
וסדות Dביוצריםוזכויות
גבוההלהשכלה

מבואא.

לשינוייםהביאוהאינטרנטורשתהדיגיטליתהמדיההמידע,מהפכת

בעקבותהאחרונים,העשוריםבשנייוצריםזכויותדבינילכתמרחיקי

הורחבחדשות,יצירותעלההגנהתחולתהורחבהאלושינויים

המשטרגבוההן,להשכלההמוסדותעלהנטלוהוכבדהזכויותהיקף

עלהיקףורחבותחדשותהגבלותשלשורההוסיףהחדשהמשפטי

היוצריםזכויותדינישליישומםמזאת,יתרהלימו.דבחומריהשימוש

המותריםלשימושיםבאשרודאותחוסרהכניסדיגיטליתבמדיה

המוסדייםבמשתמשיםבעיקרשפגעמצנןאפקטויצרביצירות

החוק,ובמסגרתמסודרבאופןהפועלים

ופתחהאקדמיים,למוסדותברכהגםעמוהביאהדיגיטליהעידן

טכנולוגיותאפשרויותוהסטודנטיםהמרציםהחוקרים,ציבורבפני

הסביבהוהמחקר,הלימודההוראה,בתחומיתקדיםחסרות

שוטףבאופןלימודלחומריגישהמתןלמשלמאפשרתהדיגיטלית

היאהחומר;ושימוראחסוןבהוצאותחיסכוןלצדומתוחכם,

היכולתאחר;מידעעםוהצלבתומידעשליעילאיתורמאפשרת

האינטרנטרשתבאמצעותאינטראקטיבייםשיעוריםלקיים

במקומותמגוונותלאוכלוסיותהלומדיםציבורהרחבתמאפשרת

לשינויפתחפותחותאלהחדשותאפשרויותשונים,גאוגרפיים

למושגיםחדשהמשמעותונותנותולימו,דמחקרבתהליכימהותי

והקנייתו,הידערכישתכמו

דינישממלאיםהתפקידעלדבאגהלהביטשלאקשהזה,רקעעל

במוסדותמחשבמשולבותמערכותשלהטמעתןבעיכוברוחניקניין

ועלהוראהעלאלהדיניםשלהמצנןהאפקטועלגבוההלהשכלה

עלמגבלותמטיליםטבעםמעצםיוצריםזכויותדיניבכלל,לימוד

שימושעלגםומתמידמאזחלואלומגבלותביצירות,השימוש

שלמכוחןבעבררוככההשפעתןכיאםוהוראה,מחקרלצורכי

ובכללםהחינו,ןמוסדותנאלצובישראל , 2בחקיקהפטורהוראות

צרים,פטורהסדרישלבצלםלחסותגבוהה,להשכלההמוסדות

נמוכה,אכיפהרמתיוצרים,זכויותלנושאמודעותהיעדרשני,מצד

למוסדותאפשרועין,העלמתאףולעתיםההפרותבאיתורקושי

שלהצרהמשפטיהסדלמרותתפקידםאתלמלאגבוההלהשכלה

לאוריתתודהחיפה,אוניברסיטתלמשפטיםהפקולטהבכירה,מרצהלמשפטים.דוקטור

ולחייםקיפניסלברוךהוכרמן,לאיריתבירנהק,למיכאלתודהבמחקר.סיועעלטסה

ועלהערותיהעלארידורלרחלמיוחדת.תודההעינייםמאירותהערותיהםעלרביה

לדפוס.להבאתוהמאמרובהכנתבמחקרעזרתה
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גבוההלהשכלהמוסדותצעדיהם,אתהצראשריוצריםזכויות

הגבוההההשכלהבתחוםההתפתחויותאתלהדביקהמבקשים

נאלציםהדיגיטלית,הסביבהיתרונותאתולנצלהעולםברחבי

מכשילים,אףולעתיםהמעכבים,קשייםשלשורהעםלהתמודד

לאתרהצורךהאינטרנט,וברשתממוחשבותבמערכותהשימושאת

ומתןמשאלנהלהלימו,דבחומריהזכויותמבעליואחדאחדכל

ובפרקסבירבמחירכרישיוןהמוגנתביצירהלשימושהרשאהלקבלת

הלימודיםתכניותשלהדינמיהאופימןכמתחייבקצר,זמן

שימוששלהאפשרותאתרביםבמקריםהופךבאוניברסיטאות,

מספקתהיערכותהיעדרלצדמזאת,יתרה , 3ישימהלבלתיברישיון

קייםחדשים,טכנולוגייםשימושיםלהרשאתלאורמוציאיםמצד

הוראהשלבמסגרתביצירהלשימושהרשאהבמתןמהותיקושיגם

אמצעימהיעדרנובעמענה,לונמצאטרםאשרזה,קושימרחוק,

ניצולואתומונעהיוצריםזכותאתמלאבאופןהמבטיחטכנולוגי

אתחושףהדיגיטליהפורמטהדיגיטלי,ההפצהפורמטשללרעה

ביצירותלכןקודםאפשרייםהיושלאולשינוייםלהעתקותהיצירה

כמוהודיגיטלי,בפורמטליצירהגישהמתןפיזית,במדיהשהוטבעו

המשתמשיםמןאחדכלאצלהיצירהשלשכפול""מפעלכפתיחת

זניחה,בעלותלמקורמושלמיםעותקיםולהפיץליצורהיכול

הטעוןההקשראוליהואוהוראהחינוךלצורכיביצירותהשימוש

שייצרוהמשפטיבמנגנוןהמובנההמתחביטוילידיבאשבוביותר

 ~-היצירהעידוד-יעדםאתלשרתמנתעליוצריםזכויותדיני

 J.H. Reichman & P.F. Uhlir "A Contractuallyזו:במגמהמקיףלדיון

Reconstructed Research Commons for Scientific Oata in a Highly 

. Protectionist Intellectual Property Environment" 66 L. &. Contemp. Prob 

315 ) 2003 (. 

חוקראוהמנדט.ימימאזכנהעלנותרהאשרבריטיתחקיקההיאבישראלהחקיקה

וכן"החוק"),אויוצרים"זכות"חוק(להלן: 2633ג,כרךחא"י ,' 9 "יוצרים,זכות

לאחרונהיוצרים").זכות"פקודת(להלן: 364א,כרךחא"י ,' 924יוצרים,זכותפקודת

 2003-תשס"דזכות-יוצרים,חוקתזכירבנושא:חדשתזכירהמשפטיםמשרדפרסם

:http- )" 2003"תזכיר(להלן: //www.justice.gov.iIINRlrdonlyres/9036550E [ 

EE04-41 B2-B6F9-E30C9F7686FO/0/copyrights.pdt] (Iast visited on 

) 2.11.03 . 

3 01 United States Senate Statement 01 Marybeth Peters The Register 

Copyrights belore the Web-Based Education Commission (106'h 

/ Congress, 2"d Session, July 20, 2000) [http://www.copyright.gov/docs 

) 2.11.03 regstat72000.html] (Iast visited on . 



בוננומיכלאיור:
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השימושוהרחבתאח,דמצדליוצר,כלכליתמריץהבטחתידיעל

 • 4מנגדולימודידעהפצתביצירות,

במאמרימ,ביטויואתהמוצאמדעי,מחקרמייצרתהאקדמיה

הניתנימובטכנולוגיות,וביולוגיימכימיימבחומרימבתכנות, ,בטפרימ

גבוההלהשכלהבמוטדותהמחקראולמרוחני.בקנייןלהגנהכולמ

ובהוראהבמחקררואההמחקרברטיטתאוניהכול.תכליתאיננו

שטביבההיאההנחהבב.דדבלעודדמומבקשתשלובימכלימ

המתכוןהיאאקדמי,מחופשונהניתוהוראהמחקרהמשלבת

המשךאתשיבטיחופלורליטטידינמימחקרשללהתהוותו

אפואמחייבימוההוראההמחקרצורכי .המדעיתההתקדמות

עשירהאינטלקטואליתטביבהתבטיחאשרמיוחדתהתייחטות

אקדמי.חופשעלהמושתתת

יצירהעלהבעלותאולמליוצר.זכויותמקנימיוצרימזכויותדיני

הזכותקרקע.אומכוניתעלמהבעלותשונהיוצרימבזכותהמוגנת

המדעפיתוחשלאנושיהכלללמפעלהיוצרשלתרומתועלחלה

אתהזיןאשרוטכנולוגיתרבותישפתיקונטקטטאותווהתרבות,

כפיליוצרשייכתהיצירההיווצרותה.אתואפשרהיצירהתהליך

האופןבאותובבעלותמהואאיןכיאמלהוריו,שייךשילד

דינישלבמטרתמקשורהלכךהטיבהאחרימ.נכטימשבבעלותמ

היצירה.עידודיוצרימ:זכויות

לאפשרנועדמוגבלתזמןלתקופתביצירהבלעדיותזכויותמתן

מוגבל,זמןפרקלמשךביצירההשימושעבורתשלומלדרושליוצרימ

החברהשמשלמתה/מחיר"הכלל.לנחלתהיצירהתשובשבטופו

שכבריצירותאותןכלשלנגישותןבהגבלתהואזההטדרבגין

עלאשרהיצירהתהליךאתמעכבליצירותהגישהצמצומ . 5נוצרו

קודמותיצירותעלומבוטטואינטראקטיבידינמיהואטבעופי

בכטף,נמדדליוצרימהתגמולהשראה.ומקורגלמחומרלוהמהוות

למדידה.יותרקשהיוצרימבזכויותהכרוךהכדבהחברתיהמחיראך

הואלכימות.קשהוהואמשתמשימשלשונימציבורימבונושאימ

בפגיעההיצירה,חופשבהגבלתהביטוי,חופשבצמצוממתבטא

שידולמירקוליצורללמודאפשרותובמתןההזדמנויותבשוויון

משגת.

הדיגיטליבעידןהוראהלצורכיביצירותשימוששלהטוגיהבחינת

לבחינתמעבדהמהווהזהשימושראשית,טיבות.מכמהמרתקת

טביבתבעיצובהיוצרימזכויותדינישלומתעצמההולךתפקידמ

הביטוי,וחופשהיצירהחופשכגוןערכימעלוהשלכותיהמהמידע,

חשיבותבעלתהיאזוטוגיהשנית,לשוויון.והזכותלחינוךהזכות

ומתמודדימוהוראה,בחינוךהעוטקימלמוטדותעצומהפרקטית

ביצירותהשימושעלהיוצרימזכויותדינישמטילימהמגבלותעמ

היוצרימזכויותדינישמטילימהמגבלותבחינתלבטוף,אלו.לצרכימ

הקשרעלגמאורלשפוךעשויהלימודלצורכיביצירותהשימושעל

הזהירותועלמשפטית,התפתחותלביןטכנולוגיימשינויימשבין

בהגבלותדןזהמאמראלו.לשינויימלהגיבהמשפטנדרששבה

המאמרלהוראה.ביצירותהשימושעליוצרימזכויותדינישמטילימ
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הקשיימאתלטקורופונהזה,שימושלאפשרבצורךבדיוןפותח

ההוראהבתחומשימושימעלהקיימהמשפטיהמשטרשמערימ

בחקיקההצורךעלמצביעהמאמרבפרט.הדיגיטליתובטביבהבכלל,

בטביבההוראהלצורכיביצירותשימושמפורשבאופןתתיראשר

הרצוי.החקיקתיהמודלשלעקרונותיואתומגדירהדיגיטלית,

מרחוקוהוראההשכלהחיגור,עלב.
הזכותראשונה.ממדרגהחשובחברתימכשירמהווימוהשכלהחינוך

אמהחברתיות,הזכויותמןכחלקהישראליבמשפטהוכרהלחינוך

האדמ,לכבודהזכותבמטגרתלהגנהתזכהאמהוכרעטרמכי

 • 6וחירותוהאדמכבודבחוק-יטוד:כמשמעותה

בכללהחינוךשלחשיבותודבבררחבההטכמהשקיימתאף

להקלותגבוההלהשכלההמוטדותזכובפרט,הגבוההוההשכלה

מצדיקזהתמוהמצבבישראל.יוצרימזכויותבדיניבלדבזניחות

ביצירותשימושנעשהלשמןאשרהמטרותשלקצרהתזכורתאולי

באוניברטיטאות.וההוראההמחקרבטביבת

בפרט,גבוההלהשכלהבמוטדותוהוראהבכלל,חינוךלתארקשה

להכשירשכדימובןיוצרימ.בזכויותהמוגנותביצירותשימושללא

בתחומיהקיימימלהישגימאותמלחשוףישהעתידחוקריאת

היכרותכוללתמקצועיתהכשרהכל .והאמנותהטכנולוגיההמדע,

ועמהרלוונטיהמקצועיהתחומשלוהמעשיהתאורטיהבטיטעמ

ההוראהטביבתבתחומ.העדכניימוהטכנולוגיימהמדעימההישגימ

מ,לנתונימידע,למאגריעדכנית,לכתיבהגישהלאפשראפואחייבת

ההשכלההיטטוריימ.למטמכימאוארכאולוגיימלממצאימלתמונות,

הנרכשתוהמדעהתרבותשפת-שפהלימודמחייבתהגבוהה

הקיימות.ליצירותחשיפהשלדברך

מקצועותבעלילהכשירורקאךמיועדאינוהאקדמיהחינוך

הפוטנציאלאתמימושלידילהביאלאדמלאפשרנועדהואאקדמיימ.

מבקשאקדמיחינוךעצמאית.חשיבהבעלאוטונומיכאדמבוהגלומ

ומתןחדשותבעיותזיהוייכולתלפתחביקורתית,חשיבהלעצב

בנוגעטובלנותולפתחאינטלקטואליתעצמאותלעודדמקורי,פתרון

להבטחתחיוניהאקדמיהחינוךזהבמובןך.אחרותלעמדות

 • 8דמוקרטיתבחברההפוליטיבהליךומועילהפעילההשתתפות

ההוראהבטביבתכךכלצורמתביצירותשימושעלההגבלהלכן

החופש-חופשמחייבעצמאיתלחשיבהחינוךהאקדמית.והלימוד

אחרימ;בידינתגלהאוהומצאכברומהנכתבמהולאתרלחקור

למתוחהחופשלצטט;החופשבפרטומימ;ולעלעללקרואהחופש

קיימותיצירותעללהוטיףהחופששנטען;מהעלולערערביקורת

להוטיףאחרות,יצירותעמביחדאותןלהציגשינויימ;בהןולהכניט

לאפשרצריךאקדמיחינוךחדשה.משמעותליצירהולהקנותהערות

הישגיעממתמדתהתחככותשלדיאלקטיתדברךולהתפתחללמוד

גבולותחטרחופשאינוהאקדמיהחופשועיבודמ.הקיימימהתרבות

והבעלותהקנייןגבולותדווקאאינמלוהראויימהגבולותאךכמובן,

בשמדברימאמירתלמשל,-היושרהשלהאתיימהגבולותאלא



האדמ,וכבודהטובלנותפלאגיאריזמ,עלאיטוראומרמ

מבטנקודותשללקיומןמודעותמחייבביקורתיתחשיבהפיתוח

לביטוימגוונותולדרכימשונותלדיטציפלינותאלטרנטיביות,

בטיטשתניחפלורליטטית,לימודטביבתלפתחמנתעלרעיונות,

ולתלמידימלמרצימלאפשרחשובפלורליטטית,לחברהאיתן

מגווןועמדעותמגווןעמהקיימ,התרבותיהעושרעמלהתמודד

תלויהלהיותצריכהאינההלימודבחומריהבחירהלימו.דחומרי

חשיבותבעלתהנההיצירהאמאלאהיצירה,בעלמיהובשאלה

האפשרככלמנותקתלהיותצריכההבחירהבתחומ,הרלוונטילשיח

ברישיוןאחרותאואלוומהגבלותומטחריימכטפייממשיקולימ

שימוש,

דרךפריצותהמידע,בעידןהצורה,גמאלאחשובהתוכןרקלא

מתוקשבת",("הוראהמרחוקהוראהשיטותשלוחדירתןטכנולוגיות

וביעדיה,ההוראהבמהותשינויימחוללומחשב"),מתווכת"הוראה

הלימודטביבת , 9המטר"היא"המדיהמתוקשבתבהוראהזהבמובן

האתגרימעמלהתמודדהתלמידימאתלהכשירנדרשתוההוראה

בכךדילאואחת,העשרימבמאההמודרניתהמציאותשל

שהרינייר,בפורמטהקוראימלציבורנגישהתהיהשאנציקלופדיה

מידעבמאגריהןהנוכחיבעידןהנדרשותהחיפושמיומנויות

באופןלתקשרהיכולתהמידע,ושליפתהחיפושכישורידיגיטליימ,

ולמקדאתרימכתיבתשלזברךמידעלהציגהאינטרנט,ברשתפעיל

מכישורינפרדבלתיחלקכיוממהווימדינמיימ,מידעבמאגריחיפוש

לחומריגישהיקבלושתלמידימהדרישהלפיכ,ךוהלימוד,המחקר

הכרחמבטאתהאינטרנטרשתבאמצעותאודיגיטליבפורמטלימוד

גרידא,נוחותולאפדגוגי

ההוראהולמידה,חיפושכישוריבהקנייתורקאךמדובראין

ההוראהמתהליכימהותישונישונימהמידעבטביבתוהלימוד

והמדיההאינטרנטרשתשחוללוהשינויימהמטורתיימ,והלימוד

רבימשבעיניאף ,ויעדיהההוראהמהותעלמשפיעימהדיגיטלית

ומערכתממדימאדירתשכפולמכונתאלאאינההאינטרנטרשת

הידע,תפיטתעלהשפעתהבידור,מוצרילהפצתבמיוחדמשוכללת

הנתונימעיבודעצמתיותר,הרבהלכתמרחיקהוהמחקרההוראה

 ,הדיגיטליותהמחשבימברשתותהמידעהעברתויעילותהמחשבשל

הטביבהן,סמידעהיצףחדש:אתגרעמהתמודדותמחייבות

מאפשרתהעולמ,ברחבימחשביממיליוניהמחברתהמתוקשבת

שצברהידעאתלהעמידאליההמחוברימהגולשיממןאחדלכל

מידעלאתרניתןשבווירטואלימידעמאגרוליצורהכלל,לרשות

למגווןהגולשאתאמנמחושףהרב-גוניהמידעועניין,דברכלעל

עמלהתמודדהיכולתפיתוחגממחייבאךמבט,ונקודותנתונימ

קריאהיכולתלפתחהמידע,מהימנותאתלהעריךהמידע,היצף

כדיהאינטופיהמידעבמאגרלהשתמשולטנן,לבחורביקורתית,

שינויאפואמחייבתהמידעטביבת ,ןןשימושיידעבטיטליצור

להגדירהיטיבגבוהה,להשכלהמוטדותלעצממשמציבימביעדימ

טלומון:גבריאלזאת

As 1 see it, in this age of postmodem decline of " 

criteria for judgment and decision making, when 

knowledge multiples every couple ofyears, when 

people change their vocations every so often, where 

access to information becomes more important than 

, possession, and where technology is so dominant 

we'd want our graduates to be independent, mindful 

thinkers, skilled in life long leaming, capable of 

intelligently handling complex problems alone and in 

teams, and guided by some social values that transcend 

, 12 " egotistic benefits 

בתכניתלושהוקצההקצרהזמןמטגרתאתפורץהמקווןהקורט

ומציעההשיעורבתומגמשמתנהלתלימודטביבתויוצרהלימודימ,

הטביבהאינטראקטיבי,ולדיוןטוגיותלליבוןעצמי,ללימודמטגרת

הגולשימציבורזניחהבעלותחדשות,יכולותיוצרתהדיגיטלית

 ,העולמברחבישלמותקהילותעמואיכותירציףבקשרלעמודיכול

 ~במדיהביצירותשינויימלהכניטוהיכולתהנמוכותהתקשורתעלויות

/3בע"אשמגרהנשיאשלדינופטקזהלענייןראו ני Exin Lines Bros S,A , 5ו 89

Interlego , ידיעלחדשותיצירותלעודדהרצוןביןאיזון"קייםו: 57ו, 33 ) 4מח(פ"ד

זהומולהמקורית,אוהחדשההצורהאוהמקוריהיבצועהרעיון,לייצורתמריץמתן

המאפשרבמונופולזוכההזכותשבעלשטופהמדיירחבההגנהלהעניקשלאהשאיפה

כאשרמופקע,ובמחירתחרותללאהמוצראתולמכורהציבורחשבוןעלליהנותלו

שבו",התועלתעלעולההמונופולשלהחברתיהמחיר

שלפיתוחןלעודדכדיבוישיצירתועלליוצריוצריםזכותשמתן"אףו: 63בעישם,

שלהתמרוןמרחבבהקטנתהמתבטאשליליאלמנטגםבושישהרימקוריות,יצירות

יוצריםזכותלהגנתשזכובמרכיביםלהשתמשהיכולתנשללת.מאלועתידייםיוצרים

תהלירמתייקרובכרזוזכותבעבורלשלםנדרשיםהםלחילופיןאואח,דיצרןאצל

כדיבושישבכרמתמצהאינויוצריםזכותלהעניקאםשהשיקולמכאן.שלהםהייצור

משוםיוצריםזכותבמתןאיןאםלשקולשישאלאלייצר,הטפציפיהיצרןאתלעודד

עתידיים".פוטנציאלייםביצרניםמידיקשהפגיעה

554בג"ץלמשלראו 6 / פ"דוהטפורט,חתרבותחחינורשרניני"לת""שוחיועמותתו 95

7374ובג"ץראואולםני"לת).שוחיועניין(להלן: 26-25 , 2 ) 3נ( / מנכל"ניפלונים 0

בג"ץוכןפורקצ'יה;השופטתשלדינהלפטקו 4בפטקהפורטם)(טרםהחינוןמשדו

9/  ) 5נו(פ"דהחינןו,משדונידאוותטמונתלידליהויוםעמותת-יתד 00259

ידת).עניין(להלן: 843- 842 , 834

7 osophical Foundations oj ןN. Aloni Enhancing Humanity: The Phi 

) 2002 , Htlmanistic Education (Dordecht 

 . 24בע' , 6הערהלעילני"לת,שוחיועניין

) 1967 , M. McLuhan & Q. Fiore The Medium is the Message (New York . 

O ו, D. Shenk Data Smog: Surviving the 1njormation Giut (San Francisco 

) 1997 . 

 N. Elkin-Koren & E.M. Salzberger Law, Economics and Cyberspaceוו

65-78 ) 2004 forthcoming (. 

 G. Salomon "1ts Not JtlSt the Tooi, But the Educationai Rationaie thatו 2

, COllnts " (Invited keynote address at the 2000 Ed-Media Meeting 

Montreal, June 28, 2000) [http://construct.haifa.ac.il/-gsalomon/ 

) 2.11.03 edMedia2000.html] (Iast visited on . 
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כתיבההכולומעלמידית,ביקורתדעות,החלפתמאפשרימדיגיטלית

לקבליוכלהקורטלאתרקובץשמעלהתלמיד . 13משותפתויצירה

הערות,להעירשיוכלוהמרצימ,ומטגלללימודיממחבריומשוב

טביבהליצורמנתעלמשלהמ.לולהוטיףאוהטקטטאתלשנות

השתתפותהמאפשרתטביבהבמשותף,בהוליצורללמודשניתן

חומריובפיתוחבשינויבגיבוש,בניתוח,ומרצימתלמידימשלפעילה

שימושלעשותחופשיימיהיוהמשתתפימכילהבטיחישהלימו,ד

הלימו.דבטביבתהדברנעשהעודכלביצירות

הזדמנותהאוניברטיטאותבפניפותחתמרחוקההוראהלבטוף,

הפריפריהלתלמידיקורטימלשדרניתןהלומדימ:מעגלאתלהרחיב

-ומוגבלויותנכויותשלשוניממטוגימהטובלותלאוכלוטיותאו

בלימודימלהשתתףכללדברוזוכותואינן-חברתיותאופיזיות

חומריואתהקיימהידעמאגראתלהעמידניתןבקמפוט.הרגילימ

הטפרייההשכלתמ.אתלהרחיבהמבקשימאלושללרשותמהלימוד

המוכתבותהפעילותבשעותרקולאעתבכלזמינההאלקטרונית

הכלכליימהיתרונותלצדותקציב.ניהולאילוציידיעלכללדברו

הפרטשלליכולתומפתחהיאההשכלהציבורית.חשיבותלכויש

בחברהלהשתלבבוהטמונימוהפוטנציאלהיכולתאתלממש

החברתיתלהשתלבותוהמפתחגמהיאהשכלה . 14ולהתפרנט

יכולתועללהשפיעועשויהדמוקרטיבמשטרהאזרחשלוהפוליטית

שוויוןלקיימהחובהלפיכ,ךהדמוקרטיימ.בחיימפעילחלקליטול

לכול,והשכלהחינוולקבלתהזדמנותמתןמצריכהחברתיזכויות

יטודעלשווהבמידהגבוההלהשכלההאפשרותהבטחתגמכמו

כלכלית.וביכולתבמעמדהתחשבותללאויכולת,כישרון

זכויותדי[ישמטילימההגבלותג.

לצורכיביצירותהשימושעליוצרימ

הוראה

מוגנתכיצירהלימודחומרי . 1

עלחלימיוצרימזכויותדיניולהוראה?יוצרימזכויותלדינימה

לימודחומריומוזיקליות.דרמטיותאמנותיות,טפרותיות,יצירות:

טפרימ,מאמרימ,למשלכמומוגנת,יצירהלהוותעשויימרבימ

וצילומימ,שקופיותמחשב,תכנותמ,תרשימיטבלאות,דעת,גילויי

לימודחומריוקליפימ.טרטיממ,מוזיקלייקטעימוידאו,קטעי

אתרלמשל:אחת.מוגנתמיצירהמיותרמורכבימלהיותעשויימ

יצירות(המהוויממחשבותוכנותטקטטימלכלולעשויאינטרנט

יצירה(המהוויממטוועיצובגרפיקהאיורימ,מ,צילומיטפרותיות),

דרמטיות.יצירותהמהווימוטרטוניממוזיקליימקטעימאמנותית),

בנפר.דהרשאהמחייבהיצירותמןאחתבכלהשימוש

רישיוו?מחייבימשימושימאילו . 2

לאור)המוציאכלל(דברוהזכותלבעלמקנהיוצרימזכויותחוק

עותקימבציבורלהפיץהיצירה,אתלהעתיקהבלעדיתהזכותאת
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בפומביהיצירהאתלבצעראשון,פרטומפורטמהשטרממיצירה

מוגנתהכלכליותהזכויות.לצד 15בחוקכמפורטהיצירהאתולעבד

למנועזכותווכןלותיוחטשיצירתוהמחברשלהמוטריתזכותוגמ

ביצירהשימושכל . 16בכבודולפגועהעלולבאופןהיצירהשינוי

למעטהיוצרימ,זכותמבעלרישיוןמחייבהללוהדרכיממןבאחת

מןרבימלהתיר.בחרשהמחוקקהשימושימבגדרנופלהואאמ

רישיון.לחייבעשויימהוראהלצורכיהלימודבחומריהשימושימ

הוראהלצורכייצירהשלפומביביצוע 2.1

הקרנהאומוזיקליותיצירותשלהשמעהטפרותית,יצירההקראת

לביצועהבלעדיתהזכותאתלהפרעלולימרשותללאטרטשל

בנטיבותתלויהתהיההפרהמהווהכאמורשהקרנההקביעהפומבי.

אמגמהפרהמהווהאשררישיוןללאלהעתקהבניגודההקרנה.

הפרתמהווההרשאהללאהיצירהביצועהפרט,ברשותנעשתה

ן.דבפומבינעשהאמרקיוצרימזכות

ביצועמהווהבאוניברטיטההרצאהבמטגרתטרטשלהקרנההאמ

"פומבי"יהיהביצועמתימגדיראיננוהחוקרישיון?המחייבפומבי

) In Public (. אתבוחנימיוצרימזכויותדבינישהתפתחוהמבחנימ

נעשהאמפומביייחשבביצועלמשל,הקהל.אופיואתהמקומאופי

מזדמןלקהלדהיינולציבור,פתוחשהואזהבמובןציבוריבמקומ

העברתגמ . 18מלוןשללוביאוקפהביתקניון,כמו-אנשימשל

בתיידיעלהוגדרהפרטי,חלללכאורהשהממלון,לחדרישידורימ

כאשרהקהל.אופימבחןפיעלוזאתפומבי",כ"ביצועהמשפט

חדשותהמתחלפימושונימזרימ"אנשימבפניבביצועמדובר

לעומתאמ . 19פומביכביצועלהגדירוהמשפטבתיייטולבקרימ"

משפחהבניחברימ,קבוצתבפניפרטית,בהתכנטותמדוברזאת,

לראותהנטייהתהיהאישית,הזמנהפיעלשהתכנטהחבורהאו

פרטית-בהתכנטותמדוברכאשרשגמאלאפומבי.שאינוביצועבכו

להיחשבעלולהביצועעטקי,אופיבעלתההשמעהאממשפחתית,

עלהטעיףאתבישראלהמשפטבתיהחילולמשלכופומבי.ביצוע

מוזיקההשמיעואשרתקליטנימועלאירועימאולמותכגוןעטקימ

 • 20משפחתיימובאירועימבשמחות

במוטדהנלמדקורטבמטגרתלתלמידימבהקרנהמדוברכאשר

וטגורהפרטיתבהתכנטותמדוברכילטעוןניתןגבוהה,להשכלה

המתקיימותההרצאותתלמידימ.שלומוגדרתקבועהקבוצהשל

אלאהרחבלקהלכללבדרופתוחותאינןגבוההלהשכלהבמוטדות

המתפרנטמטחריעטקאיננהברטיטההאוניבלב.דהמוטדלתלמידי

ביצירותוהשימושיצירות,שלפומביותמהשמעותאומהקרנות

לצורכינועדכללודברומזדמןלהוראה,אגביהואהשיעורימבמטגרת

בארצות-הבריתהמשפטילמצבהשוואהשני,מצדבלדב.המחשה

היוצרימזכויותחוקהפוכה.במטקנהלתמוועלולהזהבנושא

לביצועהבלעדיתהזכותאתהואאףהמקנה 1976משנתהאמריקני

רקהוראה.ולצורכיהשיעורבמטגרתלהקרנהפטורמעניק 21פומבי

בידינעשתהשההקרנה(לרבותהטעיףשמגדירהתנאימבהתקיימ



הוראהולצורכיבכיתה,פנימ-אל-פנימשיעורבמסגרתהמרצה,

מאתברישיוןצורךללאגממותרתכאמורהקרנהתהיהבלדב),

שלפיוחריגקובע 23האנגליהדיןהשוואה,לשמ , 22היוצרימזכותבעל

בפניהשיעורלמטרותחינוכי,במוסדאדמבידייצירה,שלביצוע

הקשורימאחרימומאנשיממתלמידימממורימ,המורכבקהל

 , 24פומביביצועאיננולמוס,דבמישרין

ולפטורהישראלישבחוקהחסראתלמלאמוצע 2003בתזכיר

הצגתשלבמקרהחינוך,מוסדשלפעילותובמהלךפומביביצוע

אוהוראהלמטרותהצגתהעלרקהפטוריחולאור-קוליתיצירה

 , 2Sבחינה

מקורותוקובציעותקים 2.2

קטעאוציורמאמר,שלצילומ(כגוןיצירהשלעותקימהכנת

רישיוןללאנעשתהאמהפרהלהוותעלולהבשיעורלחלוקהמשיר)

הלימודחומראתהכולליממקורותקובציהכנתהיוצרימ,זכותמבעל

משמשימהמקורותקובציהפרה,להוותהיאאףעלולהשבסילבוס

הקריאהחומרלריכוזהעולמברחביגבוההלהשכלהבמוסדותמרצימ

קובציהלימו.דלחומרילתלמידימיחסיתנוחהגישהולמתןבקורס,

וחוסכימשונות,מיצירותקצרימקטעימכללדברךכולליממקורות

אתולצלממקורותשלגדולהכמותלאתרהצורךאתהתלמידמן

בנוגעבמיוחדצרפטורמגדירהחוקבעצמו,הרלוונטיימהקטעימ

ספרותיתמיצירהקצרימקטעימפרסומעלהחלמקורות,לקובצי

המחמירימבתנאימעמדשהקובץובלדבספר,לבתיהמיועדבאוסף

קצרימקטעימיכלולהקובץכינדרשהיתרבין , 26הסעיףשקובע

בבתילשימושבפרסוממנתכוונולאאשרספרותיותמיצירותבלדב

וכייוצרימבזכותמוגנותיצירותיכלוללאהקובץעיקרכיספר;

 ~משנייותרשנימחמשבמשךיפרסמלאהקובץשללאורהמוציא

אלפימאותבידי"לינוקס"ההפעלהמערכתפיתוחכמובןהיאלכךהבולטתהדוגמה 13

האקדמיהמודליישוםמאפשרתהאינטרנטרשתמסויםבמובןהעולם.ברחיבמשתמשים

האקדמיה:לכותלימחוץגםפעולהשיתוףתוךידעבסיספיתוחשלהמסורתי

112 " Y. Benkler "Coase's Penguin, or, Linux and The Nature ofthe Finn 

369 ) 2002 ( . Yale L. J . 

 . 6הערהליעלידח,ענייןראו 14

ואלוכלכליות,זכויותשבעהוגדרו 2003לתזכיר 10בס'יוצרים.זכותלחוק ) 2 ( 1ס' 15

נגזרתיצירהעשייתהציבור,לרשותיצירההעמדתשידור,פומבי,ביצועהעתקה,הן:

מחשב).ותכנתאורקולית,יצירהתקליט,(לגביוהשכרה

יוצרים.זכותלפקודתא 4סי 16

היוצריםזכותלחוק 35בס'רחבבאופןמוגדרביצועיוצרים.זכותלחוק ) 2 ( 1ס' 17

360ע"א(ראוהמחייבהאנגליבנוסחו / פ"דעב"מ,ייטמןגלדיתניעב"מסטררקסי 83

 "' Perfonnance' means any acoustic representation of : ) 346- 345 , 340 ) 3מ(

, a work and any visual representation of any dramatic action in a work 

" including such a representation made by any mechanical instrument . 

1343 )'צנ(בבש"א / רקלטרתלתקלייטםהישראליתהפדצריהניהסלוליםקיבץו 99

שלבתביעתןהמשפטביתדן , 3297 ) 3 ( 1999מחוזיתקדיןפורסם),(טרםבע"מ

מוזיקההשמעתכיבטענהאירוח,חדריהמפעילהסולליםקיבוץנגדהתקליטיםחברות

היתרביןפומבי.ביצועמהווהבקיבוץהאירוחשבחדריוהטלוויזיההרדיובמקלטי

אקטיבימעשהעשההוא"ואםהנתבעשלמעשיואתלבחוןישכיהמשפטביתמציין

לאספקתהצטמצמושמעשיואוהיצירהיבצועאתלשמועלאחריםלאפשרע"מכלשהו

כמובןבוחןאינוזהמבחן . 3301בע'שם,דין".ע"פהנעשיםשידוריםלקליטתמכשיר

הדלקתהנתבע.בידי ) Perfonnance (ביצועהיהאםמגדיראלאהביצוע,פומביותאת

מיבידיולאהרדיואתשהדליקמיבידיביצועמהווהלמוזיקההאזנהלשםהרדיו

כלבידינעשההיבצועאםלכןטלוויזיה.מכשירלוהשכיראוהרדיואתלושמכר

לאאזימרכזית,שידורמערכתבאמצעותולאאירוח,בחדריהאורחיםמןואחדאחד

פומבי"."ביצועכאןאיןוממילאהאירוח,חדריבעלבידי"ביצוע"כלנעשה

6751בהמ'למשל 18 / ששידורנפסק , 263עחפ"מדבררה,מלרןניחביעב"מאקרם 71

פומבי.ביצועהנומלוןבלוביטלוויזיה

1000 )א"ת(ע"אלחוק; )ג() l(2סי 19 / היבךהפדצריהלשהישראליניהסניףבלרמרס 80

לחדריהםברדיומרזיקה(שידרר 156תשמ"ב(ב)פ"מהקתליטים,תעישיתלשלארמית

90117 )א"ת(ת"אפומבי);ביצועהנההמלוןאורחישל / (לאקחנירדנהאקר"ם 99

מהווהבמספרהרדיוממקלטמוזיקה(השמעת 343 ) 4 ( 2002שלוםתקדיןפורסם),

ומזדמן).מתחלףהקהלשכןפומבי,ביצוע

1975 )א"ת(ת"אלמשל 20 / נפטרןניאלומיתיכרניתיםלמרסיקההישראליתהפדרציה 99

נפטרן);אלומיעניין(להלן: 2180 ) 2 ( 2002מחוזיתקדיןפורסם),(לאעב"מיםבת

25 )א"ת(ת"א / נשראטלניטסניעב"מקולטרתלתקלייטםהישראליתהפדצריה 98

 • 2668 ) 1 ( 1998מחוזיתקדיןפורסם),(לאבע"מ

21 110 § . 17 U.S.C :יוצרים").זכויותדבברהאמריקני"החוק(להלן

יוצרים.זכויותדבברהאמריקנילחוק 110 ) 1 (ס' 22

23 34 . Copyright, Designs and Patents Act 1988, s ):דבברהאנגלי"החוקלהלן

יוצרים").זכויות

וצרים.יזכויותדבברהאנגלילחוק ) 3 ( 34ס' 24

 . 2003לתזכיר )ג( 35ס' 25

יוצרים.זכותלחוק ) IV)(l ( 2סי 26

 25המשפט
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המוגדרשהפטורמאליומובןאח.דמחברשלמיצירותיוקטעימ

להשכלהבמוטדותהקיימימלצרכיממענהנותןאיננוזהבטעיף

קובצישללאורהמוציאטפר,בבתיהקיימלמצבבניגודגבוהה.

לאורמוציאאיננוכללדברךגבוההלהשכלהבמוטדותמקורות

הטטודנטימ.אגודותרבימבמקרימאועצמו,המוטדאלאמטחרי,

לשנהמשנההמתעדכניממקורותבקובציומדוברהואילבנוטף,

גמשייכללוהנמנעמןלאבקורט,הלימודבחומרלשינויימבהתאמ

שלפיהלדרישהבניגודמחבר,אותושלמיצירותיוקבועימקטעימ

מחברשלמיצירותיוקטעיממשנייותריפרטמלאלאורהמוציא

נכללזהישימובלתיאנכרוניטטיטעיףשנימ.חמשבמהלךאחד

החוקמנוטחלהשמיטוהראויומן , 2003לתזכיר )ב( 35בטעיף

כהטדרלהתפרשעלולהתנאימומרובההצרהפטורשכןהחדש,

בשלהוראהלצורכימקראותהכנתמפורשבאופןלפטוריששלילי.

היצירותבשוקהפגיעהוהיעדראח,דמצדההוראהלתהליךחיוניותן

מןקצרימקטעימכללבדרךכוללותוהמקראותהואילשני.מצד

שלהכללתואףהמקורית.ליצירהתחליףמהוותהןאיןהיצירה,

מכירותיועללהשפיעצפויהאיננהבמקראותעתמכתבשלממאמר

מנוילרכושצפויאיננוממילאבקורטטטודנטשכןהעת,כתבשל

שהתפרטמבמאמרלעייןמנתעלרקהגיליוןשלעותקאוהעתלכתב

קטעימלהעתיקממילארשאיהטטודנטיממןאחדוכלהואילבו.

המוטדמןלמנועטיבהאיןעצמי,לימודלצורכימיצירותקצרימ

במרוכז.זאתלבצעלתלמידימלטייעגבוההלהשכלה

העתקהולפיהלכאורה,יותר,רחבהפטורהוראת 2003בתזכיר

ששימוש"ובלדבמותרות,תהיינההוראהלמטרותנגזרתויצירה

 ) 2 (השימוש,היקף )ו(לאלה:היתר,ביןלב,בשיממוצדקכאמור

טבירהאפשרותשלקיומה ) 3 (החינו,ךמוטדשלפעילותומטרת

כוללשנבחרהנוטחהצערשלמרבהאלא . 27לשימוש"רשותלקבל

שבהמלמצבימהפטורהגבלתמתוכן.הפטוראתלרוקןשעלולתנאי

שכןהטעיף,אתלמעשהתייתררישיוןלקבלתטבירהאפשרותאין

רישוימנגנוןלהציעיחטיתבקלותהזכויותבעליכולתמידכמעט

הוזילהאינטרנטרשתשבהבמציאותבעיקרנכוןהדברדורש.לכל

ומאפשרתוהתקשורת,הצדדימאיתורעלויותאתניכרתבמידה

 • 28זניחהבעלותזכויותשלואוטומטייעילניהול

מוצעלאשבהמלמצבימהוראהלצורכיהפטוראתבצמצמו

שימוששלמאודצרהגישה 2003תזכירמאמץליצירה,רישוימנגנון

הוגן·

רכישתמאפשרשאינושוקכשלשישלמקרימרקהפטורהגבלת

מבטאתהיאיוצרימ.זכויותדינישלמטרתמאתמחטיאהרישיון,

זוגישההפטור.טעיפינועדושלשמןהמטרותשלצרהתפיטה

היעילהההקצאהאתישיגוחופשיבשוקהפועלימצדדימכימניחה

החוזיימבהטדרימלהתערבהצדקהאיןולכןהמשאבימ,שלביותר

רישיונותלמכורמוכןהזכותבעלאמזוגישהפיעלשביניהמ.

זוגישהכאמור.רישיוןירכוששהמשתמשמניעהאיןשימוש,

ובעליחופשי,שוקאיננוהיצירותששוקהעובדהמןמתעלמת

 26המשפט

הרוחני.הקנייןדינימכוחלהמניתןאשרמונופולעלנשענימהזכויות

מתןהצדיקואשרמטרותמאותןלנבועכןאמצריךהפטורהיקף

היוצרשלהזכויותאגד . 29מלכתחילההיוצרימזכותלבעלמונופול

אתמשרתהזכותמתןשבהממקרימלאותממוגבללהיותצריך

עולמוהעשרתהיצירהעידודדהיינוהיוצרימ,זכויותדינישליעדמ

לצורכיהשימושאתלהגבילעלולההיוצרימזכותכאשר . 3הידעס

מוטדותשלפעולתמאלו.יעדימלטכלעלולההיאוהוראהלימוד

לפיכך,לעוד.דמעוניינתהחברהאשרפעילותהיאוהוראהחינוך

לימו,דלעודדמנתעליותררחבלהיותצריךהוראהלצורכיהפטור

למקרימורקאךלצמצמואיןמקרהבכלוהכשרה.אופקימהרחבת

רישוי.מנגנוןהיעדרשל

רישיוומחייבשאינוהוראהלצורכישימושנ,

בקבלתצורךללאביצירהשימושימהחוקמתירמטוימימבמקרימ

הוראותשלמצומצמתשורהלצדהיוצרימ.זכותמבעלהרשאה

חקיקתיתטכניקהגמיוצרימזכויותדינינוקטימ , 31טפציפיותפטור

להגדירממבלישימושימשלשלמהקשתרחבבאופןהמתירהאחרת,

 ) Fair Dealing (הוגןטיפולשל-הרחבהההגנהטענתזוהימראש.
איןטל"."טענתהנהזוהגנהטענת .) Fair Use (הוגןשימושאו

קריטריוניממגדירהאלאמראש,מוגדרותפעולותעלחלההיא

לדיון.יגיעאשרומקרהמקרהבכללבחוןיידרשוהמשפטבתיאשר

יוצרימזכותכהפרתיראולאכיבישראלהחוקקובעלמשל,כ,ך

טקירהבקורת,מחקר,עצמי,לימודלשמביצירההוגןטיפול"כל

 • 32עיתונאית"תמציתאו

בצמצומ.ההוגןהשימושטענתאתפירשובישראלהמשפטבתי

להוכיחהנתבענדרשההוגן""השימושמהגנתליהנותשיוכלכדי

שעשההשימושכילהוכיחעליוראשית,מצטברימ:תנאימשני

השימושהיקףכיושנית,בחוק,המנויותהמטרותלאחתהיהיבצירה

 • 33הוגןהיההמקוריתביצירה

שימושימעלההוגןהשימושהגנתשללהחלתההמרכזיהמכשול

מגדירהחוקהשימוש.מטרותשלהצרהההגדרההואהוראהלצורכי

ביקורת,מחקר,עצמי,לימודלגיטימיות:כמטרותבלדבמטרותחמש

זולהוראהשניתנההפרשנותפיעלעיתונאית.תמציתאוטקירה

טגורה"."רשימההנהבחוקשהוגדרוהמטרותרשימתבפטיקה,

אלהמטרותלגדרנופלאיננוביצירהשנעשההשימושאמכלומר

שלחטרונהכמובןבולטזוברשימה . 34הוגןהשימושייחשבלא

לעשותמותרלשמןאשרהלגיטימיותהמטרותכאחתה"הוראה"

מותיר 2003תזכיר . 35הוגןבהיקףשיהיהובלדבביצירה,שימוש

 • 36כנועלזהמשפטימצב

להיחשבהשימושעשויעצמילימודהיאהשימושמטרתכאשר

זכויותדינישלמטרתמאתכמובןמשרתעצמילימודהוגן.שימוש

צילומלכןופיתוח.יצירהתהליכילעידודלתרומועשוי-היוצרימ

לימודלצורכיתלמידבידישנעשהטפר,מתוךעמודיממטפרשל

חוברותשללאורהוצאהאולמהוגן.שימושלהיחשבעשוי-עצמי



לצורכינעשהאמגמשונימ,ממקורותעותקימהכוללותערוכות

המבצעאחרבגורממדוברכאשר . 37עצמילימודיהווהלאהוראה,

צילומ,חנויותאו 38ספריותלמשל,כמו,התלמי,דעבורהצילומאת

 • 39ההוגןהשימושמהגנתליהנותהללויוכלואמספק

קובציבהכנתשעסקההמרכזיותהפרשיותבאחתלמשל,כ,ך

הצילומחנויותרשתבאמצעותלימודכחומרלשימושמקורות

פסקבארצות-הבריתלערעורימהמשפטבית . Kinko'sהאמריקנית

לצורכישימושהיההתלמידימבידיבאנתולוגיותשהשימושאףכי

 • 40מסחרלצורכיהיהביצירות Kinko'sשעשתההשימושלימו,ד

ראויזההאיןחוק,פיעלמותרתההעתקהמטרתאמשני,מצד

שלשליחו-אחרבידינעשהההעתקהשלהטכניהביצועשכאשר

ישטעמאיזהלאסורה?ההעתקהתהפוךלא-המורשההמעתיק

ברוחדברימבעצמו?היצירהצילומאתיבצעתלמידשכלדברישה

 Princeton University Press v .בפרשתהמיעוטשופטהביעזה
. 4 1 Michigan Document Services, Inc , בהכנתהיאאףשעסקה

בידיסטודנטימשלמקורותלקובצייצירותשלמצולמימעותקימ

יוצרימזכותשלבהפרהמדוברכיפסקההרובדעתמסחרי.גוף

 ,) Martin (מרטיןהשופטאךהוגן,השימושמהגנתנהניתאיננהאשר
יישוממהווהסטודנטימעבורעותקימצילומכיפסקמיעוט,דבעת

להתירו.ישולכןהמסורתי,הלמידהתהליךשלמודרני

בידיהעתקהלביןעצמאיתעותקימיצירתביןזוהבחנהאגב,

כאשרמרחוק.הוראהשלבמערכותמחשיבותהמעטמאדבתאחרימ

לאתרהגולשסטודנטכלהקורס,באתרמאמרשלעותקנשמר

ביצועבעצמהמאמרשלזמניעותקעצמאיבאופןלעצמויוצר

עותקליצורגמיכולרבימובמקרימבמאמר,והעיוןהגלישהפעולת

המאמרמשלוחאוהאישיבמחשבושמירתוידיעלהמאמרשלקבוע

הוגן,שימושמהגנתליהנותעשויימאלהשעותקימאףלמדפסת.

להגנה.האקדמיהמוסדשלפעולותיותזכנהלא

בישראל.המשפטיהמצבשלייחודואתלזכורחשובלבסוף,

אךהוראה,לצורכימיוחדותפטורהוראותנקבעוהאמריקניבחוק

לנוכחזה,רקעעלמקבילה.פטורהוראתאיןהישראליבמשפט

יצירה,לתהליכיכמנוףהוראהלעודדיוצרימזכויותדינישלמטרתמ

זכותבחוקשהוגדרהפטורשליותרמרחיבהפרשנותלאמץראוי

עצמי.ללימודיוצרימ

החוק,שמנההמטרותאחתלשמייעשהשהשימושבכךדילא

מודגרימקריטריונימבהיעדרהוגן.ביצירהשהטיפוללהראותישאלא

אתבישראלהפסיקהאימצההטיפול""הגינותלבחינתבחוק

זכויותבחוקועוגנוהאמריקניתבפסיקהפותחואשרהמבחנימ

ואופיו,השימושמטרתהמ:,ואלון 976בשנתהאמריקניהיוצרימ

היצירהלכללבנוגעהשימושהיקףהמוגנת,היצירהשלטבעה

המוגנתהיצירהשלערכהעלהשימושהשפעתולבסוף,המוגנת,

 • 42שלההפוטנציאליהשוקעלאו

שנעשההשימושאמהמשפטביתיבחןהשימושאופיבמסגרת

וכןרווח,למטרותשאינושימושהואשמאאומסחריהנוביצירה

אחרימערכימלקדמכדיבוישאשריצירתיבשימושמדובראמ

ייטהיותר,מסחריאופייישאשהשימושככללחברה.החשובימ

 ~הואשימושמתיהשאלה . 43הוגןכבלתיאותולסווגהמשפטבית

 . 2003לתזכיר )א( 35טי 27

 Texaco v. American Geophysicai Union, 116 S .פרשתהיאזהלמצבדוגמה 28

) 1995 ( 592 . Ct :להלן)American Geophysicai case (, המשפטביתדןשבה

מכתבישוניטמאמריםשלאחדעותקיצירתאםבשאלהבארצות-הבריתלערעורים
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 Wiiiiams & Wiikins Company v. The Uniled Stales, 420 U.S .הוגן:שימוש

הדיןפסקאתאבחןלערעוריםהמשפטבית .) Wiiiiams case(להלן: 376 ) 1975 (

 Copyright (לאורהמוציאיםשלהרישוימנגנוןשלהקמתושלאחרבנימוקהעליוןשל

Clearance Center ( למנגנוןרישיוןקבלתללאלהעתקההצדקהכלעודאין)הרישוי

:http (ב:ראו //www.copyright.com](lastvisitedon2.11.03 [. 

נטיבותבהינתןמאפשר,שהחוק(פעולות Excuseביןגורדוןמבחינהזהבהקשר 29

שהחוק(פעולות Justificationלביןלעודד),מבקשאינוכיאםבשוק,מטוימות

רישיון,לרכישתהאפשרותאוהעטקה,עלויותשצמצוםבעודלכן,לעודד).מבקש

עלישפיעולאאלושינויים , Excuseשלבמקרהשניתןהפטוראתלעקרעשויים

 W.J. Gordon "Excuse andלעודדן.מבקששהחוקפעולותלבצעההצדקה

Justification in the Law ofFair Use: Commodification and Market 

-Perspectives" The Commodijication ojJnjormation (The Hague, N. Elkin 

149-192 ) 2002 ,. Koren & N. Weinstock Netanel eds . 

ראו: ." Pub1ic Benefit Approach "האמריקניבמשפטמכונההוגןלשימושזוגישה 30

) 1989 , P. Goldstein Copyright: Principies, Law and Praclice (Boston . 
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2687רע"א 33 / עבג).עניין(להלן: 270 , 251 ) 1מח(פ"דידטני,רלוטחברתניבנע 92

שם.שם, 34

 ,-1984תשמ"דומשדרים,מבצעיםזכריותלחוק 4בטישהוגדרהפטורכילצייןראוי 35

הוראה.לשםביצירהשימושגםוכולליותר,רחב

 . 2003לתזכיר 22ט' 36

רהפצהלאררהצואהמשלכניבע"מטפירםהרצאתשקרןבתי 1548/94 )א"ת(ת"א 37

שקרן).בתיעניין(להלן:במערכת)שמרר(עותקפררטם)(לאעב"מ,

 , Wiiiiams case, supra note 28ב:נפסקטפריותידיעלהנעשהצילוםשלבהקשר 38

מאמריםבספריותיוהמציג The National1nstitutes of Health (NIH (כי

המיקרופילים,מנגנוןבאמצעותיוצריםבזכותהמוגניםרפואייםעתבכתיבשהתפרסמו

מתיר 2003לתזכיר )ב( 36ס'ההוגן.השימושלהגנתוזכאייוצריםזכותמפראינו

ובלדבאחר,אדםעבורבארכיון,אובטפרייהמצויממנהשעותקיצירהשלהעתקה

דין.פיעלמותרתאדםארתוידיעלשההעתקה

 . 37הערהליעלשרקן,ביתעניין 39

40 BasicBook,lnc. v. Kinko s Graphics Corporalion, 758 F.Supp. (S.D.N.Y 

1522 ) 1991 . 

41 Princeton University Press v. Michigan Docllment Services, lnc., 99 F.3d 

) 1996 . 1381 (6'h Cir . 

 • 33הערהליעלבנע,עניין 42

הוגן.בשימרששמדוברבקביעההדבריתמוךמסחרי,שאיננובשימושמדוברכאשר 43

 Sony Corporation oj America v. Universai City Studios ,בפרשתלמשל,

) 1984 ( 417 . 464 U.S הקלטת)באמצעותיוצרים,בזכותהמוגנותטלוויזיהתכניות

 , Time Shiftingיותר,נוחבזמןבתכניתלצפותמנתעלביתי,לשימושוידאומכשיר

אופיכיהמשפטביתפסק , 33הערהלעילבנע,בענייןמנג,דהוגן).שימושמהווה

נועדאלאהיצירה,שלהסאטירילאפקטתורםאיננודאקדונאלדשלדבמותוהשימרש
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היתרביןהכוללתרחבהופרשנותלפרשנות,כמובןנתונהמסחרי

שללסיווגולהובילעלולההנאה,טובתוהפקתבהוצאותחיסכון

מסחרי,כשימושהוראהלצורכיהשימוש

אתחוסמתאיננהמסחריבשימוששמדוברהעובדהזאת,עם

מדובראםגם , 44הוגןכשימושבויכירהמשפטשביתהאפשרות

ותרומהיצירתיותבוישאםלבחוןישעדייןמסחרי,בשימוש

מטרותויקדםיותריצירתיאופיהשימוששיישאככלחברתית,

לסווגוהמשפטביתייטההמקורית,היצירהשלמאלושונותחדשות,

לחלוטיןזהיםעותקיםיוצרכשהמעתיקכללדברךלכןהוגן,כשימוש

כאשרלמשלהמקרהזהוהוגן,שימושהדברייחשבלאלמקור

מאמריםשלעותקיםמכינהופיתוחבמחקרהעוסקתמסחריתחברה

חוסכיםהמקורי,למאמרמושלםתחליףהמהוויםהעותקיםשלמים,

ומונעיםתשלום,תמורתהמאמריםאתלרכושהצורךאתלחברה

 , 45לוזכאישהוארווחהיוצרמן

להפרהאחריות . 4

מהווהרישיון)ללאבשיעורסרטהקרנת(כגוןביצירההשימושאם

בפועלשביצעמיעללהפרההאחריותתחוליוצרים,זכותהפרת

זהבהקשרלחולעלולהבנוסף,המרצה),כלל(דברךההשמעהאת

אםלמעטכמעבי,דגבוההלהשכלההמוסדשלמוסדית,אחריות

ובניגודעצמודעתעלפעלוהמרצהההפרה,למניעתפעלהמוסד

עלולהמסוימיםבמקרים , 46האוניברסיטהלהנחיותאולתקנון

הוראותהישראליבחוקעקיפה,באחריותלחובהאוניברסיטה

התיראו 47בהפצהחלקשנטלמיעלעקיפהאחריותהמטילות

מפרהשהיאבידיעה 48היצירהשלפומביביצועהפרטיתלתועלתו

פעולותנקיטתכגוןדבר,אי-עשייתזה,לעניין , 49יוצריםזכויות

 , 50הרשאהלהוותעלולההפרהפעולותלמניעתוהזהרה,הסברה

מכוחגבוההלהשכלההמוסדעלאחריותשתחולייתכןבנוסף,

ביתידיעללאחרונהאומצהאשרהתורמת,האחריותדוקטרינת

זה,במקרהגםפטנט),הפרתשלבהקשרכי(אםהעליוןהמשפט

סייעכילהוכיחצורךיהיההמוס,דעלאחריותשתחולמנתעל

שהואתוךלכך),האמצעיםאתהעמיד(למשלההפרהלפעולות

בניאינםמספקשהואהאמצעיםעודוכלההפרהפעולותעליודע

 , 51מפרשאיננואחרמשמעותישימוש

והוראהיוצרימ.זכויותד

הדיגיטליבעידו
גבוההלהשכלההמוסדותעלחדשיםקשייםמעריםהדיגיטליהעידן

מטיליםהיוצריםזכויות,דינייוצריםזכויותלניהולשנוגעמהבכל

ההוראהבסביבתביצירותהשימושעליותררחבותהגבלותכיום

הובילההמידעמהפכתראשית,סיבות,מספרבשלוזאתהדיגיטלית,

באופןהרחיבואשרהרוחני,הקנייןדבינילכתמרחיקילשינויים

עלחליםלמשל,יוצריםזכויותדיניתחולתם,היקףאתמשמעותי
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הגבלותמטיליםולכן , 53ביצירהשימושיםיותרועל 52יצירותיותר

לימודלצורכיבהןהשימושועלליצירותהגישהעליותררחבות

להוותעלוליםלכןקודםמותריםשהיורביםשימושיםוהוראה,

דיגיטלית,בסביבהנעשיםהםכאשרהפרה

מסורתיבאופןביצירה,ועיוןקריאההןלכךבולטותדוגמאות

גישהעללאאךהיצירה,העתקתעליוצריםזכויותדיניאסרו

כלהדיגיטליתבסביבהשני,מצדבה,עיוןאולההאזנהליצירה,

העבודהבזיכרוןזמנייםעותקיםשליצירתםמחייבביצירהעיון

משרתעותקבהעברתכרוכהאינטרנטלאתרגלישההמחשב,של

עותקיםאםהשאלההגולש,שללדפדפןהאתרשמורשבוהמחשב

 ,-90הבשנותמחלוקתעוררההיוצריםמזכותחלקמהוויםזמניים

העתקה,מהווהזמניעותקשלפיההגישההוכרעה,טרםכיונראה

לביקורתזכתה , 54בארצות-הבריתאחדיםדיןבפסקיאומצהאשר

המדיהשלהמיוחדמאופייהמתעלמתשהיאבטענהנוקבת

ולעיוןלקריאהניתןאיננודיגיטליתבמדיההמיוצגתוכןהדיגיטלית,

זמנייםעותקיםהמחוללבמחשבשימושומחייבאמצעייםבלתי

בעלשלהבלעדיתזכותואםלפיכך,קריאתו,במהלךהקובץשל

בסביבההדברמשמעותזמניים,עותקיםעלחלההיוצריםזכות

העתקהלמנוערקלאיכולהיוצריםזכותשבעלהיאהדיגיטלית

 , 55בהעיוןאוצפייהקריאה,כלגםאלאהיצירהשל

היצירהשלעותק("עשייתרחבבאופןהעתקהמגדיר 2003תזכיר

אלקטרוניבאמצעיהיצירהשל"אחסוןלרבותמוחשית")צורהבכל

קובעהמותרים,השימושיםבהגדרת , 56אחר"טכנולוגיבאמצעיאו

זמנית:להעתקהבנוגעצרחריגהתזכיר

טכנולוגי,מהליךנפרדבלתיכחלקיצירהשלארעית"העתקה

ביןתקשורתברשתהיצירהשלהעברהלאפשרהיחידהשמטרתו

ביצירה,כדיןשימושלצורךאוביניים,גורםידיעלשלישיםצדדים

 , 57משלה"כלכליערךהארעיתלהעתקהשאיןובלדבמותרת,

זמנייםעותקיםאותםוכלהלאו,עלללמודכמובןניתןההןמלשון

כפי , 58הפרהלכאורהמהוויםהפטורתנאיבגדרנופליםאינםאשר

מותנהאלאזמנית,העתקהכלעלחלאיננוהפטורלראות,שניתן

רבים,תנאיםבהתקיימות

כילמסקנהשהגענובהנחהפומבי,לביצוענוגעתנוספתדוגמה

מדוברואיןהואילהשיעורבמסגרתלתלמידיםסרטלהקריןמותר

עלולמרחוקהוראהמערכתבאמצעותהשיעורניהולפומבי,בביצוע

שיעורשידורלמשל,כ,ךפומבי,לביצועהסרטהקרנתאתלהפוך

שקופיות,בושהוצגואומוגנתיצירההמהווהסרטבושהוקרן

מוקדיממספרבמקבילהשיעורניהוללקמפוס,מחוץלתלמידים

חלקלקחתשוניםבמקומותלתלמידיםלאפשרמנתעלשידור

האינטרנט,באמצעותמקווןבאופןכולוהשיעורניהולאובשיעור

מחייבולכןהיוצרזכויותלאגדהשייךפומבי""ביצועשלההגדרה

בדרךהעברהעלגםחלהזוהגדרהרחבה,הגדרההיארישיון,

באמצעותשידוראםלהכריעיידרשוהמשפטבתי , 59מכנית

כאשרכינראהלפומבי,ה"ביצוע"אתלהפוךכדיבוישהאינטרנט,



בכךישהרחב,הגולשימלציבורפתוחימהלימודחומריאוהשיעור

צפהבביצועהמשתתפיממןואחדאחדכלאמגמפומביביצוע

שמבחןהיאלכךהסיבההפרטי,בביתובושהוצגווביצירותבשיעור

מסוימבלתיציבורהואהגולשימציבורקונקלוסיבי,איננוהמקומ

הגישהכאשרמוזמנימ,שלמוגדרתקבוצהמהווהואיננוומזדמן,

לקורס,הרשומימלתלמידיממוגבלתהלימודלחומריאולשיעור

שלהפומביאופיואתלעקרהקהל""אופימבחןפיעלבכךיש

הביצוע,

 )ג( 35סעיףכאמורבהרבה,זהמצבמשפראיננו 2003תזכיר

לצורכישידורמתיראיננואךיצירה,שלפומיבביצועמתירלתזכיר

פומביביצועביןהבחנהעורךשהתזכירמכךנובעהדברהוראה,

קוויתכ"העברה , 3בסעיף(המוגדרשידורלבין )' 2בסעיף(המוגדר

ומראותצלילימשלשילובאומראותאוצלילימשלאלחוטית,או

שידור,עלולאפומבי,ביצועעלרקחלוהפטורהואיללציבור"),

שנעשההטכנולוגיהבסוגתלויהתהיהמותרהשימושאמהשאלה

מחשבבאמצעותבכיתהסרטשהקרנתייתכןלמשל,שימוש,בה

המוסדשלהמדיהמספרייתהיישרהאינטרנט,לרשתהמחובר

דוגמההפטור,לגדרמחוץתיפולולכןשידורתהווהגבוההלהשכלה

זכויותאתהמחזקהדיגיטליתהמדיהשלנוסףהיבטמאירהזו

ביצירותיהמ,יותררחבהמשפטיתשליטהולבעליהןומקנההיוצרימ

מזכותיותרשלבניצולהכרוךדיגיטליתבמדיהביצירההשימוש

להפצה,להעתקה,רישיוןלרכושאפואנדרשהמשתמשאחת,יוצרימ

זכויותתמידלאאךולשידור,פומבילביצועהציבור,לרשותלהעמדה

 , 60אחתבבעלותכולןמרוכזותאלו

דיגיטלייםשמורים . 1

אומחשבשרתיגביעלדיגיטליבפורמטלימודחומריאחסוןהאמ

מערכתהיוצרימ?זכותמבעלמיוחדרישיוןמחייבתקליטורימגיבעל

 ~להחליףנועדהדיגיטליימ","שמורימלעתימהמכונהמ,תדפיסיה

44 ) 1994 ( 569 . Campbell v. Acujf-Rose Music, lnc. , 510 U.S , 

45 28 American Geophysical case, supra note 

15441 )ם-'(ת"אהמחוזיים:המשפטבתיבפסיקתביטוילידיבאהזומגמה 46 / 01 

4886(חיי)ע"א ; 1 68כבשלוםדיניםהשרקוביץ,ניאקו'מ מטדעותמאיניאקו'מ 199

אשרהחברהשלהרשומההמנהלתעל(אחריות 107 ) 3 ( 2000מחוזיתקדיןעב'מ,

2767 )ט"כ(ת"א .היוצרים)זכותהופרהשבההמסעדהאתהפעילה / ניאקו'מ 02

(אחריות 51 ) 2 ( 2003שלוםתקדיןדכורנל,מחלקת-פ'תאבלשוממבכיעמותת

הקבוצה,אוהדקטין,בידיבמשחק,הפטקותבזמןהכדורגלבמגרששיריםלשידורמכבי

העמותה).שלהכריזהממערכתכטפית,תמורהללא

יוצרימ.זכותלחוק ) 2 ( 2סי 47

רישיוןללאבפומבייצירהלביצועהרשאהמתןשלפיויוצרים,זכותלחוק ) 3 ( 2סי 48

לוהיהולאידעלאהמתירכןאםאלאיוצרים,זכותהפרתבגיןאחריותלהטילעלול

פרשניקושילהיותעשוייוצרים.זכותהפרתמשוםיששבביצועלחשודנאמןיטוד

"מקוםעלחללשונופיעלוהטעיףהואילגבוההלהשכלהמוסדותעלהטעיףבהחלת

לתזכיר )ב( 60סישלפינראהכאמור.משימושפרטיתתועלתשמפיקמיועלשעשוע"

בידור"במקוםמפרפומביביצוערווחלמטרותהמרשהעלאחריותהמחיל 2003

גבוהה.להשכלההמוטדעלמפרפומביביצועבגיןעקיפהאחריותתחוללאציבורי",

לדרושולאהידיעה,דרישתאתבצמצוםלפרשהאחרונותבשניםנוטיםהמשפטבתי 49

מבלייצירותלביצועהרשאהמתןכגוןבמחדלדיאחריות.להטלתכתנאיבפועלידיעה

ענייןלמשל,דין.פיעלהדרושיםהאישוריםכלמצוייםהמבצעבידיאםתחילהלדבוק

 • 20הערהלעילנפטון,אלומי

779 )א"ת(בע"א 50 /  , 455,441אתש"םפ"מבע'מ,ברמןאהרוןחביניבע'מאקו'מ 77

ללמודאפשר ) mTo Peו it (ביותרהצרמהטוגהרשאהשאפילוהרובדעתקבעה

גרידא.מאדישות

/1636ע"א 51 פ"דבע'מ, ) 1987 (חבשושרבכלאזיבירמטחריבתניעב"מבירחרב 98

הפרהעוולה:של"לידתהבירנהקמ'ד'ראוהדיןפטקעללביקורת . 354 , 337 ) 5נה(

עור,ךלביא 'ש(וחברהערמקדצ:משפט,לשטכנולוניותפטנטים"דביניתורמת

צדק").של"טכנולוגיות(להלן: 169תשט"ג)

טפרותית.יצירהכדיןמחשבתכנתדיןכיהקובעיוצרים,זכותלפקודתא 2ט'למשל, 52

יוצרים.זכויותדינישלנחלתםרקאינההרוחניהקנייןדינישלתחולתםהיקףהרחבת

 Directive 96/9/ECמידע:למאגריגםרוחניבקנייןההגנההורחבהלמשלבאירופה

ofthe European Parliament and ofthe Council of 11 March 1996 on the 

legal protection of databases [http://europa.eu.intJISPO/infosoc/legreg/ 

2.11 .03 docs/96gec.html] (Iast visited on . בפטיקה.גםניכרתההרחבהמגמת

עלגםחליםשהםכןהאחרונותבשניםהורחבובארצות-הבריתהפטנטיםדינילמשל,

 State Street Bank & Trust Co .הביוטכנולוגיה:בתחוםוהמצאותעטקיותשיטות

) 1998 . v. Signature Financiai Gro!lp lnc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir . 

לצורכיוההשאלהההשכרהזכותוהוטפה 1996בשנתהחוקתוקןהישראלידביןלמשל, 53

זכויותדבברהאמריקנילחוק 106 ) 3 (ט'גםראויוצרים.זכותלפקודתו 3ס'מטחר,

יוצרים.

 MAl Systems Corporation v. Peak Computer, 991 F.2d 511 (9'hבפרשת 54

) 1993 . Cir מה-זמניתשהעתקהנקבעRead Only Memory) ROM ( ה-אל

Random Access Memory) Ram ( העתקההנההמחשבהפעלתבעתהמתרחשת

והלכתהאמריקנילחוק c)17 1 (ט'תוקןהדיןפטקבעקבותיוצרים.זכויותחוקלצורן

MAl עצמו.הדיןפטקלנטיבותומוגבלת,מצומצמתבצורהכיאם ,נהפכה

55 J. Litman "The Exclusive Right to Read" 13 Cardozo Arts & Entetainment 

29 ) 1994 ( L. J. . 

 . 2003לתזכיר ) 1 ( 11ט' 56

 . 2003לתזכיר 31ט' 57

לדריקטיבה ) 1 ( 5בס'המעוגןההסדראתמאמץ 2003בתזכירשאומץההסדר 58

 mEU directive 93/98/EEC on the Haו onizationיוצרים.זכויותעלהאירופית

ation וmof Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Info 

) 2001 Society (May :להלן)יוצרים").זכויותדבברהאירופית"הדירקטיבה

2173בע"א 59 / 94 . Te1e Event Ltd ביתקבע , 529 ) 5נה(פ"דושות,'זהבערוציני

במקבילוהכבליםהלווייןבאמצעותהמבוצעתשידור,שלמשניתהעברהכיהמשפט

יוצרים,זכותלחוק ) 2 ( 2בס'כמשמעותהמסחרלצורכיהפצהמהווה ,המקורילשידור

המשפטביתשלזופרשנותהמקורי.בשידורגלומההיוצריםזכותהפרתכןועל

ביצועהמהווהשידור,ביןיוצריםזכויותדביניהמסורתיתההבחנהאתמטשטשת

 .בהםומסחרהיצירהשלפיזייםעותקיםשלהפצהלביןמכניים,באמצעיםפומבי

הסעיףשכןבעייתית,הנהמשנהשידורישלבהקשר ) 2 ( 2ס'עלההסתמכות ,בנוסף

בנסיבותהיצירהמןמפרעותקשלהפצהקריהיוצרים,זכותשלעקיפהבהפרהעוסק

המשנהשידורישני,מצדמפרים.עותקיםהנםהמופציםשהעותקיםלמפיץידועשבהן

העברתםעצםכישנטעןאלאמפרות,יצירותכללדברןכולליםאינםהסימולטניים

לאחרונה .הפרהמהווההמקורי)לשידורם(במקבילהכבליםלמנוייסימולטניבאופן

דנ"אהחלטתו.אתנתןטרםאן ,זהבענייןנוסףדיוןהעליוןהמשפטביתקיים

6407 / עליוןתקדיןפורסם),(טרם Te1e Event Ltd .ניושותיזהבערצוי 01

2002 ) 3 ( 69 . 

60 " M.A. Lemley "Dealing With Overlapping Copyrights on the Intemet 

547 ) 1997 ( . 22 Dayton L. Rev . 
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מרצימנהגורחוקהלאבעברהשמורימ,התדפיסימקופסאותאת

בספרייה,הקריאהבחומרנכללאשרמאמרשלעותקלהפקיד

בספרייהבולעייןבתורו,אישהמאמרמןעותקלקלביכלוהתלמידימ

עותקיממכינימהספרנימהיולעתימעצממ,בכוחותאותולצלמאו

מבוקשימ,בקורסימבמיוחדגדולביקושעמלהתמודדכדיאחדימ

הטיפולהוראותשלב~לןחסההעולמברחבימקובלשהיהזהנוהג

המעבר , 61llעצמי"לימודלצורךביצירהשימושהמאפשרותההוגן

ולמחשבימדיגיטליתלאורלהוצאהמכניותוצילומשכפולממכונות

איןלמעשההעותקימ,בכלכלתלכתמרחיקשינויחוללביתיימ

ודיהסטודנטימ,ציבורעבורהלימודחומראתלשכפלצורךעוד

גישהומתןהאינטרנטברשתהקורסלאתראחדעותקבהעלאת

סוגיותמעוררתהאלקטרוניתהתדפיסיממערכתהקורס,לתלמידי

לעתיממחשב,שרתגביעלדיגיטליכקובץנשמרתהיצירהחדשות,

להמירהישאחרימומקרימבמקור,דיגיטליכקובץשמורההיצירה

לשרתלהתחבריכולימהתלמידימלדיגיטלי,אנלוגימפורמט

המחשבמןהלימודבחומרלעייןהאינטרנט,רשתבאמצעות

בידיהנוצרימהעותקימלהדפיסו,אוכקובץאותולשמורשבביתמ,

פיעלהוגןטיפוללהוותעשויימעצמילימודלצורךהתלמידימ

שהפעלתההאוניברסיטאית,התדפיסיממערכתאמספקאךהחוק,

אחרימ,בידילהעתקהלזמינימוהפיכתמעותקימביצירתכרוכה

בזכותהמוגנותיצירותשלשמירתןהקיימ,החוקמהגנתנהנית

להעתיקהבלעדיתהזכותשלהפרהתהווהמחשבשרתגביעליוצרימ

לאתריצירותשלהעלאתן , 62רישיוןללאנעשתהאמהיצירהאת

 2003לתזכיר ) 5 ( 1 0סעיףפיעלגמהפרהלהוותעלולהאינטרנט

דהיינו ,) Making Available (הציבורלרשותהעמדהבהיותה

ממקומאליהגישההציבורמקרבליחידימשתהיהכך"העמדתה

 , 6311האישיתבחירתמלפיובמועד

גביעלמקורותקובץלהפיץמותראמהיאנוספתשאלה

רישיוןמחייבתדיגיטליימקבצימיצירתשלדברךהעתקהתקליטור?

תוקנואשרפטורהוראותגמהיצירה,שלפיזיעותקיצירתכלכמו

ג 3סעיףזו,לסוגיהמענהנותנותאינןהאחרונותבשנימבחקיקה

הוראת , 64וביתיפרטילשימושמקלטתעותקיצירתמתירלפקודה

ואף , 65בפקודהכהגדרתןבלדבקלטותהעתקתעלחלהזופטור

באופןשבוצעוהעתקותלפטורעשויההיאמסוימימשבמקרימ

בידיעותקימיצירתלפטורכדיבהאיןמ,תלמידיידיעלעצמאי

גבוהה,להשכלהבמוסדותספרנימאומרצימ

השאלהעללאיסורכפופימלהיותתקליטורימעשויימבנוסף,

 , 66יוצרימזכותלפקודתו 3בסעיףנקבעאשרמסחרלצורכיוהשכרה

המשאילהציבוריתספרייהכיהעליוןהמשפטביתפסקלאחרונה

לצורכיהשכרהאוהשאלה IIמבצעתאיננהלמנוייהתקליטורימ

ללאתקליטורימבהשאילהיוצרימזכויותמפרהאיננהולכןמסחר"

הסדרמאמץ 2003לתזכיר ) 2 ( 16סעיף , 6ךהזכויותמבעלירישיון

אוציבוריתספרייהידיעלהשכרהכיבמפורשוקובעלחקיקהזה

מסחר,לצורכיכהשכרהתיחשבלאחינו,ךמוסדשלספרייהידיעל

 30המשפט

מתוקשבימלקורטימאינטרנטאתרי . 2

חלקהאחרונותבשנימהופכתבקורסהתומךאינטרנטאתריצירת

גבוהה,להשכלהבמוסדותהניתנימבקורסיממההוראהנפרדבלתי

המופיעההקריאהברשימתלעייןהתלמידיכולכפתורבלחיצת

בחומרלעייןגמניתןרבימבמקרימהאינטרנט,ברשתהקורסבאתר

בכתבילעייןעת,בכתבישפורסמומאמרימלקרואעצמו,הלימוד

ליצירותלהאזיןהעדכנית,השמימבתמונתלצפותעתיקימ,יד

ממאגרינתונימלקבלאוובצילומימבסרטימלצפותמוזיקליות,

הקריאהרשימותאתלעדכןמאפשרתהדיגיטליתהמדיהמידע,

לקורסהגישהבמהלכו,שפורסמוהמדעיימבחידושימהקורסבמהלך

מביתמ,מקומ:ומכלעתבכללתלמידימפתוחההלימודולחומרי

שירותבמהלך Palmממכשיראוטיולבעתקפהמאינטרנט

מ,מילואי

שלרישיוןללאהעתקההדיגיטלית,התדפיסימלמערכתדבומה

הפרהלהוותעלולההקורסלאתריוצרימבזכותהמוגנותיצירות

הציבור,לרשותהעמדהגמ 2003תזכירפיועלהעתקהזכותשל

ליצירותהפניהתוךלאתרעותקיממהעלאתלהימנעהניסיון

קישוריות,באמצעותהאינטרנטברשתאחרימבמקומותשפורסמו

יוצרימבזכותהמוגנותליצירותקישורמבעיות,נקיאינוהואגמ

הקישוריצירתעצמראשית,משפטיות:סוגיותמספרלעוררעלול

בתיעמדתהמקושר,האתרשלבזכויותיולפגועלעתימעלולה

פסקואחדימאחידה,איננהקישורימבנושאהעולמברחביהמשפט

בתיואילו , 68יוצרימזכותהפרתמהווההקישוריצירתעצמכי

היצירה,שלתצוגהאוהעתקהבכךלראותסירבואחריממשפט

היצירהשלמפרלעותקהקישורשנית, , 69גרידאהפניהבקישורוראו

להפרתעקיפהאחריותהמקשרהאתרעללהטילעלולברשת,הקיימ

 ,ך oיוצרימזכות

עלולההדיגיטליתהמדיהשמאפשרתהאינטראקטיביותלבסוף,

המוסדשלוהעקיפההישירהלאחריותובנוגעשאלותלעורר

למשל,הקורס,תלמידיבידייוצרימזכויותלהפרתגבוההלהשכלה

חבריהמאתלשתףהקורסלתלמידימאפשרימרבימקורסאתרי

(למשל,לכללענייןבהמלהיותשעשויבחומרימולעתימברעיונות

יצירהאומאמרמסיפור,קטעאושירבעיתון,שהתפרסמוכתבות

יוצרימ,בזכויותמוגנימלהיותכמובןעלולימאלוחומריממוזיקלית),

שלהמחשבשרתיגביעליצירותשלמפרימעותקימשלקיוממ

זכותלהפרתישירהאחריותליצורעלולהגבוההלהשכלההמוסד

מפרימ,עותקימלהפצתעקיפהאחריותמסוימימובמקרימיוצרימ,

 ,ך Iמפרותהיצירותכיידעשהמוסדלהראותניתןאמ

דיגיטליתמדיה . 3

הפורמטמקנההפטורימ,היקףוצמצומהזכויותהיקףהרחבתלצד

ולמפיצימ,היוצרימזכויותלבעלייותררבהשליטהיכולתהדיגיטלי

בעלותהעתקהמאפשרדיגיטליבפורמטליצירותגישהמתןאמנמ,

פיזיתלשליטהפתחפותחהדיגיטליהייצוגשנימצדאךזניחה,



יכולימטכנולוגיותהגנהומערכותמוצפנימקבצימביצירה.בשימוש

למפיץמאפשרדיגיטליפורמטאותה.ולייקרההעתקהעללהקשות

וכתביספרימכגון-היצירהשלפיזיימעותקיממהפצתלהימנע

לתנאימבכפוףליצירהגישהלאפשרובמקוממ-מודפסימעת

בפורמטעתכתבהרוכשתספרייהלמשל,כך,מראש.מוסכמימ

שלכרוכימתדפיסימהמנוילדמיבתמורהתקבללאדיגיטלי

בלדב.גישהי;כסמתאלאהעת,בכתבשהופיעוהמאמרימ

למפיציממאפשרורישיונותגישהמתןשלבדרךלהפצההמעבר

זמןלפרקביצירותהשימושהגבלתכגוןחדשות,הגבלותלהטיל

עלאיסורבכיתה,להצגהלאאךבספרייהלעיוןרישיוןמוגבל,

אונימומקוודיגיטליימשימושימעלאיסורהדגמה,לצורכישימוש

להיותגמעשויותחוזיותהגבלותהמשתמשימ.מספרהגבלת

- "DRM (להפצהשמשמשתבפלטפורמהמקודדות Digital " 

Rights Management (: ,כקובץהמופץמאמרשלעותקלמשל

PDF הסדרההדפסתו.אוהטקסטשלהעתקהמאפשרואינו

שמובאירופה,בארצות-הבריתבחוקמוגנתזהמסוגטכנולוגית

ההגנהמערכתעקיפתתוךליצירותגישהעלאיסורנקבע

ממערךכמובןלסטותעשויותוחוזיותפיזיותהגבלות . 72הטכנולוגית

עצמילימודלצורכישימושימגמולהגבילהחוק,שקובעהאיזונימ

מתמשכתתלותיוצרימאלושינויימ . 73ההוגןהחריגבמסגרתשהותרו

יחסיאתומשנהלאורבמוציאימהאוניברסיטאיותהספריותשל

במשךעתלכתבמינוישרכשהספרייהלמשל,הצדדימ.ביןהכוחות

לאוסףגישהלספקעדייןתוכלהמינוי,אתוהפסיקהשניממספר

אלאאינודיגיטליעתלכתבמינויאולמנרכש.שכברהעתכתבי

מןתישללהרישיוןיחודשלאאממידע.במאגרשימושרישיון

לצייןראויזהבהקשרהעבר.לאוספיגמגישה(וממנוייה)הספרייה

שהפכולאורהמוציאימשלבמעמדמחיזוקחלהאחרונותבשנימכי

ידיימ:החליפוהיוצרימזכויותעצמה.רבותרב-לאומיותלחברות

הבודדהיוצרמןהאחרונימבעשורימעברההיוצרימבזכותהבעלות

סרטימ,חברותלאור,מוציאימ-רב-לאומיימתאגידימשללידיהמ

 • 74המוניבייצורתוכןהמפיקימ-תכנהוחברותתקליטימחברות

קגן Iהאמרהמשפטמןמ Iלקחה.
לתתשנועדהייחודיתחקיקהלאחרונההתקבלהבארצות-הברית

 " Technology ,ה-מרחוק.בהוראההמתעוררותלבעיותמענה

" Education and CopyrightHarmonizationAct המכונה)TEACH 

75 (Act , התנאימאתמגדירהחוק . 2002בנובמברלתוקףנכנס

לעשותרשאירווח,למטרותשלאמוכר,אקדמימוסדשלפיהמ

כוללמרחוק,הוראהלשמיוצרימבזכותהמוגנותביצירותשימוש

רשותואתלקבלמבליאחרימ,דיגיטליימואמצעימאינטרנטאתרי

תמלוגימ.בתשלומחייבשיהיהומבליהיוצרימזכותבעלשל

להרחיבישכיהייתה TEACH Actה-שבבסיסהעבודההנחת

שיעורבמסגרתשימושעלרקלאשיחולכךההוראהפטוראת

 .... 76מרחוקהוראהעלגמאלאפנימ-אל-פנימ

זכותלחוק ) T () 1 ( 2ס'ראוהטיפול.הגינותממסגרתחרגלאההעתקהשהיקףובלדכ 61

יוצרים.

כהעתקהמוגדרמחשבשרתגביעלמוגנותיצירותאחסוןיוצרים.זכותלחוק ) 2 ( 1סי 62

 • 2003לתזכיר ) 1 ( 11בס'גם

 . 2003לתזכיר 14ס' 63

וצרים.יזכותלפקודתג 3ס' 64

לטבועושניתןטביעהעליושאיןהתקן _"קלטתמגדיריוצריםזכותלפקודתב 3ס' 65

לכאורהבמחשב".לשימושהמיועדהתקןלמעטויזואלית,טיבעהאוקוליתטביעהבו

במחשב.גםלשימושהניתניםתקליטורים,הפטורמדגרכמוציאהלהתפרשעלולההסיפה

326בע"אאולם / (להלן: 658 ) 3נז(פ"דעב'מ,מויסקתאן.אס.יס.ניחולוןיעייית 00

נשואהתקליטוריםעלגםקלטתהמונחאתהמשפטביתהחילחולון),יעיייתעניין

התביעה.

קלטתשלמסחר,לצורכיהשכרה,או"השאלהכיקובעיוצריםזכותלפקודתו 3ס' 66

יוצרים".זכותבחוקכמשמעותהיוצריםזכותהיאהמהותי,חלקהאויצירהטבועהשבה

אנלוגי"משפטיעקבא'ראוהדיןפסקעלליבקורת . 65הערהלעילחולון,יעיייתעניין 67

 . 367(תשס"ג)כזמשפטיעוניפרטית"והעתקהציבוריותספריותעלדיגיטלי:בעולם

בעקבותפרטית:והעתקהציבורית"השאלהבירנהקמ'ראוזוליבקורתתשובהלמאמר

פורסם).(טרםמשפטיעונייעקב"לאסףובתגובהאן.אם.סי.נ'חולון

ההנחהעלכללבדרןמבוססיוצרים,זכותשלכהפרהקישורשלהמשפטיהניתוח 68

ביתסירבשלהלןהדיןבפסקיזמני.עותקכיאםהיצירה,שלעותקיוצרשהקישור

 Kelly v. Arriba Soji Corporation , 336העתקות:בקישוריםלראותהמשפט

811 F.3d :פרשת(להלןKelly אוTicketmaster corp. v. ; (Kelly case 

12987 Tickets.com lnc. , 2000 U.S. Oist. Lexis לראותהמשפטביתסירב

העתקות.בקישורים

69 ) 2002 ( 934 Kelly v. Arriba Soji Corporation, 280 F.3d , קישורכינקבע

בגודללתמונותקישורואילוהוגן,שימושהנוהתובעשבבעלותממוזערותלתמונות

(פרשתדיונייםמטעמיםבוטלהזוהחלטהבפומבי.לתצוגההזכותהפרתמהווהמלא

Kelly , יוצרים:זכותמפרעמוקקישורכינקבעדכנמרקמנג,ד .) 68הערהליעל

, Danish Newspaper Publishers ' Association (DDF) v. Newsbooster.com 

) 2002 , 5 Copenhagen, July (. אתהמשפטמעצב"כיצדאלקין-קורןניראוכן

 . 274- 27ו , 223בע' 51הערהלעילמשפט,קדצלוסטכנלווגיותברשת"המידעסביבת

שלההפרהלפעולותמסייעהמקשרהאתרכימניחזהבהקשרהמשפטיהניתוח 70

המקושר.באתרהמפרההיצירהשלזמניעותקיוצרהגלישהבמהלןאשרהגולש

 intellectual Reserve v. Utah Lighthouse Ministry , 75ראו:זהלניתוח

) 1999 , F.Supp.2d 1290 (0. Utah . 

יוצרים.זכותלחוק ) 2 ( 2ס' 71

72 112 , 105-304 . Oigital Millennium CopyrightAct of 1998, Pub. L. No 

1201-1205 §§ . Stat. 2860, Codified as 17 U.S.C ; האירופיתהדירקטיבהוכן

יוצרים.זכויותדכבר

(תשס"ב)במשפטלעיהמידע"בעידןיוצריםזכויותשלעצמית"הסדרהנ'אלקין-קורן 73

340-334,319 . 

74 B.R. Barber Jihad vs. Mc World, How Globalism and Tribalism Are 

) 1995 ,. Reshaping the World (New York, A. Schulz ed . 

75 , 107-273 . Technology, Education and Copyright HarmonizationAct, P.L 

) 2001 (. 

76 K.O. Crews "New Copyright Law for Oistance Education: The 

Meaning and lmportance ofthe TEACH Act" [http://www.ala.org/ 

Template.cfm?Section=Oistance _ Education _ and _the _ TEACH _ Act 

Template=IContentManagementlContentOisplay.cfm&ContentIO & 

) 2.11.03 25939] (Iast visited on =. 
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שלרחבמגווןשלפומביוביצועתצוגהמתירהחדשהתיקון

מ,ריימטחלימודחומריהמהוותביצירותשימושאוטראךיצירות,

המטורתיתהלימודבצורתהנרכשימלימודמטפריהלקוחוחומר

 • 77מפרותשהןבידיעהיצירותביצועגמכמוהטטודנט,ידיעל

הלימודחומרקבלתתוךמרחוקהוראהבמטגרתשימושמתירהחוק

מקדמיות,בדרישותמותנההפטורהטטודנט.מצוישבומקומבכל

הן:ואלו

מוטדאוממשלתימוטדמוכרים:מודסותעלהפטורתחולת .ך

רווח;למטרותשאינומוכר,חינוכי

לזכותבנוגעברורהמדיניותאימוץוהסברה:אכיפהמידניות . 2

לצייתהצורךדבברהפצהאוהטברהפעולותונקיטתיוצרימ,

 ;יוצרימזכויותלדיני

הזמןלפרקמוגבלתתהיההלימודלחומרהגישההגישה:הבגלת . 3

הרשומימלטטודנטימורקאךופתוחההלימודית,למטרההדרוש

לקורט;

לגורמימהיצירההעברתשלטכנולוגיתמניעהטכנלווגית:הגנה • 4

נוטפימ;

S • מחומראינטגרליחלקמהווהביצירההשימושהשימוש:הבגלת

אנלוגילימודחומרהמרתהמרצה.בפיקוחונעשההלימוד

מצומצמות.בנטיבותאלאאטורה,לדיגיטלי

מגלמתמרחוקהוראהכיהתפיטהאתמבטאהאמריקניהחוק

ההוראהשלבחשיבותההכרהמבטאהואאחדמצדוטיכוי.טיכון

עלולהמרחוקשהוראהההשקפהאתמבטאשניומצדמרחוק,

החקיקהמבטאתמכוליותרהזכויות.בעלישלהאינטרטימאתלטכן

טכנולוגייישומבההרואהמרחוק,הוראהשלשמרניתתפיטה

השימושאתלעצבעלולימהפטורתנאיהמטורתית.להרצאהגרידא

המטורתית.ההוראהשלדבמותהאלוביישומימ

שאומץהגרמניהיוצרימזכויותחוקהיאאירופהמיבשתדוגמה

בנושאהאירופיתהדירקטיבההוראותיישומבמטגרתלאחרונה

 • 78מרחוקלהוראהבנוגעיחטיתרחבחריגומגדיריוצרימ,זכויות

הכוללימ " Privileged Institutions ":לביצירהשימושמתירהחוק

ציבוריימ,מחקרומוטדותגבוההלהשכלהמוטדותטפר,בתי

קטןחלקשלדיגיטליתהפצהעלחלהפטורמטחריות.לאלמטרות

למטפרומוגבלתמוגדרתתהיהלחומרשהגישהובתנאימהיצירה

בשנתמחדשאישורמחייבהחוקשלזהחלקאנשימ.שלמצומצמ

פריצתמהווההיאשכןבמיוח,דמרתקתהגרמניתהדוגמה . 792006

זכויותעללהגנהשנוגעמהבכלבמיוחדנוקשהמשפטיבמשטרדרך

היוצרימ.

סיכוםו.

שעמןהמשפטיותהבעיותטוגאתמדגימשלעילהמשפטיהניתוח

שיטותליישמבבואמלהתמודדוהוראהחינוךמוטדותנדרשימ

יוצרימזכויותדינישמטילימההגבלותמרחוק.הוראהשלמתקדמות

בהיקףיהיההוראהלצורכיביצירותהשימושכיהחששאתמעלות
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ציבורהלימודי.לתהליךענייניימלאמשיקולימויוכתבמהרצוינמוך

כללדברךיבחרושיהיו,ככללהוראהמטוריממ,וריוהמהמרצימ

אמגמביצירותמשימושיימנעוולכןמשפטית,מחשיפהלהימנע

התופעהמתגברתהאחרונותבשנימפדגוגית.מבחינהדרושהדבר

עתבכתבישפורטמומאמרימהלימודבחומרמלכלולהימנעותשל

באינטרנט.השימושעלאוטרימאוגבוהימשימושדמיהגובימ

המשפטיימהאכיפהמאמצישמתגברימככליותרבולטהופךהדבר

עלוהחוזיותהטכנולוגיותההגבלותומתרחבותחינו,ךמוטדותנגד

מעונייניממדעייממאמרימשכותביאףהוראה.לצורכישימוש

קשההאפשר,ככלרחבקוראימלקהלולהגיעהפצתמאתלמקטמ

השיווקיותהאטטרטגיותעלישפיעהכותביממצדשלחץלצפות

בכתבירבהבמידהתלויימהאקדמיימהכותבימלאור.המוציאימשל

שינוילדרושויכולתמהאקדמי,קידוממלצורךהמדעיימהעת

מוגבלת.לאורהמוציאיממדיניות

השימושימעלבישראליוצרימזכויותדינישלהכוללהאפקט

לשמןאשרלמטרותבטתירהעומדהדברמצנן.אפקטהואלהוראה

שלחשיבותהנוכחכמובןרצויהאיננהזותוצאההחוק.נחקק

באשרחברהכלשלוהחברתיהאקדמילחוטנההגבוההההשכלה

בפרט.הישראליתולחברההיא,

ורלוונטיימעדכניימלימודולחומרילמקורותגישההבטחתרק

בשיחחלקליטולתמשיךבישראלהמחקרקהילתכילהבטיחתוכל

המחקרשלהחניתבחודמקומהעלולשמורהעולמיהאקדמי
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מוניטין.לצבירתהזדמנותויוצרביקורת
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רישיון.ללאביצירההוגןשימושלבצעמותרלשמןהמטרותלרשימת

המשפטלבתיהמקנהחקיקתיהטדרהואההוגן""השימושמנגנון
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