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  להצעת חוק הארכת תקופת זכות יוצרים בתקליט וזכויות בהתייחס  תשרמז עמדת
  

  2013מבצעים (תיקוני חקיקה), התשע"ג 

  מי אנחנו? .1
  

העברי המוקדם והנגשתו באינטרנט לציבור את דגל תיעוד הזמר  תנושאה הציבור לתועלת חברה ֶזֶמֶרֶׁשת היא

יצירות שאלמלא כן היו  להנצחת, הפועלים מתנדביםשל על פעילות  הככול הרוב תמבוסס. ֶזֶמֶרֶׁשת הרחב

של שיר זמר עברי הנמצאת  שכל הקלטההתפישה המנחה את פעילותנו היא . מהמרחב הציבורי אובדות לעד

   .ובחינם ,לשימושו ולהנאתובאינטרנט, בארץ ובעולם, בנחלת הכלל ראויה לעמוד לרשות הציבור, 

לעיין , יונות ועד לשנות המדינה הראשונותשנכתבו מראשית הצשירים באתר ֶזֶמֶרֶׁשת ניתן להאזין לאלפי 

 ארכיוןבבמילות השירים, לקרוא ביוגרפיות של יוצרים ומבצעים ולהתוודע לתרבות הזמר העברי בתקופה זו. 

 אינן שברובן הגדוליותר, הרבה ו השנ 50הקלטות היסטוריות ונדירות, בנות  ותלוֶזֶמֶרֶׁשת כל המקוון שמפעילה

   תקשורת.משודרות באמצעי ה אינןו מסחרי אופןב כיוםזמינות 

ומרבית הוצאותיה  שימוש ביצירות המוגנות בזכויות יוצריםכל משלמת תמלוגים כחוק בגין  ֶזֶמֶרֶׁשתשנציין 

  התכנים המוגשים בו לציבור הרחב.  האתר ומהעשרתתפעול מ בעותנו

  

  במחקר ובנעשה בעולםשהתגבשה לאחר עיון להלן דעתנו על הצעת החוק, 

  מומחים מתחומים שוניםהתייעצות עם ולאחר 

  

 דעתנו על הצעת החוק:תמצית  .2

       

אלא בהגנה ) המוסיקליותהספרותיות או (מקוריות  מחברי יצירות זכויותהגנה על ב עוסקתהצעת החוק אינה 

להם להפיץ,  נתהמונופול הניתתקופת בעלי הזכויות הנלוות, מפיקי תקליטים ומבצעים, באמצעות הארכת על 

. אין בכך כל פסול כל של היצירות ביצועיםבתקליטים ולקבל תמלוגים ולעשות כל שימוש מסחרי אחר בלשווק, 

ההצעה מפירה את האיזון בין האינטרסים השונים לרעת  בכך, . תועלת שבדברלעלות בין ה יישמר האיזוןעוד 

   מיטיבה עם המבצעים מאידך.אינה הציבור מחד, ו

בנחלת הכלל, בהן היצירות המוקלטות ש מספראת  תקטין באופן ניכרהארכת משך זכות היוצרים בתקליט 

מכירתם לציבור הרחב. במסחורם או באינם רואים הצדקה כלכלית מפיקי התקליטים ש הקלטות רבות

 תקשורת ולפיכך בעלי הזכויות והמבצעים גם לא ייהנו מתמלוגים. זהכלי השודרות במגם אינן אלה שכהקלטות 

ערך  יבעל לשיריםליון כי, וגזר דין שיצירותיהם תשכחנה של היוצרים והמבצעיםו של הציבור הרחב והפסד

  .היסטורי רבתרבותי ו

עלויות ההקלטה וההפצה, שבעבר הצדיקו  הביאה להפחתה ניכרת של הדיגיטליו התפתחות העולם הטכנולוגי

במקום לבטל או לקצר את משך ההגנה הניתנת למפיקי  באופן פרדוקסלי,אך הגנה חוקית לזמן קצר, מתן 

 בידיהכוח שר את שמֵ הצעת החוק ְּת  תעשיית התקליטים קוראת להארכת משך הזכויות.התקליטים, 

   .אמנים המבצעיםתועלת הגם לא לטענתם, , ובניגוד ללתועלתם ולא לתועלת הציבור ייםהמונופולים הארכא
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 :אנו מבקשים מחברי הועדה .3

 

 לעיל. 2מהנימוקים האמורים בסעיף  תיקוני החקיקהמכלול ל להתנגד  .א

 70-להתנגד לאפשרות הניתנת להארכת משך ההגנה אף מעבר ל  –לקדם את ההצעה כלשונה  יוחלט אם  .ב

השנים המוצעות באמצעות פרסום מחודש של התקליט או פרסום מחדש של הביצוע בטכנולוגיה אחרת. 

 .ואילו יחיו לעד אילו יצירות ימותולקבוע  יכולתומשנה כוח בעלי האינטרס הכלכלי ל אפשרות זו מעניקה

לאחר שינוי חוק זכות רק שייוצרו  יםתקליט עללהחיל את התיקונים  –תיקוני חקיקה  על יוחלט אם  .ג

 רטרואקטיבית.לאחר שינוי חוק זכויות מבצעים ומשדרים ולא רק שיבוצעו לראשונה ביצועים יוצרים ועל 

 תקליטים על המורחבת ההגנה תקופת חלתהו, בנחלת הכללכבר  יםשנמצא שימוש בתקליטיםלא ניתן להגביל 

פוגעת  והתערבות המונופול מחזיקי לטובת המשחק כללי של שינוי מהווה הקרובות בשנים לפוג שעומדים

  .האל בתקליטים) רווח כוונות ללא או מסחריים( שונים שימושים לעשות מכבר לא שנערך, החופשי בשוק

בהנגשת  )51- (מהשנה ה להתנות את המשך הזכאות – טאם יוחלט על הארכת זכויות המפיק בתקלי  .ד

כלל  במהלך כל תקופת ההארכה.) ובמחיר סביר התקליט לציבור או בהעמדתו למכירה (באופן מקוון או פיזי

Use it or Lose it,  המחייב את בעל הזכויות בתקליט לאפשר לציבור גישה נוחה להקלטה, יתרום לאיזון

 באיחוד האירופי. בתקליט הזכות משךבתיקון החוק שהאריך את  נכלל זההציבור. עקרון ים לטובת האינטרס

בתקופתנו  .האמנים המבצעים על הגנהמשך ה הארכתעלינו  תמקובלו הראוי, עם האמור לעיל יחד   .ה

ומן מבחינת היצירתיות והערך הבידורי,  מעשירים את היצירה ותורמים להלעתים קרובות  מבצעים אמנים

  הראוי שפרנסתם מכך  תובטח לפחות לכל תקופת חייהם. 

  

  בהרחבה נימוקינו .4

  

 על הגנה שמטרתו הסדר לקבוע נועדו יוצרים זכויות דיני": המקורית החקיקה על מסתמכיםנימוקינו 

 הולם תמריץ ביצירת הצורך בין בעיקר נדרש האיזון. הציבור לטובת, שונים אינטרסים בין איזון תוך, יצירות

 לשם ביצירות להשתמש לציבור לאפשר הצורך לבין, ביצירות כלכליות זכויות הענקת של בדרך, ליצירה

 חופשית תחרות והבטחת, היצירה וחופש הביטוי חופש על שמירה תוך זאת כל, והידע התרבות קידום

  )2007 יוצרים זכות חוק להצעת במבוא ההסבר דברי מתוך( ".והוגנת

(המפיק עשוי  הייתעש שיית התקליטים כשמה כן היא:עת, "יוצר" לו ואין" מקורית יצירה" ינוא תקליט

יוצרי  על המגנט לא הגנה על תקלי להיות תאגיד, להבדיל מ"יוצר", שעל פי ההגדרה הוא תמיד בן אנוש).

לאור השוני  .תקליט קיהפשהשקיע כסף ו הכלכלי הגורם , עלההישג היזמיעל כי אם הכלולה בו  יצירהה

  שמעניקות זכויות אלה.את תקופות ההגנה אין מקום להשווהמהותי בין הזכויות, 

 יכול הוא בהן יםשנ 50 לו מקנה ההגנה תקופת במשך מהתקליט רווחים לעשות למפיק הניתן הזמניהמונופול 

, להעתיק האפשרות הרחב מהציבור נמנעת, זו תקופה במהלך .ההשקעה לכיסוי אפשרויותיו את למצות

 או היצירה יוצרי של הסכמתם לכך התקבלה אם גם, חופשי באופן ההקלטות את לשדר או בפומבי להשמיע

בעידן בו עלויות ההפקה כיום אנו חיים  ).היצירה יוצרי זכויות כבר פגוכש וכמה כמה אחת על( המבצעים

והשידור אינסופי (רדיו, ערוצי ההפצה רבות, מספר בו אפשרויות המסחור ומאידך נמוכות מאוד, וההפצה 
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וכך גם מספר , )ועוד נגוובקסטיפודקאסטינג, אינטראקטיב סטרימינג, , אינטרנט, סלולר, .V.O.Dטלוויזיה, 

אלה  כלבהתאם לרישיונות שימוש שמעניקות הפדרציות לתקליטים. הגופים המשמיעים מוסיקה בפומבי 

להחזיר את ההשקעה, בפרקי זמן קצרים בוודאי ש גדולים, להפיק רווחים  יםתקליטה ימאפשרים למפיק

    שנה.   70- את לא מובנת ההצדקה להארכת תקופת ההגנה הכלכלית שמעניק המונופול לבהרבה מבעבר. לאור ז

 על: הזכויות זו הנראה ככל היא , לטענת מרבית המתנגדים,הצעההעומדת מאחורי העיקרית ה ההסיב

לאבד שליטה על  עלולות בעולםחברות התקליטים הגדולות ו עומדות לפוג 60-הלהיטים הגדולים של שנות ה

האמנם רצון חברות  .)ועוד, האבנים המתגלגלות, פינק פלויד הביטלס( שלהם חלק מהנכסים הרווחיים ביותר

התקליטים להמשיך ולהתעשר על חשבון נטילת זכות הציבור לממש את קניינו מוצדק? מבחינתן, ברור שכן. 

  .לא נשמר  –בחוק המקורי  ובטחשה –האיזון מבחינת טובת הציבור, אנחנו סבורים ש

 גופי, כלכלנים, הרוחני הקניין בתחום משפטנים נציגי המדינות הקטנות והבינוניות באיחוד האירופי, כמו גם

 ת ההגנההתנגדות נחרצת להארכת תקופ , התנגדוהמידע חופש להגנת וארגונים ספריות, ארכיונים, תרבות

 80%-השולטים בהגדולים (של ארבעת תאגידי המוסיקה  שהתקבלה באיחוד ברוב דחוק ובשתדלנות אדירה

 יוצרים זכות משך קבעו שהארכתתיקון ה ו הכלכלית שלבדקו את השפעתש 1מחקריםמהשוק העולמי). 

 להפקת תמריציםלהעדר  ,תחרותב פגיעהל, החדשים שייווצרו התקליטים במספר לירידה תגרום בתקליט

 מבנה. התעשייה של לשוק עד כדי אוליגופולציה כניסה חסמיו לתקליטמונופול  מחיר ליצירת, חדשה מוסיקה

 להכתיב את, םכוח את לייצב בו השולטים שחקניםל אפשרמ מוכרים של קטן מספר ידי על שנשלט שוק

   .יוצרים זכויות הגבלת להמשך וליצור לובי, וגופי השידור המבצעים, המחברים מול החוזיים התנאים

שהוקלטו על ידי חברות התקליטים שירים  רבבות אחרות עם שוק מקומי קטן, במדינות ו, כמבישראל

 מקוון באופןמחדש על גבי דיסק או אינם זמינים כיום לציבור הרחב, בין היתר מפני שלא פורסמו המקומיות 

אנו מציעים לחייב את מפיקי התקליטים להנגיש תקליטים אלה . (מן הסתם בהעדר הצדקה כלכלית לכך)

שנות ההגנה המקורית כתנאי להארכת ההגנה (הוראה דומה נכללה בתיקון החוק האירופי)  50ר עם תום לציבו

לרשות שוב יעמידו אותם ו את העבודה יעשוופים שבראש מעייניהם הנגשת תקליטים לציבור הרחב ג -ולא 

 , עושים זאת באופן קבוע.ֶזֶמֶרֶׁשתאנו, ב .אפסית ותהציבור, בעל

  

  

  בתחום הייחודית מפעילותנו ולהתרשם ֶזֶמֶרֶׁשת לאתר להיכנס ניםוזממ תםא

  כלשונה תתקבל החוק הצעת אם ייעודם את למלא יתקשו ואחרים זה מיזם

  

  

  

   

                                                           
1  Tschmuck, P., "EU Copyright Term Extension in Sound Recordings to 70 Years – An Economic Assessment", Music Business Research, 

15.9.2011. http://bit.ly/1rUM4FE  


