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 292 ההלכה הפסוקה 1.3
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 לחוק החדש 48סעיף 

295 

 296 דברי הסבר -הצעת החוק  2.2

 297 ההלכה הפסוקה 2.3
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 365  אירוע ספורט, כשלעצמו, אינו מהווה נושא לזכות יוצרים. 2

 366 י. סרט קולנוע. צו מניעה זמנ3

. סרט דוקומנטרי. יצירה טלויזיונית והאם עובדות 4

 היסטוריות מוגנות?
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. צו מניעה זמני. פתיחת ספרי חשבונות והנהלת הפנקסים. 5
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 שי רעיונות מחידו

 

377 
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. תמלוגים מהווים הכנסה בפירות. הזכות עצמה משמשת 9
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 כנסות הספראו שכר מחבר או זכות סופרים מה

 

379 

דין. בקשה למתן צו -. זכות יוצרים בעבודת עריכה של פסקי11

 מניעה זמני
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 380 . זכות יוצרים בזכרונות שנרשמו מפי אדם12

 381 נזק שלא הוכח -. פיצויים בגין הפרת זכויות יוצרים 13

 381 ידי בעל בית דפוס-. הפרת זכות יוצרים על14

 382 ורה מעודכנת של ספר. זכויות יוצרים במהד15

האם הם יצירה ספרותית מקורית הראויה  -. מדריכי דיור 16
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 . טענה לזכויות יוצרים בספר משפטי17
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. כשבוחנים יצירה ספרותית, מידת המקוריות הנדרשת 18

משתנה ממקרה למקרה, ויכולה להיות מועטה ואפילו חסרת 

 ערך
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היוצרים היא אגד של זכויות אשר כוללות את זכות  . זכות19

 הפרסום וההפצה, התרגום, ועוד זכויות אחרות 
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מהווים "יצירה  1. מערכי השיעור שהוכנו עבור הנתבעת 20

 ספרותית" מקורית הזכאית להגנה של זכות יוצרים
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. ככל שהיצירה חשובה יותר, חדשנית יותר, ויחודית יותר, 21

טיה לראות בהעתקתה או בחיקויה משום תחרות תגדל הנ

 הוגנת-בלתי
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( לאמנת ברן כולל את המונח העתקה, כאשר 3)9. סעיף 22

 מונח זה משמעותו יצירת יצירה זהה ליצירה המקורית
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 389 . הטלת אחריות אישית23

קובע בין הסעדים להם  1911( לחוק זכות יוצרים, 1)6. סעיף 24

זכות היוצרים שזכותו הופרה, סעד של מתן יהיה זכאי בעל 
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. מרגע שבוטל ההסכם לפיו הועברה זכות היוצרים מן הנפגע 25

למפר, קמה חובתו המיידית של המפר להשיב את זכות 

 היוצרים לנפגע
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. העובדה שהמבקש השתמש בדמותו הגרפית של דונלד דאק 26

 ההעתקהרובה ככולה מספיקה להתגבשות יסוד  -
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 395 פרסום, פרסומת ותעמולה פרק ה':

האם הפרסומים שפורסמו באתר התובעת ובידיעון, הם . 1

 חוק זכות יוצריםב"יצירה ספרותית" כמשמעות הדבר 
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לשם הוכחת מוניטין נדרש תובע להוכיח מעין "זיהוי . 2

אוטומטי" הקיים בקרב הציבור בינו לבין המוצר או השירות 

  וא מספקאותו ה
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: מקיימת את שלושת המבחנים ,שיצרה התובעת ,המצגת. 3
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 8פי סעיף -ההגנה שעומדת לנתבע על -. הפרת זכות יוצרים 6

 לחוק
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 . בקשה לאיסור פרסום והפצה של עלון המפר זכות יוצרים8
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 403 שידורי רדיו וטלויזיה פרק ו':

יח . תובע המבקש להוכיח את זכותו ביצירה, חייב להוכ1

מאפיינים רלוונטיים שיראו מהי היצירה, אילו מאמצים 

 הושקעו ביצירתה וכדומה
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405 
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שאלת קיומה של זכות יוצרים בשם . תוכנית טלויזיה, 5
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 409 1911( לחוק זכות יוצרים, 2) 5. סעיף 8

 410 . יצירה דרמטית9
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 האינטרנט מהווה הפרה של זכויות היוצרים
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פי הזמנה, -שימוש בתשריטים של מבנה קיים, שנבנה על. 2

 לצורך קבלת היתר להרחבתו, אין בו כדי להשפיע על ערכם או

 על השוק הפוטנציאלי שלהם
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. שינוי בתוכנית בניין של אדריכל לאחר שחלקה כבר נבנה 6
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המשפט לא שוכנע כי -התובעים. הקיר נאה ומיוחד, אך בית

 מדובר "במעשה אמן אדריכלי"
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. העתקת חוברות הדרכה והוראות הפעלה אותם יצרה 1

 התובעת 
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 432 . תוכנת מחשב כיצירה ספרותית3

 433 . העתקת תוכנה על כל שלביה4

 434 בתוכנה . ביטול הסכם מכירת זכות יוצרים5
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-. המשך שימוש בתוכנות שהקימה העותרת עבור העיריה על9

 ורהאף שכבר איננה מספקת שירות עב
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 438 . זיוף רשיונות להפצת תוכנות, והעתקת סימן מסחרי10

 439 . תוכנת הפעלה למרכזיות טלפון11

 . משחקי וידאו ומחשב12
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 441 . הפרת זכות יוצרים בתרשימים ותוכניות בהליך יצרני1

 442 של מיטה . הפרת זכות יוצרים בדגם2

 . זכות יוצרים על קופסאות חשמל3
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צילום בכלל, ואף צילום תיעודי בפרט עשוי להיות "יצירה . 2

  אומנותית" המוגנת

 

447 

 448 . שימוש הוגן ביצירה3

 צילום עיתונאי דוקומנטארי עשוי להיחשב כיצירה. 4

 אומנותית שזכאית להגנה
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 מבעל היתר לקבל המשתמש על חובה אין, . בשימוש הוגן5

 היוצרים זכויות
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 452 והמוסריות הכלכליות זכויותיו הופרוטענת זמר כי  . 6

 453 כלל מושא ראוי לזכויות יוצרים-צילום יהווה בדרך. 7

 454 אם התמונה הספונטנית הינה מושא לזכות יוצרים?ה. 8

 . פרסום הצילומים ללא אזכור שמו של התובע9
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 תוכן עניינים

 ל 

. הזכות המוסרית בתמונה מאחר ובאחת הפעמים בהן 10

 שודרה התמונה,  לא הוצג השם באופן מלא
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 457 . רישיון לפרסום בדרך של התנהגות11

 458 ה אמנותית?. האם צילום דוקומנטרי הינו יציר12

 1. עבודות צילום נכללות בגדר יצירת אמנות לצורך סעיף 13

 לחוק זכות יוצרים
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 459 . למדען נתונה זכות יוצרים על עבודתו14

 460 הפרת זכויות יוצרים -. צילום תמונות 15

. צילומים שהורדו מאתר אינטרנט ופורסמו באתר אינטרנט 16

 אחר
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 שימוש מפר בצילומים. פיצויים גין 17
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 העתקת קסטות וידיאו פרק י"ב:
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 465 אותיות-לוגו פרק י"ג:

 465 . עיצוב הלוגו אינו כלל רעיון של התובע או פרי מחשבתו1

ידי -. שאלת קיומה של זכות יוצרים באותיות שעוצבו על2

 סופר סת"ם
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 469 מנותית. מוצר אופנה כיצירה או1

 469 . הפרת זכות יוצרים באביזרי לבוש2

 . ניתן להכיר גם בהפרה של סימן מסחרי מ"אותו הגדר"3
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 473 אתר אינטרנט פרק ט"ו:

. אין באתר התובעת מאפיינים, שיש בהם כדי להצביע על 1

 יחודיות כלשהי
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. הקלות בשימוש בחומרים מוגנים באתרי אינטרנט מצריכים 2

 ן הגנה משמעותית לבעל הזכויותמת
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של ם . המונחים המופיעים במודעה הם פרי יצירת3

 המפרסמים ולא של המבקשת
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ידי התובע כעובד -. הזכות המוסרית ביצירה שנעשתה על5

 במהלך עבודותו אצל בנתבעת, מוקנית לעובד
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 478 . העתקת מלל המופיע באתר6

 479 . העתקת מתכונים מאתר אינטרנט7

 נטר. העתקת עיצוב אתר אינט8

 

479 

 481 משחקי ילדים פרק ט"ז:

. צעצועים זכו בפסיקה בארץ ובחו"ל להגנה כיצירות 1

 אומנותיות
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 . מקורות ההגנה על זכותו של יוצר על יצירתו2
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 491 כתבי טענות פרק כ':

 491 דין-. זכות יוצרים בכתבי בית1

 492 . העתקת כתבי טענות2

 493 . תביעה כספית בגין הפרת זכויות יוצרים בכתב טענות3

 493 דעת-. העתקת חוות4

 495 . יצירות קריוקי5

 496 . עיצוב גרפי6

 ומים המתעדים פרוייקטים בתחום הנדל"ן. ציל7
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 499 שער ד': עילות תביעה

 מבוא פרק א':
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 507 עשיית עושר ולא במשפט פרק ב':

 507 . מבוא1

 511 . יסוד ההתעשרות2

 512 פי זכות שבדין-. שלא על3

 513  5768/94רע"א  -. הלכת א.ש.י.ר. 4

 524 הסעד. 5

 פי הלכת א.ש.י.ר.-ל. נתיבי ההגנה השונים ע6
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 זכות שרכש במוניטין של עיסקו הגנת החוק מפני פגיעה ב
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 545 . פגיעה בזכות יוצרים וגניבת עין7
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