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?במה יש זכות יוצרים
בתמונות«
בציורים«
סרטים«
מוסיקה«
תוכנות מחשב «
בשיעורי בית«
במבחנים«

....ועוד

Asaf Antmanצולם על ידי

Faith Gobleצולם על ידי

Kodomutצולם על ידי

http://www.flickr.com/photos/asafantman/1076994774/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/grafixer/2352562515/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/grafixer/2352562515/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/kodomut/4231199556/sizes/l/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/kodomut/4231199556/sizes/l/in/photostream/
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חוק זכות יוצרים
?מוגנתיצירהמהי•

היצירהסוג–
ביטוי>-<רעיון–
מקוריות–
קיבוע–

ביצירההזכויותבעל•
היוצרככלל–
:מיוחדיםמקרים–

מוזמנתיצירה«
מעביד–עובדיחסיבמסגרתיצירה«
ביצירההמדינהבעלות«

 Andrew Magillי"צולם ע

http://www.flickr.com/photos/amagill/51806129/
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חוק זכות יוצרים
ההגנהמשך•

היוצרממותשנים70–
היצירהיצירתמיוםשנים50-המדינהשלראשונהבבעלותיצירות–

ביטוייםדרךעלואולם,מאלהאחדכלעלתחוללאיוצריםזכות•
:היוצריםזכותתחול

;רעיון–
;ביצועושיטתתהליך–
;מתמטימושג–
;נתוןאועובדה–
.היוםחדשות–

הכנסתבדברי,בתקנות,בחוקיםיוצריםזכותתהאלא•
שלטוניתרשותכלשלאומשפטביתשלשיפוטיותובהחלטות
.דיןפיעלשפיטהסמכותהמפעילה
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אגד הזכויות שנתונות לבעל הזכויות
נכנס לתוקף במאי  –2007חוק זכות יוצרים נחקק בשנת •

.1911החליף את החוק משנת 2008
:זכויות כלכליות•

העתקה–
פרסום–
ביצוע פומבי–
שידור–
העמדה לרשות הציבור–
עשיית יצירה נגזרת–
השכרה–

)קרדיט ושלמות היצירה(זכות מוסרית•
 Kevin McCarthyצולם על ידי 

http://www.flickr.com/photos/kevin1024/496925080/
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:שימושים מותרים בחינוך ובהוראה
ביצוע פומבי

:ביצוע פומבי במוסדות חינוך•

ביצוע פומבי של יצירה מותר במהלך פעילותו החינוכית "
על ידי העובדים , של מוסד חינוך מסוג שקבע השר

קרוביהם , במוסד החינוך או על ידי התלמידים כאמור
של התלמידים או אנשים אחרים הקשורים במישרין עם 

ואולם הצגת ; פעילותו של מוסד החינוך והם בלבד
יצירה קולנועית מותרת לפי סעיף זה רק אם היא 

"על ידי מוסד החינוך, נעשית למטרות הוראה או בחינה
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:שימושים מותרים בחינוך ובהוראה
ביצוע פומבי

:ביצוע פומבי•
, ביצוע פומבי של יצירה הוא השמעתה או הצגתה בציבור"

"במישרין או באמצעות מכשיר

זכות  שהותר למוסדות חינוך לבין ביצוע פומביבין יש להבחין
לגביה לא קיים חריג מיוחד למוסדות  –ההעמדה לרשות הציבור

.חינוך

:העמדה לרשות הציבור•
העמדה של יצירה לרשות הציבור היא עשיית פעולה ביצירה כך "

שלאנשים מקרב הציבור תהיה גישה אליה ממקום ובמועד לפי 
"בחירתם
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:שימושים מותרים בחינוך ובהוראה
ביצוע פומבי

:  לחוק יהיה מסוגים אלה29מוסד חינוך שבמהלך פעילותו החינוכית מותר ביצוע פומבי של יצירה לפי סעיף 

;1949-ט"התש, כהגדרתו בחוק לימוד חובה, מוסד חינוך מוכר•
,  חינוך יסודי, באופן שיטתי יותר מעשרה תלמידים ושניתן בו חינוך גן ילדים, בית ספר או גן ילדים שלומדים או מתחנכים בו•

-להלן (, ושחלה עליו חובת רישוי לפי חוק הפיקוח על בתי הספר, ואינו פועל למטרת רווח, חינוך על יסודי או חינוך אמנותי
;פטור מתחולתו, לחוק הפיקוח) 5)(א(2מכוח סעיף , לרבות מוסד כאמור שקיבל, )חוק הפיקוח

;1988-ח"התשמ, כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, מוסד לחינוך מיוחד•
;2001-א"התשס, כהגדרתו בחוק חינוך חינם לילדים חולים, מסגרת חינוכית בתוך בית חולים•
;2008-ח"התשס, ייחודיים-כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים, מוסד חינוך תרבותי ייחודי•
;1953-ג"התשי, כמשמעותו בחוק החניכות, בית ספר מקצועי•
או שניתן לו היתר או אישור לפי סעיף  1958-ח"התשי, לחוק המועצה להשכלה גבוהה9מוסד חינוך מוכר כהגדרתו בסעיף •

;ג לחוק האמור25א לחוק האמור או שהוא פועל ברישיון לפי סעיף 21
;)7(המתקיימת במוסדות מסוג כמפורט בפסקה אקדמית–קדםמכינה •
;2008-ח"התשס, צבאיות–הקדםכמשמעה בחוק המכינות , צבאית–קדםמכינה •
;שבפיקוח משרד החינוך, ומרכזי למידה לתלמידים, מרכז השתלמות למורים, אולפן ללימוד עברית•
;המקנה השכלה תורנית או דתיתתיכוני–עלמוסד •
;משרד החינוך, לעניין זה, בית ספר למוסיקה שהכיר בהם•
.שמפעילה המדינה, מוסד המקיים לימוד או חינוך שיטתי•
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שימוש אגבי מותר

:שימוש אגבי ביצירה•

, שימוש אגבי ביצירה בדרך של הכללתה ביצירת צילום"
וכן שימוש ביצירה שבה , ביצירה קולנועית או בתקליט

הכללה , לעניין זה; מותר, הוכללה היצירה כאמור
לרבות המילים הנלוות , במתכוון של יצירה מוסיקלית

, ביצירה אחרת, או של תקליט שבו היא טבועה, אליה
".לא תיחשב לשימוש אגבי
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יצירה הממוקמת במקום ציבורי

:שידור או העתקה של יצירה הממוקמת במקום ציבורי•

שרטוט , ציור, או העתקה בדרך של צילום, שידור"
יצירת  , של יצירה אדריכלית, או תיאור חזותי דומה

מותרים אם , פיסול או יצירת אמנות שימושית
".היצירה ממוקמת בקביעות במקום ציבורי
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שימושים מותרים
:הוגןשימוש•

:כגוןמטרות–השימושמטרת–
אומבואותהבאת,עיתונאידיווח,סקירה,ביקורת,מחקר,עצמילימוד•

חינוךמוסדידיעלובחינההוראה

:ישקלוהשארשביןשיקולים–
ואופיוהשימושמטרת•
שימושבהשנעשההיצירהאופי•
השימושהיקף•
שלההפוטנצאליוהשוקהיצירהשלערכהעלהשימושהשפעת•

Brian Teutschי "צולם ע

http://www.flickr.com/photos/brianteutsch/3559240/
http://www.flickr.com/photos/brianteutsch/3559240/


סוגיית ההשאלה
)3(נזד"פ,מ"בעמוסיקה.סי.אם.אן'נחולוןעיריית326/00א"ע•

658)2003(.

:החוקבהצעת)ב(17לסעיףההסברדברי•
משמעותאתלהבהירבאההמוצעהסעיףשל)ב(קטןסעיף"

ספריותידיעלהשכרהעליחולשלאבאופן,"מסחרלצורכי"הביטוי
המשפטביתשלדינופסקבעקבותוזאת,חינוךומוסדותציבוריות

טרם('ואחסי.אם.אן'נחולוןעיריית326/00א"עבעניןהעליון
לשרלאפשרמוצעהאמורהקטןהסעיףשלבסיפה.)פורסם

לקבוע,והספורטהתרבותהחינוךשרבהסכמת,המשפטים
".)ב(קטןסעיףחלחינוךמוסדותאילועלולהבהיר



לחוק זכות יוצרים30' ספריה וסע
ספריהשלהקבועבאוסףמצויממנהשעותק,יצירהשלהעתקה)א(

שלאובלבד,אלהלמטרותמותרת,השרשקבעמסוג,ארכיוןשלאו
ובתנאיםסבירזמןפרקבתוךהיצירהשלנוסףעותקלרכושניתן

:סבירים
בידימצויממנהשעותקיצירהשל,שהיאדרךבכל,שימור)1(

שימושלשימורבעותקייעשהשלאובלבד,הארכיוןאוהספריה
;שבספריההעותקיםעלנוסףכעותק

,הארכיוןאוהספריהבידישהיה,היצירהשלעותקהחלפת)2(
;לשימושראויבלתינעשהאוהושמד,ואבד

ספריהשלהקבועבאוסףשהיה,היצירהשלעותקהחלפת)3(
ראויבלתינעשהאוהושמד,ואבד,אחרארכיוןשלאואחרת

.לשימוש



לחוק זכות יוצרים30' ספריה וסע
שנקבעובארכיוןאובספריהמצויממנהשעותקיצירהשלהעתקה)ב(

ובלבד,מותרת,זאתהמבקשאדםבעבור,)א(קטןבסעיףכאמור
היתה,אדםאותוידיעלנעשתהאילו,המבוקשתשההעתקה

אומספריהבקשהטופסלקבוערשאיהשר;דיןלפימותרת
.זהקטןסעיףלענייןמארכיון

,שימורלצורכי,השרשקבעמסוגגופיםידיעליצירהשלהעתקה)ג(
,עליהםיחולזהקטןשסעיףיצירותסוגילקבוערשאיהשר;מותרת
לעותקיםלציבורגישהלמתןתנאיםוכןהעתקהלביצועתנאים
.זהקטןסעיףלפישנעשו

By João Carvalho

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Slomexa.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Jo%C3%A3o_Carvalho


2008-ט"התשס, )ספריות וארכיונים(תקנות זכות יוצרים 
2007-ח"התשס,יוצריםזכותלחוק67–ו)א(30סעיפיםלפיסמכותיבתוקף

התרבותהמדעושרהחינוךשר,הממשלהראשובהסכמת,)החוק-להלן(
:אלהתקנותמתקיןאני,והספורט

הםלחוק)א(30סעיףלפייצירהשלהעתקהמותרתשבהםארכיוניםסוגי.1
:אלה

;ושלוחותיו,1955-ו"התשט,הארכיוניםבחוקכהגדרתוהגנזך)1(
;1955-ו"התשט,הארכיוניםבחוקכהגדרתו,ציבוריארכיון)2(
;רווחלמטרותשלאופועל,לקהלהפתוחאחרציבוריארכיוןכל)3(
;מקומיתרשותשלארכיון)4(
|,רישיוןאואישור,הכרהלפיהפועלגבוההלהשכלהמוסדשלארכיון)5(

-ח"התשי,גבוההלהשכלההמועצהלחוקג25–וא21,9סעיפיםלפי
;בהתאמה,1958

מוסד",זהלעניין;רווחלמטרותשלאהפועלתרבותמוסדשלארכיון)6(
,1983-ג"התשמ,המוזאוניםבחוקכהגדרתומוזאוןלרבות-"תרבות
.תזמורתאו,תאטרון

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/il/


2008-ט"התשס, )ספריות וארכיונים(תקנות זכות יוצרים 

)א(30סעיףלפייצירותשלהעתקהמותרתשבהםספריותסוגי.2
:אלההם,לחוק

ה"התשל,הציבוריותהספריותבחוקכהגדרתהציבוריתספריה)1(
-1975;

;רווחלמטרותשלאופועלת,לקהלהפתוחהאחרתספריהכל)2(
,הלאומיתהספריהבחוקכמשמעותההלאומיתהספריה)3(

;2007-ח"התשס
;לחוק29סעיףלפישנקבעחינוךמוסדשלספריה)4(
|לרבות,ממשלתיתיחידהאוממשלתימשרדשלספריה)5(

.משפטביתשלוספריההכנסתספריית

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/il/


סוגיית הספרים החינמיים ברשת

?האם מותר להוריד לספריה•

?האם מותר לקטלג•
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רקע-קריאטיב קומנס ישראל 
לסיג'פרופידיעלשהוקםעולמיארגוןשלשלוחה•

סטנפורדבאוניברסיטת

בחסות,2004בשנתהוקםהישראליהארגון•
למשפטיםבפקולטהוטכנולוגיהלמשפטהמרכז

חיפהבאוניברסיטת
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רקע-קריאטיב קומנס ישראל 
:הארגוןמטרת•

מותריםשימושיםאילולקבועהיצירהלבעלילאפשר–
הפצה,יצירהלעודדובכך"שמורותמהזכויותחלק"

ובייחודדיגיטאליבפורמטבעיקר,יצירותשלושיתוף
האינטרנטברשת

:הארגוןשמציעהפתרון•
שאינםרישיונות(CCרישיונות–שימושרישיונות–

)שפהתלויי
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CCרישיונות 
:  (Public Domain)נחלת הכלל 

ללא מגבלות  
יצירות שאין עליהן הגנה מלכתחילה (

)ויצירות שההגנה בהן פגה

:  זכויות יוצרים

כל הזכויות  
שמורות לבעלים

:  CCרישיונות 

חלק מהזכויות  
שמורות
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CCרישיונות 
)קרדיט(ייחוס 

)או דומה(שיתוף ברישיון זהה 

ללא שימוש מסחרי

ללא יצירות נגזרות
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CCרישיונות 
להעביר ולהכין  , להפיץ, ניתן החופש להעתיק* 

יצירה נגזרת  
כל עוד נותנים קרדיט* 

להעביר ולהכין  , להפיץ, ניתן החופש להעתיק* 
יצירה נגזרת  

כל עוד נותנים קרדיט ומשתפים אחרים  * 
)או דומה(ברישיון זהה 

להפיץ ולהעביר , ניתן החופש להעתיק* 
כל עוד נותנים קרדיט ולא יוצרים יצירות  * 

נגזרות

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/il/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/il/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/il/
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CCרישיונות 
להעביר ולהכין  , להפיץ, ניתן החופש להעתיק* 

יצירה נגזרת  
כל עוד נותנים קרדיט ולא עושים שימוש  * 

מסחרי

להפיץ ולהעביר , ניתן החופש להעתיק* 
לא עושים שימוש  , כל עוד נותנים קרדיט* 

מסחרי ולא יוצרים יצירות נגזרות

להעביר ולהכין  , להפיץ, ניתן החופש להעתיק* 
יצירה נגזרת  

לא עושים שימוש  , כל עוד נותנים קרדיט* 
או  (מסחרי ומשתפים אחרים ברישיון זהה 

)דומה

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/il/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/il/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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וסימן נחלת הכללCC0רישיון 

ניתן לעשות הכל –ויתור על כל הזכויות * 
יש לשים לב כי ישנן מדינות שמחייבות מתן  (

)קרדיט

היא –זכויות היוצרים ביצירה הסתיימו * 
שייכת לנחלת הכלל

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/il/


אתרים ושימוש במנועי חיפוש , פרויקטים
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