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חוק זכות יוצרי ,התשס"ח–2007
פרק א' :פרשנות
הגדרות
.1
בחוק זה –
"זכות יוצרי" – כמשמעותה בסעי ;11
"זכות מוסרית" – כמשמעותה בסעי ;46

"טביעה" ,לעניי צלילי – שימור של צלילי באמצעי המאפשר לשמע או להעתיק;
"יצירה אדריכלית" – בניי או מבנה אחר ,וכ מודל לבניי או למבנה כאמור;
"יצירה אמנותית" – לרבות רישו ,ציור ,יצירת פיסול ,תחריט ,ליטוגרפיה ,מפה ,תרשי ,יצירה
אדריכלית ,יצירת צילו ויצירת אמנות שימושית;
"יצירה דרמטית" – לרבות מחזה ,יצירה קולנועית ,יצירה דרמטית -מוסיקלית ,יצירת מחול
ופנטומימה;
"יצירה משותפת" – יצירה שנוצרה בידי מספר יוצרי במשות ולא נית להבחי בחלקו של כל
אחד מה ביצירה;
"יצירה ספרותית" – לרבות יצירה המבוטאת בכתב ,הרצאה ,טבלה ,לקט ,וכ תוכנת מחשב;
"יצירת פיסול" – לרבות תבנית או מודל של פסל;
"יצירת צילו" – לרבות יצירה המופקת בתהלי #הדומה לצילו ,ולמעט צילו שהוא חלק
מיצירה קולנועית;
"יצירה קולנועית" – לרבות יצירה טלוויזיונית וכל יצירה שדומה במהותה ליצירה קולנועית או
ליצירה טלוויזיונית;
"לקט" – לקט של יצירות לרבות אנציקלופדיה או אנתולוגיה ,וכ לקט של נתוני לרבות מאגר
מידע;
"מפיק" ,לעניי יצירה קולנועית או תקליט – מי שאחראי על ביצוע הפעולות הדרושות לש
יצירת היצירה הקולנועית או התקליט ,לפי העניי;
"עותק מפר" – עותק של יצירה שיש בה זכות יוצרי ,למעט בניי או מבנה אחר ,שהוא אחד
מאלה:

* התקבל בכנסת ביו ט' בכסלו התשס"ח ) 19בנובמבר  ;(2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק –
הממשלה  ,196מיו י"ג בתמוז התשס"ה ) 20ביולי  ,(2005עמ' .1116

) (1עותק שנעשה בישראל בלא רשותו של בעל זכות היוצרי באופ שמהווה הפרה של זכות
היוצרי להעתקה כאמור בסעי ;(1)11
) (2עותק שיובא לישראל אשר אילו היה נעשה בישראל ,היתה עשייתו מהווה הפרה של זכות
היוצרי להעתקה כאמור בסעי  ;(1)11ואול עותק שנעשה מחו .לישראל ברשותו של בעל זכות
היוצרי במדינה שבה נעשה ,לא ייחשב לעותק מפר;
"פרסו" ,של יצירה – הוצאה של מספר סביר של עותקי של היצירה ,בשי לב לאופייה ,לרשות
הציבור ,ברשותו של בעל זכות היוצרי ,למעט ביצוע פומבי של היצירה או שידורה ,ולמעט
הצגה לציבור של יצירה אמנותית;
"תוכנת מחשב" – תוכנת מחשב בכל צורה שבה היא מבוטאת;
"תקליט" – טביעה של צלילי ,למעט טביעה של צלילי ביצירה קולנועית;
"השר" – שר המשפטי.
מקו הפרסו לראשונה
.2
בחוק זה יחולו הוראות אלה לעניי המקו שבו פורסמה יצירה לראשונה:
) (1יצירה שפורסמה במספר מדינות בתו #שלושי ימי מיו שפורסמה לראשונה – יראו
אותה כאילו פורסמה לראשונה בכול בו/זמנית;
) (2יצירה שפורסמה לראשונה בישראל ובמדינות אחרות בו/זמנית – יראו אותה כאילו
פורסמה לראשונה בישראל.
פרק ב' :תנאי לקיומה של זכות יוצרי
ייחוד הוראות החוק
.3
לא תהא זכות יוצרי ביצירה אלא לפי הוראות חוק זה.
היצירות שבה יש זכות יוצרי
.4
זכות יוצרי תהא ביצירות אלה:
)א(
יצירה מקורית שהיא יצירה ספרותית ,יצירה אמנותית ,יצירה דרמטית או יצירה
)(1
מוסיקלית ,המקובעת בצורה כלשהי;
תקליט;
)(2
ובלבד שהתקיי לגבי היצירות האמורות אחד התנאי הקבועי בסעי  8או שיש בה זכות
יוצרי מכוח צו לפי סעי .9
לעניי סעי קט )א( ,מקוריות של לקט היא המקוריות בבחירה ובסידור של היצירות או
)ב (
של הנתוני שבו.

היק זכות היוצרי ביצירה
.5
זכות יוצרי ביצירה כאמור בסעי  4לא תחול על כל אחד מאלה ,ואול על דר #ביטויי תחול
זכות היוצרי:
)(1
)(2
)(3

רעיו;
תהלי #ושיטת ביצוע;
מושג מתמטי;

)(4
)(5

עובדה או נתו;
חדשות היו.

פרסומי רשמיי
.6
על א הוראות סעי  ,4לא תהא זכות יוצרי בחוקי ,בתקנות ,בדברי הכנסת ובהחלטות
שיפוטיות של בית משפט או של כל רשות שלטונית המפעילה סמכות שפיטה על פי די.
מדגמי
.7
1

על א הוראות סעי  ,4לא תהא זכות יוצרי במדג כהגדרתו בפקודת הפטנטי והמדגמי ,
אלא א כ המדג אינו משמש ואינו מכוו לשמש לייצור תעשייתי; השר רשאי לקבוע תנאי
שבהתקיימ ייחשב מדג כמשמש לייצור תעשייתי.
זיקה לישראל
.8
זכות יוצרי תהא ביצירה כאמור בסעי )4א() ,(1בהתקיי אחד מאלה:
)א(
) (1היצירה פורסמה לראשונה בישראל;
) (2בעת יצירתה של היצירה היה יוצרה אזרח ישראלי ,או שמקו מגוריו הרגיל היה בישראל,
וזאת בי שהיצירה פורסמה ובי שלא פורסמה.
)ב( בלי לגרוע מהוראות סעי קט )א( ,תהא זכות יוצרי –
) (1ביצירה קולנועית – ג א בעת יצירתה היה מרכז עסקיו של מפיקה ,או מקו מגוריו
הרגיל ,בישראל;
) (2ביצירה אדריכלית וביצירה אמנותית אחרת שהוכללה בבניי או במבנה אחר – ג א
היצירה האדריכלית ,הבניי או המבנה ,לפי העניי ,ממוקמי בישראל.
זכות יוצרי תהא בתקליט א בעת יצירת התקליט מפיק התקליט היה אזרח ישראלי,
)ג(
או שמקו מגוריו הרגיל ,וא הוא תאגיד – מרכז עסקיו ,היה בישראל; ואול זכות יוצרי
להעתקה ,להעמדה לרשות הציבור ולהשכרה ,כאמור בסעי  (5) ,(1)11ו ,(7)/תהא בתקליט ,ג א
התקליט פורס לראשונה בישראל.
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זכות יוצרי לפי אמנה בי/לאומית
.9
נחתמה אמנה בי ישראל לבי מדינה אחרת בעניי הגנת זכות יוצרי ,או שישראל הצטרפה
לאמנה בעניי זה ,רשאי השר לקבוע ,בצו ,כי יצירות כאמור בסעי )4א( ,שהאמנה מחייבת את
הגנת בישראל ,יהיו מוגנות על פי ההוראות שבצו; ההגנה על יצירות כאמור לא תהיה יתירה על
ההגנה שהיתה ניתנת לה אילו התקיימו לגביה התנאי שבסעי  ,8אלא א כ הוסכ על כ#
באמנה ,א #לא יותר מכפי שהוסכ.
שמירה על הדדיות
.10
מצא השר שמדינה מסוימת אינה מעניקה הגנה ראויה ליצירות של יוצרי שה אזרחי
ישראליי ,רשאי הוא ,באישור הממשלה ,להגביל בצו את הזכויות הקבועות לפי חוק זה ,כול או
חלק ,ביחס ליצירות של יוצרי שה אזרחי אותה מדינה; קבע השר כאמור ,יחול הצו על יצירות
שנוצרו לאחר כניסתו לתוק.
פרק ג' :מהות זכות היוצרי
זכות יוצרי מהי
.11
זכות יוצרי ביצירה היא הזכות הבלעדית לעשות ביצירה ,או בחלק מהותי ממנה ,פעולה ,אחת
או יותר ,כמפורט להל ,בהתא לסוג היצירה:
העתקה כאמור בסעי  – 12לגבי כל סוגי היצירות;
)(1
פרסו – לגבי יצירה שלא פורסמה;
)(2
ביצוע פומבי כאמור בסעי  – 13לגבי יצירה ספרותית ,יצירה דרמטית ,יצירה מוסיקלית
)(3
ותקליט;
שידור כאמור בסעי  – 14לגבי כל סוגי היצירות;
)(4
העמדת היצירה לרשות הציבור כאמור בסעי  – 15לגבי כל סוגי היצירות;
)(5
עשיית יצירה נגזרת כאמור בסעי  ,16ועשיית הפעולות המנויות בפסקאות ) (1עד ) (5ביצירה
)(6
הנגזרת כאמור – לגבי יצירה ספרותית ,יצירה אמנותית ,יצירה דרמטית ויצירה מוסיקלית;
השכרה כאמור בסעי  – 17לגבי תקליט ,יצירה קולנועית ותוכנת מחשב.
)(7
העתקה
.12
העתקה של יצירה היא עשיית עותק של היצירה בכל צורה מוחשית ,לרבות –
)(1
)(2
)(3

אחסו של היצירה באמצעי אלקטרוני או באמצעי טכנולוגי אחר;
עשיית עותק תלת/ממדי של יצירה דו/ממדית;
עשיית עותק דו/ממדי של יצירה תלת/ממדית;

)(4

העתקה ארעית של היצירה.

ביצוע פומבי
.13
ביצוע פומבי של יצירה הוא השמעתה או הצגתה בציבור ,במישרי או באמצעות מכשיר.
שידור
.14
שידור של יצירה הוא העברה קווית או אלחוטית ,של צלילי ,מראות או שילוב של צלילי
ומראות ,הכלולי ביצירה ,לציבור.
העמדה לרשות הציבור
.15
העמדה של יצירה לרשות הציבור היא עשיית פעולה ביצירה כ #שלאנשי מקרב הציבור תהיה
גישה אליה ממקו ובמועד לפי בחירת.
עשיית יצירה נגזרת
.16
עשיית יצירה נגזרת היא עשיית יצירה מקורית המבוססת באופ מהותי על יצירה אחרת ,כגו
תרגו או עיבוד.
השכרה
.17
השכרה של יצירה היא השכרת עותקי פיזיי של היצירה לציבור ,לצורכי מסחר ,למעט
)א(
השכרה של תוכנת מחשב או של תקליט המהווי חלק בלתי נפרד מחפ .אחר שהוא המושכר
העיקרי.
לעניי סעי קט )א( ,השכרה על ידי ספריה ציבורית או ספריה של מוסד חינו ,#אינה בגדר
)ב (
השכרה לצורכי מסחר; השר רשאי לקבוע סוגי ספריות ציבוריות וסוגי מוסדות חינו ,#שהוראות
סעי קט זה יחולו עליה.

פרק ד' :שימושי מותרי
שימושי מותרי
.18
על א הוראות סעי  ,11עשיית הפעולות המפורטות בסעיפי  19עד  30מותרת בתנאי
המפורטי באות סעיפי ולש השגת המטרות המפורטות בה ,א בלא קבלת רשות מבעל
זכות היוצרי ובלא תשלו תמורה ,ולעניי הפעולות המפורטות בסעי  – 32בתמורה ובהתא
להוראות אותו סעי.

שימוש הוג
.19
שימוש הוג ביצירה מותר למטרות כגו אלה :לימוד עצמי ,מחקר ,ביקורת ,סקירה ,דיווח
)א(
עיתונאי ,הבאת מובאות ,או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינו.#
)ב (
)(1
)(2

לצור #בחינה של הוגנות השימוש ביצירה לעניי סעי זה ,יישקלו ,בי היתר ,כל אלה:
מטרת השימוש ואופיו;
אופי היצירה שבה נעשה השימוש;

)(3
)(4
)ג(

היק השימוש ,מבחינה איכותית וכמותית ,ביחס ליצירה בשלמותה;
השפעת השימוש על ערכה של היצירה ועל השוק הפוטנציאלי שלה.
השר רשאי לקבוע תנאי שבהתקיימ ייחשב שימוש לשימוש הוג.

שימוש ביצירה בהליכי משפטיי או מינהליי
.20
שימוש ביצירה בהליכי משפטיי או בהליכי מינהליי לפי די ,לרבות דיווח על הליכי אלה,
מותר בהיק המוצדק בשי לב למטרת השימוש כאמור.
העתקה של יצירה המופקדת לעיו הציבור
.21
העתקה של יצירה המופקדת לעיו הציבור לפי חיקוק ,מותרת למטרה שלשמה הועמדה
)א(
לעיו הציבור ,ובהיק המוצדק בשי לב למטרה האמורה.
הוראות סעי קט )א( לא יחולו לגבי יצירות שנמסרו לפי חוק הספרי )חובת מסירה וציו
)ב (
2

הפרטי( ,התשס"א–. 2000
שימוש אגבי ביצירה
.22
שימוש אגבי ביצירה בדר #של הכללתה ביצירת צילו ,ביצירה קולנועית או בתקליט ,וכ שימוש
ביצירה שבה הוכללה היצירה כאמור ,מותר; לעניי זה ,הכללה במתכוו של יצירה מוסיקלית,
לרבות המילי הנלוות אליה ,או של תקליט שבו היא טבועה ,ביצירה אחרת ,לא תיחשב לשימוש
אגבי.
שידור או העתקה של יצירה הממוקמת במקו ציבורי
.23
שידור ,או העתקה בדר #של צילו ,ציור ,שרטוט או תיאור חזותי דומה ,של יצירה אדריכלית,
יצירת פיסול או יצירת אמנות שימושית ,מותרי א היצירה ממוקמת בקביעות במקו ציבורי.
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העתקה של תוכנת מחשב או עשיית יצירה נגזרת ממנה
.24
העתקה של תוכנת מחשב לצורכי גיבוי ,מותרת למי שמחזיק עותק מורשה של תוכנת
)א(
המחשב; מי שמחזיק עותק כאמור ישמידו ע חלו הצור #שלשמו נוצר.
העתקה של תוכנת מחשב לצור #תחזוקה של עותק מורשה של התוכנה או של מערכת
)ב (
מחשב ,או לצור #מת שירות למי שמחזיק עותק מורשה של תוכנת המחשב ,מותרת ,א הדבר
נחו .לש שימוש בתוכנה.
העתקה של תוכנת מחשב או עשיית יצירה נגזרת ממנה ,מותרת למי שמחזיק עותק מורשה
)ג(
של תוכנת המחשב ,למטרות אלה ובהיק הדרוש לכ:#
שימוש בתוכנת המחשב למטרות שלשמ נועדה ,ובכלל זה תיקו שגיאות בתוכנת המחשב
)(1
או התאמתה למערכת מחשב או לתוכנת מחשב אחרת;
בדיקה של אבטחת המידע בתוכנת המחשב ,תיקו פרצות באבטחת המידע והגנה מפניה;
)(2
השגת מידע הדרוש לצור #התאמת מערכת מחשב או תוכנת מחשב אחרת ,המפותחת
)(3
באופ עצמאי ,כ #שתוכל לפעול ע תוכנת מחשב זו.
הוראות סעי קט )ג( לא יחולו על העתקה של תוכנת מחשב או עשיית יצירה נגזרת
)ד (
ממנה ,כאמור באותו סעי קט ,א במידע שהושג במהלכה נעשה שימוש כמפורט להל ,או שהיה
אפשר לגלותו ,בנקל ,ג בלעדיה:
המידע הועבר לאד אחר ,למטרה שונה מהמטרות האמורות בסעי קט )ג(;
)(1
המידע שימש לצור #יצירת תוכנת מחשב אחרת המפרה את זכות היוצרי בתוכנת
)(2
המחשב.
בסעי זה" ,עותק מורשה" ,של תוכנת המחשב – עותק של תוכנת המחשב שנעשה על ידי
)ה(
בעל זכות היוצרי בה או ברשותו.
הקלטה לצורכי שידור
.25
)א(
בלבד.

הקלטה של יצירה בידי מי שרשאי לשדרה ,מותרת א היא נעשית לצור #שימוש בשידוריו

מי שהקליט יצירה לפי הוראות סעי קט )א( ישמיד את ההקלטה עד תו שישה חודשי
)ב (
מיו שידורה הראשו או עד למועד מאוחר יותר הקבוע לפי כל די ,או עד למועד מאוחר יותר
שעליו הסכי ע בעל זכות היוצרי ביצירה שהוקלטה כאמור.
על א הוראות סעי קט )ב( ,שמירת הקלטה מותרת –
)ג(
למטרות ארכיו;
)(1
לעניי מי שרשאי לשדר את היצירה – כל עוד הוא רשאי לעשות כ.
)(2

העתקה זמנית
.26
העתקה זמנית ,לרבות העתקה כאמור שנעשתה בדר #אגבית ,של יצירה ,מותרת א היא מהווה
חלק בלתי נפרד מהלי #טכנולוגי שמטרתו היחידה היא לאפשר העברה של היצירה בי צדדי
ברשת תקשורת ,על ידי גור ביניי ,או לאפשר שימוש אחר כדי ביצירה ,ובלבד שאי לעותק
האמור ער #כלכלי משמעותי משל עצמו.
יצירה אמנותית נוספת על ידי היוצר
.27
עשיית יצירה אמנותית חדשה שיש בה העתקה חלקית של יצירה קודמת או שהיא יצירה נגזרת
של יצירה אמנותית קודמת ,וכ כל שימוש ביצירה החדשה כאמור ,מותרי ליוצר של היצירה
האמנותית הקודמת ,ג א אינו בעל זכות היוצרי בה ,ובלבד שהיצירה החדשה אינה מהווה
חזרה על עיקרה של היצירה הקודמת או חיקוי שלה.
שיקו והקמה מחדש של בנייני
.28
שימוש ביצירות אלה מותר לצור #שיקו או הקמה מחדש של בניי או של מבנה אחר:
היצירה האדריכלית שהיא הבניי או המבנה האמורי ,או המודל שלה;
)(1
השרטוטי והתכניות ששימשו ,ברשות בעל זכות היוצרי בה ,להקמת הבניי או המבנה
)(2
האמורי ,בעת שהוקמו.
ביצוע פומבי במוסדות חינו#
.29
ביצוע פומבי של יצירה מותר במהל #פעילותו החינוכית של מוסד חינו #מסוג שקבע השר ,על ידי
העובדי במוסד החינו #או על ידי התלמידי הלומדי בו ,ובלבד שהביצוע הפומבי הוא לפני
ציבור הכולל את העובדי או את התלמידי כאמור ,קרוביה של התלמידי או אנשי אחרי
הקשורי במישרי ע פעילותו של מוסד החינו ,#וה בלבד; ואול ,הצגת יצירה קולנועית
מותרת לפי סעי זה רק א היא נעשית למטרות הוראה או בחינה ,על ידי מוסד החינו.#
שימושי מותרי בספריות ,בארכיוני ובגופי אחרי
.30
העתקה של יצירה ,שעותק ממנה מצוי באוס הקבוע של ספריה או של ארכיו ,מסוג
)א(
שקבע השר ,מותרת למטרות אלה ,ובלבד שלא נית לרכוש עותק נוס של היצירה בתו #פרק זמ
סביר ובתנאי סבירי:
שימור ,בכל דר #שהיא ,של יצירה שעותק ממנה מצוי בידי הספריה או הארכיו ,ובלבד
)(1
שלא ייעשה בעותק לשימור שימוש כעותק נוס על העותקי שבספריה;
החלפת עותק של היצירה ,שהיה בידי הספריה או הארכיו ,ואבד ,הושמד או נעשה בלתי
)(2
ראוי לשימוש;

החלפת עותק של היצירה ,שהיה באוס הקבוע של ספריה אחרת או של ארכיו אחר,
)(3
ואבד ,הושמד או נעשה בלתי ראוי לשימוש.
העתקה של יצירה שעותק ממנה מצוי בספריה או בארכיו שנקבעו כאמור בסעי קט )א(,
)ב (
בעבור אד המבקש זאת ,מותרת ,ובלבד שההעתקה המבוקשת ,אילו נעשתה על ידי אותו אד,
היתה מותרת לפי די; השר רשאי לקבוע טופס בקשה מספריה או מארכיו לעניי סעי קט זה.
העתקה של יצירה על ידי גופי מסוג שקבע השר ,לצורכי שימור ,מותרת; השר רשאי
)ג(
לקבוע סוגי יצירות שסעי קט זה יחול עליה ,תנאי לביצוע העתקה וכ תנאי למת גישה
לציבור לעותקי שנעשו לפי סעי קט זה.
תקנות לעניי מוסדות חינו ,#ספריות וארכיוני
.31
השר רשאי לקבוע תנאי אחרי לתחולת הוראות סעיפי  29ו ,30/דר #כלל או לעניי סוגי
מסוימי של מוסדות חינו ,#ספריות או ארכיוני ,בשי לב למאפייני פעילות.
ייצור תקליטי תמורת תמלוגי
.32
על א הוראות סעי  ,11העתקה של יצירה מוסיקלית ,בתקליט ,מותרת בהתקיי תנאי
)א(
אלה ,א בלא רשותו של בעל זכות היוצרי:
היצירה המוסיקלית נטבעה קוד לכ ,ברשותו של בעל זכות היוצרי ,בתקליט אחר
)(1
שפורס לצורכי מסחר )בסעי זה – התקליט הקוד(;
היצירה המוסיקלית הועתקה בתקליט בשלמותה למעט שינויי הנובעי מעיבוד היצירה,
)(2
ולמעט שינויי הדרושי לצור #ההעתקה או שינויי שכבר נעשו בתקליט הקוד;
עושה ההעתקה הודיע על כ #מראש לבעל זכות היוצרי;
)(3
עושה ההעתקה שיל תמלוגי ראויי כפי שהסכי ע בעל זכות היוצרי ,ובהעדר
)(4
הסכמה – כפי שקבע בית המשפט;
ההעתקה אינה משמשת ואינה מכוונת לשמש לפרסומת מסחרית.
)(5
השר רשאי לקבוע הוראות בענייני אלה:
)ב (
דרכי ההודעה לבעל זכות היוצרי כאמור בסעי קט )א();(3
)(1
)(2
)א().(4

שיקולי ואמות מידה לקביעת התמלוגי הראויי על ידי בית המשפט כאמור בסעי קט

בסעי זה" ,יצירה מוסיקלית" – לרבות המילי הנלוות אליה ,א נלוו אליה ג בתקליט
)ג(
הקוד.
פרק ה' :בעלות בזכות יוצרי
הבעלי הראשו של זכות היוצרי
.33
בכפו להוראות פרק זה –

)(1
)(2

היוצר של יצירה הוא הבעלי הראשו של זכות היוצרי ביצירה;
המפיק של תקליט הוא הבעלי הראשו של זכות היוצרי בתקליט.

יצירה שנוצרה בידי עובד
.34
מעביד הוא הבעלי הראשו של זכות היוצרי ביצירה שנוצרה על ידי עובדו לצור #עבודתו
ובמהלכה ,אלא א כ הוסכ אחרת.
יצירה מוזמנת
.35
ביצירה שנוצרה לפי הזמנה ,הבעלי הראשו של זכות היוצרי בה ,כולה או חלקה ,הוא
)א(
היוצר ,אלא א כ הוסכ אחרת בי המזמי והיוצר ,במפורש או במשתמע.
ביצירה שהיא דיוק או צילו של אירוע משפחתי או של אירוע פרטי אחר ,שנוצרה לפי
)ב (
הזמנה ,הבעלי הראשו של זכות היוצרי בה הוא המזמי ,אלא א כ הוסכ אחרת.
בעלות המדינה ביצירה
.36
המדינה היא הבעלי הראשו של זכות היוצרי ביצירה שנוצרה או שהוזמנה על ידה או על ידי
עובד המדינה עקב עבודתו ובמהלכה ,אלא א כ הוסכ אחרת; לעניי זה" ,עובד המדינה" –
לרבות חייל ,שוטר ,וכל נושא משרה או בעל תפקיד על פי חיקוק במוסד ממוסדות המדינה.
העברת זכות יוצרי והענקת רישיו
.37
זכות יוצרי ניתנת להעברה בחוזה או על פי די ,ורשאי בעל הזכות לתת לגביה רישיו
)א(
ייחודי או רישיו שאינו ייחודי.
העברת זכות היוצרי או מת הרישיו ,כאמור בסעי קט )א( ,יכול שיהיו לגבי זכות
)ב (
היוצרי ,כולה או חלקה ,ונית להגביל למקו מסוי ,לתקופה מסוימת או לעשיית פעולה
מסוימת ביצירה.
חוזה להעברת זכות יוצרי או למת רישיו ייחודי לגביה ,טעו מסמ #בכתב.
)ג(
בסעי זה" ,רישיו ייחודי" – רישיו המעניק לבעליו זכות ייחודית לעשות פעולה
)ד (
מהפעולות המפורטות בסעי  ,11כפי שנקבע בו ,ומגביל את בעל זכות היוצרי מלעשות
ומלהרשות לאחר לעשות פעולה כאמור.
פרק ו' :תקופת זכות היוצרי
תקופת זכות יוצרי
.38
זכות יוצרי ביצירה תהא למש #חייו של היוצר וכ שבעי שני לאחר מותו ,בכפו להוראות
פרק זה.

תקופת זכות יוצרי ביצירה משותפת
.39
זכות יוצרי ביצירה משותפת תהא למש #חייו של היוצר האחרו שנותר בחיי ,מבי היוצרי
במשות של היצירה ,וכ שבעי שני לאחר מותו.
תקופת זכות יוצרי ביצירה שפורסמה בעילו ש
.40
לא מופיע על יצירה שמו של אד כיוצר היצירה ויוצרה אינו ידוע בציבור ,או שמופיע עליה ש
בדוי של אד שזהותו אינה ידועה בציבור ,תהא זכות יוצרי ביצירה לתקופה של שבעי שני
מהמועד שבו פורסמה לראשונה; לא פורסמה היצירה עד תו שבעי שני ממועד יצירתה ,תהא
זכות היוצרי בה לתקופה של שבעי שני ממועד יצירתה; ואול א גילה יוצר היצירה את
זהותו לציבור ,במהל #תקופת זכות היוצרי כאמור ,יחולו הוראות סעיפי  38או  ,39לפי העניי.
תקופת זכות יוצרי בתקליט
.41
זכות יוצרי בתקליט תהא לתקופה של חמישי שני ממועד יצירתו.
תקופת זכות יוצרי ביצירה של המדינה
.42
זכות יוצרי ביצירה שהמדינה היא הבעלי הראשו של זכות היוצרי בה לפי הוראות פרק ה',
תהא לתקופה של חמישי שני ממועד יצירתה.
סיו תקופת זכות יוצרי
.43
תקופת זכות היוצרי ביצירה תסתיי ב 31/בדצמבר של השנה שבמהלכה אמורה לפקוע הזכות
לפי הוראות פרק זה.
תקופת זכות היוצרי באר .המוצא
.44
תקופת זכות היוצרי ביצירה כמפורט להל לא תהא ארוכה מתקופת זכות היוצרי
)א(
הקבועה לאותה יצירה בדי החל באר .המוצא שלה:
יצירה שפורסמה לראשונה בישראל ובמדינות אחרות בו/זמנית ,כאמור בסעי  ,2שיש בה
)(1
זכות יוצרי רק בשל כ #שמתקיי בה התנאי האמור בסעי )8א();(1
יצירה שיש בה זכות יוצרי מכוח צו לפי סעי  ,9אלא א כ נקבע אחרת בצו כאמור.
)(2
בסעי זה –
)ב (
"אר .המוצא" ,של יצירה –
)(1

ביצירה שפורסמה לראשונה במדינה חברה אחת – המדינה החברה;

ביצירה שפורסמה לראשונה ,בו/זמנית ,במספר מדינות חברות שבה תקופות שונות של
)(2
זכות יוצרי – המדינה שבה תקופת זכות היוצרי הקצרה ביותר;
ביצירה שפורסמה לראשונה בו/זמנית במדינה חברה ובמדינה שאינה מדינה חברה –
)(3
המדינה החברה;
ביצירה שלא פורסמה ,או שפורסמה לראשונה במדינה שאינה מדינה חברה בלי שפורסמה
)(4
בו/זמנית במדינה חברה – המדינה החברה שהיוצר הוא אזרח שלה או שבה נמצא מקו מגוריו
הרגיל; ואול –
ביצירה כאמור שהיא יצירה קולנועית תהא אר .המוצא ,המדינה החברה שבה נמצא מרכז
)א(
עסקיו של מפיקה או מקו מגוריו הרגיל;
ביצירה כאמור שהיא יצירה אדריכלית הממוקמת במדינה חברה או שהיא יצירה
)ב (
אמנותית אחרת שהוכללה בבניי או במבנה אחר הממוקמי במדינה חברה ,תהא אר .המוצא,
המדינה שבה ממוקמי היצירה האדריכלית ,הבניי או המבנה ,לפי העניי;
"יצירה" – יצירה כאמור בסעי )4א();(1
"מדינה

חברה"

–

מדינה

שהיא

צד

לאמנה

שנקבע

לגביה

צו

לפי

הוראות

סעי .9
פרק ז' :זכות מוסרית
הזכות המוסרית – זכות אישית
.45
ליוצר של יצירה אמנותית ,יצירה דרמטית ,יצירה מוסיקלית או יצירה ספרותית ,למעט
)א(
תוכנת מחשב ,שיש בה זכות יוצרי ,תהיה ביחס ליצירתו זכות מוסרית ,למש #תקופת זכות
היוצרי באותה יצירה.
הזכות המוסרית היא אישית ואינה ניתנת להעברה ,והיא תעמוד ליוצר א א אי לו
)ב (
ביצירה זכות יוצרי או א העביר את זכות היוצרי ביצירה ,כולה או חלקה ,לאחר.
זכות מוסרית מהי
.46
זכות מוסרית ביחס ליצירה היא זכות היוצר –
כי שמו ייקרא על יצירתו בהיק ובמידה הראויי בנסיבות העניי;
)(1
כי לא יוטל פג ביצירתו ולא ייעשה בה סילו או שינוי צורה אחר ,וכ כי לא תיעשה
)(2
פעולה פוגענית ביחס לאותה יצירה ,והכל א יש באילו מה כדי לפגוע בכבודו או בשמו של
היוצר.

פרק ח' :הפרה ותרופות
הפרת זכות יוצרי
.47
העושה ביצירה פעולה מהפעולות המפורטות בסעי  ,11או מרשה לאחר לעשות פעולה כאמור,
בלא רשותו של בעל זכות היוצרי ,מפר את זכות היוצרי ,אלא א כ עשיית הפעולה מותרת
לפי הוראות פרק ד'.
הפרה עקיפה של זכות יוצרי
.48
העושה אחת הפעולות האלה בעותק מפר של יצירה ,מפר את זכות היוצרי ,א בעת ביצוע
הפעולה ,ידע או היה עליו לדעת כי העותק הוא עותק מפר:
) (1מכירה או השכרה ,לרבות הצעה או העמדה למכירה או להשכרה;
)(2
)(3
)(4

החזקה למטרה עסקית;
הפצה בהיק מסחרי;
הצגה לציבור בדר #מסחרית;

)(5

ייבוא לישראל שלא לשימוש עצמי כהגדרתו בסעי  129לפקודת המכס .

3

ביצוע פומבי במקו בידור ציבורי
.49
המרשה לאחר ,למטרת רווח ,שימוש במקו בידור ציבורי לש ביצוע פומבי של יצירה ,בלא
רשותו של בעל זכות היוצרי ,מפר את זכות היוצרי ,אלא א כ לא ידע ולא היה עליו לדעת
שהביצוע מהווה הפרה כאמור; לעניי זה" ,מקו בידור ציבורי" – מקו המשמש למופעי בידור
ותרבות ,לרבות אול שמחות ,ג אירועי ,מסעדה ,בית קפה או מועדו.
הפרת זכות מוסרית
.50
העושה ביצירה פעולה הפוגעת בזכות המוסרית של היוצר ,מפר את הזכות האמורה.
)א(
על א הוראות סעי קט )א( ,עשיית פעולה ביצירה הפוגעת בזכות המוסרית האמורה
)ב (
בסעי  (2)46אינה מהווה הפרה של הזכות האמורה ,א הפעולה היתה סבירה בנסיבות העניי.
לעניי סעי קט )ב( ,רשאי בית המשפט להתחשב ,בי היתר ,באלה:
)ג(
)(1
)(2
)(3

אופי היצירה שביחס אליה נעשתה הפעולה;
אופי הפעולה ומטרתה;
יצירתה של היצירה על ידי העובד במסגרת עבודתו או לפי הזמנה;

)(4
)(5

המקובל בענ;
הצור #בעשיית הפעולה לעומת הפגיעה שנגרמה ליוצר כתוצאה ממנה.

 3דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,3עמ' .39

הפרה עקיפה של זכות מוסרית
.51
העושה אחת הפעולות האלה בעותק של יצירה ,שיש בו משו הפרה של הזכות המוסרית האמורה
בסעי  ,(2)46למעט בבניי או במבנה אחר ,מפר את הזכות המוסרית ,א בעת ביצוע הפעולה ידע
או היה עליו לדעת כי יש בעותק משו הפרה כאמור:
) (1מכירה או השכרה ,לרבות הצעה או העמדה למכירה או להשכרה;
) (2החזקה למטרה עסקית;
הפצה בהיק מסחרי;
הצגה לציבור בדר #מסחרית.

)(3
)(4

הפרה של זכות יוצרי או זכות מוסרית – עוולה אזרחית
.52
הפרה של זכות יוצרי או זכות מוסרית היא עוולה אזרחית ,והוראות פקודת הנזיקי ]נוסח
4

חדש[  ,יחולו עליה ,בשינויי המחויבי ובכפו להוראות חוק זה.
צו מניעה בשל הפרת זכות יוצרי
.53
בתביעה בשל הפרת זכות יוצרי זכאי התובע לסעד בדר #של צו מניעה ,אלא א כ מצא בית
המשפט כי קיימי טעמי המצדיקי שלא להורות כ.
תובענה בשל הפרת זכות יוצרי
.54
תובענה בשל הפרת זכות יוצרי רשאי להגיש בעל זכות היוצרי ,וא נית לגביה רישיו
)א(
ייחודי כהגדרתו בסעי )37ד( – ג בעל הרישיו.
תובע המגיש תובענה כאמור בסעי קט )א( ,יצר כבעל די כל אד שזכאי לתבוע לפי
)ב (
הוראות הסעי הקט האמור ,ואול רשאי בית המשפט ,לבקשת התובע ,לפטור מצירו בעל די
כאמור.
תובענה בשל הפרת זכות מוסרית
.55
תובענה בשל הפרת זכות מוסרית רשאי להגיש היוצר ,וא נעשתה ההפרה לאחר מותו – קרובי
משפחתו; לעניי זה" ,קרוב משפחה" – ב זוג ,צאצא ,הורה או אח.

 4דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,10עמ' .266

פיצויי ללא הוכחת נזק
.56
הופרה זכות יוצרי או זכות מוסרית ,רשאי בית המשפט ,על פי בקשת התובע ,לפסוק
)א(
לתובע ,בשל כל הפרה ,פיצויי ללא הוכחת נזק בסכו שלא יעלה על  100,000שקלי חדשי.
בקביעת פיצויי לפי הוראות סעי קט )א( ,רשאי בית המשפט לשקול ,בי היתר,
)ב (
שיקולי אלה:
) (1היק ההפרה;
)(2
)(3
)(4
)(5

מש #הזמ שבו בוצעה ההפרה;
חומרת ההפרה;
הנזק הממשי שנגר לתובע ,להערכת בית המשפט;
הרווח שצמח לנתבע בשל ההפרה ,להערכת בית המשפט;

)(6
)(7
)(8

מאפייני פעילותו של הנתבע;
טיב היחסי שבי הנתבע לתובע;
תו לבו של הנתבע.

)ג(
)ד (

לעניי סעי זה יראו הפרות המתבצעות במסכת אחת של מעשי ,כהפרה אחת.
השר רשאי ,בצו ,לשנות את הסכו הקבוע בסעי קט )א(.

די וחשבו
.57
בתובענה בשל הפרה של זכות יוצרי או זכות מוסרית ,רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע במת
די וחשבו לתובע לגבי פרטי ההפרה; השר רשאי לקבוע דר #למת די וחשבו לפי סעי זה.
מפר תמי
.58
הופרה זכות יוצרי או זכות מוסרית ,ואול המפר לא ידע ולא היה עליו לדעת ,במועד ההפרה ,כי
קיימת זכות יוצרי ביצירה ,לא יחויב בתשלו פיצויי עקב ההפרה.
הפרה של זכות יוצרי או זכות מוסרית בבניי או במבנה אחר
.59
הוחל בבנייתו של בניי או מבנה אחר ,שיש בו ,או שתהיה בו לכשיושל ,משו הפרה של זכות
יוצרי או זכות מוסרית ,לא יהיה התובע זכאי בשל כ #לצו המונע את הבנייה או לצו הריסה.
טיפול בעותקי מפרי
.60
)א(
)(1
)(2

בסיו הדיו בתובענה על הפרת זכות יוצרי ,רשאי בית המשפט להורות על –
השמדת עותקי מפרי או עשיית כל פעולה אחרת בה;
העברת הבעלות בעותקי המפרי לידי התובע ,א ביקש זאת ,ורשאי בית המשפט ,א

מצא כי התובע עשוי לעשות שימוש בעותקי המפרי ,לחייבו בתשלו ,כפי שיקבע.

בעל די המגיש בקשה לבית המשפט להורות כאמור בסעי קט )א( ,יודיע על כ #למשטרת
)ב (
ישראל ,בדר #שקבע השר ,ובית המשפט לא ידו בבקשה בלי שנת למשטרת ישראל הזדמנות
לטעו את טענותיה.
הוראות סעי קט )א( יחולו ג לעניי עותק מפר המצוי בידי אד שלא הפר בעצמו את
)ג(
5

זכות היוצרי ,והכל בכפו להוראות סעי  34לחוק המכר ,התשכ"ח– , 1968ואול א הוראות
הסעי האמור חלות עליו ,לא ישתמש אותו אד בעותק המפר לש מסחר בו.
פרק ט' :עונשי!
עבירות
.61
)א( לא יעשה אד עותק מפר של יצירה לש מסחר בו.
)ב( לא ייבא אד לישראל עותק מפר של יצירה לש מסחר בו.
לא יעסוק אד במכירה ,בהשכרה או בהפצה של עותק מפר של יצירה.
)ג(
)ד( לא ימכור אד ,לא ישכיר ולא יפי .עותקי מפרי של יצירה בהיק מסחרי.
)ה( לא יחזיק אד עותק מפר של יצירה לש מסחר בו.
לא ייצר אד ולא יחזיק חפ .שייעודו עשיית עותקי של יצירה ,כדי לעבור עבירה לפי
)ו(
סעי קט )א(.
עונשי
.62
)א(

העושה אחת מאלה ,דינו – מאסר חמש שני או קנס פי עשרה מהקנס הקבוע בסעי
6

)61א() (4לחוק העונשי ,התשל"ז–) 1977להל – חוק העונשי(:
)(1

עושה עותק מפר של יצירה לש מסחר בו;

)(2
)ב (

מייבא לישראל עותק מפר של יצירה לש מסחר בו.
העושה אחת מאלה ,דינו – מאסר שלוש שני או קנס פי שבעה מהקנס הקבוע בסעי

)61א() (4לחוק העונשי:
) (1עוסק במכירה ,בהשכרה או בהפצה של עותק מפר של יצירה;
)(2
)(3

מוכר ,משכיר או מפי .עותקי מפרי של יצירה בהיק מסחרי;
מחזיק עותק מפר של יצירה לש מסחר בו.

המייצר או המחזיק חפ .שייעודו עשיית עותקי של יצירה ,כדי לעבור עבירה לפי סעי
)ג(
קט )א() ,(1דינו – מאסר שנה או כפל הקנס הקבוע בסעי )61א() (4לחוק העונשי.
)ד( נעברה עבירה לפי סעי זה בידי תאגיד ,דינו – כפל הקנס הקבוע לאותה עבירה.

 5ס"ח התשכ"ח ,עמ' .98
 6ס"ח התשל"ז ,עמ' .226

אחריות נושא משרה בתאגיד
.63
נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שנית למניעת עבירה מהעבירות המפורטות
)א(
בסעי ) 61בסעי זה – עבירה( בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; הפר את חובתו האמורה ,דינו
– הקנס הקבוע בסעי )61א() (4לחוק העונשי.
)ב( נעברה עבירה בידי תאגיד או עובד מעובדיו ,חזקה היא כי נושא המשרה הפר את חובתו
לפי סעי קט )א( ,אלא א כ הוכיח כי עשה כל שנית כדי למלא את חובתו האמורה.
בסעי זה" ,נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד ,שות ,למעט שות מוגבל ,ופקיד האחראי
)ג(
מטע התאגיד על התחו שבו בוצעה העבירה.
פרק י' :הוראות שונות
חזקות
.64
החזקות המפורטות להל יחולו בכל הלי #משפטי ,אזרחי או פלילי ,שעניינו הפרה של זכות
יוצרי או זכות מוסרית ,אלא א כ הוכח אחרת:
) (1מופיע על היצירה בדר #המקובלת שמו של אד כיוצר היצירה ,חזקה היא שאותו אד
הוא יוצר היצירה; החזקה האמורה בפסקה זו תחול ג לעניי שמו הבדוי של אד ,ובלבד
שזהותו של בעל הש הבדוי ידועה בציבור;
) (2לא מופיע על יצירה שמו של אד כיוצר היצירה ויוצרה אינו ידוע בציבור ,או שמופיע עליה
ש בדוי של אד שזהותו אינה ידועה בציבור ,חזקה היא כי אד ששמו מופיע על היצירה בדר#
המקובלת כמפרס היצירה ,הוא בעל זכות היוצרי בה;
) (3מופיע על יצירה קולנועית בדר #המקובלת שמו של אד כמפיק היצירה ,חזקה כי אותו
אד הוא מפיק היצירה.
עיכוב בידי המכס
.65
בעל זכות היוצרי ביצירה ,שזכותו הופרה או שקיי חשש סביר שתופר ,רשאי למסור
)א(
למנהל המכס הודעה בכתב שהוא בעל זכות היוצרי ביצירה ,ולבקש ממנו לעכב את שחרור
הטובי שלטענתו ה עותקי מפרי של היצירה ,ולנהוג בה כטובי שייבוא אסור על פי
פקודת המכס.
)ב( ההודעה לפי סעי קט )א( תכלול אחד מאלה:
) (1דוגמה של עותק לא מפר של היצירה שיש למבקש זכות יוצרי בה ושלגביה הוא מודיע על
ייבוא עותקי מפרי;
) (2קטלוג או כל מסמ #אחר המאפשר למנהל המכס להשוות בי היצירה לבי העותקי
המפרי.
)ג(
)(1

בעל זכות היוצרי ימסור למנהל המכס ,בהודעה ,את הפרטי שלהל ,ככל הידוע לו:
מספר החבילות העומדות להתקבל;

)(2

ציו מספיק של אמצעי הייבוא או ש האוניה ,שבה מובאי העותקי המפרי;

) (3היו שבו עומדי העותקי המפרי להגיע לישראל.
)ד( בעל זכות היוצרי ימציא למנהל המכס ראיות ראשוניות ,וכ ערבות עצמית בסכו שקבע
מנהל המכס ,כדי לכסות כל הוצאה הקשורה לעיכוב או כדי לפצות על כל נזק שייגר על ידי
העיכוב ,א יתברר שהעיכוב לא היה מוצדק ,וכ לשל כל אגרה שנקבעה לעניי זה לפי פקודת
המכס.
)ה( הוראות סעי זה לא יחולו על עותקי מפרי שיובאו לשימוש עצמי כהגדרתו בסעי 129
לפקודת המכס.
בסעי זה" ,מנהל המכס" – המנהל כהגדרתו בפקודת המכס.

)ו(

תחולה על המדינה
.66
חוק זה יחול ג על המדינה.
ביצוע ותקנות
.67
)א(
)ב (
)(1

השר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה והוא רשאי להתקי תקנות לביצועו.
תקנות לפי סעיפי )30 ,29 ,17א( ו)/ב( ו 31/יותקנו בהסכמת אלה:
לעניי מוסדות חינו – #שר החינו;#
7

לעניי ספריות – השר הממונה על חוק הספריות הציבוריות ,התשל"ה– , 1975ושר
)(2
החינו;#
8

לעניי ארכיוני – השר הממונה על חוק הארכיוני ,התשט"ו–. 1955

)(3

תקנות וצווי לפי סעיפי )30 ,19 ,17 ,9 ,7ג( 31 ,ו)56/ד( ,יותקנו באישור ועדת הכלכלה
)ג(
של הכנסת.
פרק י"א :תיקוני עקיפי
ביטול דבר המל #על חוק זכות יוצרי ) 1911הטלתו על אר .ישראל(
.68
9

דבר המל #על חוק זכות יוצרי) 1911 ,הטלתו על אר .ישראל( – 1924 ,בטל ,וחוק זכות יוצרי,
10

 , 1911לא יחול עוד בישראל.

 7ס"ח התשל"ה ,עמ' .230
 8ס"ח התשט"ו ,עמ' .14
 9חוקי א"י ,כר #ג' ,עמ' )ע( ) ,2661א( .2499
 10חוקי א"י ,כר #ג' ,עמ' )ע( ) ,2633א( .2475

תיקו פקודת זכות יוצרי
]מס' [9
.69
11

בפקודת זכות יוצרי  ,סעיפי  1עד 3א ו3/ו עד  – 15בטלי.
תיקו פקודת הפטנטי והמדגמי
]מס' [8
.70
12

בפקודת הפטנטי והמדגמי –
) (1בסעי  ,2בהגדרה "זכות יוצרי" ,במקו "זכות יוצרי" יבוא "זכות מדג";
) (2בסעי  ,31במקו "זכות היוצרי למדג" יבוא "זכות המדג";
)(3
)א(
)ב (

בסעי – 33
בסעי קט ) ,(1במקו "זכות יוצרי" יבוא "זכות מדג";
בסעיפי קטני ) (2עד ) ,(4בכל מקו ,במקו "זכות היוצרי" יבוא "זכות המדג";

)(4
)א(

בסעי – 35
בסעי קט ) ,(1במקו "זכות יוצרי" יבוא "זכות מדג";

)ב (
)(5
)(6
)א(

בסעי קט ) ,(2במקו "זכות היוצרי" יבוא "זכות המדג";
בסעי  ,(1)37במקו "זכות יוצרי" יבוא "זכות מדג";
בסעי – 43
בסעי קט ) ,(1במקו "בזכות יוצרי" יבוא "בזכות מדג";

)ב (
)(7
)(8

בסעי קט ) ,(3במקו "זכות יוצרי" יבוא "זכות מדג";
בסעי  ,(1)51במקו "וזכות יוצרי" יבוא "וזכות מדג";
בסעי  ,(4)55בכל מקו ,במקו "זכות יוצרי" יבוא "זכות מדג".

תיקו פקודת המכס
]מס' [23
.71
13

בפקודת המכס  ,בסעי 200א)א( –
) (1ברישה ,במקו "בסעי 7ד לפקודת זכות יוצרי" יבוא "בסעי  65לחוק זכות יוצרי,
14

התשס"ח–) 2007להל – חוק זכות יוצרי(";
)(2
)(3

בפסקה ) ,(1במקו "ההעתקות" יבוא "העותקי";
בפסקה ) ,(3במקו "סעי 7ד לפקודת זכות יוצרי" יבוא "סעי  65לחוק זכות יוצרי".

 11חוקי א"י ,כר #א' ,עמ' )ע( ) ,364א(  ;389ס"ח התשס"ג ,עמ' .4
 12חוקי א"י ,כר #ב' ,עמ' )ע( ) ,1053א(  ;1076ס"ח התשס"ב ,עמ' .424
 13דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,3עמ'  ;39ס"ח התשס"ו ,עמ' .309
 14ס"ח התשס"ח ,עמ' ...

תיקו חוק סדר הדי הפלילי
]מס' [54
.72
15

בחוק סדר הדי הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב– , 1982בתוספת השניה ,בפרט ) ,(3במקו
"סעי )10ג( ו)/ד( לפקודת זכות יוצרי" יבוא "סעי )61ג() ,ד( ו)/ה( לחוק זכות יוצרי,
התשס"ח–."142007
תיקו חוק בתי המשפט
]מס' [46
.73
16

בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד– , 1984בסעי  (4)40במקו פסקאות משנה )א( ו)/ב(
יבוא:
")א( חוק זכות יוצרי ,התשס"ח–."; 2007
14

תיקו חוק איסור הלבנת הו
]מס' [7
.74
17

בחוק איסור הלבנת הו ,התש"ס– , 2000בתוספת הראשונה ,בפרט ) ,(16במקו "פקודת זכות
יוצרי" יבוא "חוק זכות יוצרי ,התשס"ח–."142007
תיקו חוק מאבק בארגוני פשיעה
]מס' [1
.75
18

בחוק מאבק בארגוני פשיעה ,התשס"ג– , 2003בתוספת הראשונה ,בפרט  ,4במקו "סעי )10ג(
ו)-ד( לפקודת זכות יוצרי" יבוא "סעי )61ג() ,ד( ו)/ה( לחוק זכות יוצרי ,התשס"ח–."142007
תיקו חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת
]מס' [2
.76
19

בחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת ,התשס"ד– , 2003בסעי  ,15בהגדרה "קני רוחני" ,במקו
"זכויות יוצרי לפי חוק זכות יוצרי ,1911 ,ופקודת זכות יוצרי" יבוא "זכות יוצרי לפי חוק
זכות יוצרי ,התשס"ח–."142007

 15ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;43התשס"ח ,עמ' ...
 16ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשס"ז ,עמ' .382
 17ס"ח התש"ס ,עמ'  ;293התשס"ז ,עמ' .6
 18ס"ח התשס"ג ,עמ' .502
 19ס"ח התשס"ד ,עמ'  ;32עמ' .376

פרק י"ב :תחילה ,תחולה והוראות מעבר
תחילה
.77
תחילתו של חוק זה שישה חודשי מיו פרסומו )להל – יו התחילה(.
תחולה והוראות מעבר
.78
הוראות חוק זה יחולו ג לגבי יצירה שנוצרה לפני יו התחילה ,בכפו להוראות סעיפי
)א(
קטני )ב( עד )י(.
זכות יוצרי לפי הוראות פרק ב' לחוק זה לא תהא ביצירה שערב יו התחילה לא היתה
)ב (
בה זכות יוצרי לפי הוראות הדי שחלו לגביה ערב היו האמור )בסעי זה – הדי הקוד(,
ואול אי בהוראות סעי קט זה כדי למנוע את קיומה של זכות יוצרי לפי הוראות חוק זה
ביצירה כאמור ,בשל כ #שביו התחילה ואיל #יתקיימו לגביה התנאי הקבועי בסעי  ,8או
מכוח צו לפי סעי .9
על פעולה ביצירה שנעשתה לפני יו התחילה לא יחולו הוראות פרק ח' לעניי הפרה של
)ג(
זכות יוצרי או זכות מוסרית ולעניי תרופות ,וימשיכו לחול לגביה ,לענייני אלה ,הוראות הדי
הקוד; ואול ,פעולה כאמור שאינה מהווה הפרה של זכות יוצרי או זכות מוסרית לפי הוראות
חוק זה ,לא תהיה לגביה זכות תביעה לפי הוראות הדי הקוד.
עותק של יצירה שנעשה או שיובא לישראל לפני יו התחילה ,יהווה עותק מפר לעניי חוק
)ד (
זה ,א ערב יו התחילה היווה עותק מפר כהגדרתו בסעי )10ה( לפקודת זכות יוצרי כנוסחו
ערב יו התחילה.
הוראות סעיפי  33עד  36לא יחולו על יצירה שנוצרה לפני יו התחילה ,וימשיכו לחול
)ה(
לגביה לעניי זה הוראות הדי הקוד.
הוראות סעי  37לא יחולו על העברת זכות יוצרי שנעשתה לפני יו התחילה או על
)ו(
רישיו שנית לגבי זכות יוצרי לפני היו האמור ,וימשיכו לחול לגביה לעניי זה הוראות הדי
הקוד.
הוראות סעי  54לא יחולו על הליכי שהיו תלויי ועומדי ערב יו התחילה וימשיכו
)ז (
לחול על הליכי כאמור לעניי זה הוראות הדי הקוד.
זכות יוצרי להשכרה כאמור בסעי  ,(7)11ביחס לתוכנת מחשב ,לא תחול לגבי עותק של
)ח(
תוכנת מחשב שנרכש לפני יו כ"ג בטבת התש"ס ) 1בינואר .(2000
לעניי זהות מחבר היצירה של יצירת צילו לפי סעי  21לחוק זכות יוצרי,1911 ,
)ט(
שנוצרה לפני יו התחילה וכ לעניי תקופת זכות היוצרי ביצירת צילו כאמור ,ימשיכו לחול
הוראות הדי הקוד.
לעניי תקליט שנעשה לפני יו התחילה ,לא תחול ההגדרה "מפיק" שבסעי  ,1ויראו
)י(
כמפיק את מי שדינו היה כדי מחבר היצירה לפי סעי  (1)19לחוק זכות יוצרי.1911 ,

