
המידעבעודו
דויטש!מיגלמאת:מטחר"וטודותמטחריות"עוולותעל

כלל·
הראויההכותרתמהיאותישואלהיהדויטשמיגלפרופטוראם

הוגנתלא"תחרותבשםבוחרהייתיוהמעמיק, 2המקיףלחיבורו

תוכנואתמאודההולמתמושכתכותרתזוהילדעתיהמידע",בעידן

החיבור,של

והבעיותהמיוחדותהתופעותבזיהויהואהחיבורשללבו

רוחנייםתוצריםטביבהמטחריתמהתחרותהעולותהמשפטיות

פתוחהמידעבחברתהאלקטרונית,והתקשורתהאינטרנטבעידן

מתאפייןהמידע,עולםחיים,אנושבוהחדשהעולםומודרנית,

הרוחניבקנייןרבהבמידההמתמקדתעטקים,ביןחופשיתבתחרות

הנכטיםהםבפרט,הרוחניוהקנייןבכלל,המידעהעטקים,של

בנכטיכיוםמצויהאנושיהעושרעיקרעטק,כלשלהמרכזיים

יצירות,מותגים,לרבותהאדם,שלהרוחנייםובתוצריםהמידע

שבהםובמידהבאופןתלוייםואלהמטחריים,וטודותהמצאות

עליהם,מגןהמשפט

הטודותודיניהוגנתהלאהתחרותדיניגםכמוהרוחני,הקנייןדיני

שלטיבותיהבטלטלה,האחרונותבשניםנמצאיםהמטחריים,

חברתשלואופייההמודרניתהטכנולוגיהכמובןהןהטלטלה

חיים,פועלים,אנושבההדרךאתהמשניםהמודרנית,התקשורת

המידע,בטביבתושירותיםטחורותוצורכיםמבליםעובדים,

המידעבעידןהעוטקיםוהמשפטניםהפילוטופיםהחוקרים,בין

המשנהממששלמהפכהלפנינואםבשאלהעזותמחלוקותקיימות

שמאאוונורמות,תרבויותחיים,אורחותערכים, , 3עולםטדרי

זאת,עםובמשמעותם,בהיקפםמוגבליםוהתפתחותשינוילפנינו

וללמודלבחוןצורךשישומטכימיםיודעיםהכולהמחלוקות,ולמרות

ישוכיהחברה,עלהשפעתםואתהטכנולוגייםהשינוייםאתהיטב

דביניםמדבריםאנוכאשרגםהמשפט,שלמתמידלעדכוןמקום

במשפט,ולאעושרעשייתדיניכמווקבועיםותיקיםובמושגים

למנועהחובהלביןתחרותלעודדהרצוןביןלאזןוהצורךנזיקין,דיני

הוגנת,בלתיתחרות

הדיניםאתולעדכןלהתאיםהמנטהבחיבורמדוברלדידי,

גישתוהמידע,לעידןאלה,בנושאיםוהמוכריםהוותיקיםהקיימים,

עוטקאינודויטש,פרופ'המחבר,ועניינית,צנועההיאהחיבורשל

המטלוללתקשורתהטפרובביתלמשפטיםהטפרבביתבכירמרצהלמשפטים.דוקטור

(תשט"ג)השנהלאוריצאהמטחירתהתקשורתידניטפרולמינהל.המכללההאקדמי

וכלכלה.משפטלמהקריהמכוןבהוצאת

מודעהואזאתיעםהקיים,הטדרעלתיגרובקריאתבמהפכות

עלולהשפעתםהמודרניתבחברההחליםהגדוליםלשינוייםהיטב

כיהמחברכותבלטפר,בהקדמהכברלמשל,כ,ךהשונים,הדינים

שונים,רוחנייםתוצריםפיתוחעללרובנשענתעטקית"תחרות

מוללהם,ביחטויתרונובלעדיותואתלשמרמבקשהעוטקאשר

 , 4מתחריו"

כי:מדגישהואלטפרבמבואובהמש,ך

להעלותכדיבהםישהאינטרנט,ועידןהטכנולוגית"הדינמיות

לפניאךזהבתחוםשנכתבולחיבוריםביחטארכאיתמעטתחושה

פרטיםהתיישנותשהרי-הדיניםבפרטירקלא,זאתשניםר 5-סר

גםאלא-משפטיענףבכלשגורהמשפטייםבהטדריםשונים

למצער,במרכזם,העומדיםמטוימיםמשפטייםלעקרונותביחט

 , sאלה"במוטדותמחודשעיוןמחייבהדבר

שלשאלהטימנימציבהמידעעידןכילכךהכותבמודעכןכמו

הרוחניהקנייןהגנתשלהתאורטיהצידוקלשאלתבנוגעממש

 , 6בפרטיוצריםזכויותודיניבכלל

הקייםהמבנהכלפניעלהמרחפיםהכדביםהשאלהטימנילמרות

ההגנהועלאלהבנושאיםהתחרותדיניעלהרוחני,הקנייןדינישל

מעמיקמפורט,למטעהמחבריוצאמטחר,טודותעלהמשפטית

לחלקניתןהמטעאתאלה,לכלהנוגעיםהדיניםבפרטיויטודי

ובקיא,מעודכןאמן,בידגולשהואבכולםמטלולים,לשלושה

בטפר?מה

חריות oמעוולותחוק-ראשוןשער . 1

לכנותו)מעדיףשדויטשכפיהראשון,השער(אוהראשוןהמטלול

"חוק(להלן:ר-999תשנ"טמטחריות,עוולותבחוקהדיוןהוא

 ~לאיטורהחוקהצעתשלהטופיהתוצרשהואמטחריות"),עוולות

6 

נבו.בהוצאתלאוריצאהטפר(תשט"ב).מטחרוטרוותמטחריותעולוותדויטשמ'

עמודים. 954בטפר

 L. Lessig Code and Other Laws ojCyberspace (New York ,למשל:ראו

) 1999 . 

 . 23בע' , 1הערהלעילדויטש,

 . 38בע'שם,

היוצרים"זכויותנטימיאןוא'קרניאלייראוהיוצרים,זכויותבתחוםהחדשהאיזוןעל

גמשפטלעיהמידע"חופשלביןהיוצרזכותביןחדשבאיזוןהצורןהמידע:בעידן

 . 191(תשט"ג)

 87המשפט



·YAMAH 

~ 

פרטנידיוןנערךזהבמטלול . 7ו 996-תשנ"והוגנת,לאתחרות

בנוגעהןהמוניטין,עללהגנהבנוגעהןבחוק,שנקבעובהטדרימ

הוגנת,בלתיתחרותהמהוויממעשימשלמטוימימטוגימלמניעת

כפיבחוק.הקבועותהחדשותהמיוחדותלתרופותבנוגעוהן

בליוויהחוקשלבעיצובושותףהיהעצמוהואמציין,שהמחבר

המשפטימבמשרדהמפורטימדביונימהןהחקיקה,הליךשלצמוד

הואהחוקשלטיפורואכן,בכנטת.בוועדההארוכימדביונימוהן

הצעהשעיקרההוגנת,לאתחרותלאיטורהחוקהצעתביןהפער

מטחריות,עוולותחוקובין , 8הוגנתלאתחרותעלכלליאיטורלקבוע

כלליאיטורכוללואינוו, 999בשנתהתהליךשלבטופושחוקק

 .כאמור

והברורההמפורשתבקביעתוהנלהביממהתומכימהיההמחבר

לאזועמדתואולמבחוק,הוגנתלאתחרותשלכלליאיטורשל

עניינימשלארוכהבשורהעמדתוהתקבלהלאגמכךהתקבלה.

עוזהרהיבולאהכנטתחבריאחת:בעיהכולמהמשקפימנוטפימ

עטקימשלפטולותלהתנהגויותברורימאיטורימבחוקלקבוע

לטלקבמטרההיצףבמחירימטחרמוניטין,גזלתאזרחי,שוחדכגון

 88המשפט

עיטוקחופשולאפשרתחרותלעודדהשאיפהועו.דמתחרימ

המפלגה)מרכז(וחבריעטקימבעלישללחצימגמכמומקטימלי,

המחבר.שלהמקצועיותעצותיועלגברו

שלוהחשובהמפורטהדיוןלפניועודהראשון,בשערכבראולמ
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הציראתמגלימאנו , 9 ).ר.י.ש.אפרשת(להלן:בע"מצריכהומוציר

ובמופתימבאותותולהוכיחלטעוןמבקשהמחברהטפר.שלהמרכזי

הכלליהאיטוראתלהשמיטמפורשבאופןהחליטשהמחוקקאףכי

במשפטלהצביעניתןשלמעשה,הריהוגנת,בלתיתחרותשל

שכזה.כלליאיטורשלקיומועלהישראלי

בכלואולירבימ,במקרימכילהראות,ומצליחטוען,המחבר

שלכלליאיטורהישראליבמשפטלמעשהישהחשובימ,המקרימ

אחרחלקואילוהרשלנות,בעוולתמצויחלקוהוגנת.בלתיתחרות

ריות.מטחעוולותבחוקשנקבעהחדשה,תביעהלעילתלייחטניתן

המעניינימהמשפטיימהמכשירימבאחדלדעתיגממדובר

משמעותי.שימושבהמנעשהלאשעדייןבחוק,שהוטפווהחשובימ

ידיעלצרכנימשלהטעיהבגיןתביעהעילתלעוטקמעניקהחוק



ו 98ותשמ"א-הצרכן,הגנתלחוק 2בטעיףהאטורהאחר,עוטק

להרחבהמאודרחבבטיטכאןישהצרכן")ס!.הגנת"חוק(להלן:

פעולותשלרחבמגווןעלהקיימהאיטורשלולאכיפההאיטורשל

בחוקהקבועהרחבהטלמושגלפיכ"הטעיה"להיחשבשיכולות

מרחיקותההשלכותאתלהזכיררקניתןזהבהקשרהצרכן.הגנת

המודרני,והשיווקהפרטומעולמעלזהמשפטילמכשירשישהלכת

אתולהטעותשולללהוליךהניטיוןעלמעטהלאבמידההמבוטט

פיעלהטעיהכיובצדק,מציין,דויטשהצרכנימ!!.ואתהצופימ

גילוי.חובותשלהפרהכלומרבמחדל,הטעיהגמכוללת 2טעיף

המקובלותהנורמותאתלשנותשבכוחומכשירכאןשישטפקאין

כלליימחלקיימ,פרטומימולמנועהפרטומ,בעולמבישראל

המטילהזו,עוולה .! 2הטעיהלמעשההמהווימומניפולטיביימ,

 ,! 3בלבדכלכלינזקבגיןמזוהימ,שאינמצדדימכלפירחבהאחריות

 2בטעיףהמופיעהכוזב","תיאורשלהמפורשתלעוולהמצטרפת

לשינויממששלפוטנציאליוצרותהןויחדיומטחריות,עוולותלחוק

בארץ.המטחריהפרטומבעולמ

שצריךהמשפטביתשללפתחומוטלתהמלאכהשעיקרמובן

למשל,זה.בהקשרה"הטעיה"ומושגה"כזב"למושגתוכןליצוקעדיין

כלליימשבחדברימתיהחשובהלשאלהברורהתשובהעדייןאין

כמואמירותגמלכאורה,והטעיה.כזבמהוויממקובלתוהתפארות

בטיטלהוותיכולותמכולמ",הטובימ"אנחנואוו"מטפר"אנחנו

בפיתוחההואכאןשהפתרוןדומההגבול.המוהשמימלתביעות,

תוךהמטחריבתחומהמקובלעלהמבוטטתטבירותשלנורמהשל

לעוטקימהמעניקהמטחרי,הביטויחופששלבערךגמהתחשבות

זה.רגישבתחומכלשהומרווח

לפרקטיקההנוגעבכלהיאלהתעוררשעשויהאחרתשאלה

שלחשיפתמעלהמבוטטטמויפרטומשלוהנפוצההמשגשגת

נמצאימהמכאילוובטרטימ,טלוויזיהבתכניותמותגימושלמוצרימ

באופןהמצלמהמולמותגימושלמוצרימשלהצבתמ .! 4במקרהשמ

בקולנוע,והןטלוויזיהבתכניותהןקיימתפרטומלמטרותבולט

הפרטומיהמטרשליעילותושהריהטעיה,שלברורמרכיבבהמויש

שמנמצאהמוצרכיבעובדההצופהשלאמונורכישתעלמבוטטת

החופשית.בחירתמלפיהכוכבימידיעלנצרךאוטבעיבאופן

עוטקימשללתביעהבטיטלהוותשיכולההטעיהזוגמלכאורה,

מתחרימ.

שערעוטקבחוק,הקבועותהחדשותבעילותהמפורטהדיוןלצד

פילראנטוןצולרבותקובע,שהחוקהמיוחדותבתרופותגמזה

שלוחילוטהשמדהשלטעדמפרימ),מוצרימשלותפיטה(איתור

 .! 5נזקבהוכחתצורךללאפיצוישלהיעילהוהתרופהמפריממוצרימ

 16 .ר. Iא.ש.פרשת-שבןשער . 2

הכלליהאיטוראתלבטטדברכובוגולששהמחברהשניהמטלול

שנקבעהמטלולהואהישראליבמשפטהוגנתבלתיתחרותשל

מדוברכיחולקאין ..א.ש.י.רבפרשתוהידועההחשובהבהלכה

המשפטבביתשנפטקוומהחשוביממהמקיפיממרשימ,דיןבפטק

איטורבישראלנקבעהמחבר,שלגישתולפיהאחרון.בעשורהעליון

וזאתהחוק,שלחקיקתולפניעודהוגנתבלתיתחרותשלכללי

אתהמחברמטבירומפורטמקיףבפרקעצמה.א.ש.י.ר.בפרשת

דיןלקבועכדיבהישכילשכנעומנטהמשמעויותיהואתההלכה

הרוחני,הקנייןבתחומיבפרטהוגנתבלתיתחרותהאוטרכללי

בלתידברכימלנהוגעוטקעלכללילאיטורבטיטגמולגישתו,

במטחר.הוגנות

השפעותלהשישנקודתיתאחתדבילמהעוטקתא.ש.י.ר.פרשת

הקנייןדיניאמהיאשמלדיוןשעמדההשאלהלכת.מרחיקות

מוגנימשאינמרוחניימתוצרימלגבישליליהטדרקובעימהרוחני

מותרהאמכלומר:המטורתיימ,הרוחניהקנייןמדיניאחדידיעל

מדגמימ,פטנטימ,דבינימוגנימשאינמרוחניימתוצרימלהעתיק

נדונוא.ש.י.ר.בפרשתמטחרי.טודאויוצרימזכויותמטחר,טימני

ושיטהאלומניומוחיתוךלעיבודציודאמבטיה,אביזרישלמקרימ

ואשררוחני,קנייןדבינימוגנימשאינמתמונותאלבומילהלחמת

עללהגןניתןכיקבעהמשפטביתהמתחרימ.ידיעלהועתקו

עשייתדיניידיעלובעיקראחרימדינימבאמצעותאלהתוצרימ

לומרשלאטלטלה,יוצרתועדייןיצרהזוהלכהבמשפט.ולאעושר

הרוחניהקנייןדינישלולמשמעותמלתחולתמהנוגעבכלמבוכה,

לביקורתגמהרבות,המחמאותלצדההלכה,זכתהלפיכךבישראל.

 ... ! 7חריפה

 . 2471ה"ח , 1996-תשנ"והוגנת,לאתחרותלאיטורהחוקהצעת

-(להלןעיטוקדרןשירותנותןאונכטשמוכר"מי : 1בטיההצעהכלשוןשם,

ההוגנת".התחרותהלכותאתהנוגדמעשהיעשהלאעוטק),
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 . 289 ) 4נב(

O 1 ()א( 31ט'אתהצרכןהגנתלחוקהמוטיףריות,מטחעוולותלחוק ) 2 ( 27ט'ו (. 

(תשט"ג)המסחירתהתקשורתירניקרניאלי'ראוהמטחריבפרטוםההטעיהעלו 1

333 -344 • 

חברתאתלחייבערןניירותרשותשלבהחלטהאלהבימיםלמצואניתןלכןדוגמה 12

להשוותבחרהפרטוםנאמנות.לקרנותשלההפרטוםאתלשנותדיטקונט""אילנות

שלהקרנותכאילורושםליצורוכןבלדב,הגדוליםהבנקיםשלנאמנותקרנותבין

משפטלהוטיףהחברהאתחייבהערןניירותרשותבתחום.המובילותהן"אילנות"

כלאתולאהגדוליםהבנקיםקרנותאתרקכוללתההשוואהכיהבהרהובולפרטום

למשקיעים.יותרגבוהותתשואותהניבואחרותקרנותוכיהקרנות,

כלכליונזקהרשלנותבעוולתהזהירות"חובתגדרוןתיראובכןהכרוכההבעיהעל 13

 . 126(תשנ"ה)מבהפרקליטטהור"

833בג"ץראו 14 / שם , 586 ) 3נב(פ"דולדריו,לטלוויזיההשניההשרותנימלניק 967

השניההרשותחוקפיעלאטורהזהמטוגטמויהפרטומתכיזמירהשופטקבע

 . 1990-תש"ןורדיו,לטלויזיה

דביני"הפיצוייםברקתועיקרניאלייראוהרעלשוןבדינינזקהוכחתללאהפיצויעל 15

 . 205(תשט"ב)במשספלעיוהשמן"השםהרע:לשון

 . 9הערהליעל ,.ר.י.ש.אפרשת 16

יכולאני ,הפטנטיםדינילחקיקתהמשפטיםמשרדמטעםהציבוריתבוועדהכחבר 17

וטענוחריףבאופןבוועדהחבריםכמההתבטאוהדיןפטקפרטוםלאחרכילהעיד

צריןולאועדהצריןלאהרוחני,הקנייןדיניאתבעצמוקובעהמשפטביתשאם

חקיקה.
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ניתןאמלשאלהמפורשתהתייחטותגמישהמקיףהדיןבפטק

זוהתייחטותבפטיקה.הוגנתבלתיתחרותשלכלליאיטורלפתח

לאבחרהמשפטביתכילומרניתןלמעשה,חד-משמעית.אינה

כלליאיטורשלקיומומפורשבאופןלקבועולאזהבנושאלהכריע

בשמהדברימאתמביאשהואפיעלאףזאת,למרות . 18זהמעין

שניתנוהדיןובפטקיא.ש.י.ר.פרשתבהלכתהמחבררואה , 19אומרמ

כלליאיטורבישראלקיימהיומכילקביעהמטפיקבטיטאחריה

 • 20כאמור

דיומוצקבטיטלהואיןלכתמרחיקתמטקנהזוהיכיהיאדעתי

מחשבהקואותוכיטפקאיןזאת,עמעצמה.א.ש.י.ר.בפרשת

בחובוטומןא.ש.י.ר.בפרשתלהלכהשהובילפטיקתירוחהלךואותו

הבלתיהתחרותבתחומיותרמפורשתלהלכההאפשרותאתגמ

בכלל.הוגנת

עלשעוברתהטלטלההיאא.ש.י.ר.פרשתשללבהלבלהערכתי,

התחרותדיניעלהרחבהמבטדווקאולאוהרוחני,הקנייןדיני

מצויימשאנומפורשבאופןמצייןהמשפטביתהוגנת.הבלתי

בתפיטהשינויימושל 21מואצתטכנולוגיתהתפתחותשלבתקופה

מדביקהאינההחקיקהזו,גישהלפיהרוחני.הקנייןדינישלוביישומ

לראותניתןלאולכןובתקשורת,במדעבטכנולוגיה,השינויאת

משתנהבמציאותהכול.חזותאתהרוחניהקנייןשלהחקוקימדנינימ

במחירגממ,ויצירתייגמישימפתרונותלטפקהמשפטביתנדרש

בחקיקההמעוגנימהמטורתייממהאיזונימחריגהושלאי-ודאותשל

הרוחני.הקנייןבתחומהקיימת

דינישלשהטלטלהבכךהואבהלכהמוצאשאניהעיקריהקושי

לטובתכלומר:אח,דלכיווןרקהיאהדין,פטקלפיהרוחני,הקניין

שנייה"ל"הזדמנותזוכימאלההרוחניימ.התוצרימשלהבעלימ

ולאעושרעשייתדינילפישלהמהאינטרטימועלהרכושעללהגן

הקנייןדיניפיעלבתביעתמהצליחולאאמגמוזאתבמשפט,

אותהואתהגמישותאותהאתמעניקהאינהההלכההרוחני.

השנילצדבטפר)מכונהשהואכפיעוקף""מטלול(אוההזדמנות

ומתעלמת-אלהבתוצרימהמשתמשימשלהרחבהציבור-

חופשיולשימושחופשיתלתחרותשלהממהאינטרטימרבהבמידה

א.ש.י.ר.פרשתהלכתעלזוברוחביקורתחדשימ.וברעיונותבמידע

הולכימבחוגימלאחרונהמושמעתהקיימימהרוחניהקנייןדיניועל

ובריטוןבוודאותבצורךמתמקדתאינהשליהביקורת . 22ומתרחבימ

אלאהמידע,בעידןהנדרשתהשיפוטיתהגמישותנגדיוצאתואינה

הרוחני.הקנייןדיניידיעלהמוגנימהאינטרטימשללעומקמיורדת

את , 24זהאיזוןבמטגרתלהעדיףיש 23רבימבמקרימלדעתי,

פניעלהמידעחופשושלהחופשיתהתחרותשלהאינטרטימ

ביןבבחירההרוחניימ.התוצרימבעלישלהרכושיותזכויותיהמ

בצדקבוחר , 25המחברכמואני,גמהצדק,לביןהמשפטיתהוודאות

עלההגנהבתחומהצדקמהובשאלהנוטפימ.ערכיימובשיקולימ

דויטש.פרופ'לביןביניקטןלאהדנלשישדומניהרוחניימ,התוצרימ

האפשרככללהרחיבושואףהמידעחופשאתברורבאופןמעדיףאני
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הרוחני.הקנייןבעלישלזכויותיהמחשבוןעלגמהכללנחלתאת

המסחריהסוד-שלישישער , 3

המשפטבתופעתהמתמקדבשערימ,הגדולהשלישי,השעראת

כלהנכונהבקלישאההמחברפותחמטחרי","טודבשמהמוכרת

מרכזינכטגמאלאכוח,רקלאהואמידעכוח".הוא"מידעכיכך

המקוריימהטכנולוגיימהתוצרימרובכימטתברהכלכלית.בפעילות

מקובלרישומבאמצעותולאמטחריטודשלבצורהכיומנשמרימ

רובוהמבוטטהמידע,עידןרקעועלזה,רקעעלרוחני.קנייןשל

העצומההחשיבותברורההאמורימ,הטכנולוגיימהתוצרימעלככולו

המטחריימ.הטודותלדיניכיומשיש

בעולממואץבאופןנימהאחרובעשורימהתפתחואלהדינימ

בהמשנערךוהמעמיקהמקיףלדיוןראויימוהמבישראל,וגמכולו,

זה.בחיבור

באיזוןהצורךעומדהמטחריהטודעלהמשפטיתההגנהבבטיט

לביןאח,דמצדהטודבעלשלוהעטקיהרכושיהאינטרטביןהמוכר

והאינטרטמידעחופשעיטוק,חופשחופשית,בתחרותהצורך

ורוחניימטכנולוגיימתוצרימלפתחמנתעלמידעבגילויהציבורי

ידע.אותושלבטיטועלחדשימ

בארצות-הברית,המשפטיבעולמכיומהשלטתהמגמהכיטפקאין

הטודעלהמשפטיתההגנההרחבתהיאבישראלוגמבאנגליה

הנשמעימרדיקליתוביקורתכפירהדברילמרותוזאתהמטחרי,

 • 26האקדמיהבחוגילפעממפעמ

עצמו.בפניטפרלהיותהיהיכולוהמעמיק,הרחבהשלישי,השער

המטחריהטודעלהמשפטיתלהגנהבהצדקההמחברעוטקזהבשער

החוקתיימהכלכליימ,הערכיימ,היבטיו:מכלהנושאאתובוחן

ותוקפהמעמדהמהמהחשובההשאלהנבחנתהיתרביןוהמשפטיימ.

המעניקזההואהראויהפתרוןכיהיאהמחברשלעמדתוהזכות.של

לזכותהקרובימאפיונימבעלתהגנהמטחריתלטודיותלזכות

הדיןברוחוזאתהשיפוטי,הדעתלשיקולהכפופימאךקניינית,

 • 27האמריקני

דינילביןהמטחרטודותדיניביןליחטחשובפרקמקדישדויטש

בשאלותמעניינימלדיונימנרחיבמחלקיממקדישוכןהרוחני,הקניין

שאלותההיי-טק.בתעשייתרבימהמעטיקותואקטואליותמעשיות

ידיעלשנוצרמטחריבטודהבעלותבטוגייתלמשלנוגעותאלה

164ע"עהידועהדיןבפטקוכן , 28עודנ /  , 29בע"מדראגדרניפרימר 99

חוזהבאמצעותלהגבילהמעבידשליכולתואתלמאודעדשהצר

המשפטיהדגשאתוהעבירהעודנ,שלהעיטוקחופשאתעבודה

שלמטחרבטודותלהשתמשעומדאומשתמשהעודנאמלשאלה

 • 30המעבידשלעטקועלמאיימכזהשימוששבהןבנטיבותהמעבי,ד

המחברשעושההמרתקאךהקצרהדיוןבמיוחדמענייןבעיניי,

כידוע,המטחרי.הטודדיניעלהאינטרנטרשתשלבהשפעתה

אתגמומפקיעהכלללנחלתאותוהופךברבימהטודשלפרטומו

לנורמהפשוטהלאדילמהמציבהאינטרנטעידן . 3לטודיותןהזכות



ברבימ,הפרטומשלנטבלתהבלתיהקלותרקעעלוזאתזו,בטיטית

וכךלכול,גלוילמידעהטודאתהופךבאינטרנטהפרטומלכאורה,

הנתקלשלישיצדלכאורה, ,בטודהמידעבעלשלזכותופוקעת

הגבלה,ללאשימושכלבולעשותיכולבאינטרנטהגלויבמידע

בעידןהרוחניהקנייןדיניעלהעוברתלטלטלהדוגמהעודזוהי

החדשה,הטכנולוגיתלמציאותהדינימאתלהתאימולצורךהמידע

בארצות-הברית,המשפטיתבטפרותשעלתההדעהאתמזכירדויטש

וצדהבעלימ,רצוןנגדבאינטרנטופורטמנגזלהטודאמשלפיה

הזכותעללהגןמקומישאזיכ,ךעליודעשימושבושעשהשלישי

מענייןדיוןלאחרהשלישי,הצדמולגמתוקףלהולהעניקלטודיות

לגביגמשלפיהעליי,גמהמקובלתלעמדה,המחברמגיעזובטוגיה

לטודיותהזכותאתמפקיעהפרטומבאינטרנט,שפורטממידע

 , 32טייגימללאמטחרית,

וחשיבותערךישבוחיימשאנווהאינטרנטהמידעבעידןאכן,

מידע,שלוחופשילגיטימיכמקורהאינטרנטאתלהשאירמרכזיימ

רב-חשיבותוחברתיטכנולוגיכלכלי,תרבותי,תפקידישלאינטרנט

וביעילות,במהירותמידעלהשיגלרבימשווההזדמנותבהענקת

במישורממששלתרומהתורמבאינטרנטוהמצויהגלומהמידע

המטוכןטגורלמידעאותולהפוךואיןוהחברתי,הטכנולוגיהעטקי,

כאח.דוהעטקיהחברתיהמדעי,במישורעליולמטתמכימ

טיכום

ובעיקרהמטחריות,העוולותבתחומהמחוקקשהחטירמהאתאכן,

להשלימניתןהוגנת,בלתיתחרותשלוהמפורשהכלליהאיטוראת

זוחשובהמלאכהאותו,הטובבהדיןושלהחוקשלפרשנותבעזרת

לפנינודויטש,פרופישלוהרחבהמקיףהחיבורשלבמרכזועומדת

העומדיממשפטיימכלימשלרחבמגווןזהאחרבזהמפורטימ

אתבמשפטנולהחילמנתעלהשופט,ובעיקרהמשפטן,לרשות

המבוטטתהוגנת,לאתחרותשלהמידעבעידןהראויימהאיטורימ

המתחרה,שלהרוחניקניינושלהניצולעלבעיקרה

החיבורמהווההמטחריהטודשלולתוקפולמעמדוהנוגעבכל

שלזכותועלהמשפטיתההגנהבחיזוקהתומךמרשימהגנהכתב

שהואבעמדותרקאינוהחיבורשלהגדולכוחואולמהטו.דבעל

לאלהגמלדיוןומשותףרחבבטיטמאפשרשהואבכךאלאנוקט

ביןהראויהאיזוןאתלמצואוראוישניתןהטבורימכמוני,בינינו,

שללזכותויותרקרובאחר,קצתבמקומוהאינטרטימהערכימ

מידע,שלחופשיתבזרימההציבוריולאינטרט 33לדעתהציבור

שעוברתהטלטלהנוכחחיימ,אנושבווהתקשורתהמידעבעידן

עולההמטורתיימ,הרוחניהקנייןדיניעללעבורצפויהועוד

מטחריותבעוולותהעוטקימהכלליימהדינימשלהחשיבות

המטחרטודותדינישלמשקלמגוברוכןהוגנתבלתיובתחרות

הראויהאיזוןאתלמצואניתןאלהדבינימכינראהרשומימ,שאינמ

המצאותפיתוחיצירות,חיבורמוניטין,פיתוחיזמות,שלעידודמבין

ובהמהרחב,הציבורשלאחרימאינטרטימלביןמטחר,וטודות

החופשיתהזרימהוהבטחתהעיטוקחופשהחופשית,התחרותעידוד

שלוזכויותיוהוגנותהגינות,עלשמירהכדיתוךומידעידעשל

 • 34הצרכן

 . 475בע' , 9הערהליעלא,ש,י,ר"פרשתו 8

ו. 22בע'ו,הערהלעילדויטש,ו 9

א,ש.יי,ר,בפטק-דיןהשופטיטרובעמדתכיהיא"דעתנו :ו 29בע'ו,הערהלעיל 20

בלתיתחרותמפניאיטורלפתחניתןשלפיההגרטה,אתניכרבאורחבעקיפיןחיזקה

הרשלנות".עוולתבאמצעותהוגנת

 • 424- 423בע' , 9הערהליעלא,ש,י,ר"פרשת 2ו

ינחלתועלכלל"עלאלקין-קורןנ'שלבמאמרהא,ש.יי,ר,פרשתעלישירהביקורתראו 22

 , 9(תשט"א)כהמשפטיעוניבמשפט"ולאעושרלעשייתרוחנימקנייןהכלל':

 . 6הערהליעלונטימיאן,קרניאליוצריםזכויותובנושא

א,ש.יי,ר,.פרשתשלבמרכזהשעמדובמקריםדווקאלאואך 23

האינטרטים,ביןהראויהאיזוןבטיטעלאותהודוחהזוביקורתעםמתמודדהמחבר 24

 . 260בע'ו,הערהלעילדויטש,

 . 277בע'ו,הערהלעילדויטש, 25

ואילך. 296בע'ובעיקר 4בפרקמצויהזהבנושאהשונותהדעותשלמקיפהטקירה 26

ואילך. 346בע'ו,הערהליעלדויטש,ראוהישראליהדיןלפירוט

 . 346בע'ו,הערהלעילדויטש, 27

ואילך. 528בע'ו,הערהלעילדויטש, 28

64ע"ע 29 / פוינט).'צקהלכת(להלן: 264לדפד"עבע"מ,רוגארוניפרומרו 99

 AES System 660ו 196בע"אאימץלאהעליוןהמשפטביתכיהמחברטועןהיתרבין 30

, Inc גישתוביןעמוק"פערקייםלדעתופוינט.'צקהלכתאת 850 ) 3נד(פ"דטער,ני

בענייןהעליוןהמשפטביתשלגישתולביןפוינט,צ'קבענייןלעבודההמשפטביתשל

גדולכההדבלשישמשוכנעלאכשלעצמי,אני, . 602בע'ו,הערהלעילדויטש,טער".

זה.בנושאלהרחיבהמקוםכאןלאאךהשניים,בין

ריות.מטחעוולותלחוק 5בט'ראוהישראלי,הדיןפיעלגםכך 3ו

נוגעהזההטייגהמטחרי.הטודדיניבגדרשאינואח,דטייגעדייןנותרהמחברלדעת 32

 . 486בע'ו,הערהלעילדויטש, .א,ש.יי,ר,פרשתלפיבמשפטולאעושרעשייתלדיני

חופשלחוקהמטחריהטודביןהיחטבשאלתבטפרהמאלףהדיוןאתלמשלראו 33

מההטביבה.איכותלדיניהמטחריהטודדיניביןהיחטוכן,ו 998-תשנ"חהמידע,

לעילדויטשהטביבה,אתהמזהםלמפעלשייךהטודיהמידעכאשרלמשל,עושים,

 • 708בע'ו,הערה

(תשט"ג).במשפטהצרכומערמדויטשא'ראוומעמדוהצרכןשלמקומועל 34
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