
 1א.ש.י.ר. Iבענייוהדיו(פסקסבונייתשלגלגוליה

התקשורתבשוקמעצבכגורסומלקה

מבואא.

יציר-הרוחניהקנייןדינישלענףבאותומתמקדתזורשימה

לתעדהזכותדהיינושידור",ב"זכויותהעוטק-הפטיקהשלכפיה

בידורומהתרחשויותטפורטמאירועיאמתובזמןחידיווחולדווח

הכלליהמשפטיהבטיטאתטוקרימו-גיביפרקימנוטפות,המוניות

בדיניהשימושאתמבקרימשהמתוךשידור,זכויותשללאכיפתן

מציגדיפרקלביטוטן,המשפטיכמקורבמשפטולאעושרעשיית

ופרטנימפורשחקיקתיהטדרשללדעתי,מועדפת,אחרת,חלופה

המוטדיותההשלכותדבברראשוניותמחשבותכוללהיפרקבתחומ,

שלדרךעלשידורזכויותמכירתפרקטיקתשלהתקשורת,ענףעל

אשרהשיקולימבהשלכותבקצרהידוןו'פרקבלעדיות,הטדרי

והתאחדויותארגונימעלהרשימה,שלהקודמימבטעיפיהמוצגימ

במשאבימ,השולטימאו/ומ,תפקידיהממלאימהטפורטבתחומ

ציבוריימ,כעיןמאפיינימבעלי

המשפטיוהבסיסשידורזכויותב.

כללי-לאכיפתו
עניינהשידור""זכויותהמונחשלהשגורההמשפטיתמשמעותו

לגבי-פרטיריבונותכוחוהפעלתשליטה-בלעדיותבזכות

טפורטמאירועיאמת,בזמןהחי,והדיווחהתיעודאפשרויות

 / 01 )א"ת(בש"אלמשל,כ,ך , 2אחרימהמוניימבידורוממופעי

בהמשךאגעבהאשר , 3השלדןררשןתניהפסקהללאיזרן 18118

לכדורגלההתאחדותשלהשידורבזכותהמשפטביתהכירהדברימ,

אמת)בזמןמ,דיווחיאו(שידורימרדיול"שידוריהנוגעבכלבישראל

היאהשידורזכות , 4הבכירות"הליגותבשלושהכדורגלממשחקי

מ"זכותגמכמו , 5היוצריממזכותומודבלתנפרדתעצמאית,זכות

ומשדרימ,מבצעימזכויותשבחוקהמבצעימ"ומ"זכותהמשדרימ"

מ,לעצמכשומשדרימ"),מבצעימזכויות"חוק(להלן:-61984תשמ"ד

כשירימאינמהמשחקימ,מגרששעלוההתרחשותהטפורטאירועי

עלורקאךלחולעשויההיוצרימזכותיוצרימ,לזכותנושאלהיות

רשימהבירושלים.העבריתהאוניברטיטהלמשפטים,בפקולטהמרצהלמשפטים.דוקטור

תודה(תשט"ד).יבהמשפטלהתפרטםהצפוימאמרשלוחלקימקוצרנוטחהיאזו

לגרטההערותיהםעלאפוריפישמןאוריתולד"רבירנהקמיגאללד"ראשגנזי,לעמית

 .שליגולההדבריםתוגןעלהאחריותהרשימה.שליותרמוקדמת
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"יצירהשללידתהאגבמתועדהטפורטאירועשבוהמטוימהאופן

טלוויזיוניתהפקהלמשל,יוצרימ;זכותבחוקכמובנהמקורית"

עשויההיאככזוואשרטפורט,אירועחיבשידורומשדרתהמתעדת

"זכותגמ ,?מקורית("ראינועית")דרמטית"כ"יצירהמטווגתלהיות

אירועמפיקשלהמשפטיותבזכויותיועוטקתאיננהמ"משדריה

"זכותלהבדיל, ,(והמתועד)המתרחשהאירועעצמעלהטפורט

שבדין,הטמכהפיעלהמשדר,לגורמהנתונהזכותהיאהמשדרימ"

האותות,מקבץדהיינוובמראות",ב"צלילימוטלוויזיה,רדיושידורי

ביצועעלחלה ,"מהמבצעי"זכותואילו , 8לציבורידועלהמועברימ

וככזו, , 9מוטיקאלית"אודרמטיתאמנותית,טפרותית,"יצירהשל

חריגיממקרימלמעטטפורט,אירועיעללחולצפויהאינההיא

אמנותית,התעמלותכגון

הלגיטימיימוהגבולותההצדקהבטיטבדבראפואמכריעימכיצד

עללשלוטטפורטאירועמפיקשלוהנפרדת,העצמאיתזכותו,של

פרקיההאירוע,מןאמת,בזמןהחי,והדיווחהתיעודאפשרויותעצמ

אשרובטייגימהשאלהבטימנייתמקדוזורשימהשלהבאימ

לענייןהמתבקשת,בהבחנהגמכמוכאמור,בזכותלהכרהמתלווימ

רדיופוני,(טלוויזיוני,שונימשידורטוגיביןהזכות,והיקףתוקף

הזכותשלעיקריהאתלתארישלכךקודמאולמועוד),טלולרי

השידור""זכותזה,ובהקשרכהסן,עדונאכפההוכרהשהיאכפי

בזכותעניינוהראשוןהרודבמשפטיימ:רדבימממטפרמורכבת

שהאירועבאתרהטפורטאירועלמפיקישאשרבמקרקעיןהחזקה

גידור"אמצעיהאירועמפיקבידימעמידהזוזכותבו,מתרחש

והדיווחהתיעודפעולותעללשלוטלוהמאפשרימפרטיימ"

כאשרבמישרין,ביןזאת,מ,המשחקימגרשמשטחהמתבצעות

שידורציודהכנטתהמצריכימטלוויזיהבשידורילמשלמדובר

קביעתאגבבעקיפין,וביןמטודרת,שידורלעמדתשטחוהקצאת

אשרתנאימ-הטפורטלאירועהכניטהבכרטיטחוזיימתנאימ

המשחקימלמגרשהכניטהאתורקאךהכרטיטלרוכשמתירימ

תיעודלשמבמגרשהפיזיתשהותואתלנצלעליואוטרימשהמתוך

השידור,זכותשלהשניהרודב , 11המשחקמהלךשלאמתבזמןושידור

מרכיבהוא ,"מקנייניי"מעיןמאפיינימלהלהקנותהמאפשר

מתוךלשדרהזכותלרוכשמעניקהאירועמפיקאשרהבלעדיות

הבלעדיתזכותו-גרידאחוזיתבזכותשמדוברהגמהטפורט,מגרש

התחייבותו-הטפורטאירועשידורלשמלמגרשלהיכנטפלונישל

 ~מקדמתאחר,אדמלאףדומהזכותלהעניקשלאהאירועמפיקשל



הארץארכיוןצילום:
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 .).ר.י.ש.אפרשת(להלן: 495 ) 4נב(

"זכויותשלהמרכזיהמוקדהנםאשרלמיניהם,טפורטבאירועייתמקדדיוננועיקר

"זכותהגנתמכוחמוגניםלהיותצפוייםהבידורמופעישמרביתגםמהשידור";

 . 1984-תשמ"דומשדרים,מבצעיםזכויותשבחוקהמבצעים"

/18118 )א"ת(בש"אראו תקדיןפורטם),(טרםהשידוררשותניהפקסהללאידרו 01

הזמני);המניעהצובענייןההחלטההפסקה,ללארדיועניין(להלן: 816 ) 3 ( 2001מחוזי

1101ה"פ / ללאידרועניין(להלן:פורטם)(טרםהשידוררשותנ'הפסקהללארדיו 01

הכוונההפסקה,ללארדיופרשתמאוזכרתכאשרבתיק).העיקיוידהןפקסהפסקה,

יחד.אלודיןפטקילשניהנה

 • 16בפטקה , 3הערהליעלבתיק,העיקיוהידןפסקהפסקה,ללאדריוענייןראו

זכותופקודת , 1911יוצרים,זכותחוקבמטגרתמוכרתהישראליהדיןבמטגרתאשר

 . 1924יוצרים,

ומשדרים.מבצעיםזכויותלחוק 1א-4ו 2 , 1טעיפיםבפרטראו

2173ע"אראו / 94 . Tele Event Ltd פטק . 547- 540,529 ) 5נה(פ"דזה,בערצויני

 .נוטףדיוןועומדתלוילגביואשרדין

ומשדרים.מבצעיםזכויותלחוק 1שבט'"שידור"הגדרתראו

 .שםשם,"ביצוע"הגדרתראו 9

והצידוקיםהרציונליםלגבילהרחיבמאפשרתאינהזורשימהשלהמקוצרתהמתכונת 10

מןהןקיימתכאמורהצדקהכילומר,ניתןאגוז,בקליפתהשידור.זכותביטודהמונחים

שהשקיעומישלהפרטייםהאינטרטיםוכיבודהגינותצדק,בשיקוליהמתמקרההיבט

-הטדרתיתגישהשלההיבטמןוהןהטפורט,אירועבהפקתומאמץכספייםמשאבים

הכלכליתהתמריציםבמערכתשכזוקנייניתזכותשלחשיבותהעיקראתהרואהציבורית,

קבוצותכגוןבו,המעורביםהגורמיםיתרולכלהאירועלמפיקימעניקההיאאשר

נוטפיםפומבייםבידורואירועיטפורטאירועישלמעמדםזה,בהקשרעצמן.הטפורט

יוצריםזכויותידיעלהמוגניםאחריםרביםתקשורתלמוצרירבדמיוןבעלהוא

בהמשךכמפורטבדב,דבמשדרים.וזכויותמבצעיםזכויותכגוןנוטפותשכנות"ו"זכויות

חופשיתוזרימהיבטוימגבלותבהטלתטבעהמעצםכרוכהשידורבזכותהכרההרשימה,

סייגיםקביעתגםכמוברורים,גבולותשבתחימתהרבההחשיבותומכאןמידע,של

השידור.לזכותוחריגים

חוקמנטרתתחתגםהיתר,ביןלהיבחן,צפוייםלציין,הראוימןאלה,חוזייםתנאים 1 1

 . 1 973-תשל"גכללי),(חלקהחוזיםלחוק 30וט' , 1982-תשמ"גהאחידים,החוזים

294ע"אגםראו /  . 464 ) 2מו(פ"דקסטבנאום,ניקידשאחברה 91
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שלבפועלהיווצרותהלקראתנוסףאחדצעדהשידורזכותאת

נוסףיסודאותואתלהקימכדיזאת,עמרוחני.קנייןזכותמעין

"זר"שלישיצדכלפיאכיפהבתלזכותהשידורזכותאתהופךאשר

רוכשעמאוהאירועמפיקעמחוזיקשרכללואיןאשרכזה-

המאפשרנוסףמשפטייסודנדרש-הבלעדיתהשידור""זכות

מאירועאמת,בזמןחי,דיווחולדווחלתעד"זר"שלישימצדלמנוע

דרייבפרשתהמשפטביתעמדתפיעללהלן,כמפורטהספורט.

ולאעושרעשייתדיניבמסגרתקיימשכזהיסודהפסקה,ללא

במשפט.

החיימהרדיובשידוריעוסקותהפסקהללאדרייפרשתעובדות

ההתאחדותבישראל.הבכירותהליגותשלוששלהכדורגלממשחקי

לרשותמכרהמ,המשחקיארגוןעלהאחראיתבישראל,לכדורגל

חירדיופונילשידורהבלעדיותהזכויותאתשנימ,לאורךהשידור,

אתהפסידההשידורשרשותלאחר , 2001בשנתמ.המשחקישל

הרדיומזכייניאחד-הפסקה"ללא"רדיולטובתהבלעדיותחוזה

בשידורהמשחקימאתלהעבירהשידוררשותהמשיכה-האזורי

מכשיריבאמצעותרשימהמגמשידרואשרשידורצוותיבאמצעותחי

מחוץשידורלניידותהשידורימהועברושמהממ,סלולרייטלפון

לכדורגלההתאחדותמטעמתביעההוגשהכךעלהמגרשימ.לשטח

רשותעל"האוסרמניעהצולהוציאבבקשההפסקה",ללאו"רדיו

אמת)בזמןדיווחימאו(שידורימרדיושידורילשדרהשידור

רשותכיההיבטמןייחודיותהמקרהעודבותהכדורגל".ממשחקי

ההתאחדותעמלחתומרבותשנימלאורךנהגהעצמההשידור

שלהיותהגמכמוזו,עובדהבלעדיימ.שידורהסכמיעללכדורגל

לבקשתלהיענותהמשפטביתאתהניעושלטוני,גוףהשידוררשות

לבהתומחוסרעלבהתבססהפסקה"ללא"רדיושלהמניעהצו

העומדותטענותמלטעוןהמשפטיתומניעותההשידוררשותשל

שזכויותעדנהגהעצמההיאבואשרלאופןמוחלטתבסתירה

מעובדותיובהתעלמגמואולמ . 12מידיהנשמטוהבלעדיותהשידור

חד-משמעית,גורפת,עמדההמשפטביתהציגהמקרה,שלהייחודיות

שלכוחמבדברחד-ממדית,גממסוימתבמידהלהלן,שנפרטוכפי

שלבקיומןמשפטיתהכרהבביסוסבמשפטולאעושרעשייתדיני

השופטקבעהמניעה,צולבקשתלהיענותבהחלטתושידור"."זכויות

כי:זפט

שוללימאינמהרוחניהקנייןחוקי ...א.ש.י.רבפרשתשנקבע"כפי

עשייתחוקלפיהגנההמצדיקותבנסיבותרוחניקנייןעלהגנה

בידורמופעיהינממדוברבהמהמשחקימ . 113Iבמשפטולאעושר

הרלבנטיות.הספורטואגודותההתאחדותידיעלהמופקימהמוני

אתמהמלהפיקוזכותהמ,המשחקיאתמארגנתההתאחדות

בזמןספורטמשחקששידורסבוראניהמרבית.הכלכליתהתועלת

 • 14המשחק"אתהמארגןהגוףשלהרוחניקניינולהיחשבראויאמת

תומבחוסרהתמקדותלצדבתיק,העיקריהדיןפסקבמסגרתגמ

גרסטלהשופטתהפנתההמקרה,בנסיבותהשידוררשותשללבה

7768ברע"אהעליוןהמשפטביתשלדינולפסק / א.ש.י.ר. 945
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כמקור , 1 5מ nבעצריכהימיצריאביזירםפיריםנייהפצהיציריביא

הקנייןבחוקיהקיימהחסראתלהשלימהאפשרותעלהמלמד

לכך,ובהמשךבמשפט,ולאעושרעשייתדיניבאמצעותהרוחני

ועמולגיטימי,ציפייהאינטרסשלבקיומולהכירהמקרה,בנסיבות

הבלעדיותהשידורבזכויותקניינית","מעיןאוקנייניתזכות

עשייתדינימכוחכאמור,תביעהבעילתההכרה.תוצאת 16במשחקימ

שידורילשדרהאוסרקבועמניעהצוהייתהבמשפט,ולאעושר

הכדורגל.ממשחקיאמת)בזמןמ,דיווחיאו(שידורימרדיו

עשייתבדינילשימושהנלווימבחסרונותיתמקדלהלןג'פרק

בפרטשידור","זכויותולאכיפתלהכרהכבסיסבמשפטולאעושר

הפסקה.ללאדריימפרשתמשתמעתאשרהגורפת-משהובמתכונת

מסוימת,עמימותשלקיומהלמרותכילציין,חשובלכךקודמ

וארצות-אנגליהדוגמתאחרותבמדינותהמוכרותהשידור""זכויות

בפרשתגובשואשרמאלהומרוככותכגמישותמסתמנותהברית

שידורבזכויותההכרההאנגלי,הדיןבמסגרתהפסקה.ללאדריי

לכן,קודמתואראשרהראשון,הרובדמןורקאךכוחהאתיונקת

הספורטאירועלמפיקישאשרבמקרקעיןהחזקהזכותדהיינו

"זכויותלבססהיכולתלה,ובנוסףהאירוע,מתרחששבובאתר

מפיקשלהתחייבותוגיסא,מחדהחוזי:במישורבלעדיות"שידור

ומאידךלו,ורקאךיוענקובלעדיותשידורזכויותכילפלוני,האירוע

להיכנסשמבקשיממיכלפי"גודרות"חוזיותבמגבלותשימושגיסא,

הדיןבמסגרתאיןלכ,ךמעברהספורט.אירועמתקיימשבולשטח

ב"זכותהמכירהבמשפט,ולאעושרעשייתדינימכוחעילההאנגלי

מצוילכךמובהקביטויהפסיקה.שלכפיהיצירעצמאית,שידור"

החזיקהמקרהבאותו . 17BBC v. Talksportבענייןהדיןבפסק

שידור"זכויות , BBCה-הבריטי,הציבוריהשידורארגוןבידיו

אירופהגביעלמשחקיאנגליה,בשטחורדיו)(טלוויזיהבלעדיות"

אשרעצמאית,רדיותחנתהייתה , Talksportהנתבעת,בכדורגל.

שהשדרןתוךאמת,בזמןחי,בשידורהכדורגלמשחקיאתסיקרה

טלוויזיהבמכשירמצפייההמשחקמהלךדבברהמידעאתשואב

נופךהרדיולשידורילשוותכדי .)" Off-Tube "המכונה(פרקטיקה

רקע""קולותשלקוליבאפקטמלווההשידורהיהחי,שידורשל

שעמדההיאזואחרונהפעולהדרךמבוימות.קהל""קריאותדבמות

עיןגניבתשלבעילה , Talksportנגדהמשפטיתהתביעהבמוקד

Passing Off) (. ניממאזיהבפניהיהלאכיבנימוקנדחתההתביעה

שידורלהיותנחזה Talksportשלהרדיושידורכאילומצגכל

הואלענייננוהחשובאולמ . BBCה-רשתשלמהמגרשהחיהרדיו

אמת,בזמןהחי,הדיווחמתכונתעצמאתראהלאהמשפטביתכי

ככזולאגמוכךשדבין,זכותכלכהפרתנקטה Talksportאשר

 • 18במשפטולאעושרעשייתדינימכוחעילההמקימה

שלהעצמאימעמדןלהיומ,נכוןהאמריקני,הדיןבמסגרתגמ

ולאעושרעשייתדיניבמסגרתלהןהמוקניתוההגנהשידורזכויות

יזריבפרשתשנקבעמאלהומרוככימכמסויגיממסתמנימבמשפט,

דיוןלכלהמוצאנקודתהאמריקני,הדיןבמסגרתהפסקה.ללא



 Internationalבענייןהמפורטמהדיןפטקהיאכאמורבהקשר

News Service v. TheAssociated Press :19פרשת(להלן(INS . 

ידיעותלטוכנותלהעניקישאמהשאלההתעוררההמקרה,באותו

כנגדטעדחדשותיותידיעותבאיטוףומשאביממאמצימשהשקיעה

הטלגרףמקוויידיעותאותןאתשהעתיקהאחרתידיעותטוכנות

התובעתהידיעותטוכנותלפניארצות-הבריתבמערבאותןוהפיצה

העליוןהמשפטביתשופטישלהרובדעתהזמנימ.הפרשניצולתוך

המקרה,בנטיבותכיבנימוקטעדלתובעתלהעניקישכיטברה

הוגנת"לא"נטילהכדיעלההנתבעתידיעלבמידעהשימוש

) Misappropriation ( בפטקדיון . 20מניעהצושלטעדהמצדיק

רשימהשלהמצומצמתהמטגרתמןחורגהשונימהיבטיועלהדין

הדיןפטקשלהשלכותיואתנכונהוליישמלהביןכדיואולמזו.

שתיאתלהדגישחשובשידור,זכויותשלהפרטניההקשרלעניין

בפרשתהרובדעתשלזהירהקריאהראשית,הבאות:הנקודות

INS קניינית""מעיןזכותשלבקיומההכירלאהמשפטשיבתמלמדת

אךהתמקדלהדבילאלאשנאטף,החדשותיהמידעבעצמכללית

פטולהפרקטיקהכנגדמשפטיתעילהשלהפוטנציאליבקיומהורק

זההמתחריממטחריימגורמימשניביןהוגנתבלתיתחרותשל

רוחניקנייןזכויותשלהפרטנילהקשרהנוגעבכלשנית, . 2בזהן

האמריקניהדיןעברלמיניהמ,תקשורתומוצריביטויימביצירות,

מחדזו,במטגרת . INSבפרשתהדיןפטקמאזארוכהדרךכברת

המוענקתההגנהוהיקףהחומרימטוגילגביניכרתהרחבהחלהגיטא,

זכויותלחוק 301טעיףגיטא,ומאידךהיוצרימ,זכויותחקיקתמכוח

22ה-(טעיףהאמריקניהפדרליהיוצרימ (Preemption הכרהמונע

בזכויות-פדרליתחקיקהבמטגרתמהכרהלהדביל-מדינתית

ההתייחטותלתחוממקבילהגנתןמושאאשר"עודפות",נוטפות

לתוקףכניטתועמזה,במובןהפדרלית.היוצרימזכויותחקיקתשל

רבהבמידהנחטמה , 1976משנתהפדרליהיוצרימזכויותחוקשל

"מעין-זכויותשלהפטיקה,שלכפיהיצירמשלימ,למעגלהדרך

המטופלימהגנהומושאיתקשורתמוצרישלטוגימבאותמקנייניות",

 • 23הפדרליתהיוצרימזכויותחקיקתידיעלבמישרין

בתיבפטיקתחלהאשרההתפתחותאתלהביןניתןזהרקעעל

ההקשרעל INSהלכתליישומהנוגעבכלבארצות-הבריתהמשפט

-30השנותביןמוקדמת,מפטיקההחלשידור.זכויותשלהפרטני

פטקמתןעממטתמנתאשרהמטוימתבתפניתוכלה ,-50הלשנות

 National Basketball Ass 'n v .בענייןהערעורערכאתשלהדין

Motorola :24פרשת(להלן(NBA . ערכאותשלמוקדמתפטיקה

גובשהשהיאכפי , Misappropriationה-עילתאתהחילהנמוכות

בענייןכךשידור.זכויותשלההקשרעלגמ JNSבפרשת

. 25Pittsburgh Athletic Co. v. KQV Broadcasting Co , 

לשדררדיותחנתעלהמשפטביתאטר JNSפרשתעלבהתבטט

מנקודותבייטבול,משחקשלמהלכואתאמת,בזמןחי,דביווח

אירועמפיקיבחזקתושלאהמגרשלשטחמחוץנמצאואשרתצפית

תחרותשלחירדיופונידיווחבענייןניתנודומותהחלטותהטפורט.

אשראחרתרדיותחנתלדיווחיהאזנהעלבהתבטטזאתאגרוף,

במקרהגמכמו , 26הטפורטאירועשלבלעדיותשידורזכויותרכשה

אשרתחנותאותןשלהרדיולשידורילהאזיןנהגהנתבעשבואחר

מעיברשהואתוךבייטבול,למשחקיבלעדיותשידורבזכויותהחזיקו

 ~ • 27בשידוריהןהמידיתהכללתולשמאחרותרדיולתחנותהמידעאת

בפסקאות , 2הערהיל vלהזמני,ה Vהמניציעבנייןההחלטההפקסה,ללאיזריענייןראוו 2

היעקיוירהןפסקהפקסה,ללאיזריענייןוכןזפט,השופטשלדינולפסק 4ו-ג.ג.ו

 .גרסטלהשופטתשלדינהלפסקו-5ו 8- 5בפסקאות , 2הערהיל vלבתיק,

במשפט").ולאעושרעשיית"חוק(להלן:ו-979תשל"טבמשפט,ולאעושרעשייתחוקו 3

בפסקה , 3הערהליעלהזמני,ה Vהמניציעבנייןההחלטההפסקה,ללאיזריענייןראוו 4

 .זפטהשופטשלדינולפסקגו

5924בע"אחשיןהשופטדבריאתגמ.ראווהערהליעל ,.ר.י.ש.אפרשתו 5 / צפיןאין 97

מכוחהעילה,בצמצומתומךאשר , 50ו- 500 , 488 ) 4נג(פ"ד ,מ" Vבפיפסררהני"מ Vב

חוקחקיקתנוכחוזאתהוגנת.לאתחרותשלבנטיבותבמשפט,ולאעושרעשייתדיני

זה.לחוק 2ס'ובפרטו 999-תשנ"טמסחריות,עוולות

ו 2-וובפסקאות , 2הערהיל Vלבתיק,יקיו Vהרהיןפקסהפקסה,ללאיזריענייןראוו 6

 .גרטטלהשופטתשלדינהלפסק

.BBC v. Ta/ksport Ltd ,ראו:ו 7 , Chancery Division [2000] Times Law Reports 

2000 29 June :פרשת(להלןTa/ksport (. 

 Victoria Park Racing and :האוסטרליהדיןבמסגרתגממטתמנתדומהגישהו 8

) 1937 ( 479 Recreation Grollnd Co. Ltd. v. Tayior, 58 C.L.R . 

 Jnternationai News Services v. TheAssociated Press, 248 U.S . 215 ) 1918 (ו 9

20 257-262 , 246-248 . ibid, at pp . הולמסהמיעוטשופטידעתזוהייתה) Holmes ( 

התחרותדינימכוחמשפטית,עילהשלקיומהעלחלקואשר ,) Brandeis (וברנדיס

מידעשלפיהנחרצת,עמדה Vהביברנדיסהשופטואילוהמקרה,בנסיבותהוגנת,הלא

דביןמפורשמקורישנוכןאמאלאלכול,חופשייממותרימלהיותצריכימורעיונות

רעיונות.אומידעלגביזכותשלבקיומההמכיר

 American Law Institute, Restatement of the Law Third, Unfair :ראו 2ו

. Competition (S(. Paul, Minn., 1995) §38.C :להלן)Restatement ofthe " 

" Law Third, Unfair Competition (. 

22 301 , 1976 § Copyright Act, 17 U.S.A :הפדרלי").יוצרימזכויות"חוק(להלן

הפטנטימ.בתחומגמהאמריקני,העליוןהמשפטביתידיעלננקטה,דומהגישה

 Bonito Boats, lnc. v. Thunder Craji Boats, lnc., 489 U.S . 141 , 151 , :ראו

) 1989 ( 156-157 . 

במישרין,מטופלימ,כיומאשרנוספימ,היבטימאותמסקירתלרבותזו,סוגיהלניתוח 23

 Restatement of the Law Third, Unfairראו:היוצרימ,זכויותחקיקתידיעל

Competition, supra note 21 , § 38.E. &. Reporters Notes . בדברזוסוגיה

הרוחני,הקנייןבתחומהחקיקהסיבבשלילי,הטדרחגורתשלקיומה,היעדראוקיומה,

הדעותעל ,.ר.י.ש.אבפרשתהעליוןהמשפטביתשלדינופסקבמוקדגמשעמדההיא

שלעיניימומאירביקורתי(לניתוחהשונימהשופטימידיעלהובעואשרהדעותוגוני

עושרשיית vלרוחנימקנייןהכלליינחלתועלהכלל"עלאלקין-קורןניראוזוטוגיה

 .) 9(תשס"א)כהמשפטיעיניבמשפט"ולא

24 ) 1997 . N BA v. Motoro/a lNC., 105 F.3d 841 (2"' Cir 

25 . Pittsburgh Athietic Co. v. KQV Broadcasting Co. , 24 F.Supp. 490 (W. D 

) 1938 . Pa . 

26 ,. Twentieth Centllry Sporting Cillb, lnc. v. Transradio Press Service lnc 

1916 165 Misc 71 ; .300 N.Y.S. 159; 1937 N.Y. Misc. LEXIS . 

27 . Nationai Exhibition Co. v. Martin Fass , 143 N.Y.S.2d 767 (N.Y. Sup. Ct 

) 1995 . 
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הארץ).ארכיוןשי,משה(צילום:החלומותנבחרת

"מעיןשידורבזכויותהכרההואהמקריםאותםלכלהמשותף

הגםספורט.משחקישלאמת,בזמןחי,דיווחלגביקנייניות"

בלתיתחרותשלמרכיבכללוהללוהמקריםמןחלקעין,שלמראית

גורםידיעלמשאביםהשקעתאגבשנאסףבמידעושימושהוגנת

נכפההנראה,כפיזה,דבריםמצבכילזכורחשובזאת,בכלמתחרה.

בזכויותכרוךהיהאשרהבלעדיות,מרכיבעקבשכן,הנתבעים;על

"חוקית"דרךכללנתבעיםהייתהלאלתובעים,שהוקנוהשידור

המידע.להשגתאחרת

לאותהבנוגעמסוימתתפניתמסמן NBAבפרשתהדיןפסק

טקסטואלידיווחשלחוקיותונדונההמקרהבאותומוקדמת.פסיקה

כללאשר , NBAה-ליגתשלהכדורסלממשחקיאמת,בזמןחי,

נוספים,נתוניםשלשורהוכןהליגהמשחקיתוצאותשלשוטףעדכון

אשראינטרנטאתרשלבהקשרהןזאת,וסטטיסטיקות.פילוחים

של SportTraxה-מכשירשלבהקשרוהן AOLידיעלהופעל

שדיווחי- Pager-ממוזערמסךכללאשר"מוטורולה"חברת

שימושלצורךאלחוטיתתקשורתבאמצעותאליוהועברוהמשחקים

הוזנווהדיווחיםהנתוניםהמידע,למשל.משאיותנהגיידיעל

הטלוויזיהבשידוריצפואשרכתביםידיעלהתקשורתלמערכת

מארגנת , NBAה-שלטענתהלהם.והאזינוהמשחקיםשלוהרדיו

המקרהנסיבותעללהחילשישהייתההכדורסל,משחקיומפיקת

 , INSבפרשתגובשהשהיאכפי , Misappropriationה-עילתאת

משחקימהלךעלאמתבזמןדיווחוכיחדשותי,מידענטילתלעניין

אירועמארגןשלקנייניותהמעיןמזכויותיוחלקמהווההכדורסל

להשלכותנזקקשהואתוךהטענה,אתדחההמשפטביתהספורט.

 50המשפט

היוצריםזכויותלחוק 301שבסעיף Preemptionה-דוקטרינת

הספורטאירועעצםסביבשליליהסדרחגורתכעיןכיוצרתהפדרלי,

יוצרים.זכותידיעלמוגןאינוכשלעצמוהואאשרמרכיב-

אינםכשלעצמם,ומידע,עובדותפיושעלהיסודכללעלבהתבסס

היוצריםזכויותלחוק ) b ( 102(סעיףיוצריםזכותידיעלמוגנים

 301סעיףהוראתנוכחכיהייתה,המשפטביתעמדתהפדרלי),

ה-עילתאתלצמצםישהפדרלי,היוצריםזכויותלחוק

Misappropriation התנאיםחמשתמתקיימיםבהןאשרלנסיבות

השקעתאגבמידעאסףאוהפיקהתובעא. : 28הבאיםהמצטברים

חדשותימידעמהיותונובעהמידעשלערכוב.ומאמץ;משאבים

חופשית""רכיבהמהווהבמידעהנתבעשלשימושוג.לזמן";"רגיש

) Free Riding ( ידיעלהושקעואשרוהמאמץהמשאביםגביעל

מתחרההיותואגבנעשהבמידעהנתבעשלשימושו.דהתובע;

קייםה.מספק;שהתובעהשירותאוהמוצראספקתלענייןישיר

מעורבשהנתבעמהסוגהחופשית","הרכיבהפעולתכיממשיחשש

במידההנדוניםהשירותאוהמוצרלהפקתהתמריץאתתקטיןבה,

הפקתם.להמשךממשיאיוםהמעמידה

ביתהבחיןהמקרה,נסיבותעלהתנאיםחמשתאתביישמו

השוקשהוא , NBAה-ליגתשלהעיקרי"המוצר"שוקביןהמשפט

 ," transmitting live, full descriptions ofthose games "של:

 " producing basketball games with liveשל:השוקוכן

attendance and licensing copyrighted broadcasts ofthose 

" 29games , עובדתימידעודיווחאיסוףשלהשונההמוצרלבין

למוצרבאשראמת.בזמןגםולוהכדורסל,ממשחקיגרידאונתונים



בהאיןאשרבפעילותמדוברכיהמשפט,ביתעמדתהייתההשני,

העיקריהמוצרבשוקהפוגעתשליליתתחרותיתהשפעהמשום

פעילותההנדון,המקרהבנטיבותכאשרזאת, , NBAה-ליגתשל

גביעלחופשית""רכיבהשלמרכיבכללהלאאףהנתבעתשל

תוכןלמוצריבנוגע , NBAה-ליגתידיעלהמושקעיםמשאבים,

עצמה, NBAה-ליגתידיעלגםמטופקיםלהיותהעשוייםזהים

מכוחעילהקמהשלאהייתההמשפטביתשלהטופיתמטקנתו

מותירההמשפטיבתהחלטתכידומהבמשפט,ולאעושרעשייתדיני

הנוגעבכל Misappropriationה-עילתשלתחולתהלהמשךפתח

שידורילבצעהרשאהבמתןהואעניינןכלאשרשידור"ל"זכויות

בדזאת,עםעצמו,המשחקיםממגרשחייםרדיוושידוריטלוויזיה

ומתפתחתשהולכתהחדשניתהתקשורתיתבטביבהובפרטבדב,

שלהחופשיתלהתרתםלמדירחבצוהרהדיןפטקפותחטביבנו

הטלולריתהתקשורתהאינטרנט,בתחומירביםתקשורתמוצרי

בזמןהמטפקיםלמיניהםדיגיטלייםתקשורתמוצרילרבותועו,ד

שבזירתהשונותההתרחשויותעלומפורטמלאעודבתימידעאמת

הטפורט,אירוע

עשייתבדיגיהשימושמטרוגותג.

לביטוטוכמקורבמשפטולאעושר

שידור""זכויותשלהמשפטי
המשפטילביטוטןכמקורבמשפטולאעושרעשייתדביניהשימוש

האםיותר:הרחבהלשאלהטבעיבאופןמפנהשידור""זכויותשל

המשפטיתההגנהגבולותאתמטמניםהחקוקיםהרוחניהקנייןדיני

עשייתדבינישימושלעשותראוישמאאומוחשיים,לאלנכטים

להמעיטמבלי , 30החקוקיםלדיניםמשליםכמקורבמשפטולאעושר

יותר:מצומצמתזהבפרקמטרתיזו,שאלהשלהרבהמחשיבותה

נלוויםאשרוהנקודתייםהפרטנייםונותחטרהעלולעמודלנטות

המשפטילביטוטןכמקורבמשפטולאעושרעשייתדבינילשימוש

זוויתאתלהדגישמרצוןנובעתזוהתמקדותישידור","זכויותשל

 ) Media Products (ותקשורתתוכןשמוצריהייחודיתהראייה

עושרעשייתדביניהשימושאתלגביהםששוקליםעתמעוררים

בנוגעהיוצרים,זכויותבתחוםלחקיקהמשליםכמקורבמשפטולא

הדיןפטקבמשפט,ולאעושרעשייתדיניעםההשקהלנקודות

האקדמיתהכתיבהמןחלקלפחותגםוכך ,.ר.י.ש.אבפרשת

הרוחניהקנייןתחוםשלהשוניםלענפיולהתייחטנוטיםבעקבותיו,

השוניםהמופשטיםהנכטיםטוגיביןהבחנהכלללאאחת,כמקשה

תוכןמוצרילתפיטתי, , 31הרוחניהקניין"ענף"תחתהחוטים

מכוחהיאלהםהמוקניתהרוחניהקנייןהגנתעיקראשרותקשורת,

הגנתגםפחותה,כיאםמטוימת,(במידההיוצריםזכויותדיני

לבחינהראויהאשרייחודיתקטגוריהמהוויםהמטחר),טימני

ואלבוםהמגבותמחזיקהטבונייה,מאשרונפרדתשונהמשפטית

בשונהא.ש.י.ר,בפרשתנדונואשר , PVCה-כריכתעםהתמונות

קיבולכליהםותקשורתתוכןמוצריאחרים,ומנכטיםממשאבים

תרבותביטודהמונחיםהערכיםשללפועלולהוצאתםלהפנמתם

תקשורתבמוצריפרטית(קניין)זכותשלבקיומההכרהדמוקרטית,

מהלךהיאבמשפט,ולאעושרעשייתדיניבאמצעותובפרטבכלל

המוטדייםוהיבטיופעולתואופןלגביהןהשלכותבחובוטומןאשר

השוניםוההיבטיםהערכיםמארגלגביוהןהתקשורתענףשל

מדובראיןודוק,הביטוי,חופשובעקרוןהעיתונותבחופשהכרוכים

וכפועלדוברים,שלהביטויבחופשהפגיעהבפוטנציאלורקאך

הקצאתואופןהיקףאליהם,נחשףהנמעניםקהלאשרבתכניםיוצא,

השוניםשחקניהזהותעלגםמשליכיםתקשורתבמוצריקנייןזכויות

הכוחותיחטיועלמהותםעלמטפרם,עלהתקשורת,מפתשל

זה,טיעונישלומקיףמלאניתוחמלהציגקצרההיריעהביניהם,

המפורטתממצהוהלאהחלקיתהנקודותברשימתמטרתיאולם

הטיעוןאתהיוםלטדרלהעלותהיאהבאים,בפרקיםגםכמולהלן,

באמצעותותקשורת,תוכןמוצריעלהקנייניתההגנההרחבתהבא:

חלקםשיקולים,שלשורהמעוררתבמשפט,ולאעושרעשייתדיני

השאלהשלמאלהנפרדיםוטיפולבחינהמצריכיםאשרחוקתיים,

עושרעשייתדינישביןהיחטדבברהכללית,ה"תורת-משפטית"

לפיכךהרוחני,הקנייןבתחוםהפרטניתהחקיקהלביןבמשפטולא

על .ר.'.ש.אהלכתשלמידיוליישוםחובקתלקליטהמקוםאין

ביתידיעלשנעשהכפיהתקשורת,בתחוםעוטקיםאשרמקרים

שלהייחודיבהקשרלשיטתי,הפטקה,ללאידריבפרשתהמשפט

יצירמשלימה,לחגורהמקוםישאםטפקותקשורת,תוכןמוצרי

ולהדביל,במשפט,ולאעושרעשייתדינישלהפטיקה,שלכפיה

אולםמפורשים,חקיקתייםבהטדריםהטתפקותהיאהנאותההדרך

הפטיקתית,ההשלמהחגורתמטלוללנקוטבוחרהמשפטיבתאםגם

הייחודיתלמהותםמוגברתרגישותמתוךכןלעשותעליושומהעדיין

זו,במטגרתהמוגנת,הזכותנושאכ"נכט"ותקשורתתוכןמוצרישל

המשפטיכמקורבמשפטולאעושרעשייתדביניהשימושחטרונות

 ,.., i ~הבאים:להיבטיםהיתרביןחטיםמתיישידור","זכויותשללביטוטן
:ג
~ ,.., 
:ג

.NBA v. Motoro/a, supra note 24, at pp. 852-854 28 

,Jhid, ibid 29 

(תשס"ג)מסחךוסווותמסחירותעולוותדויטשמ' ;והערהעלילא,ש,י,ך"פרשתראו 3ס

 . 23הערהליעלאלקין-קורן,שלביקורתהאתגםאך ; 278-וס 3

הערהלעילדויטש,גםראוא,ש,י,ך,בפרשתהשופטיםכלשלהדעהחוותכ,ךלמעשה, 3ו

"אופןלפיהרוחניהקנייןדביניהזכויותאתמסווגאשרו,וו-וסובע'ובפרט , 3ס

כוללאינואךקניין",וזכות"מונופולשלקיומוהזכות","פומביותהזכות",שלההסדרה

מוצרלהיותוובפרטהרוחני,הקנייןזכותידיעלהמוגןהנכסלמהותהתייחסותכל

הערהלעילאלקין-קורן,היאזהבהקשרדופןיוצאתתקשורת,גוףידיעלהמופקתוכן

ביןמתמקדת,א,ש,י,ך,בפרשתהדיןפסקעלביקורתהאשר , 34- 3ובע'ובפרט , 23

שלהשליליותההשלכותלכ,ךובהמשךביטוי",לחופשכערובההכללב"נחלתהיתר,

קנייןזכויות(מעין)לאכיפתמשליםכמקורבמשפטולאעושרעשייתדביניהשימוש

הפסיקה,שלכפיהיציררוחני
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השידור",י'זכותוחריגימסייגימהיעדר . 1

ההוגוהשימושהגנתדוגמת

בתחוםהרוחניהקנייןדיניבנוייםשעליהםהמרכזייםהציריםאחד

שלבמעטפתרוחניקנייןבזכותההכרההתנייתהואהתקשורת

לצדכילהבטיח,הצורךמןמתחייבתזומתכונת ,וחריגיםטייגים

יובטחהרוחניהקנייןזכותבעלשלהכטפייםהאינטרטיםאכיפת

דוגמהוהיצירה,התקשורתהביטוי,חופשערכישלנאותמימושגם

חופשי,באופןמתירה,אשרההוגןהשימושבהגנתמצויהלכךאחת

בעלותמטרותשללשורהיוצריםזכותידיעלמוגןבחומרשימוש

ובלדבעיתונאית,ביקורתאוטקירהדוגמתציבורי-חברתיערך

הכלכליבערךאוהפוטנציאליבשוקניכרתבפגיעהכרוךאינושהדבר

 BBC v ,בפרשתהאנגליהדיןפטקלמשל, , 32המוגנתהיצירהשל

, 33 British Satellite Broadcasting Ltd , טלוויזיהבשידוריעטק

בכדורגל,העולמיהגביעמשחקישליוצרים,זכותידיעלמוגנים

הנתבעת , BBCה--הבריטיתהשידוררשותידיעלששודרוכפי

כללה,אשרעצמאית,לווייןשידורירשתהייתההמקרהבאותו

מרגעינבחריםקטעיםשלה,הטפורטחדשותמהדורותבמטגרת

ובטךלקטעשניות 30עלעלהשלאבהיקףהמשחקים,שלהשיא

ה-ידיעלושודרותועדושהמשחקיםכפידקות, Sכ-שלכולל

BBC , יוצריםזכותהפרתבגיןהתביעהאתדחההמשפטבית

ההוגן,הטיפולחריגאתלגביהםבהחילוהקטעים,שידוראתוהתיר

היוצריםזכויותלחוק 30בטעיףאשרהיוםמאורעותעלדיווחלשם

 , 34האנגלי

דיניבאמצעותהוכרואשרהשידור,זכויותלהיום,נכוןבישראל,

וחריגיםטייגיםנטולותזכויותהןבמשפט,ולאעושרעשיית

אותהכיהענייןלצורךנניחההוגן,השימושהגנתדוגמתחקיקתיים,

עוברקטעים,היקףאותואתמשדרתהייתהלווייןשידורירשת

ממגרשעצמאיבאופןידהעלתועדושהםכפילהתרחשותם,

הדיןפטקאתקוראיםאםכינראהלו,טמוךממקוםאוהמשחקים

יצירהשידור""זכותוכלשונו,ככתבוהפסקהללאזרל,בפרשת

פעולההמתירטייגאוחריגכלכוללתאיננההמשפט,ביתשלכפיו

השיפוטיתההכרהאתיצקהמשפטביתכאשרדעתי,לעניותכאמור,

חובהבעתבהבמשפט,ולאעושרעשייתדינימכוחשידורבזכויות

גבולותיהאתמפורשותולצייןהמשליםהצעדאתלבצעעליוהיה

אותםלעגןהיהשניתןכפילהוהחריגיםהטייגיםואתהזכותשל

זה,ולעניין , 35עצמםבמשפטולאעושרעשייתדינימכוחבמישרין

שלהשימושהיקףהיההמקרהאותובנטיבותאםמשנהזהאין

הראוייםוהחריגיםהטייגיםמגדרבעלילשחרגכזההשידוררשות

לעתיםהלכתמרחיקותוההשלכותהמגבלותנוכחהשידור,לזכות

קביעתכידומההביטוי,חופשתחוםעלרוחניקנייןלזכויותשיש

השיפוטיתהחובהמןחלקהיאהשידורלזכותוהחריגיםהטייגים

שלכפיהיצירקנייניות","מעיןבזכויותההכרהלעצםנלוויתאשר

המשפטביתשלמפורשתאמירההיעדרהתקשורת,בתחוםהפטיקה,

בזכותכהכרהלהתפרשעלולהשידור,לזכותוהחריגיםהטייגיםדבבר
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"דיווח"אורדיו""שידורלגביהמקרה,(באותוגבולותוחטרתגורפת

להיותעלולהדברמקום,ומכלהכדורגל),ממשחקאמת""בזמן

אשרתקשורת,גופיאותםכלכלפי 36מרתיעמצנןבאפקטכרוך

קביעהבהיעדרואשרהשידור,זכותשלולחריגיהלטייגיהנזקקים

עלוליםהזכות,שלוהחריגיםהטייגיםדבברמפורשתשיפוטית

מצדמניעהצוויבקשותשלמתמשכתאיוםחרבתחתלעמוד

הבלעדיות,השידורזכויותמחזיקי

תחולתההיעדרבדברהכללשלבמעמדופיחות . 2

מידעועלנתונימעלעובדות,עלהיוצרימזכותשל

חדשותי

בשידורעטקוהפסקהללאזרל,פרשתשלהמקרהנטיבותכזכור,

אודיו-בתיעודולאכדורגל,משחקישלחייםרדיופונייםודיווח

אתהמתעדתטלוויזיוניתהפקהכגוןהמשחקמהלךשלויזואלי

יוצריםזכויותדינישלהיטודמעקרונותאחדאותו,ומשדרתהמשחק

ועלעודבותעלהיוצריםזכותשלתחולתההיעדרדבברהכללהוא

הביטוי"ל"דרךהיוצריםזכותהגנתייחודתוךכשלעצמם,נתונים

דבבטעיףמפורשותמעוגנתאףכיוםאשרזו,הבחנהבלדב,שלהם

חוקתית,תכליתכבעלתהיתרביןנתפטתיוצרים,זכותלפקודת

העיתונותולחופשהביטויחופשלעקרוןראויההגנהמתןלשם

ככל ,רוחניקנייןזכויותוהאוכפתהמכירהתקשורתיתבטביבה

אשרהמניעהצומתכונתאמת,בזמןחיבדיווחעוטקיםשהדברים

בכוחומטויםפיחותבחובהטומנתהפסקהללאזרל,בפרשתהוצא

ומידעעובדותעלהיוצריםזכותשלתחולתההיעדרדבברהכללשל

בעובדותהשימושיכולתשלילתהיאהדיןפטקמשמעותחדשותי,

המדווחהגורםשבהןבנטיבותגםזאת,אמת,בזמןחדשותיובמידע

(לדוגמה,המידעובליקוטבאיטוףעצמאייםומשאביםמאמץהשקיע

בהתבטטשיטתימדיווחלהדבילהמשחקים,במגרשעצמאיתנוכחות

הקשריםייתכנואכן,מתחרה),רדיולתחנתטימולטניתהאזנהעל

לגבימגבלותלהטיללנכוןימצאהמחוקקבהםאשרמטוימים

מטחריים,טודותשלההקשרכגוןובנתונים,בעובדותהשימוש

הפעילותמןניכרלחלקהנוגעבכלכילזכור,חשובעדייןאולם

דבטעיףהעצמאית,החוקתיתלחשיבותונוטףהתקשורת,בתחום

בלעדיותזכויותשלענפהמערכתלצדבאיוצריםזכותלפקודת

תקשורתיתלפעילותבנוגעמוענקותאשרכלכליות,והטבות

חיחדשותידיווחלגבישידורבזכויותההכרההזה,במובןמטוימת,

פרטנישליליהטדרשלקיומושאלתאתורקאךמעוררתאיננה

המפורשתהוראתונוכחחדשותיובמידעבעודבותלשימושבנוגע

מתעוררתלכ,ךמעבר , 37החוקתיותהשלכותיוובפרטדב,טעיףשל

שידור,זכויותשלנוטףנדבךבאותוהכרההאםוהיא,נוטפתשאלה

"עטקתאותהאתמפרהאיננהכאמור,הפטיקה",שלכפיה"יציר

מארגבמטגרתהאשרכוללת, ) qui pro quo (מטפוריתחבילה"

מטוימת,תקשורתיתפעילותלגבירוחניקנייןזכויותשלשלם

חירותשלאייםאותםבשימורמלווההדברכיהנחה,מתוךהוענק



מבקשאיננייוצרימ,זכותלפקודתדבבטעיף~קבועודיווחביטוי

עושרעשייתדינימכוחבעילההכרהתיתכןלאלעולמכילטעון,

מידעשלבהקשרהוגנתלאתחרותשלנטיבותלגביבמשפטולא

מעמדמותקשורת,תוכןלמוצריבאשרכיהיא,כאןטענתיעובדתי,

רחבתבחינהמתוךלהיקבעחייבבמשפטולאעושרעשייתדינישל

פעילותבגיןהמוקנימהרווח),(ומקורותהזכויותמארגשלמבט

במטגרתמוציא"כ"כללדבטעיףשלומיקומומטוימת,תקשורת

שכזה,מארג

המחדלבררתכללשלבפועלהיפוכונ.

הראויהחוקתי

המחדלבררתלכללנוגעתקשורת,מוצרישללהקשרייחודיפןעוד

הביטויהתקשורת,לתחומהקשורימבעניינימהראויהחוקתי

מרכזיותונוכחוהביטוי,התקשורתבתחומכילטעוןניתןוהיצירה,

בכפוףאזיהשונימ,היבטיועלהביטויחופשלעקרוןהתחומשל

המחדלבררתכלל(ומפורט),מפורשחקיקתיהטדרשללהוראותיו

כללודוק,הביטוי,בתחומפעולהחירותשלהואהראויהחוקתי

האינטרטימכיבודמחשיבותלהמעיטמבקשאינושכזהמחדלבררת

מפיקשלאוהמופשטהתוכןמוצריוצרשלהפרטיימהקנייניימ

לענייןמאוזנתחוקתיתטיכוןחלוקתלהבטיחרקאלאכזה,מוצר

חופשמתחומשיקולימלביןקנייניימאינטרטימאותמשביןהמתח

בעידודיוצרימ,זכויותדינישלהחברתיתהתכליתגמכמוהביטוי,

לציבור,והנגשתמהפצתמחברתי,ערךבעליוביטויימיצירותהפקת

מוגדרימ,פיזיימגבולותנטולימשאבימהממופשטימתוכןמוצרי

אףבהמהקנייןזכותשלהפוטנציאליההשתרעותתחומולפיכך

עשויהלמשל,ביצירההיוצרימזכותמוגדרימ,גבולותנטולהוא

כלליבאופןוהןנגזרות,יצירותשלשונימטוגימעלהןלהשתרע

אפילומוגנתיצירהשלממרכיביהניכרבחלקשימושעליותר,

בד , 38עצמההמטוימתהביטוידרךשלמילוליתהעתקהשישמבלי

בלתיציבוריימ(טובין)משאבימגמהממופשטיממשאבימבב,ד

המרכזיותההצדקותאחתאתאמנממהווהזותכונהמתכלימ,

והחששהציבוריימהטוביןבעייתעקברוחני,קנייןבזכויותלהכרה

לרכךכדיזובתכונהישמנג,דאולמ, ," Free Riders "שללקיוממ

נעשהכאשרהקנייניתה"נטילה"מושגועצמתמשמעותאתמשהו

שלבעיהקיימתלאזהבהקשרשכןהמופשט,במשאבשימוש

מעברולבטוף, , 39זהאתזההמוציאימטותריממתחרימשימושימ

הניצבתחוקתיתכזכותהביטויחופשעקרוןשלהעצמאילמעמדו

טביבמהשכנימ""הדינימומעטפתהיוצרימזכויותדינימנג,ד

תמריץמתןשלציבורית-הטדרתיתתכליתעלהיתר,ביןמבוטטימ,

מאפיינימרקעעלחברתי,ערךבעליתקשורתמוצרילהפקת

המחדלבררתכללכידומהתקשורת,מוצרישלאלהייחודיימ

בנטללשאתהמחוקקעלכאשרהשימוש,חירותלטובתהואהראוי

והערכימהשיקולימאתהמשכללימחקיקתיימהטדרימקביעת

היוצרשלהקנייניימהאינטרטימלרבותהפרק,עלהעומדימהשונימ

שלהמשפטיביטוטןמנג,ד , 40התקשורתיהתוכןמוצרמפיקשלאו

פירושו,במשפטולאעושרעשייתדינימכוחעילהעלשידורזכויות

קודמשראינוכפיהאמור,המחדלבררתכללשלהיפוךרבה,במידה

בקיומההכרהלהיותעלולהכאמורעילהשלהמעשיתהתוצאהלכן,

המוניימיבדורלמופעיבנוגעהמחדל,כבררתקניינית""מעיןזכותשל

המשפטבתיאמואףבצדה,וחריגימטייגימכלללאטפורט,ואירועי

שעדיין,הריוהחריגימ,הטייגימהגדרתמלאכתאתעצממעלייטלו

כלבעינהעומדתהשידורזכותכיכזה,ייוותרהמחדלבררתכלל

הדרךקפיצתוהראיה,מפורש,חריגאוטייגלהנקבעשלאזמן

במוצרימעטקאשרא.ש.י.ר.בפרשתהדיןמפטקשנעשתה

פרשתעלבהתבטטאשרהפטקה,ללאידרופרשתאלפונקציונליימ,

לדיווחבנוגעמותניתובלתיגורפתשידורזכותהקימהא.ש.י.ר.

זה,דברימבמצבכדורגל,משחקלגביעודבתימידעשלחירדיופוני
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ע ~אתמפרההיאשכןומפיקיהמ,תקשורתמוצרייוצרישלהכטפיימ

הפכההטפורטאירועמפיקשלהפרטיהקנייניהאינטרטעלההגנה

והאינטרטימהשיקולימיתרכלכאשרהמחדלבררתכלללהיות

"טעוניכעתאשראלהשהמתוךזוויתלקרןנדחקימהנוגדימ

האינטרטימבכיבודשתומךמיעבורגמבעייתיתזותוצאההוכחה",

ומשדרים.מבצעיםזכויותלחוקג-4ו 4וס' 1911יוצרים,זכותלחוק ) 1 () 1 ( 2ס'ראו 32

בגוףהמפורטותמטרותשלסגורהלרשימהמונבלתההונןהשימושהננתבישראל,

2687רע"אגםראוהחוק.סעיפי / - 269,251 ) 1מח(פ"דידסני,וולטחברתניבגע 92

עבג).עניין(להלן: 285

33 ) 1991 ( 174 BBC v. British Sateiiite Broadcasting Ltd. , 3 W.L.R . 

34 183 . ibid, at p , ,נורמיםהיוכיהדיןבפסקצייןהמשפטשביתהעודבה,למרותוזאת

חדשותמהדורותבמסנרתמהמשחקיםקטעיםלשלבהזכויותאתרכשואשרנוספים

ספורט.

לביתמאפשראשרבמשפט,ולאעושרעשייתלחוק 2ס'אתהןזהלענייןוראו 35

צודקת,לבלתיההשבהאתהעושותבנסיבותהשבהמחובתהזוכהאתלפטורהמשפט

ולאעושרעשייתלחוק 1בסישדבין",זכותעל-פי"שלאהקבלהדרישתאתוהן

לחוק 2ס'הןהסעיף.מכוחהשבהעילתלביסוסהכרחיתנאימהווהאשרבמשפט,

לחוק, 1שבסישדבין"זכותעל-פיה"שלאדרישתוהןבמשפט,ולאעושרעשיית

לסייניםתוקףולתתלנבשהמשפטביתהיהיכולמכוחםאשרשסתוםמנננונימהווים

ולאעושרעשייתדינימכוחהוכרהשהיאכפיהשידור,לזכותהראוייםולחרינים

371רע"אנמראו .במשפט /  , 309 ) 2מד(פ"דעב"מ,אליהוי,אתא.ניליבויבץ 89

323 . 

 . 69- 66בעי , 23הערהלעילאלקין-קורן,נמראוזולנקודה 36

אפשרותשלומהיקעלהנוללסתימתמשומא.ש.י.ר.בפרשתןיאזהבהקשרכיודומה, 37

אשרפרטניחוקבסעיףמדובריוצרים,זכויותלפקודתב 7סישלבהקשרשכן ,כאמור

לנביבמשפטולאעושרעשייתדינימכוחבעילהלהכרהישירבנינודלעמודעשוי

שטרסברנ-כהןהשופטתדבריאתלמשל,(ראו,יחדשותומידעבעודבותשימוש

 .) 42 1בעי , 15הערהליעלבפרשת.א.ש.י.ר.,

15ע"אלמשל,ראו 38 /  . 813 ) 2לו(פ"דבנט,ניגולדבנרג 81

השימושכ,ןכיעלעומדתאףאשר , 17-16בע' , 23הערהלעילאלקין-קורן,ראו 39

התועלתאתלהנדיל,צפוייםמשתמשיםכמהידיעלמופשטיםתוכןמוצרישלוהצריכה

המעודדתמשפטיתבמדיניותהצורךכךומשוםהתוכן,ממוצרמפיקבודדמשתמששכל

 .מופשטיםםילמשאבמרביתנישה

361בע"אדאז)(כתוארושמנרהנשיאמ"משלנישתואתלמשלראו 40 / עתונות 80

 . 158,154 ) 2לח(פ"דנתן,ניבע"ממאודגתישראלית
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המוגנימהאינטרסימשלמעמדממולאלהראויהמשקלשיווי

הביטוי.וחירותהעיתונותחופשבתחומ

חקיקהשלההסדרה.אפיקד

שידורזלכויותבגוגעפרטגית
יתרונותלהיותעשויימלעיל,גיבפרקהאמורימהדברימרקעעל

אתהמבססכמקורפרטניחקיקתיהסדרשללמתכונתברורימ

זכויותשלהראשוןכבעלימהאירועובמפיקשידורבזכויותההכרה

אינטרסימקבוצותשליתרלהשפעתהחששמןמתעלמאינניכאמור.

בכלואולמ,כאמור.חקיקהבגיבושהתקשורתתעשייתמתחומ

הסדרלגבשבאפשרותטמוןהחקיקהאפיקשלהמרכזיהיתרוןזאת,

השידור,לזכותוחריגימסייגימבקביעתהןהמלווהומאוזןכולל

בגבולותהשידורזכותשלהבסיסיהיקפהבתחימתלכ,ןקודמועוד

במתכונתהשידורלזכותחריגבחוקייקבעכיראויכ,ןראויימ.

ואילוהיוצרימ.זכויותמתחומההוגןהשימושהגנתשללזודומה

אתלשקולישהשידור,זכותשלהבסיסילהיקפההנוגעבכל

(ותיעוד)לשידורהנוגעבכלורקאךתחולהשידורזכותכיהאפשרות

שידור(דהיינוהזכותנושאהספורטאירועשלאודיו-ויזואלי

עובדתיימדיווחימשלהחופשיתהתרתמתוךזאת,טלוויזיוני).

דיווחימולרבותאמת"ב"זמןהמתבצעימכאלהלרבותלמיניהמ,

הארשןו,מ.מצטברינימוקימשנימונחימזוהצעתיביסודרדיופוניימ.

כיהואיותר,מעמיקהכלכלית-אמפיריתבחינהאמנמטעוןאשר

להעניקכדי(טלוויזיוניות)אודיו-ויזואליותשידורבזכויותדיכיומ

זאתהספורט.אירועלמפיקיהראויימהגמולואתהתמריץאת

שידורזכותשלבקיומההכרההשני,הנימוקפיעלשמנג,דבעוד

כרוכהמ,המשחקיממגרשאמת"ב"זמןעודבתיימדיווחימלגבי

ברציונלגמכמוהעיתונות,בחופשפגיעהשללמדיניכרתבדרגה

חלהאיננההיוצרימזכותהגנתכיהיסודעקרוןמאחורימונחאשר

כילזכור,ישזהבהקשרחדשותי.מידעועלנתונימעלעודבות,על

מןבעיקרנובעהשידור,זכותלגבינפרדת,חקיקתיתבהכרההצורך

זכויותדיניהגנתתחתנופלאינוהזכותשלההגנהמושאכיהעודבה

שלהנפרדלענףדומהדיובאופןהמהותי,במישורואולמהיוצרימ.

הרוחניהקנייןהגנתשלוהתכליתהבסיסיהרציונלמבצעימ,זכויות

זכותהגנתשלהכלכליימלהיבטיהחופפימשידור""זכותלגבי

שלבהקשרדווקאכיעניינית,הצדקהישאמספקלפיכך,היוצרימ.

החוקתיתה"חסינות"ומןהמעמדמןסטייהתהיההשידור""זכות

כאשרבפרטזאתחדשותי.ולמידעלעודבותהמוקניתהמיוחדת

"בזמןעובדתי","דיווחלגבישידורבזכותהכרהכיחששקיימ

השידורזכותבמסגרתואשרתלול","מדרוןבעקבותיהתולידאמת",

דיווחימשלנוספימסוגימעלגמאלארדיו,שידוריעלרקלאתוחל

סלולריותתקשורתרשתותבאמצעותכגוןאמת,בזמןעובדתיימ,

הנוכחיתהתקשורתלמפתלכ,ןמעברהאינטרנט.רשתובאמצעות

ראויבהמגמאשרייחודייממאפיינימ 2וה-המאהתחילתשל
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הרווחמקורעודאינמרדיופוניימשידורימגיסא,מחדלהתחשב.

גיסא,ומאידךהספורט.אירועמפיקשלהמרכזיאוהיחידהכספי

שונימלסוגימרחבפתחפותחימחדשניימתקשורתאמצעי

בעבראמגמלפיכ,ןאמת.בזמןעובדתיימדיווחימשלומבוזרימ

האינטרסימכיבודשביןדקחבלקואותועללהליכההצדקההייתה

בהקשרמתעוררימאשרהחששותלביןהאירועמפיקשלהכלכליימ

כשלעצמו,עובדתי-חדשותימידעעלהמשתרעתמשפטיתהגנהשל

המידעבחופשלפגיעההחששדרגתשונה.הדבריממצבכיומ

באופןעולה,מ,עודבתיידיווחימלגבישידורבזכותמהכרהכתוצאה

ראוילגמולהאירועמפיקשלבזכותוהפגיעהדרגתעללמדי,ניכר

לשידורימורקאךתיתחמהשידורשזכותוככלאמוהוגן,

חקיקתיהסדרשכללכךהצדקהקיימתכידומהלפיכך,טלוויזיוניימ.

שלהערךאתמסוימ,תקשורתיתפעילותמתחמלגבייבכר,בנושא

המידע.חופש

לקבועבאפשרותטמוןהפרטניתהחקיקהאפיקשלנוסףיתרון

מחזיקימשאינממישלהגישה""זכותלענייןמיוחדותהוראות

חריגאותומכוחזכותמאתלממשמעוניינימואשרשידורבזכויות

חירותמכוחאוהשידור,לזכותבנוגעהוגןשימושהגנתשלמוצע

כלולותאינןאשרתקשורתיותפעילויותלאותןבנוגעשלהמהפעולה

הספורטאירועמפיקלרשותלעיל,ב'בפרקכמפורטהשידור.בזכות

לוישאשרהחזקה,זכות-פרטיימ"גידור"אמצעישניעומדימ

חוזיתלהגבילוהיכולתבו,מתרחשהספורטשאירועהפיזיבשטח

זהבהקשרהמרכזיהחששהמבקרימ.קהלשלהפעולהחירותאת

"השימושחריגאתמתוכןירוקנואלהפרטיימגידוראמצעיכיהוא,

פיזיתגישהיכולתבהיעדרשכןהשידור,לזכותבנוגעהמוצעההוגן",

הכניסהשבכרטיסהחוזיימלתנאימהכפיפותעקבגמכמולמגרש,

השידורזכויותאתרכשאשרגוףאותולמעטלמעשה,הלכהלאירוע,

ללאייוותרוהתקשורתגופייתרכל"הבלעדיות"),רבימ,(במקרימ

לזכותהחקיקתיימהסייגימומןהחריגיממןליהנותמעשיתיכולת

עלזהחששעמלהתמודדבחרומסוימותמשפטשיטותהשידור.

דיווחלשמגישה"ב"זכותהמכירהמפורשתחוקהוראתקביעתידי

המתוקןלנוסח 9סעיףלמשלכךספורט.מאירועימותרעיתונאי

 , European Convention on Transfrontier Televisionה-של

זכותשלבפועלקיומהאתלהבטיחהצורךדבברהוראהקובע

לגבי ,) right to short reporting (קצרה"עיתונאיתל"סקירה

הענקתעקבכיחשש,קיימכאשרלציבור,רבענייןבעליאירועימ

בכללמידעהציבורשלנגישותותסוכלבלעדיות,שידורזכויות

בעקבותשהוצאוההמלצותטיוטת . 41האירועאותולמהלךהנוגע

גישהזכותחלופות:שתימביןבאחתלבחורמאפשרתזוהוראה

כאמור,דיווחזכותשלבפועלמימושהלשמהאירועלאתרפיזית

זכויותאתשרכשמישלמשידוריוקטעימלהקליטזכותלחלופיןאו

קצרה"עיתונאית"סקירהאותההפקתלשמזאת,הבלעדיות,השידור

גרמניהבמדינותהיתרביןאומצהזוברוחמדינתיתחקיקה . 42מותרת

 • 43ואיטליה



שידורזכויות-בלעדיותהסדריה.

בלעדיות
מכירתןכיהוא,שידורזכויותשלהמרכזיימהמאפיינימאחדבפועל,

בלעדיות,זכותמתןשלדרךעלנעשיתהטפורטאירועמפיקידיעל

מדיומבאותוהפועלנוטף,גורמלאףלהעניקשלאהתחייבותכלומר,

ומקבילה,חופפתשידורזכותטריטוריאלי,שטחובאותותקשורתי

ההכרהעצמכשלעצמה,כילהדגיש,חשובהדברימבפתח

שידור,זכויותשלבקיומןהשיפוטית,ההכרהגמכמוהחקיקתית,

השידורמזכותנפרדבלתיחלקהואהבלעדיותמרכיבכיפירושהאין

שידורזכויותיעניקהשידורזכויותשבעלמניעהכלאיןעצמה,

אינוזהדבריממצבכשלעצמו,גורמימ,למטפרומקבילותחופפות

שביטודהשונותהתכליותאתמאייןאינושהואוודאיבטתירהעומד

הטכמהשליוצאפועלהואהבלעדיותמרכיבלהדביל,השידור,זכות

ממנושרוכשמילביןהשידורזכותשלהראשוןהבעלימביןחוזית

הטוגיהזה,רקעעלהשידור,בזכותשימושלעשייתהרשאה

בחינתוהיאהבלעדיות,למרכיבבנוגעמתעוררתאשרהראשונה

האיטורימתחתזוובמטגרתהעטקיימ,ההגבלימדינימנטרתתחת

ההטדרבטוגייתדיוןכובלימ,הטדרימשלקיוממלענייןוהמגבלות

ביןשאלותשלשורהמעוררוהואזו,רשימהממטגרתחורגהכובל

הנתפטימאנכיימ,בלעדיותבהטדרימדוברכיהעובדה,לגביהיתר

 , 44העטקיימההגבלימדינימבחינתבעייתיימכפחותקרובותלעתימ

ההגבלימדינילביןהרוחניהקנייןדינישביןתפרקואותוולגבי

העטקיימההגבלימדינישלהדגשכידומהמקומ,מכלהעטקיימ,

עלבעיקרהואשידור,בזכויותבלעדיותשלבהקשר"פנימה",

להעמידעלולימבלעדיותהטדריאשרוהחדירההכניטהמחטומי

פופולריותבעליתכנימכיהעודבהבשלזאת , 45חדשיממתחרימבפני

להשגתהכרחיתנאימהוויממטוימימ,טפורטאירועיכגוןגבוהה,

מהווהכשלעצמההיאאשרצפייה),(שיעוריקהלשלקריטיתמטה

היחידהמטרתיחלילה,וחוזרפרטומ,זמןמכירתלשממרכזיתנאי

טביבראשוניותמחשבותמטפרהיומלטדרלהעלותהיאלהלן

שידור,זכויותשלהייחודיבהקשרבלעדיותהטדרישלהרציות

השמהמוטדית,מבטמנקודתבהמהכרוכותההשלכותעלולעמוד

כאמורניתוחהתקשורת,ענףשלהרצויפניומראהאתעיניהלנגד

הטדרישלהטופימעמדמאתבמישריןגוזראינוובוודאיחופף,אינו

העטקיימ,ההגבלימדינימנטרתתחתשידור,זכויותלגביבלעדיות

לאגמוכךשיקולימ,שלממצהרשימהלהציגמתיימראינניכן,כמו

מתאימות;בנטיבותבלעדיותהטדרישלהכשרתמנגדגורפתעמדה

כלכלית-אמפיריתבדביקהכרוכותהללומהטוגיותגדולשחלקגממה

השיקולימכידומהזאת,עמונטיבותיו,ומקרהמקרהכלשללגופו

הדבריממצבלגביחוזרתבחשיבהתומכימלהלןהמפורטימהשונימ

עמבפועלהשלמהישנהלמעשה,הלכהלפחותבו,אשרהקיימ

יהיהשידור,זכויותשלבהקשרבלעדיותהטדרישלהפרקטיקה

מדובר,שבוהתקשורתיהמדיומיהיהאשר

מ,ורב-ערוציידיגיטליימשידורימשלבעידןהדברימ,פניעל

שלניתובמהואמעוררותבלעדיותשידורשזכויותהראשוןהחשש

המועברימשידורלערוציגבוהימצפייהשיעוריבעליטפורטשידורי

 , Pay Per Viewבשיטתפרטניימולשידורימנוטףתשלומכנגד

הנמצאימטפורטאירועיאותמכיראוירבימשלדעתבעודזאת

לרבותהאוכלוטייה,לכללנגישימיהיוהציבוריתההתעניינותבמוקד

בשידורימלצפייההנדרשבתשלומלשאתביכולתמשאיןמי

 Europeanל-למדידומהבאופןבישראל,בתשלומ,המוטפימ
46Convention on Transjrontier Television , זוטוגיהזכתה

הוציאהאשרלוויין,ושידוריכבלימלשידוריהמועצהידיעללטיפול

בעליאירועימשידורבנושאהמועצה"מדיניותבדברהחלטה

בשידוריבעיקרמתמקדתאשרזו,החלטה , 47רבה"ציבוריתחשיבות

ישודרורבענייןבעלישידורימכיהמבטיחימ,כללימקובעתטפורט,

הרחב,לציבורייחודי,נוטףתשלומללאהנגישימ,ערוצימבמטגרת

מצויבלעדיות,שידורזכויותשלמקיומןכתוצאהזו,ראייהמזווית

בעלילשידורימהצופימקהלשלנגישותובהגבלתהחששותמוקד

שנגישותוזמןכלכך,משומציבורית-תרבותית-טפורטיבית,חשיבות

בזכויותהבלעדיותמרכיבאיןנשמרת,הרחבהציבורשלהחופשית

זוויתלהציגניתןבב,דדבהטדרה,הטעוןכמרכיבנתפטהשידור

מרכיבעמגורפתהשלמהשלפיה,שיקולימשליותררחבהראייה

שלהתפתחותהעלגמקשיימלהערימעלולהכאמורבלעדיותשל

 ~אירועישידור,גופיעבורגורמימ:ומרובתמבוזרתתקשורתמפת
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Protocol Alllending the European Convention on Transfrontier Television 41 

,(ETSNo.171) 

Principle 2, Draft Recommendation on the right to short reporting on 42 

111ajor events .where exclusive rights have been acquired (MM

PUBLIC(2003)003) [http: //www.coe.intlT/E/Hulllan_Rights/media/ 

I_Intergovemmental_ Co-operation/02 _ Draft_textsIMM

PUBLIC(2003)003%20E%20Right%20to%20short%20reporting.asp] 

.(last visited on 13.2.04) 

E.M. Barendt Broadcasting Law: A Comparative Stlldy (Oxford, 1995) 43 

.137-139 

 . 223- 222תשס"ב)שלישית,(מהדורההעסקייםההבגליםידבייגורי'ראו 44

ביןכובלהסדרמאישורבתנאים"פטורהעסקיים,ההגבליםרשותישראל,מדינתראו 45

ירושליםאולפניוטלעדבע"מ ) 1992 (והפקותתקשורתחברתרשתבע"מ,קשתשידורי

 . 2002בספטמבר 12 , 4- 3סעיפיםבע"מ",

46 Article 9bis, European Convention ofTransfrontier Television 

Strasbourg, 5.V.1989) (European Treaty Series _ No. 132) (Text amended ( 

according to the provisions ofthe Protocol (ETS No. 171) which entered 

) 2002 into force on 1 March . 

בעליאירועיםשידורבנושאהמועצה"מדיניותהתקשורתמשרדישראל,מדינתראו 47

22מסיפרוטוקולרבה",ציבוריתחשיבות / 22-5החלטה , 2002 / החלטות , 2002

המועצהשלסמכותה . 30.5.02מיוםמישיבתהלוויןולשידוריכבליםלשידוריהמועצה

 ,-1982תשמ"בושידורים)(בזקהתקשורתלחוקנב-6וה 6מסעיפיםנובעתזהבעניין

רבברומגבלות"תנאיםרבברוכלליםמדיניותלקבועסמכותלמועצהמקניםאשר

כללירישיוןבעלילגביהתקשורת),לחוק )ה() 1ה( 6 'ס(שידורים"בתוכןבלעדיות

לחוק).א 6בסי(כהגדרתםכבלים"ל"שידורי
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הציבורית,ההתעניינותבמוקדהנמצאימנוטפימואירועימטפורט

להשגתמרכזיאפיקהמהווהתקשורתיעוגן""מוצרבבחינתהמ

חדשותיימלאירועימלמדידומהבאופןקהל.שלקריטיתמטה

השיחומעגליהיומטדרבמוקדנמצאימשכאלהאירועיממ,מרכזיי

גופישליכולתמאתהמטכלימבלעדיות,הטדריהצופימ.קהלשל

טפורטאירועיאותמשלוטיקורימדיווחימלכלולמתחרימתקשורת

בפרטגופימ,אותמעלמקשימשלהמ,השידוריממלוחותכחלק

שהואתקשורתייומטדרשלתמהיללהציעהחדירה,בשלביכשהמ

שלוהאזנהצפייההרגלילשנותשלוהיכולתמבחינתאפקטיבי

ואנשישדרנימכתבימ,שלהניודיכולתלכך,מעברהרחב.הקהל

יכולתגמכמולמשנהו,אחדתקשורתמגוףנוטפימ,תקשורת

להיותצפויההיאאףהתקשורת,בתחומחדשימכוחותשלהצמיחה

אותמלגבישכןבלעדיות,זכויותשלמשטרעקבלשלילהמושפעת

לנתבהןצפויהדברהבלעדיות,משטרחלבהמאשרטיקורתחומי

להגבילוהןשידורגופישלמוגבללמטפרהפוטנציאליהאדמכוחאת

לאפיקיהנוגעבכלהתוכני,במישורכאמור.אדמלכוחהביקושאת

מיעוטובקבוצותייחודיימבטקטורימהמתמקדימושידורתקשורת

מאותמולמנועלהקשותעשויימבלעדיותהטדריהאוכלוטייה,של

לזוויתבהתאמהבלעדיותזכותנושאיהאירועימאתלטקרערוצימ

באופןהיע.דקהלשלהמיוחדימולצרכיולשפתוהייחודית,הראייה

שלשידורימגמוכך-תקשורתמוצריכילזכור,ישיותרכללי

"מוצרימהמ-רבהציבוריתהתעניינותבעליטפורטאירועי

פרטכלשלוההנאהההתעניינותשדרגתהמובן,באותוטולידריימ"

וההנאההמשותפתהחוויהמןרבהבמידהנגזרתמהמופרט

מרכיב . 48נוטפימרבימאנשימידיעלהנצרךתרבותימוצרשבצריכת

מוצרישלהצריכהתהליךלגבימרכזימרכיבהואהמשותפתהחוויה

עלאחדתקשורתגוףשלבלעדיותזה,דברימבמצבתקשורת.

התקשורתית",השבט"מדורתבמרכזהנמצאימתקשורתמוצרי

תקשורתגופישלוההשתלבותהקליטהיכולתעללהכבידעלולה

נוטפימ.

אשרשוקהואהתקשורתשוקכיהעובדהאתלהוטיףישכךעל

תקשורתמוצריכאשרצולב","טבטודשלמרכיבעלבנוירבהבמידה

תומכימטפורט,שידוריכגוןניכרימ,צפייהשיעוריובעליפופולריימ

 • 49למיניהןמקורהפקותדוגמתאיכותיימ,תקשורתמוצריומממנימ

כאשרבפרטמרכזיימ,טפורטאירועיעלבלעדיותיוצא,כפועל

וחזקיממבוטטימהיותרהתקשורתגופישלבידיהמנתונההיא

לגופיהמאפשרשוקמבנהיצירתעללהקשותעלולהכלכלית,

מבוטטתשהיאכפיאיזוןנקודתאותהאללהגיעקטנימתקשורת

מוטמעתפרקטיקהבעת,בהצולב.טבטודשלמרכיבאותועל

להקצאתלגרומעלולהשידורזכויותלגביבלעדיותהטדרישלהיטב

זכויותלרכישתטורפנית""תחרותשלקיומהאגבמופרזתמשאבימ

המנטיממבוטטימתקשורתגופימצדהןזאת, . 50בלעדיותשידור

שידורבזכויותהטמונימהאנטי-תחרותיימהיתרונותמןליהנות

גופיבפנימציבהבלעדיותשמרכיבהכניטהמחטומיבשלבלעדיות
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קהל,שלקריטיתלמטהלהגיעהמנטימחדשיממתחרימתקשורת

כורחמ,בעלהמ,אףהנאלצימחדשימתקשורתגופיאותממצדוהן

בלעדיות,שידורזכויותלרכישתממשאביהמניכרחלקלהקצות

הציבורשלמבטומנקודתיומ,שלבטופומעמדמ.אתלבטטכדי

תחרותשונימ,מטוגימתכנימבגיווןהציבורי,והאינטרטהרחב

לרכישהמשאבימהקצאתחשבוןעללבואצפויהכאמורטורפנית

נוטפימ.תכנימטוגישלרחבמגווןשלולהפקה

אחרימ,תוכןממוצריבשונהכילהדגישחשובזהבהקשרודוק,

ניכרחלקאשרמוצרהואטפורט""שידורישלהתקשורתמוצר

בבחינתהמשדר,התקשורתגוףידיעלמופקימאינמממרכיביו

מאורעשלובטיקורבתיעודבעיקרמדובראלאמקורית","יצירה

זכויותלרכישתלהתלוותשעשויההבלעדיותזה,דברימבמצבקיימ.

משאבימלהשקעתתמריץומתןתמורהבבחינתאיננהשידור,

התרבותיצירותלמאגרהנוטפתמקורית,עצמאיתיצירהבהפקת

שבזכותהבלעדיותמרכיבלהדביל,התקשורת.גוףידיעלהקיימ,

מהותו,שכלכטפית,תמורהכנגדהנרכש,משאבלמעשההואהשידור

והמאזינימהצופימקהלבניכוטהיאהתקשורת,גוףמבחינת

התקשורתשגוףהבלעדיותזכותהטפורט.אירועשלהפוטנציאלי

"מטתבמכירתהטמוןהכטפיהפוטנציאלאתבחובהטומנתרוכש,

אתתשלומ,כנגדשידורשלבמקרהאולמפרטמימ,הקהל"

לאירועמרחוק""גישהזכותבמכירתהטמוןהכטפיהפוטנציאל

הרגילהדברימלמצבבניגודוהמאזינימ.הצופימלקהלהטפורט

למפרטמימהנמכרתקהללבתשומתמייצרתקשורתגוףבואשר

שלבהקשרפופולריות,בעליתכנימשלרכישהאוהפקהידיעל

רבה,במידההיא,הקהללבתשומתטפורט,באירועישידורזכויות

זכויותאתרוכשאשרהתקשורתלגוףהנמכרנתוןמשאבבבחינת

ליצירתמנוףמשמשלמעשההבלעדיותמרכיבכך,משומהשידור.

ובעקבותיו,הטפורט,אירועצריכתבאפיקינדירותשלמלאכותייטוד

השידורזכויותאתשרכשמיעבורהןכטפיימרווחימהשאת

זהבמרכיבישאמטפקאולמהאירוע.מפיקיעבורוהןהבלעדיות

הרצויפניומראהמבחינתייחודימוטףערךלייצרכדיבלעדיותשל

לשידורימוההאזנההצפייהשיעוריבכללותו.התקשורתשוקשל

גמזהימ,יותראופחותלהישארצפויימטפורטאירועישלחיימ

למטפרומקבילותחופפותשידורזכויותיימכרובהןאשרבנטיבות

שיעורישלכוללנתחאותוזה,דברימשבמצבאלאתקשורת.גופי

מצבתקשורת.גופימטפרביןלהתחלקצפויפשוטוהאזנהצפייה

מןוליהנותלהתבטטגופימאותמלכללאפשרעשויזהדברימ

באותמהטמונימוהעקיפימ,הישירימהיתרונות,ומןהרווחימ

לענייןתחרותיותלאפשרעשויאףהדברמטוימימבמקרימשידורימ.

מקרימישנמאכן,הטפורט.אירועלשידורעוברפרטומ,זמןמכירת

עלולתקשורתגופיכמהביןוהמאזינימהצופימקהלפיזורשבהמ

משקיעימ,גופיממטפרכאשרתית,חלוקיעילותבחוטרכרוךלהיות

מבחינתזהימאפילואודומימתוכןמוצריבהפקתמשאבימבמקביל,

שכעיקרון,אףגמ,כך . 51עין"למראית"גיווןשלקיומוכדיתוךתוכנמ,



רכישהידיעליכוליממפרסמימספורט,אירועישלהייחודיבהקשר

יעדקהלשלכוללסךלאותולהגיעפרסומ,זמןשל"רב-ערוצית"

והאזנהצפייהשיעוריולאותמהספורטבאירועהצופהמפולח

השלכותאתכוללניובאופןמראשלהעריךקשהעדיין,מ,מצטברי

עוגתנתחיעלהבלעדיות,מרכיבשלקיומו,היעדראוקיומו,

הטעונימאמפיריימ-כלכליימ,היבטימאכןהמאלהכלהפרסומ.

הבלעדיותהסדרישללגופמופרטנית,נקודתיתודביקה,בחינה

מסמרות,בהמלקבועמבקשואיננישידור,זכויותבתחומהשונימ

עלולימאשרהשונימהחסרונותנוכחזאת,בכלאולמ,לכאן.אולכאן

ניתןאמספקשידור,זכויותבתחומבלעדיותלהסדרילהתלוות

עולימהבלעדיותיסודשליתרונותיוכימוחלטובאופןמראשלהניח

חסרונותיו.על

גישהכלהיטבולבחוןלשקולראויכידומהאלה,דברימרקעעל

שלפרקטיקהכלליתמדיניותשלוכענייןגורףבאופןהמאפשרת

ישנהשבהממקרימייתכנואכן,בלעדיות.שידורזכויותמכירת

העלויותכאשרלמשל,כמובלעדיות,הסדרישללהכשרתמהצדקה

מאודגבוהותהןושידורומסוימספורטאירועבהפקתהכרוכות

ב"זכויותבלעדיותשלמרכיבעלהישענותידיעלרקכךומשומ

(זאת,עלויותאותןאתהמכסהרווחימלשיעורלהגיעניתןהשידור"

ידיעלוביןבאירועצפייהעבורפרטניתתשלומדרישתידיעלבין

בערוץהניכרימהצפייהשיעוריבשללפרסומותשיאמחיריהשגת

מאירועיניכרחלקלגביהדבריממצבאיננוזהואולמבלדב).אחד

פנימ-במסגרתהמתנהלימאלהובפרטהפופולריימ,הספורט

זמןכלמזאת,יתרהמדינה.כספישלותמיכהבמימוןאומדינתית,

שידוריכגוןאחדמרכזיתקשורתיבמדיומבלעדיותזכותשלשקיומה

דומההשקעתו,החזראתהספורטאירועלמפיקמאפשרטלוויזיה

באפיקיהבלעדיותהסדרשללהכשרתוהענייניתההצדקהנחלשתכי

מדיומלאותוחלופימוצרבבחינתאינמאשרנוספימ,תקשורת

רדיושידורישלמשלימימאפיקימלדוגמה,(כגון,ראשוןתקשורתי

האינטרנט).רשתבאמצעותדיווחאו

זה,בהקשרליבוןטעונהאשרהעקרוניתהשאלהגדרכידומה

להציבראוי ,"מרווחיהשאתלשמ"בלעדיותשלמודלכנגדאמהוא

זכותלגביחלוקתי""צדקשלתפיסהבקידומהתומךחלופימודל

אירועישלודיווחסיקורלשמשונימ,תקשורתכלישלהגישה

תקשורתימשאבאותולגביגמולמעשהרב,ציבוריענייןבעליספורט

הפרמטרדעתי,לעניותאירועימ.לאותמבנוגעהקהללבתשומתשל

ועלהספורטאירועמפיקידיעלרווחימהשאתשלהטהורהכלכלי

אשרהיחידהפרמטראיננוהבלעדיות,השידורזכויותרוכשידי

שידורזכויותמכירתתקשורת.מוצרישלבהקשרבולהתחשבראוי

מןאחדלכללאפשרצפויהשידורגופילמספרומקבילותחופפות

מהסוגבשידורימהטמונימהטווחארוכימהיתרונותליהנותהגופימ

קנויה""זכותכלאיןבוודאיעצממהשידורלגופיכידומההאמור.

זכויותרכישתשלבהקשרבלעדיותמרכיבשלגורפתלהכשרה

בהקשרזכותבתטענהלולהיותעשויהאשרהיחידהגורמשידור.
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מתוךבהפקתוהמשאבימאתהשקיעאשרהאירוע,מפיקהואזה,

הואהספורטאירועמפיקשבהןבנסיבותרווחיו.להשאתציפייה

לאינטרסראוימשקללהעניקישאכןועניין,דברלכלפרטיגוף

שבהפקתו.באירועהטמוןהכספיהפוטנציאלימוצהכישלוהציפייה

ראוימ,מסוימיגבולותעדשכאלה,במקרימגמדעתילעניותאולמ

יסייגומבוזרת,מגוונתתקשורתיתבסביבההציבורי,האינטרסכי

האירוע;מפיקשלהכספיימהאינטרסימלמעמדגבולותוישימ

למפיקהמאפשרעתידפניצופהבמבטאמורימשהדברימככליביחוד

מקומ,ומכלבהתאמ.הכספיתהשקעתואתלכלכלהספורטאירוע

מצבלהיותעשויזהכיוחומרקלזה,בנושאמסמרותלקבועמבלי

מ,ציבוריימעיןמאפיינימבעלגוףהואהאירועמפיקכאשרהדברימ

הבא.בפרקנדוןובכך

תפקידימהממלאימספורטארגוניו.

בעליבמשאבימהשולטימאו

ציבורייממעיומאפיינימ

כמובישראל,ספורטאירועישלהמרכזיימהמאפיינימאחדבפועל,

כיהואשידור,לזכויותנושאהמהווימנוספימהמוניימאירועימגמ

כספיידיעלנתמכימחלקמגופימ,ידיעלומנוהליממאורגנימהמ

ואספקתלהתרחשותמסגרתיצירתהיאתכליתמכלאשרמדינה,

1027כ,ךבה"פתחרותי.ספורטכגוןתרבותיחוויהמוצראותו / 02 

קבע , 52בישראללדכורגלההתאחדותניבע"מהפקותגלדעיאביב

ישכיברון,ענתהשופטתמפיבתל-אביב,המחוזיהמשפטבית

לחייביוצא,וכפועלדו-מהותי,כגוףלכדורגלההתאחדותאתלסווג

 C.R. Sunstein & E. Ullmann-Margalit Solidarity inכללי:באופןראו 48

,) Consumplion (J.M. Olin Law & Econ., Working Paper No. 98 (2d Series 

2000); R.E. Caves Crealive Jnduslries: Conlracls Between Arl and 

Commerce (2000) 82-178; S. Bikhchandani et al. "A Theory of Fads, 

Fashion, Custom, and Cultural Change as Informational Cascades" 1 00 

J Pol. Econ. (2000) 992, 992-1026 

.P. Goldstein "Copyrighl " 55 L. & Conlemp. probs. (1992) 79, 83 49 

הסזרמאישורבתנאים"פטורהעטקייםההגבליםרשותישראל,מזינתזה:לענייןראו 50

וטלעדבע"מו) 992 (והפקותתקשורתחברתדשתבע"מ,קשתשידודיביןכובל

בנוגעדומהדבריםמצבמתוארבהאשר.החלטהו 2.9.2002בע"מ",ירושליםאולפני

ערוץבפניומכשוליםכניטהמחטומילהעריםהשניהערוץזכיינישללניטיונותיהם

בארץ.השלישיהטלוויזיהשידודיכערוץשידוריולתחילת,עוברו Oישראל

 C.E. Baker Media, Markels and Democracy (Cambridge , 2002 ( 30-37 , 5ו

82-178 . 
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יעדיהכלאשר"ההתאחדות,כיהייתההמשפטביתעמדתהכדורגל,

בישראל,הכדורגלענףפיתוח-באופייהציבוריתלפעילותמכוונים

מובהקים,ציבורייםתפקידיםממלאתזהובתוקףוניהולו,ריכוזו

תכליתהתפקידיה,מהותה,מעצםכאמור,מהותי''דוגוףבגדרהינה

ומהותהבאופייה"בהתחשבכ,ןומשוםבה",לציבורשישוהעניין

גםכמוממלאת,שהיאהציבוריתוהפונקציהההתאחדותשל

ומהווהרבהינוהכטפיהערןאשרמדובר,בההעטקהבמאפייני

שעלהריהכדורגל,וקבוצותההתאחדותתקציבשלמרכזימרכיב

טבירותההפליה,איטורהשוויון,ההגינות,כלליאחרלמלאמנת

המטקנהציבורי,משפטשליטודמושכלותשהינםלבותום

הכרוןבכלמכרזשלהליןלקייםההתאחדותשעלהינההמתבקשת

"מיקטוםכיהמשפט,ביתהוטיףכןעלשידור':זכויותבמכירת

בנורמותמחויבתההתאחדותכימשהובררהכל,חזותאינוהרווחים

נורמותליישםמנתעלמכרזבקיוםגםומכוחןהציבוריהמשפטשל

כתוצאהרווחיהאםשגםהרישידור,זכויותלמכורבבואהאלה

איןמכרז,קיוםללאלהשיגהייתהשיכולהמאלהנמוכיםיהיומכן

שוויוניהליןלקיוםהציבוריתחובתהמקיוםאותהלפטורכדיבכן

 , 53העניין"מנטיבותהמתחייבמכרזשלושקוף

נורמותלהטילהמבקשתוואיעיקרוהמשפטביתשלזהניתוח

בשלהטפורט,אירועאתומנהלהמארגןהגוף,עלציבוריות""מעין

אםהשאלהאתלעוררניתןעצמו,עלנטלשהואוהתפקידמהותו

באפיוןלהתמקדבמקוםפיושעלתוואילנקוטמקוםאיןזהבהקשר

דווקאלהתמקדישהאירוע,מפיקהגוףשלה"מעין-ציבורי"

המטופקהתקשורתי-תרבותי,המשאבשלהציבורייםבמאפייניו

ישאשרההנאה""זיקותאתלגזורלכן,ובהמשןהגוף,אותוידיעל

אשרתהא ,המשאבלאותובנוגעתקשורתולגופיהרחבלציבור

לטייםמבקשאנישבההנקודהזה,בהקשרהראויההעמדהתהא

אביבבפרשתהמשפטביתעמדתהבאה:הנקודההיאהרשימה,את

מעיןכגוףלכדורגלההתאחדותשלמהותהנוכחכיהייתהנלדעי

ההתאחדותעלוכיהכל",חזותאינוהרווחים"מיקטוםשיקולציבורי,

האמוררקעעלאולםהפליה,והיעדרשוויוןשלמידהאמותלנקוט

מטקנהמתבקשתכילומר,האיןזו,רשימהשלהקודמיםבטעיפיה

בקיומהדילאלכדורגל,ההתאחדותדוגמתגופיםשלבהקשרשלפיה,

למלאכדי(הבלעדיות),השידורזכויותלמכירתמכרז,חובתשל

למלאכדיכילטעוןניתןהפליה,והיעדרשוויוןשלנורמותאחר

צריןהמחדלבררתכללהפליה,והיעדרשוויוןשלנורמותאחר

להיעשותצריכהההתאחדות,ידיעלשידור,זכויותמכירתכילהיות,

לרכישתשווה,אפשרותמתןבטיטועלבלעדיותשלמרכיבקיוםללא

זכויות ,כאמורבכן,המעונייןתקשורתגוףלכלשידור","זכויות

מרכיבעלויתוראםאףמתכלה,ובלתימופשטמשאבהןשידור

גופילמטפרומקבילות,חופפותשידורזכויותומכירתהבלעדיות

הכטפיים,רווחיהאתלהשיאלכדורגלההתאחדותמןימנעושידור,

שלהכלכליתביכולתהפוגעאינוהדברעודכלכידומהזאת,בכל

בהם,שמדוברהטפורטענפיאתתקיןבאופןלקייםההתאחדות

 58המשפט

טעונהבלעדיותשלמרכיבללאשידורזכויותמכירתשלהחלופה

ובחינה,שקילה

IO.I דברף
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ואולם ,השלטוןמולאלהיחידשלהביטויחירותלעיגוןהנוגע

טביבהאותהשלבפועלקיומהאתלהבטיחכדיבכןדיאםטפק

תנאימהווהאשרגורמים,ומרובתמגוונתמבוזרת,תקשורתית

שלואכיפההכרההביטוי,חופשעקרוןתכליותשגשוגלשםהכרחי

בהשלכותמלווהתקשורתובמוצריבמידעפרטיותקנייןזכויות

בתחוםהפעילותועלהתקשרותענףשלהרצויפניומראהעלרבות

השיקוליםמנטרתכיהייתהזוברשימההמרכזיתטענתיהביטוי,

זכויותשלבקיומןמכיריםכאשרבחשבוןלקחתישאשרהמנחים

הדגשיםבעלתהיאותקשורת,תוכןבמוצרי"כעין-קנייניות",

ממערכתשונהשיקוליםמערכתזוהיוכיייחודיים,חוקתיים

ולאעושרעשייתדיניביטודמונחיםאשרהכללייםהשיקולים

פטקשלהטבונייההרילאזו,רשימהשלכותרתהברוחבמשפט,

מאירועיםהדיווחוזכותהגישהזכותכהרי .ר.'.ש.אבענייןהדין

המופקיםטפורטאירועילרבותציבורי,ענייןבעליתקשורתיים

"כעין-בזכויותשיפוטיתהכרהכן,משוםכטפי,רווחלמטרות

להיעשותחייבתהתקשורת,תחוםעלהשלכהלהןישאשרקנייניות"

והמידעהתרבותטביבתשלהרצויפניהלמראהיתרהרגישותמתון

חופשעקרוןשלראויההפנמהיותר,כלליבאופןדמוקרטית,בחברה

שלמקריםורקאןעניינהאיןהפרטי,המשפטבתחוםהביטוי

מתחוםזכותלביןפלונידוברשלהביטויחירותביןישירעימות

ברגישותגםעניינהכאמורהפנמהלכ,ןמעברהפרטי.המשפט

התשתיתמונחתדרכםאשרפחות,נגליםרדבים,לאותםשיפוטית

והביטוי.התקשורתבתחוםלפעילות
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