
 

                      
  

  היצירה חופש וגבולות רוחני קנין
 עיון יום

  17:30 – 14:00 השעות בין 23.12.14  רביעי,
  104 אולם הגרמנית, המושבה ,21 הגנים חיפה, ויצו האקדמי המרכז

  מוזמן הציבור – חופשית הכניסה     
  

 חופש על הרוחני הקניין זכויות של השפעותיהן יידונו בו עיון יום מקיים חיפה ויצו האקדמי המרכז
 ענק תאגידי בידי עוצמה רב כלי הרוחני הקניין זכויות משמשות האחרונות בשנים .היצירה

 .עולם חובקי מסחריים אינטרסים על בהגנה בינלאומיים
 על מטילים יוצרים שזכויות מגבלותה יבחנו המשפטית ומהפרקטיקה מהאקדמיה מומחים בעזרת
 .החזותית ותקשורת אופנה ,צילום כגון שונים בתחומים יוצרים

 
  ד"ר גלית וולנר, עורכת יום העיון:

החל בזכויות יוצרים  הגבלות על חופש היצירה: -ים רבים יום העיון מתמקד בסוגיה כאובה ליוצר"
 שמוגנות בקפדנות יתירה ולא מאפשרות יצירת שיח חדש וכלה בסוגיות של "פגיעה ברגשות הציבור".

סיפו של עידן חדש בזכויות יוצרים בו ברירת המחדל איננה בהכרח "כל הזכויות אנו נמצאים על 
שיונות השימוש החדשניים, רק חלק מהזכויות נשמרות, ויוצרים מקדמים ישמורות". בעידן האינטרנט ור

   את יצירתם על דרך הפצתה באופן פתוח שמעודד שימוש חוזר.
זורי הספר הללו, ובכך לקדם את היצירה את או למטרה לחקור ל םש המרכז האקדמי ויצו חיפה

  ."המקורית בישראל
  

  ו חיפה:מרכז האקדמי ויצנירה נחמולי, ראש המינהל האקדמי בהגב' 
"אנו רואים חשיבות רבה בחשיפת האספקטים המגוונים של הנושא לסטודנטים ולסגל שלנו. ההחלטה 

ידוע לנו כי שאלות בנושא  שב ועלה תדיר.שא והנמשיחות בתוך המכללה בהן  נבעהלקיים את יום העיון 
את מיטב אלינו החלטנו לזמן זכויות יוצרים מעניינות מאוד גם ציבורי יוצרים וקהל מוץ לאקדמיה ולכן 

השתנות העם  ,די יוםמעומדות במבחן  אשר ,אלההניתן לסוגיות  רץ לתת מענה רחב ככלהמומחים בא
  ".יצירות בעידן הדיגיטליהמדיה והפלטפורמות בהן מוצגות התדירה של 

  
  תוכנית:ב

14:00-15:30 
 פתיחה דברי  אלכסנדר: דוד' פרופ
 המשפט בית בפסיקת יוצרים וזכויות צילום : ברקאי אביים השופט' כב
 וצילום אופנה ,חזותית בתקשורת משפטיים היבטים  אסיה: נעמי ד"עו
 היצירה בזכות ארנולד: סגל מיכל ר"ד

 צלם ,עזרן שחר :מגיב
16:00-17:30 

 ההוגן השימוש את לתמונה מחזירים ולנר: גלית ר"ד
 מוסווית בצורה אחר של יצירה העתקת על :דאק-לדונלד דאק מובי בין :תתחכם אל עמית: מאיר ר"ד

 ומתוחכמת
 את ישנו הרוחני הקניין דיני של כללי ביטול האם :חופשית יצירה ,חופשית תרבות קלינגר: יהונתן ד"עו

 ?והיצירה היוצרים מצב
 תשובות שאלות
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