
מבואא.

מצליחלמחזמרהדמעותסוחטטוויסט!אוליברשללהפיכתו

כולנו.להניח,ישכךכבר,התרגלנו

ועלתה 2פיגמליוןדפימתוךבשירהשיצאהדוליטלללייזהגמכך

בארץ.וגמבארצות-הבריתבאנגליה,התאטראותבימותעלבריקודימ

הספרותבתחומנוספימחידושימלנונכונושעדייןמסתבראך

הפופולרית.

זכהשלאשביניהמ,המבורךבהכרחולאאלו,מחידושימאחד

שהואהמשפטיותלסוגיותהנוגעבכללפחותמספקת,לחשיפה

אהודה,מוכרת,ספרותיתיצירהעלפרודיהכתיבתהואמעורר,

פשוטוהמתכוןדופן.יוצאותאמנותיותיומרותוחסרתפופולרית

אתלהתחלה,הסוףאתוהופכימו"מכיר"ידועספרלוקחימ-

לפנינווהרילמכוערהיפהואתלמרושעהתמימאתללבן,השחור

ישכישיטעןמיגמיימצאכללשדברךחדשה,ספרותיתיצירה

בחובה.חברתימסר

זוכראינושבינינו,יותרהמבוגרימלפחותהקוראימ,מאתנומי

טרמעוד .) 3בהחלטמוחלטסוד(חבורתחסמב"העלילותאת

הנאמניממהקוראימאחדלכלהייתההמוסרטתהגרסהשלהיווצרה

אהודחברתו,ותמרזהביירוןשל-בדמיונושיצרפרטיתתמונה

שחיכוילדימשלשלמדוראזגדלבארץהתימני.ומנשההשמן

בימיהחבורהעלילותאתהמתארחדשספרשללצאתורוחבקוצר

מחשבימ.וטרומטלוויזיהטרומ

הארץברחביהספרימבחנויותלמכירההוצאיחסי,בשקטוהנה,

האפרתי,שפרהשלעטהפרי , 4תשןןהלאששמוספרכשנהלפני

במפורש,כךהמביישת,בזקנתמ,החבורהבניעלילותמתוארותשבו

מאזשחלפוהשנימבמהלךמעלליהמעלומספרתצעירותמ,את

יותר.ומוצלחימיותריפימיותר,צעירימהיו

תביעההגישהחסמב"ה,סדרתאבימוסינזון,יגאלשלאלמנתו

נדחתההתביעההספר.פרסומאתלמנועביקשהובההאפרתי,נגד

המחוזיהמשפטבביתזפטהשופטידיעלחודשיממספרלפני

1437 )א"ת(בת"אבתל-אביב פסקעל . 5האפרתינימןסינזןן 102

ערעור.הוגשלאהדין

למינהל.המכללההאקדמיהמסלוללמשפטים,הפקולטהדיקןלמשפטים.דוקטור

בעבודתכימיםלילותשעשהבנטובלירוןשלי,המחקראסיסטנטאופיר,לגיאתודות

זנדברגחייםולד"ררחםללאשקיצצההמשנה,עורכתמנגלוס,לאמירהושיפוץ,עריכה

המשפט.מערכתחברייתרלכלגםתודותהעבודה.עלשניצח

 2המשפט

הקיימתולפסיקהלהלכהחסמב"הבענייןהדיןפסקהשוואת

מעוררתבארץהחוקהוראותלאורוניתוחובארצות-הברית,בנושא

מוסרית.והחמצהמשפטיתהחמצההחמצה.שלתחושה

עיזבונההגיששממ.כשנתיילפניבארצות-הבריתנדוןדומהמקרה

שללאורהוצאתושימנעלצובקשהמיטשלמרגרטהסופרתשל

המחברת,לטענתשהיה, The Wind Done Gone"6 "ששמוספר

-הרןחעמחלףמיטשלשלהידועספרהעלפרודיהרנדל,אליס

' 7"Gone With the Wind . נדחתה.זותביעהגמ

צוויהוצאולאהדיןפסקיבשניכיואףהלכאורית,הזהותאףעל

עללעמודשלאקשההחדשה,ליצירההכשרניתןובשניהממניעה

ניתוחלדרךהנוגעבכלהדיןפסקישניביןהמהותיימההדבלימ

הטיעוןשלבמרכזושעמדהוהמורכבתהכבדההמשפטיתהסוגיה

שהייתההתוצאהלגבינוסףהרהורלהעלותשלאוקשהבשניהמ.

זובתוצאההתומכימהנימוקיממסכתעללפחותאו-מתקבלת

השאלותמכלוללעומקכאןונותחונחקרואילוה, nחסמבבעניין-

שהועלו,והחוקתיותהספרותיותהמוסריות,הערכיות,העקרוניות,

הרןח.עמחלףבענייןוהוחלטונדונו

מב"ה Oחעגייוב.
העובדות . 1

שלעטופרי-ספרימ 44הכולבסך-חסמב"הספריסדרת

הספרשנימ. 44במשךבארץפורסמהז"למוסינזוןיגאלהסופר

 .-1949בפורסמהראשון

ומוכריממובהקימאופיקוויבעלותקבועות,דמויותשורת

במאבקעוסקמהמאחדשכלהספרימ,כלשלבמרכזמעומדות

אתהטוביממנצחימהעלילהשלובסופהנאצלות,מטרות"למען

שלהעבודההנחתגמהייתהוזו-לומרבהחלטניתן . sהרעימ"

שבהמשךידועה,מוכרת,יצירההיאשחסמב"ה-במשפטהצדדימ

גדלוילדימשלרבימדורותוסרטימ,מחזותגמעליההתבססו

 • 9ילדיהמ"שמותבבחירתלרבימהשראהמקור"שמשהוהיאעליה

לאלמנתו,בספרימהיוצרימזכויותעברוהסופרשלפטירתועמ

מוסינזון.חנה

ילדהגמהייתההסדרהשלהנאמנימקוראיהשביןמסתברוהנה

לקוראימבניגוד-החליטהשבגרהשלאחרהאפרתי,שפרהבשמ

דבמותמכתב"ס!אחריהו"להשאירמעשהלעשות-אחרימפסיביימ

אוחסמב"ה,חברישלבגורלמעלהמהשתבדוקספרותיתיצירה

עכשיו".המ"איפהעצמה:המחברתבלשון



וידאו)הוםורנרבאדיבות DVD, (הרוח"עם"חלףמתוך

זפטהשופטידיעלשתומצתכפיתשווה""לאעלילותתקציר

 : llכדלקמןהוא

מנהיג[זהבי,ירוןזקנתם.לעתהחבורהבנימתוארים ..."בטפר

מוטרערכיובעלאמיץתואר,יפההמקוריבטפרשהיההחבורה,

נטיותעםהמרהלטיפהנטייהבעלמזדקןגברהנומפותחים]

שהייתהוהצמותהגומותבעלתהיפה,[טגניתותמרהומוטקטואליות.

מבוגרתאישההיאהמשותפות]הרפתקאותיהםבמהלןבומאוהבת

אחרימצליח,אבותביתמנהלתוהיאנשר,ששערהועשירה,

המקורית]מהטדרהידועהנוטפת[דמותמירחמיאלשהתגרשה

מבוגרגברהואוהלץ]האמיץ[השמן,אהודבתשובה.חזרתובעקבות

גלגלים.לכטאלצמיתותורותקבשבץלקהמנכטיו,וירדשהתעשר

בכתיבתהעוטקדכאוניכאדםבטפרמתוארהעליז][התימנימנשה

טפינתונטחפהאליובודדמאילחילוץהממתיןמזרחית,שירה

שלדבמותובטפרמתואר[הרזה]עוזישיריו.אתלשדרנהגממנה

שלומיתעםרומןשניהלרגשית,מנכותהטובלמשמין,מזדקן,אדם

אמו.לדריטתשגרםלאחרילדלבדוומגדלאותה,ונטש[החובשת]

בכלאשריצתהטדרתיתכרוצחתבטפרמתוארתעצמהשלומית

שהביאהאישאתומחטלתמאתרתוהיאשנה 22שלמאטר

תמר".ידיעלהמנוהלהאבותבביתלחשיפתה

ואלימות,מיןובתיאוריבוטותבמיליםנרחבשימושנעשהבטפר

ניגודהםהדמויותשלהאופיומתוויהעלילהשלהמתארוקווי

המקורית.שבטדרהלאלובמכווןקיצוני

פעםשאיהדברות"אחרוןהוא-הטפרשם-תשווהלא

שאתהמקוריות,הדיברותעשרתבמקוםאבן",לוחעלייכתבו

אלוהים-שלבכיולקולהתימנימנשהשוברנחקקושעליוהלוח

 • 12הטפרעלילתטיוםלקראתהתינוק,

להגישמיהרהמוטינזון,חנההמחבר,שלשאלמנתוהואפלאלא

היוצריםבזכויותלפגיעהבטענההןהמחוזיהמשפטלביתתביעה

שלשיצירתהבטענהוהןכדיןשלאהתעשרותבטענתהןשלה,

במהלןהמכונה-המנוחהטופרשלכבודולזילותגורמתהאפרתי

בעליללנלעגתהופכתשדמותו-כושל"ו"טופר"אידיוט"הטפר

טפרה.עלילתלקידוםבהמשתמשתשהמחברתככל

המשפטיתגרת oהמ . 2

זכותחוקעלנטמכההתובעתשלוהעיקריתהראשונהעילתה

ה Rחסמבשלמהיותהיוצרים").זכות"חוק(להלן: 1911יוצרים,

יחיד""זכותלתובעתמוקנית , 13החוקכהגדרתטפרותית""יצירה

 .. ) 1 ()ב( 7שבטעיףלמגבלהכפופהזוזכות . 14בעליםמעשהבהלנהוג

ט.בהמשפטיתפרסםהמלאבנוסחוהמאמר

רון-לרר).ייידיעל(תורגם(תשנ"ה).טויוסטאלויברדיקנסצי

 .)ו 94ב-ובמקורפורסםקשת,טיידיעל(תורגם(תשנ"ד)פיגמליוןשוב'

 .)י"שת(בהחלטמוחלטסזרחבורתאוחסמבהמוסינזוןי'בסדרה:הראשוןהספרראו

נקראבמדיהודביווחהדיןבפסקתשס"ב).עורכת,עכנאי 'י(תשררהלאהאפרתיש'

תשווה).לאעניין(להלן:"תמוז"בהוצאתיצאהספרשררה.לאבטעותהספר

437 )א"ת(ת"א / ביוםניתןהדין(פסקפורסם)(טרםהאפרתינימוסינזוןו 02

29.5.2003 ( : http: //62.90. 71.122/ProdO l /ManamHTML.nsfl [ 

2D7 AEB4F83 82705F42256D39006BFOOF I$FILEI 

] 660D7CD4CDEF7BD 142256D260027260E.html?OpenElelnent 

) 26.11.2003 Iast visited on ( :להלן)חסמב"ה)עניין. 

6 ) 2001 , A. Randall The Wind Done Gone (Boston . 

) 1936 , M. Mitchell Gone With The Wind (New York :להלן)הרוחעמחלף

 Suntr!lstהראשונה:הערכאהשלהחלטתהראוכן, ;) Gone With The Windאו

1357 ) 2001 . Bank v. Houghton Mijjlin Company, 136 F.Supp.2d (N.D.Ge 

ביטלהאשרלערעורים,המשפטביתהחלטתראוכן ;) Suntrllsl Bank case(להלן:

 Sllntrust Bank v .למכירה:הספרהוצאתאתוהכשירהקודמושהוציאהצואת

1257 ) 2001 . Houghton Mijjlin Company, 268 F.3d (11 'h Cir :עניין(להלן

העליון.המשפטלביתהגיעלאהעניין .) Suntrust Bank appealאוהרוחעמחלף

הדין.לפסקהעודבותבפסקת , 5הערהלעילחסמב"ה,עניין

 .שםשמ,

 .ו 3ובע' , 4הערהליעל,האפרתיו 0

 .הדיןלפסקהעודבותבפסקת , 5הערהלעילחסמב"ה,ענייןוו

 .ו 24בע'הדיברותרשימתראוכןו, 25בע' , 4הערהליעלהאפרתי,ו 2

יוצרים.זכותלחוקו(ו)סיו 3

יוצרים.זכותלחוק ) 2ו(בסייוצרים""זכותהגדרתו 4

נהמשפט
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ברעיון,יוצרימזכותקיימתלאכיהקובעיוצרימזכותלפקודת

היוצרימזכותבעלבהסכמת"שלאאמכמופרתתיראההיוצרימזכות

זהבחוקנתונהלעשותוהיחידהשהזכותמעשהאחר)אדמ(עושה

לזכותהסייגימאתמונהלחוק ) 1 ( 2סעיף , 15היוצרימ"זכותלבעל

שמ),כמפורטהוגן"("טיפולהיוצרימ

שנטעןהשניהחבותמקורכדין,שלאהתעשרותבגיןהעילה

תשל"ט-במשפטולאעושרעשייתלחוק 1בסעיףמעוגנתכאן,

עושר"),עשיית"חוק(להלן: 1979

מקורביצירתו,היוצרשלהמוסריתזכותואתהמבססתהעילה

יוצרימזכותלפקודתא 4בסעיףמעוגנתזה,במקרההשלישיהחבות

ייעשהשלאזכאי"מחברכילענייננו,הקובע, 16"הפקודה")(להלן:

בהשישפעולהכלאואחר,שינויאופגימהסילוף,כלביצירתו

בשמואובכבודולפגועהעלולהיצירה,לאותהערךהפחתתמשומ

אזרחית,עוולההיאזהסעיףפיעלבזכותפגיעה ..מחברה,של

 , 17עליה"יחולו ..הנזיקין,פקודתוהוראות

המשפטיהדיוו . 3

מאחרהתובעתלטובתדיןבפסקהסתיימהתיקשלהראשוןגלגולו

שהנ"ללאחררקבמוע.דסיכומיואתהגישלאהנתבעתכוחשבא

נהפךבתיקהצלחהסיכויוהוכיחהדיןפסקלביטולבקשההגיש

ן, 9לפרסומהותרוהספר , 18הראשוןהדיןפסק

שלבסופוהמשפטביתאתהמובילהמשפטי,הניתוחבמסגרת

בשניזפטהשופטמתמקדמותר,בפרסוממדוברכילמסקנהדבר

שלהיוצרימזכותאתמפרתשווהלאאמבשאלהראשית,נושאימ:

טענתהנתבעתשללזכותהעומדתאמושנית,בחסמב"ה,התובעת

שימושבחסמב"ה,הוגן""שימושמהווהתשווהלאשלפיההגנה

ייחשבלאבחסמב"ההשימוששאזביקורת,אומחקרשמטרתו

הזכות,כהפרת

החלטתונדבכיבשלילה,המשפטביתעונההראשונההשאלהעל

דמיוניות,דמויותחסמב"ה,בספריהמפתחדמויותכדלקמן:הנמזו

להגנה,עקרוניתראויותאכןמילולי,באופןהמתוארותוירטואליות,

לאמפורשותבההכירהעליוןהמשפטשביתלהגנהזהההגנהזוהי

דוגמתציורי-"תמונתי"-טכני,גרפי,באופןהמוצגותדמויותעלמכבר

ודמות 20הפיסמפעלשלבפרסומתציפליןצירלישלהנוודדמות

בכךמותניתזאתהגנה , 21גבעדודושלבציוריודאקדונאלדהברווז

תיאוריובאמצעות-בהלצקתהצליחהספרותיתהדמותשיוצר

כךמקוריימ,סיפוריימותווימייחודבעלאופי-המילוליימ

מוחשיביטוילהישאלאגרידא,ערטילאירעיוןעודאינהשהדמות

זיהויהאתהמאפשרתברמהייחודיימאישיותומאפיינימקורי

הקונקרטי,

האפרתישלדמויותיהכילמסקנהזפטהשופטמגיעזאתחרף

לאוכיהמקוריתחסמב"הדמויותהעתקתמהוותאינןתשווהבלא

הואיללמה?כךוכלהמנוח,מוסינזוןשלהיוצרימזכותכאןהופרה

המוחלטהניגודדרךעלעוצבותשווהבלאהגיבורימודמויות

 4המשפט

 ..במשותף,דברלדמויותאיןהשממשיתוף"ולדבחסמב"הלדמויות

דומה,הדברלמהמשלהפוכות",והתכונותאופייניימאינמהמעשימ

עלליזה""מונהליצירתוויקראבעלילמכוערתדמותשיציירלמי

 22ליזה"ב"מונההמושלמהיופילהתגלמותמוחלטובהיפוךשמ

המקורית,

אתה"מנוגדת",המכוערת,הדמותאתשציירמיהעתיקהאמ

לאשאיש"דומהעונה:והואזפטהשופטשואלהמקור?יצירת

רבתי",לאו-לכךהתשובהכייחלוק

לאגמהעתקה,כאן"איןבעיניו:המתבקשתהמסקנהומכאן

 , 23חסמב"ה"גיבורידמויותשלמחדשעיצובאמכיבשינוי,העתקה

גמ-השנייהלשאלהזפטהשופטשלתשובתווזו-לחלופין

הועתקו,אכןחסמב"הודמויותיוצרימזכותהפרתכאןהייתהלו

הוגן"ב"טיפולמדוברשלפיהההגנהטענתלהאפרתיעומדתאזגמ

להידחות,נגדההתביעהדיןולפיכךהמוגנתביצירה

הצורהאתהמשמרעלילהב"סיפורהשופט,לגישתכאן,מדובר

ותוזאת- 24תכנה"אתומשנההמבוקרתהיצירהשלהאומנותית

ומכאןהוגן";"טיפולזהולגיטימית;"ביקורת"היאתשווהלאלא,

החוק,פיעלמותרשפרסומהיצירהשזוהי

מוסינזון,שלכבודוזילותכיזפטהשופטעודקובעמהענייןלמטה

לרוחממשוועבניגודהעומדימוהאלימותהמיןתיאורימכלול

באלמנטימהפרובוקטיביתוה"התגרותחסמב"ה,ספרישלולאופיימ

ידיעלהאפרתישלביצירתהמוגנימאלוכל , 25מקודשימ"דתיימ

להתפרסמ,היצירהדיןולפיכךהביטוי,חופשעקרון

לאהיוצרשלהמוסריתוזכותו , 26נדונהלאעושרעשייתעילת

כלל,אוזכרה

 Gone With the Wind V •ז he Windג.

Done Gone 
העובדות . 1

הספר , 1936בשנתהרוחעםחלףספרהאתכתבהמיטשלמרגרט

 , 1937בשנתפוליצרבפרסוזכהעותקימ,מיליוניבעשרותנמכר

אוסקר,פרסיבעשרהוזכההוסרטהספר

מספר , 27Tomorrow Is Another Dayהיההמקוריששמוהספר,

שלראותהמנקודתבארצות-הבריתהאזרחיממלחמתסיפוראת

אתומתארלבן,אחוזהבעלשלבתואויהרה,סקרלטהגיבורה,

משנהדמויותשלארוכהוסדרהמשפחתהאתאותה,המוצאות

המתמוטט,והדרומבאשהבוערתאטלנטההעיררקעעלציוריות,

שינויעמגמאלאהקרבבשדהההינגפותעמרקלאהמתמודד

בה,והתבוסההמלחמהעקבעליוהנכפיתהעולמותפיסתהערכימ

משפטשזורשבהכואבתהתפכחותשבסופואפיאהבהסיפורזהו

 " think of it tomorrow, After a11 111 ,המפורסמ:הסיומ

" 28tomorrow is another day , 

 Gone with theהשמתחתדברשלבסופולאוריצאהספר



W ind , המפורטמתמיצירתומיטשלמרגרטשאלההזההשמאת

 Non Sum Qualis Eram Bonae Sub-דוטוןארנטטשל

29Regno Cynarae , בלתיאהבהטיפורשבמרכזהמלנכוליתיצירה

 , Cynara-שאיננהלאהובהוגעגועממומש

ואהבהו 2בתבהיותההריחעמחלףהטפראתקראהרנדלאליט

שעליההחליטהשוב,בומשקראהמכן,לאחרשנימרקמאו.דאותו

שגרמהחברתי-תרבותיהעוולאתלתקןולנטותמעשהלעשות

שקרית,מעוותת,ותמונהגזעניטטראוטיפבהציגולדבריה,הטפר,

ועקבארצות-הברית,דנרומהשחורימדמויותשלומזלזלתלעגנית

הריח,עמחלףשלהקוראיממיליוניתפיטתעלקשותהשפיעכך

שלוחברתיתתרבותיתהיטטורית,אמתכמשקףהטפראתשקיבלו

 , 30תקופהאותה

 3יותרונכוןבאורהדברימאתלהציגוהרצוןההיטטוריהעיוות

שגיבורת , The Wind Done Goneאתלכתוברנדלאתהניעו

דוטון,שלבשירואבודהאהובה(אותה Cynaraהיאבוהעלילה

שללמחצהאחותהמיטשל),שליצירתהשמכזכור,נלקח,שממנו

גדולתהכושיתוהאומנתטקרלטשלאביהשלאהבתמפריטקרלט,

 , Cynaraידיעלכיומןהנכתבהחדש,בטפרכאן,מאמי,הממדימ

שניחנוהעור,כהיהמשרתימהמהטיפורגיבוריהיוצרות:התהפכו

בעליהמאת"לתמרן"היודעימהנול,דובראייתבערמומיותבחכמה,

שתימביןהיפההיא Cynaraוצורכיהמ;רצונמלפיהעורלבני

אתנוטשבטלר,רטטקרלט,שלבעלהואילולמחצה,האחיות

אותוזונחתשמצדה , Cynaraלמעןוהאובטטיבית,הקרהטקרלט,

עור,כההקונגרטחברלמעןטיפורשלבטופו

שמקורמואירועיממציבמעלבנויהראשון,בחלקובעיקרהטיפור,

בחלקן,שונוששמותיהןדמויות,חמש-עשרההריח,עםבחלף

הטטראוטיפכפימהןמהמצופהההפךומתנהגותעורןאתהופכות

הואטקרלטשלחלומותיהאהובמיטשל,שלבטפרהלושהורגלנו

היאבמקור,החומושופעתהדואגתהאומנתמאמי,הומוטקטואל,

הואהשחוראויהרה,משפחתבילדיפיזיתלפגיעהשותפהכנראה,

בנויההטפרעלילתזה,בטפראחדממובןביותרשחורוהלבןלבן

בחלקולכן,לקורא,ידועותלהיותהאמורותעודנותעלבעיקרה

אגביתהתייחטותתוךפה,בחצירקמוזכרותהןהמקרימ,מןגדול

המוקדמתהיכרותובשללפרטמטורחתאינהשהמחברתלפרטימ

בעבר,אתמהקוראשל

טקרלט-מפתחדמויותשתילעולמןהולכותהעלילהבמהלך

עצמה, Cynaraגממתהכאמור,ומה,ובטי-ומאמי

לביןבינההקשרדנברטפקשאיןהעלילהתמציתטיפורכאןעד

מיטשל,מרגרטשלטפרה
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עםלחלףפרודיה/חיקוי/המשךטפריפורטמוכברבעברכיאף

השנימבמהלך , 32הזכויותבעליברשותפורטממהמאחדרקהריח

בטפרשימושלעשייתרישיוןשכלהיוצרימזכויותבעליהקפידו

ונישואיהומוטקטואליותכמותופעותלהזכירבאיטוריותנה

 , 33טקרלטשלדמותהאת"להרוג"יהיהשאטורהתנווכןתערובת,

כולמ,האיטורימכלאתמפררנדלשלטפרה

תביעההגישומיטשל,מרגרטשלטפרהעלהיוצרימזכויותבעלי

טפרה,אתשפרטמההטפרימהוצאתונגדרנדלנגדמניעהלצו

המשפטביתאולמ , 34התובעימלבקשתהצוהוצאראשונהבערכאה

בקיומלשכנעטובטיכוילנתבעתכיוקבעהצואתביטללערעורימ

הפרטומלמניעתלצוהבקשהדיןולכןההוגן","השימושהגנת

שכןטופידיןפטקבוניתןולאלגופונדוןלאהמקרה , 35להידחות

שגובהוכטףטכומהנתבעימיתרמושלפיוהטדרלידיהגיעוהצדדימ

הטפריוכלובתמורהבאטלנטה,לילדימחינוכילמוטדצוין,לא

המכתירבולטכיתובעטיפתוועלחופשיתלמכירהמופץלהיות

 ~ , An Unauthorized ParodY"36 "כ-היצירהאת
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80 ) 1991 ,. Copyright (Minnesote, 4'h ed . 

הדין.לפסקד'בפסקה , 5הערהלעילחסמג'ה,עניין 24

הדין.לפסקהיבפסקהשמ, 25

שמ.שמ, 26

27 115 " Note: "Gone With the Wind Done Gone: Re-writing and Fair Use 
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28 024 1 . Mitchell, supra note 7, at p . 
 " 1-הספרשטמקוראתשהיוותההיאהשירשלהרביעיבביתהראשונההשורה 29

" have forgot much, Cynara! Gone with the wind . 

יומנההופקדשבידיהפריסי,לקתהשבהטתאריכיטשנימאוזכריטלספרבהקדמה 30
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העילה . 3

היוצריםזכויותאתהפרהרנדלכיקבעובמקרהשדנוהערכאותשתי

בתכנים,מהותישימושעושהשספרהבכךמיטשלשליורשיהשל

והראוייםמיטשלשלמספרההלקוחיםדמיונייםובאירועיםבשמות

נדחתהגרידאברעיוןבשימוששמדוברהטענההחוק.ידיעללהגנה

ברורקושאיןפיעלאףכישקבעוהערכאות,שתיידיעלבתוקף

עללהגנההזכאי ,) Expression ("ביטוי"ביןהמדבילוחד-משמעי

במקרההרי , 3ךכזולהגנהזכאישאינו ) Idea ("רעיון"לביןהחוק,פי

 The Windב-בהםנעזרהשרנדלהשימושותוכניהשימושצורתזה

Done Gone גרידאאבסטרקטייםברעיונותשימושמהוויםאינם

מורשהבלתיבשימושמדובראלא , Gone With The Windמתוך

הוגן""שימושכיקובע 1976משנתהאמריקניהיוצריםזכויותחוק

) Fair Use ( דיווחדעה,חיוויתגובה,מחקר,ביקורת,למטרות

לקבועמנתעל . 4היוצריםןזכותהפרתמהווהאינווהוראהעיתונאי

מהוויםשאינםמבחנים,ארבעההחוקקובעהוגן""שימושמהו

בפסיקההתגבשואשר , 42בלבדמנחותדוגמאותאלאממצהרשימה

הם:ואלוכתוב,לחוקהפיכתםטרם 43האמריקנית

היותולשאלתהתייחסותתוךבעיקרואופיו,השימוש.מטרת 1

היקף . 3המוגנת;היצירהשלומהותהאופייה . 2מסחרי;שימוש

עלהשימושהשפעת . 4המוגנת;ביצירההמפרהשימושומהות

המוגנת.היצירהמבחינתהשוק

שכולםהפסיקה,ידיעלשנוספוואחריםאלומבחניםשליישומם

באופןמושפע , 44ועובדהחוקשלשאלותמעריבם

המפרה.היצירהשלומאופייהמתוכנהישיר

 ? The Wind Done Goneשלסיווגוכ,ךאםמהו

השופטקובעכך-פרודיההוארנדלשלספרה

Birch .בתפיסתהמעוגןפנימי,ובשכנועהיסוס,ללא

הואהקיים,הדיןלשינויבצורךאמונהחדורתעולם

האמריקניהעליוןהמשפטביתהגדרתאתמרחיב

בענייןשנקבעהכפי"פרודיה"הספרותילמונח

Campbell -שבוכהעדביותרהבולטהמקרה

שאלתלעומקהעליוןהמשפטביתידיעלנדונה

וקובע:-ההוגן"כ"שימושבפרודיההשימוש

Courts should not judge the quality of " 

... the work or the success of the attempted 

; humor in disceming its parodic character 

we choose to take the broader view. For 

purposes of our fair use analysis, we will 

treat a work as a parody if its aim is to 

~ comment upon or criticize a prior work by 

appropriating elements of the original in creating a 

new artistic as opposed to scholarly or joumalistic 
. 45 " work 

מעצםמחייבתאינהשהפרודיההמשפט,ביתשלזוקביעתו

נקייהשאינהקביעההומוריסטיים,אלמנטיםשלקיומםהגדרתה

הפחיםמאחדבאלגנטיותלהתחמקלומאפשרתמספקות,כשלעצמה

בדברלהכריעהיהשאמורמישלדברכוכהעדשנקרוהיקושים

כלנכללתהפרודיהבגדראםההוגן"."השימושהגנתשלתחולתה

הספרותיתהיצירהעל"ביקורת"או"הערה"משוםבהשישיצירה

היצירהבגוףהומורלאתרמהצורךהשופטפטוראזכיהמוגנת,

"שימוששלההגנהכנפיתחתלהכניסהיכולוהואשבמחלוקת,

צחוק,חיו,ךשלשהואסממןכללחלוטיןנעדרתהיאאםגםהוגן"

המשפט,ביתשלמבחינתוגדולההקלהזוהילאיד.שמחהאולעג

קשיםסובייקטיביים,"ספרותיים"ממבחניםבאחתש"נפטר"

כלגםכךסובייקטיבי.ענייןהואהדבריםמטבעהומורמבחינתו.

בביטוייםואףסצינותבהעמדתעלילתי,ברצףבאירועים,בשמות,

מובהקבאופןשיצאמכלוללכדיהתגבשושכולםממש,מילוליים

הראויובשלמוחשיספרותילביטויוהפךבעלמא"רעיון"מגדר

מיטשלשלביצירתהרנדלשלזהשימוש . 38החוקפיעללהגנה

עילתליורשיהומקנההאחרונהשלהיוצריםזכויותהפרתמהווה

תביעה.

השימוש . 4

קודמו,לקביעתבניגודלערעורים,המשפטביתמגיעכן,פיעלואף

הןזאת,החוק.כהפרתתיחשבלארנדלשלכתיבתהכילמסקנה

חופשעלהחוקתיתההגנהשליחסית,הגדולהחשיבותה,בשל

ביסודה,הפרטיתהיוצרים,זכותשבהםפרודיה,שלבמקריםהביטוי

הגנתלאורוהן , 39מולההעומדהציבוריהאינטרסמפנילסגתחייבת

ממנה.ליהנותראוי The Wind Done Goneש-ההוגן""השימוש

כיצד? . 40השימושאתומכשירהההפרהאתכאןמאיינתזוהגנה

 6המשפט



משפטילדיוןהעומדתספרותיתיצירהכלשלאמנותיתהערכה

נטעןהרןחעמחלףבענייןאפילו . 46ביסודהסובייקטיביתשהיא

אפרו-אמריקנימ,משופטיממורכבשאינומשפטביתכילמשל,

ללאהספרשלדפיוביןהחבויההומוראתלהביןיוכללאלעולמ

 • 47מומחהעזרת

מאזהיוותהההוגן""השימושהגנתשלהסובייקטיביתפרשנותה

בתיידיעלזוהגנהשלובניתוחהבהבנתהאמיתיקושיומתמיד

זהמקושיבפועל.ביישומהואףבארצות-הבריתהשונימהמשפט

כיבקבעו . 48האמריקניתהפסיקהאת Birchהשופטכאן"הציל"

ביקורתיתאמירההואבהשישמהכלאמגמככזותיחשבפרודיה

הלקוחימבאלמנטימשימושתוךקודמתאמנותלעבודתהמתייחסת

מחקרשאיננהחדשה,אמנותיתלישותוהפיכתמהמוקדמתמהיצירה

ניכר,באופןהמשפטביתכאןהרחיבבלדב,אקדמיאוגיורנליסטי

ההוגן""השימושהגנתאתהפךהפרודיה,הגדרתאתכאמור,

נעסוקועוד . 49יישומהאתגמהקללכךובהמשךיותר,לאובייקטיבית

בהמשך.בכך

שלהגנתהאתומבססהמשפטביתממשיךזהרחבבסיסעל

לגיטימי,ספרותיז'אנרבכלהרןח,עמחלףאתלבקרזכותהואתרנדל

לכאורהכמתבקשמלומ,דאקדמימאמרבאמצעותדווקאולאו

יצירהכתיבתדרךלרבותאחראמצעיבכלאלא"ביקורת",מהמונח

המהווימהומור,נעדריפרודיימאלמנטימבעלתדמיונית,ספרותית

ההוגן"."השימושהגנתשלבצלהוחוסימהמקוריצירתעלביקורת

השימושהגיגות . 5

ממצימ,בלתימ,עיקרייעזרמבחניארבעהפיעלכאמור,נבחנת,זו

היוצרימזכויותלחוקי 07לס'האמריקניהמחוקקידיעלשהוכנסו

בתיהתוושבאמצעותההפסיקהשלגיבושהמהווימוהמי,-976מ

המקרהעלאלומבחנימשליישוממזה.בנושאהדרךאתהמשפט

כדלקמן:המסקנותאתמניבהנדון

חדשנותבהשישאמיתיטרנספורמטיביאופיבעלתביצירהמדובר

לקוראלהעבירמנסהשהיאחשובחברתימסרגמבהישרבה.

שהמחברתמסחרי"ב"מוצרמדוברכיאףולכן,פרודיה.באמצעות

 50דברהמקוריתלמחברתששילמהבלאבגינורבכסףלכיסהתגרוף

 Goneמתוךשנלקחווהאלמנטימנרחבהיההשימושהיקףכיואף

With The Wind במיוחדרבמוניטיןובעלימשמעותייממרובימ,היו

הפרודיהלבנייתכזהבהיקףצורךשהיהברורלאוכלל-

ביצירההןהחברתיהמסרחשיבותלאורהרי-הטרנספורמטיבית

המפרהשהיצירהחשששלהיעדרוולאורהמפרה,יבצירהוהןהמוגנת

למסקנההמשפטביתמגיעהמוגנת,היצירהשלבשוקתפגע

דינוולפיכךבתביעתה,לזכותדיוחזקסיכויהראתהלאשהתובעת

להתבטל.המניעהצושל

שמקורההמונופוליסטית,היוצרימזכותביןהאיזוןמבחניכ,ך

בסיסלושגמהביטויחופשלביןמחד,האמריקנית,בחוקה

ההדבלאתליישמשמנסיממבחניממאיד,ךמובהקקונסטיטוציוני

לביןהיוצרימזכותשלאסורההפרהביןל"ביטוי","רעיון"בין

שללהכשרתוהובילועליה,חלהההוגן""השימוששהגנתהפרה

The Wind Done Gone למרותלחנויותהוצאתואתואפשרו

במחלוקת.השנויהספרותיערכו

שהושגהוהפשרהשלוהמקדמיבשלבהסתיימכולוהדיוןכאמור,

 .מחודשבמבחןהמשפטיתהסוגיהשלהעמדתהמנעההצדדימבין

במשפטההוגו""הטיפולעל .ד

במשפט Fair Useה-ועלהישראלי
האמריקגי

Copyright Law is a Kind of Giant First Amendment " 

" 5
1Duty Free Zone , שפרסמבמאמררנדלשלדינהעורךקבע

האומנמ?הביטוי.חופשבזכותלאחרונה

ומוגבלתבסייגיממסויגתהיאמוחלטת.זכותאינההיוצרימזכות

לציבוריהפרטיביןאיזוןמשיקולינובעותבעיקרןאלוהגנותבהגנות.

 ...גמכמוהיוצרשלזכותועלהביטוילחופשהזכותשלומהשלכותיה

37 1266 . Suntrust Bank appeal, supra note 7, at p ; גם:ראו,. Nimmer et al 

23 .supra note 

בעניין Judge Leamed Handשלהמפורטמתלקביעתובהתאםנעשההניתוח 38

, 119 ) 1930 . Nicho/s v. Universai Pictures Corporation, 45 F.2d (2"d Cir 

 .) Nichols case(להלן: 121

39 1263 . Suntrust Bank appeal, supra note 7, at p . 

ולאלמשתמשביתרמטיאפיזכותמקנהההוגןהשימושבעיניוכימעיר Birchהשופט 40

 Jbid, at p . 1260זו,בפרשנותואותומגבילותהחוקשלמילותיואבלגרידא,הגנהרק

3 . n . 

41 ) 1982 ( 07 1 & Copyright Act 1976, 17 U.S.C . 

42 , 539 . Harper & Row Publishers, inc. v. Nation Enterprises, 471 U.S 

 .) Harper case(להלן: 549 ) 1985 (

בעניין Storyהשופטשלדינופטקהואהמשנהלמבחניהראשוניםהמקורותאחד 43

; 348 , 342 ) 1841 Fo/som v. Marsh, 9 F.Cas. (D. Massachusetts Cir. Court 

569 . Campbell aka luke skyywalker v. Acu./J-Rose Music inc. , 510 U.S 

 .) Campbell caseאו Campbellעניין(להלן: ) 1994 (

44 42 Harper case, supra note . 

45 1268-1269 . Suntrust Bank appeal, supra note 7, at pp . 

שההגדרה ) Didtasteful (הטעםוחטריהוולגרייםהפרטומיםבשאלתגםזהבענייןראו 46

 V. Soto "The Scaleאותם:לצנזרהמשפטבתישלרצונםעםמתמודדתהחדשה

' Tips in FavorofParodists and Freedoln OfSpeechAdvocates, as 'Other 

Version ofGone With Wind Held Fair Use Under Copyright Law: Suntrust 

. Bank v. Houghton Miftlin .Co." 18 Santa Clara Computer & High Tech 

68-74 . L. J (2002) 405, 414-415 n . 

47 23 . Suntr!lst Bank appeal , supra note 7 at p. 1269 n . 

שללגופוניתןשלאדיןובפטקלערעורים,משפטביתבהחלטתמדוברכילזכוריש 48

ביניים.בשאלתאלאטכטוך,

אםוטפק Campbellבענייןהעליוןהמשפטביתהתכווןלכךאםטפקשנראה,כפי 49

המשפט.יבתשלזובפרשנותויתמכוטפרותיותוהגדרותמבחנים

50 1269 . Suntr!lst Bank appeal , supra note 7, at p . 

51 3 . Rubenfeld, stlpra note 31, at p . 
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ההוגן",הטיפול/ה"שימושהגנתאףכךהמפר,שלזכותועל

כותבישלשעינםהקנייניתהיוצריםזכותאתבבירורהמצמצמת

מחדהיוצריםזכותביןהאיזוןנקודתמהיבה,צרהכההפרודיות

להלן,לבררננטה-מאידךהביקורת""זכותלבין

חייב 1911יוצרים,זכותלחוק ) 1 ( 2טעיףבהגנתלזכותכדי

האדחתנאים:שנישלבקיומםהמשפטביתאתלשכנעהנתבע

טקירהביקורת,מחקר,עצמי,לימודלמטרותנעשהשהשימושהוא

לצורךהמוגןבחומרהטיפולשדרךוהשבי,עיתונאית,תמציתאו

בחוקהמופיעההשימושמטרותרשימתהוגן,יהיההאמורהשימוש

נפרדיםתנאיםהםבטעיףהמנוייםהתנאיםושניממצה,רשימההיא

 , 53האנגליהחוקלפיגםהמצבכך , 52ההגנהתובטחבהתקיימםשרק

קובעהואוגםבעיקרו,דומהלעיל,שפורטכפיהאמריקני,החוק

אתלגביהןיכשירהשגתןלצורךהוגןששימושמטרותרשימת

בתקדימיםשמקורההשימוש,מטרותרשימתשבמחלוקת,הנטילה

ביןההייררכיהטגורה,רשימהאינההאמריקנית,הפטיקהשיצרה

נעשיתההגנהמרכיבישלוהגדרתםמחייבת,אינהההגנהתנאי

גמישהאמריקניהמשפטדברשלשבטופוכך , 54יחטיתרחבבאופן

המשפט,לבתייותרנרחבדעתשיקולומשאיריותר

בלדבטמנטיהואהאמריקנילזההישראליהדיןביןשההדבלבין

חייבהמקריםשבשניברור-ממששלהדבלביניהםשקייםאו

שביקורתוהןבביקורתשמדוברהןהמשפטביתאתלשכנעהנתבע

המוגנת,ביצירההוגןשימושאוטיפולמהווהזו

הוראותבתוכןהדמיוןגםכמוהבטיטיברציונלהדמיוןלאורלכן,

המנחיםהמבחניםלגביהישראליבחוקכלשהיהנחיהובהיעדרהחוק,

האמריקניבמשפטלהיעזרורצויניתןהשימוש,הגינותלקביעת

ומומלץואפשרטפרותית,ביצירההוגן""טיפולהגדרתלצורך

לנטיבותהתאמתםתוךבוהמנוייםהמבחניםברשימתלהשתמש

דומיםבמקריםהמשפטביתעשהשכברכפי , 55ומקרהמקרהכל

בגע,ובענייןהפיסמפעלבעניין

מהפיועלמתי-הוגו"("שימושפרודיה . 1

כביקורתהפרודיהשלייחודהעל 1.1

היהמה , The Wind Done Goneמחברתרנדל,אליטמשנשאלה

 " So that whites andכןשעשתהענתההטפר,לכתיבתהמניע
" 56blacks could have a deep, hearty belly laugh together , 

היאשהפרודיהזאת,עםטפק,איןכך,אכןאםפתרוניםלקורא

המפרטםידועבלתיטופרשלבעיקרמכירות,לקידוםחשובמכשיר

חשובמכשירגםהיאומאידך , 57מפורטמתיצירהעל"פרודיה"

כז'אנרמבוטלתלאחשיבותלהוישבכלל,האנושיתהיצירהלקידום

 , 58טפרותי-תרבותי

שניביןהאיזוןהיאמשפטיתשיטהכלמתמודדתשעמההבעיה

מכיריםהכולאוהדת,בלתייבקורתאוהבאינואישמחדהאינטרטים,

אברש:בבכליבטפרומוהם,טומרטטשלהמפורטמתאמרתואת

" 59"People ask for criticism but they only want praise , 

 8המשפט

במהותה,ועוקצניתנשכניתהיאפרודיהשלבלבושביקורתמזו,יתרה

והיאמחקרית,אואקדמיתעיתונאית,מביקורתיותרשאףייתכן

שימושעושההפרודיהכשמחברבעיקרהמקוריצירתלמחברקשה

גםידועהמאיד,ךהמוגנת,מהיצירהנרחביםבחלקיםוחופשינרחב

למחבר,מלאמונופוליןהענקתמפניהחרדהזוטענהשלהיפוכה

ויפגוםיצירתועלביקורתכלשישתיקבאופןארוכה,לתקופה

היוצראינטרטהעדפתתוךהתרבותיתוהיצירההחשיבהבפיתוח

 , 60הצבוראינטרטפניעל

בלא-שונותצורותללבושיכולהפרודיהבאמצעותביקורת

בטפרמדובר"פרודיה",המחברתכזכור,כינתה,שאותותשררה

המקורדבמויותוהןמוטינזון,יגאלהמחבר,דבמותהןשימושהעושה

באופןמכןלאחררבותשניםמתרחשתכשהעלילהבחסמב"ה,

-The Windבואילו ,) Sequei (המשך"ל"טפרהיצירהאתהמדמה

Done Gone במרבית-המקורבטפרהדמויותאחתהופכת

לדבר",ש"מתחילהמרכזיתלדמות-בלבדמשניתדמותהמקרים

 Literary (כיומןוביןראשוןבגוףכתיבהשלבדרךבין
61 (Ventriioquism , וערכהפרודיה,בהכרחאינהכזוכתיבה

לומרלמעשהניתןעצמו,המקורמטפרנופלבהכרחאינוהטפרותי

האפשרויותומגווןאפשרי,טפרותימבנהכלללבושיכולהשפרודיה

במאודמרחיבעצמופרודיהלמונחמדויקתהגדרההיעדרלצדהרחב

שנראהכפיההוגן,הטיפולהגנתשלהפוטנציאליתחולתהטווחאת

בהמשך,

ביתקבע The Wind Done Goneב-והןתשררהבלאהןכאמור,

זוכההייתהזוהגדרהאםטפקכיאףב"פרודיה",שמדוברהמשפט

כפרודיהמפרהיצירהשללהגדרתה , 62בכךשמקצועומומחהלאישור

יישומםתוכנם,ההוגן","השימושמבחנימבחינתמידיתנפקותיש

 , 63ביניהםוההייררכיה

אטירה oמבהבדלפרודיה 1.2

גםכמוהטאטירה,והןהפרודיההןנכללותהישראליבמשפט

לפחותלחוק, ) 1 ( 2שבט'"ביקורת"המונחבגדרהאקדמית,הביקורת

הרעיוןכיקבעהעליוןהמשפטבית , 64השימושמטרתטיווגלצורך

התרבותקידוםלאפשרוהרצון 2שבט'ההגנהשלבבטיטההעומד

הפרודיהלגביהןזההבאופןתקפיםבההגלומיםהחברתייםוהערכים

הטאטירה,לגביוהן

לענייןנבחנותהניטרליתוהביקורתהטאטירההפרודיה,זאת,עם

המיוחדיםהשיקוליםפיעלשונה,באופןאחתכלהשימושהגינות

מאידך,מהאחרותומשונותהמחדהיאממהותההמוכתביםלה,

ביניהן,ההבחנהחשובהלפיכך

כדוגמההאמריקניתבחקיקהצוינהטפרותיכז'אנרהפרודיה,כיאף

הדיןפטקלאחרכיום,בעיקרקשה, , 65הוגן"ל"שימושמפורשת

חד-משמעיתהגדרהמהפטיקהלחלץובעטיו,הררח,עםחלףבעניין

הפרתעלתביעהמפנילההמקוניתלהגנההנוגעבכללפחותשלה,

 , 66יוצריםזכויות



שביצירהמקובלהיההדרח,עמחלףבענייןהדיןפסקלמתןקודמ

 /קומי"אלמנטהפחותלכללהיותצריךכפרודיהלהגדרההטוענת

עמבחלףהרוחעמחלףזהבאלמנטהצורךכלשהו,הומוריסטי"
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 • 87הפרודיהשלהמידיתהמטרהלהשגתישירבאופןדרושאכן

ביותרה"מקופח"הואזהתנאי-המוגנתהיצירהומהותתוכו . 3

ישימותדוגמאותאיןוכמעטהמשפטית,והכתיבההפטיקהמבחינת

למהותבעיקרכאןהכוונה . 88טפרותיותפרודיותשלמקרימשללגביו

טפרותית,ביצירהעיתונאית,בכתבהמדוברהאמ-היצירהומיהות

כיטוענימיש . 89פנאיבתרבותאואקדמיבמחקרחדשותי,דביווח

שתישלהמיוחדמאופייןנבעההרוחעמחלףבענייןההחלטה

ותפיטותדעותשעיצבהרוח,עמחלףמח,דדבבר.הנוגעותהיצירות

שלטפרהומאיד,ךהאמריקנית,בחברהוהיטטוריותחברתיותיטוד

ולשנותהעוולאתלתקןחברתי,צדקלעשותלזכותהשטוענתרנדל

שלולרווחתמלטובתמהמעוותתהגזעניתהעולמתפיטתאת

ותתגלהתחזורההיטטוריתוהאמתלהמיושבשכבודמהקוראימ,

 • 90שכתבההפרודיהשלקריאתהלאחרלהמ

המוגנתהיצירהערךעלהשימושהשפעת 1.4

שלההפוטנציאליהשוקועל

מורשההבלתיהשימוששגורמהנזקבפוטנציאלהןעוטקתזוטוגיה

השליליתלהשפעתווהןהמקוריתהיצירהשלהצפויהמכירותלהיקף

 ...-בעתידביצירתולעשותהיוצרשיוכלהלגיטימיהשימושעל

 . 284בע' , 21הערהליעלבגע,עניין 74

 . Lehr , supra noteאצל:ראופרודיהשלבמקריםחלופייםמבחניםלשלושההצעה 75

477 . 58, at p . 

76 239 , 236 . lbid, at p. 475 n . 

77 ) 1978 . Walt Disney Productions v. The Air Pirates, 581 F.2d (91h Cir 

751 ,  Krojji Television. ;(Air Pirates caseאו Air Piratesעניין(להלן: 758-759
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 . 273בע' , 21הערה

78 70 W.M. Lands & R.A Posner"An EconomicAnalysis ;Posner, supra note 

359-360 , 329 ) 1989 ( Legal Studies 0 .ןסfCopyright Law" 18 J . מציעפוזנר

וזאתתועלת,מולעלותהבודקתכלכליתנוטחהפיעלפרודיותלכותביהגנהלתת

ההגדרההרחבתעלאחריםמברכיםלעומתוהרוחני.הקניין"ייצור"אתלהגיברבמטרה

 J.D. Grossett "The Wind Done Gone : :בהתאםההגנהלהרחבתוקוראים

. Transforming Tara into a Plantation Parody" 52 Case West. Reserve. L 

1127 , 1113 ) 2002 ( . Rubenfeld, supra note 31 ;Rev התהומי""הניגודעלהמדבר

יוצרים.זכויותעלההגנהלביןהביטויחופשביןבעיניו

79 W.J. Gordon "Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic 

. Analysis of the Betamax Case and its Predecessors" 82 Colum. L. Rev 

1600 ) 1982 (. 

שאלההיאהמפרהפרטוםשלחשיבותוושקילתהצדדיםביןהנכוןהאיזוןשאלת 80

השימושטענתנדחתה , Jbid, at p. 1637 n . 201גורדון:פיעלקשה.טובייקטיבית
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שלבמאמרונוקבתבביקורתשוק,כשלדבברגורדוןשלהתאוריהנתקלהלאחרונה

. G.S. Lunney "Fair UseAnd Market Failure: Sony Revisited" 82 B. U. L 

975 ) 2002 ( . Rev . השיבהזהביקורתמאמרעלGordon מסבירהשהיאתוןבקצרה

 W.J. Gordon "The 'Marketב:בפועלהוכחלאאכןשלהמהתאוריהשחלק

82 " Failure' and lntellectual Property: A Response to Professor Lunney 

1031 ) 2002 ( U. L. Rev. .$ שוקכשלמשקפותפרודיותכיוטוענתחוזרתהיאשם

להגנה.וראויות

81 560 . Harper case, sllpra note 42, at p . 

82 , t וfW.F. Patry & S. Perlmuter "Fair Use and Misconstrued: Pro 

) 1993 ( . Presumptions, and Parody" 11 Cardozo Art & Entertainment L. J 

667, 678-679; Posner, supra note 70; Suntrust Bank appeal, supra note 

.7 

 . 277בע' , 21הערהליעלבגע,עניין 83

84 Air Pirates case, sllpra note 77, at p.758; .MCA Jnc. v. Wilson , 677 F.2d 

, 2"d Cir. 1981) 180, 185; Fisher v. Dees, Atlantic Recording Corporation ( 

432 , 438 ) 1986 . Warner Communications, Jnc., 794 F.2d (91h Cir :להלן)

Fisher case (. 

85 , 130 ) 1968 . Time lnc. v. 8ernard Geis Associates, 293 F.Supp. (S.D.N.Y 

146 . 

 Airראו: " The Conjure Up Test "המשפטבתיידיעלשכונהזהושימשלעניין 86

,. Pirates case, sllpra note 77, at p. 757; Berlin v. E.C. Publications, lnc 

541 ) 1964 . 329 F.2d (2"d Cir . 

ראוזהבענייןהחלוקותהדעותועללסאטירהפרודיהיבןהשימושבהיקףההדבלעל 87
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88 J.W. Andrews "The Fine Art ofCopyright Protection: A Suggestion for 
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הנאהלטובותבעתידגםתחליףמורשההבלתיהשימושיהווהשמא

יכולפרודיתכתיבהלמשל, . 91מיצירתולהפיקהיוצרהיהשיכול

תשלומ,תמורת-להרשותהיוצרשליכולתואתבעתידשתצמצמ

לעובדהכאן,גמיצירתו.עללגיטימיתפרודיהכתיבת-כמובן

ישירההשלכהישבפרודיה,כתיבה,שלמיוחדבטוגעוטקימשאנו

בפרודיההשימוששלולהיותוזהמבחןשלהפרשנותכלליעל

המקור,ליצירתתחליףמהווהאינהכללדברךפרודיההוגן"."שימוש

היאכןאמאלאלמקור,השוקדרישתאתלהקטיןיכולהאינהולכן

באופןשמורידבההכלולהביקורתיהתוכןעקבזולתוצאהגורמת

מקריםאףייתכנוהמקור.יצירתשלהרכישותהיקףאתלגיטימי

שהענייןהמקוריתיבצירהמחודשענייןהפרודיהפרטומיעוררשבהמ

דברךנוטימאינמויוצרימהואילמאיד,ךהשנימ.במהלךדעךבה

כללבדרךהריביצירותיהמ,ביקורתיפרודישימושלהרשותכלל

היצירה"נטחרת"שבוהשוקעלשליליתהשפעהלפרודיהתהיהלא

מכן.לאחרלאואףהפרודיהשלפרטומהבעתלאהמקורית,

 92טעםטרתפרודיה . 2

עלהפרודיהכיהיוצרימזכותבעלטועןמהמקרימניכרבחלק

בהמשישמ,ואלימיפורנוגרפיימוולגריימ,אלמנטיממכילהיצירתו

הגנתתחתלהכשירהמקומאיןולכןהמוגנת,ביצירהלפגועכדי

גישתמפגינימבארצות-הבריתהמשפטבתיההוגן"."השימוש

החששהביטוי,חופשדרישותביןלנווטבניטיונמזו,לטענהשבשבת

הציבורית.והאחריותהטובהטעמודרישותרצויהבלתימצנזורה

קומיקטטדרתפורטמהשבובמקרהכמוקיצוניות,בנטיבות

דמויות-דיטניוולטמיצירותידועותדמויותתוארושבהלמבוגרימ

טמימכצרכניות-והתומהתמימותהתגלמותהןשבמקורן

שלהגנתואתהאמריקניהמשפטביתדחהאלימות,אובטטיביות

מטחר,טימניבענייןבמשפטבעבר,נאטרגמכך . 93החיקוייוצר

היהשאמורלמבוגריםבירחוןו"גייין""טרזן"בשמהשימוש

ותוכנו ," Monkeying around with Tarzan and Jane "להיקרא

הזוגמגורירקעעלארוטיותושיחותמיןתיאורילכלולהיהאמור

לגופה,הטענהנדחתהאחרימ,במקריממאיד,ך . 94האקזוטיבגיונגל

הגנתדחייתלהצדיקכדידיוקיצוניאינוהתוכןכיקביעהתוך

תכנימשישהטכמההייתההעיקרוןברמתכיאףהוגן""השימוש

אין . 95להממתאימאינוההוגן""השימושהגנתשלמהותהשעצמ

ההגנהמפטילתהמשפטביתנמנעהמקרימשלרובמברובכיטפק

שעםמשומזאתובוטה.טעמטרבשימושמדוברלטעמואמגמ

התומכגודלולעתימ-המעוותתהיצירהבעלשלללבוההבנהכל

שומה-שבפרודיהוהמיאוטהטחיגודלכןבמקורוהתמימות

הפרודיהאתתפיטתואמנות,מבקראינוהמשפטביתכילזכורעלינו

אמורימאינמהרוחניהקנייןודיני 96גרידאטובייקטיביתהיאשלפניו

רעיוניביטוטלהןשאיןמטרותלהשיגבכלללחברהאולולטייע

 • 97אלובדינימ

מלאפשרלהיזהרחייבהמשפטשביתאדומימקווימישזאת,עמ

 12המשפט

להיותיכולאינוהשימושהמטר,היאכשהוולגריזציהחצייתם.

 /החברתיתבחשיבותןדופןיוצאותבנטיבותאלאלגיטימי

 • 98תרבותית

מב"ה Oלחובחזרהה.
בפטקשאיומהועלשישמהעלהערות.שתי 1

הדיו:

ההעתקהסוגיית 1.1

דמויותאתהאפרתיהעתיקהלאשלפיההמשפט,ביתשלקביעתו

כמובן-תשווהבלאמרפרףבעיוןדיתהיות.מעוררתחסמב"ה,

להיווכחכדי-המקוריתחטמב"הדמויותעממוקדמתהיכרותתוך

השופטשקבעכפיהפועלות,הנפשותבשמותבזהותרקלאשמדובר

ההנגדהרעיוןעלטופוועדמראשיתוומבוטטבנויהחדשהטפרזפט.

תכונותהיפוךעל-חסמב"השלהמקוריהאתוטשלוההקצנה

עלביניהמ;היחטיממערכותעיוותעלהגיבורימ;שלהאופי

ללעג;המושמתתמימותמעלהמוקצנות;המקוריותחולשותיהמ

שצוירהכפיהחיצוניתצורתמעלומעמדמ;תפקידיהמשינויעל

שנלחמוכמיפעילותממאפייניועלמוצאמעלהמקורית;בטדרה

מייצגימהמעתהואילוהמקוריתבטדרהלהמויכלוהרשעבכוחות

ובפעילויותיהמ.במהותמבעצממ,והכיעורהעיוותהרשע,את

חסמב"הדמויותשלבשמותיהןבשימושמטתפקתאינההמחברת

השופטשלליזה"המונה"משלגמלכןתשווה.לאבטפרההמקוריות

שהאפרתיהעובדהבשלרקלאוכלל.כלללכאןענייןאינוזפט

גמאלאחסמב"ה,דמויותשלשמותיהןאתמאשריותרלקחה

ל"חיקוישלפנינוזהכמוטפרותי""חיקוילהשוותוקשההואיל

דומה,הדברלמהמשלזפט.השופטשמביאדבוגמהכמוציורי"/גרפי

שלקרויצר"ל"טונטתבטהובןשלקרויצר""טונטתלהשוואת

טולטטוי.

חסמב"הבטיפוריומתמשךמשמעותינרחב,שימושעושההאפרתי

המככבותולדמויותלטדרההאופייניימההיכרובקווינזוןמוטישל

נזוןמוטישלדמותואתשוזרתהיאתשרוה.לאשלאורכולכלבה

אוהמשךלייצרמפתחתפקידעליוומטילההעלילהתוךאלהמנוח

לכתוב"צריךוהצעירימ.התמימימדמיונויצירילעוללותחדשטוף

אותמלחברתצטרך"אתהלמוטינזון:אלוהימאומרטוב"טוףלהמ

לכולמ,תדאגשלאעדאבלקל,יהיהלאזהאלוהימ,אמרשוב,יח,ד

 • 99עדן"לגןתגיעלא

החדשה,העלילהיצירתלצורךוהמוכרהידועעלבנייהשלהמוטיב

"חטמב"ההמפורטמתהקריאהואפילוכולו.הטפרלאורךחוזר

 • 1כאןססמצויהחטמב"ה"חטמב"ה

"טרנטפורמציה"-הפוךמתכוןכאןלנומגישההמחברתאכן,

עללחפותכדיבכךאיןאךהעלילה,שלו"טוויטט"הדמויותשל

לבטטכדידיבכךואיןהזהותאתלהכשירכדיבכךאיןההעתקה.

דמויותהועתקולאשלפיההשופטשלזוכמוחד-משמעיתקביעה



שבהן.היוצרימזכותהופרהלאולכןה nחסמב

בעיקרהאמריקנית,הפסיקהוהן lס lהמקומיתהפסיקההן

שעשתההשימושיכמלמדותהדרח,עמחלףלענייןבהשוואה

בושישמפרשימושהואהמקוריותחסמב"הדבמויותהאפרתי

 • 102המוגנתהיצירהשלממשיתהעתקה

מיגאגפקאלמאיביקורת?סאטירה?פרודיה?-ושגית 1.2

ביןקשרכלפרודיה."זוהיהאפרתיכותבתהשערבעמודאמנמ

ואירועימדמויותלביןכאןהמתוארימוהאירועימהדמויות

אחריותעלהואהמציאותביןאו/ואחרימבספרימהמתוארימ

הקוראאתלאמחייבתאינהזועצמיתהגדרהאולמבלבד".הקורא

 ,בעצמולדבוקחייבהמשפטביתהמשפט.ביתאתלאובוודאי

שבפניוהיצירהאתומשפטיימלשונייממ,ספרותייכלימבאמצעות

וזאתביקורת","סתמאוסאטירה,שמאאוהיאפרודיהאמנמאמ

"הטיפולהגנתמבחנייישומדרךאתהבא,בשלבלבחור,מנתעל

לפרודיההסאטירהביןההבחנהאמגמ .שלפניוהמקרהעלההוגן"

אמגמאותה,ליישמהמתאימימבכליממצוידאינווהשופטקשה

"טיפול"להגדרתנכנסותולפיכך"ביקורת"הגדרתעלעונותשתיהן

המפרההיצירהמסיווגלברוחניתןלאכיברוראזגמ-להגנהראוי

שבטיפול.ה"הוגנות"בחינתלצורך

בפנינוכיחד-משמעיתבקביעהמסתפקזפטהשופטשלדינופסק

הצורהעלשומרתשהיאפרודיהשל"טיבהמוגנת:פרודיה

שנוצרבאופןהתוכן,שינויתוךהמקוריתהיצירהשלהאומנותית

אבןשלהחדשהמילוןאתזפטהשופטמצטטמלעיג"משונהניגוד

"ביקורת",היאהסאטירה,גמכמוהפרודיה, . 103דינובפסקשושן

בהכרחאינההחוקידיעלהמוגנתהביקורתוקובע.ממשיךהוא

 .ובתוכנהבמהותהשלילית

תשררהלא-חד-משמעיתהיאהשופטשלמסקנתוגמומשכך,

אתלהראותהאפרתישלבחידתההפרודיה:הגדרתאחרמקיימ

לאורכהלהןשמחכהההיפוךה, nחסמבדמויותשלהמגוחךגלגולן

בכתיבתההמצויימוההנגדההמוזרותהלעג,ובסיומה,הדרךשל

המהפרודיה,מהגדרתכשלעצמממחויבימאינמאמגמבשפע,

כזוומהיותהפרודית,ככתיבההאפרתישלסגנונהאתהמאפיינימ

המקוריתהיצירהמחברשלמיהיוצרלזכותכחריגומוגנתמותרתהיא

 .שבמחלוקתהפרודיהנשוא

ביצירההאפרתישעשתההשימושאופיעלמדבראינוהדיןפסק

ה"יבקורת"במסגרתהמוגןבחומרהטיפולאמבוחןאינוהוא .המוגנת

הוא-בסאטירהשמדוברוביןבפרודיהשמדוברבין-המותרת

בפסקשיושמהמבחן , 104מצטברימבתנאימומדוברוהואילהוגן.

צריךזודביקהבמסגרת .מבוססתאינהוהמסקנהשלמ,אינוהדין

ותרומתההיחסיתחשיבותהמעמדה,אתהןהשאר,ביןלברר,היה

החברתיערכהאתוהןה, nחסמבהמוגנת,רהיהיצשלהתרבותית

לאורבעיקרתשררה,לאההעתקה,בוצעהשלטובתההיצירהשל

ואמ . 105מובהקמסחרישימושהיהיאפרתשלשהשימושהעודבה

היקףאמהשאלהלאוכןנבחן,לאההעתקההיקףגמבכךדילא

המוצהרתהחברתיתהמטרהאתישירבאופןשירתהנרחבהשימוש

ביצירתה.היוצרתשל

התייחסותחלקי,גמולו-דיוןבחסרונמבולטימאלוכללצד

דבברהתובעתשלונשניתהחוזרתלטענהבמשורה,גמולו-

מוסינזוןשלכיוצרובשמוכאמןבכבודוהמוסרית,בזכותוהפגיעה

 .הסופר

מוטרית""זכותו.
מוסינזוןשלהיוצרימזכותהופרהתשררהבלאכילטענהנוסף

הזכותעלגממוסינזוןשלאלמנתושלתביעתההושתתה ,ה nבחסמב

כיטענההתביעה .חסמב"הבספריהמנוחבעלהשלהמוסרית

בטקסטוכיוצרכאדממוסינזוןשלדבמותושימושעשתההאפרתי

חוקיבלתיבאופןהספד)בעלילתמפתחתפקיד(למוסינזוןעצמו

בהשישבצורהה nחסמבספריבעלילותהשתמשהאףוכןופוגע,

המשפטביתידיעלנדונהלאזועילה .וביצירתוביוצרלפגועכדי

 .המחוזי

רחבהיריעהמצריךהישראליבמשפטהמוסריתהזכותניתוח

שהיאהמורכבותהסוגיותבשל ,כאןליהמתאפשרמזהמעמיקודיון

 .השונותהמשפטבשיטותלגיבההקיימותהשונותוהגישותמעוררת

הזכותשלהבולטימההיכרקוויעלרקזהבפרקלהצביעאשתדל

הדיוןבמסגרתלנתחלטעמי,היה,שצריךהמיוחדותהבעיותועל

 ~ .חסמב"הבעניין

91 686-698 . Patry & Perlmuter, Sllpra note 82, at pp . 

 . Lehr, supra note 58ראו:כללית 92

93 77 Air Pirates case, supra note . 

94 . Edgar Rice Bllrroughs inc. v. High Soc. Magazine inc. , 7 Media L.Rep 

1862 ) 1981 ,. S.D.N.Y (. 

95 Fishercase, supra note 84, at p. 437; Pillsbury Co. v. Milky Way Products 

inc. , 215 U.S.P.Q. 124, 131 (1981); Party & Perlmuter, Sllpra note 82 at 

224 . pp. 718-719 n . 

 Universityןס Notre Dame DII Lac v. Twentieth Century-Fox Filmגם:ראו 96

307 , 301 ) 1965 ( . Corp., 256 N.Y.S.2d . 

הרע").לשוןאיטורחוק"(להלן:-1965תשכ"ההרע,לשוןאיטורלחוקזהבענייןהשוו 97

 . Lehr, supra note 58, at pp. 460-473 :Lehrשללגישתוהשוו 98

 . 20בע' 4הערהליעל,,האפרתי 99

 . 115בעישמ, 100

בראיהמקוריימיטודותב"גזילתהדן , 591בעי , 20הערהליעלהפיט,מפעלעניין 101

כוללת".

 Suntrustשל:הדיןבפטקהרןח,עמחלףהטפרדבמויותשנעשהלשימושהשוו 102

7 Bank appeal, supra note . 

שלפנינובמקרהויישומהזוהגדרה . 2141ה)כרך(תשמ"ה,השרחהמלןןשושןאבןאי 103

שלבטפרההעתקההיעדרדבברהשופטשלהקודמתקביעתועםמתיישבתאינה

ניגודטרנטפורמציה,שינוי,יצירתתוךמעתיקהוטבעהטיבהמעצםהפרודיה .האפרתי

דינו.בפטקזהבהירותחוטרעלעומדאינוהשופטביקורת.אולעג

 . 597בע' , 20הערהלעילהפיט,מפלעעניין ; 270בע' , 21הערהליעלבגע,עניין 104

 . 279-278בע' , 21הערהליעלבגע,עניין 105
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המוטריתהזכותשלומהותה.מקורה 1

האנגלו-אמריקניבמשפטהיוצריםזכויותשלהפילוטופיהבטיט

המשפטיתוהמטגרתן, 06כלכלית-קנייניתתפיטהבמהותומשקף

היאמטרתהבעיקרה.תועלתניתהיאזהבתחוםהזכויותלהטדר

האינטרטקידוםובאמצעותוהיוצרשלהפרטיהאינטרטקידום

ן. 07הציבורי

ומוגנתמוכרתאליו,חלקית,לפחותובהתאמה,זהרעיוניבטיטעל

קנייןבלעדיותלוהמעניקהקנייניתכזכותביצירתוהיוצרזכות

הזכות.שלקיומהתקופתכללמשךושימוש

אירופה,במדינותמוכרתתחתיהאוהקנייניתהזכותשללצדה

בארצות-הברית,בקנדה,פחותה,במידהוכןובגרמניה,בצרפתובעיקר

 Droit Moral, Moral-מוטריתזכותבישראל,גםכמובאנגליה,

Right -,האיחודובחקיקתברןבאמנתגםהשאר,ביןהמעוגנת

ן. 08האירופי

הקשורה,זכותהיאהמוטריתהזכותהקניינית,מהזכותבמובחן

מנותקתהיאהאדם-היוצר.שלבאישיותוומתמקדתנובעת

בזמן,מוגבלתבלתיאישית,והיאביצירה,שלוהכטפימהאינטרט

תוקףוהןמוטריתעדיפותהןלהוישבחייםלהעברהניתנתבלתי

זכותזוהין. 09ביצירהג'צדשלוחוזיתקנייניתזכותכנגדמשפטי

,והיאבמהותםסןןכלכלייםאינםדברשלשבעיקרומאפייניםבעלת

ולזכותטובלשםלזכות , 111לפרטיותלזכותזומבחינהדומה

בערךדברשלבטופוומתמקדותמתנקזותשכולןלאוטונומיה:

משפטיתהגנהמעניקההזכותהאדם.כבודהואמכולםהעליון

יש"המקודש"הקשרוהייחודי,האינטימיהרוחני,האישי,לקשר

המוגדרתיצירתו,לביןהיוצרשלאישיותוביןהקייםאותו,המכנים

היוצרשלאישיותועלהןהיאההגנה . 112שלו Spiritual Childכ-

עלתיקראשהיצירההזכותראשית,-כפולבמובןיצירתועלוהן

עיוותמפניהגנהשנית, . Right of Patemity-יוצרהשלשמו

באישיותולפגועכדיבהשישאחרתפעולהכלומפניהיצירהושינוי

 . Right of Integrity-ביצירתומתבטאתשהיאכפיהיוצרשל

הפרתה,עלתרופההחוקמקנהמוטרית"כ"זכותהגדרתהלמרות

"זכותז"ל,כהןחייםהשופטבעקבותלכנותה,המעדיפיםישולפיכך

 • 114"אישית"זכותאו , 113רוחנית"

כאמור,מקורה,המשפטיובלבושהבמובנההמוטריתהזכות

קדומיםאףוניצניההתשע-עשרה,המאהשלהצרפתיתבפטיקה

11יותר אותהאוהדתהקונטיננטליתהגישהמדועברורגםלכן . 5

בעצמתבהכרההןהאנגלו-אמריקנית,לגישהבהשוואהיותרהרבה

החבותמבחניבגמישותוהןהרחבהבהגדרתההןשלה,הערכיהבטיט

לאמנתהמטיביתההצטרפותבעקבותאמנם, . 116קיומהלדביקת

תזוזהניכרתהמוטרית,לזכותכזכור,מפורש,אזכוריששבהברן,

גםהמוטריתהזכותשלבקיומההמשפטיתההכרהבכיווןחיובית

במובנההיוצריםבזכותבהכרהרקדגלוכהשעדמדינותבאותן

11הקנייני האנגלו-הפטיקהמפגינהכיום,אפילועדיין,אולם . 7

בולטתבשלותוחוטראופייניתבלתיהטטנותאמריקנית-קנדית,

 14המשפט

11ליוצרמשפטיוטעדלזכותמעשיתוקףלתתבבואה רבהבמידה . 8

עליהוההגנהמתה,אותנשארהבכלל,אםהמוטרית,בזכותההכרה

11אלטרנטיביותחוקהוראותבאמצעותכללדברךנעשית 9 • 

ישראלשלהצטרפותהבעקבותלארץיובאההמוטריתהזכות

עלמגןהטעיףיוצרים.זכותלפקודתא 4בט'ועוגנהן, 20ברןלאמנת

ביצירהייעשהשלאזכותוועליצירתועלייקראששמוהמחברזכות

ערךהפחתתמשוםבהשישפעולהכל"אופגימהאוטילוףשינוי,

מחברה".שלבשמואובכבודולפגועהעלולהיצירה,לאותהביחט

והואביצירה,החומריתבזכותותלויהאינההמחברשלזוזכותו

הפגיעהממון.נזקלושנגרםיוכיחלאאםגםפיצוילקבלתזכאי

(נוטחהנזיקיןפקודתלהוראותהכפופהאזרחיתעוולההנהבזכות

הנזיקין").(להלן:"פקודתחדש)

זכותחוקהצעתהמשפטיםבמשרדוהולכתמתגבשתאלובימים

"הצעתאויוצרים"זכות"ה"ח(להלן: 2003תשט"ד-יוצרים,

ההטדריחליףואחרים,כאלובשינוייםתתקבל,משזו . 121החוק")

ויגבשיוצריםזכותפקודתאתוגםיוצריםזכותחוקאתגםהחדש

היבטיו.כלעלהנושאלהטדרתוגמישהרחבהמודרנית,מטגרת

מההטדריםבנפרדלהצעההשמיניבפרקמוטדרתהמוטריתהזכות

להצעה.השלישיבפרקבהרחבההמוגדרתהכלכליתהזכותעלהחלים

עלותשובות,הבהרותמתןתוךחזרה,כאןישדברשלבעיקרו

לפקודה.ב 4טעיףעיקרי

חלקהמוטריתבזכותלראותבבירורנוטההישראליהמשפט

החדשההחוקבהצעתעליהההגנהוהכללתהרוחני,הקנייןמדיני

עשהטובזאת,עם . 122בעלילזאתמוכיחההדברנעשהשבהוהדרך

ולאפשרהמוטריתהזכותעלההגנהאתלהשליםכשבחרהמחוקק

שהתגבשולכלליםהפניהבאמצעותגםלהשנגרםנזקבגיןפיצוימתן

בהצעתוהןהיוצריםזכויותבפקודתהןכ,ך . 123הנזיקיןבפקודת

עליהחליםזהבאופןכעוולה.המוטריתהזכותהפרתמוגדרתהחוק

הענקתשלצדהנזיקין,דינישלהיטודועקרונותהפרשנותכללי

שבעקבותיהוההצעההפקודהשקובעתכפי-נזקהוכחתללאפיצוי

הרוחני.הקנייןדינילהשמעניקיםהקנייניתההגנהאתמשלימים-

לפרשנותו-המוטריתהזכותעלההגנההיקף . 2

לפקודה ) 2א( 4טעיףשל

הפעולותהאםמחלוקת.מעוררתכפשוטה ) 2א( 4טעיףלשון

-"שינוי"או"פגימה""טילוף",-הראשוןבחלקוהמנויות

בשמואובכבודופגיעהצפויהאיןאםגםאזרחיתכעוולהתיחשבנה

בעודמוחלט,באופןתמידלפיכ,ךאטורות,והןהמחברשל

מקוםרקעוולהתהווההטעיףשלהשניבחלקוהמנויהשה"פעולה"

הפעולותכלשמאאוהמחבר;שלבכבודואובשמופגיעהקיימתבו

שגגהכיטבורויטמןפרופ'כזו.בפגיעהמותנותזה,בטעיףהמנויות

ביניים,בדרךהטעיףאתלפרשישוכיהמחוקקשלידותחתיצאה

להםההתנגדותאםמותריםיהיומחברשלביצירתוששינוייםכך

ישכישטרטברג-כהןהשופטתטבורהלעומתו . 124טבירהבלתיהנה



הסיפה,למגבלתכפופהשלוהרישהשגמכקובעא 4סעיףאתלפרש

בשמואובכבודוהפגיעהלמבחןכפופהביצירהעשייהשכלדהיינו,

 ,ן 25המחברשלהטוב

המחלוקתבעינייכיאף ,שטרסברג-כהןהשופטתשלכדעתהדעתי

שלברישההאמוראחר""שינויהמונחשללמובנומצטמצמתכולה

יש-ו"פגימה""סילוף"-האחרימהמונחימבשנישכןהסעיף,

מבחינתהןהמעשהתוצאותעלהמשליכהשליליתקונוטציהממילא

מקבלתהמצויהחוקשלזופרשנותהיצירה,מבחינתוהןהיוצר

 ,הרצויהדיןשלניסוחובאמצעותהמחוקקשלאישורואתגמעתה

המוסריות"הזכויותכימפורשותנקבע ) 2 ( 55בסעיףהחוק,בהצעת

בהייעשהולאביצירתופגמיוטללאכיהיוצרזכות ..אלה:,הן

ביחספוגעניתפעולהתיעשהלאכיוכןאחר,צורהשינויאוסילוף

 , 126בשמו"אובכבודולפגועכדיבהמיהיהאמוהכליצירה,לאותה

 ,הואויסודיהכרחיתנאיבכבו,דהפגיעהתנאי-הרואותעינינו

ויסמן,דפרופ'אליבאלנבועהעלולהמדיצוניתיהקהתוצאהאת

רקאותהומגבילההמוסריתהזכותאתהמצמצמתזו,מהוראה

כבודולפחיתותלגרומעלולהביצירההשינויתוצאתשבהמלמקרימ

ממתנתפרשנותשלדברךלמנועניתןהזכות,בעלשלמעמדואו

 ,והתרבותיימהחברתיימהאינטרסימלאיזוןעצמהאתהמתאימה

"כבודו"התיבותאתלפרשיששבמסגרתמוהמשתנימ,הגמישימ

תועמקאלה,שלפרשנותמשתורחבככלהמחבר,שלהטוב"ו"שמו

בנסיבותובהתחשבבהתאמההמוסריתהזכותעלההגנהותתרחב

להגנהבאשרהמשפטביתשלוהשקפתועיניוכראות ,והמקומהזמן

לשמוהזכותמחדהכלכליתהיוצרימזכותלביןבינהוהיחסהראויה

 ,ן 27מאידךולאוטונומיהלכבודלפרטיות,הטוב,

מזכותוכחלקטובלשמאדמשלזכותואתרואההמקובלתהתפיסה
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-לההמיוחדתהפרשנותאתהחוקמהוראותאחתלכלליתןשיש

חיותה,בטביבתבהתחשב-במרכזההעומדלאינטרטהנוגעבכל

ביןהדבלישהאמהמיוחדת;ותכליתהאותההמאפייןהקונטקטט

בהמשךוהאמ,השונימ;החיקוקימבאמצעותהמוענקתההגנההיקף

יוצרימזכותשבפקודתהרעלשוןשללקיומההמבחנימזהימלכך,

הרע.לשוןאיטור,לחוקטעיףלענייןהמקובלימלמבחנימ

להגדירלנטותאיןכישטרטברג-כהן,השופטתקבעה 12אטףבעניין

קריטריונימלהציבאוהמחברשלהטובבשמואובכבודוהפגיעהאת

בכללפטוקישאלאהזכות,שלוהיקפהטיבהמהותה,לקביעת

"כבודוהמושגתוכניביןחפיפהשאיןרקלאוכילנטיבותיו;מקרה

לשוןאיטורבחוקתוכנולביןיוצרימזכותשבפקודתהטוב"ושמו

לשוןאיטורחוקשלבפרשנותולהשתמשניתןלאשגמאלאהרע,

בכבודוהפגיעהלענייןבפקודה.הנ"להביטויפרשנותלצורךהרע

אתלהעמידישאלאאובייקטיבי,במבחןדיאיןכיקבעההאדמשל

 • 129טבירותשלאובייקטיביבמבחןהטובייקטיביתההיפגעות

מקומושאיןמעמיקמחקרמחייבותהאמורותשהשאלותטפקאין

בלדב:הערותבמטפראטתפקכאן.

משמונפרדבלתיחלקהואכיוצרהיוצרשלהטובשמוראשית,

מה"אני"ורבדיה,מרכיביהמגווןעלמאישיותו,ה"כללי",הטוב

כפולאפקטיוצרימזכותלפקודתישכזהמהיותושלו.החברתי

מביןאחדרכיבמבודדתהיאמח,דהיוצר.שלהטובשמועלבהגנה

שלמטוימטוגהמאפייןרכיבהאדמ,שלהטובשמומרכיבימכלול

איטורבחוקהקיימתלזונוטפתהגנהלוונותנתבלדב,אדמבני

מגווןמביןבלדבאחדאינטרטעלבהגנהמתמקדתהיאהרע.לשון

היוצרשלהטובשמועלהגנה-זהחוקמגןשעליהמהאינטרטימ

ליוצריוצרימזכותפקודתמעניקהמאידך . 130יוצרוכאדמכיוצר

להומוטיפההרעלשוןאיטורחוקלושמעניקזועלנוטפתהגנה

שבחוקלזהזההבמינוחמשתמשתשהפקודהאףכיצד?נוטף.נדבך

מפורשמאזכורונמנעת-טוב"ו"שמ"כבוד"-הרעלשוןאיטור

בכוונתשהיהכפי ,"מריטואלייוטפימוטריימ"אינטרטימשל

באמנתהמקבילהטעיףאתבנטחמלעשותבריטלועידתמשתתפי

היוצרשלהטוב""שמושהתיבהבכךטפקלהיותיכוללא , 131ברן

העומדהרציונלרקעעלמתפרשתכשהיאיוצרימ,זכותבפקודת

מיוח,דרכיבבחובהכוללתהיוצר,שלהמוטריתהזכותשלבבטיטה

איטורבחוקהמוגנימהאינטרטיממיתרשונהאופיבעלשהוא

עלהמוגנימלאינטרטימבמהותויותרדומהזהאינטרטהרע.לשון

הזכותגמוכמוה 132וצורותיההיבטיהמגווןעללפרטיותהזכותידי

טובייקטיביות""אישיותזכויותהןושכמותןששלושתןלאוטונומיה,

פחותהרבהשבהןה"חברתי-אובייקטיבי"שהגווןפרטונליות

שב"כבודאחרותלזכויותבהשוואהמשמעותיופחותדומיננטי

שלהטובשמועלהגנהביןוההבדלהשונימקורוזהו . 133האדמ"

הטובשמועללהגנהבהשוואהיוצרימזכותפקודתמכוחהיוצר

האדמכבודוחוק-יטוד:הרעלשוןאיטורחוקלפיהאדמ""כאחד

וחירותו.
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החברתית-יחטיומערכתעלבעיקרמגןהרעלשוןאיטורחוק

לחברההמובנימ,בכללהשתיי,ןזכותוועלהפרטשלתרבותית

לפיפגיעה,שללקיומההמבחן . 134חייומעגליטובבימשבמטגרתה

שלחושיובאמצעותהמיושמאובייקטיבימבחןהואזו,תפיטה

זהלפרטומשישההשלכהנבדקתובהמשכוהטביר,הפרטוממקבל

ופגיעהעלבוןלפיכ,ןהמושמץ.לפרטהחברהשרוחשתההערכהעל

להגנהזכאיותאינןבמהותן,טובייקטיביותתחושותשהןברגשות,

אמורהכאן,ודווקאכאן,והנה, . 135הרעלשוןאיטורחוקבמטגרת

ליוצריוצרימזכותפקודתשמטפקתהנוטפתההגנהלתמונהלהיכנט

והטובייקטיביימ,האישיימההיבטימדווקאוהפגוע.הנעלב

בשמוהאדמשלהאינטרטשל , 136אוליוהרומנטיימהאידאליטטיימ

שאמורימהמלהמ,מתנכרהרעלשוןאיטורשחוקאלוהטוב,

זכותפקודתשמטפקתהמוטריתההגנהשלבמרכזהלעמוד

 • 137יוצרימ

הקנייןדיניהגנתעדיפהכאןהחוק.עלהפקודהמותרכאן

שבמטגרתומכאן, . 139ה"רגילימ"הנזיקיןדיניהגנתעל 138הרוחני

אינטרטימגמהגנהימצאוהיוצרשלהמוטריתהזכותעלההגנה

שלעתימאובייקטיביימ,אינטרטימרקולאהנפגעשלטובייקטיביימ

לאלובהשוואהבשישימבטלההנפגעמבחינתחשיבותמ

הטובייקטיביימ:

The reai and most important reason for our " 

obsession with perfection is in our pride. These are our 

," names out there for everyone to see and judge 

בענייןהטנאטועדתבפניבעדותופורמןמילושהידועהבמאיאומר

,וממחיש, 140 , 990בשנתבארצות-הבריתיוצרימוזכויותפטנטימ

רבהומההיוצרהואפגיעכמהעדכזו,להמחשההיהשזקוקלמי

לעמדתי,להקנות,הפקודהשאמורההעודפתההגנהשלחשיבותה

הרע.לשוןאיטורבחוקהקיימתה"רגילה"להגנהבהשוואה

המחזמרגלגוליטיפורשאת-היוצרפורמןמילוששלכאבו

יוצרימשלכאבמגמכמו-האמורההוועדהבפניפורש"שיער"

פגיעהולכןטובייקטיבי.הואפוגמ,שימושנעשהשביצירתמאחרימ

ביתתוצרתאובייקטיביימבערכימתימדדהאובייקטיביבכבודו

חייבתהאישית,המוטרית,זכותוואילוהטביר,האדמאוהמשפט

בהלהכירהמחוקקשלמנכונותוכמתחייבוטיבה,טבעהבעצמ

 • 141תואמימטובייקטיביימבערכימגמלפחותלהימדד-עליהולהגן

שלופרשנותוהואילכדלקמן:היאזומתפיטההנובעתהמטקנה

ופרשנותווהואילאובייקטיבית,היאהרעלשוןאיטור,לחוקטעיף

שימוששתאפשרהראוימןיוצרימזכותלפקודות 4טעיףשל

והגיוניתמבוטטתלישנראית-ובהנחהטובייקטיביימ,במבחנימ

זהימהרעלשוןאיטורשבחוקהאובייקטיביימהמבחנימשלפיה-

פגיעהכינמצאיוצרימ,זכותשבפקודתהאובייקטיביימלמבחנימ

פרטתמי,דתיחשבהרעלשוןאיטורחוקהפרתמשומבהשיש

שבפקודתהמוטריתהזכותלענייןכפגיעהבודדימ,קיצוניימלמקרימ

תמידנכוןבהכרחיהיהלאזומטקנהשלהיפוכה . 142יוצרימזכות



ככזובהכרחתיחשבשבפקודההמוטריתבזכותפגיעהכללא-

כ,ךהרע,לשוןאיטורחוקידיעלהמוגניםבאינטרטיםהפוגעת

לגישתי,יוצרים,זכותפקודתבאמצעותהמוטריתהזכותעלההגנה

היוצר,מעייניהובמרכזבאופייהטובייקטיביתיותר,רחבההנה

שלו,הטובייקטיבי DignitYה-ביניהם,המיוחדהקשריצירתו,

על-היוצרגם-אדםשלהטובשמועלהכלליתההגנהלעומתה

יותר,מצומצמתשלו ) Reputation (המוניטיןועל ) Honor (הכבוד

שהטביבההכבודבתחושתיותרומתרכזתבמהותה,אובייקטיבית

שלו,הטובייקטיביהאישי,הפנימי,לכבודופחותליוצרמייחטת

הרוטיהמלחיןתבע 1948בשנתלהוכיח:תיטיבהבאההדוגמה

העשרים"המאה"פוקטחברתאתשוטטקוביץ,דימיטריהמפורטם

האנטי-קומוניטטילטרטםכרקעמיצירותיובקטעיםשימושבגין

פיעלבמקומותינו,כיוםזותביעהנדונהאילוהנחל,מסךבעליל

כידפליגמאןליתשלנו,יוצריםזכותופקודתהרעלשוןאיטורחוק

הרע,כלשוןשוטטקוביץשלביצירתוהשימושאתהמכתירהקביעה

466בע"אהדיןפטקברוח / מחייבתהייתה , 143דדריראןנישהא 83

שוטטקוביץשלהמוטריתזכותוהפרתלגביזהההצהרהמידית

שלהרעלשוןתביעתדחייתנכון,בהכרחאינוההפךואולםכיוצר,

הפרתלגביזההמטקנהבהכרחמחייבתהייתהלאשוטטקוביץ

למולדתונאמןכנתיןרגשותיוכילכולכשברורהמוטריתזכותו

הבלתיהשימושעקבעמוקותנפגעוהעצמיודימויווכבודוולארצו

 , 144ביצירתושנעשהמורשה

השימושוהגנתהביטויחופשהמוטךית,הזכות . 3

ההוגו

הרוחני,הקנייןלרבותהקניין,זכות , 14Sלכבודהזכותהביטוי,חופש

זכויותכולן-המוטריתהזכותלרבותהיוצר,שלהאישיותוזכויותיו

היוצרשלזכויותיואתמשריינתהיוצריםזכות , 146הןחוקתיות

שהם-חופשיתו"יצירה""דיבור"בעקיפין,לפחותמקדמת,ובכך

אךמח,ד-הביטויחופששלשביטודוהרציונלשלעיטוקובמרכז

להתבטאהחברהבנייתרשלחירותםאתחוטמתגםמאיד,ך

אתלקדםכדיקודמיהםשיצרוביצירותולהשתמשבחופשיות

היוצריםזכותשלכנפיהתחתקדימה,נוטףצעדהאנושיתהתרבות

 , 147בצמצומהשחפץמיוהןהזכותבהרחבתשחפץמיהןחוטה

זכותשלוהיקפההביטויחופששלהיקפולגביהטופיתההכרעה

למקרה,וממקרהלמקוםממקוםלחברה,מחברהמשתנההיוצרים

בעוכריההביטויחופשעומדלמשל,שבארצות-הברית,טפקאין

בידיהםיעילנשקשםמשמשוהואהמוטרית,הזכותהתפתחותשל

בהקשרדומהרחבהגישהנגדה,ההגנותבהרחבתהחפציםאלושל

המשפטבביתמטתמנתשונה,בקונטקטטכיאףאמנות,ליצירות

/6126שבבג"ץזומטוגבהחלטותשלנוהעליון רשותניסנש 94

עלכיאףהביטוי,לחופשהללשירבהשישהחלטה , 14Sהשידור
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בשאלהגםביטוילידיבאהשוניםהאינטרסיםביןלאזןהקושי

טענתאתלהגנתולגייסהמוסרית,הזכותמפרהנתבע,יוכלאם

המוסריתהפגיעהאתדביעבדולהכשירהוגן""שימוששלההגנה

ביוצר?

שאלהעלהאנגלו-אמריקניהמשפטשנותןהתשובהביןהדבליש

התשובותביןההדבלהצרפתי,המשפטעליהשנותןהתשובהוביןזו

הרואההדואליסטית,הגישהביןהידועההדיכוטומיהאתשובמעלה

הגישהלביןרכושית/הקנייניתמזונפרדתזכותהמוסריתבזכות

ן, 49זכותאותהשלהיבטיםכשניהשתייםאתהרואההמוניסטית,

הוגן""שימושהגנתשלבקיומהמכירן 988משנתהאנגליהחוק

מכירהואדהיינו,ן, 50היוצרשלהמוסריתהזכות"מחצית"כנגדרק

 ) Patemity (האבהותבזכותפגיעהכנגדההוגן"ה"שימושבהגנת

לשלמותלזכותהנוגעבכלישיר,באופןלאלפחותבה,מכירואינו

בביקורת,כשמדובראפילו ,) Integrity (ביצירהולאותנטיות

הקשחתבמסגרתנטמעותהיחידותה"הגנות"בסאטירה,אובפרודיה

יכןלהשאינהמהותית,פגיעהשדורשת-עצמההעילהמרכיבי

המשפטמאיד,ןהביטוי,חופשעקרוןמכוחאפילומוצדקתלהיות

מוגבלתבצורהמלכתחילההמוסריתהזכותמוכרתשבוהאמריקני,

ההוגןהשימושלהגנתמפורשבאופןמתייחסאינומאו,דומסויגת

הזכותעלההגנהכלל,ספרותיתביצירהיוצריםזכויותשלבהקשר

בארצות-הבריתקיימתההוגן,השימושהגנתובעקבותיההמוסרית,

חלוקותארצות-הבריתבפסיקתהדעותן, 51פלסטיתאמנותלגבירק

ההגנהגוברתכשלעתיםונגדה,המוסריתהזכותעללהגנהבאשר

ולעתיםחלופיות,בעוולותשימושתוךנעשיתהיאואזהיוצר,על

לומחויבהאמריקנישהמשפטהביטוי,חופשעלההגנהגוברת

לחוקההראשוןהתיקוןהוראותמכוחומשפטיתרעיונית

הגנתשלחיותהמקורגםשהואהביטוי,חופשן, 52האמריקנית

הפגיעהאתמתאימיםבמקרים,מכשיר 153כמובןההוגן",ה"שימוש

מפורשתהיזקקותללאהיוצרשלהטובובשמוהמוסריתבזכותו

בזכויותלדיוןמצןמצםחיותהשתחוםההוגן""השימושלהגנת

בלב.דהיוצרשלהכלכליות

החזקההיאהמוסריתהזכותעלההגנהששםובגרמניה,בצרפת

שבהםלמקריםהמוסריתבזכותההכרהמוגבלתביותר,והערכית

חמורה,היאבהשנעשההשינויאוהמקוריצירתעלהביקורת

חופשעלמוגזמתמגבלהתהווהלאוהשתקתהופוגעתרצינית

שהפגיעההיטבבודקהמשפטביתבנוסף,הנתבע,המבקרשלהביטוי

דעתקלותתביעותמונעהואזודברךויסודית,מהותיתהיאביוצר

בשאלותלעסוקמהצורךעצמואתפוטרוהואהפגוע,היוצרמצד

מקומןשאיןספרותיתאואמנותיתבביקורתוהבנהידעהמצריכות

אתמייתריםהמוסריתהעילהתנאיהקשחתכן,כיהנהן, 54כאן

בשאלהחד-משמעיתעמדהבקביעתמדירחבהבהגנההצורך

שהצגנו,

הישראלי?במשפטומה

ערכייםלשיקוליםפתוחהנושאנשארשלנוהמחוקקשתיקתלאור

בזכותהכרהמח,דלשלמות","הזכותלענייןלפחותמורכבים,
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המחוקקלגישתתואמתאינההגנהוללאמוחלטבאופןהמוסרית

והזכותטובלשםהזכותכמודומותאישיותזכויותכלפיהישראלי

תהפוךמגבילההגנהכלללאהמוסריתהזכותהותרתלפרטיות,

הרעיוניות""תאומותיהשתימיתריותרטובהמוחלטת,לזכותאותה

סבירה,סיבהללא

ההוגן",ה"שימושהגנתידיעלהמוסריתהזכותהגבלתמאיד,ן

מתוכן,אותהתרוקןכמעטהרחבה,כמשמעותהבעיקר

עלומוגדרתמפורשתמגבלהבניסוחהואאחדאפשריפתרון

המוסרית,הזכות

ה"שימושהגנתשלבתחולתהלהכירהואאחראפשריפתרון

מבחניםפיעלכאןאותהלפרשאולםהמוסרית,הזכותנגדגםהוגן"

בזכויותתביעהבפניכהגנהלבחינתההמשמשיםמאלןשוניםאחרים,

סבירותכבו,דהגינות,לשיקולייתרמשקללתתיהיהניתןכךיוצרים,

ביטויהנותניםאחרים,סובייקטיבייםשיקוליםכשלצדםלב,ותום

מצפונית,אישית,מוסרית,כזכותהמוגנתהזכותלמהותיותרנכון

בכליםלהשתמשניתןזהלצורךן, 55ופרטיתאינטלקטואליתרגשית,

ובפקודה,יוצריםזכותבחוקעצמוהמחוקקלנושמספקהמשפטיים

סילוףעיוות,ש"שינוי",באופןהרלוונטייםהביטוייםאתולפרש

בשמהאוהיוצרשלהטובבשמופגיעההגורריםבאלו,וכיוצא

א 4סעיףלפיהמוסריתבזכותפגיעהומולידיםיצירתושלהטוב

יוצריםזכויותחוקלפיהגנההמקנההוגן"כ"טיפולייחשבולפקודה,

מוכרים,מדיניותשיקוליבסיסעלשיצדיקו,נדיריםבמקריםרק

הזכות,צמצוםאת

שמציגהפתרוןלאורשלעילדיוננוכלמתייתרלכאורה,והנה,

הישראלי:המחוקקבפנינו

אחרפתרוןמציע 2003תשס"ד-יוצריםזכותלה"ח ) 2 ( 63סעיף

הפעולהאוהשינויאם ) 2 ( 55סעיףשלהפרהזותהא"לאכיוקובע

 , 156העניין"בנסיבותסביריםהיוביצירה

בצדק,משאיר, ) 2 ( 63סעיףשלונוסחוהואיללכאורה?ומדוע

לאחרולהבא,מכאןשידון,המשפטלביתדעתלשיקולנרחבכר

היוצרשלהמוסריתזכותובהפרתהמוצע,החוקשללתוקףכניסתו

הזכותעלמפורשתמגבלהמח,דמהווה,המוצעההסדרביצירתו,

הנובעתהתביעהעילתשלמחייתהתחוםאתומצמצםהמוסרית

המיוחדתבמהותהלהתחשבותפתחמשאירהואומאידך,ממנה,

לאור-האישיתהסובייקטיבית,הרגשית,-המוסריתהזכותשל

כמוביצירה,להיותשעשוייםאחריםלגיטימיים"אינטרסים

אינטרסיםהיצירה,שלהפיזיהעותקבעלשלהכלכלייםהאינטרסים

 ,' I/וכוציבוריים

"סבירותלמיליםתוכןלתתהמשפטביתיצטרךלכךבהמשך

המוסריתהזכותשלהיותהאתשישקףבאופןהעניין"בנסיבות

מוגבלותהןשגםוכפיהחוקתיות,חברותיהכיתריחסיתזכות

שלנו,המשפטיתהשיטהמחויבתשלהםהיסודערכימכוחומאוזנות

הוראהללאכהעדגםהיהניתןשלדעתיכפיבעתי,דיהיהניתן

 157יחסיותמגבלותהמוסריתהזכותעלגםלהחילמפורשת,

הקיימתכזוומפורטתמפורשתהגנותברשימתהצורךאתשתייתרנה



אפקטהשגתתוךהפרטיות,הגנתובחוקהרעלשוןאיסורבחוק

לצורךהמשפטלביתהדרושרחבדעתשיקולהקנייתותוךדומה

 • 158זהורגישמורכבתחוםעםהתמודדות

J דבר.אחרית
לסמליותהכבודכל(עםתשווהלאנסיבותשהשוואתספקאין

 , The Wind Done Goneלנסיבותהספר)משםהמתבקשת

ד"רשללמקרהגבע,בענייןהידועהברווזדמותחיקוילנסיבות

מחייבת- Air Piratesבענייןדיסניוולטדמויותשלולחיקויןסוס

שלממשיתהעתקהנעשתהתשווהבלאכיחד-משמעיתמסקנה

לענייןזאתהופרה.שלוהיוצריםוזכותהמנוח,מוסינזוןשליצירתו

הדין.פסקשלהראשוןוחלקוהעילה

בעינייספקכאןהדין,פסקשלהשניולחלקוההגנהלטענתאשר
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