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אמת או חושף

ור, לא ניתן 
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ם עצמו, נית

ן בהקשרים א

מקרקעין, ב

חוק המקרקע

(להלן: חוק

קעין, בעיקר

הסכם שיתוף
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ת בזכויות יוצ

חוק הקבוע ב

ת רוב, להוצי
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נוכחי שעניינ
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ציב מכשולים

[..  

. משלא ק5

זכויות יוצרי

קוקים שעניי

סוג זה קיים

, המקרקעין

חוק המיטל

הסדרים הנ

מיטלטלין, "

חוק המיטלט

ם זאת, הפניי

עלות משותפת

[..  

. ההסדר הק5

הול בהחלטת

בהם נדרשת

[..  
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צורך בפתרון 

תוף במשאשי

ים ממוחשיי

אלה אינן מספ
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של הפרתה 
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קובע כ רקעין
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משותף אחר.

ינו רשאי למ

המחלוקת נתו

עת, שהעתיקה
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זכות, במקרה

  קרקעין.

הפיזי לזכ –י 
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  מן כי: 

סוג שונה ב

הקיימות בשי
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רה משותפת
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שלום בת
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כויות הקנייני

 לא תהיה רצ

 גלעד וקסלמ

ת בעיות מס

דוקטרינות ה

אינו ראוי ואי

לשיתוף ביציר

סה רחבה וש

דל הפרטי ה

צירה התאגי

– 177, 167 ם

רה אינה מעור
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שורת תדמית
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מדובר בשימו
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ל כן, נתונה 

ה למודל המצ
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ים הבדלים ב
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יצירה שיתו
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שיתוף ביציר

ת הפתרונות

יש מקום לא
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ריאות בחוק ז
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בעת, פרסומי
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כתבה שפורס

כלל נסיבות כ
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בע כי העתקה
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אקסלנס ובכך

ר תכליות שיכ

היה משום "
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 מובאות בכת

הכתבה המק

סקו על ידי כ

ש לקבוע תחי
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צרים. דעתי

טלראן תקשור

טלראן), הבי
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ק והן על התפ
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יליה, העתיק
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בהתחשב בכ
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 כי התיבה "ס
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שר התשובות

ניכר" מתוך 

הדברים שנפס

 טענה זו, יש

מוגדרים בפ
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שימוש בהתא

ת כדי הפרה
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כליות העומד

א רק כדי הגנ
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שהועתקו הוע
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גובה סכום ה

שתי מגמות
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שופטת מ' א

  : 601ם), 

 הפרת זכות

טי. לבית המ

פציפיות של

  ."ועה בחוק

), מפרטזוםד 
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ה של הנתבע

000 בסך של 

סך זה, אין ה

שוא התביעה.

בית

דנון תקש 57

מפר פורסם ט
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סעיהקבועה ב
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טען כי הנתבע

מן אמת, ומש
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ית עולה שהת

ויות בה שייכ

וזא  התובעת
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מה, כי אין ה

מרת ההפרה א

  אית.

" היתאומנות

)1ות אלה: (
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הקושרת חה 

 היצירה המק

ה המודפסת 

ת הגנת השימ

השימוש שנעש

הגנת השימו
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 בגין הפרת זכ

סיכומיה, טוע
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היום". לטענת

מונה כי הוא 

 טרוניה באש

בכתב הגנתה 
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