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1.8.12 נתן בית המשפט ה�ליון פסק דין ב�ע  ביו ם
בע"מ  פלוראליטי  נ'  בייר  ד"ר   3564/12 ר�"א  ניין 
זכותו  בנושא  פלוראליטי(  עניין  )להלן:  )בפירוק( 
של �ובד לתמלוגי ם בגין אמצאה שהמציא במסגרת 
�ולה  הדין  מפסק  שירות(.  אמצאת  )להלן:  �בודתו 
כי ייתכן שס�יפי ם בהסכמי �בודה השוללי ם מ�ובד 
את זכותו לתמלוגי ם יהיו משוללי תוקף. א ם תתקבל, 

עקשה להפריז בחשיבות של תוצאה כזאת בכלל ובת
חו ם חברות ההזנק )סטארטעאפ( בפרט.

הפע לחוק   132 בס�יף כהגדרתה  שירות   אמצאת 
אמצאה  היא  החוק(  )להלן:  תשכ"זע1967  טנטי ם, 
שה�ובד הגי� אליה �קב שירותו ובתקופת שירותו. 
למ�סיק  ה�ובד  בין  זה  ל�ניין  אחר  הסכ ם  בהי�דר 

למ�סיק,  האמצאה  שייכת 
לתמלו בגינה  זכאי  עוה�ובד 

גי ם. ס�יף 134 לחוק משלי ם 
את התמונה וקוב� כי כשאין 
של  זכותו  את  הקוב�  הסכ ם 
ה�ובד לתמורה ב�ד אמצאת 
לתמורה  הזכאות  השירות, 

עוגובהה נקב�י ם �ל ידי הוו�
דה ל�נייני פיצויי ם ותמלוגי ם 

)להלן: הוועדה(. 
כי  �ולה  החוק  מס�יפי 
אמצאת שירות משמשת כור 
בין  המחבר  ייחודי  היתוך 

לא אמצאה גדולה
האם לא יהיה תוקף לסעיפים בהסכמי עבודה השוללים זכות של עובד 

זו התוצאה שתתקבל מפסק הדין בעניין  לתמלוגים בגין אמצאה? אם 

פלוראליטי, הרי שמדובר בתוצאה שעלולה לפגוע בפיתוח טכנולוגיות 

חדשות ולגרום נזק לרציונל שבבסיס דיני הפטנטים 

דוד גילת

 עו"ד דוד גילת, 
עורך פטנטים; שותף בכיר 
במשרד גילת, ברקת ושות' 
מקבוצת ריינהולד כהן 

עשלוש מטריות של הדין: דיני הפטנטי ם - בשל ה�י
ביחסי  - בשל ה�יסוק  דיני �בודה  סוק באמצאות; 
בחוזה  ה�יסוק  בשל   - החוזי ם  ודיני  �ובדעמ�ביד; 
בין שני אנשי ם המתקשרי ם באופן �צמאי ומכלכלי ם 
מחויב  לא  לכן  האישית.  בחירת ם  לפי  צ�דיה ם  את 
לסוגיה  ביחס  המתבקשות  המסקנות  כי  המציאות 
לפי כל אחת ממ�רכות הדיני ם ידורו בכפיפה אחת, 

עשהרי אלו �נפי משפט שוני ם ובבסיס ם �ומדות תכ
ליות שונות. 

עהתכלית של דיני הפטנטי ם היא �ידוד קדמה טכנו
עלוגית, קרי פיתוח אמצאות חדשות בתחומי הטכנו

לוגיה לשימוש בת�שייה. הקדמה הטכנולוגית תורמת 
מטרת  כן  ו�ל  כלכלית,  ולצמיחה  הפרט  חיי  לשיפור 

עחוק הפטנטי ם היא לתת תמ
ל�סוק  פרטיי ם  לגורמי ם  ריץ 

טכנו של  ובפיתוח  עבמחקר 
ההס בחינת  חדשות.  עלוגיות 

דר של אמצאות שירות בראי 
דיני הפטנטי ם תביא למסקנה 
כי מטרת ה�ל שבבסיסו היא 
שמחד  האיזון  נקודת  מציאת 

למ� תמריץ  תיצור  עגיסא 
אמ בפיתוח  להשקי�  עסיק 

ת�ודד  גיסא  ומאידך  צאות, 
ולגלות את  ליצור  ה�ובד  את 

שה כך  למ�סיק,  עאמצאותיו 

כדי לעודד פיתוח של 

טכנולוגיות חדשות יש 

חשיבות עילאית לאיזון 

ראוי בין שמירת אינטרס 

העובד ובין מצב של קיפוח 

העובד, אולם הצעת חוק 

הפטנטים וכמה החלטות 

שהתקבלו לאחרונה 

מאיימות להפר איזון זה
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תוצאה תהיה �ידוד מיטבי של הקדמה הטכנולוגית. 
ל�ומת דיני הפטנטי ם, תכלית דיני ה�בודה נוג�ת 
ל�ובדי ם.  סוציאליות  וזכויות  מגן  זכויות  להבטחת 
הרציונל ה�ומד בבסיס ם הוא הגנה �ל ה�ובד מתוך 

עהכרה בפ�רי הכוחות הקיימי ם בשוק ה�בודה. כפו
�ל יוצא מרציונל זה מ�ניקי ם דיני ה�בודה ל�ובדי ם, 
בין היתר, זכויות קוגנטיות, דהיינו זכויות שהמחוקק 
יכול  אינו  ה�ובד  כי  פטרנליסטיי ם  משיקולי ם  קב� 

לוותר �ליהן.
המגל ם  החוזי ם  חופש  �ומד  החוזי ם  דיני  בבסיס 

ולפיה  הפרט,  חירות  �ל  המושתתת  �ול ם  תפיסת 
צ�דיו  את  לכלכל  הרשאי  תבוני  יצור  הוא  האד ם 
כראות �יניו לרווחתו האישית, ולכן יש לאפשר לו 

להתקשר באופן �צמאי ואוטונומי � ם אחרי ם.
עהמתח הקיי ם בין הדיני ם בסוגיית אמצאות השי

רות הת�צ ם לאחרונה ב�קבות הצ�ת חוק הפטנטי ם 
10( )אמצאות שירות ואמצאות ביטחוע  )תיקון מס '
ניות(, תש�"אע2010 )להלן: הצעת החוק(, ההחלטה 
ב�ניין Actelis Networks נ' אילני, בקשה לקבי�ת 
ל�נייני  הוו�דה  בפני  שירות  אמצאת  ב�ד  תמורה 
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פיצויי ם ותמלוגי ם מיו ם 3.2.10, ו�תה ג ם פסק הדין 
ב�ניין פלוראליטי.

כי  מצי�ה  שירות  אמצאות  ל�ניין  החוק  הצ�ת 
134 לחוק תבוטל סמכותה של הוו�דה להע  בס�יף
כרי� בסכסוכי ם אשר לזכאות ה�ובד לתמורה בגין 
הדין  בית  בהכר�ת  תוחלף  והיא  השירות,  אמצאת 
לגנוז  הוחלט  בכנסת  החוק  בהצ�ת  )בדיון  ל�בודה 

נוב�ת מה עאותה לפי ש�ה(. הב�יה בהצ�ת החוק 
אינטרס  שמירת  בין  הזהב  שביל  את  למצוא  קושי 

תמ ליצור  �שויה  ראויי ם  איזוני ם  שללא  עה�ובד, 
ריץ שלילי למ�סיק להשקי� במחקר ובפיתוח מחד 
להביא  ש�שוי  �ובדי ם  קיפוח  של  מצב  ובין  גיסא, 
לבריחת מוחות למדינות אחרות מאידך גיסא, שכן 

עהתנו�ה של מד�ני ם מארץ לארץ ב�ול ם הכפר הג
נפרץ. מנקודת המבט של חוק הפ עלובלי היא חזון 

טנטי ם, האיזון הראוי הוא כמובן זה שבטווח הארוך 
טכנולוגיות  לפיתוח  מיטביי ם  למתן תמריצי ם  יביא 

חדשות, ולכך היה �ל הצ�ת החוק לכוון.

עניין פלוראליטי

בתמצית, ה�ובדות הרלוונטיות ב�ניין פלוראליטי 
הן כדלקמן:

בייר  ד"ר  פירוק.  להליך  נכנסה  פלוראליטי  חברת 
שנמנה � ם מייסדיה ביקש רשות מבית המשפט הדן 
את  לקבו�  כדי  הוו�דה  מול  בהליך  לפתוח  בפירוק 
זכאותו לתמורה בגין אמצאת השירות שהמציא, זאת 
למרות הוראה מפורשת בהסכ ם ה�סקתו כי לא יהיה 

עזכאי לתמורה כזאת. בהחלטה לקונית דחה בית המ
שפט של הפירוק את בקשתו �ל הסף מהט� ם שהסכ ם 
ה�סקתו קב� שממילא אינו זכאי לתמלוגי ם כלשה ם. 
ד"ר בייר �ר�ר לבית משפט ה�ליון בט�נה שבית 
הסכ ם  לשון  כי  לט�נתו  מלהתייחס  נמנ�  המשפט 

לתמ זכותו  ב�ניין  הכל  חזות  אינה  שלו  עהה�סקה 
 Actelis לוגי ם, בין היתר לאור דברי הוו�דה ב�ניין
כי קיימת פרשנות אפשרית לס�יף 134 לחוק, ולפיה 
זכות  היא  שירות  אמצאת  ב�ד  לתמורה  הזכות   ..."

ה�בו ממשפט  נפרד  בלתי  חלק  המהווה  עקוגנטית 
דה המגן...", וכי לכאורה יש לוו�דה סמכות ייחודית 
לדון בט�נות �ובד שזכותו זו נשללה בהוראת הסכ ם 

ה�סקה � ם מ�סיקו.
בית המשפט ה�ליון קיבל את ה�ר�ור. הוא החזיר 

לה ניתן  שלא  וקב�  במחוזי  חוזר  לדיון  התיק  עאת 

תוך  תבי�ה  �ילת  בייר  לד"ר  אין  כי  הסף  �ל  כרי� 
.Actelis שהוא מצטט את מה שנאמר ב�ניין

להכרי�  שלא  כאמור  בחר  ה�ליון  המשפט  בית 
בסוגיה; בית המשפט של הפירוק, לאחר שישמ� את 
ט�נות הצדדי ם, �שוי דווקא להגי� למסקנה שסמכות 

עהוו�דה היא מקבילה ואין לקבו� כי הזכות של ה�ו
בד לתמלוגי ם היא הוראה קוגנטית. אחד השיקולי ם 
דיני  כי  הוא  כזאת  גישה  ל�ודד  ה�שויי ם  ה�יקריי ם 

נחו כוח  �מדת  ב�ל  �ובד  �ל  להגן  באי ם  עה�בודה 
לרוב �ובדי ם מתוחכ עתה, אך היות שממציאי ם ה ם 

מי ם ב�לי יד� וכוח, שהמ�סיק טורח לציין בהסכמי ם 
ולת הקנייניות  לזכויותיה ם  הנוג�ות  הוראות  ע�ימ ם 
עמלוגי ם ב�דן, לא מתחייב כי ה ם זקוקי ם להגנה הפ
עטרנליסטית של רשויות המדינה. ייתכן כי במצב הד

ברי ם האמור, מ�רך הכוחות בין ה�ובד למ�סיק הוא 
הפוך, ויש תחומי ם שבה ם דווקא ה�ובדי ם המיומני ם 
ה ם הצד החזק במשא ומתן � ם המ�סיק. לא זאת אף 
זו, היות שממציאי ם של אמצאות שירות ה ם ל�יתי ם 
קרובות �ובדי ם ב�לי כוח ויכולת, ראוי לאפשר לה ם 
פטרנליסטית  הגנה  החוזית.  ההתקשרות  חופש  את 
הקוב�ת כי הזכות לתמורה בגין אמצאת שירות היא 

עקוגנטית מת�למת מהאוטונומיה של הממציא, ושו
ללת את חירותו בלי שיש בכך צורך אמיתי במציאות. 
לחירות  מרחב  לתת  יש  אלה,  שיקולי ם  של  לאור ם 

האישית ולבחירות ש�ובד �ושה מרצונו.
 Actelis בר ם א ם תתקבל הגישה שהוב�ה ב�ניין

עוצוטטה ב�ניין פלוראליטי, ו�קרונות משפט ה�בו
�ל ההסדר לאמצאות השירות  יוחלו  דה המגן אכן 

עהקבו� בדיני הפטנטי ם, יש סכנה כי הדבר יפג� בפי
תוח של טכנולוגיות חדשות ובכך באינטרס הציבורי 
דיני  שבבסיס  למ�סיק  התמריץ  שיטת  שכן  הכללי, 

הפטנטי ם צפויה להינזק. 
לסיכו ם, היות שכלכלת מדינת ישראל היא כלכלה 

עקטנה ה�נייה באוצרות טב� ומבוססת �ל טכנולו
עגיה, והיות שכוח האד ם בה הוא המשאב המשמ�ו

תי ביותר, קיימת חשיבות �ילאית למצוא את שביל 
�ל  החולשות  השונות  הדיני ם  מ�רכות  בין  הזהב 
בין האינטרסי ם.  שיווי המשקל הראוי  ואת  הסוגיה 
יכולות  התוצאות  הראויה,  בזהירות  ננהג  לא  א ם 

להיות הרות גורל למדינה בטווח הארוך.
אין ספק כי טר ם נאמרה המילה האחרונה בסוגיה 
 מ�ניינת זאת. 
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