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1984–ד"התשמ, בחוק זכויות מבצעים ומשדרים .1 1  סעיףתיקון
1

 ,) החוק העיקרי–להלן  (

 – 1בסעיף 

מנותית או בדרך א"יבוא " או בדרך אחרת" במקום ,"מבצע "הבהגדר  )1(    

  ;"אחרת

  ;"ביצועלרבות טביעה או שעתוק של ה"יבוא בסופה  ,"ביצוע "הבהגדר  )2(    

  : יבוא" ביצוע "ההגדרהאחרי   )3(    

עשיית פעולה בביצוע כך שלאנשים מקרב   – "העמדה לרשות הציבור""   

  ;"הציבור תהיה גישה אליו ממקום ובמועד לפי בחירתם

  .תימחק – " משנה-שידור "הגדרהה  )4(    

 – לחוק העיקרי 2בסעיף  .2 2יקון סעיף ת

    –) 3(בפסקה   )1(    

 ; יימחקו–" אלא אם כן נתקיים אחד מאלה"המילים   )א(   

 ;קויימח –) ב(-ו) א (פסקאות משנה  )ב(   

כשהטביעה או השעתוק נעשו ללא הסכמת "המילים , )4(בפסקה   )2(    

  ; יימחקו– "המבצע

   :יבוא) 4(אחרי פסקה   )3(    

  ".העמדה לרשות הציבור של ביצוע  )5"(   

                                                                    
 .157' עמ, ד"ח התשמ" ס1
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 ".טעונה מסמך בכתב"יבוא  "תינתן"במקום ,  לחוק העיקרי3בסעיף  .3 3תיקון סעיף 

 ."הראויים"בוא י" המקובלים" במקום, לחוק העיקרי) א(א4בסעיף  .4 א4תיקון סעיף 

 ". התמלוגים היציגןארגואו ל"בוא י" למבצע "אחרי,  לחוק העיקרי5בסעיף  .5 5תיקון סעיף 

חמישים שנים מתום השנה שבה בוצע "במקום ,  לחוק העיקרי10בסעיף  .6 10תיקון סעיף 

 ".שבעים שנים ממות המבצע"יבוא " הביצוע המקורי

ר ב ס ה י  ר ב   ד

  כללי

,  ומשדריםזכות המבצעים של האמן המבצע בביצועו הוכרה בישראל במסגרת חוק זכויות מבצעים

בדומה לזכותו של היוצר , ות עצמאית ונוספת במשפחת זכויות הקניין הרוחני כזכ,1984–ד"התשמ

  .ביצירתו

בעוד שדיני זכויות היוצרים זכו לאחר דיונים רבים להסדרה מחודשת המותאמת להתפתחות 

כאמור ש, דיני זכויות המבצעים, 2007–ח" התשס,הטכנולוגית הדיגיטלית במסגרת חוק זכות יוצרים

 בדינים השונים אחידותעובדה זו יצרה חוסר . טרם עודכנו באופן דומה, 1984נת עוגנו בחקיקה בש

ליצור סימטריה והרמוניה חקיקתית בתחום דיני על מנת . המסדירים את תחום הקניין הרוחני בישראל

להימנע מפסיקות סותרות ומהצורך להשלים את החסר באמצעות פרשנות תכליתית של והקניין הרוחני 

 תוך ,מוצע לעדכן את דיני זכויות המבצעים בדומה לעדכון שנעשה בדיני זכויות היוצרים, ןהוראות הדי

  .ביצוע ההתאמות המתבקשות

מרכזיותו של האמן המבצע וחשיבותו ,  מעמדוחיזוק מגםהצורך בעדכון דיני זכויות המבצעים נובע 

בעידן .  עליו בהרבההבות אף עול נופל ממעמדו של היוצר ופעמים ראשר אינו ,בעידן הטכנולוגי המודרני

 להצלחתה המסחרית של היצירה המוגמרת והוא הסיבה עיקרי הגורםהאמן המבצע הוא ההמודרני 

האמן המבצע הינו אף הגורם . את היצירה) לראות או לשמוע(המרכזית לכך שהציבור הרחב רוצה לצרוך 

הטלוויזיה והקולנוע , יית המוסיקההמרכזי המניע ודוחף את כל התעשייה המסחרית של היצירות בתעש

 . החקיקה המעגנת את זכויות המבצעים צריכה לשקף מציאות חדשה זוו
  1סעיף 

, בנגינה, בשירה, במשחק ה ביצוע של היצירכוללת רחבה ביותר ואבחוק הקיים הי" מבצע"הגדרת 

תה והרחבתה על מנת לתחום את היקף ההגנה על הזכות ולמנוע את זילו. "בדרך אחרת"במחול או 

מגבלה לפיה רק ביצוע של יצירה בדרך " מבצע"מוצע להוסיף בהגדרת , למקרים שאינם ראויים להגנה

זכויות מבצעים  חוק ו שלתיקון זה יגשים בצורה מדויקת יותר את תכלית. אמנותית יזכה להגנת החוק

  . כויות קניין רוחניוימנע את הרחבת ההגנה על מקרים שאין אינטרס ציבורי להעניק להם זומשדרים 

 שימוש וניצול של הביצוע עיקר ההפרות של זכויות המבצעים אינן נעשות באמצעותמאחר ו, כן כמו

להבהיר את מוצע ,  של הביצועבאמצעות טביעות ושעתוקיםאלא דווקא ) עליו יש למבצע שליטה(החי 

    .בחוק אף את הטביעה והשעתוק של הביצוע" ביצוע"להוסיף בהגדרת החוק ו

  2סעיף 

הטלוויזיה , שידור ציבורי על ידי רשות השידורב במקרים בהם הביצוע משודר ,חוק הקייםלפי ה

 זכות ה שללנוכח מעמד. אין חובה לבקש את הסכמתו של המבצע לשידור ביצועו, ל"הלימודית או גלי צה
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 המבצע בביצועו הקניין בישראל לאחר חקיקת חוקי היסוד אין עוד כל הצדקה חוקתית לצמצום זכות

 בחוק זכות  כזובמיוחד כאשר אין הוראה מקבילה, במקרים של שידור ציבוריונסיגתה של זכות המבצע 

גם במקרים של שידור ציבורי יהיה צורך לקבל את הסכמתו של המבצע לשידור  על כן מוצע ש.יוצרים

, לימוד, רכי מחקרוצצה של הביצוע לבדבר הפבשים לב לכך שהאינטרסים הציבוריים זאת  .ביצועו

אינטרסים בין  היוצר איזון ראוי בין זכות המבצע לדבר,  לחוק4סעיף מוגנים במסגרת ביקורת וכדומה 

  . הראויים להגנהנוספים ציבוריים 

 וזאת על מנת ליצור קוהרנטיות , שידורי משנהמחריגהאשר בחוק הוראה  את הבטלכן מוצע ל כמו

   .דומה הוראה  לא כלולהבו ,חוק זכות יוצריםואחידות עם 

, השאלה, מכירהובכלל זה  (רכי מסחרולצורך שימוש בביצוע לצ, בהתאם לחוק כנוסחו היום, בנוסף

 הטביעה כאשררק יש דרישה לקבל את הסכמתו של המבצע ) או החזקה של הביצועבוא יי, הפצה, השכרה

 תכליתהאת   מתוכןדבר שמעקר, )םיהעתקים פיראטידהיינו  (ונעשו ללא הסכמתשל הביצוע השעתוק או 

אין כל הצדקה עניינית לשלילת זכותו של המבצע לשלוט על פעולות המסחר .  המבצעיםזכותשל 

ולכן מוצע לבטל את ,  גם כאשר הטביעה או השעתוק של הביצוע נעשו בהסכמתוהמתבצעות בביצועו

  . הסייג האמור

,  גם לצורך העמדת ביצועו לרשות הציבורלפיה תידרש הסכמתו של המבצעהגנה מוצע להוסיף לחוק 

 להגן על מטרת ההוראה היא. 2007משנת  במסגרת חוק זכות יוצרים ,הוכרה לגבי זכות יוצרים זכות אשר

כדוגמת שירות  (ן בביצועים ברשת האינטרנט ובמדיות וטכנולוגיות מתקדמות למיניהאסוריםים שימוש

VOD) (Video on demand ,זו מבוססת על האמנות החדשות של הארגון הבינלאומי נההג). דומהסלולר וכ 

 על זכויות מפיקי תקליטים ומבצעים WIPOאמנת על  וכן WCT אמנת - 1996משנת ) WIPO(לקניין רוחני 

WPPT )Phonograms and Performances Treaty WIPO( ,זו עוגנה כאמור הגנה. החלה על זכויות מבצעים 

 אף במסגרת דיני זכויות מבצעים על והוספתה מתבקשת, 2007–ח" התשס,לאחרונה בחוק זכות יוצרים

 . המסדירים זכויות קניין רוחני בין הדינים אחידותמנת ליצור קוהרנטיות ו
  3סעיף 

באשר לשאלה האם המבצע נתן הסכמה לשימוש מחלוקות פרשניות , ככל הניתן, על מנת לצמצם

  .     בדומה לעסקאות להעברת זכויות יוצרים,כתב בתינתן כאמורהסכמה ש קבועמוצע ל, בביצועו

  4סעיף 

זכות ה" ( וייוחס אליוקרא על שמו זכותו של המבצע לכך שביצוע שנעשה על ידו יי,חוק הקייםלפי ה

עלול להביא הוא מצומצם ומבחן זה ". ןי לאותו עניהיקף ולמידה המקובלים"צומצמה ל) "מוסריתה

יקפה של הזכות המוסרית מוצע כי המבחן לקביעת ה. ם שונים משתמשיל ידילשימוש לרעה בזכות ע

בהתאם לסטנדרט של ,  בית המשפט על פי אמות מידה אובייקטיביות וערכיותדייל יקבע ע תבביצוע

 נקבע וכפי ש,קנדה והולנד, כפי שקיים בחקיקה מקבילה במדינות מערביות כגון אוסטרליה, סבירות

  . במסגרת חוק זכות יוצרים

  5סעיף 

 לחוק כיא 3 בסעיף נקבע ,1996 בשנתבחוק זכויות מבצעים ומשדרים  התקבלו שםבמסגרת תיקוני

בתיקון , עם זאת. גוף המוסמך לגבות תמלוגים על הצגה והשמעה של ביצועהוא ה התמלוגים היציג ארגון

חוסר .  תרופות אזרחיות במקרה של הפרת זכויות מבצעיםארגוןלא נקבע שעומדות להאמור 

 ארגון סותרות בבתי המשפט באשר להיקף סמכותו של יצר ספקות פרשניים ופסיקותהרנטיות קוה
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 התמלוגים היציג לפנות לערכאות משפטיות עומדת בניגוד ארגוןהגבלת זכותו של . התמלוגים היציג

שכן היא יוצרת פיצול ,  התמלוגים היציגארגוןמוחלט לתכלית שבבסיס התיקון לחוק שהקים את 

לבין הסמכות לאכוף זכות זו , גביית התמלוגיםל  התמלוגים היציגארגוןו של  בין סמכותמלאכותי

 על מנת להימנע מפסיקות סותרות ,לפיכך.  שנותרת לכאורה בידיו של המבצע,באמצעות הגשת תביעות

 ארגוןמוצע להבהיר כי התרופות האזרחיות מוענקות גם ל, בעתיד וכדי להגשים את תכלית החוק

  . ם היציגהתמלוגי

  6 סעיף

המבצעים הקבועה בחוק פחותה באופן משמעותי מתקופת ההגנה על זכות תקופת ההגנה על זכות 

תקופת ההגנה על זכות היוצרים בעולם הלכה והתארכה עם השנים . הצדקה ממשיתבלי  ,היוצרים

ו  במעמד שחלו כאמורלנוכח ההתפתחויות.  שנה לאחר מותו של היוצר70על כיום עומדת בישראל ו

ה  אותזכות המבצעים ולהשוותהניתנת ל מוצע להאריך את תקופת ההגנה , המבצעובחשיבותו של

  .לתקופת ההגנה הקבועה בחוק לזכות היוצרים

  

  

  

  

  

  

  

--------------------------------- 
  והסגנים הכנסת ר"ליו הוגשה

  ביום הכנסת שולחן על והונחה

  21.10.13 – ד"התשע בחשוון ז"י

 
  


