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) הידוע כמי שיזם והוביל במשותף את החציה המוצלחת הראשונה של ההרים 1853ינואר,  1 - 1778יוני,  17אפיק ושות' מציינת את יום הולדתו של גרגורי בלקסלנד (
 הכחולים על ידי מתיישבים אירופאים

Afik & Co. marks the birth date of English‐Australian explorer Gregory Blaxland (17 June 1778 – 1 January 1853) noted especially for initiating and co‐leading 
the first successful crossing of the Blue Mountains by European settlers 

 העולם /עו"ד (אוסטרליה בלבד) פול סטיבנסון על אּולּורּו והסכמים בינלאומיים בחלק התחתון של     .    1
On Uluru and International Agreements Down-Under/Paul Yoel Stephenson, (Au) Adv.? 

  

פעילות עסקית באוסטרליה והחשיבות של ביצוע  מאמר בנושא
המאמר נכתב על  .הסתייעות בעורך דין אוסטרלי לשם פעילות כזו

עורך דין בכיר , עו"ד (אוסטרליה בלבד) פול יואל סטיבנסוןידי 
את המאמר בשפה העברית ניתן למצוא בקישור:   .במשרד אפיק ושות'

http://he.afiklaw.com/articles/a311 

An article on conducting business activity in Australia and the 
importance of being escorted by an Australian lawyer for such 
activity.    The article was written by Solicitor (Australia Only) Paul 
Yoel Stephenson, a senior lawyer at the law office of Afik & Co., 
Attorneys and Notary. The article in English may be found at the link:  
https://www.afiklaw.com/articles/a311 

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

  בעל מניות שבוחר לא לפקח על ניהול חברה על ידי בעל מניות אחר לא יכול לטעון לקיפוח . א

כלכלי חיפה: קיפוח הוא חלוקת משאבים בלתי הוגנת בין בעלי המניות תוך פגיעה בציפיה לגיטימית של בעלי המניות; מנהל 
מדובר בקיפוח; בעל מניות שיכול אבל בוחר לא לפקח על ניהול שמושך כספים שלא כדין יש לחברה זכות תביעה נגדו אך לא 

  http://he.afiklaw.com/updates/10799לקריאה נוספת:  .החברה אחראי גם הוא לרשלנות בניהול

A shareholder who chooses not to supervise the management of the company by another 
shareholder can not contend oppression of minority. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/10800 
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  גם דירקטור שמונה על ידי בעל מניות פועל עצמאית לטובת החברה ולא עבור בעל המניות שמינה אותו . ב

לקריאה נוספת:   .משפחה ת"א: בעל מניות אינו רשאי לדרוש מידע מהחברה עבוד דירקטור גם אם הדירקטור מונה על ידו
http://he.afiklaw.com/updates/10801  

Even a director appointed by a shareholder acts independently for the benefit of the 
company and not for the appointing shareholder. Read more at:  http://www.afiklaw.com/updates/10802 

  .    עדכוני משפט מסחרי 3
Commercial Law Updates 

   סכסוך ידון בישראל גם אם הדין האוסטרלי אוסר על כך בהסכם זיכיון באוסטרליה א. 

לאכוף אותו בשל אי חוקיות היא טענה בחוסר תום לב; גם אם פסק דין לא יהיה אכיף העליון: טענה של צד להסכם כי לא ניתן 
לקריאה   .באוסטרליה מכיוון שהדין האוסטרלי אוסר על תניית בוררות בישראל בהסכם זיכיון אוסטרלי עדיין הסכסוך יידון בישראל

  http://he.afiklaw.com/updates/10803נוספת:  

A dispute will be heard in Israel even if Australian law prohibits this in an Australian franchise 
agreement. Read more at:  http://www.afiklaw.com/updates/10804 

   מציע במכרז לא יכול להסתמך על ניסיון של חברות קשורות אלא אם המכרז מאפשר זאת במפורש .ב

ניסיון של חברה קשורה; ייחוס ניסיון הוא מחוזי ת"א: חברה היא אישיות משפטית נפרדת ולכן לא ניתן לייחס למשתתף במכרז 
  http://he.afiklaw.com/updates/10805לקריאה נוספת:   .פגם מהותי, כאשר לאחר הגשת ההצעות יותרו רק תיקונים או השלמות טכניים 

A tender bidder may not rely on experience of affiliates unless the tender specifically so 
allows. Read more at:  http://www.afiklaw.com/updates/10807 

   פרטים של לקוחות מתעניינים (לידים) הם סוד מסחרי . ג

מתעניינים שהשאירו פרטים בדף הנחיתה של בית העסק מהווה גזל סוד מסחרי המזכה בפיצוי; השלום ת"א: הפניה למתחרים של  
  http://he.afiklaw.com/updates/10808לקריאה נוספת:  .סכום הפיצוי יופחת משמעותית אם לא ננקטו פעולות להקטנת הנזק

Details of potential costumers (leads) are a trade secret. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/10809 

    מקרקעין עדכוני  .     4
Real Estate Law Updates 

  עסקת מתנה בין קרובי משפחה שלא הושלמה ברישום אך בוצעה בתום לב גוברת על עיקול מאוחר  
מחוזי ת"א: ככלל יש להעדיף עיקול מאוחר שנרשם כדין על פני עסקת מתנה במקרקעין שלא הושלמה ברישום; החריג 

לקריאה נוספת:  .  ת רכוש מהנושיםלכך העברה שבוצעה בתום לב והפרכת החשש כי ההתחייבות למתנה מונעת מרצון להברח
http://he.afiklaw.com/updates/10810  

A real estate gift within the family that was not recorded but made in good faith will trump over a later 
imposed lien. Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/10811 

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

  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 

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

  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  

  



  על אּולּורּו והסכמים בינלאומיים בחלק התחתון של העולם /עו"ד (אוסטרליה בלבד) פול סטיבנסון    .     1
On Uluru and International Agreements Down-Under/Paul Yoel Stephenson, (Au) Adv.? 

מאמר בנושא ביצוע פעילות עסקית באוסטרליה והחשיבות של הסתייעות בעורך דין אוסטרלי לשם פעילות כזו. המאמר 
פול ) www.afiklaw.com( נכתב על ידי עו"ד (אוסטרליה בלבד) פול יואל סטיבנסון, עורך דין בכיר במשרד אפיק ושות'.

). הוא היה שותף במשרד עורכי הדין ASXהוא עורך דין אוסטרלי בכיר המתמחה בהנפקות בבורסה האוסטרלית (
), מיזוגים IPO. לפול ניסיון רב בהנפקות (2018שנים טרם עלייתו לישראל בשנת    13במשך     HWL Ebsworthהאוסטרלי  
את המאמר ), מיזוגים ורכישות, עסקאות בינלאומיות וחוקי התאגידים האוסטרליים, כמו גם ממשל תאגידי. RTOהופכיים (

  http://he.afiklaw.com/articles/a311ניתן למצוא בקישור: 
An article on conducting business activity in Australia and the importance of being escorted by an Australian lawyer 
for such activity.    The article was written by Solicitor (Australia Only) Paul Yoel Stephenson, a senior lawyer 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/a311 

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

  בעל מיות אחר לא יכול לטעון לקיפוחבעל מיות שבוחר לא לפקח על יהול חברה על ידי  א.
A shareholder who chooses not to supervise the management of the company by another 
shareholder can not contend oppression of minority 

, המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי 04.06.2020מ.ע.י נדל"ן בע"מ נ' משה כהן, חברת א. 69426-05-19תא (חי') [
 ]בחיפה, כב' השופט רון סוקול, סגן נשיא

חברה רכשה מבנה מסחרי המצוי בטירת הכרמל על מנת לשפצו ולהשכיר את חלקיו לבעלי עסקים שונים.  החברה הגיע למצוקה  
נמשכו לחברה אחרת בבעלות אחד מבעלי המניות וכן לבני משפחתו ואותו בעל מניות אף כלכלית והתברר כי כספים מהחברה 

  איים על בעל מניות אחר ותלונה בנושא הוגשה למשטרה. 

תכליתה של הוראה האוסרת על   בית המשפט קבע, כי לא מתקיים קיפוח אך בשל אי האמון בין הצדדים יש לבצע היפרדות.  
קיפוח בעלי מניות נועדה למנוע מצבים שונים של חלוקת משאבי החברה בצורה בלתי הוגנת בין בעלי המניות, כאשר המבחן לכך 

שאלה הנבחנת באופן אובייקטיבי בהתאם לנסיבות  –בעלי המניות הטוענים לקיפוח הינו האם נפגעו "הציפיות הלגיטימיות" של 
כל מקרה ומקרה. בין היתר יבחנו ציפיות בעלי המניות בהתחשב באופי החברה, בהסכמים שבין בעלי המניות, בצרכי החברה, 

עלת כ"מעין שותפות" יחולו עקרונות במצבה הכלכלי, בתנאי השוק בו פועלת החברה, בהיסטוריה של החברה ועוד.  בחברה הפו
מסוימים השאובים מדיני השותפויות ולכן די במשבר אמון בין בעלי המניות בחברה שהיא "מעין שותפות", כדי להביא לפירוקה  

ם ולעתים ניתן להפריד כוחות גם ללא קיפוח.   איומים של בעל מניות אחד כלפי חברו אינם בבחינת "קיפוח" אך כן יכולים לגרו
למשבר האמון שבין הצדדים.  גם התרשלות בניהול אינה קיפוח, בעל מניות שבחר להיות פאסיבי ולא להשתתף בניהול אחראי 
באותה מידה ובכל מקרה זכות תביעה בגין התרשלות בניהול היא של החברה ולא של בעלי המניות.  משיכת כספים על ידי מנהל 

רה אך אינה קיפוח, בוודאי לא כשהיתה גישה לבעלי המניות בחברה לחשבון הבנק  בחברה גם היא מהווה עילת תביעה של החב
  . אך הם בחרו לא לעקוב אחר הדברים.  כך, לא מתקיים קיפוח אך יש מקום להורות על היפרדות של הצדדים

A company purchased a commercial building located in Tirat Carmel to renovate and lease its parts to various 
business owners. The company reached a financial distressed and it turned out that funds from the company 
were drawn to another company owned by one of the shareholders as well as his family members and the 
same shareholder even threatened another shareholder and a complaint about the matter was filed with the 
police. 

The Court held that there is no oppression but because of the distrust between the parties separation must 
be made. The purpose of the provision that prohibits shareholder oppression is to prevent various situations 
of dividing the company's resources unfairly among shareholders, with the test for this is whether the 
"legitimate expectations" of the shareholders contending oppression were compromised - a question that is 
objectively assessed under the circumstances of each case. Among other things, shareholders' expectations 
are examined given the nature of the company, the agreements between the shareholders, the needs of the 
company, its economic status, market conditions in which the company operates, the company's history and 
more. In a company that operates as a "kind of partnership", certain principles that apply to partnerships will 
apply and thus a distrust between the shareholders of a company that is "a kind of partnership" will suffice to 
order liquidation of the company and sometimes separation without liquidation is possible, even in lack of 
oppression. Threats by one shareholder towards the other are not "oppression" but may cause distrust. Also 
negligence in management is not oppression and a shareholder who chooses to be passive and not 
participate in management is equally responsible, but in any case the right to claim for negligence in 
management is the company's and not the shareholders. Withdrawal of funds by a manager of a company 
also constitutes a cause of action of the company but is not oppression, certainly not when there was access 
by the shareholders of the company to the bank account but they chose not to supervise. Thus, there is no 
oppression but there is room to order separation of the parties. 



  

גם דירקטור שמונה על ידי בעל מניות פועל עצמאית לטובת החברה ולא עבור בעל המניות שמינה אותו .  ב
Even a director appointed by a shareholder acts independently for the benefit of the 
company and not for the appointing shareholder 

  ] , בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, כב' השופט יהורם שקד 20.05.2020פלוני נ' פלמונים,    41628-12-19תמ"ש  [

  ידי בעל מניות.במסגרת סכסוך משפחתי הועלתה דרישה לפי חברה תמסור מידע לדירקטור שמונה על 

בית המשפט למשפחה דחה את הבקשה וקבע שרק הדירקטור רשאי לדרוש המידע ולא בעל המניות וזאת בבית 
משפט של חברות ולא במסגרת הסכסוך המשפחתי. חוק החברות הישראלי מקנה לדירקטור בחברה זכות לבדוק את 

שיקול דעת החברה בין ככל שהדירקטור אינו פועל מה ל-מסמכי החברה לצורך מילוי תפקידו. זכות זו מוגבלת במידת
לטובת החברה או משום פניה בחוסר תום לב מצד הדירקטור. חובתו של הדירקטור היא כלפי החברה, ולא כלפי בעל 
מניות שמינה אותו. לכן, גם אם בעל מניות סבור שהחברה לא נענית לדרישות מידע של דירקטור, רק הדירקטור יכול 

ידע בין על דרך הגשת תביעה ובין על דרך פניה ליו"ר הדירקטוריון או בכל דרך אחרת ההולמת את לדרוש את המ
חובות הזהירות בה הוא חב על פי החוק. כאן, אפילו אם הדירקטור מונה כנציג בעל המניות, הרי שאין בכך כדי לבטל 

כל כלפי החברה וככל שהדירקטור גורס  את חובת ניתוק היחסים בין בעל המניות לבין הדירקטור שחובתו היא קודם
    .שלא קיבל מידע הוא רשאי לפנות לבית משפט של חברות

As part of a family dispute, a shareholder has demanded the company to disclose information to the director 
appointed on his behalf. 

The Court rejected the motion and held that only the director may require the information and not the 
shareholder. Further, such request should be submitted to the Corporate Court and not as part of a family 
dispute. Israeli Companies Law gives a director of a company the right to inspect company documents for the 
purpose of fulfilling such director’s duties. This right is somewhat limited to the discretion of the company if 
there is a concern that the director does not act for the benefit of the company or when there is lack of good 
faith on the part of the director. A director’s fiduciary duty is towards the company and not towards the 
shareholder who appointed such director. Therefore, even if a shareholder believes that the company failed 
to comply with a director data request, only the director may demand the information, either through a claim 
or through approaching the chairman of the board or in any other way that aligns with the fiduciary duties to 
which the director is obligated under law. Here, even if the director was appointed as a shareholder’s 
representative, this does not eliminate the obligation of detaching the director’s relationship with the 
shareholder, because the fiduciary duty is first and foremost towards the company. Thus, if the director 
believes that he did not receive information, he may apply to the Corporate Court. 

  עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה     .3

  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

  סכסוך ידון בישראל גם אם הדין האוסטרלי אוסר על כך בהסכם זיכיון באוסטרליהא.  
A dispute will be heard in Israel even if Australian law prohibits this in an Australian franchise 
agreement 

, בית  DONNA ITALIA (INTERNATIONAL) ,07.06.2020נ'  DONNA ITALIA AUSTRALIA PTY LTD 3555/20רעא [
 ] ון, כב' השופט דוד מינץ המשפט העלי 

חברה אוסטרלית, שמנהליה ישראלים, חתמה על הסכם זכיינות עם יצרנית מזון אירופאית להפצת מוצריה באוסטרליה. 
בהסכם נקבע כי הדין החל על ההסכם הוא הדין הישראלי וכי כל סכסוך בין הצדדים יתברר בבוררות בישראל. 

לפתוח בבוררות בישראל השיבה החברה האוסטרלית, כי החוק האוסטרלי החל על כל כשביקשה החברה האירופאית  
הסכם זיכיון בתחום אוסטרליה, אוסר לכלול בהסכמי זכיון המבוצעים באוסטרליה תנייה המחייבת את הזכיין לנהל 

  התדיינות משפטית עם מעניק הזיכיון מחוץ לאוסטרליה.

בישראל תקפה גם אם פסק הבורר לא יהיה אכיף באוסטרליה. לתוקפה בית המשפט העליון קבע שתניית הבוררות 
של תניית הבוררות בדין האוסטרלי אין השפעה על הדין הישראלי, שהוא הדין שנקבע בין הצדדים כי יחול בקשר 
להסכם ויש לתת משקל גבוה להסכמת הצדדים.  יתרה מזה, עצם העלאה על ידי צד להסכם טענה לאי אכיפה בשל 

וקיות מהווה התנהלות בחוסר תום לב.  בנוסף, שאלת יכולת האכיפה של פסק הבורר מאוחר יותר במדינה זרה אי ח
היא שאלה תיאורטית בלבד בשלב זה ואין לשקול אותה במסגרת מכלול השיקולים הנוגעים לבקשה למינוי בורר, מכיוון 

רות אף ללא נקיטת אמצעי אכיפה בערכאה שנקודת המוצא היא כי הצדדים להליך בוררות יקיימו את פסק הבור
 שיפוטית.

An Australian company, whose managers are Israeli entered a franchise agreement with a European food 
manufacturer to distribute its products in Australia. The agreement states that the law applicable to the 
agreement is Israeli law and that any dispute between the parties will be settled in arbitration in Israel. When 
the European company sought to open arbitration in Israel, the Australian replied that Australian law, 
applicable to any Australian franchise agreement, prohibits the inclusion in franchise agreements for the 
territory of Australia a foreign dispute resolution provision . 

The Supreme Court held that the arbitration clause in Israel is valid even if the arbitration award may not be 
enforceable in Australia. The validity of the arbitration clause under Australian law has no effect on Israeli law, 
which is the law agreed between the parties to be applied and a heavy weight must be given to the parties' 
consent. Furthermore, the raising of a non-enforceability by a party to an agreement is deemed bad faith 
behavior. In addition, the question of the enforceability of the arbitrator's award later in a foreign State is only 



  
a theoretical question at this stage and should not be considered within the entirety of the considerations 
pertaining to an arbitrator's appointment, as the point of departure is that the parties to the arbitration 
proceeding will comply with the arbitration award even without taking judicial measures. 

  להסתמך על ניסיון של חברות קשורות אלא אם המכרז מאפשר זאת במפורשמציע במכרז לא יכול  .ב
A tender bidder may not rely on experience of affiliates unless the tender specifically so 
allows 

, בית המשפט המחוזי בתל אביב  01.06.2020חדשנות יישומית בע"מ נ' נת"ע וה.ב. חדשנות, סייפגארד  48410-03-20עת"מ [
 ] גונן-בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, כב' השופטת מיכל אגמון

זוכה במכרז הסתמכה על ניסיון של חברות הקשורות אליה לצורך השתתפות במכרז ורק לאחר שהוכרזה כזוכה במכרז הותר לה 
  לתקן את הצעתה ולהוסיף גם ניסיון אישי שלה כדי לרפא את הפגם בהצעה.  

פשרים זאת במפורש, בית המשפט קבע שהצעה במכרז הנסמכת על ניסיון של חברות קשורות, כאשר תנאי המכרז אינם מא
נגועה בפגם מהותי ולא ניתן לתקנה לאחר פתיחת תיבת המכרז. חוק החברות הישראלי קובע כי כל חברה היא אישיות משפטית 
עצמאית ונפרדת. הרמת מסך היא החריג לעיקרון זה, והיא מאפשרת ייחוס חובות וזכויות של החברה לבעלי המניות, או להיפך, 

ק במקרים קיצוניים. עקרונות אלו חלים על חברה גם בהקשר של דיני המכרזים, ולכן כאשר חברה המהווה אך ייעשה בו שימוש ר
חלק מקבוצה, מבקשת להשתתף במכרז, יש לראותה כאישיות נפרדת גם לעניין זה, אלא אם תנאי המכרז במפורש מאפשרים 

ן פגמים שנפלו בהצעה לאחר הזכייה, יש לתת את הדעת ייחוס למציע של ניסיון של חברות הקשורות אליו. באשר לאפשרות לתק
לכך שפגם מהותי בהצעה במכרז מחייב פסילתה וכי ככלל, לא ניתן לשנות הצעות לאחר הגשה למעט ביצוע הבהרות ותיקונים 

השלמות או טכניים. זאת, לאור עקרונות השיוויון והיעילות העומדים בבסיס דיני המכרזים. ככלל, ככל שהפגם חמור יותר, וה
התיקונים מתאפשרים במועד מאוחר יותר, כך תהיה נטייה שלא לאפשרם. אמנם, לוועדת המכרזים שיקול דעת לעניין זה אך אין 
היא יכולה לעקוף את דיני המכרזים ולהרחיב את תחולת החריגים. כאן, במסגרת ההצעה במכרז הסתמכה הזוכה רק על ניסיון 

האישיות הנפרדת היא לא יכלה לעשות כן. לעניין התיקון בדמות הוספת הניסיון האישי, וועדת  של חברות אחרות בקבוצה, ולאור
המכרזים הרחיבה את החריגים יתר על המידה, אולם מדובר במקרה גבול בו בדיעבד כן נערכה בדיקה רצינית ועל כן יש להותיר 

  את הזכייה על כנה. 

A tender participant has won the tender by relying on the experience of affiliated companies and only after it 
was declared winner did it amend its bid to add personal experience.  

The Court held that a bid relying on experience of affiliates, when the tender terms do not specifically allow 
this, is materially flawed and may not be amended in retrospect after the bids were opened. Israeli Companies 
Law states that a company is an independent and separate legal entity. An exception to this basic rule is of 
piercing the corporate veil, which enables attribution of company debts and rights to its shareholders, or vice 
versa. However, such means may only be used under extreme circumstances. Such principles also apply to 
a company when participating in a tender, unless the tender terms specifically enable this. Thus, when a 
company is part of a group and wishes to participate in a tender, it is still regarded as a separate entity, even 
if under the same control as the rest of the group. Regarding the possibility of amending flaws in a bid in 
retrospect, generally, a material flaw in the bid requires its disqualification. An exception may be allowed 
regarding clarifications and technical amendments. This derives from principles of equality and efficiency 
which underlie the tenders’ laws. The more material the flaw and the later such amendment is requested, the 
more likely that such will not to be allowed. Although the tender committee has discretion in this regard, this 
may not be used to circumvent the tenders principles and enable expanded amendments. Here, when 
submitting its bid, the winner relied solely on the experience of other group companies, and in light of the 
separate entity principle it couldn’t have done so. Regarding the amendments in the form of adding personal 
experience, the tender committee excessively and inappropriately expanded the right to amend, however as 
afterwards it conducted a serious examination of the bid, the bid will stand. 

  פרטים של לקוחות מתעניינים (לידים) הם סוד מסחרי  . ג
Details of potential costumers (leads) are a trade secret 

יפו, כב'   – , בית משפט השלום בתל אביב 18.05.2020בית ליאור בע"מ נ' פרומוטרס אינטראקטיב בע"מ,  27548-11-17תא (ת"א) [
 ]השופט עדי הדר 

סיים התקשרות עם בית עסק אך השאיר את המידע עליו אתר אינטרנט המספק שירותי פרסום לעסקים ומכירת לידים  
  .פניות של מתעניינים ברכישת מוצר מבית עסק למתחרים של בית העסקבאתר והעביר 

בית המשפט קבע כי מדובר בגזל סוד מסחרי.   שמות של לקוחות פוטנציאליים שמתעניינים בשירותים והשאירו פרטים 
בדף נחיתה ייעודי הם "סוד מסחרי".  נטילת סוד מסחרי ללא הסכמת בעליו באמצעים פסולים או שימוש בסוד על ידי 

תחייב להסיר עם סיום ההתקשרות את כל החומר הפרסומי, הנוטל מהווה גזל סוד מסחרי המזכה בפיצוי.   כאן האתר ה
את התכנים שקיבל מהאתר ועשה בהם שימוש כדי מהאתר אך למרות סיום ההתקשרות הוא לא הסיר באופן מלא 

למשוך גולשים ומתעניינים.  בנוסף, מתעניינים שהגיעו לדף הנחיתה של בית העסק הנמצא באתר האינטרנט והשאירו 
הופנו בסופו של דבר למתחרים. עם זאת, בית העסק השתהה בפניה שלו לאתר במשך חודשים רבים פרטים אישיים 

 .   ועל כן הופחת סכום הפיצויובכך תרם להתעצמות הנזק שנגרם לו 
A website that provides advertising services for businesses and sells sale leads terminated its engagement 
with a business but retained data on the business on the website and conveyed detailed of people who 
showed interest in purchasing products competitors of the business. 

The Court held that this is misappropriation of trade secrets. Names of potential customers who are interested 
in services and left their details on a designated landing page are a "trade secret". Obtaining a trade secret 
without the consent of its owner by improper means, or the use of the secret by the person who took it, is 
misappropriation of a trade secret and entails compensation. Here, the website undertook to remove all 



  
advertising material upon termination of the contract, but despite the termination of the contract did not 
completely remove the content from the website and used it to attract surfers and interested customers.  In 
addition, interested customers who entered the business' landing page located at the website and left personal 
information were eventually referred to competitors. However, the business’ actions were late and delayed for 
many months, thus contributing to the increased damage its sustained and thus the compensation was 
reduced. 

 עדכוני מקרקעין  . 4
Real Estate Law Updates 

 עסקת מתנה בין קרובי משפחה שלא הושלמה ברישום אך בוצעה בתום לב גוברת על עיקול מאוחר 
A  real estate gift within the family that was not recorded but made in good faith will trump over 
a later imposed lien 

יפו, כב'   –, בית המשפט המחוזי בתל אביב 05.04.2020מלכה אלקה בראון רובינשטיין נ' אלון וולך,  58846-02-16פשר (ת"א) [
 ]השופטת נועה גרוסמן

בעלים של דירה נכנסה להליכי פשיטת רגל ועל הדירה הוטלו עיקולים, אך אחיה של בעלת הדירה טען כי קיבל במתנה 
  את הדירה לפני למעלה מעשר שנים. 

בית המשפט קבע, כי על אף שלא נרשמה הערת אזהרה לטובת מקבל המתנה, אחיה של מי שרשומה כבעלים, זכותו של 
של המעקל.  ככלל יש להעדיף עיקול מאוחר שנרשם במרשם המקרקעין כדין על פני עסקת  האח בדירה גוברת על זכותו

מתנה במקרקעין שלא הושלמה ברישום. עם זאת, אין זה המקרה תמיד ויש להעניק משקל לתום הלב של נותן המתנה 
ה במתנה משיקולים והפרכת החשש כי ההתחייבות למתנה מונעת מרצון להברחת רכוש מהנושים.  כאן, הדירה הועבר

משפחתיים זמן רב לפני כניסת נותנת המתנה להליכי פשיטת רגל והיא לא עשתה שימוש בדירה אלא אחיה נהג בדירה 
כמנהג בעלים לאורך כל השנים, היה בקשר עם השוכרים ואף דאג לחשבונות החשמל, המים והעיריה. הזנחת הטיפול 

השנים בשל הבנות עם בני משפחה ופעולות מאוחרות שנעשו לתיקון ברישום זכויות המשפטיות על ידי האח לאורך 
המרשם לאחר כניסת נותנת המתנה להליכי פשיטת רגל אינה מעידה בהכרח על חוסר תום לב או על כוונה להברחת 

  נכסים אלא על רצון לתיקון המרשם והתאמתו לעובדות בשטח. לכן, העיקולים בטלים.
A owner of an apartment entered bankruptcy proceedings and a lien was imposed on the apartment, but the 
brother of the owner contended to have received the apartment as a gift over ten years before such date . 

The Court held that although no cautionary note was recorded in favor of the recipient of the gift, the brother of 
the recorded owner, the brother's right to the apartment trumps over the lien. A later duly recorded lien normally 
trumps over a real estate transaction that was not recorded.  However, this is not always the case and weight 
should be given to the grantor's good faith and the refutation of the concern that the transaction was intended to 
hide property from creditors.  Here, the apartment was gifted due to internal family reasons long before the 
grantor entered bankruptcy proceedings and the grantor did not use the apartment but her brother used it as an 
owner throughout the years and was in contact with the tenants and even took care of electricity, water and city 
bills. The neglection of recording the legal rights by the brother over the years due to understandings with his 
family and late actions to amend the register after the grantor’s entry into bankruptcy does not necessarily indicate 
a lack of good faith or intent to hide property but rather a desire to amend the register and adjust it to the reality. 
Thus, the lien is of no value. 
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  * (אוסטרליה בלבד) פול סטיבסון עו"ד/ בחלק התחתון של העולם והסכמים בילאומייםאּולּורּו על 

.  שמע ראימול כשהוא עומד לבצע את היתוח בעצמו , כדי לחסוך כסף מחליט,יתוח לב פתוח העומד בפי אדם 

ידי  כסף עללכאורה  "חוסכים "כשמדובר בכיסה להסכמים בילאומיים לעתים  ז מדוע.  אכמובן שלא..סביר? 

קחו, למשל,    ?רלווטי בעל הכשרה כוה ויסיון ופועלים ללא עורך דיןרלווטי לחוק היעוץ משפטי הימעות מ

המלווה אותה לא יכיר את רזי הדין   ישראליה דין  העורך  לפעילות באוסטרליה.   המעויית להיכס  חברה ישראלית  

, אגב, גם לא ידע האוסטרלי או את התרבות העסקית האוסטרלית ולא ידע ללוות אותה באופן כון.  הוא

עולמית  , אתר מורשתאּולּורּומדברים בכלל על סלע בכלל שכשאוסטרלים מדברים על הלב של אוסטרליה, הם 

  י החי באזור.האבוריג'יהשבט אגו,  פיטז'טג'ארההתרבות ומקום קדוש ב

לכלול בהסכמי זכיון קובע, כי לא יתן החל על כל הסכם זיכיון בתחום אוסטרליה, , החוק האוסטרליכך, למשל, 

בתי המשפט .  בהתאם לכך, המבוצעים באוסטרליה תייה המחייבת התדייות משפטית מחוץ לאוסטרליה

 להסכם בהקשרלמחלוקת  מחוץ לאוסטרליה, הוגעתוטית באוסטרליה לא יכירו בפסק בורר או בהחלטה שיפ

כיבד תייה בהסכם ,  2020ביוי,    י, בהחלטה שיתהישראלה בית המשפט העליון  למרות זאת,     זיכיון באוסטרליה.

כל סכסוך יידון בבוררות בישראל.  בית קבעה ש, שוזכיין למכירת המוצרים באוסטרליה אירופאי בין יצרן מזון

המשפט הישראלי הכיר בתיית הבוררות וקבע שהסכסוך יידון בישראל, למרות שבתי המשפט באוסטרליה לא 

  .הבורריאכפו את פסק 

משפטיים הרלווטיים לאוסטרליה. ההאוסטרלי צריכה להיות מודעת לשיקולים היכס לשוק חברה המבקשת ל

החוק מפוקח על  הזכייות.    חוקבאוסטרליה והוא שלט על ידי הוראות  כפוף לרגולציה עיפה    ,, למשלעף הזכייות

לפרסם הודעות על   סמכותבעל סמכויות חקירה רחבות,  שהיא גוף ציבות התחרות והצרכות האוסטרלית,ידי 

חובות המסדירות כולל הוראות  החוקכספיים.  עיצומיםהטלת  לשם ולפתוח הליכים משפטיים של החוק הפרות 

הסכם זיכיון, אשר כל אלה    והוראות לביטולמגון ליישוב סכסוכים;    החוק יוצרזכייים וחובות תום לב;  של  גילוי  

מול גורמים  פעילותעל ידי  וביןעצמה בין בצריכים להילקח בחשבון על ידי חברה המבקשת לחדור לשוק כזה, 

  אוסטרלים מקומיים.

בקרב היא פתרון מקובל זכייים אוסטרלים המקומית מול  זכייותיהול האוסטרליה לצורך בהקמת חברה בת 

להעביר אשי מפתח מהמשרד הראשי  רוצים אףזכייים זרים שרוצים לשמור על רמה גבוהה של שליטה ואולי 

, חובות היצרןת עבור עשויה להיות אטרקטיבי המוגברת(למשל ישראל) לאוסטרליה. אך למרות שהשליטה 

אחד  ה. חברת בת אוסטרלית תדרוש לפחות דירקטור תושב אוסטרליטוריות מקומיות עשויות להעיב על כךרגול

היא הסכם זיכיון ראשי עם לכך . אלטרטיבה יצור חובות גילוי כספיות שהיצרן שלא לחבב במיוחדוהיא עשויה ל 

כזה הוא חוסר השליטה והפוטציאל לזק למותג ולתדמית של . הסיכון בהסדר ליצרן גורם אוסטרלי שאיו קשור

 -  יש להוסיף שאלות מתחום המסשיקולים אלה  על  ידי הזכיין הראשי האוסטרלי.  המותג לא יוהל כון  אם    היצרן

, הכללים של מחירי העברה והאופן ישראלו אוסטרליהאמת המס למיעת כפל מס בין מס אוסטרלי, מס ישראלי,  

  הם רק חלק מהסוגיות שיש לקחת בחשבון. -בישראל ים את הכספים ליצרן בו מזרימ

כי כל החלטה להתחיל פעילות באוסטרליה תתקבל על סמך ייעוץ משפטי (וחשבואי) אוסטרלי  חשובבקיצור, 

עבור חברה ישראלית,  עורך דין אוסטרלי.  בליוויצריך להיעשות להקמת פעילות מתאים. ביקור באוסטרליה 

הן את , בישראל, מבין הן את המטליות הישראלית מצאאם עורך הדין האוסטרלי  יתקבלן הגדול ביותר היתרו

את ההבדלים המהותיים שלהן, ויותר מכל, יכול לספק ייעוץ משפטי אוסטרלי מותאם הן  אוסטרלית ומטליות הה

להקביל שימוש בעורכי הדין הישראלים  אין זה הוגן אולי   .הישראליובלוח השעות  , בקצב הישראלי לישראלים 

קל יותר להקביל את זה , אבל אולי הראיליתוח לב פתוח עצמי מול (מוכשרים ככל שיהיו) הרגילים של החברה 

  ... למטרה זו )בעבודה בחלק התחתון של העולם (מומחה ככל שיהיה פודיאטורבמוש לשי

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

שים טרם עלייתו לישראל בשת  13במשך   HWL Ebsworth). הוא היה שותף במשרד עורכי הדין האוסטרלי ASXהאוסטרלית (בהפקות בבורסה 
), מיזוגים ורכישות, עסקאות בילאומיות וחוקי התאגידים האוסטרליים, כמו גם ממשל RTO), מיזוגים הופכיים (IPO. לפול יסיון רב בהפקות (2018

בטרם קבלת כל החלטה בושאים המתוארים   המתמחה בתחום זהה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין  אין בסקיר  .תאגידי 
  afiklaw@afiklaw.com., או באמצעות הדואר האלקטרוי: 6093609-03לפרטים וספים:  בסקירה זו.
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On Uluru and International Agreements Down-Under/Paul Yoel Stephenson, (Au) Adv.? * 

A person about to undergo open heart surgery decides, so as to save money, to perform the surgery himself 

while facing a mirror. Sounds reasonable? Obviously not...   So why when it comes to entering into international 

agreements would  one purportedly “save” money by not seeking relevant jurisdictional legal advice and work 

with an appropriately qualified and experienced lawyer? Take, for example, an Israeli company proposing to 

enter the Australian market. The Israeli attorney who accompanies the Israeli company is typically not acquainted 

with Australian law or business culture and can not provide the appropriate Australian legal advice. As an aside, 

such an Israeli attorney probably does not know that when Australians speak of the Heart of Australia they are 

actually referring to the Uluru Rock, sacred to the Pitjantjatjara Anangu, the Aboriginal people of the area and a 

UNESCO World Heritage Site. 

Australian law, for example, which applies to any Australian franchise agreement, states that a such an agreement 

cannot include a clause requiring litigation to be conducted outside of Australia. Accordingly, Australian Courts 

will not recognise an arbitration award or a judicial decision given outside Australia relating to a dispute regarding 

an Australian franchise agreement. Yet, the Israeli Supreme Court in a decision in June, 2020, upheld a provision 

in an agreement between an European food franchisor and an Australian franchisee for the sale of its products in 

Australia, that any dispute would be arbitrated in Israel. The Israeli Court enforced the arbitration provision and 

held that the dispute will be heard in Israel, notwithstanding that an Australian Court will not subsequently 

enforce the arbitration award. 

A company seeking to enter the Australian market should be aware of the legal considerations relevant to 

Australia.  The franchising industry, for example, is highly regulated in Australia and is governed by the 

provisions of the Franchising Code of Conduct. The Code is administered by the Australian Competition and 

Consumer Commission which has broad investigative powers, can issue infringement notices and initiate legal 

proceedings to seek the imposition of financial penalties. The Code includes provisions regulating franchisor 

disclosure and good faith obligations; provides a dispute resolution mechanism; a cooling off period on 

commencement of a franchise agreement; and procedures for ending a franchise agreement, all of which should 

be considered by a company seeking to penetrate such market, either by itself or by operating with local 

Australian entities. 

In short, it is imperative that any decision to commence activity or operations in Australia be taken on the basis 

of appropriate Australian legal (and accounting) advice. Any establishment visit to Australia should be made in 

the company of an Australian lawyer.  For an Israeli company, the greatest benefit is derived if the Australian 

lawyer is present in Israel, understands both the Israeli and Australian mentalities and their intrinsic differences, 

and most of all, can provide tailored Australian legal advice in real (Israeli) time, in the Israeli tempo and in 

Israeli time zone.   It may not be fair to compare the use of the company’s usual Israeli lawyers (as talented as 

they may be) to a self-inflicted open heart surgery in front of the mirror, but it may be easier to equate it to the 

use of a podiatrist (as experienced as such may be in the work “down-under”) for this purpose ... 

 
 *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 


