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^A% 1971—ת יוצריס י (מס׳ )3, תשל״א ו כ ן פקודת ז  חוק לתיקו



 מתפרסמת בזה מטעם הממשלה הצעת חוק לתיקון פקודת זכות יוצרים

א ו ב  מ

 משרד המשפטים שוקד מזה כמה שנים על הכנתו של חוק זכויות יוצרים חדש. היא
 מתעכבת, בעיקר מחמת השינויים הצפויים בדינים הבין־לאומיים הנוגעים לזכויות יוצרים,
 ובשל הצורך לבחון עוד את השינויים המתחייבים בשל טכנולוגיות חדשות המופעלות
 באמצעי התקשורת ההמוניים ובאמצעי ההעתקה וההקלטה למיניהם. בינתיים יש צורך

 דחוף לתקן את החוק הקיים בשתי נקודות:

 (א) להאריך את תוקף תקופת זכות היוצרים עד ל־80 שנה אחרי מות המחבר, וזאת
 כדי לאפשר לצאצאי היוצרים ליהנות תקופה ממושכת יותר מפירות היצירה;

 (ב) להאריך בשלוש שנים נוספות את תקפו של החוק המתיר שימוש ביצירה בשי-
 דורי רדיו וטלוויזיה המיועדים לבתי ספר כחלק מתכנית הלימודים או לצורך פעולות
 בתי הספר. יצויין שהוראה זו אין בה כל פגיעה בזכויותיו של היוצר ואינה באה

 אלא כדי למנוע הפרעות לשידורים.

 הצעות חוק 927, י״ד בשבט תשל״א, 9.2.1971



 חוק לתיקון פקודת זכות יוצרים(מס׳ 3)׳ תשל״א-1971

 1. בסעיף 5 לפקודת זכות יוצרים! — תיקון סעיף 5
 . לפקודה

 (1) בסעיף קטן(1) במקום ״חמישים שנה״ יבוא ״שמונים שנה״ ובמקום,
 ״כפי שתואם בחוק זה״ יבוא ״כפי שתואם בפקודה זו״ 5

 (2) לאחר סעיף קטן(3) יבוא5

 ״(4) על אף האמור בסעיף 3 לחוק זכות יוצרים, 21911, ובכפוף
 לאמור מפורשות בהוראות האחרות של אותו חוק, תהא ההגנה לאחר

 מות המחבר שמונים שנה מהמועד הנקוב בסעיף קטן(3).״

 2, בסעיף 2 לחוק לתיקון פקודת זכות יוצרים (מם׳ 2), תשכ״ח-31968, ״במקום ״ה׳ תיקון חוק לתיקון
ת י כ ת ז י י ק  בניסן תשל״א (31 במרס 1971)״ יבוא ״ח׳ בניסן תשל״ד (31 במרס 1974)״. פ

 י י יוצרים(מס׳ 2)

ר ב ס י ה ר ב  ד

 (ב) לא יראו כהפרה של זכות היוצרים ביצירה:

 (1) שימוש אגב ביצירה ספרותית דרמתית׳
 מוסיקלית או אמנותית שיש עליה זכות
 יוצרים/ כדי להכלילה בשידור המיועד,לבתי

 הספר במסגרת תכנית הלימודים;

 (2) שידורה של יצירה שהשתמשו בה
 כאמור;

 (3) הצגתה או השמעתה בציבור — של
 יצירה שהשתמשו בה כאמור — בעיקר בפני

 תלמידים לצורך פעולות בית־הםפר.

 (ג) בעל זכות יוצרים ביצירה׳ שהשתמשו ביצי
 רתו כאמור בסעיף קטן(ב)׳ יהיה זכאי בעד השימוש
 לתמלוג מאת המשדר בשיעור שנקבע בהסכם שביניהם׳
 ובהעדר הסכם — בשיעור שתקבע ועדה כאמור בסעיף
 קטן(ד); ואולם רשאית הועדה שלא לחייב את המשדר
 בתשלום תמלוגים כלל׳ אס לדעתה היה השימוש ביצירה
 בלתי ניכר עד שאין בו כדי לפגוע בזכותו של היוצר

 לתמלוגים בעד שימוש ביצירתו.

 (ד) שר המשפטים ימנה לענין סעיף קטן(ג) ועדה
 של שלושה והם: שופט בית המשפט המחוזי שיהא יושב־
 ראש הועדה׳ ושני חברים שלפחות אחד מהם הוא נציג

 הציבור.

 (ה) בבוא הועדה לקבוע תמלוגים לפי סעיף
 קטן(ג) תתן הזדמנות נאותה לצדדים להשמיע טענותיהם
 ולהביא לפניה ראיות במועדים׳ בדרך ובצורה שנקבעו

 בתקנות.

 (ו) הועדה לא תדון בבקשת המשדר לקבוע תמ
 לוגים לפי סעיף קטן(ג) אלא אם הוא פנה תחילה בהצעת

ף 1 סעיף 3 לחוק זכות יוצרים׳ 1911׳ קובע: י ע  ס
 ״המועד שבו תהא זכות יוצרים קיימת הוא ימי חייו
 של המחבר ותקופה של חמישים שגה לאחר מותו׳

 אם אין בחוק זו הוראה אחרת מפורשת״.
 מוצע עתה להאריך את התקופה ל־80 שנה.

 סעיף 5(1) לפקודת זכות יוצרים׳ כפי שהוסף בחוק
 לתיקון פקודת זכות יוצרים׳ תשי״ג—1953׳ קובע:

 ״זכות יוצרים על יצירות אנונימיות ופםיבדונימיות
 תהא מוגנת חמישים שנה מיום' פרסומן; אולם אפ
 גילה מחברה של יצירה אנונימית את זהותו תוך
 התקופה האמורה׳ או אם הפםיבדונים שנקט בו המחבר
 אינו מניח מקום לספק בדבר זהותו׳ תהא תקופת
 ההגנה כאמור בסעיף 3 לחוק זכות יוצרים׳ 1911׳

 כפי שתואם בחוק זה.״
 , •במקביל לתיקון ההוראה לגבי תקופת ההגנה על יצירות
 אשר יוצרן ידוע׳ מוצע כאן להאריך תקופת ההגנה לגבי

 יצירות שיוצרן אינו מזוהה.

 חוק לתיקון פקודת זכות יוצרים (מם׳ 2)׳
 * תשכ״ח—1968׳ קובע לאמור:

 ״1. אחרי סעיף 7 לפקודת זכות היוצרים יבוא:
ם י ר ו ד י י ש כ ר צ ם ל י ר צ ו ת י ו כ ז ש ב ו מ י ת ש ו ש ר  ״

ם י י ד ו מ י  ל

 7א. (א) לענין סעיף זה —
 ״שידור״ — שידור רדיו ושידור טלוויזיה;

 ״שימוש אגב ביצירה״ — שימוש ביצירה או בחלק ממנה
 שהוא טפל לגבי נושא השידור׳ כרקע׳ לצורך קישור׳

 או לשם הדגמה או המחשה של נושא השידור.

 1 חוקי א״י׳ כרך אי׳ פרק ב״ה׳ עמ׳ 364; ם״ח תשי״ג׳ עמ׳ 38; ס״ח תשכ״ח׳ עמ׳ 57.
 2 חוקי א״י׳ כרך ג׳׳ עמ׳ 2633.

 3 ס״ח תשכ״ח׳ עמ׳ 57.
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 3. אין בחוק זה כדי להקנות זכות יוצרים בכל יצירה שכבד אין עליה בישראל זכויות
 יוצרים.

 הוראת מעבר

ר ב ס י ה ר ב  ד

 (8) לצוות שישולם׳ עוד לפני מתן החלטה
 סופית בענין הנדון׳ םכוס התמלוגים שאינו

 שנוי במחלוקת׳ כולו או מקצתו.

 (ח) אין בהיתר השימוש ביצירה שבסעיף קטן(ב)
 כדי להתיר שימוש בה בדרך ובצורה העלולה לפגוע

 בשמו הטוב של היוצר, או בכבודו כאמן או כיוצר.

 (ט) שר המשפטים׳ בהתייעצות עם שר החינוך׳
 ימנה ועדה אשר תייעץ למשדר בכל הנוגע לשימוש אגב
 בזכות יוצרים לפי סעיף קטן(ב)׳ והיא רשאית גם לקבוע
 כללים לסוגי שימוש ביצירות שהם — לדעתה שימושי
 אגבי, הועדה תהיה של חמישה ובהם שלושה נציגי ציבור
 לפחות מקרב יוצרי סוג היצירות שבהן משתמשים שימוש

 אגב; אהד מהשלושה ישמש כיושב ראש הועדה.

 (י) הועדה שהוקמה לפי סעיף קטן(ט) תקבע
 בעצמה את סדרי עבודתה ותהיה מוסמכת להזמין כל אדם

 לבוא לפניה ולהתייעץ בכל אדם.

 (יא) המלצות הועדה לפי סעיף קטן(ט) לא ישמשו
 לבית המשפט או לועדה שהוקמה לפי סעיף קטן(ד)׳

 כחומר ראיה בכל הליך המובא לפניהם.

 (יב) סעיף זה לא יחול על יצירות׳ או סוגים של
 שימושי אגב בהן׳ שעליהן הוסכם בין הצדדים.״

ף ק ו  ת
 2. תקפו של חוק זה עד יום ה׳ בניסן תשל״א (31

 במרס 1971).״
 מוצע עתה להאריך תוקף החוק לשלוש שנים נוספות.

 כדי להסיר ספק מוצע לקבוע כי אין בחוק
 סע*1 ^ זה כדי להעניק זכות יוצרים ליצירה אשר

 כבד נפלה לרשות הרבים ואין עליה עוד הגנה.

 הס8ם לארגון יציג של יוצרי יצירות מסוגה של היצירה
 הנדונה בועדה ולא הגיע אתו לכלל הסכם בדבר שיעור

 התמלוגים שיש לשלם.

 (ז) הועדה תהיה מוסמכת —

 (1) לדרוש כל עדות שבכתב או שבעל־פה
 אשר תראה בה צורך;

 (2) להזמין כל אדם לבוא לפניה להעיד או
 להגיש כל מסמך שברשותו׳ לחקרו ולדרוש

 ממנו כל מסמך שברשותו;

 (3) לכפות התייצבותו של אדם שלא ציית
 להזמנה ולא הצטדק על כך בדרך המניחה
 את דעתה׳ לצוות עליו לשלם את כל ההוצאות
 שגרמה אי־ציותו להזמנה או כפיית התייצ
 בותו וגם לקנוס אותו בסכום כסף עד שבעים

 וחמש לירות;

 (4) . לחייב עד להעיד בשבועה או בהן צדק
 בדרך הנהוגה בבית־המשפט;

 (5) לקנוס בסכום כסף עד שבעים וחמש
 לירות אדם׳ שנדרש להעיד בשבועה או בהן
 צדק או להגיש מסמך וסירב לעשות כן ללא
 צידוק סביר; ובלבד שלא יידרש אדם להשיב
 על שאלה שאין הוא חייב להשיב עליה בבית

 משפט ולא ייקנס על סירובו להשיב עליה;

 (6) לקבל כל ראיה שבכתב או שבעל־פה׳
 אף אם אינה קבילה במשפטים אזרחיים או

 פליליים;

 (7) לפסוק לאדם שהוזמן לבוא לישיבת
 הועדה סכום כסף שהוציא׳ לפי דעת הועדה׳

 עקב בואו לישיבה:

 44! הצעות חוק 927, י״ד בשבט תשל״א, 9.2.1971
, ירושלים רות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ר 12 אגו  המחי




