
 19-32סעיפים  -ת יוצריםיוחוק זכו

 שימושים מותרים

מותרת  30עד  19, עשיית הפעולות המפורטות בסעיפים 11על אף הוראות סעיף     .18
בתנאים המפורטים באותם סעיפים ולשם השגת המטרות המפורטות בהם, אף בלא קבלת 

 – 32רשות מבעל זכות היוצרים ובלא תשלום תמורה, ולעניין הפעולות המפורטות בסעיף 
 בתמורה ובהתאם להוראות אותו סעיף.

 הוגןשימוש 

שימוש הוגן ביצירה מותר למטרות כגון אלה: לימוד עצמי, מחקר, ביקורת,   )א(    .19
 סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך.

לצורך בחינה של הוגנות השימוש ביצירה לעניין סעיף זה, יישקלו, בין השאר,   )ב(          
 כל אלה:

 השימוש ואופיו; מטרת   (1)

 אופי היצירה שבה נעשה השימוש;   (2)

 היקף השימוש, מבחינה איכותית וכמותית, ביחס ליצירה בשלמותה;   (3)

 השפעת השימוש על ערכה של היצירה ועל השוק הפוטנציאלי שלה.   (4)

 השר רשאי לקבוע תנאים שבהתקיימם ייחשב שימוש לשימוש הוגן.   )ג(          

 יצירה בהליכים משפטיים או מינהלייםשימוש ב

שימוש ביצירה בהליכים משפטיים או בהליכים מינהליים לפי דין, לרבות דיווח על     .20
 הליכים אלה, מותר בהיקף המוצדק בשים לב למטרת השימוש כאמור.

 העתקה של יצירה המופקדת לעיון הציבור

לפי חיקוק, מותרת למטרה שלשמה עתקה של יצירה המופקדת לעיון הציבור ה  )א(    .21
 הועמדה לעיון הציבור, ובהיקף המוצדק בשים לב למטרה האמורה.

הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו לגבי יצירות שנמסרו לפי חוק הספרים )חובת   )ב(          
 .2000-מסירה וציון הפרטים(, התשס"א

 שימוש אגבי ביצירה

שימוש אגבי ביצירה בדרך של הכללתה ביצירת צילום, ביצירה קולנועית או     .22
בתקליט, וכן שימוש ביצירה שבה הוכללה היצירה כאמור, מותר; לעניין זה, הכללה 
במתכוון של יצירה מוסיקלית, לרבות המילים הנלוות אליה, או של תקליט שבו היא 

 טבועה, ביצירה אחרת, לא תיחשב לשימוש אגבי.

 דור או העתקה של יצירה הממוקמת במקום ציבורישי

שידור, או העתקה בדרך של צילום, ציור, שרטוט או תיאור חזותי דומה, של יצירה     .23
אדריכלית, יצירת פיסול או יצירת אמנות שימושית, מותרים אם היצירה ממוקמת בקביעות 

 במקום ציבורי.

 ממנההעתקה של תוכנת מחשב או עשיית יצירה נגזרת 

העתקה של תוכנת מחשב לצורכי גיבוי, מותרת למי שמחזיק עותק מורשה של   )א(    .24
 תוכנת המחשב; מי שמחזיק עותק כאמור ישמידו עם חלוף הצורך שלשמו נוצר.

העתקה של תוכנת מחשב לצורך תחזוקה של עותק מורשה של התוכנה או של   )ב(          
ת למי שמחזיק עותק מורשה של תוכנת המחשב, מערכת מחשב, או לצורך מתן שירו

 מותרת, אם הדבר נחוץ לשם שימוש בתוכנה.

העתקה של תוכנת מחשב או עשיית יצירה נגזרת ממנה, מותרת למי שמחזיק    )ג(          
 עותק מורשה של תוכנת המחשב, למטרות אלה ובהיקף הדרוש לכך:



שימוש בתוכנת המחשב למטרות שלשמן נועדה, ובכלל זה תיקון    (1)
שגיאות בתוכנת המחשב או התאמתה למערכת מחשב או לתוכנת מחשב 

 אחרת;

בדיקה של אבטחת המידע בתוכנת המחשב, תיקון פרצות באבטחת    (2)
 המידע והגנה מפניהן;

השגת מידע הדרוש לצורך התאמת מערכת מחשב או תוכנת מחשב    (3)
 אחרת, המפותחת באופן עצמאי, כך שתוכל לפעול עם תוכנת מחשב זו.

הוראות סעיף קטן )ג( לא יחולו על העתקה של תוכנת מחשב או עשיית יצירה   )ד(          
נגזרת ממנה, כאמור באותו סעיף קטן, אם במידע שהושג במהלכה נעשה שימוש כמפורט 

 יהן:להלן, או שהיה אפשר לגלותו, בנקל, גם בלעד

המידע הועבר לאדם אחר, למטרה שונה מהמטרות האמורות בסעיף קטן    (1)
 )ג(;

המידע שימש לצורך יצירת תוכנת מחשב אחרת המפרה את זכות    (2)
 היוצרים בתוכנת המחשב.

עותק של תוכנת המחשב  –בסעיף זה , "עותק מורשה", של תוכנת המחשב   )ה(          
 שנעשה על ידי בעל זכות היוצרים בה או ברשותו.

 הקלטה לצורכי שידור

הקלטה של יצירה בידי מי שרשאי לשדרה, מותרת אם היא נעשית לצורך   )א(    .25
 שימוש בשידוריו בלבד.

ראות סעיף קטן )א( ישמיד את ההקלטה עד תום מי שהקליט יצירה לפי הו  )ב(          
שישה חודשים מיום שידורה הראשון או עד למועד מאוחר יותר הקבוע לפי כל דין, או עד 

 למועד מאוחר יותר שעליו הסכים עם בעל זכות היוצרים ביצירה שהוקלטה כאמור.

 –על אף הוראות סעיף קטן )ב(, שמירת הקלטה מותרת    )ג(          

 למטרות ארכיון;   (1)

 כל עוד הוא רשאי לעשות כן. –לעניין מי שרשאי לשדר את היצירה    (2)

 העתקה זמנית

עתקה זמנית, לרבות העתקה כאמור שנעשתה בדרך אגבית, של יצירה, מותרת אם ה    .26
היא מהווה חלק בלתי נפרד מהליך טכנולוגי שמטרתו היחידה היא לאפשר העברה של 

דים ברשת תקשורת, על ידי גורם ביניים, או לאפשר שימוש אחר כדין היצירה בין צד
 ביצירה, ובלבד שאין לעותק האמור ערך כלכלי משמעותי משל עצמו.

 יצירה אמנותית נוספת על ידי היוצר

שיית יצירה אמנותית חדשה שיש בה העתקה חלקית של יצירה קודמת או שהיא ע    .27
קודמת, וכן כל שימוש ביצירה החדשה כאמור, מותרים יצירה נגזרת של יצירה אמנותית 

ליוצר של היצירה האמנותית הקודמת, גם אם אינו בעל זכות היוצרים בה, ובלבד שהיצירה 
 החדשה אינה מהווה חזרה על עיקרה של היצירה הקודמת או חיקוי שלה.

 שיקום והקמה מחדש של בניינים

שימוש ביצירות אלה מותר לצורך שיקום או הקמה מחדש של בניין או של מבנה     .28
 אחר:

 היצירה האדריכלית שהיא הבניין או המבנה האמורים, או המודל שלהם;  (1)

השרטוטים והתכניות ששימשו, ברשות בעל זכות היוצרים בהם, להקמת   (2)
 הבניין או המבנה האמורים, בעת שהוקמו.

 2014-תשע"ד  (2התאמת יצירה לאדם עם מוגבלות )תיקון מס' 

 –בסעיף זה   )א(  א.28

 לחוק שוויון זכויות; 5כהגדרתם בסעיף  –"אדם עם מוגבלות" ו"הנציב"           



 כל אחד מאלה: –"ארגון"           

, 1975-מוסד ללא כוונת רווח כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו   (1)
רותיו או אחת מפעילויותיו העיקריות היא חינוך או הכשרה של שאחת ממט

אנשים עם מוגבלות, מתן שירותי רווחה לאנשים כאמור או הנגשת מידע 
 בעבורם;

 משרד ממשרדי הממשלה;   (2)

 ;29מוסד חינוך מסוג שקבע השר לפי סעיף    (3)

 ;1998-מוגבלות, התשנ"חחוק שוויון זכויות לאנשים עם  –"חוק שוויון זכויות"           

 יצירה במתכונת המותאמת לשימושו של אדם עם מוגבלות. –"יצירה מותאמת"           

עשיית פעולה ביצירה שאינה נגישה באופן הולם לאדם עם מוגבלות מחמת   )ב(          
מוגבלותו, או בעותק של יצירה כאמור, לשם הפיכתה ליצירה מותאמת, מותרת בתנאים 

 אלה:

עושה הפעולה, בעצמו או באמצעות אחר, הוא אחד מהמנויים בפסקאות    (1)
 שלהלן ומתקיימים התנאים כמפורט באותן פסקאות:

ארגון, ובלבד שהפעולה נעשית שלא למטרת רווח, ובכל אחד    )א(
עותק מותאם( מצוין כי  –מהעותקים של היצירה המותאמת )בסעיף זה 

אם בניגוד להוראות חוק זה מהווה העתקה או העברה של העותק המות
 הפרה של זכות היוצרים;

אדם עם מוגבלות או מי מטעמו, ובלבד שהפעולה נעשית לשימושו    )ב(
 הפרטי של אדם עם מוגבלות;

מי שמוטלת עליו חובה לפי חיקוק לבצע התאמות נגישות ביצירה,     )ג(
וראות ובלבד שהפעולה ביצירה נעשית בהיקף ובמידה המתחייבים מה

 החיקוק ומתקיימים התנאים שבפסקת משנה )א(;

 לעושה הפעולה יש גישה חוקית ליצירה או לעותק שלה;   (2)

השינויים ביצירה אינם עולים על הנדרש לשם התאמתה לאנשים עם    (3)
 מוגבלות;

לא ניתן להשיג עותק מותאם בתנאים סבירים; בחינת תנאים סבירים    (4)
תחשב, בין השאר, במחיר השוק של עותק חוקי של לעניין זה תיעשה בה

היצירה, שעשייתו מותרת לפי הוראות חוק זה, במקום הימצאו של עותק 
 מותאם ובכמות העותקים הזמינים שלו.

העתקה של יצירה מותאמת שנעשתה לפי הוראות סעיף זה מותרת לארגון    )ג(          
 בלבד; ארגון רשאי להעביר עותק מותאם, ללא כוונת רווח, לכל אחד מאלה:

 אדם עם מוגבלות בישראל או ארגון אחר;   (1)

אדם עם מוגבלות מחוץ לישראל או ארגון חוץ; ואולם לא יעביר ארגון    (2)
לארגון כאמור אם ידע או היה עליו לדעת כי לאחר עותק מותאם לאדם או 

העברת העותק המותאם ייעשה בו שימוש בעבור מי שאינו אדם עם מוגבלות; 
גוף הפועל ללא כוונת רווח מחוץ לישראל, שאחת  –לעניין זה, "ארגון חוץ" 

ממטרותיו או אחת מפעילויותיו העיקריות היא חינוך או הכשרה של אנשים 
 הנגשת מידע בעבורם. עם מוגבלות או

 יישום הוראות סעיף זה ייעשה תוך הגנה על פרטיותם של אנשים עם מוגבלות.  )ד(          

הנציב רשאי לפרסם מידע לציבור בדבר פעילותם של כל אחד מהגופים   )ה(          
 (.1)ג( שבסעיף קטן )ב()-המנויים בפסקאות משנה )א( ו

 ביצוע פומבי במוסדות חינוך

ביצוע פומבי של יצירה מותר במהלך פעילותו החינוכית של מוסד חינוך מסוג     .29
שקבע השר, על ידי העובדים במוסד החינוך או על ידי התלמידים הלומדים בו, ובלבד 
שהביצוע הפומבי הוא לפני ציבור הכולל את העובדים או את התלמידים כאמור, קרוביהם 

מישרין עם פעילותו של מוסד החינוך, והם של התלמידים או אנשים אחרים הקשורים ב



בלבד; ואולם, הצגת יצירה קולנועית מותרת לפי סעיף זה רק אם היא נעשית למטרות 
 הוראה או בחינה, על ידי מוסד החינוך.

 שימושים מותרים בספריות, בארכיונים ובגופים אחרים

פריה או של ארכיון, העתקה של יצירה, שעותק ממנה מצוי באוסף הקבוע של ס  )א(    .30
מסוג שקבע השר, מותרת למטרות אלה, ובלבד שלא ניתן לרכוש עותק נוסף של היצירה 

 בתוך פרק זמן סביר ובתנאים סבירים:

שימור, בכל דרך שהיא, של יצירה שעותק ממנה מצוי בידי הספריה או    (1)
קים הארכיון, ובלבד שלא ייעשה בעותק לשימור שימוש כעותק נוסף על העות

 שבספריה;

החלפת עותק של היצירה, שהיה בידי הספריה או הארכיון ואבד, הושמד    (2)
 או נעשה בלתי ראוי לשימוש;

החלפת עותק של היצירה, שהיה באוסף הקבוע של ספריה אחרת או של    (3)
 ארכיון אחר, ואבד, הושמד או נעשה בלתי ראוי לשימוש.

ק ממנה מצוי בספריה או בארכיון שנקבעו כאמור העתקה של יצירה שעות  )ב(          
בסעיף קטן )א(, בעבור אדם המבקש זאת, מותרת, ובלבד שההעתקה המבוקשת, אילו 
נעשתה על ידי אותו אדם, היתה מותרת לפי דין; השר רשאי לקבוע טופס בקשה מספריה 

 או מארכיון לעניין סעיף קטן זה.

י גופים מסוג שקבע השר, לצורכי שימור, מותרת; השר העתקה של יצירה על יד   )ג(          
רשאי לקבוע סוגי יצירות שסעיף קטן זה יחול עליהם, תנאים לביצוע העתקה וכן תנאים 

 למתן גישה לציבור לעותקים שנעשו לפי סעיף קטן זה.

 תקנות לעניין מוסדות חינוך, ספריות וארכיונים

, דרך כלל או 30-ו 29ת הוראות סעיפים השר רשאי לקבוע תנאים אחרים לתחול    .31
לעניין סוגים מסוימים של מוסדות חינוך, ספריות או ארכיונים, בשים לב למאפייני 

 פעילותם.

 ייצור תקליטים תמורת תמלוגים

, העתקה של יצירה מוסיקלית, בתקליט, מותרת 11על אף הוראות סעיף   )א(    .32
 בעל זכות היוצרים:בהתקיים תנאים אלה, אף בלא רשותו של 

היצירה המוסיקלית נטבעה קודם לכן, ברשותו של בעל זכות היוצרים,    (1)
 התקליט הקודם(; –בתקליט אחר שפורסם לצורכי מסחר )בסעיף זה 

היצירה המוסיקלית הועתקה בתקליט בשלמותה למעט שינויים הנובעים    (2)
מעיבוד היצירה, ולמעט שינויים הדרושים לצורך ההעתקה או שינויים שכבר 

 נעשו בתקליט הקודם;

 עושה ההעתקה הודיע על כך מראש לבעל זכות היוצרים;   (3)

כות עושה ההעתקה שילם תמלוגים ראויים כפי שהסכים עם בעל ז   (4)
 כפי שקבע בית המשפט; –היוצרים, ובהעדר הסכמה 

 ההעתקה אינה משמשת ואינה מכוונת לשמש לפרסומת מסחרית.   (5)

 השר רשאי לקבוע הוראות בעניינים אלה:  )ב(          

 (;3דרכי ההודעה לבעל זכות היוצרים כאמור בסעיף קטן )א()   (1)

שיקולים ואמות מידה לקביעת התמלוגים הראויים על ידי בית המשפט    (2)
 (.4כאמור בסעיף קטן )א()

לרבות המילים הנלוות אליה, אם נלוו אליה  –בסעיף זה, "יצירה מוסיקלית"    )ג(          
 גם בתקליט הקודם.

 


