
סוגיות בעניי� תנית הגבלה על חופש העיסוק של עובד 
 לאחר סיו� עבודתו

  

 **ואס� כה� *מאת צבי פפרברג
  
  

  :הצגת הנושא
  

מעביד �מה תוקפה של תניה בחוזה עבודה אישי בה מתחייב העובד כי לאחר סיו	 יחסי עובד
ו ענ� ובי� א	 י פתיחת עסק מתחרה באות"בי� א	 ע, לא יתחרה במעבידו) פיטורי�/ התפטרות (

מקו	 שהתניה תאכ� את חופש , באופ� המגביל, באמצעות עבודה אצל מתחריו של המעביד לשעבר
  ?) "תנית הגבלה על חופש העיסוק": להל�(העיסוק של העובד לאחר סיו	 עבודתו אצל אותו מעביד 

  
מעבידי	 צווי במסגרתו נידוני	 רוב התיקי	 בה	 תובעי	 (אילו שיקולי	 ישקול בית הדי� לעבודה 

בבואו לשקול הא	 לית� תוק� לתנית הגבלה על ) מניעה ואכיפה של תניות הגבלה על חופש העיסוק
  ?חופש העיסוק 

  
מה	 האינטרסי	 המוגני	 של העובד מול האינטרסי	 המוגני	 של המעביד המתנגשי	 מקו	 

  ?שמבקשי	 לאכו� תנית הגבלה על חופש העיסוק 
  

  .תשובה להל�על שאלות אלה ננסה לית� 
  

  : זכות חוקתית�חופש העיסוק 
  

ואול	 ג	 המשפט , חופש העיסוק הוא חירות המוגנת בשיטות המשפט המערביות בהגנה חוקתית
, כנגד חופש העיסוק עומדי	 ערכי	 אחרי	. הישראלי אינו מג� על מלוא היקפו של חופש העיסוק 

ש העיסוק היא תוצאת האיזו� הנובע ההגנה הניתנת על חופ. אשר ג	 עליה	 מבקש המשפט להג� 
חופש , כגו� חופש הקניי�(מהעימות שבי� חופש העיסוק מזה לבי� חירויות אחרות של הפרט 

כגו� האינטרס הציבורי (ומהעימות שבי� חופש העיסוק לבי� האינטרס הציבורי , מזה) ההתקשרות
  1).בשמירת סודות מקצועיי	

מכירי	 בזכותו של העובד להמשי% לעבוד , מחד, נשאלת השאלה מה נותר מחופש העיסוק א	
במסגרת תנייה המגבילה זכותו להתחרות , מבהירי	 לו, מאיד%, אול	, במקצועו ובתחו	 עיסוקו

אסור לו לקיי	 כל קשר ע	 גופי	 וגורמי	 : לרבות, במעבידו לאחר סיו	 עבודתו בדמות מגבלות
, את שמות הספקי	 עמ	 עבד" מחוק מזכרונול"הוא צרי% , אית	 עבד בעבר במסגרת תפקידו הקוד	

�  2. כיצד להשיב ללקוחות וכיוצא באלה, כיצד לערו% הצעות מחיר, את המחירי	 הנהוגי	 בענ
  

 �, כל אזרח או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק"קובע כי , חופש העיסוק:  לחוק יסוד2סעי
  3. " לתכלית ראויה ומטעמי� של טובת הכלל,אי� מגבילי� זכות זו אלא בחוק; מקצוע או משלח יד

  
 �אי� פוגעי� בחופש העיסוק אלא בחוק ההול� את ערכיה  "כי, ל מוסי� קובע" לחוק יסוד הנ4וסעי

ובמידה שאינה עולה על הנדרש או לפי חוק כאמור מכוח , שנועד לתכלית ראויה, של מדינת ישראל
  ."הסמכה מפורשת בו

  
: ישנו קו מפריד ברור בי� שני המקרי� של הגבלת חופש העיסוק " :כבר בשנות השבעי	 נקבע כי

כשהנטיה לפסול , ואיסור התחרות בי� עובד ומעביד מצד שני, מכירת עסק או מוניטי� מצד אחד
   4"התחייבות מהסוג השני היא הרבה יותר חזקה מהאפשרות לפסול עסק מהסוג הראשו�

  
התפתחה , חופש העיסוק: בדמות חוק יסוד, העיסוקואול	 ע	 התפתחות ההגנה החוקתית על חופש 

על  חופש העיסוק חל הכלל הבסיסי לפיו אי� להגביל העיסוק אלא “ג	 הכרת ההלכה המשפטית כי 
על הסודות העסקיי� חל הכלל הבסיסי לפיו חובה על העובד לשמור את הסודות העסקיי� . בהסכ�

                                                      
  .708, 702) 4(ד מז "פ, בית הדי� הארצי לעבודה' מ נ"יבי� פלסט בע 1683/93* "ברק בבג) כתוארו אז('  הש1
  )"מאמר עמית": להל� (440, 431) ד"תשנ(הפרקליט מא , "על חופש העיסוק והסוד המסחרי ":יצחק עמית 2
  .חופש העיסוק:  חוק יסוד3
  ).ברנזו�' הש (89, 85) 1(ד כה "פ, חמצני' שרעבי נ 238/73א "ע 4
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'  סודות עסקיי�'י ככל שנרחיב את המושג כ, ברור. של מעבידו הקוד� ג� בהעדר הסכ� ביניה�
  5"ימחקו רגליו של חופש העיסוק וא� ימחק כליל

  
  

   ?תנית הגבלה על חופש העיסוק והגנה על סוד מסחרי של המעביד
  

 :נקבע לעניי� הגבלת חופש העיסוק בגי� חובת שמירת סודות המעביד כדלקמ�, בהמש% לאמור לעיל
הפרתה יכולה לשמש שיקול למת� צו מניעה , ה להגבלת עיסוקחובת הסודיות כשלעצמה אינה עיל"

  6".שמטרתו אכיפה של תניית הסכ� המגבילה את העיסוק
  

וא� , ההצדקה העיקרית אותה מציגי	 מעבידי	 כנימוק לאכיפת תנית הגבלה על חופש העיסוק
�בו תניית איבי� א	 קיי	 הסכ	 עבודה ו, לצור% קבלת צווי מניעה כנגד עובד לאחר סיו	 עבודתו

  .הינה סכנת פגיעה בסודות מסחריי	 של המעביד.תחרות ובי� א	 לאו
  

 �  :1999 �ט "התשנ,  לחוק עוולות מסחריות1המונח סוד מסחרי מוגדר בסעי
  
שאינו נחלת הרבי� ושאינו נית� לגילוי כדי� בנקל על , מכל סוג,  מידע עסקי�' סוד', 'סוד מסחרי'"

ובלבד שבעליו נוקט אמצעי� , נה לבעליו יתרו� עסקי על פני מתחריואשר סודיותו מק, ידי אחרי�
  "סבירי� לשמור על סודיותו

  
שכ� כאשר מדובר במידע , מכא� שלא די בכ% שהמעביד סבור כי מידע פלוני הוא בגדר סוד מסחרי

תו או לא מדובר במידע אשר סודיו/או נית� לגילוי כדי� בנקל על ידי אחרי	 ו/שהוא נחלת הרבי	 ו
 אי� מדובר בסוד מסחרי וממילא לא נית� לטעו� כי �מקנה למבקשת יתרו� עסקי על פני מתחריה 

  .תנית הגבלה על חופש העיסוק מגנה על אינטרס לגיטימי של המעביד לאי גילוי סוד מסחרי
  

  :ויפי	 לעניי� זה דברי המלומד יצחק עמית
  
' סודות עסקיי�'דומה כי המונח , ושא זהנוכח הזר� המתגבר של בקשות וצוי מניעה הניתני� בנ"

המשפט בפני המעבידי� �הפ% למילת קס� הנזרקת לחלל האוויר ופותחת לרווחה את דלתות בתי
  7."הקודמי�

  
על מעסיק הטוע� . סוד מסחרי אינו מילת קס� ":נקבע, קפוינט'צד "ובהלכה המנחה בעניי� פס

אי� להסתפק .  עליו לתאר ולפרט מהו הסוד,היינו. להוכיח את קיומו' סוד מסחרי'לקיומו של 
, כפי שארע במקרה דנ� אלא יש להצביע לדוגמא', סוד'בתיאור כללי או בטענה כללית על קיומו של 

  8".'תהלי% מסוי� וכו, רשימת לקוחות מסוימת, נוסחה מסוימת, פורמולה, על תוכנה
  

  : נקבעאוטופרובעניי� 
  
כי ,המצוי לכאורה בידי המשיב ונטע� בה' סוד עסקי'ת לכי הבקשה מתייחס, מצאנו, במקרה דנ�"

לא , הינו כללי ביותר, התאור המתייחס בבקשה לסוד עיסקי זה. הוא עושה בו שימוש שלא כדי�
  9." לא מפורט ובלתי ברור דיו,מוגדר

  
ז לסוגית "מנח	 גולדברג התייחס במאמר משנת תשמ' הש, נשיא בית הדי� בארצי לעבודה לשעבר' כב
עסקו הצעיר של העובד לשעבר או כריתת " חניקת"יכו� שבבקשה לצו מניעה זמני שיש בו משו	 הס

  :וכתב על כ%, מטה לחמו
  
הסוד הוא ביישו� של דעות בסיסיות וראשוניות לתהלי% של תעשיה המבקש . הכל כתוב בספרי�"

 מנת שלא צו מניעה זמני צרי% לצמצ� את הבקשה על ידי פירוט הפגיעה בסודו המסחרי על
' לקוחות'הדרישה לצו מניעה לעניי� . את פעילותו הכלכלית של העובד בתחו� עיסוקו' לחנוק'

 מבלי נקיבה בש� הלקוחות לעניינ� מבוקש צו המניעה הינה בלתי מידתית ובלתי �בעלמא 
  10 ".ג� אילו היה לה על מה לסמו%, סבירה

  

                                                      
  .לעיל, 2הערה , ראה5
  .145, 139) 5(ד מה "פ, פרנקל' אנטי� נ 5248/90א " רע6
  .434, מיתמאמר ע 7
  .)"קפוינט'צד "פס": להל� (264ע לד "פד, מ"רדגארד בע' קפוינט נ’פרומר וצ 164/99ע " ע8
  7097, 7096) 2 (2000עב �תק) טר	 פורס	(, ארבל' אוטופרו נ 2976/00) א"ת(א "בש 9

  .12, 7) ז"תשמ(מחקרי משפט ה , "הגבלת חופש העיסוק של עובד מכוח חוזה":  מנח	 גולדברג10
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  :ית הגבלה על חופש העיסוקרשימת לקוחות כסוד מסחרי לעניינו מבוקשת אכיפת תנ
  

במיוחד ובקשות לאכיפת תניית " רגיש"הינו תחו	 , כסוד של סוד מסחרי, "רשימת הלקוחות"נושא 
  .הגבלת העיסוק בגינו בגינו מוגשות בבתי הדי� לעבודה ובתי המשפט חדשות לבקרי	

  
 בפועל ללקוחות ההבחנה בי� לקוחות. יצויי� כי רשימת לקוחות לא חייבת שתיהיה מוחשית דווקא

סוד "פוטניציאלי	 כבר נעשתה בפסיקה ונקבע כי בדר% כלל אי� לראות בלקוחות פוטניציאלי	 
  : קבע בית המשפט המחוזי בתל אביבסטנוגרמהכ% למשל בעניי� ". מסחרי

  
במקרה שלפנינו טוענת כאמור המבקשת כי בידי המשיבי� מידע מלא על הלקוחות הקבועי� "

תנאי התקשרות ותעריפי� שנגבי� בגי� השירותי� , הציוד הדרוש, יה�לרבות דרישות, שלה
  . שמוענקי� לכל לקוח

אלא שהמבקשת לא צירפה לבקשה כל רשימה מסודרת של לקוחותיה שממנה נית� היה לקבל 
אינדיקציה כלשהי שעסקינ� ברשימה חסויה שאינה ניתנת להשגה בדר% אחרת ושהמשיבי� 

  11. "עושי� ברשימה זו שימוש
  

ג� זהות הלקוחות אינה מהווה : "נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב כי' ובמקו	 אחר פסק כב
די� כי לא שמות הלקוחות כשלעצמ� ה� הסוד �כ% נקבע במספר פסקי. בהכרח סוד מסחרי

הציוד לו הוא נזקק בהווה , רכישותיו,צירו� נתוני� המתאר לקוח לקוח ומאפייניו"המסחרי אלא 
   12".עמלות הוצאות וכו, כ� מידע פיננסי וכלכלי בדבר רווחוצפי עתידי ו

  
  : שיקולי� בעד ונגד�אכיפת תנית הגבלה על חופש העיסוק 

  
  : כי14 קבעה מפורשות בסעי� קפוינט’צד "כאמור לעיל ההלכה המנחה בעיניי� זה בפס

  
ס לתניה נפקות יש לייח. משקל רב, לכשעצמה, לתניית הגבלת עיסוק בחוזה עבודה אישי אי� לית�"

לרבות המעסיק הקוד� ובעיקר , רק א� היא סבירה ומגנה בפועל על האינטרסי� של שני הצדדי�
סודות 'ובעיקר בהעדר , בהעדר קיומ� של נסיבות כפי שיפורטו להל�. על סודותיו המסחריי�

  13."גובר עקרו� חופש העיסוק על עקרו� חופש ההתקשרות', מסחריי�
  

  14סערי בית המשפט העליו� בפרשת "הלכה זו אושרה ג	 ע
  

  : ל וה	 כדלקמ�"נקבעו ג	 כ� בפסקי הדי� הנ, הטעמי	 למדיניות זו
  

  15עקרו� חוקתי, חופש העיסוק הוא
  

שכ� כישוריו של העובד לשעבר במקצוע ובתחו	 מומחיותיו ה	 . יש חשיבות להו� האנושי של העובד
  .רכושו והבסיס להשתכרותו

  
  .כבוד האד	 וחירותו:  ומוגני	 על פי חוק יסודניינוכישוריו של העובד ה� ק

  
חזקת חוסר השוויו� הבסיסי שבי� כוחו המבוסס על , את משפט העבודה מנחה עקרו� יסוד: זאת ועוד

שיש , אי� לית� תוק� לתניות מסוימות בחוזה עבודה אישי, לפיו. של העובד לכוחו של המעסיק
  .צונו החופשילהניח שעובד סביר לא היה מסכי� לה� מר

  
לעניי� טענת הגנה של תניית הגבלה על חופש העיסוק של עובד על סוד מסחרי של המעביד חלות ג	 

 �  : הקובע1999 �ט "התשנ, לחוק עוולות מסחריות) 1)(א(7הוראות סעי
  
  :א� התקיי� אחד מאלה, לא יהיה אד� אחראי בשל גזל סוד מסחרי"
הל% עבודתו אצל בעליו של הסוד המסחרי וידע זה הפ% הידע הגלו� בסוד המסחרי הגיע אליו במ) 1(

  "לחלק מכישוריו המקצועיי� הכלליי�

                                                      
  .428�429, 417) 1(ח "מ תשנ"פס, מ"תמלול בע' מ נ"סטנוגרמה בע 102971/98) א"ת(א "בש 11
12  �טר	 (, מ"החברה להשקעות של בנק הפועלי� בע' מ נ"מיחשוב בע. ת.מ.א )13094/90' המ (2164/90) א"ת(א "ד בת" לפסה5סעי

  .270) 3(דיני	 מחוזי כו ) פורס	
13 �  .קפוינט'צד " לפס14 סעי
  .850) 3(ד נד "פ, משה סער'  נAES SYSTEMI NC 966601/א "  ע14
�3/ ע נד"דב:  ערעור שהוגש לבית די� זה התקבל ברוב דעות�) לא פורס	(, מ שלי בנאי"קריירה בע 3 � 309/ נד) י	(ע " תב:ראה 15

  ).לא פורס	 ( שלי בנאי�מ "קריירה בע 197
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  :דמתיולעניי� זה נפסק בעניי� 

  
, מחייב אינטרס הציבור, ככל שמדובר בידע כללי וא� במיומנות מקצועית שנרכשו במהל% העבודה"

עלול הדבר , אמר אחרתשא� ת. כי באלה יוכל העובד להשתמש ג� אצל מעביד אחר או כעצמאי
  .16"לגזור על העובד נטישת המקצוע היחיד לו הוא הכשיר עצמו והוא עלול ליפול נטל על הציבור

  
, הידע והניסיו� שצובר עובד במהל% עבודתו אצל מעסיקו הקוד�": קפוינט’צד "עוד נקבע בפס

. לחלק מכישוריו, הופכי� לימי�, ציוד וכדומה, נוסחאות, שיטות עבודה, לרבות שימוש בתוכנות
עובד סביר לא . כישוריו של אד� הנ� קניינו וככלל אי� להגביל אותו מלעשות בה� שימוש כרצונו

  . "אצל מעסיק פלוני, יוותר על זכותו להשתמש בכישוריו ובניסיו� אות� רכש במהל% עבודתו
  

אינו אמצעי , שליש מיומו, בו הוא מבלה לכל הפחות, מקו	 עבודתו של אד	: וזאת יש לזכור
הגבלה על ניידות . כי א	 מקו	 ממנו הוא מבקש להפיק סיפוק והגשמה עצמית, השתכרות בלבד

  . העובד תפגע בזכותו להגשי	 את עצמו
  

למשנהו במטרה להתקד� ולשפר עובד עובר ממקו� עבודה אחד , ככלל": קפוינט’צד "לכ� נקבע בפס
האד� חופשי לעבוד במקו� בו יחליט וא� לדעתו המעבר למקו� עבודה חדש . את תנאי עבודתו

עובד רשאי לעזוב את מעסיקו ובסייגי� שוני� לפתוח עסק , בנוס�. זכותו לעשות כ�, מיטיב עמו
  . "בבעלותו
  

  :טע	 נוס� להעדפת חופש עיסוקו של עובד
  
הגבלה על ... , בוסס על קיומה של תחרות חופשית בשוק פתוח וכלכלה חופשיתהמשק המודרני מ"

תחרות חופשית . זכותו של עובד לעבור ממקו� עבודה אחד למשנהו פוגעת ג� בתחרות החופשית
ובכלל� חברות המוקמות על ידי , משק תחרותי מעודד הקמת חברות חדשות... מקדמת את המשק 

  17" הקודמי�עובדי� המתחרי� ע� מעסיקיה�
  

לדבר זה חשיבות ה� מבחינה . ההנחה היא כי החברה מעונינת במעבר מהיר וחופשי של מידע במשק
  . כלכלית וה� מבחינה חברתית

  
 �  : נקבעקפוינט’צ להלכת 22בסעי

  
אינו נחלת הכלל ואינו נית� , כאשר מדובר במידע המצוי בידי המעסיק בלבד', סוד מסחרי'עסקינ� ב"

בידי ההנהלה : כגו�,  בדר% כלל מדובר במידע המצוי בידי חלק קט� מעובדי המעסיק.לגילוי בנקל
  . הבכירה או בידי מנהלי מחלקת השיווק

, כמו כ�. נית� לגלות מידע רב אודות חברה באמצעי� המודרניי� הקיימי� כיו� דוגמת האינטרנט
כי מידע הנגיש , מכא�. 'ריסוד מסח'כל אלה אינ� בגדר . קיי� מידע המופ) לכלל העובדי� בחברה

  ."'סוד מסחרי'אינ� נופלי� בגדר , לציבור או מוצר מוגמר הנמכר לציבור הרחב
  

וא	 , "סוד מסחרי"להגדרה של " ליפול"ציבור לקוחות פוטנציאלי צרי% להיות מסויי	 כדי , כאמור
, גלוש באינטרנטכל ששיש לעשות כדי לאתר לקוח פוטנציאלי הוא לדפד� במדרי% כגו� דפי זהב או ל

  .מטבע הדברי	 צו מניעה יהיה חסר כל פרופורציה הגיו� או סבירות, אזי
  

 �  :קפוינט’צד " לפס25ונקבע לעניי� זה בסעי
  
על המעסיק הקוד� להוכיח ג� את היקפו ואת הזמ� שעליו ' סוד המסחרי'במסגרת הוכחת ה"

וכי הוא נקט ' סוד'י מדובר בכ, על המעסיק הקוד� להוכיח, יתרה מזו. 'סוד'להיוותר בגדר 
חשיפתו בפני עובדי� : כגו�, באמצעי� סבירי� במטרה להבטיח את שמירת הסוד המסחרי

  ."חשיפתו לעובדי� אחרי� או שמירת החומר במקו� מוג��הזקוקי� לו לצור% עבודת� ואי
  

 �, מעות לכ%הא� ישנה מש"עד שלא יוכח " סוד מסחרי" נקבע כי לא יוג� קפוינט’צד " לפס22בסעי
  ".יוודע לכלל" סוד"שה
  

  :ההבדל בי� נסיבות סיו� עבודה של פיטורי� לבי� התפטרות

                                                      
  .854�855, 847) 4(ד מד"פ, גנור' דמתי נ 1371/90א " ע16
17  �  .קפוינט'צד " לפס14סעי
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יש להניח כי במקרי	 בה	 נקט מעביד במצג שווא לעובד על מנת שהאחרו� יחתו	 על  חוזה הכולל 

ופיטורי העובד , והכל בכדי שהעובד לא יוכל להתחרות בו בעתיד, תנית הגבלה על חופש העיסוק
חוסר שיוויו� בי� עובד למעביד ודי� חוזה כזה , עושק,  הינה פעולה הנגועה בחוסר תו	 לב, סמו% לכ%ב

  .להיות בטל
  

  ?מעביד �ואול	 הא	 יש חשיבות במקרי	 פחות קיצוניי	 לזהות יוז	 ביו	 יחסי עובד
  

ו העובד הא	 יש להכביד את ידה של תנית הגבלה על חופש העיסוק על עובד שהתפטר ביחס למצב ב
  ?י המעביד "פוטר ע

  
יוחסה חשיבות לשאלה הא	 עובד התפטר כדי להתחרות במעביד או שפוטר ורק , קפוינט'צד "בפס

ד� פרומר התפטר , העובד, קפוינט'צד "העובדות ה	 כי בפס. לאחר מכ� חיפש מקור פרנסה אחר
  .ולמרות עובדה זו לא נית� צו מניעה

  
י מעבידו והאחרו� מבקש לאכו� על "י בנסיבות בה� העובד פוטר ענית� להסיק מקל וחומר כ, לדעתנו

 יראה בכ% בית הדי� משו	 נסיבה המחמירה את נטל השכנוע �הראשו� תניית הגבלת חופש העיסוק 
  .הכבד ממילא המוטל על מעביד המבקש צו מניעה ובמיוחד צו מניעה זמני

  
� חוסר שוויו� ומגביל זכות יסוד יש לפרש ההלכה היא כי בפרשנות חוזה ובמיוחד חוזה עבודה המשק

  :קפוינט’צד " לפס14כפי שנקבע בסעי� ) שהינו לרבו המנסח(או כנגד המעביד /כנגד המנסח ו
  
, העובד רוצה להתקבל למקו� העבודה; עובד חות� על תניית הגבלת עיסוק מחוסר ברירה, ככלל"

  "אול� סביר להניח כי א� יסרב לחתו� לא יועסק
  

לפיה קל יהיה יותר לבית הדי� לשקול הגבלת חופש העיסוק המצבי	 בה	 העובד התפטר פרשנות 
י המעביד המבקש מחד שלא להעסיק "מול קושי גבוה יותר כאשר העובד מפוטר ע, במטרה להתחרות

 הינה פרשנות העולה בקנה אחד �למנוע הימנו מלהתפרנס בתחו	 מומחיותו , עוד את העובד ומאיד%
ישלח את עובדו לקורסי	 ,  יציע לעובדו תנאי	 טובי	� מעסיק שלא רוצה תחרות ע	 ההגיו� כי

  .והשתלמויות ובוודאי שימנע מלפטרו
  

  :)צו מניעה זמני(הגבלת חופש העיסוק בסעד זמני 
  

  .מטרת	 של סעדי	 זמניי	 ובמיוחד צו מניעה הוא לשמור על המצב הקיי	 ולא לשנותו
  

א	 ינת� בטר	 יכול היה בית הדי� לשמוע את ,  צו מניעה כמבוקשדווקא מאז� הנוחות מראה כי מת�
בעוד שאי מת� , עלול לגרו	 לקריסת עסקי העובד וכריתת מטה לחמו, מלוא הטיעוני	 והראיות בתיק

א% לרוב מדובר , אשר יאל* אמנ	 להתמודד ע	 מתחרה נוס�, צו מניעה זמני יפגע פחות במעביד
  .פשיבמתחרה אחד מני רבי	 בשוק החו

  
זאת . חסינות מפני תחרות,  במקרי	 רבי	, בקשה להוצאת צו מניעה פירושה הוא להבטיח למעביד

שכ� חסינות כזו נוגדת את אינטרס הציבור ואת זכותו החוקתית של , לדעתנו לדרוש, הוא אינו רשאי
  .העובד לחופש העיסוק והתחייבות שכזו בטלה היא לפי כל די�

  
  :זמני/  בבקשה לצו מניעה קבוע שאלת השיהוי שנקט מעביד

  
במקרי	 רבי	 מוגשת יחד ע	 התובענה לאכיפת תנית הגבלה על חופש העיסוק ג	 בקשה מטע	 

אשר ימנע הימנו להקי	 עסק מתחרה או לעבוד במקו	 , המעביד למת� צו מניעה זמני נגד העובד
ת� פסק די� סופי בתובענה עבודה מתחרה וזאת לאור הטענה הרווחת כי אי מניעת פעילות שכזו עד מ

ג	 א	 ינת� לבסו� פסק די� לאכיפת תנית הגבלה , יהפו% את הדיו� לאקדמי ויאיי� את יעילות ההלי%
  .על חופש העיסוק

  
הרי שינת� ,  מדובר בסעד מדיני היושר�ובמיוחד צווי מניעה זמניי	 , הואיל ובבקשות לצווי מניעה

יש בה כדי להצביע על , לצו מניעה במעמד צד אחדמשקל לשאלת הישהוי ופניה מאוחרת בבקשה 
בבקשה לצו לשעה די במידה פחותה של שיהוי כדי שתדחה ".והלכה היא כי, היעדר דחיפות לבקשה

   18."הבקשה

                                                      
  .114)  ו"תשנ, חלק שני ("צווי מניעה ":וינוגרד'  א18
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בפעולת השיהוי יש משו� ראייה לסתור את טענתו של המבקש שהצו חיוני ": לפי דברי השופט מצא

להשבת פני , בכל הנסיבות, אינני אומר ששיהוי שלעצמו יביא:  ודוק. ושנתינתו אינה סובלת דיחוי
שבהיעדר נימוקי� כבדי משקל להיפוכו של דבר כ% בדר% כלל , א% למצער נית� לומר; המבקש ריק�

הכרוכי� , א� מצטרפי� לכ% שיקולי� נוספי�, קל וחומר שאי� להיענות לבקשה מושהית. יש לנהוג
   19.בשיהוי ומשולבי� בו

  
  :וי הנדרשת ממעביד בבקשה לצו מניעה זמנימידת הגיל

  
הואיל ותכלית הבקשה עלולה לפגוע בחופש העיסוק של העובד ולמנוע מצב של תחרות חופשית 

  .במשק
  

נראה שהדרישה לגילוי נאות של כל העובדות הצריכות לעניי� היא דרישה אולטימטיבית , כמו כ�
  .ש הסעדספק בקשר לקיומה יפעל נגד המבק, וגורפת ולדעתנו

  
שגרס כי חובת הגילוי הרובצת על בעל די� , נית� אולי לתמו% גישה זו בפסיקת בית המשפט העליו�

  :היא כה רחבה שחובה לגלות ג	 עובדה שהרלוונטיות שלה מוטלת בספק
  

. יש בו לכאורה כדי לעורר ספק במהימנותה של המבקשת, גילוי העובדות באופ� חלקי בלבד"....
  20.ד המבקשי�ספק זה פועל נג

  
מעביד אשר מגיש בקשה למת� צו מניעה זמני כנגד מי שהיה עובדו ואשר היה מודע לכ% , כ% למשל

יש בהתנהגות זו חוסר תו	 לב שכ� לא הגיש את ,  שעובדו פתח  עסק עצמאי ועובד בו זמ� ניכר
  .הבקשה תו% זמ� סביר

  
והגיש " יש� על זכויותיו"עביד סביר כי בית הדי� ימצא כשיקול כבד משקל את העובדה כי המ

  .משאבי	 וזמ�, מאמצי	, השקיע כספי	, תובענתו רק לאחר שהעובד כבר פתח את העסק
ובמיוחד לא לצו מניעה זמני , במצב זה סביר כי בית הדי� לא ימצא לנכו� להזקק לבקשה לצו מניעה

  .כאשר נגועה הבקשה בשיהוי
  
  
  
אזרחי �עוסק ג� בדיני עבודה ובמשפט מסחרי, די� משרד עורכי �' ושות בפפרברג עור% די�*
)com.feferberg.www( 
  

 משרד �' קד� מתמחה בברנר ושות. לתואר ראשו� במשפטי� במכללת נתניה' סטודנט שנה ב **
 .עורכי די�

                                                      
  .50�51 , 45) 1(ד מז "פ.,אשרז עיבוד נתוני�' חלמיש חברה ממשלתית נ 5240/92א "רע  19
  .277�278) 1997ח "תשנ ("סדר הדי� בבית הדי� לעבודה: "לובוצקי.  י20


