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נדחה
 3.3עריכת משחקים אסורים באינטרנט  -הבקשה נדחתה
 .4שימוש במאגר מידע אינטרנטי בניגוד לרצון המבקשת  -הבקשה
נדחתה

509

 .5עבירות הונאה והפרת אמונים תוך כדי שימוש במחשב
 .6זיוף תעודת זהות באמצעות תוכנת מחשב

511
513

 .7פשעי הסתה לטרור ,גזענות ואלימות באמצעות מחשב
 .8פרסום נתונים ממאגר מידע של מרשם האוכלוסין והפצתו
במחשב
 .9השפעה בדרכי תרמית על תנודת השער של ניירת ערך דרך מחשב
 .10ניצול מחשבים ותוכנות של מקום העבודה לטובת מקום עבודה
אחר על-מנת להתעשר
 .11ניצול מחשב העמותה לצורך אינטרסים אישיים כספיים

514
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תוכן עניינים

 .12יש ליתן מענה משפטי הולם לכל פעילות תומכת טרור אף אם
נעשתה באמצעות האינטרנט

521

חלק ג' :מחשבים ואינטרנט בזיקה למשפט
מסחרי
שער א' :דיני חוזים

523

523

פרק א' :הצעה וקיבול

523

פרק ב' :ברירת הדין בדיני חוזים
 .1כללי
 .2העיקרון ביסוד כללי ברירת הדין בחוזים
 .3יישום מבחנים לברירת הדין  -סיכום

525
525
525
528

פרק ג' :כוונת הצדדים  -פרישת רשת שיווקית

531

פרק ד' :תקנון ודמי שימוש

533

 .1דוקטרינות מתחום דיני החוזים הכלליים העשויות להגביל את
תוקפה של הוראה בדבר תקופת התחייבות מינימאלית  -בתקנון
 .2חוק החוזים האחידים ,התשמ"ג - 1982-תוקפה של הוראה בדבר
תקופת התחייבות מינימאלית בראי חוק החוזים האחידים
 .3חתימת הסכמים בדבר תנאי התקשרות  -אישור .דחיית תובענה
ייצוגית על בסיס התקשרות זו
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תוכן עניינים

שער ב' :עידן המחשבים והאינטרנט וחוקי הגנת הצרכן

551

פרק א' :חוק הגנת הצרכן  -מיהו צרכן?

551

פרק ב' :עסקת "מכר מרחוק"  -סעיפים  14ו(18 -א)( )2לחוק
הגנת הצרכן

553

פרק ג' :ביטול עסקאות והשבה

555

פרק ד' :הפרת הוראות חוק הגנת הצרכן  -עילת ההטעיה

559

פרק ה' :שיטת ה"מכירה האישית" והוראות חוק הגנת הצרכן

563

שער ג' :חוק ה"ספאם"  -שיגור דבר פרסומת

569

פרק א' :הדין

569

פרק ב' :כללי

573

פרק ג' :אחריות המפרסם באמצעות צד ג'  -הוכחת ה"ידיעה"
תנאי

577

פרק ד' :חובת תום-הלב של המבקש לסמוך תביעתו על סעיף 30א
לחוק התקשורת

581

פרק ה' :ייצוג חברות בבית-המשפט לתביעות קטנות

583

יג

תוכן עניינים

פרק ו' :שיקול-דעת בית-המשפט בקביעת הפיצוי על-פי סעיף
30א לחוק
 .1כללי
 .2אמת-המידה לפסיקת הפיצוי על-פי סעיף 30א לחוק  -הילכת
חזני

587

פרק ז' :ההלכה הפסוקה
 .1יש לראות את ההפרה  -כהפרה יחידה

597
597

 .2רשות ערעור על פסק-דין שניתן על-ידי בית-משפט לתביעות
קטנות תינתן במקרים חריגים
 .3גם כאשר מדובר בהודעת מסר קצר ,יש לאפשר לנמען אפשרות
של משלוח הודעת הסירוב
 .4לצורך שיגור דבר פרסומת נדרשת הסכמתו המפורשת של הנמען
 .5משלוח הפרסומת היה אסור מלכתחילה ללא הסכמת התובע
 .6תובע בתביעה מהסוג הנדון ,בבואו להגיש תביעה לבית-המשפט
אשר מטרתה ,בין היתר ,להגשים את תכליתו של החוק ולהרתיע
את המפרסמים שעוברים על תנאיו ,שומה עליו להוכיח את
תביעתו מבחינה ראייתית כדבר דבור על אופניו ולהגיש תביעה
המצביעה על השרשרת הסיבתית המובילה בין המפרסם הנטען,
לבין מקבל דבר הפרסומת בצורה שלא מותירה מקום לספק לגבי
זהותו
 .7פיצוי ללא הוכחת נזק בשל משלוח דבר פרסומת במסרון כאשר
ניתן סיוע על-ידי "ספאם-אוף"  -גוף הנותן שירות למקבלי הודעות
"ספאם"
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604

606

תוכן עניינים

 .8לא עלה בידי התובע להרים את הנטל כנדרש ומשכך  -לא עלה
בידו לסתור את טענת הנתבעת ולפיה אישר בחתימתו לקבל דברי
פרסומת ממנה
 .9התובע עמד בנטל להוכיח כי דבר הפרסומת המפר נשלח אליו
על-ידי מי מטעמה של הנתבעת אך נכון יותר להחיל את העיקרון
המשלים שלפיו ככל שמספר ההפרות גדל יש לעצור בגובה הפיצוי
אשר יהיה בו כדי להרתיע ולעודד הגשת תביעות יעילות אך לא
מעבר לכך
 .10גם אם לא הוכיחה הנתבעת את קבלת הסכמת התובע למשלוח
דברי פרסום לכתובת הדוא"ל שלו הרי שגובה הפיצוי אמור להיות
מושפע באופן משמעותי עקב חוסר תום-ליבו של התובע וניסיונו
להטעות את בית-המשפט
 .11התובע לא הוכיח את הקשר הסיבתי בין הנתבעת לבין הודעת
ה SMS -שנשלחה לטענתו למכשירו
 .12אין מקום לחייב את הנתבעת בתשלום פיצוי מקסימלי בגין כל
הודעת דוא"ל שנשלחה אל התובעת
 .13בית-המשפט לא מצא הצדקה להקלה נוספת אף בדרכי
ההוכחה ,ולאפשר את פסיקת הפיצוי אף מבלי שיוצג אותו מסרון
מפר
 .14לצורך שיגור דבר פרסומת נדרשת הסכמתו המפורשת של
הנמען ,והעובדה שהלה לא ביקש מן המפרסם להסירו מרשימת
התפוצה אינה מעלה או מורידה לעניין עצם החבות
 .15בית-המשפט קבע כי התובע יזכה לפיצויים אך לא לפיצויים
מקסימליים עקב שיהוי

טו
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תוכן עניינים

 .16הנתבעת הפרה את הוראות סעיף 30א(ב) לחוק התקשורת ,שכן
שלחה לתובע דבר פרסומת בלא שקיבלה הסכמה מפורשת ובכתב
של הנמען
 .17הנתבעת לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח כי בהודעות
שנשלחו אל התובע או במי מהן ניתנה אפשרות ההסרה כנדרש על-
פי חוק התקשורת
 .18התובע לפיצוי בגין הודעות פרסום חייב להניח את דעת בית-
המשפט שהפרסום הגיע לידיו ללא הסכמתו מראש
 .19מדובר בהודעות שנשלחו לתובעת כאשר חלקן ללא הסכמה
וללא הסרה וחלקן ללא הסכמה לאחר הודעה להפסיק זאת
 .20האיסור לשלוח דברי פרסומת אינו חל כאשר ניתנת הסכמה
מפורשת מראש על-ידי הנמען ,בכתב ,לרבות בהודעה אלקטרונית
 .21מתן תוקף של פסק-דין להסכם בין הצדדים לשם סילוק
התובענה
 .22מכלול תנאי הסדר הפשרה ,אינם מחייבים מומחיות חשבונאית
או מקצועית כלשהי
 .23בקשת הסתלקות משותפת  -חוק התקשורת
 .24בית-המשפט לא חייב לפסוק את הפיצוי המקסימאלי על-פי
חוק התקשורת
 .25אין טעם בניהול ההליך והוסכם כי תוגש בקשה משותפת
להסתלקות המבקש מבקשת האישור ולדחיית תביעתו האישית
 .26לא בנקל תתערב ערכאת הערעור בהחלטה של הערכאה הדיונית
להעביר או שלא להעביר את הדיון בבקשה לאישור תובענה ייצוגית
לבית-משפט או למותב אחר
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622

624
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635
637
638

640

תוכן עניינים

 .27ידה של זכות הגישה לערכאות הינה על העליונה ,זאת ,בפרט
לאור הגישה הליבראלית בה נוקטים בתי-המשפט בכל הקשור
לבקשות לביטול פסקי-דין שניתנו במעמד צד אחד ,שעה שניתן
לרפא את הנזק שייגרם לבעל הדין שכנגד עקב המחדל הדיוני,
בפסיקת הוצאות
 .28לאור התחייבותה של המשיבה לאפשר הסרה באמצעות מסרון
חוזר אין טעם בהמשך ניהול בקשת אישור התובענה הייצוגית
 .29מאחר שהמבקשת לא הצביעה על טעות היורדת לשורשו של
עניין בפסק-הדין ,אין מקום להתערב בפסק-הדין לעניין גובה
הפיצוי שנפסק
 .30אמת-המידה למתן רשות ערעור על פסק-דין שמקורו בתביעה
קטנה הינה מחמירה ביותר ,ולפיכך תינתן רק במקרים חריגים
 .31מתן היתר המצאה מחוץ לתחום של בקשה לאישור תובענה
ייצוגית
 .32לא ניתן לומר כי הנתבעת לא הפנימה את הפגם שבהתנהלותה
או כי הוכח שפסיקת פיצוי בשיעור שאינו מחמיר יתר על המידה
אינה מביאה להרתעה יעילה
 .33יש להורות על מחיקת כותרת הבקשה ,שכן תביעה לפיצויים
לפי סעיף 30א לחוק התקשורת אינה תביעה על סכום קצוב
 .34על-מנת שפסק-הדין יבוטל ,היה על הנתבעת ליתן הסבר למחדל
ולהראות שהגנתה אפשרית
 .35טעות כשלעצמה אפשר שתגרום לכך שתביעה מסוג זה תניב
פיצוי על הצד הנמוך ביותר
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 .36הצדדים הגיעו להסכמה ביניהם על סיום התובענה בהסדר
הסתלקות מוסכם לפיו כל דבר פרסומת שישלח על-ידי המשיבה
בעתיד באמצעות מסרון יכלול אפשרות הסרה באמצעות מסרון
חוזר
 .37נטל השכנוע להוכחת הטענה בדבר התקיימותם של של התנאים
המצטברים הקבועים בהוראת סעיף 30א(ג) לחוק התקשורת מוטל
על מפרסם דבר הפרסומת
 .38יש להרתיע מנהלים בתאגיד מלהתייחס בקלות ראש להוראות
החוק שנועדו לצמצם את תופעת הספאם
 .39יש לאמוד פיצוי לתובע בגין שיחות טלפון שקיבל מהנתבעת
לאחר שביקש להפסיק לקבל שיחות מסוג זה
 .40המפרסם לא הרים את נטל ההוכחה המוטל עליו
 .41הנתבעת לא הראתה כי התובע נתן הסכמתו לקבל ממנה דבר
פרסומת
 .42ייתכן והמשך משלוח ההודעות לאחר שהתובעת דרשה
להסירה ,נעשתה מתוך טעות טכנית או אנושית ,אך גם על טעויות
טכניות או אנושיות יש לתת את הדין ולשלם
 .43במקרה זה ,ניתנה הודעת סירוב בדרך שבה שוגר דבר
הפרסומת ,היינו במסרון חוזר ,ועל-כן נמסרה הודעת סירוב כדין
 .44רישום לשירות ספציפי ואפילו נעשה תוך מסירת כתובת דוא"ל
של התובע ,אינו מקנה לנתבעת אפשרות לעשות בכתובת שימוש
חופשי ,ככל העולה על רוחה ,בהיעדר הסכמה כי הפרטים שמסר
ישמשו להעברת תוכן פרסומי
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 .45הנתבעת לא הציגה בפני בית-המשפט כל אסמכתא המוכיחה
הסכמה מראש ובכתב של התובע לקבלת הודעות הפרסומת .משכך,
הנתבעת לא הרימה את הנטל להוכחת טענתה
 .46פניה לגוף מסחרי אינה מהווה הסכמה אוטומטית לקבלת
פרסומות והנתבעות לא הראו הסכמה שכזו מצד התובע
 .47לא הוכח תנאי אחד משלושת התנאים המצטברים אשר קיומם
מאפשר משלוח דבר פרסומת
 .48בית-המשפט קבע פיצויים על הודעות אשר התקבלו אצל התובע
ב"תקופת מודעותו"
 .49לאחר שעמד המפרסם בנטל הראשוני ,עובר הנטל המשני לכתפי
התובע ,להפריך טענה זו
 .50הנתבעת לא התייצבה  -בית-המשפט חייב אותה בתשלום עבור
משלוח דברי פרסומת בניגוד לחוק התקשורת
 .51פיצוי בגין הטרדה ועוגמת נפש
 .52תנאי לחיובו של השולח הוא שהדבר נעשה "ביודעין"
 .53הימנעות התובע מלפנות לנתבעת בשלב מוקדם יותר ,בכל דרך
הנוחה לו הינה שיקול רלוונטי בעיני בית-המשפט לקביעת הפיצוי
במאזן השיקולים
 .54על רקע מכלול הנסיבות יש להתחשב בגובה הפיצויים
 .55פיצוי סביר בנסיבות העניין
 .56דחיית התביעה עקב זהות לא נכונה של הנתבעת
 .57בית-המשפט קבע ,כי אין הפרה של חוק התקשורת
 .58הנתבעת מעודדת ומשווקת את מוצריה באופן מסחרי לכלל
לקוחותיה ומעודדת אותם להצטרף לתכנית בדרך מתוחכמת יותר
כפרסומת מוסווית שמטרתה גריפת רווח כספי
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 .59מאחר שמדובר בפיצויים לדוגמא ללא הוכחת נזק ,כך שאינם
נגזרים ממידת הנזק שנגרמה לתובעת ,הרי שאין חשיבות לשאלת
הקטנת הנזק מצד הנמען
 .60התובע לא היה מוכן שפרטיו יועברו לצד ג' ולא היה מוכן לקבל
הודעות ודברי פרסומת על-פי פרטיו שצויינו בהזמנה
 .61אין להפחית מסכום הפיצוי שיש לפסוק לתובע בשל כך
שהתובע לא פעל להסרת שמו מרשימת התפוצה
 .62יש לפרש את המונח "דבר פרסומת" ככולל גם מסרים המציעים
מוצר או שירות ללא תמורה ,כאשר אלה נועדו בסופו-של-דבר
לגרום להוצאה כספית
 .63ככלל עמותה ללא כוונת רווח הפועלת לפרסום פעילותה
ומטרותיה ,אין פרסומיה מהווים "דבר פרסומת" כמשמעות המונח
בסעיף 30א לחוק .זאת זולת אם תוכן הודעות העמותה כולל
אלמנטים מסחריים ,שמטרותיהם לעודד רכישת מוצר או שירות או
לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת
 .64הנסיבות הייחודיות אותן בית-המשפט לקח בקובעו את גובה
הפיצוי
 .65המסרונים האמורים עונים על הגדרת החוק לעניין דבר
פרסומת
 .66בית-המשפט לא שוכנע שיש לפסוק פיצוי מתחת הרף
המקסימלי הקבוע בחוק
 .67על הנתבעת היה להבטיח שמלכתחילה לא ייעשה שימוש
במסרוני פרסומת ללא מתן אפשרות הסרה

כ

693
695
697

698

699
701
702
704
705
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 .68משניתנה הסכמה מפורשת לקבל הודעות פרסומות ,גם משלוח
הודעות למי שחדל מלהיות לקוח ,לאחר מספר שנים ,נחשב משלוח
כדין וזאת עד להודעה על שלילת הסכמה להמשיך ולקבל הודעות
פרסומיות
 .69התובעת לא מצאה לנכון במשך תקופה ממושכת של כשנתיים,
לנקוט באחת מן האפשרויות הפשוטות שעמדו בפניה לשם הפסקת
משלוחן של ההודעות/הפרסומות המטרידות
 .70משלא הוגש כתב הגנה ולא הוגשה בקשה להארכת מועד
להגשת כתב ההגנה יש לקבל את התביעה במלואה
 .71מטרת החוק היא לאפשר הסרה מיידית של נמען מרשימת
תפוצה של דברי פרסומת
 .72הנטל על התובע הוא להוכיח הן את משלוח המייל ,שיגור
המייל על-ידי המפרסם והיותו של המייל דבר פרסומת
 .73עיכוב ההליכים בשל קיומה של בקשה לאישור תובענה ייצוגית,
יש בו כדי לפגוע בזכותו של התובע העומד על ניהול תביעה עצמאית
בבית-משפט לתביעות קטנות ומגלה בכך את דעתו בדבר רצונו
ל"צאת" מהקבוצה הייצוגית
 .74יש להבחין בין לקוח המבקש לקבל הודעות פרסומיות ונותן על
כך אישור מראש ובכתב ,לבין לקוח המוסר את פרטיו אגב שירות
מסויים ,ומודע לאפשרות כי ישלחו לו דברי פרסום באותו נושא
ואינו מתנגד לכך
 .75התובע עמד בנטל הוכחת הקשר בין הנתבעים
 .76התובע הוטרד באופן שאין להקל בו ראש מצד הנתבעת
 .77התנהגות התובע היתה נגועה בחוסר תום-לב ובקשתו לפיצויים
נדחתה

כא
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712

713

715
717
718
719
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 .78המטרה בעיכוב הליכים ,הינה למנוע מצב שבו יתנהל דיון ובוא
יובאו ראיות וטענות דומות או זהות בבתי-משפט שונים ,משיקולי
יעילות הדיון ,חסכון בזמן ומשאבים לשני הצדדים ולבית-המשפט,
כמו גם ,להימנע ממצב בו יתקבלו החלטות סותרות ביחס לאותן
סוגיות משפטיות
 .79במקרה דנן ,מתקיימים כל היסודות להחמרה בפסיקת הפיצוי
 .80התובע עמד בנטל שמוטל לפתחו להוכיח שבאמצעות הקלקה
על הקישור שמופיע בהודעת הפרסומת ,אכן מגיעים לאתר של

722
724

725

הנתבעת 2
 .81הנתבעת לא הציגה כל ראיה המעידה כי התובעת מסרה את
הסכמתה המפורשת ,אם בכתב או בדרך אחרת ,לקבלת דבר
פרסומת מהנתבעת
 .82פסק-הדין לא עוכב מכיוון שהתובעת לא הפקידה סך כספי
שהיתה צריכה
 .83הטענה כי ההודעות נשלחו בידי עובדת אשר כבר פוטרה
מתפקידה ועשתה כן בלא הרשאת הנתבעת אינה יכולה לעמוד
לנתבעת

730

שער ד' :מסחר ברשת

733

727
729

פרק א' :הצעת חוק מסחר אלקטרוני ,התשס"ח2008-

733

פרק ב' :שיטת "המכירה האישית"

747

פרק ג' :חשיפת זהות גולשים באינטרנט

757

כב
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כרך שני
חלק ד' :מחשבים ואינטרנט בזיקה להגנת
הפרטיות (חוק לשון הרע ,חוק הגנה על
הפרטיות ,חוק חופש המידע)

761

שער א' :כללי

761

פרק א' :מבוא

761

פרק ב' :חוק הגנת הפרטיות וחוק חופש המידע  -איזון ותכליות

763

פרק ג' :חיסיון ,סודיות וקבילות

767

שער ב' :חוק איסור לשון הרע ,התשכ"ה 1965-בעידן
האינטרנט

771

פרק א' :מבוא

771

פרק ב' :לשון הרע מהי?
 .1כללי
" .2לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול"
 .3הנפגע
" .4אדם  -יחיד או תאגיד"
 .5לשון הרע על בעלי תפקיד בתאגיד

781
781
782
783
784
784

כג
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 .6נטל הראיה
 .7כותרת הכתבה  -מעמדה וייחודיותה

785
785

פרק ג' :פרסום מהו?
 .1כללי
 .2פרסום בכתב ופרסום שאינו בכתב

787
787
793

פרק ד' :דרכי הבעת לשון הרע

795

פרק ה' :לשון הרע על הציבור

797

פרק ו' :לשון הרע על המת

801

פרק ז' :לשון הרע  -עבירה פלילית
 .1כללי
 .2היסוד הנפשי  -ב"כוונה לפגוע"
 .3אין להחיל את כלל הצפיות על עבירת לשון הרע
 .4לשון הרע  -האם העבירה נושאת אות קלון?

811
811
811
812
814

פרק ח' :לשון הרע  -עוולה אזרחית
 .1כללי
 .2הפרת הוראה חקוקה  -סעיף  63לפקודת הנזיקין

819
819
820

פרק ט' :פיצוי ללא הוכחת נזק
 .1כללי

821
821

כד
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 .2יחיד או תאגיד
 .3היחס בין הוראת סעיף 7א לחוק איסור לשון הרע לבין הוראות
סעיף  10לפקודת הנזיקין
 .4גובה הפיצוי
 .5סעיף 7א(ג) לחוק איסור לשון הרע  -כפל פיצוי  -כוונה לפגוע

828
829
830

פרק י' :קובלנה על-פי סעיף  8לחוק איסור לשון הרע

835

פרק י"א :צווים נוספים
 .1כללי
 .2הרשאי בית-משפט להעניק לתובע בתביעה לפי חוק איסור לשון
הרע ,סעד המחייב את הנתבע לפרסם התנצלות בגין הפרסום נושא
התביעה?

841
841

843

פרק י"ב :צו ביניים

851

פרק י"ג :אחריות בשל פרסום באמצעי התקשורת

853

פרק י"ד :אחריות המדפיס והמפיץ

871

פרק ט"ו :פרסומים מותרים
 .1כללי
 .2מידת ההוכחה הנדרשת לצורך הוכחת ההגנה
 .3מהותה של הגנת סעיף  13לחוק  -האם הגנה מוחלטת אם לאו
 .4הבחנה בין פרסומים מותרים לבין ההגנות וההקלות

873
873
875
877
885

כה

826

תוכן עניינים

 .5שילוב סעיף  13לחוק איסור לשון הרע וסעיף  20לחוק איסור
לשון הרע
 .6סעיף  )1(13לחוק איסור לשון הרע
 .7סעיף  )3(13לחוק איסור לשון הרע
 .8סעיף  )4(13לחוק איסור לשון הרע
 .9סעיף  )5(13לחוק איסור לשון הרע
 .10סעיף  )9(13לחוק איסור לשון הרע
 .11סעיף  )11(13לחוק איסור לשון הרע

886
887
900
903
904
910
916

פרק ט"ז :הגנת אמת בפרסום
 .1כללי
 .2רכיבי ההגנה שבסעיף  14לחוק איסור לשון הרע
 .3המבחן האובייקטיבי
 .4נטל ההוכחה
 .5טענת אמת בפרסום  -האם חלה על עבירות אחרות?

917
917
918
931
932
934

פרק י"ז :הגנת תום-הלב
 .1כללי

935
935

 .2החלוקה לקבוצות של תתי-סעיף  15לחוק איסור לשון הרע
 .3סעיף  15לחוק איסור לשון הרע  -רשימה סגורה
 .4נטל ההוכחה
 .5סעיף  )1(15לחוק איסור לשון הרע ופרסום באינטרנט
 .6סעיף  )2(15לחוק איסור לשון הרע
 .7סעיף  )3(15לחוק איסור לשון הרע
 .8סעיף  )4(15לחוק איסור לשון הרע

958
959
961
962
964
966
966

כו
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 .9סעיף  )5(15לחוק איסור לשון הרע
 .10סעיף  )6(15לחוק איסור לשון הרע
 .11סעיף  )7(15לחוק איסור לשון הרע
 .12סעיף  )8(15לחוק איסור לשון הרע
 .13סעיף  )9(15לחוק איסור לשון הרע
 .14סעיף  )10(15לחוק איסור לשון הרע
 .15סעיף  )11(15לחוק איסור לשון הרע
 .16סעיף  )12(15לחוק איסור לשון הרע

971
974
975
975
978
978
979
980

פרק י"ח :נטל ההוכחה
 .1כללי
 .2תום-הלב והכוונה לפגוע במשפט הפלילי

981
981
983

פרק י"ט :שלילת הגנת תום-לב

985

פרק כ' :הפרכה של טענות הגנה

989

פרק כ"א :הקלות

1001

פרק כ"ב :סייג לפרסום ההליכים

1005

פרק כ"ג :ראיות על אופיו של אדם

1015

פרק כ"ד :הוכחת פרסום ברבים

1021

כז
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פרק כ"ה :דין שני משפטים

1023

פרק כ"ו :מות הנפגע

1025

פרק כ"ז :חובת עדכון

1029

פרק כ"ח :הלכה פסוקה  -לשון הרע ואינטרנט
 .1ביטויים שכתבו הצדדים זה כנגד זה ברשת החברתית פייסבוק

1045
1045

 .2האם דברים שמסרה הנתבעת אודות התובע וששודרו בטלוויזיה
מהווים לשון הרע ואם-כן ,האם זכאי התובע לפיצוי בגין הפרסום? 1046
 .3בעת שאדם כותב את הודעתו בדף הפייסבוק ,הרי הוא  -לכאורה
 עם עצמו בלבד ,בין אם בביתו ,בין אם על ספסל בגינה עםהמחשב הנייד ,ובין אם באמצעות הטלפון הנייד החכם אשר בידו.
אלא שתחושת ה"לבד" הינה רק לכאורית ,בפועל אין הדבר כך.
מרגע שנכתבת ההודעה ונשלחת ,הרי היא יוצאת מרשות הפרט
1052
לרשות הרבים
 .4לטענת התובעת ,הפרסום נועד להשמיצה ברבים ולהוצאת דיבה
ועולה כדי עוולת לשון הרע ,בין היתר ,לאור העובדה כי הנתבע בחר
לפרסמם באתר הפייסבוק ,בו מבקרים ,מדי יום ,מאות אלפי
1052
אנשים ,לרבות חבריה של התובעת
1054
 .5פרסום בדף פרופיל
 .6פרסומים באמצעי תקשורת שונים ,לרבות פרסום באתרים
1055
יוטיוב ,פייסבוק

כח
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 .7שיחה פרטית ברשת הפייסבוק  -האם דברים שנכתבו בשיחה
פרטית ברשת "הפייסבוק" על-ידי עורכת-דין  -הנתבעת על חברתה
למקצוע  -התובעת ,דברים הפוגעים לכאורה בשמה הטוב של
התובעת ,הן כעורכת-דין והן כאדם ,ראויים לבוא בשערי בית-
המשפט ,או שמא ,עם שינוי העיתים ,ראוי שהתבטאויות
וירטואליות אלה יקבלו יחס שונה וייהנו מהגנות האמורות בחוק
1056
איסור לשון הרע או מהגנת "זוטי דברים"
 .8האם הנתבעים היו צריכים להסיר את הפרסום לאחר שהתקבלה
1061
1069

הבקשה להסרתו?
 .9פרסומים בקבוצה ב"פייסבוק" בעיצומה של מערכת בחירות
 .10פרסום לשון הרע ברשת האינטרנט וברשתות החברתיות בפרט,
1073
הוא פרסום מיוחד ,שאינו דומה לפרסום בעיתון ,לדוגמא
 .11טענות התובע כי בסרטון שהועלה לאתר  ,YouTubeישנם
1074

תכנים המהווים לשון הרע  -התביעה נדחתה
 .12יש לראות בקבוצת פייסבוק משום "אמצעי תקשורת" על פי
1075
הגדרת החוק ,המפנה לפקודת העתונות
1076
 .13הודעות דואר אלקטרוני
 .14אין בעובדה שפרסום כלשהו הועלה בתוך בעולם הוירטואלי,
כדי למנוע חיוב בעוולה של הוצאת לשון הרע

שער ג' :חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א1981-

1080
1081

פרק א' :מבוא

1081

פרק ב' :איסור הפגיעה בפרטיות (סעיף  1לחוק)

1083

כט

תוכן עניינים

1085
1085

פרק ג' :פגיעה בפרטיות מהי? (סעיף  2לחוק)
 .1כללי
 .2פגיעה בפרטיות " -צנעת החיים האישיים"  -סעיף  )11(2לחוק
1087
הגנת הפרטיות
1089
" .3של אדם"  -דרישת הזיהוי  -סעיף  )11(2לחוק הגנת הפרטיות
 .4פגיעה בפרטיות בשל הפצת סרטון מיני שצולם בטלפון סלולרי -
1091
הבקשה התקבלה בחלקה
 .5המערער עקב אחר קורבנותיו ופגע בפרטיותן והורשע  -הערעור
נדחה
 .6הפגיעה בחופש העיסוק אל מול הפגיעה בפרטיות  -הערעור
התקבל בחלקו
 .7המבקש חדר פעם אחר פעם לתיבת הדואר של המתלוננת ללא
רשות ,קרא את דברי הדואר ואף העביר את חלקם לאחרים -
הערעור נדחה
 .8זכות העיון של העורר בחלקים מחומר החקירה  -הערר נדחה
 .9הופעתם של "קישורים ממומנים" על לוח המודעות בו מופיע גם
אתר הפרסום של התובע ,אין בה כדי לפגוע בפרטיותו
 .10חוק הגנת הפרטיות כולל רשימה סגורה של מעשים שיש בהם

1092
1092

1093
1095
1096

משום פגיעה בפרטיות בהם לא ניתן לכלול איסור על-פירסום
1097
תצלום חזית ביתו של אדם
 .11פגיעה בפרטיות  -קובלנה פרטית בשל העלאת הודעות
1098
מוקלטות לאתר אינטרנט ללא רשות  -הנאשם זוכה
 .12פרסום באינטרנט של לשון הרע עולה כדי פגיעה בפרטיות (סעיף
1100
 2לחוק הגנת הפרטיות)

ל
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 .13פרסום תמונות עירום ללא רשות גם בחלוף  30שנה הינה
פגיעה בפרטיות (סעיף  2לחוק הגנת הפרטיות)
 .14יש להחיל דין מיוחד על עיתונאים באשר לדרכי הגעת מסמכים
חושפי שחיתויות לידם (סעיף  2לחוק הגנת הפרטיות)
 .15צילום אקט מיני והפצתו במרשתת הינו פגיעה בפרטיות (סעיף
 2לחוק הגנת הפרטיות
 .16צילום חושפני כאשר האובייקט אינו מודע בזמן אמת למעשים,
מהווה פגיעה בפרטיות
 . 17חשיפת זהותו של בלוגר אנונימי אינה מקימה הפרת של חובת
הפרטיות פרטיות
 .18טענת הנתבעים כי המידע המבוקש איננו רלוונטי וכי הוא מוגן
לפי חוק הגנת הפרטיות  -דחיית הטענה
 .19פרסום פרטים הנוגעים לצנעת הפרט אינן "עניין ציבורי",
ולפיכך אינם חוסים תחת הגנת "אמת בפרסום"
 .20פרסום תכנים משמיצים באינטרנט במסגרת בלוג המהווים
לשון הרע
 .21האם ניתן לקבל טענה כי פרסום כתבה נעשה בניגוד לרצון
בשעה שהטוען לכך לא ביקש להסירה לאלתר?

1101
1103
1104
1105
1106
1108
1109
1110
1111

 .22שימוש שלא כדין בתמונת אומן באתר האינטרנט של חברת
1113
הפקות שייצגה בעבר את האומן
 .23מפרסם אינו יכול לרחוץ בנקיון כפיו רק מאחר ועשה שימוש
1114
בשירותיו של צד שלישי לצורך ביצוע הפרסום
 .24פרסום תמונות דוגמנות ללא הסכמת באתרים בעלי רמיזות
1115
מיניות הינה פגיעה בפרטיות

לא

תוכן עניינים

 .25פרסום דברים כנגד אדם בדף פרופיל של חבר אחר מהווים לשון
הרע
 .26פרסום פרטיה של אישה בניגוד לרצונה באתרי היכרויות ובאתר
אירוטי הינה פגיעה מהותית וקשה בפרטיותה
 .27הכפשת אדם במסגרת בלוגר אנונימי באינטרנט הינה לשון הרע
 .28חוק הגנת הפרטיות נועד למנוע פגיעה ברגשותיו של אדם ולא
פגיעה כלכלית
 .29תנאי מקדמי לקיום עילת תביעה בגין פרסום תמונה בעילת
לשון הרע וחוק הגנת הפרטיות הוא כי ניתן לזהותה
 .30העתקת חומר חסוי ממחשב על-ידי עובד ללא רשות ותוך ניצול
גישה שניתנה לו לצורך עבודתו הינה פגיעה קשה בפרטיות
 .31תוכנת מעקב אחרי העובדים התחומה לשעות העבודה ולצורך
לגיטימי של העסק אינה מהווה פגיעה בפרטיות
 .32פרסום מצב רפואי של אדם אינו מהווה עניין ציבורי ואינו
חוסה תחת הגנת "הבעת דעה" ו"אמת בפרסום"
 .33התנהגות תובע בחוסר תום-לב אינה מצדיקה שלילה מוחלטת
של פיצוי ,דבר אשר יהווה "פרס" לנתבעת אך היא מצדיקה את
הפחתת הפיצוי

1116
1117
1118
1118
1119
1120
1121
1123

1123

 .34פרסום אמרה בפורום מצומצם המתייחסת ישירות ליושרו של
אדם בכל הקשור לעיסוקו והעלולה לפגוע בפרנסתו מהווה לשון
1124
הרע
 .35פרסומו של עניין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם או למצב
1125
בריאותו או להתנהגותו ברשות היחיד הינם פגיעה בפרטיות

לב

תוכן עניינים

 .36העתקת תוכן של מכתב או כתב אחר שלא נועד לפרסום או
שימוש בתכנו בלי רשות מאת הנמען או הכותב הינו מעשה המהווה
1126
פגיעה בפרטיות
 .37התקשרויות תכופות הן בגדר "הטרדה אחרת" על-פי חוק הגנת
1127
הפרטיות
 .38גניבת חומרי מחשב על-ידי התחזות ברשת האינטרנט הינה
1127
פגיעה בפרטיות
 .39איסור פרסום שמו של אדם על-ידי אחרים ברשתות האינטרנט
1128

למטרות פרסום מסחרי
 .40פרסום תמונות חושפניות שהכתוביות והכותרות הינן בעלות
1129
משמעות מינית זולה ובוטה הינה פגיעה קשה בפרטיות
 .41תנאי מעצר בית לאור מסוכנות העוררים ופגיעתם בפרטיות
1130
הקורבנות  -הערר התקבל בחלקו
 .42פגיעה בפרטיות  -כתבה באתר אינטרנט ופירסום תמונתו של
1131
המבקש ,מוהל שעבד ללא רישיון בתוקף  -הבקשה נדחתה
 .43פגיעה בפרטיות  -קובלנה פרטית בשל העלאת הודעות
מוקלטות לאתר אינטרנט ללא רשות  -הנאשם זוכה (סעיף  2לחוק
הגנת הפרטיות ,סעיף  1לחוק איסור לשון הרע ,סעיף  34לחוק
1133

העונשין)
 .44דוקטרינת הפורום הבלתי-נאות מאפשרת לבית-המשפט לבחור
שלא להפעיל את הסמכות המוקנית לו ,אם השתכנע כי קיים פורום
1135
אחר ,זר ו"טבעי" יותר להכרעה בסכסוך
1137
 .45סוגיית הטוקבקים כפגיעה בפרטיות ולשון הרע
 .46יש לבחון בפרסום את המשמעות שקורא או שומע סביר מייחס
1138
למילים נשוא התביעה

לג

תוכן עניינים

1140
1141
1142

 .47מטרד הפצת "דבר פרסומת'' מפר את חוק הגנת הפרטיות
 .48פגיעה בפרטיותו של המשתמש ברשת והטרדתו לעניין פרסומת
 .49עבירות שעניינן פגיעה בפרטיות
 .50תביעה לעניין תוכן אשר הועתק ופורסם בניגוד לחוק הגנת חוק
1144
הגנת הפרטיות
 .51הופעתם של "קישורים ממומנים" על לוח המודעות בו מופיע
1144
גם אתר הפרסום של התובע ,אין בה כדי לפגוע בפרטיותו
 . 52שמירת נתונים אישיים של מנויי אתר כהפרה של חוק הגנת
1145

הפרטיות

1147
1147

פרק ד' :הגדרת מונחים (סעיף  3לחוק)
 .1הדין
 .2פרטיותו של תאגיד הוחרגה מפורשות בסעיף  3לחוק .הזכות
לפרטיות הינה זכות עמומה אשר מהותה משתנה בהתאם לחברה
1147
הספציפית ולמטריה המשפטית
1149
 .3עתירה לתיקונו של סעיף  3לחוק הגנת הפרטיות
פרק ה' :פגיעה בפרטיות  -עוולה אזרחית (סעיף  4לחוק)

1151

פרק ו' :פגיעה בפרטיות  -עבירה (סעיף  5לחוק)

1153

פרק ז' :מעשה של מה בכך (סעיף  6לחוק)

1155

לד

תוכן עניינים

פרק ח' :הגנה על הפרטיות במאגרי מידע ומאגרי מידע (סעיפים 7
עד 17ט לחוק)
 .1הדין
 .2תנאי שכר ופרישה הינם בגדר "ענייניו הפרטיים של אדם"
 .3סעיף  )2(7פרשנות
 .4תכליתו של חוק הגנת הפרטיות הוא להתמודד עם התרחבות
האיסוף והריכוז של מידע בידי גורמים ציבוריים ופרטיים (סעיפים
 7 ,2ו 8 -לחוק הגנת הפרטיות)

1157
1157
1166
1166

1167

 .5הרשעה פלילית בעבירות הגנה על הפרטיות  -פרשת הסוס
הטרויאני (סעיפים 8 ,7 ,5 ,3 ,2א 20 ,18 ,ו 31 -לחוק הגנת
1171
הפרטיות)
 .6שירותים ואפשרויות פרסום שלא עומדים בתנאי הגנת הפרטיות
1173
(סעיפים  5 ,4 ,2 ,1ו 7 -לחוק הגנת הפרטיות)
 .7עבירה של רישום מאגר מידע ושימוש בו  -הערעורים התקבלו
בחלקם (סעיפים  7ו 8 -לחוק הגנת הפרטיות ,סעיף  4לחוק
1175
המחשבים)
 .8הפגיעה בפרטיות אל מול חופש העיסוק בשל "מפתוח" אתר
אינטרנט על-ידי מנועי חיפוש אינטרנטיים המפרסם פסקי-דין -
1176

העתירה התקבלה (סעיף  7לחוק הגנת הפרטיות)
 .9על-אף שחוק נתוני תקשורת ,פוגע בזכות החוקתית לפרטיות,
1179
הוא חוקתי  -העתירות נדחו
 .10פגיעה בפרטיות  -החזקת מאגר נתונים בניגוד לחוק  -הנאשם
1180
הורשע (סעיפים  7ו 8 -לחוק הגנת הפרטיות)
1181
 .11הגנה על מאגרי מידע לפי חוק הגנת הפרטיות

לה

תוכן עניינים

 .12חובת ההנמקה הדרושה לעיון בתיקי בית-המשפט והזכות
1182
החוקתית לפרטיות  -העתירה נדחתה
 .13יש ליידע אדם לקבלת מידע כל עוד המידע עליו נאסף ומוחזק
1183
במאגר (סעיף  11לחוק הגנת הפרטיות)
 .14מבקש מידע חייב להודיע למוסר המידע את המטרה שלשמה
1184
מבוקש המידע ולמי יימסר המידע (סעיף  11לחוק הגנת הפרטיות)
 .15חוק הגנת הפרטיות כלל אינו דורש קבלת הסכמתו של הלקוח
לעשיית שימוש במידע .כל שנדרש הוא להודיע ללקוח על כך שאין
חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ועל המטרה לשמה נועדה
קבלת המידע (סעיף  11לחוק הגנת הפרטיות)
 .16הן חוק חופש המידע והן חוק הפרטיות מסייגים זכותו של אדם
לקבל מידע או לעיין בו בהגבלות שונות (סעיפים  13ו13 -א לחוק
הגנת הפרטיות)
 .17מרמה ,הפרת אמונים וגילוי מידע סודי על-ידי עובד המשטרה -
הנאשם הורשע (סעיף  16לחוק הגנת הפרטיות ,סעיף  284לחוק
העונשין)
 .18רשימת חברי הסתדרות המורים הנמצאים במאגר  -העברתם
 .19הסכם פשרה  -ייצוגית  -רשימת נבדקים במבדקי התאמה

1191
1192
1193

 .20רישום במאגרי המידע  -סעיפים  9-8לחוק

1193

1187

1189

1213
1213

פרק ט' :הגנות  -הגנות מה הן (סעיף  18לחוק)
 .1כללי
 .2ככל שזכות הגנת הפרטיות אינה מוחלטת זכות זו כפופה
למגבלות המוטלות על-ידי חופש הביטוי וזכויות נוספות (סעיפים ,2
1216
 6ו 18 -לחוק הגנת הפרטיות)

לו

תוכן עניינים

 .3תחולתה של הגנה מכוח חוק הגנת הפרטיות טעונה בירור עובדתי
1218
(סעיף  18לחוק הגנת הפרטיות)
 .4חשיפה מקרית לדוא"ל  -מקימה טענת הגנה מכוח סעיף 18ג2
1219
לחוק
1221
 .5הגנת סעיף 18ב 2לחוק
פרק י' :הגנות  -פטור (סעיף  19לחוק)

1223
1225
1225

פרק י"א :הגנות  -נטל ההוכחה (סעיף  20לחוק)
 .1כללי
 .2סעיף  20לחוק מציב אף הוא את מבחן מידתיות וסבירות
1226
הפגיעה ,כמדד לחזקת תום-הלב
1226
 .3סעיף  20לחוק מסייע בהערכת תום-הלב
1226
 .4דחייתה של טענה על-פי סעיף  18לחוק
פרק י"ב :הגנות  -הפרכה של טענות הגנה (סעיף  21לחוק)

1229

פרק י"ג :הגנות  -הקלות (סעיף  22לחוק)

1231

פרק י"ד :מסירת מידע או ידיעות מאת גופים ציבוריים (סעיפים
 23עד 23ז לחוק)
 .1הדין
 1.1סעיפים  23עד 23ז לחוק
 1.2תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי
העברת מידע בין גופים ציבוריים) ,התשמ"ו1986-

לז

1233
1233
1233
1235

תוכן עניינים

 1.3תקנות הגנת הפרטיות (קביעת מאגרי מידע הכוללים מידע שלא
1239
לגילוי) ,התשמ"ז1987-
 .2האיזון בין זכות הציבור לדעת ,לבין החשש לפגיעה בזכות
הפרטיות של נחקרים במשטרה  -הערעור התקבל בחלקו (סעיף 13
לחוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) ,סעיף  9לחוק חופש
1240
המידע)
 .3זכאות הציבור לדעת ,מכוח הוראות חוק חופש המידע ,על
הסדרי כופר שעורכת רשות המסים ,עם חייבים במס ,במסגרתם
משלמים האחרונים לרשות כופר כסף בתמורה לכך שלא יינקטו
נגדם הליכים פליליים בגין עבירות מס שבוצעו על-ידם  -הערעור
1242
התקבל
 .4בחינת זכאות נאשם ,לעיין בגיליונות הרישום הפלילי של כל עד
המעיד מטעם התביעה בעניינו ללא מגבלה  -הערעור התקבל בחלקו
1245
(סעיפים 23 ,23ב ו23 -ג לחוק הגנת הפרטיות)
 .5קופת חולים איננה חוסה תחת המושג "גוף ציבורי" (סעיף )1(23
1246
לחוק)
פרק ט"ו :דין המדינה (סעיף  24לחוק)

1251

פרק ט"ז :מות הנפגע (סעיף  25לחוק)

1253

פרק י"ז :התיישנות (סעיף  26לחוק)
 .1הדין

1255
1255

לח

תוכן עניינים

 .2עוולה אזרחית בגין העתקת מידע אישי-פרטי תוסדר באמצעות
חוק הגנת הפרטיות ,ואילו עוולה אזרחית בגין העתקת מידע שהוא
בגדר סוד מסחרי תוסדר באמצעות חוקים אחרים (סעיפים ,4 ,3 ,2
1255
 26ו 29 -לחוק הגנת הפרטיות)
 .3התיישנות עילה לפי חוק הגנת הפרטיות (סעיף  26לחוק הגנת
1258
הפרטיות)
פרק י"ח :החלת הוראות מחוק איסור לשון הרע (סעיף  27לחוק)

1263
1263

 .1הדין
 .2הנטל על מבקש איסור הפרסום הוא ניכר ושעליו להוכיח
שהפגיעה בו היא מהותית ושיש בה כדי לבסס את איסור הפרסום
1263
(סעיפים  2ו 27 -לחוק הגנת הפרטיות
פרק י"ט :ראיות על-שם רע ,אופי או עבר של אדם (סעיף 28
1267
לחוק)
1267
 .1הדין
1267
 .2ראיות לגבי אופיו של אדם
1271
1271

פרק כ' :צווים נוספים (סעיף  29לחוק)
 .1הדין
 .2פגיעה בפרטיות בשל פרסום כתבה חושפנית ללא ידיעת התובעת
1271
 התביעה התקבלה בחלקה (סעיפים  2ו 29 -לחוק הגנת הפרטיות) .3חוק הגנת הפרטיות מסמיך את בית-המשפט להורות על איסור
הפצת החומר הפוגע או השמדתו (סעיפים  4ו 29 -לחוק הגנת
1273
הפרטיות)

לט

תוכן עניינים

 .4עוולה אזרחית בגין העתקת מידע אישי-פרטי תוסדר באמצעות
חוק הגנת הפרטיות ,ואילו עוולה אזרחית בגין העתקת מידע שהוא
בגדר סוד מסחרי תוסדר באמצעות חוקים אחרים (סעיפים ,4 ,3 ,2
1274
 26 ,6ו 29 -לחוק הגנת הפרטיות)
פרק כ"א :פיצוי בלא הוכחת נזק (סעיף 29א לחוק)
 .1הדין
 .2התערבות בית-משפט של ערעור בפסיקת הפיצוי

1279
1279
1279

פרק כ"ב :אחריות בשל פרסום בעיתון (סעיף  30לחוק)
 .1הדין
 .2אופיה של הטלת האחריות על-פי סעיף  30לחוק

1285
1285
1285
1287
1287

פרק כ"ג :אחריות של מדפיס ומפיץ (סעיף  31לחוק)
 .1הדין
 .2העתקה של מסמכים חסויים ופרסום מסמך חסוי באינטרנט -
1287
הערר נדחה (סעיפים  31ו 34 -לחוק הגנת הפרטיות)
 .3הרומן שפרסם המערער ,התברר כספר אוטוביוגרפי הפוגע
בפרטיותה של המשיבה ,עליה התבססה העלילה  -הערעור נדחה
(סעיפים  18 ,2ו 31 -לחוק הגנת הפרטיות ,סעיף  12ו 15 -לחוק
1289
איסור לשון הרע)
פרק כ"ד :עונשין בעבירות של אחריות קפידה (סעיף 31א לחוק)
 .1הדין

מ

1291
1291

תוכן עניינים

 .2חלופות מעצר לעוררים שהואשמו בעבירות פליליות הקשורות
לשימוש בתוכנת מחשב ,ופגעו בפרטיות הקורבנות  -הערר התקבל
(סעיפים  5 ,2ו31 -א לחוק הגנת הפרטיות)
 .3החזקת מאגר מידע לא חוקי
 .4עולה אזרחית בנוסף לעבירה פלילית
 .5ניהול מאגר לא מורשה
 .6קבצי מחשב כמסמך לצורך "זיוף"

1292
1293
1294
1295
1296

פרק כ"ה :עוולה בנזיקין (סעיף 31ב לחוק)

1299
1303
1303
1303
1306

פרק כ"ו :חומר פסול לראיה (סעיף  32לחוק)
 .1הדין
 .2חומר פסול והגנת סעיף  18לחוק
 .3שימוש בחומר פסול שהושג תוך פגיעה בפרטיות
 .4חיסיון מטעמים של פגיעה בפרטיות הינו חייסון יחסי ולא
1311
מוחלט
פרק כ"ח :תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע
שמחוץ לגבולות המדינה) ,התשס"א2001-

1313

פרק כ"ט :תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין
1315
בערעור על סירוב לבקשת עיון) ,התשמ"א1981-

שער ד' :חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
פרק א' :מבוא

1319
1319

מא

תוכן עניינים

פרק ב' :זכות הפרט לקבל מידע  -חוק ותכליות
 .1כללי
 .2חוק חופש המידע
 .3תכליות לעקרון חופש המידע
 .4הזכאות למידע והמסננות שיש לצלוח

1323
1323
1324
1324
1326

פרק ג'" :מהפכת השקיפות"  -הבסיס הרעיוני לחיוב במסירת
1329
מידע
1329

 .1זכות למידע במסגרת דיני תאגידים
 .2המידע המצוי בידי נושאי המשרה  -האם מדובר במידע פרטי או
1330
ציבורי?
1331
 .3זכות למידע מאמונאים  -מידע פרטי
1334
 .4זכות למידע מהרשויות  -מידע שבידי הרשות
פרק ד' :חופש המידע (סעיף  1לחוק)
 .1כללי
 .2כנגד זכות הציבור לדעת כיצד מיושם "נוהל גילוי מרצון" ומה
הישגיו ברשות המיסים ,עומד האינטרס הציבורי שבקיום הליכים

1339
1339

1340

אלה (סעיפים  ,9 ,8 ,7 ,1ו 13 -לחוק חופש המידע)
 .3הזכות למידע היא זכות בעלת "אופי חוקתי" ובין תכליותיה
המרכזיות ,אם לא העיקרית שבהן ,מתן אפשרות בידי הציבור
לפקח על פעולות השלטון (סעיפים  13 ,10 ,9 ,8 ,1ו 17 -לחוק חופש
1340
המידע)

מב

תוכן עניינים

 .4האיזון בין זכות הציבור לדעת ובין תכלית החיסיון של זכויות
החולה אינו בלתי-סביר ואינו מקים עילה להתערבותו של בית-
1340
המשפט
 .5האינטרס הציבורי בגילוי המידע המבוקש גובר על הפגיעה
בפרטיות של מועמד למשרת דירקטור בחברה ממשלתית אשר נפסל
1340
על-ידי הוועדה (סעיפים  8 ,1ו 9 -לחוק חופש המידע)
1340
 .6איזון בין שקיפות שלטונית והזכות לחופש המידע
1341
1341
1342

פרק ה' :הגדרות (סעיף  2לחוק)
 .1הדין
 .2כללי
 .3חשיפת נתונים בדבר היתרים שניתנו להאזנת סתר על-ידי
1343
שירותי הבטחון הכללי
פרק ו' :ממונה (סעיף  3לחוק)

1353

פרק ז' :פרסום רשימת הרשויות הציבוריות (סעיף  4לחוק)

1355

פרק ח' :דו"ח תקופתי (סעיף  5לחוק)

1357
1359
1359

פרק ט' :הנחיות מינהליות וחוקי עזר (סעיף  6לחוק)
 .1הדין
 .2סירוב העברת המידע אינו עולה בקנה מידה אחד עם האינטרס
1359
הציבורי (סעיפים 6א ו 9 -לחוק חופש המידע)

מג

תוכן עניינים

 .3שאלת חובת הפרסום באתר האינטרנט של חוזים שנכרתו
1359
בהתאם להחלטה של מועצת מקרקעי ישראל
 .4חובת הרשות המינהלית למסור מידע לפי חוק חופש המידע,
כוללת גם את החובה לפרסם את הזכות לקבלתו באתר אינטרנט
1361
שלה (סעיפים  7-6לחוק חופש המידע)
פרק י' :מידע על איכות הסביבה (סעיף 6א לחוק)

1363
1365
1365
1365
1366

פרק י"א :נוהל הגשת בקשות והטיפול בהן (סעיף  7לחוק)
 .1הדין
 1.1סעיף  7לחוק
 1.2תקנות חופש המידע ,התשנ"ט1999-
 .2הזכות לקבלת המידע מאפשרת ,בין השאר ,פיקוח וביקורת על
רשויות השלטון ויוצרת שקיפות ,אשר מחזקת את אמון הציבור
בפעילותן של הרשויות (סעיפים  14 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,1ו 17 -לחוק
1369
חופש המידע)
1369
 .3מידע לגבי התקשרות רשות ציבורית
 .4עתירה נגד ההחלטה להמציא מידע בדבר תכתובות הקשורות
לשימוש בקרקע תעשייתית בין העותרת חברה פרטית לבין רשות
1375
מקרקעין ישראל
פרק י"ב :דחיית בקשות במקרים מסויימים (סעיף  8לחוק)
 .1הדין

מד

1377
1377

תוכן עניינים

 .2אין בחשיפת המידע המבוקש כדי לקדם את העניין הציבורי
במידה העדיפה והגוברת על הטעמים של פגיעה בביטחון המדינה
וביחסי החוץ של המדינה (סעיפים  ,11 ,10 ,9 ,8 ,1ו 17 -לחוק חופש
1377
המידע)
 .3בקשות מידע לפי חוק חופש המידע בנוגע לבקשות לאישורי
יהדות וגיורים שנעשו בקהילות יהודיות בחו"ל (סעיף  8לחוק חופש
1378
המידע)
 .4חשיבות העברת תלושי שכר וטפסי  106של ראשי הועדות
1380

הממונות וגזבר המועצה (סעיפים  ,11-8 ,1ו 17 -לחוק חופש המידע)
 .5קבלת מידע אודות ניסויים בבעלי חיים שנערכים בישראל
1382
(סעיפים  17 ,9 ,8 ,1ו 20 -לחוק חופש המידע)
1385
1385
1386
1388

פרק י"ג :מידע שאין למסרו או שאין חובה למסרו (סעיף  9לחוק)
 .1הדין
 .2נסיבות ענייניות לסירוב למסירת מידע
 .3מהם המסמכים אשר נהנים מהגנת סעיף (9ב)( )6לחוק?
 .4השיקולים אשר על הרשות לשקול במסגרת סעיף (9ב)( )6לחוק
1389
חופש המידע
 .5דחיית עתירה לקבלת פרטי שיחות של ראש הממשלה עם בעליו
1391
של עיתון
 .6על-מנת לחסות תחת החריג הקבוע בסעיף (9א)( )1לחוק חופש
המידע שעניינו הגנה על מידע הנוגע ליחסי החוץ של המדינה יש
להצביע על "חשש" לפגיעה ביחסי החוץ (סעיפים 1392 ,11 ,10 ,9 ,8 ,1
 14 ,13ו 17 -לחוק חופש המידע)

מה

תוכן עניינים

 .7האיזון אותו יש לערוך במסגרת בקשה לגילוי מידע מסחרי סודי
לפי הוראות חוק חופש המידע שונה מהאיזון שיש לערוך במסגרת
בקשה לגילויו של מידע כאמור במסגרת הליך אזרחי (סעיף  9לחוק
1392
חופש המידע)
 .8מסירת מידע בהתאם לחוק חופש המידע אודות פעילותה של
המחלקה לחקירת שוטרים (סעיפים  11 ,10 ,9 ,8ו 13 -לחוק חופש
1392
המידע)
 .9אל מול תכליות מרחיבות של הוראת הסודיות עומדות תכליות
נוגדות שיש בהן כדי להוביל לעמדה פרשנית המצמצמת את היקף
1394
הסודיות (סעיפים  17 ,13 ,11 ,10 ,9 ,1ו 20 -לחוק חופש המידע)
 .10תחרות בין השיקול הביטחוני לבין השיקול המצדד במסירת
המידע על בעלי היתר כניסה לכנסת (סעיפים  ,10 ,9 ,8 ,2ו 17 -לחוק
1394
חופש המידע)
 .11כאשר המידע נוצר ברשות אחרת מזו שבה הוא מוחזק ושעה
שלרשות שיצרה את המידע סמכויות ייחודיות בעניין שאינן ניתנות
לאצילה  -יש לבחון אם מהותו של המידע תואם לאופיו ולתכליתו
של הגוף שבו הוא מצוי (סעיפים  11 ,9 ,8 ,7 ,2ו 14 -לחוק חופש
1395
המידע)
 .12כאשר מדובר במשאב ציבורי  -לא מדובר בנתונים כלכליים או
סוד מסחרי ,או שיטות מיוחדות של העותרות עצמן ,שהופכות
1395
לרכושן (סעיפים  9ו 13 -לחוק חופש המידע)
 .13מסירת נתוני אוניברסיטה בנוגע לתקציבי מחקר (סעיפים  9ו-
1396
 13לחוק חופש המידע)
1398
 .14חיוב המצאת מידע בנוגע להליך העסקת יועצים משפטיים

מו

תוכן עניינים

 .15חשש ברמה של וודאות קרובה לפגיעה ממשית באינטרס
1398
הציבורי להמשך קבלת מידע (סעיף  9לחוק חופש המידע)
 .16מידע אשר בגילויו יש חשש לפגיעה בבטחון המדינה ומידע אשר
1398
אין לגלותו על-פי כל דין (סעיף  9לחוק חופש המידע)
 .17ישנם טעמים שלא לגלות את המידע בנוגע לדו"חות שנערכו
בעקבות ביקורות שביצעה היחידה לפיקוח על בעלי רישיון
1398
במחלקת השקעות של הרשות לניירות ערך
 .27קבלת מידע בדבר מספר התיקים הפתוחים הנדונים בבית-
המשפט העליון ובבתי-המשפט המחוזיים ,תוך ציון משך הזמן
שחלף מאז נפתח כל תיק ,וזאת תחת שמות השופטים המטפלים
1400
(סעיף  9לחוק חופש המידע)
 .19השאלה שבין התנגשות בזכות לקבלת מידע מהרשות לבין
הצורך לאפשר לרשויות התביעה למלא את תפקידן ביעילות מבלי
1402
ש"יטבעו" בבקשות להעברת מידע
 .20גם אם למבקש המידע על-פי חוק חופש המידע ,ישנו אינטרס
כלכלי-מסחרי בחומר המבוקש בהיעדר הגבלה על-פי דין ,ברירת
1402
המחדל היא חשיפת המידע שבידי הרשות
 .21חיובה של רשות ציבורית בגדרן של חובות הגילוי לפי חוק חופש
המידע לגלות אודות פרטי התקשרות בין גורם שנותן שירות
לרשות ,לבין קבלן-משנה של אותו גורם (סעיף  9לחוק חופש
1403
המידע)
 .22רשות ציבורית לא תמסור מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות,
כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות אלא-אם-כן הגילוי מותר על-פי
1404
דין (סעיפים  9ו 13 -לחוק חופש המידע)

מז

תוכן עניינים

 .23תכתובות פנימיות או חומר חקירה אינם ניתנים לעיון מכוחו
1406
של חוק חופש המידע (סעיף  9ו 14 -לחוק חופש המידע)
 .24מעצם היות אדם אזרח או תושב המדינה קמה ועולה זכותו
לקבל מידע מרשויות ציבוריות ,שהמידע הציבורי נמצא ברשותן
1408
כנאמנות הציבור
1409
 .25יישומו של חוק חופש המידע על הרשות השופטת
פרק י"ד :שיקולי הרשות הציבורית (סעיף  10לחוק)

1411

 .1הדין
 .2כללי

1411
1411

פרק ט"ו :מסירת מידע חלקי ומסירת מידע בתנאים (סעיף 11
1415
לחוק)
1415
 .1הדין
1415
 .2כללי
פרק ט"ז :תחולה לגבי אדם שאינו אזרח או תושב (סעיף  12לחוק)

1417
1421
1421

פרק י"ז :הגנה על צד שלישי (סעיף  13לחוק)
 .1הדין
 .2פרסום שמות משתתפים  -פניה לקבלת הסכמתם  -קבלת
1421
הסכמת צד ג'
1423
 .3זכות הצדדים השלישיים (סעיפים  13ו 17 -לחוק חופש המידע)
 .4טענות נגד החלטה מינהלית חדשה (סעיפים  13 ,7ו 17 -לחוק
1425
חופש המידע)

מח

תוכן עניינים

 .5האיזון בין זכותו של בעל הדין להגיע לגילוי האמת ולעשיית צדק
1426
בעניינו ,מול הפגיעה בפרטיות צד שלישי שאינו צד לתובענה
 .6כנגד זכות הציבור לדעת כיצד מיושם "נוהל גילוי מרצון" ומה
הישגיו ברשות המיסים ,עומד האינטרס הציבורי שבקיום הליכים
1427
אלה (סעיפים  ,9 ,8 ,7 ,1ו 13 -לחוק חופש המידע)
 .7הזכות למידע היא זכות בעלת "אופי חוקתי" ובין תכליותיה
המרכזיות ,אם לא העיקרית שבהן ,מתן אפשרות בידי הציבור
לפקח על פעולות השלטון (סעיפים  13 ,10 ,9 ,8 ,1ו 17 -לחוק חופש
1428

המידע)
 .8על-מנת לחסות תחת החריג הקבוע בסעיף (9א)( )1לחוק חופש
המידע שעניינו הגנה על מידע הנוגע ליחסי החוץ של המדינה יש
להצביע על "חשש" לפגיעה ביחסי החוץ (סעיפים ,11 ,10 ,9 ,8 ,1
1429
 14 ,13ו 17 -לחוק חופש המידע)
 .9מסירת מידע בהתאם לחוק חופש המידע אודות פעילותה של
המחלקה לחקירת שוטרים (סעיפים  11 ,10 ,9 ,8ו 13 -לחוק חופש
1432
המידע)
 .10אל מול תכליות מרחיבות של הוראת הסודיות עומדות תכליות
נוגדות שיש בהן כדי להוביל לעמדה פרשנית המצמצמת את היקף
1434

הסודיות (סעיפים  17 ,13 ,11 ,10 ,9 ,1ו 20 -לחוק חופש המידע)
 .11גם אם למבקש המידע על-פי חוק חופש המידע ,ישנו אינטרס
כלכלי-מסחרי בחומר המבוקש בהיעדר הגבלה על-פי דין ,ברירת
1437
המחדל היא חשיפת המידע שבידי הרשות
פרק י"ח :סייגים לתחולת החוק (סעיף  14לחוק)
 .1הדין

מט

1439
1439

תוכן עניינים

 .2כללי

1440

פרק י"ט :דיוני הוועדה המשותפת (סעיף  15לחוק)

1443

פרק כ' :תיקון מידע (סעיף  16לחוק)

1445

פרק כ"א :עתירה לבית-המשפט (סעיף  17לחוק)
 .1הדין

1447
1447
1447
1449
1453

 .2תכליתו של סעיף (17ג) לחוק
 .3ה"מסננת" של סעיף (17ד) לחוק  -פרשנות
 .4זכות הצדדים השלישיים (סעיפים  13ו 17 -לחוק חופש המידע)
 .5טענות נגד החלטה מינהלית חדשה (סעיפים  13 ,7ו 17 -לחוק
1455
חופש המידע)
 .6תחרות בין השיקול הביטחוני לבין השיקול המצדד במסירת
המידע על בעלי היתר כניסה לכנסת (סעיפים  ,10 ,9 ,8 ,2ו 17 -לחוק
1456
חופש המידע)
פרק כ"ב :אגרות (סעיף  18לחוק)

1459

 .1הדין

1459
1459
1459
1463

 1.1סעיף  18לחוק
 1.2תקנות חופש המידע (אגרות) ,התשנ"ט1999-
 .2תקנות חופש המידע מחייבות תשלום אגרה בגין המידע

נ

תוכן עניינים

 .3רואי חשבון וזכאותם לקבל את המידע באמצעות תכנית שע"מ
המופעלת על ידם .שע"מ הינה יחידת סמך במשרד האוצר ,הכפופה
מינהלית לרשות המיסים ומספקת שירותי מחשוב לרשות המיסים,
1464
למינהל הכנסות המדינה וללקוחות חוץ
 .4מסירת מידע וחיוב מעל לאגרה הקצובה בתקנות מחמת שעות
1464
עבודה רבות
 .5פיצול בקשה למידע לשתי בקשות  -בסמכות ובשיקול-דעת
1464
הממונה
פרק כ"ג :שונות  -ביצוע ותקנות  -שמירת דינים  -תחילה
(סעיפים  21-19לחוק)
 .1הדין
 .2זכות העיון מכוח תקנות העיון או מכוח חוק חופש המידע
 .3קיומו של סעד חלופי לקבלת המידע במסלול של תקנות חופש
מידע אגרות

1470

פרק כ"ד :תקנות חופש המידע ,התשנ"ט1999-

1473

פרק כ"ה :תקנות חופש המידע (אגרות) ,התשנ"ט1999-

1477

1465
1465
1465

פרק כ"ו :תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה
1481
לעיון הציבור) ,התשס"ט2009-

נא

תוכן עניינים

כרך שלישי
חלק ה' :מחשבים ואינטרנט בזיקה לדיני הקניין
הרוחני (זכויות יוצרים ,פטנטים ומדגמים וסימני
מסחר)

1487

שער א' :זכויות יוצרים בעידן המחשבים והאינטרנט

1487

פרק א' :מבוא

1487

פרק ב' :דיני זכות יוצרים  -תכליות

1491

פרק ג' :מהותה של זכות היוצרים

1493

פרק ד' :רעיון וזכות יוצרים

1495

פרק ה' :העתקה  -פגיעה בזכות יוצרים

1503
1503

 .1כללי
 .2הפרת זכות היוצרים בתוכנת מחשב  -מהות ההגנה על תוכנת
1507
מחשב והיקפה
פרק ו' :נטל הראיה והוכחת ההפרה

1513

פרק ז' :מקוריות

1515

נב

תוכן עניינים

פרק ח' :זכות מוסרית

1517

פרק ט' :דוקטרינת ההפרה התורמת
 .1הדוקטרינה
 .2התנאים להכרה בהפרה תורמת

1529
1529
1533

פרק י' :דוקטרינת השימוש ההוגן

1539

פרק י"א :הגנת המפר התמים

1545

פרק י"ב :דוקטרינת מיצוי זכויות בינלאומית

1547

פרק י"ג :הגנת השימוש ההוגן  -כללי

1557

פרק י"ד :זכויות יוצרים ודיני התחרות

1561

פרק ט"ו :שימוש בלתי-ראוי בזכויות יוצרים

1569

פרק ט"ז :סמכות בתי-המשפט

1571

פרק י"ז :תוכנת מחשב וזכות יוצרים
 .1הדין
 .2הצעת החוק  -דברי הסבר
 .3ההלכה הפסוקה
 3.1בעלות על תוכנת מחשב

1575
1575
1576
1576
1576

נג

תוכן עניינים

 3.2תוכנת מחשב  -דוגמה לסיפוח יצירה ספרותית שאינה
נחשבת ליצירה ספרותית קלאסית היא תוכנת המחשב
 3.3המבחן המשפטי בהפרת זכות יוצרים בתוכנה משפטית
 3.4האם מעגל מודפס יחשב כיצירה?
 3.5הגנה על שלבי פיתוח התוכנה
 3.6מידת ההוכחת ביסוס פגיעה בזכות יוצרים
 3.7העתקת חוברות הדרכה והוראות הפעלה אותם יצרה
התובעת

1577
1577
1577
1578
1578
1579
1580
1581
1582
1582
1583
1583
1584

 3.8האיזון בין דיני זכות יוצרים לדיני התחרות
 3.9תוכנת מחשב כיצירה ספרותית
 3.10העתקת תוכנה על כל שלביה
 3.11ביטול הסכם מכירת זכות יוצרים בתוכנה
 3.12זכות היוצרים איננה מגינה על רעיון  -עתקת תוכנה
 3.13פגיעה בזכות יוצרים ,קביעת פיצויים ללא הוכחת נזק
 3.14צו מניעה ודמי נזק על הפרת זכות יוצרים בתוכנה
 3.15המשך שימוש בתוכנות שהקימה העותרת עבור
1584
העיריה על-אף שכבר איננה מספקת שירות עבורה
1585
 3.16זיוף רשיונות להפצת תוכנות ,והעתקת סימן מסחרי
 3.17תוכנת הפעלה למרכזיות טלפון
 3.18משחקי וידאו ומחשב

1586
1586
1589

פרק י"ט :אינטרנט וזכויות יוצרים
 .1אתר אינטרנט  -אין באתר התובעת מאפיינים ,שיש בהם כדי
1589
להצביע על יחודיות כלשהי
 .2הקלות בשימוש בחומרים מוגנים באתרי אינטרנט מצריכים מתן

נד

תוכן עניינים

הגנה משמעותית לבעל הזכויות
 .3המונחים המופיעים במודעה הם פרי יצירתם של המפרסמים
 .4תביעה להפרת זכות יוצרים וקניין רוחני באתר האינטרנט
 .5הזכות המוסרית ביצירה שנעשתה על-ידי התובע כעובד במהלך
עבודותו אצל בנתבעת ,מוקנית לעובד
 .6העתקת מלל המופיע באתר
 .7העתקת מתכונים מאתר אינטרנט
 .8העתקת עיצוב אתר אינטנט

1590
1590
1591
1592
1592
1593
1593
1595
1595
1595
1596
1596

פרק כ' :חוק זכות יוצרים ,התשס"ח2007-
 .1פרשנות  -סעיפים  2-1לחוק זכות יוצרים
 1.1הדין
 1.2מקום הפרסום לראשונה
 1.3ההלכה הפסוקה
 1.3.1יצירה אומנותית  -אדריכלות -בניין או מבנה
1596
אדריכלות כיצירה אומנותית
1599
 1.3.2תכנית אדריכילות כיצירה אומנותית
1599
 1.3.3צילום
 1.3.4יצירה ספרותית
 1.3.5תוכנת מחשב
 1.3.6המבחן המשפטי בהפרת זכות יוצרים
 1.3.7האם מעגל מודפס יחשב כיצירה?
 1.3.8הגנה על שלבי פיתוח התוכנה
 1.3.9מידת ההוכחת ביסוס פגיעה בזכות יוצרים
 1.3.10שיטת לימוד

נה

1600
1600
1600
1601
1601
1602
1602

תוכן עניינים

 1.3.11תרשימים ותכניות בהליך יצרני
 1.3.12מערך אב לייצור מעגל חשמלי מודפס
 1.3.13תרגום תמליל סרט
 1.3.14דברי פרסומת ותעמולה
 1.3.15יצירה אומנותית
 1.3.16אומנות שימושית
 1.3.17שלט
 1.3.18לוחות וליקוטים

1603
1603
1603
1604
1604
1605
1605
1606

 1.3.19מוצר אופנה
 1.3.20עיצוב אותיות
 1.3.21הצגה פומבית
 .2תנאים לקיומה של זכות יוצרים
 .3סעיף  4לחוק זכות יוצרים
 3.1הדין
 3.2ההלכה הפסוקה
 3.2.1מבחן המקוריות
 3.2.2העתקת יצירה פונקציונלית
 3.2.3מאמרים

1606
1606
1606
1607
1607
1607
1607
1607
1608
1609

 3.2.4זכויות יוצרים בלוחות משחקים
 .4סעיף  5לחוק זכות יוצרים
 4.1הדין
 4.1.1סעיף 7ב לפקודת זכויות יוצרים
 4.2ההלכה הפסוקה
 4.2.1דוקטורינת האיחוד ומבחן הבחירה

1609
1611
1611
1611
1611
1611

נו

תוכן עניינים

 4.2.2זכויות יוצרים ברעיון ,שיושם על-ידי גורם
אחר שאינו הוגה הרעיון
 4.2.3זכות יוצרים בנתונים אודות מקומות עבודה
 .5סעיף  6לחוק זכות יוצרים
 5.1הדין
 5.2ההלכה הפסוקה
 5.3תדפיס של תקן ישראלי רשמי או שאינו רשמי ועיונם
 .6סעיף  7לחוק זכות יוצרים

1612
1612
1613
1613
1613
1613
1613

 6.1הדין
 .7סעיף  8לחוק זכות יוצרים
 7.1הדין
 7.2הלכה הפסוקה
 .8סעיף  9לחוק זכות יוצרים
 .9סעיף  10לחוק זכות יוצרים
 .10מהות זכות היוצרים  -סעיף  11לחוק זכות יוצרים
 10.1הדין
 10.2ההלכה הפסוקה
 10.2.1העתקת החלק המהותי של היצירה

1613
1614
1614
1614
1615
1615
1615
1615
1616
1616

 10.2.2בלעדיות על זכות היוצרים ליוצר
 10.2.3ביצוע פומבי
 10.2.4שימוש הוגן ביצירה לשם סקירה עיתונאית
 .11סעיף  12לחוק זכות יוצרים
 11.1הדין
 11.2ההלכה הפסוקה
 11.2.1העברת עותק תלת-מימדי לעותק דו-מימדי

1616
1616
1617
1617
1617
1618
1618

נז

תוכן עניינים

1618
1618
1618
1618
1619
1620
1620
1620

11.2.2
 .12סעיף  13לחוק זכות יוצרים
 .13סעיף  14לחוק זכות יוצרים
 13.1הדין
 13.2ההלכה הפסוקה
 .14סעיף  15לחוק זכות היוצרים
 14.1הדין
 14.2ההלכה הפסוקה
 14.2.1העמדת יצירה לרשות הציבור ברשת
האינטרנט
 14.2.2הבדל בין העמדה לרשות הציבור באינטרנט
לבין "הזרמה" באמצעות רשת האינטרנט
 14.2.3הפרת העמדה לרשות הציבור
 .15סעיף  16לחוק זכות יוצרים
 15.1הדין
 15.2ההלכה הפסוקה
 .16סעיף  17לחוק זכות יוצרים
 .17שימושים מותרים  -סעיף  18לחוק זכות יוצרים

1620
1621
1621
1621
1621
1621
1622

 17.1הדין
 17.2ההלכה הפסוקה
 17.2.1שימוש ביצירה במרחב המומחשב
 17.2.2שימוש למטרות חינוכיות
 .18סעיף  19לחוק זכות יוצרים
 18.1הדין
 18.2ההלכה הפסוקה

1622
1623
1623
1623
1623
1623
1624

נח

1620

תוכן עניינים

 18.2.1הגדרת שימוש מותר
 18.2.2בחינת פרסום שיהיה בבחינת "שימוש
הוגן"
 18.2.3שימוש הוגן של מזמין יצירה אדריכלית
 18.2.4שימוש הוגן ברשת האיטרנט
 18.2.5ההבדל בין סקירה להעתקה
 18.2.6חשיבות היסטורית של יצירה אל מול
זכויות יוצרים
 18.2.7יצירת קובץ מחשב כשימוש הוגן
 18.2.8הרצאה
 18.2.9יצירה מעותקת שיכולה להוות תחליף
ליצירה המקורית
 18.2.10העלאת טענה בדבר שימוש לא הוגן
 .19סעיף  20לחוק זכות יוצרים
 19.1הדין
 19.2ההלכה הפסוקה
 .20סעיף  21לחוק זכות יוצרים
 20.1הדין

1624
1624
1625
1625
1625
1625
1626
1626
1626
1626
1627
1627
1627
1627
1627
1627
1628
1628
1628

 20.2ההלכה הפסוקה
 .21סעיף  22לחוק זכות יוצרים
 21.1הדין
 21.2הלכה פסוקה
 21.2.1הצגת תמונה של דגם אדרכלי באתר
1628
אינטרנט
1628
 21.2.2שימוש אגבי בתמונה בכתבה בטלויזיה

נט

תוכן עניינים

1629
1629
1629
1629
1629
1630
1631
1631

 .22סעיף  23לחוק זכות יוצרים
 22.1הדין
 22.2ההלכה הפסוקה
 .23סעיף  24לחוק זכות יוצרים
 23.1הדין
 23.2ההלכה הפסוקה
 .24סעיף  25לחוק זכות יוצרים
 .25סעיף  26לחוק זכות יוצרים

1631
1631
1632
1632
1632
1632
1632
1632

 25.1הדין
 25.2ההלכה הפסוקה
 .26סעיף  27לחוק זכות יוצרים
 26.1הדין
 26.2ההלכה הפסוקה
 .27סעיף  28לחוק זכות יוצרים
 27.1הדין
 27.2ההלכה הפסוקה
 .28סעיף 28א לחוק זכות יוצרים  -התאמת יצירה לאדם עם
1633
מוגבלות
 .29סעיף  29לחוק זכות יוצרים  -ביצוע פומבי במוסדות חינוך
 .30סעיף  30לחוק זכות יוצרים  -שימושים מותרים בספריות,
בארכיונים ובגופים אחרים
 .31סעיף  31לחוק זכות יוצרים
 .32סעיף  32לחוק זכות יוצרים
 32.1הדין
 32.2ההלכה הפסוקה

ס

1634
1635
1635
1636
1636
1636

תוכן עניינים

1637
1637
1637
1637

 .33בעלות בזכות יוצרים  -סעיף  33לחוק זכות יוצרים
 33.1הדין
 33.2ההלכה הפסוקה
 33.2.1הגנה על תקליט
 33.2.2זכויות יוצר של מי שמוריד מרשת
1637
האינטרנט תוכנה
1637
 33.2.3זכויות יוצרים של מצולם בתמונה
1638
 .34סעיף  34לחוק זכות יוצרים
 34.1הדין
 34.2ההלכה הפסוקה
 34.2.1בעלות על יצירת עובד
 34.2.2בעלות על תוכנת מחשב
 34.2.3בעלות על צילום
 .35סעיף  35לחוק זכות יוצרים
 35.1הדין
 35.2ההלכה הפסוקה
 35.2.1זכות צילום ראשונים בשרטוטים ובתכניות
 35.2.2זכות בעלים ראשונה בתמונות

1638
1638
1638
1638
1638
1639
1639
1639
1639
1639

 .36סעיף  36לחוק זכות יוצרים
 .37סעיף  37לחוק זכות יוצרים
 37.1הדין
 37.2ההלכה הפסוקה
 37.2.1התניית בעלות
 37.2.2הגשת תביעה להפרת זכויות יוצרים
 37.2.3העברת בעלות בחפץ

1640
1640
1640
1640
1640
1641
1641

סא

תוכן עניינים

 .38סעיף  38לחוק  -תקופת זכות היוצרים
 38.1הדין
 38.2ההלכה הפסוקה
 .39סעיף  39לחוק זכות יוצרים
 39.1הדין
 39.2ההלכה הפסוקה
 .40סעיף  40לחוק זכות יוצרים
 .41סעיף  41לחוק זכות יוצרים

1641
1641
1641
1642
1642
1642
1642
1643

 .42סעיף  42לחוק זכות יוצרים
 .43סעיף  43לחוק זכות יוצרים
 .44סעיף  44לחוק זכות יוצרים
 .45סעיף  45לחוק זכות יוצרים  -זכות מוסרית
 45.1הדין
 45.2ההלכה הפסוקה
 45.2.1הזכות מוסרית והעברתה
 45.2.2מעמדה של הזכות המוסרית
 45.2.3שימוש הוגן
 45.2.4הזכות לקרדיט

1643
1643
1643
1644
1644
1645
1645
1645
1645
1645

 45.2.5תקופת הזכות המוסרית והגנתה
 45.2.6זכות מוסרית ביצירה אדריכלית
 45.2.7זכות מוסרית של עובד
 .46סעיף  46לחוק זכות יוצרים
 46.1הדין
 46.2ההלכה הפסוקה
 46.2.1הזכות המוסרית

1645
1646
1646
1646
1646
1646
1646

סב

תוכן עניינים

1647
1647
1648

 46.2.2הזכות לשלמות
 46.2.3הפרת הזכות לשלמות היצירה
 46.2.4היסוד הראשון ,סילוף
 46.2.5היסוד השני ,פגיעה בכדי לפגוע בכבוד או
1648
בשמה הטוב של היצירה
1649
 46.2.6מבחן הסייג הסביר
1649
 46.2.7זכות ההורות
 46.2.8אבחנה בין זכות מוסרית לייחוס יצירה
לבין זכות שיצירה לא תסולף
 46.2.9שימוש הוגן כפגיעה בזכות המוסרית
 46.2.10תביעה בגין הפרת זכות לשלמות היצירה
 .47סעיף  47לחוק זכות יוצרים  -הפרה ותרופות
 47.1הדין
 47.2ההלכה הפסוקה
 47.2.1האבחנה בין הפרה ישירה להפרה עקיפה
 47.2.2הפרה ראשית
 47.2.3הפרה משנית
 47.2.4הפרה עקיפה
 47.2.5פעולות אשר יהוו הפרת זכות יוצרים
 47.2.6תביעה על רקע הפרת זכות יוצרים
 47.2.7אחריות גורם ביניים
 47.2.8דוקטורינת האשם התורם
 .48סעיף  48לחוק זכות יוצרים
 48.1הדין
 48.2ההלכה הפסוקה

סג

1650
1650
1651
1651
1651
1651
1651
1651
1652
1652
1652
1652
1653
1653
1653
1653
1654

תוכן עניינים

 48.2.1גיבוש הפרת עקיפה
 48.2.2החזקת עותק בחלוף הרישיון
 48.2.3אחריות משווק העותקים המפרים
 48.2.4הפצת ויבוא עותקים
 .49סעיף  49לחוק זכות יוצרים
 49.1הדין
 49.2ההלכה הפסוקה
 49.2.1החוק הישן אל מול החוק החדש

1654
1654
1655
1655
1655
1655
1655
1655

 49.2.2חשיבות זכות היוצרים והשמירה עליה
 49.2.3אחריות בעל המקום
 49.2.4הפרת זכויות יוצרים
 49.2.5אחריות המבצע של הצגה פומבית
 .50סעיף  50לחוק זכות יוצרים
 50.1הדין
 50.2ההלכה הפסוקה
 50.2.1הרקע להפרת זכות מוסרית
 50.2.2השיקולים המנויים בסעיף
 50.2.3טענת הסבירות

1656
1656
1656
1656
1657
1657
1657
1657
1657
1658

 50.2.4נטל הוכחת טענת הסבירות
 50.2.5אחריות המרשה עשיית פעולה פוגענית
 50.2.6חובת איזון בין זכות היוצרים
 50.2.7תום-לב בעשיית פעולה ביצירה
 50.2.8יצירה פונקציונלית
 50.2.9הנהוג בענף
 .51סעיף  51לחוק זכות יוצרים

1658
1658
1658
1659
1659
1659
1659

סד

תוכן עניינים

 51.1הדין
 51.2ההלכה הפסוקה
 51.2.1הפרה עקיפה של זכות מוסרית
 51.2.2חובת הידיעה
 .52סעיף  52לחוק
 52.1הדין
 52.1.1ההלכה הפסוקה
 .53סעיף  53לחוק זכות יוצרים

1659
1660
1660
1660
1660
1660
1660
1661

 53.1הדין
 53.2ההלכה הפסוקה
 53.2.1האבחנה בין סעד זמני לצו קבוע
 53.2.2שיקולים למתן צו מניעה קבוע
 53.2.3שיקולים למתן צו מניעה זמני
 .54סעיף  54לחוק
 54.1הדין
 54.2ההלכה הפסוקה
 54.2.1צירוף בעל זכות היוצרים לתביעה
 54.2.2תשלום אגרות על-ידי תובע פורמלי

1661
1661
1661
1661
1661
1662
1662
1662
1662
1662

 54.2.3תביעת בעל רישיון ייחודי בגין הפרה
 54.2.4הוכחת רישיון ייחודי
 54.2.5תביעת משווק בגין הפרה
 .55סעיף  55לחוק זכות יוצרים
 55.1הדין
 55.2ההלכה הפסוקה
 55.2.1זכות תביעה בגין הפרה לאחר מות היוצר

1663
1663
1663
1663
1663
1664
1664

סה

תוכן עניינים

 55.2.2תקופת התיישנות
 55.2.3הגדרת קרוב משפחה
 .56סעיף  56לחוק זכות יוצרים
 56.1הדין
 56.2ההלכה הפסוקה
 56.2.1פסיקה לפני תיקון החוק
 56.2.2תחולת החוק החדש
 56.2.3גובה סכום הפיצוי
 56.2.4הבאת נקודות ייחוס לעיני בית-המשפט
בקביעת הפיצוי
 56.2.5מבחן אובייקטיבי של סבירות הפגיעה
בכבודו של אדם
 56.2.6מסכת אחת של מעשים
 56.2.7הגדרת "מסכת אחת של מעשים"
 56.2.8גובה הפיצוי
 56.2.9סדרת צילום כ"מסכת אחת של מעשים"
 56.2.10הפרת זכות יוצרים ביצירות שונות
 56.2.11פיצוי בגין קולאז'

1664
1664
1664
1664
1665
1665
1665
1665
1666
1666
1667
1667
1667
1667
1668
1668
1668
1668
1668
1668
1669

 56.2.12התחשבות בנסיבות של סכסוך עסקי
 56.2.13ייבוא יצירה ממדינה אחרת
 56.2.14השתהות בהגשת תביעה
 56.2.15הפחתת הנזק-תשלום מיידי
 56.2.16רווח מפרסום
 56.2.17הפרת זכות מוסרית על-ידי חברה
1669
מבוססת

סו

תוכן עניינים

 56.2.18תום-לב
 56.2.19בחירה בפיצויים סטטוטוריים
 .57סעיף  57לחוק זכות יוצרים
 57.1הדין
 57.2הלכה פסוקה
 .58סעיף  58לחוק זכות יוצרים
 58.1הדין
 58.2ההלכה הפסוקה

1669
1669
1670
1670
1670
1670
1670
1670

 58.2.1הגדרת המפר התמים
 58.2.2תקנת השוק והגנת המפר התמים
 58.2.3הגנת המפר התמים לגוף העוסק ביצירות
 58.2.4בורות אינה שוות ערך לתמימות
 58.2.5הוכחת הפרה תמימה
 58.2.6קביעת הסעד
 58.2.7נטל הוכחת הפרה תמימה
 58.2.8טענות בעד הגנה תמימה
 .59סעיף  59לחוק זכות יוצרים
 59.1הדין

1670
1671
1671
1671
1671
1672
1672
1672
1672
1672

 59.2ההלכה הפסוקה
 .60סעיף  60לחוק זכות יוצרים
 60.1הדין
 60.2ההלכה הפסוקה
 .61סעיפים  63-61לחוק זכות יוצרים  -עונשין
 61.1הדין
 61.2ההלכה הפסוקה

1673
1673
1673
1673
1674
1674
1675

סז

תוכן עניינים

1675
1675
1676
1676
1676
1678

 61.2.1סעיף (61ד) לחוק החדש
 61.2.2סעיף  62לחוק זכות יוצרים  -נטל ההוכחה
 61.2.3אחריות על נושא משרה
 .62סעיפים  67-64לחוק זכות יוצרים  -הוראות שונות
 62.1הדין
 62.2ההלכה הפסוקה
 62.2.1סעיף  64לחוק החדש  -אזכור שם היוצר
1678
ליד היצירה
 62.2.2סתירת חזקה
 62.2.3סעיף  65לחוק החדש -הודעה למנהל המכס
 62.2.4המצאת כתבי בי-דין לתושב השטחים
 62.2.5תחולת סעיף  68לחוק החדש
 62.2.6הוראות מעבר לסעיף  68לחוק החדש
 62.2.7סעיף  69לחוק החדש
 62.2.8סעיף  73לחוק החדש
 .63סעיפים  78-77לחוק
 63.1הדין
 63.2הלכה הפסוקה
 63.2.1תחולת הוראת סעיף  77לחוק זכות
היוצרים
 63.2.2יום תחולת החוק החדש
 63.2.3קביעת יום יצירת היצירה
 63.2.4יצירה שנוצרה לפני תחולת החוק-סעיף
התחולה
 63.2.5סוגי יצירות

סח

1678
1678
1679
1679
1679
1679
1680
1680
1680
1681
1681
1681
1682
1682
1682

תוכן עניינים

 63.2.6זכות תביעה בגין פעולה ביצירה
 63.2.7עשיית פעולה לפני כניסת החוק החדש
 63.2.8יצירה שנוצרה לאחר יום תחולת החוק
 63.2.9תביעה לפי הדין הישן  -אבחנה בין הדין
החדש לדין הישן
 63.2.10זכאות לפיצוי
 63.2.11מדגם
 63.2.12תרופות בגין הפרה

1682
1683
1683
1683
1684
1684
1684

 63.2.13תקופת התיישנות
 .14בעלות ביצירה

1684
1685

פרק כ"א :מתן חשבונות ובירור חשבונות
 .1תביעה למתן חשבונות
 .2חקירות או חשבונות
 .3מתן חשבונות מכוח סעיף  15לחוק עוולות מסחריות
 .4ההלכה הפסוקה

1687
1687
1689
1690
1691

פרק כ"ב :דוגמאות

1693
1693
1693

 .1מבוא
 .2בידור ,מוסיקה ותקליטים
 2.1הרשאה להשמעה פומבית ושידור של מוזיקה
1693
המוקלטת בישראל
 2.2בחינת הזכות להשמעה פומבית לפי הסכם שנחתם בין
1694
הצדדים
1695
 2.3מוסיקה הפרת זכות יוצרים והסכמים

סט

תוכן עניינים

1697
1698
1698

 .3זיוף דיסקים
 .4סרטים
 4.1תסריט אשר נכתב במשותף
 4.2אירוע ספורט ,כשלעצמו ,אינו מהווה נושא לזכות
1699
יוצרים
1699
 4.3סרט קולנוע .צו מניעה זמני
 4.4סרט דוקומנטרי .יצירה טלויזיונית והאם עובדות
1700
היסטוריות מוגנות?
 4.5רישיון בלעדי להציג ולהפיץ סרט .העברת זכות יוצרים
שביושר
 4.6תרגום תמלילו של סרט .בכל תרגום יש משום יצירה
מקורית
 4.7שימוש בדמות מתוך סרט
 4.8שימוש בסצנות מן הסרטים ובדמותו של צ'פלין
 4.9זכות יוצרים מול חופש היצירה האמנותית
 .5ספרים ,סיפור ,הרצאות
 5.1פיצויים בשל הפרה ומתן חשבונות
 5.2סעיף  )2(2לחוק זכות יוצרים1911 ,
 5.3המנוח הוא בעל הזכות האמיתי .לא הוכח כי המנוח
העביר אי פעם את זכויותיו במלואן או בחלקן למישהו
אחר
 5.4צו מניעה זמני .מאזן הנוחיות .הרצאות אוניברסיטאות
 5.5צו מניעה זמני .פתיחת ספרי חשבונות והנהלת
הפנקסים .עיכוב ביצוע .ספרי הוראה
 5.6כינוי ספרותי אינו יצירה

ע

1700
1701
1701
1702
1703
1704
1704
1704

1705
1706
1706
1706

תוכן עניינים

 5.7צמצום זכויות הפרט לטובת זכויות הציבור ליהנות
מחידושי רעיונות
 5.8דרכי הפיצוי האפשריות בהפרת זכות יוצרים
 5.9תמלוגים מהווים הכנסה בפירות .הזכות עצמה
משמשת מקור להכנסה כזו .פיצויים על פגיעה בזכות
יוצרים  -סיווגם
 5.10הסכמה כי לא תהיינה לו לתובע כל תביעה לשכר
סופרים או שכר מחבר או זכות סופרים מהכנסות הספר
 5.11זכות יוצרים בעבודת עריכה של פסקי-דין .בקשה
למתן צו מניעה זמני
 5.12זכות יוצרים בזכרונות שנרשמו מפי אדם
 5.13פיצויים בגין הפרת זכויות יוצרים  -נזק שלא הוכח
 5.14הפרת זכות יוצרים על-ידי בעל בית דפוס
 5.15זכויות יוצרים במהדורה מעודכנת של ספר
 5.16מדריכי דיור  -האם הם יצירה ספרותית מקורית
הראויה להגנה על-פי החוק?
 5.17טענה לזכויות יוצרים בספר משפטי
 5.18כשבוחנים יצירה ספרותית ,מידת המקוריות הנדרשת

1707
1707

1708
1708
1708
1709
1709
1710
1710
1710
1711

משתנה ממקרה למקרה ,ויכולה להיות מועטה ואפילו
1711
חסרת ערך
 5.19זכות היוצרים היא אגד של זכויות אשר כוללות את
1712
זכות הפרסום וההפצה ,התרגום ,ועוד זכויות אחרות
 5.20מערכי השיעור שהוכנו עבור הנתבעת  1מהווים
"יצירה ספרותית" מקורית הזכאית להגנה של זכות
1713
יוצרים

עא

תוכן עניינים

 5.21ככל שהיצירה חשובה יותר ,חדשנית יותר ,ויחודית
יותר ,תגדל הנטיה לראות בהעתקתה או בחיקויה משום
1714
תחרות בלתי-הוגנת
 5.22סעיף  )3(9לאמנת ברן כולל את המונח העתקה ,כאשר
1714
מונח זה משמעותו יצירת יצירה זהה ליצירה המקורית
1715
 5.23הטלת אחריות אישית
 5.24סעיף  )1(6לחוק זכות יוצרים 1911 ,קובע בין הסעדים
להם יהיה זכאי בעל זכות היוצרים שזכותו הופרה ,סעד
של מתן חשבונות
 5.25מרגע שבוטל ההסכם לפיו הועברה זכות היוצרים מן
הנפגע למפר ,קמה חובתו המיידית של המפר להשיב את
זכות היוצרים לנפגע
 5.26העובדה שהמבקש השתמש בדמותו הגרפית של דונלד
דאק  -רובה ככולה מספיקה להתגבשות יסוד ההעתקה
 .6פרסום ,פרסומת ותעמולה
 6.1האם הפרסומים שפורסמו באתר התובעת ובידיעון,
הם "יצירה ספרותית" כמשמעות הדבר בחוק זכות יוצרים
 6.2לשם הוכחת מוניטין נדרש תובע להוכיח מעין "זיהוי

1716

1717
1718
1718
1718

אוטומטי" הקיים בקרב הציבור בינו לבין המוצר או
1719
השירות אותו הוא מספק
 6.3המצגת ,שיצרה התובעת ,מקיימת את שלושת
המבחנים :מבחן המקור ,מבחן ההשקעה ומבחן
1720
היצירתיות
1721
 6.4האם שלט פרסום הינו יצירה מקורית?

עב

תוכן עניינים

 6.5דברי פרסומת ותעמולה עשויים להיות יצירה ספרותית
ובלבד שלא יהיו סיסמאות בלבד
 6.6הפרת זכות יוצרים  -ההגנה שעומדת לנתבע על-פי
סעיף  8לחוק
 6.7דחיית בקשה לצו מניעה משיקול של מאזן הנוחיות -
טענה לזכות יוצרים בשם
 6.8בקשה לאיסור פרסום והפצה של עלון המפר זכות
יוצרים
 .7שידורי רדיו וטלויזיה
 7.1תובע המבקש להוכיח את זכותו ביצירה ,חייב להוכיח
מאפיינים רלוונטיים שיראו מהי היצירה ,אילו מאמצים
הושקעו ביצירתה וכדומה
 7.2שידורי ספורט הוכרו כבעלי זכויות יוצרים
 7.3הצגת תכניות טלויזיה במקלט שבמלון  -הצגה פומבית.
שידורים לאורחי המלון
 7.4האם העברת שידורי רדיו לחדרים בבתי מלון הינה
השמעה פומבית שיש בה לפגוע בזכויות יוצרים של מחברי
מוסיקת התקליטים ששודרו?
 7.5תכנית טלויזיה ,שאלת קיומה של זכות יוצרים בשם
התכנית ובפורמט שלה
 7.6זכויות יוצרים של שידור טורניר טניס
 7.7מכוח בעלות בזכויות יוצרים זכאים בעלי הזכויות
לדמי שידור חוזר מן הגורם המשדר
 7.8סעיף  )2( 5לחוק זכות יוצרים1911 ,
 7.9יצירה דרמטית

עג

1721
1722
1722
1723
1723

1723
1724
1725

1725
1726
1726
1727
1727
1728

תוכן עניינים

 7.10הקרנת משחקי כדורגל
 7.11הקרנת סדרת תכניות ללא קבלת אישור מן התובעת
וללא ידיעתה
 .8מחזמר והצגות
 8.1זכות יוצרים בפזמון
 8.2חיקוי המאורעות הדרמטיים ושל הסידור התיאטרוני
ביצירה ,מהווה הפרה של זכות היוצרים
 8.3זכותם של הבמאים כבעלי זכויות יוצרים ביצירה
 8.4תביעת אלמנה בגין זכויות יוצרים במערכונים שכתב
בעלה ז"ל
 .9אדריכלות  -תכניות בניה
 9.1שימוש בתכניות אדריכליות בדרך של פרסום באתר
האינטרנט מהווה הפרה של זכויות היוצרים
 9.2שימוש בתשריטים של מבנה קיים ,שנבנה על-פי
הזמנה ,לצורך קבלת היתר להרחבתו ,אין בו כדי להשפיע
על ערכם או על השוק הפוטנציאלי שלהם
 9.3זכות יוצרים ארכיטקטונית אינה צריכה למנוע הקמת
בניינים שכבר החלה בנייתם

1728
1729
1730
1730
1730
1731
1731
1732
1732

1732
1733
1733

 9.4הבניין כביטוי מקורי לרעיון האדריכל
 9.5אם המשיב רשאי לשנות את צורתו הפנימית של הבניין
1734
מבלי שהצורה החיצונית נפגמת
 9.6שינוי בתכנית בניין של אדריכל לאחר שחלקה כבר
1735
נבנה על-ידי אדריכל אחר
 9.7בניין כמעשה אמן אדריכלי  -האם שינוי בבניין מהווה
1735
פגיעה בזכות יוצרים של מתכננו?

עד

תוכן עניינים

 9.8האם שינוי הבניין ושיפוצים בו מהווים פגיעה בזכות
יוצרים
 9.9בית-המשפט קבע כי הנתבעת לא הפרה זכויות יוצרים
של התובעים .הקיר נאה ומיוחד ,אך בית-המשפט לא
שוכנע כי מדובר "במעשה אמן אדריכלי"
 9.10הפרת זכויות יוצרים של תכניות אדריכליות
 .10תוכנת מחשב
 10.1העתקת חוברות הדרכה והוראות הפעלה אותם יצרה

1736

1736
1737
1737
1737
1738
1740
1740
1741
1741
1742
1742

התובעת
 10.2האיזון בין דיני זכות יוצרים לדיני התחרות
 10.3תוכנת מחשב כיצירה ספרותית
 10.4העתקת תוכנה על כל שלביה
 10.5ביטול הסכם מכירת זכות יוצרים בתוכנה
 10.6זכות היוצרים איננה מגינה על רעיון  -עתקת תוכנה
 10.7פגיעה בזכות יוצרים ,קביעת פיצויים ללא הוכחת נזק
 10.8צו מניעה ודמי נזק על הפרת זכות יוצרים בתוכנה
 10.9המשך שימוש בתוכנות שהקימה העותרת עבור
1743
העיריה על-אף שכבר איננה מספקת שירות עבורה
 10.10זיוף רשיונות להפצת תוכנות ,והעתקת סימן מסחרי
 10.11תוכנת הפעלה למרכזיות טלפון
 10.12משחקי וידאו ומחשב
 .11תרשימים ותכניות למוצרים טכניים שונים
 11.1הפרת זכות יוצרים בתרשימים ותכניות בהליך יצרני
 11.2הפרת זכות יוצרים בדגם של מיטה
 11.3זכות יוצרים על קופסאות חשמל

עה

1743
1744
1745
1745
1745
1746
1746

תוכן עניינים

 .12מאמרים ,כתבות ,צילומים ,תמונות
 12.1האם קיימת זכות יוצרים בכתבה מסוג ראיון
עיתונאי?
 12.2צילום בכלל ,ואף צילום תיעודי בפרט עשוי להיות
"יצירה אומנותית" המוגנת
 12.3שימוש הוגן ביצירה
 12.4צילום עיתונאי דוקומנטארי עשוי להיחשב כיצירה
אומנותית שזכאית להגנה
 12.5בשימוש הוגן ,אין חובה על המשתמש לקבל היתר
מבעל זכויות היוצרים
 12.6טענת זמר כי הופרו זכויותיו הכלכליות והמוסריות
 12.7צילום יהווה בדרך-כלל מושא ראוי לזכויות יוצרים
 12.8האם התמונה הספונטנית הינה מושא לזכות יוצרים?
 12.9פרסום הצילומים ללא אזכור שמו של התובע
 12.10הזכות המוסרית בתמונה מאחר ובאחת הפעמים
בהן שודרה התמונה ,לא הוצג השם באופן מלא
 12.11רישיון לפרסום בדרך של התנהגות
 12.12האם צילום דוקומנטרי הינו יצירה אמנותית?
 12.13עבודות צילום נכללות בגדר יצירת אמנות לצורך
סעיף  1לחוק זכות יוצרים
 12.14למדען נתונה זכות יוצרים על עבודתו
 12.15צילום תמונות  -הפרת זכויות יוצרים
 12.16צילומים שהורדו מאתר אינטרנט ופורסמו באתר
אינטרנט אחר
 12.17פיצויים גין שימוש מפר בצילומים

עו

1747
1747
1748
1749
1750
1750
1752
1752
1753
1754
1754
1755
1755
1756
1756
1757
1757
1758

תוכן עניינים

1758
1759

 .13העתקת קסטות וידיאו
 .14לוגו  -אותיות
 14.1עיצוב הלוגו אינו כלל רעיון של התובע או פרי
1759
מחשבתו
 14.2שאלת קיומה של זכות יוצרים באותיות שעוצבו על-
1760
ידי סופר סת"ם
1760
 .15מוצרי אופנה
1760
 15.1מוצר אופנה כיצירה אומנותית
 15.2הפרת זכות יוצרים באביזרי לבוש
 15.3ניתן להכיר גם בהפרה של סימן מסחרי מ"אותו
הגדר"
 .16אתר אינטרנט
 16.1אין באתר התובעת מאפיינים ,שיש בהם כדי להצביע
על יחודיות כלשהי
 16.2הקלות בשימוש בחומרים מוגנים באתרי אינטרנט
מצריכים מתן הגנה משמעותית לבעל הזכויות
 16.3המונחים המופיעים במודעה הם פרי יצירתם של
המפרסמים ולא של המבקשת
 16.4תביעה להפרת זכות יוצרים וקניין רוחני באתר
האינטרנט
 16.5הזכות המוסרית ביצירה שנעשתה על-ידי התובע
כעובד במהלך עבודותו אצל בנתבעת ,מוקנית לעובד
 16.6העתקת מלל המופיע באתר
 16.7העתקת מתכונים מאתר אינטרנט
 16.8העתקת עיצוב אתר אינטנט

עז

1761
1761
1762
1762
1763
1763
1764
1765
1765
1766
1766

תוכן עניינים

1767

 .17משחקי ילדים
 17.1צעצועים זכו בפסיקה בארץ ובחו"ל להגנה כיצירות
1767
אומנותיות
1768
 17.2מקורות ההגנה על זכותו של יוצר על יצירתו
1768
 .18הרצאות
1769
 .19עלון רפואי
1769
 .20ציורים
1770
 .21כתבי טענות
 21.1זכות יוצרים בכתבי בית-דין
 21.2העתקת כתבי טענות
 21.3תביעה כספית בגין הפרת זכויות יוצרים בכתב טענות
 21.4העתקת חוות-דעת
 21.5יצירות קריוקי
 21.6עיצוב גרפי
 21.7צילומים המתעדים פרוייקטים בתחום הנדל"ן

1770
1771
1771
1772
1773
1773
1774

שער ב'" :סימני מסחר" בעידן המחשבים והאינטרנט

1777

פרק א' :מבוא

1777

פרק ב' :הגישות השונות

1779

פרק ג' :המבחנים לקיומו של דמיון מטעה

1783

פרק ד' :הפרת סימן מסחר ללא סכנת הטעיה
 .1כללי

1787
1787

עח

תוכן עניינים

 .2החריגים
" 2.1שימוש אמת"
" 2.2פרסומת השוואתית"

1789
1789
1791

פרק ה' :מצב של שימוש בסימן זהה ומצב של שימוש בסימן
1795
דומה
פרק ו' :ההגנה על סימן מסחר מוכר

1799

פרק ז' :נפקות הרישום של סימן המסחר

1801

פרק ח' :אבחנה בין ארבעה שמות המשמשים במסחר ,לפי מידת
1803
ההגנה המוענקת להם
פרק ט' :היאבד סימן מסחר מאופיו המבחין?

1807

פרק י' :תחרות בין הטוענים לזכות בסימן המסחר

1811

פרק י"א :תום-לב

1813

פרק י"ב :רישום מקביל של סימנים

1815

פרק י"ג :הגנת השימוש בשם

1817

פרק י"ד :סימני מסחר " -ייבוא מקביל"

1823

עט

תוכן עניינים

" .1המסגרת הנורמטיבית"
" .2בין המותר לאסור"
 .3משפט השוואתי  -ריבוי הגישות
 .4העילות  -עילת ה"דילול" ו"גניבת העין"
 .5השיווק באינטרנט והשאלה של שמות מתחם

1823
1827
1841
1853
1858

פרק ט"ו :אתרי אינטרנט  -שיווק ופרסום  -שמות מיתחם
 .1כללי

1869
1869

 .2קטגוריות בכל הנוגע לשימוש בסימני מסחר מוגנים במסגרת
שמות מיתחם לצרכים מסחריים
 .3חשיבות שם המיתחם
 .4שימוש בסימני מסחר כ"מילות מפתח"
 .5שימוש בסימן מסחר במסגרת אתר אינטרנט ותביעה בגין הפרת
זכות קניין בסימן
 .6משחק מקוון  -אפליקציות  -אפליקצית פיסבוק
 .7שימוש באתרי אינטרנט להפרת סימן מסחר
 .8רישום סימני מסחר  -תצוגת מסך  -איפון
 .9ניהול חשבונות באמצעות האינטרנט  -בקשה לרישום סימן
מסחר

1870
1890
1891
1892
1911
1920
1931
1943

שער ג' :פטנטים בעידן המחשבים והאינטרנט

1951

פרק א' :מבוא

1951

פרק ב' :פרשנותו של הפטנט

1955

פ

תוכן עניינים

פרק ג' :נטל ההוכחה

1959

פרק ד' :בדיקת תוקפו של פטנט

1961

פרק ה' :תנאים לכך שאמצאה תהא כשירת פטנט

1963

פרק ו' :הפרת הפטנט

1965

פרק ז' :הייבוא המקביל וזכות הפטנט :עיקרון המיצוי הלאומי
1969
והבינלאומי
פרק ח' :חוק הפטנטים ,התשכ"ז1967-
 .1פרשנות  -סעיף  1לחוק הפטנטים
 1.1הדין
 1.2כללי
 1.3תיקון תשנ"ח
" 1.4ניצול האמצאה"
 .2כשירות לפטנט  -סעיפים  3-2לחוק הפטנטים

1971
1971
1971
1972
1973
1977
1977
1977
1977
1978
1979
1979

 2.1הדין
 2.2כללי
 2.3הוכחת "יעילות"
 2.4ההלכה הפסוקה
 2.4.1חידוש והתקדמות אמצאתית
 2.4.2קבלת תביעה בגין עילה של הפרת פטנט
1979
ועילה של עשיית עושר ולא במשפט

פא

תוכן עניינים

 2.4.3פטנטים בתחום התוכנה
 2.4.4תיאור בלתי-מספיק של האמצאה אינו אלא
היבט אחר של הטענה כי האמצאה חסרת תועלת
 2.4.5חיבור של אלמנטים ידועים עשוי לתת
תוצאה אשר תהיה ראויה להגנה כפטנט
 .3סעיפים  6-4לחוק הפטנטים
 3.1הדין
 3.2כללי

1979
1979
1979
1979
1979
1980
1982

 3.3הלכה פסוקה
 3.3.1לבעל הפטנט מוקנית מכוח חוק הפטנטים
1982
הגנה קניינית
 3.3.2ההגנה המוענקת לבעל הפטנט חלה לא רק
כלפי הפרה מילולית של האמור בו ,אלא גם כלפי
נטילת עיקר האמצאה הגלומה בפטנט ,כלומר
1982
התוכן והמהות שלה
 3.3.3אי-התקדמות המצאתית ואי-פירוט דרכי
1983
ביצוע הרעיון
 3.3.4תביעת המערער בגין הפרת פטנט על-ידי
המשיב נדחתה בנימוק שהפטנט אינו תקף מכיוון
1983
שאין בו "ניצוץ אמצאתי"
 3.3.5צעד המצאתי  -כתנאי להכרה באמצאה
1983
ככשירת פטנט
 3.3.6תביעה על הפרת פטנט והגנה של אי-תקפות
1983
הפטנט

פב

תוכן עניינים

 3.3.7עילת הגנה כי האמצאה איננה "כשירת
פטנט" ,עליה לכלול חידוש והתקדמות המצאתית
1983
לצורך רישום פטנט
 3.3.8התקדמות המצאתית בעיני בעל המקצוע
1983
הממוצע
 3.3.9נוהג כללי יש להוכיח בראיות רבות וטובות,
במיוחד כאשר מבקשים להוכיח "נוהג" שבא
לסתור אזהרות מפורשות וליצור נורמת התנהגות
שהיא ,על פניה ,פסולה
 3.3.10בכל הנוגע לתקפותו של הפטנט ,לאחר
שנרשם ,רובץ נטל ההוכחה על הצד הטוען לאי-
תקפות הפטנט
 .4סעיף  7לחוק הפטנטים
 4.1הדין
 4.2כללי
 .5סעיפים  10-8לחוק הפטנטים
 5.1הדין
 5.2כללי
 .6ההליכים למתן פטנט -בקשת פטנט  -סעיפים  34-11לחוק
הפטנטים
 6.1הדין
 6.2סעיפים  13-12לחוק הפטנטים
 6.3מועד הגשת הבקשה  -טענת התיישנות
 6.4כוחו הראייתי של פנקס הפטנטים ומועד הגשת
הבקשה

פג

1984

1984
1984
1984
1984
1985
1985
1986
1989
1989
1999
2000
2001

תוכן עניינים

2002
2002
2002
2002

" 6.5פטנט בחירה"
" 6.6עיקר האמצאה"
 6.7הלכה פסוקה
 6.7.1דרישת דיות התיאור
 6.7.2הגדרת עיקר האמצאה היא עניין משפטי,
2002
ועל בית-המשפט להכריע בכך על-סמך התביעות
2002
 6.8סעיף  16לחוק הפטנטים
2003
 6.9בדיקה  -סעיף  17לחוק הפטנטים
 6.10הפרת הוראות סעיף  18לחוק  -אי-גילוי הפרסומים
 6.11עילות ההתנגדות  -סעיף  31לחוק הפטנטים
 6.12הליך ההתנגדות
 .7מתן הפטנט  -הדין  -סעיפים  43-35לחוק הפטנטים
 7.1הליך תיקון לאחר שניתן פטנט
 7.2טענת "תוקף" העומדת לנתבע
 .8פטנט מוסף  -סעיפים  48 -44לחוק הפטנטים
 8.1הדין
 8.2סעיף  44לחוק הפטנטים
 8.3בקשה שסורבה

2004
2004
2005
2006
2008
2008
2009
2009
2010
2010

2012
 .9בקשות בינלאומיות  -סעיפים 48א48-יג לחוק הפטנטים
2012
 9.1הדין
2017
 9.2בקשה בינלאומית
2018
" 9.3מבחן האמצעים הסבירים"
 .10סעיף  49לחוק הפטנטים  -זכויות בעל הפטנט וסייג לניצול 2019
הפטנט
2019
 10.1סעיף  49לחוק הפטנטים

פד

תוכן עניינים

2020
2022

 10.2כללי
 10.3חוק הפטנטים מול "תקנת השוק"
 10.4דוקטרינת ההפרה התורמת בהפרת פטנט ו"מזיקים
2022
במשותף"
2025
 10ההלכה הפסוקה
2025
 10.1פטנט אינו מקנה זכות חיובית
 10.2בפטנט של מוצר יש לכלול את המוצר עצמו ,את
התכשיר המשתמש בחומר נשוא הפטנט ואת השיטה בה
מופעל התכשיר
 10.3פירוש התביעות שבפטנט דרוש על-מנת לקבוע מהו
"עיקר האמצאה"
 10.4הפרת פטנט
 .11סעיפים  51-50לחוק הפטנטים
 11.1הדין
 11.2כללי
 .12סעיפים  55-53לחוק הפטנטים
 .13תשלום אגרות  -תנאי לתוקף והחזר תוקף  -סעיפים 63-56
לחוק הפטנטים

2028

 13.1הדין
 13.2אגרת חידוש  -אחריות הרשם
 13.3תנאים לפרסום  -סעיף  60לחוק הפטנטים
 13.4פקיעת הפטנט והחזר תוקף
 .14סעיף  64לחוק הפטנטים
 .15הארכת תקופת הגנה  -סעיפים 64א64-יז לחוק הפטנטים
 15.1הדין

2028
2029
2031
2031
2032
2033
2033

פה

2025
2025
2025
2025
2025
2026
2027

תוכן עניינים

 15.2כללי
" 15.3פטנט ייחוס"  -סעיף 64א לחוק הפטנטים
 15.4סעיף 64ד( )3לחוק הפטנטים
 .16תיקון הפטנט  -סעיפים  72-65לחוק הפטנטים
 16.1הדין
 16.2כללי
 16.3טעות סופר  -מהי?  -סעיף  66לחוק הפטנטים
 .17ביטול או מחיקת פטנט לפי בקשת בעל הפטנט  -סעיפים 73-

2041
2042
2045
2046
2046
2048
2049

73א לחוק הפטנטים
 17.1הדין
 17.2כללי
 .18ביטול פטנט לפי בקשת מי שאינו בעל הפטנט  -סעיפים 73ב 75 -
לחוק הפטנטים
 18.1הדין
 18.2כללי
 .19סעיף  76לחוק הפטנטים  -חזקת בעלות
 19.1הדין
 19.2כללי

2050
2050
2051
2051
2051
2052
2054
2054
2054

 .20סעיפים  81-77לחוק הפטנטים
 20.1הדין
 20.2כללי
 .21סעיפים  83-82לחוק הפטנטים
 21.1הדין
 21.2כללי
 .22סעיפים  88-84לחוק הפטנטים

2054
2054
2055
2055
2055
2056
2057

פו

תוכן עניינים

2057
2058
2059
2059
2059

 22.1הדין
 22.2כללי
 .23סעיפים  93-89לחוק הפטנטים
 23.1הדין
 23.2כללי
 .24הסמכויות הדרושות להגנת המדינה -סעיפים  98-94לחוק
2060
הפטנטים
2060
 24.1הדין
 .25סמכויות בדבר אמצאות הנוגעות לאנרגיה הגרעינית  -סעיפים
 111-99לחוק הפטנטים
 .26הוראות כלליות  -סעיפים  115-112לחוק הפטנטים
 .27הגבלת זכויות בעל פטנט או ביטולן בשל טובת הציבור -
סעיפים 128-116
 27.1הדין
 27.2כללי
 27.3תיאוריית "טרגדיית ההמונים" ודיני הפטנטים
 27.4מונופולין סטטוטורי לפי חוק הפטנטים
 .28ביטול פטנטים בשל טובת הציבור  -סעיפים  130-129לחוק
הפטנטים
.29סעיפים  132-131לחוק הפטנטים
 29.1הדין
 29.2כללי
 29.3הקניית סמכות לרשם  -פניית עובד "חוטא"
 29.4פרשנות המונח "עובד" בסעיף  132לחוק

פז

2062
2065
2066
2066
2069
2070
2071
2074
2074
2074
2075
2075
2077

תוכן עניינים

 29.5אמצאתו של קבלן עצמאי איננה בבחינת אמצאת
שירות
 29.6הלכה פסוקה
 29.6.1פרשנות התיבה "עקב השירות"
 29.6.2התנאים אשר דרושים על-מנת שאמצאה
תקום לקניינו של המעביד
 29.6.3אמצאה של עובד שהומצאה במהלך
עבודתו ,תהא שייכת למעביד ,אלא-אם-כן הוסכם

2077
2079
2079
2079

אחרת בין הצדדים
 29.6.3אמצאה שהעובד הגיע אליה עקב שירותו
ובתקופת שירותו ,הינה קניין המעביד
 .30סעיפים  141-133לחוק הפטנטים
 30.1הדין
 30.2כללי
 30.3סמכותה של הוועדה לדון במחלוקת ,במצב בו
לכאורה נשללה בהסכם זכות העובד לתמלוגים בקשר עם
אמצאת שירות  -סעיף  134לחוק הפטנטים
 .31סעיפים  143-142לחוק הפטנטים

2082
2084

 31.1הדין
 31.2כללי
 .32סעיפים  155-144לחוק הפטנטים
 32.1הדין
 32.2חסיון  -עורכי פטנטים
 .33הרשות והרשם  -סעיפים  177-156לחוק הפטנטים
 33.1הדין

2084
2085
2085
2085
2088
2089
2089

פח

2079
2080
2080
2080
2081

תוכן עניינים

2095

 33.2כללי
 33.3משמעות המילה "החלטה" בסעיף  174לחוק
2095
הפטנטים
2097
 33.4סמכויות הרשם בניהול הליך
2097
 33.5הארכת מועדים  -סעיף  164לחוק הפטנטים
2100
 33.6תיקון רשומות  -סעיף  170לחוק הפטנטים
2102
 33.7תיקון טעויות סופר  -סעיף  171לחוק הפטנטים
 33.8תיקון פנקס ביוזמת הרשם  -סעיף  172לחוק 2104
הפטנטים
 33.9זכות הערעור
 33.10הגשת ראיות נוספות  -סעיף  177לחוק הפטנטים
 .34הפרת פטנט  -סעיף  178לחוק הפטנטים
 .35סעיף  179לחוק הפטנטים
 35.1דין
 35.2כללי
 35.3האיזון שבסעיף  179לחוק בין הזכויות בפטנט לבין
תחרות חופשית וחופש העיסוק
 .36סעיפים  182-180לחוק הפטנטים

2104
2105
2106
2106
2106
2107
2108
2109
2109

 36.1הדין
 36.2עילות ההפרה  -עילות ההתנגדות  -סעיף  182לחוק
2110
הפטנטים
2112
 .37סעיף  183לחוק הפטנטים
2112
 37.1הדין
2112
 37.2כללי
2113
 .38סעיפים 187-184א לחוק הפטנטים

פט

תוכן עניינים

 38.1הדין
 38.2כללי
 .39שפיטה ועונשין  -סעיף  189-188לחוק הפטנטים
 39.1הדין
 39.2כללי
 39.3יועץ מדעי  -סעיף  189לחוק הפטנטים
 .40סעיפים  196-190לחוק הפטנטים

שער ד' :מדגמים בעידן המחשבים והאינטרנט

2113
2114
2114
2114
2115
2115
2115
2119

פרק א' :מדגמים  -כללי
 .1מבוא
 .2נטל ההוכחה
 .3פיצויים סטטוטורים

2119
2119
2120
2121

פרק ב' :פקודת הפטנטים והמדגמים  -פירוש
 .1סעיף  2לפקודת הפטנטים והמדגמים
 .2כללי
" .3מבחן העין"

2123
2123
2124
2125

" .4מבחן החידוש"
" .5מבחן ההטעיה"  -מבחן עזר

2133
2136

צ

