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כותרת :יונה לייבזון  -סמסונג הפרה זכויות
יוצרים ותשלם קנס  .עלייה חדה במניית
גולן יוכפז  :במרכז פינת הכלכלה אייפון נגד גלאקסי הקרב
נמשך .בוקר טוב יונה לייבזון.
יונה לייבזון  :בוקר טוב ,גולן .ואיך זה משפיע עלינו .בית המשפט
בארה"ב שקבע בסוף השבוע שסמסונג הפרה זכויות יוצרים של
פטנטים של חברת אפל ,אמנם סיים את ההליך המשפטי בעניין,
אבל פותח עידן חדש בכל מה שקשור לפטנטים של כל יצרניות
המחשבים .החברות יצטרכו מעכשיו לגוון בכל יישום גם אם הוא
הפשוט ביותר כדי לא להיות דומים שכבר רשמה אותו כפטנט.
נעמה ארטשיק ,כתבתנו לענייני טכנולוגיה על העידן החדש
בסלולר.
נעמה ארטשיק  :עולם הסלולר עומד הבוקר בפני אחד הרגעים
המכריעים בהיסטוריה שלו ,לאחר שבסוף השבוע פסק בית
המשפט בארה"ב לטובת ענקית המחשבים אפל בקרב המתמשך
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שלה נגד סמונג .לצד סכום פיצויים של מעל דולרים שקיבלו ,אפל
תנסה כעת להביא להפסקת מכירת מוצרי סמסונג שנמצאו בהם
פטנטים מועתקים.
)מריו אמסטרונג מדבר באנגלית.
נעמה ארטשיק )מתרגמת(  :בטווח אנחנו הולכים לראות בעיות עם
טלפונים סלולריים של סמסונג ,במיוחד כאלה שכבר נמצאים בשוק
ומפרים את זכויות היוצרים של אפל ,מעריך מריו אמסטרונג ,אחד
הפרשנים שליווה את המשפט ומוסיף ,בטווח הארוך לא רק
סמסונג תיפגע ,HTC ,מוטורולה ויצרניות אחרות ,ייאלצו לשוב
לשולחן השרטוטים .סמסונג העתיקה גם רכיבים שימושיים מאפל,
כמו הנגיעה הכפולה במסך לצורך הגדלה ,רכיבים השייכים
למערכת ההפעלה של גוגל האנדרואיד .עוה"ד אהוד האוזמן ,ראש
מחלקת ההיי טק ,בקבוצת ריינולד כהן מסביר מה יהיה הצעד
הבא של סמסונג ושל שאר המתחרות.
עו"ד אהוד האוזמן  :זה בהחלט לא סוף הדרך .אני מעריך
שסמסונג תערער ,זה יכול להגיע גם עד לבית המשפט העליון
בארה"ב .בסופו של דבר הצרכנים ייהנו מפירות מחקר ופיתוח.
נעמה ארטשיק  :אבל גם אם לא תצליח ליצור לעצמה מונופול
בשוק הסמאטפונים והטאבלטים ,אין ספק שאפל מרוויחה מפסק
הדין .המניה שלה רשמה עליה חדה בסוף השבוע והמגמה ככל
הנראה תימשך עד הצפויה של אייפון  5שלפי השמועות תקרה
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בעוד שבועיים.
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