
  שערי משפט

  הוד השרו�, שערי משפט המרכז האקדמיהעת של  כתב

  

  כי�עור

  יעל רונ� ,מוס הרמ�ע, אביעד הכה�

  

  

  

  

  

  

 

  זכר� 
  

  2014–ד"התשע
  הוד השרו�,  שערי משפטהמרכז האקדמי

  09�7750339 פקס 09�7750366' טל. 4510201השרו�  הוד, 261. ד.ת
www.mishpat.ac.il  



  

  

  
  

  

   שערי משפטמרכז האקדמיות לכל הזכויות שמור

  נית� לצטט או להעתיק רשימות או חלקיה� בתנאי שיפורס� ש� המחבר וש� כתב העת

  

  

  

  

   שערי משפטהמרכז האקדמי,  להגיש למערכת כתב העת שערי משפטנית�רשימות 
     4510201 הוד השרו� 261. ד.ת

 .journal@mishpat.ac.il: ל"וא� להעביר� לדוא
  , תוארו וכותרת הרשימה בעברית ובאנגלית, חבריש לצר� את ש� המ

  וכ� תקציר ב� כחצי עמוד ותוכ� ענייני�

  

  

  

  

  

  

  חברי המערכת

  ענבר שדה, אריאלה ר�,  שקד קוממי, צליל עוקבי, מור� וגנר

 

 עריכה לשונית

  יהודית ידלי�

  

  הפקה וסדר

  ענת זקו�

  

  

  הוצאה לאור

��



 2014 אוגוסט, ד" תשעאלול  זכר� 

  יני
תוכ� העני

   7.................................................................................................העורכי� דבר

זכויות בעלי העניי� במדגמי� בתזכיר חוק  – מאז� הזכויות במדגמי�

  11.................................................בוגני�' ויקטור ח 2013–ג"התשע, המדגמי�

  עיו� מחדש ביחסי הקניי� הרוחני  – ר.י.ש.על מה שנשאר מהלכת א

  35......................................................................'יוסי מרקובי� ועשיית העושר

  69.........חגי ויניצקי 2013–ג"התשע,  לאור תזכיר חוק המדגמי�עסקאות במדגמי�

   – חוקתית לזכות ברורי� גדרי� בקביעת הצור� ?חוקתית זכות נפגעה הא�

  99...............................חקאק ואפרת קוגוט סיגל כמשל לשוויו� החוקתית הזכות

  149................. יעל רונ�כבוד האד� וחירותו בגדה המערבית: יסוד תחולתו של חוק

  נספח

  187........................................................... 2013–ג"תשעה, תזכיר חוק המדגמי�



  

  



   הוד השרו�•שערי משפט  דמיהמרכז האק

Â‰È )È„Â‰ (ÔÓ¯·ÈÏ„‰ :ל המכללה"מנכ  ·�ÙÂ¯Ù  'È�„¯˘ ÔÈÓÈ:נשיא המכללה

  הסגל האקדמי

  מרצי פני�

    ניסי	 ארניה ' פרופ

  �  דק– אביעד הכה� 'פרופ

  סגנית דק� – ר לימור עציוני"ד

  שמשו� אטינגר' פרופ

   חמי ב� נו�'פרופ

  ישראל גלעד' פרופ

  יוקוליס� פמלה לאופר'  פרופ

   יעל רונ�'פרופ

   רונה שוז'פרופ

  ר תהילה אלו�"ד

  ר ויקטור בוגני	"ד

  פריגת� ר איילת בלכר"ד

  ר מיכאל בריס"ד

  ר עמוס הרמ�"ד

  ר חגי ויניצקי"ד

  ר מיכל טמיר"ד

  ר דפנה לביא"ד

  ר מושיק לביא"ד

  ר רוני לזר"ד

  ר הילי מודריק אב� ח�"ד

  ר חיי	 שיי�"ד

  מרצי חו	

  ישוהשופט נתנאל בנ

  השופט רפאל יעקובי

  הגלר� ר עדנה קפל�"השופטת ד

  השופט יאיר תירוש

    ברכיהו ליפשי�' פרופ

  ר אס� הראל"ד

  ר לאה ויזל"ד

  ינסקי'ר מיכל טיקוצ"ד

  ח שלמה נס"ד רו"ר עו"ד

  ר גדעו� קלוגמ� "ד

� אילו� אפללד לי"עו  

  ד ציו� אמיר"עו

  ד אלישי ב� יצחק"עו

  ד מיכל ב� יצחק"עו

  אברה	� � צביד שרו� ב"עו

  ד זמירה גולדנר"עו

  ד יאיר גול�"עו

  ד ניר גנאינסקי"עו

  ד גלאוב� ליאורה"עו

  ח טארק דיביני"ד רו"עו

  ד עודד הכה�"עו

  ד אדי ווסר"עו

  ד אורי זעירא"עו

  ד יעקב יניב"עו

  ד הדס ישראלי"עו

  ד נגה לוי�"עו

  ד יהושע למברגר"עו

  לוזו��ד צרויה מידד"עו

  ד ניר מלמד"עו

  טל סוידד רוי"עו

  ד אופיר סטרשנוב"עו

  ד אתי פר�"עו

  ד שלמה ציפורי"עו

  

  ד צבי קניגסבו�"עו

  ד יובל קפלינסקי"עו

  ד חיי	 קרבר"עו

  ד שלמה רבינובי�"עו

  ד ניר רהט"עו

  ד ענבל רובינשטיי�"עו

  ד מיה רוזנפלד"עו

  ד אסתי שלאי�"עו

  ד נורית שני אברבנאל"עו

  ד אהרו� שפרבר"עו

   לאנגליתמורי�

   רכזת–קלדרו� � רה ח�דב' גב

  יעל אדלר' גב

  סנדי אשרי' גב

  אנה בורשטיי�'ג' גב

  רחל בורנשטיי�' גב

  מר איל בורס

  בלקמ�� כרמית גונ�' גב

  לינדה מזרחי קיוראס' גב

  ד גד נבו�"עו

  אורית סימו�' גב

  מרשה סירקי�' גב

  אנט רוזנברג' גב

  סקורק�ארלי� רוטנברג' גב

  �שולי רו' גב

  





7  

  דבר העורכי�

כתב העת של המרכז , "שערי משפט"של השביעי כר� הלהגיש לכ� את מתכבדי� ו אנ

   .האקדמי שערי משפט בהוד השרו�

לקראת : �מעצבי� מדגמי "בכינוסמקורה שאסופת מאמרי� מצויה בפתח כר� זה 

  . 2013שנער� בשערי משפט באפריל  ,"חקיקת חוק המדגמי�

זכויות בעלי : מאז� הזכויות במדגמי�" מאמר על בוגני� פותח את האסופה ב'ויקטור ח
המאמר סוקר את משטר ". 2013–ג"תשעה, העניי� במדגמי� בתזכיר חוק המדגמי�

, ההתאמה למשטר הקניי� הרוחני הגלובלי: המדגמי� המוצע בתזכיר החוק בכמה מישורי�

שוני� המאז� בי� בעלי עניי�  –  אלוולאור, בקניי� רוחנישוני� ההבחנה בי� סוגי זכויות 

  .מבחינת זכויותיה� במדגמי�

עיו� מחדש ביחסי הקניי� הרוחני ועשיית : ר.י.ש.על מה שנשאר מהלכת א"במאמרו 

. על דיני הקניי� הרוחני ¯.È.˘.‡את השפעתה של הלכת ' בוח� יוסי מרקובי�" העושר

א� , בתחו� דיני הקניי�שמקור�  לא פגעה בוודאות הנובעת מכללי� ¯.È.˘.‡הלכת , לדבריו

  .מציבה סטנדרטי� אשר מאפשרי� לבית המשפט להשלי� את שהמחוקק החסיר

–ג"התשע, עסקאות במדגמי� לאור תזכיר חוק המדגמי� ",חגי ויניצקי מאמרו של
המאמר בוח� בעי� ביקורתית כמה מהחידושי� שבתזכיר חוק . אסופהאת ה חות� ,"2013

מת� רישיו� ייחודי ולא , כר תו� התייחסות למצבי שיתו� הסדרת עסקאות מובה�, המדגמי�

 בהקשרי� אלו ש� המאמר דגש מיוחד ג� .ייחודי במדג� ושעבוד המדג� כבטוחה להלוואה

ומציע , על ההיבטי� הרישומיי� של כל עסקה במרש� המדגמי� ועל מאפייני רישומי� אלו

  .כמה שיפורי� אפשריי� למתווה המוצע

 �במאמר.  כולל כר� זה שני מאמרי� מתחו� המשפט הציבורימאמרי� אלועל נוס� 

 הזכות – חוקתית לזכות ברורי� גדרי� בקביעת הצור� ?חוקתית זכות נפגעה הא�"

  להגדיר בבירוריש תחילהש סיגל קוגוט ואפרת חקאק טוענות "כמשל לשוויו� החוקתית

 ללא ההגבלה פסקת תנאי לבחינת, אוטומטי כמעט, מהיר מעברבמקו�  חוקתיות זכויות
ניתוח כדי  ה� מדגימות את טענת� תו� . אכ� נפגעהחוקתיתה זכותה א� ממש של בחינה

"  חשודעהבחנה על רק"התפתחות הזכות החוקתית לשוויו� וממליצות על אימו� מבח� ה

 הראויי� המוסדיי� היחסי� ואת האד� כבוד על ההגנה את לקד�  כדילזיהוי פגיעה בשוויו�

  .לכנסת פטהמש בית בי�

האד� וחירותו בגדה  כבוד: יסוד�תחולתו של חוק"יעל רונ� חותמת את הכר� במאמרה 

� הבוח� את התחולה האקסטריטוריאלית של חוק היסוד בראי המשפט הבי�,"המערבית



עלולה היא זו וגורס שמעי� המאמר בוח� בסיסי� משפטיי� אפשריי� לתחולה . לאומי

  .  ישראל על פי דיני הכיבושלהביא להפרת חובותיה של מדינת

  
ותיקי� , אנשי מעש ומחקר, סטודנטי�ל לקרוא לחוקרי� וכדיאנו מנצלי� הזדמנות זו 

, ברוח זו כר� זה מכיל מאמרי� ממגוו� תחומי�. לפרס� את מחקריה� בכתב העת, וצעירי�

  . אנשי אקדמיה ופרקטיקה בתחו� הציבורי והפרטיפרי עט� של 
  

   . בישראלוחקראת יוסיפו דעת ויקדמו את המשפט ואנו תקווה שהמאמרי� 

  

 יעל רונ�,  עמוס הרמ�,אביעד הכה�
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  לקראת חקיקת חוק מדגמי�: מבוא

  2013–ג"תשעה, תזכיר חוק המדגמי�בעקבות 

 ובלבד שמדובר , החזותיי� של עיצוב מוצר תעשייתי�זכות המדג� מוענקת למאפייני
 המדגמי� וסימני המסחר במשרד ,� הפטנטי�רישו� הזכות אצל רש. בעיצוב חדש ומקורי

 ,רישו� מדג� נחשב פשוט וקל.  שנה על עיצוב המוצר15המשפטי� מקנה בלעדיות בת 

במגוו� רחב ,  בקשות מדג� חדשות1,800�  ל1,500ובשני� האחרונות הוגשו מדי שנה בי� 

  . של תחומי�

, 1924משנת , תהגנת המדגמי� בישראל מבוססת עדיי� על פקודה מנדטורית מיושנ

למעשה מדובר בזכות הקניי� הרוחני היחידה . שאינה תואמת את המציאות המורכבת כיו�

זו הסיבה שמשרד המשפטי� החליט לאחרונה על . שטר� זכתה להתחדשות חקיקתית

מציג הסדרה ש, רס� תזכיר לחוק המדגמי�ופ 2013שנת ראשית ב. רביזיה שלמה בתחו�

  . מציאות בת ימינו אותו ל� ומתאישראלמפורטת של דיני המדגמי� בי
. לעיד� המודרניי� את דיני המדגמי� התאלבראש ובראשונה מבקש תזכיר החוק 

מבחני הכשירות להגנתו את ו "מוצר"ו" מדג�"במסגרת זו מבהיר התזכיר את מונחי היסוד 

ת הליכי הגשלרבות , בנוס� קובע התזכיר הוראות מפורטות בנושאי� מגווני�. של מדג�

 והסדרת הסדרת חזקות בעלות במדג�, היק� המונופול,  זכותו של בעל מדג� רשו�,הבקשה

  .עסקאות ביחס למדג�

עד . שינוי מוצע נוס� בתזכיר שאומ� מהמשפט האירופי הוא הגנת מדגמי� לא רשומי�

. פנהותחו� האבמהירות דוגמת תחומי� שמשתני� בעתה לא נחשבה הגנת מדג� כדאית 

זו באמצעות מת� הגנה מצומצמת בת שלוש שני� לכל סוגיה מוצע פתרו� לבתזכיר החוק 

יהיה מדג� שאינו רשו� ,  להבדיל ממדג� רשו�:יתרה מכ�. ג� למדג� שלא נרש�, היותר
מודל של מדג� לא רשו� בחקיקה הביעת ק. מוג� רק מפני העתקה ולא מפני יצירה עצמאית

אשר על , 1979–ט"התשל, שר ולא במשפטשלילת תחולתו של חוק עשיית עותלווה בעצמה 

  .רשומי� בנסיבות מסוימות� פי הדי� הקיי� עשוי להעניק הגנה למדגמי� לא


