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 2019-232הצעת חוק מס':

 803-99-2019-042720סימוכין: 

 : משרד המשפטיםמטעם טיוטת תקנות 

תקנות זכות יוצרים )סדרי דין בבקשה לחשיפת זהותו של עושה פעולה בתוכן ברשת תקשורת 

  2019 -אלקטרונית(, תשע"ט 

, אני מתקין "החוק"( –)להלן  2007 –ח לחוק זכות יוצרים, התשס"ח 60 בתוקף סמכותי לפי סעיף

 תקנות אלה:

   

 -בתקנות אלה   .1 הגדרות

ב 60כהגדרתם בסעיף  –בקשה לחשיפה זהות", "המשיב", "עושה הפעולה" "  

 לחוק;

 ;ג לחוק60כהגדרתו בסעיף  –המבקש" "  

 א לחוק.60כהגדרתם בסעיף  –פרטי מידע" "  

ניהול בקשה 

לחשיפת זהות 

במזכירות בית 

 המשפט

המשפט תיק פתוח לעיון הוגשה בקשה לחשיפת זהות, תפתח מזכירות בית   .2

תיק הפתוח( והתיק  –)להלן   ,ובלבד שהעיון בו אינו אסור על פי דין, הציבור

 התיק החסוי(. –שאינו פתוח לעיון הצדדים או הציבור )להלן 

הגשת תשובה 

לבקשה לחשיפת 

 זהות

למסור לבית המשפט פרטי מידע שברשותו, יגיש  הורה בית המשפט למשיב  .3

 בדרך ובצורה הבאים:לבקשה לחשיפת זהות המשיב את תשובתו 

עותק מלא של התשובה ועליו יצוין מספר התיק החסוי  (א)   

 ושהמסמך אסור בפרסום;

מידע העשויים להביא עותק של התשובה שבו מושחרים פרטי  (ב)   

 ועליו יצוין מספר התיק הפתוח; לזיהויו של עושה הפעולה

"תשובת המשיב לבקשה לחשיפת זהותו  במליםהתשובה תוכתר  (ג)   

 ;לה בתוכן ברשת תקשורת אלקטרונית"של עושה פעו

התשובה תוגש במזכירות אחד מבתי המשפט המחוזיים, בנייר  (ד)   

 .בלבד ובתוך מעטפה עליה מצוין בית המשפט הדן בבקשה
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תשובת עושה 

 הפעולה לבקשה

תמציא מזכירות בית הורה בית המשפט על המצאת הבקשה לעושה הפעולה,   .4

עולה את עותק הבקשה ואת התשובה האמורה בתקנה פהמשפט לעושה ה

האמורים בתקנה ובאופן )א(; עושה הפעולה יגיש את תשובתו לבקשה בדרך 3

 , בשינויים המחויבים.3

מסירת פרטי מידע 

 למבקש

( לחוק, 2ו)60הורה בית המשפט על מסירת פרטי מידע למבקש כאמור בסעיף   .5

 המשיב את פרטי המידע למבקש. ימציא

 

 (2019_________ התשע"ט )________

 ___(__)חמ ___

 

__________________ 

 אמיר אוחנה 

 שר המשפטים

 

 דברי הסבר                                                          

שעניינו חשיפת זהותו נקבעה המסגרת הדיונית להליך , 2019 -(, התשע"ט 5)תיקון מס'  חוק זכות יוצריםב

 –לחוק זכות יוצרים, התשס"ח  1פרק ח'על פי . תקשורת אלקטרוניתשל מי שעושה פעולות בתוכן ברשת 

ברשת תקשורת  טוען כי הופרה זכות יוצרים שלושאדם , 9.10.2019, אשר ייכנס לתוקף בתאריך 2007

פנות לבית משפט מחוזי בבקשה שיורה לאדם מסוים למסור לרשאי  אלקטרונית, כגון רשת האינטרנט,

שעשה באופן אנונימי את הפעולה שנטען לגביה כי היא מהווה פרטי מידע לגבי אדם אחר  בית המשפטל

 הפרה.

 

לבית המשפט וכיצד יומצאו בהליך האופן בו יוגשו המסמכים מוצעות תקנות שיסדירו את כעת 

האנונימי ועל סודיות הפרטים שיימסרו  עושה הפעולהר על פרטיות ושמל במטרההמסמכים לצדדים, 

בהגשה מרחוק באמצעות  בהליך לא יוגשו המסמכיםלקבוע כי בין היתר . לצורך כך, מוצע המשפטלבית 

אחד מבתי אולם כדי להקל על הצדדים, ניתן יהיה להגיש את המסמכים בכל  ,מערכת "נט המשפט"

 ., אשר יועברו לבית המשפט הדן בבקשההמשפט המחוזיים
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