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Afik & Co. marca la data de naixement del pintor, escultor i terrisser de Barcelona, 
Catalunya, Espanya, Joan Miró i Ferrà (20 d'abril de 1893 - 25 de desembre de 1983) un 
dels més grans artistes del surrealisme abstracte . 
אפיק ושות' מציינת את יום הולדתו של הצייר, הפסל והקדר יליד ברצלונה, קטלוניה, ספרד, ז'ואן מירו אי פרה 

 ) מהאמנים הגדולים של זרם הסוריאליזם המופשט.  1983דצמבר,   25 - 1893אפריל,  20(
Afik & Co. marks the birth date of the Barcelona, Catalonia, Spain, painter, sculptor and 
potter, Joan Miró i Ferrà (April 20, 1893 - December 25, 1983) one of the greatest abstract 
surrealism artists. 
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Top Secret! ?  So what? / Doron Afik, Esq. 

  

על  מאמר העוסק   נכון,  ניסוח  דין  בחשיבות של  עורך  ידי 
את    .בעל ניסיון, של הסכמי סודיות והגנה על קניין רוחני

, עורכי ממשרד אפיק ושות'  דורון אפיקהמאמר כתב עו"ד  
ונוטריונים  בקישור:  .   דין  למצוא  ניתן  העברית  בשפה  המאמר  את 

http://he.afiklaw.com/articles/a359 
An article dealing with the importance of proper 
drafting, by an experienced lawyer, of non disclosure 
agreements and the protection of intellectual property.  
The article was written by Doron Afik, Esq. of Afik & 
Co., Attorneys and Notary.  The article in English may be found at 
the link:  https://www.afiklaw.com/articles/a359 
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Corporate, Antitrust and Securities Law Update

 מי שמקבל ייפוי כוח ניהולי מלא מחברה זרה עשוי להיות חב אישית בחובות ארנונה שלה.  א

ם: כשחברה מפסיקה פעילות ונכסיה עוברים ללא תמורה או בתמורה חלקית לחברה אחרת בשליטה דומה -מחוזי י
לקריאה   .נות מתחילה להיספר ממועד העברת הפעילותניתן לחייב את בעלי השליטה בחובות הארנונה; תקופת ההתייש

  http://he.afiklaw.com/updates/13662נוספת: 

A recipient of a full administrative power of attorney from a foreign company may be personally 
liable for its municipal tax debts.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/13663 
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  מי שחייב כספים לשותפות שהתפרקה לא פטור מתשלום רק בשל פירוק השותפות . ב

שלום ת"א: ככל שקיים סכסוך בין שותפים בשותפות שהתפרקה הדבר לא פוטר חייבים לשותפות אולם אלא לא יידרשו  
לשלם את החוב יותר מפעם אחת; אדם החותם על חוזה מוחזק כי קרא והבין על מה הוא חתם; ריבית מוסכמת גבוהה  

  http://he.afiklaw.com/updates/13664לקריאה נוספת:   .הגיון עסקיתיאכף ככל שיש מאחוריה 

One who owes funds to a disbanded partnership is not exempted just because the partnership 
disbanded.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/13665 

  עדכוני משפט מסחרי .   3
Commercial Law Updates 

 אופן המחייב פעולה אקטיבית של הצופה לגלותו מהווה הפרה של הזכות המוסריתפרסום שם היוצר ב. א

שלום ירושלים: פרסום יצירה שונה מהמקור ופעולה במכוון להסרת שם היוצר מהווה הפרה ברורה של זכויות היוצרים 
  http://he.afiklaw.com/updates/13672לקריאה נוספת:   .של היוצר ושל הזכות המוסרית שיינתן לו קרדיט ראוי על יצירותיו

Publishing the name of the creator in a manner that requires an active action of the viewer in order 
to discover it is infringement of the moral copyright.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/13673 

  לצורך פגיעה בציבור ובטובת הכלל מנוע מלתבוע זכויותיו בפטנט בעל פטנט המנצל את ההגנה . ב

העליון: אם בעל פטנט מנסה להרחיב את היקף הגנת הפטנט באופן בלתי ראוי קיימת הצדקה למנוע ממנו את היכולת 
  http://he.afiklaw.com/updates/13674לקריאה נוספת:   .לתבוע זכויות מכוח הפטנט

A patent holder who uses the protection for the purpose of harming the public and the public good 
is prevented from claiming its rights in the patent.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/13675 

  על אף שחוזה שלא נקצב לו מועד סיום אינו נצחי על הביטול להיעשות בהתאם להוראותיו .  ג

מחוזי ת"א: התקשרויות ארוכות שנים אינן מחייבות את צדדיהן לצמיתות אף אם לא נקבע מועד לסיום החוזה; כאשר  
הוראותיו  את  לבחון  יש  החוזה,  ביטול  בדבר  מפורשות  הוראות  קובעים  נוספת:  .   הצדדים  לקריאה 

tp://www.afiklaw.com/updates/13676ht  

Although a contract for which a term has not been stipulated is not for perpetuities termination 
must be made in accordance with its provisions.   Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/13677 
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Real Estate Law Updates 

  תנאי מתלה יכול להיות אירוע שאינו חיצוני לצדדים להסכם ככול שהדבר נקבע במפורש בהסכם 
מחוזי חיפה: בעוד שבדרך כלל תנאי מתלה לחוזה תלוי בצד שלישי אין מניעה שיהיה תנאי התלוי בהסכמת הצדדים 

  http://he.afiklaw.com/updates/13678לקריאה נוספת:  . ין עצמםלהסכם בינם לב

A condition precedent may be an event that is not external to the parties to the agreement insofar as 
this is expressly stated in the agreement.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/13679 

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-מקצועי תמציתי בנושאים משפטיים וכולל מידע  

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

  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 
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  Top Secret! ?  So what? / Doron Afik, Esq. 

ניסיון, של הסכמי סודיות והגנה על קניין רוחני.  את בחשיבות של ניסוח נכון, על ידי עורך דין בעל  מאמר העוסק    
ונוטריונים דין  עורכי  ושות',  דורון אפיק ממשרד אפיק  עו"ד  כתב  דין  .  המאמר  ועורך  נוטריון  הינו  אפיק  דורון  עו"ד 
) המתמקד בהנפקות klaw.comwww.afiהמוסמך 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 
ובינלאומיות ישראליות  וכנאמן בנאמנויות  כבורר  גם  ומשמש  ובוררות)  (גישור  למצוא בקישור:  .   המשפט  ניתן  את המאמר 

http://he.afiklaw.com/articles/a359  

  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/a359 
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  Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 

. א  שמקבל ייפוי כוח ניהולי מלא מחברה זרה עשוי להיות חב אישית בחובות ארנונה שלהמי  

  חיה זנדברג, כב' השופטת בית המשפט המחוזי בירושלים,  01.04.2022,  עירית ירושלים נ' סורטיס בע"מ 29701-09-17ם) -תא (י  

שנים, תקופה בה החזקה בנכס עברה בין ארבע חברות   10-מועדון ביליארד לא שילם ארנונה מלאה במשך קרוב ל
פוי כוח לבצע בהם פעולות, לרבות מינוי  יבעוד שחלק מהחברות היו חברות זרות, אדם אחד קיבל מהן ישונות.   
  מנהלים.

כשמדובר בנכס  בית המשפט קבע, שמי שקיבל את ייפוי הכוח אחראי לחובות הארנונה של שלושת החברות הזרות.   
ממי שמחזיק חברה פרטית, רשאית הרשות המקומית לגבות את חוב הארנונה  ומוחזק על ידי    שאינו משמש למגורים

העבירה את הפעילות לחברה  וה  ילותאת פע  ההפסיק חברה  ה כאשר    או רשאי למנות את מנהלה, וזאת  בחברה  25%
העיריה יכולה לדרוש את .  , ללא תמורה או בתמורה חלקיתאחרת בשליטה דומה, לרבות שליטה של קרובי משפחה 

כאן, אותו אדם שהיה הבעלים של החברה הראשונה אמנם לא שנים ממועד העברת הפעילות.     7התשלום בתוך  
ת, אולם קיבל מהן ייפוי כוח שאיפשר לו לנהלן בפועל.  לכן הוא מהווה היה הבעלים של החברות האחרות, חברות זרו

 הואיל והחברה הראשונה מבין הארבע התפרקה   בעל שליטה בחברות אלה ואחראי אישית לחובות הארנונה שלהן.
 שנים טרם הגשת התביעה, לא ניתן עוד לדרוש את התשלום בגין חובות הארנונה שלה.  7 יותר

  A  recipient of a full administrative power of attorney from a foreign company may 
be personally liable for its municipal tax debts 

  A billiard club has not paid full municipal taxes for nearly 10 years, a period in which possession of the 
property passed between four different companies. While some of the companies were foreign companies, 
one person received a power of attorney from them to perform operations on them, including the 
appointment of managers. 

The Court held that the person who received the power of attorney is liable for the municipal tax debt of the 
three foreign companies.  In the case of a non-residential property owned by a private company, the local 
authority may collect the property tax debt from the person who owns 25% of the company or may appoint 
a director, when the company ceased operations and transferred the activity to another company under 
similar control, including control of relatives, without consideration or for partial consideration.  The 
municipality can demand the payment within 7 years from the date of transfer of the activity.  Here, the same 
person who owned the first company was not the owner of the other companies, foreign companies, but 
received from them a power of attorney that allowed him to actually manage them.  He is therefore a 
controlling shareholder in these companies and is personally liable for their municipal tax debts.  Because 
the first of the four companies ceased operation more than 7 years before the lawsuit was filed, it is no 
longer possible to demand payment for its municipal tax debts. 

.ב  מי שחייב כספים לשותפות שהתפרקה לא פטור מתשלום רק בשל פירוק השותפות  

בית משפט השלום  ,  03.04.2022  ,אורות יש"ע (מ.ע.) בע"מו  אמנה חברה לבנין ופיתוח בע"מ -בניני ברנ'    אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון  10296-11-18ת"א    
  נאוה ברוורמן ת השופט  כב' , יפו -בתל אביב  

נתנה שירותים    שותפות דין  עד לשלב בו  רוב הניתנה דחיית  בו    לפרויקטעורכי  תוכל לממן את   הפרויקטתשלום 
  6-ספק שירות ולאחר כף הפרויקט  לאחר כשנה של מתן שירותים החלי  .  לשנה  18%השירות, תמורת ריבית של  

הפרויקט    שולם החוב ללא קשר להצלחת הפרויקט.אחד השותפים בשותפות, שבינתיים התפרקה, כי ישנים דרש  
 הפרויקט סמנכ"ל הכספים של  טען ששותף בשותפות שהתפרקה אינו יכול לדרוש את החוב אלא רק השותפות וגם ש



  
ל  לא מכיוון שרוב  שם  החוב  מלוא  לתשלום  אין מקום  ובכל מקרה  כזו,  לריבית  היה מסכים  ולא  הריבית  לגובה  ב 

  . הפרויקט לא הצליח

ה הגבוהה  משפטבית  ההסכמית  הריבית  את  לכבד  ויש  החוב  את  לשלם  השותפות  שעל  פ  .  קבע  ירוק בהסכם 
השותפות נקבע שכל שותף יכול לתבוע בשם השותפות וככל שיש מחלוקת בין השותפים אין לכך קשר לזכות התביעה 

תוכן של חוזה יכול להיות כל אשר .   ובלמעט העובדה שהפרויקט לא יידרש לשלם פעמיים בגין הח  יקטנגד הפרו
ותנאיו  בעניינינו, החוזה    יפורש לפי כוונותיהם של הצדדים המשתמעת מנוסח הכתוב.    והואצדדים  המסכימים עליו  

 ן ההסכם לשו  אדם החותם על מסמך מוחזק כי הוא קרא והבין את אשר חתם עליו.  ו  ארוך  לאחר משא ומתן  מונחת
על מועד בהסכם  חיוב שלא הוסכם     .מלאה של הפרויקטמתנה את תשלום שכר הטרחה בהצלחה    האינו  ברורה

ה היגיון להסכמה גם הריבית שהוסכמה היא ריבית סבירה, באשר הי.   לאחר כריתת החוזהקיומו, יש לקיים זמן סביר  
ולכן יש מקום לכבד   לקח סיכון, שככל שהפרויקט יבוטל, היא לא תזכה לתמורה  נותן השירותבשיעור הריבית, שהרי  

שלה בכדאיות   את הריבית ההסכמית הגבוהה ובכל מקרה, ככל שהשותפות הסכימה לריבית הגבוהה בשל טעות
 העסקה, טעות בכדאיות העסקה אינה מצדיקה תיקון של ההסכם.

  One who owes funds to a disbanded partnership is not exempted just because the 
partnership disbanded 
The lawyers partnership provided services to the project where the majority of the payment was deferred 
until the stage where the project could finance the service, at an interest rate of 18% per annum.   After about 
a year of providing services, the project changed service provider and after about 6 years, one of the 
partners in the partnership, which has since disbanded, demanded that the debt be paid regardless of the 
success of the project. The project claimed that a partner in a disbanded partnership could not claim the 
debt but only the partnership and also that the project's CFO did not pay attention to the interest rate and 
would not have agreed to such interest, and in any case there is no room to pay the full debt because most 
of the project failed. 

The Court held that the partnership is to pay the debt and the contractual interest should be honored.  The 
partnership dissolution agreement stipulates that each partner can sue on behalf of the partnership and 
insofar as there is a dispute between the partners it has nothing to do with the right to sue the project except 
the fact that the project will not be required to pay twice for the debt.  The content of a contract can be 
anything that the parties to the contract agree upon and it will be interpreted according to the intention of 
the parties implied by the written wording.  In our case, the contract and its terms were signed after long 
negotiations and a person signing a document is held to have read and understood what he has signed. 
The language of the agreement is clear and does not condition the payment of a fee on the full success of 
the project.  A contractual obligation that does not have a set time for its consummation should be 
consummated within a reasonable time. The agreed interest rate is also a reasonable interest rate, as it 
made sense to agree on the interest rate, as the service provider took a risk that if the project is canceled, 
it will not receive payment and therefore there is room to respect the high agreed interest rate.  An error in 
the profitability of a transaction does not justify amending the agreement. 
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  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

. א פעולה אקטיבית של הצופה לגלותו מהווה הפרה של הזכות המוסרית פרסום שם היוצר באופן המחייב   

  , כב' השופט אורן סילברמן. 27.03.2022יחיאל ריבה נ' קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל,   47266-10-19ם) -תא (י  

צלם אשר התקשר עם ארגון שלא למטרות רווח לצורך מיזם משותף במסגרתו ייעשה שימוש בתמונות הצלם לצורך 
    .פרסם את התמונות בפייסבוק תוך שינוין וללא מתן קרדיטגיוס תרומות דרש פיצוי לאחר שהארגון 

פרסום .   כי הארגון הפר את זכויות היוצרים והזכויות המוסריות של הצלם ועל כן חייב בפיצוי  ,משפט קבעבית ה
מהווה הפרה של זכויות היוצרים    ,ציון שמו של היוצר, ללא הסכמתו המפורשת של היוצריצירה תוך שינוייה וללא  

גם .   טפורמה בה מופיע הפרסוםוהזכויות המוסריות של היוצר, וזאת גם אם מדובר בצורת פרסום אשר נפוצה בפל
אם שינוי של התמונות בוצע על ידי צד ג' הרי שבאחריות הצד מבצע הפרסום לוודא שהיצירה זהה למקור ונותנת 

כאן, התמונות אשר פרסם הארגון בעמוד הפייסבוק שלו היו שונות מן המקור אשר נמסר על .   קרדיט ראוי לבעליה
מהתמונות עצמם והן מהפוסטים שליוו אותם בצורה שמחייבת את הצופה לבצע   ידי היוצר ושמו של היוצר נחתך הן

שינוי התמונות ופרסומן ללא קרדיט כאמור מהווה הפרה של זכויות .   פעולה אקטיבית על מנת לגלות את שם היוצר
 .  היוצרים של הצלם ושל הזכויות המוסריות שלו, ועל כן חייב הארגון לפצותו

  Publishing the name of the creator in a manner that requires an active action of the 
viewer in order to discover it is infringement of the moral copyright 

A photographer who has engaged with a non-profit organization for a joint venture in which the 
photographer's photos will be used for fundraising purposes demanded compensation after the organization 
published the pictures on Facebook while changing them and without giving the photographer credit. 

The  Court held that the organization infringed the photographer's copyrights and moral rights and therefore 
owed compensation.  Publication of a protected work while modifying it and without giving proper credit to 
the creator, without the express consent of the creator, constitutes an infringement of the creator's copyright 
and moral rights, even if it is a common way for publishing on the platform on which the publication appears.  



  
Even if a change of the images was made by a third party, it is the responsibility of the party making the 
publication to ensure that the work is the same as the original and gives proper credit to its owner.  Here, 
the photos that the organization posted on its Facebook page were different from the source material 
provided by the creator and the creator's name was cut from both the photos themselves and the posts that 
accompanied them in a way that required the viewer to take active action to discover the author's name.  
Modifying the images and publishing them without such credit constitutes an infringement on the 
photographer's copyright and his moral rights, and therefore the organization must compensate him. 

.ב  בעל פטנט המנצל את ההגנה לצורך פגיעה בציבור ובטובת הכלל מנוע מלתבוע זכויותיו בפטנט 

המשנה לנשיאה ניל הנדל,    ', כב, בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים15.03.2022,  נ' אוניפארם בע"מ  PFIZER INC,  7247/19עא    
  ג'ורג' קרא ענת ברון ו  יםהשופט 'כב

המחזיקה בפטנטים העוסקים בתרופת הויאגרה דרשה מחברה המייצרת תרופות גנריות להפסיק   PFIZERחברת  
  תחרה כיוון שהיא מפרה את הפטנטים.להפיץ תרופה המ

בפטנט שברשותה ועל כן יש לבחון לגופה את טענותיה   הרעללא עשתה שימוש    פפיצרכי    ,קבע  ןהעליומשפט  בית ה
עקרון השימוש לרעה בפטנט  .   והחזיר את הדיון לבית המשפט המחוזי לדון בכך  להפרת זכויותיה בפטנטים שלה

משפטי שפותח בארצות הברית ולפיו אם בעל פטנט משתמש לרעה בזכותו כדי למנוע תחרות באופן  הינו עקרון  
לידי ביטוי בעקרון המשפטי של   אבישראל, העקרון ב.   בלתי הוגן, הוא מנוע מלתבוע את זכויותיו מכוח אותו פטנט

לישיים רישיון להשתמש בפטנט  "רישיון כפייה" לפיו רשם הפטנטים רשאי לכפות על בעל פטנט להעניק לצדדים ש
ניצול המונופולין הינו במקרים  .   במקרים בהם בעל הפטנט מנצל לרעה את המונופולין שמעניקה לו הגנת הפטנט

בהם בעל הפטנט לא מספק את מלוא הביקוש למוצר בתנאים סבירים או אם בעל הפטנט קובע תנאים בלתי סבירים  
כדי שימוש לרעה   ותעול  ןאינפטנטים  הלהפרת    טענותה,  כאן.   לללאספקת המוצר שאינם מתחשבים בטובת הכ

מסחריות שמנצלות את בעלותה בפטנט כדי להגביל את   השתמשה בפרקטיקותשפפיצר  בפטנט ואין כל אינדיקציה  
 הצדקה למנוע ממנה לטעון כנגד חברה אחרת בגין הפרת הפטנטים שבבעלותה.אין   .  לכןהשימוש במוצר

  A patent holder who uses the protection for the purpose of harming the public and 
the public good is prevented from claiming its rights in the patent 

Pfizer who holds the Viagra drug patents demanded that a company manufacturing generic medications 
cease distributing a competing drug as it infringes on its patents. 

The Supreme Court held that Pfizer did not misuse its patent and therefore its claims for infringement of its 
patent should be examined and reverted the case to the District Court to decide on the merits.  The principle 
of patent abuse is a legal principle developed in the United States according to which if a patent holder 
abuses its right in a patent to unfairly prevent competition, it is prevented from claiming its rights under that 
patent.  In Israel, the principle is reflected in the legal principle of " compulsory license" under which the 
Patent Registrar may compel a patent holder to grant a third party a license to use the patent in cases where 
the patent owner abuses the monopoly granted to it by the patent protection.  Taking advantage of the 
monopoly can occur in cases where the patent owner does not provide the full demand for the product under 
reasonable conditions or if the patent owner sets unreasonable conditions for the supply of the product that 
are not deemed to be in the public best interest.  Here, the contentions of infringement of the patents do not 
amount to patent abuse and there is no indication that Pfizer used exploitive commercial practices in the 
course of patent ownership to restrict product use and therefore.  Thus, there is no justification to prevent it 
from pursuing claims of infringement of its patents. 

.ג    נצחי על הביטול להיעשות בהתאם להוראותיו חוזה שלא נקצב לו מועד סיום אינו על אף ש 

  אירית קלמן ברום, כב' השופטת יפו-בית המשפט המחוזי בתל אביב , 07.03.2022, אסתטיק בע"מ ואח' .עומר ייעוץ בע"מ נ' ל.י.א .ב.כ 61113-12-18ת"א   

חודשים ממועד חתימתו, שלחה   10בחלוף  .   שנים  5-התקשרו בהסכם הפצה עם הארכה אוטומטית ל יצרנית ומפיץ
  .  היצרניתבעיקר נוכח היקף המכירות הדל של הודעה על ביטול ההסכם,  היצרנית

כדיןבית   בוטל  לא  כי ההסכם  קבע,  אינן .   המשפט  וההפצה,  ארוכות שנים, בפרט בתחום הסוכנות  התקשרויות 
כאשר מאידך, .  וביטולו ייעשה בהתאם לנסיבות מחייבות את צדדיהן לצמיתות אף אם לא נקבע מועד לסיום החוזה

הוראות מפורשות בדבר ביטולו, יש לבחון את הוראות ההסכם ואם התקיימו התנאים המצדיקים את   קובעיםהצדדים  
 18להפסיק את ההסכם בכפוף להודעה מוקדמת בת  , כי ליצרנית זכות  מפורשות  קבעהסכם ההפצה  כאן,  .   לוביטו

גם לגופו של .   שנים  10תקופת ההסכם הוגדרה כתקופה בת  .   חודשים ובלבד שתקופת ההסכם הקבועה בו חלפה
. התניה לגבי כמות הזמנות מינימלית, המפיצה מכרה כמות בלתי מבוטלת של מוצרים, כאשר ההסכם לא כלל  עניין

 לפיכך, ליצרנית לא הייתה הזכות לבטל ההסכם.

  Although a contract for which a term has not been stipulated is not for perpetuities 
termination must be made in accordance with its provisions 

  A manufacturer and a distributor entered into a distribution agreement with an automatic extension for 5 
years.  Ten months after its execution, the manufacturer sent a notice of termination of the agreement, 
mainly in view of the manufacturer's meager sales volume. 

The Court held that the agreement was unduly terminated.  Long-term contracts, especially in the field of 
agency and distribution, do not bind their parties permanently even if no date has been set for the termination 
of the contract and termination may be done according to its specific circumstances.  However, when the 



  
parties stipulate a term for the contract and set out explicit provisions regarding its termination, the provisions 
of the agreement must be reviewed and whether the conditions justifying its termination have been met.  
Here, the distribution agreement explicitly stated that the manufacturer has the right to terminate the 
agreement subject to 18 months' prior notice provided that the term of the permanent agreement has 
expired.  The term of the agreement was defined as a period of 10 years.  Further, the distributor sold a 
considerable quantity of products, when the agreement did not include a stipulation as to the minimum 
quantity of orders.  Thus, the manufacturer did not have the right to terminate the agreement. 

  עדכוני מקרקעין .4

  Real Estate Law Updates 

 תנאי מתלה יכול להיות אירוע שאינו חיצוני לצדדים להסכם ככול שהדבר נקבע במפורש בהסכם

  עפרה ורבנר , כב' השופטת המשפט המחוזי חיפה, בית  04.04.2022, אפרים מגיד נ' צחי בן עוז 1091-01-20תא (חי')   
 

ע  קוב השיתוף  וחתמו על הסכם    38א  תמ"  לפילהגיע להסכמות לביצוע פרויקט משותף  בבית משותף ניסו  בעלי דירות  
משלא הגיעו הצדדים להסכמה .   בכפוף להסכמת הצדדים  ,הפרויקט תצורף להסכם במועד מאוחר יותרכי תוכנית  

  .  הסכם השיתוף בצירוף התוכנית אשר במחלוקתאת קיום לי הדירות עאחד מב רשדעל התוכנית 

כי ההסכמה על התוכנית הייתה תנאי מתלה לקיום ההסכם ועל כן לא ניתן לקבוע את אכיפתו או    ,משפט קבעבית ה
ועל כן חוזה ממצה שכל תנאיו מוגדרים באופן ברור  ו  הסכם השיתוף הינו הסכם סגור.   קיומו ללא הסכמה כאמור

מפורש כהסכם מותלה אשר  , ההסכם מנוסח באופן  כאן.   יפורש בהתאם לאומד דעת הצדדים כפי שמשתקף מלשונו
בעוד שלרוב, תנאים מתלים הינם תנאים התלויים .   הסכמת בעלי הדירות על התוכנית מהווה תנאי מתלה לקיומו

בגורמים חיצוניים שאינם צדדים להסכם הרי שאין מניעה שצדדים להסכם יקבעו תנאי מתלה אשר תלוי בצדדים 
שנחתם בין הצדדים לאחר משא ומתן מפורט והתייעצות בעורכי דין ההסכם המפורט  .   עצמם ולא בצד ג' כלשהו

קובע במפורש כי המדובר בתנאי מתלה אשר בלעדיו לא ניתן לקיים את ההסכם, ואין בכך שצד להסכם יכול לכאורה 
לפיכך, לא ניתן לקיים .   י למנוע את כפיפות ההסכם לתנאי כאמורדלסרב להסכים ולהבנות מאי התקיימות התנאי כ

  את ההסכם או לאכפו עד להסכמת הצדדים על התוכנית כקבוע בהסכם. 

  A condition precedent may be an event that is not external to the parties to the 
agreement insofar as this is expressly stated in the agreement 

  Owners of apartments in a condominium attempted to reach understandings to carry out a joint project 
according to TAMA 38 and signed a cooperation contract stating that the project architectural plans will be 
attached to the agreement at a later date subject to the agreement of the parties.  Once the parties failed to 
agree on the architectural plans, one of the apartment owners demanded that the agreement be upheld 
based on the architectural plans in dispute. 

The Court held that agreement regarding the architectural plans was a condition precedent for the existence 
of the contract and therefore its enforcement or existence could not be determined without such consent.  
The cooperation contract is a closed contract and an exhaustive contract which terms are clearly defined 
and therefore will be interpreted in accordance with the intention of the parties as reflected in its wording.  
Here, the contract is explicitly worded as a suspended agreement, which sets the consent of the apartment 
owners to the architectural plans as a condition precedent for its existence.  While in most cases, conditions 
precedent are conditions that depend on external parties who are not parties to the agreement, there is no 
impediment to parties to a contract setting conditions that depend on the parties themselves and not on any 
third party.  Here, the detailed contract signed between the parties after negotiations and consultation with 
lawyers, explicitly states that the plan approval is a condition precedent without which the contract can not 
be upheld, and the fact that a party to the contract can theoretically refuse to agree and reap the benefits of 
such non-fulfillment of the condition, does not derogate from the validity of such condition.  Therefore, the 
contract cannot be maintained or enforced until the parties agree on the plan as stipulated in the contract. 
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 * עו"ד דורון אפיק / סודי ביותר!?  אז מה?

לא   לעתים  אולם  ראשוית,  עסקית  התקשרות  בכל  כמעט  יד  כלאחר  החתם  דבר  הם  סודיות  לב   יתתהסכמי  תשומת 

תברר כי גם אם ברור שהתחייבות הסודיות הופרה, הרי שלא יתן לקבל  ובדיעבד עשוי לה  מספקת לאמור באותם הסכמים

 עליה כל פיצוי בבית המשפט.  

ים מסוימים הדבר הוא חלק מהסכם אשר יש להגן עליו.  במקר  הסכמי סודיות חשובים ביותר כאשר קיים קיין רוחי 

צדדים העומדים  שעליו חותמים    ימשל חלק מהסכם מיזם משותף מורכב) אך במקרים רבים מדובר במסמך הראשוגדול (ל

  ים. לחשוף האחד לשי מידע וחוששים מכך שהצד השי עלול להשתמש במידע לצרכיו הפרטי

דובר בהסכם בין בעלי מיות שקבע שלא יתן להשתמש במידע   20181בעיין שדון בבית המשפט העליון בישראל בשת  

של החברה המשותפת למטרות פרטיות.  בית המשפט קבע כי יש לאכוף הסכמה לפיה לא יתן להשתמש בתוים בעלי 

הצער, בית המשפט העליון החזיר    למרבהערך כספי, כגון "פרטי ספקים, פרטי לקוחות, שיטות תמחור" וכיוצא באלו.   

הדיון לבית המשפט המחוזי על מת שיקבע מה הפיצוי על הפרת חובת הסודיות ופסק דין שיתן בבית המשפט המחוזי   את

שה קודם לכן קבע באופן תמוה ביותר, שאותו צד שהפר סודיות    12, וסיים את ההליך שהחל  20212בתל אביב בובמבר,  

אותו אחוז שהיה אותו מפר משלם לשותפו לעסק,    -דע הסודי  מרווחי הפרויקט שביצע תוך שימוש במי  40%מחויב לשלם  

צודק, אבל הוא רק מוכיח עד  אולי  פסק הדין ראה  למי שחי במגדל השן  אילו הפרויקט היה עשה בחברה המשותפת.   

של מה שהיה זכאי   -של הליך משפטי    מיותרות  שה  12אחרי מעל   -כמה בתי המשפט מותקים מהעולם העסקי.  תשלום  

  ו התובע ביום הראשון, מהווה תמריץ חזק מאוד לצדדים להפר הסכמי סודיות.ל

)  עליו הוא מבוסס  באותו מקרה (למרות שהתוצאה התמוהה, לשון המעטה, של פסק הדין לא קשורה דווקא לימוק הכון

ו במצב בו היה אילו  הבהיר בית המשפט כי במקרה של הפרת סודיות, כבכל חוזה, זכאי הפגע מהפרה לפיצוי שיעמיד אות

החוזה היה מקוים על פי תאיו, אולם לא זכות להשבת רווחי המפר.  עם זאת, כאשר הפרת החוזה היבה למפר רווחים  

על חשבון הצד השי, הוא רשאי לדרוש גם את הרווח שהפיק המפר בעקבות הפרת החוזה וזאת מכוח עקרון עשיית עושר  

בך הבהיר,  גבריאל  , כאשר כב' השופט  80-ית המשפט העליון הישראלי עוד בשות העקרון שקבע על ידי ב  – ולא במשפט  

לב רצה לקיים את החוזה, יזכה ברווחים של  -כי גם אם לא גרם כל זק בשל הפרת החוזה, עדיין עדיף שהצד, אשר בתום

אית; ומה שעוד גרוע המפר, "מאשר שהמפר יוכל לטפוח לעצמו על השכם וליהות מהתחושה, שההפרה אכן הייתה כד

 3מזה: שהחברה הסובבת את הצדדים עלולה להיווכח, שהפרת הסכמים אכן משתלמת."

הזק   את  לחשב  כיצד  יודעים  לא  אולם  אותם,  ואוכפים  סודיות  בהסכמי  מכירים  המשפט  בתי  כאשר  הפתרון?   מה  אז 

ת ערכים באופן שגרם (ולא פחות חשוב מכך, במקרים רבים קשה מאוד להראות שגרם זק) חשוב לוודא שהסכמי סודיו

כון, אשר מבהיר שכל רווח שוצר למפר שייך לבעל הזכויות.  חשוב לוודא שחשיפת מידע סודי לצד השי מתועדת, ככל 

היתן, ובעיקר חשוב שלא לסמוך על הסכמים שמוצאים באיטרט או מקבלים מחבר או מעורך דין שאין לו את ההבה  

כבמקרים רבים, חיסכון קטן יכול ר אים מותאמים לדרישות של המקרה.   , ואשכיםוביישוב סכסוהדרשת בקיין רוחי  

גדול.  לעלות הוןבעתיד 
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Top Secret! ?  So what? / Doron Afik, Esq. * 

Confidentiality agreements are something that is signed as an aside in almost every initial business 
engagement, but sometimes there is no attention to detail and at some point it becomes clear that even if 
the confidentiality obligation has been breached, no compensation can be obtained at Court. 

Confidentiality agreements are extremely important when there is intellectual property that needs to be 
protected.   In some cases this is part of a large agreement (for example, part of a complex joint venture 
agreement) but in many cases it is the preliminary document signed between parties who are about to 
disclose information to each other and fear that the other party may use the information for private purposes. 

In the matter heard by the Supreme Court of Israel in 2018, there was an agreement between shareholders 
that stipulated that the information of the joint company could not be used for private purposes.  The Court 
enforced an agreement that data of monetary value cannot be used, such as "supplier details, customer 
details, pricing methods" and so on.  Unfortunately, the Supreme Court reverted the case to the District 
Court to determine the compensation for breach of confidentiality and a verdict given in the Tel Aviv 
District Court in November, 2021, and ended the procedure that commenced 12 years earlier, found - in a 
very peculiar manner, that the party who breached confidentiality is to pay 40% of the profits of the project 
carried out using the confidential information - the same percentage that the same infringer would have 
paid to his business partner, had the project had been done in the joint company.  To the inhabitants of the 
Ivory Tower the finding may seem fair, but it only proves how detached the Courts are from the business 
world.  Payment - after over 12 years of redundant legal proceedings - of what the plaintiff was entitled to 
on the first day, is a very strong incentive for parties to breach confidentiality agreements. 

In that case (although the puzzling, to say the least, result of the verdict is not necessarily related to the 
correct reasoning stated therein) the Court clarified that in case of breach of confidentiality, as in any 
contract, the injured party is entitled to compensation which would have put him in the place he would have 
been absent the breach, but not to restitution of the infringer's profits.  However, when the breach of contract 
resulted in profits to the infringer at the expense of the other party, he may also claim the profit generated 
by the breach of contract by virtue of the principle of unjust enrichment - a principle established by the 
Israeli Supreme Court in the 1980s, when the honorable Justice Gabriel Bach clarified that even if no 
damage was caused due to breach of contract, it is still better that the party, who in good faith sought to 
abide by the contract, receive the infringer's profits, "than for the infringer to pat himself on the back and 
enjoy the feeling that the breach was profitable;  Moreover that the society surrounding the parties may 
realize that breach of contract is indeed worthwhile." 

So what is the solution? When the Courts enforce confidentiality agreements but are unable to calculate the 
damage caused (and no less important, in many cases it is very difficult to show damage caused) it is 
important to ensure that confidentiality agreements are made correctly and clarify that any profit created to 
the infringer belongs to the owner of the rights.  It is important to ensure that disclosure of confidential 
information to the other party is documented, as much as possible, and especially important not to rely on 
agreements found online or obtained from a friend or lawyer who does not have the required understanding 
of intellectual property and dispute resolution.  As in many cases, saving a few bucks may cost a fortune. 
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