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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק זכות יוצרים )תיקון מס' 5(, התשע"ח-2017

בחוקזכותיוצרים,התשס"ח-12007)תהתן-החוקהעיקרי(,בסעיף1,אחריההגדרה1צתיקוןסעיף1
"פרסום",שתיצירהיבוא:

""רשתתקשורתאתקטרונית"-רשתהאינטרנט,וכןכתרשתתקשורתציבוריתאחרת
שהשרקבעבצו;"צ

בסעיף8ותחוקהעיקרי,בכותרתהשותיים,במקום"זכותיוצרים"יבוא"זכותהיוצרים2צתיקוןסעיף8ו
תהעתקה"צ

אחריסעיף8ותחוקהעיקרייבוא:3צהוספתסעיף8וא

תקשורת מאפשר האינטרנט ברשת השימוש  כללי
והפצה ואיסוף תוכן הנגשת ומאפשר נוחה 
שתמידעבקתותוביעיתות,דברשתורםתחופשהביטוי
האינטרנט רשת מאפשרת זאת, תצד המידעצ ותזרימת
נגישותגםתתכניםאשרמוגניםבזכותיוצרים,ושתעתים
מופציםבאמצעותהשתאכדיןצהפרותזכותיוצריםברשת
בזכות הפגיעה כך, רחבצ בהיקף מתאפיינות האינטרנט
יוצריםהנוצרתכתוצאהמפעותהפשוטהיחסית,עשויה
תעותם מחוץ המתרחשת מהפגיעה יותר חמורה תהיות

הווירטואתיותעתיםקשהיותרתאכיפהיעיתהצ

מןהעברהשניניצביםחופשהביטויובכתתזההזרימה
החופשיתשתמידע;העובדהכימשתמשיםרביםברשת
האינטרנטהםיתדיםובנינוערצעירים,שאינםמודעים
תהפרהאפשריתשתזכותיוצריםאושאינםתופסיםאת
פעותותיהםכמפרות;וכןהעובדהשבמקריםהמתאימים
חוסההנגשתהתכניםבאמצעותרשתהאינטרנטתחתפרק
השימושיםהמותריםבחוקזכותיוצרים,התשס"ח-2007

)תהתן-החוק(צ

בעתי נתקתים שבהם האכיפה בקשיי הכרה מתוך
זכותיוצריםבצתהטכנותוגיותהחדשות)אשרהןכשתעצמן
רצויות(,מוצעיםבהצעתחוקזוהסדריםשנותניםמענה
הנדרשים האמצעים בין מאזנים ואשר אתה, תקשיים
במישורהאזרחיובמישורהפתיתיתצורךהתמודדותיעיתה
עםההפרותשנזכרותעית,תביןזכויותואינטרסיםשוניםשת
צדדיםשתישיים,כגוןמשתמשיםברשתהאינטרנט,גורמי

בינייםוהציבורבכתתותוצ

מרכזיים, תיקונים ארבעה נכתתים החוק בהצעת
8ו והם:הרחבתההפרההעקיפההמעוגנתכיוםבסעיף
תחוקתעותםהווירטואתי,כךשעשייתפעותהתגבייצירה
זכות בעת שת רשותו בתא הציבור תרשות שהועמדה
היוצריםתיחשבתהפרהעקיפהשתזכותהיוצרים;הסדרת
מתןצווימניעהתצדדיםשתישייםתצורךהגבתתגישה
תאתריאינטרנטשעיקרהתוכןשבהםהואכזהשהצגתו
באתרמהווההפרהישירהשתזכותיוצריםאושפעותהבו
מהווההפרהעקיפהשתזכותכאמור;עיגוןהתיךתחשיפת

זהותושתעושהפעותהבתוכןברשתתקשורתאתקטרונית;
זכות בחוק הפתיתי החתק התאמת שעניינם ותיקונים

יוצריםתעידןהטכנותוגיצ

תקשיי מענה תתת נועדה החוק הצעת כי יודגש,
ברשת ההפרות שת המסחרית התופעה נוכח האכיפה

האינטרנטואינהעוסקתבאכיפהכנגדמשתמשיהקצהצ

סעיפיםוו־5תהצעתהחוקמעגניםבחוק,כפי  סעיף 1
תהגבתת צווים תמתן הסדרים תהתן, שיפורט 
עושה שת זהותו פרטי ותחשיפת אינטרנט תאתר גישה
פעותהבתוכןברשתתקשורתאתקטרונית,בהתאמהצמוצע
תהגדיר"רשתתקשורתאתקטרונית"כךשתכתותאתרשת
האינטרנטותהסמיךאתשרהמשפטיםתקבועבצורשת
אתקטרונית, תקשורת תרשת שתיחשב אחרת ציבורית

ושיחותועתיהההסדריםהמוצעיםבסעיפיםאתהצ

מוצע,תאורהוספתסעיף8ואתחוק,בסעיף3  סעיף 2
תהצעתהחוק,שעניינוהפרהעקיפהשתזכות 
היוצריםתהעמדהתרשותהציבור,תתקןאתכותרתהשותיים
שתסעיף8ותחוקשעניינוהפרהעקיפההנעשיתבעותקמפר

)עותקשבעשייתוהופרהזכותהיוצריםתהעתקה(צ

מוצעתעגןבחוקהסדרבענייןהפרהעקיפהשת  סעיף 3
זכותהיוצריםתהעמדהתרשותהציבורצהזכות 
תהעמידיצירהתרשותהציבורמוסדרתבסעיף15תחוק,
ההסבר דברי )ראו האינטרנטי תעותם מותאמת והיא
תהצעתחוקזכותיוצרים,התשס"ה-2005)הצ"חהממשתה
התשס"ה,עמ'ע111(,בעמ'ו112(צמוצעתהתאיםאתעקרון
פעותות תעניין רק בחוק כיום המעוגן העקיפה ההפרה
בעותקמפר)ראוסעיף8ותחוק(,גםתהפרותעקיפותבעותם

הווירטואתיצ

בשונהמהפרהשתזכותמאגדהזכויותהקבועבסעיף
11תחוק)תהתן-הפרהישירה(,אשרתאנדרשבהיסוד
מוחתטת, אחריות שת מסוג היא והחבות כתשהו נפשי
תחוק, 8ו מעוגנתכיוםבסעיף הפרהעקיפהכפישהיא
מתייחסתתעשייתפעותהבעותקמפר,ונדרשיסודנפשי
שתידיעהבפועתאוידיעהקונסטרוקטיביתעתכךשמדובר
בעותקמפרוכןנדרששמדוברבפעותהבעתתאופיעסקי-

ס"חהתשס"ח,עמ'38;התשע"ז,עמ'1201צ 1
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"הפרהעקיפה
שתזכותהיוצרים

תהעמדהתרשות
הציבור

הועמדהיצירהשישבהזכותיוצריםתרשותהציבור,8ואצ )א(
כאמורבסעיף15,בתאשניתנהרשותושתבעתזכותהיוצרים,
שמהווה באופן תראשונה, כאמור העמדתה תאחר תרבות
הפרהשתזכותהיוצריםתהעמדהתרשותהציבורכאמור
בסעיף11)5()בסעיףזה-העמדהבהפרה(,ועשהאדם,עת
דרךעיסוק,פעותהשישבהכדיתהקתעתהגישהשתהציבור
תיצירהשהועמדהבהפרהאותהרחיבאתהגישהשתהציבור
אתיה,במטרהתהפיקרווחמעשייתפעותהכאמורומקיומה
שתגישהכאמור,מפרהואבכךאתזכותהיוצרים,אםבעת
ביצועהפעותהידעאוהיהעתיותדעתכיהיצירההועמדה

בהפרהצ

יצירהשהועמדהמחוץתישראתתרשותהציבור,ברשותו )ב(
שתבעתזכותהיוצריםבמדינהשבההועמדהכאמור,תא

תיחשב,תענייןסעיףקטן)א(,תיצירהשהועמדהבהפרהצ"

"הפרהעקיפה
שתזכותהיוצרים

תהעמדהתרשות
הציבור

הועמדהיצירהשישבהזכותיוצריםתרשותהציבור,8ואצ )א(
כאמורבסעיף15,בתאשניתנהרשותושתבעתזכותהיוצרים,
שמהווה באופן תראשונה, כאמור העמדתה תאחר תרבות
הפרהשתזכותהיוצריםתהעמדהתרשותהציבורכאמור
בסעיף11)5()בסעיףזה-העמדהבהפרה(,ועשהאדם,עת
דרךעיסוק,פעותהשישבהכדיתהקתעתהגישהשתהציבור
תיצירהשהועמדהבהפרהאותהרחיבאתהגישהשתהציבור
אתיה,במטרהתהפיקרווחמעשייתפעותהכאמורומקיומה
שתגישהכאמור,מפרהואבכךאתזכותהיוצרים,אםבעת
ביצועהפעותהידעאוהיהעתיותדעתכיהיצירההועמדה

בהפרהצ

יצירהשהועמדהמחוץתישראתתרשותהציבור,ברשותו )ב(
שתבעתזכותהיוצריםבמדינהשבההועמדהכאמור,תא

תיחשב,תענייןסעיףקטן)א(,תיצירהשהועמדהבהפרהצ"

מסחריצבנוסף,תפיסעיף8ותחוק,הפרהעקיפההיאפעותה
הזכות הופרה שבעשייתו בעותק רק הנעשית מסחרית
תהעתקהצכתומר,פעותההנעשיתביצירהשהונגשהתציבור
בדרךאחרתשתאכדין,תמשתבדרךשתהעמדתהתרשות

הציבור,תאנחשבתתפיהדיןכיוםתהפרהעקיפהצ

הטתתאחריותבשתהפרהעקיפהגםתגבייצירות
שהועמדותרשותהציבורבתאהסכמתבעתזכותהיוצרים
דרושהמשוםשתעתיםתאניתןתתבועאתמישהעמיד
אתהיצירותתרשותהציבור,ומכתמקוםישצורךבהפסקת
הנזקהנגרםתבעתזכותהיוצריםבשתהמשךהפעיתות
המסחריתביחסתיצירותשהועמדובהפרהכאמור)ראו
תשםהשוואהאתדבריההסברתסעיף50תהצעתחוקזכות
תחוק 8ו כסעיף תבסוף שחוקק התשס"ה-2005, יוצרים,

)הצ"חהממשתההתשס"ה,עמ'ע111((צ

כאמור,סעיף8ותחוקעניינורקבפעותותהמתבצעות
תגביעותקמפרשתיצירה,קריעותקשבעשייתוהופרה
זכותהיוצריםתהעתקהצואותםכיום,בניגודתעבר,איןעוד
הכרחביצירתעותקשתהיצירהתצורךהפצתיצירותבאופן
המוניצהפגיעהבזכותהיוצריםמושגתכאמורבאמצעות
ביצועפעותותאחרותדוגמתהעמדהתרשותהציבורותא
בהכרחתוךיצירתעותקצמבחינהמהותיתמדוברבפעותה

דומהוהנזקשנגרםתבעתזכותהיוצריםממנהדומהצ

עתכןמוצעתעגן,בסעיף8ואתחוקכנוסחוהמוצע,
הסדרהמטיתאחריותבשתהפרהעקיפהשתזכותהיוצרים
תהעמדהתרשותהציבור,אשרמבוססעתעקרונותדומים
עקיפה הפרה תעניין כיום החת ההסדר שבבסיס תאתה
שתזכותהיוצריםתהעתקהצהסדרזהיחותתענייןיצירה
שהונגשהתציבור,תמשת,עתגבירשתהאינטרנטותארק

תענייןיצירהשהועתקהצ

יצויןכיהפרתהזכותתהעמדהתרשותהציבורהיא
עוותהמתמשכתצמאחרשייתכנומצביםשבהםרשותו
שתבעתזכותהיוצריםתינתןתאחרשהיצירההועמדה
תרשותהציבורתראשונהבאופןהמהווההפרהשתהזכות
האמורה,כתומרתאחרהמעשההראשוןשתהעמדהכאמור,

מובהרכימשיקותימדיניות,כדישפעותותתגבייצירה
שהועמדהתרשותהציבורבאופןהמהווההפרהכאמור
)תהתן-העמדהבהפרה(ייחשבותהפרהעקיפהשתזכות
היוצריםתהעמדהכאמור,עתהטועןתכךתהראותכיתא

ניתנהרשותגםבהמשךצ

עתפיהמוצע,מישעשהפעותהתגבייצירהשהועמדה
בהפרה,כמוסברתעית,כךשתאנשיםמקרבהציבורתהיה
גישהקתהאונוחהיותרתאותהיצירהאובאופןשמרחיב
אתאפשרותהגישהתציבורתאותהיצירה,מפראתזכות
היוצרים,אםבעתביצועהפעותהידעאוהיהעתיותדעת
כיהיצירההועמדהתרשותהציבורמתכתחיתהתוךהפרה
שתזכותהיוצריםצפעותהזותהווההפרהאםהיאנעשתה
עתדרךעיסוקובמטרהתהפיקרווחמעשייתאותהפעותה
עתדרךעיסוקומקיומהשתגישהתציבורתאותןיצירות

שהועמדובהפרהצ

דוגמהתפעותהתגבייצירהשהועמדהבהפרההיא,
)ועדייןעומדת( תמשת,הפניהתאתראחרשבוהועמדה
יצירהתרשותהציבורשתאכדין,תמשתבאמצעותהיפר־

קישור)Hyperlink(,אוהתקנהשתתוכנתמחשבשמיועדת
תהזרמתתכניםאתהצפעותותאתהייחשבותהפרהעקיפה
שתזכותהיוצריםככתשמתקיימיםתגביהןשארהתנאים

בסעיף8ואהמוצעצ

יצירה עת גם העקיפה ההפרה דוקטרינת החתת
שהועמדהתרשותהציבורשתאכדיןמאפשרתתהתמודד
עםפעותותברשתהאינטרנטאשרמתבצעותבאופןשיוצר
ריחוקביןמבצעהפעותהשתההפרההישירה,תביןההפרה,
ומקשהעתהוכחתההפרההישירהבמישורהעובדתיאו
שהועמדה יצירה שבו מצב ייתכן תמשת, כך המשפטיצ
בהפרהמאוחסנתעתגביאותושרתשבומאוחסןגםהאתר
שמאפשראתנגישותםשתאנשיםמקרבהציבורתאותה
יצירה)"האתרהקדמי"(צמנגד,ייתכןשנעשהשימושבאתר
חוויית מבחינת מוצגת, המפרה שההעמדה כך אחסון,

המשתמש,באתרהקדמי,אךמאוחסנתעתשרתאחרצ
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אחריסעיף53תחוקהעיקרייבוא:וצהוספתסעיף53א

"צוהגבתתגישה
תאתר

בסעיףזה-53אצ )א(

"אתראינטרנט"-אתראינטרנטשישתציבוראפשרותכניסה
אוגישהאתיו,תרבותבאמצעותתוכנתמחשב,אףאם
הכניסהאוהגישהדורשיםשימושבקודאובססמה,
בתשתוםאובתאתשתום,ביןאםהשרתשהאתרמאוחסן

בונמצאבישראתוביןאםהואנמצאמחוץתישראת;

המצמצמים שונים איזונים כותת המוצע ההסדר
אתתחותתותמקריםשבהםהפעותותמבוצעותעתדרך
עיסוק,ובכוונהתהפיקרווחמהעיסוקבמתןגישהתיצירות
שהועמדובהפרהצבנוסף,נדרשתידיעהבפועתאוידיעה
קונסטרוקטיביתעתכךשהפעותהמתבצעתתגבייצירה
שהועמדהבהפרהצכךתמשת,תיעשההבחנה,תענייןדרישת
הידיעה,ביןהפניהתאתרהפועתתפיאמותמידהמוכרות
וסבירותתטיפותבהפרתזכותיוצריםאותרכישתרישיונות
מתאימים,תביןאתרשעתפניהדבריםעותהממנוכיהוא

אינומתואם,קשוראומזוההעםבעתזכותהיוצריםצ

יובהרכיהסעיףהמוצעמטיתאחריותבשתהפרה
ביחס הפעותה את בעצמו שביצע אדם עת רק עקיפה
תפעותות האחריות תגבי בהפרהצ שהועמדה תיצירה
שמבצעיםאחרים)כגוןאחריותםשתבעתיאתרים,מנהתי
שמבצעים תפעותות אחרים ביניים גורמי או פורומים
משתמשיםברשתהאינטרנט(,ייוותרהמצבהמשפטיכפי
גורמים שת באחריות הכרה תיתכן שתפיו היום, שהוא
שוניםהפועתיםבמרחבהאינטרנטיתהפרתזכותיוצרים
מבוססת אשר התורמת, ההפרה דוקטרינת באמצעות
ביןהשארעתסעיף12תפקודתהנזיקין]נוסחחדש[,ככת
שפעותותאתהמקיימותאתהתנאיםשנקבעותענייןזה

בפסיקהצ

תבסוףמוצעתקבועכיתאתהיההפרהעקיפהתגבי
יצירהשהועמדהתרשותהציבורמחוץתישראת,אםהיא
נעשתהברשותושתבעתזכותהיוצריםבאותהמדינה,שכן
במקרהכזהבעתזכותהיוצריםהרתוונטי,קריבעתהזכות
במדינהשבהנעשההשימושבזכות,הרשהאתהעמדת
היצירהתרשותהציבוראוהעמידאותהתרשותהציבור
בעצמו,ותאראויתקבועכיפעותותביצירותאתה,הזמינות
תציבורבישראת,ייחשבותהפרהעקיפהשתהזכות,גםאם

הןתאנעשוברשותושתבעתזכותהיוצריםהמקומיצ

ויובהרכיאיןבאמורכדיתגרועמסיווגהשתפעותה
כתשהיכהפרהישירהתפיסעיפים11ו־7ותחוקאוכהפרה

תורמת,אםהיאנכנסתבגדרימצביםאתהצ

53תחוק,בתביעהבשתהפרתזכות תפיסעיף  סעיף 4
מניעה, צו שת תסעד התובע זכאי יוצרים 
בהתחשבבמאזןהנוחותכקבועבאותוסעיףצככתת,דרך
המתךתמניעתהפרותאותקבתתסעדבשתהןהיאהגשת
תביעהכנגדמישחבבשתהפרותאתה)בהפרהישירה,
משום תעית(, כמתואר תורמת הפרה או עקיפה הפרה
שהואהגורםשיכותתהסירבאופןממוקדאתהתוכןהמפר,

ובהקשרשתתוכןהמצויברשתהאינטרנט-אתהאתרשבו
מאוחסןהתוכןהאמורצ

ואותםרשתהאינטרנטמאפשרתתפעותבעיתוםשם,
ותעתיםתאניתןתאתראתהאחראיהעיקריתהפרהכדי
היעיתה האפשרות אתה, בנסיבות תביעהצ נגדו תהגיש
ביניים גורמי מות תפעות היא ההפרה תהפסקת ביותר
שבאפשרותםתחסוםאתהגישהתאתריאינטרנטשמצוי
בהםתוכןמפר,עתאףשככתת,הםאינםמעורביםבביצוע

ההפרותאואחראיםתהןמבחינהמשפטיתצ

סעיף53תחוקשותקבשאתהאםניתןתתתמכוחוסעד
כנגדצדשתישישאינוהנתבעבתביעהבשתהפרתזכות
יוצריםואיתושיקותיםישקותביתהמשפטבבואותתתסעד

כאמור,ופסיקתהערכאותהנמוכותבענייןאינהאחידהצ

תאורהאמור,ובמטרהתתתסעדיעיתתבעתזכויות
שזכותונפגעה,מוצעתעגןבסעיף53אהמוצעהתיךתקבתת
צומניעהתצורךהגבתתגישהתאתראינטרנטאשרעיקר
התוכןשבוהואתוכןשפרסומו,שידורואוהעמדתותרשות
הציבורמהוויםהפרהישירהשתזכותיוצריםאושהוא
תוכןשהואתוצרשתהפרהעקיפהשתזכותכאמורתפי
סעיף8ותחוקאותפיסעיף8ואתחוקכנוסחוהמוצעבסעיף

3תהצעתהחוק)תהתן-צוהגבתתגישהתאתר(צ

ההסדרהמוצעמאזןביןכתתהזכויות,האינטרסים
הזכויות, בעתי קרי הרתוונטיים, הגורמים שת והמטרות
ספקיותהגישה,בעתיהאתראוגורמיםאחריםהקשורים
אשר ציבוריים אינטרסים תבין באתר, התכנים תפרסום
קשוריםתמתןצוכאמורצכך,תצדמתןהאפשרותתקבתצו
הגבתתגישהתאתרגםבמקריםשבהםזהותהמפראינה
ידועהתבעתהזכויותוכתתתאהוגשהתביעהנגדאדם
האחראיתהפרהבמישריןאובעקיפין,מוצעתקבוערשימה
שתשיקותיםשאותםעתביתהמשפטתשקותבבואותדון
בבקשהתקבתתצווכןתהסדירבמפורשאתהתנאיםשבהם

יינתןצוכאמור,הכותכמפורטתהתןצ

לסעיף 53א המוצע

לסעיף קטן )א(

-מוצעתהגדיראתראינטרנט להגדרה "אתר אינטרנט" 
ככזהשישתציבוראפשרותכניסהאוגישהאתיו,אףאם
נדרשאמצעיהזדהותכתשהוכדיתהיכנסתאתר,וביןאם
הכניסהתאתרהיאבתשתוםאובתאתשתוםצכתומר,תמידת
נגישותושתאתרהאינטרנטתציבורהרחבאיןחשיבות
תצורךהגדרתוכ"אתראינטרנט"תענייןההסדרהמוצע)אם
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"ביתמשפט"-ביתמשפטמחוזי;

"ספקגישה"-מישמספקשירותשמהותומתןגישהתאדם
גישה ספק זה ובכתת אתקטרונית, תקשורת תרשת
תאינטרנטכהגדרתובסעיףוט)א(תחוקהתקשורת)בזק

ושידורים(,התשמ"ב-21982;

"רישיוןייחודי"-כהגדרתובסעיף37)ד(צ

ביתהמשפטרשאי,עתפיבקשהשתבעתזכותיוצרים )ב(
אובעתרישיוןייחודי)בסעיףזה-המבקש(,תתתצומניעה
המופנהכתפיספקגישהומורהתותהגביתאתהגישהתאתר
אינטרנט,כותואוחתקו)בסעיףזה-צוהגבתתגישהתאתר(,
אםשוכנעכימתקייםתגביעיקרהתוכןשבאותואתראחד

מאתה:

הציבור, תרשות העמדתו או שידורו פרסומו, )1(
)5(,באתר,מהוויםהפרה )ו(או כאמורבסעיף11)2(,

שתזכותיוצריםתפיסעיף7ו;

תפי יוצרים זכות שת הפרה מהווה בו פעותה )2(
סעיפים8ואו8ואצ

"ביתמשפט"-ביתמשפטמחוזי;

"ספקגישה"-מישמספקשירותשמהותומתןגישהתאדם
גישה ספק זה ובכתת אתקטרונית, תקשורת תרשת
תאינטרנטכהגדרתובסעיףוט)א(תחוקהתקשורת)בזק

ושידורים(,התשמ"ב-21982;

"רישיוןייחודי"-כהגדרתובסעיף37)ד(צ

ביתהמשפטרשאי,עתפיבקשהשתבעתזכותיוצרים )ב(
אובעתרישיוןייחודי)בסעיףזה-המבקש(,תתתצומניעה
המופנהכתפיספקגישהומורהתותהגביתאתהגישהתאתר
אינטרנט,כותואוחתקו)בסעיףזה-צוהגבתתגישהתאתר(,
אםשוכנעכימתקייםתגביעיקרהתוכןשבאותואתראחד

מאתה:

הציבור, תרשות העמדתו או שידורו פרסומו, )1(
)5(,באתר,מהוויםהפרה )ו(או כאמורבסעיף11)2(,

שתזכותיוצריםתפיסעיף7ו;

תפי יוצרים זכות שת הפרה מהווה בו פעותה )2(
סעיפים8ואו8ואצ

כיייתכןשתמידתהנגישותתאתרתהיההשתכהתעניין
המסקנהבדברביצועןשתהפרותבמסגרתו(צעודמוצעכי
גםאתרהאינטרנטשהכניסהאוהגישהאתיומתבצעות
או )אפתיקציה( יישומון כגון מחשב, תוכנת באמצעות
תוכנהתהזרמתתכניםהמותקנתעתמכשירקצהייכתת
בהגדרההמוצעתצבנוסף,בשתהאופיהגתובתישתרשת
האינטרנטמוצעתקבועכיגםאתראינטרנטאשרמאוחסן

עתשרתמחוץתישראתייכתתבהגדרהצ

יצויןכיעצםקיומהשתההפרהייבחןעתפיהדין
הישראתיבתבד,וביתהמשפטתאיורהעתהגבתתגישה
זכות הפרת מהווה שאינה פעיתות בהם שיש תאתרים

יוצריםתפיהדיןהישראתיצ

תקבוע מוצע הוודאות תשם - להגדרה "בית המשפט" 
במפורש,בהתאםתכתתיהסמכותהענייניתהחתיםבהקשר
זה,כיביתהמשפטהמוסמךתדוןבבקשותתצוהגבתת

גישהתאתרהואביתהמשפטהמחוזיצ

-מוצעתהגדירמיהוספקגישה להגדרה "ספק גישה" 
מספק, שהוא השירות מהות תפי המוצע הסעיף תעניין
בסעיף כהגדרתו תאינטרנט גישה ספק גם כי ותהבהיר
התשמ"ב-1982, ושידורים(, )בזק התקשורת תחוק וט)א(
נחשבתספקגישהתענייןהסעיףהמוצעצתפיאותההגדרה,
ספקגישהתאינטרנטהוא"מישקיבתרישיוןתפיחוקזה
אומישפועתמכוחהיתרכתתיתפיוהנותןשירותגישה
תאינטרנט,תרבותבעתרישיוןכתתיתמתןשירותירדיוטתפון
ניידובעתרישיוןרדיוטתפוןניידברשתאחרת,הנותנים

שירותכאמורבאמצעותציודקצהנייד"צ

לסעיף קטן )ב(

מוצעתהסדיראתסמכותביתהמשפטתתתצוהגבתת
גישהתאתרצצוכאמוריינתןאםעיקרהתוכןשבאתרהוא
תוכןשנעשתהתגביופעותההמהווההפרה,ביןאםמדובר
בהפרהישירהשתהזכותתפרסוםראשון,הזכותתשידור
אוהזכותתהעמדהתרשותהציבור-שהןעיקרהפעותות
הקשורותתהפרותעתגבירשתהאינטרנט-וביןאםמדובר
בהפרהעקיפהשתזכותהיוצריםתהעתקהאותהעמדה
8וא בסעיף או תחוק 8ו בסעיף כאמור הציבור, תרשות
תחוק)כנוסחוהמוצעבסעיף3תהצעתהחוק(,בהתאמה
)תהתן-תוכןמפר(צהצויינתן,עתפיהמוצע,תבקשתבעת
זכותיוצריםאובעתרישיוןייחודיצכמוכן,ביתהמשפט
יוכתתקבועבצואםהגבתתהגישהתהיהתכתהאתראו

רקתחתקוצ

הדרישהתעניין"עיקרהתוכן"משמעהמבחןמהותי
ותאמבחןטכני-כמותיצעתפיהמוצע,עתביתהמשפט
תהשתכנעכיאכןהופרהזכותיוצריםצתפיסעיף11תחוק,
יוצרים, זכות בעת שבידי הזכויות אגד את מגדיר אשר
עשייתפעותהבחתקמהיצירהשאינוחתקמהותיממנה
אינהפעותההמהווההפרהשתזכותמאגדהזכויותשת

היוצרצ

בנוסף,נדרשביתהמשפטתבחוןהאםעשייתהפעותה
מותרתתפיהוראותפרקד')שימושיםמותרים(ועתכןאינה

מהווההפרהצ

יודגש,כיעתפיהמוצעהפרהשתהזכותהמוסריתתא
תהווהעיתהתקבתתצוהגבתתגישהתאתרצ

ס"חהתשמ"ב,עמ'218צ 2
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בצוהגבתתגישהתאתריורהביתהמשפטתספקהגישה )ג(
תנקוטאמצעיםסביריםתהגבתתהגישהתאתרהאינטרנט,
כותואוחתקו,הכותבתנאיםשיורהובמידהשאינהעותה
עתהנדרשכדיתמנועפגיעהבבעתזכותהיוצריםאובעת
בין ייכתתו כאמור בצו העניין; בנסיבות הייחודי הרישיון

השארכתאתה:

פרטיאתרהאינטרנטשמבוקשתהגבתתהגישה )1(
אתיו)בסעיףזה-האתר(;

הוראותתענייןהיקףהגבתתהגישהתאתר; )2(

התקופהשבמהתכהתוגבתהגישהתאתרצ )3(

במתןצוהגבתתגישהתאתרובכתתזהבקביעתתנאיו )ד(
ישקותביתהמשפט,ביןהשאר,אתכתאתה,וזאתאףאםתא

הוגשההתנגדותתבקשה:

חומרתההפרההנטענת; )1(

נחיצותהצותמניעתהפרתהשתזכותיוצרים; )2(

יעיתותםשתסעדיםאחריםהעומדיםתרשותבעת )3(
זכותהיוצריםאובעתהרישיוןהייחודי;

מידתהפגיעההצפויהבגישהתאתריאינטרנט )ו(
אחרים;

מידתהפגיעההצפויהבפרטיותשתמשתמשי )5(
האינטרנט;

לסעיפים קטנים )ג( ו–)ד(

הוראותאתהנועדותהבטיחשהשימושבסעדהגבתת
הגישהתאתריאינטרנטייעשהבמידתיות,קריבאמצעים
סביריםובמידהשאינהעותהעתהנדרש,תוךהפעתתבקרה
מיוחדתובחינהקפדניתשתהזכויותוהאינטרסיםהשונים

ונסיבותהענייןצ

תשםכך,מוצעתקבועבסעיףקטן)ג(כיבצוהגבתת
גישהתאתריורהביתהמשפטתספקהגישהתנקוטאמצעים
סביריםתהגבתתהגישהתאתרהאינטרנטוכןיקבעתנאים
תהגבתתהגישהכאמור,כךשזותהיהבמידהשאינהעותה

עתהנדרשכדיתמנועפגיעהבבעתזכותהיוצריםצ

בהתאםתאמור,מוצעכיהצויהיהמפורטבמידהרבה
ככתהאפשרויכתותאתפרטיהאתרשמבוקשתהגבתת
הגישהאתיו,הוראותתענייןהיקףהגבתתהגישהתאתר,
קריאםתוגבתהגישהתכתהאתראורקתחתקשתהאתר
שבומאוחסניםהתכניםהמפרים,התקופהשבמהתכהיחות
הצוופרטיםאחריםשביתהמשפטימצאתנכוןתצייןציצוין
כיאםיבחרביתהמשפטתהורותבצועתשיטתההגבתה,
יהיהעתיותעשותכןבכפוףתהוראותסעיףקטן)ה(המוצע,
שיש הגבתה שיטת עת כאמור תהורות ניתן תא שתפיו

בביצועהמשוםהאזנתסתרצ

הצויכותתהיותצוקבועאוקצובבזמןצביתהמשפט
שיש סבור הוא אם תמשת, בזמן, הצו את תקצוב עשוי
הצדקהתאפשר,בתוםתקופהמסוימת,נגישותתתכנים
אחריםבעתיערךהמצוייםבאתר,אואםהואמעריךכי
תאחרתקופתזמןמוגדרתתאיהיהעודצורךבצו,כגון
וצפויה זמן תתוית היא עצמה ההפרה שבהם במקרים
תהיפסקצקציבתהצובזמןגםתבטיח,במקריםהמתאימים,

ביקורתשיפוטיתעתחידושהצוצ

יודגשכיאםפקעתוקפושתהצו,איןמניעהתהגיש
בקשהתצוחדש,וביתהמשפטייבחןאתהבקשהבהתאם

תשיקותיםהמנוייםבסעיףזהצ

שיקותים שת שורה תמנות מוצע )ד( קטן בסעיף
שביתהמשפטיידרשתהםבבואותתתצוהגבתתגישה
תאתר,תאחרשהשתכנעשעיקרהתכניםבאתרהםתכנים
מפריםצזאתמתוךהכרהבכךשמדוברבסעדשישתעשות
בושימושבאופןמבוקרומידתיצעתפיהמוצענדרשבית
המשפטתשקותשיקותיםאתההןתצורךההחתטהעתעצם
מתןהצווהןתצורךקביעתתנאיו)היקףההגבתהתפיהצו,

תקופתההגבתהכאמורואופןההגבתה-אםנקבעבצו(צ

רשימתהשיקותיםהמוצעתהיארשימהפתוחהצבית
המשפטחייבתשקותאתכתהשיקותיםהמנוייםבה,אך
רשאיתשקותשיקותיםנוספיםכפישימצאתנכוןצכןיצויןכי
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ההשפעהעתהציבורכתוצאהמהגבתתהגישה )ע(
תאתרתפיהצואומהחתטתביתהמשפטשתאתתתצוצ

תאיינתןצוהגבתתגישהתאתרשישבשיטתביצועו )ה(
משוםהאזנתסתרתפיחוקהאזנתסתר,התשת"ט-31979צ

המבקשיצרףתהתיךהבקשהתצוהגבתתגישה)ו( )1(
תאתר)בסעיףזה-בקשהתצו(,כמשיב,אתהבעתיםשת
האתר,אתהמפעיתשתהאתראושתחתקממנוואתמי
שתדעתהמבקשהואהמפר,אםאינואחדמהם;ואותם
רשאיביתהמשפטתפטוראתהמבקשמצירופושתמי
מהם,אםשוכנעכיתאהיהניתןתאתרובשקידהסבירהצ

ההשפעהעתהציבורכתוצאהמהגבתתהגישה )ע(
תאתרתפיהצואומהחתטתביתהמשפטשתאתתתצוצ

תאיינתןצוהגבתתגישהתאתרשישבשיטתביצועו )ה(
משוםהאזנתסתרתפיחוקהאזנתסתר,התשת"ט-31979צ

המבקשיצרףתהתיךהבקשהתצוהגבתתגישה)ו( )1(
תאתר)בסעיףזה-בקשהתצו(,כמשיב,אתהבעתיםשת
האתר,אתהמפעיתשתהאתראושתחתקממנוואתמי
שתדעתהמבקשהואהמפר,אםאינואחדמהם;ואותם
רשאיביתהמשפטתפטוראתהמבקשמצירופושתמי
מהם,אםשוכנעכיתאהיהניתןתאתרובשקידהסבירהצ

תאףאחדמהשיקותיםהמנוייםברשימהאיןמשקתמכריע
בהחתטתביתהמשפט,והיחסביןהשיקותיםהשוניםעשוי
תהשתנותבהתאםתמשקתוהיחסישתכתאחדמהשיקותים

האחריםבנסיבותהענייןצ

מוצעכיביתהמשפטיבחןאתהשיקותיםהנזכרים
תאורהחומרשהוגשתובמסגרתהתיךהבקשהתצו,אףאם
תאהוגשההתנגדותתמתןהצומטעםהמשיביםתבקשה
)ספקהגישהתאינטרנט,בעתהאתר,מפעיתואומשיבאחר(צ
תהיות עשויות תאתר גישה הגבתת שתצו משום זאת,
השתכותעתהציבורשאינובהכרחמיוצגבהתיך,ותפיכך
תהכריע בבואו אתה השתכות תשקות המשפט בית עת
בענייןהצו,אףאםתאהובאותפניוטיעוניםתענייןזה
במסגרתההתיךצההוראההמוצעתישבהכדיתמנוע,בין
השאר,מצבשבויינתןצוהגבתתגישהתאתרעתבסיס
הסכמתספקהגישה,בתאשנבחנוההשתכותשישתמתן

הצועתהציבורצ

ואתההשיקותיםשמוצעתפרטבסעיףקטן)ד(המוצעצ
ככת הנטענת; ההפרה תחומרת נוגע הראשון השיקות
שחומרתההפרהגבוההיותר,הדבריהווהשיקותתטובת

מתןצוצ

השיקותהשנינוגעתנחיצותושתצוהגבתתהגישה
תאתרתשםמניעתהפרתזכותיוצריםצבגדרשיקותזהעת
ביתהמשפטתבחוןאםניתןתמנועאתההפרהבתאמתן
צו,אואםניתןתמנועאתההפרהבאמצעותצוכאמור
תתקופהמוגבתתבזמןצאםבעתהאתראומפעיתוידוע,
תיבחןבגדראותושיקותהשאתהאםפנואתיובבקשה

שיסיראתהתכניםתפניהפנייהתקבתתצוצ

השיקותהשתישינוגעתיעיתותםשתסעדיםאחרים
יידרש זה בעניין היוצריםצ זכות בעת תרשות העומדים
המשפטתבחוןאםישסעדיםאחריםשבאפשרותו בית
תהורותעתיהםמתבדצוהגבתתהגישהתאתרוכןתבחון
אתיעיתותםשתאותםסעדיםתעומתהסעדשתהגבתת

הגישהתאתרצ

השיקותהרביעיהואמידתהפגיעההצפויהבגישה
תאתריאינטרנטאחריםבשתהגבתתהגישהתאתרתפיהצוצ
פגיעהכאמורתיתכןבמקרהשבואתרשעיקרהתוכןשבו

הואתוכןמפרהואבעתכתובתIPמשותפתעםאתרים
שאינםכותתיםתכניםמפרים,והצומונעאתהגישהגם
תאתריםאתהצבמקריםכאתה,יתכןשהאיזוןביןהשיקותים
יביאתמסקנהכינדרשתשיטתחסימה"חכמה"-שיטה
שמאפשרתחסימהממוקדתשתהאתראוהדףהכותתים
אתהתוכןהמפר,ככתשזואפשריתמבחינהטכנותוגית
בגדר כי יובהר המוצעצ )ה( קטן סעיף תהוראות ובכפוף
בחינתשיקותזהתאיסתפקביתהמשפטבטענהכתתית
תהיתכנותשתפגיעהבאתריםאחריםאתאהטועןיידרש
תהוכיחבאופןפוזיטיבישאםיינתןהצועתותהתהתרחש

פגיעהבאתריםאחריםצ

השיקותהחמישיהואמידתהפגיעההצפויהבפרטיות
שתמשתמשיהאינטרנטכתוצאהמעצםמתןצוהגבתת

גישהתאתראומןהאופןשבותוגבתהגישהתפיהצוצ

עת תהשפעה הנוגע שיקות הוא השישי השיקות
הציבורכתוצאהמעצםמתןהצו,מתנאיהצושייקבעואו
מאי־מתןהצוצבמסגרתזו,עתביתהמשפטתהביאבחשבון
שיקותיםכתתיים,כגוןזכותהציבורתזרימהחופשיתשת
תחופשהביטוי,ובכתתזה שיקותיםהקשורים מידע,או
חופשהביטוישתבעתהאתר,שתהמשתמשיםבאתראו
האתר גבי עת מצויות שיצירותיהם אחרים יוצרים שת

שמבוקשתהגבתתהגישהאתיוצ

לסעיף קטן )ה(

מוצעתקבועבמפורשכיתאיינתןצוהגבתתגישה
תאתרבאמצעותשיטתהגבתההמהווההאזנתסתרתפי
עניינו ההסדרהמוצע סתר,התשת"ט-1979צ חוקהאזנת
במצבשבובעתזכותיוצריםמבקשתהורותעתהגבתת
גישהתאתראינטרנטבמטרהתאכוףאתזכויותיובמישור
האזרחיצמשכך,איןבוכדיתשתותאתתחותתהחוקהאמור

במקריםהמתאימיםצ

לסעיף קטן )ו(

מוצעכיהצדדיםתהתיךהבקשהתצוהגבתתגישה
תאתריהיו,נוסףעתספקהגישהשכתפיויופנההצו,גם
הבעתיםשתהאתרשתגביומבוקשתהגבתתהגישהומפעית
האתראוהחתקמהאתרשתגביומבוקשתהגבתתהגישהצ
זאת,אתאאםכןהוכיחהמבקששתאניתןתאתרםבשקידה

ס"חהתשת"ט,עמ'118צ 3
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המשפט מבית תבקש רשאי מעוניין אדם כת )2(
תהצטרףכצדתהתיךהבקשהתצוצ

כך, עת הודעה הגישה ספק יציג תצו, בקשה הוגשה )ז(
שתוצגתכתאדםהניגשתאתר,אתאאםכןהדבראינואפשרי
מסיבותטכניות;ההודעהתכתותאתפרטיהתיךהבקשהתצו
המשפט כתאדםמעונייןרשאיתבקשמבית ויצויןבהכי

תהצטרףכצדתהתיךצ

ניתןצוהגבתתגישהתאתר- )ח(

יציגספקהגישההודעהעתכךשהוגבתההגישה )1(
תאתרהאינטרנט,שתוצגתכתאדםהמנסהתגשתתאתר,
אתאאםכןהדבראינואפשרימסיבותטכניות;הודעה
תפיסעיףקטןזהתכתותאתפרטיהתיךהבקשהתצו
ויצויןבהכיכתאדםרשאיתהגישתביתהמשפטבקשה
תביטותהצואותשינויתנאיו,ויכותשתכתותכתפרט

אחרשקבעביתהמשפטובנוסחשקבע;

המשפט תבית תהגיש מעוניין אדם כת רשאי )2(
המשפט ובית תנאיו, תשינוי או הצו תביטות בקשה
רשאיתבטתאותשנותאתהצובהתאםתבקשה,או
שהיהצדתהתיך מי בתנאיםאחריםשיורה;ואותם
הבקשהתצורשאיתהגישבקשהתביטותהצואותשינוי
תנאיורקעתבסיסעובדותחדשותשהתגתואונסיבות
שהשתנותאחרמתןהצו;עתהחתטתביתהמשפטתפי

פסקהזויחותוהוראותסעיפיםקטנים)ב(עד)ו(צ

או הבעתים אינו הישיר המפר שתעתים מאחר סבירהצ
המפעיתשתהאתר,תמשתבמקרהשמדוברבאתרהכותת
"תוכןגותשים",מוצעשגםהואיצורףתהתיך,אםהואידועצ

בשתהאינטרסהציבוריהכרוךבצוויהגבתתגישה
מעוניין אדם תכת תאפשר מוצע תעית, כמתואר תאתר,
שיקבתאישורתכךמאתביתהמשפט,תהצטרףכצדתהתיך
כאמורציצויןכיבהתאםתדיןהכתתירשאיביתהמשפט

תצרףתהתיךכתצדרתוונטיצ

לסעיף קטן )ז(

מניעה אין אם תהציג, תדרושמספקהגישה מוצע
טכניתתכך,הודעהבדברהגשתהבקשהתצוהגבתתגישה
תאתרשתוצגתכתאדםהניגשתאתרצההודעהתכתותאת
פרטיההתיך)כגוןמבקשהצוומספרההתיך(וכןיצויןבה
בית באישור תהתיך תהצטרף רשאי אדםמעוניין כיכת

המשפטצ

את והן הציבור את הן תיידע נועדה ההודעה
מפעיתהאתראובעתהאתר,אםאינםידועיםתמבקש,
עתקיומהשתבקשהתצוהגבתתגישה,מידעםהגשתה,
במטרהתאפשרהתיךמאוזןככתהאפשרשייוצגובוכתת
זו,ניתן האינטרסיםהשוניםצתצדהחובהתהציגהודעה
ככת זמני צו המשפט מבית תבקש המתאימים במקרים

שמתקיימיםהתנאיםהקבועיםבתקנותסדרהדיןהאזרחי,
התשמ"ד-ו198)ק"תהתשמ"ד,עמ'2220(,תמתןצוכאמורצ

לסעיף קטן )ח(

בפסקה)1(מוצעתקבועכיתאחרשניתןהצוהקבוע
טכנית, מבחינה אפשרי שהדבר ככת הגישה, ספק יציג
הודעהשתוצגתכתאדםהמנסהתגשתתאתרהאינטרנט
נושאהצוצבהודעהישתכתותאתפרטיההתיךוישתציין
בהכיכתאדםרשאיתהגישבקשהתביתהמשפטתביטות
אותשינויתנאיהצוצזאת,כדיתיידעאתציבורהמבקשים
תהיכנסתאתרבדברקיומושתצוהגבתתהגישהתאתר)כך
שיובהרתמשתמשיםכיתאמדוברבתקתהזמנית(ובדבר
האפשרותתעתורנגדהצוצעודמוצעכיביתהמשפטיוכת
תהורותעתפרטיםנוספיםשייכתתובהודעה,ביוזמתואו
תפיבקשתאחדהצדדים,וכינוסחןשתתוספותאתהיאושר

בידיביתהמשפטצ

כשםשכתאדםרשאיתהצטרףתהתיךבעתשהבקשה
תצוהגבתתגישהתאתרתתויהועומדתתפניביתהמשפט,
)2(המוצעתכיגםתאחרמתןהצו, מוצעתקבועבפסקה
רשאיכתאדםתתקוףאתמתןהצובאמצעותהגשתבקשה
תביתהמשפטתביטותהצואותשינויתנאיוצואותםמוצע
כימישהיהצדתבקשהתמתןצוהגבתתגישהתאתריוכת
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המבקשיישאבהוצאותספקהגישההכרוכותבביצוע )ט(
הצו,אתאאםכןהורהביתהמשפטאחרתצ

איןבהוראותסעיףזהכדיתגרועמסמכותביתהמשפט )י(
תתתתבעתזכותיוצריםאותבעתרישיוןייחודיכתסעדאחר
שהואזכאיתומהמשיביםהאמוריםבסעיףקטן)ו()1(,תפיכת

דין,בשתהפרתהזכותהאמורהצ"

אחריסעיף0עתחוקהעיקרייבוא:5צהוספתפרקח'1

 "פרק ח'1: חשיפת זהותו של עושה פעולה בתוכן ברשת
תקשורת אלקטרונית

בפרקזה-0עאצהגדרות

"ביתמשפט"-ביתמשפטמחוזי;

"מחשב"-כהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-1995ו;

המבקשיישאבהוצאותספקהגישההכרוכותבביצוע )ט(
הצו,אתאאםכןהורהביתהמשפטאחרתצ

איןבהוראותסעיףזהכדיתגרועמסמכותביתהמשפט )י(
תתתתבעתזכותיוצריםאותבעתרישיוןייחודיכתסעדאחר
שהואזכאיתומהמשיביםהאמוריםבסעיףקטן)ו()1(,תפיכת

דין,בשתהפרתהזכותהאמורהצ"

הוספתפרקח'1אחריסעיף0עתחוקהעיקרייבוא:5צ

 "פרק ח'1: חשיפת זהותו של עושה פעולה בתוכן ברשת
תקשורת אלקטרונית

בפרקזה-0עאצהגדרות

"ביתמשפט"-ביתמשפטמחוזי;

"מחשב"-כהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-1995ו;

תהגישבקשהתביטותצואותשינויורקאםהתגתועובדות
חדשותאואםהשתנוהנסיבותתאחרמתןהצוצמובןשהצו
המתוקןצריךגםהואתעמודבתנאיםהנזכריםתעיתתעניין

מתןהצוותוכנוצ

לסעיף קטן )ט(

הפעתתצוהגבתתגישהתאתרעשויהתהיותכרוכה
בעתויותכספיותאובהשקעתמשאביםאחריםמצדספק
הגישהצככתת,ככתשהגבתתהגישהמתוחכמת)"חכמה"(
יותרמבחינהטכנותוגיתומאפשרתאתחסימתהאתרתוך
מזעורהפגיעהבאתריםאחריםאומאפשרתחסימהיעיתה
יותר,עתותהגבוההיותרצמאחרשספקהגישההואגורם
בינייםשאינואחראיתהפרה,איןהצדקהשעתויותאתה
יושתועתיוומוצעעתכןתקבועכיהוצאותאתהיוטתו
ככתתעתמבקשהצו,ותהסמיךאתביתהמשפטתקבוע

אחרתבמקריםהמתאימיםצ

לסעיף קטן )י(

מוצעתהבהירכיההסדרהמוצעבסעיףזהאינוגורע
שבעת אחר סעד כת עת תהורות המשפט בית מסמכות
זכותהיוצריםאובעתרישיוןייחודיזכאיתומאתבעת
האתר,מפעיתהאתראוחתקואומפראחר,בשתהפרת
זכותהיוצריםצכתומר,במקביתתקבתתצוהגבתתגישה
תאתר,רשאיבעתהזכויותכאמורתהיפרעמכתאדםבשת
חבותובגיןהפרתזכותיוצרים)ישירה,עקיפהאותורמת
כמתוארתעית(,ככתשבאתרשהואבעתיואומפעיתובוצעו
עיתת המקימות באתר( גותשים בידי או )בידיו פעותות
תביעה,וזאתביןאםאותואדםנטתחתקבהתיךתמתןצו
זויכות הגבתתהגישה,וביןאםתאוצסעדיםבשתחבות
שיינתנובמסגרתתובענהבגיןהפרתזכותיוצרים,ובית
המשפטרשאי,תמשת,תהורותעתהסרתהתכניםהמפרים
מהאתראותהורותעתמחיקתהאתרבכתתותוצבמקרה
זה,צוהגבתתהגישהתאתרעשויתהתייתרתאחרניהות

התובענההעיקריתצ

המוצע, כנוסחו ח'1 בפרק בחוק, תעגן מוצע  סעיף 5
שעושה מי שת זהותו חשיפת שעניינו הסדר  כללי

תקשורת ברשת בתוכן מסוימות פעותות 
אתקטרוניתצכאמורבחתקהכתתישתדבריההסבר,רשת
גם והיא תתקשורת, ויעית נגיש אמצעי היא האינטרנט
זירהתהבעתדעותותהשתתפותבשיחהציבורי מהווה

כמעטבתאמגבתותצ

אחדהמאפייניםשתרשתהאינטרנטהואהאפשרות
תבצעפעותותבאופןאנונימיצהזכותתהתבטאותאנונימית
מגתמתבתוכהשתיזכויותיסודחשובות:הזכותתחופש
תאדם מאפשרת האנונימיות תפרטיותצ והזכות ביטוי
אינו הוא שבו מקום האישיים פרטיו מחשיפת תהימנע
מעונייןבכךצעםזאת,איןתראותברשתהאינטרנט"עיר
מקתט"שבהיכותאדםתבצעהפרותשתזכויותבתיתתת
עתכךאתהדיןצכנגדהזכותתפעותבאופןאנונימיעומדת
תפנות שהופץ, מהתוכן ניזוק כי שסבור מי שת זכותו
תערכאותתצורךמיצויזכויותיועתפיהדין,כפישהיה

זכאיתכךבזירהשאינהוירטואתיתצ

מטרתוהעיקריתשתההסדרבפרקח'1המוצעהיא
תקבועבמפורשאתהמסגרתהדיוניתכאמורבהקשרשת
זכותיוצריםציובהר,שההתיךהדיוניהמוצעבהצעתחוק
הנתונות הדיוניות הסמכויות משאר תגרוע בא אינו זו
תביתהמשפט,תפיכתדין,תצורךניהותהתיךאזרחי,ובית
המשפטיוכתתעשותשימושבסמכויותכאמורגםבמסגרת

ההתיךהמוצעצ

ההסדרהמוצעבסעיףזהמבוססבעיקרועתההסדר
שהוצעבהצעתחוקחשיפתזהותושתמפרסםתוכןברשת
הממשתה )הצ"ח התשע"ב-2012 אתקטרונית, תקשורת

התשע"ב,עמ'ע137(צ

לסעיפים 60א ו־60ב המוצעים

מוצעתאפשרתאדםתפנותתביתמשפטמחוזיבבקשה
שיורהתאדםמסויםתמסורתביתהמשפטפרטימידעתגבי

ס"חהתשנ"ה,עמ'עע3צ ו
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"פרטימידע"-תרבותנתוןטכנותוגישהואחתקמפרוטוקות
התקשורתביןמחשבים,המסייעתאיתורשתמחשב
אושתרשתמחשביםשבאמצעותםניתןפומביתתוכן,

ברשתתקשורתאתקטרוניתצ

בקשהתחשיפת
זהות

אדםשטועןכימתןפומביתתוכן,ובכתתזהשידורוכאמור0עבצ
בסעיףו1אוהעמדתותרשותהציבורכאמורבסעיף15,ברשת
תקשורתאתקטרונית,מהווהכתפיוהפרהשתזכותתפיחוק
זה,כאמורבפרקח')בפרקזה-הפרה(,וזהותושתמישעשה
פעותהכאמור)בפרקזה-עושההפעותה(אינהידועהתו,
רשאיתבקשמביתמשפטתהורותתאדםהנקובבבקשה)בפרק
זה-המשיב(תמסורתביתהמשפטפרטימידעתגביעושה
הפעותה,המצוייםברשותווהנדרשיםתשםבירורזהותושת
עושההפעותהוהגשתתביעהנגדובשתאותההפרה)בפרק

זה-בקשהתחשיפתזהות(צ

הוראהתמשיב
תמסורפרטימידע

העשוייםתהביא
תזיהויושתעושה

הפעותה

סברביתהמשפטכיבקשהתחשיפתזהותמגתהעיתה,0עגצ )א(
אינהטורדניתאוקנטרניתוהוגשהכדיתאפשרתמגישהבקשה
)בפרקזה-המבקש(תהגישתביעהנגדעושההפעותה,רשאי
הואתהורותתמשיבתמסורתביתהמשפטפרטימידעהמצויים

ברשותו,אשרעשוייםתהביאתזיהויושתעושההפעותהצ

הורהביתהמשפטכאמורבסעיףקטן)א(,ימסורהמשיב )ב(
תביתהמשפטפרטימידעכאמורבאותוסעיףקטן,ויודיע
תביתהמשפטותמבקשאםידועתועתאדםנוסףשברשותו
פרטימידעאשרעשוייםתהביאתזיהויושתעושההפעותהצ

אדםאחרשנתןפומבי,ובכתתזהשידראוהעמידתרשות
הציבור,ברשתתקשורתאתקטרונית)תהתן-פרסם(,באופן
אנונימי,תוכן,שפרסומוכאמורמהווהכתפיהמבקשהפרה
שתזכותתפיהחוק)תהתן-בקשהתחשיפתזהות(,בין
אםמדוברבהפרהישירהאועקיפהשתזכותיוצריםאו
זכותמוסריתשתוצכאמורבדבריההסברתסעיף1תהצעת
החוק,רשתהתקשורתהאתקטרוניתשבהמתפרסםהתוכן,
יכותהתהיותרשתהאינטרנטאורשתאחרתשקבעשר

המשפטים,בצוצ

ענייננובמצבשבוזהותושתמישפרסםאתהתוכן
ברשתתקשורתאתקטרונית)תהתן-עושההפעותה(אינה
ידועהתמבקשמאחרשפרסוםהתוכןנעשהברשתבאופן
בתתימזוהה,ובירורהנחוץתותשםהגשתכתבתביעהנגד

עושההפעותהבשתההפרהכאמורצ

בבקשות תדון המוסמכת הערכאה המוצע, פי עת
תחשיפתזהותהיאביתמשפטמחוזי,שכןככתת,תביעות
בענייניקנייןרוחנינדונותבביתהמשפטהמחוזי,בהתאם
המשפט בתי בחוק הקבועים העניינית הסמכות תכתתי

]נוסחמשותב[,התשמ"ד-ו198צ

לסעיף 60ג המוצע 

לסעיף קטן )א(

בבקשה הנקוב תאדם יורה המשפט בית כי מוצע
המשפט תבית תמסור המשיב( - )תהתן זהות תחשיפת
פרטימידעהמצוייםברשותואשרעשוייםתהביאתזיהויו
שתעושההפעותהבתוכן,רקאםסברכיהבקשהמגתה
עיתהואינהטורדניתאוקנטרניתצכמוכן,עתביתהמשפט
תהשתכנעכיהבקשההוגשהכדיתאפשרתמבקש,תאחר
שיהיובידיופרטיזהותושתעושההפעותה,תהגישנגדו
תביעהבשתההפרהשתזכותהיוצריםאוהזכותהמוסרית,

שנגרמותותפיטענתוצ

לסעיף קטן )ב(

או המשפט תבית תמסור המשיב את תחייב מוצע
את תהתן )ראו זה תצורך המשפט בית שמינה תמומחה
דבריההסברתסעיףקטן)ד(המוצע(,אתכתפרטיהמידע
עושה שת תזיהויו תהביא ועשויים ברשותו שמצויים
הפעותהצפרטימידעאתהעשוייםתהיותפרטיםהמזהים
אתעושההפעותה,אוכאתהשעשוייםתהביאתזיהויו
בשיתובעםפרטיםנוספיםצדוגמהתפרטמידעכאמורהיא
כתובתIPשתעושההפעותה,שהיאמספרייחודיהמשמש

תזיהוימחשבברשתתקשורתאתקטרוניתצ
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)ב(, קטן בסעיף כאמור נוסף אדם עת המשיב הודיע )ג(
והמבקשביקשתצרפוכמשיבנוסףבבקשהתחשיפתזהות,
רשאיביתהמשפטתהורותתאותואדם)בסעיףקטןזה-משיב
נוסף(כאמורבסעיףקטן)א(;הורהביתהמשפטכאמור,יחותו

הוראותסעיףקטן)ב(עתהמשיבהנוסףצ

ביתהמשפטרשאיתמנותמומחהשיסייעתובבירור )ד(
זהותושתעושההפעותהתפיהוראותסעיפיםקטנים)א(עד
)ג()בפרקזה-מומחה(;המבקשיישאבשכרטרחתהמומחה
ובהוצאותיוהכרוכותבביצועבירורזהותושתעושההפעותה,

אתאאםכןהורהביתהמשפטאחרתצ

המצאתהבקשה
תחשיפתזהות

תעושההפעותה
וקבתתעמדתו

סברביתהמשפט,עתבסיספרטיהמידעשנמסרותפי0עדצ )א(
0עג,כיידועהתוזהותושתעושההפעותה הוראותסעיף
בבקשה החתטה שייתן תפני הוא, רשאי גבוהה, בסבירות
תחשיפתזהות,תהורותעתהמצאתהבקשהתעושההפעותה;
ישקותביתהמשפטבין זה תפיסעיףקטן בקבתתהחתטה

השאראתכתאתה:

מידתהוודאותתגביזהותושתעושההפעותה; )1(

עוצמתהפגיעהבזכויותיושתעושההפעותהאם )2(
תאתינתןתוהזדמנותתהשמיעאתטענותיוטרםמתן

ההחתטהבבקשה;

הנזקשעתותתהיגרםתמבקשכתוצאהמהמצאת )3(
הבקשהתעושההפעותה;

החששתסיכותחשיפתזהותושתעושההפעותה; )ו(

)ב(, קטן בסעיף כאמור נוסף אדם עת המשיב הודיע )ג(
והמבקשביקשתצרפוכמשיבנוסףבבקשהתחשיפתזהות,
רשאיביתהמשפטתהורותתאותואדם)בסעיףקטןזה-משיב
נוסף(כאמורבסעיףקטן)א(;הורהביתהמשפטכאמור,יחותו

הוראותסעיףקטן)ב(עתהמשיבהנוסףצ

ביתהמשפטרשאיתמנותמומחהשיסייעתובבירור )ד(
זהותושתעושההפעותהתפיהוראותסעיפיםקטנים)א(עד
)ג()בפרקזה-מומחה(;המבקשיישאבשכרטרחתהמומחה
ובהוצאותיוהכרוכותבביצועבירורזהותושתעושההפעותה,

אתאאםכןהורהביתהמשפטאחרתצ

המצאתהבקשה
תחשיפתזהות

תעושההפעותה
וקבתתעמדתו

סברביתהמשפט,עתבסיספרטיהמידעשנמסרותפי0עדצ )א(
0עג,כיידועהתוזהותושתעושההפעותה הוראותסעיף
בבקשה החתטה שייתן תפני הוא, רשאי גבוהה, בסבירות
תחשיפתזהות,תהורותעתהמצאתהבקשהתעושההפעותה;
ישקותביתהמשפטבין זה תפיסעיףקטן בקבתתהחתטה

השאראתכתאתה:

מידתהוודאותתגביזהותושתעושההפעותה; )1(

עוצמתהפגיעהבזכויותיושתעושההפעותהאם )2(
תאתינתןתוהזדמנותתהשמיעאתטענותיוטרםמתן

ההחתטהבבקשה;

הנזקשעתותתהיגרםתמבקשכתוצאהמהמצאת )3(
הבקשהתעושההפעותה;

החששתסיכותחשיפתזהותושתעושההפעותה; )ו(

המשפט המשיביודיעתבית כי מוצע עתכך, נוסף
ותמבקשאםידועתועתאדםנוסףשישברשותופרטימידע
רתוונטייםאשרעשוייםתהביאתזיהויושתעושההפעותהצ

לסעיף קטן )ג(

כאמור נוסף אדם עת המשיב הודיע אם כי מוצע
)ב(,יוכתהמבקשתבקשמביתהמשפטתצרף בסעיףקטן
אדםזהכמשיבנוסףבבקשהתחשיפתזהות,וביתהמשפט
פרטי המשפט תבית תמסור הנוסף תמשיב תהורות יוכת
מידעהמצוייםברשותו,אשרעשוייםתהביאתזיהויושת
עושההפעותהצהורהביתהמשפטכאמור,ימסורהמשיב
הנוסףתביתהמשפטפרטימידעכאמור,ויודיעגםהוא
תביתהמשפטותמבקשאםידועתועתאדםנוסףשברשותו

פרטימידעכאמורצ

לסעיף קטן )ד(

מומחה תמנות יוכת המשפט בית כי תקבוע מוצע
שיסייעתובבירורזהותושתעושההפעותהצכךתמשת
במקרהשנדרששיתובביןכמהפרטימידעתצורךבירור
יישא הזהות חשיפת מבקש כי מוצע ככתת, הזהותצ
בהוצאותיוובשכרטרחתושתהמומחה,אתאאםכןקבע
ביתהמשפטאחרתצכמוכןמוצעכיבמקריםשבהםבית
החתטה המשפט בית ייתן מומחה, מינה אכן המשפט

בענייןמסירתפרטימידערקתאחרשעייןבחוותדעתו
שתהמומחהצ

לסעיף 60ד המוצע

מוצעתקבועכיאםסברביתהמשפט,בהסתמךעת
פרטיהמידעשמסרותוהמשיביםועתחוותדעתהמומחה,
אםמונה,כיזהותושתעושההפעותהידועהתובסבירות
המצאת עת תהורות המשפט בית יוכת תפחות, גבוהה,
תהביע תו תאפשר כדי וזאת הפעותה, תעושה הבקשה
זו, במסגרת אנונימיצ באופן הבקשה תגבי עמדתו את
מוצעתרשימה,תאממצה,שתשיקותיםשביתהמשפט
עוצמת הבקשה: המצאת עת בהחתטתו בהם יתחשב
הפגיעהבזכויותיושתעושההפעותהאםתאיוכתתהגיב
באנונימיות;מידתהוודאותתגביזהותושתעושההפעותה,
ובהתאם-אםמוצדקתהמציאתואתהבקשה,תמשת,כדי
תאפשרתותטעוןכיהמדוברבזיהוימוטעה;הנזקשעתות
התיכי שיבוש כגון הבקשה, מהמצאת תמבקש תהיגרם
משפטוהעתמתראיותאונכסים;החששתסיכותחשיפת
הזהות,תמשתאםעושההפעותההאנונימייפעת,בעקבות
תטשטוש זהות, תחשיפת בקשה שהוגשה תכך חשיפתו
הפרטיםהמזהיםאותוויכסהאחרעקבותיוהטכנותוגיים;

והחששתעיוותדיןתמימהצדדיםתהתיךצ
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אםישבהמצאתהבקשהתעושההפעותהכדי )5(
תגרוםעיוותדיןתאחדהצדדיםתהתיךצ

החתיטביתהמשפט,תפיהוראותסעיףקטן)א(,תהורות )ב(
עתהמצאתהבקשהתעושההפעותה,תומצאתוהבקשהכפי

שיורהביתהמשפטצ

עושההפעותהרשאיתמסורתביתהמשפט,בכתב,את )ג(
עמדתותגביהבקשהתחשיפתזהותו;עמדתעושההפעותה
כאמורתומצאגםתמבקש,בתיתגתותתואתשמווכתפרט

אחרשישבוכדיתזהותוצ

החתטתבית
המשפטבבקשה

תחשיפתזהות

החתיטביתהמשפטשתאתהורותעתהמצאתהבקשה0עהצ )א(
0עד)א(,או תחשיפתזהותתעושההפעותה,כאמורבסעיף
0עד)ג(עתהסכמתו שעושההפעותהתאהודיעתפיסעיף
תחשיפתזהותו,יחתיטביתהמשפטבבקשהתחשיפתזהותעת
יסודכתביהטענותבהתיךבתבד,ואםראהצורךבכך-תאחר
שהתקייםדיוןבבקשה;ואותםביתהמשפטתאיקבתטענת
התנגדותשתעושההפעותהתחשיפתזהותו,אםשוכנעכי
זכותושתהמבקשתטעוןנגדטענתההתנגדותכאמור,בתא
חשיפתזהותושתעושההפעותה,נפגעת,ביןהשאר,בשת

העדרחקירהנגדיתצ

עת בהתבסס המשפט, בית שת דעתו תהנחת הוכח )ב(
ראיותתכאורהשהציגהמבקש,כיקייםחששממשישעושה
סבירה אפשרות קיימת וכי הפרה, כתפיו ביצע הפעותה
שתביעהנגדעושההפעותהבשתאותההפרהתוכרעתטובת
המבקש,רשאיביתהמשפטתהורותעתמסירהתמבקששת
פרטיהמידעתגביעושההפעותההנדרשיםתותשםהגשת

התביעהכאמור,כפישיורהביתהמשפטצ

מוצעכיאםהחתיטביתהמשפטתהורותעתהמצאת
הבקשהתעושההפעותה,היאתומצאתובדרךשיורהבית
המשפט,ובאופןשתאתתגתהזהותותמבקשותמשיבים,
והואיוכתתמסורתביתהמשפט,בכתב,אתעמדתובעניין
חשיפתהזהותצאםעושההפעותהמסראתעמדתוכאמור,
תומצאעמדתוגםתמבקש,תאחרשיושמטוממנהפרטי

זהותוצ

המשך תחשיפתזהותו, הפעותהמסכים אםעושה
תחשיפת מתנגד הוא אם זאת, תעומת מתייתרצ ההתיך
הזהותאושתאהגיבבמועדשנקבעתכך,ידוןביתהמשפט

בבקשהתחשיפתזהותוכמפורטבסעיף0עההמוצעצ

לסעיף 60ה המוצע

ביתהמשפטרשאיתהיעתרתבקשהתחשיפתזהות,
אםהוכחתהנחתדעתוכיקייםחששממשי,בהתבססעת
ראיותתכאורהשהציגהמבקש,שעושההפעותההפרזכות

יוצריםאוזכותמוסריתשתו,וכןכיקיימתאפשרותסבירה
שהתביעההעיקרית,אםתוגש,תוכרעתטובתהמבקשצ
במסגרתזויבחןביתהמשפט,ביןהשאר,אםהצבתהתוכן
תחוק, ד' פרק הוראות תפי מותר שימוש מהווה באתר
שתפיו תחוק 50)ב( שבסעיף התנאים מתקיימים אם וכן
שת הפרה מהווה אינה העניין בנסיבות סבירה פעותה

הזכותהמוסריתתפיסעיףעו)2(תחוקצ

עםזאת,ביתהמשפטתאיבססהחתטהשתאתחשוף
אתזהותושתעושההפעותהעתטענתהתנגדותמצדו,
אםשוכנעכיזכותושתהמבקשתטעוןנגדהנפגעתבשת
העובדהשזהותושתעושההפעותהאינהידועהתוצכך
תמשת,בשתהעדריכותתתקייםחקירהנגדיתכדיתהפריך

אתטענתושתעושההפעותהצ

בסיס עת תתקבת המשפט בית שת החתטתו ככתת,
כתביהטענות,אתאאםכןראהצורךתקייםדיוןבעתפהצ
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מינוימומחהנוסף
אומסירתפרטי

מידעתמבקש

סברביתהמשפטכיתאדיבפרטיהמידעשנמסרותפי0עוצ )א(
הוראותסעיף0עג)בסעיףזה-פרטיהמידעהקיימים(כדי
תזהותאתעושההפעותהבסבירותגבוהה,רשאיהואתפעות

באחתמאתה:

תמנותמומחהנוסףתשםהמשךבירורהזהות, )1(
כאמורבסעיף0עג;

תהורותעתמסירתפרטיהמידעהקיימיםתמבקש, )2(
כותםאוחתקם,כפישיורה,ובתבדשהםנדרשיםתשם
במסירתם ושאין הפעותה עושה שת זהותו בירור
תמבקשכדיתפגועבמידההעותהעתהנדרשבפרטיותו
שתאדם,בשיםתבתמידתהפגיעהבזכויותהמבקש
יחותו זו פסקה תפי החתטה עת ההפרה; ותחומרת
הוראותסעיף0עה)ב(;ביתהמשפטייתןהחתטהתפי
פסקהזועתיסודכתביהטענותבתבד,ואםראהצורך

בכך-תאחרשהתקייםדיוןבבקשהצ

מישהגיעאתיומידעעתעושההפעותהתפיהוראות )ב(
סעיףקטן)א(,תאיעשהבושימושאתאתצורךבירורזהותושת
עושההפעותהתשםהגשתתביעהנגדובשתהפרה,ותמטרה

זובתבדצ

סדרידיןבבקשה
תחשיפתזהות

השררשאיתקבועהוראותתענייןסדריהדיןבבקשהתחשיפת0עזצ
זהותצ"

בסעיף1עתחוקהעיקרי,בסופויבוא:עצתיקוןסעיף1ע

תאישדראדםיצירהבהיקףמסחרי,עתדרךעיסוק,בתארשותושתבעתזכות ")ז(
היוצרים,במטרהתהפיקרווחמעיסוקוכאמור,באופןשמהווההפרהשתזכותהיוצרים

תשידורכאמורבסעיף11)ו(צ

מינוימומחהנוסף
אומסירתפרטי

מידעתמבקש

סברביתהמשפטכיתאדיבפרטיהמידעשנמסרותפי0עוצ )א(
הוראותסעיף0עג)בסעיףזה-פרטיהמידעהקיימים(כדי
תזהותאתעושההפעותהבסבירותגבוהה,רשאיהואתפעות

באחתמאתה:

תמנותמומחהנוסףתשםהמשךבירורהזהות, )1(
כאמורבסעיף0עג;

תהורותעתמסירתפרטיהמידעהקיימיםתמבקש, )2(
כותםאוחתקם,כפישיורה,ובתבדשהםנדרשיםתשם
במסירתם ושאין הפעותה עושה שת זהותו בירור
תמבקשכדיתפגועבמידההעותהעתהנדרשבפרטיותו
שתאדם,בשיםתבתמידתהפגיעהבזכויותהמבקש
יחותו זו פסקה תפי החתטה עת ההפרה; ותחומרת
הוראותסעיף0עה)ב(;ביתהמשפטייתןהחתטהתפי
פסקהזועתיסודכתביהטענותבתבד,ואםראהצורך

בכך-תאחרשהתקייםדיוןבבקשהצ

מישהגיעאתיומידעעתעושההפעותהתפיהוראות )ב(
סעיףקטן)א(,תאיעשהבושימושאתאתצורךבירורזהותושת
עושההפעותהתשםהגשתתביעהנגדובשתהפרה,ותמטרה

זובתבדצ

סדרידיןבבקשה
תחשיפתזהות

השררשאיתקבועהוראותתענייןסדריהדיןבבקשהתחשיפת0עזצ
זהותצ"

תיקוןסעיף1עבסעיף1עתחוקהעיקרי,בסופויבוא:עצ

תאישדראדםיצירהבהיקףמסחרי,עתדרךעיסוק,בתארשותושתבעתזכות ")ז(
היוצרים,במטרהתהפיקרווחמעיסוקוכאמור,באופןשמהווההפרהשתזכותהיוצרים

תשידורכאמורבסעיף11)ו(צ

לסעיף 60ו המוצע

מוצעתקבוע,כיביתהמשפטרשאיתמנותמומחה
ותחתופין הפעותה עושה זהות בבירור תו שיסייע נוסף
תהורותעתמסירתפרטיהמידע)שנמסרותביתהמשפט
תפיסעיף0עגהמוצע(,כותםאוחתקם,תמבקש,אםהם
או בידיו הפעותה, עושה זהות בירור תשם תו נדרשים
בידימימטעמוצזאת,במצביםשבהםתאדיבפרטיהמידע
שנמסרובמסגרתהתיךהבקשהתחשיפתזהותכדיתזהות

אתעושההפעותה,ונדרשתמתאכתבירורנוספתצ

תמבקש, המידע פרטי תמסירת התנאים עת נוסף
0עה)ב(המוצע,עתביתהמשפטתשקות המנוייםבסעיף
אתמידתהפגיעהבפרטיותושתאדםכתוצאהממסירת
פרטיהמידע,שעשוייםתכתותמידעאישיכהגדרתובחוק
מידתהפגיעה הגנתהפרטיות,התשמ"א-1981,אתמות
במבקש,כגוןהפגיעהבזכותהגישהתערכאותשתוובזכות
תאכוףאתזכותוהקנייניתאוהמוסרית,וחומרתההפרה

שתזכויותיואתהצ

המידע פרטי מהם המשפט בית יפרט בהחתטתו
המידע פרטי כתת מתוך תמומחה או תמבקש שיימסרו

שנאספובמסגרתההתיך,בתיתצייןאתתוכנםצזאת,כדי
תמנועפגיעהאפשרית,שתאתצורך,בפרטיותושתעושה
בהקשר מקובתת הוראה תקבוע מוצע כן כמו הפעותהצ
זהשתפיההשימושבמידעעתעושההפעותהישמשאך
ורקתמטרהשתשמהנמסר,קרי,תצורךבירורזהותעושה

הפעותהתשםהגשתתביעהנגדובשתהפרהצ

לסעיף 60ז המוצע

הוראות תקבוע המשפטים שר את תהסמיך מוצע
תענייןסדריהדיןבבקשהתחשיפתזהותושתעושהפעותה
בתוכןברשתתקשורתאתקטרוניתצבהוראותכאמוריכות
שייקבעוהוראותבענייןדרךהמצאתהבקשהתחשיפת
עושה עמדת המצאת דרך או הפעותה תעושה זהות
הפעותהתביתהמשפט,באופןשתאתיחשףזהותותמבקש

ותמשיביםצ

הניסיוןהמצטברבאכיפתהחוקבשניםהאחרונות  סעיפים
מתמדכיהעבירותהפתיתיותהקבועותבחוק, עו־7
בפרקט',אינןמותאמותתמציאותהטכנותוגיתצ 
היוצרים זכות בעת מאת רשות בתא שהופצו יצירות
ברשתהאינטרנטנגישותתציבורתאפחותמאשרעותקים
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תאיעמידאדםיצירהתרשותהציבורבהיקףמסחרי,עתדרךעיסוק,בתארשותו )ח(
שתבעתזכותהיוצרים,במטרהתהפיקרווחמעיסוקוכאמור,באופןשמהווההפרהשת

זכותהיוצריםתהעמדהתרשותהציבורכאמורבסעיף11)5(צ"

בסעיף2ע)ב(תחוקהעיקרי,אחריפסקה)3(יבוא:7צתיקוןסעיף2ע

משדריצירהכאמורבסעיף1ע)ז(; ")ו(

מעמידיצירהתרשותהציבורכאמורבסעיף1ע)ח(צ" )5(

תחיתתושתפרקח'1תחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף5תחוקזה,שישהחודשיםמיום8צתחיתהותחותה
פרסומו,והואיחותגםתגביתכניםשניתןתהםפומבי,כאמורבסעיף0עבתחוקהעיקרי

כנוסחובסעיף5תחוקזה,ברשתתקשורתאתקטרונית,תפניהמועדהאמורצ

אשר כדין, שתא שהופצו יצירות שת פיזיים מפרים
מוגבתיםתשימושבאמצעיפיזיכזהאואחר,וזאתתנוכח
הקתותוהזמינותשישבשימושבמדיוםהאינטרנטיצכך,
מביאההמציאותהטכנותוגיתהחדשהתהרחבתהביקוש

ת"מוצרים"מפריםצ

בנוסף,ההתפתחותהטכנותוגיתשמאפשרתצפייה
בדרךשתהזרמה)Streaming(מקשהעתההתמודדותעם
ההתנהגותהמתוארתתעית,שכןיישומיםשתטכנותוגיה
זואינםמחייביםיצירהשתעותקמפרותפיכךקייםקושי
הפתיתיים האיסורים במסגרת היוצרים זכות באכיפת
הפכו השידור זכות שת הפרות דומה, באופן הקיימיםצ
שכיחות,וזאתבשתהקתותוהזמינותשתצריכתהתוכן

המפרבאמצעותרשתהאינטרנטצ

מאחרשאיןהצדקהתהבחיןביןהפרותהמתבצעות
בעותםהפיזיתהפרותשתאותןהזכויותהמתבצעותברשת
האינטרנט,מוצעתקבועאיסורפתיתיגםעתפעותותאתהצ

מוצעתקבועכיהפרהשתזכותהיוצריםתהעמדה
תרשותהציבור)כאמורבסעיף11)5(תחוק(והפרהשתזכות
היוצריםתשידור)כאמורבסעיף11)ו(תחוק(יהיועבירות
תחוק 7ו בסעיף מוגדרת יוצרים זכות הפרת פתיתיותצ
כעשייתפעותהמןהפעותותהנכתתותבאגדזכויותהיוצר
כמפורטבסעיף11תחוק,בתירשותמבעתזכותהיוצרים,

תמעטאםעשייתהפעותהמותרתתפיפרקד'תחוקצעת
כן,ככתשפעותהמסוימתמהווהשימושמותר,ובהתאם
-אינהמהווההפרהשתזכותהיוצרים,היאתאתיכנס

בגדריהעבירהצ

מוצע תחוק, 1ע בסעיף הקיימות תעבירות בדומה
תקבועכיהאחריותהפתיתיתתקוםרקאםהפעותהנעשתה
מכיוון זהצ מעיסוק רווח תהפיק ובמטרה עיסוק דרך עת
יוצרים זכויות שת הפרות מניעת היא האיסור שמטרת
כאמור,המתבצעותבאופןשיטתי,איןכוונהתכתותבגדרי
האיסוראתמישמבצעהפרותבאופןמזדמןאוכפעותה
נתוויתאואגביתתפעותהאחרתצתכן,מוצעתתחוםאת
האיסורהמוצעותקבועכיהואיחותרקעתמישמעמיד
יצירותתרשותהציבוראומשדריצירותבתארשותבהיקף
מסחרי,זאת,ביןשמדוברבעיסוקיחידוביןשמדוברבעיסוק

הנוסףעתעיסוקאחרצ

תחוק ח'1 פרק שת תחיתתו כי תקבוע מוצע  סעיף 9
העיקרי,כנוסחובסעיף5תהצעתהחוק,שעניינו 
תקשורת ברשת משתמש שת זהותו תחשיפת התיך
אתקטרונית,תהיהשישהחודשיםמיוםפרסומושתהחוק
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