








האם  
היצירה 

?מוגנת

האם הפעולה 
שעשיתי  

במתחם הפעולת  
השמורות ליוצר  

?המקורי

האם הדימיון 
בין היצירות  
הוא ברעיון  

המשותף או  
האם קיימת לי  ?בביטוי

?הגנה אחרת





מוגנתצירהמהי י

:א4סעיף•

יוצריםזכותיששבהןהיצירות"•

יצירהשהיאמקוריתיצירה•
יצירה,אומנותיתיצירה,ספרותית
"מוסיקליתיצירהאודרמטית



?האם היצירה מקובעת

:א4סעיף•

יוצריםזכותיששבהןהיצירות"•

יצירהשהיאמקוריתיצירה•
יצירה,אומנותיתיצירה,ספרותית
,מוסיקליתיצירהאודרמטית

"כלשהיבצורההמקובעת

מקובעת1.

בצורה כלשהי2.

Kally v. Chicago Park Dist. (7th Cir 2007)Felix Gonzalez – Torres, “Untitled"



?מקוריתהיצירההאם

ד דפי זהב הישראלי"פס–ובעקבותיו , ד פייסט"פס

דרישת העמל
דרישת היצירתיות

:א4סעיף•

יוצריםזכותיששבהןהיצירות"•

יצירהשהיאמקוריתיצירה•
יצירה,אומנותיתיצירה,ספרותית
"מוסיקליתיצירהאודרמטית



האם הפעולה שעשיתי במתחם  
צריםזכות?הפעולת השמורות ליוצר המקורי ו רהי צי הבלעדיתהזכותהיאבי

צירהלעשות ,ממנהמהותיבחלקאו,בי

ותראואחת,פעולה רט,י בהתאם,להלןכמפו

ג צירהלסו :הי

;העתקה(1)

ם(2) ;פרסו

ע(3) צו ;פומביבי

ר(4) דו ;שי

צירההעמדת(5) בורלרשותהי ;הצי

ית(6) צירהעשי ;נגזרתי

.השכרה(7)

Castle Rock Entertainment Inc. v. 

Carol Publishing Group, 150 F.3d 

132 (2nd Cir. 1998)



וןהאם היצירותביןהדימי
וןהוא אוהמשותףברעי

?בביטוי

דרך הביטוי המסוימת

Brandir International, Inc. v. 

Cascade Pacific Lumber Co



HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH
?V=5PIDOKAKU4I

https://www.youtube.com/watch?v=5pidokakU4I


הגנהליקיימתהאם
?אחרת

שימוש הוגן

כגוןלמטרותמותרביצירההוגןשימוש(א).19
דיווח,סקירה,ביקורת,מחקר,עצמילימוד:אלה

ידיעלובחינההוראהאו,מובאותהבאת,עיתונאי
.חינוךמוסד

ביצירההשימושהוגנותשלבחינהלצורך(ב)
:אלהכל,השארבין,יישקלו,זהסעיףלעניין

;ואופיוהשימושמטרת(1)

;השימושנעשהשבההיצירהאופי(2)

איכותיתמבחינה,השימושהיקף(3)
;בשלמותהליצירהביחס,וכמותית

היצירהשלערכהעלהשימושהשפעת(4)
.שלההפוטנציאליהשוקועל



י היום   איך נגן על עצמינו בחי
?יום

הסכמים

פרסומים, תכנים שיווקיים, אתר

עובד לעומת יצירה  

מוזמנת

ויתור לעומת המחאה  

של זכויות מוסריות

זכות אישית–הזכות המוסרית 

יצירה,דרמטיתיצירה,אמנותיתיצירהשלליוצר(א).45

בהשיש,מחשבתוכנתלמעט,ספרותיתיצירהאומוסיקלית
תקופתלמשך,מוסריתזכותליצירתוביחסתהיה,יוצריםזכות
גופןשהיאיצירהלעניין,ואולם;יצירהבאותההיוצריםזכות
.(1)46בסעיףכאמורהזכותתחוללא

,להעברהניתנתואינהאישיתהיאהמוסריתהזכות(ב)
אםאויוצריםזכותביצירהלואיןאםאףליוצרתעמודוהיא

.לאחר,חלקהאוכולה,ביצירההיוצריםזכותאתהעביר

יצירה שנוצרה בידי עובד

ביצירההיוצריםזכותשלהראשוןהבעליםהואמעביד.34

כןאםאלא,ובמהלכהעבודתולצורךעובדוידיעלשנוצרה
.אחרתהוסכם

יצירה מוזמנת

זכותשלהראשוןהבעלים,הזמנהלפישנוצרהביצירה(א).35

הוסכםכןאםאלא,היוצרהוא,חלקהאוכולה,בההיוצרים
.במשתמעאובמפורש,והיוצרהמזמיןביןאחרת

אומשפחתיאירועשלצילוםאודיוקןשהיאביצירה(ב)
שלהראשוןהבעלים,הזמנהלפישנוצרה,אחרפרטיאירועשל

.אחרתהוסכםכןאםאלא,המזמיןהואבההיוצריםזכות

היקף השימוש המותר
משך השימוש המותר –

ניהול ומעקב

בעלות ואי הפרה של 

זכויות צדדים שלישיים

ושיפוי

תניית חובה ביצירות  

שמקורן אינו ידוע

יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע או לא אותר

לאאוידועאינובההיוצריםזכותשבעלביצירהשימוש(א).א27

:אלהבתנאיםמותר,אותר

בעללאיתוראולגילויסבירהבשקידהפעלהמשתמש(1)
;השימושלפני,הענייןלפי,ביצירההיוצריםזכות

הואשבהדרךבאותהברורבאופןצייןהמשתמש(2)
וכיזהסעיףפיעלנעשההשימושכי,ביצירהשימושעושה
מהשימושיחדלשהמשתמשלבקשזכאייוצריםזכותבעל
;עמוקשרליצירתפרטיםוכן

רישיוןקיבלאוהשימושאתהפסיקהמשתמש(3)
.היוצריםזכותמבעלהודעהשקיבללאחרעתידילשימוש

,מסחרי(א)קטןבסעיףכאמורביצירההשימושהיה(ב)
:קטןסעיףבאותוהאמורעלנוסףאלההוראותיחולו

זמןיומיבעיתוןאובאינטרנטהודעהפרסםהמשתמש(1)
;השימושלפניסביר

ראויתמלוגהיוצריםזכותלבעלשילםהמשתמש(2)
ראויתמלוג;היוצריםזכותמבעלהודעהשקיבללאחר
תחילתבמועדשתחילתההתקופהבעדישולםכאמור

.ביצירההשימוש

היצירהבאופיבהתחשבהשארביןתיבחןסבירהשקידה(ג)
.יצירתהובמועד

שיתוף קהל ביצירה



זכויות מוסריות
(זכות האבהות)ייחוס הולם 

זכות אי הסילוף

זכות החשיפה



יישום פרקטי

שיניתי  "אין כלל של 

(  מספר כלשהו)____ 

"דברים

עבודה צמודה עם צוות  

הקריאייטיב

פיקוח בדיעבדנוכחות בימי צילומים

עבודה צמודה עם  

הצוות שאחראי על 

פרסומים ברשתות

קיום הדרכות רלוונטיות

פתרונות יצירתיים©

בדיקת מקור היצירות  

והפניה למאגרים  

אמצעי  –רלוונטים 

פיקוח זמינים

בדיקת תנאי שימוש



...כדאי לבדוק,לפני שמשתמשים

דיני עשיית  
עושר

חוק עוולות  
מסחריות

חוק הגנת  
הפרטיות



בינלאומי



אמנת ברן

50-הגנה ל

שנים לפחות  

ממות היוצר

הגנה זהה  

לזרים כמו 

למקומיים

שימוש הוגן
זכויות  

מוסריות 
ב"ארה

מרשם 

זכויות יוצרים
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https://www.trendhunter.com/Marissa


Q&A



Thank you

EyalS@ayr.co.ilד אייל שגיא "עו
RachelZ@ayr.co.ilשרייבר-זילברפרברחלי ד "עו

mailto:EyalS@ayr.co.il
mailto:YoavC@ayr.co.il

