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אל :סטודנטיות וסטודנטים בלימודי הסמכה
הנדון :זכויות יוצרים וקניין רוחני

זכות יוצרים (באנגלית )Copyright :היא ההגנה שניתנת ליוצר או לבעלים של יצירה מפני שימוש בלתי
מורשה ביצירה שהיא קניין רוחני שלו.
חשוב לדעת ולהכיר כי על פי החוק הישראלי ,במקרה של הפרת זכות יוצרים ,זכאי בעל הזכות הנפגע
לתבוע פיצוי ,לעיתים ללא הוכחות נזק ,בסך של עד  ₪ 100,000להפרה  .ישראל קשורה באמנות
בינלאומיות להגנה הדדית של זכויות יוצרים.
שימו לב כי יצירה יכולה להיות סרט ,תמונה ,תוכנה ,מוזיקה ועוד.
טעות חמורה היא לחשוב שכל מה שמופיע באינטרנט הינו נחלת הכלל וניתן להעתיקו בצורה חופשית.
דיני זכויות יוצרים שרירים וקיימים גם באינטרנט.
לצערנו הרב ,הטכניון נאלץ להתמודד עם תלונות ואף איום בתביעה להפרת זכות יוצרים מצד בעלים של
יצירות .התלונות מגיעות הן מבעלים בישראל והן מבעלים מחוץ למדינת ישראל .התמודדות זו כמובן
מערבת גם את המשתמש אשר גרם להפרה כולל השלכות שונות על פי המקרה.
התלונות גורמות לנזק כספי (קנס) כמו גם נזק לשמו הטוב של הטכניון.
הטכניון רואה חשיבות רבה בשמירה על זכויות יוצרים ובהתאם מנחה ומחנך לשמור ולכבד זכויות אלו .
אנו שבים ומבהירים כי אין לעשות שימוש בכל יצירה ,ללא קבלת היתר מבעל הזכות .
היה ומתעורר ספק בדבר האפשרות לעשות שימוש ביצירה יש להימנע מהשימוש לחלוטין עד לבירור
הזכויות .במקרה של התלבטות יש לפנות למחלקה המשפטית בטכניון.
בברכה ,

משה גליקשטיין
ממונה אבטחת מידע – הטכניון
Glickstein.m@Technion.ac.il

To: Undergraduate Students
Subject: Copyrights and Intellectual Property

Copyright is the protection afforded to a creator or owner of a work, against unauthorized use
of the work which is his intellectual property.
It is important to know and recognize that according to Israeli law, in the case of copyright
infringement, the injured party is entitled to claim compensation, sometimes without proof of
damage, in the amount of up to NIS 100,000 per infringement. Israel is bound by international
conventions to the mutual protection of copyright.
Note that a protected work can be a movie, image, software, music and more.
It is a serious mistake to think that everything that appears on the Internet is in the public
domain and can be copied freely. Copyright laws are valid also for online cases.
Unfortunately, the Technion has had to deal with complaints and even threats of legal actions
regarding copyright infringement by copyright holders. The complaints come from owners in
Israel and from outside the State of Israel. This effort involves the user who caused the violation
including various consequences depending on the case.
The complaints cause financial damage (fine) as well as damage to the reputation of the
Technion.
The Technion considers it very important to protect copyright and accordingly instructs and
educates to preserve and respect these rights.
We reiterate that any work may not be used without the permission of the copyright holder.
If there is any doubt as to the possibility of using the work, it should be avoided completely until
the rights are clarified. In case of doubt, contact the Legal Department at the Technion.
Regards ,

Moshe Glickstein
CISO Technion
Glickstein.m@Technion.ac.il
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