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 פסק די�

  

הפרת זכות  מהווה ,משחק כדורגל בערו� ציבוריפתיחתו של מקלט טלוויזיה בבית עסק, בעת שידור הא� 

  ?יוצרי�

וזה ג� הוקר! על גבי מס� טלוויזיה בבית העסק של  ,שודר בערו� הראשו! משחק כדורגל 7.11.13ביו� 

  בעי�. קוד� לשידור המשחק לא היה בי! התובעת לנתבעי� כל קשר, בכל הנוגע לשידור הצפוי.הנת

היוצרי� ת כוזש של הנתבעי� מהווה "ביצוע פומבי" של יצירהלטענת התובעת, הקרנת המשחק בעסק 

בגינה נתונה לה לבדה, ומכא! זכותה לבוא חשבו! ע� הנתבעי� ולבקש לחייב� בפיצוי הקבוע בדי! על הפרת 

  זכות יוצרי�.

משודרת באמצעות הבמוקד המחלוקות שנתגלעו נוכח טענות אלו, עומדת השאלה א� הקרנתה של יצירה 

א� הקרנה שכזו של שידור בערו� ציבורי  –ל שכ! כוכ ;זיה בכלל מהווה "ביצוע" של אותה יצירהמס� טלווי

   .ור הציבורי בהסכ� מול הגו& המשדרמהווה הפרת זכות יוצרי� של התובעת. זו שמראש התירה את השיד

 העובדות

 ספורט. בהפקה ושידור של אירועיהינה חברה פרטית אשר עוסקת, בי! יתר עיסוקיה,  התובעת .1

המועברי� לציבור באמצעות חברות התובעת נוהגת לשדר את אירועי הספורט השוני� בערוצי� 

"), 2" ו"ספורט 1המכוני� "ספורט הייעודיי� לשידורי ספורט ו(למשל הערוצי�  !הכבלי� והלוויי

רשת , 10הערו� הראשו!, ערו� מכוני� אלו שכיו� א� ג� באמצעות ערוצי השידור הציבורי (למשל 

 . )וקשת

(להל!:  2) הינה חברה פרטית העוסקת בעסקי מזו! מהיר. הנתבע "הנתבעת"(להל!:  1הנתבעת  .2

 ) הינו מנהל ובעל מניות בנתבעת."הנתבע"

, הפעילה הנתבעת בית עסק תחת הש� "בורגרי�" בחנות 2013במועד הרלוונטי לתביעה זו, נובמבר 

). בית העסק התמקד בהכנת ומכירת מזו! מהיר, ""העסקבגבעתיי� (להל!:  112שברחוב כצנלסו! 

מקומות ישיבה ומחו�  10 ,בי! לצריכה במקו� ובי! במשלוחי�. בחלל הפנימי של העסק היו כ

  . נוספי� מקומות ישיבה 12 ,לעסק היו כ

 בנוס&, הותק! בבית העסק מס� טלוויזיה הפונה לרחוב.

במסגרת הליגה האירופאית בי! קבוצת  שודר בשידור חי משחק הכדורגל שנער� 7.11.13ביו�  .3

). שידור המשחק הועבר לקהל "המשחק"מכבי תל אביב לקבוצת איינטרכט פרנקפורט (להל!: 

 הערו� הראשו!. –הרחב באמצעות ערו� ציבורי 
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, פנתה התובעת לנתבעי� בכתב, טענה 23.3.15כשנה וחצי לאחר המועד בו שודר המשחק, ביו�  .4

 2013שמשחקי כדורגל רבי� במסגרת הליגה האירופית שודרו על גבי מס� הטלוויזיה בעסק בשני� 

בטענה ששידורי� אלו היוו הפרת  . 100,000, ודרשה מהנתבעי� תשלו� פיצויי� בס� של 2014 –

 מכתב התובעת לא נענה, ובהמש� ג� נטע! שכלל לא נמסר לנתבעי�. וצרי� שלה.זכויות י

  הוגשה תביעה זו. 29.9.15ביו� 

  תמצית טענות הצדדי�, ההלי$ והראיות

לטענת התובעת, בהקרנת המשחק בעסק הפרו הנתבעי� את זכויות היוצרי� שלה ושומה עליה�  .5

 לשל� לה פיצוי על כ�.

של המשחק היה כרו� בהפקה מורכבת, הפקה הכוללת בימוי, צילו�, שידורו לפי גרסת התובעת, 

שהזכויות  ,"יצירה דרמטית" הפקה זו על שלל רכיביה מהווהעריכה, פרשנות, קריינות וכיו"ב. 

בהסכ� שנכרת ת לפי דיני זכויות היוצרי�. וג� מוגנ כויות אלוהבלעדיות עליה נתונות לתובעת, וז

, רשות השידור, נקבע במפורש שזכות היוצרי� בהתייחס לביצוע בי! התובעת לבי! הגו& המשדר

  פומבי של המשחק, נותרות בידי התובעת.

מהווה "ביצוע בבית עסק ו של המשחק על גבי מס� הטלוויזיה הקרנתלשיטת התובעת, במצב זה, 

 ביצוע"אפילו נעשתה ההקרנה באמצעות שידור המשחק בערו� ציבורי.  ,פומבי" לכל דבר ועניי!

ללא רשותה של התובעת, היווה פגיעה בזכות היוצרי� של התובעת, וזו שכזה שנעשה  "פומבי

  הפגיעה מקנה לתובעת את הזכות לתבוע פיצוי סטטוטורי, כזה שאיננו כרו� בהוכחת נזק. 

תבעת, כזו שהקרינה את המשחק, וה! הנתבע, כמנהל ובעלי� של הנתבעת. בפיצוי זה חייבי� ה! הנ

י מחייב להביא בחשבו! כי אי! עסקינ! בפגיעה חד פעמית בזכויות התובעת, כי א� אומד! הפיצו

  בשיטה אשר חוזרת על עצמה.

 .. 85,000הנתבעי� בפיצוי שהועמד על ידה על ס� של התובעת עותרת לפיכ� לחיוב 

 הנתבעי� טועני� שלתביעה אי! בסיס ודינה להידחות. .6

לטענת הנתבעי�, התובעת כלל לא הציגה ראיות לביסוס הטענה לזכות יוצרי� שיש לה בשידור 

 שרשרת של הסכמי� שהקנו לה את אותה זכות נטענת לשידור ההמשחק, ובפרט עקב אי הצגת אות

שהעניקה את הזכות  ,המשחק. בהקשר זה מליני� הנתבעי� על אי צירופה של בעלת הזיכיו!

רשות  –וכ! על אי הצגת ההסכ� ע� הערו� הציבורי, הערו� הראשו! (בשמה דאז  ,הנטענת לתובעת

  השידור), לשידור המשחק.

הנתבעי� אינ� מכחישי� את הטענה שהמשחק אכ! הוקר! על גבי מס� הטלוויזיה בעסק בעת 

אי! בהקרנה זו ממילא טועני� שו מכחישי� הטענה שהוקר! במלואו ששודר בערו� הראשו!, א�

ייב� בדבר. הנתבעי� מדגישי� כי מלכתחילה נקטו משנה זהירות, בשאיפה להימנע כדי לח

מתביעות שכאלו, והנחו את עובדי הנתבעת להימנע מהקרנת שידורי ספורט במס� הטלוויזיה 

, למנוע אפשרות שידורי ערוצי הספורט במנוי HOTוא& הקפידו לדרוש מחברת הכבלי�,  ,שבעסק

  שנעשה לעסק.
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הוקר!  תהנתבעי� שלא יתכ! שנעשתה פגיעה בזכות יוצרי� כלשהי של התובעת, עעוד מדגישי� 

המשחק בערו� ציבורי, ובפרט כאשר לנתבעי� לא היה כל מושג שלתובעת טענות בהקשר זה. עצ� 

  קבלת כתב התביעה.טענת�, רק ב, לקיומ! של טענות אלו נודע לנתבעי�

של התובעת במקרי� אחרי�, ומצייני� שא&  הנתבעי� מכחישי� הטענה לפגיעה בזכויות יוצרי�

להפרה הנטענת בקשר למשחק לא הוצגו ראיות. עוד כופרי� הנתבעי� בסכו� הפיצוי הנתבע, 

 ,א& לא הסבה לתובעת נזקההקרנה לא השיאה לה� רווח כלשהו, ובהקשר זה מדגישי� ש

 והתביעה הוגשה שלא בתו� לב.

ינשטיי! (מנהל מחלקת עסקי� בתובעת), שי פשה התובעת תמכה גרסתה בתצהיריה� של אלכס וי .7

 הנתבעי� תמכו את גרסת� בתצהיר הנתבע. (שליח מטע� התובעת). ועוזי רזחוקר פרטי) (

 דיו�

בחינת! של הנסיבות הרלוונטיות, בראש! הקרנת המשחק עת שודר בערו� ציבורי, מביאה לכ�  .8

 שבטבור! של המחלוקות עומדת שתי שאלות עיקריות.

עצ� הקרנתו של המשחק האחת, שאלת זכותה של התובעת לטעו! לפגיעה בזכות יוצרי� שלה בגי! 

  .בכלל, וכאשר ההקרנה הינה של שידור בערו� טלוויזיה ציבורי באמצעות מס� טלוויזיה

השנייה, בהנחה שהוכח כי הקרנת המשחק אכ! היוותה פגיעה בזכות יוצרי� של התובעת, השאלה 

  .הזכות לפיצוי, או שמא עומדת לנתבעי� הגנת "מפר תמי�" ומדת לתובעתא� ע

 בעת על שתי משוכות אלו, יש לבחו! א� יש מקו� להשתת חבות אישית על הנתבעוהיה ותתגבר הת

 ואת שיעורו של הפיצוי הראוי בנסיבות העניי!.

ונוכח אלות כאמור, יש להציב את התשתית העובדתית הרלוונטית. בכדי לבחו! את אות! שתי ש .9

 שלל טענות נוספות של הנתבעי�, להכריע א& באלו.

 זכות היוצרי� בגינה.לתובעת ית" אשר מקור בבסיס התביעה עומדת הטענה לקיו� "יצירה  .א

לפי גרסת התובעת, שידורו החי של אירוע ספורט כרו� בהפקה מורכבת ושילוב עבודת� של 

י�, מאפרי� ועוד. כל אלו מיועדי� שדרני�, פרשני�, צלמי�, במאגורמי� רבי�. בי! אלו ג� 

אשר איננו נוכח באירוע עצמו אלא צופה  ,להביא ליצירתה של חוויית צפייה ייחודית לצופה

בו על גבי מס� טלוויזיה. כ� בכלל. כ� ג� בקשר למשחק דנא. א& הפקת שידורו של המשחק 

הפקת המשחק ואלו מביאי� לכ� ש ,הייתה כרוכה בהכנה, בהפקה, ובהשקעת משאבי� רבי�

  .מהווה "יצירה מקורית" אשר זכות היוצרי� עליה נתונה לתובעת

לפי טענת הנתבעי�, טענות אלו של התובעת לא הוכחו, וכ� בפרט נוכח סירוב התובעת להצגת 

, שהוא בכלל בעל הזכויות במשחק UEFA ,שעשתה ע� איגוד הספורט האירופאי  אותו חוזה

  נשוא התביעה. 

מגיע כדי אופ! התיעוד והצילו� של אירוע ספורט ית המשפט העליו!, כי לכה היא מלפני בה

 א"עביצירתיות ( , שכ! אלו כרוכי�הזוכה להגנת דיני זכויות היוצרי�"יצירה מקורית" 

183/09 The Football Association Premier League Limited פסקה 13.5.12[פורס� בנבו]  פלוני' נ ,

את ). כ� בכלל וכ� בתביעה זו. לא על אות! זכויות לשידור המשחק מבססת התובעת 12

  אותו לשידור.  התביעה, אלא על האופ! בו הביאה
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כאשר אלו טענות התובעת, וכאשר אי! בתיק זה כל טענה המבקשת לקעקע את זכויות ו

 , אי! נפקות להסכ�UEFA , הספורט האירופאי התובעת על בסיס ההסכ� שיש לה ע� איגוד

בהחלטת התובעת שלא לצר& את איגוד  דופיואי!  יאשבי! התובעת לאיגוד הספורט האירופ

  האירופאי כצד לתביעה. ספורטה

אשר לתיעוד המשחק עצמו, הציגה התובעת את תצהירו של מנהלה, אלכס ויינשטיי!, אשר 

הצהיר בפרוטרוט על האופ! בו נערכה התובעת והאופ! בו הופק המשחק. הנתבעי�, זולת 

אחר, שמא בידי כפירה כוללנית, לא הציגו כל ראיה שלפיה הפקת המשחק נעשתה בידי 

  קבל את עדות מר ויינשטיי! בהקשר זה.ולא מצאתי כל סיבה שלא ל ,שמיי�

 מקבל את טענת התובעת, וקובע כי הפקתו של שידור ,י�ולפיכ�, אני דוחה את טענת הנתבע

ות היוצרי� כאשר זהמשחק נעשתה על ידי התובעת, ומהווה כשלעצמה "יצירה מקורית" 

   עליה נתונה לתובעת. 

 לטענת התובעת, שודר המשחק בערו� הראשו! והוקר! על גבי מס� הטלוויזיה בעסק.   .ב

על ידי הנתבעי�. לגרסת�, לא הובאו ראיות לביסוס  , לפחות בחלקה,א& טענה זו מוכחשת

 43צול� בס� הכל סרטו! ב! , שכ! הטענה להקרנה מלאה של המשחק במס� הטלוויזיה בעסק

שאי! איש אשר צופה במשחק המוקר!, כ� שאי! וממילא שמהראיות שהוצגו ניכר  שניות,

  קרנה משרתת אינטרס עסקי כלשהו של הנתבעי�.הה

לביסוס גרסתה הציגה התובעת את עדותו של החוקר מטעמה, שי פשה. החוקר העיד כיצד 

יה ביקר בעסק בעת שידור המשחק, כיצד הבחי! במשחק המוקר! על גבי מס� הטלוויז

שבעסק, כיצד ציל� ותיעד את ההקרנה, ואת אופ! פעילות העסק עובר לביקור זה. לא מצאתי 

כל סיבה לפקפק בעדות זו, עדות הנתמכת בסרטו! שצול� ולמעשה מתארת התרחשות שכלל 

  לא הוכחשה.

לעמוד בנטל הראיה אכ!, התיעוד שהוצג היה ב! פחות מדקה, בר� די בתיעוד שכזה כדי 

תפי הנתבעי�. א� בקשו הנתבעי� לטעו! שהקרנת המשחק בעסק לא ארכה יותר ולהעבירו לכ

איות. כאלו לא הובאו וא& לא נטע! מאותה דקה שתועדה, שומה היה עליה� להביא על כ� ר

  .לקיומ!

יש להדגיש שאי! כל טענה לשימוש שעשו הנתבעי� במכשיר כלשהו זולת מקלט ע� זאת, 

עשו פעולה הנתבעי� אי! טענה שרה או העברה של השידור. מכשיר כגו! ציוד הגבהטלוויזיה, 

  כלשהי בקשר ע� שידור המשחק זולת פתיחת מקלט הטלוויזיה. 

, מקבל את טענת התובעת, וקובע כי י�ולפיכ�, ג� בהקשר זה אני דוחה את טענת הנתבע

 תו� שימוש במס� טלוויזיה בלבד, המשחק אשר שודר בערו� הראשו! הוקר! בבית העסק,

 .המוקר! ובאופ! המאפשר לציבור הרחב להגיע ולצפות בשידור

לטענת התובעת, שידור המשחק בערו� הראשו! הוסדר בהסכ� שנכרת בי! התובעת לבי!   .ג

של המשחק יוותרו  "הביצוע הפומבי"רשות השידור, ובאותו הסכ� א& הוסכ� כי זכויות 

 בבעלות התובעת.

הציגה התובעת ראיות מספיקות לביסוס  א& בטענה זו כופרי� הנתבעי�, ולגרסת� לא

  הטענה.
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) 4ההסכ� שבי! התובעת לבי! רשות השידור בקשר ע� שידור המשחק (מוצג נ/בפועל, הוצג 

את הזכויות בכל הנוגע לביצוע פומבי של לעצמה ובמסגרתו ג� התניה שלפיה שמרה התובעת 

ת, אלכס ויינשטיי!, לפיה תניה זו מתיישבת ע� עדות מנהל התובע .בהסכ�) 11(סעי&  המשחק

להותיר בבעלותה את הזכויות המתייחסות לביצוע פומבי של  –כ� נוהגת התובעת בפעילותה 

  בתצהיר אלכס ויינשטיי!). 5משדרי הספורט שהיא מפיקה (סעי& 

ולפיכ�, ג� ביחס לטענה זו אני מקבל את גרסת התובעת, דוחה את טענת הנתבעי�, וקובע כי 

� הראשו! הוסדר מראש בהסכ� שבי! התובעת לבי! רשות השידור (מוצג שידור המשחק בערו

 ), ואלו ג� הסכימו שהתובעת מותירה בבעלותה את הזכויות לביצוע פומבי של המשחק.4נ/

הנה איפה, נדחו טענות הנתבעי� והונחה התשתית העובדתית הנדרשת להכרעה בליבת  .10

 המחלוקות.

זו הינה "יצירה מקורית" אשר זכויות היוצרי� בגינה התובעת הפיקה את שידור המשחק; הפקה 

נה לרשות השידור הזכות לשידור המשחק בערו� תנתוני� לתובעת; ובהסכ� ע� רשות השידור ני

  הראשו!, ערו� ציבורי ופתוח, א� הוסכ� שהזכות לביצוע פומבי תיוותר בבעלות התובעת.

. הקרנה זו של באמצעות מקלט טלוויזיה בלבד כ� שודר המשחק וכ� ג� הוקר! בבית העסק

ע� התובעת ולא הגיעו  הוהנתבעי� לא התקשרו בגינ הייתה פתוחה לצפיית הציבור הרחבהמשחק 

 עימה להסכמה כלשהי בקשר ע� הקרנת המשחק. 

השאלה העיקרית המתעוררת בנסיבות אלו הינה שאלת זכותה של התובעת לטעו! כי הקרנת  .11

פגיעה בזכות היוצרי� שלה, כאשר הפגיעה הנטענת הינה בהקרנת המשחק  התהיוובעסק המשחק 

  בערו� ציבורי.

קושי כפול: ה! הקושי הנובע מהשאלה א� הקרנת שידור בחינתה של טענה זו מציבה בפני התובעת 

 .נכנסת להגדרת "ביצוע"; וה! הקושי הנובע מכ� שעסקינ! בשידור בערו� ציבורי

  עוני התובעת א� הקרנתו של שידור בטלוויזיה בכלל מהווה "ביצוע".ראשית, לא ברור מטי  11.1

של שידור על גבי מס� טלוויזיה מהווה "ביצוע" של היצירות  קרנתולפי טענת התובעת, ה  .א

תו "ביצוע" ג� והמוקרנות בשידור, וממילא כשזה השידור נעשה במקו� ציבורי הרי שא

 .נות לה לבדה, שהזכויות לו במשחק נתומהווה "ביצוע פומבי"

, בה� בוטאה הדעה �יטענה זו מתבססת בעיקרה על פסיקה של בתי המשפט המחוזי

 זכות יוצרי� מפרה "ביצוע פומבי"קליטת שידורי טלוויזיה יכולה להקי� שלפיה 

 ). 263"מ ע"ח ס, פאקו"� נ' מלו! דבורה 6751/71(למשל: ת.א. (ת"א) 

  :בלומרסעניי! כ� סוכמה הלכה זו בעניי! המכונה 

לעיקרי הטיעו� נאמר, כי "המערערי� אינ� מבצעי� 'ביצוע נפרד של  9בסעי& 

היצירה', אלא מעבירי� את היצירה, כפי שהיא, בערוצי� שוני� ללא התערבות 

�מציד� בהשמעת היצירה..." די� טענה זו להידחות משני טעמי�: ראשית, על

�למנת שהמערערי� יהיו חייבי� לקבל רשות� של המשיבי�, אי� זה תנאי ב

יעבור שיבצעו "ביצוע נפרד של היצירה". הפצת היצירה, בדר$ זו או אחרת, 

מחייבת את מפיציה כאילו היו מבצעיה ממש. תחנת שידור, למשל, דינה כדי� 
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להעברתה ושידורה של היצירה המוגנת  שתצטמצ�מבצעת, א� כי פעולתה יכול 

דיני זכות יוצרי�,  שנית, כפי שאומר זאת ד"ר א' זליקסו�, בספרו יסודות בלבד.

) כי: "אי� ספק כי ג� מקבל השידור, 44סימני מסחר ופטנטי� ומדגמי� (בע' 

אשר משמיע את מכשירו בפני קהל ועדה מבצע יצירה בפומבי, ועליו לשל� 

תמלוגי� ליוצר, בלי להתחשב בכ$ א� תחנת השידור מחויבת א& היא לשל� עבור 

רס נ' הסני& הישראלי של תעשיית בלומ 1000/80ע"א (ת"א) ( ."אותו שידור

  ). 156) 2, פס"מ תשמ"ב (תקליטי�

כביצוע תפיסת הפעלתו של מקלט טלוויזיה או רדיו נראה איפה, כי בהתא� להלכה זו 

הינה דבר שהוא מוב! מאליו ושאי! להטיל בו ספק. הדגש מוסב  ,של היצירה המשודרת

  "ביצוע" של היצירה. על הפצת היצירה וכל פעולה כזו של "הפצה" מהווה ג�

כנגד עמדה זו הוצגה עמדה שונה. עמדה שלפיה אד� המציב מקלט טלוויזיה פשוט,   .ב

רחוק, כלל איננו "מבצע" ,מסובב את כפתור ההפעלה או לוח� על כפתור ההפעלה בשלט

  כ� נמצא בפסק די! של בית הדי! להגבלי� עסקיי�: דבר.

שהשיקול המרכזי עיינו בתרומתו  בהקשר הנוכחי, שעניינו ב"ביצוע" אנו סבורי�

של מציב המקלט לביצוע, העברתו והגברתו. א& שגלי האתר מצויי� בכל מקו�, 

נדרשת התערבות אנושית כדי להפכ� לגלי קול, או לתמונה. מידת ההתערבות 

הזאת תסייע לנו להבחי� בי� מציב מקלט הקרוב יותר למבצע ולבי� מציב מקלט 

השאלה תהיה מה מידת התרומה של מציב המקלט שקרוב יותר למאזי� סת�. 

  ...לכ$ שהביצוע יישמע.

בימינו, כאשר מכשירי טלוויזיה ורדיו ה� מכשירי� פשוטי� ונפוצי� שנית� 

להשיג� ולקלוט באמצעות� שידורי� בקלות, נראה שתרומתו של מציב מקלט 

פשוט לביצוע היצירה היא מינורית, וההתערבות של מציב המקלט בהעברת 

השידור אינה מספיקה כדי להפכו למבצע. לעומת זאת, ככל שהצבת המקלט הנה 

פעולה מתוחכמת יותר, כגו� חיבור אמצעי הגברה מיוחדי� (כגו� חיבור לרמקול 

חזק או לכמה רמקולי�) או הפעלת מערכת ממסר שעל תכניה יש לבית המלו� 

ערבות ממשית, שליטה, כ� תגבר הנטייה לראות בהתערבותו של מציב המקלט הת

המעבירה אותו מ� הצד הפסיבי, של מאזי� שאינו מפר זכויות יוצרי�, לצד 

האקטיבי של משתת& בביצוע, הפולש אל תחו� המונופולי� של בעל זכות 

היוצרי�. לסיכו� נושא זה, הג� שהדברי� אינ� נקיי� מספק, אנו סבורי�, 

די להצמיח תועלת שהצבת מקלט רדיו או טלוויזיה פשוטי�, ג� א� יש בה כ

כלכלית לבעל המלו�, אינה בגדר ביצוע היצירות המשודרות. דומה שפעולה זו 

קרובה במהותה יותר להשכרה של המקלט או העמדתו עבור תמורה לרשות 

ידי בית המלו�. כ$, אנו סבורי� שג� �האורח, מאשר לביצוע של היצירה על

 �3574/00) ,ע (י"(ה רות.משכיר רכב שמותק� בו רדיו, לא ייחשב כמבצע היצי

הפדרציה למוזיקה ישראלית וי� תיכונית בע"מ ואח' נ' הממונה על ההגבלי� 

  בפסק הדי!) 146 – 314, פסקאות 29.4.04[פורס� בנבו]  העסקיי�
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נראה שהדגש בפסיקה זו מוסב על האבחנה בי! פעולה שהיא במשמעותה "ביצוע" לבי! 

כ"ביצוע". לפי אבחנה זו, כאשר מעורבותו של  פעולה אחרת, כזו שאי! הגיו! בתפיסתה

אד� בהשמעת יצירה מסתכמת בהפעלת מקלט טלוויזיה פשוט ותו לא, קשה להבי! כיצד 

 נית! לראותו "כמבצע" את היצירה.

(להל!:  1911הפסיקה שהובאה כאמור התייחסה לפרשנותו של חוק זכות יוצרי�,   .ג

 2007,בחוק זכות יוצרי�, תשס"ח). בינתיי�, הוחל& החוק הקוד� "החוק הקוד�"

). נראה שלשינוי שחל בהגדרת הדרכי� השונות להעברתה של "החוק החדש"(להל!: 

משמעות ג� באותה מחלוקת לעניי! השמעת שידור באמצעות מקלט  ,יצירה לציבור

 טלוויזיה.

בחוק היש!, הייתה הזכות ל"ביצוע פומבי" של יצירה חלק מאגד זכויות היוצרי� וכ� ג� 

החדש מאיד�, פוצלו דרכי העברת זכתה לפירוש מרחיב. כזה הכולל ג� שידור. בחוק 

ירה לציבור לשלש דרכי� נפרדות. העברת יצירה באמצעות "שידור לציבור" איננה היצ

  עוד חלק מהגדרת "ביצוע פומבי" אלא דר� נוספת, נפרדת, להעברת היצירה לציבור.

  בחוק החדש מורה כ�: 13סעי& 

פומבי של יצירה הוא השמעתה או הצגתה בציבור, במישרי� או באמצעות ביצוע 

  .מכשיר

  בחוק החדש מורה כ�: 14ובהמש�, סעי& 

שידור של יצירה הוא העברה קווית או אלחוטית, של צלילי�, מראות או שילוב של 

  .צלילי� ומראות, הכלולי� ביצירה, לציבור

הגדרת "ביצוע פומבי" לפי החוק נראה שהפרדה זו מבטאת צמצו� היקפה הרחב של 

  ה דעה זו בספרות:אהיש!. וכ� ג� בוט

בחוק החדש של זכות השידור וזכות ההעמדה לרשות הציבור � לעומת זאת הצגת

לחוק מלמדות, לכאורה, כי מעתה  13& שנקט המחוקק בסעי� המצומצמת והלשו

רחל ( .בפרט יש לתת פרשנות מצומצמת לזכות הביצוע הפומבי בכלל וליסוד הביצוע

לבול תחת הציבור: חידוש או ב"מביצוע פומבי להעמדה לרשות  ,הרשקובי�,ארידור

  .)840, 405 יוצרי� זכויותהדי! החדש?" 

א� כ�, א� עוד לפי החוק היש! הוטל ספק באפשרות לראות בעצ� הצבת והפעלת מקלט   .ד

שאני. אפשרות זו לפי  –טלוויזיה משו� "ביצוע" של יצירה, ע� חקיקת החוק החדש 

"שידור" ,החוק החדש נראית קשה עוד יותר. בחוק החדש מובהר כי "ביצוע" לחוד ו

לחוד. וא� "שידור" איננו "ביצוע", א� מתבקשת המסקנה שג� פעולה שאיננה יותר 

 ההיגיו! במסקנה זו ברור. מקליטת שידור לאו "ביצוע" היא.

איננו "מבצע" את היצירה ט טלוויזיה אד� שחלקו בהצגת יצירה מסתכ� בהצבת מקל

המשודרת אלא, בס� הכל, "קולט" את היצירה המשודרת. וא� אותה "קליטה" של 

"קליטה ,השידור נעשית בפרהסיה, במקו� ציבורי, לא ב"ביצוע פומבי" עסקינ!, אלא ב

ובהיעדר  פומבית" של שידור ציבורי. לא הקולט עושה שימוש ביצירה, אלא המשדר.

  , ממילא שא& אי! אפשרות לייחס לקולט השידור הפרת זכות יוצרי�."ביצוע"
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. התובעת הינה בעלת זכות היוצרי� במשחק. השימוש בזכות יוצרי� במקרה דנאכ� ג� 

ובאמצעות "שידור"  , מכוחו של הסכ� ע� התובעת,זו נעשה על ידי רשות השידור

הסתכמה בהפעלת מכשיר כאשר מעורבות הנתבעי� בהקרנת משחק הכדורגל המשחק. 

טלוויזיה פשוט, בלא כל אמצעי הגברה, הרי שבכ� כלל לא "ביצעו" את היצירה וממילא 

  שלא הפרו את זכויות התובעת.

כלל לא ברור מטיעוני התובעת כיצד אפילו סברתי שהקרנת שידור מהווה ג� "ביצוע", שנית,   11.1

  יוצרי�.הקרנתו של שידור ציבורי מהווה הפרה של זכות 

כאמור, בהתא� לחוק החדש עומדת לתובעת, בעלת זכות היוצרי� ביצירה אשר יצרה,   .א

האפשרות להחליט א�, ובאילו תנאי�, ייעשה שימוש בזכויותיה. כ� ג� באפשרותה 

בחוק החדש)  13להחליט שהשימוש ייעשה באמצעות "ביצוע פומבי" (לפי סעי& 

בחוק  14"שידור לציבור" (לפי סעי&  ובאפשרותה להחליט שהשימוש ייעשה באמצעות

ת את הרשות, באפשרות החדש). ממילא, בהתקשרותה ע� אותו גו& לו בכוונתה לת

ות תנאי� לפי שיקול דעתה. כ� ג� עשתה התובעת בעניי! דנא. הסיכו� התובעת להתנ

שבינה לבי! רשות השידור בקשר ע� שידור המשחק כלל הסכמה שלפיה התובעת 

 .הזכויות בכל הנוגע ל"ביצוע פומבי" של המשחק מותירה בידה את

בי! הציבור הצופה . כ� ג� נקלט ונצפה על ידי הציבור. יכ� שודר המשחק בערו� הציבור  .ב

לבי! התובעת אי! כל התקשרות חוזית. ג� בי! רשות השידור לציבור  בשידור הציבורי

המועברי� הצופה בשידוריה אי! התקשרות חוזית (ולהבדיל מהצפייה בשידורי� 

שידור הציבורי לבי! המשדרי� בהמשתמשי�  � שבי!יחסיהי!). יבאמצעות כבלי� או לוו

זכויות מבצעי�  י! אלו, ג� חוקרי מוסדרי� בהוראות די! שונות. ובבשידור הציבו

 ). "חוק זכויות משדרי�"(להל!:  1984,ומשדרי�, תשמ"ד

קולטי השידור ובה!, למשל,  בחוק זכויות משדרי� קבועות הגבלות שונות המוטלות על

האיסור לבצע טביעה ושעתוק של השידור ללא הסכמת המשדר. מאיד�, בחוק זכויות 

ויות משדרי� אותו שידור. אי! בחוק זכאו הקרנת משדרי� אי! כל איסור על השמעת 

בפומבי. בכל הנוגע לזכויות הציבור כלפי ת שידור ציבורי הוראה האוסרת על הקרנ

הציבורי איפוא, נראה שאי! כל מגבלה המונעת הצבת מקלט טלוויזיה המשדר בשידור 

וצפייה בשידור הציבורי בכל מקו� בו שוהה ציבור. בי! ציבור גדול ובי! ציבור מצומצ�. 

 בי! בחדריו ובי! בפרהסיה.

וא� כ�, על יסוד אותה הסכמה חוזית אליה הגיעו התובעת ורשות השידור, מבקשת   .ג

זכות השימוש בשידור הציבורי. הגבלה שאיננה קיימת בדי!  התובעת לבסס הגבלה על

על זכויות  שזכויות היוצרי� של התובעת גוברותה הרלוונטי. הגבלה המבוססת על ההנח

 לטענה זו לא מצאתי כל בסיס בטענות התובעת.  הציבור לשימוש בשידור ציבורי.
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זוהי מלאכת איזוני� �. "דיני זכויות יוצרי� ה� פרי של איזוני� בי! אינטרסי� שוני

מורכבת ועדינה בי! צרכי� חברתיי� ותפיסות עול�, לעתי� מתחרי�. על כ! השתרעותה 

טלרא!  5097/11" (ע"א של זכות היוצרי� היא א� ורק עד לגבול אשר נתח� עבורה בדי!

  .).13, פסקה 2.9.13[פורס� בנבו]  ) בע"מ נ' צ'רלטו! בע"מ1986תקשורת (

כ� ג� במקרה זה. זכותה של התובעת לניצול אותה יצירה שיצרה איננה בלתי מוגבלת. 

אכ!, התובעת היא בעלת זכות היוצרי� ביצירה נשוא התביעה, אותה הפקה של המשחק, 

זכותה זו עומדת זכותו והיא ג� זו שזכאית ליהנות מפירות השקעתה ביצירה, א� כנגד 

  פייה בשידור הציבורי. של הציבור לקלוט, לצפות ולאפשר צ

של התובעת כל טענה שתסביר מדוע גוברות זכויותיה על זכויות לא מצאתי בטיעוניה 

  הציבור. 

, אלו שבשליטתה המלאה במשחק כל ניסיו! להסביר מדוע אות! זכויות יוצרי� שיש לה

ובתמורה עליה הסכימה נמכרו לש� "שידור לציבור", ג� מטילות הגבלות על קליטת 

. א� לא מצא המחוקק שלא בכדי לא נמצאה הצדקה שכזואותו "שידור לציבור". דומני 

להגביל את זכות הציבור לקלוט ולצפות בשידור הציבורי, כולל כאשר הצפייה נעשית 

וצא הצדקה להשתת כזו הגבלה על ידי התובעת ועל בסיס זכות יוצרי� בפומבי, אינני מ

  שיש לה ביצירה אותה התירה לשדר לציבור.

מעבר לקושי הטמו! בניסיו! להגביל צפייה בשידור הציבורי, בהיעדר הוראה שכזו בדי!,   .ד

לא נית! להתעל� מהמצב אליו עלול להיקלע כל אד� שיבקש לאפשר צפייה פומבית 

 בורי.בשידור צי

טענת התובעת מתבססת על חוזה שכרתה ע� הגו& המשדר. חוזה בו הסכמה על כאמור, 

. על בסיס חוזה זה, סבורה "השידור לציבור"מזכות  "הביצוע הפומבי"הפרדת זכות 

התובעת שביכולתה לחייב את הציבור הצופה בשידור הציבורי בתשלו� על פגיעה בזכות 

 .היוצרי� שלה ביצירה המשודרת

נה זו של התובעת ממוקדת בשידור אירוע ספורט, א� משמעותה חורגת ממנו. שידורי טע

הערו� הציבורי כוללי� תכני� מגווני�. חלק�, מ! הסת�, יצירות מקוריות של המשדר. 

ירות שהזכויות לשידור! נרכשו על ידי המשדר. בדיוק כש� שנרכשו צוחלק� ג� י

רטי תעודה, כ� תכניות אקטואליה, כ� סמשדרי  , כ�שעשועוני�מהתובעת. כ� 

 כ� סרטי�, כ� תכניות דרמה וכיו"ב. תחקירי�,

כ� ע� הגו& להוסי& להס ל כל בעל זכויות ביצירות המשודרותולפי שיטת התובעת, יכ

 ,ד לבקש לבוא חשבו! ע� כל מי שצפה בשידור הציבורי בפומביהמשדר סעי& דומה, ומי

ו. במצב שכזה ייאל� כל בעל עסק שומר חוק, להקדי� ולטעו! לפגיעה בזכות היוצרי� של

לצפייה בשידור הציבורי חיפוש כל תכנית משודרת, שמא בעל הזכויות בגינה שמר לעצמו 

את הזכות לשידורה בציבור. במצב שכזה אי! כל היגיו!. חוסר הגיו! זה בא לכדי ביטוי 

  בספרות:
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� קשרות בעסקאות רבות לאישל זכות הביצוע הפומבי היה מחייב הת ישו� קפדני

� כי זו עלי הזכויות ביצירות הרבות המושמעות ומוצגות בפני קהל. מובסו& ע� ב

$ כלל בידי תאגידי� זכות הביצוע הפומבי מנוהלת בדראינה המציאות העסקית. 

אפורי, חוק זכות יוצרי�  (תמירלניהול משות& המייצגי� את בעלי זכויות היוצרי�. 

  )163), עמ' 2012(

המצב לו חותרת התובעת יביא לכ� שכל בעל עסק המבקש להקרי! שידור ציבורי, ייאל� 

להשקיע משאבי� בחיפוש ואיתור בעל הזכויות בכל אחת ואחת מהתכניות המשודרות 

ולנהל משא ומת! נפרד ע� כל אחד מה�. שומה יהיה עליו לערו� מדי יו� מחקר של 

ד להחשי� את המס� בעת שהשידור נעשה התכניות העומדות להיות משודרות, ולהקפי

בגינה לא נמכרה לגו& המשדר. למותר מלתאר  "הביצוע הפומבי"ביחס ליצירה שזכות 

את המשאבי� שיושקעו במצב שכזה (לקושי זה במצב של ריבוי בעלי� אפשרי ראה ג�: 

"מביצוע פומבי להעמדה לרשות הציבור: חידוש או בלבול תחת  ,הרשקובי�,רחל ארידור

  .)334, 405 יוצרי� זכויותדי! החדש?" ה

המסקנה שלפיה אי! לה הזכות להגביל חוסר היגיו! זה בעמדת התובעת, א� מחזק את 

  צפייה ביצירה שהזכויות לשידורה ניתנו לשידור ציבורי.

 כ� נית! לסכ�. .12

ניצבו בפני התובעת לביסוס הטענה להפרת זכות היוצרי� שלה על ידי הנתבעת ובא&  שוכותמשתי 

  עמדה. מה! אחתלא 

ראשית, התברר שכאשר עסקינ! בהקרנתו של שידור גרידא, הקרנה באמצעות מכשיר טלוויזיה 

ובדומה להאזנה לשידור רדיו, אי! ההקרנה מהווה "ביצוע" של היצירה המשודרת בכל הנוגע 

לפי החוק החדש. נוכח ההפרדה  עוד יותרת בדיני זכויות היוצרי�. כ� לפי החוק היש! וכ� להגדרו

ל "ביצוע שבי! מת! רשות ל"ביצוע פומבי" לבי! "שידור לציבור". הגדרה שמצמצמת את משמעותו 

פומבי" ביחס לזו שהייתה שרירה לפי החוק היש!. וכיוו! שהנתבעי� בס� הכל הקרינו שידור 

פגעו בזכויות היוצרי� של יזיה, הרי שלא "ביצעו" את היצירה המשודרת ולא במקלט טלוו

  התובעת.

שנית, התברר שאי! בדי! כל הגבלה השוללת מהציבור את האפשרות לצפות בשידור הציבורי 

בפומבי. המשחק נשוא תביעה זו שודר בערו� ציבורי. צפייה בשידור ציבורי איננה מוגבלת לצפייה 

פרטית בלבד. הדי! איננו מונע קליטה ומת! אפשרות צפייה בפומבי, בציבור, של שידורי הערו� 

. התובעת לא הוכיחה כיצד סעי& בהסכ� שבינה לבי! הגו& המשדר, יכול לגבור על זכויות הציבורי

  הציבור בכל הנוגע לצפייה בשידור הציבורי ולהשית עליו מגבלות לא לו. 

למעלה מכ�, התברר שפרשנות התובעת עלולה ליצור בוקה ומבולקה בכל הנוגע לאפשרות הקרנת 

בולקה, שכ! לפי שיטת התובעת ייאל� בעל עסק לערו� בטר� שידור ציבורי בבתי עסק. בוקה ומ

הקרנת שידור ציבורי מחקר, ולגלות מי הוא בעל זכות היוצרי� ביצירה המיועדת לשידור ובאילו 

תנאי� ניתנה הזכות לשידור לגו& המשדר. דרישה שכזו תביא לבזבוז משאבי�. יישומה יביא 

סביר הוא שהשתת כזו חובה תביא בעלי עסק להימנע בהכרח ג� לפגיעה בשידור הציבורי, שכ! א� 

  ממת! אפשרות לצפייה בשידור הציבורי, שמא ימצאו פוגעי� בזכות יוצרי� של מא! דהו. 
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כ� איפה, לא זו בלבד שהתובעת מבקשת להשית על הציבור מגבלת צפייה בשידור ציבורי שאיננה 

  ו! מסחרי.קיימת בדי!, אלא שהיא מבקשת לאמ� פרשנות שאי! בה הגי

כיוו! שהמשחק נשוא התביעה שודר בערו� ציבורי, אי! הקרנתו בפומבי מהווה ה! מכ� וה! מכ�, 

  פגיעה בזכות היוצרי� של התובעת.

רק להשלמת התמונה, ומכא! שבתמצית בלבד, נראה שדי! תביעה זו להידחות אפילו ימצא  .13

 החדש למפר התמי�. שהופרה זכות היוצרי� של התובעת, על בסיס ההגנה שמקנה החוק

  בחוק החדש מורה כ�: 58סעי& 

"הופרה זכות יוצרי� או זכות מוסרית, ואול� המפר לא ידע ולא היה עליו לדעת, במועד 

  ההפרה, כי קיימת זכות יוצרי� ביצירה, לא יחוייב בתשלו� עקב ההפרה".

אזרחית על הוראה זו מקימה חריג לכלל המטיל אחריות על הפרת זכות יוצרי�. ככלל, עוולה 

הפרת זכות יוצרי� היא מסוג אחריות מוחלטת ואינה טעונה יסוד נפשי של ידיעה אודות ההפרה. 

חריג לכלל זה נוגע לעצ� קיומה של זכות יוצרי�. א� אד� סבר בתו� לב כי הפעולות שהוא עושה 

ירה שההגנה עליה כבר פקעה, או באובייקט שאיננו מהווה יצירה מוגנת בזכות יוצרי�, ה! ביצ

 תמיר( רק צו למניעת המש� השימוש ביצירההתרופות שייפסקו כנגדו לא יכללו פיצויי�, אלא 

  .)462), עמ' 2012אפורי, חוק זכות יוצרי� (

� בה� סבר אד�, בתו� לב, אותה הגנה מפני פגיעה בזכות יוצרי� איננה מצומצמת רק למקרי

שאותה יצירה שבצע איננה מוגנת כלל בזכות יוצרי�, אלא ג� למקרי� בה� סבר אד� שהזכות 

  ביצירה עברה להיות נחלת הכלל.

"...א$ ג� משעה שלשיטתי הפרו המשיבי� הפרה ישירה, לא תעמוד לה� הגנת מפר 

היוצרי� ביצירות מושא תמי�, שהיא מצומצמת למקרי� חריגי� בלבד, בה� הגנת זכות 

ההפרה עשויה להיות מוטלת בספק באופ� סביר, כדוגמת יצירות ישנות אשר אפשר לסבור 

שעברו זה מכבר לנחלת הכלל, או יצירות שלגביה� המפר לא ידע או לא היה עליו לדעת כי 

צוא נ' דוורו! יבוא ויי  1248/15Fisher Price Inc"א (ע זכאיות ה� להגנת זכות יוצרי�..."

  , פסקה ע"ג בפסק הדי!)17.31.8, [פורס� בנבו] בע"מ

כי לא העלה בדעתו אפשרות ששידור משחק כדורגל בערו� הציבורי במקרה דנא, הצהיר הנתבע 

בע הוסי& והסביר כי מלכתחילה נזהר מפני אפשרות ל להוות הפרה של זכות יוצרי�. הנתעלו

בגי! הפעלת מקלט הטלוויזיה בעת שידור משחקי�, ולכ! הורה לחברת הכבלי� לחסו�  בישיחו

וא& הורה לעובדי הנתבעת להימנע  ,"2" וכ! "ספורט 1קליטת ערוצי הספורט המכוני� "ספורט 

הנתבע חזר על גרסה זו בעדותו, והבהיר שהיה נמנע מלאפשר הקרנת  מהקרנת משחקי� משודרי�.

ה בזכות יוצרי�, וכי לא העלה בדעתו אפשרות שכזו לפגיעה בזכות יוצרי� המשחק לו חשש לפגיע

  בפרוט'). 25; ש' 28בפרוט' וכ! עמ'  27; ש' 27על תוכ! שמשודר בערו� ציבורי (עמ' 

שר ע� האפשרות להפרת זכות יוצרי� התובעת עצמה אישרה שלא נעשתה כל פנייה לנתבעי� בק

 12ה לנתבעי� נעשתה לאחר שידור המשחק (סעי& שלה טר� שידור המשחק והפנייה הראשונ

  בפרוט'). 20; ש' 19בתצהיר אלכס ויינשטיי! וכ! עדותו בעמ' 

לא מצאתי איפוא כל סיבה שלא לית! אמו! בגרסת הנתבע, הגרסה שלפיה לא ידע ולא העלה בדעתו 

  שהקרנתו של שידור כלשהו בערו� ציבורי מהווה פגיעה בזכות יוצרי�. 
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הנתבעי� סברו שלא תתכ! פגיעה בזכות יוצרי� עת מאפשרי� הקרנה של שידור  כ� מתברר כי

, כש� שלא הגיוני שתהיה כזו הפרה בכל שידור אחר בערו� ציבורי. וכאשר מסתבר בערו� ציבורי

שא& התובעת לא פנתה מראש ולא התריעה על אפשרות לפגיעה שכזו, הרי אפילו הופרה זכות 

רה ומתו� מחשבה סבירה שהשידור בערו� ציבורי ח& מכל אפשרות בתו� לב הופ –היוצרי� שלה 

  ששידור בערו� ציבורי הופ� את היצירה המשודרת לנחלת הכלל. לפגיעה בזכות יוצרי�.

אפילו סברתי שהקרנת המשחק בעסק בעת ששודר בערו� הציבורי היוותה פגיעה בזכות  –ומשכ� 

היוצרי� של התובעת, הרי שהפרה שכזו, בנסיבות העניי!, בתו� לב נעשתה ועל בסיס אמונה 

סבירה שהזכויות במשדרי הערו� הציבורי מהווי� את נחלת הכלל ואינ� כרוכי� בהפרת זכות 

עומדת לנתבעי� הגנת "המפר התמי�"  –ולפיכ�  הקרנת השידורי�. יוצרי� מצד העסק המאפשר

 והתביעה כנגד� הייתה נדחית ג� מטע� זה.

לפי טענת התובעת, לו נמצאה הנתבעת חייבת בפיצוי בגי! הפרת זכות היוצרי� של התובעת, מ!  .14

 הדי! היה ג� להשית חבות זו אישית על הנתבע.

ננה מתבססת על הניסיו! לייחס לנתבע אחריות למעשי אותה חבות אישית לה טוענת התובעת, אי

, ובהתא� להוראות הנתבעת מכח "הרמת מס�", אלא על הטענה לביצוע העוולה בידי הנתבע עצמו

  . בחוק החדש 49סעי& 

שאותו להקמת אחריות אישית להפרת זכות יוצרי� צריכי� להתקיי� ארבעה תנאי� מצטברי�: 

במקו� שעשוע אחר; שהצגת היצירה בוצעה בתאטרו! או  הרשה להציג בציבור יצירה; אד�

ייתה לתועלתו הפרטית שהצגת היצירה הוכ! מת בעל זכות היוצרי� בה; שהיצירה הוצגה ללא הסכ

אגודת קומפוזיטורי�,  קפוצ'י! עסקי מזו! בע"מ נ' אקו"מ 2988/05) ת"אע"א (( של אותו אד�

  (ב) בפסק הדי!). 4פסקה  27.2.07[פורס� בנבו]  מחברי� ומו"לי� למוסיקה בישראל בע"מ

הנתבע העיד שכלל לא ידע על הקרנת המשחק אלא לאחר מכתב ההתראה שקבל מהתובעת, ועוד 

העיד הנתבע שמלכתחילה הנחה את עובדי הנתבעת להימנע מלאפשר צפייה במשדרי ספורט 

לקבוע שלא התקיי� התנאי המשודרי� בטלוויזיה. טענה זו של הנתבע לא נסתרה ודי בכ� כדי 

  ההכרחי הראשו! להשתת חבות אישית.

רש הוכחת "תועלתו הפרטית" של הנתבע זכה לפרשנות מרחיבה, כאשר הדגש בנוס&, התנאי הדו

, בי! א� התועלת מוקנית לארגו! ובי! א� מוסב לתועלת שהופקה על חשבו! בעל זכות היוצרי�

 2991/07א "רע( נבחנת אלא עצ� קיומה של תועלת לאורג!. לא שאלת תועלתו הפרטית של האורג!

אקו"�, אגודת קומפוזיטורי�, מחברי� ומו"לי� למוסיקה בישראל בע"מ נ' קפוצ'י! עסקי מזו! 

  . , פסקאות יח' ואיל� בפסק הדי!)8.6.09[פורס� בנבו]  בע"מ

המשודר. א& בשי� לב לפרשנות מרחיבה זו, לא ברור מה תועלת צמחה לנתבעי� מהקרנת המשחק 

מעדות הנתבע עולה שמס� הטלוויזיה הוצב כ� שמרבית לקוחות הנתבעת כלל אינ� יכולי� לצפות 

ה להימנע מהקרנת שידורי ספורט. אופ! הצבת מקלט חיה הייתבשידורי�, מה ג� שמראש ההנ

בהקרנת  הטלוויזיה וההנחיות שניתנו להפעלתו מלמדי� שהנתבעי� כלל לא ראו תועלת כלשהי

שידורי ספורט דווקא, וכל שעמד לנגד עיניה� הוא תפיסת עיני העוברי� והשבי� בשידורי� 

  . , כ� שישימו לב לקיומו של העסקכלשה�



  
  יפו �בית משפט השלו� בתל אביב 

  צ'רלטו� בע"מ נ' עול� הבאולינג בע"מ ואח' 27019�09�15 ת"א

  

 14מתו�  13

. וודאי שלא כזו שלא נסתרה, לא ציפו הנתבעי� כלל להפקת תועלת מהקרנת המשחק ,לפי עדות זו

 ו� הפתוח באותה העת. משדר אחר בער כלאשר עולה על התועלת מהקרנת תועלת 

לפיכ�, אפילו מצאתי שהופרה זכות היוצרי� של התובעת, הרי שלא הוכח שהנתבע הרשה להציג 

את היצירה ולא הוכחה תועלת כלשהי מהצגתה של היצירה, ומכא! שאי! מקו� להשתת חבות 

  אישית על הנתבע.

  לא מצאתי ממש ביתר טענות הצדדי�. .15

 כ� נית! לסכ�. .16

ה על הטענה לקיומה של זכות יוצרי� של התובעת. טענה זו הוכחה. הוכח תביעה זו התבסס

, והיא הייתה בעלת זכות 7.11.13שהתובעת הפיקה שידורו של משחק כדורגל אשר התקיי� ביו� 

היוצרי� ביצירה זו. ועוד הוכח, כי המשחק שודר בערו� ציבורי, הערו� הראשו!, על בסיס הסכ� 

, ובו ג� ההסכמה לפיה שומרת התובעת לעצמה את זכות ת השידורשנכרת בי! התובעת לבי! רשו

היוצרי� בכל הנוגע ל"ביצוע פומבי" של המשחק. בנוס&, א& זה הוכח, הוקר! המשחק על גבי מס� 

הטלוויזיה בבית העסק של הנתבעת, וזאת בלא שהיה בי! התובעת לנתבעי� כל קשר טר� הקרנת 

  המשחק ולא בכלל. המשחק. לא בהצעה לרכישת זכות להקרנת

לטענת התובעת, הקרנת המשחק בנסיבות אלו היוותה הפרת זכות היוצרי� שלה. בחינתה של 

טענה זו לימדה שזולת הקרנת המשחק על גבי מס� טלוויזיה, בלא כל מכשיר נוס& כגו! מגבר, לא 

במצב שכזה, לא נית! לקבל את טענת התובעת להפרת זכות עשתה הנתבעת פעולה כלשהי. 

  טעמי�: ניהיוצרי� שלה מש

מצב שכזה, מצב של הקרנת שידור באמצעות מס� טלוויזיה, איננו בגדר "ביצוע" של ראשית, 

נוכח מעורבותו המינורית של מציב ומפעיל המקלט בהעברת היצירה, היצירה המשודרת. כ� 

מעורבות שמסתכמת בהצבת המקלט ומתגמדת נוכח חלק� של התובעת (כמי שהתירה שידור 

בפרט ציבורי בהסכ�) ושל הגו& המשדר (כמי שרכש את זכות השידור ביצירה והביא לשידורה). כ� 

וע פומבי" , והפרדת הגדרתו של "ביצ2007,, תשס"חנוכח השינוי שחל בחקיקת חוק זכות יוצרי�

הפעלת מקלט טלוויזיה לש� צפייה ביצירה המשודרת איננה מכל אלו, מהגדרתו של "שידור". 

  בגדר "ביצוע" של אותה יצירה.

"ביצוע" של היצירה, לא נית! טענה שהקרנת יצירה משודרת כמוה כשנית, אפילו נית! היה לקבל ה

התובעת , שכ! עסקינ! בשידור שנעשה בערו� ציבורי. במקרה זה זכות יוצרי�לראות בכ� הפרה של 

מטיל איסור כלשהו על הקרנת שידור ציבורי בפומבי. כאשר מתיר בעל זכויות לא הראתה שהדי! 

שימוש בזכויותיו בשידור בערו� ציבורי, אי! באפשרותו להטיל על הציבור מגבלה שאיננה קיימת 

ר שידורי אותו ערו� ציבורי, ור אותה יצירה שלו, להבדיל מכל יתא שידבדי!. מגבלה לפיה דווק

קבלת עמדת התובעת הייתה יוצרת מצב שקשה  כ� ודאי כאשר מוגבלת לצפייה פרטית בלבד.

לראות מה הגיו! יש בו. מצב בו כל אד� המבקש להקרי! שידור ציבורי בפומבי, חייב לחקור ולברר 

בעל הזכויות ביצירות שיוקרנו, ומה עמדתו לגבי האפשרות לצפייה מראש אילו יצירות יוקרנו, מי 

לש� צפייה ביצירה בציבור, מכל אלו, הפעלת מקלט טלוויזיה בפומבי של היצירה שתשודר. 

  .הפרת זכות היוצרי� ביצירה המשודרתאיננה בגדר  ,בערו� ציבורי המשודרת 
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רי� שלה, בנסיבות הייחודיות של זכות היוצ מצא שאפילו נתקבלה עמדת התובעת להפרתעוד נ

, מצב בו עסקינ! בהקרנה בערו� ציבורי, כאשר לא ניתנה כל התראה מראש על פגיעה מקרה זה

אפשרית בזכות היוצרי�, וכנגד זאת נעשה ניסיו! להימנע מהקרנת משדרי ספורט שעלולי� להוות 

  זכאי� הנתבעי� להגנת המפר התמי�. –כזו פגיעה 

ולבסו&, נמצא שאפילו היה מקו� לחיוב הנתבעת בהפרת זכות היוצרי� של התובעת, לא היה 

מקו� להשתת חבות אישית על הנתבע, שכ! הוא עצמו כלל לא התיר את הקרנת המשחק המשודר 

 והנתבעי� שניה� לא הפיקו כל תועלת מהקרנתו. 

 .וכ� אני מורה במצב זה לא נותר אלא לדחות את התביעה .17

 .. 12,000ת תישא בהוצאות הנתבעי� בס� של התובע

  , בהעדר הצדדי�.2018אוגוסט  06, כ"ה אב תשע"חנית! היו�,  

                   

 

  

  

  




