
יוצריםוזכויותרוחניקניין

'יאכיתה–דורוןשירן



(יק'תורובין פארל)Blurred Lines? זוכרים את השיר הזה

https://www.youtube.com/watch?v=yyDUC

1LUXSU&ab_channel=RobinThickeVEVO

https://www.youtube.com/watch?v=yyDUC1LUXSU&ab_channel=RobinThickeVEVO


?"נעשהמה "את השיר ?  מכירים, דג נחש

https://www.youtube.com/watch?v=aHn_-Elmr-

U&ab_channel=%D7%94%D7%93%D7%92%D7%A0%D7%97%D7%A9

https://www.youtube.com/watch?v=aHn_-Elmr-U&ab_channel=%D7%94%D7%93%D7%92%D7%A0%D7%97%D7%A9


?היוםנלמדמהאז

?יוצריםזכויותהןמה•

?הוגןשימושמהו•

•CREATIVE COMMONS אותםלזהותוכיצד?

?חדשהיצירהויוצריםביצירותמשתמשיםכיצד•

לטובתמהרשתחומריםלהורדתשימושיםאתריםהצגת•

.גמרפרויקט



:ביצירותהמורשההשימושמטרות

עבודה וסיפור שאנחנו פוגשים באינטרנט  , תמונה, האם כל שיר

? מותרים להורדה



יוצריםוזכויותרוחניקניין

הן כלי שבאמצעותו מגנים דיני הקניין הרוחני על  , זכויות יוצרים הן ענף מענפי הקניין הרוחני•

היצירה האנושית מפני שימוש בלתי מורשה ביצירה שהיא קניין רוחני של  

.הבעלים של היצירה/המעצב/הממציא/היוצר

ומעניקה לו את הזכות להיות היחיד שיעשה שימוש  , זכות יוצרים הנה זכות השייכת ליוצר•

.או יתיר בה שימוש לאחר, ביצירה

.חוק זכויות היוצרים אוסר על שימוש ביצירה על ידי מי שלא קיבל היתר לכך מבעליה•

חל על חלק מהותי ביצירה ולמפר לא תעמוד ההגנה שעשה שימוש  , דינו של איסור השימוש•

.בחלק מהיצירה" רק"



(?למה צריך את זה–ובמילים אחרות : )מטרות השימוש המורשה ביצירות

.והתרבותהביטוייםעולםאתלהרחיבבמטרהליוצרתמריץלספק1.

מהיצירההמקסימליתהכלכליתהתועלתאתולהפיקלנצלליוצרלאפשר2.

.ממוניתזכות=שלו

לותיוחסשיצירתוהזכותועלהיצירהשלמותעלהגנהליוצרלאפשר3.

.מוסריתזכות=(קרדיטמתן)



יוצריםזכויותבחוקהמוגנותהיצירות

מאמרים, חוברות עבודה, ספרים: יצירות ספרותיות( 1

עיצוב, אדריכלות, פסלים, תמונות: יצירות אמנותיות(  4

אתרי אינטרנט  ( 3

טלוויזיהתוכניות, סרטים, יצירה כוראוגרפית, מחזות: יצירות דרמתיות(  5

'שירים וכו, תקליטים: יצירות מוזיקליות( 2



?יוצריםזכותתקפהזמןלכמה

היוצרמותמאזשנה 71למשךמוגנתתהיההיצירה

והיא מפסיקה להיות מוגנת  לנחלת הכלל היצירה הופכת , לאחר תקופה זו*

בזכויות יוצרים  



בסרטיםבמוסיקהשימוש

זכויותאישורלקבלוישיוצריםזכויותלהגנתזכאיהוא–ברקעהשיראםגם1.

.השימושלפנייוצרים

נחשבאינוביצירההשימוש–ביצירתוחוזרשימושמאשרהיוצראם–יוטיוב.2

לפנותהיוצרזכות–מאשרהואשאיןהצהירהיוצראם,לאב.יוצריםבזכויותכהפרה

.הסרטוןאתיסירו-והםליוטיוב



?האישוראתמשיגיםאיך–בסרטיםבמוסיקהשימוש

בתחוםיוצריםזכויותעלהשומריםמרכזייםגופים5קיימיםבישראל

:המוסיקה

ם"אקו1.

וקלטותלתקליטיםהישראליתהפדרציה2.

ל"פי3.

ם"עיל4.

אשכולות5.

אוסטודנטים/תלמידיםלסרטימיועדהשימושאם:לדעתוחשובכדאי

.המחירבהצעתבחשבוןנלקחזה–הומניטריותמטרות



המדיהבעולםיוצריםזכויות

ארגון חובק עולם שמטרתו  הוא  (CC)או  Creative Commonsקומונסקריאייטיב

להעניק אלטרנטיבה ראויה למבנה הקיים של דיני זכויות יוצרים באופן שיאפשר 

ליוצרים לשתף יצירותיהם עם אחרים ולהעניק להם הרשאות רחבות יותר מאלו  

.ברורה ובעיקר ללא עלויות, בצורה קלה, שמתאפשרות דרך דיני זכויות היוצרים



שונותיוצריםזכויותלזהותשעוזריםסימנים

היוצרהחלטתבגללהכללברשותנמצאתהיצירהביצירהחופשישימוש

.היוצרממותשנה 71שעברואו

אין אישור לעשות  , כלומר'', כל הזכויות שמורות''יוצרים היצירה מוגנת בזכויות 

.שימוש ביצירה ללא אישור בעליה

להציג  , להפיץ, היוצר מאפשר למשתמשים להעתיקללא יצירות נגזרות 

.  ולא יצירות אחרות הנגזרות ממנה, ליצירה המוגנתולבצע רק עותקים זהים

http://www.youtube.com/watch?v=GRxofEmo3HA
http://blogs.haaretz.co.il/hasifa/files/2013/07/Balilty001001.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=RYW6cjefxns


שונותיוצריםזכויותלזהותשעוזריםסימנים

להציג ולבצע את יצירתך  , להפיץ, אתה מאפשר למשתמשים להעתיק: יחוס

הקרדיט  אולם רק בתנאי שהם ייחסו לך את, או יצירות הנגזרות ממנההמוגנת

.  על היצירה

:  לא לשימושים מסחריים

,  להציג  לבצע את היצירה המוגנת, להפיץ, היוצר מאפשר למשתמשים להעתיק

אולם רק בתנאי שזה נעשה למטרות ושימושים שאינם , או יצירות נגזרות ממנה

.מסחריים

https://www.mako.co.il/news-law/crime-q3_2015/Article-999f3c4649fde41004.htm


?אחריםשלביצירותנכוןמשתמשיםכיצד
Give it upקותימן

https://www.youtube.com/watch?v=WoHxoz_0ykI&ab_channel=kutiman

https://www.youtube.com/watch?v=WoHxoz_0ykI&ab_channel=kutiman


?אחריםשלביצירותנכוןמשתמשיםכיצד
Give it upקותימן



הגמרפרויקטלטובתמהרשתחומריםלהורדתשימושיםאתריםהצגת



באתריםלהילחםניתןהאם

?איך, כןואם?הזהמהסוגהפיראטים


