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שולחן עגול
יבוא מקביל :המיצוי במצב המצוי
ואתגרי העתיד
יום חמישי | 19:30-16:00 | 4.5.17
הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב,
חדר כנסים ע"ש סוניה ואדוארד קוסוי ()307
בעולם הגלובלי הפך המסחר חוצה גבולות למרכיב חיוני לעסקים וא/נשי עסקים .בעולם זה גם המידע
הפך לגלובלי ונגיש ,דבר שתרם להעצמתם של יבואנים שונים בבואם לזהות שווקים וסחורות זמינות.
כך ,התחזק הייבוא המקביל שאינו מערב חיקויים או זיופים של מוצרים אלא מתמקד בייבוא של מוצרים
מקוריים שלא באמצעות יבואנים רשמיים ו/או ערוצי שיווק רגילים .ככזה ,הייבוא המקביל מאפשר הכנסת
מוצרים למדינה מסוימת תוך ניצול פערי התמחור שבין מקום רכישת המוצר לבין מקום מכירתו .במבט
ראשון ,יש לברך על פרקטיקה כזו שמגבירה את ההיצע ועל ידי כך מפחיתה את המחיר שצרכן הקצה
משלם .עם זאת" ,הייבואנים הרשמיים" שכנראה ייפגעו כלכלית מריבוי מוצרים בשוק שלא הם ייבאו.
היבוא המקביל מאתגר את הממשק שבין דיני הקניין הרוחני לבין שיקולי המסחר .האם ניתן להגביל
את היבוא המקביל מכוח דיני הקניין הרוחני? הממשק הזה מתחדד למשל בהקשר של הזכות לשימוש
ייחודי בסימן הרשום על גבי סחורות המייובאות בייבוא מקביל ,ובא לידי ביטוי בפיתוח דוקטרינת המיצוי.
בדיון השולחן העגול של מכון ש .הורוביץ לקניין רוחני לזכר ד"ר אמנון גולדנברג ,נבחן את סוגית הייבוא
המקביל ממספר היבטים כולל החקיקתי ,העסקי ,הרגולטורי ,הבין-לאומי ,וכן מהפן של הצרכן-היבואן
בעולם הווירטואלי ,כמו גם את השינויים הקרובים בעקבות כניסתן לשימוש של של מדפסות בתלת-ממד.
השולחן העגול מכנס יחדיו דוברים/ות ומשתתפים/ות שעוסקים/ות בתחום זה.

 16:00התכנסות ופתיחה
ברכות ודברי פתיחה:
פרופ' מיכאל בירנהק ,סגן הדקאן למחקר ,ומנהל מכון ש .הורוביץ לקניין
רוחני לזכר ד"ר אמנון גולדנברג
עמדות ראשונות:
יו"ר :ד"ר אמיר חורי ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב; חבר
בוועדה האקדמית של מכון ש .הורוביץ לקניין רוחני
 פרופ' גדעון פרחומובסקי ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן
 השופטת (בדימוס) ד"ר איריס סורוקר ,מנהלת מקצועית של מרכז חת
לחקר התחרות והרגולציה במסלול האקדמי של המכללה למנהל
 עו"ד גיל נדל ,ראש תחום ייבוא ,יצוא וסחר בינלאומי ,משרד עורכי דין
גולדפרב-זליגמן
 עו"ד דוד גילת ,שותף בכיר ,גילת-ברקת עורכי דין ,קבוצת ריינהולד-כהן
 ד"ר שרון ידין ,בית הספר למשפטים ,המרכז האקדמי פרס
 ד"ר אמיר חורי ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב
 18:00הפסקת קפה
 18:15דיון בהשתתפות הקהל ,בהנחיית ד"ר אמיר חורי

רישום לארוע

 19:30סיום
הכניסה חופשית ,אך יש להירשם באתר המכון https://law.tau.ac.il/shiip-events-form
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