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מבוא.1

אפשרויותוהסטודנטיםהמרצים,החוקריםציבורבפניפתחהדיגיטליהעידן
הדיגיטליתהסביבה.והמחקרהלימוד,ההוראהבתחומיתקדיםחסרותטכנולוגיות

ולסלעיתטסהלאוריתתודה.חיפהאוניברסיטתלמשפטיםהפקולטה,למשפטיםפרופסור* רביהולחייםקיפניסלברוך,הוכרמןלאירית,בירנהקלמיכאלתודה.במחקרסיועעלברדוגו

בהכנתעזרתהועלהשראתהעלארידורלרחלמיוחדתתודה.העינייםמאירותהערותיהםעל
.1116ח"ה,2005-ה"תשס,יוצריםזכותחוקהצעתפרסוםלפנינכתבהמאמר.לפרסוםהמאמר
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חיסכוןלצד.ומתוחכםשוטףבאופןלימודלחומריגישהמתן,למשל,מאפשרת
והצלבתומידעשליעילאיתורמאפשרתהיא,החומרושימוראחסוןבהוצאות

האינטרנטרשתבאמצעותאינטראקטיבייםשיעוריםלקייםהיכולת.אחרמידעעם
במקומותהפזורותמגוונותאוכלוסיותשללפתחןהאקדמיתההשכלהאתמקרבת

בתהליכימהותילשינויפתחפותחותאלהחדשותאפשרויות.שוניםגאוגרפיים
.והקנייתוידערכישתכמולמושגיםחדשהמשמעותולמתן,ולימודמחקר
רוחניקנייןדינישממלאיםהתפקידעלבדאגהלהביטשלאקשה,זהרקעעל
ועלגבוההלהשכלהבמוסדותמחשבמשולבותמערכותשלהטמעתןבעיכוב
המדיה,המידעמהפכת.בכלללימודועלהוראהעלאלהדיניםשלהמצנןהאפקט

יוצריםזכויותבדינילכתמרחיקילשינוייםהביאוהאינטרנטורשתהדיגיטלית

יצירותעלההגנהתחולתהורחבהאלושינוייםבעקבות.האחרוניםהעשוריםבשני
הבלעדיותהזכויותהיקףהורחב,בעבריוצריםזכויותלהגנתזכולאאשרחדשות
שורההוסיףהחדשהמשפטיהמשטר.גבוההלהשכלההמוסדותעלהנטלוהוכבד

יישומם,מזאתיתרה.לימודבחומריהשימושעלהיקףורחבותחדשותהגבלותשל
לשימושיםבאשרודאותחוסרהכניסדיגיטליתבמדיההיוצריםזכויותדינישל

הפועליםהמוסדייםבמשתמשיםבעיקרשפגעמצנןאפקטויצרכיצירותהמותרים
.החוקובמסגרתמסודרבאופן
מגבלות.ביצירותהשימושעלמגבלותמטיליםטבעםמעצםיוצריםזכויותדיני

מוסדותנאלצובישראל.והוראהמחקרלצורכישימושעלגםומתמידמאזחלואלו
עם.ןצריםפטורהסדרישלבצלםלחסות,גבוההלהשכלההמוסדותובכללם,החינוך

ההפרותבאיתורקושי,נמוכהאכיפהרמת,יוצריםזכויותלנושאמודעותהיעדר,זאת
למרות,תפקידםאתלמלאגבוההלהשכלהלמוסדותאפשרו,עיןהעלמתאףולעתים

.צעדיהםאתהצראשריוצריםזכויותדינישלהמשפטיהסד
ביצירותהשימושעליותררחבותמגבלותכיוםמטיליםהיוצריםזכויותדיני
עלוליםלכןקודםמותריםשהיורביםשימושיםשכן,המתוקשבתההוראהבסביבת
גבוההלהשכלהמוסדות.הדיגיטליתבסביבהשהתבצעומשעההפרהלהוות

ולנצל,העולםברחביהגבוההההשכלהבתחוםההתפתחויותאתלהדביקהמבקשים
דינישמערימיםהקשייםעםלהתמודדנאלצים,הדיגיטליתהסביבהיתרונותאת

ממוחשבותבמערכותהשימושאת,מכשיליםאףולעתים,המעכבים,היוצריםזכויות
קרובותלעתיםהופך,ביצירותמורשהשימושלהנהיגהניסיון.האינטרנטוברשת

ואחדאחדכלשלאיתורומחייבתשימושרישיוןקבלת.ישימהבלתילמשימה

ביצירהלשימושהרשאהלקבלתומתןמשאוניהול,הלימודבחומריהזכויותמבעלי

זכותחוקראו.המנדטימימאזכנהעלנותרהאשרבריטיתחקיקההיאבישראלהחקיקה1
פקודתוכן,("החוק"או"יוצריםזכותחוק":להלן)2633(ע),גכרךי"חא,1911,יוצרים
פרסם2003בשנת.("יוצריםזכותפקודת":להלן)364(ע),אכרךי"חא,1924,יוצריםזכות
.("2003תזכיר":להלן)2003-ד"תשס,יוצרים-זכותחוקתזכיר:בנושאתזכירהמשפטיםמשרד

tת2005.9.80) [hte://www.bizlaw.co . iUdownload/statute/copyrights .pdn aast visited
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שלהדינמיהאופימןכמתחייב,קצרזמןובפרקסבירבמחיר,זאתכל.המוגנת
מצדמספקתהיערכותהיעדרלצד,מזאתיתרה.2באוניברסיטאותהלימודיםתכניות
במתןמהותיקושיגםקיים,חדשיםטכנולוגייםשימושיםלהרשאתלאורמוציאים
נמצאטרםאשר,זהקושי.מרחוקהוראהשלבמסגרתביצירהלשימושהרשאה

היוצריםזכותאתמלאבאופןהמבטיחטכנולוגיאמצעימהיעדרנובע,מענהלו
היצירהאתחושףהדיגיטליהפורמט.הדיגיטליההפצהפורמטשללרעהניצולומונע

מפעל"כפתיחתכמוהו,דיגיטליבפורמטליצירהגישהמתן.ולשינוייםלהעתקות
ולהפיץליצוריכולאשר,המשתמשיםמןואחדאחדכלאצלהיצירהשל"שכפול
.האישימחשבובאמצעות,זניחהבעלות,למקורנוהיםמושלמיםעותקים

שבוביותרהטעוןההקשראוליהוא3והוראהחינוךלצורכיביצירותהשימוש

מנתעליוצריםזכויותדינישייצרוהמשפטיבמנגנוןהמוכנההמתחביטוילידיכא
הצדמן,ליוצרכלכליתמריץהבטחתידיעל-היצירהעידוד-יעדםאתלשרת

.האחר4הצדמןולימודידעהפצת,ביצירותהשימושוהרחבת,האחד
חות"בדו,בספרים,במאמריםביטויואתהמוצא,מדעימחקרמייצרתהאקדמיה

וביולוגייםכימייםבחומרים,באלגוריתמים,בתכנותגםכמו,מידעובמאגרי
להשכלהבמוסדותהמחקראולם.רוחניבקנייןלהגנההניתניםובטכנולוגיות

שלוביםכליםובהוראהבמחקררואההמחקראוניברסיטת.הכולתכליתאיננוגבוהה
ונהניתוהוראהמחקרהמשלבתשסביבההיאההנחה.בבדבדלעודדםומבקשת
שיבטיחופלורליסטידינמימחקרשללהתהוותוהמתכוןהיא,אקדמימחופש

התייחסותאפואמחייביםוההוראההמחקרצורכי.המדעיתההתקדמותהמשךאת
.אקדמיחופשעלהמרשתתתעשירהאינטלקטואליתסביבהשליצירתהלשםמיוחדת
בזכותהמוגנתביצירההבעלותאולם.ליוצרזכויותמקניםיוצריםזכויותדיני
ורקאךחלההיוצריםזכות.קרקעעלאומכוניתעלמהבעלותשונהיוצרים

שחלקן,קודמיובידישנוצרוהיצירותלכללהיוצרשלהמקוריתתרומתועל
הכללבמפעלחלקליטוליוצריםלעודדנועדהזוזכות.הכללבנחלתכברמצויות

הזיןאשרוטכנולוגיתרבותישפתיהקשראותו,והתרבותהמדעפיתוחשלאנושי

2United States Senate Statement ofMarybeth Peters Ihe Register

~

ofl:

Copyrights

before the

(2000,20July50540284ימ.Congress1064)Web -Based. Education

I

(?ommission

(2005.9.808visited)15א)]hhnl.h72000~p://ww.copyright.gov/docs/regstat[

גבוההלהשכלהבמוסדותהמחקרעלרוחניבקנייןההרחבהמגמתשלבהשלכותיהמקיףלדיון3
Contractually:ראו Reconstlucted Research Commons4"Uhlir"4Reichman.א.[

4]66"Highly Protectionist Intellectual Property Environment81מfor Scientific Data

315(2003).Contemp. Prob

Exin.89/513א"בעשמגר(אזכתוארו)הנשיאשלדינופסקזהלענייןראו4 Lines Bros

.4.51Interlego,עלחדשיתיצירותלעודדהרצוןביןאיזוןקיים":133,157(4)מחר"פ
זהומול,המקוריתאוהחדשההצורהאוהמקוריהביצוע,הרעיוןלייצורתמריץמתןידי

לוהמאפשרבמונופולזוכההזכותשבעלשסופהמדיירחבההגנהלהעניקשלאהשאיפה
המחירכאשר,מופקעובמחירתחרותללאהמוצראתולמכורהציבורחשבוןעלליהנות
."שבוהתועלתעלעולההמונופולשלהחברתי
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מילדיותרלאליוצרשייכתהיצירה.היווצרותהאתואפשרהיצירהתהליךאת
נכסיםעלבעלותלהםשישהאופןבאותובבעלותםהואאיןשכן,להוריו"שייך"ה

מתן.היצירהעידוד:יוצריםזכויותדינישלבמטרתםקשורהלכךהסיבה.אחרים
תשלוםלדרושליוצריםלאפשרנועדמוגבלתזמןלתקופתביצירהבלעדיותזכויות
לנחלתהיצירהתשובשבסופו,מוגבלזמןפרקלמשךביצירההשימושעבור
כלשלנגישותןבהגבלתהואזההסדרבגיןהחברהשמשלמת"מחיר"ה.הכלל

.נוצרושכבריצירותאותן
48נמ89/5131א"בע(אזכתוארו)שמגרהנשיאשלדבריוזהלענייןיפים

.Lines Biws . S .Aנ,

Interlego

::

שלפיתוחןלעודדכדיבוישיצירתועלליוצריוצריםזכותשמתןאף"
מרחבבהקטנתהמתבטאשליליאלמנטגםבושישהרי,מקוריותיצירות
במרכיביםלהשתמשהיכולתנשללתמאלו.עתידייםיוצריםשלהתמרון
לשלםנדרשיםהםלחילופיןאו,אחריצרןאצליוצריםזכותלהגנתשזכו
אםשהשיקולמכאן.שלהםהייצורתהליךמתייקרובכךזוזכותבעבור

היצרןאתלעודדכדיבושישבכךמתמצהאינויוצריםזכותלהעניק

פגיעהמשוםיוצריםוכותבמתןאיןאםלשקולשישאלא,לייצרהספציפי
.5"עתידייםפוטנציאלייםביצרניםמידיקשה

דינמיהואטבעופיעלאשרהיצירהתהליךאתמעכבליצירותהגישהצמצום

.השראהומקורגלםחומרלוהמהוותקודמותיצירותעלומבוססואינטראקטיבי
יוצריםבזכויותהכרוךהכבדהחברתיהמחיראך,בכסףנמדדליוצריםהתגמול

.לכימותקשהוהוא,משתמשיםשלשוניםציבוריםבונושאים.למדידהיותרקשה
בשוויוןבפגיעה,היצירהחופשבהגבלת,הביטויחופשבצמצוםמתבטאהוא

להשכלהבמוסדות.משגתשידולמירקוליצורללמודאפשרותובמתןההזדמנויות
לעודדשנועדהמשפטיההסדרבתוךהמובנותאלומנוגדותמגמותנפגשותגבוהה
.ומחקרלימוד,יצירה

ביצירותהשימושעליוצריםזכויותדינישמטיליםבהגבלותדןזהמאמר
הדיגיטליבעידןהוראהלצורכיביצירותשימוששלהסוגיהבחינת.מרחוקלהוראה
מהווהוהוראהלימודלצורכיביצירותהשימוש,ראשית.סיבותמכמהמרתקת
סביבתבעיצובהיוצריםזכויותדינישלומתעצםההולךתפקידםלבחינתמעבדה
לחינוךהזכות,הביטויוחופשהיצירהחופשכגוןערכיםעלוהשלכותיהם,המידע
למוסדותעצומהפרקטיתחשיבותבעלתהיאזוסוגיה,שנית.לשוויוןוהזכות

היוצריםזכויותדינישמטיליםהמגבלותעםומתמודדים,והוראהבחינוךהעוסקים
זכויותדינישמטיליםהמגבלותבחינת,לבסוף.אלולצרכיםביצירותהשימושעל

שביןהקשרעלגםאורלשפוךעשויהלימודלצורכיביצירותהשימושעלהיוצרים

.163'בע,שם5
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המשפטנדרששבההזהירותועל,משפטיתהתפתחותלביןטכנולוגייםשינויים
.אלולשינוייםלהגיב

לסקורופונה,הוראהלצורכיביצירותהשימושבחשיבותבדיוןפותחהמאמר

בכללההוראהבתחוםשימושיםעלהקייםהמשפטיהמשטרשמעריםהקשייםאת
באופןתתיראשרבחקיקההצורךעלמצביעהמאמר.בפרטהדיגיטליתובסביבה
עקרונותיואתומגדיר,הדיגיטליתבסביבההוראהלצורכיביצירותשימושמפורש

.הרצויהחקיקתיהמודלשל

מרחוקהוראהועלהשכלהעל,חינוךעל.2

הוכרהלחינוךהזכות.ראשונהממדרגהחשובחברתימכשירמהוויםוהשכלהחינוך
להגנהתזכהאםהוכרעטרםכיאם,החברתיותהזכויותמןכחלקהישראליבמשפט
.וחירותו6האדםכבוד:יסור-בחוקכמשמעותה,האדםלכבודהזכותבמסגרת
הגבוההוההשכלהבכללהחינוךשלחשיבותובדבררחבההסכמהשקיימתאף
יוצריםזכויותבדיניבלבדזניחותלהקלותגבוההלהשכלההמוסדותזכו,בפרט

נעשהלשמןאשרהמטרותשלקצרהתזכורתאולימצדיקזהתמוהמצב.בישראל
חינוךלתארקשה.באוניברסיטאותוההוראההמחקרבסביבתביצירותשימוש
המוגנותביצירותשימושללא,בפרטגבוההלהשכלהבמוסדותוהוראה,בכלל

אותםלחשוףישהעתידחוקריאתלהכשירמנתשעלמובן.יוצריםבזכויות
הטכנולוגיההמדעבתחומירוחואנשיחוקריםידיעלהושגושכברלהישגים
והמעשיהתאורטיהבסיסעםהיכרותכוללתמקצועיתהכשרהכל.והאמנות

העדכנייםוהטכנולוגייםהמדעיםההישגיםועםהרלוונטיהמקצועיהתחוםשל
למאגרי,עדכניתלכתיבהגישהלאפשראפואחייבתההוראהסביבת.בתחום
ולמסמכיםלתעודותגםכמו,ארכיאולוגייםלממצאים,לתמונות,לנתונים,מידע

-והמדעהתרבותשפת-שפהלימודמחייבתהגבוההההשכלה.היסטוריים

.הקיימותליצירותחשיפהשלבדרךהנרכשת
.אקדמייםמקצועותבעלילהכשירורקאךאינההאקדמיהחינוךשלמטרתו

הגלוםהפוטנציאלאתמימושלידילהביאלאדםלאפשרנועדהאקדמיהחינוך
חשיבהלעצבמבקשאקדמיחינוך.עצמאיתהשיבהבעלאוטונומיכאדםבו

עצמאותלעודד,מקוריפתרוןומתןחדשותבעיותזיהוייכולתלפתח,ביקורתית

(3)נר"פ,והספורטהתרבותהחינוךשר'נ"ת"גילשוחרי"עמותת95/1554ץ"בגלמשלראו6

במפורשמעגןאינווחירותוהאדםכבוד:יסוד-חוק.(ת"גילשוחריעניין:להלן)2,25-26
ץ"בגראואולם.ניכרקושילעוררעלולההחוקשלרחבהופרשנות,לחינוךהזכותאת
המתחזקמעמדןלאור,כיום":529,546(6)נזד"פ,החינוךמשרדל=מנכ'נפלונים01/7374
הרשותאחריותשלרחבההחלהמתבקשת,בכללןלחינוךוהזכות,החברתיותהזכויותשל

גםראו."זהערךשלוהשלםהמלאבמובנוחינםלחינוךהפרטזכותאתלהבטיחהציבורית
,834(5)נוד"פ,החינוךמשרד'נדאוןתסמונתלילדיהוריםעמותת-יתד00/2599ץ"בג

.(יתדעניין:להלן)842-843

69ה"תשסן'יהמשפט



קורן-אלקיןניבה

האקדמיהחינוךזהבמובן.7אחרותלעמדותבנוגעסובלנותולפתחאינטלקטואלית
בהליךפעילחלקליטוליוכלואשראזרחיםשלבהכשרתםחשובאמצעימהווה

.דמוקרטית8בחברההפוליטי
והלימודההוראהבסביבתכךכלצורמתביצירותשימושעלההגבלהלכן

מהולאתרלחקורהחופש-חופשמחייבעצמאיתלחשיבהחינוך.האקדמית
,בפרסומיםולעלעללקרואהחופש?אחריםכידינתגלהאוהומצאכברומהנכתב

להוסיףהחופש,שנטעןמהעלולערערביקורתלמתוחהחופש,לצטטהחופש

,אחרותיצירותעםביחדאותןלהציג,שינוייםבהןולהכניסקיימותיצירותעל
.חדשהמשמעותליצירהולהקנותהערותלהוסיף
מתמדתהתחככותשלדיאלקטיתבדרךלימודלאפשרצריךאקדמיחינוך

,גבולותחסרחופשאינוהאקדמיהחופש.ועיבודםהקיימיםהתרבותהישגיעם
הגבולותאלאוהבעלותהקנייןגבולותדווקאאינםלוהראוייםהגבולותאך,כמובן
,פלאגיאריזםאיסור,אומרםבשםדבריםאמירתלמשל-היושרהשלהאתיים

.האדםוכבודהסובלנות
,אלטרנטיביותמבטנקודותשללקיומןמודעותמחייבביקורתיתחשיבהפיתוח

סביבתלפתחמנתעל.רעיונותלביטוימגוונותולדרכיםשונותלדיסציפלינות
למרציםלאפשרחשוב,פלורליסטיתלחברהאיתןבסיסשתניחפלורליסטיתלימוד

חומריומגוון,דעותמגווןעם,הקייםהתרבותיהעושרעםלהתמודדולתלמידים
בעלמיהובשאלהתלויהלהיותצריכהאינההלימודבחומריהבחירה.לימוד
הבחירה.בתחוםהרלוונטילשיחחשיבותבעלתהנההיצירהאםאלאהיצירה
אלוומהגבלותומסחרייםכספייםמשיקוליםהאפשרככלמנותקתלהיותצריכה

.שימושברישיוןאחרותאו
שלוחדירתןטכנולוגיותדרךפריצות.הצורהגםאלאחשובהתוכןרקלא
חוללו,("מחשבמתווכתהוראה","מתוקשבתהוראה")מרחוקהוראהשיטות
היאהמדיה"מתוקשבתבהוראהזהבמובן.וביעדיהההוראהבמהותשינויים
עםלהתמודדהתלמידיםאתלהכשירנדרשתוההוראההלימודסביבת.9=המסר

שאנציקלופדיהבכךדילא.ואחתהעשריםבמאההמודרניתהמציאותשלהאתגרים
הנדרשותהחיפושמיומנויותכאשר,ניירבפורמטהקוראיםלציבורנגישהתהיה
היכולת,המידעושליפתהחיפושכישורי.דיגיטלייםמידעבמאגריהןהנוכחיבעידן

ולמקד,אתריםכתיבתשלבדרךמידעלהציג,האינטרנטברשתפעילבאופןלתקשר
המחקרמכישורינפרדבלתיחלקכיוםמהווים,דינמייםמידעבמאגריחיפוש

7Aloni Enhancing Humanity: The Philosophical Foundations ofhmanistic Education.א
(2002,Dordecht(.

לעיל,ת"גילשוחריבענייןהדיןבפסקגםביטויהאתמצאההחינוכיהמעוטהנזלזךתפיסה8
הכרחיויסודדמוקרטימשטרשללקיומוחיונימכשירמהווההחינוך":24'בע,6הערה

."אדםכלשלהעצמילמימושו
9(1967,the Message (New YorkלFiore The Medium.0!שMcLuhan.14.
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דיגיטליבפורמטלימודלחומריגישהיקבלושתלמידיםהדרישה,לפיכך.והלימוד
.גרידאנוחותולאפדגוגיהכרחמבטאתהאינטרנטרשתבאמצעותאו

להעבירהיהניתןזולמטרה.ולמידהחיפושכישוריבהקנייתורקאךמדובראין
ההוראהאמצעישלחדירתםללאגםטכנייםכישוריםבהקנייתממוקדיםקורסים

המידעבסביבתוהלימודההוראהאולם.האחריםהלימודבתחומיהמתוקשבת
רשתשחוללוהשינויים.המסורתייםוהלימודההוראהמתהליכימהותישונישונים

בעיניאמנם.ויעדיהההוראהמהותעלמשפיעיםהדיגיטליתוהמדיההאינטרנט

משוכללתומערכתממדיםאדירתשכפולמכונתאלאאינההאינטרנטרשתרבים
הידעתפיסתעלהאינטרנטרשתשלהשפעתהאולם.בידורמוצרילהפצתבמיותר

המחשבשלהנתוניםעיבודעצמות.יותרהרבהלכתמרחיקהוהמחקרההוראהועל
עםהתמודדותמחייבות,הדיגיטליותהמחשביםכרשתותהמידעהעכרתויעילות
ברחבימחשביםמיליוניהמחברתהמתוקשבתהסביבה.מידעםהיצף:חדשאתגר
שצברהידעאתלהעמידאליההמחובריםמהגולשיםאחדלכלמאפשרת,העולם
.וענייןדברכלעלמידעלאתרניתןשבווירטואלימידעמאגרוליצורהכלללרשות
מחייבתזוחשיפה.מבטונקודותנתוניםלמגווןהגולשאתחושףגוני-הרבהמידע
,המידעמהימנותהערכת,המידעהיצףעםהתמודדות:כגון,חדשותיכולותפיתוח
מנתעלחיוניותהנןאלהמיומנויות.וסינוןבחירה,ביקורתיתקריאהיכולתפיתוח
בסביבתהגולשיםלרשותהעומדהאינסופיהמידעממאגרשימושיידעבסיסליצור
המוסדותבקרבחדשההיערכותאפואמחייבתהמידעסביבת.11המתוקשבתהמידע

להשכלההמוסדותשלוהיעדיםהמטרותשלמחדשבהגדרהמדובר.האקדמיים
:סלומוןגבריאלזאתלהגדירהיטיב.הגבוהה

this age of postmodern decline of criteria for'

judgment

4see1"As,ת1

and decision making, when knowledge multiples every couple of

often, where50years

,

when people change their vocations every

information becomes more important than possession, and0)access

be0)dominant, we'd want our graduates5015where technology

life long learning, capable1תthinkers, skilled4611ת4ח,independent

teams, and1תOf intelligently handling complex problems alone and
12"guided by some social values that transcend egotistic benefits.

לעמודהגולשיםציבוריכולזניחהבעלות.חדשותיכולותיוצרתהמתוקשבתהסביבה

10(1997,Shenk Data Smog: Surviving the Information Glut (San Francisco.,1.
11(2004,E .M. Salzberger .ia]s Economics and (?yberspace (Cheltenham"1Koren-8111א.ת

64-29.
12the Educational Rationale that Counts" (Invited,8אToolt"4,

~
ast,0,71,1"Salomon.0

.htqp ://construct[(2000,28Media

Ml

eeting, Montreal . .June-א0ש62000א

~

address0)0780ן

html.h2000aifa.ac[(visited1851ת2005.9.80) .i"-gsalomovedhdedia.
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הנמוכותהתקשורתעלויות.העולםברחבישלמותקהילותעםואיכותירציףבקשר
ביקורת,דעותהחלפתמאפשריםדיגיטליתבמדיהביצירותשינוייםלהכניסוהיכולת
הומןמסגרתאתפורץהמקווןהקורס.!משותפת3ויצירהכתיבההכולומעל,מידית
השיעורבתוםגםשמתנהלתלימודסביבתויוצר,הלימודיםבתכניתלושהוקצההקצר

שמעלהתלמיד.אינטראקטיביודיוןסוגיותלליבון,עצמיללימודמסגרתומציעה
שיוכלו,המרציםומסגלללימודיםמחבריומשובלקבליוכלהקורסלאתרקובץ
סביבהליצורמנתעל.משלהםלולהוסיףאוהטקסטאתלשנות,הערותלהעיר

תלמידיםשלפעילההשתתפותהמאפשרתסביבה,במשותףבהוליצורללמודשניתן
יהיוהמשתתפיםכילהבטיחיש,הלימודחומריופיתוחשינוי,גיבוש,בניתוחומרצים
.הלימודבסביבתהדברנעשהעודכלביצירותשימושלעשותחופשיים
אתלהרהיבהזדמנותהאוניברסיטאותבפניפותחתמרחוקההוראה,לבסוף

הסובלותלאוכלוסיותאוהפריפריהלתלמידיקורסיםלשדרניתן:הלומדיםמעגל
בדרךזוכותואינן-חברתיותאופיזיות-ומוגבלויותנכויותשלשוניםמסוגים
הקייםהידעמאגראתלהעמידניתן.בקמפוסהרגיליםבלימודיםלהשתתףכלל

הטכנולוגיה.השכלתםאתלהרחיבהמבקשיםאלושללרשותםהלימודוחומרי
הרחבלציבורמדעייםפרסומיםולהפיץמחקרתוצאותמידיבאופןלפרסםמאפשרת
הפעילותבשעותרקולאעתבכלזמינההאלקטרוניתהספרייה.נמוכותבעלויות

ישהכלכלייםהיתרונותלצד.ותקציבניהולאילוציידיעלכללבדרךהמוכתבות
היכולתאתלממשהפרטשלליכולתומפתחהיאההשכלה.ציבוריתחשיבותלכך

תעסוקהאפשרויותלעצמוולפתחבחברהלהשתלבבוהטמוניםוהפוטנציאל

שלוהפוליטיתהחברתיתלהשתלבותוהמפתחגםהיאהשכלה.!חדשות4ופרנסה
בחייםפעילחלקליטוליכולתועללהשפיעועשויהדמוקרטיבמשטרהאזרח

הזדמנותמתןמצריכהחברתיזכויותשוויוןלקייםהחובה,לפיכך.הדמוקרטיים
עלשווהבמידהגבוההלהשכלההאפשרותוהבטחת,לכולוהשכלהחינוךלקבלת
.כלכליתוביכולתבמעמדהתחשבותללא,ויכולתכישרוןיסוד

להשכלההמוסדותבקרבמרחוקהוראהבאמצעילשימושבנוגענתונים,ואכן
בשניםהמתוקשביםהקורסיםבהיצעמשמעותיגידולעלמצביעיםבישראלגבוהה

הגבוההההשכלהמערכתבהיערכותשינויעלמעידיםאלהנתונים.!5האחרונות
.הטכנולוגיתההתפתחותנוכחוההוראההלימודלאופןכנוגע

אלפימאותבידי"לינוקס"ההפעלהמערכתפיתוחכמובןהיאלכךהבולטתהדוגמה13
האקדמיהמודליישוםמאפשרתהאינטרנטרשתמסויםבמובן.העולםברחבימשתמשים
ן:Benkler:האקדמיהלכותלימחקןגםפעולהשיתוףתוךידעבסיספיתוחשלהמסורתי

Yale112"Coase'sן.1(2002)369 Penguin, or, Linux and the Nahlre of

the

Firm".
.841-843'בע,6הערהלעיל,יתדענייןגםראו14

,א"תשסלעומתג"תשסבשנתהמתוקשכיםהקורסיםשמספרכךעלמצביעיםהנתונים!5
אוניברסיטת,הטכניון,העבריתהאוניברסיטה,אביבתלאוניברסיטת)אוניברסיטאותבשבע

,(בראודהואורסשנקר)מכללותושתי(הפתוחהוהאוניברסיטהחיפהאוניברסיטת,אילן-בר
המתוקשביםהקורסיםבמספר5-7פישלגידולחל,אלושניםבמהלך.גידולבמגמתנמצא
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?להוראהביצירותהשימושעליוצריםזכויותדינישמטיליםההגבלותמהן.3

מוגנתכיצירהלימודחומרי1.3
,ספרותיות:יצירותעלחליםיוצריםזכויותדיני?ולהוראהיוצריםזכויותלדינימה

,מוגנתיצירהלהוותעשוייםרביםלימודחומרי.ומוזיקליות16דרמטיות,אמנותיות
,מחשבתכנות,תרשימים,טבלאות,דעתגילויי,ספרים,מאמריםלמשלכמו

לימודחומרי.וקליפיםסרטים,מוזיקלייםקטעים,וידאוקטעי,וצילומיםשקופיות
עשויאינטרנטאתר:למשל.אחתמוגנתמיצירהמיותרמורכביםלהיותעשויים
,איורים,צילומים,(ספרותיותיצירותהמהווים)מחשבותוכנותטקסטיםלכלול

כמובןשיהוו,מוזיקלייםקטעים,(אמנותיתיצירההמהווים)מסךועיצובגרפיקה
מןאחתבכלהשימוש.דרמטיותיצירותהמהוויםוסרטונים,מוזיקליתיצירה

.בנפרדהרשאהמחייבהללוהיצירות
היצירהשמקורדהיינו,מקוריתשתהיהבכךדימוגנתתהיהשיצירהמנתעל
שלותרומתואחרתמיצירהאותההעתיקולאעצמאיבאופןאותהשיצרבמחבר
ממושכתהיוצריםזכותעלההגנהתקופת.מינימלית17יצירתיותמשקפתהמחבר
הכלללנחלתהיצירהתשובפקיעתהעםאך(המחברממותשנהשבעים)אמנם
.שימוש18בהלעשותחופשייםיהיווהכול

ידיעלנוספיםקורסיםעצמאיבאופןפותחורביםבמוסדות,מכךיתרה.הגדוליםבמוסדות
להתייחסותבנוגעהערות(למידהטכנולוגיותידעמרכז)ל"מיטראו.ופקולטותבודדיםמרצים
משרד,וחקיקהייעוץלמחלקתשהוגשמסמך,2003-ד"התשס,היוצריםזכויותחוקלתזכיר

2004visited1851)]leanvmeda/rights.doc-0-[http,ינואר11,המשפטים ://www.biu . ac . iUbar

.מס2005.9.8)
הראוייםיצירהסוגיארבעהמגדיריםבישראלהיוצריםזכויותדיני.יוצריםזכותלחוק1'ס16

היצירותסוגי.אמנותיתויצירהספרותיתיצירה,דרמטיתיצירה,מוזיקליתיצירה:להגנה
חדשותיצירותעלגמאלההגדרותהחילךהמשפטוכתי,וחבבאופןלחוק35'בסהוגדרו

מחשבמשחקי,טלוויזיהשידורי,קולנועיותיצירות,למשלכמו,טכנולוגייםשינוייםפרי
כיוםזוכותוהן,בחוקמפורשבאופןלהיכלליותרמאוחרזכומחשבתכנות)מחשבותכנות
.(יוצריםזכותלפקודת'2א'סראו.ספרותיתכיצירהלהגנה

שימושנעשהשבהןביצירותמדוברכאשרבמיוחדבולטתמינימלית"יצירתיות"לזודרישה17
93/2790א"עראו.היוםחדשותאוהיסטוריותעובדותכגוןהכללבנחלתהמצוייםבחומרים

Eisenmanלזכויותהטועןשהמחברלהכטיההדרישהמטרת.7נ8(3)נדד"פ,קימרון'נ
דרישתמבטיחהכך.יוצריםבזכותהגנההמצדיקהמקוריתתרומהתרםאמנםביצירה

בצילום,למשל.הכללמנחלתמידעלהפקעתישמשולאהיוצריםזכויותשדיניהמקוריות
יוויתבבחירתלהתבטאמקוריותעשויה,המצולמתהמציאותאתלבטאשנועדדוקומנטרי
זוויתמאותה,האירועאתלצלםרשאיצלםכל.הצילוםבביצועובמיומנותבכישרון,הצילום
.רשותוללאאחרצלםבידישנעשהצילוםלהעתיקרשאיהואאיןאולמ,צילום

,מחברןממותשנהשבעיםחלפואשר,הובסתומסשל,"הלוויתן"כמו,קלאסיותיצירותלכן18
מהוותלאורומוציאיםמפיקיםשלנגזרותזכויות,שנימצד.הכללנחלתלהיותעשויות
עלולהקשותאלוליצירותבנוגעהזמןמרוץאתמחדשלהתחילועלולות,עצמאיותזכויות
,קלאסיתיצירהשלחדשההקלטהאוהיצירהשלמחודשתרגום,למשל.ליצירותהגישה
.הזכויותבעלברשותאלאלהעתיקםואין,בהקלטהאובתרגוםחדשהיוצריםזכותמקנים

ה"תשסן'יהמשפט
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?רישיוןמחייביםשימושיםאילו2.3

הזכותאת(לאורהמוציאכללבדרך)הזכותלבעלמקנהיוצריםזכויותחוק
פורסמהשטרםמיצירהעותקיםבציבורלהפיץ,היצירהאתלהעתיקהבלעדית

.19בחוקכמפורטהיצירהאתולעבדבפומביהיצירהאתלבצע,ראשוןפרסום
הזכותאתהכוללתהמחברשלהמוסריתזכותוגםמוגנתהכלכליותהזכויותלצד

.20בכבודולפגועהעלולבאופןהיצירהשינוילמנועזכותואתוכןלותיוחסשיצירתו
,היוצריםזכותמבעלרישיוןמחייבהללוהדרכיםמןבאחתביצירהשימושכללכן

השימושיםמןרבים.להתירבחרשהמחוקקהשימושיםבגדרנופלהואאםלמעט

.רישיוןלחייבעשוייםהוראהלצורכיהלימודבחומרי

הוראהלצורכייצירהשלפומביביצוע1.2.3
ללאסרטשלהקרנהאומוזיקליותיצירותשלהשמעה,ספרותיתיצירההקראת

כאמורשהקרנההקביעה.פומבילביצועהבלעדיתהזכותאתלהפרעלוליםרשות
אשררישיוןללאלהעתקהבניגוד.ההקרנהבנסיבותתלויהתהיההפרהמהווה
מהווההרשאהללאהיצירהביצוע,הפרטברשותנעשתהאםגםהפרהמהווה
.21בפומבינעשהאםרקיוצריםזכותהפרת

פומביביצועמהווהבאוניברסיטההרצאהבמסגרתסרטשלהקרנההאם
תו:באנגליתאו)"פומבי"יהיהביצועמתימגדיראיננוהחוק?רישיוןהמחייב

public(.ואתהמקוםאופיאתבוחניםיוצריםזכויותבדינישהתפתחוהמבחנים

שהואזהבמובןציבוריבמקוםנעשהאםפומביייחשבביצוע,למשל.הקהלאופי
אוקפהבית,קניון:למשלכמו-אנשיםשלמזדמןלקהלדהיינו,לציבורפתוח
הוגדרה,פרטיחלללכאורהשהם,מלוןלחדרישידוריםהעברתגם.22מלוןשללובי

:הןואלו,כלכליותזכויותשכעהוגדרו2003לתזכיר10'בס.יוצריםזכותלחוק(2)1'ס19

והשכרהנגזרתיצירהעשיית,הציבורלרשותיצירההעמדת,שידור,פומביביצוע,העתקה
.(מחשבותכנתאורקוליתיצירה,תקליטלגבי)

אתהמדגישהאירופיכמשפטהמוסריתהזכותשלשורשיה.יוצריםוכותלפקודת4א'ס20
(האישיתהזכות"ויסמן'יראו.ליצירתוהיוצרשביןהאישיתהזיקה

moral

זכויותבדיני(01אא:

.51(ט"תשמ)זמשפטמחקרי"יוצרים
'סאתמצטט340,345-346(3)מד"פ,מ"בעויטמןגלידת'נמ"כעסטרוסקי83/360א"ע21

For":כדקלמןהיוצריםזכותאתהמגדיר,המחייבהאנגליכנוסחויוצריםזכותלחוק(2)1

produce or reproduce the0)the purposes of this Act, 'copyright' meafis the sole right

,performתו or0ן,any material form whatsoever1חany substantial part thereof]0work

"publicתוany substantial part thereof]0deliver, the work0,lecUlre8the case of.ביצוע
":המחייבבנוסחוהיוצריםזכותלחוק35'בסרחבבאופןמוגדר 'PeKonnance' means any

workת1 and any visual representation of any dramatic action8acoustic representation of

"mechanical instrument(8מrepresentation made by8work, including such8.
טלוויזיהששידורנפסק,263עתמ"פ,דבורהמלון'חב'נמ"בעאקום71/6751'בהמלמשל22

הישראליתהפדרציה'נהסולליםקיפוץ99/1343('נצ)א"בבש.פומביביצועהנומלוןבלובי
בתביעההמשפטביתדן,3297(3)1999מחוזיתקדין,(פורסםלא)מ"בעוקלטותלתקליטים

מוזיקההשמעתכיבטענה,אירוחחדריהמפעילהסולליםקיבוץנגדהתקליטיםחברותשל
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מדוברכאשר.הקהלאופימבחןפיעלוזאת,"פומביביצוע"כהמשפטבתיידיעל
המשפטבתיייטו"לבקריםחדשותהמתחלפיםושוניםזריםאנשים"בפניבביצוע

קבוצתבפני,פרטיתבהתכנסותמדובראם,זאתלעומת.פומביתכביצועלהגדירו
לראותהנטייהתהיה,אישיתהזמנהפיעלשהתכנסהחבורהאומשפחהבני,חברים

אך,משפחתית-פרטיתבהתכנסותמדוברכאשרשגםאלא.פומבישאינוביצועבכך
ביצועלהיחשבעלולהביצוע,ציבוריבמקוםהמתקיימת,עסקיאופיבעלתההשמעה

אולמותכגוןעסקיםעלהסעיףאתבישראלהמשפטבתיהחילו,למשל,כך.פומבי
.24משפחתייםובאירועיםבשמחותמוזיקההשמיעואשר,ותקליטניםאירועים
,גבוההלהשכלהבמוסדהנלמדקורסבמסגרתלתלמידיםבהקרנהמדוברכאשר

שלומוגדרתקבועהקבוצהשלוסגורהפרטיתבהתכנסותמדוברכילטעוןניתן
בדרךפתוחותאינןגבוההלהשכלהבמוסדותהמתקיימותההרצאות.תלמידים

מונההדיןבפסק.פומביביצועמהווהבקיבתןהאירוחשבחדריוהטלוויזיההרדיובמקלטי
להכריעשלאובוחרהביצועפומביותלענייןכפסיקהשהתגבשוהמבחניםאתהמשפטבית

,באקראישהתאסףקהלזההאם"-היצירהמבוצעתשבפניוהקהלאופי(1):ביניהם
לחזותאישיותבהזמנותשזומנוחבריםאו,משפחהקרוביחוגשלמוגדרציבורשהואאו

השופט."הבחנהוללאבשעריולבואהרחבהקהלואפשרות"הביצועמקום(2);"בביצוע
אקטיבימעשהעשההואואם",הנתבעשלמעשיואתלבחוןישכיעודמצייןהאשם
לאספקתהצטמצמושמעשיואוהיצירהביצועאתלשמועלאחריםלאפשרמ"עכלשהו
,הביצועפומביותאתכמובןבוחןאינודהמבחן."דיןפ"עהנעשיםשידוריםלקליטתמכשיר
למוזיקההאזנהלשםהרדיוהדלקת.הנתבעבידי)Performance(ביצועהיהאםמגדיראלא

השכיראוהרדיואתלושמכרמיבידיולאהרדיואתשהדליקמיבידי"ביצוע"מהווה
בחדריהאורחיםמןואחדאחדכלבידינעשה"ביצוע"האםלכן.טלוויזיהמכשירלו

חדריבעלבידי"ביצוע"כלנעשהלאאזי,מרכזיתשידורמערכתבאמצעותולא,אירוח
לייחסגםמקוםיש"כיהמשפטביתמציין,לבסוף."פומביביצוע"כאןאיןוממילא,האירוח
זהמבחןאםספק."ביצועמאותולנתבעהצומחתהכלכליתהתועלתלשאלת,כלשהומשקל
המפרביצירהבשימושמדובראםלקבוענועדההביצועפומביותבחינת.זהבהקשררלוונטי

איננההנתבעשמפיקהתועלת.היוצריםזכויותלבעלבחוקשהוקנוהקנייניותהזכויותאת
שלבעילהייתבעאםרלוונטיתלהיותעשויההנתבעהתעשרותכיאם,זולבחינהרלוונטית
א"רעראוכן.1979-ט"תשל,במשפטולאעושרעשייתחוקראו.במשפטולאעושרעשיית

.289(4)נבד"פ,מ"בעצריכהומוצריאביזריםפורום'נוהפצהיצוריבואר.י.ש.א94/5768
שלהישראליהסניף'נבלומרס80/1000(א"ת)א"עראוכן;יוצריםזכותלחוק(ג)(2)1'ס23

שידורכינפסקשם156(ב)ב"תשממ"פ,התקליטיםתעשייתשללאומית-הביןהפדרציה

השמעתכיגםנפסקלאחרונה;פומביכיצועהנההמלוןאורחישללחדריהםברדיומוזיקה

,ומזדמןמתחלףבקהלשמדוברכיוון,פומביביצועמהווהבמספרהרדיוממקלטמוזיקה

.343(4)2002שלוםתקרין,(פורסםטרם)ונדה'נם"אקו99/90117(א"ת)א"תראו
בתנפטוןאולמי'נתיכוניתיםלמוסיקההישראליתהפדרציה99/1975(א"ת)א"תלמשל24

נפסקשם(נפטוןאולמיעניין:להלן)2180(2)2002מחוזיתקדין,(פורסםטרם)מ"כעים
לאירועשהוזמנותקליטניםידיעלהושמעוהמוגנותהמוזיקליותהיצירותכיהעובדהכי

והעובדה,השמחהבעליוביןהתקליטןביןמסחריתיחסיםבמערכתשמדוברכךעלמלמדת
המוגנותהקלטותלהשמעתמעניקהאינההשמחהבעלישלמשפחהבניהיושהמוזמנים

לתקליטיםהישראליתהפדרציה98/25(א"ת)א"כתגםנפסקזוברוח;"פרטימעין"אופי
עניין:להלן)2668(1)1998מחוזיתקדין,(פורסםלא)מ"בענשראטלנטיס'נמ"בעוקלטות
.(אטלגטיס

75ה"תשסן'יהמשפט
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מסחריעסקאיננההאוניברסיטה.בלבדהמוסדלתלמידיאלאהרחבלקהלכלל
במסגרתביצירותוהשימוש,יצירותשלפומביותמהשמעותאומהקרנותהמתפרנס
.בלבדהמחשהלצורכינועדכללובדרךמזדמן,להוראהאגביהואהשיעורים

לתמוךעלולהזהבנושאהברית-בארצותהמשפטילמצבהשוואה,שנימצד
לבעלהואאףמקנה1976משנתהאמריקניהיוצריםזכויותחוק.הפוכהבמסקנה

Public(פומבילביצועהבלעדיתהזכותאתהיוצריםזכות Performance(של
פתוח)המקוםאופיפיעלהביצועפומביותאתמגדירהאמריקניהחוק.היצירה
בדיןהמיוחדההסדראתגםלהביןישזהרקעעל.הקהל25אופיאו(לציבור

בהתקייםרק.הוראהולצורכיהשיעורבמסגרתלהקרנהפטורהמעניקהאמריקני
שיעורבמסגרת,המרצהבידינעשתהשההקרנהלרבות)הסעיףשמגדירהתנאים

ללאגםמותרתכאמורהקרנהתהיה,(בלבדהוראהולצורכיבכיתהפנים-אל-פנים
הצגהמתירהאמריקניהחוק,מכךיתרה.היוצרים26זכותבעלמאתברישיוןצורך
בהתקיים)Transmission(העברהבאמצעות,מוזיקליתאוספרותיתיצירהשל

היצירהתוכן;החינוכיהמוסדשלהפעילותמןחלקהנהההעברה:תנאיםשלושה
ובראשונהבראשהנההעברה,ולבסוף;הנלמדלחומרישירבאופןקשורהמועברת

נוכחותואתהמונעתבמוגבלותהלוקהאדםידיעלאולימודבכיתתצפייהלשם
בידייצירהשלביצועשלפיוחריגקובע28האנגליהדין,השוואהלשם.27בכיתה
ואנשיםתלמידים,ממוריםהמורכבקהלבפניהשיעורלמטרותחינוכיבמוסדאדם

.פומביתביצועאיננו,למוסדבמישריןהקשוריםאחרים
,לימודלצורכינעשההדבראםבפומבייצירהלבצעמתירהקנדיהחוק,בדומה

,החינוכיהמוסדמתלמידיבעיקרוהמורכבקהלבפני,החינוכיהמוסדבתחומי
טלוויזיהאורדיושידורלהעתקתבנוגע.30החינוכיהמוסדבאישורנעשיתוהפעולה

הצגתואתמתנהאולם,מוגבלתזמןלתקופתיחידעותקיצירתמתירהקנדיהחוק

תמלוגיםבתשלום,לימודלצורכיהחינוכיבמוסדהסטודנטיםקהלבפניבפומבי
.החינוכיתהמוסדמצד

255101.u.s .c17(או"יוצריםזכויותבדברהאמריקניהחוק":להלן
'American

~

:

Copyright

"0י7

נאסףשבובמקוםאולציבורפתוחבמקוםביצועכלייחשבפומביביצועשלפיו(4""
.וחבריםמשפחהבנישלהרגיללמעגלמחרן,אדםבנישלניכרמספר

.Ibid,אאח.110(1)26
27(2)110.art)8,Ibid.
2834.5,1988Copyright, Designs and Patents Act(יוצריםזכויותבדברהאנגליהחוק":להלן"

The"או British Copyright Act"(.
נכנסיםאינם,התלמידיםהוריהיותםמעצם,הוריםכיקובעיוצריםזכויותברברהאנגליהחוק29

במהלךיצירותמבוצעותאםולכן,"החינוכילמוסדבמישריןהקשוריםאנשים"הביטוילגדר
,כמחזהפעילחלקנטלולאואלו,הוריםכללבפניספרבכיתתלמידיםשלמחזההעלאת
.Ibid.8(אם.34(3).פומביביצועלהוותהביצועעלול

ch,.5.)1,Copyright.[-5.295.42(1985)((ם8.)30 Act(זכויותבדברהקנדיהחוק":להלן
Copyright"או"יוצרים Act1חא"

.)"The(באבך
317.81529,

"
,75.
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המוגנותביצירותהשימושבשאלת1976בשנתכברהממשלעסקבאוסטרליה

ועדה.'2הפקסימיליההופעתעקבוזאת,גבוההלהשכלהבמוסדותיוצריםבזכויות

הבלעדיותזכויותיוהיקףאתלצמצםישאםהשאלהלבחינתבמיוחדמונתהאשר

בחוותדנה,חיוניציבוריאינטרסבכךישאםהעתקהולהתירהיוצריםזכותבעלשל
ובחשיבות,גיסאמחדהיוצרשלכלכלייםבתמריציםהפגיעהבשאלתגםדעתה

תוקןהוועדהח"דופרסוםלאחר.33גיסאמאידך,להשכלהחופשיתמידעזרימת
,ספרותיתיצירהשלפומביביצועמתירהואועתה,האוסטרליהיוצריםזכויותחוק

סטודנטאומרצהידיעל,רווחלמטרותשלאחינוכיבמוסד,מוזיקליתאודרמטית
לתלמידיםמוגבלהמאזיניםאוהצופיםשקהלובלבד,הדרכהאולימודלשם

החוקמוציאזהבהקשר.ישירבאופןלהדרכהקשוריםאובשיעורחלקהנוטלים

.34התלמידיםהוריאתזוהגדרהמגדרהאוסטרלי
פומביביצועולפטורהישראלישבחוקהחסראתלמלאמוצע2003בתזכיר

הפטוריחולקולית-אוריצירההצגתשלבמקרה.חינוךמוסדשלפעילותובמהלך
.'5בחינהאוהוראהלמטרותהצגתהעלרק

מקורותוקובציעותקים2.2.3
לחלוקה(ציוראומאמר,משירקטעשלצילוםכגון)יצירהשלעותקיםהכנת

המחזיק,היוצריםזכותמבעלרישיוןללאנעשתהאםהפרהלהוותעלולה,בשיעור
,רישיוןללא,הלוהעלשירשלהעתקתו.היצירהאתלהעתיקהבלעדיתבזכות

עלולה,שבסילבוסהלימודחומראתהכוללים,מקורותקובציהכנת.הפרהתהווה
גבוההלהשכלהבמוסדותמרציםמשמשיםהמקורותקובצי.הפרהלהוותהיאגם

מקורותקובצי.התלמידיםעבורבקורסהקריאהחומרלריכוזהעולםברחבי
הצורךאתהתלמידמןוחוסכים,שונותמיצירותקצריםקטעיםכללבדרךכוללים
.בעצמוהרלוונטייםהקטעיםאתולצלםמקירותשלגדולהכמותלאתר

.מקורותלקובציבנוגעבמיוחדצרפטורמגדירבישראלהחליוצריםזכויותחוק
,ספרלבתיהמיועדבאוסףספרותיתמיצירהקצריםקטעיםפרסוםעלחלהפטור
כינדרשהיתרבין.הסעיף36שקובעהמחמיריםבתנאיםעמדשהקובץובלבד

32(1976,.Reprographic Reproduction (chaired by [ . FrankiחסOopyrighf Law Oommittee

CCC256C10845ACBC77E01A2/0/htqp : //www.ag.gov.au/agd/www/clrhome.nsf[1"ק
[penDocumentת2005.9.80) oast visited0?B0229B7E.

.שם,שם33
34(.48511!)285,1968,The Copyright Act(או"יוצריםזכויותבדברהאוסטרליהחוק":להלן

"~ ("The Austrlian Copyright Act

.2003לתזכיר(ג)35'ס35
,)(1)2'ס36

~
קצריםקטעיםכוללהקובץ(1):הפטורלתחולתוהתנאים.יוצריםזכותלחוק(1

ייעשההפרסום(2);ספרבבתילשימושכפרסומםנתכוונולאאשרספרותיותמיצירותבלבד
"ובתמיםבאמת"מיועדהקובץ(3);יוצריםבזכותמוגניםאינםבוהדבריםשעיקריקובץכתוך

fide"האנגליובנוסח) intended60בעמוד(4);ספרבכתילשימוש,החוקכלשון,("שת

77ה"תשסן'יהמשפט
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בפרסומםנתכוונולאאשרספרותיותמיצירותבלבדקצריםקטעיםיכלולהקובץ

וכי,יוצריםבזכותמוגנותיצירותיכלוללאהקובץשעיקר,ספרבבתילשימוש
מיצירותיוקטעיםמשנייותרשניםחמשבמשךיפרסםלאהקובץשללאורהמוציא

לצרכיםמענהנותןאיננוזהבסעיףהמוגדרשהפטורמאליומובן.אחדמחברשל
שללתחולתוכתנאיהסעיףשמגדירדרישות.גבוההלהשכלהבמוסדותהקיימים
מנגנוןשלקיומומניחות,ולמעשהמסחרייםלאורלמוציאיםמתאימותהפטור
בבתיהקייםלמצבבניגוד.שונההמצבבפועל.מקראותלפרסוםלאורהוצאה
איננוכללבדרךגבוההלהשכלהבמוסדותמקורותקובצישללאורהמוציא,ספר

.37הסטודנטיםאגודותרביםבמקריםאו,עצמוהמוסדאלא,מסחרילאורמוציא
לשינוייםבהתאםלשנהמשנההמתעדכניםמקורותבקובציומדוברהואיל,בנוסף
מיצירותיוקבועיםקטעיםגםשייכללוהואהנמנעמןלא,בקורסהלימודבחומר

קטעיםמשנייותריפרסםלאלאורהמוציאשלפיהלדרישהבניגוד,מחבראותושל
לימודלצורכיההעתקהסוגיית.38שניםחמשבמהלךאחדמחברשלמיצירותיו
רחבההסכמהקיימת.הדיגיטליהשכפולהתפתחותבטרםעודהתעוררהוהוראה

.בחוקלפטורראוייםוהוראהלימודלצורךשהוכנומקורותוקובצישמקראות
הקשייםמןאחדיםעלמצביעה,השונותבמדינותזאתלהסדירשנועדההחקיקה
.כאמורפטורבהגדרת

בזכותהמוגנותביצירותלשימושמאודמצומצםחריגישהאנגליבמשפט
Educational"~-כהמוגדריםלמוסדותרקניתןהחריג.לימוד39לצורכייוצרים

"Establishment40.שלהעתקהכיקובעיוצריםזכויותבדברהאנגלילחוק32סעיף
Instruction)(שיעורבמהלךנעשתהאםהפרהתהווהלאיוצריםבזכותמוגנתיצירה

המעבירהאדםידיעלנעשית(1)שההעתקהובלבד,לשיעורההכנהבמהלךאו

לשימושהמכווןכקובץהקובץמתוארל"המוידיעלשיתפרסמוובמודעותהקובץשלהשער

מיצירותיוקטעיםמשניייתרשניםהמשכמשךיפרסםלאהקובץשלל"המו(5);ספרככתי
ובלחיאנכרוניסטיסעיף.בקובץהמפורסמיםהקטעיםמקוראתלצייןיש(6);אחדמחברשל
הפטורשכן,החדשהחוקמנוסחלהשמיטוהראוימן.2003לתזכיר(ב)35'בסנכללזהישים
.שליליכהסדרלהתפרשעלולהתנאיםומרובההצר

מוסדותעלחלהפטוראםברורלא:תחולתולהיקףבנוגעספקגםמעוררזהסעיף.שם,שם37
The":נאמרבאנגליתבמקור)ספרכתיעלרקאוגבוההלהשכלה British ;

(

"
Schools

335,Copyright Actבביטוימשתמש"t"Educatio~al Establishmentsהיאהכוונהכאשר
.המדינהמזכירידיעלככזהשיוגדרחינוכימוסדולכלספרלבית

38335,The British Copyright Actדומהחריגמגדיר.
ידיעלשיועתקושהיצירותמכיווןמצומצםבחריגמדוברCopingerלדעת.שם,שם39

לאוניברסיטאותרחבחריגמתןולכן,לימודלצורכיהמיועדותאלולרובהןאוניברסיטאות
01Jawes.5]6Copinger!:אלויצירותיוצרישלבתמרקןיפגע,מפריםשימושיםלבצע

36-9.Para(1999..Maxwell eds!6Sweet,.04*14,0תס4ת])

Copyright

,

Educational"המונח40 Establishment"1745מוגדך,The British Copyright Actכלככולל
תחולתהורחבהכןכמו.המדינהמזכירידיעלכבאלושהוכרוחינוכייםמוסדותוכןספרבית

אשרתלמידיםלהנחותבמטרהמקומיתרשותידיעלהמועסקיםמוריםעלגםוהוחלההחריג
.הלימודלמוסדותלהגיעמסוגליםאינם
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שלמכנייםבאמצעיםבוצעהלא(2);השיעוראתהמקבלאוהשיעוראת
"kkReprographic Process41.ניכרחלקללוחלהעתיקרשאישמורההיאהתרצאה

המורהאולם,למחברותיהםזהחלקלהעתיקרשאיםוהתלמידיםספרותיתמיצירה
זכותבעלמאתברישיוןאלא,התלמידיםלשימושהחלקאותואתלצלםרשאיאינו

בחלקישימוששלבמקרהורקאךמותרתחינוךלצורכיהמוניתהעתקה.היוצרים
נראה.47(סמסטרבכלהיצירהמן%1-מיותרלא)כמותיותלהגבלותבכפוף,יצירה

.ימינושלהדיגיטליתבמציאותישימותאינןאלהכמותיותהגבלותכי
אוהיצירהמןחלקהעתקתמתירהאוסטרליהיוצריםזכויותלחוק44סעיף

שהיצירהביניהם,תנאיםמספרבהתקייםלימודלצורכיבספרהכללתהלשםכולה
האוסףגביעלבולטבמקוםציון,לימודלצורכימלכתחילהיועדהלאהמועתקת

לקייםדומהותנאיכשלעצמובאוסףהיוצריםזכויותביטול,לימודלמטרותשהוא
ולאבאוסףיצירהלכלשניםבחמשלפעםהפרסוםהגבלת-ובאנגליהבארץ
.אחדבאוסףמחבראותושליצירותמשתייותר

יצירהשלהקרנתהאוללוחידניתהעתקהכיקובעהקנדיהיוצריםזכויותחוק
,להעתיקחינוכילמוסדהחוקמתירכן.הפרהאינה,חינוכיבמוסד,מקרןבאמצעות

,יוצריםבזכותהמוגנתיצירה,טלקומוניקציהשלבדרךלהעבירואףלהציג,לתרגם
אולם.תרגילאובחינהלשםודרושהחינוכיהמוסדבתחומינעשהשהדברובלבד

,ידניתלהעתקהבנוגעורקאךהחריגיחולאזי,מסחריבאופןזמינההיצירהאם
.מפרות43ייחשבו,חינוכיבמוסדנעשואםאף,הפעולותשארוכל

והכנתלימודלמטרותלהעתקהבנוגעדומיםחריגיםקיימיםהקונטיננטבמדינות
החברותלמדינותמתירהיוצריםזכויותבדברהאירופיתהדירקטיבה.מקראות
נגזרתיצירהליצורהזכות,ההעתקה)היוצרשלהבלעדיותלזכויותחריגיםלחוקק

The,1785-במוגדר"ן(אקשזש0יע"Process"המונח41 British Copyright Actכהעברה
,דיגיטליבעותקמדובראם,אוהמוניתלהעתקהמכשיריםבאמצעותהעתקהאובפקסימילה

.קוליתהעתקהאוסרטיצירתכוללאינוהמונח.אלקטרונייםבאמצעיםהעתקה
שלאבתנאייצירהחלקישלרביםעותקיםיצירתמתיריוצריםזכויותבדברהאנגליהחוק42

לשימושרישיוןוקייםבמידהאולם.סמסטרבמהלךמהיצירהאחדמאחוזיותרמועתק
לצורכיהשימושאחמחירהרישיוןאם,זאתלעוסת.שיגברוהםהרישיוןתנאי,ביצירה
The.תוקףחסרתתהיהזוהגבלה,בחוקשהותרההכמותמןקטנהבכמותהוראה British

36.

Copyright

Act. ELrt:;שלהעתקהאוהקלטהגםמתיריוצריםזכויותבדברהאנגליהחוק

עבורואוחינוכימוסדידיעלנעשהוהדברבמידה,כבליםאוטלוויזיהשידורשלהקלטה
בהיעדרהחלהמחדלבררתמהווהזההסדו.חינוכימוסדאותושלחינוךלצורכיומשמש
.Ibid.שart.35.השימושזכויותאתהמסדיררישיון

מוגנתמיצירהחלקפרסום,מאמריםאסופתלעניין,מתיריוצריםזכויותכדברהקנדיהחוק43
לשימושמיועדהקובץ:וביניהם,והאנגליהאוסטרליבחוקהקבועיםלאלודומיםבתנאים
שניםחמשבמהלך,חינוךבמוסדותלשימושאינההמועתקתהיצירהמטרת,חינוךבמוסדות

מחברשלשמו,מחבראותושלמיצירתוחלקיםמשנייותרלאורמוציאאותויפרסםלא
The.המאמריםאסדפתגביעלרשומיםהיצירהנלקחהשממנווהמקורהיצירה Cnadian

4.29.Copyright Act, art.
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המותרשהשימושובלבד,דעתןלשיקולבהתאם(הציבורלרשותההעמדהוזכות

היצירהשמקורוכן,מדעימחקראולימודלשם,)IIIustration(להמחשהיהיה
לשםמוצדקהציון-ואיאפשריאינואלונתוניםציוןכןאםאלא,יירשמוומחברה
.מסחריותהשאינןמטרותהשגת

זושונהבאופןהמדינתיתבחקיקההחריגאתליישםבחרואירופהמרינות
אסופתיצירתלשםהיצירהמןחלקהעתקתהמתירחריגישבגרמניה,למשל.מזו

לחקיקתקודםעודקייםהיהזהחריג.להדרכהאוספרבבתילשימושמאמרים
העתקת,הגרמניבחוקהקבועפיעל.יוצריםזכויותבדברהאירופיתהדירקטיבה

והאסופה,יועתקמהיצירהחלקרקאםיוצריםזכותלהפרתתיחשבלאיצירה

לבעלתחילהלהודיעהמעתיקעלאולם.להדרכהאוספרבביתלשימושנועדה
.45ליוצרתמלוגיםלתשלוםבכפוףביצירהשימושלעשותכוונתועלהיוצריםזכות

קצרחלקציטוטומתיריםמצומצמיםלימודלמטרותהחריגים,זאתלעומת,בצרפת

היצירהומקורהיוצרשלששמוובתנאי,לימודאוחינוךלמטרותהיצירהמןביותר

חברתייםארגוניםכיהצרפתיהחוקקובעעוד.המועתק46החלקגביעליצוינו
מתשלוםייהנוהחינוכיתפעילותםבמסגרתביצירהשימושהעושיםחינוכיים
לימודלמטרותהעתקהמתירהצרפתיבחוקנוסףחריג.ליוצר47מופחתתמלוגים

Design(תשריטשל or Model(,ואם,העותקגביעלמצויןהזכותבעלשםאם

שלהרגילבניצולפוגעתואינההוגנתעסקיתפרקטיקהתואמתההעתקהפעולת

.48התשריט
נגזרתויצירההעתקהולפיה,לכאורה,יותררחבהפטורהוראת2003בתזכיר
בין,לבבשיםמוצדקכאמורששימושובלבד"מותרותתהיינההוראהלמטרות

(3),החינוךמוסדשלפעילותומטרת(2),השימושהיקף(1):לאלה,היתר

הנוסחהצערשלמרבהאלא.49"לשימושרשותלקבלסבירהאפשרותשלקיומה
שבהםלמצבימהפטורהגבלת.מתוכןהפטוראתלרוקןהעלולתנאיכוללשנבחר

תמידכמעטשכן,הסעיףאתלמעשהתייתררישיוןלקבלתסבירהאפשרותאין

44,2001May22of

the

European Parliament and of the Council of29/2001/חאDirective

the infonnationשthe harmonization of ~centfdn aspects of

~

copyright and related rights0ת

(8)(3)5society, Article(יוצריםזכויותבדברהאירופיתהדירקטיבה":להלן").[http ://europa

מ1ש2ע8-מ00100019-167ת167200106220.ף4ק(visited1851ת0

"/"
"תסעזקעס1וטס/

טס.בן

(2005.9.8.
45Copyright Law (Urheberrechtsgesetz , UrhG) . Translation provided by the InteGatlOnal

visited)185)]htqp://www.iuscomp .org/gla/statutesKlrhG .htm[46Bureau Of-

WIPO

, Anicle

.ת2005.9.80)
463-211]Intellectda] Propertf

~

Code (official translation by the French govemment) , Article

."או"יוצריםזכויותבדברהצרפתיהחוק":להלן)

Te

he French Copyright Act
תם](visited1851ת2005.9.80)

.[קא6://יש""ס0ת8ישטנ.ץט80."1ם1מ/5ס006_4ש"ש/ס1עןק%0(."
4721-132].artא.Ibid.
486-513].artא,Ibid.
.2003לתזכיר(א)35'סראו49
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בעיקרנכוןהדבר.דורשלכלרישוימנגנוןלהציעיחסיתבקלותהזכויותבעליכול
הצדדיםאיתורעלויותאתניכרתבמידההוזילההאינטרנטרשתשבהבמציאות

.50זניחהבעלותזכויותשלואוטומטייעילניהולומאפשרת,ביניהםוההתקשרות
רישוימנגנוןמוצעלאשבהםלמצביםהוראהלצורכיהפטוראתבצמצמו

הפטורהגבלת.הוגןשימוששלמאורצרהגישה2003תזכירמאמץ,ליצירה
מחטיאה,רישיוןרכישתמאפשראינואשרשוקכשלקייםשבהםמקריםלאותם

שלשמןהמטרותשלצרהתפיסהמבטאתהיא.יוצריםזכויותדינישלמטרתםאת
ישיגוחופשיבשוקהפועליםצדדיםכימניחהזוגישה.הפטורסעיפינועדו
בהסדריםלהתערבהצדקהאיןולכן,המשאביםשלביותרהיעילהההקצאהאת

שימושרישיונותלמכורמוכןהזכותבעלאם,זוגישהפיעל.שביניהםהחוזיים

ששוקהעובדהמןמתעלמתזוגישה.כאמוררישיוןירכוששהמשתמשמניעהאין
להםניתןאשרמונופולעלנשעניםהזכויותובעלי,חופשישוקאיננוהיצירות
אותןעםאחדבקנהלעלותצריךהפטורהיקף,כךמשום.הרוחניהקנייןדינימכוח

להבהרת.מלכתחילההיוצריםזכותלבעלמונופולמתןהצדיקואשרהמטרות
לבין)Excuse(צידוקביןגורדון'פרופשעורכתבהבחנהלהיעזרניתןזוטענה

נסיבותבהינתן,מאפשרשהחוקלפעולותנוגעצידוק.(3"56808608)הצדקה
פעולותלאותןנוגעתהצדקהואילו,לעודדמבקשאינוכיאם,בשוקמסוימות
,רישיוןלרכישתהאפשרותאו,העסקהעלויותצמצוםלכן.לעודדמבקששהחוק
ישפיעולאאלושינוייםאך,צידוקשלבמקרהשניתןהפטוראתלעקרעשויים

.י5לעודדןמבקששהחוקפעולותלבצעההצדקהעל
הזכותמתןשבהםמקריםלאותםמוגבללהיותצריךהיוצרשלהזכויותאגד
עולםוהעשרתהיצירהעידודדהיינו,היוצריםוכויותדינישליעדםאתמשרת

והוראהלימודלצורכיהשימושאתלהגבילעלולההיוצריםזכותכאשר.הידע52

פעילותהיאוהוראהחינוךמוסדותשלפעולתם.אלויעדיםלסכלעלולההיא
יותררחבלהיותצריךהוראהלצורכיהפטור,לפיכך.לעודדמעוניינתהחברהאשר

Texaco,5116.(592.1(1995)פרשתהיאזהלמצבדוגמה50 v.

Anserican

Geophysical Union

American:להלן) Geophysical case(,הברית-בארצותלערעוריםהמשפטביתדןשבה
מהווה,יוצריםבזכותהמוגגיםעתמכתבישוניםמאמריםשלאחדעותקיצירתאםבשאלה
ספורותשניםפסקהאמריקניהעליוןהמשפטשביתלאחרהחעורוהזוסמיה.הוגןשימוש
Wilkins:הוגןשימושמהווהספרייהבידיעותקצילוםכילכןקודם (?ompany1

~

auiams
(1975)376.u.s420,The United States1(להלן:Malljs case(,לערעוריםהמשפטבית

המוציאיםשלהרישוימנגנוןשלהקמתושלאחרבנימוקהעליוןשלהדיןפסקאתאבחן
Copyright(לאור Clearance Center(למנגנון.רישיוןקבלתללאלהעתקההצדקהכלעודאין

.[ע(ק1://7וע71ע.ק00)6811.ש00](5"1(visitedמס2005.9.8):ראוהרישוי
15Commodification

,

and Market:50טthe Law

,

ofl' Fair18

:

Gordon

'

"Excuse

J

and

,

Justification.יל
"Hague710)Perspectives,א.1E[kin-Korenא. The Commodi

~

cation of .Information

192-149(2002,.Weinstock Netanel eds.
PIIblic~"האמריקניבמשפטמכונההוגןלשימושזוגישה52 Benefit Approach?ן:ראו

(1989,"80510)Goldstein Copyright: Principles, Law and Practice.
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ורקאךלצמצמואיןמקרהבכל.והכשרהאופקיםהרחבת,לימודלעודדמנתעל
.רישוימנגנוןהיעדרשללמקרים
חיוניותןבשלהוראהלצורכימקראותלהכנתמפורשפטורבחוקלקבועראוי
הואיל.אחרמצדהיצירותבשוקהפגיעהוהיעדר,אחדמצדההוראהלתהליך

תחליףמהוותהןאיןהיצירהמןקצריםקטעיםכללבדרךכוללותוהמקראות
צפויהאיננהבמקראותעתמכתבשלםמאמרשלהכללתואף.המקוריתליצירה
צפויאיננוממילאבקורססטודנטשכן,העתכתבשלמכירותיועללהשפיע

שהתפרסםבמאמרלעייןמנתעלרקהגיליוןשלעותקאוהעתלכתבמנוילרכוש
מיצירותקצריםקטעיםלהעתיקממילארשאיהסטודנטיםמןאחדוכלהואיל.בו

גבוההלהשכלההמוסדמןלמנועבניסיוןהיגיוןאיןכינראה,עצמילימודלצורכי
.במרוכזזאתלבצעלתלמידיםלסייע

רישיוןמחייבשאינוהוראהלצורכישימוש4.3
מבעלהרשאהבקבלתצורךללאביצירהשימושיםמתירהחוקמסרימיםבמקרים

אלומסוגספציפיותפטורהוראותשלמצומצמתשורהלצד.היוצריםזכות
המתירה,אחרתחקיקתיתטכניקהגםיוצריםזכויותדינינוקטים,53לעילשפורטו
ההגנהטענתזוהי.מראשלהגדירםמבלישימושיםשלשלמהקשתרחבבאופן
Fair(הוגןטיפולשל-הרחבה Dealing

(

Fair(הוגןשימושאו, Use(.טענת

מגדירהאלא,מראשמוגדרותפעולותעלחלההיאאין."סלטענת"הנהזוהגנה
.לדיוןיגיעאשרומקרהמקרהבכללבחוןידרשוהמשפטבתיאשרקריטריונים

הוגןטיפולכל"יוצריםזכותהפרתייחשבלאכיבישראלהחוקקובע,למשל,כך
.54"עיתונאיתתמציתאוסקירה,בקורת,מחקר,עצמילימודלשםביצירה
שיוכלמנתעל.בצמצוםההוגןהשימושטענתאתפירשובישראלהמשפטבתי
:מצטבריםתנאיםשנילהוכיחהנתבענדרש"ההוגןהשימוש"מהגנתליהנות

המנויותהמטרותלאחתהיהביצירהשעשההשימושכילהוכיחעליו,ראשית
.55הוגןהיההמקוריתביצירההשימושהיקףכיושנית,בחוק

לצורכישימושיםעלההוגןהשימושהגנתשללהחלתההמרכזיהמכשול

בעלהרשאתללא,נוספיםשימושיםמספרהמתיריוצריםזכותלחוק(ו,1)-(11)(1)2'סראו53
היוצריםזכותבעלשאינו,אמנותיתיצירהשללמחברהמתירלחוק(11)(1)2'ס.היוצריםזכות
לצורךידועלשנעשובסקיצהאוביציקה,באימום,במודל,בתרשיםשימושלעשות,בה

.אותהיחקהולאהיצירהשלהעיקריתהתבניתעל,השימושאגב,יחזורשלאוכלבד,היצירה
)(1)2'ס

~

שלצילומיםאופיתוחים,שרטוטים,ציוריםשלפרסומםאועשייתםמתירלחוק(1
קבועבאופןמצויותאלהאםאמנותמלאכתאופיסוליצירתושלאמנותיתאדריכליתיצירה
,בציבורשניתנההרצאהעלבעיתוןרשימהפרסוםמאפשרלחוק(ע)(1)2'ס.ציבוריבמקום
שלפומביתהקראהאודקלוםמתירלחוק(ו,1)(1)2'וס,במפורשנאסרלאשהדברובלבד
.שנתפרסמהיצירהשלסבירבאורךקטע

.לחוק(1)(1)2'ס54
.(גבעעניין:להלן)251,270(1)מחר"פ,דיסניוולטחברת'נגבע92/2687א"רע55
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בלבדמטרותהמשמגדירהחוק.השימושמטרותשלהצרהההגדרההואהוראה
על.עיתונאיתתמציתאוסקירה,ביקורת,מחקר,עצמילימוד:לגיטימיותכמטרות

הנהבחוקשהוגדרוהמטרותרשימת,בפסיקהזולהוראהשניתנההפרשנותפי

מטרותלגדרנופלאיננוביצירהשנעשההשימושאםכלומר."סגורהרשימה"
"הוראה"השלחסרונהכמובןבולטזוברשימה.להוגן56השימושייהשבלאאלה

שיהיהובלבד,ביצירהשימושלעשותמותרלשמןאשרהלגיטימיותהמטרותכאחת
.58כנועלוהמשפטימצבמותיר2003תזכיר.57הוגןבהיקף

.הוגןשימושלהיחשבהשימושעשויעצמילימודהיאהשימושמטרתכאשר
לתרוםועשוי-היוצריםזכויותדינישלמטרתםאתכמובןמשרתעצמילימוד
שנעשה,ספרמתוךעמודיםמספרשלצילוםלכן.ופיתוחיצירהתהליכילעידוד

הוצאהאולם.הוגןשימושלהיחשבעשוי-עצמילימודלצורכיתלמידבידי
לצורכינעשהאםגם,שוניםממקורותעותקיםהכוללותערוכותחוברותשללאור

עכורהצילוםאתהמבצעאחרבגורםמדוברכאשר.59עצמילימודיהווהלאהוראה
מהגנתליהנותהללויוכלואםספק,צילוםחנויותאוספריות60למשלכמו,התלמיד
קובציבהכנתשעסקההמרכזיותהפרשיותבאחת,למשל,כך.61ההוגןהשימוש

.שם,שם56
רחב,1984-ד"תשמ,ומשדריםמבצעיםזכויותלחוק4'בסשהוגדרהפטורכילצייןראוי57

האמוריםהמעשיםאםיחולולא2'סהוראות":הוראהלשםביצירהשימושגםוכולל,יותר
לשםאו,רווחלמטרתשלאהוראהאועצמילימודלשם,הוגןשימושאוהפצהבגדרהםבו

."עיתונאיתתמציתאו,סקירה,ביקורת,מחקר
.2003לתזכיר22'ס58
מ"בעוהפצהלאורהוצאהמשכל'3מ"כעספריםהוצאתשוקןבתי94/1548(א"ת)א"ת59

.(שוקןכתיעניין:להלן)(פורסםלא)
כי,50הערהלעיל,Wflldsבפרשתנפסקספריותידיעלהנעשהצילוםשלבהקשר60

The(א1א) National Institutes of Healthבכתבישהתפרסמומאמריםבספריותיוהמציג
יוצריםזכותמפראינו,המיקרופיליםמנגנוןבאמצעותיוצריםבזכותהמוגניםרפואייםעת

בפירוטמתווהיוצריםזכויותבדברהאוסטרלילחוק49'ס.ההוגןהשימושלהגנתוזכאי
.ממשתמשיהאחדבעבוררווחלמטרותשאיגהספרייהידיעליצירהלהעתקתהתנאיםאת
להצהירעליובבקשה.ממנהחלקאוהיצירהלהעתקתבקשהלספרייהלהגישהמשתמשעל
אותושלעותקבעברקיבללאוכימחקראולימודלצורכירקיעשהבעותקהשימושכי

אם,כןכמו.ההעתקהתבוצעמורשהספרייהעובדידיעלהכקשהאישורלאחררק.המאמר
כןאםאלא,החריגיחוללא,עתכתבמאותויותראומאמריםשנילהעתקתהיאהבקשה

מכתבמאמרשלאינההמתבקשתההעתקהאםמכךיתרה.הנושאבאותועוסקיםהמאמרים
אםאלא,ממנהסביריםמחלקיםיותרשלהעתקהאובמלואההיצירההעתקתתותרלא,עת
גי,העתקהבטרם,אישרהמורשההספרייהשעובדאוהספרייהמאוסףלקוחההיצירהכן
מתיר2003לתזכיר(ב)36'ס;סבירכמחירסבירזמןתוךהיצירהשלעותקלהשיגניתןלא

שההעתקהובלבד,אחראדםעכור,ארכיוןאובספרייהמצויממנהשעותקיצירהשלהעתקה
.דיןפיעלמותרתאדםאותוידיעל

ומטבעותפתגמיםשללקטפרסוםשעניינהתביעהנדונהשם,59הערהלעיל,שוקןבתיעניין61
לנקותהמבקש":זפטהשופטכותבההוגןהשימושבהגנתבדונו.עגנוןי"שמכתבילשון
שהפעולהלהראותצריךעצמילימודלשםהוגןשימוששלבהגנהיוצריםזכותמהפרתעצמו

יוכלהלשוןמטבעותאתשליקטשהמחברייתכן."עצמילימודלשםידועלבוצעההמפרה
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.10ת1א'5האמריקניתהצילוםחנויותרשתבאמצעותלימודכחומרלשימושמקורות
בידיבאנתולוגיותשהשימושאףכיפסקהברית-בארצותלערעוריםהמשפטבית

היהביצירותIGnko'sשעשתההשימוש,לימודלצורכישימושהיההתלמידים
ראויזההאין,חוקפיעלמותרתההעתקהמטרתאם,שנימצד.מסחר62לצורכי
המעתיקשלשליחו-אחרבידינעשהההעתקהשלהטכניהביצועשכאשר
תלמידשכלכדרישהישטעםאיזה?לאסורהההעתקהתהפוךלא-המורשה
בפרשתהמיעוטשופטהביעזוברוחדברים?בעצמוהיצירהצילוםאתיבצע

Michigan,ונ( Document

~

ervices1Princeton University Press63,שעסקה
בידיסטודנטיםשלמקורותלקובצייצירותשלמצולמיםעותקיםבהכנתהיאאף
נהניתאיננהאשריוצריםזכותשלבהפרהמדוברכיפסקההרובדעת.מסחריגוף

עותקיםצילוםכי,מיעוטבדעת,פסקMartinהשופטאולם,הוגןהשימושמהגנת
ישולכןהמסורתיהלמידהתהליךשלמודרנייישוםמהווהסטורנטיםעבור

:להתירו

,the Copyright Act1תcopy published works0)limiting the right1ת"

exception for cases like the one before us . When8תCongress created

the library for0)bought your books and you wentטסו,school1תlvas1

,supplemental infonnation . To record this supplemental information

hand or-108תout4wroteטסו

"
1learn and benefit from0)order1ת

easy, but effechve . Today, with01ת-typed out what you needed

the help of free enterprise and technology, this fundarnental means of

obtaining information for stildy has been made easler. Students may

routinely acquKe inexpensive copies of the information they needשטת

instructor giving informationתםof the hassle . The trend of811without

each student10זsingle set of copies8make0)copying sernce80)

the classic process of0)modern approach8just15small fee8for

".othen
~

ise enforce this statute " nonsensical70.education

המיעוטדעתברוחגישהאימץזובסוגיהלאחרונהשדןבקנדההמשפטבית

הוצאהשכן,זומהגנהליהנותתוכללאהספריםהוצאתאך,העצמיהלימודמהגנתליהנות
.עצמילימודלצורךנעשיתאיננהספרשללאור

RSllpp758,Kinko.(5.ס.א.?1991)621522

'

s Graphics Corporation,.)אן.Basic boot

Wihtol,:ההוגןהשימושחריגהוחללאמורהבידיהעתקהשלבמקריםגםלעתים " Crow

(1962.Cir4)8)777R1d309,הספרבביתהצילוםבמכונתשכפלאשרמורהכינקבעשם
ואינויוצריםזכותהפר,תלמידיואתשימשואשר,יוצריםבזכותהמוגןשירשלעותקים48

.ההוגןהשימושמהגנתנהנה
63.cir*6)1381R

~

d99,)"ו,Princeton University Press , Michi

~

an Document Services

Princeton:נדחהזוהחלטהעלשהוגשערעוך,1996) Unoversity Press " Michigan

(1997)1336.1).5117,Docament Services.
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Upperבפרשת.שלעיל CanadaשLaw

~

ocietyע.cc" Canadian Ltdבחן

לציבורשאפשרהמשפטייםמידעמאגריספרייתשלפעולותיהאתהמשפטבית
צילוםשירותיסיפקהוכןהספרייהבמתקניעצמאיבאופןלצלםהמשתמשים

באשר.דרישה64פיעל,בפקסאובדואר,הררושהמשפטיהחומרעותקיומשלוח
הרשאהמתןבכךישכיהטענהאתהקנדיהמשפטביתדחה,עצמיבשירותלצילום
זכותהפרתמאפשרהעצמיהצילוםשירותאםאףכיופסק,יוצריםזכותלהפרת
באשר.העצמיהצילוםבשירותהנעשהעלשליטהיכולתאיןלספרייה,יוצרים
,ההוגןהשימושחריגתחולתאתהמשפטביתבחן,דרישהפיעלהצילוםלשירות
מחקרהיאהשירותמטרתכיופסק,הקנדיהיוצריםזכויותלחוק29בסעיףהקבוע
אתהמבצעיםהספרייהעובדיידיעלישירותנעשההמחקראיןאמנם.עצמיולימוד
לפיכך.עצמיולימודמחקרלשםהדרושיםהתנאיםאתמתוויםאלואולם,הצילום

.ההוגןהשימושחריגשלתנאיומתמלאיםכיהמשפטביתקבע
אחריםבידיהעתקהלביןעצמאיתעותקיםיצירתביןזוהבחנהכילצייןיש

שלעותקנשמרכאשר.מרחוקהוראהשלבמערכותמחשיבותהמעטמאבדת
עותקעצמאיבאופןלעצמויוצרלאתרהגולשסטודנטכל,הקורסבאתרמאמר

יכולרביםובמקרים,במאמרוהעיוןהגלישהפעולתביצועבעצםהמאמרשלזמני
משלוחאוהאישיבמחשבושמירתוידיעלהמאמרשלקבועעותקליצורגם

פעולותיו,הוגןשימושמהגנתליהנותעשוייםאלהשעותקיםאף.למדפסתהמאמר
המצבשלייחודואתלזכורחשוב,לבסוף.להגנהתוכינהלאהאקדמיהמוסדשל

.הוראהלצורכימיוחדותפטורהוראותנקבעוהאמריקניבחוק.בישראלהמשפטי
העובדהולנוכח,זהרקעעל.מקבילהפטורהוראתאיןהישראליבמשפטאולם

לתהליכיכמנוףוהוראהחינוךשלפעולותלעודדיוצריםזכויותדינישלשמטרתם
הפטורשליותרמרחיבהפרשנותלאמץראוי,הביטוייםעולםולהעשרתיצירה

תחולתבחינתבמסגרת.העצמיהלימודמטרתבמסגרתיוצריםזכותבחוקשהוגדר
שמנההמטרותאחתלשםייעשהשהשימושבכךדילא,ההוגןהשימושחריג
בחוקמוגדריםקריטריוניםבהיעדר.הוגןביצירהשהטיפוללהראותישאלא,החוק

פותחואשרהמבחניםאתבישראלהפסיקהאימצה"הטיפולהגינות"לבחינת
ואלו,1976בשנתהאמריקניהיוצריםזכויותבחוקועוגנוהאמריקניתבפסיקה

בנוגעהשימושהיקף,המוגנתהיצירהשלטבעה,ואופיוהשימושמטרת:הם
המוגנתהיצירהשלערכהעלהשימושהשפעת,ולבסוף,המוגנתהיצירהלכלל
.65שלההפוטנציאליהשוקעלאו

הנוביצירהשנעשההשימושאםהמשפטביתיבחןהשימושאופיבמסגרת

יצירתיבשימושמדובראםוכן,רווחלמטרותשאינושימושהואשמאאומסחרי
אופייישאשהשימושככל.לחברההחשוביםאחריםערכיםלקדםכדיבוישאשר

Society[2004]ן(.0.3א.641399 ofi' Upper Canadaקור,.CCH Canadan Ltd.
.55הערהלעיל,גבעעבין65
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הואשימושמתיהשאלה.66הוגןכבלתיאותולסווגהמשפטביתייטה,יותרמסחרי
הכוללת,בפסיקהזהלמונחשניתנהרחבהופרשנות,לפרשנותכמובןנתונהמסחרי

השימוששללסיווגולהובילעלולה,הנאהטובתוהפקתבהוצאותחיסכוןהיתרבין
איננהמסחריבשימוששמדוברהעובדה,זאתעם.מסחריכשימושהוראהלצורכי
בשימושמדובראםגם.67הוגןכשימושבויכירהמשפטשביתהאפשרותאתחוסמת

השימוששיישאככל.חברתיתותרומהיצירתיותבוישאםלכחולישעדיין,מסחרי

ייטה,המקוריתהיצירהשלמאלושונות,חדשותמטרותויקדם,יותריצירתיאופי
זהיםעותקיםיוצרכשהמעתיקכללבדרךלכן.הוגןכשימושלסווגוהמשפטבית

חברהכאשר,למשל,המקרהזהו.הוגןשימושהדברייחשבלאלמקורלחלוטין
העותקים.שלמיםמאמריםשלעותקיםמכינהובפיתוחבמחקרהעוסקתמסחרית
אתלרכושהצורךאתלחברהחוסכים,המקורילמאמרמושלםתחליףהמהווים
.68חוקפיעלזכאיהואלואשררווחהיוצרמןומונעים,תשלוםתמורתהמאמרים

להפרהאחריות5.3
זכותהפרתמהווה(רישיוןללאבשיעורסרטהקרנתכגון)ביצירההשימושאם

כללבדרך)ההשמעהאתבפועלשביצעמיעלתחוללהפרההאחריות,יוצרים
להשכלההמוסדשל,מוסדיתאחריותזהבהקשרלחולעלולה,בנוסף.(המרצה
דעתעלפעלוהמרצה,ההפרהלמניעתפעלהמוסדאםלמעט,כמעבידגבוהה
עלולהמסוימיםבמקרים.האוניברסיטה69להנחיותאולתקנוןובניגודעצמו

,למשל.הוגןבשימוששמדוברבקביעההדבריתמוך,מסחרישאיננובשימושמדוברכאשר66
u.s464,Universal.417(1984)בפרשת cisy StudiosאOo~poration of

America

מ50)

על,כיתילשימושוידאומכשירבאמצעות,יוצריםכזכותהמוגנותטלוויזיהתכניותהקלטת)
Time,יותרנוחבזמןבתכניתלצפותמנת Shifting,בעניין,שנימצד.(הוגןשימושמהווה
תורםאינודאקדונלדשלבדמותוהשימושאופיכיהמשפטביתפסק,55הערהלעיל,גבע

הברווזדמותשלהייחודייםכמאפייניםשימושכלכסיפורואין,היצירהשלהסאטירילאפקט
,נועדדאקבדונלדהשימוש.אחראוזהאמנותיחברתימטרלהעברתהתרבותיתסביבתואו

.גרידאמסחרישימושמהווהולפיכך,ולהצחיקלבתשומתלמשיך,המשפטביתלדעת
67(1994)569.5.51017,)"7Campbell ~ Acuff-R~se

.fi

ldusict,השימושאםהשאלהכינפסקשמ
ויש,השימושאופיבחינתכמסגרתהנבחניםהאלמנטיםמןאחדרקהנהלאואםמסחריהנו

.ההוגןהשימושחריגלתחולתוהתנאיםהאלמנטיםשארלמוללאזנו
Anserican~ש0מ6850 Geophysical case, supra

'נם"אקו01/15441(ם-י)א"ת:המחחייםהמשפטבתיבפסיקתביסףלידיבאהזומגמה69
מאי'נם"אקו99/4886('חי)א"ע;(הרשקוביןעניין:להלן)168כבשלוםדינים,הרשקוביין
המנהלתעלאחריותהוטלהשם,(מאיעניין:להלן)107(3)2000מחתיתקדין,מ"בעמסעדות
המערערתשלהיוצריםזכותהופרהשבההמסעדהאתהפעילהאשרהחברהשלהרשומה

תקדין,(פורסםלא)גזית.ט.י'נאגודת'נם"אקו94/46(א"ת)א"ת;פומביביצועעקב
אתהשמיעואשרהתקליטניםעלהןפומבילביצועאחריותהוטלהשבו,1371(4)1997שלום

אבשלוםמכביעמותת'נם"אקו02/2767(ס"כ)א"ת;האולםבעליעלוהן,בפועלהמוזיקה
עמותתעלאחריותהוטלהבו,51(2)2003שלוםתקדין,(פורסםטרם)כדורגלמחלקת-ת"ס

שהשידורשעה,במשחקהפסקותבזמןהכדורגלבמגרששיריםשידורבגיןהנתבעתהכדורגל
.העמותהשלהכריזהממערכת,כספיתתמורהללא,הקבוצהאוהד,קטיןידיעלנעשהעצמו
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אחריותהמטילותהוראותהישראליבחוק.עקיפהבאחריותלחובהאוניברסיטה
שלפומביביצועהפרטיתלתועלתוהתיראו70בהפצהחלקשנטלמיעלעקיפה

כגון,דברעשיית-אי,זהלעניין.יוצרים72זכויותמפרהשהיאבידיעההיצירה71

.73הרשאהלהוותעלולההפרהפעולותלמניעת,ואזהרההסברהפעולותנקיטת
האחריותדוקטרינתמכוחגבוההלהשכלההמוסדעלאחריותשתחולייתכן,בנוסף

שלבהקשרכיאם)העליוןהמשפטביתידיעללאחרונהאומצהאשר,התורמת

להוכיחצורךיהיה,המוסדעלאחריותשתחולמנתעל,זהבמקרהגם.(פטנטהפרת

עליודעשהואתוך,(לכךהאמצעיםאתהעמידלמשל)ההפרהלפעולותסייעכי
אחרמשמעותישימושבניאינםמספקשהואהאמצעיםעודוכלההפרהפעולות
.מפר74שאיננו

.יוצריםוכותלחוק(2)2'ס70
עלולהרישיוןללאבפומבייצירהלביצועהרשאהמתןשלפיו,יוצריםזכותלחוק(3)2'ס71

נאמןיסודלוהיהולאידעלאהמתירכןאםאלא,יוצריםזכותהפרתבגיןאחריותלהטיל
הסעיףבהחלתפרשניקושילהיותעשוי.יוצריםזכותהפרתמשוםיששבביצוע,לחשוד

שעשועמקוםאותאטרון"עלחללשונופיעלוהסעיףהואילגבוההלהשכלהמוסדותעל
Any":האנגליובנוסח)כאמורמשימושפרטיתתועלתשמפיקמיועל"אחר person who

be used for10entertainment,0theatre or other placeשprivate pefit pe~its15אfor

"pilblic of the workתוt(the performanceקפהובתימסעדותעלבפסיקההוחלהסעיף:

'נם"אקו00/992א"ת;69הערהלעיל,מאיעניין;69הערהלעיל,ן"הרשקובענייןראו
פומביביצועבגיןאחריותהוטלהשבו,(פורסםלא)מ"בעניהולשירותישיתומרחברת
לעיל,אטלנטיסעניין;24הערה,לעיל,נפטוןאולמיעניין:שמחותאולמיועלקפהבבית
,רווחלמטרות,המרשהעלאחריותהמטיל2003לתזכיר(ב)60'סלפיכינראה;24הערה
מפרפומביכיצועבגיןעקיפהאחריותתחוללא,"ציבוריבידורבמקום"מפרפומביביצוע

חינוךלמוסדותגםתחולתואתלהרחיבעלוליםהמשפטבתי.גבוההלהשכלההמוסדעל
שישנראהאולם.כידורלצורכיולאלימודלצורכיהמשמשיםגבוההלהשכלהומוסדות
הסעיףמאחוריהעומדההיגיון,בנוסף.להרחיבוולאהאחראיםמעגלאתלצמצםאינטרס

.אחריםבידינעשתהאםגםהיצירהמהפרתרווחשמפיקמיעלאחריותלהטילישכיהוא
אולעובדיו)העסקבמקוםמוזיקההמשמיעעסקבבעללראותהפסיקהנטתהכללבדרך

לימודחומרשלהצגתוכילטעוןשניתןאף.הפרטיתלתועלתוזאתשעושהכמי(ללקוחותיו
,ההוראהאיכותאתמשפרתהיאשכן,החינוכילמוסדתועלתמניבהיוצריםבזכויותהמוגן
Private:באנגליתבמקוראו,המתירשלהפרטיתבתועלתומדובראיןכינראה Profit.

ידיעהלדרושולא,הידיעהדרישתאתבצמצוםלפרשהאחרונותכשניםנוטיםהמשפטבתי72
לבדוקמבלייצירותלביצועהרשאהמתןכגוןבמחדלדי.אחריותלהטלתכתנאיבפועל
אולמיעניין,למשל.דיןפיעלהדרושיםהאישוריםכלמצוייםהמבצעבידיאםתחילה
.24הערהלעיל,נפטון

שבו,441,455אם"תשמ"פ,מ"בעברמןאהרון'חב'נמ"בעם"אקו77/779(א"ת)א"ע73
To(ביותרהצרמהסוגהרשאהאפילוכיהרובבדעתנקבע Pennit(מאדישותללמודאפשר
.גרידא

ר"פ,מ"בע(1987)חכשושרכבלאביזרימסחרבית'נמ"בעבריחרב98/1636א"עראו74
עליי,הישראליבמשפטתורמתהפרהשלהדוקטרינהחלהשלדעתימאחר":337,354(5)נה

הםאלותנאים.אר.די.אסחברתעלאחריותלהטלתהמקובליםהתנאיםנתמלאואםלבחון
מההמצאהמהותיחלקמהודיםהנמכריםהרכיביםכיהואהראשוןהתנאי:במספרשלושה
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הדיגיטליבעידןוהוראהיוצריםזכויות.4

בלחיצת.בהוראהחדשותאפשרויותפתחוהאינטרנטורשתהדיגיטליתהמדיה
ברשתהקורסבאתרהמופיעההקריאהברשימתלעייןהתלמידיכולכפתור

מאמריםלקרוא,עצמוהלימודבחומרלעייןגםניתןרביםבמקרים.האינטרנט
,העדכניתהשמיםבתמונתלצפות,עתיקיםידבכתבילעיין,עתבכתבישפורסמו
ממאגרינתוניםלקבלאוובצילומיםבסרטיםלצפות,מוזיקליותליצירותלהאזין
אתלעדכןמאפשרת,עדכוןויכולתמהירהגישההמקנההדיגיטליתהמדיה.מידע

מכונישלבאתריהםהנערמיםהמדעייםבחידושיםהקורסבמהלךהקריאהרשימות
הלימודולחומרילקורסהגישה.הקורסלאתרהמקושריםואוניברסיטאותהמחקר
או,טיולבעתקפהמאינטרנט,מביתם:מקוםומכלעתבכללתלמידיםפתוחה
.מילואיםשירותבמהלך)Palm(יד-כףממחשב

הלימודיםבתכניתלושהוקצההקצרהזמןמסגרתאתפורץהמקווןהקורס
,עצמיללימודמסגרתומציעההשיעורבתוםגםשמתנהלתלימודסביבתויוצר
מאפשרתהיא.אינטראקטיביתהיאהדיגיטליתהמדיה.פעילולדיוןסוגיותלליבון

הקורסלאתרקובץשמעלהתלמיד.משותףטקסטולחברבצוותאלעבודלתלמידים
,הערותלהעיריוכלואלו.המרציםומסגלללימודיםמחבריומשובלקבליוכל

טים'בצדיוןלפתחמאפשרתהרשת.משלהםלולהוסיףאוהטקסטאתלשנות
אוהקריאהלחומרבנוגעשהתעוררושאלותלליבוןהמסייעדיון,הקורסבאתר
לחומרבנוגעומחשבותרעיונותלהעלאתפלטפורמהומתווה,בשיעורלנאמר

הגשתהאינטרנטרשתמאפשרתכן.הנלמדבתחוםעדכניותולהתפתחויותהלימוד
.האישימחשבובאמצעות,הסטודנטשלביתומסלוןישירותובחינותעבודות

מרחוקהוראה1.4
מהבכלגבוההלהשכלההמוסדותעלחדשיםקשייםמעריםהדיגיטליהעידן
רחבותהגבלותכיוםמטיליםהיוצריםזכויותדיני.יוצריםזכויותלניהולשנוגע
הובילההמידעמהפכת.הדיגיטליתההוראהבסביבתביצירותהשימושעליותר

אתמשמעותיבאופןהרחיבואשר,הרוחניהקנייןבדינילכתמרחיקילשינויים

יותרועליצירות75יותרעלחלים,למשל,יוצריםזכויותדיני.תחולתםהיקף

,לדעתעליוהיההענייןבנסיבותאו,יודעהמשווקכיהואהשניהתנאי.בריחרבשלהמוגנת
מיועדיםהםוכיהפטנטזכותאתהמפרהלקומבינציהמיוחדבאופןמתאימיםשהרכיבים

האחריותכיקובעהוא:לאחריותחריגבהיותושליליהואהשלישיהתנאי.לכךבפועל
Staple(בסיסימוצרהואהנמכרהרכיבשבובמקרהחלהאינה Product(לשימושהמתאים

בירנהק'ד'מראוהדיןפסקעללביקורת."פטנטהפרתמשוםבושאיןאחרמשמעותי
וחברהמדע,משפטצדקשלטכנולוגיות"פטנטיםבדיניתורמתהפרה:עוולהשללידתה"
.169(ג"תשס,עורךלביא'ש)

.ספרותיתיצירהכדיןמחשבתכנתדיןכיהקובע,יוצריםזכותלפקודת2א'ס,למשל,ראו75
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ועלליצירותהגישהעליותררחבותהגבלותמטיליםולכן76ביצירהשימושים
.והוראהלימודלצורכיבהןהשימוש

נעשיםהםכאשרהפרהלהוותעלוליםלכןקודםמותריםשהיורביםשימושים
מסורתיבאופן.ביצירהועיוןקריאההןלכךבולטותדוגמאות.דיגיטליתבסביבה
האזנהעל,ליצירהגישהעללאאך,היצירההעתקתעליוצריםזכויותדיניאסרו
כאמורהפרהשלטענהלעלותעלולההדיגיטליתבסביבה.בהעיוןעלאולה

שלהעבודהבזיכרוןזמנייםעותקיםשליצירתםמחייבביצירהעיוןשכלמכיוון
~t(RAM'-ה)המחשב Random Access Memoryכרוכהאינטרנטלאתרגלישה
השאלה.הגולששללדפדפןהאתרשמורשבוהמחשבמשרתעותקבהעברת

,90-הבשנותמחלוקתעוררההיוצריםמזכותחלקמהוויםזמנייםעותקיםאם
אומצהאשרהעתקהמהווהזמניעותקשלפיההגישה.הוכרעהטרםכיונראה
מתעלמתשהיאבטענהנוקבתלביקורתזכתה,הברית77-בארצותאחדיםדיןבפסקי

כך,היוצריםלזכותמדירחבפירושמתן.הדיגיטליתהמדיהשלהמיוחדמאופייה
אתלהרחיבעלולה,המערכתתפעולבשלהנוצריםזמנייםעותקיםעלגםשתחול

ניתןאיננודיגיטליתבמדיההמיוצגשתוכןמשוםזאת.לרצוימעלהיוצריםזכות
שלזמנייםעותקיםהמחוללבמחשבשימושומחייבאמצעייםבלתיולעיוןלקריאה
עלחלההיוצריםזכותבעלשלהבלעדיתזכותואם,לפיכך.קריאתובמהלךהקובץ
יכולהיוצריםזכותשבעלהיאהדיגיטליתבסביבההדברמשמעות,זמנייםעותקים

.ביצירתו78עיוןאוצפייה,קריאהכלגםאלאהיצירהשלהעתקהלמנוערקלא
צורהבכלהיצירהשלעותקעשיית")רחבבאופןהעתקהמגדיר2003תזכיר
טכנולוגיבאמצעיאואלקטרוניבאמצעיהיצירהשלאחסון"לרבות("מוחשית

.יוצריםזכויותדינישלנחלתםרקאינההרוחניהקנייןדינישלתחולתםהיקףהרחבת
האירופיתהדירקטיבהראו,מידעלמאגריגםרוחניבקנייןההגנההורחבהלמשלבאירופה

דיני,למשל.בפסיקהגםאלא,בחקיקהרקלאניכרתההרחבהמגמת.יוצריםזכויותבדבר
עסקיותשיטותעלגםחליםשהםכךהאחרונותבשניםהורחבוהכרית-בארצותהפטנטים
Signature:ראו.הביוטכנולוגיהבתחוםוהמצאות Financial1.State

,

Street

~

Bant

~

Trust co

(1998.Fed . Cir(1368R

~

d149,)!נ~ Groupשיטהכיגורףבאופןלומראיןכינפסקשם
.פטנטלהגנתכשירהאינהעסקית

לצורכיוההשאלהההשכרהזכותוהוספה1996בשנתהחוקתוקןהישראליבדין,למשל76
The~.106(3)גםראו;יוצריםזכותלפקודת3ו'ס,מסחר American Copyright Act. art

R1d991,Peakבפרשתנקבעהאמריקניתבפסיקה77 ComputerאMAI Systems Colporation

(1993.cir9ש)014%-מהזמניתהעתקהכי(344!עניין:להלן)511)Read

'

Only Memory(אל

Random-ה Access Memory) RAM(לצורךהעתקההנההמחשבהפעלתבעתהמתרחשת
בדברהאמריקנילחוק117(ה'סתוקןMAIבפרשתהדיןפסקבעקבות.יוצריםזכויותחוק

הדיןפסקלנסיכותומוגבלתמצומצמתכצורהכיאם,נהפכהMAIוהלכתיוצריםזכויות
זמניתבהעתקהמדובראיןכיקובעיוצריםזכויותבדברהאמריקנילחוק117(ה'ס.עצמו
כילצייןחשוב.תיקונובעתהמחשבאתעבורולהדליקלאחרמתירמחשבבעלכאשר
.בעינהנותרהיוצריםזכויותחוקלצורךהעתקההנהזמניתהעתקהשלפיההעקרוניתההלכה

7829(1994)1.1Entetainment4Cardozo A ,is13"Liunan '"The Exclusive Right

to

Read.7.
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להעתקהבנוגעצרחריגהתזכירקובע,המותריםהשימושיםבהגדרת.79"אחר
:זמנית

שמטרתו,טכנולוגימהליךנפרדבלתיכחלקיצירהשלארעיתהעתקה"
שלישייםצדדיםביןתקשורתברשתהיצירהשלהעברהלאפשרהיחידה

שאיןובלבד,מותרת,ביצירהכדיןשימושלצורךאו,בינייםגורםידיעל
.80"משלהכלכליערךהארעיתלהעתקה

אינםאשרזמנייםעותקיםאותםוכל,הלאועלללמודכמובןניתןההןמלשון
איננוהפטורלראותשניתןכפי.י8הפרהלכאורהמהוויםהפטורתנאיבגדרנופלים

.רביםתנאיםבהתקיימותמותנהאלא,זמניתהעתקהכלעלחל
בהנחה.פומבילביצוענוגעתהמותריםהשימושיםלצמצוםנוספתדוגמה
ואיןהואיל,השיעורבמסגרתלתלמידיםסרטלהקריןמותרכילמסקנהשהגענו
להפוךעלולמרחוקהוראהמערכתבאמצעותהשיעורניהול,פומביבביצועמדובר

המהווהסרטבושהוקרןשיעורשידור:למשלכך.פומבילביצועהסרטביצועאת
השיעורניהול,לקמפוסמחוץלתלמידיםשקופיותבוהוצגואומוגנתיצירה

לקחתשוניםבמקומותלתלמידיםלאפשרמנתעלשידורמוקדיממספרבמקביל
ההגדרה.האינטרנטבאמצעותמקווןבאופןכולוהשיעורניהולאובשיעורחלק
הגדרההיא,רישיוןמחייבולכןהיוצרזכויותלאגדהשייך"פומביביצוע"של

94/2173Teleא"בע.מכניתבדרךהעברהעלגםחלהזוהגדרה.רחבה Event

.Ltdמשנהשידוראםבשאלההעליוןהמשפטביתעסק'ושותזהבערוצי'נ,
זכותהפרתמהווה,בארץהכבליםערוציבאמצעותזרטלוויזיהערוץשלשידור
כי,הנוסףבדיוןגםואושרהשבהאשרפסיקהפסקהעליוןהמשפטבית.יוצרים
לשידורבמקבילוהכבליםהלווייןבאמצעותהמבוצעת,שידורשלמשניתהעברה

,יוצריםזכותלחוק(2)2בסעיףכמשמעותהמסחרלצורכיהפצהמהווה,המקורי
המשפטביתשלזופרשנות.82המקוריבשידורהגלומההיוצריםזכותהפרתכןועל

ביצועהמהווה,שידורביןיוצרימזכויותבדיניהמסורתיתההבחנהאתמטשטשת

.2003לתזכיר(1)11'ס79
.2003לתזכיר31'ס80
האירופיתלדריקטיבה(1)5'בסהמעוגןההסדראתמאמץ2003בתזכירשאומץההסדר81

היחידהשמטרתוטכנולוגימתהליךחלקשהנה,זמניתהעתקהשלפיויוצריםזכויותבדבר
לא,ביצירהחוקישימושאומתווכיםבאמצעותשלישייםצדדיםביןברשתהעברההנה

.44הערהלעיל,יוצריםוכויותבדברהאירופיתהדירקטיבהראו.יוצריםזכותכהפרתתיחשב
Tele.94/2173א"בע82 Eyent Ltdכיהמשפטביתקבע,529(5)נהד"פ,'ושותזהבערוצי'נ

באמצעותהמבוצעת,שידורשלמשניתהעברה
הלווייי

,המקורילשידורבמקבילוהכבלים
זכותהפרתכץועל,יוצריםזכותלחוק(2)2'בסכמשמעותהמסחרלצורכיהפצהמהווה

ערוצי01/6407א"בדנזהבענייןשהתקייםנוסףבדיון.המקוריבשידורהגלומההיוצרים
Tele.'נ'ושותזהב Event Ltd(פורסםטרם),עניין:להלן)2838,(2)2004עליוןתקרין

מסחרלצורכיהפצהמהווהמשנהשידורכיזועמדהאתהרובדעתאישרה,(זהבערוצי
.יוצריםזכותלחוק(2)2'בסכמשמעותה
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.בהםומסחרהיצירהשלפיזייםעותקיםשלהפצהלבין,מכנייםבאמצעיםפומבי
משנהשידורישלבהקשריוצריםזכותלחוק(2)2סעיףעלההסתמכות,בנוסף
שלהפצה,קרי,היוצריםזכותשלעקיפהבהפרהעוסקהסעיףשכן,בעייתיתהנה
עותקיםהנםהמופציםשהעותקיםלמפיץידועשבהןבנסיבותהיצירהמןמפרעותק
יצירותכללבדרךכולליםאינםהסימולטנייםהמשנהשידורי,זאתלעומת.מפרים
במקביל)הכבליםלמנוייסימולטניבאופןהעברתםעצםכישנטעןאלא,מפרות

.83הפרהמהווה(המקורילשידורם
השידורביןלהבחיןישאםלהכריעיידרשוהמשפטבתיכינראהבעתיד
זכותהפרתמהווהבאינטרנטשידורגםשמאאו,הלווייניהשידורלביןבאינטרנט

.יוצרים
,הרחבהגולשיםלציבורפתוחים,הלימודחומריאו,השיעורכאשרכינראה

בשיעורצפהבביצועהמשתתפיםמןואחדאחדכלאםגםפומביביצועבכךיש
.קונקלוסיביאיננוהמקוםשמבחןהיאלכךהסיבה.הפרטיבביתובושהוצגווביצירות
שלמוגדרתקבוצהמהווהואיננו,ומזדמןמסויםבלתיציבורהואהגולשיםציבור

הרשומיםלתלמידיםמוגבלתהלימודלחומריאולשיעורהגישהכאשר.מוזמנים
.הביצועשלהפומביאופיואתלעקר=הקהלאופי"מבחןפיעלבכךיש,לקורס

הצגהשידור:אגבשימושיוצריםזכותלפקודת(ב)לאסעיףהתירבעבר
כדי,אמנותיתאומוזיקלית,דרמתית,ספרותיתיצירהשלבפומביהשמעהאו

הכנסתמדברי.הלימודיםתכניתבמסגרתהספרלבתיהמיועדבשידורלהכלילה
קול'וגםהלימודיתשהטלוויזיהאפשרותלהבטיח"נועדהסעיףכיללמודניתן

,מהותי-לאשימושבהןלהשתמש,ביצירותלהשתמשיוכלוהספר-לבתי'ישראל
ביןהסכםאיןאובייקטיביותשמסיבותבמקריםגם,והמחשההדגמהלשם,טפל

על,בזמןהוגבלהסעיףתוקף,הצערלמרבה.84"המשדרוביןהיוצריםזכותבעלי

,יוצריםזכויותחוקהחלתנגדחשיןהשופטיוצאהנוסףבדיוןהמיעוטדעתשלהדיןבפסק83
אפשרישהדבראף,לדבריו.משנהשידוריעל,מסחרלצרכיוהפצהפומביביצועהגדרתדרך

עלכלשונוהיוצריםזכותחוקיישוםהראויההמשפטיתהמדיניותמבחינת,טכניתמבחינה
לא.ליצורונתכווןיצרהיוצריםזכותשחוקהסדרכראויישקףלאבכבליםמשנהשידור

מהמראשלבדוקעליהםיהאשכן,הכבליםערוציכתפיעלכבדנטלהטלתבכךשיהארק
שלדעתואלא,בהתאםהטלוויזיהמסךאתולהחשיךהזריםבערוציםמשודרלהיותעתיד
,Conduit(העברהצינורבבחינתאלאאינההכבליםחברת Pipe(בהפרתמתחייבאינווצינור
נמוכההמשדרששליטתככל,בשידוריםהשליטהמבחןהואלשיטתוהמכחן.היוצריםזכות

חברות.היוצריםזכותלבעלבתשלוםחבשאינוכצופהיותרבולראותיש,ופסיביתבעצמתה
.למשורמאשרלצופהיותרקרובותהזריםהערוציםבשידוריהשליטהמבחןמבחינתהכבלים
.המקוריהשידורשלשידוריוטווחבהרחבתהואפעולתןועיקר,פסיביבשידורהואחלקן
.28'ס,82הערהלעיל,זהבערוציבענייןחשיןהשופטראו

.1642-1643(ח"תשכ)51כ"ד,הסעיףשלחקיקתובעתבדיוןרימלט'אהכנסתחברדבריראו84
הרצון,האחת:לליבוןנזקקואשרסוגיותכמהניצבווהתרבותהחינוךועדתבפני,לדבריו
כרקעאוכקישורביצירותלהשתמשצריךכאשרבעיקר,לפעולהחינוכיתלטלוויזיהלאפשר
הסכםלכלללהגיעאפשרותאיןכאשר,אגבשימושמהווהאלא,מהותישאינובשימוש

הכלכליתבזכותהפגיעהאתלהקטיןכיצד,השנייה;המשדרלביןהיוצריםזכותבעלבין

נ9ה"תשסן'יהמשפט
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חוקאתבמהרהתחליףכיציפוהכולאשרהחדשההחקיקהאתלשבשלאמנת

הפטורסעיףשלתוקפופגלכן.מקוריתישראליתבחקיקה1911משנתיוצריםזכות
.1974במרס31ביום

מתירלתזכיר(ג)35סעיף,כאמור.בהרבהזהמצבמשפראיננו2003תזכיר
מכךנובעהדבר.הוראהלצורכישידורמתיראיננואך,יצירהשלפומביביצוע

המוגדר)שידורלבין(12בסעיףהמוגדר)פומביביצועביןהבחנהעורךשהתזכיר
שלשילובאומראותאוצליליםשל,אלחוטיתאוקוויתהעברה"כ13בסעיף
,שידורעלולא,פומביביצועעלרקחלוהפטורהואיל.("לציבורומראותצלילים
.שימושנעשהשבההטכנולוגיהבסוגתלויהתהיהמותרהשימושאםהשאלה
,האינטרנטלרשתהמחוברמחשבבאמצעותבכיתהסרטשהקרנתייתכן,למשל
תיפולולכןשידורתהווהגבוההלהשכלההמוסדשלהמדיהמספרייתהיישר
המחזקהדיגיטליתהמדיהשלנוסףהיבטמאירהזודוגמה.הפטורלגדרמחוץ
.ביצירותיהםיותררחבהמשפטיתשליטהלבעליהןומקנההיוצריםזכויותאת

.אחתיוצריםמזכותיותרשלבניצולהכרוךדיגיטליתבמדיהביצירההשימוש
,הציבורלרשותלהעמדה,להפצה,להעתקהרישיוןלרכושאפואנדרשהמשתמש
.85אחתבבעלותכולןמרוכזותאלוזכויותתמידלאכאשרולשידורפומבילביצוע

דיגיטלייםשמורים2.4
גביעלאומחשבשרתיגביעלדיגיטליבפורמטלימודחומרילאחסוןהמעבר

מחייבאלקטרוניותתדפיסיםבמערכותשימושאםהשאלהאתמעורר,תקליטורים
שמורים"לעתיםהמכונה,התדפיסיםמערכת?היוצריםזכותמבעלמיוחדרישיון

רחוקהלאבעבר.השמוריםהתדפיסיםקופסאותאתלהחליףנועדה,"דיגיטליים

.בספרייההקריאהבחומרנכללאשרמאמרשלעותקלהפקידמרציםנהגו
אובספרייהבולעיין,בתורואישאישהמאמרמןעותקלקבליכלוהתלמידים

מנתעלאחדיםעותקיםמכיניםהספרניםהיולעתים.עצמםבכוחותאותולצלם

עלשוקדהמשפטיםשמשרדידעוהוועדהחברי,האחרונהבסוגיה;היוצרשלוהרוחנית
היהכןועל,ולימודייםחינוכייםבענייניםגםיעסוקאשר,מקיףיוצריםזכותחוקהכנת
נמצאזוסוגיהשלפתרונה.החוקאישורבטרםאלובנושאיםתקדיםמיצירתלהימנעעליהם

יותרמאוחראשר)71/03/31לשנתעדכתוקפההמוגבלת"שעההוראת"כהתיקוןכהגדרת
.כללייוצריםזכויותחוקהכנסתתאשר,הוועדהחבריהניחו,שאז(1974/03/31עדהוארכה
נאמר,1966-ו"תשכ,(2'מס)היוצריםזכותפקודתלתיקוןהחוקלהצעתההסברבדברי

יעלולאהספרבבתיחינוכיתטלוויזיהבהפעלתהכרוכותההוצאותכיאינטרסלמדינהכי
ביןהסכםפיעלייקבעהתמלוגיםשגובהמוצעכןועל,אובייקטיביתמבחינההסבירעל

שלאמוסמכתזוועדהכאשר,המשפטיםמשרדמטעםועדהידיעלהסכםובהיעדר,הצדדים
מודגשכן.היצירהשלמהותיבלתיבחלקהנווהשימושבמידהתמלוגיםבתשלוםלחייב
שלאהחינוכיהשידורהשמעתבעדתשלומיםלגבותבזכותפגיעהבהאיןכיהחוקבהצעת

.110ו"תשכ,690ח"ה,(2'מס)יוצריםפקודתלתיקוןחוקהצעת.הספרביתכותליבין
85.,Dayton22ע"the Internet0תM .A . Lemley "Dealing Wih Overlapping Copyrights

547(1997).Rev.
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מקובלשהיהזהנוהג.מבוקשיםבקורסיםבמיוחדגדולביקושעםלהתמודד

ביצירהשימושהמאפשרותההוגןהטיפולהוראותשלבצלןחסההעולםברחבי
.86"עצמילימוד"לצורך

ולמחשביםדיגיטליתלאורלהוצאהמכניותוצילוםשכפולממכונותהמעבר
לשכפלצורךעודאיןלמעשה.העותקיםבכלכלתלכתמרחיקשינויהוללביתיים

הקורסלאתראחדעותקבהעלאתודי,הסטודנטיםציבורעבורהלימודחומראת
האלקטרוניתהתדפיסיםמערכת.הקורסלתלמידיגישהובמתןהאינטרנטברשת

עלדיגיטליכקובץנשמרתהיצירה.חדשותסוגיותמעוררת("דיגיטלייםשמורים")

אחריםובמקרים,במקורדיגיטליכקובץשמורההיצירהלעתים.מחשבשרתגבי
באמצעותלשרתלהתחבריכוליםהתלמידים.לדיגיטליאנלוגימפורמטלהמירהיש

כקובץאותולשמור,שבביתםהמחשבמןהלימודבחומרלעיין,האינטרנטרשת
עשוייםעצמילימודלצורךהתלמידיםבידיהנוצריםהעותקיםאמנם.להדפיסואו

,האוניברסיטאיתהתדפיסיםמערכתאםספקאולם,החוקפיעלהוגןטיפוללהוות
נהנית,אחריםבידילהעתקהלזמיניםוהפיכתםעותקיםביצירתכרוכהשהפעלתה

שרתגביעליוצריםבזכותהמוגנותיצירותשלשמירתן.הקייםהחוקמהגנת
ללאנעשתהאםהיצירהאתלהעתיקהבלעדיתהזכותשלהפרהתהווהמחשב
סעיףפיעלגםהפרהלהוותעלולהאינטרנטלאתריצירותשלהעלאתן.87רישיון

Making(הציבורלרשותהעמדהבהיותה2003לתזכיר(5)10 Available(,דהיינו

לפיובמועדממקוםאליהגישההציבורמקרבליחידיםשתהיהכךהעמדתה"
.88"האישיתבחירתם
לאחרונהנדונהבאינטרנטהציבורלרשותההעמדהבעקבותההפרהשאלת

אחריותלהטילישאםבשאלהדןהמשפטבית.הקנדי89העליוןהמשפטבבית
המועברותמוזיקליותיצירותבגין,אינטרנטשירותספקיעלתמלוגיםלתשלום

מפריםהשירותספקיכינטען.זרותבמדינותהממוקמיםאינטרנטמאתרידרכם
לרשותהיצירהאתלהעמידביצירההיוצריםזכותבעלשלהבלעדיתוכותואת

לייעלכדיונדרשיםסביריםתקשורתבאמצעישימוששעושהמיכינפסק.הציבור

,המועבריםבתכניםישירותמעורבואינו,טכניתמבהינה,המידעהעברתתהליךאת
להפרתמאחריותהפטורמהגנתייהנה,בלבדמידעלהעברתכצינורמשמשאלא

שרתיהמפעילאינטרנטשירותיספקכיהמשפטביתקבעלפיכך.90יוצריםזכויות

.יוצריםזכותלחוק(1)(1)2'סראו,הטיפולהגינותממסגרתחרגלאההעתקהשהיקףובלבד86
גםכהעתקהמוגדרמחשבשרתגביעלמוגנותיצירותאחסון.יוצריםזכותלחוק(2)1'ס87

.2003לתזכיר(1)11'בס
.2003לתזכיר14'ס88
89Society ofl~

Composers

, Authors and Music1Canadkn Association ofintelnet Providers

45scc2004,

Canada

',0Publishers.
זכויותחוקלפיISPs~-העלאחריותשתוטלייתכןכיהדיןבפסקנקבע,זאתעם.שם,שם90

קבעהמשפטבית)לקנדהומהותיממשיקשרישהאינטרנטילשידוראםהקנדיהיוצרים

ה"תשסן'יהמשפט
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Cachingבאחריותיישאלא,אליהםהגישהאתלייעלכדיקבציםשלזמניתלאחסנה
.אלהשרתיםגביעלהמאוחסניםמפריםתכניםבגיןיוצריםזכויותלהפרת

העתקה?תקליטורגביעלמקורותקובץלהפיץמותראםהיאנוספתשאלה
שלפיזיעותקיצירתכלכמורישיוןמחייבתדיגיטלייםקבציםיצירתשלבדרך

מענהנותנותאינןהאחרונותבשניםבחקיקהתוקנואשרפטורהוראותגם.היצירה
פרשנותמחייבות,בחקיקהומדויקצרבאופןשהוגדרוהפטורהוראות.זולסוגיה
עותקיצירתמתיריוצריםזכותלפקודת3גסעיף.הדיגיטליתבסביבההחלתןלשם

בלבדקלטותהעתקתעלחלהזופטורהוראת.91וביתיפרטילשימושמקלטת
שבוצעוהעתקותלפטורעשויההיאמסוימיםשבמקריםואף,בפקודה92כהגדרתן
אומרציםבידיעותקיםיצירתלפטורכדיבהאין,תלמידיםידיעלעצמאיבאופן
.גבוההלהשכלהבמוסדותספרנים

לצורכיוהשכרההשאלהלאיסורכפופיםלהיותתקליטוריםעשויים,בנוסף
ביתפסקלאחרונה,זאתעם.93יוצריםוכותלפקודת3ובסעיףנקבעאשרמסחר

מבצעתאיננהלמנוייהתקליטוריםהמשאילהציבוריתספרייהכיהעליוןהמשפט

בהשאילהיוצריםזכויותמפרהאיננהולכן"מסחרלצורכיהשכרהאוהשאלה"
הסדרמאמץ2003לתזכיר(2)16סעיף.הזכויות94מבעלירישיוןללאתקליטורים

ספרייהידיעלאוציבוריתספרייהידיעלהשכרהכיבמפורשוקובעלחקיקהזה
.מסחרלצורכיכהשכרהתיחשבלא,חינוךמוסדשל

מתוקשביםלקורסיםאינטרנטאתרי3.4
בלתיחלקהאחרונותבשניםהופכתבקורסהתומךאינטרנטאתריצירת,כאמור
יכלולהקורסאתר.גבוההלהשכלהבמוסדותהניתניםבקורסיםמההוראהנפרד

מרצהבידינכתברביםבמקריםאשר,הקורסעלרקעוחומרסילבוסכללבדרך

באותההממוקמיםמשרתיםינבעהתכניםשמקורצורךאיןוכי,גבולותחוצההאינטרנטבי
.(בקנדהתקשורתשתתקייםלקבועכדימדינה

ומבצעיםיוצריםזכויותשלהפרהזותהיהלא"כיהקובעיוצריםזכותלפקודת3ג'סראו91
."מסחריותלמטרותשלאוביתיפרטישימושלשםקלטתגביעליצירהלשעתקאולטבוע

בולטבועושניתןטביעהעליושאיןהתקן-קלטת"מגדיריוצריםזכותלפקודת3ב'ס92
הסיפהלכאורה;"במחשבלשימושהמיועדהתקןלמעט,ויזואליתטביעהאוקוליתטביעה
אולמ.במחשבגםלשימושהניתנים,תקליטוריםהפטורמגדרכמוציאהלהתפרשעלולה

עירייתעניין:להלן)658(3)נזד"פ,מ"בעמוסיקהסי.אם.אן'נחולוןעיריית00/326א"בע
.התביעהנשואהתקליטוריםעלגםקלטתהמונחאתהמשפטביתהחיל,(חולון

שבהקלטתשל,מסחרלצורכי,השכרהאוהשאלה"כיקובעיוצריםזכותלפקודת13'ס93
."יוצריםזכותבחוקכמשמעותהיוצריםזכותהיא,המהותיחלקהאויצירהטבועה

אנלוגימשפט"יעקב'אראוהדיןפסקעללביקורת.92הערהלעיל,חולוןעירייתעניין94
למאמר.367(ג"תשס)כזמשפטעיוני"פרטיתוהעתקהציבוריותספריותעל:דיגיטליבעולם
א"עבעקבות:פרטיתוהעתקהציבוריתהשאלה"בירנהק'ד'מראוזולביקורתתשובה

כזמשפטעיוני"יעקבלאסףובתשובהמ"כעמוסיקה.סי.אם.אן'נחולוןעיריית00/326
.885(ד"תשס)

94
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העוסקיםאחריםאינטרנטולאתרילימודלחומריהפניותהאתריכלולבנוסף.הקורס
,כןכמו.עצמוהלימודחומראתאףולעתים,קישוריותבאמצעות,הנלמדבנושא

הלימודלחומרבנוגערעיונותלהחלפתהסטודנטיםביןלדיוןפורוםהאתריכלול
.בכיתהבדיוןפעילהלהשתתפותהמקבילהנוספתוכפלטפורמה

הרשאהללא)Uploading(העלאה,הדיגיטליתהתדפיסיםלמערכתבדומה
זכותשלהפרהלהוותעלולההקורסלאתריוצריםבזכותהמוגנותיצירותשל

כמו.96הציבורלרשותההעמדהזכותשלהפרהגם,2003תזכירפיועל,95העתקה

זכותהפרתלהוותהואגםעלולהגלישהבמהלךזמנייםעותקיםשלהיווצרותם,כן
.97ההעתקה
שפורסמוליצירותוהפניהלאתרהיצירותמןעותקיםמהעלאתלהימנעהניסיון
.מבעיותנקיאינוהואגםקישוריותבאמצעותהאינטרנטברשתאחריםבמקומות
.משפטיותסוגיותמספרלעוררעלוליוצריםבזכותהמוגנותליצירותקישור
.המקושרהאתרשלבזכויותיולפגועלעתיםעלולההקישוריצירתעצם,ראשית
כיפסקואחדים.אחידהאיננהקישוריםבנושאהעולםברחביהמשפטבתיעמדת
סירבואחריםמשפטבתיואילו,98יוצריםזכותהפרתמהווההקישוריצירתעצם

,שנית.גרידא99הפניהבקישורוראוהיצירהשלתצוגהאוהעתקהבכךלראות
עותקיםשמוריםשבולאתרלמשל,ברשתהקייםהיצירהשלמפרלעותקהקישור
להפרתעקיפהאחריותהמקשרהאתרעללהטילעלול,מוזיקליותיצירותשלמפרים
.100יוצריםזכות

אחסון.יוצריםזכותלחוק(2)1'סלפיהפרהמהווהרישיוןללאמהיצירהעותקהכנת95
.2003לתזכיר(1)11'בסגםכהעתקהמוגדרמחשבשרתגביעלמוגנותיצירות

לתזכיר14-ו(5)10'ספיעלגםהפרהתהווהרישיוןללאאינטרנטלאתריצירותשלהעלתן96
Making(הציבורלרשותהעמדהבהיותה2003 Available

(

שתהיהכךהעמדתה"דהיינו,

."האישיתכתירתםלפיוכמועדממקיםאליהגישההציבורמקרבליחידים
.להןהנלווהוהטקסט77-81הערותלעילדיוןראו97
של(זמני)עותקיוצרשהקישורמניחהיוצריםזכותשלהפרהמהווהשקישורהטענה98

2003gth):ראוזוטענהלדחיית.היצירה cir. t(811E
~

d336,.Kelly " Arriba so

~

Corp

Kellyפרשת:להלן)

(

:;12987u.s. Dist . Lexis2000,ficketmaster " fickets. com.
99(2002,.gth Cir(934E

~

d280..Arriba so

~

co~p1Kelly,לתמונותקישורכינקבעשם
מהווהמלאבגודללתמונותקישורואילו,הוגןשימושהעהתובעשכבעלותממוזערות

לתמונותקישורכיהקביעהאתאישרההערעורערכאת.כפומבילתצוגההזכותהפרת
מלאבגודללתמונותהקישורכיהקביעהאתביטלהאולם,הוגןשימושהנוהממוזערות

נקבעבדנמרק,מנגד.Kellyפרשתראו.דיונייםמטעמיםבפומבילתצוגההזכותהפרתמהווה
Danish'':ראו.הדניהיוצריםזכויותחוקאתמפרעמוקקישורכי Newspaper Publishers

(2002,5Newsboostercom (Copenhagen, July1)Assocjtion (DDFקורן-אלקין'נראוכן

וחברהמסע,משפטצדקשלטכנולוגיות"ברשתהמידעסביבתאתהמשפטמעצבכיצד"
.223,271-274(ג"תשס,עורךלביא'ש)

הגולששלההפרהלפעולותמסייעהמקשרהאתרכימניחזהבהקשרהמשפטיהניתוח100
:ראוזהלניתוח.המקושרכאתרהמפרההיצירהשלזמניעותקיוצרהגלישהבמהלךאשר

(1999,Utah.0א12902כ.ESupp75,7"5!"!31Utah Lighthouse1Intellectual Re~erve.
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שאלותלעוררעלולההדיגיטליתהמדיהשמאפשרתהאינטראקטיביות,לבסוף
זכויותלהפרתגבוההלהשכלההמוסדשלוהעקיפההישירהלאחריותובנוגע
שלאפשרויותכולליםרביםקורסאתרי,למשל.הקורסתלמידיבידייוצרים
אלוטכנולוגייםאמצעים.קבציםלהעלאתופלטפורמותטים'צ,פורומיםניהול
ההרצאהלזמןמחוץגםבשיעורהמתעוררותבסוגיותדיוןניהוללאפשרנועדו

בחומריםולעתיםברעיונותחבריהםאתלשתףהקורסתלמידיאתולעודדהמוגבל

קטעאושיר,בעיתוןשהתפרסמוכתבות,למשל)לכללענייןבהםלהיותשעשוי
מוגניםלהיותכמובןעלוליםאלוחומרים.(מוזיקליתיצירהאומאמר,מסיפור
שלהמחשבשרתיגביעליצירותשלמפריםעותקיםשלקיומם.יוצריםבזכויות
ובמקרים,יוצריםזכותלהפרתישירהאחריותליצורעלולגבוההלהשכלההמוסד

ידעשהמוסדלהראותניתןאם,מפריםעותקיםלהפצתעקיפהאחריותמסוימים
.01ןמפרותהיצירותכי

דיגיטליתמדיה4.4
הדיגיטליהפורמטמקנה,הפטוריםהיקףוצמצוםהזכויותהיקףהרחבתלצד

ליציגותגישהמתןמחד.ולמפיציםהיוצריםזכויותלבעלייותררבהשליטהיכולת
פותחהדיגיטליהייצוגמאידך,זניחהבעלותהעתקהמאפשרדיגיטליבפורמט

טכנולוגיותהגנהומערכותמוצפניםקבצים.ביצירהבשימושפיזיתלשליטהפתח
למפיץמאפשרדיגיטליפורמט.אותהולייקרההעתקהעללהקשותיכולים
מודפסיםעתוכתביספריםכגון-היצירהשלפיזייםעותקיםמהפצתלהימנע

,למשל,כך.מראשמוסכמיםלתנאיםבכפוףליצירהגישהלאפשרובמקומם
תדפיסיםהמנוילדמיבתמורהתקבללאדיגיטליבפורמטעתכתבהרוכשתספרייה
.בלבדגישהססמתאלא,העתבכתבשהופיעוהמאמריםשלכרוכים

הגבלותלהטיללמפיציםמאפשרורישיונותגישהמתןשלבדרךלהפצההמעבר
בספרייהלעיוןרישיון,מוגבלזמןלפרקביצירותהשימושהגבלתכגון,חדשות

ריגיטלייםשימושיםאיסור,הדגמהלצורכישימושאיסור,בכיתהלהצגהלאאך
מקודדותלהיותגםעשויותחוזיותהגבלות.המשתמשיםמספרהגבלתאוומקוונים

Rights(להפצהשמשמשתבפלטפורמה Management015181-"DRM"(:למשל,
.הדפסתואוהטקסטשלהעתקהמאפשרואינוPDFכקובץהמופץמאמרשלעותק

איסורנקבעשםובאירופההברית-בארצותבחוקמוגנתזהמסוגטכנולוגיתהסדרה
הסדרהכיהסובריםיש.הטכנולוגית102ההגנהמערכתעקיפתתוךליצירותגישהעל
למערכותטכנולוגיותהגנהמערכותביןהמתקייםהמתמידהמרצןנוכחנחוצהזו

70-71הערותלעילעקיפהבאחריותדיוןזהלענייןראו.יוצריםזכותלהוק(2)2'ס101

.להןהנלווהוהטקסט
hlb,1998Millennium.[.0א.112,304-105א102,2860.51 Copyright Act Of011טש

85דוט.5.[.1205-551201

Codified

,לעיל,יוצריםזכויותבדברהאירופיתהדירקטיבה;
.44הערה
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לעקוףשנועדוטכנולוגיותשלוהפצתןפיתוחןאתאוסרבחוקההסדר.ועקיפהפיצוח
הגבלות.כזומוגנתליצירהגישהוכןיוצריםבזכותהמוגנותליצירותטכנולוגיתהגנה
גםולהגבילהחוקשקובעהאיזוניםממערךכמובןלסטותעשויותוחוזיותפיזיות

.ההוגן103החריגבמסגרתשהותרועצמילימודלצורכישימושים
במוציאיםהאוניברסיטאיותהספריותשלמתמשכתתלותיוצריםאלושינויים

עתלכתבמינוישרכשהספרייה,למשל.הצדדיםביןהכוחותיחסיאתומשנהלאור
העתכתבילאוסףגישהלספקעדייןתוכל,המינויאתוהפסיקהשניםמספרבמשך
.מידעבמאגרשימושרישיוןאלאאינודיגיטליעתלכתבמינויאולם.נרכששכבר

.העברלאוספיגםגישה(וממנוייה)הספרייהמןתישללהרישיוןיחודשלאאם
המוציאיםשלבמעמדםחיזוקחלהאחרונותבשניםכילצייןראויזהבהקשר

-ידייםהחליפוהיוצריםזכויות.עצמהרבותלאומיות-רבלחברותשהפכולאור
שללידיהםהבודדהיוצרמןהאחרוניםבעשוריםעברההיוצריםבזכותהבעלות
וחברותתקליטיםחברות,סרטיםחברות,לאורמוציאים-לאומיים-רבתאגידים

.המוני04ןבייצורתוכןהמפיקים-תכנה
מקנה,שימושלצורכיהעתקההמחייב,דיגיטליבפורמטהיצירהשלייצוגה

לאשכן,ביצירהשימושכלעלמשפטיתשליטהיכולתגםהיוצריםזכותלבעל
עותק.זמניעותקיצירתללאלהלהאזיןאובהלצפות,היצירהאתלקרואניתן
.רישיוןלחייבעלולכזה

היושלאולשינוייםלהעתקותהיצירהאתחושףגםהדיגיטלישהפורמטמובן
ניירעלשהודפסוספריםכגוןפיזיתבמריהשהוטבעוביצירותלכןקודםאפשריים

ליצורניתןשבהוהיעילותהקלותעלנכתבכבררבות.בפילםשהופצוסרטיםאו
עלות,באיכותםיורדיםשאינםעותקים,למקורמושלמיםעותקיםדיגיטליתבמדיה
עתבכללביצועניתנתאלאמיוחדציודכלמחייבתאיננהוההעתקהזניחההכנתם

זמינההופכתהיאהקורסלאתריצירהמעליםכאשר.ביותרהבסיסיהמחשבמן
,בקורסרשוםשאינומיגם,משתמשכל.העולםברחביבאינטרנטהגולשיםלכל

עותקיםיצירתמאפשרהדיגיטליהפורמט,מזאתיתרה.ביצירהלהשתמשיכול
ושילובהשינוייםהכנסתתוךאוהמקוריתבצורתה,המקוריתהיצירהמןספוראין
כמוהו,דיגיטליבפורמטליצירותגישהמתן,אחרותבמילים.אחרותיצירותעם

חושףזהמצב.המשתמשיםמןאחדכלאצלהיצירהשל"שכפולמפעל"כפתיחת

מתןבכך.משתמשיםשלרחבציבורבידיולשינוייםלהעתקותהיצירהאתכמובן
מוזיקליבקובץשמדוברוביןבטקסטשמדוברבין)דיגיטליבפורמטליצירהגישה
בכיתהמוזיקליקטעמהשמעת,סרטוןמהקרנתמהותיבאופןשונה(בסרטוןאו
.השיעורבמסגרתלקריאהמאמרשלמחלוקהוגם

(ב"תשס)במשפטעלי"המידעבעידןיוצריםזכויותשלעצמיתהסדרה"קורן-אלקין'נראו103
319,334-340.

104B .R . Barber

,

Jihad vs. Mcfforld

,

How Globalism and Tribalism .Are Reshaping the World

(1995,.Schulz ed.1,Yorkא"ונ).
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האמריקניהמשפטמןלקחים.5

לבעיותמענהלתתשנועדהייחודיתחקיקהלאחרונההתקבלההברית-בארצות
,Technology"~-ה.מרחוקבהוראההמתעוררות Education and Copyright

"Harmonization Act(המכונהTEACH Act(05'2002בנובמברלתוקףנכנס.
רשאי,רווחלמטרותשלא,מוכראקדמימוסדשכהםהתנאיםאתמגדירהחוק

אינטרנטאתריכולל,מרחוקהוראהלשםיוצריםבזכותהמוגנותביצירותלהשתמש
ומבליהיוצריםזכותבעלשלרשותואתלקבלמבלי,אחריםדיגטלייםואמצעים
.תמלוגיםבתשלוםחייבשיהיה

TEACH~-השבבסיסהעבודההנחת Actההוראהפטוראתלהרחיבישכיהייתה
הוראהעלגםאלאפניםאלפניםשיעורבמסגרתשימושעלרקלאשיחולכך

,היוצריםזכויותבדברהאמריקנילחוק(1)110שבסעיףלהוראההפטור.מרחוק

Display)(ותצוגה)Performance(ביצועאפשר,החוקלתיקוןקודםשהוגדרכפי

בהסכמתצורךללא,פניםאלפניםשיעורבמהלךיוצריםבזכותהמוגנתיצירהשל
כמו,מרחוקהוראהשלהמיוחדיםלצרכיםמענהנתןלאזהחריג.הזכותבעל

לציבורהיצירותהפצת,הקורסשלהאינטרנטלאתרמוגנותיצירותהעלאתלמשל
.106סטודנטכלשלבמחשבוהיצירותאתלשמוראפשרותומתןרחב

ואינו,יצירותשלרחבמגווןשלפומביוביצועתצוגהמתירהחדשהתיקון
לימודחומריהמהוותביצירותשימושאוסראך,07ןספציפיותלקטגוריותמוגבל

עלהמסורתיתהלימודבצורתהנרכשיםלימודמספריהלקוחחומראומסחריים

הרחיבהחוקכןכמו.מפרות08ןשהןבידיעהיצירותביצועגםכמו,הסטודנטידי
מרחוקהוראהבמסגרתשימושהתירובכךהאפשרייםהקבלהמקומותקשתאת

אלואפשרויות,זאתעם.הסטודנטמצוישבומקוםבכלהלימודחומרקבלתתוך

:הבאותהמקדמיותבדרישותהעומדבפנירקפתוחות

חינוכימוסדאוממשלתימוסד:מוכריםמוסדותעלהפטורתחולת.1
רווהלמטרותשאינו(גבוההלהשכלהמוסדותרקולאספרבתיכולל)מוכר

)"Accredited Nonprofit Educational hstitution14ת)Government Body" or"(.
לזכותבנוגעמדיניותלאמץהחינוכיהמוסדעל:והסברהאכיפהמדיניות.2

לנקוטהמוסדעל.לאמץהמוסדשעלהכלליםתוכןמהומגדיראינוהחוק.יוצרים

ולהפיצובנושאולחוקיםיוצריםלזכויותבנוגעמידעלספק:הסברהפעולות

105(2001)273-107.Technology, Education and Copyright Harmonization Act, PL.
106K .D. Crews "New Copyright Law for Distance Education: The:

Meaning

and Importance

_the TEACH Act" , [http ://www.ala.orgffemplate .cfm?Section=Distance_Education01

and_the_]EACH_Act&Template;/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&Content

(2005.9.8"0visited1851)[25939=לע.
ויזואליות-ואודיודרמטיותיצירות,מוזיקליות,ספרותיותיצירתביצועעלחלהפטוך.151"107

.(סבירהבכמותקטעיםמהןשנלקחווכלבד)
108(4)(1)110.The American Copyright Act. art.
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לסטודנטיםלהודיענדרשהמוסדכןכמו.ולסטודנטיםהסגללאנשי,לפקולטות

.יוצרים109בזכותמוגןמשתמשיםהםשבוהלימודמחומרחלקכי
הלימודבחומרוהנכללותיוצריםבזכויותהמוגנותיצירות:הגישההגבלת.3
מאפשרתאינהזוגישההגבלת.לקורסהרשומיםלסטודנטיםורקאךנגישותיהיו

האקדמימהחופשכחלקאחרותאוניברסיטאותעםושיתופוהלימודחומרהעברת
למטרההדרושהזמןלפרקורקאךבזמןהגישהמוגבלתכן.האקדמימהמחקראו

.הלימודית
מבחינה)הדרושיםהצעדיםאתלנקוטהחינוכיהמוסדעל:טכנולוגיתהגנה.4

.נוספיםלגורמיםהיצירההעברתלמנועמנתעל(טכנולוגית
הלימודמחומראינטגרליחלקמהווהביצירההשימוש:השימושהגבלת.5

בהתקייםאלא,אסורהלריגיטליאנלוגילימודחומרהמרת.המרצהבפיקוחונעשה
שהיהלהיקףמוגבלדיגיטלילפורמטהמומרהיצירההיקף.א:הבאיםהתנאים
.המסורתיתהלימודבשיטת,החוקבטרם,להצגהאולביצוע,שימושבונעשה

מוגןאך,נגישאו,החינוכילמוסדנגישאינוהיצירהשלדיגיטליפורמט.ב
.מרחוקבהוראההעברתומאפשרתשאינהבטכנולוגיה

.וסיכויסיכוןמגלמתמרחוקהוראהכיהתפיסהאתמבטאהאמריקניהחוק
אתמבטאאחרומצדמרחוקההוראהשלבחשיבותההכרהמבטאהואאחדמצד

יותר.הזכויותבעלישלהאינטרסיםאתלסכןעלולהמרחוקשהוראהההשקפה
יישוםבההרואה,מרחוקהוראהשלשמרניתתפיסהאתהחקיקהמבטאתמכול

מרחוקשהוראהבכךמותנההפטור,לפיכך.המסורתיתלהרצאהגרידאטכנולוגי
להרצאהרבהבמידההדומהובאופןוקבועיםמוגבליםזמןפרקיבמסגרתתיעשה

ויזואליות-אודיויצירותשללתצוגההפטורהגבלתהיאאחרתדוגמה.המסורתית
.פנים10ןאלפנים,מסורתיבשיעורמוצגתהיצירההייתהשבהכמותבאותה

ביןשילובתוך,סינכרונית-אבדרךשיעורהעברתמאפשריםהדיגיטלייםהאמצעים
הפטורתנאיאך,ברשתהמקוונתהעבודהבסביבתעצמיללימוד,פעילההוראה
.המסורתיתההוראהשלבדמותהאלוביישומיםהשימושאתלעצבעלולים

לאחרונהשאומץהגרמניהיוצריםזכויותחוקהיאאירופהמיבשתדוגמה
חריגומגדיר,111יוצריםזכויותבדברהאירופיתהדירקטיבההוראותיישוםבמסגרת

פיעל.לביקורתזכתהמוסדייםצעדיםבנקיטתמרחוקבהוראהלשימושהפטורהתניית109
אכיפהמדיניותלהפעיל,המוגנתליצירההגישהאתלהגבילנדרשהאקדמיהמוסד,ההסדר
הוא,המבקריםטוענים,החשש.הסברהפעולותולנקוטמוגנותיצירותלהפצתבנוגע

היצירותשכללהבטיחמנתעלריכוזייםופיקוחהנחיותינהיגוהאקדמייםשהמוסדות
הדבר.החוקמכוחעליוהמוטלותהדרישותבכליעמדוהאינטרנטלרשתהמועלותהמוגנות

:ראו.המרציםשלהאקדמייםבשיקוליהםיתרלהתערבותלהובילעלול

Crews

הערהלעיל,

ההשיפהלאורנמנעבלתיהואופיקיחמעורבותשליהתהליךכינראה,שממצד.106
.המוסדעובדיבידייוצריםזכותהפרתכגיןוהוראהחינוךמוסדותשלהמשפטית

110(2)110.The American Copyright Act, art.
למדינותמתירההיאאך,מרחוקבהוראהבמפורשאמנםעוסקתאיננההדירקטיבה111
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Privileged"~-לביצירהשימושמתירהחוק.מרחוקכןלהוראהבנוגעיחסיתרחב

"

Institutions

מחקרומוסדותגבוההלהשכלהמוסדות,ספרבתיהכוללים:
קטןחלקשלדיגיטליתהפצהעלחלהפטור.מסחריותלאלמטרותציבוריים
שלמצומצםלמספרומוגבלתמוגדרתתהיהלחומרשהגישהובתנאימהיצירה
החוששיםהיוצריםארגוניבקרבהפטורסעיףשעוררהרבההתרעומתבשל.אנשים
-הבשוקמפגיעה

~
books-0,גופיםשהן,לאוניברסיטאותמאפשרהפטורכיוטוענים

מחדשבאישורוהפטורסעיףשלהעתידיתתחולתומותנה,ספריםלגנוב,כלכליים
דרךפריצתמהווההיאשכן,במיוחדמרתקתהגרמניתהדוגמה.13ן2006בשנת

חוק.היוצריםזכויותעללהגנהשנוגעמהבכלבמיוחדנוקשהמשפטיבמשטר
בזכותרואה,באירופהנוספותבמדינותלחקיקהבדומה,הגרמניהיוצריםזכויות
.חברתיים-כלכלייםיעדיםלהשיגשנועדמשפטיאמצעיולאטבעיתזכותהיוצר
לזכותהחריגיםוכמות,יותררבהבאירופההיוצריםזכותעלההגנהעצמת,לפיכך
.האמריקניתהמשפטבשיטתהמקובליםלאלויחסיתמצומצמיםוהיקפם

סיכום.6

מוסדותנדרשיםשעמןהמשפטיותהבעיותסוגאתמדגיםשלעילהמשפטיהניתוח
.מרחוקהוראהשלמתקדמותשיטותליישםבבואםלהתמודדוהוראהחינוך

ביצירותהשימושכיהחששאתמעלותיוצריםזכויותדינישמטיליםההגבלות

עניינייםבלתישיקוליםידיעלויוכתבמהרצוינמוךבהיקףיהיההוראהלצורכי
יבחרו,שיהיוככללהוראהמסורים,והמוריםהמרציםציבור.הלימודילתהליך

3-5(ה'וס2-5(6)-(0)'סראו.הוראהלצורכיהיוצריםזכותעלהגבלותלחוקקהחברות

.לדירקטיבה
121/Grassmuck "Germany" [http : //www. fipr.org/copyright/guide1ץ

~

Domseif.ע,Dietl.ג
:הגרמנייוצריםזכויותלחוק28נ'סתרגום.germany.htm[(visited1851ת9.80.ל200)

8required for15as much as thisתו,the publicשmake available10pe~litted1511"

,work8commercial ends, small published parts of-6)ת0חcertain purpose and

ji

ustified
works of small size and single contributions from newspapers and periodicals , for the

commercial institJtions-ת0ת,universities,5]600)581education1חillustration01purpose

ofleducation and filrther

I

education and ~institutions

,

Of '' vocational training, and

,

exclusively

of15ן0עי,work8of845קdelimited group of

:

instruction participants, OT published8for

8small size and single contributions from newspapers and periodicals , exclusively for

"delimited group of

I

persons for their own scientific research.
מוריםשלמצבםאתמשווההחקיקה,יוצריםזכויותבדברהגרמניהחוקתומכילטענת113

יכוללכןשקודםכפי.המודפסיםהלימודחומריבעידןלמצבםהדיגיטליתבסביבהומרצים
המורהיכולכיום,בקורסהרשומיםלסטודנטיםולחלקומספרעמודלצלםהמורההיה

.בלבדלקורסהרשומיםלתלמידיםאליוהגישההגבלתתוךבאינטרנטהעמודאתלהפיץ
Bollag:ראו "New German Copyright Law Pleases Scholars and Anger Academic.8

"Publishers.2003,14)[קי6://06[0"טא.עת00"טט/20030414/04/2003 The Ch~vnicle (Apr

,3Dornseif!:ראוהחוקמתנגדידעתלסקירת.חך0.תא185)[6(visetedחס2005.83)

"010

112Grassmuck, supra note.
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גבוההלהשכלהבמוסדותיוצריםוזכויותדיגיטליתבסביבההוראה

הדבראםגםביצירותמשימושיימנעוולכןמשפטיתמחשיפהלהימנעכללבדרך
שהתלמידיםהלימודחומרלצמצוםלהובילעלולהדבר.פדגוגיתמבחינהדרוש

באמצעיהשימושולהפחתתעניינייםלאשיקוליםבסיסעללבחירתו,לוייחשפו
.ואחתהעשריםבמאהמההוראהנפרדבלתיחלקהמהוויםחדשנייםהוראה
מאמריםהלימודבחומרמלכלולהימנעותשלהתופעהמתגברתהאחרונותבשנים

.41יבאינטרנטשימושאוסריםאוגבוהיםשימושדמיהגוביםעתבכתבישפורסמו
מוסדותנגדהמשפטייםהאכיפהמאמצישמתגבריםככליותרבולטהופךהדבר

אף.הוראהלצורכישימושעלוהחוזיותהטכנולוגיותההגבלותומתרחבותחינוך

קוראיםלקהלולהגיעהפצתםאתלמקסםמעונייניםמדעייםמאמריםשכותבי
האסטרטגיותעלישפיעהכותביםמצדשלחץלצפותקשה,האפשרככלרחב

בכתבירבהבמידהתלוייםהאקדמייםהכותבים.לאורהמוציאיםשלהשיווקיות
זכויותמדיניותשינוילדרושויכולתם,האקדמיקידומםלצורךהמדעייםהעת

הקייםהמצבלשינויאפקטיבילחץהפעלת.מוגבלתלאורהמוציאיםשלהיוצרים
אקדמיותדרגותבעלי,שונותממדינותמרצים)היקףרחבתמאורגנתפעילותמחייב
.(שוניםמחקרומתחומישונות

המוסדותעלכבדכספיעומסמטילהיוצריםזכויותבתחוםהמשפטיהמצב
עסקהומעלויותגבוהיםתמלוגיםלשלםהצורךמןהנובע,גבוההלהשכלה
הזכויותמבעליאחדכלעםבנפרדומתןמשאניהולמחייבהקייםהדין.גבוהות
נובעותהגבוהותהעסקהעלויות.דיגיטליתבמדיהשימושרישיוןלקבלתהרבים

רביםגורמיםעםומתןמשאבניהול,הזכויותבעליובאיתורבזיהויהקושימן
לשיפורתכניותלגנוזהמוסדייאלץרביםבמקרים.115תקרהללאבתמלוגיםובחיוב
.תקציבהיעדרמפאתהיקפןאתלהגבילאווהלימודההוראה

הואלהוראההשימושיםעלבישראלהיוצריםזכויותדינישלהכוללהאפקט
היצירהעידוד.החוקנחקקלשמןאשרלמטרותבסתירהעומדהדבר.מצנןאפקט
יוצרישלבטיפוחםאלא,קיימיםליוצריםהשוקבפיתוחרקלאהשקעהמחייב
ביצירותהשימושצמצוםשלזותוצאה.והיצירההלימודתהליכיובעידודהעתיד
ההשכלהשלחשיבותהנוכחכמובןרצויהאיננה,בפרטמרחוקובהוראה,בכלל

הישראליתולחברה,היאבאשרחברהכלשלוהחברתיהאקדמילחוסנההגבוהה
הכרחייםוההשכלההחינוך.ראשונהממדרגהחברתימכשירהואהחינוך.בפרט

.161דמוקרטיתחברהשלולתפקודהמודרניתחברהכלשלולהמשכיותהלחיוניותה

הברית-בארצותלמדעיםהציבוריתהספרייהשלזוכגתליזמותהמגיעהיתרביןהיהזהמצב114
h)blic Library of

Science

כידיערוךשיהיההביולוגיהבתחוםחפשיעתכתבלאורלהוציא

http][.הגבלהללאלפרסומיםמלאהגישהויבטיחבכיריםאקדמיהאנשי : //www.plos .org

lastחס2005.9.8) visited(.
115(1999)Copyright and'

Digital

Distance Education"0Copyright Office Report5.17

"visitedת2005.9.80)
18)ht

~

: //www.copyright.gov/reports/de_rprt .pdfi[.
'בע,6הערהלעיל,ת"גילשוחריענייןלמשלראו.בהרחבהכךעלעמדוהמשפטבתי116
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במשפטביטוילידיבאהמרכזייםערכיםהםוההשכלההחינוךכיהתפיסה
והןן'7(המדינהקוםעםשנחקקחובהחינוךחוקבעיקר)בחקיקההןהישראלי
זכות,בסיסיתאדםכזכותלחינוךהפרטשלבזכותוהכירוהמשפטבתי.בפסיקה

הזכות.היהודיים119במקורותוהןהבינלאומיות118באמנותנעוציםששורשיהיסוד
לחינוךהזכותאםהשאלהכיאם,החברתיותהזכויותמןכחלקמוגנתלחינוך
טרם,וחירותוהאדםכבוד:יסוד-כחוקכמשמעותה,האדםלכבודבזכותכלולה

.הוכרעה120
להבטיחתוכלורלוונטייםעדכנייםלימודולחומרילמקורותגישההבטחתרק

עלולשמורהעולמיהאקדמיבשיחחלקליטולתמשיךבישראלהמחקרקהילתכי
גופיםהםגבוההלהשכלההמוסדות.האקדמיהמחקרשלהחניתבחודמקומה
מתן.ציבוריתמטרהלמעןופועליםהמדינהידיעלהמתוקצביםרווחכוונתללא
סביבותשליצירתןעידודשלהיעדעםמתיישבמוכריםלימודלמוסדותפטור
.2ן'חופשיותלימוד

הפונקציותבאחתמדובר.בחשיבותולהפריזניתןלאאשרחברתימכשירהואהחינוך".24
דמוקרטימשטרשללקיומוחיוניהואהחינוך.והמדינההממשלהשלביותרהחשובות
חיוניהוא.אדםכלשלהעצמילמימושוהכרחייסודמהווההוא.ומתפקדחי,חופשי

ופועליםחייםשבה,חברהשללקיומהחיוניהוא.ופרטפרטכלשלולשגשוגולהצלחתו
".כולההקהילהשללרווחתה,כךבתוך,ותורמיםרווחתםאתהמשפריםאנשים

לגילהגיעםעדוילדהילדלכלחובהחינוךקובעהחוק.1949-ט"תש,חובהלימודחוק117
.זהחינוךלמתןלדאוגהמדינהאחריותאתומגדיר,15

1948משנתם"האושלהאדםזכויותעלהבינלאומיתלהצהרה26'בסמעוגנתלחינוךהזכות118

והמקצועיהטכניהחינוךוכי,חינםיסודיולחינוך,לחינוךאדםכלשלזכותועלהמצהיר
וכי,ויכולתכישרוןיסודעלשווהבמידהלכולפתוחיהיההגבוההחינוך,לכולמצוייהיה

האדםלזכויותכבודיחסלטיפוח,האדםאישיותשלמלאלפיתוחיכוונוהחינוךמטרות
הדתיותוהקבוצותהעמיםכלכיןוהידידותהסובלנות,ההבנהולהגברת,יסודולחירויות
Univarsal.2174(111),ט.א.[עסו.:ראו,והאתניות Declaration of Human ffights, G .A. res

(1984)26.art71.חברתיות,כלכליותזכויותבדברהבינלאומיתלאמנה13'ס;81810/4.ק
המלאלפיתוחןמיועדהחינוךכיהמצהיר205,212-213'ע,1037'מס,31א"כ,ותרבותיות

כיוקובעת,היסודוחירויותהאדםזכויותכיבודולחיזוקכברדוותחושתהאדםאישיותשל
,31א"כ,הילדזכויותבדברלאמנה29-ו28'ס;בחינםלכולחמיןחובהיהיההיסודחינוך
המשפטידיעלהוכרה,תרבותיותכזכויות,לחינוךהזכות.221,236-237'ע,1038'מס

Dinsteinהאדםזכויותביןהנכללתכקטגוריהוההסכמיהמנהגיהבינלאומי "Cultural:י
58(1979)ofHuman Rights.5ץIsrael9"Rights.

לחנךוהחובהלחינוךהזכות"842'בע,6הערהלעיל,יתדבענייןהמשפטביתכךעלעמך119
המאפיינת,והשקידההלמדנותמסורת.ההלכתייםבמקורותעמוקהמושרשות,יסוד-אבניהן
והלימודהחינוך.מגווניםהלכתייםבחיוביםהיטבמעוגנת,שניםאלפימזההיהדותאת

,ולהוראהלחינוךהופנושבתלמידיםהמצוינים.כולןהמצוותכלכנגדכשקוליםנקבעו
,ם"רמבראו.הענייםבנייופלולבל-נפשלכלהשווהחינוךלאפשרצוווהמלמדים

שמהןענייםכבניהיזהרו":הבבליבתלמודנאמרזהכהקשר.'אפרקתורהתלמודהלכות
."(בעמודפא,נדרים)"תורהתצא

ל"מנכ'נפלונים01/7374ץ"בגראהומנגד25-26'בע,6הערהלעיל,ת"גילשוחריעניין120
.529,545(6)נזר"פ,החינוךמשרד

בעניין.המבואלדברי42'ס,44הערהלעיל,יוצריםזכויותבדברהאירופיתהדיקרטיכהראו121
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כללמנוגדתאיננהוהמחקרהלימודבסביבתביצירותהשימושחופשהבטחת

מדעימשיחכחלקכללבדרךעצמםרואיםהיצירותמחברי.היוצריםשללאינטרס

קבלתמאפשרת,בימהלהםמעניקהליצירותיהםגישהמתן.תרבותיאוחברתי
.מוניטיןלצבירתהזדמנותויוצרתביקורת
הצעהאלא,היוצריםזכויותלביטולקריאהמשוםלהוראהלפטורבדרישהאין
הציבוריהאינטרסאתנאמןבאופןישקףאשר,הקיימיםלכלליםחריגליצירת
הגישהאתלהבטיחבצורךהכירוהברית-וארצותגרמניהכמומדינות.הכולל
.הדיגיטליתבסביבהגם,חינוכיותבמסגרותבהןוהשימושליצירות

מרכזיותבעיותלשתימענהלתתצריךבישראלבחקיקההדרושהתיקון
שלמהיעדרונובעתהראשונההבעיה:מנוגדיםלכיווניםלמשוךעלולשפתרונן

הוודאותמחוסרנובעתוהשנייה,הוראהלצורכיביצירותלשימושכלליפטור
ההוגןהטיפולשהסדרמכךנובעכלליבפטורהצורך.המותריםלשימושיםבאשר

בחוקאיןמקרהבכל.בלבדעצמילימודעלוחלמדיצרהישראליבמשפט

שימורים)דיגיטליתבמדיהשימושהמאפייניםהמיוחדיםלצרכיםמענההקיים
כלעלהחלומפורשרחבפטור.(מחשבמתווכיוקורסים,קורסאתרי,דיגיטליים
כנוגעיחולכזהפטור.אלולצרכיםמענהלתתהיהעשוי,הוראהלצורכישימוש

,(עיבוד,פומביביצוע,והשכרההשאלהלרבות,הפצה,העתקה)הזכויותאגדלכל

.בלבד23ןהוראהולצורכיהלימודבמסגרתשימושכלועלהיצירות22ןסוגיכלעל
המטרותלרשימת"ההוראה"הוספתשלבדרךשתיעשהיכולכלליפטוריצירת
הוא"ההוגןהשימוש"מנגנון.רישיוןללאביצירהשימושלבצעמותרשלשמן
עקרונותשלביישומםרחבדעתשיקולהמשפטלבתיהמקנהחקיקתיהסדר

הרבההגמישותהואזהמסוגחקיקתיהסדרשלהבולטהיתרון.ספציפייםלמקרים
שימושכלהמאפיינותהמיוחדותהנסיבותאתלשקולהמשפטלבתיהסמכותומתן

שימוששלמסחריהלאאופיוכייוצריםזכויותבדברהאירופיתבדירקטיבהנאמרזה
גורםיהוולאהמוסדמימוןואופןהמוסדיהמבנה.הפעולהאופיפיעלייקבעלימודלצורכי
.זובהכרעהמכריע

הוכנואשרלימודוספרי,קומפילציות,יצירותהפטורמתחולתלהוציאמוצדקכינראה122
.שלהןהעיקריהשוקהואההוראהושוק,הוראהלצורךבמיוחד

שימושיםלפטורניסיוןנעשהבתזכיר.2003תזכירלאורבמיוחדבולטכלליבפטורהצורך123
על,לתנאיםבכפוף,חל(א)35'בסשהוגדרהחריג.חינוךבמוסדותהוראהלצורכיאחדים
כגון)אחרותוכויותעלחלאיננווהחריגהואיל.בלבדנגזרותיצירותויצירתבלבדהעתקה
ביצירותשימושלפטורכדיבויהיהלא(2003לתזכיר(5)10'סלפיהציבורלרשותהעמדה
שלפומביביצועעליחול(ג)35'בסשהוגדרההיתר,בדומה.מתוקשביםקורסבאתרי
עליצירהאותהשהקרנתכך,(4)10'סלפישידורעללאאך,לתנאיםבכפוף,היצירה

עשויהמחשביםבכיתתצגיםגביעלהקרנתוואילו,מותרתלהיותעשויהבכיתהמסךגבי
מאפשריםהדיגיטלייםהשימושיםכאשרבמיוחדגדולזושיטהשלחסרונה.אסורהלהיות

רבים,בנוסף.מלאכותיתרבהבמידההיאביניהםההבחנהולכןיישומםבדרךרבהגמישות
אתרהפעלת,למשל)אחתיוצריםמזכותביותרבשימושכרוכיםהדיגיטלייםהשימושיםמן

ביצועגםלהיותעשויהולעתים,הציבורלרשותבהעמדהגם,בהעתקהגםכרוכהאינטרנט
.(שידוראופומבי
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קורן-אלקיןניבה

המשתנותהמידעבטכנולוגיותמדוברכאשרבמיוחדחיוניגמישהסדר.ושימוש

מאפיינים.התפתחותןקצבאתלהדביקיכולהאיננהוהחקיקה,לבקריםחרשות
.הדיגיטליתבסביבההוראהשלבמקרהבמיוחדבולטיםאלו

עלולהדבר.המשפטבתיבידייגובשושפרטיובחקיקהכלליבפטורדילא
המשתנותלטכנולוגיותמענהלתתשיידרשו,המשפטבתיעלמדיכבדנטללהטיל
בזכויותהכוללהמשפטיההסדרשלוהתאמהעדכוןבהיעדר.לבקריםחדשות
בעיצובלהתקשותהמשפטבתיעלולים,החדשההטכנולוגיתלסביבהיוצרים

דינופסקאתחשיןהשופטחתםזהבערוציבעניין.ויעיליםצודקיםפטורהסדרי
,בישראלהחקיקתיהמצבשללתיקונולעשותלמחוקקבקריאה,המיעוטבדעת
:יוצריםזכויותבדיניהמשפטיהמצבנוכחהמשפטבתימצוקתאתבתארו

חוקאתלידינוליטולעלינוהוטל:לפיתתנוהונחהקלה-לאמשימה"
שניםמאהכמעטלפני,1911בשנתשנחקקחוק-האנגליהקופירייט

הטלוויזיהימי,בימינושנטוותהלסוגיהפיתרוןלמציאתבוולחפור-
-כליבידינונותנים.והאינטרנטהמחשב,הלווייןימי,בכפליםוהטלוויזיה

חוק-כלי-שניםכמאהלפני,רחוקבעידן(מועיל)בשימוששהיומלאכה
היותלפנימאודרבותושניםהטלוויזיההיותלפנירבותשניםשנוצרו
הכליםשיוצריבעיותבהםלפתורמאיתנוומבקשים-והמחשבהלוויין

בידיונתנוזההנהכי,לומרניתןההפלגהדרךעל.עליהןחלמולאאף
אנוומבקשים,שניםמאהלפניבשימוששהיוניתוח-כלימנתחרופאשל

ואילו....מיקרוסקופ-משקפיבאמצעותבימינוהנערךניתוחלבצעאותו
אתלחדששנעשוונשניםחוזריםניסיונותולמרות,שקטנו,בישראל,אנו
השונותהחוקהצעותכךעלתעדנה-ימינולמציאותלהתאמתוהחוקפני

זכותחוקאותוובידינונותרנוואנו,החוקתוקןטרם-לפנינושהובאו
שלבספריואךנמצאוומחשבולווייניםשטלוויזיהלעתשנחקקיוצרים

אלהשימינולבעיהפיתרוןלמצואאותנומבקשיםזהובחוק.וורןול'ז
.124"עוררו

,הוגןשימושמהווהשימושאםבדיעבדלקבועהמשפטלביתהסמכותמתן
ודאותחוסר.המותריםהשימושיםלהיקףשנוגעמהבכלבוודאותלפגועעלולה

אפקטיוצר,גבוההלהשכלההמוסדותכמומסודריםבארגוניםבעיקר,לכשעצמו
להימנעאוניברסיטאיתספרייהמנהליבחר,עמוםהמשפטיהמצבכאשר.125מצנן

מהשאלתלהימנעאו,האינטרנטרשתבאמצעותהמדיהלספרייתגישהמלאשר

היקףאתתצמצםועובדיוהמוסדשלהמשפטיתהחשיפה.לתלמידיםתקליטורים

.חטיןהשופטשלדינולפסק28'ס,82הערהלעיל,זהבערוציעניין124
קורן-אלקין'נראוהרוחניהקנייןבתחוםמשפטיתודאותחוסרשלהמצנןהאפקטעל125

כהמשפטעיוני"במשפטולאעושרלעשייתרוחנימקניין:"הכללנחלת"ועלכללעל"
.9(א"תשס)
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גבוההלהשכלהבמוסדותיוצריםוזכויותדיגיטליתבסביבההוראה

העולמיתהאקדמיתהקהילייהשלהתחרותיתבסביבה.הלימודלחומריהגישה
.הרסניתלהיותעלולההדברמשמעות
השסתוםמושגבמסגרת,בהוראהלשימושיםבלבדכלליפטורבמתןהבעיה

.עמונושאשהואהמצנןוהאפקטהמשפטיהוודאותחוסרהיא"הוגןשימוש"של
,ודאותיבטיחלא-כלליוהסדר,מדיצרלהיותעלולפרטניוהסדרהואיל
לשלבאפואצריךבהוראהלשימושיםבחקיקהפטור.26ןהשנייםביןלשלבמומלץ

אשרכוללעקרוניהסדרלבין,מסוימיםשימושיםשיתירוספציפיותהוראותבין
.משתנות27ןבנסיבותגםהפטוראתלהחילהמשפטלבתייאפשר
נכבדתפקידגבוההלהשכלהלמוסדות.מספקותנקייהאיננהזוהגבלה.ה

לציבורגישהמתן.הידעובהפצתהמחקרבעידוד,בישראלהמחקרתשתיתביצירת
,האקדמילשיהלתרוםעשוי,לימודולחומרי,אקדמימחקרלתוצאותהרחב

הציבורלרשותלימודחומריבהעמדתהצורך.הציבוריולשיחההשכלהלהרחבת
שוניםציבוריםביןונפעריםההולכיםהפעריםנוכחהאחרונותבשניםבמיוחדגובר

והעובדה,הדיגיטליהפערלמרות.פורמליתלהשכלהזוכיםאינםאשרבאוכלוסייה
,האינטרנטברשתלגלושאובמחשבלהשתמשיודעיםאינםבאוכלוסייהשרבים
במוסדותפורמלייםלימוניםמאשריותררחבלציבורומינהבאינטרנטהגלישהעדיין

אתלהרחיבהיאהדיגיטליהפערבצמצוםלסייעהדרכיםאחת.גבוההלהשכלה

,מנגד.גבוההלהשכלההמוסדותבמסגרתהנוצריםהידעלבסיסיהגישהאפשרות
הרשומיםלתלמידיםבססמההשימושהגבלת,האקדמיותבמטרותהפגיעהלמרות
השימושיםחשיבותלביןהיוצריםזכויותעללהגןהרצוןביןלאזןתאפשרלקורס
פגיעהולמנועהלימודסביבתאתלבודדתאפשרכזוהגבלה.והוראהלמחקר
.הזכויות28ןבבעליקשהכלכלית

Classroom(מחייביםבלתיכלליםבאימוץהאמריקנימהניסיוןללמודניתן126 Guidelines(.אף
אשררביםגופיםידיעלאומצו,בחקיקהשולבוולא,במחלוקתשנוייםהיואלושכללים
Guidelines:יחסיתודאותעלהמבוססתבסביבהביצירותהשימושאתלנהלביקשו for

Classroom Copying of Books and Periodicals [http : //www.utsystem .edu/ogc/intellectual

185)]property/clasguid(visitedת2005.9.80) .htm.היא,אלוכלליםעלשנמתחההביקורת
בפועלהמנחיםהכלליםהפכו,המותריםהשימושיםלהיקףבנוגעהודאותחוסרשבהינתן
כללילהגדירשנועדהדומהליוזמה.השימושזכויותאתצמצמוולמעשהמקסימוםלכללי
:CONFUםFair0:ראוהסכמהשלבדרךהדיגיטליתלסביבהביצירותשימוש Conference

00visitedח](851ן"
Ilechlalproperty/pe~islSSfi..ן

"
)8WW.l~UtSys'stem ...edu/ogc/ir'עי//::Use [hte

htgp]/:ראוביזמהביקורתילדיון.2005.9.8) ://www.utsystem .edu/ogc/intellectualproperty

(2005.9.8"0visited1851)]confu .htm.
באופןבחקיקהולהבהיר,הללוהחקיקהטכניקותשתיביןהתאמהמראשלהבטיחראוי127

לפתוחשלאמנתעל,סגורהרשימהמהוותאינןהספציפיותהפטורהוראותכימפורש
אסורבחוקבמפורשהותרשלאמהוכל,הלאועלללמודניתןההןמלשוןכילטענהפתח

.היוצריםזכותמבעלהיתרללאלשימוש
הקורסשלהאינטרנטלאתרשלמותספרותיותיצירותמעלהלספרותמרצהאם,למשל128

.ביצירותהזכויותבבעליהפיךבלתיבאופןלפגועעלולהדבר,לאתרחופשיתגישהומאפשר
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קורן-אלקץניכהן

הרשומיםלתלמידיםהגישהבהגבלתהפטוראתלהתנותהצדקהישאםגםן
שימוששלמסויםלסוגהפטוראתמלהגביללהימנעיש,מקווניםבקורסיםן
ההוראהבמטרותלפגועעלולהביצירההשימושעלהגבלותהטלת.ביצירותן

כמוסדותהאוניברסיטאותשללתפקודןחיונישהואהאקדמיהפעולהובחופשן

בשימושהפטורמהתנייתלהימנעישסיבותמאותן.משמעותייםומחקרלימודן
.טכנולוגיותבהגנותבשימושאו,היצירהמןקטניםבחלקיםן
שימושיםעלולא,להוראהמוסדותעלהפטוראתלהחילראויכינראה,לבסוףן
במסגרותרווחלצורכימקצועיתהכשרהלכלולעשוייםהללושכן,להוראהן
אמנם.תמלוגיםלשלםהחובהמןכאמורשימושלפטורהצדקהאין.מסחריותן
,שנימצד.הקשרובכלמוסדכלבידילקידוםראויותמטרותהנםוהוראהחינוךן
ביתריכולים,הוראהשירותיממכירתהמתקיימים,רווחלמטרותפרטייםמוסדותן
נראה.מספקיםשהםהשירותיםבתחשיבולגלמןהרישויבעלויותלשאתקלותן
נתחלהעביר,היצירותמןרווחהמפיקיםמסחרייםמגופיםלדרושהצדקהישכין
.הזכויותלבעלימרווחיהםן

ן

ן
העולםברחביגולשלכללאפשרמנתעלהאינטרנטברשתהיצירהשלאחדבעותקדין

.חוקיעותקשלרכישתועלותאתלעצמוולחסוךעותקלעצמולשמור
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