
אך ככל זכות אין היא זכות מוחלטת ויש לאזנה אל מול זכויות , פש העיסוק הוא זכות יסודחו

: להלן)אור ביקשה להוציא צו מניעה נגד שלושת העובדים -כיוון שחברת אש. ואינטרסים אחרים

יש לבחון , שיורה על הפסקת כל פעילות מתחרה ובכלל זה פנייה לכל לקוחות החברה( העובדים

לבין חופש העיסוק " הסוד המסחרי"האיזון בין חופש הקניין של החברה ובכלל זה את שאלת את 

 .של העובדים

: חוק יסוד. נראה כי הוא בטל מעיקרו, בבחינת הסעיף בחוזה האוסר על אי תחרות, ראשית כל

אין חוק האוסר את , במקרה זה. של אדם לעסוק בכל עיסוק וחופש העיסוק עומד על זכות

גם אם יקבע כי יש לבחון החוזה כדי , לחלופין. ם ולכן שאלת מידתיות ההגבלה מתייתרתעיסוק

כי נקודת המוצא , ד הארצי"ד פרומר קבע ביה"בפס, כחלק מתקנת הציבור יםלהגן על חופש החוז

ש העליון הציב מספר דרכים "כי ביהמ, על כך יש להוסיף. היא שחוזה מגביל מסוג זה חסר תוקף

גם אם יקבע כי התניה אינה תניית אי . ד סער"רות והמידתיות להגבלה מסוג זו בפסלבחינת הסבי

אינו מוגבל , (הגבלה של שנתיים וחצי)נראה כי משך ההגבלה ארוך , במקרה זה, תחרות עירומה

כל שנאמר הוא איסור תחרות במישרין או  -וגרפית ומתייחס להיקף מקצועי רחב מאודגיא

ש תניה מסוג זה עבור עובדי שיווק "קשה לראות כיצד יקבל ביהמ. ומכל סיבה שהיא בעקיפין

שלילת יכולתם , זוהי למעשה. יכולתם למכור ולשווק שמרכז עיסוקם הוא הוא, ומכירות

" קיומי איום"ון המעיד כי העובדים מהווים כי אין כל נת, על כך יש להוסיף .להתפרנס ממקצועם

 .מיוחדת תמורת אי העסקה עתידית כי לא קיבלו תמורה, עבור החברה וברור

כבוד האדם וחירותו מצביע על : חוק יסוד". הסוד המסחרי"עיקר הדיון הוא סביב שאלת הפרת 

כי מדובר , כאשר שני הצדדים טוענים, אך אינו מסייע, (3' ס)חשיבות של קניין כזכות יסוד 

כדי לבחון "(. סוד מסחרי"מת כדוג)בין אם מדובר בקניין פיזי ובין אם בקניין רוחני , בקניינם

רשימת , במקרה זה. המסחריות העוולות חוקעלינו לבחון את " סוד מסחרי"האם מדובר ב

כיוון . אך לא ברור עד כמה קשה לגלות אותה על ידי אחרים, "נחלת הרבים"הלקוחות אינה 

פן מיוחד נראה כי רשימת הלקוחות אינה יוצאת דופן באו, שמדובר באספקת מוצרים לכיבוי אש

לא נאמר דבר על פרטים מיוחדים שהושגו מעבר , כמו כן. ויכולה לכלול קהלים רבים ומגוונים

ברור שכל רשימת לקוחות , בנוסף .ואף אם הלקוחות היו בלעדיים לחברה" לקוחותרשימה של "ל

הכיר הלקוחות מצביעה על  אך העובדה כי כל אחד מעובדי החברה, מקנה יתרון מסחרי לבעליה

  .(ד אירוקה"פס)כך שלא ננקט אמצעי סביר לשמור על סודיותו 

כי מדובר בתניה גורפת וכללית שפוגעת , ד יש להתייחס לכך"בבחינת החלטתו של ביה, לסיכום

כי ייתכן וניתן לראות ברשימת הלקוחות כידע , על כך יש להוסיף. בחופש העיסוק של העובדים

, אין להתכחש לכך"(. קשר שוטף)"כחלק אינהרנטי מעבודתם ( (א)7' ס)ם ך עבודתשהצטבר במהל

כאשר פנו ללקוחות , (ד גירית"פס) שהעובדים הפרו במידת מה את חובת תום לב וחובת האמון

אך אין לשכוח , שונים במגעים עוד לפני עזיבתם את מקום העבודה וכן את חובתם לקיים חוזים

ש יאזן בין חופש "ביהמ. עומדת בבסיס יחסיהם של העובדים עם החברהה, את חזקת אי השוויון

ובמקרה זה ( פארם-ד סופר"פס)לבין המידע שבידיו , העיסוק של העובד וזכותו להתקדם במקצועו

ש תיטה "החלטתו של ביהמ, לפיכך. הפגיעה המסוימת בחובת תום הלב שבבסיס חופש החוזים

תקופת "ש יאפשר "אך ביהמ, השתמש במאגר הלקוחותלאפשר לעובדים לעסוק בעבודתם ואף ל

 .פיצוי על הפרת חובת תום הלביבחר באפשרות של קצרה או לחלופין " צינון


