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קבע כדף הבית

שופט בית המשפט המחוזי יהודה זפט דחה באחרונה בקשה לצו מניעה זמני שהגיש מעריב נגד
אתר  ,alljobsבה נטען כי באתר מתבצעת העתקה שיטתית של לוח מודעות הדרושים של מעריב.
החלטתו של זפט הוצגה בתקשורת ככזו שמתבססת על חידושי האינטרנט ופיתוחה כפלטפורמה
חדשה  -זאת ,מאחר שהשופט כתב בהחלטתו" :אכן ,האינטרנט מציב אתגרים חדשים בפני
עוסקים המבססים את העברת המידע לציבור הרחב על פלטפורמות ישנות ,ברם לציבור יש אינטרס
לקדם יזמות המבוססת על טכנולוגיה חדשה שבצדה יתרונות רבים .ככל שיזמות כזו אינה פוגעת
בזכויות המוכרות על פי הדינים הקיימים  -אין לסכלה ,ויש למצוא את הדרכים להתקיים לצדה".
ואולם ,בחינת ההחלטה מגלה שהמדיה האינטרנטית שימשה רקע בלבד לשחרור בלמים ואיזונים
שנהגו עד כה בדין ובפסיקה .עיקר הקושי בהחלטה אינו נובע דווקא מהאופן בו ניתח בית המשפט
את דיני זכות היוצרים ואי תחולתם על המקרה ,אלא נעוץ בקביעה לגבי עוולת עשיית עושר ולא
במשפט.
עוולה זו כוללת שלושה מרכיבים עיקריים :האחד  -יסוד ההתעשרות ,במסגרתו נבחנת השאלה אם
הזוכה "קיבל ...נכס ,שירות או טובת הנאה אחרת"; השני  -עניינו בשאלה אם ההתעשרות "באה"
לזוכה מן המזכה )הדרישה היא שהתעשרות הזוכה תבוא על חשבון המזכה(; והשלישי  -הדרישה כי
ההתעשרות תהיה "שלא על פי זכות שבדין".
השופט זפט קבע כי היסודות השני והשלישי אינם מתקיימים בענייננו .הקביעה העובדתית כי
התעשרות אתר  alljobsאינה ממעריב לא מבוססת .ברור כי האתר נהנה מכל עבודת השיווק,
הפרסום ומערך איסוף הנתונים שקיים מעריב תוך השקעת אמצעים מרובים ,והוא קוטף את פירותיה
של עבודה זו ללא מאמץ מצידו .דומה כי התפקיד המרכזי שממלא העיתון כחוליה המקשרת בין
המפרסם לקהל היעד נעלם מעיני בית המשפט.
יותר מזה :אין הצדקה אמיתית לאבחנה המלאכותית שעושה השופט בין השקעת המשאבים של
מעריב ב"פלטפורמה לפרסום מודעות תמורת תשלום" )כלשון השופט( ובמוניטין ,לבין היעדר
ההשקעה ,לדבריו ,ב"איסוף הנתונים הכלולים במודעות שפורסמו במוספים ובאתר האינטרנט" .יוצא
כי השופט מכיר בהשקעה ב"פלטפורמה" ,אך מתעלם מתפקידה בתוצאה של פרסום המודעה בלוח.
במילים אחרות ,ההפרדה בעייתית ,מכיוון שהיא יוצרת רושם שב"איסוף הנתונים" אין שום השקעה
מצד מעריב.
הפלטפורמה אינה רק הלוח .היא נשענת קודם כל על העיתון היומי  -עוגן מרכזי עליו נבנה מותג
הלוח .ההשקעות בלוח ובפרסומו הן השקעה ב"איסוף נתונים" לכל דבר ועניין .כדי להניע את קהל
היעד לרכוש את העיתון ואחר כך לפנות ללוח משקיע העיתון משאבים רבים .כיצד ניתן ,איפוא ,לטעון
כי אין השקעה ב"איסוף נתונים"?
ההחלטה מגנה רק על המוניטין של המוצר )המודעה(  -אותם היא מייחסת למפרסם ולא לעיתון .לא
ניתן משקל מעשי למוניטין שצבר מעריב ,לפחות כמפיץ ומשווק ,מוניטין שקיים לצד המוניטין של
המוצר ,גם אם הבעלות במוצר היא של המפרסם ,לפי דברי השופט.
לכאורה נראה כי גם היסוד השלישי של עוולת עשיית עושר מתמלא בעניין זה ,לנוכח התנהגותו
הבלתי הוגנת של אתר האינטרנט .בית המשפט העליון כבר פסק כי "תחרות חופשית ...אין פירושה
כי יכול המתחרה ,בשמה ובשמו של חופש העיסוק ,לעשות ככל העולה על רוחו .התנהגות פסולה
ובלתי-הוגנת מצדו עשויה להוות את האלמנט הנוסף שבהתקיימותו תיחשב התעשרותו כבלתי
מוצדקת" )רע"א ).(371/89
ואולם ,המדאיג מכל הוא שקביעותיו של בית המשפט הן בעלות תוקף כללי ,היפה לכל מדיה ולא
לתחום האינטרנט בלבד .למעט ההתייחסות הסתמית בפסק הדין לטכנולוגיה החדשה ,עומדות
מסקנות בית המשפט בפני עצמן ,אף ללא כל זיקה הכרחית לאינטרנט ,ולכן עלולה להיות להן
השפעה גם על סוגי מדיה אחרים.
פורסם במקור במדור קפטן אינטרנט באתר עיתון הארץ ב21/03/05-

אין במידע שבמאמר או בכל חלק ממנו כדי להוות ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר או המלצה או חוות דעת מכל סוג
שהוא .המחבר/ים ו/או  ProGuidesאינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור למאמר ,תוכנו ,נכונותו ,אמינותו,
דיוקו ,שלמותו ,תאימותו ,עדכנותו ,משמעויותיו והשלכותיו .האחריות בעשיית שימוש במאמר או בכל חלק ממנו
היא על המשתמש בלבד ועליו לקבל עצה מקצועית מעורך דין לפני נקיטת כל פעולה המסתמכת על הנאמר
במאמר .המאמר נמסר ל ProGuides-על ידי עורך/כי הדין ו/או משרדם/יהם לשם הכללתו באתר ,וProGuides-
אינה אחראית בשום דרך כלפי כל אדם ו/או גוף בכל דבר שהוא הקשור למאמר.
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אודות מדריך עורכי הדין ® Martindale-Hubbellישראל
מדריך עורכי הדין ® Martindale-Hubbellישראל
מופעל על ידי  – ProGuidesמדריכים ייעודיים של בעלי מקצועות
חופשיים בישראל ,תחת הזיכיון של ®LexisNexis Martindale-Hubbell
המובילה בעולם למידע על עורכי דין ,מגשרים פרטיים ומשרדי גישור.
מדריך עורכי הדין ® Martindale-Hubbellישראל הינו מאגר המידע
הגדול ,המקיף והאמין ביותר על עורכי דין בישראל ,מגשרים ובוררים בישראל.
עורך דין  -לעדכון פרטים ,להרשמה ולכל שאלה צור איתנו קשר.
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