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  .1 'שיעור מס -9.2003.17       

  :שלושה נושאיםבקורס נתמקד ב

 .דיני זכויות יוצרים .1

 סימני מסחר .2

 .סודות מסחר .3

 . אולי יותר אם נספיק .4

  

שהמשקל של הידע מבחינה כלכלית הפך   הוא בשנים האחרונותיייחודדבר הבעידן הטכנולוגי ה

  . להיות יותר משמעותי

 עלהן  פסקי הדי ומשקלם שלםפרמס. משפטי שמגן על הקניין המרכזי הףהקניין הרוחני הוא הענ

   .בשנים האחרונות

  

   :סיפור על  חברה

 ,memocell נקרא ,)יש חמרה(תכנה שמתחברת לסלולרי התקן שני חברים יצאו מהצבא פיתחו 

הקימו , ום מצגותס שיווק לפרלקתמחהקימו  ,י שיעצב את ההתקןפ מעצב גר,לקחו שני מתכנתים

הקים את ל שרותפים בודק אפת השוד החברה אחתתוך הקמ. ועוד הלת חשבונותנ הלקתמח

    .חברהאתר ול ושם דומה ל, אב טיפוס, מוקם אתר אינטרנט,המפעל בסין

  ?    ניתן להגן על כל האמורךהשאלה אי

 המתאים להגן  זה הכלי– זאת יצירה ספרותית בדיני זכויות יוצריםההגנה תהייה על התכנה 

  .עליה

  . סימן מסחרנגן באמצעות  memocellהשם על 

  .דיני המדגמים של ההתקן עצמו נגן על ידי  פיאעל העיצוב הגר

  .ם זכויות יוצרייבדינ שיוגנו  או ספרותיות יצירות אמנותיותהןהפרסומות והתמונות - השיווק'מח

  .סודות המסחרלת החשבונות והחשבונות ההגנה תהייה באמצעות העל הנ

  . סימני מסחרוגן באמצעות על שם המתחם מ

  .בדיני זכויות יוצרים יוגן  והתמונות שבונטרעצוב אתר האינט

  . דיני הפטנטיםיכולה להיות מוגנת באמצעות ) החמרה(ההתקן 

  :מפני מי צריך להגן 

  .םמ בינם לבין עצ,בין השותפים -

 . יחסי עובד מעביד,עובדים ובעלים -

 ).מעצב גרפי: למשל(קבלן חיצוני והחברה  -

  יש אמנה בינלאומית לרוב.חשוב הנושא הבינלאומי,  בקניין רוחני–. מקום היצוא סין -

 :ת האמנותומטר. הנושאים הבינלאומיים

  . לנסות ליצור אחידות בדין בין המדינות השונות. 1

  . לאפשר הגנה אקס טריטוריאלית. 2

מנות שאומרות  יש א. בעיית אכיפהה למשל היית)בעבר ( בסין– פתרון אכיפתי רליצו. 3

  .  סנקציות בין לאומיותזכה במי שלא ישמור ולא יאכוף י
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  :כללי

  :בתחום הקניין הרוחני יש

 ההגנה על .יצירותה דרך הביטוי של על,  יצירותזה בעיקרון מגן קודם כל על - .זכויות יוצריםדיני 

 הגנה של שי. זה לא דורש רישום כלשהו. התוכן של ספר למשל כפי שבא לידי ביטוי באותו ספר

  . מות היוצרלאחר  שנה 70את ככלל היא זההגנה ה .ם מעצם כך שפיתחנו תכנהיזכויות יוצר

בהתקיים התנאים ,  אם יש תחום תעשייתי מכני ניתן להגן.מגנים על המצאות - דיני פטנטים

 שנה על 20הרישום יש הגנה של רגע  מ. של הפטנטוםשי שמחייב ר,על המצאה זאת כפטנט, בדין

  . ההמצאה הזאת

לא פורסם ,  כהגדרתה בחוקירשם כשמדובר על המצאהיפטנט : התנאים להגנה ורישום פטנט

  . תיתאיש התקדמות המצ, קודם לכן

את לא ניתן יהיה לרשום יותר , אם פותח הפטנט והוא פורסם לפני רישום ההמצאה, למשל

  .ילעיתים יש אנשים שטועים ומפרסמים את הפטנט מוקדם מיד. פטנטה

  . על זה בדרך של הגיוןבלא היה חוש, סביר ,שהו אחרי זה אם מתהתקדמות המצאתי

זה חייב . עיצוב הוא הצורה החיצונית של המוצר. תייישמגנים על עיצוב תע – דיני המדגמים

  . שנה15 לא ניתן יותר מ .וזהו 5 ועוד 5הארכה של עוד ניתן ל ו, שנים5רישום ברשם המדגמים ל 

 10ההגנה ל , יש לרשוםסימן מסחר . ן בחוק עוולות מסחריותעוולת גניבת העי+סימני המסחר 

סימני המסחר מגנים על מה . לפי הגדר מסויםהרישום . שנים לאחר רישום בסימני המסחר

קוקה קולה גם ביטויי גם , למשל מי עדן. ל המוניטיןע הוא מגן ,שמזהה את המוצר עם בעל העסק

  .ניתן להאריך עוד ועוד ללא הגבלה ושנים 10 הרישום ל .לוגו

  : שני תנאיםצריך עוולת גניבת העין ל

   .ני הציבור בצורה או בשםיבע - מוניטין  .1

אופן , התחום המדובר, מראה עין , זה נבחן לפי צליל  - נדרש יסוד של הטעיית הציבור .2

  . השיווק שלו ועוד

... לפי חוק זכויות מטפחים . מיוחדלזה יש פנקס .  מגן על טיפוח של זני צמחים– זכויות מטפחים

הנדסה (יכול להיות משהו חדש או הכלאה של שני דברים או יותר . זה רק על צומח לא על חי

  ).גנטית

 או יתרון שיש לו ערך כלכליע  סוד הוא מיד–מוגן על ידי חוק עוולות מסחריות  - סודות מסחר

   . כלשהוכלכלי

  . יש לו ערך כלכלי זהו סוד מסחריאם  ו,ר כסודאם זה נשמ: יש שני יסודותלסוד מסחרי 
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  .זכויות יוצרים

 . הוא למעשה העיקרי שמסדיר זכויות יוצרים בישראל2007חדש מ כויות יוצרים ז חוקכיום יש 

י החוק נלפ. ?99  וכן חוק מעגלים משולבים,1984לצידו יש את חוק זכויות מבצעים ומשדרים מ 

 הפקודה תיקנה את החוק 1911 - מ זכויות יוצרים וחוק,1924 - מים זכויות יוצרתהיו פקוד

  . האנגלי

  

  .דיני זכויות יוצרים ברמה הבינלאומית

  . ל" את ענייני זכויות היוצרים ברמה הבנ שמסדירותאמנות בינלאומיותיש מספר 

חייבת  באיחוד החברמדינה  אלו הנחיות באיחוד האירופי שכל – הדירקטיבות האירופאיות

יש שורת דירקטיבות שמסדירה זכויות יוצרים .  מדינההלהסדיר הנחיות אלו בחקיקה של אות

,  ההגנה על זכויות יוצריםןמשך זמהגנה על , ב הגנה על תכנות מחש,יש למשל. באיחוד האירופי

   .  דירקטיבותדועוד ועו, שידורי לווין וכבליםעל 

  לאמנת האמנה מתייחסת .י וזכויות יוצריםיש פרק של קניין רוחנלאמנה  –trips אמנת טריפס

עברו כך  שנחתמה בברן בשוויץ ואחר 1866 - מ אמנותיות וספרותיותהגנה על יצירותאמנה ל – ברן

ברן אמנת את גם רו רבטריפס לקחו ואש.  בפריז1971 -בנה היא ני מהדורות והאחרויעליה כל מ

  . ריזנוסח פ

', בהקשרים של אינטרנט וכד, דיגיטאלין הות לעידהתאמאמנה זאת נועדה לבצע  – WIPOאמנת 

  .לדיני זכויות היוצרים

  

  .  ומיישם אותןכפופה לאמנות אלו ולכן החוק החדש מותאם אליהןדינת ישראל מ

  

     . צריך הגנה בינלאומית? מה הבעיה העיקרית

 וכן , לראשונה בישראלה ישראל מגינה על יצירה שנוצרה או פורסמ,נוכח קיומם של האמנות

כאילו שהיצירה , ה או חוברה במדינה אחרת שחתומה על האמנהמבמקביל על כל יצירה שפורס

  .  נוצרה בישראל לראשונה

הבעיה שצפלין נוצר ב .  תביעה בישראלהדמות והייתה עשו פרסומת על סמך – רלי צפלין'ד צ"פס

תנה פרשנות כזאת ינ למרות זאת .ל האמנות הבינלאומישלפני הצווים אפילו   היהזה.  1936

  . ויםושתהייה תחולה רטרואקטיבית של הצ

  

  ?מה עם סמכות מבחינה מקומית

חברה שמפעילה אתר אינטרנט עם תמונות שצולמו .  פרשת רעות035242/:  אמיתילמשל מקרה

בונה אתרי שהנתבעת הייתה חברה . ות בתשלוםי צלמים זרים ומי שרוצה יכול להוריד תמונ"ע

. השתמשה והורידה את התמונותהחברה ,  באתרים שבנתה ושווקה הביתימדפחלק ב. אינטרנט

  .  תוך שימוש בתמונותבנו אתרים ללקוחות רביםהם . ים של זכויות היוצר בוטההפרהזאת 

 אתרים,  הנתבעים היו בתל אביב.התביעה הוגשה בחיפה והתעוררה שאלת הסמכות המקומית

נטרנט גרם לכך שיש סמכות מקומית בכול מקום בארץ האין עידבלכן .  בכול המקומות בארץהיו
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ול כההלכות הן שיש סמכות ברוב  לפיכך ,כנס לאינטרנט בכול מקום בארץיומכיוון שניתן לה

  . מקום בארץ

  

  ? סמכות בינלאומיתמה עם 

 ,ל בכול מקום בעולם"ניל  יש גישות שלכאורה יש סמכות ב"ניקובלים לסמכות בממבחנים הב

רק בט לא ישלאתר יהיה הכלומר צריך . מבחן של זיקהותר מקובלת היא גישה של אבל הגישה הי

יו . מהווה פלטפורמה לסרטונים ותו לא "יו טיוב"אקטיבי למשל גם  אלא )אינפורמטיבי (פסיבי

 ,ה לישראללהבדיל מאתרי הימורים שיש להם זיק. לישראלדווקא מיועד לא הוקם וטיוב לא 

א תהייה סמכות כל ליה היא שי במקרה של יו טיוב הנט.סום לישראלת כמו פרוופעולות אקטיבי

   .כך  גורפת

  . בעניין אתרי הימורים , ד קרלטון"פסממחיש את גישת הזיקה 

 מה קרה –)של הסמכות הגורפת בכול מקום בעולם(ד שמדגיש את הגישה ההפוכה " זה פסקמרון

ן אותה מגילה נמצאה בחלקים באה בעניין המגילות הגנוזות במערות קומרמדובר  ?בקימרון

קבוצה של שלושה חוקרים וניסו להעתיק קטעים של המגילות כדי לפענח את המגילה אחד פענח 

ש " הוא הגיש תביעה לזכויות יוצרים בישראל וביהמ. פרסמו זאת בבוסטון ללא אזכור שמוווחברי

 לישראלי ינטרנט באשלושה עותקים של הספרים נמכרועל סמך העובדה שקבע שיש סמכות 

 מצא שזאת זיקה מספיקה לרכישת הוא, שיש סמכותמצא ש "ביהמ. ונשלחו מבוסטון לישראל

  . לדעת המרצה זאת לא זיקה מספיקה. סמכות

  

 מנסים ,לפיכך. עידן האינטרנט ובעידן הטכנולוגי החדשהתעוררו ביוצא שיש שאלות חדשות ש

  .ל חדשות לענייני הסמכות"ליצור אמנות בנ

  

  : כדלהלן)מצטברים(שלושה תנאים זכויות יוצרים ברה מוגנת ביצי

  .  דרמטית,ת מוסיקאלי, אמנותית, ספרותית:רשימה סגורהה –. מדובר ביצירה .1

 .מדובר ביצירה מקורית .2

 . היה בה קיבוע .3

  . התנאים מצטברים

  

  . אם יש את התנאים הללו היצירה מוגנת. כלשהובפנקס זכויות יוצרים לא מחייבים רישום 

לפיכך חיפשו . ברןאמנת ב והם לא רצו להצטרף ל"תה חובה לרשום זכויות יוצרים בארהיבעבר הי

 היצירה תהייה מוגנת ©סימן ירשם ה כפשרה שאם  בהקבעו. 1953 -עשו אמנה עולמית בשרה ופ

 כיום לא חובה .© סימן  רישום הב ולא צריך את" עם השנים הצטרפה גם ארה.ב"גם בארה

יתרון נוסף הוא יתרון . יש תאריך © ה הוא ראייתי אם לידן בכול זאת היתרו. ן את הסימלרשום

  .שכולם ידעו - הערתשל ה
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  .2 ' שיעור מס-9.2003.24      

  :זכות יוצרים

  : על פי הגדרת החוק, מסוגי היצירות , ביצירה להגנה הוא שמדוברתנאי ראשון

  ").ת יוצריםחוק זכו: "להלן( * 2007-ח"תשס, חוק זכות יוצרים

  :זכות יוצרים תהא ביצירות אלה  )א(  .4

 ,יצירה אמנותית ,יצירה מקורית שהיא יצירה ספרותית  )1(
  ;המקובעת בצורה כלשהי, יצירה מוסיקלית יצירה דרמטית או

  ;קליטת  )2(

ובלבד שהתקיים לגבי היצירות האמורות אחד התנאים הקבועים 
  .9ו לפי סעיף או שיש בהן זכות יוצרים מכוח צ 8בסעיף 

מקוריות של לקט היא המקוריות בבחירה  ,)א(לעניין סעיף קטן   )ב(  
  .היצירות או של הנתונים שבו ובסידור של

  

  :הגנה על תכנת מחשב

  נמצאת גם תוכנת מחשבתחת ההגדרה של יצירה ספרותית 

        :  לחוק זכות יוצרים1' ס

  ;מחשב וכן תוכנת ,לקט ,טבלה ,הרצאה ,לרבות יצירה המבוטאת בכתב – """"יצירה ספרותיתיצירה ספרותיתיצירה ספרותיתיצירה ספרותית""""
  

  קוד מקור וקוד יעד

ויש שפות אלו  אבל המחשב אינו קורא . כותבים את התכנהןתיא שפות תכנות - קוד המקור

שהוא השפה הבינארית של , קוד יעד לשפה הבינארית שהמחשב מבין זה נקרא להמיר את זה

  .המחשב

  .גם הקוד המקור וגם קוד היעד מוגנים

  

  . כנות מחשב בישראלוהגנה על תעסק ב, בבית המשפט העליון ,אשרזבפרשת 
 ).1990 (16) 4(ד מד"פ, אחיטוב' הרפז נ 89139/א "עד מנחה לפניו היה "פס

  

   ).2003(, 255) 5(ד נז"פ, טרנסבטון' מ נ"אשרז עיבוד נתונים בע 992392/א "ע

ומערכת תכנה שעוסקת , )רכיבים (מודוליםמונה פיננסית שכללה שאשרז פיתחה תכנה חברת 

  .  העוסקים בבטוןמיועדת לקבלנים היא פיננסית התכנהה. בבטון ומשק בין התכנות הללו

.  מחברת אשרז והקימו חברה מתחרה שנותנת שירותי תמיכה לתוכנותפרשושלושה עובדים 

 שהוקמה לצורך שירותים ללקוחותיה וחשפה בפניהם החברה החדשה שירותי אשרז שכרה את

והוא לא , יהאשרז השתלט עלחברת אחד מבעלי המניות של ,  לימים.את כול התכנות שלה

ועלתה השאלה האם , כו היחסים ביניהםמשי היה ברור שלא י,הפורשיםשלושת הסתדר עם 

  .  את התכנה של אשרזמפירותם התכנות שלה

 ותינימענ אנקודות של 'וכומה הפרו ,  האם הייתה הפרההשאלעוסק קודם בש המחוזי "ביהמ

  .כנת מחשב היא יצירה ספרותיתוש חזר על הכלל שהיה ידוע שת"לנו חשוב שביהמ. אותנו כרגע

                                                 

  ).1116'  עמ196' ה מס"ח הממשלה תשס"ה (38'  עמ25.11.2007 מיום 2119' ח מס"ח תשס"ס פורסם *

  .82'  עמ27.12.2007 מיום 2122' ח מס"ח תשס"סט "ת

היצירות שבהן יש 
  זכות יוצרים
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,  בין בקוד המקור או קוד היעדהתוכנה הכתובהיש את הגם ש. ספרה לדומתוכנה אינה כול זאת ב

משהו מגבש לעצמו את הקונספט של מה . ה של התכנשלב של תכנון ואפיוןאבל עוד לפני כן יש 

     .   כ כשכותבים ספר"את שלב התכנון והאפיון אין בד. שעושה התכנה

האם יש ? תכנון והאפיון מוגנים גם הםהאם ה: אבל השאלה היא. אין חולק שהחלק המילולי מוגן

   ? האפיון–הגנה על השלב הראשון 

  . שדיני זכויות היוצרים מגנים על ביטוי ולא על רעיוןהיות   ? הבעיה מתעוררתלמה

    ?ביטוי שלב של האם האפיון הוא רק רעיון או כבר, היאאלה ש ה,תוכנות בעניין של, לפיכך

יותר כך נגביל את האפשרות של מישהו אחר לפתח תוכנה  התכנון והאפיון יוגבל ככול ששלב

  . ולכן בעניין הזה יש התלבטות, כזאת

הגנו על קוד המקור ,  )look and feel(ב לגבי תוכנות הגנו על הצורה החיצונית "אם למשל בארה

  . ואילו הגבילו בצורה רבה את ההגנה של שלב התכנון והאפיון,וקוד היעד

על שלב כולל הגנה מלאה ניתנה הגנה מקיפה ) הקודם (הרפזד "פסבל בישראהמצב לעומת זאת 

 בעניין זה שהגבילה את ההגנה על ב"לכה שהשתנתה בארהההשיה לפני ה אבל זה ,התכנון והאפיון

במקרה זה עסקו רק  היות ש,ש לא נזקק ישירות לשאלה זאת" ביהמד אשרז"פסב. תכנון ואפיון

    .ר בצריך עיוןתהאפיון נוהתכנון וכך שלב ולפיהכתוב בשלב של החלק המילולי 

  

  :לסיכום

ואין ספק שתכנת , שתחת הקטגוריה של היצירה הספרותית נכללת תכנת המחשבאין ספק 

  . מחשב כוללת גם קוד יעד וגם קוד מקור

התכנון  ישלבאלא על , )קוד היעד וקוד המקור( לא על החלק המילולי ההתלבטות היא

דיני זכויות היוצרים מגנים על נוכח העובדה כי , נה על שלבים אלוומה היקף ההג, האפיוןו

  . הביטוי ולא על הרעיון

  .  הגנה מצומצמת בלבד לאפיון והתכנוןהניתנ) ד לוטוס"בפס( ב "בארה

 משאיר את זה ,לאור ההתפתחויות, אשרז ו, מגן על האפיון)הישן (הרפזד "פסבישראל 

  . זה המצב המשפטי היום. בצריך עיון

  

        :  לחוק זכות יוצרים1' ס קטגוריות נוספות 

  ;מחשב וכן תוכנת ,לקט ,טבלה ,הרצאה ,לרבות יצירה המבוטאת בכתב – """"יצירה ספרותיתיצירה ספרותיתיצירה ספרותיתיצירה ספרותית""""

  . כל דבר שיש בו טקסט. יצירה ספרותית היא גם הרצאות

   

 ,תרשים ,מפה ,ליטוגרפיה ,תחריט ,יצירת פיסול ,ציור , לרבות רישום– """"יצירה אמנותיתיצירה אמנותיתיצירה אמנותיתיצירה אמנותית""""

  ;יצירת צילום ויצירת אמנות שימושית, ה אדריכליתיציר

  . זה כולל התכניות וכולל הבניין עצמוש , יצירה אדריכליתת גםכולליצירה אמנותית 

  

מחול  יצירת ,מוסיקלית-יצירה דרמטית ,יצירה קולנועית ,לרבות מחזה – """"יצירה דרמטיתיצירה דרמטיתיצירה דרמטיתיצירה דרמטית"  

  ;ופנטומימה
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  ? ה בפני עצמיצירהסרט הוא ם הא  הרבה זמן בפסיקהיתה התלבטותיה

 יצירה המוסיקה, יצירה ספרותית הוא התסריט: ותמוגנסרט מורכב מכמה יצירות אין ספק שה

היום לפי . השאלה האם המכלול בחד הוא יצירה בפני עצמו.  הצילום יצירה אומנותית,מוסיקלית

   . החוק החדש התשובה בבירור כן

רלי ' של צת שיצר מפעל הפיס עם הדמוםומיסרדובר בפשם .  מפעל הפיס'רועי נד "הפס, לפני כן

בכללותו הינו " הנווד"האם הסרטון ? הזה מוגן כיצירה  והתעוררה השאלה האם הסרטון ,צפלין

. קולנועיתשסרט הוא בגדר יצירה , ד קבע שכן"ש באותו פס" ביהמ.מבחינה משפטיתבגדר יצירה 

  . זה ברור כי זה בחוק החדשיום ה, אמורכ

  

יצא עם ספר בו הוא  דודו גבע . של וולט דיסניד דונלד דק"פס – ?האם דמות מוגנתיש גם שאלה 

וולט .  עשה את דונלד דאק לישראליהוא. כובע טמבלצייר עליה דמות של דונלד דק והשתמש ב

. זכאית להגנההאם דמות מצוירת עצמה , דיסני תבע אותו וזה הגיע עד לעליון שם נדונה השאלה

 שיוצאים מגדר של ניםיאפימיש לה מספיק .  מוגנת היא יצירה והיא עצמההדמותש קבע ש"ביהמ

   .רעיון לגדר של ביטוי

כי אם נגיע למסקנה שאסור לצייר ברווזים זה מרחיק . יש עם גישה זאת בעיה, לדעת המרצה

? ערכי תרבותדמויות שהפכו השאלה האם ראוי שדיני זכויות יוצרים יגבילו את השימוש ב .לכת

  ? תהייה מוגנת, במנותק מהסרט, וי שרק הדמות עצמההאם רא

  . לסיכום דמות דמיונית מוגנת בפני עצמה

  

ד זה "בפס. רלי צפלין מוגנת כדמות' אמר שהדמות של צש"ביהמ  מפעל הפיס' רועי נד "פסבגם 

  . רלי צפלין שהיא לא ממש דמיונית'הורחבה ההגנה גם לדמות כמו צ

  

 שטען שאופן ושפע מאחד מזרמי החסידותה היה אדם ש– "ובדוד הכי ט"בפרשת לעומת זאת 

. "הכי טוב"על מצבת הוריו הדוגמא הקלאסית היא שהוא כתב " הכי טוב"חייו מבוסס על עיקרון 

 עם השחקן איבגי לחברות פרסומתיצאה , לימים.  עם מוטו זהועודסיפורים ,  שיריםא כתבהו

סוכנות הפרסום וחברת ,  השחקן אתי טוב תבעדוד הכ, לפיכך. משו באותו מוטיבשת שהביטוח

 ועל כן לא ו נקבע שאינן יצירהיאורך חיהאדם ו,  הדמותלגבי. הביטוח בטענת הפרת זכות יוצרים

סיפורים והשירים נקבע שיש לו זכויות יוצרים בהוא בכול זאת זכה בדין כי . יצירה מוגנתמדובר ב

 .אינו מוגן, מקורי ככול שיהיה, לכשעצמויו נקבע שאורח חיאבל . שתמשו בזהנתבעים ההשלו ו

  . רלי צפלין ויש עוד מקום להבחנות ולפסיקות'צרשת עם פ מסוימת תירהסיש כאן 

  

  .מקוריותלהגנה הוא שני תנאי 

 אבל תנאי המקור .שהו אחרימשל של הבעלים ולא קודם שתהייה . היצירה צריכה להיות מקורית

הפסיקה נחלקה לשתי . ףהמקוריות דורשת משהו נוסת דרישאם  לפסיקה להתחבט בשאלה הגרם

די בעמל כלשהו ביצירת היצירה על מנת שנעמוד בתנאי  ש- ההשקעה גישה אחת: גישות

  . אמרה שצריך יצירתיות כלשהי ולא מספיק עמל כלשהו - גישה אחרתהמקוריות ואילו 
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עסק . ן שעסק בזה הוא הראשואינטרלגוד "פסהראשון והמרכזי שבחן שאלה זאת הוא ד "פס

 אבל .הכריע על גישת היצירתיתד "פסה. בקוביות לגו ונבחנה שאלת המקוריות לפי שתי הגישות

  .זהדין יבחן האם הפסיקה הולכת בעקבות פסק בעתיד ו, זאת הקביעה הסופיתאם 

  

  . קיבועלהגנה הוא שלישי תנאי 

  . יש לקבע את היצירה במימד כלשהו

  ? מהו קיבוע

  ? היכן בא לידי ביטוי הקיבוע, היא יצירה ספרותית שבהרצאהלמשל 

  . אם הסטודנטים כותבים זהו גם קיבוע, י השיעור זה נכוןכאם היו מער

בעבר דרישת הקיבוע הייתה רק ליצירות דרמתיות . ש בישראל נדרש לשאלה מהו קיבוע"ביהמ

או ניתן גם ) זמניבו (האם הקיבוע צריך להיות סימולטאני , התעוררו שאלות. היום זה לא כך

או שיכול שזה יהיה מישהו , האם היוצר צריך לעשות את הקיבוע. שיהיה גם שנתיים אחר כך

  .  אחר

האם ,  למשל נשלח מייל של יצירה ספרותית ונמחק–יש שאלות שהתעוררו לאור עניין האינטרנט 

  ? יש קיבוע

  . בהאין על זה תשו? האם דרישת הקיבוע בכלל מתאימה לעידן האינטרנט

  . אבל המחוקק לא סבר כך, המרצה סבור שהיה נכון לוותר בכלל על דרישת הקיבוע

  

  . עקרונות של דיני זכויות יוצרים

   – אבחנה בין היבט חפצי לדיני זכויות יוצרים -עקרון ראשון 

  . ההיבט החפציזהו , קנייןהזהו ,  עצמו אינו מוגן)הדפים והכריכה (הספר. ספרל למש. זה בסיסי

  . ספרהו תוכן הז של דברים מסוימים במקרה של ספר מוגן הוא ביטויש מה

 מגנים  היוצריםדיני זכויות, מותר להשאיל את הספר להשתמש בחפץ אבל לא להשתמש בתוכן

   . זה מוגן פעולות כמו העתקהם אם עושים משתמשים בתוכן למשל א

  . הו צילםרוכש שלוש תמונות שמישהוא . לראובן יש מסעדה, דוגמא נוספת

  . מוכר תמונה שנייה ומעלה תמונה שלישית לאינטרנט ומצייר לה שפם,  תמונה אחתתולהשמעון 

   ? מה מותר ומה אסור

   .  על זה אין ויכוח,יר שמוכר את התמונה לא מוכר את זכויות היוצרים שלהיצ

  . ןתולמכור אאו ,  התמונותלתלות את  לעשות שימושים חפציים כמולומותר 

  . או לצלם אותן , לפרסם אותן באינטרנטסור לואבל א

  . בצילום יכולה להיות הגנה של שימוש אגבי אם צילם את המסעדה וברקע גם התמונה

  .או השמדה שלהן, שינוי שלהןאו , ציור עליהןבדרך של ,  למשל, ביצירותלפגוע אסור גם , לעיתים

  

  . כות ההשכרהז ,למשל. הגנה על ההיבט החפצייש גם , במקרים מסוימים

  .  וידאו או דיסקים של מחשבעל קלטות

שניתן ,  מסוימים של יצירותםבסוגי.  לוקחים עותק ומשכירים לאחר–למשל ספריות וידיאו 

. תהייה הגנה גם על שימוש של ההשכרה, )גם העתקים חוקיים שנרכשו(לעשות הרבה העתקים 

  . שכרה היא של היוצרגם זכות הה'  וכדבתחומים כמו קלטות או תכנות, כלומר
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   – דיני זכויות יוצרים מגנים על ביטוי ולא על רעיון - עקרון שני 

  . ה עסקהש יוצרים הם למעת זכויוילפי אחת התיאוריות דינ

   . או שיהיו מעט יצירותצרוינותנים ליוצר תגמול אחרת לא ימחד 

יכולת של אחרים לחלוק  בגועפל, ביכולת של אחרים ליצורלפגוע לא מעוניינים ,  מצד שניאבל

  . עתידיתשיהיה חופש ביצירה, ביצירהביניהם 

  . זה יגביל את היצירהשלהגן על רעיונות היות הוחלט שאין באיזון בין הדברים , לפיכך

 אין  כחלק מהאיזון בבסיס זכויות היוצרים וקשה להגן עליהם ולכן,טשרעיונות הן בעלי היבט מופ

  .עוניינים לפתח רעיונותנהפוך הוא מ. הגנה על רעיונות

 באופן ההבחנה מתי עוברים מרעיון לביטוי זה שאלת השאלות ועל זה מתחבטים בתי המשפט

  .שיגרתי

.  הרעיון של גיבור על שעף ומציל את העולם אינו מוגן,"סופר מן" כמו , אם יש גיבור על,למשל

כמובן שאת סופר מן .  ועוד"וונדר אומן" ,"ידר מןיספ"ניתן לבטא רעיון זה בצורות שונות כמו 

   . עצמו אסור להעתיק

  

  ?מה עוד לא מוגן

  . םילא מוגנכל אלו , חדשות היום,  עובדה או נתון,מושג מתמטי, תהליך ושיטות ביצוע

  .ם מוגניםנאיכלומר נתונים ועובדות 

  2007 לחוק זכות יוצרים 5סעיף 

ואולם על  ,ד מאלהלא תחול על כל אח 4זכות יוצרים ביצירה כאמור בסעיף   .5
  :דרך ביטוים תחול זכות היוצרים

  ;רעיון  )1(

  ;תהליך ושיטת ביצוע  )2(

  ;מושג מתמטי  )3(

  ;עובדה או נתון  )4(

  .חדשות היום  )5(
  

  

  . רי נתונים כמו ספר טלפוניםג מא– יצירות לקט

  . את לא שאלהז,  אינם מוגנים והשמותמספרי הטלפון

  ? האם הוא מוגןהשאלה היא סידור וארגון הנתונים 

יהיה מקורי כלומר למשל ש, יעמוד בדרישה של יצירה ספרותיתצריך להיות ש,  מוגןהיהיזה כדי ש

  . מספיק על מנת שיהיה מוגן

  . זה לא מוגן, 'ב' אין די שהנתונים מסודרים לפי סדר א, במקרה של ספר טלפונים

  

  

  

  

  

  

היקף זכות היוצרים 
  ביצירה
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  .3 ' שיעור מס-9.2003.31       

  

   .י זכיות יוצרים לא צריך רישום או אקטבדינ -עקרון שלישי 

  

   .י של אותה יצירהמבדיני זכויות יוצרים אין מניעה לביצוע עצ - עקרון רביעי 

   .וןיאת הרעיבצע אחר שאם למשל יש רעיון ניתן גם 

אם שניים עושים יצירות דומות גם . אם אדם יצר יצירה בביצוע עצמי לא ניתן לבוא אליו בטענות

  . יצירה בעצמו אין לכך מניעהההגיע לאותשאחד או זהות וכל 

  

 הרעיון היה .עשה עבודה וזכה בהצטיינותשבמכללה דנט תקשורת מצליח והיה סט: ד אופל"פס

על בסיס זה קיבל .   open your mind:  עבור חברת מכוניות ועשה סלוגןלעשות פרסומת

.  להשתמש בסלוגןבהצעהל הוא שלח מכתב לאופ. זה פורסם בביטאון המוסד האקדמי, פרסים

  .  שהם השתמשו באותו סלוגן הסטודנטלאחר מספר שנים מצא.  את ההצעהתהדחחברת אופל 

הסטודנט טען .  לבחון האם הייתה נגישות לסלוגןיש. הנגישות הוא שמבחן ראשון אמר ש"ביהמ

 כל כך טאון לא היהיהם יושבים בגרמניה והבה חברת אופל שמנגד אמר. וןאטביהתפרסם בשזה 

  . מפורסם

די הוא ן פל לעומת אופאבל המעבר מאו, ואף זהההמונח דומה  נאמר ש– דמיוןבדקו את ה שנית

  .  בתחום הקריאטיביטבעי

שהו ימשהראו שהיה תהליך ו הם - להוכיח פיתוח עצמאייכולים אופל  האם אלה השלישיתשה

  . צמאית ולא העתיקו וכך הוכיחו שעשו יצירה ע,ראשונהמילה ה ולא ב,זרק את הביטוי

ת המשפט יב. חלפו שלוש שנים בין היצירה האחת לשנייהש חשיבות לעובדה ש"ייחס ביהמבנוסף 

  .פירש זאת כך שלא היו מחכים שלוש שנים כדי להעתיק

מוגנת בדיני זכויות שאינה יצירה עצמאית מדובר בש, הסיק בית המשפט, לאור האמור לעיל

  . יוצרים

ניתן להגיע לאותה . ר שמדובר בהפרהמטוי בשתי יצירות דומה זה לא אוהעובדה שהבי, לסיכום

  .  יצירה או ליצירה דומה במגביל

  

  ?מה המשמעות אם  יש זכויות יוצרים

  . כות מוסריתזר יש זכות חומרית וצעות שליומאם יש יצירה מקורית המש

  :2007, רים לחוק זכויות יוצ11 'סלפי  זכויות משנה 7מורכבת מ  - הזכות החומרית

  . להרשות או לאסור לאחר להעתיק–זכות להעתקה  .1

 . זכות של אדם לפרסם את היצירה שלו –זכות הפרסום  .2

  - הזכות ליצור יצירה נגזרת .3

  -   פומביעזכות לביצו .4

  –זכות לשידור  .5

 .wipo זאת זכות חדשה בעקבות אמנת ה –זכות של העמדה ברשות הציבור  .6

 .יקרון החפציותהוזכר בקשר לע -זכות ההשכרה   .7
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או בחלק מהותי  ,זכות יוצרים ביצירה היא הזכות הבלעדית לעשות ביצירה .11
  :בהתאם לסוג היצירה, כמפורט להלן, אחת או יותר, פעולה ,ממנה

  ;לגבי כל סוגי היצירות – 12העתקה כאמור בסעיף   )1(

  ; לגבי יצירה שלא פורסמה–פרסום   )2(

יצירה  ,לגבי יצירה ספרותית – 13ביצוע פומבי כאמור בסעיף   )3(
  ;מוסיקלית ותקליט יצירה ,דרמטית

  ;לגבי כל סוגי היצירות – 14שידור כאמור בסעיף   )4(

לגבי כל סוגי  – 15העמדת היצירה לרשות הציבור כאמור בסעיף   )5(
  ;היצירות

ועשיית הפעולות המנויות , 16עשיית יצירה נגזרת כאמור בסעיף   )6(
 , לגבי יצירה ספרותית– ביצירה הנגזרת כאמור) 5(עד ) 1(בפסקאות 

  ;יצירה דרמטית ויצירה מוסיקלית ,יצירה אמנותית

יצירה קולנועית ותוכנת , לגבי תקליט – 17השכרה כאמור בסעיף   )7(
  .מחשב

  

 והוא יכול לאפשר את הפעולות ,המשמעות שלמי שיש זכויות יוצרים יש לו את הזכויות הללו

  .  לאפשר או לא,הללו

   

   : בישראל שתי זכויותתכולל - יתרהזכות המוס

  .האבהותזכות  .1

  . ות לשלמות היצירהכז .2

   

  . תיקרא על שמושהיצירה  זכותו של יוצר – זכות האבהות

  ? מה הדרישות בעניין זה. החובה לתת קרדיט היא על פי המידה המקובלת בנסיבות העניין

 אדם שלא יזהו אותו עם זכותו של -  שליליזכות האבהות כוללת גם פן, עולםבהרבה מדינות ב

שהו אחר כתב את י ובמקום לחתום את שמי ציינתי שמ, מאמרתי כתב אם,למשל. יצירה שלא יצר

  . יביחד עימלבד או , המאמר

 לפי החוק החדש אין התייחסות לפן – ?ת יש זכות אבהות שליליבישראלהאם על פי הדין אלה שה

,  את הפן השלילי שלהתזכות האבהות כולללגבי כך ש אמירות אלשרידינת היו במבעבר  .השלילי

  . והפרשנות בעתיד לא ידועה בעניין זה שותקאבל החוק 

  

נרשם הסופר העיקרי בראש הספר .  בכתיבה של ספר לסופר אחרסופר עזר– ד אמריקאי"פס

  .  את היצירהתה תודה למחבר משנה שעזר לו לחבריולמטה הי

.  שובהספר הישןהוציא את לתה רצההוצאה לאור .  מאוד התפרסם מחבר המשנה,עם השנים

סופר משנה ולסופר ראשי יהיה סופר ה כך שה,להפוך את שמות המחבריםאלא שהפעם ביקשו 

    .הפך למחבר ראשי, פך להיות סופר ידוע שה,המשנה

ות בטענה של פגיעה בזכות האבה, תביעה נגד ההוצאה לאורגיש  ה, שהפך לראשימחבר המשנה

  .  בטענה שייחסו לו יצירה שלא הוא כתב.שלו

  . שיש פגיעה שלילית בזכות האבהותנימוק התקבלה בתביעה ה

  

  . על זכות האבהות ניתנת לשם הספרותיההגנה  , עם שם ספרותיש סופר אנונימיאם י

  זכות יוצרים מהי
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  שיש בה או סילוף של היצירה שלוי קובעת שהזכות של יוצר למנוע שינו– זכות לשלמות היצירה

 זה ,שהו מוסיף לה שפםיאם למשל כותבים יצירה ואם מ, כלומר. בכדי לפגוע בכבודו של היוצר

   ?יש בה בכדי לפגוע בכבודו של היוצרהאם גם יש לבחון  ,אבל, אכן פגיעה בשלמות היצירה

  .  המבחן הוא כפול,כלומר

  .ה בכבוד היוצרהאם אנשים מהסביבה רואים בזה פגיע. המבחן הוא על פי מדדים אובייקטיביים

  

  בןקירוי של המעברשהיא , , פקולטה ועשו תוספת לבנייןבנואו בטכניון  חיפה 'אונב, ד טאו"פס

ביצירה האדריכלית שיש פגיעה בטענה האדריכל שתכנן את בניין הפקולטה התנגד .  בנייניםשני

  .  של היוצר האם יש בשינוי הזה פגיעה בכבודו הייתההשאלה. בזכות המוסרית שלושלו כלומר 

  

של האדריכל  בין הצורךמאידך  ו, מחדהפונקציונאליהיבט  יש התנגשות בין התביצירה אדריכלי

  . לאבחנההקלשאלה זאת אינה . לשמור על המקוריות של היצירה

יקבע שיש בהם כדי מומחים אדריכליים  אמר שרק תוספות ש, באמצעות אמצעי האיזון,ש"ביהמ

 .  יש בהם לפגוע בשמו הטוב של היוצר,ים אדריכליםחל בסיס מומע, ה של היצירהלפגוע במהות

יש בשינוי הזה בכדי לפגוע בשמו ובכבודו של היוצר והתוספת מהווה פגיעה במקרה זה נקבע ש

  . בשלמות היצירה

  

קבוצת ל , בין האדריכלים  כשבנו אותם הייתה מחלוקת- היה מקרה דומה -  עזריאליד"בפס

 של )הציפוי של הבניין (סךמהיה ויכוח על קירות ה, יין הגיע עד לעליוןהענ. הירייעלועזריאלי 

  . הקבלן

  

בטענה שהשיפוץ של היכל ש "יורשיו של האדריכל קרני פנו לביהמ -  מקרה של היכל התרבותב

  .נוכח העובדה שהשיפוץ הוא ביגוד למבנה המקורי, התרבות פוגע בזכותם המוסרית

יש לקחת בחשבון גם . י מאפשר האם יש פגיעה בכבוד או לאאם השינוה  בשאלהש התמודד"ביהמ

  .שם נדחתה התביעה. שמדובר במבנה ציבורי

  

ורק אז לבדוק אם יש , שיש מקוריות, שראשית יש לבדוק שמדובר ביצירה אמנותית, יש לזכור

  . הפרה של הזכות המוסרית

    

  .צבתה בהקשר אחרוהלקיחת היצירה  –ספת של פגיעה בשלמות היצירה  נויש קטגוריה

את אחד החמשירים שלו . קטעים בעיתון כמו חמשירים ואיוריםדידי מנוסי היה כותב , למשל

בגלל שלא אהב שחמשיריו מזוהים ,  לא אהב זאתאוה. בעיתון שמזוהה עם הימין הקיצוניפרסמו 

  . גיש תביעה בטענה לפגיעה בזכותו המוסריתוה, עם עמדות פוליטיות מנוגדות לשלו

אבל שמו אותה רה בשלמותו ילקחו את היצשהם גם ה, פגיעה ביצירההייתה ש הכיר ש"מביה

    . אחרטבקונטקס

  

האם יש לו ? אבל הוא לא מעוניין , מה קורה אם מישהו כותב שיר ועושים ממנו המנון: שאלה

  ? האם יש כאן היבט של הפקעה של שיר ? זכות לסרב לשימוש זה 
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  ? צריםמה אנו לומדים על זכות היו

 יוצרת צורת ביטוי בן היא, )תקשורתי(מוניקטיבי זכות היוצרים יש אופי קולפעמים רבות היות ש

הם לא רק בהקשר של זכויות יוצרים  לכך שמספר השחקנים המעורבים ת גורמבני האדם והיא

  .  אלא גם המשתמשים,היוצר

דיני זכויות סתכל על  להאין יותרש, לדעת המרצה, בעידן הטכנולוגיהסתכלות נכונה  ,לפיכך

 :משוואה הבסיסי הבאדיני זכויות יוצרים ש להסתכל בי ר כלומ.יוצרים במנותק מן המשתמשים

  . עלי אינטרסים שוניםב מהרבה גורמים כשקבוצת המשתמשים מורכבת. משתמשיםויוצרים 

ם יכולים להיות גם משתמשי, משתמשים פאסיביים הכוונה היא קודם כול קבוצת המשתמשים

 כאלו יכולים להיות גם. למשל מבקר קולנוע,  היצירהתכאלו שמבקרים אלמשל  ,אקטיביים

חברת תקשורת  , מוציא לאור של ספריםלשתפקידם לתווך ולקשר את היצירות לאחרים למש

שהו רוצה י אם נכתב מאמר ומללמש, להיות גם יוצרים אחריםהמשתמשים יכולים . )קשת ועוד(

קבוצת , כלומר. לביקורת, להתייחסות, ציטוט הוא יכול להשתמש לשא באותו נולכתוב מאמר

  . המשתמשים היא מגוונת 

   . על ציבור המשתמשיםגם על ציבור היוצרים וגם הסתכלות הנכונה היא ה, בעידן הטכנולוגי ,לכן

  

  

  .4 ' שיעור מס-9.2004.21       

  

  2007-ח"תשס, חוק זכות יוצרים

יצירה מוסיקלית או  ,יצירה דרמטית ,אמנותיתליוצר של יצירה   )א(  .45
תהיה ביחס  ,שיש בה זכות יוצרים ,למעט תוכנת מחשב ,יצירה ספרותית

  .למשך תקופת זכות היוצרים באותה יצירה ,ליצירתו זכות מוסרית

והיא תעמוד ליוצר  ,ואינה ניתנת להעברההזכות המוסרית היא אישית   )ב(  
 ,ים או אם העביר את זכות היוצרים ביצירהאין לו ביצירה זכות יוצר אף אם

  .לאחר ,כולה או חלקה
  

  . כנת מחשב לא חלה זכות מוסריתועל תלמשל . זכות מוסרית אינה חלה על כל היצירות

זכות ה  ולכן לא ניתן לתת ל,כנת מחשב מחייבת ביצוע שינויים כל הזמןוהסיבה לכך היא שת

מעורבים בפיתוח הרבה אנשים , לעיתים,  כמו כן.כי זה ייצור מכשול לפיתוח עתידי. מוסרית

   . וקשה ליחס למישהו מסוים את הזכות המוסרית

קשה , לפיכך. ואנשים רבים עוסקים בכך, יש כל הזמן שינויים, ה אפליקציותבלגבי לתכנה יש הר

  . שינוי ולבקש ממנו רשותומתי נעשה כל לדעת בכול פעם מי 

יש קשר אישי בית לפיו תיאורית האישיות שהיא המרכזית  ,התיאוריותמתחום נימוק נוסף הוא 

  . ת מחשב הקשר הזה כקשה יותר לזיהוי ולזיקההתכנה ליצירה ובתכנ

  

ולא היה , סבור שהמסננת של החוק מספיקההוא . שני הנימוקים הללוהמרצה אינו מסכים עם 

   .החריג לגמרי את תוכנות המחשב מהחוקמקום ל

  

 –הזכות המוסרית 
  זכות אישית
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 היא אינה מהווה הפרה ,ק שקובעת שגם אם הייתה פגיעה בזכות מוסרית לחו50 'יש הגנה לפי ס

סעיף זה קובע רשימה של שיקולים לפיהם יבחנו את .  בנסיבות הענייןהאם הפעולה הייתה סביר

  .  והכול בחוק,השאלה מתי זה סביר ומתי זה לא סביר

  

 מפר ,העושה ביצירה פעולה הפוגעת בזכות המוסרית של היוצר  )א(  .50
  .האמורה את הזכות

עשיית פעולה ביצירה הפוגעת בזכות  ,)א(על אף הוראות סעיף קטן   )ב(  
אם  ,אינה מהווה הפרה של הזכות האמורה) 2(46האמורה בסעיף  המוסרית

  .הפעולה היתה סבירה בנסיבות העניין

  :באלה, בין השאר, רשאי בית המשפט להתחשב, )ב(לעניין סעיף קטן   )ג(  

  ;ירה שביחס אליה נעשתה הפעולהאופי היצ  )1(

  ;אופי הפעולה ומטרתה  )2(

יצירתה של היצירה על ידי העובד במסגרת עבודתו או לפי   )3(
  ;הזמנה

  ;המקובל בענף  )4(

הצורך בעשיית הפעולה לעומת הפגיעה שנגרמה ליוצר   )5(
  .כתוצאה ממנה

  

 .םמושים שהם עדיין סבירי יש לבחון שיתהחוק קובע לנו הגנה שגם אם יש הפרה של זכות מוסרי

את  ז,ן להפיכתו להמנורושימוש בשי  שניתנהמו בדוגמת ההמנוןכמיקרים טובים הם למשל 

  . תכנת מחשבסוגיית או , מטרה שהיא שימוש סביר

 ולא היה ,על תכנת מחשבגם זאת הגנה מספיק טובה זה נותן את האיזון המתאים ו, לדעת המרצה

  . מחשב מהזכות המוסריתכנות וצריך מלכתחילה לסייג ת

  

אין מניעה שבעלים . מריתו שהיא נפרדת מהזכות הח,זכות המוסריתהעניין חשובה לודה נק

  יוצר יכול למכור את זה.שהו אחר בעל הזכות המוסריתים יהיה בעל הזכות החומרית ומימסו

  . הזכות המוסריתכבעל שאר יהלזכות החומרית שלו וה

 ,אינה ניתנת להעברהשזכות מוסרית היא אישית ש )קודם' יל בעמראה לע) (ב(45 'החוק קובע בס

כלומר יכול להיות . כולה או חלקה, העביר את הזכות החומריתהוא והיא תעמוד ליוצר גם אם 

 וגם , הזכות המוסרית נשארת אצל היוצר,החומרית את הזכות 'שהו כותב שיר ומוכר לבישאם מ

 רק היוצר יוכל , את השירםאם משני. להעביר אותה הוא לא יכול בבכתלמכרה אם הוא רוצה 

  .  יוכל לתבוע בגין הזכות החומרית'לתבוע על פגיעה בזכות המוסרית ורק ב

  

  . ויתור על הזכות המוסריתהסוגיה של גם ררת עומתכשמדברים על זה 

   ?ניתן או לא ניתן לוותר על הזכות, אלה היא איך יפרשו את החוקשה

  : לא ניתנת גם לויתור משני נימוקיםשהזכותו נראה על פני

כל פרשנות כי  .יתנת לויתורנגם לא היא , לא ניתנת להעברהאישית ובגלל שהזכות  ,הראשון

  . העביראיסור למתוכן את הנת רוקמאחרת 

  . ותר עליה והורידו אות זהובהצעת החוק היה כתוב שניתן ל, השני

   .ניתן לוותר ולכן ,ב שלא ניתן לוותרלא כתוהחוק לשון לפי ש, הפוךמאידך ניתן לטעון 

  הפרת זכות מוסרית
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  . בהתאם לתיאוריה בה מאמיניםגם   לגבי הויתורותשונות ניתן להגיע למסקנ

  . לקבל ויתור על זכות מוסריתאם הולכים על תיאוריות האישיות קשה יותר

  . אם לוקחים את תיאורית התרבותית יותר קל להצדיק גישה על זכות ויתור מוסרית

  

  .ת מוסריתסוף נושא זכו

  

  העידן הטכנולוגי

רשת תקשורת שמשלבת את כל היבטי . רשת חיבור של שרתים ומחשבים – ? אינטרנטמה זה 

   .  ועודהתקשורת המוכרים טלוויזיה טלפונים

  : םשימושירב של א מאפשרת מספר יהשהתוצאה 

  קבצי,טקסטקבצי מאפשרת העברת קבצים שיכולים להיות . ל" דוא– קשר של טקסטים ,למשל

יצור לניתן . או סגורים/הקבצים יכולים להיות פתוחים ו.  או קבצי שמע כלשהםוידאואו אודיו 

 מאפשר אחסון וגישה לחומר .או טקסט,  או קולי,פורום או מצלמה בזמן אמיתיב, קשר און ליין

כל אחד יכול להקים אתר ברשת  . WWWמאפשר קבלה והפצת מידע באמצעו ה . מרחוק

  . להפיץ מידעובאמצעותו 

  

  . דיני זכויות יוצרים בפרטל ו, אתגרים למשפט בכללהיצר הטכנולוגי בעידן האינטרנט רשת

   

  :  הטכנולוגיההשלכות של העידן

  : של זכויות יוצריםההפרהאפשרויות מבחינת 

 אין סופי של עותקים פרכל משתמש קצה שמחובר לרשת יכול ליצור מס - יכולת העתקה .1

  .   למקורן כותבת ושיהיו זהים באיכו

 . מקום בעולםל  בכו,להפיץ בעלות זניחה יש יכולת – יכולת ההפצה .2

 כי מקובל וראוי להשתמש בצורה ,אתר מיהו המעתיק קטנה יותרלהיכולת  - אנונימיות .3

 אבל זה לא , את המעתיקאמנם ניתן לאתר.  בשם מדומה או אנונימי לגמרי,אנונימית

 . טריוויאלי

  

  

  :השימושת אפשרויומבחינת 

 מההיבט ,ניתן לנטרל את היבט החפצי - אפשרות להשתמש ללא החזקת העתק פיזי .1

ניתן להשתמש ללא כיום , בעבר היה צריך להחזיק עותק. המוסרי של הקניין הרוחני

  .  כלומר ללא הפרה לכאורה פיזיהורדת העתק

, צמאי ופשוט באופן עמצגתניתן ליצור  למשל – אפשרות לשלב בין מדיות בצורה פשוטה .2

 . טקסט מוסיקה ועוד, יכולה לשלב וידאומצגת ש

 - קלה יותר ומקובלת יותר– היכולת להסתמך או ליצור יצירות על סמך חומר קיים .3

 . cut & paste  - פונקצית גזור והעתק שלהפשוטה למשל האפשרות 
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 הסדרת שימוש

   :תיצר שלוש תופעות חדשוזה . האפשרות להסדרה טכנולוגית .1

 ניתן לשלוט על אופן ם באמצעות אמצעים טכנולוגיי– ה על אופן השימוששליט 1.1

  .  למשל כמה פעמים ניתן לראות סרט או כמה זמן.השימוש

ניתן לעקוב ולאפיין את  . לשימוש יש חתימות אלקטרוניות-  סוג השימושפיקוח על  1.2

ניתן למשל להעלות פרסומות מתאימות לפי סוג ואז , השימוש של משתמש מסוים

 .  השימוש של המשתמש

. קוד, ן לעשות סיסמאתני. הצפנההאמצעי הקלאסי הוא  – שליטה על נגישות ליצירה 1.3

 . ועוד רק לאחד לראותלאפשר 

  

  , התוצאה של כל העניין הזה היא

  : היה מבנה כדלהלןבדיני זכויות יוצרים קלאסיים

 ש         משתמ�            מתווך       �יוצר                 

  . מוציא לאור,  היה באמצעות מתווך למשל חברת תקליטים, בין היוצר למשתמשהקשר

  

  : שינויים הבאים לידי ביטוי ישבעידן הדיגיטאלי

פחות  יש -ירידת כוחם של המתווכים הקלאסיים ויצירת קשר ישיר בין היוצר למשתמש  .1

  . רת היצירהכון גם בשלב הפצת היצירה ולאו דווקא בשלב יציזה נ. צורך במתווך

 .  ספקי התוכן ומנועי החיפוש,ישהג ספקי : למשל– מתווכים חדשים -מצד שני נוצרו  .2

אם בעבר המשתמשים  -. ט מרכזי בענייןעהפכו להיות גורם כמ הם –משתמשים מעמד ה .3

 בעבר. הם המפרים הכי גדולים בתעשייההמשתמשים  היום ,היו פחות משמעותיים

האבחנה בין משתמש ליוצר כיום , יותר מכך. תמשיםהיו המש העיקריים לא המפרים

שה האבחנה בין היוצרים טשיט למשל העלאת סרטים ליו טיוב ועוד ה-.פחות ברורה

היכולת הדמוקרטית של   עלתה גם,בעניין משקלם של המשתמשים .למשתמשים

.  מסתכלים בכבלים לפני כן מה שהיה היהל השליטה באופן השימוש למש– המשתמשים

.  כל זה בשליטת המשתמש–ט 'יכולת מה לעשות ובמה לצפות או לדבר בציותר  יש היום

 .משפיע על המודל העסקי של חברותזה ,  לא מובן מאליוזה

הרבה יותר הם  היום ,בעבר היה המשתמשים יותר פאסיביים - אינטראקטיביותיותר  .4

 . יםאקטיבי

  

  ":חוק הספאם"באמור לעיל נמחיש את ה

 2008–ח"התשס, )בזק ושידורים( לחוק התקשורת א30' ון לסתיק - חוק הספאם

, מערכת חיוג אוטומטי, לא ישגר מפרסם דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה) ב(א 30

, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען, אלקטרונית או הודעת מסר קצר הודעה

מטעם מפרסם פעמית -פנייה חד; בהודעה אלקטרונית או בשיחה מוקלטת לרבות, בכתב

המהווה הצעה להסכים , באחת הדרכים האמורות בסעיף קטן זה ,לנמען שהוא בית עסק

   .תיחשב הפרה של הוראות סעיף זה לא, לקבל דברי פרסומת מטעמו
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   ?איך זה קשור למה שדובר

  .  היוצר למשתמשןעל הקשר ביבעיקר זה מדבר חוק 

שלא להטריד את , רס צרכני בראש וראשונה זהו אינט.אם רוצים לפרסם מוצר צריך לקבל אישור

פגיעה ביכולת ליצור קשר מדובר ב.  שנפגע חיוני אינטרס, יש אינטרס נוסף,אבל. המשתמשים

האינטרס של דיני זכויות יוצרים הוא דווקא לעודד את הקשר בין היוצר . ישיר בין משתמש ליוצר

  . ולהפיץ יצירות ככול האפשר, למשתמש

  .  כי הוא יוצר חסם בין היוצר למשתמש,בהקשר של דיני זכויות יוצריםלחוק יש גם השלכה 

  

  : opt-in -  ל)שהיה בפרקטיקה ולא בחוק( opt-out - מהחוק שינה את המודל

  . את הנטל לקבל את ההסכמה על השולח זהו מודל שמטיל–in-opt   איןאופט 

  .   לא רוצה מטיל על המשתמש את הנטל להודיע שהוא- out-opt  אאוט אופט 

  . החוק שלנו כיום הוא אופט אין

.  ופחות עם השיקול מבחינת זכויות היוצרים משתלב יותר עם שיקול צרכניאופט איןמודל של 

מכיוון שהחוק מטיל את הנטל על היוצר לפנות לאותם למשתמשים ולבקש הסכמתם לפני שהוא 

  .מראה להם את יצירותיו

  . צריםוהיזכויות  השיקול בבחינת דיני ר עםת משתלב יואופט אאוטמודל של 

  

   .לא נשקל השיקול של הקניין הרוחני, בעת חיקוק החוק, לדעת המרצה

  

  .5 ' שיעור מס-9.2005.5       

  . קניין רוחני בעידן האינטרנט

   .בעידן האינטרנט יש לזהות את השחקנים הרלוונטיים

 שיש ה הראשונהצהקבואת זות רבות  מבחינ.המשתמשיםאחד המאפיינים המרכזיים הוא עליית 

  .לדבר עליה

  . ספקי גלישה וספקי תוכן היא של שנייההבוצה הק

  .  נותן את התשתית ואת היכולת לגלוש באינטרנט.  הוא המאפשר להתחבר לרשתספק גישה

   .Y net הוא המספק תוכן כמו אתר ספקי התוכן

  למשל.  להיותא חייבלוכן אבל תזה דומה לעיתים לספקי  -  נותני במה היא קבוצה שלישית

  U-tube    Face book לקבוצה השלישיתכים שייאלו ', וכד.  

מנוע חיפוש זה מי שמאפשר לאתר תכנים באינטרנט באמצעות . מנועי החיפוש – קבוצה רביעית

  . דרכי חיפוש שונות

  

  . אלו הקבוצות המרכזיות עליהן נדבר

  

 שחקן  person to personטכנולוגיה של (תוף קבצים ל הוא סיטואציה של שי"חלק מהקבוצות הנ

   .  או חלק מהקבוצות שלעילקבוצה חמישיתלהיות זאת יכול , )לשחקן
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  רה של דיני זכויות יוצרים באינטרנטיהפרה יש

  אותואחד והשני מעלההאו נניח שהצילום של . למשל מצלמים צילום למעלים תמונה באינטרנט

 ולא חשוב אם מדובר בהעלאת של , של העלאה למחשב זאת העתקה זאת הפרה כי הפעולה.לאתר

  . על פניו מדובר בהפרה של העתקה. סריקהשל  או ץקוב

  

  .  להיות גם הפרה של הפצההיכול

  

   ?אם עושים הורדה האם יש הפרה

  . כן פעולה של הורדה היא פעולת העתקה למחשב

  

  . זאת העתקה לכול דבר ועניין.  אחר אם מעלים תמונות של פרחים לאתר– ד פרחי גורדון"פס

  

  : יא לחוק זכויות יוצרים קובע כי העתקה של יצירה ה12 ' ס.זכות העתקה

  –לרבות , העתקה של יצירה היא עשיית עותק של היצירה בכל צורה מוחשית  .12

  ;אחסון של היצירה באמצעי אלקטרוני או באמצעי טכנולוגי אחר  )1(

  ;ממדית-ל יצירה דוממדי ש-עשיית עותק תלת  )2(

  ;ממדית-ממדי של יצירה תלת-עשיית עותק דו  )3(

  .העתקה ארעית של היצירה  )4(
  

   .)4(12 'סו) 1(12 'נדבר על ס

  . של קובץ כלשהו מהווה העתקה שמירהכך ש מדבר על 1 ק "ס

  .העתקה ארעית - קטן  הבעיה עם סעיף

  

 כשרוצים לבצע למשל, זמניים לעיתים יש צורך ליצור העתקים –ב"בארה mai  ד מאי"פס

  . זה לעיתים מצריך העתקה של התוכנה הקיימת. תיקון של תוכנהתחזוקה או 

השירות מתן  לצורך . חברה נתנה שירותי תחזוקה ותיקונים לתכנות שאינן שייכות להמאיד "סבפ

   .כויות יוצריםזהייתה צריכה ליצור העתק זמני של התכנה ונטען כלפיה שהפרה 

  . הפרה של זכויות יוצריםבגדר היא ל "מהסוג הנבע שהעתקה זמני ש ק"ביהמ

לא ונקבע שיש מקרים מסוימים שהעתקה זמנית , ב"תוקן חוק זכויות יוצרים בארהעקב כך 

  .ד מאי" ומקרים דומים למה שהיה בפסתחזוקה  למשל לצורך.תהייה הפרה

  

  . זכויות יוצרים לחוק 21 ' ס. העתקה זמנית היא העתקהש נקבע במפורש בישראל

 מותרת למטרה שלשמה ,עתקה של יצירה המופקדת לעיון הציבור לפי חיקוקה  )א(  .21
  .ובהיקף המוצדק בשים לב למטרה האמורה, הועמדה לעיון הציבור

מסירה חובת (לא יחולו לגבי יצירות שנמסרו לפי חוק הספרים ) א(הוראות סעיף קטן   )ב(  
   .2000-א"התשס, )וציון הפרטים

  

כל פעולה של מנוע חיפוש היא . ת גלישה באינטרנט יוצרת העתקים זמנייםוכל פעילשהבעיה 

  פרה כי היא יוצרת העתקים ה

העתקה של יצירה 
המופקדת לעיון 

  הציבור
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 כי , נקבע שגלישה שתוך כדי כך נלוות לה העתקה זמנית אינה העתקהב"בארה "נט קום"ד "פסב

ולכן זה לא הפרה  , אלא זה נעשה אוטומאטית להעתיק לא היה רצון.יהי הרצ אלמנט- רצוןהחסר 

  . של זכויות יוצרים

  

  

   . לקבוע שהעתקה ארעית היא העתקהבישראל של המחוקק ההשיט

  .  לחוק26' בס ו24 'אולם יש שתי הגנות בס

  : לחוק זכות יוצרים24סעיף 

מותרת למי שמחזיק עותק  ,העתקה של תוכנת מחשב לצורכי גיבוי  )א( .24
ותק כאמור ישמידו עם חלוף הצורך מי שמחזיק ע; תוכנת המחשב מורשה של

  .שלשמו נוצר

העתקה של תוכנת מחשב לצורך תחזוקה של עותק מורשה של התוכנה   )ב(  
או לצורך מתן שירות למי שמחזיק עותק מורשה של  ,מערכת מחשב או של

  .אם הדבר נחוץ לשם שימוש בתוכנה, מותרת ,תוכנת המחשב

מותרת למי  ,ה נגזרת ממנההעתקה של תוכנת מחשב או עשיית יציר  )ג(  
  :למטרות אלה ובהיקף הדרוש לכך, עותק מורשה של תוכנת המחשב שמחזיק

ובכלל זה תיקון  ,שימוש בתוכנת המחשב למטרות שלשמן נועדה )1(
בתוכנת המחשב או התאמתה למערכת מחשב או לתוכנת  שגיאות

  ;מחשב אחרת

ות תיקון פרצ ,בדיקה של אבטחת המידע בתוכנת המחשב )2(
  ;והגנה מפניהן באבטחת המידע

השגת מידע הדרוש לצורך התאמת מערכת מחשב או תוכנת  )3(
כך שתוכל לפעול עם תוכנת , המפותחת באופן עצמאי ,מחשב אחרת

  .מחשב זו

לא יחולו על העתקה של תוכנת מחשב או ) ג(הוראות סעיף קטן   )ד(  
במידע שהושג במהלכה אם  ,כאמור באותו סעיף קטן ,נגזרת ממנה עשיית יצירה

  :גם בלעדיהן, בנקל, או שהיה אפשר לגלותו, נעשה שימוש כמפורט להלן

למטרה שונה מהמטרות האמורות  ,המידע הועבר לאדם אחר )1(
  ;)ג(קטן  בסעיף

המידע שימש לצורך יצירת תוכנת מחשב אחרת המפרה את זכות  )2(
  .בתוכנת המחשב היוצרים

 עותק של תוכנת – של תוכנת המחשב, "עותק מורשה", בסעיף זה   )ה(  
  .על ידי בעל זכות היוצרים בה או ברשותו המחשב שנעשה

  

 העתקה של תכנת מחשב לצרכי גיבוי מותרת – ד מאי"בפסמקרה כמו  - 24 'הגנה ראשונה ס

  .ףבהתקיים התנאים בסעי

   .העתקה לצרכי תחזוקה מותרת בהתקיים התנאים בסעיף -' ק ב"ס

לצורך תיקון שגיאות  ,עשיית יצירה נגזרת ממנה העתקה של תכנת המחשב או עניינו 'ק ג"ס

  מותר לפיכן וכמ. אלו מותרים, או הקמתה למערכת או לתוכנת מחשב אחרת, בתוכנת מחשב

  . לצורך  אבטחת מידעהעתקה זמנית , 'גק "ס

  

  

  

העתקה של תוכנת 
מחשב או עשיית 

  נגזרת ממנהיצירה 
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  : לחוק זכות יוצרים26סעיף 

של  ,בדרך אגביתלרבות העתקה כאמור שנעשתה  ,עתקה זמניתה  .26
מותרת אם היא מהווה חלק בלתי נפרד מהליך טכנולוגי שמטרתו  ,יצירה

על ידי גורם  ,היחידה היא לאפשר העברה של היצירה בין צדדים ברשת תקשורת
ובלבד שאין לעותק האמור ערך , או לאפשר שימוש אחר כדין ביצירה ,ביניים

  .כלכלי משמעותי משל עצמו
  

יצירת עותק זמני תוך כדי הגלישה לא יחשב הפרת זכויות  -  קום- ד נט"פסלדומה בהעתקה זמנית 

   .יוצרים

 הגלישה או פעילותתהליך טכנולוגי כמו מבלתי נפרד כחלק . 2הפעולה היא אגבית . 1אם , כלומר

לא יחשב הפרה של זכויות  הדבר אזי, אין לה ערך כלכלי משמעותי משל עצמובלבד שו. 3 ,איתור

  . יוצרים

  

בישראל אין . ההפצה לבין הפרה של זכות התצוגהב יש הפרדה בין הפרה של זכות "בארה: ההער

  .חלק עצמאי מאגד הזכויות הגם שהיא יכולה להיגזר מזכות אחרתנמצאת כההפצה 

  

אחד לימים הוא רב עם .  שכתב מאמרים האמריקאי היה כומר בכנסיה כלשהיקום ד נט"פסב

לקח מאמרים של , ינטרנט של כנסייה אחרת של אותו זרם הקים אתר אוזה, הכמרים האחרים

   .הכומר הראשון וביקר אותם קשות

 את חברת האינטרנטגם ה הראשונה תבע את הכומר שהעלתה את הקבצים וייסכנכומר מהה

  .  חברת נט קום–שנתה שירותי גישה לאינטרנט 

  

  .  שהעלה את החומר לאינטרנט זאת הפרה לכול דבר וענייןהגולשלגבי 

  

ל ענותנת זכות הגישה הלכו רק מאחר שהיא  - ספק הגישה -  נט קום - חברת האינטרנטלגבי 

  :שני סוגי זכויותשל הפרה 

אין הפרה  אבל ,שלכאורה יש הפרהאמר ב "בארהש " ביהמ– ד מאי"כמו בפס -  זמניתהעתקה. 1

   . 26 זה מותר לפי סעיף ישראלב. בגלל שיש רציה

 לא הפצה כי לא .ש דחה בטענה שאין הפצה ואין ביצוע" ביהמ זהאתגם  –הפרה וביצוע פומבי . 2

  .ץמפי

   .26 'ל העתקה זמנית יש כהגנה מכוח סע ישראלב

ראיית סרטים ישירות –יש זכות העמדה לרשות הציבור זה מתאים לטכנולוגיה כגון סטרימינג 

  .מהרשת ללא הורדה 

  

  : הציבור היא אחת מזכויות היוצריםלחוק זכות יוצרים אומר שהעמדה לרשות) 5(11ס 

  ;לגבי כל סוגי היצירות – 15העמדת היצירה לרשות הציבור כאמור בסעיף   )5(
  

  : מגדיר מהי העמדה לחוק זכות יוצרים15ס 

העמדה של יצירה לרשות הציבור היא עשיית פעולה ביצירה כך   .15
  .רתםשלאנשים מקרב הציבור תהיה גישה אליה ממקום ובמועד לפי בחי

  העתקה זמנית

העמדה לרשות 
  הציבור
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     ?מה זה העמדה לרשות הציבור

העמדתי אותה לרשות הציבור ואפשרתי גישה ,  אם העליתי יצירה לאינטרנט – ראשוןמקרה 

   . העלאת קובץ לאינטרנט זאת העמדה קלאסית, כלומר. אליה

אתר למשל אם נעשה ספריה או . יכול לקחת אותושרוצה כול אחד  שאם נציב קובץ -מקרה שני 

היכולת נותן את  זה לא העלאה לאתר אלא. בכך אני מעמיד את זה לרשות הציבור. םשיתוף קבצי

  .לגשת למחשב שלך להוריד קבצים

  . כמו לתת למישהו מפתח למחסן שלך שבו יש יצירות

  

פעולה שהיא  לדעת המרצה זה לא –כוללת גם את מי שנותן את החיבור לגלוש האם העמדה 

  .  משפט לא יפרש זאת כהעמדה לרשות הציבור ובית ה,בקשר עם היצירה המסוימת

  

  .  קוד פתוח וקוד סגור

  .קוד סגורזה  - לעיתים הקוד לא גלוי ויש לפרוץ את התכנה כדי להגיע לקוד המקור של התכנה 

  . קוד פתוחזה שיטה של , התכנה ולשנות אותההמקור של יש שיטה שכול אחד יכול להגיע לקוד 

  

יש בתנאי השימוש כתוב שמותר להוריד ? קוד פתוח מותר להורידנתן  סיטואציה שמישהו לשלמ

  . בכפוף לתנאים שבחוזה, לפיכך הורדת התכנית היא מותרת. עם תנאים

  

האם יש לכול . בשיתוף בנכס למשל פרות בשטח מרעה –תיאורית המאגר המשותף של הרדינג 

 נהנה על חשבון כל בעלי  כי הואזה נכון כלכלית אישית לכול אחד. אחד אינטרס להוסיף פרה

  . המרעה לא יספיק לכולם, בסוף הכול יקרוס עוד ועוד  אבל אם כולם יוסיפו, השדה

  . לכיליוןםשוטה טרגי שיביא אות כך יש מעגל

  

 אין בעיה של משאבים , כי אין בעיה של כיליון?  זה לא נכון לגבי תכנה עם קוד פתוח עמדו

  .  מצומצמים

  

  .6 'עור מס שי-9.2005.12       

    U-Tube  ומשהוא במה כ אתראם ניקח 

  ?מי האחריותעל .  וגולשים מורידים אותו,זהכעלתה יצירה מוגנת לאתר אם ו

  .למי שהעלה .1

, אינו מפר זכות יוצרים כי הוא מהווה רק במה, על פניו - ?יו טיוב  U-Tubeאתר ל .2

  . פלטפורמה שעליה מעלים חומר אנשים אחרים

  . קיפות כמו סיועיתכן שיש הפרות ע

   .יכול לעלות כהפרהש ות הציבורשהעמדה לריש בעיה עם 

  ? השאלה האם זאת העמדה לרשות הציבור

 המרצה סבור שהעמדה לא כלול . אין על זה פסיקה–. מכוח אמנהשנחקק  15 עיףסמזה 

,  להיות באופן אקטיביכהצריהעמדה  .בזה כי זה מרחיב מדי כי העמדה לרשות הציבור

  .  סותרת בעולםההמרצה לא מכיר פסיק.   זה לא אקטיביוכאן 



  זאב אינגבר :  סכום                                    .קניין רוחני בעידן הטכנולוגי                                    בר אילן ' אונ
 מסחרי: מסלול -ר גלעד וקסלמן                                      תואר שני "ד                                                   2008/9  ט"תשס

 22

  ד פילד"פס

יא סורקת ה מנוע חיפוש יש לו תכנה שמשוטטת בכול האתרים ו–מנוע חיפוש של גוגל  -הקדמה 

כך הוא מזהה יותר מהר את האתרים ולא צריך  לסרוק את . מניזכל אתר ושומרת אותו בזיכרון 

  . כול האתרים בעולם שוב

זה  יוצר אפשרות לגלישה מהירה .  בנוסף אם עוצבה מילה היא נשמרת בזיכרון זמנימעבר לכך

 אם נסתכל בזיכרון הגלישה זה יראה את העמוד כפי , כלומר.יותר וזה גם מאפשר מעקב היסטורי

  . שהיה באותו יום

 ניתן לחסום את.  בשם פילד העלה תמונות וחומרים לאינטרנטם אד:העובדות –  פילדבפסק דין

  . והוא לא עשה זאת, התוכנה מפני הזחילה של גוגל

  . הוא העלה ספרים לאתר ומנוע החיפוש של גוגל איתר את האתרים שלו

מעתיקה את החומרים שלו חברה בכך שה,  שלוא תבע את גוגל שהם מפירים זכויות יוצריםוה

  . זאת העתקה זמניתובזמן הסריקה 

 שזאת העתקה שעשויה לחסות בצל ל לחסות תחת הטענהיכומנוע החיפוש גוגל על פניו  - ישראלב

  . אבל לא בטוח– 26ההגנה של סעיף 

האם יש הפרה של זכויות אחרות כגון זכות מוסרית , למשל.  מתעוררות עוד שאלותישראליבדין ה

  ?או העמדה לרשות הציבור

  :יש שתי דרכים להתמודד עם זה ב"בארהעל פי הדין 

  . בעניינינויש בעיהאת טענה ז עם –שאין כאן רציה  .1

יש  19' בישראל לפי ס.  יכולה לעמוד ההגנה הזאתם בישראל ג-הגנה של שימוש הוגן  .2

משרת את טובת זה  :כיהגנת השימוש ההוגן והמרקה שלעיל עשוי לחסות בהגנה זאת 

לא לא מכר וגוגל , יכול היה להסיר את זהפילר , יש לזה ערך מבחינת הגולשים, הציבור

 . אלו המבחנים של שימוש הוגן– ף על זה ועודהרוויח כס

  

 פטורים לספקי שירות ן בו נית, זכות יוצריםלחוקן תיקו את נחקקז הבעיה הת בעקבוב"בארה

  : יש ארבע סוגי פטורים.וגישה לאינטרנט

  .של מנועי חיפוש תפטור שמתייחס לפעילו .1

 .כמו יו טיוב - לשרתי אירוח שמתייחס פטור  .2

 . שלנו26 'ס דומה ל–ה זמנית העתקפטור שמתייחס ל .3

  . פטור שעוסק בקישורים .4

  

יש . קי שירות וגישהפ יש הצעת חוק בעניין סחר אלקטרוני ובה סעיפים של פטור לסאלרביש

  .  לקרא את הצעת החוק ולראות את הסעיפים הרלוונטיים

  

  . ל" הנקאייהוגן ובגלל החוק האמרהשימוש טענת ה בגלל דפילבית המשפט דחה את התביעה של 

  

   .IQ GROUPד "ד פרפקט ופס"פס -ב שכדאי להכיר "יש פסקי דין חדשים בעניין זה בארה

  .הפרה ישירהבנושא עד כאן 
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  הפרה עקיפה

  .  ספקי השירות הגלישהאחת התופעות שנוכח ההגבלות באגד הזכויות קשה להטיל אחריות על

.  אבל ניתן לתבוע אותם,תונות שוניכולות להיות להן הג. אמנם ניתן להטיל אחריות על הגולשים

לרדוף אזרחים , הם לא כיס עמוק: בעייתי מאוד משיקולים שוניםיחד עם לתבוע גולשים זה 

צריך , זה לא מצטייר טוב, לעיתים הם קטינים, הגולשים מפוזרים, באופן שיטתי זה לא פשוט

  . להגיש הרבה מאוד תביעות ועוד

תביעות נגד הספקים נתקלו בקושי מבחינה משפטית כי האבל . לפיכך רצו לתבוע את הספקים

  .הפעולות לא מהוות הפרה של אגד הזכויות

, הוסיפו לזה אחריות שילוחיתב "בארה. פנו לדוקטרינה של הפרה עקיפה או הפרה תורמתולכן 

  . די להטיל האחריות על המתווכיםכ

  .  ניתן להטיל עליו אחריות אזי,בידיעה ,אם אדם סייע ותרם להפרה -הפרה עקיפה או תורמת 

מכוח סיטואציה זאת הוא עשוי ,  בעצמושלא עשה כלום'  אזי למרות שצד ג,אם זה נעשה בידיעה

  .להיות אחראי מכוח הפרת זכויות יוצרים

  

אבל יכולות להיות . עצם מתן הבמה אינו הפרה . טיובוכמו י, טענו שלמשל אם ניקח שרת אירוח

  : שתי סיטואציות

 למשל התריעו בפני יו טיוב שיש הפרה יהיה קשה להם לטעון שלא הייתה אם, ידיעה .1

  .ידיעה

  . עצימת עינייםגם סיטואציה של יש  .2

  

יש ביו טיוב מנגנון של . אם הוכח שהם יודעים –זכות ידיעה של ידוע בפועל  -סיטואציה ראשונה 

 של סרה על הפרה והלפי המנגנון אם הייתה הודעה. המנגנון מחויב על פי חוק. הודעה והסרה

      . ח פסיקה כרגעוכך זה גם בישראל מכ.  בגין כך ולא תהייה אחריותתהייה הגנה, נשוא ההפרה

  

  . שלא ידע מתי יש בעיה של זכויות יוצרים, זה יוצר דילמה של בעל האתר

  . ב ובישראל זה בהצעת החוק" זה קיים בארה–לקרוא מהם התנאים של ההורדה וההסרה 

  

אם מרבית  .זה עניין של כמותאבל  –. דינה כדין ידיעהככלל  –עצימת עיניים  -  שנייה סיטואציה

אם לרוב , אבל. היצירות הן מופרות ויש הודעות רבות אז ניתן להפעיל דוקטרינת עצימת עיניים

אזי לדעת המרצה אין מקום להפעיל את , אין הפרות כמו ביו טיוב והאתר אינו מעודד זאת

  .  ת העינייםדוקטרינת עצימ

  

  

  .  מסחר אלקטרוני– בהצעת חוקנדונה אחריות ספקי שירות וגישה כיום בישראל , כאמור
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מעט זה שונה . ויש פירוט של שורה של פעולות,  לחוק48 'בסקיימת דוקטרינה של אחריות עקיפה 

  .מאחריות תורמת 

אם  ,ת היוצריםמפר את זכו ,העושה אחת מהפעולות האלה בעותק מפר של יצירה  .48
  :ידע או היה עליו לדעת כי העותק הוא עותק מפר, בעת ביצוע הפעולה

  ;לרבות הצעה או העמדה למכירה או להשכרה, כירה או השכרהמ  )1(

  ;החזקה למטרה עסקית  )2(

  ;הפצה בהיקף מסחרי  )3(

  ;הצגה לציבור בדרך מסחרית  )4(

  .לפקודת המכס 129ייבוא לישראל שלא לשימוש עצמי כהגדרתו בסעיף   )5(
  

הצגה לציבור בדרך  "– 4ק "רק ס.  לסיטואציה שתוארה לעיללא מתאימותמרבית הפעולות 

   .זה לא פשוט - ? האם זה כולל אתר אירוחהשאלה  .ל" יכול להיכנס לסיטואציות הנ"מסחרית

  

  . שזה יותר רחב על הפרה תורמתם כילאל הורלכן ביש

לגבי זכויות יוצרים הסוגיה .  לגבי דיני הפטנטיםריחד רב ב"בפסהוכרה למשל ההפרה תורמת 

כויות ז לגבי פרה התורמתהת הן פסיקה לגבי תחולתה של דוקטריניא. הושארה בצריך עיון

  . לדעת המרצה אין סיבה לא להחיל אותה על זכויות יוצרים.יוצרים

  

  :ב" ארהיש שלושה הבדלים בין הדין בישראל לעומת

  .הצעת חוקרק לא זאת בישראל אין סעיפי פטור א .1

שאינה קיימת , החומריות מופיע זכות להעמדה לציבורבישראל במסגרת הזכויות  .2

 .ב"במלואה בארה

 . ב"בישראל יש זכות מוסרית יותר רחבה מאשר בארה .3

  

  שמות גולשים

  אבל אם בכול זאת רוצים.סיבות לא לתבוע אותםכאמור  שיש ,הפרה ישירה היא של הגולשים

   ?ויך נאתר אותא, לתבוע גולש

  . גולש של שםחשיפה דורש  שלו וזה IPה  כתובת זה לפי

קיבלו את הכלל שאין חובה על בתי משפט בישראל .  בפניה לקבל צו שיפוטיתיבימחחשיפה כזאת 

  .בעל הפרטים לתת את הפרטים אלא באמצעות צו של בית משפט 

 השאלה בבית ההתעורר. רע היו בהקשר של לשון ה בישראלןעיקר פסקי הדין שהגיעו לדיו

   ?ו את שם הגולשפאוטומאטית יחשלאחר הפנייה המשפט האם 

   :מקלה ומחמירהעמדות והפסיקה התחלקה ל

  .הנדרשת אמת מידה של חשש לפגיעה סביר -המקלה 

  . מעשה בכוונה לפגועלשה שיהיה מדובר ייותר דר -המחמירה 

  . רחיזההבדל גם בין היבט פלילי לאגם זה 

  .אנונימיות ועוד,  חופש הביטויד זה עומלכי ממו. שם הגולש ל יחשפו את"תקיים הנרק אם מ

  

הפרה עקיפה של 
  זכות יוצרים
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    ?חל לגבי דיני זכויות יוצרים איך זה היבט נוסף הוא 

יות היוצרים  תקף גם לעניין של זכו,לשון הרענקבע בעניין ש קרוןי נקבע שהעד על השולחן"בפס

 אלא אם ,הגולש חשף שםילא בכול מקרה י, ם אזגצריך צו שיפוטי וכלומר ש. בשינויים המחויבים

  . זכות יוצריםבשש אמיתי לפגיעה חיש 

  

  :שני כיווניםמשתרעת להדילמה הקשורה לחשיפת שמות הגולשים היא מורכבת ו

 האם יש צורך בצו או – .ספק הגישהולש וגם של גיש שיקולים גם של ה -צו בית המשפט  .1

  . ננת מסוימתעצם הגישה לבית המשפט מהווה מס. לא

 .ספק הגישהחברה  הגולש לןפאן חוזי בי .2

יש לו  ?  השאלה האם הצד הנכון להתגוננות הוא ספק הגישה.גם אם יש צו בית משפט .3

אולי הוא מעוניין  ?איך בא לידי ביטוי הגולש? מה אם הוא לא מתגונן . שיקולים כספיים

 . לשלכן בתי המשפט החילו אפשרות למתן תגובה של הגו ?להתגונן

  

  .7 ' שיעור מס-9.2005.19       

  מי בעלי הזכות, למי הזכויות שייכות

   :הכללים קובעים

 . לחוק) 1 (33סעיף זה הבסיס לפי  –היוצר הוא הבעלים של היצירה  .1

  –בכפוף להוראות פרק זה   .33

  ;היוצר של יצירה הוא הבעלים הראשון של זכות היוצרים ביצירה  )1(
  

 ולפי התנאים בסעיף 34לפי סעיף ,  הכלל שהזכויות של המעביד–יד כשיש יחסי עובד מעב .2

 ).נכרת הסכם שאומר אחרתאלא אם (

 מעביד הוא הבעלים הראשון של זכות היוצרים ביצירה שנוצרה על ידי עובדו לצורך  .34
  .אלא אם כן הוסכם אחרת, עבודתו ובמהלכה

  

. העובד קיבל תמורה.  עסקהשיקולים הם של כללי ברירת מחדל על מנת לחסוך עליות

זה יוצר תחושת אי צדק , מנגד כשעובד פיתח משהו ומתעלמים מתרומתו ומזכויותיו

 . מסוימת

או פסל שיעשה , או אדריכל לתכנן בית,  למשל צלם לחתונה-אם מזמינים ממישהו יצירה  .3

אירועים  של -) ב(35(יש חריג בחוק . היוצרשל כויות  ברירת המחדל היא שז–לי פסל ועוד 

 . פרטיים

או  כולה ,הבעלים הראשון של זכות היוצרים בה ,ביצירה שנוצרה לפי הזמנה  )א(  .35
  .במפורש או במשתמע ,אלא אם כן הוסכם אחרת בין המזמין והיוצר ,הוא היוצר ,חלקה

 ,ביצירה שהיא דיוקן או צילום של אירוע משפחתי או של אירוע פרטי אחר  )ב(  
אלא אם כן  ,הבעלים הראשון של זכות היוצרים בה הוא המזמין ,שנוצרה לפי הזמנה

  .הוסכם אחרת
  

  

יצירה שנוצרה בידי 
  עובד

הבעלים הראשון של 
  זכות היוצרים

  יצירה מוזמנת
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 זכות השימוש או רישיון שימושעומת זכות הבעלות ל

א וזכות בעלות עניינה מתן מל. רישיון שימוש או שימושהיש הבדל בין זכות הבעלות לזכות 

עשות מודל של רישיון ולתת  או ניתן ל,אין מניעה להעביר בעלות בחלק מאגד הזכויות. הזכויות

להכין ם מבקשים א.  בין שמוגבל בדרך אחרת,זכות שימוש לאחר בין כרישיון בלעדי או לא בלעדי

    . הסכם בעלות לעומת רישיון

 

  :?מה הבדל בין הסכם למכירת בעלות על זכות יוצרים למכירת רישיון שימוש

  :הסכם בעלות

  .  'ל הזכויות שלו נקיות מזכויות צד ג החשובה היא הצהרה שכו'בהסכם הבעלות הנק

  . סעיף שני בהסכם יהיה העברת מלוא הזכויות שיש לי לקונה

  . כל המוסיף על זה גורע. יפים העיקריים והמספיקיםעאלו הס

כ תשלום אחד מלמד על " בד.סעיף שלישי יהיה התמורה וזה יהיה אינדיקציה לכוונת הצדדים

  . ה לא הכרחיז אבל ,ון של רישיוןפרש מלמד על כיושנבעלות ותשלום 

  :הסכם רישיון

  . כשמדובר על רישיון זה הרבה יותר מורכב

  . להגדיר מהי זכות השימושיהיה סעיף הראשון 

  . בעלותהסכם לא יהיה סעיף כזה ב. סעיף שני הוא הזמן זה מלמד על רישיון

   . האם השימוש בלעדי או לא,סעיף שלישי

  . יכול להיות הגבלה על מספר העתקים. בהיקף או המקוםמגבלות אחרות , סעיף רביעי

  .  האם ניתן לתת שימוש לאחר או רק למשתמשי קצה.הוא על שימושי המשנה,  חמישיסעיף

 .יצירת אפליקציות ועוד, ות אחרותנהעברה למדי, עדכון: סעיף נוסף ייחודי לרישיונות הוא

  . יצירות נגזרות זה יהיה רק בבעלות ולא הרישיונות

  . כ רק בהסכמי רישיון"סעיף של סעדים למקרה של הפרת החוזה יהיה בד

   . ל הם העיקריים"יש סעיפים נוספים אבל הנ

  

 אירועון לדוגמא

חתם עם ושמעון בא . התוכנה פותחה על ידי שלומי עובדו. ראובן פיתח תוכנה ללימוד בבתי ספר

להוציא מהדורת משודרגות של , ת"כנות באזור פוראובן על הסכם שיהיה רשאי למכור את הת

  . התוכנה

יכול שרוצה  וכול גולש ,טרנט של שמעוןנבמקביל התברר לראובן שהתכנה העלתה לאתר האי

  .  50₪סכום של תמורה ללהוריד את התכנה ב

  . שמעון להשתמש בהאישר ל, פיתח את התכנהאשר ,  של ראובןשלומי העובד

  ?של מי הזכויותראובן בא ושואל אותך 

ת ההגנה ששלומי נעט, לפיכך). בכפוף לתנאי הסעיף שיש לדון בהם(לל הזכויות הן של ראובן ככ

  . אישר לו חסרת ערך

  . ה לגמריונבעלות זה היה ש מדובר בהסכם  אם היה,בין שמעון לראובן מדובר בהסכם רישיון

 יש לבחון העלאה של התכנה לאינטרנט מהווה העתקה והפרת זכויות יוצרים -פעולתו של שמעון 

במקרה שלנו התשובה .  העלאת חומר לאינטרנט בתוכההאם שהרשאה שקיבל שמעון כוללת
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 ובאיזה  ?ירהכהאם יש התרת מ, האחד :רישיוןהסכם הלשאלה נגזרת לפי שני סעיפים ב

  ? ת הופר או לא "האם מקום המכירה בפ?  מקום המכירה , והשני? אמצעים

  . כויות יוצרים וגם הפרה חוזיתהמסקנה היא שהפעולה היא הפרה של ז

  

  :הואואחרון לדיני זכויות יוצרים  ףנושא נוס

   שימושים מותרים:'פרק ד  – )זכויות משתמשים (=שימושים מותרים

  . העתקה ארעית ועוד,ו שימוש הוגן לחוק שימושים מותרים כמ'פרק ד

  . א הרחבנו על כךלא למדנו על זה ולכי יהיה בבחינה לא זה לפיכך  ,בזה לא עסקנו הרבה

  

  . ולא יופיע בבחינה, זה לא נעסוקב  גם זכויות יוצריםדיני סעדים ביש גם פרק של 

  

  סודות מסחר

  : סוד מסחר בחוק עוולות מסחריות

  :5סעיף  ,1999-ט"התשנ, חוק עוולות מסחריות

דין שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כ, מכל סוג,  מידע עסקי-" סוד", "סוד מסחרי"

ובלבד שבעליו , אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, בנקל על ידי אחרים

  ; נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו

  .  לרבות על ידי העברה לאחר- " שימוש"

  

  :  שלוש התנאים זהו סוד מסחרבהתקיים 

ין בנקל על ידי ושאינו ניתן לגילוי כד. שאינו נחלת הרבים, מכל סוג, מידע עסקי .1

 , אחרים

 , אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו .2

  ; ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו .3

  

  . הסוד שלו מוגן,  ומי ששומר על סוד, דורשים רישום כלשהוםסודות מסחר אינ

  

   1999-ט"התשנ, חוק עוולות מסחריות

  גזל סוד מסחרי . 6 

  . יגזול אדם סוד מסחרי של אחרלא ) א(

  : גזל סוד מסחרי הוא אחד מאלה) ב(

או שימוש בסוד על ידי , נטילת סוד מסחרי ללא הסכמת בעליו באמצעים פסולים) 1(

לענין זה אין נפקא מינה אם הסוד ניטל מבעליו או מאדם אחר אשר הסוד , הנוטל

  ; המסחרי נמצא בידיעתו
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מת בעליו כאשר השימוש הוא בניגוד לחיוב חוזי או שימוש בסוד מסחרי ללא הסכ) 2(

  ;לחובת אמון המוטלים על המשתמש כלפי בעל הסוד

כאשר המקבל או המשתמש , קבלת סוד מסחרי או שימוש בו ללא הסכמת בעליו) 3(

כי הסוד הועבר אליו באופן , בעת הקבלה או השימוש, יודע או שהדבר גלוי על פניו

או כי הסוד הועבר אל אדם אחר כלשהו באופן ) 2(או ) 1(האסור על פי פסקאות 

  .אסור כאמור לפני שהגיע אליו

אמצעי פסול כאמור , כשלעצמו, לא ייחשב, גילוי סוד מסחרי באמצעות הנדסה חוזרת) ג(

 פירוק או ניתוח של מוצר או של -" הנדסה חוזרת", לענין סעיף קטן זה, )1)(ב(בסעיף קטן 

  .בהילוך חוזר, מסחריתהליך במטרה לפענח סוד 

  

  .   לחוק עוולות מסחריות6יש לכך שלוש סיטואציות בסעיף ? מהו גזל של סוד מסחר 

  הפרות של סוד מסחרי

 .שהו בא ונוטל את הסודי מ-י הנוטל  "  נטילת סוד מסחרי או שימוש בסוד ע- סיטואציה ראשונה

 על אחת כמה וכמה אם .ור אסנטילה של הסוד גם ללא שימוש היא גזל סוד מסחרעצם הדי ב

  . הנוטל עושה בזה שימוש

  

 –חובת אימון  בניגוד לאו) כתב סודיות: למשל( השימוש בניגוד לחיוב חוזי – סיטואציה שנייה

  . השימוש ללא רשות מהווה גזל כשהשימוש הוא בניגוד לחיוב חוזי או הפרה של חובת אימון

  

אם הוא יודע או . הוא לא נטל אותו,  את הסודמישהו קיבל. ' היא של צד ג- סיטואציה שלישית

אם לא ידע .  זה גזילת סוד מסחר, אסוראו שהסוד הושג בדרך של שימוש, עוצם עיניים שזה סוד

  . שזהו סוד זאת לא הפרה

  

  .8 ' שיעור מס-9.2005.26       

  ?למה צריכים סודות מסחר

הסודות כדי לעשות פעולות מתעוררת כשחייבים לגלות את הדילמה של סודות מסחר חלק מ

 לעיתים נדרשים לחשוף סודות כדי להשתמש – אם במסגרת חיצונית או פנימית לחברה, מסוימות

  . למשל לעובד או לקבלן, בהם

למשל נהגה . שיש לירעיון  מתעוררת כשמעוניינים לעניין משקיע או מישהו אחר בדילמה נוספת

צד נגלה לו את הסוד ונשמור על הסוד בעת ובעונה רעיון למיזם כלשהו ורוצים לעניין משקיע כי

  . אחת

אלא אבטחה מפני ,  לא מדובר במישהו שקשור אלינו– אבטחת מידע – היבט שלישי של הדילמה

  . או גורמים אחרים שיכולם לגלות עניין במידע, ריגול תעשייתי, מתחרים

  

חסר , הוא פלואידי,  להגנה כי סוד המסחר הוא מידע ומידע מטבעו קשה?דילמה בכלל מדוע יש 

  .  ולכן עולה הצורך להגן עליו,מוחשיות
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  ?למה להגן על סודות מסחר

  . יזמות לשמה- על מנת להבטיח תמריץ להשיג ולפתח מידע התמריץ תיאורטית - אחתסיבה 

השאלה האם .  ומאפשר הנעת תהליכים חברתייםלעיתים שיתוף במידע יעיל יותר, יחד עם זאת

  . ים מנקודת מבט חברתית או מנקודת מבט אישיתאנחנו מסתכל

,  אם כול אחד יכול להתחרות ללא הגבלה– תחרות הוגנתתיאוריה על עקרונות של  - שנייהסיבה 

העלות של עולם ללא עקרונות של תחרות , כלומר. יכול לפרץ ולגנוב סודות זה לא יהיה כלכלי

   .יאוריה כלכליתזאת ת.  יותר מהתועלתתהייה גדולה) השמירה(הוגנת 

  

  ndaכתב סודיות 

   ?האם יש צורך בכתב סודיותהשאלה 

  . זה מאוד חשוב, כן

  

  ?  יכלולמה כדאי שהסכם הסודיותו, מה היתרונות של כתב סודיות

תרון של כתב סודיות על הי, אבל.  ככלל גם החוק מגן על סודות- המידע המוגןמהו  .1

להגן גם על האפשרות , ובכלל זה. המוגןהמידע ת הגדראפשרות של  הוא ב,חוקהסדר שבה

או להגדיר בהסכם שכול ,  למשל משהו שניתן לגלותו בנקל– סוד שלא מוגן על ידי החוק

בהסכם ניתן להסכים על סודות שלא יעמדו במבחן . מה שיש לי על המחשב הוא סודי

נוסף של זהו יתרון . מידע שניתן להשיגו בשקידה ראויה לא יחול עליו החוק, החוק למשל

 . ספוזיטיבייהאפשרות להרחיב את ההגדרה שבחוק שהוא ד, הסכם על החוק

כמו לקבוע פיצוי מוסכם כי . לכול מקרה ומקרה סעדים מתאימים יותראפשרות לקבוע  .2

לפרקטי יותר וזה הופך אותו .  בהפרת סוד מסחרקשה להוכיח כימות של נזקמאוד 

 . לאכיפה

הצד השני יכול . אחר מידעמישהו מסר למישהו  אם ,למשל אם יש ספק - ראייתי יתרון .3

  . לומר לא מסרתי לי את זה ידעתי את זה קודם לכן בעצמי

  

  )1.11.2007( מ"סופרקום בע' מ נ"סקו סיסטם בע 063923/עא 

וזה ,  שלא מאשר לזייףדיוהיא קובעת . שיטת הדפסה ייחודיתפיתוח עוסקת בשחברה מדובר ב

  .  אופטיאזיהוי באמצעות קורניתן להדיו . מונע העתקות

והיא כרתה הסכם עם התובעת לפיו תקבל .  של תעודות מאובטחות ושיווקתבעת עוסקת ביצורנה

  .ולכן נחתם כתב סודיות, על מנת שלא ניתן יהיה לזייף את התעודות שלהממנה את הטכנולוגיה 

ו באותה  וניטען כי השתמש,חרתא מסוימת הנתבעת הקימה עסק עם חברה ופהלאחר תק

  . סודית שקיבלה מהנתבעתטכנולוגיה

  ? ואם כן איזה סעיף הופר?התעוררה השאלה האם הייתה הפרה של הסכם הסודיות

  .  לעשות עם המידע הסודיכתב הסודיות הגדיר מה מותר ומה אסורהשאלה התעוררה מאחר ו

חיבות שלא התהייתה ו, סודימידע ההשמור בסודיות את כול להתחייבות שיש למשל הוא קבע 

  . להעתיק את הידע

  . העתקה וגילוי  רק בידע אלא אסרלא אסר שימושהטענה של הנתבעת הייתה כי הסכם הסודיות 

  .  ופסק שלא הייתה הפרה של הסכם הסודיותקיבל את הטענההמחוזי ש "ביהמ
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 את כול הפעילות האפשרית שניתן לעשות  יש לכסות,כתב סודיותכשכותבים מכאן למדים ש

ולכן חשוב להקפיד , שיכפול, שימוש, קבלה, העברה, קבלה, נטילה, גילוי: כלומר. עות מידעבאמצ

  . האסור לגבי מידעהמותר וחשוב מזה להגדיר את הפרק של , מעבר להגדרת המידעבכתב סודיות 

  . כדאי להגדיר שברגע שהמידע הופך לנחלת הכלל ההסכם אינו חל מצד שני

  

ת או המחאשאסר המחוזי בטענה שבאותו מקרה היה סעיף ת החלטהעליון הפך את ש "ביהמ

 ש ראה את העברת המידע שלשותפות החדשה" ביהמ–סודיות שבכתב ה, הסבת הזכויות לאחר

  .כהמחאת הזכויות לאחר ועל כן כהפרת הסכם הסודיות

  

 .תום היחסים מה קורה ב הוא סעיף העוסק בסיטואציה של– סעיף נוסף חשוב להסכם סודיות

  . ועודמנגנונים של פיקוח , השמדת החומר ,המנגנונים המאפשרים קבלת החומרי לקבוע ראו

  

  .על הפרת סוד מסחר שלנומתי בכלל מדברים הוא , נוסף בעניין של סודות מסחרנושא 

אם יש גישה לחומר ודמיון בין  –.  הגישה והדמיון הואמבחןה,  לחוק עוולות מסחריות10 'סלפי 

  . רהתהייה הפ, היצירות

אם התקיימו שניים , בע כי השתמש בסוד המסחרי שבבעלות התובעתקה על הנחז .10
  :אלה

  ;אליוגישה סוד המסחרי הגיע לידיעתו של הנתבע או שהיתה לו ה  )1(

למידע נושא הסוד  ידמיון מהותמידע שבו משתמש הנתבע דומה ה  )2(
  .המסחרי

   

  .9 ' שיעור מס-9.2006.9       

  

  .י תחרות לסוד מסחרמה הקשר בין א

 אבל אחד האמצעים להגן על סוד מסחר ,סוד מסחר ואי תחרות לכאורה אינם קשורים .1

א שנוקטים באמצעים לשמירה על יאחת הדרישות לסוד מסחר ה. הוא הסכם אי תחרות

  . תחרות מהווה אחד מהאמצעים הללויוהסכם א, הסוד

עניין של ב, הדין.  או בין שותפים,מעסיק וקבלן, עובד ומעביד:  שונותםיסת יחויש מערכ .2

יש לבדוק את מהות היחסים בין , לפיכך. התאם למערכת היחסיםב  משתנה,אי תחרות

 . ת אי התחרותלשאלם הצדדים לפני שנכנסי

  

  סיטואציה של יחסי עובד מעביד

  ). לפני שנכנסים לשאלת הסוד המסחרי (מי אי תחרותכאלו שיקולים יכולים להשפיע על הס

  .הקניין של המעביד להגן על קניינוזכות לעומת , עיסוק של העובדחופש ה .1

  . זכות של אדם להתקשר בחוזה כפי ראות עיניו– חופש החוזים .2

 . עידוד תחרות .3

 .הוא יודע לעשותש זה מה –מנות של העובד ומי .4

  

  קת שימושחז
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י  בעניי אי תחרות ביחס הוא הבסיסי וקובע את עקרונות היסודמ" רד גלט בע'ק פוינט נ'ד צ"פס

  . עובד ומעביד

  . ק פוינט והיה לו הסכם אי תחרות'עבר לעבוד בחברת צבחברה באותו מקרה מנהל הפיתוח 

   .האם יש תוקף להסכם אי תחרות ביחסי עובד מעבידש שאל "ביהמ

אלא אם הוא בא . במדינת ישראל תוקף איןבעיקרון להסכם אי תחרות  הגיע למסקנה כיש "ביהמ

  .  של המעבידלהגן על אינטרס לגיטימי

  : שיקולים4 של המעביד יש לאינטרס הלגיטימי

  .תנה תמורה מיוחדת עבור אותו ענייןינש .1

 . כי זה סוג של תמורה זה קשר לראשון–הושקעה הכשרה מיוחדת בעובד ש .2

 . נועד להגן על סודות מסחר .3

 האם .בכיר או זוטר, אשהוא מילד התפקיאת זה כולל  - חובת תום הלב וחובת האמון .4

תוך כדי העביר מידע האם ,  לעסקתר או פחות מהותיויחשיפה לידע   פקיד דורשהת

 . העבודהשעזב את עבודתו או רק לאחר 

   

התניה מבחינת מערכת היחסים גם אם נועד להגן על אינטרס לגיטימי יש לבצע איזון של תוקף 

 זאת .יטימיגהלין דרישת ההגבלה לבין ההגנה על האינטרס בבמובן של היחס כלומר , ביניהם

  .למעשה המידתיות

  : בוחני מידתיותאיך

 הזכויות ותמערערות בעללרה ק באותו מ AES 950 3נד ד "פסנט זהו יד שבא אחרי צק פו"פסה

עבר שנתן שירות לתכנה אחד העובדים . תכנת מחשב לעיבוד תמלילים באמצעות מחשב היתהי

  .לחברה אחרת ונתן את אותו שירות

רק אם הוא מגן על אינטרס שמכוח תקנת הציבור ההסכם יוכר יקרון ש חוזר על הע"ביהמ

   : לפי מספר פרמטריםדומה לעקרונות של פסקת ההגבלהב, המידתיותדבר שני בדק את לגיטימי ו

המקום , היקף ההגבלה מבחינת הזמןלמשל יש לבחון את  –נבדוק את מידת ההגבלה  .1

ון איזה תחום מדובר למשל בהי טק יש לבח -סוג הפעילות  ( בה מדוברוסוג הפעילות

  .' וכדאו האם בוצעו יותר או פחות השקעות, הזמנים קצרים

'  האם מקבל משכורת באותה תק– נוסף הוא מידת החלופות שעומדות לעובדפרמטר  .2

  .   שהוא לא עובד או לא' האם קיבל תמורה בתק

    

הנבחנים על פי ,  תחרות הוא באמצעות סעיפי אילסיכום אחד האמצעים להגן על סוד מסחר

  . על פי האינטרס הלגיטימי וכן יבחן מבחן המידתיות, מערכת היחסים בה מדובר

  

יש , להגן על סוד מסחרשל אי תחרות כאמצעי כשבאים לבחון את הנושא , בנוסף לאמור לעיל

 אבל יכול להיות אמצעי אחר , כי אי תחרות הוא אמצעי אחד,הסעד שאותו מבקשיםלבחון את 

  . העיפחות פגב הגנה שיכול להגן של

 למשל לבדוק האם פיצוי כספי יכול , אלמנטים'לפני שנותנים צו מניעה יש לבדוק מס, כלומר

  .  להספיק
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לא חייבים להגביל אותו מלעבוד .  שהעובד לא ישתמש בסוד המסחר אפשרי הואאמצעי נוסף

  . בכלל

להם שירות אחר ולא את השירות להציע וללקוחות או לאפשר לו לפנות ,  שלא יפנה ללקוחותאו

  . המדובר

 וגם אז לא יתנו את הסעד ,תיעשה גם אם לתת את הסעדשל אי התחרות הבחינה , כלומר

  . למשל יאפשרו להגביל לזמנים קצרים יחסית. המכסימאלי

  

נתן רק אם עבודתו של העובד יצו מניעה ילפיה  –חדת והלך לגישה מי  – ק פוינט'בצבית המשפט 

  .קודםסיק העל עצם קיומו של המעמת בל המעסיק החדש מאייא

 ,שהוא עושה שימוש בסודות מסחרייםגבוהה שיש הסתברות האחד :  נדרשים שני תנאיםכלומר

  . )בחינה שהיא לא קלת ערך (והשני שאכן בסודות יש פגיעה משמעותית במעביד

  .רק אז יינתן הסעד של אי תחרות

  

  ל "טריונים הנמעט ריככו את הקרי – AESב 

  

   :חוק עוולות מסחריות חשובים נוספים משני סעיפים

יש .  זה לא יחשב שימוש בסוד מסחר– מיומנות שרכש העובד אחד החריגים הוא 7 'סלפי . 1

סוד גזל זה לא יהיה אזי אם כן  ,מיומנות נרכשת במהלך עבודהפעילות היא חלק מלבדוק האם ה

   . את המיומנות לפני שעבד אצל המעסיק אם רכש מסחר של המעביד קל וחומר

   1999-ט"התשנ, חוק עוולות מסחריות

  סייגים לאחריות . 7

  : אם התקיים אחד מאלה, לא יהיה אדם אחראי בשל גזל סוד מסחרי) א(

הידע הגלום בסוד המסחרי הגיע אליו במהלך עבודתו אצל בעליו של הסוד ) 1(

  ; עיים הכללייםהמסחרי וידע זה הפך לחלק מכישוריו המקצו

  . השימוש בסוד המסחרי מוצדק בשל תקנת הציבור) 2(

, וזכה עקב כך בטובת הנאה) 2)(א(עשה אדם שימוש בסוד המסחרי כאמור בסעיף קטן ) ב(

לחייב אותו בהשבת טובת , רשאי בית המשפט אם ראה שהדבר מוצדק בנסיבות הענין

  .לבעל הסוד, כולה או חלקה, ההנאה

  

יש להיזהר כ זה יכול ( על פי החוק  הנדסה חוזרת אינה הפרת סוד מסחר -  תהנדסה חוזר. 2

  ).להיות הפרה של פטנט

אמצעי פסול כאמור , כשלעצמו, לא ייחשב, גילוי סוד מסחרי באמצעות הנדסה חוזרת) ג(6

 פירוק או ניתוח של מוצר או של -" הנדסה חוזרת", לענין סעיף קטן זה, )1)(ב(בסעיף קטן 

  .בהילוך חוזר, במטרה לפענח סוד מסחריתהליך 
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   .מערכת יחסים של שותפים

.  שהקימו חברה והכניסו שותף שלישיםדובר בשותפי – 99 שנת – ד ווינגרטן"פס – 939 1נה 

  . פרד מהשלישייסופו של דבר רצו להב

  :שם נכתב. אותו בחור חתם על הסכם אי תחרות וסודיות

 כל פעולה שיש בה כדי מתחייב שלא לעשותהוא ת  עבור המניו שיקבל שתמורת הכסף

או , או מתקינה, או מייצרת, או במוצרים שהיא מייבאת, להתחרות בחברה או בעסקיה

  . או בשירותים שהחברה נותנת, משווקת

בכול עניין עסקי הקשור , לקוחותיה, ספקיה, כמו כן לא לפנות למי מעובדי החברה

  .או בעבורה,  החברה עוסקתבמישרין או בעקיפין לנושאים שבהם

  . לא יקים בעצמו או באמצעות מישהו אחר חברה דומה

   

  .  חודשים22ההסכם היה ל 

,  לשישה חדשים וכן לפנות לחלק מהלקוחותביקש לקצר את התקופהו  פנה לבית המשפטהוא

   . אי מידתיות,  חוקתיותבטענות אי

  . י העובד והמעבידיחסמערכת ש בחן האם שיש להחיל את עקרונות של "ביהמ

   .יחסי הכוחותשוויון במערכת יה השיקול האחד ה

מהות העסקה של פירוק השיתוף לשם כך הייתה  שזאת הוא, והעיקרי במקרה זה, השיקול השני

  .  ואם נשלול את העסקה אין לה מהות, הוא קבל כסף

  . אלו השיקולים שלוקח בית המשפט 

  

   ?לא סוד מסחר הופכת אותו ל מסחרפה של סודימתי חש

  : במספר היבטיםבעידן האינטרנט יש שינוייםהנושא מהותי כי 

,  אם רציתי להגיע למידע על צמח מסוים,למשל – האפשרות להגיע למידע יותר קל ונגיש .1

 ויותר קשה ,הנגישות למידע היא יותר קלה. ניתן לקבל מידע בקלות, החוחובה למשל

הרבה יותר קשה להפוך מידע לסוד . ינטרנט הכול זמין באלהפוך משהו לסוד מסחר כי

 . לפי החוק אם ניתן להשיג את המידע בנקל לא ניתן להפוך אותו לסוד. מסחר

  

לעומת  ו,יותרב קל  זהימ באופן אנוניעשהו רוצה להעלות את המידיאם מ - היבט אכיפתי .2

  . לאינטרנטלה את החומרעמי הולאתר קשה יותר לבדוק זאת 

  

 

התפרסם  אם למשל.  המסחריסודהפך את זה לגילוי וא כל גילוי הל - היקף הפרסום .3

 זה לא  והוראות הכנהאם זה ללא מינון,  מסויםשמים בחומוסם החמרים שבעיתון מה

 . כ על כול מוצר כתוב מהם רכיביו"בד. יהיה גילוי הסוד

  . על מנת שפרסום יחשב גילוי הסוד יש צורך בפרסום של חלק מהותי מהסוד
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   מסחרסימן

     1972-ב"תשל, ]נוסח חדש[פקודת סימני מסחר 

  )]2(ג"תשס, ס"תש: תיקון[הגדרות . 1

   -בפקודה זו 

לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או , או מיועד לשמש,  סימן המשמש- "סימן מסחר"

  סוחר בהם

  

  התכליות של סימן המסחר

זה , שזהו המוצר שלי,  אדםזהות את המוצר עם אותוהרעיון הבסיסי של סימני המסחר הוא ל

   .רק הבסיסזהו אבל , היסוד הקלאסי של סימני המסחר

 זהו אחד הרכיבים של – רן שמזוהה עם המוצרצלהגן על המוניטין שיצר הייש גם מטרה של 

  . זה יכול להיות לגבי המוצר או היבטים אחרים של הפעילות שלו. המוניטין

  

  . ובחינה אמיתית של הרציונאלללא משהו מוסדר, טיש הרבה רטוריקה בבתי המשפיש להיזהר 

  

לעיתים הרעיון הוא למנוע אותה פגיעה באותו מוניטין או  – רעיון של דילולרציונאל נוסף הוא 

אבל כן פוגע , שלי ולא מטעה בהכרחים שימוש לא יוצר פגיעה בזיהוי תלעי, כלומר. באותו זיהוי

   .במותג שלי

  . מעין זילות השם, בדרך של שימוש יתר בשם מדלל את המוצר למשל אם נעשה נעלי מרצדס זה

  . שלגוןלכול  ליכלשם הפך ממוצר לו, שהיה יוקרתיארטיק המוצר למשל 

  

  מהו סימן 

בשני , דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, מלים, ספרות,  אותיות- "סימן"

  ; ממדים או בשלושה

  

  .צורך ברישומו של הסימן ברשם סימני המסחריש  ,סימן מסחרבכדי שתהיה הגנה על 

  . סימן מסחר מוכר היטב -למעט חריג אחד . כסימן מסחר,  אין הגנה,לא נרשםאם הסימן 

   .גניבת עין יש אלטרנטיבה של ,לא רשוםסימן אם ה

ללא ,  שנים10 ל  שנים וניתן לחדשו כל פעם מחדש10תוקפו של הסימן הוא ,  לחוק31' לפי ס

   . במו תשלום ועוד'  לעמידה בתנאי החוק תחת פרק הבכפוףי הגבלה כלשה

  

ההגנה על סימן מסחר היא טריטוריאלית  – דין קדימהבכלל זה , מסחר יש אמנותני גם לסימ

יש  .ה בה מעוניינים בהגנהיש לרשום סימן מסחר בכול מדינ). בחריג של סימן מסחר מוכר היטב(

אז  ו, ניתן לרשום בכול מדינה שחתומה על האמנהבה,  מהרישום הראשון חדשים6קופה של כ ת

  . זה נרשם לפי תאריך הרישום המקורי
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  ? מתי סימן מסחר כשר לרישום 

  סימני המסחר ' לפק 8התנאים בסעיף 

 הכוונה יש סימנים שיש להם – המבחן המרכזי שהוא בעל אופי מבחין או רכש לו אופי מבחין

  . מאטית אופי מבחיןוזה אוט -דמיוני , טמשהו מופשהקלאסי הוא . אופי מבחין

או . תיאוריתבמהותה  זאת מילה – "פינט טק" יש מילים שהם תיאורים למשל ,לעומת זאת

  . ללא אופי מבחיןגם  זה "קניוני ישראל"מילה ה

  . "דלק", "ארומה" או "'אורנג" למשל –יכול שירכשו אופי מבחין סימנים ללא אופי מבחין גם 

  . משתמשים ומפרסמים עד שזה מקבל אופי מבחין? פי מבחין איך רוכשים או

  

    1972-ב"תשל, ]נוסח חדש[פקודת סימני מסחר 

  סימנים כשרים לרישום . 8

אין סימן כשר לרישום כסימן מסחר אלא אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של ) א(

  ) .  בעל אופי מבחין-להלן (בעל הסימן לבין הטובין של אחרים 

רשם או בית המשפט הכאים לקבוע אם סימן מסחר המשמש למעשה הוא ה) ב(

רשאים לשקול עד כמה הפך השימוש למעשה את הסימן לבעל , בעל אופי מבחין

  .אופי מבחין בטובין שלגביהם נתבקש או נעשה הרישום

  

  .מתי לא ירשם סימן מסחר קובע 11 'ס

   .)13(11, )10(11, )9(11 'מה שמעניין למשל זה ס, לא הכול רלוונטי

בחריג של (סימן מסחר נרשם לפי סיווג ורק הוא מוגן . רשוםאם יש סימן זהה לא ניתן ל -) 9(11

הרישום הוא לפי סיווגים בחוק אבל זה לא בהכרח זהה לסיווג שלפי סעיף ) סימן מוכר היטב

11)9 .(  

  

  .] . 27/3/07: תיקון אחרון  [1972-ב"תשל, ]נוסח חדש[פקודת סימני מסחר 

  ]ס"תש: תיקון[סימנים שאינם כשרים לרישום . 11

  : סימנים אלה אינם כשרים לרישום

וסימן , סימן המרמז על קשר עם נשיא המדינה או עם ביתו או על חסותו של הנשיא) 1(

  ; שניתן להסיק ממנו על קשר או חסות כאמור

, לאומיים וסמליהם-יןדגלי מדינות חוץ וארגונים ב, דגלי המדינה ומוסדותיה או סמליהם) 2(

  ; וכל סימן הדומה לאחד מהם

אותות וחותמות רשמיים שמדינה נוהגת לציין בהם פיקוח או , שלטי יוחסין רשמיים) 3(

וכן סימן שניתן להסיק ממנו שבעלו נהנה מחסות ראש מדינה , וכל סימן הדומה להם, ערבות

והכל אם לא , נה או ממשלהאו ממשלה או שהוא מספק טובין או מעניק שירותים לראש מדי

  ; הוכח לרשם כי בעל הסימן זכאי להשתמש באותו סימן

, "רשום", "על פי כתב ממלכתי", "נרשם פטנט", "פטנט "-סימן שמופיע בו ביטוי מאלה ) 4(

  ; או ביטוי כיוצא באלה-"  זיוף-חיקויו של זה ", "זכות יוצרים", "מידגם רשום"

  ;  בתקנת הציבור או במוסרסימן הפוגע או העלול לפגוע) 5(
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סימן המכיל ציון מקור כוזב וסימן המעודד , סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור) 6(

  ; התחרות בלתי הוגנת במסחר

אם יש , סימן הכולל ציון גיאוגרפי לענין טובין שמקורם אינו באזור הגיאוגרפי המצוין) א6(

  ; רפי האמיתי של מקור הטוביןבציון הגיאוגרפי כדי להטעות ביחס לאזור הגיאוג

אולם יש בו מצג שווא כאילו מקורם של הטובין , סימן הכולל ציון גיאוגרפי נכון מילולית) ב6(

  ;באזור גאוגרפי אחר

  ; או הדומה לו, סימן הזהה עם סמל בעל משמעות דתית בלבד) 7(

ואם היא , ברזולת אם נתקבלה הסכמתו של הנוגע בד, סימן שיש עליו תמונתו של אדם) 8(

זולת אם קיימים לדעתו טעמים ,  ידרוש הרשם הסכמתם של שאיריו-תמונתו של אדם שמת 

  ; סבירים שלא לעשות כן

סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום כפנקס לגבי אותם טובין ) 9(

  ; להטעותוהוא הדין כסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו , או טובין מאותו הגדר

הנוהגות במסחר לציונם או לתיאורם של , אותיות או מלים, סימן המורכב מספרות) 10(

זולת אם הוא בעל אופי , טובין או סוגי טובין או הנוגעות במישרין למהותם או לאיכותם

  ; 9או ) ב(8מבחין כמשמעותו בסעיפים 

, מוצג בדרך מיוחדתאם אינו , סימן שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית או שם משפחה) 11(

  . 9או ) ב(8זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיפים 

אם מקורו של היין או המשקה , סימן המזהה יין או משקה אלכוהולי הכולל ציון גיאוגרפי) 12(

  ; האלכוהולי אינו באותו אזור גיאוגרפי

 אף אם אינו סימן שהוא זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן מסחר מוכר היטב) 13(

  ; לענין טובין שלגביהם מוכר הסימן היטב או לגבי טובין מאותו הגדר, סימן מסחר רשום

וזאת , סימן שהוא זהה או דומה לסימן מסחר מוכר היטב שהוא סימן מסחר רשום) 14(

אם יש בסימן המבוקש לרישום כדי להצביע על קשר , אף לגבי טובין שאינם מאותו הגדר

יהם מבוקש הסימן לבין בעל הסימן הרשום ובעל הסימן הרשום עלול בין הטובין שלגב

  ;.להיפגע כתוצאה משימוש בסימן המבוקש

  

  .  לקרוא–) 10(11סעיף 

 זה מעט שונה מהכללים של סימן .הם בעניין של סימן מסחר מוכר היטב - )14(11 -ו, )13(11' ס

  .מסחר רגיל

  

  :לסיכום

ובהנחה שלא חלים , ופי מבחין או אופי נרכש מבחיןהיא א סימן מסחר הכשירות לרישום של

  . כשהסייג המרכזי הוא שזה לא סימן דומה או זהה, 11הסייגים שמופיעים בסעיף 
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  .10 ' שיעור מס-9.2006.16       

   המשך- .סימני מסחר

  : חזרה

  . מה ההגדרה שלו, אמרנו מה זה סימן

  .התחלנו לדבר על התכליות של סימן המסחר

  .  ו על מתי סימן מסחר כשיר לרישוםדברנ

  . אם רוצים לקבל הגנה עליו כסימן מסחר, אמרנו יש צורך ברישיון של סימן מסחר

  

  .מוגשת בקשה בהתאם לפרוצדורות הקבועות בדין. לרשם סימני המסחרנעשה אצל רישום 

  :  לרישום סימן מסחר הםאיםנהת

  .סימן המסחרל אופי מבחיןיומו או רכישתו של ק .1

ניתן אם יש סימן בעל אופי מבחין אבל ,  למשל– .11' התנאים של סאחד שם א מתקייל .2

  .להתנגד לבקשה ולומר שיש סימן דומה או זהה

  

   :אופי מבחין

  1972-ב"תשל, ]נוסח חדש[פקודת סימני מסחר   ל8 'ס

ן הטובין של ין ביסימן כשר לרישום כסימן מסחר אלא אם יש בו כדי להבח אין  )א( .8
  ). בעל אופי מבחין-להלן ( לבין הטובין של אחרים סימן הבעל

 או בית המשפט הבאים לקבוע אם סימן מסחר המשמש למעשה הוא בעל םהרש  )ב(  
רשאים לשקול עד כמה הפך השימוש למעשה את הסימן לבעל אופי מבחין , אופי מבחין
  .ביהם נתבקש או נעשה הרישוםגבטובין של

  

   :תי דרכיםשאופי מבחין יכול להיות ב

להבדל ממילים .  דמיוניותם מלי,למשל –. על אופי מבחיןבטיבען הוא בעצם ם שימיל .1

  . שאין להן אופי מבחין למשל מילים תיאוריות כלשהן

 . רכשו לעצמם אופי מבחיןם שימיל .2

  

  : אבל יש מאות נוספים.  לדוגמאשני פסקי דיןבעניין זה נדבר על 

  .שקדישראל '  קופי טו גו נ042673/עא 

  :העובדות

  ". "coffee to go  היא רשמה סימן מסחר שכתוב עליו.מוכרת קפהקופי טו גו החברה 

 מתחת למילים קול קפה הוא כתב.  "cool café"" קול קפה"נתבע יש גם בית קפה שנקרה ל

  . coffee to go את המיליםבשלט שלו 

  .הם של המסחר בטענה להפרה של סימןהגישו בקשה לצו מניעהחברה ה

  . coffee to goאת המילים  ש קיבל זאת ודרש ממנו למחוק "ביהמ

   . cool café -  to go  המילים   והשאיר את  coffeeהמילה מחק את הוא 

  . ביזיון בית משפטלבקשה הגישו חברה ה

   .  הרשום לרשם סימני המסחרןמיבקשה לביטול הסבתגובה לכך הוא הגיש 

ם כשרים יימנס
  םורישל
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 סימן מסחר לעומת, במועדים מסוימיםרק לגביו ניתן להתנגד שבין פטנט יש לשים לב להבדל 

  .  מטעמים שוניםגדותנניתן להגיש התשגם 

גם אם לא מגישים התנגדות ניתן להעלות הן כטענת הגנה והן כטענת תביעה , בסימני מסחר, אבל

  . טענה שהסימן לא כשר לרישום

 ויש אפשרות ,ימן לא כשיר לרישום שהס, במסגרת תביעה שהגישו נגדי,כטענת הגנהטעון אפשר ל

  . לחוק38' באמצעות בקשה לביטול סימן מסחר לפי ס, יותר   מאוחר,סימןללהתנגד 

ת לא נרשמה ינורשומת פלי שתמי שנפגע על יד, ף להוראות פקודה זוובכפ  )א(  .38
או חלו , או נשארה בו שלא כדין, או נרשמה בו בלי סיבה מספקת, בפנקס או נשמטה ממנו

או , לבית המשפט העליון, בדרך שנקבעה, יש בקשת תיקוןג להירשא, ה טעות או פגםב
  .בקשמלפי בחירת ה, תחילה לרשם

 טבית המשפשה ללהפנות את הבק, בכל שלב של ההליכים,  רשאיםהרש  )ב(  
להחליט בענין שביניהם בכפוף לערעור , לאחר שמיעת בעלי הדין, ורשאי הוא; עליוןה

  .עליוןלפני בית המשפט ה

לפסוק בכל שאלה שנחוץ או רצוי , בכל הליך לפי סעיף זה, שאירפט שהמ בית  )ג(  
  .לפסוק בה לענין תיקון הפנקס

רשאי הרשם עצמו להגיש ,  תרמית ברישומו או בהעברתו של סימן רשוםההית  )ד(  
  .בקשה לבית המשפט לפי הוראות סעיף זה

מחמת שהסימן אינו , מהפנקססחר ממן י למחיקת ס38 לפי סעיף הבקש  )א(  .39

או מחמת שרישום הסימן יוצר התחרות בלתי , קודהפ ל11 עד 7כשר לרישום לפי סעיפים 

תוגש תוך חמש שנים מיום מתן תעודת , בקש בישראלמה יותיו של זכוהוגנת לגבי

  .28הרישום לפי סעיף 

  

  :שלוש דרכים לתקוף סימן מסחרכלומר יש 

  . ישום סימן המסחרלהגיש התנגדות בשלב הבקשה לר .1

תקיפה (להשתמש בסימן לחכות לתביעה ולהתגונן בטענה שהסימן אינו ראוי לרישום  .2

 ).עקיפה

 . לחוק38' באמצעות בקשה לביטול סימן מסחר לפי ס, מאוחר יותר , להתנגד לסימן .3

  

  . בפסק דין זה הלכו על האופציה השלישית

 הוא בעל אופי תיאורי של מתן השירות ו  to goכי המונח  –טענו שאין לסימן אופי מבחין הם 

coffee  סימן המסחר הזהלרשום אתך ימלכתחילה לא היה צר, ולכן,  זה מילה גנרית– זה ברור .  

  ? יש אופי מבחיןלצירוף המיליםנשארה השאלה האם , לגבי המילים זה ברור

 ,אפקט סינרגטי ה כי גם השילוב לא מהוו,הצירוף הזה לא משנה כל דברגם בית המשפט אמר ש

 אופי תיאורישם בעל מדובר ב. הוא לא שולל את חלקיו.  ולא בעל אופי מתארהוא לא מיוחד

  .  קפה שאותו ניתן לקחת–מובהק 

 שהצבור מזהה את הסימן עם בעל –. נרכשה  המבחיןאופיהסוגיית  בית המשפט עובר ל,אחר כך

שמשתמשים בו יותר מדי כתוצאה בית המשפט אמר שיכול להיות גם הפוך שסימן . עסק מסוים

  .  ועוד, יפ'ג, ידר'למשל פריג. מהשימוש מאבדים את האופי הנרכש

  . מגיע למסקנה שלא הוכיחו לו אופי מבחין נרכש עובר על המבחנים ובית המשפט

   הפנקסןיקות

   סימןתחיקמ
) 5' תיקון מס(

  2003-ג"תשס
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  ? מהם המבחנים?מתי יש לנו אופי נרכש

  

  .א אגודת הכורמים נ חברת הכרם בעמ"ד ע"פס 05941/

   .תירוש מיץ ענבים טבעי. 2מיץ ענבים מענבי מוסקט . 1: י מסחרני סיממערערת היו שנל

 תירוש . בטענה שאין לסימן אופי מבחין, 39, 38'  לפי ס בקשה למחיקת סימני מסחר נגדםהגישו

הטענה הייתה שתירוש הוא בעל אופי תיאורי ולא זכאי להכיר בו כבעל . זה משקה העשוי מענבים

  .אופי מבחין

  .  והאם יש לו אופי מבחין,תיאוריהשם הוא בוחן האם בית המשפט 

לתחתונים זה היה בעל שם  כי אם התירוש היה .בית המשפט בחן את המילה על רקע של המוצר

  .אופי מבחין

  . מיץ ענבים מונח תיאורי לגבי אהותירוש בית המשפט שמע מומחים על המונח תירוש וקבע ש

   ". נרכשת"מכאן הוא עובר למשמעות המילה 

   : לאופי מבחין לפי המבחנים זכה הוא בוחן את השאלה האם מונח תירוש

  .השימושופת תק .1

 .מידת הפרסום לה זכה ויצירת הקשר בין זה .2

 .היקף השימוש .3

 . או אמצעים אחריםבאמצעות סקר - אמצעי זיהוי .4

  

  .דהיקפי פרסום סקר ועו, שהמוצר משווק שנים רבות. הביאו נתונים שיש לה שוק הכי גדול

  . ודוחה את הטענה, ש מגיע למסקנה שלא נרכש אופי מבחין"למרות הכול ביהמ

  

 השימוש ההיקף איך .ועלקורה בפיש חשיבות למה שלפיכך כשעוסקים בסימני מסחר רואים ש

  . אנשים מזהים את המוצר

  ? סחר כדאי לי ישר לרשום אותו מהאם כשיש לי סימן : מכאן השאלה

  .לא תמיד: תשובה

  .וג הסימן אם זהו מונח תיאורי כדאי לחכות כדי שיצור את האופי המבחיןתלוי בס

  .  למי שיש אופי מבחין טבעי כדאי לרשום אותו כמה שיותר מהר,אבל

 אבל גם לא בטוח כי .מקרה שעשויה להיות בעיה עם הרישום שלו כדאי אולי לחכותכלומר ב

  .לא להשקיע במוצר יותר מדילעיתים כדאי לדעת את עמדת הרשם כמה שיותר מוקדם כדי 

  

  ? מה ניתן לעשות עימו ?מה המשמעות של סימן מסחר

        זכויותיו של בעל סימן מסחרזכויותיו של בעל סימן מסחרזכויותיו של בעל סימן מסחרזכויותיו של בעל סימן מסחר: : : : ''''זזזזרק רק רק רק פפפפ  זה מופיע בכול פרק

מו התקף של אדם כבעל סימן מסחר יזכה אותו לשימוש ייחודי בסימן וריש  )א(  .46
ף לכל תנאי וסייג בכפו, המסחר על הטובין שלגביהם נרשם הסימן ובכל הנוגע אליהם

  .הרשומים בפנקס

לגבי , או זהים בעיקרם, היםזכמה בני אדם רשומים כבעלים של סימני מסחר  היו  )ב(  
, ם היחיד של הסימןויהיו זכויותיו של כל אחד מהם כאילו היה הבעל הרש, טובין זהים

ה בסימן המסחר אלא במיד ידמוש ייחו לשיאך לא יזכה הרישום איש מהם לעומת רעהו
  .שהרשם או בית המשפט העליון קבעו לכל אחד את זכויותיו

  

  ידיחוילשימוש  כותז
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 אלא מספיק שזה יהיה דומה , בעניין של הפרה לא צריך שהסימן יהיה זהה בהכרח– 46' ס

  .  אלו מבחנים הזהים לכשרות הרישום–. ומטעה

  

  '   לפק50' ס

 בעל -בפקודה זו ( בעל סימן מסחר רשום להרשות לאדם אחר ירשא  )א(  .50
  .כולם או מקצתם, להשתמש בסימנו לענין הטובין שלגביהם רשום הסימן) שותר

ורשאי הרשם , שמה לפי הוראות סעיף זהרם נאהיה תוקף לרשות אלא ילא   )ב(  
  .לרשום אותה בכפוף לתנאים ולהגבלות שייראו לו

סקו בהתאם לרשות עוד בעל רשות משתמש בסימן לענין הטובין במהלך עכל   )ג(  
מן בידי בעל הרשות יסביראו את זכות השימוש , תנאים או להגבלות שבהובכפוף ל

  .כשימוש ייחודי בידי בעל הסימן

מסחר  האם הוכח להנחת דעתו שהשימוש בסימן,  רשאי לרשום רשותםהרש  )ד(  
  .לענין הטובין שלגביהם מתבקש הרישום אינו נוגד את תקנת הציבור ואין בו כדי להטעות

  

  :רת סימן מסחרלהפבפסיקה מבחנים 

בין הסימן הרשום לבין הסימן , ההפרה נבחנת בגין השוואה בין הסימנים -דבר ראשון  .1

  . בהקשרים אחרים של המוצרולא , המפר

  : מתי יש בסימן דמיון בכדי להטעות - מבחנים ליסוד

  . ועודלשון הכתוב, ת הסימנים צור,ה יכול להיות צבעיםז - האם המראה דומה .1

 .אם היגוי השגור של אותו דבר יש דמיון בצליל ה– מבחן הצליל .2

הבדל בין מוצרים יש . וג הלקוחותס,  מתחשבים בהגדר בו מדובר– נסיבות המקרה .3

בגדי נשים על למשל אם נדבר . המיועדים לסוג לקוחות אחד לבין סוג לקוחות אחר

ד ווע.  אינטרט או חנות–צינורות השיווק נסיבה נוספת למשל .  חליפות לגבריםת מעול

 .היבטים

 . מבחן השכל הישרבסופו של דבר המבחן הוא 

  

  :ל בדוגמא"נדגים את הנ

  .מ"אפנה בע   O &H   '  ביבי נ– 093577/א "רע

  . smart original  :  סימן מסחריש   O &Hל 

ברישום של הסימן יש  –ין יסמרט פש -  smart fashion:  סימן רשוםיש יצרן אפנה ,ביביל

  בה נכתב שרישום סימן זה לא יתן זכות שימוש ייחודי במילה ) רגילה ונפוצה(ות הודעת הסתייג

fashionאלא להרכב הסימן בלבד,  בנפרד    .  

  . smart fashion זה דומה ל smart originalביבי טען שיש הפרה של הסימן כי 

  . מדובר באותו תחוםמה גם ש

 הוא הדגש smart ולכן השימוש במונח העיקריהמונח שהמונח סמרט הוא שלו אומרת הטענה 

   .  הצליל דומה, אותה מילה. טעיה בקרב הציבורשמאפיין את המוצר שלו ולאור זה נוצרת ה

  

  

  

  ןסימבלשימוש  שותר
  ) 1' תיקון מס(

  1999-ס"שת
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  היו,אבל. והוא עשוי לעמוד בתאי דמיון הצלילהמונח סמרט יש לו דמיון בית המשפט אמר ש

   :  כאן סכנה להטעיהשאיןגורמים בעקבותיהם קבע בית המשפט מספיק 

  . הצבעים שהיו היו שונים .1

  . זה לא אותו דבר– smart fashionלעומת  smart originalוית של המוצר נכתב והת .2

 ולכן זה לא ,וצרים שלו רק בחנויות שלוממוכר    O &H -צורת השיווק  – העיקרי רהדב .3

 .  יכול להטעות

למונח . ית המשפטהוא מונח שיש לו משמעות מילולית וגם זה השפיע על ב smartהמונח  .4

smart של ביגודבתחום הזה משמעות מילולית אין  . 

   

 . ולכן זה השפיע למה נתנו לו לרשום סימן מסחר

  .נקבע שאין הפרה

  

  דוקטרינת הדילול

  . ההטעיהטרינת מניעת בצד לדוקכעומדת הדילול טרינת בתי המשפט בישראל הכירו בדוק

משני ,  ליצרןא שרוצים להבטיח זיהוי של המוצרשהמטרה של סימני המסחר הי עד עכשיו אמרנו

  . כדי למנוע הטעייה של הציבורוהשני , על זכות הקניין של היצרןהגן לאחד : שיקולים

  .להתנגד לשימוש בטענה של דילוליהיה  עדיין ניתן ,הוסיפו שגם אם אין הטעיהלזה 

  

 . מרכזי בעניין–. ד בקרדי"פס

ה שימוש בסימן מסחר חזק ללא רשות המביא לשחקה  הוא מצב שבו נעש- דילול מוניטין

  . נחיל אצל צרכניו שהסימן הצליח לה והייחודיתהאיכותיתוטשטוש של התדמית 

   .תחרות לא הוגנתשל ונח הכניסו את זה לחוק תחת המ

  :לדוקטרינת הדילול יש לעמוד בארבע תנאיםעל מנת להיכנס 

 .כ חוצה גבולות" בד– .קיומו של עסק מפורסם .1

 .מוצר הספציפיעבר ל גדולה החורגת מ קייםציאות שיש סימן מסחרמ .2

בשל קש הרישום במשל ו  לקדם את עסקידבסימן המבוקש נוע השימוש כיקיום הוכחה  .3

 .סימן המפורסםהמוניטין הנצבר לבעל ה

  . זה סעיף סל כללי–. התנהגות שחורגת מסטנדרט של תחרות הוגנת .4

  

  :ינת הדילוליש שתי סיטואציות המתאימות לדוקטר

  .  למשל בגדים ובגדים–. כשמדברים על אותו הגדר כשאין הטעיה .1

 .  למשל אופניים ובגדים–. כשמדברים על הגדרים שונים .2

   

 כשמדובר בסימן שהוא כל כך שגור שאם .הרחבת הגנה גם לתחומים נוספיםלעיתים מדברים על 

  . גם אם הוא לא מטעה, נשחוק את הסימןנעשה בו שימוש 

עשו בו שימוש לכן ושל ערך מיוחד יוקרה  שלמשמעות  קיבל עם השנים "קרטיה"המותג  למשל

  .  ועודלבגדים, וניותכ למ,יםילאופנ



  זאב אינגבר :  סכום                                    .קניין רוחני בעידן הטכנולוגי                                    בר אילן ' אונ
 מסחרי: מסלול -ר גלעד וקסלמן                                      תואר שני "ד                                                   2008/9  ט"תשס

 42

הוא פוגע בערך של המותג . המותגעשה לזה שימוש לגלידה וזה הפחית את הערך של ושהו ימבא 

אומר אתה לא פט בית המשוהוא נבנה מהמוניטין של קרטיה שאומר שזה ארטיק איכותי ולכן 

  . יכול לעשות את זה

 האם נדרש פגיעה או בינתיים לא ידועכי .  את סוגית הדילולהציבית המשפט לא מ, לדעת המרצה

  .  מעין עשית עושר ושימוש במוניטין הגם שאין פגיעהשישמספיק 

  

  .חברת התה של הודו' רי נ' דלתה לנג0610639/א " דנ–ד "פסב

 תפקידה להגן על המוניטין של התה ,מסחר והתעשייה של הודומשרד ההודו בחברת התה של 

  .  בעולםיהודה

  . של החברה, מחבל בנגל, זהו תהלינג 'רגד

    .לינג הגיע גם לישראל'דרג בסימן של, שנים רבות, יצרת תחתוניםימשהיצרנית 

   .הל והפסיד"את זה בחוסתה לתקוף יהחברה נ

  . ול בטענה לדילניסו גם בישראל במקרה זההם 

  

   : האם ראוי להכיר בדוקטרינת הדילול  השאלההוא בוחן את שבית המשפט אומר

 . יש בזה פגיעה– .זה משפיע, לעומת תה ,תחתוני נשיםזה שאלו  .1

אם לעומת זאת . בחירה תמת לב נראית זה לא? למה הוא בחר את השם דרגלינג שאלה ה .2

 .אולי יש כאן תום לבאז זה כמו דרלינג 

גם אם היא לא פועלת ,  אותה עם אותו תחוםזה יכול לזהותאותה חברה התחום עד כמה  .3

תיתן חסות באמצעות המותג שלה תרשום או מידת הצפי שאותה  חברה . בתחום זה

יכול  זאם הרחיבו לתנורים אאז . לתנוריםו את השם רחיב קרטיה ה,למשל. לאותו תחום

  . ו אחר עשויה להיות פגיעהואז אם יתנו את השם למישה, שירחיבו גם לבגדיםלהיות 

  

  . ההטעיה והיא נבחנת ללא יסוד ההטעיההדילול היא במקוםטרינת דוק

  

  

  

  

   

  .11 ' שיעור מס-9.2006.23       

  .  המייל של המרצה– il.co.hfn@wekselman     :מבחן לדוגמאפתרון  –שיעור חזרה 

  בעידן הטכנולוגי רוחני בקורס קניין מסכם מבחן  

  ר גלעד וקסלמן "ד

מפעל ה"). החברה: "לן הל(מייצרת קוביות משחק לילדים ה ה של חברהוא בעליהאבי  
משחק מיוצרות במפעל במספר הקוביות . משחק נמצא בבאר שבעהלייצור קוביות 

  . יםאלא בצורת משוש, מקובלת של ריבועיםהולא בצורת , גדלים

 בחומר החברהמשתמשת , מיוחדות במפעל בבאר שבעה ותקוביהעל מנת לייצר את  
אותו חומר מיוחד  .החברהנדס שעובד במפעל של המ, תח בידי דניו אשר פ,מיוחד
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באופן , )למשל, יותר מפלסטיק( של גמישות הוא בעל תכונהקוביות השממנו עשויות 
חומר האבי שומר את נוסחת . ינו רעילוא, קוביותהשמקל על ילדים קטנים לשחק עם 

  . המזכירה אצל הקוד לכספת נמצא במגירה כאשר הברהחבכספת שנמצאת במשרדי 

ן הבקופסאות שעלי, ארץהמשחק נמכרות בחנויות צעצועים שונות ברחבי הקוביות  
  ". גמישות של אביהקוביות ה: "יחד עם לוגו , דבהמוטבע ציור של פו 

מירבית לציבור המשחק בצורת שתבטיח את חשיפתן הקוביות שביקש לשווק את ,אבי 
, עוסקת בבניית אתרי אינטרנטה, "הבונה" לחברת בשם הפנ, פוטנציאליהרוכשים ה

 אתר האכן בנת" הבונה"חברת . שלו החברל אתר אינטרנט הוביקש ממנת שתבנ
, האתר כולל עמוד שער מעוצב בצורת משושהכש,  של אביהחברהאינטרנט עבור 

  . $  50,000" הבונה"אתר שילם אבי לחברת הבגין . משחקה לצורתן של קוביות הדומב

ן נמכרות השונות שבהמשחק ה אבי תמונות של קופסאות העלהאינטרנט הלאתר  
  . וא מבקש לרכוש הכך שכל גולש באתר יוכל לבחור איזו קופסת , קוביותה

עלות לאתר תמונות של ה גם מאפשר לכל גולש להחברהאינטרנט של האתר , בנוסף 
עלו הו, אפשרות הזוה את וואכן גולשים ניצל, שחק שונות או של דובי צעצוע מביותוק

  . לאתר תמונות של קוביות משחק ושל דובי צעצוע

 העניק פרס כספי לתמונהועלו לאתר והיפות שהתמונות האבי אף ערך תחרות בין  
  . זועם הדב ה של ה תמונ-הזוכה

  :  בפני אבי מספר בעיות כעת עומדות 

  צטרף כשותף ה, השנה בתחילת החברהשעזב את , כי דני, הלאבי נודע במקר  . א  
ב מאותו "ה בישראל ובארהשמייצר כסאות למכיר, למפעל לייצור כסאות 

  ). ציוןהמ  20%( קוביות המשמש לייצור , יחומר שפיתח דנה

  בו נטען כי אבי אינו רשאי , טיםפקת סרה לה ידועהאבי קיבל מכתב זועם מחבר  . ב  
דמות לאלתר מכל הסיר את הוכי עליו ל, דבהלעשות שימוש בדמותו של פו  

  ). ציוןהמ  20%( משחקים שלו האריזות 

  קים ה - הל שיווק בחבר" סמנכהיהש,  יואב-תברר גם כי עובד אחר שלו הלאבי   . ג  
קוביות ה"לוגו האשר משווקת קוביות משחק לילדים תחת , ה מתחרהחבר 

ינן הקוביות ה. ןה ללא כל ציור על גבי,בקופסאות בצבע אחיד, "גמישותה
  .  גדלים אך במימדים שוניםה בשלושהבצורת משוש

קוביות ה"לוגו ה לרישום סימן מסחר על הגיש בקשהשיואב , עוד נודע לאבי 
  ". גמישותה

ת שאיתם גדולוהצעצועים ה לשתי רשתות השיואב פנ,תברר לאבי הבנוסף  
  ". גמישותהקוביות ה"ן לרכוש ממנו את הציע להאבי עבד במשך שנים ו

נגל 'תחת הג, יואב יצא במסע פרסום נרחב לקוביות שהוא מייצר
  ) מהציון40%_. "הקוביות הגמישות של יואב הכי טובות"

  :הנכם מתבקשים

  .ג לעיל-קרים המפורטים בסעיפים א מהמד לאבי בכל אחץלייע

  . הקפידו לחלק את זמנכם בתבונה, הבחינה שעתייםמשך 

 !בהצלחה 
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  .המרצהשל המבחן פיתרון 

  'שאלה א

  :לפיתרוןנקודות 

כגון ,  דברים נוספים יתכן שניתן לדבר על. זה העיקר.מדובר בדיני סודות המסחרבשאלה זאת 

 אין רמזים בשאלה מי שלא היה כותב לא היה יורד לו ניקוד ומי שכן יכניס זה גם , אבל.פטנטים

    .בונוסהינתן  ויכול לבסדר

  :צריך לדבר על דיני סודות מסחר

  :יש לדון בשלוש התנאיםלצורך כך  .ומה הוא, סוד מסחרמדובר באם שלב ראשון שיש לבחון ה

 . לא ניתן לגילוי בנקל .1

 . כי היא נותנת יתרון כלכלי. נוסחה מעצם טיבעה היא סוד מסחר .2

  . לשמירה על הסודהאם ננקטו אמצעים סבירים .3

נת להגן שהוא נקט באמצעים סבירים על מ - יש לדון על שלושת התנאים ובעיקר בשלישי, כאמור

  .השאלה האם כשזה אצל המזכירה במגירה הוא אמצעי סביר. על הסוד

  .סוד מסחרעשויה להיחשב נראה שנוסחה של חומר רועון שלנו יבאעל פניו 

  

זה לא ,  מסחר לא תלוי בפיתוח של משהו סוד.הפיתוח ים לענייןינטו מסחר אינם רלותדיני סודו

  .ם בדרכים אחרותווצר גייכול להסוד . דיני זכויות יוצרים

  

זה לא מוסדר בחוק אלא ?  האם לבעלים או לעובד  ?למי הזכות בסוד: הבאה היאהשאלה 

  .בפסיקה

  . תן לעשות היקש מדיני זכויות היוצריםינ

 מדיני זכויות  יש לעשות על דרך ההיקש את המבחנים,לפי הפסיקה היא תהייה של המעביד

  . היוצרים

יד ועל כן השאלה היא האם הסוד שייך לחברה כמעביד או לדני לאמור שמדובר ביחסי עובד ומעב

  . מעצם הפיתוח שלה

ושאר המבחנים מדיני ? התשובה צריכה לומר לאיזה צורך זה היה האם במסגרת תפקידו ועבודתו

  .  זכויות היוצרים

  . יכול להגיש תביעההוא  יאז, המעביד/ נגיע למסקנה שהזכויות של החברהאם 

יצר ימותר לו להשתמש בסוד כד י לאזי  בדהעו/ המפתחם למסקנה שהזכויות של ומגיעי, ואם לא

  .ואין הפרה, ותאאת הכיס

  

  כלומר 

  ?האם יש סוד: בדקנו שלב ראשוןב

  ? המסחרסודהבעלות ב של מי : בדקנושלב שני

  .בהפרת סוד מסחר או גזל סוד מסחר:  נדוןשלב שלישי

  . של סוד מסחר יש את שלושת המצבים בהם יש גזל 6בסעיף 

  . למשל שימוש תוך הפרת חובת אימון מהווה גזל סוד מסחר
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באותה נוסחה שהיה של , מי אמר שהוא השתמש באותו מידע? יש לבדוק גם אם יש כאן שימוש

  ?המעביד

  .בהנחה שזה לא שייך לו אלא לחברה, על פניו נראה שכן ושיש כן הפרה של סוד מסחר

  

   הנקודות20 הללו יקבל את מלוא מי שהיה עונה את שלוש החלקים

  :למשל, ניתן היה לקבל בונוס

  .מי שהיה מזכיר את עניין הפטנטים

ב והשאלה האם " כלומר המוצר שווק גם בארה.ארצות הבריתואו מי שהיה מדבר על ישראל 

  ? האם מותר לו להשתמש בסוד מחוץ לארץ? סודות המסחר הם טריטוריאליים או לא

   

  . מדובר על זכויות יוצרים בקוביות. לא שייך לכאןפסק דין אינטרלגו 

  

   'בשאלה 

  . ויש לדון בשאלה האם מדובר ביצירה מוגנת, מדובר כאן בדיני זכויות יוצרים

 לדבר על העילות העיקריות "מתחת לאדמה"חפש למדובר על סימני מסחר ואין צורך  לא :ההער

לא .  שהוא נרשם ככזהןאינדיקציה באירועופו הדוב אינו סימן מסחר ואין , עוררשהאירוע מ

כנס יאין צורך להגם למדנו גם על סימני מסחר מוכרים היטב ולא על עוולת גניבת עין לפיכך 

  .דותושיכתוב בכול זאת לא ירדו לו נקי מ. לנושאים אלו

מדובר ביצירה כזי הוא דיני זכויות יוצרים יש לדון בשאלה הראשונה והיא האם המרכיוון ה

 ה להיחשבעשויהאם יצירה ציורית של דמות מקוריות וכולל יש לדון במבחנים כולל  ו? מוגנת

   .דונלד דק וצרלי צפלין, העניין למדנו שני פסקי דיןצורך  ל.מוגנת

לאחר מות  שנה 70ב הוא יירה מוגנת יש להזכיר שתוקף ההגנה הוא ושנגיע למסקנה שפו הדלאחר 

עדיין היצירה מוגנת או האם . היוצר ולהציב את השאלה הזאת לגבי תוקף היצירה באירועון

 ממות  שנה70אמורה להיות שהיצירה מוגנת שלא חלפו ה התשובה . שהיא הגיעה לנחלת הכלל

   . הוא חברה בוחנים זאת ממות היוצר בשר ודםעליםבאם הגם  .צרוהי

   ? היא מי הפר ואיפה ההפרה ,ההבאה שיש לדון ביה הסוג

   .לאעל קופסה היא הפרה של זכות יוצרים או הטבעה של הציור של פו הדוב האם 

   .ים שמכוונים לדברים שלא למדנו עליהםבאירועון נתוניש 

והאם זה משנה לצורך , העלו תמונות אחרותאם  ה?עד כמה זה דומה גם עוררת היאתמש שאלה

   .האחריות של אבי כי הוא לא העלה את התמונות

לאינטרנט מהווה  ,ן ציור של פו הדבהיהגם שהאריזות שלו יש על, לציין שהעלאת התמונותש י

וגם הפרה של , הזה מדובר בהפרה של זכות העתקה במקרה – איזה ןהפרה של זכות יוצרים ולציי

  . העמדה

  : להעלות לאתר תמונות של קוביות משחק של גולשים האפשרותן בעניי

אם משל  ל.לדון בזה יש – עצמם של הגולשיםקודם כל שהאחריות על זה היא ן יש לציי ,תשירא

עם תמונה של פו אל . אין כאן הפרה צעצוע שלו גולש מעלה תמונה של עצמו מחזיק קופסה עם

  . הדוב כן תהייה הפרה

   .נייןאבי לצורך הע = גם של אתר האינטרנטהאחריות היא  ,שנית

   .ולא ישירה, להגיע לאבי היא באמצעות הדיון באחריות עקיפהדרך 
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  . יקבל בונוס"הבונה"שדן באחריות חברת מי 

    

   'גשאלה 

   .יחסי עובד ומעבידאי תחרות במסחר בעיקר בהקשר של דיון בסימני מסחר ודיון בסודות 

  . שסימן מסחר מחייב רישום כדי להגן עליולציין  ?הוא נרשם האם ?מהו סימן מסחר

  . התשובה שכן ? האם לוגו כשיר להירשם לסימן מסחר או לא

של הקוביות יכול להיות גם המשושה הצורה או / ו רשום" הגמישותקוביותה"מונח שהובהנחה 

  . סימן מסחר

  . טבעיכסימן מסחר ביצירת אופי מבחין ואופי מבחין לדון בהקשר לכשירות להירשם יש 

  . להיות גם אופי מבחן נרכשיכול 

 הנטייה לא להתיר עליהן רישום של סימן הקוביות הגמישות מכיל שתי מילים תיאוריותהמונח 

לחילופין יש להוכיח שהמילים הללו או .  של שתי המיליםצירוףכחר ואם כן ירשם הסימן מס

  . קיבלו אופי מבחין נרכש

  . הפרה של סימן מסחריש לדון ב, מבחנים הללובהנחה שעברנו את כל ה

  .נסיבות המקרה. 3המראה . 2הצליל  .1 :על מבחן משולש שלדיברנו 

 "הקוביות הגמישות"שמות דומים יש . בהן יש כאן צבעים שונים ויש היבטים שוניםלדון יש 

   ?ת של אבי יוצרת אופי מבחין או לאהתוספאם ה. "הקוביות הגמישות של אבי"ו

   .ל לפי העובדות"דברים הנישם את כל הישיש לכמובן 

הם היו בצבע אחיד ללא , בצורה של משושהעושים זאת הם , מייצרים את זה במספר גדליםהם 

   .דברים שיש להם חשיבות רבה לעניינינואלו – ב עליהםוציור של פו הד

מהלוגו למרות שאין  כחלק צמו יצר אופי מבחיןע פו הדובדן בשאלה האם לקבל בונוס מי שניתן 

    .יות בוולו זכ

  

תחרות מותרת אי  .בהקשר זה פסקי דיןלמדנו . התחרות סוד מסחר ואי יש לדון בענייןבנוסף 

  . בתנאי שהיא מגינה על אינטרס לגיטימי

   ?אן כולדון מה האינטרס הלגיטימי הקיים  ? האם יש כאן פגיעה באינטרס הלגיטימילדון  יש

יכולה להיות סוד מסחר האם זה רשימת הלקוחות האם רשימת לקוחות  ?סוד המסחר כאן מהו 

  ? בכלל

   

 להיחשב כיצירה עשויפרסום . הכוונה הייתה לדיני זכויות יוצרים בחלק האחרון אחרונהנקודה 

על ובר  ד.ת לכשעצמו נשוא ליצירהיכול להיו " טובותיכ הגמישות של יואב הקוביותה"והמונח 

 הזה או חאלה האם המונשהנשאלת  .ד דוד הכי טוב שדובר עליו"וגם פס, ד ויטמן בהקשר זה"פס

      ? שוא לכשעצמו ליצירה מוגנתנהמונח הקוביות של אבי הוא 

  

  . שזה עולה מהאירועוןהגם , ין כי לא למדנו על זהגניבת ע תעוולצורך לדון באין 


