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מבוא.א
כללי-לאכיפתןהמשפטיוהבסיסשידורזכויות.ב
המשפטילביסוסןכמקורבמשפטולאעושרעשייתבדיניהשימושחסרונות.ג

"שידורזכויות"של
ההוגןהשימושהגנתדוגמת,"השידורזכות"לוחריגיםסייגיםהיעדר.1
עלהיוצריםזכותשלתחולתההיעדרבדברהכללשלבמעמדופיחות.2

חדשותימידעועלנתוניםעל,עובדות
הראויהחוקתיהמחדלבררתכללשלבפועלהיפוכו.3

שידורלזכויותבנוגעפרטניתחקיקהשלההסדרהאפיק.ד
בלעדיותשידורזכויות-בלעדיותהסדרי.ה
מאפייניםבעליבמשאביםהשולטיםאו/ותפקידיםהממלאיםספורטארגוני.ו

ציבורייםמעין
דברסוף.ז

מבוא.א

שלכפיהיציר-הרוחניהקנייןדינישלענףבאותומתמקדתזורשימה
חידיווחולרווחלתעדהזכותדהיינו,"שידורזכויות"בהעוסק-הפסיקה

רשימה.בירושליםהעבריתהאוניברסיטה,למשפטיםבפקולטהמרצה,למשפטיםדוקטור* למיכאל,אשכנזילעמיתתודה."המשפט"של17בגיליוןוחלקימקוצרבנוסחהופיעהזו

האחריות.הרשימהשליותרמוקדמתלגרסההערותיהםעלאפוריויישמןולאוריתבירנהק
.שליכולההדבריםתוכןעל

(4)נבד"פ,מ"בעצריכהומוצריאביזריםפורום'נוהפצהיצוריבואר.י.ש.א94/5768א"רע1

.(ר.י.ש.אפרשת:להלן)495
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'ג-ו'בבפרקים.נוספותהמוניותבידורומהתרחשויותספורטמאירועיאמתובזמן
אתשאבקרתוך,שידורזכויותשללאכיפתןהכלליהמשפטיהבסיסאתאסקור

מציג'דפרק.לביסוסןהמשפטיכמקורבמשפטולאעושרעשייתבדיניהשימוש

פרק.בתחוםופרטנימפורשחקיקתיהסדרשל,לדעתי,מועדפת,אחרתחלופה
של,התקשורתענףעלהמוסדיותההשלכותבדברראשוניותמחשבותכולל'ה

בקצרהאדון'ובפרק.בלעדיותהסדרישלדרךעלשידורזכויותמכירתפרקטיקת
ארגוניםעל,הרשימהשלהקודמיםבסעיפיהמוצגיםאשרהשיקוליםבהשלכות

,במשאביםהשולטיםאו,תפקידיםהממלאיםהספורטבתחוםהתאחדויותועל

.ציבורייםכעיןמאפייניםבעלי

כללי-לאכיפתןהמשפטיוהבסיסשידורזכויות.ב

בלעדיותבזכותעניינה"שידורזכויות"המונחשלהשגורההמשפטיתמשמעותו

,החיוהדיווחהתיעודאפשרויותעל-פרטיריבונותכוחוהפעלתשליטה-

א"בש,למשל,כך.אחרימ2המונייםבידורוממופעיספורטמאירועי,אמתבזמן
בהמשךאגעבהאשר,השידורירשות'נהפסקהללארדיו01/18118(א"ת)

בכלבישראללכדורגלההתאחדותשלהשידורבזכותהמשפטביתהכיר,הדברים
בשלושהכדורגלממשחקי(אמתבזמן,דיווחיםאושידורים)רדיושידורי"להנוגע

מזכותומובדלתנפרדת,עצמאיתזכותהיאהשידורזכות.4"הבכירותהליגות
מבצעיםזכויותשבחוק"המבצעיםזכות"ומ"המשדריםזכות"מגםכמו,5היוצרים
,כשלעצמם.("ומשדריםמבצעיםזכויותחוק":להלן)19846-ד"תשמ,ומשדרים

נושאלהיותכשיריםאינם,המשחקיםמגרששעלוההתרחשותהספורטאירועי
אירועשבוהמסויםהאופןעלורקאךלחולעשויההיוצריםזכות.יוצריםלזכות

;יוצריםזכותבחוקכמובנה"מקוריתיצירה"שללידתהאגבמתועדהספורט

;"שידורזכויות"שלהמרכזיהמוקדהנםאשר,למיניהםספורטבאירועייתמקדדיוננועיקר2

שבחוק"המבצעיםזכות"הגנתמכוחמוגניםלהיותצפוייםהבידורמופעישמרביתגםמה

.1984-ד"תשמ,ומשדריםמבצעיםזכויות
מחוזיתקדין,(פורסםלא)השידוררשות'נהפסקהללארדיו01/18118(א"ת)א"בש3

פ"ה;(הזמניהמניעהצובענייןההחלטה,הפסקהללארדיועניין:להלן)816(3)2001
:להלן)850(6)לג,מחוזידינים(פורסםלא)השידוררשות'נהפסקהללארדיו01/1101

,הפסקהללארדיופרשתמאוזכרתכאשר.(בתיקהעיקריהדיןפסק,הפסקהללארדיועניין
.יחדאלודיןפסקילשניהנההכוונה

.16בפסקה,3הערהלעיל,בתיקהעיקריהדיןפסק,הפסקהללארדיוענייןראו4
(ע),גכרךי"חא,1911,יוצריםזכותחוקבמסגרתמוכרתהישראליהדיןבמסגרתאשר5

הצעהעומדתכיוםכילצייןיש.364(ע),אכרךי"חא,1924,יוצריםזכותופקודת,2633
,חדשיוצריםזכויותחוקתחתיוולחוקקנספחיועלל"הניוצריםזכותחוקשללביטולו
זכותחוקהצעתראו.המתקדמתהטכנולוגיתלמציאותיוצריםזכויותעלההגנהאתשיתאים
.196ח"ה,2005-ה"תשס,יוצרים

.ומשדריםמבצעיםזכויותלחוק4ח1-ו1,2'סבפרטראו6
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ככזוואשר,ספורטאירועחיבשידורומשדרתהמתעדתטלוויזיוניתהפקה,למשל
זכות"גם.מקורית7("ראינועית")"דרמטיתיצירה"כמסווגתלהיותעשויההיא

עצםעלהספורטאירועמפיקשלהמשפטיותבזכויותיועוסקתאיננה"המשדרים
לגורםהנתונהזכותהיא"המשדריםזכות",להבדיל.(והמתועד)המתרחשהאירוע
דהיינו,"ובמראותבצלילים",וטלוויזיהרדיושידורי,שבדיןהסמכהפיעל,המשדר
ביצועעלהלה"המבצעיםזכות"ואילו.לציבור8ידועלהמועברים,האותותמקבץ
צפויהאינההיא,וככזו,9"מוסיקאליתאודרמטית,אמנותית,ספרותיתיצירה"של

.אמנותיתהתעמלותכגוןחריגיםמקריםלמעט,ספורטאירועיעללחול
,זכותושלהלגיטימייםוהגבולותההצדקהבסיסבדבראפואמכריעיםכיצד

התיעודאפשרויותעצםעללשלוטספורטאירועמפיקשל,והנפרדתהעצמאית
בסימנייתמקדוזורשימהשלהבאיםפרקיה.האירועמן,אמתבזמן,החיוהדיווח
,המתבקשתבהבחנהגםכמו,כאמורבזכותלהכרהמתלוויםאשרובסייגיםהשאלה
סלולרי,רדיופוני,טלוויזיוני)שוניםשידורסוגיבין,הזכותוהיקףתוקףלעניין
ונאכפההוכרהשהיאכפיהזכותשלעיקריהאתלתארישלכךקודםאולם.(ועוד
הרובד:משפטייםרבדיםמכמהמורכבת"השידורזכות",זהובהקשר.כה10עד

באתרהספורטאירועלמפיקישאשרבמקרקעיןהחזקהבזכותעניינו,הראשון
"פרטייםגידוראמצעי"האירועמפיקבידימעמידהזוזכות.בומתרחששהאירוע

מגרשמשטחהמתבצעותוהדיווחהתיעודפעולותעללשלוטלוהמאפשרים
המצריכיםטלוויזיהבשידורילמשלמדוברכאשר,במישריןבין,זאת.המשחקים

אגב,בעקיפיןובין,מסודרתשידורלעמדתשטחוהקצאתשידורציודהכנסת
מתיריםאשרתנאים-הספורטלאירועהכניסהבכרטיסחוזייםתנאיםקביעת

Tele.94/2173א"עראו7 Event Ltdביתקבעשם,529,540-547(5)נהר"פ,זהבערוצי'נ
שלשידוריםלווייניםבאמצעותהקולטות,בישראלבכבליםהטלוויזיהחברותכיהמשפט
משדרותואשר-יוצריםזכויותבדיניהמוגנים,(ווימבלדוןטורניר)זריםטלוויזיהערוצי
.הזכותבעלישלהיוצריםזכויותאתמפרות-בישראלהכבליםברשתות,אמתבזמן,אותם
Tele.'נזהבערוצי01/6407א"בדנ Event Ltd(פורסםטרמ)נדחה,(2)2004עליוןתקרין

.כנועלנותרהנוסףהדיוןנשואהדיןופסק,דעותברובהערעור
.ומשדריםמבצעיםזכויותלחוק1'שבס"שידור"הגדרתראו8
.שם,שם"ביצוע"הגדרתראו9

הצידוקיםועלהרציונליםעללהרחיבמאפשרתאינהזורשימהשלהמקוצרתהמתכונת10
מןהןקיימתכאמורהצדקהכי,לומרניתן,אגוזכקליפת.השידורזכותביסודהמונחים
שהשקיעומישלהפרטייםהאינטרסיםובכיבודבהגינות,צדקבשיקוליהמתמקדההיבט

,ציבורית-הסדרתיתגישהשלההיבטמןוהן,הספורטאירועבהפקתומאמץכספייםמשאבים
היאאשרהכלכליתהתמריציםבמערכתשכזוקנייניתזכותשלחשיבותהעיקראתהרואה
.עצמןהספורטקבוצותכגון,בוהמעורביםהגורמיםיתרולכלהאירועלמפיקימעניקה
רבדמיוןבעלהואנוספיםפומבייםבידורואירועיספורטאירועישלמעמדם,זהבהקשר
כגוןנוספות"שכנותזכויות"ויוצריםזכויותידיעלהמוגניםאחריםרביםתקשורתלמוצרי
שידורבזכותהכרה,הרשימהבהמשךכמפורט,בבדבד.משדריםוזכויותמבצעיםזכויות
הרבההחשיבותומכאן,מידעשלחופשיתוזרימהביטוימגבלותבהטלתטבעהמעצםכרוכה

.השידורלזכותוחריגיםסייגיםקביעתגםכמו,ברוריםגבולותשבתחימת
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לנצלעליואוסריםשהםתוךהמשחקיםלמגרשהכניסהאתורקאךהכרטיסלרוכש

.!!המשחקמהלךשלאמתבזמןושידורתיעודלשםבמגרשהפיזיתשהותואת
,"קניינייםמעין"מאפייניםלהלהקנותהמאפשר,השידורזכותשלהשניהרובר
מגרשמתוךלשדרהזכותלרוכשמעניקהאירועמפיקאשרהבלעדיותמרכיבהוא

להיכנספלונישלהבלעדיתזכותו-גרידאחוזיתבזכותשמדוברהגם.הספורט
להעניקשלאהאירועמפיקשלהתחייבותו-הספורטאירועשידורלשםלמגרש
לקראתנוסףאחדצעדהשידורזכותאתמקדמת,אחראדםלאףדומהזכות

יסודאותואתלהקיםכדי,זאתעם.רוחניקנייןזכותמעיןשלבפועלהיווצרותה

-"זר"שלישיצדכלפיאכיפהבתלזכותהשידורזכותאתהופךאשרנוסף
"השידורזכות"רוכשעםאוהאירועמפיקעםחוזיקשרכללואיןאשרכזה

לתעד"זר"שלישימצדלמנועהמאפשרנוסףמשפטייסודנדרש-הכלעדית
ביתעמדתפיעל,להלןכמפורט.הספורטמאירוע,אמתבזמן,חידיווחולדווח
עושרעשייתדיניבמסגרתקייםשכזהיסוד,הפסקהללארדיובפרשתהמשפט

.במשפטולא
ממשחקיהחייםהרדיובשידוריעוסקותהפסקהללארדיופרשתעובדות
,בישראללכדורגלההתאחדות.בישראלהבכירותהליגותשלוששלהכדורגל
הזכויותאת,שניםלאורך,השידורלרשותמכרה,המשחקיםארגוןעלהאחראית
השידורשרשותלאחר,2001בשנת.המשחקיםשלחירדיופונילשידורהבלעדיות
הרדיומזכייניאחד-"הפסקהללארדיו"לטובתהבלעדיותחוזהאתהפסידה

באמצעותחיבשידורהמשחקיםאתלהעבירהשידוררשותהמשיכה-האזורי
שמהם,סלולרייםטלפוןמכשיריבאמצעותמהמגרשיםשידרואשרשידורצוותי

תביעההוגשהכךעל.המגרשיםלשטחמחוץשידורלניידותהשידוריםהועברו
מניעהצולהוציאבבקשה,"הפסקהללארדיו"ולכדורגלההתאחדותמטעם

(אמתבזמןדיווחיםאושידורים)רדיושידורילשדרהשידוררשותעלהאוסר"

השידורשרשותהעובדהבשלייחודיותהמקרהעובדות."הכדורגלממשחקי
שידורהסכמיעללכדורגלההתאחדותעםלחתוםרבותשניםלאורךנהגהעצמה

ביתאתהניעו,שלטוניגוףהשידוררשותשלהיותהגםכמו,זועובדה.בלעדיים
חוסרעלבהתבסס"הפסקהללארדיו"שלהמניעהצולבקשתלהיענותהמשפט

בסתירההעומדותטענותמלטעוןהמשפטיתומניעותההשידוררשותשללבהתום
נשמטוהבלעדיותהשידורשזכויותעדנהגהעצמההיאבואשרלאופןמוחלטת
המשפטביתהציג,המקרהשלהייחודיותמעובדותיובהתעלםגםואולם.!2מידיה

החוזיםחוקמנסרתתחתגם,היתרבין,להיבחןצפויים,לצייןהראוימן,אלהחוזייםתנאים11
א"עגםראו.1973-ג"תשל,(כלליחלק)ההוזימלחוק30'וס,1982-ג"תשמ,האחידים

.464(מת2ד"פ,קסטנבאום'נקדישאהברה91/294
בפסקאות,3הערהלעיל,הזמניהמניעהצובענייןההחלטה,הפסקהללארדיוענייןראו12

לעיל,בתיקהעיקריהדיןפסק,הפסקהללארדיוענייןוכן,זפטהשופטלהחלטת4.ג-ו1.ג
.גרסטלהשופטתשלדינהלפסק15-ו5-8בפסקאות,3הערה
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,ממדית-חדגםמסוימתבמידה,להלןשנפרטוכפי,משמעית-חד,גורפתעמדה
שלבקיומןמשפטיתהכרהבביסוסבמשפטולאעושרעשייתדינישלכוחםבדבר

:כיזפטהשופטקבע,המניעהצולבקשתלהיענותבהחלטתו."שידורזכויות"

הגנהשולליםאינםהרוחניהקנייןחוקי[...]ר.שו.אבפרשתשנקבעכפי"
ולאעושרעשייתחוקלפיהגנההמצדיקותבנסיבותרוחניקנייןעל

המופקיםהמוניכידורמופעיהינםמדוברבהםהמשחקים.[13]במשפט
אתמארגנתההתאחדות.הרלבנטיותהספורטואגודותההתאחדותידיעל

סבוראני.המרביתהכלכליתהתועלתאתמהםלהפיקוזכותה,המשחקים
הגוףשלהרוחניקניינולהיחשבראויאמתבזמןספורטמשחקששידור
.14"המשחקאתהמארגן

שללבהתוםבחוסרהתמקדותלצד,בתיקהעיקריהדיןפסקבמסגרתגם
ביתשלדינולפסקגרסטלהשופטתהפנתה,המקרהבנסיבותהשידוררשות

אביזריםפורום'נוהפצהיצוריבואר.י.ש.א94/57768א"ברעהעליוןהמשפט

הקייםהחסראתלהשליםהאפשרותעלהמלמדכמקור,מ15"בעצריכהומוצרי
,לכךובהמשך,כמשפטולאעושרעשייתדיניבאמצעותהרוחניהקנייןבחוקי

קנייניתזכותועמו,לגיטימיציפייהאינטרסשלבקיומולהכיר,המקרהבנסיבות
ההכרהתוצאת.במשחקים6ןהבלעדיותהשידורבזכויות,"קנייניתמעין"או

קבועמניעהצוהייתה,במשפטולאעושרעשייתדינימכוח,כאמורתביעהבעילת
.הכדורגלממשחקי(אמתבזמן,דיווחיםאושידורים)רדיושידורילשדרהאוסר
במשפטולאעושרעשייתבדינילשימושהנלוויםבחסרונותיתמקדלהלן'גפרק

אשרמשהו-הגורפתבמתכונתבפרט,"שידורזכויות"ולאכיפתלהכרהכבסיס
קיומהאףעלכי,לצייןחשובלכךקודם.הפסקהללארדיומפרשתמשתמעת

אנגליהדוגמתאחרותבמדינותהמוכרות"השידורזכויות",מסוימתעמימותשל
רדיובפרשתגובשואשרמאלהומרוככותכגמישותמסתמנותהברית-וארצות

אךכוחהאתיונקתשידורבזכויותההכרה,האנגליהדיןבמסגרת.הפסקהללא
במקרקעיןהחזקהזכותדהיינו,לכןקודםתואראשר,הראשוןהרובדמןורק
היכולת,להובנוסף,האירועמתרחששבובאתרהספורטאירועלמפיקישאשר
מפיקשלהתחייבותו,גיסאמחד:החוזיבמישור"בלעדיותשידורזכויות"לבסס

.("במשפטולאעושרעשייתחוק":להלן)1979-ט"תשל,במשסטולאעושרעשייתחוק13
1.גבפסקה,3הערהלעיל,הזמניהמניצהצובענייןההחלטה,הפסקהללארדיוענייןראו14

.זפטהשופטשלדינולפסק
צפוןאון97/5924א"בעחשיןהשופטדבריאתגםראו.1הערהלעיל,ר.י.ש.אפרשת15

דינימכוח,העילהבצמצוםתומךאשר,488,500-501(4)נגד"פ,מ"בעפופסודה'נמ"בע
עוולותחוקחקיקתנוכחוזאת.הוגנתלאתחרותשלבנסיבות,במשפטולאעושרעשיית

.זהלחוק2'סובפרט,1999-ט"תשנ,מסחריות
לפסק11-12בפסקאות,3הערהלעיל,בתיקהעיקריהדיןפסק,הפסקהללארדיוענייןראו16

.גרסטלהשופטתשלדינה
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שימוש,גיסאומאידך,לוורקאךיוענקובלעדיותשידורזכויותכי,לפלוניהאירוע

אירועמתקייםשבולשטחלהיכנסשמבקשיםמיכלפי"גודרות"חוזיותבמגבלות
עושרעשייתדינימכוחעילההאנגליהדיןבמסגרתאין,מכךיתרה.הספורט

ביטוי.הפסיקהשלכפיהיציר,עצמאית"שידורזכות"בהמכירה,במשפטולא
BBCבענייןהדיןבפסקמצוילכךמובהק % Talksport17.החזיקהמקרהבאותו
טלוויזיה)"בלעדיותשידורזכויות",BBC'-ה,הבריטיהציבוריהשידורארגוןבידיו
הייתה,Talksport,הנתבעת.בכדורגלאירופהגביעלמשחקי,אנגליהבשטח(ורדיו
,אמתבזמן,חיבשידורהכדורגלמשחקיאתסיקרהאשר,עצמאיתרדיותחנת
טלוויזיהבמכשירמצפייההמשחקמהלךבדברהמידעאתשואבשהשדרןתוך

המכונהפרקטיקה)
"

Off

-Tube(*שידורשלנופךהרדיולשידורילשוותכדי
"קהלקריאות"בדמות"רקעקולות"שלקוליבאפקטמלווההשידורהיה,חי

נגדהמשפטיתהתביעהבמוקדשעמדההיאזואחרונהפעולהדרך.מבוימות
Talksport,עיןגנבתשלבעילהPassing oe(.לאכיבנימוקנדחתההתביעה

שידורלהיותנחזהTalksportשלהרדיושידורכאילומצגכלהמאזיניםבפניהיה
המשפטביתכיהואלענייננוהחשובאולם.BBC'-הרשתשלמהמגרשהחיהרדיו
כהפרתנקטהTalksportאשר,אמתבזמן,החיהדיווחמתכונתעצםאתראהלא
ולאעושרעשייתדינימכוחעילההמקימהככזולאגםוכך,שבדיןזכותכל

.18במשפט
שידורזכויותשלהעצמאימעמדן,להיוםנכון,האמריקניהדיןבמסגרתגס

כמסויגמסתמן,במשפטולאעושרעשייתדיניבמסגרתלהןהמוקניתוההגנה
נקודת,האמריקניהדיןבמסגרת.הפסקהללארדיובפרשתשנקבעמזהומרוכך
Intetnationa]בענייןהמפורסםהדיןפסקהיאכאמורבהקשרדיוןלכלהמוצא

The Associated Press1News

~

ervice(1"5פרשת:להלן)המקרהבאותו.9ן,
ומשאביםמאמציםשהשקיעהידיעותלסוכנותלהעניקישאםהשאלההתעוררה
אותןאתשהעתיקהאחרתידיעותסוכנותכנגדסעדחדשותיותידיעותבאיסוף
הידיעותסוכנותלפניהברית-ארצותבמערבאותןוהפיצההטלגרףמקוויידיעות
העליוןהמשפטביתשופטישלהרובדעת.הזמניםהפרשניצולתוך,התובעת

במידעהשימוש,המקרהבנסיבותכיבנימוקסעדלתובעתלהעניקישכיסברה
סעדהמצדיק)Misappropriation("הוגנתלאנטילה"כדיעלההנתבעתידיעל
המצומצמתהמסגרתמןחורגהשוניםהיבטיועלהדיןבפסקדיון.20מניעהצושל

2000June29,Times:ראו17 Law Reports[2000]BBC % Talksport Ltd. , Chancery Division

.)Talkvportפרשת:להלן)
:האוסטרליהדיןבמסגרתגםמסתמנתדומהגישה18

~

ctorj Park Racing and

Recreation

(1937)479C .L.R58.75ן107ל.~ GTVUJSd Co. Ltd

19(1918)215.u . s248,he Assocated Press7,International News Services.
וברנדיס(010105א)הולמסהמיעוטשופטידעתזוהייתה.Ibid.8,עק.20262-257,248-246

)Brandeis(,הוגנתהלאהתחרותדינימכוח,משפטיתעילהשלקיומהעלחלקואשר,
צריכיםורעיונותמידעשלפיה,נחרצתעמדההביעברנדיסהשופטואילו,המקרהבנסיבות
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לענייןהדיןפסקשלהשלכותיואתנכונהוליישםלהביןכדיואולם.זורשימהשל
,ראשית:הבאותהנקודותשתיאתלהדגישחשוב,שידורזכויותשלהפרטניההקשר
הכירלאהמשפטשביתכךעלמלמדת!5אבפרשתהרובדעתשלזהירהקריאה
אלא,שנאסףהחדשותיהמידעבעצםכללית"קנייניתמעין"זכותשלבקיומה
פרקטיקהנגדמשפטיתעילהשלהפוטנציאליבקיומהורקאךהתמקד,להבדיל
.21בזהזההמתחריםמסחרייםגורמיםשניביןהוגנתבלתיתחרותשלפסולה
ומוצריביטויים,ביצירותרוחניקנייןזכויותשלהפרטנילהקשרהנוגעבכל,שנית

בפרשתהדיןפסקמאזארוכהדרךכברתהאמריקניהדיןעבר,למיניהםתקשורת
והיקףהחומריםסוגילגביניכרתהרחבהחלה,גיסאמחד,זובמסגרת.5,77

לחוק301סעיף,גיסאומאידך,היוצריםזכויותחקיקתמכוחהמוענקתההגנה
Pteemption'-הסעיף)האמריקניהפדרליהיוצריםזכויות

(

מדינתיתהכרהמונע22:

אשר,"עודפות"נוספותבזכויות-פדרליתחקיקהבמסגרתמהכרהלהבדיל-
במובן.הפדרליתהיוצריםזכויותחקיקתשלההתייחסותלתחוםמקבילהגנתןמושא

במידהנחסמה,1976משנתהפדרליהיוצריםזכויותחוקשללתוקףכניסתועם,זה
,"קנייניות-מעין"זכויותשל,הפסיקהשלכפיהיציר,משליםלמעגלהדרךרבה

חקיקתידיעלבמישריןהמטופליםהגנהומושאיתקשורתמוצרישלסוגיםבאותם
.הפדרלית23היוצריםזכויות
המשפטבתיבפסיקתחלהאשרההתפתחותאתלהביןניתןזהרקעעל

זכויותשלהפרטניההקשרעל5א7הלכתליישוםהנוגעבכלהברית-בארצות
בתפניתוכלה,50-הלשנות30-השנותבין,מוקדמתמפסיקההחל.שידור

Nationalבענייןהערעורערכאתשלהדיןפסקמתןעםמסתמנתאשרהמסוימת

Motorola1Basketball Ass

'

n(74עאפרשת:להלן)שלמוקדמתפסיקה.24

בפרשתגובשהשהיאכפי,Misappropriation~-העילתאתהחילהנמוכותערכאות
Pittsburgh.ןבפרשתכך.שידורזכויותשלההקשרעלגם,7715 Athletic co

זכותשלבקיומההמכירבדיןמפורשמקורישנוכןאםאלא,לכולוחופשייםמותריםלהיות

.רעיונותאומידעלגבי
the(5(.:ראו21 Law Third, Unfair Competition,0American Law Insti~lte, Restatement

.":להלן)Paul,40נ=.,1995),385.[ ( ~ 'Restatement of

I

the Law

~

hird, Unfair Competition

221976,3015U.S .A17,Copyright Act(הפדרלייוצריםזכויותחוק":להלן").דומהגישה
Bonito,אז":ראו.הפטנטיםבתחוםגם,האמריקניהעליוןהמשפטביתידיעל,ננקטה Boats

(1989)157-156,151,141.u.s489.)!נ,Thunder Ora

~

Boatsיי.
ידיעל,במישרין,מטופליםכיוםאשר,נוספיםהיבטיםאותםסקירתלרבות,זוסוגיהלניתוח23

the:ראו,היוצריםזכויותחקיקת Law Third, Unfair Competition, supra01Restatement

Reporters Notes4].385.21חגורתשל,קיומההיעדראו,קיומהבדבר,זוסוגיה.ש0מ
שלדינופסקבמוקדגםשעמדההיא,הרוחניהקנייןבתחוםהחקיקהסביב,שליליהסדר
השופטיםידיעלהובעואשרהדעותוגווניהדעותעל,ר.י.ש.אבפרשתהעליוןהמשפטבית

נחלת'ועלהכללעל"קורן-אלקין'נראוזוסוגיהשלעינייםומאירביקורתילניתוח)השונים
.(9(א"תשס)כהמשפטעיוני"במשפטולאעושרלעשייתרוחנימקניין'הכלל

24(1997.cir24ם)א[..505ו84138!Motorola1NBA.
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.0)KQV Broadcasting25,תחנתעלהמשפטביתאסר,/5ינפרשתעלבהתבסס
מנקודות,בייסבולמשחקשלמהלכואת,אמתבזמן,חיבדיווחלשדררדיו

.הספורטאירועמפיקיבחוקתושלאהמגרשלשטחמחוץנמצאואשרתצפית
בהתבססזאת,אגרוףתחרותשלחירדיופונידיווחבענייןניתנודומותהחלטות

אירועשלבלעדיותשידורזכויותרכשהאשראחרתרדיותחנתלדיווחיהאזנהעל
אותןשלהרדיולשידורילהאזיןנהגהנתבעשבואחרבמקרהגםכמו,26הספורט
מעבירשהואתוך,בייסבוללמשחקיבלעדיותשידורבזכויותהחזיקואשרתחנות

לכלהמשותף.27בשידוריהןהמידיתהכללתולשםאחרותרדיולתחנותהמידעאת
בזמן,חידיווחלגבי"קנייניותמעין"שידורבזכויותהכרההואהמקריםאותם
רכיבכללוהללוהמקריםמןחלק,עיןשלמראיתהגם,ספורטמשחקישל,אמת
גורםידיעלמשאביםהשקעתאגבשנאסףבמידעושימושהוגנתבלתיתחרותשל

;הנתבעיםעלנכפה,הנראהכפי,זהדבריםמצבכילזכורחשוב,עדיין.מתחרה

לא,לתובעיםשהוקנוהשידורבזכויותכרוךהיהאשר,הבלעדיותרכיבעקב,שכן
.המידעלהשגתאחרת"חוקית"דרךכללנתבעיםהייתה
.מוקדמתפסיקהלאותהבנוגעמסוימתתפניתמסמןNBAבפרשתהדיןפסק
ממשחקי,אמתבזמן,חיטקסטואלידיווחשלחוקיותונדונההמקרהבאותו

הליגהמשחקיתוצאותשלשוטףעדכוןכללאשר,4נ8א-הליגתשלהכדורסל
אתרשלבהקשרהן,זאת.וסטטיסטיקותפילוחים,נוספיםנתוניםשלשורהוכן

שלSportTrax~-המכשירשלבהקשרוהןAOLידיעלהופעלאשראינטרנט
המשחקיםשדיווחי-Pager-ממוזערמסךכללאשרמוטורולהחברת

משאיותנהגיידיעלשימושלצורךאלחוטיתתקשורתבאמצעותאליוהועברו
אשרכתביםידיעלהתקשורתלמערכתהוזנווהדיווחיםהנתונים,המידע.למשל
,4נ8תי-השלטענתה.להםוהאזינוהמשחקיםשלוהרדיוהטלוויזיהבשידוריצפו

עילתאתהמקרהנסיבותעללהחילשישהייתה,הכדורסלמשחקיומפיקתמארגנת
5בפרשתגובשהשהיאכפי,Misappropriation~-ה

~
,חדשותימידענטילתלעניין,/7

המעיןמזכויותיוחלקמהווההכדורסלמשחקימהלךעלאמתבזמןדיווחוכי
נזקקשהואתוך,הטענהאתדחההמשפטבית.הספורטאירועמארגןשלקנייניות

,הפדרליהיוצריםזכויותלחוק301שבסעיףPreemption~-הדוקטרינתלהשלכות
הואאשרמרכיב-הספורטאירועעצםסביבשליליהסדרחגורתכעיןכיוצרת

עובדותפיושעלהיסודכללעלבהתבסס.יוצריםזכותידיעלמוגןאינוכשלעצמו
זכויותלחוק(5)102סעיף)יוצריםזכותידיעלמוגניםאינם,כשלעצמם,ומידע

לחוק301סעיףהוראתנוכחכי,הייתההמשפטביתעמדת,(הפדרליהיוצרים
אשרלנסיבותMisappropriation~-העילתאתלצמצםיש,הפדרליהיוצריםזכויות

25(1938.Pa.יו.ם)490.Supp0.,24וKQV .Broadcasting ccא.tPittsburgh Athletic co

26300;71.Misc165,.)א/Transradio Press Service1)א/,liventieth Century Spotting Club

1916Misc. LEXIS)א.5ץ.159;1937א.י.
Martin,143א.ן:76728.5(א.ר(קע5.(ז.1995)27 Fassא.~National Exhibition co
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אסףאוהפיקהתובע(א):28הבאיםהמצטבריםהתנאיםחמשתמתקיימיםבהן
מידעמהיותונובעהמידעשלערכו(ב);ומאמץמשאביםהשקעתאגבמידע

"חופשיתרכיבה"מהווהבמידעהנתבעשלשימושו(ג);"לזמןרגיש"חדשותי
(ד);התובעידיעלהושקעואשרוהמאמץהמשאביםגביעל)5Freeת161א)

המוצראספקתלענייןישירמתחרההיותואגבנעשהבמידעהנתבעשלשימושו
,"החופשיתרכיבה"הפעולתכיממשיחששקיים(ה);מספקשהתובעהשירותאו

הנדוניםהשירותאוהמוצרלהפקתהתמריץאתתקטין,בהמעורבשהנתבעמהסוג

.הפקתםלהמשךממשיאיוםהמעמידהבמידה
ביןהמשפטביתהבחין,המקרהנסיבותעלהתנאיםחמשתאתביישמו

transmitting"6,11,:שלהשוקשהוא,4נ8א-הליגתשל"העיקריהמוצרשוק"

"descriptions of those ganaesשלהשוקוכן,11נמ:"producing basketball

copyrighted broadcasts of those11005185תgames with live attendance and

"games29,גרידאונתוניםעובדתימידעודיווחאיסוףשלהשונההמוצרלבין
ביתעמדתהייתה,השנילמוצרבאשר.אמתבזמןגםולו,הכדורסלממשחקי
הפוגעתשליליתתחרותיתהשפעהמשוםבהאיןאשרבפעילותמדוברכי,המשפט
,הנדוןהמקרהבנסיבותכאשר,זאת.4נ8הי-הליגתשלהעיקריהמוצרבשוק

,משאביםגביעל"חופשיתרכיבה"שלרכיבכללהלאאףהנתבעתשלפעילותה
להיותהעשוייםזהיםתוכןלמוצריבנוגע,נ8א(-הליגתידיעלהמושקעים
המשפטביתשלהסופיתמסקנתו.עצמהNBA-הליגתידיעלגםמסופקים
החלטתכידומה.במשפטולאעושרעשייתדינימכוחעילהקמהשלאהייתה
בכלMisappropriation~-העילתשלתחולתהלהמשךפתחמותירההמשפטבית

טלוויזיהשידורילבצעהרשאהבמתןהואעניינןכלאשר"שידורזכויות"להנוגע

בסביבהובפרט,בבדבד,זאתעם.עצמוהמשחקיםממגרשחייםרדיוושידורי
רחבצוהרהדיןפסקפותח,סביבנוומתפתחתשהולכתהחדשניתהתקשורתית

התקשורת,האינטרנטבתחומירביםתקשורתמוצרישלהחופשיתלהתרתםלמדי
אמתבזמןהמספקיםלמיניהםדיגיטלייםתקשורתמוצרילרבות,ועודהסלולרית

.הספורטאירועשבזירתהשונותההתרחשויותעלומפורטמלאעובדתימידע

המשפטילביסוסןכמקורבמשפטולאעושרעשייתבדיניהשימושחסרונות.ג
"שידורזכויות"של

זכויות"שלהמשפטילביסוסןכמקורבמשפטולאעושרעשייתבדיניהשימוש
החקוקיםהרוחניהקנייןדיניהאם:יותרהרחבהלשאלהטבעיבאופןמפנה"שידור

לעשותראוישמאאו,מוחשייםלאלנכסיםהמשפטיתההגנהגבולותאתמסמנים

,24Motorola,אקק.28854-852 supra noteתJVBA

29ibid

"
75.
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מבלי.30החקוקיםלדיניםמשליםכמקורבמשפטולאעושרעשייתבדינישימוש
לנסות:יותרמצומצמתזהבפרקמטרתי,זושאלהשלהרבהמחשיבותהלהמעיט
עשייתבדינילשימושנלוויםאשרוהנקודתייםהפרטנייםהחסרונותעלולעמוד
זוהתמקדותי."שידורזכויות"שלהמשפטילביסוסןכמקורבמשפטולאעושר
Media(ותקשורתתוכןשמוצריהייחודיתהראייהזוויתאתלהדגישמרצוןנובעת

Products(ולאעושרעשייתבדיניהשימושאתלגביהםששוקליםעתמעוררים
ההשקהלנקודותבנוגע.היוצריםזכויותבתחוםלחקיקהמשליםכמקורבמשפט

לפחותגםוכך,ר.י.ש.אבפרשתהדיןפסק,במשפטולאעושרעשייתדיניעם

תחוםשלהשוניםלענפיולהתייחסנוטים,בעקבותיוהאקדמיתהכתיבהמןחלק
השוניםהמופשטיםהנכסיםסוגיביןהבחנהכלללא,אחתכמקשההרוחניהקניין
עיקראשר,ותקשורתתוכןמוצרי,לתפיסתי.3'הרוחניהקניין"ענף"תחתהחוסים
,מסוימתבמידה)היוצריםזכויותדינימכוחהיאלהםהמוקניתהרוחניהקנייןהגנת
ראויהאשרייחודיתקטגוריהמהווים,(המסחרסימניהגנתגם,פחותהכיאם

התמונותואלבוםהמגבותמחזיק,הסבונייהמאשרונפרדתשונהמשפטיתלבחינה
,אחריםומנכסיםממשאביםבשונה.ר.י.ש.אבפרשתנדונואשרPVC1'-הכריכתעם

הערכיםשללפועלולהוצאתםלהפנמתםקיבולכליהםותקשורתתוכןמוצרי
במוצריפרטית(קניין)זכותשלבקיומההכרה.דמוקרטיתתרבותביסודהמונחים
אשרמהלךהיא,במשפטולאעושרעשייתדיניבאמצעותובפרטבכללתקשורת

התקשורתענףשלהמוסדייםוהיבטיופעולתואופןלגביהןהשלכותבחובוטומן
ובעקרוןהעיתונותבחופשהכרוכיםהשוניםוההיבטיםהערכיםמארגלגביוהן

שלהביטויבחופשהפגיעהבפוטנציאלורקאךמדובראין,ודוק.הביטויחופש
ואופןהיקף.אליהםנחשףהנמעניםקהלאשרבתכנים,יוצאוכפועל,דוברים
שלהשוניםשחקניהזהותעלגםמשליכיםתקשורתבמוצריקנייןזכויותהקצאת

קצרההיגיעה.ביניהםהכוחותיחסיועלמהותםעל,מספרםעל,התקשורתמפת
החלקיתהנקודותברשימתמטרתיאולם,זהטיעונישלומקיףמלאניתוחמלהציג
היוםלסדרלהעלותהיא,הבאיםבפרקיםגםכמו,להלןהמפורטתממצהוהלא
באמצעות,ותקשורתתוכןמוצריעלהקנייניתההגנההרחבת:הבאהטיעוןאת

אשר,חוקתייםחלקם,שיקוליםשלשורהמעוררת,במשפטולאעושרעשייתדיני

(ג"תשס)מסחרוסודותמסחריותעוולותדויטש'מ;1הערהלעיל,ר.י.ש.אפרשתראו30

.23הערהלעיל,קורן-אלקיןשלביקורתהאתגםאך;278-103
,30הערהלעיל,דויטשגםראו.ר.י.ש.אבפרשתהשופטיםכלשלהדעהחוות,למעשה,כך31

שלההסדרהאופן"לפיהרוחניהקנייןבדיניהזכויותאתמסווגאשר,110-111'בעובפרט
התייחסותכלכוללאינואך,"קנייןוזכותמונופול"שלקיומו,"הזכותפומביות"."הזכות
גוףידיעלהמופקתוכןמוצרלהיותוובפרט,הרוחניהקנייןזכותידיעלהמוגןהנכסלמהות

אשר,31-34'בעובפרט,23הערהלעיל,קורן-אלקיןהיאזהבהקשרדופןיוצאת.תקשורת
לחופשכערובההכללנחלת"ב,היתרבין,מתמקדתר.י.ש.אבפרשתהדיןפסקעלביקורתה
במשפטולאעושרעשייתבדיניהשימוששלהשליליותההשלכות,לכךובהמשך,"ביטוי
.הפסיקהשלכפיהיציררוחניקנייןזכויות(מעין)לאכיפתמשליםכמקור
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,הכללית"משפטית-תורת"ההשאלהשלמאלהנפרדיםוטיפולבחינהמצריכים
בתחוםהפרטניתהחקיקהלביןבמשפטולאעושרעשייתדינישביןהיחסבדבר
ר.י.ש.אהלכתשלמידיוליישוםחובקתלקליטהמקוםאיןלפיכך.הרוחניהקניין

המשפטביתידיעלשנעשהכפי,התקשורתבתחוםעוסקיםאשרמקריםעל
,ותקשורתתוכןמוצרישלהייחודיבהקשר,לשיטתי.הפסקהללארדיובפרשת

עשייתדינישל,הפסיקהשלכפיהיציר,משלימהלחגורהמקוםישאםספק
חקיקתייםבהסדריםהסתפקותהיאהנאותההדרך,ולהבדיל,במשפטולאעושר

ההשלמהחגורתשלמסלוללנקוטבוחרהמשפטביתאםגםאולם.מפורשים
שלהייחודיתלמהותםמוגברתרגישותמתוךכןלעשותעליושומה,הפסיקתית

השימושחסרונות,זובמסגרת.המוגנתהזכותנושא"נכס"כותקשורתתוכןמוצרי

,"שידורזכויות"שללביסוסןהמשפטיכמקורבמשפטולאעושרעשייתבדיני
:הבאיםלהיבטיםהיתרביןנוגעים

ההוגןהשימושהגנתדוגמת,"השידורוכות"לוחריגיםסייגיםהיעדר.1
התקשורתבתחוםהרוחניהקנייןדיניבנוייםשעליהםהמרכזייםהציריםאחד
זומתכונת.וחריגיםסייגיםשלבמעטפתרוחניקנייןבזכותההכרההתנייתהוא

זכותבעלשלהכספייםהאינטרסיםאכיפתלצדכי,להבטיחהצורךמןמתחייבת

.והיצירההתקשורת,הביטויחופשערכישלנאותמימושגםיובטחהרוחניהקניין
שימוש,חופשיבאופן,מתירהאשרההוגןהשימושבהגנתמצויהלכךאחתדוגמה
חברתי-ציבוריערךבעלותמטרותשללשורהיוצריםזכותידיעלמוגןבחומר
בשוקניכרתבפגיעהכרוךאינושהדברובלבד,עיתונאיתביקורתאוסקירהדוגמת

האנגליהדיןפסק,למשל.המוגנתןהיצירהשלהכלכליבערךאוהפוטנציאלי
BBC.בפרשת " British Satellite Braadcasting Ltd33,טלוויזיהבשידוריעסק
ששודרוכפי,בכדורגלהעולמיהגביעמשחקישל,יוצריםזכותידיעלמוגנים

רשתהייתההמקרהבאותוהנתבעת.BBC'-ה-הבריטיתהשידוררשותידיעל

,שלההספורטחדשותמהדורותבמסגרת,כללהאשר,עצמאיתלווייןשידורי
לקטעשניות30עלעלהשלאבהיקף,המשחקיםשלהשיאמרגעינבחריםקטעים
בית.BBC'-הידיעלושודרותועדושהמשחקיםכפי,דקות5-כשלכוללובסך

,הקטעיםשידוראתוהתיריוצריםזכותהפרתבגיןהתביעהאתדחההמשפט
אשרהיוםמאורעותעלדיווחלשם,ההוגןהטיפולחריגאתלגביהםבהחילו
.האנגליתהיוצריםזכויותלחוק30בסעיף

,בישראל.ומשדריםמבצעיםזכויותלחוק4ג-ו4'וס1911,יוצריםזכותלחוק(1)(1)2'סראו32
ראו.החוקסעיפיבגוףהמפורטותמטרותשלסגורהלרשימהמוגבלתההוגןהשימושהגנת
.251,269-285(1)מחד"פ,דיסניוולטחברת'נגבע92/2687א"רעגם

33(1991)174W.L .R3

,

.British

,

Satellite Broadcasting Ltd1BBC.
נוספיםגורמיםהיוכיהדיןבפסקצייןהמשפטשביתהעובדהלמרות,וזאת,Ibid,81ק.34183

.ספורטחדשותמהדורותבמסגרתמהמשחקיםקטעיםלשלבהזכויותאתרכשואשר
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עושרעשייתדיניבאמצעותהוכרואשר,השידורזכויות,להיוםנכון,בישראל
השימושהגנתדוגמת,חקיקתייםוחריגיםסייגיםנטולותזכויותהן,במשפטולא

אותואתמשדרתהייתהלווייןשידורירשתאותהכיהענייןלצורךנניח.ההוגן
ממגרשעצמאיבאופןידהעלתועדושהםכפי,להתרחשותםעובר,קטעיםהיקף

בפרשתהדיןפסקאתקוראיםאםכינראה.לוסמוךממקוםאוהמשחקים
המשפטביתשלכפיויציר"השידורזכות",וכלשונוככתבוהפסקהללארדיו
ביתכאשר,דעתילעניות.כאמורפעולההמתירסייגאוחריגכלכוללתאיננה

ולאעושרעשייתדינימכוחשידורבזכויותהשיפוטיתההכרהאתיצקהמשפט
מפורשותולצייןהמשליםהצעדאתלבצעעליוהיהחובהבעתבה,במשפט

אותםלעגןהיהשניתןכפילהוהחריגיםהסייגיםואתהזכותשלגבולותיהאת
אםמשנהזהאין,זהולעניין.35עצמםבמשפטולאעושרעשייתדינימכוחבמישרין
מגדרבעלילשחרגכזההשידוררשותשלהשימושהיקףהיההמקרהאותובנסיבות
מרחיקותוההשלכותהמגבלותנוכח.השידורלזכותהראוייםוהחריגיםהסייגים
קביעתכידומה,הביטויחופשתחוםעלרוחניקנייןלזכויותשישלעתיםהלכת

לעצםנלוויתאשרהשיפוטיתהחובהמןחלקהיאהשידורלזכותוהחריגיםהסייגים
היעדר.התקשורתבתחום,הפסיקהשלכפיהיציר,"קנייניותמעין"בזכויותההכרה
עלול,השידורלזכותוהחריגיםהסייגיםבדברהמשפטביתשלמפורשתאמירה

"רדיושידור"לגבי,המקרהבאותו)גבולותוחסרתגורפתבזכותכהכרהלהתפרש
כרוךלהיותעלולהדבר,מקוםומכל.(הכדורגלממשחק"אמתבזמן""דיווח"או

ולחריגיהלסייגיהנזקקיםאשר,תקשורתגופיאותםכלכלפי36מרתיעמצנןבאפקט
והחריגיםהסייגיםבדברמפורשתשיפוטיתקביעהבהיעדרואשר,השידורזכותשל
מצדמניעהצוויבקשותשלמתמשכתאיוםחרבתחתלעמודעלולים,הזכותשל

.הבלעדיותהשידורזכויותמחזיקי

,עובדותעלהיוצריםזכותשלתחולתההיעדרבדברהכללשלבמעמדופיחות.2
חדשותימידעועלנתוניםעל

ובדיווחבשידורעסקוהפסקהללארדיופרשתשלהמקרהנסיבות,כזכור
המשחקמהלךשלויזואלי-אודיובתיעודולא,כדורגלמשחקישלחייםרדיופוניים

היסודמעקרונותאחד.אותוומשדרתהמשחקאתהמתעדתטלוויזיוניתהפקהכגון

המשפטלביתמאפשראשר,במשפטולאעושרעשייתלחוק2'סאתהןזהלענייןוראו35
דרישתאתוהן,צודקתלבלתיההשבהאתהעושותבנסיבותהשבהמחובתהזוכהאתלפטור
תנאימהווהאשר,כמשפטולאעושרעשייתלחוק1'בס,"שכדיןזכותפי-עלשלא"הקבלה
והן,במשפטולאעושרעשייתלחוק2'סהן.הסעיףמכוחהשבהעילתלביסוסהכרחי
יכולמכוחםאשרשסתוםמנגנונימהווים,לחוק1'שבס"שבדיןזכותפי-עלשלא"הדרישת
שהיאכפי,השידורלזכותהראוייםולחריגיםלסייגיםתוקףולתתלגבשהמשפטביתהיה

.יאת.א'נליכוביץ89/371א"רעגםראו.במשפטולאעושרעשייתדינימכוחהוכרה
.309,323(2)מדר"פ,מ"בעאליהו

.66-69'בע,23הערהלעיל,קורן-אלקיןגםראוזולנקודה36
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עלהיוצריםזכותשלתחולתההיעדרבדברהכללהואיוצריםזכויותדינישל
"הביטוידרך"להיוצריםוכותהגנתייחודתוך,כשלעצמםנתוניםועלעובדות

זכותלפקודתדבבסעיףמפורשותמעוגנתאףכיוםאשר,זוהבחנה.בלבדשלהם
לעקרוןראויההגנהמתןלשם,חוקתיתתכליתכבעלתהיתרביןנתפסת,יוצרים
זכויותוהאוכפתהמכירהתקשורתיתבסביבההעיתונותולחופשהביטויחופש
המניעהצומתכונת,אמתבזמןחיבדיווחעוסקיםשהדבריםככל.רוחניקניין
הכללשלבכוחומסויםפיחותבחובהטומנתהפסקהללארדיובפרשתהוצאאשר

משמעות.חדשותיומידעעובדותעלהיוצריםזכותשלתחולתההיעדרבדבר

,זאת,אמתבזמןחדשותיובמידעבעובדותהשימושיכולתשלילתהיאהדיןפסק
באיסוףעצמאייםומשאביםמאמץהשקיעהמדווחהגורםשבהןבנסיבותגם

מדיווחלהבדיל,המשחקיםבמגרשעצמאיתנוכחות,לדוגמה)המידעובליקוט

הקשריםייתכנו,אכן.(מתחרהרדיולתחנתסימולטניתהאזנהעלבהתבססשיטתי
בעובדותהשימושלגבימגבלותלהטיללנכוןימצאהמחוקקבהםאשרמסוימים

הנוגעבכלכי,לזכורחשובעדייןאולם.מסחרייםסודותשלההקשרכגון,ונתונים
,העצמאיתהחוקתיתלחשיבותובנוסף,התקשורתבתחוםהפעילותמןניכרלחלק
והטבותבלעדיותזכויותשלענפהמערכתלצדבאיוצריםזכותלפקודת7בסעיף

ההכרה,הזהבמובן.מסוימתתקשורתיתלפעילותבנוגעמוענקותאשר,כלכליות
קיומושאלתאתורקאךמעוררתאיננהחיחדשותידיווחלגבישידורבזכויות

הוראתונוכחחדשותיובמידעבעובדותלשימושבנוגעפרטנישליליהסדרשל
פרט.'החוקתיות7השלכותיוובפרט,יוצריםזכותלפקודת7בסעיףשלהמפורשת

,שידורזכויותשלנוסףנדבךבאותוהכרההאם,והיאנוספתשאלהמתעוררת,לכך

מטפורית"חבילהעסקת"אותהאתמפרהאיננה,כאמור,"הפסיקהשלכפיהיציר"
)quoק"סqui(לגבירוחניקנייןזכויותשלשלםמארגבמסגרתהאשר,כוללת

אותםבשימורמלווההדברכי,הנחהמתוךהוענק,מסוימתתקשורתיתפעילות
מבקשאינני.יוצריםזכותלפקודתדבבסעיףכקבועודיווחביטויחירותשלאיים
במשפטולאעושרעשייתדינימכוחבעילההכרהתיתכןלאלעולםכי,לטעון

כי,היאכאןטענתי.עובדתימידעשלבהקשרהוגנתלאתחרותשלנסיבותלגבי
חייבבמשפטולאעושרעשייתדינישלמעמדם,ותקשורתתוכןלמוצריבאשר

המוקנים,(הרווחומקורות)הזכויותמארגשלמבטרחבתבחינהמתוךלהיקרע

כלל"כיוצריםזכותלפקודתזבסעיףשלומיקומו,מסוימתתקשורתפעילותבגין
.שכזהמארגבמסגרת"מוציא

אפשרותשלקיומהעלהגוללסתימתמשוםר.י.ש.אבפרשתאיןזהבהקשרכי,ודומה37
עשויאשרפרטניחוקבסעיףמדובר,יוצריםזכותלפקודת7ב'סשלבהקשרשכן,כאמור
בעובדותשימושלגביבמשפטולאעושרעשייתדינימכוחבעילהלהכרהישירבניגודלעמוד
הערהלעיל,ר.י.ש.אבפרשתכהן-שטרסברגהשופטתדבריאת,למשל,ראו)חדשותיומידע

.(421'בע,1
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הראויהחוקתיהמחדלבררתכללשלבפועלהיפוכו.3
הראויהחוקתיהמחדלבררתלכללנוגע,תקשורתמוצרישללהקשרייחודיפןעוד

בתחוםכילטעוןניתן.והיצירההביטוי,התקשורתלתחוםהקשוריםבעניינים
היבטיועלהביטויחופשלעקרוןהתחוםשלמרכזיותונוכח,והביטויהתקשורת
בררתכלל,(ומפורט)מפורשחקיקתיהסדרשללהוראותיובכפוףאזי,השונים
בררתכלל,ודוק.הביטויבתחוםפעולהחירותשלהואהראויהחוקתיהמחדל
הפרטייםהקניינייםהאינטרסיםכיבודמהשיבותלהמעיטמבקשאינושכזהמחדל
חלוקתלהבטיחרקאלא,כזהמוצרמפיקשלאוהמופשטהתוכןמוצריוצרשל

שיקוליםלביןקניינייםאינטרסיםאותםשביןהמתחלענייןמאוזנתחוקתיתסיכון
בעידוד,יוצריםזכויותדינישלהחברתיתהתכליתגםכמו,הביטויחופשמתחום
תוכןמוצרי.לציבורוהנגשתםהפצתם,חברתיערךבעליוביטוייםיצירותהפקת

ההשתרעותתחוםולפיכך,מוגדריםפיזייםגבולותנטולימשאביםהםמופשטים
היוצריםוכות.מוגדריםגבולותנטולהואאףבהםהקנייןזכותשלהפוטנציאלי

באופןוהן,נגזרותיצירותשלשוניםסוגיםעלהןלהשתרעעשויה,למשל,ביצירה

שישמבליאפילומוגנתיצירהשלממרכיביהניכרבחלקשימושעל,יותרכללי
מופשטיםמשאבים,בבדבד.38עצמההמסוימתהביטוידרךשלמילוליתהעתקה

אחתאתאמנםמהווהזותכונה.מתכליםבלתיציבוריים(טובין)משאביםגםהם
הציבורייםהטוביןבעייתעקב,רוחניקנייןבזכויותלהכרההמרכזיותההצדקות
tkkFIee"שללקיומםוהחשש Ridersאתמשהולרכךכדיזובתכונהיש,מנגד,אולם
,המופשטבמשאבשימושנעשהכאשרהקניינית"נטילה"המושגועצמתמשמעות

זההמוציאיםסותריםמתחריםשימושיםשלבעיהקיימתלאזהבהקשרשכן
חוקתיתכזכותהביטויחופשעקרוןשלהעצמאילמעמדומעבר,ולבסוף.39זהאת

,מבוססים,סביבם"השכניםהדינים"ומעטפתהיוצריםזכויותדיני,מנגדהניצבת
תקשורתמוצרילהפקתתמריץמתןשלהסררתית-ציבוריתתכליתעל,היתרבין

כללכידומה,תקשורתמוצרישלאלהייחודייםמאפייניםרקעעל.חברתיערךבעלי
קביעתבנטללשאתהמחוקקועל,השימושחירותלטובתהואהראויהמחדלבררת

,הפרקעלהעומדיםהשוניםוהערכיםהשיקוליםאתהמשכלליםחקיקתייםהסדרים

.התקשורתיתהתוכןמוצרמפיקשלאוהיוצרשלהקניינייםהאינטרסיםלרבות
ולאעושרעשייתדינימכוחעילהעלשידורזכויותשלהמשפטיביסוסן,מנגד

שראינוכפי.האמורהמחדלבררתכללשלהיפוך,רבהבמידה,פירושובמשפט

.813(2)לוד"פ,בנט'נגולדנברג81/15א"ע,למשלראו38
והצריכההשימושכי,כךעלעומדתאףאשר,16-17'בע,23הערהלעיל,קורן-אלקיןראו39

משתמששכלהתועלתאתלהגדילצפויים,משתמשיםכמהידיעלמופשטיםתוכןמוצרישל
מרביתגישההמעודדתמשפטיתבמדיניותהצורךכךומשום,התוכןממוצרמפיקיחיד

.מופשטיםלמשאבים
ישראליתעתונות80/361א"בע(דאזכתוארו)שמגרהנשיאמ"משלגישתואתלמשלראו40

.154,158(2)לחד"פ,נתן'נמ"בעמאוגדת
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זכותשלבקיומההכרהלהיותעלולהכאמורעילהשלהמעשיתהתוצאה,לכןקודם

ללא,ספורטואירועיהמונייםבידורלמופעיבנוגע,המחדלכבררת"קניינית-מעין"
הגדרתמלאכתאתעצמםעלייטלוהמשפטבתיאםואף.בצדהוחריגיםסייגיםכל

עומדתהשידורזכותכי,כזהייוותרהמחדלבררתכלל,עדיין,והחריגיםהסייגים
שנעשתההדרךקפיצת,והראיה.מפורשחריגאוסייגלהנקבעשלאזמןכלבעינה
רדיופרשתאל,פונקציונלייםבמוצריםעסקאשרר.י.ש.אבפרשתהדיןמפסק
ובלחיגורפתשידורזכותהקימהר.י.ש.אפרשתעלבהתבססאשר,הפסקהללא

במצב.כדורגלמשחקעלעובדתימידעשלחירדיופונילדיווחבנוגעמותנית

הפכההספורטאירועמפיקשלהפרטיהקנייניהאינטרסעלההגנה,זהדברים
לקרןנדחקיםהנוגדיםוהאינטרסיםהשיקוליםיתרוכל,המחדלבררתכלללהיות
מיעבורגםבעייתיתזותוצאה."הוכחהטעוני=כעתאשראלהשהםתוךזווית

שכן,ומפיקיהםתקשורתמוצרייוצרישלהכספייםהאינטרסיםבכיבודשתומך
המוגניםהאינטרסיםשלמעמדםמולאלהראויהמשקלשיוויאתמפרההיא

.הביטויוחירותהעיתונותחופשבתחום

שידורלזכויותבנוגעפרטניתחקיקהשלההסדרהאפיק.ד

למתכונתברוריםיתרונותלהיותעשויים,לעיל'גבפרקהאמוריםהדבריםרקעעל
ובמפיקשידורבזכויותההכרהאתהמבססכמקורפרטניחקיקתיהסדרשל

להשפעתהחששמןמתעלםאינני.כאמורזכויותשלהראשוןכבעליםהאירוע
.כאמורחקיקהבגיבושהתקשורתתעשייתמתחוםאינטרסיםקבוצותשליתר

הסדרלגבשבאפשרותטמוןהחקיקהאפיקשלהמרכזיהיתרון,זאתבכל,ואולם
קודםועוד,השידורלזכותוחריגיםסייגיםבקביעתהןהמלווהומאוזןכולל
כיראוי,כך.ראוייםבגבולותהשידורזכותשלהכסיסיהיקפהבתחימת,לכך

ההוגןהשימושהגנתשללזורומהבמתכונתהשידורלזכותחריגבחוקייקבע

יש,השידורזכותשלהבסיסילהיקפההנוגעבכלואילו.היוצריםזכויותמתחום
(ותיעוד)לשידורהנוגעבכלורקאךתחולהשידורזכותכיהאפשרותאתלשקול

תוך,זאת.(טלוויזיונישידורדהיינו)הזכותנושאהספורטאירועשלויזואלי-אודיו
זמן=בהמתבצעיםכאלהלרבות,למיניהםעובדתייםדיווחיםשלהחופשיתהתרתם

.מצטבריםנימוקיםשנימונחיםזוהצעתיביסוד.רדיופונייםדיווחיםולרבות"אמת
דיכיוםכיהוא,יותרמעמיקהאמפירית-כלכליתבחינהאמנםטעוןאשר,הראשון
הגמולואתהתמריץאתלהעניקכדי(טלוויזירניות)ויזואליות-אודיושידורבזכויות
הכרה,השניהנימוקפיעל,שמנגדבעודזאת.הספורטאירועלמפיקיהראויים

--

,המשחקיםממגרש=אמתזמן"בעובדתייםדיווחיםלגבישידורזכותשלבקיומה
מונחאשרברציונלגםכמו,העיתונותבחופשפגיעהשללמדיניכרתבדרגהכרוכה

-נתוניםעל,עובדותעלחלהאיננההיוצריםזכותהגנתכיהיסודעקרוןמאחורי-
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לגבי,נפרדתחקיקתיתבהכרההצורךכי,לזכורישזהבהקשר.חדשותימידעועל
נופלאינוהזכותשלההגנהמושאכיהעובדהמןבעיקרנובע,השידורזכות
לענףדומהדיובאופן,המהותיבמישורואולם.היוצריםזכויותדיניהגנתתחת

הרוחניהקנייןהגנתשלוהתכליתהבסיסיהרציונל,מבצעיםזכויותשלהנפרד

,לפיכך.היוצריםזכותהגנתשלהכלכלייםלהיבטיהחופפים"שידורוכות"לגבי
מןסטייהתהיה"השידורזכות"שלבהקשרדווקאכי,ענייניתהצדקהישאםספק

.חדשותיולמידעלעובדותהמוקניתהמיוחדתהחוקתית"חסינות"הומןהמעמד
בזמן","עובדתידיווח"לגבישידורבזכותהכרהכיחששקייםכאשרבפרטזאת
לאתוחלהשידורזכותבמסגרתואשר,"תלולמדרון"בעקבותיהתוליד,"אמת
בזמן,עובדתייםדיווחיםשלנוספיםסוגיםלגביגםאלא,רדיושידורילגבירק

יתרה.האינטרנטרשתובאמצעותסלולריותתקשורתרשתותבאמצעותכגון,אמת
אשרייחודייםמאפיינים21-ההמאהתחילתשלהנוכחיתהתקשורתלמפת,מזאת

הרווחמקורעודאינםרדיופונייםשידורים,גיסאמחד.להתחשבראויבהםגם

תקשורתאמצעי,גיסאומאידך,הספורטאירועמפיקשלהמרכזיאוהיחידהכספי
בזמןעובדתייםדיווחיםשלומבוזריםשוניםלסוגיםרחבפתחפותחיםחדשניים

שביןדקחבלקואותועללהליכההצדקההייתהבעבראםגם,לפיכך.אמת
מתעורריםאשרהחששותלביןהאירועמפיקשלהכלכלייםהאינטרסיםכיבוד

כיום,כשלעצמוחדשותי-עובדתימידעעלהמשתרעתמשפטיתהגנהשלבהקשר
בוכותהכרהבעקבותהמידעבחופשלפגיעההחששדרגת.שונההדבריםמצב

בזכותוהפגיעהדרגתעל,למדיניכרבאופן,עולה,עובדתייםדיווחיםלגבישידור

לשידוריםורקאךתיתחםהשידורזכותאם,והוגןראוילגמולהאירועמפיקשל
,יבכרבנושאחקיקתיהסדרשכללכךהצדקהקיימתכידומה,לפיכך.טלוויזיוניים

.המידעחופששלהערךאת,מסויםתקשורתיתפעילותמתחםלגבי
מיוחדותהוראותלקבועבאפשרותטמוןהפרטניתהחקיקהאפיקשלנוסףיתרון
מעונייניםואשרשידורבזכויותמחזיקיםשאינםמישל"הגישהזכות"לעניין
לזכותבנוגעהוגןשימושהגנתשלמוצעחריגאותומכוחזכותםאתלממש
תקשורתיותפעילויותלאותןבנוגעשלהםהפעולהחירותמכוחאו,השירור
אירועמפיקלרשות,לעיל'בבפרקכמפורט.השידורבזכותכלולותאינןאשר

בשטחלוישאשר,החזקהזכות-"פרטייםגידוראמצעי"שניעומדיםהספורט

הפעולהחירותאתחוזיתלהגבילוהיכולת,בומתרחשהספורטשאירועהפיזי
פרטייםגידוראמצעיכי,הואזהבהקשרהמרכזיהחשש.המבקריםקהלשל
,השידורלזכותבנוגעהמוצע,"ההוגןשימוש"החריגאתמתוכןירוקנואלה
החוזייםלתנאיםהכפיפותעקבגםכמו,למגרשפיזיתגישהיכולתבהיעדרשכן

זכויותאתרכשאשרגוףאותולמעט,למעשההלכה,לאירועהכניסהשבכרטיס
יכולתללאייוותרוהתקשורתגופייתרכל,("הבלעדיות",רביםבמקרים)השידור
משפטשיטות.השידורלזכותהחקיקתייםהסייגיםומןהחריגיםמןליהנותמעשית
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המכירהמפורשתחוקהוראתקביעתידיעלזהחששעםלהתמודדבחרומסוימות
9סעיףלמשלכך.ספורטמאירועימותרעיתונאידיווחלשם"גישהזכות"ב

Transfi~ntier~-השלהמתוקןלנוסח Television0ת~Eutopean Conventionקובע
עיתונאיתסקירה"לזכותשלבפועלקיומהאתלהבטיחהצורךבדברהוראה
Short("קצרה Reporting0)Right(,כאשר,לציבוררבענייןבעליאירועיםלגבי
הציבורשלנגישותותסוכלבלעדיותשידורזכויותהענקתעקבכי,חששקיים

בעקבותשהוצאוההמלצותטיוטת.י4האירועאותולמהלךהנוגעבכללמידע

לאתרפיזיתגישהזכות:חלופותשתימביןבאחתלבחורמאפשרתזוהוראה
להקליטזכותלחלופיןאו,כאמורדיווחזכותשלבפועלמימושהלשםהאירוע

הפקתלשם,זאת,הבלעדיותהשידורזכויותאתשרכשמישלמשידוריוקטעים
ביןאומצהזוכרוחמדינתיתחקיקה.מותרת42"קצרהעיתונאיתסקירה"אותה
.43ואיטליהגרמניהבמדינותהיתר

בלעדיותשידורזכויות-בלעדיותהסדרי.ה

מפיקידיעלמכירתןכי,הואשידורזכויותשלהמרכזייםהמאפייניםאחד,בפועל
שלאהתחייבות,כלומר,בלעדיותזכותמתןשלדרךעלנעשיתהספורטאירוע

,טריטוריאלישטחובאותותקשורתימדיוםבאותוהפועל,נוסףגורםלאףלהעניק

עצם,כשלעצמהכי,להדגישחשובהדבריםבפתח.ומקבילהחופפתשידורזכות
אין,שידורזכויותשלבקיומן,השיפוטיתההכרהגםכמו,החקיקתיתההכרה

אין.עצמההשיכורמזכותנפרדבלתיחלקהואהבלעדיותמרכיבכיפירושה
למספרומקבילותחופפותשידורזכויותיעניקהשידורזכויותשבעלמניעהכל

שביסודהשונותלתכליותבסתירהעומדאינוזהדבריםמצב,כשלעצמו.גורמים

פועלהואהבלעדיותמרכיב,להבדיל.אותןמאייןאינושהואוודאיהשידורזכות
שרוכשמילביןהשידורזכותשלהראשוןהבעליםביןחוזיתהסכמהשליוצא
הראשונההסוגיה,זהרקעעל.השידורבזכותשימושלעשייתהרשאהממנו
ההגבליםדינימנסרתתחתבחינתוהיא,הבלעדיותלמרכיבבנוגעמתעוררתאשר

הסדריםשלקיומםלענייןוהמגבלותהאיסוריםתחתזוובמסגרת,העסקיים

שורהמעוררוהוא,זורשימהממסגרתהורגהכובלההסדרכסוגייתדיון.כובלים
הנתפסים,אנכייםבלעדיותבהסדרימדוברכי,העובדהלגביהיתרביןשאלותשל

אותוולגבי,העסקיים44ההגבליםדינימבחינתבעייתייםכפחותקרובותלעתים

0Transfrontierא.171)41 Television (ETSת60ח0ית0חס]Protocol Amending the European

aastח2005.8.220) visited[11ת)"..u171mn .edu/huma~ts/euro/ets.!ת((ק://יץי,1ץי].
42maJor events where0תrepol~ting50א0א)the right0תDraft Recommendation,2Principle

exclusive-8טק[1[(2003)003) rights have been acquired (MM(במערכתשמורעותק).
43139-137(1995~Comparative Study (Oxfordג:Barendt Broadcasting Law.4.8ן.
.222-223(ב"תשס,שלישיתמהדורה)העסקייםההגבליםדינייגוך'יראך44
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כידומה,מקוםמכל.העסקייםההגבליםדינילביןהרוחניהקנייןדינישביןתפרקו
,שידורבזכויותבלעדיותשלבהקשר,"פנימה"העסקייםההגבליםדינישלהדגש
להעמידעלוליםבלעדיותהסדריאשרוהחדירההכניסהמחסומיעלבעיקרהוא

כגון,גבוההפופולריותבעליתכניםכיהעובדהבשלזאת.45חדשיםמתחריםבפני
שיעורי)קהלשלקריטיתמסהלהשגתהכרחיתנאימהווים,מסוימיםספורטאירועי
וחוזר,פרסוםזמןמכירתלשםמרכזיתנאימהווהכשלעצמההיאאשר,(צפייה
ראשוניותמחשבותמספרהיוםלסדרלהעלותהיאלהלןהיחידהמטרתי.חלילה
עלולעמוד,שידורזכויותשלהייחודיבהקשרבלעדיותהסדרישלהרציותסביב

פניומראהאתעיניהלנגדהשמה,מוסדיתמבטמנקודתבהםהכרוכותההשלכות
אתבמישריןגוזראינוובוודאי,חופףאינוכאמורניתוח.התקשורתענףשלהרצוי
ההגבליםדינימנסרתתחת,שידורזכויותלגביכלעדיותהסדרישלהסופימעמדם
לאגםוכך,שיקוליםשלממצהרשימהלהציגמתיימראינני,כןכמו.העסקיים
שחלקגםמה;מתאימותבנסיבותבלעדיותהסדרישלהכשרתםנגדגורפתעמדה
ומקרהמקרהכלשללגופואמפירית-כלכליתבבדיקהכרוכותהללומהסוגיותגדול

בחשיבהתומכיםלהלןהמפורטיםהשוניםהשיקוליםכידומה,זאתעם.ונסיבותיו

השלמהישנה,למעשההלכהלפחות,בואשרהקייםהדבריםמצבלגביחוזרת
אשריהיה,שירורזכויותשלבהקשרבלעדיותהסדרישלהפרקטיקהעםבפועל

.מדוברשבוהתקשורתיהמדיוםיהיה
הראשוןהחשש,ערוציים-ורבדיגיטלייםשירוריםשלבעידן,הדבריםפניעל

צפייהשיעוריבעליספורטשידורישלניתובםהואמעוררותבלעדיותשירורשזכויות
Payבשיטתפרטנייםולשידוריםנוסףתשלוםכנגדהמועבריםשידורלערוציגבוהים

Per View.במוקדהנמצאיםספורטאירועיאותםכיראוירבים-שלדעתבעודזאת
ביכולתםשאיןמילרבות,האוכלוסייהלכללנגישיםיהיוהציבוריתההתעניינות

דומהבאופן,בישראל.בתשלוםהמוספיםבשידוריםלצפייההנדרשבתשלוםלשאת

Trans~-ללמדי

~

ontier Television"0European Convention46,זוסוגיהזכתה
בדברהחלטההוציאהאשר,לווייןושידוריכבליםלשידוריהמועצהידיעללטיפול

,זוהחלטה.47"רבהציבוריתחשיבותבעליאירועיםשידורבנושאהמרעצהמדיניות"
בעלישידוריםכי,המבטיחיםכלליםקובעת,ספורטבשידוריבעיקרמתמקדתאשר

שידוריביןכובלהסדרמאישורבתנאיםפטור",העסקייםההגבליםרשות,ישראלמדינתראו45 -
,"מ"בעירושליםאולפניוטלעדמ"בע(1992)והפקותתקשורתחברתרשת,מ"בעקשת

(visited1451ת20020בספטמבר3-4,12סעיפים

]

http ://www. e

~

ype .co . iUantilftndex.aspx[
(2005.8.22.

Transfiontier,5.ן,1989)46 Television (Strasbourg01European Convention,9515Article

the provisions of

the

Textש amended according((132.0א-(European Treatf Series

(2002March10תforceשמוwhich entered(171.140TS

-

.Protocol(נו
חשיבותבעליאירועיםשידוךבנושאהמועצהמדיניות"התקשורתשדד*מ,י-ימת-ו,כ-ראך47

כבליםלשידוריהמועצהשל2002/5-22החלטה,2002/22'מספרוטוקול,"רבהציבורית
htt/2002.5.30מיוםלוויןולשידורי ://www.moc .gov. iUnew/documents/councill[
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.הרחבלציבור,ייחודינוסףתשלוםללא,הנגישיםערוציםבמסגרתישודרורבעניין
בהגבלתהחששותמוקדמצוי,בלעדיותשידורזכויותשלקיומןבשל,זוראייהמזווית
.ספורטיבית-תרבותית-ציבוריתחשיבותבעלילשידוריםהצופיםקהלשלנגישותו
הבלעדיותמרכיבאין,נשמרתהרחבהציבורשלהחופשיתשנגישותוזמןכל,כךמשום

רחבהראייהזוויתלהציגניתן,בבדבד.הסדרההטעוןכמרכיבנתפסהשידורבזכויות

עלולהכאמורבלעדיותשלמרכיבעםגורפתהשלמה,שלפיהשיקוליםשליותר
עבור:גורמיםומרובתמבוזרתתקשורתמפתשלהתפתחותהעלגםקשייםלהערים

,הציבוריתההתעניינותבמוקדהנמצאיםנוספיםואירועיםספורטאירועי,שידורגופי
.קהלשלקריטיתמסהלהשגתמרכזיאפיקהמהווהתקשורתי"עוגןמוצר"בבחינתהם

במוקדנמצאיםשכאלהאירועים,מרכזייםחדשותייםלאירועיםלמדידומהבאופן
יכולתםאתהמסכלים,בלעדיותהסדרי.הצופיםקהלשלהשיחומעגליהיוםסדר
כחלקספורטאירועיאותםשלוסיקוריםדיווחיםלכלולמתחריםתקשורתגופישל

,החדירהבשלביכשהםבפרט,גופיםאותםעלמקשים,שלהםהשידוריםמלוחות
לשנותשלוהיכולתמבחינתאפקטיבישהואתקשורתייוםסדרשלתמהיללהציע

.הרחבהקהלשלוהאזנהצפייההרגלי
מגוף,נוספיםתקשורתואנשישדרנים,כתביםשלהניודיכולת,לכךפרט

בתחוםחדשיםכוחותשלהצמיחהיכולתגםכמו,למשנהואחדתקשורת
זכויותשלמשטרעקבלשלילהמושפעתלהיותצפויההיאאף,התקשורת
הדבר,הבלעדיותמשטרחלבהםאשרסיקורתחומיאותםלגבישכן,בלעדיות

והןשידורגופישלמוגבללמספרהפוטנציאליהאדםכוחאתלנתבהןצפוי
.כאמוראדםלכוחהביקושאתלהגביל

בסקטוריםהמתמקדיםושידורתקשורתלאפיקיהנוגעבכל,התוכניבמישור
להקשותעשוייםבלעדיותהסדרי,האוכלוסייהשלמיעוטובקבוצותייחודיים
לזוויתבהתאםהבלעדיותזכותנושאיהאירועיםאתלסקרערוציםמאותםולמנוע
ישיותרכלליבאופן.היעדקהלשלהמיוחדיםולצרכיולשפתו,הייחודיתהראייה
התעניינותבעליספורטאירועישלשידוריםגםוכך-תקשורתמוצריכי,לזכור

ההתעניינותשדרגת,המובןבאותו"סולידרייםמוצרים"הם-רבהציבורית
וההנאההמשותפתהחוויהמןרבהבמידהנגזרתמהםופרטפרטכלשלוההנאה

החוויהמרכיב.48נוספיםרביםאנשיםידיעלהנצרךתרבותימוצרשבצריכת

(2005.8.2208

~

visited1851)02מסעיפיםנובעתזהבענייןהמועצהשלסמכותה.800_5.30.מ4ש

לקבועסמכותלמועצהמקניםאשר,1982-ב"תשמ(ושידוריםבזק)התקשורתלחוק6נב-ו6ה
לחוק(ה)(1)6ה'ס)"שידוריםבתוכןבלעדיותבדברומגבלותתנאים"בדברוכלליםמדיניות

.(לחוק6א'בסכהגדרתם)"כבליסשידורי"לכללירישיוןבעלילגבי,(התקשורת
Ullmann-Margalitפ!Consumption(ו.4ן.:כלליבאופןראו48 Solidariet.]1C .R. Sunstein

R .E . Caves Creative;(2000,)Series24)98.0אEcon . , Working Paper!שLaw0110

.:Bikhchandani.5;178-82(2000)Industriesט(פ. Contracts Between Art and Oommerce

"Infonnational Cascades85Fashion, Custom, and Cultural Change,885],0Theory1!"

1026-992,992(2000).POL Econ1;100.
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דבריםבמצב.תקשורתמוצרישלהצריכהתהליךלגבימרכזימרכיבהואהמשותפת
מדורת"במרכזהנמצאיםתקשורתמוצריעלאחרתקשורתגוףשלבלעדיות,זה

גופישלוההשתלבותהקליטהיכולתעללהכבידעלולה,"התקשורתיתהשבט
.נוספיםתקשורת
במידהאשרשוקהואהתקשורתשוקכיהעובדהאתלהוסיףישכךעל

ובעליפופולרייםתקשורתמוצריכאשר,"צולבסבסוד"שלמרכיבעלבנוירבה

תקשורתמוצריומממניםתומכים,ספורטשידוריכגון,ניכריםצפייהשיעורי
ספורטאירועיעלבלעדיות,יוצאכפועל.49למיניהןמקורהפקותדוגמת,איכותיים

מבוססיםהיותרהתקשורתגופישלבידיהםנתונההיאכאשרבפרט,מרכזיים

תקשורתלגופיהמאפשרשוקמבנהיצירתעללהקשותעלולה,כלכליתוחזקים

סבסודשלמרכיבאותועלמבוססתשהיאכפיאיזוןנקודתאותהאללהגיעקטנים
שידורזכויותלגביבלעדיותהסדרישלהיטבמוטמעתפרקטיקה,בעתבה.צולב

לרכישת"טורפניתתחרות"שלקיומהאגבמופרזתמשאביםלהקצאתלגרוםעלולה

מןליהנותהמנסיםמבוססיםתקשורתגופימצדהן,זאת.בלעדיות50שידורזכויות
הכניסהמחסומיבשלבלעדיותשידורבזכויותהטמוניםתחרותיים-האנטיהיתרונות
למסהלהגיעהמנסיםהדשיםמתחריםתקשורתגופיכפנימציבהבלעדיותשמרכיב
בעל,הםאףהנאלציםחדשיםתקשורתגופיאותםמצדוהן,קהלשלקריטית
לבססכדי,בלעדיותשידורזכויותלרכישתממשאביהםניכרחלקלהקצות,כורחם

,הציבוריוהאינטרסהרחבהציבורשלמבטומנקודת,יוםשלבסופו.מעמדםאת
הקצאתחשבוןעללבואצפויהכאמורטורפניתתחרות,שוניםמסוגיםתכניםבגיוון

.נוספיםתכניםסוגישלרחבמגווןשלולהפקהלרכישהמשאבים
התקשורתמוצר,אחריםתוכןממוצריבשונהכילהדגישחשובזהבהקשר,ודוק

ידיעלמופקיםאינםממרכיביוניכרחלקאשרמוצרהוא"ספורטשידורי"של
בתיעודבעיקרמדובראלא,"מקוריתיצירה"בבחינת,המשדרהתקשורתגוף

לרכישתלהתלוותשעשויההבלעדיות,זהדבריםבמצב.קייםמאורעשלובסיקור
יצירהבהפקתמשאביםלהשקעתתמריץומתןתמורהבבחינתאיננה,שידורזכויות

.התקשורתגוףידיעל,הקייםהתרבותיצירותלמאגרהנוספת,מקוריתעצמאית
כנגד,הנרכשמשאבלמעשההואהשידורשבזכותהבלעדיותמרכיב,להבדיל
הצופיםקהלבניכוסהיא,התקשורתגוףמבחינת,מהותושכל,כספיתתמורה

,רוכשהתקשורתשגוףהבלעדיותזכות.הספורטאירועשלהפוטנציאליוהמאזינים
,למפרסמים"הקהלמסת"במכירתהטמוןהכספיהפוטנציאלאתבחובהטומנת

זכותבמכירתהטמוןהכספיהפוטנציאלאת,תשלוםכנגדשידורשלבמקרהאו

הדבריםלמצבבניגוד.והמאזיניםהצופיםלקהלהספורטלאירוע"מרחוקגישה"

4983,79(1992).Contemp . Probs1155"Goldstein "Copyrightח.
דומהדבריםמצבמתוארבהאשרהעסקייםההגבליםרשותשלהחלטה,45הערהלעילראו50

ערתןבפניומכשוליםכניסהמחסומילהעריםהשניהערוץזכיינישללניסיונותיהםבנוגע
.בארץהשלישיהטלוויזיהשידוריכערמןשידוריולתחילתעובר,10ישראל
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ידיעללמפרסמיםהנמכרתקהללבתשומתמייצרתקשורתגוףבואשרהרגיל
באירועישידורזכויותשלבהקשר,פופולריותבעליתכניםשלרכישהאוהפקה
לגוףהנמכרנתוןמשאבבבחינת,רבהבמידה,היאהקהללבתשומת,ספורט

למעשההבלעדיותמרכיב,כךמשום.השידורזכויותאתרוכשאשרהתקשורת
,הספורטאירועצריכתבאפיקינדירותשלמלאכותייסודליצירתמנוףמשמש

הבלעדיותהשידורזכויותאתשרכשמיעבורהןכספייםרווחיםהשאת,ובעקבותיו
לייצרכדיבלעדיותשלזהבמרכיבישאםספקאולם.האירועמפיקיעבורוהן
שיעורי.בכללותוהתקשורתשוקשלהרצויפניומראהמבחינתייחודימוסףערך

אופחותלהישארצפוייםספורטאירועישלחייםלשידוריםוההאזנההצפייה
למספרומקבילותחופפותשידורזכויותיימכרובהןאשרבנסיבותגם,זהיםיותר

והאזנהצפייהשיעורישלכוללנתחאותו,זהדבריםשבמצבאלא.תקשורתגופי
לכללאפשרעשויזהדבריםמצב.תקשורתגופימספרביןלהתחלקצפויפשוט
,והעקיפיםהישירים,היתרונותומןהרווחיםמןוליהנותלהתבססגופיםאותם

תחרותיותלאפשרעשויאףהדברמסוימיםבמקרים.שידוריםבאותםהטמונים
שבהםמקריםישנם,אכן.הספורטאירועלשידורעובר,פרסוםזמןמכירתלעניין
בחוסרכרוךלהיותעלולתקשורתגופיכמהביןוהמאזיניםהצופיםקהלפיזור
מוצריבהפקתמשאבים,במקביל,משקיעיםנופיםמספרכאשר,חלוקתיתיעילות
למראיתגיוון"שלקיומוכדיתוך,תוכנםמבחינתזהיםאפילואודומיםתוכן
יכוליםמפרסמים,ספורטאירועישלהייחודיבהקשר,שכעיקרוןאףגםכך51,,עין
יעדקהלשלכוללסךלאותולהגיעפרסוםזמןשל"ערוצית-רב"רכישהידיעל

,עדיין,מצטבריםוהאזנהצפייהשיעוריולאותםהספורטבאירועהצופהמפולח
מרכיבשל,קיומוהיעדראו,קיומוהשלכותאתכוללניובאופןמראשלהעריךקשה

,כלכליים-אמפירייםהיבטיםאכןהםאלהכל.הפרסוםעוגתנתחיעל,הבלעדיות
השוניםהבלעדיותהסדרישללגופם,ופרטניתנקודתית,ובדיקהבחינההטעונים
,אולם.לכאןאולכאן,מסמרותבהםלקבועמבקשואינני,שידורזכויותבתחום
בתחוםבלעדיותלהסדרילהתלוותעלוליםאשרהשוניםהחסרונותנוכח,זאתבכל

יסודשליתרונותיוכימוחלטובאופןמראשלהניחניתןאםספק,שידורזכויות
ולבחוןלשקולראויכידומה,אלהדבריםרקעעל.חסרונותיועלעוליםהבלעדיות

שלפרקטיקה,כלליתטדיניותשלוכענייןגורףבאופןהמאפשרתגישהכלהיטב

להכשרתםהצרקהישנהשבהםמקריםייתכנו,אכן.בלעדיותשידורזכויותמכירת
ספורטאירועבהפקתהכרוכותהעלויותכאשר,למשל,כך.בלעדיותהסדרישל

שלמרכיבעלהישענותידיעלרקכךומשוםמאודגבוהותהןושידורומסוים
עלויותאותןאתהמכסהרווחיםלשיעורלהגיעניתן"השידורזכויות"בבלעדיות

השגתידיעלוביןבאירועצפייהעבורפרטניתתשלוםדרישתידיעלבין,זאת)

אולם.(בלבדאחדבערוץהניכריםהצפייהשיעוריבשללפרסומותשיאמחירי

51178-82,37-30(2002.Baker Media. Markets and Democracy (Cambridge.8.].
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אלהובפרט,הפופולרייםהספורטמאירועיניכרחלקלגביהדבריםמצבאיננוזהו

יתרה.מדינהכספישלותמיכהבמימוןאו,מדינתית-פניםבמסגרתהמתנהלים
שידוריכגוןאחדמרכזיתקשורתיבמדיוםבלעדיותזכותשלשקיומהזמןכל,מזאת

נחלשתכידומה,השקעתוהחזראתהספורטאירועלמפיקמאפשרטלוויזיה
אשר,נוספיםתקשורתבאפיקיהבלעדיותהסדרשללהכשרתוהענייניתההצדקה

משלימיםאפיקיםכגון)ראשוןתקשורתימדיוםלאותוחלופימוצרבבחינתאינם
.(האינטרנטרשתבאמצעותדיווחאורדיושידורישל

כנגדאםהיא,זהבהקשרליבוןטעונהאשרהעקרוניתהשאלהגדרכידומה
בקידוםהתומךחלופימודללהציבראוי,"רווחיםהשאתלשםבלעדיות"שלמודל

לשם,שוניםתקשוהתכלישלהגישהזכותלגבי"חלוקתיצדק"שלתפיסה
אותולגביגםולמעשה,רבציבוריענייןבעליספורטאירועישלודיווחסיקור
,דעתילעניות.אירועיםלאותםבנוגעהקהללבתשומתשלתקשורתימשאב

ועלהספורטאירועמפיקידיעלרווחיםהשאתשלהטהורהכלכליהפרמטר

להתחשבראויאשרהיחידהפרמטראיננו,הבלעדיותהשידורזכויותרוכשידי
למספרומקבילותחופפותשידורזכויותמכירת.תקשורתמוצרישלבהקשרבו

הטווחארוכימהיתרונותליהנותהגופיםמןאחדלכללאפשרצפויהשידורגופי
כלאיןבוודאיעצמםהשידורלגופיכידומה.האמורמהסוגבשידוריםהטמונים

זכויותרכישתשלבהקשרבלעדיותמרכיבשלגורפתלהכשרה"קנויהזכות"
הוא,זהבהקשרזכותבתטענהלולהיותעשויהאשרהיחידהגורם.שידור
.רווחיולהשאתציפייהמתוךבהפקתוהמשאביםאתהשקיעאשר,האירועמפיק

ישאכן,וענייןדברלכלפרטיגוףהואהספורטאירועמפיקשבהןבנסיבות
הטמוןהכספיהפוטנציאלימוצהכישלוהציפייהלאינטרסראוימשקללהעניק
,מסוימיםגבולותעד,שכאלהבמקריםגםדעתילעניותאולם.שבהפקתובאירוע

וישיםיסייג,ומבוזרתמגוונתתקשורתיתבסביבה,הציבוריהאינטרסכיראוי
שהדבריםככלבייחוד;האירועמפיקשלהכספייםהאינטרסיםלמעמדגבולות
השקעתואתלכלכלהספורטאירועלמפיקהמאפשרעתידפניצופהבמבטאמורים
כיוחומרקל,זהבנושאמסמרותלקבועמבלי,מקוםומכל.בהתאםהכספית

מעיןמאפייניםבעלגוףהואהאירועמפיקכאשרהדבריםמצבלהיותעשויזה
.הבאבפרקנדוןובכך,ציבוריים

מאפייניםבעליבמשאביםהשולטיםאו/ותפקידיםהממלאיםספורטארגוני.ו
ציבורייםמעין

אירועיםגםכמו,בישראלספורטאירועישלהמרכזייםהמאפייניםאחד,בפועל
ומנוהליםמאורגניםהםכיהוא,שידורלזכויותנושאהמהוויםנוספיםהמוניים

יצירתהיאתכליתםכלאשר,מדינהכספיידיעלנתמכיםחלקם,גופיםידיעל
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,כך.תחרותיספורטכגוןתרבותיחוויהמוצראותוואספקתלהתרחשותמסגרת
,בישראל52לכדורגלההתאחדות'נמ"בעהפקותגלעדיאביב02/1027פ"בה
אתלסווגישכי,ברוןענתהשופטתמפי,אביב-בתלהמחוזיהמשפטביתקבע

לשםמכרזבקיוםאותהלחייב,יוצאוכפועל,מהותי-דוכגוףלכדורגלההתאחדות
כיהייתההמשפטביתעמדת.הכדורגלליגתלמשחקיהשידורוכויותמכירת

ענףפיתוח-באופייהציבוריתלפעילותמכווניםיעדיהכלאשר,ההתאחדות"
,מובהקיםציבורייםתפקידיםממלאתזהובתוקף,וניהולוריכוזו,בישראלהכדורגל

שישוהענייןתכליתה,תפקידיה,מהותהמעצם,כאמור'מהותידו'גוףבגדרהינה
והפונקציהההתאחדותשלומהותהבאופייהבהתחשב",כךומשום,"בהלציבור

הכספיהערךאשר,מדוברבההעסקהבמאפייניגםכמו,ממלאתשהיאהציבורית
שעלהרי,הכדורגלוקבוצותההתאחדותתקציבשלמרכזימרכיבומהווהרבהינו
שהינםלבותוםסבירות,ההפליהאיסור,השוויון,ההגינותכלליאחרלמלאמנת

ההתאחדותשעלהינההמתבקשתהמסקנה,ציבורימשפטשליסודמושכלות
ביתהוסיףכךעל."שידורזכויותבמכירתהכרוךבכלמכרזשלהליךלקיים

מחויבתההתאחדותכימשהוברר.הכלחזותאינוהרווחיםמיקסום"כי,המשפט
אלהנורמותליישםמנתעלמכרזבקיוםגםומכוחןהציבוריהמשפטשלבנורמות
מאלהנמוכיםיהיומכךכתוצאהרווחיהאםשגםהרי,שידורזכויותלמכורבבואה
חובתהמקיוםאותהלפטורכדיבכךאין,מכרזקיוםללאלהשיגהייתהשיכולה

.53"הענייןמנסיבותהמתחייבמכרזשלושקוףשוויוניהליךלקיוםהציבורית
"ציבוריותמעין"נורמותלהטילהמבקשתוואיעיקרוהמשפטביתשלזהניתוח

עלנטלשהואוהתפקידמהותובשל,הספורטאירועאתומנהלהמארגןהגוףעל
פיושעלתוואילנקוטמקוםאיןזהבהקשראםהשאלהאתלעוררניתן.עצמו
להתמקדיש,האירועמפיקהגוףשל"ציבורי-מעין"הבאפיוןלהתמקדבמקום
ידיעלהמסופק,תרבותי-התקשורתיהמשאבשלהציבורייםבמאפייניודווקא
הרחבלציבורישאשר"ההנאהזיקות"אתלגזור,לכךובהמשך,הגוףאותו

בהקשרהראויההעמדהתהאאשרתהא.המשאבלאותובנוגעתקשורתולגופי

תקדין(פורסםטרם)בישראללכדורגלההתאחדות'נמ"בעהפקותגלעדיאביב02/1027פ"ה52

,העליוןהמשפטלבית,הדיןפסקעלערעור.(גלעדיאביבפרשת:להלן)5(2)2003מחוזי
עריכתלאופןהןבהתייחסמסוימותהבהרותבדבר,להסכמההגיעושהצדדיםלאחרנדחה
03/4583א"עראו.השידורזכויותלמכירתהמכרזלניהולהיועץבחירתלאופןוהןהמכרז

(2)2003עליוןתקרין(פורסםטרם)מ"בעהפקותגלעדיאביב'נכישראללכדורגלהתאחדות

3770.
לפסק16-ו10,13בפסקאותהאמוריםהציטוטיםובפרט;52הערהלעיל,גלעדיאביבפרשת53

תקדין,(פורסםלא)חיפהעיריית'נמ"בע1979כלבו('חי)99/8316א"בשגםראו.הדין
הכדורגלמועדוןאתלסווגישכי,גרשוןעודדהשופטקבעבואשר,1576(3)1999מחוזי
וללאבשוויוןלנהוגחובהעליולהטיליש,כךומשום,מהותי-דוכגוףמ"בעחיפההפועל
שלהכדורגלמגרששלהעיתונותליציע"כניסהאשרות"לחלוקתהנוגעבכלפסולההפליה

.המועדון
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ביתעמדת:הבאההנקודההיא,הרשימהאתלסייםמבקשאנישבההנקודה,זה
כגוףלכדורגלההתאחדותשלמהותהנוכחכיהייתהגלעדיאביבבפרשתהמשפט

לנקוטההתאחדותעלוכי,"הכלחזותאינוהרווחיםמיקסום"שיקול,ציבורימעין
הקודמיםבסעיפיההאמוררקעעלאולם.הפליהוהיעדרשוויוןשלמידהאמות
דוגמתגופיםשלבהקשר,שלפיהמסקנהמתבקשתכי,לומרהאין,זורשימהשל

השידורזכויותלמכירת,מכרזחובתשלבקיומהדילא,לכדורגלההתאחדות
כדיכילטעוןניתן.הפליהוהיעדרשוויוןשלנורמותאחרלמלאכדי,(הבלעדיות)

כי,להיותצריךהמחדלבררתכלל,הפליהוהיעדרשוויוןשלנורמותאחרלמלא
שלמרכיבקיוםללאלהיעשותצריכה,ההתאחדותידיעלשידורזכויותמכירת

תקשורתגוףלכל"שידורזכויות"לרכישתשווהאפשרותמתןבסיסועלבלעדיות
אםאף.מתכלהובלחימופשטמשאבהןשידורזכויות,כאמור.בכךהמעוניין

גופילמספר,ומקבילותחופפותשידורזכויותומכירתהבלעדיותמרכיבעלויתור
,זאתבכל,הכספייםרווחיהאתלהשיאלכדורגלההתאחדותמזימנעו,שידור
באופןלקייםההתאחדותשלהכלכליתביכולתהפוגעאינוהדברעודכלכידומה
ללאשידורזכויותמכירתשלהחלופה,בהםשמדוברהספורטענפיאתתקין

.ובחינהשקילהטעונהבלעדיותשלמרכיב

דברסוף.ז

שר'נמ"בע"העםקול"חברת53/73ץ"לבגשניםיובלמלאוכשנתייםלפני
לעיגוןהנוגעבכלומרשימהארוכהמסורתהישראליתהמשפטלשיטת.54הפנים
אתלהבטיחכדיבכךדיאםספקואולם.השלטוןמולאלהיחידשלהביטויחירות
אשר,גורמיםומרובתמגוונת,מבוזרתתקשורתיתסביבהאותהשלבפועלקיומה
שלואכיפההכרה.הביטויחופשעקרוןתכליותשגשוגלשםהכרחיתנאימהווה
מראהעלרבותבהשלכותמלווהתקשורתובמוצריבמידעפרטיותקנייןוכויות
המרכזיתטענתי.הביטויבתחוםהפעילותועלהתקשרותענףשלהרצויפניו

כאשרבחשבוןלקחתישאשרהמנחיםהשיקוליםמנסרתכיהייתהזוברשימה
בעלתהיא,ותקשורתתוכןבמוצרי,"קנייניות-כעין"זכויותשלבקיומןמכירים
השיקוליםממערכתשונהשיקוליםמערכתזוהיוכי,ייחודייםחוקתייםהדגשים
שלכותרתהברוח.במשפטולאעושרעשייתדיניביסודמונחיםאשרהכלליים
הגישהזכותכהריר.י.ש.אבפרשתהדיןפסקשלהסבונייההרילא,זורשימה
ספורטאירועילרבות,ציבוריענייןבעליתקשורתייםמאירועיםהדיווחוזכות

"קנייניות-כעין"בזכויותשיפוטיתהכרה,כךמשום.כספירווחלמטרותהמופקים

יתרהרגישותמתוךלהיעשותחייבת,התקשורתתחוםעלהשלכהלהןישאשר
כלליבאופן.דמוקרטיתבחברהוהמידעהתרבותסביבתשלהרצויפניהלמראה

.871זר"פ,הפניםשר'נמ"בע"העםקול"חברת53/73ץ"בג54
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עניינהאין,הפרטיהמשפטבתחוםהביטויחופשעקרוןשלראויההפנמה,יותר
מתחוםזכותלביןפלונידוברשלהביטויחירותביןישירעימותשלמקריםורקאך

לאותםשיפוטיתברגישותגםעניינהכאמורהפנמה,מזאתיתרה.הפרטיהמשפט
התקשורתבתחוםלפעילותהתשתיתמונחתדרכםאשר,פחותנגלים,רבדים

.והביטוי
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