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 עו"ד טוני גרינמן מאת 

 זכויות יוצרים בישראל דיני נושא בשימושי ומעודכן מקיף, ספר 

  המהדורה הראשונה שלצרים.  ת יוכויו ני זידלעוסקים ולמתעניינים במכבר    זה מוכר  טוני גרינמן    של עורך דין  םיזכויות יוצרהספר  
בסמוך לכניסתו לתוקף של   , ()כרך ב'  2009  -)כרך א'( וב  2008  -ב ראתה אור  ספר  ה המהדורה השנייה של  .  2004  -ראתה אור בהספר  

 . המשפט יתבב מאות פעמים ב אוזכר ו  גם יחד  ה ימדאק בפרקטיקה וב נמצא בשימוש  ספרה. 2007-תשס"חה חוק זכות יוצרים, 

מאזחלפשם  ניהש הקודמת    ו  איתן  המהדורה  חדשים  הביאו  דין  פסקי  תקנות  המאות  החוק,  הוראות  את  ומיישמים  מפרשים 
זכות  שנטבעו בחוק    ומחודשים  מושגים חדשים  ם רחב היקף.  בה שפיו ולא פחות מחמישה תיקונים לחוק, האחרון    על  נושהותק
טרם גובש    בעניינםעיצוב ההלכה  בפסיקה, אם כי    פרשנויותל  זכו   ,"וגןשימוש ה "ו  "העמדה לרשות הציבור", כגון  2007-מיוצרים  
כגון  בתחום    נוספו   ן כ.  והושלם חדשים  יתומהיצי"מושגים  ראו    ."חשיפה  י ווצ"ו   "רה  גם  אלה  טכנולוגיות  שנים  התפתחויות 
הזרמה  ים. שירותי הקעות   באמצעות בעיקר    יצירות   עדיין נהגו לצרוךייה,  המהדורה השנ   פרסוםבעת  ,  מרחיקות לכת  ת וותרבותי 

עדיין  ה)" והתוכנטיות המקוונת  אהפיר  חילת דרכם.תבהיו  סטרימינג"(  ועוד  ועש.  העשתה שמות בתעשיות המוזיקה, הקולנוע  ר 
דיגיטליים.   בין פיזיים ו  ביןשל סרטים, ויקה ז ליצור ספריות של מוו הציבור כבר איננו נוהג לרכוש עותקים רוב , ם לאחר מכןשנתיי

כאצי  רךצווא  ה הזרמהירות  שירותי  באמצעות  רבה  במידה  מרחוק,  בעיקר  הדפס    .לה  כגון  חדשות,    ית ממד-תלת  ה טכנולוגיות 
מלאכותית חדשים.  , ובינה  אתגרים  החברתית  מציבות  המדיה  תרבות  ובראשן  תרבותיות,  התפתחויות  גם  שאלות  כך  מעלות   ,
 השפעה על דיני זכויות יוצרים.  ת ותרבותית מקוונות, ינוכיחלות  , המחייבת מעבר לפעי. אפילו למגפת הקורונהמשפטיות חדשות

ת.  עתידיו מחשבות לקראת התפתחויות    מציעו  ,לעילתפתחויות  ה הלאור    ןעודכ   , הרואה אור עתה,שלישיתהמהדורה  של ה  כרך א'
ט עמוד   600  כילמ  הכרך מהודרת  קסטי  הפרקים וכולל    בכריכה  וההיס מבוא  להלן:  את  העיוני  בבסיס  הדן  יוצרים    טורי,  לזכות 

  ים אחר  נושאיםההבחנה בין יצירה מוגנת לרעיון ו  ,, לרבות עקרון המקוריותזכויות יוצריםדיני  עיקרים ב ;  תשתית החקיקתיתבו
יוצרים  נים מוג  םשאינ ומוסיקליותדרמט  ,אמנותיות  , יצירות ספרותיות  ; בזכות  מיוחדות  ;יות  לזכויות  ה  ; יצירות  בעל  המוקנות 

היוצרים ה,  ביצירות  ותריםמ  ושים שימ  ;זכות  היתר  ב'  .הוגןהשימוש  לרבות   אור  כרך  שיראה  הפ  בהמשך,,  את  ים  רקיכלול 
, יוצריםההפרת זכות    ; תחולה בינלאומיתתקופת זכות היוצרים; עסקאות בזכות יוצרים;    ; בזכות  ראשונית ה  הבעלות הנוספים:  

האינטרנט וברשת  משניות  הפרות  וסעדים  ;לרבות  ה  הליכים  המוסרית  ;פרהבגין  ומנהליים  ;הזכות  פליליים  זכויות    ;הליכים 
 .מפתחות  ;הגנה על רעיונות  ; (DRM)אמצעים טכנולוגיים  ; של זכות יוצרים  ניהול משותף  ;משדריםומבצעים 

ה  מרצעו"ד גרינמן משמש כ  .והתקשורת  , המדיה נוסה בתחום דיני זכויות היוצריםהמחבר, עו"ד טוני גרינמן, הוא עו"ד פעיל ומ
באוניברסיט  מן למשפטים  בפקולטה  תלהחוץ  שאביב-ת  בפורומים  יוצרים  זכויות  דיני  על  ומרצה  וב,  בישראל  עו"ד    .חו"לונים 
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