
התשנ"ו1966* (תיקון), מבצעים זכויות חוק

החוק שם אחרישינוי החוק, בשם העיקרי), החוק  (להלן 1 התשמד1984 מבצעים, זכויות בחוק ו.
'ומשדרים". יבוא 'מבצעים'

1 סעיף תיקון העיקרי לחוק ו בסעיף . 2

בהצעות פורסמו ההסבר ודברי החוק הצעת ;(1996 בפברואר 13) התשנו בשבט כג ביום בכנסת נתקבל .
.486 ענד ,(1993 בנובמבר 22) התשנ"ב בכסלו ח' מיום .2220 חוק

.(194) 157 עמ. התשמ"ד, סח י



יבוא: "מבצע" הגדרת אחרי (ו)

;'; טלויזיה או רדיו שידורי בדין, הסמכה פי על שמקיים, מי  "משדר'

את 'או יבוא ובסופה שידור של 'או יבוא ביצוע' 'של אחרי 'טביעה", בהגדרת (2)
השידור".

"ומשדרים". יבוא 'מבצעים אחרי העיקרי, לחוק בי לפרק בכותרת כותרת3. תיקון
כי מרק

יבוא: העיקרי לחוק 3 סעיף אחרי 3א4. סעיף הוספת

על "תמלוג
והצגה השמעה

ביצועו. של הצגה או השמעה על ראוי לתמלוג זכאי מבצע (א) 3א.

המייצג תמלוגים לאירגון ישולמו (א) קטן סעיף לפי תמלוגים (ב)
 (להלן מבצעים זכויות ובעלי מבצעים של ביותר הגדול המספר את

היציג). התמלוגים אירגון

למבצעים גם התמלוגים את יעביר היציג התמלוגים אירגון (ג)

המשפטים שר שיקבע באופן בו, חברים שאינם מבצעים זכויות ולבעלי

'. הכנסת של ומשפט חוק החוקה, ועדת באישור

סעיפים הוספת
4ד עד 4א

יבוא: העיקרי לחוק 4 סעיף אחרי .5

" המשדר אלא"זכויות ייעשו לא להלן המפורטים שהמעשים הזכות תהיה למשדר 4א.
בהסכמתו:

שידוריו; של טביעה (ו)

שידוריו; של טביעות שעתוק (2)

שידוריו; של טביעה, של שעתוק או טביעה של שידור (5)

של מסחר לצרכי החזקה או יבוא הפצה, השכרה, מכירה" (4)
שידוריו; של טביעה, של שעתוק או טביעה

למעט: שידוריו של משנה שידור (5)

קווית הפצה או העברה של בדרך המבוצע משנה שידור (א)
כדין;

קווית הפצה של משולבת בדרך המבוצע משנה שידור (ב)

זכיון מכוח להעבירם חייב שהמשדר שידורים של ואלחוטית,
;2 התשמ'ב1982 הבזק, חוק לפי

המוטלת חובה בשל המבוצע אלחוטית, בדרך משנה שידור (ג)
אחר. דין לפי המשדר על

זכותהגנה של הפרה תוך הנעשה שידור על יחולו לא 4א סעיף הוראות 4ב.
מבצעים. זכות או יוצרים

מהסכמה נעשופטור האמורים המעשים אם יחולו לא ו(2) 4א(ו) סעיף הוראות 4ג.

ראוי שימוש  הוגך 'שימוש זה, בסעיף הוגן. לשימוש או פרטי לשימוש

או מחקר לשם או בתמורה, שלא הוראה לשם או עצמי לימוד לשם
ביקורת.

.218, עמ התשמ"ב ס"ח 2



הוראות נאמרתחולת שבו מקום בכל ו12, 11 בסעיפים למעט וד', ג' בפרקים 4ר.
במשמע. ושידור "משדר גם  וביצוע" 'מבצע

פרסומו.תחילה מיום ימים 50 בתום זה חוק של תחילתו .6
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