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 מתפרסמת בזה הצעת חוק ממע0 הממשלה

 ״רשות
 שימוש בזכות
 יוצרים 5צרבי

 שידורים
 חינוכיים

 חוק לתיקון פקודת זכות היוצרים(מם׳ 2), תשכ״ו—1966
יבוא:  1. אחרי סעיף 7 לפקודת זכות היוצרים 1

 8, (א) שימוש לואי ביצירה ספרותית, דרמטית, מוסיקלית או
 אמנותית שיש עליה זכות יוצרים, כדי להכלילה בשידור המיועד בעיקרו
 לבתי ספר במסגרת תכנית הלימודים׳ שידורה של יצירה כאמור׳ והצגתה
 או השמעתה בציבור בתוך כתלי בית הספר׳ לא יראו אותם כהפרה של

 זכות היוצרים שביצירה האמורה.
 (ב) בעל זכות היוצרים יהיה זכאי בעד שימוש כאמור לתמלוג
 מאת המשדר בשיעור שנקבע בהסכם ביניהם׳ ובהעדר הסכם — בשיעור
 שתקבע ועדה כאמור בסעיף קטן >ג) ; ואולם רשאית הועדה שלא להיי5

 בתשלום תמלוגים אם הוכלל בשידור רק חלק בלתי ניכר של יצירד״
 (ג) שר המשפטים ימנה לענין סעיף קטן (ב) ועדה של שלושה
 והם; שופט בית המשפט המחוזי שיהא יושב ראש ו^עדה, ושני חברים

 שלפחות אחד מהם הוא נציג הציבור.
 (ד) בבוא הועדה לקבוע תמלוגים לפי סעיף קטן(ב) תתן הזדמנות
 נאותה לצדדים להשמיע טענותיהם ולהביא בפניה ראיות במועדים׳ בדרך

 ובצורה שייקבעו בתקנות.
 (ה) לועדה יהיו הסמכויות שאפשר להעניקן לפי הסעיפים 5

 ו־5א לפקודת ועדות החקירה3.

 ה ושפת
 םעיףי8

 לעניו סעיף זה —
 ״שידורי׳ — לרבות שידור טלוויזיה!

 ״שימוש לואי״ — שימוש שהוא טפל לגבי נושא השיעור,
 או שימוש בחלק של יצירה לשם הדגמה או המחשה של נושא

 השיעור.

0) 

ר ב ס י ה ר ב  ד

 על פי דיני זכות היוצרים הקיימים בישראל רואים כהפרת זכות היוצרים ביצירה את
 הקלטת היצירה, ואת השמעתה או הצגתה בציבור דרך שידור׳ לרבות שידור טלוויזיה.

 שמירה על זכויות אלה מחייבת, איפוא, את המשדר להגיע לידי הסכם עם בעלי
 הזכויות לפגי השידור, לא רק לשם הכנת השידור אלא גם לצורך השמעתו בציבור או

 הצגתו, עם הפעלת הטלוויזיה החינוכית התעוררו כמה בעיות הגוגעות בכך:
 מאחר שרוב היוצרים (חוץ ממחברים ומקומפוזיטורים) אין להם ארגונים המייצגים
 אותם. קשה להשיג מהם את הרשות לשדר והדבר עלול לפגוע בהכנת השידורים המיוחדים
 לבתי הספר. על כן מוצע להתיר את השימוש בכל יצירה בלי להיזקק להסכמת היוצרים

 זולת לענין זכותם לשכר הוגן.

/ פרת כ״ה, עמי 364 : פ״ח תשי״נ, עסי 38.  1 חוקי א׳יי, כרד א

/ פרס ב״א, עם׳ 152.  2 חוקי א׳׳י, ברר א
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 מענין המדינד! הוא שהוצאות הכתבות־.בהפעלת טלוויזיה חינוכית גפתי הספר
 לא יעלו על שיעור סביר מבחינה אובייקטיבית. ןנל פן 3ןוצע׳ שקביעת ד^מלוגים בעד
 השימוש ביצירה תיעשה בהםןנם שני הצדדים ו3אין זןספם על ידי ועדה שיקבע שר
 המשפטים. יחד עם זאת'מוצע להסמיך את הועדה שלא לחייב בתשלום ת&לוגים מקום

 שהשימוש הוא רק בחלק בלתי מהותי של יצירה.
 ה?יעת החוק מדברת כמימוש למי, או חלקי׳ ביצירה למשרת חינוכית. אין בהצעה
 כדי לפגוע בזכות של ב?ל זכות היוצרים כגבאים להשתמש 3ין3יףה כולה לצרכי שידור,

 והזכות לגבות תמלוגים בעד השמעת השידור החינוכי שלא ביו $וןלי ביון הספר.
 מאחר שמכחינח טכנית איז יכולת להבדיל כץ שידור קולות הנועדים לקליטה
 ברדיו ובין אלה שהם חלק משידור טלוויזיה, מוצע לקבוע את ההוראה המוצעת לגבי

 שניהם כאחד.

 מתפרסמת בזת הצעת חוק מטעם חבר כנסת:

 חוק לתיקון תקנות שעת־חירום(עינוד אדמות מדברות),
 תשכ״ו—1966

תקנה21 ס1ז  1. בתקנות־שעת־חירום (עיבוד אדמות מוברות)׳ תש״ט—11948, בתקנה 21, במקום תו
 תקנת־משנה(ב) יבוא:

 ״(ב) הרואה את עצמו נפגע על־ידי החלטה של הועדה רשאי לערער עליה
 לפגי ביתיהמשפט המחוזי,׳ לענין הגשת הערעור ובפל הנוגע להוצאה לפועל,
 דינן של החלטות הועדה כדין פסקי־דין של בית־משפט שלום במשפטים אזר
 חיים ; שר המשפטים רשאי להתקין תקנות הקובעות סדרי דין בערעורים לפי

 תקנת־משנה זד,

ר ב ס י ה ר ב  ד

 תקנות־שעת־חירום הנ״ל שהותקנו לראשונה ביום 11.10.1948 ושתקפן, בנוסחן
 המתוקן, הוארך, על־ידי םקודה של מועצת המדינה הזמנית מיום 6.1.1949, עד שמצב
 החירום שהוכרז ב־19.5.1948 יחדל להתקיים, העניקו לשר החקלאות סמכויות רחבות לקבל
 להחזקתו, לתקופה שאינה עולה על חמש שנים, אדמות אשר לדעתו הן עזובות ללא עיבוד,
 ולהבטיח את עיבודן בדרכים שהתקנות קובעות לשם כך. מי שרואה את עצמו מקופח עקב
 פעולות שנעשו לפי התקנות, יכול, במקרים ובתנאים המפורטים בתקנות, לפנות לועדה
 של שלושה שימנה שר המשפטים בהתייעצות עם שד החקלאות, בהם אחד בעל נםיון או
 השכלה חקלאית שישמש יושב ראש הועדה, ושני נציגי ציבור. לועדה זו יש סמכות להכריע
 בסכסוכים משפטיים ולקבוע את הדין בתביעות שערך נושאיהן עשוי להגיע לסכומים

 גבוהים מאד.

 ־י ע״ר תש׳׳ט, תום׳ א׳ םס' 41, עם' 95.
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 לעניןתקפן של החלטות הועדה מורה תקנה 21 (ב) לתקנות הני׳ל:
 ״החלטות הועדה תהיינה סופיות ללא ערעור, וניתנות להוצאה לפועל כפסקי
 דין של בית משפט שאין עליהם ״ערעור״. בפסק־הדין בג״צ 285/64 שניתן
 ביום 9.2.65 (פסקי דין כרך י״ט, חלק שני, עמ׳ 40), מתח בית־המשפט העליון
 בקורת על שהחלטות של גוף מעין־שיפוטי כגון ועדה זו הן ״סופיות ללא
 ערעור״. אמנם, הסופיות איננה מונעת בעד הצדדים הנוגעים בדבר לפנות
 בעתירה אל בית המשפט הגבוה לצדק בטענה שהרשות המשיבה חרגה ממסגרת

 סמכותה החוקית.

 בית המשפט הגבוה לצדק לא יושיט להם סעד, אם הטענות שבפיהן הן טענות
 ערעור״ שכן הסופיות של החלטות הועדה איננה מאפשרת את בדיקתן אם
 נכונות הן מבחינת תכנן ואם לאו. בפםק־הדין הנ״ל מדגיש כבוד השופט כהן,

 כי —

 ״שלילת זכות :ערעור שכזאת אינה עולה בקנה־אחד עם המדיניות של
 הקפדה של שמירת זכות האזרח׳ המשמשת נר לרגלי המחוקק הישראלי.
 גם שעה שמקימים, מטעמים של יעילות ומומחיות, ועדות מעין־שיפו־
 טיות בעלות סמכות ייחודית לשפוט בין האזרח ובין הרשות, אין כל
 הצדקה, לא עניבית ולא מדינית, לנעול בפני האזרח את שערי בית
 המשפט ולמנוע בדיקה שיפוטית אם אמנם נהגה ופסקה הועדה כדין
 וכהלכה, או שמא טעתה טעות משפטית והגיעה למסקנותיה על־פי

 שיקולים פסולים או בדרכים פסולות.׳׳

 לא היה זה בפעם הראשונה שבית המשפט העליון התייחס במורת רוח לענין סופיות
 ההחלטות של הועדה הדנה ומחליטה לפי תקנות־שעת־חידום האמורות. עוד בפםק־-דינו
 מ־26.6.60, ע׳יא מס׳ 23/60 (פסקי דין כרך י״ד, עמי 1190), קבע בית המשפט, מפי כבוד
 הנשיא אולשן, כי ״יש כאן מצב מדאיג מאוד וטוב שהדבר יובא לפני המחוקק שעה קודם״.

 אולם ״קולו נשאר קול קורא במדבר׳״(כדברי כבוד השופט זוסמן ב־בג״צ 285/64).

 ההצעה המוגשת בזה באה לענות לפנייתו של בית המשפט העליון לרשות המחוקקת
 בדבר תיקון המצב: מוצע לפתוח לפני האזרח את שערי בית המשפט, על־ידי מתן זכות

 ערעור על החלטות של הועדה הנ״ל.

 חבר הכנסת : י׳ ה׳ קלינגהופר

 הצעות חוק 690, ב״ר כאדר תשכ״ו, 16.3.1966
 הודפס ע׳׳י המדפיס הממשלתי, ירושלים
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 המחיר 8 אגורות


