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 תקציר 

הפכה את    20-ההצלחה הכלכלית חסרת התקדים של עמק הסיליקון במהלך המחצית השניה של המאה ה

האזור למושא של אינספור מחקרים בכל תחומי מדעי החברה. בתחום המשפט, חוקרים התמקדו בהבדל 

מעובד  שמונעים  הסכמים  אוכפת  לא  קליפורניה  אחרות:  מדינות  לבין  קליפורניה  בין  שקיים  משמעותי 

גם לא כאשר מדובר בהסכמים "סבירים" מבחינת משך   – התחרות במעסיקו לאחר סיום יחסי העבודהל

למדינות   שקוראת  פוליטית  תנועה  קמה  האחרונות  בשנים  מכך,  כתוצאה  הגיאוגרפי.  ותחומה  ההגבלה 

ת  אחרות לאמץ מדיניות דומה יותר לזו של קליפורניה ולבטל את התוקף המשפטי של תניות איסור תחרו

   כדי שגם אותן מדינות יוכלו להנות מצמיחה של אזורי חדשנות.

 

אינם   תחרות  איסור  הסכמי  אמנם  אחד:  חשוב  מנתון  מתעלם  בספרות  הרווח  התיאור  כי  טוען  המאמר 

אכיפים בקליפורניה, אבל חברות הזנק בעמק הסיליקון בפועל יוצרות מנגנון דומה באמצעות שימוש בתגמול 

י מס הממסים רווחים על ניירות ערך בלתי סחירים, עובדים של חברות פרטיות בצמיחה  הוני. כתוצאה מדינ

אזוקים אליהן ממש כאילו היו כפופים לתניית איסור תחרות חזקה: אם יעזבו את החברה, יהיה  למעשה

בלתי  הון  רווחי  על  גבוה  מס  תשלום  לבין  מהתגמול ההוני שלהם  ניכר  על חלק  ויתור  בין  לבחור  עליהם 

   זילים.נ

 

של   החזקה  הציבורית  המדיניות  עם  בשילוב  לעובדים,  האופציות  שוק  מבנה  כי  בנוסף  טוען  המאמר 

קליפורניה נגד אכיפה של הסכמי איסור תחרות, יוצרים שיווי משקל במסגרתו עובדי חברות בקשיים יכולים  

פרטיות מצליחות למעשה כבולים  לעבור למתחרים בעלות נמוכה או ללא עלות, אך מנגד עובדים של חברות  

כגון הנפקה ראשונית לציבור או   -למקום עבודתם עד לאירוע נזילות. כאשר החברה עורכת אירוע נזילות  

של    -רכישה   היזמי  הכישרון  ואז  מוסרת,  העובדים  ניידות  על  ההגבלה  לסחירים,  הופכים  הערך  ניירות 

דשות בעצמו. שיווי משקל מפריד זה מספק הסבר  החברה מסוגל לעבור לחברות אחרות או להקים חברות ח 

הנטייה הנוכחית של   עם זאת, טוב יותר להצלחת עמק הסיליקון מאשר ההסבר הרווח בספרות המשפטית. 

לה הזנק  לפגוע  יחברות  עלולה  לעובדים,  נזילות  אירועי  דחיית  תוך  רבות,  שנים  במשך  פרטיות  שאר 

ן הקצאת ההון האנושי שאפיין את עמק הסיליקון לאורך באפקטיביות של תגמול הוני ולשנות את מנגנו

 השנים. 

 

 

 
 


