה בו הוכח קיפוח עקב אובדן אמון בין בעלי מניות  .א
שווי זו תבוצע מניות ועל בסיס הערכת כלכלי ת"א: רכישה כפויה שתתבצע על ידי מומחה מטעם בית משפט אשר יעריך שווי 

 רכישה מהווה סעד בעילת קיפוח עקב אובדן אמון בין בעלי מניות 
 

Forced acquisition is a viable remedy upon showing of oppression  due to loss of faith among shareholders  
 

 ונזילותבה להוצאות אלא אם תוכיח איתנות מגישה תביעה שכנגד תידרש להפקיד ערוהחברה   .ב
מחוזי ת"א: ברירת המחדל היא שחברה תובעת, גם אם היא תובעת שכנגד, תידרש להפקיד ערובה להוצאות הנתבע; כדי 

  להימנע מהפקדת הוצאות יש להוכיח איתנות כלכלית ונזילות.  
 
A company that is sued and files a counter-claim will be required to deposit security for costs unless it can show 
financial robustness and liquidity 
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 מהבמקוהחברה אך לא  חברה רשאית לפעול לטובת הקונצרן בו היא חברה בנוסף לטובת   .ג
טובת חברה אחרת בקונצרן והדבר גם לא ייחשב עסקה ם: כשקבוצת החברות מתנהלת כגוף אחד יכולה חברה לפעול ל-מחוזי י

  חריגה.  
  

A company may act for the benefit of the group of companies in which it is a member in addition to the 
benefit of the company but not instead of it 
 

  ודיני עבודה רוחנידכוני משפט מסחרי, קנין ע.    4
Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 
 

  לא כל תרומה ליצירה אדריכלית תהיה מוגנת בזכות יוצרים  .א
להוכיח כי מספיק מחוזי ת"א: לצורך הוכחת יצירה המוגנת בזכות יוצרים יש להוכיח כי היצירה עומדת במבחן המקוריות ואין זה 

  הועתקו פרטים טכניים מהיצירה. 
  

Not any contribution to an architectural work will be copyright protected 
 

 חויב בפיצוי המעסיקויפר חובות אמון מיכול ועובד המתקשר לאחר סיום העסקתו עם ספקים ולקוחות   .ב
עובד בכיר חובות אמון מוגברות למעסיק; עובד שלאחר סיום העסקתו מתקשר עם לקוחות וספקים ארצי עבודה: לעובד ובוודאי ל

  בהם טיפל בעת עבודתו עשוי להיות מחויב לשלם פיצוי למעסיק.  
  

An employee who after termination contracts suppliers and clients with whom the employee worked may be 
breaching the duty of loyalty and be required to pay the employer damages 
 

  עדכוני מקרקעין:    .5
Real Estate Updates 

 זכותו לתקנם בעצמועשוי לאבד לתיקון ליקויים או מתמהמה קבלן שמתעלם מפניות בעלי דירות 
בעצמה; בעל דירה ום ב"ש: חברה קבלנית המתעלמת מהודעות דיירים אודות ליקויים מאבדת את זכותה לתקן את הליקויים של

  המוכר אתה לא מאבד זכותו לפיצוי מהחברה הקבלנית.  
 

A Contractor ignoring notices from assets owners to fix deficiencies may loose its right to fix them by itself 

  
מידע איש וכולל 9,000אחת לשבועיים לקהל של כ  ץמופהמשרד אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון,  מגזין המקצועי שלהאפיק משפטי הוא 

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

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

  http://www.afiklaw.com למאגר פרסומים קודמים:  
  

 
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 9,000 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 . 
 

 



 
  גבולות הסביר והמקובל  –הזכות לקבלת קרדיט   מאמר: .1

Article: The right to receive credit - boundaries of reasonable and acceptable     
  

    .היקפה של זכות המוסרית וזכותו של יוצר לקבל קרדיט על יצירתו  מאמר בנושא
An article on the extent and scope of the moral right and the creator’s right to receive credit 
for its work. 
 

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

w.com/files/articles/a220.pdfhttp://www.afikla  

העוסק במשפט האזרחי , )www.afiklaw.comמשרד אפיק ושות', (, מיאיר אלוני המאמר הוא מאת עו"ד
משא ומתן וניסוח הסכמי מכר והמסחרי, לרבות בתחום המקרקעין, ליווי משפטי למוכרים ורוכשים, ניהול 

 ינהלי.  ורכישה ומשפט מ
   

The article is by Yair Aloni, Adv. of the law office of Afik & Co., Attorneys and Notary 
(www.afiklaw.com) whose main practice areas are commercial and civil law, including real 
estate, legal advice to purchasers and sellers and negotiations of purchase and sale 
transactions and administrative law.    
 

  בנושא סמכות שיפוט של חברות זרות הפועלות ביפןושות', מיפן  ABEפירמת עורכי הדין   מאמר: .2
ABE & Partners: Foreign headquarters could be subject to Japanese jurisdiction 

  
 Managing Intellectual, שפורסם במגזין ABE  & Partnersמצורף מאמר של משרד עורכי הדין היפני 

Property  ,סמכות שיפוט של חברות זרות הפועלות ביפןעוסק בתחום ו, 2016בחודש דצמבר .  
  

Attached is an article titled "Enablement requirement of essential patent for blue LED 
confirmed" of the Japanese law firm ABE & Partners which had been published on Managing 
Intellectual Property magazine (September 2016). 
 

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

http://www.afiklaw.com/files/articles/ab220.pdf  

  
אתר האינטרנט של המשרד הוא   הינו משרד עורכי דין יפני עימו אנו עובדים. ABE  & Partnersמשרד 

law.com-abehttp://www./  
 

ABE  & Partners is a Japanese law firm with whom our office works, whose web page is 
http://www.abe-law.com/ . 
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  תאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערךעדכוני  .3
    Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 

  רכישה כפויה הינה סעד שניתן לקבל במקרה בו הוכח קיפוח עקב אובדן אמון בין בעלי מניות  .א
Forced acquisition is a viable remedy upon showing of oppression due to loss of faith among 
shareholders  

, המחלקה הכלכלית בבית המשפט 15.11.2016רכזית לגז בע"מ, אייל שלו נ' קידמה החברה המ 20417-11-14[תא (ת"א) 
מאיר] -יפו, כב' השופטת דניה קרת –המחוזי בתל אביב 

 
על דרך עקב אובדן אמון בין בעלי המניות, בין היתר,  הגיש תביעה בעילת קיפוח, חברה ממניות שליש בעל

פסקת כהונתו כיו"ר דירקטוריון קבלת החלטות ביחס להפסקת החזר הלוואה שנטל עבור החברה, ה
  וכמנהל מקצועי בחברה וכן סירוב למכירת מניותיו לחברה אחרת. 

בית המשפט קבע, כי נוצרה סיטואציה שענייני החברה מתנהלים בפועל על ידי שניים מתוך שלושת בעלי 
ח את בעל המניות וכי הללו פועלים בתיאום ביניהם תוך יצירת "וטו" המקנה להם שליטה באופן המקפ

" שותפים"ה ביןהוא ביצוע הפרדה  הקונקרטיות נסיבותסעד הרלוונטי בה, המניות השלישי. לאור האמור
וזאת על דרך ביצוע רכישה כפויה שתתבצע על ידי מומחה מטעם  בחברה תקינה התנהלות להבטיח כדי

   תבוצע הרכישה.  בית המשפט אשר יעריך שווי מניות בעל המניות המקופח ועל בסיס הערכת שווי זו
  

An owner of a third of the shares of a company filed a claim on the grounds of oppression 
due to loss of confidence between shareholders, inter alia with respect to ceasing to repay 
a loan that he took for the company, ending his tenure as chairman of the board of 
directors and professional manager and refusal to allow him to sell his shares to another 
company.  
The Court held that a situation was created under which the company is managed by two 
of the three shareholders by creating a "veto" that gives them control and oppresses the 
third shareholder. In light of this, in the specific circumstances the relevant remedy is 
separating the shareholders to ensure proper operation of the company by forcing a 
compulsory acquisition to be conducted by a Court expert who will assess the value of the 
deprived shareholder's shares and based on this valuation the acquisition will be carried 
out. 
 

 ונזילותמגישה תביעה שכנגד תידרש להפקיד ערובה להוצאות אלא אם תוכיח איתנות החברה   .ב
A company that is sued and files a counter-claim will be required to deposit security for costs 
unless it can show financial robustness and liquidity 

יפו,  –, בית המשפט המחוזי בתל אביב 28.11.2016א. דורי בניה בע"מ נ' דרור אנגל נכסים בע"מ ואח',  5232-04-15[ת"א 
 ת תמר אברהמי]כב' השופט

  
קבוצת נתבעים הגישו תביעה שכנגד נגד התובעת. התובעת דרשה לחייבם להפקיד ערובה להוצאותיה 

  במסגרת ההגנה שכנגד.
בית המשפט קבע, כי כשתובע, לרבות תובע שכנגד, הינו חברה שאחריות בעלי המניות בה מוגבלת, 

כלל והפטור הינו החריג.  חברה המבקשת לא ההנחה היא כי לגבי חברות החיוב בהפקדת ערובה הוא ה
להפקיד ערובה צריכה בין היתר להוכיח איתנות כלכלית ונזילות.  במקרה זה לא הוכחו הדברים ולכן 

 התובעות שכנגד חויבו להפקיד ערובה להוצאות.
 

A group of defendants filed a counterclaim against the claimant.  The claimant demanded 
that they deposit a security for her costs. 
The Court held that when the claimant, including a counter-claimant, is a company with 
limited liability of the shareholders the general rule is that the company will deposit a 
security for costs.  A company wishing to avoid this need to show, inter alia, financial 
robustness and liquidity.  In this case this was not proven and thus the counter-claimants 
were order to deposit security for costs. 
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 מההחברה אך לא במקו חברה רשאית לפעול לטובת הקונצרן בו היא חברה בנוסף לטובת   .ג
A company may act for the benefit of the group of companies in which it is a member in addition to 
the benefit of the company but not instead of it 

) בע"מ (בפירוק) נ' בנק 2006עו"ד יצחק מולכו, מנהל המיוחד של חברת חפציבה הנדסה ובניין ( 16739-08-14ם) -פרק (י[
  , בית המשפט המחוזי בירושלים, כב' השופט דוד מינץ]11.12.2016מזרחי טפחות בע"מ, 

  
אחרת בקבוצת  מנהל מיוחד ביקש לבטל עסקה של החברה בה היא נתנה בטחונות לחובות של חברה

החברות בה הייתה ַחֵברה, בשל היותה שלא לטובת החברה אלא לטובת חברה אחרת בקבוצה ומכיוון 
 שלא אושרה כ"עסקה חריגה".

חברה יכולה   בית המשפט קבע, כי חברה אמורה לפעול כממקסם רווחים עצמאי גם כשהיא חלק מקונצרן.
ה במקום טובת החברה, אלא כתוספת לה. עם זאת, לפעול לטובת הקבוצה, אולם טובת הקבוצה אינה בא

לעתים מוקד הרווח של החברה נובע דווקא מתוך הקבוצה ובמקרה המדובר כאן קבוצת החברות כולה 
התנהלה כחטיבה אחת, והיחסים ההדדיים בין כל החברות היו הדוקים עד כדי קשרים בלתי ניתנים לניתוק 

לגבי נושא האישורים, השאלה מה   ברות אחרות בקבוצה.ולכן החברה רשאית הייתה לפעול לטובת ח
נחשב כעסקה חריגה היא תלוית נסיבות באשר לאופי הפעילות של אותה חברה ובמקרה זה העברת 
כספים ובטחונות מחברה אחת לשנייה בקבוצה הייתה מעשה שגרתי בין כל חברות הקבוצה ולכן לא 

ם בדירקטוריון וגם באסיפה הכללית. לכן נדחתה מדובר בעסקה חריגה ובכל מקרה העסקה אושרה ג
 בקשת המנהל המיוחד.

   
A Court appointed officer sought to cancel a transaction of a company in which it gave 
securities to debts of another company in the group of which it was a member, arguing 
that it was not for the benefit of the company but to the benefit of another company in the 
group and because it was not approved as an “irregular transaction.” 
The Court held that a company need act as an independent profit maximizer even when 
part of a group. A company may act for the benefit of the group but the benefit of the 
group is not in lieu of the benefit of the company but in addition thereto.  However, 
sometimes the profit center of the company is from the group and in this case the group 
was managed as one unit and the reciprocal relationship between the group companies 
was so tight that the companies were inseparable and thus the company was allowed to 
act for the benefit of other companies in the group.  As to the required approval, the 
question of what will be deemed an “irregular transaction” depends on the circumstances 
as to the manner of activity of the company and in this case transferring funds and 
securities from one company to another in the group was a regular act for all companies 
and thus it is not an irregular transaction.  Also, the transaction was approved both at the 
board of directors and the general meeting.  Thus, the motion of the Court officer was 
dismissed. 
 

  עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה .4
  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

  לא כל תרומה ליצירה אדריכלית תהיה מוגנת בזכות יוצרים  .א
Not any contribution to an architectural work will be copyright protected 

- המשפט המחוזי בתלבית , 25.10.2016, ססיליה קידר נ' האוניברסיטה העברית ירושלים ואח' 10097-07-13 ת.א. (ת"א)[
 ]ת ד"ר דפנה אבניאליהשופט 'כב ,יפו-אביב

  
בשל שימוש בתכניותיה לעיצוב מוזיאון ללא הסכמתה  אדריכלית הגישה תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים

  ומבלי שיינתן לה קרדיט ראוי על תרומתה להקמת הפרוייקט.
לבחון, בין בית המשפט קבע, כי לצורך הכרעה בשאלת קיומה של זכות יוצרים של "יצירה אדריכלית" יש 

הדורש כי יוצר יוסיף פרט מקורי משלו ליצירה;  –היתר, האם מתקיימים התנאים הבאים: א. מבחן המקור 
הדורש כי היצירה תשקף ביטוי  –הדורש הוכחת "עמל" ביצירה; ג. מבחן היצירתיות  –ב. מבחן ההשקעה 

 אינטלקטואלי ייחודי כלשהו של היוצר. 
לית הסתכם בהכנת סקיצות ראשוניות בלבד, אשר אין בהן כדי לעמוד במקרה זה כל פועלה של האדריכ

  במבחן המקור והיצירתיות ולכן בית המשפט דחה את התביעה בנוגע להפרת זכויות יוצרים. 
  

An architect filed a lawsuit for copyright infringement for using her designs for a memorial 
without her permission and without giving her credit for her contribution to the project. 
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The Court held that in order to determine the existence of copyright of an "architectural 
work", the following criteria must be reviewed: a. Source test - the creator need have a 
unique and original contribution to the creation; B. Best effort test - the creator need prove 
that to have invested significant effort in creating the creation; C. Creativity test - the final 
product will creation need have some unique intellectual expression of the creator. 
In this case the architect’s actions summed-up to the preparation of preliminary 
architectural sketches, which do not qualify for the source test and creativity test and 
therefore the Court dismissed the claim for copyright’s infringement. 
 

  חויב בפיצוי יפר חובות אמון ויכול ומבד המתקשר לאחר סיום העסקתו עם ספקים ולקוחות עו  .ב
An employee who after termination contracts suppliers and clients with whom the employee worked 
may be breaching the duty of loyalty and be required to pay the employer damages 

, בית הדין הארצי לעבודה, כב' הנשיא יגאל 29.11.2016קאנטרי פלורס בע"מ נ' חוה נחמני,  35403-12-11[עע (ארצי) 
לאה גליקסמן, השופטת יעל אנגלברג שהם, נציג ציבור (עובדים) מר ראובן רבינוביץ, נציג ציבור (מעסיקים)   פליטמן, השופטת

  ן ליפשיץ]מר עצמו
  

  עובדת סיימה לעבוד בחברה, הקימה עסק מתחרה והתקשרה עם ספקיות של החברה וללקוחות שלה.  
בית הדין הארצי לעבודה קבע, כי הוראותיו החוקתיות של חוק יסוד: חופש העיסוק מתירות לאדם לעסוק 

פרה של חוק עוולות בכל עבודה או משלח יד כל עוד לא נמנע הדבר מטעמים שבדין.  כדי לטעון לה
מסחריות יש להוכיח קיומו של מידע שהוא בבחינת סוד מסחרי מוגן ולא הוכח שפרטי הספקים והלקוחות 

  היו סוד מסחרי.  
עם זאת, התקשרות העובדת עם ספקים ולקוחות בעסקאות שהיו בטיפולה, בין באופן ישיר ובין באופן 

ות האמון, הנאמנות, והתנהלות ההוגנת המוטלות עקיף, במסגרת עבודתה בחברה עולה כדי הפרת חוב
מעסיק.  על עובד חלה חובת נאמנות וחובת אמון מוגברות ואלו חלות ביתר שאת - עליה במסגרת יחסי עובד

על עובד בכיר.  שימוש העובדת במידע עסקי שנגע לעסקאות שבהן טיפלה או שבהן ָעסקה או שהיו תחת 
פרה של חובות הנאמנות והאמון המוטלות על העובדת.  בשל כך אחריותה במהלך עבודתה בחברה היא ה
 לחברה.₪  100,000נקבע שעל העובדת לשלם פיצוי בשיעור 

 
An employee terminated her employment with a company, opened a competing business 
and contracted suppliers and clients of the company. 
The National Labor Court held that the constitutional provisions of the Basic Law: 
Freedom of Occupations enable a person to work in any position or occupation if this is 
not prohibited by law.  To argue infringement of the Commercial Torts Law one must 
prove the existence of a commercial secret and it was not shown that details of the 
suppliers and client were a commercial secret. 
However, the contracting of the employee with suppliers and clients in transactions dealt 
with by the employee, directly or indirectly, as part of her employment in the company 
reaches up to breach of the obligation of trust, fiduciary and fair behavior that apply to 
employees.  An employee has increased fiduciary duty and duty of trust and those apply 
even more to senior employee.  The use of the employee of commercial data as to 
transactions she managed or were under her responsibility in her work for the company is 
breach of the fiduciary duty and duty of trust applicable to her as an employee.  Thus, the 
employee was ordered to pay damages to the company in the amount of ILS 100,000. 
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  עדכוני מקרקעין .5
Real Estate Updates 

 זכותו לתקנם בעצמועשוי לאבד לתיקון ליקויים או מתמהמה קבלן שמתעלם מפניות בעלי דירות 
A Contractor ignoring notices from assets owners to fix deficiencies may loose its right to fix them 
by itself 

, בית משפט השלום בבאר שבע, כב' השופטת רחלי 21.11.2016מיכל דיין נ' פסגות נדלן כדאי בע"מ,  44447-10-14[תא (ב"ש) 
  טיקטין עדולם]

  
נה על בעלי דירות הגישו תביעה נגד חברה קבלנית לפיצוי בגין ליקויים רבים אשר נתגלו בנכס אשר נב

ידם. על אף מכתבים והודעות רבות שנמסרו לחברה הקבלנית על ידי הדיירים, זו התעלמה ולא הגיבה או 
תיקנה את הליקויים אשר נתגלו בדירה. החברה הקבלנית טענה כי היא מבקשת לתקן בעצמה את 

  נכס הקודמים. הליקויים וכן מכיוון שהנכס נשוא התביעה נמכר לאחר, אין היא אחראית עוד מול בעלי ה
בית המשפט קבע כי התעלמות החברה הקבלנית מפניות בעלי הדירות בשלב הראשוני וסירובה ליתן להם 
פתרון ראוי של תיקון הליקויים בשלב בו התייחסה לפנייתם, שוללת ממנה הזכות לתקן הליקויים בעצמה 

יפוץ. כמו כן נקבע כי לחברה ובעלי הדירות יכולים לעשות זאת מול קבלן חיצוני ולתבוע את סכום הש
  הקבלנית אחריות לתיקון הליקויים גם מול רוכש המשנה, ואין הדבר גורע מאחריותו מול הרוכש המקורי.

  
Apartment’s owners filed a lawsuit against the contractor for compensation for the many 
deficiencies discovered in the assets. Despite numerous letters and messages served by 
the tenants on the contractor the contractor ignored them and did not fix the deficiencies. 
The contractor argued that it wishes to fix the deficiencies by itself, and because that the 
property has been sold it is no longer responsible for any of the claims of the previous 
owners.  
The court held that due to the contractor ignoring the requests of the assets owners at first 
and due to the refusal to give them a proper solution the contractor lost the right to fix the 
asset by itself and the assets owners can do it with any other contractor and claim the 
costs. The Court also held that the contractor’s responsibility to fix the deficiencies is also 
to the sub-purchaser and it does not derogate from its responsibility to the original 
purchaser.  
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  יאיר אלוי, עו"ד /גבולות הסביר והמקובל  –הזכות לקבלת קרדיט 

החוק בישראל מקה ליוצר היצירה 'זכות מוסרית' כי יצירתו תיקרא על שמו בהיקף ובמידה 

הראויים בסיבות העיין.  השאלה היא מה ייחשב כהיקף ראוי בסיבות העיין?   האם, למשל, 

  פעם את רשימת כל המעורבים בכתיבה, השירה והגיה? כשמשמיעים שיר יש צורך להקריא כל

דן לאחרוה בשאלה תקדימית הוגעת להיקף הזכות לקבלת קרדיט  בית המשפט בתל אביב

למבצע של שיר בעת שידור השיר ברדיו.  בית המשפט קיבל את הטעה כי אין זה סביר להקריא 

ידור חי וראה כי החוק לא התכוון בעת השמעת כל שיר רשימה מלאה של שמות כל המבצעים בש

משודרת תכית השמעת שירים ברצף, בלא כל קרייות, הרי לתוצאה אבסורדית שכזו.  כאשר 

אין מקום או צורך כלשהו להקריא את שמות כך שבאותו עיין, לפי המקובל וההוג יש לפעול ש

שירים ועל פי החלטת  משודרת תוכית שבה מושמעים.  כך גם במקרה בו המבצעים או מי מהם

הלהקה, המהווים חלק מהמבצעים, ואין  או מצייים את שם הזמרפי ההוג המערכת ועל 

שמות הגים, המלחיים, העורכים, הרי שיהיה בכך די כדי לעות לדרישה של מקריאים את 

מות עם זאת, בשידור שבו כן והגים לציין את ש  "ההיקף במידה המקובלת באותו עיין".

  המבצעים אכן חלה החובה לתת קרדיט ראוי. 

 אובייקטיביות מידה אמות פי עלקבע  היצירה ליוצרה ייחוסשל  המבחן לקביעת ההיקף והמידה

בתוך כך, אף על פי שבית משפט עשוי לייחס אשם תורם מסוים לצלם / אומן אשר מע   .וערכיות

  וטין מהחובה למתן קרדיט ראוי.  מציון שמו על גבי יצירתו אין בכך כדי לפטור לחל

שהתקבלה לאחרוה בבית משפט בירושלים קבע כי לגופי תקשורת גדולים  כך למשל, בפסיקה

ולאיתור זהות בעל  לשמירה על זכויות יוצרים וזכות מוסרית של יוצריםחלה חובה מוגברת 

ות בוצעו לצורך בית המשפט בחן איזה פעול  הזכויות גם כשלא רשום על היצירה את פרטיו.

בקלות אך לא עשה  היוצרלגלות את זהות איתור יוצר היצירה ומכיוון שבאותו מקרה יתן היה 

  .דבר כדי להתחקות אחר זהותו ראו את גופי התקשורת כאחראים להפרה של הזכות המוסרית

מו של בו שודרה תמוה פעמיים בשידור טלויזיה, כאשר פעם אחת הוסתר מרבית ש במקרה אחר,

הצלם על ידי כתובית אחרת ופעם אחרת הוצג שמו באופן מלא בית המשפט לא התרשם כי בוצעה 

הדבר תוקן מייד לאחר מכן, שכן בחלוף כשלוש דקות התמוה הוקרה שית, בציון הפרה מאחר ו

של הצלם הקרת שמו המלא -איבהתקיים סיבות מסוימות עם זאת,   .הצלםשמו המלא של 

  .הפרת זכות מוסרית, ואף תקים לפגע זכות לפיצוייםתעלה כדי 

במקרה בו קיים חשש לפגיעה בזכות יוצרים כלשהי (בין מצד הפוגע ובין מצד הפגע) מוצע 

להיוועץ בהקדם עם עורך דין המתמחה בושא ולפעול להקטת הזק הגרם.   בכל מקרה, 

צירה כדי שיתן יהיה לציים ליוצרים מומלץ לוודא שפרטים מזהים שלהם מופיעים על הי

ולמפרסמים של יצירות מומלץ לבחון משפטית מה ההיקף הראוי תחת כל מקרה ומקרה של ציון 

  פרטי היוצר.  

                                                 
 ) 'ו עורך דין במשרד עורכי הדין אפיק ושותי היעו"ד יאיר אלוwww.afiklaw.com המתמקד בכל קשת התחומים של המשפט (
אזרחי והמסחרי, לרבות בתחום המקרקעין, ליווי משפטי למוכרים ורוכשים, יהול משא ומתן ויסוח הסכמי מכר ורכישה.  אין ה

בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום זה בטרם קבלת כל החלטה בושאים 
  .afiklaw@afiklaw.comאו במייל:  609.3.609-03המתוארים בסקירה זו. לפרטים וספים: 
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The right to receive credit - boundaries of reasonable and acceptable / Yair Aloni, Adv.  

Israeli law grants the creator of a creation 'moral right' to receive credit for the work to the extent 
and scope appropriate under the circumstances. The question is what will be considered as the 
proper extent and scope under the circumstances?  When broadcasting a song, for example, is 
there an obligation to list all those involved in the writing, singing and playing such song? 

The Tel Aviv Court recently discussed a precedent question regarding the scope of the right to 
receive credit for a song performer in a live broadcast on the radio.  The Court accepted the 
argument that it is unreasonable each time when broadcasing any song to list all the performers 
and artists in the case of live broadcasting and it seems that the law has not intended such an 
absurd result. When broadcasting a playlist, without any narration, one need follow what is 
customary under such circumstance and there is no reason or need to list the names of the 
performers or any of them. The same will apply when broadcast a program where songs are 
played and for editorial reasons only the name of the performing singer or band is stated and not 
the names of musicians, composers, editors, etc.   In such case too, it would be enough and will 
meet the requirement of "the extent and scope appropriate under the circumstances". However, 
when the broadcast has the tendency to name the performers the duty to give proper credit will 
apply. 

The test for determining the scope and extent of the creator’s credit is determined in accordance 
with objective criteria and values. Although the Court may attribute a certain contributory 
negligence to a photograph / artist who did not note his or her  name on to the work, it does not 
completely exempts from the requirement to provide proper credit. 

Thus, for example, in a recent holding of the Jerusalem Court it was decisde that large media 
companies have an increased obligation to protect copyright and moral rights of artists by giving 
proper credit and to trace the identity of the creator when the creator’s name is not listed. The 
Court examined what actions were performed in order to trace the craetor’s idantity and because 
the media company did not try to trace the idantity even when it was possible rather easily, the 
Court found the media company responsible for the moral rights infringement.  

In another case, in a TV broadcast showed twice a photograph appea on the screen - In the first 
instance most of the photographer's name was hidden by a different subtitle and in the second 
instance the photographer's name was presented in full. The Court did not find this to be an 
infringement becuase the error has been corrected immediately afterwards by presenting the 
photographer's name in full three minutes later when the photograph was shown again. However, 
under a certain circumstances failure to present the full name of the photographer may be 
considered an infirngement of the photographer's moral rights and may result in damages.  

Where there is a concern of a copyright infrigment (whether from the side of the tortfeasor or the 
offended party) it is advised to consult an attorney knowlegable in this field, as soon as possible, 
to reduce the damage caused. In any case, it is advised that creators attach their names to the 
works so that one can easily notice them and broadcasters of works are advised to review what is 
the appropriate legal scope required for  credit to creators under each circumstances. 

  

  

                                                 
 Yair Aloni is a senior associate at Afik & Co., Attorneys and Notaries (www.afiklaw.com), emphasizing on commercial and civil 
law, including real estate, legal advice to purchasers and sellers and negotiations of purchase and sale transactions. 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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