
 

 2019ינואר                   קניין רוחנימעו"דכן 

 לקוחות נכבדים, 

אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את תיקון  2019בינואר  1ביום 

. התיקון כולל נושאים מהותיים 2019-התשע"טלחוק זכות יוצרים,  5מס' 

את ההסדרים להלן נסקור  .מקווןההקשורים לשימוש ביצירות במרחב 

  .ם שנכללים בתיקוןהעיקריי

 אחריות עקיפה להעמדה מפרה

התיקון קובע אחריות עקיפה חדשה להפרת זכות יוצרים על דרך של 

התיקון קובע . ברשת האינטרנט לרשות הציבוריצירות מוגנות  תהעמד

ליצירות  או מרחיב גישה מקל על הגישה שאדם או גוף שעל דרך עיסוק

מטרה וזאת מתוך ת יוצרים, שהועמדו לרשות הציבור תוך הפרת זכו

מעצם קיומה של הפרה, מפר זכות  הןהרחבת הגישה והן מ להפיק רווח

שמי  ,התיקוןעוד קובע יוצרים אם ידע או היה עליו לדעת על ההפרה. 

יחשב כמי שהיה עליו ניטור טכנולוגי שוטף למניעת הפרות לא שמפעיל 

 לדעת על ההפרות.

ות זכות יוצרים במרחב המקוון ההסדר נועד להתמודד עם תופעת הפר

באמצעות אתרים שמאפשרים הורדות תכנים מפרים או צפייה ישירה 

במצב זה בהם על דרך של העמדת קישורים למקורות מפרים אחרים. 

, אך מי שמאחסן את התוכן לצפייה ומי שמוריד אותוהמפר העיקרי הוא 

כדי  לא עלתהעצם ההנגשה של התכנים המפרים ברשת טרם התיקון, 

 הפרה.

לפי ההסדר עורר חשש שהאחריות העקיפה הת בעת תהליך החקיקה

אינטרנט, ל גישה ספקיתחול גם על גופים לגיטימיים דוגמת החדש 

דברי שיצוין בעניין זה פלטפורמות תכנים מקוונות וגורמי ביניים אחרים. 

ההסבר קובעים במפורש, וכך גם משרד המשפטים הבהיר לפרוטוקול, 

עליהם כי לא נועד לחול על פלטפורמות וגורמי ביניים וחדש ה שההסדר

 תמשיך לחול דוקטרינת ההפרה התורמת הפסיקתית.

 צווי חסימה לתכנים מפרים

( לנקוט ISPsבית המשפט יוכל להורות לספקי גישה )התיקון קובע ש

אמצעים סבירים לחסימת גישה לתוכן מפר, וזאת אם השתכנע בקיומה 

השפעות השליליות שעלולות להיות לצו על הציבור של הפרה ושקל את ה

 . ועל הגישה לתכנים שאינם מפרים
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כך למשל, על בית המשפט לשקול את חיוניות הגבלת הגישה למניעת ההפרה, את יעילותם של סעדים 

שאינם מפרים או ורות תוכן אחרים העומדים לרשות בעל זכות היוצרים, את מידת הפגיעה במק

התיקון מוסיף שככל שהתוכן המפר מאוחסן בשרת המצוי בפרטיותם של משתמשי האינטרנט. 

שליטת אדם או תאגיד ישראלים, הרי שבמקום צו הגבלת באשר בישראל, או בשרת מחוץ לישראל 

חסון שמארחים גישה שיופנה לספק הגישה, יינתן צו להסרת התוכן מהשרת שיופנה לנותן שירותי הא

 את התוכן המפר.

במקום בולט באתר האינטרנט שלהם הודעה בדבר הגשת  בנוסף, התיקון דורש מספקי הגישה להציג

והאפשרות להתנגד  בקשה להגבלת גישה כאמור, וזאת כדי ליידע את הציבור בדבר הגשת הבקשה

ב לשקול את מלוא , ובית המשפט יהיה חיית החסימהכל אדם מהציבור יוכל להתנגד לבקש .לה

 השיקולים גם בהיעדר התנגדות.

אחרות, צווי חסימה כאמור מוכיחים את עצמם במדינות ולאור ניסיון ברמה הטכנולוגית, נציין כי 

להעביר תוכן מפר בין שרתים ושמות מתחם שונים, בה ניתן כבלתי יעילים בשל הקלות היחסית 

 בעיקר כאלה שאינם נמצאים בישראל.

 מפרים אנונימייםחשיפת שמות 

מסוים לחשוף מידע שיש לו או גוף התיקון מאפשר לבעלי זכויות לבקש מבית המשפט שיחייב אדם 

 על מפר אנונימי של זכות יוצרים. 

שעשויים להביא לזיהוי המפר רק לאחר שהשתכנע בקיומה של בית המשפט יורה על חשיפת פרטים 

הפרה ובקיומם של פרטים מספקים לעניין הזיהוי, ולאחר שנתן הזדמנות למפר להתגונן ולהתנגד 

בדבר זיהוי המפר יימסרו לבית המשפט בלבד ולא למבקש  . כך, התיקון מורה שהפרטיםלחשיפה

ה אינה טורדנית וכי היא מגלה עילת תביעה, החשיפה. רק לאחר שבית המשפט ישתכנע שהבקש

אכן מביאים לזיהוי המפר לכאורה, רשאי בית המשפט  ולאחר שהגיע למסקנה כי הפרטים שנמסרו

להביא את הבקשה לידיעת המפר לכאורה ולאפשר לו למסור את עמדתו. לבסוף, לאחר קיומו של 

מפר לכאורה לבעל הזכות אם הליך משנה בדבר החשיפה, בית המשפט רשאי לגלות את זהות ה

 .השתכנע שקיים חשש ממשי לקיומה של הפרה וסיכוי סביר לקבלת תביעתו של בעל הזכות

אם ידוע לו על על המשיב בבקשה למסור הן את הפרטים שבידיו שיכולים להביא לזיהוי המפר, והן 

המשפט להורות מאפשר לבית זה הסדר . אדם נוסף שברשותו פרטי מידע העשויים להביא לזיהויו

להימצא בידיו פרטים אודות המפר למסור אותם לבית המשפט ולהצטרף להליך,  יםלכל אדם שעשוי

 .לחול על גופים רבים הפועלים במרחב המקוון ההיקף שיכול תהסדר חשיפה רחבהובמובן זה, יוצר 

 פטור מפיצויים ללא הוכחת נזק

ומוזיאונים )וגופים אחרים שיקבע השר( יהיו התיקון קובע כי מוסדות חינוך, ספריות, ארכיונים 

פיצויים ללא הוכחת נזק בגין הפרות שביצעו במסגרת פעילותם מהליכים משפטיים לתשלום פטורים 

נציין כי בעבר הוגשו תביעות רבות לפיצוי ללא הוכחת נזק נגד מוסדות מסוגים אלו, הרגילה. 

 ומשרדנו ייצג במספר הליכים מסוג זה.

שלא למטרה מסחרית או על ידי  )לרבות תמונות וצילומים( ימוש ביצירות אמנותיותבנוסף, גם ש

, לפיצוי ללא הוכחת נזקלתביעות לא יהיה כפוף  ,ש"ח 1,200,000-נמוך משנתי עמותות עם מחזור 

שהיצירה לא הועתקה נוסף בתנאי שהשימוש הופסק לאחר התרעה מבעל הזכות ובתנאי  וזאת

 טי שמאפשר לרכוש רישיונות. ישירות מקטלוג אינטרנ
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של אכיפת זכויות ביצירות אומנות באמצעות איום בפיצויים ללא רווחת הסעיף נועד למנוע תופעה 

 ש"ח, כאשר מדובר בהפרות שאינן מסחריות באופיין. 100,000 של עד הוכחת נזק בגובה

בימים התרחש לצפוי  אשריום פרסומו ברשומות )התיקון לחוק זכות יוצרים ייכנס לתוקף ב

 בתיקון החדש ובהיערכות לקראת כניסתואנחנו עומדים לרשותכם בכל עניין הקשור . הקרובים(

 לתוקף.

 

 טוויג-עדכון זה נכתב על ידי עו"ד ד"ר עמרי רחום

 

 :ניתן לפנות אלמידע נוסף ל

 adat@fbclawyers.com                        6941320-03     עמית דת                              

 yriemer@fbclawyers.com                      6944290-03יעל רימר                           

............................................................................................................................... 
 

 הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.
 כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'.
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