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מבוא.א

שהוארעיוןשלכלשהוכביטוייוצריםבזכותהמוגנתהיצירהאתלתארמקובל

מעקרונותאחדהוא,רעיוןשלכביטויהיצירהאפיון.היצירהליוצרמקורי
הואביצירההמוגןהחלקכיהיאזהיסודעקרוןמשמעות.הדיןשלהיסוד

הגנהאיןשלפיוהיסודעקרון.בההטמוןמהרעיוןבמובחן,שבההביטוידרך
בדיןהיטבמעוגן,הביטוידרךעלרקאלאהיוצריםזכותבאמצעותרעיוןעל

מרצה.למינהלהמכללההאקדמיהמסלוללמשפטיםהספרבית,מרצה.למשפטיםדוקטור* .אביב-תלואוניברסיטת,כירושליםהעבריתהאוניברסיטה,למשפטיםהפקולטה,החוץמן
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עלולאשביצירותהביטוידרךעלהיאההגנהכיהיסודעקרון.2ובעולםןבארץ
לרבות,יוצריםזכויותשבדיניהכלליםמערכתכלעלמשליךבהןהטמוןהרעיון

ביןליישבנועדואשר,הדיןבמסגרתהמצוייםהשונים"והאיזוניםהבלמים"על
.יצירות3עלבהגנההמעורביםהשוניםהאינטרסים

ניצולןעלשליטההמעניקות,שונותזכויותשלצרורכוללת"היוצריםזכות"
שלההעתקהעללשלוטהזכותאתכוללתהיוצריםזכות,כללבדרך.יצירותשל

זכות.היצירהשלהשידורעלאוהפומביהביצועעללשלוטהזכותאתוכןיצירה
עללשלוטהזכותהיא,נתמקדובה,היוצריםזכויותמצרורחלקשהיאנוספת
."הגזירהזכות"גםהמכונה,היצירהעלהמבוססות"נגזרותיצירות"שלההפקה
מוסיפהואשר,קיימתיצירהעלהמבוססת,כשלעצמהיצירההיאהנגזרתהיצירה

,ספרותיתיצירהשלתרגום:לדוגמהכך.משלהיצירתינדבךשבבסיסההיצירהעל
.בזהוכיוצאמוזיקליתיצירהשלעיבוד,ספרותיתיצירהעלהמבוססדרמטיסרט
,ושוניםרביםבאופניםהיצירהניצולעללשלוטליוצרמאפשרתהגזירהזכות
שמעניקהלשליטהפרט.נתפרסמההיאשבהוהראשוניתהמוחשיתלתצורהפרט

שליטהמעניקההגזירהזכות,"שהיאכמות"היצירהשלהניצולעלהיוצריםזכות
העברתםתוךכללבדרך,שונותהפשטהברמות,היצירהמרכיבישלניצולעל

שלזהומאופייהמתוכנהיוצאכפועל.שבמקורמאלואחריםלשפהאולמדיום

לקשרהנוגעזההואמרכזיקושי.ושוניםרביםקשייםמתעוררים,הגזירהזכות
זכויותבדינירעיונותעלהגנה-איבדברהיסודעקרוןלביןהגזירהזכותשבין

,בהםישאשר,היצירהמןמופשטיםמרכיביםעלמגנההגזירהזכות.יוצרים
עיוןמעוררתהגזירהזכותכי,מכאן."רעיוניים"סממנים,אחרתאוזובמידה

1999-ס"תש,(הטריפםהסכםלהוראותהתאמה)הרוחניהקנייןדינילתיקוןלחוק(4)2'ס1

389(א),364(ע),אכרךי"חא,1924,יוצריםזכותלפקודת(ב)7'סלהוספתהמתייחס

למשלראו,הפסוקהבהלכהבישראלמעוגןאףזהעיקרון.("יוצריםזכותפקודת":להלן)
~'נגולדנברג81/15א"ע USQ81/23א"ע;(גולדנברגעניין:להלן)813,817(2)לוד"פ

.(אורכוךעניין:להלן)749,759(3)מכד"פ,אורבוך'נהרשקו
Agreement,:ראו,הבינלאומיבדין2

on

Trade-Related.

AI

spects ofhtellectual

~

PI

roperty;'

Rights

flM33,10Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex
1025U(6)(1996):ראוהברית-בארצות;("טריפסהסכם":להלן)(%19)81 . S .C .A17.

Harbotde:ראוהאנגליכדיןזהבענייןלהלכה Capinger and.01Davies.0,Garnett.א
29-28(2005,.ed151,0ת40ת])Copyright"0James510"ש.

הטמוןהרעיוןעלולא,שביצירההביטוידרךעלרקהגנהיששלפיהההשקפה,לדוגמה3
,זאתלעומת.יחסיתארוכהלהיותיכולהיצירהעלההגנהתקופתכילהכרההובילה,בה

באמצעותהניתנתמזובהרבהקצרההיא,הפטנטזכותבאמצעותהניתנתההגנהתקופת
.חדשנייםתהליךאולמוצררעיוןשהיאאמצאהעלמגנההפטנטזכותשכן,היוצריםזכות
,החברהעלככדנטלמטילההיא,כרעיוןהחופשיהשימושאתמונעתהפטנטשזכיתכיוון
.יחסיתקצרהלתקופהמוענקתהפטנטזכותכןועל,יוצריםבזכותבהכרההכרוךמזההגדול

להצדיקכדיזושגורההבחנהעלהברית-ארצותשלהעליוןהמשפטביתחזרלאחרונה
,5.0537.:ראו,יוצריםכזכותההגנהתקיפתאתהאריכהאשרמקיקה

~

AshcraןEldered

(2003)213-212,186.
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ההכרה.רעיונותעלהגנהאיןהיוצריםזכויותבדינישלפיוהיסודבעקרוןמחודש
מרכיביםעלמסוימתהגנההמספקתכזכותהגזירהזכותשלובתוכנהבאופייה

לזכותלהציבישכילמסקנהמובילה,ביצירותהטמונים"רעיוניים"סממניםבעלי
המצויה"ואיזוניםבלמים"מערכתאותהאתלשמרכדיוזאת,וסייגיםמגבלותזו

עלההגנה-איעקרוןאתבמעטנערעראםדיינו,זהבחיבור.היוצריםזכויותבדיני
.4לכךהמרכזיכגורםהגזירהזכותעלונצביעיוצריםזכויותבדינירעיונות

מוגןביטוילביןחופשירעיוןביןהיסודיתההבחנה.ב

אינטרסעללהגןבאהמוגןשאינורעיוןלביןמוגןביטויביןהיסודיתההבחנה
.יצירותלהפיקליוצריםתמריץמתןבצד,רעיונותשלחופשיתבזרימההציבור

ברעיונותחופשישימושלעשותיוכלהרחבהציבורכימובטחההבחנהבאמצעות
הגנהניתנת,זאתבצד.הציבוריהשיחהעשרתאינטרסנשמרובכך-שביצירות

שכן,ליצורליוצריםתמריץניתןובכך-היצירהשלהקונקרטיתהביטוילדרך
מספקתההבחנה,זהבאופן.היצירתיהביטויניצולעלהשליטהבידיהםנותרת

,הציבורשלהאינטרסיםלביןהיצירותבעלישלהאינטרסיםכיןאיזוןלעריכתכלי
.5היוצריםזכותבריסוןהרבהתועלתהומכאן

,ליטולהיוצרנזקק,חדשהיצירהשלהפקהלשם,רביםבמקרים,מכךלמעלה
לחבוקעשויההיצירתיתהפעילות.קודמותמיצירותמרכיבים,אחרתאוזובמידה
מתוךשהםכמותחלקיםמנטילתהחל,קודמותמיצירותנטילהשלשונותרמות
ביןההבחנה.בלבד6בהןהטמוןהכלליברעיוןבשימושוכלהקיימותיצירות
שביצירותברעיונותהשימושאפשרותאתעתידייםליוצריםמעמרתלביטוירעיון

,כך.7חדשותיצירותהפקתלשםהדרושות"הבנייןאבני"הםאלהורעיונות,קיימות
הקיימותהיצירותבעלישלהאינטרסיםביןאיזוןלעריכתכלימספקתאףההבחנה

.העתידייםאוהמאוחריםהיוצריםשלהאינטרסיםלבין

היצירה"אפוריפישמן'אראוהגזירהזכותשמעוררתלקשייםהאפשרייםהפתרונותעל4
.(ב"תשס,העבריתהאוניברסיטה,במשפטיםדוקטורעבודת)"יוצריםזכויותבדיניהנגזרת

מ"בענתוניםעיבודאשרז99/2392א"ע;1הערהלעיל,אורבוךענייןראו,הישראליבמשפט5
M.Bיש:ראוהאמריקניבמשפט;255,267-269(5)נזי"פד,מ"בעטרנסכטון'נ . Nimmer

,Goldstein Capyright1987)03.25[0];ת,opyright (New York?("0Nimmer Nimmer.0

0ן"Publishers,ג(

.

and"1989)2.2.14.15;שקופא,Principles, Law and

.

'

Practice

(Boston

(1985)556,539.u.s471,Nation Enterprises,.
Lines'נ89/5135/4Interlegoא"ע6 Bros S.A-עניין:להלן)133,165(4)מחר"פ,18צא

'נוהפצהייצוריבואר.י.ש.א94/5768א"רע;1הערהלעיל,אורכוךעניין;(1880זש18
אבפורום

-

.289,384,385(4)נבד"פ,מ"בעצריכהומוצריריח
"היצירתיותהאופציות"עלכשמירהביטוילביןרעיוןביןההבחנהשלזותכליתהמכניםיש7

:VanlGogh:ראו.העתידייםהיוצריםשל Resolving

'

The Dilemma.5ץGeller

'

"Ffiroshige.אן

(1998).Jopyright socty. U.S.A(146"Remedying Mringement18Of Copyright Scope

49-48,39.
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מוגןביטוילביןחופשירעיוןביןהיסודיתההבחנהשלהרבהתועלתהאףעל
ברורההגדרהאין,העתידייםהיוצריםושלהציבורשלהאינטרסיםעלבשמירה
לעתים,ביטוילביןרעיוןביןההבחנהיישום,משכך."ביטוי"ו"רעיון"למושגים

לסייעתפקידםאשר,עזרומבחנידוקטרינותנתגבשובהלכה.8פשוטאינו,רבות
במקריםביצירהשוניםממרכיביםהגנהלשלולמכךיוצאוכפועל,ההבחנהביישום

ההבחנהלעריכת,האמריקניבמשפטבעיקר,שנתפתהמבחן,לדוגמה.מתאימים

רקרעיוןלבטאניתןאם,זהמבחןפיעל."מיזוג"המבחןהואביטוילביןרעיוןבין

עםהתמזגההביטוידרךשכן,מוגנתאינהזהרעיוןשלהביטוידרךאזי,אחתבדרך

,faire8"בכינויההידועה,אחרתדוקטרינהפיעל.9מוגןויבלתיהרעיון "scenes

,בזהוכיוצאאירועים,דמויותהכוללות,"שגורותסצנות"שלבסיסימאגרקיים

הכרחיתתולדההםאלומרכיביםשכן,שימושבהםלעשותחופשייםהכולאשר

בדוקטרינותריאיןלעתים,להלןשנראהוכפי,ואתעם.10ביצירההטמוןהרעיוןשל

מעוררמוגןביטוילביןחופשירעיוןביןההבחנהויישום,האמוריםהעזרובמבחני
.רביםקשיים

הגזירהזכות.ג

הגזירהוכותהגדרת.1
עלשליטההמעניקותשונותזכויותשלצרורכוללת"היוצריםזכות",כאמור
זכויות"מצרורחלקהיאאשר,הגזירהבזכותהואענייננו.יצירותשלניצולן

"הנגזריםהשימושים"עלשליטהיצירהלבעלהמעניקה,הגזירהזכות."היוצרים
הגזירהזכות,הכרית-בארצות.שונותבדרכיםהשונותבמדינותמוגדרת,כיצירתו
,ו1המוגנתהיצירהעלהמבוססותנגזרותיצירותלהפיקהבלעדיתכזכותמוגדרת
,יותראואחת,אחרתיצירהעלהמבוססתכיצירהבחוקמוגדרתהנגזרתוהיצירה

הגזירהדכות,באנגליה.בזה12וכיוצאדרמטיזציה,מוסיקליעיבוד,תרגוםכגון

שיסייעוכליםלגבשכוונהמתוך,"הרעיף"מושגאמרלהתחקותניסיונותעשורביםמלומדים8
the::לדוגמהראו.ביטוילביןרעיוןביןההבחנהביישום Ghost10L .A. Kurtz "Speaking

1260-1241,1221(1993)Rev.ןMami,]47"CopyrightתןIdea and Expression.
,8,5Nimmer(93.13%[8][3]:ראו9 supra note;82-80.5,אקקGoldstein, Japra note.

5,יא03.513[13][4]:ראו10

Nimmer

, supra note;ומפיקיםאמנים,יוצריםזכויותגרינמן'ט

בלומפנלד95/1229(א"ת)א"תראו,בישראלבפסיקהזהמבחןיישוםשללדוגמה.62(1998)
מחוזידינים,(פורסםלא)הראל'נ

~

lf

) s529.(ספרהועתקכיבטענהדוברזהדיןבפסק

ספרישניביןבעלילהדמיוןישאםאףכיבקבעוהתביעהאתדחההמשפטבית.ילדים
,הספרותימהסטנדרטלעתיםמוכתבתהביטוידרך.בהפרהבהכרחמדובראיןעדיין,הילדים
,ילדיםלספרותבנוגע,לדוגמה,כך.השוניםהספרותייםבסגנונותמקובלמצביםמאגרוקיים
ולכן(6'בס,שם)"ורעיונותנושאיםשלקבועהבורסה"ישפיהעלמומחהעדותהובאה

.(מסויםדמיוןיהיהכיסביר,דומהנושאבעליילדיםספרישניבין
11(2)106U . S .C.

iA

17.
.17ט.5.[.121015.1
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אלו"אדפטציות".ליצירה13בנוגע(התאמות)"אדפטציות"עשייתכאיסורמוגדרת
:ובהן,נגזרותיצירותשלסוגיםלמעשההמפרטת,סגורהרשימהדרךעלמוגדרות

דרמטיתליצירהדרמטיתלאיצירההפיכת,היצירהשלתרגום-ספרותיותיצירות
הפקת,עיבוד-נתוניםומאגרמחשבתכנת;לתמונותהיצירהוהמרתוההפך
.(תעתיק)"טרנסקריפציה"אועיבוד-מוסיקליתויצירה;תרגוםאושונהגרסה
,תרגוםכינקבעבצרפת.האוסטרליתבחוקמצויההאנגלישבחוקלזודומההוראה

צורהבכלהעתקהאועיבוד,(צורהשינוי)"טרנספורמציה",(התאמה)"אדפטציה"
.אסורה5ן-היוצררשותבלאנעשיםאשר,ממנהחלקשלאויצירהשל,שהיא

ביצירהשינוייםושאר"אדפטציות"לנצלאולפרסםניתןכיבחוקנקבעבגרמניה
זכותשלהגדרתה,בישראל.'שונתה6אוהותאמהאשרהיצירהמחברברשותרק

לזוהדומהבדרךקבועהוזו,1911,יוצריםזכותלהוק(2)1מסעיףמצויההגזירה

יצירותשלהפקהשעניינםאסוריםמעשיםשלכרשימההנוכחיהאנגלישבחוק

זכותכיאפואעולה.ועוד7ןקולנועסרט,דרמטיזציה,תרגוםכגוןשונותנגזרות

שלביותררחבהקשתעלשליטהיצירהלבעלמעניקההשונותבמדינותהגזירה
.ליצירתובנוגעהנעשותפעילויות

ההעתקהזכותמהרחבתכחלקהגזירהזכותהתפתחות.2
ההעתקהזכות.ההעתקהזכותבהתפתחותשלובההגזירהבזכותההכרההתפתחות

זכות,כיום."היוצריםזכויות"בצרורהנכללותהזכויותמביןהבסיסיתהזכותהיא
חלקאו,יצירתואתולשכפללשעתקבלעדיתוכותיצירהלבעלמעניקהההעתקה

1312.Sec,1988Aaלהלן)[אפ4וק0,0ם"5תע4תנ5זמט21ק:vha5תע4ט040נf

~

jght'

Ace(.
14(1)31,10.800,1968co

~

figi Ad(להלן:rcofi
~
gi Acf-

1994coi)וש.[.15124-122 of0ע0ש181180ת1(80ן1שח1~21וא0ק0י1קhq

~

ek4004ט].
:מהאתרתרגום

~

[ht

~

://ww. legiiance .gouvfi/htalVcodes_traduits/cpialtext .htm] Oa

.("הצרפתיהחוק":להלן)visitedמס05.08.23)
;((1965),אב.23:ראו16

Act

Dealing with Copyright And Related Rights (Copyright Act

Gemsan:בספרמצויבאנגליתתרגום Industral Ptwperty, Copyright and.יאF.K. Beier

148(1989,.04284,Weinheim(5"1מAntitrust(הגרמניהחוק":להלן").
זכותחוק":להלן)2475(א),2633(ע),גכרךי"הא,1911,יוצריםזכותלחוק(2)1'ס17

וכולל[...]יחידזכותפירוריו'יוצריםזכות'זהחוקלצרכי":כךקובעזהסעיף.("יוצרים
;היצירהשלתרגוםכללפרסםאולהציג,להעתיק,לאורלהוציא(א),היחידזכותאתהמונח

(ג);דרמטיתשאינהאחרתיצירהלכלאולרומןאותהלהפוך,דרמטיתיצירהזואם(ב)
,דרמטיתליצירהלהפכה,אמןידימעשהזואםאודרמטיתשאינהיצירהאורומןהיאאם
מוזיקליתאודרמטית,ספרותיתיצירהזואם(ד);אחרתבדרךאובציבורהצגהבדרךאם
אפשרשבאמצעותםאחרמכשירכלאו,ראינועיסרט,מנוקבלוח,תקליטכללעשית-

זכותחוקלהצעת16-ו(6)11'בסכייצוין."מכניתבדרךהיצירהאתלמסוראולהציג
אתלהגדירמוצע,("יוצריםזכותחוקהצעת":להלן)1116ח"ח,2005-ה"תשס,יוצרים
המבוססת"נגזרתיצירהלעשייתבלעדיתכזכות,האמריקניתלשיטהבדומה,הגזירהזכות
."עיבודאותרגוםכגון,אחרתיצירהעלמהותיבאופן

111ה"תשסן'יהמשפט
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,(שכפול.שהיא18צורהבכלעותקיםהפקתידיעל,ממנהמהותי (Duplication

באמצעותספרותיתיצירהשלעותקיםצילוםכגון,לעותקיםהיצירההכפלתפירושו
פירושו,)Reproduction(שעתוק.דפוסמכונתבאמצעותהרפסתםאוצילוםמכונת
להבדיל,השעתוק.שהיאצורהבכל,מיצירהמהותיחלקשלמחדשהפקה

בעותקממנהמהותיחלקשלאוהיצירהשלמחדשגילוםלמעשההוא,מהשכפול

.קייםציורפיעלחדשציורשלהפקהכגון,מוחשי
,הדפסהקרי,לשכפולבנוגעחלהשהוכרההראשוניתההעתקהזכות,היסטורית

שללשכפולבנוגעוניתנה,ההעתקהזכותהתפתחההשניםבמשך.19ספריםשל
התפיסהאולם,(ספרים)ספרותיותיצירותלשכפולבנוגערקולא,שונותיצירות

לסוףעדנהוגההייתההיצירהשללשכפולכזכותההעתקהזכותשלהצרה

הייתהההעתקהזכותשתפיסתעת,19-ההמאהבמחצית,לדוגמה.1920-ההמאה

מהווהאינוספרתרגוםכיהברית-בארצותנקבע,השכפולבזכותוהתמקדהצרה
רקהםמפריםעותקיםוכיעצמהבפנייצירההואהתרגוםשכן,היצירהשלהעתקה

ברעיוןשימושעושההתרגוםכי,נקבעעוד.המוגנתהיצירהאתהמשכפליםאלו
אחרדיןבפסקנקבעיותרמאוחרשניםכמה.מותר21הואכןועל,ביצירההטמון
אחרבמחזהושילובומחזהשלמעלילהמרכיבשלהעתקהכי,הברית-בארצות
ההעתקהזכותכיהוכרזהדיןבפסק,למעשה.במחזה22ההעתקהזכותאתהפרו

מיצירהמרכיביםלהעתיקניתןוכי,בלבדמיצירהעותקיםלשכפולמוגבלתאינה
הרחבתכראשיתנתפסזהדיןפסק.חדשהיצירהבתוךושילובםשעתוקםידיעל

הביטוידרךעלרקחלהאינהשההגנהכך,האמריקניבמשפטהיצירהעלההגנה

"תוכניים"מרכיביםעלגםאםכי,הטקסטלשוןעלדהיינו,היצירהשל"מילולית"ה

:באנגליהראוכן.17הערהלעיל,יוצריםזכותלחוק(2)ס1ראוהישראליבמשפטלדוגמה18

(2)17.

Copyright

, Designs and Patent Act, Sec;106,1015:הברית-בארצותU. S .C .A17

.הצרפתילחוק122-123'ס:בצרפת;הגרמנילחוק16'ס:בגרמניה;(1996)
השלטונות16-הבמאה.הדפוסשיטתבפיתוחנעוצהבאירופההיוצריםזכותהתפתחות19

שיטת.ספריםלהדפיסאנשיםשלמצומצםלמספרבזמןמוגבלרישיוןהעניקובאירופה
,המודפסיםהספריםתוכןעללפקחלשלטונותאפשרהשכן,צנזורהככלישימשהזורישיונות

מאוחר.לאורהמוציאיםשלהכלכלייםהאינטרסיםלהבטחתואמצעישימשהזאתעםאך
ההדפסהעללשלוטהזכותכיפכךהשונותבמדינותלהכירהחלו18-ההמאהמןוהחל,יותר
היוצריםזכותלמעשהנולדהוכך,לאורלמוציאולאהספרלמחברמסורההספריםשל

הסתיימה,באנגליה,לדוגמה.דרכהבתחילתמצומצמתהייתהשזואלא,כיוםלנוהמוכרת
היוצריםזכותלחוקנחשבאשר1710בשנת,אןשלהחוקחקיקתעםסופיתהרישיונותשיטת

זמןלתקופתספריושלההדפסהעללשלוטזכותלמחברהעניקזהחוק.באנגליההראשון
Davies:ראו,מוגבלת Copyright.[);(01110תתStatute(19]..0ח"

~
Copyright,8,1709ע Act

107-105,74-73,18-15,8-7(1994,and the Public Interesf e
~

einheim.
:ראו,אמריקני-האנגלובמשפט,ההעתקהזכותובכללה,היוצריםזכותהתפתחותעללסקירה20

37-1(1967,Unharried

~

ew ofl~

Copyright

(New York"4Kaplan.8.
,Kaplan,אקק.2130-29 ibid.
22(1868)1138-1137,1132Fed. Cas6,Palmer1Daly(להלן:Daly case(.
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ההכרהראשיתאתמייצגאףזהדיןפסק.23העלילהכגוןהיצירהמןיותרומופשטים
הנתבעפעולתכיכךעלעמדהמשפטביתשכן,האמריקניבמשפטהגזירהבזכות
יצירתיותהוסיףהנתבעאםאףוזאת,התובעיצירתשלאסורה"אדפטציה"מהווה
בחוקלראשונההוכרהזהדיןפסקמתןלאתרבסמוך,לכךבהתאם.עצמו24משל

דרמטיתלאיצירההמרתעלוכןיצירהתרגוםעללשלוטהזכותהברית-בארצות
.25היצירהעלההגנהמהרחבתכחלקדרמטיתליצירה
זכותכיבכךההכרהלהתפתחהחלה19-ההמאהבמחציתהאנגליבמשפטאף

עלשליטהאףכוללתזווכי,מיצירהעותקיםלשכפולמוגבלתאינהההעתקה
תחילה.חדשהיצירהשלהפקהבמסגרתנעשההשעתוקאםגם,יצירהשלשעתוק
ובאותוהיצירהמלואשלשעתוקככוללתמצומצםבאופןהשעתוקזכותהוכרה
מאוחר.זהה26אודומהציורשלהפקהידיעלציורשלשעתוקכגון,המדיום

הכנסתתוךמהיצירהחלקשלשעתוקוכללה,השעתוקזכותהורחבהאף,יותר
מזהאחרבמדיוםהנעשההיצירהשלשעתוקלרבות,תוספותוהוספתשינויים

ובתגובה,היצירהעלההגנההרחבתמתהליךכחלק.במקור27היצירההופיעהשבו
נופלתאינהדרמטיתליצירהדרמטיתלאיצירהשלהמרהכיקבעהאשרלפסיקה
וכןיצירהתרגוםעללשלוטהזכותמוקדמתבחקיקההוכרה,ההעתקהזכותלגדר
יצירהשלהעתקהכי,נקבע1911משנתהאנגליבחוק,לבסוף.שכזו28המרהעל
"Colourableאףכולליצירהשלמפרועותק,שהיאצורהבכלהנעשיתזוהיא

,20Kaplan,אעק.:ראו,אמריקני-האנגלובמשפטההעתקהזכותלהתפתחות23 supra note

34-28.
22Daly,אק.241138 case , supra note.ראוכן:Goldstein "Derivative Rights andח

214-213,209(1983).Copyright soc

ty

. U. S.A301"Copyright1תDerivative Works.
252.203CFR37,187001Copyright Act,24,אק.212141:ראוכן. Goldstein, supra note

Law:הדיןפסקלדוגמהראו26 Reports Chancery3[1894].Empire Palace LtdץHanfsaengl

הפרהמהווהאינוציורעלהמתבססבימתימופעכינקבעשבו,1)1~116-115,109,15100
שעשויהזוהיאאחרציורשלהפקהידיעלהציורשלהעתקהוכי,בציורהיוצריםזכותשל

במשפטמצומצםבאופןההעתקהזכותתפיסתלענייןעוד.בציורהיוצריםזכותאתלהפר
Goldstein:ראו,20-ההמאהלראשיתעדהאנגלי "Adaptation Rights and Moral Rightsח

14ע[

"
the United Kingdom, The United States and the Federal Republic Of

I

'

Germany

חן

47-46,43(1983).
Q.B3.L.229,223הדיןבפסק27 .R[1868]BooseyוtWoodכיבכךסתירהכלאיןכיהוכר

מקורייםמרכיביםשילובתוךשהופקה(זהבמקרה,לאופרהמוזיקליעיבוד)חדשהיצירה
קנתהזוהלכה.שהועתקהביצירההזכויותאתתפר,קיימתמיצירההמועתקיםבמרכיבים

.19-ההמאהסוףלקראתממששלאחיזה
The([ח40ת2000,0)99;(.28 Modern Ldw Of Oopyright and Designs.[ט(חLaddie.א

Brunetשקן "Copyright: The Economic Right" Copyright And Con

~

dential Info~wation

144(1994,of ~Oanada (Toronto.כךעלחולקאין"כיבספרומצייןזליגסון,לכךבהתאם
ליצירהספרותיתיצירההפיכת"וכי,"'העתקה'מהווההואגםלשניאחדממדיוםששינוי
זליגסון'ח'אראו."המקוריתהיצירהשלתס1ז0ט04זקטזהיאאףמהווה,להפךאודרמטית
.40(1963)ומדגמיםפטנטים,מסחרסימני,יוצריםזכותדינייסודות

113ה=תשסן'יהמשפט
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"Imitations,משכפול29במובחן,שינוייםעםכהעתקהלפרשהמקובלאשר.
המצוייםהנגזריםהניצוליםשלהפרטניתהרשימהמהחוקהושמטהלא,זאתעם

חוק.ההעתקה30זכותאתלהרחיבנועדההיסטוריתאשר,יצירהבעלבשליטת
דומההתפתחות.31בישראלבתוקףעדייןמצוי,1911משנתזהאנגלייוצריםזכות

אירעה"העתקה"המושגהרחבתבאמצעותהיצירהעלההגנההרחבתשלבעיקרה
.32וכגרמניהבצרפתאף

זכותדיוקוליתר-ההעתקהזכותשלההרחבהתהליךבצדכיאפואעולה
אותםאתכמאפיין,הגוירהאו"אדפטציה"המושגוהתגבשהלך-השעתוק

.33היצירהעלההגנהשלמרחיבהתפיסההמשקפיםחדשים"העתקה"מקרי

חופשירעיוןביןההבחנהביישוםהגוירהוכותשמעוררתהקושי.ד
מוגןביטוילבין

בזכותהמוגנתיצירהמהיהשאלהאתמעלההיצירהעלההגנההרחבת,למעשה
יצירהכילזמרניתןגסובאופןבתמצית.הערטילאיים"גבולותיה"ומהם,יוצרים
אולם,"יצירה"מהווהאינו,כךאם,כשלעצמוהרעיון.34רעיוןשלמקוריביטויהיא
במהלך.35היצירהשלוהחיצוניהמוחשיהביטויעלרקמגנהאינההיוצריםזכות

.מוחשיבלתיכנכס"גבולותיה"והיצירהשלמרחיבהתפיסהנתפתחה,השנים
אתוהןחיצוניים-הצורנייםמרכיביהאתהןהמוגנתהיצירהכוללת,זותפיסהלפי

כשימושהדברייחשבשבהםהמקריםקשתולפיכך,פנימיים-התוכנייםמרכיביה
אשר,הגזירהאו"האדפטציה"מושג,כאמור.רחבה36-מהיצירהבמרכיבים

28supra,אקק159,142:ואו29 note,.81חLaddie.
נבלעתהגזירהזכותאםובשאלההגזירהזכותלביןההעתקהזכותביןהיחסבשאלתלדיון30

.4הערהלעיל,אפוריפישמןראו,הרחבהההעתקהזכותבתוךבמלואה
Colorable"המונחתרגום37 Imitations"(כמקירכך)"מתעהחיקוי"להחוקשלהעכריכנוסח

שלתרגומו.במקורוהמונחשלהמדויקתוכנואתמשקףאינו(.א.פ.א-שליההדגשה)
וראו,לדעתייותרמתאים,(א.פ.א-שליההדגשה)"מוסווהחיקוי"כזהלמונחזליגסון
.40'בע,28הערהלעיל,זליגסק

81,19Daviesקק.82-80,:ראוובגרמניהבצרפתההעתקהזכותלהתפתחות32 , supra note

Continentalת88 Copyright" Copies !" Copyright (Alphenתוspoor

'

"Copies.110-108;נ.א

44-33,26-10(1980,Netherlands,תסעden.
28supra,אקק.33164-163 note,.81אLaddie.
.167'בע,6הערהלעיל,Interlegoעניין34
Laddie;34315,34105,340505(1996,Copyrightאע.,35 and Designs (Sydney87.[070י

,Kurtz;226-218.8,23(קקGoldstein, supra note;213-211,98-07.28,אקעsupra note

8supra,אק.1252 note.
Josef(קוהלרליוסף,היתרבין,המשפטיתבספרותמיוחסתהיצירהמושגהפשטת36 Kohler

צורה,חיצוניתצורההכולל,"אמנותימבנה"היאהיצירה,משנתופישעל,(1919-1849
:ראו.מרכיביהכלעלשליטהכוללתהערטילאיתביצירההיוצרשלוזכותו,ותוכןפנימית

,08608])Copyrightצוו"Saunders Authorship.31,אקק.55,15-14;םsupra note,500ק

118-117(1992.

114
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מקריאותםאתשאפייןזההוא,ההעתקהזכותשלההרחבהמתהליךכחלקהתפתח
הטקסט,לדוגמה.המוגנת37היצירהשלמרחיבהתפיסההמשקפים"העתקה"ה

ותוכניפנימימרכיבהיאהעלילהואילו,החיצוניתהצורההואספרותיתביצירה
אתמהווההיצירהממרכיביאחדבכלהשוניםהשימושיםעלהשליטה.היצירהשל

החיצוניתהצורהשלומדויקתמלאהמהעתקה,היצירהלבעלשישהזכויותקשת
"פנימיים"וה"תוכניים"הבמרכיביםשימושהעושהנגזרתיצירהשללהפקהועד
המרכיביםעללשלוטהיוצרמזכותחלקמהווההגזירהזכות,כך.היצירהשל
.שביצירתויותר"מופשטים"ה

באמצעותביצירהפנימיים-תוכנייםמרכיביםעלההגנהבעקבותכיעקאדא
.38מוגןביטוילביןחופשירעיוןביןההבחנהמאודעדהיטשטשההגזירהזכות
ומרכיכיםדמויות39,40עלילהכגוןמיצירהמרכיביםעלהגנהמעניקההגזירהזכות

מהתצורהחלקאינםהםאשר,אלהמרכיביםשלהשילובעלאו,אחריםנוספים
יצירההמרתעלמגנההגזירהזכות,כןכמו.היצירהשל"מילולית"וההחיצונית

.לההנלווהוהטקסט32הערהלעילראו37
,8,35Lahore!170,345,:ראו.הגזירהזכותשמעוררתזהקושיעלעמדורכים38 swpra note

fficketson The Betne Convention.5;226-218.24,אקקGoldstein, supra note;175,34

for:7986-7886([ח1987,0880)374ת.32; the Protection ofLiteraty and Attistic Works

CanadianתוBraithwaite ftDenvau~e Works.8,5(10.15[8][2];ו,.נNimmer, supra note

F.M. Patfield 'Legal Policy;21(1982)191,א]Osgoode Hall20"Copyright Law

Copyright .And The7,ח")"
And,ן The Limits ofl.

Literary

Copyright" Textual Monopolies

Democratic8Netanel "Copyright and.,([ת40ת1997,0)122,113;א.יPublic Domain

s.w. Kaplan "Derivative Works and the;304.283(1996)1.1Yale106"Civil Society

812-809,794(1980).Georgia ] Rev14"Protection of Ideas.
מוגןאיננוספרותית-דרמטיתיצירהשלביסודההמונחהרעיון"כיהמשפטביתקבעבישראל39

~100אהעלילהלענייןהדיןוהואהיוצריםזכותדיניידיעל (Theהרעיוןשלהשילובאולם
המשפטביתלדעתיוצריםבזהזהומשתזריםהמתחבריםרעיונותשלרצףאווהעלילה
.817'בע,1הערהלעיל,גולדנברגעניין."הגנהלהישואשרייחודבהשישדמותהמחוזי
בפסק.ספרותית-דרמטיתשביצירההעלילהעלהגנהמוענקת,רבהבמידה,אחרותבמילים
Macg.[85.,77-76,69האנגליהדין . cop[1936]

~
vian DammאRollandבמופעכינקבע

,שבסיפורהדרמטייםהאירועיםרצףאושבסיפורהרעיונייםהמרכיביםשילובהועתקמחול
מרכיביםעלההגנהלענייןעוד.בסיפורהיוצריםזכותהופרהובכך,בריקודביצועדרךעל

35Lahore,עש310,34:ראו,עלילהכגון,מנפשטים . supra note.
הדמותכללבדרךשכן,הגזירהזכותשלהפרתהשאלתאתמעוררבדמויותהשימוש40

Vaverק141:ראו.חדשהביצירהשילוכהלשםקיימתיצירהמתוךניטלת (Jopyright.(1

ButAre ': They,0088;Guildenstern .Are884

:

M.A. Kaplan

'

"Rosencrantz;133(2000,00אטת)

"Copyrightable? Protection Of Literary Characters With Respect To Secondary Works
817(1999)1]Ratgers30.כדמותלראותניתןאםהיאבדיןהמתעוררתשאלה,זאתעם

זכותשלהפרתהשאלתאתדווקאמעורראינובההשימוששאז,עצמהבפניעצמאיתכיצירה
,דיסניוולטחברת'נגבע92/2687א"רעראוהישראליכמשפטדמויותעללהגנה.הגזירה

The'נהפיסמפעל96/8393א"ע;(דיסניעניין:להלן)251,258-261(1)מחד"פ Roy
Export Ehtablishment Company,בשיטותדמויותעללהגנה.577,592-595(1)נדד"פ

,Nimmerטסת8,5(06.17,12.25[[]:ראוהשונותהמשפט supra.
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אתלשנותהיאזוהמרהותכלית,אחריםולממדלמדיוםמסוימיםומממדממדיום
.41במקורהופיעהשבומזהאחרבאופןולהציגההיצירהשלהקונקרטיתהביטוידרך
השימושלביןהקיימתמהיצירהשניטלהחלקביןהזהותמידתשפוחתתככל,כך

אמנםאםהשאלהשאתביתרמתעוררת,הנגזרתהיצירהבמסגרתזהבחלקשנעשה
לטשטושהדוגמאות.בההגלוםברעיוןולאהיצירהשלהביטויבדרךשימושנעשה

היצירהעלההגנההרחבתבעקבותמוגןביטוילביןחופשירעיוןביןההבחנה
,"הקלאסיות"היצירותנחלתרקאינהזוותופעה,רבותהןהגזירהבזכותוההכרה

לתכנותהניתנתבהגנהגםמצויההבחנהטשטוש,למשל,כך.42מחזהאורומןכגון
.43מוגנותכיצירותמוכרותאשר,מחשב
,הגזירהזכותבאמצעותהמוגנים,שביצירההמופשטיםהמרכיביםכילסכםניתן

לביןהיצירהשלהקונקרטיתהביטוידרךכיןהאפשרויותבציר,כתווךממוקמים
עקרוןביישוםהגזירהזכותשמעוררתהקושיכילומרניתןלכן.ביותרכללירעיון
,מסוימתבמידה,מגנההגוירהזכותכימכךנובערעיונותעלהגנה-איבדברהיסוד

.44ביצירההטמוניםרעיונייםמרכיביםעל
,8.38Ricketson(ק.Laddie;374:ראו41 supra note;375.1,35(345,קLahore, supra note

.םע.,sapraש0מ28,אע.98
.ספרותיתמעלילהלמרכיביםהניתנתההגנהבעניין,39הערהלעילראו42
.ספרותיתיצירהכדיןמחשבתכנתדין,יוצריםזכותלעניןכיקובעיוצריםזכותלפקודת2א'ס43

בסוגיההמנחה,(הרפזהלכת:להלן)17,20,21(4)מדד"פ,אחיטוב'נהרפז89/139א"בע
,הדרישותהגדרתמשלב:התכנהפיתוחשלבילכלניתנתההגנהכינקבע,בישראלזו

למרכיביםהןניתנתההגנה.עצמוהתכנותבשלבוכלהההפעלההוראותארגוןשלבדרך
בחירהבאמצעותהתכנהדרישותהגדרת."פנימיים"הלמרכיביהוהןהתכנהשל"חיצוניים"ה

תכנתלגבייוצריםזכות"כינקבע,כןכמו.ומוגן"פנימי"כמרכיבסווגהרעיונותשלוארגון
למבנה,)Artwork(לצורהגםומוענקתהתכנהשלהמילולילקודמעברמשתרעתמחשב

)Structure(,המשתמשלהזנת)User Inputs

(

של)Organisation(ולארגון,)Sequence(לסדר,
זהואין,ביותרמרהיבהואהרפזכהלכתשנקבעההגנהסטנדרט.21'בע,שם."התכנה
טובהכדוגמהמשמשתזוהלכה,לענייננו.לאואםמוצדקהדבראםבשאלהלדוןהמקום
עלכהגנהשסופו,היצירהמושגהפשטתשלתהליךהובילההגזירהבזכותההכרהכילכך

עלמההגנהיוצאכפועל.היצירהשלוהמילוליהחיצונילמופעמעבר"פנימיים"מרכיבים
ביטוילביןחופשירעיוןביןהמסורתיתההבחנהטושטשהשביצירה"פנימיים"ההמרכיבים

מחשבתכנותעלהרחבההגנהסטנדרטאומץהרפזבהלכתכינצייןמוסגרבמאמר.מוגן
Whelan,ן79בענייןהאמריקניהדיןכפסקשנקבע Associates " Jaslow Dental'

laboratoly

,Nimmer:ראו,נוקבתביקורתנמתחהזהאמריקנידיןפסקעל;ו24(1986)1222 sup

ra

"
03.135[נג[1][

",5note.הבריתבארצותהמשפטבתימאוחרתבפסיקה,לכךבהתאם
להגנהגורםהדברכיהעובדהכשלוזאת,תכנותעלהמרחיבההגנהמסטנדרטהסתייגו

Computer:לדוגמה,וראו,שביצירהרעיונייםמרכיביםעל

.

Associates Intensational " Altai

Ootporation,3435ן(1994)

"
Appleא31!0ח"0 (Jomputer;(1992)963982נ2ן,)1,

זהסויגההישראליתהרפזהלכתנשענהעליהאשרהאמריקניתההלכהכיהעובדה.1435
.5הערהלעיל,אשרזבענייןכהן-שטרסברגהשופטתידיעלצוינה,מכבר

באופןהיוצריםזכותבאמצעותרעיונותעלהגנה,אחרתאוזובמידה,קיימתכילעמדה44

Laddie;343755),,35Lahoreיע.,:ראוהגזירהזכותבאמצעותאוכללי . supra note

M .A. Lenfley "The;48-47.8,7(קקnoteשקאו,Geller;214-213.28,אקקsupra note
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יוצריםזכויותבדינירעיונותעלוההגנההגזירהזכות

רעיונותעלוההגנההגזירהזכות.ה

רעיונותעלהגנהאיןשלפיוהיסודעקרוןאתליישםקושימעוררתהגזירהזכות
:עיקריותטענותשתימובאותזהקושיליישום.היוצריםזכויותבדיני

מדוברשכן,מדויקאינורעיונותעלההגנה-איבדברהיסודיהעיקרון.א
במידה,אולם,כללירעיוןעלהגנהאין,אחרותבמילים.באופיומידתיבעיקרון
.שביצירה"רעיוניים"מרכיביםעלהגנהיש,מסוימת

משתרעתההגנהשלפיו-יוצריםזכויותבדיניהיסודיהעיקרוןשלשורשיו.ב
,"שימושי"לרעיוןהגנהלהעניקשלאברצוןנעוצים-הרעיוןעלולאהביטויעל

המרכיביםעללהגןנועדההגזירהזכות,לכךבהתאם."אמנותי"מרעיוןבמובחן
שתיאתבתמציתנסבירלהלן."אמנותית"השביצירה"רעיוניים"האוהמופשטים

.45הללוהטענות

שביצירה"רעיוניים"מרכיביםעלוההגנההגזירהזכות.1
יישום,לעתים.46"ביטוי"ו"רעיון"למושגיםברורההגדרהאיןכילעילראינו

למסקנההגיעומלומדיםמספרכיעדקשהכההואביטוילביןרעיוןביןההבחנה

אםכי,היצירהעלההגנההיקףמהוייקבעפיושעלככלימשמשתאינהההבחנהכי
להותירושראויהחלקלביןביצירהעליולהגןשראויהחלקביןחלוקהלעריכתככלי

ביןההבחנהביישוםזהקושיתיארואחרים.מדיניות47לשיקוליבהתאם,חופשי
הרעיוןכימשמעו"רעיון"כמהיצירהמרכיבזיהוישבובאופן,ביטוילביןרעיון
לעתיםמשמעו"ביטוי"כמהיצירהמרכיבזיהויואילו,הזולתידיעללשימושחופשי

.48מוגןברעיוןמדוברכי
,שבמידהשאלההיאשביצירההשוניםהמרכיביםעלההגנהכיניכר,למעשה

כללימרעיון,"האפשרויותציר"בומיקומםגיבושםבמידת,היתרבין,תלויהוזו

,989(1997).Texas ] Rev75"Intellechlal Property LawתוEconomics of Improvement

Adapt Computer10Scope of

The

Copyright Holder 's Right10ד'Noishiki.1;1017-1015

207-205,200(1993))1124"Pyograms.
.4הערהלעיל,אפוריפישמןראוהללוהטענותבענייןיותרנרחבלהסבר45
,"קונקרטי"ו"מופשט"כמושגיםשימושנעשהלעתים.לההנלווהוהטקסט8הערהלעילראו46

"קונקרטי"ו"מופשט"המושגיםאף,זאתעםיחד."ביטוי"ו"רעיון"למושגיםבאנלוגיה
:ראו.ביטוילביןרעיוןביןההבחנהיישוםעלמקליםואינם,בקלותלהגדרהניתניםאינם

,8Kurd,אקק.1245-1244 sapra note.
47-G. S . Lunney ' ~Reexanulling Copyright ' s Incentives;1.3.255,אGoldstein, supra note

L.L. Weinreb "Copyright For;513,483(1996).Vanderbilt ] Rev49"Access Paradigm

1176.1150(1998)Rei.2"Har111"Functional

Expression

בישראלהפסיקהמללדוגמה.
אתלהותירראויאםהשאלהפיעלביצירההרעיוןמהובשאלהדיוןנערךשבומקרהשל

מחוזיתקרין,(פורסםלא)קנר'נמאיר97/1396(ם-ם-י)א"תראו,הכללבנחלתהנדוןהמרכיב
99(2)3424.

,8Kurtz,אק.481244 supra note.
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המשפטבתיידיעלאומצהאףזועמדה.קונקרטית49ביטוילדרךועדביותר

עלהגנהתיתכןאולם,כלליברעיוןיוצריםזכותאיןאמנםכיבקבעם,באנגליה
כיקבעבישראלהעליוןהמשפטביתאף.רעיונות50של(קומבינציה)שילוב

וכי,מלאכותיתאףרבהובמידה,מעורפלתהיאביטוילביןרעיוןביןההבחנה

אםההכרעהגםדברשלובסופו,ביטוילביןרעיוןביןההבחנהתלויהלמעשה"
הננקטתההפשטהברמת,הביטויוביןהרעיוןביןאחרותמתקיימתספציפיבהקשר
גםייכללוכך,יותרמופשטבאורח'רעיון'שנגדירככל.'רעיון'המושגבהגדרת

:ולהפך:הביטויאפשרויותמגווןויגדל,יותרמופשטיםאלמנטים'ביטוי'בגדר

במילים.51"הביטוידרכימבחרמצטמצםכך,יותרוספציפימצומצםשהרעיוןככל
עיקרוןמשקפתואינה,באופייהמידתיתהיארעיוןלביןביטויביןההבחנה,אחרות
.מוחלט

שלפיוהיסודעקרוןביישוםהגזירהזכותשמעוררתהקושייישוב,לכךבהתאם
רעיון"עלהגנהאיןאמנםכיהוא,יוצריםזכויותבדינירעיונותעלהגנהאין
.שביצירה"רעיוניים"מרכיביםעלמסוימתבמידההגנהקיימתאולם,"כללי
מרכיביםעלהגנהלהעניק,היתרבין,שנועדהזוהיאהגזירהזכות,מכךויותר

להסבירניתן."רעיון"כלזהותםניתןמסוימתבמידהאשר,היצירהמןמופשטים
מרכיביםשלנטילהלמניעתהמשמשככליהגזירהזכותשלתפקודהאתלתאראו

הגנהמעגליקיימיםליצירהמסביב:כדלקמןציוריתבדרךשביצירה"רעיוניים"
שלהביטוימדרךחלקיםשלהעתקהמפניהגנהכוללהראשוןהמעגל.שונים
שנימעגל.היצירהשלהעתקהלמנועהזכותבאמצעותנעשיתזוהגנה.היצירה

.ביצירההגלומים"רעיוניים"ומופשטיםמרכיביםעלהגנהמעניקלווחיצוני
היתרביןהואהגזירהזכותשלתפקידה,כך.הגזירהזכותידיעלנעשיתזוהגנה

המרכיביםשלנטילהמפני,מסוימיםבמקרים,היצירהעלההגנהאתלהרחיב

49,340505541,35Lahore, supra note;214-213,98.קק

"
,28supra note,.01עLaddie

,Noishikiש0ת44,אקק.208-205 supra;34315,34175,34165,34105.כילכךעדות
הדיןבפסקמצויה,פשטניבאופןרעיונותעלהגנה-איבדברהיסודעקרוןאתלהביןאין

E(Cir26.1930)121,119האמריקני
~

d45,קדש)Universal PicturesץNichols,עסקאשר
ניתןלאכיהדיןבפסקקבעהנדהשופט.מחזהשלמעלילהמרכיביםעלההגנהבשאלת
"הפשטה"המבהןאתגיבשהואלפיכך.ביטוילביןרעילביןהמבחיןהגבולקואתלסרטם

עודלהשמיטישפיוועל,יוצריםזכותלהפרתכמבחן("אבסטרקציה"המבחןגםהמכונה)
שלהפשטהמעגליבהתאמהשייווצרוכך,יצירהשלהמילוליתהביטוימדרךמרכיביםועוד
להשמעברהנקודהלמציאתעדבהדרגהאלוהפשטהמעגלילבחוןהשופטעל.הביטוידרך
בכלכי,נקבעעוד.עודלהגנהראוייםשאינםרעיונותשלמופשטברצףמדוברכילומרניתן

הפשטהרמתלאיזועדולקבועהביטוידרךשלההפשטהמעגליאתלבחוןישלגופומקרה
.הגנהלהעניקניתן

28supra,אקק.50214-211 note,.אעLaddie.
איןכינקבעשם,759'בע,1הערהלעיל,אורבוךענייןראוכן;40הערהלעיל,דיסניעניין51

ייתכן,כך.בנסיבותתלויהכולוכי,ביישומומדוברומתיברעיוןמדוברמתימסמרותלקבוע
.רעיוןשליישוםאחרולענייןרעיוןאחדלענייןלהיחשביכולהעובדותמערכתאותהכי
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מותרתנטילהמצויה,הללוההגנהמעגלילשנימעבר.בההטמונים"רעיוניים"ה
,שביצירה"הכללייםרעיונות"כמסווגיםואלו,שביצירההרעיונייםהמרכיביםשל
.52להגנהזוכיםאינםאשר

"אמנותית"שביצירה"רעיוניים"מרכיביםעלוההגנההגזירהזכות.2
היסודעקרוןביישוםהגזירהזכותשמעוררתהקושיאתליישבהבאהשניההסבר
הגנהלהעניקשלאברצוןנעוץזהעיקרוןכיהוא,רעיונותעלההגנה-איבדבר
עללעמודיש,זהבהסברדיוןלצורך."אמנותי"מרעיוןבמובחן"שימושי"לרעיון

הטענה.זהדבריםבהקשר"אמנותית"יצירהלבין"שימושית"יצירהביןההבחנה

,האסתטיקהלשםהופקואשריצירותביןכלליתהבחנהעלמושתתתשבענייננו

.ושימושית53מעשיתלתכליתהיאשהפקתןיצירותלבין,"האמנות"וההגות
עלהסבריםהכוללספרואילו,"אמנותית"יצירההוארומןשהואספר,לדוגמה
משולביםלהיותעשוייםביצירה.54"שימושית"יצירההואחשבונותניהולשיטת

8,44supra(קק.521017-1015 note%0קיימתכי,זולטענהשורשיםלמצואניתן.[10ח
בפרשנותכבר,הגזירהזכותבאמצעותשביצירה"רעיוניים"ההמרכיכיםעלמסוימתהגנה

,1896,1908,1914)1886,ואמנותיותספרותיותיצירותלהגנתברןאמנתשלהמוקדמת
שהיא,("ברןאמנת")581'ע(1967נוסח)737'מס,21א"כ,(1928,1948,1967,1971,1979

שלהבלעדיתזכותוברןלאמנת12'בסמוכרתכיום.בתחוםהמרכזיתהבינלאומיתהנורמה
"עקיפההעתקה"המונחאתהחליף"אדפטציה"המונח.ליצירתו"אדפטציות"להפיקהיוצר

המרכזייםמהפרשניםאחדפיועל,לאמנהקודםבנוסחשהיהamfira)קקן(מ4810ק0)
,ביצירההמגולמיםהרעיונות(קומבינציה)הרכבעלהגנההואזהמונחפירושברןלאמנת
Ladas:ראו.היצירהשלהביטוידרךעלישירהמהגנהבמובחן fie hematjnal".5

Pnfeר,0(ן,1938)569-568,563

~

(New)"""ש,1ם)נחםג"
0Yekc,ן

~

m

דרך,לפיכך
נטילה"מפנימגןהראשוןהמעגלכיהיאהיצירהעלההגנהמעגליהרחבתלאפיוןנוספת
,הגזירהזכותבאמצעות,השניהמעגלואילו,היצירהשלהביטוימדרךמרכיביםשל"ישירה
,"ועיוניים"מסוימתובמידה,מופשטיםמרכיביםשילובשל"עקיפהנטילה"מפנימגן

,ממד-לתלתממד-מדויצירההעכרתכגון,"עקיפההעתקה"מפניהגנהכילעמדה.שביצירה
8,35s(34105,340905,:ראו,ביצירההרעיוןעלמגנה,למעשההלכה

~

m note,0)810]

העתקהנעשיתבומצבלתיאוראףמשמש"עקיפההעתקה"המונחכי,יצוין.34170,34160
.היצירהשלעותקיםמתוךאועליההמבוססותיצירותמתוךאםכיעצמההיצירהמתוךשלא

יצירותביןהאמורהלהבחנה.זהחיבורממסגרתחורג"אמנותיות"מהיבשאלהדיון53
בנוגעהאמנותיותלדרישת.בדיןמפורשעיגוןאין"אמנותיות"יצירותלביןנכללשימושיות
.174'בע,6הערהלעילankdqoעניין:ראו,אסתטיתלרמהכדרישה,חזותיותליצירות
'נלב60/448א"עראו,אסתטיתלרמהכדרישה,אדריכליותמיצירותהאמנותיותלדרישת
.2688טזד"פ,המרכזיהמשכיר

,פסלאוצילום,ציורכגון,"אמנותיות"יצירותביןהיאיוצריםזכויותבדינימקובלתהבחנה54
האמנותיצירותכילומרניתן,גסבאופן.תסריטאושיר,רומןכגון,"ספרותיות"יצירותלבין

כיצירותמסווגותהכתבעלהמועלותיצירותוכי"אמנותיות"כיצירותמסווגותהחזותית

8,5supra(04.25:ראוואמנותיתספרותיתיצירהביןלהבחנה."ספרותיות" noteא~04תמז
עניין:להלן)340(3)מד"פ,מ"בעויטמןגלידות'נמ"בעסטרוסקי83/360א"עראוכן.[ג]

היאמכווניםדבריישאליהשימושיותיצירותלביןאמנותיותיצירותביןההבחנה.(סטרוסקי
.המדיהסוגיפיעלהיצירותסוגישלבחלוקהעוסקתואינה,יותרכלליתהבחנה
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יצירהביןההבחנה,לכן.רבותהןלכךוהדוגמאות,ושימושייםאמנותייםסממנים

ולומרלהוסיףוניתן,עמומהרבותלעתיםהיא"שימושית"יצירהלבין"אמנותית"
,ככלל,ואולם.דיכוטומיתבחלוקהולאמצביםשלבספקטרוםמדוברכי,זהבהקשר

.55יוצריםזכותמהגנתנהניתהיאשימושיתתכליתאחרממלאתיצירהאםאף
,היוצריםזכותשלההיסטוריתההתפתחותניתוחכיהיאשבענייננוהטענה

לביןחופשירעיוןביןההבחנהכילמסקנהמוביל,האמריקניבמשפטבעיקר

ואילו,בלבד"שימושיות"ליצירותהניתנתההגנהלצמצוםמשמשתמוגןביטוי
(שימושיתתכליתלשםולא"אמנות"הלשםהמופקות)"אמנותיות"ליצירותבנוגע

זומסוימתהגנה.שילובםעלאו"רעיוניים"מרכיביםעלמסוימתהגנהמוענקת
.הגזירה56זכותידיעלנעשית"אמנותית"שביצירה"רעיוניים"ההמרכיביםעל
,שכיצירותהרעיוןעלמוחלטתהגנהמעניקההגזירהזכותכיהדברמשמעותאין
מידהניתנתהשונותליצירותבנוגעאולם,כללירעיוןעלהגנהשכןכללא

ממידתאו"אמנותיות"הממידתיוצאכפועל,היתרבין,וזאת,הגנהשלשונה
לצמצםנוטיםבפועלהברית-בארצותהמשפטבתי,כך.57שביצירה"שימושיות"ה

כילקבוענטייהקיימתאלהליצירותבנוגע."שימושיות"יצירותעלההגנהאת
מדוברואין,שניטלובחלקיםיצירתישימושנעשהבומקוםהזכויותהופרולא

רעיוןביןבהבחנהשימושתוך,לעתים,נעשההדבר.58היצירהשלגרידאבשכפול
שימושעשהשהנתבעבכך,רטוריבאופןשיאמרויש,ההכרעהוהנמקת,ביטוילבין

.59שלההביטויבדרךולא"שימושית"הביצירההגלוםברעיון
:ראוהאמריקניבמשפט.147'בע,6הערהלעיל,Interlegoענייןראו,הישראליבמשפט55

(1954)218,201.U . S347,Stein1Maer.כגון,אופייניותשימושיותיצירות,לדוגמה,כך
'ס,בישראל,וראו,יוצריםזכותמהגנתנהנות,מחשבותכנותאדריכליותיצירות,מרטוטים

.יוצריםזכותלפקודת2א'סאתוכןיוצריםזכותלחוק35'וס(1)1
.38Kaplan,ב(קק.56812-809 supra note.ראומחשבלתכנותבנוגעבייחודזולעמדה:

44Noishiki,אק.208 . supra note.
,35Lahore,א5734315,34105,3405055 supra note.
1,24Goldstein!קק.58226-218 . supra note.א,אקק.:ראו,כןNoishiki . supra note

209-208.
u.s101,Baker.99דיןבפסקהמשפטביתההנמקתהיאלכךהמובאתדוגמה59 , Selden

Baker:להלן)(1879) case(.ההגנהכינקבעיטבוהברית-בארצותהתקדימיהדיןפסקזהו
במקרה.שימושיתביצירהעסקוהוא,בההגלוםלרעיוןולאיצירהשלהביטוילדרךניתנת

לשמשנועדואשרטבלאותנכללושבוחשבונותניהוללשיטתהתובעשלבספרודובר,זה
בונכללואשרחשבונותניהוללשיטתספרהואאףהפיקהנתבע.בשיטההמשתמשיםאת

עשההנתבעכינקבע.התובעשלבספרוהזכויותהופרוכינטעןולפיכך,האמורותהטבלאות
כיהטענהאתדחההמשפטבית.ביטויובדרךולאהתובעשלבספרוהגלוםברעיוןשימוש
הדרךשבומקוםלכן.בשיטהבלעדיתשימושזכותלבעליהמעניקהבספרהיוצריםזכות

חלקהןהטבלאות,שבספרבטבלאותשימושידיעלהואבשיטהשימושלעשותהיחידה
,לטבלאותהגנהניתנתהייתהאילו.לכולמותרבהןוהשימוששבספרמוגןהבלחימהרעיון

נכוןניתוחכיסבורגולדשטיין'פרופ.לרעיוןהגנהניתנתהייתהלמעשההלכה,נקבעכך
בהם,שוניםשמשיקוליםאלא,נגזרתיצירההפיקהנתבעכיהואזהדיןפסקעובדותשל

שליטהלהעניקמעונייןהיהלאהמשפטבית,שימושיתיצירההיאהבסיסיצירתכיהעובדה
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.בזהוכיוצאטפסים,תכניותהן"שימושיות"יצירותשלנפוץסוג,לדוגמה
שניתנהההגנהרמת,למעשההלכה,הברית-בארצותכינטען,אלוליצירותבנוגע

בומקוםואילו,מדויקתכמעטאומדויקתבהעתקהוהתמקדהמצומצמתהיא
נעשהכינקבעקרובותלעתים,"שימושית"ההיצירהבסיסעלנגזרתיצירההופקה
.60הפרהמתקיימתלאומשכךהבסיסשביצירתמוגניםהבלחיבמרכיביםשימוש
במרכיבישינוייםנעשיםהנגזרתהיצירההפקתבמסגרתכיהואלכךאפשריהסבר

מתמקדהבסיסיצירתלביןהנגזרתהיצירהביןהדמיוןולכן,שבבסיסההיצירה
.61מהגנהנהניםאינםכעיקרוןאשר,שונים(פונקציונליים)שימושייםבמרכיבים

נהניתהיאשימושיתתכליתאחרממלאתיצירהאםאף,ככלל,כאמור:ונסביר
שהןחזותיותיצירותעללהגנהבקשרמתעוררתמיוחדתבעיה.יוצריםזכותמהגנת

היוצריםזכותכיהואהיוצריםזכויותבדינימקובלכלל.שימושיתתכליתבעלותאף
הםאשר,אלהשביצירות(פונקציונליים)השימושייםהמרכיביםעלמשתרעתאינה
דוגמתביצירות,למשל.השימושיתהתכליתקיוםלשםהחיונייםמרכיביםאותם

בלעדיהםאשר,שביצירההפונקציונלייםהמרכיביםעלהגנהאין,טפסיםאותכניות
.גרידאהקישוטייםמהמרכיביםבמובחן,השימושיתהתכליתאתלקייםניתןלא

בלעדיותתעניקשימושיבמרכיבכלעדיתבזכותהכרהכיהחששהיאלכךהסיבה
,ניכר.62העתידיהחזותיותהצורותעולםעליתרהגבלתותטיל,(שימושי)רעיוןעל

.ותכליותיהביטוילביןרעיוןביןהיסודיתההבחנהעלנשעןזהמקובלכללכי
רעיוןלבטאניתןאםפיועל,לעילעמדנועליוהמיזוגלמבחןהקשרבולט,כןכמו
,קרובותלעתים,לפיכך.מוגנתאינהזהרעיוןשלהביטוידרךאזיאחתבדרךרק

באהזומצומצמתהגנה.מצומצמת63מהגנהנהנותנפוצות"שימושיות"יצירות

מעונייןהיההמשפטבית,אחרותכמילים.בספרהמתוארתשבשיטההנגזריםהשימושיםעל
הרחיקכךולשם,התובעשלהשימושיתמיצירתובחלקיםשימושלעשותלנתבעלאפשר

,24Goldstein,שעק.:וראו,ביטוילביןרעיוןביןהמפרידהקובמתיחתלכת supra note
.R.:ראו,זהדיןבפסקהמשפטביתבהנמקתהמצדדתאחרתלעמדה.230-228,226-218 S

Cardozo3"?out Of Hand008חשBrown 'The Widening Gyre : Are Derivative Works

1Artsן",1.1(1984)1

5Goldstein,א601.2.5.85 . supra note.ש0ת59:ראוכןBaker case , supra.
44Noishiki.ושקק.61209-208 , supra note;1.2.5.855,אGoldstein, supra note.
:ראו,הברית-בארצות.148,154-155'בע,6הערהלעיל,Interlegoעניין:ראו,בישראל62

59Baker case, supra note.אוגרפיות,ציוריותיצירותכיבחוקנקבעהברית-בארצות,כן
רקתשתרעההגנהאולם,שימושיממתקןחלקהןאםאףיוצריםזכותמהגנתייהנופיסוליות

שימושימתקן.השימושייםמהמרכיביםלהפרדהניתניםשאלוככלהקישוטייםהמרכיביםעל
המועברבמיידעאובמראהונעוצההיחידהתכליתושאיןשימושיתפקודבעלכמתקןמוגדר

1015U(1996):ראו.ידועל . S . C .A17.
"השימושית"ליצירהמצומצמתהגנהלהעניקישכיהעמדהלעתיםכיאצייןמוסגרבמאמר63

יצירתיותאומקוריותהמגלהליצירהיותרמצומצמתהגנהלהעניקישכיבטענהמקופלת
,אלובמקרים.בזהוכיוצאטפסים,תכניותהןאופייניות"שימושיות"יצירות,כאמור.פעוטה
שנעשיתההקבלהומכאן,פעוטההיא"שימושית"השביצירההמקוריותמידת,כללבדרך
המקוריותרמתשביןלקשר.פעוטהמקוריותהמגלהיצירהלבין"שימושית"יצירהביןלעתים
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ביותר"קונקרטית"וה"חיצונית"ההביטוילדרךניתנתההגנהכיבכךביטוילידי

אזי,"שימושית"ההיצירהמרכיבישלשינוינעשהבומקוםואילו,היצירהשל

כגון,ביצירהמוגניםהבלתיבמרכיביםמותרבשימושמרוברכיהיאהמסקנה
אמנותיותיצירותעלההגנה,כאמור,זאתלעומת.64הפונקצירנלייםבמאפיינים

עשוייםהמשפטובתי,יותררחבהלהיותעשויה,הספרותיהרומןכגון,שונות
הביטוידרךבבחינתשאינם,היצירהמןיותרמופשטיםמרכיביםשלנטילהלמנוע

המשפטבתיבפסיקת,בישראלאףכייצוין.היצירהשל"קונקרטית"וה"חיצונית"ה
פחותהממנהנהנית"שימושית"שיצירהההגנהכילעמדהמסוימתאחיזהקיימת

.65"אמנותית"ליצירההמוצעתמזו

W.R::ראו,האנגליבמשפטעליהההגנהרמתלביןשביצירה . Comish Intellectual'

Properdy

;421-420(1999,.ed*4.0540ת])Patents. Copyright, Trade Marks and Allied Ri

~

hts

;102,99.Q .B .D25[1890]lawrence1Kenrick;215.28,אקsupra note,.אעLaddie
273.W.L.R[1964].Ladbrook (Football) Ltd. . ,: William Hia (Football) Ltd.ביתאף

רמתלביןשביצירההמקוריותרמתביןקשרקייםכילתפיסהביטוינתןבישראלהמשפט
95/35629(א"ת-שלום)א"ת;357'בע,52הערהלעיל,סטרוסקיענייןראו,עליהההגנה

,יאתעם.189יגשלוםדינים,(פורסםלא)מ"בעושיווקפרסוםשמירקרסון,וינברג'נסטחי
יחסיתפעוטהמקוריותהמגלותיצירותלבין"שימושיות"יצירותביןההקבלהכילזכוריש

.רבהויצירתיותמקוריותלהיותעשויה"שימושיות"ביצירותולעתים,מוחלטתאינה
בנוגעאף,לפיכך.להגנהזוכיםאינם"שימושיות"יצירותשלנוספיםבסוגיםיסודמרכיבי64

הגנהלהעניקנטיהקיימתמוגניםבלתימרכיביםעלמתבססותאשראלהשימושיותליצירות
כיפןשהוקמהועדהכי,צוין,לדוגמה.מדויקתכמעטאומדויקתהעתקהמפני,מצומצמת
זכותכי,למסקנההגיעהיוצריםבזכותמחשבתכנותעלמהגנההעולותהבעיותלבדיקת
בנוגעהניתנתהגזירהזכותלעומתמצומצמתהיאמחשבלתכנתכנוגעהמוכרתהגזירה
,רבותלעתים,מחשבלתכנת"אדפטציה"כיהיאלכךהסיבה.רומןכגון,אחרותליצירות
להבהירהוצע,לפיכך.מהגנהנהניםאינםאשרמהאלגוריתםיסודבמרכיבישימושעושה
ודוגמאותפרשניותהנחיותידיעלמחשבלתכנותבנוגעהגזירהבזכותההכרהמשמעותאת

8,44Noishiki(קק.213-212:ראו.מבהירות . supra note.
המהוותיצירותקרי,"עובדתיות"יצירותהן"שימושיות"יצירותשלנפוץלסוגנוספתדוגמה
המשפטבתי,בפועל,הברית-בארצותכי,נטען.לסוגיהםמדריכיםכגון,עובדותשלליקוט
כמעטאומדויקתהעתקהמפנירקוזאת"עובדתיות"ליצירותמצומצמתהגנהלהעניקנטו

המשפטבתינטו"עובדתית"ההיצירהבסיסעלנגזרתיצירההופקהשבומקום.מדויקת
מתקיימתאיןולפיכך,הבסיסשביצירתמוגניםהבלתיבמרכיביםשימושנעשהכילהכריע
נרחביםשינוייםנעשיםהנגזרתהיצירההפקתבמסגרתכיהואלכךשהוצעהסבר.הפרה

במרכיבימתמקדהנגזרתהיצירהלביןהבסיסיצירתשביןהדמיוןולפיכך,הבסיסביצירת
להכשירהמשפטבתינטולפיכך.מוגנותהבלתיהעובדותהן,"עובדתית"ההיצירהשלהיסוד
,5Goldstein,ן,:וראו,זהמסוגיצירותעלהמבוססותנגזרותיצירותשלהפקה supra note

2.4.85.
הועתקוכיבטענהדוברזובפרשה.825,831(1)כדד"פ,גוזניק'נאלמגור69/559א"עראו65

,שירהכגון,ושימושיותטכניותשאינןליצירותבנוגעכיכךעלעמדהמשפטבית.פזמונים
ביןכלשהושדמיוןמכאן.עצוםהואמסויםרעיוןלבטאהאפשרויותמספר,וכדומהמוסיקה

יצירותשתישביןדמיוןלעומת,מפרהכהעתקהקלותביתריימצאטכניותשאינןיצירותשתי
יותרמצומצםהוא"שימושיות"אוטכניותיצירותעלההגנההיקף,אחרותבמילים.טכניות

.היצירהשלהקונקרטיתהביטוילדרךבנוגעומשתרע
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המשפטבתיומגמתהיוצריםזכותשלההתפתחותנוכחכיעולההמקובץמן
שלאברצוןנערןרעיונותעלההגנה-איבדברהיסודעקרוןכיהטענהעלתהבפועל

."האמנותית"מהיצירהבמובחן,"השימושית"שביצירהרעיונייםמרכיביםעללהגן
הקונקרטיתהביטוילדרךמעבר,"השימושית"היצירהעלרחבהמהגנההחשש
,"בנייןאבני"בהשימושאפשרותעליתרהגבלתיטילהדברכיהוא,שבה
שהרחבתמכאן.עתידיותיצירותפיתוחלשםהנחוצות,פונקציונליותצורותכגון

עללהגנה,מסוימתבמידה,המשמשת,הגזירהזכותבאמצעותהיצירהעלההגנה
הגזירהבזכותלהכירשלאוהנטייה,"אמנותית"השביצירה"רעיוניים"מרכיבים
,שבה"רעיוניים"ההמרכיביםעלהגנהתינתןלבל"שימושית"הליצירהבנוגע

שנתפתחכפי,ביטוילביןרעיוןביןההבחנהבדברהיסודיהעיקרוןעםמתיישבת

ההגנהלצמצוםששימשההרטוריקה,השניםשברבותאלא.היוצריםזכויותבדיני
והפכההתפשטה,רעיונותעללהגןאיןכיבטענה,"השימושיות"היצירותעל

על,מסוימתבמירה,הגנהניתנהשבפועלאף,היוצריםזכויותבדיניכללילעיקרון
."שימושיות"ושאינן"אמנותיות"ביצירותהטמוניםרעיונות

ולסייגההגזירהזכותאתלהגבילהצורך.ו

אשר,הגזירהזכותבאמצעותשביצירהמופשטיםמרכיביםעללהגןהאפשרות
כיהטענהאתמעוררת,מוגןביטוילביןחופשירעיוןביןההבחנהבטשטושסופה
,בחברהרעיונותשלהחופשיתלזרימהמספקתערובהזומסורתיתבהבחנהאין
כילמסקנהמובילהאינהזוטענה.66בחברההיצירתיתהפעילותנפגעתאףוכך

מרכיביםעלמגנההגזירהזכותאמנם,ראשית.הגזירהבזכותלהכירהצדקהאין
,וכאמור,כשלעצמוכללירעיוןעלהגנהמעניקהאינהאולם,שביצירהמופשטים
בזכותלהכירמוצדקכילכךרביםנימוקיםישנם,שנית.באופיומידתיבענייןמדובר
לזכותהצדקהישכינציין.זו67רשימהממסגרתחורגאלובנימוקיםדיון.הגזירה

עלוהן,ורווחתוהציבורתועלתעיקרןאשר,כלכליות-תועלתיותתאוריותפיעלהן
.68הבודדהפרטאינטרסעלשמירהעיקרןאשר,"טבעיות"זכויותשלתאוריותפי
הרחבתהאםהיאהנשאלתהשאלה,הגזירהלזכותהתועלתיותבהצדקותנתמקדאם

אתמשרתתהגזירהזכותבאמצעותשביצירההמופשטיםהמרכיביםעלההגנה
הפקהמעודדתהגזירהזכותאם.החברהלתועלת,היצירתיהביטוימגווןהגדלת

ועלהחברהלתועלתהיאשהזכותהרי,היצירותמגווןלהגדלתותורמתיצירותשל

The:לדוגמה,ואו66 Idea/ Expression0תFirst Amendfaent Perspective11"A .C . Yen

1.ן.1(1989)393,

~

138"Work 's Total Concept

.

And Feel)ח1לDichotomy And

~

Copyright

429,424.
.4ההערהלעיל,אפוריפישמןראו,הגזירהבזכותלהכירכהצדקותנרחבלדיון67
בזכותלהכרההעיוניהבסיס"פסח'גראו,השונותהיוצריםלזכויותבהצדקותכללילדיון68

.359(2000)לאמשפטים"יוצרים

123ה"תשסן'יהמשפט



אפוריפישמןאורית

מופשטיםבמרכיביםהשימושעלכלשהיהגבלהבצדהישאםאף,רצויההיאכן
מרכיביםעלמגנההגזירהשזכותהיות,זאתעם.שביצירה-"רעיוניים"או-

החופשיתהזרימהאתלהגביל,מסוימתבמידה,עשויהכןועל,שביצירהמופשטים

בזכותלהכרהההצדקהבצדכילומרשניתןהרי,בחברה"רעיוניים"מרכיביםשל

מקיומהלחברההנזקשבהם,מסוימיםבמקריםלסייגההצדקהאףמצויההגזירה

ההגנהאתלהרחיבההצדקהבצדדהיינו.שבההתועלתעלעולההזכותשל
ההצדקהאףטמונה,הגזירהזכותבאמצעותשביצירההמופשטיםהמרכיביםעל

הגזירהלזכותאלוסייגים.69החברהתועלתקידוםלשם,ולסייגההזכותאתלהגביל
שבהםשוניםבמקריםהמתעוררותלבעיותכלליאונקודתימענהלספקצריכים
המסורההרחבהבשליטהההכרהעקב,רעיונותשלהחופשיתהזרימהמוגבלת
אופייהבדברהאמורותמסקנותינוכימכאן.הגזירהזכותבאמצעותיצירהלבעל

,רעיונותעלמסוימתהגנהניתנתשבאמצעותוככליהגזירהוכותשלותפקודה
אשר,הגזירהלזכותהראוייםהשוניםוהחריגיםבסייגיםנפרדלדיוןבסיסמהוות
לתרוםכדיהאמורותבמסקנותישלדעתי,זהבאופן.בולהרחיבהמקוםזהאין

.הדיןשליותרומאוזןמפוכחלפיתוח
.הגזירהזכותאתלסייגאפשריותדרכיםמספרישנןלהערכתיכיבתמציתנציין
יכולזהצמצום.מלכתחילההגזירהזכותשלתחולתהאתלצמצמםניתן,ראשית

שלההפרהשאלתשלקפדניתבחינהידיעלפרשניתבדרך,למשל,להיעשות
ביטוילביןרעיוןביןההבחנהשליישום,כללבדרך.נתוןבמקרההגזירהזכות
המשפטבתיעל,זהבשלב.ביצירה79הזכותשלההפרהבחינתבמסגרתנעשה
ברעיוןמשימושהאפשרויותבצירהמדוברהמעשהבמיקוםזהירותבמשנהלנהוג

אלוהםהמשפטבתילמעשההלכה,ואכן.קונקרטיתביטויבדרךשימושועדכללי
מנימוקיםשבהםבמקריםהגזירהלזכותוהסייגיםההגבלותאתלעתיםשמציבים

ביצירהכשמדוברכגון,ליצירהרחבההגנהלהעניקמעונייניםאינםהםשונים

"רעיון"במותרשימושנעשהכיבהנמקהשימושתוך,כאמור,וזאת,"שימושית"
ביןבהבחנהרטוריכשימושלהיתפסעשויהדברכיהוא,זהבפתרוןהקושי.בלבד

זכותשמעוררתלבעיות,"המלךדרך"בבחינת,סדורכפתרוןולא,רעיוןלביןביטוי
.71הגזירה
ולחזקלהקיםדהיינו,בדיעבדהגזירהזכותאתלסייגהיאאחרתאפשריתדרך
מרכזיותדוגמאותשלוש.שלההפרהמוכרתלכאורהאםאף,לזכותוסייגיםחריגים
.(ב);ההוגןהטיפולהגנתשלהרחבה.(א):הןהגזירהלזכותהסייגיםלחיזוק
בגיןהניתניםהסעדיםצמצום.(ג);בחוקהגזירהלזכותספציפייםחריגיםעיגון
.בקצרהונסביר.הגזירהזכותשלהפרה

,24Goldstein,אקק.230-228:ראו,דומהלטיעון69 supra note.
.1הערהלעיל,אורכוךעניין70
24Goldstein,ן,קק.230-228:ראו71 , supra note.
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ההוגןהטיפולהגנתשלהרחבה.1
שוניםשימושיםשלפיההיוצריםלזכותנפוץחריגהיאההוגןהטיפולהגנת

הגנתשלתכליתה.הוגניםשהםבתנאי,מתשלוםופטוריםמותריםשונותביצירות
.החברה72כללתועלתאתלקדםהיא,אחריםלחריגיםבדומה,ההוגןהטיפול
הבדלים.השונותהמשפטבשיטותההוגןהשימושהגנתבעיצובהבדליםקיימים
מהווהמהשיטותברבותאך,ההגנהביישוםהגמישותלמידתנוגעים,היתרבין,אלו

בעלשלשליטתולריסוןכליבהיותה,היוצריםזכויותבדינימרכזינדבךההגנה
המעוגנת"ההוגןהשימוש"הגנתקבועההברית-בארצות.יצירתועלהיוצריםוכות
אםהשאלהאתלבחוןניתןלנסיבותיומקרהבכלשלפיה,"פתוחה"כהגנהבחוק

זכותשלהפרהבגיןמאחריותפטורכןועל,הוגןהואביצירהשנעשההשימוש
לשמןביצירהשנעשהשימושאשר,מטרותשלפתוחהרשימהמונההחוק.יוצרים

עלהמבוססותהמשפטובשיטותבאנגליה,זאתלעומת.73הוגןשימושלהוותעשוי
"סגורה"כהגנהבחוקקבועה"הוגןהטיפול"הגנת,שבישראלזוכגון,האנגליהדין

,בחוקהקבועותהספציפיותמהמטרותאחתעללענותצריךביצירההשימוששלפיה

מאחריותפטורשיהאבכדיהוגןבאופןנעשהזהשימושכילקבועישכךעלונוסף
כינקבע,יוצריםזכותלחוק(1)(1)2בסעיף,בישראל.יוצרים74זכותהפרתבגין
,מחקר,עצמילימודלשםביצירההוגןטיפולכל"יוצריםזכותכהפרתיראולא

מהמטרותאחתלשםשלאביצירהשימוש."עיתונאיתתמציתאוסקירה,ביקורת
המשפטלביתאמנםלכן.75ההוגןהטיפולמהגנתליהנותיכולאינובחוקהמנויות
הקבועותמהמטרותאחתלשםביצירהשנעשהטיפולאםבהכרעהרחבדעתשיקול
אחרותמטרותעלהפטורבהחלתגמישותלומסורהאיןאולם,הוגןהואבחוק
.בחוקקבועותשאינן

הפקהכדיעולהההוגןהטיפולהגנתבגדרהמותרותהפעולותעשיית,לעתים
.76הגזירהלזכותחריג,מקריםבאותם,מציבהזוהגנה,משכך.נגזרתיצירהשל

זושלפיהמגמהניכרתהאמריקנישבמשפטההוגןהשימושהגנתבהתפתחות
במכלולהתחשבותתוך,הגזירהזכותלסיוגביותרוגמישרחבכאמצעימשמשת

העליוןהמשפטביתכימכך,היתרבין,נובעתזומגמה.המעורביםהשיקולים

.430,432(ו"תשמ)טזמשפטים"יוצריםבזכויות'הוגןשימוש'שלההגנה"לוינסון'ד72
731075.u.s .c17.
~.30-29:באנגליה74

Copyr

'
ight, Designs and Patents Act, sec;(1985):בקנדהCop

~

ight Act

2.29,1.29,29.

sec

Copyright.42-40:באוסטרליה; Act, sec.
.270-271'בע,40הערהלעיל,דיסניעניין5ד
שאותה,קיימתיצירהעלהמבוססתיצירהכללכדרךשהיא,הפרודיההיאלכךבולטתרוגמה76

מהגנתליהנותעשויהפרודיהמסוגנגזרתיצירההפקתכןעל.הומוריסטיכאופןמבקרתהיא
והגנתפרודיותלעניין.ביקורתלמטרותמוגנתביצירהבשימושמדוברשכן,ההוגןהטיפול
במשפט.279-284'בע,40הערהלעיל,דיטניענייןראו,הישראליבמשפטההוגןהשימוש

u.s510,Campbell.581-580,569(1994):ראוהאמריקני % Acay-Rose Music(להלן:

Campbell case

(

:;67(1992)Ggtzl Studies121"?Parody F
~

r Use15Posner "When.4.".
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בכךביצירההוגןשימוששללקיומוהמבחניםאחדאתהעמידהברית-ארצותשל
כך,עצמולשאולהמשפטביתשעלהשאלה."טרנספורמטיבי"הואשהשימוש

,משלומקורימשהוהוסיףהשניהיוצרביצירההשימושבמסגרתאםהיא,נקבע

.77חדשיםמסראומשמעות,ביטוייריעלשימושנעשהבההיצירהאתמשנהאשר
השאלהעלעומדרביםבמקרים"הטרנספורמטיבי"השימושמבחן,אחרותבמילים

תגברשאז,נגזרתיצירהשלהפקהבמסגרתהואהמוגנתביצירההשימושאם
נגזרתיצירהכללאכיאדגיש,זאתעם.הוגןשימוששכזהבשימושלראותהנטייה

.78וההפך,הטרנספורמטיביהשימושלדרישתבהכרחעונה
פניעלהאמריקנישבמשפטההוגןהשימושהגנתשליתרונהניכר,להערכתי

,המשפטלבתיגמישכלימספקתזושכן,בישראלשבמשפטההוגןהטיפולהגנת
ובהתאםהמתפתחתלמציאותבהתאםהגוירהלזכותבחריגיםלהכירהמאפשר
הוגןשימושהגנת.79האינטרסיםלמכלוללבבשים,נתוןבמקרההצורךלמידת

להכשרתנוחהקרקעמספקתשימושיםשלסגורהלרשימהמוגבלתאינהאשר

תועלתאתמשרתהדברשבומקום,יותררביםבמקריםנגזרותיצירותשלההפקה
ביצירההטיפולהוגנותבחינתבמסגרתבישראלבדיןאף,מזאתיתרה.הציבור80

76Campbell,אק.77579 case , supra note.
העברת,לדוגמה.פעוטההיאשבבסיסהליצירהשהתוספתאףנגזרתיצירהשלהפקהתיתכן78

כבלתילהימצאהשימושעשוישכזהבמקרהלכן.ממד-לתלתממד-מדויצירהשלמדיום
דווקאעולהאינוביצירהטרנספורמטיבישימוששבהםמקריםייתכנוכן.דיוטרנספורמטיבי

.נגזרתיצירהשלהפקהכדי
שבמשפטההוגןהשימושהגנתשלעדיפותהבדברבמסקנתיאיןכיאדגיש,זאתעם9ד

.הבינלאומיהדיןבדרישותעומדתזורחבההגנהאםבשאלהעמדהנקיטתמשוםהאמריקני
יצירותשלהעתקהלהרשותרשאיותהחכרותהמדינותכינקבעברןלאמנת(2)9'בס

אינההעתקה(ב);מסוימיםמיוחדיםלמקריםמתייחסהחריג(א):תנאיםשלושהבהתקיים
בזכויותסבירבלתיבאורחפוגעתאינהההעתקה(ג);היצירהשלהתקיןניצולהאתנוגדת

לחריגיםהמתייחסת,דומההוראהנקבעההטריפםלהסכם13'בס.המחכרשלהחוקיות
היאהאמריקניבמשפטההוגןהשימוששהגנתהעובדהנוכח.כלליבאופןהיוצריםלזכויות

תיתכן,הוגןהואבהשהשימושבתנאיתכליתלכליצירהכלשלהעתקהומתירה,רחבהכה
1.:ראו.הטריפסלהסכם13'וסברןלאמנת(2)9'סבמגבלותעומדתאינהזוכיטענה

(2000)1.of

Transnat

1

,

Columbia39"Intemational Fair Use Doctrine88Okediji "Toward

WIPOמטעםלאחרונהשיצאח"בדוזולשאלההתייחסותראו,כן.123-114,75 :

WIPO

The Digital1(7Limitations And Exceptioas Of Copyright And Related Rights!1()Srudy

70-6781,7/9/%]]5,Ricketson.5Environment, Prepared By.לאמנת(2)9'סלפרוונות
,81,38fficketsonקע.489-482:ראו,ברן supra note.ראו,טריפסלהסכם13'סלפרשנות:

of The(5)770World Trade Organization, Report of the Panel : United States - Section

(2000)R/t60U. S, Copyright .'

Act

, WT/DSI

ן:ראו,הגזירהזכותלריסוןככלי,וגמישהפתוחההוגןשימושהגנתשליתרונותיהלעניין80

,Dessemontet "Copyright and Human Rights" Intellectual Property and

.

'

Info

~wsation LawMom.6%.].8.אEssays

"! Honour ofHerman Cohen Jehoram (The Hague, [ .[ .] . Kabel

120,113(1998,.eds.ועדתWhi
~

ordהוגןשימושהגנתתאומץהאנגליבדיןכיהמליצה
לאזוהמלצהאולם,הרבהגמישותהבהן,שונותמסיבות,הברית-שבארצותלזוהדומה
Copyright,:ראו.בוצעה and Designs"0consider the Law0!the Committee,0Report
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,ביצירההשימושאםבשאלהולמקדוביצירההשימושטיבשיקולאתלהדגישראוי
.נגזרתיצירהשלהפקהבמסגרתנעשהדהיינו,טרנספורמטיביהוא,בחלקהאו

בחוקהגזירהלזכותספציפייםחריגיםעיגון.2
חריגיםבחקיקהלעגןהיאובעולםבארץיוצריםזכויותבדינימקובלתפרקטיקה
החריגים.81שוניםמשיקוליםנחוץהדברבומקום,היוצריםלזכותספציפיים

למשתמשכלליפטורהמעניקיםחריגיםיש.שונותצורותללבושעשוייםהללו
פיהםשעל,"כפייהרשיון"מסוגחריגיםויש,מסוימיםבמקריםהמוגנתביצירה

מגווניםאףהחריגים.לתשלוםבכפוף,המוגנתביצירהמסויםשימושלעשותמותר
שמעוררתהקושינוכח.כללייםשהםוישביותרממוקדיםשהםיש,גמישותםבמידת
הצורךעולה,שביצירהרעיונייםמרכיביםעלהגנהמספקתשהיאבכךהגזירהזכות
הנזקשבהםבמקריםספציפייםחריגיםעיגוןבאמצעות,היתרבין,הזכותאתלסייג
לזכותנקודתייםבחריגיםהצורך.רבהואהציבורלאינטרסהגזירהמזכותהנגרם
,שבישראלזוכגון,מצומצמתהיאההוגןהשימושהגנתבהבשיטהגובראףהגזירה
ופתוחגמישכחריגמתפקדתאינהההוגןהשימושהגנתשכזובשיטה,כאמורשכן

יצירותשלהפקהלהתירמוצדקשבהםשוניםבמקריםלכן.בכללהיוצריםלזכויות
הצורךקםאזי,ההוגןהשימושמהגנתליהנותיכולהאינהשכזווהפקה,נגזרות
.82הגוירהלזכותנקודתיחריגבעיגון

הגזירהזכותשלהפרהבגיןהניתניםהמעדיםצמצום.3
,כלשהיזכותשלהפרהבגיןשיינתנוהשוניםהסעדיםביןהמשפטיתהבחירה
עמדתאתמשקפתוכןשהופרההזכותשלאופייהבדברערכיתהכרעהמגלמת
להינתןהראויהסעדגיבוש,כך.83המפרהתנהגותלטיבבנוגעהמשפטיתהשיטה

,1977the Whitford Report) , March(6]0"
1Theהע Honourable Mr. lustice:ח8תחע"

]

,81,2Harbottleקק.482-481 supra note1Granett, Davies;677-676.par,173-172.ק.
Australian:ראובאוסטרליהיוצריםזכותבחוקלרפורמהועדהח"כדוקיימתדומההמלצה

Pan(1998)7968Copyright Law Review Committee Simplikafion oflthe Copyright Act

the,קק.57-49 Exclusive ffights of Cop

~

ight Owners10Exceptions-1.בישראלאף
ראו.בישראלהמצויזהעלעדיףהברית-כארצותהמצויההסדרכידעתומלץהשופטהביע
לעגןמוצע,יוצריםזכותחוקלהצעת19'בסכייצוין.271'בע,40הערהלעיל,דיסניעניין

.האמריקניתלזובדומהפתוחההוגןשימושהגנת
S([ח40ח0,נחed2.,:ראו81 .M. Stewart International Copyright and Neighbouring Ri

~

hts

79,5(1989.
הפקהלאפשרהנקודתילצורךנוגעתהמשפטיתבספרותרבותהמועליתסוגיה,לדוגמה82

-הפוסטהאמנותברוח,(צילום,פיסול,ציור)החזותיתהאמנותמתחוםנגזרותיצירותשל
Carlin::ראו,זהבענייןהיריעהלהרחבת.מסוימיםבתנאים,מודרניסטית "Culture Vultures.7

Ats1.,1Colum. - VLA13"Aftistic Approprjtion and Intellectual Pyoperty Law

103(1988).
(ז"תשנ)כמשפטעיוני"שיפוטיתחקיקהשלאנטומיה:ההפרהלפירותהזכות"דגן'חראו83

.510,520(5)נהי"פד,יוסף'נאמר00/4740א"רעראוכן.601,634
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הצדדיםביןצדקלעשייתגמישכאמצעילשמשיכול,הגזירהזכותשלהפרהבשל
לאינטרסיםמעשיביטויייתןהמשפטביתבאמצעותווככלי,לגופומקרהבכל

.זכויותהפרתתוךהדברנעשהאפילו,נגזרתיצירהשלבהפקההכרוכיםהשונים
שלילת.הכספיוהסעדהמניעהסעדהםהאזרחיבמשפטמרכזייםסעדיםשני
,לדוגמה.הגזירהזכותשלכוחהסיוגמשמעה,לעתים,צמצומואומסויםסעד

כספייםבסעדיםבעליהאתמזכה,יוצריםוכותשלהפרהככל,הגזירהזכותהפרת
ולאעושרעשייתודיניהנזיקיןדיניובהם,הכלליהמשפטלעקרונותבהתאם,שונים

זכותשלכוחהלריסוןלשמשעשויהכספיההשבהסעדהיקףצמצום.במשפטת

במשפטמגמהשלתחילתההיאבמיוחדמעניינת,זהדבריםבהקשר.85הגזירה

זכותהופרהשבהםמסוימיםבמקריםמניעתיסעדלהעניקשלאוהאנגליהאמריקני
.86בכךהכרוךהחברתיהמחירעקב,בפרטהגזירהוזכותבכללהיוצרים

.יוצריםזכותלחוק(1)6'ס84
שהוספהבתוספתמקורם,מפרהנגזרתמיצירהשהופקוהרווחיםמתוךחלק,רבותלעתים85

אולם,שבבסיסהביצירהאףמקורוהנגזרתמהיצירההרווחאמנם.המאוחרהיוצרידיעל
תוךנעשהשהדבראף,המפרידיעלשהוספהבתוספתשמקורוהרווחביןלהפרידניתןאם

בידילהותירישראוייםשבמקריםהרי,הבסיסביצירתשמקורוהרווחלבין,הפרהביצוע
חשבוןעלהבסיסיצירתבעליתעשרלבל,בתוספתשמקורוהרווחמןיחסיחלקהמפר
אתהנתבעמרווחילנכותהיתרלמעשהומשמעה,יחסירווחהשבתמכונהזושיטה.המפר
'בע,83הערהלעיל,דגןוראו,עצמוהנתבעשלכתרומתושמקורומהרווחהיחסיהחלק

לתובעבלבדהיחסיהרווחאתמלהקצותנרתעולאבאנגליההמשפטכתי,כך.634-633
.ביודעיןפעלהמפראםאףוזאת,רבבקושיכרוךהדבראםאף,הגזירהזכותשלהפרהבגין
ES.19-16,11:לדוגמהראו .R[1990]Yorkclose Ltd)1Potton Ltd.בתינוהגיםאףכך

cir2)R.:ראו,הברית-בארצותהמשפט
~

d106,Metro Golheln Pictures Co

~

pץSheldon

בגיןהנתבעכינקבעהברית-בארצותבחוק,מכךיתרה.1939)309,45ט.390.3(1940)
כיצירתמקורואיןכישהוכחרווחכלההשכהמסכוםלהפחיתרופאייוצריםזכותהפרת
ההשבהסעדהיקףצמצוםבאמצעות,זובדרך.17ט.5.[.5045(ל)(1996):ראו.התובע
הבסיסביצירתהזכויותבעלשכן,הגזירהזכותשלכוחהמרוסןכמשפטולאעושרבעשיית
ומפיק,)Windfall("שמייםמתת"בזוכהאינואולם,ביצירתוהשימושעלראליפיצוימקבל
.ההפרהמעשהעלנענשואינוכלוםבלאנותראינוהמפרההנגזרתהיצירה

76Campbell,אק.578-ב86 case , supra note,המשפטביתציין,פרודיהשלהפקהנדונהשבו
כספיסעדכמתןדייהיהשכהםמקריםייתכנוכי,אגעכהערתאמנם,הכרית-כארצותהעליון
תכליתכי,צויןעוד.מניעתיסעדאףלהעניקהכרחואיןהיוצריםזכותשלהפרהבגיןלתובע
מניעהצומתןידיעלביותרהטובהבדרךתמידמושגתאינההיצירהלעידודהיוצריםזכות
סעדמתןשלפיה,זועמדתועלחזרהברית-ארצותשלהעליוןהמשפטבית.אוטומטיבאופן
סעדלהעניקאיןכיייתכןהיוצריםזכותשהופרהואף,המשפטביתדעתלשיקולמסורמניעה
New,711(,:וראו,החברהעל"הרסניתהשפעה"לותהיהאםמניעה York fimes Oompany

(2001)483.5.0533,lonathan Tasini".כעניץהאנגליהדיןבפסקAshdown , Telegraph

[2001]34..Group R. RCבמקריםכיבכךהמשפטביתהכיר,הדיןלפסק59-ו46בסעיפים
להתמודדהעיקריתוהדרך,הביטויחופשעקרוןלביןיוצריםזכותכיןהתנגשותתיתכןחריגים

אינויצירהבפרסוםהציבוריהאינטרסשכןהמניעהסעדשלילתבאמצעותהיאהדברעם
.ליוצרהכספיגמולשלשלילהאףלהצדיקיכול
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סיכום.ז

המרכיבים.שביצירהמופשטיםיחסיתמרכיביםעלהגנהמעניקההגזירהזכות
ממוקמים,ניצולםעלשליטהמעניקההגזירהזכותאשר,שביצירההמופשטים

היצירהשל"מוחשית"וההקונקרטיתהביטוידרךביןהאפשרויותבצירבתווך
עלמגנההגזירהזכותכילומרניתן.ביצירההטמוןביותרכללירעיוןלבין

,"רעיוניים"סממנים,אחרתאוזובמידה,בהםישאשר,היצירהמןמרכיבים
קושימעוררתהגזירהוכות,לפיכך.היצירהשלהקונקרטיתהביטוידרךושאינם
שלהביטוידרךעלהגנהיששלפיוהיוצריםזכויותבדיניהיסודעקרוןביישום
.בההטמוןהרעיוןעללאאךיצירה

הגנהאיןפיושעלהיסודעקרוןביישוםהגזירהזכותשמעוררתהקושייישוב
היסודעקרוןאתלהביןאיןכיבכךההכרהבאמצעות,ראשית,הוארעיונותעל

עלהגנהקיימתאך,ככוהכללירעיוןעלהגנהאיןאמנם.פשטניבאופןהאמור
"מוחשית"האו"מילולית"ההביטוידרךבבחינתשאינםשביצירהשוניםמרכיבים

אםכימוחלטאינוהרעיונותעלההגנה-איעקרון,אחרותבמילים.היצירהשל

ההגנה-איעקרוןביישוםהגזירהזכותשמעוררתהקושייישוב,שנית.באופיומידתי
,"שימושיים"לרעיונותבנוגעתוקףביתרמיושםזהעיקרוןכיהואהרעיונותעל

הוא"שימושי"ההרעיון.מסוימתהגנהקיימת"אמנותיים"לרעיונותבנוגעואילו
דרךאוהצורהולכן,כלשהימעשיתתכליתלשמששנועדהביצירההמבוטאזה

הרעיון.לשרתנועדהשהיאמהפונקציהרבותלעתיםמוכתבותהיצירהשלהביטוי
נועדהלאוהיאהגותיתאואסתטיתשתכליתהביצירההמבוטאזההוא"אמנותי"ה

,רעיונותעלהגנהאיןשלפיו,היסודעקרוןיישוםאופן,כך.כלשהיפונקציהלשרת
רעיוןהמבטאתביצירהשמדוברככל.מדוברשבההיצירהלסוגבהתאםמשתנה

למרכיביםהגנהלהעניקנטייהקיימתכך,"שימושי"מאשר"אמנותי"יותרשהוא
."רעיון"שלסממניםבעליכמרכיביםלסווגםניתןאשר,שביצירהיותרמופשטים
מרכיביםעלהגנה,מסוימתבמידה,מספקתהגזירהזכותכיבכךההכרה
ישנן.לזכותההצדקהתחתהקרקענשמטתכימשמעהאין,שביצירהרעיוניים
בזכותלהכיר,מוסריות-"טבעיות"והןכלכליות-תועלתיותהן,שונותהצדקות
בצד,זאתעם.שביצירהמופשטיםמרכיביםעלהגנהמספקתאשרכזכותהגזירה

היאשבומקוםהגזירהזכותאתולהגביללסייגהצדקותאףקמותאלוהצדקות

כךבעקבותשהנזקעתוכן,בחברההרעיונותשלהחופשיתהזרימהאתחוסמת

בתפקידהמפוכחעיון,אחרותבמילים.בזכותמההכרההצומחתהתועלתעלעולה
צורךאףקםבהלהכירהצורךבצדכילמסקנהמובילהגזירהזכותשלובתפקודה

.ברעיונותחופשיבשימושהציבוראינטרסעלישמרואשרשוניםכלליםלעגן
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