
הכללים החלים על ספריה בראי חוק זכות 
 דגש על נושאי השאלה-יוצרים החדש 
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 רקע-חוק זכות יוצרים 
2008 נכנ ס לתוקף  במאי –  2007נחקק בשנ ת •

 איזון –מטרת חוק  זכו ת יוצרים •

? מהי יצירה מוגנת•
ביטוי>-<רעיון –
מקוריות –

בעל הזכויות ביצירה •
ככלל היוצר–
: מקרים חריגים–

יצירה מוזמנת»
 מעביד–יצירה במסגרת יחסי עובד »
בעלות המדינה ביצירה»

 AMagillי"צולם ע
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אגד הזכויות שנתונות לבעל הזכויות
:זכויות כלכליות•

העתקה –
פרסום–
ביצוע פומבי –
שידור –
העמדה לרש ות הציב ור –
עשיית  יצירה נג זרת –
השכר ה –

זכות מוסרית•

bategaי "צולם ע
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שימושים מותרים

:שימוש הוגןשימוש הוגן••
:  מטרות כגון–מטרת השימוש  –

הבא ת מב ואות או   , דיווח ע ית ונאי, ס קירה, ביקו רת, מחקר, לימוד  עצמי•
הוראה ובחינה  על י די מוסד חי נו ך

:שיקו לים שב ין הש אר ישק לו –
מטרת השימוש ואו פיו •
אופי היצי רה שנעשה בה שימוש •
היקף השימוש •
השפעת השימוש ע ל ער כה של  היצירה והשוק הפ וטנצאל י שלה •

Brian Teutschי "צולם ע
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שימוש אגבי מותר

:שימוש אגבי ביצירהשימוש 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 ציבורישידור או העתקה של יצירה הממוקמת במקום ציבורי••

שרטוט  , ציור, או הע תק ה בדרך של צילום, שידור   "
יצירת  , של יצירה אדריכלית, או תיאור חזותי דומה

מו תרים אם , פיסול או יצירת אמנות  שימושי ת
".היצירה ממוקמ ת בק ביעו ת במ קום ציבורי

By Dingo dude
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ביצוע פומבי בחינוך ובהוראה

:ביצוע פומבי במוסדות חינוךביצוע 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



היבטים הנוגעים לספריה
ספרייתית-בדגש על השאל ה ועל השאלה בין

By Raysonho



 החוק הנוכחי –סוגיית ההשאלה  
2007-ח "ת שס,  ל ח וק זכ ות  י ו צר ים11סעי ף 

או בחלק מהות י   , זכו ת יוצר ים ביצי רה היא הזכות הב לעדי ת ל עשות ב יציר ה"
:בהתאם לסו ג היצי ר ה,כמ פורט לה לן , אחת או י ותר,פעו לה,ממנה

...
. "  יצירה ק ולנ ועי ת ו תו כנת מחשב, לגב י תקל יט- 17השכרה כאמור בסע יף ) 7(

  2007-ח "ת שס,  ל ח וק זכ ות  י ו צר ים17סעי ף 
–השכרה  "
,לצור כי מסחר  ,השכרה של יצירה היא השכ רת עו תקים פ יזיים של ה יצירה  ל ציבור ) א(

למעט השכרה של תו כנ ת מחשב או של תק ליט המהו וים ח לק ב לת י נפרד  מחפץ   
. אחר שהוא המושכר העיקר י 

 ,השכרה על יד י ספר יה  צ יבו ר ית א ו ספר יה של מוסד חינוך) א(לעניין סע יף קטן ) ב(
השר רשאי לקב וע סוג י ספר יו ת ציב ורי ות וסו גי    ;אינה בגדר  השכרה  לצור כי מסח ר

".  שהורא ות סע יף ק טן זה יחולו  עליהם , מוסדות ח ינוך



סוגיית ההשאלה 
) 3(ד נז"פ, מ"מוסיקה בע. סי. אם. אן'  עיריית חולו ן נ326/00א "ע•

658) 2003.(

: בהצעת החוק) ב(17דברי ההס בר לסע יף •
של  הסע יף המוצע באה להבה יר את משמעות ) ב(סעיף קטן "

באופן שלא יח ול על הש כרה על ידי ספריות   , "לצורכ י מסחר"הביטו י 
וז את בעקבו ת פסק די נו ש ל  בית המשפט , ציבור יות ומו סדות חי נוך

טרם (' סי ואח.אם.אן'  עיריית חולון נ326/00א "העלי ון בענ ין ע
בסיפה של הסעיף הקטן האמור מוצע  לאפשר לשר ). פורסם

לקבוע , בהסכמת ש ר החינו ך התרבות ו הס פורט, המשפטים
)."ב(ולהב היר על א יל ו מוסדות  חינוך חל סע יף קטן 



 לחוק זכות יוצרי ם30' ספריה וסע
שעותק ממנה מצוי בא וסף הקבוע ש ל ספרי ה   , הע תקה ש ל יצ ירה) א(

ובלבד של א   , מותרת למטרות אלה, מסוג שקבע השר, או של ארכיו ן
ניתן לרכ וש עותק נוסף של היצירה בתוך פרק זמן סביר ובת נאי ם   

: סבירים
של יצירה שע ותק ממנה מצוי ביד י   , בכל דרך שהיא, שימור) 1(

ו בלבד שלא י יעש ה בעותק ל שימור שימו ש ,        הספריה או האר כי ון
;       כעותק נוסף על הע ות קים שבספרי ה

, שהיה ב ידי ה ספריה א ו  הארכיו ן, החלפת עותק של היצירה)2(
; הושמד או נעש ה בלתי ראו י לש ימוש,        ואבד

שהיה בא וסף הקב וע  של ספריה   , החלפת עותק של היצירה)3(
הושמד א ו נע שה בלתי ראו י  , ואבד,        אחרת או של ארכ יו ן  אחר

.        לשימוש



 לחוק זכות יוצרי ם30' ספריה וסע
העתק ה של יצ ירה שע ו תק ממנה מצוי בספר יה או  בארכי ון שנ קבע ו   ) ב(

ובלבד   , מותרת, ב עבור אדם המ בקש זאת, )א(כאמור ב סעיף קטן  
היתה , אילו נעשתה על ידי אותו אדם, שההעת קה המבוקש ת

השר רשאי לק בוע טופס  בקשה  מספריה א ו   ; מותרת לפי דין
.מארכי ון לענ יי ן סעיף קטן ז ה

,   לצורכי ש ימור, העתקה של יצ ירה על  ידי ג ופים מסוג  שקבע ה ש ר) ג(
, השר רשאי לקבוע  סוגי יצירות שסע יף קטן זה יחול על יהם; מותרת

תנאים לב יצוע  העתקה וכ ן תנאים למתן גישה לצי בור לעותק ים  
. שנעש ו לפי סעיף קטן זה

By João Carvalho



2008-ט"התשס, )ספרי ות וא ר כי ונ ים (תקנות ז כות י וצ רים  
 2007-ח"התשס,  לחוק זכו ת יוצרים67 –ו) א (30בתוקף סמכ ותי לפי  סעיפי ם 

שר החינוך ו שר המדע התרבו ת   , ובה סכמת  ראש הממשלה, )החוק -להל ן  (
:אנ י מתקין תק נו ת אלה, והספורט

לחוק הם  ) א (30סוגי ארכי ונ ים שבהם מו תרת העתקה של יציר ה לפי סעיף . 1
:    אלה

; ושלוחות יו, 1955-ו "התשט, הגנזך כהגדרת ו בחוק  הארכ יונ ים) 1( 
;1955-ו"התש ט, כהגדר תו בחוק האר כי ונים, ארכיו ן ציבור י) 2( 
; ופוע ל שלא  למטרות רווח, כל ארכי ון ציב ורי אחר  הפתוח לקהל) 3( 
;ארכיו ן של רשות מק ומית) 4( 
, | אישו ר או ריש יו ן, ארכיון של מוסד להשכלה גבו הה הפועל לפי הכרה) 5( 

-ח "התשי, ג לחוק המועצה לה שכלה גבו הה25 –א ו9 ,21       לפי סעיפים 
;בהתאמה, 1958       

מוסד ", לעני ין ז ה; ארכיון של מוסד תר בות הפועל שלא למטרו ת  רווח) 6( 
, 1983-ג"התשמ,  לרבות מוזאון כ הגדרתו בחוק  המו זאונ ים-"       תרבות
.או תזמורת,       תאטרון



2008-ט"התשס, )ספרי ות וא ר כי ונ ים (תקנות ז כות י וצ רים  

) א(30סוגי ספריות שבהם מותרת העתקה של יצירות לפי סעיף . 2
:הם אלה, לחוק

ה "התשל, ספריה ציבורית כהגדרתה בחוק הספריות הציבוריות) 1(
      -1975;

;ופועלת שלא למטרות רווח, כל ספריה אחרת הפתוחה לקהל) 2(
, הספריה הלאומית כמשמעותה בחוק הספריה הלאומית) 3(

 ;2007-ח"      התשס
; לחוק29ספריה של מוסד חינוך שנקבע לפי סעיף ) 4(
| לרבות , ספריה של משרד ממשלתי או יחידה ממשלתית) 5(

.      ספריית הכנסת וספריה של בית משפט



שאלות

ספרייתי ת ל אור החוק -האם ניתן לקיים הש אלה בין•
? החדש במ תכונ תה ה נוכחית

שא י לו נ עשתה " , מה ייחשב ב בחינת  שימוש מו תר•
? "היתה מותרת לפי  דין,  על יד י א ותו  אדם

lawgeekBy 



: השכלה נגישה
עקרונות פעולה לשימוש הוגן ביצירות לצרכי 

הוראה ומחקר בתחום שמורים דיגיטליים 
ומקראות דיגיטליות

 (Code of Best Practices)



"השכלה נגישה"פורום 
 המסלול האקדמי   –פרויקט שנער ך בהו בל ת אונ יבר סיטת חי פה והמכ ללה למ נהל  •

:  בראשות

רונ ית   '  גב,  עמי רה  דותן' גב , אפורי-ר או רית  פישמן "ד, קורן-ני בה אלקין ' פרופ
. דרור-דלי ת קן '  גב, מר איי ל אור ן, אלפרן-הרמתי 

. הפורום מו רכב מנ ציג י המוסדו ת  להשכלה  גבוהה  בארץ•

– מטרת ו •
באשר להגי נות   ,  לנסו ת ולהגד יר את ה עמדה ה מקובל ת בקרב מ וסדו ת אלה

. השימוש ביציר ות  באקדמיה

קיימת  , הפרקטיקה של עקר ונו ת פ עולה   ראויים ב תחום השימוש ההוג ן ב אקדמיה
. ב" אף בארה

:   ייםהעקרונו ת נועד ו לסי יע למוסד ות  האקדמיים להגיע  להכר עה במ קרים קונקרט
.  האם שימוש כלשהו הי נו הוג ן וע ל  כן מו תר ע ל פי החוק



הנגשת יצירות לצרכי הוראה באמצעים דיגיטליים 
)שמורים דיגיטליים וסילבוסים מקוונים(

I . תאור הש ימו ש
קיים , במסגרת פעילות הוראה במוסדות להשכלה  גבוהה•

. צורך בהנגשת יצירות באמצעים דיגיטליים לתלמידים

הנגשה זו נעשית באמצעות טכנולוגיות ההנגשה השונות •
"). שמורים דיגיטליים: "להלן(

מערכת השמורים הדיגיטליים נועדה להנגיש לתלמידים •
, בפורמט יעיל לקריאה ולחיפוש, את חומרי ההוראה

 .חסכוני בנייר וידידותי לסביבה



הנגשת יצירות לצרכי הוראה באמצעים דיגיטליים 
)שמורים דיגיטליים וסילבוסים מקוונים(

II .הכלל
כאשר  , הנגשת חומרי הל ימוד באמצעות שמורים דיגיטאל יים  מותרת1.

היא נחוצ ה לצו רך הור את  הקורס  ונע שית ב הי קף ובמ ידה הדר וש ים 
.      לצורכ י הורא ה

מומלץ כי בכל מ וסד י יושם  הכלל  באמצעות מנ גנו ן קב לת ההחלט ות  2.
.  המוסד ימנה  אחר אי להע רכת ה היתר ל שימ ו ש בחומר מוגן: שלהל ן

. גורם זה יפעיל את כ לל הפ עולה המפו רט להל ן

תועבר   , במקרים בהם  כלל  הפעו לה א ינו  מניב מסק נה ב רורה
ש יפעיל   ) צוות מקצועי או  ו ועדה, גורם ממונה(ההכרע ה לפורום 

.  שיקו ל דעת בהתאם למדי ני ות המוסד



הנגשת יצירות לצרכי הוראה באמצעים דיגיטליים 
)שמורים דיגיטליים וסילבוסים מקוונים(

II .הכלל
ההכרעה האם מדובר בשימוש הוגן מצריכה בחינה של 3.

):  להלן4' וכן התנאים המפורטים בסע(התנאים הבאים 
.חומר ההור אה נדרש על י ד י מרצה לצורך קורס ה נלמד  במוסד- א
במקורות הפתו חים לעיו ן  , לא קי ימת גיש ה חופשית  כ דין לחומר- ב

הציבו ר ברשת האי נטרנט 
הנגשת הח ומר מוגבלת  לתלמידי הק ורס ולצ וות  האקדמ י   -ג

.והמנ הלי במ וסד ורק למשך  תקופת הלימוד ים והבח ינ ו ת
לספריית  המוסד גי שה כד ין  לעותק אחד לפחות של הספר ממנו  -ד

. נלקחו הח ומרים



הנגשת יצירות לצרכי הוראה באמצעים דיגיטליים 
)שמורים דיגיטליים וסילבוסים מקוונים(

II . המשך(הכלל(
.  שימוש ה וגן ה וא שימ וש מידת י לצרכ י הור אה ומחקר4.

אלא , בו מוזנים נת ונ ים ומונ פק פלט"  אלג וריתם"אין מדובר ב
על מנת ל הכר י ע בדבר הי קף , בייש ומם של שיק ולים  שו ני ם כמכלו ל

.  השימ וש המותר

היקף השימ וש אשר מתואר הינו ההי קף המינימ לי ה מותר והוא נ ועד   5.
. לזי הו י  מהיר של שימו שים מותר י ם על פניהם" ככלל אצבע"לשמש 

,  במקרים רבים גם שימוש  בהיקף נרחב יותר מזה  האמור לה לן
ההכרע ה במקרה שכז ה מחיי בת הפעלת שיק ו ל   . מהוו ה שימוש ה וגן

והדבר י וכרע  על ידי הגורם , בהתאם למכלו ל הש י קול ים שלעי ל, דעת
.המוסמך במוס ד



הנגשת יצירות לצרכי הוראה באמצעים דיגיטליים 
)שמורים דיגיטליים וסילבוסים מקוונים(

II . המשך(הכלל(
: בקביעת ה יקף השימ וש ה ה וגן י לקחו בחשב ון גם הש יק ולים הב אים6.

הבחינה אינ ה רק כמותי ת   .   מ תוך ס פר  מהווה שימוש הו גןחמישית-בכ שימוש -א
. אלא גם איכ ותי ת

, לחוק) א (30מבלי ל גרוע מן הזכו ת לסרוק ספ ר שלם בהתאם להוראו ת סעיף  -ב
א ם   , מותר אף לס רוק ספר שלם  אשר עו תק ממנו א יננו  מצוי  באוסף  הספריה

).Out of Print(הספר אזל מההוצאה לאו ר 

מהוו ה   , בשלמו תו,  שימוש במאמר מכ תב  עת  או מ ספר שהוא אסופ ת מאמרים-ג
במידה שנ דרשת  הנגשה של מספ ר מאמרים  מתוך א ות ה   . שימוש הוגן

או מתוך הספר המ הווה אסופ ת   , הג ילי ון או הכרך של  כת ב העת, החוברת
יש ל ב חון א ת הו גנו ת השימוש  בשים  לב  למ כל ול   ,  מאמרים לאו תו הקורס

. השיקולים האמור ים

,   ט בלה, צילום,  תמונה,  כג ון(שימוש ביצירה שאיננה ני תנת  ל חלוקה בשלמו תה -ד
      .מהווה שימ וש הוג ן)  שיר, תרשים



הנגשת יצירות לצרכי הוראה 
באמצעות מקראות מודפסות

I .תיאור השימוש
קיים צורך להנגיש חומרי לימוד באמצעי המסורתי של •

. מקראות מודפסות

קטעים מתוך , המקראות הן ליקוט מודפס של מאמרים•
אשר נכללו ברשימת הקריאה , או מסמכים אחרים, ספרים

. של הקורס

מטרת ההדפסה היא להקל על התלמיד בקריאת החומר •
ובעיון בו בהתאם לצרכים הפדגוגיים והחופש האקדמי של  

.כל מרצה



הנגשת יצירות לצרכי הוראה 
באמצעות מקראות מודפסות

II .הכלל
עקרונות  הפעולה  ב נוגע לש מורים דיגטיליים יחולו •

. בשינויים המחוייבים אף ביחס למ קראות  מודפסות



הנגשת יצירות לצרכי הוראה 
באמצעות מקראות מודפסות

II .הכלל
ההכרע ה האם מדובר בשימו ש הוגן מצר יכה בחינה   1.

):   להלן2והתנאים ב סעי ף (של ה תנאים הבאים 
חומר ההוראה הנכלל במקראה נדרש על ידי מרצה -א

.לצורך קורס הנלמד במוסד
המקראות יודפסו רק עבור תלמיד הלומד בקורס -ב

.  ויסופקו לתלמידי הקורס בלבד
לספריית המוסד גישה כדין לעותק אחד לפחות של -ג

.הספר ממנו נלקחו החומרים
. מחיר המקראות ישקף את עלות הפקתן-ד



הנגשת יצירות לצרכי הוראה 
באמצעות מקראות מודפסות

II .הכלל
הוא שימו ש מידתי לצרכי הור א ה   , היקף השימ וש בחומר המוגן2.

היקף השימ וש המ ותר בחומר ים מוגנ ים במס גרת מקראו ת   . ומחקר
):  כמ ו הכל לים של  שמורים דיג יטלי ים(מודפסות 

הבחי נה אינ ה רק כמו תי ת   .   מת וך ספר  מהווה שימוש הו גןחמישית-בכ שימוש -א
.  אלא גם איכ ותי ת

מה ווה   , בשל מותו, שימוש במאמר מכתב ע ת או מספר שהוא אסופת מאמרים-ב
במידה שנדרשת  הנגשה של מספר מאמרים מתוך או ת ה   . שימוש הוגן

ה גי ליו ן או הכרך של  כת ב העת או מתוך הספר המ הווה אסופת   , החוברת
יש  לב חון את הוגנ ות השימ וש בשים  לב למכ לו ל   , מאמרים לאו תו  הקורס

. השיקולים האמור ים

,   טבלה , צילום,  תמונה:  כ גון(שימוש ביצירה שאי ננה ני תנ ת ל חלוקה בשלמ ותה -ג
.מהווה שימ וש הוג ן)  שיר, תרשים



הנגשת יצירות לצרכי הוראה 
באמצעות מקראות מודפסות

II .הכלל
שימושים  שאינם עו מדים בתנאים שצויינו לעיל או 3.

שהם מ עבר להיקף  המתואר לעיל הם במקרים 
אך הם מחייבים הפעל ת שי קול  ,  רבים שימוש  הוגן

. דעת  בנוג ע למכלול  אמות המידה



השותפים בפורום
אוניברסיטת חיפה 

המכללה למנהל, המסלול האקדמי
אילן-אוניברסיטת בר 
גוריון -אוניברסיטת בן 

האוניברסיטה העברית ירושלים
האוניברסיטה הפתוחה

אביב-אוניברסיטת תל
הטכניון 

מכון וי יצ מן למדע 
המרכז האוניברסיטאי אריאל
המכללה האקדמית בית ברל

מכללת גורדון 
HIT מכללת חולון 

המרכז הבינתחומי הר צליה 

מכללת סמינר הקיבוצ ים
המכללה האקדמית נתניה

מכללת אורנים
מכללת אורות ישראל
מכללת אורט בראודה

חי -המכללה האקדמית תל
המכללה האקדמית גליל מערבי

המכללה האקדמית צפת
המכללה האקדמית עמק יזרעאל

יפו -המכללה האקדמית תל אביב
מכללת שערי משפט

הקמפוס האקדמי אחווה 
המכללה האקדמית כנרת



סיכום

 נכנס ל תוק ף חוק זכו ת יוצרים החדש 2008במאי •
) ב מקום טיפול הוגן( סעי ף שימו ש הוגן •
החוק יוצר הסדרים ספציפיים לספריות•
ספרייתית -שאל ת הה שאלה ה ב ין•
ע בו ר אחר) צילום(שאל ת הה שאלה וה הע תק ה •



Nina from AustraliaBy 

:    פרטי התקשרות

IPClinic@law.haifa.ac.il

תודה על ההקשבה


